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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ 2) 
ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ และ 3) ตรวจสอบคานํ้าหนักองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย และตัวบงชี้ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน400คน ที่ ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอนโดยใช
แบบสอบถามเปนมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อม่ัน 0.989 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณาและสถิติ
อางอิงโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี (1) ตัวบงชี้มีความเหมาะสมเพื่อคัดสรรไวใน
โมเดล โดยมีคาเฉล่ียเทากับหรือสูงกวา 3.00 และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20%  (2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยมีคาไค-สแควร (2) เทากับ 24.17 คาองศาอิสระ (df) เทากับ 30 คานัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value) เทากับ 0.76 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (GFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแก
แลว (AGFI) เทากับ 0.97 และคาความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร  (RMSEA) เทากับ 0.00และ (3) 
องคประกอบหลักมีคานํ้าหนักองคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.70 ทุกองคประกอบองคประกอบยอยและตัวบงชี้มีคานํ้าหนัก
องคประกอบสูงกวาเกณฑ 0.30 ทุกองคประกอบยอยและทุกตัวบงชี ้

คําสําคัญ: ตัวบงชี้, ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตน, ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Abstract 

The objectives of this research were as follows: 1) to study the appropriateness of indicators of 
global leadership of School Administrators  for selecting in structural model, 2) to test the congruence of 
developed model, and 3) to investigate the factor loading of  major factor, minor factor, andindicator. Data 
were collected by using the 5 level rating scale with reliability coefficient 0.989 from 400 
administratorsamples in the Office of the Basic Education Commission, selected by Multi-stage Sampling. 
Data were analyzed by using descriptive statistic, and inferential statistic by statistical program and LISREL 
Program. The research findings were as for: (1) The global leadership indicators, the average value and 
distribution coefficient for selecting in the structural model, as being appropriate as specified criterion: the 
average value was equal to or more than 3.00, and distribution coefficient was equal to or lower than 20%.  
(2) the developed the causal model of global leadership indicators in Basic School, consisted of congruence 

with empirical data, the Chi-square (2)  = 24.17, and Degree of Freedom (df) = 30, P-value = 0.76, GFI = 
0.99, AGFI = 0.97, and RMSEA = 0.00. and, (3) the major factor had factor loading was higher than 0.70 in 
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every factor.The minor factor and indicator had factor loading in higher level than the criterion as 0.30 in 
every factor and indicator. 
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ความสําคัญของปญหา 
ในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมโลกซ่ึงเรียกวา โลกาภิวัตน (globalization) หรือโลกไรพรมแดน  

เปนตัวผลักดันและเรงใหเกิดกระแสของการเปล่ียนแปลงในทุกภาคสวนของสังคม กระแสโลกาภิวัตน ผลักดันใหทุกประเทศตอง
มีการเปล่ียนแปลงวิธีการคิดที่สรางสรรคและพัฒนายุทธศาสตรหลักๆ ของประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง โดยการกําหนดยุทธศาสตรวิสัยทัศนโลกที่ชัดเจนในเวทีระดับโลก และองคการตองปรับเปล่ียนการ
พัฒนาตัวเอง ไปสูการเปนองคการที่ขับเคล่ือนดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมอยางตอเน่ือง พรอมกับการ
ปรับเปล่ียนยุทธศาสตร และวัฒนธรรมการทํางานจากบริบทของสังคมภายในประเทศ เปนบริบทของสังคมโลก จึงจะสามารถ
กาวขึ้นจากการเปนเพียงองคการผูสงออกไปสูองคการขามชาติ (พิเชษฐวงศเกียรติ์ขจร,2553)จุดเนนของการพัฒนาจึงมุงที่
คุณภาพของคนเปนหลัก คนจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา ซ่ึงกระบวนการพัฒนาคนน้ัน ตองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือใน
การพัฒนา การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆในสังคมได เป น
กระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆตลอดชวงชีวิต ยังมีนักการศึกษาที่กลาววา การศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนามนุษย เน่ืองดวยการศึกษาเปนกระบวนการอันสําคัญในการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาประเทศได เปนอยางดี 
(Michael, 1999) 

