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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ได้จาแนกการศึกษาเป็ นเรื่ องๆ ดังนี้
เรื่ องที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผูน้ า
เรื่ องที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวกับผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี
เรื่ องที่ 3 ประชาคมอาเซี ยน และบริ บทของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซี ยน
เรื่ องที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
เรื่ องที่ 5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เรื่ องที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา
1.1 ความหมายของผู้นา และคุณลักษณะผู้นา
การศึกษาเรื่ องคุ ณลักษณะผูน้ าเริ่ มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทัง่ ถึ งปั จจุบนั ซึ่ งมี
ผูใ้ ห้คานิยามของคาว่า ผูน้ าไว้หลายคน เช่น Gardner, (1995 cited in J. Adler 1997 : p.173) กล่าวว่า ผูน้ า
คือผูท้ ี่มีอิทธิ พลทางความคิด พฤติกรรม หรื อความรู ้สึกของผูอ้ ื่น เช่นเดียวกับที่ Farsani และคณะ (2013
p.17) ให้นิยามของคาว่า ผูน้ า หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และชี้ทาง
ให้องค์ก ร ในขณะที่ Daft ศาสตราจารย์ มหาวิ ทยาลัย เคนเตอร์ บิ ล ท์ ให้ค านิ ย ามผูน้ าว่า “เป็ นผูท้ ี่ มี
ความสามารถในการสร้างอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นเพื่อบรรลุเป้ าหมาย (Daft, 2005) สอดคล้องกับ Kinicki and
Williams, (2006 cited in J. Lekganyane, 2006: p.240) ให้ ค วามหมายของผู น้ าว่า ผู น้ าคื อผู ท้ ี่ ส ามารถ
สร้ า งอิ ท ธิ พ ลต่ อ พนัก งานเพื่ อ ที่ จ ะได้ป ฎิ บ ัติ ง านไปตามเป้ า หมายขององค์ก ร Yulk (2006 cited in
Lunenburg 2011: p.1) นิ ยาม ผูน้ าว่า เป็ นผูท้ ี่สร้ างอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นเพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าต้องทาอะไร
ท าอย่า งไร และอานวยความสะดวกให้แก่ บุ ค ลากรแต่ ล ะคนเพื่ อให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ Northouse
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ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์ น มิชิแกน ให้นิยามของผูน้ าว่า ผูน้ าคือ บุคคลคนหนึ่งสร้างอิทธิ พล
ต่อกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ดังนั้น ผูน้ า คือ ผูท้ ี่สามารถสร้างอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่นให้เขาทราบว่า ต้องทาอะไร ทาอย่างไร และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
พจนานุ ก รม คอล์ลินส์ ภาษาอังกฤษ ให้ความหมายของ คุ ณลักษณะ (Characteristics) คื อ
ลักษณะหรื อคุณสมบัติที่โดดเด่นของบุคลากรหรื อสิ่ งของ (Collins Dictionary, 2003) ศาสตราจารย์ดร.
เบนนิส ประธานสถาบันผูน้ า มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น แคริ ฟอร์ เนียได้ให้ความหมายของคาว่า คุณลักษณะ
คือ ลักษณะโดดเด่นของบุคคล Zaccarro และ (2004, p.104) ให้ความหมายของคาว่า คุณลักษณะผูน้ าว่า
คุณลักษณะผูน้ า คือ ความสัมพันธ์ที่คงที่และบูรณาการเข้ากับคุณลักษณะของบุคคลที่เป็ นรู ปแบบของ
ผูน้ าที่ส่งผลต่อกลุ่มหรื อองค์กร
จากการให้นิยามคุณลักษณะผูน้ าของนักวิชาการสามารถสรุ ปได้ว่า คุณลักษณะผูน้ า หมายถึง
คุณลักษณะเด่นของผูน้ าที่สร้างอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นเพื่อให้บรรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายขององค์กร
1.2 แนวคิดและทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา
การศึกษาคุณลักษณะผูน้ าเริ่ มมีมาตั้งแต่กลางศวรรษที่ 19 ประมาณปี ค.ศ.1840 – 1890 ซึ่ งเป็ น
การศึกษาคุ ณลักษณะของผูน้ าที่ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิ ด (Born Leader) คุ ณลักษณะเหล่านั้นทาให้บุคคล
คนนั้นเหมาะที่จะเป็ นผูน้ า แนวคิดนี้เรี ยกว่า “ทฤษฎีมหาบุรุษ (The Great Man Theory)” (cited in Judge,
Piccolo and Kosalka, 2009) เป็ นคุณลักษณะเด่นที่ทาให้ผนู ้ าแตกต่างจากผูต้ าม ได้แก่ ความสู ง น้ าหนัก
กายภาพ นักวิชาการที่ศึกษาแนวคิดนี้ Thomas Carlyle เขียนหนังสื อเรื่ อง “On Heroes – Hero _ Worship
and the Heroic in History” ต่อมาในปี ค.ศ.1930 – 1940 ยังคงศึกษาตามแนวคิดเดิม คือ คุ ณลักษณะของ
ผูน้ าที่แตกต่างจากผูต้ าม คุณลักษณะเหล่านั้น ได้แก่ การมีความรับผิดชอบ มีสติปัญญา มีสัญชาตญาณ
และค่านิ ยมต่างๆ ที่ เหมาะเป็ นผูน้ า Gordon Allport นักจิ ตวิทยาชาวอเมริ กนั ระบุ คุณลักษณะผูน้ าไว้
18,000 คุณลักษณะ (leadership-central.com/leadership) ต่อมาการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าเริ่ มเสื่ อมความ
นิ ยมลง จนกระทัง่ ปลายศตวรรษที่ 20 มีนกั วิจยั ที่เริ่ มศึกษาเรื่ องคุ ณลักษณะผูน้ าอีกครั้งโดยการศึกษา
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ทฤษฎีคุณลักษณะผูน้ าแนวใหม่น้ ี เป็ นการศึกษาเรื่ องคุณลักษณะที่ทาให้ผูน้ าประสบความสาเร็ จ หรื อ
เป็ นคุณลักษณะผูน้ าที่ส่งผลต่อความมีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน (skillsyouneed.com)
การศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานนี้ ยงั คงได้รับความนิ ยม
อย่างต่อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บนั ปั จจุบนั นี้ มีผูศ้ ึกษาทฤษฎี คุณลักษณะผูน้ าในบริ บทต่างๆ คุ ณลักษณะใน
แนวคิ ด นี้ ระบุ ว่ า คุ ณ ลัก ษณะบางอย่ า งของผู ้น าสามารถพัฒ นาได้ การศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะผู ้น ามี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จขององค์กร หากทราบคุณลักษณะบางประการของผูน้ าก็สามารถบ่งบอกถึง
ความสาเร็ จขององค์กรนั้นๆได้
ในปี ค.ศ.1974 Stogdill ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะในครั้งแรกของเขาซึ่ งเป็ นการศึกษาผูน้ า
กับ สถานการณ์ ที่ หลากหลาย คุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ เ ขาพบ คื อ การมี ส ติ ปั ญ ญา
(intelligence) มี ค วามรอบรู ้ (knowledge) มี ความรั บ ผิด ชอบ (responsibility) ความซื่ อ สัต ย์ (honesty)
ความฉลาดในอารมณ์ (emotion intelligence) มี ท ัก ษะทางสั ง คม (social skill) และมี ค วามมั่น ใจใน
ตนเอง (self-confidence) ต่อมาราวปี ค.ศ.1980 Kouzes และ Posner สารวจผูจ้ ดั การ 1,500 คน พบว่า
คุณลักษณะ 4 ประการที่สาคัญต่อการเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ คือ ความซื่อสัตย์ (honesty) การมองไป
ข้างหน้า (forward thinking) มีแรงบันดาลใจ (inspiration) และมีสมรรถนะ (competency) ในปี ค.ศ.2011
Shirberg ศึกษาเรื่ อง “Practicing Leadership Principles and Applications” เขาพบคุณลักษณะทัว่ ไปของ
ผูน้ าคื อ การมี ส ติปั ญญาเฉลี ย วฉลาด (intelligence) มี ค วามมัน่ ใจในตนเอง (self-confidence) มี ความ
มุ่งมัน่ (passion) มีความซื่ อสัตย์ (honesty) และมีความสามารถในการเข้าสังคม (sociability) จะเห็นได้
ว่าคุณลักษณะผูน้ าที่นกั วิชาการโดยส่ วนใหญ่พบนั้นเป็ นคุณลักษณะที่คล้ายกัน
ต่อมา Yulk (2006 cited in Lunenburg 2011: p.1) ได้ทาการศึกษาวิจยั คุณลักษณะผูน้ าอีกพบว่า
มีคุณลักษณะของผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จ ได้แก่ ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ การตื่นตัว
ต่อสิ่ งแวดล้อมทางสังคม ความมุ่งมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จ การสร้างการมีส่วนร่ วม การพึ่งพาตนเอง
ได้ การสร้ า งอิ ท ธิ พ ลเหนื อผูอ้ ื่ น การอดทนต่ อความเครี ย ด ความมัน่ ใจในตนเอง ความเต็มใจที่ จะ
รับผิดชอบ มีความอดทน มีความกระตือรื อร้ น มีความเด็ดขาด กล้าแสดงออก อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ.
1994 Robbins (1994, cited in Feyerhem and Rice, 2002; p.347) พบคุณลักษณะ 6 ประการของผูน้ าซึ่ ง
แตกต่ า งจากผูท้ ี่ ไ ม่ ใ ช่ ผู น้ า ได้แ ก่ การมี แ รงขับ และความทะเยอทะยาน (drive and ambition) ความ
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ปรารถนาในการนาและการมีอิทธิพลเหนือผูอ้ ื่น (the desire to lead and influence others) ความมัน่ ใจใน
ตนเอง (self-confidence) ความเฉลี ย วฉลาด (intelligence) และมี ความรู ้ เ รื่ องเทคนิ ค ที่ เกี่ ย วกับ งานที่
รับผิดชอบ (in – depth technical knowledge related to their areas of responsibility)
ในปี ค.ศ.1990 Bass และ Stogdill (1990 cited in Daft; p.36) ได้เขี ยนหนังสื อคู่มือผูน้ า: ทฤษฎี
งานวิจยั และการประยุกต์การบริ หารจัดการ ผลการวิจยั ระบุคุณลักษณะผูน้ าไว้ 6 ประการ คือ
1. บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ (Personal Characteristics) ประกอบด้ ว ย พละก าลั ง (energy) ความ
ทะเยอทะยาน (passion) สุ ขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (physical stamina)
2. การมีสติปัญญาและความสามารถ (intelligence and ability) ประกอบด้วย การมีสติปัญญา
(intelligence) ความสามารถในการรั บ รู ้ (cognitive ability) ความรู ้ (knowledge) การมี ดุ ล พิ นิ จ
(judgment) และความเด็ดขาด (decisiveness)
3. บุคลิกภาพ (personality) ประกอบด้วย การมองโลกในแง่ดี (optimism) ความมัน่ ใจในตนเอง
(self-confidence) ความซื่ อ สัตย์สุ จริ ต (honesty and integrity) ความกระตื อ รื อร้ น (enthusiasm) การมี
บารมี (charisma) ความปรารถนาที่ จ ะเป็ นผู ้ น า (desire to lead) และความเป็ นตั ว ของตั ว เอง
(independence)
4. คุณลักษณะทางสังคม (social characteristics) ประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าสังคม
(sociability) ทัก ษะการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ (interpersonal skills) การให้ ค วามร่ วมมื อ (cooperativeness)
ความสามารถในการขอความร่ วมมื อ (ability to enlist cooperation) มีไหวพริ บ (tact) และมีศิลปะใน
การพูด (diplomacy)
5. คุณลักษณะที่สัมพันธ์กบั งาน (Work – related characteristics) ประกอบด้วย แรงขับ (drive)
ความปรารถนาที่ จะปฏิ บ ตั ิ ง านให้ ดียิ่ง ขึ้ น (desire to excel) ความรั บผิดชอบในการท างานให้บรรลุ
เป้ าหมาย (responsibility in pursuit of goals) การไม่ ย่อท้อต่ ออุ ปสรรค (persistence against obstacles)
และความมุ่งมัน่ (tenacity)
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6. ภูมิหลังทางสังคม (social background) ประกอบด้วย การศึกษา (education) และสถานภาพ
ทางสังคม (Social status)
Mumford, Zaccaro, Harding, Fleishman and Reiter – Palmon, (1993); Mumford, Zaccaro,
Harding, Jacobs, และ Fleishman (2000) จาแนกคุณลักษณะผูน้ าออกเป็ น
1. ความสามารถในการรับรู ้ (cognitive abilities) จาแนกออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความ
เฉลี ย วฉลาด (general intelligence) และความสามารถในการคิ ด สร้ า งสรรค์ (creative thinking
capacities)
2. บุค ลิ กภาพ (personality) จาแนกเป็ นองค์ประกอบย่อยได้แก่ การแสดงออกอย่างเปิ ดเผย
(extraversion) การมี จิ ต ส านึ ก (conscientiousness) ความมั่น คงในอารมณ์ (emotional stability) การ
เปิ ดรับประสบการณ์ (openness) และการประนีประนอม (agreeableness)
3. แรงจูงใจและความต้องการ (Motives and needs) จาแนกออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ได้แก่
ความต้อ งการในอ านาจ (need of power) ความต้อ งการความส าเร็ จ (need for achievement) และ
แรงจูงใจในการนาผูอ้ ื่น (motivation to lead)
4. ความสามารถในการเข้าสังคม (social capacity) จาแนกออกเป็ นองค์ประกอบย่อย ได้แก่ การ
ตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) ความฉลาดในการสมาคม (social intelligence) และความฉลาดใน
อารมณ์ (emotional intelligence)
5. ทัก ษะการแก้ปั ญหา (problem – solving skills) จาแนกออกเป็ นองค์ป ระกอบย่อย ได้แก่
เข้า ใจโครงสร้ า งของปั ญ หา (problem construction) การจัด การปั ญ หา (solution generation) การ
ตระหนักรู ้ปัญหา (metacognition)
6. ความรู ้แฝง (tacit knowledge) ที่อยู่ในตัวคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่ อ ค่านิ ยม) อยู่ในสมอง
(เหตุผล) และอยูใ่ นมือ และส่ วนอื่นๆ ของร่ างกาย (ทักษะในการปฏิบตั ิงาน)
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ต่ อ มาปี ค.ศ.2013 Dubrin (2013 : p.80 – 84) ศึ ก ษาเรื่ องคุ ณ ลั ก ษณะผู ้ น า และจ าแนก
บุ ค ลิ ก ลัก ษณะผูน้ า ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ บุ ค ลิ ก ลัก ษณะทัว่ ไป (General Personality Traits) และ
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กบั งาน (Task – related Traits)
1. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะทั่ว ไป (General Personality Traits) คื อ บุ ค ลิ ก ลัก ษณะที่ สั ง เกตเห็ น ได้ท้ ัง
บริ บทภายในและภายนอกของการทางาน บุคลิ กลักษณะทัว่ ไปสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จ และความพึง
พอใจในการทางานและชีวติ ส่ วนตัว ซึ่ งประกอบด้วย ความมัน่ ใจในตนเอง (self – confidence) การอ่อน
น้อมถ่ อมตน (humility) การสร้ างความไว้วางใจ (trustworthy) การเปิ ดเผยตนเอง (extraversion) การ
แสดงออกอย่างเปิ ดเผยหรื อเหมาะสม (assertiveness) ความกระตือรื อร้น (enthusiasm) การมองโลกใน
แง่ดี (optimistic) และความอบอุ่น (warm)
2. คุ ณ ลัก ษณะที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ งาน (Task –related Traits) เป็ นคุ ณ ลัก ษณะด้า นบุ ค ลิ ก ภาพที่
แน่นอนของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพก่อให้เกิ ดความสาเร็ จในการทางาน ซึ่ งประกอบด้วย ความมุ่งมัน่ ใน
การทางาน (passion for the work) ความฉลาดในอารมณ์ (emotional intelligence) ความยืดหยุ่นในการ
ทางาน (flexibility and adaptability) การควบคุมอานาจภายใน (internal locus of control) และความกล้า
(courage)
จากการศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจยั ต่างๆข้างต้นสามารถสรุ ปความเป็ นมาใน
การศึกษาคุณลักษณะผูน้ าได้ดงั นี้ คือ การศึกษาคุณลักษณะผูน้ าในช่วงแรกที่นกั วิชาการศึกษานั้นเป็ น
การศึกษาคุณลักษณะผูน้ าที่แตกต่างจากผูต้ าม และเป็ นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่กาเนิด ต่อมา การศึกษา
คุ ณ ลัก ษณะผู น้ าเปลี่ ย นเป็ นการศึ ก ษาคุ ณลัก ษณะผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และคุ ณลัก ษณะเหล่ า นั้น
สามารถพัฒนาได้ แต่ คุณลักษณะที่ ระบุ ในขณะนั้นเป็ นคุ ณลัก ษณะของเพศชาย เนื่ องจากผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารในช่ วงแรกๆ เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ งและมี ค วามคิ ดว่า ผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพต้องมี
คุ ณ ลัก ษณะแบบผู ้น าชายจึ ง ได้รั บ การยอมรั บ จากสั ง คม นอกจากนี้ ยัง มี ค วามเชื่ อ ว่ า ผู ้น าหญิ ง มี
ความสามารถไม่ เท่ า กับ ผูน้ าชาย ไม่ เหมาะที่ จะเป็ นผูน้ าเท่ า กับ เพศชาย การศึ ก ษาคุ ณลัก ษณะผูน้ า
เปลี่ยนไปเมื่อมีผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นสตรี เพิ่มมากขึ้นจึงมีการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าสตรี หรื อผูบ้ ริ หาร
สตรี ที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นที่ยอมรับในองค์กรและสังคม
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เรื่ องที่ 2 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับผู้นาหรื อผู้บริหารสตรี
2.1 การยอมรับสตรีในฐานะผู้นาหรื อผู้บริหาร
ในอดี ต ผู ้น าเป็ นชายไม่ ว่ า จะเป็ นผู ้น าประเทศหรื อ ผู ้น าองค์ ก รต่ า งๆ ต่ อ มามี ผู ้ห ญิ ง ที่ มี
ความสามารถเข้ามาดารงตาแหน่งผูน้ าระดับประเทศหรื อองค์กรต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น นางอินทิรา คานที
นางมาร์ กาเร็ ต เทรเชอร์ นางเมกาวาตี ซู การ์ โนบุตรี นางคอราซอน อาคีโน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นางอองซาน ซู จี นางโอฟรา วินเฟอร์ นางอินทรา นู ยี ฯลฯ แต่กว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะก้าวขึ้นมาดารง
ตาแหน่งผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้น้ นั บางคนต้องฝ่ าฟั นอุปสรรคมากมาย หรื อต้องมีความสามารถ
เป็ นที่ ยอมรั บ เหตุที่กล่ าวเช่ นนั้นเพราะมีการศึกษาต่างๆ ที่ ระบุว่าในสังคมหรื อองค์กรหลายองค์กร
ยอมรับสตรี ในฐานะผูน้ าน้อยกว่าการยอมรับบุรุษ ซึ่ งสอดคล้องกับบทความ ผูน้ าหญิง ที่กล่าวว่า คน
ส่ วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงผูน้ าหรื อหัวหน้างาน ไม่วา่ จะเป็ นองค์กร หรื อหน่วยงานใดก็มกั จะคิดถึงเพศชาย
มากว่าเพศหญิงเพราะเพศชายมีความเป็ นผูน้ าและเด็ดเดี่ยวมากกว่า นอกจากนี้ คนส่ วนใหญ่ยงั มีความ
เชื่อแบบเดิมๆ ที่วา่ ผูท้ ี่ทาหน้าที่ผนู ้ าได้มีประสิ ทธิ ภาพ คือ ผูน้ าชาย ความเชื่อเหล่านี้ทาให้สตรี หลายคน
ขาดโอกาสในการเป็ นผู น้ า และผู น้ าสตรี ที่ มี โ อกาสได้เ ป็ นผู ้น าเผชิ ญ กับ ทัศ นคติ ด้า นลบในการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับชาย แม้วา่ สตรี อาจปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับชายหรื ออาจจะมีประสิ ทธิ ภาพ
กว่าชาย ดังนั้น แม้ว่าสตรี จะมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานสู งก็ตาม การยอมรับสตรี ในฐานะผูน้ า
หรื อผูบ้ ริ หารเป็ นเรื่ องยาก เหตุผลประการหนึ่ งที่ มีสตรี เพียงไม่กี่คนได้เข้ามาดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร
เนื่ องมาจากการกี ดกันทางเพศ (Chilwniak, 1997 cite in Growe and Montgomery, 1999, p.2) ผูห้ ญิงยัง
มีอุปสรรคหลายประการในการเป็ นผูน้ า เช่น ขาดการให้การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารอื่นๆให้เป็ นผูน้ า ไม่
มีแบบอย่างที่ดีในการเป็ นผูน้ า มีความเชื่ อว่าผูห้ ญิงมีคุณภาพน้อยกว่าชาย ผูห้ ญิงเผชิ ญกับความลาบาก
ในการที่จะต้องรับผิดชอบทั้งครอบครัวและงาน และยังขาดแรงจูงใจในการเป็ นผูน้ าอีกด้วย การขาด
แรงจูงใจในการเป็ นผูน้ า (Funk, 2005, 26) เนื่องมาจากการสังคมไม่ค่อยยอมรับผูห้ ญิงในฐานะผูน้ าหรื อ
การกีดกันทางเพศ
สังคมอาเซี ยนผูห้ ญิงมีขอ้ จากัดในการดาเนิ นชี วิต สิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงออก รวมทั้งการ
ยอมรับให้เป็ นผูน้ าในสังคม หรื อหัวหน้าในองค์กรเพียงเพราะพวกเขาเป็ นผูห้ ญิงเท่านั้น มีกาแพงกั้น
ความเสมอภาคจากผูช้ ายโดยเฉพาะสังคมการทางาน ในบริ ษทั บางแห่ งที่ผูห้ ญิงหลายคนมักถู กกีดกัน
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ไม่ให้ได้รับตาแหน่งระดับสู ง กาแพงนั้นเป็ นเสมือนเพดานกระจกใสบางๆ (จอบดีบีดอทคอม) สอนให้
เชื่ อว่าลักษณะความเป็ นเพศชายมีคุณค่ามากกว่าความเป็ นเพศหญิง เช่ น การตัดสิ นว่าบุคคลที่จะเป็ น
ผูน้ าที่ดีประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งมีลกั ษณะความเป็ นชายในตัว เช่น พูดเสี ยงดัง ชอบนา มีอิทธิ พลจูงใจ
ผูอ้ ื่น กล้าใช้อานาจกับผูอ้ ื่น กล้าได้กล้าเสี ย เด็ดเดี่ยว คุณลักษณะความเป็ นหญิง เช่น การรับฟังผูอ้ ื่น การ
ประนี ประนอม ความอ่อนโยน การดู แลเอาใจใส่ และความละเอียดอ่อน มักไม่ได้รับการยกย่องและ
เห็นว่าไม่ใช่คุณลักษณะของการเป็ นผูน้ าที่ดีจึงทาให้หญิงจานวนมากพยายามพัฒนาคุณลักษณะความ
เป็ นเพศชายขึ้นมาภายในตนเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผูน้ า (อวยพร เขื่อนแก้ว, 2014)
การกี ดกันทางเพศที่ เรี ย กว่า “เพดานแก้ว (Glass Ceiling)” มี อยู่ในหลายสัง คม หลายคนยัง
ต้องการให้ชายเป็ นผูน้ า และไม่แน่ ใจในความสามารถของสตรี จากการศึกษาของ Hollander (1992)
และ Powell (1993, cited in Eagly, Karau, & Mona G, : Makhijani, 1995, p.125) กล่าวว่า ผูน้ าสตรี และ
ผูน้ าชายเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานเท่ากัน แม้ว่าจะอยู่ในองค์กรที่ มีความโน้มเอี ยง
Powell และ Buttafield (1994 cited in Eagly, Karau & Mona G, : Makhijani, 1995, p.127) กล่าวว่า สตรี
บางคนไม่ใส่ ใจกับการถู กกี ดกันหรื อที่เรี ยกว่า เพดานแก้ว สมัครเข้ามาเป็ นผูน้ า แต่มีจานวนไม่มาก
เท่ากับชายเพราะกว่าจะเป็ นผูน้ าที่ได้รับการยอมรับ ผูน้ าสตรี ผูน้ ้ นั ต้องมีความสามารถเป็ น 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” เกี่ยวกับความลาเอียงทางเพศ สตรี ตอ้ งปฏิบตั ิงานอย่างหนักเพื่อให้องค์กรยอมรับ
ความสามารถ นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับ Owen (1986, cited in Dorn, O’Rourke and Papalewis, p.3)
ศึกษาเรื่ อง ผูน้ าสตรี ในมหาวิทยาลัย พบว่า สตรี ตอ้ งดิ้นร้นอย่างมากในการทาให้องค์กรยอมรับในฐานะ
ผูน้ า เช่นเดียวกับ Beverly J. Irby (1995, p.9) ศึกษาเรื่ อง “Constructing a Feminist – Inclusive theory of
leadership” พบว่า ผูน้ าสตรี ตอ้ งทางานหนักกว่าผูน้ าชาย ผูน้ าสตรี อาจต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเองใน
การปฏิบตั ิงานในฐานะผูน้ า
การยอมรับสตรี ในฐานะผูบ้ ริ หารของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน จากการจัดอันดับความเท่าเทียม
ทางเพศของ World Economic Forum, 2015 พบว่า สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ อยูใ่ นอันดับที่ 7 สาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว อันดับที่ 52 สาธารณรัฐสิ งคโปร์ อันดับที่ 54 ประเทศไทย อันดับที่ 60
สาธารณรั ฐสัง คมนิ ย มเวีย ดนาม อันดับที่ 83 ประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม อันดับที่ 88 สาธารณรั ฐ
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อินโดนี เซี ย ดันดับที่ 92 ราชอาณาจักรกัมพูชา อันดับที่ 109 และสหพันธรัฐมาเลเซี ย อันดับที่ 111 และ
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ไม่มีขอ้ มูล ซึ่ งจากข้อมูลนี้ ช้ ีให้เห็นว่า สตรี และชายไม่มีความเท่าเทียม
ทางเพศ จานวนสตรี ที่เป็ นผูน้ ายังมีนอ้ ยอาจเป็ นเพราะวัฒนธรรมของอาเซี ยนที่ค่อนข้างให้ความสาคัญ
กับ ชายในฐานะผูน้ าครอบครั ว และรวมไปถึ ง การหารายได้ ดู แลครอบครั ว สตรี อยู่ในฐานะผูด้ ู แล
ครอบครัว เนื่ องจากอาชีพส่ วนใหญ่ในอาเซี ยนคือ การทาเกษตรกรรม วัฒนธรรมการให้ความสาคัญกับ
ชายสะท้อนให้เห็ นได้จากค่านิ ยมความเชื่ อของบางประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เช่ น บทความเรื่ อง “โลก
ทัศน์ของลาวจากภาษิต” ระบุว่า สังคมในสมัยก่อนสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กาหนด
บทบาทหน้าที่ในสังคมให้มีความแตกต่างระหว่างชายหญิง โดยเน้นให้ผชู ้ ายเป็ นผูน้ า (โลกทัศน์คนลาว
จากภาษิต ดร.สุ ภาพร คงศิริรัตน์) ในขณะที่สังคมไทยให้ความสาคัญแก่เพศชายในการเป็ นผูน้ า จะพบ
ได้ในวัฒนธรรมไทยจากสานวนไทยที่กล่าวว่า “ชายคือช้างเท้าหน้า หญิงคือช้างเท้าหลัง ” สังคมไทย
สมัยก่อนผูช้ ายเป็ นใหญ่ ผูห้ ญิงถู กกาหนดให้เป็ นผูต้ ามที่ดี (โลกทัศน์คนไทยจากภาษิต วรารัชต์ มหา
มนตรี ) สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย ก็ ไ ม่ ต่ า งจากประเทศอื่ น ๆ ในอาเซี ย น จากบทความโลกทัศ น์ ค น
อิ น โดนี เ ซี ย ระบุ ว่า สาธารณรั ฐ อิ นโดนี เ ซี ย ได้ตี ก รอบให้ เพศหญิ ง ต้อ งมี ห น้า ที่ และลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ผู ้ห ญิ ง เมื่ อ ถึ ง วัย อัน ควรต้อ งมี ค รอบครั ว ต้อ งส ารวม และไม่ อ อกนอกบ้า น ในขณะที่
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ จากข้อมูลบทความโลกทัศน์คนพม่าจากภาษิต ระบุวา่ ชาวเมียนมาร์ ให้
สิ ทธิ พิเศษกับเพศชายเหนื อเพศหญิงในทุกสถานภาพ ไม่ว่าจะเป็ นสามีหรื อบุตรชายก็ตาม สามีตอ้ งมี
อานาจเหนื อภรรยา บุตรชายมีคุณค่ามากกว่าบุตรสาว (โลกทัศน์คนพม่าจากภาษิต ศิรพัชร์ ฌานเชาว์
วรรธน์ 2014)
สถานการณ์ ก ารกี ด กัน ทางเพศลดน้ อ ยลงท าให้ พ บว่ า ผู ้บ ริ ห ารสตรี มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น
สอดคล้องกับ McCracken, (2000, cited in Phondej and Yousapronpaiboon, 2015, p.247) กล่าวว่า โลก
เปลี่ยน ปั จจุบนั สตรี มีสิทธิ มีเสี ยงมากขึ้นแต่ก็เผชิ ญกับความท้าทายมากกว่าเมื่อก่อน สตรี มีโอกาสเป็ น
ผูบ้ ริ หารเพิ่มมากขึ้น และเป็ นผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ภาวะที่ทนั สมัย แต่ทว่าผูบ้ ริ หารสตรี ควร
มี ล ัก ษณะใดจึ ง เป็ นผู ้น าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการขององค์ ก รสมัย ใหม่
โดยเฉพาะองค์กรที่เป็ นสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่ยงั คงมี
ความโน้มเอียงทางเพศ
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2.2 ความเป็ นมาของการศึกษาคุณลักษณะผู้นาหรื อผู้บริหารสตรี
Davidhizer และ Cramer (2000); Standford et al. (1995); Valentine และ Godkin (2000) กล่าว
ว่า สตรี มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจชาติในการมีส่วนร่ วมในองค์กรและเป็ นเจ้าของธุ รกิจ และมีบทบาท
สาคัญต่อสังคมจนกระทัง่ ศตวรรษที่ 21 จึงมีการศึกษาถึงความแตกต่างของชายและหญิงในการเป็ นผูน้ า
Bem (1994); Gray (1989, 1993) ศึกษาเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะผูน้ าชายและหญิงพบว่า ผูน้ าชายมีลกั ษณะ
ก้าวร้าว พึ่งตนเอง มีความมัน่ ใจ แน่วแน่ กล้าแสดงออก ทะเยอทะยาน ฉวยโอกาส ในขณะที่ผนู ้ าหญิงมี
ลักษณะเจ้าอารมณ์ อ่อนไหว เข้าใจยาก มีสัญชาตญาณ อบอุ่น ช่างพูด สุ ภาพ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
รู ้จกั กาลเทศะ ไม่ด้ือรัน ในปี ค.ศ.1990 Rigg และ Sparow (1994) กล่าวว่า ผูน้ าหญิงเน้นการทางานเป็ น
ทีม Rosener (1990) ระบุว่า ผูน้ าหญิงสร้ างปฏิ สัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูห้ ญิงสร้ าง
การมีส่วนร่ วม แบ่งปั นอานาจ
ในปี ค.ศ.2004 Funk ศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องอาชี พ กับ บุ ค ลัก ษณะ และรู ป แบบผูน้ าพบว่า
คุณลักษณะของศึกษานิ เทศสตรี คือ ความกล้า การดู แลเอาใจใส่ การสร้างสรรค์ มีความมัน่ ใจ ซื่ อสัตย์
มีสัญชาตญาณ รอบรู ้ มีความรับผิดชอบ ยอมรับความเสี่ ยง การไว้วางใจ การมอบหมายงาน ขยันขันแข็ง
การคิดใคร่ ครวญ นอกจากนี้จากการศึกษาของ Florence U. และ Getrude N. (2005) พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี
มีแรงขับมากกว่าชาย เต็มใจรับความเสี่ ยง แสดงออกอย่างเหมาะสม มีความยืดหยุน่ เข้าถึงได้ง่าย มุ่งมัน่
ให้งานสาเร็ จและเข้าสังคมได้ดี ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องมากกว่าผูน้ าชายเนื่องจากผูน้ าหญิงจะรับ
ข้อมูลจากรอบด้าน (Florence T. and Getrude N., 2005, 959 – 963)
จากการศึกษาของนักวิชาการหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าหญิงแสดงให้เห็นว่าผูน้ า
หญิ ง มี คุ ณ ลัก ษณะบางประการที่ แ ตกต่ า งจากผู น้ าชาย แต่ นัก วิ ช าการบางคนกล่ า วว่ า ผู ้น าชายมี
ประสิ ทธิ ภ าพกว่ า ผู ้น าสตรี ในขณะที่ นั ก วิ ช าการบางคนกล่ า วว่ า ทั้ง ผู ้น าสตรี และผู ้น าชายมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากัน เช่ นที่ Hollander, (1992); และ Powell (1993) กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ าสตรี และ
ผูน้ าชายต่างก็เป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพแม้วา่ จะอยู่ในองค์กรที่มีความชอบในตัวหญิงและชายแตกต่าง
กันก็ตาม การศึกษาเรื่ องผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพมีอย่างต่อเนื่ อง เหตุใดสังคมจึงตั้งคาถามถึงประสิ ทธิ ภาพ
