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บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับ

อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการ  

เก็บข้อมูลจากนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี  6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 237 คน โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามซึ่ง 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ 

Stephen R. Covey วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตพิื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากการศึกษาพบว่าประชากรมีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยของ

คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลมากท่ีสุด และมีคา่เฉลี่ยของคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสนอ้ยท่ีสุด โดยนักศกึษาท่ีมีเพศ 

อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม การเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น าหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ระดับความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ี

ทางสโมสร คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้ ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

การมปีระสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงและคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

แตกตา่งกัน มคี่าเฉลี่ยคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการตา่งกัน และพบวา่ประชากรมีคา่เฉลี่ยของระดับอุปนสิัยท่ี 4 

คิดแบบชนะ/ชนะมากที่สุด มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีระดับอุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อนน้อยท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก โดยนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร คณะหรือ

มหาวิทยาลัยจัดให้ ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการมีประสบการณ์ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ แตกตา่งกัน มคี่าเฉลี่ยระดับบัญชีออมใจ สมดุลในการด าเนิน

ชวีติ และอุปนสิัยท่ี 1 ถึงอุปนสิัยท่ี 7 แตกต่างกัน      

 

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

 This independent study aimed at studying the relationship between entrepreneurship and 7 habits of highly 

effective entrepreneurs of students from Faculty of Medicine, Chiang Mai University. The participants were 237 of the 

students who are in their 6 years of studying in faculty of Medicine, Chiang Mai University in academic year 2017. 

The research instrument included the questionnaire which divided into 3 parts.  The first part was related to general 

information, the second part aimed to measure the entrepreneurial orientation and the last part was related to the 

seven habits of highly effective people principle by Stephen R.  Covey.  Statistical analyses used in this independent 

study were frequency, percentage, mean, standard deviation and mean comparison from cross tabulation 

 The results showed that Medicine students of Chiang Mai University had the characteristic of entrepreneur in 

a good level.  The characteristic of Information Seeking was the highest and Opportunity Seeking was the lowest.  

The students who had different characteristics that include gender, age, average GPA, the organization activities nor 

voluntarily participated in organizational activities, the level of willingness to attend the organization activity by student 

club, the frequent of organizational activities, the experience of being an entrepreneur orientation and obtaining seven 

habits for highly effective people had different level of entrepreneur orientation.  And results of 7 Habits of highly 

effective people and the general characteristic showed that had high level of Habit 4: Think Win/Win. The overall mean 

for all of this habit was at high level.  And then Habit 3:  Put First Thing First was ranked at medium high level.  

They had difference characteristics including average GPA, the level of willingness to attend the organization activities, 

the frequent of organizational activities, the experience of being an entrepreneur orientation had difference of Emotional 

Bank Account, Life Balance and 7 Habits.   

บทน า 

ตามแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (The 21st Century Learning Framework) ทรัพยากรบุคคลถือเป็นก าลัง

ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญ ก้าวหน้าและหากทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นมีท้ังองค์ความรู้และทักษะ

ความช านาญเฉพาะด้าน  ประกอบกับสามารถประยุกต์น าองค์ความรู้มาใช้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็จะท าให้

ประสบความส าเร็จทัง้ในด้านของการท างานและการด าเนนิชีวิต  

การเป็นผู้ประกอบการนัน้ไม่วา่จะเป็นอาชีพใดก็ตาม ล้วนแลว้แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาเรียนรู้เกี่ยวกับการ

เป็นผู้ประกอบการด้วยกันท้ังสิ้น เพราะการศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ก่อนการประกอบธุรกิจนั้นจะมีคุณค่าท่ี

จ าเป็นต่อธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับการ

ด าเนินธุรกิจได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2539) นอกจากการเป็นผู้ประกอบการแล้วอีกหนึ่งทักษะท่ีจะช่วยให้ 

ประสบความส าเร็จในชีวิตและการท างานคือ หลักอุปนสิัยเจ็ดประการของผู้มปีระสิทธิผลสูง  
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แพทย์ถือทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ผู้ศึกษาจึงต้องการ

