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Abstract
 This qualitative research aims to examine the multicultural leadership of 
school administrators in multicultural education management for early childhood 
education in Southern Thailand border provinces. The total number of key 
informants was 56 including 15 school administrators, 15 teachers, five supervisors, 
five parents as well as eight experts who joined in connoisseurship and eight 
scholars from 11 elementary educational service area offices in Southern border 
provinces who participated in a focus group discussion. All informants were 
recruited using purposeful selection. Research tools were comprised of semi-
structured interview protocols, and record lists of connoisseurship and a focus  
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group discussion. Data were analyzed following the approach of the grounded 
theory. 
 This study found that the multicultural leadership of school administrators 
were classified into seven characteristics: 1) planning for directing educational 
management according to its contexts and society, 2) possessing multicultural 
communication skills, 3) possessing community relations skills, 4) building cultural 
organizations to promote acceptance, understanding, and co-existence in a diverse 
society, 5) building a climate of co-existence in a diverse society, 6) promoting 
engagement with other sectors, and 7) being a good role model. In addition, the 
research also found that the experts and scholars confirmed that the seven 
characteristics of multicultural leadership were appropriate, significant, and 
essential for multicultural education management for early childhood education 
in the area.

 Keywords: Multicultural Leadership, Educational Management in a Diverse  
        Society, Early Childhood Education

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญรวมทั้งส้ิน 56 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ�านวน 15 คน ครู จ�านวน 15 คน ศึกษานิเทศก์ จ�านวน 5 คน และผู้ปกครอง จ�านวน 5 คน 
ผู้เข้าร่วมการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 8 คน และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม จ�านวน 8 คน 
จาก 11 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมอืวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง แบบบนัทกึการสมัมนาองิผูเ้ช่ียวชาญ และแบบบนัทกึ
การสนทนากลุ่ม วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การสร้างทฤษฎจีากข้อมลู ผลการวจิยั พบว่า ภาวะผูน้�าเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1) การวางแผนก�าหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทและสังคม 2) การมีทักษะในการสื่อสารเชิงพหุวัฒนธรรม 3) การมีทักษะ
ในการเข้าถึงชุมชน 4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการยอมรับ เข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม
ทีห่ลากหลาย 5) การสร้างบรรยากาศของการอยูร่่วมกัน 6) การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการท�างาน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ และ 7) การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน นอกจากนี้ ผลจากการวิจัย
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มยืนยันว่า
ลกัษณะดังกล่าวทัง้ 7 ประการของภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมมคีวามถกูต้องครอบคลมุ เหมาะสม 
มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ส�าหรับการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษา
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ปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ค�าส�าคัญ: ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม  
    การศึกษาปฐมวัย

บทน�า
 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความ
มั่งคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ ดังนั้น 
การจัดการศึกษาจะต้องค�านงึถึงความลงตวัและสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ
ตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และบริบทของการพัฒนาประเทศ (Office of the Minister, 2017) 
ด้วยความเป็นพื้นท่ีพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการก�าหนดให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สตลู และ 4 อ�าเภอของจงัหวดัสงขลา อ�าเภอจะนะ อ�าเภอนาทว ีอ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอเทพา (Office 
of Coordination of Performance and Royal Affairs, 2012) โดยมีศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ท�าหน้าที่เป็น
หน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ชมุชนและประชาชน นอกจากนี ้รฐับาลได้ให้ความสนใจในการพฒันาการศกึษา
และได้ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาการศกึษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
20 ปี (2560-2579) โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย
เน้นให้มกีารจัดการศกึษาให้สอดคล้องกบัการด�ารงชวีติ เน้นแนวคดิพหุวฒันธรรมศกึษาให้เข้าใจถงึการ
อยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้ง มุ่งให้ความส�าคัญการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดบัปฐมวัยจนถงึระดบัอดุมศกึษา (Office of the Minister, 2017) โดยมกีารก�าหนดแผนการพฒันา
เพื่อจะใช้ในการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาให้ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และยัง
สอดคล้องกับแผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (2560-2564) ซึง่ได้ก�าหนดเป้าหมายการจดัการศึกษา
ที่ครอบคลุม โดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือท้ิงใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มด้อย
โอกาสที่มีความยากล�าบากและขาดโอกาส (Ministry of Education, 2017b) การจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมมส่ีวนส�าคญัในการขบัเคลือ่นให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
โดยเฉพาะพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่ลีกัษณะพิเศษอันเนือ่งมาจากบริบทของสภาพทางสังคมและ
วฒันธรรม  การปฏริปูการศกึษาจงึเป็นแนวทางส�าคญัทีไ่ด้รบัการบรูณาการ ทัง้หลกัการของสงัคมและ
วฒันธรรม  เพือ่น�ามาซึง่การยอมรบัในความหลากหลายของอตัลกัษณ์และวฒันธรรม ทัง้นี ้เป็นบทบาท
ส�าคญัทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาจะต้องท�าความเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กและเยาวชนท่ีมคีวามแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และหาแนวทางจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก โดยเฉพาะการจัดให้มี
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การผสมผสานเรื่องพหุวัฒนธรรมในการเรียนการสอนในห้องเรียน (Chuanchuen, 2012) โดยมี
เป้าหมายส�าคัญ คอื การสร้างความเท่าเทียมให้เกดิขึน้ในสถานศกึษา โดยผ่านกระบวนการทางการศกึษา
ที่จัดการเรียนการสอนและเตรียมผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมุ่งมั่นบนพื้นฐานของความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เข้าใจ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างกัน
ทัง้ด้านเชือ้ชาต ิสญัชาต ิสถานะทางสงัคม ความสามารถและบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบผลส�าเรจ็
ทางการเรยีนและสามารถเข้าสูส่งัคมได้อย่างมคีวามสขุ (Sungtong, Chonphracha, Rutsadawong, 
& Sumkoed, 2012)
 การจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์จึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญและมีความท้าทาย
ส�าหรับนักการศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่ ความต้องการของชุมชน และวิถีชีวิตของผู้คน ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี และศักยภาพความแตกต่างของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุดังกล่าว 
ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของผู้เรียน ซ่ึงค่อนข้างมีความ
อ่อนไหวต่อระบบและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (Gardiner & Enomoto, 2006) ทั้งนี้  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาต้องสามารถแสดงภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมต่อสภาพการณ์ของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ความเปลี่ยนแปลงของโลก และความต้องการของชุมชน 
(Kavanaugh, Carroll, Roson, Zin, & Reese, 2005) ส่วน Gollnick and Chinn (1990) กล่าวว่า  
ผูบ้รหิารสถานศึกษาต้องแสดงบทบาทภาวะผูน้�าในการส่งเสรมิบรรยากาศของพหวุฒันธรรมให้เกดิขึน้
ในสถานศึกษา ทั้งนี้ จากสภาพการณ์ของการจัดการศึกษาในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้น�าเชิง
พหวุฒันธรรมจะต้องให้ความส�าคญัในการจดัการศกึษาท่ีเป็นพ้ืนฐานการศกึษาท่ีส�าคญัในการจัดการศกึษา
เพือ่ให้เดก็เกิดทกัษะ ความรู ้ความเข้าใจ ในความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม จงึควรต้องตระหนกัและ
ให้ความส�าคัญการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเด็กช่วงวัยนี้มีพัฒนาการการเรียนรู้
ตั้งแต่แรกเกิดถึงหกขวบ (Ministry of Education, 2017a) แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
นักการศึกษาที่มีมุมมองท่ีตรงกันว่าพหุวัฒนธรรมศึกษานั้นมีความส�าคัญส�าหรับการศึกษาปฐมวัย 
