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บทที่ 5
การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง “คุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยน มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น 2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะผูน้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงบูรณาการโดย
การสัมภาษณ์และการสังเกต ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนจานวน 7
คนจาก 7 ประเทศ และผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างอีกประเทศละ 2 คน รวมทั้งสิ้ น 21 คน การ
วิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยน และการสนทนากลุ่ม ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดังนี้
1. คุณลักษณะด้ านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ได้แก่ ความอบอุ่น การ
แสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ ใจ การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่อมตน) มีทศั นคติบวกหรื อมอง
โลกในแง่ดี ความสุ ภาพอ่อนโยน ความสุ ขุมเยือกเย็น ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและน่าเชื่ อถือไว้วางใจ ความ
กระตือรื อร้น การประนีประนอม การตรงไปตรงมา และการปรับเปลี่ยนได้ไว
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับ การปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ได้แก่ ความกล้า
การริ เริ่ ม ความมุ่งมัน่ ความอดทน ไม่ยอ่ ท้อ การส่ งเสริ มสนับสนุ น ทุ่มเทในการทางานด้วยความขยัน
ขันแข็ง การตระหนักรู ้ตนเอง ความรับผิดชอบ ความฉลาดรอบรู ้ และการเปิ ดรับสิ่ งใหม่ การเปิ ดใจรับ
ฟั งและเข้าใจผูอ้ ื่น ความยุติธรรม ความมัน่ คงแน่ นอน (คงเส้นคงวา) การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
การใส่ ใจในรายละเอียด มีรอบคอบและมีระเบียบวินยั
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3. คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นสั ง คม (Sociability Traits) ได้แ ก่ การดู แ ลเอาใจใส่ ความรั ก และความ
ห่วงใย สงสาร การเข้าถึงได้ง่าย (มีความเป็ นมิตร) การให้ความเคารพ การสื่ อสารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพไวต่อวัฒนธรรมและมีทศั นคติที่ดีต่อความหลากหลาย
ตอนที่ 2 ผลของคุณลักษณะผู้นาทีม่ ีประสิ ทธิภาพของผู้บริ หารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
1. คุ ณ ลัก ษณะด้ า นบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะทั่ ว ไป (General Personality Traits) ประกอบด้วย ความ
อบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความมัน่ ใจในตนเอง ความสุ ขุมเยือกเย็น การไม่ถือตัว มี
ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน ความสุ ภ าพอ่ อ นโยน ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจ การ
ปรับเปลี่ยนได้ไว การมองโลกในแง่ดีหรื อมีทศั นคติบวก
2. คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน (Task – related Traits) ประกอบด้ว ย
ความกล้า ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ การเปิ ดรับสิ่ งใหม่
มี ความมัน่ คงแน่ นอน (คงเส้นคงวา) การ
ส่ งเสริ มสนับสนุน มีความมุ่งมัน่ การเปิ ดใจรับฟังและการเข้าใจผูอ้ ื่น ความอดทน ไม่ ย่อท้อความขยัน
ขันแข็ง ความยืดหยุ่น ความรับ ผิดชอบ การตระหนัก รู ้ ตนเอง การยอมรั บความเปลี่ ย นแปลง ความ
ละเอียดรอบคอบการมีระเบียบวินยั
3. คุณลักษณะด้ านสั งคม (Sociability Traits) ประกอบด้วย การดู แลเอาใจใส่ มีความเมตตา
สงสาร ความรั ก และห่ ว งใย ความเคารพ การเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย มี ค วามเป็ นมิ ต ร การยอมรั บ ในความ
หลากหลาย การสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและอย่างเหมาะสม มี ทศั นคติ บวกต่อความหลากหลาย
(วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเชื้อชาติ)
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน สามารถอภิปราย
ผลของการวิจยั คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
มีดงั นี้
1. คุณลักษณะด้ านบุคลิกภาพทั่วไป (General Personality Traits) ได้แก่ การแสดงออกอย่าง
แหมาะสมและความมัน่ ใจในตนเอง การไม่ถือตัว การอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุ ภาพอ่อนโยน ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความน่าเชื่ อถือ การปรับเปลี่ยนได้ไว การมองโลกในแง่ดี การมีทศั นคติบวก ความสุ ขุม
เยือกเย็น ความกระตือรื อร้น และความอบอุ่น
บุคลิกลักษณะทัว่ ไปที่ส่งผลต่อทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา การบริ หารงานในบริ บท
อาเซี ยนผูบ้ ริ หารสตรี ที่ มีบุ คลิ ก ลัก ษณะทัว่ ไปที่ ดีก่ อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ หรื อไว้วางใจจากบุ ค ลากร
ภายในสถานศึ ก ษาและนอกสถานศึ ก ษา จากการสั มภาษณ์ ผูน้ าสตรี เป็ นผู ท้ ี่ ก ล้า แสดงออกอย่า ง
เหมาะสม มีความมัน่ ใจในตนเอง เชื่ อว่าตนทาได้ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนควรมี
ความมัน่ ใจในตนเองและผูบ้ ริ หารสตรี ท้ งั 7 ประเทศเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามมัน่ ใจในตนเองสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Fook (2009, p.1-4); Foo; Nguyen; Wong and Weng Choy (2013); และ Wandee (2009);
Florence, Okenwa and Getrue, (2015) เป็ นผูท้ ี่น่าเชื่อถือ มีความซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นผูท้ ี่มองโลกในแง่ดี มี
ทัศ นคติ บ วก เชื่ อ มั่น ว่ า ทุ ก อย่ า งมี ท างออก (Northouse, 1997; Burns and Martin, 2010; Purkey and
Siegel, 2003) เป็ นคนตรงไปตรงมาและมีความจริ งใจ นอกจากนี้ เขายังมีความมัน่ คงในอารมณ์ ควบคุม
อารมณ์ ของตนเองได้ดีในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ตนต้องเผชิ ญดี สามารถตัดสิ นใจได้ถูกต้อง (Burns and
Martin, 2010) ไม่ ตื่นตระหนกต่ อเหตุ การณ์ ต่างๆ จนทาให้บุ คลากรขาดความเชื่ อมัน่ ในตัวผูบ้ ริ หาร
นอกจากนี้ ย งั เป็ นผู ท้ ี่ มี ค วามอ่ อนน้อมถ่ อมตน ไม่ ถื อตัว เข้า กับ บุ ค คลอื่ นได้ไ ม่ ว่า จะเป็ นผูท้ ี่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งเชื้ อชาติ ศาสนา
ภาษาและวัฒนธรรม และยังทาให้ผูอ้ ื่นรู ้สึกอบอุ่นเมื่อมีปฏิ สัมพันธ์ดว้ ย ทาให้การบริ หารสถานศึกษา
เป็ นไปด้วยความราบรื่ น (Sarros, Cooper and Santorn, 2011, p.74) สอดคล้องกับ Fook (2009, p.107)
ศึกษาเรื่ อง คุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานพบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ มี

188

