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บทคัดย่อ  

 การศึกษาค้นคว้าอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ

และระดับอุปนิสัยตามแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey (1996) ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 และชั้นปีท่ี 5 ณ ปีการศึกษา 2560 คณะสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยและการวเิคราะห์สหสัมพันธ์ 

 ผลการศึกษาของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการพบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

ท้ัง 10 คุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยแตล่ะคุณลักษณะมากกวา่ 12.50 ซึ่ง คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล 

มคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 17.93 และมีคะแนนเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดเท่ากับ 16.49 คือคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสเมื่อเทียบกับ

คุณลักษณะอื่น ๆ ส่วนผลการศกึษาอุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง พบวา่ ส่วนใหญ่นักศึกษา

มีอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับมาก โดยอุปนิสัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ อุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อย 

ให้คมอยู่เสมอ ส่วนระดับอุปนสิัยท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ อุปนิสัยท่ี 3 การท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด

เมื่อเทียบกับอุปนสิัยอ่ืน ๆ   ผลการศึกษาในเร่ืองการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ

กับอุปนสิัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง พบวา่ คุณลักษณะการแสวงหาโอกาสกับบัญชอีอมใจมคี่าความสัมพันธ์ปานกลาง

ท่ีมีค่าสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่ความสัมพันธ์อื่น ๆ (r = 0.514) ล าดับถัดมาคือ คุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเองกับบัญชี

ออมใจ 

ABSTRACT  

 The objective of this independent study was to examine the relationship between the level of entrepreneurial 

characteristics and the seven habits of highly effective people, by Stephen R. Covey (2004), of the fourth and the 

fifth year students in the academic year of B.E.2560, who were studying in a bachelor's degree from Faculty of II, 
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Chiang Mai University. The questionnaire was used to collect the data which consisted of 89 students. The statistical 

instruments used in this independent study involved Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Difference 

Analysis and Correlation Analysis. 

 Considering the characteristics of entrepreneurship, it was found that the students possess a good level of the 

ten characteristics of entrepreneurship. The average score for each characteristic was greater than 12 .5 0 .  The 

information seeking had the highest average score of 17.93, and the lowest average score of 16. 49 was the 

opportunity seeking, compared to other characteristics.  When comparing the average scores to general 

characteristics, it was found that the students who had learned about entrepreneurial characteristics had the 

average score higher than students who had never learned about entrepreneurial characteristics at all. 

 The results of the study on the relationship between the entrepreneurial characteristics and the habits of the 

highly effective people showed that the Opportunity seeking and Emotional Bank Account had a moderate 

correlation, which was the highest correlation coefficient  (r = 0.514) when compared with other pairs, followed by 

Self-confidence and Emotional Bank Account. 

บทน า  

 การศึกษาเป็นสิ่ งส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การส่งเสริมให้คนมีการศึกษา มีวิชาชีพ  

แต่การส่งเสริมเพียงแต่ด้านการให้องค์ความรู้อาจจะไม่เพียงพอกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน 

โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนมากท่ีสุด แต่ถ้าความสามารถท่ีจะรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลงมีไม่พอเพียงก็จะส่งผลเสียต่อตัวเองและสังคม ถือเป็นความท้าทายของระบบการศึกษาท่ีจะต้องเน้น

การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีศักยภาพมากท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century 

Learning Framework) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวตอ่สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ใหมต่ลอดเวลา เป้าหมายของ

แนวคิดนี้จะช่วยในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาเพื่อน าไปประกอบวิชาชีพ ท้ังในแง่ของ  

การเรียนรู้ รู้จักคิด ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร อีกท้ังยังเป็นการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการใช้ชีวิต ซึ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ 

ในหลักสูตรของการศึกษาท่ีผ่านมา การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 ได้เน้นถึงตัวก าหนดถึงสิ่งท่ีจ าเป็นและสิ่งส าคัญต่อสภาพ

ของการเปลี่ยนแปลง เช่น ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการท างานและทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ

เทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financal, Economics, Business and 

Entrepreneurial Literacy) ซึ่งทักษะเหล่านี้มีการสอดแทรกและเพิ่มเติมบางรายวิชาท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 

โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การเป็นผู้ประกอบการ 

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้วยกันท้ังสิ้น 

หลักการส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) เป็นการเรียนรู้เพื่อเน้นกระบวนการพัฒนา

กระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต อีกท้ังยังเป็น 

การเรียนรู้เพื่อการน าไปปฏิบัติได้ เน้นพัฒนาความสามารถและทักษะจนเกิดความช านาญ  แนวทาง เหล่านี้สามารถ 



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

 

Vol. 5 No. 1 (January – March 2019)   95 

 

ท่ีจะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนให้เป็นสถาปนิกท่ีมคีุณภาพและประสบความส าเร็จในสาขาวิชาชีพของตนเอง อย่างไรก็ตาม

สถาปนิกเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การท่ีทุกคนจะมีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นความสามารถเฉพาะด้าน

เป็นสิ่งท่ีดี แต่ในมุมกลับกันการท่ีมีความรู้แต่เพียงเฉพาะทางเพียงอย่างเดียวกลับกลายเป็นการสร้างกรอบและ  

สร้างข้อจ ากัดให้กับตนเองท้ังในด้านการท างานและการด าเนินชีวิต การรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงเสมือนเป็น  

อีกหนึ่งแนวทางและเป็นทางเลือกท่ีจะช่วยให้ทุกคนมีการพัฒนานอกเหนือจากความรู้ ความสามารถและทักษะในสาขา

วิชาชีพของตนได้ (ราช เรืองอัฐวิบูลย์, 2549) โดยอาศัยการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบทักษะท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง

จากภายในเป็นหลัก เสาะหาในสิ่งท่ีขาดเพื่อเพิ่มพูนและการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิผลมากขึ้น สอดคล้องกับ

แนวทางในการพัฒนาตนเองจากภายในสู่ภายนอกถูก น าเสนอโดย Stephen R. Covey (1996) โดยใช้ชื่อว่าหลักการเจ็ด

อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เป็นการสร้างอุปนิสัยพื้นฐานซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร

มนุษย์ โดยหลักการอุปนิสัยท้ังเจ็ดดังกล่าวชว่ยในการท่ีจะเปลี่ยนและสร้างกรอบความคิดและทัศนคติใหม่ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ท าให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้และยังสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ใหม่ๆ  

ท่ีต้องเผชิญอยู่เสมอน าไปสู่ความส าเร็จ ความสุขในการท างานและการด าเนินชีวติ เหล่านี่จึงเป็นทักษะภายในท่ีสถาปนิก

พงึม ี

แนวคดิและทฤษฎี  

 แนวคดิความเปน็ผู้ประกอบการ 

 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการและการตัดสินใจท่ีน าไปสู่การเร่ิมต้นสิ่งใหม ่

(Lumpkin and Dess, 1996) เป็นลักษณะบุคลิกภาพของผู้ประกอบ รวมถึงทัศนคติและลักษณะพฤติกรรมที่ผู้ประกอบการ

ได้ปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ บุคลิกการเป็นผู้ประกอบการจะแสดงพฤติกรรมตามท่ีได้ถูกวางเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและ

เป็นผลของสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม (Zimmerer and Scarborough, 1996: 6) จากการศึกษาของ The Management 

System International in Washington, D.C. (อรพิณ สันติธีรากุล , 2560) พบว่าผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ 

จะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ (Personal Entrepreneurial Characteristics) หรือท่ีเรียกว่า PECs 

ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี้ 1)ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส  

ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย การประเมินอย่างมีระบบ  

การแสวงหาข้อมูล 3) ศักยภาพแห่งอ านาจ ประกอบด้วย การช้ีชวน การชักชวน การมีเครอืขา่ย ความเช่ือมั่นในตนเอง  

