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ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 

ของนักศกึษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Relationship Between Entrepreneurship and Habits Highly Effective People of  

 Faculty of Law Students Chiang Mai University 

รัตนวลี  ชมโพธิ*์ และ อรพิณ  สันติธีรากุล** 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับ

อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงและ 2. เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของ  

ผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ประชากร คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีชั้นปี ท่ี  4 ปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวน 202 คน ค่าสถิติท่ีรายงาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ โดยใชว้ธีิการหาสัมประสิทธ์ิแบบเพยีร์สัน 

 ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 ปี ศกึษาในหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต มเีกรดเฉลี่ย

สะสมอยู่ในช่วง 2.50 – 2.99 เคยมีประวัติการท างานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างศึกษา มีการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ่อย เคยเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับ

คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการและไมเ่คยเรียนรู้อุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 ประชากรมีภาพรวมของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในแต่ละด้านมีคะแนนสูงกว่า 

12.5 โดยคุณลักษณะการประเมินอย่างมีระบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดและการแสวงหาโอกาสมีคะแนนเฉลี่ยต่ าท่ีสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับคุณลักษณะอื่น ๆ เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา 

นักศกึษาเพศชายมคีะแนนเฉลี่ยด้านการแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบใน

งาน ความต้องการใฝ่หาคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง การแสวงหาข้อมูล การชี้ชวน การชักชวน  

การมีเครือข่ายและความเชื่อมั่นในตนเอง สูงกว่าเพศหญิง นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาท่ีเคยมีประวัติการท างานพิเศษหา

รายได้เสริมระหว่างศึกษา เคยเข้าร่วมกิจกรรม เคยเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  

เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ และเคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา  

สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงมคีะแนนคณุลักษณะความเป็นผู้ประกอบการสูงกว่านักศึกษาที่ไมเ่คยทุกคุณลักษณะ 

 ภาพรวมของค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูงอยู่ในระดับมาก โดยอุปนสิัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คม

อยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกก าลังผสานความต่างมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุปนิสัยอื่น ๆ 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยอุปนิสัยมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษา นักศึกษาเพศชายมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง  

                                                           
*นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
**รองศาสตราจารย์  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ในทุกอุปนสิัย ยกเวน้อุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึก าลังผสานความต่าง และอุปนสิัยท่ี 

7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาท่ีเคยมีประวัติการท างานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างศึกษา  

เคยเข้าร่วมกิจกรรม เคยเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของ

ความเป็นผู้ประกอบการ และเคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงสูงกว่านักศึกษาที่ไมเ่คยทุกอุปนสิัย 

              จากการศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยของ  

ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 หมายถึง หากนักศึกษามี

ระดับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงให้เพิ่มขึ้น

ด้วย โดยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านการประเมินอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/

ชนะสูงท่ีสุดโดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันในระดับ

ปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงอื่นๆ  

มคีวามสัมพันธ์กันในทางบวก โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถน าไปพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้ให้กับนักศกึษาตอ่ไปในอนาคตได้  

ABSTRACT 

           The purposes of this independent study were 1. To study the level of personal entrepreneurial characteristics 

and the level of habits of highly effective people, and 2.  To study the relationship between entrepreneurship and 

habits of highly effective people of Faculty of Law students, Chiang Mai University. The questionnaire which was used 

to collect the population data consisted of 202 students who were studying in the fourth year bachelor's degree from 

the Faculty of Law in the academic year of B.E.2560. The statistical instruments which were used for this independent 

study involved Frequency, Percentage, Mean, Standard deviation, and Correlation Analysis using Pearson's Product-

moment Correlation. 

 The result of this study found that the majority of the population was 22 year-old female students, who were 

studying in the Bachelor of Laws Program with a GPA between 2.50 and 2.99. The population had working experience 

or earning extra income during study, always participated in faculty and university activities, had the experience of 

being a pioneer, a leader or participant in student affair activity, but had never learned about the principle of Personal 

Entrepreneurial Characteristics and The 7 Habits of Highly Effective People.  

