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นักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Relationship Between Entrepreneurship and Habits of Highly Effective People of Students 
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บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้ประกอบการกับระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  
คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4  ปีการศึกษา 
2560 คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี ทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดค่าความเช่ือมั่น 95% รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 218 
คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน   

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 ปี ศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง  
2.50 – 2.99 เคยมีประสบการณ์ในการท างานพิเศษหรือหารายได้เสริม มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเป็น
บางครั้ง ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ริเริ่ม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และเคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาพรวมระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในแต่ละด้านเป็น
จุดแข็ง ซึ่งแต่ละด้านมีคะแนนสูงกว่า 12.5 แสดงว่าคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง 
และต้องพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง โดยมีระดับคะแนนคุณลักษณะด้านการแสวงหาข้อมูลสูงที่สุด รองลงมาคือด้านความ 
มีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ล าดับถัดมาคือ ด้านการประเมินอย่างมีระบบ ด้านความมุ่งมั่น ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 
ด้านการตั้งเป้าหมาย ด้านการช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่าย ด้านความต้องการใฝ่หาคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง และล าดับ
สุดท้ายคือการแสวงหาโอกาส มีระดับคะแนนต่ าที่สุดตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง กลุ่มตัวอย่างมีระดับอุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจคนอื่นก่อนให้คนอ่ืนเข้าใจเรา  
อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 1 การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คม
อยู่เสมอ อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต อยู่ในระดับมากตามล าดับ ส่วนอุปนิสัยที่ 2  
การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ และ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมากตามล าดับ 
                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
**  รองศาสตราจารย ์อาจารยภ์าควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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จากผลการทดสอบที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในแต่ละปัจจัยของคุณลักษณะทั่วไป ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทุกปัจจัย โดยมีคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และต้องพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับอุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะทั่วไป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผล อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต  
และอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัย
พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยที่ 3  
การท าตามล าดับความส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา
สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกัน มี
ระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสงู อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
และอุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างานพิเศษหรือหารายได้เสริม  
มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  
อุปนิสัยแสดงความสมดลุในการด าเนิน อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตวัอย่างที่มีประสบการณ์
ในการเป็นผู้ริเริ่ม การเป็นผู้น า หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง 
อุปนิสัยแสดงความสมดลุในการด าเนิน อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตวัอย่างที่มีประสบการณ์
ในการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อุปนิสัยแสดงความสมดุล
ในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ มีระดับค่าเฉลี่ยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัย 
ที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ และอุปนิสัยที่ 6 การผนึกประสานความต่าง แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ  
 จากการศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย กับอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันสูงที่สุด มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และคุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลกับอุปนิสัยแสดงความ
สมดุลในการด าเนินชีวิต มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันต่ าที่สุด มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
แสดงถึงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่าหากนักศึกษาหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีระดับเจ็ด อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

