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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในศตวรรษที่ 21 มี ค วามจาเป็ นในการปฏิ รูปการศึ ก ษาใหม่ เนื่ องมาจากภาคเศรษฐกิ จและ
อุ ต สาหกรรมได้ ส ร้ า งโอกาสทางอาชี พ อย่ า งมากให้ แ ก่ ผู ้มี ท ัก ษะ (Ken Kay, 2010) นอกจากนี้
ความก้า วหน้า ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ การค้นพบทางการแพทย์ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศและ
ประชากรโลกได้เติบโตอย่างรวดเร็ วทาให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการตลาด (OEDC, 2001b;
p.32 cited in Bill Mulford, 2003, p.5) เศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ข่าวสาร และนวัตกรรมเข้า
มาแทนที่ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธุ รกิจและสถานที่ทางานในปั จจุบนั มากกว่า 3 ใน 4 เป็ นงานบริ การ
เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่พนักงาน จึงมีความต้องการพนักงานที่มีทกั ษะสู ง สร้างผลผลิต ที่สูงกว่าและ
สร้ า งสรรค์ม ากกว่า จึ ง เป็ นโอกาสแก่ ผูท้ ี่ ส ามารถปรั บ ตัวได้ การที่ จะประสบความส าเร็ จได้ต้องมี
สมรรถนะ และทักษะที่ตรงกับความต้องการในศตวรรษที่ 21 ทาให้พวกเขาต้องเรี ยนรู ้ และปรับตัวให้
เข้า กับ การเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Ken Kay, 2010) การใช้ค วามรู ้ อย่า งชาญฉลาดเป็ นสิ่ งส าคัญ
การศึกษาเป็ นกลไกที่ทาให้เราเผชิ ญกับความท้าทายจึงไม่น่าแปลกใจที่ภายใน 20 ปี มานี้ มีการพัฒนา
การศึกษาอย่างกว้างขวาง มีการลงทุนในการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพราะหากไม่มีการศึกษาเราก็ไม่สามารถ
เผชิญกับโลกยุคที่เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเคลื่อนย้ายคนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว (OEDC, 2001b; p.32
cited in Bill Mulford, 2003, p.5) หากพวกเขาไม่มีทกั ษะมากพออาจทาให้ถูกลดตาแหน่ ง ได้ค่าจ้างต่ า
(Ken Kay, 2010) การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนเป็ นการผลัก ดันให้แต่ ละประเทศในอาเซี ยนต้องพัฒนา
ความสามารถของคนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะ
ของคน (Pratikna, 2017) ซึ่ งการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสาคัญมากในการจัดการศึกษา องค์การยูเนสโก
ได้ให้ความหมายของการศึ กษาขั้นพื้นฐานว่า “การศึกษาสาหรับทุกเพศทุกวัยให้มีโอกาสได้เรี ยนรู ้
เกี่ ยวกับความรู ้ ทว่ั ไปที่เป็ นประโยชน์แก่ชีวิต ปลู กฝั งให้เกิ ดความต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ มีทกั ษะในการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั ถาม สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง และผูอ้ ื่น” ซึ่ งผูท้ ี่มีความสาคัญในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพคือ
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ผู ้น าหรื อ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาซึ่ ง Fullman (2002; p.15 cited in Bill Mulford, 2003; p.5) ได้ก ล่ า วว่ า
“ผูน้ าโรงเรี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นกุญแจสาคัญในการปฏิรูปการศึกษาอย่างยัง่ ยืน”
ในสังคมโดยทัว่ ไปตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ทั้งประเทศที่พฒั นาและกาลังพัฒนาอัตราส่ วนการ
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งทั้งในวงการธุ รกิ จ วงการศึกษา และวงการอื่นๆ ผูช้ ายมีสัดส่ วนมากกว่าผูห้ ญิ ง
(Pewsocialtrend, 2008) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Meyer (2006, cited in M. Rothengatter 2009 – 2010,
p.1) พบว่า จานวนพนักงานชายและพนักงานหญิงมีสัดส่ วนใกล้เคียงกันแต่จานวนผูบ้ ริ หารสตรี กลับมี
