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บทคัดย่อ 
  

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงกับความเป็น

ผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเก็บข้อมูลจากประชากรคือ

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในปีการศึกษา 2560 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 341 คน โดยใช้แบบสอบถาม  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบวัดคุณลักษณะ  

ความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ส่วนท่ี 3 แบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ  

Stephen R. Covey และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการวเิคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-24 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง  

2.50 – 2.99 เคยหารายได้พิเศษระหว่างก าลังศึกษา ไม่เคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

เคยสมัครเข้า ร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ โดยมีความเต็มใจในการเข้า ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนั กศึกษา  

คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้อยู่ในระดับเต็มใจ และเข้าร่วมกิจกรรมบางคร้ังเป็นส่วนใหญ่ เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัย

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

 ประชากรมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านศักยภาพแห่งความส าเร็จ ด้านศักยภาพแห่งการวางแผน 

และด้านศักยภาพแห่งอ านาจ อยู่ในเกณฑ์ด ีมโีอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และถือวา่เป็นจุดแข็ง จึงตอ้งพัฒนาอย่าง

ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยคุณลักษณะการวางแผน การติดตาม การประเมินอย่างมีระบบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

ได้แก่ ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน การตั้งเป้าหมาย การแสวงหาข้อมูล ความมุ่งมั่น  

การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย ความเชื่อมั่นในตนเอง ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ  

การแสวงหาโอกาส และความกล้าเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุดตามล าดับ 

 ประชากรมีค่าเฉลี่ยภาพรวม 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง จัดอยู่ในระดับมาก โดยอุปนิสัยท่ี 7  

การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อ่ืนก่อน

                                                           
*  นกัศกึษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
***  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบ ชนะ/ ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลังประสานความต่าง อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ ตามล าดับ ท้ังหมดจัดอยู่ในระดับมาก ส่วนอุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน และบัญชีออมใจมีคะแนน

เฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด จัดอยู่ในระดับคอ่นข้างมาก 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ จ าแนกตามคุณลักษณะท่ัวไป 

พบวา่คุณลักษณะทั่วไปท่ีแตกต่างกัน ไมท่ าให้ 10 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของประชากรแตกต่างกัน 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี ประสิทธิผลสูงกับ

คุณลักษณะท่ัวไปพบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน ไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยของ อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ 

ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกต่างกัน นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีผลท าให้คะแนน เฉลี่ยของความสมดุลในการด าเนินชีวิต 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง แตกต่างกัน 

นักศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิชาแตกต่างกัน มผีลท าให้คะแนนเฉลี่ยของ อุปนสิัยท่ี 2 เร่ิมตน้ ด้วยจุดมุง่หมายในใจ อุปนสิัยท่ี 3 

ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง  

และอุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้ คมอยู่เสมอ แตกต่างกัน นักศกึษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มผีลท าให้คะแนนเฉลี่ยของ

ความสมดุลในชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลัง

ประสานความต่าง แตกต่างกัน การหารายได้พิเศษระหว่างก าลังศึกษาของนักศึกษา ไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยของอุปนิสัย

แตกตา่งกัน การเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ไมท่ าให้คะแนนเฉลี่ยของอุปนสิัยแตกตา่งกนั 

การเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ มีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยของอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง แตกต่างกัน  

ระดับความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจแตกต่างกัน ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้มีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยของ

บัญชีออมใจ ความสมดุลในชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 6  

ผนึกพลังประสานความต่าง และ อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้ คมอยู่เสมอ แตกต่างกัน การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา  

สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยอุปนิสัยแตกต่างกัน และการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็ น

ผู้ประกอบการไมท่ าให้คะแนนเฉลี่ยอุปนสิัยแตกตา่งกัน 

 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สันพบว่า คุณลักษณะของ ความเป็น

ผู้ประกอบการ บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี ประสิทธิผลสูง ของประชากร  

มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า โดยคุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเองกับความสมดุลในชีวิต มีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด  

เมื่อเปรียบเทียบกับคูค่วามสัมพันธ์อ่ืน ๆ (r = 0.244) 
 

ABSTRACT  
 

 The objective of this research was to study the relationship between habits of highly effective people and 

entrepreneurship of the 4 th year students at Faculty of Agriculture, Chiang Mai University.  The data was collected 

from 341  students from Faculty of Agriculture who were 4 th year students in the year 2018 .  These were students 

who studied Agriculture and Agricultural Economics.  The data was collected using questionnaire which was divided 
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into 3  parts.  Part 1  was the questionnaire on the respondents’  general information.  Part 2  was self- administered 

measurement for entrepreneurship.  Part 3  was self-evaluation of the 7 habits of highly effective people by Stephen 

R.  Covey.  The data was analyzed using fundamental statistics, namely frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson’s Multi-relationship Analysis. 

