ก

บทคัดย่อ
ชื่ อเรื่ อง

: คุณลักษณะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสตรี ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศใน
กลุ่มอำเซี ยน

โดย

: นำงสำวฐอรกำญจณ์ ฉำยโชติธญ
ั เจริ ญ

ชื่อปริ ญญำนิพนธ์

: ปรัชญำดุษฎีบณั ฑิต

อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

:

______________________________

______________________________

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ)

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช)

กำรวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำคุณลักษณะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสตรี ในสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซี ยน และ 2) ศึกษำคุณลักษณะผูน้ ำที่มีประสิ ทธิ ภำพของผูบ้ ริ หำรสตรี
ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่มอำเซี ยน งำนวิจยั นี้ เป็ นกำรวิจยั เชิงบูรณำกำร (Integrative
Research) โดยใช้กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกตและกำรสนทนำกลุ่ม กลุ่มตัวอย่ำงคือผูบ้ ริ หำรสตรี และผูช้ ่วย
ผูบ้ ริ หำรสตรี ในสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณวุฒิเหมำะสมโดยนักวิชำกำรหรื อหน่ วยงำนต้นสังกัด
แนะนำว่ำเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภำพในกำรบริ หำรสถำนศึกษำและเคยได้รับรำงวัลทั้งด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ
และรำงวัลด้ำนวิชำกำร ได้แก่ สำธำรณรัฐสิ งคโปร์ สหพัน ธรัฐมำเลเซี ย ประเทศบรู ไนดำรุ สซำลำม
สำธำรณรัฐอินโดนี เซี ย ประเทศไทย สำธำรณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ และสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชน
ลำว เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นกำรวิจ ัย คื อ แบบสัม ภำษณ์ ก่ ึ ง โครงสร้ ำ ง (Semi – structured interview) แบบ
บันทึกกำรสังเกต และแบบบันทึกกำรสนทนำกลุ่ม นำผลที่ได้จำกกำรศึกษำมำวิเครำะห์ สังเครำะห์โดย
ใช้เทคนิ คกำรวิเครำะห์เนื้ อหำแล้วนำมำเขียนพรรณนำ มีสัมมนำผูท้ รงคุณวุฒิและผูบ้ ริ หำรเพื่อยืนยัน
ผลกำรวิจยั
ผลกำรวิจยั พบว่ำ

