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บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และระดับ

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ตามแนวคิดของ Stephen R. Covey (2004) และ 2. เพื่อศึกษาความความสัมพันธ์

ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือนักศึกษาท่ีก าลัง

ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จ านวน 260 คน เคร่ืองมอืทางสถิตใิชไ้ด้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวเิคราะห์แบบสหสัมพันธ์ โดยใชว้ธีิการหา

สัมประสิทธ์ิแบบเพยีร์สัน  

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 ปี ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การระหว่างประเทศ มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 2.50 – 2.99 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานพิเศษหรือหารายได้

เสริมมปีระสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นบางครัง้ ไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการเป็นผู้ริเร่ิม 

ผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา 

สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง และไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ประชากรคือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีภาพรวมระดับ

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในแต่ละด้านเป็นจุดแข็ง ซึ่งแต่ละด้านมีคะแนนสูงกว่า 12.5 โดยมีระดับคะแนน

คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลสูงท่ีสุด รองลงมาคือความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ล าดับถัดมา

คือการตั้งเป้าหมาย ความมุ่งมั่น ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ การประเมินอย่างมีระบบ  

ความเชื่อมั่นในตนเอง การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย ความกล้าเสี่ยง และล าดับสุดท้ายคือการแสวงหาโอกาส  

มรีะดับคะแนนต่ าท่ีสุดตามล าดับ 

เมื่อจ าแนกตามสาขาวิชาพบว่า ในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง สาขาวิชาการ

ระหว่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยของระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท้ัง  

10 คุณลักษณะ อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีภาพรวมคะแนน

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงนิและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   383 

 

เฉลี่ยคุณลักษณะสูงท่ีสุด รองลงมาคือสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง และล าดับถัดมาคือสาขาวิชาการระหว่าง

ประเทศ  

ค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ประชากรมีระดับอุปนสิัยท่ี 1 การเป็นฝ่ายเริ่มตน้ท าก่อน อุปนิสัย

ท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 การเข้าใจคนอื่นก่อนให้คนอื่นเข้าใจเราอุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ  

อยู่ในระดับมากตามล าดับ ส่วนอุปนสิัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ ์อุปนสิัยแสดงความสมดุลของการด าเนนิชีวิตอุปนสิัยท่ี 2 

การเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดับความส าคัญ และอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกประสานความ  

ตา่ง มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคอ่นข้างมากตามล าดับ 

และเมื่อจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่าประชากรท่ีศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองและ 

การปกครอง สาขาวิชาการระหว่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยแสดงพื้นฐาน

ทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวิต กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะ 

ในสังคม และภาพรวมและเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงโดยรวมอยู่ในระดับมากและค่อนข้างมาก  โดยสาขาวิชา

สาขาวิชารัฐประศาสน -ศาสตร์ มภีาพรวมเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง สูงท่ีสุด รองลงมาคือสาขาวิชาสาขาวชิา

การระหว่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามล าดับ 

ABSTRACT   

The objectives of this independent study were 1. To study the level of Personal Entrepreneurial Characteristics and 

the Seven Habits of Highly Effective People, based on the concept of Stephen R.  Covey (2004) , and 2.  To study the 

correlation between Personal Entrepreneurial Characteristics and the Seven Habits of Highly Effective People of the Faculty 

of Political Science and Public Administration students, Chiang Mai University.  The questionnaire was used to collect the 

population data which consisted of 260 fourth year students in bachelor's degree program from the Faculty of Political 

Science and Public Administration in the academic year of B.E.2560. The statistical instruments used in this independent 

study were frequency, percentage, mean, and correlation analysis using Pearson Product -  Moment Correlation 

Coefficient. 

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

Bachelor of Political Science Program in International Affairs with GPA between 2.50 - 2.99.  The population had no 

experience in working or earning extra income, sometimes participated in faculty and university activities, had no 

experience in being a pioneer, a leader or participant in student affair activities, and never had the experience of learning 

about the entrepreneurial characteristics and the Seven Habits of Highly Effective People Principle. 