นอกจากนี้ มีงานวิจัยท่ีศึกษาพบว่า เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการที่เร็วมากต่อความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
ทางเพศ ชาติพันธุ์ และความพิการของบุคคล การสอนเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในช่วง
ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กพัฒนาคุณลักษณะส่วนของเด็กเอง อีกทั้ง ช่วยเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะช่วงทีม่คีวามเหมาะสมคอืช่วงอาย ุ5 ขวบ เดก็จะมคีวามสามารถ
ในการเรียนรู้รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ ๆ  ได้ดีกว่าเด็กโต (Aldridge, Calhoun, & Aman, 2000) ซึ่ง
เดก็วยันีจ้�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องได้รบัการสร้างพืน้ฐาน เจตคติ และความพร้อมทางการเรียนบนพ้ืนฐาน
ของความแตกต่างทางวฒันธรรมก่อนทีจ่ะศกึษาต่อในระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป การสร้างให้เกดิ
ความเข้าใจและน�าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างสอดคล้องกบัธรรมชาติของผู้เรียนในวยันีจึ้งเป็นบทบาทและ
หน้าที่ของผู้น�าที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แต่จากข้อมูล
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ทีพ่บในปัจจบัุนสถานศกึษาส่วนใหญ่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัไม่ให้ความส�าคญักบัการจดัการศกึษา
ปฐมวยัทีส่อดคล้องกบัสงัคมพหุวัฒนธรรม และผูบ้รหิารยงัไม่ตระหนกัถงึความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของเด็กในวัยนี้ (Brooks & Sungtong, 2014) อีกทั้ง ขาดความเป็นภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม ทักษะ
ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการการจัดการศึกษาปฐมวัยกับบริบทที่มีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม เนื่องจากปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการที่ผู้บริหารไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย จากประเด็นความส�าคัญและปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้น�าเชิง
พหวุฒันธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการจัดการศกึษาปฐมวยัในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ผลวจัิยทีไ่ด้
จะช่วยให้นักการศกึษา ผูบ้รหิาร มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและ
การจัดการศึกษาปฐมวัยและภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมเอื้อต่อการบริหารและจัดการสถานศึกษาใน
ยุคความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 ค�าถามการวิจัย
 ภาวะผู้น�าเชิงพหวุฒันธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารจดัการพหวุฒันธรรมศกึษา
ส�าหรับการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเป็นอย่างไร
 วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่ศึกษาภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมของผู้บรหิารสถานศกึษาในการบรหิารจดัการพหวุฒันธรรม
ศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กรอบแนวคิดของการวิจัย
 กรอบแนวคิดหลักของงานวิจัยน้ีมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม การ
บริหารจัดการสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาปฐมวัยซ่ึงมีความส�าคัญต่อการ
อธบิายให้เข้าใจถงึปรากฏการณ์ทีผู้่วจัิยต้องการศกึษา ทัง้นี ้ภาวะผูน้�าเชงิพหุวฒันธรรมเป็นกรอบแนวคดิ
พืน้ฐานทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงบทบาทการน�าหรอืการแสดงออกของผูบ้รหิารในการมวีสิยัทศัน์หรอืมุมมอง
ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 
(Suwanmanee, 2015) ส่วน Morote (2010) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมว่าจะต้องมี
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงรวมถึงการบูรณาการวัฒนธรรมของ
ผูเ้รยีนเข้ากบัการเรยีนการสอน ผูน้�าท่ีมสีมรรถนะทางด้านพหวุฒันธรรมจะต้องมัน่ใจว่าแนวทางการสอน
ของสถานศึกษานั้นมีความหลากหลายวัฒนธรรม สอดคล้องกับ Sompong, Niemthes, Sungtong, 
and Choosuwan (2016) ได้สรปุถงึ ภาวะผู้น�าเชงิพหวุฒันธรรม ว่าเป็นแนวทางของการจดัการศกึษา
ตามแนวทางพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีหน้าที่ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในทุก ๆ  ด้าน ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับชุมชน ต้อง
มีองค์ความรู้หรือแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่วนแนวคดิการบริหารจดัการสถานศกึษาในสงัคมพหวุฒันธรรมเป็นการค�านงึถงึบรบิทในการด�าเนนิงาน
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ที่จะต้องใคร่ครวญหรือให้ความส�าคัญเป็นการเฉพาะในการได้มาซึ่งวิธีการหรือมาตรการเพื่อให้การ
ด�าเนินงานไปสู่เป้าหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรม (Songkitipisarn, 2013)
 การบรหิารการศกึษาเพือ่ให้ได้คณุภาพนัน้ ต้องอาศยัทรพัยากรทางการศกึษาโดยผูบ้รหิารจะต้อง
มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรทางการศกึษา และสามารถบริหารจดัการให้
มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลผุลตามจดุมุง่หมายได้  ในการบรหิารทรพัยากรสิง่ทีผู่บ้รหิารจะต้อง
ยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางส�าคัญ คือ ความเสมอภาคด้านคุณภาพของทรัพยากร ความมี
ประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยจะต้องถือหลักส�าคัญว่าสถานศึกษาที่จะ
ประสบความส�าเร็จได้นั้นทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมจะต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยผลักดันให้การบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (Saengarun, Tharathornsiri, Lietrakul, & Yawiraj, 2015) 
 การจัดการปฐมวัยซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มีความส�าคัญมากที่สุด เนื่องจากเป็นการ
จัดการศกึษาท่ีหล่อหลอมประสบการณ์และโลกทัศน์ให้แก่ผูเ้รียนในวยัเด็กทีต้่องเรยีนรูแ้ละสร้างให้เกดิ
พฒันาการตามวยัผ่านมติต่ิาง ๆ  ทัง้นี ้“เดก็ปฐมวยั” ทีม่พัีฒนาการอย่างเหมาะสมตามหลักวชิาการจะ
สามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ส่งผลดีต่ออนาคตของสังคมและประเทศชาติด้วย ซึ่งจากข้อมูลของ
นักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทน
แก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า (Heckman, 
2011) เป็นทัง้การเพิม่คณุภาพทรพัยากรบคุคลของประเทศ ลดอตัราการสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
และองค์การยูนิเซฟซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติซ่ึงมีหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
พัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเป็นอยู่ของแม่และเด็กในประเทศก�าลังพัฒนาระบุว่า เด็กปฐมวัยที่ได้
รบัการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวยัจะมทัีกษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญาและความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์สงูข้ึนกว่าปกติ และน�าไปสูก่ารมีโอกาสในการเรยีนรู้ต่อในระดับทีส่งูขึน้ และเป็น
แรงงานที่มีคุณภาพมีรายได้สูง ส่งผลให้อัตราการก่อคดีหรือสร้างปัญหาสังคมลดน้อยลงด้วย (Wasi, 
2014) จากกรอบแนวคดิดงักล่าวข้างต้นสะท้อนให้เหน็ว่าการจดัการศกึษาปฐมวัยเป็นการจัดการศกึษา
เฉพาะทาง เม่ือการจัดการศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญและ
เข้าใจจดุเน้นของการจดัการศกึษาทีส่อดคล้องกบับริบทของพืน้ที ่และการจดัการศกึษายิง่มคีวามส�าคญั
มากยิง่ขึน้เม่ือต้องจดัการศกึษาบนหลกัคดิของพหุวฒันธรรมศกึษา ซึง่ต้องสร้างให้ผูเ้รยีนเกดิการยอมรบั 
เข้าใจ และเคารพความแตกต่าง สิง่เหล่านีจ้ะถกูหล่อหลอมและสร้างให้เกดิข้ึนได้ต้องเกดิมาจากความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ และภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหาร ซึ่งจะสามารถช่วยให้การจัดการศึกษา
ปฐมวัยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง
 กรอบแนวคิดที่ส�าคัญอีกประการ คือ การจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทชายแดนภาคใต้ซึ่งมี
ลกัษณะเฉพาะ เนือ่งจากเป็นสถานศกึษาในพืน้ท่ีท่ีมเีดก็ต่างกลุ่มชาตพินัธุ ์และต่างวฒันธรรมเรยีนร่วมกนั
ตามสถานศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรกลางที่พัฒนาโดย
กระทรวงศกึษาธกิาร เน้ือหาและกจิกรรมการเรยีน การสอน ส่วนใหญ่อาจยงัไม่สอดคล้องกบัวฒันธรรม 
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ประเพณ ีและวถิชีีวติของเดก็ ส่งผลให้เดก็ต่างวฒันธรรมไม่สามารถเชือ่มโยงระหว่างส่ิงท่ีเรียนกบัชวีติจริง
ในชมุชนได้ โดยธรรมชาตขิองการเรยีนรู ้เดก็จะต้องได้รบัการเตรยีมความพร้อมทีเ่หมาะสมกบัวัย ทัง้นี้ 
เด็กช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นวัยที่เด็กมีการพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วที่สุดและพัฒนาได้สูงสุด ซึ่ง Ministry of Education (2017a) 
ได้ก�าหนดแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในวัยนี้ว่าควรเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น แนวคิดการเล่น
ของเด็ก แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมที่แวดล้อมรอบตัวเด็ก ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาและครูผู้สอนจะต้องคิดหา
รูปแบบการจดัการศกึษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมของเดก็ปฐมวยั เพือ่
ให้เดก็สามารถเรยีนรูด้้วยความกระตอืรอืร้น ภายใต้บรรยากาศของความเป็นประชาธปิไตย คือ มคีวาม
เสมอภาค เสรภีาพ และความยตุธิรรม สถานศกึษาจึงควรได้รับการปฏรูิปเพ่ือส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศ
ของการยอมรบั การให้เกียรตซิึง่กนัและกนั เกิดความยติุธรรมระหว่างกลุ่มเด็กต่างวฒันธรรม (Banks, 
2001) ซึ่งการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีเด็กต่างวัฒนธรรมเรียนร่วมกันนั้น ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมี
ภาวะผู้น�าเชงิพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะความอ่อนไหวต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมของเด็กปฐมวยั 
(Gardiner & Enomoto, 2006) เพือ่เป็นการปูพ้ืนฐานให้กับเด็กท่ีมาจากต่างเชือ้ชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ 
ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี และวิถีชีวิต ได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับวัฒนธรรมของ
ตนเองและวัฒนธรรมของคนอืน่ ๆ  เกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะยอมรบัในความแตกต่างทางวฒันธรรม ไม่มอีคติ
ต่อกัน ไม่เกิดการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติต่อกัน

วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ งานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยที่เน้นศึกษาพื้นที่
ในเชิงลึก (Rice & Ezzy, 1999) ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเป็นการ
ออกแบบการวิจัยท่ีมุ่งศึกษาบริบทและแนวปฏิบัติทางสังคมขององค์กรหรือหน่วยงาน (Creswell, 
1998) การศึกษานี้เป็นการมุ่งศึกษาเชิงลึกในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบริหารจัดการพหุวฒันธรรมศกึษาส�าหรับการศกึษา
ปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
 1. ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญรวมทั้งสิ้น 56 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 15 คน ซึ่ง
คุณสมบตัขิองผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัดงัต่อไปนี ้1.1) ปฏบิตัหิน้าท่ีในสถานศกึษาระดบัปฐมวยั สงักัดโรงเรยีน
ของรัฐบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 1.2) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร
สถานศึกษาระดบัประถมศกึษา สงักดัโรงเรยีนของรัฐบาลในจังหวดัชายแดนภาคใต้มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 1.3) มีความรูค้วามเข้าใจและประสบการณ์ตรงเกีย่วกบัพหวุฒันธรรมศกึษา และการศกึษาปฐมวยั 
1.4) แสดงเจตจ�านงในการเข้าร่วมการวจิยัอย่างสมคัรใจ 2) คร ูจ�านวน 15 คน คุณสมบตัขิองผูใ้ห้ข้อมลู
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ส�าคัญดังต่อไปนี้ 2.1) ปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี 2.2) มีความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ในเรือ่งของพหวุฒันธรรมศกึษา 2.3) ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอนระดบัปฐมวยัอยูใ่นพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างน้อยไม่ต�า่กว่า 3 ปี 2.4) แสดงเจตจ�านงเข้าร่วมวจัิยอย่างสมคัรใจ 3) ศึกษานเิทศก์ 
จ�านวน 5 คน คณุสมบัตขิองผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัดงัต่อไปนี ้3.1) ผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าท่ีการนเิทศติดตามการศกึษา
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3.2) ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ
ในหลักการนิเทศการศึกษาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมิน และระบบการดูแลครู
ระดับปฐมวัยเป็นอย่างดี 3.3) ผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของพหุวัฒนธรรมศึกษา 3.4) มีวุฒิ
ทางการศกึษาระดบัปรญิญาโท 3.5) แสดงเจตจ�านงเข้าร่วมวจัิยอย่างสมคัรใจ และ 4) ผูป้กครอง จ�านวน 
5 คน คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญดังต่อไปนี้ 4.1) มีความเข้าใจและสนใจเรื่องของพหุวัฒนธรรม
ศึกษาและการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.2) มีบุตรเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 4.3) เป็นบุคคลท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้อย่างน้อย 10 ปี 4.4) แสดงเจตจ�านง
เข้าร่วมวิจัยอย่างสมัครใจ 5) ผู้เข้าร่วมการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 8 คน โดยมีขั้นตอนการ
คดัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ ดงันี ้5.1) ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศึกษาปฐมวยั ก�าหนดคณุสมบติัดังนี ้ส�าเร็จการศกึษา
ไม่ต�่ากว่าปริญญาโททางการศึกษาปฐมวัย เคยหรือเป็นผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานที่จัดการ
ศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับทางด้านการศึกษาปฐมวัย 5.2) ผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ในเร่ืองพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย ก�าหนดคุณสมบัติดังนี้ ส�าเร็จการศึกษา
ไม่ต�า่กว่าปรญิญาโททางการศกึษา มปีระสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่า 4 ปี มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์
ยอมรับด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 5.3) ผู้เชี่ยวชาญด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา ก�าหนด
คุณสมบัติดังนี้ ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สอนหรือเคยสอนในระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับ
พหุวัฒนธรรมศึกษา มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ยอมรับด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา และ 6) ผู้เข้าร่วม
การสนทนากลุม่ จ�านวน 8 คน โดยมคีณุสมบัตขิองผูใ้ห้ร่วมสนทนากลุม่ดงัต่อไปนี ้6.1) มปีระสบการณ์
การท�างานและความช�านาญเกีย่วกบัแนวคดิพหวุฒันธรรมศกึษาหรอืการศึกษาปฐมวยั 6.2) มปีระสบการณ์
การท�างานและความช�านาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6.3) มีความช�านาญ
หรือปฏิบัติทางด้านการจัดการเรียนสอนระดับปฐมวัย 6.4) มีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาโท 
และ 6.5) มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาพหุวัฒนธรรมศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึง่มาจากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัยะลา 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อ�าเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ 
อ�าเภอนาทว ีอ�าเภอสะบ้าย้อย และอ�าเภอเทพา ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัในการวจิยัได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposeful Sampling) (Patton, 2002) เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่ครอบคลุมพื้นที่และ
ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ  ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัย ยินยอมและสมัครใจในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ชื่อสมมติเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งเป็นไปตาม
หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ฐิติกร ทองสุกใส และคณะ

 2. การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ
 เครื่องมือประกอบด้วย 3 ส่วนส�าคัญดังนี้
 1. แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง จ�านวน 4 ฉบบั คอื ฉบบัท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ฉบบัท่ี 2 
แบบสมัภาษณ์คร ูฉบับที ่3 แบบสมัภาษณ์ศกึษานเิทศก์ ฉบบัที ่4 แบบสมัภาษณ์ผูป้กครอง แบบสมัภาษณ์
ทั้ง 4 ฉบับ มีความแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ของผู้ข้อมูลส�าคัญ โดยแต่ละฉบับประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด�าเนินงาน ซึ่ง
ครอบคลมุถงึแนวปฏิบัตท่ีิผูบ้รหิารสถานศกึษาได้มกีารด�าเนนิงานและการปฏบิตัทิีส่ะท้อนถงึภาวะผูน้�า
เชงิพหวุฒันธรรม ได้แก่ การด�าเนนิการวางแผนบรหิารจัดการพหวุฒันธรรมศึกษา การก�าหนดนโยบาย 
การจดัการหลกัสตูร การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนและการสร้างความสัมพันธ์ชุมชน และส่วนอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเด็นค�าถามในภาพกว้างได้มาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนการ
ลงพื้นที่จริง การสร้างเครื่องมือวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 2. แบบบันทกึการสมัมนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship) ผูว้จิยัใช้แบบบนัทกึการสนทนา
กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บประเด็นสาระส�าคัญ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบถึง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้เกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3. แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ (Focus Group Form) เป็นแบบฟอร์มท่ีมปีระเด็นการประเมนิ 
ความถูกต้องครอบคลุม ความเหมาะสม มีประโยชน์และความเป็นไปได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร
จัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้นจึงน�า
เครือ่งมอืวิจัยเสนออาจารย์ท่ีปรกึษาซึง่มคีวามเช่ียวชาญทางด้านการวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ปรบัปรงุแก้ไข 
จากน้ันน�าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม การบริหารจัดการ 
พหวุฒันธรรมส�าหรบัการศกึษาปฐมวยั ตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นข้อค�าถามกบัวัตถปุระสงค์
ของการวิจัย รวมถึงการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่
สมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูล
 3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยใช้หลักการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี (Rapport) กับผู้ให้
ข้อมลูส�าคญั ซึง่เป็นหลกัทีส่�าคญัในการวจิยัเชงิคณุภาพ (Creswell, 1998) โดยผู้วจัิยสร้างความคุน้เคย
กับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท้ัง 56 คน โดยการแนะน�าตนเอง อธิบายเกี่ยวกับความส�าคัญของการวิจัยและ
วตัถปุระสงค์ของการวจิยั รวมถงึการปกปิดและรกัษาความลบัของผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั ทัง้น้ี ผูว้จิยัได้ท�าการ
