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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาหวัขอ้เร่ืองการวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
แม่โจ ้โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยพฒันาสู่ผูมี้ประสิทธิผลสูง ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบั 7 อุปนิสัยพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly 
Effective People) (สงกรานต์ จิตสุทธิภากร, 2546) 
 Stephen R. Covey ไดเ้สนอหลกัการ 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ (The 7 Habits 
of Highly Effective People) คร้ังแรกในปี ค.ศ. 1989 และไดน้ าเสนอฉบบัใหม่ (New Edition) ในปี 
ค.ศ. 2004 โดยมีเน้ือหากล่าวถึงการสร้างคุณลกัษณะซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานของความส าเร็จในชีวิต ซ่ึง
เม่ือน าหลกัการเหล่าน้ีมาปฏิบติัจนกลายเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของตนเองแลว้จะน าไปสู่ความส าเร็จและ
ความสุขท่ีแทจ้ริง 
 Stephen R. Covey กล่าววา่ 7 อุปนิสัยของผูท้รงประสิทธิผลยิง่ เป็นเร่ืองของการกระท า
ตามหลกัการโดยมีพื้นฐานอยูบ่นการแกอุ้ปนิสัย จากการใชห้ลกัการ “จากภายในออกสู่ภายนอก” โดย
เร่ิมตน้ท่ีตวัเราเอง เร่ิมกนัท่ีกรอบความคิด คุณลกัษณะและมูลเหตุจูงใจของเรา เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ในแง่บุคคลแต่ละคน 
 พฤติกรรมของคนเกิดจากอุปนิสัยต่างๆ ในตวัเรา ความคิดจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติั และ
เม่ือปฏิบติัเป็นประจ าก็จะกลายเป็นอุปนิสัย เม่ือมีอุปนิสัยก็จะกลายเป็นคุณลกัษณะ และจะกลายเป็น
วถีิชีวติในท่ีสุด 
 อุปนิสัย หมายถึง ผลจากการผสมผสานระหวา่ง ความรู้ ทกัษะและความปรารถนา โดย
ความรู้เป็นกรอบความคิดท่ีไดจ้ากทฤษฎีเป็นแนวทางให้ทราบวา่จะตอ้งท าอะไร และท าไปท าไม  
ทกัษะเป็นความรู้ท่ีท าใหท้ราบวา่จะตอ้งท าอยา่งไร และความปรารถนาเป็นแรงกระตุน้ 
เป็นความคิดท่ีวา่ตอ้งการท าอะไร เม่ือผสานทั้งสามอยา่งเขา้ดว้ยกนัจะท าใหก้ลายเป็นอุปนิสัย โดย
อุปนิสัยเป็นปัจจยัส าคญัต่อชีวติ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา แสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมของเรา
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วา่เป็นคนมีประสิทธิผลหรือไร้ประสิทธิผล อุปนิสัยสามารถแสดงถึงพื้นฐานทางอารมณ์และแสดง
ความสมดุลในชีวติได ้ซ่ึงเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของหลกั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ แสดง
ถึงอารมณ์และความรู้สึกต่อตนเองและผูอ่ื้น และแสดงถึงความสมดุลในชีวติและการท างาน   
 กรอบความคิด มีความหมายถึงแบบจ าลองทฤษฎี การรับรู้ ขอ้สันนิษฐาน หรือกรอบท่ีใช้
อา้งอิง นั้นคือแนวทางท่ีเราใช ้“มอง” โลกภายนอก ไม่ใช่ในแง่ของการมองเห็นภาพ แต่เป็นในแง่ของ
การรับรู้ ความเขา้ใจ และการแปลความหมายของส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน Stephen R. Covey ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการเปล่ียนกรอบแนวคิดวา่ การเปล่ียนกรอบแนวคิดใหม่ไม่จ  าเป็นตอ้งไปในทางท่ีดี
เสมอไป แต่การเปล่ียนกรอบความคิดใหม่ทุกคร้ัง ท าให้เราสามารถมองมองส่ิงต่างๆ ในมุมมองท่ี
แตกต่างไปจากเดิม และการเคล่ือนยา้ยท าใหเ้กิดพลงั ไม่วา่กรอบแนวคิดเดิมของพวกเราจะถูกตอ้ง
หรือไม่ก็ตาม ก็เป็นตวัก าหนดอุปนิสัยและทศันคติของพวกเรา รวมไปถึงวธีิท่ีเราแสดงออกต่อคนอ่ืน 
อิทธิพลของกรอบความคิดคือแก่นแทข้องการเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดดไม่วา่การเปล่ียนแปลง
