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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของ 

ผู้มีประสิทธิผลสูงตามหลักการของ Stephen R. Covey โดยประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยโดยใชว้ธีิตารางไขว้ (Cross Tabs) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

 ผลการศึกษาด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการพบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท้ัง 

10 คุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ มากกว่า 12.50 โดยคุณลักษณะการประเมินอยา่งมรีะบบมี

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดสุดและคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสมีคะแนนเฉลี่ยต่่าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะอื่นๆ 

ส่วนผลการศึกษาอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า นักศึกษามีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 โดยมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราสูงท่ีสุด อุปนิสัยท่ี 3 ท่าสิ่ งท่ี

ส่าคัญก่อน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคอ่นข้างมากและมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุปนสิัยอ่ืน ๆ  

ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 

พบวา่ มคีวามสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมนีัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยอุปนสิัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อนกับคุณลักษณะ

การแสวงหาโอกาสมีค่าความสัมพันธ์สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่ความสัมพันธ์อื่น ๆ (r = 0.372) รองลงมาคือ สัมพันธ์กับ

คุณลักษณะการตั้งเป้าหมายและคุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมาย  

ในใจสัมพันธ์กับคุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย  อุปนิสัยท่ี 6 ท่ีสัมพันธ์กับคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสและคุณลักษณะ

การชีช้วน ชักชวน สร้างเครอืขา่ย โดยทุกความสัมพันธ์ดังกลา่วมีคา่ความสัมพันธ์อยูใ่นระดับปานกลาง 
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 ABSTRACT  

This study aimed at studying the relationship between the level of entrepreneurship characteristic and the 

level of habits base on the Seven Habits of Highly Effective People Principle by Stephen R. Covey’s Principle (1988) 

of students who were studying in the fourth year of a bachelor's degree from the Faculty of Business Administration, 

Chiang Mai University.  This research collected data by using self- administered questionnaire and analyzed data by 

using descriptive statistics; namely frequency, percentage, mean and standard deviation.  Moreover, the comparison 

of the mean was performed by using cross tabulation and correlation analysis was conducted. 

 The average score of 10 entrepreneurial characteristics of the students, using Personal Entrepreneurial 

Characteristics (PECs)  Self-Assessment Test showed that the total average score was good, high percentage of 

respondents score more than 12.5 points.  Systematic planning and monitoring had the highest score.  However, 

Opportunity Seeking had the lowest score in comparison with other characteristics. The level of Seven Habits of Highly 

Effective People indicated a large percentage of respondents receiving 4.48 which were considered a good level. The 

Habit 5: Seek First to Understand, then to be Understood showed the highest score while the habit 3: Put First Things 

First showed the lowest score in comparison with other habits. 

 The relationship between entrepreneurial characteristic and habits based on the Seven Habits of Highly 

Effective People Principle found to be positively related with statistical significance at .01 level.  There was a high 

relationship between the Risk Taking and the habits 3: Put First Things First with correlation level r = 0.372, followed 

by the Goal Setting and Self Confidence.  Habit 2:  Begin with the End in Mind also correlated with the Goal Setting. 

Opportunity Seeking and the Persuasion and Networking correlated with Habit 6: Synergize. However, all relationship 

was at the moderate level. 

บทน า  

นอกจากความรู้ทางด้านทฤษฎีในสายวิชาชีพ องค์ความรู้หรือความช่านาญเฉพาะด้านแล้ว ในศตวรรษท่ี 21 

ผู้เรียนจะต้องมีทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพื่อสามารถประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ร่วมกันให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็จะท่าให้ประสบความส่าเร็จท้ังในด้านของการท่างานและการด่าเนินชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด

การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) อันเป็นแนวทางการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ

และความส่าเร็จของผู้ เรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ (Partnership for 21st Century Learning, 2007) ความเป็น

ผู้ประกอบการนัน้ไม่วา่จะเป็นอาชพีใดก็ตามล้วนแลว้แต่มีความจ่าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