ในการเป็ นผูน้ าของชายเละหญิง นัน่ เป็ นเพราะสังคมยังมีความเชื่ อว่าชายเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพแต่
ไม่มนั่ ใจในตัวสตรี วา่ จะเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพได้หรื อไม่ จึงมีการศึกษาเรื่ องคุณลักษณะผูน้ าสตรี
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เรื่ องที่ 3 ประชาคมอาเซียน และบริบทประเทศต่ างๆ ในกลุ่มอาเซียน
3.1 ความหมายและความสาคัญของประชาคมอาเซียน
“ประชาคมอาเซี ยน” เป็ นเป้ าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน เพื่อเพิ่มอานาจ
ต่ อ รองและขี ด ความสามารถการแข่ ง ขัน ของอาเซี ย นในเวที ร ะหว่า งประเทศในทุ ก ด้า น รวมถึ ง
ความสามารถในการรับมือกับปั ญหาใหม่ๆในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซี ยน เช่น ภาวะ
โลกร้ อน การก่ อการร้ าย หรื อกล่ าวอี ก นัยหนึ่ ง คื อ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน คื อการทาให้ป ระเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นเป็ น “ครอบครั วเดี ยวกัน” ที่ มีค วามแข็ง แกร่ ง และมี ภูมิ ตา้ นทานที่ ดี โดยสมาชิ ก ใน
ครอบครัวมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ปลอดภัย และสามารถทามาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึ้น
แรงผลักดันที่สาคัญที่ทาให้ผนู ้ าประเทศสมาชิ กอาเซี ยนตกลงกันจัดตั้งประชาคมอาเซี ยน อัน
ถือเป็ นการปรับ ตัวครั้ งใหญ่และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซี ยน คื อ สภาพแวดล้อมระหว่าง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ทาให้อาเซี ยนต้องเผชิญกับความท้า
ทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ภาวะ
โลกร้อน และความเสี่ ยงที่อาเซี ยนอาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กบั ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะ
จีนและอินเดียซึ่ งมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด (aec.kapook.com)
3.2 ความเป็ นมาประชาคมอาเซียน
อาเซี ย น หรื อ ประชาคมประชาชาติ แห่ ง เอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations – ASEAN) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ นโดยปฏิ ญ ญากรุ งเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่ อ วัน ที่ 8
สิ งหาคม พ.ศ.2510 โดยมีสมาชิกผูก้ ่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ และประเทศไทย ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็ นสมาชิ กเพิ่มเติม ได้แก่ ประเทศ
บรู ไนดารุ ส ซาลาม สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา ตามลาดับ ทาให้อาเซี ยนมีสมาชิ กครบ 10
ประเทศ ในยุคแห่ งการเผชิ ญหน้าทางการเมืองในเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้บนความแตกต่างทางเชื้ อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ และมีนโยบายแข่งขันในการผลิต การส่ งออก การตลาด การหา
แหล่ ง ทุ นและเทคโนโลยี ท าให้ก ารเจริ ญเติ บ โตขององค์ก รเป็ นไปอย่า งช้าๆ ปฏิ ญญาอาเซี ย นหรื อ
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ปฏิญญากรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นปฏิญญาในการก่อตั้งอาเซี ยนได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการรวมตัวกันว่า เร่ งรัด
ความเจริ ญก้าวหน้าทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาพโดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างกัน
ส่ งเสริ มพื้นฐานและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดหลักยุติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎบัติสหประชาชาติ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน ในด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม วิช าการ วิท ยาศาสตร์ และการบริ หารช่ วยเหลื อกันอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นในด้า น
เกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม การขยายการค้า การศึ กษา ปั ญหาการค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ การ
ปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวก การขนส่ งและคมนาคม และการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชน ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของเอเซี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ รั ก ษาความร่ ว มมื อ ที่ ใ กล้ชิ ด และเป็ น
ประโยชน์กบั องค์การระหว่างประเทศและภูมิภาคที่มีวตั ถุประสงค์คล้ายคลึงกัน และหาแนวทางร่ วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น
ในช่ วง 10 ปี แรกหลังการก่อตั้งอาเซี ยนให้ความสาคัญต่อการจัดทากรอบงานอย่างๆ กว้างๆ
และยืดหยุน่ ได้เพื่อให้สอดรับความคิดเป็ นอันหลากหลายของสมาชิก และเพื่อให้เป็ นรากฐานอันมัน่ คง
ส าหรั บ จุ ด มุ่ ง หมายร่ ว มกัน ต่ อไป ดัง นั้นแม้ว่า จะไม่ ค่ อ ยมี ผ ลส าเร็ จเป็ นรู ป ธรรมมากนัก แต่ ก็ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการสานสัมพันธ์ในการทางานร่ วมกันระหว่างรัฐบาลอาเซี ยน ทาให้เกิ ดค่านิ ยมที่ดี และ
วางรากฐานความสาเร็ จในอนาคต ทิศทางในการดาเนิ นงานของอาเซี ยนเริ่ มชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ.2520
เมื่อผูน้ าอาเซี ยนประชุมสุ ดยอดครั้งแรก ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้ลงนามในปฏิญญา
สมานฉันท์อาเซี ยน (Declaration of ASEAN Concord) และสนธิ สัญญาไมตรี และความร่ วมมือในเอเซี ย
ตะวันออกเฉี ย งใต้ (Treaty of Amity and cooperation in Southeast Asia : TAC) ซึ่ ง ขยายความร่ วมมื อ
ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นไปอย่ า งกว้า งขวางครอบคลุ ม ถึ ง ความร่ ว มมื อ ด้า นโภคภัณ ฑ์ พ้ื น ฐาน
โดยเฉพาะอาหารและพลังงาน การจัดตั้งอุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ การขยายการค้าระหว่างประเทศ
สมาชิก การจัดตั้งระบบสิ ทธิ พิเศษทางการค้าระยะยาว การปรับปรุ งการเข้าสู่ ตลาดนอกอาเซี ยนและการ
แก้ไขปั ญหาโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศและประเด็นเศรษฐกิจโลกอื่นๆ
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3.3 เสาหลักประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซี ย น แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประชาคมย่อ ยๆเปรี ย บเสมื อ น 3 เสาหลัก ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ ง
สัมพันธ์กนั ได้แก่
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซี ยน (ASEAN Political and Security Commuity –
APSC)
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน ถื อว่าเป็ นเสาหลักที่สาคัญอย่างหนึ่ งในการสร้ าง
ประชาคมอาเซี ยน โดยมีเป้ าหมายคือ ทาให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนนั้น เป็ นสังคมที่มีความไว้วางใจซึ่ ง
กันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้นในชีวติ และทรัพย์สิน อันเป็ นพื้นฐานที่
ส่ งเสริ มการพัฒนาด้านต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ด้าน คือ
1.1 สร้ า งค่ า นิ ย มและแนวปฏิ บ ัติ ร่ ว มกัน ของอาเซี ย นในด้า นต่ า งๆ ครอบคลุ ม ถึ ง
กิ จกรรมต่างๆ ที่ จะร่ วมกันทาเพื่อสร้ างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ที่
แตกต่ า งของประเทศสมาชิ ก ส่ ง เสริ ม พัฒนาการทางการเมื องไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน เช่ น หลัก การ
ประชาธิ ปไตย การส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน การสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของภาคประชา
สังคม การต่อต้านการทุจริ ต การส่ งเสริ มหลักนิ ติธรรมและธรรมาภิบาล การไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ เป็ น
ต้น
1.2 ส่ ง เสริ ม ความสงบสุ ข และรั บ ผิดชอบร่ วมกัน ในการรั ก ษาความมัน่ คงส าหรั บ
ประชาชนที่ครอบคลุ มในทุ กด้านครอบคลุ มความร่ วมมื อ เพื่อเสริ มความมัน่ คงในรู ปแบบเดิ ม และ
มาตรการสร้ างความไว้เนื้ อเชื่ อใจและการระงับข้อพิพาทโดยสันติ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันสงครามและให้
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุ ขโดยไม่มีความหวาดระแวง อี กทั้งเป็ นการขยายความ
ร่ วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุ กคามรู ปแบบใหม่ เช่ น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
อาทิ ยาเสพติ ด การค้ามนุ ษย์ตลอดจนการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อป้ องกันและจัดการภัยพิบตั ิ และภัย
ธรรมชาติ
1.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาคมอาเซี ย นมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น และสร้ า งสรรค์ก ับ
ประชาคมโลก โดยให้อาเซี ยนมี บทบาทนาในภู มิภาค มี พลวัตและปฏิ สัมพันธ์ กบั โลกภายนอก เพื่อ

26

เสริ มสร้ างบทบาทของอาเซี ยนในความร่ วมมื อระดับภู มิภาค เช่ น กรอบอาเซี ยน + 3 กับประเทศจีน
ประเทศญี่ ปุ่น สาธารณรั ฐ เกาหลี (เกาหลี ใ ต้) และการประชุ ม สุ ด ยอดเอเซี ย ตะวัน ออก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่นสหประชาชาติ
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community – AEC)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้อาเซี ยนมี ตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวกันและมีการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า
บริ การ การลงทุ น เงิ นทุ น และแรงงานฝี มื ออย่างเสรี อาเซี ยนได้จดั ทาแผนงาน การจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นแผนงานบูรณาการการดาเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ 4
ด้าน ได้แก่
2.1 การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะมี
การเคลื่ อนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน และแรงงานฝี มืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงิ นทุนอย่างเสรี
มากขึ้น
2.2 การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย นโดยให้
ความสาคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่ วยส่ งเสริ มการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ เช่ น นโยบายการแข่งขัน
การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค สิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
(การเงิน การขนส่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)
2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และการเสริ มสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆ
2.4 การบู รณาการเข้ากับเศรษฐกิ จโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิ จของ
อาเซี ยนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
3. ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
กลุ่มอาเซี ยนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน
เพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู ้สึกเป็ นหนึ่ ง
เดี ยวกันโดยเน้นการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิ กในด้านความเชื่ อมโยงทาง
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ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคร่ วมกัน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับ
การเป็ นประชาคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนได้จดั ทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ยน ประกอบด้วยความร่ วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่
3.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development)
3.2 การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3.3 สิ ทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)
3.4 ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม Ensuring Environmental Sustainability)
3.5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (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)
ความเป็ นมาของการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภายหลังที่การดาเนิ นการไปสู่ การจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซี ยนหรื ออาฟตาได้บรรลุเป้ าหมายใน
ปี 2546 อาเซี ยนยังคงให้ความสาคัญในการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง
ที่ประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ณ ราชอาณากัมพูชา
ได้เห็ นชอบให้อาเซี ยนกาหนดทิศทางการดาเนิ นงานเพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community : AEC) ซึ่ งมี ล ั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ ยุ โ รป (European
Economic Community : EEC) ในระยะแรกเริ่ มเพื่อดาเนินการตามมติดงั กล่าวของผูน้ าอาเซียน รัฐมนตรี
อาเซี ยน (AEM) ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้างบริ ษทั McKinsey ทาการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซี ยน (ASEAN Competitiveness Study) ซึ่ งผลการศึกษาได้เสนอแนะให้อาเซี ยน
เร่ งรัดการรวมกลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริ การที่มีศกั ยภาพของอาเซี ยนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้าน
สิ น ค้า อุ ป โภค/บริ โ ภคซึ่ งเป็ นอุ ต สาหกรรม/ที่ อ าเซี ย นมี ก ารค้า ระหว่ า งกัน ในอาเซี ย นสู ง สุ ด และ
อุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มี สั ด ส่ ว นการส่ ง ออกสู ง สุ ด ของอาเซี ย น ใน
ขณะเดี ยวกันอาเซี ยนต้องปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นงานภายในของอาเซี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
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ยิ่งขึ้นในการประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยนในปี 2546 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐ อินโดนี เซี ย ผูน้ าอาเซี ยนได้
ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ
AEC ภายในปี พ.ศ.2563 และให้เร่ งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิ ดเสรี สินค้าและบริ หารสาคัญ 11 สาขาสาคัญ
(priority sectors) ได้แก่ การท่องเที่ยว การบินยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่ งทอ อิเล็กทรอนิกส์
สิ นค้าเกษตรและประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุ ขภาพ ต่อมาได้เพิ่มสาขาโลจิสติกส์ เป็ นสาขาที่
12 โดยผูน้ าอาเซี ยนและรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซี ยนได้ลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ระหว่า งการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ งที่ 10 เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2547 ณ กรุ ง เวีย งจัน ทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป้าหมายของการเปิ ดเสรี การค้าอาเซียน (AEC)
อาเซี ยนจะรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) โดยจะเป็ น
ตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวร่ วมกัน (single market an single production base) มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
บริ การ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มืออย่างเสรี เพื่อมุ่งให้อาเซี ยนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ร่ วมกัน ต่อมาผูน้ าอาเซี ยนได้ลงนามในปฏิ ญญาเซบู ว่าด้วยการเร่ งรั ดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนภายในปี ค.ศ.2015 และเพื่อเร่ งรัดเป้ าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนให้เร็ วขึ้นอีก 5 ปี
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ส่ งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน
แต่ละประเทศตระหนักถึ งการพัฒนาศักยภาพการปฏิ บตั ิงานของคนในประเทศตนเองเพื่อแข่งขันกับ
ประเทศสมาชิกได้โดยการมุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษา
3.4 อาเซียนกับนโยบายด้ านการศึกษา
ในการดาเนินงานด้านการศึกษา อาเซี ยนได้กาหนดเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ความสาคัญ
ต่ อ การสร้ า งสั ง คมฐานความรู ้ การเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนทุ ก ระดับ ได้รั บ การเรี ย นรู ้ ใ นระดับ
ประถมศึ กษา การส่ งเสริ มการดู แลเด็กปฐมวัยและการพัฒนาการเสริ มสร้ างความตระหนักเกี่ ยวกับ
อาเซี ยนสาหรับเยาวชน ด้วยการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซี ยนบนพื้นฐาน
ของมิตรภาพและความร่ วมมือระหว่างกัน โดยอาเซี ยนได้กาหนดให้ประเทศต่างๆ มีการดาเนินการด้าน
การศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
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1. การจัดการศึกษาเพื่อให้ทุกคคนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาในอาเซี ยน
ภายในปี 2558 โดยมุ่งเน้นการขจัดการไม่รู้หนังสื อ และจัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่ นกั เรี ยนระดับ
ประถมศึ กษาสาหรับทุกคนอย่างเสมอภาค ปราศจากความเหลื่ อมล้ าทางสังคม ภู มิศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
และ/หรื อความพิการทางกาย ซึ่งเป้าหมายสู งสุ ดในอัตราร้อยละ 70 ภายในสิ้ นปี 2554
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปรับตัวในด้านการศึกษา รวมทั้งการศึกษาฝึ กอบรมด้าน
ทักษะ อาชี วศึกษา ด้านเทคนิ คในภูมิภาค ด้านพัฒนาโครงการความร่ วมมือทางการศึกษา และพัฒนา
เทคนิค เช่น การฝึ กอบรมครู และเจ้าหน้าที่ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. การส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่ งเสริ มด้านการศึกษาและ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดยเฉพาะในสังคมที่ถูกละเลย ด้วยการศึกษาทางไกล และ e-learning
4. การส่ งเสริ มเครื อข่ายทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาหลายๆ ระดับ และการดาเนิ นการ
สร้างเครื อข่ายมหาวิทยาลัย การเสริ มสร้างและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักเรี ยนและเจ้าหน้าที่
5. การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างอาชี พ ในภู มิ ภ าค ซึ่ งรวมถึ ง การสร้ า งกลุ่ ม วิ จ ัย ภายในสถาบั น
ระดับอุดมศึกษา ด้วยความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การ รัฐมนตรี ศึกษาแห่ งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
และเครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซี ยน
6. การส่ งเสริ มโอกาสที่เท่าเทียมทางการศึกษาสาหรับสตรี และเด็กหญิง
7. การพัฒนาและเสนอหลักสู ตรอาเซี ยนศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยม และอุดมศึกษา
8. การสนับสนุนพลเมืองของประเทศสมาชิกให้เป็ นผูม้ ีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ เพื่อให้
สามารถสื่ อสารกันได้โดยตรงและเข้าร่ วมในประชาคมระหว่างประเทศได้กว้างขวางขึ้น
9. การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต การส่ งเสริ มการพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยด้วยการแบ่งปั น
วิธีปฏิบตั ิอนั ดีเลิศ ประสบการณ์ และการเสริ มสร้างศักยภาพในด้านดังกล่าวระหว่างกัน
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บทบาทการศึกษาในการสร้ างประชาคมอาเซียน
ในการพัฒนามนุษย์ตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยนนั้น ประชาคมอาเซี ยน
ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาโดยการเน้นการบูรณาการศึกษาให้เป็ นวาระการพัฒนาของอาเซี ย น
สร้างสังคมความรู ้ดว้ ยการส่ งเสริ มการศึกษาอย่างทัว่ ถึ ง ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และใช้กิจกรรม
ทางการศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างอัตลักษณ์อาเซี ยน ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีการเข้าถึ งการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) การศึกษาจึงมีบทบาทในการสร้างประชาคมอาเซี ยนภายในปี
พ.ศ. 2558 ใน 3 เสาหลัก สรุ ปได้ดงั นี้
1. บทบาทของการศึกษาในเสาประชาคมการเมืองและความมัน่ คง การศึกษาได้มีบทบาทใน
เสาประชาคมการเมืองและความมัน่ คง โดยการสนับสนุ นความเข้าใจและความตระหนักรับรู ้เรื่ องกฎ
บัตรอาเซี ยนให้มากขึ้นโดยการผ่านหลักสู ตรรายวิชาอาเซี ยน และเผยแพร่ กฎบัตรอาเซี ยนที่แปลเป็ น
ภาษาต่า งๆ ของชาติ ในอาเซี ยนให้เน้นในหลักการแห่ งประชาธิ ปไตย เคารพในสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและ
ค่านิ ยมในแนวทางสันติภาพ ทั้งยังสนับสนุ น ความเข้าใจและความตระหนักรับรู ้ ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่ อในภูมิ ภาคผ่านกิ จกรรมต่า งๆ ได้แก่ การฝึ กอบรม โครงการ
แลกเปลี่ ยนนักเรี ยนและครู อาจารย์ การประชุ มผูน้ าโรงเรี ยนเพื่อการแลกเปลี่ ยนข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ประเด็นในภูมิภาพอาเซี ยนที่หลากหลาย การสร้างศักยภาพและเครื อข่าย การจัดตั้งเวทีโรงเรี ยนเอเซี ยน
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia School Principals’ Forum : SEA-SPF) เป็ นต้น
2. บทบาทการศึ ก ษาในเสาประชาคมเศรษฐกิ จ การศึ ก ษาได้มี บ ทบาทในเสาประชาคม
เศรษฐกิจ โดยการพัฒนากรอบทักษะของแต่ละประเทศสมาชิ กเพื่อนาไปสู่ การจัดทาการยอมรับทักษะ
ในอาเซี ยน อีกทั้งยังมีบทบาทในการสนับสนุนการขับเคลื่อนของนักเรี ยน นักศึกษา และการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่มีฝึมือในภูมิภาคโดยผ่านกลไกลความร่ วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน
โดยดาเนิ นควบคู่ไปกับการปกป้ องและปรับปรุ งมาตรฐานด้านการศึกษาและวิชาชี พ ตลอดจนพัฒนา
มาตรฐานด้านอาชี พบนพื้นฐานของความสามารถในภู มิภาคอาเซี ยน โดยมุ่งไปที่การสนับสนุ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ท้ งั ในระดับภูมิภาพและระดับโลก และเพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
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3. การศึกษาได้มีบทบาทในเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมในหลายด้าน ได้แก่ บทบาทใน
การพัฒนาเนื้ อหาสาระร่ วมเรื่ องอาเซี ยน เพื่อใช้สาหรับการฝึ กอบรมและการสอนของครู อาจารย์ดา้ น
ศิล ปวัฒนธรรมอาเซี ย น บทบาทในการสนั บ สนุ นโครงการระดับ ภู มิ ภาคที่ มุ่ง เน้นการส่ งเสริ ม การ
ตระหนักรับรู ้ เกี่ ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิ กแก่ เยาวชน เช่ น การนาเที่ ยวโรงเรี ยน
อาเซี ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักเรี ยนนักศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชนอาเซี ยนด้านวัฒนธรรม การ
ประชุมสุ ดยอดเยาวชนอาเซี ยนด้านวัฒ นธรรม การประชุมสุ ดยอดเยาวชนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
อาเซี ยน การประชุ มเครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซี ยน ฯลฯ การศึกษายังมี บทบาทในการสนับสนุ นการ
เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตในประเทศสมาชิ ก รวมทั้งยังมีบทบาทในการจัดการประชุ มวิจยั ทางด้านการศึกษา
อาเซี ยนเพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือและพัฒนาในภูมิภาคให้เป็ นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่
เกี่ ยวข้องของภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุ นความเข้าใจและการตระหนักรับรู ้ ในเรื่ องราวต่างๆ เกี่ ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคโดยการบูรณาการให้อยูใ่ นหลักสู ตรในโรงเรี ยน (ศรี วิการ์ เมฆธวัชชัย
กุล. 2555 : 3-4 : สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ, 2555)
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนทาให้เกิดการแข่งขัน การศึกษาเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนา
สมรรถนะที่จาเป็ นในการทางาน “คุณภาพการศึกษาของคนงานเป็ นการตลาดที่สาคัญสาหรับนักลงทุน
ยิ่ง คุ ณมี ท กั ษะมากเท่ า ไร จะมี นายจ้า งจ้า งคุ ณท างานมากเท่ า นั้น (Hanson II, 1996 cited in Pratikana
2017, 46)” ทาให้ผนู ้ าสถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนเพื่อสร้างทักษะที่จาเป็ นใน
การปฏิ บตั ิ งาน นั่นหมายถึ งผูน้ าสถานศึ กษาต้องเป็ นผูท้ ี่ มีคุณลักษณะที่ สอดคล้องกับบริ บทการเปิ ด
ประชาคมอาเซี ยนซึ่ งมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
3.5 ความหลากหลายวัฒนธรรมในอาเซียน
ประเทศในแถบเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งที่คล้ายคลึงกัน และ
แตกต่างกันเป็ นเนื่องมาจากปั จจัยทางภูมิศาสตร์ รากฐานทางวัฒนธรรมและการนับถือศาสนา สามารถ
สรุ ปเป็ นภาพรวมดังนี้
1. ศาสนา ศาสนาที่สาคัญที่เผยแผ่และได้รับการยอมรับ ได้แก่ พระพุทธศาสนา ซึ่ งผูค้ นส่ วน
ใหญ่ในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา นับถือ พิธีกรรม
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ทางศาสนา ลัท ธิ ค วามเชื่ อต่ า งๆ ของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การทาบุญตักบาตร การ
สวดมนต์ไหว้พระ สาหรับสหพันธรัฐมาเลเซี ย ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย
ประชากรส่ วนใหญ่ นับ ถื อศาสนาอิ ส ลาม จึ ง มี วฒั นธรรมแบบอิ ส ลาม สาธารณรั ฐฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไ ด้รับ
อิทธิ พลจากคริ สต์ศาสนา สาธารณรัฐสิ งคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับถือหลายศาสนา
โดยนับถือลัทธิธรรมเนียมแบบจีนเป็ นหลัก
ศาสนาพุทธทาให้ผูอ้ ยู่ในประเทศสมาชิ กอาเซี ยนโดยส่ วนใหญ่มีคุณลักษณะเด่ นคือ เป็ นผูท้ ี่
มักจะให้ความสงสารผูอ้ ื่น มีความเมตตา ให้การเคารพผูอ้ ื่น มีความอดทนสู ง ให้อภัยผูอ้ ื่น มีจริ ยธรรม
ควบคุมอารมณ์ได้ดี ให้ความรักและความเคารพต่อครอบครัว มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต อ่อนน้อมถ่อมตน มี
ความขยันขันแข็ง ให้ความเคารพผูอ้ าวุโส มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อ ทางานหนัก ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน เชื่ อ
ในกฎระเบี ย บ มี ความมัน่ คงแน่ นอน ใจเย็น พูดเบา อ่อนโยน เปิ ดใจ ยิ้ม มี ความโอบอ้อมอารี และ
แสดงออกถึงเป็ นมิตร สุ ภาพ กล้าหาญ (Jeffrey Hays, 2008)
ศาสนาอิสลามทาให้ชาวมุสลิมมีลกั ษณะเป็ นคนใจกว้าง อ่อนน้อมถ่อมตน มีความอดทน ให้
การส่ งเสริ มสนับ สนุ นผูอ้ ื่ น มี ค วามเป็ นมิ ตร เช่ น ชาวอิ นโดนี เซี ย ยินดี ต้อนรั บชาวต่า งชาติ เป็ นต้น
(Irawanto, 2011, p.83)
2. ภาษา ประเทศที่มีภาษาคล้ายคลึงกันโดยได้รับอิทธิ พลจากภาษาสันสกฤต ชาวไทย ชาวลาว
ชาวกัมพูชา สามารถสื่ อสารเข้าใจกันได้ คือ ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
มี ความหมายคล้ายคลึ งกัน ส่ วนชาติ อื่นๆ จะใช้ภาษาของตนเอง โดยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็ น
ภาษากลางที่ ติ ด ต่ อ กัน ได้ ท ่ัว ทั้ง ภู มิ ภ าค (wordpress.com) ภาษาที่ มี ก ารตกลงใช้ ร่ ว มกัน ระหว่ า ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซี ย และประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม คือ ภาษาบาฮารี เยา ภาษาที่
ใช้ในสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์มีมากกว่า 170 ภาษา ภาษาที่นิยมใช้กนั มากคือ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี๋ยน
ภาษาจีนแต้จ๋ิว ภาษาอินโดนีเซี ย ภาษาซิ นด์ ภาษาปั นจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ
ด้านวัฒนธรรม นายสมชาย เสี ยงหลาย ได้กล่าวถึ งเรื่ อง “มรดกวัฒนธรรมอาเซี ยน” (22 ม.ค.