จานวนน้อยกว่าผูบ้ ริ หารชาย ในปี ค.ศ.1998 Zelechowski และ Bilmoria (2004; cited in M. Rothengatter
2009 – 2010. p.1) ส ารวจบริ ษั ท 1,000 แห่ ง ใน Fortune พบว่ า มี ผู ้อ านวยการสตรี 45 คน และ
ผูอ้ านวยการชาย 109 คน ในภาคการศึกษาเช่ นเดี ยวกับภาคธุ รกิจ วลัยพร ศิริภิรมย์ (2550) พบว่า ในปี
พ.ศ.2550 ประเทศไทย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่เป็ นสตรี มีสัดส่ วนน้อยมากเมื่อเทียบกับผูบ้ ริ หารชาย และ
หากเป็ นผูบ้ ริ หารในระดับสู งจานวนผูบ้ ริ หารสตรี กก็ยงิ่ มีจานวนน้อยลง คิดเป็ นร้อยละ 7.45 ของจานวน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทั้งหมด
ต่อมาแนวโน้ม ของผูบ้ ริ หารสตรี มี จานวนมากขึ้ น สอดคล้องกับสถิ ติของกรมการศึก ษาใน
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ระบุวา่ ในปี พ.ศ.2554 มีจานวนครู ใหญ่ชาย 128 คน และครู ใหญ่สตรี 221 คน และ
ในปี พ.ศ.2556 สาธารณรั ฐสิ ง คโปร์ มี ค รู ใ หญ่ ช ายจานวน 143 คน และครู ใ หญ่ ส ตรี จานวน 245 คน
(Education Statistic Digest, 2014) จากข้อมูลสถิ ติครู ใหญ่ของสาธารณรั ฐสิ งคโปร์ สอดคล้องกับ Raja
Suzana และ Raj Kasim อ้า งว่า ผูน้ าสตรี ใ นสหพันธรั ฐมาเลเซี ย มี จานวนเพิ่ม ขึ้ นเรื่ อยๆ เช่ นเดี ย วกับ
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก (Raja Suzana and Raj Kasim; p.1 ) จากสถิติพบว่า ครู ใหญ่สตรี มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
ทุกปี อีกทั้ง ศศิภทั รา ศิริวาโท ยังพบว่า สตรี จานวนไม่นอ้ ยที่ออกไปทางานและประสบความสาเร็ จ เข้า
มามีบทบาทในสายงานต่างๆ มากขึ้นไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของธุ รกิจ หรื อการปฏิบตั ิงานในระดับผูบ้ ริ หารใน
สายงานต่างๆ (ศศิภทั รา ศิริวาโท, 2554)
เมื่อมีการเลื่ อนตาแหน่ งผูช้ ายมักจะได้เลื่ อนตาแหน่ งมากกว่าผูห้ ญิงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติน้อย
กว่าผูห้ ญิงก็ตาม (Cheaupalakit, 2014, p.10) เนื่องจากคนส่ วนใหญ่ยงั คงมีความเชื่ อแบบเดิมๆ ว่า ผูช้ าย
สามารถทาหน้าที่ผนู ้ าได้ดีกว่าหญิง หรื อถ้าหากเกิดปั ญหาขึ้นผูบ้ ริ หารชายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าผูบ้ ริ หาร
สตรี ความคิดและความเชื่ อเหล่านี้ ทาให้สตรี หลายคนขาดโอกาสที่กา้ วขึ้นไปทางานในตาแหน่ งผูน้ า
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(ศศิภทั รา ศิริวาโท, 2554) คาถามที่มกั พบบ่อยคือ สตรี สามารถเป็ นผูน้ าได้หรื อ หากพวกเขาเป็ นผูน้ า
พวกเขาจะเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างไร (Northouse, 2007) นอกจากนี้ ผนู ้ าสตรี ก็มกั จะประสบ
กับปั ญหาเรื่ องทัศนคติดา้ นลบในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกับบุคลากรชายเพราะผูช้ ายมักจะไม่ยอมรับผูน้ า
หรื อหัวหน้างานที่เป็ นสตรี แม้ในความเป็ นจริ งสตรี อาจจะปฏิบตั ิงานได้ดีเท่ากับชาย การที่จะทาให้สตรี
เป็ นที่ยอมรับในองค์กรในฐานะหัวหน้างานนั้นเป็ นเรื่ องยากอย่างยิง่ (ศศิภทั รา ศิริวาโท, 2554) การกีด
กันไม่ให้สตรี ดารงตาแหน่งผูน้ าซึ่ งเรี ยกว่า “เพดานแก้ว” (Glass Ceiling) เป็ นการปิ ดกั้นโอกาสสตรี ใน
การที่จะก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร (Jakobsh, Doris R., 2012, p.74 – 81) อีกทั้งยังเป็ นอุปสรรค
สาคัญที่ทาให้สตรี ที่ตอ้ งการประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานต้องใช้ความพยายามอย่างมาก พวก
เขายังต้องทางานเป็ นเวลานานกว่าผูน้ าชายจึงจะได้รับการยอมรับจากองค์กร (Cullen and Luna, 1993)
ในปั จจุบนั แม้ว่าจะมีความต้องการผูน้ าสตรี ในกระบวนการพัฒนาสังคมที่เจริ ญเช่นเดี ยวกับ
ผูน้ าชายก็ตาม แต่ในสังคมบางแห่ งสตรี ก็ยงั คงเผชิ ญกับความยากลาบากอย่างมากในการปฏิ บตั ิงาน
โดยเฉพาะสังคมที่ไม่ยอมรับผูน้ าสตรี (Faraj, Nabilha S. and Fais Ahmad; 2011, p.67 – 73, Dow, 2001)
