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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงบูรณาการ
(Integretive Research) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และผูช้ ่ วยของผูบ้ ริ หารสตรี ของผูท้ ี่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่าง ประเทศสมาชิ กใน
กลุ่ มอาเซี ยนทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรั ฐสิ งคโปร์
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ประเทศไทย ประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม และ
สหพันธรัฐมาเลเซีย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ก่ ึงโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ างเพื่อ
สัมภาษณ์ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี บันทึกการสังเกตคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ยน การสั งเคราะห์ ง านวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับคุ ณลักษณะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น และการสนทนากลุ่ ม โดย
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ และการสังเกตตั้งแต่เดื อน
เมษายน – เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2559
ขั้นตอนเสนอผลการวิเคราะห์
ตอนที่ 1 ผลของคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่ มอาเซี ยนเป็ นการวิเคราะห์ คุ ณลัก ษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของ
ประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ หารสตรี ของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานและผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารสตรี ที่ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์
ประเทศสมาชิ กของกลุ่ มอาเซี ยน 7 ประเทศ ประเทศละ 1 คน และผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารสตรี ที่เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างประเทศละ 2 คน รวมทั้งสิ้ น 21 คน และการสังเกตคุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี
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ตอนที่ 2 ผลการสั งเคราะห์ คุณลักษณะผู้นาที่มีประสิ ทธิภาพของผู้บริ หารสตรี สถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นที่ ไ ด้จ ากการสั ง เคราะห์ ผ ลการสั ม ภาษณ์ การสั ง เกต
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน สังเคราะห์
งานวิ จยั ที่ เ กี่ ย วข้องกับ คุ ณ ลัก ษณะผู น้ าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน และการสนทนากลุ่ม
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ คุ ณลักษณะผู้นาของผู้บ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจากการสั มภาษณ์ และการสั งเกต
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน โดยการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเทศละ 1 คน และผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศละ 2 คน รวมทั้งสิ้ น 21 คน และจากการสังเกต ซึ่ ง
กลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่ ประเทศสมาชิ ก ในกลุ่ ม อาเซี ย น 7 ประเทศ คื อ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิ ลิ ปปิ นส์ สาธารณรัฐอินโดนี เซี ย ประเทศไทย สาธารณรัฐสิ งคโปร์
ประเทศบรู ไนดารุ สซาลาม และสหพันธรัฐมาเลเซี ย ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่ วยและ
บันทึกการสังเกตผู บ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนทั้ง 7 ประเทศ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการสั มภาษณ์ และการสั งเกตผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน
การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารสตรีของประเทศที่ 1
ผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน มี จ านวนไม่ น้อ ยแต่ ล ะคนมี คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ น
ลักษณะเด่น ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 ระบุคุณลักษณะเด่นของตนเองว่า “การให้การสนับสนุน
ส่ งเสริ มบุคลากร การสร้างแรงกระตุน้ เพื่อให้เขาปฏิบตั ิงานจนบรรลุเป้ าหมาย นาความถนัดของเขา
ออกมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงานซึ่ งช่วยให้งานสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารยังต้องมีความจริ งใจ กระตือรื อร้นในการทางาน ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาใน
ระหว่างการทางาน เคารพและให้เกียรติผอู ้ ื่นเสมอไม่วา่ เขาจะเป็ นใคร มีตาแหน่งอะไร เช่น งานวัน

