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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ศึกษาระดับอุปนิสัยของ
ผู้มีประสิทธิผลสูง ตามหลักการของ Stephen R. Covey (2004) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาโทช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 95 คน และนักศึกษาปริญญาโทช้ันปี
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันโดยใช้ตารางแบบไขว้ และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง  
10 คุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณลักษณะด้านการแสวงหาข้อมูลมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และคุณลักษณะด้านความต้องการ
ใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพมีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด นอกจากนี้ยังศึกษาอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า ค่าเฉลี่ย
อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง บัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก โดยบัญชีออมใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
และอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งส าคัญก่อนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาโอกาสกับอุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่างมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด (r = 0.348) สัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน และสัมพันธ์ระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01  
โดยส่วนใหญ่คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า  
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจาย ์อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this independent study were to examine the level of personal entrepreneurial 
characteristics, the characteristics of people with high effectiveness based on the principle of Stephen R. Covey 
( 2004) , and the relationship between personal entrepreneurial characteristics and characteristics of highly 
effective people among graduate students, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, by using questionnaire as 
a tool for data collection from 95 first-year Master’s degree students of the academic year 2018, and 30 second-
year Master’ s degree students of the academic  year 2017, Faculty of Nursing, Chiang Mai University.  The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, comparison of different 
mean scores using crossovers, and Pearson’s correlation analysis. 
 The results of the personal entrepreneurial characteristics study revealed that the mean scores of all 
ten personal entrepreneurial characteristics were at the good level.  The characteristics of information seeking 
had the highest mean score, and demand for quality and efficiency had the lowest mean score.  In addition, 
the results of the study of the habits of highly effective people showed that mean scores of the habits, 
emotional bank account, and balance in life were high.  Emotional bank account had the highest mean score 
and the third habit: putting first things first had the lowest mean score. 
 From the analysis of the relationship between personal entrepreneurial characteristics and the habits 
of highly effective people, it was found that pursuit of opportunities correlated at the highest level with the 
sixth habit: synergizing, at the coefficience of r = 0.348 in the same direction, at the moderate level and at the 
significance level of 0. 01.  Most of the personal entrepreneurial characteristics and habits of highly effective 
people correlated at the low level. 

บทน า 

 ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ดังนั้นนักศึกษาจึงควรศึกษาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ โดยทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (พิมพ์พร ทะสี, 2560) โดยที่คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของ
ผู้มีประสิทธิผลสูงล้วนสอดแทรกในทุกทักษะอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่า ทุกสาขาอาชีพมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการและ
อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง เพราะหากมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยที่ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เป็นก าลังส าคัญในการ
ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้น ซึ่งเกิดจากผู้ประกอบการได้สร้างนวัตกรรมใหม่ และบุคลการในทุกสาขาวิชาชีพมีทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ ส่งผลให้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพนั้น ๆ มากไปกว่านั้นอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงยังมีความส าคัญ  
ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ในอนาคต โดยทั้ง  7 อุปนิสัยนี้จะท าให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ แก้ปัญหา และจัดการเวลาให้เกิดประสิทธิผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นความส าคัญกับ
การจัดการองค์ความรู้ของนักศึกษาให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิภาดา คุณาวิกติกุล , 2558)  
และท าให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความส าเร็จในระดับสากลได้ ดังหนึ่งในวัตถุประสงค์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561) 

แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 
 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการตอ้งประกอบไปด้วยการสร้างนวัตกรรม การเผชิญหน้ากับความเสี่ยง และการท างาน
เชิงรุก ซึ่ งเป็นพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่จะแสดงออกในการด าเนินธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของความ  
เป็นผู้ประกอบการจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานขององค์การ (Lussier, Corman and Kimball, 2015)  
มากไปกว่านั้น การศึกษาของ The Management System International in Washington, D. C. (อ้างใน อรพิณ สันติธีรากุล, 
2560) พบว่าผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในความเป็นผู้ประกอบการ ( PECs)  
ประกอบไปด้วย 10 คุณลักษณะ โดยแบ่งเป็น 3 ศักยภาพ ดังนี้ 1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส 
ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ  
และความกล้าเสี่ยง 2. ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย การวางแผน และการติดตาม การประเมินอย่างมี
ระบบ และการแสวงหาข้อมูล 3. ศักยภาพแห่งอ านาจ ประกอบด้วย การช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และความเช่ือมั่น  
ในตนเอง 
 แนวคิดเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 
 อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey (2004) ได้นิยามค าว่า ผู้น า เป็นมากกว่าช่ือเรียก
เฉพาะต าแหน่ง เพราะองค์กรจะประสบความส าเร็จได้จะต้องประกอบด้วยพนักงานทุกระดับมีความเป็นผู้น า โดยปลูกฝังอุปนิสัย
ทางบวกให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ อุปนิสัย  7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงมีดังนี้  
อุปนิสัยที่  1 บี -โปรแอคทีฟ (Be Proactive) อุปนิสัยที่  2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)  
อุปนิสัยที่  3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน (Put First Things First) อุปนิสัยที่  4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสัยที่  5  
เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสาน
ความต่าง (Synergize) และอุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และอุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาโท 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกหลักสูตรช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 95 คน และช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของประชากร (Demographic Data) ของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ  
เกรดเฉลี่ยสะสม หลักสูตรที่ก าลังศึกษา ประวัติการท างานในขณะศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมของคณะฯ ประสบการณ์การ
เรียนรู้คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ และ อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงของ Covey 
ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยเป็นค าถามแบบ
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 1, น้อยให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2, ค่อนข้างน้อยให้ค่า
คะแนนเท่ากับ 3, ค่อนข้างมากให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4, มากให้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และมากท่ีสุดให้ค่าคะแนนเท่ากับ 6 
 ส่วนที่ 3  แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง ค าถามที่ใช้
ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้น ๆ ให้อ่านแต่ละข้อและตัดสินใจวัดความเป็นตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สึกและการกระท าของ
นักศึกษา เพื่อวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่ามีความสามารถที่จะเป็นผู้ ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด โดยเป็นค าถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ไม่เคยให้ค่าคะแนน
เท่ากับ 1, น้อยให้ค่าคะแนนเท่ากับ 2, บางครั้งให้ค่าคะแนนเท่ากับ 3, ปกติให้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 และตลอดเวลาให้ค่าคะแนน
เท่ากับ 5 

ผลการศึกษา 

 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 10 คุณลักษณะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี คุณลักษณะด้านการแสวงหาข้อมูล 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดและคุณลักษณะด้านความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพมีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด  
เมื่อแบ่งคุณลักษณะตามศักยภาพ พบว่านักศึกษามีศักยภาพแห่งการวางแผนสูงที่สุด และศักยภาพแห่งอ านาจต่ าที่สุด และสามารถ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ โดยจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไปของประชากร ได้ดังนี้ นักศึกษา
เพศชายมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านความมุ่งมั่น ด้านความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ และด้านการ
ตั้งเป้าหมายสูงกว่าเพศหญิง มากไปกว่านั้น นักศึกษาที่ท างานระหว่างศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ  
ของความเป็นผู้ประกอบการ และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่ไม่เคย
ทุกคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 
 อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง บัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
บัญชีออมใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งส าคัญก่อนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด โดยที่กลุ่มอุปนิสัยชัยชนะในสังคม (อุปนิสัยที่  
4 5 6 และ 7) มีค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มอุปนิสัยชัยชนะส่วนตน (อุปนิสัยที่ 1 2 3 และ 7)  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุปนิสัยของ  
ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยจ าแนกตามคุณลักษณะทั่ วไปของประชากร พบว่า นักศึกษาเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยที่  4  
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คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราสูงกว่าเพศชาย อีกทั้งนักศึกษาที่ท างานระหว่างศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยสูงกว่านักศึกษาที่ไม่เคย 
ทุกอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง บัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาโอกาสกับอุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสาน
ความต่างมีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ คุณลักษณะด้านความเช่ือมั่นในตนเองกับอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน  
และคุณลักษณะด้านการช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่ายกับอุปนิสัยที่ 6 การผนึกพลังประสานความต่าง โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน และสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความ  
เป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงส่วนใหญ่สัมพันธ์กันในระดับต่ า นอกจากนี้คุณลักษณะด้านการแสวงหาโอกาส
กับบัญชีออมใจ และคุณลักษณะด้านการวางแผน และการติดตาม การประเมินอย่างมีระบบกับความสมดุลในการด าเนินชีวิต  
ไม่มีความสัมพันธ์กัน  

