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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรม
สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา 2) เพื่อพัฒนาและประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ
วัฒนธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางในการนารู ปแบบการ
บริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การวิจยั
แบบผสมผสาน คือ การวิจยั เชิ งปริ มาณ มีเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน และ
การวิจ ัยเชิ งคุ ณภาพ มี เครื่ องมื อเป็ นแบบประเมิ นใช้ก ับกลุ่ มผูใ้ ห้ ข ้อมู ลส าคัญ จ านวน 5 คน ด้วยวิธี ก าร
สัมภาษณ์ เชิ งกลุ่ม มีวิธีดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย สถิติพ้ืนฐาน สถิติวิเคราะห์ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยใช้โปรแกรมสถิติข้ นั สู งวิเคราะห์ (LISREL) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษา สรุ ปว่ามี 5 องค์ประกอบหลัก คือ การบริ หารจัดการด้านวิชาการ การบริ หารจัดการด้านธุ รการ
การบริ หารจัดการด้านทรั พยากรมนุ ษย์ การบริ หารจัดการด้านกิ จการนักเรี ยน และการบริ หารจัดการด้าน
ความสัมพันธ์กบั ชุมชุน
2. ผลพัฒ นาและประเมิ น รู ป แบบการบริ หารจัด การเชิ ง พหุ ว ัฒ นธรรมส าหรั บ โรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษา พบว่า ภายหลังการคัดเลือกองค์ประกอบ (ตัวแปรสังเกตได้) ที่มีความเหมาะสม
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ในการพัฒนา จากจานวน 40 ข้อ (ตัวแปร) คัดเลือกได้จานวน 16 ข้อ (ตัวแปร) มีจานวนความสัมพันธ์ 120 คู่
(จากทั้งหมด 775 คู่) ซึ่ งทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผล
การตรวจสอบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) ด้วยโปรแกรมลิสเรว (LISREL program) ได้ผลดังนี้
Chi-Square = 837.616 (P-value) = 0.064, ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ประกอบด้วย
ค่าความสอดคล้องจากดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.982 และค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
ไขแล้ว (AGFI) = 0.947, ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Relative fit index) ประกอบด้วย ค่า NFI (Normed
Fit Index) = 0.994, ค่า NNFI (Non-Normed Fit Index) = 0.996, ค่า CFI (Comparative Fit Index) = 0.998, ค่า IFI
(Incremental Fit Index) = 0.998, ค่า RFI (Relative Fit Index) = 0.985, ดัชนี วดั ความสอดคล้องในรู ปความ
คลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation) ประกอบด้วย ค่า RMSEA 0.028 ค่า RMR (Root Mean
Square Residual) = 0.009 และ ค่า CN = 479.632 และนอกจากนี้ พบว่า ผลประเมินรู ปแบบในการส่ งเสริ ม
นาไปใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรี ยงลาดับตามคะแนนค่าเฉลี่ ยที่อยู่ในระดับสู งที่สุด 4 ด้านได้ดงั นี้ ด้านความถูกต้อง (4.94)
ด้านความเหมาะสม (4.86) ด้านการใช้ประโยชน์ (4.76) และ ด้านความเป็ นไปได้ (4.70) ตามลาดับ
3. ผลการนาเสนอแนวทางในการนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษาไปใช้ประโยชน์ สามารถจัดลาดับโดยการจาแนกเป็ นรายด้านด้วยการเรี ยงลาดับ
ตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งที่สุดไปหาค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่ต่าสุ ด ดังนี้ การบริ หารจัดการด้านวิชาการ
(0.929) รองลงคือ การบริ หารจัดการด้านธุ รการ (0.899) การบริ หารจัดการด้านกิ จการนักเรี ยน (0.748) การ
บริ หารจัดการด้านทรั พยากรมนุ ษย์ (0.748) และการบริ หารจัดการด้านความสั มพันธ์ ก ับชุ มชน (0.692)
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ, พหุวฒั นธรรม, โรงเรี ยนสองภาษา
Abstract
Research aims are to analysis and to synthesis of multicultural management for bilingual private
elementary schools. Mix methods with qualitative research and quantitative are the methodology, For
quantitative research there are a sample group of 420 people, and for qualitative research there are 5 main
informants. Rating scale questionnaire and evaluation forms, In-depth Interview used for data collection, Basic
statistics, Statistical analysis and confirmatory factor analysis use employed for the data interpretation.