108

เกิดรองผูบ้ ริ หารที่ฉนั จัดให้ ฉันเชิ ญนักการมาร่ วมงานด้วย ฉันมักจะโน้มน้าวบุคลากรให้ปฏิบตั ิตาม
ทาให้งานต่างๆ บรรลุเป้ าหมาย คุ ณลักษณะอีกคุ ณลักษณะที่เด่นของฉันคือ การใส่ ใจผูอ้ ื่น เช่น ฉัน
จัดงานวันเกิดให้แก่รองผูบ้ ริ หารทาให้เขารู ้สึกว่าเราใส่ ใจในตัวเขา”
การที่ หลายคนมองสตรี ว่า ไม่ เหมาะที่ จะเป็ นผูบ้ ริ หารเนื่ องจากสตรี มีคุ ณลักษณะด้อยที่
ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการองค์กรแต่คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี แต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน
ผูบ้ ริ หารสตรี มีคุณลักษณะด้อยใดก็ตาม คุณลักษณะเหล่านั้นผูบ้ ริ หารสตรี ตระหนักรู ้วา่ คุณลักษณะ
นั้นคือคุณลักษณะใด และเรี ยนรู ้ที่จะปรับลดคุณลักษณะด้อยเหล่านั้นไม่ให้ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อการ
บริ หารงานซึ่ งคุ ณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 1 ที่ผูบ้ ริ หารระบุ คุณลักษณะด้อยของ
ตนเอง คือ “บางครั้งฉันเป็ นคนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เช่น ฉันเคยร้องไห้ต่อหน้านักเรี ยน”
คุณลักษณะที่คนภายนอกสามารถระบุคุณลักษณะของแต่ละบุคคลได้ คือ บุคลิกลักษณะ
ทัว่ ไป บุคลิกลักษณะทัว่ ไปที่ผบู ้ ริ หารสตรี ในแต่ละประเทศมีแนวโน้มมาจากบริ บทสิ่ งแวดล้อมของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละประเทศ ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 กล่าวถึ ง บุคลิ กลักษณะทัว่ ไปของตนเองว่า
“ฉันมีความมัน่ ใจในตนเอง ความมัน่ ใจในตนเองเป็ นคุ ณลักษณะสาคัญที่ ผูบ้ ริ หารต้องมี สตรี ใน
ประเทศของฉันมี ค วามมัน่ ใจในตนเองซึ่ งฉันคิ ดว่า ฉันเป็ นผูน้ าที่ มี ความมัน่ ใจในตนเองเพราะ
บุคลากรให้ความเชื่ อมัน่ ในสิ่ งที่ฉนั แนะนา นอกจากนี้ สตรี ยงั เป็ นคนซื่ อสัตย์ แม่ฉนั เป็ นคนซื่ อสัตย์
ฉันซึ มซับความซื่ อสัตย์มาจากแม่ ความซื่อสัตย์ทาให้ผอู ้ ื่นไว้วางใจในตัวเรา การสร้างความไว้วางใจ
จากบุคลากรนั้น ผูบ้ ริ หารต้องศึกษาว่าบุคลากรชอบสิ่ งใด เราก็ปฏิ บตั ิสิ่งนั้นต่อเขา เขาจะได้ทุ่มเท
ทางานให้กบั องค์กรอย่างเต็มที่ เช่น บุคลากรคนนี้ ชอบให้เราชื่ นชมเขาต่อหน้าผูอ้ ื่น บุคลากรอีกคน
ชอบของขวัญ ของตอบแทน เป็ นต้น คุ ณลักษณะที่ฉันคิดว่าสาคัญมากอีกคุณลักษณะหนึ่งคือ การ
เป็ นผูท้ ี่ไม่ตื่นตระหนก หรื อต้องสุ ขมุ เยือกเย็นเมื่อเผชิญกับสิ่ งที่ไม่คาดคิด เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี คนหนึ่ ง
ขณะที่เกิดแผ่นดินไหวเธอสงบไม่แสดงอาการว่าเธอหวาดกลัว เธอบอกว่า ถ้าผูน้ าตกใจกลัวแล้วผู ้
ตามจะเป็ นอย่างไร คงต้องเกิดความวุน่ วายขึ้นอย่างแน่นอน”

109

สถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันที่สร้างอนาคตของเยาวชน การมีผูบ้ ริ หารที่มีคุณลักษณะที่
ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิงานจะนาพาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ สถาบันการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพย่อม
ส่ ง ผลต่ อเยาวชนของชาติ ที่จะเป็ นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุณภาพ คุ ณลัก ษณะใดบ้างของผูบ้ ริ หาร
ประเทศที่ 1 ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 1 กล่าวว่า “การสร้างแรงกระตุน้ หรื อ
แรงบันดาลใจให้ครู ปฏิ บตั ิตามเราเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป็ นสิ่ งสาคัญ ฉันสร้างแรงกระตุน้ โดย
การตั้งหัวข้อการปฏิบตั ิงานไว้เพื่อให้ครู ช่วยกันปฏิบตั ิจนบรรลุวตั ถุประสงค์ การรอบรู ้ในงานที่ตน
ปฏิ บ ัติ น้ ัน จ าเป็ น ฉั น เรี ย นรู ้ ก ารเป็ นครู ใ หญ่ จ ากครู ใ หญ่ ค นก่ อ น เช่ น การเขี ย นประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงานของครู การจัดทาแผนกลยุทธ์ เป็ นต้น การมีความมุ่งมัน่ ทะเยอทะยานเป็ นคุณลักษณะที่
ทาให้ผบู ้ ริ หารนาพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ การรับฟั งบุคลากรก็สาคัญ ฉันจัดเวทีสนทนากลุ่ม
ย่อยขึ้นโดยการรับฟังความต้องการของบุคลากร ผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งเข้มแข็งไม่วา่ จะเกิดสิ่ งใดขึ้น และ
ต้อ งมี ค วามอดทนโดยเฉพาะการอดทนต่ อ ความเครี ยดซึ่ งฉั น คิ ด ว่ า สตรี ในเอเซี ย อดทนต่ อ
ความเครี ยดได้ดีกว่าบุรุษ รวมทั้งอดทนต่อความล้มเหลวเพราะว่างานทุกอย่างเราไม่สามารถทาได้
สาเร็ จอย่างที่ตนคิดเสมอไป”
การปฏิสัมพันธ์กบั ครู นักเรี ยน บุคลากรและชุ มชนเป็ นสิ่ งสาคัญในการจัดการศึกษาเพราะ
สถานศึกษาจะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อพวกเขา ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 1 มี