ความสุ ภาพ เป็ นผูท้ ี่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เช่นเดียวกับการศึกษาของนักวิชาการชาวสิ งคโปร์ Qiang
ระบุวา่ ชาวสิ งคโปร์ เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว เช่ นเดียวกับผลของการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสตรี พวกเขาไม่ถือตัว
เมื่ อ ผู ้วิ จ ัย เข้า พบเพื่ อ ท าการสั ม ภาษณ์ และพาชมโรงเรี ยน เขามี ค วามเป็ นกัน เองกั บ บุ ค ลากร
เช่นเดียวกับที่ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 กล่าวว่า ช่วงปิ ดภาคเรี ยน คณะครู และผูบ้ ริ หารเดินทาง
มาเที่ยวประเทศไทย ผูบ้ ริ หารร่ วมทากิจกรรมและรับประทานอาหารร่ วมกับบุคลากร นอกจากนี้ ในวัน
ครู ผบู ้ ริ หารร่ วมทากิจกรรมกับครู ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 ยินดีเปิ ดบ้านต้อนรับบุคลากรตลอดเวลา
ความสุ ภาพอ่ อ นโยนเป็ นคุ ณ ลั ก ษณะผู ้น า (Low, 2011, p.25; Feingold, 1994, p.24) เป็ น
บุคลิ กลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี สตรี เป็ นเพศที่ สุภาพอ่อนโยนจากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี
หลายคนกล่าวว่า การที่สตรี เป็ นเพศแม่จึงมีลกั ษณะอ่อนโยนทาให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มที่ เช่ น
ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 กล่าวว่า ความสุ ภาพอ่อนโยนสามารถเอาชนะอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ทุ กอย่า งได้ ท าให้ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย ที่ ไ ม่พึ งพอใจในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนใจเย็น ลงได้ และ
ยอมรั บ ฟั ง เหตุ ผลของผูบ้ ริ หาร หรื อหากผูป้ กครองไม่ เห็ นด้วยกับการปฏิ บตั ิ งานหรื อนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารสตรี เมื่อผูบ้ ริ หารสตรี สุภาพอ่อนโยนทาให้ผปู ้ กครองลดความรุ นแรงลงได้ ผูบ้ ริ หารสตรี ใน
หลายประเทศไม่ประจาอยูท่ ี่โรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึ่ ง มีการสับเปลี่ยนหลายครั้ง ดังนั้นคุณลักษณะหนึ่ ง
ที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารคือ การปรับเปลี่ยนสภาพได้ไว การบริ หารงานในตอนแรกที่เข้าดารงตาแหน่ง
การปฏิบตั ิงานอาจจะไม่เป็ นไปตามที่วางแผนไว้ อาจผิดพลาดได้ ผูน้ าต้องปรับเปลี่ยนตนเอง มองโลก
ในแง่ดีและมีทศั นคติบวกว่า ควรแก้ไขปรับเปลี่ยนอย่างไรไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย เชื่อว่า “พรุ่ งนี้ยอ่ ม
ดี ก ว่า วันนี้ ” เช่ นเดี ยวกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นประเทศที่ 5 กล่ า วว่า คุ ณลักษณะที่ ส าคัญในการไปดารง
ตาแหน่งคือ การปรับตัวเองให้เข้ากับสถานศึกษาแห่งใหม่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Madinah (2009,
p.140); Low (2012, p.22) พบว่า ผูบ้ ริ หารในสหพันธรั ฐมาเลเซี ยสามารถปรับเปลี่ ยนตนเองได้ไว ไม่
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนได้ไวแล้ว เช่น ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 5 กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ของเขาไม่
แสดงอาการโกรธให้ เห็ นเพราะท าให้ภาพพจน์ ข องผูบ้ ริ หารไม่ ดี สอดคล้อ งกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ข อง
ประเทศที่ 1 ยังกล่าวถึ ง คุ ณลักษณะความสุ ขุมเยือกเย็นว่ เป็ นคุ ณลักษณะที่สาคัญ เขาเล่าว่า ผูบ้ ริ หาร
สตรี ค นหนึ่ ง เผชิ ญกับ เหตุ ก ารณ์ แผ่นดิ นไหว ผูบ้ ริ หารสตรี ผูน้ ้ ันไม่ แสดงอาการตื่ นตระหนกท าให้

189

บุคลากรไม่ตกใจกลัวและผ่านเหตุการณ์ น้ นั ไปได้ดว้ ยดี สอดคล้องกับการศึกษาของ Madinah (2009,
p.140) พบว่า ผูบ้ ริ หารสุ ขมุ เยือกเย็นเมื่อเผชิญเหตุการณ์วกิ ฤต
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กบั การปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ได้แก่ ความอดทน
การเปิ ดใจรับฟังและความเข้าใจผูอ้ ื่น การทุ่มเทที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ ความแน่นอนหรื อความคงเส้น
คงวา ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ การส่ งเสริ มสนับสนุ น ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้และการ
เปิ ดรับสิ่ งใหม่ ความมุ่งมัน่ การไม่ย่อท้อ ความกล้า การมีระเบียบวินยั ความเข้มแข็ง และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง
การบริ หารงานในสถานศึกษาในบริ บทอาเซี ยน ผูท้ ี่เป็ นผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี มีลกั ษณะมีความ
กล้า กล้าที่จะตัดสิ นใจ กล้าที่ริเริ่ มและลงมือปฏิบตั ิ กล้ายอมรับความเสี่ ยง กล้าที่จะรับผิดชอบในงานที่
ปฏิ บ ัติไ ม่ ว่า จะประสบความส าเร็ จหรื อ ความล้ม เหลว ผูน้ ายัง ต้องมี ความกล้า ในการเปิ ดใจรั บฟั ง
บุ ค ลากร (Zaccaro, Kemp and Paige) เปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ ต้อ งรู ้ จ ัก ทุ่ ม เทให้ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง าน อดทน
ปฏิบตั ิงานจนบรรลุผล (Marques, 2007, p.98; Growe and Montgomery, 1999, p.3) มีความทะเยอทะยาน
หรื อมุ่งมัน่ ที่จะให้สถานศึกษาเจริ ญก้าวหน้า มีความตั้งใจแน่วแน่ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพราะความตั้งใจ
จะทาให้ผบู ้ ริ หารทราบทิศทางการปฏิบตั ิงาน (Zaccaro, Kemp, Paige) นอกจากนี้ ความตั้งใจจะทาอะไร
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งชัด เจน (Stillion and Siegel 2005, p.15) โดยการส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร โน้ม น้า วให้
ปฏิ บตั ิงาน ทั้งผูบ้ ริ หารสตรี มีความเฉลียวฉลาด รอบรู ้ (Kelly, 2011, p.8) มีความรอบคอบ มีระเบียบ
วินยั ทาให้งานต่างๆ ลุ ล่วงไปด้วยดี ยินดีรับฟั งคาวิพากษ์วิจารณ์ หรื อความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา มีความมัน่ คงแน่นอน ไม่โลเลในปฏิบตั ิงาน
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน และยังมีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบตั ิงานอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1
ระบุวา่ การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบตั ิ และปฏิบตั ิงานนั้นๆ ให้ดีที่สุด ในขณะที่
ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 4 ระบุว่า ผูบ้ ริ หารสตรี มีความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 ระบุเช่นเดียวกันว่า ผูบ้ ริ หารต้องรู ้ผิด และยังกล่าวอีกว่า ผูบ้ ริ หาร
สตรี เป็ นผูท้ ี่มีความละเอียดถี่ถว้ น ใส่ ใจในรายละเอียดมากกว่าชาย สอดคล้องกับการศึกษาของ Lim and