ด้วยกันท้ังสิ้น เพราะการศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการก่อนการประกอบธุรกิจนั้นจะมีคุณค่าท่ีจ่าเป็นต่อธุรกิจ ซึ่ง

ประกอบด้วยคุณประโยชน์ ท่ีหลากหลาย อันได้แก่  การเรียนรู้ท่าให้วิ่ งทันต่อโลก  ท่าให้ปรับตัวได้ทันเวลา  

รู้จักใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลข่าวสาร รู้จักเลือกรับและปฎเิสธ และเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การเป็นผู้ประกอบการ
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ท่ีประสบความส่าเร็จนั้นจะต้องมกีระบวนการเรียนรู้ เพื่อน่ามาปรับใช้กับการด่าเนนิธุรกิจได้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 

2539)  นอกจากความเป็นผู้ประกอบการแล้วอีกหนึ่งทักษะท่ีส่าคัญ คือ หลักอุปนิสัยเจ็ดประการของผู้มีประสิทธิผลสูง 

จากการศึกษาของ Shephen R. Covey เร่ือง เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habit of Highly Effective 

People)(Covey, 1988) หากมีอุปนิสัยท้ัง 7 ประการนี้ก็จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล ก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการท่างานและด่าเนินชีวิตในระยะยาว น่าไปสู่ความส่าเร็จและความสุขในการท่างานและการด่าเนินชีวิต  

และเนื่องด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรท่ีผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและมีอิทธิพลในการ

กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการและทักษะอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส่าคัญของ

ประเทศต่อไปในอนาคต  

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคดิความเปน็ผู้ประกอบการ 

 คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ หมายถงึ กระบวนการปฏบัิตกิารและการตัดสินใจท่ีน่าไปสู่การเร่ิมตน้สิ่งใหม่  

ซึ่งรวมถึงทัศนคติและลักษณะพฤติกรรมท่ีผู้ประกอบการได้ปฏิบัติในการด่าเนินธุรกิจ  บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการจะ

แสดงพฤติกรรมตามท่ีได้ถูกวางเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและเป็นผลของสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม (Lumpkin, G. T. and 

Dess, 1996, p. 136)  จ า ก ก า รศึ ก ษา ของ  The Management System International in Washington, D.C.  ( อ้ า ง ใ น  

อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) พบว่าผู้ประกอบการท่ีประสบความส่าเร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในการเป็น

ผู้ประกอบการ (Personal Enterperneurial Characteristics)  หรือ ท่ี เ รียกว่า  PECs ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ  

10 คุณลักษณะ ดังนี้ 1)ศักยภาพแหง่ความส่าเร็จ ได้แก่ การแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพนั 

ความรับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง 2) ศักยภาพแห่ง 

การวางแผน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การประเมินอย่างมีระบบ การแสวงหาข้อมูล 3) ศักยภาพแห่งอ่านาจ การชี้ชวน  

การชักชวน การมีเครอืขา่ย ความเช่ือมั่นในตนเอง  

 แนวคิดอุปนิสัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง  

 อุ ปนิ สั ย  7 ประ ก า รของผู้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ลสู ง  ( The 7 Habits of Highly Effective People)  (Covey,1988)  

(อ้างถึงใน เตชสิทธ์ิ ยิ่งสวัสดิ์,  2556) ชี้ว่าค่าว่า “ผู้น่า” นั้น เป็นมากกว่าค่าเรียกเฉพาะต่าแหน่งเท่านั้น แต่องค์กรจะ

ประสบความส่าเร็จได้ต้องมีผู้น่าทุกระดับ นั่นคือ พนักงานทุกคนขององค์กรต้องมีความเป็นผู้น่า ซึ่งมีความจ่าเป็นต้อง 

บ่มเพาะอุปนิสัยทางบวกให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนสามารถน่าองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการบรรลุได้ ซึ่งอุปนิสัย 7 

ประการของผู้มีประสิทธิผลสูง นั้นประกอบด้วย กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ  

(Be Proactive)  อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดม่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) อุปนิสัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อน 