ตดิต่อผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั เพือ่นดัวนั เวลาในการสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วจัิยได้ขอหนงัสือจากภาควชิาการบริหาร
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การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ส่งถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายและเป็นทีป่ฏิบัตงิานของผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั พร้อมด้วยแบบยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั (Consent 
Form) และขออนญุาตเข้าไปเกบ็ข้อมลูวจิยั โดยท�าการประสานงานกบัโรงเรียนเพ่ือนดัหมายผู้ให้ข้อมลู
ส�าคญัทีเ่กีย่วข้องตามวัน เวลาท่ีแจ้ง หลงัจากน้ันผูว้จิยัจะเดนิทางไปเกบ็ข้อมูลตามวนัเวลาทีไ่ด้นดัหมาย
ไว้ในแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะด�าเนินการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face-to-face) โดยใช้เวลาประมาณ 
1.30-2 ชัว่โมง ท้ังนี ้ผูวิ้จยัใช้ระยะเวลารวมท้ังสิน้ 3 เดอืน โดยเร่ิมตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 - 
มกราคม พ.ศ. 2560 โดยท�าการลงพื้นที่จริงด้วยตนเองทุกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและได้สัมผัส
สภาพจริงของพื้นที่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส�าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ
สร้างทฤษฎจีากข้อมลู (Grounded Theory Approach) ซ่ึงวธิกีารดังกล่าวเน้นการท�าความเข้าใจ ในการ
สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมตามแนวคิดของ Strauss and Corbin (1990) โดยการ
วเิคราะห์ดงักล่าวเป็นการวเิคราะห์โดยอาศยักระบวนการลดทอนข้อมลูทีม่ลีกัษณะเฉพาะโดยเริม่จาก
การถอดเทปจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 40 คน และเริ่มด�าเนินการตามล�าดับดังนี้ 
 1. การใส่รหสัข้อมลู (Open Coding) ประเด็นต่าง ๆ  ซ่ึงเชือ่มโยงกบัภาวะผู้น�าเชงิพหวุฒันธรรม
และการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัย 
 2. การหาแนวความคิดที่สัมพันธ์กัน (Axial/Theoretical Coding) โดยมุ่งเน้นประเด็นหลัก
และประเด็นรอง (Core Categories and Sub-categories) เพื่อตอบโจทย์ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมและการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยในมิติ
ต่าง ๆ 
 3. การคัดสรรหรือหาแก่นของเรื่อง (Selective Coding) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเลือก
ข้อมูล โดยกระบวนการทัง้สามขัน้ตอนมกีารด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูสลบัไปสลบัมาในแต่ละขัน้ตอน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง (Constant 
Comparative Techniques) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบจนกว่าข้อมูลจะมีความอิ่มตัว 
(Saturation) กล่าวคอื ไม่ปรากฏแนวคดิใหม่หรอืประเดน็ใหม่ของข้อมลูเกีย่วกับภาวะผูน้�าเชงิพหวัุฒนธรรม
ของผู้บริหารในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนิน
การตามกระบวนการดังกล่าวโดยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเป็นประเด็นหลัก (Main Themes) และ 
ประเด็นรอง (Sub-themes) ตา่ง ๆ  โดยเชื่อมโยงกบัการสุ่มทางทฤษฏี (Theoretical Sampling) เพื่อ
ให้ได้ประเดน็ในการตอบวตัถุประสงค์ของการวจิยั หลังจากนัน้ผู้วจัิยน�าการวจัิยไปสู่กระบวนการต่อไป
คือ จัดสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และผู้เชี่ยวชาญด้าน 
พหวุฒันธรรมศกึษา เพือ่มาตรวจสอบถงึความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ของผลการวจัิย และน�าข้อมลู
ท่ีได้จากการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้มาซึ่งคุณลักษณะของภาวะผู้น�าเชิง
พหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษา
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ฐิติกร ทองสุกใส และคณะ

ปฐมวยัของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และน�าไปสูก่ารจดัสนทนากลุม่ เพ่ือยนืยนัภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรม
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารจดัการพหวุฒันธรรมศกึษาส�าหรบัการศกึษาปฐมวยัของจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้อกีครัง้ ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ก�าหนดนโยบาย นกัวชิาการทางด้าน
การพหวุฒันธรรมศกึษา นักวิชาการทางด้านการปฐมวยั ผูบ้รหิารสถานศกึษา และคร ูร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาคุณลักษณะของภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปผลการวิจัย
 ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษา
ส�าหรับการศึกษาปฐมวยัในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ได้มาจากการวเิคราะห์ข้อมลูวจิยัโดยการสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และการสนทนากลุ่ม สามารถสรุปลักษณะของ
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาได้ 7 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การวางแผนก�าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและสังคม 
 การจดัการศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นเรือ่งทีท้่าทายส�าหรับผู้บริหารทีจ่ะต้องบริหาร
จัดการการศึกษาให้สอดคล้องกบัพืน้ทีบ่รบิทสงัคม ซึง่ถอืได้ว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามแตกต่าง
กว่าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย ในการจัดการศึกษาจะต้องให้ความส�าคัญเด็กทุกคนที่เข้ามาศึกษา
ในสถานศึกษา โดยเริม่จากการศกึษาในระดบัปฐมวยั ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัทีเ่ดก็จะศกึษาต่อในระดบั
ที่สูงขึ้น อีกทั้ง เด็กปฐมวัยที่เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่จะมีทั้งเด็กไทยพุทธและมุสลิม เด็กมีความแตกต่าง
ทางด้านภาษา วฒันธรรม และความแตกต่างของการด�ารงชวิีต ตลอดจนเดก็พกิาร ให้สามารถอยูร่่วมกนั
ในสถานศกึษาเดียวกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารต้องให้ความส�าคญัในการจดัการศกึษาให้กับเด็กทีม่คีวามแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรม โดยจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น ครูผู้สอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการร่วมกันวางแผนก�าหนดทิศทางการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยให้มี
ความเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา และความต้องการของชุมชน เพ่ือช่วยกันในการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ให้มกีารพฒันาความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนการสร้างเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย ดังที่ 
ครูจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า “การเป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ในการร่วมกันพัฒนา เข้าใจบริบท ผู้บริหารก็
จะต้องศึกษาและให้ความส�าคัญในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา” การด�าเนินการดังกล่าว
เป็นการก�าหนดทิศทางของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการ
ของชมุชน และต้องสร้างความร่วมมอืกบัคณะกรรมการสถานศกึษา ครู ตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกนั
วเิคราะห์สภาพของสถานศกึษา และก�าหนดวสิยัทศัน์ โดยจะก�าหนดระยะเวลาในการพฒันา ดงัที ่ผูบ้รหิาร
จังหวัดปัตตานี กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารเองก็ต้องเป็นนักวางแผน สร้างวิสัยทัศน์ วาดมันออกมาให้ทะลุ
ไปเลยภายในสามปีข้างหน้า ความมุ่งมัน่ในการพัฒนาการศกึษาส�าหรับเด็กเล็กหรือเด็กอนบุาลในบริบท
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่คีวามแตกต่างทางด้านวฒันธรรมให้เด็กอยูร่่วมกนัให้ได้และเหน็คณุค่า
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ในความต่างทางวัฒนธรรม” การด�าเนินการข้างต้นเป็นการแสดงเจตนารมณ์ มุ่งการร่วมคิดร่วมท�า
ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ภารกิจหรือพันธกิจ เป็น
ข้อก�าหนดทีแ่สดงเจตนารมณ์และวธิกีารด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลถุงึวสิยัทศัน์ การก�าหนดเป้าหมายของ
สถานศึกษาจะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ปลายทางทีส่ถานศึกษาจะด�าเนนิการให้บรรลผุลส�าเรจ็ ในช่วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารจะต้องก�าหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการด�าเนินการของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ดังเช่น การส่งเสริมการแต่งกายตามอัตลักษณ์ การบริหาร
จดัการโภชนาการส�าหรบัเด็กปฐมวยั การส่งเสรมิกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัความเชือ่ ประเพณวีฒันธรรม 
เป็นต้น อีกท้ัง จะต้องให้ความส�าคัญในด้านของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง
กับบริบทสังคม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของเด็ก ซ่ึง
จะเป็นในลักษณะของการบูรณาการผ่านการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย
วฒันธรรม  การสนบัสนนุการกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา การจดัสภาพแวดล้อม
ทัง้ภายในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา
ปฐมวัย ดังที่ ผู้บริหารในจังหวัดนราธิวาส กล่าวไว้ว่า “...การจัดการศึกษาปฐมวัยควรเน้นในเรื่องของ
การเตรยีมความพร้อมให้กบัเดก็อนุบาล การเช่ือมโยงการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ห้ความส�าคญักบัพืน้ที่
บริบท เด็กที่มาอยู่รวมกันเป็นเด็กไทยพุทธกับเด็กมุสลิม ความแตกต่างก็เกิดขึ้นแล้ว ดังในเรื่องของ
พหุวัฒนธรรม… เราต้องให้ความส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนจะต้องมาอันดับหนึ่งเลย ที่จะต้องให้
เค้าเข้ามาวางแผนร่วมกับเรา เพื่อก�าหนดเป้าหมายของการอยู่ร่วมกัน...” 
