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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเร่ือง ภาวะผู ้น าของนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อแบ่งบุคลิกลกัษณะของนกัศึกษาสายสังคมศาสตร์ตามแนวคิด Generation 
2) เพื่อหาความสัมพนัธ์ของบุคลิกลกัษณะของนกัศึกษาสายสังคมศาสตร์ตามแนวคิด Generation 
กบัความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลตามแนวคิด อุปนิสัย 7 ประการของ Stephen R. Covey การศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 ในคณะรัฐศาสตร์ฯ, คณะนิติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์
และคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาสรุปดงัน้ี  

1) ผลการศึกษาพบวา่บุคลิกลกัษณะตาม Generation ท่ีพบมากท่ีสุด คือบุคลิกลกัษณะแบบ 
Generation X (ร้อยละ 64.50) โดยพบสูงสุดท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ รองลงมาคือบุคลิกลกัษณะแบบ 
Generation Baby Boomer พบสูงสุดท่ีคณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 28.75) และบุคลิกลกัษณะแบบ 
Generation Y พบสูงสุดท่ีคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ( ร้อยละ 21.25) ซ่ึงจากผล
การศึกษาพบว่าไม่ตรงกบักบัแนวคิด Generation ท่ีระบุว่ากลุ่มช่วงอายุ 20-32 ปี จดัอยู่ในกลุ่ม 
Generation Y เท่านั้น  

2) นักศึกษาท่ีมีบุคลิกลกัษณะแบบ Generation Baby Boomer, Generation X และ 
Generation Y  มีระดบัอุปนิสัยท่ีพฒันาสู่ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลแตกต่างกนั กล่าวคือ Generation X 
เป็น Generation ท่ีมีแนวโน้มในการพฒันาสู่ผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลมากกว่า Generation อ่ืนๆ 
เน่ืองจากวา่จากอุปนิสัยทั้ง 7 เพื่อพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง พบวา่ Generation X มีระดบัอุปนิสัยท่ี



จ 

 

สูงท่ีสุดถึง 3 อุปนิสัย คือ อุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ยจุดมุ่งหมายในใจ, อุปนิสัยท่ี 4 การคิด
แบบ ชนะ/ชนะ และอุปนิสัยท่ี 5 การเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา 
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ABSTRACT 

 
The study entitled, “Leadership of Social Sciences Students, Chiang Mai University” 

contained 2 main objectives which were 1) to classify characteristics of Social Sciences Students 
by Generation Theory and 2) to study the relationship between characteristics of Social Sciences 
Students by Generation Theory and effective leadership of Stephen R. Covey's concepts in The 7 
Habits. This research was using quantitative studies through collecting 400 questionnaires from 
first years students to senior students in Faculty of Social Sciences, Faculty of Laws, Faculty of 
Economics, Faculty of Political Sciences and Public Administration and Faculty of Business 
Administration. The results of study are summarized as follows; 

1)The characteristics classification based on Generation theory shows that most ly of 
students from 5 faculties have Generation X characteristic. (64.50%), this found highest in 
Faculty of Economics. The next is Generation Baby Boomer character most found in Faculty of 
Laws. (28.75%), and Generation Y character found in faculty of Political Science and Public 
Administration and Faculty of Economics (21.25%). So, this result of study contrast with concept 
in Generation theory which explained that people who age of level from 20 to 32 years old are 
Generation Y group.    

2) The students who have characteristics in Generation Baby Boomer, Generation X and 
Generation Y having an effective leadership development habits differentiate level. Generation X 



ช 

 

has the highest potential to be effective leadership than other generation. This is because, people 
who has Generation X character having effective leadership habits in type 2; Begin with the end 
in Mind, habits in type 4; Think Win-Win and habits in type 5; Seek First to Understand Then to 
Be Understood. 