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Low (2008, p.1); Mohtar (2014, p.126) พบว่า ผูน้ าทางการศึกษามีคุณลักษณะมีความรับผิดชอบต่อสิ่ ง
ที่ปฏิบตั ิ และ Tjahjono (2008, p.3) พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูใ้ ส่ ใจในรายละเอียด
3. คุณลักษณะด้ านสั งคม (Sociability Traits) ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ การเข้าถึ งได้ง่าย ความ
เป็ นมิตร การเห็ นอกเห็ นใจ ความเมตตา การสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การมี ทศั นคติ ที่ดีต่อความ
หลากหลาย และความห่วงใย
การเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาในบริ บทอาเซี ยน คุ ณลักษณะของสตรี สามารถเข้ากับ
บุคคลทุกกลุ่ม ทุกเชื้ อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาได้ดี ในบริ บทที่มีความหลากหลายเมื่อมีการ
เปิ ดการค้าเสรี อาเซี ยน คุ ณลัก ษณะด้า นการเข้าสั งคมที่ ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนที่ส่งผลต่อการเข้ากับทุกกลุ่มได้คือ การเป็ นผูท้ ี่เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็ นความ
ชาติเดี ยวกัน ศาสนาเดียวกัน หรื อคนต่างชาติ ต่างศาสนา สตรี เป็ นเพศที่ให้การดู แลเอาใจใส่ ผูอ้ ื่นเป็ น
อย่างดี เข้าถึ งความรู ้สึก ใส่ ใจ ห่ วงใย รู ้จกั การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจ (Harris et. al,
2002 cite in Angela, 2008. p.36) ให้ความเป็ นมิตรต่อทุกกลุ่มและทุกคน ใจดี มีเมตตา เข้ากับชุ มชนใน
บริ บทอาเซี ยนได้ คุณลักษณะดังกล่าวนี้ ในการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ท้ งั 7 ประเทศ มีคุณสมบัติเหล่านี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Fook (2009, p.107); Kedkaew (2009) พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษามี
คุ ณลัก ษณะ การดู แลเอาใจใส่ มี ความเป็ นมิ ตร มี ค วามเมตตา จากการศึ กษาของ Kelly (2011) ระบุ
คุ ณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คือ การดู แลเอาใจใส่ Foo., Nguyen, Wong and Choy (2013, 1 - 39);
Gamal (2014, p.115) ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะผูน้ าทางการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผูน้ า ได้แก่ การมี
ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น การเอาใจใส่ เข้าถึงได้ง่าย และมีความเป็ นมิตร
2. ผลการศึ ก ษาคุ ณลัก ษณะผู้ นาที่มี ประสิ ทธิ ภ าพของผู้ บ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
คุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่ ม อาเซี ยน ได้จากการวิเคราะห์ ง านวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ใ นกลุ่ มประเทศอาเซี ยน การ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
การสังเกต และการสนทนากลุ่ม คุณลักษณะเหล่านั้นได้แก่ ความอบอุ่น การแสดงออกอย่างเหมาะสม

191

และมีความมัน่ ใจในตนเอง การไม่ถือตัว(อ่อนน้อมถ่อมตน) และมีความสุ ภาพอ่อนโยน ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและน่าเชื่ อถือไว้วางใจ การปรับเปลี่ยนตนเองได้ไว การมีทศั นคติบวก มีความสุ ขุมเยือกเย็น ความ
กล้า ความมุ่งมัน่ ความไม่ยอ่ ท้อ การดูแลเอาใจใส่ การเข้าถึงได้ง่าย ความเป็ นมิตร ความเข้มแข็งอดทน
ความเฉลียวฉลาดอรอบรู ้และการเปิ ดใจรับฟั ง การตระหนักรู ้ ตนเอง การให้ความเคารพ ความมัน่ คง
แน่นอน(คงเส้นคงวา) ความรับผิดชอบ ความห่วงใย การส่ งเสริ มสนับสนุน การเปิ ดใจรับฟังและเข้าใจ
ผูอ้ ื่น การยอมรับความหลากหลาย ความเมตตา การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม ความ
ละเอียดรอบคอบและมีวินยั เมื่อนาคุณลักษณะเหล่านั้นมาจาแนกเป็ นคุณลักษณะ 3 ด้าน ตามกรอบการ
วิ จ ัย ของผู ้บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น ผู ้บ ริ หารสตรี มี
บุคลิ กลักษณะทัว่ ไปที่เป็ นลักษณะเด่น คือ เป็ นคนอบอุ่นตรงกับภาษาอังกฤษคือ “WARM” ในขณะที่
คุณลักษณะด้านที่สัมพันธ์กบั งาน ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่กล้าคิด กล้าลงมือปฏิบตั ิ กล้ารับความเสี่ ยง กล้า
ตัดสิ นใจ กล้ารับผิดชอบตรงกับภาษาอังกฤษ คือ “DARE” คุณลักษณะด้านการเข้าสังคมของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ให้การดูแลเอาใจใส่ ตรง
กับภาษาอังกฤษ คือ “CARE” ซึ่ งเมื่อนามาสรุ ปเป็ นคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน พบว่า
1. คุณลักษณะผู้นาด้ านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ของผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน คือ อบอุ่น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “WARM” คา
นี้แฝงไปด้วยคุณลักษณะของผูน้ าสตรี ที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนื้ W = warm ผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิภาพ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกลักษณะทัว่ ไปอบอุ่น น่ าคบหา
เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามมัน่ คงในอารมณ์ สุ ขุ ม เยื อกเย็น A = assertiveness ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานเป็ นผูท้ ี่รู้จกั แสดงออกอย่างเหมาะสม มีความมัน่ ใจในตนเอง น่าเชื่อถือไว้วางใจอีกทั้งยังมีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต R = resilience ผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยน คื อ ผูท้ ี่ ปรั บเปลี่ ยนได้ไวแม้เผชิ ญกับแรงกดดัน เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ มองโลกในแง่ ดีหรื อมี
ทัศนคติบวก M = modesty ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องไม่ถือตัว รู ้จกั อ่อนน้อม
ถ่ อมตน มี ความสุ ภาพอ่อนโยน ผลการศึกษาคุ ณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน สามารถอภิปรายการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ดงั นี้
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การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป็ นเรื่ อ งที่ ท้า ทายในการที่ ผูบ้ ริ ห ารสามารถบริ ห าร
สถานศึกษาให้เจริ ญก้าวหน้า ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับบริ บทอาเซี ยน
(Koednok, 2013 p.129) ผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาจึ ง ควรมี คุ ณ ลัก ษณะที่ ส ามารถบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษาให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และในบริ บทที่มีความหลากหลาย คุณลักษณะด้าน
บุคลิ กลักษณะทัว่ ไปที่ เด่ นประการแรก คื อ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาเป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะอบอุ่น
