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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับเจ็ดอุปนิสัย 

สู่ผู้มีประสิทธิผลสูงตามหลักการของ Stephen R. Covey (2004) และศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

กับระดับเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงในนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 6 ณ ปีการศึกษา 

2560 จ านวน 108 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บข้อมูลและน ามาวเิคราะห์โดยใชว้ธีิทางสถิตเิชงิพรรณา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และการวเิคราะห์แบบสหสัมพันธ์โดยใชว้ธีิการหาสัมประสิทธ์ิแบบเพยีร์สัน  

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในการศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุ 24 ปี ศึกษาในหลักสูตรคณะสามบัณฑิต  

สาขาท่ี 1 และสาขาวิชาท่ี 2 โดยประชากรมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงสุดอยู่ในช่วงท่ี 3.00 – 3.49 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างาน

พิ เศษหรือหารายได้ เสริมระหว่างเรียน เคยมีประสบการณ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยบ่อย  

เคยมปีระสบการณ์ในการเคยเป็นผูริ้เร่ิมหรือมสี่วนร่วมในการจัด กิจกรรมนักศกึษา เคยมปีระสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก

เจ็ดอุปนสิัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง และไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ  

 นักศึกษาคณะสาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ด ี 

ซึ่งแต่ละด้านมีคะแนนสูงกว่า 12.5 โดยมีคะแนนคุณลักษณะความมีพันธะ ต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงานสูงท่ีสุด 

ส่วนค่าเฉลี่ยระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก โดยอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา 

สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ได้แก่ การตั้งเป้าหมายมคีวามสัมพันธ์กับอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วย 

จุดมั่งหมายในใจสูงท่ีสุด รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง และการแสวงหาโอกาสก็มีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยท่ี 2 ด้วยเช่นกัน 

รองลงมา คือการแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความเชื่อม่ันในตนเอง การชี้ชวน ชักชวน การมีเครือข่าย และความกล้าเสี่ยง 

มีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง ล าดับถัดมาคือ การแสวงหาโอกาส การแสวงหาข้อมูล การประเมิน

อยา่งมรีะบบ และความมุง่มั่น มคีวามสัมพันธ์กับอุปนสิัย ท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ ส่วนความสัมพันธ์ระหวา่งคุณลักษณะการ

เป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนสิัยพัฒนา สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงด้านอื่นๆ มคีวามสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
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ABSTRACT  

 The purposes of this independent study on relationship between entrepreneurship and habits of highly 

effective people of faculty III students, Chiang Mai University were 1.  To examine the level of entrepreneurial 

characteristics and the level of the seven habits of highly effective people, the principle by Stephen R. Covey (2004), 

and 2. To study the relationship between entrepreneurial characteristics and level of the seven habits of highly effective 

people of 108 sixth year students who were studying in a bachelor's degree in the academic year of B.E.2560 from 

faculty III, Chiang Mai University. The statistical instruments used for analysis were Frequency, Percentage, Mean, and 

Pearson's product moment correlation coefficient. 

 The results revealed that most of the population in this study in were female, aged 24, studying in Faculty III, 

program 1 and Program 2 with the highest GPAX between 3 .0 0  and 3 .49 , no work experiences or earned extra 

income during study, often participated in the Faculty and University activities, had experienced as pioneer, leader or 

participant in the student affairs activities, had learned about the seven habits of highly effective people but never 

learned about the characteristics of entrepreneurship. 

 The population was the Faculty III students, Chiang Mai University.  The overview of the average score of 

entrepreneurial characteristics was good. In each aspect, the score was higher than 12.5. Entrepreneurial characteristics 

commitment to work and responsibility had the highest average score. The average score for seven habits of highly 

effective people of the population was at a high level. Habit 7: Sharpen the Saw had the highest average score.  