ABSTRACT   

 The objective of this research was to study entrepreneurship aspects and habits of highly effective people, and the 
relationship between entrepreneurship and habits of highly effective people of 4th year students in 2017 at a faculty in Chiang 
Mai University. The samples were 218 fourth year students in 2017 at a faculty in Chiang Mai University. The sample group 
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was designated by Taro Yamane method at the significance value of 95%. The data was analyzed using fundamental statistics, 
namely frequency, percentage, mean, standard deviation, one - way ANOVA, and Pearson’s Multi - relationship Analysis. 
 The results of the study showed that most of the samples were female, 22 years old, studying in a regular program, 
with grade point average of 2.50 - 2.99. They had experience working at part - time jobs to earn extra income. They sometimes 
participated in the activities organized by the Faculty or the University.  They had no experience being initiator, leader or 
participant in organizing students’ activities. They have learned about habits of highly effective people and entrepreneurship. 
 The samples showed strength in terms of entrepreneurship with the score being higher than 12.5 which indicated that 
their entrepreneurship was good. They have a good chance to become successful, therefore their entrepreneurship has to be 
continuously developed. The aspect that was ranked the highest was information searching. Next in line were obligation, 
relationship, and responsibility. After these were systematic evaluation, passion, self - confidence, goal setting, solicitation, 
persuasion, networking, need for quality and effectiveness, risk taking, and opportunity seeking, respectively. 
 For the samples’ 7 habits of highly effective people, the following habits were ranked at the high level: habit 5 - Seek 
First to Understand, habit 4 - Think Win - Win, habit 1 - Be Proactive, showing fundamental feelings, habit 7 - Sharpen the Saw, 
habit 6 - Synergize, and balance in living. Habit 2 - Begin with the End in Mind and habit 3 - Put First Things First were ranked 
at the somewhat high level. 
 From the analysis of entrepreneurship against different general information at the statistical significance of 0.5, it was 
found that different general information did not result in differences in entrepreneurship.  
 From the analysis of the 7 habits of highly effective people against different general information, it was found that the 
difference in sex resulted in significant differences in development to become effective people, balance in living, and habit  2 
- Begin with the End in Mind.  The difference in age resulted in significant differences in balance in living, Habit 2 - Begin with 
the End in Mind, and habit 3 - Put First Things First. The difference in major subject resulted in significant difference in balance 
in living. The difference in grade point average resulted in differences in balance in living, Habit 2 - Begin with the End in Mind, 
and habit 3 - Put First Things First.  The difference in working at part - time jobs to earn extra income resulted in significant 
difference in balance in living.  The difference in experience in participating in activities organized by the Faculty and the 
University resulted in significant differences in balance in living and habit 3 - Put First Things First. The difference in experience 
being initiator, leader to participant in organizing students’ activities resulted in significant difference in balance in living and 
habit 3 - Put First Things First. The difference in learning about habits of highly effective people resulted in significant differences 
in balance in living and habit 2 - Begin with the End in Mind.  The difference in learning about entrepreneurship resulted in 
significant differences in balance in living, Habit 2 - Begin with the End in Mind, habit 3 - Put First Things First, and habit 6 - 
Synergize. 
 From the study of the relationship between entrepreneurship and the 7 habits of highly effective people, it was found 
that entrepreneurship, goal setting, and habit 2 - Begin with the End in Mind showed the highest Pearson’s correlation 
coefficient. The relationship was at the medium level. Information searching and balance in living showed the lowest Pearson’s 
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multi- relationship value.   The relationship was positive, in the same direction, at the low level, and with the statistical 
significance of 0.05. This means that students from a university which showed increasing level of entrepreneurship would also 
show increasing level of habits of highly effective people as well.  

บทน า 

 ศตวรรษที่ 21 ได้ก้าวเข้ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการขยายตัวทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด  
ท าให้มนุษย์พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะหรือทักษะต่างๆ ที่เรียกว่า 21st Century Skills ซึ่งประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับ
การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเป็นผู้ประกอบการเป็นกระบวนการพลวัตของการมีวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลง และการสร้างสรรค์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
พลังงานและความกระตือรือร้นเพื่อน าแนวความคิดใหม่ไปสู่การปฏิวัติและการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ นอกเหนือจากนั้น บุคคลที่จะเป็น
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลจ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 
จากการศึกษาเรื่อง 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ของ Stephen R. Covey พบว่า อุปนิสัยทั้ง 7 ประการ เป็นรากฐานที่จะท าให้คนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษานักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะของความ
เป็นผู้ประกอบการ และเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม่ ระดับใด เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถตรง
ตามความต้องการของ เป็นนักวิเคราะห์ นักแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุและผล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อให้นักศึกษาได้ก้าว
ออกสู่ตลาดแรงงานหรือก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จแนวคิดและทฤษฎี  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ  

คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการและการตัดสินใจที่น าไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ เป็นลักษณะ
บุคลิกภาพของผู้ประกอบ ซึ่งรวมถึงทัศนคติและลกัษณะพฤตกิรรมที่ผูป้ระกอบการไดป้ฏิบัตใินการด าเนินธุรกิจ  บุคลิกการเปน็ผู้ประกอบการ
จะแสดงพฤติกรรมตามที่ได้ถูกวางเง่ือนไขทางวัฒนธรรมและเป็นผลของสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม (Zimmerer & Scarborough, 1996, p. 6) 
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Personal Entrepreneurial Characteristics) หรือที่เรียกว่า PECs ประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ  
10 คุณลักษณะดังนี้ (อ้างถึงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) ประกอบไปด้วย 1) ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส 
ความมุ่งมั่น ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ และความกล้า
เสี่ยง 2) ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย การประเมินอย่างมีระบบ และการแสวงหาข้อมูล 3) ศักยภาพแห่งอ านาจ 
ประกอบด้วย การช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และความเช่ือมั่นในตนเอง  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง   
Stephen R. Covey ได้น าเสนอหลักการ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People)  

