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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุ
วัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปเป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical framework) ที่ได้จากการสังเคราะห์มีจำนวน 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้ (Knowledge)
2) ความเข้าใจ (Perception) 3) ความตระหนัก (Awareness) และ 4) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational
Culture) และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
(Theoretical Framework) ที่ได้จากการสังเคราะห์มีจำนวน 3 ปัจจัย คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม (Morality)
2) วิสัยทัศน์ (Vision) และ 3) เป้าหมาย (Goal)
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
Abstract
This research aimed to study components and factors affecting multicultural
leadership of Islamic private school administrators. Collected data from searching for
documents related to the constituents and factors contributing to multicultural
leadership. It was analyzed, synthesized, and summarized into the components and
factors affecting multicultural leadership of Islamic private school administrators. The
results of the research were as follows: Theoretical framework derived from the synthesis
consists of four elements: 1) Knowledge, 2) Perception, 3) Awareness, and 4) Corporate
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culture (Organizational Culture) and factors that influence multicultural leadership as a
factor. according to the theoretical framework obtained from the synthesis, there are 3
factors: 1) Morality, 2) Vision and 3) Goal.
Keywords : Multicultural Leadership, School Administrators, Islamic Private School
บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 ได้
บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข”
การศึกษาเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีบทบาทสำคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก คนไทยต้องมีศักยภาพให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะให้พร้อมรับมือต่อแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่
เป็นปัญหาและวิกฤตที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
การศึกษาเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่ง
นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาให้กับรัฐแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาช่วยทำให้
ระบบการศึกษาเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองและผู้เรียน รัฐให้ความ สำคัญกับ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
เอกชนไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แผนการศึกษา
แห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุ บันมีโรงเรียนเอกชนในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 12,641 แห่ง นักเรียน 3,489,091 คน จำแนกเป็นโรงเรียนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 3,894 แห่ง นักเรียน 2,180,222 คน
ประเภทนานาชาติ 175 แห่ง นักเรียน 50,958 คน โรงเรียนนอกระบบหลักสูตรระยะสั้น 5,987 แห่ง
นักเรียน 1,009,103 คน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2,585 แห่ง นักเรียน 248,808 คน ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาเอกชนได้รับ
ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมและแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมโลกและของประเทศ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษา ที่สำคัญได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้า และบริการและการปฏิวัติดิจิทัลที่ส่งผล
ให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน การพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ส่งผลให้จำนวน
ประชากรวัยเรียนลดลง คุณภาพของคนไทยที่ต้องเร่งพัฒนา ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคมไทย ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เป็นช่วงเปลี่ยน
ผ่ า นประเทศเข้ า สู ่ ก ารพั ฒ นาประเทศตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 มุ่งพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็น
คนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะ
และสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้ รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ (สำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2562) และแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
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เพื ่ อ ปวงชน (Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ความเท่ า เที ย มและทั ่ ว ถึ ง (Inclusive
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม (All for Education) อี ก ทั ้ ง ยึ ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น ของโลก
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ขององค์ ก ารสหประชาชาติ 17 เป้ า หมาย 169
เป้าประสงค์ เป้าหมายที่ 4 “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต” มีเป้าประสงค์ที่สำคัญได้แก่ การสร้างหลักประกันทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และเท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคนในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา
เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ เพิ่มจำนวนเยาวชน และผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่าง
เพศ การส่ งเสริ มวั ฒ นธรรมแห่ งความสงบสุ ข และการเป็ น พลเมือ งของโลก โดยนำยุ ท ธศาสตร์ชาติ
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์การจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็น สถาบั นการศึ กษาที่ ท ำหน้ าที่ ขั บเคลื่ อนสังคมมุสลิม
