
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เลขท่ีแบบสอบถาม............................ 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โดยใชแนวคดิเจ็ดอุปนิสัยสาํหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง 

แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อวัดระดับอุปนสัิยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชแนวคิด 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง ขอมูลท่ีไดจะเปน
ประโยชนในการใชเปนแนวทางจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อใหนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีการพัฒนาอุปนิสัยท้ัง 7 ประการอัน
นําไปสูการเปนผูทรงประสิทธิผลยิ่ง ผูศึกษาจะนําขอมูลไปใชประกอบการทําการศึกษาอิสระ ซ่ึง
ขอมูลท่ีไดรับจากทานจะเกบ็เปนความลับและไมสามารถระบุถึงผูตอบแบบสอบถามได ผูศึกษา
หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้       

       นางสาวกนกวรรณ  เทพพันธา 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจรุนท่ี 20 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน   □  หรือ เติมขอความในชองวางท่ีตรงกับความเปนจริง
ของทาน 
 

1. เพศ □ ชาย □ หญิง  
    
2. อายุปจจุบัน (เชน 21 ป 5 เดือน ใหใสเปน 22 ป) ________ ป  

    

3. ช้ันปท่ีกําลังศึกษา □ ช้ันปท่ี 1 □ ช้ันปท่ี 2 □ ช้ันปท่ี 3 

 □ ช้ันปท่ี 4 □ ช้ันปท่ี 5  

4. เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด  ________  
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5. เกรดเฉล่ียสะสม  ________  

6. ทานเปนบุตรคนท่ี __________ จากจํานวนพ่ีนองท้ังหมด __________คน (นับรวมตัวทานเองดวย) 
    

7. สวนมากแลวปจจุบันทานอาศัยอยูกับบุคคลใด  □ บิดาและมารดา □ ญาติพี่นอง 
  □ เฉพาะบิดา □ เฉพาะมารดา 
  □ เพื่อน □ คนเดียว 
    
8. สถานภาพของบิดา/มารดา □ อยูดวยกัน □ แยกกนัอยู  

 □ บิดา และ/หรือ มารดาเสียชีวิต 
    

9. อาชีพของบิดา □ ขาราชการ □ พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

 □ พนักงานบริษัทเอกชน □ คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

 □ เกษตรกร □ รับจาง 

 □ พอบาน / วางงาน □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............. 

    

10. อาชีพของมารดา □ ขาราชการ □ พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

 □ พนักงานบริษัทเอกชน □ คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

 □ เกษตรกร □ รับจาง 

 □ แมบาน / วางงาน □ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............... 
    

11. จํานวนเพือ่นสนิท ________  คน   

    

12. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมา ทานทํางานพิเศษหรือมีรายไดเสริมหรือไม  

 □ ทํา    □ ไมทํา  
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13. ตอบคําถามดานกจิกรรม 
13.1 ทานเคยเปนผูริเร่ิม ผูนํา หรือผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนกัศึกษาหรือไม 
(เชน กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานชมรม ทีมงานในการจดักิจกรรม) 
 □ เคย □ ไมเคย 
 
13.2 ทานเคยสมัครเขารวมกิจกรรมโดยสมัครใจหรือไม 
(เชน กจิกรรมอาสาพัฒนาชนบท กิจกรรมชมรม) 
 □ เคย □ ไมเคย 
 
 
13.3 สวนใหญแลวทานเต็มใจเขารวมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะหรือมหาวทิยาลัยจัดให 
ในระดบัใด (เชน กิจกรรมรับนองข้ึนดอย ขันโตก สปอรตเดย กิจกรรมทางวิชาการ) 

 

□ ไมเต็มใจอยางยิ่ง     

□ ไมเต็มใจ     
□ เฉย ๆ     
□ เต็มใจ     
□ เต็มใจอยางยิ่ง     

 
14. ทานเคยเรียนรูเกีย่วกับ 7 อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งหรือไม?  

(เชน อานหนังสือ, เขารวมอบรมสัมมนา)   

 □ เคย □ ไมเคย 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับตนเอง 
คําชี้แจง  โปรดอานขอความในแตละขอและประเมินตนเองวาทานแสดงหรือมีลักษณะ
อุปนิสัยในแตละขอความในระดับมากนอยเพยีงใดแลวกรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับ
การมีหรือการแสดงลักษณะอุปนิสัยทางดานขวามือท่ีตรงกับตัวทานมากท่ีสุด โดยระดับอุปนิสัย 
แบงออกเปน  6  ระดับ  ดังนี ้

1  คะแนน  คือ  นอยท่ีสุด 
2  คะแนน  คือ  นอย 
3  คะแนน  คือ  คอนขางนอย 
4  คะแนน  คือ  คอนขางมาก 
5  คะแนน  คือ  มาก 
6  คะแนน  คือ  มากท่ีสุด 

ขอ ขอความ 

ระดับอุปนิสัย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย คอน 
ขาง
นอย 

คอน 
ขาง
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 ฉันแสดงความเมตตาและ 
ความเหน็อกเห็นใจตอผูอ่ืน       

