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โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท 
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

A Servant Leadership Development Program for Trainees  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษทั

จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 2) สร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และ 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูน้ าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงาน
ในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาโปรแกรม โดยศึกษาความต้องการจ าเป็นจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 20 คน นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า PNI ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 3 ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม กลุ่มทดลองใช้ 35 คน สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าที (t-test Independent) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจ การบริการ การตระหนักรู้ ความนอบ
น้อม และความซื่อสัตย์  

2. โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิ เจอร์ 
ประกอบด้วย 1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจงในการใช้โปรแกรม 3) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 4) 
หลักการของโปรแกรม 5) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ 7) กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและ
ประเมินผล 

3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ภาวะผู้น าหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีผลการประเมินตนเองหลังการพัฒนา 2 เดือน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า ภาวะผู้น าใฝ่บริการ นักศกึษาฝึกงาน บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นเิจอร ์
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ABSTRACT 
This research aimed to; 1) study the components of servant leadership of the trainees in 

the furniture companies in the Northeastern region, 2) develop a servant leadership development 
program for the trainees of the furniture companies and 3) verify the effectiveness of the 
developed servant leadership development program for the trainees in the furniture companies 
in the Northeastern region. This research had 3 phases; the first phase was study servant 
leadership components, the second phase was developing the program by the study of 20 
entrepreneurs of the furniture companies, 210 trainees of the furniture companies. The research 
tool was a set of questionnaires. The statistics used for the analysis were the frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The third phase was verifying the effectiveness by 35 
trainees. The statistics used were frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test 
(Independent)    

The research findings were as follows: 
1.  The components of servant leadership were in 5 areas; strengthen of 

empowerment, service, awareness, humility, and integrity. All components were appropriate and 
consistent with the servant leadership for the trainees in the furniture companies in the 
Northeastern region. The components of servant leadership used in the development program 
were; 1) service, 2) integrity and 3) humility. 

2.  The Servant Leadership Development Program for the trainees in the furniture 
companies consisted; 1) the title of the program, 2) the program description, 3) the background 
and importance of the program, 4) the principles of program, 5) the purposes of the program, 6) 
the content, 7) the development process, and 8) measurement and evaluation. As a whole, the 
developed program was evaluated appropriate at the highest level. 

3.  The result of verifying the program effectiveness found that after attending the 
development program, the trainees’ servant leadership had been improved at .05 statistically 
significant.  
 
Keyword:  Leadership Development Program, Servant Leadership, Student Trainee, Furniture Company 
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บทน า 
ปัจจัยที่ส าคัญที่จะเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จขององค์กร คือ ผู้น า (Leader) โดยผู้น าเป็นบุคคลที่มี

ความส าคัญหรือเป็นกุญแจส าคัญของความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลขององค์กรและยังพบว่าถ้าผู้น ามี 
“ภาวะผู้น า (Leadership)” ที่เหมาะสมจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จเหนือความคาดหมาย (Beyond 
Expectation) คือ มีผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยมและลูกค้ามีความพึงพอใจสูง เช่นเดียวกับ
ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ (2557: 30) ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จว่า การที่องค์กรจะ
ประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและปัจจัยส าคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ปัจจัย "คน" หรือ
พนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตส านึกในการท างานร่วมกันมีทักษะในการท างานเป็นทีม  
มีภาวะผู้น าตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกัน  