เป็นสถาบันการศึกษาที่รักษาและอนุรักษ์อัตลักษณ์ของคนมุสลิม ทำให้ชาวมลายูมุสลิมมีความมั่นใจที่จะส่ง
บุตรหลานไปศึกษายังสถาบันการศึกษาดังกล่าว ดังนั้นในฐานะที่สถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่คนในชาติ
รัฐจึงควรสนับสนุนสถาบันการศึกษาตามความต้องการของผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้การจัดการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่น และประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะบนพื้นฐานของ
หลักศาสนา ที่เชื่อมโยงหลักการทางศาสนาเข้ากับวิชาสามัญและวิชาชีพ ที่ยึดผู้เรียนและประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง โดยให้มีการบริหารจัดการในลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไป
Banks and Banks (1989) กล่ า วว่ า การศึ ก ษาแบบพหุ ว ั ฒ นธรรมเป็ น แนวคิ ด ในการปฏิ รู ป
การศึกษา และเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่ อที่จะเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนแต่ละเพศ นักเรียนพิเศษ นักเรียนกลุ่มเชื้อสายต่างๆ กลุ่มสีผิว และกลุ่มวัฒนธรรมทั้งหลายได้มี
ความเสมอภาคกันในด้านความสำเร็จในการเรียน นอกจากนี้ Cortes (1996) กล่าวว่า การศึกษาแบบ
พหุวัฒนธรรมเป็นกระบวนที่ครูได้ช่วยเตรียมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมให้อยู่ด้วยความเข้าใจกันมีความร่วมมือร่วมใจกัน มองเห็นประโยชน์ที่แท้จริงในการพึ่งพาอาศัยกัน
ความเสียสละ และความยุติธรรม การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นไม่ได้ต้องการนำไปสู่ความ
แตกแยกการพัฒนาความเข้าใจ การพึ่งพาอาศัยระหว่างกลุ่มคนอาศัยการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
ชี้ให้เห็นว่าการแบ่งแยกทางสังคมนั้นเกิดจากการขาดวิจารณญาณของคน การศึกษาแบบพหุ วัฒนธรรม
จำเป็นสำหรับทุกโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนที่มีเด็ก และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มีความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมมากเท่านั้น เพราะทั้งนักเรียนและทุก ๆ คน จะเป็นต้องแลกเปลี่ยนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในชาติเดียวกัน เพื่อความเข้าใจกันและพึ่งพาอาศัยกันดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปิด
โอกาสให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ขยายขอบเขตความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรม จากสิ ่ งที ่ ใ กล้ ต ั ว ออกไปสู ่ สิ ่ งที ่ ไ กลตั ว สอดคล้ อ งกั บ เอกริ น ทร์ สั งข์ ท อง ( 2551) กล่ า วว่า
พหุวัฒนธรรมศึกษา คือ แนวคิดและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน
ความเสมอภาค มีเสรีภาพและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกัน โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่
88
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เกิดขึ้นในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนและเตรียมผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมุ่งมั่นบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเชิง
วิพากษ์ เข้าใจยอมรับและเคารพความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถ
และบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบความสำเร็จทางการเรียน และสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข
แนวคิดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเป็นแนวคิดที่มาจากแนวคิดพหุวัฒนธรรมMulticultural หรือพหุสังคม
(Multisocial) ซึ่งแนวคิดการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมนี้ถูกนำไปใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาใน
ชุมชนที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมทั้งที่มีหลายกลุ่มวัฒนธรรมอยู่ ร่วมกันดังเช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จึงเป็นประเด็นที่สำคัญและมีความท้าทายสำหรับ
นักการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ความต้องการของชุมชน และวิถีชีวิต ของผู้คน ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
และศักยภาพความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและตระหนักเกี่ยวกับ
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของผู้เรียน ซึ่งค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อระบบและการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา (Gardiner and Enomoto, 2006)
จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม ได้ แ ก่ ความรู ้ (Knowledge) ความเข้ า ใจ (Perception) ความตระหนั ก
(Awareness) และวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม (Morality)
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าหมาย (Goal) ส่งผลให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อให้มีทักษะในการเป็นผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่มีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นเพียงผู้นำวัฒนธรรม
เดี่ยว (Monocultural Leader) ที่ปกครองผู้ตามที่มีวัฒนธรรมเดียวกับตนเช่นเดิม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อ นำไปต่อยอดในการสร้างโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อ ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
วิธีดำเนินการวิจัย
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสืบค้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมและ
นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริ หารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบบันทึกข้อมูล องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โดยรวบรวมประเด็นที่ต้องการศึกษาจากงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ ผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความค่าตรงของแบบบันทึกข้อมูล องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ผลการวิจัย
จากการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม และนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2