 The population had good overview of Personal Entrepreneurial Characteristics which were higher than 12.5 

for each aspect.  Systematic Planning and Monitoring had the most average and Opportunity Seeking had the lowest 

average compared to the other features. When the average score was used to compare to the normal characteristics 

of the students, it had been found that males had the higher average of Opportunity Seeking, Persistence, Commitment 

to Work Contract, Demand for Quality and Efficiency, Risk Taking, Information Seeking, Persuasion and Networking and 
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Self Confidence than females.  In addition, the students who had working experience, earning extra income , 

participated university activities and used to study about the characteristics of personal entrepreneurial and habits of 

highly effective people had a higher average than the groups of students who had never learned. 

 The overview of the average score for The 7 Habits of Highly Effective People was at a high level.  Habit 7: 

Sharpen the Saw had the highest average score and Habit 6 :  Synergize had the lowest average compared to the 

other habits. When the average of the habits was used to compare to the normal characteristics of the students found 

that males had the higher average than females in every habit except habit 5 : Seek First to Understand, Then to be 

Understood, habit 6 : Synergize, and habit 7 : Sharpen the Saw. It had been found that the students who had working 

experience, earning extra income , participated university activities and used to study about the characteristics of 

personal entrepreneurial and habits of highly effective people had a higher  average than the groups of students who 

had never learned.   

 Based on the study of the relationship between personal entrepreneurial characteristics and the level of habits 

of highly effective people had been found that it positively and significantly related to the statistics.  0.01 means that 

if the students who had increasing level of personal entrepreneurial characteristics lead to the increasing level of habits 

of highly effective people. The characteristics of being a personal entrepreneurial, Systematic Planning and Monitoring 

both positively related to habit 4 of highly effective people; Think Win/Win the most. These had the same direction and 

had moderate rate of relationship.  It had been found that the relationship between personal entrepreneurial 

characteristics and the level of habits and habits of highly effective people were a positive way which had low rates. 

From the results of this study, it will be applied for developing learning activity in the future. 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  

มีผลท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะขับเคลื่อน

ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้ ซึ่งหากทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นมีท้ังองค์

ความรู้และทักษะความช านาญเฉพาะด้านประกอบกับสามารถประยุกต์น าองค์ความรู้มาใช้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นแนวทางการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ

ความส าเร็จของผู้เรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม ่ซึ่งให้ความส าคัญกับความรู้พืน้ฐาน รวมถึงวิชาหลักที่มคีวามส าคัญและ

จ าเป็นต่อความส าเร็จของผู้เรียน และได้ก าหนดให้มีการสอดแทรกทักษะการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปในทุกวิชาหลัก  

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้สามารถประสบความส าเร็จทัง้ด้านชวีติและการท างาน  

 ส าหรับความเป็นผู้ประกอบการในท่ีนี้ไม่ได้หมายความถึงพฤตกิรรมท่ีผู้ประกอบการได้ปฏิบัตใินการด าเนินธุรกิจ

เพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบการ ทัศนคติกระบวนการปฏิบัติการ ซึ่งความเป็น

ผู้ประกอบการนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็น
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ผู้ประกอบการด้วยกันท้ังสิ้น เพราะการศึกษาเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการนั้นประกอบด้วยคุณประโยชน์ อันได้แก่  

การเรียนรู้ท าให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ท าให้ปรับตัวได้ทันเวลา รู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร และเกิดการพัฒนา

ต่อยอดองค์ความรู้ การเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับการ

ด าเนนิธุรกิจได้ (เกรยีงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2539)    

 นอกจากความเป็นผู้ประกอบการแล้วอีกหนึ่งทักษะท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในชีวิตและการท างานคือ  

หลักอุปนสิัยเจ็ดประการของผู้มปีระสิทธิผลสูง ซึ่งจะชว่ยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์

ในการท างานและด าเนินชวีติในระยะยาว น าไปสู่ความส าเร็จและความสุขในการท างานและการด าเนนิชีวิต 