อภิปรายผลการศึกษา 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง  
10 คุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณลักษณะด้านการแสวงหาข้อมูลมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความมีพันธะ  
ต ่
องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ด้านการวางแผน และการติดตาม การประเมินอย่างมีระบบ ด้านการตั้งเป้าหมาย  
ด้านความมุ่งมั่น ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง ด้านการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านความกล้าเสีย่ง 
และด้านความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ ศุภนิดา  เงินงาม 
(2561) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 10 คุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณลักษณะ  
ด้านการตั้งเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และคุณลักษณะด้านการแสวงหาโอกาสมีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด หากนักศึกษาเพิ่ม
คุณลักษณะทั้ง 10 คุณลักษณะให้สูงขึ้นอีก จะส่งผลให้นักศึกษาประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รวมถึงบัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิต พบว่า บัญชีออมใจมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยสูงที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลัง
ประสานความต่าง และอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ ศุภนิดา  เงินงาม (2561) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง บัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
มาก และธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ช้ันค ลินิก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า อุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง บัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อนมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรสอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงลงในรายวิชาแกน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในเกิดประโยชน์ทั้งด้านการงาน และชีวิตส่วนตัว ให้เป็นผู้ประสบความส าเร็จในอนาคต นอกจากนี้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเรื่อง คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมาให้ความรู้ เพื่อเป็นการ
กระตุ้น เน้นย้ าถึงความส าคัญของการมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยที่ดีท่ีจะส่งผลเชิงบวกต่อตัวนักศึกษาเอง 
 2. เนื่องจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ จึงท าให้มีระดับการปฏิสัมพันธ์กันต่ า ดังนั้น จึงควรมีการจัดท ารายงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ เห็นมุมมองใหม่ ๆ ท่ีเป็นปัจจัยเสริมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ มากไปกว่านั้นการจัดกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
นักศึกษาเอง ยังเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดสร้างเครือข่าย ส่งผลให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์สูงสุด 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถสอดแทรกการเรียนรูเ้กี่ยวกับคุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เข้าสู่กิจกรรมเสริมหลักสตูร โดยจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาเกิดการคิด วิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญของงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จโดยใช้เวลาที่จ ากัด และการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เกิดการท างานร่วมกันกับนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งยึดตามหลักการอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของ  
Stephen R. Covey (2004) โดยสามารถน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 

เจ็ดอุปนิสัยของผู้มี
ประสิทธิผลสูง 

คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กิจกรรมเสริม 

อุปนิสัยที่ 1 บ-ีโปร
แอคทีฟ 

- ความเชื่อมั่นในตนเอง - ฝึกระงับอารมณ์ คิดก่อนท า 
- เกิดการท างานแบบโปรแอค

ทีฟ 
- ยอมรับความผิดพลาดได ้

กิจกรรมมองสะท้อนตัวเราและ
คนรอบข้าง 
- ทดสอบการรับฟังภาษารีแอก
ทีฟจากตัวเราและคนรอบข้าง
บ่อยแค่ไหน 

อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้น
ด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