2013)วั ฒนธรรมส่ วนใหญ่ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนได้รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีน ซึ่ ง
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ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวได้รับวัฒนธรรมจากอิ นเดี ยเป็ นส่ วนใหญ่
สาธารณรั ฐสัง คมนิ ยมเวีย ดนามได้รับจากจี นเป็ นส่ วนใหญ่ จึง จาแนกกลุ่ มประเทศสมาชิ กอาเซี ย น
ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ซึ่ งได้แก่
1. กลุ่ ม วัฒ นธรรมลุ่ ม แม่ น้ า โขง (ประเทศไทย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม) ลุ่มแม่น้ า
โขงเป็ นที่อยู่อาศัยของชุ มชนหลายชุ มชนที่มีอาณาเขตติดต่อกันซึ่ งเป็ นแหล่ งอารยธรรมที่สาคัญซึ่ งมี
ประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทั้งที่มีความคลายคลึงกัน และแตกต่างกันด้วยลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการไปมาหาสู่ มีการค้าขาย และกิจกรรมอื่นๆ ร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ
กล่ า วได้ว่ า ประเทศไทย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ราชอาณาจัก รกัม พู ช า มี ร าก
วัฒนธรรมเดี ย วกัน จึ ง มี ค วามพ้องของวัฒ นธรรมมากกว่า สาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวีย ดนามที่ ไ ด้รั บ
อิทธิพลจากจีน
2. กลุ่มวัฒนธรรม สหพันธรัฐมาเลเซี ย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม และ
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นกลุ่มประเทศที่ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนส่ วน
หนึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริ สต์ และฮินดู ดังนั้นวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง จะมีความคล้ายคลึง
กัน ในขณะที่สาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นประเทศที่ผสมผสานระหว่างจีน – มาเลย์ – อินเดี ย ดังนั้นจึงมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. กลุ่มวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์ แม้วา่ ภูมิศาสตร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย และสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
จะมีความคล้ายคลึงกันแต่วฒั นธรรมของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตก
และตะวันออกที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์ ได้รับอิทธิ พลมาจากสเปนซึ่ งเป็ นเจ้า
อาณานิคมมาเป็ นระยะเวลานานในขณะเดียวกันก็ผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมือง
ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นบุคคลสาคัญในการพัฒนาบุคลากร การที่จะพัฒนาบุคลากร
ได้ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารควรมี คุณลักษณะที่จะสร้ างความร่ วมมือหรื ออิ ทธิ พลเหนื อบุ คลากรเพื่อให้เขา
ปฏิ บ ตั ิ ง านได้บ รรลุ เป้ า หมายขององค์ก รได้ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจในความหลากหลายของ
บุคลากรทั้งด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมรรม
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3.6 อาเซียนกับทัศนะเรื่ องเพศและสถานภาพสตรีในอาเซียน
วัฒนธรรมและสังคมเป็ นสิ่ งที่ กาหนดบทบาททางเพศ การมองผูห้ ญิงก็แตกต่างกันไปตามแต่
วัฒนธรรมของชาติ น้ นั ๆ อาเซี ยนมี ทศั นะอย่างไรกับเพศหญิ ง อาเซี ยนมี โลกทัศน์ที่คล้า ยคลึ งกันว่า
ผูห้ ญิ ง ต้อ งมี ค รบทั้ง คุ ณ สมบัติแ ละรู ป สมบัติ โ ดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง คุ ณ สมบัติ ก ารรั ก นวลสงวนตัว มี
กิริยามารยาทเรี ยบร้อย รู ้จกั งานบ้านงานเรื อนเพื่อเตรี ยมตัวเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อนในอนาคต และที่สาคัญ
คือผูห้ ญิงต้องมีคู่ครอง ทั้งนี้ การที่คนอาเซี ยนให้คุณค่าความสาคัญกับความเป็ นกุลสตรี น่าจะเป็ นผลมา
จากจารี ตประเพณี ของสังคมตะวันออก นับแต่อดีตที่มกั ให้ความสาคัญของการเป็ นกุลสตรี นอกจากนี้
การที่ผหู ้ ญิงต้องมีคู่ครองนั้นน่าจะสื บเนื่ องมาจากสภาพสังคมของอาเซี ยนที่ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจาก
สั ง คมเกษตรกรรม ดัง นั้น การแต่ ง งานหมายถึ ง การได้แ รงงานหลัก ที่ ส าคัญ เข้า มาช่ ว ยสร้ า งฐานะ
ครอบครัวให้เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง (สุ ภาพร คงศิริรัตน์และคณะ, 2014)
วัฒนธรรมในอาเซี ยนเป็ นวัฒนธรรมที่ผูช้ ายเป็ นใหญ่ ผูช้ ายเป็ นประชากรครึ่ งหนึ่ งของสังคม
มนุ ษย์ถูกหล่ อหลอมให้เรี ยนรู ้ ที่จะครอบงา ควบคุ ม แสดงหาผลประโยชน์ ไม่ไว้ใจ ไม่รับฟั งความ
คิดเห็น ไม่เคารพผูห้ ญิง (อวยพร เชื่อนแก้ว, 2012) นอกจากนี้ ผูช้ ายควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ขยัน รู ้จกั ทามา
หากิน และต้องมีความกล้าหาญ การกาหนดคุณลักษณะดังกล่าวเนื่องจากในสังคมเกษตรผูช้ ายมีบทบาท
สาคัญในฐานะผูน้ าครอบครัว มีหน้าที่ส่งเสริ มให้คนในครอบครัวมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี สงบสุ ข และ
ปลอดภัย ผูช้ ายจึ ง ต้องมี ค วามรู ้ และความขยันหมัน่ เพี ย รในการประกอบอาชี พ และต้อ งกล้าหาญ
เข้มแข็งเพื่อปกป้ องคนในครอบครัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ในยามศึกสงคราม
ผูช้ ายยังต้องทาหน้าที่เป็ นทหารไปสู ้รบปกป้ องบ้านเมือง ผูช้ ายจึงต้องใช้ความรู ้ความสามารถในการสู ้
รบและมีความกล้าหาญเพื่อปกป้ องบ้านเมืองให้สุขสงบ ดารงความเป็ นชาติและมีความมัน่ คง (สุ ภาพร
คงศิริรัตน์และคณะ, 2014) ในขณะที่ ผูห้ ญิ งจานวนมากถู กหล่ อหลอมให้ยอมรับและยอมกับการถู ก
ควบคุ ม และเชื่ อว่าเพศหญิงมี ค่าด้อยกว่าเพศชาย ชายตามแบบแผนของสังคมมี ลกั ษณะเด่ นๆ ได้แก่
การเป็ นผูน้ า เป็ นผูห้ าเลี้ ยงครอบครัว เสี ยสละ เป็ นผูป้ กป้ องคุ ม้ ครอง ฉลาด มีศกั ดิ์ กล้าหาญ เข้มแข็ง
เด็ดเดี่ ยว อดทน ชอบความเสี่ ยงและสิ่ งท้าทาย มีอิสระ ดู แลตัวเองได้ และร้ องไห้แสดงความอ่อนแอ
ไม่ได้ เป็ นต้น ในขณะที่ผหู ้ ญิงตามแบบแผนของสังคมมีลกั ษณะเด่นๆ ได้แก่ ต้องดูแลพ่อแม่ เลี้ยงดูลูก
ต้องบริ การผูอ้ ื่น อ่อนหวาน เรี ยบร้อย ชอบนิ นทา อิจฉาริ ษยา ใจง่าย เชื่ อคนง่าย พูดมาก รักสวยรักงาม
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ประณี ต ละเอียดอ่อน ดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพิงผูอ้ ื่น เป็ นเพศที่อ่อนแอ ไม่เด็ดเดี่ยว และตัดสิ นใจด้วย
ตัวเองไม่ได้ เป็ นผูฟ้ ั ง และเป็ นผูต้ าม ถูกทาให้เป็ นคนที่ขาดความมัน่ ใจ มีความกลัว ไม่กล้ายืนยันสิ ทธิ
ของตนเอง และไม่มีโอกาสในการเป็ นผูน้ าหรื อถูกจากัดบทบาทในทางสังคม ความเป็ นหญิงมักเน้นไป
ที่บทบาทหน้าที่ในบ้าน เช่ น บทบาทหน้าที่ในการบริ การผูอ้ ื่น และการเลี้ ยงดู ลูก (อวยพร เชื่ อนแก้ว,
2012) ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ผหู ้ ญิงไม่ค่อยได้รับการยอมรับในฐานะผูน้ า หรื อหากจะได้รับการยอมรับผูน้ า
หญิงต้องทางานหนัก ผูน้ าหญิงควรมีลกั ษณะอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับจากสังคมบริ บทอาเซียน
3.7 บริบทประเทศสมาชิกในอาเซียน
3.7.1 ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม (Brunei Darussalam)
ประเทศบรู ไน มีชื่อเป็ นทางการว่า “เนการาบรู ไนดารุ สซาลาม” มีเมือง “บันดาร์ เสรี เบกาวัน”
เป็ นเมืองหลวง เป็ นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นกั เพราะมีเนื้ อที่ 5,765 ตารางกิโลเมตร จานวนประชากร
428,539 คน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) ประชาชนของประเทศบรู ไนดารุ สซาลามเกื อบ 70% นับถื อศาสนา
อิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็ นภาษาราชการ
สั งคมและวัฒนธรรมบรู ไน
สภาพสังคมของประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม ยังมีลกั ษณะพื้นฐานที่ยดึ หลักครอบครัว ประชาชน
มีความเป็ นอยูอ่ ย่างสงบเรี ยบร้อย ศาสนาอิสลามมีบทบาทมากในการกาหนดพฤติกรรมทางสังคม
สภาพการปกครองเป็ นระบอบสมบูรณญาสิ ทธิ ราชย์ ที่มีการจัดระเบียบตามข้อบัญญัติของ
ศาสนามุสลิมและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดและภาษาที่ใช้ในประเทศ คือ ภาษามาเลย์ อังกฤษและจีน
สาหรั บชนพื้นเมื องมี ภาษาที่ เป็ นของตนเอง ในโลกวัฒนธรรมบรู ไนมี เอกลักษณ์ เฉพาะตน
เรี ย กว่า โลกมลายู ที่ ป ฏิ บ ัติ ม าจนกลายเป็ นอุ ด มคติ ข องชาวบรู ไ นมาจนถึ ง ปั จจุ บ ัน ซึ่ งคุ ณค่ า ของ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนี ย มประเพณี เป็ นตัวก าหนดวิถี ชี วิตของชาวบรู ไ นว่า เป็ นสิ่ ง ประเสริ ฐ
กฎหมายสามารถลงโทษบุคคลที่ปฏิเสธขนบธรรมเนี ยมประเพณี หรื อปฏิบตั ิตนฝ่ าฝื นวัฒนธรรมและ
ประเพณี ทาหน้าที่จดั ระเบียบสังคมและจัดระเบียบกฎหมาย
ในสังคมมลายูบรู ไนผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี จะถูกประนาม
และลงโทษจากสังคม เช่น การเกิด การแต่งงาน เป็ นต้น
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ระบบการศึกษา
หน่ วยงานจัดการศึกษาของประเทศบรู ไน คือ กระทรวงศึกษาธิ การ (Ministry of Education –
Brunei Darussalam) โดยไม่ มี ก ารศึ กษาภาคบังคับ แต่มี ก ารจัดการศึ ก ษาให้ก ับเด็ ก ทุ ก คนโดยไม่ เสี ย
ค่ า ใช้จ่ า ย ยกเว้น โรงเรี ย นสอนศาสนาซึ่ งจะถู ก ควบคุ ม โดย กระทรวงกิ จการศาสนา (Ministry of
Religious Affairs)
ระบบการศึกษาของบรู ไนมีโครงสร้างแบบ 6 + 5 + 2 โดยมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี อายุต้ งั แต่
6 -14 ปี การจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ซึ่ งจะจัดสรรตามอายุ และระดับการศึกษาจาก
ชั้นต้นจนถึงการศึกษาในระดับสู ง ได้แก่
ระดับขั้นพืน้ ฐาน
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) การศึกษาระดับประถมศึกษาเริ่ มต้นตั้งแต่การศึกษาเกรด 1 ซึ่ ง
เป็ นการศึกษาระดับต้นของนักเรี ยนที่สามารถเข้าสู่ ระบบการศึกษาได้ต้ งั แต่ช่วงอายุ 9 – 11 ปี ครอบคลุม
ระยะเวลา 6 ปี การเลื่ อ นเกรดนั้ นจะทดสอบนั ก เรี ยนโดยการท าข้ อ สอบระดั บ ชาติ เ พื่ อ รั บ
ประกาศนียบัตรชั้นต้น เรี ยกว่า Primary Certificate of Education Examination (PCE)
2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower – Secondary) เป็ นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจาก
การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาเรี ยน 3 ปี ช่วงอายุนกั เรี ยนอยูร่ ะหว่าง 12 -14 ปี ผูผ้ า่ นการศึกษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จะได้รั บ ประกาศนี ย บัต ร “รู ไ น BJCE” Runei Junior Certificate of Education
Examination (BJCE)
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary) เป็ นช่ วงการศึ กษาที่ สูงขึ้ นมา
จากมัธยมศึกษาตอนต้น ช่ วงอายุนกั เรี ยนจะอยู่ระหว่าง 15 -16 ปี ผูท้ ี่ ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของประเทศบรู ไนดารุ สซาลามจะได้รับประกาศนียบัตร “O Level” หรื อ General Certificate
of Education Examination “GCE ‘O’ Level”
3. ระดับหลังมัธยมศึกษา (Post – Secondary Education) ผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา
ของประเทศบรู ไนดารุ สซาลามจะได้รับประกาศนียบัตร General Certificate of Education Examination
(BCGCE) ‘A’ Level” (ระบบการศึกษาในอาเซียน.2558. น. 3 – 4)
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3.8.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวงคือ กรุ งพนมเปญ เป็ นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนื อ และ
ทิ ศ ตะวันตก มี พ้ื นที่ 181,035 ตารางกิ โลเมตร มี ประชากร 15,677,059 คน (ข้อมู ลปี ค.ศ.2015) โดย
ประชากรกว่า 80% นับถื อศาสนาพุทธนิ กายเถรวาท ใช้ภาษาเขมรเป็ นภาษาราชการ แต่ก็มีหลายคนที่
พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได้
สั งคมและวัฒนธรรม
ชาวกัม พูช าประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ นอาชี พ หลัก พื ช ที่ ป ลู ก ส่ วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเจ้า
ยางพารา พริ กไทย ซึ่ งส่ วนใหญ่จะปลู ก บริ เวณที่ ราบภาคกลางรอบทะเลสาบกัมพู ชา รองลงมาคื อ
ประมง โดยบริ เวณรอบทะเลสาบกัมพูชาเป็ นแหล่งประมงน้ าจืดที่สาคัญที่สุดในภูมิภาพ มีการทาป่ าไม้
บริ เวณเขตภูเขาทางภาคเหนื อโดยล่องมาตามแม่น้ า อุตสาหกรรมในประเทศเป็ นอุตสาหกรรมขนาด
ย่อม ส่ วนใหญ่เป็ นโรงสี ขา้ ว และรองเท้า
การที่ชาวกัมพูชานับถือศาสนาพุทธเป็ นศาสนาหลัก ทาให้ประเพณี ปฏิบตั ิต่างๆ ของประชาชน
กัมพูชาจะสอดคล้องใกล้เคียงกับประเทศไทยเป็ นอย่างมาก โดยผูส้ ู งอายุจะเข้าวัดฟังธรรม เมื่อมีงานบุญ
ตามประเพณี ประชาชนหนุ่มสาวและเด็กจะร่ วมแรงช่วยเหลือจัดการงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ จะมีงาน
บุญประเพณี ที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ของราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทยจะใกล้เคียงกันในทุกเรื่ อง
รวมทั้งภาษา ถ้อยคา พยัญชนะ สระ ตัวอักษร คาศัพท์ต่างๆ
ระบบการศึกษา
หน่ วยงานจัดการศึกษาของราชอาณาจักรกัมพูชา คือ กระทรวงศึกษาธิ การ เยาวชน และการ
กี ฬา (Ministry of Education, Youth and Sport – Cambodia) ระบบการจัดการศึกษาของราชอาณาจักร
กัมพูชาได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่ งมีเป้ าหมายเพื่อให้การศึกษาเป็ นกลไกสาคัญ
ของประเทศในการขจัดความยากจน
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ระบบการศึกษาของกัมพูชา มีโครงสร้ างแบบ 6 + 3 + 3 โดยมีระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ตั้งแต่อายุ 6 – 14 ปี การจัดการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ซึ่งจะจัดสรรตามกลุ่มอายุ และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงการศึกษาในระดับสู ง ได้แก่
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) การศึกษาระดับประถมศึกษา เริ่ มต้นตั้งแต่การศึกษาเกรด 1
ซึ่ งเป็ นการศึ กษาระดับชั้นต้นของนักเรี ยนที่ สามารถเข้าสู่ ระบบการศึ กษาได้ ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 – 11 ปี
ครอบคลุมระยะเวลา 6 ปี
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower – Secondary) เป็ นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากการศึกษา
ประถมศึ ก ษา ระยะเวลาเรี ย น 3 ปี ช่ ว งอายุ นัก เรี ย นอยู่ ร ะหว่ า ง 12 – 14 ปี ผู ผ้ ่ า นการศึ ก ษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้นของราชอาณาจัก รกัม พู ช าจะได้รั บ ประกาศนี ย บัต ร National Examination for
Lower Secondary Education Certificate
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary) เป็ นการศึ กษาที่ สูงขึ้ นมาจากมัธยมศึ กษา
ตอนต้น ช่ วงอายุนัก เรี ยนจะอยู่ระหว่าง 15 – 17 ปี ผูผ้ ่านการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ราชอาณาจักรกัมพูชาจะได้รับประกาศนียบัตร National Examination for Upper – Secondary Education
Certificate (ระบบการศึกษาในอาเซียน.2558. น. 3 – 4)
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3.8.3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวงคือ จาการ์ ตา ถือเป็ นประเทศหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพ้ืนที่ 1,919,440
ตาราง
กิโลเมตร และประชากรมากถึง 255,708,785 ล้านคน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) โดย 61% อาศัยอยูบ่ นเกาะชวา
ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษา Bahasa Indonesia บาฮาซา อินโดนีเซีย เป็ นภาษาราชการ
สั งคมและวัฒนธรรม
ด้านสังคมของสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยนั้น ชาวอินโดนี เซี ยส่ วนใหญ่มกั จะใจกว้างและเป็ นมิตร
กับทุกคนแปลกหน้าที่มกั จะเต็มใจเปิ ดบ้านรับแขกต่างเมืองเพื่อเป็ นการต้อนรับทั้งเชิ ญให้เข้าไปเยือน
สถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ และเมื่ อคนเห็ นผูม้ าเยือนให้ความสนใจในงานเทศกาลต่างๆ แต่ศาสนาอิ สลามใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซี ยไม่เหมือนกับศาสนาอิสลามทัว่ ไปที่พบอยูใ่ นประเทศอาหรับหรื ออินเดีย มีความ
แตกต่างที่เห็นได้ชดั คือ สตรี มุสลิมในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยไม่ตอ้ งแต่งกายคลุมกายหรื อคลุมร่ างกาย
ทุกส่ วนเหมือสตรี มุสลิ มอาหรับ ด้านศาสนาหลักทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ ในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย
มักมีพฤติกรรมผสมผสาน และเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความเชื่ อดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซี ยและมีความ
เชื่ อว่าภู เขาไฟคื อสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ เป็ นที่ ประทับของเทพเจ้า มี ค วามเชื่ อว่า ทะเลเป็ นที่ สิ งสถิ ตของ
วิญญาณชั่วร้ ายและแผ่นดิ นคื อที่ อยู่อาศัยของมนุ ษย์ ดังนั้นเพื่อปกป้ องภัยพิบตั ิ จากวิญญาณร้ ายๆ ใน
ทะเล ชาวบาหลีจึงสร้างวัด สร้างโบสถ์ไว้ตรงกลางระหว่างภูเขากับทะเล
ด้านวัฒนธรรม หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ประชากรกลุ่มต่างๆ ของสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย
มีวฒั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชน ชาวชนบทที่อาศัยอยู่
ห่ างไกลจากตัวเมืองยังยึดมัน่ อยู่กบั ประเพณี เดิ มอยู่มาก ส่ วนกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองและได้รับ
การศึกษาแบบตะวันตก จะมีวิถีชีวติ แตกต่างกันออกไป การแบ่งกลุ่มตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พื้นที่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ
แบบกลุ่ มแรก เป็ นกลุ่มผูค้ นที่ อาศัยในเกาะชวาและบาหลี ยึดแนวทางศาสนาฮินดู ส่วนมาก
และรองลงมาศาสนาพุ ท ธ ซึ่ งมี วฒั นธรรมเน้นหนัก เรื่ องคุ ณค่ า ชี วิต ของเรา ด้า นจิ ตใจ ด้า นสั ง คม
ก่อให้เกิดพัฒนากรทางด้านศิลปะอย่างมาก
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แบบกลุ่มที่ สอง เป็ นกลุ่ มประชากรที่อาศัยอยู่ตามบริ เวณติดริ มฝั่ งทะเลของเกาะซึ่ งบริ เวณนี้
การดาเนินชีวติ ของผูค้ นจะประกอบด้วยการค้า มีวฒั นธรรมศาสนาอิสลามอย่างเคร่ งครัด ส่ วนมากผูค้ น
จะทาอาชี พนักธุ รกิ จค้าขาย เป็ นสังคมอินโดนี เซี ยยุคใหม่ และได้รับการยกย่องว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ทาง
ศาสนา และกฎหมาย
แบบกลุ่มที่สาม เป็ นกลุ่มที่มีความล้าหลังมาก และอาศัยอยูต่ ามบริ เวณเทือกเขาในส่ วนลึกของ
ประเทศ ดาเนินชีวิตด้วยการล่าสัตว์ และการเพาะปลูก จะกินผักที่ตวั เองปลูกขึ้น หรื อทาการล่าสัตว์ ใน
ป่ าเพื่อเป็ นอาหาร แต่ทางด้านรัฐบาลอินโดนี เซี ยก็ไม่ปล่อยปละละเลยได้เข้าไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ ของ
ชนกลุ่มนี้ แล้ว แต่มีการกาหนดกฎหมายประเพณี ในสังคม ตามความเชื่ อในศาสนาซึ่ งจะต้องปฏิ บตั ิ
เคร่ งครัดและสื บทอดกันมานานแล้ว มีสาระที่สาคัญคือ โกดองโรยอง คือการช่ วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน
ในงานต่างๆ เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแต่งงาน การสร้างบ้านที่อยูอ่ าศัย การใช้ที่ดินร่ วมกัน
ภายใต้ขอ้ ตกลงและข้อแม้พิเศษ(nichnipa.wordpress.com)
ระบบการศึกษา
หน่ ว ยงานที่ จ ัด การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแห่ ง ชาติ
(Ministry of Education Indonesia) การจัดการศึกษาของสาธารณรั ฐอินโดนี เซี ยมีรูปแบบการศึกษาที่
หลากหลาย ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาด้านอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การศึกษาด้านการ
สอนศาสนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็ นต้น
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย มีโครงสร้างแบบ 6 + 3 + 3 โดยมีระบบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี อายุต้ งั แต่ 7 – 15 ปี มีเป้ าหมายเพื่อจัดหาทักษะพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในฐานะที่
เป็ นปัจเจกชน สมาชิกในสังคม ประชากรในประเทศและโลกเท่าๆ กับที่เตรี ยมก้าวเข้าสู่ การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา แบ่งได้เป็ น
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) การศึกษาระดับประถมศึกษาเริ่ มตั้งการศึกษาเกรด 1 ซึ่ งเป็ น
การศึกษาระดับต้นของนักเรี ยนที่สามารถเข้าสู่ ระบบการศึกษาได้ ตั้งแต่ช่วงอายุ 7 – 12 ปี ครอบคลุม
ระยะเวลา 6 ปี จะมีลกั ษณะแตกต่างกัน 2 แบบ คือ โรงเรี ยนประถมศึกษาแบบทัว่ ไป (General Primary
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School) และโรงเรี ยนประถมศึกษาพิเศษส าหรับเด็กพิการ (Special Primary School for Handicapped
Children) การเลื่ อ นเกรดนั้น จะทดสอบนั ก เรี ยนโดยท าข้อ สอบระดับ ชาติ School Final National
Examination (UASBN) เพื่อรับประกาศนียบัตร
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower – Secondary) เป็ นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจากการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระยะเวลาเรี ยน 3 ปี ช่ วงอายุนกั เรี ยนอยู่ระหว่าง 13 -15 ปี มีลกั ษณะแบบเดี ยวกับ
ของโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา มีโรงเรี ยนแบบทัว่ ไป และโรงเรี ยนพิเศษสาหรับเด็กพิการ โรงเรี ยน
มัธยมศึ กษารั บผูจ้ บการศึ กษาระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี โดยมีรูปแบบของการจัด
การศึ กษาหลายแบบ เช่ น แบบสามัญทัว่ ไป แบบสามัญวิชาชี พ แบบสามัญทางศาสนา แบบสามัญ
บริ หาร และแบบการศึ ก ษาพิ เศษ การเลื่ อนเกรดจะทดสอบนัก เรี ย นโดยการท าข้อสอบระดับชาติ
National Examination (UNUjian Nasional)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper – Secondary) เป็ นช่วงชั้นการศึกษาที่สูงจากมัธยมศึกษา
ตอนต้น ช่ วงอายุต้ งั แต่ 16 – 18 ปี การเลื่ อนเกรดนั้นจะทดสอบนักเรี ยนโดยการทาข้อสอบระดับชาติ
National Examination (UANUjian Akhir Nassional) (ระบบการศึกษา. 2558. น. 5 -6)

42

3.2.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Low People’s Democratic Republic
of Lao PDR)
เมื อ งหลวงคื อ เวี ย งจั น ทน์ ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศไทยทางทิ ศ ตะวัน ตก โดยสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีพ้ืนที่ประมาณ 236,800 ตารางกิ โลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็ นภูเขาและที่
ราบสู ง และไม่ มี พ้ื นที่ ส่ วนใดที่ ติ ดทะเล ปั จจุ บ นั ปกครองด้ว ยระบอบสังคมนิ ย ม โดยมี ประชากร
7,019,652 ล้านคน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) ใช้ภาษาลาวเป็ นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรั่งเศสได้ ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
สั งคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวมีความคล้ายคลึ งกับภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย ชาวลาวมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต กล้าหาญ อดทน รักอิสระเสรี รัก
หมู่คณะ ไม่ชอบการเบียดเบียนข่มเหง เป็ นชาติที่รักสงบ มีความเคารพนับถื อในบรรพบุรุษ นับถื อผู ้
อาวุ โ สทางอายุ เ ป็ นเกณฑ์ ส าคัญ ลัก ษณะครอบครั ว เป็ นครอบครั ว ใหญ่ (สั ง คมประเทศลาว,
sites.google.com)
ระบบการศึกษา
หน่วยงานที่จดั การศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กระทรวงศึกษาธิ การ
(Ministry of Education – Lao PDR) สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวให้ความสาคัญต่อการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ระบบการศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาใน
ระดับ อนุ บ าล และก่ อนวัย เรี ย น และการศึ ก ษาในระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานอยู่ใ นความดู แลและ
รับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึก ษาของสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มี โครงสร้ าง 5 + 3 + 3 โดยมี
ระบบการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี อายุต้ งั แต่ 6 – 10 ปี แบ่งได้เป็ น
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1. ระดับประถมศึกษา (Primary) ระดับประถมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาวใช้เวลาเรี ยน 5 ปี เด็กที่จะเริ่ มเข้าเรี ยนเมื่อมีอายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้ คือ การศึกษาภาคบังคับใน
เกรด 1 ซึ่ งเป็ นการศึ กษาระดับต้นของนักเรี ย นที่ สามารถเข้าสู่ ระบบการศึก ษาได้ต้ งั แต่อายุ 6 -10 ปี
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary) เป็ นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นจาการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ระยะเวลาเรี ยน 3 ปี ช่ วงอายุนกั เรี ยนอยู่ระหว่าง 11 – 13 ปี การเลื่อนเกรดนั้นจะทดสอบ
นั ก เรี ยนโดยการท าข้ อ สอบระดั บ ชาติ Lower Secondary Achievement Examination for Lower
Secondary Diploma
3. ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (Upper Secondary) เป็ นช่ ว งการศึ ก ษาที่ สู งขึ้ นมาจาก
มัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงอายุนกั เรี ยนจะอยูร่ ะหว่าง 14 – 16 ปี การเลื่อนเกรดนั้นจะทดสอบนักเรี ยนโดย
การทาข้อสอบระดับชาติ Upper Secondary Achievement Examination for Upper Secondary Diploma
ในกรณี ไ ด้ รั บ โควต้า ให้ เ ข้า ศึ ก ษาต่ อ ในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ข้อ สอบระดับ ชาติ National Entrance
Examination ในกรณี ที่ไม่ได้รับโควต้า (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 7 – 8)
3.8.5 สหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวงคือ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ เป็ นประเทศที่ต้ งั อยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งมาเลเซี ยตะวันตก
ตั้งอยูบ่ นคาบสมุทรามลายู และมาเลเซี ยตะวันออกตั้งอยูบ่ นเกาะบอร์ เนี ยว ทั้งประเทศมีพ้ืนที่ 329,758
ตารางกิ โลเมตร จานวนประชากร 30,651,176 ล้านคน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) นับถื อศาสนาอิสลามเป็ น
ศาสนาประจาชาติ ใช้ภาษา บาฮาซา มาเลเซีย เป็ นภาษาราชการ
สั งคมและวัฒนธรรม
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของสหพันธรัฐมาเลเซียมีความหลากหลาย หลังจากประเทศอังกฤษ
ได้เข้ามาปกครองสหพันธรัฐมาเลเซี ยในช่ วงปี พ.ศ.2369 ได้มีกลุ่มชาวจีนและชาวอินเดียเป็ นจานวน
มากเข้ามาประกอบอาชี พค้าขาย จึงเพิ่มความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทาให้มาเลเซี ยเป็ น
ประเทศที่มีประชากรที่ มีความหลากหลายทางศาสนาและเชื้ อชาติ โดยประมาณร้ อยละ 60 ของชาว
มาเลเซี ยนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 32 เป็ นชาวจีนซึ่ งอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของประเทศนับถือลัทธิ เต๋ า

44

และศาสนาพุ ท ธนิ ก ายมหายาน ร้ อ ยละ 8 เป็ นชาวอิ น เดี ย ที่ นับ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู ในด้า นสั ง คมและ
วัฒ นธรรมของสหพัน ธรั ฐ มาเลเซี ย แต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะแตกต่ า งกัน ออกไป เช่ น ชาวมลายู ที่ ยึ ด ถื อ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แบบ Adat Temenggong ที่ ยึดถื อทางฝ่ ายบิ ดาเป็ นผูร้ ั บมรดกสื บทอด เป็ น
ขนบธรรมเนี ย มที่ ยึ ด ถื อ ในรั ฐ ส่ ว นใหญ่ ข องแหลมมลายู (ยกเว้น รั ฐ เนกรี เซมบี ล ั น ) ซึ่ งเป็ น
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ยึดถื อกันมาตั้งแต่ยุคมะละกาแผ่ขยายไปรั ฐต่างๆ ทัว่ ทั้งแหลมมลายู ขนม
ธรรมเนียมที่ยึดถือในรัฐเนกรี เซมบีลนั และบางส่ วนของรัฐมะละกา มีความโดดเด่นคือ จะยึดถือทางฝ่ าย
มารดา หมายถึง อานาจและทรัพย์มรดกจะถูกสื บทอดจากรุ่ นหนึ่ งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ งทางสายเลือดมารดา
มรดกจะเป็ นของบุตรสาว
ระบบการศึกษา
สถาบันการศึกษาส่ วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการสอน ระบบการเรี ยนการสอนแบบ
Twinning Program หรื อหลักสู ตรปริ ญญาร่ วมระหว่างประเทศ ผูเ้ รี ยนจะได้รับวุฒิปริ ญญาจากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อันเป็ นที่ยอมรับซึ่ งเป็ นระบบที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในกลุ่มประเทศส
หราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา หน่วยงานจัดการศึกษาของสหพันธรัฐมาเลเซี ย
คือ 1) กระทรวงศึกษาธิ การ (Ministry of Education MOE) ซึ่ งจะดูแลการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 2) กระทรวงอุดมศึกษา (Ministry of Higher Education MOHE)
ดู แลการศึ กษาในระดับอุ ดมศึ กษา แบ่งระดับการบริ หารเป็ น 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับ
อาเภอ ระดับกลุ่มโรงเรี ยน และระดับโรงเรี ยน การบริ หารการศึกษาระดับชาติอยู่ในความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลกลาง (Federal Government) การศึกษาที่มีลกั ษณะเป็ นการศึกษานอกระบบ (Non – formal
Education) จะมีกรมจากกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน กรมเกษตร เป็ นต้น
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึกษาของสหพันธรัฐมาเลเซี ย มีโครงสร้างแบบ 6 + 3 + 2 โดยมีระบบการศึกษาภาค
บังคับ 6 ปี ตั้งแต่อายุ 6 – 11 ปี แบ่งได้เป็ น
1. ระดับ เตรี ยมความพร้ อ ม (Pre – School Education) คื อ การศึ ก ษาระดับ อนุ บ าลที่ เ ป็ น
หลัก สู ตรเตรี ยมความพร้ อมก่ อนการเข้าสู่ ก ารศึ กษาภาคบังคับ ส าหรั บเด็ กอายุ 4 – 6 ปี ซึ่ งจากแผน
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แม่บทการศึกษาสหพันธรัฐมาเลเซี ยเริ่ มให้ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาตั้งแต่ในระดับอนุ บาลด้วย
การกาหนดให้การศึกษาระดับอนุบาลเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการศึกษาชาติ
ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.2012 กระทรวงศึกษาธิ การได้ลงประกาศข่าวของกระทรวงศึกษาธิ การฉบับที่ 2
ว่า เงื่ อนไขในการคัดเลื อกเด็กเข้าเรี ยนในระดับอนุ บาลจะต้องเป็ นสัญชาติ มาเลย์เท่านั้น และทาการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่ งประกอบด้วย ครู ใหญ่ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ ครู ผสู ้ อน ครู ผชู ้ ่วยและตัวแทนของ
ชุมชน สาเหตุการจากัดสัญชาติในการเข้าเรี ยนระดับอนุ บาลนั้น เนื่ องมากจากรัฐบาลมีการสนับสนุ น
เงินช่วยเหลือในการเล่าเรี ยน ทั้งค่าเล่าเรี ยน ค่าอาหาร ค่าช่ วยเหลื ออื่นๆ และค่าธรรมเนี ยมตะกาฟุลซึ่ ง
เป็ นค่าธรรมเนียมในการประกันตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่ งเป็ นศาสนาประจาชาติ
2. ระดับประถมศึกษา (Primary) ระดับประถมศึกษาในสหพันธรัฐมาเลเซี ยใช้เวลาเรี ยน 6 ปี
เด็กจะเริ่ มเข้าเรี ยนเมื่ออายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้เป็ นการศึกษาภาคบังคับ ในเกรด 1 ซึ่งเป็ นการศึกษา
ระดับชั้นต้นของนักเรี ยนที่สามารถเข้าสู่ ระบบการศึกษา
3. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary) เป็ นการศึกษาต่อเนื่ องจากระดับประถมศึกษาที่มีระยะเวลา
ในการเรี ยน 5 ปี ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ 1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower – Secondary Education
(Form 1 – 3) 2) ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (Upper – Secondary Education (Form 4 – 5) นั้นจะแบ่ ง
ออกเป็ น 3 สาขาวิชา คือ เน้นด้านวิชาการ เน้นด้านเทคนิค และเน้นด้านวิชาชีพ สาหรับนักเรี ยนที่เลือก
เรี ยนวิชาสายวิชาการ และสายเทคนิ คเมื่อจบจะต้องสอบผ่านข้อสอบของรัฐที่ เรี ยกว่า Sijil Pelajaran
Malaysia (SPM) ส่ ว นนัก เรี ย นในสายวิ ช าชี พ จะต้อ งสอบผ่า น SPMV Sijil Pelajaran หรื อ Malaysia
Vakasional
หากส าเร็ จการศึ ก ษาในระดับ นี้ นัก เรี ย นจะได้รั บ วุฒิเที ย บเท่ า กับ GCSE ‘O’ หรื อ General
Certificate of Secondary Education ซึ่ งเป็ นวุฒิการศึกษาที่ใช้แบบแผนการเรี ยนการสอนระบบอังกฤษ
และนัก เรี ย นที่ ส ามารถเลื อกได้ว่า จะเรี ย นต่ อในสายวิ ช าชี พ (Certificate/Diploma) หรื อ เรี ย นต่ อใน
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education) (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 9 – 11)
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3.8.6 สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (Republic of the Philippines)
เมืองหลวงคือ กรุ งมนิ ลา ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื่นที่ 298,170
ตารางกิ โลเมตรมีประชาการ 101,802,706 คน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) ประชาชนส่ วนใหญ่นับถื อศาสนา
คริ สต์ และเป็ นประเทศที่มีประชาชนนับถือศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็ นอันดับ 4 ของโลก มี
การใช้ภาษามากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาล็อกเป็ นภาษาราชการ
สั งคมและวัฒนธรรม
สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ ที่ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ และมีชนเผ่าดั้งเดิมหลายชนเผ่า หลายชาติ
พันธุ์ รวมทั้งกลุ่มที่เข้ามาไม่วา่ กลุ่มชาวคริ สเตียนจากตะวันตก ชาวจีนที่เข้ามาทาการค้าตั้งแต่สมัยสเปน
เข้ามาครอบครอง ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีวฒั นธรรมเป็ นของตนเอง จึงไม่แปลกที่ทาให้มีภาษาและวัฒนธรรม
ในสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์มีความหลากหลายไปด้วย รวมทั้งการพัฒนาของสังคมดั้งเดิมไปสู่ การเมืองขึ้น