An overview of the level of Personal Entrepreneurial Characteristics of the population, which was the students 

of Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University, in each aspect was considered as a 

strength point.  The score of each aspect was higher than 12.5, Additionally, the characteristic of information seeking 

had the highest score. Secondly, they were a commitment to work contract. Then, they were a goal setting, persistence, 
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demand for quality and efficiency, systematic planning and monitoring, self - confidence, persuasion and networking, risk 

taking, and the lowest score was the opportunity seeking, respectively. 

When classified by study programs; Politics and Government, International Affairs, and Public Administration, it was 

found that the average score of the all ten entrepreneurial characteristics in each academic field was good with a high 

chance of achievement. The average score of the orientation from the highest to the lowest classified by study programs 

was Public Administration, Politics and Government, International Affairs, respectively.  

The average score of the Seven Habits of Highly Effective People of the population, namely Habit 1:  Be 

Proactive, Habit 4: Think Win-Win, Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood, and Habit 7: Sharpen 

the Saw were at the high level, respectively.  While Emotional Bank Account, Life Balance Habit, Habit 2:  Begin with 

the End in Mind, Habit 3: Put First Things First, and Habit 6: Synergize were at a relatively high level, respectively. 

And when classified by study programs; Politics and Government, International Affairs, and Public 

Administration, it was found that the students had the average score in Emotional Intelligence Habit, Life Balance Habit, 

Private Victory Habits, Public Victory Habit and Overall seven habits at high and relatively high level. In addition, Public 

Administration program had the highest score for the overall seven habits of highly effective people, then International 

Affairs program, and Politics and Government program, respectively. 

บทน า 

การก าหนดทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาไทยถือเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต โดยจะปัจจัย

ส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวม การผลิตบุคลากรทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและมีภาวะความ

เป็นผู้น านัน้ จ าเป็นตอ้งมทัีกษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เข้ากับบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและเป็นกระบวนการ

ในการสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหนึ่งในน้ันคือทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน  

จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์การทุกประเภท นอกเหนือจากนั้นทักษะ 7 ประการท่ีส าคัญส าหรับคนหนุม่สาวและ

การท างานภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับทักษะท่ีจ าเป็นในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน สอดคล้องกับทักษะ

ด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นั่นคือหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่  

ผู้ประสิทธิผลสูง คือการสร้างอุปนิสัยพื้นฐานซึ่ งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   

โดยภาคการศกึษาจะต้องเข้ามามีบทบาทหลักในการพัฒนา ผู้ศึกษาจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาวา่นักศกึษาคณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม่ ระดับใด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะท่ีดีดังกล่าว เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามี

ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ เมื่อจบการศึกษาและ
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เข้าสู่ชีวิตการท างานจะเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญต่อการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต  

และเป็นบุคลากรท่ีด ีมคีุณภาพ ตลอดจนสร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง และสร้างประโยชนส์ูงสุดแก่องค์กรและสังคมส่วนรวม  

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความเป็นผูป้ระกอบการ  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2539) ได้อธิบายความหมายผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หมายถึงการเป็น

ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

ด้วยกันท้ังสิ้น คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Personal Entrepreneurial Characteristics) หรือท่ีเรียกว่า PECs 

ประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี ้(อา้งถึงใน อรพณิ สันติธีรากุล, 2560) ประกอบไปด้วย 1. ศักยภาพแห่ง

ความส าเร็จ ประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน 

ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ และความกล้าเสี่ยง 2. ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย 

การตั้งเป้าหมาย การประเมินอย่างมีระบบ และการแสวงหาข้อมูล 3. ศักยภาพแห่งอ านาจ ประกอบด้วย การชี้ชวน  

การชักชวน การมีเครอืขา่ย และความเชื่อม่ันในตนเอง  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง   

Stephen R. Covey ได้น าเสนอแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective 

People) โดยกล่าวถึงการสร้างอุปนิสัยท่ีเป็นรากฐานของความส าเร็จในชีวิต 7 ประการ และการน าหลักการเหล่านี้มา

