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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาระดับ 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ตามหลักการของ Stephen R. Covey (2004) และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง

ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  

การศึกษาคร้ังนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรนักศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 205 คน  

ใช้การทดสอบการวเิคราะห์คุณลักษณะทั่วไป ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะความ

เป็นผู้ประกอบการ และระดับอุปนิสัยตามหลักการ เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และการวิเคราะห ์

แบบสหสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการหาสหสัมพันธ์อย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุ 22 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรการเรียนแบบปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 ไมเ่คยหารายได้พเิศษระหว่าง

เรียน เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นบางคร้ัง ไม่เคยเป็นผู้ ริเ ร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วม 

ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็น

ผู้ประกอบการและอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คะแนน เฉลี่ ย คุณลั กษณะความ เ ป็ นผู้ ป ระกอบการ  ของนั กศึ กษาชั้ น ปี ท่ี  4 ปี ก ารศึ กษา  2560  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง Personal 

Entrepreneurial Characteristics ( PECs)  Self- Assessment Test พ บ ว่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ท้ั ง ห ม ด อ ยู่ ใ น เ กณฑ์ ท่ี ดี   

สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ คือ การตั้งเป้าหมาย รองลงมาคือ การประเมินอย่างมีระบบ ความมี

พันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน การแสวงหาข้อมูล ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่นในตนเอง การชี้ชวน  

การชักชวน การมเีครอืขา่ย ความตอ้งการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง และอันดับสุดท้าย คือ 

การแสวงหาโอกาส  

ค่าเฉลี่ยอุปนิสัยของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยใชห้ลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ค่าเฉลี่ยท้ังหมดอยูใ่นมาก สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้

ดังต่อไปนี้ คือ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรา รองลงมา คือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 7 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงนิและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม  อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ บัญชีออมใจ ภาพรวม 7 อุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ความสมดุลในการด าเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสาน

ความตา่ง อุปนสิัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ด้วยจุดมุง่หมายในใจและอันดับสุดท้ายคอือุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน  

ABSTRACT   

This independent study attempted to study the level of personal entrepreneurial characteristic, the level of 

seven habits of highly effective people principle by Stephen R. Covey (1996), and to explore the relationship between 

the level of personal entrepreneurial characteristic and the level of habits based on the Seven Habits of Highly Effective 

People Principle of the fourth year students who were studying in a bachelor's degree in the academic year of B.E.2560 

from the Faculty of Nursing, Chiang Mai University. The questionnaires were used to collect the population data which 

consisted of 205 fourth year students.  The statistical instruments used in this independent study included analyzing 

the general characteristics of the respondents, frequency, percentage, and mean, analyzing the level of characteristic 

entrepreneurial and group analysis using correlation analysis (simple correlation). 

The finding of this study revealed that most of the respondents were female, aged 22, studying in the fourth 

year regular program with a GPA between 3.00 and 3. 49, never earned extra income during study, sometimes 

participated in the Faculty and Chiang Mai University activities, never was a leader or participant in the student affairs 

activities.  The respondents had never learned about the characteristics of entrepreneurship and the Seven Habits of 

Highly Effective People Principle.    

The average score of personal entrepreneurial characteristics of the fourth year students in the academic 

year of B. E.2560, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, using Personal Entrepreneurial Characteristics (PECs) 

Self-Assessment Test was good.  It could be sorted in ascending order as follows; goal setting, systematic planning 

and monitoring, commitment to work  

contract and responsibility, information seeking, persistence, self confidence, persuasion and networking, demand for 

quality and efficiency, risk taking, and opportunity seeking, respectively.  

The average score of the habits of the fourth year students in the academic year of B. E.2560, Faculty of 

Nursing, Chiang Mai University, using Seven Habits of Highly Effective People Principle was high.  It can be sorted in 

ascending order as follows; Habit 5 :  Seek First to Understand, Then to be Understood, then Habit 1:  Be Proactive, 

Habit 7: Sharpen the Saw, Public Victory Habits, Habit 4: Think Win/Win, Emotional Bank Account, the overview of the 

seven habits of highly effective people, Life Balance, Private Victory Habits, Habit 6: Synergize, Habit 2: Begin with 

the End in Mind, and Habit 3: Put First Things, respectively. 
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บทน า  

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) เป็นการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้  

โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ทักษะชวีติ 

ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษามี ทักษะ ในการด ารงชีวิต และการท างานในอนาคต 

โดยทักษะเหล่านี้มีการสอดแทรกทักษะความรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy) ให้เป็นทักษะในการ

ยกระดับและเพิ่มประสิทธิผลด้านอาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจุดประสงค์ในการผลิตบัณฑิต 

ให้บัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งหนึ่งใน

กระบวนการเรียนการสอนของทางคณะ คือการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศกึษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติของ

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 นอกจากทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ยังจ าเป็นได้รับการปลูกฝังให้มีเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ  

ซึ่งเป็นหลักในการเปลี่ยนความคิดและพัฒนาอุปนิสัยเพื่อช่วยเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนช่วยผลักดันให้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพพยาบาล  ทักษะความรู้การเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy) นั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ท่ีต้องการ

