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กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษำคุณลกัษณะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน และ 2) ศึกษำคุณลกัษณะผูน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพของผูบ้ริหำรสตรี

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน งำนวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงบูรณำกำร (Integrative 

Research) โดยใชก้ำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตและกำรสนทนำกลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งคือผูบ้ริหำรสตรีและผูช่้วย

ผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณวุฒิเหมำะสมโดยนักวิชำกำรหรือหน่วยงำนตน้สังกดั

แนะน ำว่ำเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพในกำรบริหำรสถำนศึกษำและเคยไดรั้บรำงวลัทั้งดำ้นคุณภำพสถำนศึกษำ

และรำงวลัด้ำนวิชำกำร ได้แก่ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ สหพนัธรัฐมำเลเซีย ประเทศบรูไนดำรุสซำลำม 

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำว เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง (Semi – structured interview) แบบ

บนัทึกกำรสังเกต และแบบบนัทึกกำรสนทนำกลุ่ม น ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์โดย

ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เน้ือหำแลว้น ำมำเขียนพรรณนำ มีสัมมนำผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหำรเพื่อยืนยนั

ผลกำรวจิยั ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
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1. ผลกำรศึกษำคุณลกัษณะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่ม

อำเซียนทั้ง 3 ดำ้น มีดงัน้ี 1) คุณลกัษณะดำ้นบุคลิกภำพทัว่ไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ ควำม

ซ่ือสัตยสุ์จริตและควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ กำรแสดงออกอยำ่งเหมำะสม ควำมมัน่ใจในตนเอง กำรไม่

ถือตวั อ่อนนอ้มถ่อมตน ควำมสุภำพอ่อนโยน กำรปรับเปล่ียนไดไ้ว กำรมีทศันคติบวกหรือกำรมองโลก

ในแง่ดี และควำมอบอุ่น 2) คุณลกัษณะด้ำนควำมสัมพนัธ์กบังำน (Task – related Traits) ไดแ้ก่ ควำม

กลำ้ ควำมเฉลียวฉลำดรอบรู้ กำรเปิดรับส่ิงใหม่ ควำมมุ่งมัน่ ควำมรับผิดชอบ กำรรับฟังและเขำ้ใจผูอ่ื้น 

ควำมอดทนไม่ยอ่ทอ้ ขยนัขนัแขง็และเขม้แขง็ 

 ควำมละเอียดรอบคอบและกำรมีระเบียบวินยั ควำมมัน่คงแน่นอน และกำรส่งเสริมสนบัสนุน 

3) คุณลกัษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ได้แก่ กำรเอำใจใส่ ควำมเป็นมิตร ควำมเห็นอกเห็นใจ 

กำรใหค้วำมเคำรพ กำรเขำ้ถึงไดง่้ำย กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม และควำมเมตตำ 

 2. ผลกำรศึกษำเร่ืองคุณลักษณะผูน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียนทั้ง 3 ด้ำน ท่ีได้จำกกำรสังเครำะห์ ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้ำน

บุคลิกภำพทัว่ไป (General Personality Traits) ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ควำมอบอุ่น ควำมสุขุมเยอืก

เยน็ กำรแสดงออกอยำ่งเหมำะสม ควำมมัน่ใจ ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กำรประนีประนอม 

กำรปรับตวัไดไ้ว กำรมองโลกในแง่ดีหรือกำรมีทศันคติบวก กำรไม่ถือตวั (ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน) 

และควำมสุภำพอ่อนโยน 2) คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กับงำน (Task – related Traits) คือ 

คุณลกัษณะกลำ้ ควำมฉลำดรอบรู้และกำรเปิดรับส่ิงใหม่ ควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ควำมอดทน 

ไม่ย่อทอ้ ควำมขยนัขนัแข็ง ควำมเขม้แข็ง กำรตระหนักรู้ ควำมมัน่คงแน่นอน คงเส้นคงวำ และกำร

ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ควำมรับผิดชอบ ควำมละเอียดรอบคอบและมีระเบียบวินัย กำรสร้ำงแรง

กระตุน้ กำรสนบัสนุนส่งเสริม กำรเปิดใจรับฟังและเขำ้ใจผูอ่ื้น   3) คุณลกัษณะดำ้นสังคม (Sociability 

Traits) คือ คุณลกัษณะใหก้ำรใส่ใจผูอ่ื้น ควำมเห็นอกเห็นใจ ห่วงใยผูอ่ื้น มีควำมเมตตำ กำรเขำ้ถึงไดง่้ำย 

ควำมเป็นมิตร กำรให้ควำมเคำรพ ให้ควำมเคำรพตนเองและผูอ่ื้น กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(สำมำรถส่ือสำรไดห้ลำยภำษำ ส่ือสำรอยำ่งเหมำะสม) มีทศันคติท่ีดีต่อควำมหลำกหลำย ยอมรับควำม

หลำกหลำยเช้ือชำติ ศำสนำ ภำษำ และวฒันธรรม  
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The objectives of this research were 1) to study the leadership traits of the woman 

administrators of basic education in ASEAN countries, and 2) to study the effective leadership traits 

of the woman administrators of basic education in ASEAN countries. The leadership traits covered 

three types of traits including general personality traits, task – related traits and sociability traits. 

The samplings of this study were women administrators in basic education of 7 ASEAN 

countries who were recommended by scholars or the authorities. They are professionals in school 

operations and had got the award in educational administration and academic. They were from the 

Kingdom of Cambodia, the Kingdom of Thailand, Brunei Darussalam, Republic of the Philippines, 

Federation of Malaysia, Lao People’s Democratic Republic, the Republic of Singapore and the 

Republic of Indonesia. The instruments for data collecting were semi – structured interview questions 

for woman as educational administrators and vice principals of their assistants and the observation of 

woman administrators. Effective leadership traits of the woman administrators and content analysis 

of the researches related to woman educational traits. A focus group discussion was of organized for 

confirming the results.  

The research results revealed that:  
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1. The aspects of leadership traits of the recognized women administrators of basic education 

in ASEAN countries composed of three aspects namely: 1) General Personality Traits; covered 

honesty, integrity, trustworthiness, assertiveness, confidence, modesty, humility, politeness, 

gentleness, resilience, positive attitude or optimism, and warm. 2) Task – related traits; covered dare, 

intelligence, knowledgeable, openness determination, responsibility, listening and understanding, 

patience, persistence, work hard, strength, meticulously, discipline, firmness and supportiveness 3) 

Sociability traits; covered care, friendliness, empathy, respecting, accessibility, effective 

communication and accommodative communication, and kindness. 

2. There were three aspects of the effective leadership traits of the recognized women 

administrators of basic education in ASEAN countries. 1) General Personality trait involved warm, 

calm and cool, assertiveness, confidence, trustworthiness, honesty, integrity, compromise, resilience, 

optimistic and positive attitude, modesty, (humility), politeness and gentleness. 2) Task – related trait 

involved dare, intelligence, knowledgeable, openness, determination, patience, persistence, work 

hard, strength, awareness, firmness and consistent, responsibility, meticulously, discipline, 

encouragement, supportive, listening and understanding. 3)  Sociability trait involved care, empathy, 

concern, kindness, accessible, friendliness, respecting, self – respect, respect others, effective 

communication, (accommodative communication), positive attitudes toward multiculturalism, 

accepting all races and culture religion and languages. 
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ช่ือเร่ือง   :  คุณลกัษณะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศใน 

    กลุ่มอำเซียน 

โดย   :  นำงสำวฐอรกำญจณ์  ฉำยโชติธญัเจริญ 

ช่ือปริญญำนิพนธ์ :  ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต 

อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  : 

______________________________   ______________________________   

(รองศำสตรำจำรย ์ดร.อมรชยั ตนัติเมธ)             (รองศำสตรำจำรย ์ดร.จอมพงศ ์มงคลวนิช) 

  

กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษำคุณลกัษณะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน และ 2) ศึกษำคุณลกัษณะผูน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพของผูบ้ริหำรสตรี

ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน งำนวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงบูรณำกำร (Integrative 

Research) โดยใชก้ำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตและกำรสนทนำกลุ่ม กลุ่มตวัอยำ่งคือผูบ้ริหำรสตรีและผูช่้วย

ผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณวุฒิเหมำะสมโดยนักวิชำกำรหรือหน่วยงำนตน้สังกดั

แนะน ำว่ำเป็นผูท่ี้มีศกัยภำพในกำรบริหำรสถำนศึกษำและเคยไดรั้บรำงวลัทั้งดำ้นคุณภำพสถำนศึกษำ

และรำงวลัด้ำนวิชำกำร ได้แก่ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ สหพนัธรัฐมำเลเซีย ประเทศบรูไนดำรุสซำลำม 

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำว เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ แบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำง (Semi – structured interview) แบบ

บนัทึกกำรสังเกต และแบบบนัทึกกำรสนทนำกลุ่ม น ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์โดย

ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เน้ือหำแลว้น ำมำเขียนพรรณนำ มีสัมมนำผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหำรเพื่อยืนยนั

ผลกำรวจิยั ผลกำรวจิยัพบวำ่ 
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1. ผลกำรศึกษำคุณลกัษณะผูน้ ำของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่ม

อำเซียนทั้ง 3 ดำ้น มีดงัน้ี 1) คุณลกัษณะดำ้นบุคลิกภำพทัว่ไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ ควำม

ซ่ือสัตยสุ์จริตและควำมน่ำเช่ือถือไวว้ำงใจ กำรแสดงออกอยำ่งเหมำะสม ควำมมัน่ใจในตนเอง กำรไม่

ถือตวั อ่อนนอ้มถ่อมตน ควำมสุภำพอ่อนโยน กำรปรับเปล่ียนไดไ้ว กำรมีทศันคติบวกหรือกำรมองโลก

ในแง่ดี และควำมอบอุ่น 2) คุณลกัษณะด้ำนควำมสัมพนัธ์กบังำน (Task – related Traits) ไดแ้ก่ ควำม

กลำ้ ควำมเฉลียวฉลำดรอบรู้ กำรเปิดรับส่ิงใหม่ ควำมมุ่งมัน่ ควำมรับผิดชอบ กำรรับฟังและเขำ้ใจผูอ่ื้น 

ควำมอดทนไม่ยอ่ทอ้ ขยนัขนัแขง็และเขม้แขง็ 

 ควำมละเอียดรอบคอบและกำรมีระเบียบวินยั ควำมมัน่คงแน่นอน และกำรส่งเสริมสนบัสนุน 

3) คุณลกัษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ได้แก่ กำรเอำใจใส่ ควำมเป็นมิตร ควำมเห็นอกเห็นใจ 

กำรใหค้วำมเคำรพ กำรเขำ้ถึงไดง่้ำย กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพและเหมำะสม และควำมเมตตำ 

 2. ผลกำรศึกษำเร่ืองคุณลักษณะผูน้ ำท่ีมีประสิทธิภำพของผูบ้ริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียนทั้ง 3 ด้ำน ท่ีได้จำกกำรสังเครำะห์ ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้ำน

บุคลิกภำพทัว่ไป (General Personality Traits) ซ่ึงประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ควำมอบอุ่น ควำมสุขุมเยอืก

เยน็ กำรแสดงออกอยำ่งเหมำะสม ควำมมัน่ใจ ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต กำรประนีประนอม 

กำรปรับตวัไดไ้ว กำรมองโลกในแง่ดีหรือกำรมีทศันคติบวก กำรไม่ถือตวั (ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน) 

และควำมสุภำพอ่อนโยน 2) คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กับงำน (Task – related Traits) คือ 

คุณลกัษณะกลำ้ ควำมฉลำดรอบรู้และกำรเปิดรับส่ิงใหม่ ควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ควำมอดทน 

ไม่ย่อทอ้ ควำมขยนัขนัแข็ง ควำมเขม้แข็ง กำรตระหนักรู้ ควำมมัน่คงแน่นอน คงเส้นคงวำ และกำร

ยอมรับกำรเปล่ียนแปลง ควำมรับผิดชอบ ควำมละเอียดรอบคอบและมีระเบียบวินัย กำรสร้ำงแรง

กระตุน้ กำรสนบัสนุนส่งเสริม กำรเปิดใจรับฟังและเขำ้ใจผูอ่ื้น   3) คุณลกัษณะดำ้นสังคม (Sociability 

Traits) คือ คุณลกัษณะใหก้ำรใส่ใจผูอ่ื้น ควำมเห็นอกเห็นใจ ห่วงใยผูอ่ื้น มีควำมเมตตำ กำรเขำ้ถึงไดง่้ำย 

ควำมเป็นมิตร กำรให้ควำมเคำรพ ให้ควำมเคำรพตนเองและผูอ่ื้น กำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(สำมำรถส่ือสำรไดห้ลำยภำษำ ส่ือสำรอยำ่งเหมำะสม) มีทศันคติท่ีดีต่อควำมหลำกหลำย ยอมรับควำม

หลำกหลำยเช้ือชำติ ศำสนำ ภำษำ และวฒันธรรม  
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The objectives of this research were 1) to study the leadership traits of the woman 

administrators of basic education in ASEAN countries, and 2) to study the effective leadership traits 

of the woman administrators of basic education in ASEAN countries. The leadership traits covered 

three types of traits including general personality traits, task – related traits and sociability traits. 

The samplings of this study were women administrators in basic education of 7 ASEAN 

countries who were recommended by scholars or the authorities. They are professionals in school 

operations and had got the award in educational administration and academic. They were from the 

Kingdom of Cambodia, the Kingdom of Thailand, Brunei Darussalam, Republic of the Philippines, 

Federation of Malaysia, Lao People’s Democratic Republic, the Republic of Singapore and the 

Republic of Indonesia. The instruments for data collecting were semi – structured interview questions 

for woman as educational administrators and vice principals of their assistants and the observation of 

woman administrators. Effective leadership traits of the woman administrators and content analysis 

of the researches related to woman educational traits. A focus group discussion was of organized for 

confirming the results.  

The research results revealed that:  
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1. The aspects of leadership traits of the recognized women administrators of basic education 

in ASEAN countries composed of three aspects namely: 1) General Personality Traits; covered 

honesty, integrity, trustworthiness, assertiveness, confidence, modesty, humility, politeness, 

gentleness, resilience, positive attitude or optimism, and warm. 2) Task – related traits; covered dare, 

intelligence, knowledgeable, openness determination, responsibility, listening and understanding, 

patience, persistence, work hard, strength, meticulously, discipline, firmness and supportiveness 3) 

Sociability traits; covered care, friendliness, empathy, respecting, accessibility, effective 

communication and accommodative communication, and kindness. 

2. There were three aspects of the effective leadership traits of the recognized women 

administrators of basic education in ASEAN countries. 1) General Personality trait involved warm, 

calm and cool, assertiveness, confidence, trustworthiness, honesty, integrity, compromise, resilience, 

optimistic and positive attitude, modesty, (humility), politeness and gentleness. 2) Task – related trait 

involved dare, intelligence, knowledgeable, openness, determination, patience, persistence, work 

hard, strength, awareness, firmness and consistent, responsibility, meticulously, discipline, 

encouragement, supportive, listening and understanding. 3)  Sociability trait involved care, empathy, 

concern, kindness, accessible, friendliness, respecting, self – respect, respect others, effective 

communication, (accommodative communication), positive attitudes toward multiculturalism, 

accepting all races and culture religion and languages. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในศตวรรษท่ี 21 มีความจ าเป็นในการปฏิรูปการศึกษาใหม่ เน่ืองมาจากภาคเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมได้สร้างโอกาสทางอาชีพอย่างมากให้แก่ผู ้มีทักษะ (Ken Kay, 2010) นอกจากน้ี

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นพบทางการแพทย์ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและ

ประชากรโลกไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วท าให้เกิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ และการตลาด (OEDC, 2001b; 

p.32 cited in Bill Mulford, 2003, p.5) เศรษฐกิจท่ีมีการขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูล ข่าวสาร และนวตักรรมเขา้

มาแทนท่ี การเปล่ียนแปลงรูปแบบธุรกิจและสถานท่ีท างานในปัจจุบนัมากกวา่ 3 ใน 4 เป็นงานบริการ 

เทคโนโลยีเขา้มาแทนท่ีพนกังาน จึงมีความตอ้งการพนกังานท่ีมีทกัษะสูง สร้างผลผลิต ท่ีสูงกว่าและ

สร้างสรรค์มากกว่าจึงเป็นโอกาสแก่ผูท่ี้สามารถปรับตวัได้ การท่ีจะประสบความส าเร็จได้ต้องมี

สมรรถนะ และทกัษะท่ีตรงกบัความตอ้งการในศตวรรษท่ี 21 ท าให้พวกเขาตอ้งเรียนรู้ และปรับตวัให้

เข้ากบัการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Ken Kay, 2010) การใช้ความรู้อย่างชาญฉลาดเป็นส่ิงส าคญั 

การศึกษาเป็นกลไกท่ีท าให้เราเผชิญกบัความทา้ทายจึงไม่น่าแปลกใจท่ีภายใน 20 ปีมาน้ีมีการพฒันา

การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง มีการลงทุนในการศึกษาเพิ่มมากข้ึนเพราะหากไม่มีการศึกษาเราก็ไม่สามารถ

เผชิญกบัโลกยคุท่ีเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และการเคล่ือนยา้ยคนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว (OEDC, 2001b; p.32 

cited in Bill Mulford, 2003, p.5) หากพวกเขาไม่มีทกัษะมากพออาจท าให้ถูกลดต าแหน่ง ไดค้่าจา้งต ่า 

(Ken Kay, 2010) การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นการผลกัดนัให้แต่ละประเทศในอาเซียนต้องพฒันา

ความสามารถของคนโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาสมรรถนะ

ของคน (Pratikna, 2017) ซ่ึงการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคญัมากในการจดัการศึกษา องคก์ารยเูนสโก

ได้ให้ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า “การศึกษาส าหรับทุกเพศทุกวยัให้มีโอกาสได้เรียนรู้

เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ มีทกัษะในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัถาม สังเกต วเิคราะห์ ตระหนกัวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง และผูอ่ื้น” ซ่ึงผูท่ี้มีความส าคญัในการจดัการศึกษาในระดบัโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพคือ 
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ผู ้น าหรือผู ้บริหารสถานศึกษาซ่ึง Fullman (2002; p.15 cited in Bill Mulford, 2003; p.5) ได้กล่าวว่า 

“ผูน้ าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาอยา่งย ัง่ยนื”  

 ในสังคมโดยทัว่ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัทั้งประเทศท่ีพฒันาและก าลงัพฒันาอตัราส่วนการ

เป็นผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งในวงการธุรกิจ วงการศึกษา และวงการอ่ืนๆ ผูช้ายมีสัดส่วนมากกว่าผูห้ญิง 

(Pewsocialtrend, 2008) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Meyer (2006, cited in M. Rothengatter 2009 – 2010, 

p.1) พบวา่ จ  านวนพนกังานชายและพนกังานหญิงมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัแต่จ านวนผูบ้ริหารสตรีกลบัมี

จ านวนนอ้ยกวา่ผูบ้ริหารชาย ในปีค.ศ.1998 Zelechowski และ Bilmoria (2004; cited in M. Rothengatter 

2009 – 2010. p.1) ส ารวจบริษัท  1,000 แห่งใน  Fortune พบว่า  มีผู ้อ  านวยการสตรี  45 คน และ

ผูอ้  านวยการชาย 109 คน ในภาคการศึกษาเช่นเดียวกบัภาคธุรกิจ วลยัพร ศิริภิรมย ์(2550) พบว่า ในปี

พ.ศ.2550 ประเทศไทย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นสตรีมีสัดส่วนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัผูบ้ริหารชาย และ

หากเป็นผูบ้ริหารในระดบัสูงจ านวนผูบ้ริหารสตรีกก็ยิง่มีจ  านวนนอ้ยลง คิดเป็นร้อยละ 7.45 ของจ านวน

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้งหมด 

 ต่อมาแนวโน้มของผูบ้ริหารสตรีมีจ านวนมากข้ึน สอดคล้องกับสถิติของกรมการศึกษาใน

สาธารณรัฐสิงคโปร์ระบุวา่ ในปีพ.ศ.2554 มีจ  านวนครูใหญ่ชาย 128 คน และครูใหญ่สตรี 221 คน และ

ในปีพ.ศ.2556 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีครูใหญ่ชายจ านวน 143 คน และครูใหญ่สตรีจ านวน 245 คน 

(Education Statistic Digest, 2014) จากขอ้มูลสถิติครูใหญ่ของสาธารณรัฐสิงคโปร์สอดคลอ้งกบั Raja 

Suzana และ Raj Kasim อา้งว่าผูน้  าสตรีในสหพนัธรัฐมาเลเซียมีจ านวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกับ

ประเทศต่างๆ ทัว่โลก (Raja Suzana and Raj Kasim; p.1 ) จากสถิติพบวา่ ครูใหญ่สตรีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน

ทุกปี อีกทั้ง ศศิภทัรา ศิริวาโท ยงัพบวา่ สตรีจ านวนไม่นอ้ยท่ีออกไปท างานและประสบความส าเร็จ เขา้

มามีบทบาทในสายงานต่างๆ มากข้ึนไม่วา่จะเป็นเจา้ของธุรกิจ หรือการปฏิบติังานในระดบัผูบ้ริหารใน

สายงานต่างๆ (ศศิภทัรา ศิริวาโท, 2554) 

 เม่ือมีการเล่ือนต าแหน่งผูช้ายมกัจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งมากกว่าผูห้ญิงแมว้่าจะมีคุณสมบติัน้อย

กวา่ผูห้ญิงก็ตาม (Cheaupalakit, 2014, p.10) เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยงัคงมีความเช่ือแบบเดิมๆ วา่ ผูช้าย

สามารถท าหนา้ท่ีผูน้  าไดดี้กวา่หญิง หรือถา้หากเกิดปัญหาข้ึนผูบ้ริหารชายจะแกปั้ญหาไดดี้กวา่ผูบ้ริหาร

สตรี ความคิดและความเช่ือเหล่าน้ีท าให้สตรีหลายคนขาดโอกาสท่ีกา้วข้ึนไปท างานในต าแหน่งผูน้ า 
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(ศศิภทัรา  ศิริวาโท, 2554) ค  าถามท่ีมกัพบบ่อยคือ สตรีสามารถเป็นผูน้ าไดห้รือ หากพวกเขาเป็นผูน้ า

พวกเขาจะเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างไร (Northouse, 2007) นอกจากน้ีผูน้ าสตรีก็มกัจะประสบ

กบัปัญหาเร่ืองทศันคติดา้นลบในการปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรชายเพราะผูช้ายมกัจะไม่ยอมรับผูน้ า

หรือหวัหนา้งานท่ีเป็นสตรี แมใ้นความเป็นจริงสตรีอาจจะปฏิบติังานไดดี้เท่ากบัชาย การท่ีจะท าใหส้ตรี

เป็นท่ียอมรับในองคก์รในฐานะหวัหนา้งานนั้นเป็นเร่ืองยากอยา่งยิง่ (ศศิภทัรา  ศิริวาโท, 2554) การกีด

กนัไม่ให้สตรีด ารงต าแหน่งผูน้ าซ่ึงเรียกวา่ “เพดานแกว้” (Glass Ceiling) เป็นการปิดกั้นโอกาสสตรีใน

การท่ีจะกา้วข้ึนมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร (Jakobsh, Doris R., 2012, p.74 – 81) อีกทั้งยงัเป็นอุปสรรค

ส าคญัท่ีท าให้สตรีท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จในการปฏิบติังานตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก พวก

เขายงัตอ้งท างานเป็นเวลานานกวา่ผูน้ าชายจึงจะไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร (Cullen and Luna, 1993)  

 ในปัจจุบนั แมว้่าจะมีความตอ้งการผูน้ าสตรี ในกระบวนการพฒันาสังคมท่ีเจริญเช่นเดียวกบั

ผูน้ าชายก็ตาม แต่ในสังคมบางแห่งสตรีก็ยงัคงเผชิญกบัความยากล าบากอย่างมากในการปฏิบติังาน

โดยเฉพาะสังคมท่ีไม่ยอมรับผูน้ าสตรี (Faraj, Nabilha S. and Fais Ahmad; 2011, p.67 – 73, Dow, 2001) 

ทั้งในวงการศึกษา และองค์กรต่างๆ ยงัเช่ือว่า ผูช้ายเป็นผูน้ าไดดี้กว่าผูห้ญิงดงันั้นจึงปฏิเสธท่ีจะให้

ผูห้ญิงเขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร สตรีท่ีเผชิญกบัการกีดกนัในการเป็นผูน้ าหลายคร้ังก็เลิกคิดท่ีจะเป็น

ผูน้ าอีกต่อไป (Growe and Montgomery; p.1 - 10, 1999) ค่านิยมเหล่าน้ีส่งผลต่อการเลือกอาชีพและ

พฤ ติกรรมของสต รี  (Billint and Alvessen, 1994; Marianne and Burke, 1994; Shakeshaft, 1989) 

นอกจากการกีดกนัทางเพศหรือเพดานแกว้จะเป็นอุปสรรคท่ีมองไม่เห็นท่ีปิดกั้นสตรีไม่ให้กา้วข้ึนเป็น

ผูน้ าแล้ว รูปแบบของผูน้ ายงัเป็นส่ิงท่ีขดัขวางความก้าวหน้าของสตรีอีกด้วย (Billint and Alvessen, 

1994; Marianne and Burke, 1994; Shakeshaft, 1989, p.476) สตรีท่ีมีความใฝ่ฝันและสนใจท่ีจะเป็นผูน้ า

หรือผูบ้ริหารตอ้งเผชิญกบัวธีิการปฏิบติัตวัในฐานะผูน้ าอีกดว้ย ในสังคมบางส่วนยงัมีความคิดวา่ ผูน้  าท่ี

มีประสิทธิภาพตอ้งมีคุณลักษณะแบบเพศชายซ่ึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะให้สตรีมีคุณลกัษณะแบบเพศชาย 

(Faraj, Nabiha S. and Fais Ahmad; 2011, p.67 - 73) สอดคลอ้งกบั Blackmore (cited in Nurdiana, 2011, 

p.176) พบว่า เม่ือสตรีปรารถนาท่ีจะกา้วข้ึนมาด ารงต าแหน่งผูน้ าหรือผูบ้ริหาร พวกเขาถูกมองว่าเป็น

ผูน้ าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ผูน้ าท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะแบบผูน้ าชายเพราะผูน้ าชายกลา้แสดงออก มีความ

รับผิดชอบ และมีทกัษะการเป็นผูน้ า คุณลกัษณะแบบเพศชายเท่านั้นท่ีเหมาะท่ีจะเป็นผูน้ า และยงัเห็น
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วา่เป็นคุณลกัษณะของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีคุณลกัษณะของสตรีไม่เหมาะท่ีจะ

เป็นผูน้ าเพราะสตรีขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่มีแรงจูงใจ และขาดความทะเยอทะยาน ((Biklen, 1980; 

Curry, 2000) ทศันคติท่ีสังคมมีต่อความเหมาะสมของผูท่ี้จะเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหารระหวา่งผูน้ าชายกบั

ผูน้ าสตรีท าให้ผูน้  าสตรีประสบกบัอุปสรรคท่ีท าให้พวกเขาไม่ทราบว่าตนจะปฏิบติัตวัอย่างไร อีกทั้ง

ผูน้  าสตรียงัไม่ไดรั้บแรงจูงใจในการเขา้สู่ต าแหน่งผูน้ าหรือผูบ้ริหาร เม่ืออยูใ่นสังคมท่ีมีความโนม้เอียง

ทางเพศ ผูบ้ริหารสตรีไม่มีแรงสนบัสนุน อีกทั้งความคาดหวงัจากผูอ่ื้นท าใหส้ตรีรู้สึกโดดเด่ียวเม่ือด ารง

ต าแหน่งผูบ้ริหาร และยงัตอ้งประสบกบัปัญหาอ่ืนๆอีกนานปัการ นอกจากน้ี พวกเขายงัขาดแบบอยา่ง

และท่ีปรึกษาท่ีดี เน่ืองจากสตรีท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารยงัคงมีจ านวนน้อย สตรีท่ีด ารงต าแหน่ง

ระดบัสูงตอ้งใช้ความสามารถเป็นสองเท่าของผูน้ าชายจึงจะสามารถด ารงอยู่ในต าแหน่งนั้นได ้และ

ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน (Greer, 2008) 

 จากการท่ีสตรีมีบทบาทส าคญัเพิ่มมากข้ึนในสังคมอย่างต่อเน่ืองถึงศตวรรษท่ี 21 (Davidhizar 

and Cramer, 2000; Standford et al., 1995; Valentine and Godkin, 2000) ท าให้เกิดงานวิจัยท่ีเ ก่ียวกับ

รูปแบบของผูน้ าสตรี การศึกษาของ Shakeshaft (1989) เก่ียวกบัเร่ืองผูน้ าสตรีกลายเป็นแรงบนัดาลใจ

ให้นักเขียนสตรีท่านอ่ืนท่ีมีความเป็นห่วงเร่ืองการบริหารงานของสตรีมีเพิ่มข้ึน นักวิชาการและ

นักเขียนท่ีศึกษาเ ร่ืองการบริหารงานของสตรีในปัจจุบัน เช่น Hall, Smulyan, Curry, Reynold, 

Blackmore and Sinclair เป็นนักวิชาการท่ีพยายามผลิตงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัสตรีและพยายามหาแนวคิด

ใหม่ดา้นคุณลกัษณะผูน้ า และท่ีส าคญัคือแนวคิดท่ีวา่ ผูน้  าในองคก์รใหม่ตอ้งการการบริหารงานโดยไม่

ใช้วิธีการบังคับแต่ต้องการการท างานเป็นทีมและสร้างความสัมพนัธ์ซ่ึงคุณลักษณะเหล่าน้ีเป็น

คุณลกัษณะของสตรี (Colwill and Townsend, 1999; Hirschhorn and Gilmore, 1992; Kolb, 1999, Moss 

and Jensrud, 1995) Jewell and Whicker (1994) ยงัพบว่า สตรีเป็นผูน้ าท่ีให้ผู ้ตามมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจมากกวา่การใชค้  าสั่ง 

 แมว้่าจะมีนกัวิชาการเน้นการศึกษาถึงความแตกต่างในรูปแบบผูน้ าสตรี และผูน้ าชาย (Bass, 

1990; Eagly & Carli, 2007; Standford et al., 1995) แต่มีนกัวิชาการบางท่านแยง้ว่าไม่มีประโยชน์ท่ีจะ

ถกเถียงกนัถึงความแตกต่างและกล่าวว่า ไม่วา่จะเป็นหญิงหรือชายต่างก็ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ

เหมือนกนั (Standford et al., 1995) นกัวิชาการบางคนเนน้ความส าคญัของการพบรูปแบบใหม่ของผูน้ า
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สตรีท่ีมีประสิทธิภาพ (Standford et al., 1995) นอกจากน้ีนกัวิชาการดา้นจิตวิทยา นกัวิชาการดา้นการ

บริหาร และนกัวิชาการดา้นสังคมศาสตร์ศึกษาความแตกต่างของลกัษณะผูบ้ริหารชายและผูบ้ริหารสตรี 

แมว้่าผูบ้ริหารสตรีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนแต่ยงัไม่มีการศึกษาแยกคุณลกัษณะของผูน้ าชายและผูน้ าสตรี 

ในอดีตสตรีส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จโดยน ารูปแบบคุณลักษณะของชายมาใช้ในการบริหาร 

สอดคลอ้งกบั อวยพร เข่ือนแกว้ (กนัยายน 2012) ระบุวา่ การตดัสินใจวา่ ใครเป็นผูน้ าท่ีดี และประสบ

ความส าเร็จนั้น ผูน้  าตอ้งมีลกัษณะความเป็นชายในตวัคือ พูดเสียงดงั ชอบน า มีอิทธิพลจูงใจผูอ่ื้น กลา้

ใชอ้  านาจกบัผูอ่ื้น กลา้ได ้กลา้เส่ียง เด็ดเด่ียว ในขณะท่ีคุณลกัษณะของเพศหญิง เช่น การรับฟังคนอ่ืน 

การประนีประนอม ความอ่อนโยน การดูแล และความละเอียดอ่อน มกัไม่ไดรั้บการยกยอ่ง และเห็นวา่

ไม่ใช่คุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีดี ท าให้ผูห้ญิงจ านวนมากตอ้งพยายามพฒันาคุณลกัษณะความเป็น

เพศชายข้ึนมาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผูน้ า แต่ในปัจจุบนัผูน้ าสตรีเร่ิมบริหารองค์กรโดยใช้

รูปแบบสตรีซ่ึงสอดคลอ้งกบั Rosener (2009) เขาจ าแนกคุณลกัษณะท่ีสตรีปฏิบติัเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วง

แรกสตรีน าคุณลกัษณะของชายมาประยุกต ์ในช่วงท่ีสอง สตรีมีรูปแบบคุณลกัษณะท่ีเป็นคุณลกัษณะ

ของสตรีเน่ืองจากสตรีหลายคนท่ีเป็นผูบ้ริหารรู้สึกอึดอดัในการเลียนแบบคุณลกัษณะของชายจึงมี

คุณลกัษณะท่ีเป็นแบบหญิง (Shakeshaft, 1989)  

 จากงานวิจยัของ Powell (1993, cited in Eagly, Steven J. Karau, and Mon, 1995; p.125) พบว่า 

ไม่วา่จะเป็นผูน้ าสตรีหรือผูน้ าชายต่างเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ี

ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นไม่สัมพนัธ์กับเพศแต่สัมพนัธ์กับวิธีการบริหารจดัการ 

คุณลกัษณะ คุณวุฒิ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ดร.มูสิมบิ คานโยโร เลขาธิการองค์กร 

YWCA (The World Young Women’s Christian Association) องคก์รเพื่อสตรีและเด็ก มีประเทศสมาชิก 

125 ประเทศ กล่าวยืนยนัว่า คุณสมบติัท่ีผูน้  าสตรีมีนั้นเป็นท่ีตอ้งการของสังคมในปัจจุบนัเพราะโลก

ของเราเปล่ียนไปแลว้ การท่ีมีแต่ผูช้ายเป็นผูน้ าเร่ิมเป็นอะไรท่ีลา้สมยั ในยุคน้ีควรมีทั้งผูน้  าท่ีเป็นสตรี

และชายโดยใชคุ้ณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของผูน้ าชายและผูน้ าสตรีในการพฒันาองคก์ารต่างๆ (ศศิภทัรา 

ศิริวาโท, 2554)  
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 การศึกษาเป็นหวัใจส าคญัซ่ึงเป็นเร่ืองจริงท่ีไม่มีใครปฏิเสธ อย่างไรก็ตามส่ิงส าคญัไปกวา่นั้น

คือ การศึกษานั้นต้องเป็นการศึกษาเพื่อปวงชนทุกคน และตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เน่ืองจาก

การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นตวัช้ีวดัวา่ คนในประเทศนั้นๆ จะยืนหยดัสู้กบัคนในประเทศอ่ืนๆ ไดห้รือไม่ 

(กระทรวงศึกษาธิการ) ซ่ึงสถาบนัการศึกษามีหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้ วฒันธรรม และทกัษะท่ีจ าเป็นใน

การด ารงชีพของสมาชิกในสังคม สร้างบุคลิกภาพทางสังคมใหแ้ก่สมาชิก สามารถปรับตนในการติดต่อ

สัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน และปฏิบติัตนใหมี้คุณค่าแก่สังคม มีหนา้ท่ีในการผลิตก าลงัแรงงานทางเศรษฐกิจ 

ความตอ้งการทางสังคม (โรงเรียน : ความส าคญัและบทบาทของสถาบนัการศึกษา) ผูท่ี้มีความส าคญัใน

การรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา คือครูใหญ่หรือผูอ้  านวยการในฐานะท่ีเป็นผูพ้ฒันาองค์กร

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเป็นผูท่ี้ก าหนดทิศทางขององคก์ร และสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูปฏิบติัตามทิศทาง

ท่ีก าหนด มีบทบาทท่ีส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ (OEDC) ซ่ึงปัจจุบัน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนซับซ้อนมากข้ึน ความคาดหวงัของนักเรียนในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน มาตรฐาน

การศึกษาท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้มีความต้องการผู ้น า

สถานศึกษาท่ีมีความสามารถเพื่อท่ีจะส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (Fook and Sidhu, 

2009)  

 ในปีพ.ศ.2558 ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนก าลงัเผชิญกบั

ความ    ทา้ทายในการบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากมีการเปิดเสรีการคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน การ

ประสานความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดดา้นการศึกษา การจดัการศึกษาเพื่อปวงชนและการพฒันาการศึกษา

อย่างย ัง่ยืน นอกจากน้ี การก าหนดให้อาเซียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกท าให้อาเซียนให้

ความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคด้วยการก าหนดเป้าหมายส าคญัในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาทุกระดบั การส่งเสริมการจดัการศึกษาตลอดชีวิต และการส่งเสริมการเคล่ือนยา้ย

นกัเรียน นกัศึกษา นกัวิชาการ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

และอินเดีย (EAS) ไดต้กลงร่วมกนัท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษาในภูมิภาค และไดก้ าหนด

ขอบข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค ประกอบดว้ย 1) ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 2) คุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียน และการเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา 3) การ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการอาชีวศึกษาและเทคนิค 4) อุดมศึกษา J. Timothy, Morzano and 
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McNulty กล่าวถึง เป้าหมายของความส าเร็จในการจดัการศึกษาตามปรัชญา “No Child Left Behind 

Act” คือการมีผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับบริบทท่ีผูว้ิจยัสนใจศึกษาคือ คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากการเปิดเสรีดา้นการศึกษาในปีพ.ศ.2558 จะส่งผลให้เกิดการ

เคล่ือนยา้ยองคค์วามรู้ภาษาและวฒันธรรม และจะมีผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ดงันั้นผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ท่ีก าลัง

เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีส่วนส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การศึกษา

เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสตรีนั้นมิใช่ท าเพื่อท่ีจะเปรียบเทียบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสตรี

ดีกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าชาย เหตุท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเร่ือง “คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน” เพื่อให้ผูบ้ริหารสตรีใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัตนในการบริหารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และยงัเป็นการสร้าง

ความเขา้ใจการบริหารของผูน้ าชายและผูน้ าสตรีท่ีแตกต่างกนั หากไม่ท าความเขา้ใจถึงความแตกต่าง

แล้วก็จะไม่สามารถท างานร่วมกนัได้ (Kedkaew, 2552) ท าให้สตรีผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหาร

สถานศึกษามัน่ใจวา่ พวกเขาสามารถเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพไดเ้ช่นเดียวกบัผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารชายซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hensel (1991) ท่ีพบว่า ผูน้  าสตรีมีความสามารถเช่นเดียวกบัผูน้ าชายใน

การบริหารสถานศึกษา (Growe and Montgomery; 1999. p.1 – 10) การศึกษาในคร้ังน้ียงัอาจท าให้สตรี

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูบ้ริหารทางการศึกษาไดเ้ขา้ใจคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีจะช่วยให้พวกเขาเป็น

ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ (O’Dell, 2005) นอกจากน้ีส่ิงท่ีศึกษาอาจจะช่วยพฒันาความพร้อมท่ีชายกบั

หญิงจะร่วมมือกนัท างานอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สูงสุดในการพฒันาเยาวชนของชาติ 

 ตามท่ี Cotton, 2000; Halligger and Heck, 1998; Leithwood, Louis, Anderson and Wahlstorm, 

2004; Marzano, Water, and McNulty, 2005) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้

ของนักเรียนและยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ (cited in Stelios Orphanos, 2005; 

p.2) การเปิดอาเซียนท าให้การแข่งขนัดา้นการศึกษาสูงจึงตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ หากสตรีผู ้

ท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารยงัไม่สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจะท าให้โรงเรียนขาดโอกาส

ในการแข่งขนัส่งผลกระทบไปยงัผูเ้รียนการบริหารงานนั้นจะด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูบ้ริหาร
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สตรีตอ้งเขา้ใจจุดเด่นของความเป็นสตรี และมีแบบอยา่งในการปฏิบติัตนในการบริหารสถานศึกษาก็จะ

ท าให้การบริหารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากการศึกษางานวิจยัหลายเร่ืองพบว่า ผูบ้ริหารสตรี

ตอ้งการแบบอย่าง และท่ีปรึกษาในการบริหารงาน พวกเขารู้สึกโดดเด่ียวเม่ือด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารบางคนน าแนววิธีการปฏิบติัแบบชายมาใชใ้นการบริหารซ่ึงท าให้พวกเขารู้สึกอึดอดั การศึกษา

คุณลักษณะของผู ้น า ซ่ึ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Robbins and Judge (2007, cited in M. 

Rothengatter; 2009 – 2010. p.1) ท่ีกล่าวว่า คุณลักษณะเป็นส่ิงส าคัญเม่ือเป็นผูน้ า Chliwniak (1997) 

พบว่าผูน้ าชายและผูน้ าสตรีมีรูปแบบคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั (Chliwniak, 1997) และจากการศึกษา

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูน้ าสตรีของกลุ่มประเทศอาเซียนพบวา่ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัผูบ้ริหารสตรีของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนยงัมีปริมาณน้อยมาก ผูว้ิจยัจึงมีความสนท่ีจะศึกษา

คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้

ผูบ้ริหารสตรีมีความมัน่ใจในการบริหารสถานศึกษามากยิ่งข้ึน และบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในการเป็นผูบ้ริหารสร้างเยาวชนท่ีมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรี

ทางการคา้ของอาเซียนท่ีมีข้ึนในปีพ.ศ.2558  

1.2 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย  

 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้วิเคราะห์แนวคิด และส่ิงท่ีคน้พบจากการศึกษาเอกสาร บทความทาง

วชิาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรีทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาค

อาเซียน 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นแนวคิดของ Andrew J. Dubrin (2013) 

Adeniyi W.O. (2014) ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลกัษณะด้านบุคลิกลกัษณะทัว่ไป 

(General Personality Traits) 2) คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related Traits) 

3) ดา้นสังคม (Sociability Traits) คุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้น รายละเอียดมีดงัน้ี  
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1. คุณลกัษณะผู้น ำของผู้บริหำรสตรีในสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน 

1.  คุณลักษณะด้ำนบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย มีความ

มัน่ใจในตนเอง ความสุภาพอ่อนโยน มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ การปรับเปล่ียนไดไ้ว 

มองโลกในแง่ดี และการประนีประนอม Foo, Nguyen, Wong and Choy (2013); Tjahjono (2008); 

Kedkaew (2010); Kelly (2011); Suryani A.O. (2014); Salleh and Sulaima (2013); Pushpanathan (2009); 

Funk (2005)   

2. คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน (Task – related Traits) ประกอบด้วย 

ความมุ่งมัน่ การตระหนกัรู้ตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความกลา้ การยืดหยุน่ การเปิดใจรับส่ิงใหม่และ

ยนิดีรับฟัง การสร้างแรงบนัดาลใจและการส่งเสริมสนบัสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ ความขยนัขนัแข็ง

และเขม้แข็ง มีระเบียบวินัย ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ความมัน่คงแน่นอน ความเข้าใจ และมีความ

รับผิดชอบ  Foo, Nguyen, Wong and Choy (2013); Tjahjono (2008); Kedkaew (2010); Kelly (2011); 

Suryani A.O. (2014); Salleh and Sulaima (2013); Pushpanathan (2009); Funk (2005)   

3.  คุณลักษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่ มีความเห็นอก

เห็นใจ มีความเมตตาสงสาร การเขา้ถึงไดง่้ายและมีความเป็นมิตร การส่ือสารอยา่งเหมาะสม การไวต่อ

วัฒนธรรมและมีทัศนคติท่ีดี ต่อว ัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  Foo, Nguyen, Wong and Choy (2013) ; 

Tjahjono (2008); Kedkaew (2010); Kelly (2011); Suryani A.O. (2014); Salleh and Sulaima (2013); 

Pushpanathan (2009); Funk (2005)  

2. คุณลักษณะผู้น ำที่มีประสิทธิภำพของผู้บริหำรสตรีในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศในกลุ่ม

อำเซียน 

1.  คุณลักษณะด้ำนบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย การ

แสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ใจในตนเอง การไม่ถือตวั (อ่อนน้อมถ่อมตน) ความสุภาพ

อ่อนโยน มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ ความกระตือรือร้น ความอบอุ่น การมีอารมณ์ขนั 

การปรับเปล่ียนไดไ้ว มีทศันคติบวก และความสุขุมเยือกเย็น Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); 

Zakaria (2014); Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)   
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2. คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน (Task – related Traits) ประกอบด้วย 

ความมุ่งมัน่ การตระหนกัรู้ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครียด) ความกลา้ ความยืดหยุ่น

และการปรับตวั การเปิดใจรับส่ิงใหม่และยินดีรับฟัง การส่งเสริมสนบัสนุน มีความอดทนไม่ย่อทอ้ 

ความขยนัขนัแข็งและเขม้แข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ความมัน่คงแน่นอน ความเขา้ใจ 

การยอมรับการเปล่ียนแปลง การริเร่ิม ความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ Dubrin (2013); Fook and 

Sidhu (2009); Zakaria (2014); Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah 

(2005); Low (2009)    

3.  คุณลักษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่และมีความเห็น

อกเห็นใจมีความเมตตาสงสาร การเขา้ถึงไดง่้ายและความเป็นมิตร การให้ความเคารพ การส่ือสารอยา่ง

ประสิทธิภาพ และการไวต่อความรู้สึก Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); Zakaria (2014); Salleh 

and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)   

1.3 วตัถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

 2.เพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนใช้เป็นแนวทางใน

การพฒันาตนเองสู่ความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีตนบริหารอยูใ่ห้สอดคลอ้งกบับริบท

อาเซียน 

 2. เป็นข้อเสนอแนะในการพฒันาผู ้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และก าหนด

แนวนโยบายในการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทอาเซียน 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  

ผูว้จิยัไดก้  าหนดนิยามค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี 

 1. ผู้บริหำรสตรีในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน หมายถึง ผูอ้  านวยการ 

หรือครูใหญ่สตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นผู ้ท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมได้รับการแนะน าจาก

นกัวิชาการหรือหน่วยงานตน้สังกดัวา่เป็นผูท่ี้มีศกัยภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาและเคยไดรั้บ

รางวลัจากการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณภาพสถานศึกษาและรางวลัด้านวิชาการ ผูบ้ริหารสตรี

เหล่านั้นเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สหพนัธรัฐมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวยีดนาม 

 2. คุณลักษณะผู้น ำของผู้บริหำรสตรีในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน 

หมายถึงคุณลกัษณะท่ีผูอ้  านวยการหรือครูใหญ่สตรีมีนั้นส่งผลต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา ซ่ึง

จ าแนกออกเป็น 3 ด้านจากการศึกษาจากแนวคิด Dubrin (2013) และAdeniyi W.O. ได้แก่  ด้าน

บุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) ดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related 

Traits) และดา้นสังคม (Sociability Traits) 

2.1 คุณลักษณะด้ำนบุคลิกภำพทั่วไป (General Personality Traits) ได้แก่ ประกอบด้วย มี

ความมัน่ใจในตนเอง ความสุภาพอ่อนโยน มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ การปรับเปล่ียน

ไดไ้ว มองโลกในแง่ดี และการประนีประนอม 

 2.2 คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน (Task – related Traits) ได้แก่ ความ

มุ่งมัน่ การตระหนกัรู้ตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความกลา้ การยืดหยุ่น การเปิดใจรับส่ิงใหม่และยินดี

รับฟัง การสร้างแรงบนัดาลใจและการส่งเสริมสนบัสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ ความขยนัขนัแขง็และ

เขม้แขง็ มีระเบียบวนิยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ความมัน่คงแน่นอน ความเขา้ใจ และมีความรับผดิชอบ 
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 2.3 คุณลักษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจ 

มีความเมตตาสงสาร การเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นมิตร การส่ือสารอย่างเหมาะสม การไวต่อ

วฒันธรรมและมีทศันคติท่ีดีต่อวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

3. ผู้ช่วยผู้บริหำรสตรีในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน หมายถึง ผูช่้วย

ผูบ้ริหารสตรีหรือรองผูบ้ริหารสตรีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 4. คุณลักษณะผู้น ำที่มีประสิทธิภำพ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของผูบ้ริหาร

สตรีในการบริหารจดัการสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพซ่ึงจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

4.1 คุณลักษณะด้ำนบุคลิกภำพทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย การ

แสดงออกเอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ใจในตนเอง การไม่ถือตวั (อ่อนน้อมถ่อมตน) ความสุภาพ

อ่อนโยน มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ ความกระตือรือร้น ความอบอุ่น การมีอารมณ์ขนั 

การปรับเปล่ียนไดไ้ว มีทศันคติบวก และความสุขมุเยอืกเยน็ 

 4.2 คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำน (Task – related Traits) ประกอบด้วย 

ความมุ่งมัน่ การตระหนกัรู้ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครียด) ความกลา้ ความยืดหยุ่น

และการปรับตวั การเปิดใจรับส่ิงใหม่และยินดีรับฟัง การส่งเสริมสนบัสนุน มีความอดทนไม่ย่อทอ้/

ความขยนัขนัแข็งและเขม้แข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ความมัน่คงแน่นอน ความเขา้ใจ 

การยอมรับการเปล่ียนแปลง การริเร่ิม ความยติุธรรม และมีความรับผดิชอบ 

 4.3 คุณลกัษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่และมีความเห็น

อกเห็นใจมีความเมตตาสงสาร การเขา้ถึงไดง่้ายและความเป็นมิตร การให้ความเคารพ การส่ือสารอยา่ง

ประสิทธิภาพ และการไวต่อความรู้สึก 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ไดจ้  าแนกการศึกษาเป็นเร่ืองๆ ดงัน้ี 

เร่ืองท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า 

เร่ืองท่ี 2 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรี 

เร่ืองท่ี 3 ประชาคมอาเซียน และบริบทของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 

เร่ืองท่ี 4 แนวคิดและทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

เร่ืองท่ี 5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เร่ืองที ่1 แนวคิดและทฤษฎคุีณลกัษณะผู้น า 

1.1 ความหมายของผู้น า และคุณลกัษณะผู้น า 

 การศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าเร่ิมตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ซ่ึงมี

ผูใ้หค้  านิยามของค าวา่ ผูน้  าไวห้ลายคน เช่น Gardner, (1995 cited in J. Adler 1997 : p.173) กล่าววา่ ผูน้  า 

คือผูท่ี้มีอิทธิพลทางความคิด พฤติกรรม หรือความรู้สึกของผูอ่ื้น เช่นเดียวกบัท่ี Farsani และคณะ (2013 

p.17) ใหนิ้ยามของค าวา่ ผูน้  า หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละช้ีทาง

ให้องค์กร ในขณะท่ี Daft ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัเคนเตอร์บิลท์ ให้ค  านิยามผูน้ าว่า “เป็นผูท่ี้มี

ความสามารถในการสร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Daft, 2005) สอดคลอ้งกบั Kinicki and 

Williams, (2006 cited in J. Lekganyane, 2006: p.240) ให้ความหมายของผูน้ าว่า ผูน้  าคือผูท่ี้สามารถ

สร้างอิทธิพลต่อพนักงานเพื่อท่ีจะได้ปฎิบัติงานไปตามเป้าหมายขององค์กร Yulk (2006 cited in 

Lunenburg 2011: p.1) นิยาม ผูน้ าว่า เป็นผูท่ี้สร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเพื่อให้พวกเขาเขา้ใจว่าตอ้งท าอะไร 

ท าอย่างไร และอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรแต่ละคนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ Northouse 
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ศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัเวสเทอร์น มิชิแกน ให้นิยามของผูน้ าวา่ ผูน้  าคือ บุคคลคนหน่ึงสร้างอิทธิพล

ต่อกลุ่มเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 ดงันั้น ผูน้  า คือ ผูท่ี้สามารถสร้างอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นใหเ้ขาทราบวา่ ตอ้งท าอะไร ท าอยา่งไร และ

อ านวยความสะดวกเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

พจนานุกรม     คอล์ลินส์ภาษาองักฤษ ให้ความหมายของ คุณลกัษณะ (Characteristics) คือ 

ลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีโดดเด่นของบุคลากรหรือส่ิงของ (Collins Dictionary, 2003) ศาสตราจารยด์ร.

เบนนิส ประธานสถาบนัผูน้ า มหาวิทยาลยัเซาเทิร์น แคริฟอร์เนียไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ คุณลกัษณะ 

คือ ลกัษณะโดดเด่นของบุคคล Zaccarro และ (2004, p.104) ใหค้วามหมายของค าวา่ คุณลกัษณะผูน้ าวา่ 

คุณลกัษณะผูน้ า คือ ความสัมพนัธ์ท่ีคงท่ีและบูรณาการเขา้กบัคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเป็นรูปแบบของ

ผูน้ าท่ีส่งผลต่อกลุ่มหรือองคก์ร  

 จากการให้นิยามคุณลกัษณะผูน้ าของนกัวิชาการสามารถสรุปไดว้่า คุณลกัษณะผูน้ า หมายถึง 

คุณลกัษณะเด่นของผูน้ าท่ีสร้างอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเพื่อใหบ้รรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร 

1.2 แนวคิดและทฤษฎคุีณลกัษณะผู้น า 

 การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าเร่ิมมีมาตั้งแต่กลางศวรรษท่ี 19 ประมาณปีค.ศ.1840 – 1890 ซ่ึงเป็น

การศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด (Born Leader) คุณลกัษณะเหล่านั้นท าให้บุคคล

คนนั้นเหมาะท่ีจะเป็นผูน้ า แนวคิดน้ีเรียกวา่ “ทฤษฎีมหาบุรุษ (The Great Man Theory)” (cited in Judge, 

Piccolo and Kosalka, 2009) เป็นคุณลกัษณะเด่นท่ีท าใหผู้น้  าแตกต่างจากผูต้าม ไดแ้ก่ ความสูง น ้ าหนกั 

กายภาพ นกัวชิาการท่ีศึกษาแนวคิดน้ี Thomas Carlyle เขียนหนงัสือเร่ือง “On Heroes – Hero _ Worship 

and the Heroic in History”  ต่อมาในปีค.ศ.1930 – 1940 ยงัคงศึกษาตามแนวคิดเดิม คือ คุณลกัษณะของ

ผูน้ าท่ีแตกต่างจากผูต้าม คุณลกัษณะเหล่านั้น ไดแ้ก่ การมีความรับผิดชอบ มีสติปัญญา มีสัญชาตญาณ 

และค่านิยมต่างๆ ท่ีเหมาะเป็นผูน้ า Gordon Allport นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ระบุคุณลกัษณะผูน้ าไว ้

18,000 คุณลกัษณะ (leadership-central.com/leadership) ต่อมาการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าเร่ิมเส่ือมความ

นิยมลง จนกระทัง่ปลายศตวรรษท่ี 20 มีนกัวิจยัท่ีเร่ิมศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าอีกคร้ังโดยการศึกษา
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ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ าแนวใหม่น้ีเป็นการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะท่ีท าให้ผูน้  าประสบความส าเร็จ หรือ

เป็นคุณลกัษณะผูน้ าท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (skillsyouneed.com) 

 การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานน้ียงัคงไดรั้บความนิยม

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ปัจจุบนัน้ีมีผูศึ้กษาทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ าในบริบทต่างๆ คุณลกัษณะใน

แนวคิดน้ีระบุว่า คุณลักษณะบางอย่างของผู ้น าสามารถพัฒนาได้ การศึกษาคุณลักษณะผู ้น ามี

ความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร หากทราบคุณลกัษณะบางประการของผูน้ าก็สามารถบ่งบอกถึง

ความส าเร็จขององคก์รนั้นๆได ้

 ในปีค.ศ.1974 Stogdill ทบทวนการศึกษาคุณลกัษณะในคร้ังแรกของเขาซ่ึงเป็นการศึกษาผูน้ า

กับสถานการณ์ท่ีหลากหลาย คุณลักษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเขาพบ คือ การมีสติปัญญา  

(intelligence) มีความรอบรู้ (knowledge) มีความรับผิดชอบ (responsibility) ความซ่ือสัตย์ (honesty) 

ความฉลาดในอารมณ์ (emotion intelligence) มีทักษะทางสังคม (social skill) และมีความมั่นใจใน

ตนเอง (self-confidence) ต่อมาราวปีค.ศ.1980 Kouzes และ Posner ส ารวจผูจ้ดัการ 1,500 คน พบว่า 

คุณลกัษณะ 4 ประการท่ีส าคญัต่อการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ความซ่ือสัตย ์(honesty) การมองไป

ขา้งหนา้ (forward thinking) มีแรงบนัดาลใจ (inspiration) และมีสมรรถนะ (competency) ในปีค.ศ.2011 

Shirberg ศึกษาเร่ือง “Practicing Leadership Principles and Applications” เขาพบคุณลกัษณะทัว่ไปของ

ผูน้ าคือ การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด (intelligence) มีความมัน่ใจในตนเอง (self-confidence) มีความ

มุ่งมัน่ (passion) มีความซ่ือสัตย ์(honesty) และมีความสามารถในการเขา้สังคม (sociability) จะเห็นได้

วา่คุณลกัษณะผูน้ าท่ีนกัวชิาการโดยส่วนใหญ่พบนั้นเป็นคุณลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 

 ต่อมา Yulk (2006 cited in Lunenburg 2011: p.1)  ไดท้  าการศึกษาวิจยัคุณลกัษณะผูน้ าอีกพบวา่ 

มีคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ ความสามารถในการรับมือกบัสถานการณ์ การต่ืนตวั

ต่อส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ความมุ่งมัน่ท่ีจะประสบความส าเร็จ การสร้างการมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง

ได้ การสร้างอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น การอดทนต่อความเครียด ความมัน่ใจในตนเอง ความเต็มใจท่ีจะ

รับผิดชอบ มีความอดทน มีความกระตือรือร้น มีความเด็ดขาด กลา้แสดงออก อย่างไรก็ตามในปีค.ศ.

1994 Robbins (1994, cited in Feyerhem and Rice, 2002; p.347) พบคุณลกัษณะ 6 ประการของผูน้ าซ่ึง

แตกต่างจากผูท่ี้ไม่ใช่ผูน้  า ได้แก่ การมีแรงขบัและความทะเยอทะยาน (drive and ambition) ความ
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ปรารถนาในการน าและการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้น (the desire to lead and influence others) ความมัน่ใจใน

ตนเอง (self-confidence) ความเฉลียวฉลาด (intelligence) และมีความรู้เร่ืองเทคนิคท่ีเก่ียวกับงานท่ี

รับผดิชอบ (in – depth technical knowledge related to their areas of responsibility)  

 ในปีค.ศ.1990 Bass และ Stogdill (1990 cited in Daft; p.36) ไดเ้ขียนหนงัสือคู่มือผูน้ า: ทฤษฎี 

งานวจิยั และการประยกุตก์ารบริหารจดัการ ผลการวจิยัระบุคุณลกัษณะผูน้ าไว ้6 ประการ คือ 

 1. บุค ลิกลักษณะ (Personal Characteristics) ประกอบด้วย  พละก าลัง  (energy) ความ

ทะเยอทะยาน (passion) สุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ (physical stamina) 

 2. การมีสติปัญญาและความสามารถ (intelligence and ability) ประกอบดว้ย การมีสติปัญญา 

(intelligence) ความสามารถในการ รับ รู้  (cognitive ability) ความ รู้  (knowledge) การมี ดุลพิ นิจ 

(judgment) และความเด็ดขาด (decisiveness) 

 3. บุคลิกภาพ (personality) ประกอบดว้ย การมองโลกในแง่ดี (optimism) ความมัน่ใจในตนเอง 

(self-confidence) ความซ่ือสัตย์สุจริต (honesty and integrity) ความกระตือรือร้น (enthusiasm) การมี

บารมี  (charisma) ความปรารถนา ท่ีจะ เ ป็นผู ้น า  (desire to lead) และความ เป็นตัวของตัว เอง 

(independence)  

 4. คุณลกัษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบดว้ย ความสามารถในการเขา้สังคม 

(sociability) ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ (interpersonal skills) การให้ความร่วมมือ (cooperativeness) 

ความสามารถในการขอความร่วมมือ (ability to enlist cooperation) มีไหวพริบ (tact) และมีศิลปะใน

การพูด (diplomacy) 

 5. คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบังาน (Work – related characteristics) ประกอบดว้ย แรงขบั (drive) 

ความปรารถนาท่ีจะปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน (desire to excel) ความรับผิดชอบในการท างานให้บรรลุ

เป้าหมาย (responsibility in pursuit of goals) การไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค (persistence against obstacles) 

และความมุ่งมัน่ (tenacity)  
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 6. ภูมิหลงัทางสังคม (social background) ประกอบดว้ย การศึกษา (education) และสถานภาพ

ทางสังคม (Social status)  

 Mumford, Zaccaro, Harding, Fleishman and Reiter – Palmon, (1993); Mumford, Zaccaro, 

Harding, Jacobs, และ Fleishman (2000) จ าแนกคุณลกัษณะผูน้ าออกเป็น 

 1. ความสามารถในการรับรู้ (cognitive abilities) จ าแนกออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ความ

เฉลียวฉลาด (general intelligence) และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  (creative thinking 

capacities) 

 2. บุคลิกภาพ (personality) จ าแนกเป็นองค์ประกอบย่อยได้แก่ การแสดงออกอย่างเปิดเผย 

(extraversion) การมีจิตส านึก (conscientiousness) ความมั่นคงในอารมณ์ (emotional stability) การ

เปิดรับประสบการณ์ (openness) และการประนีประนอม (agreeableness)  

 3. แรงจูงใจและความตอ้งการ (Motives and needs) จ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ 

ความต้องการในอ านาจ  (need of power) ความต้องการความส าเร็จ (need for achievement) และ

แรงจูงใจในการน าผูอ่ื้น (motivation to lead) 

            4. ความสามารถในการเขา้สังคม (social capacity) จ าแนกออกเป็นองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ การ

ตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) ความฉลาดในการสมาคม (social intelligence) และความฉลาดใน

อารมณ์ (emotional intelligence)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 5. ทกัษะการแก้ปัญหา (problem – solving skills) จ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

เข้าใจโครงสร้างของปัญหา (problem construction) การจัดการปัญหา (solution generation) การ

ตระหนกัรู้ปัญหา (metacognition)  

 6. ความรู้แฝง (tacit knowledge) ท่ีอยู่ในตวัคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 

(เหตุผล) และอยูใ่นมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติังาน) 
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 ต่อมา ปีค .ศ .2013  Dubrin (2013 : p.80 – 84) ศึกษา เ ร่ือง คุณลักษณะผู ้น า  และจ าแนก

บุคลิกลักษณะผูน้ า ออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลิกลักษณะทัว่ไป (General Personality Traits) และ

คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบังาน  (Task – related Traits) 

 1. บุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) คือ บุคลิกลักษณะท่ีสังเกตเห็นได้ทั้ ง

บริบทภายในและภายนอกของการท างาน บุคลิกลกัษณะทัว่ไปสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ และความพึง

พอใจในการท างานและชีวติส่วนตวั ซ่ึงประกอบดว้ย ความมัน่ใจในตนเอง (self – confidence) การอ่อน

น้อมถ่อมตน (humility) การสร้างความไวว้างใจ (trustworthy) การเปิดเผยตนเอง (extraversion) การ

แสดงออกอย่างเปิดเผยหรือเหมาะสม (assertiveness) ความกระตือรือร้น (enthusiasm) การมองโลกใน

แง่ดี (optimistic) และความอบอุ่น (warm) 

 2. คุณลักษณะท่ีสัมพันธ์กับงาน (Task –related Traits) เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพท่ี

แน่นอนของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย ความมุ่งมัน่ใน

การท างาน (passion for the work) ความฉลาดในอารมณ์ (emotional intelligence) ความยืดหยุ่นในการ

ท างาน (flexibility and adaptability) การควบคุมอ านาจภายใน (internal locus of control) และความกลา้ 

(courage) 

 จากการศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวจิยัต่างๆขา้งตน้สามารถสรุปความเป็นมาใน

การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าไดด้งัน้ี คือ การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าในช่วงแรกท่ีนกัวิชาการศึกษานั้นเป็น

การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีแตกต่างจากผูต้าม และเป็นคุณลกัษณะท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด ต่อมา การศึกษา

คุณลักษณะผูน้ าเปล่ียนเป็นการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณลักษณะเหล่านั้น

สามารถพฒันาได้ แต่คุณลักษณะท่ีระบุในขณะนั้นเป็นคุณลกัษณะของเพศชาย เน่ืองจากผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารในช่วงแรกๆ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงและมีความคิดว่าผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพต้องมี

คุณลักษณะแบบผู ้น าชายจึงได้รับการยอมรับจากสังคม นอกจากน้ียงัมีความเช่ือว่า ผู ้น าหญิงมี

ความสามารถไม่เท่ากับผูน้ าชาย ไม่เหมาะท่ีจะเป็นผูน้ าเท่ากับเพศชาย การศึกษาคุณลักษณะผูน้ า

เปล่ียนไปเม่ือมีผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นสตรีเพิ่มมากข้ึนจึงมีการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าสตรีหรือผูบ้ริหาร

สตรีท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับในองคก์รและสังคม 
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เร่ืองที ่2 แนวคิดทีเ่กีย่วกบัผู้น าหรือผู้บริหารสตรี 

2.1 การยอมรับสตรีในฐานะผู้น าหรือผู้บริหาร 

 ในอดีตผู ้น าเป็นชายไม่ว่าจะเป็นผู ้น าประเทศหรือผู ้น าองค์กรต่างๆ ต่อมามีผู ้หญิงท่ีมี

ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้ าระดบัประเทศหรือองคก์รต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น นางอินทิรา คานที 

นางมาร์กาเร็ต เทรเชอร์ นางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี นางคอราซอน อาคีโน นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร 

นางอองซาน ซูจี นางโอฟรา วนิเฟอร์ นางอินทรา  นูย ีฯลฯ แต่กวา่ท่ีพวกเขาเหล่านั้นจะกา้วข้ึนมาด ารง

ต าแหน่งผูน้ าหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดน้ั้น บางคนตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย หรือตอ้งมีความสามารถ

เป็นท่ียอมรับ เหตุท่ีกล่าวเช่นนั้นเพราะมีการศึกษาต่างๆ ท่ีระบุว่าในสังคมหรือองค์กรหลายองค์กร

ยอมรับสตรีในฐานะผูน้ าน้อยกว่าการยอมรับบุรุษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับทความ ผูน้ าหญิง ท่ีกล่าวว่า คน

ส่วนใหญ่เม่ือกล่าวถึงผูน้ าหรือหวัหนา้งาน ไม่วา่จะเป็นองคก์ร หรือหน่วยงานใดก็มกัจะคิดถึงเพศชาย

มากว่าเพศหญิงเพราะเพศชายมีความเป็นผูน้ าและเด็ดเด่ียวมากกว่า นอกจากน้ีคนส่วนใหญ่ยงัมีความ

เช่ือแบบเดิมๆ ท่ีวา่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีผูน้  าไดมี้ประสิทธิภาพ คือ ผูน้ าชาย ความเช่ือเหล่าน้ีท าใหส้ตรีหลายคน

ขาดโอกาสในการเป็นผูน้ า และผูน้ าสตรีท่ีมีโอกาสได้เป็นผู ้น าเผชิญกับทัศนคติด้านลบในการ

ปฏิบติังานร่วมกบัชาย แมว้า่สตรีอาจปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพเท่ากบัชายหรืออาจจะมีประสิทธิภาพ

กว่าชาย ดงันั้น แมว้่าสตรีจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงก็ตาม การยอมรับสตรีในฐานะผูน้ า

หรือผูบ้ริหารเป็นเร่ืองยาก เหตุผลประการหน่ึงท่ีมีสตรีเพียงไม่ก่ีคนได้เขา้มาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร

เน่ืองมาจากการกีดกนัทางเพศ (Chilwniak, 1997 cite in Growe and Montgomery, 1999, p.2) ผูห้ญิงยงั

มีอุปสรรคหลายประการในการเป็นผูน้ า เช่น ขาดการใหก้ารสนบัสนุนจากผูบ้ริหารอ่ืนๆให้เป็นผูน้ า ไม่

มีแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นผูน้ า มีความเช่ือวา่ผูห้ญิงมีคุณภาพนอ้ยกวา่ชาย ผูห้ญิงเผชิญกบัความล าบาก

ในการท่ีจะตอ้งรับผิดชอบทั้งครอบครัวและงาน และยงัขาดแรงจูงใจในการเป็นผูน้ าอีกดว้ย การขาด

แรงจูงใจในการเป็นผูน้ า (Funk, 2005, 26) เน่ืองมาจากการสังคมไม่ค่อยยอมรับผูห้ญิงในฐานะผูน้ าหรือ

การกีดกนัทางเพศ  

สังคมอาเซียนผูห้ญิงมีขอ้จ ากดัในการด าเนินชีวิต สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งการ

ยอมรับให้เป็นผูน้ าในสังคม หรือหวัหน้าในองคก์รเพียงเพราะพวกเขาเป็นผูห้ญิงเท่านั้น มีก าแพงกั้น

ความเสมอภาคจากผูช้ายโดยเฉพาะสังคมการท างาน ในบริษทับางแห่งท่ีผูห้ญิงหลายคนมกัถูกกีดกนั
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ไม่ให้ไดรั้บต าแหน่งระดบัสูง ก าแพงนั้นเป็นเสมือนเพดานกระจกใสบางๆ (จอบดีบีดอทคอม) สอนให้

เช่ือว่าลกัษณะความเป็นเพศชายมีคุณค่ามากกว่าความเป็นเพศหญิง เช่น การตดัสินว่าบุคคลท่ีจะเป็น

ผูน้ าท่ีดีประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีลกัษณะความเป็นชายในตวั เช่น พูดเสียงดงั ชอบน า มีอิทธิพลจูงใจ

ผูอ่ื้น กลา้ใชอ้  านาจกบัผูอ่ื้น กลา้ไดก้ลา้เสีย เด็ดเด่ียว คุณลกัษณะความเป็นหญิง เช่น การรับฟังผูอ่ื้น การ

ประนีประนอม ความอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ และความละเอียดอ่อน มกัไม่ไดรั้บการยกย่องและ

เห็นวา่ไม่ใช่คุณลกัษณะของการเป็นผูน้ าท่ีดีจึงท าให้หญิงจ านวนมากพยายามพฒันาคุณลกัษณะความ

เป็นเพศชายข้ึนมาภายในตนเองเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับในฐานะผูน้ า (อวยพร เข่ือนแกว้, 2014)  

 การกีดกันทางเพศท่ีเรียกว่า “เพดานแก้ว (Glass Ceiling)” มีอยู่ในหลายสังคม หลายคนยงั

ตอ้งการให้ชายเป็นผูน้ า และไม่แน่ใจในความสามารถของสตรี จากการศึกษาของ Hollander (1992) 

และ Powell (1993, cited in Eagly, Karau, & Mona G, : Makhijani, 1995, p.125) กล่าววา่ ผูน้  าสตรีและ

ผูน้ าชายเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเท่ากนั แมว้่าจะอยู่ในองค์กรท่ีมีความโน้มเอียง 

Powell และ Buttafield (1994 cited in Eagly, Karau & Mona G, : Makhijani, 1995, p.127) กล่าววา่ สตรี

บางคนไม่ใส่ใจกบัการถูกกีดกนัหรือท่ีเรียกว่า เพดานแก้ว สมคัรเขา้มาเป็นผูน้ า แต่มีจ  านวนไม่มาก

เท่ากบัชายเพราะกว่าจะเป็นผูน้ าท่ีไดรั้บการยอมรับ ผูน้ าสตรีผูน้ั้นตอ้งมีความสามารถเป็น 2 เท่าของ

ช า ย  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  Patel (2013, p.9) “The commonwealth secretariat , Social Transformation 

Programme division” เก่ียวกบัความล าเอียงทางเพศ สตรีตอ้งปฏิบติังานอยา่งหนกัเพื่อใหอ้งคก์รยอมรับ

ความสามารถ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั Owen (1986, cited in Dorn, O’Rourke and Papalewis, p.3) 

ศึกษาเร่ือง ผูน้ าสตรีในมหาวทิยาลยั พบวา่ สตรีตอ้งด้ินร้นอยา่งมากในการท าใหอ้งคก์รยอมรับในฐานะ

ผูน้ า เช่นเดียวกบั Beverly J. Irby (1995, p.9) ศึกษาเร่ือง “Constructing a Feminist – Inclusive theory of 

leadership” พบว่า ผูน้  าสตรีตอ้งท างานหนกักว่าผูน้ าชาย ผูน้ าสตรีอาจตอ้งพิสูจน์คุณค่าของตนเองใน

การปฏิบติังานในฐานะผูน้ า  

 การยอมรับสตรีในฐานะผูบ้ริหารของประเทศในกลุ่มอาเซียน จากการจดัอนัดบัความเท่าเทียม

ทางเพศของ World Economic Forum, 2015 พบว่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อยูใ่นอนัดบัท่ี 7 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว อนัดบัท่ี 52 สาธารณรัฐสิงคโปร์ อนัดบัท่ี 54 ประเทศไทย อนัดบัท่ี 60 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันดับท่ี 83 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม อนัดับท่ี 88 สาธารณรัฐ
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อินโดนีเซีย ดนัดบัท่ี 92 ราชอาณาจกัรกมัพูชา อนัดบัท่ี 109 และสหพนัธรัฐมาเลเซีย อนัดบัท่ี 111 และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไม่มีขอ้มูล ซ่ึงจากขอ้มูลน้ีช้ีให้เห็นวา่ สตรีและชายไม่มีความเท่าเทียม

ทางเพศ จ านวนสตรีท่ีเป็นผูน้ ายงัมีนอ้ยอาจเป็นเพราะวฒันธรรมของอาเซียนท่ีค่อนขา้งให้ความส าคญั

กบัชายในฐานะผูน้ าครอบครัว และรวมไปถึงการหารายได้ ดูแลครอบครัว สตรีอยู่ในฐานะผูดู้แล

ครอบครัว เน่ืองจากอาชีพส่วนใหญ่ในอาเซียนคือ การท าเกษตรกรรม วฒันธรรมการให้ความส าคญักบั

ชายสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากค่านิยมความเช่ือของบางประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น บทความเร่ือง “โลก

ทศัน์ของลาวจากภาษิต” ระบุว่า สังคมในสมยัก่อนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก าหนด

บทบาทหนา้ท่ีในสังคมให้มีความแตกต่างระหวา่งชายหญิง โดยเนน้ใหผู้ช้ายเป็นผูน้ า (โลกทศัน์คนลาว

จากภาษิต ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์) ในขณะท่ีสังคมไทยให้ความส าคญัแก่เพศชายในการเป็นผูน้ า จะพบ

ไดใ้นวฒันธรรมไทยจากส านวนไทยท่ีกล่าววา่ “ชายคือช้างเทา้หน้า หญิงคือช้างเทา้หลงั” สังคมไทย

สมยัก่อนผูช้ายเป็นใหญ่ ผูห้ญิงถูกก าหนดให้เป็นผูต้ามท่ีดี (โลกทศัน์คนไทยจากภาษิต วรารัชต์ มหา

มนตรี) สาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ไม่ต่างจากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน จากบทความโลกทัศน์คน

อินโดนีเซีย ระบุว่า สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ตีกรอบให้เพศหญิงต้องมีหน้าท่ี และลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ ผู ้หญิงเม่ือถึงวยัอันควรต้องมีครอบครัว ต้องส ารวม และไม่ออกนอกบ้าน ในขณะท่ี

สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จากขอ้มูลบทความโลกทศัน์คนพม่าจากภาษิต ระบุวา่ ชาวเมียนมาร์ให้

สิทธิพิเศษกบัเพศชายเหนือเพศหญิงในทุกสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือบุตรชายก็ตาม สามีตอ้งมี

อ านาจเหนือภรรยา บุตรชายมีคุณค่ามากกว่าบุตรสาว (โลกทศัน์คนพม่าจากภาษิต ศิรพชัร์ ฌานเชาว์

วรรธน์ 2014) 

 สถานการณ์การกีดกันทางเพศลดน้อยลงท าให้พบว่าผู ้บริหารสตรีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

สอดคลอ้งกบั McCracken, (2000, cited in Phondej and Yousapronpaiboon, 2015, p.247) กล่าววา่ โลก