นั้นจะเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใดหรือเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม 
 อุปนิสัย 7 ประการไม่ใช่สูตรส าเร็จท่ีจะท าโดยแยกออกจากกนัได ้แต่จะสอดคลอ้งกบักฎ
ธรรมชาติของการเจริญเติบโต อุปนิสัยทั้งเจ็ดน้ีจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและรวมเขา้
กนัเป็นหน่ึงเดียว  ท าให้อุปนิสัยส่วนตวัของแต่ละคนมีประสิทธิผลและน าเรากา้วไปขา้งหนา้ จากการ
ท่ีพึ่งพาคนอ่ืนไปเป็นพึ่งพาตวัเองและน าไปสู่การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  กล่าวคือ ใน 3 อุปนิสัย
แรกเป็นอุปนิสัยท่ีท าใหเ้ราชนะตนเอง เกิดความมัน่ใจในตนเอง รู้จกัธรรมชาติของตนเอง รู้จกัคุณค่า
ท่ีมีอยูใ่นตนเองและความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง เป็นการเร่ิมตน้จากตนเอง คือ เปล่ียนจากคนท่ีตอ้ง
พึ่งพาผูอ่ื้นไปเป็นคนท่ีตอ้งพึ่งพาตนเองหรือ “ชนะใจตนเอง”  เม่ือพึ่งพาตนเองไดถื้อวา่มีพื้นฐาน
ส าหรับการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัได ้ก็จะกา้วไปสู่การ “ชนะใจผูอ่ื้น” ใน 3 อุปนิสัยต่อมาซ่ึงเป็น
อุปนิสัยท่ีท าใหเ้ราชนะใจคนทัว่ไปดว้ยการท างานเป็นทีมและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่วนอุปนิสัย
ท่ี 7 จะเป็นการกระตุน้ให้อุปนิสัยทั้งหกอยูใ่นตวัเราเสมอ ท าใหเ้ป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง
และยงัสามารถใหผู้อ่ื้นพึ่งพาไดอี้กดว้ย 
 อุปนิสัยทั้ง 7 ประการเป็นอุปนิสัยของคนท่ีมี “ประสิทธิผล” เน่ืองจากอุปนิสัยเหล่าน้ีวาง
อยูบ่นหลกัการท่ีถูกตอ้ง จึงก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว เพราะจะช่วยสร้างและท าใหเ้กิด
กรอบแนวคิดท่ีถูกตอ้ง โดยประสิทธิผลน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัการสมดุลแห่ง P/PC หรือ 
ผลผลิตท่ีพึงประสงค ์(Production) / ความสามารถในการผลิต (Production Capability) และความพอดี
ระหวา่ง P และ PC คือแก่นแทข้องการเกิดประสิทธิผล 
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 อุปนิสัยที ่1 บ-ีโปรแอกทฟี (Be Proactive) 
 บี-โปรแอกทีฟน้ีเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของผูมี้ประสิทธิผลยิง่ซ่ึงมีความหมายมากเกินกวา่
การกระท าในเชิงรุก แต่ตอ้งเป็นผูมี้ความคิดกา้วหนา้  มีความรับผดิชอบต่อชีวติของตนเอง  เป็นผู ้
ก  าหนดชีวติของตนโดยพิจารณาไวก่้อนและพฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นผลจากการตดัสินใจเลือกอยา่ง
มีสติ อยูบ่นรากฐานของคา่นิยมในใจ มิใช่ผลจากเง่ือนไขท่ีอยูบ่นรากฐานของอารมณ์ความรู้สึก ไม่มี
การป้ายความผดิไปยงัสภาวการณ์ การตอบสนองต่อส่ิงเร้าของคนท างานเชิงรุกไม่วา่จะโดยจิตส านึก
หรือจิตใตส้ านึกจะเป็นการตอบสนองดว้ยทางเลือกท่ีอยูบ่นรากฐานของค่านิยม และค่านิยมในใจจะ
เป็นตวัขบัเคล่ือนหรือก ากบัใหผ้ลิตผลงานชั้นดีมีคุณภาพ 
 อุปนิสัยที ่2 การเร่ิมต้นด้วยจุดหมายในใจ (Begin with the End in Mind) 
 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจเป็นการเร่ิมตน้ดว้ยความเขา้ใจตนเองอยา่งชดัแจง้วา่ ตอ้งการ
จะเดินทางไปยงัจุดใดทราบจุดหมายท่ีตอ้งการจะไปใหถึ้ง เพื่อก าหนดทิศทางชีวติและกา้วไปทีละกา้ว 
มุ่งหนา้ไปยงัจุดหมายนั้นในทางท่ีถูกตอ้ง วธีิท่ีทรงประสิทธิผลท่ีสุดในการเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ 
คือ การเขียนค าปณิธานส่วนบุคคล หากค าปณิธานส่วนบุคคลน้ีอยูบ่นรากฐานหลกัการท่ีถูกตอ้งจะ
กลายเป็นมาตรฐานส าหรับบุคคลนั้น และเป็นเขม็ช้ีทิศทางชีวติ การเขียนปณิธานส่วนบุคคลนั้น