 2. ทักษะในการสื่อสารเชิงพหุวัฒนธรรม 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญส�าหรับผู้น�าท่ีจ�าเป็นต้องมี คือ ทักษะในการสื่อสารเชิงพหุวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นทักษะที่
จ�าเป็นและจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากเด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทีน่บัถอืศาสนาอสิลามจะใช้ภาษามลายถูิน่ในการสื่อสารในชวีติประจ�าวนั ผูน้�า
ต้องเรยีนรูเ้พิม่เตมิเป็นภาษาทีส่องโดยเฉพาะภาษามลายถูิน่ ส�าหรับผูน้�าทีน่บัถอืศาสนาพุทธ จะต้อง
เรยีนรู้ทัง้ทกัษะในการฟังและทกัษะการสือ่สารทีจ่ะต้องใช้สือ่สารและรบัฟังกบัเดก็หรอืผูป้กครอง ทัง้นี้ 
เพือ่ช่วยป้องกันการเกดิความเข้าใจผดิระหว่างการสือ่สาร อกีทัง้ การสือ่สารเชงิพหวุฒันธรรมเป็นเรือ่ง
ท่ีมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากการตีความหมายหรือตีความที่ต่างกันของภาษาอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อกัน จึงท�าให้ผู้บริหารและครูต้องระวังในการสื่อสารค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ในส่วนของ
การสื่อสารกับผู้ปกครอง ควรมีความระวังในประเด็นของข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เช่น การ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแต่งกายในวันพิเศษ ดังเช่น แต่งกายด้วยชุดสีด�าหรือสีสุภาพ จ�าเป็น
จะต้องสือ่สารกบัผูป้กครองให้ชดัเจนว่าควรเป็นในลกัษณะไหน เกีย่วข้องกบัพธิกีรรมใด เพราะผูป้กครอง
อาจจะเข้าใจผดิตามความเชือ่ของศาสนาในเรือ่งของการแต่งกายด้วยชดุสีด�า หรือการตีความชดุสีสุภาพ 
อาจจะเป็นชุดทีม่สีสีนั ซ่ึงจะท�าให้เกดิความเข้าใจผดิต่อกนัได้ เป็นต้น และจะต้องมกีารสือ่สารให้เข้าใจ
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ตรงกันว่าสิ่งไหนท�าได้และไม่ผิดต่อหลักศาสนา ดังที่ ครูจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “อีกเรื่องที่ส�าคัญ
คือการสือ่สาร...การสือ่สารช่วยให้ครเูกดิความเข้าใจตรงกนัได้... จะท�าอะไรกต้็องท�าอย่างจริงจงั ท�าให้
เด็กได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุด ไม่ใช่ท�าเพื่อครู แต่ต้องท�าเพื่อเด็กทั้งหมด” 
 3. การมีทักษะในการเข้าถึงชุมชน 
 การมีทักษะเข้าถึงชุมชนเป็นลักษณะหน่ึงของภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมที่ส�าคัญ การเข้าถึง
ชมุชนของผูน้�าในพืน้ท่ีจะช่วยให้เกดิความตระหนกัในการสร้างความร่วมมอืให้ทกุฝ่ายเกดิความสมัพนัธ์
ทีด่ต่ีอกนัระหว่างสถานศกึษากบัชมุชน ภาวะผูน้�าเชงิพหวัุฒนธรรมเป็นอกีแนวปฏบิติัท่ีช่วยสร้างให้เกดิ
การมส่ีวนร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาปฐมวยัในบรบิทสงัคมพหุวฒันธรรม สะท้อนให้เหน็ถงึการ
ต้องพึง่พาชมุชนเพือ่ให้เข้ามามส่ีวนผลกัดัน ชีแ้นะ และรับทราบความเคล่ือนไหวของการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษา โดยที่ผู้บริหารจะต้องความมีภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมในการเข้าถึงชุมชนได้ 3 
ประการ ได้แก่ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ถือว่าเป็นกิจกรรม
ส�าคัญทีผู่น้�าเชงิพหุวฒันธรรมต้องไม่ละเลย เนือ่งจากเป็นกจิกรรมทีช่่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัด ีเป็นการ
สะท้อนถึงการเคารพในวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนเป็นผู้จัดส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่มีความ
เก่ียวข้องกับประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจะมีความหลากหลายท่ีอยู่รวมกันในชุมชน 
ดังนั้น สถานศึกษาท่ีอยู่ในชุมชนต้องเป็นกลางในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกกิจกรรมที่มีการได้รับเชิญ
และหรือเข้าร่วมตามความสมัครใจ ในการเข้าร่วมถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางด้าน
วฒันธรรมจากประสบการณ์การตรงในพธิกีรรมต่าง ๆ  ทัง้ในผู้บริหาร ครู และเด็กทีไ่ปเข้าร่วมกจิกรรม
จะต้องให้ความเคารพในกจิกรรมหรอืพธิกีรรมทีท่างชมุชนจัดขึน้ ถงึแม้จะไม่ใช่กิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั
ศาสนาของตนเอง ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ไว้ว่า“ก็ถ้า
พูดถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ...เราต้องเข้าถึงกับชุมชน ไม่ว่าทางชุมชนมุสลิมเองเค้ามีงาน
ก็ต้องให้การสนบัสนนุ... เพราะอยูท่ีน่ีเ่ราจะต้องไปทัง้สามชมุชน...กจิกรรมอะไรเรากต้็องร่วมกบัชมุชน
อยู่แล้ว ผู้ปกครอง เด็ก ก็ต้องเข้าร่วมอยู่... ซึ่งจะท�าให้การท�างานมีการพุดคุยกันง่าย” เช่นเดียวกันกับ 
ผู้บริหารจังหวัดสตูล กล่าวเสริมว่าการมีส่วนร่วมในการบริจาคให้ชุมชนถือว่ามีความส�าคัญท่ีต้อง
ระดมทนุกนัช่วยเหลอื เช่น กจิกรรมทอดกฐนิ ซึง่สถานศกึษาสามารถเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐนิ
ได้ และ ผูบ้รหิารจงัหวดัสตลู กล่าวว่าช่วงถือศีลอดเป็นอกีช่วงเวลาทีม่คีวามส�าคญั โรงเรยีนอาจท�าขนม
เพือ่แจกให้ชมุชนเพือ่เป็นการแสดงออกถึงการมส่ีวนร่วม และถอืว่าเป็นการสร้างสมัพนัธ์ทีด่กีนัระหว่าง
สถานศึกษาและชุมชนที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน 2) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ี
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พบปะกับผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์
ทีด่รีะหว่างบ้านกบัสถานศกึษา และท�าให้สถานศกึษาได้ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็ก ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาเด็ก 
และน�าข้อมลูไปวางแผนพฒันา ส่งเสรมิ ป้องกนัและแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัในด้านต่าง ๆ  ดังที ่ผูบ้รหิาร
จังหวดัสตูล อธบิายว่า “การออกเยีย่มบ้านเป็นการสมัพันธ์โรงเรยีนอยูแ่ล้ว และทีส่�าคญัในการเยีย่มบ้าน 
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ผู้บริหาร ครูก็จะได้พบปะกับผู้ปกครอง ชุมชน เด็ก และพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งเด็กจะมีพฤติกรรมที่
ต่างกัน แล้วเด็กเมื่ออยู่บ้านแล้วเจอครู เขาจะมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่ง” ส่วนผู้บริหารจังหวัดปัตตานี 
อธบิายว่า บางครัง้นกัเรยีนหรือสมาชกิครอบครวัของนกัเรียนได้รับอบุติัเหตุ โรงเรียนอาจใช้โอกาสดังกล่าว
เยีย่มเยยีนหรอืให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ เช่นเดียวกันกบั ครูจังหวดัยะลา YNT กล่าวสนบัสนนุ
ว่าสถานศกึษาควรให้การช่วยเหลอืหรอืดูแลครอบครัวและสมาชกิของชมุชนเท่าทีจ่ะสามารถกระท�าได้
ซ่ึงเป็นการผูกมิตรไมตรีและช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ 3) การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
ไปศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน เป็นการส่งเสรมิให้เดก็ได้เรียนรู้ การน�าเด็กปฐมวยัไปศกึษาแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวปฏิบัติท่ีผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด�าเนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ทั้งน้ี การน�าเด็กนักเรียนออกสู่ชุมชนจะเป็นการเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในบริบทที่เด็ก
อาศยัอยู ่ซึง่ชมุชนพร้อมทีจ่ะเข้ามามส่ีวนร่วมและสนบัสนนุกจิกรรม ตลอดจนการดแูลช่วยเหลอืในด้าน
ของการรักษาความปลอดภัยในขณะที่เด็กเรียนรู้อยู่ในชุมชน ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดยะลา กล่าวว่า “ครู
พาเดก็ออกไปทศันศกึษาในหมู่บ้าน พาไปเล่นน�า้ตก โดยพาเดก็ออกไปเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน
สถานที่ท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการอ�านวยความสะดวก ดูแลเร่ืองของความ
ปลอดภัยของเด็กและครูตลอดเส้นทางของการเดินทาง” ทั้งนี้ การมีทักษะเข้าถึงชุมชนของผู้น�าเชิง
พหุวัฒนธรรมเป็นส่วนช่วยให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมด้วยช่วยกันดูแล 
ส่งเสรมิการจดัการศกึษา การสนบัสนนุกจิกรรมตลอดการลดความขดัแย้งทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างสถานศกึษา