เปล่ียน ปัจจุบนัสตรีมีสิทธิมีเสียงมากข้ึนแต่ก็เผชิญกบัความทา้ทายมากกวา่เม่ือก่อน สตรีมีโอกาสเป็น

ผูบ้ริหารเพิ่มมากข้ึน และเป็นผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพภายใตภ้าวะท่ีทนัสมยั แต่ทวา่ผูบ้ริหารสตรีควร

มีลักษณะใดจึงเป็นผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรสมัยใหม่

โดยเฉพาะองคก์รท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ียงัคงมี

ความโนม้เอียงทางเพศ 

http://uc.thailis.or.th/Catalog/Results.aspx?Ntk=AUTHORFACET&Ntt=ศิรพัชร์%20ฌานเชาว์วรรธน์
http://uc.thailis.or.th/Catalog/Results.aspx?Ntk=AUTHORFACET&Ntt=ศิรพัชร์%20ฌานเชาว์วรรธน์
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2.2 ความเป็นมาของการศึกษาคุณลกัษณะผู้น าหรือผู้บริหารสตรี 

 Davidhizer และ Cramer (2000); Standford et al. (1995); Valentine และ Godkin  (2000) กล่าว

วา่ สตรีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจชาติในการมีส่วนร่วมในองคก์รและเป็นเจา้ของธุรกิจ และมีบทบาท

ส าคญัต่อสังคมจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 21 จึงมีการศึกษาถึงความแตกต่างของชายและหญิงในการเป็นผูน้ า 

Bem (1994); Gray (1989, 1993) ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าชายและหญิงพบว่า ผูน้ าชายมีลกัษณะ

กา้วร้าว พึ่งตนเอง มีความมัน่ใจ แน่วแน่ กลา้แสดงออก ทะเยอทะยาน ฉวยโอกาส ในขณะท่ีผูน้ าหญิงมี

ลกัษณะเจา้อารมณ์ อ่อนไหว เขา้ใจยาก มีสัญชาตญาณ อบอุ่น ช่างพูด สุภาพ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

รู้จกักาลเทศะ ไม่ด้ือรัน ในปี ค.ศ.1990 Rigg และ Sparow (1994) กล่าววา่ ผูน้  าหญิงเนน้การท างานเป็น

ทีม Rosener (1990) ระบุว่า ผูน้  าหญิงสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูห้ญิงสร้าง

การมีส่วนร่วม แบ่งปันอ านาจ  

 ในปี ค.ศ.2004 Funk ศึกษาความสัมพนัธ์ของอาชีพกับบุคลักษณะ และรูปแบบผูน้ าพบว่า 

คุณลกัษณะของศึกษานิเทศสตรี คือ ความกลา้ การดูแลเอาใจใส่ การสร้างสรรค ์มีความมัน่ใจ ซ่ือสัตย ์

มีสัญชาตญาณ รอบรู้ มีความรับผดิชอบ ยอมรับความเส่ียง การไวว้างใจ การมอบหมายงาน ขยนัขนัแข็ง 

การคิดใคร่ครวญ นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Florence U. และ Getrude N. (2005) พบวา่ ผูบ้ริหารสตรี

มีแรงขบัมากกวา่ชาย เตม็ใจรับความเส่ียง แสดงออกอยา่งเหมาะสม มีความยืดหยุน่ เขา้ถึงไดง่้าย มุ่งมัน่

ใหง้านส าเร็จและเขา้สังคมไดดี้ ประเมินสถานการณ์ไดถู้กตอ้งมากกวา่ผูน้ าชายเน่ืองจากผูน้ าหญิงจะรับ

ขอ้มูลจากรอบดา้น (Florence T. and Getrude N., 2005, 959 – 963) 

จากการศึกษาของนกัวิชาการหลายคนท่ีศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าหญิงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้ า

หญิงมีคุณลักษณะบางประการท่ีแตกต่างจากผูน้ าชาย แต่นักวิชาการบางคนกล่าวว่า ผู ้น าชายมี

ประสิทธิภาพกว่าผู ้น าสตรี ในขณะท่ีนักวิชาการบางคนกล่าวว่า ทั้ งผู ้น าสตรีและผู ้น าชายมี

ประสิทธิภาพเท่ากนั เช่นท่ี Hollander, (1992); และ Powell (1993) กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นผูน้ าสตรีและ

ผูน้ าชายต่างก็เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพแมว้า่จะอยู่ในองคก์รท่ีมีความชอบในตวัหญิงและชายแตกต่าง

กนัก็ตาม การศึกษาเร่ืองผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมีอยา่งต่อเน่ือง เหตุใดสังคมจึงตั้งค  าถามถึงประสิทธิภาพ

ในการเป็นผูน้ าของชายเละหญิง นัน่เป็นเพราะสังคมยงัมีความเช่ือวา่ชายเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพแต่

ไม่มัน่ใจในตวัสตรีวา่จะเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพไดห้รือไม่ จึงมีการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าสตรี  
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เร่ืองที ่3 ประชาคมอาเซียน และบริบทประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 

3.1 ความหมายและความส าคัญของประชาคมอาเซียน 

 “ประชาคมอาเซียน” เป็นเป้าหมายของการรวมตวัของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอ านาจ

ต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมถึง

ความสามารถในการรับมือกบัปัญหาใหม่ๆในระดบัโลกท่ีส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะ

โลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการท าให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกนั” ท่ีมีความแข็งแกร่งและมีภูมิตา้นทานท่ีดี โดยสมาชิกใน

ครอบครัวมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดี ปลอดภยั และสามารถท ามาคา้ขายไดอ้ยา่งสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 แรงผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูน้  าประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกนัจดัตั้งประชาคมอาเซียน อนั

ถือเป็นการปรับตวัคร้ังใหญ่และวางรากฐานของการพฒันาของอาเซียน คือ สภาพแวดล้อมระหว่าง

ประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีท าใหอ้าเซียนตอ้งเผชิญกบัความทา้

ทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมขา้มชาติ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ภาวะ

โลกร้อน และความเส่ียงท่ีอาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขนัทางเศรษฐกิจไดก้บัประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

จีนและอินเดียซ่ึงมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งกา้วกระโดด (aec.kapook.com) 

3.2 ความเป็นมาประชาคมอาเซียน 

 อาเซียน หรือ ประชาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast 

Asian Nations – ASEAN) ก่อตั้ ง ข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เ ม่ือว ันท่ี  8 

สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีสมาชิกผูก่้อตั้ง 5 ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย ต่อมาไดมี้ประเทศต่างๆ เขา้เป็นสมาชิกเพิ่มเติม ไดแ้ก่ ประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจกัรกมัพูชา ตามล าดบั ท าให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 

ประเทศ ในยุคแห่งการเผชิญหนา้ทางการเมืองในเอเซียตะวนัออกเฉียงใตบ้นความแตกต่างทางเช้ือชาติ 

ศาสนา วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขนัในการผลิต การส่งออก การตลาด การหา

แหล่งทุนและเทคโนโลยี ท าให้การเจริญเติบโตขององค์กรเป็นไปอย่างช้าๆ ปฏิญญาอาเซียนหรือ
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ปฏิญญากรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นปฏิญญาในการก่อตั้งอาเซียนไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการรวมตวักนัวา่ เร่งรัด

ความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมในภูมิภาพโดยอาศยัความร่วมมือระหว่างกนั 

ส่งเสริมพื้นฐานและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดหลกัยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบติัสหประชาชาติ 

ส่งเสริมความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหารช่วยเหลือกนัอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนในด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การขยายการคา้ การศึกษา ปัญหาการคา้โภคภณัฑ์ระหว่างประเทศ การ

ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวก การขนส่งและคมนาคม และการยกระดบัมาตรฐานการครองชีพของ

ประชาชน ส่งเสริมการศึกษาของเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ รักษาความร่วมมือท่ีใกล้ชิดและเป็น

ประโยชน์กบัองคก์ารระหวา่งประเทศและภูมิภาคท่ีมีวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั และหาแนวทางร่วมมือ

อยา่งใกลชิ้ดระหวา่งกนัมากข้ึน 

 ในช่วง 10 ปีแรกหลงัการก่อตั้งอาเซียนให้ความส าคญัต่อการจดัท ากรอบงานอย่างๆ กวา้งๆ 

และยืดหยุน่ไดเ้พื่อใหส้อดรับความคิดเป็นอนัหลากหลายของสมาชิก และเพื่อใหเ้ป็นรากฐานอนัมัน่คง

ส าหรับจุดมุ่งหมายร่วมกันต่อไป ดังนั้ นแม้ว่าจะไม่ค่อยมีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมมากนักแต่ก็เป็น

ประโยชน์ต่อการสานสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัระหว่างรัฐบาลอาเซียน ท าให้เกิดค่านิยมท่ีดี และ

วางรากฐานความส าเร็จในอนาคต ทิศทางในการด าเนินงานของอาเซียนเร่ิมชดัเจนข้ึนในปีพ.ศ.2520 

เม่ือผูน้ าอาเซียนประชุมสุดยอดคร้ังแรก ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และไดล้งนามในปฏิญญา

สมานฉนัทอ์าเซียน (Declaration of ASEAN Concord) และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and cooperation in Southeast Asia : TAC) ซ่ึงขยายความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านโภคภัณฑ์พื้นฐาน

โดยเฉพาะอาหารและพลงังาน การจดัตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การขยายการคา้ระหว่างประเทศ

สมาชิก การจดัตั้งระบบสิทธิพิเศษทางการคา้ระยะยาว การปรับปรุงการเขา้สู่ตลาดนอกอาเซียนและการ

แกไ้ขปัญหาโภคภณัฑร์ะหวา่งประเทศและประเด็นเศรษฐกิจโลกอ่ืนๆ 
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3.3 เสาหลกัประชาคมอาเซียน 

 ประชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็น 3 ประชาคมย่อยๆเปรียบเสมือน 3 เสาหลักซ่ึงเก่ียวข้อง

สัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่  

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Commuity – 

APSC)  

 ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน ถือว่าเป็นเสาหลกัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการสร้าง

ประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายคือ ท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น เป็นสังคมท่ีมีความไวว้างใจซ่ึง

กนัและกนั มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภยัมากข้ึนในชีวติและทรัพยสิ์น อนัเป็นพื้นฐานท่ี

ส่งเสริมการพฒันาดา้นต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ดา้น คือ  

  1.1 สร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่างๆ ครอบคลุมถึง

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะร่วมกนัท าเพื่อสร้างความเขา้ใจในระบบสังคม วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ท่ี

แตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพฒันาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการ

ประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคม การต่อตา้นการทุจริต การส่งเสริมหลกันิติธรรมและธรรมาภิบาล การไม่ใชอ้าวุธนิวเคลียร์ เป็น

ตน้ 

  1.2 ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความมัน่คงส าหรับ

ประชาชนท่ีครอบคลุมในทุกด้านครอบคลุมความร่วมมือ เพื่อเสริมความมัน่คงในรูปแบบเดิม และ

มาตรการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจและการระงบัขอ้พิพาทโดยสันติ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัสงครามและให้

ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกนัโดยสงบสุขโดยไม่มีความหวาดระแวง อีกทั้งเป็นการขยายความ

ร่วมมือเพื่อต่อตา้นภยัคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อตา้นการก่อการร้าย อาชญากรรมขา้มชาติต่างๆ 

อาทิ ยาเสพติด การคา้มนุษยต์ลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจดัการภยัพิบติัและภยั

ธรรมชาติ 

  1.3 ส่งเสริมให้ประชาคมอาเซียนมีความสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์กับ

ประชาคมโลก โดยให้อาเซียนมีบทบาทน าในภูมิภาค มีพลวตัและปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก เพื่อ
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เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดบัภูมิภาค เช่น กรอบอาเซียน + 3 กบัประเทศจีน 

ประเทศญ่ีปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเซียตะวนัออก ตลอดจน

ความสัมพนัธ์ท่ีเขม้แขง็กบัมิตรประเทศ และองคก์ารระหวา่งประเทศ เช่นสหประชาชาติ 

2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC) 

 มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัและมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จดัท าแผนงาน การจดัตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงานในดา้นเศรษฐกิจเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์4 

ดา้น ไดแ้ก่ 

  2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะมี

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออยา่งเสรี และการเคล่ือนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรี

มากข้ึน 

  2.2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้

ความส าคญักบัประเด็นนโยบายท่ีจะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขนั 

การคุม้ครองผูบ้ริโภค สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

(การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ และพลงังาน) 

  2.3 การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค ให้มีการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม และการเสริมสร้างขีดความสามารถผา่นโครงการต่างๆ  

  2.4 การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ

อาเซียนกบัประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อใหอ้าเซียนมีท่าทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน 

3. ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)  

 กลุ่มอาเซียนมุ่งหวงัประโยชน์จากการรวมตวักนัเป็นประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน

เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมีความรู้สึกเป็นหน่ึง

เดียวกนัโดยเน้นการส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจระหว่างประเทศสมาชิกในด้านความเช่ือมโยงทาง
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ประวติัศาสตร์ มรดกทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ระดบัภูมิภาคร่วมกนั (ASEAN Identity) เพื่อรองรับ

การเป็นประชาคมและวฒันธรรมอาเซียนไดจ้ดัท าแผนงานการจดัตั้งประชาคมสังคมและวฒันธรรม

อาเซียน ประกอบดว้ยความร่วมมือใน 6 ดา้น ไดแ้ก่  

  3.1 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Development) 

  3.2 การคุม้ครองและสวสัดิการสังคม (Social Welfare and Protection) 

  3.3 สิทธิและความยติุธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 

  3.4 ความย ัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม Ensuring Environmental Sustainability) 

  3.5 การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity) 

  3.6 ก า ร ล ด ช่ อ ง ว่ า ง ท า ง ก า ร พั ฒ น า  (Narrowing the Development Gap) 

(aec.kapook.com) 

ความเป็นมาของการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

 ภายหลงัท่ีการด าเนินการไปสู่การจดัตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียนหรืออาฟตาไดบ้รรลุเป้าหมายใน

ปี 2546 อาเซียนยงัคงให้ความส าคญัในการเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) คร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2545 ณ ราชอาณากมัพูชา 

ไดเ้ห็นชอบให้อาเซียนก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ซ่ึง มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  (European 

Economic Community : EEC) ในระยะแรกเร่ิมเพื่อด าเนินการตามมติดงักล่าวของผูน้ าอาเซียน รัฐมนตรี

อาเซียน (AEM) ไดเ้ห็นชอบให้มีการจดัจา้งบริษทั McKinsey ท าการศึกษาการพฒันาขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซ่ึงผลการศึกษาไดเ้สนอแนะให้อาเซียน

เร่งรัดการรวมกลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริการท่ีมีศกัยภาพของอาเซียนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมดา้น

สินค้าอุปโภค/บริโภคซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม/ท่ีอาเซียนมีการค้าระหว่างกันในอาเซียนสูงสุดและ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดของอาเซียน ใน

ขณะเดียวกนัอาเซียนตอ้งปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งข้ึนในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี 2546 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผูน้ าอาเซียนได้

ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบใหมี้การรวมตวัไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC ภายในปีพ.ศ.2563 และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินคา้และบริหารส าคญั 11 สาขาส าคญั 

(priority sectors) ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว การบินยานยนต ์ผลิตภณัฑไ์ม ้ผลิตภณัฑย์าง ส่ิงทอ อิเล็กทรอนิกส์ 

สินคา้เกษตรและประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ ต่อมาไดเ้พิ่มสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขาท่ี 

12 โดยผูน้ าอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดล้งนามในกรอบความตกลงและพิธีสารท่ีเก่ียวขอ้ง

แล้ว ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี 10 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป้าหมายของการเปิดเสรีการคา้อาเซียน (AEC) 

 อาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) โดยจะเป็น

ตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกนั (single market an single production base) มีการเคล่ือนยา้ยสินคา้

บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีเพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

ร่วมกนั ต่อมาผูน้ าอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนภายในปีค.ศ.2015 และเพื่อเร่งรัดเป้าหมายการจดัตั้งประชาคมอาเซียนใหเ้ร็วข้ึนอีก 5 ปี 

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ส่งผลต่อการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

แต่ละประเทศตระหนกัถึงการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของคนในประเทศตนเองเพื่อแข่งขนักบั

ประเทศสมาชิกไดโ้ดยการมุ่งเนน้พฒันาดา้นการศึกษา 

3.4 อาเซียนกบันโยบายด้านการศึกษา 

 ในการด าเนินงานดา้นการศึกษา อาเซียนไดก้ าหนดเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์โดยให้ความส าคญั

ต่อการสร้างสังคมฐานความรู้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับได้รับการเรียนรู้ในระดับ

ประถมศึกษา การส่งเสริมการดูแลเด็กปฐมวยัและการพฒันาการเสริมสร้างความตระหนักเก่ียวกบั

อาเซียนส าหรับเยาวชน ดว้ยการจดัการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอตัลกัษณ์อาเซียนบนพื้นฐาน

ของมิตรภาพและความร่วมมือระหวา่งกนั โดยอาเซียนไดก้ าหนดให้ประเทศต่างๆ มีการด าเนินการดา้น

การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
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 1. การจดัการศึกษาเพื่อให้ทุกคคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาในระดบัประถมศึกษาในอาเซียน

ภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการขจดัการไม่รู้หนังสือ และจดัการศึกษาภาคบงัคบัให้แก่นกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาส าหรับทุกคนอย่างเสมอภาค ปราศจากความเหล่ือมล ้ าทางสังคม ภูมิศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ 

และ/หรือความพิการทางกาย ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดในอตัราร้อยละ 70 ภายในส้ินปี 2554 

 2. การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการปรับตวัในดา้นการศึกษา รวมทั้งการศึกษาฝึกอบรมดา้น

ทกัษะ อาชีวศึกษา ดา้นเทคนิคในภูมิภาค ดา้นพฒันาโครงการความร่วมมือทางการศึกษา และพฒันา

เทคนิค เช่น การฝึกอบรมครูและเจา้หนา้ท่ี โครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

 3. การส่งเสริมความร่วมมือดา้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมดา้นการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยเฉพาะในสังคมท่ีถูกละเลย ดว้ยการศึกษาทางไกล และ e-learning 

 4. การส่งเสริมเครือข่ายทางการศึกษาในสถาบนัการศึกษาหลายๆ ระดบั และการด าเนินการ

สร้างเครือข่ายมหาวทิยาลยั การเสริมสร้างและสนบัสนุนการแลกเปล่ียนนกัเรียนและเจา้หนา้ท่ี  

 5. การปฏิสัมพันธ์ทางอาชีพในภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงการสร้างกลุ่มวิจัยภายในสถาบัน

ระดบัอุดมศึกษา ดว้ยความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัองคก์าร รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

และเครือข่ายมหาวทิยาลยัอาเซียน 

 6. การส่งเสริมโอกาสท่ีเท่าเทียมทางการศึกษาส าหรับสตรีและเด็กหญิง 

 7. การพฒันาและเสนอหลกัสูตรอาเซียนศึกษา ทั้งในระดบัประถมศึกษา มธัยม และอุดมศึกษา 

 8. การสนบัสนุนพลเมืองของประเทศสมาชิกให้เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญในภาษาองักฤษ เพื่อให้

สามารถส่ือสารกนัไดโ้ดยตรงและเขา้ร่วมในประชาคมระหวา่งประเทศไดก้วา้งขวางข้ึน 

 9. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการพฒันาการดูแลเด็กปฐมวยัดว้ยการแบ่งปัน

วธีิปฏิบติัอนัดีเลิศ ประสบการณ์ และการเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นดงักล่าวระหวา่งกนั 
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บทบาทการศึกษาในการสร้างประชาคมอาเซียน 

 ในการพฒันามนุษยต์ามแผนงานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียนนั้น ประชาคมอาเซียน

ได้ให้ความส าคญักบัการศึกษาโดยการเน้นการบูรณาการศึกษาให้เป็นวาระการพฒันาของอาเซียน 

สร้างสังคมความรู้ดว้ยการส่งเสริมการศึกษาอยา่งทัว่ถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใชกิ้จกรรม

ทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน ทั้งน้ี ไดก้  าหนดให้มีการเขา้ถึงการศึกษาขั้น

พื้นฐานภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) การศึกษาจึงมีบทบาทในการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 

พ.ศ. 2558 ใน 3 เสาหลกั สรุปไดด้งัน้ี 

 1. บทบาทของการศึกษาในเสาประชาคมการเมืองและความมัน่คง การศึกษาไดมี้บทบาทใน

เสาประชาคมการเมืองและความมัน่คง โดยการสนบัสนุนความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้เร่ืองกฎ

บตัรอาเซียนให้มากข้ึนโดยการผ่านหลกัสูตรรายวิชาอาเซียน และเผยแพร่กฎบตัรอาเซียนท่ีแปลเป็น

ภาษาต่างๆ ของชาติในอาเซียนให้เน้นในหลกัการแห่งประชาธิปไตย เคารพในสิทธิมนุษยชนและ

ค่านิยมในแนวทางสันติภาพ ทั้งยงัสนบัสนุน ความเขา้ใจและความตระหนกัรับรู้ในความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือในภูมิภาคผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม โครงการ

แลกเปล่ียนนักเรียนและครู อาจารย ์การประชุมผูน้ าโรงเรียนเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบั

ประเด็นในภูมิภาพอาเซียนท่ีหลากหลาย การสร้างศกัยภาพและเครือข่าย การจดัตั้งเวทีโรงเรียนเอเซียน

ตะวนัออกเฉียงใต ้(Southeast Asia School Principals’ Forum : SEA-SPF) เป็นตน้ 

 2. บทบาทการศึกษาในเสาประชาคมเศรษฐกิจ การศึกษาได้มีบทบาทในเสาประชาคม

เศรษฐกิจ โดยการพฒันากรอบทกัษะของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อน าไปสู่การจดัท าการยอมรับทกัษะ

ในอาเซียน อีกทั้งยงัมีบทบาทในการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนของนกัเรียน นกัศึกษา และการเคล่ือนยา้ย

แรงงานท่ีมีฝึมือในภูมิภาคโดยผา่นกลไกลความร่วมมือในระดบัภูมิภาคระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยด าเนินควบคู่ไปกบัการปกป้องและปรับปรุงมาตรฐานดา้นการศึกษาและวิชาชีพ ตลอดจนพฒันา

มาตรฐานด้านอาชีพบนพื้นฐานของความสามารถในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งไปท่ีการสนับสนุนการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดท้ั้งในระดบัภูมิภาพและระดบัโลก และเพื่อสนองตอบ

ต่อความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม 
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 3. การศึกษาไดมี้บทบาทในเสาประชาคมสังคมและวฒันธรรมในหลายดา้น ไดแ้ก่ บทบาทใน

การพฒันาเน้ือหาสาระร่วมเร่ืองอาเซียน เพื่อใช้ส าหรับการฝึกอบรมและการสอนของครูอาจารยด์า้น

ศิลปวฒันธรรมอาเซียน บทบาทในการสนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริมการ

ตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิกแก่เยาวชน เช่น การน าเท่ียวโรงเรียน

อาเซียน โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียนนกัศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซียนดา้นวฒันธรรม การ

ประชุมสุดยอดเยาวชนอาเซียนดา้นวฒันธรรม การประชุมสุดยอดเยาวชนนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั

อาเซียน การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน ฯลฯ การศึกษายงัมีบทบาทในการสนบัสนุนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศสมาชิก รวมทั้งยงัมีบทบาทในการจดัการประชุมวิจยัทางดา้นการศึกษา

อาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพฒันาในภูมิภาคให้เป็นเวทีเพื่อแลกเปล่ียนมุมมองในประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งของภูมิภาค ตลอดจนสนบัสนุนความเขา้ใจและการตระหนกัรับรู้ในเร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบั

สังคมและวฒันธรรมในภูมิภาคโดยการบูรณาการให้อยูใ่นหลกัสูตรในโรงเรียน (ศรีวิการ์ เมฆธวชัชยั

กุล. 2555 : 3-4 :  สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555)  

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิดการแข่งขนั การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันา

สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการท างาน “คุณภาพการศึกษาของคนงานเป็นการตลาดท่ีส าคญัส าหรับนกัลงทุน 

ยิ่งคุณมีทกัษะมากเท่าไร จะมีนายจ้างจา้งคุณท างานมากเท่านั้น (Hanson II, 1996 cited in Pratikana 

2017, 46)” ท าใหผู้น้  าสถานศึกษาตระหนกัถึงการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนเพื่อสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นใน

การปฏิบติังาน นั่นหมายถึงผูน้ าสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีสอดคล้องกบับริบทการเปิด

ประชาคมอาเซียนซ่ึงมีความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม 

3.5 ความหลากหลายวฒันธรรมในอาเซียน  

 ประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใตมี้ประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ ทั้งท่ีคลา้ยคลึงกนั และ

แตกต่างกนัเป็นเน่ืองมาจากปัจจยัทางภูมิศาสตร์ รากฐานทางวฒันธรรมและการนบัถือศาสนา สามารถ

สรุปเป็นภาพรวมดงัน้ี 

 1. ศาสนา ศาสนาท่ีส าคญัท่ีเผยแผ่และไดรั้บการยอมรับ ไดแ้ก่ พระพุทธศาสนา ซ่ึงผูค้นส่วน

ใหญ่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา นบัถือ พิธีกรรม
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ทางศาสนา ลัทธิความเช่ือต่างๆ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพูชา และประเทศไทยมีความคลา้ยคลึงกนั เช่น การท าบุญตกับาตร การ

สวดมนตไ์หวพ้ระ ส าหรับสหพนัธรัฐมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีวฒันธรรมแบบอิสลาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับ

อิทธิพลจากคริสตศ์าสนา สาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นบัถือหลายศาสนา 

โดยนบัถือลทัธิธรรมเนียมแบบจีนเป็นหลกั 

ศาสนาพุทธท าให้ผูอ้ยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะเด่นคือ เป็นผูท่ี้

มกัจะให้ความสงสารผูอ่ื้น มีความเมตตา ให้การเคารพผูอ่ื้น มีความอดทนสูง ให้อภยัผูอ่ื้น มีจริยธรรม 

ควบคุมอารมณ์ไดดี้ ใหค้วามรักและความเคารพต่อครอบครัว มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อ่อนนอ้มถ่อมตน มี

ความขยนัขนัแข็ง ใหค้วามเคารพผูอ้าวุโส มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ ท างานหนกั ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เช่ือ

ในกฎระเบียบ มีความมัน่คงแน่นอน ใจเย็น พูดเบา อ่อนโยน เปิดใจ ยิ้ม มีความโอบอ้อมอารี และ

แสดงออกถึงเป็นมิตร สุภาพ กลา้หาญ (Jeffrey Hays, 2008)  

ศาสนาอิสลามท าให้ชาวมุสลิมมีลกัษณะเป็นคนใจกวา้ง อ่อนนอ้มถ่อมตน มีความอดทน ให้

การส่งเสริมสนับสนุนผูอ่ื้น มีความเป็นมิตร เช่น ชาวอินโดนีเซียยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ เป็นต้น 

(Irawanto, 2011, p.83)  

 2. ภาษา ประเทศท่ีมีภาษาคลา้ยคลึงกนัโดยไดรั้บอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต ชาวไทย ชาวลาว 

ชาวกมัพูชา สามารถส่ือสารเขา้ใจกนัได ้คือ ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มีความหมายคล้ายคลึงกนั ส่วนชาติอ่ืนๆ จะใช้ภาษาของตนเอง โดยภาษาองักฤษและภาษาจีนเป็น

ภาษากลางท่ีติดต่อกันได้ทั่วทั้ งภูมิภาค (wordpress.com) ภาษาท่ีมีการตกลงใช้ร่วมกันระหว่าง

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพนัธรัฐมาเลเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลาม คือ ภาษาบาฮารีเยา ภาษาท่ี

ใชใ้นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีมากกวา่ 170 ภาษา ภาษาท่ีนิยมใชก้นัมากคือ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเก๋ียน 

ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด ์ภาษาปันจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ 

ดา้นวฒันธรรม นายสมชาย เสียงหลาย ไดก้ล่าวถึงเร่ือง “มรดกวฒันธรรมอาเซียน” (22 ม.ค. 

2013)ว ัฒนธรรมส่วนใหญ่ของประเทศในกลุ่มอาเซียนไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมอินเดียและจีน ซ่ึง
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ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับวฒันธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้รับจากจีนเป็นส่วนใหญ่ จึงจ าแนกกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ซ่ึงไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มวฒันธรรมลุ่มแม่น ้ าโขง (ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ลุ่มแม่น ้ า

โขงเป็นท่ีอยู่อาศยัของชุมชนหลายชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกนัซ่ึงเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัซ่ึงมี

ประเพณี ดนตรี วฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ทั้งท่ีมีความคลายคลึงกนั และแตกต่างกนัดว้ยลกัษณะทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งมีการไปมาหาสู่ มีการคา้ขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

กล่าวได้ว่า ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา มีราก

วฒันธรรมเดียวกันจึงมีความพอ้งของวฒันธรรมมากกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ีได้รับ

อิทธิพลจากจีน  

 2. กลุ่มวฒันธรรม สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนส่วน

หน่ึงนบัถือศาสนาพุทธ คริสต ์และฮินดู ดงันั้นวฒันธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง จะมีความคลา้ยคลึง

กนั ในขณะท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีผสมผสานระหว่างจีน – มาเลย ์– อินเดีย ดงันั้นจึงมี

ความหลากหลายทางวฒันธรรม  

 3. กลุ่มวฒันธรรมฟิลิปปินส์ แมว้า่ภูมิศาสตร์สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

จะมีความคลา้ยคลึงกนัแต่วฒันธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกนัระหวา่งตะวนัตก

และตะวนัออกท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของวฒันธรรมฟิลิปปินส์ไดรั้บอิทธิพลมาจากสเปนซ่ึงเป็นเจา้

อาณานิคมมาเป็นระยะเวลานานในขณะเดียวกนัก็ผสมผสานกบัวฒันธรรมพื้นเมือง  

 ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัในการพฒันาบุคลากร การท่ีจะพฒันาบุคลากร

ได้ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารควรมีคุณลกัษณะท่ีจะสร้างความร่วมมือหรืออิทธิพลเหนือบุคลากรเพื่อให้เขา

ปฏิบติังานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารต้องเข้าใจในความหลากหลายของ

บุคลากรทั้งดา้นศาสนา ภาษาและวฒันธรรมรรม 
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3.6 อาเซียนกบัทศันะเร่ืองเพศและสถานภาพสตรีในอาเซียน 

           วฒันธรรมและสังคมเป็นส่ิงท่ีก าหนดบทบาททางเพศ การมองผูห้ญิงก็แตกต่างกนัไปตามแต่

วฒันธรรมของชาตินั้นๆ อาเซียนมีทศันะอย่างไรกบัเพศหญิง อาเซียนมีโลกทศัน์ท่ีคล้ายคลึงกนัว่า 

ผูห้ญิงต้องมีครบทั้ งคุณสมบัติและรูปสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติการรักนวลสงวนตัว มี

กิริยามารยาทเรียบร้อย รู้จกังานบา้นงานเรือนเพื่อเตรียมตวัเป็นแม่บา้นแม่เรือนในอนาคต และท่ีส าคญั

คือผูห้ญิงตอ้งมีคู่ครอง ทั้งน้ีการท่ีคนอาเซียนให้คุณค่าความส าคญักบัความเป็นกุลสตรีน่าจะเป็นผลมา

จากจารีตประเพณีของสังคมตะวนัออก นบัแต่อดีตท่ีมกัให้ความส าคญัของการเป็นกุลสตรี นอกจากน้ี

การท่ีผูห้ญิงตอ้งมีคู่ครองนั้นน่าจะสืบเน่ืองมาจากสภาพสังคมของอาเซียนท่ีส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจาก

สังคมเกษตรกรรม ดังนั้นการแต่งงานหมายถึงการได้แรงงานหลักท่ีส าคญัเข้ามาช่วยสร้างฐานะ

ครอบครัวใหเ้ป็นปึกแผน่มัน่คง (สุภาพร คงศิริรัตน์และคณะ, 2014) 

              วฒันธรรมในอาเซียนเป็นวฒันธรรมท่ีผูช้ายเป็นใหญ่ ผูช้ายเป็นประชากรคร่ึงหน่ึงของสังคม

มนุษยถู์กหล่อหลอมให้เรียนรู้ท่ีจะครอบง า ควบคุม แสดงหาผลประโยชน์ ไม่ไวใ้จ ไม่รับฟังความ

คิดเห็น ไม่เคารพผูห้ญิง (อวยพร เช่ือนแกว้, 2012) นอกจากน้ี ผูช้ายควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ ขยนั รู้จกัท ามา

หากิน และตอ้งมีความกลา้หาญ การก าหนดคุณลกัษณะดงักล่าวเน่ืองจากในสังคมเกษตรผูช้ายมีบทบาท

ส าคญัในฐานะผูน้ าครอบครัว มีหนา้ท่ีส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี สงบสุข และ

ปลอดภยั ผูช้ายจึงต้องมีความรู้และความขยนัหมัน่เพียรในการประกอบอาชีพ และต้องกล้าหาญ 

เขม้แข็งเพื่อปกป้องคนในครอบครัวให้รอดพน้จากภยนัตรายต่างๆ ได ้นอกจากน้ีในยามศึกสงคราม

ผูช้ายยงัตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นทหารไปสู้รบปกป้องบา้นเมือง ผูช้ายจึงตอ้งใช้ความรู้ความสามารถในการสู้

รบและมีความกลา้หาญเพื่อปกป้องบา้นเมืองให้สุขสงบ ด ารงความเป็นชาติและมีความมัน่คง (สุภาพร 

คงศิริรัตน์และคณะ, 2014) ในขณะท่ีผูห้ญิงจ านวนมากถูกหล่อหลอมให้ยอมรับและยอมกบัการถูก

ควบคุม และเช่ือว่าเพศหญิงมีค่าดอ้ยกว่าเพศชาย  ชายตามแบบแผนของสังคมมีลกัษณะเด่นๆ ไดแ้ก่ 

การเป็นผูน้ า เป็นผูห้าเล้ียงครอบครัว เสียสละ เป็นผูป้กป้องคุม้ครอง ฉลาด มีศกัด์ิ กลา้หาญ เขม้แข็ง         

เด็ดเด่ียว อดทน ชอบความเส่ียงและส่ิงทา้ทาย มีอิสระ ดูแลตวัเองได ้และร้องไห้แสดงความอ่อนแอ

ไม่ได ้เป็นตน้ ในขณะท่ีผูห้ญิงตามแบบแผนของสังคมมีลกัษณะเด่นๆ ไดแ้ก่ ตอ้งดูแลพ่อแม่ เล้ียงดูลูก 

ตอ้งบริการผูอ่ื้น อ่อนหวาน เรียบร้อย ชอบนินทา อิจฉาริษยา ใจง่าย เช่ือคนง่าย พูดมาก รักสวยรักงาม 
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ประณีต ละเอียดอ่อน ดูแลตวัเองไม่ได ้ตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น เป็นเพศท่ีอ่อนแอ ไม่เด็ดเด่ียว และตดัสินใจดว้ย

ตวัเองไม่ได ้เป็นผูฟั้ง และเป็นผูต้าม ถูกท าให้เป็นคนท่ีขาดความมัน่ใจ มีความกลวั ไม่กลา้ยืนยนัสิทธิ

ของตนเอง และไม่มีโอกาสในการเป็นผูน้ าหรือถูกจ ากดับทบาทในทางสังคม ความเป็นหญิงมกัเนน้ไป

ท่ีบทบาทหน้าท่ีในบา้น เช่น บทบาทหน้าท่ีในการบริการผูอ่ื้น และการเล้ียงดูลูก (อวยพร เช่ือนแกว้, 

2012) ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้ห้ญิงไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับในฐานะผูน้ า หรือหากจะไดรั้บการยอมรับผูน้ า

หญิงตอ้งท างานหนกั ผูน้ าหญิงควรมีลกัษณะอยา่งไรจึงจะไดรั้บการยอมรับจากสังคมบริบทอาเซียน 

3.7 บริบทประเทศสมาชิกในอาเซียน 

3.7.1 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

 ประเทศบรูไน มีช่ือเป็นทางการวา่ “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” มีเมือง “บนัดาร์เสรีเบกาวนั” 

เป็นเมืองหลวง เป็นประเทศท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นกัเพราะมีเน้ือท่ี 5,765 ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 

428,539 คน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) ประชาชนของประเทศบรูไนดารุสซาลามเกือบ 70% นับถือศาสนา

อิสลาม และใชภ้าษามาเลยเ์ป็นภาษาราชการ 

สังคมและวฒันธรรมบรูไน 

 สภาพสังคมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ยงัมีลกัษณะพื้นฐานท่ียดึหลกัครอบครัว ประชาชน

มีความเป็นอยูอ่ยา่งสงบเรียบร้อย ศาสนาอิสลามมีบทบาทมากในการก าหนดพฤติกรรมทางสังคม 

 สภาพการปกครองเป็นระบอบสมบูรณญาสิทธิราชย ์ ท่ีมีการจดัระเบียบตามขอ้บญัญติัของ

ศาสนามุสลิมและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดและภาษาท่ีใชใ้นประเทศ คือ ภาษามาเลย ์องักฤษและจีน 

 ส าหรับชนพื้นเมืองมีภาษาท่ีเป็นของตนเอง ในโลกวฒันธรรมบรูไนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน 

เรียกว่า โลกมลายู ท่ีปฏิบัติมาจนกลายเป็นอุดมคติของชาวบรูไนมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงคุณค่าของ

วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นตวัก าหนดวิถีชีวิตของชาวบรูไนว่าเป็นส่ิงประเสริฐ 

กฎหมายสามารถลงโทษบุคคลท่ีปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณีหรือปฏิบติัตนฝ่าฝืนวฒันธรรมและ

ประเพณี ท าหนา้ท่ีจดัระเบียบสังคมและจดัระเบียบกฎหมาย 

 ในสังคมมลายูบรูไนผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะถูกประนาม

และลงโทษจากสังคม เช่น การเกิด การแต่งงาน เป็นตน้  
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ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจดัการศึกษาของประเทศบรูไน คือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education – 

Brunei Darussalam) โดยไม่มีการศึกษาภาคบงัคบัแต่มีการจดัการศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย ยกเวน้โรงเรียนสอนศาสนาซ่ึงจะถูกควบคุมโดย กระทรวงกิจการศาสนา (Ministry of 

Religious Affairs) 

 ระบบการศึกษาของบรูไนมีโครงสร้างแบบ 6 + 5 + 2 โดยมีการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี อายุตั้งแต่ 

6 -14 ปี การจดัการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ซ่ึงจะจดัสรรตามอายุ และระดบัการศึกษาจาก

ชั้นตน้จนถึงการศึกษาในระดบัสูง ไดแ้ก่  

ระดับขั้นพืน้ฐาน 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) การศึกษาระดบัประถมศึกษาเร่ิมตน้ตั้งแต่การศึกษาเกรด 1 ซ่ึง

เป็นการศึกษาระดบัตน้ของนกัเรียนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาไดต้ั้งแต่ช่วงอาย ุ9 – 11 ปี ครอบคลุม

ระยะเวลา  6 ปี  การเ ล่ือนเกรดนั้ นจะทดสอบนักเ รียนโดยการท าข้อสอบระดับชาติ เพื่อ รับ

ประกาศนียบตัรชั้นตน้ เรียกวา่ Primary Certificate of Education Examination (PCE)  

 2. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary) 

  2.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower – Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจาก

การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายนุกัเรียนอยูร่ะหวา่ง 12 -14 ปี ผูผ้า่นการศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้นจะได้รับประกาศนียบัตร “รูไน BJCE” Runei Junior Certificate of Education 

Examination (BJCE) 

  2.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมา

จากมธัยมศึกษาตอนตน้ ช่วงอายุนกัเรียนจะอยู่ระหว่าง 15 -16 ปี ผูท่ี้ผ่านการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายของประเทศบรูไนดารุสซาลามจะไดรั้บประกาศนียบตัร “O Level” หรือ General Certificate 

of Education Examination “GCE ‘O’ Level” 

 3. ระดบัหลงัมธัยมศึกษา (Post – Secondary Education) ผูท่ี้ผา่นการศึกษาระดบัหลงัมธัยมศึกษา

ของประเทศบรูไนดารุสซาลามจะไดรั้บประกาศนียบตัร General Certificate of Education Examination 

(BCGCE) ‘A’ Level” (ระบบการศึกษาในอาเซียน.2558. น. 3 – 4) 
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3.8.2 ราชอาณาจักรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia)  

 เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทยทางทิศเหนือ และ

ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ี 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 15,677,059 คน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) โดย

ประชากรกวา่ 80% นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนท่ี

พูดภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส และเวยีดนามได ้

สังคมและวฒันธรรม 

 ชาวกัมพูชาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั พืชท่ีปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า 

ยางพารา พริกไทย ซ่ึงส่วนใหญ่จะปลูกบริเวณท่ีราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพูชา รองลงมาคือ 

ประมง โดยบริเวณรอบทะเลสาบกมัพูชาเป็นแหล่งประมงน ้ าจืดท่ีส าคญัท่ีสุดในภูมิภาพ มีการท าป่าไม้

บริเวณเขตภูเขาทางภาคเหนือโดยล่องมาตามแม่น ้ า อุตสาหกรรมในประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาด

ยอ่ม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีขา้ว และรองเทา้ 

 การท่ีชาวกมัพูชานบัถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลกั ท าให้ประเพณีปฏิบติัต่างๆ ของประชาชน

กมัพูชาจะสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยผูสู้งอายจุะเขา้วดัฟังธรรม เม่ือมีงานบุญ

ตามประเพณี ประชาชนหนุ่มสาวและเด็กจะร่วมแรงช่วยเหลือจดัการงานอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี จะมีงาน

บุญประเพณีท่ีส าคญัทางพระพุทธศาสนา 

 ขนบธรรมเนียม ประเพณีของราชอาณาจกัรกมัพูชาและประเทศไทยจะใกลเ้คียงกนัในทุกเร่ือง

รวมทั้งภาษา ถอ้ยค า พยญัชนะ สระ ตวัอกัษร ค าศพัทต่์างๆ  

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจดัการศึกษาของราชอาณาจกัรกมัพูชา คือ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการ

กีฬา (Ministry of Education, Youth and Sport – Cambodia) ระบบการจดัการศึกษาของราชอาณาจกัร

กมัพูชาไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกส าคญั

ของประเทศในการขจดัความยากจน 
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 ระบบการศึกษาของกมัพูชา มีโครงสร้างแบบ 6 + 3 + 3 โดยมีระบบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 

ตั้งแต่อายุ 6 – 14 ปี การจดัการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ซ่ึงจะจดัสรรตามกลุ่มอาย ุและระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงการศึกษาในระดบัสูง ไดแ้ก่ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) การศึกษาระดบัประถมศึกษา เร่ิมตน้ตั้งแต่การศึกษาเกรด 1 

ซ่ึงเป็นการศึกษาระดบัชั้นตน้ของนักเรียนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาได ้ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 – 11 ปี 

ครอบคลุมระยะเวลา 6 ปี 

 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower – Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจากการศึกษา

ประถมศึกษา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายุนักเรียนอยู่ระหว่าง 12 – 14 ปี ผูผ้่านการศึกษาระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้นของราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับประกาศนียบัตร National Examination for 

Lower Secondary Education Certificate 

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary) เป็นการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจากมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ช่วงอายุนักเรียนจะอยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี ผูผ้่านการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายของ

ราชอาณาจกัรกมัพูชาจะไดรั้บประกาศนียบตัร National Examination for Upper – Secondary Education 

Certificate (ระบบการศึกษาในอาเซียน.2558. น. 3 – 4) 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3.8.3 สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 

 เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีพื้นท่ี 1,919,440 

ตาราง 

กิโลเมตร และประชากรมากถึง 255,708,785 ลา้นคน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) โดย 61% อาศยัอยูบ่นเกาะชวา 

ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม และใชภ้าษา Bahasa Indonesia บาฮาซา อินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ 

สังคมและวฒันธรรม 

 ดา้นสังคมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั้น ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่มกัจะใจกวา้งและเป็นมิตร

กบัทุกคนแปลกหนา้ท่ีมกัจะเต็มใจเปิดบา้นรับแขกต่างเมืองเพื่อเป็นการตอ้นรับทั้งเชิญให้เขา้ไปเยือน

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และเม่ือคนเห็นผูม้าเยือนให้ความสนใจในงานเทศกาลต่างๆ แต่ศาสนาอิสลามใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่เหมือนกบัศาสนาอิสลามทัว่ไปท่ีพบอยูใ่นประเทศอาหรับหรืออินเดีย มีความ

แตกต่างท่ีเห็นไดช้ดั คือ สตรีมุสลิมในสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่ตอ้งแต่งกายคลุมกายหรือคลุมร่างกาย

ทุกส่วนเหมือสตรีมุสลิมอาหรับ ดา้นศาสนาหลกัทุกศาสนาท่ีเขา้มาเผยแพร่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

มกัมีพฤติกรรมผสมผสาน และเปล่ียนแปลงไปบา้งตามความเช่ือดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียและมีความ

เช่ือว่าภูเขาไฟคือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีประทบัของเทพเจา้ มีความเช่ือว่า ทะเลเป็นท่ีสิงสถิตของ

วิญญาณชั่วร้ายและแผ่นดินคือท่ีอยู่อาศยัของมนุษย ์ดงันั้นเพื่อปกป้องภยัพิบติัจากวิญญาณร้ายๆ ใน

ทะเล ชาวบาหลีจึงสร้างวดั สร้างโบสถไ์วต้รงกลางระหวา่งภูเขากบัทะเล 

 ดา้นวฒันธรรม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี ประชากรกลุ่มต่างๆ ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่มชน ชาวชนบทท่ีอาศยัอยู่

ห่างไกลจากตวัเมืองยงัยึดมัน่อยู่กบัประเพณีเดิมอยู่มาก ส่วนกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ในตวัเมืองและไดรั้บ

การศึกษาแบบตะวนัตก จะมีวิถีชีวติแตกต่างกนัออกไป การแบ่งกลุ่มตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ

พื้นท่ี สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดว้ยกนัคือ  

 แบบกลุ่มแรก เป็นกลุ่มผูค้นท่ีอาศยัในเกาะชวาและบาหลี ยึดแนวทางศาสนาฮินดูส่วนมาก 

และรองลงมาศาสนาพุทธ ซ่ึงมีวฒันธรรมเน้นหนักเร่ืองคุณค่าชีวิตของเรา ด้านจิตใจ ด้านสังคม 

ก่อใหเ้กิดพฒันากรทางดา้นศิลปะอยา่งมาก 
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 แบบกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ตามบริเวณติดริมฝ่ังทะเลของเกาะซ่ึงบริเวณน้ี 

การด าเนินชีวติของผูค้นจะประกอบดว้ยการคา้ มีวฒันธรรมศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัด ส่วนมากผูค้น

จะท าอาชีพนกัธุรกิจคา้ขาย เป็นสังคมอินโดนีเซียยุคใหม่ และไดรั้บการยกย่องวา่เป็นผูท่ี้มีความรู้ทาง

ศาสนา และกฎหมาย 

 แบบกลุ่มท่ีสาม เป็นกลุ่มท่ีมีความลา้หลงัมาก และอาศยัอยูต่ามบริเวณเทือกเขาในส่วนลึกของ

ประเทศ ด าเนินชีวิตดว้ยการล่าสัตว ์และการเพาะปลูก จะกินผกัท่ีตวัเองปลูกข้ึน หรือท าการล่าสัตว ์ใน

ป่าเพื่อเป็นอาหาร แต่ทางดา้นรัฐบาลอินโดนีเซียก็ไม่ปล่อยปละละเลยไดเ้ขา้ไปปรับเปล่ียนวถีิชีวติของ

ชนกลุ่มน้ีแลว้ แต่มีการก าหนดกฎหมายประเพณีในสังคม ตามความเช่ือในศาสนาซ่ึงจะตอ้งปฏิบติั

เคร่งครัดและสืบทอดกนัมานานแลว้ มีสาระท่ีส าคญัคือ โกดองโรยอง คือการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั

ในงานต่างๆ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การแต่งงาน การสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยั การใชท่ี้ดินร่วมกนั

ภายใตข้อ้ตกลงและขอ้แมพ้ิเศษ(nichnipa.wordpress.com) 

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คือ กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ 

(Ministry of Education Indonesia) การจดัการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีรูปแบบการศึกษาท่ี

หลากหลาย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาดา้นอาชีวศึกษา การจดัการศึกษาพิเศษ การศึกษาดา้นการ

สอนศาสนา การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นตน้ 

 ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีโครงสร้างแบบ 6 + 3 + 3 โดยมีระบบการศึกษา

ภาคบงัคบั 9 ปี อายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี มีเป้าหมายเพื่อจดัหาทกัษะพื้นฐานในการพฒันาตนเองในฐานะท่ี

เป็นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลกเท่าๆ กบัท่ีเตรียมกา้วเขา้สู่การศึกษาระดบั

มธัยมศึกษา แบ่งไดเ้ป็น 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) การศึกษาระดบัประถมศึกษาเร่ิมตั้งการศึกษาเกรด 1 ซ่ึงเป็น

การศึกษาระดบัตน้ของนกัเรียนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาได ้ตั้งแต่ช่วงอายุ 7 – 12 ปี ครอบคลุม

ระยะเวลา 6 ปี จะมีลกัษณะแตกต่างกนั 2 แบบ คือ โรงเรียนประถมศึกษาแบบทัว่ไป (General Primary 
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School) และโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษส าหรับเด็กพิการ (Special Primary School for Handicapped 

Children) การเล่ือนเกรดนั้ นจะทดสอบนักเรียนโดยท าข้อสอบระดับชาติ School Final National 

Examination (UASBN) เพื่อรับประกาศนียบตัร 

 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower – Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจากการศึกษา

ระดบัประถมศึกษา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายุนกัเรียนอยู่ระหว่าง 13 -15 ปี มีลกัษณะแบบเดียวกบั

ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา มีโรงเรียนแบบทัว่ไป และโรงเรียนพิเศษส าหรับเด็กพิการ โรงเรียน

มธัยมศึกษารับผูจ้บการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยมีรูปแบบของการจดั

การศึกษาหลายแบบ เช่น แบบสามญัทัว่ไป แบบสามญัวิชาชีพ แบบสามญัทางศาสนา แบบสามญั

บริหาร และแบบการศึกษาพิเศษ การเล่ือนเกรดจะทดสอบนักเรียนโดยการท าข้อสอบระดับชาติ 

National Examination (UNUjian Nasional)  

 3. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary) เป็นช่วงชั้นการศึกษาท่ีสูงจากมธัยมศึกษา

ตอนตน้ ช่วงอายุตั้งแต่ 16 – 18 ปี การเล่ือนเกรดนั้นจะทดสอบนกัเรียนโดยการท าขอ้สอบระดบัชาติ 

National Examination (UANUjian Akhir Nassional) (ระบบการศึกษา. 2558. น. 5 -6) 
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3.2.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Low People’s Democratic Republic 

of Lao PDR) 

 เ มืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพื้นท่ีประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีกวา่ 90% เป็นภูเขาและท่ี

ราบสูง และไม่มีพื้นท่ีส่วนใดท่ีติดทะเล ปัจจุบนัปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีประชากร 

7,019,652 ลา้นคน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) ใชภ้าษาลาวเป็นภาษาหลกั แต่ก็มีคนท่ีพูดภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

และภาษาฝร่ังเศสได ้ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  

สังคมและวฒันธรรม 

สังคมและวฒันธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความคล้ายคลึงกบัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชาวลาวมีความซ่ือสัตยสุ์จริต กลา้หาญ อดทน รักอิสระเสรี รัก

หมู่คณะ ไม่ชอบการเบียดเบียนข่มเหง เป็นชาติท่ีรักสงบ มีความเคารพนับถือในบรรพบุรุษ นบัถือผู ้

อาวุโสทางอายุ เป็นเกณฑ์ส าคัญ ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ (สังคมประเทศลาว, 

sites.google.com) 

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานท่ีจดัการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

(Ministry of Education – Lao PDR) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความส าคญัต่อการจดั

การศึกษาเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบการศึกษา ประกอบดว้ยการศึกษาใน

ระดับอนุบาล และก่อนวยัเรียน และการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความดูแลและ

รับผดิชอบของกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีโครงสร้าง 5 + 3 + 3 โดยมี

ระบบการศึกษาภาคบงัคบั 5 ปี อายตุั้งแต่ 6 – 10 ปี แบ่งไดเ้ป็น 



43 
 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ระดบัประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวใชเ้วลาเรียน 5 ปี เด็กท่ีจะเร่ิมเขา้เรียนเม่ือมีอาย ุ6 ปี การศึกษาในระดบัน้ี คือ การศึกษาภาคบงัคบัใน

เกรด 1 ซ่ึงเป็นการศึกษาระดบัต้นของนักเรียนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษาได้ตั้ งแต่อายุ 6 -10 ปี 

ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนจาการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา ระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายุนกัเรียนอยู่ระหวา่ง 11 – 13 ปี การเล่ือนเกรดนั้นจะทดสอบ

นัก เ รียนโดยการท าข้อสอบระดับชา ติ  Lower Secondary Achievement Examination for Lower 

Secondary Diploma 

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary) เ ป็นช่วงการศึกษาท่ีสูง ข้ึนมาจาก

มธัยมศึกษาตอนตน้ ช่วงอายนุกัเรียนจะอยูร่ะหวา่ง 14 – 16 ปี การเล่ือนเกรดนั้นจะทดสอบนกัเรียนโดย

การท าข้อสอบระดบัชาติ Upper Secondary Achievement Examination for Upper Secondary Diploma 

ในกรณีได้รับโควต้าให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หรือข้อสอบระดับชาติ National Entrance 

Examination ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บโควตา้ (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 7 – 8) 

3.8.5 สหพนัธรัฐมาเลเซีย (Malaysia)  

 เมืองหลวงคือ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ในเขตศูนยสู์ตร แบ่งมาเลเซียตะวนัตก

ตั้งอยูบ่นคาบสมุทรามลายู และมาเลเซียตะวนัออกตั้งอยูบ่นเกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นท่ี 329,758 

ตารางกิโลเมตร จ านวนประชากร 30,651,176 ล้านคน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) นับถือศาสนาอิสลามเป็น

ศาสนาประจ าชาติ ใชภ้าษา บาฮาซา มาเลเซีย เป็นภาษาราชการ 

สังคมและวฒันธรรม 

 ดา้นสังคมและวฒันธรรมของสหพนัธรัฐมาเลเซียมีความหลากหลาย หลงัจากประเทศองักฤษ

ไดเ้ขา้มาปกครองสหพนัธรัฐมาเลเซียในช่วงปี พ.ศ.2369 ไดมี้กลุ่มชาวจีนและชาวอินเดียเป็นจ านวน

มากเขา้มาประกอบอาชีพคา้ขาย จึงเพิ่มความหลากหลายทางสังคมและวฒันธรรมท าให้มาเลเซียเป็น

ประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีความหลากหลายทางศาสนาและเช้ือชาติ โดยประมาณร้อยละ 60 ของชาว

มาเลเซียนบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 32 เป็นชาวจีนซ่ึงอาศยัอยูท่างตอนใตข้องประเทศนบัถือลทัธิเต๋า
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และศาสนาพุทธนิกายมหายาน ร้อยละ 8 เป็นชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนาฮินดู ในด้านสังคมและ

วัฒนธรรมของสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ละพื้นท่ีจะแตกต่างกันออกไป เช่น ชาวมลายูท่ียึดถือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบ Adat Temenggong ท่ียึดถือทางฝ่ายบิดาเป็นผูรั้บมรดกสืบทอด เป็น

ขนบธรรมเนียมท่ียึดถือในรัฐส่วนใหญ่ของแหลมมลายู  (ยกเว้นรัฐเนกรีเซมบีลัน) ซ่ึง เป็น

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือกนัมาตั้งแต่ยุคมะละกาแผ่ขยายไปรัฐต่างๆ ทัว่ทั้งแหลมมลายู ขนม

ธรรมเนียมท่ียึดถือในรัฐเนกรีเซมบีลนัและบางส่วนของรัฐมะละกา มีความโดดเด่นคือ จะยดึถือทางฝ่าย

มารดา หมายถึง อ านาจและทรัพยม์รดกจะถูกสืบทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึงทางสายเลือดมารดา 

มรดกจะเป็นของบุตรสาว  

ระบบการศึกษา 

 สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่จะใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือในการสอน ระบบการเรียนการสอนแบบ 

Twinning Program หรือหลกัสูตรปริญญาร่วมระหว่างประเทศ ผูเ้รียนจะไดรั้บวุฒิปริญญาจากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ อนัเป็นท่ียอมรับซ่ึงเป็นระบบท่ีไดรั้บความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศส

หราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา หน่วยงานจดัการศึกษาของสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education MOE) ซ่ึงจะดูแลการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัอุดมศึกษา 2) กระทรวงอุดมศึกษา (Ministry of Higher Education MOHE) 

ดูแลการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา แบ่งระดบัการบริหารเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัชาติ ระดบัรัฐ ระดบั

อ าเภอ ระดบักลุ่มโรงเรียน และระดบัโรงเรียน การบริหารการศึกษาระดบัชาติอยู่ในความรับผิดชอบ

ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) การศึกษาท่ีมีลกัษณะเป็นการศึกษานอกระบบ (Non – formal 

Education) จะมีกรมจากกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรับผดิชอบ เช่น กรมแรงงาน กรมเกษตร เป็นตน้ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระบบการศึกษาของสหพนัธรัฐมาเลเซีย มีโครงสร้างแบบ 6 + 3 + 2 โดยมีระบบการศึกษาภาค

บงัคบั 6 ปี ตั้งแต่อาย ุ6 – 11 ปี แบ่งไดเ้ป็น 

 1. ระดับเตรียมความพร้อม (Pre – School Education) คือ การศึกษาระดับอนุบาลท่ีเป็น

หลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่การศึกษาภาคบงัคบั ส าหรับเด็กอายุ 4 – 6 ปี ซ่ึงจากแผน
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แม่บทการศึกษาสหพนัธรัฐมาเลเซียเร่ิมให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาตั้งแต่ในระดบัอนุบาลดว้ย

การก าหนดใหก้ารศึกษาระดบัอนุบาลเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาชาติ 

 ทั้งน้ีในปีค.ศ.2012 กระทรวงศึกษาธิการไดล้งประกาศข่าวของกระทรวงศึกษาธิการฉบบัท่ี 2 

ว่า เง่ือนไขในการคดัเลือกเด็กเขา้เรียนในระดบัอนุบาลจะตอ้งเป็นสัญชาติมาเลยเ์ท่านั้น และท าการ

คดัเลือกโดยคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดว้ย ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ ครูผูส้อน ครูผูช่้วยและตวัแทนของ

ชุมชน สาเหตุการจ ากดัสัญชาติในการเขา้เรียนระดบัอนุบาลนั้น เน่ืองมากจากรัฐบาลมีการสนบัสนุน

เงินช่วยเหลือในการเล่าเรียน ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าช่วยเหลืออ่ืนๆ และค่าธรรมเนียมตะกาฟุลซ่ึง

เป็นค่าธรรมเนียมในการประกนัตามหลกัศาสนาอิสลาม ซ่ึงเป็นศาสนาประจ าชาติ 

 2. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ระดบัประถมศึกษาในสหพนัธรัฐมาเลเซียใช้เวลาเรียน 6 ปี 

เด็กจะเร่ิมเขา้เรียนเม่ืออาย ุ6 ปี การศึกษาในระดบัน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบั ในเกรด 1 ซ่ึงเป็นการศึกษา

ระดบัชั้นตน้ของนกัเรียนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษา 

 3. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary) เป็นการศึกษาต่อเน่ืองจากระดบัประถมศึกษาท่ีมีระยะเวลา

ในการเรียน 5 ปี ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 1) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower – Secondary Education 

(Form 1 – 3) 2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary Education (Form 4 – 5) นั้นจะแบ่ง

ออกเป็น 3 สาขาวชิา คือ เนน้ดา้นวิชาการ เนน้ดา้นเทคนิค และเนน้ดา้นวิชาชีพ ส าหรับนกัเรียนท่ีเลือก

เรียนวิชาสายวิชาการ และสายเทคนิคเม่ือจบจะตอ้งสอบผ่านขอ้สอบของรัฐท่ีเรียกว่า Sijil Pelajaran 

Malaysia (SPM) ส่วนนักเรียนในสายวิชาชีพจะต้องสอบผ่าน SPMV Sijil Pelajaran หรือ Malaysia 

Vakasional  

 หากส าเร็จการศึกษาในระดับน้ี นักเรียนจะได้รับวุฒิเทียบเท่ากับ GCSE ‘O’ หรือ General 

Certificate of Secondary Education ซ่ึงเป็นวุฒิการศึกษาท่ีใชแ้บบแผนการเรียนการสอนระบบองักฤษ

และนักเรียนท่ีสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อในสายวิชาชีพ (Certificate/Diploma) หรือเรียนต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา (Higher Education) (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 9 – 11) 
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3.8.6 สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ (Republic of the Philippines) 

 เมืองหลวงคือ กรุงมนิลา ประกอบดว้ยเกาะขนาดต่างๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื่นท่ี 298,170 

ตารางกิโลเมตรมีประชาการ 101,802,706 คน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา

คริสต ์และเป็นประเทศท่ีมีประชาชนนบัถือศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกเป็นอนัดบั 4 ของโลก มี

การใชภ้าษามากถึง 170 ภาษา แต่ใชภ้าษาองักฤษ และภาษาตากาล็อกเป็นภาษาราชการ  

สังคมและวฒันธรรม 

 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ท่ีประกอบไปดว้ยเกาะต่างๆ และมีชนเผา่ดั้งเดิมหลายชนเผา่ หลายชาติ

พนัธ์ุ รวมทั้งกลุ่มท่ีเขา้มาไม่วา่กลุ่มชาวคริสเตียนจากตะวนัตก ชาวจีนท่ีเขา้มาท าการคา้ตั้งแต่สมยัสเปน

เขา้มาครอบครอง ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีวฒันธรรมเป็นของตนเอง จึงไม่แปลกท่ีท าให้มีภาษาและวฒันธรรม

ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีความหลากหลายไปดว้ย รวมทั้งการพฒันาของสังคมดั้งเดิมไปสู่การเมืองข้ึน

ไปภายใตก้ารปกครองของสเปนและสหรัฐอเมริกาท าให้ชาวฟิลิปปินส์มีการผสมผสานทางวฒันธรรม

ของวฒันธรรมพื้นเมือง วฒันธรรมมุสลิม วฒันธรรมสเปนและวฒันธรรมอเมริกานั่นคือ มีลกัษณะ

ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดแบบสเปนแต่มีความทนัสมยัแบบอเมริกาโดยเฉพาะในสังคมเมือง 

 การท่ีสเปนเขา้มาครอบครองจึงไดน้ าศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกเขามาเผยแพร่เพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการปกครองซ่ึงท าให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในปัจจุบนัเป็นประเทศท่ีมีคนนบัถือศาสนา

คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกเป็นอนัดบั 4 ของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของชาวฟิลิปปินส์ วิถีชีวิต

ของชาวฟิลิปปินส์เก่ียวพนักบัศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย การคุมก าเนิดเป็นเร่ืองขดักบัหลกัศาสนาคริสต์

นิกายโรมนัคาทอลิก จึงท าให้มีบุตรมาก เป็นครอบครัวใหญ่ ทั้งรับอิทธิพลระบบเจา้ขุนมูลนายและ

ระบบอุปถมัภจ์ากสเปน และค่านิยมทางครอบครัวท่ีเป็นแบบประเพณีนิยม อบรมใหเ้คารพและเช่ือฟังผู ้

อาวุโส เด็กจะถูกอบรมสั่งสอนให้ยอมรับอ านาจของผูอ้าวุโสกวา่ จึงท าให้เกิดเป็นพฤติกรรมท่ียอมรับ

อ านาจนิยม วฒันธรรมในการด าเนินชีวิตของชาวฟิลิปปินส์เป็นวฒันธรรมแบบผสมผสานของเอเซีย 

ยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาไดป้ลูกฝังความเช่ือมัน่ในตนเองให้กบัชาวฟิลิปปินส์ ท าให้

กลา้แสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง กลา้วพิากษว์จิารณ์ไม่วา่เร่ืองนั้นจะรุนแรงแค่ไหน 
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ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจัดการศึกษาของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of 

Education) ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์มีทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการศึกษา

แบบเป็นทางการนั้นมีล าดบัขั้นตอนของการเรียนรู้สามระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา 

และระดบัอุดมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระบบการศึกษาแบบเป็นทางการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นแบบ 6 + 4 + 2 โดยมีระบบ

การศึกษาภาคบงัคบั 13 ปี ตั้งแต่อาย ุ5 – 17 ปี แบ่งไดเ้ป็น 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ในระดบัประถมศึกษานั้นจะใช้เวลาศึกษาภาคบงัคบั 6 ปี ท่ี

โรงเรียนของรัฐบาล หรือ 7 ปี ในโรงเรียนเอกชน นอกเหนือจากหลกัสูตรการศึกษาประถมศึกษาซ่ึง

นกัเรียนสามารถเลือกเรียนได ้การศึกษาระดบัน้ีรวมไปถึงการเรียนชั้นอนุบาล และเตรียมประถมศึกษา

ก็ได ้นกัเรียนท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี 

 2. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary) การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาใชเ้วลา 4 ปี นกัเรียนตอ้งเรียนให้

จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อน นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีเรียนชั้นมธัยมศึกษาจะมีอายุ 12 ปี และเรียนจบ

เม่ืออาย ุ15 ปี การเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยันั้นจะทดสอบนกัเรียนโดยการท าขอ้สอบระดบัชาติ 

National Career Association Examination (NCAE) (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น.14 – 15) 
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3.8.7 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) 

 เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยูบ่นต าแหน่งยทุธศาสตร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางคมนาคมทางเรือของ

อาเซียน จึงเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุดในยา่นน้ี แมจ้ะมีพื้นท่ีราว 699 ตาราง

กิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 5,618,865 คน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ แต่มี

ภาษามาเลยเ์ป็นภาษาประจ าชาติ ปัจจุบนัใชก้ารปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี

สภาเดียว) 

สังคมและวฒันธรรม 

 สภาพความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์เป็นพหุสังคม ประกอบดว้ยคนหลายเช้ือชาติ ไม่วา่จะเป็น 

จีน อินเดีย มาเลย ์และอ่ืนๆ อยูร่่วมกนัดว้ยความสงบสุข ไม่ค่อยมีปัญหาความขดัแยง้ทางเช้ือชาติดงัเช่น

ประเทศอ่ืนๆ (www.sac.or.th/database/southeastasia/subject.php) โดยท่ีทุกเช้ือชาติยงัด ารงไวซ่ึ้งวิถี

การด าเนินชีวติ ประเพณีและวฒันธรรมของตนไวอ้ยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ีในสาธารณรัฐสิงคโปร์ยงัมี

ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างชาติมากถึง 90,000 คน ท่ีเขา้มาอยู่อาศยัและท างาน ซ่ึงคนเหล่าน้ีไดเ้ขา้มาเผยแพร่

ขนบธรรมเนียมและแลกเปล่ียนแนวความคิดกบัคนในประเทศ (Theeyarat, 2011) ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่

แฟลตสูงตามย่านต่างๆ ไดแ้ก่ 1. อาหรับสตรีท (Arab Street) และกมัปง กีลาม (Kampong Glam) เป็น

ยา่นมาเลยมุ์สลิม 2. ไชน่าทาวน์ (China Town) เป็นแหล่งธุรกิจของชาวจีนซ่ึงมีวดัศรีมาริอมัมนัต์ (Sri 

Mariamman Temple) ของอินเดีย ตั้งอยู่ใกล้ๆ วดัจีน กลางไชน่าทาวน์ 3. ลิตเต้ิลอินเดีย (Little India) 

เป็นยา่นของคนอินเดียท่ีมีศาลเจา้และมสัยิดรวมอยูด่ว้ย ชาวสิงคโปร์อยูใ่นสภาวะเร่งรีบในการเดินทาง

และการท างาน ชีวิตประจ าวนัส่วนใหญ่อยู่กบังาน เม่ือหลงัเลิกงานใช้เวลานอกบา้นเพื่อรับประทาน

อาหารหรือพกัผอ่นโดยการเดินซ้ือของหรือดูหนงั ฟังเพลง ส่วนการพกัผอ่นในช่วงสุดสัปดาห์นิยมไป

สวนสาธารณะ ชายหาด หรือเกาะเซนโตซา (www.sac.or.th/database/southeastasia/subject.php) 

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจัดการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of 

Education) รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการศึกษามากโดยถือว่าประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า

มากท่ีสุดของประเทศ รัฐบาลให้การอุดหนุนด้านการศึกษาจนเหมือนกับเป็นการศึกษาให้เปล่า 

http://www.sac.or.th/database/southeastasia/subject.php
http://www.sac.or.th/database/southeastasia/subject.php
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โรงเรียนในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาลว้นแต่เป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือก่ึงรัฐบาล สถานศึกษา

เอกชนของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีเฉพาะในระดบัอนุบาล และโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น การศึกษาภาค

บงัคบัของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะตอ้งเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กนัไป ได้แก่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั 

และเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มาเลย ์หรือทมิฬ (อินเดีย) 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นระบบ 6 + 4 + 2 โดยมีระบบการศึกษาภาคบงัคบั 

6 ปี มีอายตุั้งแต่ 6 – 11 ปี แบ่งไดเ้ป็น 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ระดบัประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 6 ปี เด็กจะเร่ิมเขา้เรียนเม่ือ

อาย ุ6 ปี การเล่ือนเกรดนั้นจะทดสอบนกัเรียนโดยการท าขอ้สอบ Primary School Leaving Examination 

(PSLE) เพื่อท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อไป ผลการเข้าสอบมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อ

การศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา 

 2. ระดบัมธัยมศึกษา (Junior High School/Secondary) ระยะเวลาเรียน 4 ปี ช่วงอายุนกัเรียนจะ

อยูร่ะหวา่ง 12 – 15 ปี การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษานั้นจะมี 3 หลกัสูตรให้เลือกตามความสามารถและ

ความสนใจโดยใชเ้วลา 4 – 5 ปี ไดแ้ก่ หลกัสูตรพิเศษ (Special course) หลกัสูตรเร่งรัด (Express course) 

หลกัสูตรปกติ (Normal course) เม่ือจบหลกัสูตรจะมีการสอบโดยหลกัสูตรพิเศษ และหลกัสูตรเร่งรัด

จะตอ้งผา่นประกาศนียบตัร GCB (General Certificate of Education) ในระดบั ‘O’ Level ส่วนหลกัสูตร

ปกติจะตอ้งผา่น GCB ‘N’ Level แต่ถา้ตอ้งการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาก็ตอ้งสอบให้ผา่น GCB ‘O’ 

Level เช่นเดียวกนั (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 16 – 18) 
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3.8.8 ประเทศไทย (Thailand) 

 เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 77 จงัหวดั มี

ประชากร 67,400,746 คน (ขอ้มูลปี 2015) ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และใชภ้าษาไทยเป็น

ภาษาราชการ ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นองคป์ระมุขของประเทศ 

สังคมและวฒันธรรม 

 สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม มีโครงสร้างแบบหลวมๆ มีความ

หลากหลายในเร่ืองชาติพนัธ์ุ ศาสนาและวฒันธรรมแต่สามารถผสมผสานไดอ้ย่างกลมกลืน จนเป็น

สังคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ รักอิสระ ยึดมัน่ในสถาบนัศาสนา พระมหากษตัริย ์มีขนบธรรมเนียมประเพณี

ท่ีดีงาม มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถมัภ์ ไม่นิยมความรุนแรง 

ชอบประนีประนอม และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ในปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงในโลก

โลกาภิวตัน์ท่ีเทคโนโลยีมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว การคมนาคมสะดวกสบาย และมีการเปล่ียนค่านิยม

ในการบริโภค ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในวถีิชีวติบางประการทั้งในเมืองและชนบท 

 สังคมไทยยงัคงรักษาสังคมแบบเครือญาติ เคารพผูท่ี้รักและนบัถือรวมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น 

โดยเฉพาะในสังคมชนบทท่ีร่วมใจกนัท าบุญตามเทศกาล เช่น การท าบุญวนัสงกรานต์เพื่ออุทิศส่วน

กุศลให้บรรพบุรุษผูล่้วงลบั การน าของขวญัและน ้ าอบไปรดน ้ าขอพรจากบิดา มารดา และญาติผูใ้หญ่

เป็นการฝึกฝนคนให้มีความกตญัญู การท าบุญวนัเขา้พรรษา การทอดกฐิน ฯลฯ ลว้นแต่เป็นการกล่อม

เกลา จิตใจให้ มี ความ เ สี ยสละ เพื่ อ ส่ วนรวม  มีความสามัค คี  และ เ อ้ือ เ ฟ้ื อ ซ่ึ งกันและกัน 

(nichnipa.wordpress.com) 

 ในสังคมไทยเม่ือเด็กชายและเด็กหญิงเกิดในครอบครัว คนในครอบครัวคาดวา่ เด็กหญิงตอ้ง

สวยและรับผดิชอบงานบา้น ในขณะท่ีเด็กชายโตข้ึนมาพร้อมกบัความเขม้แขง็และความสามารถ  

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจดัการศึกษาของประเทศไทย คือ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) 

ระบบการศึกษาประเทศไทยปัจจุบนัตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 2545 มีการจดัการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ในการจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัน้ีจะไม่พิจารณาแบ่งแยก

การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบ โรงเรียนแต่จะถือการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเป็นเพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียน

การสอน ฉะนั้นแนวทางใหม่ คือ สถานศึกษาสามารถจดัไดท้ั้ง 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการ

เรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นระบบ 6 + 3 + 6 โดยมีระบบการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 

ตั้งแต่อาย ุ6 -14 ปี แบ่งไดเ้ป็น 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ระดบัประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 6 ปี เด็กจะเร่ิมเขา้เรียนเม่ือ

อายุ 6 ปี การศึกษาในระดบัน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบัในเกรด 1 ซ่ึงเป็นการศึกษาระดบัชั้นต้นของ

นักเรียนท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษา เม่ือต้องการจะเล่ือนเกรดเพื่อศึกษาต่อในระดับถัดไป ใน

ระดับประถมศึกษา ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายจะต้องได้รับการทดสอบ Ordinary 

National Education Test (O-NET) 

 2. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary)  

  2.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower – Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจาก

การศึกษาประถมศึกษาระยะเวลาเรียน 3 ปี ช่วงอายนุกัเรียนอยูร่ะหวา่ง 12 -14 ปี  

  2.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจาก

มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ระยะเวลา

เรียน 3 ปี ช่วงอายุนักเรียนจะอยู่ระหว่าง 15 -17 ปี โดยหากนักเรียนต้องการจะเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องได้รับการทดสอบ General Aptitude Test (GAT) and Professional Aptitude 

Test (PAT) (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 19 – 20) 
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3.8.9 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

 เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นท่ี 311,689 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 93,386,630 

คน (ขอ้มูลปีค.ศ. 2015) ประมาณ 25 % อาศยัอยูใ่นเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นบัถือศาสนาพุทธนิ

ยากายมหายาน ท่ีเหลือนบัถือศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ 

สังคมและวฒันธรรม 

 แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสตเ์ป็นองคก์รทาง

การเมืองสูงสุดแต่เวียดนามนบัเป็นประเทศหน่ึงในคาบสมุทรดินโดจีนท่ีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และวฒันธรรมเก่าแก่ท่ีสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และยงัคงสืบทอดมาจนปัจจุบนั  

 วิถีชีวิตของชาวเวียดนามมีความสัมพนัธ์กบัจีนมาก่อนการปฏิวติัระบบการปกครองจึงท าให้มี

ความเช่ือศิลปะ วิถีการด ารงชีวิต ตลอดจนประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ ท่ีใกลเ้คียงกบัจีน ลทัธิความ