ทั้งในวงการศึ กษา และองค์กรต่างๆ ยังเชื่ อว่า ผูช้ ายเป็ นผูน้ าได้ดีกว่าผูห้ ญิ งดังนั้นจึ งปฏิ เสธที่ จะให้
ผูห้ ญิงเข้ามาดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร สตรี ที่เผชิญกับการกีดกันในการเป็ นผูน้ าหลายครั้งก็เลิกคิดที่จะเป็ น
ผูน้ าอี ก ต่อไป (Growe and Montgomery; p.1 - 10, 1999) ค่า นิ ย มเหล่ า นี้ ส่ งผลต่ อการเลื อกอาชี พ และ
พฤติ ก รรมของสตรี (Billint and Alvessen, 1994; Marianne and Burke, 1994; Shakeshaft, 1989)
นอกจากการกีดกันทางเพศหรื อเพดานแก้วจะเป็ นอุปสรรคที่มองไม่เห็นที่ปิดกั้นสตรี ไม่ให้กา้ วขึ้นเป็ น
ผูน้ าแล้ว รู ปแบบของผูน้ ายัง เป็ นสิ่ งที่ ข ดั ขวางความก้าวหน้าของสตรี อีกด้วย (Billint and Alvessen,
1994; Marianne and Burke, 1994; Shakeshaft, 1989, p.476) สตรี ที่มีความใฝ่ ฝันและสนใจที่จะเป็ นผูน้ า
หรื อผูบ้ ริ หารต้องเผชิญกับวิธีการปฏิบตั ิตวั ในฐานะผูน้ าอีกด้วย ในสังคมบางส่ วนยังมีความคิดว่า ผูน้ าที่
มีประสิ ทธิ ภาพต้องมีคุณลักษณะแบบเพศชายซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ยากที่จะให้สตรี มีคุณลักษณะแบบเพศชาย
(Faraj, Nabiha S. and Fais Ahmad; 2011, p.67 - 73) สอดคล้องกับ Blackmore (cited in Nurdiana, 2011,
p.176) พบว่า เมื่อสตรี ปรารถนาที่จะก้าวขึ้นมาดารงตาแหน่ งผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร พวกเขาถูกมองว่าเป็ น
ผูน้ าที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าที่ดีตอ้ งมีคุณลักษณะแบบผูน้ าชายเพราะผูน้ าชายกล้าแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ และมีทกั ษะการเป็ นผูน้ า คุณลักษณะแบบเพศชายเท่านั้นที่เหมาะที่จะเป็ นผูน้ า และยังเห็ น

4

ว่าเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในขณะที่คุณลักษณะของสตรี ไม่เหมาะที่จะ
เป็ นผูน้ าเพราะสตรี ขาดความมัน่ ใจในตนเอง ไม่มีแรงจูงใจ และขาดความทะเยอทะยาน ((Biklen, 1980;
Curry, 2000) ทัศนคติที่สังคมมีต่อความเหมาะสมของผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารระหว่างผูน้ าชายกับ
ผูน้ าสตรี ทาให้ผูน้ าสตรี ประสบกับอุปสรรคที่ทาให้พวกเขาไม่ทราบว่าตนจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร อีกทั้ง
ผูน้ าสตรี ยงั ไม่ได้รับแรงจูงใจในการเข้าสู่ ตาแหน่งผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร เมื่ออยูใ่ นสังคมที่มีความโน้มเอียง
ทางเพศ ผูบ้ ริ หารสตรี ไม่มีแรงสนับสนุ น อีกทั้งความคาดหวังจากผูอ้ ื่นทาให้สตรี รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร และยังต้องประสบกับปั ญหาอื่นๆอีกนานัปการ นอกจากนี้ พวกเขายังขาดแบบอย่าง
และที่ ป รึ ก ษาที่ ดี เนื่ อ งจากสตรี ที่ ด ารงตาแหน่ ง ผูบ้ ริ ห ารยัง คงมี จานวนน้อ ย สตรี ที่ ดารงต าแหน่ ง
ระดับสู งต้องใช้ความสามารถเป็ นสองเท่าของผูน้ าชายจึ งจะสามารถดารงอยู่ในตาแหน่ งนั้นได้ และ
ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน (Greer, 2008)
จากการที่สตรี มีบทบาทสาคัญเพิ่มมากขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่ องถึ งศตวรรษที่ 21 (Davidhizar
and Cramer, 2000; Standford et al., 1995; Valentine and Godkin, 2000) ท าให้ เ กิ ด งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วกับ
รู ปแบบของผูน้ าสตรี การศึกษาของ Shakeshaft (1989) เกี่ ยวกับเรื่ องผูน้ าสตรี กลายเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ นัก เขี ย นสตรี ท่ า นอื่ นที่ มี ค วามเป็ นห่ ว งเรื่ องการบริ ห ารงานของสตรี มี เพิ่ ม ขึ้ น นัก วิช าการและ
นั ก เขี ย นที่ ศึ ก ษาเรื่ องการบริ หารงานของสตรี ในปั จจุ บ ัน เช่ น Hall, Smulyan, Curry, Reynold,
Blackmore and Sinclair เป็ นนักวิชาการที่พยายามผลิ ตงานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับสตรี และพยายามหาแนวคิ ด