คุณลักษณะใดบ้างที่ทาให้เขาประสบความสาเร็ จในการเข้าถึ งบุคคลและชุมชน “การให้เกียรติหรื อ
เคารพผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งสาคัญ ต้องเอาใจเขามาใส่ ใจเรา แสดงความห่ วงใย ผูบ้ ริ หารชายไม่ค่อยเห็ นอก
เห็นใจผูอ้ ื่นสักเท่าไร เช่ น ครู คนหนึ่ งป่ วยต้องการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผูบ้ ริ หารชายตอบว่า
ไม่ควรลาช่วงนี้ ถ้าเป็ นฉันจะอนุ ญาตให้เขาลาเพราะเรื่ องความเจ็บป่ วยรอไม่ได้ การมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดี ตอ้ งสื่ อสารเป็ น สื่ อสารคล่อง สื่ อสารชัดเจนทาให้ชุมชนเข้าใจความต้องการของเรา ฉันมักจะ
เลือกใช้ช่องทางในการสื่ อสารที่เป็ นเทคโนโลยี เช่น ทางอีเมล ไลน์ วอทอัฟ เป็ นต้น เพื่อแจ้งผลการ
ดาเนิ นการต่างๆของโรงเรี ยนให้แก่ชุมชน ผูป้ กครอง หรื อผูท้ ี่ให้การสนับสนุ นโรงเรี ยน หรื อเชิ ญ
บุคคลเหล่านั้นมาดื่มกาแฟด้วยกัน การกระทาเหล่านี้น่าจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ฉนั ได้รับความร่ วมมือและ
เงินบริ จาคในการพัฒนาโรงเรี ยน”
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เมื่อมีการเปิ ดเสรี อาเซี ยนนั้น คุ ณลักษณะใดของผูบ้ ริ หารสตรี ที่เหมาะกับการเป็ นผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในอาเซี ยน สาหรับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 กล่าวถึ งประเทศของเขาว่า “ประเทศ
ของเราไม่ใคร่ ใส่ ใจกับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ดังนั้นฉันจึงคิดว่าคุณลักษณะต่างๆที่
กล่าวมาแล้ว เป็ นคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี พึงมีไม่วา่ จะเปิ ดอาเซี ยนหรื อไม่ก็ตาม”
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 1
คุณลักษณะเด่นของผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1
ระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารของฉันเป็ นคนที่มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานอย่างมาก ไม่วา่ จะพบอุปสรรคใด
ในการทางานเธอไม่เคยย่อท้อ สิ่ งใดที่ส่งผลต่อการเรี ยนการสอนที่เธอสามารถจัดหาให้ได้เธอจะลง
มื อ ปฏิ บ ัติ เช่ น การท าห้ อ งประกอบการเรี ย นวิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นอกจากนี้ เธอยิ น ดี รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะของครู ที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารโรงเรี ยนอีกด้วย เช่น เธอตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของครู เธอจะไม่ตดั สิ นใจอะไรไปโดยลาพัง”
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารของพวกเรา คือ “เท่าที่พวกเราเห็ น พวกเราไม่เห็ นว่าเธอจะมี
คุณลักษณะด้อยอะไรในการเป็ นผูบ้ ริ หารของพวกเรา แต่อาจจะมีบา้ งเมื่อแผนการทางานไม่เป็ นตาม
แผน เธอจะหงุดหงิดบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่ องสาคัญอะไรมากนักเพราะไม่กระทบการปฏิบตั ิงานของพวก
เรา”
คุ ณลัก ษณะด้า นบุ ค ลิ ก ลัก ษณะทัว่ ไปในมุ ม มองของรองผูบ้ ริ หารของประเทศที่ 1 ระบุ
คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสตรี ของพวกเขาว่า “ผูบ้ ริ หารของพวกเราเป็ นคนที่มีความมัน่ ใจในตนเอง เป็ น
คนที่ไม่ถือตัวกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เขาทักทายทุกคนแม้แต่นกั การ เขาเป็ นคนอบอุ่นที่ทาให้พวกเรา
เชื่อมัน่ ในตัวเขา นอกจากนี้ยงั เป็ นคนซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เงินงบประมาณที่ได้จากรัฐนามาพัฒนา
โรงเรี ยน เธอสามารถชี้ แจงได้ และยังขอบริ จาคจากชุ มชนอีก ทาให้โรงเรี ยนเปลี่ยนแปลงไปมาก
อาคารสถานที่ดีกว่าก่อนมาก บุคลิกลักษณะที่สร้างกาลังใจได้ดีที่ผบู ้ ริ หารสตรี อของเรามี คือ เขายัง
เป็ นคนที่มองโลกในแง่ดีวา่ ทุกอย่างเป็ นไปได้ ทาให้เขาไมลังเลในการปฏิบตั ิงาน”
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คุณลักษณะด้านที่สัมพันธ์กบั ปฏิบตั ิงาน คือ “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่มีความมุง่ มัน่ ในการ
จัดการศึกษา สิ่ งไรที่เกื้อต่อการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ เขาจะปฏิ บตั ิทนั ที เขาระดมเงิ นทุน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนาเงิ นมาใช้ปรั บปรุ งอาคารสถานที่ เธอฝึ กเล่ น
กอล์ฟโดยที่ไม่เคยเล่นมาก่อน ปรับปรุ งหอประชุมโดยติดเครื่ องปรับอากาศ ปรับปรุ งห้องประกอบ
วิช าอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปรั บ ปรุ ง ห้ อ งสมุ ด ให้ น่ า เข้า ไปอ่ า นและค้น คว้า เขาเข้า ใจพวกเราโดยการ