เช่ือต่างๆ ของจีนไดแ้พร่ขยายเขา้มายงัเวยีดนามดว้ย ทั้งลทัธิขงจ้ือท่ีใหค้วามส าคญัต่อการนบัถือบรรพ

บุรุษ ลทัธิเต๋าท่ีสอนเร่ืองความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานท่ีสอนเร่ือง

กรรมดีและกรรมชัว่ แมว้่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะท าลายความเช่ือและศาสนาส่วนหน่ึง

ในช่วงปฏิวติัระบบการปกครอง แต่ปัจจุบนัมีการผอ่นปรนมากข้ึน โดยอนุญาตให้มีนกับวชในศาสนา

พุทธและศาสนาอ่ืนๆ ได ้

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจดัการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ กระทรวงศึกษาธิการและ

ฝึกอบรม (Ministry of Education and Training) ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมี

วตัถุประสงค์ท่ีจะให้ประชาชนไดมี้จิตวิญญาณในความเป็นสังคมนิยม มีเอกลกัษณ์ประจ าชาติและมี

ความสามารถในด้านอาชีพ ในปี 2534 สภาแห่งชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ออก

กฎหมายการกระจายการศึกษาระดับประถมศึกษา (Law of Universal Primary Education) ซ่ึงเป็น

กฎหมายฉบบัแรกวา่ดว้ยการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นระบบ 5 + 4 + 3 โดยมีระบบการศึกษา

ภาคบงัคบั 9 ปี ตั้งแต่อาย ุ 6 – 14 ปี แบ่งไดเ้ป็น  

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ระดบัประถมศึกษาใช้เวลาเรียน 5 ปี เด็กจะเร่ิมเขา้เรียนเม่ือ

อาย ุ6 ปี การศึกษาในระดบัน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบัในเกรด 1 ซ่ึงเป็นการศึกษาระดบัตน้ของนกัเรียน

ท่ีสามารถเขา้สู่ระบบการศึกษา 

 2. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary)  

  2.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (Lower Education) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจาก

การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาเรียน 4 ปี ช่วงอายนุกัเรียนอยูร่ะหวา่ง 11 -14 ปี 

  2.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Education) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจาก

มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นการจดัการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา ระยะเวลา

เรียน 3 ปี ช่วงอายตุั้งแต่ 15 – 17 ปี (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 21 – 22) 

3.8.10 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar) 

 เมืองหลวงคือ กรุงเนปิดอร์ ติดต่อกบัประเทศไทยทางทิศตะวนัออก โดยทั้งประเทศมีพื้นท่ี

ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 54,164,262 คน (ขอ้มูลปีค.ศ.2015) กว่า 90 % นบัถือ

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใชภ้าษาพม่าเป็นภาษาราชการ 

สังคมและวฒันธรรม 

 ชาวเมียนมาร์เป็นชนชาติท่ียึดมัน่ในขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรมท่ีสั่งสมมาตั้งแต่

อดีต การยึดมัน่ในคุณค่าของอดีตเช่นน้ีท าให้ชาวเมียนมาร์ยงัคงด าเนินชีวิตตามแบบท่ีคนโบราณเคย

ยึดถือโดยเฉพาะเร่ืองของจริยธรรม การนบัถือศาสนา และการปฏิบติัตามประเพณีท่ีไดรั้บการสืบทอด

ต่อกนัมา สังคมของชาวเมียนมาร์เป็นสังคมท่ีให้ความส าคญักบัระบบอาวุโสและระบบอุปถมัภ์เป็น

อยา่งยิ่ง สถานภาพของชายจะสูงกว่าหญิง แต่ขณะเดียวกนัเม่ือหญิงแต่งงานแลว้ก็สามารถขอหยา่จาก

สามีได ้เม่ือหย่าแลว้ก็กลบัมาอยูท่ี่บา้นพ่อแม่เหมือนเดิม ในช่วงวยัแต่งงาน มกัจะแต่งงานตั้งแต่อายุยงั
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นอ้ย พิธีแต่งงานเรียบง่าย ไม่ตอ้งมีพิธีทางศาสนาหรือทางโลก มีแต่การจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชน์

ในการแบ่งสินสมรส ผูห้ญิงชาวเมียนมาร์จะไดรั้บสิทธิตามกฎหมายทดัเทียมชาย แมว้า่สถานภาพอ่ืนๆ 

ทางสังคมจะดอ้ยกวา่ก็ตาม แต่กฎหมายของเมียนมาร์ก็คุม้ครองสิทธิของผูห้ญิงอยา่งมาก ตลอดช่วงชีวิต

ของเมียนมาร์ยดึมัน่อยูใ่นขนบธรรมเนียม (nichnipa.wordpress.com) 

ระบบการศึกษา 

 หน่วยงานจัดการศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

(Ministry of Education) การศึกษาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐเป็นผู ้สนับสนุนด้าน

งบประมาณของทุกโรงเรียน จะเสียค่าเล่าเรียนเฉพาะในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ระบบ

การศึกษาแต่เดิมนั้นเป็นระบบบริหารซ่ึงรวมอ านาจไวท่ี้ศูนยก์ลาง ต่อมาได้มีการกระจายอ านาจการ

บริหารออกไปสู่ระดับรัฐและหัวเมืองต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษาเป็นผูค้วบคุมดูแลและ

ประสานงาน 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ระบบการศึกษาของพม่าเป็นระบบ 5 + 4 + 2 โดยมีระบบการศึกษาภาคบงัคบั 5 ปี ตั้งแต่อายุ 5 

-9 ปี แบ่งไดเ้ป็น 

 1. ระดบัประถมศึกษา (Primary) ระดบัประถมศึกษาในพม่าใช้เวลาเรียน 5 ปี การศึกษาใน

ระดบัน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบั ในเกรด 1 ซ่ึงเป็นการศึกษาระดบัชั้นตน้ของนกัเรียนท่ีสามารถเขา้สู่

ระบบการศึกษา 

 2. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary)  

  2.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (Lower Education) เป็นช่วงการศึกษาท่ีสูงข้ึนมาจาก

การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาเรียน 4 ปี ช่วงอายนุกัเรียนอยูร่ะหวา่ง 14 – 15 ปี 

  2.2 ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Education) เป็นช่วงการศึกษาท่ีข้ึนมาจาก

มธัยมศึกษาตอนตน้ ระยะเวลาเรียน 2 ปี ช่วงอายุนกัเรียนจะอยูร่ะหว่าง 14 -15 ปี (ระบบการศึกษาใน

อาเซียน. 2558. น.12 – 13) 
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 การศึกษาบริบทอาเซียนท าให้ทราบว่าเก่ียวกับสังคมและวฒันธรรมของประเทศสมาชิก

อาเซียนซ่ึงมีความหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ความเช่ือ ศาสนา และวฒันธรรม นอกจากน้ีวฒันธรรมยงัมี

อิทธิพลหรือหล่อหลอมคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรี  
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ตารางที ่2  บริบทของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน 

ประเทศ ร ะ บ บ
การ ศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

ศาสนา ช่องว่างระหว่างเพศ
โดยการจัดอันดับของ 
World Economic 
Forum 2014-2015 

ระดับการศึกษาจัดโดย 

World Economic 
Forum 2014-2015 

Human 
Development Index 

๑. ประเทศบรูไนดา
รุสซาลาม 

6 + 5 + 2 = 11 นั บ ถื อ ศ า สน า
อิสลามประมาณ 
70% 

88 - 2 

๒. ราชอาณาจักร
กมัพชูา 

6 + 3 + 3 = 12 นั บ ถื อ ศ า สน า
พุทธ นิกา ย เ ถ ร
วาท 80% 

108 7 8 

๓ .  ส ห พั น ธ รั ฐ
มาเลเซีย 

6 + 3 + 2 = 11 นั บ ถื อ ศ า สน า
อิสลาม 60.4% 

111 2 3 

๔ .  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ฟิลิปปินส์ 

6/7 + 4 = 
10/11 

นั บ ถื อ ศ า สน า
คริสต ์92% 

7 8 6 

๕ .  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
สงัคมนิยมเวยีดนาม 

5 + 4 +3 = 12 นั บ ถื อ ศ า สน า
พุ ท ธ นิ ก า ย
มหายาน 70% 

83 3 7 

๖. สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

5 + 4 +2 =11 นั บ ถื อ ศ า สน า
พุทธ นิกา ย เ ถ ร
วาท 90% 

- 9 10 

๗. ประเทศไทย 6 + 3 + 3 = 12 นั บ ถื อ ศ า สน า
พุทธ นิกา ย เ ถ ร
วาท 95% 

60 4 4 

๘ .  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
อินโดนีเซีย 

6 + 3 + 3 = 12 นั บ ถื อ ศ า สน า
อิสลาม 87% 

92 5 5 

๙ .  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ประชาชนลาว 

5 + 3 + 3 = 11 นั บ ถื อ ศ า สน า
พทุธ 75% 

52 6 9 

๑๐ .  ส า ธ า รณ รั ฐ
สิงคโปร์ 

6 + 4 + 2 = 12  นั บ ถื อ ศ า สน า
พทุธ 42%  

54 1 1 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีระยะการศึกษาตั้งแต่ 10 – 13 ปี เป็นช่วง

ระยะเวลาท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของประชากรในการแข่งขนักบัประเทศต่างๆ สถานศึกษาเป็น

สถานท่ีส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ดังนั้ นผู ้น าหรือผู ้บริหารสถานศึกษานั้ นๆต้องมี

ประสิทธิภาพในการน าครู บุคลากร และนกัเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์กร คุณลกัษณะใดบา้งท่ี

จ  าเป็นส าหรับผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3.3 บริบทสตรีในอาเซียน 

 ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนประกอบดว้ย 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

ราชอาณาจกัรกัมพูชา สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในบริบทอาเซียนท่ีวฒันธรรมในอดีตท่ีถือเป็นชายเป็นใหญ่ ชาย

เป็นผูน้ า หญิงมีหนา้ท่ีเป็นผูต้ามดูแลเล้ียงดูบุตร และดูแลบา้น  

 เม่ือมีเด็กหญิงเกิดในครอบครัวมกัจะคิดวา่พวกเขาตอ้งดูและเล้ียงดูเด็กคนนั้นไปจนตลอดชีวิต

แต่เด็กผูช้ายเกิดมาเพื่อหาเล้ียงครอบครัว เม่ือเด็กผูช้ายเกิดในครอบครัวใดจึงมีงานฉลองไม่วา่ครอบครัว

นั้นจะร ่ ารวยหรือยากจนก็ตาม บางคร้ังครอบครัวนั้นยินดีท่ีจะกูย้ืมเงินมาจดังานให้ แต่ถา้มีเด็กผูห้ญิง

เกิดในครอบครัวใดไม่มีครอบครัวใดท่ีให้การตอ้นรับ (culture and mental health of women in South-

East Asia) 

 กระบวนการขบัเคล่ือนสิทธิสตรีและความเป็นธรรมทางเพศในอาเซียนมีการด าเนินการอยา่ง

เข้มข้นยาวนาน 20 – 30 ปี แต่ก็ยงัคงไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทศันคติของคนในสังคมไม่ได้

เปล่ียน แมว้า่สตรีในอาเซียนจะมีการศึกษา มีรายไดท่ี้ดีข้ึน เดินหนา้ขบัเคล่ือนความเป็นธรรมทางเพศ 

การขาดความรู้ มีความเหล่ือมล ้ าทางเพศ การขาดโอกาส ท าให้สตรีในอาเซียนจึงไม่เท่าเทียมกบัชาย 

การให้การศึกษามากท่ีสุดจึงจะช่วยให้ผูห้ญิงตระหนกัถึงสิทธิและบทบาทของตนเอง (สตรีอาเซียน

พร้อมรับ AEC หรือยงั)  

ในศตวรรษท่ี 19 หญิงไดรั้บการจา้งงานให้ท างานในไร่และในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บ

ค่าจา้งต ่ากวา่ชาย  ต าแหน่งผูน้ าหมู่บา้นเป็นชาย เป็นหวัหนา้ครอบครัว หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มี
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การกล่าวถึงความเท่าเทียมทางเพศ จ านวนสตรีท่ีเขา้มาปฏิบติังานในหน่วยงานราชการมีเพิ่มมากข้ึน

โดยเฉพาะหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน ในวฒันธรรมท่ีชายเป็นใหญ่ ชายยงัคงเป็นผูท่ี้อ  านาจ ต่อมา

ผูห้ญิงในอาเซียนได้รับการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศไทย และ

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จ านวนสตรีท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีสูงกว่าชายในระดับมัธยมศึกษา ในขณะท่ี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีจ านวนชายและหญิงท่ีส าเร็จการศึกษา

เท่ากนั (asiasociety.org/education/women_southeast-asia) 

 อวยพร เข่ือนแก้ว กล่าวว่า มีการสร้างกรอบความเป็นชายในสังคมเน้นเร่ืองภาวะผูน้ า และ

ความสามารถต่างๆ ในขณะท่ีกรอบของสตรีเนน้บทบาทหนา้ท่ีในบา้น ในการใหบ้ริการผูอ่ื้น และเล้ียง

ลูก ผูห้ญิงท่ีเดินตามกรอบของสังคมไดรั้บการช่ืนชมจากครอบครัว และสังคม สตรีจึงถูกจ ากดัใหอ้ยูใ่น

สถานภาพผูต้าม สตรีบางคนเขา้ถึงการพฒันาศกัยภาพน้อยกว่า และท าให้เป็นคนขาดความมัน่ใจ มี

ความกลวั ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น ไม่มีโอกาสท่ีจะเป็นผูน้ า ผูช้ายจึงควบคุมอ านาจ และการตดัสินใจในสถาบนั

หลกัๆ ของสังคม 

ลกัษณะความเป็นหญิงหรือชายลว้นแต่เกิดจากการฝึกอบรม ไม่วา่จะเป็นความอ่อนโยน ความ

เขม้แข็ง ภาวะผูน้ า การใส่ใจ ความอดทน และการเล้ียงดูบุตร คุณลกัษณะของชาย คือ พูดเสียงดงั ชอบ

น า ชอบทา้ทาย และชอบเส่ียง เด็ดเด่ียว เขม้แข็ง กา้วร้าว ลกัษณะของเพศหญิงคือ เป็นนกัฟังท่ีดี เป็นผู ้

ตาม อ่อนโยน เอาใจใส่ดูแลผูอ่ื้น ละเอียดอ่อน และสันติวธีิ  (อวยพร เข่ือนแกว้) 

เร่ืองที ่4 คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน มีดงัน้ี 

 Fook และ Sidhu (2009) ศึกษาเ ร่ือง “คุณลักษณะผู ้น าของครูใหญ่ท่ีมีความสามารถใน

สหพนัธรัฐมาเลเซีย” โดยการสัมภาษณ์ครูใหญ่สตรีท่ีไดรั้บรางวลัดา้นความสะอาด ความปลอดภยั และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้ ซ่ึงครูใหญ่สตรีผูน้ั้นระบุคุณลกัษณะของตนเองวา่ ประกอบดว้ย การ

มีความมัน่ใจ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน ขยนัหมัน่เพียร ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค เป็นคนอบอุ่น ดูแล

เอาใจใส่ผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้มีความสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน มีความเป็นมิตร มีความเมตตากรุณา และมีความ
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สุขุมเยือกเยน็ (Fook and Sidhu; 2009, p.112) ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2009 วรรณดี เกตแกว้ ศึกษาเร่ือง

คุณลกัษณะผูน้ าทางการศึกษาในบริบทภาคใตข้องประเทศไทย พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสตรีทาง

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (เห็นอกเห็นใจ) เขา้ใจผูอ่ื้น การ

ดูแลเอาใจใส่เอ้ืออาทร มีน ้าใจและห่วงใย ไวต่อความตอ้งการ กระตุน้ส่งเสริมบุคลากร เช่ือมัน่ในตนเอง 

และมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน (kedkaew 2009, 145-147 ) 

 Kelly (2011) ศาสตราจารยม์หาวิทยาลยัดรีเซล นักวิชาการผูศึ้กษาเร่ืองเพศภาวะ ศึกษาเร่ือง 

“ความเท่าเทียมของเพศด้านการศึกษา กรณีศึกษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม “ผูน้ าสตรีทาง

การศึกษาและการบริหารจดัการ” พบว่า คุณสมบติัของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวยีดนาม ไดแ้ก่ ความขยนัขนัแขง็ในการปฏิบติังาน การดูแลเอาใจใส่ มีความรับผดิชอบ การ

มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค ์(Kelly 2011, p.8) 

Noman, Hashim และ Abdullah (2017, 1-23) ศึกษาเร่ือง “การสร้างการประสานความร่วมมือ

และบุคลิกลกัษณะของครูใหญ่ท่ีน าความส าเร็จมาสู่โรงเรียนในพื้นท่ีทุรกนัดารในสหพนัธรัฐมาเลเซีย” 

เป็นการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

สัมภาษณ์ครูใหญ่ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และการสังเกต ผลการศึกษาพบวา่ บุคลิกลกัษณะและจุดแข็ง

ของครูใหญ่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีพบไดแ้ก่ ความ

เป็นมิตร ความเมตตา การดูแลเอาใจใส่และการคิดบวก การส่งเสริมสนบัสนุน ความอบอุ่น การเปิดใจ 

การรับฟัง ความอดทน ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี และการเป็นผูน้ าท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 

เป็นคุณลกัษณะท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

Dris (2012, 24-26) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความสามารถท่ีท าให้สตรีเป็นผูน้ าในโรงเรียน” 

ผูน้ าองคก์รคือผูท่ี้บริหารและพฒันารูปแบบองคก์ร คุณลกัษณะท่ีพบในตวัผูน้ ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จ

ขององค์กร ผูห้ญิงคือเสาหลกัของประเทศ ผูห้ญิงมีภาระ 2 ประการ คือ ภาระครอบครัว และภาระการ

เป็นครูใหญ่ก่อให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ และความร่วมมือ การเป็นครูใหญ่จึงเป็นเร่ืองทา้ทาย ครูใหญ่

สหพนัธรัฐมาเลเซียตามท่ีชุมชนคาดหวงั คือ เป็นผูท่ี้ดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ นิเทศการ

เรียนการสอน 
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สาธารณรัฐสิงคโปร์มีนกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวคุณลกัษณะผูน้ าหลายคน ไดแ้ก่ Foo; Nguyen; 

Wong และ Choy (2013) นักวิชาการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ศึกษาทบทวนคุณสมบติัรูปแบบ และ

บทบาทของครูใหญ่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระบุวา่ โดยทัว่ไปครูใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์มีคุณลกัษณะ มีความมัน่ใจในตนเอง เปิดใจรับฟังผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น สร้างแรง

บนัดาลใจในการปฏิบติังาน พวกเขายงัอา้งถึง Scott และ Low (cited in Foo, Nguyen, Wong and Choy, 

2013) ระบุคุณลกัษณะผูน้ า ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่ ให้ความสงสาร มีความทะเยอทะยาน และมองโลก

ในแง่ดี (Foo; Nguyen; Wong and Choy, 2013, p. 13 – 17) สอดคล้องกบัการศึกษาของ Low และ Lim 

(2008) นกัวชิาการของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เร่ือง “คุณลกัษณะการอ่อนนอ้มถ่อมตนเพื่อน าผลการศึกษา

ไปใช้ในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา” โดยพบองค์ประกอบยอ่ยของการอ่อนน้อมถ่อมตนตามการ

รับรู้ของผูบ้ริหารหรือผูน้ าสถานศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซ่ึงสามารถระบุองค์ประกอบของการ

อ่อนนอ้มถ่อมตน ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ตนเอง การเปิดใจรับค าแนะน า ความคิดเห็น ขอ้มูลป้อนกลบั ค า

วิจารณ์ เต็มใจเรียนรู้และรับฟัง และการยอมรับความผิด  (Low and Lim 2008, p.13)  ขณะท่ี Liu Qiang 

(p.12) ศึกษาเร่ือง ค่านิยมและความเช่ือของสาธารณรัฐสิงคโปร์ พบวา่ ชาวสิงคโปร์เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั 

Gaus (2011, 175 – 188) ศึกษาเร่ือง “สตรีกับการเป็นผูน้ าสถานศึกษา ปัจจยัท่ีท าให้ครูสตรี

ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในมากาสซาร์” เป็นการสอบถามจากครูและครูใหญ่

จาก 5 อ าเภอในเมืองมากาสซาร์โดยการส ารวจสังคมวฒันธรรมและอุปสรรคท่ีครูสตรีและครูใหญ่

เผชิญ พบวา่ ผูห้ญิงมีแรงบนัดาลใจในการเป็นครูใหญ่ท่ีมีจากแรงจูงใจภายในอยา่งแรงกลา้และมีความ

เช่ือวา่ตนเองมีความสามารถในการเป็นผูน้ า ส าหรับผูท่ี้เป็นครูใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ พวกเขาเรียนรู้

การปฏิบติังานของครูใหญ่คนก่อน เขา้อบรมภาวะผูน้ า และศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัแมว้่าจะประสบ

ปัญหาในการจดัสรรเวลาและเงิน กระบวนการเลือกครูใหญ่ควรมีการทบทวน ผูส้มคัรหญิงหรือชาย

ตอ้งเท่าเทียมกนัเพราะอุปสรรคท าใหค้รูสตรีทอ้แทใ้นการสมคัรเป็นครูใหญ่   

Sharma (2012, 2011) นกัวิชาการดา้นผูน้ าทางการศึกษาสหพนัธรัฐมาเลเซีย ศึกษาเร่ือง “การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบติัผูน้ าของครูใหญ่โรงเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน สหพนัธรัฐ

มาเลเซีย และประเทศอินเดีย และยงัได้ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะ คุณสมบติั และความสามารถของ

ครูใหญ่” ระบุคุณลกัษณะของครูใหญ่ท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศดงักล่าว มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
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บริหารจดัการตนเอง และมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน (Sharma 2012, p.538; 2011, p.3)  เม่ือปี ค.ศ.

2014 Manan ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะผู ้น าของครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศในสหพันธรัฐมาเลเซีย” พบว่า 

คุณลกัษณะของครูใหญ่ คือ การมีทศันคติบวกต่อการท างาน มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน และมี

ความเป็นมิตร (Manan 2014, p.126)  

ในขณะท่ี ประเทศบรูไนดารุสซาลาม Zakaria (2014) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบครูใหญ่ในโรงเรียน

ศาสนาและความสัมพนัธ์กับความส าเร็จด้านวิชาการในประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยการส่ง

แบบสอบถามไปยงัโรงเรียนศาสนา 15 แห่ง ในอ าเภอทูทง พบว่า ครูใหญ่ในโรงเรียนสอนศาสนา

อิสลามมีคุณลกัษณะ มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูอ่ื้น มีทศันคติเชิงบวก การเปิดใจรับฟังครู 

มีระเบียบวนิยัท่ีดี มีความสามารถในการแกปั้ญหา ส่งเสริมสนบัสนุนผูอ่ื้น เคารพตนเอง ปฏิบติังานดว้ย

ความสร้างสรรค์ มีความรอบรู้ ให้การช่วยเหลือครู ในขณะท่ีคุณลกัษณะดา้นการปฏิบติังาน ครูใหญ่

เป็นผูท่ี้มีความมัน่คงแน่นอน เขา้ใจผูอ่ื้น ยินดีรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น ดูแลเอาใจใส่ มีความซ่ือสัตย ์มี

ความยุติธรรมโดยปฏิบติัต่อครูอย่างเท่าเทียมกนั ยอมรับความเปล่ียนแปลง มีความเป็นมิตร เป็นผูท่ี้

เขา้ถึงไดง่้าย และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น (Zakaria 2014, p.115 - 116) 

 Low (2009) นกัวชิาการประเทศบรูไนดารุสซาลาม ศึกษาเร่ือง “ผูน้ าของโลก อะไรท่ีท าใหผู้น้  า

ในโลกประสบความส าเร็จในช่วงเวลาท่ีวุน่วาย” พบวา่ ผูน้  าท่ีมีลกัษณะมีความเป็นมิตร อ่อนโยน ดูแล

เอาใจใส่ มีเมตตา ปรับเปล่ียนไดไ้ว ใหค้วามสงสาร มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือไวว้างใจ

เป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จ  (Low, 2009 p.2-5)  ในปี ค.ศ.2011 Low ยงัไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติม เร่ือง 

“รูปแบบผูน้ าสหพนัธรัฐมาเลเซีย ตามการรับรู้ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม” พบคุณลกัษณะผูน้ า 

ไดแ้ก่ ความเป็นมิตร ความเมตตา มีความสามารถในการส่ือสาร มีความยุติธรรม ให้ความรักและความ

สงสาร การดูแลเอาใจใส่ การอ่อนนอ้มถ่อมตน และการให้ความเคารพ  (2011, p.18-30)  นอกจากน้ีใน

ปีค.ศ.2012 Low ยงัไดศึ้กษาเร่ือง “หลกัการส าคญัในการบริหารคนตามการรับรู้ของประเทศบรูไนดา

รุสซาราม” โดยการสัมภาษณ์ขา้ราชการพลเรือนของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 34 

คน พบคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารควรมีในการบริหารคนของผูบ้ริหารสถานประกอบการขนาดเล็ก คือ 

ความน่าเช่ือถือ ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ ความสุจริต การรับฟัง ความรักและการเอาใจใส่ 

การมีไหวพริบ ความรับผดิชอบ และมีความรู้  
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นักวิชาการสหพนัธรัฐมาเลเซีย Mohamad (2009) ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมและผูน้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีเป็นตน้แบบของสหพนัธรัฐมาเลเซีย” ระบุว่า คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 

ไดแ้ก่ ยอมรับในความหลากหลายของเช้ือชาติ มีความรับผิดชอบ เป็นผูท่ี้ไวว้างใจได ้มีความมุ่งมัน่ใน

การปฏิบติังานสูง ให้ความยุติธรรมต่อทุกเช้ือชาติ มีความมัน่ใจในตนเองสูง เป็นผูท่ี้มีความยืดหยุ่น มี

ความซ่ือสัตย ์สุขุมรอบคอบเม่ือตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์วิกฤต และมีระเบียบวินยัสูง (Mohamad, 2009, 

p.140)  

 Roffey (2012) ศึกษาเร่ือง “เสียงแห่งเหตุผล การระเบิดของวฒันธรรมและบทบาททางเพศของ

ผูน้ าทางธุรกิจในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์” พบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารสตรี ไดแ้ก่ ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต การไวต่อความรู้สึก มีความแน่นอน มีความเมตตาสงสาร มีความมัน่ใจในตนเอง เป็นคน

ใจเยน็ แสดงออกอยา่งเหมาะสม ปฏิบติังานอยา่งสร้างสรรค์ ไม่ยอ่ทอ้ มีสัญชาตญาณ และมีสติปัญญา

เฉลียวฉลาด  (2012, p.15-16) ในขณะท่ี Fernando และ Preudhikulpradab (2011) ศึกษาเร่ือง ผูน้ าใน

บริบทของอาเซียน (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย) โดยการส่งแบบสอบถามทางส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ผูน้  าของประเทศไทยและอาเซียนเนน้การเอาใจใส่ ให้ความห่วงใย ช่วยเหลือและ

แนะน าผูอ่ื้นให้กา้วหน้า แสดงความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูอ่ื้น มีความเขา้ใจในความตอ้งการ

ของผูอ่ื้น ให้ความสงสาร มีความเห็นอกเห็นใจ มีความอบอุ่น ให้ความเคารพผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

มีความเมตตา มีความเช่ือมัน่ และมีความรับผิดชอบ คุณลกัษณะดงักล่าวเป็นหวัใจของการเป็นผูน้ าทั้ง

ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย (2011, p.1-4)  

 Tjahjono (2008, p.3-4) ศึกษาเร่ือง “ความท้าทายของผู ้จ ัดการสตรีในองค์กรธุรกิจต่อการ

แข่งขนัธุรกิจในโลก” ซ่ึงเป็นการศึกษา ค่านิยม และทศันคติของผูจ้ดัการสตรีในองค์การธุรกิจของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พบว่า ผูจ้ดัการสตรีมีคุณลกัษณะแตกต่างจากผูจ้ดัการชาย คือ ผูจ้ดัการสตรีมี

สัญชาตญาณ เต็มใจรับฟังผูอ่ื้น ใส่ใจในรายละเอียด ปรากฏตวัอยา่งสง่าผา่เผย มีความเห็นอกเห็นใจ มี

ความสามารถปฏิบติัภารงานไดห้ลายอยา่ง มีความเป็นมิตร ใส่ใจกบัความรู้สึกของผูอ่ื้น ไวต่อความรู้สึก 

เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าท่ีดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในงานท่ีตนปฏิบติั เขา้ใจและเปิดใจรับฟังผูอ่ื้น (2008, 

p.3 - 4) นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย Suryani (2014) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ า

ในสาธารณอินโดนีเซีย โดยการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มผูจ้ดัการและพนกังานจ านวน 127 คน 
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พบคุณลกัษณะผูน้ า ไดแ้ก่ ความกลา้ การมีระเบียบวินยั เป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือไวว้างใจได ้มีความสุจริต กลา้

เผชิญกบัความลม้เหลว มีความยืดหยุน่ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน มีความตอ้งการการเปล่ียนแปลง 

ยนิดีเปิดรับส่ิงใหม่ ตระหนกัรู้ตนเองสามารถรู้จุดดอ้ยและจุดเด่นของตนเองในการน ามาบริหารจดัการ

องคก์ร สามารถควบคุมตนเอง มีความอดทนต่อความเครียด ให้การสนบัสนุนผูอ่ื้น มีความโปร่งใสใน

การปฏิบติังาน มีไหวพริบ ไวต่อวฒันธรรม ส่ือสารโดยการเดินไปรอบๆ เปิดใจรับฟังผูอ่ื้น การส่ือสาร

อยา่งเหมาะสม และมีทศันคติบวกต่อวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (2014, p.29-31) 

Low, Zain และ Ang (2012, 594 – 602) ศึกษาเร่ือง “หลกัการส าคญัในการบริหารคน: การรับรู้

ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ขา้ราชการพลเรือน ลูกจา้ง

ในบริษทัขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศบรูไนดารุสซาลาม พบวา่ ขา้ราชการพลเรือน และลูกจา้ง

ตอ้งการให้ผูบ้ริหารบริหารพวกเขาดว้ยการรับฟังค าแนะน า ส่ือสารกบัพวกเขาไดทุ้กที เป็นผูท่ี้เขา้ถึงได้

ง่าย การบริหารจดัการโรงเรียนตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริต ให้ความรักความห่วงใย มีความเฉลียวฉลาด เขา้ใจ

ผู ้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ไม่ต าหนิผู ้ใต้บังคับบัญชา มีความรอบรู้ ท าให้บุคลากรมั่นใจในตัว

ผูบ้งัคบับญัชา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เน่ืองจากประเทศบรูไนดารุสซาลามปฏิบติัตามวฒันธรรมมาเลย์

และเป็นชาวมุสลิมจึงตอ้งการใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติักบับุคลากรเหมือนคนในครอบครัว 

Silong และ  Hassan (2009, 139 – 147) ศึกษา เ ร่ือง  “การมี ส่วนร่วมและผู ้น า ชุมชนท่ี มี

ประสิทธิภาพในสหพนัธรัฐมาเลเซีย” เป็นการอภิปรายผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจากทฤษฎีต่างๆ เร่ิมจาก

การศึกษาทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพของชุมชนมีคุณลกัษณะ ยอมรับทุกเช้ือชาติ 

รับผิดชอบ เช่ือใจได้ มุ่งมัน่สูง ซ่ือสัตย์ ยุติธรรมต่อทุกเช้ือชาติ มีความมัน่ใจสูง ยืดหยุ่นได้ ไม่ต่ืน

ตระหนกเม่ือเผชิญวกิฤต มีระเบียบวนิยัสูง 

 นอกจากน้ีศาสนาพุทธท าให้ผูอ้ยูใ่นประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนใหญ่มีคุณลกัษณะเด่นคือ 

เป็นผูท่ี้มกัจะให้ความสงสารผูอ่ื้น มีความเมตตา ให้การเคารพผูอ่ื้น มีความอดทนสูง ให้อภยัผูอ่ื้น มี

จริยธรรม ควบคุมอารมณ์ไดดี้ ใหค้วามรักและความเคารพต่อครอบครัว มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อ่อนนอ้ม

ถ่อมตน มีความขยนัขนัแข็ง ให้ความเคารพผูอ้าวุโส มีความอดทนไม่ย่อทอ้ ท างานหนกั ตั้งใจศึกษา   

เล่าเรียน เช่ือในกฎระเบียบ  มีความมั่นคงแน่นอน ใจเย็น พูดเบา อ่อนโยน เปิดใจ ยิ้ม มีความ               
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โ อ บ อ้ อ ม อ า รี  แ ล ะ แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง เ ป็ น มิ ต ร  สุ ภ า พ  ก ล้ า ห า ญ  (Jeffrey Hays : 

http://factsanddetails.com/asian/cat62/sub407/entry-2822.html)  

ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพเช่นกนั ซ่ึง

คุณลักษณะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร การท่ีสถานศึกษามีผูบ้ริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพเป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาสถานศึกษาแห่งนั้นให้ประสบความส าเร็จ (Fook and 

Sidhu, 2009; p.106) สอดคลอ้งกบั Colbert, Judge, Choi และ Wang (2012, p.670) กล่าววา่ คุณลกัษณะ

มีอิทธิพลต่อการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ผูท่ี้เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพมีเพียงชายเท่านั้นใช่ไหม จาก

การศึกษาของ Trididad และ Normore (2004, p.575) เร่ือง ผูน้ าและเพศภาวะ พบว่า คุณลกัษณะของ

ผูน้ าสตรีมิไดมี้ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ผูน้ าชายเพียงแต่คุณลกัษณะผูน้ าของแต่ละเพศแตกต่างกนั 

จากการศึกษาบทความ ต ารา งานวิจยั และวารสารทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เร่ือง

คุณลักษณะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษาของนักวิชาการต่างๆ และศึกษาภาระงานท่ีผู ้บริหาร

สถานศึกษาตอ้งรับผิดชอบเอกสาร ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Andrew J. Dubrin (2013) Adeniyi W.O. (2014) 

ผูว้จิยัไดจ้  าแนกคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

และคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 2) 

คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) 3) คุณลักษณะด้านสังคม 

(Sociability Traits) คุณลกัษณะผูน้ าทั้ง 3 ดา้น รายละเอียดมีดงัน้ี  

 จากกรอบการวิจยั ผูว้ิจยัก าหนดให้คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (general personality 

traits) เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน เน่ืองจากการเป็นผูบ้ริหารตอ้งสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจให้ผูป้กครองหรือผูท่ี้มี

ความส่วนได้ส่วนเสียซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีคาดหวงัจากสถานศึกษาสูง Trididad and Normore (2004, 

p.800) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเผชิญกบัความซบัซ้อน นกัเรียนเป็นคนรุ่นใหม่มีความตอ้งการสูง

กวา่ในอดีต การศึกษาคุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบังาน (task – related traits / work – related traits) 

เพราะองคก์รทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รในภาคธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้

ตอ้งการผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลากรในการปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือแผนกล

http://factsanddetails.com/asian/cat62/sub407/entry-2822.html
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ยุทธ์ขององค์กรท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงได้ก าหนดคุณลักษณะด้านน้ีเป็นคุณลักษณะหน่ึงท่ีผูว้ิจ ัย

ท าการศึกษา ในขณะท่ีคุณลักษณะด้านการเข้าสังคม (sociability traits) การเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีภารกิจในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร การท่ีผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารจะประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษาได้นั้น บุคลากร ผูป้กครอง นักเรียน 

ชุมชน และผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นบุคคลท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานนั้นๆ 

ประสบความส าเร็จดงันั้นผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลดงักล่าว ดงันั้นการมีคุณลกัษณะ

ดา้นการเขา้สังคมจะส่งผลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจากการศึกษาของ Belfield, C. 

R. and H.M. Levin, H.M. (2007); Barton, Paul E. (2003); Jeynes, W.H. (2003; p.212 – 218) พบวา่ การ

ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท าให้สถานการณ์การออกจากโรงเรียนกลางคนั

ลดลง ส่งผลต่อการสนบัสนุนและสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัเรียนทุกเช้ือชาติประสบความส าเร็จในการ

เรียนเพิ่มมากข้ึน (สมาคมการศึกษาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา, 2008) ซ่ึงคุณลกัษณะทั้ง 3 ดา้น 

ท่ีท าการศึกษามีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 4.1 คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) บุคลิกลกัษณะทัว่ไป

คือ ส่ิงท่ีสังเกตเห็นทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอกของการปฏิบติังานซ่ึงบุคลิกลกัษณะทัว่ไป

สัมพันธ์กับความส าเร็จ และความพึงพอใจในการท างาน (Dubrin, 2013) มีผู ้ให้ความหมายของ

บุคลิกลกัษณะ ไวด้งัน้ี 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานพ.ศ.2013 ให้ความหมาย บุคลิกลกัษณะว่า หมายถึง สภาพ

นิสัยจ าเพาะของคน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2013 น.531)  

 Farsani และคณะ (2013) ให้ความหมายของบุคลิกลักษณะว่า บุคลิกลักษณะเป็นรูปแบบ

ความคิด ความรู้สึกหรือการแสดงออกของแต่ละคน เป็นรูปแบบของบุคลิกลักษณะท่ีบ่งบอกถึง

ปัจจยัพื้นฐานของบุคลิกภาพท่ีรวมถึงอารมณ์ ทศันคติ และพฤติกรรมของคน 

 Eysenck (1970) กล่าววา่ บุคลิกลกัษณะเป็นองคป์ระกอบของบุคคลท่ีค่อนขา้งมัน่คงและถาวร 

เป็นคุณลกัษณะ นิสัย ความฉลาด และร่างกายท่ีก าหนดการปรับตวัของเขาใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 ดงันั้น บุคลิกลกัษณะทัว่ไป คือ คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีเป็นรูปแบบความคิด ความรู้สึก 

หรือการแสดงออกของแต่ละคนท่ีช่วยให้เราสามารถท านายได้ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบติัตนอย่างไรใน

สถานการณ์นั้นๆ 

 จากการศึกษาของ Dubrin (2013) ระบุบุคลิกลักษณะทั่วไปว่า ประกอบด้วย ความอบอุ่น 

(warm) ความมัน่ใจในตนเอง (self-confidence) การอ่อนนอ้มถ่อมตน (humility/human) ความไวว้างใจ 

(trustworthy) และการมองโลกในแง่ดี (optimistic) การแสดงออกอย่างเหมาะสม (assertiveness) และ

ความกระตือรือร้น (enthusiasm)  Zhang นกัวิชาการอีกท่านยงัพบวา่ บุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การมีอารมณ์ขนั (sense of humor) Qiang (2007, p.12) นกัวชิาการชาวสิงคโปร์

ศึกษาเร่ือง “ค่านิยมหลกัและความเช่ือของประเทศสิงคโปร์” พบว่า คุณลกัษณะหน่ึงของชาวสิงคโปร์ 

คือการเป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั (modesty) Fook และ Sidhu พบว่า คุณลกัษณะผูน้ าของครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศใน

สหพนัธรัฐมาเลเซียคือ การมีความมัน่ใจในตนเอง (self-confidence) การไม่ถือตวั (modesty) มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน (humility/humble) มีความสุภาพอ่อนโยน (gentle and polite) เป็นคนอบอุ่น (warm) 

การะประนีประนอม (compromise) และมีความสุขุมเยือกเย็น (calm and cool) ในขณะท่ี Pushpanhan 

ศึกษาเร่ือง รูปแบบผูน้ าอาเซียนในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ความมัน่ใจในตนเอง (self-confidenc) การ

ปรับเปล่ียนไดไ้ว (resilience) และความสุจริต  (integrity) ซ่ึงคุณลกัษณะต่างๆ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  4.1.1 ความอบอุ่ น  (warmth) Ross and Hendry (cited in greenature, 2008)  ระบุว่ า 

ความอบอุ่นเป็นคุณลกัษณะท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการผูน้ าหรือผูบ้ริหารมีบุคลิกลกัษณะอบอุ่น การ

เป็นผูน้ าท่ีมีลกัษณะอบอุ่นท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกว่าผูน้ าของพวกเขาเป็นผูท่ี้พวกเขาพึ่งพาได ้เพศ

หญิงเป็นเพศท่ีท าให้ผูพ้บเห็นเกิดความอบอุ่นเพราะสตรีมีความเป็นกนัเองกบับุคลากร และบุคคลท่ี

ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยท าให้ผูท่ี้อยูใ่กลมี้ความเช่ือมัน่ มีผูก้ล่าววา่ การท่ีความอบอุ่นเป็นคุณลกัษณะ

ของผูบ้ริหารสตรีเน่ืองมาจากการมีสัญชาตญาณความเป็นแม่ท่ีให้ความอบอุ่นแก่บุตร นอกจากน้ี

บุคลากรตอ้งการผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นท่ีพึ่งพิงขณะท่ีเขาเกิดปัญหา ดงันั้น การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารมี

ลกัษณะอบอุ่นจะท าให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบติังานเพราะผูน้ าของเขาสามารถพึ่งพาไดใ้นยาม

ท่ีเขามีปัญหา สอดคล้องกับ Park (1996); Osland, Snyder and Hunter, (1998) McCare, (2001); Costa 

(cited in Tania Carison Reis, 2015, p.15) Eagly และ  Carli (2007) Harris et al. (2002 cited in Angella, 

http://greenatue.exteem.com/page)%20ระบุ
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2008, p.37) Cuddy และคณะ กล่าวว่า การท่ีผูน้ าจะมีอิทธิพลเหนือบุคลากรได้นั้นมาจากการท่ีผูน้ ามี

ลกัษณะอบอุ่น นอกจากน้ี Taormina และ Selvarajah (2005) พบว่า ผูน้  าท่ีดีเลิศของชาติต่างๆในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนคือ การมีความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่น นอกจากน้ีคุณลักษณะของชาวอาเซียนในหลาย

ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นตน้ 

Noman, Hashim และ  Abdullah (2017, 2660 – 2665) พบว่า คุณลักษณะท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ

โรงเรียนรัฐบาลของสหพนัธรัฐมาเลเซียท่ีตอ้งด้ินรนต่อสู้ ครูใหญ่จึงมีคุณลกัษณะเป็นคนท่ีอบอุ่น  

4.1.2 การปรับเปลี่ยนตนเองได้ไว (resilience) Lam (2006); Madesen (2008); Seibert 

et al. (2001); Wolerton และ  Gmelch (2002); Greenberg (2009 cited in Mara Swan, p.1); และ Lyman 

et al. (2009 cited in Ngan Thi Thay Le, 2011, p.13) กล่าวถึง ความส าคญัของการปรับเปล่ียนได้ไวว่า 

เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะท่ีท าให้สตรีเขา้ถึงต าแหน่งสูงได ้ท าให้องคก์รหรือสถาบนับรรลุวตัถุประสงค์ 

Cheng (2009, p.1) ยงักล่าวอีกว่า การปรับเปล่ียนได้ไวเป็นคุณลักษณะท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีบริหาร

องคก์รต่างๆในบริบทอาเซียน นอกจากน้ี J Lekganyane (2006) ระบุวา่ การปรับเปล่ียนตนเองไดไ้วเป็น

คุณลักษณะหน่ึงท่ีน ามาใช้ในการพฒันาผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือผูน้ าเผชิญกับอุปสรรคในการ

ปฏิบติังาน ผูน้ าอาจจะหาทางออกหรือปรับเปล่ียนตนเองเพื่อใหผ้า่นพน้วกิฤตนั้นไปได ้ ก า ร

ปรับเปล่ียนตนเองไดไ้วมาจากการท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี (optimistic) หรือการมี

ทศันคติในเชิงบวก (positive attitude) Day และคณะ (2001, p.34) กล่าวว่า ผูท่ี้มองโลกในแง่ดีคือผูท่ี้มี

ศกัยภาพท่ีจะเจริญกา้วหนา้ และสามารถพฒันาได ้นอกจากน้ี ดร.ประวิทย ์อิทธิเมฆินทร์ เขียนหนงัสือ

เร่ือง “ผูน้ าเต็มร้อย” ระบุวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสามารถสร้างก าลงัใจไดด้ว้ยการมองปัญหาเชิงบวก การ

มองโลกในแง่ดีท าให้เกิดความมัน่ใจน าไปสู่การประสบความส าเร็จ หากผูน้ ามองโลกในแง่ร้าย 

บุคลากรไม่ศรัทธาในตัวผูน้ าเพราะผูน้ าท่ีมองโลกในแง่ร้ายเน่ืองจากผูน้ าจะไม่กล้าเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลง ไม่เช่ือมัน่ในตวับุคลากร ในขณะท่ีผูน้ าท่ีมองโลกในแง่ดีจะเช่ือวา่บุคลากรสามารถเผชิญ

ต่ออุปสรรคได ้พวกเขาจะหาวธีิการแกปั้ญหาจนกระทัง่ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด

ไว ้นอกจากน้ี เม่ือผูน้ าเป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดีประสบกบัความลม้เหลว พวกเขาสามารถลุกข้ึนยืนได้

อย่างรวดเร็ว ปฏิบติังานต่อไปได ้มีความเช่ือว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์ คาดว่าการเปล่ียนแปลงจะน าไปสู่

อนาคตท่ีดีกว่า (พรุ่งน้ีย่อมดีกว่า) (Golemanj, 2002, น.4) ผูน้  าท่ีมองโลกในแง่ดีมกัจะมีอารมณ์ขัน 
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(Sense of humor) การมีอารมณ์ขนัเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบติังานให้เกิดข้ึนภายในองค์กร

หรือสถาบันเพราะผูท่ี้มีอารมณ์ขันมักเป็นผูท่ี้ผูอ่ื้นมีปฏิสัมพนัธ์ด้วยอย่างมีความสุข ปัจจุบันการ

บริหารงานในสถานศึกษาเผชิญกับความต้องการของสังคมสูง ผู ้น ามักจะคิดแต่เร่ืองงานท าให้

บรรยากาศภายในองค์กรตึงเครียดแต่หากผูน้ ามีอารมณ์ขนับ้างท าให้ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความ

ใกลชิ้ดมากข้ึน บรรยากาศในการท างานก็จะผอ่นคลาย ลดความโกรธ ลดความขดัแยง้ ลดความเครียด 

ท าให้องค์กรเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้นอกจากน้ี การมีอารมณ์ขนัยงัสร้างบรรยากาศการท างาน

เป็นทีม ซ่ึงท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเดียวกนัตามท่ีก าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม ผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้ง

รู้จกัใช้อารมณ์ขนัให้ถูกเวลา ท าให้อารมณ์ขนัเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารงาน คุณลกัษณะการมี

อารมณ์ขนัจึงเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  4.1.3 การแสดงออกอย่างเหมาะสม (assertiveness) ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล ให้

ความหมายของการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็นท่ียอมรับของสังคมโดยไม่กา้วก่าย หรือล่วงละเมิด

สิทธิของผูอ่ื้นด้วยความสุภาพ ตรงไปตรงมา  ไม่ก้าวร้าว การแสดงออกอย่างเหมาะสม ช่วยให้การ

ปฏิบติัภาระงานลุล่วง ประสบความส าเร็จในการแสดงออกด้วยการพูดอย่างเหมาะสม ในขณะท่ี

นกัวิชาการผูศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้ า Dubrin; AJ.; Dalglish; C. และ Miller (2006) ระบุว่า การแสดงออก

อย่างเหมาะสมเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ  ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีตอ้งพูดอยา่งฉะฉาน 

ชดัเจน (articulation) Roffey (2012) ศึกษาเร่ือง “เสียงแห่งเหตุผล การระเบิดของวฒันธรรมและบทบาท

ทางเพศในผูน้ าทางธุรกิจของฟิลิปปินส์” พบวา่การส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดช้ดัเจนท าให้ประสบความส าเร็จ

ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานจนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

คุณลกัษณะน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีท่ีพึงมีเพราะผูน้ าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง

ส่ือสารกบับุคคลหลากหลายกลุ่ม เช่น บุคลากร นกัเรียน และผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่ือสารท่ีไม่

ชัดเจนหรือท าให้ผูอ่ื้นไม่เข้าใจในส่ิงท่ีพูด การส่ือสารล้มเหลว ท าให้ผูอ่ื้นไม่เข้าใจเจตนารมณ์ของ

ผูบ้ริหาร เช่น การส่ือสารกบับุคลากรไม่ชดัเจนจะท าให้ผลการปฏิบติังานไม่เป็นดงัท่ีคาด หรือหากเป็น

การส่ือสารกบัผูป้กครอง ผูท่ี้เป็นส่วนไดส่้วนเสีย หรือผูท่ี้สนบัสนุนสถานศึกษา ผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บ

ความร่วมมือ การบริหารจดัการองคก์รจะเต็มไปดว้ยความยากล าบาก นอกจากน้ีการพูดยงัเป็นการสร้าง

ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ าเป็นคุณลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีมีต่อผูน้ า การส่ือสารกบับุคลากร 
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เช่น การส่ือสารเร่ืองแผนปฏิบติังาน ผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้ส่ือสารในส่ิงท่ีตอ้งการไดช้ดัเจนตอ้ง

มีความมัน่ใจในตนเอง (self – confidence) Daft (2005) กล่าวถึงความมัน่ใจในตนเองว่า เป็นการรรับรู้

เชิงบวกในความสามารถของตนเองในการตดัสินใจ และการพฒันาความคิด ขณะท่ี Yulk (2006) กล่าว

วา่ ความมัน่ใจในตนเองช่วยให้มนุษยพ์ฒันาความเป็นผูน้ า ช่วยให้แต่ละบุคคลมีความมัน่ใจในทกัษะ

ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของตน กระตุน้ให้สร้างการมีอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และเหมาะสม ท าให้เช่ือวา่การตดัสินนั้นท าให้เกิดความแตกต่าง (อา้งใน Sage Publication, Inc. 2001) 

หากกล่าวถึงคุณลกัษณะความมัน่ใจในตนเอง คนจ านวนไม่น้อยท่ีมกัจะกล่าวว่า สตรีเป็นเพศท่ีไม่มี

ความมัน่ใจในตนเองจึงเป็นเหตุประการหน่ึงท่ีสตรีไม่ค่อยได้รับการเล่ือนต าแหน่งให้เป็นผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารดว้ยความคิดท่ีว่า สตรีไม่มีความมัน่ใจในตนเองไม่เหมาะท่ีจะเป็นผูน้ า Lynch (1990) ระบุว่า 

การเป็นผูน้ าสตรีตอ้งเรียนรู้ท่ีจะก้าวขา้มอุปสรรค พวกเขาตอ้งรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถและท า

หน้าท่ีดว้ยความมัน่ใจ (Lynch cited in Angela Mosley Smith, 2008, p.36) นอกจากน้ี Kirkpatrick และ 

Locke (1991, p.54) ยงักล่าวถึงความมัน่ใจในตนเองวา่ มีเหตุผลหลายประการท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งมี

ความมัน่ใจในตนเอง เน่ืองจากงานของผูน้ าหรือผูบ้ริหารเป็นงานท่ียากตอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีตอ้ง

รวบรวมและมีขั้นตอน มีปัญหาให้แกต้ลอดเวลา และมีเร่ืองท่ีตอ้งให้ตดัสินใจมากมาย และผูบ้ริหาร

ตอ้งโนม้นา้วให้บุคลากรปฏิบติังานให้ส าเร็จ ตอ้งเอาชนะความลม้เหลว  เส่ียงท่ีตอ้งเผชิญกบัความไม่

แน่นอน ไม่แน่ใจ ผูน้ าจึงตอ้งแสดงออกถึงความมัน่ใจในตนเองให้บุคลากรหรือผูท่ี้ผูน้  ามีปฏิสัมพนัธ์

ด้วย เช่น ชุมชน ผูป้กครอง หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษารับรู้ว่าผูน้  ามีความมัน่ใจ 

บุคลากรจึงเต็มใจท่ีจะเป็นผูต้ามหรือเช่ือมัน่ในองค์กรท่ีผูน้ านั้นรับผิดชอบในบริหารงาน การท่ีผูน้ า

แสดงถึงความไม่มัน่ใจจะท าใหบุ้คลากรขาดความเช่ือมัน่จะส่งผลเสียต่อการปฏิบติังาน งานเหล่านั้นจะ

ไม่บรรลุผลหรือไม่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ Ainura (2007, p.14) กล่าวว่า หากผูน้ ามีความมัน่ใจใน

ตนเองสูงผูต้ามจึงจะเช่ือถือ จะท าให้ผูต้ามปฏิบติังานไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์Bolklen และ Colemen 

(1980, 2001, 2002, 2005; cite in Bertocci, p.25); Vature (2001) กล่าวถึง ความมัน่ใจวา่ ความมัน่ใจเป็น

คุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูป้ระสบความส าเร็จ หากผูใ้ดขาดความมัน่ใจในตนเองก็ไม่สามารถก้าวสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีความมัน่ใจยงัท าใหผู้บ้ริหารสามารถสร้างอิทธิพลเหนือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

การปฏิบติัภาระงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้และผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา

เกิดความไวว้างใจ 
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4.1.4 ความไว้วางใจ (trustworthines) หมายถึง การท่ีบุคคลเป็นผูท่ี้เช่ือถือได ้มีความ

รับผิดชอบ สามารถไวว้างใจได ้(Collins English dictionary) ความไวว้างใจเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีท า

ให้องคก์รประสบความส าเร็จ ผูน้  าท่ีไม่สามารถท าให้บุคลากรไวว้างใจไดจ้ะท าให้พวกเขาไม่ซ่ือสัตย ์

หรือไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนบัสนุนเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน สอดคลอ้งกบั Sukumari (2013 : 

130 -131) ศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพของการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เพื่อการสร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยืนในประชาคมอาเซียน” ระบุวา่ หากประชาชนไม่ไวว้างใจในตวัผูน้ า พวก

เขาก็จะไม่ปฏิบติัตามผูน้ าและแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวก้็จะไม่บรรลุผลส าเร็จ แต่การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหาร

ก่อให้เกิดความไวว้างใจไดน้ั้น  คนึงนิจ (2010) ระบุวา่ ความไวว้างใจหรือความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารจะเกิดข้ึนได้เม่ือผูน้ าหรือผูบ้ริหารผูน้ั้นมีความซ่ือสัตย์สุจริต Sarros, Cooper และ Santora 

(2011, p.80) ยืนยนัวา่ ความซ่ือสัตยเ์ป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผูน้ า และเป็นคุณลกัษณะท่ีน าไปสู่

ความส าเร็จของผูน้ าหรือผูบ้ริหาร Ermast (อา้งใน ประคลัภ์  ปัณฑพลงักูร, มีนาคม 2, 2015) กล่าวถึง

ความส าคญัของความซ่ือสัตยว์า่ เป็นคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีนกัวิชาการมกัจะระบุเป็นคุณลกัษณะแรกๆ 

คือ ผูน้ าตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น นัน่คือ ไม่วา่ผูน้  าหรือผูบ้ริหารพูดส่ิงใดแลว้ตอ้ง

ปฏิบติัตามท่ีพูดไว ้สัญญาเป็นสัญญา สอดคลอ้งกบัส านกัพิมพ ์Sage (Sage Publication Inc. 2011, p.45) 

และ Pielstice (1998); Kouzes และ Posner (1999, 2002) รวบรวมแนวคิด คุณลกัษณะผูน้ า ระบุวา่ ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตสร้างความเช่ือมัน่จากผูอ่ื้นเพราะผูบ้ริหารจะท าในส่ิงท่ีเขาพูดและพูดในส่ิงท่ีเขาท า จาก

การศึกษาของ Purkey และ Swigel, (2003, p.12) ยงักล่าวอีกวา่ การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะศรัทธาในผูน้ า

หรือผูบ้ริหารนั้น พวกเขาตอ้งมีความซ่ือสัตย์ (honesty and integrity) องค์กรท่ีขาดความศรัทธาหรือ

ไวว้างใจในตวัผูน้ าหรือผูบ้ริหารจะท างานเป็นทีมไม่ได้ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติังานไม่สามารถบรรลุ

เป้าหมายขององค์กรเน่ืองจากองค์กรปัจจุบนัการปฏิบติังานในองค์กรเป็นการท างานเป็นทีม รวมทั้ง

สถาบนัการศึกษาก็ตอ้งการการปฏิบติังานเป็นทีมเช่นกนัซ่ึงท าให้การปฏิบติังานในองคก์รเป็นไปดว้ย

ความราบร่ืน  

4.1.5 ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีความสุขุมเยือกเย็น  (cool and calm) บางคนกล่าวว่าสตรีมกัเป็น

เพศท่ีควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได ้เม่ือเกิดอะไรข้ึนมกัจะตกใจ แต่จากการศึกษาของ Fook และ Sidhu 

(2009) โดยการสัมภาษณ์ครูใหญ่ท่ีไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารดีเด่นของสหพนัธรัฐมาเลเซีย พบว่าครูใหญ่
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สตรีผูน้ั้นมีความสุขุม (Fook and Sidhu, 2009, p.112) แสดงให้เห็นว่าสตรีท่ีเป็นผูน้ าสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสุขุม สอดคลอ้งกบันกัวิชาการบางคนกล่าววา่ ผูน้ าท่ีมีความสุขุมเยือก

เยน็แมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ร้ายแรง ท าให้ผูบ้ริหารสตรีใจเยน็ไดภ้ายใตแ้รงกดดนั และท าให้

บุคลากรทุกคนปฏิบัติไปตามแนวทางท่ีวางไวแ้ม้ว่าจะเกิดเร่ืองยุ่งยาก จากบทความหน่ึงกล่าวว่า 

“จุดเด่นท่ีผูน้ าสตรีควรภูมิใจ คือการรับมือกบัสถานการณ์ยุง่ยากดว้ยความสุขมุเยอืกเยน็” 

4.1.6 การประนีประนอม (compromise) Growe และ Montgomery (cited in Osumbah, 

2010, p.60) และ McCare และ Costa (1987, 1992) ระบุว่า คุณลกัษณะของผูน้ าสตรีท่ีแตกต่างจากผูน้ า

ชาย คือ ผูน้ าสตรีเป็นผูน้ าท่ีมีคุณลักษณะประนีประนอมในการบริหารสถานศึกษาท าให้ผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ลดความ

ขดัแยง้ สร้างบรรยากาศความเป็นมิตรในการปฏิบติังาน 

4.1.7 การไม่ถือตัว (modesty) คุณลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นว่าผูน้ าเป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั คือ

การเป็นผูท่ี้อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพอ่อนโยน การไม่ถือตวั คือ การไม่เป็นคนเย่อหยิ่ง จองหอง ไม่ถือ

ตน หรือวางตนเหนือผูอ่ื้น ผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้อ่อนนอ้มถ่อมตน (humility/humble) การอ่อน

นอ้มถ่อมตนเป็นบุคลิกลกัษณะท่ีมีอยูใ่นวฒันธรรมอาเซียนจึงมีการพฒันาผูน้ าทางการศึกษาให้เป็นผูท่ี้

มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน สอดคลอ้งกบัการศึกษาโดย Low และ Low (p.2) เร่ือง “การอ่อนนอ้มถ่อมตน

เป็นแนวคิดในการพฒันาผูน้ าทางการศึกษาตามการรับรู้ของประเทศสิงคโปร์” พบว่า การอ่อนน้อม

ถ่อมตน มีลกัษณะ 5 ประการ คือ การตระหนกัรู้ตนเอง คือ การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารรู้วา่ตนเองเป็นใคร มี

จุดดอ้ยและจุดเด่นอะไร ขอ้จ ากดัในความสามารถของตนเองวา่มีอะไร และขอใหผู้อ่ื้นช่วยเหลือในดา้น

ใด การเป็นผูน้ าเป็นผูท่ี้ไม่ถือตนมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนแลว้ ผูน้ ายงัเป็นผูท่ี้มีความสุภาพอ่อนโยนอีก

ด้วย สตรีเป็นเพศท่ีมีความสุภาพอ่อนโยน (polite and gentle) ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีท าให้ผูน้ าสตรี

ประสบความส าเร็จในการเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nurdiana (2011, p.176) 

เร่ือง “สตรีกบัผูน้ าสถานศึกษา ปัจจยัของครูสตรีในการเป็นผูบ้ริหารของโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง

มาการ์ซา สหพนัธรัฐมาเลเซีย” (อา้งถึง Blackmore, 2002) โดยระบุวา่ ผูน้  าสตรีมีความอ่อนโยน ความ

อ่อนโยนเป็นคุณลักษณะท่ีเหมาะกับการเป็นผู ้น าสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพพึงมีเพราะเป็น

คุณลกัษณะท่ีสามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการจดัการเรียนการ
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สอนท าให้ได้รับความร่วมมือจากพวกเขาหรือผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากน้ีความสุภาพอ่อนโยนยงัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากรสร้างการท างานเป็นทีมซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะในการบริหารสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ 

 4.1.8 การปฏิบติังานผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น 

(enthusiasim) Lussier และ  Achua (2004, p.38)  และ  Bateman และ  Snell (1999, p.411) กล่าวว่า                 

ความกระตือรือร้นเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีอย่างจริงจังและทุ่มเทให้กับการ

ปฏิบติังานอย่างเต็มก าลงัความสามารถเพื่อให้งานนั้นๆ บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงWyatt (1992) พบว่า 

ความกระตือรือร้นเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาท่ีท าให้ผูน้ าสตรีประสบ

ความส าเร็จ  

 เม่ือประมวลคุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ไปพบว่า ประกอบด้วย การแสดงออกอย่าง

เหมาะสมด้วยความมัน่ใจในตนเอง การไม่ถือตวัเป็นผูอ่้อนน้อมถ่อมตนมีความสุภาพอ่อนโยน การ

ไวว้างใจและความซ่ือสัตยสุ์จริต การประนีประนอม การปรับเปล่ียนไดไ้ว มองโลกในแง่ดีหรือการมี

ทศันคติในเชิงบวก การมีอารมณ์ขนั ความอบอุ่น ความสุขมุเยอืกเยน็  

 4.2 คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) เป็นคุณลกัษณะ

ด้านท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู ้น าหรือผู ้บริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 Dubrin (2013) ระบุ องคป์ระกอบของคุณลกัษณะดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานวา่ ไดแ้ก่ มี

ความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Flexibility and adaptability)  และมีความกล้า (courage) Cubillo, Funk 

(2004) ; Growe และ Montgomery (1999) ศึกษาเก่ียวกบัผูน้ าทางการศึกษา ระบุวา่ คุณลกัษณะผูน้ าสตรี

ทางการศึกษาท่ีสัมพนัธ์กบังาน คือ การมีความอดทน (patient/tolerance) นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการท่ี

ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะผู ้น าด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน เช่น Tjahjono (2008) ศึกษา

วรรณกรรมเก่ียวกบัผูจ้ดัการสตรีในอินโดนีเซีย พบวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีในประเทศอินโดนีเซียมี

ความใส่ใจในรายละเอียด (more detail to small things) ยินดีรับฟังผูอ่ื้น (willingness to listen) เฉลียว

ฉลาด (wise) เขา้ใจและเปิดใจ (understanding and open mind) (Tjahojono, 2008, 3-4) Fook และ Sidhu 
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(2009, 112) นกัวชิาการในกลุ่มประเทศอาเซียน ศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีใน

สหพนัธรัฐมาเลเซีย พบคุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน คือ ความขยนัขนัแข็ง (worked hard) 

ความอดทนและมีความเพียรพยายามไม่ยอ่ทอ้ (persistence and perseverance) มีความมุ่งมัน่ (determine 

person) นอกจากน้ี Suryani A.O. (2014) ยงัพบวา่ คุณลกัษณะของผูน้ าของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดแ้ก่  

คือ กล้าท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว (dare to fail) อดทนต่อความเครียด (stress-tolerance) ตระหนักรู้

ตนเอง (self-awarness) เฉลียวฉลาด (wise) เปิดใจ (open-mindedness) มีความกล้า (having courage) มี

ระเบียบวินยั (discipline) มีความยืดหยุ่น (flexible) ส่งเสริมสนบัสนุน (supportive) ในขณะท่ี Zakaria 

(2014) นกัวิชาการประเทศบรูไนดารุสซาลามพบวา่ ครูใหญ่ในโรงเรียนสอนศาสนามีคุณลกัษณะ เปิด

ใจ (open minded) สร้างแรงกระตุน้หรือส่งเสริมสนบัสนุน (encourage) มีความแน่นอน (firm) ยอมรับ

การเปล่ียนแปลง (willing to accept changes) ปฏิบติัต่อครูอยา่งเท่าเทียมกนั (treat every teacher equally) 

เตม็ใจรับฟัง (willing to listen) และมีระเบียบวนิยั (well discipline) ซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

  4.2.1 ความกล้า (dare/courage) การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรียงัมีจ  านวนน้อยกว่าชาย

เน่ืองจากผูค้นส่วนใหญ่มกัจะคิดวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีขาดความมัน่ใจในตนเอง อ่อนแอ ไม่มีความ

กลา้ จุกจิก ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแลว้มีสตรีจ านวนไม่นอ้ยท่ีมีความกลา้ เหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหาร แต่คนส่วนใหญ่คิดวา่สตรีไม่มีความกลา้จึงไม่ยอมรับผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรี นอกจากน้ีผูห้ญิง

ได้เล่ือนต าแหน่งยากกว่าผูช้ายเหตุก็มาจากการท่ีเช่ือว่าผูห้ญิงขาดความกล้า ในองค์กรบุคลากรไม่

ศรัทธาหรือเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารหญิงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการองคก์ร ดงันั้นคุณลกัษณะ

หน่ึงท่ีนักวิชาการกล่าวถึงในการเป็นผูน้ า คือความกล้า การเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งกล้าในเร่ือง

ใดบา้ง Fleenor และ Garner ระบุว่า ผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารตอ้งกลา้ท่ีจะรับผิดชอบ กลา้เส่ียง กลา้ริเร่ิมคิดส่ิง

ใหม่ และกลา้ริเร่ิมลงมือปฏิบติั (initiative) ความกลา้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ร ผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน การรีบฉกฉวยโอกาสนั้นๆ แสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริหารสตรีบริหารงานในเชิงรุก (proactive) ท่ีไม่ยอมน่ิงเฉยรอคอยให้โอกาสมาถึงก่อนจึงริเร่ิมลงมือ

ปฏิบติั ไม่ลงัเลกบัการขจดัความล่าชา้ของการท างาน พร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรค 

(Goleman, 2002, น.4) การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารไม่เป็นผูริ้เร่ิมลงมือปฏิบติัก่อน ผูต้ามก็จะไม่มีทิศทางใน

การปฏิบติัโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั Kirkpatrick และ 
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Locke (1991, p.51)  กล่าววา่ ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพจะบริหารงานในเชิงรุก คือ การเร่ิมลงมือปฏิบติัก่อน 

ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีท่ีมีความกลา้เลือกท่ีจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  

4.2.2 การมีความมุ่งมั่น (ambition and determination) Dubrin (2007) กล่าววา่ ความ

มุ่งมัน่ คือ การยึดติดภาระงาน ปรารถนาให้งานส าเร็จ ผูน้  าท่ีดีตอ้งปฏิบติัตามทิศทางท่ีเลือก และตอ้ง

ผลกัดนัตนเอง และผูอ่ื้นใหมุ้่งไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ีความมุ่งมัน่ยงัหมายถึง การตั้งใจท่ีจะท า

อะไรอยา่งแน่วแน่จนกระทัง่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แมว้า่จะพบกบัอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ผูน้ า

มีความอดทน (tolerance/patient) ไม่ยอ่ทอ้ (persistence) จนกระทัง่บรรลุเป้าหมาย  Stillion และ Siegel, 

(2005, p.15) กล่าวเก่ียวกับความมุ่งมัน่ว่า  “หากเรามุ่งมัน่ท าส่ิงใด เราจะทราบทิศทางในการไปสู่

เป้าหมายท่ีเราก าหนดไว ้เช่นเดียวกบั Daft (2005) ระบุวา่ ความมุ่งมัน่ท าให้มีแรงขบัท่ีท าให้ผูน้  าหลาย

คนมีความรู้สึกปรารถนาท่ีจะท างานนั้นๆ ให้ส าเร็จ มีความเพียรพยายาม มีความแน่วแน่ท่ีจะมุ่งมัน่ท า

ในส่ิงนั้นให้บรรลุผล อดทนแมจ้ะเผชิญกบัความทุกข์ยาก (adversity) ผูน้ าตอ้งแสดงให้เห็นถึงแรงขบั 

ความแน่วแน่ ท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคหรือการขบัเคล่ือนให้ประสบความส าเร็จแมว้่าจะเผชิญกบัความ

ลม้เหลวตั้งแต่แรก (Bligh, Michelie C., 2011, p.640) สอดคล้องกบัการสัมภาษณ์ครูใหญ่สตรีท่ีไดรั้บ

รางวลั ครูใหญ่ดีเด่นของสหพนัธรัฐมาเลเซียโดยการสัมภาษณ์ของ Fook และ Sidhu (2009, p.112) 

พบว่า ครูใหญ่ผูน้ั้นมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียนจึงไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ สอดคล้องกบั 

Nancy (1997, p.51) ศึกษาเร่ือง ผูน้ าโลก : ผูน้ าสตรี พบวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะเขม้แข็ง

และอดทน ไม่เหน่ือยหน่ายท่ีจะมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย เช่นเดียวกบั Shantz (1993) 

กล่าวยนืยนัวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีเป็นคนเอาจริงเอาจงัในการปฏิบติังานใหบ้รรลุภาระกิจ 

 นอกจากมีความมุ่งมัน่แลว้ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรียงัตอ้งมีความทะเยอทะยาน (passion) ราช

บณัฑิต ให้ความหมายของความทะเยอทะยานว่า เป็นการอยากมีฐานะหรือภาวะท่ีสูงกว่าหรือดีกว่าท่ี

เป็นอยูเ่ป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับผูน้ า ผูน้  าท่ีไม่มีความทะเยอทะยานจะถูกทอดทิ้งให้อยูข่า้งหลงั 

(เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์, ค.ศ.2010) นักวิชาการหลายคนท่ีศึกษาเร่ืองคุณลักษณะมกักล่าวว่า ความ

ทะเยอทะยานเป็นคุณลักษณะของผู ้น าเพศชายเท่านั้ น (Estier, 1975, Schenuck, 1980, iklen 1980, 

Curry, 2000) แต่ในความเป็นจริงผูน้ าสตรีไม่ไดท้ะเยอทะยานนอ้ยกวา่ผูน้ าชาย เพียงแต่ผูน้ าหญิงใหง้าน

เป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ซ่ึง Daw (2001) ช้ีให้เห็นว่า สตรีมีความทะเยอทะยาน 
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และมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ าไม่นอ้ยไปกวา่ผูน้ าชาย สตรีชาวเอเซียมีความทะเยอทะยานในการเป็นผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหาร จากหนังสือพิมพ์ผู ้จ ัดการ 360 องศา ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ.2010 ระบุว่า สตรีมีความ

ทะเยอทะยานท่ีจะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงส่ิงน้ีเป็นส่วนผลกัดนัให้สตรีกา้วสู่ต าแหน่งผูน้ าท าให้สามารถ

เผชิญกบัอุปสรรคการกีดกนัทางเพศในสังคมจนกระทัง่พวกเขาไดเ้ป็นผูน้ า หรือเม่ือผูน้ าสตรีตอ้งพิสูจน์

ตนเองให้บุคลากรยอมรับในฐานะผูน้ าโดยการปฏิบติังานเป็น 2 เท่าของชายแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีอาจท าให้

ผูน้  าสตรีเกิดความท้อแท ้หรือหมดก าลังใจในการปฏิบติังานต่อไป แต่ความทะเยอทะยานจะเป็น

คุณลกัษณะท่ีท าใหพ้วกเขาสามารถยนืหยดัอยูใ่นต าแหน่งไดต่้อไป (Coleman, 2003)  

  4.2.3 นอกจากความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานแลว้ การเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีตนเองก าหนดไว้ย ังต้องมี คุณลักษณะการมีความอดทน 

(tolerance/patient) ความอดทนจะท าใหผู้น้  าสตรีไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญ มีนกัวิชาการหลาย

คนท่ีกล่าวเก่ียวกบัคุณลกัษณะความอดทนซ่ึงสัมพนัธ์กบัการเป็นผูบ้ริหาร เช่น  Cubillo, (1999); Funk, 

(2004); Growe และ Montgomery, (1999, cited in Osumbah; 2010, p.60) ระบุวา่ ผูน้  าสตรีมีความอดทน

มากกว่าผูน้ าชาย ขณะท่ี Christy  เว็บไซต์ อเมริกนั เอ็น เอ็กเพรส และ Cecile เว็บไซต์ Company of 

Women ระบุว่า ผูน้  าสตรีมีความอดทนต่อบุคลากร อดทนต่อความเครียดเพราะการเป็นผูบ้ริหารตอ้ง

ปฏิบติัภาระงานท่ีซบัซอ้น สตรีมีความอดทนต่อความเครียดไดดี้ (Ghiselli, cited in Daisy Wanal, 2009, 

p.26) ชาวอาเซียนมีลกัษณะท่ีเด่นลกัษณะหน่ึงคือ การเป็นผูท่ี้มีความอดทนโดยเฉพาะผูห้ญิงมีความ

อดทนสูง (Hays, 2008) ไม่เพียงแต่ผูห้ญิงจะมีความอดทนต่อการปฏิบติังานอย่างหนักเท่านั้น Cecile 

กล่าวเพิ่มอีกว่า ผูน้  าสตรีจะไม่รีบตดัสินใจอะไรในทนัที พวกเขาจะอดทนรอจนกว่าจะไดรั้บขอ้มูลท่ี

เพียงพอในการตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ีผูน้  าสตรีจึงประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการ สอดคลอ้งกบั 

Lussier and Achua (2004, p.38) and Bateman and Snell (1999, p.411) ระบุว่า ผูน้  าสตรีมีความอดทน

สูงเพื่อท่ีจะกา้วขา้มอุปสรรคโดยการเตรียมความพร้อม และพวกเขาไม่ลม้เลิกจนกว่าจะปฏิบติังานนั้น

จนลุล่วง  

การปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ให้ประสบความส าเร็จมาจากการท่ีผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

เป็นผูท่ี้มีความขยนัหมัน่เพียร (hard working)  ในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้

ผูบ้ริหารตอ้งท างานหนกัดว้ยความขยนัหมัน่เพียรเน่ืองจากภาระงานของผูน้ ามีมากมายโดยเฉพาะการ
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เป็นผูน้ าสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีตอ้งรับผิดชอบทั้งครอบครัวของ

ตนเองและสถานศึกษา และพวกเขายงัตอ้งปฏิบติังานเป็นสองเท่าเพื่อให้บุคลากรและสังคมยอมรับใน

ฐานะผูน้ าโดยเฉพาะสังคมท่ีมีความโน้มเอียงทางเพศในบางประเทศท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนท่ี

ยงัคงใหเ้กียรติหรือให้ความส าคญักบัเพศชายในฐานะผูน้ า ผูน้  าสตรีจึงตอ้งพิสูจน์ตนเองให้ผูอ่ื้นเช่ือมัน่

โดยการปฏิบัติงานอย่างหนักด้วยความขยนัหมั่นเพียรเพื่อให้สังคมยอมรับ (Coleman, 2003, p.5) 

สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเป็นสตรี 9 คน โดย Dorn, O’Rourke และ Papalewis 

(p.6) พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีทั้ง 9 คนมีความขยนัขนัแขง็ในการปฏิบติังานซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าสตรี

ท่ีมีประสิทธิภาพ  

4.2.4 ความเฉลียวฉลาด (intelligence) Cheng (2011, p.1784) กล่าวว่า โรงเรียนเป็น

สถาบนัการศึกษาท่ีแสดงบทบาทส าคญัในดา้นปัญญาและการเจริญเติบโตของนกัเรียน และสถานศึกษา

ยงัเป็นสถาบนัทางสังคมของเด็กๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาเด็กๆ ในขณะท่ีความส าเร็จของนกัเรียนมาจาก

การท่ีมีผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คุณลกัษณะหน่ึงของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพคือ การมีสติปัญญาเฉลียว