1. ความรู้
(knowledge)
2. ความเข้าใจ
(Perception)
3. ความตระหนัก
(Awareness)
4. ความแตกต่าง
(Distinction)
5. ความหลากหลาย
(Diversity)
6. ความสัมพันธ์
(Relationship)
7. ความเคารพ
(Respect)
90

 

ความถี่ (Frequency)

ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, และ
บรรจง ฟ้ารุ่งสาง. (2562)
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, และ
คณิตา นิจจรัลกุล (2563)

ศรีมณา เกษสาคร (2554)

เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552)

บัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ (2550)

Moran, Harris, and Moran (2011)

Connerley and Pedersen (2005)

Adler (2002)

London and Sessa (1999)

Blum and Lawrence 1998

Mai-Dalton (1993)

องค์ประกอบ

Rosen, Digh, Singer, and Philli (2000)

ตารางที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม

    



7

        



9
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5



4









4


4
1

8. ความเชื่อ (Belief)
9. ความเท่าเทียม
(Equality)
10. การสื่อสาร
(Communication)
11. การตัดสินใจ
(Decision making)
12. การเปิดใจ (Open 
mind)
13. การปรับตัว
(orientation)
14. การลดอคติ
(Prejudice)
15. การมีส่วนร่วม
(Participation)
16. การกระจายอำนาจ 
(Decentralization)
17. การตอบสนอง
(Responsiveness)
18. เจตคติ (Attitude)



1
1




 



4






1


 

4


3






1




4




 


ความถี่ (Frequency)

ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, และ
คณิตา นิจจรัลกุล (2563)

ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, และบรรจง
ฟ้ารุ่งสาง. (2562)

ศรีมณา เกษสาคร (2554)

เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552)

บัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ (2550)

Moran, Harris, and Moran (2011)

Connerley and Pedersen (2005)

Adler (2002)

London and Sessa (1999)

Blum and Lawrence 1998

Mai-Dalton (1993)

องค์ประกอบ

Rosen, Digh, Singer, and Philli (2000)

ตารางที่ 1 (ต่อ) สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม

2


4
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องค์ประกอบ

Mai-Dalton (1993)
Blum and Lawrence 1998
London and Sessa (1999)
Rosen, Digh, Singer, and Philli (2000)
Adler (2002)
Connerley and Pedersen (2005)
Moran, Harris, and Moran (2011)
บัญญัติ ยงย่วน และชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ (2550)
เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552)
ศรีมณา เกษสาคร (2554)
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, และ
บรรจง ฟ้ารุ่งสาง. (2562)
ฐิติกร ทองสุกใส, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, และ
คณิตา นิจจรัลกุล (2563)
ความถี่ (Frequency)

ตารางที่ 1 (ต่อ) สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม

19. ค่านิยม (Value)
20. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  
21. วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational
Culture)
22. บทบาทและหน้าที่
(Role)
23. จริยธรรม (Ethics)
24. ทรัพยากรบุคคล
(Human Resources)

25. โครงสร้ า งองค์ ก ร
(Organizational
structure)
26. การวางแผน (Plan)
27. สร้ า งบรรยากาศ
(Atmosphere)
รวม
7 4 8 5


   



 



3




1
3

 





4

7

1
1
9

4

10 16

2

4

10




1
1

7

86

จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่าองค์ประกอบของภาวะผู ้นำเชิ งพหุว ัฒนธรรมที ่เป็ นกรอบแนวคิ ด
เชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) ที่ได้จากการสังเคราะห์ มีจำนวน 27 องค์ประกอบ แต่สำหรับ
การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่มคี วามถี่สูง (ในที่นี้คือความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป) ได้
องค์ ป ระกอบจำนวน 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ความรู ้ (Knowledge) 2) ความเข้ า ใจ (Perception)
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3) ความตระหนัก (Awareness) และ 4) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) แสดงเป็นโมเดล
การวัดองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ ดังภาพที่ 1
ความรู้ (Knowledge)
ความเข้าใจ (Perception)

ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม

ความตระหนัก (Awareness)
วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational Culture)
ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จากภาพที่ 1 แสดงโมเดลโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่ได้จากการสังเคราะห์
ทฤษฎี แ นวคิ ด และงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย 1) ความรู ้ (Knowledge) 2) ความเข้ า ใจ
(Perception) 3) ความตระหนัก (Awareness) และ 4) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

1. คุณธรรมจริยธรรม (Morality)
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
3. เป้าหมาย (Goal)
4. ความไว้วางใจ (Trust)
5. ความคาดหวัง (Expectation)
6. ความเชื่อ (Belief)
7. ความสัมพันธ์ (Relationship)
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ความถี่ (Frequency)

ณัฐรัฐ ธนธิติกร (2555)

เอกรินทร์ สังข์ทอง (2551)

Boonnadda Jayanam (2009)

Asfaw (2008)

Canen and Canen (2008)

Gardiner and Enomoto (2006)