Research results are as follows; along objective
1. The results of analysis and synthesis of multicultural management for private bilingual
primary schools Concluded that there are five key elements thus academic management, administrative
management, human resource management, student affairs management and relationship management with the
community.
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2. The results of the development and evaluation of multicultural management model for
bilingual private elementary schools found: after selecting the elements (observable variables) that are suitable
for development from a total of 40 items (variable) selection of 16 items (variable) there are 120 pairs of
relationships (from a total of 775 pairs) that every couple has a relationship different from zero statistically
significant at the 0.01 level. The audit results confirmed as follows: (1) Chi-Square = 837.616 (P-value) = 0.064
(2) Absolute Fit Index composite; GFI = 0.982, AGFI = 0.947 (3) Relative fit index composite; NFI = 0.994,
NNFI = 0.996, CFI = 0.998, IFI = 0.998, RFI = 0.985 (4) Root Mean Square Error of Approximation
composite; RMSEA = 0.028, RMR = 0.009 and CN = 479.632, In addition found the results of the evaluation
form for promotion to be used better by sort average rating the highest level chase down to the average score at
the lowest level 4 side as follows; Administrative management (4.94), Human resource management (4.86),
Student affairs management (4.76) and Community relations management (4.70) respectively.
3. The results of presenting guidelines for applying the multicultural management model for
bilingual private primary schools. Which can be sorted by the highest component weight value, find the lowest
component weight as follows: Academic management (0.929) Administrative management (0.899) Human
resource management (0.748) Student affairs management (0.748) and Community relations management
(0.692) respectively.
Keywords : Model development management, Multicultural, Bilingual school
บทนา
ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองในปั จจุบนั ได้มุ่งเน้นการพัฒนาปฏิรูป คือ นักเรี ยนยุคใหม่
ครู ยุคใหม่ แหล่งเรี ยนรู ้ ยุคใหม่ และระบบบริ หารจัดการยุคใหม่ (สุ รศักดิ์ ปาเฮ, 2556, หน้า 1) ซึ่ งความต้องการ
กาลังคนที่ มีท กั ษะในศตวรรษที่ 21 โดยปั จจุ บ นั แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ของประเทศไทย
ได้ให้ความส าคัญด้านการศึ กษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ ให้ไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมในยุค 4.0 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560,หน้า ก) ที่ขยายเครื อข่ายไปทัว่ โลก (Globalization)
อย่างรวดเร็ วนั้น (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2560) ส่ งผลให้ประชากรในประเทศไทยต้องปรับตัวเป็ นอย่างมาก
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษ (อารี ย ์ นัยพินิจ, 2557, หน้า 1-12) อีกทั้งความต้องการของสังคมยุคแห่ งการเรี ยนรู ้
ในปั จจุบนั ทาให้เกิดความจาเป็ นเร่ งด่วนในการจัดการศึกษาและจัดตั้งสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนนับได้วา่
เป็ นภาคส่ วนสาคัญที่จะเข้ามามีบทบาทสาคัญในด้านการจัดการศึกษา เห็นได้จากการจัดตั้งโรงเรี ยนเอกชนเป็ น
สถานศึ กษาของเอกชนที่จดั การศึ กษาไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนในระบบหรื อโรงเรี ยนนอกระบบ (พระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) และด้วยนโยบายในอดีตได้ทดลองเปิ ดโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
สื่ อการสอน โดยกระทรวงศึกษาธิ การในขณะนั้น มองเห็นความจาเป็ นต่อการเตรี ยมความพร้อมให้คนรุ่ นใหม่
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มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่ ความสามารถในการใช้ภาษาแม่ คื อ