ปรับปรุ งห้องพักครู ให้มีพ้ืนที่สาหรับพักผ่อนหลังการสอน เขายังเป็ นผูท้ ี่ฉลาดรอบรู ้ ให้คาแนะนา
แก่พวกเราด้านการจัดการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิงาน เขาเป็ นผูท้ ี่มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไม่ยอ่
ท้อ มาทางานแต่เช้าแต่กลับบ้านเย็น บางวันกลับหลังจากครู ทุกคน มีความรั บผิดชอบสู ง เช่ น มา
ปฏิ บตั ิ งานก่ อนครบกาหนดวันลา เพื่อมาดู การซ้อมใหญ่ เขาเป็ นคนกล้า กล้าคิด และกล้าลงมื อ
ปฏิบตั ิ เช่น การระดมเงินบริ จาคจากชุมชนเพื่อพัฒนาโรงเรี ยน”
การมีปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชน ครู นักเรี ยน และนักการ “ผูบ้ ริ หารของพวกเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุ มชน จะเห็นได้จากการขอเงินบริ จาคที่นามาเพื่อปรับปรุ งโรงเรี ยนจานวน
มากทาให้ก ารเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึ้ น เขาเป็ นคนที่ ใ ส่ ใจผูอ้ ื่ น เช่ น วันเกิ ดรอง
ผูบ้ ริ หาร เขาเป็ นผูด้ าริ จดั งานวันเกิดให้ เธอห่ วงใยพวกเราเสมอ เช่ น ใครที่ลาหยุดแล้วในวันถัดมา
มาทางาน ผูบ้ ริ หารจะถามไถ่ว่าเป็ นอะไรหรื อไม่ นอกจากนี้ ยงั เป็ นผูท้ ี่ให้เกียรติผอู ้ ื่น เช่ น การเชิ ญ
นักการมาร่ วมงานวันเกิ ดโดยไม่แบ่งชนชั้น เป็ นคนที่พวกเราสามารถปรึ กษาเรื่ องอะไร เขายินดีให้
เข้าพบได้เสมอ และคอยถามว่าเป็ นอย่างไร มีอะไรให้ช่วยหรื อไม่”
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กบั การเปิ ดประชาคมอาเซี ยนของผูบ้ ริ หารสตรี คือ “ผูบ้ ริ หารของเรา
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารของอาเซี ยนได้อย่างคล่องแคล่ว ยังให้
เกียรติผอู ้ ื่นไม่วา่ เขาจะเป็ นคนชาติใด เช่น นักการ แม่ครัว เป็ นคนชาติอื่น ผูบ้ ริ หารให้เกียรติเท่าเทียม
กับบุคลากรอื่นที่เป็ นชาติเดียวกัน เสมอภาคกัน”
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บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 1
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 1 เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาของประเทศที่ 1 เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว เห็นได้จากระหว่างที่ผบู ้ ริ หาร
สตรี พาชมโรงเรี ยน เมื่อพบนักการ ผูบ้ ริ หารจะทักทาย ให้เกี ยรติ ไม่แสดงอาการดู ถูก เช่ น ทักทาย
นักการว่า “สวัสดี ยามบ่าย สบายดี ไหม” ขณะที่เดิ นชมโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารพบครู และนักเรี ยนทั้งที่
กาลังเรี ยนวิชาเลือก ดังนั้นครู จึงตั้งใจซ้อมนักเรี ยน เขาทักทายครู ที่อยูใ่ นห้องพักครู ถึงเรื่ องต่างๆ เมื่อ
เดินไปยังมุมที่ผบู ้ ริ หารสตรี จดั ให้นกั เรี ยนพักผ่อน ผูบ้ ริ หารทักทายนักเรี ยนอย่างเป็ นกันเอง
ระหว่างเดินไปในบริ เวณโรงเรี ยนพบนักเรี ยนที่กาลังซ้อมการแสดง เช่น การแสดงเต้นที่ชุด
ของผูเ้ ต้นติดไฟกระพริ บ ผูบ้ ริ หารสตรี ฟังอย่างตั้งใจและแนะนาเพิ่มเติม เมื่อเดิ นไปพบกลุ่ มครู ที่
กาลังเตรี ยมงาน เขาก็แนะนาบางอย่างแก่คุณครู เมื่อเดิ นไปยังหอประชุ มพบนักแสดงกลุ่ มใหญ่ที่
กาลังซ้อมการแสดงต่างๆ รวมทั้งการแสดงกู่เจิ งซึ่ งผูบ้ ริ หารจะชมการซ้อมใหญ่หลังจากที่ ผูว้ ิจยั
สัมภาษณ์ เสร็ จสิ้ น แม้ว่าจะมีงานยุ่งมากเท่าใด เขาไม่เคยแสดงอาการไม่พอใจ ใจเย็นรับฟั ง หรื อ
ขณะที่ ทาการสั มภาษณ์ และเดิ นชมโรงเรี ยนมี โทรศัพ ท์ตามหลายครั้ ง ผูบ้ ริ หารไม่แสดงอาการ
หงุ ดหงิ ด หรื อไม่พอใจ แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่สุขุมเยือกเย็น เมื่อผ่านการซ้อมการแสดง
ครู ผู ฝ้ ึ กสอนมี ปั ญ หาและขอค าแนะน า ผู บ้ ริ ห ารก็ ใ ห้ค าแนะน าด้ว ยความมั่น ใจ ขณะที่ ท าการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตอบคาถามทุกคาถามอย่างชัดเจนทาให้การสัมภาษณ์ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การท าวิ จ ัย นอกจากนี้ ผู บ้ ริ ห ารสตรี เ ป็ นผู ท้ ี่ มี ล ัก ษณะอบอุ่ น ท าให้ ผูว้ ิ จ ัย ไม่ รู้ สึ ก อึ ด อัด ขณะที่
ดาเนิ นการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารท าให้ก ารสัมภาษณ์ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย และผูบ้ ริ หารยังได้
อนุเคราะห์พาเยีย่ มชมโรงเรี ยนอีกด้วย มี
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2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
จากการสังเกตผูบ้ ริ หารสตรี พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ขยันขันแข็งในการปฏิบตั ิงาน ยินดี
ที่จะทางานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื องเป้ าหมายขององค์กร เช่น การที่ผบู ้ ริ หารสตรี