ใหม่ดา้ นคุณลักษณะผูน้ า และที่สาคัญคือแนวคิดที่วา่ ผูน้ าในองค์กรใหม่ตอ้ งการการบริ หารงานโดยไม่
ใช้วิธี ก ารบัง คับ แต่ ต้อ งการการท างานเป็ นที ม และสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งคุ ณ ลัก ษณะเหล่ า นี้ เป็ น
คุณลักษณะของสตรี (Colwill and Townsend, 1999; Hirschhorn and Gilmore, 1992; Kolb, 1999, Moss
and Jensrud, 1995) Jewell and Whicker (1994) ยัง พบว่ า สตรี เ ป็ นผู น้ าที่ ใ ห้ ผู ้ต ามมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจมากกว่าการใช้คาสัง่
แม้ว่าจะมีนกั วิชาการเน้นการศึกษาถึ งความแตกต่างในรู ปแบบผูน้ าสตรี และผูน้ าชาย (Bass,
1990; Eagly & Carli, 2007; Standford et al., 1995) แต่มีนกั วิชาการบางท่านแย้งว่าไม่มีประโยชน์ที่จะ
ถกเถี ยงกันถึงความแตกต่างและกล่าวว่า ไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรื อชายต่างก็ปฏิ บตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพ
เหมือนกัน (Standford et al., 1995) นักวิชาการบางคนเน้นความสาคัญของการพบรู ปแบบใหม่ของผูน้ า
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สตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Standford et al., 1995) นอกจากนี้ นกั วิชาการด้านจิตวิทยา นักวิชาการด้านการ
บริ หาร และนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาความแตกต่างของลักษณะผูบ้ ริ หารชายและผูบ้ ริ หารสตรี
แม้ว่าผูบ้ ริ หารสตรี มีจานวนเพิ่มมากขึ้นแต่ยงั ไม่มีการศึกษาแยกคุ ณลักษณะของผูน้ าชายและผูน้ าสตรี
ในอดี ตสตรี ส่ วนใหญ่ ป ระสบความส าเร็ จ โดยนารู ป แบบคุ ณลัก ษณะของชายมาใช้ใ นการบริ หาร
สอดคล้องกับ อวยพร เขื่อนแก้ว (กันยายน 2012) ระบุวา่ การตัดสิ นใจว่า ใครเป็ นผูน้ าที่ดี และประสบ
ความสาเร็ จนั้น ผูน้ าต้องมีลกั ษณะความเป็ นชายในตัวคือ พูดเสี ยงดัง ชอบนา มีอิทธิ พลจูงใจผูอ้ ื่น กล้า
ใช้อานาจกับผูอ้ ื่น กล้าได้ กล้าเสี่ ยง เด็ดเดี่ยว ในขณะที่คุณลักษณะของเพศหญิง เช่ น การรับฟั งคนอื่น
การประนี ประนอม ความอ่อนโยน การดูแล และความละเอียดอ่อน มักไม่ได้รับการยกย่อง และเห็นว่า
ไม่ใช่คุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าที่ดี ทาให้ผหู ้ ญิงจานวนมากต้องพยายามพัฒนาคุณลักษณะความเป็ น
เพศชายขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผูน้ า แต่ในปั จจุบนั ผูน้ าสตรี เริ่ มบริ หารองค์กรโดยใช้
รู ปแบบสตรี ซ่ ึงสอดคล้องกับ Rosener (2009) เขาจาแนกคุณลักษณะที่สตรี ปฏิบตั ิเป็ น 2 ช่วง คือ ในช่วง
แรกสตรี นาคุณลักษณะของชายมาประยุกต์ ในช่วงที่สอง สตรี มีรูปแบบคุณลักษณะที่เป็ นคุณลักษณะ
ของสตรี เนื่ องจากสตรี หลายคนที่เป็ นผูบ้ ริ หารรู ้ สึกอึ ดอัดในการเลี ยนแบบคุ ณลักษณะของชายจึงมี
คุณลักษณะที่เป็ นแบบหญิง (Shakeshaft, 1989)
จากงานวิจยั ของ Powell (1993, cited in Eagly, Steven J. Karau, and Mon, 1995; p.125) พบว่า
ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าสตรี หรื อผูน้ าชายต่างเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพเช่นเดียวกัน การที่ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่
ประสบความส าเร็ จและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพนั้นไม่ สั ม พันธ์ ก ับ เพศแต่ สั ม พันธ์ ก ับ วิธีก ารบริ หารจัดการ
คุ ณลักษณะ คุ ณวุฒิ และเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในสาขาวิชาชี พนั้นๆ ดร.มู สิมบิ คานโยโร เลขาธิ การองค์กร
YWCA (The World Young Women’s Christian Association) องค์กรเพื่อสตรี และเด็ก มีประเทศสมาชิก
125 ประเทศ กล่าวยืนยันว่า คุ ณสมบัติที่ผูน้ าสตรี มีน้ นั เป็ นที่ตอ้ งการของสังคมในปั จจุบนั เพราะโลก
ของเราเปลี่ ยนไปแล้ว การที่มีแต่ผชู ้ ายเป็ นผูน้ าเริ่ มเป็ นอะไรที่ลา้ สมัย ในยุคนี้ ควรมีท้ งั ผูน้ าที่เป็ นสตรี