Yeung, et al. (2006)

Hart (2006)

Leithwood and Duke (1998)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิง
พหุวัฒนธรรม

Chamberlain (1997)

ตารางที่ 2 สังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม

8
7
6
2
2
2
2

ณัฐรัฐ ธนธิติกร (2555)

ความถี่ (Frequency)

เอกรินทร์ สังข์ทอง (2551)

Boonnadda Jayanam (2009)

Asfaw (2008)

Canen and Canen (2008)

Gardiner and Enomoto (2006)

Yeung, et al. (2006)

Hart (2006)



8. การสื่อสาร (Communication)
9. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
10. ความเป็นอิสระ (Independence)
11. ความแตกต่าง (Distinction)
12. การมีส่วนร่วม (Participation)
13. การยอมรับ (Acceptance)
14. การมีอำนาจ (Authority)
รวม

Leithwood and Duke (1998)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิง
พหุวัฒนธรรม

Chamberlain (1997)

ตารางที่ 2 (ต่อ)สังเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม





2
2
1
1
2
1
1

4

39

 







2

2

2

6

5

4

5

4

5

จากตารางที่ 2 เห็นได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย ตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) จากนักวิชาการและนักการศึกษา ดังในตารางที่ 2 พบว่า มี
จำนวน 14 ปัจจัย แต่ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเป็นปัจจัยที่เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual
Framework) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากปัจจัยที่มีความถี่ในระดับสูง (ในที่นี้คือความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป)
พบว่ามีจำนวน 3 ปัจจัย คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม (Morality) 2) วิสัยทัศน์ (Vision) และ 3) เป้าหมาย
(Goal) แสดงเป็นโมเดลการวัดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมได้ ดังภาพที่ 2
คุณธรรมจริยธรรม (Morality)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำ
เชิงพหุวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป้าหมาย (Goal)

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม
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จากภาพที่ 2 แสดงโมเดลการวัด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่ได้จากการ
สังเคราะห์ ทฤษฎีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) คุณธรรมจริยธรรม (Morality)
2) วิสัยทัศน์ (Vision) และ 3) เป้าหมาย (Goal)
สรุปผลการวิจัย
องค์ ป ระกอบของภาวะผู ้ น ำเชิ งพหุ ว ั ฒ นธรรมที ่ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด เชิ งทฤษฎี (Theoretical
framework) ที่ได้จากการสังเคราะห์มีจำนวน 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ความเข้าใจ
(Perception) 3) ความตระหนัก (Awareness) และ 4) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัย ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ( Theoretical
Framework) ที่ได้จากการสังเคราะห์มีจำนวน 3 ปัจจัย คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม (Morality) 2) วิสัยทัศน์
(Vision) และ 3) เป้าหมาย (Goal)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลาม ได้ แ ก่ ความรู ้ (Knowledge) โดยมี ต ั ว บ่ ง ชี้ ด ั ง นี ้ 1) รู ้ ห ลั ก การ และข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ า ง ๆ
2) มีประสบการณ์ 3) นำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 4) มีความสามารถในการอธิบาย
และ 5) สามารถเปรียบเทียบได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับ ปานเพชร ร่มไทร (2558) ที่กล่าว
ว่า ความรู้ เป็นสิ่งที่ได้มีการสั่งสมอยู่ในตัวบุค คลมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเกิดเป็นประสบการณ์หรือ
ความสามารถของบุ ค คลที ่ เ กิ ด จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า เรี ย นรู ้ และรวบรวมอย่ า งเป็ น ระบบ โดยผ่ าน
กระบวนการคิดของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งมีคุณค่า สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
หรือใช้ประโยชน์ในการดำเนินชี วิตประจำวัน และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ สุภาพร สรสิทธิรัตน์ (2559) ที่กล่าวว่า ความรู้ เป็นสารสนเทศที่ผสมผสานประสบการณ์
ค่านิยม บริบท สามารถเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติ และทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งเป็น
2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถบันทึก เปลี่ยนสภาพได้ สามารถนำมาใช้ได้ง่าย และ
2) ความรู้โดยนัยเป็นความรู้ที่ไม่ชัดเจน ฝังอยู่ในตัวบุคคล แสดงให้เห็นได้ยาก รวมถึง Drucker (1999) ได้
กล่าวว่า ความรู้ เป็นสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไปสู่การปฏิบัติ หรือการทำให้คนหรือองค์กร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกด้วย โดยองค์ประกอบดังกล่าวส่งผลให้ผู้นำต้องใช้
หลักการ ข้อเท็จจริงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์ หรือเคยพบเจอ และความสามารถในการนำ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ดัดแปลง อธิบาย เปรียบเทียบในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ความเข้าใจ (Perception) มีตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) มีทักษะการคิด 2) สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
3) มีการตอบสนองต่อเป้าหมาย และ 4) มีแนวคิดที่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับ ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2551) ทีก่ ล่าวว่า ความเข้าใจ เป็นความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อฝังใจของเราต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้หรือประเมินผู้คน เหตุการณ์ในสังคม เราจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง
ควบคู่ไปกับการรับรู้นั้น และมีผลต่อความคิดและปฏิกิริยาในใจของเรา ดังนั้นจึ งเป็นทั้งพฤติกรรมภายนอก
ที่อาจสังเกตได้ หรือพฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย แต่มีความโน้มเอียงที่จะเป็น
พฤติกรรมภายในมากกว่าพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Allport (1968) ที่กล่าวว่า ความ
เข้าใจ เป็นสภาวะความพร้อมทางจิตและประสาทที่จะโต้ตอบได้ เกิดจากประสบการณ์ซึ่งจะเป็นแรงที่จะ
กำหนดทิ ศ ทาง หรื อ มี ผ ลในการเปลี ่ ย นแปลงของการสนองตอบของบุ ค คลต่ อ สิ ่ งต่ า ง ๆ บุ ค คล หรื อ
ครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 | Vol. 15 No.2 July-December 2021