 โดยในสงัคมของมนุษยน์ัน้มคีวามแตกตา่งกัน ท้ังดา้นความคิดเห็นและพฤติกรรมตา่ง ๆ จึงจ าเป็นต้องมกีฎหมาย 

เพื่อช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม ดังนัน้บุคลากรทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพจึงจ าเป็นในสังคมเป็นอยา่งมาก  

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหลักสูตรท่ีมุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ โดยออกแบบให้ผู้เรียนมี

ความรู้ มีจริยธรรมและมีความสามารถในการความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและเป็น

ธรรม ซึ่งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือว่าเป็นผู้ท่ีก้าวเข้าสู่บัณฑิตทางนิติศาสตร์ท่ีมีความรอบรู้

ในทางวิชาการและในทางวิชาชพี 

 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ประกอบการและหลักอุปนิสัย 

เจ็ดประการของผู้มีประสิทธิผลสูง เพราะต้องการทราบว่า ปัจจัยท้ังสองนี้มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด  

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและหลักอุปนิสัยเจ็ดประการของผู้มีประสิทธิผลสูงเพื่อน าไปสู่ 

การใช้ชีวิตอย่างมปีระสิทธิภาพและสามารถประสบความส าเร็จในอนาคตและเกิดความสุขท่ีแท้จริงได้น่ันเอง  

แนวคดิและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดทฤษฎี คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ จากการศึกษาของ  

The Management System International in Washington, D. C. (อ้างใน อรพณิ สันติธีรากุล, 2560) พบวา่ผู้ประกอบการท่ี

ประสบความส าเร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในการเป็นผู้ ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ  

10 คุณลักษณะดังนี ้

1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ (Achievement Competencies) ประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส (Opportunity 

Seeking), ความมุ่งมั่น (Persistence), ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to Work 

Contract), ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency), ความกล้าเสี่ยง 

(Risk Taking)  

2. ศักยภาพแห่งการวางแผน (Planning Competencies) ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ,  

การประเมินอย่างมรีะบบ (Systematic Planning and Monitoring), การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking)  

3. ศักยภาพแหง่อ านาจ (Power Competencies) ประกอบด้วย การช้ีชวน การชักชวน การมเครอืขา่ย (Persuasion 

and Networking) และความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) 
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อีกหนึ่งแนวคิดและทฤษฎี คือ การศึกษาของ Shephen R. Covey เ ร่ือง เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  

(Covey, 2004) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน ประกอบด้วย อุปนิสัยท่ี 1 ต้องเป็นฝ่าย

เร่ิมต้นท าก่อน (Be Proactive) อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) อุปนิสัยท่ี 3  

ท าสิ่งส าคัญก่อน (Put First Things First) กลุ่มท่ี 2 อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะในสังคม ประกอบด้วย อุปนสิัยท่ี 4คิดแบบชนะ/ชนะ 

(Think Win/Win) อุปนสิัยท่ี 5 เขา้ใจผู้อ่ืนก่อน แลว้จึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) 

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) กลุ่ม 3 อุปนิสัยการเติมพลังชีวิต ประกอบด้วย อุปนิสัยท่ี 7  

ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) หากมีอุปนิสัยท้ัง 7 ประการนี้ก็จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานและด าเนินชีวิต น าไปสู่ความส าเร็จและความสุขในการท างานและ  

การด าเนนิชีวิต 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ พฤติกรรมการประกอบการบุคลิก 

การเป็นผู้ประกอบการและอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศกึษาคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 2. ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560  

ท่ีก าลังศกึษาอยู่ในหลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต จ านวนท้ังหมด 202 ราย  

 3. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ, อายุ, เกรดเฉลี่ยสะสม, เคยท างาน

พิเศษหรือมีรายได้เสริมหรือไม่,มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือไม่,เคยเป็นผู้ริเร่ิมหรือผู้น าในการจัดกิจกรรม

หรือไมแ่ละเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม่ 

 ส่วนท่ี 2แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง  

ค าถามท่ีใช้ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้นๆ โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อค าถามแบบ