(Put First Things First) อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) และกลุ่มอุปนสิัยเพื่อชัยชนะในสังคม ได้แก่ 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ – ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to 
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Understand, Then to be Understood) อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความต่าง (Synergize) อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่

เสมอ (Sharpen the Saw) 

 แนวคิดความฉลาดทางด้านสตปิัญญาและอารมณ์ 

 เป้าหมายท่ีส่าคัญของการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพตามท่ีสังคม

ปรารถนาและการศึกษาต้องน่าไปสู่การประสบความส่าเร็จท้ังด้านการเรียน (study success) ความส่าเร็จในการประกอบ 

อาชีพ (career success) และความส่าเร็จในชีวิต (life success) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นท่ีสติปัญญาโดยมีดัชนีชี้วัดระดับ 

สติปัญญาของ มนุษย์เรียกว่า IQ (Intelligence Quotient)คือ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา โดยเป็นการวัดความสามารถ

ทางการคิดวิเคราะห์  ความสามารถทางวิชาการ ความจ่า การอ่านเขียน ซึ่ งการพัฒนา IQ นั้น ร้อยละ 50   

เกิดจากกรรมพันธ์ุและอกีร้อยละ 50 เกิดจากสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ และ EQ (Emotional Quotient) คือ ความฉลาดทางด้าน

อารมณ์ ความสามารถของบุคคลท่ีจะตระหนักถึงความรู้สึก ของอารมณ์ตนเองและของผู้อื่นสามารถควบคุมอารมณ์

ตนเองได้สามารถรอคอยการตอบสนองความตอ้งการของตนเองได้อยา่งเหมาะสมถูกกาลเทศะ สามารถให้ก่าลังใจตนเอง

ในการเผชญิปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งต่างๆได้อยา่งไมค่ับขอ้งใจ สามารถขจัดความเครยีดท่ีจะขัดขวางคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

สามารถท่างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น่าและผู้ตามได้อย่างมีความสุขจนประสบ ความส่าเร็จในการเรียน  

ในอาชพี ตลอดจนประสบความส่าเร็จในชีวิต (ทรงศริิ ยุทธวสิุทธิ, 2543) 

 วิธีการด าเนินการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ อุปนิสัย 7 ประการ  

ของผู้ มีประสิท ธิผลสู ง  ประชากรในการศึกษาค ร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 ท่ีก่าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต จ่านวนท้ังหมด 450 คน (งานบริการการศกึษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2560) 

2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื    

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Demographic Data) ประกอบด้วย เพศ อายุปัจจุบัน 

สาขาวิชาท่ีศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม การหารายได้พิเศษระหว่างก่าลังศึกษา การเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น่า หรือผู้มีส่วนร่วมในการ  

จัดกิจกรรมนักศึกษา การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ ความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา 

คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้ ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการณ์ 

การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็น

ผู้ประกอบการ ลักษณะค่าถามเป็นแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง  

ค่าถามท่ีใชป้ระกอบด้วย 55 ข้อความสั้น ๆ ให้อ่านแต่ละขอ้และตัดสนิใจวัดความเป็นตัวเอง เพื่อวัดคุณลักษณะความเป็น
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ผู้ประกอบการท่ีจะสามารถประสบความส่าเร็จได้ โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อค่าถาม  

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่  ไมเ่คย น้อย บางครัง้ ปกต ิตลอดเวลา 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน่ามาจากแบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง

ของ Covey ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด่าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

โดยให้ตอบระดับความสอดคลอ้งกับความเป็นจริง โดยเป็นขอ้ค่าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่  

นอ้ยท่ีสุด น้อย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก มาก มากที่สุด 

ผลการศึกษา  

 1. คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทุกคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะ 

มากกว่า 12.5 คะแนน  โดยคุณลักษณะการประเมินอย่างมีระบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดสุดและคุณลักษณะการแสวงหา

โอกาสมีคะแนนเฉลี่ยต่่าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะอื่น ๆ หากมองภาพรวมท้ัง 3 ศักยภาพ พบว่า นักศึกษามี