การบริหารงานของผูบริหารในสังคมยุคโลกาภิวัตน ซ่ึงเปนสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารจะตองมี
ความรู มีภาวะความเปนผูนํา ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงภาพในอนาคตที่เปนไปไดจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนที่ผูบริหารจะตองมี 
เพื่อที่จะพัฒนาองคกรและพัฒนางานใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนใหได การพัฒนาภาวะความเปนผูนําน้ันจะทําให
องคการเกิดประสิทธิผลขึ้นในการทํางานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหบุคลากรตองทํางานใหสูง
กวาเกณฑมาตรฐานจะตองมีการสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดี จะตองมีการสรางทีมงาน
เพื่อใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ถาผูนําองคการไมมีภาวะความเปนผูนําจะทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันของคน
ทั้งองคกร (สัมฤทธ์ิ กางเพ็งและประยุทธ  ชูสอน,2557)น่ีคือคุณลักษณะที่สําคัญอยางหน่ึงของผูนํา ซ่ึงจะทําอยางน้ีไดก็ตองมี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตองส่ือสารความคิดและแนวคิดใหเปนที่รับรูเขาใจรวมกันเปน
ผลสําเร็จ มีสวนรวมในการพัฒนาองคการ ผูนําจะตองกลาเปล่ียนและตองการที่จะเปล่ียนในส่ิงที่ไมดีใหดีขึ้น และตองกลาเส่ียง
และที่สําคัญคือตองกลาคิดนอกกรอบ (think out of the box) กลาคิดออกจากกรอบเดิมๆ ใหได ถายังจําเจอยางกับกรอบ
เดิมๆ ก็เปนผูนําไดยาก เชนเดียวกันกับผูบริหารสถานศึกษาจะตองใสใจที่จะดูแลคุณภาพของนักเรียนและครู รวมทั้งการบริหาร
ไปพรอมๆ กันเพราะถูกบังคับวาจะตองใสใจในผลลัพธของสถานศึกษาในโรงเรียนน้ัน ๆ ทําใหผูบริหารการจะตองวางยุทธศาสตร
ของโรงเรียนรวมกับครู รวมกับผูบริหารการศึกษา และรวมกับนักเรียนจะเปนกระบวนการที่ขับเคล่ือนอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับ
หองเรียน โรงเรียนจนถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนจึงเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับผูบริหารสถานศึกษาในสังคมยุคปจจุบันโดยภาวะผูนําแบบ
โลกาภิวัตนไดเริ่มมีการศึกษาอยางจริงจังตั้งแตทศวรรษที1่990 เปนตนมาโดยการวิเคราะหเก่ียวกับสมรรถนะที่จะฝาภาวะวิกฤต
สูความสําเร็จจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการ เชน Bird and Osland (2004); Jokinen (2005); Mendenhall 
(2001); Mendenhal and Osland (2002); Osland (2008); Osland et al.(2012) พบวา กลุมนักสังคมวิทยา (social 
scientists) ไดวิเคราะหสมรรถนะความมีประสิทธิผลของภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนมากกวา 160 สมรรถนะไดขอคนพบวา มี
หลายสมรรถนะที่มีแนวคิดคาบเก่ียวหรือทับซอนกัน (overlap) แตสวนใหญจะมีความหมายแยกจากกันชัดเจน(Jokinen, 2005; 
Osland, 2008)ภาวะผูนําของผูบริหารจึงมีความสําคัญตอการสรางบูรณาการใหเขากับปรัชญา นโยบาย แผนงานและโครงการ
ของสถานศึกษาและปฏิบัติตามส่ิงเหลาน้ันจนบังเกิดผลแตจากการจัดการศึกษาที่ผานมายังไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพซ่ึงมีสาเหตุสําคัญประการหน่ึงคือผูนําที่ไมสามารถปรับกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ,2557) เน่ืองจากภาวะผูนําเปนลักษณะของการมองอนาคต 
(future-oriented) ในขณะที่การบริหารหรือการจัดการจะเนนกิจกรรมที่เปนการมุงปจจุบันมากกวา (present-oriented) 
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นักวิชาการสวนใหญตางมีแนวคิดสอดคลองกันวาผูบริหารหรือผูจัดการที่ประสบผลสําเร็จในองคการปจจุบันลวนตองเก่ียวของ
กับการนําทั้งส้ิน (Muchinsky, 2003; Yukl, 2002) 

ดังน้ัน เม่ือตองการรูองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี้ของภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนมีอะไรบาง เพื่อใช
เปนแนวในการวัดระดับภาวะผูนํา หรือเปนแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําดังกลาว จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
เปนโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ขึ้น ซ่ึงในประเทศไทยยังไมมีการพัฒนาโมเดลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานในบริบทที่เหมาะสมใน
ประเทศไทย ซ่ึงผลของการวิจัยจะเปนประโยชนตอสถาบันการศึกษาในการนําโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้น้ีไปใช
เพื่อบงบอกถึงภาวะผูนํา และเปนแนวทางในการเสริมสรางภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตน ตลอดจนนําไปพัฒนาตอยอด หรือใชใน
การกําหนดนโยบาย หรือยุทธศาสตร และวางแผนพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน หรือหนวยงานเก่ียวของ
ตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบงชี้เพื่อคัดสรรไวในโมเดลความสัมพันธเชิง
โครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2) ทดสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ และ3) ตรวจสอบคานํ้าหนัก
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวบงชี ้
สมมติฐานการวิจัย 

โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางที่ใชในการวิจัยน้ี เปนผลจากการสังเคราะหองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และ
ตัวบงชี้จากทฤษฎีและผลงานวิจัยรวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหลากหลายทาน เชน Bird and Osland (2004); Jokinen 
(2005); Mendenhall (2001); Mendenhal and Osland (2002); Osland (2008); Osland et al.(2012) เปนตนและจาก
ผลการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา งานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนําและมีวัตถุประสงคเดียวกันจะมีผลการวิจัยเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย เชน ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อาภารัตน ราชพัฒน
(2554) ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไกศิษฏเปลรินทร 
(2552) เรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเชวงศักดิ์พฤกษเทเวศ (2553) 
เรื่ องการพัฒนาตั วบ งชี้ ภ าวะ ผู นําการ เป ล่ียนแปลงของ ผูบริหารมหา วิทยา ลัยเอกชนในประ เทศไทยและของ 
ชีวิน ออนละออ (2553)เปนตน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกําหนดสมมุติฐานการวิจัยดังน้ี(1) ตัวบงชี้ที่ใชในการวิจัยมีความเหมาะสมสําหรับ
โมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีคาเฉล่ียเทากับหรือสูงกวา 3.00 และมีคาสัมประสิทธ์ิการกระจายเทากับหรือต่ํากวา 20% (2) โมเดล
ความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การ ศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ านที่ พั ฒนาขึ้ น จ ากทฤษฎี แ ละผล ง าน วิ จัย มี ค วามสอด คล อ ง กับข อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั กษ  โ ด ย 
คาไควสแควไมมีนัยสําคัญหรือคา P สูงกวา 0.05 คา GFI และคา AGFI สูงกวา 0.90 และคา RMSEA นอยกวา 0.08 และ  
(3) คานํ้าหนักองคประกอบขององคประกอบหลักเทากับหรือสูงกวา 0.70  องคประกอบยอยและตัวบงชี้มีคาเทากับหรือสูงกวา 
0.30 
ขอบเขตของการวิจัย 

องคประกอบหลัก และองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลักของภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนที่เปนผลจาก
การศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัย รวมทั้งทัศนะของนักวิชาการหลากหลายทาน ได กําหนดเปนกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย 
(conceptual framework)ในครั้งน้ี มีดังน้ี1)องคประกอบหลักดานการมีความรูในระดับสากลมี 4 องคประกอบยอย ไดแก 
(1)  มีความรูดานวัฒนธรรม (2) มีความสามารถจัดการความรู (3) มีความสามารถทางสติปญญา (4) มีความสามารถดาน
เทคโนโลยี  2)องคประกอบหลักดานการมีทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตน มี 4 องคประกอบยอย ไดแก (1) คิดเชิงบวก  (2) มี
ความสามารถในการคิดเชิงซอน  (3) มีความยืดหยุนทางปญญา  (4) มีความฉลาดทางอารมณ  3) องคประกอบหลักดานการมี
ทักษะความสัมพันธกับผูอื่นมี  4 องคประกอบ ไดแก (1) มีการส่ือสารอยางสรางสรรค  (2) มีการสรางความไววางใจ  (3) มี
การสรางเครือขาย  (4) มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน4)องคประกอบหลักดานการมีทักษะเชิงระบบ มี  4 องคประกอบยอย ไดแก 
(1) มองภาพรวมทั้งระบบ  (2) มีการบริหารโดยวงจรคุณภาพ  (3) มีการทํางานแบบบูรณาการ  (4) มีความสามารถในการ
สังเคราะห 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research)  มีจุดมุงหมายเพื่อสรางและพัฒนาตัวบงชี้โดยใชนิยามเชิง

ประจักษ  (empirical definition) เปนนิยามที่นักวิจัยกําหนดตัวแปรยอยและวิธีการรวมตัวแปรยอยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัย
เปนพื้นฐาน ตามทัศนะของนงลักษณ วิรัชชัย (2545)  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557 จํานวน 31,770คน(ศูนยปฏิบัติการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2557) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random 
sampling)เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน คือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 2)  แบบสอบถามเก่ียวกับระดับภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) จําแนกเน้ือหาตาม
องคประกอบหลักและองคประกอบยอยมีขอคําถามจํานวน 109 ขอมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.989 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนาเพื่อหาคาการแจกแจงความถี่ คารอยละ ในการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามและการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิการกระจาย ของตัวบงชี้ภาวะผูนํา
แบบโลกาภิวัตนสวนสถิติภาคอางอิงใชในการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันการวิเคราะหความตรงเชิง
โครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรมลิสเรลเพื่อการวิเคราะห
โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Linear Structural Relationship: LISREL)  
สรุปและอภิปรายผล  