ศึกษาความสัมพันธ์ของการเป็นผู้ประกอบการและเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงในนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของ 

Stephen R. Covey โดยน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหมใ่นการจัดหลักสูตร

การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีการพัฒนาความเป็นผู้ ประกอบการรวมท้ังอุปนิสัย 

อันน าไปสู่การเป็นผู้ทรงทรงประสิทธิภาพผลยิ่ง อันจะก่อให้เกิดผลดีในการด าเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพแพทย์  

เกิดผลดีตอ่ผู้ร่วมปฏบัิตงิานทางสาธารณสุข ประชาชน และการพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศต่อไป  

แนวคดิและทฤษฎี 

  การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถ

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการระบุโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้แนวความคิดสมัยใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้น ให้เป็นธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบ

และคงอยู่ตลอดไป The Management System International in Washington, D.C. (อ้างใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) 

พบว่าผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ ( Personal 

Entrepreneurial Characteristics) หรือท่ีเรียกว่า PECs ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี้ ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ  

1.1 ศักยภาพแหง่ความส าเร็จ (Achievement Competencies) ได้แก่ การแสวงหาโอกาส (Opportunity  

Seeking) ความมุ่งมั่น (Persistence) ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to Work 

Contract) ความตอ้งการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency) และความกล้าเสี่ยง 

(Risk Taking)  

   1.2 ศักยภาพแห่งการวางแผน (Planning Competencies) ได้แก่  การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)  

การประเมินอย่างมรีะบบ (Systematic Planning and Monitoring) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 

1.3 ศักยภาพแห่งอ านาจ (Power Competencies) ได้แก่ การชี้ชวน การชักชวน และการมีเครือข่าย 

(Persuasion and Networking) และความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence)   

อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The Highly Effective Habits) หมายถึง หลักอุปนิสัยท่ีจะพัฒนาให้กลายเป็น 

ผู้มีประสิทธิผลสูงท้ังในดา้นการท างานและการด าเนนิธุรกิจ ได้แก่ อุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) อุปนสิัยท่ี 2 

เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)  อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน (Put First Things First) 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to 

Understand, Then to be Understood) อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) และอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้

คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   377 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงกับความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา  

คณะแพทยศาสตร์ชั้นปีท่ี 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ พฤติกรรมการประกอบการ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิผลสูงของ

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ชั้นปี ท่ี  6 ปีการศึกษา 2560 ซึ่ งก าลังศึกษาอยู่ ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จ านวนท้ังหมด 237 ราย   

2. วิธีการศกึษา 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมอื

ในการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวนท้ังหมด 237 คน ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

2.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Demographic Data) ของนักศึกษา 

ประกอบด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ประวัติการท างานพิเศษระหว่างก าลังศึกษา การเป็นผู้ ริ เ ร่ิม ผู้น า  

หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ความเต็มใจในการเข้าร่วมกิ จกรรม 

ท่ีทางสโมสรนักศกึษา คณะหรอืมหาวิทยาลัยจัดให้ ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสทธิผลสูงและประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ความเป็นผู้ประกอบการ  

ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) จากการพัฒนาของManagement 

Systems International (MSI) และ McBer Team : Azarcon, Ernie Roy S., 2008 (อ้างอิงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) 

เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง ค าถามท่ีใช้ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้น ๆ ให้อ่านแต่ละข้อและตัดสินใจวัดความเป็น

ตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สึกและการกระท าของนักศึกษา โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง  

โดยเป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่  ตลอดเวลา ปกต ิบางครัง้ น้อย ไมเ่คย 

 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง

ของ Covey (2010: online อ้างถึงใน ธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร, 2554, 286-291) ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ 

ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความ 

เป็นจริง โดยเป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก 

มาก มากที่สุด 
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 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์คุณลักษณะทั่วไป โดยใชค้วามถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการหรือท่ีเรียกว่า PECs ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ

ได้แก่ ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ศักยภาพแห่งการวางแผน ศักยภาพแห่งอ านาจโดยใช้ความถี่  ( Frequency)   

ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์บัญชอีอมใจ ความสมดุลในการด าเนนิชีวิตอุปนสิัยท่ี 1 ถึงอุปนสิัยท่ี 7 อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะ

ส่วนตน อุปนิสัยของชนะในสังคม และภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงโดยใช้ความถี่ ( Frequency)   

ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยตาม

หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงได้แก่ บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยท่ี 1 ถึง

อุปนสิัยท่ี 7 จ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-23 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.00–3.49 

ส่วนมากไมเ่คยหารายได้พเิศษระหว่างก าลังศกึษา เคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น าหรอืมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม เคยสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมดว้ยความสมัครใจ มคีวามเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร คณะหรอืมหาวิทยาลัยจัดให้อยูใ่นระดับเต็ม

ใจ และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ่อย ส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับ

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

ประชากรมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน 

ความรับผิดชอบในงาน ล าดับถัดมาคือ การประเมินอย่างมีระบบ การตั้งเป้าหมาย ความมุ่งมั่น ความต้องการใฝ่หา

คุณภาพและประสิทธิภาพ การชี้ชวน การชักชวนและการมีเครือข่าย ความกล้าเสี่ยง ความเชื่อมั่นในตนเอง  

และการแสวงหาโอกาส ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาเป็นศักยภาพแล้วพบว่า ศักยภาพแห่งการ

วางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ศักยภาพแห่งความส าเร็จ และศักยภาพแห่งอ านาจ ตามล าดับ โดยศักยภาพ

ท้ังหมดมคี่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ด ี

ประชากรมีเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะมากท่ีสุด รองลงมาคือ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน  

แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจ ล าดับถัดมาคือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ บัญชีออมใจ  

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง ความสมดุลในการด าเนินชีวิต 

ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนอุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

และมีค่าเฉลี่ยระดับอุปนสิัยนอ้ยท่ีสุด เมื่อเทียบกับระดับอุปนสิัยท้ังหมด เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มอุปนิสัยแล้วพบว่าค่าเฉลี่ย

ของระดับกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม มากท่ีสุด รองลงมาคือ ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง  

บัญชีออมใจ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน และสมดุลในการด าเนินชีวติ ตามล าดับ โดยอุปนิสัยท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก 
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 ประชากรมีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยุ่ในเกณฑ์ดี เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะท่ัวไป 

ดังนี้ 

- นักศกึษาท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มคีุณลักษณะความกล้าเสี่ยงและความเชื่อม่ันในตนเองแตกต่างกัน 

- นักศกึษาท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีคุณลักษณะความกล้าเสี่ยง การตัง้เป้าหมายและการประเมินอย่างมรีะบบ 

แตกตา่งกัน 

- นักศึกษา ท่ีมี เกรด เฉลี่ ยสะสมแตกต่ า งกั น  มีคุณลักษณะความมีพั นธะต่องาน  ค วามผูกพัน  

ความรับผิดชอบในงาน ความกล้าเสี่ยง และความเชื่อม่ันในตนเองแตกต่างกัน 

- นักศกึษาท่ีมีประวัตกิารหารายได้แตกตา่งกัน มคีุณลักษณะการประเมินอย่างมรีะบบแตกตา่งกัน 

- นักศึกษา ท่ีมีประสบการณ์การเ ป็นผู้ ริ เ ร่ิม ผู้น าหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแตกต่ างกัน  

มคีุณลักษณะความกล้าเสี่ยงและการประเมินอย่างมรีะบบแตกตา่งกัน 

- นักศึกษาท่ีมีความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการไม่

แตกตา่งกัน 

-  นักศกึษาท่ีมีระดับความเต็มในในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสร คณะหรอืมหาวิทยาลัยจัดให้แตกต่างกัน  

มีคุณลักษณะความตอ้งการใฝ่หาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการประเมินอย่างมรีะบบแตกตา่งกัน 

- นักศกึษาท่ีมีความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่แตกตา่งกัน มคีุณลักษณะ 