- ความมุ่งมั่น 
- ความกล้าเสี่ยง 
- การตั้งเป้าหมาย 

- มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
- ทราบขอบเขตกิจกรรมที่ควร

ท า และไม่ควรท า 

กิจกรรมส ารวจตนเอง 
- ทราบจุดมุ่งหมายที่แท้จริง 
- วางแผน ออกแบบกิจกรรม

คร่าว ๆ เพื่อมุ่งสูเ่ป้าหมาย 
อุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่
ส าคัญก่อน 

- การแสวงหาโอกาส 
- ความมีพันธะต่องาน ความ

ผูกพัน ความรับผิดชอบใน
งาน 

- จัดสรรเวลาได้อยา่งคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ 

- ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ก่อให้เกิดการบรรลเุป้าหมาย 

บันทึกตารางเวลา (Planner) ทุก 
ๆ สัปดาห ์



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   234 

 

- การวางแผน และการ
ติดตาม การประเมินอย่างมี
ระบบ 

อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบ
ชนะ/ชนะ 

- การแสวงหาโอกาส 
- ความกล้าเสี่ยง 
- การชี้ชวน การชักชวน การ

มีเครือข่าย 

- ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
และยั่งยืน 

- การท างานระหว่างกันเกิด
ผลงานท่ีมีประสิทธิผล
มากกว่า 

กิจกรรม Win-Win Trading 
Game 
- แลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างกัน 

ให้ประชากรในห้องมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด 

อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่น
ก่ อนแล้ วจึ ง ให้ ผู้ อื่ น
เข้าใจเรา 

- การชี้ชวน การชักชวน การมี
เครือข่าย 

-  ไ ด้ รั บมุ ม มอ งคว ามคิ ดที่
แตกต่างของผู้อื่น 

- ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

กิจกรรมฝึกการฟังเชิงรุก “ฟัง
ด้วยใจ” (Active Listening) 
- ท าความรู้จักและท าความเข้าใจ

กัน ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เชื่อใจกัน 

- รับฟังอย่างตั้งใจด้วยใจ ไม่ใช่
ด้วยเหตุผล 

อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลัง
ประสานความต่าง 

- ความต้องการใฝ่หาทางด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

- การวางแผน และการติดตาม 
การประเมินอย่างมีระบบ 

- การแสวงหาข้อมูล 

- ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 
- การท างานเป็นทีมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ผลงานมีประสิทธิผล 

กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารต่อ
ยอดสู่การท างานเป็นทีม 
- แบ่งปันแนวคิดของแต่ละคน
ภายในทีม 

- วางแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อย
ให้คมอยู่เสมอ 

- การวางแผน และการติดตาม 
การประเมินอย่างมีระบบ 

- การแสวงหาข้อมูล 

- สร้างสมดุลในการด าเนินชีวิต 
- เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

กิจกรรม Share & Learn  
- แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
- น าความรู้มาพัฒนาตนเอง 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 การวัดระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ส่งผลให้นักศึกษาทราบถึงจุดอ่อน  
ที่ควรแก้ไข และจุดแข็งที่มีและควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาควรเพิ่มคุณลักษณะด้านความต้องการใฝ่หา
ทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการสร้างวิธีการท างานที่ใช้ระยะเวลาที่คุ้มค่ามากที่สุดที่ยังท าให้ได้ผลลัพธ์ของงานเช่นเดิม 
และน าความผิดพลาดที่เคยเกิดจากกระบวนการท างานมาปรับปรุงให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนักศึกษาควรเพิ่ม
อุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญ เพื่อประสบความส าเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว โดยต้องเข้าใจลักษณะของงาน เลือกท าสิ่งที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิผลก่อน เพราะจะท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้คุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงด้านอื่น ๆ ก็ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เพื่ อให้นักศึกษาได้รับทักษะ  
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ความรู้พร้อมต่อการปฏิบัติงานบริการพยาบาล การท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นผู้ประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพได้ในอนาคต 
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