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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรม 2) เปรียบเทยีบ
ภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรม และ 3) ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประชากรคือ 
สถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 119 โรง ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จาํนวน 106 โรง ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย  จาํนวนค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบที (t - test)  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) มีการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method)  
 ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ดังน้ี 
โดยด้านการมีความสามารถในการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  ด้านการสนับสนุนทรัพยากร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนใน
องค์กร และด้านการมีคุณธรรม ผลการสัมภาษณ์ การสร้างภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมน้ันผู้นาํต้องใช้
หลักการบริหารท่ามกลางความหลากหลายและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมทางวิชาชีพ การยอมรับความแตกต่างทางเพศ และการแบ่งช่วงอายุที่
ถูกต้องและเหมาะสมน้อย แนวทางการปรับปรุงคือ คือ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในสถานศึกษา และปฏิบัติต่อทุกคนภายในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งให้ความ
ยุติธรรรมกับทุกคน 

                                             
1 นักศึกษาหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑติย์ 
2 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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ABSTRACT 
 This study aims 1) to study the multicultural leadership of school administrator, 
2) compare the multicultural leadership classified according to the management experience, 
school size, special classroom, and educational service area in Bangkok, and 3) find 
problems in the multicultural leadership of school administrator under secondary educational 
service area in Bangkok. The population is 1 1 9  of secondary schools and the sampling is 
106 secondary schools. The informers are school administrators and teachers. 
 The result of the research found that the multicultural leadership of school 
administrator under secondary educational service area in Bangkok had overall statistical 
average at a high level when considered 5 aspects which consequence mean level as follow: 
communication proficiency, multicultural acceptance, resources support, organizational 
relationship, and morality. The result from the interview found that to create the multicultural 
leadership leaders must use the diversity management and create the identity of the 
organization. The outcome of comparing the multicultural leadership of school administrator 
under secondary educational service area in Bangkok is not different for overall average. The 
problems found that school administrators lack cultural knowledge about occupation, gender, 
and age. The analysis from the interview found that school administrators should pay 
attention to the organization and help subordinates open their hearts to learn more about other 
cultures which will help create a strong bond in the organization. 
 