ภาษาไทยก็ตอ้ งดี ดว้ ยเช่ นกัน รวมถึ งความต้องการของผูป้ กครองที่ตอ้ งการเตรี ยมบุตรหลานสาหรับสังคม
ยุคใหม่ให้มีความพร้ อมทางด้านภาษาระหว่างภาษาแม่และภาษาที่สองได้อย่างคล่องแคล่ ว (คณะกรรมการ
จัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561)
โรงเรี ยนประถมศึ ก ษาเอกชนสองภาษา จึ งเป็ นสถานศึ ก ษาของเอกชนที่ จ ัดการศึ ก ษาโดยใช้
ภาษาอัง กฤษเป็ นสื่ อเพื่ อพัฒนาศัก ยภาพด้านความรู้ ความสามารถและทัก ษะทางภาษาของผูเ้ รี ยน เป็ น
สถานศึกษาที่มีระบบการศึกษาตามโครงสร้ างของการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542)
และเป็ นโรงเรี ยนอีกหนึ่ งทางเลื อกที่สามารถสนองตอบความต้องการและแนวทางใหม่ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการใช้ภาษาของผูเ้ รี ยนได้ ด้วยเพราะภาษาอังกฤษ นับเป็ นภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับและเป็ นภาษาที่มี
การใช้อย่างแพร่ หลายมากที่สุด (กลุ่มส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษา สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ,
2557)
แม้ว่าโรงเรี ยนโปรแกรมสองภาษาส่ วนใหญ่มีระบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึดหลักสู ตรกลาง
ที่ส่งมาจากกระทรวงศึ กษาธิ การ หากส่ วนใหญ่ของวิธีการและเนื้ อหาพบว่า ยังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของเด็ก ที่อาจส่ งผลให้เด็กที่มาจากกลุ่มชาติพนั ธุ์ ต่างวัฒนธรรมและศาสนา ไม่สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่ งที่เรี ยนกับชี วิตจริ งในชุ มชนได้ และอาจเกิดผลกระทบทางลบต่อผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษา ด้วยคาดหวังว่าบุตรหลานที่จบการศึกษาจะเป็ นคนที่มีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ ึนแต่มิได้เป็ นอย่างที่
คาดหวังไว้ (บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ วสุ นนั ท์ ชุ่มเชื้ อ, 2553, หน้า 1) อีกทั้งปั ญหาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การแบ่งแยก ความไม่เสมอภาค การเกิ ดการเลื อกปฏิ บตั ิ การไม่ตระหนักถึ งความ
หลายหลายทางวัฒนธรรมของนักเรี ยน ก็ อาจส่ งผลให้นักเรี ยนไม่ ประสบความส าเร็ จในโรงเรี ยนทั้งทาง
พัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และทักษะชี วิตได้ (Jenks, Lee, and Kanpol, 2001, pp.87-105) นั้นแสดงว่า
โรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ยังคงประสบปั ญหาการบริ หารจัดการในเชิ งพหุ วฒั นธรรม ซึ่ งการ
บริ หารจัดการเชิ งพหุ ว ฒ
ั นธรรมเป็ นการบริ หารสถานศึ กษาด้วยการเตรี ย มผูเ้ รี ยนที่ มี ความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรมให้อยูด่ ว้ ยความเข้าใจ ร่ วมมือร่ วมใจ และมองเห็นประโยชน์ที่แท้จริ งของการพึ่งพาอาศัยกัน และก็
เพื่อตระหนักตลอดเวลาว่าการจัดการศึกษามีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาทุกกลุ่มชน (ชุ มศักดิ์ อินทร์ รักษ์, 2557, หน้า
7-14)
ผูว้ ิจยั ในฐานะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษาแห่ งหนึ่ ง ได้พบปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษาที่ยงั ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนว
ทางการบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนที่ต่างก็มีความหลากหลายที่มา ให้สามารถเรี ยนรู ้ร่วมกันได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับ
โรงเรี ยนประถมศึ กษาเอกชนสองภาษา ประโยชน์จากผลการวิจยั สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ได้ถึ ง
องค์ประกอบการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสอง
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ภาษาที่มีความชัดเจนต่อการปรับให้เกิดการวางแผนให้สอดคล้องกับบริ บทภายในหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษาได้บรรลุเป้ าประสงค์และเป้ าหมายในการจัดการศึกษา และได้แนวทางการพัฒนา
รู ปแบบการบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ที่มีความสอดคล้อง
กับทักษะจาเป็ นในศตวรรษที่ 21 และต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษา
2. เพื่อพัฒนาและประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษา
3. เพื่ อนาเสนอแนวทางในการนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมส าหรั บโรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษาไปใช้ประโยชน์