ฉลาด สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาหรือตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง (Lussier and Achua 2004, p.40; 

Oosthuizen 2004, 83 cited in J. Lekganyane, 2006, p.242) สอดคล้องกับ  Lord และ  Vader ระบุ

คุณลกัษณะผูน้ าไว ้59 ประการ คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ในขณะท่ี 

House และ Aditya (1997, cited in Judge, Colbert and Romus 2004, p.542) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะโดย

การทบทวนงานวิจยัผูน้ าท่ีประสิทธิภาพ พบว่า ความเฉลียวฉลาดเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ผูน้  าแข็งแกร่ง

เพราะผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งบริหารการเงิน บุคลากร และงานอ่ืนๆ ผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีไม่สามารถ

วางแผนบริหารจัดการกับปัญหาเหล่าน้ีด้วยความชาญฉลาดจะประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกบั Lord และคณะ (p.543) ท่ีสรุปว่า ความเฉลียวฉลาดของผูน้ าสัมพนัธ์กบังานท่ีซับซ้อน

เพราะภาระงานท่ีผูน้ าสถานศึกษาปฏิบติัความซับซ้อน เช่นเดียวกบั Lussier และ Achua (2004, p.40) 

Oosthuizen (2004, p.83) Zaccaro, Kemp และ  Bader (2004) กล่าวว่า  การ มีส ติ ปัญญา  คือการมี

ความสามารถในการรับรู้ การคิดวิเคราะห์เพื่อแกปั้ญหาและการตดัสินใจ ซ่ึง Bligh, Michelle C. (2011, 

p.640) ศึกษาเร่ือง ทฤษฎีบุคลิกภาพกบัผูน้ า” กล่าวว่า สติปัญญาสัมพนัธ์กบัทกัษะการรับรู้ เหตุการณ์ 

ความสามารถในการเช่ือมโยงความคิดของตนเองกบัผูอ่ื้น พฒันาทกัษะการแกปั้ญหา ความสามารถใน
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การเขา้ถึงสถานการณ์ทางสังคมและองคก์รท่ีซับซ้อน ผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีความเฉลียวฉลาดสามารถ

เสนอแนะแนวความคิดและวิธีปฏิบัติให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้ การเป็นผูน้ าท่ีเฉลียวฉลาดมิได้

หมายความวา่ผูน้ าตอ้งเป็นอจัฉริยะ แต่ตอ้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตดัสินใจได้ถูกตอ้ง และคิด

แผนกลยทุธ์ในการบริหารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม Kotter กล่าววา่ 

การมีสติปัญญาเป็นคุณลักษณะท่ีผูน้ าแตกต่างจากผูต้าม นอกจากน้ี David C. Kozak (1998, p.4) ยงั

กล่าวอีกวา่ นอกจากความเฉลียวฉลาดแลว้ผูน้ าตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ (knowledgeable)  

 ความรอบรู้ของผูน้ าในสถานศึกษา คือ การรอบรู้ในงานดา้นการบริหารงานวิชาการซ่ึงเป็นงาน

หลักของสถานศึกษา ดังท่ี  Cheng (2011, p.1784); Hughes (1997) กล่าวว่า ครูใหญ่ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษา คือ ผูท่ี้ท  าให้การศึกษามีประสิทธิภาพตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นการเป็นผูน้ า

ตอ้งมีความรอบรู้โดยเฉพาะงานท่ีตนรับผิดชอบจึงเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั Irechukwer, 

Nkechi Eugenia (2010, p.182) กล่าวถึง บทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู ้บริหาร คือการบริหารงาน

วิชาการ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารสตรีเป็นครูนานหลายปีก่อนท่ีจะเขา้มาด ารง

ต าแหน่งผูบ้ริหารท าให้ผูบ้ริหารสตรีมีความเช่ียวชาญในงานดา้นวิชาการ (Adkison, p.317 cited in Jan 

Bradahow Hansen, 2014, p.26) สอดคลอ้งกบัท่ี Shakeshaft (1989 cited in Sheridale E.E. Pernam, 1999, 

p.39) ยืนยนัว่า ผูน้  าหรือผู ้บริหารสตรีมีความรอบรู้งานด้านวิชาการเน่ืองจากมีประสบการณ์ใน

ห้องเรียนมากกว่าผู ้บริหารชาย พวกเขาสามารถแนะน าการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพแก่

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้อย่างถูกต้อง ผูบ้ริหารสตรีจะมีความรอบรู้ด้านวิชาการแล้ว การเป็นผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพยงัตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการ

บริหารสถานศึกษา บทความเร่ือง “ผูน้ าหญิง” ระบุวา่ ผูน้  าสตรีมีความรอบรู้และสามารถรู้ขอ้มูลต่างๆ 

จากทุกฝ่ายมาช่วยในการประเมินสถานการณ์ท าให้มีการตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

แม่นย  า (ศศิภทัรา ศิริวาโท) 

 การท่ีผูน้ าสตรีเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้เน่ืองมาจากการท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้พร้อมท่ีจะ

เปิดรับความคิดใหม่ๆ Tjahjono (2008) คณะเศรษฐศาสตร์ และโปรแกรมบริหารจดัการ มหาวิทยาลยัมู

ฮมัมดัอิยาห์  เมืองยอกยาการ์ตา้ ศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกบัผูจ้ดัการหญิงในสาธารณรัฐอินโดนีเซียระบุ
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ว่า ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีสามารถคิดนอกกรอบ ใช้ความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปัญหา มีความคิด

สร้างสรรค ์ 

4.2.5 การบริหารงานในปัจจุบนัผูน้ าหรือผูบ้ริหารตอ้งเป็น ผู้รับความคิดเห็นใหม่ๆ 

(openness) Argyris (1991, cited in Gary Yulk and Rubina Mohsud, 2010) กล่าวถึง ผูน้ าท่ีฉลาดต้องมี

ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และวิธีการดีๆ ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพไม่ยดึติดกบั

ความคิดของตนเองเพียงอย่างเดียว Malin Osterlind และ Dr. Ulrika Haake; (2010, p.10) การเป็นผูน้ า

ตอ้งรู้จกัการใชช่้องทางการส่ือสารไปสู่ความส าเร็จ โดยการรับฟังผูอ่ื้นและรับฟังบุคลากร (Listening) 

ไม่วา่จะเป็นการรับฟังค าแนะน า ความคิดเห็น การวิเคราะห์ การวจิารณ์ ดว้ยความเต็มใจซ่ึงคุณลกัษณะ

น้ีเป็น (Lim and Low, 2009) คุณลกัษณะหน่ึงท่ีพบไดใ้นผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาเซียน เช่น ท่ีประเทศ

สิงคโปร์ (Lim and Low, 2008, p.1-3) นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Dorn, O’Rourke และ Papalewis 

พบวา่ คุณลกัษณะท่ีท าให้ผูน้  าสตรีทางการศึกษา 9 คน จากโรงเรียน 9 แห่ง ประสบความส าเร็จในการ

บริหารสถานศึกษา คือ การรับฟังเพราะการรับฟังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรและนกัเรียน 

การรับฟังท าให้ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีได้รับข้อมูล ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

สถานศึกษา การเต็มใจรับฟังอย่างระมดัระวงัเพื่อให้ไดค้วามคิดจากผูอ่ื้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น

การแกปั้ญหาไดอี้กดว้ย (Leithwood, 2008)  

  4.2.6 ความเฉลียวฉลาดไม่เพียงพอต่อการเป็นผูน้ าสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ี

มีผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีมีความเฉลียวฉลาดแต่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังานจะส่งผลร้าย

ต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูน้ าหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูท่ี้มีความละเอียด

รอบคอบ (more in detail) คนส่วนใหญ่มักจะกล่าวว่า ผูห้ญิงใส่ใจกับเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ จู้จ้ี จุกจิก 

หยุมหยิมเกินกว่าท่ีจะเป็นผูน้ าได้ ผูน้  าหรือผู ้บริหารควรมองอะไรอย่างกวา้งๆ ไม่ควรใส่ใจกับ

รายละเอียดเล็กนอ้ยเพราะจะท าใหง้านบางอยา่งด าเนินการไปไดอ้ยา่งล่าชา้ แต่ Mari, Clements, Falzon, 

Dina และ Rosie  (2010) กล่าวถึงความจริงท่ีสตรีใส่ใจในเร่ืองรายละเอียด นัน่เป็นเพราะวา่ผูน้ าสตรีตอ้ง

พิจารณาเร่ืองต่างๆ อย่างรอบคอบ การปฏิบติัเช่นน้ีท าให้บุคลากรเกิดเม่ือผูน้ าใช้เวลานานในการ

พิจารณางาน หากแต่ว่าการพิจารณางานอย่างรอบคอบนั้นจะท าให้งานผิดพลาดน้อย ซ่ึงคุณลกัษณะน้ี

เป็นคุณลักษณะหน่ึงท่ีท าให้ผูน้  าสตรีบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการใส่ใจใน
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รายละเอียดจะท าให้งานท่ีปฏิบติัเกิดความผิดพลาดน้อยแลว้ การปฏิบติังานดว้ยความมีระเบียบวินัย 

(discipline) นั้นจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นด้วยความเรียบร้อยอีกด้วย Zakaria (2014) พบว่า การมี

ระเบียบวินัยท่ีดีจะท าให้ครูใหญ่ในโรงเรียนสอนศาสนาของประเทศบรูไนดารุสซาลามประสบ

ความส าเร็จในงานดา้นวชิาการ (Zakaria, 2014, 116)  

  4.2.7 ความรับผิดชอบ (responsibility) การปฏิบติังานไม่ว่าจะประสบความส าเร็จ

หรือความลม้เหลวทั้งหมดน้ีลว้นเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าขององคก์ร เช่นเดียวกบั 

ดร.ประวิทย ์   อิทธิเมฆินทร์ (2005) กล่าววา่ ความกลา้สู้ความจริงไม่วา่จะเป็นเร่ืองดีหรือเร่ืองท่ียากท่ี

จะยอมรับ เช่น ความผิดพลาดหรือความลม้เหลว เป็นความรับผิดชอบของผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อการปฏิบติังานหรือการกระท าของตนเอง ไม่โทษบุคลากรเพราะจะท าให้บุคลากรขาด

ความเช่ือมัน่หรือศรัทธาในตวัผูน้ า การมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่ท าใหไ้ดรั้บการไวว้างใจหรือไดรั้บ

ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ าเท่านั้นแต่ความรับผิดชอบยงัเป็นการสร้างความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ให้แก่

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาอีกดว้ย Cheng (2009, p.4) กล่าวว่า ในปัจจุบนัน้ี 

ผูค้นคาดหวงัวา่ ภาคธุรกิจจะตอ้งมีความรับผดิชอบมากข้ึนโดยมีความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ส่ิง

ท่ีผูน้  าหลีกเล่ียงไม่ไดคื้อ ความรับผดิชอบต่อองคก์ร และบุคลากรท่ีตนดูแลอยู ่ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพจะ

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองคก์รโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กรท่ีสร้างอนาคตให้แก่

เยาวชน ความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการโนม้นา้วให้ผู ้

ตามหรือบุคลากรปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดโดยการส่งเสริมสนบัสนุน 

4.2.8 การสร้างแรงกระตุ้น/การให้การสนับสนุนส่งเสริม (encourgage/supportive) 

คุณลกัษณะเด่นประการหน่ึงของผูน้ าสตรีหรือผูบ้ริหารทางการศึกษาคือ การให้การสนบัสนุนส่งเสริม

ผูอ่ื้น การบริหารงานสถานศึกษาในปัจจุบนับุคลากรไม่ตอ้งการแนววธีิการบริหารงานโดยการบงัคบัให้

ปฏิบติัตามค าสั่งแต่ตอ้งการผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีสามารถสร้างแรงกระตุน้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้ครู

และนักเรียนปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวส้อดคล้องกบั Cubillo (1990); Funk (2004); Growe และ 

Montgomery (1999) (cited in Osumbah, 2010, p.60) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูน้ าสตรี คือ การให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรโดยการโน้มน้าวบุคลากรให้ปฏิบติัตาม ท าให้คุณลกัษณะของผูน้ าสตรี

เหมาะกับการบริหารงานด้านการศึกษาในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ Shakeshaft นักวิชาการผู ้ศึกษา
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คุณลกัษณะผูน้ าสตรีทางการศึกษา กล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีทางการศึกษามีแนวโน้มในการสร้างแรง

บนัดาลใจใหแ้ก่บุคลากร และส่งเสริมบุคลากรในการปฏิบติังานใหบ้รรลวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักเรียน นักเรียนเป็นผลิตผลของสถานศึกษา หน้าท่ีท่ี

ส าคญัของผูน้ าหรือผูบ้ริหารทางการศึกษาคือส่งเสริมนกัเรียนให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา  ผูน้ า

หรือผูบ้ริหารสตรีจึงตอ้งมีความสามารถท่ีจะส่งเสริมครูและนักเรียนในงานด้านวิชาการผูน้ าสตรีมี

ทกัษะด้านวิชาการสูงเน่ืองจากพวกเขาด ารงต าแหน่งเป็นครูผูส้อนหลายปีก่อนท่ีจะเป็นผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหาร ผูน้ าสตรีจึงเป็นผูท่ี้ให้ค  าช้ีแนะดา้นการเรียนการสอนไดดี้ และลกัษณะความเป็นแม่และความ

เป็นครูท าให้ผูน้  าสตรีใส่ใจต่อการนิเทศ ติดตามงานด้านการเรียนการสอน และช้ีแนะส่งเสริมครูได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการเรียนของนกัเรียนดีข้ึน (Adkison p.317; Whitaker and Lane, Young 

and Mchead, Grogan, Sanchez and Thomton, 2010 cited in Jan Bradshaw Hansen 2014, p.26) เ ม่ื อ

ส าเร็จการศึกษานกัเรียนเหล่านั้นจะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติในสังคมการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั 

สอดคล้องกับ Shakeshaft (1989) Blackmore และ Kenway (1993) Hall (1999) ระบุว่า ผู ้น าสตรีทาง

การศึกษามีความรู้เร่ืองการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนซ่ึงเป็นความรู้ท่ีส าคญัของผูน้ าหรือ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ Fennell (1999 cited in Angela Mosley Smith 2008, p.37) ศึกษาเร่ืองเก่ียวกบั

คุณลกัษณะผูน้ าสตรีโดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นครูใหญ่สตรี 6 คน พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสตรีทาง

การศึกษาคือ การสร้างอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นโดยการให้การสนบัสนุน ช่วยเหลือ สอดคลอ้งกบั Fondas 

(1997, p.260); Eagly และ Carli (2003) พบว่า นอกจากผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีจะให้ค  าแนะน าท่ีเป็น

ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนแล้ว ยงัส่งเสริมสนับสนุนครู และให้ความช่วยเหลือในยามท่ีครู

ตอ้งการอีกดว้ย การมีคุณลกัษณะเช่นน้ีส่งผลต่อการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ Zaccaro, Kemp 

และ Bader ยงักล่าวเสริมอีกว่า ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แบ่งปันอ านาจให้

ปฏิบติังาน Swan (Bech, 2003; Brown 2003; Ismail and Rasdi 2003; Lam 2006) ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรี

โนม้นา้วใหบุ้คลากรปฏิบติัตามจนบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

 ผูน้ าหรือผูบ้ริหารส่งเสริมบุคลากรโดยการสร้างแรงบนัดาลใจให้ตนเองและผูอ่ื้น (inspired)  

หลายคนมกักล่าวว่า สตรีไม่มีแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานในฐานะผูน้ านั้นไม่เป็นความจริง ผูน้ า

สตรีตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจตนเองก่อนสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บุคลากร จากการศึกษาของ Akudo 
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และ Okenwa, Getrude (p.936) ศึกษาเร่ือง “การเปล่ียนแปลงผูน้ าทางการศึกษา ความต้องการของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไนจีเรีย” พบวา่ ผูน้  าสตรีมีแรงบนัดาลใจอยา่งแรงกลา้ใน

การเป็นผู ้น า  เ ช่นเดียวกับ Lam (2006); Madsen (2008); Saibert และคณะ  (2001) Wolverton และ 

Gmelch (2002) กล่าวถึงแรงบนัดาลใจวา่ เป็นแรงขบัท่ีท าใหผู้บ้ริหารประสบความส าเร็จ  

 นอกจากการสร้างแรงบนัดาลใจแลว้ นักวชิาการหลายคนยงัพบวา่ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

มีคุณลักษณะท่ีสามารถสร้างความร่วมมือ (cooperate) Blackmore และ Kenway (1993) Hall (1999) 

Shakeshaft (1987) นักวิชาการผู ้ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะสตรี ระบุว่า การสร้างการมีส่วนร่วมเป็น

คุณลกัษณะผูน้ าสตรีซ่ึงเดิมคุณลกัษณะการมีส่วนร่วม (cooperate) เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะท่ีระบุวา่ เป็น

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีไม่มีประสิทธิภาพท าให้ผูบ้ริหารสตรีไม่ได้รับการยอมรับ แต่ในปัจจุบนั

คุณลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นคุณลักษณะของผู ้น าหรือผู ้บริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพ (Growe and 

Montgomery, 1999) เช่นเดียวกบั Sanchez และ Thomton (2010) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผูน้  าสตรีเปิดโอกาส

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยการเห็นคุณค่าของบุคลากร และส่ิงท่ีเขาท า 

Grogan (1999) และคณะยงักล่าวอีกวา่ การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างการปฏิบติังานเป็นทีมเป็น

คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นของผูน้ าในปัจจุบนั  

  4.2.9 ผู ้น าห รือผู ้บ ริหารต้อง มีความคง เ ส้นคงวาและความมั่ นคงแ น่นอน 

(consistency/firm) เสมอตน้เสมอปลาย ไม่เปล่ียนแปลง ผูต้ามจะศรัทธาในตวัผูน้ าท่ีไม่โลเล มีความ

ยุติธรรม (fair) ไม่โนม้เอียง จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา 9 คน ของ Dorn, O’Rourke 

และ Papalewis (p.6) พบว่า ผูน้  าสตรีเน้นการมีความเสมอตน้เสมอปลาย ปฏิบติัต่อบุคลากรอย่างเท่า

เทียมกนั นอกจากน้ี ผูบ้ริหารตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ท  าใหบุ้คลากรเกิดความสับสนกบัความไม่แน่นอนมัน่คงใน

ตัวผูน้ าท าให้บุคลากรขาดความมั่นใจในตัวผูน้ า ไม่ให้ความร่วมมือ แผนงานต่างๆ จึงไม่บรรลุ

วตัถุประสงค์ Sarros, Cooper และ  Santora (2011, p.73-74) ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะผู ้น า เขาพบว่า

คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นสากล คือ การมีความยุติธรรม  การมีความยุติธรรมเป็นการปฏิบติัต่อทุกคนอยา่ง

เท่าเทียมกนัดว้ยความเสมอภาค คือ ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ซ่ึง Cheng กล่าววา่ ความยุติธรรมจะก่อใหเ้กิด

ความร่วมมือ ดงันั้น ผูน้  าท่ีมีความยุติธรรมเป็นผูน้ าท่ีได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กร
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ส่งผลให้การปฏิบติังานลุล่วงไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ผูน้ าผูน้ั้นจะประสบความส าเร็จในการ

บริหารจดัการองคก์รและเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ  

4.2.10 การเป็นผูต่ื้นตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดผู้บ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความยืดหยุ่น และ

ปรับตัวได้ดี (flexibility/adaptability) จากการศึกษาของ Strachan (1999, p.321) กล่าวถึง ลัทธิสตรี

นิยมกบัผูน้ าสตรีทางการศึกษา ระบุว่า คุณลกัษณะประการหน่ึงท่ีผูน้ าสตรีทางการศึกษามี คือการมี

ความยืดหยุน่ ความยดืหยุน่เป็นการแสดงให้บุคลากรเห็นหนทางท่ีจะไปสู่ความส าเร็จ เป็นคุณลกัษณะ

ท่ีผูน้ าสามารถปรับเปล่ียนตนเองไดเ้ม่ือประสบความลม้เหลว ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

สอดคลอ้งกบั Gray (1989, 1993) ท่ีพบวา่ ความแตกต่างทางเพศระหวา่งผูน้ าสตรีและผูน้ าชาย คือ ผูน้ า

สตรีมีคุณลกัษณะมีความยืดหยุน่และปรับตวัไดดี้ ปัจจุบนัโลกเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว คุณลกัษณะ

น้ีจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารในการท่ีจะกา้วทนัโลก 

4.2.11 การตระหนักรู้ตนเอง (self-awareness) สัมพนัธ์กบัการรู้อารมณ์ของตนเองและ

รู้วา่อารมณ์นั้นส่งผลต่อบุคลิกภาพของตนเองและชีวิตการท างานอยา่งไร การตระหนกัรู้ตนเองเป็นส่ิงท่ี

ส าคญัท่ีจะท าให้เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง อยา่งถ่องแท ้ท าให้เขา้ใจจุดดอ้ยและจุดเด่นของตนเอง ท าให้มีความ

มัน่ใจสูงในการท่ีจะน าผูอ่ื้นโดยการพฒันาจุดดอ้ยของตนเองให้เป็นจุดเด่น นอกจากน้ี เวบ็ไซต ์ไมนด์

ทูล ยงักล่าวถึงความส าคญัของการตระหนักรู้ตนเองว่า ผูน้  าตอ้งรู้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร รู้ว่าอารมณ์

ตนเองเป็นอย่างไร และการกระท าใดท่ีส่งผลต่อคนอ่ืน การตระหนักรู้ตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่ว่า

ผูบ้ริหารสตรีหรือผูบ้ริหารชายควรมีเพราะการตระหนกัรู้ตนเองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์และพฤติกรรม

ของตนเองท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโดยเฉพาะผูบ้ริหารสตรีท่ีตามการรับรู้ของสังคมสตรี

เป็นเพศท่ีมีอารมณ์อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ดงันั้น การเป็น

ผูบ้ริหารหญิงตอ้งเขา้ใจอารมณ์ของตนเอง และตอ้งการบริหารจดัการอารมณ์ของตนเองให้ได้ ตอ้ง

ปรับเปล่ียนวิธีการแสดงออกท่ีเหมาะสมกวา่ไดโ้ดยฉับพลนั นอกจากน้ียงัตอ้งกลา้พูดอย่างเปิดเผยถึง

สภาพอารมณ์ของตนเอง และยอมรับผิดถา้ตนแสดงอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้เรียนรู้

ส่ิงใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงตนเองเสมอ และมีใจกวา้งยอมรับความคิดเห็น ค าวิพากวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

จากผูอ่ื้น ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ียากล าบากไดดี้ (Goleman, 2002 อา้งถึงใน สุเทพ, น.2-3) Ainura 
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(2004, p.10) ศึกษาเร่ือง ผูน้ ากบัเพศ กล่าวว่า คุณลกัษณะการตระหนกัรู้ตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีผูน้ า

รู้จกัท าถูกเวลา เนน้การใส่ใจในการปฏิบติังาน ช่วยใหง้านด าเนินต่อไปได ้ 

4.2.12 การเข้าใจผู้อ่ืน (understanding) การปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารสถานศึกษา

ของสตรีคุณลกัษณะหน่ึงท่ีผูห้ญิงมีมากกวา่ชายคือ การเขา้ใจบุคลากร เขา้ใจผูอ่ื้น และยินดีท่ีจะรับฟัง

คว ามต้อ งก า รของพวก เข าและตอบสนองคว ามต้อ งก าร  (Tjahjono, 2008; Fernando and 

Preudhikulpradab, 2011) การเขา้ใจบุคลากรท าให้บุคลากรตั้งใจปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มท่ี

เพราะพวกเขาทราบดีวา่ผูบ้ริหารเขา้ใจในความตอ้งการนอกจากน้ี Zakaria (2014) ยงัระบุวา่ความเขา้ใจ

เป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัความส าเร็จดา้นวิชาการในโรงเรียนศาสนาของประเทศบรูไนดารุส

ซาลาม 

4.2.13 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง (accept changes) ในปีค.ศ.2015 มีการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่ิงท่ีผลักดันให้สถานศึกษาในแต่ละประเทศตระหนักถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะตอ้งสร้างความพร้อมให้แก่นกัเรียนเพื่อเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ แข่งขนักบัผูอ่ื้นได้ 

ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าองคก์รจึงควรเป็นผูท่ี้ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและ

พฒันาองค์กรให้สอดคลอ้งกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการศึกษา Zakaria (2014) พบ

คุณลกัษณะการยอมรับกรเปล่ียนแปลงเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีสัมพนัธ์กบัรูปแบบผูน้ าของโรงเรียน

ศาสนาและความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จดา้นวชิาการในประเทศบรูไนดารุสซาลาม  

 เม่ือประมวลคุณลกัษณะด้านท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน พบว่า ประกอบด้วย ความเฉลียว

ฉลาด ความอดทน ความมุ่งมัน่ ความทะเยอทะยาน ความรับผดิชอบ ความมัน่คงแน่นอน ความยติุธรรม 

การมีสัญชาตญาณ ความขยนัขนัแข็ง การริเร่ิม การส่งเสริมสนบัสนุน การสร้างแรงจูงใจ ความกล้า 

ความรอบรู้ การรับฟัง ความละเอียดรอบคอบ และการตระหนกัรู้ตนเอง ความเขา้ใจ และการยอมรับ

การเปล่ียนแปลง 

 4.3 คุณลกัษณะด้านสังคม (Sociability Traits) เป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารพึงมี นกัวิชาการบาง

คนให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะดา้นน้ี Stogdill (cited in McGuire; 2004) ศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ า

โดยการส ารวจ และระบุคุณลกัษณะหลกัของผูน้ าไว ้10 ประการ ซ่ึงคุณลกัษณะดา้นการเขา้สังคมก็เป็น
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คุณลักษณะหน่ึงท่ีนักวิชาการผู ้นั้ นให้ความส าคัญ ต่อมา Northouse (2010) เป็นนักวิชาการท่ีให้

ความส าคญักบัคุณลกัษณะการเขา้สังคม และระบุคุณลกัษณะยอ่ยของคุณลกัษณะน้ี ซ่ึงไดแ้ก่ ความเป็น

มิตร การเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย และยงัระบุอีกว่า การเป็นผูน้ าตอ้งมีความสามารถหรือมีทกัษะในการเขา้

สังคม ผูน้ าท่ีมีความสามารถในการเขา้สังคม เขาจะมีความเห็นอกเห็นใจ มีความห่วงใย และท าส่ิงท่ีดี

ท่ีสุดให้แก่ผูอ่ื้น เช่น การมีมิตรภาพ มีความเมตตา การเขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย การดูแลเอาใจใส่ และการให้

ความเคารพผูอ่ื้น เหตุท่ีการเขา้สังคมมีความส าคญั Bligh, Michelie (2011, p.40) กล่าวว่า เพราะเป็น

ความปรารถนาของผูน้ าท่ีมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมสูงและสามารถรักษาและสร้าง

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก ในเวลาล าบากตอ้งมีส่วนร่วมในความทุกขแ์ละในยามวกิฤตดว้ย การเขา้สังคม

เป็นคุณลกัษณะท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะดา้นการเขา้

สังคมหรือการมีปฏิสัมพนัธ์ในการสร้างความร่วมมือจากบุคลากร โดยช่วยพฒันาปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

ผูบ้ริหารและบุคลากร ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และแกปั้ญหาความขดัแยง้ในองค์กรท่ีมี

ความขดัแยง้หรือมีความคิดเห็นท่ีต่างกนั และสร้างความร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน (technofunc.com) 

 ปัจจุบนัมีความตอ้งการการท างานเป็นทีม การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อครูและบุคลากรเป็นการ

น าพาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป้กครอง ชุมชน และผูท่ี้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ท าให้ได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น ซ่ึงการมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคล

เหล่านั้นเป็นคุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรี องคป์ระกอบของคุณลกัษณะดา้นการเขา้สังคมใดบา้งท่ี

ผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนพึงมี Dorn, Funk และ Porat 

นกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรี ระบุคุณลกัษณะดา้นการเขา้สังคม ไดแ้ก่ ความห่วงใย 

การเอาใจใส่ ในขณะท่ี Perman ระบุคุณลกัษณะของการเขา้สังคม ไดแ้ก่ การให้ความเมตตา และให้

ความเคารพ Fook และ  Sidhu (2009, p.112) ศึกษาคุณลักษณะผู ้น าทางการศึกษาในรัฐเซเรมบัง 

สหพนัธรัฐมาเลเซีย พบวา่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีทางการศึกษามีลกัษณะมีความเป็นมิตร มีความเมตตา 

ห่วงใย และเห็นอกเห็นใจ คุณลกัษณะดา้นการเขา้สังคมมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 4.3.1 การดูแลเอาใจใส่ (care) Cecily Ward และ Darren Hanson (2011, 19) ศึกษาเร่ือง 

“รูปแบบผูน้ าการเปล่ียนแปลงในประเทศสิงคโปร์ ศึกษาเร่ืองความแตกต่างเพศภาวะ” กล่าวคือ 

คุณลกัษณะของผูน้ าสตรีและบุรุษในประเทศสิงคโปร์มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย คือ คุณลกัษณะ
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ผูน้ าสตรีเน้น การดูแลเอาใจใส่มากกว่าบุรุษ สอดคล้องกับ Fook (2004) นักวิชาการผูศึ้กษาเ ร่ือง

คุณลกัษณะผูน้ าของศึกษานิเทศก์ในรัฐเท็กซัส ระบุว่า การท่ีสตรีตอ้งเล้ียงดูบุตรท าให้พฒันาการดูแล

เอาใจใส่ ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีมีแนวโนม้ในการพึ่งพาความร่วมมือจากผูอ่ื้น แตกต่างจากผูบ้ริหารชาย 

การแสดงความห่วงใยหรือดูแลเอาใจใส่บุคลากรเป็นการสร้างความศรัทธา ความไวว้างใจ และการ

ทุ่มเทในการปฏิบติังาน เช่นท่ี Shants (1993 cited in Porat) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษามี

แนวโน้มท่ีเน้นบุคคล คุณลักษณะเด่นของพวกเขา คือ การดูแลเอาใจใส่ ซ่ึง Kelly (2011, p.8) 

นกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกบัผูน้ าสตรีทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน กรณีศึกษาสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม พบว่า คุณลกัษณะการเอาใจใส่เป็นคุณลกัษณะของผูน้ าทางการศึกษาอาเซียน 

นอกจากน้ีจากการศึกษาของ Dorn, O’Rouske และ Papalewis ศึกษาเร่ือง ผูห้ญิงในการบริหารการศึกษา 

9 กรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา 9 คน โดยแบ่งค าถามสัมภาษณ์ออกเป็น 2 

เร่ือง คือ คุณสมบติัผูน้ า และการรับรู้ถึงความแตกต่างของผูบ้ริหารชายและผูบ้ริหารสตรี พบว่า 

ผูบ้ริหารชายและผูบ้ริหารสตรีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัคือ การดูแลเอาใจใส่ 

อีกทั้งการศึกษาของ Gurr (2015) ศึกษารูปแบบของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจากการเป็นครูใหญ่ใน

โรงเรียนนานาชาติท่ีประสบความส าเร็จ ยงัระบุว่า การดูแลเอาใจใส่เป็นคุณลักษณะของครูใหญ่ท่ี

ประสบความส าเร็จและเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นคุณลกัษณะท่ีเหมาะกบัการ

สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Blackmore 2002)  

 การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนหรือกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานสถานศึกษา ผูน้ า

หรือผู ้บริหารมีความรักและห่วงใยต่อบุคลากร ชุมชน ผู ้ปกครอง และนักเรียน  Fernando and 

Preudhikulpradab (2011) พบว่า ผูน้ าในบริบทอาเซียนคือ ผูน้ าท่ีให้การดูและเอาใจใส่ผูอ่ื้น ทั้งยงัให้

ความรักและความห่วงใยอีกดว้ย นอกจากน้ีคุณลกัษณะการดูแลเอาใจใส่ยงัเป็นคุณลกัษณะเด่นของชาว

อาเซียน (Hays, 2008)  

ความเห็นอกเห็นใจ (empathy)  เป็นความสามารถในการใส่ใจผูอ่ื้น คือ การเอาใจเขามาใส่ใจ

เรา มีความสามารถในการรับฟังผูอ่ื้น เขา้ใจพฤติกรรมหรือความคิดของอีกฝ่าย เขา้ใจจุดดอ้ยและจุดเด่น

ของผูอ่ื้น รู้วา่ควรสร้างอิทธิพลเหนือเขาอยา่งไร ขบัเคล่ือนพวกเขาอยา่งไรบา้งให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์

เราตอ้งการ (Yulk and Mahsud, 2010, p.88) เช่น Gurr (2015, p.140) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบความส าเร็จ
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ของผูบ้ริหารทางการศึกษาจากโครงการครูใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ” ระบุวา่ คุณลกัษณะความเห็นอก

เห็นใจเป็นคุณลักษณะหน่ึงท่ีท าให้ครูใหญ่ประสบความส าเร็จ และเป็นคุณลักษณะท่ีส าคัญของ

ผูบ้ริหารสตรีในปัจจุบนั ผูน้ าหรือผูบ้ริหารจะไดรั้บความไวว้างใจ และการแสดงความเห็นอกเห็นใจ

บุคลากรยงัท าให้บุคลากรทุ่มเทในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัท าให้ผูบ้ริหารหงุดหงิดหรือโกรธ

น้อยลง ผูน้ าจะมีความอดทนมากข้ึน ท าให้เกิดความสนิทสนมกบัผูอ่ื้น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดั

การศึกษามากข้ึน ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานก็ดีข้ึน การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นก็ดีข้ึนสอดคลอ้งกบั 

Dr. Greenberg (cited in Swam) กล่าวว่า การท่ีผูน้ าแสดงความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้ผูน้  าไดรั้บความ

ศรัทธา ความเช่ือมั่น และความไว้วางใจจากผู ้ใต้บังคับบัญชา Gurr (2015 p.140) กล่าวว่า เป็น

คุณลักษณะหน่ึงท่ีท าให้ครูใหญ่ประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี การศึกษาเร่ืองแนวคิดสตรี ระบุว่า 

คุณลกัษณะการเห็นอกเห็นใจและการให้ความสงสารเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าสตรี (Smit 2013, p.90) 

ในขณะท่ี Sarros, Cooper และ Santora (2011 p.74) กล่าวว่า ความเห็นอกเห็นใจ คือ การแสดงความ

ห่วงใยในสวสัดิการของบุคลากร บุคลากรตอ้งการสวสัดิการท่ีดีในองคก์ร พวกเขาจึงจะตั้งใจปฏิบติังาน 

 นอกจากการแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้ว ผูน้  าสตรีแตกต่างจากผูน้ าชายหลายประการ

โดยเฉพาะในการเขา้ถึงบุคลากรมากกวา่ Cubillo (1999) Funk (2004) Growe and Montgomery (1999) 

กล่าวถึงความแตกต่างของคุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรีและผูบ้ริหารชาย และระบุว่าคุณลกัษณะเด่นของ

ผูบ้ริหารสตรี คือ ผูบ้ริหารสตรีมีความเมตตาสามารถท าให้ผูน้ าเขา้ถึงบุคลากร การมีความเมตตากรุณา

ต่อบุคลากร ช่วยเหลือเขาในยามท่ีเขามีปัญหาเพื่อท่ีเขาจะไดป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี การมีความเมตตา

สงสารต่อบุคลากรเป็นคุณลกัษณะท่ีท าใหผู้บ้ริหารสตรีมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคลากร  

  4.3.2 การเข้าถึงได้ง่าย (accessible/approachable) และความเป็นมิตร (friendly) 

Fennell (1999) ระบุวา่ การเขา้ถึงไดง่้ายเป็นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาสตรีท่ีมีประสิทธิภาพ 

(Fenell, 1999 cited in Angela Mosley Smith 2008, p.27) Graig (1994, cited in E.R. Mathipa, P.63) 

ศึกษาเร่ือง “ผูน้ าสตรีในโรงเรียนโพลีเทคนิค” ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูท่ี้เขา้ถึงได้

ง่าย มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นมิตร ความเป็นมิตรและการเขา้ถึงไดง่้ายท าใหบุ้คลากรท่ีมีปัญหาใน

การปฏิบติังานสามารถท่ีจะเขา้พบผูบ้ริหารเพื่อรับฟังค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง ปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานนั้นคล่ีคลายไปได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัเป็นการลดช่องว่างระหว่างผูบ้ริหารกับ
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ผูใ้ต้บังคับบัญชาให้น้อยลงท าให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถ

ปฏิบติังานเป็นทีมได ้หรือเม่ือผูป้กครอง ชุมชน มีปัญหาใดท่ีจะเขา้พบผูบ้ริหาร พวกเขาเขา้ถึงผูบ้ริหาร

ไดง่้ายจะท าให้ความขดัแยง้ลดลง สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อพวกเขา ท าให้ไดรั้บความร่วมมือมากข้ึน 

ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  

4.3.3 การใ ห้ความ เคารพ (respective) Gamal (2014, p.115) Choan (2003, cited in 

Chuang, 2013, p.10) กุญแจส าคญัท่ีท าให้พนกังานปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพ คือ การท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริ

หารปฏิบติัต่อพวกเขาดว้ยความเคารพ ให้เกียรติ นอกจากน้ีการเป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

คือผูน้ าตอ้งใหค้วามเคารพบุคลากรตามภูมิหลงัและค่านิยมของวฒันธรรมของพวกเขา (Chuang, 2013, 

p.10) การให้ความเคารพ คือ การเคารพตนเองและผูอ่ื้น การศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ าของครูใหญ่ใน

โรงเรียนสอนศาสนาท่ีสัมพนัธ์กับความส าเร็จด้านวิชาการในประเทศบรูไนดารุสซาลาม” พบว่า 

คุณลักษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ คือการเคารพตนเองซ่ึงการเคารพตนเองก็คือ การมีจิตใจท่ี

เขม้แข็งมัน่คง เห็นคุณค่าในตนเอง ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัเคารพตนเองจึงจะแสดงความเคารพต่อผูอ่ื้นได้

อยา่งเหมาะสม การเห็นคุณค่าของตนเองท าให้ผูน้  าหรือผูบ้ริหารสตรีเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น เช่นเดียวกบั 

Day et al.,  2001 p.34; Purkey 1992 cited in Burns and Martin) กล่าวว่า คนแต่ละคนมีคุณค่าไม่ว่าจะ

เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือนกัเรียน ครูใหญ่สตรีเป็นผูน้ าท่ีเห็นคุณค่าของบุคลากรโดยการแบ่งปันอ านาจ 

การรับฟังผูอ่ื้นอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นขอ้เสนอแนะหรือส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการสนบัสนุน การให้ความ

เคารพเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะของครูใหญ่สตรี (Harris et al., 2000) เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Oua, 

Kowat and Anan (2014) เร่ือง ครูใหญ่และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของครูใหญ่โรงเรียน

มธัยมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตวัอยา่งเป็นครูใหญ่ 39 คน และครู 320 คน 

พบวา่ การท่ีผูน้ าจะสร้างสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืได ้ผูน้  าสถานศึกษาตอ้งเป็นผูใ้หค้วามเคารพผูอ่ื้น คือ การรู้

วา่แต่ละคนมีคุณค่า 

4.3.5 ไวต่อความรู้สึก (sensibility) ผูท่ี้ไวต่อความรู้สึกคือผูท่ี้รับรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น

ไดดี้ ในฐานะผูน้ าการรับรู้ถึงความรู้สึกของบุคลากรและบุคคลท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีมีปฏิสัมพนัธ์

ดว้ย เช่น ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัการจดัการเรียนการสอน นกัวชิาการหลายคน พบวา่ สตรีมี

ความไวต่อความรู้สึกของผูท่ี้ตนมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เช่น Perman (1999) ศึกษาเร่ือง “ผูบ้ริหารสตรีทาง
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การศึกษา การรับรู้ของผูบ้ริหารสตรีในชนบท” พบวา่ การไวต่อความรู้สึกเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าสตรี 

(J Lekganyange, 2006) ซ่ึงท าให้ผูบ้ริหารรับรู้ถึงความขัดแยง้ของบุคลากรภายในองค์กร ผูบ้ริหาร

สามารถบริหารจัดการก่อนท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา (Porat, 1991; Oplaka, Burion, Sentz, 1993; Sheva, 

Israel cited in Eagly and Johnson 1990; Hale 1999; Young and Hubis 2007; Fernandes and Cabral 2003; 

cited in Trinidad and Normore, 2004, p.576) สอดคล้องกับ  Osumbah B. Amondi (2012) Growe and 

Montgomery (1999, p.1) กล่าวว่า การไวต่อความรู้สึกเป็นคุณลักษณะหน่ึงของผูน้ าสตรี การไวต่อ

ความรู้สึกคือ การแสดงความยินดีเม่ือบุคลากรมีความสุข และเม่ือบุคลากรมีความทุกข์ผูน้  าก็แสดง

ความเห็นอกเห็นใจ ท าใหบุ้คลากรซาบซ้ึงในความเอ้ืออาทรของผูน้ าสตรี  

  4.3.5 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (effective communication 

accommodative communication) การบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารกบัผูท่ี้มีส่วนได้ส่วน

เก่ียวขอังกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา (ผูป้กครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน) การ

เปิดเสรีการคา้อาเซียนท าให้มีผูป้กครองท่ีเป็นชาวต่างชาติส่งบุตรหลานของตนเขา้รับการศึกษาใน

ประเทศท่ีพวกเขาท างาน ภาษาอาเซียน ท่ีใชเ้ป็นภาษากลางในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ 

(กฎบตัรอาเซียนข้อ 34) โดยภาษาองักฤษจะเป็นภาษาท่ีใช้ในระหว่างการประชุม การโตต้อบทาง

จดหมาย การจัดท ารายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติท่ีประชุมตลอดจนการจัดท าค า

แถลงการณ์ และการปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ของอาเซียน ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพดอ้งมีความสามารถ

ในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบัประเทศต่างๆ ในอาเซียน การส่ือสารกบัผูใ้ดก็ตามผูบ้ริหารพึง

ระลึกเสมอวา่ควรส่ือสารต่อผูท่ี้ตนมีปฏิสัมพนัธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม และถูกกาลเทศะเพื่อให้การส่ือสาร

นั้นมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการปฏิบติังาน นั้นหมายถึง ผูบ้ริหารสตรีตอ้งค านึงถึงความแตกต่างของเช้ือ

ชาติ ศาสนา วฒันธรรม และภาษา แมว้า่ภาษากลางท่ีใชใ้นการส่ือสารในอาเซียนคือ ภาษาองักฤษแต่วา่

ไม่ได้หมายความว่าภาษาองักฤษสามารถใช้ในการส่ือสารทัว่ไปในทุกระดับชนชั้น หากผูบ้ริหาร

ตอ้งการเป็นผูท่ี้สามารถส่ือสารกบัคนกลุ่มต่างๆ ผูบ้ริหารควรมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอ่ืนใน

อาเซียนไดอี้กดว้ย การส่ือสารท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มคนจะท าให้เกิดความปรองดอง ความใกลชิ้ด สร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูท่ี้ผูบ้ริหารปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ผูบ้ริหารตอ้งส่ือสารดว้ยความเขา้ใจ และให้เกียรติผูท่ี้

ตนส่ือสารดว้ย (Dorien, 2017)  

http://www.เกร็ดความรู้.net/ภาษาอาเซียน/
http://www.เกร็ดความรู้.net/อาเซียน-คืออะไร/
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 4.3.6 การไวต่อวัฒนธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural 

sensitivity and presenting positive attitudes toward multiculturalism) สังคมอาเซียนประกอบด้วย

คนหลากหลายเช้ือชาติ นบัถือศาสนาแตกต่างกนั เม่ือมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มีการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน สถานศึกษาจึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีมีกลุ่มคนหลากหลาย

เช้ือชาติ และศาสนาดงันั้นผูน้ าหรือผูบ้ริหารในบริบทอาเซียนควรค านึงถึงความแตกต่างเหล่านั้น รับรู้

และเขา้ใจความหลากหลาย มีทศันคติท่ีดีกบักลุ่มชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั Suryani (2014) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย” พบคุณลกัษณะการมีทศันคติท่ี

ดีต่อความหลากหลายวฒันธรรมและการไวต่อวฒันธรรมเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีพบในการศึกษาเร่ือง

รูปแบบผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียเน่ืองจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลาย

ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีผูน้ าจึงต้องการผูน้ าหรือผูบ้ริหารท่ีไวต่อวฒันธรรมและมีทศันคติท่ีดีต่อความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 

 เม่ือประมวลคุณลกัษณะดา้นการเขา้สังคมของผูน้ า พบวา่ไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจ การไวต่อ

ความรู้สึก การเขา้ถึงไดง่้าย ความฉลาดในอารมณ์ ความเป็นมิตร การดูแลเอาใจใส่ ความเมตตา การให้

ความเคารพตนเองและผูอ่ื้น การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม (effective communication 

accommodative communication) และการไวต่อวฒันธรรมและมีทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลายทาง

วฒันธรรมเป็นคุณลกัษณะของผูน้ าและผูบ้ริหารสตรีเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ 

เร่ืองที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 มัณฑนา ภัคคุนานนท์ (2013) “อนาคตสภาพภาวะผู ้น าของผู ้บ ริหารสตรรีโรงเ รียน

ประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหนา้ (พ.ศ.2557 -2567)” พบวา่ แนวโนม้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรี

โรงเรียนประถมศึกษา จากการศึกษาเอกสารโดยน ามาวเิคราะห์และสังเคราะห์โดยใชแ้นวคิดไทย (Thai 

Mind) โดยแนวโน้มภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้ าท่ีมี

องค์ประกอบย่อย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.1) ดา้นความเป็นสตรีไทย มีประเด็นย่อย 17 ขอ้ 1.2) ดา้นวิถีไทย มี

ประเด็นยอ่ย 17 ขอ้ 1.3) ดา้นความเป็นผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ า 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1.3.1) คุณลกัษณะ

และความเช่ียวชาญ มีประเด็นยอ่ย 20 ขอ้ 1.3.2) พฤติกรรมการบริหาร มีประเด็นยอ่ย 17 ขอ้ 1.3.3) การ

ตามสถานการณ์ มีประเด็นยอ่ย 11 ขอ้ 1.3.4) การสร้างความสัมพนัธ์ มีประเด็นยอ่ย 12 ขอ้  1.3.5) การ
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เปล่ียนแปลง มีประเด็นยอ่ย 16 ขอ้ 1.3.6) การผดุเกิด มีประเด็นยอ่ย 17 ขอ้ รวมเป็นประเด็นยอ่ยทั้งหมด 

92 ขอ้ และ 2)  แนวทางการเสริมสร้างและพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรี มีประเด็นยอ่ย 19 ขอ้  

สุภาพ  รุ่งเรือง (2013) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบคุณลกัษณะภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารส านกัวทิยบริหาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ” พบว่า องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผูน้ า มี

องค์ประกอบ 5 ด้าน และตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ 64 ข้อ คือ 1) ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี

คุณลกัษณะ 16 ขอ้ 2) ด้านการบริหารจดัการ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ 15 ขอ้ 3) ดา้นวิชาการ 

ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ 14 ขอ้ 4) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ 10 

ขอ้ และ  5) ด้านเทคโนโลยี ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะ 9 ขอ้ ผลการศึกษารูปแบบคุณลกัษณะ

ภาวะผูน้ า พบวา่ ระดบัความส าคญัของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ส่วนผล

การประเมินรูปแบบคุณลกัษณะภาวะผูน้ าพบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสมและผูท้รงคุณวฒิุไดเ้สนอแนะ

ปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึนซ่ึงคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มี

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพท่ีมีระดบัส าคญัสูงสุด 3 ขอ้แรก ไดแ้ก่ การมีความสามารถในการมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี มีความเป็นมิตร ไม่ถือตวั รู้จกัและเขา้ธรรมชาติของมนุษย ์กล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้า

แสดงออกในส่ิงท่ีเหมาะสมและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสุขุมรอบคอบ ตดัสินใจบน

พื้นฐานของขอ้มูล 

ณัฐวุฒิ พิมพา และทีมอต้ี มวัร์ (2011, 21-37) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ า ศึกษาหน่วยงานของ

ภาครัฐของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย”พบว่ารูปแบบผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัหน่วยงานภาครัฐ

ของประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยใชรู้ปแบบการบริหารงาน 4 รูปแบบ คือ การบริหารงานท่ีเนน้

การส่ือสาร กลยทุธ์และการวางแผน การสร้างความสัมพนัธ์ และการบริหารความขดัแยง้ 

วรรณดี  เกตแกว้ (2010) ศึกษาเร่ือง “องคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูน้ าสตรีทางการศึกษาใน

ภาคใต้” พบว่า องค์ประกอบเชิงส ารวจพบคุณลักษณะของผู ้น าสตรีทางการศึกษาในภาคใต้

ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ 41 ตวับ่งช้ี ตามล าดบั คือ 1) องคป์ระกอบดา้นความเป็นผูน้ าแบบร่วมมือ

ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะผูน้ าสตรีทางการศึกษาในภาคใตท้ั้งหมด 11 ขอ้ 2) องค์ประกอบดา้น

ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ ประกอบด้วยตวับ่งช้ีคุณลักษณะของผูน้ าสตรีทางการศึกษาในภาคใต้

ทั้งหมด 7 ขอ้ 3) องค์ประกอบดา้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของผูน้ า
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ทางการศึกษาในภาคใต้ทั้ งหมด 6 ข้อ 4) องค์ประกอบด้านความเป็นผู ้น าแบบเปล่ียนสภาพ 

ประกอบด้วยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของผูน้ าสตรีทางการศึกษาในภาคใตท้ั้งหมด 6 ขอ้ 5) องค์ประกอบ

ดา้นการพฒันาตนเอง ประกอบดว้ยตวับ่งช้ีคุณลกัษณะของผูน้ าสตรีทางการศึกษาในภาคใตท้ั้งหมด 7 

ขอ้ 6) องค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยตวับ่งช้ีคุณลักษณะของผูน้ าสตรีทางการศึกษาใน

ภาคใตท้ั้งหมด 4 ขอ้ ผลการวเิคราะห์คุณลกัษณะผูน้ าสตรีทางการศึกษาในภาคใตท่ี้ส่งผลต่อความส าเร็จ

ในการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากตวับ่งช้ีท่ีผูน้  าสตรีกลุ่มสูงมีสูงกวา่ผูน้ าสตรีกลุ่มต ่า

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 พบว่า มีจ  านวน 12 ตวับ่งช้ี ประกอบด้วย 1) การให้อิสระในการ

ท างานกบัครูในโรงเรียน 2) การศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัดา้นการสอนท่ีเป็นท่ียอมรับ 3) การ

ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งดา้นการสอนให้แก่ครูในโรงเรียน 4) การหาโอกาสให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานของครูเพื่อปรับปรุงการสอน 5) การด าเนินการจดัประชุมเพื่อพูดคุยกบัครูเก่ียวกบัการสอน 

หลงัการสังเกตการสอน 6) การแสดงความเช่ือมัน่ในตนเองในการท างานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็น 7) 

การมีบุคลิกท่ีท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกศรัทธา 8) การอธิบายทิศทางและเป้าหมายของโรงเรียนให้

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเข้าใจและเห็นคุณค่า 9) การเขา้ร่วมศึกษาหรือสัมมนาในหลกัสูตรหรือโปรแกรม

การศึกษาเพื่อพฒันาวิชาชีพท่ีจดัโดยสถาบนัต่างๆ 10) การยึดผูมี้ความรู้ ประสบการณ์และความส าเร็จ

สูงเป็นแม่แบบในการท างาน 11) การเปิดโอกาสให้ผูมี้ความรู้ ประสบการณ์และความส าเร็จสูงให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัในการท างาน และ 12) การมุ่งมัน่ในการท างานเพื่อใหง้านส าเร็จ 

ประคอง  รัศมีแกว้ (2008) ศึกษาเร่ือง “คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ” 

พบว่า องค์ประกอบ คุณลักษณะผู ้น าของผู ้บริหารในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 4 

องคป์ระกอบ คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร 2) การครองตนของผูบ้ริหาร 3) ความสามารถ

ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร และ 4) บุคลิกภาพของผูบ้ริหาร 

 Noman, Hashim และ Abdullah (2017, 1-23) ศึกษาเร่ือง “การสร้างการประสานความร่วมมือ

และบุคลิกลกัษณะของครูใหญ่ท่ีน าความส าเร็จมาสู่โรงเรียนในพื้นท่ีทุรกนัดารในสหพนัธรัฐมาเลเซีย” 

เป็นการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

สัมภาษณ์ครูใหญ่ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และการสังเกต ผลการศึกษาพบวา่ บุคลิกลกัษณะและจุดแข็ง

ของครูใหญ่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีพบไดแ้ก่ ความ
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เป็นมิตร ความเมตตา การดูแลเอาใจใส่และการคิดบวก การส่งเสริมสนบัสนุน ความอบอุ่น การเปิดใจ 

การรับฟัง ความอดทน ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี และการเป็นผูน้ าท่ีเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง 

เป็นคุณลกัษณะท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 

 Hongnou (2014, 690 – 699) ศึกษาเร่ือง “ภาวะผูน้ าของครูใหญ่และความพึงพอใจในการปฏบติั

งานของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” การศึกษาของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวพัฒนาแต่ก็ยงัไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน โรงเรียนบางแห่งขาดแคลนครูซ่ึงเป็นปัญหาหลกั ซ่ึงการศึกษาพบว่า ครูใหญ่มีบทบาท

ส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื ขบัเคล่ือนการปฏิบติังานของครู   

Manan (2014, 120 – 123) ศึกษาเร่ือง “คุณลักษณะผูน้ าของครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศ” เป็นแนวคิด

เก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าท่ีตอ้งเป็นครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศ เป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู แนะน าและส่งเสริมการ

เรียนการสอนอยา่งมืออาชีพ คุณลกัษณะของครูใหญ่คือ การมีความมุ่งมัน่ในการให้การบริการ เต็มใจ

บริการและเป็นมิตร  

Suryani A. O. (2014, 29 - 30) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ าในประเทศอินโดนีเซีย” เป็นการวิจยั

รูปแบบคุณลกัษณะผูน้ าโดยใชแ้บบสอบถามท่ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีผูศึ้กษาจากทัว่โลก และ

เลือกคุณลกัษณะผูน้ าอีก 49 ขอ้จากแบบสอบถามของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พบว่า ผูน้  าสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ เป็นการผสมผสานรูปแบบผูน้ าอดีตกบัปัจจุบนั และ

รูปแบบผูน้ าท่ีเน้นการท างานเป็นทีม โดยมีคุณลักษณะความรับผิดชอบ ความเฉลียวฉลาด การมี

จริยธรรม การสร้างความไวว้างใจ การพฒันาตนเอง การใหค้  าแนะน า มีความกลา้ เป็นประชาธิปไตย มี

วินัย มีจิตวิญญาณของการต่อสู้ มีความซ่ือสัตย ์กล้าเผชิญกบัความล้มเหลว มีความยืดหยุ่น มีความ

ทะเยอทะยาน ตอ้งการการเปล่ียนแปลง เปิดรับประสบการณ์ เนน้คน มีความตระหนกัรู้ตนเอง ควบคุม

ตนเอง พฒันาตนเอง การกระตุน้ตนเอง การมองไปขา้งหน้า การอดทนต่อความเครียด การให้การ

สนบัสนุน โปร่งใส การมีจริยธรรม มีทศันคติเชิงบวกต่อวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

 Zakaria (2014, 112 - 119) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผู ้น าของครูใหญ่ในโรงเรียนศาสนาและ

ความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จดา้นวิชาการในประเทศบรูไนดารุสซาลาม” การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
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โรงเรียนศาสนา 15 แห่งในอ าเภอทูธงโดยใช้แบบสอบถามพรรณนาตั้งแต่ปีค.ศ.2008 – 2011 กลุ่ม

ตวัอย่างคือ ครูจ านวน 191 คน และครูใหญ่ 15 คน ครูใหญ่ในฐานะผูน้ าและผูบ้ริหารจดัการเป็นผูท่ี้

รับภาระความหวงัของผูป้กครอง นกัเรียน ครู ชุมชน และรัฐบาลมีคุณลกัษณะมีความสามารถในการ

ส่ือสาร มีทศันคติบวก และเปิดใจต่อครู มีระเบียบวินยัดี สามารถแกปั้ญหาได ้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของครู เคารพตนเอง สร้างสรรค ์มีความรอบรู้ ดา้นภาระงาน ครูใหญ่เป็นผูท่ี้มัน่คงแน่นอน ส่งเสริมครู

และบุคลากร เขา้ใจครูและบุคลากร เต็มใจรับฟังปัญหาของครู ห่วงใยต่อสวสัดิการครู มีความยุติธรรม 

เตม็ใจยอมรับการเปล่ียนแปลง เป็นมิตรและเขา้ถึงไดง่้าย ยิม้รับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

Foo, Nguyen, Wong และ Choy (2013, 1 - 39) ศึกษาเร่ือง “การทบทวนคุณสมบติั รูปแบบ และ

บทบาทของครูใหญ่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์” พบว่า คุณสมบติั คุณลกัษณะ รูปแบบ และบทบาทของ

ครูใหญ่ในประเทศสิงคโปร์คล้ายกบัครูใหญ่ทัว่โลก และมีบางอย่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ ดา้นบุคลิกลกัษณะของครูใหญ่สิงคโปร์คือ การมีความมัน่ใจในตนเอง การเปิดใจ มีความเห็น

อกเห็นใจ การสร้างแรงบนัดาลใจ มีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้เป็นนกัฟังท่ีดี ดูแลเอาใจใส่ มองโลก

ในแง่ดี และมีความมุ่งมัน่  

Tsegay (2013, 75 – 86) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ของผูน้ าสตรีบางคนในประเทศเอธิโอเปียของผูน้ า

เอธิโอเปีย” เป็นการส ารวจผลการปฏิบติังานของผูน้ าสตรีใน 3 ดา้น เก่ียวกบัคุณสมบติั 10 ประการของ

ผูน้ า โดยส ารวจผูน้ าสตรี 45 คน จากองคก์รภาครัฐ องคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร และภาคเอกชน 15 องคก์ร 

คุณสมบติั 10 ประการ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความกระตือรือร้น ความห่วงใย ความไม่ยอ่ทอ้ ความมัน่ใจ

ในตนเอง การมีวิสัยทศัน์ ความมัน่คงแน่นอน ความสามารถ และความมีชีวิตชีวา พบวา่ คุณสมบติั 10 

ประการของผูห้ญิงในแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนั 

Dris (2012, 24-26) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ความสามารถท่ีท าให้สตรีเป็นผูน้ าในโรงเรียน” 

ผูน้ าองคก์รคือผูท่ี้บริหารและพฒันารูปแบบองคก์ร คุณลกัษณะท่ีพบในตวัผูน้ ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จ

ขององค์กร ผูห้ญิงคือเสาหลกัของประเทศ ผูห้ญิงมีภาระ 2 ประการ คือ ภาระครอบครัว และภาระการ

เป็นครูใหญ่ก่อให้เกิดความไม่เช่ือมัน่ และความร่วมมือ การเป็นครูใหญ่จึงเป็นเร่ืองทา้ทาย ครูใหญ่

สหพนัธรัฐมาเลเซียตามท่ีชุมชนคาดหวงั คือ เป็นผูท่ี้ดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ นิเทศการ

เรียนการสอน 
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Low, Zain และ Ang (2012, 594 – 602) ศึกษาเร่ือง “หลกัการส าคญัในการบริหารคน : การรับรู้

ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม” เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ขา้ราชการพลเรือน ลูกจา้ง

ในบริษทัขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศบรูไนดารุสซาลาม พบวา่ ขา้ราชการพลเรือน และลูกจา้ง

ตอ้งการใหผู้บ้ริหารบริหารพวกเขาโดยการรับฟังค าแนะน า พูดคุยกบัพวกเขาท่ีใดก็ได ้เป็นผูท่ี้เขา้ถึงได้

ง่าย การบริหารจดัการโรงเรียนตอ้งซ่ือสัตยสุ์จริต ให้ความรักความห่วงใย มีความเฉลียวฉลาด เขา้ใจ

ผู ้อ่ืน มีความรับผิดชอบ ไม่ต าหนิผู ้ใต้บังคับบัญชา มีความรอบรู้ ท าให้บุคลากรมั่นใจในตัว

ผูบ้งัคบับญัชา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เน่ืองจากประเทศบรูไนดารุสซาลามปฏิบติัตามวฒันธรรมมาเลย์

และเป็นชาวมุสลิมจึงตอ้งการใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติักบับุคลากรเหมือนคนในครอบครัว 

Roffey (2012, 13 - 15) ศึกษาเร่ือง “เสียงแห่งเหตุผล” การระเบิดทางวฒันธรรมและบทบาท

ทางเพศ” บทบาทผูน้ าทางธุรกิจของสถานการณ์ในปัจจุบนัของกรุงมนิลา ช้ีให้เห็นถึงค่านิยมทางเพศ 

การรับรู้และความคาดหวงัของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ บทบาททางเพศ วิธีท่ีผูจ้ดัการหญิงและผูน้ าทาง

ธุรกิจควรปฏิบติั พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบในการบริหารจดัการ ผูน้ าสตรีมีคุณลกัษณะมี

ความเมตตาสงสาร ซ่ือสัตยสุ์จริต มัน่ใจในตนเอง มัน่คงแน่นอน เฉลียวฉลาด มีความอดทน และมี

ความใจเยน็   

Alkahtani, Abu-Jarad, Sulaiman และ Nikbin (2011) ศึกษาเร่ือง “ผลกระทบของบุคลิกภาพ

และรูปแบบผูน้ าในความสามารถการเปล่ียนแปลงการน าของผูจ้ดัการในประเทศมาเลเซีย ” กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูจ้ดัการขององค์กรท่ีอยู่ในสหพนัธรัฐมาเลเซีย 105 คน ผลการวิจยั

พบวา่ ผูจ้ดัการขององคก์รในสหพนัธรัฐมาเลเซียมีแนวโน้มท่ีจะใชบุ้คลิกภาพการตระหนกัรู้และการ

เปิดรับประสบการณ์ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นผู ้น าแบบปรึกษาหารือ บุคลิกภาพมีส่วนส าคัญหรือมี

ความสัมพนัธ์กบัการน าการเปล่ียนแปลง  

Cecily Ward และ Darren Hanson (2011, 19) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ าการเปล่ียนแปลงใน

ประเทศสิงคโปร์ ศึกษาเร่ืองความแตกต่างเพศภาวะ” กล่าวคือ คุณลกัษณะของผูน้ าสตรีและบุรุษใน

ประเทศสิงคโปร์มีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย คือ คุณลกัษณะผูน้ าสตรีเนน้การดูแลเอาใจใส่มากกวา่

บุรุษ 
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Fernando และ Preudhikulpradab (2011) ศึกษาเร่ือง “ผูน้ าในใจอาเซียน บทเรียนจากภาคสนาม 

(สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศไทย) เป็นการส่งแบบสอบถามออนไลน์ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความ

คลา้ยคลึงและความแตกต่างของคุณลกัษณะและรูปแบบผูน้ า พบวา่ ผูน้  ามีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีเมตตา

กรุณา เอาใจใส่ ห่วงใย และ มีความรับผดิชอบ ผูน้ าตอ้งคิดถึงผูอ่ื้นก่อนตนเอง 

Gaus (2011, 175 – 188) ศึกษาเร่ือง “สตรีกับการเป็นผูน้ าสถานศึกษา ปัจจยัท่ีท าให้ครูสตรี

ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในมากาสซาร์” เป็นการสอบถามจากครูและครูใหญ่

จาก 5 อ าเภอในเมืองมากาสซาร์โดยการส ารวจสังคมวฒันธรรมและอุปสรรคท่ีครูสตรีและครูใหญ่

เผชิญ พบวา่ ผูห้ญิงมีแรงบนัดาลใจในการเป็นครูใหญ่ท่ีมีจากแรงจูงใจภายในอยา่งแรงกลา้และมีความ

เช่ือวา่ตนเองมีความสามารถในการเป็นผูน้ า ส าหรับผูท่ี้เป็นครูใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จ พวกเขาสังเกต

การปฏิบติังานของครูใหญ่คนก่อน เขา้อบรมภาวะผูน้ า และศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัแมว้่าจะประสบ

ปัญหาในการจดัสรรเวลาและเงิน กระบวนการเลือกครูใหญ่ควรมีการทบทวน ผูส้มคัรหญิงหรือชาย

ตอ้งเท่าเทียมกนั อุปสรรคท าใหค้รูสตรีทอ้แทใ้นการสมคัรเป็นครูใหญ่   

Kelly (2011, 1-12) ศึกษาเร่ือง “กรณีศึกษาสังคมนิยมเวียดนาม (การค้นพบเบ้ืองต้น) ผูน้ า

ทางการศึกษาสตรีและการบริหารจดัการ” เพศชายในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีโอกาสเขา้ถึง

เงินทุนมากกวา่หญิง มีโอกาสไดรั้บการเลือกเขา้ฝึกฝน มีอ านาจในการตดัสินใจมากวา่ พวกเขาหาเงิน

ได้มากกว่าหญิงแมว้่าจะอยู่ในต าแหน่งเดียวกนั ผูห้ญิงไม่ค่อยอยากเป็นผูน้ าเพราะเป็นห่วงงานบา้น 

ภาระงานท่ีบา้นท าให้หัวหน้างานท่ีเป็นชายไม่ตดัสินใจเล่ือนต าแหน่งให้หญิง นอกจากน้ี หญิงท่ีเป็น

ผูน้ าตอ้งฉลาดและสวย มีความรอบรู้ ท างานหนกั ดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น รับผิดชอบ มีทกัษะดา้นการส่ือสาร 

สร้างสรรค ์ 

Irawanto (2011, 78 -81) ศึกษาเร่ือง “การส ารวจผูน้ าท่ีชายเป็นใหญ่และความมีอยู่ในบริบท

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย” ประเด็นหน่ึงท่ีท าการศึกษาคือ ผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียชายเป็นใหญ่ใช่

หรือไม่ พบวา่ ผูน้  าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียชายยงัคงเป็นใหญ่ ร้อยละ 81   
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Low (2011, p.14 – 34) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบผูน้ าของสหพนัธรัฐมาเลเซียในมุมมองของประเทศ

บรูไนดารุสซาลาม” พบวา่ ผูน้  าของสหพนัธรัฐมาเลเซีย คือ มีความยุติธรรม ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ดว้ยความรักและเมตตา มีความเป็นมิตร และส่ือสารเก่ง 

Fook และ Sidhu (2009, p.106) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะผูน้ าของครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศในประเทศ

มาเลเซีย ครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศ คือผูท่ี้สร้างบรรยากาศย ัง่ยืนให้แก่โรงเรียนท่ีจะส่งเสริมผลการเรียนของ

นักเรียนและผลการสอนของครู ครูใหญ่เป็นมากกว่าผูบ้ริหารระดับสูงแต่ยงัเป็นผูน้ าวิชาการและ

ส่งเสริมการท างานเป็นทีม คุณลกัษณะครูใหญ่ท่ีเป็นเลิศ ไดแ้ก่ ความมัน่ใจ การอ่อนนอ้มถ่อมตน ควม

มุ่งมัน่ การท างานหนกั ความไม่ยอทอ้และอดทน ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ ความสุภาพ ความ

เป็นมิตรและมีจิตใจเมตตา และความสุขมุเยอืกเยน็ 

 Low (2009, p.1-10) ศึกษาเร่ือง “การเป็นผูน้ า ท าอย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จในการเป็น

ผูน้ าในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีความวุน่วาย” เป็นการศึกษาคุณสมบติัหรือทกัษะท่ีผูน้ าควรมีและการสร้าง

ความยืดหยุน่ในการท างานเป็นทีมซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ การเขา้ใจถึงการ

เจริญเติบโตและการมีจิตใจในการดูแลเอาใจใส่ผูค้น มีสมรรถนะ ความสามารถท่ีจ าเป็น และเนน้การมี

ความเมตตากรุณา มีคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการเป็นผูน้ า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดคน้นวตักรรม และ

แนวคิดในการแกปั้ญหา มีทศันคติเชิงบวก ให้ความร่วมมือ และท างานร่วมกนั เขา้ใจวฒันธรรมและมี

ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

Silong และ  Hassan (2009, 139 – 147) ศึกษา เ ร่ือง  “การมี ส่วนร่วมและผู ้น า ชุมชนท่ี มี

ประสิทธิภาพในสหพนัธรัฐมาเลเซีย” เป็นการอภิปรายผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจากทฤษฎีต่างๆ เร่ิมจาก

การศึกษาทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพของชุมชนมีคุณลกัษณะ ยอมรับทุกเช้ือชาติ 

รับผิดชอบ เช่ือใจได้ มุ่งมัน่สูง ซ่ือสัตย์ ยุติธรรมต่อทุกเช้ือชาติ มีความมัน่ใจสูง ยืดหยุ่นได้ ไม่ต่ืน

ตระหนกเม่ือเผชิญวกิฤต มีระเบียบวนิยัสูง 

Lim และ Low (2008, 1-3) ศึกษาเร่ือง “การอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นคุณลกัษณะหน่ึงในโปรแกรม

การพฒันาผูน้ าทางการศึกษา” พบว่า ผูน้  าสถานศึกษาในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
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และระบุองค์ประกอบของการอ่อนน้อมถ่อมตน ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ตนเอง การเปิดใจรับความผิด มี

ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

Tjahjono (2008, 1-15) ศึกษาเร่ือง “ความทา้ทายของผูจ้ดัการหญิงในภาคธุรกิจต่อการแข่งขนั

ของธุรกิจโลก” เป็นการศึกษาจากต ารา เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะเป็นการศึกษาท่ี

อธิบายถึงค่านิยม และการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในระดบัองคก์รในโลก ผลการศึกษาพบว่า เม่ือ

เปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูจ้ดัการหญิงและผูจ้ดัการชาย คุณลกัษณะของผูจ้ดัการหญิงคือ การใส่ใจ

ในรายละเอียด ดูภูมิฐาน มีสัญชาตญาณ สามารถจดัการภาระงานไดห้ลายอยา่ง มีความสามารถในการ

ส่ือสาร ยินดีหรือเต็มใจรับฟัง สามารถหาช่องทางทางธุรกิจได้ และมีความเห็นอกเห็นใจมากกว่า

ผู ้จ ัดการชาย ความสามารถท่ีผู ้จ ัดการหญิงควรมีคือ ไวต่อความแตกต่างทางว ัฒนธรรม และ

ความสามารถในการใชภ้าษา เขา้ใจค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของคนท่ีมีภูมิหลงัแตกต่างกนั 

 J Lekganyange, Eskom และ  T. Oosthuizen (2006, p.237 – 242) ศึกษาเ ร่ือง “การวิ เคราะห์

คุณลักษณะผูน้ าในการสร้างผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเอสคอม” โดยการส ารวจบุคลากรฝ่ายบริหาร

ระดบักลางเพื่อพฒันาคุณลกัษณะผูน้ า พบวา่ คุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์

ความเฉลียวฉลาด การมีพลก าลงั และการมีความสามารถในการเป็นผูน้ า 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ในการวิจยัเร่ือง “คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน” เป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ (Integrative Research) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ี

มีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยผูว้จิยัได้

ด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.ศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 2.ศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

 3.ศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 โดยรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการวจิยั ดงัน้ี  
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ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเร่ือง “คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวจิยั วธีิด าเนินการวจิยั ผลทีไ่ด้รับ 

ขั้นท่ี 1 ศึกษากรอบแนวคิด

คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนด

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบดว้ย
คุณลกัษณะ 3 ดา้น  

1) ดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป 

2) ดา้นความสมัพนัธ์กบังาน 

3) ดา้นสงัคม 
 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาคุณลกัษณะผูน้ า

ของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

2. สร้างแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพ่ือ

สมัภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบ

สมัภาษณ์โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูล 

คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 

 

ขั้นท่ี 3 ศึกษาคุณลกัษณะผูน้ า

ท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

1. สงัเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

2. จดัสมัมนากลุ่มเพ่ือยนืยนัคุณลกัษณะผูน้ า

ท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

คุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ

ของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 



100 
 

1. ศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษา รวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั

 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัเร่ือง “คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากทฤษฎีและงานวิจยัของนกัวิชาการ ไดแ้ก่ 

แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ซ่ึง ไดแ้ก่  

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นแนวคิดของ Andrew J. Dubrin (2013) 

Adeniyi W.O. (2014) ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลกัษณะด้านบุคลิกลกัษณะ 

(General Personality Traits) 2) คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบังาน (Task – related Traits) 3) ดา้น

การเขา้สังคม (Sociability Traits) คุณลกัษณะผูน้ าทั้ง 3 ดา้น และองคป์ระกอบคุณลกัษณะแต่ละดา้น

จากงานวิจัยของนักวิชาการ  ได้แ ก่  Foo, Nguyen, Wong and Choy (2013); Tjahjono (2008); 

Kedkaew (2010); Kelly (2011); Suryani A.O. (2014); Pushpanathan (2009) and Funk (2005) 

รายละเอียดมีดงัน้ี  

1.  คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย มี

ความมั่นใจในตนเอง ความสุภาพอ่อนโยน มีความซ่ือสัตย์สุจริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ การ

ปรับเปล่ียนไดไ้ว มองโลกในแง่ดี และการประนีประนอม 

2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ประกอบดว้ย 

ความมุ่งมัน่ การตระหนกัรู้ตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความกลา้ การยืดหยุ่น การเปิดใจรับส่ิงใหม่

และยนิดีรับฟัง การสร้างแรงบนัดาลใจและการส่งเสริมสนบัสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ ความขยนั

ขนัแข็งและเขม้แข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ความมัน่คงแน่นอน ความเขา้ใจ และมี

ความรับผดิชอบ 
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3.  ด้านสังคม (Sociability Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจ มี

ความเมตตาสงสาร การเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นมิตร การส่ือสารอย่างเหมาะสม การไวต่อ

วฒันธรรมและมีทศันคติท่ีดีต่อวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 

2. ศึกษาคุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

 2.1 ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  

  2.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ผู ้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพนัธรัฐมาเลเซีย ประเทศบรูไน

ดารุสซาลาม ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกมัพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

  2.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาคุณลกัษณะ

ผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยมีขั้นตอนในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 

ประเทศ ไดแ้ก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพนัธรัฐมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศไทย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม ราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ท าการ

ประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งพบว่าการประสานงานมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนและใช้

เวลานานเกินกวา่กรอบเวลาท่ีก าหนด และมี 3 ประเทศท่ีผูบ้ริหารไม่สะดวกท่ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั

อนัเป็นเหตุมาจากภารกิจบางประการ ท าใหเ้หลือกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 7 ประเทศอนัไดแ้ก่ สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ สหพนัธรัฐมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (คุณสมบติัของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระบุอยู่ในภาคผนวก ข) ประเทศละ 1 คน และผูช่้วยหรือรองครูใหญ่ของ
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ผูบ้ริหารสตรีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 2 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 21 คน โดยไดท้  าการคดัเลือกผูบ้ริหาร

สตรีท่ีมีประสบการณ์การท างานหลายปี และมีคุณสมบติัเหมาะสมจากสถานศึกษาขนาดกลางไปถึง

ขนาดใหญ่ ซ่ึงไดใ้หค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดี 

 คุณสมบติัของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง มีดงัน้ี 

 1.ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่นอ้ย

กวา่ 7 ปี 

 2.เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาไดเ้ป็น

อยา่งดี 

3.เป็นผู ้ท่ีนักวิชาการหรือหน่วยงานต้นสังกัดแนะน าว่าเป็นผู ้บริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพถึงพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร พฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ และน าพา

องคก์รกา้วหนา้สู่ความส าเร็จ 

4.เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ครู บุคลากร และผูเ้รียน ทั้งในดา้นการท างาน

และชีวติความเป็นอยู ่

5.เป็นผูท่ี้ไดรั้บรางวลัจากการบริหารสถานศึกษาหรือสร้างช่ือเสียงให้แก่สถานศึกษาตลอด

