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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอสิระนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาระดับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ระดับเจ็ดอุปนสิัย

พัฒนาสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูง และความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยส าหรับ 

ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะวิจิตรศลิป์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลนักศึกษาชั้น

ปีสุดท้ายคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 212 คน ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนา

ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ ท่ีมีประสิทธิผลสูง กับคุณลักษณะท่ัวไป ใช้วิ ธีตารางไขว ้ 

และการหาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิผลสู ง  

จะเป็นการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแบบเพยีร์สัน 

ผลการศึกษาในส่วนคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี  

ศกึษาในสาขาการออกแบบ เกรดเฉลี่ยสะสมอยูใ่นชว่ง 3.00 – 3.49 โดยนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานหรือ

หารายได้พิเศษ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยบ่อย แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ

เป็นผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาไม่เคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มีประสิทธิผลสูง เชน่เดียวกับไมเ่คยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการศึกษาในเร่ืองคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการพบว่านักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี ท้ัง 3 ศักยภาพ โดยศักยภาพแห่งความส าเร็จประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะด้านการแสวงหาโอกาส มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือคุณลักษณะด้านความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน  

ความรับผิดชอบในงาน คุณลักษณะความมุ่งมั่น คุณลักษณะด้านความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 

และคุณลักษณะด้านความกล้าเสี่ยง ตามล าดับ ศักยภาพแห่งการวางแผนประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คะแนนเฉลี่ย

คุณลักษณะของการประเมินอย่างมีระบบ มีคะแนนสูงสุด  รองลงมาคือคุณลักษณะด้านการแสวงหาข้อมูล  

และคุณลักษณะด้านการตั้งเป้าหมาย ตามล าดับ ศักยภาพสุดท้ายคือศักยภาพแห่งอ านาจประกอบด้วย 2 คุณลักษณะ 

คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะด้านความเชื่อมั่นในตนเอง และคุณลักษณะด้านการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย มีคะแนน

เฉลี่ยคุณลักษณะเท่ากัน  

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงนิ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม 2562) 

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   86 

 

ผลการศกึษาในส่วนอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงพบวา่นักศกึษามรีะดับค่าเฉลี่ย

ของภาพรวมเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์  

และอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับค่อนข้างมาก เมื่อแยกแสดงรายอุปนิสัย พบว่าทุกอุปนิสัยมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ

อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลัง

ประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน และอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ ตามล าดับ ส่วนกลุ่ม

อุปนสิัยพบวา่กลุ่มอุปนสิัยเพื่อชัยชนะในสังคมมากกวา่กลุ่มอุปนสิัยเพื่อชัยชนะส่วนตน  

เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะทั่วไปพบวา่ไม่แตกตา่งกัน

เมื่อคุณลักษณะทั่วไปแตกตา่งกัน 

ส่วนของการเปรียบเทียบอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะท่ัวไป 

พบว่า มีคุณลักษณะท่ัวไป จ านวน 5 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อระดับค่าเฉลี่ยของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ได้แก่ 

อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  

และประสบการณ์การเรียนรู้คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะท่ัวไปในด้านอายุท่ีแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในทุกอุปนิสัย

แตกตา่งกัน 

คุณลักษณะท่ัวไปในดา้นสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในอุปนสิัยท่ี 4 

คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อนแลว้จึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา และอุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอแตกตา่งกัน 

คุณลักษณะท่ัวไปในด้านเกรดเฉลี่ยสะสมท่ีแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้ มีประสิทธิผลสูง 

ในทุกอุปนสิัยแตกตา่งกัน 

คุณลักษณะท่ัวไปในด้านประสบการณ์การเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  

ท่ีแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

แตกตา่งกัน 

คุณลักษณะทั่วไปในด้านประสบการณ์การเรียนรู้คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการท่ีแตกต่างกัน ค่าเฉลี่ย

ของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงในอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนสิัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่น

เข้าใจเราแตกต่างกัน 

เมื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงของนักศึกษา

คณะวิจิตรศลิป์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่พบว่าประชากรมีความสัมพันธ์ส่วนมากในระดับปานกลาง คุณลักษณะการแสวงหา

โอกาสกับอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางโดยมีค่าสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่

ความสัมพันธ์อื่นๆ ล าดับถัดมาคือคุณลักษณะความมุ่งมั่นกับอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรามีค่า