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจยั ประกอบด้วย 1) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 149 คน 2) รองผูอ้ านวยการ
หรื อผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน จานวน 745 คน และ 3) หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ จานวน 298 คน
รวมจานวน 1,192 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ บุคลากรระดับผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน โดยใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Random Sampling) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 420 คน และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริ หารสถานศึกษา จานวน 5 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน คือ การวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งเป็ นวิธีที่ได้รับ
การยอมรับอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากสามารถค้นหาคาตอบและตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลวิเคราะห์
ที่ได้รับ จากการที่นาผลการวิจยั ในแต่ละส่ วนมาเปรี ยบเทียบกัน โดยบริ บทของตัวแปร (องค์ประกอบ) ที่ใช้ใน
การศึกษาการวิจยั นี้ ได้ดาเนิ นการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารรวมถึ งตาราเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์
ให้ได้ตวั แปร (องค์ประกอบ) ที่ตอ้ งการ ด้วยวิธีการใช้ความถี่สูงสุ ดเรี ยงลาดับไปหาความถี่นอ้ ยสุ ดที่นกั วิชาการ
แต่ละท่านได้กล่าวถึง ซึ่ งทาให้ได้องค์ประกอบสาหรับการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรม
สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การบริ หารจัดการด้าน
วิชาการ 2) การบริ หารจัดการด้านธุ รการ 3) การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) การบริ หารจัดการด้าน
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กิจการนักเรี ยน และ 5) การบริ หารจัดการด้านความสัมพันธ์กบั ชุ มชุ น โดยแต่ละองค์ประกอบมีขอ้ คาถาม 8 ข้อ
รวม 40 ข้อ
ซึ่ งวิธีดาเนินการวิจยั มีดงั ต่อไปนี้
1. การวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามการบริ หารจัดการเชิ ง
พหุ วฒั นธรรมส าหรั บโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา มี ลกั ษณะเป็ นแบบเลื อกตอบ แบ่ งออกเป็ น
3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จานวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 ระดับการปฏิ บตั ิ ในการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมของโรงเรี ยนประถมศึ กษา
เอกชนสองภาษา เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 40 ข้อ และ ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมของโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษาโดยใช้คาถามแบบปลายเปิ ด จานวน 5 ข้อ จากนั้นนาแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง
และนามาหาค่ าดัชนี ความสอดคล้อง (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุ ณ, 2550, หน้า, 65-180) กับผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน
ได้ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 และนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษาเอกชน
สองภาษา ในระดับผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษาที่ไม่ใช่ตวั อย่าง แล้วนามาหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp.202-204) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.994
2. การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่อตรวจสอบตัวแบบการจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อเพื่ อการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ ว ฒ
ั นธรรมส าหรั บโรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษา มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินความเหมาะสมของการนารู ปแบบการบริ หารจัดการ
เชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษาไปใช้ แบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ 1) ด้านการใช้
ประโยชน์ 2) ด้านความเป็ นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสมในกฎระเบียบจริ ยธรรม/จรรยาบรรณและความ
ปลอดภัย และ 4) ด้านความถูกต้อง จากนั้นใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth interview) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
3. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ทฤษฎีทางสถิติ ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติพ้ืนฐาน ใช้ค่าความถี่ และค่าร้ อยละอธิ บาย เพื่อบรรยายลักษณะ
การกระจายของข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล (Frequency, Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการ
ประเมินระดับการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา (Mean, Standard
Deviation: S.D.)
3.2 การทดสอบสถิ ติวิเคราะห์ เพื่อ วิเคราะห์ ค วามสัม พันธ์ ระหว่า งตัวแปร โดยวิเคราะห์ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน
สองภาษา และใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS)
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3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) นาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) โดยใช้โปรแกรม LISREL
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างโมเดลเชิ งสมมติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. เพื่ อวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษา ผลการวิจยั พบว่า ภายหลังจากที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบจากวิธีการนับความถี่
สู งที่สุดขององค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา สรุ ปได้
5 องค์ประกอบ คื อ การบริ หารจัดการด้านวิชาการ การบริ หารจัดการด้านธุ รการ การบริ หารจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารจัดการด้านกิจการนักเรี ยน และการบริ หารจัดการด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชุน
2. เพื่อพัฒนาและประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษา ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบทุกด้านมีระดับปฏิบตั ิต่อการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ
เชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา อยูใ่ นค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ดังนี้ การบริ หาร
จัดการด้านวิชาการ ( = 4.63, S.D. = 0.433) การบริ หารจัดการด้านธุ รการ ( = 4.64, S.D. = 0.449) การบริ หาร
จัดการด้านทรัพยากร ( = 4.60, S.D. = 0.491) การบริ หารจัดการด้านกิจการนักเรี ยน ( = 4.54, S.D. = 0.544)
และการบริ หารจัดการด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชุน ( = 4.36, S.D. = 0.702) ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ ง
พหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปร 780 คู่ มีค่าต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จานวน 775 คู่ โดยมีค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็ นความสัมพันธ์ทางบวกทุกคู่ และมีขนาดของความสัมพันธ์ต้ งั แต่ 0.019 ถึ ง 0.866 และ
พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 คู่ ที่มีค่าไม่ต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 มีขนาดของ
ความสัม พันธ์ 0.019 ถึ ง 0.095 เมื่ อพิ จารณาจานวนตัวแปรสั งเกตได้ท้ งั หมด 40 ตัวแปร พบว่ามี จานวน
ตัวแปรจานวนมากเกินความเหมาะสม และเมื่อพิจารณาถึ งค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าตัวแปรหลาย
ตัว มี ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ภ ายนอกกลุ่ ม สู ง กว่ า ค่ า ความสั ม พัน ธ์ ภ ายในกลุ่ ม ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของตัว แปร
ที่ไม่เหมาะสมในการนามาสร้ างตัวแบบ ดังนั้นจึงคัดเลือกตัวแปรที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการวิจยั ขึ้นจาก
ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม มีจานวนทั้งสิ้ น 16 ตัวแปร (ตารางที่ 1) มีจานวนความสัมพันธ์ท้ งั หมด 120 คู่
ทุกคู่มีค่าความสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีขนาดของความสัมพันธ์ต้ งั แต่
0.170 ถึง 0.866
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ตารางที่ 1 แสดงสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ภายหลังการคัดเลือกตัวแปรที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการวิจยั
q2.1.1
q2.1.2
q2.1.8
q2.2.10
q2.2.11
q2.2.12
q2.3.18
q2.3.19
q2.3.21
q2.4.27
q2.4.31
q2.4.32
q2.5.33
q2.5.34
q2.5.35
q2.5.36