กับชุมชน สอดคล้องกับ ผู้บริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวอธิบายเสริมถึงการเข้าถึงชุมชนว่า “การเข้าถึง
เป็นการใส่ใจซึง่สามารถด�าเนินการได้โดยการเข้าไปพดูคุยหรอืเยีย่มเยยีน อนึง่ ในการเข้าถงึนัน้ผูบ้รหิาร
สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมโดยไม่มีข้อจ�ากัด ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดการเข้าถึงชุมชน ช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้ง และการเกิดเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการช่วยกันลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน” 
  4. การสร้างวฒันธรรมองค์กรในเกดิการยอมรบัและความเข้าใจของการอยูร่่วมกนัในสงัคม
ที่หลากหลาย
 ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น�าในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งวัฒนธรรม
องค์กรของสถานศกึษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้และในแต่ละพ้ืนท่ีจะมคีวามเหมอืนและความแตกต่าง
กนัออกไป อนัเนือ่งจากพืน้ฐานทีส่�าคญัคอืคนในพืน้ท่ีท่ีมคีวามแตกต่างกนัทางด้านวฒันธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิต ตลอดจนสถานะทางสังคม ซ่ึงได้มาอยู่รวมกันในองค์กรหรือสถานศึกษา 
จึงเกิดความหลากหลายทางด้านวฒันธรรม แต่สามารถทีจ่ะอยูร่่วมกนัได้บนพืน้ฐานของความแตกต่าง  
อันเนือ่งมาจากการให้ความส�าคญัในการยอมรับนบัถอืและการให้เกียรติกนัของความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม และหลอมรวมกันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีข้อปฏิบัติและวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดจากการ
ผสมผสานวฒันธรรมของคนทีอ่ยูใ่นสถานศกึษารวมเข้าด้วยกนั โดยไม่ขดัต่อหลักความเชือ่ทางศาสนา
ของบคุคลเหล่านัน้ และสามารถอยูร่่วมกนัอย่างมรีะเบยีบและสันติสุข ทัง้นี ้ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษารวมถึง นักการภารโรง แม่บ้านผู้ดูแลอาหาร ดูแลความสะอาด และเด็ก เมื่อเข้ามาใน
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สถานศกึษา ทกุคนต้องสร้างการรบัรูใ้นสภาพแวดล้อมใหม่ ผ่านการซึมซับและปฏบิติัร่วมกนัจนกลายเป็น
แนวทางการปฏบิตัสิบืทอดต่อกนั และเป็นวฒันธรรมร่วมท่ีทุกคนต้องเรียนรู้และยดึปฏบิติัต่อกนั อกีท้ัง
บุคลากรที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเกิดการยอมรับและ
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของสถานศึกษา ในทางปฏิบัติคนที่เข้ามาอยู่ใหม่หรือครูที่บรรจุเข้ามาใหม่
ยังต้องเรียนรู้พฤติกรรมของคนในองค์การผ่านการสังเกตพฤติกรรม และการกระท�าของบุคคลใน
สถานศกึษา ตลอดจนยอมรบัแนวทางปฏบิตัจิากบคุคลทีป่ฏบิติังานมาในวฒันธรรมองค์กร เพ่ือป้องกนั
การปฏิบัติท่ีผิดต่อหลักศาสนาและหลักความเชื่อของกลุ่มคนในสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์กรยัง
หล่อหลอมให้เด็กปฐมวัยได้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตัวเด็กเองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ดงัเช่น เดก็ปฐมวยัสามารถเรยีนรูถ้งึประเพณวัีฒนธรรม มารยาททางสังคมท่ีมท้ัีงการไหว้และการสลาม 
การเข้าแถวก่อนหลัง การรับประทานอาหาร การปฏิบัติกิจกรรมของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง การเข้า
ห้องน�า้ การแต่งกาย ซึง่สิง่เหล่านีผู้น้�าจะต้องให้ความส�าคญัโดยการปลกูฝังตัง้แต่เยาว์วยั ดงัที ่ผูบ้รหิาร
จงัหวัดนราธวิาส กล่าวว่า “ท่ีน่ีมสีองวัฒนธรรมมทีัง้ไทยพทุธและมสุลมิ ด้วยมสีองวฒันธรรม ต้องศกึษา
จากครูจากเด็กท่ีน่ีว่าเค้าอยู่กันอย่างไร” ดังนั้น อาจมีผู้บริหารหลายท่านมีความพยายามที่จะเปลี่ยน
แนวคดิใหม่กบัการจดัการศกึษา เพือ่ให้เกดิความหลากหลายและเป็นสากลมากข้ึน ซ่ึงเป็นการยากและ
ท้าท้ายมาก การเปลีย่นแปลงต้องมีการสร้างความเข้าใจร่วมกนัใหม่ในองค์กรเพือ่ให้เหน็ถงึความส�าคญั
ของการเปลี่ยนและการปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจตรงกันและปฏิบัติเหมือนกัน ทั้งนี้ นอกจากสภาพแวดล้อม
ภายในแล้ว สภาพแวดล้อมภายนอกก็มีส่วนส�าคัญและเป็นอิทธิพลและกระตุ้นท�าให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และหากสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมภายนอกก็จะส่งผลต่อการเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นได้ ดังเช่น การให้เด็กแต่งกายตามหลักความเชื่อทางศาสนาและสังคมบางกลุ่มเรียกร้องให้
สถานศึกษาปฏิบัติข้อเรียกร้องและไม่ได้ค�านึงถึงข้อก�าหนดของสถานศึกษาเป็นหลัก ส่วนในด้านของ
การจัดการเรียนการสอนของครูก็เช่นเดียวกัน หากจัดประสบการณ์ในหน่วยวันส�าคัญแล้วหยิบยก
วันส�าคัญของศาสนาพทุธ เช่น วนัวสิาขบูชา และให้เด็กทัง้ไทยพทุธและมสุลมิแสดงการปฏิบติักจิกรรม
ร่วมกนั โดยไม่ค�านงึถงึความเชือ่ทางศาสนาของเด็กทัง้สองฝ่ายกเ็กดิเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครอง
กับครูได้เช่นกัน ดังนั้น การสร้างความเข้าใจและการรับรู้การอยู่ร่วมกันของคนในสถานศึกษาจึงเป็น
หน้าที่ส�าคัญของผู้บริหารเพื่อให้เกิดการยอมรับ การเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐาน
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดปัตตานี 
กล่าวไว้ว่า “ความหลากหลายวฒันธรรม ไม่ว่าไทยพทุธ ครสิต์ อสิลาม พราหมณ์ ซิก และไม่ว่าชาติพนัธ์ุ 
มลายู ไทยจีน ฝรั่งหรืออาหรับจะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ กลุ่มวัฒนธรรมกลุ่ม และให้ข้อคิดที่เคยฝากไว้
ส�าหรับครูและเด็กเสมอครับ คือในเรื่องของวัฒนธรรมร่วม อาหารการกิน เมื่อพูดถึงอาหาร เป็นสิ่งที่
เราสามารถเข้าถึงได้ ยกตัวอย่าง ส้มต�าคนไทยกิน คนมลายูก็กินส้มต�าเป็น คนไทยก็กินก๋วยเตี๋ยวของ
คนจีนเป็น คนจีนก็กินโรตีเป็น ในการอยู่รวมกันเราต้องรู้จุดศูนย์กลางของกันและกัน ซึ่งต้องไม่ขัดต่อ
หลักศาสนาที่ทุกคนยึดปฏิบัติ และก็สามารถอยู่รวมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ แล้วก็รวมถึงปิดรอยร่ัว
ความแตกแยกของคนในสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในรั้วโรงเรียนเดียวกัน” 
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 5. สร้างบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมต้องสามารถสร้างบรรยากาศของการอยูร่่วมกันในสงัคมพหวุฒันธรรม 
ซ่ึงเป็นอกีหนึง่ประเดน็ทีผู่บ้รหิารต้องตระหนกั เนือ่งจากการสร้างบรรยากาศของการอยูร่่วมกนัในสังคม
พหวุฒันธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาช่วยสร้างให้เกดิบรรยากาศในการท�างาน และเกดิความร่วมมอื
ในการท�างานระหว่างกลุ่มบุคคลท้ังไทยพุทธ มุสลิม รวมถึงสถานศึกษาบางแห่งที่มีครูต่างชาตินับถือ
ศาสนาคริสต์ รวมถึงความหลากหลายของผู้ปกครองและชุมชน ดังนั้น บุคคลที่ส�าคัญในการให้ทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมและท�างานร่วมกันจึงเป็นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร ที่ต้องสร้างบรรยากาศของ
การอยูร่่วมกนัให้เกดิความไว้วางใจในระบบการบรหิารจดัการของสถานศกึษา โดยอาศัยหลกัคดิส�าคญั 
2 ประการ ได้แก่ 1) การให้เกียรติกัน เป็นการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของการปฏิบัติตนระหว่าง
ผูบ้รหิารกับครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีม่คีวามหลากหลายวฒันธรรม และการปฏบิตัติามข้อตกลง
ระหว่างผู้บริหารและครู ดังเช่น การให้เกียรติของผู้บริหารในการสื่อสารด้วยภาษาไทยต่อหน้า
สาธารณชน ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในการสื่อสารระหว่างกันควรใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
เมื่ออยู่ต่อหน้ากัน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนัก ในส่วนผู้บริหารจังหวัดยะลา กล่าวถึงการ
สือ่สารในสถานศกึษาครอูสิลามกไ็ม่ควรพดูภาษามลายหูากอยูต่่อหน้าครไูทยพทุธ เนือ่งจากอาจเป็นการ
ไม่ให้เกียรติกัน เพราะจะท�าให้ไม่เข้าในในการสื่อสาร และ 2) การไว้วางใจ เป็นการไว้ใจเกิดจากการที่
ทุกคนในสถานศึกษาเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจผู้บริหาร ซ่ึงเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ดังท่ี ผู้บริหารจังหวัดปัตตานี กล่าวถึงผู้น�าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความ
ไว้วางใจซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมว่า“ผู้บริหาร
จะต้องมีความเป็นผู้น�า มีความมุ่งมั่น อุทิศตน อุทิศเวลา ให้กับชุมชนที่เราปฏิบัติงานในเรื่องของ
พหุวัฒนธรรม อีกอย่างหนึ่งของผู้บริหารก็คือว่าต้องมีความจริงใจ จริงจัง จริงใจกับผู้ร่วมงาน จริงจัง
กับการปฏิบัติงาน แล้วก็ต้องมีความรักกับผู้ร่วมงาน เข้าใจชุมชนที่เราอยู่ด้วย คิดว่าเราน่าจะอยู่ใน
พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขถ้าเรามีสิ่งเหล่าน้ี” ทั้งนี้ ความมุ่งม่ันตั้งใจของผู้บริหารก็จะส่งผลต่อครู
และบุคลากรทางการศึกษาจนเกิดการยอมรับและไว้วางใจให้กับลูกหลานได้เข้าศึกษาในสถานศึกษา 
ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “การบริหารจัดการของโรงเรียนคือความไว้วางใจของชุมชน 
คืองานหลักมันเป็นเรื่องของ ผอ. ของครูที่จะมาท�าการบริหารจัดการ ท�ายังไงให้ครูสอนเด็กเต็มเวลา 
เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ เพ่ือให้ผู้ปกครองเขาไว้วางใจส่งลูกมาเรียน กรรมการทางการศึกษา
เขาก็มีความพึงพอใจตรงนั้น” 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
 การบริหารจัดการบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาททางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยที่มีความจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จึงเป็นบทบาทจ�าเป็นที่ผู้บริหารจะ
ต้องสร้างสัมพันธภาพกับทุกฝ่ายทั้งครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกของชุมชนและ
ครอบครวั เพือ่เป็นผลประโยชน์ทีด่ต่ีอการพฒันาคณุภาพการศกึษาของเด็กปฐมวยัในจังหวดัชายแดน
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ภาคใต้ อกีทัง้ ผูน้�าจงึต้องเป็นศนูย์กลางของการหลอมรวมให้ทุกฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วมการบริหารจัดการ
และพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า “ส�าคัญในนโยบายของผู้บริหาร คือ
ท�าให้ครเูป็นหนึง่เดยีวให้ได้ นัน่กค็อืให้มานัง่คยุกนัร่วมกนัคดิวางแผนการจดักจิกรรมให้สอดคล้องบรบิท 
โดยไม่มีอคติต่อกัน ร่วมกันท�างาน มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ดังเช่น ถ้า ผอ.อยากจะท�ารูปช้างขึ้นมา
สักตัวนึง ห้องโน้นท�างวงช้าง อีกห้องท�างา ท�าขา ท�าหัว ต่างให้ท�า ช้าง 1 ตัวที่ออกมาจะไม่สมดุลกัน 
ถ้าเราไม่มานั่งคุยกัน ต่างคนต่างท�ามา หากเอามาร่วมกันก็จะเป็น ช้างหัวโต ตัวลีบ เท้าใหญ่ อะไร
ประมาณนี้ แต่ถ้าเรามาคุยกันก็ปรับรูปร่างตัวช้างให้สมส่วน อย่างนี้ถึงจะได้รูปช้างที่สมบูรณ์ เน้นการ
ท�างานเป็นทีม ประเมินผลก็ประเมินผลด้วยกัน” ส่วน ผู้บริหารจังหวัดสตูล ได้อธิบายเสริมเก่ียวกับ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ครู บุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา รวมถึงสมาชิกของชุมชนและครอบครัว เพราะการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยจะต้อง
ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยกล่าวว่า “ผอ. ครู อย่าอวดดี ว่าเป็นคนรอบรู้ในการจัดการศึกษา
ทั้งหมด เพราะเราไม่สามารถท�าทุกเรื่องได้ เพราะฉะนั้นจะท�าให้การศึกษาส�าเร็จต้องท�าการศึกษา
เหมือนการทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพเยอะและทุกคนต้องเป็นเจ้าภาพร่วม…กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองมีส่วนส�าคัญที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยในบ้านเราไปด้วยกัน... เพราะฉะนั้นโรงเรียนเป็นเพียง
เป็นหน่วยที่รับช่วงต่อจากครอบครัว จากพ่อแม่ ชุมชน โรงเรียนเพียงแค่มาประยุกต์ให้ความรู้ต่าง ๆ 
แต่คนที่รับผิดชอบชีวิตเด็กมากที่สุดคือครอบครัว เพราะฉะนั้นครอบครัวต้องรับ 40 %... สถานศึกษา
เราร่วมกันรับไป 70 อีก 30 คือ ภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม เช่น คุณบอกว่าคุณเป็น
สาธารณสขุอ�าเภอ จงัหวดั อยูโ่รงพยาบาล ต�ารวจจราจรอยูห่น้าโรงเรยีน พ่อค้า แม่ค้า ทีอ่ยูห่น้าโรงเรียน 
อยู่ในตลาด ต้องเป็นครูให้หมด คือว่า คุณมีความตระหนักรู้ในตรงนี้ด้วย” ทั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของผู้บริหารจังหวัดปัตตานี โดยให้ความคิดเห็นในวางแผนกิจกรรมและงานหลักของสถานศึกษาที่ให้
แต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น เพื่อช่วยใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผู้น�าเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดันให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาเด็กโดยเริ่มจากสถานศึกษาและออกสู่
ภายนอก โดยชุมชนเป็นส่วนผลักดัน
 7. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน
 ผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรม เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัทางด้านการปฏบิติัให้เหน็เป็นแบบอย่างทีดี่ ทัง้
ทางด้านทัศนคติที่ดี อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อครู ผู้ปกครองและชุมชน โดยเฉพาะการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้น การเป็นแบบอย่างที่ดีจึงเป็นลักษณะของ
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญ ดังที่ ผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส 
กล่าวว่า การเป็นผู้น�าที่ดีสามารถยึดแบบอย่างที่ดีจากพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทีว่่า “เราต้องท�างานเพือ่เดก็ เพือ่ประชาชน เพ่ือประเทศชาต ิตามรอยของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รชักาลที ่9 เป็นแบบดกีว่าบอก เป็นตวัอย่างทีด่ใีห้กบัคร ูนกัเรยีน กบัประชาชน ...ต้องมภีาวะผูน้�า ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงคิดทุกวันทุกเวลา คิดดี อย่าคิดแต่ได้ มีอะไรก็มอบให้กับโรงเรียน แล้วเราก็จะได้
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ก้าวหน้า ถ้าท�าได้ทุกโรงเรียน สังคมก็จะได้พัฒนา พหุวัฒนธรรมที่เราอยู่ร่วมกันนี้ ก็จะท�าให้แก้ปัญหา
ทั้งในสาม สี่จังหวัด นี้ได้ ถ้าเราช่วยกันคิดแบบนี้ อย่าคิดแบ่งแยก พุทธ มุสลิม คริสต์ แต่ถ้าเราช่วยกัน 
ท�าตามแบบอย่างของในหลวง เอาประเทศมาตั้ง ไม่มีปัญหา ...ฉะนั้น ก็ถือว่าการศึกษาส�าคัญ ก็คืออยู่
ที่เรา ที่อยากจะเป็นครู เป็น ผอ. บุคลากร ก็ต้องยึดหลักแนวทาง จะได้ไปในทิศทางเดียวกันรวมพลัง 
...การให้ความส�าคัญกับทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นสิ่งส�าคัญ การให้การยอมรับ การไม่มีอคติต่อกัน เราก็จะอยู่
ร่วมกันได้ภายใต้ความเข้าใจทีต่รงกนั การพฒันาเรือ่งการศกึษา ของสถานศกึษาทีต่อบสนองความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดคณุภาพกับตวัเดก็นกัเรยีน” ส่วน ผูป้กครองจงัหวดัปัตตาน ีกล่าวเสรมิเกีย่วกบั
การเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้บริหารในด้านของการมีทัศนคติที่ดี โดยย�้าว่า “ต้องเริ่มจากผู้บริหารเลย 
ทศันคติของผูบ้รหิารก่อน ในเรือ่งเกีย่วกบัพหวุฒันธรรม ส่ิงท่ีส�าคญัน่าจะเป็นทัศนคติเชงิบวก ต้องใจกว้าง 
ต้องเปิดรับ แต่ในขณะเดียวกันต้องเป็นตัวของตัวเอง ต่อมาเป็นครูผู้ปฏิบัติการ ครูเองก็ควรจะไม่ยอม
เกดิความแตกต่างนอกจากบางเรือ่งทีเ่ป็นข้อห้าม ข้อยกเว้น...” สอดคล้องกบัผู้เช่ียวชาญจากการสัมมนา
อิงผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ด้กล่าวสนบัสนนุการเป็นแบบอย่างทีดี่ของผู้บริหารจะต้องมทีศันคติเชงิบวก ซ่ึงเป็นการ
แสดงออกทางพฤตกิรรมทีใ่ห้เป็นรปูธรรมในการปฏบิติัตนในการอยู่ร่วมกนัของสังคมในจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ และอีกทั้งควรส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่หลากหลาย

อภิปรายผล
 จากผลการวจิยัพบว่า การวางแผนก�าหนดทศิทางการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับบรบิทและ
สงัคมเป็นส่วนส�าคญัส่วนแรกของภาวะผูน้�าเชงิพหวุฒันธรรมของผูบ้รหิารทีต้่องมกีารก�าหนดทศิทางท่ี
ชัดเจนในการบริหารจดัการศกึษาปฐมวยั ซึง่ผลวจัิยดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจยัของ Sungtong et al. 