และชายโดยใช้คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผูน้ าชายและผูน้ าสตรี ในการพัฒนาองค์การต่างๆ (ศศิภทั รา
ศิริวาโท, 2554)
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การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญซึ่ งเป็ นเรื่ องจริ งที่ไม่มีใครปฏิเสธ อย่างไรก็ตามสิ่ งสาคัญไปกว่านั้น
คื อ การศึ กษานั้นต้องเป็ นการศึ ก ษาเพื่อปวงชนทุกคน และต้องเป็ นการศึก ษาที่ มี คุณภาพ เนื่ องจาก
การศึกษาที่มีคุณภาพเป็ นตัวชี้ วดั ว่า คนในประเทศนั้นๆ จะยืนหยัดสู ้กบั คนในประเทศอื่นๆ ได้หรื อไม่
(กระทรวงศึกษาธิ การ) ซึ่ งสถาบันการศึกษามีหน้าที่ถ่ายทอดความรู ้ วัฒนธรรม และทักษะที่จาเป็ นใน
การดารงชีพของสมาชิกในสังคม สร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก สามารถปรับตนในการติดต่อ
สัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และปฏิบตั ิตนให้มีคุณค่าแก่สังคม มีหน้าที่ในการผลิตกาลังแรงงานทางเศรษฐกิจ
ความต้องการทางสังคม (โรงเรี ยน : ความสาคัญและบทบาทของสถาบันการศึกษา) ผูท้ ี่มีความสาคัญใน
การรั บผิดชอบในการบริ หารสถานศึ กษา คื อครู ใหญ่หรื อผูอ้ านวยการในฐานะที่เป็ นผูพ้ ฒั นาองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็ นผูท้ ี่กาหนดทิศทางขององค์กร และสนับสนุนส่ งเสริ มให้ครู ปฏิบตั ิตามทิศทาง
ที่ ก าหนด มี บ ทบาทที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาโรงเรี ย นให้ ป ระสบความส าเร็ จ (OEDC) ซึ่ งปั จ จุ บ ัน
สิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนซับซ้อนมากขึ้น ความคาดหวังของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้น มาตรฐาน
การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นเทคโนโลยี อ ย่า งรวดเร็ ว ท าให้ มี ค วามต้อ งการผู ้น า
สถานศึกษาที่มีความสามารถเพื่อที่จะส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ (Fook and Sidhu,
2009)
ในปี พ.ศ.2558 ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนกาลังเผชิ ญกับ
ความ ท้าทายในการบริ หารสถานศึกษา เนื่ องจากมีการเปิ ดเสรี การค้าในกลุ่มประเทศอาเซี ยน การ
ประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดด้านการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและการพัฒนาการศึกษา
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ การกาหนดให้อาเซี ยนมีศกั ยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกทาให้อาเซี ยนให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ในภู มิ ภาคด้วยการก าหนดเป้ าหมายส าคัญในการพัฒนา
คุ ณภาพการศึกษาทุ กระดับ การส่ งเสริ มการจัดการศึกษาตลอดชี วิต และการส่ งเสริ มการเคลื่ อนย้าย
นักเรี ยน นักศึกษา นักวิชาการ ในการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์
และอินเดีย (EAS) ได้ตกลงร่ วมกันที่จะเสริ มสร้างความร่ วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค และได้กาหนด
ขอบข่ายความร่ วมมื อด้านการศึ กษาในภูมิภาค ประกอบด้วย 1) ภาษาต่างประเทศ คณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 2) คุณภาพของการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 3) การ
เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของการอาชี ว ศึ ก ษาและเทคนิ ค 4) อุ ด มศึ ก ษา J. Timothy, Morzano and
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McNulty กล่ าวถึ ง เป้ า หมายของความสาเร็ จในการจัดการศึ กษาตามปรั ช ญา “No Child Left Behind
Act” คือการมีผนู ้ าที่มีประสิ ทธิภาพ