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ทั้งรางวลัในด้านคุณภาพของสถานศึกษา และรางวลัด้านวิชาการ 

ส่งเสริมบุคลากร และผูเ้รียนได้มีโอกาสพฒันาตนเอง ไม่ปิดกั้นทางความคิด เปิดโอกาสให้ครู 

บุคลากรและผูเ้รียนไดแ้สดงศกัยภาพในทุกดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่สถานศึกษา

ตลอดมา 
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 2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – structured 

interview) และบันทึกการสังเกตคุณลักษณะผู ้น าของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมี

รายละเอียดในการสร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

  2.2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – structured interview)  

ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในอาเซียนและจากทัว่โลกเพื่อสร้างข้อค าถามสัมภาษณ์ก่ึง

โครงสร้าง (Semi – structured interview) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยผูบ้ริหาร 

การใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – structured interview) เ น่ืองจากข้อค าถามในการ

สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างมีการสร้างขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบท่ีเตรียม โดยใชป้ระเด็น

แนวค าถามกวา้งๆ ให้คู่สนทนาเล่าเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีเป้าหมาย ผูส้ัมภาษณ์สามารถตั้งค  าถามข้ึน

เองในขณะท าการสัมภาษณ์ เม่ือพิจารณาเห็นว่าการตั้ งค  าถามดังกล่าวมีความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในขณะนั้นและท าให้ได้รับข้อมูลหลักฐานท่ีมีความละเอียดถูกต้องและครอบคลุม

ครบถว้นตามประเด็นท่ีตอ้งการทราบ 

 ขั้นตอนที่ 2 น าแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – structured interview) ปลายเปิดท่ีสร้าง

ข้ึนเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีเร่ืองคุณลกัษณะผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพื่อใชส้ัมภาษณ์ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนเก่ียวกบัผูบ้ริหารสตรีท่ีผูช่้วยผูบ้ริหารปฏิบติังานอยูด่ว้ย 

  2.2.2 บันทึกการสังเกตคุณลักษณะผู ้น า ผู ้วิจ ัยศึกษาวิธีการบันทึกการสังเกต

คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน การวิจยัใน

คร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะใชว้ิธีการบนัทึกโดยการเขียนบรรยายส่ิงท่ีสังเกตเห็นอยา่งละเอียดในลกัษณะ

เรียงความซ่ึงเป็นการบนัทึกหลงัจากการสัมภาษณ์และการสังเกตส้ินสุดลงแลว้ 
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2.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ เม่ือสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

เสร็จแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์นั้นไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุท่ีมีประสบการณ์ดา้นการบริหารสถานศึกษา

จ านวน 4 ท่าน (รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุและประวติัปรากฏในภาคผนวก ก) น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุง

ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ 

แนะน าและปรับปรุงแกไ้ข (ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์อยูใ่นภาคผนวก ค) 

2.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนในช่วงเดือน เมษายน – สิงหาคม 2559 และบนัทึกการสังเกตคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนหลังการสัมภาษณ์และการสังเกต

ผูบ้ริหารสตรีเสร็จส้ินลง 

3. ศึกษาคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน 

 การศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถาศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ผูว้ิจยัน าผลการสัมภาษณ์และแบบบนัทึกการสังเกตมาสังเคราะห์โดย

จ าแนกออกเป็น 3 ดา้นตามกรอบการวจิยัตามผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 และการสังเคราะห์

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยจ าแนก

ออกเป็น 3 ดา้นตามกรอบการวจิยั เม่ือไดผ้ลจากการสังเคราะห์แลว้ ผูว้จิยัไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิ 4 ท่าน 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน และนกัวิชาการท่ีศึกษา

เก่ียวกับอาเซียน จัดสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อยืนยนัคุณลักษณะท่ีได้จากการสังเคราะห์   

(รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุปรากฏในภาคผนวก ง ) 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยผูบ้ริหารสตรี 

และแบบสังเกตคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรี  และคุณลักษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์ผล

การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยหรือรองผูบ้ริหารสตรี  แบบบนัทึกการสังเกตคุณลกัษณะผูน้ า

ของผูบ้ริหารสตรี ผูว้ิจ ัยน าผลการสังเคราะห์ และยืนยนัคุณลักษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากงานวิจยัท่ี

เก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน และจดัสนทนากลุ่ม

เพื่อยืนยนัผลการสังเคราะห์ท่ีได้ จากนั้นน าผลท่ีได้ทั้ งหมดมาน าเสนอโดยการเขียนพรรณนา 

(Description)  
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบูรณาการ 

(Integretive Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และผูช่้วยของผูบ้ริหารสตรีของผูท่ี้เป็นกลุ่มตวัอย่าง ประเทศสมาชิกใน

กลุ่มอาเซียนทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และ

สหพนัธรัฐมาเลเซีย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน และแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเพื่อ

สัมภาษณ์ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรี บนัทึกการสังเกตคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน การสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน และการสนทนากลุ่มโดย

ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการสัมภาษณ์และการสังเกตตั้งแต่เดือน

เมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  

ขั้นตอนเสนอผลการวเิคราะห์ 

 ตอนที ่1 ผลของคุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียนเป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน 

ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีท่ีผูว้ิจยัสัมภาษณ์

ประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศ ประเทศละ 1 คน และผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งประเทศละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน และการสังเกตคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรี 
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ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีได้จากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ การสังเกต

คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน สังเคราะห์

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และการสนทนากลุ่ม  

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนจากการสัมภาษณ์และการสังเกต 

 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเทศละ 1 คน และผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีประเทศละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน และจากการสังเกต ซ่ึง

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม และสหพนัธรัฐมาเลเซีย ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยและ

บนัทึกการสังเกตผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 7 ประเทศ 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ผลการสัมภาษณ์และการสังเกตผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่1  

 ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาในปัจจุบันมีจ านวนไม่น้อยแต่ละคนมีคุณลักษณะท่ีเป็น

ลกัษณะเด่น ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 ระบุคุณลกัษณะเด่นของตนเองวา่ “การให้การสนบัสนุน

ส่งเสริมบุคลากร การสร้างแรงกระตุน้เพื่อใหเ้ขาปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมาย น าความถนดัของเขา

ออกมาใชใ้นการปฏิบติังาน มีระเบียบวินยัในการปฏิบติังานซ่ึงช่วยให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัตอ้งมีความจริงใจ กระตือรือร้นในการท างาน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคท่ีเขา้มาใน

ระหวา่งการท างาน เคารพและให้เกียรติผูอ่ื้นเสมอไม่วา่เขาจะเป็นใคร มีต าแหน่งอะไร เช่น งานวนั
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เกิดรองผูบ้ริหารท่ีฉนัจดัให ้ฉนัเชิญนกัการมาร่วมงานดว้ย ฉนัมกัจะโนม้นา้วบุคลากรให้ปฏิบติัตาม

ท าให้งานต่างๆ บรรลุเป้าหมาย คุณลกัษณะอีกคุณลกัษณะท่ีเด่นของฉนัคือ การใส่ใจผูอ่ื้น เช่น ฉัน

จดังานวนัเกิดใหแ้ก่รองผูบ้ริหารท าใหเ้ขารู้สึกวา่เราใส่ใจในตวัเขา” 

 การท่ีหลายคนมองสตรีว่าไม่เหมาะท่ีจะเป็นผูบ้ริหารเน่ืองจากสตรีมีคุณลักษณะด้อยท่ี

ส่งผลต่อการบริหารจดัการองค์กรแต่คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหารสตรีแต่ละคนอาจไม่เหมือนกนั 

ผูบ้ริหารสตรีมีคุณลกัษณะดอ้ยใดก็ตาม คุณลกัษณะเหล่านั้นผูบ้ริหารสตรีตระหนกัรู้วา่ คุณลกัษณะ

นั้นคือคุณลกัษณะใด และเรียนรู้ท่ีจะปรับลดคุณลกัษณะดอ้ยเหล่านั้นไม่ให้ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ

บริหารงานซ่ึงคุณลกัษณะด้อยของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 1 ท่ีผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะด้อยของ

ตนเอง คือ “บางคร้ังฉนัเป็นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได ้เช่น ฉนัเคยร้องไหต่้อหนา้นกัเรียน”  

 คุณลกัษณะท่ีคนภายนอกสามารถระบุคุณลกัษณะของแต่ละบุคคลได ้คือ บุคลิกลกัษณะ

ทัว่ไป บุคลิกลกัษณะทัว่ไปท่ีผูบ้ริหารสตรีในแต่ละประเทศมีแนวโนม้มาจากบริบทส่ิงแวดลอ้มของ

ผูบ้ริหารแต่ละประเทศ ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 กล่าวถึง บุคลิกลกัษณะทัว่ไปของตนเองว่า 

“ฉันมีความมัน่ใจในตนเอง ความมัน่ใจในตนเองเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งมี สตรีใน

ประเทศของฉันมีความมัน่ใจในตนเองซ่ึงฉันคิดว่า ฉันเป็นผูน้ าท่ีมีความมัน่ใจในตนเองเพราะ

บุคลากรให้ความเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีฉนัแนะน า นอกจากน้ี สตรียงัเป็นคนซ่ือสัตย ์แม่ฉนัเป็นคนซ่ือสัตย ์

ฉนัซึมซบัความซ่ือสัตยม์าจากแม่ ความซ่ือสัตยท์  าใหผู้อ่ื้นไวว้างใจในตวัเรา การสร้างความไวว้างใจ

จากบุคลากรนั้น ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาวา่บุคลากรชอบส่ิงใด เราก็ปฏิบติัส่ิงนั้นต่อเขา เขาจะไดทุ้่มเท

ท างานให้กบัองคก์รอยา่งเต็มท่ี เช่น บุคลากรคนน้ีชอบให้เราช่ืนชมเขาต่อหนา้ผูอ่ื้น บุคลากรอีกคน

ชอบของขวญั ของตอบแทน เป็นตน้ คุณลกัษณะท่ีฉันคิดวา่ส าคญัมากอีกคุณลกัษณะหน่ึงคือ การ

เป็นผูท่ี้ไม่ต่ืนตระหนก หรือตอ้งสุขมุเยอืกเยน็เม่ือเผชิญกบัส่ิงท่ีไม่คาดคิด เช่น ผูบ้ริหารสตรีคนหน่ึง 

ขณะท่ีเกิดแผน่ดินไหวเธอสงบไม่แสดงอาการว่าเธอหวาดกลวั เธอบอกว่า ถา้ผูน้  าตกใจกลวัแลว้ผู ้

ตามจะเป็นอยา่งไร คงตอ้งเกิดความวุน่วายข้ึนอยา่งแน่นอน”   
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 สถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัท่ีสร้างอนาคตของเยาวชน การมีผูบ้ริหารท่ีมีคุณลกัษณะท่ี

ส่งผลต่อการปฏิบติังานจะน าพาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สถาบนัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพย่อม

ส่งผลต่อเยาวชนของชาติท่ีจะเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ คุณลักษณะใดบ้างของผูบ้ริหาร

ประเทศท่ี 1 ส่งผลต่อการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “การสร้างแรงกระตุน้หรือ

แรงบนัดาลใจให้ครูปฏิบติัตามเราเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ป็นส่ิงส าคญั ฉันสร้างแรงกระตุน้โดย

การตั้งหวัขอ้การปฏิบติังานไวเ้พื่อใหค้รูช่วยกนัปฏิบติัจนบรรลุวตัถุประสงค ์การรอบรู้ในงานท่ีตน

ปฏิบัตินั้ นจ าเป็น ฉันเรียนรู้การเป็นครูใหญ่จากครูใหญ่คนก่อน เช่น การเขียนประเมินการ

ปฏิบติังานของครู การจดัท าแผนกลยุทธ์ เป็นตน้ การมีความมุ่งมัน่ ทะเยอทะยานเป็นคุณลกัษณะท่ี

ท าใหผู้บ้ริหารน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การรับฟังบุคลากรก็ส าคญั ฉนัจดัเวทีสนทนากลุ่ม

ยอ่ยข้ึนโดยการรับฟังความตอ้งการของบุคลากร ผูบ้ริหารสตรีตอ้งเขม้แข็งไม่วา่จะเกิดส่ิงใดข้ึน และ

ต้องมีความอดทนโดยเฉพาะการอดทนต่อความเครียดซ่ึงฉันคิดว่าสตรีในเอเซียอดทนต่อ

ความเครียดไดดี้กวา่บุรุษ รวมทั้งอดทนต่อความลม้เหลวเพราะวา่งานทุกอยา่งเราไม่สามารถท าได้

ส าเร็จอยา่งท่ีตนคิดเสมอไป”  

 การปฏิสัมพนัธ์กบัครู นกัเรียน บุคลากรและชุมชนเป็นส่ิงส าคญัในการจดัการศึกษาเพราะ

สถานศึกษาจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อพวกเขา ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 1 มี

คุณลกัษณะใดบา้งท่ีท าให้เขาประสบความส าเร็จในการเขา้ถึงบุคคลและชุมชน “การให้เกียรติหรือ

เคารพผูอ่ื้นเป็นส่ิงส าคญั ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา แสดงความห่วงใย ผูบ้ริหารชายไม่ค่อยเห็นอก

เห็นใจผูอ่ื้นสักเท่าไร เช่น ครูคนหน่ึงป่วยตอ้งการเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล ผูบ้ริหารชายตอบว่า 

ไม่ควรลาช่วงน้ี ถา้เป็นฉนัจะอนุญาตให้เขาลาเพราะเร่ืองความเจ็บป่วยรอไม่ได ้การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ี

ดีตอ้งส่ือสารเป็น ส่ือสารคล่อง ส่ือสารชัดเจนท าให้ชุมชนเขา้ใจความตอ้งการของเรา ฉันมกัจะ

เลือกใชช่้องทางในการส่ือสารท่ีเป็นเทคโนโลย ีเช่น ทางอีเมล ไลน์ วอทอฟั เป็นตน้ เพื่อแจง้ผลการ

ด าเนินการต่างๆของโรงเรียนให้แก่ชุมชน ผูป้กครอง หรือผูท่ี้ให้การสนบัสนุนโรงเรียน หรือเชิญ

บุคคลเหล่านั้นมาด่ืมกาแฟดว้ยกนั การกระท าเหล่าน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีท าให้ฉนัไดรั้บความร่วมมือและ

เงินบริจาคในการพฒันาโรงเรียน”  
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 เม่ือมีการเปิดเสรีอาเซียนนั้น คุณลกัษณะใดของผูบ้ริหารสตรีท่ีเหมาะกบัการเป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในอาเซียน ส าหรับผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 กล่าวถึงประเทศของเขาว่า “ประเทศ

ของเราไม่ใคร่ใส่ใจกบัการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นฉนัจึงคิดวา่คุณลกัษณะต่างๆท่ี

กล่าวมาแลว้ เป็นคุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารสตรีพึงมีไม่วา่จะเปิดอาเซียนหรือไม่ก็ตาม” 

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที ่1  

 คุณลกัษณะเด่นของผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี ของประเทศท่ี 1 

ระบุวา่  “ผูบ้ริหารของฉนัเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอยา่งมาก ไม่วา่จะพบอุปสรรคใด

ในการท างานเธอไม่เคยยอ่ทอ้ ส่ิงใดท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีเธอสามารถจดัหาให้ไดเ้ธอจะลง

มือปฏิบัติ เช่น การท าห้องประกอบการเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ีเธอยินดีรับฟัง

ขอ้เสนอแนะของครูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียนอีกดว้ย เช่น เธอตั้งคณะกรรมการข้ึนมา

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของครู เธอจะไม่ตดัสินใจอะไรไปโดยล าพงั”  

 คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหารของพวกเรา คือ “เท่าท่ีพวกเราเห็น พวกเราไม่เห็นวา่เธอจะมี

คุณลกัษณะดอ้ยอะไรในการเป็นผูบ้ริหารของพวกเรา แต่อาจจะมีบา้งเม่ือแผนการท างานไม่เป็นตาม

แผน เธอจะหงุดหงิดบา้ง แต่ไม่ใช่เร่ืองส าคญัอะไรมากนกัเพราะไม่กระทบการปฏิบติังานของพวก

เรา” 

 คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ไปในมุมมองของรองผูบ้ริหารของประเทศท่ี 1 ระบุ

คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรีของพวกเขาวา่ “ผูบ้ริหารของพวกเราเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง เป็น

คนท่ีไม่ถือตวักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขาทกัทายทุกคนแมแ้ต่นกัการ เขาเป็นคนอบอุ่นท่ีท าให้พวกเรา

เช่ือมัน่ในตวัเขา นอกจากน้ียงัเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เงินงบประมาณท่ีไดจ้ากรัฐน ามาพฒันา

โรงเรียน เธอสามารถช้ีแจงได ้และยงัขอบริจาคจากชุมชนอีก ท าให้โรงเรียนเปล่ียนแปลงไปมาก 

อาคารสถานท่ีดีกวา่ก่อนมาก บุคลิกลกัษณะท่ีสร้างก าลงัใจไดดี้ท่ีผูบ้ริหารสตรีอของเรามี คือ เขายงั

เป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดีวา่ ทุกอยา่งเป็นไปได ้ท าใหเ้ขาไมลงัเลในการปฏิบติังาน” 
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คุณลกัษณะดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัปฏิบติังาน คือ  “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการ

จดัการศึกษา ส่ิงไรท่ีเก้ือต่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เขาจะปฏิบติัทนัที เขาระดมเงินทุน

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนักอล์ฟการกุศลเพื่อน าเงินมาใช้ปรับปรุงอาคารสถานท่ี เธอฝึกเล่น

กอล์ฟโดยท่ีไม่เคยเล่นมาก่อน ปรับปรุงหอประชุมโดยติดเคร่ืองปรับอากาศ ปรับปรุงห้องประกอบ

วิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงห้องสมุดให้น่าเข้าไปอ่านและค้นควา้ เขาเข้าใจพวกเราโดยการ

ปรับปรุงห้องพกัครูให้มีพื้นท่ีส าหรับพกัผ่อนหลงัการสอน เขายงัเป็นผูท่ี้ฉลาดรอบรู้ ให้ค  าแนะน า

แก่พวกเราดา้นการจดัการเรียนการสอน การปฏิบติังาน เขาเป็นผูท่ี้มีความอดทน ขยนัขนัแขง็ ไม่ยอ่

ทอ้ มาท างานแต่เช้าแต่กลบับา้นเยน็ บางวนักลบัหลงัจากครูทุกคน มีความรับผิดชอบสูง เช่น มา

ปฏิบติังานก่อนครบก าหนดวนัลา เพื่อมาดูการซ้อมใหญ่ เขาเป็นคนกล้า กล้าคิด และกล้าลงมือ

ปฏิบติั เช่น การระดมเงินบริจาคจากชุมชนเพื่อพฒันาโรงเรียน” 

การมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน ครู นกัเรียน และนกัการ “ผูบ้ริหารของพวกเรามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัชุมชน จะเห็นไดจ้ากการขอเงินบริจาคท่ีน ามาเพื่อปรับปรุงโรงเรียนจ านวน

มากท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เขาเป็นคนท่ีใส่ใจผูอ่ื้น เช่น วนัเกิดรอง

ผูบ้ริหาร เขาเป็นผูด้  าริจดังานวนัเกิดให้ เธอห่วงใยพวกเราเสมอ เช่น ใครท่ีลาหยุดแลว้ในวนัถดัมา

มาท างาน ผูบ้ริหารจะถามไถ่ว่าเป็นอะไรหรือไม่ นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้ให้เกียรติผูอ่ื้น เช่น การเชิญ

นกัการมาร่วมงานวนัเกิดโดยไม่แบ่งชนชั้น เป็นคนท่ีพวกเราสามารถปรึกษาเร่ืองอะไร เขายินดีให้

เขา้พบไดเ้สมอ และคอยถามวา่เป็นอยา่งไร มีอะไรใหช่้วยหรือไม่” 

คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการเปิดประชาคมอาเซียนของผูบ้ริหารสตรี คือ “ผูบ้ริหารของเรา

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารของอาเซียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ยงัให้

เกียรติผูอ่ื้นไม่วา่เขาจะเป็นคนชาติใด เช่น นกัการ แม่ครัว เป็นคนชาติอ่ืน ผูบ้ริหารใหเ้กียรติเท่าเทียม

กบับุคลากรอ่ืนท่ีเป็นชาติเดียวกนั เสมอภาคกนั” 
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บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่1 

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาของประเทศท่ี 1 เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั เห็นไดจ้ากระหวา่งท่ีผูบ้ริหาร

สตรีพาชมโรงเรียน เม่ือพบนกัการ ผูบ้ริหารจะทกัทาย ให้เกียรติ ไม่แสดงอาการดูถูก เช่น ทกัทาย

นกัการว่า “สวสัดียามบ่าย สบายดีไหม” ขณะท่ีเดินชมโรงเรียน ผูบ้ริหารพบครูและนกัเรียนทั้งท่ี

ก าลงัเรียนวชิาเลือก ดงันั้นครูจึงตั้งใจซอ้มนกัเรียน เขาทกัทายครูท่ีอยูใ่นหอ้งพกัครูถึงเร่ืองต่างๆ เม่ือ

เดินไปยงัมุมท่ีผูบ้ริหารสตรีจดัใหน้กัเรียนพกัผอ่น ผูบ้ริหารทกัทายนกัเรียนอยา่งเป็นกนัเอง 

 ระหวา่งเดินไปในบริเวณโรงเรียนพบนกัเรียนท่ีก าลงัซอ้มการแสดง เช่น การแสดงเตน้ท่ีชุด

ของผูเ้ตน้ติดไฟกระพริบ ผูบ้ริหารสตรีฟังอย่างตั้งใจและแนะน าเพิ่มเติม เม่ือเดินไปพบกลุ่มครูท่ี

ก าลงัเตรียมงาน เขาก็แนะน าบางอย่างแก่คุณครู เม่ือเดินไปยงัหอประชุมพบนกัแสดงกลุ่มใหญ่ท่ี

ก าลงัซ้อมการแสดงต่างๆ รวมทั้งการแสดงกู่เจิงซ่ึงผูบ้ริหารจะชมการซ้อมใหญ่หลงัจากท่ีผูว้ิจยั

สัมภาษณ์เสร็จส้ิน แมว้่าจะมีงานยุ่งมากเท่าใด เขาไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจ ใจเย็นรับฟัง หรือ

ขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ และเดินชมโรงเรียนมีโทรศพัท์ตามหลายคร้ัง ผูบ้ริหารไม่แสดงอาการ

หงุดหงิด หรือไม่พอใจ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้สุขุมเยือกเยน็ เม่ือผ่านการซ้อมการแสดง 

ครูผูฝึ้กสอนมีปัญหาและขอค าแนะน า ผูบ้ริหารก็ให้ค  าแนะน าด้วยความมั่นใจ ขณะท่ีท าการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารตอบค าถามทุกค าถามอยา่งชดัเจนท าใหก้ารสัมภาษณ์ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การท าวิจัย นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีลักษณะอบอุ่น ท าให้ผูว้ิจ ัยไม่รู้สึกอึดอัดขณะท่ี

ด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท าให้การสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผูบ้ริหารยงัได้

อนุเคราะห์พาเยีย่มชมโรงเรียนอีกดว้ย มี 
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2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related Traits) 

จากการสังเกตผูบ้ริหารสตรี พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ขยนัขนัแข็งในการปฏิบติังาน ยินดี

ท่ีจะท างานอยา่งหนกัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคห์รืองเป้าหมายขององคก์ร เช่น การท่ีผูบ้ริหารสตรี

มาท างานก่อนท่ีจะครบก าหนดวนัลาเน่ืองจากกงัวลัเร่ืองการแสดงของนักเรียนท่ีจะแสดงในงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ซ่ึงทางโรงเรียนได้เชิญแขกท่ีมีเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ และรับปาก

ผูว้จิยัท่ีจะให้สัมภาษณ์ นอกจากแสดงวา่เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยัเม่ือรับปากใครแลว้

ก็ปฏิบัติตามท่ีรับค า ขณะท่ีผูบ้ริหารพาชมโรงเรียน ครูบางคนมีปัญหาในการซ้อมการแสดง 

ผูบ้ริหารก็ใหค้  าแนะน าอยา่งรอบคอบและชาญฉลาด  

ขณะท่ีเดินชมโรงเรียนเม่ือไปถึงห้องพกัครู ห้องพกัครูท่ีน่ีมีห้องพกัส าหรับครูสองห้อง 

ห้องหน่ึงเป็นห้องท างานของครู อีกห้องหน่ึงเป็นห้องพกัท่ีมีมุมรับประทานของว่าง ชาหรือกาแฟ 

ซ่ึงทั้งสองห้องเพิ่งปรับปรุงใหม่ ยงัมีกล่ินสีและเฟอร์นิเจอร์ใหม่ เหตุท่ีผูบ้ริหารปรับปรุงห้องใหม่

คือ ถา้ครูมีความสุขขณะท่ีอยูใ่นองคก์ร พวกเขาก็จะปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหาร

เขา้ใจความตอ้งการของครู เม่ือเดินจากห้องพกัครู เป็นห้องสัมมนาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงนกัเรียน

เลือกเรียนเป็นวิชาเลือก นกัเรียนจะใชห้้องน้ีในการอภิปราย หรือพูดคุยเร่ืองการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

ห้องประกอบน้ีเป็นห้องใหม่ท่ีผูบ้ริหารสตรีให้ท าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ผูบ้ริหารสตรีผูน้ี้มีความมุ่งมัน่อย่างยิ่งในการจดัการศึกษา จากการเยี่ยมชมโรงเรียนจะได้

กล่ินสีหลายแห่ง แสดงให้เห็นวา่มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

เช่น การปรับทางเดินท่ีกวา้งให้แคบลงเพื่อกนัเป็นห้องประกอบการเรียนวิชาต่างๆ ผูบ้ริหารยงั

ปรับปรุงห้องสมุดโดยให้น าคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งในห้องสมุดเพื่อให้นกัเรียนคน้ควา้ในระหวา่งอยู่

ท่ีโรงเรียน จดัมุมหอ้งสมุดใหม่เพื่อใหดู้น่าเขา้มาอ่านหนงัสือหรือคน้ควา้ได ้
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3. คุณลกัษณะดา้นสังคม (Sociability Traits) 

ผูบ้ริหารสตรีมีความเป็นมิตรและเป็นผูท่ี้เขา้ถึงได้ง่าย จากการท่ีผูว้ิจยัไม่เคยพบผูบ้ริหาร

สตรีผูน้ั้นมาก่อนแต่เม่ือพบเขา เขาแสดงความเป็นกันเองขณะให้สัมภาษณ์ เขาสามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาท่ีใชติ้ดต่อในอาเซียนไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เป็นผูท่ี้ใหเ้กียรติครู บุคลากร และ

ผูอ่ื้น ทกัทายครูอย่างสุภาพ  เช่น ภายในห้องสมุดผูบ้ริหารได้น าภาพวาดของผูบ้ริหารคนก่อนมา

ประดบั และเม่ือโรงเรียนจดักิจกรรมใดๆ ผูบ้ริหารสตรีเชิญผูบ้ริหารคนก่อนมาร่วมงาน ขณะท่ีพา

ชมโรงเรียนผูบ้ริหารทกัทายทั้งครู นกัเรียน และบุคลากรดว้ยความเป็นกนัเอง มีความเป็นมิตร ยินดี

ตอ้นรับผูว้ิจยัท่ีเป็นคนชาติอ่ืนและปฏิบติัต่อ ภายในโรงเรียนมีครูและนกัเรียนท่ีมีหลากหลายเช้ือ

ชาติอยา่งเท่าเทียมกนั”  

จากการท่ีผูบ้ริหารสตรีผูน้ี้สามารถปรับปรุงอาคารสถานศึกษาได ้เช่น การติดตั้งเคร่ืองปรับ

อากาศในหอประชุมได้ หรือทาสีโรงเรียนใหม่ได้ เน่ืองจากการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนและ

ผูป้กครองท าใหไ้ดรั้บเงินบริจาคมาบริหารจดัการโรงเรียนให้ดีข้ึน  

 คุณลกัษณะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกต เม่ือจ าแนกออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ ความมัน่ใจ ความสุขมุเยอืกเยน็ ความซ่ือสัตย์

สุจริต ความจริงใจ ความกระตือรือร้น การไม่ถือตวั ความอบอุ่น ความเช่ือมัน่ไวว้างใจ และการมอง

โลกในแง่ดี  

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การสร้างแรงกระตุน้ ความฉลาด

รอบรู้ ความมุ่งมัน่ทะเยอทะยาน การรับฟัง ความเขม้แข็ง ความอดทนและไม่ย่อทอ้ การให้การ

สนบัสนุน ความมีระเบียบวนิยั ตระหนกัรู้ตนเอง ความเขา้ใจ ความขยนัขนัแขง็ และความรับผดิชอบ  

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม ไดแ้ก่ การใหเ้กียรติและความเคารพ การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การเอาใจใส่ การเขา้ถึงไดง่้าย และความเป็นมิตร  
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่2 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารประเทศท่ี 2 ผูบ้ริหารระบุวา่ “ฉนัเป็นคนท่ีมีความอดทน ไม่ยอ่

ทอ้ต่อการปฏิบติังาน ภาระงานในการบริหารโรงเรียนเป็นเร่ืองหนกัจึงตอ้งอาศยัความอดทนท่ีจะ

น าพาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จได้ ฉันยงัตอ้งอดทนต่อความกดดนัของสังคมท่ีมองว่าผูห้ญิงไม่

เหมาะจะเป็นผูบ้ริหาร ฉันให้ความเคารพผูอ่ื้น เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นในการ

บริหารจดัการโรงเรียน” 

 คุณลกัษณะด้อยของผูบ้ริหารประเทศท่ี 2 ผูบ้ริหารระบุว่า “ฉันเป็นคนท่ีมกัจะวิตกกงัวล

หากงานยงัไม่ส าเร็จ หรือวิตกกงัวลวา่งานจะออกมาไม่ดี ฉนัจะคิดมากจนกวา่งานนั้นๆจะลุล่วงไป

ดว้ยดี ฉนัยงัมีอารมณ์อ่อนไหวต่อแรงกดดนัเม่ือท างานในต าแหน่งท่ีสูงท่ีสังคมยอมรับหญิงนอ้ยกวา่

ชายจึงท าใหเ้กิดความเครียดในบางคร้ัง” 

 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีผูบ้ริหารระบุวา่ “ฉนัเป็นคนท่ีมีความ

มัน่ใจในตนเอง ผูน้ าทุกคนย่อมมีความมัน่ใจในตนเองจึงกล้ารับผิดชอบงานท่ีส าคญัในฐานะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจากจะมีความมัน่ใจแลว้ฉันยงัเป็นคนท่ีจริงใจ ซ่ือสัตยสุ์จริตท าให้ผูอ่ื้น

เช่ือมัน่และไวว้างใจในการบริหารจดัการโรงเรียน แต่ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีผูห้ญิงจะไดรั้บการไวว้างใจ 

ฉนัยงัตอ้งท างานหนกัและนานพอสมควรเพื่อใหผู้อ่ื้นเห็นศกัยภาพ ฉนัเป็นคนมองโลกในแง่ดีเช่ือวา่

ถา้พยายามงานจะลุล่วงไปไดด้ว้ยดีแมว้า่จะเครียดในบา้งในบางคร้ังก็ตาม” 

คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารระบุวา่ คือ “ฉนั

เป็นคนท่ีมีความอดทนเพราะการปฏิบติังานตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลายอย่าง ผูบ้ริหารตอ้งอดทน

ค่อยๆ แก้ปัญหาให้ลุล่วงไป ลกัษณะของสตรีในอาเซียนมีความอดทนมาก นอกจากอดทนแล้ว

ผูบ้ริหารมีความกลา้ กลา้คิด กลา้ท า กลา้ตดัสินใจ และกลา้เส่ียง เราตอ้งเปล่ียนแปลงนโยบาย ถา้เรา

ไม่กล้าลงมือปฏิบติัก็จะไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เช่น ฉันไม่ให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานใน

โรงเรียนเพราะจะท าให้การจราจรไม่คล่องตวั และเป็นอนัตรายต่อนักเรียนท่ีเดินไปมาในบริเวณ

โรงเรียน ผูป้กครองหลายคนไม่พอใจ ฉนัใชค้วามอดทนและการให้เกียรติพวกเขาจนในท่ีสุดพวก

เขาก็ยอมรับการเปล่ียนแปลง ความเป็นหญิงท าให้ฉนัเป็นคนละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินยั
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สูงจึงตอ้งการให้ทุกคนปฏิบติัตามกฎระเบียบ เราตอ้งสร้างความยุติธรรมให้มีในองคก์ร ทุกคนเท่า

เทียมกนัไม่วา่เขาจะนบัถือศาสนาอะไร เป็นคนเช้ือชาติใด หรือมีต าแหน่งอะไรก็ตาม โรงเรียนมีครู

มุสลิมอยูค่นหน่ึง เวลาท่ีเขาตอ้งการลาหยุดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เราอนุญาตให้เขาลาได ้

ฉนัมีความเขา้ใจบุคลากรได ้อะไรท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการในการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

กาเรียนการสอน ฉันยินดีสนับสนุนเท่าท่ีท าไดเ้พราะโรงเรียนตอ้งรองบประมาณแต่ถ้าเป็นเร่ือง

จ าเป็นและเราขอจากชุมชนได ้ฉนัก็ยนิดีท าให”้ 

คุณลกัษณะดา้นสังคมของผูบ้ริหารสตรี คือ “ฉันเป็นกนัเองกบัทุกคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

บุคลากรมีปัญหาอะไร พวกเขาเขา้พบไดเ้สมอไม่วา่จะเป็นปัญหาเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั พวกเรา

เคยไปพกัผอ่นดว้ยกนัหลายแห่ง รวมทั้งประเทศไทยดว้ย บางทีนดัรับประทานอาหารดว้ยกนั พวก

เราเหมือนคนในครอบครัวเดียวกนั ฉนัใหเ้กียรติทุกคนเท่ากนัไม่วา่จะเป็นช่างซ่อม แม่บา้น นกัเรียน

หรือบุคลากร ฉนัดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหมือนแม่ดูแลลูกโดยเฉพาะกบันกัเรียนฉนัคิดเสมอวา่  เร่ือง

การปฏิสัมพนัธ์เป็นเร่ืองท่ีส าคญั การท่ีเราจะไดรั้บความร่วมมือหรือไม่ก็อยูท่ี่เรามีความเป็นมิตร มี

ทกัษะการเจรจาหรือไม่ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูห้ญิงน่าจะท าไดดี้กวา่ชาย” 

คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการเปิดประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหารกล่าววา่ “ฉนัในฐานะผูบ้ริหาร

ของประเทศท่ีเป็นหน่ึงในสมาชิกอาเซียน ฉันเป็นคนท่ียอมรับในความหลากหลาย เขา้ใจความ

แตกต่างของแต่ละชาติ ศาสนา วฒันธรรม ฉนัพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง” 

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที ่2 

 คุณลกัษณะเด่นของผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี ผูช่้วยทั้งสองคน

กล่าวว่า “ผูบ้ริหารของพวกเราเป็นคนใจดี ครูมีปัญหาอะไรเขาจะคอยแนะน าหรือช่วยเหลือเสมอ 

เขาเป็นคนท่ีมีประสบการณ์มาก เขา้ใจพวกเราดี” 

 คุณลกัษณะดอ้ยของผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี ผูช่้วยทั้งสองคน

กล่าววา่ “พวกเราคิดวา่ผูบ้ริหารของพวกเราไม่มีคุณลกัษณะดอ้ยอะไร” 
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 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของผูช่้วยผูบ้ริหาร ผูช่้วย

ผูบ้ริหารกล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเรามีความมัน่ใจในตนเองจึงท าใหบุ้คลากรเกิดความเช่ือมัน่ในตวัเธอ 

ทั้งเธอยงัเป็นคนท่ีจริงใจ ซ่ือสัตยสุ์จริต ท างานดว้ยความโปร่งใส เป็นคนท่ีสุภาพอ่อนโยน ไม่ถือตวั

แมว้่าจะเป็นผูบ้ริหาร เรารับประทานอาหารร่วมกนั เท่ียวดว้ยกนั เธอเป็นคนท่ีอบอุ่น ดูแลพวกเรา

เหมือนคนในครอบครัว เธอปรับเปล่ียนตนเองให้เข้ากับบริบทโรงเรียนได้ไว เธอมาประจ าท่ี

โรงเรียนน้ีได้ไม่นานก็สามารถเขา้ถึงความรู้สึกและความตอ้งการของพวกเรา พวกเรายินดีท่ีจะ

ปฏิบติัตามค าแนะน าของเธอ” 

 คุณลกัษณะดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของผูช่้วยผูบ้ริหาร 

ผูช่้วยผูบ้ริหารกล่าวว่า “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน นักเรียนตอ้งมี

อนาคตท่ีดีกวา่ เธอตั้งใจปฏิบติังานดว้ยความขยนัขนัแขง็ มาถึงโรงเรียนแต่เชา้ และกลบับา้นหลงัคน

อ่ืนๆ งานไม่เสร็จเธอก็พยายามท าให้เสร็จจึงกลบั คอยติดตามงานเสมอ ให้ครูมีส่วนร่วมในการ

จดัการเรียนการสอน กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลงนโยบาย มีความเขม้แข็งแมว้า่จะเจอกบัปัญหาหนกัๆ เช่น 

เร่ืองการรับส่งบุตรหลานของผูป้กครอง ผูป้กครองหลายคนใช้ค  าพูดท่ีรุนแรงแต่เธอสามารถผ่าน

เหตุการณ์นั้นไปได ้เธอใหค้  าแนะน าครูไดทุ้กเร่ืองเพราะมีประสบการณ์ในการสอนมานานก่อนเป็น

ผูบ้ริหาร”  

 คุณลกัษณะดา้นสังคมในมุมมองของผูช่้วยผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหารระบุวา่ “ผูบ้ริหารของเรา

ใจดี ดูแลเอาใจใส่พวกเราเหมือนคนในครอบครัว เป็นมิตรกบัทุกคน ชุมชนจึงช่วยเหลือตามท่ี

โรงเรียนขอ บางทีผูบ้ริหารก็ขอจากองค์กรไม่หวงัผลก าไร เธอเป็นกนัเองกับพวกเรา ไปเท่ียว

ดว้ยกนั รับประทานอาหารร่วมกนั มีปัญหาอะไรพวกเราเขา้ไปพบได้เสมอ เธอยินดีจะรับฟังทุก

เร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั” 

 คุณลักษณะท่ีสัมพนัธ์กับการเปิดประชาคมอาเซียนของผูบ้ริหารในมุมมองของผูช่้วย

ผูบ้ริหาร “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ียอมรับคนชาติอ่ืน หรือศาสนาอ่ืนๆ เช่น ท่ีโรงเรียนของเรามีครู

นบัถือศานาอิสลาม และนกัเรียนของเราก็มีหลากหลายเช้ือชาติ เธอเขา้ใจทั้งชุมชน บุคลากร และ

นกัเรียนไดดี้” 
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บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่2 

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 2  เม่ือวนัท่ี 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 

ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั ขณะท่ีเดินชมโรงเรียน ผูบ้ริหารเดินผา่นนกัการท่ีท าความสะอาด

อาคาร เขาทกัทายนกัการดว้ยความสุภาพอ่อนโยน นกัการยิม้แยม้ตอบรับ วนัท่ีผูว้จิยัเขา้ไปสัมภาษณ์

เป็นวนัท่ีผูบ้ริหารสตรีเชิญวิทยากรเขา้มาบรรยายเร่ือง “ความส าคญัของภาษาองักฤษ” ในช่วงเช้า

ผูบ้ริหารยุ่งเร่ืองการตอ้นรับวิทยากรและเขา้ร่วมฟังบรรยาย แต่ผูบ้ริหารยินดีสละเวลาให้สัมภาษณ์

พร้อมทั้งให้ผูช่้วยรอให้ผูว้ิจยัสัมภาษณ์อีกด้วย แมง้านจะยุ่งอย่างไร ผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นไม่แสดง

อาการหงุดหงิด หรือสีหนา้ไม่พึงพอใจกลบัเตม็ใจใหผู้ว้ิจยัสัมภาษณ์ประมาณหน่ึงชัว่โมง และยงัพา

ชมโรงเรียนอีกด้วย แสดงถึงความมีน ้ าใจ ขณะท่ีเดินผ่านครู นักเรียนและนักการ ผูบ้ริหารสตรี

ทกัทายดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้ อบอุ่น ขณะท่ีสัมภาษณ์และเดินเยีย่มชมโรงเรียน ผูบ้ริหารสตรีตอบค าถาม

ชดัเจนดว้ยความมัน่ใจ” 

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related Traits) 

ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ตั้งใจปฏิบติังาน มุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึนด้วยการส่งเสริมการเรียนการสอนของครู เช่น  ในวนัท่ีผูว้ิจยัไปสัมภาษณ์ ท่ีโรงเรียนเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองภาษาองักฤษเพื่อตอ้งการพฒันาศกัยภาพในการเรียนภาษาองักฤษของ

นักเรียนและปรับทศันคติในการเรียนภาษาองักฤษ นอกจากน้ี ขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีพาเยี่ยมชม

โรงเรียน ผูบ้ริหารสตรีช้ีใหดู้สภาพของโรงเรียนท่ีมีปัญหาเร่ืองการจราจรหากใหร้ถผูป้กครองเขา้มา

ส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารจึงเปล่ียนแปลงนโยบายใหส่้งนกัเรียนในส่วนหนา้แลว้จึงวน

กลบัออกไป แต่ผูป้กครองบางคนไม่พอใจท่ีจะส่งบุตรหลานด้านนอกจึงต่อว่าผูบ้ริหารสตรี เขา

อธิบายความจ าเป็นและใชค้วามอดทนในการแกปั้ญหาจนผูป้กครองยอมรับ ผูบ้ริหารพาชมโรงเรียน
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สักครู่ก็ตอ้งเขา้ไปกล่าวเปิดงานและฟังบรรยายจากวิทยากรท่ีเชิญมาจึงมอบหมายให้ครูพาเยี่ยมชม

โรงเรียนต่อ 

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม (Sociability Traits) 

ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้เขา้ถึงได้ง่าย จากการท่ีผูว้ิจยัได้มีโอกาสเขา้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า 

ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้เขา้พบ ขณะท่ีสัมภาษณ์เม่ือบุคลากรตอ้งการเขา้พบผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารสตรี

แสดงความเป็นมิตร ไม่ใช้วาจาท่ีแสดงวา่ เธอเป็นครูใหญ่ซ่ึงต าแหน่งสูงกว่าครูผูน้้อย เขาสามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดี ระหวา่งท่ีท าการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารเตม็ใจใกส้ัมภาษณ์โดยไม่เร่ง

รีบหรือท าให้ผูว้ิจยัรู้สึกกงัวลในขณะท่ีสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารยินดีตอ้นรับผูว้ิจยัท่ีเป็นชาวต่างชาติ 

ภายในโรงเรียนมีนักเรียนท่ีหลากหลายเช้ือชาติ หลายศาสนา ขณะท่ีเดินเยี่ยมชมโรงเรียน ครู 

นกัเรียนและนกัการทกัทายผูบ้ริหารดว้ยสีหนา้ยิม้แยม้และผูบ้ริหารทกัทายพวกเขาดว้ยสีหนา้ท่ียิ้ม

แยม้ มีความเป็นกนัเอง ผูบ้ริหารใหเ้กียรติทุกคนแมแ้ต่นกัการ ผูบ้ริหารสตรีก็ให้การทกัทายเขา เป็น

กนัเองเช่นเดียวกบัการทกัทายครูหรือนกัเรียน แสดงออกถึงความเมตตา ขณะชมโรงเรียนผูบ้ริหารช้ี

ให้ดูชุมชนโดยรอบโรงเรียนและบอกวา่ ท่ีน่ีมีทั้งชาวจีน ชาวอินเดีย ผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ ศาสนา

ฮินดู และศาสนาอิสลาม เด็กจึงมีความหลากหลายเช้ือชาติ และวฒันธรรม ผูบ้ริหารบอกวา่ “เราตอ้ง

มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ไดรั้บการยอมรับและการสนบัสนุนจากชุมชน” 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ ความมัน่ใจ ความจริงใจ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความไวว้างใจ การมองโลกในแง่ดี ความอบอุ่น การปรับเปล่ียนไดไ้ว ความสุภาพอ่อนโยน ความ

สุขมุเยอืกเยน็ และการไม่ถือตวั  

2. คุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความอดทน ความกลา้ ความมี

ระเบียบ ความละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ความเข้าใจ การสนับสนุน การยอมรับการ

เปล่ียนแปลง การรับฟัง ความมุ่งมัน่ ความขยนัขนัแขง็ ความฉลาดรอบรู้ และความกลา้เปล่ียนแปลง 

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม ไดแ้ก่ การเขา้ถึงไดง่้าย ความเคารพ ความเป็นมิตร การไม่ถือตวั

หรือเป็นกนัเอง การเอาใจใส่ การยอมรับในความหลากหลาย และมีความเมตตา  
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่3 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารประเทศท่ี 3 ผูบ้ริหารระบุวา่ “คุณลกัษณะเด่นของฉนัคือ การมี

ความมัน่ใจในตนเองเพราะเป็นคุณลกัษณะท่ีท าให้ผูบ้ริหารตดัสินใจหรือเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

ยากล าบากได้ ในฐานะผูน้ าฉันตอ้งเปิดรับความคิดใหม่ๆ และฟังค าแนะน าจากบุคลากร ให้การ

สนบัสนุนในฐานะผูน้ าทีม ยิ่งกวา่นั้น ผูน้  าตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี ฉนัเช่ือว่าปัญหาทุกอยา่งมีทางแก้

แมว้า่จะเผชิญกบัสถานการณ์ล าบาก” 

 คุณลักษณะด้อยของผูบ้ริหารประเทศท่ี 3 ผูบ้ริหารระบุว่า “ฉันมีความอดทนน้อยหาก

บุคลากรท างานไม่เสร็จตามก าหนดเวลา ฉนัจะคอยกดดนัให้บุคลากรท างานใหเ้สร็จตามก าหนดซ่ึง

อาจจะท าใหบุ้คลากรบางคนไม่พอใจ” 

 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุวา่ “ฉนัเป็นคนท่ี

มองโลกในแง่ดี เช่ือว่าจะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและสามารถท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้ฉันมีความ

มัน่ใจในตวัเองซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีผูห้ญิงในประเทศของฉันมีซ่ึงในมุมมองของคนบางคนอาจมองว่า

ผูห้ญิงในอาเซียนอ่อนแอ ไม่มีความมัน่ใจในตนเองแต่สตรีในประเทศของฉันมีความมัน่ใจตั้งแต่

เด็กแลว้  นอกจากน้ีฉนัยงัเป็นคนท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต การท าใหค้นอ่ืนเช่ือมัน่ได ้เราไม่ควรถือตวัเป็นคน

ท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต สุภาพอ่อนโยน” 

คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรีผูบ้ริหารสตรีระบุวา่ “ฉนั

เป็นคนท่ีมีความอดทน ผูห้ญิงมีความอดทนมากกว่าผูช้าย อดทนต่อความเครียด ฉันว่าผูห้ญิงยงั

เหมาะกบัการบริหารงานโรงเรียนเน่ืองจากผูห้ญิงรักเด็กท าให้ผูบ้ริหารหญิงพยายามคิดโครงการ

ต่างๆในการพฒันาการศึกษาเพราะตอ้งการให้นกัเรียนมีอนาคตท่ีดี ฉันรู้จกับุคลากรทุกคนดี และ

เขา้ใจพวกเขา รู้จุดด้อย จุดเด่นจนฉันสามารถมอบหมายงานให้บุคลากรไปท าได้เหมาะสมตาม

ศกัยภาพของพวกเขาซ่ึงฉันคิดว่าผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพพึงมี ฉนักลา้เผชิญกบัปัญหาและเรียนรู้

ปัญหานั้ นๆ ฉันยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รับฟังปัญหาของพวกเขาและช่วย

แกปั้ญหาเหล่านั้น เช่น มีบุคลากรคนหน่ึงมาสายติดต่อกนั 1 สัปดาห์ ฉนัเรียกเขามาพูดคุยถึงปัญหา

และแนะแนวทางแกปั้ญหา หลงัจากนั้นเขาไม่มาสายอีกเลย” 
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คุณลกัษณะด้านสังคมของผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุว่า  “ฉันคิดว่า การท่ีฉันแสดง

ความเห็นอกเห็นใจ และความห่วงใยพวกเขา ใส่ใจในปัญหาและความต้องการของบุคลากร 

ผูป้กครอง และชุมชมเป็นการก่อสัมพนัธภาพท่ีดี ท าให้ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น หาก

บุคลากรคนใดมีสีหนา้เศร้าหรือเป็นกงัวล ฉนัมกัจะถามเขาวา่เป็นอะไรหรือไม่ ฉนัพอท่ีจะช่วยอะไร

ไดห้รือเปล่า” 

คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการเปิดประชาคมอาเซียน ผูบ้ริหารกล่าวว่า “การเปิดประชาคม

อาเซียน ผูบ้ริหารควรมีทกัษะในการส่ือสาร สามารถส่ือสารภาษาในอาเซียนได ้หรือสามารถส่ือสาร

ภาษากลางท่ีใชใ้นการส่ือสาร คือ ภาษาองักฤษได ้ฉนัสามารถพูดภาษาองักฤษและภาษาท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารในกลุ่มประเทศอาเซียนได ้ฉนัสามารถใชภ้าษาองักฤษไดค้ล่องแคล่วเพราะต าราเรียนของ

ประเทศเราเป็นภาษาองักฤษ และฉันยงัเช่ือว่าการเป็นคนซ่ือสัตย์สุจริตเหมาะกับการบริหาร

สถานศึกษาในบริบทอาเซียน” 

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 3 

 คุณลกัษณะเด่นของผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี ผูช่้วยทั้งสองคน

กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเรารู้ความตอ้งการตนเอง มีความมุ่งมัน่สูง และลงมือปฏิบติัทนัที ท างานหนกั

มากจนบางคร้ังพวกเราอยากให้เธอลดการท างานหนกัลงบา้ง ให้เธอใส่ใจใหเ้วลากบัครอบครัวมาก

กว่าเดิม เธอเป็นคนท่ีมัน่คงแน่นอน ใจดี เธอรู้ว่าการท างานเป็นทีมมีความส าคญัมากจะท าให้งาน

ประสบความส าเร็จ เธอเป็นผูน้ าท่ีดี เธอให้เกียรติผูอ่ื้น และผูอ่ื้นก็ให้เกียรติเธอ เธอเป็นคนท่ีดี เป็น

คนตรงต่อเวลา เช่น การจดัประชุมผูป้กครอง ถา้เธอนดัประชุมเวลาใด และเลิกเวลาใด เธอจะเขา้

ประชุมตรงเวลาและพูดให้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดแมว้่ามีเร่ืองท่ีตอ้งการพูดมากมายก็ตาม เธอ

เป็นคนท่ีมีความมุ่งมัน่ในการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเพื่ออนาคตนกัเรียน” 

 คุณลกัษณะดอ้ยของผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี ผูช่้วยทั้งสองคน

กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเรามีความมุ่งมัน่สูง ท างานอยา่งรวดเร็ว เม่ือเธอท างานหนกัหมายถึงพวกเรา

ตอ้งท างานหนกัเช่นกนั บางคร้ังบุคลากรบางคนไม่ชอบ พวกเขาตอ้งการเวลาอยูก่บัครอบครัวและมี

เวลาส่วนตวัดว้ย” 
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 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของผูช่้วยผูบ้ริหาร ผูช่้วย

ผูบ้ริหารกล่าววา่ “ผูบ้ริหารของพวกเรามีความมัน่ใจในตนเอง มีความอ่อนโยนเพราะเธอคิดวา่ความ

อ่อนโยนสามารถท าให้ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร เธอเป็นคนใจเยน็ และไม่ต่ืนตระหนกกบั

เหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนหรือปัญหาท่ีเธอก าลงัเผชิญ ความมัน่ใจท าให้เกิดความเช่ือมัน่และความ

อบอุ่น” 

 คุณลกัษณะดา้นท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของผูช่้วยผูบ้ริหาร 

ผูช่้วยผูบ้ริหารกล่าวว่า “ผูบ้ริหารของเรามีความมุ่งมัน่สูง ท างานหนกั ซ่ึงท าให้บุคลากรบางคนไม่

ชอบ เธอเป็นคนฉลาด มีความรอบรู้ เคยเดินทางไปดูงานหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ส่งเสริม

สนบัสนุนครู บุคลากรและนกัเรียน ขยนัขนัแข็ง ยนิดีรับฟังความคิดผูอ่ื้น นิยมการท างานเป็นทีม มี

ความยุติธรรม ปฏิบติัต่อครูอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าบุคลากรนั้นจะนับถือศาสนาท่ีไม่ใช่ศาสนา

เดียวกบัเธอ หรือเป็นคนเช้ือชาติอ่ืนก็ตาม ใหโ้อกาสบุคลากร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เป็นผูส้ร้าง

แรงกระตุน้ไดดี้ เป็นคนท่ีท างานฉบัไว เป็นคนใหค้วามส าคญักบัเวลา ผูบ้ริหารสตรีทราบวา่จะสร้าง

แรงกระตุน้นกัเรียน ส่งเสริมนกัเรียนอยา่งไรใหส้ามารถเอาตวัรอดในโลกได ้ตอ้งมีทกัษะทางสังคม 

ซ่ึงเพศหญิงจะไดดี้กวา่เพศชาย ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีมีความรอบรู้ มีความคิดมากมาย ไม่หยดุน่ิง

ท่ีจะพฒันาโรงเรียน เธอเดินทางไปดูงานบริหารการศึกษาท่ีต่างประเทศ” 

 คุณลกัษณะดา้นสังคมในมุมมองของผูช่้วยผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหารระบุวา่ “ผูบ้ริหารของเรา

ใจดี ใส่ใจดูแลนกัเรียนเหมือนแม่ดูแลลูกๆ เพศหญิงมีความเป็นแม่จึงดูแลเอาใจใส่ทั้งนกัเรียนและ

บุคลากร เธอปฏิบติัต่อบุคลากรเหมือนพี่นอ้งโดยเฉพาะหลงัเลิกงาน เธอเป็นเพื่อนท่ีดี เธอเปิดประตู

ห้องท างานตอ้นรับบุคลากรและนกัเรียนเขา้ไปปรึกษาไดต้ลอดเวลา เธอมีทกัษะการส่ือสาร เขา้ถึง

บุคลากร ชุมชน ท าให้ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเสมอ เช่น นกัเรียนบางคนยากจนไม่มีอุปกรณ์

การเรียน หากรองบประมาณของรัฐตอ้งใชเ้วลานาน ดงันั้นผูบ้ริหารของเราจึงเจรจาขอบริจาคจาก

ชุมชน ชุมชนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนของเราท่ีขาดแคลนมีอุปกรณ์การเรียน

เหมือนนกัเรียนคนอ่ืนๆ”  

 



123 
 

บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่3  

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 

วนัท่ีผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีนั้น ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสัมภาษณ์ผูช่้วยผูบ้ริหารก่อน 

เม่ือผูบ้ริหารมาถึง ผูบ้ริหารสตรีทกัทายผูช่้วยอยา่งความเป็นกนัเอง อบอุ่น เม่ือการสัมภาษณ์เสร็จส้ิน

แล้ว ผูบ้ริหารยงัอนุญาตให้ผูช่้วยพาผูว้ิจยัชมเมือง ผูบ้ริหารทกัทายบุคลากรด้วยความสนิทสนม 

ขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารรู้สึกเป็นกนัเองและอบอุ่น ท าให้การสัมภาษณ์ประสบความส าเร็จ 

ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตนเอง เห็นไดจ้ากการตอบค าถามชดัเจน ไม่หยุดเป็นช่วงๆ น ้าเสียง

แสดงความมัน่ใจและเปิดเผย ผูบ้ริหารสตรีแจง้ใหท้ราบวา่ ผูบ้ริหารไม่สามารถพาชมโรงเรียนไดแ้ต่

จะให้ผูช่้วยพาชมเน่ืองจากติดภารกิจ แมว้า่ภาระงานจะมากเพียงใด ผูบ้ริหารสตรียงัจัดสรรเวลาให้

ผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์โดยไม่แสดงอาการหงุดหงิดขณะท่ีสัมภาษณ์ถึงแมจ้ะใชเ้วลานานก็ตาม 

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related Triats) 

 ผูบ้ริหารสตรีตอบค าถามสัมภาษณ์ดว้ยความฉลาด รอบรู้ ทั้งเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและ

ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะการต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน

อาเซียน และยินดียอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ขณะท่ีพูดคุยกันเร่ืองการเดินทางดูงาน

ต่างประเทศ ผูบ้ริหารบอกวา่ ผูบ้ริหารเดินทางมาดูงานดา้นบริหารสถานศึกษายงัประเทศไทย และ

ประเทศอ่ืนๆ ในเอเซียเพื่อน าแนวทางการบริหารสถานศึกษาเหล่านั้นมาประยุกตใ์ห้เขา้กบับริบท

ของสถานศึกษาและในบริบทอาเซียน ยนิดีท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่  
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3. คุณลกัษณะดา้นสังคม (Sociability Traits) 

ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ใส่ใจบุคลากร เขาเป็นผูท่ี้เขา้ถึงไดง่้าย มีความเป็นมิตรแมว้า่ ผูว้ิจยัจะ

เป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวฒันธรรม ให้เกียรติผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นแขก และใหเ้กียรติผูช่้วย

ของตนเอง เม่ือเดินเข้ามาในห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสตรีทักทายผูว้ิจ ัยเหมือนรู้จักกันมา

พอสมควร และทกัทายผูช่้วยอย่างเป็นกนัเองแมว้่าผูช่้วยนับถือต่างศาสนาก็ตาม ท าให้ทราบว่า

ผูบ้ริหารมีความเป็นมิตร และยอมรับในความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และ

วฒันธรรม ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษากลางของอาเซียนได้อย่าง

คล่องแคล่ว และยงัสามารถพูดภาษาอ่ืนท่ีเป็นภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารในกลุ่มประเทศอาเซียนไดอี้ก

ด้วย ขณะท่ีสัมภาษณ์มีความเป็นกันเอง ผูบ้ริหารสตรียงัใส่ใจผูท่ี้ผูบ้ริหารปฏิสัมพนัธ์ด้วย เช่น 

ผูบ้ริหารให้ผูช่้วยสองคนพาผูว้ิจยัไปรับประทานอาหารกลางวนัและพาเท่ียวชมสถานท่ีสวยงามใน

เมืองก่อนกลบัอีกดว้ย  

1.คุณลกัษณะด้านบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี ความมัน่ใจในตนเอง 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสุภาพอ่อนโยน ความสุขมุเยอืกเยน็ และความเป็นกนัเองไม่ถือตวั  

2.คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความอดทน ความเขา้ใจ ความกลา้ 

ความมุ่งมัน่ ความฉลาดรอบรู้ การสนบัสนุนส่งเสริม ความขยนัขนัแข็ง การรับฟัง ความยุติธรรม 

และการเปิดรับส่ิงใหม่ 

3.คุณลกัษณะดา้นสังคม ไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจ ความห่วงใย การเอาใจใส่ การเขา้ถึงได้

ง่าย การส่ือสารมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมิตร การให้เกียรติการ ยอมรับในความหลากหลาย มี

น ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น และใจดีมีเมตตา 
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่4 

 คุณลกัษณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4 ระบุว่าเป็นคุณลกัษณะเด่นของตนเอง คือ “ฉัน

คิดวา่คุณลกัษณะเด่นของฉนัคือ ความรับผดิชอบในการท างาน เป็นคนท่ีมกัจะประนีประนอมซ่ึงฉนั

คิดว่าผูห้ญิงมกัจะใช้การประนีประนอมมากกว่า การเอาชนะ นอกจากน้ีในสถานศึกษาเราผูน้ าไม่

ควรคิดว่าความคิดของเราถูกต้องเสมอไป ควรมีใจเปิดกวา้งรับความคิดของบุคลากรอ่ืน หาก

ความคิดของใครท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รได ้เราควรน าไปปฏิบติัจะ

ท าใหเ้กิดความร่วมมือจากบุคลากร 

 คุณลกัษณะด้อยท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4  ตามท่ีผูบ้ริหารสตรีระบุว่า “การเป็นคน

หงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะถา้ผลงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของโรงเรียนฉนัจะแสดงอาการไม่พอใจแต่ก็ไม่ถึงกบัแสดงอาการโกรธหรือต าหนิบุคลากรรุนแรง” 

 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 4 ผูบ้ริหารสตรีระบุวา่ 

“ฉนัคิดวา่ผูบ้ริหารทุกคนท่ีอยูใ่นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพมีความมัน่ใจในตนเอง ถา้ไม่มีความมัน่ใจ

ในตนเองก็คงไม่ได้เป็นผูบ้ริหารหรือไม่สามารถน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้เพราะ

ผูบ้ริหารท่ีไม่มัน่ใจในตนเองจะไม่สามารถตดัสินใจหรือกลา้ริเร่ิมท าส่ิงใหม่ๆ ฉนัพูดคุยกบับุคลากร

ดว้ยความสุภาพอ่อนโยนเพราะเช่ือวา่คนเราตอ้งการฟังค าอ่อนหวานนุ่มนวล” ผูบ้ริหารสตรีเป็นคน

ท่ีมองโลกในแง่ดี จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารกล่าววา่ “ฉนัคิดวา่คนเราสามารถท าผิดพลาดได ้ความ

ผดิพลาดต่างๆเป็นประสบการณ์หรือบทเรียนท่ีเราน ามาปรับปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานในอนาคต”  

 คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารสตรีกล่าวว่า “ฉันเช่ือว่าหากเราเป็นคน

อดทน เราจะฝ่าอุปสรรคไปได้ การบริหารการศึกษามีอุปสรรคมากมายท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้ความ

อดทน ทั้งตอ้งทุ่มเทในการท างาน ไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก การท างานในต าแหน่งสูงตอ้งการ

การท างานท่ีมีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ ต้องต่ืนตัวต่อการ

เปล่ียนแปลง ยินดีเปิดใจรับฟังขอ้เสนอแนะของบุคลากร เขาจะไดรู้้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน 

การรับฟังไม่ใช่ว่าเราจะน าทุกอยา่งมาปฏิบติั เราเป็นผูน้ าตอ้งพิจารณาอย่างชาญฉลาดว่าส่ิงใดเป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรียน” 
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 คุณลักษณะด้านสังคม ผูบ้ริหารระบุว่า “ฉันคิดว่าการมีสัมพนัธภาพท่ีดีจะท าให้การ

ด าเนินงานเป็นไปได ้หากเราดีกบับุคลากร ใส่ใจ ห่วงใยเขา เขาจะใหค้วามร่วมมือในการท างาน เม่ือ

มีใครเจ็บป่วยฉนัจะถามเขาวา่เป็นอะไร ตอ้งการให้ช่วยอะไรไหม นอกเวลางานบางทีฉนัก็ไปเดิน

ซ้ือของกบัพวกเขา หรือรับประทานอาหารเย็นร่วมกนัเหมือนกบัพี่น้อง ด้านชุมชนฉันให้เกียรติ

ชุมชนโดยเชิญเขามาร่วมงานท่ีโรงเรียนจดัเสมอ เม่ือโรงเรียนของความอนุเคราะห์ส่ิงใด ชุมชนยนิดี

ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี” 

 คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในบริบทอาเซียน ผูบ้ริหารสตรีกล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหาร

สตรีในบริบทอาเซียนต้องเป็นคนท่ีมีความมั่นใจในตนเอง มีความอดทน เปิดใจยอมรับการ

เปล่ียนแปลง เม่ือเผชิญกบัความยากล าบากตอ้งไม่ทอ้แท ้มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ 

ตอ้งใส่ใจผูอ่ื้นโดยเฉพาะการท่ีเรามีบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย” 

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 4 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี คือ “ผูบ้ริหารของเราใจดี 

มีเมตตา เขา้ถึงไดง่้าย เม่ือมีปัญหาใดไม่วา่จะเป็นปัญหาเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั เราสามารถเขา้พบ

ไดท้นัที บางทีพวกเราก็โทรไปถามวา่ผูบ้ริหารอยูท่ี่ไหน เราเดินไปพบและพูดคุยกบัเขาไดทุ้กที เวน้

แต่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีตอ้งคุยในห้องพกั ผูบ้ริหารให้เกียรติพวกเราเสมอ ปฏิบติัต่อเราเหมือนพี่นอ้ง 

ไม่เคยแบ่งว่าเราเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเขาเป็นผูบ้งัคบับญัชา บางคร้ังพวกเราก็ไปเดินซ้ือของ

ดว้ยกนั หรือรับประทานอาหารเยน็ดว้ยกนั”  

 คุณลักษณะด้อยของผูบ้ริหารสตรีจากมุมมองของรองผูบ้ริหาร “คุณลักษณะด้อยของ

ผูบ้ริหารเราคือ ผูบ้ริหารบางคร้ังผูบ้ริหารพิจารณาเร่ืองบางเร่ืองอยา่งละเอียดถ่ีถว้นมากเกินไปท าให้

งานล่าชา้” 

 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหาร “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนสุภาพอ่อนโยน 

เป็นคนอบอุ่นอาจเป็นเพราะเขาดูแลพวกเราเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เป็นแม่ท่ีดูแลทุกขสุ์ข
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ของลูกๆ กบับุคลากรอาวุโส ผูบ้ริหารก็ปฏิบติัตวัให้เกียรติพวกเขา อ่อนนอ้มถ่อมตน ไม่ถือตวัราว

กบัวา่เป็นญาติผูใ้หญ่ของตนเอง”  

 คุณลักษณะด้านความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรอง

ผูบ้ริหารสตรี “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนขยนัขนัแข็งในการปฏิบติังาน มาถึงโรงเรียนแต่เชา้และกลบั

หลงัคนอ่ืน เม่ือโรงเรียนจดักิจกรรมใดๆ ก็ตาม เขาจะคอยติดตามความกา้วหนา้โดยให้เรารายงาน

ทุกวนัจนกระทัง่ถึงวนังาน ถา้มีอะไรไม่แน่ใจเราจะปรึกษาเสมอโดยเฉพาะเร่ืองการเรียนการสอน 

เขาจะใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดักาเรียนการสอน เขายงัรับฟังพวกเรา ไม่ใช่เพียงแต่สั่ง

ให้ท าตามแต่จะให้เราแสดงความคิดเห็น และร่วมกนัตดัสินใจ แมว้่างานบางอย่างจะไม่ประสบ

ความส าเร็จ เขาจะไม่แสดงความผดิหวงัแต่จะบอกให้เราพยายามใหม่ เขาเป็นผูบ้ริหารท่ีฉลาดรอบรู้

ในดา้นการบริหารสถานศึกษา บริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

 คุณลกัษณะดา้นสังคมของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี “ผูบ้ริหารของเรา

เป็นคนใจดี มีเมตตา ใส่ใจในทุกขสุ์ขของบุคลากร เขามกัจะคอยถามไถ่ทุกขสุ์ข เขาเป็นกนัเองกบั

พวกเรา เวลาท่ีเลิกงานแลว้บางวนัเขาจะเดินไปซ้ือของดว้ย หรือไม่ก็รับประทานอาหารร่วมกนัโดย

เชิญไปท่ีบา้น” 

 คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียนในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี 

“ผูบ้ริหารสตรีของเรา พูดภาษาองักฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นคนท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง 

ยอมรับคนชาติอ่ืน ศาสนาอ่ืน เป็นคนท่ีเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้ายไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ในโรงเรียนของ

เรามีบุคลากรหลากหลายเช้ือชาติ และศาสนา” 
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บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่4  

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 

 ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 4 เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั ขณะท่ีพูดคุยกกับครูและนกัเรียน ผูบ้ริหารสตรี

พูดดว้ยน ้ าเสียงนุ่มนวล สุภาพอ่อนโยน ท าให้ผูท่ี้ไดย้ินไดฟั้งรู้สึกไดว้่าผูบ้ริหารสตรีเป็นคนอบอุ่น 

ขณะท่ีสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสตรีตอบค าถามตรงประเด็น และดว้ยน ้าเสียงท่ีมัน่ใจและจริงใจ หลงัจาก

การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยเสร็จส้ิน ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้พาชมโรงเรียนดว้ยตนเอง  

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related Traits) 

 ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่มัน่ในการจดัการศึกษา พฒันาคุณภาพการศึกษา จากการ

เดินเยี่ยมชมโรงเรียนไดเ้ห็นภาพการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งขนัการเล่านิทาน

ภาษาองักฤษ การศึกษาดูงานของครู การแข่งขนังานวิชาการ ฯลฯ ผูบ้ริหารสตรียงัศึกษาดูงานการ

บริหารของโรงเรียนอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้เปิดรับส่ิงใหม่ เรียนรู้อยู่เสมอ 

ผูบ้ริหารสตรีระบุว่า “การศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนๆท าให้ไดรั้บความรู้มากมายและยงัสามารถ

น ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนและยงัแสดงถึงความเป็นคนเฉลียวฉลาดอีกดว้ย 

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม (Sociability Traits) 

จากการสังเกตผูบ้ริหารสตรีขณะท่ีสัมภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้เขา้ถึงไดง่้าย เม่ือง

บุคลากรตอ้งการพบ ยิม้แยม้เม่ือไดพ้บผูว้ิจยัแมว้า่จะเป็นการพบกนัคร้ังแรกก็ตาม สามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่ว และสามารถพูดภาษาอ่ืนในอาเซียนไดอี้ก แมว้า่ผูว้ิจยัจะนบัถือศาสนาท่ี

ต่างจากผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรียงัแสดงถึงความเป็นมิตร ใหเ้กียรติผูว้จิยัอีกดว้ย  



129 
 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ ความมัน่ใจ ความสุภาพอ่อนโยน การมอง

โลกในแง่ดี การประนีประนอม ความอบอุ่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การไม่ถือตวัและ เป็นกนัเอง 

และความจริงใจ 

2. คุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ได้แก่ ความอดทน การทุ่มเทในการ

ท างาน ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ การต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง การรับฟัง การเปิดใจ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง ขยนั ความฉลาดรอบรู้ ความมุ่งมัน่ และการเปิดรับส่ิงใหม่  

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม ไดแ้ก่ ความห่วงใย การดูและเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความ

ใจดีมีเมตตา การเขา้ถึงไดง่้าย การส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความเป็นมิตร และการใหเ้กียรติ 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่5 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 ผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะเด่นของตนเองวา่ 

“ฉันเป็นคนท่ีมีความอดทน ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค เช่ือว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอ และอาจมี

บางอยา่งมาช่วยให้เราประสบความส าเร็จ การรักษาอารมณ์เป็นเร่ืองท่ีส าคญั ถา้เราสามารถควบคุม

อารณ์ตวัเองไม่ได ้ใช้ค  าพูดท่ีไม่เหมาะสม สร้างความรู้สึกท่ีไม่ดี ผูบ้ริหารไม่ควรแสดงความรู้สึก

โกรธ” 

 คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 ผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะดอ้ยของตนเอง

วา่ “ตวัเองไม่ค่อยมีตน้ทุนทางสังคมในพื้นท่ีท่ีตนท างานอยู่ ไม่ค่อยรู้จกัคนในชุมชนเพราะยา้ยมา

จากโรงเรียนอ่ืน” 

 คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 5 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรี เขาระบุว่า “ฉันมีควมมัน่ใจในตนเอง ไม่ใช่ฉันเท่านั้นท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง แต่ผูบ้ริหาร

หญิงทุกคนมีความมัน่ใจในตนเองแต่มีมากและนอ้ยต่างกนัไปตามบริบท นอกจากน้ีฉันคิดว่าการ

เป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและผูอ่ื้น และในหนา้ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติังานซ่ึงผูห้ญิงส่วน

ใหญ่เป็นคนซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่เอาเปรียบองคก์รและผูอ่ื้น ความเป็นสตรีมีความอ่อนหวานท าให้เขา้

กบัผูอ่ื้นไดดี้”  
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 คุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์กับการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 5 จากการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุว่า “ฉันทุ่มเทให้กบัการท างาน นิเทศติดตามงานอย่าง

สม ่าเสมอ ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทเพราะเป็นผูบ้ริหารในโรงเรียนรัฐบาลยา้ยไปประจ าโรงเรียนต่างๆ 

เราจึงตอ้งปรับตวัให้ได ้นอกจากน้ีเราตอ้งมีความมุ่งมัน่ในการท างาน งานต่างๆจึงสัมฤทธ์ิผล เช่น 

ฉันตั้ งใจท่ีจะท าให้ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน ผลคือ ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน ได้รับ

ประกาศนียบตัรจากหน่วยงานของรัฐ เราจึงตอ้งศึกษาปัญหาและแกปั้ญหานั้นๆใหลุ้ล่วงไป ดว้ยการ

วางแผน และลงมือปฏิบติั ฉันจะอุทิศเวลาให้กบัการพฒันาการศึกษาให้มากท่ีสุด แมว้า่จะตอ้งดูแล

ครอบครัวไปด้วย เราต้องรับฟังปัญหาและความต้องการของเขาเพื่อสนองความต้องการและ

แกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง” 

 คุณลกัษณะดา้นสังคม ผูบ้ริหารระบุวา่ “ฉนัไม่ไดว้างตวัเป็นผูบ้ริหารท่ีใครก็เขา้ไม่ถึง ฉัน

ให้ความเป็นกนัเองกบับุคลากร แสดงความเอ้ืออาทรต่อเขา ปฏิบติัต่อเขาในฐานะผูร่้วมงานหรือ

เหมือนคนในครอบครัวโดยไต่ถามทุกข์สุข เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีอะไรท่ีเราพอช่วยเขาได้ก็ช่วย 

พูดคุยกบัเขาไม่ให้รู้สึกวา่จบัผิด หรือคอยแต่ต าหนิเขา เม่ือมีปัญหาอะไรก็ช่วยกนัแก ้ไม่ใชอ้  านาจใน

การบริหารจดัการองคก์ร” 

 คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียน ผูบ้ริหารสตรีกล่าวว่า “เราตอ้งเน้น

ความสามารถในการส่ือสารของตนเอง ฉนัสามารถพูดภาษาองักฤษไดอี้กทั้งเราควรยอมรับในความ

หลากหลายเพราะมีผูค้นขา้มประเทศมาท างาน เราตอ้งเปิดใจยอมรับพวกเขา ดูแลบุตรหลานเขา

เหมือนกบัคนในเช้ือชาติของเรา”  

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที ่5 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี รองผูบ้ริหารกล่าวว่า 

“ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถตดัสินใจในงานท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง พยายามท าให้ดีท่ีสุด และให้บรรลุวตัถุประสงค ์เนน้การมีส่วนร่วมโดยประชุมปรึกษาหารือ

ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของทุกคนและพิจารณาเลือกความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์

ต่อโรงเรียน” 
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 คุณลกัษณะด้อยของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี รองผูบ้ริหารกล่าวว่า 

“ผูบ้ริหารของเราบางคร้ังโอนอ่อนผอ่นตามเม่ือบุคลากรบางคนเสนอความคิดจนผูบ้ริหารคลอ้ยตาม

ความคิดนั้นจนท าใหบุ้คลากรบางคนรู้สึกวา่ผูบ้ริหารไม่มีจุดยนื” 

คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไปของผู ้บริหารในมุมมองของรองผู ้บริหารสตรี  

“ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ท าใหต้ดัสินใจอะไรไดร้วดเร็ว เธอเป็นคนท่ีสุขุม

เยอืกเยน็ ไม่ต่ืนตระหนกกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด เธอสุภาพอ่อนโยนซ่ึงเป็นคุณลกัษณะสตรีในชาติ

ของเรา นอกจากน้ีเธอยงัเป็นคนท่ีซ่ือสัตยสุ์จริตซ่ึงท าให้บุคลากรเช่ือถือไวว้างใจ การปฏิบติังาน

โปร่งใส ไม่มีการยกัยอกเงินงบประมาณ”  

 คุณลักษณะด้านความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรอง

ผูบ้ริหารสตรี “ผูบ้ริหารเป็นคนท่ีฉลาดรอบรู้ ท าให้สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตดัสินใจอะไรไดถู้กตอ้งว่องไว กลา้ริเร่ิมลงมือปฏิบติั ใส่ใจในรายละเอียด มีความ