q2.1.1

q2.1.2

q2.1.8

q2.2.10

q2.2.11

q2.2.12

q2.3.18

q2.3.19

q2.3.21

q2.4.27

q2.4.31

q2.4.32

q2.5.33

q2.5.34

q2.5.35

q2.5.36

1
.613**
.524**
.425**
.436**
.367**
.363**
.438**
.487**
.397**
.510**
.444**
.417**
.448**
.404**
.355**

1
.438**
.385**
.459**
.456**
.334**
.464**
.410**
.286**
.397**
.437**
.372**
.305**
.243**
.356**

1
.509**
.506**
.426**
.277**
.460**
.300**
.204**
.423**
.434**
.405**
.391**
.465**
.494**

1
.614**
.491**
.398**
.516**
.548**
.423**
.294**
.365**
.399**
.435**
.387**
.399**

1
.644**
.361**
.550**
.562**
.439**
.406**
.515**
.463**
.544**
.455**
.447**

1
.311**
.468**
.597**
.399**
.484**
.549**
.368**
.427**
.360**
.399**

1
.675**
.492**
.527**
.454**
.391**
.274**
.304**
.170**
.268**

1
.686**
.327**
.299**
.309**
.425**
.417**
.401**
.435**

1
.320**
.272**
.318**
.319**
.425**
.406**
.341**

1
.581**
.557**
.378**
.443**
.312**
.338**

1
.866**
.433**
.467**
.347**
.419**

1
.435**
.513**
.332**
.320**

1
.821**
.795**
.768**

1
.819**
.706**

1
.819**

1

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หมายเหตุ: แถบสี แสดงถึงตัวแปรที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการวิจยั
2.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลการประเมินความ
สอดคล้องของรู ปแบบ ซึ่ งใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยเลือกใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์สมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ หมายความว่า องค์ป ระกอบเชิ ง ยื นยันการบริ หารจัดการเชิ งพหุ ว ฒ
ั นธรรมส าหรั บ
โรงเรี ย นประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลักที่ เป็ นตัวแปรสังเกตได้ และ
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบย่อย 16 ตัวแปร (จากทั้งหมด 40 ตัวแปร) ที่เป็ นองค์ประกอบที่แท้จริ งของ
การบริ หารจัดการเชิงพหุวฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากค่าสถิติ
ความสอดคล้องมีความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์สามารถใช้วดั ค่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ได้จริ ง โดยได้ผลการตรวจสอบวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบ ดังนี้
(1) ค่าสถิติไค-สแควร์ = 837.616 (P-value) = 0.064
(2) ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ประกอบด้วย ค่าความสอดคล้อง
จากดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.982 ค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (AGFI) =
0.947
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(3) ดัชนีวดั ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Relative fit index) ประกอบด้วย ค่า NFI (Normed Fit
Index) = 0.994 ค่า NNFI (Non-Normed Fit Index) = 0.996 ค่า CFI (Comparative Fit Index) = 0.998 ค่า IFI
(Incremental Fit Index) = 0.998 ค่า RFI (Relative Fit Index) = 0.985
(4) ดัชนีวดั ความสอดคล้องในรู ปความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square Error of Approximation)
ประกอบด้วย ค่า RMSEA 0.028 ค่า RMR (Root Mean Square Residual) = 0.009 และ ค่า CN = 479.632
ผลการตรวจสอบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันรู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ ง พหุ วฒั นธรรม
สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรม
สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสองภาษา ภายหลังการปรับตัวแบบ
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2.3 ผลประเมินรู ปแบบการบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสอง
ภาษา แบ่งออกเป็ น 4 ด้านคือ 1) การใช้ประโยชน์ 2) ความเป็ นไปได้ 3) ความเหมาะสมในกฎระเบียบจริ ยธรรม/
จรรยาบรรณและความปลอดภัย และ 4) ความถูกต้อง ผลการวิจยั พบว่า ทุกด้านมีผลคะแนนการตรวจสอบใน