สาหรั บ บริ บ ทที่ ผูว้ ิจยั สนใจศึ ก ษาคื อ คุ ณลัก ษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน จากการเปิ ดเสรี ดา้ นการศึกษาในปี พ.ศ.2558 จะส่ งผลให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายองค์ความรู ้ภาษาและวัฒนธรรม และจะมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ดังนั้นผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ ย วข้อ งกับ การศึ ก ษาจึ ง จ าเป็ นต้อ งปรั บ ตัว เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มส าหรั บ สถานการณ์ ที่ ก าลัง
เปลี่ ยนแปลงโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ มีส่วนสาคัญในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การศึ กษา
เกี่ยวกับคุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารสตรี น้ นั มิใช่ทาเพื่อที่จะเปรี ยบเทียบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสตรี
ดี กว่า และมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าชาย เหตุที่ผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาเรื่ อง “คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน” เพื่อให้ผูบ้ ริ หารสตรี ใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตนในการบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และยังเป็ นการสร้าง
ความเข้าใจการบริ หารของผูน้ าชายและผูน้ าสตรี ที่แตกต่างกัน หากไม่ทาความเข้าใจถึ งความแตกต่าง
แล้วก็จะไม่สามารถทางานร่ วมกันได้ (Kedkaew, 2552) ทาให้สตรี ผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามัน่ ใจว่า พวกเขาสามารถเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพได้เช่นเดียวกับผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารชายซึ่ งสอดคล้องกับ Hensel (1991) ที่พบว่า ผูน้ าสตรี มีความสามารถเช่ นเดียวกับผูน้ าชายใน
การบริ หารสถานศึกษา (Growe and Montgomery; 1999. p.1 – 10) การศึกษาในครั้งนี้ ยงั อาจทาให้สตรี
มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารทางการศึกษาได้เข้าใจคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารที่จะช่วยให้พวกเขาเป็ น
ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ (O’Dell, 2005) นอกจากนี้ สิ่งที่ศึกษาอาจจะช่วยพัฒนาความพร้ อมที่ชายกับ
หญิงจะร่ วมมือกันทางานอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ตามที่ Cotton, 2000; Halligger and Heck, 1998; Leithwood, Louis, Anderson and Wahlstorm,
2004; Marzano, Water, and McNulty, 2005) ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นปั จจัยสาคัญในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนและยัง เป็ นปั จจัย ที่ทาให้โรงเรี ย นประสบความสาเร็ จ (cited in Stelios Orphanos, 2005;
p.2) การเปิ ดอาเซี ยนทาให้การแข่งขันด้านการศึกษาสู งจึงต้องการผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ หากสตรี ผู ้
ที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารยังไม่สามารถบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะทาให้โรงเรี ยนขาดโอกาส
ในการแข่งขันส่ งผลกระทบไปยังผูเ้ รี ยนการบริ หารงานนั้นจะดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผูบ้ ริ หาร
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สตรี ตอ้ งเข้าใจจุดเด่นของความเป็ นสตรี และมีแบบอย่างในการปฏิบตั ิตนในการบริ หารสถานศึกษาก็จะ
ทาให้การบริ หารนั้นมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจยั หลายเรื่ องพบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี
ต้องการแบบอย่าง และที่ปรึ กษาในการบริ หารงาน พวกเขารู ้ สึ กโดดเดี่ ยวเมื่ อดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารบางคนนาแนววิธีการปฏิบตั ิแบบชายมาใช้ในการบริ หารซึ่ งทาให้พวกเขารู ้สึกอึดอัด การศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ น าซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวความคิ ด ของ Robbins and Judge (2007, cited in M.