จะตอ้งเร่ิมท่ีจุดศูนยก์ลาง ซ่ึงจุดศูนยก์ลางน้ีจะเป็นแหล่งก าเนิดของความมัน่คงซ่ึงเป็นตวัแทนส านึก
ของคุณค่าในตวั การช้ีแนะเป็นกรอบอา้งอิงในใจท่ีจะช่วยควบคุมการตดัสินใจและการกระท า ปัญญา
เป็นมุมมองท่ีมีต่อชีวิต และพลงัอ านาจซ่ึงเป็นแรงขบัเคล่ือนท างานใหส้ าเร็จ หากองคป์ระกอบทั้งส่ี
ครบถว้น สอดคลอ้งกลมกลืนกนัจะก่อเกิดบุคลิกภาพสง่างาม คุณลกัษณะไดส้มดุลและงดงามเป่ียม
ดว้ยบูรณภาพ 
 อุปนิสัยที ่3 การท าตามล าดับความส าคัญ (Put First Things First)  
 การท าตามล าดบัความส าคญัเป็นผลส าเร็จท่ีจบัตอ้งไดข้องอุปนิสัยท่ี 1 และอุปนิสัยท่ี 2 ซ่ึง
ถือวา่มีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีก่อนมาถึงอุปนิสัยท่ี 3 น้ี ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการตนเองอยา่ง
มีประสิทธิผล โดยการท าตามล าดบัความส าคญั จดัระเบียบและปฏิบติัการโดยค านึงถึงล าดบั
ความส าคญัดว้ยการท าในส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก่อน การบริหารเวลาท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
คือจะตอ้งใหค้วามสนใจและท าในเร่ืองท่ีมีความส าคญัก่อนเร่ืองเร่งด่วนเสมอ 
 อุปนิสัยที ่4 การคิดแบบชนะ/ชนะ (Think Win/Win) 
 ชนะ/ชนะ เป็นกรอบแห่งความคิดท่ีแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนัในทุกความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงหรือหนทางแกปั้ญหาท่ีจะไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจกนัทั้ง
สองฝ่าย มองชีวติวา่เป็นการร่วมมือกนัไม่ใช่การแข่งขนั เช่ือวา่มีทุกอยา่งเหลือเฟือส าหรับทุกคน  
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ความส าเร็จของบุคคลหน่ึงไม่ไดกี้ดกนัความส าเร็จของผูอ่ื้น หลกัการชนะ/ชนะเป็นอุปนิสัยของภาวะ
ผูน้ าระหวา่งบุคคลท่ีตอ้งอาศยัวสิัยทศัน์ การริเร่ิมเชิงรุกและความมัน่คง การช้ีแนะ ปัญญาและพลงั
อ านาจท่ีมาจากภาวะผูน้ าส่วนบุคคลท่ียดึหลกัการการเป็นจุดศูนยก์ลาง และแนวคิดชนะ/ชนะน้ี
ก่อก าเนิดมาจากคุณลกัษณะแห่งบูรณภาพ วุฒิภาวะและกรอบของจิตใจเหลือเฟือ 
 อุปนิสัยที ่5 เข้าใจผู้อืน่ก่อนจะให้ผู้อืน่เข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be 
Understood)  
 เขา้ใจผูอ่ื้น ก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเราเป็นอุปนิสัยในการส่ือสารระหวา่งบุคคล การเขา้ใจ
ผูอ่ื้นก่อน ถือเป็นการเปล่ียนกรอบความคิดคร้ังใหญ่ เพราะโดยปกติแลว้คนส่วนใหญ่อยากใหผู้อ่ื้นมา
เขา้ใจตนเองก่อนการรับฟังผูอ่ื้นดว้ยความเขา้ใจ ไม่ไดห้มายความถึงแค่การรับฟังดว้ยความใส่ใจหรือ
เห็นใจ แต่เป็นการรับฟังท่ีมีเจตนาท าความเขา้ใจผูพ้ดู การพาตวัเขา้ไปอยูใ่นกรอบอา้งอิงของผูพ้ดูและ
มองผา่นกรอบนั้นออกมาเพื่อเขา้ใจกรอบความคิดในใจของเขาและร่วมรับรู้ความรู้สึกของเขา เม่ือเรา
เขา้ใจคนอ่ืนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงกวา่เดิม จะท าใหม้องเห็นคุณค่าในตวัเขามากข้ึน ช่วยใหร้ะดบั
ความสัมพนัธ์และความไวเ้น้ือเช่ือใจเพิ่มมากข้ึนและช่วยใหผู้อ่ื้นพร้อมจะเขา้ใจเรา เม่ือเกิดความเขา้ใจ
กนัและกนัอยา่งถ่องแท ้ก็เปรียบเหมือนเปิดประตูสู่ดินแดนความคิดสร้างสรรคแ์ละทางเลือกสายท่ี
สาม ความแตกต่างระหวา่งเราไม่ถือเป็นอุปสรรคกีดกั้นในการส่ือสารและการร่วมมือกนัสร้างความ
เจริญกา้วหนา้อีกต่อไป แต่ในทางตรงขา้มความแตกต่างนั้นจะเป็นบนัไดกา้วแรกไปสู่การผนึกพลงั
ประสานความต่าง 
 อุปนิสัยที ่6 ผนึกพลงัประสานความต่าง (Synergize)  
 การผนึกพลงัประสานความต่างเป็นการน าเอาคุณสมบติัเฉพาะของมนุษยท์ั้งส่ี คือ ร่างกาย 
จิตวิญญาณ สติปัญญา และความรู้สึกท่ีมีต่อสังคม มารวมกบัแรงจูงใจชนะ/ชนะ ทกัษะการส่ือสาร 