(warm) (Fook and Sidhu 2009, p.112) คุ ณ ลัก ษณะที่ ท าให้ ผู ้บ ริ หารสตรี ดู อ บอุ่ น น่ า คบหา นั่ น คื อ
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ ส ามารถควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้เพราะการบริ หารสถานศึ ก ษาที่ มี ความ
หลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมในบริ บทอาเซี ยนทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี เครี ยดที่จะต้องเผชิ ญ
กับปั ญหาต่างๆ และสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงอาจทาให้เกิ ดความกดดัน ในขณะที่ Harris และคณะ
(2002 cited in Angela, 2008, p.37) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี สามารถจัดการกับความกดดันและอารมณ์ ที่
ขุ่นมัวของตนเองได้ ความสงบเยือกเย็นทาให้ผนู ้ าสามารถควบคุมอารมณ์นาองค์กรผ่านช่วงวิกฤตได้
อย่างราบรื่ นและบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร (Kirkpatrick and Locke 1991, p.35)
การเป็ นผูน้ าสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่รู้จกั แสดงออกอย่างเปิ ดเผย
หรื อเหมาะสม (assertiveness) (Helgsin, 1990; Cantor and Barney 1992) นัน่ คือ ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่
ทราบดี วา่ ควรพูดหรื อควรปฏิบตั ิอย่างไรเมื่ออยูใ่ นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายเช่นในบริ บทอาเซี ยน
เหตุ ที่ผูบ้ ริ หารต้องรู ้ จกั แสดงออกอย่า งเหมาะสมนั้น Swam (cited in Florence, Okenwa and Getrude
p.959) กล่าวว่า เพื่อให้งานที่ปฏิบตั ิน้ นั ประสบความสาเร็ จ นัน่ คือ พวกเขารู ้จกั แสดงออกถึงความมัน่ ใจ
ในตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม กาลเทศะ มีความสุ ภาพ (Park, 1996; Osland, Snyder and Hunter,
1998) ผูน้ าไม่แสดงมัน่ ใจมากจนเกินไปจนกลายเป็ นการเย่อหยิง่ จองหอง ในขณะที่ Vatur (2001) ยืนยัน
ว่า ผูน้ าที่ประสบความสาเร็ จ คือผูน้ าที่มีความมัน่ ใจในตนเองซึ่งก่อให้เกิดความไว้วางใจจากกลุ่มคนที่มี
ความหลากหลาย โดย Purkey และ Siegel (2003, p.12) กล่ าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ มีความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตต่อผูอ้ ื่น (Kouzes and Posner 1999, 2002; Fook 2004 cited in Kelly, 2008, p.37, 60) ซึ่ งก่อให้เกิด
ความไว้วางใจ เป็ นคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดความร่ วมมือและการสนับสนุ นเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ ริ หาร
ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ องค์ก รประสบความส าเร็ จ (Lussier and Achua 2004, p.40; Ivancevich and
Matteson 1996, p.415) หากปราศจากความไว้วางใจ การทางานร่ วมกันก็จะไม่บรรลุผล Shantz (1993
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cited in Angela 2008 p.43) กล่ า วว่า ผู บ้ ริ ห ารสตรี เ ป็ นผู ท้ ี่ มี ค วามจริ ง ใจ จริ ง จัง ในการ (Growe and
Montgomery 1999 cited in Kelly 2008; McCrae and Costa 1987, 1992, cited in Farsani, Azadi, Shahram
2013)
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ ไปประการต่อมา คือ คุณลักษณะการปรับตัวได้ไว ผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนเป็ นผูท้ ี่ปรับเปลี่ ยนได้ไวในสถานการณ์หรื อใน
บริ บ ทที่ มี ค วามหลากหลาย คื อ ผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานเป็ นผู ท้ ี่ ม องโลกในแง่ ดี มี
ทัศนคติในเชิงบวก
การแสดงออกถึงความเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีความอบอุ่นนั้น ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว สตรี
เป็ นเพศที่ไม่ถือตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซี ยน จากการศึกษาของ Liu Qiang นักวิชาการชาว
สิ งคโปร์ กล่าวว่า ชาวสิ งคโปร์ เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว สาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีกลุ่มคนอยู่หลายเชื้ อชาติและยัง
เป็ นประเทศหนึ่งที่อยูใ่ นกลุ่มสมาชิ กอาเซี ยน นอกจากนี้ นกั วิชาการชาวสิ งคโปร์ ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการ
เป็ นผูน้ าของครู ใหญ่ในประเทศสิ งคโปร์ (Foo et. al, 2013 p.13) ว่า คุ ณลักษณะผูน้ าสถานศึ กษาใน
ประเทศสิ งคโปร์ คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน การถ่อมตนรับความผิด ถ่อมตนในการรั บคาแนะนาจาก
ผูอ้ ื่น การไม่ถือตัวเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญต่อผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนที่มีความหลากหลายเพราะก่อให้เกิดความไว้วางใจ หรื อความเชื่ อมัน่ ในการมีปฏิสัมพันธ์ การ
ให้ความร่ วมมือ จากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อบุคลากร คือ การที่ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ ไม่ถือตัวคือการมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน สุ ภาพอ่อนโยน Feingold (1994) Costa, Terraciano and McCrae (2001 cited in
Simone 2009 – 2010, p.24) กล่าวเช่ นเดี ยวกันว่า คุ ณลักษณะของผูน้ าสตรี คือ เป็ นผูท้ ี่มีความอ่อนโยน
Fook and Sidhu (2009, p.112) พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นผูท้ ี่มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และสุ ภาพ
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ของผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน มี คุณลักษณะมีความกล้า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“DARE” ค านี้ แ ฝงไปด้วยคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าสตรี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพด้านที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ปฏิบตั ิงาน D = dare/courage หมายถึงความกล้า ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่ดีตอ้ งกล้าคิด กล้าลง
มือปฏิบตั ิ กล้ารับความเสี่ ยง กล้าที่จะเผชิ ญกับความล้มเหลว กล้าตัดสิ นใจ กล้าที่จะริ เริ่ มสิ่ งใหม่ที่เป็ น
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ประโยชน์ ต่อองค์กร และเป็ นผูท้ ี่ ริเริ่ ม ลงมื อปฏิ บ ตั ิ การที่ ผูบ้ ริ หารสตรี กล้าตัดสิ นใจหรื อกล้าลงมื อ
ปฏิบตั ิได้ตอ้ งมีมนั่ ใจว่าจะมีความผิดพลาดน้อย คุณลักษณะที่ทาให้เกิดความผิดพลาดน้อย คือผูบ้ ริ หาร
สตรี ผู น้ ้ ัน ต้อ งเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามเฉลี ย วฉลาด รอบรู ้ พร้ อ มที่ จ ะเปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนเกื อบทุกประเทศระบุว่าตนมีคุณลักษณะเหล่านั้น