จากประเด็นความส าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าของ
พนักงานบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตามมุมมองภาวะผู้น าของ Gibson, Ivancevich and Donnelly (1997: 272) 
ที่มองภาวะผู้น าในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น าเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง เป็นบุคคล
ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม ดังนั้นภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็น
ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติงานของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงนั้นต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย ดังนั้น “พนักงานบริษัท” หรือ “พนักงานจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ของบริษัท” จึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญในการมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และทั้งนี้จากการที่ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าก็พบว่า ภาวะผู้น าที่เหมาะสมกับบริบทของพนักงานบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์นั้น คือ ภาวะผู้น าใฝ่บริการ (Servant leadership) ที่มีแนวคิดพื้นฐานของการท างานเป็นทีม มีการอยู่
ร่วมกันเป็นชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรม มีการดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน 
และมีการมุ่งพัฒนาให้เพื่อนร่วมงานเจริญงอกงาม ซึ่งแนวคิดพื้นฐานดังกล่าวนั้นจะสามารถช่วยให้องค์กรพัฒนา
คุณภาพได้ (Spears, 1996: 72) และที่ส าคัญ คือ ภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็นตัวอย่างที่ดีในการมอบอ านาจแกคน  
ซึ่งถือว่าเป็นหลักการส าคัญยิ่งส าหรับภาวะผู้น าแบบนี้ และหลักการดังกล่าวยังตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่น าไปสูการ
ปฏิบัติได (Covey, 2001: 39) ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดประเด็นการวิจัยเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของ
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ภาวะผู้น าของพนักงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทในการปฏิบัติงานตามกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้มีภาวะผู้น าใฝ่บริการเพิ่มขึ้น โดยการผ่าน
โปรแกรมพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และทั้งนี้ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการ  
ที่เป็นผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรทั้งในทางธุรกิจ เพื่อให้เป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น าระดับสูงในองค์กร ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการ
ขยายตัวขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศออกสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ 

2. เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ 2) ด้านการ

บริการ 3) ด้านความนอบน้อม 4) ด้านการตระหนักรู้ และ 5) ด้านความซื่อสัตย์ 
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2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 20 คน และนักศึกษาฝึกงานใน

บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 420 คน จากบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

1) ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ จ านวน 20 คน ได้มาโดยวิธี การเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) 

2) นักศึกษาฝึกงานในบริษัท จ านวน 210 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดร้อยละ 50 
ของจ านวนประชากรทั้งหมดของแต่ละบริษัท 

3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนา จ านวน 35 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
1) การเสรมิสร้างพลังอ านาจ 
2) การบริการ 
3) ความนอบน้อม 
4) การตระหนักรู ้
5) ความซื่อสัตย ์

องค์ประกอบของโปรแกรมการพัฒนา 
1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจงในการใช้โปรแกรม 3) ความ
เป็นมาและความส าคญัของโปรแกรม 4) หลักการของ
โปรแกรม 5) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ  
7) กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและประเมินผล 
 

โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝบ่ริการของนักศึกษาฝึกงานในบรษิัท 
จ าหน่ายเฟอร์นเิจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสิทธิผล 

 

 

ตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการโปรแกรมโดยการทดลองใช้ 

 

สร้างและพัฒนาโปรแกรมภาวะผูน้ าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร ์

 

เฟอร์นิเจอร ์
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้  
1.1 ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  
1.2 ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัดของภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน

บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน โดย
ด าเนินการ ในช่วงระหว่างวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1)  ศึกษาความคาดหวังภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดย
ศึกษาจากผู้ประกอบการธุรกิจบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  

2)  ศึกษาสภาพภาวะผู้น าภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 210 คน โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด  

3)  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ใช้
สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 
 

เมื่อ PNI Modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ 
I = Importance หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่คาดหวัง คือ ระดับความต้องการ 
D = Degree of Success หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
ตัวเลขดัชนีความต้องการสูง แสดงว่ามีความจ าเป็นในการพัฒนามาก 
จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะ

ผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามค่า Modified 
Priority Needs Index (PNI Modified) จากมากไปหาน้อย เพื่อเรียงล าดับองค์ประกอบท่ีมีความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาสูงสุด 3 อันดับ น าไปสร้างรูปแบบและน าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมต่อไป 

2.2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดด าเนินการดังนี้ 

1)  สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น า 
เพื่อก าหนดเป็นองค์ประกอบของโปรแกรม 

2)  สร้างโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียดด าเนินการ ดังน้ี 