ระดับสู งมาก โดยด้านที่มีคะแนนการประเมินสู งที่ สุดคือ ด้านความถูกต้อง มีค่าเฉลี่ ย 4.94 รองลงมาคือด้าน
ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.86 4.76 และ 4.70 ตามลาดับ
3. ผลการนาเสนอแนวทางในการนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษาไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพัฒนาบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ประถมศึกษาเอกชนสองภาษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสามารถเรี ยงลาดับจากความสาคัญจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ 1) การบริ หารจัดการด้านวิชาการ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = 0.929) 2) การบริ หารจัดการด้าน
ธุรการ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = 0.899) 3) การบริ หารจัดการด้านกิจกรรมนักเรี ยน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
= 0.839) 4) การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = 0.748) และ 5) การบริ หาร
จัดการด้านความสัมพันธ์ชุมชน (ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ = 0.692)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์การบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา
เอกชนสองภาษาจากวิธีการนับความถี่สูงสุ ด พบว่ามี 5 องค์ประกอบ คือ การบริ หารจัดการด้านวิชาการ การ
บริ หารจัดการด้านธุ รการ การบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์ การบริ หารจัดการด้านกิจการนักเรี ยน และ
การบริ หารจัดการด้านความสัมพันธ์กบั ชุ มชุ น ทั้งนี้ เพราะการบริ หารจัดการสถานศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจาเป็ นอย่างยิ่งต้องเข้าใจขอบข่ายของการบริ หารงานแต่ละด้าน
เพื่อให้การดาเนิ นกิจการบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bateman & Snell (1999, p.5)
กล่าวว่า ทุกๆ กิ จกรรมล้วนทาให้กระบวนการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะองค์ประกอบของการบริ หารจัดการด้านความสัมพันธ์กบั ชุ มชนที่ปัจจุบนั นับว่าเป็ นองค์ประกอบ
ที่มีความเกี่ ยวข้องกับคนที่ต่างมาต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เมื่ อการศึกษาที่ตอ้ งมีการเรี ยนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษร่ วมด้วย โรงเรี ยนสองภาษาจึงเป็ นโรงเรี ยนทางเลือกที่ผปู ้ กครองให้ความสาคัญและต้องการให้
บุ ต รหลานมี ค วามรู้ ค วามสามารถทางการสื่ อสารด้วยภาษาที่ สองรองจากภาษาแม่ ยิ่งท าให้ การบริ หาร
สถานศึกษาของโรงเรี ยนสองภาษามีรูปแบบการเรี ยนการสอนที่ให้ความสาคัญต่อนักเรี ยนที่ตอ้ งมาอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและภาษาที่ มากว่าหนึ่ งภาษาแต่สามารถเรี ยนรู ้ ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Banks (2007, p.26) กล่าวว่า การศึกษาแบบพหุ วฒั นธรรมเป็ นแนวคิดในการปฏิรูป
การศึกษา และเป็ นกระบวนการที่มีเป้ าหมายสาคัญเพื่อที่จะเปลี่ยนโครงสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อให้ผเู้ รี ยน
แต่ละกลุ่มเชื้อสายต่าง รวมถึงกลุ่มวัฒนธรรมทั้งหลายได้มีความเสมอภาคกันในด้านความสาเร็ จในการเรี ยน
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2. การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิงพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนสอง
ภาษา สรุ ปได้วา่ แบบจาลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั้นคือ รู ปแบบการบริ หารจัดการเชิงพหุ
วัฒนธรรมที่ทุกตัวชี้ วดั ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะข้อค้นพบที่ได้จากกระบวนการทาให้ปรากฏ
เป็ นข้อเท็จจริ งในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งให้ได้มาซึ่ งคาตอบพร้ อมแสดงหลักฐานประกอบ ย่อมสามารถทาให้การ
อธิ บายวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมจากผลลัพธ์ที่ปรากฏและมองเห็นเป็ นรู ปแบบที่ทา
ให้เกิ ดความเข้าใจง่ าย ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Good (1973, p.25) กล่ าวว่า รู ปแบบเป็ นสิ่ งที่ แสดง