นอกจากความกล้าแล้ว คุ ณลักษณะที่สัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิงานซึ่ งเป็ นคุ ณลักษณะที่สาคัญ คือ D =
determination/ambition หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ทะเยอทะยาน ผู ้บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องมีความทะเยอทะยาน มุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งยังต้องมีความอดทนต่อ
ความยากลาบาก ขยันขันแข็ง ไม่ทอ้ แท้ ยอมรับความล้มเหลว และสามารถยืนขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว มี
ระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงาน มีความมัน่ คงแน่นอน ไม่โลเล และมีความเข้มแข็ง การมีความมุ่งมัน่ จะ
ทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนประสบความสาเร็ จในการ
บริ หารงานกับสังคมที่มีความหลากหลายหลังจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้ยงั มีคุณลักษณะ
ที่ ส าคัญ ที่ ผู ้บ ริ ห ารสตรี มี แ ละเหมาะส าหรั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาในบริ บทอา เซี ย นที่ มี ค วาม
หลากหลายทั้งเชื้ อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา นัน่ คือ A = awareness หมายถึง การตระหนักรู ้
การตระหนัก รู ้ ตนเอง หมายถึ ง การรู ้ จกั การบริ หารจัดการตนเอง ยอมรั บการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น
นอกจากนี้การปฏิบตั ิงานของสตรี ในตาแหน่งผูบ้ ริ หารยังต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะ R = responsibility
คือ ความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่กล้ารับผิดชอบต่อ
งานที่ตนปฏิบตั ิและต่อบุคลากร กล้ารับผิดชอบต่อสิ่ งที่ตดั สิ นใจ มีความละเอียดรอบคอบและมีระเบียบ
วินัย ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน การบริ หารจัดการสถานศึ ก ษาจะประสบความส าเร็ จได้น้ ัน ผูบ้ ริ หารต้องมี
คุณลักษณะที่สามารถสร้างความร่ วมมือให้เกิ ดขึ้นในสถานศึกษา นัน่ คือ E = encourage/supportive
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่กล้าที่จะส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน การสร้ างความร่ วมมือให้
เกิ ดขึ้นได้น้ นั เพราะผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่มีความยุติธรรม สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ยินรับฟั งและมี
ความเข้าใจบุคลากร ผลการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนที่สัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ได้
ดังนี้
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สตรี เผชิ ญกับความท้า ทายในการปฏิ บตั ิ ง านในโลกที่ ซับ ซ้อน มี ก ารข้า มวัฒนธรรม ความ
หลากหลาย และความเป็ นนานาชาติ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Tjahjono 2008 p.3-4) สถานศึกษา
เป็ นสถาบันการศึก ษาที่มี บ ทบาทสาคัญในด้านปั ญญาและการเจริ ญเติ บโตของนักเรี ย น อี กทั้งเป็ น
สถาบันทางสังคมของเด็กๆ ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาเด็ก ความสาเร็ จของสถานศึกษาเกิดจากการที่ผนู ้ ามี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนมีคุณลักษณะที่
เป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงต้องเป็ นผูท้ ี่มีความกล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้าริ เริ่ ม
ปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วภายใต้บริ บทอาเซียน การกล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
กล้าริ เริ่ มนั้น ผูบ้ ริ หารสตรี มีความเฉลียวฉลาด มีความรอบรู ้ เปิ ดรับความคิดใหม่ และวิธีการที่ดีในการ
แก้ปั ญหาที่ ส่ ง ผลต่ อการเรี ย นของนัก เรี ย น (Argyris, 1991; Dechant, 1990 cited in Yukl and Mahsud
2010, p.81) Bligh and Michelle (2011 p.640) กล่าวถึง ความเฉลี ยวฉลาด คือความสามารถในการรับรู ้
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่ งผลต่อองค์กร สามารถเชื่ อมต่อความคิดผูอ้ ื่น ทาให้แก้ปัญหา เข้าใจสถานการณ์
ทางสังคม และเข้า ใจองค์ก รที่ ซับซ้อนได้ นอกจากเฉลี ยวฉลาดแล้วการที่ ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถู กต้องหรื อมีความผิดพลาดน้อยที่สุดเนื่ องจากพวกเขาเป็ นผูท้ ี่ ใส่ ใจในรายละเอียด
(Cubillo, 1999; Funk 2004; Growe and Montgomery 1999) ความเฉลียวฉลาด ในฐานะผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือต้องมีความสามารถในอาชีพ ผูบ้ ริ หารสตรี สามารถชี้แนะวิธีการปฏิบตั ิงาน
ให้แก่บุคลากร มีความรอบรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา Wyatt (1992) ระบุวา่ ครู ใหญ่
ในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ในเรื่ องการจัดการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน โดยจัดการเรี ยนการ
สอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Wyatt 1992, cited in Angela 2008, p.37) อี ก ทั้ง ยัง รอบรู ้ ท้ ัง เรื่ อ งหลัก สู ต ร
เนื่ องจากสตรี เป็ นครู นานหลายปี ก่อนที่จะดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารซึ่ งการรอบรู ้เรื่ องหลักสู ตรสาคัญต่อ
การเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา (Shakeshaft 1996, cited in Angela 2008, p.39; Kellar 2013, p.9) กล่าวคือ
เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในด้านการบริ หารวิชาการ ประสิ ทธิ ภาพ Rimli and Hamid (2006 cited in Dris
2012 p.25) ระบุวา่ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาเน้นการนิเทศครู และเป็ นผูน้ าทางวิชาการ สอดคล้องกับ
Adkison (cited in Hansen 2014, p.26) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี มีความเชี่ ยวชาญในการสอนและมีความ
มัน่ ใจในการนิ เทศการสอน ใช้เวลาอภิปรายเรื่ องวิชาการและหลักสู ตรในการสอนเพื่อสร้ างอิ ทธิ พล
เหนื อ บุ ค ลากร (Ryder 1994 cited in Growe and Montgomery 1999) Leithwood, Begley and Cousins
(1990 cited in Irechukwu and Eugenia 2010, p.182) ระบุ เ ช่ น เดี ย วกั น ว่ า งานของผู ้ บ ริ หารสตรี
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สถานศึกษาเกี่ยวข้องกับหลักสู ตร และส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จ ควบคุมสถานศึกษาให้มี
เช่ นเดี ย วกับ Tunner (2007); Hudson and Rea (1998) บทบาทครู ใ หญ่ ต้อ งเป็ นผูน้ าวิ ช าการ เป็ นนัก
เริ่ มต้นในการเปลี่ ยนแปลง เป็ นนักชี้ แนะ และนักแก้ปัญหา (Tunner 2007cited in Angela 2008, p.40)
ทาให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่น และพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพทา
ให้นกั เรี ยนมีคุณภาพสามารถแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้
ผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาจะประสบความส าเร็ จ ในการบริ ห ารสถานศึ กษาที่ มี ค วาม
หลากหลายเพราะ การมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานโดยไม่ยอ้ ท้อจนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จ (Fook
and Sidhu 2009 p.112; Northous 1997) ผูบ้ ริ หารสตรี จะทุ่มเทอย่างมากเพื่อให้สถานศึกษาที่ตนบริ หาร
เป็ นสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ Kirkpatrick and Locke (1991 p.51) กล่าวถึงความมุ่งมัน่ ว่า เป็ นความ
ปรารถนาของผู น้ าที่ จะมุ่ ง ไปข้า งหน้าเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายนอกจากจะเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามมุ่ ง มัน่ แล้ว
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่มีเข้มแข็ง อดทนจนบรรลุวตั ถุประสงค์โดยยึดติดกับสิ่ งที่ตนเลือก ผลักดันตนเอง
และผูอ้ ื่นไปสู่ เป้ าหมาย อีกทั้งยังมีความขยันขันแข็งในการปฏิบตั ิงาน (Marques, 2007; Chliwniak 1997
cited in Angela 2008 p.39) ซึ่ง Foo, Nguyen, Wong และ Choy (2013, p.512-533) ได้ทบทวนคุณสมบัติ
ของผูบ้ ริ หารพบว่าผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จคือ ผูบ้ ริ หารที่มีความมุ่งมัน่ เพียรพยายาม และมีความ
อดทน การเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในอาเซี ยนต้องสามารถเอาตัวรอดโดยทางานหนัก อุทิศตนทางานหลาย
ชั่ ว โมงเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในฐานะผู ้น าเท่ า เที ย มกั บ ชาย (Growe and Montgomery 1999,
Vinnicaombe) ดังนั้นการบริ หารงานเป็ นไปได้ที่ อาจทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี เกิ ดความเครี ยดเนื่ องจากต้อง
ทางานหนักเพราะต้องดูแลครอบครัว และสถานศึกษา สอดคล้องกับ Boris Schacter and Langer (2003
p.24) ระบุวา่ ผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งรับผิดชอบงานสองอย่าง คือ การเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และรับผิดชอบ
ดูแลครอบครัว เช่ นเดี ยวกับ นอกจากการบริ หารสถานศึกษาและดูแลครอบครัวแล้ว ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั
ต้องปฏิบตั ิงานเป็ นสองเท่าเพื่อให้บุคลากรยอมรับในฐานะผูบ้ ริ หารเพราะสังคมอาเซี ยนยอมรับเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง เช่ น ภาษิ ตในบางประเทศกล่ าวว่า “ชายคือช้างเท้าหน้า หญิงคือช้างเท้าหลัง ” นั้น
หมายถึงชายเป็ นผูน้ า หญิงเป็ นผูต้ าม ภาษิตอีกประเทศหนึ่ งกล่าวว่า “สามีเหมือนพระพุทธเจ้า ลูกชาย
เปรี ยบเสมือนเจ้านาย” (โลกทัศน์อาเซี ยนจากภาษิต) จากการทางานเป็ นสองเท่าผูบ้ ริ หารสตรี จึงมีความ
อดทนต่ อ ความยากล าบาก อดทนต่ อ ความล้ม เหลว และอดทนอยู่ ใ นสภาวะที่ ก ดดัน ได้ ((Dorn,
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O’Rourke and Papalewis, p.7) ทาให้บุคลากรและครู พึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับผูบ้ ริ หารสตรี
เพราะผูบ้ ริ หารสตรี มี ค วามอดทนสู ง ยิน ดี รับภาระงานที่ ล าบากโดยไม่ ย่อท้อซึ่ ง Chliwniak สรุ ป ว่า
ผูบ้ ริ หารสตรี สามารถบริ หารจัดการองค์กรที่มีความหลากหลายได้เพราะมีความอดทนสู ง มีความมุ่งมัน่
และขยันขันแข็งในการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาสมัยใหม่เป็ นผูท้ ี่มีระเบียบวินยั ใน
การปฏิบตั ิงานอีกด้วย (Leithwood et al. 1999 cited in Trinidad and Normore 2004 p.574-590)
การที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถบริ หารสถานศึกษาในบริ บทอาเซี ยนที่มีความหลากหลายได้
คุณลักษณะที่มีความสาคัญ คือ การตระหนักรู ้ ตนเอง นัน่ คือรู ้ จุดด้อย และจุดเด่นของตนเอง สามารถ
บริ หารจัดการตนเองได้อย่างถู กต้องและเหมาะกับสภาพการณ์ ผูน้ ารู ้ จกั ปรับตัวให้เข้ากับบริ บท หรื อ
สถานการณ์ (Growe and Montgomery 1999 cited in Amondi 2011 p.60) ผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิภาพ
มี ความอดทนต่อความล้มเหลว ให้ผ่านช่ วงเวลาล าบาก และนาบุ คลากรไปในทิ ศทางใหม่ (Sorros;
Cooper and Santora 2011, p.55) ผู บ้ ริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพต้อ งมี ค วามสามารถท างานร่ วมกับ คนที่
หลากหลายได้ รู ้ จกั การต่อรอง รู ้ สึกไวต่อวัฒนธรรม ไวต่อการเปลี่ ยนแปลง สร้ างการทางานเป็ นที ม
และความร่ วมมือระหว่างคนที่มีความหลากหลาย สามารถนาบุคลากรที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
และภู มิ ห ลั ง (Low, 2009 p.7 – 8) Goleman, Boyatzis and McKee (2012 cited in Fullman 2002 p.3)
กล่ า วถึ ง ความฉลาดในอารมณ์ เ ป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ จ าเป็ นในยามที่ ซับ ซ้ อ น เป็ นการเข้า ใจถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค์ก รด้ว ยการตระหนัก รู ้ ต นเอง และสามารถบริ ห ารจัด การตนเองใน
ภาวะการณ์ดงั กล่าว
ปี ค.ศ.2015 การเปิ ดเสรี การค้าอาเซี ยนทาให้มีการเคลื่ อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
ก่ อให้เกิ ดผูค้ นหลากหลายในแต่ ละประเทศ สถานศึ ก ษาเป็ สถาบันสาคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี
ศักยภาพ ดารงชี วติ อยูใ่ นกลุ่มชนที่มีความหลากหลายได้ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่ตระหนักรู ้
ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงนี้ (Strachan, 1999 p.321) พวกเขามี ค วามยืดหยุ่นและสามารถปรั บ ตัวให้เข้า กับ
สถานการณ์ ที่ แ ตกต่ า ง ผู ้น าต้อ งสามารถก้า วไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ (Lekganyane 2006, p.217;
Greenberg cited in Swan p.3) Growe and Montgomery ( 1999) กล่ า วว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษา
เหมาะกับสตรี มากกว่าชายเพราะสตรี สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรที่มีความหลากหลายได้ ก่อให้เกิด
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ความร่ วมมือภายในองค์กร Adler (1997 p.260) ระบุวา่ ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ยอมรับในตัวบุคลากร และ
ตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา
การปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย ผูบ้ ริ หารควรมีลกั ษณะในการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา Eister (2005 cited in Wanida and Khanchitpol 2015 p.247)
กล่าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงบทบาทของผูบ้ ริ หารสตรี ซ่ ึ งเหมาะกับสตรี บุคลากรปั จจุบนั ไม่ตอ้ งการการ
