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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 

 
 การคนควาแบบอิสระเร่ือง  การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชหลักการเจด็อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  เปนการวิจยัเชิง
สํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  7  ประการ  ตาม
หลักการของ  Stephen R. Covey  และเพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธระหวางระดับอุปนิสัย
ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม กบัคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวมรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถามประกอบดวยสวนท่ีเปน
คุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและแบบประเมินตนเองตามหลักการเจด็อุปนิสัยสําหรับ
ผูทรงประสิทธิผลยิ่งของ  Stephen R. Covey  ซ่ึงผูศึกษาไดทําการสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล
การศึกษา  และขอเสนอแนะดังนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 

 จากแบบสอบถามจํานวน  252  ชุด  จากกลุมตัวอยาง  คือ  นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี  1 - ช้ันปท่ี  5  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สามารถสรุป
ผลไดดังนี ้
 สวนท่ี  1  คุณลักษณะท่ัวไป 
 จําแนกตามเพศ 
 จากกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน  252  คน  สวนใหญเปนเพศหญิง  181  คน  คิดเปน
รอยละ  71.8  และเพศชายจํานวน  71  คน  คิดเปนรอยละ  28.2 
 จําแนกตามอายุ 
 กลุมตัวอยางมีอายุ  22  ป  มากท่ีสุดจํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  35.7  รองลงมามี
อายุต่ํากวา  20  ป  จํานวน  48  คน  คิดเปนรอยละ  19.0  และอาย ุ 23  ปข้ึนไป  มีจํานวนนอยท่ีสุด  
คือ  36  คน  คิดเปนรอยละ  14.3 
 จําแนกตามชัน้ปท่ีกําลังศึกษา 
 กลุมตัวอยางกาํลังศึกษาอยูช้ันปท่ี  4 มากท่ีสุดโดยมีจาํนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 24.2 
รองลงมาคือช้ันปท่ี  1  จํานวน  60  คน  คิดเปนรอยละ 23.8  และศึกษาอยูช้ันปท่ี  3 นอยท่ีสุด
จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ13.9  
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 จําแนกตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 
 กลุมตัวอยางมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุดอยูในชวง  3.00-3.49  มากที่สุดโดยมี
จํานวน  83  คน  คิดเปนรอยละ  32.9  และรองลงมาเปนชวง  2.50-2.99  มีจํานวน  82  คน  คิดเปน
รอยละ  32.5  และมีเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด 2.00-2.49  นอยท่ีสุดจํานวน  33  คน คิดเปนรอย
ละ  13.1  โดยคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางเทากับ  3.23  และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  0.96 
 จําแนกตามลําดับการเปนบตุรในครอบครัว 
 กลุมตัวอยางเปนลูกคนโตมากท่ีสุด โดยมีจํานวน 119  คน คิดเปนรอยละ 47.2  
รองลงมาเปนลูกคนเล็กจํานวน  92  คน คิดเปนรอยละ 36.5  ลําดับถัดมาเปนลูกคนเดียวจํานวน  26  
คน  คิดเปนรอยละ  10.3  และลูกคนกลางจาํนวน  15  คน  คิดเปนรอยละ 6.0 
 จําแนกตามบคุคลท่ีอาศัยอยูดวยเปนสวนใหญ 
 กลุมตัวอยางอาศัยอยูกับบิดาและมารดามากท่ีสุด โดยมีจาํนวน 107  คน คิดเปนรอยละ 
42.5  รองลงมาอาศัยอยูกับเพื่อนจํานวน  63  คน คิดเปนรอยละ 25.0  ลําดับถัดมาอาศัยอยูคนเดียว
จํานวน  39  คน  คิดเปนรอยละ  15.5 
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สวนท่ี  2  คาเฉล่ียอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ  อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิต  
กลุมอุปนิสัยชยัชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิง่ 
 
 จากผลการศึกษา  พบวากลุมตัวอยางมีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ 
สูงท่ีสุด  และมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัย  พบวากลุมตัวอยางมีระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ
สูงท่ีสุด  รองลงมาคือกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และอุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดําเนิน
ชีวิต ตามลําดบั   
 
สวนท่ี  3  การเปรียบเทียบคณุลักษณะท่ัวไปกับระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณ  อุปนิสัย
แสดงความสมดุลของการดาํเนินชีวติ  กลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชยัชนะในสังคม  
และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง 
 
 จากผลการศึกษาพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงมีระดับอุปนสัิย
ท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  และมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่า
ท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็น
ของคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .05  โดยเพศหญิงมากกวาเพศชาย  สวนคาเฉล่ียของอุปนิสัยอ่ืนไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณาดานอายุพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรทุกกลุมอายุ  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  
การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  ยกเวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุ  22  ปข้ึนไป  มีระดบั
อุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูงท่ีสุด  และระดับอุปนิสัยท่ีมีต่ําท่ีสุดในทุกกลุมอายุ  คือ  
อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญ   
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุ 22 ป มีระดับอุปนิสัยท่ี 5 การ
เขาใจผูอ่ืน กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา แตกตางจาก นกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุ 20 ป นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุ 21 ป และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุ 22 ป ข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนคาเฉล่ียของอุปนิสัยอ่ืนไมแตกตางกัน 
 



76 
 

 เม่ือพิจารณาตามช้ันปพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  1  ช้ันปท่ี  2  และช้ันปท่ี  
4  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  3  มี
ระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณสูงท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  5  มีระดับ
อุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูงท่ีสุด  สวนระดับอุปนิสัยท่ีนักศึกษาทุกช้ันปมีต่ําท่ีสุดคือ  
อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญ 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี  3 กับนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  5  มีคาเฉล่ียของระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  และ
อุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  สวน
คาเฉล่ียของอุปนิสัยอ่ืนไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณาดานเกรดเฉล่ียพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  ทุกชวงเกรดเฉล่ีย  มีระดับ
อุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  และมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับ
ความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศกึษาลาสุดแตกตาง
กันมีระดบัอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ  อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดําเนนิชีวิต  และแต
ละอุปนิสัยของ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 เม่ือพิจารณาดานลําดับการเปนบุตรในครอบครัวพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีเปน
ลูกคนโต  ลูกคนเล็กและลูกคนเดียว  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  สวน
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีเปนลูกคนกลาง  มีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูง
ท่ีสุด  และมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด   
 นอกจากนี้ยังจากพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีลําดับการเปนบุตรท่ีแตกตางกนั  
มีระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ  อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการดําเนินชีวิต  และแตละ
อุปนิสัยของ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 เม่ือพิจารณาดานบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยพบวา  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกับ
บิดาและมารดา  อาศัยอยูกับญาติพี่นอง  อาศัยอยูกับเฉพาะมารดาและอาศัยอยูกับเพือ่น  เปนสวน
ใหญมีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยู
กับเฉพาะบิดาเปนสวนใหญ  มีระดับอุปนสัิยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเราสูงท่ีสุด  
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูคนเดยีวเปนสวนใหญมีระดับอุปนสัิยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตน
ทํากอนสูงท่ีสุด   
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 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกับบิดาและมารดา  อาศัยอยูกับญาติพี่นอง  อาศัย
อยูกับเฉพาะบิดา  อาศัยอยูกบัเพื่อนและอาศัยอยูคนเดียวเปนสวนใหญ  มีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทํา
ตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด  สวนนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกับเฉพาะมารดาเปนสวน
ใหญ  มีระดับอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตางตํ่าท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีบุคคลที่อาศัยอยูดวยเปนสวนใหญ
แตกตางกันจะมีคาเฉล่ียระดบัอุปนิสัย  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนแตกตางกัน  สวนอุปนิสัยอ่ืนๆ 
ท่ีเหลือพบวามีระดับอุปนิสัยไมแตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัยจําแนกตามเพศพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท้ังเพศชาย
และเพศหญิงมีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนสัิยชัยชนะในสังคมสูงท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
เพศหญิงมีระดับ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตํ่าท่ีสุด  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
เพศชายมีระดบัอุปนิสัยในกลุมชัยชนะสวนตนตํ่าท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉล่ียระดับ
อุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผู
ทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัยจําแนกตามอายุพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุนอย
กวา  20  ป  อายุ  21  ป  อายุ  22  ป  และอาย ุ 22  ปข้ึนไป  มีระดับอุปนสัิยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะ
ในสังคมสูงท่ีสุด  กลุมตัวอยางท่ีมีอาย ุ 20  ป  มีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตนสูง
ท่ีสุด  และ  ทุกกลุมอายุมีระดับอุปนิสัย  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตํ่าท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับ 
อุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  อุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัย
ของผูทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัยจําแนกตามชัน้ป  พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลัง
ศึกษาในช้ันปท่ี  2  ช้ันปท่ี  4  และช้ันปท่ี  5  มีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคมสูง
ท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี  1  มีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะ
สวนตนสูงท่ีสุด  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี  3  มีระดับอุปนิสัย  7  
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งสูงท่ีสุด 
 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี  1  ช้ันปท่ี  2  ช้ันปท่ี  4  และช้ันปท่ี  
5  มีระดับอุปนิสัย  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตํ่าท่ีสุด  สวนนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร
ช้ันปท่ี  3  มีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตนและกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  ต่ํา
ท่ีสุด 
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 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ีแตกตางกัน  มี
คาเฉล่ียของระดับอุปนิสัยกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคมแตกตางกัน   
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัยจําแนกตามเกรดเฉลี่ยพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรทุกชวง
เกรดเฉล่ีย  มีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคมสูงท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมี
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุดชวง  2.00 – 2.49  มีระดับอุปนิสัยกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตนตํ่าท่ีสุด  
และในชวงเกรดเฉล่ียอ่ืนๆ  มีระดับอุปนิสัย  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตํ่าท่ีสุด 
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีเกรดเฉล่ียภาคการศกึษาลาสุดแตกตาง
กัน  มีคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนสัิยชัยชนะในสังคม  และ  7  
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัยจําแนกตามลําดบัการเปนบุตรในครอบครัว  พบวานกัศึกษา
คณะเภสัชศาสตรในทุกลําดบัการเปนบุตรในครอบครัวมีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนสัิยชัยชนะใน
สังคมสูงท่ีสุด  และมีระดับอุปนิสัย  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งตํ่าท่ีสุด   
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีลําดับการเปนบุตรแตกตางกัน   
มีคาเฉล่ียระดบัอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ   
7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกัน 
 เม่ือพิจารณากลุมอุปนิสัยจําแนกตามบุคคลท่ีอาศัยอยูดวย  พบวานักศึกษาคณะเภสัช
ศาสตรในทุกกลุม  มีระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคมสูงท่ีสุด  สวนนกัศึกษาคณะ
เภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกับญาติพี่นองเปนสวนใหญ  มีระดับอุปนิสัยในกลุมชัยชนะสวนตนตํ่าท่ีสุด 
สวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรในกลุมอ่ืนๆ  มีระดับอุปนิสัย  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผล
ยิ่งตํ่าท่ีสุด   
 นอกจากนี้ยังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีบุคคลที่อาศัยอยูดวยเปนสวนใหญ
แตกตางกัน  มีคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยในกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  
และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งไมแตกตางกนั 
 
สวนท่ี  4  ความสัมพันธระหวางอุปนิสัย  กลุมอุปนิสัย  และคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร 
 
 จากการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางอุปนิสัย  พบวาอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ  
อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งมี
ความสัมพันธกันในทางบวก  โดยอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดนดวยจุดหมายในใจกับอุปนิสัยท่ี  3  
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การทําตามลําดับความสําคัญมีความสัมพันธกันมากท่ีสุดและอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดนดวย
จุดหมายในใจกับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด 
 การวิเคราะหความสัมพันธของกลุมอุปนิสัยพบวา  อุปนสัิยแสดงพื้นฐานทางอารมณ  
อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต  กลุมอุปนสัิยชัยชนะสวนตน  และ  7  อุปนิสัยสําหรับ
ผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  มีความสัมพันธกันในทางบวก  โดยกลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตนกับ  7  
อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด  และอุปนิสัยแสดงความสมดุลใน
การดําเนนิชีวติกับกลุมอุปนสัิยชัยชนะในสังคมมีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอุปนสัิย  ซ่ึงประกอบดวยอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐาน
ทางอารมณ  อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนนิชีวติ  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิ่ง  กับคุณลักษณะท่ัวไปซ่ึงประกอบดวย  อายุ  ช้ันปท่ีกําลังศึกษา  และเกรดเฉล่ียภาค
การศึกษาลาสุดพบวามีความสัมพันธกันดังนี้ 
 ช้ันปท่ีกําลังศึกษาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีความสัมพันธทางบวกกับอุปนิสัยท่ี  
1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน 
 เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีความสัมพันธทางบวก
กับอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิตและอุปนสัิยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง 
 สวนอายุของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรพบวาไมมีความสัมพันธกับอุปนิสัยใดๆ เลย 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมอุปนิสัย  ซ่ึงประกอบดวยกลุมอุปนิสัยชัย
ชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  กับ
คุณลักษณะท่ัวไปซ่ึงประกอบดวย  อายุ  ช้ันปท่ีกําลังศึกษา  และเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุดของ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรพบวามีความสัมพันธกันดังนี ้
 เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุดของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีความสัมพันธทางบวก
กับกลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม 
 สวนอายุ  และชั้นปท่ีกําลังศึกษาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรพบวาไมมีความสัมพันธ
กับกลุมอุปนิสัยใดๆ เลย 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง  การวดัระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใชหลักการเจด็อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  สามารถอภิปราย
ผลการศึกษาไดดังนี ้
  
 อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มีระดับอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณอยูในระดับ
มาก  ซ่ึงเม่ือพจิารณาอุปนิสัยยอยพบวา  มีระดับอุปนิสัยยอยเร่ือง “ฉันเปนคนรักษาสัญญาและให
ความสําคัญตอขอผูกพัน”  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  อุปนิสัยยอยเร่ือง “ฉันแสดงความเมตตาและ
ความเหน็อกเห็นใจตอผูอ่ืน”  และอุปนิสัยยอยเร่ือง “ฉันไมพูดถึงส่ิงท่ีไมดีของผูอ่ืนลับหลัง” 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ซ่ึงไดศึกษาอปุนิสัยของ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงมี
อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณแตกตางกัน  ในขณะท่ีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุแตกตาง
กันมีระดบัอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณท่ีไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  
จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวา  นักศึกษาหลักสูตรบัณฑติศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพศชายและเพศหญิงมีอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณแตกตางกัน  ในขณะ
ท่ีนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีอายุ
แตกตางกันมีระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐานทางอารมณท่ีไมแตกตางกัน  
 อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มีระดับอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต
อยูในระดับมาก  โดยมีระดับอุปนิสัยยอยเร่ือง “ฉันทุมเทในส่ิงท่ีฉันทํา แตไมถึงกับทําใหหมดแรง
หรือหมดสภาพ”  มากท่ีสุด  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ซ่ึงได
ศึกษาอุปนิสัยของนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา  
มีระดับอุปนิสัยยอยเร่ือง “เวลาทํางาน ฉันคํานึงถึงจุดสนใจและความตองการของคนท่ีฉันกําลัง
ทํางาน” มากท่ีสุด  อาจเนื่องมาจากวฒุิภาวะและหนาท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการทํางานและการ
ประกอบอาชีพท่ีแตกตางกนัของนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุแตกตางกัน  มี
ระดับอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ
จิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  
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มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต
แตกตางกัน  สวนนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิง  มีระดับอุปนิสัยแสดงความ
สมดุลในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  
ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพศชายและเพศ
หญิง  มีระดับอุปนิสัยแสดงความสมดลุในการดําเนินชีวิตไมแตกตางกัน 
 อุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนอยูใน
ระดับมาก  โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีระดับอุปนิสัยนี้มากเปนลําดับท่ี 2ในอุปนิสัยท้ัง  7  
ประการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  ซ่ึงไดศึกษาอปุนิสัยของ
นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และการศึกษาของพรศริิ  
พิพัฒนพานิช  (2550)  ซ่ึงไดศึกษาความสัมพันธของลักษณะนิสัย  7  ประการของบุคคลท่ีมี
ประสิทธิผลในการทํางานตามหลักการของโควี่  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงตอรูปแบบความคิด
สรางสรรคตามทฤษฎีของไมเคิล  เจ  เคอรตัน  ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ซ่ึง
พบวาระดับอุปนิสัยของอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนอยูในลําดับท่ี  6  ของอุปนิสัยท้ัง  7  
ประการ  และไมสอดคลองกับการศึกษาของฉันทวรางค  ประหยดัผล (2549)  ท่ีทําการศึกษา
อุปนิสัย  7  ประการของผูมีประสิทธิผลสูงของอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษาท่ีมีความสําเร็จใน
งานแตกตางกนั  ซ่ึงพบวาระดับอุปนิสัยของอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนมีระดับอุปนิสัย
นี้อยูในลําดับท่ี  5  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายุตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนไมแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษา
ของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝาย
เร่ิมตนทํากอนไมแตกตางกัน 
 อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจ 
 จากการวัดระดับอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจ  พบวานกัศึกษาคณะเภสัช
ศาสตร  มีระดับอุปนิสัยการเริ่มตนดวยจุดหมายในใจอยูในระดบัคอนขางมาก  โดยมีระดับอุปนิสัย
นี้อยูในลําดับท่ี  5  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จง
ประเสริฐ (2551)  และการศึกษาของฉันทวรางค  ประหยัดผล (2549)  ซ่ึงพบวานักศึกษาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมและอาจารยแนะแนวผูใหคําปรึกษามีระดบั
อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจมากท่ีสุด  และไมสอดคลองกับการศึกษาของพรศิริ  
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พิพัฒนพานิช  (2550)  ซ่ึงพบวาพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี  มีระดับอุปนิสัยท่ี  2  การ
เร่ิมตนดวยจดุหมายในใจอยูในลําดับท่ี  2  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ   
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายุตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจดุหมายในใจ  ไมแตกตางกัน  สอดคลองกับ
การศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  
อุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจุดหมายในใจไมแตกตางกนั 
 อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคญั 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญอยู
ในระดบัคอนขางมาก  โดยมีระดับอุปนิสัยนี้นอยท่ีสุดในอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  ซ่ึงพบวานักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีระดบัอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญนอยท่ีสุด  
และไมสอดคลองกับการศึกษาของฉันทวรางค  ประหยดัผล (2549)  ซ่ึงพบวาอาจารยแนะแนวผูให
คําปรึกษามีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญอยูในลําดบัท่ี  2  ของอุปนิสัยท้ัง  7  
ประการ  และไมสอดคลองกับการศึกษาของพรศิริ  พิพัฒนพานิช  (2550)  ซ่ึงพบวาพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี  มีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญอยูในลําดับท่ี  
4  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายุตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญไมแตกตางกัน  สอดคลองกับ
การศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  
อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญไมแตกตางกัน 
 อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มีระดับอุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะอยูใน
ระดับมาก  โดยมีระดับอุปนสัิยนี้อยูในลําดบัท่ี  4  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  และการศึกษาของฉันทวรางค  ประหยดัผล (2549)  ซ่ึง
พบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และอาจารยแนะ
แนวผูใหคําปรึกษามีระดับอุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะอยูในลําดบัท่ี  3  ของอุปนิสัยท้ัง  7  
ประการตามลําดับ  รวมถึงไมสอดคลองกับการศึกษาของพรศิริ  พิพัฒนพานิช  (2550)  ซ่ึงพบวา
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พยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีระดับอุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะมากท่ีสุดใน
อุปนิสัยท้ัง  7  ประการ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุ แตกตางกันมี
ระดับอุปนิสัยท่ี 4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  ไมแตกตางกนั  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จง
ประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวา  นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับอุปนิสัยท่ี 4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  ไมแตกตางกนั   
สวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิง  มีระดับอุปนิสัยท่ี 4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  
ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานักศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพศชายและเพศหญิง  มีระดับ
อุปนิสัยท่ี 4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  แตกตางกัน 
 อุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืน
เขาใจเราอยูในระดับมาก  โดยมีระดับอุปนสัิยนี้อยูในลําดบัท่ี  3  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึงไม
สอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  และสอดคลองกับการศึกษาของพรศิริ  
พิพัฒนพานิช  (2550)  ซ่ึงพบวานักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลรามาธิบดีมีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การ
เขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเราอยูในลําดับท่ี  4  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการตามลําดับ  และไม
สอดคลองกับการศึกษาของฉันทวรางค  ประหยดัผล (2549)  ซ่ึงพบวาอาจารยแนะแนวผูให
คําปรึกษามีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรานอยท่ีสุดในอุปนิสัยท้ัง  7  
ประการ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิง  มี
ระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับ
การศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมเพศชายและเพศหญิง  มีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  
กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  แตกตางกัน  สวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุแตกตางกันมีระดับ
อุปนิสัยท่ี 5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  แตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีอายแุตกตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืน
เขาใจเรา  ไมแตกตางกัน  
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 อุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มีระดับอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง
อยูในระดับคอนขางมาก  โดยมีระดับอุปนิสัยนี้อยูในลําดับท่ี  6  ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  การศึกษาของพรศิริ  พิพัฒนพานิช  (2550)  
และการศึกษาของฉันทวรางค  ประหยดัผล (2549)  ซ่ึงพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  พยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี  และอาจารยแนะ
แนวผูใหคําปรึกษามีระดับอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตางอยูในลําดับท่ี  6  ของ
อุปนิสัยท้ัง  7  ประการตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงท่ีมี
อายุแตกตางกนั  มีระดับอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง  ไมแตกตางกนัซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  6  
การผนึกพลังประสานความตาง  ไมแตกตางกัน   
 อุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ 
 พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมออยูใน
ระดับมาก  โดยมีระดับอุปนสัิยนี้มากท่ีสุดในอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของจิรัชยา  จงประเสริฐ (2551)  ซ่ึงพบวานักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีระดบัอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมออยูในลําดับท่ี  2  ของอุปนิสัย
ท้ัง  7  ประการ  และไมสอดคลองกับการศึกษาของพรศิริ  พิพัฒนพานชิ  (2550)  และการศึกษาของ
ฉันทวรางค  ประหยดัผล (2549)  ซ่ึงพบวาพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลรามาธิบดี  และอาจารย
แนะแนวผูใหคําปรึกษามีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมออยูในลําดับท่ี  3  และ  4  
ของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการตามลําดับ 
 เม่ือพิจารณาคุณลักษณะท่ัวไปนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ
แตกตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของจิรัชยา  จงประเสริฐ  (2551)  ท่ีพบวานกัศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  
การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  ไมแตกตางกัน  
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ขอคนพบจากการศึกษา 
 การศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  มีขอคนพบดังนี ้
 1. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีระดับอุปนสัิยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  
และมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาในอุปนิสัยยอยของอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  พบวาระดับ
อุปนิสัยยอยในขอ  “ฉันใชเวลาในการหาความหมายและความสุขในชีวิต”  มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
 เม่ือพิจารณาในอุปนิสัยยอยของอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญ  พบวาระดับ
ของอุปนิสัยยอยในขอ  “ฉันมีวินยัในการทําตามแผนตางๆ  (ไมผัดวันประกันพรุง  ไมปลอยเวลาให
สูญเปลาและอ่ืนๆ )”  มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 
 2. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศหญิงมีระดับอุปนิสัยในแตละอุปนิสัยโดยสวนใหญ
มากกวาเพศชาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเพศหญิงมีระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณท่ีมากกวา 