2.1)  จัดท ารายละเอียดของโปรแกรม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน เพื่อร่วมกันก าหนด
โปรแกรม โดยด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง
ประชุมบริษัทจ ากัดคิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ จังหวัดสกลนคร 

PNI Modified=(I-D) /D 
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2.2)  ประเมินความเหมาะสมภาพรวมของโปรแกรม โดยน าโปรแกรมการพัฒนาฯ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโปรแกรมเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มร่วมกันก าหนดโปรแกรมในการสนทนากลุ่มอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของโปรแกรม  

ระยะที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทดลองใช้ มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี ้

3.1 ก าหนดการทดลองใช้โปรแกรม โดยทดลองใช้กับนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
จ านวน 35 คน ของบริษัทจ ากัดคิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ จังหวัดสกลนคร 

3.2 ก าหนดแบบแผนการทดลองใช้โปรแกรม โดยก าหนดเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรม (One group pretest-posttest design) (McMillan, 1997: 324) ซึ่งลักษณะแบบแผนการทดลอง 
ดังนี ้
ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง 
 

ประเมินภาวะผู้น าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ทดลอง ประเมินภาวะผู้น าหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
O1 X O2 

 
3.3 ก าหนดระยะเวลาในการทดลองใช้โปรแกรม ก าหนดเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 ณ บริษัทจ ากัดคิงส์เฟอร์นิเจอร์ซิตี้ จังหวัดสกลนคร 
3.4 ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรม 

1)  ประเมินภาวะความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการ โดยท าแบบ 
ทดสอบก่อนการพัฒนา  

2)  ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโปรแกรม ตามระยะเวลาและกระบวนการพัฒนาท่ีก าหนดไว้  
3)  ประเมินภาวะผู้น าใฝ่บริการ ด้านความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจของผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับ

ภาวะผู้น าใฝ่บริการ โดยท าแบบทดสอบหลังการพัฒนาตามโปรแกรมครบตามระยะเวลาที่ก าหนด (3 วัน)  
4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการ

พัฒนา  
5)  ประเมินประสิทธิผลหลังการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษา

ฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
5.1)  เปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท โดยการวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของก่อนและหลังการทดลองใช้ ด้วยการหาค่าที (t-test for Paired-Sample Test) 
5.2)  ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาตามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น า ใฝ่บริการของ

นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยก าหนดความพึงพอใจทั้งภาพรวมและรายด้านจะต้อง มีค่าเฉลี่ย
ของความคิดเห็นอยู่ในระดับ 3.50 ข้ึนไป  

5.3)  ประเมินผลการติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม หลังจากผ่านการพัฒนาไปแล้ว 2 เดือน 
ดังนี ้

(1)  สุ่มสัมภาษณ์ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่เข้า
ร่วมพัฒนา จ านวน 10 คน  

(2)  ประเมินความก้าวหน้า โดยนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าร่วม
พัฒนาทั้ง 35 คน ได้ประเมินตนเองภายหลังการพัฒนาผ่านไป 2 เดือน โดยแบบประเมินที่สร้างจากเนื้อหาใน
โปรแกรมที่ทดลองใช้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ สรุปได้ 5 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) ด้าน

การเสริม สร้างพลังอ านาจ 2) ด้านการบริการ 3) ด้านความนอบน้อม 4) ด้านการตระหนักรู้ และ 5) ด้านความ
ซื่อสัตย์ และทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงาน
ในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มสีรุปผลการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

2.1  ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลโดยรวมมีค่า PNI = 0.19 โดยเรียงล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 1) ด้านการบริการ (PNI=0.29) 2) ด้านความซื่อสัตย์ (PNI=0.27) 3) 
ด้านความนอบน้อม (PNI=0.23) 4) ด้านการตระหนักรู้ (PNI=0.18) และ 5) ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
(PNI=0.03) ตามล าดับ 