ศักยภาพแห่งการวางแผนสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ศักยภาพแห่งความส่าเร็จและศักยภาพแห่งอ่านาจ ตามล่าดับ  

เมื่อน่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะมาเปรียบเทียบกับข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า นักศึกษาเพศชายมีคะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะด้านความกล้าเสี่ยง การชี้ชวน ชักชวน สร้างเครือข่าย และความเชื่อมั่นในตนเอง สูงกว่าเพศหญิง นอกจากนี้

ยังพบว่า นักศึกษาท่ีเคยหารายได้พิเศษระหว่างก่าลังศึกษา เคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น่า หรือผู้มีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรม  

เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีคะแนน

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการสูงกว่านักศึกษาที่ไมเ่คยท่ากิจกรรมดังกลา่วข้างตน้เกือบทุกคุณลักษณะ 

2. อุปนิสัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 

นักศึกษามีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่น

เข้าใจเรา มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส่วนอุปนิสัยท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ  

อุปนิสัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อน หากมองภาพรวมกลุ่มอุปนิสัย พบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยกลุ่มอุปนสิัยเพื่อชัยชนะในสังคม

สูงกว่ากลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน เมื่อน่าค่าเฉลี่ยอุปนิสัยมาเปรียบเทียบกับข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า  

นักศึกษาเพศชายมีค่าเฉลี่ยอุปนสิัยสูงกวา่นักศึกษาเพศหญิงในทุกอุปนสิัย ยกเว้นอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วให้ผู้อื่น

เข้าใจเรา นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาท่ีเคยหารายได้พิเศษระหว่างก่าลังศึกษา เคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น่า หรือผู้มีส่วนร่วมใน

การท่ากิจกรรม เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผล

สูง มีค่าเฉลี่ยอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงสูงกว่านักศึกษาที่ไมเ่คยเกือบทุกอุปนสิัย 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี

นัยส่าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า หากสามารถพัฒนาอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงข้อใดข้อหนึ่งของ

นักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ก็จะสามารถท่าให้คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการข้อนั้น ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นด้วย  

โดยอุปนิสัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อนกับคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสมีค่าความสัมพันธ์สูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่
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ความสัมพันธ์อ่ืน ๆ (r=0.372) รองลงมาคือ สัมพันธ์กับคุณลักษณะการต้ังเป้าหมายและคุณลักษณะความเชื่อม่ันในตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจท่ีสัมพันธ์กับคุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย  อุปนิสัยท่ี 6  

ท่ีสัมพันธ์กับคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสและคุณลักษณะการชี้ชวน ชักชวน สร้างเครือข่าย โดยทุกความสัมพันธ์

ดังกล่าวมคี่าความสัมพันธ์อยูใ่นระดับปานกลาง 

อภิปรายผลการศึกษา 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะในการเป็น

ผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ด ีมีโอกาสท่ีจะประสบความส่าเร็จสูง และตอ้งพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือวา่เป็นจุดแข็ง ท้ัง 10

คุณลักษณะ โดยด้านการประเมินอย่างมีระบบ มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความมีพันธะต่องาน  

ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ด้านความมุ่งมั่น ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการตั้งเป้าหมาย ด้านการชี้ชวน  

การชักชวน การมีเครือข่าย ด้านความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ด้านความกล้าเสี่ยง และด้านการ

แสวงหาโอกาส ตามล่าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ สุธีรา อะทะวงษา (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของ

การเป็นผู้ประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของประเทศไทย พบวา่ คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการด้านการบริหารความเสี่ยงมคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด  

การศึกษาด้านอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง นักศกึษามคีวามโดดเด่นในดา้นการเข้าใจผู้อ่ืนก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 

การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ และการคิดแบบชนะ/ชนะ ซึ่งนับเป็นข้อดีของผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องท่างาน ร่วมกับผู้อื่น  

เนื่องจากการท่างานในองค์กรใด ๆ นัน้ต้องอาศัยการค่านึงถึงผู้อื่นเพื่อลดความขัดแย้งในการท่างานและให้องค์กรสามารถ

บรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กรได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Covey (1988) (อ้างถึงใน เตชสิทธ์ิ ยิ่งสวัสดิ์, 2556) 

กล่าวว่า การเข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ และส่งผลดีท่ีสุดในเร่ืองของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีมีประสิทธิผล การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

ประสิทธิผลขององค์กรและประสิทธิผลส่วนบุคคลต้องได้รับการพัฒนา และปรับเปลี่ยนมิติท้ัง 4 ขึ้นใหม่ ได้แก่  

ด้านกายภาพ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม/อารมณ์ มิติใดก็ตามท่ีได้รับการละเลยก็จะส่งผลทางลบ  

ซึ่งจะมีผลต่อต้านความมีประสิทธิผลและการเจริญเติบโตขององค์กรและบุคคล การคิดแบบชนะ/ชนะ เป็นการแสวงหา

ผลประโยชนร่์วมกันตลอดเวลาของความสัมพันธ์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ สร้างความพอใจ

ร่วมกัน 

ข้อเสนอแนะ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยท่ี 4 ถึง  

อุปนิสัยท่ี 7 ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเป็นท่ีน่าพอใจ ส่วนอุปนิสัยท่ี 1 ถึง อุปนิสัยท่ี 3 สามารถพัฒนาให้ค่าเฉลี่ย 

เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงสามารถน่าผลการศึกษาไปพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อสร้างอุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 3 ให้เกิดขึ้นหรือสร้างสภาพแวดล้อมในการฝึกปฎิบัติหรือท่า

กิจกรรมให้เป็นสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของนักศึกษาได้โดยตรง โดยทางหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
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อาจมีการจัดกิจกรรมในวันพุธชว่งบ่ายอยา่งต่อเนื่องโดยใชเ้วลาประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง ต่อกิจกรรม และมีอาจารย์ผู้สอน

หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเป็นโค้ชผู้ดูแลและให้ค่าแนะน่า โดยมุ่งเน้นการสร้าง  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดขึ้นทีละเล็กทลีะน้อยแต่สม่่าเสมอ โดยมีเป้าหมายและรูปแบบกิจกรรมดังน้ี  

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดรูปแบบในการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาอุปนสิัยท่ี 1 ถึง อุปนสิัยท่ี 3 

อุปนิสัย เป้าหมาย รูปแบบกจิกรรม 

อุปนสิัยท่ี 1 คือ  

บี –โปรแอคทีฟ 

1. สามารถการรู้ตนเอง (Self-

Awareness) การตรวจสอบความคิด 

อารมณแ์ละพฤตกิรรมของตนเอง 

กิจกรรมฝึกสมาธ ิ

ประกอบด้วยการฟังบรรยายจากคลิปวดิีโอ  

และการฝกึปฏิบัต ิ 

2. มีสต ิ(Conscience) สามารถเข้าใจ

วา่อะไรถูก อะไรผิด และปฏบัิตติาม

ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้

ด้วยจุดมุง่หมายในใจ 

1. สามารถคิดและวางแผนในใจ

ส่าหรับผลท่ีต้องการจะได้รับ  

กิจกรรม Choosing a life Center ประกอบด้วย 

- การคิดและวางแผนในใจส่าหรับผลท่ีต้องการจะ

ได้รับ เช่น ความคิด แผนงาน การรับรู้ และแรงจูงใจ 

- การวางแผน การออกแบบ และการวางโครงร่าง 

2. สามารถผลผลิตทางกายภาพของ

ผลท่ีต้องการจะได้รับ  

อุปนสิัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ี

ส่าคัญก่อน 

1. สามารถท่าตามแผนงานได้อยา่ง

เครง่ครัดและบรรลุวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมการท่าตารางท่ี Time Management Matrix 

หรือ ตารางท่ีการบริหารเวลา 

2. สามารถท่ากิจกรรมท่ีส่าคัญท่ีสุด

ได้อยา่งถูกตอ้ง 
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