 It was found from the study that most questionnaire respondents were female, 22-24  years old, with 

accumulative grade point average of 2.50-2.99.  They have had experience working part- time but they were not 

initiators, leaders or participants in organizing students’ activities. They have willingly participated in students’ activities 

assigned to them by Student Union, the Faculty or the University.  Most of the respondents participated in activities 

some of the time.  They have learned about the 7 habits of highly effective people and entrepreneurship. 

 From the study of the population’ s entrepreneurship, it was found that their potentials in success, planning 

and power were good and there are chances that they would be highly successful.  These are their strength which 

should be continuously developed.  Their highest ranked characteristics were planning, following up, and systematic 

evaluation.  Next characteristics in line were work obligation, relationship, responsibility, goal setting, information 

searching, commitment, solicitation, persuasion, networking, self- confidence, passion for quality and effectiveness, 

opportunity seeking, and risk taking, respectively. 

 From the study of the population’ s 7  habits of highly effective people, habit 7—Sharpen the Saw—was 

ranked the highest. The following habits were ranked at the high level, namely habit 1— Be Proactive, habit 5—Seek 

First to Understand, Then to be Understood, habit 4—Think Win/Win thinking, habit 6—Synergize, and habit 2—Begin 

with the End in Mind, respectively. Habit 3—Put First Things First—was ranked the lowest. 

 From the analysis of entrepreneurship against different general information, it was found that different general 

information did not result in differences in the 10 aspects of entrepreneurship. 

 From the analysis of the 7 habits of highly effective people against different general information, it was found 

that the difference in sex did not result in the differences in the 7  habits of highly effective people.  The difference in 

age resulted in the differences in balance in living, habit 3— Put First Things First, habit 4— Think Win/Win thinking, 

and habit 6—Synergize. The differences in students’ major subject resulted in the differences in habit 2—Begin with 

the End in Mind, habit 3—Put First Things First, habit 5—Seek First to Understand, Then to be Understood, habit 6—

Synergize, and habit 7—Sharpen the Saw.  The differences in accumulative grade point average resulted in the 

differences in balance in living, habit 2—Begin with the End in Mind, habit 4—Think Win/Win thinking, and habit 6—

Synergize.  Earning money from part- time jobs during studying did not result in the differences in the habits.  Being 

initiator, leader or participant in organizing students’ activities did not result in the differences in the habits. Participating 

in activities willingly resulted in the difference in habit 6—Synergize.  The level of willingness to participate in the 

activities by Student Union, the Faculty or the University resulted in the difference in habit 2— Begin with the End in 
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Mind.  The frequency of participation in the activities organized by the Faculty or the University resulted in the 

differences in heart saving account, balance in living, habit 2—Begin with the End in Mind, habit 4— Think Win/Win 

thinking, habit 6—Synergize, and habit 7—Sharpen the Saw. 

The learning of the 7 habits of highly effective people did not result in the difference in the habits. And learning about 

entrepreneurship did not result in the difference in the habits. 

 From Pearson’s Multi-relationship Analysis, it was found that the relationship among entrepreneurship, heart 

saving account, balance in living, and the 7  habits of highly effective people was at the low level, with the highest 

level of relationship being between self-confidence and balance in living (r = 0.244). 
 