Rothengatter; 2009 – 2010. p.1) ที่ ก ล่ า วว่า คุ ณ ลัก ษณะเป็ นสิ่ ง ส าคัญเมื่ อ เป็ นผูน้ า Chliwniak (1997)
พบว่าผูน้ าชายและผูน้ าสตรี มีรูปแบบคุ ณลักษณะที่แตกต่างกัน (Chliwniak, 1997) และจากการศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผูน้ าสตรี ของกลุ่มประเทศอาเซี ยนพบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี ของ
สถานศึก ษาขั้นพื้ นฐานในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นยังมี ป ริ มาณน้อยมาก ผูว้ ิจยั จึ ง มีความสนที่ จะศึ กษา
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนเพื่อส่ งเสริ มให้
ผูบ้ ริ หารสตรี มี ค วามมัน่ ใจในการบริ หารสถานศึ ก ษามากยิ่ง ขึ้ น และบริ หารสถานศึ ก ษาได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสบความสาเร็ จในการเป็ นผูบ้ ริ หารสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปิ ดเสรี
ทางการค้าของอาเซียนที่มีข้ ึนในปี พ.ศ.2558
1.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้วิเคราะห์ แนวคิ ด และสิ่ งที่ คน้ พบจากการศึ กษาเอกสาร บทความทาง
วิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผูบ้ ริ หารสตรี ท้ งั ในและต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน
จากการศึก ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ ง เป็ นแนวคิ ดของ Andrew J. Dubrin (2013)
Adeniyi W.O. (2014) ผูว้ ิจยั ได้จาแนกคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่ มอาเซี ยน และคุ ณลักษณะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไป
(General Personality Traits) 2) คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
3) ด้านสังคม (Sociability Traits) คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดมีดงั นี้
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1. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหำรสตรีในสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซียน
1. คุณลักษณะด้ ำนบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย มีความ
มัน่ ใจในตนเอง ความสุ ภาพอ่อนโยน มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและน่าเชื่ อถือไว้วางใจ การปรับเปลี่ยนได้ไว
มองโลกในแง่ ดี และการประนี ป ระนอม 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. คุ ณ ลั ก ษณะด้ ำ นควำมสั ม พั น ธ์ กั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำน (Task – related Traits) ประกอบด้ว ย
ความมุ่งมัน่ การตระหนักรู ้ตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความกล้า การยืดหยุน่ การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่และ
ยินดีรับฟัง การสร้างแรงบันดาลใจและการส่ งเสริ มสนับสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อ ความขยันขันแข็ง
และเข้ม แข็ง มี ระเบี ย บวินัย ความเฉลี ยวฉลาดรอบรู ้ ความมัน่ คงแน่ นอน ความเข้า ใจ และมี ความ
รั บ ผิ ด ชอบ 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. คุณลักษณะด้ ำนสั งคม (Sociability Traits) ประกอบด้วย การดู แลเอาใจใส่ มีความเห็นอก
เห็นใจ มีความเมตตาสงสาร การเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็ นมิตร การสื่ อสารอย่างเหมาะสม การไวต่อ
วัฒ นธรรมและมี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย 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. คุณลักษณะผู้นำที่มีประสิ ทธิภำพของผู้บริ หำรสตรี ในสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่ม
อำเซียน
1. คุ ณ ลั ก ษณะด้ ำ นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะทั่ ว ไป (General Personality Traits) ประกอบด้ว ย การ
แสดงออกอย่างเหมาะสมและมี ความมัน่ ใจในตนเอง การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่ อมตน) ความสุ ภาพ
อ่อนโยน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและน่าเชื่อถือไว้วางใจ ความกระตือรื อร้น ความอบอุ่น การมีอารมณ์ขนั
การปรับเปลี่ยนได้ไว มีทศั นคติบวก และความสุ ขุมเยือกเย็น Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009);
Zakaria (2014); Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)

10

2. คุ ณ ลั ก ษณะด้ ำ นควำมสั ม พั น ธ์ กั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำน (Task – related Traits) ประกอบด้ว ย
ความมุ่งมัน่ การตระหนักรู ้ ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครี ยด) ความกล้า ความยืดหยุ่น
และการปรั บตัว การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่และยินดี รับฟั ง การส่ งเสริ มสนับสนุ น มีความอดทนไม่ย่อท้อ
ความขยันขันแข็งและเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ ความมัน่ คงแน่นอน ความเข้าใจ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การริ เริ่ ม ความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ Dubrin (2013); Fook and
Sidhu (2009); Zakaria (2014); Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah
(2005); Low (2009)
3. คุณลักษณะด้ ำนสั งคม (Sociability Traits) ประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่ และมีความเห็น
อกเห็นใจมีความเมตตาสงสาร การเข้าถึงได้ง่ายและความเป็ นมิตร การให้ความเคารพ การสื่ อสารอย่าง