1. ที่มาและความสําคญัของปัญหา 
 การขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีของประเทศ จาํเป็นต้องอาศัย 
“ทรัพยากรมนุษย์” ในการขับเคล่ือนระบบต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกาํลังและพลังสมองสาํคัญในการเรียนรู้ คิด ริเร่ิม สร้างความได้เปรียบและการ
แข่งขันได้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกาํลังสาํคัญในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและ
ประเทศชาติ (กระทรวงแรงงาน, 2553, น. 13-15) ซ่ึงการให้ความสาํคัญของทรัพยากรมนุษย์ มีการ
กล่าวถึงมากในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แห่งการบริหารในศตวรรษที่ 21 ดังเช่น Ghosh และ 
Galcznski (2014, p. 9) กล่าวไว้ว่า ในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา ชุมชนต่างๆในโลกน้ีเร่ิมที่จะมีความ
หลากหลายมากขึ้น การเรียนรู้และทาํความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายเป็นเร่ืองที่จาํเป็นที่จะต้องทาํ
เป็นเร่ืองเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในเร่ือง โลกาภิวัฒน์ การอพยพของประชากรโลก การ
เติบโตของกลุ่มการเมืองในเร่ืองของศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สภาวะเพศที่แตกต่างกันรวมถึง
เร่ืองของประชากรที่มีความต้องการพิเศษ ความหลากหลายเหล่าน้ีจาํเป็นต้องได้รับการนิยามและทาํความ
เข้าใจใหม่ 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรระดับนานาชาติ และ
ระดับประเทศต่างตระหนักถึงความจาํเป็นที่จะทาํให้ผู้นาํในองค์กรของตนมีสมรรถนะพหุวัฒนธรรม การ
เปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ และนาํไปสู่ภาวะความหลากหลายของแรงงานในต่างประเทศ ทั่วโลก
ซ่ึงนับวันยิ่งเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงการกาํเนิด “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 ล้วนตอกยํา้ความจาํเป็น
ที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย และฝึกอบรมในเร่ืองพหุวัฒนธรรมให้มากข้ึน ดังน้ันผู้นําที่มีสมรรถนะพหุ
วัฒนธรรมจึงมีความสาํคัญย่ิงต่อความสาํเรจ็ขององค์กรแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 มี
จํานวนครูต่างชาติที่สอนหนังสืออยู่ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้ นเป็นจํานวนกว่า 800 คน (Asia Corespondent, Online, 2015) โดยหลาย
สถานศึกษาน้ันได้มีการรับทั้งนักเรียนต่างชาติและครูต่างชาติเข้ามาเพ่ือรองรับการเปิดตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในรูปแบบของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษรูปแบบต่างๆ และเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพ
ของการศึกษา (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2549) ในการขับเคล่ือนความ
ร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ซ่ึงปรากฏในร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมสงัคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio - Cultural Community) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างมากที่จะทาํการศึกษาถึงภาวะผู้นาํเชิง
พหุวัฒนธรรมที่ มีอยู่ในปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
กรุงเทพมหานครในบริบทของการพัฒนาสถานศึกษาเม่ือเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” แล้วในปี พ.ศ.2558 
และการเป็นพลเมืองโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาํ
เชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรม จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง
ผู้บริหาร  ขนาดของสถานศึกษา ห้องเรียนพิเศษในความรับผิดชอบของสถานศึกษา และสังกัด สังกัด
สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
         ผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์
ทาํงานในตาํแหน่งผู้บริหาร ขนาดของสถานศึกษา มีห้องเรียนพิเศษในความรับผิดชอบ มีสังกัดต่างกัน
ต่างกนั มีภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมแตกต่างกนั 
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4. ระเบียบวิธีการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ด้วยการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 119 โรง กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักดัสาํนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 106 โรง โดยผู้ให้ข้อมูลคนสาํคัญ คือ 
ผู้บ ริหารโรงเรียนหรือรองผู้อํานวยการก ลุ่มบ ริหารวิชาการ ครูหั วหน้าก ลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนสัญชาติไทย และครูผู้สอนต่างชาติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็และรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดการวิจัยและหาคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน 
(Reliability) จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อคําถามรายข้อกับผลรวมทั้งหมด (Corrected Item Total 
Correlation) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .93  การเกบ็และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ส่งไปทั้งหมด 106 ฉบับ ได้กลับคืนมา 106 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้กลับคืน โดย
การหาค่าเฉล่ีย (X̄) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทยีบข้อมูลตามตัวแปรพ้ืนฐานใช้ t – test 
และ ANOVA เม่ือพบความแตกต่างจะเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) สาํหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพน้ันผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้อํานวยการ รอง
ผู้อาํนวยการ ครูผู้สอนสัญชาติไทย และ ครูผู้สอนต่างชาติ จํานวน 3 โรงเรียน รวมทั้งหมด 12 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ด้วยวิธกีารวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) 
 
5. สรุปผลการวิจยั 

5.1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ มีรายละเอยีดดังตารางที่ 1-5 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั งกั ด สํ า นั ก งาน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ า มั ธ ยม ศึ ก ษ าใน ก รุ ง เท พ มห าน ค รทั้ ง  5 ด้ าน  ดั ง น้ี  
(n = 106) 

ภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา X̄ S.D. แปลผล อนัดับ 
1. การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3.72 0.93 มาก 2 
2. การมคีวามสามารถในการสื่อสาร 3.74 0.87 มาก 1 
3. การพัฒนาความสมัพันธข์องคนในองค์กร 3.62 0.82 มาก 4 
4. การสนับสนุนทรัพยากร 3.70 0.90 มาก 3 
5. การมคุีณธรรม 3.61 0.85 มาก 5 

รวม 3.68 0.87 มาก  
จากตารางที่ 1 ภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร รองลงมาคือ ด้าน
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และด้านการสนับสนุนทรัพยากร ตามลาํดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสดุคือ ด้านการมีคุณธรรม  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขต
พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ า มั ธยม ศึ กษ าใน ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  จํ าแนกต ามประสบการณ์ ก ารทํ างาน  
(n = 106) 

ภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสบการณท์าํงาน  

t 
น้อยกว่า 10 ปี 

(n = 41) 
10 ปีขึ้นไป 
(n = 65) 

X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ด้านการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3.67 0.92 3.72 0.92 -0.40 
2. ด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร 3.75 0.87 3.71 0.87 0.45 
3. ด้านการพัฒนาความสมัพันธข์องคนในองค์กร 3.62 0.78 3.60 0.83 0.19 
4. ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 3.71 0.88 3.76 0.91 -0.29 
5. ด้านการมีคุณธรรม 3.75 0.88 3.56 0.82 1.38 