การรับฟังอยา่งเขา้อกเขา้ใจ ผนึกรวมกนัพุง่ไปเจาะปัญหาและปลดปล่อยอ านาจสูงสุดท่ีมีอยู ่มุ่งหนา้
ไปเพื่อใหเ้ป้าหมายท่ีอยูใ่นใจนั้นบรรลุผล โดยท่ีแก่นส าคญัของการผนึกพลงัประสานความต่าง คือ
การมองเห็นค่าความแตกต่าง ทั้งความแตกต่างเชิงความคิด เชิงอารมณ์และเชิงจิต การเห็นคุณค่าความ
แตกต่างจะบวกเพิ่มความรู้ บวกเพิ่มความเขา้ใจ ใหม้องเห็นโลกไดก้วา้งมากข้ึน หากเราใชเ้พียง
ประสบการณ์ของตวัเราคนเดียว เราจะท างานโดยไม่มีขอ้มูลเพียงพอ การผนึกพลงัประสานความต่าง
ถือเป็นหลกัการท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิผลในการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั การท างานเป็นทีม  และพฒันา
เอกภาพและความคิดสร้างสรรคร่์วมกบัผูอ่ื้น 
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 อุปนิสัยที ่7 ลบัเลือ่ยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw)  
 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอเป็นการกระตุน้หรือปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เพื่อให้จดัการ
ชีวติไดดี้ข้ึนเป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและพร้อมช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย โดยการปรับตวัใหม่
และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัองคป์ระกอบหลกัของชีวติ ไม่วา่จะเป็นมิติทางกายภาพท่ีเก่ียวโยงถึงการ
ดูแลรักษาร่างกาย กินอาหารท่ีมีประโยชน์ พกัผอ่นใหเ้พียงพอและออกก าลงักายเป็นประจ า มิติแห่ง
จิตวิญญาณเป็นการผกูมดัให้ปฏิบติัตามระบบค่านิยม ปฏิบติัตามสัญญา ศึกษาและท าสมาธิ มิติแห่ง
สติปัญญาเป็นการอ่าน วาดภาพในใจ วางแผน เขียนและมิติเชิงสังคม/อารมณ์เป็นการใหบ้ริการ  ร่วม
รับรู้ความรู้สึก ผนึกพลงัประสานความต่างและความมัน่คงในใจ ซ่ึงตอ้งมีการฝึกฝนมิติทั้งส่ีเป็น
ประจ าและต่อเน่ือง 
 อุปนิสัยทั้ง 7 ประการส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ของ Stephen R. Covey ดงัท่ีไดก้ล่าวมา
นั้น เป็นหลกัการท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั เพื่อกา้วไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึน โดยพฒันาใหเ้กิดอุปนิสัยเพื่อชนะใจตนเอง ชนะใจผูอ่ื้น และมีการปรับปรุงตนเองอยูต่ลอดเวลา 
การปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอจะท าใหเ้ป็นคนท่ีพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริงและพร้อมจะช่วยเหลือเก้ือกลู
ผูอ่ื้น น าไปสู่การเป็นผูป้ระสบความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืในทุกๆ ดา้นและมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555 : 
ออนไลน์) 
 
 ประวตัิความเป็นมา 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ก าเนิดจากภาควชิาเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงจดัตั้งข้ึน
เม่ือปี พ.ศ. 2518 จากนั้นไดข้ยบัฐานะข้ึนเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2548 มี
การจดัการเรียนการสอนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 3 สาขาวชิาไดแ้ก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ระดบัปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ไดแ้ก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์นอกจากน้ียงัมีศูนยว์จิยัทางเศรษฐกิจ และพยากรณ์
ทางการเกษตร ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายในคณะ ท าหนา้ท่ีในการจดัท า “โพลลแ์ม่โจ”้ ให้แก่มหาวทิยาลยั 
บริการงานวจิยัและจดัสัมมนาฝึกอบรมในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะฯ 
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 ปรัชญา 
 ผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 วสัิยทัศน์ 
 เป็นคณะท่ีมุ่งประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อศึกษาและเนน้การแกปั้ญหา
เศรษฐกิจ และสังคมร่วมสมยัในภาคการเกษตร 
 
 พนัธกจิ 

1.  ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความสามารถดา้น
เศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ท่ีทนัต่อกระแสโลกาภิวตัน์ 
  2.  วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  3.  ร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เพื่อใหบ้ริการวชิาการ
ในระดบัประเทศและนานาชาติ 
  4.  ท  านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  5.  พฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน 
 
 โครงการส าหรับนักศึกษา 
  
  1.  โครงการพฒันาบุคลกิภาพนักศึกษาเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนท างาน 
  การพฒันาบุคลิกภาพ คือการเปล่ียนแปลงใหบุ้คลิกภาพดีข้ึน และด ารงชีวิตอยูไ่ด้
อยา่งเป็นสุข มีความมัน่ใจในตนเอง มีพลงัในการท างาน เกิดเป็นกระบวนการท่ีท าใหมี้การ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน และมีทศันคติท่ีดีข้ึน คณะเศรษฐศาสตร์ไดต้ระหนกัในความส าคญัของ
บุคลิกภาพซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัต่ออาชีพและอนาคต จึงมีการต่ืนตวัในการพฒันาบุคลิกภาพกนั
มากข้ึน ดงัจะเห็นวา่การพฒันาบุคลิกภาพใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้เป็นการส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพ 
เช่น การฝึกพดู การวางตวั การแสดงอิริยบถในสังคม ซ่ึงการพฒันาบุคลิกภาพท่ีดี จะเป็นหนทางไปสู่
ความส าเร็จในการท างาน โดยผูด้  าเนินโครงการไดเ้ชิญวทิยากรท่ีมีประสบการณ์จาก บริษทั นิยม
พานิช จ ากดั จ  านวน 2 ท่าน มาใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัแก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยการพฒันา
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บุคลิกภาพควรพฒันาดา้นร่างการรูปร่าง ท่าทางการพดูการเดิน การวางตนเหมาะสมอนัเกิดจากการ
แสดง โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดต้ระหนกัในความส าคญัของบุคลิกภาพ 
  ท่ีผา่นมาการด าเนินโครงการส าเร็จตามวตัถุประสงค ์นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เทคนิค 
วธีิการพฒันาบุคลิกภาพ โดยมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัศึกษารู้จกัมารยาทการเขา้
สังคม การแต่งกาย การพดู และการเตรียมตวัก่อนไปสมคัรงาน โดยมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก 
นกัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งในชีวติประจ าวนั
และในการท างาน โดยมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก (โครงการยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 
 
  2.  โครงการส่งเสริมการเล่นกฬีาเพือ่สุขภาพ และป้องกนัยาเสพติดแก่นักศึกษา 
“เศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์คัพ” 
  การส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดร้วมกลุ่มกนัเล่นกีฬา เพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
รู้จกัแบ่งเวลาในการรักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพท่ีดี ห่างไกลจากโรคภยัต่างๆ และ
ช่วยใหห่้างไกลจากยาเสพติด โดยการเล่นกีฬาประเภททีมอยา่งเช่นฟุตบอลนั้น เป็นกีฬาท่ีมีผูเ้ล่น
มากกวา่ 2 คนจึงเป็นกีฬาท่ีเสริมสร้างใหเ้กิดความรัก ความสามคัคีในหมู่คณะ กระชบัความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งตวัผูเ้ล่นเอง และยงัเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดี อีกทั้งยงัเป็นการร่วมรณรงคแ์ละ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และป้องกนัยาเสพติดให้แก่นกัศึกษาดว้ย 
