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บทคัดย่อ 

 ในการค้นคว้าแบบอิสระเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของนักศึกษา 
คณะห้า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนา 
สู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ตามหลักการของ Stephen R. Covey (1996) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
กับระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณลักษณะของผู้ประกอบการ อุปนิสัยพัฒนา 
สู่ผู้มีประสิทธิผลสูงกับคุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 คณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560  
โดยกลุ่มตวัอยา่งที่ศึกษาครัง้นี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 คณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ก าหนดประชากร
ตัวอย่างด้วยวิธี ทาโร่ ยามาเน่ ก าหนดค่าความเชื่อมั่นท่ี 95%  รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 252 คน โดยใช้วิธีสุ่มเลือกตัวอย่าง 
แบบโควตา ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละสาขาวิชาและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถาม 7 อุปนิสัย
ส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งของ Covey ซึ่งประกอบด้วยแบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูงและแบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง จากการพัฒนาของ Management Systems International 
แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย ใช้วิธีการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียวและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์  
 โดยจากผลการศึกษาท าให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 และเป็นเพศหญิงจ านวน  
90 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 20 – 24 ปี โดยมีอายุ 22 ปี มากที่สุดโดยมีจ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5  
กลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยสะสม อยู่ในช่วง 2.50 – 2.99 มากที่สุด จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะ 
ความเป็นผู้ประกอบการ 10 คุณลักษณะเรียงตามระดับความคิดเห็นดังนี้ คุณลักษณะความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบใน
งานมากที่สุด รองลงมา คือ คุณลักษณะการวางแผน การติดตาม การประเมินอย่างมีระบบ ถัดลงมาคือ คุณลักษณะการแสวงหาข้อมูลและ
พบว่ามีค่าเฉลี่ย คุณลักษณะความแสวงหาโอกาสน้อยที่สุดตามล าดับ  
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะ  พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาไม่แตกต่างกัน 
ตาม อายุ เกรดเฉลี่ยสะสมและประวัติการท างานพิเศษหรือมีรายได้เสริม  
 
 
 *  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ในส่วนของระดับอุปนิสัยทั้ง 7 อุปนิสัยอยู่ในระดับมาก โดยหากท าการเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด จะสามารถ
เรียงได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีระดับอุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับอุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ 
ระดับอุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะและระดบัอุปนิสยัที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนและจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา ถัดลงมาคือระดับ อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง ระดับอุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจตามล าดับ ส่วนระดับอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อนเป็นระดับอุปนิสัย 
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ไม่แตกต่างกันตามเพศและประสบการณ์ 
การเป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า 10 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับบัญชีออมใจ  
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตแล เจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยพบว่าเป็นความสัมพันธ์กันในระดับต่ าถึงปานกลาง โดยระดับ
คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กับอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจมากที่สุด รองลงมา คือความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะการวางแผน การติดตาม การประเมินอย่างมีระบบกับอุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะตามล าดับ 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study entrepreneurship and Stephen R. Covey’s habits of highly effective 
people of Faculty of V students, Chiang Mai University. The study focused on the relationship between entrepreneurship 
and habits of highly effective people, and the relationship among entrepreneurship, habits of highly effective people, 
and the student’s general information.   The population were the 4th year students from Faculty of V in 2017.  The 
populations were 252 students and they were designated by Taro Yamane method with reliability value of 95%.  They 
were selected by quota proportional to the number of students in each major subject.  The data was collected by 
questionnaire on general information of respondents, questionnaire on Covey’s 7 habits of highly effective people which 
consisted of measurement of emotional bank account, balance in living, and self-administered measurement of 
entrepreneurship developed by Management Systems International.  The data was analyzed using fundamental 
statistics, namely frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product moment correlation 
coefficient. 
 The results of the study showed that 162 students or 64.3% were male, and 90 students or 35.7% were 
female. The population’ age was 20-24 years, most of them (165 students or 65.5%) were 22 years old. Most of the 
population’s GPAX was 2.50-2.99, this GPAX applied to 94 students (37.3%). Among the 10 aspects of entrepreneurship 
shown in the population, commitment, relationship, and responsibility were ranked at the highest level.  Next in line 
were planning, following-up, and systematic evaluation. After these was information searching. Opportunity seeking was 
ranked at the lowest level. 
 From correlation against the population’s general information, it was found that at the significance level of .05, 
the level of entrepreneurship was not different when there were differences in age, GPAX, work experiences or earned 
extra income during study. 
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 For the 7 habits of highly effective people, it was found that all 7 habits were ranked at the high level, arranged 
in the following order from high to low: Habit 7: Sharpen the Saw, Habit 1: Be Proactive, Habit 4: Think Win-Win, Habit 
5: Seek First to Understand, Then to Be Understood, Habit 6: Synergize, Habit 2: Begin with the End in Mind and Habit 
3: Put First Things First. 
 From the study of habits of highly effective people against the population’s general information, it was found 
that at the significance level of .05, the level of habits of highly effective people was not different when there were 
differences in sex, number of participation in activities organized by the Faculty or University. 
 From multi- relationship analysis, it was found that all 10 entrepreneurship aspects correlated positively with 
emotional bank account, balance in living, and habits of highly effective people. These relationships were from the low 
level to medium level. In addition, Characteristic 6: Goal Setting correlated with Habit 2: Begin with the End in Mind the 
most. Next was the correlation among Characteristic 7: Systematic Planning and Monitoring and Habit 4: Think Win-Win.  