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง นอกจากนี้คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลกับอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์  

และคุณลักษณะความเชื่อม่ันในตนเองกับอุปนสิัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ มคี่าความสัมพันธ์อยูใ่นระดับต่ า 
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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 Faculty of Fine Arts Students, Chiang Mai University.  The 

questionnaires were used for collecting data from the last year students of Fine Arts Students, Chiang Mai 

University.  The total population was 212 students.  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 respondents showed that most of them were 

23 years old female students, studying in Design with a GPA from 3.00 to 3.49. The respondents had no working 

experience or earning extra money during study.  Most of them frequently 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 and 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. An opportunity seeking had the highest average score, followed by the commitment to work contract, 

persistance, demand for quality and efficiency, and risk taking, respectively.  Planning Competencies consisted of 

three characteristics. Systermatic Planning and monitoring had the highest average score, followed by Information 

seeking, and goal setting, respectively.  The last one was the Power Competencies which consisted of two 

characteristics. Self confidence and persuasion and networking had the same average score.  

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 

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 7: Sharpen the Saw, Habit 1: Be Proactive, Habit 4: Think Win/Win, Habit 

6: Synergize, Habit 3: Put First Things, and Habit 2: Begin with the End in Mind, respectively. Considering groups of 

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

None of the general characteristics made the average score for the Personal Entrepreneurial Characteristics 

difference. 
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In comparison to general characteristic, the results shown that there are five general characteristics which 

had an influence on the average score for the Seven Habits of Highly Effective People. There are ages, program of 

study, GPAX, experience about learning the Seven Habits of Highly Effective People and experience about learning 

the entrepreneurial characteristics. 

The average score of all habits varied with age of respondents. 

The average score of Habit 4: Think Win/Win, Habit 5: Seek First to Understand, Then to be Understood and 

Habit 7: Sharpen the Saw varied with program of study of respondents. 

The average score of all habits varied with GPAX of respondents. 

The average score of Habit 5:  Seek First to Understand, Then to be Understood varied with experience 

about learning the Seven Habits of Highly Effective People of respondents. 

The average score of Habit 4: Think Win/Win and Habit 5: Seek First to Understand, Then to be Understood 

varied with experience about learning the entrepreneurial characteristics of respondents. 

When studying the relationship between entrepreneurship and Habits of Highly Effective People of Faculty 

of Fine Arts Students, Chiang Mai University, the study found that most of them had moderate correlation.  The 

opportunity seeking and Habit 7: Sharpen the saw had a moderate correlation, which was the highest correlation 

coefficient when compared with other pairs, followed by persistence and Habit 5: Seek First to Understand, Then to 

be Understood had a moderate correlation. In addition, the correlation of the information seeking and emotional bank 

account, and self confidence and emotional bank account were at low level. 

บทน า  

ปัจจุบันโลกได้มคีวามเจริญก้าวหน้าขึ้นในทุกด้าน วงการศิลปะและวัฒนธรรมก็มีเคลื่อนไหวท่ีสอดคล้องกับการ

พัฒนาในยุคนี้ท่ีการสร้างงานศิลปะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับจินตนาการ โดยผลงานทางด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นสว่นส าคัญในการช่วยจรรโลงจิตใจของคนในสังคม ต้องได้รับการพัฒนาอย่างควบคู่กันไป เนื่องจากผลงาน

ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงระดับความพัฒนาของแต่ละประเทศ หากบุคคลได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ

ทางด้านศิลปะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว บุคคลนั้นย่อมกลายไปเป็นศิลปินท่ีมีคุณภาพ คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคณะท่ีเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมุ่งเน้น 

การสร้างบัณฑิตออกไปเป็นศิลปินท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและในระดับสากล การจะศึกษาเพื่อจะเป็น

ศลิปินจึงต้องมทัีกษะท่ีเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ไม่เพยีงแคทั่กษะทางศลิปะเท่านัน้ 

การพัฒนานักศกึษาและส่งเสริมศักยภาพภายในตนเองถือเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะยุคสมัยนี้จะมเีพยีงแค่ความรู้

ในรายวิชาหลักพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีความรู้ และทักษะในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นแนวคิด 7 อุปนิสัย

ส าหรับผู้ ท่ีมีประสิทธิผลสูง หากได้รับการเรียนรู้และปลูกฝังอุปนิสัยท้ัง 7 แล้วจะสามารถเป็นผู้ ท่ีใช้ชีวิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเร่ืองคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพราะการเป็น
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ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีกิจการ หรือประกอบธุรกิจของตัวเอง แต่ทุกอาชีพสามารถน าเอาคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการไปประยุกต์ให้เข้ากับอาชีพของตนเองได้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยพัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้และ