ไปภายใต้การปกครองของสเปนและสหรัฐอเมริ กาทาให้ชาวฟิ ลิปปิ นส์มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ของวัฒนธรรมพื้นเมื อง วัฒนธรรมมุ สลิ ม วัฒนธรรมสเปนและวัฒนธรรมอเมริ กานั่นคื อ มี ลกั ษณะ
ครอบครัวที่ใกล้ชิดแบบสเปนแต่มีความทันสมัยแบบอเมริ กาโดยเฉพาะในสังคมเมือง
การที่สเปนเข้ามาครอบครองจึงได้นาศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกเขามาเผยแพร่ เพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการปกครองซึ่ งทาให้ สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ ในปั จจุบนั เป็ นประเทศที่มีคนนับถื อศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็ นอันดับ 4 ของโลก คิดเป็ นประมาณร้อยละ 83 ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ วิถีชีวิต
ของชาวฟิ ลิปปิ นส์ เกี่ยวพันกับศาสนาตั้งแต่เกิ ดจนตาย การคุมกาเนิ ดเป็ นเรื่ องขัดกับหลักศาสนาคริ สต์
นิ กายโรมันคาทอลิ ก จึ งทาให้มีบุตรมาก เป็ นครอบครัวใหญ่ ทั้งรั บอิ ทธิ พลระบบเจ้าขุนมู ลนายและ
ระบบอุปถัมภ์จากสเปน และค่านิยมทางครอบครัวที่เป็ นแบบประเพณี นิยม อบรมให้เคารพและเชื่อฟังผู ้
อาวุโส เด็กจะถู กอบรมสั่งสอนให้ยอมรับอานาจของผูอ้ าวุโสกว่า จึงทาให้เกิดเป็ นพฤติกรรมที่ยอมรับ
อานาจนิ ยม วัฒนธรรมในการดาเนินชี วิตของชาวฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นวัฒนธรรมแบบผสมผสานของเอเซี ย
ยุโรปและสหรัฐอเมริ กาโดยเฉพาะอเมริ กาได้ป ลูกฝังความเชื่ อมัน่ ในตนเองให้กบั ชาวฟิ ลิปปิ นส์ ทาให้
กล้าแสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์ไม่วา่ เรื่ องนั้นจะรุ นแรงแค่ไหน
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ระบบการศึกษา
หน่ ว ยงานจัด การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Ministry of
Education) ระบบการศึกษาของฟิ ลิ ปปิ นส์ มีท้ งั แบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยการศึกษา
แบบเป็ นทางการนั้นมีลาดับขั้นตอนของการเรี ยนรู ้สามระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึกษาแบบเป็ นทางการของสาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ เป็ นแบบ 6 + 4 + 2 โดยมีระบบ
การศึกษาภาคบังคับ 13 ปี ตั้งแต่อายุ 5 – 17 ปี แบ่งได้เป็ น
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) ในระดับประถมศึกษานั้นจะใช้เวลาศึกษาภาคบังคับ 6 ปี ที่
โรงเรี ยนของรัฐบาล หรื อ 7 ปี ในโรงเรี ยนเอกชน นอกเหนื อจากหลัก สู ตรการศึกษาประถมศึกษาซึ่ ง
นักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ การศึกษาระดับนี้ รวมไปถึงการเรี ยนชั้นอนุ บาล และเตรี ยมประถมศึกษา
ก็ได้ นักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี
2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary) การศึกษาระดับมัธยมศึกษาใช้เวลา 4 ปี นักเรี ยนต้องเรี ยนให้
จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อน นักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาจะมีอายุ 12 ปี และเรี ยนจบ
เมื่ออายุ 15 ปี การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะทดสอบนักเรี ยนโดยการทาข้อสอบระดับชาติ
National Career Association Examination (NCAE) (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น.14 – 15)
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3.8.7 สาธารณรัฐสิ งคโปร์ (The Republic of Singapore)
เมืองหลวงคือ กรุ งสิ งคโปร์ ตั้งอยูบ่ นตาแหน่งยุทธศาสตร์ ที่เป็ นศูนย์กลางคมนาคมทางเรื อของ
อาเซี ยน จึงเป็ นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมีพ้นื ที่ราว 699 ตาราง
กิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 5,618,865 คน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ แต่มี
ภาษามาเลย์เป็ นภาษาประจาชาติ ปั จจุบนั ใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา มี
สภาเดียว)
สั งคมและวัฒนธรรม
สภาพความเป็ นอยู่ของคนสิ งคโปร์ เป็ นพหุ สังคม ประกอบด้วยคนหลายเชื้ อชาติ ไม่วา่ จะเป็ น
จีน อินเดีย มาเลย์ และอื่นๆ อยูร่ ่ วมกันด้วยความสงบสุ ข ไม่ค่อยมีปัญหาความขัดแย้งทางเชื้ อชาติดงั เช่น
ประเทศอื่ น ๆ (www.sac.or.th/database/southeastasia/subject.php) โดยที่ ทุ ก เชื้ อชาติ ย งั ดารงไว้ซ่ ึ งวิ ถี
การดาเนินชี วติ ประเพณี และวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเคร่ งครัด นอกจากนี้ในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ยงั มี
ผูเ้ ชี่ ยวชาญจากต่างชาติมากถึ ง 90,000 คน ที่เข้ามาอยู่อาศัยและทางาน ซึ่ งคนเหล่านี้ ได้เข้ามาเผยแพร่
ขนบธรรมเนียมและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับคนในประเทศ (Theeyarat, 2011) ส่ วนใหญ่พกั อาศัยอยู่
แฟลตสู งตามย่านต่างๆ ได้แก่ 1. อาหรับสตรี ท (Arab Street) และกัมปง กี ลาม (Kampong Glam) เป็ น
ย่านมาเลย์มุสลิ ม 2. ไชน่ าทาวน์ (China Town) เป็ นแหล่งธุ รกิ จของชาวจีนซึ่ งมีวดั ศรี มาริ อมั มันต์ (Sri
Mariamman Temple) ของอิ นเดี ย ตั้งอยู่ใกล้ๆ วัดจี น กลางไชน่ าทาวน์ 3. ลิ ตเติ้ลอิ นเดี ย (Little India)
เป็ นย่านของคนอินเดียที่มีศาลเจ้าและมัสยิดรวมอยูด่ ว้ ย ชาวสิ งคโปร์ อยูใ่ นสภาวะเร่ งรี บในการเดินทาง
และการทางาน ชี วิตประจาวันส่ วนใหญ่อยู่กบั งาน เมื่อหลังเลิกงานใช้เวลานอกบ้านเพื่อรับประทาน
อาหารหรื อพักผ่อนโดยการเดินซื้ อของหรื อดูหนัง ฟั งเพลง ส่ วนการพักผ่อนในช่วงสุ ดสัปดาห์นิยมไป
สวนสาธารณะ ชายหาด หรื อเกาะเซนโตซา (www.sac.or.th/database/southeastasia/subject.php)
ระบบการศึกษา
หน่ ว ยงานจัด การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Ministry of
Education) รัฐบาลสิ งคโปร์ ให้ความสาคัญกับการศึ กษามากโดยถื อว่าประชาชนเป็ นทรัพยากรที่มีค่า
มากที่ สุ ด ของประเทศ รั ฐ บาลให้ ก ารอุ ด หนุ น ด้า นการศึ ก ษาจนเหมื อ นกับ เป็ นการศึ ก ษาให้ เ ปล่ า
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โรงเรี ยนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาล้วนแต่เป็ นโรงเรี ยนรัฐบาล หรื อกึ่งรัฐบาล สถานศึกษา
เอกชนของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีเฉพาะในระดับอนุ บาล และโรงเรี ยนนานาชาติเท่านั้น การศึกษาภาค
บังคับของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ จะต้องเรี ยนรู ้ 2 ภาษาควบคู่กนั ไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก
และเลือกเรี ยนภาษาแม่ (Mother Tongue) อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริ น) มาเลย์ หรื อทมิฬ (อินเดีย)
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ เป็ นระบบ 6 + 4 + 2 โดยมีระบบการศึกษาภาคบังคับ
6 ปี มีอายุต้ งั แต่ 6 – 11 ปี แบ่งได้เป็ น
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) ระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรี ยน 6 ปี เด็กจะเริ่ มเข้าเรี ยนเมื่ อ
อายุ 6 ปี การเลื่อนเกรดนั้นจะทดสอบนักเรี ยนโดยการทาข้อสอบ Primary School Leaving Examination
(PSLE) เพื่ อ ที่ จ ะเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาต่ อ ไป ผลการเข้า สอบมี ส่ ว นส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ
การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา (Junior High School/Secondary) ระยะเวลาเรี ยน 4 ปี ช่วงอายุนกั เรี ยนจะ
อยูร่ ะหว่าง 12 – 15 ปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้นจะมี 3 หลักสู ตรให้เลือกตามความสามารถและ
ความสนใจโดยใช้เวลา 4 – 5 ปี ได้แก่ หลักสู ตรพิเศษ (Special course) หลักสู ตรเร่ งรัด (Express course)
หลักสู ตรปกติ (Normal course) เมื่อจบหลักสู ตรจะมีการสอบโดยหลักสู ตรพิเศษ และหลักสู ตรเร่ งรัด
จะต้องผ่านประกาศนียบัตร GCB (General Certificate of Education) ในระดับ ‘O’ Level ส่ วนหลักสู ตร
ปกติจะต้องผ่าน GCB ‘N’ Level แต่ถา้ ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็ตอ้ งสอบให้ผา่ น GCB ‘O’
Level เช่นเดียวกัน (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 16 – 18)
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3.8.8 ประเทศไทย (Thailand)
เมืองหลวงคือ กรุ งเทพมหานคร มีพ้นื ที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มี
ประชากร 67,400,746 คน (ข้อมูลปี 2015) ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็ น
ภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นองค์ประมุขของประเทศ
สั งคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยเป็ นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโครงสร้ างแบบหลวมๆ มีความ
หลากหลายในเรื่ องชาติพ นั ธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรมแต่สามารถผสมผสานได้อย่างกลมกลื น จนเป็ น
สังคมที่มีลกั ษณะเฉพาะ รักอิสระ ยึดมัน่ ในสถาบันศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ มีขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ที่ดีงาม มี เอกลักษณ์ เป็ นของตนเอง ยอมรั บในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ ไม่นิยมความรุ นแรง
ชอบประนี ประนอม และใช้ชีวิ ตอย่างเรี ยบง่าย ในปั จจุบนั ได้รับอิ ทธิ พลจากการเปลี่ ยนแปลงในโลก
โลกาภิวตั น์ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว การคมนาคมสะดวกสบาย และมีการเปลี่ ยนค่านิ ยม
ในการบริ โภค ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวติ บางประการทั้งในเมืองและชนบท
สังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบเครื อญาติ เคารพผูท้ ี่รักและนับถือรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น
โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่ร่วมใจกันทาบุญตามเทศกาล เช่ น การทาบุญวันสงกรานต์เพื่ออุ ทิศส่ วน
กุศลให้บรรพบุรุษผูล้ ่วงลับ การนาของขวัญและน้ าอบไปรดน้ าขอพรจากบิดา มารดา และญาติผใู ้ หญ่
เป็ นการฝึ กฝนคนให้มีความกตัญญู การทาบุญวันเข้าพรรษา การทอดกฐิน ฯลฯ ล้วนแต่เป็ นการกล่อม
เกลาจิ ต ใจให้ มี ค วามเสี ยสละเพื่ อ ส่ วนรวม มี ค วามสามั ค คี และเอื้ อเฟื้ อซึ่ งกั น และกั น
(nichnipa.wordpress.com)
ในสังคมไทยเมื่อเด็กชายและเด็กหญิงเกิ ดในครอบครัว คนในครอบครัวคาดว่า เด็กหญิงต้อง
สวยและรับผิดชอบงานบ้าน ในขณะที่เด็กชายโตขึ้นมาพร้อมกับความเข้มแข็งและความสามารถ
ระบบการศึกษา
หน่ วยงานจัดการศึ ก ษาของประเทศไทย คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (Ministry of Education)
ระบบการศึกษาประเทศไทยปั จจุบนั ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
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แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) 2545 มี การจัดการศึ กษา 3 รู ปแบบ คือ การศึก ษาในระบบ การศึก ษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติน้ ีจะไม่พิจารณาแบ่งแยก
การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นออกจากการศึ ก ษานอกระบบ โรงเรี ย นแต่ จ ะถื อ การศึ ก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นเพียงวิธีการเรี ยนการสอน หรื อรู ปแบบของการเรี ยน
การสอน ฉะนั้นแนวทางใหม่ คือ สถานศึกษาสามารถจัดได้ท้ งั 3 รู ปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการ
เรี ยนรู ้ท้ งั 3 รู ปแบบ
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็ นระบบ 6 + 3 + 6 โดยมีระบบการศึ กษาภาคบังคับ 9 ปี
ตั้งแต่อายุ 6 -14 ปี แบ่งได้เป็ น
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) ระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรี ยน 6 ปี เด็กจะเริ่ มเข้าเรี ยนเมื่ อ
อายุ 6 ปี การศึ กษาในระดับนี้ เป็ นการศึ กษาภาคบังคับ ในเกรด 1 ซึ่ งเป็ นการศึ กษาระดับ ชั้นต้นของ
นัก เรี ยนที่ ส ามารถเข้า สู่ ระบบการศึ ก ษา เมื่ อต้องการจะเลื่ อนเกรดเพื่อศึ ก ษาต่ อในระดับ ถัดไป ใน
ระดับ ประถมศึ ก ษา ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และตอนปลายจะต้องได้รับ การทดสอบ Ordinary
National Education Test (O-NET)
2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower – Secondary) เป็ นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจาก
การศึกษาประถมศึกษาระยะเวลาเรี ยน 3 ปี ช่วงอายุนกั เรี ยนอยูร่ ะหว่าง 12 -14 ปี
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary) เป็ นช่วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจาก
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระยะเวลา
เรี ย น 3 ปี ช่ ว งอายุ นัก เรี ย นจะอยู่ ร ะหว่ า ง 15 -17 ปี โดยหากนัก เรี ย นต้อ งการจะเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิท ยาลัย จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การทดสอบ General Aptitude Test (GAT) and Professional Aptitude
Test (PAT) (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 19 – 20)

52

3.8.9 สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวงคือ กรุ งฮานอย มีพ้ืนที่ 311,689 ตารางกิ โลเมตร มีประชากรประมาณ 93,386,630
คน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2015) ประมาณ 25 % อาศัยอยูใ่ นเขตเมือง ส่ วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิ
ยากายมหายาน ที่เหลือนับถือศาสนาคริ สต์ ปัจจุบนั ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
สั งคมและวัฒนธรรม
แม้วา่ จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นสังคมนิ ยมโดยมีพรรคคอมมิวนิ สต์เป็ นองค์กรทาง
การเมืองสู งสุ ดแต่เวียดนามนับเป็ นประเทศหนึ่ งในคาบสมุทรดิ นโดจีนที่มีขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สงั่ สมมาเป็ นระยะเวลานาน และยังคงสื บทอดมาจนปั จจุบนั
วิถีชีวิตของชาวเวียดนามมีความสัมพันธ์กบั จีนมาก่อนการปฏิวตั ิระบบการปกครองจึงทาให้มี
ความเชื่ อศิลปะ วิถีการดารงชี วิต ตลอดจนประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับจีน ลัทธิ ความ
เชื่ อต่างๆ ของจีนได้แพร่ ขยายเข้ามายังเวียดนามด้วย ทั้งลัทธิ ขงจื้อที่ให้ความสาคัญต่อการนับถือบรรพ
บุรุษ ลัทธิ เต๋ าที่สอนเรื่ องความสมดุลของธรรมชาติ รวมไปถึ งศาสนาพุทธนิ กายมหายานที่สอนเรื่ อง
กรรมดี และกรรมชัว่ แม้ว่ารัฐบาลคอมมิ วนิ สต์ของเวียดนามจะทาลายความเชื่ อและศาสนาส่ วนหนึ่ ง
ในช่วงปฏิวตั ิระบบการปกครอง แต่ปัจจุบนั มีการผ่อนปรนมากขึ้น โดยอนุ ญาตให้มีนกั บวชในศาสนา
พุทธและศาสนาอื่นๆ ได้
ระบบการศึกษา
หน่ วยงานจัดการศึ ก ษาของสาธารณรัฐสังคมนิ ย มเวียดนาม คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
ฝึ กอบรม (Ministry of Education and Training) ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนได้มีจิตวิญญาณในความเป็ นสังคมนิ ยม มีเอกลักษณ์ประจาชาติและมี
ความสามารถในด้า นอาชี พ ในปี 2534 สภาแห่ ง ชาติ ข องสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามได้อ อก
กฎหมายการกระจายการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา (Law of Universal Primary Education) ซึ่ งเป็ น
กฎหมายฉบับแรกว่าด้วยการศึกษาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็ นระบบ 5 + 4 + 3 โดยมีระบบการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 6 – 14 ปี แบ่งได้เป็ น
1. ระดับประถมศึกษา (Primary) ระดับประถมศึกษาใช้เวลาเรี ยน 5 ปี เด็กจะเริ่ มเข้าเรี ยนเมื่ อ
อายุ 6 ปี การศึกษาในระดับนี้เป็ นการศึกษาภาคบังคับในเกรด 1 ซึ่งเป็ นการศึกษาระดับต้นของนักเรี ยน
ที่สามารถเข้าสู่ ระบบการศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)
2.1 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Education) เป็ นช่ วงการศึ กษาที่ สู งขึ้ นมาจาก
การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาเรี ยน 4 ปี ช่วงอายุนกั เรี ยนอยูร่ ะหว่าง 11 -14 ปี
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Education) เป็ นช่ วงการศึกษาที่สูงขึ้นมาจาก
มัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระยะเวลา
เรี ยน 3 ปี ช่วงอายุต้ งั แต่ 15 – 17 ปี (ระบบการศึกษาในอาเซียน. 2558. น. 21 – 22)
3.8.10 สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ (Union of Myanmar)
เมื องหลวงคือ กรุ งเนปิ ดอร์ ติ ดต่อกับประเทศไทยทางทิ ศตะวันออก โดยทั้งประเทศมีพ้ืนที่
ประมาณ 678,500 ตารางกิ โลเมตร มีประชากร 54,164,262 คน (ข้อมูลปี ค.ศ.2015) กว่า 90 % นับถื อ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรื อหิ นยาน และใช้ภาษาพม่าเป็ นภาษาราชการ
สั งคมและวัฒนธรรม
ชาวเมียนมาร์ เป็ นชนชาติที่ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่
อดีต การยึดมัน่ ในคุ ณค่าของอดี ตเช่ นนี้ ทาให้ชาวเมียนมาร์ ยงั คงดาเนิ นชี วิตตามแบบที่คนโบราณเคย
ยึดถือโดยเฉพาะเรื่ องของจริ ยธรรม การนับถือศาสนา และการปฏิบตั ิตามประเพณี ที่ได้รับการสื บทอด
ต่อกันมา สังคมของชาวเมี ยนมาร์ เป็ นสังคมที่ ให้ความสาคัญกับระบบอาวุโสและระบบอุ ปถัมภ์เป็ น
อย่างยิ่ง สถานภาพของชายจะสู งกว่าหญิง แต่ขณะเดี ยวกันเมื่อหญิงแต่งงานแล้วก็สามารถขอหย่าจาก
สามีได้ เมื่อหย่าแล้วก็กลับมาอยูท่ ี่บา้ นพ่อแม่เหมือนเดิม ในช่วงวัยแต่งงาน มักจะแต่งงานตั้งแต่อายุยงั
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น้อย พิธีแต่งงานเรี ยบง่าย ไม่ตอ้ งมีพิธีทางศาสนาหรื อทางโลก มีแต่การจดทะเบียนสมรสเพื่อประโยชน์
ในการแบ่งสิ นสมรส ผูห้ ญิงชาวเมียนมาร์ จะได้รับสิ ทธิ ตามกฎหมายทัดเทียมชาย แม้วา่ สถานภาพอื่นๆ
ทางสังคมจะด้อยกว่าก็ตาม แต่กฎหมายของเมียนมาร์ ก็คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูห้ ญิงอย่างมาก ตลอดช่วงชีวิต
ของเมียนมาร์ ยดึ มัน่ อยูใ่ นขนบธรรมเนียม (nichnipa.wordpress.com)
ระบบการศึกษา
หน่ ว ยงานจัด การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ คื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(Ministry of Education) การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ รั ฐ เป็ นผู ้ส นับ สนุ น ด้า น
งบประมาณของทุ กโรงเรี ยน จะเสี ยค่าเล่ าเรี ยนเฉพาะในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายเท่านั้น ระบบ
การศึกษาแต่เดิ มนั้นเป็ นระบบบริ หารซึ่ งรวมอานาจไว้ที่ศูนย์กลาง ต่อมาได้มีการกระจายอานาจการ
บริ ห ารออกไปสู่ ร ะดับ รั ฐ และหัว เมื อ งต่ า งๆ โดยมี หัว หน้า ส่ ว นการศึ ก ษาเป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แ ลและ
ประสานงาน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระบบการศึกษาของพม่าเป็ นระบบ 5 + 4 + 2 โดยมีระบบการศึกษาภาคบังคับ 5 ปี ตั้งแต่อายุ 5
-9 ปี แบ่งได้เป็ น
1. ระดับ ประถมศึ กษา (Primary) ระดับ ประถมศึ กษาในพม่ าใช้เวลาเรี ยน 5 ปี การศึก ษาใน
ระดับนี้ เป็ นการศึกษาภาคบังคับ ในเกรด 1 ซึ่ งเป็ นการศึกษาระดับชั้นต้นของนักเรี ยนที่สามารถเข้าสู่
ระบบการศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา (Secondary)
2.1 ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น (Lower Education) เป็ นช่ วงการศึ กษาที่ สูงขึ้ นมาจาก
การศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาเรี ยน 4 ปี ช่วงอายุนกั เรี ยนอยูร่ ะหว่าง 14 – 15 ปี
2.2 ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย (Upper Education) เป็ นช่ วงการศึ ก ษาที่ ข้ ึ นมาจาก
มัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาเรี ยน 2 ปี ช่ วงอายุนกั เรี ยนจะอยูร่ ะหว่าง 14 -15 ปี (ระบบการศึกษาใน
อาเซียน. 2558. น.12 – 13)
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การศึ ก ษาบริ บ ทอาเซี ย นท าให้ ท ราบว่า เกี่ ย วกับ สั ง คมและวัฒ นธรรมของประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนซึ่ งมีความหลากหลายทั้งเชื้ อชาติ ความเชื่ อ ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ วฒั นธรรมยังมี
อิทธิ พลหรื อหล่อหลอมคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี
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ตารางที่ 2 บริบทของประเทศต่ างๆ ในกลุ่มอาเซียน
ประเทศ

ร ะ บ บ ศาสนา
การศึ กษา
ขั้นพืน้ ฐาน

๑. ประเทศบรู ไนดา 6 + 5 + 2 = 11 นั บ ถื อ ศ า ส น า
รุ สซาลาม
อิ สลามประมาณ
70%
๒. ราชอาณาจั ก ร 6 + 3 + 3 = 12 นั บ ถื อ ศ า ส น า
กัมพูชา
พุ ท ธนิ กายเ ถร
วาท 80%
๓ . ส ห พั น ธ รั ฐ 6 + 3 + 2 = 11 นั บ ถื อ ศ า ส น า
มาเลเซีย
อิสลาม 60.4%
๔ . ส า ธ า ร ณ รั ฐ 6/7 + 4 = นั บ ถื อ ศ า ส น า
ฟิ ลิปปิ นส์
10/11
คริ สต์ 92%
๕ . ส า ธ า ร ณ รั ฐ 5 + 4 +3 = 12 นั บ ถื อ ศ า ส น า
สังคมนิยมเวียดนาม
พุ ท ธ นิ ก า ย
มหายาน 70%
๖. สาธารณรั ฐแห่ ง 5 + 4 +2 =11 นั บ ถื อ ศ า ส น า
สหภาพเมียนมาร์
พุ ท ธนิ กายเ ถร
วาท 90%
๗. ประเทศไทย
6 + 3 + 3 = 12 นั บ ถื อ ศ า ส น า
พุ ท ธนิ กายเ ถร
วาท 95%
๘ . ส า ธ า ร ณ รั ฐ 6 + 3 + 3 = 12 นั บ ถื อ ศ า ส น า
อินโดนีเซีย
อิสลาม 87%
๙ . ส า ธ า ร ณ รั ฐ 5 + 3 + 3 = 11 นั บ ถื อ ศ า ส น า
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
พุทธ 75%
ประชาชนลาว
๑๐ . สา ธา ร ณ รั ฐ 6 + 4 + 2 = 12 นั บ ถื อ ศ า ส น า
สิ งคโปร์
พุทธ 42%

ช่ อ งว่ า งระหว่ า งเพศ
โดยการจัดอันดับของ
World Economic
Forum 2014-2015

ระดับการศึกษาจัดโดย
World Economic Human
Forum 2014-2015 Development Index
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การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนมีระยะการศึกษาตั้งแต่ 10 – 13 ปี เป็ นช่ วง
ระยะเวลาที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชากรในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ สถานศึกษาเป็ น
สถานที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาศัก ยภาพนัก เรี ยน ดัง นั้ น ผู ้น าหรื อ ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษานั้ น ๆต้อ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการนาครู บุคลากร และนักเรี ยนให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์องค์กร คุณลักษณะใดบ้างที่
จาเป็ นสาหรับผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 บริบทสตรีในอาเซียน
ประเทศสมาชิ กในกลุ่มอาเซี ยนประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม
ราชอาณาจักรกัมพู ช า สหพันธรั ฐมาเลเซี ย สาธารณรั ฐแห่ ง สหภาพเมีย นมาร์ สาธารณรั ฐสิ งคโปร์
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย ประเทศไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ในบริ บทอาเซี ยนที่วฒั นธรรมในอดี ตที่ถือเป็ นชายเป็ นใหญ่ ชาย
เป็ นผูน้ า หญิงมีหน้าที่เป็ นผูต้ ามดูแลเลี้ยงดูบุตร และดูแลบ้าน
เมื่อมีเด็กหญิงเกิดในครอบครัวมักจะคิดว่าพวกเขาต้องดูและเลี้ยงดูเด็กคนนั้นไปจนตลอดชี วิต
แต่เด็กผูช้ ายเกิดมาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อเด็กผูช้ ายเกิดในครอบครัวใดจึงมีงานฉลองไม่วา่ ครอบครัว
นั้นจะร่ ารวยหรื อยากจนก็ตาม บางครั้งครอบครัวนั้นยินดี ที่จะกูย้ ืมเงินมาจัดงานให้ แต่ถา้ มีเด็กผูห้ ญิง
เกิ ดในครอบครัวใดไม่มีครอบครัวใดที่ให้การต้อนรับ (culture and mental health of women in SouthEast Asia)
กระบวนการขับเคลื่อนสิ ทธิ สตรี และความเป็ นธรรมทางเพศในอาเซี ยนมีการดาเนิ นการอย่าง
เข้มข้นยาวนาน 20 – 30 ปี แต่ ก็ ยงั คงไม่ ได้รับความเป็ นธรรมเพราะทัศนคติ ข องคนในสั งคมไม่ ไ ด้
เปลี่ ยน แม้วา่ สตรี ในอาเซี ยนจะมีการศึกษา มีรายได้ที่ดีข้ ึน เดินหน้าขับเคลื่อนความเป็ นธรรมทางเพศ
การขาดความรู ้ มีความเหลื่ อมล้ าทางเพศ การขาดโอกาส ทาให้สตรี ในอาเซี ยนจึงไม่เท่าเทียมกับชาย
การให้การศึกษามากที่ สุดจึ งจะช่ วยให้ผูห้ ญิงตระหนักถึงสิ ทธิ และบทบาทของตนเอง (สตรี อาเซี ยน
พร้อมรับ AEC หรื อยัง)
ในศตวรรษที่ 19 หญิงได้รับการจ้างงานให้ทางานในไร่ และในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ค่าจ้างต่ากว่าชาย ตาแหน่งผูน้ าหมู่บา้ นเป็ นชาย เป็ นหัวหน้าครอบครัว หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มี
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การกล่าวถึ งความเท่าเทียมทางเพศ จานวนสตรี ที่เข้ามาปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานราชการมีเพิ่มมากขึ้ น
โดยเฉพาะหน่ วยงานราชการในท้องถิ่ น ในวัฒนธรรมที่ชายเป็ นใหญ่ ชายยังคงเป็ นผูท้ ี่อานาจ ต่อมา
ผู ห้ ญิ ง ในอาเซี ย นได้รั บ การศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น ในประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม ประเทศไทย และ
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ จ านวนสตรี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ สู ง กว่า ชายในระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ในขณะที่
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามและสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยมีจานวนชายและหญิง ที่สาเร็ จการศึกษา
เท่ากัน (asiasociety.org/education/women_southeast-asia)
อวยพร เขื่ อนแก้ว กล่ าวว่า มี การสร้างกรอบความเป็ นชายในสังคมเน้นเรื่ องภาวะผูน้ า และ
ความสามารถต่างๆ ในขณะที่กรอบของสตรี เน้นบทบาทหน้าที่ในบ้าน ในการให้บริ การผูอ้ ื่น และเลี้ยง
ลูก ผูห้ ญิงที่เดินตามกรอบของสังคมได้รับการชื่ นชมจากครอบครัว และสังคม สตรี จึงถูกจากัดให้อยูใ่ น
สถานภาพผูต้ าม สตรี บางคนเข้าถึ งการพัฒนาศักยภาพน้อยกว่า และทาให้เป็ นคนขาดความมัน่ ใจ มี
ความกลัว ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น ไม่มีโอกาสที่จะเป็ นผูน้ า ผูช้ ายจึงควบคุมอานาจ และการตัดสิ นใจในสถาบัน
หลักๆ ของสังคม
ลักษณะความเป็ นหญิงหรื อชายล้วนแต่เกิดจากการฝึ กอบรม ไม่วา่ จะเป็ นความอ่อนโยน ความ
เข้มแข็ง ภาวะผูน้ า การใส่ ใจ ความอดทน และการเลี้ยงดูบุตร คุณลักษณะของชาย คือ พูดเสี ยงดัง ชอบ
นา ชอบท้าทาย และชอบเสี่ ยง เด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง ก้าวร้าว ลักษณะของเพศหญิงคือ เป็ นนักฟั งที่ดี เป็ นผู ้
ตาม อ่อนโยน เอาใจใส่ ดูแลผูอ้ ื่น ละเอียดอ่อน และสันติวธิ ี (อวยพร เขื่อนแก้ว)
เรื่ องที่ 4 คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีของประเทศในกลุ่มอาเซียน
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยน มีดงั นี้
Fook และ Sidhu (2009) ศึ ก ษาเรื่ อง “คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าของครู ใหญ่ ที่ มี ค วามสามารถใน
สหพันธรัฐมาเลเซีย” โดยการสัมภาษณ์ครู ใหญ่สตรี ที่ได้รับรางวัลด้านความสะอาด ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะกับการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ใหญ่สตรี ผนู ้ ้ นั ระบุคุณลักษณะของตนเองว่า ประกอบด้วย การ
มีความมัน่ ใจ มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน ขยันหมัน่ เพียร ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค เป็ นคนอบอุ่น ดูแล
เอาใจใส่ ผอู ้ ื่น เป็ นผูท้ ี่มีความสุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีความเป็ นมิตร มีความเมตตากรุ ณา และมีความ
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สุ ขุมเยือกเย็น (Fook and Sidhu; 2009, p.112) ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2009 วรรณดี เกตแก้ว ศึกษาเรื่ อง
คุณลักษณะผูน้ าทางการศึกษาในบริ บทภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสตรี ทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (เห็ นอกเห็ นใจ) เข้าใจผูอ้ ื่น การ
ดูแลเอาใจใส่ เอื้ออาทร มีน้ าใจและห่วงใย ไวต่อความต้องการ กระตุน้ ส่ งเสริ มบุคลากร เชื่อมัน่ ในตนเอง
และมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน (kedkaew 2009, 145-147 )
Kelly (2011) ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยดรี เซล นักวิชาการผูศ้ ึกษาเรื่ องเพศภาวะ ศึกษาเรื่ อง
“ความเท่ า เที ย มของเพศด้า นการศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษาสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย มเวีย ดนาม “ผูน้ าสตรี ทาง
การศึกษาและการบริ หารจัดการ” พบว่า คุ ณสมบัติของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาของสาธารณรัฐ
สังคมนิ ยมเวียดนาม ได้แก่ ความขยันขันแข็งในการปฏิบตั ิงาน การดูแลเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ การ
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และปฏิบตั ิงานอย่างสร้างสรรค์ (Kelly 2011, p.8)
Noman, Hashim และ Abdullah (2017, 1-23) ศึกษาเรื่ อง “การสร้ างการประสานความร่ วมมื อ
และบุคลิกลักษณะของครู ใหญ่ที่นาความสาเร็ จมาสู่ โรงเรี ยนในพื้นที่ทุรกันดารในสหพันธรัฐมาเลเซี ย”
เป็ นการศึกษากรณี ศึกษาโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ต้ งั อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
สัมภาษณ์ครู ใหญ่ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และการสังเกต ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกลักษณะและจุดแข็ง
ของครู ใหญ่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโรงเรี ยนตามบริ บทของโรงเรี ยน ซึ่ งคุณลักษณะที่พบได้แก่ ความ
เป็ นมิตร ความเมตตา การดูแลเอาใจใส่ และการคิดบวก การส่ งเสริ มสนับสนุ น ความอบอุ่น การเปิ ดใจ
การรับฟัง ความอดทน ความกระตือรื อร้น การมองโลกในแง่ดี และการเป็ นผูน้ าที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลาง
เป็ นคุณลักษณะที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
Dris (2012, 24-26) ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ความสามารถที่ทาให้สตรี เป็ นผูน้ าในโรงเรี ยน”
ผูน้ าองค์กรคือผูท้ ี่บริ หารและพัฒนารู ปแบบองค์กร คุณลักษณะที่พบในตัวผูน้ ามีอิ ทธิ พลต่อความสาเร็ จ
ขององค์กร ผูห้ ญิงคือเสาหลักของประเทศ ผูห้ ญิงมีภาระ 2 ประการ คือ ภาระครอบครัว และภาระการ
เป็ นครู ใหญ่ก่อให้เกิ ดความไม่เชื่ อมัน่ และความร่ วมมื อ การเป็ นครู ใหญ่จึงเป็ นเรื่ องท้าทาย ครู ใหญ่
สหพันธรัฐมาเลเซี ยตามที่ชุมชนคาดหวัง คือ เป็ นผูท้ ี่ดูแลเอาใจใส่ ผูอ้ ื่น มีความรั บผิดชอบ นิ เทศการ
เรี ยนการสอน
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สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีนกั วิชาการที่ศึกษาเกี่ ยวคุ ณลักษณะผูน้ าหลายคน ได้แก่ Foo; Nguyen;
Wong และ Choy (2013) นักวิชาการของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ศึกษาทบทวนคุ ณสมบัติรูปแบบ และ
บทบาทของครู ใหญ่ในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ระบุวา่ โดยทัว่ ไปครู ใหญ่ที่มีประสิ ทธิ ภาพของสาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ มีคุณลักษณะ มีความมัน่ ใจในตนเอง เปิ ดใจรับฟั งผูอ้ ื่น มีความเห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่น สร้ างแรง
บันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน พวกเขายังอ้างถึง Scott และ Low (cited in Foo, Nguyen, Wong and Choy,
2013) ระบุคุณลักษณะผูน้ า ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ ให้ความสงสาร มีความทะเยอทะยาน และมองโลก
ในแง่ดี (Foo; Nguyen; Wong and Choy, 2013, p. 13 – 17) สอดคล้องกับการศึกษาของ Low และ Lim
(2008) นักวิชาการของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ เรื่ อง “คุณลักษณะการอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อนาผลการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา” โดยพบองค์ประกอบย่อยของการอ่อนน้อมถ่อมตนตามการ
รับรู ้ ของผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าสถานศึกษาในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ซึ่ งสามารถระบุองค์ประกอบของการ
อ่อนน้อมถ่อมตน ได้แก่ การตระหนักรู ้ตนเอง การเปิ ดใจรับคาแนะนา ความคิดเห็น ข้อมูลป้ อนกลับ คา
วิจารณ์ เต็มใจเรี ยนรู ้และรับฟัง และการยอมรับความผิด (Low and Lim 2008, p.13) ขณะที่ Liu Qiang
(p.12) ศึกษาเรื่ อง ค่านิยมและความเชื่อของสาธารณรัฐสิ งคโปร์ พบว่า ชาวสิ งคโปร์ เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว
Gaus (2011, 175 – 188) ศึก ษาเรื่ อง “สตรี ก ับการเป็ นผูน้ าสถานศึ ก ษา ปั จจัย ที่ ทาให้ครู ส ตรี
ไม่ได้ดารงตาแหน่งครู ใหญ่โรงเรี ยนประถมศึกษาในมากาสซาร์ ” เป็ นการสอบถามจากครู และครู ใหญ่
จาก 5 อาเภอในเมื องมากาสซาร์ โดยการสารวจสังคมวัฒนธรรมและอุ ปสรรคที่ ครู สตรี และครู ใหญ่
เผชิ ญ พบว่า ผูห้ ญิงมีแรงบันดาลใจในการเป็ นครู ใหญ่ที่มีจากแรงจูงใจภายในอย่างแรงกล้าและมีความ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการเป็ นผูน้ า สาหรับผูท้ ี่เป็ นครู ใหญ่ที่ประสบความสาเร็ จ พวกเขาเรี ยนรู ้
การปฏิบตั ิงานของครู ใหญ่คนก่อน เข้าอบรมภาวะผูน้ า และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะประสบ
ปั ญหาในการจัดสรรเวลาและเงิ น กระบวนการเลื อกครู ใหญ่ควรมีการทบทวน ผูส้ มัครหญิงหรื อชาย
ต้องเท่าเทียมกันเพราะอุปสรรคทาให้ครู สตรี ทอ้ แท้ในการสมัครเป็ นครู ใหญ่
Sharma (2012, 2011) นักวิชาการด้านผูน้ าทางการศึกษาสหพันธรัฐมาเลเซี ย ศึกษาเรื่ อง “การ
วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บคุ ณสมบัติผูน้ าของครู ใ หญ่ โรงเรี ย นในสาธารณรั ฐประชาชนจี น สหพันธรั ฐ
มาเลเซี ย และประเทศอินเดี ย และยังได้ศึก ษาเรื่ อง “คุ ณลักษณะ คุ ณสมบัติ และความสามารถของ
ครู ใหญ่” ระบุคุณลักษณะของครู ใหญ่ที่มีประสิ ทธิ ภาพของประเทศดังกล่าว มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
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บริ หารจัดการตนเอง และมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน (Sharma 2012, p.538; 2011, p.3) เมื่อปี ค.ศ.