มาทางานก่อนที่ จะครบกาหนดวันลาเนื่ องจากกังวัลเรื่ องการแสดงของนักเรี ยนที่ จะแสดงในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งทางโรงเรี ยนได้เชิ ญแขกที่ มีเกี ยรติ จากกระทรวงศึ กษาธิ การ และรั บปาก
ผูว้ จิ ยั ที่จะให้สัมภาษณ์ นอกจากแสดงว่าเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั เมื่อรับปากใครแล้ว
ก็ ป ฏิ บ ัติ ต ามที่ รั บ ค า ขณะที่ ผู บ้ ริ ห ารพาชมโรงเรี ย น ครู บ างคนมี ปั ญ หาในการซ้อ มการแสดง
ผูบ้ ริ หารก็ให้คาแนะนาอย่างรอบคอบและชาญฉลาด
ขณะที่เดิ นชมโรงเรี ย นเมื่อไปถึ งห้องพักครู ห้องพักครู ที่ นี่มีห้องพักสาหรับครู ส องห้อง
ห้องหนึ่ งเป็ นห้องทางานของครู อีกห้องหนึ่ งเป็ นห้องพักที่มีมุมรับประทานของว่าง ชาหรื อกาแฟ
ซึ่ งทั้งสองห้องเพิ่งปรับปรุ งใหม่ ยังมีกลิ่ นสี และเฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ เหตุที่ผูบ้ ริ หารปรับปรุ งห้องใหม่
คือ ถ้าครู มีความสุ ขขณะที่อยูใ่ นองค์กร พวกเขาก็จะปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หาร
เข้าใจความต้องการของครู เมื่อเดินจากห้องพักครู เป็ นห้องสัมมนาวิชาอิเล็ กทรอนิ กส์ ซึ่ งนักเรี ยน
เลือกเรี ยนเป็ นวิชาเลือก นักเรี ยนจะใช้ห้องนี้ในการอภิปราย หรื อพูดคุยเรื่ องการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
ห้องประกอบนี้ เป็ นห้องใหม่ที่ผูบ้ ริ หารสตรี ใ ห้ทาเพื่อส่ งเสริ ม สนับ สนุ นการเรี ย นการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ผูบ้ ริ หารสตรี ผูน้ ้ ี มีความมุ่งมัน่ อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา จากการเยี่ยมชมโรงเรี ยนจะได้
กลิ่นสี หลายแห่ ง แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน
เช่ น การปรั บทางเดิ นที่ กว้า งให้แคบลงเพื่อกันเป็ นห้องประกอบการเรี ย นวิช าต่ างๆ ผูบ้ ริ หารยัง
ปรับปรุ งห้องสมุดโดยให้นาคอมพิวเตอร์ ไปติดตั้งในห้องสมุดเพื่อให้นกั เรี ยนค้นคว้าในระหว่างอยู่
ที่โรงเรี ยน จัดมุมห้องสมุดใหม่เพื่อให้ดูน่าเข้ามาอ่านหนังสื อหรื อค้นคว้าได้
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3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี มีความเป็ นมิตรและเป็ นผูท้ ี่ เข้าถึ งได้ง่าย จากการที่ผูว้ ิจยั ไม่เคยพบผูบ้ ริ หาร
สตรี ผูน้ ้ ันมาก่ อนแต่ เมื่ อพบเขา เขาแสดงความเป็ นกันเองขณะให้สัมภาษณ์ เขาสามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาที่ใช้ติดต่อในอาเซี ยนได้อย่างคล่องแคล่ว เป็ นผูท้ ี่ให้เกียรติครู บุคลากร และ
ผูอ้ ื่น ทักทายครู อย่างสุ ภาพ เช่ น ภายในห้องสมุดผูบ้ ริ หารได้นาภาพวาดของผูบ้ ริ หารคนก่อนมา
ประดับ และเมื่อโรงเรี ยนจัดกิ จกรรมใดๆ ผูบ้ ริ หารสตรี เชิ ญผูบ้ ริ หารคนก่อนมาร่ วมงาน ขณะที่พา
ชมโรงเรี ยนผูบ้ ริ หารทักทายทั้งครู นักเรี ยน และบุคลากรด้วยความเป็ นกันเอง มีความเป็ นมิตร ยินดี
ต้อนรับผูว้ ิจยั ที่เป็ นคนชาติอื่น และปฏิ บตั ิต่อ ภายในโรงเรี ยนมีครู และนักเรี ยนที่มีหลากหลายเชื้ อ
ชาติอย่างเท่าเทียมกัน”
จากการที่ผบู ้ ริ หารสตรี ผนู ้ ้ ีสามารถปรับปรุ งอาคารสถานศึกษาได้ เช่น การติดตั้งเครื่ องปรับ
อากาศในหอประชุ ม ได้ หรื อทาสี โรงเรี ยนใหม่ไ ด้ เนื่ องจากการมี ป ฏิ สัม พันธ์ ที่ ดีต่อชุ ม ชนและ
ผูป้ กครองทาให้ได้รับเงินบริ จาคมาบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน
คุณลักษณะที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกต เมื่อจาแนกออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ ความมัน่ ใจ ความสุ ขมุ เยือกเย็น ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ความจริ งใจ ความกระตือรื อร้น การไม่ถือตัว ความอบอุ่น ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจ และการมอง
โลกในแง่ดี
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การสร้างแรงกระตุน้ ความฉลาด
รอบรู ้ ความมุ่งมัน่ ทะเยอทะยาน การรั บฟั ง ความเข้มแข็ง ความอดทนและไม่ย่อท้อ การให้การ
สนับสนุน ความมีระเบียบวินยั ตระหนักรู ้ตนเอง ความเข้าใจ ความขยันขันแข็ง และความรับผิดชอบ
3. คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ การให้เกียรติและความเคารพ การเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น การ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ การเอาใจใส่ การเข้าถึงได้ง่าย และความเป็ นมิตร
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การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารสตรี ของประเทศที่ 2
คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารประเทศที่ 2 ผูบ้ ริ หารระบุวา่ “ฉันเป็ นคนที่มีความอดทน ไม่ยอ่
ท้อต่อการปฏิ บตั ิงาน ภาระงานในการบริ หารโรงเรี ยนเป็ นเรื่ องหนักจึงต้องอาศัยความอดทนที่จะ
นาพาโรงเรี ยนไปสู่ ความสาเร็ จได้ ฉันยังต้องอดทนต่ อความกดดันของสังคมที่ มองว่า ผูห้ ญิ งไม่
เหมาะจะเป็ นผูบ้ ริ หาร ฉันให้ความเคารพผูอ้ ื่น เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้ แสดงความคิดเห็นในการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยน”
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารประเทศที่ 2 ผูบ้ ริ หารระบุ ว่า “ฉันเป็ นคนที่ มกั จะวิตกกังวล
หากงานยังไม่สาเร็ จ หรื อวิตกกังวลว่างานจะออกมาไม่ดี ฉันจะคิดมากจนกว่างานนั้นๆจะลุล่วงไป
ด้วยดี ฉันยังมีอารมณ์อ่อนไหวต่อแรงกดดันเมื่อทางานในตาแหน่งที่สูงที่สังคมยอมรับหญิงน้อยกว่า
ชายจึงทาให้เกิดความเครี ยดในบางครั้ง”
คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ผบู ้ ริ หารระบุวา่ “ฉันเป็ นคนที่มีความ
มัน่ ใจในตนเอง ผูน้ าทุ ก คนย่อ มมี ค วามมัน่ ใจในตนเองจึ ง กล้า รั บผิดชอบงานที่ ส าคัญ ในฐานะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นอกจากจะมีความมัน่ ใจแล้วฉันยังเป็ นคนที่จริ งใจ ซื่ อสัตย์สุจริ ตทาให้ผูอ้ ื่ น
เชื่ อมัน่ และไว้วางใจในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน แต่ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่ผูห้ ญิงจะได้รับการไว้วางใจ
ฉันยังต้องทางานหนักและนานพอสมควรเพื่อให้ผูอ้ ื่นเห็นศักยภาพ ฉันเป็ นคนมองโลกในแง่ดีเชื่อว่า
ถ้าพยายามงานจะลุล่วงไปได้ดว้ ยดีแม้วา่ จะเครี ยดในบ้างในบางครั้งก็ตาม”
คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารระบุวา่ คือ “ฉัน
เป็ นคนที่ มีความอดทนเพราะการปฏิ บตั ิ งานต้องเผชิ ญกับปั ญหาหลายอย่า ง ผูบ้ ริ หารต้องอดทน
ค่อยๆ แก้ปัญหาให้ลุล่วงไป ลักษณะของสตรี ในอาเซี ยนมี ความอดทนมาก นอกจากอดทนแล้ว
ผูบ้ ริ หารมีความกล้า กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ และกล้าเสี่ ยง เราต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย ถ้าเรา
ไม่ กล้า ลงมื อปฏิ บตั ิ ก็ จะไม่มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ดขึ้ น เช่ น ฉันไม่ ใ ห้ผูป้ กครองส่ งบุ ตรหลานใน
โรงเรี ยนเพราะจะทาให้การจราจรไม่คล่องตัว และเป็ นอันตรายต่อนักเรี ยนที่เดิ นไปมาในบริ เวณ
โรงเรี ยน ผูป้ กครองหลายคนไม่พอใจ ฉันใช้ความอดทนและการให้เกียรติพวกเขาจนในที่สุดพวก
เขาก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ความเป็ นหญิงทาให้ฉนั เป็ นคนละเอียดรอบคอบ และมีระเบียบวินยั
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สู งจึงต้องการให้ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ เราต้องสร้างความยุติธรรมให้มีในองค์กร ทุกคนเท่า
เทียมกันไม่วา่ เขาจะนับถือศาสนาอะไร เป็ นคนเชื้ อชาติใด หรื อมีตาแหน่งอะไรก็ตาม โรงเรี ยนมีครู
มุสลิมอยูค่ นหนึ่ ง เวลาที่เขาต้องการลาหยุดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เราอนุญาตให้เขาลาได้
ฉันมีความเข้าใจบุคลากรได้ อะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการในการที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
กาเรี ยนการสอน ฉันยินดีสนับสนุ น เท่าที่ ทาได้เพราะโรงเรี ยนต้องรองบประมาณแต่ถ้าเป็ นเรื่ อง
จาเป็ นและเราขอจากชุมชนได้ ฉันก็ยนิ ดีทาให้”
คุณลักษณะด้านสังคมของผูบ้ ริ หารสตรี คือ “ฉันเป็ นกันเองกับทุกคนที่มีปฏิ สัมพันธ์ดว้ ย
บุคลากรมีปัญหาอะไร พวกเขาเข้าพบได้เสมอไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว พวกเรา
เคยไปพักผ่อนด้วยกันหลายแห่ ง รวมทั้งประเทศไทยด้วย บางทีนดั รับประทานอาหารด้วยกัน พวก
เราเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ฉันให้เกียรติทุกคนเท่ากันไม่วา่ จะเป็ นช่างซ่อม แม่บา้ น นักเรี ยน
หรื อบุคลากร ฉันดูแลเอาใจใส่ พวกเขาเหมือนแม่ดูแลลูกโดยเฉพาะกับนักเรี ยนฉันคิดเสมอว่า เรื่ อง
การปฏิสัมพันธ์เป็ นเรื่ องที่สาคัญ การที่เราจะได้รับความร่ วมมือหรื อไม่ก็อยูท่ ี่เรามีความเป็ นมิตร มี
ทักษะการเจรจาหรื อไม่ซ่ ึ งสิ่ งเหล่านี้ผหู ้ ญิงน่าจะทาได้ดีกว่าชาย”
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กบั การเปิ ดประชาคมอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ฉันในฐานะผูบ้ ริ หาร
ของประเทศที่เป็ นหนึ่ งในสมาชิ ก อาเซี ยน ฉันเป็ นคนที่ยอมรับในความหลากหลาย เข้าใจความ
แตกต่างของแต่ละชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง”