บทน า  
 

ในปัจจุบันการพัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศกา้วไปสู่การพัฒนาอย่างตอ่เนื่องจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคล

ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ รูปแบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีจุดอ่อนท่ีเป็นปัญหาอยู่ คือ  

ขาดการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจ แรงงาน และความเป็นพลเมือง ส่งผลให้ประชากร  

ท่ีส าเร็จการศึกษาออกมาขาดความสามารถทางความคิด รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงควรมุ่งเน้นให้รูปแบบการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีท้ังความรู้ในสาระวิชาหลัก และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ , 2560)  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st 

Century Skills) ท่ีกลา่วถึงทักษะในการด ารงชวีติท่ีผู้เรียนในปัจจุบันพึงได้รับจากการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ท่ีมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับความรู้ในสาระวิชาหลักท่ีสามารถน าไปบูรณาการกับการสั่งสมประสบการณ์ 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ประสบความส าเร็จได้ในศตวรรษท่ี 21  

 สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จได้มักประกอบไปด้วยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็น

คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของผู้ประกอบการท่ีดี มีทัศนคติกระบวนการปฏิบัติการและการตัดสินใจท่ีน าไปสู่การเร่ิมตน้

สิ่งใหม่ อันประกอบด้วยบุคลิกภาพ 10 ประการ ได้แก่ มีความริเร่ิมด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีเป้าหมายและ

นวัตกรรม มีความมองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่น มีพลังงาน มีความมั่นคงและสามารถเอาชนะอุปสรรค  โอกาสและ

ความเสี่ยง การโน้มนา้วใจ การคิดคน้ และ การมคีวามเป็นตัวของตัวเอง (เกรยีงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2539) นอกจากนี้ยัง

ต้องมีแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะอุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิผลสูงตาม

แนวคิดของ Stephen R. Covey ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะท่ีจะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพไปเป็น

ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในแวดวงธุรกิจและประสบความส าเร็จได้ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มใหญ่ ใด้แก่  

1 กลุ่มชัยชนะส่วนตน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 อุปนิสัยย่อย ได้แก่ อุปนิสัยท่ี 1 โปรแอคทีฟ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วย

จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มชัยชนะในสังคมประกอบไปด้วย 3 อุปนิสัยย่อย ได้แก่ 
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อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา  และอุปนิสัยท่ี 6 ผลึกพลังประสาน

ความตา่ง กลุ่มท่ี 3 การเตมิพลังชีวิต ประกอบไปด้วย 1 อุปนสิัยย่อย ได้แก่ อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ 

การเป็นผู้ประกอบการนัน้ไม่วา่จะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาเรียนรู้เกี่ยวกับการ

เป็นผู้ประกอบการด้วยกันท้ังสิ้น เพราะการศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการก่อนการประกอบธุรกิจนั้นจะมีคุณค่าท่ี

จ าเป็นต่อธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยคุณประโยชนท่ี์หลากหลาย อันได้แก่ การเรียนรู้ท าให้ว่ิงทันต่อโลกท าให้ปรับตัวได้ทันเวลา 

รู้จั ก ใช้ประ โยชน์จากข้อมูลข่ าวสาร  รู้จั ก เลื อก รับและปฏิ เสธ  และ เกิ ดการพัฒ นาต่อยอดองค์ความ รู้   

การเป็นผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจได้ 

(เกรยีงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ,์ 2539)  

ในปัจจุบันภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวพัฒนาและขับเคลื่อน

ให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้า จากโอกาสในการก้าวสู่การเป็น “ผู้น าเกษตรโลก” และประเทศไทยยังมี 

การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด (พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์, 2556) ด้วยเหตุนี้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

ต้องปรับตัวให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เกษตรกรหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมให้พัฒนาได้เร็วขึ้น คณะเกษตรศาสตร์จึงเป็นทางเลอืก

ของทายาทเกษตรกร หรือผู้ประกอบการทางการเกษตรส าหรับพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรเพื่อให้สามารถน าไป

ประกอบอาชพีได้ในอนาคต โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ผลิตบัณฑิตท่ี

มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นเลิศทางด้านวิชาการเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงทักษะต่างๆ  ท่ีสามารถพัฒนา

นักศกึษาให้สามารถจบไปประกอบอาชพีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2560) 

นักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นผู้ท่ีผ่านการบ่มเพาะด้านวิชาการทางเกษตร 

เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา

ความสัมพันธ์ของการเป็นผู้ประกอบการและ 7 อุปนิสัยส าหรับผู้มีประสิทธิผลสูงในนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เนื่องจากได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ รวมท้ังอุปนสิัยให้เป็นผู้มปีระสิทธิภาพสูงผ่านการเรียน