ปฏบัิตจินกลายเป็นอุปนสิัยพืน้ฐานของตนเอง ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 อุปนสิัยกลุม่ชัยชนะส่วนตน ประกอบด้วยอุปนสิัยท่ี 1 

บี - โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน กลุ่มท่ี 2 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะใน

สังคม ประกอบด้วย อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา  

อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความ กลุ่มท่ี 3 อุปนสิัยการเตมิพลังชีวิต ประกอบด้วย อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ  

วิธีการด าเนินการวิจัย   

 ขอบเขตเนื้อหา 

การศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ กับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงตาม

หลักการของ Stephen R.  Covey และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ งจะท าการศึกษาในนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่  

ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ี ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 260 คน (ส านักทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2560)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถามจ านวน 

260 ชุด ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560  

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  สาขาวิชาท่ีก าลังศึกษา  

เกรดเฉลี่ยสะสม ประวัตกิารท างานพิเศษหรือหารายได้เสริม ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์การเป็นผู้ริเร่ิม การเป็นผู้น า หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้

เกี่ยวกับเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  และประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ 

ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง Personal Entrepreneurial Characteristics (PECs) 

โดยเป็นขอ้ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ตลอดเวลา ปกต ิบางครัง้ น้อย และไมเ่คย 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมนิตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตามแนวคิดเจ็ดอุปนสิัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ของ Covey 

ลักษณะของแบบประเมินตนเองนั้น เป็นการประเมินตนเองว่าแสดงลักษณะอุปนิสัยตามข้อความแต่ละข้อความในแบบประเมิน

ตนเองได้ดีมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งการประเมินตนเองในแต่ละข้อความออกเป็น 6 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ น้อยท่ีสุด  

น้อย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก มาก มากที่สุด 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ         

ผลการศกึษา 

การศึกษาค้นควา้แบบอสิระเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนสิัยของผู้มปีระสิทธิผลสูง

ของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปผลการศึกษา   

อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาพรวมระดับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการทุกด้านมีคะแนนสูงกว่า 12.5 แสดงว่า อยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และต้องพัฒนา

ตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง โดยมีระดับคะแนนการแสวงหาข้อมูลสูงท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 17.27 และล าดับ

สุดท้ายคอืการแสวงหาโอกาส มรีะดับคะแนนต่ าท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 15.30  
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ภาพที่ 1 แสดงระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของประชากร 

การแปลผลคะแนน 1. คะแนนต่ ากว่า 12.5 แสดงวา่ คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง  

 2. คะแนนสูงกว่า 12.5 แสดงวา่ คุณลักษณะในการเป็นประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 

ระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสทิธิผลสงู 

              นักศกึษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มีระดับอุปนสิัยท่ี 1 อุปนสิัยท่ี 4 อุปนสิัยท่ี 5 

และอุปนิสัยท่ี 7 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับโดยอุปนิสัยท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนอุปนิสัย

แสดงพืน้ฐานทางอารมณ์ อุปนสิัยแสดงความสมดุลของการด าเนนิชีวิต อุปนสิัยท่ี 2 อุปนสิัยท่ี 3 อุปนสิัยท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับคอ่นข้างมาก ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงระดับเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของประชากร 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับคุณลักษณะ

การเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย คุณลักษณะการแสวงหาโอกาส  คุณลักษณะการความมุง่มั่น คุณลักษณะการความ

มีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน คุณลักษณะความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะความกล้าเสี่ยง คุณลักษณะการตัง้เป้าหมาย คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล คุณลักษณะการประเมนิอย่างมี

ระบบ คุณลักษณะการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และคุณลักษณะความเชื่อม่ันในตนเอง อยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสที่

จะประสบความส าเร็จสูง  และต้องพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ภูษณิศา เตชเถกิง (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “การสร้างผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกร อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่” พบว่ากลุ่มตัวอย่างแม่บ้านเกษตรกร จ านวน 10 ราย ในเขตพื้นท่ีต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

มคีุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในเกณฑ์ด ีมโีอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และตอ้งพัฒนาตลอดไปเนื่องจาก