โครงสร้ างของความเกี่ ยวข้องระหว่างชุ ดของตัวแปรต่างๆ ที่สาคัญในเชิ งความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันเพื่อช่วย
เข้าใจปรากฏการณ์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดย เห็ นได้ว่าการวิเคราะห์ ข ้อมู ลในการวิจยั นี้ ได้เลื อกใช้เทคนิ ค
การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (CFA) เป็ นเทคนิ ควิธี ที่ เหมาะสมและเป็ นผลให้การตรวจสอบความ
สอดคล้องของรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลการประเมินความสอดคล้องของรู ปแบบมีความสมบูรณ์
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุ บิน ยุระรัช (2556) กล่าวว่า เทคนิ ค CFA เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีการ
ปรับปรุ งจุดอ่อนของ EFA ได้เกื อบทั้งหมด และสอดคล้องกับแนวคิดของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542, หน้า 40)
กล่าวว่า CFA มีจุดเด่นเหนื อกว่า EFA คือ มีการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีพ้ืนฐาน
ทฤษฏีรองรับการวิเคราะห์ มีกระบวนการตรวจสอบความตรงของโมเดลที่ชดั เจน
3. แนวทางการพัฒนาบริ หารจัดการโรงเรี ยนประถมศึ กษาเอกชนสองภาษา ที่สามารถเรี ยงล าดับ
ความสาคัญจากมากไปน้อยตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถสรุ ปและปรับเปลี่ ยนเป็ นองค์ความรู้
ที่ สามารถเข้าใจและจดจาได้โดยง่ าย ทั้งนี้ เพราะที่ ผ่านมาแนวทางการบริ หารจัดการการศึกษาด้วยการนา
แนวคิ ดพหุ วฒั นธรรมมาใช้น้ ัน ยังไม่ เป็ นองค์ประกอบที่ แสดงให้ เห็ นเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจน แต่ เมื่ อผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ ควิธีที่เหมาะสมจนกระทัง่ ได้ขอ้ ค้นพบเชิ งประจักษ์ที่สามารถนาไปปรับ
ใช้ได้จริ ง ย่อมเป็ นผลดี ทิศทางการบริ หารจัดการอย่างชัดเจน เกิ ดการลาดับความสาคัญเร่ งด่วนจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ย่อมทาให้ได้วิธีการบริ หารจัดการตรงวัตถุ ประสงค์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถวิล เกื้ อกูลวงศ์
(2530) กล่าวว่า การบริ หารคือการแก้ปัญหาให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Good (1973, p.25) ที่ กล่ าวว่า การบริ หารสถานศึ กษาเป็ นการสั่งการ การควบคุ ม ดู แลงานและการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยใช้
1. การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ ว ฒ
ั นธรรมส าหรั บโรงเรี ยนประถมศึ กษาเอกชน
สองภาษา ในองค์ประกอบการบริ หารจัดการด้านวิชาการ ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาเรื่ อง การสนับสนุ น
ให้มีครู ผูป้ ระสานงานด้านวิชาการทุ กกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รองลงมาคื อ ผูบ้ ริ หารควรมีทกั ษะความสามารถ
ในการสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
2. การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน
สองภาษา ในองค์ประกอบการบริ หารจัดการด้านธุ รการ ควรให้ความสาคัญในการพัฒนาเรื่ อง การวางแผน
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ส่ ง เสริ ม การจัดกิ จกรรมนัก เรี ย นของสถานศึ ก ษาโดยสนับ สนุ นให้นัก เรี ย นมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการ
วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มที่หลากหลายตามความถนัด
และความสนใจของนักเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ วฒั นธรรมสาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชน
สองภาษา ควรสร้างตัวชี้วดั เพื่อวัดผลความสาเร็ จของการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ
2. การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเชิ งพหุ ว ฒ
ั นธรรมส าหรั บโรงเรี ยนประถมศึ กษาเอกชน
สองภาษา อาจสร้างสมการเชิ งเส้นระหว่างตัวแปรต้นและตัวชี้ วดั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบ
แต่ละตัว
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