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

 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง

ของ Covey ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ 

นอ้ยท่ีสุด น้อย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก มาก มากที่สุด  
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ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไป 

 พบว่า ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.94 มีอายุ 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 

65.32  มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ท่ี 2.50-2.99 คิดเป็นร้อยละ 42.08 มีประวัติท างานพิเศษหารายได้เสริมระหว่างศึกษา  

คิดเป็นร้อยละ 51.49 มกีารเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่บ่อย คิดเป็นร้อยละ 51.49  เคยเป็นผู้ริเร่ิม

ผู้น าหรอืผู้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาหรอืไม่ คิดเป็นร้อยละ 50.00 นอกจากนี้ไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของความเป็นผู้ประกอบการจ านวน คิดเป็นร้อยละ 90.59  และไม่เคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มีประสิทธิผลสูง คิดเป็นร้อยละ 76.73  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

 พบว่า ประชากรมีผลรวมคะแนนเฉลี่ยท้ัง 10 คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยด้านการ

ประเมินอย่างมีระบบมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.53 รองลงมาได้แก่ ด้านความมีพันธะต่องาน  

ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.18 ด้านการตั้งเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.07  

ด้านความเชื่อมั่นในตนเองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.05 ด้านความมุ่งมั่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.69 ด้านการแสวงหา

ข้อมูล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.80 ด้านการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.14 ด้านความ

ต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.03 ด้านความกล้าเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

16.01 และด้านการแสวงหาโอกาสมีคะแนนเฉลี่ยต่ าท่ีสุดเท่ากับ 15.96  ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 พบวา่ ประชากรมผีลรวมคา่เฉลี่ยระดับทุกอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง อยู่ในระดับมาก มผีลรวมคา่เฉลี่ย

ระดับอุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 รองลงมาคือ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 อุปนิสัยพื้นฐานทางอารมณ์ 

(บัญชีออมใจ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อุปนิสัยท่ี 4  

คิดแบบชนะ/ชนะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  อุปนิสัยความสมดุล 

ในการด าเนินชวีติค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึก าลังผสานความต่าง ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.54   

 ส่วนที่  4 การวิ เคราะห์ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป  

โดยวิธตีารางไขว้ (Cross Tabulation) 

 พบว่า ประชากร มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในแต่ละปัจจัยของคุณลักษณะท่ัวไป  

ไม่แตกต่างกัน และพบว่า ประชากรมีค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงท่ีมีความแตกต่างกันและไม่แตกต่าง

กันของในแตล่ะปัจจัยของคุณลักษณะท่ัวไป โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
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 เพศท่ีต่างกันมรีะดับคา่เฉลี่ยของระดับอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงไมแ่ตกตา่งกัน 

 ประวัติการท างานพิเศษ มีระดับค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 3  

ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึก าลังผสานความต่างและอุปนสิัยท่ี7ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอแตกตา่งกัน 

 การเป็นผู้ ริเ ร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา มีระดับค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยท่ี 1  

บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเราและอุปนิสัยท่ี 6 

ผนกึก าลังผสานความต่างแตกตา่งกัน 

 นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่านักศึกษาท่ีมีประวัติการท างานพิเศษ มีการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ  

และมหาวิทยาลัย เคยเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เคยมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับ

คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการและประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มีประสิทธิผลสูงจะมีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่  

ผู้มีประสิทธิผลสูงสูงกว่านักศึกษาไม่เคยมีประวัติการท างานพิเศษ ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

ไมเ่คยเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรอืผู้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี  

ซึ่งแสดงถึงความสามารถและโอกาสท่ีจะการประสบความส าเร็จและเติบโตในอนาคตได้สูง ซึ่งคุณลักษณะการประเมิน

อย่างมีระบบมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงานการ

ตั้งเป้าหมายความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่น การแสวงหาข้อมูล การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย ความต้องการ