ซึ่งหลักการ 7 อุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงของ Stephen R. Covey ได้รับการยอมรับว่าเป็นรากฐานของความส าเร็จและความสุขที่
ยั่งยืนในชีวิต ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะส่วนตน ประกอบด้วยอุปนิสัยที่ 1 บี - โปรแอคทีฟ อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วย
จุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งส าคัญก่อน กลุ่มที่ 2 อุปนิสัยกลุ่มชัยชนะในสงัคม ประกอบด้วย อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ ชนะ/ชนะ 
อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความ กลุ่มที่ 3 อุปนิสัยการเติมพลังชีวิต ประกอบด้วย 
อุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ Stephen R. Covey (2004, อ้างถึงใน สงกรานต์, จิตสุทธิภากร, และนิรันดร์ เกชาคุปต์, 2547) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย   

 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ กับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงตามหลักการของ Stephen 

R. Covey และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าการศึกษาในนักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที ่ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 477 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา, 2560)  
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 
เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น เพื่อให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงใช้สูตรค านวณขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้คือจ านวน 218 ราย 
และเลือกใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิจารณญาณ (Judgement sampling) โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่ม
ที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Yamanae  
Taro ,1973) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามจ านวน 218 ชุด ซึ่งจะท า

การเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม เคยท างาน
พิเศษหรือมีรายได้เสริมหรือไม่ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาหรือไม่ เคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ 
และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูงหรือไม่ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง ค าถามที่ใช้ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้นๆให้อ่านแต่ละข้อและตัดสินใจวัดความ
เป็นตัวเอง ถามความคิดเหน็ ความรู้สึกและการกระท าของนักศึกษา เพื่อวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประเมนิตนเองวา่
มีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด  

ส่วนที่ 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเอง เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ 
Covey ประกอบด้วย อุปนิสัยพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  
โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ          

ผลการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษา 
คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ท าการสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   14 

 

ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

นักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาพรวมระดับ
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทุกด้านมีคะแนนสูงกว่า 12.5 
แสดงว่า อยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และต้อง
พัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง โดยมีระดับคะแนนการ
แสวงหาข้อมูลสูงที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 18.22 และล าดับสุดท้าย
คือการแสวงหาโอกาส มีระดับคะแนนต่ าที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 16.43 

 
ภาพที่ 1 แสดงระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของประชากร 
การแปลผลคะแนน 1. คะแนนต่ ากว่า 12.5 แสดงว่า คุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง  

2. คะแนนสูงกว่า 12.5 แสดงว่า คุณลักษณะในการเป็นประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

ระดับเจ็ดอุปนสิัยพัฒนาสู่ผู้มีประสทิธิผลสูง 
              นักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระดับอุปนิสัย
ที่ 5 อุปนิสัยที่ 4 อุปนิสัยที่ 1 และอุปนิสัยพื้นฐานทางอารมณ์ 
อุปนิสัยที่  6 อุปนิสัยที่  7 อุปนิสัยแสดงความสมดุลในชีวิต  
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับโดยอุปนิสัยที่ 5 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ส่วนอุปนิสัยที่ 2 อุปนิสัยที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของประชากร 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีระดับคุณลักษณะการเป็นผูป้ระกอบการ ประกอบด้วยคุณลกัษณะ
การแสวงหาโอกาส  คุณลักษณะการความมุ่งมั่น คุณลักษณะการความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน คุณลักษณะความ
ต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ คุณลักษณะความกล้าเสี่ยง คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล 
คุณลักษณะการประเมินอย่างมีระบบ คุณลักษณะการช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และคุณลักษณะความเช่ือมั่นในตนเอง อยู่ในเกณฑ์ดี 
มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และต้องพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง สอดคล้องกับการศึกษาของ ภูษณิศา เตชเถกิง (2557) 
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ได้ศึกษาเรื่อง “ การสร้างผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ” พบว่ากลุ่มตัวอย่างแม่บ้านเกษตรกร 
จ านวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสที ่
จะประสบความส าเร็จสูง และต้องพัฒนาตลอดไปเนื่องจากถือว่าเป็นจุดแข็ง ยกเว้นคุณลักษณะการช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่ายอยู่ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง 