2.2  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้องค์ประกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย 1) ช่ือโปรแกรม 
2) ค าช้ีแจงในการใช้โปรแกรม 3) ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 4) หลักการของโปรแกรม 5) 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ 7) กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและประเมินผล ส่วนผลการจัดท า
รายละเอียดของโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบของโปรแกรมมีความ
เหมาะสมดีแล้ว และมีผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุดตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกัน  

3.  ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการโดยทดลองใช้กับนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทคิงส์เฟอร์นิเจอร์ จังหวัดสกลนคร จ านวน 35 คน สรุปผลการทดลอง ดังนี้ 

3.1)  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ก่อนและ
หลังทดลองใช้ โดยรวมหลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกด้าน 

3.2)  ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด และทุกด้านก็มีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน  

3.3)  ผลการติดตามภายหลังการทดลองใช้โปรแกรม หลังจากผ่านการพัฒนาไปแล้ว 2 เดือน สรุปได้ว่า 
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีความก้าวหน้าในการน าภาวะผู้น าใฝ่บริการมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และส่งผลต่อที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันและการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งเห็นได้จากการมีการประสานงานกันดีขึ้น 
รับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้น ช่วยเหลือสนับสนุนกันมากข้ึนและการแต่งกายที่ดีสุภาพ พูดจาไพเราะมากขึ้น ใน
ส่วนของการเงินก็พบว่าผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้ดีละเอียดรอบคอบแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ และผลการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทเฟอร์นิเจอร์ โดยรวมมีความก้าวหน้าของภาวะผู้น าใฝ่บริการหลังการ
พัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความนอบน้อม ด้านการบริการ และด้านความซื่อสัตย์  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ สรุปว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างพลังอ านาจ  ด้านการ
บริการ ด้านความนอบน้อม ด้านการตระหนักรู้ และด้านความซื่อสัตย์ อาจเนื่องมาจากที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
องค์ประกอบจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการที่ได้ศึกษาต่อเนื่องกันมา โดยยึดแนวคิดของ Greenleaf (1997) 
ที่ถือเป็นผู้คิดทฤษฎีภาวะผู้น าใฝ่บริการขึ้นมาในตอนต้น จากนั้นก็มีการพัฒนาและศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานดัง เช่น Page and Wong (1998) ที่สร้างเครื่องมือในการวัดภาวะผู้น าใฝ่บริการโดยมี 12 ด้าน ซึ่งใน
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จ านวนนั้นก็มีด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ด้านการรับใช้ (Servant) หรือการบริการ (Service) ต่อมาในปี 
Russell (2001) ก็น าไปศึกษาวิจัยก็ได้องค์ประกอบเพิ่มขึ้นอีก คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจหรือการมอบอ านาจ 
(Empowerment) นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะของนักวิชาการ เช่น 
Sendjaya and James (2002); Patterson (2003); Dennis and Winston (2003) ; Sergiovanni (1 9 8 4 ) ; 
Dennis (2004) ; Hardin (2003) ; Winston (2004) ; Dennis (2004) ; Dennis and Bocarnea ( 2 0 0 5 ) ; 
Moosbrugger and Patterson (2008) ที่น าเสนอองค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการที่ส าคัญหลายองค์ประกอบและ
ผลการศึกษาของแต่ละท่านก็จะพบว่า มีการเสริมสร้างพลังอ านาจ การตระหนักรู้ ความนอบน้อม การบริการ ความ
ซื่อสัตย์ รวมอยู่ด้วยเช่นกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท้ัง 5 น้ี ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของภาวะผู้น าแบบ
ใฝ่บริการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักการศึกษาและนักวิชาการในประเทศ เช่น จิราวรรณ เล่ง
พานิชย์ (2554: 32) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าใฝ่บริการ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การบริการ 2) การ
เสริมสร้างพลังอ านาจ 3) การไม่เห็นแก่ตัว (Altruism) และ 4) ความนอบน้อม ส่วน ปองภพ ภูจอมจิตร (2555: 90) 
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากองค์ประกอบ
หลักของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเสริมสร้างพลังอ านาจ 2) การบริการ 3) การตระหนักรู้ 
และ 4) ความนอบน้อม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าองค์ประกอบที่ได้จากการสังเคราะห์ครั้งนี้เป็นองค์ประกอบที่มีการ
ศึกษาวิจัยมาแล้ว ตามแต่ละปรากฏการณ์และกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ จึงถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการ  

2. ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1  จากสรุปผลความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีสรุปความต้องการจ าเป็นสูงสุด 3 ด้าน คือ ด้านการบริการ ด้าน
ความซื่อสัตย์ ด้านความนอบน้อม โดยด้านที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาสูงสุด คือ ด้านการบริการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาด้านนี้เป็นส าคัญอันดับแรก และนักศึกษาฝึกงานใน
บริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ก็มีความคิดเห็นว่าสภาพการบริการในปัจจุบันควรได้รับการพัฒนามากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้อง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ทุกๆ องค์กรจึงต้องมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพราะเกิดการแข่งขันกันในทุกๆ ที่ ซึ่งองค์กรทางด้านธุรกิจก็เช่นเดียวกัน หากต้องการให้
องค์กรอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อท่ีจะให้องค์กรสามารถด ารงสถานะอยู่ได้เพราะโลกปัจจุบันนี้
เต็มไปด้วยการแข่งขัน ซึ่งในการท ากิจการต่างๆ น้ัน มักจะต้องมีคู่แข่งในประเภทเดียวกันเสมอ การบริการที่ดีกว่า 
ประทับใจมากกว่า (บริการทุกระดับประทับใจ) ผู้รับบริการหรือลูกค้าล้วนแต่ต้องการการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 
คุณภาพสูง ต้องการได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจากผู้ให้บริการ กล่าวคือ องค์กรหรือหน่วยงานที่แข่งขันกันใน
ประเภทเดียวกัน องค์กรใดดีกว่าในด้านคุณภาพในทุกๆด้านย่อมจะสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้มากกว่า มีผู้มารับ
บริการมากกว่าและมีช่ือเสียงมากกว่าเป็นธรรมดา (ปราชญา กล้าผจัญ และ    ศิริพงษ์ เศาภายน, 2553: 185) 
เช่นเดียวกับ Millett (1954: 397-400) ที่กล่าวไว้ว่า เป้าหมายส าคัญของงานบริการ คือ การสร้างความพอใจในการ
บริการ เช่น ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที และ ความสามารถในการดูแลความเอื้ออาทรเอาใจใส่ผู้รับบริการตาม
ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้รับบริการในแต่ละบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นไปตามแนวคิดของ Greenleaf 
ที่กล่าวว่า “ผู้น าใฝ่บริการ” ต้องให้บริการผู้อื่นก่อน ซึ่งเป็นความรู้สึกท่ีต้องการให้บริการก่อน คือ การแน่ใจว่าความ
ต้องการสูงสุดของผู้อื่นได้รับการตอบสนองแล้วและได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ หรือความสามารถในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อื่น ส่วนด้านความซื่อสัตย์ ที่มีความต้องการพัฒนารองลงมานั้น ก็สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า คุณลักษณะของพนักงานบริษัทที่
ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดนอกจากเรื่องบริการแล้วนั้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกันว่าควรมี
ความซื่อสัตย์ด้วย ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือผู้มารับบริการ และที่ส าคัญมาก คือ ซื่อสัตย์ใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังที่ กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส (2558, ออนไลน์) ที่กล่าวเกี่ยวกับคุณลักษณะของพนักงานที่
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องค์กรต้องการด้านความซื่อสัตย์ (Honesty) ว่าพนักงานที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะนิสัยที่ส าคัญคือความซื่อสัตย์ ต่อ
ตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กรและต่อทุก ๆ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง การยักยอกเงินแม้เพียงบาทเดียวก็เป็น
จุดเริ่มต้นของการทุจริตที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต และความนอบน้อมที่มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาต่ าสุด แต่ก็ถือ
ว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องการพัฒนาเช่นเดียวกัน และก็ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญส าหรับผู้น าใฝ่บริการ น่ันเพราะความ
นอบน้อมเป็นคุณธรรมที่ไม่เน้นการมีเกียรติยศและศักดิ์ศรี ความนอบน้อมมีความจ าเป็นส าหรับผู้บริหารและผู้น า 
เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดการรู้จักรับฟังค าแนะน าจากผู้อื่น มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้อง (Patterson, 
2003: 137) การแสดงความเคารพสิทธิของผู้ร่วมงานและเห็นคุณค่าของการสร้างทีมงานเป็นมิติของการส่งเสริม
และพัฒนาให้องค์กรประสบความส าเร็จ (Dennis, 2004)  