เพศชาย  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุนอยกวา  20  ป  อายุ  20  ป  อายุ  21  ปและอาย ุ 
22  ป  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  สวนกลุมตัวอยางท่ีอายุ  22  ปข้ึน
ไป  มีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูงท่ีสุด  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรในทุก
ชวงอายุมีระดบัอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 4. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี  1  ช้ันปท่ี  2  และช้ันปท่ี  4  มี
ระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  สวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษา
ในช้ันปท่ี  3  มีระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณสูงท่ีสุด  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ี
กําลังศึกษาในช้ันปท่ี  5  มีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูงท่ีสุด  และนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรในทุกช้ันปมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 5. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  3  มีคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตน
ทํากอน  และระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอแตกตางกนั  โดยคาเฉล่ียระดับอุปนิสัย
ของช้ันปท่ี  5  มีคาสูงกวาช้ันปท่ี  3   
 6. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  3  มีระดับอุปนิสัยของกลุมอุปนิสัยชัยชนะใน
สังคมตํ่าท่ีสุด   
 7. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรทุกชวงเกรดเฉล่ีย  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคม
อยูเสมอสูงท่ีสุด  และมีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด  
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 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยรายอุปนิสัย  พบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมี
เกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด  3.50  ข้ึนไปมีคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยสูงท่ีสุด  ยกเวนอุปนิสัยท่ี  6  
การผนึกพลังประสานความตาง 
 8. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีเปนลูกคนโต  ลูกคนเล็กและลูกคนเดียว  มีระดับ
อุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  ในขณะท่ีนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีเปนลูกคน
กลางมีระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูงท่ีสุด  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรในทุก
ลําดับการเปนบุตรในครอบครัว  มีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 9. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกับบิดามารดา  ญาติพี่นอง  เฉพาะมารดา  และ
อาศัยอยูกับเพือ่นเปนสวนใหญ  มีระดับอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอสูงท่ีสุด  นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกบัเฉพาะบิดาเปนสวนใหญมีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอน
จะใหผูอ่ืนเขาใจเราสูงท่ีสุด  และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูคนเดียว  มีระดบัอุปนิสัยท่ี  1  
การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนสูงท่ีสุด  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีอาศัยอยูกับเฉพาะมารดาเปนสวน
ใหญมีระดับอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตางตํ่าท่ีสุด  ในขณะท่ีกลุมท่ีอาศัยอยูกับบิดา
มารดา  อาศัยอยูกับญาติพี่นอง  อาศัยอยูกบัเฉพาะบิดา  อาศัยอยูกับเพือ่นและอาศัยอยูคนเดยีวเปน
สวนใหญ  มีระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญตํ่าท่ีสุด 
 10. ระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐานทางอารมณ  อุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะให
ผูอ่ืนเขาใจเรา  และอุปนิสัยท่ี  7  การลับเล่ือยใหคมอยูเสมอ  ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีความ
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  คือ  เพศ  อายุ  และช้ันปท่ีกําลังศึกษา  ระดับอุปนิสัยท่ี  1  การ
เปนฝายเร่ิมตนทํากอน  มีความแตกตางกนัตามปจจยัสวนบุคคลและปจจัยดานความสัมพันธใน
ครอบครัวท่ีแตกตางกัน  สวนระดับอุปนิสัยท่ี  2  การเร่ิมตนดวยจดุหมายในใจ  อุปนสัิยท่ี  3  การ
ทําตามลําดับความสําคัญ  อุปนิสัยท่ี  4  การคิดแบบชนะ/ชนะ  และอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลัง
ประสานความตางนั้น  ไมมีความแตกตางกนัท้ังปจจยัสวนบุคคลและปจจัยดานความสัมพันธใน
ครอบครัวท่ีตางกัน 
 11. ระดับอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมี
แนวโนมท่ีสูงข้ึนตามช้ันปท่ีสูงข้ึน 
 12. ระดับอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต  และอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลัง
ประสานความตางของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนตามเกรดเฉล่ียภาคการศึกษา
ลาสุดท่ีสูงข้ึน 
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 13. อายุของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเปนคุณลักษณะท่ัวไปในดานปจจัยสวนบุคคลท่ี
พบวาไมมีความสัมพันธกับระดับอุปนิสัยใดๆ  เลย  แตนกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีอายุแตกตาง
กัน  มีระดับอุปนิสัยท่ี  5  การเขาใจผูอ่ืน  กอนจะใหผูอ่ืนเขาใจเรา  แตกตางกัน 
  
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  ทําใหทราบระดบัอุปนิสัยของนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยใชหลักการเจด็อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  และ
ทําใหทราบความแตกตางและความสัมพันธระหวางระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  กับคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา  ซ่ึงทําใหนักศึกษาหรือผูท่ีสนใจสามารถ
นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาระดับอุปนิสัยท้ัง  7  ประการ  อัน
นําไปสูการเปนผูทรงประสิทธิผลยิ่งตอไป 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับนักศึกษาในการพฒันาตนเอง 
 1. จากการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดย
ใชหลักการเจด็อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง  พบวาภาพรวม  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรง
ประสิทธิผลยิ่งของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรอยูในระดับคอนขางมาก  โดยท่ีคาเฉล่ียระดับอุปนิสัย
ในแตละอุปนสัิยของอุปนิสัยท้ัง  7  ประการนั้นอยูในระดับคอนขางมากจนถึงระดับมาก  ซ่ึงจัดวา
อยูในระดับท่ีดีอยูแลว  แตจากขอคนพบทาํใหทราบวา  คาเฉล่ียระดับอุปนิสัยท่ี  3  การทํา
ตามลําดับความสําคัญมีคาเฉล่ียระดับอุปนสัิยต่ําท่ีสุด  เม่ือพิจารณาในอุปนิสัยยอยของอุปนิสัยท่ี  3  
การทําตามลําดับความสําคัญ  พบวาระดับของอุปนิสัยยอยในขอ  “ฉันมีวินยัในการทําตามแผน
ตางๆ  (ไมผัดวันประกันพรุง  ไมปลอยเวลาใหสูญเปลาและอ่ืนๆ )”  มีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ซ่ึงอาจเกิด
จากในระหวางการศึกษาอาจมีเร่ืองเรงดวนเขามามากมาย  เชน  การสอบ  การคนควาทํารายงาน  ทํา
ใหนกัศึกษาไมไดแยกเร่ืองสําคัญและไมสําคัญออกจากกัน  สงผลถึงการจัดลําดับความสําคัญของ
การดําเนนิชีวติได  เนื่องจากอุปนิสัยนี้เปนการบริหารจดัการตนเองอยางมีประสิทธิผล  โดยใหทํา
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดกอนและเนนเร่ืองท่ีสําคัญกอนเร่ืองเรงดวนเสมอ  ดังนัน้อาจตองเนนใหนกัศึกษา
พยายามจัดทําแผนตารางในแตละสัปดาห  และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆ  เนื่องจาก
กิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมตางๆ  อาจเปนเร่ืองเรงดวนแตไมสําคัญ  ซ่ึงการวางแผนกิจกรรมตางๆ  ใน
ชีวิตประจําวันไวลวงหนานัน้  จะทําใหนกัศึกษาสามารถบริหารเวลาของตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และสงผลถึงการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมตางๆ  ไดดยีิ่งข้ึนอีกดวย 
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 2. จากการศึกษาพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายมีระดับอุปนิสัยแสดงพืน้ฐาน
ทางอารมณนอยกวาเพศหญิง  ซ่ึงนักศึกษาเพศชายสามารถท่ีจะพัฒนาระดับอุปนิสัยดงักลาวให
สูงข้ึนไดโดยพัฒนาทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคล  มีความยืดหยุนดานภาวะอารมณ  หาวิธีการท่ี
จะเขาใจผูอ่ืน  มีความกรุณาและความเอาใจใสตอผูอ่ืน  รักษาสัญญา  ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเทา
เทียมกนั  และกลาวขอโทษดวยความจริงใจในยามที่ทําผิดพลาด  ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีอุปนิสัย
แสดงพื้นฐานทางอารมณท่ีสูงข้ึน  และสงผลถึงการพัฒนาอุปนิสัยเพือ่ใหประสบความสําเร็จในการ
เรียนและในอาชีพตอไป 
 3. จากการศึกษาพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีคุณลักษณะท่ัวไป  เชน  เพศ  อายุ  
ช้ันป  และมีบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยเปนสวนใหญแตกตางกนั  จะทําใหมีระดับอุปนิสัยตางๆ  แตกตาง
กัน  ดังนัน้นกัศึกษาควรเขารวมในกิจกรรมตางๆ  ไมจํากดัเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน
เทานั้น  แตยังรวมถึงกิจกรรมที่ทางคณะจดัข้ึน  เชน  สโมสรนักศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาไดมีการ
คนหาความสนใจของตนเอง  และมีโอกาสท่ีจะไดรับและรวมแบงปนประสบการณท่ีหลากหลาย
กับผูอ่ืน  ไมวาจะเปนเพื่อนนกัศึกษา  รุนพีแ่ละรุนนอง  ซ่ึงจะสงผลถึงการพัฒนาอุปนิสัยของ
นักศึกษาไดตอไป  เชน  นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงข้ึน  มีแนวโนมท่ีจะมีระดับอุปนิสัยแสดงความ
สมดุลในการดําเนินชีวิตท่ีสูงข้ึน  หากนกัศึกษาสามารถแลกเปล่ียนประสบการณกับนักศึกษากลุมนี้  
อาจสงผลถึงการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุล  ท้ังในดานการเรียนและการทํากิจกรรมตางๆ  เปนตน 
  
 ขอเสนอแนะสําหรับครอบครัวของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
 1. จากการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร  พบวาระดับอุปนิสัยท่ี  3  
การทําตามลําดบัความสําคัญ  มีคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยต่าํท่ีสุด  ดังนั้นทางครอบครัวควรจะใหการ
ดูแลและใหคําแนะนําเกีย่วกบัการพัฒนาระดับอุปนิสัยท่ี  3  เปนพิเศษ  เชน  การแนะนําในเร่ืองการ
บริหารเวลาในเร่ืองการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน  การจดบันทึกส่ิงตางๆ  และจัดตาราง
เรียนและกิจกรรมท่ีตองทําในแตละวัน  เปนตน 
 2. จากการศึกษายังพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยเปนสวน
ใหญแตกตางกัน  มีระดับอุปนิสัยแตกตางกัน  โดยเฉพาะอุปนิสัยท่ี  1  การเปนฝายเร่ิมตนทํากอน  
ซ่ึงนักศึกษาท่ีอาศัยอยูกับเฉพาะบิดาเปนสวนใหญ  มีระดับอุปนิสัยนี้ต่าํท่ีสุด  ดังนั้นทางครอบครัว
ของนักศึกษาดังกลาว  ควรจะดแูลและใหคําแนะนําแกนักศึกษา  ในการตั้งเปาหมายการเรียนของ
ตนเอง  โดยสนับสนุนใหนกัศึกษาคิดวาตนเองเปนเจาของแผนการเรียนและผลการเรียน  ไมใชเปน
ของพอแมและครอบครัว  ทบทวนตนเองวาเหตุใดจึงเลือกมาเรียนในวชิาชีพนี้  และการเรียนจะ
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ชวยใหนกัศึกษาบรรลุเปาหมายในชีวิตไดอยางไร  ซ่ึงจะสงผลถึงการมีทัศนคติและพลังสรางสรรค
ท่ีจะทุมเทพลังกายและพลังใจตอการเรียน 
 3. จากการศึกษาพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  3  มีระดับอุปนิสัยของกลุม
อุปนิสัยชัยชนะในสังคมตํ่าท่ีสุด  ดังนั้นทางครอบครัวควรจะดแูลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาช้ันปท่ี  3  ซ่ึงเปนช้ันปท่ีเร่ิมศึกษาวิชาทางดานเภสัชกรรมอยางสมบูรณ  
และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยการรวมกลุมกับเพื่อนนักศึกษา  เพื่อจะไดชวยเหลือกันในดานการ
เรียน  สงผลถึงการประสบความสําเร็จในการเรียนและการรวมกลุมในสังคมของนักศึกษา 
  
 ขอเสนอแนะสําหรับอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
 1. อาจารยท่ีปรึกษาควรชวยใหคําแนะนําในการวางแผนการเรียนแกนกัศึกษา  การเลือก
เรียนในวิชาเลือกตามความถนัดของนักศึกษา  โดยใหความสนใจเปนพเิศษกับอุปนิสัยท่ี  3  การทํา
ตามลําดับความสําคัญ  เนื่องจากเปนอุปนสัิยท่ีนักศึกษามีคาเฉล่ียระดบัอุปนิสัยตํ่าท่ีสุด  อาจเปนการ
แนะนําในเร่ืองการวางแผนการเรียนรายสัปดาห  กระตุนใหมีการเตรียมตัวลวงหนากอนเขาเรียน  
เปนตน  นอกจากนี้ควรใหคําแนะนําเกีย่วกับอุปนิสัยอ่ืนๆ  ซ่ึงมีระดับอุปนิสัยท่ีสูงดวย  เพ่ือให
อุปนิสัยเหลานั้นยังคงมีอยูในระดับท่ีสูงตอไป 
 2. จากผลการศึกษาพบวานกัศึกษาคณะเภสัชศาสตรท่ีมีเกรดเฉล่ียแตกตางกัน  มีระดบั
อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ  อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต  และอุปนิสัย
สําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งท้ัง  7  ประการไมแตกตางกัน  แตเกรดเฉล่ียมีความสัมพันธกับอุปนิสัย
แสดงความสมดุลในการดําเนินชีวิต  และอุปนิสัยท่ี  6  การผนึกพลังประสานความตาง  แสดงให
เห็นวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง  อาจจะสามารถบริหารความสมดุลในชีวติรวมถึงมีการพัฒนา
เพื่อใหตนเองสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางด ี ดังนั้นอาจารยท่ีปรึกษาควรจะ
เขาใจนกัศึกษาในแตละกลุม  ท้ังนักศึกษาที่มีเกรดเฉล่ียสูงและนักศกึษาท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่า  และ
สนับสนุนสงเสริมนักศึกษาตามศักยภาพและความสนใจของนักศึกษาในแตละกลุม  โดยนักศึกษา
ท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงก็ควรสงเสริมดานการเรียนใหอยูในระดบัท่ีดีตอไปและใหคําแนะนําการพัฒนา
ระดับอุปนิสัยโดยพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคลหรือตามปจจัยดานความสัมพันธในครอบครัว  
สวนนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียต่ําก็ชวยเหลือหรือใหคําแนะนําดานการเรียนใหมีระดับท่ีสูงข้ึน  และให
คําแนะนําการพัฒนาระดับอุปนิสัยโดยพิจารณาตามปจจยัสวนบุคคลหรือตามปจจัยดาน
ความสัมพันธในครอบครัวเชนกัน  เพื่อใหนักศึกษาท้ังสองกลุมประสบความสําเร็จและมีความสุข
ในการเรียน 
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 ขอเสนอแนะสําหรับอาจารยผูสอน 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับอาจารยผูสอนเพื่อชวยในการพัฒนาระดับอุปนสัิยของนักศึกษา
ใหกาวไปสูการเปนผูท่ีมีประสิทธิผลยิ่ง  เชน  อุปนิสัยท่ี  3  การทําตามลําดับความสําคัญ  ซ่ึงเปน
อุปนิสัยท่ีมีระดับตํ่าท่ีสุด  อาจารยผูสอนอาจจะชวยนักศึกษาในการวางแผนการเรียนโดยการแจง
กําหนดการสอนแตละวิชาแกนักศึกษาลวงหนา  เพื่อท่ีนกัศึกษาจะไดเตรียมตัวและอานหนังสือใน
เนื้อหาท่ีจะเรียนมาลวงหนา  สงเสริมใหนักศึกษาเขาเรียนกอนเวลา  นอกจากนี้การพฒันาระดับ
อุปนิสัยอ่ืนๆ  อาจจะทําไดโดยพดูคุยกับนกัศึกษาเพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดี  มีการถามหรือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักศึกษาเกีย่วกับเนื้อหาท่ีเรียนในหองเรียน  ใหนักศึกษาฝกฝนจาก
ภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสบการณ  เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเขาพบเพื่อสอบถามขอ
สงสัยหรือขอคําแนะนํานอกหองเรียน  ใหคําแนะนําหรือขอมูลยอนกลับแกนกัศึกษาถึงการเรียน
ของนักศึกษาอยางไมเปนทางการ  เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาตนเอง  เปนตน 
 2. จากการศึกษาพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรเพศชายและเพศหญิงมีระดับอุปนสัิย
แสดงพื้นฐานทางอารมณท่ีแตกตางกัน  โดยเพศชายมีระดับอุปนิสัยดงักลาวนี้นอยกวาเพศหญิง  
ดังนั้นทางอาจารยผูสอนอาจจะพิจารณาใหมีการจัดกลุมในการทํางานคละกันระหวางนักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิง  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณกนั  ทําใหเกิดการพัฒนา
ระดับอุปนิสัยดังกลาว 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับฝายกิจการนักศึกษา  คณะเภสัชศาสตร 
 1. จากการศึกษาพบวานักศึกษาคณะเภสัชศาสตรช้ันปท่ี  3  มีระดับอุปนิสัยทุกอุปนิสัย
ต่ําท่ีสุด  ดังนัน้ทางคณะเภสัชศาสตรและอาจารยฝายกจิการนักศึกษาอาจจะตองดูแลหรือให
คําปรึกษา  คําแนะนําแกนักศึกษาในช้ันปท่ี  3  มากกวาชั้นปอ่ืนๆ  เนือ่งจากนักศึกษาในช้ันปท่ี  3  
นี้มีการเปล่ียนแปลงท้ังรูปแบบการเรียนท่ีตองเรียนในวชิาชีพเฉพาะทางมากข้ึน  รวมถึงการเขามา
อยูรวมกนัในคณะมากข้ึนดวย  ซ่ึงการใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดการพัฒนาระดับอุปนสัิยในแตละ
อุปนิสัยนั้น  อาจจะนําการประยุกตใช  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่งสําหรับพัฒนา
นักศึกษา ณ  University of Alabama in Huntsville  และ  Florida Institute of Technology  เชน  
สนับสนุนใหมีการจัดกจิกรรมหรือรวมทํากิจกรรมระหวางช้ันปของนักศึกษาใหเพ่ิมมากข้ึน  
เพื่อใหรุนพี่ไดพบปะพูดคุย  แลกเปล่ียนหรือใหคําแนะนําดานการเรียนและการใชชีวติใน
มหาวิทยาลัยแกรุนนอง 
 2. จากการศึกษายังพบวานกัศึกษาเภสัชศาสตรท่ีมีเกรดเฉล่ียสูง  มีระดบัอุปนิสัยในกลุม
อุปนิสัยชัยชนะสวนตน  กลุมอุปนิสัยชัยชนะในสังคม  และ  7  อุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผล
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ยิ่งสูงท่ีสุด  นอกจากนีก้ลุมอุปนิสัยชัยชนะสวนตน  ยังมีความสัมพันธกับเกรดเฉล่ียภาคการศกึษา
ลาสุดของนักศึกษาอีกดวย  แสดงใหเห็นวานักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงสามารถรับผิดชอบไดท้ัง
ตนเองและสังคมไดเปนอยางดี  สงผลถึงคาเฉล่ียระดับอุปนิสัยท่ีสูงท้ังชัยชนะสวนตนและชัยชนะ
ในสังคม  คณะควรสงเสริมกิจกรรมระหวางกันในช้ันป  ใหนกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียสูงเปนตัวอยาง
ของประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ  เพือ่ใหเกดิบรรยากาศผนึกพลังประสานความตางใหเกิด
การแลกเปล่ียนวิธีการเรียน  และกระตุนจงูใจใหเพื่อนนกัศึกษามารวมในกลุมตามกจิกรรมท่ีคณะ
จัดข้ึน  
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  คุณลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีผูศึกษานํามาวเิคราะห  เพื่อหา
ความสัมพันธกับระดับอุปนสัิยนั้น  ประกอบดัวยปจจยัสวนบุคคล คือ  เพศ  อายุ  ช้ันปท่ีกําลังศึกษา
และเกรดเฉล่ียภาคการศึกษาลาสุด  และปจจัยดานความสัมพันธในครอบครัว  คือ  ลําดับการเปน
บุตรในครอบครัว  และบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยเปนสวนใหญ  ซ่ึงพบวาระดับอุปนิสัยแสดงพ้ืนฐาน
ทางอารมณ  อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการดําเนนิชีวติ  และอุปนิสัยสําหรับผูทรงประสิทธิผลยิ่ง
ท้ัง  7  ประการแตกตางกนั  ตามปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานความสัมพันธในครอบครัวท่ีตางกนั  
ดังนั้นอาจจะมีปจจัยอืน่ๆ  มากกวานี้ท่ีมีผลหรือมีความสัมพันธกับระดับอุปนิสัย  ดังนั้นใน
การศึกษาคร้ังตอไปผูศึกษาอาจจะพจิารณาเพ่ิมปจจยัอ่ืนๆ  เชน  ปจจัยความสัมพันธในสังคม  เชน  
การเขารวมกจิกรรม  เพื่อท่ีจะเก็บรวมรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหผลตอไป 
  