ถือว่าเป็นจุดแข็ง เช่นเดียวกัน ยกเว้นคุณลักษณะการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่ายอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง  

เนื่องจากถือวา่เป็นจุดออ่น 

โดยพบว่านักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าประชากรมีระดับอุปนิสัยในอุปนิสัยท่ี 1 การเป็นฝ่ายเร่ิมต้นท าก่อน  

อุปนสิัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ อุปนสิัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ ์อุปนสิัยท่ี 5 การเข้าใจคนอื่นก่อนให้คนอ่ืนเข้าใจ

เรา กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคมมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยเท่ากับอุปนิสัยแสดงความสมดุล

ของการด าเนินชีวิต ภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัย

อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ และอุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดับความส าคัญ 

และอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกประสานความต่าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ และเมื่อศึกษาการศึกษาของ  

พีระรักษ์ พิชญกุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง “ระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง” พบว่านักนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยในแต่ละอุปนิสัย ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 บี - โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 

เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา  

และอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยเพิ่มขึ้น ส่วนอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนิสัยท่ี 6  

ผนกึพลังประสานความต่าง มีคา่เฉลี่ยอุปนสิัยลดลงเพยีงเล็กน้อย 

เมื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไปพบวา่ประชากรท่ีมีคุณลักษณะทั่วไป

แตกต่างกันมีระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เมื่อศึกษาเจ็ดอุปนิสั ยพัฒนา 

สู่ผู้มีประสิทธิผลสูงจ าแนกตามคุณลักษณะท่ัวไป พบว่าประชากร ที่มีคุณลักษณะท่ัวไปแตกต่างกันมีระดับเจ็ดอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ  
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศกึษา 

1. จากการศึกษาพบว่าคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการท างาน  

โดยการเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น

ผู้ประกอบการด้วยกันท้ังสิ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, 2539) รวมท้ังหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ประสิทธิผลสูง คือ

การสร้างอุปนิสัยพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษาจึงควรน าหลักการ

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมาใช้ประโยชน์โดยการน ามาประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ

ของตนเอง พร้อมท้ังหาแนวทางในการพัฒนาตนเองในคุณลักษณะท่ียังไม่พัฒนาเท่าท่ีควรหรือพัฒนาช้า หรือยังมีระดับ

คะแนนในระดับท่ีต่ าอยู่  

 ข้อเสนอแนะส าหรับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

1. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ อาจะพิจารณาให้มีการจัดอบรมเพื่อสง่เสริม

ความรู้ทางด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ เพราะเป็นคุณลักษณะท่ีสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลท่ี  

ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ โดยเน้นการส่งผ่านความรู้ผ่านทางอาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เพื่อให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจและเห็นความส าคัญรวมถึงประโยชน์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว เพื่อท่ีสามารถน าไปปรับใช้ใน

ชวีติประจ าวันได้จรงิ  

2. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อาจพิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่พึงประสงค์แก่

นักศกึษาโดยแบ่งตามชัน้ปี หรือแบ่งตามสาขาวชิา เพื่อการพัฒนาอยา่งเป็นระบบและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยการสอดแทรก

ทักษะคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูงในแตล่ะกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

เนื้อหากจิกรรมที่ควรเพิ่มเติม 

คุณลักษณะความเปน็

ผู้ประกอบการ 

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสทิธิผลสงู 

นักศกึษาชั้นปีที่ 1 

- กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 

   การเพิ่มเติมเนื้อหาในกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ท่ีปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการ

ใช้ชีวิตในมหาวทิยาลัย การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะในการ

พัฒนาตนเองอยา่งสม่ าเสมอ 

คุณลักษณะที่ 7 

การประเมินอย่างมรีะบบ 

คุณลักษณะที่ 9 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 

 