เฉล่ียรวม 3.70 0.87 3.67 0.87 0.27 
 จากตารางที่  2  ตารางแสดงผลการเป รียบ เทียบภาวะ ผู้นํ า เชิ งพ หุ วัฒ นธรรมของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ป ระสบ ก ารณ์ ก ารทํ า งานพบ ว่ า  ผู้ บ ริ ห ารส ถ าน ศึ ก ษ าที่ มี ป ร ะส บ ก ารณ์ ก ารทํ า ง าน ใน 
ตาํแหน่งผู้บริหารต่างกนั มีภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา (n = 106) 

ภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ขนาดของสถานศึกษา 

F 
ขนาดที่ 1-5  
(n = 33) 

ขนาดที่ 6  
(n = 37) 

ขนาดที่ 7  
(n = 36) 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ด้านการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

3.58 0.86 3.71 0.91 3.60 0.93 9.60* 

2. ด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร 3.61 0.78 3.67 0.84 3.63 0.83 13.34** 
3. ด้านการพัฒนาความสมัพันธข์องคนใน
องค์กร 

3.62 0.78 3.66 0.84 3.67 0.83 6.45* 

4. ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 3.43 0.65 3.67 0.91 3.52 0.83 17.43** 
5. ด้านการมีคุณธรรม 3.32 0.69 3.53 0.82 3.59 0.78 6.39 

เฉล่ียรวม 3.51 0.75 3.65 0.86 3.59 0.84 10.64* 
** นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 * นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05        

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมมีภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร และ
ด้านการสนับสนุนทรัพยากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาความสมัพันธข์องคนในองค์กรแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถติิที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทยีบการส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายได้นอกงบประมาณต่อปี (n = 106) 

ภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ห้องเรียนพิเศษ 

t 

การจดัแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 

t 
ไม่มี  

(n = 101) 
ม ี 

(n = 5) 
สพม. เขต 1 
(n = 51) 

สพม. เขต 2 
(n = 55) 

X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. X̄ S.D. 
1. ด้านการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

3.64 0.92 3.00 1.00 2.78 3.56 0.98 2.90 1.37 4.57 

2. ด้านการมคีวามสามารถใน
การสื่อสาร 

3.64 0.83 3.11 1.04 2.34* 3.58 0.89 3.13 1.26 3.35** 

3. ด้านการพัฒนาความสมัพันธ์
ของคนในองค์กร 

3.61 0.83 2.93 1.03 2.81 3.05 0.74 2.74 1.02 2.45* 

4. ด้านการสนับสนุนทรัพยากร 3.59 0.88 2.61 1.39 2.38 3.58 0.98 3.21 1.17 2.86 

5. ด้านการมคุีณธรรม 3.54 0.81 3.22 1.12 3.81 3.43 0.90 3.28 1.11 1.21 

เฉล่ียรวม 3.60 0.85 2.97 1.12 2.82 3.44 0.90 3.05 1.19 2.89 

** นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01          
 *นัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05          

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีห้องเรียนพิเศษและผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มี
ห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ในภาพรวม มีภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าในด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร มีภาวะผู้นําเชิงพหุ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักดัเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวม มีภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าในด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร มีภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรมที่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01และ ด้านการพัฒนาความสมัพันธข์องคนในองค์กรมีภาวะผู้นาํเชิง
พหุวัฒนธรรมที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .05  ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ 5 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ปัญหา ความถี่ แนวทางแก้ไขปัญหา ความถี่

ดา้นการยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมในวัฒนธรรมทาง
วิชาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม และ
เลือกปฏบัิติตามสิ่งที่ตนเองเคยได้รับ 
มากกว่าพิจารณาสิ่งที่เหมาะสม 

104 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมวิชาชีพที่ไม่ถูกต้อง ให้
เหมาะสมกบัปัจจุบัน เพ่ือให้ทุกฝ่าย
สามารถทาํงานร่วมกนัภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีความสขุ 

92 

ดา้นการมีความสามารถในการสือ่สาร
ผู้บริหารสถานศึกษามีทกัษะพ้ืนฐาน
ทางการสื่อสารภาษาองักฤษน้อย จึง
ทาํให้ขาดความม่ันใจในการสื่อสาร 
และมีอคติในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ไม่พร้อมที่จะรับการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนาตนเอง 