การสอน การท ากิจกรรมภายในหลักสูตร และการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของท้ังสองทักษะ จะเป็นแนวทางในการ

พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรตา่งๆของคณะเกษตรศาสตร์ต่อไป เพื่อเพิ่มขดีความสามารถและศักยภาพของนักศกึษาท่ีจะ

ก้าวออกสู่ภาคธุรกิจ และภาคเกษตรกรรม ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต  
 

แนวคดิและทฤษฎี  
  

แนวคิดทฤษฎี ท่ีใช้ ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการจากการศึกษาของ  

The Management System International in Washington, D.C. (อ้างใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) พบว่าผู้ประกอบการ 

ท่ีประสบความส าเร็จจะประกอบไปด้วย คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการ (Personal Entrepreneurial Characteristics) 

หรือท่ีเรียกว่า PECs ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี้ ได้แก่ ศักยภาพแห่งความส าเร็จ (Achievement 

Competencies) ท่ีประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) ความมุง่มั่น (Persistence) ความมีพันธะต่องาน 

ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน (Commitment to Work Contract) ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและ
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ประสิท ธิภาพ (Demand for Quality and Efficiency)  ความกล้า เสี่ ยง  (Risk Taking)  ศักยภาพแห่ งการวางแผน  

(Planning Competencies) ที่ประกอบด้วย การตัง้เป้าหมาย (Goal Setting) การประเมินอย่างมีระบบ (Systematic Planning 

and Monitoring)  การแสวงหาข้อมูล ( Information Seeking)  และศักยภาพแห่งอ านาจ (Power Competencies)  ท่ี

ประกอบด้วย การชี้ ชวน การชักชวน การมี เค รือข่ าย ( Persuasion and Networking)  ความเชื่ อมั่ น ในตนเอง  

(Self Confidence) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The Seven Habits of Highly 

Effective People) ตามแนวคิดของ Stephen R. Covey ท่ีประกอบด้วย เจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ได้แก่ อุปนสิัย

ท่ี  1  บี - โปรแอคทีฟ (Be Proactive)  อุ ปนิสั ย ท่ี  2  เ ร่ิมต้นด้ วยจุ ดมุ่ งหมายในใจ ( Begin with the End in Mind)  

อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน (Put First Things First) อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) อุปนิสัยท่ี 5  

เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood) อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลัง

ประสานความต่าง (Synergize) อุปนสิัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ (Sharpen the Saw) 
 

วิธีการด าเนินการวจิัย  
  

 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนสิัย 7 ประการส าหรับ

ผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง โดยการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และการ 

วัดระดับอุปนิสัย 7 ประการส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 นักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนท้ังหมด 341  คน ใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น  

3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง ค าถามท่ีใช้

ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้นๆ ให้อ่านแต่ละข้อและตัดสินใจวัดความเป็นตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สึกและการ

กระท าของนักศึกษา เพื่อวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่ามีความสามารถท่ีจะเป็น

ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อ

ค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ตลอดเวลา ปกต ิบางครัง้ นอ้ย ไมเ่คย ส่วนท่ี 3 แบบประเมิน

ตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Covey ประกอบด้วย  

แบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยให้ตอบระดับความ

สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 6 ระดับ ได้แก่ น้อยท่ีสุด  

น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก มากท่ีสุด และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน 

ผลการศึกษา  
 

ผลการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 22-24 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง  

2.50 – 2.99 เคยหารายได้พิเศษระหว่างก าลังศึกษา ไม่เคยเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น าหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

เคยสมัครเข้า ร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ โดยมีความเต็มใจในการเข้า ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา  

คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้อยู่ในระดับเต็มใจ และเข้าร่วมกิจกรรมบางคร้ังเป็นส่วนใหญ่ เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัย



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 2 (April – June 2019)   118 

 

พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ด้านคุณลักษณะความเป็น

ผู้ประกอบการ ประชากรมีคุณลักษณะมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ด้านศักยภาพแห่งความส าเร็จ  

ด้านศักยภาพแห่งการวางแผน และด้านศักยภาพแห่งอ านาจ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 16.58 , 17.56 และ 16.60 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละคุณลักษณะ พบว่าทุกคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี คุณลักษณะการวางแผน การติดตาม 

