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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ระดับอุปนิสัย 
สู่ผู้มีประสิทธิผลสงู และความความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสยัสูผู่้มีประสทิธิผลสงูของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 คณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด 289 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบวัด
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ส่วนที่ 3 แบบประเมินตนเอง ตามแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  
ของ Stephen R. Covey มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 22 ปี มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.00-3.49 เคยหารายได้พิเศษ
ระหว่างก าลังศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยบ่อย ไม่เคยเป็นผู้ริเริ่ม ผู้น า หรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
ไม่เคยเรียนรู้ตามหลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง และเคยเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 

ประชากรมีระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการแสวงหาข้อมูล มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือ การวางแผนและการติดตาม กาประเมินผลอย่างเป็นระบบ ความมีพันธะต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน 
การตั้งเป้าหมาย ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่น การชี้ชวน การชักชวน การมีเครือข่าย การใฝ่หาด้านคุณภาพและประสทิธิภาพ 
ความกล้าเสี่ยง การแสวงหาโอกาส ตามล าดับ 

ประชากรมีระดับเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงอยู่ในระดับมาก โดยอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ  
มีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ อุปนิสัยที่ 1 การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน อุปนิสัยที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อนจะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา 
อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ  บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 6 การผนึกประสานความต่าง อุปนิสัยที่ 
2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป 
พบว่าคุณลักษณะทั่วไปที่แตกต่างกัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการไม่แตกต่ างกัน ยกเว้นเกรดเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกัน มีระดับคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้านความมุ่งมั่นแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับค่าเฉลี่ยของเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงจ าแนกตามคุณลักษณะทั่วไป  
พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยความสมดุลในการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน อายุท่ีแตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยความสมดุลใน

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อาจารยป์ระจ าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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การด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบ
ชนะ/ชนะ และอุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจคนอื่น ก่อนให้คนอ่ืนเข้าใจเราแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยทุกอุปนิสัย
ไม่แตกต่างกัน เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่
เสมอแตกต่างกัน ประสบการณ์ในการท างานพิเศษหรือหารายได้เสริมที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยความสมดุลในการด าเนินชีวิต 
อุปนิสัยที่ 1 การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ  
และอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอแตกต่างกัน ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง
กัน มีระดับค่าเฉลี่ยอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญแตกต่างกัน  
ประสบการณ์ในการเป็นผู้ริเริ่ม การเป็นผู้น า หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยอุปนิสัย
ที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจแตกต่างกัน ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงที่แตกตา่ง
กัน มีระดับค่าเฉลี่ยความสมดุลในการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับ
ความส าคัญแตกต่างกัน ประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน มีระดับค่าเฉลี่ยอุปนิสัยที่ 3  
การท าตามล าดับความส าคัญ แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับ บัญชีออมใจ ความสมดุลในการ
ด าเนินชีวิต และอุปนิสัย ที่ 1- 7 ของผู้มีประสิทธิผลสูง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า โดยความเช่ือมั่นในตนเอง กับอุปนิสัยที่ 2 
การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด 
 