รอบคอบ เป็นคนท่ีมีความอดทน เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากบุคลากร มีความรับผิดชอบ เช่น เม่ือ

ตดัสินใจอะไรผิดพลาด หรือเม่ือบุคลากรท างานผิดพลาด ในฐานะผูน้ าเขาจะเป็นผูท่ี้รับผิดชอบ

เสมอ” 

 คุณลกัษณะดา้นสังคมของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผู ้บริหารสตรี “ผูบ้ริหารเขา้ร่วม

กิจกรรมของชุมชนเสมอ มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน เม่ือโรงเรียนจดักิจกรรมใด ขอความร่วมมือจาก

ชุมชนจะไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ี เช่น โรงเรียนขอบริจาคเงินช่วยนกัเรียนท่ียากจน เป็นตน้ 

นอกจากความสัมพนัธ์กบัชุมชน ผูบ้ริหารยงัเป็นผูท่ี้เป็นมิตรกบัทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือ

นกัเรียน เม่ือมีปัญหาใดพวกเราสามารถเขา้ไปปรึกษาหารือไดต้ลอดเวลา” 

 คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียนในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี 

“ผูบ้ริหารของเราสามารถพูดภาษาองักฤษได้พอสมควร เธอเคยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ

บริหารสถานศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ท าใหท้ราบความเป็นไปของอาเซียน” 
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บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่5  

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป  (General Personality Traits) 

เม่ือผูว้ิจยัมีโอกาสเขา้ไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 5 ผูบ้ริหารให้การตอ้นรับเป็น

อยา่งเป็นกนัเอง ผูบ้ริหารสตรีกล่าวทกัทายดว้ยน ้ าเสียงสุภาพอ่อนโยน รู้สึกไดถึ้งความเป็นคนอบอุ่น 

ไม่เคร่งเครียด ระหวา่งท่ีสัมภาษณ์มีครูเขา้มาแจง้วา่ สามีของครูคนหน่ึงเสียชีวิต ผูบ้ริหารไต่ถามถึง

การช่วยเหลือครูคนนั้น รวมทั้งให้แจง้เพื่อนครูทราบและก าหนดวนัท่ีจะไปร่วมงานศพอย่างพร้อม

เพรียงกนั ครูอีกคนหน่ึงเขา้มาใหล้งนามรายรับ – รายจ่ายของการจดักิจกรรมท่ีผา่นมา เพื่อปิดบญัชี

การใช้จ่ายของกิจกรรมนั้น การลงนามในบญัชีผูบ้ริหารให้ครูช้ีแจงรายละเอียด ผูบ้ริหารสตรีได้

ช้ีแจงการเบิกจ่ายเงินของตนเองให้ครูทราบ แสดงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต ผูบ้ริหารสตรีพูดคุยเร่ือง

งานกบัครูทั้งสองคนอยา่งไม่ถือตวั ใชถ้อ้ยค าสุภาพ ขณะท่ีท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตอบขอ้ค าถาม

ดว้ยความมัน่ใจ   

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task – related Traits) 

 จากการท่ีผู ้บริหารสตรีลงนามในบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจกรรมโดยให้ครูช้ีแจง

รายละเอียด แสดงว่าผูบ้ริหารเป็นคนละเอียดรอบคอบ ขณะเดินเยี่ยมชมโรงเรียนพบว่า รางวลับาง

รางวลัโรงเรียนไดรั้บขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีด ารงต าแหน่ง เช่น รางวลัการสอบระดบัชาติในเกณฑ์ดี 

และมีภาพท่ีส่งนกัเรียนเขา้ร่วมในการแข่งขนัระดบัชาติ ซ่ึงจากส่ิงท่ีเห็นดงักล่าวท าใหท้ราบถึงความ

มุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาของผูบ้ริหารสตรี 
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3. คุณลกัษณะดา้นสังคม  (Sociability Traits) 

 ขณะท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี ครูคนหน่ึงเขา้มาใหล้งนามในเอกสารการเงิน และมีครูอีกคน

หน่ึงมาแจง้วา่สามีของครูคนหน่ึงเสียชีวติ ผูบ้ริหารสตรีให้ครูแจง้ครูคนอ่ืนๆ ทราบ เพื่อนดัหมายเขา้

ร่วมงานศพ และให้รวบรวมเงินช่วยงานศพด้วย ผูบ้ริหารสตรีให้เขา้พบและพูดคุยธุระอย่างเป็น

กนัเอง ครูสามารถเขา้พบเพื่อแจง้ปัญหาหรือปรึกษาหารือไดต้ลอดเวลา ความสามารถในดา้นการ

ส่ือสาร ผู ้บริหารสตรีสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร นอกจากน้ีในโรงเรียนยงัมี

ชาวต่างชาติสอนภาษาองักฤษใหแ้ก่นกัเรียน  

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ ความมัน่ใจ ความซ่ือสัตยสุ์จริตและโปร่งใส 

ความอ่อนหวานนุ่มนวล การไม่ถือตวัและเป็นกนัเอง ความสุขุมเยอืกเยน็ ความสุภาพอ่อนโยน และ

การไวว้างใจได ้ 

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่และทุ่มเท การรับฟัง 

การเปิดใจ ความอดทน ไม่ย่อทอ้ การควบคุมอารมณ์ได ้ความฉลาดรอบรู้ ความกลา้ การริเร่ิม และ

ความละเอียดรอบคอบ  

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม ไดแ้ก่ การเขา้ถึงไดง่้าย การเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ การให้

เกียรติ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การยอมรับในความหลากหลาย และเป็นมิตร  
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่6 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 ผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะเด่นของตนเองวา่ 

“ฉนัคิดวา่การเป็นคนท่ีมีความยุติธรรมยินดี รับฟังปัญหานกัเรียน บุคลากรและผูป้กครอง หากเรามี

ความยุติธรรมจะท าให้บุคลากรศรัทธาในตวัเรา การรับฟังปัญหาจากเขาจะท าให้เราแก้ปัญหาได้

ถูกตอ้ง หรือสามารถสนองตอบความตอ้งการของเขาได”้  

คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 ผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะดอ้ยของตนเอง

วา่ “ฉนัคิดวา่ ฉนัเป็นคนไม่ค่อยไวว้างใจใคร เม่ือฉนัมอบหมายงานให้ใครฉนัจะติดตามการท างาน

ของพวกเขาอยา่งใกลชิ้ดอาจท าให้บางคนรู้สึกว่า เราคอยตรวจสอบตลอดเวลา ท าให้เขาท างานไม่

คล่องตวั” 

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 6 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุว่า “การท่ีผูบ้ริหารสตรีจะได้รับการยอมรับจากบุคลากรหรือสังคมได ้เขา

ตอ้งมีความมัน่ใจในตนเอง การเป็นผูน้ าท่ีดีตอ้งมีคุณลกัษณะขอ้น้ีซ่ึงฉนัก็เป็นผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจ

ในตนเองจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู ้บริหาร ถึงแม้ว่าฉันจะมีความมั่นใจในตนเอง ฉันรู้จัก

ประนีประนอมโดยน าแนวคิดของบุคลากรมาปรับใชใ้นการบริหารงาน นอกจากน้ีฉนัยงัเป็นคนใจ

เยน็โดยเฉพาะเม่ือเราตอ้งท างานกบันกัเรียนยุคใหม่ เช่น นกัเรียนท าผิด ฉันถามเขาว่าท าไมท าผิด 

และให้เขาพิจารณาความผิดของตนเอง เวลาท่ีฉนัมีปัญหาอะไรก็ตามฉนัจะไม่ต่ืนตระหนกแต่จะน่ิง

สงบเพื่อพิจารณาปัญหาและหาทางแก ้นอกจากน้ี ฉันพบวา่ การเป็นคนซ่ือสัตยท์  าให้ฉนัไดรั้บการ

ยอมรับจากผูอ่ื้นโดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีมีบุคลากรหลากหลายเช้ือชาติ” 

 คุณลักษณะด้านความสัมพนัธ์กับงานของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 6 จากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุว่า “เราตอ้งมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความยุติธรรมต่อ

บุคลากรจึงท าใหบุ้คลากรยอมรับเราในฐานะผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน ามาพิจารณา

ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนวางแผน ลงมือปฏิบติั ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้คงเส้นคงวา 

ไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมา นอกจากการรับฟังครูและบุคลากรแลว้ ฉนัยงัให้นกัเรียนเขา้พบเพื่อปรึกษา
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ปัญหาหรือให้โอกาสพวกเขาบอกส่ิงท่ีตอ้งการ เราตอ้งเขา้ใจทั้งบุคลากรและนกัเรียนในฐานะท่ีเรา

เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา” 

 คุณลกัษณะดา้นสังคม ผูบ้ริหารระบุวา่ “ฉนัเปิดหอ้งให้บุคลากรเขา้มาเสนอความคิดเห็นใน

การปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา แมแ้ต่ท่ีบา้นบางคร้ังครูก็แวะไปท่ีบา้นเพื่อปรึกษาเร่ืองงานหรือบางท่ีก็

เร่ืองส่วนตวั การท่ีมีสตรีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจท าไดดี้กว่าชายเพราะทกัษะในการเป็นแม่ 

ดา้นการดูแลเอาใจใส่บุคลากรและนกัเรียนซ่ึงผูบ้ริหารท่ีเป็นสตรรีจะท าไดดี้กวา่ผูบ้ริหารท่ีเป็นบุรุษ

จะดูแลเอาใจใส่นกัเรียน คอยถามสารทุกขสุ์กดิบของนกัเรียน บุคลากร ถามวา่เขามีอะไรให้ช่วยบา้ง 

ทั้งยงัตอ้งรู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นอีกดว้ย”  

 คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียน ผูบ้ริหารสตรีกล่าววา่ “ฉนัติดตามการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอาเซียนและคิดวา่การเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนควร

มีลกัษณะท่ีเปิดรับส่ิงใหม่ เขา้ใจบุคลากรและนกัเรียนท่ีมีความหลากหลาย มีทกัษะในการส่ือสาร” 

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที ่6 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี รองผูบ้ริหารกล่าวว่า 

“พวกเรามีความรู้สึกว่า ผูบ้ริหารของเราเป็นเสมือนแม่มากกว่าเป็นผูบ้ริหาร เธอจะดูปัญหาว่ามี

อะไรบา้ง เธอให้การส่งเสริมสนบัสนุนพวกเรา พยายามเขา้ใจความตอ้งการของพวกเรา เธอเป็นคน

ฉลาด งานใดท่ีประสบความส าเร็จเธอจะยกความดีใหพ้วกเรา พวกเราสามารถเสนอความคิดเห็นได้

เสมอ เธอยินดีรับฟัง เธอมกัจะถามเร่ืองการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไร หากมีปัญหาอะไร เธอจะ

ใหค้  าแนะน า” 

 คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหาหรสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี กล่าววา่ “พวกเราไม่

เห็นวา่ผูบ้ริหารของเรามีอะไรท่ีเป็นคุณลกัษณะดอ้ย” 

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหารสตรีกล่าววา่ “ ผูบ้ริหารของ

เราเป็นคนท่ีมีความมัน่ใจในตนเอง แต่ไม่มากจนเกินไปจนกลายเป็นคนหยิ่ง นอกจากน้ีเขายงัเป็น

คนท่ีมองโลกในแง่ดี คือมองวา่บุคลากรทุกคนมีศกัยภาพเพียงแต่จะตอ้งรู้ศกัยภาพของบุคลากรแต่
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ละคน เม่ือมอบหมายงานต่างๆจะไดม้อบหมายงานให้ตรงกบัศกัยภาพของพวกเขา ผูบ้ริหารยงัเป็น

คนท่ีไม่ถือตวั เธอร่วมรับประทานอาหารกบัพวกเรา เธอมีลกัษณะอบอุ่น เรามีความรู้สึกเหมือนเธอ

เป็นแม่ท่ีคอยดูแลพวกเราท่ีเป็นลูก” 

 คุณลักษณะด้านความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรอง

ผูบ้ริหารสตรี “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนฉลาด รอบรู้ เธอวางแผนการท างานโดยท่ีเธอวางแผนส ารอง

ไวเ้ผื่อเสมอ เธอเป็นคนท่ีเข้าใจบุคลากรดี และยงัคอยส่งเสริมสนับสนุนพวกเรา เช่น เม่ือเธอ

มอบหมายงานใดให้บุคลากรท า มิไดห้มายความาว่า บุคลากรจะท างานเหล่านั้นตามล าพงั การท่ี

เขา้ใจบุคลากรอาจเป็นเพราะว่า เธอยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ของพวกเขา เธอเป็นคนมุ่งมัน่ 

ขยนัขนัแข็ง และกระตือรือร้นในการท างาน เธอจะคอยเดินตรวจโรงเรียนเป็นประจ า หากพวกเรา

ไปท่ีห้องท างานก็จะพบวา่เธอนัง่ท างานตลอดเวลา หากเธอตอ้งการให้เราปรับปรุงตรงไหนเธอจะ

พูดตรงๆ” 

คุณลกัษณะดา้นสังคมของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี “ผูบ้ริหารของพวก

เราเป็นคนท่ีใหเ้กียรติผูอ่ื้นเสมอ ไม่ต่อวา่พวกเราในท่ีประชุม มีความเห็นอกเห็นใจพวกเรา เธอใจดี 

พวกเรามีปัญหาอะไรก็จะเข้าไปพบเธอไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือส่วนตวั เธอเป็นคนท่ีมีมนุษย

สัมพนัธ์ท่ีดี เขา้ถึงชุมชนและบุคลากร เป็นผูบ้ริหารท่ีพวกเราสามารถเขา้พบไดทุ้กเม่ือ เธอคอยดูแล

เอาใจใส่พวกเราและผูอ่ื้น” 

 คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียนในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี “มี

ความสามารถในการส่ือสาร เป็นคนเปิดกวา้งยอมรับการเปล่ียนแปลง” 
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บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่6 

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 

เม่ือผูว้ิจยัเข้าพบผูบ้ริหารสตรี ลกัษณะของผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั เขาปฏิบติัต่อ

บุคลากรดว้ยความสุภาพอ่อนโยน แมแ้ต่ผูว้จิยัท่ีเป็นคนชาติอ่ืน ผูบ้ริหารก็ใหก้ารตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

รู้สึกไดว้่าผูบ้ริหารสตรีเป็นคนอบอุ่นท่ีบุคลากร นกัเรียนและครูสามารถไวว้างใจได ้ก่อนท่ีจะเร่ิม

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีแนะน าผูช่้วย 2 คนท่ีผูว้จิยัจะสัมภาษณ์หลงัจากท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารเสร็จแลว้ 

ขณะท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตอบค าถามดว้ยความมัน่ใจอย่างมากท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อ

งานวจิยั 

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน  (Task – related Traits) 

ผูบ้ริหารสตรีเป็นคนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 

ผูบ้ริหารสตรีพาผูว้ิจยัเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตนเอง ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ในการจดั

การศึกษาคุณลกัษณะเหล่าน้ีพบจากการให้ความส าคญักบัการจดัสรรการใชง้านอาคารโดยจดัให้มี

หอ้งประกอบการเรียนการสอนไอทีเพื่อพฒันานกัเรียนให้ทนักบัเทคโนโลยี ขยายเน้ือท่ีสถานศึกษา

ออกไปอีก ระหวา่งเดินชม ครูคนหน่ึงเดินเขา้มาเพื่อปรึกษาเร่ืองนกัเรียนคนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองความ

ประพฤติ ผูบ้ริหารสตรีบอกครูว่า หลงัจากน้ีประมาณคร่ึงชัว่โมงให้ครูพานกัเรียนไปพบผูบ้ริหาร

สตรีท่ีห้องพกั ผูบ้ริหารสตรีบอกผูว้ิจยัว่า เขาไม่ใช้วิธีรุนแรงกับนักเรียนแต่จะใช้วิธีการถามหา

สาเหตุและแกท่ี้ตน้เหตุ  
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3. คุณลกัษณะดา้นสังคม  (Sociability Traits) 

ขณะท่ีผูบ้ริหารน าชมโรงเรียนด้วยตนเอง ผูว้ิจ ัยได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ครูและ

นักเรียนทกัทายผูบ้ริหารอย่างเป็นกนัเอง ผูบ้ริหารก็ทกัทายครูและนักเรียนเช่นกัน นักเรียนใน

ห้องเรียนนั้นมีนกัเรียนชาติอ่ืนเรียนร่วมดว้ย จากการสังเกตผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียนผูบ้ริหารสตรี

เป็นมีความเป็นมิตรกบัทุกเช้ือชาติ  นอกจากน้ีผูบ้ริหารสตรียงัสามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษได้

อยา่งคลอ่งแคล่ว  

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ไดแ้ก่ ความมัน่ใจ การประนีประนอม ความสุขุม

เยือกเยน็ ความซ่ือสัตย ์การมองโลกในแง่ดี การไม่ถือตวัและเป็นกนัเอง ความกระตือรือร้น การ

ยอมรับการเปล่ียนแปลง และความสุภาพอ่อนโยน  

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความกระตือรือร้น ความยติุธรรม

การรับฟัง ความคงเส้นคงวา การเปิดรับส่ิงใหม่ ความฉลาดรอบรู้ ความเขา้ใจ และความมุ่งมัน่  

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม ไดแ้ก่ การเขา้ถึงไดง่้าย การเอาใจใส่ การให้เกียรติ ความเห็นอก

เห็นใจ ความเป็นมิตร และการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

การสัมภาษณ์ผู้บริหารสตรีของประเทศที ่7 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะเด่นของตนเองวา่ 

“การท่ีมีความรู้เหนือคนอ่ืนท่ีท าให้ผูบ้ริหารเขา้ใจปัญหาขององคก์รจึงจะแกปั้ญหาไดแ้ละท าใหก้าร

จดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เป็นผูร้อบรู้ สามารถแนะน าครูและนกัเรียนได ้ผูบ้ริหารเป็น

ผูน้ าตอ้งรู้จกัตนเองจึงจะบริหารจดัการโรงเรียนได ้เป็นผูน้ าท่ีดีตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดี เปิดใจรับฟัง

ผูอ่ื้นอีกดว้ย  

คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ผูบ้ริหารระบุคุณลกัษณะดอ้ยของตนเอง

วา่ “ฉนัเป็นคนใจร้อน อยากไดอ้ะไรตอ้งได”้ 
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คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุว่า “ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดี คิดเสมอว่า เราผิดพลาดในวนัน้ีแต่ยงัมีวนั

พรุ่งน้ี เราตอ้งมัน่ใจในตนเอง ตอ้งมีความจริงใจ โปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต จึงท าให้ผูต้ามเขา้ใจ เกิด

ความไวเ้น้ือเช่ือใจ ตอ้งไม่ถือตวั ยกตวัเองอยูสู่งกวา่คนอ่ืน” 

 คุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์กับการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7 จากการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรีระบุวา่ “การท าส่ิงใดตอ้งมีอุปสรรคทั้งส้ิน เราตอ้งถากถาง ไม่

ยอ่ทอ้ ถา้เราไม่กา้ว ไม่ยืนแลว้ใครจะกา้ว จะยืนให้ ถา้คิดจะท าอะไรตอ้งเดินหน้า ตอ้งพยายาม เรา

เป็นสตรีตอ้งท าให้สังคมยอมรับ ตอนแรกโรงเรียนมีอาคารเพียงหลงัเดียว นกัเรียนตอ้งเรียนสอง

รอบ (เช้า-บ่าย) ฉันยื่นค าร้องของบประมาณสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่ เม่ือ 10 ปีท่ีแลว้มีนกัเรียน 

400 คน ปัจจุบนัมีนกัเรียนจ านวน 1,600 คน ห้องสมุดเช่นกนั เดิมโรงเรียนไม่มีห้องสมุด ฉนัยื่นค า

ร้องไปยงัภรรยาผูน้ าประเทศจึงไดห้้องสมุด ผูห้ญิงเป็นผูบ้ริหารตอ้งเก่ง ตอ้งมีความรอบรู้ ตอ้งรู้จกั

ตนเอง อ่อนดา้นไหนตอ้งบ ารุงดา้นนั้น ผูห้ญิงใส่ใจในรายละเอียดมากกวา่ชาย ฉนัปฏิบติัต่อครูเสมอ

ตน้เสมอปลาย ตอ้งยุติธรรม ผูห้ญิงมีความเป็นระเบียบ บุคลากรจึงศรัทธาในตวัผูน้ า เรายงัตอ้งมี

ความอดทนจึงจะประสบความส าเร็จ”  

 คุณลกัษณะดา้นสังคม ผูบ้ริหาสตรีรระบุวา่ “ผูบ้ริหารตอ้งมีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามา

ใส่ใจเรา มีมนุษยธรรม ใจดี มีเมตตาโดยการช่วยเหลือบุคลากรและนกัเรียน เช่น ครูสามีเสียชีวิต 

นักเรียนประสบอคัคีภยั ทางโรงเรียนระดมเงินตั้งแต่ผูบ้ริหารไปจนถึงนักเรียนเพื่อช่วยพวกเขา 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้งให้เกียรติผูอ่ื้น ยกยอ่งเขาโดยไม่คิดวา่ตนเองสูงกวา่คนอ่ืน ความสัมพนัธ์กบั

ชุมชน โรงเรียนมีอะไรจะแจง้ให้ชุมชนทราบเสมอ ท าให้เม่ือมีปัญหาชุมชนยินดีช่วยเหลือ เช่น การ

ระดมเงิน ผูบ้ริหารตอ้งเสนอเร่ืองไปยงัพอ่เมือง ผูบ้ริหารเป็นผูบ้ริจาคก่อน นกัเรียนก็ร่วมบริจาคดว้ย 

เม่ือชุมชนเห็นวา่เราบริจาคก่อน เขาก็จะร่วมบริจาคดว้ย” 

 คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียน ผูบ้ริหารสตรีกล่าววา่ “ผูบ้ริหารตอ้งมี

ความรอบรู้ ตอ้งใจกวา้ง เป็นคนเก่ง พูดไดห้ลายภาษาและตอ้ง เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย นอกจากน้ีเราตอ้ง
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มีความยุติธรรม ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกนัไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติใด ศาสนาใด

หรือมีวฒันธรรมต่างจากเราอยา่งไร” 

 

คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรือรองผู้บริหารสตรีประเทศที ่7 

 คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี รองผูบ้ริหารกล่าวว่า 

“ผูบ้ริหารของเรามีลกัษณะเด่นคือ เป็นคนท่ีมีความกลา้หาญ อ่อนหวาน ซ่ือตรง มีความรอบรู้หลาย

ภาษา ไม่ล าเอียง หนกัแน่น  

คุณลกัษณะดอ้ยของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี ผูช่้วยผูบ้ริหารกล่าวว่า 

“เป็นคนใจร้อน ถา้ตอ้งการไดอ้ะไร ตอ้งไดอ้ยา่งนั้นแต่ปัจจุบนันอ้ยลงไป” 

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหารในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี คือ “ 

ผูบ้ริหารของพวกเราเคยเป็นทหารมาก่อนดงันั้นเธอจึงเป็นคนตรงไปตรงมา พูดอะไรไม่ออ้มคอ้ม ซ่ึ

อสัตยสุ์จริต พูดจริงท าจริง ส่ิงใดท่ีเธอตั้งใจวา่จะท า เธอจะท า เธอมีความมัน่ใจในตวัเองมาก เช่ือวา่

ทุกอย่างเป็นไปไดเ้พียงลงมือปฏิบติั เป็นคนไม่ถือตวั ไม่ยกตวัเองข่มคนอ่ืนในฐานะผูบ้ริหารท่ีจะ

น ามาสู่ความขดัแยง้ เป็นคนท่ีดูเหมือนจะเป็นคนแข็งกระดา้งแต่ท่ีจริงเธอสุภาพอ่อนโยน อบอุ่น ท า

ใหพ้วกเราเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารของเรา” 

 คุณลักษณะด้านความสัมพนัธ์กับการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรอง

ผูบ้ริหารสตรี คือ “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีมีความฉลาดรอบรู้ทั้งดา้นการบริหารการศึกษา พูดได้

หลายภาษาทั้งภาษาองักฤษ และภาษาบางภาษาท่ีใชใ้นอาเซียน มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน เช่น 

การสร้างร้ัวโรงเรียน ถา้ปีน้ีตั้งใจว่าจะสร้างในส่วนใด เธอจะท าให้ได ้ปีหนา้จะสร้างในส่วนไหน 

วางแผนและตอ้งท าให้ได้ หรือการสร้างห้องสมุดโดยขอบริจาคจากภรรยาผูน้ าประเทศ ฝึกฝน

นกัเรียนเขา้แข่งโครงการชีววิทยาจนชนะได้รางวลั 400 ดอลลาร์สหรัฐ และส่งเขา้แข่งขนัโตว้าที 

หุ่นยนต์ ความมุ่งมัน่ของเธอท าให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้า และความเป็นคนกล้าคิด กล้าท า กล้า

ตดัสินใจ ท าให้จากนกัเรียน 400 คนในปีค.ศ.2007 ปัจจุบนัมีนกัเรียน 1,600 คน อาคารจาก 1 หลงั 
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ปัจจุบนัมีมากกว่า ผูบ้ริหารของเราเป็นผูห้ญิงจึงเน้นความเป็นระเบียบวินัย ละเอียดถ่ีถ้วน เจ้า

ระเบียบมากกว่าชาย ท าให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ ผูบ้ริหารเนน้ให้เราปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ของครูอย่างเคร่งครัดโดยท่ีเขาเป็นตน้แบบ เธอเป็นคนวางแผนบริหารจดัการโรงเรียนแต่ก็ให้ครูมี

เสนอความคิดเห็นได ้ครูเช่ือมัน่ในตวัเธอท าใหเ้กิดความสามคัคีในการท างาน ท างานร่วมกนัเป็นทีม 

โรงเรียนจึงเจริญกา้วหนา้ เธอท าไดดี้กวา่ผูบ้ริหารคนก่อนท่ีเป็นชายเสียอีก”  

คุณลกัษณะดา้นสังคมของผูบ้ริหารสตรีในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี คือ “ผูบ้ริหารของ

เราเป็นผูท่ี้มีมนุษยสัมพนัธ์ดีไม่วา่จะเป็นกบันกัเรียน บุคลากร และชุมชน ปีใหม่ไดรั้บของขวญัจาก

นกัเรียนจ านวนมาก บุคลากรให้ควมเคารพ และผูบ้ริหารของเราก็ให้เกียรติครูไม่แสดงตนว่าเป็น

ผูบ้ริหาร ดา้นชุมชนผูบ้ริหารสามารถเจรจาเสนอโครงการต่างๆ ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งดี เช่น ขอ

บริจาคร้ัวโรงเรียนก็บริจาคให้ ด้านผูป้กครองเม่ือเปิดภาคเรียนจะนัดประชุมช้ีแจงให้ผูป้กครอง

ทราบวา่ โรงเรียนจะท าอะไรบา้งในปีนั้น ชุมชนและผูป้กครองเช่ือในส่ิงท่ีเขาพูด ผูบ้ริหารของเรา

เป็นคนใจดี เห็นอกเห็นใจ เม่ือสามีครูเสียชีวิต นกัเรียนไฟไหมบ้า้น เธอก็ระดมเงินช่วยเหลือ หรือ

นกัเรียนขาดแคลนอะไรก็หาให้ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์การเรียน หรือเส้ือผา้ นกัเรียนบางคนผูป้กครอง

เสียชีวิต ก็ระดมเงินช่วย เป็นคนท่ีถา้พวกเรามีปัญหาสามารถเขา้พบเพื่อปรึกษาหารือไดท้นัทีไม่ว่า

จะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั” 

 คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีมีในบริบทอาเซียนในมุมมองของรองผูบ้ริหารสตรี คือ 

“ผู ้บริหารสามารถส่ือสารได้หลายภาษา เดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศ เข้าใจความ

หลากหลายเช้ือชาติ เขายอมรับคนชาติอ่ืน เป็นคนท่ีติดตามข่าวสารตลอดเวลา กล้าท่ีจะ

เปล่ียนแปลง” 
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บันทกึการสังเกตคุณลกัษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศที ่7  

1. ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพและบุคคลทีสั่งเกต 

สังเกตผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559  

2. ข้อมูลจากการสังเกต 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) 

 ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7 ท่าทางเป็นผูท่ี้สุขุม มีความมัน่ใจในตนเองสูง แต่ไม่ถือตวั ก่อน

พบผูบ้ริหารสตรีเพื่อท าการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดพ้บกบัรองผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารแนะน าวา่ทั้ง 2 เป็นรอง

ผูบ้ริหารท่ีผูว้จิยัจะสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตอบค าถามสัมภาษณ์ดว้ยความมัน่ใจ ชดัเจน 

ผูบ้ริหารสตรีเป็นคนซ่ือสัตย ์สุจริต ก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารเคยเป็นทหารมา

ก่อน เป็นผูท่ี้มีลักษณะอบอุ่น ปกป้องผูใ้ต้บงัคับบัญชา ระหว่างเดินเยี่ยมชมโรงเรียนพบกลุ่ม

นกัเรียนท่ีก าลงัเดินทางกลบับา้น พวกเขาทกัทายผูบ้ริหารสตรีดว้ยความเคารพ 

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน  (Task – related Traits) 

 เม่ือเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสตรีพาเยี่ยมชมโรงเรียน ผูบ้ริหารสตรีช้ีให้ดูร้ัวโรงเรียน

ท่ียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอบริจาคเงินในการสร้างร้ัวน้ีจากชุมชนและครูมาสร้างโดยก าหนดวา่ปี

น้ีจะไดส่้วนใด และปีถดัไปส่วนใด อาคารเดิมท่ีคบัแคบเกินไป ตอ้งให้นักเรียนผลดักนัเรียนสอง

รอบ ผูบ้ริหารสตรีช้ีให้ดูอาคารหลงัใหม่ท่ีเขาของบประมาณมาสร้าง จากนั้นพาชมห้องสมุดท่ีขอ

งบประมาณมาจากผูบ้ริหารระดบัสูงของประเทศมาสร้างจะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีความ

มุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาอีกทั้งเป็นกลา้คิด กลา้ท า ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภายในหอ้งพกัผูบ้ริหารมีรางวลั

ต่างๆ หลายรางวลัท่ีไดจ้ากการองคก์รภาครัฐ 

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม  (Sociability Traits) 

 ขณะเยี่ยมชมโรงเรียน ผูบ้ริหารสตรีไดพ้าชมโครงการต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้แก่นักเรียน

เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่มใหแ้ก่ครอบครัว เช่น การเยบ็ผา้ มีจกัรเยบ็ผา้อยูส่องถึงสามคนั โรงเพาะเห็ด ร้าน
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สหกรณ์โรงเรียน นกัเรียนท่ีมีปัญหาเร่ืองการเงินสามารถมาฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ้ผูบ้ริหารสตรี

สามารถส่ือสารไดห้ลายภาษา ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษากลางในการส่ือสารระหวา่งประเทศในกลุ่ม

อาเซียน ผูบ้ริหารสามารถส่ือสารได ้การจดัท าโครงการเสริมรายไดใ้ห้นกัเรียนเป็นการใส่ใจห่วงใย

ผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจในความล าบากของลูกศิษย ์และระหว่างท่ีชมโรงเห็ด และแปลงเกษตรพบกบั

นกัเรียนมธัยมกลุ่มหน่ึง พวกเขาเขา้มาทกัทายผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารทกัทายนกัเรียนกลุ่มนั้นเหมือนครู

กบัลูกศิษยด์ว้ยความเป็นมิตร 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป การมองโลกในแง่ดี ความมัน่ใจในตนเอง ความ

จริงใจ ความโปร่งใส ความซ่ือสัตยสุ์จริต การไม่ถือตวั ความตรงไปตรงมา ความสุภาพอ่อนโยน 

ความอบอุ่น และความสุขมุเยอืกเยน็  

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน ความไม่ย่อทอ้ มีความมุ่งมัน่ มีความ

ฉลาดรอบรู้ ความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ความอดทน การตระหนักรู้ตนเอง การรับฟัง ความ

ละเอียดถ่ีถว้น และความกลา้ 

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ ความใจดีมีเมตตา การให้

เกียรติ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็นมิตร 

 ผลของการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยหรือรองผูบ้ริหารสตรีและบนัทึกการสังเกต

คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรี มีดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ ความมัน่ใจใน

ตนเอง ความสุขุมเยือกเยน็ ความจริงใจ การกระตือรือร้น การไม่ถือตวั (อ่อนน้อมถ่อมตนม เป็น

กนัเอง) ความอบอุ่น ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได้ การมองโลกในแง่ดี การปรับเปล่ียนได้ไว ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ความสุภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา และการประนีประนอม 

2. คุณลกัษณะดา้นความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน (Task –related Traits) ไดแ้ก่ ความกลา้ 

ความฉลาดรอบรู้ การสร้างแรงกระตุน้ ความมุ่งมัน่(ทะเยอทะยาน) การรับฟัง ความเขม้แข็งอดทน 

การสนบัสนุน ความไม่ยอ่ทอ้และอดทน การตระหนกัรู้ตนเอง ความเขา้ใจ ความขยนัขนัแข็ง ความ
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รับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง การยอมรับความ

เปล่ียนแปลง การทุ่มเทในการท างาน การเปิดรับส่ิงใหม่ การต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง การควบคุม

อารมณ์ ความคงเส้นคงวา 

3. คุณลกัษณะดา้นสังคม (Sociability Traits) ไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจ การส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ การเขา้ถึงไดง่้าย ความเป็นมิตร ความเมตตา (ช่วยเหลือผูอ่ื้น) การใหเ้กียรติและเคารพ 

การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับในความหลากหลาย  

 สรุปผลคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และบนัทึกการสังเกตกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 7 ประเทศ 

เม่ือจ าแนกตามกรอบการวจิยัในแต่ละดา้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. คุณลักษณะผูน้ าด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไปท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความมั่นใจในตนเอง ความสุขุมเยือกเย็น ความจริงใจ การ

กระตือรือร้น การไม่ถือตวั (อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นกนัเอง) ความอบอุ่น ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้การ

มองโลกในแง่ดี การปรับเปล่ียนไดไ้ว ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสุภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา 

และการประนีประนอม ซ่ึงรายละเอียดจากการสัมภาษณ์มีดงัน้ี  

 1.1 ความอบอุ่น (Warm) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนเป็นผูท่ี้ยิม้ง่ายท าใหผู้ท่ี้พบเห็นรู้สึกอบอุ่น น่าคบหา ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีพบเป็นผูท่ี้ยิม้แยม้แจ่มใสท าให้ผูท่ี้พบเห็นรู้สึกอบอุ่น จากการสัมภาษณ์ท่ี

พบจากผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีจากประเทศต่างๆ กลุ่มอาเซียนต่างระบุว่า “ผูบ้ริหารสตรีของพวกเรา

ปฏิบติัต่อบุคลากรเสมือนเป็นพี่นอ้งหรือคนในครอบครัวของเรา ท าให้พวกเราปฏิบติังานดว้ยความ

อบอุ่น เม่ือมีปัญหาด้านการปฏิบติังานหรือเร่ืองครอบครัวพวกเรามกัจะเข้าไปปรึกษาผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารก็ยินดีท่ีจะให้ค  าแนะน าแม้ว่าจะไม่ใช่เร่ืองการปฏิบัติงานก็ตาม” สอดคล้องกับผูช่้วย

ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารปฏิบติัตนเป็นเหมือนเพื่อนและคนในครอบครัว” 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัเปิดบา้นตอ้นรับบุคลากรตลอดเวลาโดยให้ค  าปรึกษาทั้งเร่ืองงานและเร่ือง

ส่วนตวั เช่นเดียวกบัผูช่้วยผูบ้ริหารประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “แมว้า่ผูบ้ริหารของเราจะเป็นเจา้นายแต่มิได้
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หมายความว่า พวกเราจะคุยเร่ืองส่วนตวักบัเขาไม่ได้ บุคลากรทุกคนสามารถพูดคุยปรึกษาเร่ือง

ต่างๆกบัผูบ้ริหารได ้ผูบ้ริหารปฏิบติัตวันอกเวลาปฏิบติังานเหมือนเป็นเพื่อนคนหน่ึงของบุคลากร” 

ผูช่้วยผูบ้ริหารของประเทศท่ี 2 กล่าวเช่นเดียวกบัผูช่้วยผูบ้ริหารประเทศท่ี 3 คือ “ในช่วงปิดภาคเรียน

พวกเราและผูบ้ริหารเดินทางไปเท่ียวท่ีประเทศไทยด้วยกนั ผูบ้ริหารแสดงความเป็นกนัเอง ร่วม

รับประทานอาหารดว้ย ในงานวนัครูผูบ้ริหารเองก็ปฏิบติัตนเหมือนเป็นครูคนหน่ึง” สอดคลอ้งกบั

ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 7 กล่าวว่า “การเป็นผูน้ าตอ้งเปิดกวา้ง ถา้ผู ้

ตามท าผิดพลาดผูน้ าจะให้ค  าแนะน าเหมือนกับผูต้ามเป็นน้องหรือคนในครอบครัว” ซ่ึงผูช่้วย

ผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นให้สัมภาษณ์ว่า “ผูบ้ริหารของเรายินดีท่ีจะช่วยเหลือบุคลากรไม่วา่บุคลากรจะมี

ปัญหาหรือขาดแคลนส่ิงใด และยงัให้ค  าแนะน าเม่ือท างานผิดพลาด เราปฏิบติัตวักบับุคลากรนั้น

เหมือนเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัวของเราเปรียบเสมือนญาติท าให้บุคลากรรู้สึกอบอุ่นเหมือน

เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั   

1.2 การแสดงออกอย่างเหมาะสม  (assertiveness) ผู ้บริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การแสดงออกอย่างเปิดเผยหรือการแสดงออกอย่างเหมาะสม  (assertiveness) คือ

การแสดงออกดว้ยค าพูด กิริยาอาการ ความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ปิดบงั หรือออ้มคอ้ม

ดว้ยความสุภาพ ตรงไปตรงมา จริงใจ ไม่กา้วร้าว เช่น ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 4 ระบุว่า “การ

แสดงออกอยา่งเหมาะสมเป็นคุณลกัษณะหน่ึงของผูบ้ริหารสตรี ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้

แสดงความคิดเห็นของตนเองท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์รดว้ยความสุภาพ และเปิดโอกาสใหบุ้คลากร

แสดงความคิดเห็นของตนเองดว้ย คุณลกัษณะน้ีเป็นคุณลกัษณะส าคญัท่ีผูบ้ริหารสตรีในอาเซียน”  

สตรีในวฒันธรรมอาเซียนมกัเป็นผูต้ามมากกวา่ผูน้ า เน่ืองจากสังคมอาเซียนเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ี

ผูช้ายเป็นใหญ่ท าให้สตรีส่วนใหญ่อาเซียนไม่กลา้แสดงความคิดเห็นแต่จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรีในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผูท่ี้กลา้แสดงออกอยา่งเปิดเผยและเหมาะสมเช่นผูบ้ริหารสตรีใน

ประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ฉนัให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน จากนั้นฉนัก็แสดงความ

คิดเห็นต่อโครงการหรืองานนั้นๆอย่างนุ่มนวลโดยให้เหตุผลประกอบว่า ควรปฏิบติัหรือไม่” 
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สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็นโดย

การตั้งทีมบริหารงาน และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อทีมโดยไม่ใช้อ  านาจความเป็นผูน้ า 

สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 “ฉนัน าเสนอแผนงานต่างๆดว้ยอยา่งตรงไปตรงมาท าให้

บุคลากรยอมรับในแผนงานนั้นๆ และปฏิบติัตามด้วยความเต็มใจอย่างสุดความสามารถท าให้

บุคลากรศรัทธา เช่ือมัน่ในตวัฉนั” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ท่ีกล่าวยืนยนัวา่ 

“ผูอ้  านวยการของเราเป็นผูท่ี้บุคลากรเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีเขาพูด และยนิดีให้ความร่วมมือเพราะเขาพูดส่ิง

ใดปฏิบติัตามท่ีพูดเสมอ”  การแสดงออกอยา่งเหมาะสมประกอบไปดว้ย ความมั่นใจในตนเอง (Self 

– confidence) ผู ้บริหารสตรีต้องเป็นผู ้ท่ีแสดงออกทางค าพูด กิริยาท่าทางด้วยความมั่นใจจึง

ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ประเทศทั้ง 7 ประเทศท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งตอบเช่นเดียวกนัวา่ “การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีความมัน่ใจใน

ตนเอง” เช่น ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 กล่าวว่า “การจะเป็นผูบ้ริหารไดก้็ตอ้งมีความมัน่ใจใน

ตนเอง สตรีในประเทศของฉันมีความมัน่ใจในตนเองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหาร

สตรีในประเทศท่ี 3 กล่าววา่ สตรีในประเทศของเขามีมัน่ใจมาตั้งแต่เด็กซ่ึงจะเห็นไดต้ั้งแต่เขาเรียน

ชั้นประถม เขากล่าวอีกกว่า “ความมัน่ใจเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเป็นใคร ผูบ้ริหารตอ้งมีความ

มัน่ใจในการตดัสินใจ เม่ือเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ียากล าบาก” สอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูช่้วยของเขา

ท่ีกล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเขามีมัน่ใจในตนเองในการบริหารงาน” ในขณะท่ีผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 5 ระบุว่า “ผูบ้ริหารของเรามีความมัน่ใจในตนเอง สามารถ

ตดัสินใจในงานท่ีรับผดิชอบ และพยายามท าใหดี้ท่ีสุด” ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาในประเทศท่ี 7 

เป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตนเองเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารประเทศอ่ืนๆ เขากล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหารสตรี

ตอ้งแสดงให้ผูอ่ื้นเป็นวา่ สตรีก็ท  าไดอ้ยา่งชาย” เป็นการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นวา่ สตรีก็มีความมัน่ใจใน

ตนเองเช่นกนัจึงท าใหผู้อ่ื้น หรือบุคลากรเกิดความเช่ือมัน่หรือความไวว้างใจ 

1.3 ความสุขุมเยือกเยน็หรือมีความใจเยน็ (calm and cool) การบริหารสถานศึกษาเม่ือมีการ

เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท าให้ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษามีโอกาสไดพ้บกบับุคลากรต่าง

เช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา และต่างวฒันธรรม ดงันั้นเม่ือผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงตอ้งเผชิญกบั

การปฏิบติังานร่วมกบับุคลากรท่ีมีความหลากหลายท าให้ผูบ้ริหารรู้สึกเครียด ถา้ไม่สุขุมเยือกเยน็
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เพียงพอจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรและตนเอง จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 

กล่าววา่ “เราตอ้งใจเยน็เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่หลุ้ล่วง ในฐานะผูบ้ริหารตอ้งแสดงใหน้กัเรียนและ

บุคลากรเห็นว่าเราใจเย็นท าให้บุคคลเหล่านั้นเช่ือมัน่ในตวัเรา” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารของ

ประเทศท่ี 5 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนใจเยน็ ไม่เสียงดงั หรือพูดวา่ใครดว้ยถอ้ยค ารุนแรงจน

ท าให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่พอใจ” นอกจากน้ีผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 6 กล่าวว่า “การท่ีอยู่กบั

นกัเรียนยุคใหม่ ผูบ้ริหารตอ้งใจเยน็ท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของพวกเขา การใช้อารมณ์กบัพวกเขาจะ

ท าให้พวกเขาไม่เช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหาร” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ประเทศท่ี 1 ระบุวา่ “การท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจจากผูอ่ื้น ผูบ้ริหารตอ้งสุขุมเยือกเยน็เพราะความ

สุขุมเยือกเยน็เป็นการลดสถานการณ์ท่ีตึงเครียดให้ผอ่นคลายได ้และไม่ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน” เขายงัเล่าวา่ “ผูบ้ริหารสตรีผูห้น่ึงขณะท่ีก าลงัเกิดแผน่ดินไหว ผูบ้ริหารผูน้ั้นไม่แสดงอาการ

ตกใจกลวั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงเช่ือมัน่ในตวัเขา แต่หากขณะท่ีเกิดแผน่ดินไหวผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นต่ืน

ตระหนกจะท าให้บุคลากรปฏิบติังานไม่ได้ และส่งผลเสียต่อองค์กร” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรี

ประเทศท่ี 4 ท่ีให้ค  าตอบคลา้ยกบัประเทศท่ี 1 คือ “ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสุขุม” ผูช่้วยผูบ้ริหาร

ในประเทศท่ี 3 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารของเรามีความสุขุมเยือกเย็น ไม่แสดงอาการต่ืนตระหนกหรือ

หวาดกลวัซ่ึงการมีความสุขุมเยือกเยน็ท าให้บุคลากรไม่ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ และสามารถผา่น

วกิฤตนั้นไปได”้  

 1.4 ความไว้วางใจ (trustworthiness) การบริหารงานในบริบทอาเซียนหรือบริบทอ่ืนๆ ไม่

มีผูบ้ริหารผูใ้ดท่ีสามารถปฏิบติังานให้ลุล่วงไปไดโ้ดยล าพงั การบริหารจดัการสถานศึกษาตอ้งอาศยั

ทุกภาคส่วน ทั้ งความร่วมมือจากบุคลากรและผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะสังคมท่ีมีความ

หลากหลายอยา่งอาเซียน การจะไดรั้บความร่วมมือดว้ยนั้นผูบ้ริหารตอ้งท าใหพ้วกเขาไวว้างใจในตวั

ผูบ้ริหารได ้หากไดรั้บความเช่ือมัน่จากเพื่อนร่วมงานและผูท่ี้เขามีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย  จะท าให้องคก์ร

ด ารงอยู่และประสบความส าเร็จเพราะการท างานตอ้งอาศยัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ผูบ้ริหารตอ้งพึ่งพา

บุคลากรในการขบัเคล่ือนองคก์รให้บรรลุเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “การท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจจากบุคลากร ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัจุด

ด้อยและจุดเด่นของบุคลากร ใช้จุดเด่นของบุคลากรเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดความเช่ือมั่น” 
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เช่นเดียวกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนแห่งหน่ึงในประเทศท่ี 4 ระบุวา่ “ผูบ้ริหารสตรีของเขามี

ความไวว้างใจบุคลกร บุคลากรจึงไวว้างใจเธอ” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 7 

กล่าววา่ “ผูอ้  านวยการของเราไดรั้บความไวว้างใจจากบุคลากรและบุคคลอ่ืน เน่ืองจากผูบ้ริหารสตรี

ของเขาเป็นคนพูดจริงท าจริง บุคลากรจึงเช่ือมัน่ในตวัเขา ผูบ้ริหารของเราจึงไดรั้บความร่วมมือจาก

ชุมชนเม่ือขอบริจาคหรือจดักิจกรรมต่างๆอีกทั้งบุคลากรก็ให้ความร่วมมือเพราะเช่ือมัน่ในตวั

ผูบ้ริหาร” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “การสร้างความเช่ือมัน่เป็นส่ิงจ าเป็น การ

ท าให้บุคลากรไวว้างใจในตวัผูบ้ริหารนั้น เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่หากได้รับความ

ไวว้างใจแลว้ บุคลากรจะปฏิบติังานดว้ยความยินดี และทุ่มเทให้งานนั้นๆ จนประสบความส าเร็จ 

นอกจากบุคลากรแลว้เขายงัไดรั้บความเช่ือมัน่จากชุมชนและผูป้กครองในการช่วยเหลือกิจการต่างๆ

ของโรงเรียนเป็นอยา่งดี” 

คุณลกัษณะท่ีท าให้บุคลากรเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารไดน้ั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

(honest/integrity) ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู ้บริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ประเทศท่ี 6 ระบุวา่ “ผูบ้ริหารตอ้งมีความซ่ือสัตยสุ์จริต” ผูบ้ริหารเล่าให้ฟังวา่ “บุคลากรคนหน่ึงมา

ท างานสายและลงช่ือไม่ตรงเวลา เขาน าสมุดลงช่ือมาให้เขาเซ็นรับรอง แต่ผูบ้ริหารไม่ยอมเซ็นช่ือ 

ผูบ้ริหารใหเ้หตุผลวา่ หากฉนัลงช่ือรับรอง บุคลากรอ่ืนก็จะปฏิบติัตาม” แสดงใหเ้ห็นวา่ “หากฉนัลง

ช่ือรับรองบุคลากรผูน้ั้ น ฉันจะไม่สามารถควบคุมบุคลากรให้อยู่ในระเบียบวินัยได้อีกต่อไป 

ผูบ้ริหารตอ้งมีความซ่ือสัตยจึ์งท าให้บุคลากรเช่ือมัน่” สอดคล้องกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 

กล่าวว่า “การเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและต่อหน้าท่ีจะท าให้ปัญหาต่างๆ คล่ีคลาย 

ผูร่้วมงานรับรู้ได้ว่า ผูบ้ริหารสตรีเป็นคนซ่ือสัตย ์เสียสละ ไม่เอาเปรียบพวกเขา พวกเขาจึงยินดี

ปฏิบติังานอยา่งเต็มก าลงั” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 7 กล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหารตอ้ง

มีความโปร่งใส ผูน้ าคือตน้แบบ หากผูบ้ริหารซ่ือสัตย ์บุคลากรก็จะซ่ือสัตย ์นอกจากน้ีโรงเรียนยงั

ไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน เช่นการขอบริจาคเงินในการสร้างร้ัวโรงเรียน การขอบริจาคเงินเพื่อ

ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีประสบอคัคีภยั เป็นตน้ ส่ิงน้ีมาจากการท่ีชุมชนเช่ือมัน่ในตวัเรา” สอดคลอ้งกบั

ผูช่้วยของผูบ้ริหารผูน้ั้น กล่าววา่ “ผูอ้  านวยการของเราเป็นคนซ่ือตรง เราไวว้างใจในตวัผูบ้ริหารและ
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ตั้งใจปฏิบติัภารกิจต่างๆ ใหลุ้ล่วง ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 6 กล่าววา่ ผูน้  าสตรีท่ีมีความ

ซ่ือตรงจะไดรั้บความเช่ือมัน่จากบุคลากร  

1.5 การปรับเปลี่ยนได้ไว (resilience) ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ ผูท่ี้ปรับเปล่ียนไดไ้วแมเ้ผชิญกบัแรงกดดนัจากการท่ีพบปะ

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้งดา้นบริบททางสังคม ทางวฒันธรรม ภาษา ศาสนา และเช้ือชาติซ่ึงเป็น

ผูท่ี้อยู่ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน การท่ีจะปรับเปล่ียนไดไ้วกบัสถานการณ์ต่างๆ ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้

มองโลกในแง่ดีหรือมีทศันคติบวก 

  การบริหารสถานศึกษาในบริบทอาเซียนซ่ึงมีความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ ศาสนา 

วฒันธรรม และภาษาท าใหผู้บ้ริหารสตรีตอ้งเป็นผูท่ี้ปรับเปล่ียนตนเองไดไ้วเพราะพวกเขาอาจเผชิญ

เร่ืองท่ีไม่คาดคิด เผชิญกบัความกดดนั หรือเหตุการณ์วิกฤต ผูบ้ริหารสตรีสามารถปรับเปล่ียนไป

ตามสถานการณ์เม่ือเผชิญกับความล้มเหลวก็ต้องลุกข้ึนยืนได้อย่างรวดเร็ว จากการสัมภาษณ์

ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 “เม่ือรับต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระยะแรกๆ ฉนัเผชิญกบัความกดดนั ครู

ไม่ค่อยมีจริยธรรม นกัเรียนไม่มีอะไรท่ีโดดเด่น ครูตดัสินใจปฏิบติังานโดยไม่แจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ 

ฉันไม่ได้ต่อต้านโดยทนัทีแต่ใช้วิธีการค่อยๆปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบติังานของตนเองให้เข้ากับ

องค์กรใหม่ท่ีไปอยู่ และค่อยๆ ปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ

ปฏิบติังานของเรา” สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 5 กล่าววา่ “การไปปฏิบติังานในท่ีใหม่

ส่ิงท่ีส าคญัคือ ผูบ้ริหารตอ้งปรับเปล่ียนตนเองให้เขา้กบัองค์กรได้อย่างรวดเร็วเพื่อการขบัเคล่ือน

องคก์รไปสู่เป้าหมาย การปรับเปล่ียนตนเองไดไ้วเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในการบริหารชุมชนท่ีมี

ความหลากหลาย” ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายคนในกลุ่มประเทศอาเซียนตอ้งยา้ย

ไปประจ าตามโรงเรียนต่างๆ พวกเขาไม่ไดป้ระจ าอยู่โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงตลอดไป พวกเขา

สามารถปรับเปล่ียนตนเองให้เข้ากับบุคลากร และชุมชนได้อย่างรวดเร็วจึงท าให้ได้รับการ

สนบัสนุนทั้งจากบุคลากรและชุมชนเป็นอยา่งดี การปรับเปล่ียนตนเองไดไ้วมากจาก การมองโลก

ในแง่ดี หรือการมีทศันคติบวก (optimistic or positive attitude) การบริหารงานในบริบทอาเซียน

ตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมองโลกในแง่ดี เช่ือวา่ปัญหาทุกอยา่งมีทางแกเ้พราะการเปิดเสรีการคา้อาเซียนท า
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ให้มีผูค้นหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา ต่างภาษา และต่างวฒันธรรมเดินทางไปมาในประเทศกลุ่ม

อาเซียน บางคนเคล่ือนยา้ยไปปฏิบติังานในประเทศอ่ืนๆ เม่ือคนเหล่านั้นมาปฏิบติังานร่วมกนัอาจ

เกิดความขดัแยง้กนัได ้ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้สร้างความปรองดองและตอ้งเช่ือวา่บุคลากร นกัเรียน ผู ้

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย หรือชุมชนจะให้การสนบัสนุนหรืออยูร่่วมกนัอยา่งสันติจึงจะท าให้สถานศึกษา

เจริญก้าวหน้า ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี เช่ือว่าบุคลากรสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในหลายประเทศระบุวา่ การมองโลกในแง่ดีช่วยท าให้ผูบ้ริหารเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้ และ

คิดเสมอว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ เช่น ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 4 

กล่าวว่า “ปัญหาต่างๆ มีทางแก้เพียงแต่เราต้องมองโลกในแง่ดีเพื่อท าให้เกิดก าลังใจในการ

ปฏิบติังาน” ในขณะท่ีผูบ้ริหารของประเทศท่ี 5 ระบุว่า “ฉันเช่ือเสมอว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้” 

ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาในประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “การมองโลกในแง่ดีเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั

คุณลกัษณะหน่ึงของผูบ้ริหารท าให้เราคิดบวก สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม ท าให้เราเผชิญกบั

สถานการณ์ท่ีเลวร้ายได้ ผูบ้ริหารสามารถบริหารบุคลากรท่ีมีปัญหาต่างๆได้ ครูและบุคลากร

ปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพราะผูบ้ริหารเช่ือวา่ บุคลากรปฏิบติังานนั้นๆได ้นอกจากน้ีการ

มองโลกในแง่ดี หรือการมีทศันคติบวก (positive attitude) ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 กล่าวว่า 

“การมีทศันคติบวก คือ การท่ีเราตอ้งเช่ือมัน่ในตวับุคลากรวา่ ธรรมชาติของนมุนษยส์ามารถพฒันา

ได ้เป็นการสร้างทศันคติบวกให้เกิดในสถานศึกษาและท าให้บุคลากรเช่ือมัน่ในตนเอง วา่พวกเขา

สามารถปฏิบติังานเหล่านั้นได”้ ดงันั้นพวกเขาจะปฏิบติังานอย่างเต็มท่ีงานจึงบรรลุวตัถุประสงค์

   

 1.6 การไม่ถือตัว (modesty) คุณลกัษณะเด่นประการหน่ึงของชาวอาเซียนคือ การเป็นคนท่ี

ไม่ถือตวั อ่อนน้อมถ่อมตน ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน

เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั อ่อนน้อมถ่อมตน มีความสุภาพอ่อนโยน คุณลกัษณะการไม่ถือตวั มีความอ่อน

นอ้มถ่อมตน และมีความสุภาพอ่อนโยนเป็นคุณลกัษณะเด่นในวฒันธรรมอาเซียนในเฉพาะผูบ้ริหาร

สตรี  
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ผู ้บ ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานเป็นผู ้ท่ีไม่ ถือตัว เข้ากับบุคลากร

หลากหลายเช้ือชาติ วฒันธรรม ภาษา และศาสนาในบริบทอาเซียนได ้เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั กล่าวคือ เขา

เป็นผูท่ี้ไม่เยอ่หยิ่ง คิดวา่ตนเหนือกวา่ผูอ่ื้น คือการวางตนอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีกิริยามารยาทท่ีดี 

จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 2 กล่าววา่ “มีครูท่ีเป็นชาว

มุสลิมอยูค่นหน่ึง ฉนัให้ความเป็นกนัเอง ไม่แบ่งแยกวา่เขาเป็นครูท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน” หรือผูบ้ริหาร

สตรีในประเทศท่ี 3 ผูบ้ริหารนับถือศาสนาหน่ึง และบุคลากรนับถืออีกศาสนา ผูบ้ริหารให้ความ

สนิทสนม ปฏิบติังานร่วมกนัเป็นอยา่งดี ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา เช่น ผูช่้วยผูบ้ริหารของเขานบัถือศาสนา

คริสต ์และเป็นผูบ้ริหารเป็นชาวมุสลิม พวกเขาเป็นเพื่อนกนั และเขา้กนัไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาในอาเซียนเป็นผูท่ี้อ่อนน้อมถ่อมตนซ่ึงเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีของผูค้นในประเทศ

กลุ่มอาเซียนท าให้ผูบ้ริหารสตรีไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรและชุมชนท่ีมีความหลากหลายใน

บริบทอาเซียน เช่น การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในประเทศท่ี 5 ผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นกล่าวว่า “การเป็น

ผูบ้ริหารตอ้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตน (humility)” สอดคล้องกบัการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีของ

ประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารตอ้งมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อบุคลากรเพราะการอ่อนนอ้มถ่อมตน

จะท าให้ได้รับการยอมรับจากบุคลากรและผูท่ี้ฉันติดต่อด้วยด้วย ด้านบุคลากรฉันให้ความเป็น

กนัเอง ไม่คิดว่าตนคือผูบ้งัคบับญัชาและบุคลากร คือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา “เม่ือปฏิบติังานฉันไม่ใช่

อ านาจกบับุคลากร ฉนัแสดงให้บุคลากรเห็นว่าบุคลากรพวกเขาคือผูร่้วมงาน เช่น การเชิญแม่บา้น

มาร่วมงานวนัเกิดรองครูใหญ่ท่ีผูบ้ริหารสตรีเป็นผูจ้ดัให้” ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ยงัยกย่อง

บุคลากรท่ีมีผลงานโดยการช่ืนชมต่อหน้าผูอ่ื้น ไม่ถือผลงานของบุคลากรเป็นผลงานของตนเอง 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารของประเทศท่ี 3 ยงักล่าววา่ “นอกจากการรับฟังผูอ่ื้นแลว้ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะกบัผูป้กครองเพื่อท าให้ผูป้กครองจะเกิดความไวว้างใจยินดีท่ีจะ

ให้ความร่วมมือ การอ่อนน้อมถ่อมตนจึงท าให้เขาทราบว่ามีนักเรียนคนใดท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือ” นอกจากผูบ้ริหารสตรีในอาเซียนจะอ่อนนอ้มถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน (gentleness) 

ซ่ึงผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาประเทศท่ี 5 กล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีความสุภาพอ่อนโยน

อ่อนหวานจึงจะเขา้ถึงชุมชนได ้หากเขา้กบัชุมชนไดเ้ม่ือใดการท่ีสถานศึกษาขอความร่วมมือชุมชน

ก็จะยนิดีท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ” ซ่ึงผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 2 กล่าววา่ 
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“ความอ่อนโยนจะท าใหผู้บ้ริหารสามารถชนะอุปสรรคต่างๆไดโ้ดยไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากร 

และผูท่ี้ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย “ช่วงแรกท่ีได้รับต าแหน่งผูบ้ริหารในโรงเรียนแห่งน้ี ฉันมี

นโยบายใหผู้ป้กครองวนรถส่งบุตรหลาน ไม่ใหร้ถจอดในบริเวณโรงเรียน ท าให้ผูป้กครองหลายคน

ไม่พอใจ ฉนัแสดงความสุภาพอ่อนโยน ไม่ถือตวั และอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูป้กครองเหล่านั้นจึงท า

ใหผู้ป้กครองยอมรับนโยบายนั้น” ไม่เพียงแต่ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียขององคก์รเท่านั้น ผูบ้ริหารสตรีผู ้

นั้นยงัปฏิบติัต่อบุคลากรของพวกเขาดว้ยความสุภาพอ่อนโยน เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศ

ท่ี 4 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารตอ้งไม่แสดงส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีไม่ให้เกียรติผูอ่ื้นเพราะจะท าให้บุคลากรและ

ผูอ่ื้นไม่ยอมรับผูบ้ริหารก่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน และไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน”  

 1.7 ความกระตือรือร้น (enthusiasm) ผูน้ าหรือผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเฉพาะผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีท่ีตอ้งปฏิบติังานเป็น 2 เท่า เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับ

จากสังคม เช่นผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 1 ผูบ้ริหารสตรีในประเทศนั้นมีความกระตือรือร้นในการ

ท างานโดยก่อนหมดก าหนดวนัลา ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 1 เดินทางมาท างาน นอกจากน้ีเขายงัมี

ความกระตือรือร้นในการจดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน ท าส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียน เช่น การ

จดัตั้งชมรมต่างๆ จดัสถานท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น โรงเรียนมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเห็นวา่

ก าลงัปรับปรุงพื้นท่ีใชส้อย เช่น ห้องสมุด ห้องท ากิจกรรม หอ้งพกัครู เป็นตน้ ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรี

ในประเทศท่ี 7 หลงัจากด ารงต าแหน่งเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีกล่าววา่ 

“ผูอ้  านวยการกระตือรือร้นในการท างาน คิดโครงงานต่างๆใหน้กัเรียนท า เช่น สร้างโรงเห็ดเพื่อให้

นกัเรียนมีรายได ้ สร้างหอ้งสมุดเพื่อใหน้กัเรียนมีแหล่งคน้ควา้หาความรู้ ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัใน

รายการต่างๆ เพื่อให้นกัเรียนไดมี้เงินรายไดจ้ากการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ท าร้ัวโรงเรียน 

ผูอ้  านวยการไม่เคยหยดุพฒันาโรงเรียน” สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ระบุวา่ “ฉนัเรียน

จบปริญญาตรีดา้นวทิยาศาสตร์ ส่งนกัเรียนเขา้ประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ไดเ้งินรางวลั 400 

ดอลลาร์ ท าโรงเห็ด มีจกัรเยบ็ผา้ใหน้กัเรียนหญิงหดัเยบ็ผา้เพื่อเป็นรายไดข้องเขา” ผูบ้ริหารสตรีใน

ประเทศท่ี 3 เป็นผูท่ี้กระตือรือร้นในการท างานเสมอ ผูช่้วยของผูบ้ริหารสตรีคนนั้นกล่าววา่ 

“ผูบ้ริหารของเรากระตือรือร้นในการท างานมาก พวกเราก็ตอ้งกระตือรือร้นตาม บางวนัท างานเลิก

เยน็มาก หรือท างานจนเกินเวลา บางคร้ังเราอยากใหเ้ขาผอ่นการท างานลงบา้ง”   
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1.8 การประนีประนอม (compromise) คุณลักษณะเด่นประการหน่ึงของสตรีคือ การ

ประนีประนอม เช่น ผูบ้ริหารในประเทศท่ี 2 พยายามประนีประนอมกบัผูป้กครองในเร่ืองการรับ-

ส่งนกัเรียนหนา้โรงเรียนเม่ือออกกฎระเบียบใหม่โดยการค่อยเป็นค่อยไป ไม่บีบบงัคบัแต่เป็นการขอ

ความร่วมมือเพื่อประโยชน์แก่นักเรียน ในขณะท่ีผูบ้ริหารในประเทศท่ี 3 พูดคุยกบับุคลากรท่ีมา

ท างานสายให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เขาไม่ใช้วิธีการลงโทษแต่ใช้วิธีการให้ค  าปรึกษาแก่บุคลากร 

หาสาเหตุการมาสายและให้ความช่วยเหลือบุคลากร นอกจากน้ีเขายงัเป็นคนท่ีท างานด้วยความ

รวดเร็วสอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารของเขาท่ีระบุวา่ “ผูบ้ริหารของเราไม่ลงโทษบุคลากรในทนัทีแต่

จะถามสาเหตุของการท างานล่าชา้”  ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 ท่ีผูช่้วยผูบ้ริหารกล่าววา่ “ผูบ้ริหาร

ของเรารับฟัง่ขอ้เสนอแนะของพวกเรา จากนั้นเขาจะพิจารณาส่ิงท่ีสามารปฏิบติัไดจ้ริง หรือบางส่ิง

บางอยา่ง เขาใหเ้ราลองปฏิบติัดูถา้ขอ้เสนอแนะนั้นไม่เหมาะสม เขาจะอธิบายเหตุผลใหเ้ราเขา้ใจ”  

2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 

ความกล้า ความฉลาดรอบรู้ การสร้างแรงกระตุ้น ความมุ่งมัน่(ทะเยอทะยาน) การรับฟัง ความ

เขม้แขง็อดทน การสนบัสนุน ความไม่ยอ่ทอ้และอดทน การตระหนกัรู้ตนเอง ความเขา้ใจ ความขยนั

ขนัแข็ง ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง การ

ยอมรับความเปล่ียนแปลง การทุ่มเทในการท างาน การเปิดรับส่ิงใหม่ การต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง 

การควบคุมอารมณ์ ความคงเส้นคงวา มีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1 ความกล้า (dare/courage) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีดีตอ้งกลา้คิด กลา้ท า กลา้ท่ีจะ

เผชิญกบัความลม้เหลว กลา้ตดัสินใจ กลา้ท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นผูท่ี้

ริเร่ิมลงมือปฏิบติั ผูบ้ริหารสตรีกลา้ตดัสินใจหรือกลา้ลงมือปฏิบติัตอ้งมีความผิดพลาดน้อย นัน่คือ

ผูบ้ริหารสตรีตอ้งมีความเฉลียวฉลาด เป็นผูร้อบรู้ เปิดรับส่ิงใหม่ๆ และมีความละเอียดรอบคอบ

โดยเฉพาะกบับริบทประชาคมอาเซียนท่ีมีความหลากหลาย 

คุณลกัษณะหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสตรีจะสามารถเอาชนะอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษาท่ีมี

ความหลากหลายในบริบทอาเซียนไดคื้อ ความกลา้ คุณลกัษณะน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีหลายคนมกัจะ
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กล่าวว่า สตรีในวฒันธรรมอาเซียนเป็นผูท่ี้ไม่ค่อยมีความกลา้ ไม่กลา้ท่ีแสดงความคิดเห็น ไม่กลา้

ตดัสินใจ บางประเทศกล่าววา่ “ชายเป็นชา้งเทา้หนา้ หญิงเป็นชา้งเทา้หลงั” หญิงตอ้งปฏิบติัตามสามี 

แสดงให้เห็นวฒันธรรมความเช่ือของบางประเทศในอาเซียน แต่จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนแสดงให้เห็นวา่ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นผูท่ี้มีความกล้า เช่น ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศท่ี 1 กล่าววา่ เราตอ้งมีความกลา้มากๆ จึงจะเอาชนะเร่ืองท่ี

ท้าทายหรืออุปสรรคได้ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารสตรีหรือผูบ้ริหารชายมีความเท่าเทียมกันในการ

เอาชนะอุปสรรคและเร่ืองท่ีทา้ทายไดด้ว้ยความกลา้ เราตอ้งมีความกลา้ท่ีจะเผชิญต่ออุปสรรค เรา

ตอ้งกลา้รับความเส่ียง” เช่นเดียวกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนแห่งหน่ึงในประเทศท่ี 7 กล่าว

ว่า “ผูอ้  านวยการของเราเป็นคนกล้าคิด กล้าลงมือปฏิบติั ท าให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า เช่น 

ผูอ้  านวยการของเรากลา้ท่ีจะขอเงินสนบัสนุนในการสร้างร้ัวโรงเรียน สร้างอาคารเรียนจากชุมชน 

และยงัขอเงินสนบัสนุนจากภรรยาผูน้ าประเทศในการสร้างห้องสมุดและผูบ้ริหารของเขาก็ไดรั้บ

การสนบัสนุนในการสร้าง หากผูอ้  านวยการของเราไม่กลา้ท่ีจะเดินหนา้ปฏิบติัในคร้ังนั้น นกัเรียนก็

ไม่มีหอ้งสมุดในการคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม ไม่มีอาคารเรียน ไม่มีร้ัว นอกจากมีความกลา้แลว้กรณี

น้ียงัแสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกลา้ท่ีจะริเร่ิมท าส่ิงใหม่ๆ  (intiative) สอดคลอ้งกบั

การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายคน กล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผู ้

เริเร่ิมลงมือปฏิบติัก่อนผูอ่ื้น คือ กล้าท่ีจะคิดและกลา้ท่ีจะท า” เช่น ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 3 

กล่าววา่ “ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมลงมือปฏิบติัก่อนจึงจะสามารถโนม้นา้วให้บุคลากรปฏิบติัตามได”้ 

ผูบ้ริหารประเทศท่ี 7 กล่าวว่า “เราต้องกล้าท่ีจะริเร่ิมลงมือท า เช่น ฉันขอบริจาคในการสร้าง

หอ้งสมุดและยงัเป็นผูริ้เร่ิมในเร่ืองอ่ืนๆ อีก” ผูบ้ริหารเล่าวา่ “ก่อนท่ีจะเป็นผูอ้  านวยการท่ีน่ีโรงเรียน

มีเพียงอาคารเพียงหลงัเดียวซ่ึงไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน จึงด าริให้นกัเรียนเรียน 2 รอบ 

(เชา้, บ่าย) เม่ือของบประมาณสร้างอาคารเรียนหลงัใหม่จึงให้เรียนตามปกติ โรงเรียนแห่งน้ีเดิมไม่มี

ร้ัว จะสร้างร้ัวทางโรงเรียนจึงขอบริจาคจากชุมชนแต่ฉนับริจาคก่อน จากนั้นก็ขอบริจาคจากครูและ

บุคลากร ขอความร่วมมือจากชุมชนซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีเพราะการท่ีฉันกลา้ท่ีจะริเร่ิม

คิด กลา้ตดัสินใจและยงัเป็นผูท่ี้ริเร่ิมลงมือปฏิบติัเป็นแบบอยา่งผูอ่ื้นจึงปฏิบติัตาม” 
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2.2 ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ (intelligence and knowledgeable) เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท า

ให้ความกล้าท่ีจะริเร่ิมนั้นบรรลุผล การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการบริหาร

จดัการสถานศึกษาไม่วา่จะเป็นการวางแผน การบริหารงานบุคคล ตอ้งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งชาญ

ฉลาด และทนัท่วงที จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูช่้วยผูบ้ริหารสตรี พบวา่ ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีใน

ประเทศท่ี  6 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนฉลาด มีความรู้ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก มี

ประสบการณ์ในการสอนและการบริหารงานดา้นการศึกษาหลายปีท าให้เขา้ใจการบริหารจดัการ

สถานศึกษาเป็นอย่างดี ผูบ้ริหารสตรีของเราทราบดีว่าเม่ือไรควรพูดอย่างไร รู้ว่าเม่ือใดควรท า

อย่างไร” เช่นเดียวกับผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาในประเทศท่ี 3 มีความเฉลียวฉลาดในการ

บริหารงานบุคคล เขาวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลการ และน ามาใชใ้นการมอบหมายงาน

ต่างๆ ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 ระบุวา่ “การเป็นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาตอ้งเป็น

คนท่ีฉลาดเพราะการบริหารสถานศึกษามีปัญหาให้แกเ้สมอ” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 

7 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนเก่ง คนฉลาด ตอ้งมีความรอบรู้เหนือผูอ่ื้นจึงจะบริหารงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ท่ีระบุวา่ “ผูอ้  านวยการของเราเป็น

คนเก่ง รอบรู้ทั้งดา้นวชิาการ รู้หลายภาษา เคยไดรั้บรางวลัหลายรางวลั อีกทั้งยงัไดรั้บการยกยอ่งให้

เป็นครูประสบการณ์ รอบรู้ในด้านการบริหารจดัการการศึกษา เคยผ่านการอบรมการบริหาร

การศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 

ไดก้ล่าวเสริมวา่ “การเป็นผูบ้ริหารหญิงตอ้งเก่ง ถา้เราอ่อนดา้นใดให้พฒันาดา้นนั้น ตอ้งเป็นผูน้ าท่ี

โดดเด่น และสังคมยอมรับ” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหาร กล่าวเสริมอีกวา่ “ผูอ้  านวยการของเรา รู้ทั้ง

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษารัสเซีย เดินทางไปหลายประเทศ เขาสามารถช้ีแจงรายละเอียด

ต่างๆ ต่อชุมชน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาได”้ การเปิดใจและการรับฟัง (openness) 

องค์ประกอบคุณลักษณะหน่ึงของการท่ีท าให้เป็นผู ้น าท่ีปฏิบัติงานได้ตามแผนท่ีวางไวแ้ล้ว  

ผูบ้ริหารสตรียงัเป็นผูท่ี้เปิดรับส่ิงใหม่ๆ การเปิดรับส่ิงใหม่คือ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จากส่ือต่างๆ 

การศึกษาอบรม การศึกษาจากผูรู้้ และการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถเปล่ียนแปลง

ความคิดของตนเองโดยไม่ยึดติด เปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นมีส่วนร่วม ซ่ึงผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 3 

กล่าวว่า “ฉันเคยเดินทางมาดูงานท่ีโรงเรียนมหิดลนุสรณ์ของประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ เพื่อดู
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งานดา้นการบริหารการศึกษา” เช่นเดียวกบั ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “ช่วงท่ีฉนัเป็นรอง

ครูใหญ่ ฉันเรียนรู้การท าแผนกลยุทธ์ และเรียนรู้วิธีการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผูบ้ริหาร

จากผูบ้ริหารคนหน่ึงก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาในประเทศ

ท่ี 7 ไดรั้บการศึกษาจากต่างประเทศ นอกจากน้ียงัเคยเดินทางมาศึกษาหลกัการบริหารสถานศึกษา

เพิ่มเติมในประเทศไทย เรียนรู้ภาษาต่างๆ พูดไดท้ั้งภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษากลางในการส่ือสารของ

อาเซียน และยงัพูดภาษารัสเซียไดอี้กดว้ย 

 2.3 ความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน (determination/ambition) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ้งมีกล้าท่ีจะมีความทะเยอทะยาน ความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจจริง อดทนต่อความ

ยากล าบาก ขยนัขนัแข็ง ไม่ย่อทอ้ ยอมรับความลม้เหลว และสามารถยืนข้ึนใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

ความมุ่งมัน่จะท าให้ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนประสบ

ความส าเร็จมากยิ่งข้ึนในการบริหารงานกับสังคมท่ีมีความหลากหลายเม่ือมีการเปิดประชาคม

อาเซียน   

การปฏิบติังานใดๆก็ตามตอ้งการความมุ่งมัน่อย่างยิ่งในการปฏิบติัให้บรรลุโดยเฉพาะใน

บริบทท่ีมีการแข่งขนัสูง มีความตอ้งการสูง ผูบ้ริหารในสถานศึกษาตอ้งปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่

ในการปฏิบติังานให้ส าเร็จ (ambition/determination) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

สถานศึกษา ส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการท่ีจะพฒันานกัเรียนให้มีประสิทธิภาพสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและความ

หลากหลายในการเปิดเสรีการคา้อาเซียนได ้งานเหล่านั้นจึงสัมฤทธ์ิผล สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหาร

สตรีในประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “ครูใหญ่ของเรามีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานอยา่งมาก เม่ือเขาทราบ

วา่ส่ิงใดเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน เขาจะลงมือปฏิบติัทนัทีแมว้า่การปฏิบติังานนั้นจะเป็นเร่ืองยากก็

