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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ และระดับ 

เจ็ดอุปนสิัยส าหรับส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงของนักศกึษาคณะสี่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บ

ข้อมูลนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะสี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ  

เชงิอนุมาน ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิผลสูง กับคุณลักษณะท่ัวไป ใช้วิธีตารางไขว้  

และการหาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิผลสูง จะเป็นการ

วเิคราะห์แบบสหสัมพันธ์ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแบบเพยีร์สัน 

ผลการศึกษาในส่วนคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน

ท้ังหมด 274 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 22 ปี ศึกษาในสาขาซี เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.00 – 3.49 โดยนักศึกษา

เคยมีประสบการณ์ในการท างานหรือหารายได้พิเศษ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัย

บางคร้ัง แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาไม่เคยเรียนรู้

อุปนสิัยตามหลักเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง แตเ่คยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการศึกษาในเร่ืองคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการพบว่านักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ท้ัง 3 ศักยภาพ โดยศักยภาพแห่งความส าเร็จประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะด้านความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือคุณลักษณะ 

ด้านความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ คุณลักษณะการแสวงหาโอกาส คุณลักษณะด้านความมุง่มั่น 

และคุณลักษณะด้านความกล้าเสี่ยง ตามล าดับ ศักยภาพแห่งการวางแผนประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะของการแสวงหาข้อมูล มคีะแนนสูงสุด รองลงมาคือคุณลักษณะดา้นการวางแผน การตดิตามและการประเมิน

อย่างมีระบบ และคุณลักษณะด้านการตั้งเป้าหมาย ตามล าดับ ศักยภาพสุดท้ายคือศักยภาพแห่งอ านาจประกอบด้วย  

2 คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นในตนเอง มีคะแนนสูงสุด และคุณลักษณะด้านการชี้ชวน  

การชักชวน การมีเครอืขา่ย ตามล าดับ 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ผลการศึกษาในส่วนอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงพบว่านักศึกษามีระดับค่าเฉลี่ย

ของภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยหัวข้อบัญชีออมใจ และหัวข้อความสมดุล

ในการด าเนินชวีติ อยู่ในระดับคอ่นข้างมาก เมื่อแยกแสดงรายอุปนสิัย พบวา่ทุกอุปนสิัยมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

โดยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคืออุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน 

อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 6  

ผนึกพลังประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ตามล าดับ ส่วนกลุ่มอุปนิสัยพบวา่กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะ

ส่วนตนมากกว่ากลุ่มอุปนสิัยเพื่อชัยชนะในสังคม 

ABSTRACT 

The purposes of this independent study were to examine the level of entrepreneurial characteristics, the level 

of the Seven Habits of Highly Effective People, and the relationship between entrepreneurial characteristics and the 

Seven Habits of Highly Effective People of students of faculty IV, Chiang Mai University. The questionnaires were used 

for collecting data from the fourth’ s year students of faculty IV, Chiang Mai University.  The statistics analysis used in 

this study were descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation.  Comparison of 

the average score of the entrepreneurial characteristics and the seven habits of highly effective people with the 

common attributes using the cross tabulation method.  The relationship of the entrepreneurial characteristics with the 

seven habits of highly effective people was analyzed by correlation analysis by using Pearson Coefficient. 

The results of the study on the general characteristics of the 274 respondents showed that most of them 

were 22 years old male students, studying in major C with a GPA from 3.00 to 3. 49.  The respondents had working 

experience or earning extra money during study.  Most of them sometimes participated in college and university 

activities, but had never been a leader or participant in student affair activities.  They had never learned about the 

Seven Habits of Highly Effective People but entrepreneurial characteristics. 

The results of the study on Personal Entrepreneurial Characteristics found that the students had a good level 

of entrepreneurial characteristics in all 3 competencies. The Achievement Competencies consisted of five characteristics. 

A commitment to work contract had the highest average score, followed by the demand for quality and efficiency, 

opportunity seeking, persistance, and risk taking, respectively. Planning Competencies consisted of three characteristics. 

Information seeking had the highest average score, followed by Systermatic Planning and Monitoring, and goal setting, 

respectively.  The last one was the Power Competencies which consisted of two characteristics.  Self- confidence had 

the highest average score, then persuasion and networking, respectively.   