95

สถานการณ์ รวมถึง Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า ความเข้าใจ เป็นความโน้มเอียงที่เกิดจากการ
เรียนรู้ ทำให้มีพฤติกรรมลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อสิ่งหนึ่ง โดยองค์ประกอบดังกล่าวส่งผลให้ผู้นำต้อง
ใช้ความคิดที่บุคคลให้กับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สึกที่แสดง
ออกมาในลักษณะที่ยอมรับหรือต่อต้าน หรือเป็นสภาวะความพร้อมในการตัดสินใจที่จะตอบสนองต่อ
เป้าหมายแนวความคิดหรือสถานการณ์
ความตระหนัก (Awareness) โดยมีตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ และ2) มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับ วาสนา อุทัยแสง (2559) ทีก่ ล่าวว่า ความตระหนักเป็น
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความสำนึกได้ เห็นความสำคัญ มีความรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อสิง่ นั้น และยังหมายถึง
ความสำนึกซึ่งบุคคลเคยมีการรับรู้ หรือเคยรับรู้มาก่อน เมื่อมีสิ่งเร้าจะกระตุ้นให้เกิดความสำนึก หรือความ
ตระหนักรู้ขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Good (1973) ที่กล่าวว่า ความตระหนักเป็นความรู้สึกที่แสดงถึง
การเกิดความรู้ของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึง
Carter (1973) ได้กล่าวว่า ความตระหนักเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการเกิดความรู้สึกของบุคคล หรือการที่
บุคคลแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น โดยองค์ประกอบดังกล่าวส่งผลให้ผู้นำต้องแสดงถึง
การรับรู้ การคิดได้ และการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ เมื่อเจอกับปัญหาเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ่ง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร (Organizational Culture) โดยมี ต ั ว บ่ ง ชี ้ ด ั ง นี้ 1) มี แ บบแผนพฤติ ก รรม
2) มีบรรทัดฐาน 3) มีค่านิยมที่ถูกต้อง 4) มีอุดมการณ์ 5) ยอมรับและปฏิบัติตามประเพณี และ 6) เป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับ ศิริพงษ์ เศาภายน (2551) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์กร เป็นความเชื่อ ความรู้สึก พฤติกรรม และสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในองค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทอง
ฟู ศิริวงศ์ (2555) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ เป็นระบบแบ่งปันการกระทำค่านิยม และความเชื่อความ
เข้าใจ ซึ่งพัฒนาขึ้นในองค์การและชี้นำพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การพื้นฐานของกลุ่มบุคคลที่รวมกัน
เกี่ยวกับค่านิยมภายในองค์การ ความเชื่อ บรรทัดฐาน สัญลักษณ์ ภาษา พิธีการทางศาสนา และตำนาน
รวมถึงวิธีการปฏิบัติของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ องค์การสององค์การย่อมมีวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน
รวมถึง Schermerhorn, Hunt and Osborn (1997) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็นระบบของกิจกรรม
ค่านิยม คุณค่า และความเชื่อร่วมกัน ซึ่งพัฒนาขึ้นในองค์กรและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์กร โดยองค์ประกอบดังกล่าวส่งผลให้ผู้นำต้องมีแบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ
ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ และข้อสมมติพื้นฐานของคนในองค์กรหนึ่ง ๆ ซึ่งยอมรับและปฏิ บัติเป็น
ประเพณี และแบบอย่างในการปฏิบัติ
ผลการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิ สลาม ได้ แ ก่ คุ ณ ธรรมจริย ธรรม (Morality) โดยมี ตั ว บ่งชี ้ ดั งนี้ 1) ความซื ่ อ สั ตย์ (Honesty)
2) ความยุติธรรม (Justice) และ 3) ความพอเพียง (Sufficiency) ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับ ณัฐ จันทร์หนู
หงส์ (2554) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความมีระเบียบ
วินัย 2) ความรับผิดชอบ 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความเสียสละ และ 5) ความอดทน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ไชยพร เรืองแหล้ (2556) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทำงาน
7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ รวมถึง Goleman (2007) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) ความซื ่ อ สั ต ย์ ( Honesty) 2) ความรั บ ผิ ด ชอบ