1. ความเหมาะสมของตัวบงช้ีเพื่อคัดสรรไวในโมเดล   จากผลการวิจัยพบวาคาเฉล่ียมีคาเทากับหรือมากกวา 3.00 
และคาสัมประสิทธ์ิการกระจายมีคาเทากับหรือต่ํากวา 20 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่กําหนดไว เปนผลเน่ืองจาก  เหตุผล
สําคัญดังน้ีคือ  ประการแรก การพัฒนาตัวบงชี้ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการนิยามเชิงประจักษ (empirical  definition)  กลาวคือ    
เปนนิยามที่มีลักษณะใกลเคียงนิยามเชิงทฤษฎี  ที่ผูวิจัยกําหนดไววา  ตัวบงชี้ประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร  และกําหนดรูปแบบ
วิธีการ รวมตัวแปรใหไดตัวบงชี้  โดยมีทฤษฎี  เอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยเปนพื้นฐาน  และอาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
จึงทําใหสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   สอดคลองกับแนวคิดของ  นงลักษณ  วิรัชชัย (2545)  ที่ไดสรุปแนวคิดของ Blank  (1992) ; 
Johnstone(1981)  ; Burstein , Oakes &Guiton(1992)  เก่ียวกับการนิยามตัวบงชี้การศึกษาสามวิธี  โดยวิธีที่สาม  การพัฒนาตัว
บงชี้การศึกษาโดยใชการนิยามเชิงประจักษ (empirical  definition)   เปนลักษณะการนิยามที่มีความใกลเคียงกับการนิยามเชิงทฤษฎี  
เพราะเปนการนิยามที่นักวิจัยกําหนดวาตัวบงชี้ประกอบดวยตัวแปรยอยอะไร  และกําหนดรูปแบบวิธีวิธีการรวมตัวแปรใหไดตัวบงชี้  
โดยมีทฤษฎี  เอกสารงานวิจัยเปนฐาน  แตการกําหนดนํ้าหนักของตัวแปรแตละตัวที่นํามารวมกัน  อาศัยการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  การนิยามแบบน้ีมีความเหมาะสมและเปนที่นิยม   ประการที่สองการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้  อาศยัยกรอบแนวคิด
ทฤษฎี  กับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ  สอดคลองกับ  วิโรจน  สารรัตนะ (2554)  ที่ใหทัศนะไววา  เก่ียวกับการพัฒนาตัวบงชี้วา   การ
ตรวจสอบคุณภาพตัวบงชี้ภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฎีมีความสําคัญมาก  เพราะหากการพัฒนาตัวบงชี้  เริ่มจากกรอบแนวคิดทฤษฎี
ที่ขาดคุณภาพ  ไมวาจะใชวิธีการทางสถิติดีอยางไร  ผลที่ไดจากการพัฒนายอมขาดคุณภาพไปดวย  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
สมใจ  อุดมศรี  (2554)  ที่พัฒนาตัวบงชี้การกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยตัวบงชี้ประกอบดวย  
การบริหารแบบมีสวนรวม  การบริหารจัดการตนเอง  การพัฒนาบุคลากร  การประกัน ที่ใชหลักการดังกลาวในการกําหนดตัวบงชี้เพื่อ
การวิจัยแลวพบวาตัวบงชี้ตางมีความเหมาะสมเพื่อคัดสรรไวในโมเดลทุกตัว 
 2. การทดสอบโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงช้ีภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่พัฒนาข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษจากผลการวิจัย
พบวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก มีคาไค-สแควร (Chi-square) เทากับ 24.17คาความนาจะเปนเทากับ .76 ที่
องศาอิสระเทากับ 30 (df = 30) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) เทากับ 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 
(AGFI) เทากับ .97 และดัชนีคาความคลาดเคล่ือนในการประมาณคาพารามิเตอร(root mean square error of approximation)
เทากับ .00น้ันแสดงวา ในบริบทการบริหารศึกษาไทย มีการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีภาวะผูนําแบบ
โลกาภิวัตน จึงมีการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นไดจากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษที่เก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยางวามีความสอดคลองกับโมเดลตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัย ดังจะเห็นไดจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 
2559 – 2562) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (2559) ที่มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนโดยจัดอบรมผูบริหารการศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณลักษณะสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน เชน การฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสําหรับผูบริหาร
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การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา นอกจากน้ียังจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผูนําในยุคโลกาภิวัตนไวในหลักสูตรฝกอบรมผูบริหาร
สถานศึกษากอนเขาสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สอดคลองกับแนวคิดของMuchinsky (2003); Yukl (2002)ให
ทัศนะวา ภาวะผูนําเปนลักษณะของการมองอนาคต (future-oriented)ในขณะที่การบริหารหรือการจัดการจะเนนกิจกรรมที่เปนการ
มุงปจจุบันมากกวา (present-oriented) นักวิชาการสวนใหญตางมีแนวคิดสอดคลองกันวาผูบริหารหรือผูจัดการที่ประสบ
ผลสําเร็จในองคการปจจุบันลวนตองเก่ียวของกับการนําทั้งส้ินและ Jokinen(2005); Osland (2008)ใหแนวคิดวา เม่ือกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปล่ียนแปลงและการแขงขันกันอยางสูงจะเห็นไดจากปญหาและสภาพของวิกฤตการณทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอม ผูนําองคการจึงมีบทบาทสําคัญไมเพียงผลักดันใหมีการเปล่ียนแปลงเทาน้ันแตตองมีวิธีให
การเปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไวโดยสามารถจัดการกับความขัดแยงและการตอตานไดอยางเหมาะสมเน่ืองจากการ
เปนผูนําหรือภาวะผูนําน้ันบุคคลซ่ึงเปนกลไกสําคัญยิ่งในการที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวเราไมสามารถที่
จะตัดสินจากแครูปลักษณภายนอกเทาน้ันแตภาวะผูนํายังมีความสัมพันธในแงของความรวมมือระหวางบุคคลกับกลุมหรือระหวาง
กลุมและกลุมรวมทั้งทักษะในการบริหารจัดการเพื่อนําพาองคการไปสูความสําเร็จ 

3. คาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ในกรณีองคประกอบหลักในโมเดลความสัมพันธเชิงโครงสรางตัวบงชี้
ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลจากการวิจัยพบวา
องคประกอบหลักมีคานํ้าหนักองคประกอบเปนบวก และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกองคประกอบหลัก โดยเรียงลําดับ
คานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ การมีทักษะเชิงระบบ (0.98)  การมีทักษะความสัมพันธกับผูอ่ืน (0.95) การมี
ทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตน (0.90)  และการมีความรูในระดับสากล (0.75) แสดงใหเห็นวา องคประกอบหลักเหลาน้ีมีความสําคัญ
พอที่จะบงบอกถึงภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ี
เน่ืองจากการมีทักษะเชิงระบบเปนคุณลักษณะของผูนําในอนาคตที่ตองมองการบริหารองคการแบบภาพรวมทั่วทั้งองคการอยาง
สอดคลองกัน โดยกําหนดภาพความสําเร็จขององคการในภาพรวมไวอยางครอบคลุม กิจรรมตางๆสอดคลองบูรณาการกัน เนน
กระบวนการทํางานอยางเปนระบบในเชิงสังเคราะหไมแยกสวน นําทฤษฎีสูการปฏิบัติในลักษณะการสังเคราะหอยางบูรณาการ 
ตามทัศนะของ Gitsham (2008) และ Executive Leadership Development Center  (2013) การมีทักษะความสัมพันธ
กับผูอื่นเปนคุณลักษณะภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนที่ตองมีทักษะความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน หรือความสามารถในการสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนเปนองคประกอบหลักสําคัญ ตามทัศนะของ Osland (2008) การมีทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตนเปนคุณลักษณะ
ของผูนําแบบโลกาภิวัตนที่จะตองมีความเขาใจอยางชัดเจนเปดใจกวาง มีทัศนคติที่ดีคิดบวก และการยอมรับความหลากหลาย
ของคานิยม วัฒนธรรมโดยไมตัดสินโดยใชทัศนคติสวนตัว มีความกลาตัดสินใจ เปดใจกวางยอมรับประสบการณผูอ่ืน ตามทัศนะ
ของ Bueno & Tubbs (2004) Jokinen (2005)  Caligiuri (2006) และการมีความรูในระดับสากลเปนอีกคุณลักษณะของผูนํา
แบบโลกาภิวัตนหรือผูนํายุคใหมที่จะตองรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก  ความสามารถในการมองภาพรวม  ความฉลาดเปดใจ
กวาง การคิดเชิงซอน การแยกแยะขอเท็จจริง การสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน การพูดเชิงวิพากษ มีความยุติธรรม และการเนน
ความสําเร็จตามเปาหมาย ตามทัศนะของ McCracken (2009) Mendenhall et al. (2013) 

สําหรับคานํ้าหนักองคประกอบยอยของแตละองคประกอบหลัก ขอนํามาอภิปรายผลแยกแตละ
องคประกอบหลักดังน้ี  

3.1.  องคประกอบหลักการมีความรูในระดับสากล (GK) ผลการวิจัยพบวา น  หนักองคประกอบมีคาเปนบวก มีคา
ตั้งแต  0.79– 0.97  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา และตัวบงชี้จํานวน 31 ตัว มีคานํ้าหนักองคประกอบอยูระหวาง 