The results of the study on the Seven Habits of Highly Effective People revealed that the students had the 

overall score of all the Habits at a relatively high level.  Based on the findings of this investigation, Emotional Bank 

Account and Life Balance had a relatively high level.  Considering each habit, the study found that all the habits had 
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an average score at the relatively high level; The Habit 5:  Seek First to Understand, Then to be Understood had the 

highest average score, followed by Habit 3:  Put First Things, Habit 2:  Begin with the End in Mind, Habit 7:  Sharpen 

the Saw, Habit 1: Be Proactive, Habit 6: Synergize, and Habit 4: Think Win/Win, respectively. Considering groups of 

habits, the study found that Private Victory Habits was higher than Public Victory Habits.  

บทน า 

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีควรจะได้รับการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพภายในตนเอง เพื่อท่ีจะก้าวมา

เป็นผู้ท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในอนาคต ซึ่งเยาวชนจะมีเพียงแค่ความรู้ในรายวิชาหลักพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้  

แต่จะต้องมีความรู้ และทักษะในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ดังเช่น แนวคิดเร่ืองคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  

ท่ีน าเสนอคุณลักษณะท่ีจะช่วยพัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  

การเป็นผู้ประกอบการไม่จ าเป็นว่าจะตอ้งมีกิจการ หรือประกอบธุรกิจของตัวเอง แต่ทุกอาชพีสามารถน าเอาคุณลักษณะ

ของผู้ประกอบการไปประยุกตใ์ห้เข้ากับอาชพีของตนเองได้ นอกจากแนวคิดเร่ืองการเป็นผู้ประกอบการแลว้ยังมอีกีแนวคิด

หนึ่ ง ท่ีสามารถช่วยเยาวชนให้ประสบความส าเ ร็จในชีวิต และการท างานได้  คือ แนวคิด 7อุปนิสัยส าหรับ 

ผู้มีประสิทธิผลสูง หากเยาวชนได้รับการเรียนรู้ และปลูกฝังอุปนสิัยท้ัง 7 ประการนี้ ประกอบกับการมคีุณลักษณะของการ

เป็นผู้ประกอบการแล้วเชื่อว่าจะสามารถเป็นผู้ท่ีใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล น าไปสู่ความส าเร็จ  

ในการด าเนินชวีติในอนาคต  

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมหันมาสนใจใน

เร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแข่งขันในทางธุรกิจ คณะสี่ถือเป็นคณะที่ให้ความส าคัญ

เกี่ยวกับเร่ืองนวัตกรรม สื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน ซึ่งวัตถุประสงค์ของคณะคือมุง่ผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การออกแบบ การพัฒนาซอฟแวร์ท่ีสามารถใช้ในทางธุรกิจ  

และมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีภาวะผู้น าในสาขาวิชาที่เรียนมา นอกจากนั้นบัณฑิตตอ้งสามารถบูรณการสาขาวิชาที่เรียนมาเข้ากับ

องคก์รธุรกิจทัง้เอกชน และภาครัฐ รวมถึงการสร้างธุรกิจของตนเอง 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และระดับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะสี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงความพร้อมในการท างาน  

และการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต โดยอาศัยแนวคิดเร่ืองคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ในการพัฒนาตนเองให้ไปสูค่วามส าเร็จในการด าเนนิชวีติ และท้ายสุดเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลท่ี

เป็นประโยชน์ท่ีทางวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการพัฒนานักศกึษา สอดแทรกกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวของ

นักศกึษารุ่นตอ่ไป 
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แนวคดิและทฤษฎี 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิ เช่น บทความทางวิชาการ 

งานวจิัยตา่งๆ รวมถึงขอ้มูลจากสื่อออนไลนท่ี์เกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีก าลังท าการศกึษาอยู่ 

แนวคิดเรื่องคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Characteristics) 

อรพิณ สันติธีรากุล (2560) ได้อ้างถึงการศึกษาของ The Management System International in Washington,  