ควบคุม หรื อการบีบบังคับ บุคลากรต้องการผูน้ าที่สร้างแรงบันดาลใจ อานวยความสะดวก สตรี เป็ น
ผู ้น าที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในบริ บทขององค์ ก รในยุ ค ปั จ จุ บ ัน McCracken (2000 cited in Wanida and
Khanchitpot 2015 p.247) กล่ าวว่า ผูห้ ญิ งเป็ นผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพในสภาพที่ ทนั สมัย Grogan (1999
cited in Smith 2008 p.36) สตรี เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรแต่จะไม่ใช้การควบคุมหรื อการ
บีบบังคับ Eby (2004 cited in Smith (2008 p.36) ระบุผบู ้ ริ หารสตรี เน้นการเข้ากับบุคลากรได้ซ่ ึ งอาเซียน
ประกอบด้ว ยคนหลายกลุ่ ม การเข้า ถึ ง บุ ค ลากรจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ก าหนด Harris et al (2002); Aburdene and Naisbill (1992 cited in
Smith 2008 p.36) กล่ าวถึ ง ผูบ้ ริ หารสตรี ที่ มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่ส ามารถสร้ างทีมได้ คุ ณลักษณะที่
จาเป็ นของผูบ้ ริ หารปัจจุบนั คือ การสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้ครู และนักเรี ยนเพื่อสนองความ
ซับซ้อนในยุคปัจจุบนั (Grogan 1999, Shekeshaft 1990; Enomoto and Fennell 1999) Madinah และคณะ
พบว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่ยอมรับในเชื้อชาติต่าง มีความยุติธรรมต่อทุกเชื้ อชาติ (Madinah
el. al, 2009; Kouzes and Posner 1999, 2002) เพราะผูห้ ญิ งสามารถสร้ างแรงบันดาลใจ อานวยความ
สะดวกให้แก่บุคลากร Fennell (1999) พบว่า ครู ใหญ่สตรี ใช้การสร้างอิทธิ พลเหนือผูอ้ ื่นในเชิงบวก ให้
การช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากร (cited in Smith 2008, p. 37)
3. คุณลักษณะด้ านสั งคม (Sociabilty Traits) ของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน มีคุณลักษณะการดู แลเอาใจใส่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “CARE” คานี้ แฝงไป
ด้วยคุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพด้านการเข้าสังคม C = care ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพมีคุณลักษณะดู แลเอาใจใส่ บุคลากรด้วยความรักและความห่ วงใย ยังเป็ นผูท้ ี่
ผู ้อื่ น เข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย A = accessible/approachable ผู ้บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ประสิ ทธิภาพเป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นมิตร ทาให้เข้าใจในตัวบุคลากรและสามารถดูแลเอาใจใส่ บุคคลอื่นๆได้

199

อย่างดี การให้ความเคารพแก่ตนเองและผูอ้ ื่นเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญในสังคมที่มีความหลากหลายด้าน
เชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ตรงกับตัวอักษร R = Respective ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่รู้จกั การให้ความเคารพ และให้เกียรติผอู ้ ื่น
ตระหนักรู ้สังคมโดยเฉพาะในบริ บทอาเซี ยน รู ้จกั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเมตตากรุ ณา และบริ หาร
จัดการความสัมพันธ์ในบริ บทที่มีความหลากหลายได้ การบริ หารสถานศึกษาในบริ บทอาเซียนที่มีความ
หลากหลาย การสื่ อสารเป็ นคุณลักษณะที่ทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้ดีโดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตรงกับอักษร E = Effective communication
การสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (สามารถสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยนอื่นๆ) สื่ อสาร
อย่างเหมาะสม (accommodative communication and accept all races and groups) เพื่อลดความขัดแย้ง
เกิ ดความปรองดอง ยอมรั บในความหลากหลาย มีทศั นคติที่ดีต่อความหลากหลาย (เชื้ อชาติ ศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม) ผลการศึกษาคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั ได้ดงั นี้
การบริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคลากร และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการบริ หารสถานศึกษา ดังนั้นคุณลักษณะด้านการเข้าสังคมจึงเป็ นคุ ณลักษณะที่สาคัญที่ผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษามีเพื่อทาให้การประสานความร่ วมมือจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคลากรในการเอื้อ
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพโดยเฉพาะในบริ บทอาเซียน เมื่อมีการเปิ ดเสรี การค้าจะมี
การเคลื่ อนย้า ยผูค้ นข้า มพรมแดน การศึ ก ษาระดับชาติ เป็ นส่ ง เสริ ม การแบ่ ง ปั นในภู มิ ภ าคระหว่า ง
ประเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย น มี ค วามเป็ นหนึ่ ง เดี ย วและความเป็ นเลิ ศ (Koednok, 2013: 129-131) ซึ่ ง
Amondi (2011) กล่ าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เหนื อผูบ้ ริ หารชายในด้านการเข้าสังคม ผูบ้ ริ หารสตรี มีความ
เชี่ ยวชาญด้านเครื อข่าย การมีปฏิสัมพันธ์ พวกเขามีความเป็ นมิตร เข้ากับผูอ้ ื่นได้ง่าย คุณลักษณะเหล่านี้
เป็ นธรรมชาติของสตรี ที่เหมาะสมกับองค์กรในปั จจุ บนั โดยเฉพาะองค์การด้านการศึกษา (Amondi
2011 p.961-963; Florence; Okenwa and Getrude) ผูบ้ ริ หารสตรี มีความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับบุคลากรและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารสถานศึกษาซึ่ งผูบ้ ริ หารสตรี มีคุณลักษณะที่เป็ นของ
ตนเองโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Grogan 1999; Eby p.524; Ainura 2007 p.14; Berly 1995,
p.9) และ Northouse (1997) ยังระบุว่า การเข้าสังคมเป็ นคุ ณลักษณะสาคัญ 5 ประการของผูน้ า (Low,
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2009 p.7) เหตุที่สตรี เหมาะที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเนื่องจากผูบ้ ริ หารสตรี สัมพันธ์กบั การดูแลเอา
ใจใส่ ผูอ้ ื่ น ในฐานะมารดาที่ ดู แ ลทั้ง บุ ค ลากรและนัก เรี ย น (Warsal 2009 p.23) กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า
คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสตรี ดา้ นความสามารถในการเข้าสังคม คือ การที่ผนู ้ าสตรี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็ นมิตร และใส่ ใจดูแลผูอ้ ื่น
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษามีเมตตา และเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี (Northouse cited in Sorros; Cooper
and Santory 2011 p.45) สอดคล้องกับ Adler (1997); Northouse ระบุ คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสตรี คือ การ
ให้ความเห็ นอกเห็ นใจ การให้ค วามช่ วยเหลื อ การดู แ ลเอาใจใส่ ตอบสนองต่ อความต้องการของ