ตาม เขาตั้งใจท่ีจะท างานนั้นๆ ให้ส าเร็จลุล่วง เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 กล่าวว่า 

“สังคมมกัดูหม่ินสตรี ดงันั้นเราตอ้งมีความพยายาม สตรีหรือชายเท่าเทียมกนั ชายท าไดห้ญิงก็ท าได ้

ตอนท่ีมาอยูโ่รงเรียนแห่งน้ี โรงเรียนมีเพียงอาคารหลงัเดียว นกัเรียนแบ่งเรียนเป็นสองรอบ คือภาค
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เช้า และภาคบ่าย ของบประมาณจากทางราชการมาสร้างอาคารหลงัใหม่ พอมีอาคารก็เรียนปกติ 

โรงเรียนไม่มีร้ัว ขอบริจาคเงินจากชุมชนคนละ 20 โดยเราบริจาคก่อน” ปัจจุบนัร้ัวโรงเรียนอยู่ใน

ระหวา่งก่อสร้างแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในตวัผูบ้ริหารสตรี สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารท่ีกล่าว

วา่ ผูอ้  านวยการของเรามุ่งมัน่ในการปฏิบติังานมาก ปีน้ีผูอ้  านวยการวางแผนไวว้า่ ตอ้งมีอาคารเรียน 

ปีต่อมาตอ้งสร้างร้ัว โดยผูอ้  านวยการเร่ิมจากการเป็นผูบ้ริจาคเงินก่อนโดยในปีแรก ก าหนดวา่ตอ้งปี

น้ีตอ้งไดเ้สาร้ัว ปีต่อมาตอ้งสร้างร้ัวให้เสร็จ ผูอ้  านวยการคิดจะท าอะไรตอ้งท าให้ได ้ตอ้งเดินหน้า 

ต่อมาผูอ้  านวยการเห็นวา่โรงเรียนไม่มีห้องสมุดจึงเสนอเร่ืองไปท่ีภรรยาผูน้ าประเทศ โรงเรียนจึงมี

หอ้งสมุด 1 หอ้ง นกัเรียนของโรงเรียนท าโครงงานเร่ืองวิทยาศาสตร์ไปแข่งกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ไดรั้บ

เงิน 4,000 ดอลลาร์ ก็เป็นความมุ่งมัน่ของผูอ้  านวยการเพราะผูอ้  านวยการส าเร็จการศึกษาด้าน

วทิยาศาสตร์” ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 7 ยงักล่าวเสริมอีกวา่ “เราตอ้งมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมนั

ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ีมี สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในประเทศท่ี 2 กล่าววา่ “หญิงและชายมี

ความสามารถเท่ากนัแต่หญิงจะมีความมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กมากกว่าชาย

เพราะผูห้ญิงมีสัญชาตญาณความเป็นแม่อยูใ่นตวั”  

2.4 ความอดทน (tolerance/patient)  ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพสามารถบริหารงานใน

บริบทอาเซียนท่ีมีความหลากหลายได้ จากการสัมภาษณ์ผู ้บริหารสตรีทุกคนมีความอดทน 

(tolerance/patient) ท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีตนเองมุ่งมัน่ประสบความส าเร็จ เช่นท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงอะไรไดโ้ดยทนัที เราตอ้งมีความอดทน

ค่อยๆ เปล่ียนแปลง” ในปีแรกท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในโรงเรียนแห่งใหม่แมว้า่ผูบ้ริหารมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเพื่อไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่แต่ผูบ้ริหารอดทนรอเวลาท่ีเหมาะสม อดทน

ต่อแรงกดดนัของบุคลากร ผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นกล่าวว่า “หัวหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียนจดัการเร่ืองการ

คดัเลือกนกัเรียนเขา้แข่งขนักีฬาโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบเน่ืองจากผูบ้ริหารคนก่อนอนุญาต ฉนัคาดวา่

เขาตอ้งแจง้ให้ฉันรู้ว่าเขาจะท าอะไรเพราะจะไดบ้ริหารจดัการหากมีปัญหาเกิดข้ึน ฉนัจะไดแ้กไ้ข

สถานการณ์นั้นๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี” สอดคล้องกับผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนประถมศึกษา

ประเทศท่ี 2 กล่าววา่ “ฉนัตอ้งอดทนโดยเฉพาะเม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงส่ิงใดในโรงเรียน เช่น ฉัน

ตอ้งการให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียน ไม่ให้น ารถยนต์เขา้มาภายในบริเวณโรงเรียน
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เพราะจะท าให้เกิดความวุ่นวายและเป็นอันตรายต่อนักเรียนท่ีเดินไปเดินมาภายในโรงเรียน  

ผูป้กครองหลายคนท่ีไม่เขา้ใจ ใชอ้ารมณ์ในการต่อวา่โรงเรียนและแสดงอาการท่ีไม่เหมาะสม ฉนัใช้

ความพยายามอยา่งมากท่ีจะท าใหผู้ป้กครองยอมรับและเขา้ใจความตอ้งการของโรงเรียน ตอ้งอดทน

กบัแรงกดดนัของผูป้กครอง ฉันคิดวา่ส่ิงท่ีท าให้ฉนัสามารถเอาชนะอุปสรรคคร้ังน้ีไปไดคื้อ ความ

อดทน และการให้เกียรติผูป้กครอง” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 3 กล่าวว่า “สตรีมีความ

อดทนสูง การมีความอดทนสูงจะช่วยให้เอาชนะปัญหา และอุปสรรคได้ เช่น บุคลากรของฉันมี

ปัญหาเร่ืองระเบียบวนิยั ฉนัตอ้งอดทนค่อยๆ พยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากร” ผูบ้ริหาร

สตรีในประเทศท่ี 4 ก็กล่าวเช่นกนัว่า “ผูห้ญิงมีความอดทนมากกว่า เม่ือเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะตอ้งมีความอดทนสูงจึงจะประสบความส าเร็จในการปฏิบติังาน” นอกจากการมีความอดทนสูง

แล้ว ผูบ้ริหารยงัตอ้งไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค (preservarance) จึงจะประสบความส าเร็จเป็นผูน้ าท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 กล่าวว่า “ฉันไม่เคยย่อทอ้ต่ออุปสรรค และเช่ือว่า

ปัญหาทุกอย่างมีทางแกเ้สมอ” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 กล่าววา่ “การท าอะไรตอ้ง

อุปสรรคทั้งส้ิน เราตอ้งถากถาง ไม่ยอ่ทอ้ เราควรกา้ว ถา้เราไม่กา้ว เราไม่ยืนแลว้ใครจะยืนให้เรา” 

ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 4 กล่าววา่ “ไม่วา่จะพบกบัอุปสรรคใดๆ ก็ตาม เขาจะไม่ยอม

แพ ้และคิดเสมอวา่ ไม่มีท่ีใดท่ีไม่มีปัญหา และไม่มีส่ิงใดท่ีจะยากเกินความสามารถท่ีผูบ้ริหารสตรี

จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาไปไม่ได”้ ผูบ้ริหารสตรีหลายคนกล่าววา่ สตรีเป็นเพศท่ีมีความอดทน 

ไม่ยอมแพต่้ออุปสรรค และยงัมีความเขม้แขง็ (strenght)  เช่น ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 กล่าววา่ 

“การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีจิตใจท่ีเขม้แข็ง ตอ้งจดัการกบัความเครียดได ้อดทนต่อความลม้เหลวได”้ 

และยงักล่าวเสริมอีกว่า “สตรีมีความเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนได้” 

เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขม้แข็ง ถา้ตอ้งการพฒันา

อะไรในโรงเรียนเขาตอ้งท าให้ส าเร็จให้ได้” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7  กล่าว

ยืนยนัวา่ “ผูอ้  านวยการของเราเป็นคนท่ีเขม้แข็งไม่วา่จะพบกบัอุปสรรคใด ผูอ้  านวยการของเราไม่

เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็น ถา้ตอ้งการจะท าอะไรในการพฒันาโรงเรียน เราจะตอ้งท าให้ส าเร็จ” 

ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 กล่าวเสริมอีกวา่ “ผูบ้ริหารสตรีท่ีตอ้งเขม้แข็งเพราะตอ้งแกปั้ญหาทั้งท่ี

โรงเรียนและท่ีบา้น” 
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งานดา้นการบริหารเป็นงานท่ีทา้ทาย และเป็นงานท่ีหนกัโดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดเสรีการคา้

อาเซียนซ่ึงท าให้ชาวอาเซียนสามารถเดินทางไปท างานในประเทศต่างๆได ้ท าให้มีการเคล่ือนยา้ย

แรงงาน มีคนหลากหลายเช้ือชาติในสถานศึกษา ดงันั้นสถานศึกษาซ่ึงเป็นองค์กรท่ีให้ความรู้แก่

เยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานดว้ยความขยนัขนัหมัน่เพียร 

(hard working) งานจึงลุล่วงไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 กล่าว

วา่ “การเป็นนกัการศึกษาตอ้งทุ่มเทให้กบันกัเรียน ครูบางคนอาจมองวา่ทุ่มเทแลว้ไม่เห็นอะไร เขา

บอกวา่ นกัเรียนก็เหมือนเมล็ดพนัธ์ุตน้ไมท่ี้ตอ้งการการรดน ้ า ใส่ปุ๋ยจึงจะเติบโต และเมล็ดพนัธ์ุจะ

เติบโตไม่เท่ากนั ผูบ้ริหารตอ้งตั้งใจปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร นกัเรียนจึงมีประสิทธิภาพ” 

เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาประเทศท่ี 3 กล่าววา่ "สตรีเป็นผูท่ี้ทุ่มเทในการปฏิบติังาน" 

สอดคลอ้งกบั ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของ

เราเป็นผูท่ี้ทุ่มเทในการปฏิบติังาน ขยนัขนัแข็งในการท างานจนบางคร้ังผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการให้

เธอลดการปฏิบติังานลงบา้งเพราะบุคลากรเครียดท่ีจะตอ้งท างานให้ส าเร็จอยา่งรวดเร็ว” ในขณะท่ี

ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาในประเทศท่ี 5 กล่าววา่ “ฉันให้เวลากบัการท างานอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้

การเรียนการสอนดีข้ึน ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนดีข้ึนไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานตน้สังกดั และ

หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เขายงักล่าวอีกว่า ผูบ้ริหารสตรีจะเป็นผูท่ี้ทุ่มเทให้กบังาน” สอดคลอ้ง

กบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริหารของเราจะปฏิบติังานให้ดีท่ีสุด และจะปฏิบติังานจน

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว”้ 

2.5 ความละเอียดรอบคอบใส่ใจในการปฏิบัติงาน (meticulously) สตรีเป็นเพศท่ีใส่ใจใน

รายละเอียดต่างๆ และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ การเปิดเสรีการคา้อาเซียนส่งผลต่อการบริหาร

จดัการสถานศึกษา เน่ืองจากมีผูเ้ดินทางไปท างานในประเทศต่างๆในอาเซียน บางคร้ังนกัเรียนท่ีเขา้

ศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งไม่ไดมี้เพียงนกัเรียนท่ีเป็นเจา้ของประเทศหากแต่มีนกัเรียนจากชาติ

อ่ืนๆ อีกดว้ย ดงันั้นการบริหารจดัการสถานศึกษาจึงมีความซับซ้อนมากข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารสถานศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรีของประเทศสมาชิกอาเซียนปรากฏว่า ผูบ้ริหารสตรีมีความละเอียดรอบคอบใส่ใจในการ

ปฏิบติังาน เช่น ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 “ฉนัตั้งทีมในการบริหารงาน ไม่ตดัสินใจโดยล าพงัแต่
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จะประชุมปรึกษาหารือทีมงาน” สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาของประเทศท่ี 7 กล่าววา่ “หญิง

หรือชายก็เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาได้เช่นเดียวกนัแต่สตรีใส่ใจในเร่ืองรายละเอียดมากกว่า สตรี

มกัจะเป็นคนละเอียดรอบคอบ คิดแลว้คิดอีกเสมอ” ผูบ้ริหารคิดวา่ หากโรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

นกัเรียนจะเรียนอยา่งมีความสุขจึงใหค้วามส าคญักบัการท าให้โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบอยูเ่สมอ 

แสดงถึงการใส่ใจในรายละเอียดของผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบัผูช่้วยของเขาท่ี กล่าวยืนยนัวา่ ผูบ้ริหาร

สตรีใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าชาย เช่นเดียวกับผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4 และ 5 กล่าวว่า 

“ผูบ้ริหารสตรีจะใส่ใจในเร่ืองรายละเอียด หรือเน้ืองานมากกว่าผูบ้ริหารชาย” ผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 3 ก็มีความคิดเช่นเดียวกนั เขากล่าวว่า “ผูบ้ริหารสตรีมกัจะ

ระมดัระวงัในการตดัสินใจเสมอ จะคิดทบทวนหลายๆ คร้ังก่อนตดัสินใจจากการประมวลขอ้มูล

ต่างๆ ก่อนตดัสินใจท าใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ย” นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มี

ระเบียบวนิยัในการปฏิบติังานเพราะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานนั้นเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวแ้ละ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 3 กล่าวเก่ียวกบั

การมีระเบียบวินัยว่า “ผู ้บริหารของเราเป็นคนท่ีรักษาเวลาอย่างมาก เม่ือมีการประชุมและ

ก าหนดการระบุวา่ตอ้งเลิกการประชุมก่ีโมง เขาจะเลิกการประชุมตรงเวลาแมจ้ะมีเร่ืองหลายเร่ืองท่ี

จะพูด เขาก็จะกระชบัเร่ืองทั้งหมดใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด เขาเป็นคนตรงต่อเวลา” เช่นเดียวกบั ผูช่้วย

ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 7 กล่าววา่ “ผูอ้  านวยการของเราจะเนน้ความมี

ระเบียบวินัย โรงเรียนสะอาดมีระเบียบ ครูปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความมีระเบียบวินัย ครูอาจารยเ์ป็น

ระเบียบเพราะผู ้บริหารของเขาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน ท าให้งานลุล่วงไปด้วยดีตาม

ก าหนดการ” 

2.6 การตระหนักรู้ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครียด) (self – awareness) 

การตระหนกัรู้ตนเอง คือ การบริหารจดัการตนเองได ้มีความยืดหยุน่ และสามารถปรับตวัให้เขา้กบั

สถานการณ์ต่างๆ การต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง การตระหนกัรู้ตนเองท าให้ผูบ้ริหารทราบจุดดอ้ย

และจุดเด่นของตนเอง สามารถใชจุ้ดเด่นในการบริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จ และพฒันาจุดดอ้ย

ของตนเองให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในบริบทอาเซียน เช่น การพฒันาดา้นความสามารถในการ

ใชภ้าษาในการส่ือสาร นอกจากการทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเองแลว้ ผูบ้ริหารสตรียงัสามารถ
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วิเคราะห์จุดด้อยและจุดเด่นของบุคลากร ผูบ้ริหารสตรีสามารถท่ีจะมอบหมายงานต่างๆ ตาม

ความสามารถของบุคลากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมและพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน นอกจากการรู้จุดดอ้ยและจุดเด่นของตนและบุคลากรแลว้ ผูบ้ริหารสตรีตอ้งมีความต่ืนตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงโดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดประชาคมอาเซียนเพื่อท่ีผูบ้ริหารสตรีสามารถยืดหยุ่นและ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทความหลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 จากการสัมภาณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกคน

ทราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง เช่น ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ผูบ้ริหารกล่าววา่ “จุดเด่นของ

ฉนั คือ การมีระเบียบวนิยั มีความกระตือรือร้น มีควมจริงใจ ไม่ยอ่ทอ้ง่ายๆ ใหเ้กียรติผูอ่ื้น สนบัสนุน

ส่งเสริมบุคลากร ขบัเคล่ือนบุคลากรให้บรรลุวตัถุประสงค์ และการให้การดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น 

ในขณะท่ีจุดดอ้ยของฉนั คือ เป็นคนเจา้อารมณ์ นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสตรีในบางประเทศยงัเขา้ใจจุด

ดอ้ยและจุดเด่นของบุคลากร และมีความเขา้ใจบุคลากรเป็นอยา่งดีจนกระทัง่สามารถน ามาใชใ้นการ

บริหารจดัการแบ่งงานให้รับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละคน เช่น ทราบวา่ บุคลากรคนไหน

ชอบได้รับค าชมต่อหน้าสาธารณะ บางคนชอบให้ให้ก าลงัใจ บางคนชอบของตอบแทนในการ

ปฏิบติังาน” สอดคล้องกบัผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 3 ทราบว่า “จุดเด่นของฉันคือ การมีความ

มัน่ใจ การเปิดรับความคิดใหม่ๆ การส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร มองโลกในแง่ดี ให้เกียรติผูอ่ื้น ไม่

ยอมแพห้รือลม้เลิกอะไรกลางคนั เป็นนกัฟังท่ีดี มีทกัษะในการส่ือสารดี และมีความมุ่งมัน่ ฉันจะ

วิเคราะห์จุดด้อยและจุดเด่นของบุคลากร และใช้การวิเคราะห์นั้นมาบริหารบุคลากรให้เกิด

ประโยชน์ต่อองคก์ร” ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 ระบุจุดเด่นของตนเองคือ “การมีความอดทน ให้

ความเคารพผูอ่ื้น ยินดีรับฟังความคิดของผูอ่ื้น ส่วนจุดดอ้ยคือ การเกิดความเครียดหากปัญหาต่างๆ 

ยงัไม่คล่ีคลาย” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 ระบุจุดเด่นของตนเองว่า “ไม่ย่อท้อต่อ

อุปสรรคโดยง่าย มีความเช่ือว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอ ไม่แสดงความรู้สึกโกรธ แสวงหา

ความรู้อยู่เสมอ มีความอดทน” คุณลกัษณะด้อยของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 5 คือ “ไม่ค่อยทราบ

เก่ียวกบัชุมชนท่ีใกลโ้รงเรียน” ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ฉนัเป็นคนท่ีมีความยุติธรรม 

ชอบวางแผนการปฏิบติังานล่วงหนา้ ยนิดีรับฟังผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นนกัเรียน ครู หรือผูป้กครอง จุดดอ้ย

คือ เขม้งวดกบัการปฏิบติังานของบุคลากร และตอ้งการให้บุคลากรปฏิบติังานให้ส าเร็จตามแผน 
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นอกจากน้ี ยงัวิเคราะห์จุดดอ้ยและจุดเด่นของบุคลากรมาใชใ้นการบริหารงานอีกดว้ย” สอดคลอ้ง

กบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ระบุว่า “ผูน้ าตอ้งเป็นตน้แบบให้กบัครู ผูน้  าตอ้งเป็นผูร้อบรู้ เป็น

ผูน้ าท่ีดี มีความสามารถ เปิดใจยอมรับผูต้าม ตอ้งมีความยติุธรรม จุดดอ้ยคือ เป็นคนใจร้อน ผูบ้ริหาร

สตรีแต่ละคนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทราบวา่ตนเองมีจุดเด่นและจุดดอ้ยใด และใชก้ารตระหนกัรู้ตนเอง

และผูอ่ื้นมาบริหารจดัการบริหารสถานศึกษาในบริบทอาเซียนไดเ้ป็นอยา่งดี” 

2.7 ความมั่นคง แน่นอน และความคงเส้นคงวา (firmness and consistentcy) ผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัเป็นผูท่ี้มีความหนกัแน่น แน่นอน (firmness) ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 

1 กล่าววา่ การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีความหนกัแน่น” เช่นเดียวกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 3 

กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเราเป็นผูท่ี้มีความหนกัแน่น ไม่เปล่ียนไปเปล่ียนมา” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยสตรี

ของประเทศท่ี 7 กล่าววา่ “ผูอ้  านวยการของเราเป็นคนท่ีพูดจริงท าจริง มีความแน่นอนและคงเส้นคง

วา (consistentcy)” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารของสถานศึกษาประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ฉนัตอ้งมีความคงเส้น

คงวาในการบริหารจดัการสถานศึกษา และในการส่ือสารกบันกัเรียน หากผูบ้ริหารขาดความคงเส้น

คงวา หรือความหนกัแน่น บุคลากรจะขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า ท าใหง้านนั้นไม่บรรลุผล” 

2.8 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (flexibility/adaptability) นอกจากน้ีผูบ้ริหารสตรียงัตอ้ง

เปล่ียนแปลงตนเองให้สอดคลอ้งกบัองคก์รใหม่ท่ีมีความหลากหลายจากการเปิดการคา้เสรีอาเซียน 

ปรับตนเองให้เขา้กบัความหลากหลายของเช้ือชาติ ภาษา ศาสนาและวฒันธรรม เรียนรู้ท่ีจะแกไ้ข

ปัญหาด้วยการยืดหยุ่น การผ่อนสั้นผ่อนยาวจะท าให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และ

ไดรั้บการยอมรับจากบุคลากรท่ีมีความหลากหลายจะท าให้ไม่เกิดความขดัแยง้ภายในองค์กร เช่น 

ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศท่ี 2 ในโรงเรียนของเขามีครูชายเพียงคนเดียว และ

ครูชายนั้นนับถือศาสนาอ่ืนคนเดียวในองค์กรนั้น ผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นปฏิบติัต่อเขาเช่นเดียวกับ

บุคลากรคนอ่ืน ไปรับประทานอาหารร่วมกนั ไปเท่ียวดว้ยกนั ท าให้เขามีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร การปรับตวัได้ดีผูบ้ริหารคือผู ้ท่ีมีการต่ืนตวั (alertness) อยู่ตลอดเวลาการท่ีประเทศ

สมาชิกอาเซียนต่างตกลงท่ีจะเปิดการค้าเสรีข้ึนในปีพ.ศ. 2558 ดังนั้นการเป็นผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัต่อความหลากหลายทาง



163 
 

วฒันธรรม ภาษา เช้ือชาติและศาสนา ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

เพราะโลกในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ผูบ้ริหารจึงตอ้งต่ืนตวัเตรียมพร้อมกบัส่ิงใหม่ๆ  

สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4 กล่าววา่ ผูบ้ริหารสตรีมีความต่ืนตวัมากกวา่ผูบ้ริหารชาย 

ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 1 กล่าวว่า “การเป็นผูบ้ริหารตอ้ง

ติดตามข่าวต่างๆ เช่น ความเร่ืองเก่ียวกบัอาเซียนส่งผลอย่างไรต่อการศึกษาของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนบา้ง” สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 3 “ผูบ้ริหารได้

เดินทางไปดูงานหลายประเทศเพื่อดูงานดา้นการบริหารสถานศึกษาวา่การศึกษาของแต่ละประเทศ

ในกลุ่มประเทศอาเซียนกา้วหน้าไปเพียงใด อะไรบา้งท่ีเขาสามารถน ามาพฒันาสถานศึกษาของ

ตนเอง เช่น เดินทางมาดูงานท่ีโรงเรียนมหิดลนุสรณ์ ในประเทศไทย” เช่นเดียวกบั ผูบ้ริหารสตรีใน

ประเทศท่ี 6 “มีความต่ืนตวัต่อการเปิดเสรีอาเซียน เม่ือมีการจดัอบรมเก่ียวกบัอาเซียน ฉันจะเขา้

อบรมเพื่อใหท้ราบวา่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปบา้ง และมีส่ิงใดท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของ

ประเทศตนเองหรือไม่” หรือผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 ต่ืนตวัต่อการเปิดอาเซียนเช่นกนั เขากล่าว

ว่า “การเปิดอาเซียนท าให้มีคนหลากหลายกลุ่ม ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจ และยอมรับปัญหาของความ

หลากหลาย” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7 กล่าวถึงการเปิดเสรีอาเซียนวา่ “ผูบ้ริหารตอ้งต่ืนตวั 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ เก่ง รอบรู้หลายภาษา ตอ้งมีวิสัยทศัน์ ตอ้งมองกวา้งๆ ไม่ใช่แต่อาเซียน

เท่านั้นแต่ตอ้งมองทั้งโลก”    

2.9 ความรับผิดชอบ  (responsibility) ผู ้บ ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานท่ี มี

ประสิทธิภาพคือผูท่ี้กลา้รับผิดชอบต่องานท่ีตนปฏิบติัและต่อบุคลากร รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตดัสินใจ 

การเปิดประชาคมอาเซียนตอ้งการผูบ้ริหารสตรีท่ีมีความรับผิดชอบสูงเพราะการปฏิบติังานใน

บริบทอาเซียนท่ีมีความหลากหลายอาจเกิดความผิดพลาดในการบริหารงานได ้ผูบ้ริหารท่ีมีความ

รับผิดชอบสูง ใส่ใจในการบริหารจดัการสถานศึกษาจึงสามารถน าสถานศึกษาในกลุ่มประเทศ

อาเซียนท่ีประกอบไปดว้ยชนท่ีมีความหลากหลายใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดได ้

ความรับผิดชอบ (responsibility) การเปิดเสรีการค้าอาเซียนท าให้การบริหาร

สถานศึกษาเป็นงานท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีผูเ้รียนหลากหลาย การบริหารงานอาจ
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ประสบความส าเร็จ และลม้เหลว ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบอยา่งยิ่งในการบริหาร

องคก์รท่ีมีความหลากหลาย ผูบ้ริหารสตรีทุกคนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน

เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบในงานท่ีตนปฏิบัติ พวกเขาไม่เคยละทิ้งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เช่น 

ผูบ้ริหารสตรีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 1 เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ ช่วงท่ีเขาลาหยุด

โรง เ รียนก าลัง เต รียมจัด กิจกรรมการแสดงค ร้ังใหญ่โดย เ ชิญ เจ้าหน้า ท่ี ระดับ สู งจาก

กระทรวงศึกษาธิการมาร่วมงาน ผูบ้ริหารจึงไปโรงเรียนก่อนครบก าหนดวนัลาเพื่อเตรียมความ

พร้อมและชมการซ้อมใหญ่ และนอกจากน้ีวนัท่ีผูว้ิจยัไปสัมภาษณ์ผูบ้ริหารผูน้ี้ก าลงัลาพกัร้อนแต่

ผูบ้ริหารยินดีให้เขา้พบเพื่อท าการสัมภาษณ์ เขาจึงมาปฏิบติังานก่อนครบก าหนดวนัลา เช่นเดียวกบั 

ผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหน่ึงในประเทศท่ี 2 เขามาถึงโรงเรียนแต่เช้าก่อนท่ี

บุคลากรคนอ่ืนจะไปถึงโรงเรียน เขากล่าววา่ “ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งให้ผูต้ามเห็นในดา้นความ

รับผดิชอบในการปฏิบติังาน” นอกจากน้ี เขายงักล่าวเสริมอีกวา่ “หากงานในโรงเรียนยงัไม่บรรลุผล 

เขาจะรู้สึกกงัวลอยา่งมาก” แสดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 เป็นผูท่ี้ใส่ใจรับผิดชอบต่อ

งานท่ีตนปฏิบติั ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ก็เช่นกนั “ตั้งแต่มาผูอ้  านวยการท่ีโรงเรียนแห่งน้ี ใน

ฐานะท่ีฉันเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนแห่งน้ี ฉนัตอ้งพฒันาโรงเรียน จากเร่ิมแรกโรงเรียนมีเพียงอาคาร

เดียว ไม่เพียงพอกบัจ านวนนักเรียน ฉันหาวิธีการในจดัการสถานท่ีท่ีมีจ  ากดั ฉันแบ่งให้นกัเรียน

เรียน 2 รอบ     และสรรหางบประมาณมาสร้างอาคารหลงัใหม่เพื่อให้เพียงพอแก่ความตอ้งการ 

นักเรียนขาดแคลน ไฟไหม้ต้องการความช่วยเหลือ ฉันระดมเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและ

ครอบครัว โรงเรียนขาดห้องสมุดให้นกัเรียนไดศึ้กษาเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ฉัน

ขอให้ภรรยาผูน้ าประเทศช่วยในเร่ืองการสร้างห้องสมุด” สอดคล้องกบัผูช่้วยผูบ้ริหารท่ีกล่าวถึง

ผูบ้ริหารของเขาวา่ “ผูอ้  านวยการเป็นผูท่ี้รับผิดชอบต่อครูและนกัเรียนโดยใหค้วามช่วยเหลือในยาม

ท่ีพวกเขาเดือดร้อน”  

2.10 การสร้างแรงกระตุ้น หรือการส่งเสริมสนับสนุน (encourage/supportive) ผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ คือผูท่ี้กลา้ท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในการ

ปฏิบติังาน สร้างความร่วมมือให้เกิดในองค์กร มีความยุติธรรม สร้างแรงบนัดาลใจ มีความเขา้ใจ

บุคลากร เปิดใจรับฟังบุคลากร การเป็นผูบ้ริหารสตรีในบริบทอาเซียนตอ้งสามารถท าใหบุ้คลากรท่ี
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มีความหลากหลายร่วมมือกันปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยผูบ้ริหารต้องมีความ

ยุติธรรมไม่โน้มเอียง มีความคงเส้นคงวา ตอ้งเขา้ใจบุคลากรท่ีมีความต่างในดา้นเช้ือชาติ ศาสนา 

วฒันธรรม และภาษา สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ขาปฏิบติังานจนประสบความส าเร็จ 

การสร้างแรงกระตุ้นและการส่งเสริมสนับสนุน (encourage/supportive) การ

บริหารสถานศึกษาเป็นงานหนกัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของการเปิดเสรี

การคา้อาเซียน ผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบติังานโดยล าพงัให้ลุล่วงวตัถุประสงค์ ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถสร้างแรงจูงใจ โนม้นา้ว หรือกระตุน้ให้บุคลากรปฏิบติังานต่างๆ 

ดว้ยความเต็มใจ และเตม็ความสามารถ สตรีเป็นเพศท่ีมีความสามารถในการโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นไดดี้ 

สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “ฉนัสร้างแรงกระตุน้

ให้บุคลากรท างานโดยการตั้งหัวข้อ (theme) ในการปฏิบติังานในแต่ละปีเพื่อให้บุคลากรบรรลุ

เป้าหมายนั้น ฉนัตอ้งใชค้  าพูดในเชิงบวก และท่าทางท่ีเป็นมิตร” และยงักล่าวเสริมอีกวา่ “ผูบ้ริหารท่ี

ดีตอ้งทราบศกัยภาพของบุคลากรจะไดพ้ฒันาหรือส่งเสริมบุคลากรไดถู้กตอ้งตามศกัยภาพของพวก

เขา มอบหมายงานท่ีตรงกบัความสามารถท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” เช่นเดียวกบั

ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารสตรีมกัสร้างแรงกระตุน้ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส่งเสริมพวกเขาในการปฏิบติังาน

ตามแผนท่ีเขาก าหนดแต่เม่ือพิจารณาแล้วแผนนั้นไม่อาจปฏิบติัได ้หรือเม่ือปฏิบติัแล้วก่อให้เกิด

ความเสียหาย” เขาจะช้ีแจงเหตุผลให้ทราบ ผูช่้วยผูบ้ริหารของประเทศท่ี 6 กล่าวว่า “ผูบ้ริหารของ

เขาส่งเสริมให้พวกเขาพฒันาตนเอง ใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังาน ปฏิบติัตนเหมือนกบัพี่เล้ียง คอย

อ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ” เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 

7 กล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหารตอ้งเปิดใจกวา้งกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา คอยส่งเสริมสนบัสนุน  ถา้เขาท า

ผิดพลาดควรให้ค  าแนะน าเขา ส่งเสริมสนับสนุนพวกเขา ปฏิบติัต่อเขาเหมือนน้องหรือคนใน

ครอบครัว” 

นอกจากการสร้างแรงกระตุ้นหรือส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติงานแล้ว

ผูบ้ริหารสตรีในกลุ่มประเทศอาเซียนยงัเป็นผูท่ี้เปิดใจรับฟังบุคลากร จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี

ในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “การเรียนรู้นั้นกวา้ง เราควรเต็มใจเรียนรู้จากบุคลากรและนกัเรียน ไม่ควร
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กลวัวา่ตนเองจะขายหนา้” เขาจึงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เขาจะไม่ตดัสินใจอะไรโดยล าพงั 

ยินดีท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยแบ่งบุคลากรเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความ

คิดเห็นพวกเขา ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 3 กล่าวว่า “เราตอ้ง

เปิดใจให้กวา้งรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรแลว้น ามาวิเคราะห์” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยของเขาท่ี

กล่าววา่ ผูบ้ริหารของเขายินดีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 3 กล่าวเสริม

อีกว่า “การเป็นผูบ้ริหารตอ้งเป็นนกัฟังท่ีดี มีบุคลากรคนหน่ึงมาสายเสมอ ฉนัเรียกบุคลากรคนนั้น

มาพูดคุยและแนะน าวิธีการแก้ปัญหาให้ จากนั้ นบุคลากรคนนั้นก็มาตรงเวลาไม่เคยสายอีก” 

นอกจากน้ีเขายงัรับฟังความตอ้งการของผูป้กครอง ส่ิงใดท่ีเขาสามารถท าเพื่อเก้ือประโยชน์ต่อ

โรงเรียน เขาจะปฏิบัติตามทันที การรับฟังสามารถแก้ปัญหาได้ ท าให้เขาปฏิบัติงานได้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ีผูบ้ริหารสตรีผูน้ี้ยงัมีแนวคิดในการเปิดประตูตอ้นรับบุคลากร รับ

ฟังปัญหาต่างๆ ท่ีเขามี และแนะน าแนวทางแกปั้ญหาให ้สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารของเขากล่าววา่ 

“เม่ือบุคลากรคนใดมีปัญหาหรือตอ้งการเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และปัญหาส่วนตวั” 

เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ฉนัยินดีรับฟังนกัเรียน ผูป้กครอง และบุคลากร

ของเขา ยนิดีเปิดหอ้งเพื่อใหบุ้คลากรเขา้พบเพื่อเสนอแนะขอ้คิดเห็นในการปฏิบติังานได้” ผูช่้วยของ

เขากล่าวเช่นเดียวกนัว่า ผูบ้ริหารของเขาเปิดโอกาสให้บุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ และ

ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 4 กล่าววา่ ผูบ้ริหารไม่สามารถปฏิบติังานได้

ตามล าพงั ตอ้งพึ่งพาบุคลากร ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีดีจึงควรรับฟังในส่ิงท่ีบุคลากรตอ้งการ 

2.11 การเปิดใจรับฟัง (listening) และความเข้าใจผู้อ่ืน (understanding) ผูบ้ริหารหลาย

ประเทศท่ีเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ครูใหญ่จาก

ประเทศท่ี 6 กล่าววา่ เขาเปิดโอกาสใหบุ้คลากรแสดงความคิดห็น  เสนอแนะแผนงานต่างๆ ในท่ี

ประชุมได ้และพิจารณาว่า แผนงานใดท่ีสามารถปฏิบติัไดจึ้งน าไปปฏิบติั การสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร

สตรีท่ีระบุว่า พวกเขาเข้าใจในความรู้สึกของผูอ่ื้น เช่น ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 กล่าวว่า 

ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเขา้ใจผูอ่ื้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “เราตอ้งเขา้ใจบุคลากรและสนบัสนุน

ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการเพื่อท่ีพวกเขาจะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ” และยงักล่าวอีกวา่ “ไม่ควร
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กล่าวถึงโรงเรียนเก่าโดยการเปรียบเทียบกบัโรงเรียนใหม่ท่ีไปด ารงต าแหน่งเพราะจะท าใหบุ้คลากร

ไม่พอใจ” นอกจากน้ียงัชมเชยพวกเขาเพราะเม่ือคนเราปฏิบติังานก็ตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี 

ตอ้งการให้เจา้นายรับรู้วา่ ตนท าอะไรบา้ง เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “ผูบ้ริหาร

ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น ครูคนหน่ึงของเขาไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ี 1 สัปดาห์ ถามถึง

สาเหตุของการไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ี และให้ค  าแนะน าแก่เขา ในท่ีสุดบุคลากรคนนั้นก่ปรับปรุงตนเอง

ใหม่” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 3 กล่าววา่ “การเป็น

ผูบ้ริหารสตรีท าให้มีความเขา้ใจนกัเรียนไดดี้ข้ึน” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยผูบ้ริหารประเทศท่ี 6 กล่าววา่ 

“ผูบ้ริหารสตรีของเราเข้าใจความตอ้งการของบุคลากรดีและเขา้ใจผูท่ี้มีส่วนสัมพนัธ์กบัการจดั

การศึกษาดี เขารู้จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลากร” โดยผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 เขา้ใจและ

เขา้ถึงชุมชนจึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี เช่น การไดรั้บบริจาคเงินในการปรับปรุงสถานศึกษา

โดยไม่ตอ้งรอเงินงบประมาณเพียงอยา่งเดียว 

2.12 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง (willing to accept change) หรือการต่ืนตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลง (alertness) การท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีขอ้ตกลงท่ีจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนข้ึนในปีพ.ศ. 2559 ดงันั้นการเป็นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียนจึงเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม ภาษา เช้ือชาติและศาสนา ผูบ้ริหาร

ตอ้งเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว ผูบ้ริหารจึงตอ้งต่ืนตวัเตรียมพร้อมกบัส่ิงใหม่ๆ  สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4 

กล่าววา่ “ผูบ้ริหารสตรีมีความต่ืนตวัมากกวา่ผูบ้ริหารชาย” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “การเป็นผูบ้ริหารตอ้งติดตามข่าวต่างๆ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัอาเซียน

ส่งผลอย่างไรต่อการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนบ้าง” สอดคล้องกับผูบ้ริหารสตรีของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศท่ี 3 “ฉนัเดินทางไปดูงานหลายประเทศเพื่อดูงานดา้นการบริหาร

สถานศึกษาว่าการศึกษาของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนกา้วหน้าไปเพียงใด อะไรบา้งท่ี

เขาสามารถน ามาพฒันาสถานศึกษาของตนเอง เช่น เดินทางมาดูงานท่ีโรงเรียนมหิดลนุสรณ์ ใน

ประเทศไทย” เช่นเดียวกับ ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 “การเป็นผูบ้ริหารต้องต่ืนตัวต่อการ

เปล่ียนแปลง เช่นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เม่ือมีการจดัอบรมเก่ียวกบัอาเซียน ฉนัจะเขา้
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อบรมเพื่อใหท้ราบวา่มีอะไรเปล่ียนแปลงไปบา้ง และมีส่ิงใดท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของ

ประเทศตนเองหรือไม่” หรือผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 ต่ืนตวัต่อการเปิดอาเซียนเช่นกนั เขากล่าว

ว่า “การเปิดอาเซียนท าให้มีคนหลากหลายกลุ่ม ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจ และยอมรับปัญหาของความ

หลากหลาย” ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7 กล่าวถึงการเปิดเสรีอาเซียนวา่ “ผูบ้ริหารตอ้งต่ืนตวั 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ เก่ง รอบรู้หลายภาษา ตอ้งมีวิสัยทศัน์ ตอ้งมองกวา้งๆ ไม่ใช่แต่อาเซียน

เท่านั้นแต่ตอ้งมองทั้งโลก”    

3. คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ดา้นสังคม (Sociabilty Traits) ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ความเห็นอกเห็นใจ การ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงไดง่้าย ความเป็นมิตร ความเมตตา (ช่วยเหลือผูอ่ื้น) การให้

เกียรติและเคารพ การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับในความหลากหลาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 การเอาใจใส่  (care) ผู ้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพมี

คุณลกัษณะดูแลเอาใจใส่บุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายในบริบทอาเซียนเป็น

คุณลกัษณะส าคญัในการเขา้สังคม 

การดูแลเอาใจใส่ (care) จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีทุกคนมีคุณลกัษณะของการดูแลเอาใจใส่ รักและห่วงใย

ผูอ่ื้น เช่น ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาในประเทศท่ี 1 กล่าวว่า “ถา้มีใครลาหยุด ฉันจะถามว่าเขา

เป็นอะไร และถามไปถึงครอบครัวของพวกเขาดว้ย ฉนัเคยอ่านหนงัสือเร่ือง “Touch Point” และน า

วธีิการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นมาใชใ้นการเขา้ถึงพวกเขา เช่น คนบางคนชอบใหช้มต่อหนา้ ในขณะท่ีคนบาง

คนชอบให้เขียนโน๊ตไวท่ี้โต๊ะท างาน คนบางคนชอบรับของขวญั คนบางคนชอบใหส้ัมผสักาย เป็น

ตน้” นอกจากน้ียงัใส่ใจบุคลากรขณะปฏิบติังานอยู่ภายในโรงเรียนวา่ พวกเขามีความสะดวกสบาย

ในการปฏิบติังานท่ีโรงเรียนหรือไม่ ผูบ้ริหารเห็นวา่ห้องพกัครูเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อความรู้สึกใน

การปฏิบติังาน ดงันั้น เขาจึงปรับปรุงหอ้งพกัให้ครูให้น่าพกัผอ่นยิ่งข้ึนโดยการจดัมุมพกัผอ่นใหแ้ยก

จากหอ้งปฏิบติังาน ทาสีใหดู้สดใส ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารสตรีเก่ง

เร่ืองการดูแลเอาใจใส่นกัเรียน และบุคลากรโดยการถามทุกขสุ์ขของบุคลากร ถามความตอ้งการของ
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เขา” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยของเขาท่ีกล่าววา่ การท างานกบัผูบ้ริหารสตรี จุดเด่นของสตรีคือ การเอาใจ

ใส่บุคลากรเป็นอยา่งดีเพราะผูบ้ริหารปฏิบติัเป็นทั้งเจา้นายและเป็นเสมือนแม่ ซ่ึงท าใหผู้บ้ริหารสตรี

เขา้ถึงบุคลากรไดดี้ ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 2 กล่าววา่ “เราตอ้งดูแลเอาใจใส่บุคลากร 

เช่น เม่ือเคร่ืองปรับอากาศเสีย เราตอ้งตามช่างมาซ่อมทนัที เราท างานตามล าพงัไม่ได ้ตอ้งพึ่งพา

บุคลากร ดงันั้นจึงตอ้งดูแลเอาใจใส่เขาให้ดี” ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 7 ใหก้ารดูแลเอาใจใส่และ

ให้ความรักความห่วงใยต่อบุคลากร โดยการท่ีเขาจะคอยถามทุกขสุ์ข สุขภาพของบุคลากร และยงั

ห่วงใยไปถึงครอบครัว เช่น ครูท่ีสามีเสียชีวติ ผูบ้ริหารก็ระดมเงินให้การช่วยเหลือท่ีนอกเหนือจากท่ี

รัฐจัดให้ นักเรียนประสบอคัคีภยั ก็ระดมเงินช่วยเหลือครอบครัวเช่นกัน สอดคล้องกับผูช่้วย

ผูบ้ริหาร กล่าววา่ “ผูอ้  านวยการของเราให้การดูแลเอาใจใส่ และห่วงใยครูและนกัเรียน ผูอ้  านวยการ

ของเราจะถามทุกข์สุขของบุคลากรและนกัเรียนอยูเ่สมอ” ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ให้การเอาใจ

ใส่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชนหรือผูท่ี้ให้การสนับสนุนสถานศึกษา เขา

จะแจง้ใหบุ้คคลเหล่านั้นทราบเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา  

3.2 การเข้าถึงได้ง่าย (accessibility/approachable) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้เขา้ถึงได้ง่าย มีความเป็นมิตร (friendly) ท าให้เขา้ใจในตวับุคลากรและ

สามารถดูแลเอาใจใส่บุคลากรได้อย่างดี คุณลักษณะการเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นมิตรเป็น

คุณลกัษณะเด่นของสตรีในอาเซียน นอกจากน้ีการเขา้ถึงไดง่้าย การมีลกัษณะท่ีเป็นมิตรจะท าให้

สามารถลดความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารภายในองคก์รและนอกองคก์ร และบุคคลภายนอกองคก์รท่ี

มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในบริบทอาเซียนเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์

กบัชุมชนท่ีมีความหลากหลาย และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อองคก์ร   

 การเขา้ถึงไดง่้าย (approachable/accessible) จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ฉนัเปิดห้องเพื่อเปิดโอกาสใหค้รูเขา้ไปแสดงความคิดเห็น และ

ยนิดีตอ้นรับบุคลากรทุกคน” สอดคลอ้งกบัผูช่้วยของเขาท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริหารใหพ้วกเขาเขา้เสนอ

ความคิดเห็นไดต้ลอดเวลา แมก้ระทัง่ท่ีบา้น เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 กล่าววา่ “ฉนั

เปิดโอกาสใหพ้บไดต้ลอดเวลาทั้งท่ีท างานและท่ีบา้น” ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 3 กล่าว
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เช่นเดียวกนัวา่ “ฉนัอนุญาตใหค้รูและพนกังานเขา้พบเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียน นอกจากน้ีบางคร้ังพวกเขาก็ปรึกษาเร่ืองส่วนตวั” สอดคลอ้งกบัผูช่้วย

ของเขาท่ีกล่าววา่ “ผูบ้ริหารของเราเป็นคนท่ีเขา้ถึงไดง่้าย บุคลากรสามารถเขา้พบไดทุ้กเม่ือ และ

ยงัใหค้  าแนะน าเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัอีกดว้ย” การแสดงออกของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรท่ีดีต่อบุคลากรและผูอ่ื้น 

เช่น ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาในประเทศท่ี 2 แสดงความมิตรหรือความเป็นกนัเองต่อบุคลากร 

ผูบ้ริหารกล่าววา่ “ในช่วงปิดภาคเรียนเม่ือปีท่ีแลว้พวกเขาเดินทางไปเท่ียวท่ีเกาะพีพี ของประเทศ

ไทย ฉนัร่วมรับประทานอาหารกบับุคลากร” ผูช่้วยของเขากล่าวเช่นกนัวา่ “ผูบ้ริหารร่วมรับประทาน

อาหารดว้ย วนัครูผูบ้ริหารเองก็ปฏิบติัตวัเหมือนครูคนหน่ึง พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัว

เดียวกบัผูบ้ริหาร” ในขณะท่ีผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 6 กล่าววา่ “ผูบ้ริหารของพวกเขาใน

ขณะท่ีปฏิบติังานท่ีโรงเรียน เขาเป็นผูบ้งัคบับญัชาแต่นอกเวลางาน ผูบ้ริหารปฏิบติัตวัเป็นเสมือนแม่

หรือพี่สาว บางคร้ังครูก็ไปท่ีบา้น” ส่วนผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4 กล่าววา่ “การท่ีสตรีเป็น

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีขอ้ดีคือ สตรีมีความเป็นมิตรมากกวา่ผูบ้ริหารชาย” ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 3 

เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาท่ีผูป้กครองตอ้งการใหช่้วย นอกจากน้ีเม่ือ

ผูว้จิยันดัสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารสตรีทุกคนยนิดีให้ผูว้จิยัเขา้สัมภาษณ์ ขณะท่ีสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทุกคนยิม้

แยม้ มีความเป็นกนัเอง ใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี  จากการท่ีผูบ้ริหารสตรีมีความเป็นมิตร ทุกคน

เขา้ถึงชุมชนจึงไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนจากชุมชน เช่น ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ไดรั้บ

การเงินบริจาคจากชุมชนในการปรับปรุงโรงเรียนใหมี้ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน ไม่

ตอ้งรองบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้น เขาสามารถระดมเงินปรับปรุงห้องประกอบการเรียน ติด

เคร่ืองปรับอากาศ ปรับปรุงห้องสมุด เช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 ท่ีมีความเป็นมิตร และ

เขา้ถึงไดง่้ายท าใหชุ้มชนบริจาคเงินเพื่อสร้างร้ัวโรงเรียน หรือบริจาคเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนเร่ืองการ

เรียนการสอน  

3.3 การให้ความเคารพ (Respecting) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้รู้จกัการใหค้วามเคารพ และใหเ้กียรติผูอ่ื้น ตระหนกัรู้สังคม 

รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเมตตากรุณา ไวต่อความรู้สึก และบริหารจดัการความสัมพนัธ์ไดเ้ป็น
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คุณลกัษณะเด่นของผูบ้ริหารสตรีในอาเซียนเพราะวฒันธรรมอาเซียนเป็นผูท่ี้ให้เกียรติหรือใหค้วาม

เคารพต่อผูอ่ื้นการใหค้วามเคารพผูอ้าวุโส หรือผูท่ี้มีต าแหน่งสูงกวา่  

การให้ความเคารพ (respecting) จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

ผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนแห่งหน่ึงในประเทศท่ี 1 กล่าววา่ “ฉันเชิญนกัการมาร่วมงานวนัเกิดของ

รองครูใหญ่ท่ีฉนัเป็นคนจดัให้เพราะเห็นวา่คนเหล่านั้นท างานหนกัและสมควรไดรั้บการเชิญมาร่วม

งาน” สอดคล้องกับผูบ้ริหารสตรีของโรงเรียนแห่งหน่ึงในประเทศท่ี 2 กล่าวว่า “ฉันให้เกียรติ

บุคลากรไม่ว่าจะเป็นนักการ แม่บา้น หรือครู” เขายงัเล่าให้ฟังอีกว่า “การให้ความเคารพหรือให้

เกียรติผูอ่ื้นจะท าให้สถานการณ์ท่ีเลวร้ายดีข้ึน เช่น เม่ือเขา้มารับต าแหน่งได้ไม่นาน ฉันตอ้งการ

เปล่ียนแปลงการรับ-ส่งนกัเรียนของผูป้กครองโดยให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานลงแลว้ขบัรถวนโดย

ไม่ตอ้งจอดภายในบริเวณโรงเรียนเพราะจะท าให้การจราจรติดขดั ฉนัช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบแต่มี

ผู ้ปกครองบางคนไม่เห็นด้วย ฉันต้องใช้ความอดทนและการให้เกียรติผู ้ปกครองจึงท าให้

สถานการณ์นั้นลดความรุนแรง” ในขณะท่ีผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 และ ประเทศท่ี 6 กล่าว

วา่ “ผูบ้ริหารของเราให้ความเคารพผูอ่ื้น ทกัทายผูอ่ื้น พูดคุย และเกียรติทุกคนจึงไดรั้บความเคารพ

และการให้เกียรติเช่นกนั” สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 7 กล่าววา่ “เราตอ้งมีศีล 5 ไม่ดู

ถูกผูอ่ื้น ยกย่องเขา ไม่คิดว่าตนเองสูงกว่าคนอ่ืน ถา้เขาลม้ก็ตอ้งช่วยเหลือเขา” การให้เกียรติหรือ

แสดงความเคารพผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาท าให้ไดรั้บความ

ร่วมมือจากชุมชน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

3.4 การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication) คือ การท่ีสามารถส่ือสาร

ไดท้ั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนอ่ืนๆ การส่ือสารอยา่งเหมาะสมเป็นการลดความขดัแยง้ท าให้

เกิดความปรองดอง ยอมรับในความหลากหลาย มีทัศนคติท่ีดีต่อความหลากหลาย (เช้ือชาติ 

วฒันธรรม ภาษา และศาสนา) การบริหารงานในบริบทอาเซียนตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ

ในการส่ือสารโดยเฉพาะการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ ในอาเซียนเพราะเม่ือเปิด

ประชาคมอาเซียน แรงงานบางภาคส่วนจะมีการเคล่ือนยา้ยไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศ

อาเซียน การส่ือสารให้เขา้ใจถึงความตอ้งการของผูท่ี้ผูบ้ริหารมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยจึงเป็นส่ิงส าคญั อีก
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ทั้งการยอมรับในความหลากหลาย และการมีทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลายจะท าใหล้ดความรู้สึกท่ี

มีอคติได ้ท าใหเ้กิดความปรองดองในองคก์ร และลดความขดัแยง้ทั้งในองคก์รและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน

เสียต่อองคก์รอีกดว้ย 

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effective communication) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพผู ้

ส่งสารและผูรั้บสารอาจมีพื้นฐานควมรู้ความเขา้ใจ ทกัษะการส่ือสาร ระบบสังคม และขนบวฒัน

ธรรม ความคิด ความเช่ือท่ีแตกต่างกนั โดยเฉพาะการส่ือสารในบริบทอาเซียนท่ีมีความหลากหลาย

ดา้นวฒันธรรม เช้ือชาติ ศาสนา และภาษา การส่ือสารควรเป็นการส่ือสารโดยปราศจากอคติ เป็น

ส่ือสารไดเ้หมาะสมโดยการยอมรับในความหลากหลายของบุคคลท่ีผูบ้ริหารสตรีส่ือสารดว้ยเสมอ 

ภาษาท่ีใช้ตอ้งเป็นภาษาท่ีเขา้ใจได้ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร ดังนั้นผูบ้ริหารสตรีในบริบท

อาเซียนควรมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษท่ีเป็นภาษากลางในการส่ือสาร และภาษาอ่ืนๆ ใน

อาเซียน เช่น ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ส่ือสารต่อชุมชนอยา่งชดัเจนเม่ือมีความตอ้งการให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด อีกทั้งหลงัจากไดรั้บความร่วมมือแลว้ ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 1 ยงัสาน

ความสัมพนัธ์ต่อโดยใช้เทคโนโลยีในการแจง้ผลการด าเนินงานของโรงเรียน หรือความส าเร็จของ

โรงเรียนผ่านทางอีเมล หรือไลน์ ในขณะท่ีผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 มีความสามารถในการ

ส่ือสารต่อผูป้กครองและชุมชนท่ีมีความหลากหลายท าให้ลดความขดัแยง้ลงได้ ผูบ้ริหารสตรีใน

ประเทศท่ี 3 เป็นนักการส่ือสาร มีทักษะการส่ือสารท่ีดี ส่ือสารต่อองค์กรไม่หว ังผลก าไร 

กระทรวงศึกษาธิการ ผูป้กครอง และครู จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนเหล่านั้น 

สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 เนน้การส่ือสารเพื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผูบ้ริหาร

สตรีในประเทศท่ี 7 ระบุถึงความสามารถในการใช้ภาษาของเขาว่า “ฉันส่ือสารได้หลายภาษา

โดยเฉพาะภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนท่ีใชใ้นการส่ือสารในอาเซียน ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษากลางในการส่ือสารได้

ทุกคน “ 
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3.5 การไวต่อวฒันธรรมและการมีทศันคติทีด่ีต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม (cultural 

sensitivity and positive attitudes toward multiculturalisam) จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนและผูช่้วยพบวา่ หลายประเทศมีทศันคติท่ีดีต่อ

การท่ีมีนกัเรียนและชุมชนท่ีประกอบดว้ยคนท่ีมาจากหลากหลายเช้ือชาติ บางโรงเรียนมีนกัเรียนท่ี

นบัถือศาสนาพุทธ คริสต ์ฮินดู และอิสลาม เช่น ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 กล่าววา่ “โรงเรียนของ

เรามีครูชายคนหน่ึงเป็นมุสลิม ฉนัและครูให้เกียรติเขาเสมอ เราท ากิจกรรมร่วมกนั” ผูบ้ริหารสตรีได้

ประเทศท่ี 1 ทกัทายบุคลากรท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนอยา่งสนิทสนม หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาในประเทศ

ท่ี 3 มีบุคลากรท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน เขาใหค้วามสนิทสนมกบับุคลากรศาสนาอ่ืนเหมือนเพื่อนร่วมงาน 

สอดคลอ้งกบัผูช่้วยของผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 3 “ผูบ้ริหารของฉันไม่เคยแสดงการแบ่งแยกแมว้่า

ฉนัและเพื่อนร่วมงานคนอ่ืนจะนบัถือศาสนาท่ีต่างจากเขา เราท ากิจกรรมร่วมกนั”  

ผลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและบนัทึกการสังเกต คือ 

1. คุณลกัษณะด้านบุคลกิลกัษณะทัว่ไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ ความมัน่ใจใน

ตนเอง การแสดงออกอย่างเหมาะสม ความสุขุมเยือกเยน็ การไม่ถือตวั การอ่อนน้อมถ่อมตนดว้ย

ความสุภาพอ่อนโยน ความอบอุ่น การปรับเปล่ียนไดไ้ว มีทศันคติบวกและมองโลกในแง่ดี ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตและความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ความกระตือรือร้น และการประนีประนอม 

2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับงาน (Task – related Traits) ได้แก่ ความกล้า ความ

มุ่งมัน่ ความอดทน เขม้แข็ง ไม่ย่อทอ้และขยนัขนัแข็ง การส่งเสริมสนับสนุนหรือการสร้างแรง

บนัดาลใจ การใส่ใจในรายละเอียดและมีระเบียบวินยั การตระหนกัรู้ตนเอง (อดทนต่อความเครียด

และการควบคุมอารมณ์) ความเฉลียวฉลาดรอบรู้และเปิดรับส่ิงใหม่ ความรับผิดชอบ ความมัน่คง

แน่นอน คงเส้นคงวา การเปิดใจรับฟังและเขา้ใจผูอ่ื้น และการยอมรับการเปล่ียนแปลง  

3. คุณลักษณะด้านการเข้าสังคม (Sociability Traits) ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่ ความรักและ

ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ สงสาร การเขา้ถึงไดง่้าย/ความเป็นมิตร การให้ความเคารพ การ

ส่ือสารอยา่งเหมาะสม/การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไวต่อความรู้สึก ไวต่อวฒันธรรมและการมี

ทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา      

ข้ันพืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

คุณลกัษณะด้านบุคลกิลกัษณะทัว่ไป 

(General Personality Traits) 

ประกอบดว้ย ความมัน่ใจในตนเอง 

ความสุขมุเยอืกเยน็ ความจริงใจ การ

กระตือรือร้น การไม่ถือตวั (อ่อนนอ้ม

ถ่อมตนม เป็นกนัเอง) ความอบอุ่น ความ

เช่ือมัน่ไวว้างใจได ้การมองโลกในแง่ดี 

การปรับเปล่ียนไดไ้ว ความซ่ือสตัย์

สุจริต ความสุภาพอ่อนโยน การ
ตรงไปตรงมา  

 

 

 

คุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์กบัการ

ปฏิบัตงิาน (Task - related Traits) ประกอบดว้ย 

ความกลา้ ความฉลาดรอบรู้ การสร้างแรงกระตุน้ 

ความมุ่งมัน่ (ทะเยอทะยาน) การรับฟัง ความ

เขม้แขง็อดทน การสนบัสนุน ความไม่ยอ่ทอ้และ

อดทน การตระหนกัรู้ตนเอง ความเขา้ใจ ความขยนั

ขนัแขง็ ความรับผดิชอบ ความละเอียดรอบคอบ 

ความยติุธรรม ความกลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง การ

ยอมรับความเปล่ียนแปลง การทุ่มเทในการท างาน 

การเปิดรับส่ิงใหม่ การต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง 
การควบคุมอารมณ์ ความคงเสน้คงวา 

 

 

 

คุณลกัษณะด้านสังคม (Sociability 

Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่ 

ความรักและความห่วงใย ความเห็นอก

เห็นใจ สงสาร การเขา้ถึงไดง่้าย/ความ

เป็นมิตร การใหค้วามเคารพ การส่ือสาร

อยา่งเหมาะสม/การส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ไวต่อความรู้สึก ไวต่อ

วฒันธรรมและการมีทศันคติท่ีดีตอ่
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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 ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้จากการสังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์และการสังเกต งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน และการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.1 ผลการสัมภาษณ์และการสังเกตคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดงัน้ี 

1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ได้แก่ ความมัน่ใจใน

ตนเอง ความสุขมุเยอืกเยน็ ความจริงใจ การกระตือรือร้น การไม่ถือตวั (อ่อนนอ้มถ่อมตนม เป็นกนัเอง) 

ความอบอุ่น ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได้ การมองโลกในแง่ดี การปรับเปล่ียนไดไ้ว ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความสุภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา  

2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ไดแ้ก่ ความกล้า 

ความฉลาดรอบรู้ การสร้างแรงกระตุน้ ความมุ่งมัน่ (ทะเยอทะยาน) การรับฟัง ความเขม้แขง็อดทน การ

สนับสนุน ความไม่ย่อท้อและอดทน การตระหนักรู้ตนเอง ความเข้าใจ ความขยนัขนัแข็ง ความ

รับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลง การยอมรับความ

เปล่ียนแปลง การทุ่มเทในการท างาน การเปิดรับส่ิงใหม่ การต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลง การควบคุม

อารมณ์ ความคงเส้นคงวา 

3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ ความรักและความ

ห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ สงสาร การเขา้ถึงไดง่้าย/ความเป็นมิตร การใหค้วามเคารพ การส่ือสารอยา่ง

เหมาะสม/การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไวต่อความรู้สึก ไวต่อวฒันธรรมและการมีทศันคติท่ีดีต่อ

ความหลากหลายทางวฒันธรรม 

2.2 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีใน

สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดงัน้ี 



176 
 

เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ งานวิจยัหรือผลงานวิชาการของ

นกัวิชาการต่างๆ เป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับ ตามกรอบการวิจยั ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกคุณลกัษณะผูน้ าของ

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนออกเป็น 3 ดา้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 

1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ การแสดงออกเอ

ยา่งเหมาะสมและมีความมัน่ใจในตนเอง การไม่ถือตวั (อ่อนนอ้มถ่อมตน) ความสุภาพอ่อนโยน มีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ ความกระตือรือร้น ความอบอุ่น การมีอารมณ์ขนั การปรับเปล่ียน

ไดไ้ว มีทศันคติบวก และความสุขุมเยือกเยน็ Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); Zakaria (2014); 

Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)   

 2. คุณลกัษณะด้านทีสั่มพนัธ์กบัการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ การ

ตระหนกัรู้ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครียด) ความกลา้ ความยืดหยุน่และการปรับตวั 

การเปิดใจรับส่ิงใหม่และยินดีรับฟัง การส่งเสริมสนบัสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้/ความขยนัขนัแข็ง

และเขม้แข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ความมัน่คงแน่นอน ความเขา้ใจ การยอมรับการ

เปล่ียนแปลง การริเร่ิม ความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); 

Zakaria (2014); Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)   

3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่และมีความเห็นอกเห็น

ใจมีความเมตตาสงสาร การเข้าถึงได้ง่ายและความเป็นมิตร การให้ความเคารพ การส่ือสารอย่าง

ประสิทธิภาพ และการไวต่อความรู้สึก Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); Zakaria (2014); Salleh 

and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)   

 เม่ือน าผลคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกตมาสังเคราะห์กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะผูน้ า

ของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเพื่อสังเคราะห์ให้ไดคุ้ณลกัษณะผูน้ า

ท่ีมีประสิทธิภาพของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผลของการ

สังเคราะห์สรุปโดยจ าแนกเป็น 3 ดา้น มีดงัน้ี 
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 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย ความ

อบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ใจในตนเอง ความสุขุมเยือกเย็น การไม่ถือตวั มี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน ความซ่ือสัตย์สุจริต ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การ

ปรับเปล่ียนไดไ้ว การมองโลกในแง่ดีหรือมีทศันคติบวก 

 

 2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ประกอบด้วย 

ความกลา้ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ การเปิดรับส่ิงใหม่ ความมั่นคงแน่นอน (คงเส้นคงวา) การ

ส่งเสริมสนบัสนุน ความมุ่งมัน่ การเปิดใจรับฟังและการเขา้ใจผูอ่ื้น ความอดทน ไม่ย่อท้อความขยนั

ขนัแขง็ ความยืดหยุ่นความรับผิดชอบ การตระหนักรู้ตนเอง การยอมรับความเปล่ียนแปลง ความ

ละเอียดรอบคอบการมีระเบียบวนิยั 

 3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่ มีความเมตตา

สงสาร ความรักและห่วงใย ความเคารพ การเขา้ถึงไดง่้าย ความเป็นมิตร การยอมรับในความหลากหลาย 

การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งเหมาะสม การมีทศันคติบวกต่อความหลากหลาย (วฒันธรรม 

ภาษา ศาสนา และเช้ือชาติ) 

2.3 ผลการจัดสนทนากลุ่มคุณลกัษณะผู้น าทีม่ีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดงัน้ี 

 ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะคุณลักษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ การน าคุณลกัษณะท่ีเด่นของชาว

อาเซียนมาสังเคราะห์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นบริบทอาเซียน Hays (2014) ระบุลกัษณะของชาว

กมัพูชาว่า มีความเป็นมิตร และสุภาพ เคารพผูใ้หญ่ มีเมตตา มีความอดทน และเป็นคนอบอุ่น ชาว

มาเลเซียมีคุณลกัษณะอ่อนนอ้มถ่อมตน สงบ มีเมตตา ให้การดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้น ชาวเวียดนามเป็นผูท่ี้มี

ความซ่ือสัตยแ์ละเป็นมิตร ท างานหนกั เต็มใจท่ีจะท างาน ขยนัขนัแขง็ เขา้ถึงไดง่้าย เป็นมิตร อบอุ่น ให้

ความเคารพผูอ้าวโุส ครอบครัวและการศึกษา ชาวฟิลิปปินส์เป็นผูท่ี้มีความเป็นมิตร เขา้ถึงไดง่้าย ไวต่อ

ความรู้สึก หัวเราะง่าย ชาวสิงคโปร์เป็นคนไม่ถือตวั อ่อนน้อมถ่อมตน เต็มใจท างานหนกั ไม่ยอมแพ ้
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กลวัการสูญเสีย เคารพผูอ่ื้น มีระเบียบวินยั มีเมตตา และสงสารผูอ่ื้น ชาวลาวเป็นคนเปิดเผย เป็นมิตร 

ดูแลเอาใจใส่ สุภาพ ให้ความเคารพผูอ่ื้น มีเมตตา มีจิตใจดี อดทน พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น ชาวไทย

เป็นคนมีความมัน่ใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพผูอ่ื้น เช่ือฟัง กตญัญู เคารพผูอ้าวุโส 

อ่อนโยน มีความกล้า เขา้ถึงได้ง่าย ชาวพม่าเป็นคนมีเมตตา อดทน เปิดเผย เคารพผูอ้าวุโส ควบคุม

ตนเองได ้ดูแลเอาใจใส่ สงบ อดทน ยิม้และเป็นมิตร ชาวอินโดนีเซีย เป็นคนปรับตวัไดไ้ว เป็นมิตร เป็น

คนมีน ้ าใจ ซ่ือสัตย ์มีความอดทนสูง อ่อนนอ้มถ่อมตนไม่ถือตวั อบอุ่น และชาวบรูไน เป็นคนสุภาพ มี

ความอดทนสูง ชอบยิม้ มีมารยาทดี ใหค้วามเคารพผูอ้าวโุส ไม่ท าใหค้นอ่ืนเสียหนา้ (Hays, 2008 update 

2014 -2015)  

 

เม่ือวเิคราะห์คุณลกัษณะของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนพบ คุณลกัษณะเด่นของชาวอาเซียน

ไดแ้ก่ การให้การดูแลเอาใจใส่ ความเป็นมิตร ความอบอุ่น มีความอดทน และการให้ความเคารพต่อผูมี้

อาวุโส เม่ือน ามาประมวลกบัคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงน าคุณลกัษณะเด่น 2 คุณลกัษณะคือ คุณลกัษณะการดูแลเอาใจ

ใส่ ซ่ึงตรงกบัคุณลกัษณะของสตรีท่ีเป็นเพศแม่ให้การดูแลเอาใจใส่บุคลากรเหมือนพี่น้องหรือคนใน

ครอบครัว และดูแลนกัเรียนเหมือนบุตรของตนเอง ซ่ึงตรงกบั ภาษาองักฤษวา่ “CARE” และคุณลกัษณะ

ของชาวอาเซียนท่ีมกัจะยิ้มแยม้เป็นคุณลกัษณะท่ีท าให้ผูพ้บเห็นรู้สึกอบอุ่นซ่ึงคุณลกัษณะน้ีตรงกบั

ภาษาอังกฤษว่า “WARM” และคุณลักษณะความกล้าซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีผู ้บริหารมีและเป็น

คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญักบัสตรีในอาเซียนเน่ืองจากสตรีในบริบทอาเซียนเป็นเพศท่ียงัคงถูกกีดกนั

ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร หากผูบ้ริหารสตรีไม่แสดงความกลา้ให้ผูอ่ื้นเห็นก็จะไม่ไดรั้บการยอมรับจาก

บุคลากรในองคก์รและผูท่ี้ผูบ้ริหารสตรีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยได ้ดัง่เช่นส านวนไทยท่ีวา่ “อ่อนนอก แข็งใน” 

คุณลักษณะกล้าตรงกับภาษาอังกฤษว่า “DARE” คุณลักษณะทั้ง 3 ท่ีเป็นภาษาองักฤษขยายความ

ตวัอกัษรแต่ละตวัในแต่ละคุณลกัษณะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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สรุปการศกึษาคณุลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสตรใีนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซยีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสตรใีนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซยีนทีพ่บจากการสงัเคราะหง์านวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณลกัษณะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพของผูบ้รหิารสตรใีนสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

 
คณุลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัปฏบิตังิาน คุณลกัษณะดา้นสงัคม 

- การแสดงออกอย่างเหมาะสมและมคีวาม
มั่นใจในตนเอง ความสุขมุเยอืกเย็น สุขมุเมือ่
อยู่ในสถานการณท์ีต่รงึเครยีด การไม่ถอืตวั
(อ่อนนอ้มถ่อมตน) ความสุภาพอ่อนโยน 
ความซือ่สตัยส์ุจรติน่าเชือ่ถอืไวว้างใจ มี
ทศันคตบิวก การปรบัเปลีย่นไดไ้ว ความ
อบอุ่น โปรง่ใส และความกระตอืรอืรน้ 

 

คุณลกัษณะดา้นบุคลกิลกัษณะท ัว่ไป 

- ความกลา้ กลา้ทีจ่ะลม้เหลว ยดืหยุ่น ตอ้งการการ
เปลีย่นแปลง ตระหนักรูต้นเอง การรเิร ิม่ การเปิดใจรบัฟัง 
ความยุตธิรรม การส่งเสรมิสนับสนุนและใหก้ารชว่ยเหลอืครู 
ความเฉลยีวฉลาดรอบรูแ้ละการเปิดรบัสิง่ใหม่ ความมุ่งมั่น 
การเปิดใจรบัฟังและความเขา้ใจผูอ้ืน่ ยนิดรีบัฟังปัญหาของ
ผูอ้ืน่ มรีะเบยีบวนัิย ความรบัผดิชอบ การตระหนักรูต้นเอง 
การยอมรบัในการเปลีย่นแปลง ความมั่นคงแน่นอน อดทนต่อ
ความเครยีด ความอดทนไม่ย่อทอ้และขยนัขนัแข็ง และปฏบิตัิ
ต่อครูอย่างเท่าเทยีมกนั มคีวามยุตธิรรม 

 

 

- การดูแลเอาใจใส่ ความรกัและห่วงใย ความ
เมตตา การเขา้ถงึไดง้่าย และความเป็นมติร 
รกัและห่วงใย การเคารพผูอ้ืน่ การเคารพ
ตนเอง การยอมรบัความหลากหลาย 
(วฒันธรรม ภาษา ศาสนา และเชือ้ชาต)ิ การ
สือ่สารอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ และ
มทีศันคตบิวกต่อความหลากหลาย 
(วฒันธรรม ภาษา ศาสนา และเชือ้ชาต)ิ 

 

 

คณุลกัษณะผูน้ าของผูบ้รหิารสตรใีนสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซยีนทีพ่บจากการสมัภาษณ์

ผูบ้รหิารสตรแีละผูช้ว่ยผูบ้รหิาร และการสงัเกต 

คณุลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัการปฏบิตังิาน คุณลกัษณะดา้นสงัคม 

- ความมัน่ใจในตนเอง ความสุขมุเยอืกเย็น 
ความจรงิใจ การกระตอืรอืรน้ การไม่ถอืตวั 
(อ่อนนอ้มถ่อมตนม เป็นกนัเอง) ความอบอุ่น 
ความเชือ่มัน่ไวว้างใจได ้การมองโลกในแง่ด ี
การปรบัเปลีย่นไดไ้ว ความซือ่สตัยส์ุจรติ 
ความสุภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา และ
การประนีประนอม 

 

 

คุณลกัษณะดา้นบุคลกิลกัษณะท ัว่ไป 

- ความกลา้ ความฉลาดรอบรู ้ การสรา้งแรงกระตุน้ ความ
มุ่งมั่น (ทะเยอทะยาน) การรบัฟัง ความเขม้แข็งอดทน การ
สนับสนุน ความไม่ย่อทอ้และอดทน การตระหนักรูต้นเอง 
ความเขา้ใจ ความขยนัขนัแข็ง ความรบัผดิชอบ ความ
ละเอยีดรอบคอบ ความยุตธิรรม ความกลา้ทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
การยอมรบัความเปลีย่นแปลง การทุ่มเทในการท างาน การ
เปิดรบัสิง่ใหม่ การตืน่ตวัต่อการเปลีย่นแปลง การควบคุม
อารมณ ์ความคงเสน้คงวา 

 

 

 

 

 

- การดูแลเอาใจใส่ ความรกัและความห่วงใย 
ความเห็นอกเห็นใจ สงสาร การเขา้ถงึไดง้่าย
และความเป็นมติร การใหค้วามเคารพ การ
สือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ ไวต่อความรูส้กึ 
ไวต่อวฒันธรรมและการมทีศันคตทิีด่ตี่อ
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
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รูปแบบคณุลกัษณะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพของผูบ้รหิารสตรี
ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

W = warmth ความอบอุ่น (ความสุขมุ
เยอืกเย็น)  

A = assertiveness การแสดงออกอย่าง
เปิดเผย (ความมัน่ใจในตนเอง ความน่าเชือ่ถอื 
(ซอืสตัยส์ุจรติ)  

R = resilience การปรบัตวัไดไ้ว (การมี
ทศันคตบิวก) 

M = modesty ไม่ถอืตวั (การออ่นนอ้มถ่อม
ตน ความสุภาพอ่อนโยน) 

 

 

คุณลกัษณะดา้นบุคลกัษณะทัว่ไป 
General Personality Traits (WARM) 

D = dare/courage กลา้ (การรเิร ิม่ ความฉลาดรอบรู ้และการ
เปิดรบัสิง่ใหม่) และ determination /ambition ความ
ทะเยอทะยาน/ความมุ่งม ัน่ (ความอดทน ความไม่ย่อทอ้ การขยนั
ขนัแข็ง ความเขม้แข็ง) 

A = awareness การตระหนักรู ้(ยอมรบัการเปลีย่นแปลง มคีวาม
มัน่คงแน่นอน(คงเสน้คงวา)) 

R = responsibility ความรบัผดิชอบ (มคีวามละเอยีดรอบคอบ
และมรีะเบยีบวนัิย) 

E = encourage การส่งเสรมิสนบัสนุน (เปิดใจรบัฟังและการ
เขา้ใจผูอ้ืน่) 

 

C = care & concern การดูแลเอาใจใส่ และ
ความห่วงใย (ความเมตตา) 

A = accessible การเขา้ถงึไดง้่าย (การเป็นมติร)  

R = respective การใหค้วามเคารพ (เคารพตนเอง
และผูอ้ืน่) 

E = effective communication การสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพ (สามารถสอืสารไดท้ ัง้ภาษาองักฤษ และ
ภาษาอาเซยีนอืน่ๆ) การสือ่สารอย่างเหมาะสม (การมี
ทศันคตทิีด่ตี่อวฒันธรรมทีห่ลากหลาย การยอมรบัความ
หลากหลายทัง้เชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม และภาษา) 

 

คุณลกัษณะดา้นสงัคม Sociability Traits 

(CARE) 

 

คณุลกัษณะทีส่มัพนัธก์บัการปฏบิตังิาน Task – related 

Traits (DARE) 
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1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีคุณลักษณะอบอุ่น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

“WARM” ค าน้ีแฝงไปดว้ยคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพดา้นบุคลิกลกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี 

 W  = warm หมายถึง ความอบอุ่น ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ ผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะอบอุ่น น่าคบหา ไม่แสดงความต่ืนตระหนกเม่ือเกิด

เหตุวกิฤตเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความสุขมุเยอืกเยน็  

 A  = assertiveness หมายถึง การแสดงออกอย่างเปิดเผย  ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ ผูท่ี้รู้จกัการแสดงออกอยา่งเหมาะสมดว้ยความ

มัน่ใจในตนเองอยา่งสูงจึงเกิดความน่าเช่ือถือไวว้างใจโดยมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อผูอ่ื้น  

 R  = resilience หมายถึง การปรับเปลี่ยนได้ไว ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ ผูท่ี้ปรับเปล่ียนไดไ้วแมเ้ผชิญกบัแรงกดดนัจากการท่ีพบปะ