โดยพบว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พบว่าประชากรมีระดับอุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจคนอื่นก่อนให้คนอื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยในอุปนิสัยที่ 1  
การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน และอุปนิสัยที่ 6 การผนึกประสานความต่าง อุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทาง
อารมณ์ อุปนิสัยแสดงความสมดุลในชีวิต มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ส่วนอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ตามล าดับ และเมื่อศึกษาของเอกชัย เมฆอรียะ (2556) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการ7อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลยิ่ง 
พบว่า สอดคล้องกับอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยที่ 1 การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ 
อุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจคนอื่นก่อนให้คนอื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 6 การผนึกประสานความต่างอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

เมื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไปพบว่าประชากรที่มีคุณลักษณะทั่วไปแตกต่างกันมี
ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ แต่เมื่อศึกษาเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงจ าแนกตาม
คุณลักษณะทั่วไป พบว่าประชากร ที่มีคุณลักษณะทั่วไปแตกต่างกันมีระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ  

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการกับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง พบว่ากลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
คณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย กับอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดหมายในใจ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันสูงที่สุด มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และคุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลกับอุปนิสัย
แสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันต่ าที่สุด มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า โดยมีความสัมพันธ์กันใน
ทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่าหากนักศึกษาหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีระดับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการในคุณลักษณะด้านการตั้งเป้าหมายกับอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วย
จุดหมายในใจ น่าจะเป็นคุณลักษณะและอุปนิสัยที่ส าคัญส าคัญต่อนักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหมายความว่าหากนักศึกษา
ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาในอุปนิสัยที่ 2 ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะด้านการตั้งเป้าหมายสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาคณะหนึ่ง
จะเป็นบุคลากรที่เป็นนักวิเคราะห์ นักแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุและผลในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวออกสู่ตลาดแรงงานหรือก้าวเข้าสู่การ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จ หากนักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการฝึกฝนและปฏิบัติตนที่ถูกต้องจะสามารถเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะและอุปนิสัยของผู้ที่ประสบความส าเร็จในระดับที่สูงขึ้นได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษา 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   16 

 

 จากการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะการแสวงหา
ข้อมูลสูงที่สุด และมีระดับคุณลักษณะแสวงหาโอกาสต่ าที่สุด ดังนั้นนักศึกษาจึงควรรักษาจุดแข็งของตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
จุดแข็งเหล่านั้นอยู่ในระดับที่สูงขึ้น และในจุดอ่อนนักศึกษาสามารถฝึกฝนตนเอง โดยพบว่าคุณลักษณะแสวงหาโอกาส มีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะที่ 3 ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน สูงที่สุด นักศึกษาจึงสามารถน าวิธีการฝึกฝนตนและพัฒนาตนเอง
ในอุปนิสัยที่ 3 มาใช้ประโยชน์ในพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในระดบัที่ เช่น สร้างตารางเวลาขึ้นและประเมินว่านักศกึษาใช้เวลาในแตล่ะ
วันในสัดส่วนมากขนาดไหน และต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร ? รวมทั้งการจัดการเวลาส าหรับสัปดาห์ต่อไป เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ให้ท าการ
ประเมินผลงานว่าเป็นอย่างไร และพยายามรักษาเป้าหมายนั้นไว้ให้คงที่อยู่เสมอ Stephen R. Covey (2004, อ้างถึงใน สงกรานต์, จิตสุทธิ
ภากร, และนิรันดร์ เกชาคุปต์, 2547) เพื่อให้นักศึกษารู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตนและ และเกิดการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 ข้อเสนอแนะส าหรับคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 1) คณะหนึ่งควรให้บุคลากรของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงนักศึกษาของคณะหนึง่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท าความเข้าใจและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง โดยจะเป็นประโยชน์เมื่อการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่นักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง 

2) เมื่อนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มี
ประสิทธิผลสูงแล้ว คณะฯ จึงควรให้นักศึกษาได้มีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อดูพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเอง ในการ
พัฒนาในจุดแข็งของตนเอง และแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี 
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