2014 Manan ศึ ก ษาเรื่ อ ง “คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าของครู ใ หญ่ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ในสหพัน ธรั ฐ มาเลเซี ย ” พบว่ า
คุณลักษณะของครู ใหญ่ คือ การมีทศั นคติบวกต่อการทางาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน และมี
ความเป็ นมิตร (Manan 2014, p.126)
ในขณะที่ ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม Zakaria (2014) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบครู ใหญ่ในโรงเรี ยน
ศาสนาและความสั ม พัน ธ์ ก ับ ความส าเร็ จ ด้า นวิ ช าการในประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม โดยการส่ ง
แบบสอบถามไปยังโรงเรี ยนศาสนา 15 แห่ ง ในอาเภอทู ทง พบว่า ครู ใหญ่ในโรงเรี ย นสอนศาสนา
อิสลามมีคุณลักษณะ มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น มีทศั นคติเชิงบวก การเปิ ดใจรับฟังครู
มีระเบียบวินยั ที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา ส่ งเสริ มสนับสนุนผูอ้ ื่น เคารพตนเอง ปฏิบตั ิงานด้วย
ความสร้ างสรรค์ มีความรอบรู ้ ให้การช่ วยเหลื อครู ในขณะที่คุณลักษณะด้านการปฏิ บตั ิงาน ครู ใหญ่
เป็ นผูท้ ี่มีความมัน่ คงแน่ นอน เข้าใจผูอ้ ื่น ยินดี รับฟั งความคิดเห็ นผูอ้ ื่น ดูแลเอาใจใส่ มีความซื่ อสัตย์ มี
ความยุติธรรมโดยปฏิ บตั ิ ต่อครู อย่างเท่าเทียมกัน ยอมรั บความเปลี่ ยนแปลง มีความเป็ นมิ ตร เป็ นผูท้ ี่
เข้าถึงได้ง่าย และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น (Zakaria 2014, p.115 - 116)
Low (2009) นักวิชาการประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม ศึกษาเรื่ อง “ผูน้ าของโลก อะไรที่ทาให้ผนู ้ า
ในโลกประสบความสาเร็ จในช่วงเวลาที่วนุ่ วาย” พบว่า ผูน้ าที่มีลกั ษณะมีความเป็ นมิตร อ่อนโยน ดูแล
เอาใจใส่ มีเมตตา ปรับเปลี่ยนได้ไว ให้ความสงสาร มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นผูท้ ี่น่าเชื่อถือไว้วางใจ
เป็ นผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จ (Low, 2009 p.2-5) ในปี ค.ศ.2011 Low ยังได้ทาการศึกษาเพิ่มเติม เรื่ อง
“รู ปแบบผูน้ าสหพันธรัฐมาเลเซี ย ตามการรับรู ้ของประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม” พบคุ ณลักษณะผูน้ า
ได้แก่ ความเป็ นมิตร ความเมตตา มีความสามารถในการสื่ อสาร มีความยุติธรรม ให้ความรักและความ
สงสาร การดูแลเอาใจใส่ การอ่อนน้อมถ่อมตน และการให้ความเคารพ (2011, p.18-30) นอกจากนี้ ใน
ปี ค.ศ.2012 Low ยังได้ศึกษาเรื่ อง “หลักการสาคัญในการบริ หารคนตามการรับรู ้ของประเทศบรู ไนดา
รุ สซาราม” โดยการสัมภาษณ์ขา้ ราชการพลเรื อนของสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 34
คน พบคุ ณลักษณะที่ผูบ้ ริ หารควรมีในการบริ หารคนของผูบ้ ริ หารสถานประกอบการขนาดเล็ก คือ
ความน่าเชื่ อถือ ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ ความสุ จริ ต การรับฟั ง ความรักและการเอาใจใส่
การมีไหวพริ บ ความรับผิดชอบ และมีความรู ้
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นัก วิช าการสหพันธรั ฐ มาเลเซี ย Mohamad (2009) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การมี ส่ วนร่ วมและผูน้ าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพที่เป็ นต้นแบบของสหพันธรัฐมาเลเซี ย ” ระบุ ว่า คุ ณลักษณะของผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้แก่ ยอมรับในความหลากหลายของเชื้ อชาติ มีความรับผิดชอบ เป็ นผูท้ ี่ไว้วางใจได้ มีความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิ บตั ิงานสู ง ให้ความยุติธรรมต่อทุกเชื้ อชาติ มีความมัน่ ใจในตนเองสู ง เป็ นผูท้ ี่มีความยืดหยุ่น มี
ความซื่ อสัตย์ สุ ขุมรอบคอบเมื่อต้องเผชิ ญกับเหตุการณ์วิกฤต และมีระเบียบวินยั สู ง (Mohamad, 2009,
p.140)
Roffey (2012) ศึกษาเรื่ อง “เสี ยงแห่ งเหตุผล การระเบิดของวัฒนธรรมและบทบาททางเพศของ
ผูน้ าทางธุ รกิ จในสาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ ” พบคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารสตรี ได้แก่ ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต การไวต่อความรู ้สึก มีความแน่นอน มีความเมตตาสงสาร มีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นคน
ใจเย็น แสดงออกอย่างเหมาะสม ปฏิบตั ิงานอย่างสร้างสรรค์ ไม่ยอ่ ท้อ มีสัญชาตญาณ และมีสติปัญญา
เฉลี ย วฉลาด (2012, p.15-16) ในขณะที่ Fernando และ Preudhikulpradab (2011) ศึ ก ษาเรื่ อง ผูน้ าใน
บริ บ ทของอาเซี ย น (สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ แ ละประเทศไทย) โดยการส่ ง แบบสอบถามทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผูน้ าของประเทศไทยและอาเซี ยนเน้นการเอาใจใส่ ให้ความห่วงใย ช่วยเหลือและ
แนะนาผูอ้ ื่นให้กา้ วหน้า แสดงความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูอ้ ื่น มีความเข้าใจในความต้องการ
ของผูอ้ ื่น ให้ความสงสาร มีความเห็นอกเห็นใจ มีความอบอุ่น ให้ความเคารพผูอ้ ื่น มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
มีความเมตตา มีความเชื่ อมัน่ และมีความรับผิดชอบ คุณลักษณะดังกล่าวเป็ นหัวใจของการเป็ นผูน้ าทั้ง
ในสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์และประเทศไทย (2011, p.1-4)
Tjahjono (2008, p.3-4) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความท้า ทายของผู ้จ ัด การสตรี ใ นองค์ก รธุ ร กิ จ ต่ อ การ
แข่งขันธุ รกิ จในโลก” ซึ่ งเป็ นการศึ กษา ค่านิ ยม และทัศนคติ ของผูจ้ ดั การสตรี ในองค์การธุ รกิ จของ
สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย พบว่า ผูจ้ ดั การสตรี มีคุณลักษณะแตกต่างจากผูจ้ ดั การชาย คือ ผูจ้ ดั การสตรี มี
สัญชาตญาณ เต็มใจรับฟั งผูอ้ ื่น ใส่ ใจในรายละเอียด ปรากฏตัวอย่างสง่าผ่าเผย มีความเห็นอกเห็นใจ มี
ความสามารถปฏิบตั ิภารงานได้หลายอย่าง มีความเป็ นมิตร ใส่ ใจกับความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ไวต่อความรู ้สึก
เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาที่ดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในงานที่ตนปฏิบตั ิ เข้าใจและเปิ ดใจรับฟังผูอ้ ื่น (2008,
p.3 - 4) นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิชาการของสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย Suryani (2014) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบผูน้ า
ในสาธารณอินโดนี เซี ย โดยการสัมภาษณ์ และการอภิปรายกลุ่มผูจ้ ดั การและพนักงานจานวน 127 คน
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พบคุณลักษณะผูน้ า ได้แก่ ความกล้า การมีระเบียบวินยั เป็ นผูท้ ี่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ มีความสุ จริ ต กล้า
เผชิ ญกับความล้มเหลว มีความยืดหยุน่ มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน มีความต้องการการเปลี่ยนแปลง
ยินดีเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ตระหนักรู ้ตนเองสามารถรู ้จุดด้อยและจุดเด่นของตนเองในการนามาบริ หารจัดการ
องค์กร สามารถควบคุมตนเอง มีความอดทนต่อความเครี ยด ให้การสนับสนุ นผูอ้ ื่น มีความโปร่ งใสใน
การปฏิบตั ิงาน มีไหวพริ บ ไวต่อวัฒนธรรม สื่ อสารโดยการเดินไปรอบๆ เปิ ดใจรับฟังผูอ้ ื่น การสื่ อสาร
อย่างเหมาะสม และมีทศั นคติบวกต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย (2014, p.29-31)
Low, Zain และ Ang (2012, 594 – 602) ศึกษาเรื่ อง “หลักการสาคัญในการบริ หารคน: การรับรู ้
ของประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ขา้ ราชการพลเรื อน ลูกจ้าง
ในบริ ษทั ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม พบว่า ข้าราชการพลเรื อน และลูกจ้าง
ต้องการให้ผบู ้ ริ หารบริ หารพวกเขาด้วยการรับฟั งคาแนะนา สื่ อสารกับพวกเขาได้ทุกที เป็ นผูท้ ี่เข้าถึงได้
ง่าย การบริ หารจัดการโรงเรี ยนต้องซื่ อสัตย์สุจริ ต ให้ความรักความห่ วงใย มีความเฉลี ยวฉลาด เข้าใจ
ผู ้อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ต าหนิ ผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา มี ค วามรอบรู ้ ท าให้ บุ ค ลากรมั่น ใจในตัว
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เนื่ องจากประเทศบรู ไนดารุ สซาลามปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมมาเลย์
และเป็ นชาวมุสลิมจึงต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิกบั บุคลากรเหมือนคนในครอบครัว
Silong และ Hassan (2009, 139 – 147) ศึ ก ษาเรื่ อง “การมี ส่ วนร่ วมและผู ้ น าชุ มชนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในสหพันธรัฐมาเลเซี ย ” เป็ นการอภิปรายผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพจากทฤษฎีต่างๆ เริ่ มจาก
การศึกษาทฤษฎี คุณลักษณะผูน้ า ผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพของชุ มชนมี คุณลักษณะ ยอมรั บทุ ก เชื้ อชาติ
รั บ ผิดชอบ เชื่ อใจได้ มุ่ งมัน่ สู ง ซื่ อสัตย์ ยุติธ รรมต่ อทุ กเชื้ อชาติ มี ความมัน่ ใจสู ง ยืดหยุ่นได้ ไม่ ตื่น
ตระหนกเมื่อเผชิญวิกฤต มีระเบียบวินยั สู ง
นอกจากนี้ ศาสนาพุทธทาให้ผอู ้ ยูใ่ นประเทศสมาชิ กอาเซี ยนโดยส่ วนใหญ่มีคุณลักษณะเด่นคือ
เป็ นผูท้ ี่มกั จะให้ความสงสารผูอ้ ื่น มีความเมตตา ให้การเคารพผูอ้ ื่น มีความอดทนสู ง ให้อภัยผูอ้ ื่น มี
จริ ยธรรม ควบคุมอารมณ์ได้ดี ให้ความรักและความเคารพต่อครอบครัว มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต อ่อนน้อม
ถ่อมตน มีความขยันขันแข็ง ให้ความเคารพผูอ้ าวุโส มีความอดทนไม่ย่อท้อ ทางานหนัก ตั้งใจศึกษา
เล่ า เรี ย น เชื่ อ ในกฎระเบี ย บ มี ค วามมั่น คงแน่ น อน ใจเย็น พู ด เบา อ่ อ นโยน เปิ ดใจ ยิ้ ม มี ค วาม
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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 าหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้สถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน ซึ่ ง
คุ ณลัก ษณะเป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของผู บ้ ริ ห าร การที่ ส ถานศึ ก ษามี ผูบ้ ริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นกุ ญแจส าคัญ ในการพัฒนาสถานศึ ก ษาแห่ ง นั้นให้ป ระสบความส าเร็ จ (Fook and
Sidhu, 2009; p.106) สอดคล้องกับ Colbert, Judge, Choi และ Wang (2012, p.670) กล่าวว่า คุณลักษณะ
มีอิทธิ พลต่อการเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูท้ ี่เป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพมีเพียงชายเท่านั้นใช่ไหม จาก
การศึกษาของ Trididad และ Normore (2004, p.575) เรื่ อง ผูน้ าและเพศภาวะ พบว่า คุ ณลักษณะของ
ผูน้ าสตรี มิได้มีประสิ ทธิ ภาพด้อยกว่าผูน้ าชายเพียงแต่คุณลักษณะผูน้ าของแต่ละเพศแตกต่างกัน
จากการศึกษาบทความ ตารา งานวิจยั และวารสารทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่ อง
คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของนัก วิ ช าการต่ า งๆ และศึ ก ษาภาระงานที่ ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาต้องรับผิดชอบเอกสาร ซึ่ งเป็ นแนวคิดของ Andrew J. Dubrin (2013) Adeniyi W.O. (2014)
ผูว้ จิ ยั ได้จาแนกคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
และคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยนออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits) 2)
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง าน (Task – related Traits) 3) คุ ณ ลัก ษณะด้า นสั ง คม
(Sociability Traits) คุณลักษณะผูน้ าทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดมีดงั นี้
จากกรอบการวิจยั ผูว้ ิจยั กาหนดให้คุณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไป (general personality
traits) เป็ นหนึ่ ง ในคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ ม
อาเซี ยน เนื่ องจากการเป็ นผูบ้ ริ หารต้องสร้ างความเชื่ อมัน่ และความไว้วางใจให้ผูป้ กครองหรื อผูท้ ี่ มี
ความส่ วนได้ส่ วนเสี ยซึ่ งเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่ค าดหวังจากสถานศึ กษาสู ง Trididad and Normore (2004,
p.800) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเผชิ ญกับความซับซ้อน นักเรี ยนเป็ นคนรุ่ นใหม่มีความต้องการสู ง
กว่าในอดีต การศึกษาคุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั งาน (task – related traits / work – related traits)
เพราะองค์กรทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการศึกษาหรื อองค์กรในภาคธุ รกิจจะประสบความสาเร็ จได้
ต้องการผูน้ าที่มีคุณลักษณะที่มีอิทธิ พลต่อบุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อแผนกล
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ยุทธ์ขององค์กรที่กาหนดไว้ ดังนั้นการศึกษาเรื่ องคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นจึ ง ได้ก าหนดคุ ณ ลัก ษณะด้า นนี้ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะหนึ่ ง ที่ ผู ว้ ิ จ ัย
ทาการศึ ก ษา ในขณะที่ คุณ ลัก ษณะด้า นการเข้าสังคม (sociability traits) การเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีภารกิจในการบริ หารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร การที่ผนู ้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารจะประสบความสาเร็ จในการบริ หารจัดการสถานศึ กษาได้น้ นั บุคลากร ผูป้ กครอง นักเรี ยน
ชุ มชน และผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วนเสี ยเป็ นบุ คคลที่ ให้ก ารส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้การบริ หารงานนั้นๆ
ประสบความสาเร็ จดังนั้นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าว ดังนั้นการมีคุณลักษณะ
ด้านการเข้าสังคมจะส่ งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลดังกล่าว ซึ่ งจากการศึกษาของ Belfield, C.
R. and H.M. Levin, H.M. (2007); Barton, Paul E. (2003); Jeynes, W.H. (2003; p.212 – 218) พบว่า การ
ให้ผปู ้ กครองและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาทาให้สถานการณ์การออกจากโรงเรี ยนกลางคัน
ลดลง ส่ งผลต่อการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรี ยนทุกเชื้อชาติประสบความสาเร็ จในการ
เรี ยนเพิ่มมากขึ้น (สมาคมการศึกษาแห่ งชาติของประเทศสหรัฐอเมริ กา, 2008) ซึ่ งคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน
ที่ทาการศึกษามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
4.1 คุณลักษณะด้ านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) บุ คลิ กลักษณะทัว่ ไป
คื อ สิ่ งที่ สังเกตเห็ นทั้งบริ บทภายในและบริ บทภายนอกของการปฏิ บตั ิ ง านซึ่ งบุ คลิ ก ลักษณะทัว่ ไป
สั ม พัน ธ์ ก ับ ความส าเร็ จ และความพึ ง พอใจในการท างาน (Dubrin, 2013) มี ผู ้ใ ห้ ค วามหมายของ
บุคลิกลักษณะ ไว้ดงั นี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ.2013 ให้ความหมาย บุคลิกลักษณะว่า หมายถึง สภาพ
นิสัยจาเพาะของคน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2013 น.531)
Farsani และคณะ (2013) ให้ ค วามหมายของบุ ค ลิ ก ลัก ษณะว่า บุ ค ลิ ก ลัก ษณะเป็ นรู ป แบบ
ความคิ ด ความรู ้ สึ ก หรื อ การแสดงออกของแต่ ล ะคน เป็ นรู ป แบบของบุ ค ลิ ก ลัก ษณะที่ บ่ ง บอกถึ ง
ปั จจัยพื้นฐานของบุคลิกภาพที่รวมถึงอารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคน
Eysenck (1970) กล่าวว่า บุคลิกลักษณะเป็ นองค์ประกอบของบุคคลที่ค่อนข้างมัน่ คงและถาวร
เป็ นคุณลักษณะ นิสัย ความฉลาด และร่ างกายที่กาหนดการปรับตัวของเขาให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม
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ดังนั้น บุคลิกลักษณะทัว่ ไป คือ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เป็ นรู ปแบบความคิด ความรู ้สึก
หรื อการแสดงออกของแต่ละคนที่ ช่วยให้เราสามารถทานายได้ว่าบุ คคลนั้นจะปฏิ บตั ิ ตนอย่างไรใน
สถานการณ์น้ นั ๆ
จากการศึ ก ษาของ Dubrin (2013) ระบุ บุ ค ลิ ก ลัก ษณะทั่ว ไปว่า ประกอบด้ว ย ความอบอุ่ น
(warm) ความมัน่ ใจในตนเอง (self-confidence) การอ่อนน้อมถ่อมตน (humility/human) ความไว้วางใจ
(trustworthy) และการมองโลกในแง่ ดี (optimistic) การแสดงออกอย่างเหมาะสม (assertiveness) และ
ความกระตือรื อร้น (enthusiasm) Zhang นักวิชาการอีกท่านยังพบว่า บุคลิกลักษณะทัว่ ไปของผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คือ การมีอารมณ์ขนั (sense of humor) Qiang (2007, p.12) นักวิชาการชาวสิ งคโปร์
ศึกษาเรื่ อง “ค่านิ ยมหลักและความเชื่อของประเทศสิ งคโปร์ ” พบว่า คุณลักษณะหนึ่งของชาวสิ งคโปร์
คือการเป็ นผูท้ ี่ ไม่ถือตัว (modesty) Fook และ Sidhu พบว่า คุ ณลักษณะผูน้ าของครู ใหญ่ที่เป็ นเลิ ศใน
สหพันธรั ฐมาเลเซี ยคื อ การมี ความมัน่ ใจในตนเอง (self-confidence) การไม่ถือตัว (modesty) มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน (humility/humble) มีความสุ ภาพอ่อนโยน (gentle and polite) เป็ นคนอบอุ่น (warm)
การะประนี ประนอม (compromise) และมีความสุ ขุมเยือกเย็น (calm and cool) ในขณะที่ Pushpanhan
ศึก ษาเรื่ อง รู ป แบบผูน้ าอาเซี ย นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความมัน่ ใจในตนเอง (self-confidenc) การ
ปรับเปลี่ยนได้ไว (resilience) และความสุ จริ ต (integrity) ซึ่ งคุณลักษณะต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 ความอบอุ่ น (warmth) Ross and Hendry (cited in greenature, 2008) ระบุ ว่ า
ความอบอุ่นเป็ นคุ ณลักษณะที่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารมีบุคลิ กลักษณะอบอุ่น การ
เป็ นผูน้ าที่มีลกั ษณะอบอุ่นทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชารู ้ สึกว่าผูน้ าของพวกเขาเป็ นผูท้ ี่พวกเขาพึ่งพาได้ เพศ
หญิงเป็ นเพศที่ทาให้ผูพ้ บเห็นเกิ ดความอบอุ่นเพราะสตรี มีความเป็ นกันเองกับบุคลากร และบุคคลที่
ผูบ้ ริ หารมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยทาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ กล้มีความเชื่อมัน่ มีผกู ้ ล่าวว่า การที่ความอบอุ่นเป็ นคุณลักษณะ
ของผูบ้ ริ หารสตรี เนื่ อ งมาจากการมี สั ญชาตญาณความเป็ นแม่ ที่ ใ ห้ค วามอบอุ่ นแก่ บุ ตร นอกจากนี้
บุคลากรต้องการผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่เป็ นที่พ่ ึงพิงขณะที่เขาเกิดปั ญหา ดังนั้น การที่ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารมี
ลักษณะอบอุ่นจะทาให้บุคลากรมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงานเพราะผูน้ าของเขาสามารถพึ่งพาได้ในยาม
ที่ เ ขามี ปั ญ หา 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,
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2008, p.37) Cuddy และคณะ กล่ าวว่า การที่ ผูน้ าจะมีอิทธิ พลเหนื อบุ คลากรได้น้ นั มาจากการที่ ผูน้ ามี
ลักษณะอบอุ่น นอกจากนี้ Taormina และ Selvarajah (2005) พบว่า ผูน้ าที่ ดีเลิ ศของชาติ ต่างๆในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ย นคื อ การมี ค วามสั ม พันธ์ ที่ อบอุ่ น นอกจากนี้ คุ ณลัก ษณะของชาวอาเซี ย นในหลาย
ประเทศสมาชิ กในกลุ่มอาเซี ยน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม เป็ นต้น
Noman, Hashim และ Abdullah (2017, 2660 – 2665) พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะที่ น าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ของ
โรงเรี ยนรัฐบาลของสหพันธรัฐมาเลเซี ยที่ตอ้ งดิ้นรนต่อสู ้ ครู ใหญ่จึงมีคุณลักษณะเป็ นคนที่อบอุ่น
4.1.2 การปรั บเปลี่ยนตนเองได้ ไว (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) กล่ าวถึ ง ความสาคัญของการปรับเปลี่ ยนได้ไวว่า
เป็ นหนึ่ งในคุณลักษณะที่ทาให้สตรี เข้าถึงตาแหน่งสู งได้ ทาให้องค์กรหรื อสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
Cheng (2009, p.1) ยังกล่ าวอี กว่า การปรั บเปลี่ ยนได้ไวเป็ นคุ ณลักษณะที่ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่ บ ริ หาร
องค์กรต่างๆในบริ บทอาเซี ยน นอกจากนี้ J Lekganyane (2006) ระบุวา่ การปรับเปลี่ยนตนเองได้ไวเป็ น
คุ ณ ลัก ษณะหนึ่ ง ที่ น ามาใช้ใ นการพัฒ นาผู ้นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ ผู น้ าเผชิ ญ กับ อุ ป สรรคในการ
ปฏิบตั ิงาน ผูน้ าอาจจะหาทางออกหรื อปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อให้ผา่ นพ้นวิกฤตนั้นไปได้
ก า ร
ปรับเปลี่ยนตนเองได้ไวมาจากการที่ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ดี (optimistic) หรื อการมี
ทัศนคติในเชิ งบวก (positive attitude) Day และคณะ (2001, p.34) กล่าวว่า ผูท้ ี่มองโลกในแง่ดีคือผูท้ ี่มี
ศักยภาพที่จะเจริ ญก้าวหน้า และสามารถพัฒนาได้ นอกจากนี้ ดร.ประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์ เขียนหนังสื อ
เรื่ อง “ผูน้ าเต็มร้อย” ระบุวา่ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสามารถสร้างกาลังใจได้ดว้ ยการมองปั ญหาเชิ งบวก การ
มองโลกในแง่ ดีท าให้เกิ ดความมัน่ ใจนาไปสู่ ก ารประสบความส าเร็ จ หากผูน้ ามองโลกในแง่ ร้า ย
บุ ค ลากรไม่ ศ รั ท ธาในตัวผูน้ าเพราะผู น้ าที่ ม องโลกในแง่ ร้า ยเนื่ องจากผูน้ าจะไม่ ก ล้า เผชิ ญกับ การ
เปลี่ยนแปลง ไม่เชื่ อมัน่ ในตัวบุคลากร ในขณะที่ผนู ้ าที่มองโลกในแง่ดีจะเชื่ อว่าบุคลากรสามารถเผชิญ
ต่ออุปสรรคได้ พวกเขาจะหาวิธีการแก้ปัญหาจนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ นอกจากนี้ เมื่อผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ดีประสบกับความล้มเหลว พวกเขาสามารถลุกขึ้นยืนได้
อย่างรวดเร็ ว ปฏิ บตั ิงานต่อไปได้ มีความเชื่ อว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์ คาดว่าการเปลี่ ยนแปลงจะนาไปสู่
อนาคตที่ ดี ก ว่า (พรุ่ ง นี้ ย่อมดี ก ว่า ) (Golemanj, 2002, น.4) ผูน้ าที่ ม องโลกในแง่ ดีม กั จะมี อารมณ์ ข ัน
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(Sense of humor) การมีอารมณ์ ขนั เป็ นการสร้ างบรรยากาศในการปฏิ บตั ิงานให้เกิ ดขึ้นภายในองค์กร
หรื อ สถาบัน เพราะผูท้ ี่ มี อ ารมณ์ ข ันมัก เป็ นผู ท้ ี่ ผู อ้ ื่ น มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ว ยอย่า งมี ค วามสุ ข ปั จ จุ บ ัน การ
บริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาเผชิ ญ กับ ความต้อ งการของสั ง คมสู ง ผู ้น ามัก จะคิ ด แต่ เ รื่ อ งงานท าให้
บรรยากาศภายในองค์ก รตึ ง เครี ย ดแต่หากผูน้ ามี อารมณ์ ข นั บ้างทาให้ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรมี ความ
ใกล้ชิดมากขึ้น บรรยากาศในการทางานก็จะผ่อนคลาย ลดความโกรธ ลดความขัดแย้ง ลดความเครี ยด
ทาให้องค์กรเผชิ ญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ การมีอารมณ์ ขนั ยังสร้างบรรยากาศการทางาน
เป็ นทีม ซึ่ งทาให้องค์กรบรรลุ เป้ าหมายเดี ยวกันตามที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้อง
รู ้จกั ใช้อารมณ์ขนั ให้ถูกเวลา ทาให้อารมณ์ขนั เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการบริ หารงาน คุณลักษณะการมี
อารมณ์ขนั จึงเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ
4.1.3 การแสดงออกอย่ างเหมาะสม (assertiveness) ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรี ตระกูล ให้
ความหมายของการแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็ นที่ยอมรับของสังคมโดยไม่กา้ วก่าย หรื อล่วงละเมิด
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่ นด้วยความสุ ภาพ ตรงไปตรงมา ไม่ก้าวร้ าว การแสดงออกอย่างเหมาะสม ช่ วยให้การ
ปฏิ บ ตั ิ ภาระงานลุ ล่ ว ง ประสบความส าเร็ จในการแสดงออกด้วยการพู ดอย่า งเหมาะสม ในขณะที่
นักวิชาการผูศ้ ึกษาเรื่ องภาวะผูน้ า Dubrin; AJ.; Dalglish; C. และ Miller (2006) ระบุ ว่า การแสดงออก
อย่างเหมาะสมเป็ นคุ ณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งพูดอย่างฉะฉาน
ชัดเจน (articulation) Roffey (2012) ศึกษาเรื่ อง “เสี ยงแห่งเหตุผล การระเบิดของวัฒนธรรมและบทบาท
ทางเพศในผูน้ าทางธุ รกิจของฟิ ลิปปิ นส์ ” พบว่าการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ชดั เจนทาให้ประสบความสาเร็ จ
ในการสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ ง านจนบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
คุ ณลักษณะนี้ เป็ นคุ ณลักษณะที่ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ที่พึงมีเพราะผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้อง
สื่ อสารกับบุคคลหลากหลายกลุ่ ม เช่ น บุ คลากร นักเรี ยน และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย การสื่ อสารที่ไม่
ชัดเจนหรื อทาให้ผูอ้ ื่ นไม่เข้าใจในสิ่ งที่ พู ด การสื่ อสารล้มเหลว ท าให้ผูอ้ ื่ นไม่เข้าใจเจตนารมณ์ ของ
ผูบ้ ริ หาร เช่น การสื่ อสารกับบุคลากรไม่ชดั เจนจะทาให้ผลการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นดังที่คาด หรื อหากเป็ น
การสื่ อสารกับผูป้ กครอง ผูท้ ี่เป็ นส่ วนได้ส่วนเสี ย หรื อผูท้ ี่สนับสนุ นสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารจะไม่ได้รับ
ความร่ วมมือ การบริ หารจัดการองค์กรจะเต็มไปด้วยความยากลาบาก นอกจากนี้การพูดยังเป็ นการสร้าง
ความเชื่ อมัน่ ในตัวผูน้ าเป็ นคุณลักษณะที่ก่อให้เกิ ดความประทับใจที่มีต่อผูน้ า การสื่ อสารกับบุคลากร
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เช่น การสื่ อสารเรื่ องแผนปฏิบตั ิงาน ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่สื่อสารในสิ่ งที่ตอ้ งการได้ชดั เจนต้อง
มีความมัน่ ใจในตนเอง (self – confidence) Daft (2005) กล่าวถึงความมัน่ ใจในตนเองว่า เป็ นการรรับรู ้
เชิงบวกในความสามารถของตนเองในการตัดสิ นใจ และการพัฒนาความคิด ขณะที่ Yulk (2006) กล่าว
ว่า ความมัน่ ใจในตนเองช่วยให้มนุ ษย์พฒั นาความเป็ นผูน้ า ช่ วยให้แต่ละบุคคลมีความมัน่ ใจในทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ และสมรรถนะของตน กระตุน้ ให้สร้ างการมีอิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่นได้อย่างถู กต้อง
และเหมาะสม ทาให้เชื่ อว่าการตัดสิ นนั้นทาให้เกิดความแตกต่าง (อ้างใน Sage Publication, Inc. 2001)
หากกล่าวถึ งคุ ณลักษณะความมัน่ ใจในตนเอง คนจานวนไม่น้อยที่มกั จะกล่ าวว่า สตรี เป็ นเพศที่ไม่มี
ความมัน่ ใจในตนเองจึงเป็ นเหตุประการหนึ่ งที่ สตรี ไม่ค่อยได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งให้เป็ นผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารด้วยความคิดที่ว่า สตรี ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองไม่เหมาะที่จะเป็ นผูน้ า Lynch (1990) ระบุว่า
การเป็ นผูน้ าสตรี ตอ้ งเรี ยนรู ้ ที่จะก้าวข้ามอุ ปสรรค พวกเขาต้องรับรู ้ ว่าตนเองมีความสามารถและทา
หน้าที่ดว้ ยความมัน่ ใจ (Lynch cited in Angela Mosley Smith, 2008, p.36) นอกจากนี้ Kirkpatrick และ
Locke (1991, p.54) ยังกล่าวถึงความมัน่ ใจในตนเองว่า มีเหตุผลหลายประการที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องมี
ความมัน่ ใจในตนเอง เนื่ องจากงานของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นงานที่ยากต้องสัมพันธ์ กบั ข้อมู ลที่ตอ้ ง
รวบรวมและมี ข้ นั ตอน มีปัญหาให้แก้ตลอดเวลา และมีเรื่ องที่ตอ้ งให้ตดั สิ นใจมากมาย และผูบ้ ริ หาร
ต้องโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ ต้องเอาชนะความล้มเหลว เสี่ ยงที่ตอ้ งเผชิ ญกับความไม่
แน่ นอน ไม่แน่ใจ ผูน้ าจึงต้องแสดงออกถึงความมัน่ ใจในตนเองให้บุคลากรหรื อผูท้ ี่ผนู ้ ามีปฏิสัมพันธ์
ด้ว ย เช่ น ชุ ม ชน ผูป้ กครอง หรื อ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษารั บ รู ้ ว่า ผูน้ ามี ค วามมัน่ ใจ
บุคลากรจึงเต็มใจที่ จะเป็ นผูต้ ามหรื อเชื่ อมัน่ ในองค์กรที่ ผูน้ านั้นรั บผิดชอบในบริ หารงาน การที่ผูน้ า
แสดงถึงความไม่มน่ั ใจจะทาให้บุคลากรขาดความเชื่อมัน่ จะส่ งผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิงาน งานเหล่านั้นจะ
ไม่ บ รรลุ ผลหรื อไม่มี คุ ณภาพ สอดคล้องกับ Ainura (2007, p.14) กล่ า วว่า หากผูน้ ามี ค วามมัน่ ใจใน
ตนเองสู งผูต้ ามจึงจะเชื่อถือ จะทาให้ผตู ้ ามปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ Bolklen และ Colemen
(1980, 2001, 2002, 2005; cite in Bertocci, p.25); Vature (2001) กล่าวถึง ความมัน่ ใจว่า ความมัน่ ใจเป็ น
คุ ณลักษณะที่ สาคัญของผูป้ ระสบความสาเร็ จ หากผูใ้ ดขาดความมัน่ ใจในตนเองก็ไม่สามารถก้าวสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้ความมัน่ ใจยังทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถสร้างอิทธิพลเหนือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน
การปฏิบตั ิภาระงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการได้ และผูท้ ี่ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
เกิดความไว้วางใจ
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4.1.4 ความไว้ วางใจ (trustworthines) หมายถึง การที่บุคคลเป็ นผูท้ ี่เชื่อถือได้ มีความ
รับผิดชอบ สามารถไว้วางใจได้ (Collins English dictionary) ความไว้วางใจเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ทา
ให้องค์กรประสบความสาเร็ จ ผูน้ าที่ไม่สามารถทาให้บุคลากรไว้วางใจได้จะทาให้พวกเขาไม่ซื่อสัตย์