D.C. พบว่าผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือท่ีเรียกว่า 

PECs ประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี ้

1. ศักยภาพแหง่ความส าเร็จ ได้แก่ คุณลักษณะการแสวงหาโอกาส คุณลักษณะความมุง่มั่น คุณลักษณะความมี

พันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน คุณลักษณะความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

และคุณลักษณะความกล้าเสี่ยง  

2. ศักยภาพแห่งการวางแผน ได้แก่ คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย คุณลักษณะการประเมินอย่างมีระบบ  

และคุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล  

3. ศักยภาพแหง่อ านาจ ได้แก่ คุณลักษณะการช้ีชวน การชักชวน การมีเครอืขา่ย และคุณลักษณะความเชื่อม่ันใน

ตนเอง  

แนวคิดเรื่อง 7 อุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิภาพสูงสุด (The 7 Habits of Highly Effective people) 

Stephen R Covey (1996) ได้กล่าวไว้ว่า ก่อนท่ีจะมีอุปนิสัยท่ีดี และน าไปสู่การมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องเร่ิมจาก

การปรับมุมมอง เปลี่ยนกรอบความคิดของตนเองให้ไปในทิศทางท่ีถูกต้องก่อน ซึ่งการจะปรับมุมมองความคิด  

และการพัฒนาตนเองเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าได้อยู่ตลอดเวลา ช่วงแรกอาจจะท าได้ยาก แต่หากได้ท าไปสักพักจะเกิดเป็น

ความคุ้นเคย และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ท่ีมีประสิทธิภาพได้ไม่ยาก โดย 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพ 

ประกอบด้วย อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน อุปนิสัย

ท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง  

และอุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมเสมอ 

สามารถสรุป 7 อุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิผลสูงได้ว่าการท่ีจะประสบความส าเร็จเร่ิมจากการท่ีเราสามารถ

พึ่งพาตัวเองได้ ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ คิดให้รอบคอบก่อนท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จัดล าดับความคดิ และความส าคัญของเร่ือง

ต่างๆ ท่ีก าลังจะท า และสามารถท างานเพื่อไปสู่ เป้าหมายได้อย่างส าเร็จ โดยจะต้องเรียนรู้ท่ีจะท างานเป็นทีม  

และต้องคิดแบบท่ีได้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง 2 ฝ่ายด้วย นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจผู้อื่นก่อนท่ีจะให้ผู้อ่ืนมาเข้าใจเรา 

และสามารถปรับตัวให้อยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้  
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยการศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งความเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง เพื่อใช้ในการวัดความประสบความส าเร็จของนักศึกษาคณะสี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิด

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง เป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ 

ขอบเขตประชากร และเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 คณะสี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ านวน 274 คน แยกเป็น 3 สาขาวิชา ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาเอ จ านวน 90 คน นักศึกษาสาขาบี จ านวน 149 คน 

และนักศึกษาสาขาซี จ านวน 35 คน ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง(Personal 

Entrepreneurial Characteristics : PECs) จากการพัฒนาของManagement Systems International (MSI) และ McBer Team, 

Azarcon, Ernie Roy S., 2008 (อ้างอิงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเองเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มีอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงของ Covey (2010 อา้งถึงในธัตธ์ธนนญ์ เกียรตไิชยากร, 2554, 286-291) 
 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศกึษา 

 ผลการศึกษาในส่วนข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาส่วนมากเป็นเพศชาย อายุ 22 ปี  

ศกึษาในสาขาซี เกรดเฉลี่ยสะสมอยูใ่นช่วง 3.00 – 3.49 โดยนักศกึษาเคยมปีระสบการณ์ในการท างาน นักศกึษาสว่นใหญ่

เข้าร่วมกิจกรรมทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยบางคร้ัง แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการ 

จัดกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาไม่เคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง แต่เคยเรียนรู้

เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการศึกษาในส่วนคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการพบว่านักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคุณลักษณะ โดยคุณลักษณะความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน  

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (16.37) รองลงมาคือคุณลักษณะความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ (16.28) 

คุณลักษณะการแสวงหาโอกาส (16.23) คุณลักษณะความมุ่งมั่น (16.23) คุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง (16.16) 

คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล (16.14) คุณลักษณะความกล้าเสี่ยง (16.09) คุณลักษณะการวางแผน การติดตาม  

และการประเมินอย่างมีระบบ (16.05) คุณลักษณะการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย (16.03) และคุณลักษณะ 

การตัง้เป้าหมาย (16.01) ตามล าดับ  

ผลการศึกษาในส่วนอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงพบว่านักศึกษามีค่าเฉลี่ยบัญชี

ออมใจ (4.20) และความสมดุลในการด าเนินชีวิต (4.05) อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อแยกแสดงรายอุปนิสัย  

พบว่าทุกอุปนิสัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (4.20)  
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มคี่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคืออปุนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน (4.19) อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยท่ี 

7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (4.17) อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ (4.15) อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความ

ต่าง (4.13) และอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (3.99) ตามล าดับ ส่วนกลุ่มอุปนิสัยพบว่ากลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน 

(4.17) มคี่าเฉลี่ยมากกวา่กลุ่มอุปนสิัยเพื่อชัยชนะในสังคม (4.13) 

เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะท่ัวไปท่ีมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการพบว่า ไม่มีปัจจัย

คุณลักษณะใด ๆ ท่ีมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ แต่นักศึกษาท่ีเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะท่ัวไปท่ีมีผลต่อเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงพบว่า อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม 

ความถี่ในการร่วมกิจกรรมทางคณะ/มหาวิทยาลัย และประสบการณ์การเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง ซึ่งนักศกึษาท่ีเคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงจะมคี่าเฉลี่ยอุปนิสัยสูงกว่า

นักศกึษาท่ีไม่เคยเรียนรู้อุปนสิัยตามหลักเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

อภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ได้ใช้แนวคิดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เป็นแนวทางในการศึกษา ในหัวข้อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยอ้างอิงของ  

ศจีนันท์ เรืองกฤษ และ ภูษณิศา เตชเถกิง (2556) เกี่ยวกับลักษณะของผู้ประกอบการในชุมชนท่องเท่ียว ต าบล เทพเสด็จ 

อ าเภอ ดอยสะเก็ด  จังหวัด เชยีงใหม่ พบวา่ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยอา้งอิง โดยคะแนนคุณลักษณะการ

เป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ด ีมโีอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และตอ้งพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือวา่เป็นจุดแข็ง 

หัวข้อเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยอ้างอิงของ ณัฐชานันทน์ ปักษีสุวรรณ 

(2554) เกี่ยวกับระดับอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง 7 ประการ ของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ พบวา่ค่าเฉลี่ยคา่เฉลี่ยเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง อยู่ในระดับคอ่นข้างมากซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศกึษาในครัง้นี้ท่ีมีคา่เฉลี่ยเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อยู่ในระดับคอ่นข้างมากเช่นกัน  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน าเอาแนวคิดเร่ืองคุณลักษณะความเป็น  

ผู้ประกอบการและแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ ท่ีมีประสิทธิผลสูง ไปประยุกต์ใช้กับคณะสี่ และนักศึกษาคณะสี่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ รวมถึงผู้ท่ีสนใจจะท าการศึกษาเพ่ิมเตมิ ดั้งนี้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับคณะสี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ถือเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นักศึกษาสามารถ

ด าเนนิชีวิตไปสู่ความส าเร็จได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งทางคณะสามารถน าเอาแนวคิดท้ัง 2 แนวคิดนีไ้ป

สอดแทรกกับกิจกรรมตา่งๆ ภายในคณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในตัวของนักศกึษา 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักศกึษาคณะสี่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การท่ีนักศึกษาจะประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวของนักศึกษา

เองว่าจะน าเอาแนวทางปฏิบัติตามหลักอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และคุณลักษณะความ เป็นผู้ประกอบการ  

ไปปรับใชใ้นการด าเนนิชีวติมากน้อยเพยีงใด ยิ่งนักศึกษามีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า ยิ่งเป็นสิ่งท่ีดตีอ่ตัวนักศกึษา เนื่องจาก

จะเคยชิน และติดเป็นนิสัย กลายเป็นอุปนสิัยท่ีดใีนตนเอง 
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