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บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัย

ของผู้มีประสิทธิผลสูงตามหลักการของ Stephen R. Covey ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ ได้แก่ 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี

ตารางที่ไขว้ และการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 

ผลการศึกษาด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการพบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท้ัง 

10 คุณลักษณะอยูใ่นเกณฑ์ด ีคือ มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มากกวา่ 12.50 โดยคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูลมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เ ท่ากับ 18.42 และคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการด้านความกล้าเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยต่่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านอื่น ๆ 

เมื่อน่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะทั่วไปของนักศกึษา พบวา่ นักศกึษา

เพศหญิง มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล สูงสุด นักศึกษาอายุระหว่าง  

50 – 60 ปี มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความเชื่อมั่นในตนเอง สูงสุด หลักสูตรการตลาด  

มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล สูงสุด เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป มีคะแนน

เฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล สูงสุด นักศึกษาท่ีไม่เคยหารายได้พเิศษ มีคะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล สูงสุด นักศึกษาไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยของ

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล สูงสุด นักศึกษาท่ีเคยเป็นผู้ริเร่ิมจัดกิจกรรมนักศึกษา  

มคีะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาขอ้มูล สูงสุด นักศกึษาท่ีเคยเรียนรู้อุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาขอ้มูล สูงสุด และนักศกึษาท่ีเคยเรียนรู้

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาขอ้มูล สูงสุด 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ่าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ผลการศึกษาอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูง พบวา่ นักศกึษามรีะดับอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับ

มาก คือ มคี่าเฉลี่ยของอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธผิลสูง อยู่ในช่วง 4.34 – 5.17 นักศกึษามคี่าเฉลี่ยอุปนสิัยของอุปนิสัยท่ี 

5 เขา้ใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา สูงท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ อุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ ล่าดับถัดมา ได้แก่ อุปนสิัย

ท่ี 7การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ บัญชีออมใจ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลังประสานความต่าง 

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ ความสมดุลในการด่าเนนิชีวิต และอุปนสิัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อน ตามล่าดับ  

นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาโอกาสกับอุปนิสัยท่ี 1 

เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนสิัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อน อุปนสิัยท่ี 6 การผนึกพลังประสานความต่าง และอุปนสิัยท่ี 7 

การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธผิลสูง ส่วนใหญ่มคีวามสัมพันธ์อยูใ่นระดับต่่า และมีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน 

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 (2004) 

of students who were studying in Master degree programs at the Faculty of Business Administration, Chiang Mai 

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

descriptive statistic; 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. The results showed that the respondents had the highest level of Information 

Seeking about 18.42 and had the lowest level of risk taking of entrepreneurship characteristics. The average scores of 

entrepreneurship characteristics were classified by general characteristics of the respondents. The finding of this study 

revealed that female students had had the highest level of Information Seeking of entrepreneurship characteristics, 

the population aged between 50 to 60 had had the highest level of Self Confidence of entrepreneurship characteristics, 

Master degree of Business Administration (Marketing)  program had had the highest level of Information Seeking of 

entrepreneurship characteristics, the average of GPA more than 3.50 had had the highest level of Information Seeking 

of entrepreneurship characteristics.  The students who had work experience while studying at school, had had the 

highest level of Information Seeking of entrepreneurship characteristics. The students who neither were the leaders or 

in the team responsible for arranging student activities nor voluntarily joined any activities had had the highest level 

of Information Seeking of entrepreneurship characteristics.  The students had not previously learned about the seven 

habits of highly effective people had had the highest level of Information Seeking of entrepreneurship characteristics. 
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Finally, the respondents who had the chance to learn about entrepreneurship characteristics had the highest level of 

Information Seeking of entrepreneurship characteristics. 

The average score of the seven habits of highly effective people of the students was also at high levels for 

habit 5 (seek first to understand, then to be understood), habit 1 (be proactive), habit 7 (sharpen the saw),  

habit 4 (think win-win), emotional bank account, habit 6 (synergize), habit 2 (begin with the end in mind), life balance 

habit and habit 3 (put first thing first).  

 Furthermore, the relationship between Opportunity Seeking of entrepreneurship characteristics and habit 1 

(be proactive), habit 3 (put first thing first), habit 6 (synergize) and habit 7 (sharpen the saw) correlated at a medium 

level. Moreover, correlation coefficients of entrepreneurship characteristics and habits of highly effective people of the 

respondents was correlated at a low level with the same direction. 
 