ประสบความส าเร็จในชีวิต และการท างาน  

ด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของ  

ผู้ท่ีมีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ว่ามีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ ชีวิตการท างานหรือไม่ และเพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนานักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ให้เป็นบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ ประสบความส าเร็จ ตลอดจน เพื่อให้ได้

ทราบถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีทางคณะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

ตัวของนักศึกษาตอ่ไป 

แนวคดิและทฤษฎี 

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 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) ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ได้แก่ คุณลักษณะการแสวงหาโอกาส คุณลักษณะความมุง่มั่น คุณลักษณะความมี

พันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน คุณลักษณะความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

และคุณลักษณะความกล้าเสี่ยง  

2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ได้แก่ คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย คุณลักษณะการประเมินอย่างมีระบบ  

และคุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล  

3) ศักยภาพแห่งอ านาจ ได้แก่ คุณลักษณะการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และคุณลักษณะความเชื่อม่ัน

ในตนเอง  

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

Stephen R Covey (1996) ได้กล่าวไว้ว่า ก่อนท่ีจะมีอุปนสิัยท่ีดี และน าไปสู่การมีประสิทธิภาพได้นั้นตอ้งเร่ิมจาก

การปรับมุมมอง เปลี่ยนกรอบความคิดของตนเองให้ไปในทิศทางท่ีถูกต้องก่อน ซึ่งการจะปรับมุมมองความคิด  

และการพัฒนาตนเองเป็นเร่ืองท่ีสามารถท าได้อยู่ตลอดเวลา ช่วงแรกอาจจะท าได้ยาก แต่หากได้ท าไปสักพักจะเกิดเป็น

ความคุ้นเคย และสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ ท่ีมีประสิทธิภาพได้ไม่ยาก โดย 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพ 

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

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความ

ตา่ง และอุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมเสมอ 
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สรุป 7 อุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิผลสูงได้วา่การท่ีจะประสบความส าเร็จเร่ิมจากการท่ีเราสามารถพึ่งพาตัวเอง

ได้ ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ คิดให้รอบคอบก่อนท่ีจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จัดล าดับความคิด และความส าคัญของเร่ืองต่างๆ  

ท่ีก าลังจะท า และสามารถท างานเพื่อไปสู่เป้าหมายได้อย่างส าเร็จ โดยจะต้องเรียนรู้ท่ีจะท างานเป็นทีม และต้องคิดแบบท่ี

ได้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง 2 ฝ่ายด้วย นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจผู้อื่นก่อนท่ีจะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา และสามารถ

ปรับตัวให้อยูร่่วมกับผู้อ่ืนได้  

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 

การศกึษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งความเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี

ประสิทธิผลสูง เพื่อใช้ในการวัดความประสบความส าเร็จของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

โดยใชแ้นวคิดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นปัจจัยในการวเิคราะห์ 

ขอบเขตประชากร และเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

การศึกษาค ร้ังนี้ ใช้วิ ธี เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาชั้น ปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560 คณะวิจิตรศิล ป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 212 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 

ผลการศึกษาในส่วนคุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 23 ปี  

ศกึษาในสาขาการออกแบบ เกรดเฉลี่ยสะสมอยูใ่นชว่ง 3.00 – 3.49 โดยนักศึกษาไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานหรือ

หารายได้พิเศษ นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยบ่อย แต่ไม่เคยมีประสบการณ์ 

ในการเป็นผู้น าหรือผู้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และนักศกึษาไม่เคยเรียนรู้อุปนสิัยตามหลักเจ็ดอุปนสิัยพัฒนา

สู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง เชน่เดียวกับไมเ่คยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ผลการศึกษาในส่วนคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการพบว่านักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีทุกคุณลักษณะ โดยคุณลักษณะคุณลักษณะการแสวงหาโอกาส มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (16.18) 

รองลงมาคือคุณลักษณะความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (15.94) คุณลักษณะคุณลักษณะความ

มุง่มั่น (15.76) คุณลักษณะความต้องการใฝ่หาทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพ (15.74) คุณลักษณะการประเมินอย่างมี