บทน า 

 โลกในยุคศตวรรษที่ 21 ยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2002 ได้เกิดการก่อตั้งภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 หรือ P21 (Partnership for 21st Century 
Learning, 2010) ขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดประสงค์เพื่อสร้างกรอบการเรียนรู้ให้กับระบบการศึกษาในช่ือกรอบความคิด 
เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (Framework for 21st Century Framework)  เป้าหมายหลักเริ่มต้นท่ีความต้องการให้ผู้ศึกษา
จบออกไปจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีทักษะการเรียนรู้ ความสามารถที่มากกว่าการให้ความรู้ในห้อง เรียนแบบเก่าที่เก่ง
เพียงใดก็ไม่อาจรับประกันว่าจะบรรลุเป้า หมายจนประสบความส าเร็จในชีวิตหรือออกไปแข่งขันกับตลาดงานในระดับโลกได้  
(James & Ron, 2010) โดยทางผู้ศึกษารู้สึกสนใจที่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการซึ่งถูกบรรจุลงในกรอบการ
เรียนรู้นี้ โดยลักษณะความเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่จ าเป็นต้องมีอยู่ในเฉพาะผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการเท่านั้น หากเพียง  
ทุกคนสามารถมองอาชีพของตนเองเป็นเสมือนธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะมีอาชีพใดก็ย่อมล้วนแต่จ าเป็นที่ต้องมีคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ เติบโตและเป็นที่จับตามอง น าไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคต 
(Dan Sanchez, 2016) นอกจากยังมีกรอบอุปนิสัยที่พบว่าจะช่วยส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้กลายเป็นผู้มีความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีประสิทธิผลสูงนั่นคือเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habit of Highly Effective People) 
อุปนิสัยทั้ง 7 ประการนี้เกิดจากการศึกษาพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของผู้ที่ประสบความส าเร็จแล้วของ Stephen R. Covey  
โดยหากบุคคลยอมที่จะปรับเปลีย่นลกัษณะนิสยับางประการ แม้การปรับ เปลี่ยนนิสัยจะเป็นสิ่งท่ียากมากแต่ถ้าท าได้ นั่นก็หมายถึง 
ก าลังท่ีจะเข้าสู่การเป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูงนั่นเอง (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2555)   
 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงกับความเป็นผู้ประกอบการ โดยเลือกศึกษา
คณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและทางคณะมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
และความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 9 สาขา โดยคณะห้ามีวิสัยทัศน์ด้านวิชาการที่จะพัฒนาศักยภาพของคนชุมชน ทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการระหว่างการศึกษา องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา การบริหารที่มีประสิทธิผล  
และมีประสิทธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการ ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ยั่งยืน  
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แนวคิดและทฤษฎี 

 คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Personal Entrepreneurial Characteristics) หรือท่ีเรียกว่า PECs จากการพัฒนา 
ขอ ง  Management Systems International ( MSI)  แ ล ะ  McBer Team :  Azarcon, Ernie Roy S. , 2008 ( อ้ า ง อิ ง ใ น  
อรพิณ สันติธีรากุล, 2560)  ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะได้แก ่1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ  ประกอบด้วย การแสวงหาโอกาส  
ความมุ่งมั่น ความมีพันธะ  ต่องาน ความผูกพัน รับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ และความกล้าเสี่ยง   
2. ศักยภาพแห่งการวางแผน ประกอบด้วย  การตั้งเป้าหมาย การประเมินอย่างมีระบบ และการแสวงหาข้อมูล 3. ศักยภาพแห่งอ านาจ ประกอบด้วย 
การช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่าย และความเช่ือมั่นในตนเอง  
 แนวคิดอุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิผลสูง จากการศึกษาของ Covey 1988 (อ้างใน ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2555)   
ได้ท าการค้นคว้า รวบรวมและอธิบายเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอุปนิสัย 7 ประการส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลสูง ของ Stephen R. Covey  
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า นิสัยทั้ง 7 นี้ ถ้าท าอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้เราเป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูง ซึ่งจากผลการส ารวจของบริษัทของผู้เขียน
เอง จะเห็นว่ามีหลายๆ คนที่สามารถประสบความส าเร็จได้ อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3  
ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความ
ต่าง และอุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 

  วิธีการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 675 ราย (ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560)  โดยใช้วิธีการก าหนดประชากรตัวอย่างวิธี ทาโร่ ยามาเน่ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความ 
น่าจะเป็น  ก าหนดค่าความเช่ือมั่นที่ 95% ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 252 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลใช้โดยใช้ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งหมด 252 ชุด เก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ณ ปีการศึกษา 
2560 คณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม เคยท างาน
พิเศษระหว่างก าลังศึกษาหรือไม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บ่อยแค่ไหน เคยเป็นผู้ริเริ่มหรือผู้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาหรือไม่ เคยเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงหรือไม่ เคยเรียนรุ้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ 
 ส่วนที่ 2   แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (PECs) จากการพัฒนาของ Management Systems 
International (MSI) และ McBer Team : Azarcon, Ernie Roy S. ,2008 (อ้างอิงใน อรพิณ สันติธีรากุล, 2560) เป็นแบบวัดแบบประเมิน
ตนเอง ค าถามที่ใช้ประกอบด้วย 55 ข้อความสั้นๆ ให้อ่านแต่ละข้อและตัดสินใจวัดความเป็นตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สึกและการ
กระท าของนักศึกษา เพื่อวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่ามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ตลอดเวลา ปกติ บางครั้ง น้อย ไม่เคย 
 ส่วนที่ 3 แบบประเมินตนเอง ซึ่งน ามาจากแบบประเมินตนเองเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Covey (2010: online 
อ้างถึงในธัตธ์ธนนญ์ เกียรติไชยากร, 2554: 286-291) ประกอบด้วย แบบวัดบัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และเจ็ดอุปนิสัย
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พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง โดยให้ตอบระดับความสอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  
6 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก มากที่สุด 
 

ผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะผลการศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. นักศึกษาคณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ ประกอบการทั้ง 10 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีมีคะแนน    
เฉลี่ยทุกด้านมากกว่า 12.5  โดยพบว่า มีคุณลักษณะความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 17.49  
และมีคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 16.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยอุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มปีระสิทธิผลสูง 

ภาพที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
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 2. นักศึกษาคณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดย พบว่ามีอุปนิสัยที่ 7 
ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.67 ส่วนอุปนิสัยที ่3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 4.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 3. นักศึกษาคณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 10 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ กับ 7 อุปนิสัยพัฒนา 
สู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับปานกลาง ทุกความสัมพันธ์มีลักษณะความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยพบว่า การตั้งเป้าหมายมีความสัมพันธ์  
กับอุปนิสัยที ่2 เริ่มต้นด้วยจุดมั่งหมายในใจสูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.419                                                                