การประเมินอย่างมีระบบ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ส่วนคุณลักษณะความกล้าเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด เรียงล าดับตาม

คะแนนเฉลี่ย และมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านศักยภาพแห่งความส าเร็จ ด้านศักยภาพแห่งการวางแผน  

และด้านศักยภาพแห่งอ านาจ อยู่ในเกณฑ์ดี ในส่วนของระดับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ค่าเฉลี่ยบัญชีออมใจ

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.56 ความสมดุลในการด าเนินชีวิต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระ ดับมาก  

คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.61 อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 

4.71 อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.40 

อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.25 อุปนิสัยท่ี 4  

คิดแบบ ชนะ/ ชนะ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.67 อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่น

เข้าใจเรา ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.72 อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลังประสานความต่าง 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีคา่เท่ากับ 4.45 อุปนสิัยท่ี 7 การลับเลื่อยให้คมอยูเ่สมอ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.73 กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะส่วนตน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 

มีค่าเท่ากับ 4.52 กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมมีค่าเท่ากับ 4.64  

เมื่อพิจารณาในแตล่ะอุปนิสัย ในภาพรวมเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการ จ าแนกตามคุณลักษณะท่ัวไป พบว่าคุณลักษณะท่ัวไปท่ีแตกต่างกัน ไม่ท าให้ 10 คุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการของประชากรแตกต่างกัน และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัย  

ตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะท่ัวไป พบว่านักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน ไม่ท าให้

คะแนนเฉลี่ยของ อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกต่างกัน นักศึกษาท่ีมีอายุแตกต่างกัน  

มีผลท าให้คะแนน เฉลี่ยของความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ 

และอุปนสิัยท่ี 6 ผนกึพลังประสานความตา่ง แตกตา่งกัน นักศกึษาท่ีเรียนในสาขาวชิาแตกต่างกัน มผีลท าให้คะแนนเฉลี่ย

ของ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้น ด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 3 ท าสิ่งท่ีส าคัญก่อน อุปนิสัยท่ี 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่น

เข้าใจเรา อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้ คมอยู่เสมอ แตกต่างกัน นักศึกษา 

ท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยของความสมดุลในชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 

อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ และอุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง แตกต่างกัน การหารายได้พิเศษระหว่างก าลัง

ศึกษาของนักศึกษา ไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยของอุปนิสัยแตกตา่งกัน การเป็นผู้ริเร่ิม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

นักศึกษา ไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยของอุปนิสัยแตกต่างกัน การเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ มีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยของ

อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง แตกต่างกัน ระดับความเต็มใจในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนักศึกษา  

คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจแตกต่างกัน ความบ่อยในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ท่ีคณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดให้มีผลท าให้คะแนนเฉลี่ยของบัญชีออมใจ ความสมดุลในชีวิต อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมต้นด้วย
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จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลังประสานความต่าง และ อุปนิสัยท่ี 7 ลับเลื่อยให้คม

อยู่เสมอ แตกต่างกัน การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยอุปนิสัยแตกต่างกัน 

และการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการไม่ท าให้คะแนนเฉลี่ยอุปนิสัยแตกต่างกัน  

และผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแบบเพียร์สันพบว่า คุณลักษณะของ ความเป็นผู้ประกอบการ 

บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี ประสิทธิผลสูง ของประชากร มีความสัมพันธ์กัน

ในระดับต่ า โดยคุณลักษณะความเชื่อมั่นในตนเองกับความสมดุลในชีวิต มีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่ความสัมพันธ์อ่ืน ๆ  

การอภิปรายผลการศึกษา  
 

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มคีุณลักษณะในการเป็นประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี มโีอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูง และตอ้งพัฒนาตลอดไปเนื่องจาก

ถือว่าเป็นจุดแข็ง ท้ัง 10 คุณลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรัญญา มานะแก้ว (2547) ท่ีได้ศึกษาคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมห้องเย็นในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตอบแบบสอบถามมีคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับสูง และการศึกษาของ อัฏฐพล เขื่อนค า (2548) ท่ีได้ศึกษาถึงคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีคะแนนคุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Longenecker and Moore (1987)  