2.2  ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ มีผลการประเมินความเหมาะสมภาพรวมของโปรแกรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดนั้นอาจเนื่องมาจาก ในการด าเนินการดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทั้งในส่วนของการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบด้วย อีกทั้งในส่วนของ
องค์ประกอบของโปรแกรมที่ผู้วิจัยออกแบบไว้ 8 ด้าน คือ 1) ช่ือโปรแกรม 2) ค าช้ีแจงในการใช้โปรแกรม 3) ความ
เป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม 4) หลักการของโปรแกรม 5) จุดมุ่งหมายของโปรแกรม 6) เนื้อหาสาระ 7) 
กระบวนการพัฒนา และ 8) การวัดและประเมินผล ผู้วิจัยก็ได้ด าเนินการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน 
ดังท่ีวิโรจน์ สารรัตนะ (2553 : 140) ให้ทัศนะว่าการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนานั้นผู้วิจัยต้องเน้นการศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นที่จะศึกษาวิจัยหรือท่ีต้องการพัฒนา เพื่อการน าไปสู่การก าหนดเป็นโปรแกรมการ
พัฒนา จึงส่งผลท าให้รายละเอียดของโปรแกรมมีความเหมาะสม 

3. ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทดลองใช้ ที่มีสรุปผล ดังนี้ 1) ผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปโดยรวมหลังการ
ทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่า 
หลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกด้าน 2) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การพัฒนาตามโปรแกรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นเดียวกัน และ 3) ผลการติดตามภายหลงัการทดลองใช้โปรแกรมหลังจากผ่านการพัฒนาไปแล้ว 2 เดือน 
สรุปว่า นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ มีความก้าวหน้าในการน าภาวะผู้น าใฝ่บริการมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันและการให้บริการกับลูกค้า และมีผลการประเมินตนเองของ
นักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โดยรวมมีความ ก้าวหน้าของภาวะผู้น าใฝ่บริการหลังการพัฒนาอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จากผลสรุปดังกล่าวอาจเนื่องมาจากผลการศึกษาวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา โดย
ด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการมาตั้งแต่ระยะที่ 1 ทั้งในส่วนที่ผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ นักศึกษาฝึกงาน
ในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงมีการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในวิธีการสัมภาษณ์ สอบถามความ
คิดเห็นและการสนทนากลุ่ม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้วิธีการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและชิงคุณภาพจึง
ส่งผลให้ได้โปรแกรมที่มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังที่ปรากฏตามผลสรุปการวิจัย ซึ่งการด าเนินการจนได้
โปรแกรมที่มีประสิทธิผลดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2552:     6-7) ที่กล่าวถึง การวิจัยและพัฒนาว่า
มีลักษณะส าคัญ คือ มีการด าเนินงานวิจัยอย่างเป็นวัฏจักรด้วยวิธีการที่เช่ือถือได้  การท าการวิจัยและพัฒนาทุก
ขั้นตอนจะต้องกระท าอย่างพิถีพิถันภายใต้การก ากับติดตม  และตรวจสอบซ้ าหลายครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผลผลิตขั้นสุดท้าย (End of product) ของกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ตรงตามระดับมาตรฐานก่อนการเผยแพร่ไปสู่ผู้ใช้หรือสังคม และญาณภัทร สีหะมงคล (2550: 1) ที่กล่าว
ว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้นอย่างเป็นระบบและน่าเช่ือถือ โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบการท างาน หรือระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนอย่างชัดเจน 