หรื อไม่ให้ความร่ วมมื อ ไม่สนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานและหัวหน้างาน สอดคล้องกับ Sukumari (2013 :
130 -131) ศึกษาเรื่ อง “ประสิ ทธิ ภาพของการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อการสร้างสรรค์อย่างยัง่ ยืนในประชาคมอาเซี ยน” ระบุวา่ หากประชาชนไม่ไว้วางใจในตัวผูน้ า พวก
เขาก็จะไม่ปฏิบตั ิตามผูน้ าและแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ก็จะไม่บรรลุผลสาเร็ จ แต่การที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หาร
ก่อให้เกิ ดความไว้วางใจได้น้ นั คนึ งนิ จ (2010) ระบุวา่ ความไว้วางใจหรื อความเชื่ อมัน่ ในตัวผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารจะเกิ ดขึ้ นได้เมื่ อผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารผูน้ ้ ันมี ค วามซื่ อสั ตย์สุ จริ ต Sarros, Cooper และ Santora
(2011, p.80) ยืนยันว่า ความซื่ อสัตย์เป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับผูน้ า และเป็ นคุณลักษณะที่นาไปสู่
ความสาเร็ จของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร Ermast (อ้างใน ประคัลภ์ ปั ณฑพลังกูร, มีนาคม 2, 2015) กล่าวถึ ง
ความสาคัญของความซื่ อสัตย์วา่ เป็ นคุณลักษณะของผูน้ าที่นกั วิชาการมักจะระบุเป็ นคุณลักษณะแรกๆ
คือ ผูน้ าต้องเป็ นผูท้ ี่มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น นัน่ คือ ไม่วา่ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารพูดสิ่ งใดแล้วต้อง
ปฏิบตั ิตามที่พูดไว้ สัญญาเป็ นสัญญา สอดคล้องกับสานักพิมพ์ Sage (Sage Publication Inc. 2011, p.45)
และ Pielstice (1998); Kouzes และ Posner (1999, 2002) รวบรวมแนวคิด คุณลักษณะผูน้ า ระบุวา่ ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตสร้างความเชื่ อมัน่ จากผูอ้ ื่นเพราะผูบ้ ริ หารจะทาในสิ่ งที่เขาพูดและพูดในสิ่ งที่เขาทา จาก
การศึกษาของ Purkey และ Swigel, (2003, p.12) ยังกล่าวอีกว่า การที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาจะศรัทธาในผูน้ า
หรื อผูบ้ ริ หารนั้น พวกเขาต้องมี ความซื่ อสัตย์ (honesty and integrity) องค์กรที่ขาดความศรัทธาหรื อ
ไว้วางใจในตัวผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารจะทางานเป็ นที มไม่ได้ซ่ ึ งส่ งผลให้การปฏิ บตั ิงานไม่สามารถบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรเนื่ องจากองค์กรปั จจุบนั การปฏิ บตั ิงานในองค์กรเป็ นการทางานเป็ นทีม รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาก็ตอ้ งการการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมเช่นกันซึ่ งทาให้การปฏิบตั ิงานในองค์กรเป็ นไปด้วย
ความราบรื่ น
4.1.5 ผูน้ าเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขุมเยือกเย็น (cool and calm) บางคนกล่าวว่าสตรี มกั เป็ น
เพศที่ควบคุ มอารมณ์ ตนเองไม่ได้ เมื่อเกิดอะไรขึ้นมักจะตกใจ แต่จากการศึกษาของ Fook และ Sidhu
(2009) โดยการสัมภาษณ์ ครู ใหญ่ที่ได้รับรางวัลผูบ้ ริ หารดี เด่นของสหพันธรั ฐมาเลเซี ย พบว่าครู ใหญ่
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สตรี ผูน้ ้ นั มี ค วามสุ ขุม (Fook and Sidhu, 2009, p.112) แสดงให้เห็ นว่า สตรี ที่ เป็ นผูน้ าสถานศึก ษาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขุม สอดคล้องกับนักวิชาการบางคนกล่าวว่า ผูน้ าที่มีความสุ ขุมเยือก
เย็นแม้วา่ จะต้องเผชิ ญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรง ทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี ใจเย็นได้ภายใต้แรงกดดัน และทาให้
บุ ค ลากรทุ ก คนปฏิ บ ัติไ ปตามแนวทางที่ วางไว้แม้ว่า จะเกิ ด เรื่ อ งยุ่ง ยาก จากบทความหนึ่ ง กล่ า วว่า
“จุดเด่นที่ผนู ้ าสตรี ควรภูมิใจ คือการรับมือกับสถานการณ์ยงุ่ ยากด้วยความสุ ขมุ เยือกเย็น”
4.1.6 การประนีประนอม (compromise) Growe และ Montgomery (cited in Osumbah,
2010, p.60) และ McCare และ Costa (1987, 1992) ระบุว่า คุ ณลักษณะของผูน้ าสตรี ที่แตกต่างจากผูน้ า
ชาย คื อ ผูน้ าสตรี เป็ นผูน้ าที่ มี คุณลักษณะประนี ประนอมในการบริ หารสถานศึก ษาท าให้ผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น ลดความ
ขัดแย้ง สร้างบรรยากาศความเป็ นมิตรในการปฏิบตั ิงาน
4.1.7 การไม่ ถือตัว (modesty) คุ ณลักษณะที่ แสดงให้เห็ นว่าผูน้ าเป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว คื อ
การเป็ นผูท้ ี่ อ่อนน้อมถ่อมตน สุ ภาพอ่อนโยน การไม่ถือตัว คือ การไม่เป็ นคนเย่อหยิ่ง จองหอง ไม่ถือ
ตน หรื อวางตนเหนือผูอ้ ื่น ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่ อ่อนน้อมถ่อมตน (humility/humble) การอ่อน
น้อมถ่อมตนเป็ นบุคลิกลักษณะที่มีอยูใ่ นวัฒนธรรมอาเซี ยนจึงมีการพัฒนาผูน้ าทางการศึกษาให้เป็ นผูท้ ี่
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน สอดคล้องกับการศึกษาโดย Low และ Low (p.2) เรื่ อง “การอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็ นแนวคิดในการพัฒนาผูน้ าทางการศึกษาตามการรับรู ้ ของประเทศสิ งคโปร์ ” พบว่า การอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีลกั ษณะ 5 ประการ คือ การตระหนักรู ้ตนเอง คือ การที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารรู ้วา่ ตนเองเป็ นใคร มี
จุดด้อยและจุดเด่นอะไร ข้อจากัดในความสามารถของตนเองว่ามีอะไร และขอให้ผอู ้ ื่นช่วยเหลือในด้าน
ใด การเป็ นผูน้ าเป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้ว ผูน้ ายังเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ภาพอ่อนโยนอีก
ด้ว ย สตรี เ ป็ นเพศที่ มี ค วามสุ ภ าพอ่ อ นโยน (polite and gentle) ซึ่ ง เป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ท าให้ผูน้ าสตรี
ประสบความสาเร็ จในการเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับการศึกษาของ Nurdiana (2011, p.176)
เรื่ อง “สตรี กบั ผูน้ าสถานศึกษา ปั จจัยของครู สตรี ในการเป็ นผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเมือง
มาการ์ ซา สหพันธรัฐมาเลเซี ย ” (อ้างถึง Blackmore, 2002) โดยระบุวา่ ผูน้ าสตรี มีความอ่อนโยน ความ
อ่ อ นโยนเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ เ หมาะกับ การเป็ นผู ้น าสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพึ ง มี เ พราะเป็ น
คุณลักษณะที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุ มชน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องต่อการจัดการเรี ยนการ
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สอนท าให้ ไ ด้รั บ ความร่ ว มมื อ จากพวกเขาหรื อ ผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การเรี ย นการสอน
นอกจากนี้ ความสุ ภาพอ่อนโยนยังสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรสร้างการทางานเป็ นทีมซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะในการบริ หารสถานศึกษาไปสู่ ความสาเร็ จ
4.1.8 การปฏิบตั ิงานผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้ น
(enthusiasim) Lussier และ Achua (2004, p.38) และ Bateman และ Snell (1999, p.411) กล่ า วว่ า
ความกระตื อ รื อร้ นเป็ นการแสดงออกถึ ง ความตั้ง ใจปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ อย่า งจริ ง จัง และทุ่ ม เทให้ก ับ การ
ปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่ อให้งานนั้นๆ บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ซึ่ งWyatt (1992) พบว่า
ความกระตือรื อร้ นเป็ นคุ ณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพในสถานศึกษาที่ทาให้ผูน้ าสตรี ประสบ
ความสาเร็ จ
เมื่ อประมวลคุ ณลักษณะด้านบุ คลิ กลักษณะทัว่ ไปพบว่า ประกอบด้วย การแสดงออกอย่า ง
เหมาะสมด้วยความมัน่ ใจในตนเอง การไม่ถือตัวเป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อมตนมี ความสุ ภาพอ่อนโยน การ
ไว้วางใจและความซื่ อสัตย์สุจริ ต การประนีประนอม การปรับเปลี่ยนได้ไว มองโลกในแง่ดีหรื อการมี
ทัศนคติในเชิงบวก การมีอารมณ์ขนั ความอบอุ่น ความสุ ขมุ เยือกเย็น
4.2 คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) เป็ นคุณลักษณะ
ด้า นที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บ ัติ ง านของผู ้น าหรื อผู ้บ ริ ห ารสตรี ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Dubrin (2013) ระบุ องค์ประกอบของคุณลักษณะด้านที่สัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิงานว่า ได้แก่ มี
ความยืดหยุ่นและปรั บ ตัวได้ (Flexibility and adaptability) และมี ความกล้า (courage) Cubillo, Funk
(2004) ; Growe และ Montgomery (1999) ศึกษาเกี่ยวกับผูน้ าทางการศึกษา ระบุวา่ คุณลักษณะผูน้ าสตรี
ทางการศึกษาที่สัมพันธ์กบั งาน คือ การมีความอดทน (patient/tolerance) นอกจากนี้ ยงั มีนกั วิชาการที่
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง าน เช่ น Tjahjono (2008) ศึ ก ษา
วรรณกรรมเกี่ยวกับผูจ้ ดั การสตรี ในอินโดนี เซี ย พบว่า ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศอินโดนี เซี ยมี
ความใส่ ใจในรายละเอี ย ด (more detail to small things) ยินดี รับฟั งผูอ้ ื่น (willingness to listen) เฉลี ย ว
ฉลาด (wise) เข้าใจและเปิ ดใจ (understanding and open mind) (Tjahojono, 2008, 3-4) Fook และ Sidhu
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(2009, 112) นักวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สหพันธรัฐมาเลเซี ย พบคุ ณลักษณะที่สัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน คือ ความขยันขันแข็ง (worked hard)
ความอดทนและมีความเพียรพยายามไม่ยอ่ ท้อ (persistence and perseverance) มีความมุ่งมัน่ (determine
person) นอกจากนี้ Suryani A.O. (2014) ยังพบว่า คุณลักษณะของผูน้ าของสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย ได้แก่
คือ กล้าที่ จะเผชิ ญกับความล้มเหลว (dare to fail) อดทนต่อความเครี ยด (stress-tolerance) ตระหนักรู ้
ตนเอง (self-awarness) เฉลียวฉลาด (wise) เปิ ดใจ (open-mindedness) มีความกล้า (having courage) มี
ระเบียบวินยั (discipline) มีความยืดหยุ่น (flexible) ส่ งเสริ มสนับสนุ น (supportive) ในขณะที่ Zakaria
(2014) นักวิชาการประเทศบรู ไนดารุ สซาลามพบว่า ครู ใหญ่ในโรงเรี ยนสอนศาสนามีคุณลักษณะ เปิ ด
ใจ (open minded) สร้างแรงกระตุน้ หรื อส่ งเสริ มสนับสนุ น (encourage) มีความแน่นอน (firm) ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง (willing to accept changes) ปฏิบตั ิต่อครู อย่างเท่าเทียมกัน (treat every teacher equally)
เต็มใจรับฟัง (willing to listen) และมีระเบียบวินยั (well discipline) ซึ่ งมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 ความกล้ า (dare/courage) การที่ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ยงั มีจานวนน้อยกว่าชาย
เนื่ องจากผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะคิดว่า ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ขาดความมัน่ ใจในตนเอง อ่อนแอ ไม่มีความ
กล้า จุกจิก ฯลฯ แต่ในความเป็ นจริ งแล้วมีสตรี จานวนไม่นอ้ ยที่มีความกล้า เหมาะสมที่จะเป็ นผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หาร แต่คนส่ วนใหญ่คิดว่าสตรี ไม่มีความกล้าจึงไม่ยอมรับผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี นอกจากนี้ ผหู ้ ญิง
ได้เลื่ อนตาแหน่ ง ยากกว่า ผูช้ ายเหตุ ก็ มาจากการที่ เชื่ อว่าผูห้ ญิ ง ขาดความกล้า ในองค์ก รบุ ค ลากรไม่
ศรัทธาหรื อเชื่ อมัน่ ในตัวผูบ้ ริ หารหญิงซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการองค์กร ดังนั้นคุ ณลักษณะ
หนึ่ ง ที่ นักวิช าการกล่ า วถึ งในการเป็ นผูน้ า คื อความกล้า การเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องกล้าในเรื่ อง
ใดบ้าง Fleenor และ Garner ระบุว่า ผูท้ ี่เป็ นผูบ้ ริ หารต้องกล้าที่จะรับผิดชอบ กล้าเสี่ ยง กล้าริ เริ่ มคิดสิ่ ง
ใหม่ และกล้าริ เริ่ มลงมือปฏิบตั ิ (initiative) ความกล้าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร ผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงาน การรี บฉกฉวยโอกาสนั้นๆ แสดงให้เห็ นว่า
ผูบ้ ริ หารสตรี บริ หารงานในเชิงรุ ก (proactive) ที่ไม่ยอมนิ่ งเฉยรอคอยให้โอกาสมาถึงก่อนจึงริ เริ่ มลงมือ
ปฏิบตั ิ ไม่ลงั เลกับการขจัดความล่าช้าของการทางาน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรค
(Goleman, 2002, น.4) การที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารไม่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มลงมือปฏิบตั ิก่อน ผูต้ ามก็จะไม่มีทิศทางใน
การปฏิบตั ิโดยเฉพาะสังคมในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับ Kirkpatrick และ
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Locke (1991, p.51) กล่าวว่า ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพจะบริ หารงานในเชิ งรุ ก คือ การเริ่ มลงมือปฏิบตั ิก่อน
ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีความกล้าเลือกที่จะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลง
4.2.2 การมีความมุ่งมั่น (ambition and determination) Dubrin (2007) กล่าวว่า ความ
มุ่งมัน่ คือ การยึดติดภาระงาน ปรารถนาให้งานสาเร็ จ ผูน้ าที่ดีตอ้ งปฏิ บตั ิตามทิศทางที่เลื อก และต้อง
ผลักดันตนเอง และผูอ้ ื่นให้มุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ความมุ่งมัน่ ยังหมายถึง การตั้งใจที่จะทา
อะไรอย่างแน่วแน่จนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย แม้วา่ จะพบกับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม ผูน้ า
มีความอดทน (tolerance/patient) ไม่ยอ่ ท้อ (persistence) จนกระทัง่ บรรลุเป้ าหมาย Stillion และ Siegel,
(2005, p.15) กล่ า วเกี่ ย วกับ ความมุ่ ง มัน่ ว่า “หากเรามุ่ ง มัน่ ท าสิ่ ง ใด เราจะทราบทิ ศ ทางในการไปสู่
เป้ าหมายที่เรากาหนดไว้ เช่นเดียวกับ Daft (2005) ระบุวา่ ความมุ่งมัน่ ทาให้มีแรงขับที่ทาให้ผนู ้ าหลาย
คนมีความรู ้สึกปรารถนาที่จะทางานนั้นๆ ให้สาเร็ จ มีความเพียรพยายาม มีความแน่วแน่ ที่จะมุ่งมัน่ ทา
ในสิ่ งนั้นให้บรรลุ ผล อดทนแม้จะเผชิ ญกับความทุกข์ยาก (adversity) ผูน้ าต้องแสดงให้เห็นถึงแรงขับ
ความแน่ วแน่ ที่จะเผชิ ญกับอุปสรรคหรื อการขับเคลื่ อนให้ประสบความสาเร็ จแม้ว่าจะเผชิ ญกับความ
ล้มเหลวตั้งแต่แรก (Bligh, Michelie C., 2011, p.640) สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ครู ใหญ่สตรี ที่ได้รับ
รางวัล ครู ใ หญ่ ดีเด่ นของสหพันธรั ฐมาเลเซี ย โดยการสั มภาษณ์ ข อง Fook และ Sidhu (2009, p.112)
พบว่า ครู ใหญ่ผูน้ ้ ันมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาโรงเรี ยนจึ งได้รับรางวัลระดับประเทศ สอดคล้องกับ
Nancy (1997, p.51) ศึกษาเรื่ อง ผูน้ าโลก : ผูน้ าสตรี พบว่า ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิภาพจะเข้มแข็ง
และอดทน ไม่เหนื่ อยหน่ ายที่จะมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุ เป้ าหมาย เช่ นเดี ยวกับ Shantz (1993)
กล่าวยืนยันว่า ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคนเอาจริ งเอาจังในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุภาระกิจ
นอกจากมีความมุ่งมัน่ แล้ว ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ยงั ต้องมีความทะเยอทะยาน (passion) ราช
บัณฑิ ต ให้ความหมายของความทะเยอทะยานว่า เป็ นการอยากมีฐานะหรื อภาวะที่สูงกว่าหรื อดีกว่าที่
เป็ นอยูเ่ ป็ นคุณลักษณะที่สาคัญสาหรับผูน้ า ผูน้ าที่ไม่มีความทะเยอทะยานจะถูกทอดทิ้งให้อยูข่ า้ งหลัง
(เสาวนี ย ์ พิ สิ ฐานุ ส รณ์ , ค.ศ.2010) นัก วิ ช าการหลายคนที่ ศึ ก ษาเรื่ องคุ ณลัก ษณะมัก กล่ า วว่า ความ
ทะเยอทะยานเป็ นคุ ณ ลัก ษณะของผู ้น าเพศชายเท่ า นั้น (Estier, 1975, Schenuck, 1980, iklen 1980,
Curry, 2000) แต่ในความเป็ นจริ งผูน้ าสตรี ไม่ได้ทะเยอทะยานน้อยกว่าผูน้ าชาย เพียงแต่ผนู ้ าหญิงให้งาน
เป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิต ไม่ใช่ ท้ งั หมดของชี วิต ซึ่ ง Daw (2001) ชี้ ให้เห็ นว่า สตรี มีความทะเยอทะยาน

75

และมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าไม่นอ้ ยไปกว่าผูน้ าชาย สตรี ชาวเอเซี ยมีความทะเยอทะยานในการเป็ นผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ ห าร จากหนัง สื อ พิ ม พ์ผู ้จ ัด การ 360 องศา ฉบับ เดื อ นตุ ล าคม ค.ศ.2010 ระบุ ว่ า สตรี มี ค วาม
ทะเยอทะยานที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งสิ่ งนี้ เป็ นส่ วนผลักดันให้สตรี กา้ วสู่ ตาแหน่งผูน้ าทาให้สามารถ
เผชิญกับอุปสรรคการกีดกันทางเพศในสังคมจนกระทัง่ พวกเขาได้เป็ นผูน้ า หรื อเมื่อผูน้ าสตรี ตอ้ งพิสูจน์
ตนเองให้บุคลากรยอมรับในฐานะผูน้ าโดยการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 เท่าของชายแล้ว สิ่ งเหล่านี้ อาจทาให้
ผูน้ าสตรี เกิ ดความท้อแท้ หรื อหมดก าลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านต่ อไป แต่ ค วามทะเยอทะยานจะเป็ น
คุณลักษณะที่ทาให้พวกเขาสามารถยืนหยัดอยูใ่ นตาแหน่งได้ต่อไป (Coleman, 2003)
4.2.3 นอกจากความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ งานแล้ว การเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องการ
ปฏิ บ ัติ ง านให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต นเองก าหนดไว้ย ัง ต้อ งมี คุ ณ ลัก ษณะการมี ค วามอดทน
(tolerance/patient) ความอดทนจะทาให้ผูน้ าสตรี ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เผชิญ มีนกั วิชาการหลาย
คนที่กล่าวเกี่ยวกับคุณลักษณะความอดทนซึ่ งสัมพันธ์กบั การเป็ นผูบ้ ริ หาร เช่น Cubillo, (1999); Funk,
(2004); Growe และ Montgomery, (1999, cited in Osumbah; 2010, p.60) ระบุวา่ ผูน้ าสตรี มีความอดทน
มากกว่าผูน้ าชาย ขณะที่ Christy เว็บไซต์ อเมริ กนั เอ็น เอ็กเพรส และ Cecile เว็บไซต์ Company of
Women ระบุว่า ผูน้ าสตรี มีความอดทนต่อบุคลากร อดทนต่อความเครี ยดเพราะการเป็ นผูบ้ ริ หารต้อง
ปฏิบตั ิภาระงานที่ซบั ซ้อน สตรี มีความอดทนต่อความเครี ยดได้ดี (Ghiselli, cited in Daisy Wanal, 2009,
p.26) ชาวอาเซี ยนมี ลกั ษณะที่เด่นลักษณะหนึ่ งคื อ การเป็ นผูท้ ี่ มีความอดทนโดยเฉพาะผูห้ ญิงมีความ
อดทนสู ง (Hays, 2008) ไม่เพียงแต่ผูห้ ญิงจะมี ความอดทนต่อการปฏิ บตั ิงานอย่างหนักเท่านั้น Cecile
กล่าวเพิ่มอีกว่า ผูน้ าสตรี จะไม่รีบตัดสิ นใจอะไรในทันที พวกเขาจะอดทนรอจนกว่าจะได้รับข้อมูลที่
เพียงพอในการตัดสิ นใจ ด้วยเหตุน้ ี ผูน้ าสตรี จึงประสบความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ สอดคล้องกับ
Lussier and Achua (2004, p.38) and Bateman and Snell (1999, p.411) ระบุ ว่า ผูน้ าสตรี มี ค วามอดทน
สู งเพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคโดยการเตรี ยมความพร้อม และพวกเขาไม่ลม้ เลิกจนกว่าจะปฏิบตั ิงานนั้น
จนลุล่วง
การปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่ ให้ประสบความสาเร็ จมาจากการที่ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
เป็ นผูท้ ี่ มีค วามขยันหมัน่ เพีย ร (hard working) ในการปฏิ บตั ิ ง านให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่ กาหนดไว้
ผูบ้ ริ หารต้องทางานหนักด้วยความขยันหมัน่ เพียรเนื่ องจากภาระงานของผูน้ ามีมากมายโดยเฉพาะการ
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เป็ นผูน้ าสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนที่ ตอ้ งรั บผิดชอบทั้งครอบครั วของ
ตนเองและสถานศึกษา และพวกเขายังต้องปฏิบตั ิงานเป็ นสองเท่าเพื่อให้บุคลากรและสังคมยอมรับใน
ฐานะผูน้ าโดยเฉพาะสังคมที่ มีความโน้มเอียงทางเพศในบางประเทศที่ เป็ นสมาชิ กในกลุ่ มอาเซี ยนที่
ยังคงให้เกียรติหรื อให้ความสาคัญกับเพศชายในฐานะผูน้ า ผูน้ าสตรี จึงต้องพิสูจน์ตนเองให้ผอู ้ ื่นเชื่อมัน่
โดยการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งหนัก ด้ว ยความขยัน หมั่น เพี ย รเพื่ อ ให้สั ง คมยอมรั บ (Coleman, 2003, p.5)
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาที่เป็ นสตรี 9 คน โดย Dorn, O’Rourke และ Papalewis
(p.6) พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ท้ งั 9 คนมีความขยันขันแข็งในการปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าสตรี
ที่มีประสิ ทธิภาพ
4.2.4 ความเฉลียวฉลาด (intelligence) Cheng (2011, p.1784) กล่ า วว่า โรงเรี ย นเป็ น
สถาบันการศึกษาที่แสดงบทบาทสาคัญในด้านปัญญาและการเจริ ญเติบโตของนักเรี ยน และสถานศึกษา
ยังเป็ นสถาบันทางสังคมของเด็กๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กๆ ในขณะที่ความสาเร็ จของนักเรี ยนมาจาก
การที่มีผบู ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ คุณลักษณะหนึ่งของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพคือ การมีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด สามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรื อตัดสิ นใจได้อย่างถู กต้อง (Lussier and Achua 2004, p.40;
Oosthuizen 2004, 83 cited in J. Lekganyane, 2006, p.242) สอดคล้ อ งกั บ Lord และ Vader ระบุ
คุ ณลักษณะผูน้ าไว้ 59 ประการ คุ ณลักษณะที่สาคัญที่ สุดคือ การมีสติปัญญาเฉลี ย วฉลาด ในขณะที่
House และ Aditya (1997, cited in Judge, Colbert and Romus 2004, p.542) ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะโดย
การทบทวนงานวิจยั ผูน้ าที่ประสิ ทธิ ภาพ พบว่า ความเฉลียวฉลาดเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ผูน้ าแข็งแกร่ ง
เพราะผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องบริ หารการเงิ น บุ คลากร และงานอื่ นๆ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่ ไม่ส ามารถ
วางแผนบริ ห ารจัด การกับ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ด้ว ยความชาญฉลาดจะประสบปั ญ หาในการปฏิ บ ัติ ง าน
สอดคล้องกับ Lord และคณะ (p.543) ที่สรุ ปว่า ความเฉลี ยวฉลาดของผูน้ าสัมพันธ์กบั งานที่ ซับซ้อน
เพราะภาระงานที่ผูน้ าสถานศึกษาปฏิบตั ิความซับซ้อน เช่ นเดี ยวกับ Lussier และ Achua (2004, p.40)
Oosthuizen (2004, p.83) Zaccaro, Kemp และ Bader (2004) กล่ า วว่ า การมี ส ติ ปั ญญา คื อ การมี
ความสามารถในการรับรู ้ การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ ซึ่ง Bligh, Michelle C. (2011,
p.640) ศึกษาเรื่ อง ทฤษฎี บุคลิ กภาพกับผูน้ า” กล่าวว่า สติปัญญาสัมพันธ์กบั ทักษะการรับรู ้ เหตุการณ์
ความสามารถในการเชื่ อมโยงความคิดของตนเองกับผูอ้ ื่น พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถใน
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การเข้าถึงสถานการณ์ทางสังคมและองค์กรที่ซับซ้อน ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถ
เสนอแนะแนวความคิ ด และวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ใ ห้ แ ก่ ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้ การเป็ นผูน้ าที่ เ ฉลี ย วฉลาดมิ ไ ด้
หมายความว่าผูน้ าต้องเป็ นอัจฉริ ยะ แต่ตอ้ งมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสิ นใจได้ถูกต้อง และคิด
แผนกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม Kotter กล่าวว่า
การมี ส ติ ปั ญญาเป็ นคุ ณลัก ษณะที่ ผูน้ าแตกต่ างจากผูต้ าม นอกจากนี้ David C. Kozak (1998, p.4) ยัง
กล่าวอีกว่า นอกจากความเฉลียวฉลาดแล้วผูน้ าต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ (knowledgeable)
ความรอบรู ้ของผูน้ าในสถานศึกษา คือ การรอบรู ้ในงานด้านการบริ หารงานวิชาการซึ่ งเป็ นงาน
หลัก ของสถานศึ ก ษา ดัง ที่ Cheng (2011, p.1784); Hughes (1997) กล่ า วว่า ครู ใ หญ่ ซ่ ึ งเป็ นผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษา คือ ผูท้ ี่ทาให้การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพต้องมีผบู ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นการเป็ นผูน้ า
ต้องมีความรอบรู ้โดยเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบจึงเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับ Irechukwer,
Nkechi Eugenia (2010, p.182) กล่ า วถึ ง บทบาทของครู ใ หญ่ ใ นฐานะผู ้บ ริ ห าร คื อ การบริ ห ารงาน
วิชาการ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จ ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นครู นานหลายปี ก่อนที่จะเข้ามาดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการ (Adkison, p.317 cited in Jan
Bradahow Hansen, 2014, p.26) สอดคล้องกับที่ Shakeshaft (1989 cited in Sheridale E.E. Pernam, 1999,
p.39) ยื น ยัน ว่ า ผู น้ าหรื อ ผู ้บ ริ ห ารสตรี มี ค วามรอบรู ้ ง านด้า นวิ ช าการเนื่ อ งจากมี ป ระสบการณ์ ใ น
ห้ อ งเรี ย นมากกว่ า ผู ้บ ริ ห ารชาย พวกเขาสามารถแนะน าการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่
ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาได้อย่า งถู ก ต้อง ผูบ้ ริ หารสตรี จะมี ความรอบรู ้ ด้านวิชาการแล้ว การเป็ นผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพยังต้องมีความรอบรู ้ ในเรื่ องต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการ
บริ หารสถานศึกษา บทความเรื่ อง “ผูน้ าหญิง” ระบุวา่ ผูน้ าสตรี มีความรอบรู ้และสามารถรู ้ขอ้ มูลต่างๆ
จากทุกฝ่ ายมาช่วยในการประเมินสถานการณ์ทาให้มีการตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา (ศศิภทั รา ศิริวาโท)
การที่ผูน้ าสตรี เป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ เนื่ องมาจากการที่ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่พร้อมที่จะ
เปิ ดรับความคิดใหม่ๆ Tjahjono (2008) คณะเศรษฐศาสตร์ และโปรแกรมบริ หารจัดการ มหาวิทยาลัยมู
ฮัมมัดอิยาห์ เมืองยอกยาการ์ ตา้ ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับผูจ้ ดั การหญิงในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยระบุ
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ว่า ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี สามารถคิ ดนอกกรอบ ใช้ความเฉลี ยวฉลาดในการแก้ไขปั ญหา มีความคิ ด
สร้างสรรค์
4.2.5 การบริ หารงานในปั จจุ บนั ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผู้ รับ ความคิ ดเห็ นใหม่ ๆ
(openness) Argyris (1991, cited in Gary Yulk and Rubina Mohsud, 2010) กล่ า วถึ ง ผูน้ าที่ ฉ ลาดต้องมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ และวิธีการดีๆ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่ยดึ ติดกับ
ความคิดของตนเองเพียงอย่างเดี ยว Malin Osterlind และ Dr. Ulrika Haake; (2010, p.10) การเป็ นผูน้ า
ต้องรู ้จกั การใช้ช่องทางการสื่ อสารไปสู่ ความสาเร็ จ โดยการรับฟั งผูอ้ ื่นและรับฟังบุคลากร (Listening)
ไม่วา่ จะเป็ นการรับฟังคาแนะนา ความคิดเห็น การวิเคราะห์ การวิจารณ์ ด้วยความเต็มใจซึ่งคุณลักษณะ
นี้เป็ น (Lim and Low, 2009) คุณลักษณะหนึ่งที่พบได้ในผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในอาเซี ยน เช่น ที่ประเทศ
สิ ง คโปร์ (Lim and Low, 2008, p.1-3) นอกจากนี้ จากการศึ กษาของ Dorn, O’Rourke และ Papalewis
พบว่า คุณลักษณะที่ทาให้ผนู ้ าสตรี ทางการศึกษา 9 คน จากโรงเรี ยน 9 แห่ ง ประสบความสาเร็ จในการ
บริ หารสถานศึกษา คือ การรับฟังเพราะการรับฟังเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรและนักเรี ยน
การรั บ ฟั ง ท าให้ ผู น้ าหรื อ ผู บ้ ริ ห ารสตรี ไ ด้รั บ ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นา
สถานศึกษา การเต็มใจรับฟั งอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ความคิดจากผูอ้ ื่นสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาได้อีกด้วย (Leithwood, 2008)
4.2.6 ความเฉลียวฉลาดไม่เพียงพอต่อการเป็ นผูน้ าสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ การที่
มีผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี มีความเฉลียวฉลาดแต่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงานจะส่ งผลร้าย
ต่อการปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเป็ นผูท้ ี่มี ความละเอีย ด
รอบคอบ (more in detail) คนส่ ว นใหญ่ ม ัก จะกล่ า วว่า ผู ห้ ญิ ง ใส่ ใ จกับ เรื่ อ งเล็ ก ๆ น้อ ยๆ จู ้จ้ ี จุ ก จิ ก
หยุ ม หยิ ม เกิ น กว่า ที่ จ ะเป็ นผู น้ าได้ ผู น้ าหรื อ ผู ้บ ริ ห ารควรมองอะไรอย่า งกว้า งๆ ไม่ ค วรใส่ ใ จกับ
รายละเอียดเล็กน้อยเพราะจะทาให้งานบางอย่างดาเนิ นการไปได้อย่างล่าช้า แต่ Mari, Clements, Falzon,
Dina และ Rosie (2010) กล่าวถึงความจริ งที่สตรี ใส่ ใจในเรื่ องรายละเอียด นัน่ เป็ นเพราะว่าผูน้ าสตรี ตอ้ ง
พิ จารณาเรื่ องต่ า งๆ อย่า งรอบคอบ การปฏิ บ ตั ิ เช่ นนี้ ท าให้บุ ค ลากรเกิ ดเมื่ อผูน้ าใช้เวลานานในการ
พิจารณางาน หากแต่ว่าการพิจารณางานอย่างรอบคอบนั้นจะทาให้งานผิดพลาดน้อย ซึ่ งคุณลักษณะนี้
เป็ นคุ ณลัก ษณะหนึ่ ง ที่ ท าให้ผูน้ าสตรี บ ริ หารองค์ก รได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ นอกจากการใส่ ใ จใน
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รายละเอี ยดจะทาให้งานที่ ปฏิ บตั ิ เกิ ดความผิดพลาดน้อยแล้ว การปฏิ บตั ิงานด้วยความมีระเบียบวินัย
(discipline) นั้น จะท าให้ ก ารปฏิ บ ัติง านเป็ นด้วยความเรี ย บร้ อ ยอี ก ด้วย Zakaria (2014) พบว่า การมี
