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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง “คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ในกลุ่ มอาเซี ยน” เป็ นการวิจยั เชิ งบูรณาการ (Integrative Research) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และเพื่อศึกษาคุณลักษณะผูน้ าที่
มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน โดยผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1.ศึ ก ษากรอบแนวคิ ดคุ ณลัก ษณะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
2.ศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน
3.ศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
โดยรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการวิจยั ดังนี้
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ขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั เรื่ อง “คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
ขั้นตอนการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจยั

ผลทีไ่ ด้ รับ

ขั้นที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิด
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยนและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย
คุณลักษณะ 3 ด้าน
1) ด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป
2) ด้านความสัมพันธ์กบั งาน
3) ด้านสังคม

ขั้นที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างเพื่อ
สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารสตรี และผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซี ยน
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบ
สัมภาษณ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
4. เก็บรวบรวมข้อมูล

คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซี ยน

ขั้นที่ 3 ศึกษาคุณลักษณะผูน้ า
ที่มีประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน

1. สังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
2. จัดสัมมนากลุ่มเพื่อยืนยันคุณลักษณะผูน้ า
ที่มีประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยนโดยผูท้ รงคุณวุฒิ

คุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพ
ของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน
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1. ศึกษากรอบแนวคิดคุณลักษณะผู้นาของผู้บริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เพื่อนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “คุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน” ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากทฤษฎี และงานวิจยั ของนักวิชาการ ได้แก่
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ซึ่ ง ได้แก่
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นแนวคิดของ Andrew J. Dubrin (2013)
Adeniyi W.O. (2014) ผูว้ ิจยั ได้จาแนกคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะ
(General Personality Traits) 2) คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั งาน (Task – related Traits) 3) ด้าน
การเข้าสังคม (Sociability Traits) คุณลักษณะผูน้ าทั้ง 3 ด้าน และองค์ประกอบคุณลักษณะแต่ละด้าน
จากงานวิ จ ั ย ของนั ก วิ ช าการ ได้ แ ก่ Foo, Nguyen, Wong and Choy (2013); Tjahjono (2008);
Kedkaew (2010); Kelly (2011); Suryani A.O. (2014); Pushpanathan (2009) and Funk (2005)
รายละเอียดมีดงั นี้
1. คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นบุ ค ลิก ลั ก ษณะทั่วไป (General Personality Traits) ประกอบด้ว ย มี
ความมั่น ใจในตนเอง ความสุ ภ าพอ่ อ นโยน มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต และน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้วางใจ การ
ปรับเปลี่ยนได้ไว มองโลกในแง่ดี และการประนีประนอม
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ประกอบด้วย
ความมุ่งมัน่ การตระหนักรู ้ตนเอง การควบคุมอารมณ์ ความกล้า การยืดหยุ่น การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่
และยินดีรับฟัง การสร้างแรงบันดาลใจและการส่ งเสริ มสนับสนุน มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อ ความขยัน
ขันแข็งและเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ ความมัน่ คงแน่นอน ความเข้าใจ และมี
ความรับผิดชอบ
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3. ด้ านสั งคม (Sociability Traits) ประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่ มีความเห็นอกเห็นใจ มี
ความเมตตาสงสาร การเข้าถึ ง ได้ง่า ยและมี ความเป็ นมิ ตร การสื่ อสารอย่า งเหมาะสม การไวต่ อ
วัฒนธรรมและมีทศั นคติที่ดีต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย
2. ศึกษาคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ผู ้บ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซี ย ประเทศบรู ไน
ดารุ สซาลาม ประเทศไทย สาธารณรั ฐอินโดนี เซี ย สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพ
เมี ยนมาร์ สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพูช า และสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาคุณลักษณะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยมีข้ นั ตอนในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่ มตัวอย่างคื อ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ มอาเซี ยน 10
ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซี ย ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม ประเทศไทย
สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคม
นิ ย มเวี ย ดนาม ราชอาณาจัก รกัม พู ช า และสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ได้ท าการ
ประสานงานไปยังหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้องพบว่าการประสานงานมีข้ นั ตอนที่ซับซ้อนและใช้
เวลานานเกินกว่ากรอบเวลาที่กาหนด และมี 3 ประเทศที่ผูบ้ ริ หารไม่สะดวกที่จะให้ขอ้ มูลแก่ผูว้ ิจยั
อันเป็ นเหตุมาจากภารกิจบางประการ ทาให้เหลือกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 7 ประเทศอันได้แก่ สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซี ย ประเทศบรู ไนดารุ ส ซาลาม ประเทศไทย สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย
สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระบุอยู่ในภาคผนวก ข) ประเทศละ 1 คน และผูช้ ่ วยหรื อรองครู ใหญ่ของ
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ผูบ้ ริ หารสตรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง 2 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 21 คน โดยได้ทาการคัดเลือกผูบ้ ริ หาร
สตรี ที่มีประสบการณ์การทางานหลายปี และมีคุณสมบัติเหมาะสมจากสถานศึกษาขนาดกลางไปถึง
ขนาดใหญ่ ซึ่ งได้ให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่ผวู ้ จิ ยั เป็ นอย่างดี
คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง มีดงั นี้
1.ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนไม่นอ้ ย
กว่า 7 ปี
2.เป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษาได้เป็ น
อย่างดี
3.เป็ นผู ้ที่ นั ก วิ ช าการหรื อหน่ ว ยงานต้น สั ง กัด แนะน าว่ า เป็ นผู ้บ ริ หารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพถึ งพร้ อมทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ ในการบริ หาร พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และนาพา
องค์กรก้าวหน้าสู่ ความสาเร็ จ
4.เป็ นผูท้ ี่ปฏิ บตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ครู บุคลากร และผูเ้ รี ยน ทั้งในด้านการทางาน
และชีวติ ความเป็ นอยู่
5.เป็ นผูท้ ี่ได้รับรางวัลจากการบริ หารสถานศึกษาหรื อสร้างชื่อเสี ยงให้แก่สถานศึกษาตลอด
ระยะเวลาในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ทั้ง รางวัล ในด้า นคุ ณภาพของสถานศึ ก ษา และรางวัล ด้า นวิช าการ
ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร และผูเ้ รี ย นได้มี โอกาสพัฒนาตนเอง ไม่ปิ ดกั้นทางความคิ ด เปิ ดโอกาสให้ค รู
บุคลากรและผูเ้ รี ยนได้แสดงศักยภาพในทุกด้านอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างชื่อเสี ยงให้แก่สถานศึกษา
ตลอดมา