(2012) ที่พบว่าในการขับเคลื่อนสถานศึกษานั้น ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมเป็นส่ิงที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ เน่ืองจากสถานศึกษาจะไม่สามารถขับเคลื่อนงานโดยปราศจากบทบาทการน�าอย่างมีทิศทาง 
การวางแผนของผู้บริหารโดยเฉพาะในเชิงการก�าหนดนโยบาย การแสดงอิทธิพลต่อครูเพื่อขับเคลื่อน
งานต่าง ๆ รวมถึงการก�ากับติดตามดูแลเพื่อให้งานทางด้านพหุวัฒนธรรมเป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก�าหนดไว้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วอยู่ที่ภาวะผู้น�าของบริหาร นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวยังมีความ
สอดคล้องกบัแนวคดิของ Sompong et al. (2016) ทีก่ล่าวถึงการบริหารสถานศกึษาในสังคมพหวุฒันธรรม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมส�าหรับผู้บริหารคือปัจจัยส�าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
เพื่อให้การท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 การมทีกัษะในการสือ่สารเชงิพหุวฒันธรรมเป็นอกีประเดน็ส�าคญัทีผู่บ้รหิารต้องตระหนกัและ
แสดงออกให้เหน็ถงึการน�าทีส่อดคล้องกบัการจดัการศกึษาปฐมวยัในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้นี้ 
การสือ่สารคอืการถ่ายทอดเจตนารมณ์ รวมถงึการสร้างปฏสิมัพนัธ์กับฝ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง การสือ่สาร
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จะช่วยให้กลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การมีทักษะในการสื่อสารช่วย
ให้เกิด “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ของผู้บริหารอย่างแท้จริง (Office of Coordination of 
Performance and Royal Affairs, 2012) เช่นเดียวกับ Mangkalasiri (2017) ท่ีได้กล่าวว่า ความสามารถ
ในการสื่อสารเป็นลักษณะของผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรม เพราะการสื่อสารจะช่วยให้ทุกฝ่ายเกิดความ
ตระหนักในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยท่ีสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม เกิดการ
ยอมรับถึงความแตกต่างของเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันและในสถานศึกษาเดียวกัน ตลอดจนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ลักษณะที่ส�าคัญอีกประการของภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
พื้นที่ คือ การมีทักษะในการเข้าถึงชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้มีบริบทและโครงสร้าง
ทางสงัคมทีซ่บัซ้อน การจะสามารถสือ่สารให้ชมุชนรับรู้และเข้าใจเจตจ�านงในการบริหารจัดการศกึษา
ปฐมวัยได้ต้องอาศัยการเข้าถึงชุมชน (Kavanaugh et al., 2005) เช่นเดียวกันกับ Da-oh (2008) ที่
กล่าวว่า ภาวะผู้น�าเชิงพหุวฒันธรรมเป็นสิง่ส�าคญัท่ีสดุในการขบัเคลือ่นการบริหารจดัการพหวุฒันธรรม
ส�าหรับการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้บริหารจะต้องมี
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมอย่างเด่นชัด โดยส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์  
ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ศึกษาให้ตระหนักเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริม
ให้เข้าใจถึงการอาศัยแบบพึ่งพาของสมาชิกในสังคมพื้นฐานของความแตกต่าง อีกทั้ง การแสดงออก
โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงชุมชน 
 การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลากหลายเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่ส�าคัญของผู้บริหาร ทั้งนี้ หากปราศจากการสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรทีด่ย่ีอมเป็นการยากต่อการดงึดดูชุมชนหรอืผูเ้กีย่วข้องเข้ามส่ีวนร่วมทีส่�าคญัในการจดัการศกึษา
ปฐมวยั ทัง้นี ้สิง่จ�าเป็นอย่างยิง่จงึต้องเกดิจากการมวีฒันธรรมทีอ่บอุน่ รูส้กึไว้ใจกนั ดงัที ่Pang (2001) 
กล่าวว่า พหุวัฒนธรรมศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในชีวิตของการเติบโตเป็นมนุษย์ และต้ังอยู่
บนพืน้ฐานท่ีว่าครแูละเดก็มคีวามเป็นครอบครวัเดยีวกนัทีด่แูลเอาใจใส่กนัและกนั ทัง้ในการดูแลตนเอง 
ดูแลชุมชนผ่านการท�างานและการเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างความตระหนักต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วยเหตุนี้จึงเป็นบทบาทหน้าที่ 
ส�าคญัทีผู่บ้รหิารจะต้องสร้างให้เกดิขึน้ ส่วน Moran, Harris, and Moran (2011) ได้กล่าวถึง การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เกดิการยอมรบัและเกดิความเข้าใจของการอยูร่่วมกนัในสงัคมทีห่ลากหลาย โดยที่
ผู้น�าจะต้องเป็นผู้สร้างสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมระหว่างครูไทยพุทธ มุสลิม หรือศาสนาอ่ืน ๆ มา
ช่วยกนัปฏบิตังิานและขับเคลือ่นสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย ซ่ึงเป้าหมายทีส่�าคญัคือการเจรญิงอกงาม
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้เรียน
 ผลวิจยัสะท้อนให้เห็นว่าสถานศกึษาและชมุชนเป็นส่วนท่ีมคีวามเกีย่วข้องสมัพันธ์กนั ในภารกจิ
หลายส่วนของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารไม่สามารถด�าเนินการได้
ตามล�าพังแต่จะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  ให้เกิดขึ้น ดังที่ Banks 
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and Banks (2010) กล่าวว่า บทบาททีส่�าคญัของผูบ้ริหารในส่วนจัดการศกึษาตามแนวทางพหุวฒันธรรม
คือการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการดึงชุมชนเข้ามาร่วมคิดร่วมท�าเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คณุลักษณะท่ีสงัคมต้องการ พร้อมทีจ่ะเตบิโตเป็นเยาวชนทีม่คีวามรอบรูแ้ละมทีกัษะทางสงัคมทีด่งีาม 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคม ความเปลีย่นแปลงของโลก และความต้องการของชมุชนและผู้ปกครอง 
(Kavanaugh et al., 2005) รวมถึงเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีรากฐานที่ดีในการได้รับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นไป 
 ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมที่ส�าคัญอีกประการ คือ การ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนของผู้บริหาร ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ดีต้องแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู 
บคุลากร รวมถึงผูเ้รยีน เพือ่ให้เดก็เกดิการซมึซบัการเป็นแบบอย่างทีด่ ีดงัที ่หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
พุทธศักราช 2560 ได้ก�าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่แวดล้อมนักเรียนปฐมวัยต้องเป็น
แบบอย่างทีดี่ในการใช้ภาษา รวมถงึการสร้างค่านยิมทีด่ใีห้กบัเดก็ จะเห็นได้ว่าคณุลกัษณะของภาวะผู้น�า
ของผูบ้รหิารดงักล่าวข้างต้นมีความส�าคญักบัการจดัการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเดก็ในวยันี้
จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่ และก�ากับติดตามโดยผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริบทใน
สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแสดงออกถึง
ภาวะผู้น�าดังกล่าวข้างต้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี อันจะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ผลจากการวจิยัดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถงึคณุลกัษณะทีส่�าคญัของภาวะผูน้�าเชงิพหุวฒันธรรม 
ในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรบการศึกษาปฐมวัย ดังนั้น ผู้เก่ียวข้องอาจน�าแนวคิด
ดังกล่าวไปบรูณาการเพือ่พฒันาหรอืเสรมิสร้างทกัษะทางด้านภาวะผู้น�าให้กบัผู้บริหารในพ้ืนท่ีผ่านการ
อบรม กิจกรรมทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น เกิด
ความเข้าใจและตระหนักต่อการจัดการศึกษาได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
 2. ผลการวจิยัพบว่า ภาวะผูน้�าเชิงพหวุฒันธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารจดัการ
พหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายและมีความ
เหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีลักษณะบริบทของการด�าเนินงานที่คล้ายคลึงกับบริบทของพื้นที่
สามารถประยุกต์แนวคิดของภาวะผู้น�าในแต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและยกระดับคณุภาพการศกึษาปฐมวยัให้มคีวามสอดคล้องตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาในช่วงวัยดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาและยกระดับอย่างมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
 3. ควรมีการศึกษาหรือถอดบทเรียนผู้บริหารต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการมีภาวะผู้น�าเชิง
พหุวัฒนธรรมในการบริหารจัดการพหุวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดชายแดน



137
ภาวะผู้น�าเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ฐิติกร ทองสุกใส และคณะ

ภาคใต้เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้หรือต่อยอดจากงานวิจัยนี้ต่อไป
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