139 ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับ
ทศันคติที่ดีเกี่ยวกบัการใช้
ภาษาองักฤษในการสื่อสาร ช้ีให้
ผู้บริหารสถานศึกษาได้เหน็ถงึ
ความสาํคัญของภาษาองักฤษ และ
จัดให้มีการอบรม พัฒนาทกัษะทาง
ภาษาองักฤษอยู่เสมอ 

108

ดา้นการพฒันาความสมัพนัธข์องคนในองคก์ร
ผู้บริหารไม่เหน็ความสาํคัญของการ
ทาํงานเป็นทมีทาํให้ผู้ร่วมงานไม่เหน็
ความสาํคัญของการรับผดิชอบ
ร่วมกนั 

87 ผู้บริหารควรทาํแผนผงัองค์กรให้
ชัดเจนไม่ให้งานตกไปอยู่กบับุคคล
ใดบุคคลหน่ึง 

65 

ดา้นการสนบัสนุนทรพัยากร 
สถานศึกษาขาดหลักสตูรการสอนที่
เน้นวัฒนธรรมที่หลากหลายภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้ทุกคนสามารถ
เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายน้ีได้ 

112 ผู้บริหารควรสอดแทรกหลักสตูร
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่
นักเรียนควรเรียนรู้ลงในหลักสตูร
สถานศึกษาของตน 

75 

ดา้นการมีคุณธรรม 
ผู้บริหารขาดความยุติธรรมในการ
บริหารงานภายในสถานศึกษา จึงทาํ
ให้เกดิความไม่พอใจของคนใน
สถานศึกษา และขาดความสามัคคี
ภายในสถานศึกษา 

67 ผู้บริหารจัดกจิกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในสถานศึกษา และ
ปฏบัิตต่ิอทุกคนภายในสถานศึกษา
อย่างเท่าเทยีมกนั ทั้งให้ความ
ยุติธรรรมกบัทุกคน 

54 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านที่มีปัญหาสงูสุดคือ ด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร และด้าน
การสนับสนุนทรัพยากรตามลาํดับ เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ปัญหาด้านการยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมทางวิชาชีพ การยอมรับความ
แตกต่างทางเพศ และการแบ่งช่วงอายุที่ถูกต้องและเหมาะสม มีวิธีการแก้ไข คือ การปรับตนเองและจัด
กจิกรรมเพ่ือสานสมัพันธภ์ายในองค์กร ด้านความสามารถในการสื่อสาร คือ ผู้บริหารขาดประสทิธิภาพใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ วิธีการแก้ไข คือ การจัดอบรมการใช้ภาษาให้ตรงประเดน็และถูกต้อง ด้านการ
พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กร ผู้บริหารไม่เห็นความสาํคัญของการทาํงานเป็นทมีทาํให้ผู้ร่วมงาน
ไม่เห็นความสาํคัญของการรับผิดชอบร่วมกัน วิธีการแก้ไข คือผู้บริหารควรทาํแผนผังองค์กรให้ชัดเจน
ไม่ให้งานตกไปอยู่กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง ด้านการสนับสนุนทรัพยากร คือ การขาดงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม และหลักสตูรการสอนที่ผสมผสานวัฒนธรรม วิธกีารแก้ไข คือ การจัดหา
งบประมาณเพ่ิมเติม และแทรกหลักสูตรท้องถิ่น ด้านคุณธรรม คือ ผู้บริหารขาดความยุติธรรมในการ
บริหารงาน วิธกีารแก้ไข คือ การจัดสรรหน้าที่ให้กบัผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเทา่เทยีม 

5.2 ข้อค้นพบจากการสมัภาษณ ์
 ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกบัวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทั้งยังต้องพัฒนา
ตนเอง หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริม พหุวัฒนธรรม ต้อง
บริหารความเปล่ียนแปลง ความหลากหลายได้อย่างนุ่มนวล ประนีประนอม และให้คุณค่ากบัทุกคน และต้องมี
การเสวนาการแลกเปล่ียนความคิดเกี่ยวกบัปัญหาหรือทศิทางขององค์กร 
 
6. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก โดยภาวะผู้นาํด้านการมีความสามารถในการสื่อสารน้ันมีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอื่น แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารเห็นความสําคัญของการสื่อสาร เพราะการสื่อสารเป็นเหมือน สะพานในการเช่ือมวัฒนธรรมที่
หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การบริหารองค์กรของผู้บริหาร ย่อมต้องเผชิญความ
รุนแรง และความรวดเรว็ทั้งกระแสของการแข่งขัน และความเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ ดังนั้น จึงต้องอาศัยศักยภาพ
ของตนเอง และของทีมงานร่วมกัน รวมถึงความมีระบบที่ต้องดําเนินไป ให้เกิดสิ่งที่ ถูกต้องตลอดเวลา 
ความสาํเร็จจึงจะเกิดขึ้ นได้ โดยระบบที่ถูกต้องของแต่ละองค์กรน้ัน กจ็ะอยู่บนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน์คือ 
ต้องการจะเป็นอะไร และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยมคือ จะไปให้ถึงจุดนั้นโดยยึดอะไรเป็นหลัก ซ่ึงถือว่า
องค์ประกอบทั้ง 3 น้ีเป็นสิ่งสาํคัญในการกาํหนดทศิทางหรือเป้าหมายขององค์กร การมีเป้าหมายขององค์กรที่
ชัดเจนตั้งแต่แรก จะสามารถประเมินผลได้ว่า ผลในการดาํเนินงานน้ันบรรลุประสิทธิผลหรือไม่ ซ่ึงเป็นกรอบ
ความคิดใหม่ในการประเมินผลที่ผู้บริหารต้องคาํนึงถึงมากกว่าที่จะมุ่งแต่ประสทิธิภาพเป็นหลักอย่างเดียว ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถในการสร้างผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด ซ่ึงจะเป็นการ
เปรียบเทยีบสิ่งที่ได้กับปัจจัยนาํเข้าเป็นหลัก แต่ส่วนคาํว่าประสทิธิผลน้ันจะมองเน้นไปที่ว่าสิ่งที่ทาํน้ันเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ (ประพนธ์ ผาสขุยืด, 2541, น. 24-25) นอกจากน้ี การปฏบัิติจริงกบัความคาดหวังใน
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อุดมคติเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงพหุวัฒนธรรม พบว่า มิติที่มีความแตกต่างมากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสาร 
รองลงมา คือ เจตคติและค่านิยม และความรู้  (บุญนัดดา ชัยนาม, 2009) เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผล ของ
องค์กรแล้ว ผู้บริหารยังต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์กรด้วย ภาวะผู้นาํน้ันถือว่าเป็นสิ่งจาํเป็นอย่างย่ิง
สาํหรับผู้นาํในการที่จะนาํพา องค์กรให้ประสบความสาํเรจ็ได้ ผู้บริหารต้องเป็นผู้นาํในการบริหารจัดการ ซ่ึงสิ่ง
เหล่าน้ีถือเป็นหน้าที่ของผู้นาํที่จะต้องให้ความมั่นใจ เพ่ือการยอมรับ ของคนในองค์กร อนัจะนาํไปสู่ความไม่
ไว้วางใจระหว่างกัน ผู้นาํจะต้องมุ่งเน้นเร่ืองของการสื่อความ ให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น 
แม้กระทั่งการฟัง การสื่อความที่ดีน้ันถือว่าเป็นรากฐานที่สาํคัญย่ิงในการสร้างพันธะสัญญา (commitment) 
และทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (cooperation) และสร้างแรงบันดาลใจในที่สุด” (ประพนธ์ ผาสุขยืด, 
2541, น. 91) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะผู้นําด้านการมีความสามารถในการสื่อสารน้ันมี
ค่าเฉล่ียสงูที่สดุ 
 สาํหรับการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากรองลงมานั้น จากข้อค้นพบน้ี
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการยอมรับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เช้ือชาติ ศาสนา 
ของคนในสถานศึกษา เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตต้องเผชิญกับกระแสโลกที่ไร้พรมแดน 
กระแสประชาธิปไตยที่มีมากขึ้น กระแสข้อมูลข่าวสาร และกระแสวัฒนธรรม ผู้นาํจึงต้องหารูปแบบผสมผสาน
ที่เหมาะสม ระหว่างกระแสโลกกับกระแสวัฒนธรรมท้องถิ่น (Localization) และต้องเช่ือมโยงเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ให้เข้ากบัวัฒนธรรมการทาํงานขององค์กรให้ได้ (ศักด์ิไทย สรุกจิบวร, 2549) ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา
ยุคการเปล่ียนแปลงดังกล่าวควรที่จะเข้าใจวัฒนธรรม ค่านิยม และข้อสมมุติฐานของวัฒนธรรมตน และจัดการ
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550, น. 26) นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้
กาํหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
ภายในปี พ.ศ.2558 อนัจะนาํไปสู่การขจัดการไม่รู้หนังสอืในภมิูภาค ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกเพศอย่างเท่าเทยีมโดยปราศจากความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมเช้ือชาติ ภมิูประเทศ 
และความบกพร่องทางร่างกาย การศึกษาจะไม่ถูกปิดกั้นอยู่เฉพาะกลุ่มในวงแคบอีกต่อไป แต่จะเกิดการจัด
การศึกษาที่กว้างไกล ในเชิงการศึกษาแบบข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture) เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน  นโยบายเหล่าน้ีจึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา
จําเป็นจะต้องปรับตัวและมีทักษะในการเป็นผู้นําพหุวัฒนธรรม หากเป็นเพียงผู้นําวัฒนธรรมเดี่ ยว 
(Monocultural Leader) เช่นเดิมที่ปกครองผู้ตามที่มีวัฒนธรรมเดียวกับตน ถือได้ว่าไม่มีคุณสมบัติเพียง
พอที่จะเป็นผู้นาํพหุวัฒนธรรม (Connerley และ Pedersen, 2005, p. 179) 
  ในขณะเดียวกันผลการวิจัยภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรม พบว่าด้านการมีคุณธรรม มีค่าเฉล่ียความ
พร้อมตํ่าที่สุด แต่ยังอยู่ในค่าเฉล่ียระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารยังไม่สามารถแสดงความเท่าเทียม
ของหน้าที่ภายในสถานศึกษาได้ดีเทา่ที่ควร เพราะงานในสถานศึกษาแต่ละประเภทมีลักษณะและความหนักเบา
แตกต่างกัน จึงทาํให้บุคลากรเห็นว่าผู้บริหารขาดความยุติธรรม ซ่ึงผู้บริหารควรแสดงความเข้าใจให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ทุกคนมุ่งทาํเพ่ือส่วนรวมในการพัฒนาองค์กรมากกว่าการปฏิบัติงานเพ่ือให้ตัวเองได้รับความสบาย
เท่าน้ัน ดังเช่นกรณีศึกษาของ Yeung, Lee และ Yue (2006, p.121-131)  ที่ได้ข้อสรุปว่า ภาวะผู้นาํเชิงพหุ
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วัฒนธรรมแบบย่ังยืนน้ันเร่ิมต้นที่การมีเป้าหมายและคุณธรรม ให้ความเป็นอิสระส่วนบุคคลและสนับสนุนให้
สมาชิกทุกคนสามารถแสดงออกถึงแนวคิดและความเช่ือส่วนบุคคล นอกจากน้ียังพบว่าการพัฒนาเป้าหมาย
แบบร่วมมือ การมีความรับผิดชอบร่วมกันจะช่วยสร้างให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน ผู้บริหารที่ให้อิสระและให้
ความเคารพแก่ครู มีการแลกเปล่ียนวิสัยทัศน์ ระหว่างกันในการที่จะดูแลใส่ใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียน ครผูู้สอนมุ่งเน้นอยู่ที่การพัฒนาเน้ือหาที่เช่ือมโยง และเกี่ยวข้องกบัประสบการณก์ารเรียนรู้ของผู้เรียน 
จะทาํให้เกดิการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบย่ังยืน (Sustainable Learning)  
 ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์ภาพรวมความสมัพันธข์องภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่า การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้นาํเชิงพหุวัฒนธรรมด้านการมีคุณธรรมตํ่าส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆเช่น 
ด้านการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผู้บริหารมีความเข้าใจวัฒนธรรมทางเพศในอันดับที่ตํ่าสุด 
เน่ืองจากว่าในสถานศึกษาปัจจุบันน้ันมีการล่วงละเมิศทางเพศเกดิขึ้นมากมายตามสถติิของ ก.ค.ศ. ในปี 2555 
สูงถึง 124 ราย (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) นอกจากเร่ืองของการล่วงละเมิศทางเพศแล้ว ยังมีเร่ืองของความ
ไม่เข้าใจในเพศที่สามหรือเพศทางเลือกของบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ซ่ึงส่งผลให้ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของข้อน้ีสงูถึง  1.03 ซ่ึงหมายความว่า ดังที่ เปรมสรีิ ศักดิ์สงู (2550, น. 86) ได้กล่าวถงึวัฒนธรรม
ทางเพศไว้ว่า ระบบการศึกษาของสยามประเทศในอดีตนั้นมีแต่ในวัดและในวังและถูกผูกขาดโดยผู้ชาย 