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นอกจากนี้ผลสรุปจากการตรวจสอบประสิทธิผลดังกล่าว ก็อาจเนื่องมาจากการที่ผู้ประกอบการบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ได้มองเห็นความส าคัญของการมีภาวะผู้น าของนักศึกษาฝึกงานด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการให้
ความสนใจและให้ความร่วมมือท้ังในการตอบแบบสอบถาม การให้ข้อมูลส าคัญ และให้ความอนุเคราะห์ ร่วมมือ ให้
พนักงานได้ตอบแบบสอบถามและร่วมพัฒนาตามโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการศึกษาความคาดหวังใน
การพัฒนา ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งก็ถือเป็นส่วน
ส าคัญที่ส่งผลให้ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้เช่นกัน ดังที่  วาโร เพ็ง
สวัสดิ์ (2551: 6-7) ที่กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาท่ีมีลักษณะที่ดี จะมุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้ต้องการใช้ผลการวิจัย
และพัฒนา จุดเน้นส าคัญของการวิจัยและพัฒนา คือ การด าเนินการวิจัยที่จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลผู้ประสงค์จะน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้งาน  และ/หรือประกอบการตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่มีอยู่ในหน่วยงาน องค์การหรือชุมชน ดังนั้น ในการออกแบบการวิจัยและพัฒนาจึงมักก าหนดให้ผู้ที่คาด
ว่าจะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนาด้วย  ทั้งนี้นอกจากจะ
เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในการท าวิจัยและพัฒนาร่วมกับนักวิจัยแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการยอมรับและการ
น าผลิตภัณฑ์ไปใช้อีกด้วย และในส่วนรายละเอียดของโปรแกรมก็ได้ก าหนดส่วนประกอบที่ส าคัญนอกจากช่ือเรื่อง
แล้ว เช่น ค าช้ี แจงในการใช้โปรแกรม ความเป็นมาและความส าคัญของโปรแกรม หลักการของโปรแกรม 
จุดมุ่งหมายของโปรแกรม เนื้อหาสาระ กระบวนการ พัฒนาและการวัดและประเมินผล ซึ่งแต่ละส่วนก็ผ่านขั้นตอน
กระบวนการวิจัยมาอย่างเป็นระบบ ดังที่ Dressler (1998: 134-155) ที่กล่าวว่า การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา 
เป็นการออกแบบท่ีพิจารณาครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของหลกัสูตร วิธีการพัฒนา เนื้อหาสาระ
ของการพัฒนา และกิจกรรมของหลักสูตร ซึ่งการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาจะต้องมีความชัดเจนและสามารถ
น าไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้โดยตรง  
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1  ควรมีการส่งเสริมการน าโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัท
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นผลจากการวิจัยครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพนักงานทุก
ระดับชั้นในหน่วยงานหรือองค์กรทางธุรกิจตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละแห่ง  

1.2  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ได้นวัตกรรมการพัฒนาภาวะผู้น า คือ โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น าใฝ่
บริการของนักศึกษาฝึกงานในบริษัทจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก าหนดแนวคิดการวิจัยจาก
พื้นฐานภาวะผู้น าในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม จึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลซึ่งผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ หากแต่ต้องปรับแก้ในส่วนของเง่ือนไขของระยะเวลาหรือรายละเอียดตามความ
เหมาะสม  
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการท าวิจยัฐานราก (Grounded theory) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกับองค์กรธุรกิจที่มผีลงานท่ีเปน็เลิศ
ในการบริหารจัดการธุรกิจจนประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของคนท้ังประเทศและทั่วโลกจากการใช้โปรแกรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 
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