 
    

2 ฉันเปนคนรักษาสัญญาและ 
ใหความสําคัญตอขอผูกพัน       

 
    

3 ฉันไมพูดถึงส่ิงท่ีไมดีของผูอ่ืนลับหลัง            
4 ฉันสามารถใหเวลาอยางสมดลุในแงมุม 

ตาง ๆ ของชีวิต  การงาน  ครอบครัว  
เพื่อน และอ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสม       

 

    
5 เวลาทํางาน  ฉันคํานึงถึงจุดสนใจและ

ความตองการของคนท่ีฉันกาํลังทํางานให       
 

    
6 ฉันทุมเทในส่ิงท่ีฉันทํา  แตไมถึงกับ 

ทําใหหมดแรงหรือหมดสภาพ       
 

    
7 ฉันควบคุมชีวติตัวเองได            
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ขอ ขอความ 

ระดับอุปนิสัย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย คอน 
ขาง
นอย 

คอน 
ขาง
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8 ฉันทุมเทความพยายาม 
ในส่ิงท่ีฉันสามารถทําได 
มากกวาในส่ิงท่ีฉันไมสามารถทําได       

 

    
9 ฉันรับผิดชอบตออารมณและการกระทํา

ของฉันมากกวาท่ีจะโทษผูอ่ืนหรือ 
ส่ิงรอบขาง       

 

    
10 ฉันรูวาฉันตองการความสําเร็จอะไรในชีวติ       
11 ฉันจัดการและตระเตรียมส่ิงตาง ๆ เปน

อยางดีเพื่อหลีกเล่ียงการกระทําแบบ
เรงดวนหรือแบบฉุกเฉิน    

 

  
12 ฉันเร่ิมตนแตละสัปดาหดวยเปาหมายท่ี

ชัดเจนวา  ฉันตองการทําอะไรใหสําเร็จ       
 

    
13 ฉันมีวินยัในการทําตามแผนตาง ๆ   

(ไมผัดวนัประกันพรุง  ไมปลอยเวลาใหสูญ
เปลา และอ่ืน ๆ )       

 

    
14 ฉันไมยอมใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญท่ีตอง

ทําในชีวติหายไปเพราะกิจกรรม 
ท่ีวุนวายอ่ืน ๆ ในแตละวนั       

 

    
15 ส่ิงตาง ๆ ท่ีฉันทําทุกวนัมีความหมาย 

และเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหฉัน 
ไปสูเปาหมายที่วางไวในชีวติ       

 

    
16 ฉันใหความสําคัญกับความสําเร็จของผูอ่ืน

เทา ๆ กับของฉันเอง       
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ขอ ขอความ 

ระดับอุปนิสัย 

นอย
ท่ีสุด 

นอย คอน 
ขาง
นอย 

คอน 
ขาง
มาก 

มาก มาก
ท่ีสุด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

17 ฉันใหความรวมมือกับผูอ่ืน       
18 เวลาแกไขขอขัดแยง  ฉันพยายาม 

หาวิธีท่ีทําใหทุกฝายไดประโยชน    
 

  
19 ฉันเปนคนออนไหวตอความรูสึกของผูอ่ืน            
20 ฉันพยายามทําความเขาใจถึงมุมมอง 

ของผูอ่ืน       
 

    
21 เวลาฟง  ฉันพยายามทําความเขาใจผูพูด 

จากมุมมองของผูพูด  ไมใชแคจากมุมมอง
ของฉันเทานั้น    

 

  
22 ฉันใหความสําคัญและคนหาส่ิงท่ีอยู

ภายในใจของผูอ่ืน    
 

  
23 ฉันเปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรคในการ

แสวงหาแนวความคิดและวิธีแกไขปญหา
ท่ีแปลกใหมและดีกวา    

 

  
24 ฉันชอบกระตุนใหผูอ่ืนแสดงความคิดเหน็            
25 ฉันใหความสําคัญกับสุขภาพทางกายและ

ความเปนอยูท่ีดีของฉัน    
 

  
26 ฉันพยายามอยางมากท่ีจะสรางและ

ปรับปรุงความสัมพันธกับผูอ่ืน       
 

    
27 ฉันใชเวลาในการหาความหมายและ

ความสุขในชีวติ       
 

    
 
 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาชวยตอบแบบสอบถามคะ 
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ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ - สกุล   นางสาวกนกวรรณ  เทพพันธา 
 
วัน เดือน ป เกิด  21 สิงหาคม 2521 
 
ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
                  โรงเรียนมงฟอรตวทิยาลัย 
   จังหวดัเชียงใหม 
   ปการศึกษา 2538 
   สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   ปการศึกษา 2544 
 
ประสบการณ  พ.ศ. 2544 - 2548 
   เภสัชกรประจาํและผูจัดการสาขา 
   บริษัท ฟารมาเวย จํากัด 
   พ.ศ. 2548 – 2553 
   Product Specialist 
   บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จาํกัด 
   พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน 
   Sales Manager 
   บริษัท ซาโนฟ-อเวนตีส (ประเทศไทย) จาํกัด 