ใฝ่หาทางด้านคุณภาพและ ประสิทธิภาพความกล้าเสี่ยง และการแสวงหาโอกาส ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับชูชัย  

สมทิธิไกร (2548) ท่ีท าการวจิัยเกี่ยวกับ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษามหาวิทยาลัยไทย จากผลการศึกษา

พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย โดยภาพรวมมีศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง  

โดยคะแนนคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยูใ่นระดับสูง จ านวน 10 ด้าน ได้แก่ ความกล้าเสี่ยง ความยนืหยัดอดทน 

ใฝ่ความส าเร็จ การจัดการกับความลม้เหลว วสิัยทัศน์และเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อม่ัน

ในตนเอง กล้าริเร่ิมและรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนคุณลักษณะท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลางมีจ านวน 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยส์ัมพันธ์ แรงจูงใจและพลัง และการแสวงหาโอกาส ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ทางคณะควรพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในด้านการแสวงหาโอกาสให้มากขึ้น

นัน้ สามารถพัฒนาอุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ เชน่ กิจกรรมรุ่นพี่ศษิยเ์ก่าพบรุ่นนอ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี

เป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้นและสามารถวางแผนในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษา

เกิดคุณลักษณะด้านแสวงหาโอกาสในการไปสู่เป้าหมายท่ีคาดหวังไว้มากขึน้ตามไปด้วย 
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 ทางคณะควรพัฒนาอุปนิสัยท่ี  6 ผนกึก าลังผสานความต่าง โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด โดยมีกิจกรรมทางด้าน

สันทนาการเพิ่มเข้ามา เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่ง นิติ ม.ช เพื่อการกุศล ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเกิดความรู้รักสามัคคี ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน และเป็นการฝึกให้สามารถท างานกับผู้อื่นได้ดยีิ่งขึน้เกิดเป็นการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ    

 นักศกึษามคีุณลักษณะดา้นการประเมนิอย่างมีระบบกับอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ มคีวามสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด 

ดังนั้นควรจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมทางวิชาการ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางกฎหมาย และ ซึ่งจะส่งเสริมให้

นักศึกษาประสานงานร่วมกับบุคคลอื่นให้เป็นไปตามกระบวนการ สามารถแก้ปัญหาตัดสินได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไข

ปัญหาข้อขัดแยง้ท่ีจะเกดิขึน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทางคณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณลักษณะทางด้านความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน  

ความรับผิดชอบในงานให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับอุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน เช่น กิจกรรมการเตรียมพร้อมก่อนการ

เรียนและกิจกรรมเพื่อนชว่ยเพื่อน เพื่อสร้างให้มีความรับผิดชอบและสามารถจัดล าดับความส าคัญได้และก้าวสู่บัณฑิตท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป 

 ทางคณะควรจัดกิจกรรมท่ีท าให้นักศกึษาพัฒนาภาวการณเ์ป็นผู้น า เน่ืองจากการเป็นผู้น าท่ีดตีอ้งเข้าใจผู้อ่ืนก่อน

จะให้ผู้อ่ืนเข้าใจเราและต้องมีทักษะการฟัง การรับฟังด้วยความตั้งใจที่จะท าความเข้าใจถือเป็นกุญแจส าคัญของหลักการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีมีประสิทธิผล โดยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา จึงท าให้เกิดการพัฒนา

คุณลักษณะด้านความมุ่งมั่นและด้านความเชื่อมั่นในตนเองตามไปด้วย เช่น  กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพของการเป็น 

นักกฎหมายและฝึกภาวะความเป็นผู้น านอกจากนี้ทางคณะควรฝึกและส่งเสริมให้นักศกึษาท ากิจกรรม เนื่องจากกิจกรรม

ต่างๆจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะและอุปนิสัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต การสร้างจิตสานึกท่ีดี 

เข้าใจในการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สานึกและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและมีจิตสาธารณะ สามารถ

น าไปใชเ้ป็นแบบอย่างในการด ารงชพีในอนาคตได้อยา่งมีความสุขท้ังกายและใจ 
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