อุปนิสัยที่ 4 

คิดแบบชนะ/ชนะ 

อุปนิสัยที่ 5 

เข้าใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้

ผู้อ่ืน 

เข้าใจเรา 

อุปนิสัยที่ 6 

ผนกึพลังประสานความ

ตา่ง 
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นักศกึษาชั้นปีที่ 2 

    - กจิกรรมอาจารย์ที่ปรกึษาพบนักศกึษา 

   - กิจกรรมค่ายเยาวชนรัฐศาสตร์ 

   - กจิกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละสาขาวิชา   

  ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

เ ว ล า ท้ั ง ท า ง ด้ า น ก า ร เ รี ย น  แ ล ะ ก า รท า กิ จ ก ร ร ม  

โดยจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการ

ทดสอบปร ะ เ มิ น ตน เ อ ง ท้ั ง คุณลั ก ษณะค ว าม เ ป็ น

ผู้ประกอบการ และอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  

ในทุกๆ ภาคการศกึษา 

คุณลักษณะที่ 1 

การแสวงหาโอกาส 

คุณลักษณะที่ 6 

การตัง้เป้าหมาย 

 

 

อุปนิสัยที่ 2 

เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

อุปนิสัยที่ 6 

ผนกึพลังประสานความ

ตา่ง 

 

นักศกึษาชั้นปีที่ 3 

   - กจิกรรมรัฐศาสตร์วิชาการ  

            การเพิ่มเติมเนื้อหาในกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างให้

นักศึกษามองเห็นสิ่งท่ีต้องเผชิญในอนาคต และประยุกต์

หลักการของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเพื่อ

พัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จนั้นๆ ร่วมกับการเสวนาทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ทางรัฐศาสตร์ เน้นการเสวนาท่ี

น่าสนใจมีบรรยากาศสนุกสนาน และเป็นเร่ืองท่ีนักศึกษา

เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ได้จริง รวมท้ังการสร้างความ

ตระหนักต่อบทบาทความส าคัญของตนเองในการเป็นก าลัง

ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม  

คุณลักษณะที่ 2 

ความมุ่งมั่น 

คุณลักษณะที่ 4 

ความตอ้งการใฝ่หา

ทางด้านคุณภาพ 

 

อุปนิสัยที่ 2 

เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ 

อุปนิสัยที่ 5 

เข้าใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้

ผู้อ่ืนเข้าใจเรา 

นักศกึษาชั้นปีที่ 4 

    - กจิกรรมประเพณีท าบุญเดือนสิงห์ 

   - กจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 

  การเพิ่มเติมเนื้อหาในกิจกรรมการสัมมนาจากรุ่นพี่ท่ี

ประสบความส าเร็จ วิธีการปฏิบัติตนเองเพื่อน าไปสู่การเป็น

บุคคลท่ีประสบความส าเร็จ การปรับตัวเมื่อส าเร็จการศึกษา

และเข้าสู่การท างาน เพื่อสร้างความส าเร็จต่อตนเอง  

เน้นเนื้อหาในการสร้างอุปนิสัยท่ีพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่

ความส าเร็จทางดา้นตา่ง ๆ 

คุณลักษณะความเปน็

ผู้ประกอบการ 

เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสทิธิผลสงู 
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  จัดการประเมินประ เมินคุณลักษณะความเ ป็น

ผู้ประกอบการ และอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในทุกๆ 

ภาคการศกึษา 

ข้อสังเกตของผู้ศกึษา 

ความแตกต่างของการศกึษาของภูษณิศา เตชเถกิง (2557) และการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากพบวา่กลุ่มตัวอย่าง

คือกลุ่มแม่บ้านท่ีเป็นเกษตรกร มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นคุณลักษณะการเป็น

ผู้ประกอบการ ด้านการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง โดยการศึกษาคร้ังนี้พบว่าประชากร 

มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคุณลักษณะ ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการดังกล่าวจะเกิดประสิทธิผลก็ต่อเมื่อบุคคลมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการสร้างความส าเร็จ

แก่ตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านการท างานหรือประกอบอาชีพ เป็นต้น ท้ังนี้แต่ละบุคคลอาจพิจารณาทางเลือก  

ในการปฏบัิตตินท่ีเหมาะสมกับตนเองตามความถนัดของแต่ละบุคคล โดยท่ีสามารถน าคุณลักษณะเหลา่นีไ้ปปรับใช้เพื่อให้

เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อตนเอง 
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