ข

1. ผลกำรศึกษำคุณลักษณะผูน้ ำของผูบ้ ริ หำรสตรี ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศในกลุ่ม
อำเซี ยนทั้ง 3 ด้ำน มีดงั นี้ 1) คุณลักษณะด้ำนบุคลิกภำพทัว่ ไป (General Personality Traits) ได้แก่ ควำม
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและควำมน่ ำเชื่ อถือไว้วำงใจ กำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ควำมมัน่ ใจในตนเอง กำรไม่
ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ควำมสุ ภำพอ่อนโยน กำรปรับเปลี่ยนได้ไว กำรมีทศั นคติบวกหรื อกำรมองโลก
ในแง่ดี และควำมอบอุ่น 2) คุณลักษณะด้ำนควำมสัมพันธ์กบั งำน (Task – related Traits) ได้แก่ ควำม
กล้ำ ควำมเฉลียวฉลำดรอบรู ้ กำรเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ควำมมุ่งมัน่ ควำมรับผิดชอบ กำรรับฟังและเข้ำใจผูอ้ ื่น
ควำมอดทนไม่ยอ่ ท้อ ขยันขันแข็งและเข้มแข็ง
ควำมละเอียดรอบคอบและกำรมีระเบียบวินยั ควำมมัน่ คงแน่นอน และกำรส่ งเสริ มสนับสนุ น
3) คุณลักษณะด้ำนสังคม (Sociability Traits) ได้แก่ กำรเอำใจใส่ ควำมเป็ นมิ ตร ควำมเห็ นอกเห็ นใจ
กำรให้ควำมเคำรพ กำรเข้ำถึงได้ง่ำย กำรสื่ อสำรที่มีประสิ ทธิภำพและเหมำะสม และควำมเมตตำ
2. ผลกำรศึ ก ษำเรื่ องคุ ณลัก ษณะผูน้ ำที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพของผูบ้ ริ หำรสตรี ใ นสถำนศึ ก ษำขั้น
พื้ นฐำนของประเทศในกลุ่ ม อำเซี ย นทั้ง 3 ด้ำน ที่ ไ ด้จ ำกกำรสั งเครำะห์ ได้แ ก่ 1) คุ ณลัก ษณะด้ำ น
บุคลิกภำพทัว่ ไป (General Personality Traits) ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ ควำมอบอุ่น ควำมสุ ขุมเยือก
เย็น กำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม ควำมมัน่ ใจ ควำมน่ำเชื่ อถือ ควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต กำรประนีประนอม
กำรปรับตัวได้ไว กำรมองโลกในแง่ดีหรื อกำรมี ทศั นคติ บวก กำรไม่ถือตัว (ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน)
และควำมสุ ภำพอ่ อ นโยน 2) คุ ณ ลั ก ษณะด้ ำ นควำมสั ม พัน ธ์ ก ั บ งำน (Task – related Traits) คื อ
คุณลักษณะกล้ำ ควำมฉลำดรอบรู ้และกำรเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ควำมอดทน
ไม่ย่อท้อ ควำมขยันขันแข็ง ควำมเข้มแข็ง กำรตระหนักรู ้ ควำมมัน่ คงแน่ นอน คงเส้นคงวำ และกำร
ยอมรับ กำรเปลี่ ย นแปลง ควำมรั บผิดชอบ ควำมละเอีย ดรอบคอบและมีระเบีย บวินัย กำรสร้ ำงแรง
กระตุน้ กำรสนับสนุ นส่ งเสริ ม กำรเปิ ดใจรับฟั งและเข้ำใจผูอ้ ื่น 3) คุณลักษณะด้ำนสังคม (Sociability
Traits) คือ คุณลักษณะให้กำรใส่ ใจผูอ้ ื่น ควำมเห็นอกเห็นใจ ห่ วงใยผูอ้ ื่น มีควำมเมตตำ กำรเข้ำถึงได้ง่ำย
ควำมเป็ นมิตร กำรให้ควำมเคำรพ ให้ควำมเคำรพตนเองและผูอ้ ื่น กำรสื่ อสำรอย่ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ
(สำมำรถสื่ อสำรได้หลำยภำษำ สื่ อสำรอย่ำงเหมำะสม) มีทศั นคติที่ดีต่อควำมหลำกหลำย ยอมรับควำม
หลำกหลำยเชื้อชำติ ศำสนำ ภำษำ และวัฒนธรรม
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The objectives of this research were 1) to study the leadership traits of the woman
administrators of basic education in ASEAN countries, and 2) to study the effective leadership traits
of the woman administrators of basic education in ASEAN countries. The leadership traits covered
three types of traits including general personality traits, task – related traits and sociability traits.
The samplings of this study were women administrators in basic education of 7 ASEAN
countries who were recommended by scholars or the authorities. They are professionals in school
operations and had got the award in educational administration and academic. They were from the
Kingdom of Cambodia, the Kingdom of Thailand, Brunei Darussalam, Republic of the Philippines,
Federation of Malaysia, Lao People’s Democratic Republic, the Republic of Singapore and the
Republic of Indonesia. The instruments for data collecting were semi – structured interview questions
for woman as educational administrators and vice principals of their assistants and the observation of
woman administrators. Effective leadership traits of the woman administrators and content analysis
of the researches related to woman educational traits. A focus group discussion was of organized for
confirming the results.
The research results revealed that:

ง

1. The aspects of leadership traits of the recognized women administrators of basic education
in ASEAN countries composed of three aspects namely: 1) General Personality Traits; covered
honesty, integrity, trustworthiness, assertiveness, confidence, modesty, humility, politeness,
gentleness, resilience, positive attitude or optimism, and warm. 2) Task – related traits; covered dare,
intelligence, knowledgeable, openness determination, responsibility, listening and understanding,
patience, persistence, work hard, strength, meticulously, discipline, firmness and supportiveness 3)
Sociability traits; covered care, friendliness, empathy, respecting, accessibility, effective
communication and accommodative communication, and kindness.
2. There were three aspects of the effective leadership traits of the recognized women
administrators of basic education in ASEAN countries. 1) General Personality trait involved warm,
calm and cool, assertiveness, confidence, trustworthiness, honesty, integrity, compromise, resilience,
optimistic and positive attitude, modesty, (humility), politeness and gentleness. 2) Task – related trait
involved dare, intelligence, knowledgeable, openness, determination, patience, persistence, work
hard, strength, awareness, firmness and consistent, responsibility, meticulously, discipline,
encouragement, supportive, listening and understanding. 3) Sociability trait involved care, empathy,
concern, kindness, accessible, friendliness, respecting, self – respect, respect others, effective
communication, (accommodative communication), positive attitudes toward multiculturalism,
accepting all races and culture religion and languages.