  ท่ีผา่นมาการด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยการส่งเสริมการออก
ก าลงักายใหแ้ก่นกัศึกษา มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก การส่งเสริมการพฒันานกัศึกษาในดา้นสุข
ภาวะทั้งทางดา้นร่างกาย และสภาพจิตใจ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก การสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง พี่ – นอ้ง คณะเศรษฐศาสตร์ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก (โครงการ
ยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 
 
  3.  โครงการสโมสรอาสาพฒันาชุมชน 
  จิตอาสา คือ ผูท่ี้มีจิตใจเป็นผูใ้ห ้อาจจะเป็นการใหส่ิ้งของ ใหเ้งิน ใหค้วามช่วยเหลือ
ดว้ยก าลงัแรงกาย แรงสมอง ซ่ึงเป็นการเสียสละส่ิงท่ีตนเองมี แมก้ระทัง่เวลา เพื่อเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผใ่หแ้ก่
ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการพฒันายกระดบัจิตใจใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่ใหมี้ความ
เขา้ใจเอ้ือเฟ้ือหนัมาท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากข้ึน เพราะงานจิตอาสาเป็นส่ิงท่ีเยาวชนไดห้นัมาท าความ
เขา้ใจในตนเองและสังคมเพิ่มมากข้ึน การสร้างจิตสาธารณะใหเ้กิดข้ึนในหมู่เยาวชนไดม้ากเท่าไหร่ 
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สังคมแห่งการแบ่งปันเอ้ืออาทรก็ยิง่มีมากข้ึนเท่านั้น นอกจากจะช่วยใหเ้ยาวชนเหล่าน้ีไดป้ลดปล่อย
พลงัท่ีมีในตนเองแลว้ ยงัเป็นการสร้างคุณลกัษณะใหมี้ผลดีต่อสังคมอีกดว้ย ดงันั้น สโมสรนกัศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์จึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการสร้างจิตอาสา เพื่อพฒันาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม จึงไดจ้ดัโครงการสโมสรอาสาพฒันาชุมชนข้ึน 
  ท่ีผา่นมานกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการไดแ้สดงจิตอาสาในการร่วมพฒันาโรงเรียน 
ไดแ้ก่ การพฒันาพื้นท่ี ปรับภูมิทศัน์สนามเด็กเล่น ปรับปรุงเคร่ืองเล่นกลางแจง้ ปรับปรุงทาสี
หอ้งสมุด ทาสีศาลาพกักลางวนัเพื่อให้เด็กนกัเรียนไดใ้ชด้ าเนินกิจกรรมอ่านหนงัสือนอกหอ้งเรียน ผล
การตอบรับจากโรงเรียนเป็นท่ีน่าพอใจ และทางโรงเรียนคาดหวงัวา่ทางผูด้  าเนินกิจกรรมจะมี
โครงการต่อเน่ืองในการพฒันาโรงเรียนในกลุ่มชุมชนอีกต่อไป ทั้งน้ีการด าเนินโครงการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการดา้นการสร้างจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาใหแ้ก่นกัศึกษา การรู้จกัท างาน
อยา่งเป็นระบบ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือระดมสมองในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนดว้นการท างานร่วมกนัดว้ยความสามคัคี (โครงการยทุธศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 
 
  4.  โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์ (ภาคเหนือ) 
  โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์ (ภาคเหนือ) เกิดจากความร่วมมือของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 5 สถาบนัในภาคเหนือ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยั
พายพั มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ และมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง โดยมุ่งเนน้การสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งมหาวทิยาลยัในภาคเหนือ การสืบสานประเพณีวฒันธรรมดา้นการกีฬาของนกัศึกษา การ