103

2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสั มภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ า ง (Semi – structured
interview) และบัน ทึ ก การสั ง เกตคุ ณ ลัก ษณะผู ้น าของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานซึ่ งมี
รายละเอียดในการสร้างเครื่ องมือ ดังนี้
2.2.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi – structured interview)
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ คุ ณลักษณะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานทั้ง ในอาเซี ย นและจากทัว่ โลกเพื่ อสร้ า งข้อค าถามสั ม ภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้ าง (Semi – structured interview) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร
การใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ า ง (Semi – structured interview) เนื่ อ งจากข้อ ค าถามในการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างมีการสร้างข้อคาถามในการสัมภาษณ์ตามกรอบที่เตรี ยม โดยใช้ประเด็น
แนวคาถามกว้างๆ ให้คู่สนทนาเล่าเรื่ องราวต่างๆ อย่างมีเป้ าหมาย ผูส้ ัมภาษณ์สามารถตั้งคาถามขึ้น
เองในขณะท าการสั ม ภาษณ์ เมื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การตั้ง ค าถามดัง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ ใ นขณะนั้นและทาให้ไ ด้รับข้อมู ลหลักฐานที่ มี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้องและครอบคลุ ม
ครบถ้วนตามประเด็นที่ตอ้ งการทราบ
ขั้นตอนที่ 2 นาแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi – structured interview) ปลายเปิ ดที่สร้าง
ขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี เรื่ องคุณลักษณะผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และเพื่อใช้สัมภาษณ์ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยนเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี ที่ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานอยูด่ ว้ ย
2.2.2 บัน ทึ ก การสั ง เกตคุ ณ ลัก ษณะผู ้น า ผู ้วิ จ ัย ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบัน ทึ ก การสั ง เกต
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน การวิจยั ใน
ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกที่จะใช้วิธีการบันทึกโดยการเขียนบรรยายสิ่ งที่สังเกตเห็นอย่างละเอียดในลักษณะ
เรี ยงความซึ่ งเป็ นการบันทึกหลังจากการสัมภาษณ์และการสังเกตสิ้ นสุ ดลงแล้ว
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2.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
เสร็ จแล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบสัมภาษณ์น้ นั ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ นการบริ หารสถานศึกษา
จานวน 4 ท่าน (รายชื่ อผูท้ รงคุณวุฒิและประวัติปรากฏในภาคผนวก ก) นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ ง
ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 4 ท่าน ไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพื่อตรวจสอบ
แนะนาและปรับปรุ งแก้ไข (คาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์อยูใ่ นภาคผนวก ค)
2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ทาการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารใน
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง
สั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารสตรี แ ละผูช้ ่ วยผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของประเทศในกลุ่ ม
อาเซี ยนในช่ วงเดือน เมษายน – สิ งหาคม 2559 และบันทึกการสังเกตคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
สตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นหลัง การสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกต
ผูบ้ ริ หารสตรี เสร็ จสิ้ นลง
3. ศึกษาคุณลักษณะผู้นาที่มีประสิ ทธิภาพของผู้บริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน
การศึกษาคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถาศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น ผูว้ ิจยั นาผลการสั มภาษณ์ และแบบบันทึ กการสังเกตมาสังเคราะห์โดย
จาแนกออกเป็ น 3 ด้านตามกรอบการวิจยั ตามผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และการสังเคราะห์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มประเทศอาเซี ยนโดยจาแนก
ออกเป็ น 3 ด้านตามกรอบการวิจยั เมื่อได้ผลจากการสังเคราะห์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน
ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และนักวิชาการที่ศึกษา
เกี่ ย วกับ อาเซี ย น จัด สนทนากลุ่ ม (focus group) เพื่ อ ยืน ยัน คุ ณ ลัก ษณะที่ ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์
(รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิปรากฏในภาคผนวก ง )
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนได้จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารสตรี
และแบบสั ง เกตคุ ณ ลัก ษณะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสตรี และคุ ณ ลัก ษณะผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ผูว้ ิจยั ได้ทาการสังเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่วยหรื อรองผูบ้ ริ หารสตรี แบบบันทึกการสังเกตคุณลักษณะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารสตรี ผูว้ ิจ ัย นาผลการสังเคราะห์ และยืนยันคุ ณ ลัก ษณะผูน้ าที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis) จากงานวิจยั ที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และจัดสนทนากลุ่ม
เพื่ อยืนยันผลการสัง เคราะห์ ที่ ไ ด้ จากนั้นนาผลที่ ไ ด้ท้ งั หมดมาน าเสนอโดยการเขี ย นพรรณนา
(Description)