ด าเนินธุรกิจเพียงเท่านั้น โดยคุณลักษณะของผู้ประกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นต้องมีความรู้ความช านาญ  

ในด้านทักษะวิชาชีพของตน มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ มีความกล้าในการตัดสินใจ มีความขยันและอดทนต่ออุปสรรค 

(กตัญญู หิ รัญญสมบูรณ์, 2557) นอกจากการมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังต้องมีอุปนิสัยท่ีเป็นเลิศ  

ซึ่งเป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีเป็นสว่นช่วยผลักดันให้ประสบความส าเร็จ โดย Stephen. R. Covey (2004) ผู้เป็นเจ้าของหลักการ

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ได้สร้างกรอบความคิดเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นแนวคิดท่ีสามารถพัฒนาคนให้ 

ไปสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง ซึ่งการสร้างอุปนิสัยท่ีดีให้ตนเองถือเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตท่ีมีประสิทธิผล และเป็น

ปัจจัยพื้นฐานของการประสบความส าเร็จในชีวิต (Stephen R. Covey, 2004) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจใน

การศึกษาถึงการสร้างคุณลักษณะอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของ

การเป็นผู้ประกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จ โดยมุ่งท าการศึกษาจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4  ปีการศกึษา 

2560 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ท่ีก าลังจะจบการศึกษาและเตรียมพร้อมส าหรับการก้าว

เข้าสู่ชีวิตแห่งการท างานท่ีแท้จริง โดยข้อมูลจากการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับคุณภาพของ

นักศึกษาพยาบาล ท่ีจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความพร้อมท้ังทางด้านความรู้ ความสามารถรวมไปถึงคุณลักษณะ 

ความเป็นผู้ประกอบการและคุณลักษณะอุปนิสัยท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถออกไปท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสบความส าเร็จในชีวิต 
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แนวคดิและทฤษฎี  

 แนวคิดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

การศึกษาของ The Management System International in Washington, D. C. (อ้างถึงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 

2560)  พบว่าผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเ ร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  

(Personal Enterperneurial Characteristics) หรอืเรียกว่า PECs ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี ้

1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน  

ความรับผิดชอบในงาน ความตอ้งการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพและ ความกล้าเสี่ยง  

2. ศักยภาพแห่งการวางแผน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนและการติดตาม การประเมินอย่างมีระบบ  

และการแสวงหาข้อมูล  

3. ศักยภาพแห่งอ านาจ ได้แก่ การชี้ชวน การชักชวน การมีเครอืขา่ยและความเชื่อม่ันในตนเอง  

แนวคิดเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) 

เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง  

โดยใช้หลักการ “จากภายในสู่ภายนอก” ซึ่งเร่ิมจากการเป็นคนท่ีพึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงและพร้อมให้การช่วยเหลือผู้อื่น

ด้วย  

ประกอบด้วย อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญ

ก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสาน

ความตา่ง และอุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ  

หลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey จะชว่ยเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการพัฒนา

อุปนิสัย เสริมสร้างทักษะท้ังด้านร่างกาย และจิตใจให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่  

ประสบความส าเร็จอาชพีและการด าเนนิชีวิต 

วิธีการด าเนินการวจิัย   

ขอบเขตเนื้อหา 

เนื้อหาในการศกึษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับระดับอุปนสิัย

ตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ไปใช้ในการวัดการประสบความส าเร็จ ของนักศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาภายใต้กรอบหลักการและทฤษฎี โดยใช้ทฤษฎีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ

และระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะระดับ  

ความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ท่ีมีผลต่อการ 

ประสบความส าเร็จ ของนักศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีสถานภาพปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 205 ราย   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 205 ชุด  

ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาท่ีก าลังศกึษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม หลักสูตร  

เคยหารายได้พิเศษระหว่างก าลังศึกษาหรือไม่ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยบ่อยแค่ไหน เคยเรียนรู้ 

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม ่และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการหรือไม ่ 

ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ตลอดเวลาปกติ บางครัง้ น้อย และไมเ่คย 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง ตามแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผล

ยิ่ง ของ Covey (2010 อ้างถึงใน ธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร, 2554, 286-291) โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก มาก และมากที่สุด  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยตามหลักการ

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ผลการศึกษาแบง่ออกเป็น  5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้สอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรการเรียน

แบบปกติ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00-3.49 ไม่ เคยหารายได้พิ เศษระหว่างเรียน เข้า ร่วมกิจกรรมของคณะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นบางคร้ัง ไม่ เคยเป็นผู้ ริ เ ร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบ ไมเ่คยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการและอุปนสิัยตามหลักการ

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1 แสดงคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560  

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

จากแผนภูมิท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 

2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง  

(PECs) ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้ คือ การตั้งเป้าหมาย มีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 17.98  รองลงมาคือ การวางแผนและการติดตาม การประเมินอย่างมีระบบ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.88   

ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน มคีะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.83 การแสวงหาข้อมูล มคีะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 17.43 ความมุ่งมั่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.16 ความเชื่อมั่นในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.05 การชี้ชวน  

การชักชวน การมเีครอืขา่ย มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.91 ความตอ้งการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ มคีะแนน