 แนวคดิอุปนสิัยสู่ผู้มปีระสทิธผิลสูง 

 อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) (Covey, 

1996) (สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, 2539) ประกอบด้วย อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ  

(Be Proactive) อุปนสิัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ด้วยจุดมุง่หมายในใจ (Begin with the End in Mind) อุปนิสัยท่ี 3 การท าสิ่งท่ีส าคัญ

ก่อน (Put First Things First) อุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) และอุปนิสัยชัยชนะส่วนสังคม 

ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ (Think win/ win) อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to 
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Understand, Then to be Understood) อุปนิสัยท่ี 6 การผนกึพลังประสานความต่าง (Synergize) อุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อย

ให้คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) 

 แนวคิดและทฤษฎีความส าเร็จใจอาชพีของ Gattiker & larwood 

 แกตติเกอร์ และลาร์วูด (Gattiker and larwood, 1986; อ้างใน พชร สุลักษณ์อนวัช, 2559) เสนอองค์ประกอบ  

4 ด้านของความส าเร็จ 

 1) การท างาน (Job Success) รับรู้บทบาทความส าเร็จจากบทบาทการท างานของตน เช่น การรับรู้ความส าคัญของ

งาน รับผิดชอบในหน้าท่ี ความช านาญในงาน มีความสามรถในการบริหารงาน  

 2) ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal success) ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ไวว้างใจจากผู้บริหาร 

สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้ 

 3) การเงิน (Financial Success) ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับงาน เมื่อเทียบกับความรู้และ

ความสามารถในการท างาน โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดับท่ีพึงพอใจ 

 4) ความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง (Hierarchical Success) ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะท่ีมีจน 

ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและเป็นท่ียอมรับส่งผลตอ่การให้เลื่อนต าแหนง่สูงขึ้น  

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าความส าเร็จในอาชีพของบุคคลต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านท่ีสัมพันธ์กัน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกด้าน กล่าวได้ว่าท้ัง 4 องค์ประกอบเป็นรากฐานส าคัญให้บุคคลนั่นเกิดทัศนคติ 

ท่ีดีต่อตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งผลรวมท่ีได้จะเกิดความภาคภูมิใจตนเองมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ 

สิ่งต่างๆ เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ เมื่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจท่ีดีแล้วย่อมเกิดความพึงพอใจในชีวิตท่ีดี ดังนั้นความ

ภาคภูมิใจในตนเองสามารถส่งผลเกิดเป็นความส าเร็จในอาชีพได้ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบ หลักการเจ็ดอุปนิ สัยของ 

ผู้มีประสิทธิผลสูง ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังนี้  คือ นักศึกษาคณะสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในชั้นปีท่ี  4   

ณ ปีการศึกษา 2560 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาหลักสูตร 4 ปี และในชั้นปีท่ี 5 ณ ปีการศึกษา 2560 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน

สาขาหลักสูตร 5 ปี คณะสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ านวน 89 คน (ข้อมูลภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  

จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษาส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

ณ วันท่ี 13/12/2560) 

2. เครื่องมอืที่ใชใ้นการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบง่ออกเป็น 3 ส่วนคอื  

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (Demographic Data) ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวชิา 

เกรดเฉลี่ยสะสม เป็นบุตรคนท่ีเท่าไหร่ สถานภาพของบิดา-มารดา อาชีพของบิดา/มารดา รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อ
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เดือน การท างานพิเศษหรือมีรายได้เสริมระหว่างภาคการศึกษา การสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การเป็นผู้ริเร่ิมผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ 

เจ็ดอุปนสิัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งหรือไมแ่ละการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 

 ส่วนท่ี 2  แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง  

ถามความคิดเห็น แบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อค าถาม 55 ข้อความสั้นๆ ซึ่งจะตอ้งตอบให้มีความสอดคล้องกับความ

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

 ส่วนท่ี 3  แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง ตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 

ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยให้ตอบ

ระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ น้อยท่ีสุด 

นอ้ย ค่อนขา้งน้อย ค่อนขา้งมาก มาก มากที่สุด 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ผลการศกึษา 

 1) คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

 นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการท้ัง 10 คุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละ

คุณลักษณะมากกว่า 12.50 ซึ่ง คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ยงสูงท่ีสุด ส่วนคุณลักษณะการแสวงหาโอกาส 

มคีะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับคุณลักษณะอื่นๆ ส าหรับภาพรวมท้ัง 3 ศักยภาพ พบว่า มีศักยภาพแห่งการวางแผน

สูงท่ีสุด รองลงมาคือศักยภาพแห่งความส าเร็จและศักยภาพแห่งอ านาจ ตามล าดับ เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาเปรยีบเทียบกับ

ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า นักศึกษาท่ีเคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรักศึกษา เคยเรียนรู้

เกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  

มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาท่ีไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในเกือบทุกคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการ 

 2) อุปนสิัยตามหลักการเจ็ดอุปนสิัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 

 นักศึกษามีอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีอุปนิสัยพัฒนา  

สู่ผู้มปีระสิทธผิลสูงอยูใ่นระดับมาก โดยอุปนิสัยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ อุปนิสัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ ส่วนระดับ

อุปนิสัยท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ อุปนิสัยท่ี 3 การท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับอุปนิสัย 

อื่น ๆ  ส่วนของการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะท่ัวไป นักศึกษาสาขาหลักสูตร 4 ปี มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยตามหลักการ 

เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมากกว่ากลุ่มสาขาหลักสูตร 5 ปี ในทุกอุปนิสัย นักศึกษาท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรม 

ท่ีทางคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้ในความถี่ท่ีบ่อย เคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือมีส่วนร่วมในการจัดกรรมกิจกรรม

นักศึกษา และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงมากกว่านักศกึษาท่ีไม่เคยในทุกอุปนสิัย 
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 3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ประกอบการและอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับ 

ผู้ทรงประสิทธิผลสูง 

 ความสัมพันธ์ระหว ่างค ุณ ล ักษณ ะของผู้ประกอบการกับอุปนิสัยตามหล ักการเจ ็ด อุปนิสัยส าหร ับ 

ผู้ทรงประสิทธิผลสูง 

พบวา่ ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คุณลักษณะการแสวงหาโอกาสกับบัญชีออมใจมีค่า

ความสัมพันธ์ปานกลางท่ีมีค่าสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับคู่ความสัมพันธ์อื่นๆ (r = 0.514) ล าดับถัดมาคือ คุณลักษณะความ

เชื่อมั่นในตนเองกับบัญชีออมใจ คุณลักษณะการชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่ายกับอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

ตามล าดับ 

 นอกจากนี้ คุณลักษณะการตั้งเป้าหมายกับอุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงเข้าใจเรา คุณลักษณะความกล้า

เสี่ยงกับอุปนสิัยท่ี 1 บี-โปรแอคทีฟ ซึ่งความสัมพันธ์ขา้งต้นมคี่าความสัมพันธ์อยูใ่นระดับต่ า 

 อภปิรายผลการศกึษา 

 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษาคณะสองแยกตามศักยภาพแลว้พบวา่ ศักยภาพแห่งการวางแผน 

ในด้านการแสวงหาข้อมูลมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด  ล าดับถัดมาคือศักยภาพแห่งความส าเร็จในด้านความมุ่งมั่นและ  

ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ ภูษณิศา เตชเถกิง (2556)  

ซึ่งได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นและการตลาดท่องเท่ียวโดยชุมชน อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม ่  

ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ตามวิธี  PECs ผลของการศึกษากล่าวว่า 

ศักยภาพแห่งการวางแผน โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลและตามด้วยศักยภาพแห่งความส าเร็จ ในการรักษาค าพูด  

มสีมรรถนะที่เด่น 

 ด้านอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง นักศึกษามีอุปนิสัย

เด่นในเร่ืองของการลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ  การเข้าใจผู้อ่ืนก่อนให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรา และการคิดแบบชนะ/ชนะ เป็นคุณสมบัติ 