ประสิ ทธิ ภาพ และการไวต่อความรู ้สึก Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); Zakaria (2014); Salleh
and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)
1.3 วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน
2.เพื่อศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาตนเองสู่ ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่ตนบริ หารอยูใ่ ห้สอดคล้องกับบริ บท
อาเซียน
2. เป็ นข้อ เสนอแนะในการพัฒ นาผู ้บ ริ ห ารสตรี ข องสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน และก าหนด
แนวนโยบายในการบริ หารสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทอาเซี ยน
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดนิยามคาศัพท์เฉพาะสาหรับการวิจยั ครั้งนี้
1. ผู้บริ หำรสตรี ในสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซี ยน หมายถึง ผูอ้ านวยการ
หรื อ ครู ใหญ่ ส ตรี ข องสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานซึ่ งเป็ นผู ้ที่ มี คุ ณ วุฒิ เ หมาะสมได้รั บ การแนะน าจาก
นักวิชาการหรื อหน่วยงานต้นสังกัดว่าเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษาและเคยได้รับ
รางวัลจากการบริ หารสถานศึ กษาทั้งด้านคุ ณภาพสถานศึ กษาและรางวัลด้านวิชาการ ผูบ้ ริ หารสตรี
เหล่ า นั้น เป็ นผู บ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของประเทศไทย สาธารณรั ฐแห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
สหพันธรั ฐมาเลเซี ย ประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
2. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริ หำรสตรี ในสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซี ยน
หมายถึงคุ ณลักษณะที่ ผูอ้ านวยการหรื อครู ใหญ่สตรี มีน้ นั ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการสถานศึกษา ซึ่ ง
จ าแนกออกเป็ น 3 ด้ า นจากการศึ ก ษาจากแนวคิ ด Dubrin (2013) และAdeniyi W.O. ได้ แ ก่ ด้ า น
บุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits) ด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related
Traits) และด้านสังคม (Sociability Traits)
2.1 คุ ณลัก ษณะด้ ำ นบุ ค ลิก ภำพทั่ว ไป (General Personality Traits) ได้แก่ ประกอบด้วย มี
ความมัน่ ใจในตนเอง ความสุ ภาพอ่อนโยน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและน่าเชื่อถือไว้วางใจ การปรับเปลี่ยน
ได้ไว มองโลกในแง่ดี และการประนีประนอม
2.2 คุ ณ ลัก ษณะด้ ำ นควำมสั มพันธ์ กับ กำรปฏิ บั ติ งำน (Task – related Traits) ได้แก่ ความ
มุ่งมัน่ การตระหนักรู ้ตนเอง การควบคุ มอารมณ์ ความกล้า การยืดหยุ่น การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่และยินดี
รับฟั ง การสร้างแรงบันดาลใจและการส่ งเสริ มสนับสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อ ความขยันขันแข็งและ
เข้มแข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ ความมัน่ คงแน่นอน ความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบ
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2.3 คุณลักษณะด้ ำนสั งคม (Sociability Traits) ได้แก่ การดู แลเอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจ
มี ค วามเมตตาสงสาร การเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยและมี ค วามเป็ นมิ ต ร การสื่ อ สารอย่า งเหมาะสม การไวต่ อ
วัฒนธรรมและมีทศั นคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย
3. ผู้ช่วยผู้บริ หำรสตรี ในสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซี ยน หมายถึง ผูช้ ่ วย
ผูบ้ ริ หารสตรี หรื อรองผูบ้ ริ หารสตรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
4. คุณลักษณะผู้นำที่มีประสิ ทธิภำพ หมายถึง คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในการบริ หารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพซึ่งจาแนกออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
4.1 คุ ณ ลั ก ษณะด้ ำนบุ ค ลิ ก ภำพทั่ ว ไป (General Personality Traits) ประกอบด้ ว ย การ
แสดงออกเอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ ใจในตนเอง การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่อมตน) ความสุ ภาพ
อ่อนโยน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตและน่าเชื่อถือไว้วางใจ ความกระตือรื อร้น ความอบอุ่น การมีอารมณ์ขนั
การปรับเปลี่ยนได้ไว มีทศั นคติบวก และความสุ ขมุ เยือกเย็น
4.2 คุ ณลักษณะด้ ำ นควำมสั มพันธ์ กับ กำรปฏิบั ติงำน (Task – related Traits) ประกอบด้วย
ความมุ่งมัน่ การตระหนักรู ้ ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครี ยด) ความกล้า ความยืดหยุ่น
และการปรับตัว การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่และยินดี รับฟั ง การส่ งเสริ มสนับสนุ น มีความอดทนไม่ย่อท้อ/
ความขยันขันแข็งและเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ ความมัน่ คงแน่นอน ความเข้าใจ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง การริ เริ่ ม ความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ
4.3 คุณลักษณะด้ ำนสั งคม (Sociability Traits) ประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่ และมีความเห็น
อกเห็นใจมีความเมตตาสงสาร การเข้าถึงได้ง่ายและความเป็ นมิตร การให้ความเคารพ การสื่ อสารอย่าง
ประสิ ทธิ ภาพ และการไวต่อความรู ้สึก