บทน า 
 

ศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีสังคมก่าลังเผชิญกับความก้าวหน้าและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการจัดการ

เรียนรู้ร่วมกันโดยสร้างรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เน้นท่ีองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะท่ีเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการด่ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้นจึงต้องมีความตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะท่ีดีส่าหรับการออกไป

ด่ารงชวีติในโลกศตวรรษท่ี 21 ทักษะดา้นการเป็นผู้ประกอบการ ถึงแมว้า่การเป็นผู้ประกอบการท่ีดนีั้นไม่ได้หมายความว่า

จะเป็นผู้บริหารเพยีงอยา่งเดียวเท่านัน้แต่ยังตอ้งท่าการค้นควา้หาโอกาสและอุปสรรค  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มีหลักสูตรบูรณการท่ีทันสมัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ธุรกิจในยุคปัจจุบัน มุง่เนน้การแกปั้ญหาโดยใชก้รณศีกึษาของบริษัทชัน้น่าจากท่ัวโลก รวมท้ังการเสริมการเรียนรู้ดว้ยการ

จ่าลองสถานการณ์ (Simulation) และการดูงานบริษัทชั้นเยี่ยมท้ังภายในและต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์ของนักธุรกิจท่ีประสบความส่าเร็จ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษา  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2554)   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจจะศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า  

มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ และมี 7 อุปนิสัยท่ีสามารถน่าไปสู่ความส่าเร็จในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

มากน้อยเพยีงใด เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจากถือวา่เป็นนักศกึษากลุ่มดังกล่าวเป็นหลักสูตรชพีท่ีได้ถูกคัดเกลาโดยตรงให้เป็นผู้ประกอบการ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 10 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

 การศึกษาของ The Management System International in Washington. D.C (อ้างถึงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 

2560) พบว่าผู้ประกอบการท่ีประสบความส่าเร็จจะไปประกอบไปด้วย คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ (Personal 

Entrepreneurial Characteristics) หรอืเรียกว่า PECs ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ (Achievement Competencies)  

1.  การแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) 

2.  ความมุ่งมั่น (Persistence) 

3.  ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to Work Contract) 

4.  ความตอ้งการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency) 

5.  ความกล้าเสี่ยง (Risk Taking) 

2. ศักยภาพแห่งการวางแผน (Planning Competencies)  

1.  การตัง้เป้าหมาย (Goal Setting) 

2.  การวางแผนและการตดิตาม การประเมินผลอย่างเป็นระบบ (Systematic Planning and Monitoring) 

3.  การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) 

3. ศักยภาพแห่งอ านาจ (Power Competencies)  

1.  การช้ีชวน การชักชวน การมเีครอืขา่ย (Persuasion and Networking) 

2.  ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) 

แนวคิดและ ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปนิสัย 7 ประการส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective 

People) (Stephen R. Covey, 2004) 

อุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ (Be Proactive) หลักการวิสัยทัศน์สว่นบุคคล 

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) หลักการของการเป็นผู้น่าในตนเอง 

อุปนสิัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อน (Put First Things First) หลักการบริหารส่วนบุคคล 

อุปนสิัยท่ี 4 คิดแบบชนะ – ชนะ (Think Win/Win) หลักการของภาวะผู้น่าระหว่างบุคคล 

อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, then to be Understood) 

หลักการตดิตอ่สื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ  

อุปนสิยัท่ี 6 การผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) หลักการร่วมมอือยา่งสร้างสรรค์การ 

อุปนสิัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) หลักการของการเตมิพลังชีวิตของตนเองให้สมดุล 
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
 

ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ทักษะการเป็น
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ผู้ประกอบการ พฤติกรรมการประกอบการ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการ อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิผลสูงของ

นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ชัน้ปีท่ี 2 

ประจ่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งก่าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณทิต  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ่านวนท้ังหมด 220 ร าย  (ส่านักงานทะเบียนและประมวลผล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2561: ออนไลน)์ 

ขนาดประชากร 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 2 ประจ่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งก่าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณทิตและ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีจ่านวนท้ังหมด 220 คน มีหลักสูตรท้ังหมด 5 

หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 92 คน (โดยแยกเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจ่านวน 79 คน และหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส่าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ จ่านวน 13 คน) หลักสูตรบริหารธุรกิจส่าหรับผู้บริหาร 45 คน 

หลักสูตรการตลาด 37 คน หลักสูตรการเงินและการธนาคาร 17 คน และหลักสูตรการบัญช ี29 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ   

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากร (Demographic Data) ของนักศึกษา เช่น เพศ อายุ หลักสูตร  

เกรดเฉลี่ยสะสม เคยหารายได้พิเศษระหว่างก่าลังศึกษาหรือไม่ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยบ่อยแค่ไหน 

เคยเป็นผู้ริเร่ิมผู้น่าหรอืผู้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศกึษาหรือไม ่เคยเรียนรู้อุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่

ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม ่และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ 

ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) จากการพัฒนาของ Management 

Systems International (MSI) และ McBer Team: Azarcon, Ernie Roy S., 2008 (อ้างถึงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) 

ค่าถามท่ีใช้ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้น ๆ ให้อ่านแตล่ะข้อและตัดสินใจวัดความเป็นตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สกึ

และการกระท่าของนักศึกษา เพื่อวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ โดยเป็นข้อค่าถามแบบมาตรประมาณค่า 