ABSTRACT  

 The objective of this research was to study the level of entrepreneurship, the level of habits of highly 
effective people, and the relationship between entrepreneurship and habits of highly effective people of the 
4th year students in 2017 at Faculty Vl, Chiang Mai University.  The data was collected from 289 students. The 
data was collected using questionnaire which was divided 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                     
Mult-relationship Analysis. 
 It was found from the study that most questionnaire respondents were female, 22 years old, with 
accumulative grade point average of 3. 00- 3. 49.   They have had experience working part- time.  They have 
participated in students’  activities organized by the Faculty or the University.   They have not been initiators, 
leaders or participants in organizing students’ activities.  They have not learned the 7 habits of highly effective 
people but they have learned entrepreneurship. 
 Their entrepreneurship was at the good level, with information searching being ranked at the highest 
level. Next in line were planning and following-up, systematic evaluation, obligation, relationship, responsibility, 
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goal setting, self- confidence, solicitation, persuasion, networking, seeking quality and effectiveness, risk taking, 
and opportunity seeking, respectively. 
 Their 7 habits of highly effective people were at the good level, with habits 7 - Sharpen the Saw. Next 
in line were habits 1- Be Proactive, habits 5 - Seek First to Understand Then to be Understood, habits 4 - Think 
Win/Win, emotional bank account, balance in living, habits 6 - Synergize, habits 2 - Begin with the End in Mind, 
and habits 3 - Put First Things First, respectively. 
 From the analysis of entrepreneurship against different general information, it was found that different 
general information did not result in differences in entrepreneurship, except grade point average, which resulted 
in the difference in passion. 
 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 the difference in balance of living. The difference in age resulted in 
the differences in balance in living, habits 2 -  Begin with the End in Mind, habits 3 -  Put First Things First,       
habits 4 - Think Win/Win, and habits 5 Seek First to Understand Then to be Understood. The difference in major 
subject did not result in the difference in any habits.  The difference in grade point average resulted in the 
differences in balance in living and habits 7 - Sharpen the Saw. The difference in experience with part-time jobs 
resulted in the differences in balance in living, habits 1 -  Be Proactive, habits 2 -  Begin with the End in Mind, 
habits 3 -  Put First Things First, and habits 7 -  Sharpen the Saw.  The difference in experience participating in 
activities organized by the Faculty of the University resulted in the differences in habits 2 - Begin with the End 
in Mind and habits 3 - Put First Things First. The difference in experience being initiator, leader or participant in 
organizing students’ activities resulted in the difference in habits 2- Begin with the End in Mind. The difference 
in experience learning the 7 habits of highly effective people resulted in the differences in balance in living, 
habits 2 - Begin with the End in Mind, and habits 3 - Put First Things First. The difference in experience learning 
entrepreneurship resulted in the difference in habits 3 - Put First Things First.  
 From Pearson’s Correlation Analysis of the relationship between entrepreneurship and the 7 habits of 
highly effective people, it was found that the relationship was at the low level but positive.  This means that 
the increase in habits of highly effective people will result in the increase in entrepreneurship as well. 
 

บทน า 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์
สามารถวิเคราะห์และจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น ท าให้มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและ
วิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรที่ท าหน้าท่ีในด้านนี้ควรมีความเข้าใจและมีความพร้อมในการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านความคิด และความสามารถเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น   (สุพรรณา เพ็ชรรักษา, 2558) 
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สอดคล้องกับแนวคิด ทักษะการเรียนรู้ในแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมี ความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
เป็นลักษณะของการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ เพื่อให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตัวเอง (Partnership for 21st Century Learning, 
2007) 

ทักษะการเรียนรู้ในแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีการสอดแทรกคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในส่วนของเนื้อหาการ
เรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ทุกอาชีพประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งผู้ประกอบการที่ประความส าเร็จจะมีลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการสูง (ภาณี อุบลศรี, 2546) และการมีอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) 
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ท าให้เป็นบุคคลมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ช่วยให้มีความสุขและ
ประสบความส าเร็จในอนาคตได้ (Stephen R. Covey, 2004) 

ส าหรับบุคลากรที่ท างานในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมีความช านาญเฉพาะด้านและต้องมีการ
พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด การมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง จะช่วยให้ตัวบุคลากรสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ซึ่งคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงนั้นควรมีการปมเพาะตั้งแต่อยู่
ในช่วงการศึกษา และมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการและด้านทักษะ
วิชาชีพที่พึ่ งจะมี  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการหาระดับความเป็นผู้ประกอบการและระดับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง  
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการกับอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ของนักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของคณะหก อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาเกิดการตื่นตัวท่ีจะเรียนรู้และพัฒนา
ตัวเองให้มีความพร้อมก่อนการจบการศึกษาและสามารถประสบความส าเร็จในอนาคตต่อไป 

 

แนวคิดและทฤษฎี 
 

คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ (Personal Entrepreneurial Characteristics) เป็นกระบวนการปฏิบัติการและการ
ตัดสินใจที่น าไปสู่การการท างานที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งรวมถึงทัศนคติและลักษณะพฤติกรรมที่ผู้ประกอบการพึ่งมี   
โดยคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการจะประกอบไปด้วย 3 ศักยภาพ 10 คุณลักษณะดังนี้  1. ศักยภาพแห่งความส าเร็จ ได้แก่ การแสวงหา
โอกาส ความมุ่งมั่น ความมีพันธะ  ต่องาน ความผูกพัน รับผิดชอบในงาน ความต้องการใฝ่หาทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ และความกล้าเสี่ยง 
2. ศักยภาพแห่งการวางแผน ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การประเมินอย่างมีระบบ และการแสวงหาข้อมูล และ 3. ศักยภาพแห่งอ านาจ ได้แก่ การช้ีชวน 
การชักชวน การมีเครือข่าย และความเช่ือมั่นในตนเอง (อรพิณ สันติธีรากุล, 2560)   