พบปะเพื่อนต่างมหาวทิยาลยั การท ากิจกรรมร่วมกนั ตลอดจนช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง
เสริมสร้างความมีระเบียบวนิยั และมีน ้าใจเป็นนกักีฬา 
  ท่ีผา่นมาตามโครงการเศรษฐศาสตร์สัมพนัธ์ (ภาคเหนือ) นกัศึกษาไดมี้เครือข่าย
ระหวา่งนกัศึกษาสาขาวชิา/คณะเศรษฐศาสตร์ในภาคเหนือ โดยใชกี้ฬาและนนัทนาการเป็นเคร่ืองมือ
ในการเช่ือมความสัมพนัธ์ และไดจ้ดัท า MOU เครือข่ายการพฒันาคุณภาพของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ 5 สถาบนั (โครงการยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 2555) 
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  5.  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  ในปัจจุบนัปัญหาการทุจริตในสังคมไทยนบัวนัยิง่ทวคีวามรุนแรง และมีหลากหลาย
รูปแบบ ดงัท่ีปรากฏจากส่ือต่างๆ ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีท าใหผู้ค้นขาด
คุณธรรม จริยธรรมในสังคม และปัญหาอาชญากรรมเป็นตน้ คณะเศรษฐศาสตร์ไดเ้ห็นความส าคญั
ของปัญหาดงักล่าวโดยการด าเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงไดเ้ล็งเห็นวา่วธีิการ
แกปั้ญหาดงักล่าวนั้น จะตอ้งอาศยัการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนา ท าให้
เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะการฝึกปฏิบติัของกลุ่มนกัศึกษาในฐานะท่ีเป็นเยาวชน จะส่งผลให้
มีจิตใจโอบออ้มอารี มีคุณธรรม สามารถแกไ้ขปัญหาในสังคมได ้และท าใหป้ระเทศชาติ
เจริญกา้วหนา้ 
  ท่ีผา่นมานกัศึกษาสามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงการ นอกจากน้ียงั
ไดรั้บประโยชน์ เช่น ไดฝึ้กวินยัและพฒันาศีลธรรม ไดรั้บความรู้จากหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มีความตั้งใจท่ีจะกระท าความดี การตระหนกัถึงบาป บุญ คุณ โทษ การน ามาปรับใชก้บัการเรียนใน
มหาวทิยาลยั และกิจกรรมน้ียงัไดรั้บการตอบรับจากนกัศึกษาเป็นอยา่งดีและอยากใหจ้ดักิจกรรม
เช่นน้ีต่อไป (โครงการยทุธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ 
2555) 
 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 สุชาดา บัวบาน (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่” ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 303 คน 
ซ่ึงเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
ดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20 ปี กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ 
อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ อุปนิสัยแสดงความสมดุลในการ
ด าเนินชีวติ และอุปนิสันท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั และมี
อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ อุปนิสัยท่ี 6 ผนึกพลงั
ประสานความต่าง และอุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดบัความส าคญั อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมากตามล าดบั 
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เม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัยแลว้พบวา่ กลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะในสังคม ภาพรวม 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่ และกลุ่มอุปนิสัยเพื่อชยัชนะส่วนตน อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั อุปนิสัยส่วนมากมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ และอุปนิสัยท่ี 2 เร่ิมตน้ดว้ย