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 2
คุณลักษณะเด่นของผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี ผูช้ ่วยทั้งสองคน
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของพวกเราเป็ นคนใจดี ครู มีปั ญหาอะไรเขาจะคอยแนะนาหรื อช่ วยเหลื อเสมอ
เขาเป็ นคนที่มีประสบการณ์มาก เข้าใจพวกเราดี”
คุณลักษณะด้อยของผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี ผูช้ ่วยทั้งสองคน
กล่าวว่า “พวกเราคิดว่าผูบ้ ริ หารของพวกเราไม่มีคุณลักษณะด้อยอะไร”
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คุ ณลักษณะด้านบุ คลิ กภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุ มมองของผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่ วย
ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเรามีความมัน่ ใจในตนเองจึงทาให้บุคลากรเกิดความเชื่อมัน่ ในตัวเธอ
ทั้งเธอยังเป็ นคนที่จริ งใจ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ทางานด้วยความโปร่ งใส เป็ นคนที่สุภาพอ่อนโยน ไม่ถือตัว
แม้ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ หาร เรารับประทานอาหารร่ วมกัน เที่ยวด้วยกัน เธอเป็ นคนที่อบอุ่น ดู แลพวกเรา
เหมื อ นคนในครอบครั ว เธอปรั บ เปลี่ ย นตนเองให้ เข้า กับ บริ บ ทโรงเรี ย นได้ไ ว เธอมาประจาที่
โรงเรี ยนนี้ ได้ไม่นานก็สามารถเข้าถึ งความรู ้ สึกและความต้องการของพวกเรา พวกเรายินดี ที่จะ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของเธอ”
คุณลักษณะด้านที่สัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร
ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิ งาน นักเรี ยนต้องมี
อนาคตที่ดีกว่า เธอตั้งใจปฏิบตั ิงานด้วยความขยันขันแข็ง มาถึงโรงเรี ยนแต่เช้า และกลับบ้านหลังคน
อื่นๆ งานไม่เสร็ จเธอก็พยายามทาให้เสร็ จจึงกลับ คอยติ ดตามงานเสมอ ให้ครู มีส่วนร่ วมในการ
จัดการเรี ยนการสอน กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย มีความเข้มแข็งแม้วา่ จะเจอกับปั ญหาหนักๆ เช่น
เรื่ องการรับส่ งบุตรหลานของผูป้ กครอง ผูป้ กครองหลายคนใช้คาพูดที่รุนแรงแต่เธอสามารถผ่าน
เหตุการณ์น้ นั ไปได้ เธอให้คาแนะนาครู ได้ทุกเรื่ องเพราะมีประสบการณ์ในการสอนมานานก่อนเป็ น
ผูบ้ ริ หาร”
คุณลักษณะด้านสังคมในมุมมองของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารของเรา
ใจดี ดู แลเอาใจใส่ พวกเราเหมื อนคนในครอบครั ว เป็ นมิ ตรกับ ทุ ก คน ชุ มชนจึ งช่ วยเหลื อตามที่
โรงเรี ย นขอ บางที ผูบ้ ริ หารก็ ข อจากองค์ก รไม่ หวัง ผลก าไร เธอเป็ นกันเองกับพวกเรา ไปเที่ ย ว
ด้วยกัน รั บประทานอาหารร่ วมกัน มี ปัญหาอะไรพวกเราเข้าไปพบได้เสมอ เธอยินดีจะรับฟั งทุก
เรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว”
คุ ณลัก ษณะที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ การเปิ ดประชาคมอาเซี ย นของผูบ้ ริ หารในมุ ม มองของผู ช้ ่ ว ย
ผูบ้ ริ หาร “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่ยอมรับคนชาติอื่น หรื อศาสนาอื่นๆ เช่น ที่โรงเรี ยนของเรามีครู
นับถื อศานาอิสลาม และนักเรี ยนของเราก็มีหลากหลายเชื้ อชาติ เธอเข้าใจทั้งชุ มชน บุคลากร และ
นักเรี ยนได้ดี”
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บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 2
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 2 เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว ขณะที่เดินชมโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารเดินผ่านนักการที่ทาความสะอาด
อาคาร เขาทักทายนักการด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน นักการยิม้ แย้มตอบรับ วันที่ผวู ้ จิ ยั เข้าไปสัมภาษณ์
เป็ นวันที่ผูบ้ ริ หารสตรี เชิ ญวิทยากรเข้ามาบรรยายเรื่ อง “ความสาคัญของภาษาอังกฤษ” ในช่ วงเช้า
ผูบ้ ริ หารยุ่งเรื่ องการต้อนรับวิทยากรและเข้าร่ วมฟั งบรรยาย แต่ผบู ้ ริ หารยินดีสละเวลาให้สัมภาษณ์
พร้ อมทั้งให้ผูช้ ่ วยรอให้ผูว้ ิจยั สัม ภาษณ์ อีกด้วย แม้งานจะยุ่งอย่า งไร ผูบ้ ริ หารสตรี ผูน้ ้ นั ไม่แสดง
อาการหงุดหงิด หรื อสี หน้าไม่พึงพอใจกลับเต็มใจให้ผวู ้ ิจยั สัมภาษณ์ประมาณหนึ่ งชัว่ โมง และยังพา
ชมโรงเรี ยนอีกด้วย แสดงถึ ง ความมี น้ าใจ ขณะที่ เดิ นผ่านครู นักเรี ยนและนักการ ผูบ้ ริ หารสตรี
ทักทายด้วยสี หน้ายิม้ แย้ม อบอุ่น ขณะที่สัมภาษณ์และเดินเยีย่ มชมโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี ตอบคาถาม
ชัดเจนด้วยความมัน่ ใจ”