บุ ค ลากรและผูท้ ี่ มีส่ วนสั ม พันธ์ ก ับ การจัดการเรี ย นการสอน (Northouse cited in Sorros; Cooper and
Santory 2011 p.45 Adler (1997) (Dorn, O’ Rourke และ Papalewis) นอกจากนี้ คุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษายังได้แก่ การรับฟั ง และการดู แลเอาใจใส่ ซึ่ งการดูแลเอาใจใส่ เป็ นคุณลักษณะของ
ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จ และยังทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี สามารถเข้ากับชุ มชนได้หรื อเข้าถึงชุ มชนได้
อีกด้วย (Gaus, 2011; Vatur 2001, Aziallah p.39) ซึ่ งเหมาะกับสถานศึกษาที่มีความหลากหลายเช่ นใน
บริ บทอาเซี ยนและยังเป็ นคุณลักษณะที่ ทาให้บุคลากรและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์กร หรื อได้มีส่วนร่ วมในการสร้ างอนาคตของชาติ และอนาคตของอาเซี ยนในการแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื่นๆ การบริ หารบุคลากรหรื อการเข้าถึงชุมชนผูบ้ ริ หารสตรี ยงั มีคุณลักษณะที่ไวต่อความรู ้สึก มี
มนุ ษยสัมพันธ์ดี เป็ นผูท้ ี่เข้าถึ งได้ง่าย ยินดีช่วยเหลือผูอ้ ื่น สร้างความยัง่ ยืนโดยการสร้างบรรยากาศใน
การทางาน สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ไปสู่ ความสาเร็ จของนักเรี ยนโดยใช้การสื่ อสาร Smith (2008 p.4344) ระบุวา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีแนวโน้ม เน้นบุคลากร เอาใจใส่ เป็ นนักการสื่ อสาร สร้ างการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน (Porat, 1999 cited in Baffoe; Fook and Sidhu (2009 p.112)
ประชาคมอาเซี ยนต้องการความเข้มแข็ง อาเซี ยนเด่นในด้านการบริ การ สถานศึกษาเป็ นงาน
ด้านการให้บริ การการให้ความรู ้ ประเทศต่างๆ ในอาเซี ยนเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่า มีความเป็ นมิตร
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพมี ความไวต่อวัฒนธรรมที่ หลากหลาย (Low 2009, p.8)
คุณลักษณะที่เป็ นสากลของผูน้ า คือ การให้ความเคารพตนเองและผูอ้ ื่น และการเห็ นอกเห็นใจ การ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ ห่วงใยในทุกข์สุขหรื อสวัสดิการของผูอ้ ื่น และยังเป็ นการแสดงความมีเมตตา
ต่อผูอ้ ื่ น เข้าใจในความต้องการ ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผูอ้ ื่น (Sarros, Cooper and Santora 2011 p.73) Bligh,
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Michelle (2011 p.640); Edward (2014) สตรี เป็ นผูน้ าที่มีความฉลาดในการเข้าสั งคม เป็ นผูร้ ับฟั งผูอ้ ื่น
แสดงความเห็นอกเห็นใจ ทราบวิธีการปฏิสัมพันธ์กบั บุคลากรภายในองค์กรและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาภายนอกองค์กร
การเปิ ดเสรี การค้าอาเซี ยนทาให้ผูค้ นเคลื่ อนย้ายไปมากันในกลุ่มประเทศสมาชิ ก ส่ งผลให้ใน
แต่ละประเทศประกอบไปด้วยผูค้ นที่มาจากหลายเชื้ อชาติ หลายศาสนา ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม
สถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันแห่งหนึ่งที่ร่วมคนหลากหลายเชื้อชาติ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายในด้านแรงงาน
บุตรหลานของแรงงานเหล่านั้นจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของประเทศที่ตนไปประกอบอาชีพ ผูบ้ ริ หาร
สตรี เป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะที่สามารถบริ หารจัดการสถานศึกษานั้นโดยการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(Baffoe) นั่นคื อสามารถสื่ อสารได้ท้ งั ภาษาอังกฤษซึ่ ง เป็ นภาษาที่ ใ ช้ใ นการสื่ อสารในกลุ่ มประเทศ
อาเซียน และยังสามารถสื่ อสารภาษาต่างๆ ในอาเซี ยนได้ สร้างการร่ วมแรงร่ วมใจ ผูน้ าที่มีความสามารถ
ในการปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คมสู ง สามารถรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง บวกได้ดี รู ้ จ ัก กาลเทศะ มี
ความสามารถการเจรจาต่อรอง เข้าใจความต้องการของผูอ้ ื่น มีทกั ษะในการสื่ อสาร (Bligh, Michelle
2011 p.640) เช่ น ที่ Grogan (1999); Shakeshaft (1990); Enomoto (2000) Fennell (1999) กล่ า วถึ ง ผู ้น า
สตรี วา่ มีลกั ษณะของผูท้ ี่สื่อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้สร้างการมีส่วนร่ วม และสร้างทีมในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านซึ่ งคุ ณลัก ษณะนี้ เป็ นคุ ณลัก ษณะของผูน้ าในปั จจุ บ นั โดยเฉพาะเมื่ อมี ก ารเปิ ดเสรี ก ารค้า
อาเซี ยนที่ มีการแข่งขันกัน (Koednok, 2013 p.131) ผูน้ าสตรี เรี ยนรู ้ ที่จะเปลี่ ยนแปลงให้ทนั กับโลกที่
ซับซ้อน การข้ามวัฒนธรรม ความหลากหลาย ผู ้นาที่ดีตอ้ งมีความฉลาดในการเข้าสังคม ผูน้ าสตรี ใน
อาเซี ย นสามารถน าองค์ก รที่ มี ว ัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย พวกเขามี ค วามไวต่ อ วัฒ นธรรมซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะที่จาเป็ นในการนาผูต้ ามที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันทางภูมิหลังและวัฒนธรรม (Low,
2009 p.8) ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษายังเป็ นผูท้ ี่มีความทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายและยอมรับใน
ความหลากหลายในบริ บทอาเซียนอีกด้วย
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้
1. ผูท้ ี่มีความรับผิดชอบในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกผูบ้ ริ หารให้มีความเหมาะสมกับบริ บทอาเซี ยน
2. ผูท้ ี่ ต้องการเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาพื้นฐานที่ อยู่ใ นกลุ่ มประเทศอาเซี ย นใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง
3. องค์กรหรื อหน่วยงานพัฒนาผูบ้ ริ หารสตรี นาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็ นประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรนาตัวแปรด้านวัฒนธรรมมาประกอบในการศึกษาวิจยั
2. ควรศึ กษาวิจยั และพัฒนาเป็ นรู ปแบบในการพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่เป็ น
สตรี
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ข้ อจากัดในการทาวิจัย
1. ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารมีจากัด เนื่องจากผูบ้ ริ หารมีภารกิจมากทาให้ผบู ้ ริ หารบาง
ประเทศมีเวลาให้จากัดในการให้การสัมภาษณ์ และผูบ้ ริ หารบางคนปฏิเสธในการให้การสัมภาษณ์ ทา
ให้ตอ้ งติดต่อกับผูบ้ ริ หารคนอื่น
2. การติ ดต่อประสานงานเพื่อขอสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารบางประเทศต้องติ ดต่ อผ่านไปยังหลาย
หน่วยงานทาให้ใช้ระยะเวลาในการประสานงานนาน การดาเนินการเก็บข้อมูลจึงล่าช้า