การศึกษาของเจ้านายฝ่ายหญิงกเ็ป็นไปแต่เฉพาะเร่ืองของความเป็นกุลสตรี จนถึงการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 การเกิดอาชีพครูผู้หญิงน้ันเป็นผลพวงจากการขยายตัวทางการศึกษาฝ่ายสตรี ที่ เป็น
กระบวนการเช่ือมโยงมาจากการปฏริูปประเทศให้ทนัสมัยตามแบบตะวันตก จึงไม่แปลกที่เม่ือเพศที่สามเข้ามา
เป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วน้ัน จะเกิดความเข้าใจข้ึนในสถานศึกษา ส่วนในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์
ของคนในองค์กร การที่ผู้บริหารมีคุณธรรมที่ตํ่าส่งผลให้ไม่สามารถสร้างความตระหนักถงึความสาํคัญของการ
รับผิดชอบร่วมกนัได้ดังที่ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545, น. 24-26) ได้เสนอบบทบาทของครูใหญ่ในการสร้าง
จริยธรรมของโรงเรียนไว้ว่า ผู้บริหารควรปลุกเร้าและส่งเสริมให้ผู้ตามเหน็ว่า การทาํงานที่ยึดหลักผลประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนน้ัน เป็นสิ่งดีงามที่ควรยึดถือร่วมกันและส่งเสริมให้ผู้ตามยึดหลักของความ
ร่วมมือ (cooperation) มากกว่าการแข่งขันกนั (competitiveness) และยึดหลักสามัคคีธรรม (harmony) 
 กล่าวได้ว่า ด้านภาวะผู้นาํพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาที่จาํเป็นต้องพัฒนาคือ ด้านการมี
ความสามารถในการสื่อสาร โดยมีแนวทางในการพัฒนาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีทศันคติที่ดีเกี่ยวกบัการ
ใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสาร โดยช้ีให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เหน็ถึงความสาํคัญของภาษาองักฤษ และจัดให้มี
การอบรม พัฒนาทกัษะทางภาษาองักฤษอยู่เสมอ และด้านที่จาํเป็นต้องปรับปรุงคือ ด้านการมีคุณธรรม โดยมี
แนวทางในการปรับปรุงคือ ผู้บริหารจัดกจิกรรมเสริมสร้างความสามัคคีภายในสถานศึกษา และปฏิบัติต่อทุก
คนภายในสถานศึกษาอย่างเทา่เทยีมกนั ทั้งให้ความยุติธรรรมกบัทุกคน 
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7. ขอ้เสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการกาํหนดหลักเกณฑก์ารพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาว่า
ด้วยเร่ืองของความสามารถทางการสื่อสาร 

2) กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมมือกับคุรุสภากาํหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น
ผู้บริหารเกี่ยวกบัความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะเร่ืองของคุณธรรมและวัฒนธรรมทางเพศ 
 3) สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรนํานโยบายเพ่ือขยายผลไปยังเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภามอบหมาย 
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติ 

 1) สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านทกัษะการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 
 2) สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังทัศนคติด้านการมีคุณธรรม
ให้กบัผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
 3) สถานศึกษาควรปรับเปล่ียนวัฒนธรรมวิชาชีพที่ไม่ถูกต้อง ให้เหมาะสมกบัปัจจุบัน เพ่ือให้
ทุกฝ่ายสามารถทาํงานร่วมกนัภายในสถานศึกษาได้อย่างมีความสขุ 
 4) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 
7.3 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความหลากหลาย
ทางด้านพหุวัฒนธรรม 

2) ควรศึกษาในเชิงลึกเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพในเร่ืองปัญหาและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาํเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านของคุณธรรมและวัฒนธรรมทางเพศ 

3) ควรมีการนําประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงพหุปัญญาของผู้บริหารการศึกษา ไปใช้
ประโยชน์สาํหรับศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาความพร้อมด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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