ระเบี ย บวิ นัย ที่ ดีจ ะท าให้ค รู ใ หญ่ ใ นโรงเรี ย นสอนศาสนาของประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลามประสบ
ความสาเร็ จในงานด้านวิชาการ (Zakaria, 2014, 116)
4.2.7 ความรั บ ผิด ชอบ (responsibility) การปฏิ บตั ิงานไม่ ว่าจะประสบความสาเร็ จ
หรื อความล้มเหลวทั้งหมดนี้ ลว้ นเป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าขององค์กร เช่นเดียวกับ
ดร.ประวิทย์ อิทธิ เมฆินทร์ (2005) กล่าวว่า ความกล้าสู ้ความจริ งไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องดี หรื อเรื่ องที่ยากที่
จะยอมรับ เช่น ความผิดพลาดหรื อความล้มเหลว เป็ นความรับผิดชอบของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิ บตั ิงานหรื อการกระทาของตนเอง ไม่โทษบุคลากรเพราะจะทาให้บุคลากรขาด
ความเชื่อมัน่ หรื อศรัทธาในตัวผูน้ า การมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่ทาให้ได้รับการไว้วางใจหรื อได้รับ
ความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ าเท่านั้นแต่ความรับผิดชอบยังเป็ นการสร้างความพึงพอใจและความเชื่ อมัน่ ให้แก่
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการสถานศึกษาอีกด้วย Cheng (2009, p.4) กล่ าวว่า ในปั จจุ บนั นี้
ผูค้ นคาดหวังว่า ภาคธุ รกิจจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นโดยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น สิ่ ง
ที่ผนู ้ าหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ความรับผิดชอบต่อองค์กร และบุคลากรที่ตนดูแลอยู่ ผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพจะ
ไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาซึ่ งเป็ นองค์กรที่สร้ างอนาคตให้แก่
เยาวชน ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยการโน้มน้าวให้ผู ้
ตามหรื อบุคลากรปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดโดยการส่ งเสริ มสนับสนุ น
4.2.8 การสร้ า งแรงกระตุ้ น/การให้ การสนั บสนุ นส่ งเสริ ม (encourgage/supportive)
คุณลักษณะเด่นประการหนึ่ งของผูน้ าสตรี หรื อผูบ้ ริ หารทางการศึกษาคือ การให้การสนับสนุ นส่ งเสริ ม
ผูอ้ ื่น การบริ หารงานสถานศึกษาในปั จจุบนั บุคลากรไม่ตอ้ งการแนววิธีการบริ หารงานโดยการบังคับให้
ปฏิบตั ิตามคาสั่งแต่ตอ้ งการผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่สามารถสร้างแรงกระตุน้ และสร้างการมีส่วนร่ วมให้ครู
และนักเรี ยนปฏิ บตั ิ ตามแนวทางที่ กาหนดไว้สอดคล้องกับ Cubillo (1990); Funk (2004); Growe และ
Montgomery (1999) (cited in Osumbah, 2010, p.60) กล่าวว่า คุ ณลักษณะของผูน้ าสตรี คือ การให้การ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรโดยการโน้มน้าวบุคลากรให้ ปฏิ บตั ิตาม ทาให้คุณลักษณะของผูน้ าสตรี
เหมาะกับ การบริ ห ารงานด้า นการศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน เช่ น เดี ย วกับ Shakeshaft นัก วิ ช าการผู ้ศึ ก ษา
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คุ ณลักษณะผูน้ าสตรี ท างการศึ ก ษา กล่ าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ท างการศึ ก ษามี แนวโน้มในการสร้ างแรง
บันดาลใจให้แก่บุคลากร และส่ งเสริ มบุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้บรรลวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
การส่ งเสริ มสนับสนุ นบุ คลากรและนัก เรี ย น นัก เรี ย นเป็ นผลิ ตผลของสถานศึก ษา หน้าที่ ที่
สาคัญของผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารทางการศึกษาคือส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จในการศึกษา ผูน้ า
หรื อผูบ้ ริ หารสตรี จึงต้องมี ความสามารถที่ จะส่ งเสริ มครู และนักเรี ยนในงานด้านวิชาการผูน้ าสตรี มี
ทัก ษะด้า นวิช าการสู ง เนื่ องจากพวกเขาด ารงต าแหน่ ง เป็ นครู ผูส้ อนหลายปี ก่ อ นที่ จะเป็ นผู น้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หาร ผูน้ าสตรี จึงเป็ นผูท้ ี่ให้คาชี้ แนะด้านการเรี ยนการสอนได้ดี และลักษณะความเป็ นแม่และความ
เป็ นครู ทาให้ผูน้ าสตรี ใส่ ใจต่อการนิ เทศ ติดตามงานด้านการเรี ยนการสอน และชี้ แนะส่ งเสริ มครู ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผลการเรี ยนของนักเรี ยนดี ข้ ึน (Adkison p.317; Whitaker and Lane, Young
and Mchead, Grogan, Sanchez and Thomton, 2010 cited in Jan Bradshaw Hansen 2014, p.26) เมื่ อ
สาเร็ จการศึกษานักเรี ยนเหล่านั้นจะเป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติในสังคมการแข่งขันในยุคปั จจุบนั
สอดคล้อ งกับ Shakeshaft (1989) Blackmore และ Kenway (1993) Hall (1999) ระบุ ว่า ผู ้น าสตรี ท าง
การศึ ก ษามี ค วามรู ้ เรื่ องการเรี ย นการสอนและเทคนิ คการสอนซึ่ งเป็ นความรู ้ ที่ ส าคัญของผูน้ าหรื อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ Fennell (1999 cited in Angela Mosley Smith 2008, p.37) ศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับ
คุณลักษณะผูน้ าสตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ใหญ่สตรี 6 คน พบว่า คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสตรี ทาง
การศึกษาคือ การสร้ างอิทธิ พลเหนื อผูอ้ ื่นโดยการให้การสนับสนุ น ช่ วยเหลื อ สอดคล้องกับ Fondas
(1997, p.260); Eagly และ Carli (2003) พบว่า นอกจากผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี จะให้ค าแนะนาที่ เป็ น
ประโยชน์ ด้า นการเรี ย นการสอนแล้ว ยัง ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นครู และให้ค วามช่ วยเหลื อในยามที่ ค รู
ต้องการอีกด้วย การมีคุณลักษณะเช่ นนี้ ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ Zaccaro, Kemp
และ Bader ยังกล่าวเสริ มอีกว่า ผูบ้ ริ หารกระตุน้ ให้ผูอ้ ื่นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ แบ่งปั นอานาจให้
ปฏิบตั ิงาน Swan (Bech, 2003; Brown 2003; Ismail and Rasdi 2003; Lam 2006) ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี
โน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบตั ิตามจนบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มบุคลากรโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองและผูอ้ ื่น (inspired)
หลายคนมักกล่าวว่า สตรี ไม่มีแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงานในฐานะผูน้ านั้นไม่เป็ นความจริ ง ผูน้ า
สตรี ตอ้ งสร้ างแรงบันดาลใจตนเองก่อนสร้ างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร จากการศึกษาของ Akudo
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และ Okenwa, Getrude (p.936) ศึ ก ษาเรื่ อง “การเปลี่ ย นแปลงผูน้ าทางการศึ ก ษา ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไนจีเรี ย ” พบว่า ผูน้ าสตรี มีแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าใน
การเป็ นผู ้น า เช่ น เดี ย วกั บ Lam (2006); Madsen (2008); Saibert และคณะ (2001) Wolverton และ
Gmelch (2002) กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า เป็ นแรงขับที่ทาให้ผบู ้ ริ หารประสบความสาเร็ จ
นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจแล้ว นักวิชาการหลายคนยังพบว่าผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
มี คุ ณลัก ษณะที่ ส ามารถสร้ า งความร่ ว มมื อ (cooperate) Blackmore และ Kenway (1993) Hall (1999)
Shakeshaft (1987) นัก วิ ช าการผู ้ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะสตรี ระบุ ว่า การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น
คุณลักษณะผูน้ าสตรี ซ่ ึ งเดิมคุณลักษณะการมีส่วนร่ วม (cooperate) เป็ นหนึ่งในคุณลักษณะที่ระบุวา่ เป็ น
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี ไม่ได้รับการยอมรั บ แต่ในปั จจุ บนั
คุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วนี้ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะของผู ้น าหรื อ ผู ้บ ริ ห ารสตรี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Growe and
Montgomery, 1999) เช่ นเดี ยวกับ Sanchez และ Thomton (2010) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผูน้ าสตรี เปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยการเห็นคุณค่าของบุคลากร และสิ่ งที่เขาทา
Grogan (1999) และคณะยังกล่าวอีกว่า การสร้างการมีส่วนร่ วมและการสร้างการปฏิบตั ิงานเป็ นทีมเป็ น
คุณลักษณะที่จาเป็ นของผูน้ าในปัจจุบนั
4.2.9 ผู ้ น าหรื อผู ้ บ ริ หารต้ อ งมี ความคงเส้ นคงวาและความมั่ น คงแน่ นอน
(consistency/firm) เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เปลี่ ยนแปลง ผูต้ ามจะศรัทธาในตัวผูน้ าที่ไม่โลเล มีความ
ยุติธรรม (fair) ไม่โน้มเอียง จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา 9 คน ของ Dorn, O’Rourke
และ Papalewis (p.6) พบว่า ผูน้ าสตรี เน้นการมี ความเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิ บตั ิ ต่อบุ คลากรอย่างเท่า
เทียมกัน นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ทาให้บุคลากรเกิดความสับสนกับความไม่แน่นอนมัน่ คงใน
ตัว ผู น้ าท าให้ บุ ค ลากรขาดความมัน่ ใจในตัว ผู น้ า ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ แผนงานต่ า งๆ จึ ง ไม่ บ รรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ Sarros, Cooper และ Santora (2011, p.73-74) ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ลัก ษณะผู ้น า เขาพบว่ า
คุณลักษณะผูน้ าที่เป็ นสากล คือ การมีความยุติธรรม การมีความยุติธรรมเป็ นการปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค คือ ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ซึ่ ง Cheng กล่าวว่า ความยุติธรรมจะก่อให้เกิด
ความร่ วมมื อ ดังนั้น ผูน้ าที่ มีความยุติธรรมเป็ นผูน้ าที่ ได้รับความร่ วมมื อจากบุ คลากรภายในองค์กร
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ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานลุ ล่วงไปตามวัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ ผูน้ าผูน้ ้ นั จะประสบความสาเร็ จในการ
บริ หารจัดการองค์กรและเป็ นผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ
4.2.10 การเป็ นผูต้ ื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ผบู ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่มีความยืดหยุ่น และ
ปรั บ ตั ว ได้ ดี (flexibility/adaptability) จากการศึ ก ษาของ Strachan (1999, p.321) กล่ า วถึ ง ลัท ธิ ส ตรี
นิ ยมกับผูน้ าสตรี ทางการศึกษา ระบุว่า คุ ณลักษณะประการหนึ่ งที่ ผูน้ าสตรี ทางการศึกษามี คือการมี
ความยืดหยุน่ ความยืดหยุน่ เป็ นการแสดงให้บุคลากรเห็นหนทางที่จะไปสู่ ความสาเร็ จ เป็ นคุณลักษณะ
ที่ผูน้ าสามารถปรับเปลี่ ยนตนเองได้เมื่อประสบความล้มเหลว ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้ น
สอดคล้องกับ Gray (1989, 1993) ที่พบว่า ความแตกต่างทางเพศระหว่างผูน้ าสตรี และผูน้ าชาย คือ ผูน้ า
สตรี มีคุณลักษณะมีความยืดหยุน่ และปรับตัวได้ดี ปั จจุบนั โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว คุณลักษณะ
นี้จึงเป็ นคุณลักษณะที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารในการที่จะก้าวทันโลก
4.2.11 การตระหนักรู้ ตนเอง (self-awareness) สัมพันธ์กบั การรู ้อารมณ์ของตนเองและ
รู ้วา่ อารมณ์น้ นั ส่ งผลต่อบุคลิกภาพของตนเองและชีวิตการทางานอย่างไร การตระหนักรู ้ตนเองเป็ นสิ่ งที่
สาคัญที่จะทาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง อย่างถ่องแท้ ทาให้เข้าใจจุดด้อยและจุดเด่นของตนเอง ทาให้มีความ
มัน่ ใจสู งในการที่จะนาผูอ้ ื่นโดยการพัฒนาจุดด้อยของตนเองให้เป็ นจุดเด่น นอกจากนี้ เว็บไซต์ ไมนด์
ทูล ยังกล่ าวถึ งความสาคัญของการตระหนักรู ้ ตนเองว่า ผูน้ าต้องรู ้ ว่าตนเองรู ้ สึกอย่างไร รู ้ ว่าอารมณ์
ตนเองเป็ นอย่างไร และการกระทาใดที่ ส่งผลต่อคนอื่ น การตระหนักรู ้ ตนเองเป็ นคุ ณลักษณะที่ ไม่ว่า
ผูบ้ ริ หารสตรี หรื อผูบ้ ริ หารชายควรมีเพราะการตระหนักรู ้ตนเองเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรม
ของตนเองที่ส่งผลต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารสตรี ที่ตามการรับรู ้ของสังคมสตรี
เป็ นเพศที่ มี อารมณ์ อ่อนไหว เจ้า อารมณ์ หงุ ดหงิ ดง่ าย ควบคุ มอารมณ์ ตนเองไม่ไ ด้ ดัง นั้น การเป็ น
ผูบ้ ริ หารหญิงต้องเข้าใจอารมณ์ ของตนเอง และต้องการบริ หารจัดการอารมณ์ ของตนเองให้ได้ ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมกว่าได้โดยฉับพลัน นอกจากนี้ ยงั ต้องกล้าพูดอย่างเปิ ดเผยถึ ง
สภาพอารมณ์ของตนเอง และยอมรับผิดถ้าตนแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่เรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ๆ เพื่อปรับปรุ งตนเองเสมอ และมีใจกว้างยอมรับความคิดเห็ น คาวิพากวิจารณ์ เชิ งสร้ างสรรค์
จากผูอ้ ื่น ต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่ยากลาบากได้ดี (Goleman, 2002 อ้างถึงใน สุ เทพ, น.2-3) Ainura
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(2004, p.10) ศึกษาเรื่ อง ผูน้ ากับเพศ กล่าวว่า คุ ณลักษณะการตระหนักรู ้ ตนเองเป็ นคุ ณลักษณะที่ผูน้ า
รู ้จกั ทาถูกเวลา เน้นการใส่ ใจในการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้งานดาเนินต่อไปได้
4.2.12 การเข้ าใจผู้อื่น (understanding) การปฏิบตั ิงานในฐานะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ของสตรี คุณลักษณะหนึ่ งที่ผหู ้ ญิงมีมากกว่าชายคือ การเข้าใจบุคลากร เข้าใจผูอ้ ื่น และยินดีที่จะรับฟั ง
ควา มต้ อ ง กา รข อง พวก เข าแ ล ะ ตอ บส นอ งคว าม ต้ อ งก าร (Tjahjono, 2008; Fernando and
Preudhikulpradab, 2011) การเข้า ใจบุ คลากรทาให้บุ คลากรตั้ง ใจปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ของตนเองอย่างเต็ม ที่
เพราะพวกเขาทราบดีวา่ ผูบ้ ริ หารเข้าใจในความต้องการนอกจากนี้ Zakaria (2014) ยังระบุวา่ ความเข้าใจ
เป็ นคุณลักษณะหนึ่ งที่สัมพันธ์กบั ความสาเร็ จด้านวิชาการในโรงเรี ยนศาสนาของประเทศบรู ไนดารุ ส
ซาลาม
4.2.13 การยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง (accept changes) ในปี ค.ศ.2015 มี ก ารเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป็ นสิ่ ง ที่ ผ ลัก ดัน ให้ ส ถานศึ ก ษาในแต่ ล ะประเทศตระหนั ก ถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงที่จะต้องสร้ างความพร้ อมให้แก่ นกั เรี ยนเพื่อเป็ นแรงงานที่มีคุณภาพ แข่งขันกับผูอ้ ื่นได้
ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าองค์กรจึงควรเป็ นผูท้ ี่ยอมรับการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นและ
พัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน จากการศึกษา Zakaria (2014) พบ
คุ ณลักษณะการยอมรั บกรเปลี่ ยนแปลงเป็ นคุ ณลักษณะหนึ่ งที่ สัมพันธ์ กบั รู ปแบบผูน้ าของโรงเรี ย น
ศาสนาและความสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จด้านวิชาการในประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม
เมื่ อประมวลคุ ณลักษณะด้านที่ สัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิ งาน พบว่า ประกอบด้วย ความเฉลี ยว
ฉลาด ความอดทน ความมุ่งมัน่ ความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ ความมัน่ คงแน่นอน ความยุติธรรม
การมีสัญชาตญาณ ความขยัน ขันแข็ง การริ เริ่ ม การส่ งเสริ มสนับสนุ น การสร้ างแรงจูงใจ ความกล้า
ความรอบรู ้ การรับฟัง ความละเอียดรอบคอบ และการตระหนักรู ้ตนเอง ความเข้าใจ และการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
4.3 คุณลักษณะด้ านสั งคม (Sociability Traits) เป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ หารพึงมี นักวิชาการบาง
คนให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะด้านนี้ Stogdill (cited in McGuire; 2004) ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะผูน้ า
โดยการสารวจ และระบุคุณลักษณะหลักของผูน้ าไว้ 10 ประการ ซึ่ งคุณลักษณะด้านการเข้าสังคมก็เป็ น
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คุ ณ ลัก ษณะหนึ่ งที่ นัก วิ ช าการผู ้น้ ัน ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ มา Northouse (2010) เป็ นนัก วิ ช าการที่ ใ ห้
ความสาคัญกับคุณลักษณะการเข้าสังคม และระบุคุณลักษณะย่อยของคุณลักษณะนี้ ซึ่ งได้แก่ ความเป็ น
มิตร การเข้ากับผูอ้ ื่นได้ง่าย และยังระบุอีกว่า การเป็ นผูน้ าต้องมีความสามารถหรื อมีทกั ษะในการเข้า
สังคม ผูน้ าที่ มีความสามารถในการเข้าสังคม เขาจะมี ความเห็ นอกเห็นใจ มีความห่ วงใย และทาสิ่ งที่ดี
ที่สุดให้แก่ผอู ้ ื่น เช่ น การมีมิตรภาพ มีความเมตตา การเข้ากับผูอ้ ื่นได้ง่าย การดูแลเอาใจใส่ และการให้
ความเคารพผูอ้ ื่น เหตุที่ก ารเข้าสังคมมีความส าคัญ Bligh, Michelie (2011, p.40) กล่ าวว่า เพราะเป็ น
ความปรารถนาของผูน้ าที่มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสู งและสามารถรักษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงบวก ในเวลาลาบากต้องมีส่วนร่ วมในความทุกข์และในยามวิกฤตด้วย การเข้าสังคม
เป็ นคุณลักษณะที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีคุณลักษณะด้านการเข้า
สังคมหรื อการมีปฏิสัมพันธ์ในการสร้ างความร่ วมมือจากบุคลากร โดยช่ วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและบุคลากร ช่ วยให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพ และแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรที่มี
ความขัดแย้งหรื อมีความคิดเห็นที่ต่างกัน และสร้างความร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิงาน (technofunc.com)
ปัจจุบนั มีความต้องการการทางานเป็ นทีม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครู และบุคลากรเป็ นการ
นาพาสถานศึกษาไปสู่ เป้ าหมายที่มีประสิ ทธิ ภาพ การมีปฏิ สัมพันธ์ที่ดีต่อผูป้ กครอง ชุ มชน และผูท้ ี่มี
ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ ท าให้ไ ด้รั บ ความร่ วมมื อ จากบุ ค คลเหล่ า นั้น ซึ่ งการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ บุ ค คล
เหล่านั้นเป็ นคุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารสตรี องค์ประกอบของคุณลักษณะด้านการเข้าสังคมใดบ้างที่
ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนพึงมี Dorn, Funk และ Porat
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ระบุคุณลักษณะด้านการเข้าสังคม ได้แก่ ความห่วงใย
การเอาใจใส่ ในขณะที่ Perman ระบุคุณลักษณะของการเข้าสังคม ได้แก่ การให้ความเมตตา และให้
ความเคารพ Fook และ Sidhu (2009, p.112) ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะผู ้น าทางการศึ ก ษาในรั ฐ เซเรมบัง
สหพันธรัฐมาเลเซี ย พบว่า ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ทางการศึกษามีลกั ษณะมีความเป็ นมิตร มีความเมตตา
ห่วงใย และเห็นอกเห็นใจ คุณลักษณะด้านการเข้าสังคมมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.1 การดูแลเอาใจใส่ (care) Cecily Ward และ Darren Hanson (2011, 19) ศึกษาเรื่ อง
“รู ป แบบผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงในประเทศสิ ง คโปร์ ศึ ก ษาเรื่ อ งความแตกต่ า งเพศภาวะ” กล่ า วคื อ
คุณลักษณะของผูน้ าสตรี และบุรุษในประเทศสิ งคโปร์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ คุณลักษณะ
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ผู น้ าสตรี เ น้น การดู แ ลเอาใจใส่ ม ากกว่า บุ รุ ษ สอดคล้อ งกับ Fook (2004) นัก วิช าการผูศ้ ึ ก ษาเรื่ อ ง
คุณลักษณะผูน้ าของศึกษานิ เทศก์ในรัฐเท็กซัส ระบุว่า การที่สตรี ตอ้ งเลี้ ยงดู บุตรทาให้พฒั นาการดู แล
เอาใจใส่ ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี มีแนวโน้มในการพึ่งพาความร่ วมมือจากผูอ้ ื่น แตกต่างจากผูบ้ ริ หารชาย
การแสดงความห่ วงใยหรื อดู แลเอาใจใส่ บุคลากรเป็ นการสร้ างความศรัทธา ความไว้วางใจ และการ
ทุ่ ม เทในการปฏิ บ ตั ิ ง าน เช่ นที่ Shants (1993 cited in Porat) กล่ า วว่า ผู บ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษามี
แนวโน้ ม ที่ เ น้ น บุ ค คล คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของพวกเขา คื อ การดู แ ลเอาใจใส่ ซึ่ ง Kelly (2011, p.8)
นักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับผูน้ าสตรี ทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน กรณี ศึกษาสาธารณรัฐ
สังคมนิ ยมเวียดนาม พบว่า คุ ณลักษณะการเอาใจใส่ เป็ นคุ ณลักษณะของผูน้ าทางการศึ กษาอาเซี ยน
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Dorn, O’Rouske และ Papalewis ศึกษาเรื่ อง ผูห้ ญิงในการบริ หารการศึกษา
9 กรณี ศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา 9 คน โดยแบ่งคาถามสัมภาษณ์ออกเป็ น 2
เรื่ อ ง คื อ คุ ณ สมบัติ ผู น้ า และการรั บ รู ้ ถึ ง ความแตกต่ า งของผูบ้ ริ ห ารชายและผูบ้ ริ ห ารสตรี พบว่า
ผูบ้ ริ หารชายและผูบ้ ริ หารสตรี มีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน คุณลักษณะที่แตกต่างกันคือ การดูแลเอาใจใส่
อีกทั้งการศึกษาของ Gurr (2015) ศึกษารู ปแบบของผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จจากการเป็ นครู ใหญ่ใน
โรงเรี ยนนานาชาติที่ประสบความส าเร็ จ ยังระบุ ว่า การดู แลเอาใจใส่ เป็ นคุ ณลักษณะของครู ใหญ่ ที่
ประสบความสาเร็ จและเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นคุณลักษณะที่เหมาะกับการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน (Blackmore 2002)
การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนหรื อกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารงานสถานศึกษา ผูน้ า
หรื อผู ้บ ริ หารมี ค วามรั ก และห่ ว งใยต่ อ บุ ค ลากร ชุ ม ชน ผู ้ป กครอง และนัก เรี ยน Fernando and
Preudhikulpradab (2011) พบว่า ผูน้ าในบริ บทอาเซี ยนคือ ผูน้ าที่ ให้การดู และเอาใจใส่ ผูอ้ ื่ น ทั้งยังให้
ความรักและความห่ วงใยอีกด้วย นอกจากนี้ คุณลักษณะการดูแลเอาใจใส่ ยงั เป็ นคุณลักษณะเด่นของชาว
อาเซียน (Hays, 2008)
ความเห็นอกเห็นใจ (empathy) เป็ นความสามารถในการใส่ ใจผูอ้ ื่น คือ การเอาใจเขามาใส่ ใจ
เรา มีความสามารถในการรับฟังผูอ้ ื่น เข้าใจพฤติกรรมหรื อความคิดของอีกฝ่ าย เข้าใจจุดด้อยและจุดเด่น
ของผูอ้ ื่น รู ้วา่ ควรสร้างอิทธิ พลเหนือเขาอย่างไร ขับเคลื่อนพวกเขาอย่างไรบ้างให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่
เราต้องการ (Yulk and Mahsud, 2010, p.88) เช่ น Gurr (2015, p.140) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบความสาเร็ จ
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ของผูบ้ ริ หารทางการศึกษาจากโครงการครู ใหญ่ที่ประสบความสาเร็ จ” ระบุวา่ คุณลักษณะความเห็นอก
เห็ นใจเป็ นคุ ณ ลัก ษณะหนึ่ ง ที่ ท าให้ค รู ใ หญ่ ป ระสบความส าเร็ จ และเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ส าคัญของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในปั จจุบนั ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารจะได้รับความไว้วางใจ และการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
บุคลากรยังท าให้บุ คลากรทุ่ มเทในการปฏิ บ ตั ิ ง าน นอกจากนี้ ยังทาให้ ผูบ้ ริ หารหงุ ดหงิ ดหรื อโกรธ
น้อยลง ผูน้ าจะมีความอดทนมากขึ้น ทาให้เกิ ดความสนิ ทสนมกับผูอ้ ื่น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัด
การศึกษามากขึ้น ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานก็ดีข้ ึน การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นก็ดีข้ ึนสอดคล้องกับ
Dr. Greenberg (cited in Swam) กล่าวว่า การที่ผูน้ าแสดงความเห็นอกเห็ นใจจะช่วยให้ผนู ้ าได้รับความ
ศรั ท ธา ความเชื่ อ มั่น และความไว้ว างใจจากผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา Gurr (2015 p.140) กล่ า วว่ า เป็ น
คุ ณลักษณะหนึ่ ง ที่ ท าให้ครู ใหญ่ป ระสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ การศึ กษาเรื่ องแนวคิ ดสตรี ระบุ ว่า
คุณลักษณะการเห็นอกเห็นใจและการให้ความสงสารเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าสตรี (Smit 2013, p.90)
ในขณะที่ Sarros, Cooper และ Santora (2011 p.74) กล่ า วว่า ความเห็ นอกเห็ นใจ คื อ การแสดงความ
ห่วงใยในสวัสดิการของบุคลากร บุคลากรต้องการสวัสดิการที่ดีในองค์กร พวกเขาจึงจะตั้งใจปฏิบตั ิงาน
นอกจากการแสดงความเห็ น อกเห็ นใจแล้ว ผู น้ าสตรี แ ตกต่ า งจากผู น้ าชายหลายประการ
โดยเฉพาะในการเข้าถึงบุคลากรมากกว่า Cubillo (1999) Funk (2004) Growe and Montgomery (1999)
กล่าวถึ งความแตกต่างของคุ ณลักษณะผูบ้ ริ หารสตรี และผูบ้ ริ หารชาย และระบุว่าคุณลักษณะเด่นของ
ผูบ้ ริ หารสตรี คือ ผูบ้ ริ หารสตรี มีความเมตตาสามารถทาให้ผนู ้ าเข้าถึงบุคลากร การมีความเมตตากรุ ณา
ต่อบุคลากร ช่วยเหลือเขาในยามที่เขามีปัญหาเพื่อที่เขาจะได้ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ การมีความเมตตา
สงสารต่อบุคลากรเป็ นคุณลักษณะที่ทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากร
4.3.2 การเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย (accessible/approachable) และความเป็ นมิ ต ร (friendly)
Fennell (1999) ระบุวา่ การเข้าถึงได้ง่ายเป็ นคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
(Fenell, 1999 cited in Angela Mosley Smith 2008, p.27) Graig (1994, cited in E.R. Mathipa, P.63)
ศึกษาเรื่ อง “ผูน้ าสตรี ในโรงเรี ยนโพลีเทคนิค ” ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นผูท้ ี่เข้าถึงได้
ง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็ นมิตร ความเป็ นมิตรและการเข้าถึงได้ง่ายทาให้บุคลากรที่มีปัญหาใน
การปฏิบตั ิงานสามารถที่จะเข้าพบผูบ้ ริ หารเพื่ อรับฟั งคาแนะนาที่ถูกต้อง ปั ญหาหรื ออุปสรรคในการ
ปฏิ บ ัติง านนั้น คลี่ ค ลายไปได้อ ย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยัง เป็ นการลดช่ อ งว่า งระหว่า งผูบ้ ริ หารกับ
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ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาให้ น้อ ยลงท าให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านร่ ว มกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ สามารถ
ปฏิบตั ิงานเป็ นทีมได้ หรื อเมื่อผูป้ กครอง ชุมชน มีปัญหาใดที่จะเข้าพบผูบ้ ริ หาร พวกเขาเข้าถึงผูบ้ ริ หาร
ได้ง่ายจะทาให้ความขัดแย้งลดลง สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพวกเขา ทาให้ได้รับความร่ วมมือมากขึ้น
ซึ่งเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ
4.3.3 การให้ ความเคารพ (respective) Gamal (2014, p.115) Choan (2003, cited in
Chuang, 2013, p.10) กุญแจสาคัญที่ทาให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพ คือ การที่ผนู ้ าหรื อผูบ้ ริ
หารปฏิบตั ิต่อพวกเขาด้วยความเคารพ ให้เกียรติ นอกจากนี้ การเป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
คือผูน้ าต้องให้ความเคารพบุคลากรตามภูมิหลังและค่านิ ยมของวัฒนธรรมของพวกเขา (Chuang, 2013,
p.10) การให้ความเคารพ คือ การเคารพตนเองและผูอ้ ื่น การศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบผูน้ าของครู ใหญ่ใน
โรงเรี ย นสอนศาสนาที่ สั ม พันธ์ ก ับ ความส าเร็ จด้า นวิช าการในประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม” พบว่า
คุ ณลัก ษณะของผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คื อ การเคารพตนเองซึ่ ง การเคารพตนเองก็ คื อ การมี จิตใจที่
เข้มแข็งมัน่ คง เห็ นคุ ณค่าในตนเอง ผูบ้ ริ หารต้องรู ้ จกั เคารพตนเองจึ งจะแสดงความเคารพต่อผูอ้ ื่นได้
อย่างเหมาะสม การเห็นคุณค่าของตนเองทาให้ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี เห็นคุณค่าของผูอ้ ื่น เช่ นเดียวกับ
Day et al., 2001 p.34; Purkey 1992 cited in Burns and Martin) กล่ า วว่า คนแต่ ล ะคนมี คุณค่ า ไม่ ว่า จะ
เป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อนักเรี ยน ครู ใหญ่สตรี เป็ นผูน้ าที่เห็นคุณค่าของบุคลากรโดยการแบ่งปั นอานาจ
การรับฟั งผูอ้ ื่นอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็ นข้อเสนอแนะหรื อสิ่ งที่พวกเขาต้องการสนับสนุ น การให้ความ
เคารพเป็ นหนึ่ งในคุ ณลักษณะของครู ใหญ่สตรี (Harris et al., 2000) เช่ นเดี ย วกับการศึ กษาของ Oua,
Kowat and Anan (2014) เรื่ อ ง ครู ใ หญ่ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของครู ใ หญ่ โ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ใหญ่ 39 คน และครู 320 คน
พบว่า การที่ผนู ้ าจะสร้างสัมพันธภาพที่ยง่ั ยืนได้ ผูน้ าสถานศึกษาต้องเป็ นผูใ้ ห้ความเคารพผูอ้ ื่น คือ การรู ้
ว่าแต่ละคนมีคุณค่า
4.3.5 ไวต่ อความรู้ สึก (sensibility) ผูท้ ี่ไวต่อความรู ้ สึกคือผูท้ ี่รับรู ้ ความรู ้ สึกของผูอ้ ื่น
ได้ดี ในฐานะผูน้ าการรับรู ้ถึ งความรู ้สึกของบุคลากรและบุคคลที่ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี มีปฏิสัมพันธ์
ด้วย เช่น ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์กบั การจัดการเรี ยนการสอน นักวิชาการหลายคน พบว่า สตรี มี