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้งดา้นบริบททางสังคม ทางวฒันธรรม ภาษา ศาสนา และเช้ือชาติซ่ึงเป็นผูท่ี้

อยูใ่นกลุ่มสมาชิกอาเซียน การท่ีจะปรับเปล่ียนไดไ้วกบัสถานการณ์ต่างๆ นัน่คือการท่ีผูบ้ริหารควรเป็น

ผูท่ี้มีทศันคติบวก 

 M  =  modesty  หมายถึง การไม่ถือตัว ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนตอ้งไม่ถือตวั มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน และมีความสุภาพอ่อนโยนเป็นคุณลกัษณะเด่น

ในวฒันธรรมอาเซียนในเฉพาะผูบ้ริหารสตรี  

 2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ของผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีคุณลกัษณะมีความกล้า ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

“DARE” ค าน้ีแฝงไปดว้ยคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน 

ดงัน้ี 

 D  =  dare/courage หมายถึง ความกล้า ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีดีตอ้งกล้าคิด กล้าท า 

กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว กลา้ตดัสินใจ กลา้ท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ผูบ้ริหาร

สตรีกลา้ตดัสินใจหรือกลา้ลงมือปฏิบติัตอ้งมีความผิดพลาดนอ้ย นัน่คือผูบ้ริหารสตรีตอ้งมีความเฉลียว
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ฉลาด เป็นผูร้อบรู้ เปิดรับส่ิงใหม่ๆ โดยเฉพาะกบับริบทประชาคมอาเซียนท่ีมีความหลากหลายเพื่อให้

การปฏิบติังานผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

D   = determination/ambition หมายถึ ง  ความมุ่งมั่ นทะ เยอทะยาน  ผู ้บ ริหารสตรีใน

สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีกลา้ท่ีจะมีความทะเยอทะยาน ความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจจริง อดทน

ต่อความยากล าบาก      ขยนัขนัแข็ง ไม่ทอ้แท ้ยอมรับความลม้เหลว และสามารถยืนข้ึนใหม่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว การมีความมุ่งมัน่จะท าให้ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประสบความส าเร็จในการบริหารงานกบัสังคมท่ีมีความหลากหลายหลงัจากการเปิดประชาคมอาเซียน  

A  =  awareness หมายถึง การตระหนักรู้ การตระหนกัรู้ตนเอง การยอมรับการเปล่ียนแปลง 

การตระหนักรู้ตนเองท าให้ผูบ้ริหารทราบจุดด้อยและจุดเด่นของตนเอง สามารถใช้จุดเด่นในการ

บริหารงานใหป้ระสบความส าเร็จ และพฒันาจุดดอ้ยของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในบริบท

อาเซียน เช่น การพฒันาดา้นความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสาร หรือถา้ผูบ้ริหารสตรีสามารถ

วิเคราะห์จุดด้อยและจุดเด่นของบุคลากร ผู ้บริหารสตรีสามารถท่ีจะมอบหมายงานต่างๆ ตาม

ความสามารถของบุคลากรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากการรู้จุดดอ้ยและจุดเด่นของตนและ

บุคลากรแลว้ ผูบ้ริหารสตรีตอ้งมีความต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเปิดประชาคมอาเซียน 

 R  =  responsibility  หมายถึง ความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี

ประสิทธิภาพคือผูท่ี้กลา้รับผดิชอบต่องานท่ีปฏิบติัและต่อบุคลากร รับผดิชอบต่อส่ิงท่ีตดัสินใจ การเปิด

ประชาคมอาเซียนตอ้งการผูบ้ริหารสตรีท่ีมีความรับผิดชอบสูงเพราะการปฏิบติังานในบริบทอาเซียนท่ี

มีความหลากหลายอาจเกิดความผิดพลาดในการบริหารงานได้ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มีความละเอียด

รอบคอบและมีระเบียบวินยัในการท างาน ผูบ้ริหารท่ีมีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในการบริหารจดัการ

สถานศึกษาจึงสามารถน าสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีประกอบไปดว้ยชนท่ีมีความหลากหลาย

ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 E  =  encourage/supportive หมายถึง การสร้างแรงกระตุ้น และส่งเสริมสนับสนุน ผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือให้เกิดในองค์กร มีความยุติธรรม 

สร้างแรงบนัดาลใจ มีความเขา้ใจบุคลากร การเป็นผูบ้ริหารสตรีในบริบทอาเซียนตอ้งสามารถท าให้
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บุคลากรท่ีมีความหลากหลายร่วมมือกนัปฏิบติังานต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยผูบ้ริหารตอ้งมีความ

ยุติธรรมไม่โน้มเอียง ต้องเปิดใจรับฟังและเข้าใจบุคลากรท่ีมีความต่างในด้านเช้ือชาติ ศาสนา 

วฒันธรรม และภาษา สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ขาปฏิบติังานจนประสบความส าเร็จ 

 3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีคุณลกัษณะการดูแลเอาใจใส่ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “CARE” ค าน้ีแฝงไป

ดว้ยคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการเขา้สังคม ดงัน้ี 

 C = care หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพมี

คุณลกัษณะดูแลเอาใจใส่บุคลากรและผูท่ี้ผูบ้ริหารสตรีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยความรักและห่วงใย เอาใจใส่ใจ

ต่อบุคคลเหล่านั้น มีความเมตตาสงสารโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายในบริบทอาเซียน 

 A  =  accessible/approachable หมายถึง การเข้าถึงได้ง่าย ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้เขา้ถึงไดง่้าย มีความเป็นมิตร ท าให้เขา้ใจในตวับุคลากรและสามารถ

ดูแลเอาใจใส่บุคลากรไดอ้ย่างดี คุณลกัษณะการเขา้ถึงไดง่้ายและมีความเป็นมิตรเป็นคุณลกัษณะเด่น

ของสตรีในอาเซียน นอกจากน้ีการเข้าถึงได้ง่าย การมีลกัษณะท่ีเป็นมิตรจะท าให้สามารถลดความ

ขดัแยง้ในองคก์ร และบุคคลภายนอกองคก์รเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนและ

ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อองคก์ร   

 R  =  Respective หมายถึง การให้ความเคารพ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้รู้จกัการให้ความเคารพ และให้เกียรติผูอ่ื้น รู้จกัเห็นอกเห็นใจ

ผูอ่ื้น มีความเมตตากรุณา และบริหารจดัการความสัมพนัธ์ได้ การให้เกียรติ หรือการแสดงความเคารพ 

การเป็นผูเ้ห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเมตตากรุณา หรือการบริหารจดัการความสัมพนัธ์เป็นคุณลกัษณะ

เด่นของผูบ้ริหารสตรีในอาเซียนเพราะวฒันธรรมอาเซียนเป็นผูท่ี้ให้เกียรติหรือให้ความเคารพต่อผูอ่ื้น

โดยเฉพาะการแสดงความเคารพผูอ้าวโุส หรือผูท่ี้มีต าแหน่งสูงกวา่  

E  =  effective communication หมายถึง การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (สามารถส่ือสารได้

ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอ่ืนๆ) ส่ือสารอยา่งเหมาะสมเพื่อลดความขดัแยง้ เกิดความปรองดอง 

ยอมรับในความหลากหลาย มีทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลาย (เช้ือชาติ วฒันธรรม ภาษา และศาสนา) 
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การบริหารงานในบริบทอาเซียนตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการส่ือสารโดยใช้ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืนๆ ในอาเซียนเพราะเม่ือเปิดประชาคมอาเซียน 

แรงงานบางภาคส่วนจะมีการเคล่ือนยา้ยไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน การส่ือสารใหเ้ขา้ใจ

ถึงความต้องการของผู ้ท่ีผู ้บริหารมีปฏิสัมพันธ์ด้วยจึงเป็นส่ิงส าคัญ อีกทั้ งการยอมรับในความ

หลากหลาย และการมีทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลายจะท าให้ลดความรู้สึกท่ีมีอคติได ้ท าให้เกิดความ

ปรองดองในองคก์ร และลดความขดัแยง้ทั้งในองคก์รและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อองคก์รอีกดว้ย 
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บทที ่5  

การอภิปรายผล 

 การศึกษาเร่ือง “คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงบูรณาการโดย

การสัมภาษณ์และการสังเกต ผูบ้ริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนจ านวน 7 

คนจาก 7 ประเทศ และผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งอีกประเทศละ 2 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน การ

วเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม

อาเซียน และการสนทนากลุ่ม ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนที ่1 คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดังนี้ 

1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ ความอบอุ่น การ

แสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ใจ การไม่ถือตวั (อ่อนน้อมถ่อมตน) มีทศันคติบวกหรือมอง

โลกในแง่ดี ความสุภาพอ่อนโยน ความสุขุมเยือกเยน็ ความซ่ือสัตยสุ์จริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ ความ

กระตือรือร้น การประนีประนอม การตรงไปตรงมา และการปรับเปล่ียนไดไ้ว  

 2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ไดแ้ก่ ความกล้า 

การริเร่ิม ความมุ่งมัน่ ความอดทน ไม่ยอ่ทอ้ การส่งเสริมสนบัสนุน ทุ่มเทในการท างานดว้ยความขยนั

ขนัแข็ง การตระหนกัรู้ตนเอง ความรับผิดชอบ ความฉลาดรอบรู้และการเปิดรับส่ิงใหม่ การเปิดใจรับ

ฟังและเขา้ใจผูอ่ื้น ความยุติธรรม ความมัน่คงแน่นอน (คงเส้นคงวา) การยอมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

การใส่ใจในรายละเอียด มีรอบคอบและมีระเบียบวนิยั 
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 3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ ความรักและความ

ห่วงใย สงสาร การเขา้ถึงไดง่้าย (มีความเป็นมิตร) การให้ความเคารพ การส่ือสารอยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพไวต่อวฒันธรรมและมีทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลาย  

ตอนที ่ 2 ผลของคุณลกัษณะผู้น าทีม่ีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย ความ

อบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ใจในตนเอง ความสุขุมเยือกเย็น การไม่ถือตวั มี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน ความซ่ือสัตย์สุจริต ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ การ

ปรับเปล่ียนไดไ้ว การมองโลกในแง่ดีหรือมีทศันคติบวก 

 2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ประกอบด้วย 

ความกลา้ ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ การเปิดรับส่ิงใหม่ มีความมัน่คงแน่นอน (คงเส้นคงวา) การ

ส่งเสริมสนบัสนุน มีความมุ่งมัน่ การเปิดใจรับฟังและการเขา้ใจผูอ่ื้น ความอดทน ไม่ย่อท้อความขยนั

ขนัแขง็ ความยืดหยุ่นความรับผิดชอบ การตระหนักรู้ตนเอง การยอมรับความเปล่ียนแปลง ความ

ละเอียดรอบคอบการมีระเบียบวนิยั 

 3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ประกอบดว้ย การดูแลเอาใจใส่ มีความเมตตา

สงสาร ความรักและห่วงใย ความเคารพ การเข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นมิตร การยอมรับในความ

หลากหลาย การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเหมาะสม มีทศันคติบวกต่อความหลากหลาย 

(วฒันธรรม ภาษา ศาสนา และเช้ือชาติ) 
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การอภิปรายผลการวจัิย 

 1. คุณลกัษณะผู้น าของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถอภิปราย

ผลของการวจิยัคุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มีดงัน้ี 

 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General Personality Traits) ไดแ้ก่ การแสดงออกอย่าง

แหมาะสมและความมัน่ใจในตนเอง การไม่ถือตวั การอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพอ่อนโยน ความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต ความน่าเช่ือถือ การปรับเปล่ียนไดไ้ว การมองโลกในแง่ดี การมีทศันคติบวก ความสุขุม

เยอืกเยน็ ความกระตือรือร้น และความอบอุ่น 

 บุคลิกลกัษณะทัว่ไปท่ีส่งผลต่อทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การบริหารงานในบริบท

อาเซียนผูบ้ริหารสตรีท่ีมีบุคลิกลกัษณะทัว่ไปท่ีดีก่อให้เกิดความเช่ือมัน่หรือไวว้างใจจากบุคลากร

ภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ ผูน้ าสตรีเป็นผูท่ี้กล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสม มีความมัน่ใจในตนเอง เช่ือวา่ตนท าได ้ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนควรมี

ความมัน่ใจในตนเองและผูบ้ริหารสตรีทั้ง 7 ประเทศเป็นผูท่ี้มีความมัน่ใจในตนเองสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Fook (2009, p.1-4); Foo; Nguyen; Wong and Weng Choy (2013); และ Wandee (2009); 

Florence, Okenwa and Getrue, (2015) เป็นผูท่ี้น่าเช่ือถือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี มี

ทัศนคติบวก เช่ือมั่นว่าทุกอย่างมีทางออก  (Northouse, 1997; Burns and Martin, 2010; Purkey and 

Siegel, 2003) เป็นคนตรงไปตรงมาและมีความจริงใจ นอกจากน้ีเขายงัมีความมัน่คงในอารมณ์ ควบคุม

อารมณ์ของตนเองไดดี้ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีตนตอ้งเผชิญดี สามารถตดัสินใจไดถู้กตอ้ง (Burns and 

Martin, 2010) ไม่ต่ืนตระหนกต่อเหตุการณ์ต่างๆ จนท าให้บุคลากรขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหาร 

นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตวั เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยเฉพาะกบับุคคลท่ีมีความหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา 

ภาษาและวฒันธรรม และยงัท าให้ผูอ่ื้นรู้สึกอบอุ่นเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย ท าให้การบริหารสถานศึกษา

เป็นไปด้วยความราบร่ืน (Sarros, Cooper and Santorn, 2011, p.74) สอดคล้องกบั Fook (2009, p.107) 

ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะผูน้ าของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มี
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ความสุภาพ เป็นผูท่ี้มีความอ่อนนอ้มถ่อมตน เช่นเดียวกบัการศึกษาของนกัวิชาการชาวสิงคโปร์ Qiang 

ระบุวา่ ชาวสิงคโปร์เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั เช่นเดียวกบัผลของการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี พวกเขาไม่ถือตวั 

เม่ือผู ้วิจ ัย เข้าพบเพื่อท าการสัมภาษณ์และพาชมโรงเรียน เขามีความเป็นกันเองกับบุคลากร 

เช่นเดียวกบัท่ีผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 กล่าววา่ ช่วงปิดภาคเรียน คณะครูและผูบ้ริหารเดินทาง

มาเท่ียวประเทศไทย ผูบ้ริหารร่วมท ากิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกบับุคลากร นอกจากน้ีในวนั

ครูผูบ้ริหารร่วมท ากิจกรรมกบัครู ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 6 ยนิดีเปิดบา้นตอ้นรับบุคลากรตลอดเวลา  

 ความสุภาพอ่อนโยนเป็นคุณลักษณะผู ้น า  (Low, 2011, p.25; Feingold, 1994, p.24)  เป็น

บุคลิกลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริหารสตรี สตรีเป็นเพศท่ีสุภาพอ่อนโยนจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี

หลายคนกล่าวว่า การท่ีสตรีเป็นเพศแม่จึงมีลกัษณะอ่อนโยนท าให้บุคลากรปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี เช่น 

ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 2 กล่าววา่ ความสุภาพอ่อนโยนสามารถเอาชนะอุปสรรคในการปฏิบติังาน

ทุกอย่างได้ ท าให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีไม่พึงพอใจในการบริหารจดัการโรงเรียนใจเย็นลงได้ และ

ยอมรับฟังเหตุผลของผูบ้ริหาร หรือหากผูป้กครองไม่เห็นด้วยกับการปฏิบติังานหรือนโยบายของ

ผูบ้ริหารสตรี เม่ือผูบ้ริหารสตรีสุภาพอ่อนโยนท าให้ผูป้กครองลดความรุนแรงลงได ้ผูบ้ริหารสตรีใน

หลายประเทศไม่ประจ าอยูท่ี่โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง มีการสับเปล่ียนหลายคร้ัง ดงันั้นคุณลกัษณะหน่ึง

ท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารคือ การปรับเปล่ียนสภาพไดไ้ว การบริหารงานในตอนแรกท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง 

การปฏิบติังานอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้อาจผิดพลาดได ้ผูน้ าตอ้งปรับเปล่ียนตนเอง มองโลก

ในแง่ดีและมีทศันคติบวกวา่ ควรแกไ้ขปรับเปล่ียนอยา่งไรไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย เช่ือวา่ “พรุ่งน้ียอ่ม

ดีกว่าวนัน้ี” เช่นเดียวกบั ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 5 กล่าวว่า คุณลักษณะท่ีส าคญัในการไปด ารง

ต าแหน่งคือ การปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสถานศึกษาแห่งใหม่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Madinah (2009, 

p.140); Low (2012, p.22) พบว่า ผูบ้ริหารในสหพนัธรัฐมาเลเซียสามารถปรับเปล่ียนตนเองได้ไว ไม่

เพียงแต่ปรับเปล่ียนไดไ้วแลว้ เช่น ผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 5 กล่าววา่ ผูบ้ริหารสตรีของเขาไม่

แสดงอาการโกรธให้เห็นเพราะท าให้ภาพพจน์ของผูบ้ริหารไม่ดี สอดคล้องกับผูบ้ริหารสตรีของ

ประเทศท่ี 1 ยงักล่าวถึง คุณลกัษณะความสุขุมเยือกเยน็ว่ เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั เขาเล่าว่า ผูบ้ริหาร

สตรีคนหน่ึงเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผูบ้ริหารสตรีผูน้ั้นไม่แสดงอาการต่ืนตระหนกท าให้
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บุคลากรไม่ตกใจกลวัและผา่นเหตุการณ์นั้นไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Madinah (2009, 

p.140) พบวา่ ผูบ้ริหารสุขมุเยอืกเยน็เม่ือเผชิญเหตุการณ์วกิฤต  

2. คุณลกัษณะด้านความสัมพนัธ์กบัการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ไดแ้ก่ ความอดทน 

การเปิดใจรับฟังและความเขา้ใจผูอ่ื้น การทุ่มเทท่ีจะปฏิบติังานใหส้ าเร็จ ความแน่นอนหรือความคงเส้น

คงวา ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ การส่งเสริมสนบัสนุน ความเฉลียวฉลาดรอบรู้และการ

เปิดรับส่ิงใหม่ ความมุ่งมัน่ การไม่ย่อทอ้ ความกลา้ การมีระเบียบวินยั ความเขม้แข็ง และยอมรับการ

เปล่ียนแปลง 

 การบริหารงานในสถานศึกษาในบริบทอาเซียน ผูท่ี้เป็นผูน้ าหรือผูบ้ริหารสตรีมีลกัษณะมีความ

กลา้ กลา้ท่ีจะตดัสินใจ กลา้ท่ีริเร่ิมและลงมือปฏิบติั กลา้ยอมรับความเส่ียง กลา้ท่ีจะรับผิดชอบในงานท่ี

ปฏิบัติไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลว ผูน้ ายงัต้องมีความกล้าในการเปิดใจรับฟัง

บุคลากร (Zaccaro, Kemp and Paige) เปิดรับส่ิงใหม่ๆ ต้องรู้จักทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงาน อดทน

ปฏิบติังานจนบรรลุผล (Marques, 2007, p.98; Growe and Montgomery, 1999, p.3) มีความทะเยอทะยาน 

หรือมุ่งมัน่ท่ีจะให้สถานศึกษาเจริญกา้วหนา้ มีความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพราะความตั้งใจ

จะท าให้ผูบ้ริหารทราบทิศทางการปฏิบติังาน (Zaccaro, Kemp, Paige) นอกจากน้ีความตั้งใจจะท าอะไร

ให้เกิดข้ึนได้อย่างชัดเจน (Stillion and Siegel 2005, p.15) โดยการส่งเสริมบุคลากร โน้มน้าวให้

ปฏิบติังาน ทั้งผูบ้ริหารสตรีมีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ (Kelly, 2011, p.8) มีความรอบคอบ มีระเบียบ

วินยัท าให้งานต่างๆ ลุล่วงไปดว้ยดี ยินดีรับฟังค าวิพากษว์ิจารณ์ หรือความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สถานศึกษา มีความมัน่คงแน่นอน ไม่โลเลในปฏิบติังาน 

 ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน และยงัมีความละเอียด

รอบคอบในการปฏิบติังานอีกดว้ย จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรี พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีของประเทศท่ี 1 

ระบุวา่ การเป็นผูบ้ริหารตอ้งมีความรับผดิชอบต่องานท่ีปฏิบติั และปฏิบติังานนั้นๆ ให้ดีท่ีสุด ในขณะท่ี

ผูบ้ริหารสตรีในประเทศท่ี 4 ระบุว่า ผูบ้ริหารสตรีมีความรับผิดชอบในการบริหารจดัการสถานศึกษา 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารสตรีประเทศท่ี 7 ระบุเช่นเดียวกนัวา่ ผูบ้ริหารตอ้งรู้ผิด และยงักล่าวอีกวา่ ผูบ้ริหาร

สตรีเป็นผูท่ี้มีความละเอียดถ่ีถว้น ใส่ใจในรายละเอียดมากกวา่ชาย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lim and 
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Low (2008, p.1); Mohtar (2014, p.126) พบวา่ ผูน้  าทางการศึกษามีคุณลกัษณะมีความรับผิดชอบต่อส่ิง

ท่ีปฏิบติั และ Tjahjono (2008, p.3) พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูใ้ส่ใจในรายละเอียด  

3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ไดแ้ก่ การดูแลเอาใจใส่ การเขา้ถึงไดง่้าย ความ

เป็นมิตร การเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การมีทศันคติท่ีดีต่อความ

หลากหลาย และความห่วงใย  

การเป็นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาในบริบทอาเซียน คุณลกัษณะของสตรีสามารถเขา้กับ

บุคคลทุกกลุ่ม ทุกเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และภาษาไดดี้ ในบริบทท่ีมีความหลากหลายเม่ือมีการ

เปิดการคา้เสรีอาเซียน คุณลกัษณะด้านการเข้าสังคมท่ีผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีส่งผลต่อการเขา้กบัทุกกลุ่มไดคื้อ การเป็นผูท่ี้เขา้ถึงไดง่้ายไม่ว่าจะเป็นความ

ชาติเดียวกนั ศาสนาเดียวกนั หรือคนต่างชาติ ต่างศาสนา สตรีเป็นเพศท่ีให้การดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้นเป็น

อยา่งดี เขา้ถึงความรู้สึก ใส่ใจ ห่วงใย รู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจ (Harris et. al, 

2002 cite in Angela, 2008. p.36) ให้ความเป็นมิตรต่อทุกกลุ่มและทุกคน ใจดี มีเมตตา เขา้กบัชุมชนใน

บริบทอาเซียนได ้คุณลกัษณะดงักล่าวน้ี ในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีทั้ง 7 ประเทศ มีคุณสมบติัเหล่าน้ี 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Fook (2009, p.107); Kedkaew (2009) พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษามี

คุณลกัษณะ การดูแลเอาใจใส่ มีความเป็นมิตร มีความเมตตา จากการศึกษาของ Kelly (2011) ระบุ

คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การดูแลเอาใจใส่ Foo., Nguyen, Wong and Choy (2013, 1 - 39); 

Gamal (2014, p.115) ศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะผูน้ าทางการศึกษา พบวา่ คุณลกัษณะของผูน้ า ไดแ้ก่ การมี

ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น การเอาใจใส่ เขา้ถึงไดง่้าย และมีความเป็นมิตร 

2. ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

คุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน ได้จากการวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับผูบ้ริหารสตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน การ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสตรีและผูช่้วยผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

การสังเกต และการสนทนากลุ่ม คุณลกัษณะเหล่านั้นไดแ้ก่ ความอบอุ่น การแสดงออกอยา่งเหมาะสม
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และมีความมัน่ใจในตนเอง การไม่ถือตวั(อ่อนน้อมถ่อมตน) และมีความสุภาพอ่อนโยน ความซ่ือสัตย์

สุจริตและน่าเช่ือถือไวว้างใจ การปรับเปล่ียนตนเองไดไ้ว การมีทศันคติบวก มีความสุขุมเยอืกเยน็ ความ

กลา้ ความมุ่งมัน่ ความไม่ยอ่ทอ้ การดูแลเอาใจใส่ การเขา้ถึงไดง่้าย ความเป็นมิตร ความเขม้แข็งอดทน 

ความเฉลียวฉลาดอรอบรู้และการเปิดใจรับฟัง การตระหนกัรู้ตนเอง การให้ความเคารพ ความมัน่คง

แน่นอน(คงเส้นคงวา) ความรับผิดชอบ ความห่วงใย การส่งเสริมสนบัสนุน การเปิดใจรับฟังและเขา้ใจ

ผูอ่ื้น การยอมรับความหลากหลาย ความเมตตา การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ความ

ละเอียดรอบคอบและมีวินยั เม่ือน าคุณลกัษณะเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นคุณลกัษณะ 3 ดา้น ตามกรอบการ

วิจัยของผู ้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผู ้บริหารสตรีมี

บุคลิกลกัษณะทัว่ไปท่ีเป็นลกัษณะเด่น คือ เป็นคนอบอุ่นตรงกบัภาษาองักฤษคือ “WARM” ในขณะท่ี

คุณลกัษณะดา้นท่ีสัมพนัธ์กบังาน ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้กลา้คิด กลา้ลงมือปฏิบติั กลา้รับความเส่ียง กลา้

ตดัสินใจ กลา้รับผิดชอบตรงกบัภาษาองักฤษ คือ “DARE” คุณลกัษณะดา้นการเขา้สังคมของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ใหก้ารดูแลเอาใจใส่ตรง

กบัภาษาองักฤษ คือ “CARE” ซ่ึงเม่ือน ามาสรุปเป็นคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบวา่ 

1. คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ของผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ อบอุ่น ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “WARM” ค า

น้ีแฝงไปดว้ยคุณลกัษณะของผูน้ าสตรีท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ื W  = warm ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะทัว่ไปอบอุ่น น่าคบหา 

เป็นผูท่ี้มีความมัน่คงในอารมณ์ สุขุมเยือกเย็น A  = assertiveness ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานเป็นผูท่ี้รู้จกัแสดงออกอยา่งเหมาะสม มีความมัน่ใจในตนเอง น่าเช่ือถือไวว้างใจอีกทั้งยงัมีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต R  = resilience  ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน

กลุ่มอาเซียน คือ ผูท่ี้ปรับเปล่ียนได้ไวแมเ้ผชิญกบัแรงกดดนั เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดีหรือมี

ทศันคติบวก M  =  modesty  ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งไม่ถือตวั รู้จกัอ่อนนอ้ม

ถ่อมตน มีความสุภาพอ่อนโยน ผลการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถอภิปรายการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี 
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การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเร่ืองท่ีท้าทายในการท่ีผูบ้ริหารสามารถบริหาร

สถานศึกษาให้เจริญกา้วหนา้ ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง สอดคลอ้งกบับริบทอาเซียน 

(Koednok, 2013 p.129) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะท่ีสามารถบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง และในบริบทท่ีมีความหลากหลาย คุณลกัษณะดา้น

บุคลิกลกัษณะทัว่ไปท่ีเด่นประการแรก คือ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะอบอุ่น  

(warm) (Fook and Sidhu 2009, p.112) คุณลักษณะท่ีท าให้ผู ้บริหารสตรีดูอบอุ่น น่าคบหา นั่นคือ

ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เพราะการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความ

หลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรมในบริบทอาเซียนท าใหผู้บ้ริหารสตรีเครียดท่ีจะตอ้งเผชิญ

กบัปัญหาต่างๆ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอาจท าให้เกิดความกดดนั  ในขณะท่ี Harris และคณะ 

(2002 cited in Angela, 2008, p.37) กล่าววา่ ผูบ้ริหารสตรีสามารถจดัการกบัความกดดนัและอารมณ์ท่ี

ขุ่นมวัของตนเองได ้ความสงบเยือกเยน็ท าให้ผูน้ าสามารถควบคุมอารมณ์น าองค์กรผา่นช่วงวิกฤตได้

อยา่งราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร (Kirkpatrick and Locke 1991, p.35)  

การเป็นผูน้ าสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้รู้จกัแสดงออกอยา่งเปิดเผย

หรือเหมาะสม (assertiveness)  (Helgsin, 1990; Cantor and Barney 1992)  นัน่คือ ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้

ทราบดีวา่ ควรพูดหรือควรปฏิบติัอย่างไรเม่ืออยูใ่นกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายเช่นในบริบทอาเซียน 

เหตุท่ีผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัแสดงออกอย่างเหมาะสมนั้น Swam (cited in Florence, Okenwa and Getrude 

p.959) กล่าววา่ เพื่อใหง้านท่ีปฏิบติันั้นประสบความส าเร็จ นัน่คือ พวกเขารู้จกัแสดงออกถึงความมัน่ใจ

ในตนเองอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม กาลเทศะ  มีความสุภาพ (Park, 1996; Osland, Snyder and Hunter, 

1998) ผูน้ าไม่แสดงมัน่ใจมากจนเกินไปจนกลายเป็นการเยอ่หยิง่จองหอง ในขณะท่ี Vatur (2001) ยนืยนั

วา่ ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จ คือผูน้ าท่ีมีความมัน่ใจในตนเองซ่ึงก่อใหเ้กิดความไวว้างใจจากกลุ่มคนท่ีมี

ความหลากหลาย โดย Purkey และ Siegel (2003, p.12) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตย์

สุจริตต่อผูอ่ื้น (Kouzes and Posner 1999, 2002; Fook 2004 cited in Kelly, 2008, p.37, 60)  ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ความไวว้างใจ เป็นคุณลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนบัสนุนเพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหาร

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ (Lussier and Achua 2004, p.40; Ivancevich and 

Matteson 1996, p.415)  หากปราศจากความไวว้างใจ การท างานร่วมกนัก็จะไม่บรรลุผล Shantz (1993 
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cited in Angela 2008 p.43) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีความจริงใจ จริงจังในการ (Growe and 

Montgomery 1999 cited in Kelly 2008; McCrae and Costa 1987, 1992, cited in Farsani, Azadi, Shahram 

2013)  

คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพทัว่ไปประการต่อมา คือ คุณลกัษณะการปรับตวัไดไ้ว ผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นผูท่ี้ปรับเปล่ียนไดไ้วในสถานการณ์หรือใน

บริบทท่ีมีความหลากหลาย คือ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูท่ี้มองโลกในแง่ดี มี

ทศันคติในเชิงบวก  

การแสดงออกถึงความเป็นผูบ้ริหารสตรีท่ีมีความอบอุ่นนั้น ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั สตรี

เป็นเพศท่ีไม่ถือตวั โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการศึกษาของ Liu Qiang นักวิชาการชาว

สิงคโปร์กล่าวว่า ชาวสิงคโปร์เป็นผูท่ี้ไม่ถือตวั สาธารณรัฐสิงคโปร์มีกลุ่มคนอยู่หลายเช้ือชาติและยงั

เป็นประเทศหน่ึงท่ีอยูใ่นกลุ่มสมาชิกอาเซียน นอกจากน้ีนกัวชิาการชาวสิงคโปร์ศึกษาเร่ือง รูปแบบการ

เป็นผูน้ าของครูใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ (Foo et. al, 2013 p.13) ว่า คุณลักษณะผูน้ าสถานศึกษาใน

ประเทศสิงคโปร์ คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน การถ่อมตนรับความผิด ถ่อมตนในการรับค าแนะน าจาก

ผูอ่ื้น การไม่ถือตวัเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัต่อผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียนท่ีมีความหลากหลายเพราะก่อให้เกิดความไวว้างใจ หรือความเช่ือมัน่ในการมีปฏิสัมพนัธ์ การ

ให้ความร่วมมือ จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือบุคลากร คือ การท่ีผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ไม่ถือตวัคือการมี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพอ่อนโยน Feingold (1994) Costa, Terraciano and McCrae (2001 cited in 

Simone 2009 – 2010, p.24) กล่าวเช่นเดียวกนัว่า คุณลกัษณะของผูน้ าสตรีคือ เป็นผูท่ี้มีความอ่อนโยน 

Fook and Sidhu (2009, p.112) พบวา่ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผูท่ี้มีความอ่อนน้อม

ถ่อมตน และสุภาพ 

2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ของผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีคุณลกัษณะมีความกล้า ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

“DARE” ค าน้ีแฝงไปด้วยคุณลักษณะของผูน้ าสตรีท่ีมีประสิทธิภาพด้านท่ีมีความสัมพนัธ์กับการ

ปฏิบติังาน D  =  dare/courage หมายถึงความกลา้ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีดีตอ้งกลา้คิด กลา้ลง

มือปฏิบติั กลา้รับความเส่ียง กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว กลา้ตดัสินใจ กลา้ท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่ท่ีเป็น
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ประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นผูท่ี้ริเร่ิมลงมือปฏิบติั การท่ีผูบ้ริหารสตรีกล้าตดัสินใจหรือกล้าลงมือ

ปฏิบติัไดต้อ้งมีมัน่ใจวา่จะมีความผดิพลาดนอ้ย คุณลกัษณะท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดนอ้ย คือผูบ้ริหาร

สตรีผูน้ั้ นต้องเป็นผูท่ี้มีความเฉลียวฉลาด รอบรู้ พร้อมท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงผูบ้ริหารสตรีใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนเกือบทุกประเทศระบุว่าตนมีคุณลกัษณะเหล่านั้น 

นอกจากความกลา้แลว้ คุณลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานซ่ึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ D   =  

determination/ambition หมายถึง ความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน  ผู ้บริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ้งมีความทะเยอทะยาน มุ่งมัน่ ตั้งใจจริงในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัตอ้งมีความอดทนต่อ

ความยากล าบาก ขยนัขนัแขง็ ไม่ทอ้แท ้ยอมรับความลม้เหลว และสามารถยนืข้ึนใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มี

ระเบียบวินยัในการปฏิบติังาน มีความมัน่คงแน่นอน ไม่โลเล และมีความเขม้แข็ง การมีความมุ่งมัน่จะ

ท าให้ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนประสบความส าเร็จในการ

บริหารงานกบัสังคมท่ีมีความหลากหลายหลงัจากการเปิดประชาคมอาเซียน  นอกจากน้ียงัมีคุณลกัษณะ

ท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารสตรีมีและเหมาะส าหรับการบริหารสถานศึกษาในบริบทอา เซียนท่ีมีความ

หลากหลายทั้งเช้ือชาติ วฒันธรรม ศาสนา และภาษา นัน่คือ A  =  awareness หมายถึง การตระหนกัรู้ 

การตระหนักรู้ตนเอง หมายถึงการรู้จกัการบริหารจดัการตนเอง ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีการปฏิบติังานของสตรีในต าแหน่งผูบ้ริหารยงัตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะ R  =  responsibility  

คือ ความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้กลา้รับผิดชอบต่อ

งานท่ีตนปฏิบติัและต่อบุคลากร กลา้รับผดิชอบต่อส่ิงท่ีตดัสินใจ มีความละเอียดรอบคอบและมีระเบียบ

วินัยในการปฏิบติังาน การบริหารจดัการสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้น ผูบ้ริหารต้องมี

คุณลกัษณะท่ีสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา นัน่คือ E  =  encourage/supportive 

ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้กลา้ท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในการปฏิบติังาน การสร้างความร่วมมือให้

เกิดข้ึนไดน้ั้นเพราะผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีความยุติธรรม สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ ยินรับฟังและมี

ความเขา้ใจบุคลากร ผลการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ได้

ดงัน้ี 
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 สตรีเผชิญกับความท้าทายในการปฏิบติังานในโลกท่ีซับซ้อน มีการข้ามวฒันธรรม ความ

หลากหลาย และความเป็นนานาชาติ และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง (Tjahjono 2008 p.3-4) สถานศึกษา

เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในด้านปัญญาและการเจริญเติบโตของนักเรียน อีกทั้งเป็น

สถาบนัทางสังคมของเด็กๆ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาเด็ก ความส าเร็จของสถานศึกษาเกิดจากการท่ีผูน้ ามี

ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีคุณลกัษณะท่ี

เป็นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จึงตอ้งเป็นผูท่ี้มีความกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้ริเร่ิม

ปฏิบติัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วภายใตบ้ริบทอาเซียน การกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ 

กลา้ริเร่ิมนั้น ผูบ้ริหารสตรีมีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ เปิดรับความคิดใหม่ และวิธีการท่ีดีในการ

แก้ปัญหาท่ีส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน (Argyris, 1991; Dechant, 1990 cited in Yukl and Mahsud 

2010, p.81) Bligh and Michelle (2011 p.640) กล่าวถึง ความเฉลียวฉลาด คือความสามารถในการรับรู้

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อองคก์ร สามารถเช่ือมต่อความคิดผูอ่ื้น ท าให้แกปั้ญหา เขา้ใจสถานการณ์

ทางสังคม และเขา้ใจองค์กรท่ีซับซ้อนได้ นอกจากเฉลียวฉลาดแล้วการท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจในการ

แกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งหรือมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุดเน่ืองจากพวกเขาเป็นผูท่ี้ใส่ใจในรายละเอียด 

(Cubillo, 1999; Funk 2004; Growe and Montgomery 1999)  ความเฉลียวฉลาด ในฐานะผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือตอ้งมีความสามารถในอาชีพ ผูบ้ริหารสตรีสามารถช้ีแนะวธีิการปฏิบติังาน

ให้แก่บุคลากร มีความรอบรู้ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา Wyatt (1992) ระบุวา่ครูใหญ่

ในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ในเร่ืองการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียน โดยจดัการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ  (Wyatt 1992, cited in Angela 2008, p.37) อีกทั้ งยงัรอบรู้ทั้ งเร่ืองหลักสูตร 

เน่ืองจากสตรีเป็นครูนานหลายปีก่อนท่ีจะด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารซ่ึงการรอบรู้เร่ืองหลกัสูตรส าคญัต่อ

การเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา (Shakeshaft 1996, cited in Angela 2008, p.39; Kellar 2013, p.9) กล่าวคือ 

เป็นผูท่ี้มีความสามารถในดา้นการบริหารวิชาการ ประสิทธิภาพ Rimli and Hamid (2006 cited in Dris 

2012 p.25) ระบุวา่ ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาเนน้การนิเทศครูและเป็นผูน้ าทางวิชาการ สอดคลอ้งกบั 

Adkison (cited in Hansen 2014, p.26) ท่ีกล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีมีความเช่ียวชาญในการสอนและมีความ

มัน่ใจในการนิเทศการสอน ใช้เวลาอภิปรายเร่ืองวิชาการและหลกัสูตรในการสอนเพื่อสร้างอิทธิพล

เหนือบุคลากร (Ryder 1994 cited in Growe and Montgomery 1999) Leithwood, Begley and Cousins 

(1990 cited in Irechukwu and Eugenia 2010, p.182) ระบุ เ ช่น เ ดียวกันว่า  ง านของผู ้บ ริหารสตรี
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สถานศึกษาเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร และส่งเสริมให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จ ควบคุมสถานศึกษาให้มี 

เช่นเดียวกับ Tunner (2007); Hudson and Rea (1998)  บทบาทครูใหญ่ต้องเป็นผูน้ าวิชาการ เป็นนัก

เร่ิมตน้ในการเปล่ียนแปลง เป็นนักช้ีแนะ และนักแกปั้ญหา (Tunner 2007cited in Angela 2008, p.40) 

ท าให้สถานศึกษาสามารถแข่งขนักบัสถานศึกษาอ่ืน และพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพท า

ใหน้กัเรียนมีคุณภาพสามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความ

หลากหลายเพราะ การมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานโดยไม่ยอ้ทอ้จนกระทัง่ประสบความส าเร็จ (Fook 

and Sidhu 2009 p.112; Northous 1997) ผูบ้ริหารสตรีจะทุ่มเทอยา่งมากเพื่อให้สถานศึกษาท่ีตนบริหาร

เป็นสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ Kirkpatrick and Locke (1991 p.51) กล่าวถึงความมุ่งมัน่วา่ เป็นความ

ปรารถนาของผูน้ าท่ีจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนอกจากจะเป็นผูท่ี้มีความมุ่งมัน่แล้ว

ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้มีเขม้แข็ง อดทนจนบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยยึดติดกบัส่ิงท่ีตนเลือก ผลกัดนัตนเอง

และผูอ่ื้นไปสู่เป้าหมาย อีกทั้งยงัมีความขยนัขนัแขง็ในการปฏิบติังาน (Marques, 2007; Chliwniak 1997 

cited in Angela 2008 p.39) ซ่ึง Foo, Nguyen, Wong และ Choy (2013, p.512-533) ไดท้บทวนคุณสมบติั

ของผูบ้ริหารพบวา่ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จคือ ผูบ้ริหารท่ีมีความมุ่งมัน่ เพียรพยายาม และมีความ

อดทน  การเป็นผูบ้ริหารสตรีในอาเซียนตอ้งสามารถเอาตวัรอดโดยท างานหนกั อุทิศตนท างานหลาย

ชั่วโมงเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู ้น า เท่ า เทียมกับชาย (Growe and Montgomery 1999, 

Vinnicaombe) ดงันั้นการบริหารงานเป็นไปไดท่ี้อาจท าให้ผูบ้ริหารสตรีเกิดความเครียดเน่ืองจากตอ้ง

ท างานหนกัเพราะตอ้งดูแลครอบครัว และสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั Boris Schacter and Langer (2003 

p.24) ระบุวา่ผูบ้ริหารสตรีตอ้งรับผดิชอบงานสองอยา่ง คือ การเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และรับผดิชอบ

ดูแลครอบครัว เช่นเดียวกบั นอกจากการบริหารสถานศึกษาและดูแลครอบครัวแลว้ ผูบ้ริหารสตรียงั

ตอ้งปฏิบติังานเป็นสองเท่าเพื่อใหบุ้คลากรยอมรับในฐานะผูบ้ริหารเพราะสังคมอาเซียนยอมรับเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง เช่น ภาษิตในบางประเทศกล่าวว่า “ชายคือช้างเทา้หน้า หญิงคือช้างเทา้หลงั” นั้น

หมายถึงชายเป็นผูน้ า หญิงเป็นผูต้าม ภาษิตอีกประเทศหน่ึงกล่าวว่า “สามีเหมือนพระพุทธเจา้ ลูกชาย

เปรียบเสมือนเจา้นาย” (โลกทศัน์อาเซียนจากภาษิต) จากการท างานเป็นสองเท่าผูบ้ริหารสตรีจึงมีความ

อดทนต่อความยากล าบาก อดทนต่อความล้มเหลว และอดทนอยู่ในสภาวะท่ีกดดันได้ ((Dorn, 
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O’Rourke and Papalewis, p.7) ท าให้บุคลากรและครูพึงพอใจในการปฏิบติังานร่วมกบัผูบ้ริหารสตรี

เพราะผูบ้ริหารสตรีมีความอดทนสูง ยินดีรับภาระงานท่ีล าบากโดยไม่ย่อทอ้ซ่ึง Chliwniak สรุปว่า 

ผูบ้ริหารสตรีสามารถบริหารจดัการองคก์รท่ีมีความหลากหลายไดเ้พราะมีความอดทนสูง มีความมุ่งมัน่ 

และขยนัขนัแข็งในการปฏิบติังาน อีกทั้งผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาสมยัใหม่เป็นผูท่ี้มีระเบียบวนิยัใน

การปฏิบติังานอีกดว้ย (Leithwood et al. 1999 cited in Trinidad and Normore 2004 p.574-590) 

การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาในบริบทอาเซียนท่ีมีความหลากหลายได ้

คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญั คือ การตระหนกัรู้ตนเอง นัน่คือรู้จุดดอ้ย และจุดเด่นของตนเอง สามารถ

บริหารจดัการตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะกบัสภาพการณ์ ผูน้ ารู้จกัปรับตวัให้เขา้กบับริบท หรือ

สถานการณ์ (Growe and Montgomery 1999 cited in Amondi 2011 p.60) ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพ

มีความอดทนต่อความล้มเหลว ให้ผ่านช่วงเวลาล าบาก และน าบุคลากรไปในทิศทางใหม่ (Sorros; 

Cooper and Santora 2011, p.55) ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีความสามารถท างานร่วมกับคนท่ี

หลากหลายได ้รู้จกัการต่อรอง รู้สึกไวต่อวฒันธรรม ไวต่อการเปล่ียนแปลง สร้างการท างานเป็นทีม 

และความร่วมมือระหวา่งคนท่ีมีความหลากหลาย สามารถน าบุคลากรท่ีมีความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 

และ ภู มิหลัง  (Low, 2009 p.7 – 8) Goleman, Boyatzis and McKee (2012 cited in Fullman 2002 p.3) 

กล่าวถึง ความฉลาดในอารมณ์เป็นคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในยามท่ีซับซ้อน เป็นการเข้าใจถึงการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค์กรด้วยการตระหนักรู้ตนเอง และสามารถบริหารจัดการตนเองใน

ภาวะการณ์ดงักล่าว 

ปีค.ศ.2015 การเปิดเสรีการคา้อาเซียนท าให้มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

ก่อให้เกิดผูค้นหลากหลายในแต่ละประเทศ สถานศึกษาเป็สถาบนัส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้มี

ศกัยภาพ ด ารงชีวติอยูใ่นกลุ่มชนท่ีมีความหลากหลายได ้ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้ตระหนกัรู้

ถึงการเปล่ียนแปลงน้ี (Strachan, 1999 p.321) พวกเขามีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตวัให้เขา้กับ

สถานการณ์ท่ีแตกต่าง ผู ้น าต้องสามารถก้าวไปสู่การเปล่ียนแปลงได้ (Lekganyane 2006, p.217; 

Greenberg cited in Swan p.3) Growe and Montgomery ( 1999) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

เหมาะกบัสตรีมากกวา่ชายเพราะสตรีสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รท่ีมีความหลากหลายได ้ก่อใหเ้กิด
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ความร่วมมือภายในองคก์ร Adler (1997 p.260) ระบุวา่ ผูบ้ริหารสตรีเป็นผูท่ี้ยอมรับในตวับุคลากร และ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของพวกเขา 

การปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย ผูบ้ริหารควรมีลกัษณะในการสร้างการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  Eister (2005 cited in Wanida and Khanchitpol 2015 p.247) 

กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงบทบาทของผูบ้ริหารสตรีซ่ึงเหมาะกบัสตรี บุคลากรปัจจุบนัไม่ตอ้งการการ

ควบคุม หรือการบีบบงัคบั บุคลากรตอ้งการผูน้ าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ อ านวยความสะดวก สตรีเป็น

ผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพในบริบทขององค์กรในยุคปัจจุบัน McCracken (2000 cited in Wanida and 

Khanchitpot 2015 p.247) กล่าวว่า ผูห้ญิงเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในสภาพท่ีทนัสมยั Grogan (1999 

cited in Smith 2008 p.36) สตรีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่บุคลากรแต่จะไม่ใชก้ารควบคุมหรือการ

บีบบงัคบั Eby (2004 cited in Smith (2008 p.36) ระบุผูบ้ริหารสตรีเนน้การเขา้กบับุคลากรไดซ่ึ้งอาเซียน

ประกอบด้วยคนหลายกลุ่ม การเข้าถึงบุคลากรจึงเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างความร่วมมือในการ

ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด Harris et al (2002); Aburdene and Naisbill (1992 cited in 

Smith 2008 p.36) กล่าวถึง ผูบ้ริหารสตรีท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้สามารถสร้างทีมได้ คุณลกัษณะท่ี

จ าเป็นของผูบ้ริหารปัจจุบนั คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ และแรงจูงใจใหค้รูและนกัเรียนเพื่อสนองความ

ซบัซอ้นในยคุปัจจุบนั (Grogan 1999, Shekeshaft 1990; Enomoto and Fennell 1999) Madinah และคณะ 

พบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้ยอมรับในเช้ือชาติต่าง มีความยุติธรรมต่อทุกเช้ือชาติ (Madinah 

el. al, 2009; Kouzes and Posner 1999, 2002) เพราะผูห้ญิงสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ อ านวยความ

สะดวกให้แก่บุคลากร Fennell (1999) พบวา่ ครูใหญ่สตรีใชก้ารสร้างอิทธิพลเหนือผูอ่ื้นในเชิงบวก ให้

การช่วยเหลือสนบัสนุนบุคลากร (cited in Smith 2008, p. 37)  

 3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociabilty Traits) ของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีคุณลกัษณะการดูแลเอาใจใส่ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “CARE” ค าน้ีแฝงไป

ดว้ยคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพดา้นการเขา้สังคม C  = care ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพมีคุณลกัษณะดูแลเอาใจใส่บุคลากรดว้ยความรักและความห่วงใย ยงัเป็นผูท่ี้

ผู ้อ่ืนเข้า ถึงได้ง่ าย  A  =  accessible/approachable ผู ้บ ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานท่ี มี

ประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้มีความเป็นมิตร ท าใหเ้ขา้ใจในตวับุคลากรและสามารถดูแลเอาใจใส่บุคคลอ่ืนๆได้
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อยา่งดี การใหค้วามเคารพแก่ตนเองและผูอ่ื้นเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในสังคมท่ีมีความหลากหลายดา้น

เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และวฒันธรรม ตรงกบัตวัอกัษร R  =  Respective ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผูท่ี้รู้จกัการให้ความเคารพ และให้เกียรติผูอ่ื้น 

ตระหนกัรู้สังคมโดยเฉพาะในบริบทอาเซียน รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเมตตากรุณา และบริหาร

จดัการความสัมพนัธ์ในบริบทท่ีมีความหลากหลายได ้การบริหารสถานศึกษาในบริบทอาเซียนท่ีมีความ

หลากหลาย การส่ือสารเป็นคุณลกัษณะท่ีท าให้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ไดดี้โดยเฉพาะ

กลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสถานศึกษา ตรงกบัอกัษร E  =  Effective communication 

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (สามารถส่ือสารได้ทั้งภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนอ่ืนๆ) ส่ือสาร

อย่างเหมาะสม (accommodative communication and accept all races and groups)  เพื่อลดความขดัแยง้ 

เกิดความปรองดอง ยอมรับในความหลากหลาย มีทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลาย (เช้ือชาติ ศาสนา

ภาษา และวฒันธรรม)  ผลการศึกษาคุณลกัษณะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถอภิปรายผลการศึกษาวจิยั ไดด้งัน้ี 

การบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากร และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ

จดัการบริหารสถานศึกษา ดงันั้นคุณลกัษณะด้านการเขา้สังคมจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษามีเพื่อท าใหก้ารประสานความร่วมมือจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและบุคลากรในการเอ้ือ

ต่อการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในบริบทอาเซียน เม่ือมีการเปิดเสรีการคา้จะมี

การเคล่ือนยา้ยผูค้นข้ามพรมแดน การศึกษาระดบัชาติเป็นส่งเสริมการแบ่งปันในภูมิภาคระหว่าง

ประเทศสมาชิกในอาเซียน มีความเป็นหน่ึงเดียวและความเป็นเลิศ (Koednok, 2013: 129-131) ซ่ึง 

Amondi (2011) กล่าวว่า ผูบ้ริหารสตรีเหนือผูบ้ริหารชายในด้านการเขา้สังคม ผูบ้ริหารสตรีมีความ

เช่ียวชาญดา้นเครือข่าย การมีปฏิสัมพนัธ์ พวกเขามีความเป็นมิตร เขา้กบัผูอ่ื้นไดง่้าย คุณลกัษณะเหล่าน้ี

เป็นธรรมชาติของสตรีท่ีเหมาะสมกบัองค์กรในปัจจุบนัโดยเฉพาะองค์การด้านการศึกษา (Amondi 

2011 p.961-963; Florence; Okenwa and Getrude) ผูบ้ริหารสตรีมีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพนัธ์

กบับุคลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารสถานศึกษาซ่ึงผูบ้ริหารสตรีมีคุณลกัษณะท่ีเป็นของ

ตนเองโดยเน้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Grogan 1999; Eby p.524; Ainura 2007 p.14; Berly 1995, 

p.9) และ Northouse (1997) ยงัระบุว่า การเขา้สังคมเป็นคุณลกัษณะส าคญั 5 ประการของผูน้ า (Low, 
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2009 p.7) เหตุท่ีสตรีเหมาะท่ีจะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาเน่ืองจากผูบ้ริหารสตรีสัมพนัธ์กบัการดูแลเอา

ใจใส่ผูอ่ื้นในฐานะมารดาท่ีดูแลทั้ งบุคลากรและนักเรียน (Warsal 2009 p.23) กล่าวโดยสรุปได้ว่า 

คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรีดา้นความสามารถในการเขา้สังคม คือ การท่ีผูน้ าสตรีการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 

เขา้ถึงไดง่้าย มีความเป็นมิตร และใส่ใจดูแลผูอ่ื้น  

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษามีเมตตา และเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ (Northouse cited in Sorros; Cooper 

and Santory 2011 p.45) สอดคลอ้งกบั Adler (1997); Northouse ระบุ คุณลกัษณะผูบ้ริหารสตรี คือ การ

ให้ความเห็นอกเห็นใจ การให้ความช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองต่อความต้องการของ

บุคลากรและผูท่ี้มีส่วนสัมพนัธ์กับการจดัการเรียนการสอน (Northouse cited in Sorros; Cooper and 

Santory 2011 p.45 Adler (1997) (Dorn, O’ Rourke และ Papalewis) นอกจากน้ี คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

สตรีในสถานศึกษายงัไดแ้ก่ การรับฟัง และการดูแลเอาใจใส่ ซ่ึงการดูแลเอาใจใส่เป็นคุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารท่ีประสบความส าเร็จและยงัท าให้ผูบ้ริหารสตรีสามารถเขา้กบัชุมชนไดห้รือเขา้ถึงชุมชนได้ 

อีกดว้ย (Gaus, 2011; Vatur 2001, Aziallah p.39) ซ่ึงเหมาะกบัสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลายเช่นใน

บริบทอาเซียนและยงัเป็นคุณลกัษณะท่ีท าใหบุ้คลากรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร หรือไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของชาติ และอนาคตของอาเซียนในการแข่งขนักบั

ภูมิภาคอ่ืนๆ การบริหารบุคลากรหรือการเขา้ถึงชุมชนผูบ้ริหารสตรียงัมีคุณลกัษณะท่ีไวต่อความรู้สึก มี

มนุษยสัมพนัธ์ดี เป็นผูท่ี้เขา้ถึงไดง่้าย ยินดีช่วยเหลือผูอ่ื้น สร้างความย ัง่ยืนโดยการสร้างบรรยากาศใน

การท างาน สามารถก าหนดวสิัยทศัน์ไปสู่ความส าเร็จของนกัเรียนโดยใชก้ารส่ือสาร Smith (2008 p.43-

44) ระบุวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแนวโนม้ เนน้บุคลากร เอาใจใส่ เป็นนกัการส่ือสาร สร้างการมีส่วน

ร่วมของชุมชน (Porat, 1999 cited in Baffoe; Fook and Sidhu (2009 p.112)  

ประชาคมอาเซียนตอ้งการความเขม้แข็ง อาเซียนเด่นในดา้นการบริการ สถานศึกษาเป็นงาน

ดา้นการให้บริการการให้ความรู้ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปวา่ มีความเป็นมิตร 

ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีความไวต่อวฒันธรรมท่ีหลากหลาย (Low 2009, p.8) 

คุณลกัษณะท่ีเป็นสากลของผูน้ า คือ การให้ความเคารพตนเองและผูอ่ื้น และการเห็นอกเห็นใจ การ

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ห่วงใยในทุกขสุ์ขหรือสวสัดิการของผูอ่ื้น และยงัเป็นการแสดงความมีเมตตา

ต่อผูอ่ื้น เขา้ใจในความตอ้งการ ให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดแก่ผูอ่ื้น (Sarros, Cooper and Santora 2011 p.73) Bligh, 
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Michelle (2011 p.640); Edward (2014) สตรีเป็นผูน้ าท่ีมีความฉลาดในการเขา้สังคม เป็นผูรั้บฟังผูอ่ื้น 

แสดงความเห็นอกเห็นใจ ทราบวิธีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรภายในองคก์รและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การจดัการศึกษาภายนอกองคก์ร 

การเปิดเสรีการคา้อาเซียนท าให้ผูค้นเคล่ือนยา้ยไปมากนัในกลุ่มประเทศสมาชิก ส่งผลให้ใน

แต่ละประเทศประกอบไปดว้ยผูค้นท่ีมาจากหลายเช้ือชาติ หลายศาสนา ต่างภาษา และต่างวฒันธรรม 

สถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัแห่งหน่ึงท่ีร่วมคนหลากหลายเช้ือชาติ เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยในดา้นแรงงาน

บุตรหลานของแรงงานเหล่านั้นจะเขา้ศึกษาในสถานศึกษาของประเทศท่ีตนไปประกอบอาชีพ ผูบ้ริหาร

สตรีเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีสามารถบริหารจดัการสถานศึกษานั้นโดยการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(Baffoe) นั่นคือสามารถส่ือสารได้ทั้ งภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารในกลุ่มประเทศ

อาเซียน และยงัสามารถส่ือสารภาษาต่างๆ ในอาเซียนได ้สร้างการร่วมแรงร่วมใจ ผูน้ าท่ีมีความสามารถ

ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูง สามารถรักษาความสัมพันธ์ในเชิงบวกได้ดี รู้จักกาลเทศะ มี

ความสามารถการเจรจาต่อรอง เขา้ใจความตอ้งการของผูอ่ื้น มีทกัษะในการส่ือสาร (Bligh, Michelle 

2011 p.640) เ ช่นท่ี  Grogan (1999); Shakeshaft (1990); Enomoto (2000) Fennell (1999) กล่าวถึงผู ้น า

สตรีวา่ มีลกัษณะของผูท่ี้ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างทีมในการ

ปฏิบติังานซ่ึงคุณลักษณะน้ีเป็นคุณลักษณะของผูน้ าในปัจจุบนัโดยเฉพาะเม่ือมีการเปิดเสรีการค้า

อาเซียนท่ีมีการแข่งขนักนั (Koednok, 2013 p.131) ผูน้  าสตรีเรียนรู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงให้ทนักบัโลกท่ี

ซบัซ้อน การขา้มวฒันธรรม ความหลากหลาย ผู ้น าท่ีดีตอ้งมีความฉลาดในการเขา้สังคม ผูน้ าสตรีใน

อาเซียนสามารถน าองค์กรท่ีมีว ัฒนธรรมท่ีหลากหลาย พวกเขามีความไวต่อวฒันธรรมซ่ึงเป็น

คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการน าผูต้ามท่ีมีความหลากหลาย แตกต่างกนัทางภูมิหลงัและวฒันธรรม (Low, 

2009 p.8) ผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษายงัเป็นผูท่ี้มีความทศันคติท่ีดีต่อความหลากหลายและยอมรับใน

ความหลากหลายในบริบทอาเซียนอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน างานวจัิยไปใช้ 

 1. ผูท่ี้มีความรับผิดชอบในการคดัเลือกผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ

อาเซียนใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกผูบ้ริหารใหมี้ความเหมาะสมกบับริบทอาเซียน 

 2. ผูท่ี้ต้องการเป็นผูบ้ริหารสตรีในสถานศึกษาพื้นฐานท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนใช้เป็น

แนวทางในการพฒันาตนเอง 

 3. องคก์รหรือหน่วยงานพฒันาผูบ้ริหารสตรีน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหารสตรี

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรน าตวัแปรดา้นวฒันธรรมมาประกอบในการศึกษาวจิยั 

 2. ควรศึกษาวิจยัและพฒันาเป็นรูปแบบในการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น

สตรี 
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ข้อจ ากดัในการท าวจัิย 

 1. ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารมีจ ากดั เน่ืองจากผูบ้ริหารมีภารกิจมากท าใหผู้บ้ริหารบาง

ประเทศมีเวลาให้จ  ากดัในการให้การสัมภาษณ์ และผูบ้ริหารบางคนปฏิเสธในการให้การสัมภาษณ์ ท า

ใหต้อ้งติดต่อกบัผูบ้ริหารคนอ่ืน 

 2. การติดต่อประสานงานเพื่อขอสัมภาษณ์ผูบ้ริหารบางประเทศตอ้งติดต่อผ่านไปยงัหลาย

หน่วยงานท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการประสานงานนาน การด าเนินการเก็บขอ้มูลจึงล่าชา้ 
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      Bs. Marine Science  

Experience 

July 2009 – June 2015 :  Head of School, Primary School, Merlion International School, Indonesia 

July 2008 – June 2009 :  Supervising Officer, Maths and Science Department, Merlion 

International School,  

   Indonesia 

June 2004 – June 2007 :  Vice Principal, Singapore School, Pantai Indah Kapuk, Jakarta 

      Affiliated to Singapore International School, Indonesia 

January 1995 – June 1997   :  Head, Research and Development Department, Philippine Acdemy for  

       Continuing Education and Research, Quezon City, Philippines 
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4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย 

ประวตัิ ดร.ศรีเรือน ลขิิตเดชาโรจน์ 

ช่ือ                   ดร.ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์ 

วนัเดือนปีเกดิ             ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๖                       อายุ    ๕๒   ปี 

ทีอ่ยู่                     เลขท่ี ๓๗หมู่ ๑๒ ถ.บางนา-ตราด ต.บางแกว้ อ.บางพลี 

จ . มาทรปราการ ๑๐๕๐๐  โทร ๐๒ -๓๑๒๐๑๖๑โทรศพัทมื์อถือ ๐๘๑-

๘๑๖๖๘๐๒ 

e-mail : srirean_l@hotmail.com 

สถานทีท่ างาน  โรงเรียนอ านวยวทิย ์ถ.นครเข่ือนขนัธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง 

   จ.  มาทรปราการ 10130 โทรศพัท ์02 - 8185022  โทร าร 02 - 8185570 

ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียนอ านวยวทิย ์

ประวตัิการศึกษา 

         ประถมศึกษา     โรงเรียนอ านวยวทิย ์

         มัธยมศึกษา      โรงเรียน ตรีวทิยา 

        ปริญญาตรี        นิติศา ตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโท       Administration des Collectivites Localess                                              

            Universite des Sciences Juridiques, Politiques, Sociales et de Technologies       

เมือง Strabourg ประเทศฝร่ังเศ  การศึกษามหาบณัฑิต    าขาการบริหาร

การศึกษา  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ปริญญาเอก    ศึกษาศา ตร์ดาษฎีบณัฑิต  าขาการบริหารการศึกษา

มหาวทิยาลยัเกษตรศา ตร์ 
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ประวตัิการท างาน 

     พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2540     ่วน Import L/C ฝ่ายบริการ ินคา้เขา้  

ธนาคารกรางเทพ จ ากดั (มหาชน)    านกังานใหญ่   

ต าแหน่ง พนกังานต่างประเทศ  

       พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542    โรงเรียนอ านวยวทิย ์ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการ              

         พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2550   โรงเรียนอ านวยวทิย ์   ต าแหน่ง  ครูใหญ่ 

พ.ศ. 2550 - ถึงปัจจาบนั   โรงเรียนอ านวยวทิย ์   ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการ  

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน  

 กรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผลการประกนัคาณภาพภายในของ  านกังาน ่งเ ริม
การศึกษาเอกชน 

 กรรมการ มาคม หพนัธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 ผูแ้ทนผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษา ในคณะกรรมการประ านและ ่งเ ริมการ

จดัการศึกษาเอกชนจงัหวดั มาทรปราการ 
 กรรมการ มาคม หพนัธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ มาคมผูบ้ริหาร ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดั มาทรปราการ 
 อาปนายก  มาคมโรงเรียนเอกชน   านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาทรปราการ เขต ๑ 
 อาปนายก  มาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั มาทรปราการ  
 ประธานฝ่ายการศึกษา  มาคมY.W.C.A.พระประแดง 
 อาปนายก  มาคมศิษยเ์ก่าอ านวยวทิย ์
 กรรมการ มาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ . มาทรปราการ  
 รองประธาน ภาวฒันธรรมอ าเภอพระประแดง 
 ประธาน ภาวฒันธรรมต าบลตลาด 
 กรรมการเฝ้าระวงัวฒันธรรม  โดย  านกังานวฒันธรรมจงัหวดั มาทรปราการ 
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ความภาคภูมิใจ 

 ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “ผูบ้ริหารดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จาก มาคม มาคม
การศึกษาเอกชนจงัหวดั มาทรปราการ 

 ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “กลัยาณมิตรปปช  .จงัหวดั มาทรปราการ จากคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทาจริตแห่งชาติ 

 ไดรั้บรางวลั “บาคลากรทางการศึกษาปฐมวยัดีเด่น” ประจ าปี ๒๕๕๗ จาก มาคมครูอนาบาล
จงัหวดั มาทรปราการ 

 ไดรั้บรางวลั “ครูคาณธรรม  ตรีไทย ปี ๒๕๕๕ จาก มูลนิธิเทียม โชควฒันา 
 ไดรั้บรางวลั “อา า มคัรเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมดีเด่น ระดบัจงัหวดั” ปี๒๕๕๖ จาก กระทรวง

วฒันธรรม 
 ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “ผูท้  าคาณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒันธรรม ระดบัจงัหวดั ดา้น

วฒันธรรม” ปี๒๕๕๓ จากกระทรวงวฒันธรรม  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างและคุณสมบัติของผู้บริหารสตรี 

ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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.......... June 2016 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Ms. Tharornkarn Chaichoattanyajaroen is a Ph. D. student from Siam University of 

Bangkok, Thailand. She is currently working on a dissertationentitled “Women Administrator 

Characteristics of Basic Education in ASEAN Countries”. Her sample group is female 

administrators in the ASEAN countries. As part of her dissertation, she needs to interview one 

female administrator and two of her assistants in each ASEAN country. 

 

As ………………… is one of the ASEAN countries so she would like to interview one 

female administrator and two assistants. The collected information from the interview will be 

confidential. It will only be used for the dissertation. You can contact her via email: 

kulasri_c@yahoo.com or call her at +6681-804-2642. The interview questions are attached. 

I would like to request for your consideration and support for this dissertation which will 

be useful to the female educational administration leaders in the ASEAN region. 

 

Looking forward to your positive response. 

 

Yours sincerely, 

 

                     Associate Professor Dr. Amornchai  Tantimet 

                   (Vice President and Dean Faculty of Education) 

 

 

mailto:kulasri_c@yahoo.com


232 
 

คุณสมบัติของผู้บริหารสตรีทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่าง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
(ปี) 

หมายเหตุ 
รางวลัทีส่ถานศึกษาหรือผู้บริหาร

ได้รับขณะด ารงต าแหน่ง 
ประเทศท่ี 1 ปริญญาตรี 7 ข้ึนไป โรงเรียนท่ีเป็นมิตรต่อ ่ิงแวดลอ้ม  
ประเทศท่ี 2 ปริญญาตรี 8 ข้ึนไป โรงเรียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นความ

หลากหลายเช้ือชาติ และวฒันธรรม 
ประเทศท่ี 3 ปริญญาตรี 7  โรงเรียน ตรีประจ าเมืองท่ีมีช่ือเ ียง 
ประเทศท่ี 4 ปริญญาโท 14 โรงเรียนเผยแผว่ฒันธรรมชาติ 
ประเทศท่ี 5 ปริญญาเอก 7  โรงเรียนตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเทศท่ี 6 ปริญญาเอก 7  โรงเรียนโดดเด่นดา้นไอที 
ประเทศท่ี 7 ปริญญาโท 7 ข้ึนไป โรงเรียน ีเขียวและชนะเลิศโครงงาน

ชีววทิยา 
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ภาคผนวก ค 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารสตรี และผู้ช่วยผู้บริหาร 
  



234 
 

Questions for interviewing the school principal 

1. What are your traits that lead to the effective school? Please identify, describe or provide examples. 

- What are your strong traits? 

- What are your weak traits? 

2. In your opinion, what are the traits that enable women administrators being successful in managing 

academics? Please identify and provide examples. 

3. What are the traits that women administrators should possess in context of the establishment of the 

ASEAN Economic community (AEC)? Please identify and provide examples. 

4.  Is it true that the women do not want to be the educational administrators due to lack of self-

confidence? Can you please share your experience in becoming an administrator? 

5. Did you face any difficulty during your time as the new principal in this school? What traits 

enabled you to handle the difficult situations? 

6. Some scholars have stated that women administrators are not accepted by their supervisees when 

compared to men administrators. What are your thoughts on this and what traits do women 

administrators need to possess to be accepted by their supervisees? Please identify and provide 

examples. 

7. What are the traits of women that challenge their ability to administer the schools? Please identify 

and provide examples. 

8. What do you think are the traits that will enable the women administrators to overcome challenging 

situations? Please identify and provide examples. 

9. Do you agree with some scholars who state that women are suitable to become educational 

administrators? If yes, please identify and provide examples. 
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10. Some scholars have stated that the women administrators have better interpersonal skills than 

men. Do you agree? If yes, then what are the women administrator sociability traits? Please identify 

and provide examples. 

11. Relationship with the community, staff, parents and students is important for the educational 

administration. What are the traits that women administrators should possess for cooperation from 

community, staff, parents and students? 

12. How do the women in educational administration interact with their staff?  Please identify and 

provide examples. 

13. Do you agree with the scholars who claim that empathy, care, nurture, humble, modest, tender, 

cool, calm, friendly and good relationship are the traits of female administrators?  If yes, please 

provide examples. 

14. What are the personality traits that the women in educational administration should possess? 

Please identify and provide examples. 

15. What are the personality traits of the women administrator that enable her to gain trust from the 

staffs? Please identify and provide examples. 
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Interview questions for the assitants of principal or vice principals. 

1. What are your principal traits that lead to the effective school? Please identify, describe or provide 

examples. 

- What are her strong traits? 

- What are her weak traits? 

2. What are the traits that enable your principal being successful in managing the academics? Please 

identify and provide examples. 

3. Some scholars have stated that women administrators are not accepted by their supervisees when 

compared to men administrators. What are your thoughts on this and what traits do your principal 

need to possess to be accepted by her supervisees? Please identify and provide examples. 

4. What do you think are the traits that will enable your principal to overcome challenging situations? 

Please identify and provide examples. 

5. Do you agree with some scholars who state that women are suitable to become educational 

administrators? If yes, then what traits should your principal possess to become education 

administrator? Please identify and provide examples. 

6. What are the traits of your principal that challenge her ability to administer the schools? 

7. Some scholars have stated that the women administrators are better interpersonal skills than men. 

Do you agree? If yes, then what are the sociability traits that your principal are possess? Please 

identify and provide examples. 

8. What are the traits that your principal possesses for cooperation from community, staff, parents and 

students? Please identify and provide examples. 

9. How does your principal treat her colleague? Please identify and provide examples. 
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10. Do you agree with the scholars who claim that empathy, care, nurture, humble, modest, tender, 

cool, calm, friendly and good relationship are the traits of female administrators? Does your principal 

possess these traits? If yes, please provide examples. 

11. What are the personality traits that your principal should possess? Please identify and provide 

examples. 

12. What are the personality traits of your principal that enable her to gain trust from the staff? Please 

identify and provide examples. 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม 

๑. รศ.ดร.  าวฒันา เอ่ียมอรวรรณ 

๒. ผศ.ดร. วราภรณ์  ไทยมา 

๓. ดร.ท ันีย  วงศย์นื 

๐. ดร. ลมยัภรณ์  แหล่งหลา้ 
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ประวตัิ รองศาสตรจารย์ ดร.สุวฒันา   เอีย่มอรพรรณ 
 Ph.D. (Curriculum and Instruction) (Mathematics Education), The Pennsylvania State  

        University, U.S.A, 1980 
ค.ม. (วจิยัการศึกษา( จาฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประเทศไทย 2515 

ค.บ. )คณิตศา ตร์และวทิยาศา ตร์( )เกียรตินิยมอนัดบั อง( จาฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประเทศ     

ไทย  2513 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศา ตราจารย ์
 
ผลงานทางวชิาการ  

 บทความวจัิย 
  Gusmao, A. and Eamoraphan, S. (2015).  A Comparative Study of Teachers’ Career   

        Satisfaction according to Their Demographics at Becora Technical Senior High  
        School in Dili, Timor Leste, Scholar 7(2), December, 116-130. 

  Lwin, H. and Eamoraphan, S. (2015).  A Comparative Study of Student Motivation for 
Learning Science and Science Achievement in the English and Thai programs at 
Mathayomwatsing School in Bangkok, Thailand.  Scholar 7(2), December,  

         8-22. 
  Oluwatobiloba, O and Eamoraphan, S. (2015).  Study of The Relationship between Dean 

Leadership Behavior and Instructor Professionalism Perceived by Instructors in the 
University of Lagos, Nigeria. Scholar 7(2), December, 1-7 

  Pungbankkradee, N. and Eamoraphan, S. (2015).  A Study of Parents’ Expectation and 
Satisfaction towards School Management in Nopparatpattanasas School, Bangkok 
Thailand.  Scholar 7(2), December, 80-88. 

  Destrée, O and Eamoraphan, S. (2015). A Comparative Study on Students’ Scores through 
Collaborative Learning and Non-Collaborative Learning at Saint Joseph Bangna School, 
Thailand. Scholar 7(1), June, 141-154. 
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  Long, L and Eamoraphan, S. (2015). A Study of the Relationship between School Climate and 
Students’ School Life Satisfaction in Wu Han China-Britain International School. Scholar 
7(1), June, 23-32. 

  Partridge, B. and Eamoraphan, S. (2015). A Comparative Study on Students’ Foreign 
Language Classroom Anxiety through Cooperative Learning on Grade 10 Students at 
Saint Joseph Bangna School, Thailand. Scholar 7(1), June,  

       172-186. 
  Eamoraphan, S., Ye, Y, Tuicomepee, A and Purananon, D. (2014). Comparative Study on 

Psychology Graduate Students’ Learning Difficulties and Satisfaction from Three Types 
of University in Thailand. Scholar 6(1), June, 78-84. 

  Inngam, P and Eamoraphan, S. (2014). A Comparison of Students’ Motivation for Learning 
English as a Foreign Language in Selected Public and Private Schools in Bangkok, 
Scholar 6(1), June, 15-19. 
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ประวตัิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา 
 

1. ช่ือ – นาม กาล    ผศ.ดร.วราภรณ์  ไทยมา 

 2.  ต าแหน่งปัจจาบนั คณบดี คณะศิลปศา ตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทาม 

    อาจารยป์ระจ า หลกั ูตรปรัชญาดาษฎีบณัฑิต  าขาวชิาการบริหารการศึกษา  

    วทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทาม 

3.  ประวติัการศึกษา 

ระดบั วาฒิการศึกษา  ถาบนั 

ปริญญาตรี ค .บ( .ภาษาองักาษ)  วทิยาลยัครู วน านนัทา (2525) 

ปริญญาโท M.S. (Business Education) New Hampshire College, U.S.A. (1993) 

ปริญญาเอก Ed. D (Administrative and Policy 

Studies) 
University of Pittsburgh, U.S.A. (2000)  

 

4. ผลงานวจิยั  

วราภรณ์ ไทยมา,  ิรินธร  ินจินดาวงศ,์  าบิน ยาระรัช และเพียงจนัทร์ จริงจิตร.วราภรณ์ ไทยมา  

และคณะ.  2558.  ยาทธศา ตร์การพฒันาคาณภาพการศึกษาของ ถาบนัอาดมศึกษาในประเทศ

ไทย   าหรับนกัศึกษาในกลา่มประเทศอาเซียน.  กรางเทพมหานคร:   มาคม ถาบนัอาดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย. 

วราภรณ์ ไทยมา. 2559. การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการศึกษาไทยกบัประเทศในกลา่มประชาคม 

อาเซียนฯ กรางเทพ: มหาวทิยาลบัศรีปทาม 

วราภรณ์ ไทยมา,  ิรินธร  ินจินดาวงศ,์  าบิน ยาระรัช และ เพียงจนัทร์ จริงจิตร การกระทบอยูก่าร 

พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส าหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ

อาเซียน .” 8552 . รายงาน ืบเน่ืองจากการประชามวชิาการระดบัชาติ  มาคม ถาบนัอาดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย ประจ าปี 8552 .82 กรกฎาคม 8552 ณ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ , 66-80. 
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วราภรณ์ ไทยมา และคณะ.  2558. “ยาทธศา ตร์การพฒันาคาณภาพการศึกษาของ ถาบนัอาดมศึกษาใน 
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