ระบบ (15.70) คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล (15.59) คุณลักษณะความกล้าเสี่ยง (15.44) คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย 
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(15.40) คุณลักษณะการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย (15.31) และคุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเอง (15.31) 

ตามล าดับ  

ผลการศึกษาในสว่นอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูงพบว่านักศกึษามีค่าเฉลี่ยโดยรวม

อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 โดยพบว่าอุปนิสัยกลุ่มชัยชนะสังคมมีค่าสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

รองลงมาคืออุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และเมื่อแตกออกเป็นอุปนสิัยย่อยพบวา่อุปนิสัยส่วนใหญ่

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07  

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ประเด็นอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และอุปนิสัยท่ี 1  

บี-โปรแอคทีฟ และอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามล าดับ ส่วนอุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/

ชนะ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนอุปนสิัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความตา่ง  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล าดับ ส่วนท่ีเหลือเป็นอุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 อุปนิสัยท่ี 2 

เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะท่ัวไปท่ีมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการพบว่า ไม่มีปัจจัย

คุณลักษณะใดๆ ท่ีมีผลต่อคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะท่ัวไปท่ีมีผลต่อ  

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงพบว่า อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ประสบการณ์การเรียนรู้อุปนิสัย  

ตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และประสบการณ์การเรยีนรู้คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ซึ่งนักศึกษาท่ีเคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงจะมีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่

เคยเรียนรู้อุปนสิัยตามหลักเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ได้ใช้แนวคิดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เป็นแนวทางในการศึกษา ในหัวข้อคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ  ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยอ้างอิงของ  

ภูษณิศา เตชเถกิง (2555) การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและการตลาดท่องเท่ียวโดยชุมชน อ าเภอสันก าแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยอ้างอิง โดยคะแนนคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ

อยู่ในเกณฑ์ด ีมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และตอ้งพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือวา่เป็นจุดแข็ง 

หัวข้อเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัยอ้างอิงของ ปรวีย์ ศุทธิธนาวัฒน์ (2554) 

เกี่ยวกับการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับ  

ผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ ง และณภัทร บุญเฉลียว (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการวั ดระดับอุปนิสัยของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อยู่ในระดับ

ค่อนข้างมากซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในคร้ังนี้ ท่ีมีค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อยู่ในระดับ

ค่อนขา้งมากเชน่กัน  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังนี้ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน าเอาแนวคิดเร่ืองคุณลักษณะความเป็น  

ผู้ประกอบการและแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ท่ีมปีระสิทธิผลสูง ไปประยุกตใ์ช้กับคณะวิจิตรศลิป์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

ดั้งน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ถือเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นักศึกษาสามารถ

ด าเนนิชีวติไปสู่ความส าเร็จได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งทางคณะสามารถน าเอาแนวคดิท้ัง 2 แนวคิดนีไ้ป

สอดแทรกกับกิจกรรมตา่งๆ ภายในคณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในตัวของนักศึกษา เช่นจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และ

วัฒนธรรมตา่งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามเีครือข่าย รู้จักกับผู้อื่นผ่านการท ากิจกรรม และจุดประกาย

ให้เกิดแนวคิดต่อตนเองในการด าเนนิชีวิต 

ข้อเสนอแนะส าหรับนักศกึษาคณะวิจิตรศลิป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การท่ีนักศึกษาจะประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลได้นั้นขึ้นอยู่กับตัวของนักศึกษา

เองว่าจะน าเอาแนวทางปฏิบัติตามหลักอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  

ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด ยิ่งนักศึกษามีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า ยิ่งเป็นสิ่งท่ีดีต่อตัวนักศึกษา  

เนื่องจากจะเคยชิน และติดเป็นนิสัย กลายเป็นอุปนิสัยท่ีดีในตนเอง เช่นการพัฒนาในด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิต  

นักศึกษาสามารถฝึกฝนได้จากการเร่ิมตั้งเป้าหมายในระยะสั้นก่อน วางแผนชีวิตในแต่ละวันเพื่อท่ีจะฝึกว่าเมื่อท าสิ่งใด

ส าเร็จแลว้ตอ้งท าอะไรในขั้นตอ่ไป จากนัน้จึงพัฒนาไปยังเป้าหมายท่ีใหญ่ขึ้น นักศึกษาจะกลายเป็นผู้ท่ีทราบถึงวธีิการและ

หนทางในการท าให้ชีวิตของตนประสบความส าเร็จได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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