 Based on the study of the relationship between entrepreneurial characteristics and the seven habits of highly 

effective people found that the population that had a goal setting characteristic had a moderate relationship with Habit 

2: Begin with the End in Mind at the highest level. Self-confidence and opportunity seeking characteristics were also 

moderately correlated with the Habit 2.  Secondly, opportunity seeking, persistence, self-confidence, persuasion, 

networking, risk taking had a moderate relationship with Habit 6:  Synergize.  Then, opportunity seeking, information 

seeking, systematic assessing, and persistence had a moderate relationship with Habit 7: Sharpen the Saw. For other 

habits, the relationship with entrepreneurial characteristics were at a low level. 

บทน า 

 ปัจจุบันเป็นยุคการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม รูปแบบการด าเนินชีวิตซึ่งจากเดิมท่ีเน้นความพอเพียง 

ไปสู่สังคมท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท าให้ความรู้หรือทักษะเดิม ท่ียึดถืออยู่กลายเป็นความรู้ท่ีเก่า

หรือผิด อกีท้ังความตอ้งการของทักษะใหม่ๆ  ท่ีจ าเป็นตอ้งมท้ัีงองค์ความรู้  และทักษะความช านาญเฉพาะด้าน นอกจากนัน้เร่ืองท่ี

เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างหนึ่ง คือความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่การพัฒนายาท่ีมี
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คุณภาพสูงเป็นประโยชนต์่อมนุษย์ เภสัชกรต้องใชค้วามรู้ความช านาญชั้นสูง ผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจังจนได้รับการยอมรับว่า 

มคีวามรู้ความช านาญเพยีงพอ มกีระบวนการควบคุมก ากับการศกึษา และจริยธรรมในการประกอบวชิาชพี   

 การศกึษาในปัจจุบันไม่วา่ในสาขาใดไม่ใชแ่ค่เรียนเพื่อให้ได้ความรู้อยา่งในอดีต แตต่้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดทักษะในการ

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด ตามการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย ทักษะชีวิตและ

การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงได้ก าหนดให้มีการสอดแทรกทักษะ 

การเป็นผู้ประกอบการเข้าไปในทุกวิชาหลักเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จท้ังด้านชีวิตและการท างาน 

ซึ่ งสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์  (2539) อธิบายความหมายของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึ ง  

การเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

ด้วยกันท้ังสิ้น อกีท้ังอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey ยังส่งเสริมการสร้างอุปนิสัยท่ีเป็นรากฐานของความส าเร็จ

ในชีวิต หากน าหลักการเหล่านี้มาปฏิบัติ ฝึกฝนให้เกิดความช านาญจนกลายเป็นอุปนิสัยตนเองอยู่เสมอแล้ว จะน าไปสู่ความส าเร็จ 

ในการท างานหรือการด าเนนิชวีติท่ีย่ังยนื   

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงนักศึกษา 

ปริญญาตรี คณะสาม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ชัน้ปีท่ี 6 ณ ปีการศกึษา 2560 วา่อยู่ในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความพร้อม

ทุกด้านให้นักศึกษาคณะสามให้มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ตลอดจนส่งเสริมให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยต้องรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญทักษะแนวคิด 

และเจตคตท่ีิพึงประสงค์ก่อนจะก้าวออกจากร้ัวสถาบันสู่ชีวิตการท างาน  

แนวคดิและทฤษฎ ี

 จากการศึกษาผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จประกอบไปด้วย คุณลักษณะของการเป็นผู้ ประกอบการ 

(Personal Entrepreneurial Characteristics) หรือท่ี เรียกว่า PECs ซึ่ งประกอบไปด้ วย 3 ศั กยภาพ 10 คุณลั กษณะดั งนี้  (อรพิณ  

สันติธีรากุล, 2560) 1) ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความมีพันธะ  ต่องาน ความผูกพัน รับผิดชอบ 

ในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ และความกล้าเสี่ยง 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย 

การประเมินอย่างมีระบบ และการแสวงหาข้อมูล 3. ศักยภาพแห่งอ านาจ ได้แก่ การชี้ชวน การชักชวน การมเีครือข่าย และความเชื่อมั่น