ความไวต่อความรู ้ สึกของผูท้ ี่ตนมี ปฏิ สัมพันธ์ ดว้ ย เช่ น Perman (1999) ศึกษาเรื่ อง “ผูบ้ ริ หารสตรี ทาง
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การศึกษา การรับรู ้ของผูบ้ ริ หารสตรี ในชนบท” พบว่า การไวต่อความรู ้สึกเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าสตรี
(J Lekganyange, 2006) ซึ่ ง ท าให้ผูบ้ ริ หารรั บรู ้ ถึ งความขัดแย้งของบุ คลากรภายในองค์ก ร ผูบ้ ริ หาร
สามารถบริ หารจัดการก่ อนที่ จ ะก่ อให้เ กิ ด ปั ญ หา (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) สอดคล้ อ งกั บ Osumbah B. Amondi (2012) Growe and
Montgomery (1999, p.1) กล่ า วว่า การไวต่ อความรู ้ สึ ก เป็ นคุ ณลัก ษณะหนึ่ ง ของผูน้ าสตรี การไวต่ อ
ความรู ้ สึกคื อ การแสดงความยินดี เมื่ อบุ คลากรมี ความสุ ข และเมื่ อบุ คลากรมี ความทุ กข์ผูน้ าก็แสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ทาให้บุคลากรซาบซึ้ งในความเอื้ออาทรของผูน้ าสตรี
4.3.5 การสื่ อสารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสม (effective communication
accommodative communication) การบริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารต้องสื่ อสารกับผูท้ ี่ มีส่วนได้ส่วน
เกี่ยวขัองกับการบริ หารจัดการสถานศึกษา (ผูป้ กครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน) การ
เปิ ดเสรี การค้าอาเซี ยนทาให้มีผูป้ กครองที่ เป็ นชาวต่างชาติ ส่งบุ ตรหลานของตนเข้ารับการศึกษาใน
ประเทศที่พวกเขาทางาน ภาษาอาเซี ยน ที่ใช้เป็ นภาษากลางในการทางานของอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษ
(กฎบัตรอาเซี ย นข้อ 34) โดยภาษาอัง กฤษจะเป็ นภาษาที่ ใ ช้ใ นระหว่า งการประชุ ม การโต้ตอบทาง
จดหมาย การจัด ท ารายงานการประชุ ม ผลการพิ จ ารณาและมติ ที่ ป ระชุ ม ตลอดจนการจัด ท าค า
แถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของอาเซี ยน ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพด้องมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับประเทศต่างๆ ในอาเซี ยน การสื่ อสารกับผูใ้ ดก็ตามผูบ้ ริ หารพึง
ระลึกเสมอว่าควรสื่ อสารต่อผูท้ ี่ตนมีปฏิสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม และถูกกาลเทศะเพื่อให้การสื่ อสาร
นั้นมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน นั้นหมายถึง ผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งคานึงถึงความแตกต่างของเชื้ อ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา แม้วา่ ภาษากลางที่ใช้ในการสื่ อสารในอาเซี ยนคือ ภาษาอังกฤษแต่วา่
ไม่ ไ ด้หมายความว่า ภาษาอัง กฤษสามารถใช้ใ นการสื่ อสารทัว่ ไปในทุ กระดับ ชนชั้น หากผูบ้ ริ หาร
ต้องการเป็ นผูท้ ี่สามารถสื่ อสารกับคนกลุ่มต่างๆ ผูบ้ ริ หารควรมีความสามารถในการสื่ อสารภาษาอื่นใน
อาเซี ยนได้อีกด้วย การสื่ อสารที่เหมาะสมต่อกลุ่มคนจะทาให้เกิ ดความปรองดอง ความใกล้ชิด สร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผูท้ ี่ผบู ้ ริ หารปฏิสัมพันธ์ดว้ ย ผูบ้ ริ หารต้องสื่ อสารด้วยความเข้าใจ และให้เกียรติผทู ้ ี่
ตนสื่ อสารด้วย (Dorien, 2017)
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4.3.6 การไวต่ อ วัฒ นธรรมและมีทัศนคติที่ดี ต่ อความหลากหลายทางวัฒ นธรรม (cultural
sensitivity and presenting positive attitudes toward multiculturalism) สังคมอาเซี ยนประกอบด้วย
คนหลากหลายเชื้ อชาติ นับถือศาสนาแตกต่างกัน เมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนทาให้มีการ
เคลื่ อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน สถานศึกษาจึงเป็ นหนึ่งในสถานที่ที่มี กลุ่มคนหลากหลาย
เชื้ อชาติ และศาสนาดังนั้นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารในบริ บทอาเซี ยนควรคานึ งถึงความแตกต่างเหล่านั้น รับรู ้
และเข้าใจความหลากหลาย มีทศั นคติที่ดีกบั กลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ งสอดคล้อง
กับ Suryani (2014) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย ” พบคุณลักษณะการมีทศั นคติที่
ดีต่อความหลากหลายวัฒนธรรมและการไวต่อวัฒนธรรมเป็ นคุ ณลักษณะหนึ่ งที่พบในการศึกษาเรื่ อง
รู ปแบบผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยเนื่ องจากสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย เป็ นสังคมที่มีความหลากหลาย
ซึ่ งเป็ นคุ ณลัก ษณะที่ ผูน้ าจึ งต้องการผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารที่ ไ วต่ อวัฒนธรรมและมี ทศั นคติ ที่ ดีต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
เมื่อประมวลคุณลักษณะด้านการเข้าสังคมของผูน้ า พบว่าได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ การไวต่อ
ความรู ้สึก การเข้าถึงได้ง่าย ความฉลาดในอารมณ์ ความเป็ นมิตร การดูแลเอาใจใส่ ความเมตตา การให้
ความเคารพตนเองและผูอ้ ื่น การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม (effective communication
accommodative communication) และการไวต่อวัฒนธรรมและมี ทศั นคติที่ดีต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าและผูบ้ ริ หารสตรี เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
เรื่ องที่ 5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
มัณ ฑนา ภัค คุ น านนท์ (2013) “อนาคตสภาพภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ หารสตรรี โรงเรี ยน
ประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2557 -2567)” พบว่า แนวโน้มภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี
โรงเรี ยนประถมศึกษา จากการศึกษาเอกสารโดยนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้แนวคิดไทย (Thai
Mind) โดยแนวโน้มภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี โรงเรี ยนประถมศึกษาประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ าที่มี
องค์ประกอบย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านความเป็ นสตรี ไทย มีประเด็นย่อย 17 ข้อ 1.2) ด้านวิถีไทย มี
ประเด็นย่อย 17 ข้อ 1.3) ด้านความเป็ นผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย ภาวะผูน้ า 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.3.1) คุณลักษณะ
และความเชี่ยวชาญ มีประเด็นย่อย 20 ข้อ 1.3.2) พฤติกรรมการบริ หาร มีประเด็นย่อย 17 ข้อ 1.3.3) การ
ตามสถานการณ์ มีประเด็นย่อย 11 ข้อ 1.3.4) การสร้างความสัมพันธ์ มีประเด็นย่อย 12 ข้อ 1.3.5) การ
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เปลี่ยนแปลง มีประเด็นย่อย 16 ข้อ 1.3.6) การผุดเกิด มีประเด็นย่อย 17 ข้อ รวมเป็ นประเด็นย่อยทั้งหมด
92 ข้อ และ 2) แนวทางการเสริ มสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี มีประเด็นย่อย 19 ข้อ
สุ ภาพ รุ่ งเรื อง (2013) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบคุณลักษณะภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสานักวิทยบริ หาร
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ” พบว่ า องค์ป ระกอบคุ ณ ลัก ษณะภาวะผูน้ า มี
องค์ป ระกอบ 5 ด้า น และตัว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลัก ษณะ 64 ข้อ คื อ 1) ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพ ประกอบด้ว ยตัว บ่ ง ชี้
คุณลักษณะ 16 ข้อ 2) ด้านการบริ หารจัดการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ 15 ข้อ 3) ด้านวิชาการ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 14 ข้อ 4) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้คุณลักษณะ 10
ข้อ และ 5) ด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คุณลักษณะ 9 ข้อ ผลการศึกษารู ปแบบคุณลักษณะ
ภาวะผูน้ า พบว่า ระดับความสาคัญของคุณลักษณะภาวะผูน้ าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนผล
การประเมินรู ปแบบคุณลักษณะภาวะผูน้ าพบว่า รู ปแบบมีความเหมาะสมและผูท้ รงคุณวุฒิได้เสนอแนะ
ปรับปรุ งรู ปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นซึ่ งคุ ณลักษณะด้านบุคลิ กภาพ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มี
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่มี ระดับสาคัญสู งสุ ด 3 ข้อแรก ได้แก่ การมีความสามารถในการมีมนุ ษย
สัมพันธ์ ที่ดี มี ความเป็ นมิ ตร ไม่ถื อตัว รู ้ จกั และเข้าธรรมชาติของมนุ ษ ย์ กล้าคิ ด กล้าตัดสิ นใจ กล้า
แสดงออกในสิ่ งที่เหมาะสมและเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีความสุ ขุมรอบคอบ ตัดสิ นใจบน
พื้นฐานของข้อมูล
ณัฐวุฒิ พิมพา และทีมอตี้ มัวร์ (2011, 21-37) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบผูน้ า ศึ กษาหน่ วยงานของ
ภาครัฐของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย”พบว่ารู ปแบบผูน้ าที่เหมาะสมกับหน่ วยงานภาครั ฐ
ของประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทยใช้รูปแบบการบริ หารงาน 4 รู ปแบบ คือ การบริ หารงานที่เน้น
การสื่ อสาร กลยุทธ์และการวางแผน การสร้างความสัมพันธ์ และการบริ หารความขัดแย้ง
วรรณดี เกตแก้ว (2010) ศึกษาเรื่ อง “องค์ประกอบคุณลักษณะของผูน้ าสตรี ทางการศึกษาใน
ภาคใต้” พบว่ า องค์ ป ระกอบเชิ ง ส ารวจพบคุ ณ ลัก ษณะของผู ้น าสตรี ทางการศึ ก ษาในภาคใต้
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 41 ตัวบ่งชี้ ตามลาดับ คือ 1) องค์ประกอบด้านความเป็ นผูน้ าแบบร่ วมมือ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คุณลักษณะผูน้ าสตรี ทางการศึกษาในภาคใต้ท้ งั หมด 11 ข้อ 2) องค์ประกอบด้าน
ความเป็ นผูน้ าทางวิช าการ ประกอบด้วยตัวบ่ ง ชี้ คุ ณลัก ษณะของผูน้ าสตรี ท างการศึ ก ษาในภาคใต้
ทั้งหมด 7 ข้อ 3) องค์ประกอบด้านการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คุณลักษณะของผูน้ า
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ทางการศึ ก ษาในภาคใต้ ท้ ัง หมด 6 ข้อ 4) องค์ ป ระกอบด้ า นความเป็ นผู ้น าแบบเปลี่ ย นสภาพ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คุณลักษณะของผูน้ าสตรี ทางการศึ กษาในภาคใต้ท้ งั หมด 6 ข้อ 5) องค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คุณลักษณะของผูน้ าสตรี ทางการศึกษาในภาคใต้ท้ งั หมด 7
ข้อ 6) องค์ประกอบด้านบุ คลิ กภาพ ประกอบด้วยตัวบ่ งชี้ คุณลักษณะของผูน้ าสตรี ทางการศึ กษาใน
ภาคใต้ท้ งั หมด 4 ข้อ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะผูน้ าสตรี ทางการศึกษาในภาคใต้ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ ที่ผนู ้ าสตรี กลุ่มสู งมีสูงกว่าผูน้ าสตรี กลุ่มต่ า
อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติระดับ .05 พบว่า มีจานวน 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) การให้อิสระในการ
ทางานกับครู ในโรงเรี ยน 2) การศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นการสอนที่เป็ นที่ยอมรับ 3) การ
ปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างด้านการสอนให้แก่ครู ในโรงเรี ยน 4) การหาโอกาสให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานของครู เพื่อปรับปรุ งการสอน 5) การดาเนินการจัดประชุ มเพื่อพูดคุ ยกับครู เกี่ยวกับการสอน
หลังการสังเกตการสอน 6) การแสดงความเชื่ อมัน่ ในตนเองในการทางานให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเห็ น 7)
การมีบุคลิกที่ทาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารู ้สึกศรัทธา 8) การอธิ บายทิศทางและเป้ าหมายของโรงเรี ยนให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจและเห็ นคุ ณค่ า 9) การเข้า ร่ วมศึ ก ษาหรื อสัมมนาในหลัก สู ตรหรื อโปรแกรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชี พที่จดั โดยสถาบันต่างๆ 10) การยึดผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์และความสาเร็ จ
สู งเป็ นแม่แบบในการทางาน 11) การเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ี ความรู ้ ประสบการณ์ และความสาเร็ จสู งให้
ข้อมูลย้อนกลับในการทางาน และ 12) การมุ่งมัน่ ในการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จ
ประคอง รัศมีแก้ว (2008) ศึกษาเรื่ อง “คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ”
พบว่ า องค์ ป ระกอบ คุ ณ ลัก ษณะผู ้น าของผู ้บ ริ หารในสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ประกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ คือ 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ ริ หาร 2) การครองตนของผูบ้ ริ หาร 3) ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร และ 4) บุคลิกภาพของผูบ้ ริ หาร
Noman, Hashim และ Abdullah (2017, 1-23) ศึกษาเรื่ อง “การสร้ างการประสานความร่ วมมื อ
และบุคลิกลักษณะของครู ใหญ่ที่นาความสาเร็ จมาสู่ โรงเรี ยนในพื้นที่ทุรกันดารในสหพันธรัฐมาเลเซี ย”
เป็ นการศึกษากรณี ศึกษาโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งที่ต้ งั อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
สัมภาษณ์ครู ใหญ่ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และการสังเกต ผลการศึกษาพบว่า บุคลิกลักษณะและจุดแข็ง
ของครู ใหญ่ส่งผลต่อความสาเร็ จของโรงเรี ยนตามบริ บทของโรงเรี ยน ซึ่ งคุณลักษณะที่พบได้แก่ ความ
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เป็ นมิตร ความเมตตา การดูแลเอาใจใส่ และการคิดบวก การส่ งเสริ มสนับสนุ น ความอบอุ่น การเปิ ดใจ
การรับฟั ง ความอดทน ความกระตือรื อร้น การมองโลกในแง่ดี และการเป็ นผูน้ าที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลาง
เป็ นคุณลักษณะที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ
Hongnou (2014, 690 – 699) ศึกษาเรื่ อง “ภาวะผูน้ าของครู ใหญ่และความพึงพอใจในการปฏบัติ
งานของครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว” การศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวพัฒ นาแต่ ก็ ย งั ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของสั ง คมและ
ตลาดแรงงาน โรงเรี ยนบางแห่ งขาดแคลนครู ซ่ ึ งเป็ นปั ญหาหลัก ซึ่ งการศึกษาพบว่า ครู ใหญ่มีบทบาท
สาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยง่ั ยืน ขับเคลื่อนการปฏิบตั ิงานของครู
Manan (2014, 120 – 123) ศึ ก ษาเรื่ อง “คุ ณลัก ษณะผูน้ าของครู ใ หญ่ ที่ เป็ นเลิ ศ ” เป็ นแนวคิ ด
เกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าที่ตอ้ งเป็ นครู ใหญ่ที่เป็ นเลิ ศ เป็ นแบบอย่างที่ดีของครู แนะนาและส่ งเสริ มการ
เรี ยนการสอนอย่างมืออาชี พ คุณลักษณะของครู ใหญ่คือ การมีความมุ่งมัน่ ในการให้การบริ การ เต็มใจ
บริ การและเป็ นมิตร
Suryani A. O. (2014, 29 - 30) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบผูน้ าในประเทศอินโดนี เซี ย ” เป็ นการวิจยั
รู ปแบบคุณลักษณะผูน้ าโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยคุณลักษณะผูน้ าที่มีผศู ้ ึกษาจากทัว่ โลก และ
เลือกคุณลักษณะผูน้ าอีก 49 ข้อจากแบบสอบถามของสาธารณรัฐอินโดนี เซี ย พบว่า ผูน้ าสาธารณรั ฐ
อินโดนี เซี ยมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คื อ เป็ นการผสมผสานรู ปแบบผูน้ าอดี ตกับปั จจุ บนั และ
รู ป แบบผูน้ าที่ เน้นการท างานเป็ นที ม โดยมี คุณลัก ษณะความรั บผิดชอบ ความเฉลี ย วฉลาด การมี
จริ ยธรรม การสร้างความไว้วางใจ การพัฒนาตนเอง การให้คาแนะนา มีความกล้า เป็ นประชาธิปไตย มี
วินัย มี จิตวิญญาณของการต่อสู ้ มี ความซื่ อสั ตย์ กล้าเผชิ ญกับความล้มเหลว มี ความยืดหยุ่น มี ความ
ทะเยอทะยาน ต้องการการเปลี่ ยนแปลง เปิ ดรับประสบการณ์ เน้นคน มีความตระหนักรู ้ตนเอง ควบคุม
ตนเอง พัฒนาตนเอง การกระตุ น้ ตนเอง การมองไปข้า งหน้า การอดทนต่อความเครี ยด การให้การ
สนับสนุน โปร่ งใส การมีจริ ยธรรม มีทศั นคติเชิงบวกต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย
Zakaria (2014, 112 - 119) ศึ ก ษาเรื่ อง “รู ปแบบผู ้น าของครู ใหญ่ ใ นโรงเรี ยนศาสนาและ
ความสัมพันธ์ต่อความสาเร็ จด้านวิชาการในประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม” การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษา
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โรงเรี ยนศาสนา 15 แห่ งในอาเภอทู ธ งโดยใช้แบบสอบถามพรรณนาตั้ง แต่ปี ค.ศ.2008 – 2011 กลุ่ ม
ตัวอย่างคื อ ครู จานวน 191 คน และครู ใหญ่ 15 คน ครู ใหญ่ในฐานะผูน้ าและผูบ้ ริ หารจัดการเป็ นผูท้ ี่
รับภาระความหวังของผูป้ กครอง นักเรี ยน ครู ชุ มชน และรัฐบาลมีคุณลักษณะมีความสามารถในการ
สื่ อสาร มีทศั นคติบวก และเปิ ดใจต่อครู มีระเบียบวินยั ดี สามารถแก้ปัญหาได้ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของครู เคารพตนเอง สร้างสรรค์ มีความรอบรู ้ ด้านภาระงาน ครู ใหญ่เป็ นผูท้ ี่มน่ั คงแน่นอน ส่ งเสริ มครู
และบุคลากร เข้าใจครู และบุคลากร เต็มใจรับฟั งปั ญหาของครู ห่ วงใยต่อสวัสดิการครู มีความยุติธรรม
เต็มใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง เป็ นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย ยิม้ รับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
Foo, Nguyen, Wong และ Choy (2013, 1 - 39) ศึกษาเรื่ อง “การทบทวนคุณสมบัติ รู ปแบบ และ
บทบาทของครู ใหญ่ในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ” พบว่า คุ ณสมบัติ คุ ณลักษณะ รู ปแบบ และบทบาทของ
ครู ใหญ่ในประเทศสิ งคโปร์ คล้ายกับครู ใหญ่ทว่ั โลก และมีบางอย่างที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของสาธารณรั ฐ
สิ งคโปร์ ด้านบุคลิกลักษณะของครู ใหญ่สิงคโปร์ คือ การมีความมัน่ ใจในตนเอง การเปิ ดใจ มีความเห็น
อกเห็ นใจ การสร้ างแรงบันดาลใจ มีความน่าเชื่ อถื อและไว้ใจได้ เป็ นนักฟั งที่ดี ดู แลเอาใจใส่ มองโลก
ในแง่ดี และมีความมุ่งมัน่
Tsegay (2013, 75 – 86) ศึกษาเรื่ อง “การรับรู ้ของผูน้ าสตรี บางคนในประเทศเอธิโอเปี ยของผูน้ า
เอธิโอเปี ย” เป็ นการสารวจผลการปฏิบตั ิงานของผูน้ าสตรี ใน 3 ด้าน เกี่ยวกับคุณสมบัติ 10 ประการของ
ผูน้ า โดยสารวจผูน้ าสตรี 45 คน จากองค์กรภาครัฐ องค์กรที่ไม่หวังผลกาไร และภาคเอกชน 15 องค์กร
คุณสมบัติ 10 ประการ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ ความกระตือรื อร้น ความห่ วงใย ความไม่ยอ่ ท้อ ความมัน่ ใจ
ในตนเอง การมีวิสัยทัศน์ ความมัน่ คงแน่นอน ความสามารถ และความมีชีวิตชี วา พบว่า คุ ณสมบัติ 10
ประการของผูห้ ญิงในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน
Dris (2012, 24-26) ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ความสามารถที่ทาให้สตรี เป็ นผูน้ าในโรงเรี ยน”
ผูน้ าองค์กรคือผูท้ ี่บริ หารและพัฒนารู ปแบบองค์กร คุณลักษณะที่พบในตัวผูน้ ามีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จ
ขององค์กร ผูห้ ญิงคือเสาหลักของประเทศ ผูห้ ญิงมีภาระ 2 ประการ คือ ภาระครอบครัว และภาระการ
เป็ นครู ใหญ่ก่อให้เกิ ดความไม่เชื่ อมัน่ และความร่ วมมื อ การเป็ นครู ใหญ่จึงเป็ นเรื่ องท้าทาย ครู ใหญ่
สหพันธรัฐมาเลเซี ยตามที่ชุมชนคาดหวัง คื อ เป็ นผูท้ ี่ ดูแลเอาใจใส่ ผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบ นิ เทศการ
เรี ยนการสอน
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Low, Zain และ Ang (2012, 594 – 602) ศึกษาเรื่ อง “หลักการสาคัญในการบริ หารคน : การรับรู ้
ของประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม” เป็ นงานวิจยั เชิ งคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ขา้ ราชการพลเรื อน ลูกจ้าง
ในบริ ษทั ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม พบว่า ข้าราชการพลเรื อน และลูกจ้าง
ต้องการให้ผบู ้ ริ หารบริ หารพวกเขาโดยการรับฟั งคาแนะนา พูดคุยกับพวกเขาที่ใดก็ได้ เป็ นผูท้ ี่เข้าถึงได้
ง่าย การบริ หารจัดการโรงเรี ยนต้องซื่ อสัตย์สุจริ ต ให้ความรักความห่ วงใย มีความเฉลี ยวฉลาด เข้าใจ
ผู ้อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ ต าหนิ ผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชา มี ค วามรอบรู ้ ท าให้ บุ ค ลากรมั่น ใจในตัว
ผูบ้ งั คับบัญชา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต เนื่ องจากประเทศบรู ไนดารุ สซาลามปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมมาเลย์
และเป็ นชาวมุสลิมจึงต้องการให้ผบู ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิกบั บุคลากรเหมือนคนในครอบครัว
Roffey (2012, 13 - 15) ศึกษาเรื่ อง “เสี ยงแห่ งเหตุผล” การระเบิดทางวัฒนธรรมและบทบาท
ทางเพศ” บทบาทผูน้ าทางธุ รกิ จของสถานการณ์ ในปั จจุบนั ของกรุ งมนิ ลา ชี้ ให้เห็ นถึ งค่านิ ยมทางเพศ
การรับรู ้และความคาดหวังของสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ บทบาททางเพศ วิธีที่ผูจ้ ดั การหญิงและผูน้ าทาง
ธุ รกิ จควรปฏิ บตั ิ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อรู ปแบบในการบริ หารจัดการ ผูน้ าสตรี มีคุณลักษณะมี
ความเมตตาสงสาร ซื่ อสัตย์สุจริ ต มัน่ ใจในตนเอง มัน่ คงแน่ นอน เฉลี ยวฉลาด มีความอดทน และมี
ความใจเย็น
Alkahtani, Abu-Jarad, Sulaiman และ Nikbin (2011) ศึ ก ษาเรื่ อง “ผลกระทบของบุ คลิ ก ภาพ
และรู ป แบบผูน้ าในความสามารถการเปลี่ ย นแปลงการนาของผูจ้ ดั การในประเทศมาเลเซี ย ” กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูจ้ ดั การขององค์กรที่อยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซี ย 105 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผูจ้ ดั การขององค์กรในสหพันธรัฐมาเลเซี ยมีแนวโน้มที่จะใช้บุคลิกภาพการตระหนักรู ้และการ
เปิ ดรั บ ประสบการณ์ ซ่ ึ งมี แ นวโน้ ม เป็ นผู ้น าแบบปรึ กษาหารื อ บุ ค ลิ ก ภาพมี ส่ ว นส าคัญ หรื อมี
ความสัมพันธ์กบั การนาการเปลี่ยนแปลง
Cecily Ward และ Darren Hanson (2011, 19) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “รู ป แบบผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงใน
ประเทศสิ งคโปร์ ศึกษาเรื่ องความแตกต่างเพศภาวะ” กล่าวคือ คุ ณลักษณะของผูน้ าสตรี และบุ รุษใน
ประเทศสิ งคโปร์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ คุณลักษณะผูน้ าสตรี เน้นการดูแลเอาใจใส่ มากกว่า
บุรุษ
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Fernando และ Preudhikulpradab (2011) ศึกษาเรื่ อง “ผูน้ าในใจอาเซี ยน บทเรี ยนจากภาคสนาม
(สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศไทย) เป็ นการส่ งแบบสอบถามออนไลน์ซ่ ึ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของคุณลักษณะและรู ปแบบผูน้ า พบว่า ผูน้ ามีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีเมตตา
กรุ ณา เอาใจใส่ ห่วงใย และ มีความรับผิดชอบ ผูน้ าต้องคิดถึงผูอ้ ื่นก่อนตนเอง
Gaus (2011, 175 – 188) ศึก ษาเรื่ อง “สตรี ก ับการเป็ นผูน้ าสถานศึ ก ษา ปั จจัย ที่ ทาให้ครู ส ตรี
ไม่ได้ดารงตาแหน่งครู ใหญ่โรงเรี ยนประถมศึกษาในมากาสซาร์ ” เป็ นการสอบถามจากครู และครู ใหญ่
จาก 5 อาเภอในเมืองมากาสซาร์ โดยการสารวจสังคมวัฒนธรรมและอุปสรรคที่ครู ส ตรี และครู ใหญ่
เผชิ ญ พบว่า ผูห้ ญิงมีแรงบันดาลใจในการเป็ นครู ใหญ่ที่มีจากแรงจูงใจภายในอย่างแรงกล้าและมีความ
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการเป็ นผูน้ า สาหรับผูท้ ี่เป็ นครู ใหญ่ที่ประสบความสาเร็ จ พวกเขาสังเกต
การปฏิบตั ิงานของครู ใหญ่คนก่อน เข้าอบรมภาวะผูน้ า และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม้ว่าจะประสบ
ปั ญหาในการจัดสรรเวลาและเงิ น กระบวนการเลื อกครู ใหญ่ควรมีการทบทวน ผูส้ มัครหญิงหรื อชาย
ต้องเท่าเทียมกัน อุปสรรคทาให้ครู สตรี ทอ้ แท้ในการสมัครเป็ นครู ใหญ่
Kelly (2011, 1-12) ศึ ก ษาเรื่ อง “กรณี ศึ ก ษาสั ง คมนิ ย มเวีย ดนาม (การค้นพบเบื้ องต้น) ผูน้ า
ทางการศึกษาสตรี และการบริ หารจัดการ” เพศชายในสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามมีโอกาสเข้าถึ ง
เงินทุนมากกว่าหญิง มีโอกาสได้รับการเลื อกเข้าฝึ กฝน มีอานาจในการตัดสิ นใจมากว่า พวกเขาหาเงิ น
ได้มากกว่าหญิงแม้ว่าจะอยู่ในตาแหน่ งเดี ยวกัน ผูห้ ญิงไม่ค่อยอยากเป็ นผูน้ าเพราะเป็ นห่ วงงานบ้าน
ภาระงานที่บา้ นทาให้หัวหน้างานที่เป็ นชายไม่ตดั สิ นใจเลื่ อนตาแหน่ งให้หญิง นอกจากนี้ หญิงที่เป็ น
ผูน้ าต้องฉลาดและสวย มีความรอบรู ้ ทางานหนัก ดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ื่น รับผิดชอบ มีทกั ษะด้านการสื่ อสาร
สร้างสรรค์
Irawanto (2011, 78 -81) ศึกษาเรื่ อง “การสารวจผูน้ าที่ ช ายเป็ นใหญ่และความมี อยู่ในบริ บ ท
สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย” ประเด็นหนึ่งที่ทาการศึกษาคือ ผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนี เซี ยชายเป็ นใหญ่ใช่
หรื อไม่ พบว่า ผูน้ าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียชายยังคงเป็ นใหญ่ ร้อยละ 81
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Low (2011, p.14 – 34) ศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบผูน้ าของสหพันธรัฐมาเลเซี ยในมุมมองของประเทศ
บรู ไนดารุ สซาลาม” พบว่า ผูน้ าของสหพันธรัฐมาเลเซี ย คือ มีความยุติธรรม ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยความรักและเมตตา มีความเป็ นมิตร และสื่ อสารเก่ง
Fook และ Sidhu (2009, p.106) ศึกษาเรื่ อง คุ ณลักษณะผูน้ าของครู ใหญ่ที่เป็ นเลิ ศในประเทศ
มาเลเซี ย ครู ใหญ่ที่เป็ นเลิ ศ คือผูท้ ี่สร้ างบรรยากาศยัง่ ยืนให้แก่ โรงเรี ยนที่จะส่ งเสริ มผลการเรี ยนของ
นัก เรี ย นและผลการสอนของครู ครู ใ หญ่ เป็ นมากกว่า ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง แต่ ย งั เป็ นผูน้ าวิช าการและ
ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม คุณลักษณะครู ใหญ่ที่เป็ นเลิศ ได้แก่ ความมัน่ ใจ การอ่อนน้อมถ่อมตน ควม
มุ่งมัน่ การทางานหนัก ความไม่ยอท้อและอดทน ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ ความสุ ภาพ ความ
เป็ นมิตรและมีจิตใจเมตตา และความสุ ขมุ เยือกเย็น
Low (2009, p.1-10) ศึกษาเรื่ อง “การเป็ นผูน้ า ทาอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็ จในการเป็ น
ผูน้ าในโลกยุคปั จจุบนั ที่มีความวุน่ วาย” เป็ นการศึกษาคุณสมบัติหรื อทักษะที่ผูน้ าควรมีและการสร้ าง
ความยืดหยุน่ ในการทางานเป็ นทีมซึ่งเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ได้แก่ การเข้าใจถึงการ
เจริ ญเติบโตและการมีจิตใจในการดูแลเอาใจใส่ ผคู ้ น มีสมรรถนะ ความสามารถที่จาเป็ น และเน้นการมี
ความเมตตากรุ ณา มีคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการเป็ นผูน้ า มีความคิดสร้ างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม และ
แนวคิดในการแก้ปัญหา มีทศั นคติเชิ งบวก ให้ความร่ วมมือ และทางานร่ วมกัน เข้าใจวัฒนธรรมและมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
Silong และ Hassan (2009, 139 – 147) ศึ ก ษาเรื่ อง “การมี ส่ วนร่ วมและผู ้ น าชุ มชนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพในสหพันธรัฐมาเลเซี ย ” เป็ นการอภิปรายผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพจากทฤษฎีต่างๆ เริ่ มจาก
การศึ กษาทฤษฎี คุณลักษณะผูน้ า ผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพของชุ มชนมี คุณลักษณะ ยอมรั บทุ ก เชื้ อชาติ
รั บ ผิดชอบ เชื่ อใจได้ มุ่ งมัน่ สู ง ซื่ อสัตย์ ยุติธ รรมต่ อทุ กเชื้ อชาติ มี ความมัน่ ใจสู ง ยืดหยุ่นได้ ไม่ ตื่น
ตระหนกเมื่อเผชิญวิกฤต มีระเบียบวินยั สู ง
Lim และ Low (2008, 1-3) ศึกษาเรื่ อง “การอ่อนน้อมถ่อมตนเป็ นคุณลักษณะหนึ่งในโปรแกรม
การพัฒนาผูน้ าทางการศึกษา” พบว่า ผูน้ าสถานศึกษาในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
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และระบุองค์ประกอบของการอ่อนน้อมถ่อมตน ได้แก่ การตระหนักรู ้ตนเอง การเปิ ดใจรับความผิด มี
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
Tjahjono (2008, 1-15) ศึกษาเรื่ อง “ความท้าทายของผูจ้ ดั การหญิงในภาคธุ รกิ จต่อการแข่งขัน
ของธุ รกิ จโลก” เป็ นการศึ กษาจากตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องโดยเฉพาะเป็ นการศึ กษาที่
อธิ บายถึงค่านิ ยม และการเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรมในระดับองค์กรในโลก ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ
เปรี ยบเทียบคุ ณลักษณะของผูจ้ ดั การหญิงและผูจ้ ดั การชาย คุ ณลักษณะของผูจ้ ดั การหญิงคือ การใส่ ใจ
ในรายละเอียด ดูภูมิฐาน มีสัญชาตญาณ สามารถจัดการภาระงานได้หลายอย่าง มีความสามารถในการ
สื่ อสาร ยินดี หรื อเต็ม ใจรั บฟั ง สามารถหาช่ องทางทางธุ รกิ จได้ และมี ค วามเห็ นอกเห็ นใจมากกว่า
ผู ้จ ัด การชาย ความสามารถที่ ผู ้จ ัด การหญิ ง ควรมี คื อ ไวต่ อ ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม และ
ความสามารถในการใช้ภาษา เข้าใจค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของคนที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
J Lekganyange, Eskom และ T. Oosthuizen (2006, p.237 – 242) ศึ ก ษาเรื่ อง “การวิ เ คราะห์
คุ ณลัก ษณะผูน้ าในการสร้ า งผูน้ าที่มี ประสิ ทธิ ภาพที่ เอสคอม” โดยการส ารวจบุ คลากรฝ่ ายบริ หาร
ระดับกลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผูน้ า พบว่า คุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ ความซื่ อสัตย์
ความเฉลียวฉลาด การมีพลกาลัง และการมีความสามารถในการเป็ นผูน้ า