0.43– 0.99  และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  .01) แสดงใหเห็นวาท ั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในสภาวะปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนใหผูบริหารไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในเรื่อง
ความรูใหมๆ ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน นอกจากน้ี เน่ืองจากในปจจุบันเปนยุคสังคมความรูที่มีการ
เปล่ียนแปลงและส่ือสารขอมูลถึงกันอยางรวดเร็ว ดังน้ัน ผูนําจะตองเปนผูที่มีความรอบรูอยางกวางขวาง และมีความรู
ความสามารถใหทันกับการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วน้ันจึงจะสามารถนําองคการไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับ Goldsmith et al. (2003) ที่ไดกลาวถึงความรูในระดับสากลวาผูนําแหงอนาคตตองคิดถึงภาพรวม
โลก ตองศึกษาทําความเขาใจเศรษฐศาสตรมหภาค รูทันกฎหมายและการเมืองประเทศอ่ืนๆดวยในขณะเดียวกันผูนําจะตอง
เปล่ียนมุมมองใหเปนไปในลักษณะที่ตนเองเปนเพียงพลเมืองหรือประชากรคนหน่ึงของโลกที่มีการขยายตัวทั้งวิสัยทัศนและ
คานิยมที่สําคัญสําหรับอนาคต ไดแก การคาระหวางประเทศและการบูรณาการเทคโนโลยีระดับโลก (global trade and 
integrated global technology) เชนเดียวกับ McCracken (2009); Stetson University (2013) ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
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มีการความรูในระดับสากล (global knowledge) ไววาเน่ืองจากในยุคที่สังคมหรือขอมูลที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ัน 
ผูนําจะตองมีความรูความสามารถใหทันกับการเปล่ียนแปลงและจะตองเปนผูที่มีความรอบรูอยางกวางขวาง 

 3.2. องคประกอบหลักการมีทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตน (GM) ผลการวิจัยพบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปน
บวก มีคาตั้งแต  0.76– 0.86  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  และตัวบงชี้จํานวน 29 ตัว มีคานํ้าหนักองคประกอบ

อยูระหวาง .31 - .99 และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  .01) แสดงใหเห็นวาทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทัศนคติถือเปนปจจัยหรื
องคประกอบสําคัญที่จะบงชี้ทิศทางหรือแนวโนมในการตัดสินใจหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย ดังน้ัน ทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตน
จึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะบงชี้ความเปนผูนําแบบโลกาภิวัตนที่ตองอาศัยทั้งความสามารถในการคิดเชิงซอน คิดเชิงบวกมีความ
ฉลาดทางอารมณและมีความยืดหยุนทางปญญา สอดคลองกับ McCracken (2009) กลาวถึง ความสามารถในการคิดเชิงซอน 
(cognitive complexity) วาเปนลักษณะทางจิตวิทยาที่บงชี้ความซับซอนของกรอบและทักษะการรับรูของบุคคลเก่ียวของกับ 
“จํานวนของโครงสรางทางจิต” ที่สามารถมองหลายมุมมอง คือ ความตระหนักรู ในสถานการณ  (situational 
awareness) ความตระหนักถึงความเชื่อมโยง(connective awareness)และการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ(reflective 
judgment)ซ่ึงเปนการพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ เปนความสามารถในการสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจของคนๆ 
หน่ึง และคําถามที่ลึกซ้ึงเปนรากแหงสมมติฐานและแรงจูงใจ เปนส่ิงที่ยากมากที่สุดสําหรับผูนํา แตเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งเม่ือ
ทํางานขามวัฒนธรรมที่แตกตาง ผูนําแบบโลกาภิวัตนจะตองสามารถมองเห็นชองทางในการพิจารณาของตนเอง และของคนอ่ืน
เปนรูปโดยสถานการณ โมเดลทางจิตใจ วัฒนธรรม และไมมีอคติ และแนวคิดของ Caligiuri (2006); Konyu-Fogel (2011) ที่
ใหทัศนะไวสอดคลองกันวา รูปแบบและวิธีการคิดเชิงบวกเปนวิธีคิดที่มีทัศนคติสามารถมองเห็นความเปนไปได (can do 
attitude) มองปญหาใหเปนโอกาสทําความยากลําบากใหเปนบันไดของความสําเร็จคิดมองภาพรวมการดําเนินงานมากกวาคิด
หรือมองแบบแยกสวนการมองเห็นภาพรวมการดําเนินงานตลอดทั้งป มองเห็นแนวทางการขับเคล่ือนของโครงการตั้งแตตนจน
จบ ไมมองเรื่องเล็กๆ นอยๆ แตมองภาพความเชื่อมโยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภาพรวม เปนการคิดมองเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ในหลายๆ มิติมองทั้งในแงบวกและแงลบ ไมมองมุมเดียว 

 3.3. องคประกอบหลักการมีทักษะความสัมพันธกับผูอื่น (IS) ผลการวิจัยพบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคา
เปนบวก มีคาตั้งแต  0.68– 0.90  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  และตัวบงชี้จํานวน 26 ตัว มีคานํ้าหนัก