เฉลี่ย เท่ากับ 16.44 ความกล้าเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.98 และอันดับสุดท้าย คือ การแสวงหาโอกาส มีคะแนน

เฉลี่ย เท่ากับ 15.94 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลค่าเฉลี่ยอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่2 แสดงคา่เฉลี่ยอุปนสิัยของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 คณะพยาบาลศาสตร์      

                             มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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จากแผนภูมท่ีิ 2 พบวา่ ค่าเฉลี่ยอุปนสิัยท้ังหมดอยู่ในมาก สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังตอ่ไปนี้ คือ 

อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.03 รองลงมา คือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 บัญชีออมใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ภาพรวม 

7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  

กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 

อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และอันดับสุดท้ายคืออุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 

ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเป็นผู้ประกอบการและค่าเฉลี่ยอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา ด้านการเคยเรียนรู้เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม่ 

และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา  

ด้านการเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิสูง และด้านการเรียนรู้คุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการประกอบด้วย เคย และไมเ่คย  

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิสูง และด้านการ

เรียนรู้คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มคีุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่สูงกว่านักศกึษาท่ีไม่เคยเรียนรู้ 

โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ ในศักยภาพแห่งความส าเร็จ  ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความมุ่งมั่น  

ด้านความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน แตม่คีะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าในด้านความตอ้งการใฝ่หาทางด้าน

คุณภาพ และประสิทธิภาพ ส่วนศักยภาพแหง่การวางแผน ซึ่งประกอบด้วย การตัง้เป้าหมาย การวางแผนและการตดิตาม  

การประเมินอย่างมรีะบบ การแสวงหาข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าไมเ่คย ในศักยภาพแห่งการวางแผน และศักยภาพแหง่

อ านาจ ประกอบด้วย การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และความเชื่อมั่นในตนเอง นักศึกษาท่ีเคย เรียนรู้อุปนิสัย 

ตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิสูง และด้านการเรียนรู้คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มคีะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าไมเ่คยเรียนรู้เชน่กัน  

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงกับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของ

นักศึกษากับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา ด้านการเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิสูง 

และด้านการเรียนรู้คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการประกอบด้วย เคย และไมเ่คย  

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีเคย เรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิสูง  

และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมอีุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยของผู้มปีระสิทธิผลสูง สูงกว่านักศึกษาที่ไมเ่คย

เรียนรู้อุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิสูง และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  
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การอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเมื่อเทียบกับผลการศึกษาของ 

ภูษณิศา เตชเถกิง (2557) ซึ่งได้ศึกษาเร่ืองการสร้างความเป็นผู้ประกอบการแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในเขตอ าเภอ 

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาส่วนใหญ่สอดคล้องกัน อยู่ในเกณฑ์ดี ถือว่าเป็นจุดแข็ง ส่วนผลของค่าเฉลี่ย

อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเมื่อเทียบกับผลการศึกษาของ รสกร ตั้งไพบูรณ์ทรัพย ์(2554) 

ซึ่งได้ศึกษาเร่ืองการวัดอุปนิสัยของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัย 

ส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง พบว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน โดยค่าเฉลี่ยอุปนิสัยท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์มาก  

และค่าเฉลี่ยจากผลการศึกษายังเป็นค่าเฉลี่ยท่ีมากกวา่ค่าเฉลี่ยอุปนสิัยของการค้นคว้าอสิระที่อา้งอิง  

ดังนั้นจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการศึกษาจากงานวิจัยอ้างอิงสามารถสรุปได้ว่าทฤษฎี

ดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผล

สูงของนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาครัง้นี้ นักศกึษาหรือผู้ท่ีมีความสนใจสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาระดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

โดยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้

  

ข้อเสนอแนะส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์  

1) ผู้บริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

และแนะแนวนักศึกษา โดยจ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการอุปนิสัยของ  

ผู้มีประสิทธิผลสูงก่อนเพื่อสามารถแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของนักศึกษาได้ตรงจุด และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต

พยาบาลท่ีดมีคีุณภาพย่ิงขึ้น 

2) วัดระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ของนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ ตั้งแต่เร่ิมเข้าเรียนในชั้นปีท่ี 1 เพื่อเป็นการวัดระดับความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผล

สูง ก่อนเร่ิมเรียน โดยน าผลท่ีได้ไปพัฒนา ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนแนวคิดของนักศึกษาตั้งแต่แรก เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล

ศาสตร์ได้มีการพัฒนาด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยอย่างต่อเนื่องไปพร้อม  ๆ กับการเรียนรู้

ทางด้านวชิาของทางคณะ  
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ข้อเสนอแนะส าหรับนักศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์  

การวัดระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง 

ท่ีนักศึกษาควรพึงปฏบัิติเนื่องจากจะท าให้นักศกึษาเข้าใจตนเองมากขึ้น เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาตนเอง โดยสามารถ

ใช้หลักการเหล่านี้มาปฏิบัติจนเกิดเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของตนเอง และเพื่อให้มีคุณสมบัติของการเป็นบัณฑิตพยาบาล

วิชาชีพท่ีมี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานบริการการพยาบาลในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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