จุดหมายในใจ มีความสัมพนัธ์ทางลบในระดบัต ่ากบัชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา อุปนิสัยท่ี 5 เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะ
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบักบัเกรดเฉล่ียสะสม แต่มีความสัมพนัธ์ทาง
ลบในระดบัต ่ากบัจ านวนเพื่อนสนิท 
 อรรควิทย์ ตันติวาณชิย์พงศ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่” ซ่ึง
เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 321 
คน ซ่ึงไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการสุมตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น และเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้
ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ช่วงอาย ุ20-22 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ อุปนิสัยแสดงสมดุลใน
การด าเนินชีวติ และอุปนิสัยท่ี 1 ถึงอุปนิสัยท่ี 7 อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และเม่ือคิดเป็นกลุ่มอุปนิสัย
แลว้ พบวา่อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะส่วนตน อุปนิสัยกลุ่มชยัชนะในสังคม และ 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รง
ประสิทธิผลยิง่ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ดา้นความสัมพนัธ์พบวา่อุปนิสัยส่วนมาก กลุ่มอุปนิสัย และ 
7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
และจากปัจจยัท่ีน ามาวเิคราะห์ พบวา่มีอุปนิสัยบางประการมีค่าเฉล่ียของอุปนิสัยแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ จ านวนเพื่อนสนิท ประสบการณ์ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมโดยสมคัรใจ และความเตม็ใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสโมสรนกัศึกษา คณะ หรือทาง
มหาวทิยาลยัจดัให้ 
 เอกชัย เมฆอรียะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การวดัระดบัอุปนิสัยของนกัศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใชห้ลกัการเจด็อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่” ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 279 คน 
ซ่ึงเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิโควตา้ตามสัดส่วนจ านวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
ดว้ยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว และการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 19 – 21 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอุปนิสัยท่ี 5 
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เขา้ใจผูอ่ื้นก่อนจะใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเรา อุปนิสัยแสดงพื้นฐานทางอารมณ์ และอุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ 
อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั และมีอุปนิสัยท่ี 4 การคิดแบบชนะ/ชนะ อุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสาน
ความต่าง อุปนิสัยท่ี 7 การลบัเล่ือยใหค้มอยูเ่สมอ อุปนิสัยท่ี 2 การเร่ิมตน้ดว้ยจุดหมายในใจ อุปนิสัย
แสดงความสมดุลในการด าเนินชีวติ และอุปนิสัยท่ี 3 การท าตามล าดบัความส าคญั อยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งมากตามล าดบั อุปนิสัยส่วนมากมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และผูท่ี้มีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่มีค่าเฉล่ียระดบัอุปนิสัยมากกวา่ผูท่ี้ไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบั 7 อุปนิสัยส าหรับผูท้รงประสิทธิผลยิง่ในทุกกลุ่มอุปนิสัย ยกเวน้
อุปนิสัยท่ี 1 บี-โปรแอกทีฟ และอุปนิสัยท่ี 6 การผนึกพลงัประสานความต่าง 