องคประกอบอยูระหวาง .30 - .97 และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  .01) แสดงใหเห็นวาทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการอยูรวมกันใน
สังคมที่มีความแตกตางกันทั้งดานวัฒนธรรม และความหลากหลายในดานเชื้อชาติในยุคปจจุบันส่ิงสําคัญจะตองมีความเอ้ือเฟอ
เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน มีการสรางเครือขายการทํางานรวมกัน ตลอดจนมีการติดตอส่ือสารในเชิงสรางสรรคและมีความ
ไววางใจซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน ส่ิงที่ผูนําในยุคปจจุบันตองตระหนักเพื่อสรางประสิทธิผลในการปฏิบัติงานคือความสัมพันธอันดีเพื่อ
นําไปสูการรวมมือกันในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลาย
ทาน เชน Bird and Osland (2004)ไดกลาวถึงทักษะความสัมพันธกับผูอ่ืนน้ัน ความไววางใจ (trust) ถือเปนองคประกอบที่
สําคัญที่จะนําไปสูความสัมพันธทางบวกระหวางทีมงานหรือกลุม Northouse (2012) ที่กลาววา การส่ือสารเปนปจจัยสําคัญใน
การดํารงชีวิตมนุษยจําเปนตองติดตอส่ือสารกันอยูตลอดเวลา  การส่ือสารจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงนอกเหนือจาก
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย   Stetson University (2013) ไดอธิบายถึงความสําคัญของการส่ือสารอยางสรางสรรค
ในยุคโลกาภิวัตนวา การที่บุคลากรทุกระดับจะประสานงานใหความรวมมือในการทํางานกับทีมงานและสรางผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพน้ันปจจัยความสําเร็จประการหน่ึงคือเกิดจากความรูและทักษะของแตละบุคคลในเรื่องการส่ือสาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงในปจจุบันสภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันกันสูงลักษณะและบุคลิกเฉพาะตัว Executive 
Leadership Development Center (2013) ที่อธิบายวา การส่ือสารอยางสรางสรรคเปนกระบวนการสรางความเขาใจ
ทางบวกแบบสองทางระหวางผูส่ือสารและผูรับสารเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของงาน 

 3.4. องคประกอบหลักการมีทักษะเชิงระบบ (SS)ผลการวิจัยพบวา นํ้าหนักองคประกอบมีคาเปนบวก มีคา
ตั้งแต  0.79– 0.89  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา  และตัวบงชี้จํานวน 23 ตัว มีคานํ้าหนักองคประกอบอยู

ระหวาง .34 - .95 และมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  .01)แสดงใหเห็นวาทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทักษะเชิงระบบถือเปนพฤติกรรม
สําคัญที่ผูนําตองแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารองคการแบบมองภาพรวมทั่วทั้งองคการอยางสอดคลองกัน โดยกําหนด
ภาพความสําเร็จขององคการในภาพรวมไวอยางครอบคลุม กิจรรมตางๆสอดคลองบูรณาการกัน เนนกระบวนการทํางานอยาง
เปนระบบในเชิงสังเคราะหไมแยกสวน นําทฤษฎีสูการปฏิบัติในลักษณะการสังเคราะหอยางบูรณาการซ่ึงสอดคลองกับการนําใน
ยุคโลกาภิวัตนที่ผูนําตองทํางานแบบสังเคราะหอยางบูรณาการโดยอาศัยวงจรคุณภาพ  และมองภาพรวมทั้งระบบ  ดังที่ 
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Gitsham (2008) ใหแนวคิดเก่ียวกับการมองภาพรวม (holistic perspective) ทั้งระบบวาหมายถึง แนวคิด (concepts) หรือ
มุมมอง (views) ที่เนนใหความสําคัญกับองคประกอบการทํางานแตละสวนในลักษณะการสังเคราะห(synthesis) ความสัมพันธ
เชิงพหุ (multiple relationships) ระหวางองคประกอบตางๆใหเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางบูรณาการ (integrated) เชน 
การมองเห็นภาพรวมทั้งระบบเหมือนเราอยูบนดาวเทียมแลวมองเห็นโลกทั้งใบทําใหสามารถในการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีสูการ
ปฏิบัติ (theory-practice nexus) มองอยางครบวงจรมองเหตุการณที่เกิดขึ้น และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยงจะชวยให
สามารถทําเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย (simplification) และยังไดใหทัศนะเก่ียวกับการทํางานแบบบูรณาการ (integrated) วา
เปนการดําเนินงานแกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมองภาพรวมการทํางานทั้งระบบที่เปนในลักษณะ
การสังเคราะห (synthesis) เปนการทํางานที่ไมใชแยกสวนหรือพิจารณาเฉพาะฝายใดฝายหน่ึงเทาน้ัน เน่ืองจากปญหาทุกอยาง 
มีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกันจนไมสามารถแยกออกจากกันได ซ่ึงผูนําควรมีความสามารถในดานน้ี โดยอาศัยวงจร PDCA จะ
ไมไดหยุดหรือจบลง เม่ือหมุนครบรอบ แตวงลอ PDCA จะหมุนไปขางหนาเรื่อยๆ โดยจะทํางานในการแกไขปญหาในระดับที่
สูงขึ้น ซับซอนขึ้นและยากขึ้น หรือเปนการเรียนรูที่ไมส้ินสุดซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาของการพัฒนาอยางตอเน่ือง (continuous 
improvement) (Konyu-Fogel, 2011) 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยดังกลาว มีขอเสนอแนะหลัก 2 ประการ คือ ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
และขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาที่ควรศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตดังตอไปน้ี 

1. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน โดยภาพรวมควรสงเสริมใหนําโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปใชเปน
แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได ทั้ง
ในระดับองคประกอบหลัก องคประกอบยอย และระดับตัวบงชี้ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยการนําโมเดลไปใชเปนแนวทางการพัฒนาน้ัน ควรคํานึงถึงความสําคัญขององคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย และตัวบงชี้ ที่ผลการวิจัยพบวา มีคานํ้าหนักองคประกอบจากมากไปหานอย ดังน้ี 

1.1 ควรใหความสําคัญโดยสงเสริมและพัฒนาองคประกอบหลักการมีทักษะเชิงระบบ เปนอันดับแรก รองลงมา 
ไดแกการมีทักษะความสัมพันธกับผูอ่ืน การมีทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตนและการมีความรูในระดับสากล ตามลําดับ 

1.2 องคประกอบหลักการมีความรูในระดับสากล  ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยมีความรูดาน
วัฒนธรรมมีความสามารถดานเทคโนโลยี มีความสามารถทางสติปญญาและมีความสามารถจัดการความรูตามลําดับ 

1.3 องคประกอบหลักการมีทัศนคติที่เนนโลกาภิวัตน ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยคิดเชิงบวก มี
ความสามารถในการคิดเชิงซอนมีความยืดหยุนทางปญญาและมีความฉลาดทางอารมณตามลําดับ 

1.4 องคประกอบหลักการมีทักษะความสัมพันธกับผูอ่ืน ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยมีการสรางความ
ไววางใจ มีการส่ือสารอยางสรางสรรค มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนและมีการสรางเครือขายตามลําดับ  

1.5 องคประกอบหลักการมีทักษะเชิงระบบ ควรใหความสําคัญกับองคประกอบยอยมีการบริหารโดยวงจร
คุณภาพ  มีการทํางานแบบบูรณาการมองภาพรวมทั้งระบบและมีความสามารถในการสังเคราะหตามลําดับ 

1.6 ตัวบงชี้ในแตละองคประกอบยอย ควรคํานึงถึงความสําคัญกับทุกตัวบงชี้  เพราะผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มี
คานํ้าหนักองคประกอบเกณฑเกณฑที่กําหนด แตอยางไรก็ตาม หากมีขอจํากัดในทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการ อาจให
ความสําคัญกับตัวบงชี้ที่มีคานํ้าหนักองคประกอบจากระดับสูงกวาลงไปตามลําดับ 

2. ขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาที่ควรศึกษาวิจัยตอไปในอนาคตเพื่อประโยชนทางวิชาการและทางการบริหาร
ที่ใหไดองคความรูและขอยืนยันที่กวางขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงเสนอแนะ ดังน้ี  

2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางทฤษฎีใหม หรือใชการวิจัยแบบผสมวิธีเพื่อสรางองคประกอบ และตัวบงชี้
ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนโดยใชแบบแผนตางๆ เชน แบบผสมผสานคูขนาน (the convergent parallel design) แบบเชิง
อธิบายเปนลําดับ (the explanatory sequential design) หรือ แบบเปล่ียนสภาพ (the transformative design)  

2.2 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) โดยอาจนําเอาผลการวิจัยน้ี
เปนแนวทาง เชน การพัฒนาในตัวบงชี้ที่พบวา มีคาเฉล่ียสูง รวมถึงการพัฒนาองคประกอบที่มีคานํ้าหนักองคประกอบสูง 

2.3 ควรทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research and development)โดยใชโมเดลที่ไดรับการทดสอบจาก
งานวิจัยน้ีเปนแนวทาง เพื่อใหไดโปรแกรมในการฝกอบรมพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนอันจะสงผล
ถึงคุณภาพการศึกษาตอไป 
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2.4 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสรางแบบวัดและประเมินตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนของผูบริหาร
สถานศึกษาทั้ง 109 ตัวบงชี้ เพื่อใหไดเครื่องมือการวัดภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนของผูบริหารสถานศึกษาและเพื่อใหผูบริหารใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตอไปหรือมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนในสังกัดอ่ืน เพื่อใหได
ตัวบงชี้ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนของผูบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทน้ันๆหรือควรมีการทําวิจัยโมเดลสมการโครงสราง
ภาวะผูนําแบบโลกาภิวัตนของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับอ่ืนๆ   
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