ท่ีควรจะต้องมีในระดับมากเมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อื่น ให้การท างานเป็นไปอย่างราบร่ืน ส าหรับสายงานท่ีปฏิบัติจะต้อง  

มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายท่ีมีร่วมกันอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของ อุปนิสัย

ตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (Covey, 1996) เมื่อเข้าใจผู้อื่นอย่างถ่องแท้จะท าให้เข้าใจถึงแก่นถึง

ความต้องการได้แมน่ย าและสามารถจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาได้อย่างมรีะบบ โดยท่ีผลประโยชน์ท่ีทุกฝ่ายต้องการ

สามารถไปถึงเป้าหมายเดียวกันได้ ส่งผลตอ่ภาพรวมขององคก์รเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนบุคลากรในองค์

เป็นคนมีประสิทธิผลสูง ใช้หลักการ 4 มิติ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม/อารมณ์ 

หากมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ จะท าให้องค์มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพเกิดเป็นข้อได้เปรียบส าหรับองค์กรในการ

แข่งขันในเชงิธุรกิจ และตัวบุคลากรเองก็เกิดเป็นความภาคภูมิใจในตนเองเสมอืนกับความส าเร็จในอาชพี 

 ข้อเสนอแนะ 

 นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับมากเกือบทุกอุปนิสัย

ยกเว้นอุปนิสัยท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก หากมีการน าค่าเฉลี่ยมาเรียงล าดับแล้ว จะพบว่า  

อุปนิสัยท่ี 6 อุปนิสัยท่ี 2 และอุปนิสัยท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยเป็นสามล าดับสุดท้าย นักศึกษาสามารถท่ีเพิ่มพูนอุปนิสัย 
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ให้มีค่าเพิ่มขึ้นได้ ทางคณะควรจัดกิจกรรมท่ีพัฒนารูปแบบให้มีการสอดแทรกหลักการเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 

อาจจะมกีารจัดอบรมแนะน าแนวทางในการด าเนินชวีติ 

ตารางที่ 1  แสดงรายละเอียดรูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอุปนสิัย 

อุปนิสัย สิ่งทีพ่ัฒนา รูปแบบกจิกรรม 

อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้

ด้วยจุดมุง่หมายใน

ใจ 

1. สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในใจได้อยา่งชัดเจน 

2. สามารถจัดการชีวิตตนเองและรับผิดชอบในการ

ตัดสนิส าหรับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นได้ 

กิจกรรม วาดรูปตนเองในอกี 3 ปี 

สามารถจินตนาการในแง่ของผลลัพธ์ท่ีจะ

เกิดขึ้นจากการก าหนดเป้าหมาย ท้ังระยะ

สั้นและระยะยาว เน้นการยึดหลกัการใน

เลอืกกระท าบางสิ่งบางอย่าง 

อุปนสิัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ี

ส าคัญก่อน 

สามารถก าหนดตารางในชวีติไดแ้ละท าตามได้อยา่ง

สมบูรณ์ 

กิจกรรมพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

มกีารขอค าปรึกษาและแนะแนวทางในการ

จัดท าตารางในการเรียน การส่งงาน รว่ม

ถึงปัญหาในการเรียนท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

อุปนสิัยท่ี 6 ผนกึ

พลังประสานความ

ตา่ง 

สามารถท างานรว่มกับผู้อ่ืนได้โดยมองเห็นและเขา้ใจ

ในความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนได้ เพื่อการ

สร้างสรรค์สิ่งท่ีใหม่และสรา้งสรรค์มากกว่าเดิม 

กิจกรรมประสานความต่าง 

การให้เสนอความคิดเห็นท่ีแตกตา่งในเร่ือง

เกี่ยวกับการออกแบบ เกิดเป็นการ

เชื่อมโยงความต่างเข้าไว้ด้วยกัน  
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