ความกล้าเสี่ยงแตกตา่งกัน 

- นักศกึษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกัน มคีุณลักษณะ 

ความตอ้งการใฝ่หาคุณภาพและประสิทธิภาพ และการต้ังเป้าหมายแตกตา่งกัน 

- นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการแตกต่างกัน  

มคีุณลักษณะความมพีันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงานแตกต่างกัน 

- ประชากรมีคา่เฉลี่ยของระดับอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เมื่อจ าแนกตาม 

คุณลักษณะท่ัวไป ดังนี้ 

- นักศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ประวัติการหารายได้พิเศษระหว่างก าลังศึกษา ประสบการณ์ในการเป็นผู้ริเร่ิม  

ผู้น าหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ  

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต  

และอุปนสิัยท่ี 1 ถึงอุปนสิัยท่ี 7 ไมแ่ตกตา่งกัน 

- นักศกึษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีอุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ี 

ส าคัญก่อน แตกตา่งกัน 

- นักศกึษาท่ีมีระดับความเต็มในในการเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน มีอุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

แตกตา่งกัน 

- นักศกึษาท่ีมีความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมคณะและมหาวิทยาลัยแตกตา่งกัน มอีุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญ 
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ก่อนแตกตา่งกัน 

- นักศกึษาท่ีมีประสบการณ์การเรียนรู้คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการแตกตา่งกัน มคีวามสมดุลในการ 

ด าเนนิชีวิตแตกตา่งกัน 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ระหว่างอุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผล

สูงกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ พบวา่ภาพรวมของลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และอุปนสิัยตามหลัก

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01  

นั่นหมายความว่าถ้านักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มีระดับความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่ออุปนิสัย 

ตามหลักการ อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงให้เพิ่มตามไปด้วย สอดคล้องกับ ธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร (2554)  

ได้ศึกษาระดับอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง 7 ประการ และเพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัย

ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา และ ชูชัย สมิทธิไกร (2548)  

ได้ท าการศกึษาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษามหาวิทยาลัยไทย มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาศักยภาพการ

เป็นผู้ประกอบการของนักศกึษามหาวทิยาลัยไทย เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการตามตัวแปรตา่ง ๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าการมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงและ

ความเป็นผู้ประกอบการ มีความส าคัญท่ีท าให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มีระดับอุปนิสัยท่ีแตกต่างกัน มีระดับของ

อุปนิสัยและค่า เฉลี่ยของคุณลักษณะความเ ป็นผู้ประกอบการแตกต่างกั น ดั งนั้นทางคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้เกี่ยกับเจ็ดอุปนิสัยของ  

ผู้มีประสิทธิผลสูงและความเป็นผู้ประกอบการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ นอกเหนอืจากการสอนในชัน้เรียนซึ่งมหาวิทยาลัย หรอืคณะด าเนนิการขึ้น 

2. จากการวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเจ็ดอุปนสิัยของผู้ทรงประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะของความเป็น 

ผู้ประกอบการ พบว่า นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มีความสัมพันธ์ของการความสมดุลในการด าเนินชีวิตกับการ

ตั้งเป้าหมายอยู่ในระดับต่ ามาก ดังนั้นควรให้นักศึกษาตระหนักถึงการบริหารจัดการตารางชีวิตของตนเองให้เหมาะสม  

ไมท่ าอะไรแบบสุดโต่งเกินไป ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 

3. จากผลการศึกษา พบวา่ เกรดเฉลี่ยสะสม ข้อมูลทางด้านกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความ

เป็นผู้ประกอบการและเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูงท่ีแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ และค่าเฉลี่ยของระดับอุปนสิัยแตกตา่งกัน ดังนัน้ นักศกึษาคณะแพทยศาสตร์จึงไม่ควรมุง่เนน้ไปท่ีการเรียน

หรือกิจกรรมดา้นใดดา้นหนึ่งมากเกนิไป  หากแต่ความรักษาสมดุลระหว่างการเรียน กิจกรรม และชวีติดา้นอื่น ๆ ด้วย 
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