96

ครุศาสตร์สาร | Journal of Educational Studies
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 | Vol. 15 No.2 July-December 2021

(Responsibility) 3) ความเมตตากรุณา (Compassion) และ 4) การให้อภัย (Forgiveness) โดยปัจจัย
ดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้
วิ ส ั ย ทั ศ น์ (Vision) โดยมี ต ั ว บ่ งชี ้ ดั งนี้ 1) การสร้ า งวิ ส ัย ทั ศ น์ (formulating) 2) การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ (articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) และ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี (role
model) ซึ่งข้อค้นพบสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของวิสัยทัศน์
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (articulating)
3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) และ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ สุดา สุวรรณาภิรมย์ และอดิศักด์ิ จันทรประภาเลิศ (2550) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
วิ ส ั ย ทั ศ น์ มี 5 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) การสร้ า งวิ ส ั ย ทั ศ น์ (formulating) 2) การเผยแพร่ ว ิ ส ั ย ทั ศ น์
(articulating) 3) การปฏิ บ ั ต ิ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ (implementing) 4) การบริ ห ารจั ดการกลยุ ท ธ์ (strategic
management) และ 5) นวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง (innovation and change) รวมถึง Rock (2009)
ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ ( formulating)
2) การเผยแพร่ วิสัยทัศน์ (articulating) 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) และ 4) การเป็น
แบบอย่างที่ดี (role model) ) โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามได้
เป้ า หมาย (Goal) โดยมี ต ั ว บ่ งชี ้ ด ั งนี้ 1) ความเฉพาะเจาะจง (Specific) 2) การประเมินผล
(Measurable) และ 3) ระยะเวลา (Timely) ซึ ่ งข้ อ ค้ น พบสอดคล้ อ งกั บ Charles (2006) ที่ ก ล่ า วว่ า
องค์ประกอบของเป้าหมาย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง (Specific) 2) สามารถ
วั ด ได้ (Measurable) และ 3) มี ค วามยาก (Difficulty) นอกจากนี ้ ย ั งสอดคล้ อ งกั บ Juan, Eden and
Michelle (2012) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของเป้าหมาย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความชัดเจน
เฉพาะเจาะจง (Specific) 2) มีความยาก (Difficulty) และ 3) มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน
(Timely) รวมถึ ง Stefan, Bernard and Christian (2016) ได้ ก ล่ า วว่ า องค์ ป ระกอบของเป้ า หมาย
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง (Specific) 2) สามารถวัดได้ (Measurable) และ
3) อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง (Realistic) โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ การมีเป้าหมายของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามมีความสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมที่มีคุณสมบัติ ใน
การจัดการและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายขององค์การไม่ว่าจะเป็นระดับภาครัฐหรือเอกชน ระดับโลก
ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่น ดังนั้น องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำวิจัย
องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มีความเฉพาะเจาะจง ควรนำองค์ประกอบและปัจจัยดังกล่าวไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
กับบริบทของผู้บริหารโรงเรียนประเภทอื่น ๆ ต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรนำข้อค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปต่อยอดเป็นแนวการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ ตัวบ่งชี้รายประเด็น หรือราย
องค์ประกอบว่ามีความสำคัญและส่งผลภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษามากน้อยเพียงใด
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