ในตนเอง  

 แนวคิดเกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยของผู้ทรงประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People)   ของ Stephen R. Covey  

ได้กล่าวว่าเป็นการสร้างอุปนิสัยท่ีเป็นรากฐานความส าเร็จในชีวิต โดยท่ัวไปแล้วพฤติกรรมของคน  เกิดจากอุปนิสัยต่างๆ ในตัวเรา 

ความคิดจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติเป็นนิจก็จะกลายเป็นอุปนิสัย เมื่อมีอุปนิสัยก็จะกลายเป็นคุณลักษณะ  

และกลายเป็นวถิีชีวิตในท่ีสุด (สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, 2546) โดยอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงมีท้ังหมด 7 อุปนิสัย ดังนี้ อุปนิสัย 

ท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุง่หมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัย

ท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความตา่ง และอุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ 
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วิธีการศึกษา 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ กับเจ็ ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของ  

Stephen R. Covey และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งท าการศกึษาในนักศกึษาคณะสาม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 6 ณ ปีการศึกษา 2560 คณะสาม 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่จ านวนท้ังหมด 108 คน (ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2560) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนท้ังหมด 108 ชุด ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลจาก

นักศกึษาท่ีก าลังศกึษาในระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 6 ณ ปีการศกึษา 2560 คณะสาม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม  

ประวัติการท างานหรือหารายได้พิเศษ  ประสบการณ์การมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะและมหาวทิยาลัย ประสบการณ์

การเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา 

สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง  และประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

 ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบเพื่อประเมนิคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (Personal Entrepreneurial Characteristics) 

หรือ PECs (อรพณิ สันติธีรากุล, 2560) เป็นแบบวัดแบบประเมนิตนเอง และตัดสินใจวัดความเป็นตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สึก 

และการกระท าของนักศึกษา เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่ามีความสามารถท่ีจะเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จได้มากน้อย

เพยีงใด โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ตลอดเวลา ปกต ิบางคร้ัง นอ้ย ไมเ่คย 

 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง น ามาจากแบบประเมินตามแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ 

Covey เป็นแบบวัดแบบประเมนิตนเองวา่แสดงอุปนิสัยตามข้อความในแบบประเมินตนเองได้ดีมากนอ้ยเพียงใด โดยเป็นข้อค าถามแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 6 ระดับ ได้แก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ค่อนข้างนอ้ย ค่อนข้างมาก มาก มากท่ีสุด 
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ผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

     นักศึกษาคณะสาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะความเป็นผู้ ประกอบการทุกด้านสูงกว่า 12.5 

แสดงว่า มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี

ควรต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีจะท าให้มี

โอกาสประสบความส าเร็จสูง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 

ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน รับผิดชอบในงานมีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 19.08 และความเชื่อม่ันในตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ยต่ าท่ีสุดเท่ากับ 16.10  

 

 

    

  นักศึกษาคณะสาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีค่าเฉลี่ย

อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คม

อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.96 ส่วนอุปนิสัยท่ี 3 

ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน มคี่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดเท่ากับ 4.50  

 

 

 

     

 

นักศึกษาคณะสาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล สู ง ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง   พ บ ว่ า  

การตั้งเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมั่งหมาย

ในใจสูงท่ีสุดมคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.402  
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อภิปรายผลการศึกษา 

  ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาม ชั้นปีท่ี 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการอยูใ่นเกณฑ์ดีท้ังหมด จึงมโีอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และตอ้งพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง โดยความ

มีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การวางแผน ติดตาม ประเมินอย่างมีระบบ 

การแสวงหาข้อมูล การตั้งเป้าหมาย การชี้ชวน ชักชวน มีเครือข่าย  การแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความต้องการใฝ่หาคุณภาพ

ประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง และความเชื่อม่ันในตนเองมีคะแนนเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

ภูษณิศา เตชเถกิง (2557)  ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างความเป็นผู้ประกอบการแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในเขตอ าเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม ่จ านวน 10 ราย พบวา่ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยูใ่นเกณฑ์ดี จึงมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จ

สูง และต้องพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง ยกเวน้คุณลักษณะการชี้ชวน ชักชวน การมีเครือข่าย มคีะแนนเฉลี่ยอยูใ่น

เกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง  

  ผลการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาม ชั้นปีท่ี 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับบัญชีออมใจ ความสมดุล 

ในการด าเนิน และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ซึ่งค่าเฉลี่ยอุปนิสัยท้ังหมดอยู่ในระดับมาก เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิด

การพัฒนาตนเองสามารถให้เป็นบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสประสบความส าเร็จได้ในอนาคต โดยอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อย 

ให้คมอยู่เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  ความสมดุลในการ

ด าเนนิชวีติ บัญชอีอมใจ อุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อน และจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ด้วยจุดมุง่หมายในใจ อุปนสิัยท่ี 6 

ผนึกพลังประสานความต่าง และอุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ เทพพันธา 

(2554) ได้ท าการศกึษาเร่ือง การวัดระดับอุปนสิัยของนักศกึษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ พบวา่ นักศกึษามคี่าเฉลี่ย

อุปนิสัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งอุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด นอกจากท้ังนี้พบว่า อุปนิสัยท่ี 2 

เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน และอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัย 

อยูใ่นระดับค่อนข้างมาก  

ข้อเสนอแนะส าหรับคณะสาม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 ทางคณะสาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ  ผลการศึกษาพบว่า  

มคีุณลักษณะผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์สูงในทุกด้าน หากแต่คณะสามยังตอ้งมกีารเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งสม่ าเสมอ 

เพื่อรักษามาตรฐานหรือเพิ่มระดับความเป็นผู้ประกอบการและระดับเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงอันเป็นพื้นฐานไปสู่ความส าเร็จ

ต่อไป  โดยผู้ศึกษาได้สรุปเป็นตัวอย่างกิจกรรมต้นแบบของคณะสาม ท่ีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของความเป็น

ผู้ประกอบการและอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ดังนี ้
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อุปนิสยัของผู้มี

ประสทิธิผลสงู 

ที่ต้องการพฒันา 

คุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ 

ที่ต้องการพฒันา 

โครงการ/กจิกรรมที่

ต้องการพัฒนา 
วัตถุประสงค ์

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมต้น ด้วย

จุดมุง่หมายในใจ 

- การตัง้เป้าหมาย 

- เชื่อมั่นในตนเอง 

- แสวงหาโอกาส 

แนะน าการเลอืกสาย

วชิาชพี 

 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน และ

ชว่ยตัดสินใจเลอืกสายวิชาชพีในอนาคต 

อุปนสิัยท่ี 6  

ผนกึพลังประสานความตา่ง 

- แสวงหาโอกาส 

- ความมุง่มั่น 

- เชื่อมั่นในตนเอง 

- ชี้ชวน ชักชวน  

- ความกล้าเสี่ยง 

- กิจกรรมเภสัชชุมชน  

- กิจกรรมคัดแยกยา 

- ค่ายอาสาพัฒนา

ชนบท 

 

เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏบัิติงาน ฝึกเก็บข้อมูล

การใชย้า และแนะน าวธีิการใชย้าท่ีถูกตอ้ง

ให้แก่คนในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความ

ชว่ยเหลอืสังคม 

อุปนสิัยท่ี 7  

ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

- แสวงหาโอกาส 

- วางแผนตดิตาม 

ประเมนิอยา่งมีระบบ 

- ความมุง่มั่น 

- แสวงหาข้อมูล 

ศูนยเ์ภสัชกรรมด้าน

การศกึษาและวจิัย 

 