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

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน่ามาจากแบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง

ของ Stephen R. Covey (อ้างถึงใน ธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร, 2554, 286-291) ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ  

ความสมดุลในการด่าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยเป็นข้อค่าถามแบบมาตรประมาณค่า  

(Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ น้อยท่ีสุด น้อย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก มาก มากที่สุด 
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ผลการศึกษา 
 

นักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ชัน้ปีท่ี 2  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่มคีะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล สูงท่ีสุด และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความกล้าเสี่ยง  

ต่่าท่ีสุด 

 นักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ชัน้ปีท่ี 2  คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มคี่าเฉลี่ยอุปนสิัยของอุปนิสัยท่ี 

5 เขา้ใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา สูงท่ีสุด และค่าเฉลี่ยอุปนสิัยของอุปนสิัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อน ต่่าที่สุด 

 จากการศึกษาค้นพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ไม่มี

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้  

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้ท่ีเคยเรียนรู้

เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการมากกว่าผู้ ท่ีไม่ เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็น

ผู้ประกอบการ 
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 

ภาพรวม 10 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

พบว่า เมื่อพิจารณาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีท่ี 2  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะผู้ประกอบการในเร่ือง “คุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการด้านการแสวงหาข้อมูล” สูงท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูษณิศา เตชเถกิง (2555) ได้ศึกษาการ

พัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและการตลาดท่องเท่ียวโดยชุมชน อ.สันก่าแพง จ.เชียงใหม่ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ

คุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้ประกอบการต่าบลออนใต้ อ่าเภอสันก่าแพงในเร่ือง “คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ

ด้านการแสวงหาข้อมูล” สูงท่ีสุด และพบว่าคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะผู้ประกอบการของผู้ประกอบการต่าบลทาเหนอื 

อ่าเภอแมอ่อนในเร่ือง “คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหาขอ้มูล” สูงท่ีสุด 

ภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีท่ี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับภาพรวม  

7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เตชสิทธ์ิ ยิ่งสวัสดิ์ ( 2556)  

ได้ท่าการศึกษาเร่ือง การวัดระดับอุปนิสัยของเจ้าหน้าท่ีส่านักงานพื้นท่ีพิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้หลักการ 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และการศึกษาของ ณัฏฐา จาตุประยูร (2555) ได้ท่าการศึกษาเร่ือง การวัดระดับ

อุปนิสัยของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู ่

ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จากการศึกษาค้นพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้ไม่มี

ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมากกว่าผู้ท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้  

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิสูง ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้

เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยท่ีดีให้แก่นักศึกษา โดยควรประเมิน

อุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้ประสิทธิผลสูงก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากการศึกษาค้นพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้ไม่เคยมี

ประสบการณ์เป็นผู้ริเร่ิมผู้น่าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษามากกวา่ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ริเร่ิมผู้น่าหรือผู้มี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรบังคับให้นักศึกษาทุกคน 

จัดกิจกรรมให้แก่รุ่นน้องในปีถัดไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้นักศึกษา โดยการแบ่งทีมงานจัดกิจกรรม  

ในแต่ละสว่นของกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมออกมาดท่ีีสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักศกึษา คณะบริหารธุรกิจ 

จากการศกึษาค้นพบวา่ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความกล้าเสี่ยงของนักศกึษา มคีะแนนเฉลี่ยต่่า

ท่ีสุด ดังนัน้ นักศกึษาควรปรับทัศนคตใินการท่าสิ่งใหมใ่ห้กวา้งขึน้ โดยไม่ควรมองแค่ตัววัดผลของการประสบความส่าเร็จ

จากค่าสถิติเพียงอย่างเดียว นักศึกษาควรปรับมุมมองโดยการให้ความส่าคัญถึงรายละเอียดหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อ

ความส่าเร็จ 

จากการศึกษาค้นพบว่า อุปนิสัยท่ี 3 ท่าสิ่งท่ีส่าคัญก่อนเป็นอุปนิสัยของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่่าท่ีสุด ดังนั้น 

นักศึกษาควรให้ความส่าคัญกับการท่าตารางท่ีปฏิทินการใช้ชีวิตของตนเองด้วยการจดบันทึกรายวันในสมุดจดบันทึกเพ่ือ

บริหารเวลาของตนเอง โดยการจัดสรรวางแผนการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อเตือนให้ตนเองทราบถึง

ระดับความส่าคัญของแตล่ะงาน 

จากการศึกษาค้นพบว่า นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการแสวงหา

โอกาสและอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลังประสานความต่าง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางดังนั้น 

นักศกึษาควรพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการดา้นการแสวงหาโอกาสให้ดีมากกวา่เดิมเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ให้แกต่นเอง โดยการศกึษาค้นคว้า เรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับตนเอง ควรท่าให้จนเกิดเป็นนิสัย

ให้ติดตัวเราไปตลอด 
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