อภิปรายผลการศึกษา  

  จากผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะห้า ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
ทุกคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็นว่าแนวทางการเรียนการสอนของคณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปในแนวทางดีอยู่แล้ว  
สามารถพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มศักยภาพในกับนักศึกษา โดยสามารถดึงเอาจุดแข็งมาต่อยอดและปรับปรุงจุดอ่อน โดยหากพิจารณาจากผลการศึกษา 
พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในส่วนของความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน ล าดับถัดมา คือ คุณลักษณะ 
การวางแผน ติดตาม ประเมินอย่างมีระบบ รองลงมาคือคุณลักษณะการแสวงหาข้อมูล คุณลักษณะความมุ่งมั่น  คุณลักษณะการตั้งเป้าหมาย 
การช้ีชวน ชักชวน มีเครือข่าย คุณลักษณะความเช่ือมั่นในตนเอง คุณลักษณะความต้องการใฝ่หาคุณภาพประสิทธิภาพ คุณลักษณะความกลา้
เสี่ยงและมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือคุณลักษณะการแสวงหาโอกาสจากผลการศึกษายังพบอีกว่า ประสบการณ์การในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ ไม่มีค่าแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยระดับอุปนิสัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
ผลการศึกษาของ นิชนันท์ ชันชนะ(2553)  ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการแต่ละด้าน
ทั้งก่อนและหลังการเรียนมีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01   
  จากผลการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะห้า ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยระดับบัญชีออมใจ ความสมดุล 
ในการด าเนิน และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับมากทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพร้อมและมีพื้นฐานที่ดี  
ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อแข่งขันในสังคมภายนอก โดยอุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ถัดมาคือ  

ภาพที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 10 คุณลักษณะของผู้ประกอบการกับ ระดับบญัชีออมใจ ระดับสมดลุในการด าเนินชีวิต   

           และ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผูม้ีประสิทธิผลสูง 
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อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ  ความสมดุลในการด าเนินชีวิต บัญชีออมใจ อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน  
และจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญ
ก่อน ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาวดี อุสิทธิ์ (2554) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะห้า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยที่ 1  
บี-โปรแอคทีฟ สูงที่สุด แต่สอดคล้องในส่วนของอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน ยังคงมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 คณะห้า มีอุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อนได้คะแนนเฉลี่ยต่ า
ที่สุดใน 7 อุปนิสัย วิธีการพัฒนาอุปนิสัยที่ 3 ผู้ศึกษาจึงเสนอค าแนะน าให้ทางคณะมีการจัดอบรมหรือเพิ่มกิจกรรมให้นักศึกษาลอง
ท าตาราง Time Management Matrix เพื่อจัดล าดับความส าคัญของงานและการบริหารเวลา โดยแบ่งมองกิจกรรมหรืองาน
ออกเป็น 2 มุม คือ มุมของความส าคัญและมุมของความเร่งด่วน อีกวิธีคือการท า Weekly Schedule และ Monthly Schedule 
เพื่อให้เห็นภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละสปัดาห ์นักศึกษาจะสามารถจดัแนวทางด าเนินงานดว้ยตนเอง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ท้ังระยะสั้นและระยะยาว  
 2.  คณะห้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณก์ารเป็นผู้รเิริม่หรือมสี่วนรว่มในการจัดกิจกรรม
นักศึกษาและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่เคยเป็นผู้ริเริ่มหรือมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษามีเคยการเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยมรีะดบัค่าเฉลีย่ในทุกอุปนิสัยสูงกว่า โดยผู้ศึกษาเสนอแนะให้ทาง
คณะหรืออาจารย์ใช้วิธีการให้คะแนนพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้หันมาเข้าร่วมท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งมีผลต่อความส าเร็ จในการสร้างเครือข่ายของสังคมผู้ประกอบการ  
ตามผลการศึกษาของ Stefan and Jonas  (2009) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า กิจกรรมหลักๆของนักศึกษาคณะคณะห้า  
ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถน าศักยภาพเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่างๆหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่การท างานจริง 

3. มีประสบการณ์การในการเรียนรู้อุปนิสัยตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูงซึ่งส่งผลต่อระดับบัญชี
ออมใจ ระดับสมดุลในการด าเนินชีวิตและระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังส่งผลต่อ ระดับ 10 คุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการ จึงเสนอแนะให้ทางคณะมีการจัดอบรมในหัวข้อนี้ เริ่มจากการจัดอบรมแก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อให้มีพื้น
ฐานความรู้ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงจัดให้มีการประเมินทักษะก่อนและหลังจัดอบรม โดยอาจจัดเป็นโครงการอบรมระยะสั้น เชิญท่าน
วิทยากรผู้มีความเข้าใจในหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง หรือ แทรกเสริมในหัวข้อการเรียนรู้ รวมถึงอาจให้
อาจารย์ผู้สอน เสริมความรู้เหล่านี้เข้าไปในรูปแบบการเล่าประสบการณ์ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์การในการเรียนรู้
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในทุกปีการศึกษาเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลง ทบทวนเน้นย้ า  
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขหลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาปัจจุบันและที่ก าลังจะก้าวสู่ชีวิตการท างาน
ต่อไป 
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