แนวคิดเกี่ยวกับเจ็ดอุปนิสัยสู่ผู้ทรงประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People)   ของ     Stephen R. Covey  
โดยกล่าวถึงการสร้างอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ซึ่งเมื่อน าหลักการเหล่านี้มาปฏิบัติจนกลายเป็น
อุปนิสัยพื้นฐานของตนเองแล้ว จะน าไปสู่ความส าเร็จและความสุขท่ีแท้จริง โดยอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงมีทั้งหมด 7 อุปนิสัย ดังนี้ 
อุปนิสัยที่ 1 บี-โปรแอคทีฟ อุปนิสัยที่ 2 เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน อุปนิสัยที่ 4 คิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัย 
ที่ 5 เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา อุปนิสัยที่ 6 ผนึกพลังประสานความต่าง และอุปนิสัยที่ 7 ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ 
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 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ขอบเขตเนื้อหา 
 ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ กับเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง  ของ Stephen R. Covey  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าการศึกษาในนักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่  4 ณ ปีการศึกษา 2560 คณะหก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนทั้งหมด 289 คน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประมวลผลการศึกษา, 2560) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งหมด 289 ชุด ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลจาก
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ณ ปีการศึกษา 2560 คณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม ประวัติการท างาน
หรือหารายไดพ้ิเศษ  ประสบการณก์ารมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลยั ประสบการณ์การเปน็ผู้รเิริม่ผูน้ าหรือผูม้สีว่น
ร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้หลักการเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง  และประสบการณ์การเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
 ส่วนที่ 2 แบบทดสอบเพื่อประเมินคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง (Personal Entrepreneurial Characteristics) 
หรือ PECs เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเอง และตัดสินใจวัดความเป็นตัวเอง ถามความคิดเห็น ความรู้สึก และการกระท าของนักศึกษา  
เพื่อเป็นการประเมินตนเองว่ามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ตลอดเวลา ปกติ บางครั้ง น้อย ไม่เคย 
 ส่วนที่ 3 แบบประเมินตนเอง น ามาจากแบบประเมินตามแนวคิดเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีอุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงของ Stephen 
R. Covey เป็นแบบวัดแบบประเมินตนเองว่าแสดงอุปนิสัยตามข้อความในแบบประเมินตนเองได้ดมีากน้อยเพียงใด โดยเป็นข้อค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 6 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก มากที่สุด 

ผลการศึกษา  

 1. ระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ ผลการศึกษาพบว่าระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทุก
คุณลักษณะ มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จสูง และต้องพัฒนาตลอดไป โดยมีระดับคะแนนการแสวงหา
ข้อมูลมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือการวางแผนและการติดตาม การประเมินผลอย่างเป็นระบบ ล าดับถัดมาคือความมีพันธะ
ต่องาน ความผูกพัน ความรับผิดชอบในงาน และการตั้งเป้าหมาย ล าดับต่อมาคือความเช่ือมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่น และการชี้ชวน  
การชักชวน การมีเครือข่าย การใฝ่หาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ความกล้าเสี่ยง และล าดับสุดท้ายคือการแสวงหาโอกาส  
มีระดับคะแนนต่ าที่สุด ตามล าดับ 
 2. ระดับอุปนิสัยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ผลการศึกษาพบว่าระดับ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงทุก
อุปนิสัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยสูงที่สุด รองลงมาคือ อุปนิสัยที่ 1 



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

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   30 

 

การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน ล าดับถัดมาคืออุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจคนอ่ืนก่อนให้คนอ่ืนเข้าใจเรา และอุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/
ชนะ  ล าดับต่อมาคือบัญชีออมใจ และความสมดุลในการด าเนินชีวิต ล าดับต่อมาคืออุปนิสัยที่ 6 การผนึกประสานความต่าง   
และอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ ล าดับสุดท้ายคืออุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ มีค่าเฉลี่ยอุปนิสัยต่ า
ที่สุด ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ประกอบการ และอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพยีร์
สัน ระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการกับ บัญชีออมใจ ความสมดุลในการด าเนินชีวิต และอุปนิสัย ที่ 1 - 7 ของผู้มี
ประสิทธิผลสูง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า โดยความเช่ือมั่นในตนเอง กับอุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ  
มีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตามทุกความสัมพันธ์มีลักษณะความสัมพันธ์กันในทางบวก 

อภิปรายผลการศึกษา  

1. ระดับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ จากผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ อยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง 10 คุณลักษณะ สอดคล้องกับการศึกษาของ ภูษณิศา เตชเถกิง 
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่” พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
แม่บ้านเกษตรกร จ านวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ 
อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกัน ยกเว้นคุณลักษณะการช้ีชวน การชักชวน มีค่าเฉลี่ยคะแนนการช้ีชวน การชักชวน การมีเครือข่าย  
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เนื่องจากถือว่าเป็นจุดอ่อน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 

2. ระดับอุปนิสัยเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มีระดับอุปนิสัยทุกอุปนิสัย อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพนิดา ปงปัญญายืน (2554) ท าการศึกษาเรื่อง  
การวัดระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้หลักเจ็ดอุปนิสัยส าหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง เพื่ อ
เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับอุปนิสัยของนักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคุณลักษณะทั่วไปของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษามีระดับอุปนิสัยบัญชีออมใจ อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวิต อุปนิสัยที่ 1 บี -โปรแอคทีฟ 
(การเป็นฝ่ายเริ่มต้นท าก่อน)  อุปนิสัยที่ 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยที่ 5 การเข้าใจคนอื่นก่อนให้คนอ่ืนเข้าใจเรา และอุปนิสัย
ที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก ยกเว้น อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ อุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดบั
ความส าคัญ อุปนิสัยที่ 6 การผนึกประสานความต่าง อยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 

3. ความสัมพันธ์ของความเป็นผู้ประกอบการ และอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง จากผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะ
ความเป็นผู้ประกอบการทุกคุณลักษณะ มีความสัมพันธ์กับบัญชีออมใจ อุปนิสัยแสดงความสมดุลของการด าเนินชีวิต และ 7 
อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า โดยพบว่าคุณลักษณะที่ 1 การแสวงหาโอกาส มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับอุปนิสัยแสดงความสมดุลในการด าเนินชีวิต สูงที่สุด ซึ่งการมีความสัมพันธ์กันในทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อคุณลักษณะที่ 1 การแสวงหาโอกาส มีระดับที่สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ระดับค่าเฉลี่ยอุปนิสัยแสดง
ความสมดุลในการด าเนินชีวิตสูงขึ้นเช่นเดยีวกัน ทั้งนี้หากเมื่อนักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฝึกฝนตามแนวทาง
ของ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ก็จะส่งผลให้นักศึกษามีระดับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการสูงขึ้นเช่นเดียวกัน  
ซึ่งการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการท างานในอนาคตได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาครั้งนี้บุคลากรคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ จ าเป็นต้องมีการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการว่า แม้ว่าคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ แต่คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการในที่นี้ไม่ได้
หมายถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจเท่านั้น แต่คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการด้วยกันทั้งสิ้น (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์, 2539) เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่จะช่วยใน
การพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาไปสู่ความส าเร็จในชีวิตได้ และคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการยังมีความเกี่ยวข้องกับ
อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงด้วย จากการศึกษาพบว่าหากนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามแนวทางของ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูง จะส่งผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้นได้เช่นเดียวกับ และสามารถจัดใน
รูปแบบกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจถึงคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและเจ็ดอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มี
ประสิทธิผลสูงได้ดังนี้ เช่น การเพิ่มเติมหัวข้อทางวิชาการการจัดอบรมในงาน “งานวันวิชาการประจ าปี” ซึ่งเป็นการอบรมทาง
วิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของคณะมีความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เมื่อมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญ ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว
ไปสู่นักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่สามารถสร้าง
ความส าเร็จต่อตนเอง และองค์กรได้ในอนาคต 

2. จากการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอุปนิสัยที่ 7 การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอสูงที่สุด  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเอาใจใส่ต่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
และเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาและพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เนื่องจากพบว่านักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระดับ
อุปนิสัยที่ 2 การเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ และอุปนิสัยที่ 3 การท าตามล าดับความส าคัญ อยู่ในระดับต่ าที่สุด การมีอุปนิสัยที่ 7 
การลับเลื่อยให้คมอยู่เสมออยู่ในระดับท่ีสูงซึ่งอุปนิสัยนี้จะเป็นพ้ืนฐานของทุกอุปนิสัยให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ หากได้รับการพัฒนา
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากนักศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ในผลทางอ้อมก็จะส่งผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะความ
เป็นผู้ประกอบการ ในคุณลักษณะที่ 10 ความเชื่อมั่นในตนเองอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

3. จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการกับระดับอุปนิสัยตามหลักการ 7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า แต่มีค่าบวก  
ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ถ้าระดับอุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงเพิ่มขึ้น ระดับคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นคณะหก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรมีการด าเนินกิจกรรมเพิ่มเติมที่สอดแทรกเนื้อหาตาม
หลักเจ็ดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อเพิ่มคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาด้วย 
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