เพื่อการพัฒนางานวจิัยผลิตภัณฑ์ยาท่ีได้

มาตรฐานตามระบบคุณภาพสากล  

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของ

ประชาชน 

อุปนสิัยที 1  

บี-โปรแอคทีฟ 

- แสวงหาโอกาส 

 

โครงการศกึษาดูงาน

และนักศกึษาแลก 

เปลี่ยนท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

เพื่อให้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู้กับทางสถาบันอื่น และได้รับฟัง

บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

อุปนสิัยท่ี 3  

ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน 

- มพีันธะตอ่งาน  

ความผูกพัน ความ

รับผิดชอบในงาน 

- ความมุง่มั่น 

 

- กิจกรรม 

ค่ายเขียวมะกอก 

- พธีิมอบเสื้อกาวน์ 

- เพื่อให้ รู้จักเกี่ยวกับวชิาชพีและ

ประโยชนใ์นการเรียน 

- เพื่อให้มีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึง

หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ 

อุปนสิัยท่ี 4  

คิดแบบชนะ/ชนะ 

- การชี้ชวน ชักชวน การ

มเีครือข่าย 

 

-กีฬาเภสัชสัมพันธ์ 

-ล่นเป๋นยา 

ลั้ลลา รอบมช.  

(Rx Running) 

- เพื่อให้สามารถท างานร่วม กับผู้อ่ืนได้ 

และรู้จักเสียสละ 

- หารายได้ในการพัฒนาการเรียน และให้

ประชาชนร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ลด

การใชย้าโดยไมจ่ าเป็น เกิดการใช้ยาอยา่ง

สมเหตุผล 
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ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาคณะสาม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 1) คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูงสามารถน ามาประยุกต์ให้กับวชิาชีพเภสัชกร

ได้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ทักษะทางด้านเภสัชกรรม และสร้างอุปนิสัยท่ีเป็นรากฐานของ

ความส าเร็จในชีวิต จะเกิดประโยชน์น้อยมากหากนักศกึษาได้เรียนรู้แล้วแต่ ไม่ลงมือท าหรือเลือกท่ีจะไม่ท า ดังนั้นนักศึกษาควร

ร่วมกิจกรรมท่ีคณะได้จัดเตรียมไว้ให้ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะละอุปนิสัยท่ี

น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต 

 2) นักศึกษาควรได้รับประเมินตนเองตามคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผล  

ในการท าแบบทดสอบควรมีการไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะท าให้ผลลัพธ์ท่ีออกมาตรงกับคุณลักษณะของนักศึกษา  

เพื่อประโยชนต์อ่ตัวนักศึกษาท่ีจะน ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม และเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะชว่ยให้เกิดการพัฒนาตนเองได้อยา่งแท้จริง 

 3) เนื่องจากวิชาชีพทางเภสัชกรรมจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาการเรียนด้านวิชาการเป็นอย่างมาก  

แต่ท้ังนี้นักศึกษาควรท่ีจะปรับความสมดุลในการใช้ชีวิตไม่ท าอะไรจนมากเกินไป มีการจัดตารางชีวิตให้เหมาะสม รวมถึงสะสม

ประสบการณ์ในด้านการเรียนควบคู่กับการท ากิจกรรม เพื่อพัฒนาความพร้อมทุกด้านให้นักศึกษาก่อนจะก้าวออกจากรั้ว

สถาบันสู่ชีวิตการท างาน  
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อุปนสิัยท่ี 5  

เข้าใจผู้อ่ืนก่อนให้ผู้อื่นเข้าใจ

เรา 

- พันธะตอ่งาน มคีวาม 

รับผิดชอบในงาน 

- เชื่อมั่นในตนเอง 

- กิจกรรมวชิาการ 

Pharmacy Event 

เพื่อแสดงความรู้ความสามารถด้านเภสัช

กรรม มทัีกษะการพูดและเขียน ให้สื่อสาร

แก่ประชาชนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

http://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php
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