ท่ีท าการศึกษาและพบว่าผู้ประกอบการจะมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากบุคคลท่ัวไป คือ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  

มีความพร้อมรับกับความเสี่ยง มีความมั่นใจในตนเองและมคีวามสามารถในการปรับตัว และ ยังสอดคล้องกับลักณะของ

ผู้ประกอบการท่ีประสบความส าเร็จ และการศกึษาของ สมคิด บางโม (2553) ท่ีพบวา่ผู้ประกอบการท่ีดจีะมคีุณลักษณะท่ี

มีความเชื่อมั่นในตนเองไม่ย่อท้อ กล้าตัดสินใจ กล้าเสี่ยง ตัดสินใจบนข้อมูลท่ีถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับกิ จการท่ีตน

ประกอบการ และมักหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงกิจการของตน รวมถึงมีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อ

ลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผลรวมค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัย

อยู่ในระดับมาก ในส่วนของกลุ่มอุปนิสัยนั้นผลการศึกษามคีวามสอดคล้องกันกับ สุชาดา บัวบาน (2554) ท่ีท าการศึกษา

เร่ืองระดับอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง 7 ประการ เพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัยกับ

คุณลักษณะท่ัวไปของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมีกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชัยชนะในสังคม 

สูงท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ  
  

ผลการศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัย 

ของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้ ในอนาคต ควรน าหลักการของ Covey ( 1988)  

(อ้างถึงใน นพดล เวชสวัสดิ์, 2555) มาปรับใช้ โดยฝึกให้นักศึกษาฝึกให้นักศึกษามีการตั้งเป้าหมายไว้ในใจ แล้วลงมือท า
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ฝึกให้นักศึกษารู้จักยอมรับคุณค่าของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงเข้าใจความคิด  

ท่ีแตกต่างจากมุมมองของผู้อื่น และสามารถน ามาผสานหลอมรวมป็นแนวคิด หรือแนวทางการด าเนินงานใหม่ๆ 

ท่ีดีท่ีสุด เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการท างานร่วมกัน และก้าวสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้ร่วมกัน ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการ

จ าแนก และวางแผนล าดับความส าคัญของกิจกรรม พัฒนาทักษะและความสามารถในการสื่อสารเพื่อส่ง เสริมให้เกิด 

มีความเชื่อมั่น และความมั่นใจสูงมากยิ่งขึ้นจนเกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินงาน  

และการฝึกการจัดล าดับความส าคัญของงานผ่านรูปแบบของการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นแก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จนเกิดการท างานท่ีมีประสิทธิผล นักศึกษาก็จะค่อยๆ  

สั่งสมและพัฒนาความสามารถต่อยอดไปเร่ืองๆ จนก่อให้เกิดลักษณะความเชื่อมั่นในตนเองท่ีสูงขึ้นในชั้นปีท่ีสูงขึ้นต่อไป 

การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอนั้นสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆในด้านการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิผล เพื่อให้ตนเอง 

ประสบความส าเร็จได้ หากขาดอุปนสิัยน้ีศักยภาพของตนเองท่ีมีอยูภ่ายในจะไมไ่ด้รับการขัดเกลา ฝึกฝนและพัฒนาให้ดีอยู่

เสมอ ทางคณะจึงควรให้ความส าคัญกับอุปนิสัยท้ัง 7 ประการของการพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ เสมอ  

ท้ังนี้เมื่อพิจารณากิจกรรมท่ีคณะด าเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาแล้ว เห็นได้ว่าแต่ละกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกับ

อุปนสิัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิภาพสูง และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแลว้บางส่วน และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ในการพัฒนานักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป ทางคณะอาจเพิ่มเติมกิจกรรมตามแนวคิดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิภาพสูง  

และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เช่น กิจกรรมฝึกท าก่อน (รายบุคคล)  กิจกรรม On my ways กิจกรรม  

ออกแบบตาราง Time Management Matrix กิจกรรมผู้ชนะสิบทิศ กิจกรรม การเจรจาต่อรอง กิจกรรม Be Synergize และ

กิจกรรม Life Challenge เป็นต้น 
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