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ต้ งั ใจปฏิบตั ิงาน มุ่งมัน่ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้ นด้วยการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนของครู เช่ น ในวันที่ ผูว้ ิจยั ไปสัมภาษณ์ ที่ โรงเรี ยนเชิ ญ
วิทยากรมาให้ความรู ้เรื่ องภาษาอังกฤษเพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ย นและปรั บ ทัศ นคติ ใ นการเรี ย นภาษาอัง กฤษ นอกจากนี้ ขณะที่ ผูบ้ ริ หารสตรี พ าเยี่ย มชม
โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี ช้ ีให้ดูสภาพของโรงเรี ยนที่มีปัญหาเรื่ องการจราจรหากให้รถผูป้ กครองเข้ามา
ส่ งบุตรหลานภายในโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารจึงเปลี่ยนแปลงนโยบายให้ส่งนักเรี ยนในส่ วนหน้าแล้วจึงวน
กลับออกไป แต่ผูป้ กครองบางคนไม่พอใจที่ จะส่ งบุ ตรหลานด้านนอกจึ งต่อว่าผูบ้ ริ หารสตรี เขา
อธิ บายความจาเป็ นและใช้ความอดทนในการแก้ปัญหาจนผูป้ กครองยอมรับ ผูบ้ ริ หารพาชมโรงเรี ยน
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สักครู่ ก็ตอ้ งเข้าไปกล่าวเปิ ดงานและฟั งบรรยายจากวิทยากรที่เชิ ญมาจึงมอบหมายให้ครู พาเยี่ยมชม
โรงเรี ยนต่อ
3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ เข้าถึ งได้ง่ าย จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสเข้า สัม ภาษณ์ จะเห็ นได้ว่า
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้เข้าพบ ขณะที่สัมภาษณ์เมื่อบุคลากรต้องการเข้าพบผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารสตรี
แสดงความเป็ นมิตร ไม่ใช้วาจาที่แสดงว่า เธอเป็ นครู ใหญ่ซ่ ึ งตาแหน่งสู งกว่าครู ผูน้ ้อย เขาสามารถ
สื่ อสารภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี ระหว่างที่ทาการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารเต็มใจใก้สัมภาษณ์โดยไม่เร่ ง
รี บ หรื อทาให้ผูว้ ิจยั รู ้ สึ ก กัง วลในขณะที่ สัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารยินดี ตอ้ นรั บ ผูว้ ิจยั ที่ เป็ นชาวต่า งชาติ
ภายในโรงเรี ย นมี นัก เรี ย นที่ หลากหลายเชื้ อชาติ หลายศาสนา ขณะที่ เดิ นเยี่ ย มชมโรงเรี ย น ครู
นักเรี ยนและนักการทักทายผูบ้ ริ หารด้วยสี หน้ายิม้ แย้มและผูบ้ ริ หารทักทายพวกเขาด้วยสี หน้าที่ยิ้ม
แย้ม มีความเป็ นกันเอง ผูบ้ ริ หารให้เกียรติทุกคนแม้แต่นกั การ ผูบ้ ริ หารสตรี ก็ให้การทักทายเขา เป็ น
กันเองเช่นเดียวกับการทักทายครู หรื อนักเรี ยน แสดงออกถึงความเมตตา ขณะชมโรงเรี ยนผูบ้ ริ หารชี้
ให้ดูชุมชนโดยรอบโรงเรี ยนและบอกว่า ที่นี่มีท้ งั ชาวจีน ชาวอินเดี ย ผูท้ ี่นบั ถือศาสนาพุทธ ศาสนา
ฮินดู และศาสนาอิสลาม เด็กจึงมีความหลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ผูบ้ ริ หารบอกว่า “เราต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชน”
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ ความมัน่ ใจ ความจริ งใจ ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ความไว้วางใจ การมองโลกในแง่ดี ความอบอุ่น การปรับเปลี่ยนได้ไว ความสุ ภาพอ่อนโยน ความ
สุ ขมุ เยือกเย็น และการไม่ถือตัว
2. คุ ณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ ความอดทน ความกล้า ความมี
ระเบี ย บ ความละเอี ย ดรอบคอบ ความยุ ติ ธ รรม ความเข้า ใจ การสนับ สนุ น การยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง การรับฟัง ความมุ่งมัน่ ความขยันขันแข็ง ความฉลาดรอบรู ้ และความกล้าเปลี่ยนแปลง
3. คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ การเข้าถึ งได้ง่าย ความเคารพ ความเป็ นมิตร การไม่ถือตัว
หรื อเป็ นกันเอง การเอาใจใส่ การยอมรับในความหลากหลาย และมีความเมตตา
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การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารสตรีของประเทศที่ 3
คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารประเทศที่ 3 ผูบ้ ริ หารระบุวา่ “คุณลักษณะเด่นของฉันคือ การมี
ความมัน่ ใจในตนเองเพราะเป็ นคุ ณลักษณะที่ ทาให้ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจหรื อเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่
ยากลาบากได้ ในฐานะผูน้ าฉันต้องเปิ ดรับความคิ ดใหม่ๆ และฟั งคาแนะนาจากบุคลากร ให้การ
สนับสนุ นในฐานะผูน้ าทีม ยิ่งกว่านั้น ผูน้ าต้องเป็ นแบบอย่างที่ดี ฉันเชื่ อว่าปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้
แม้วา่ จะเผชิญกับสถานการณ์ลาบาก”
คุ ณลัก ษณะด้อยของผูบ้ ริ หารประเทศที่ 3 ผู บ้ ริ หารระบุ ว่า “ฉันมี ความอดทนน้อยหาก
บุคลากรทางานไม่เสร็ จตามกาหนดเวลา ฉันจะคอยกดดันให้บุคลากรทางานให้เสร็ จตามกาหนดซึ่ ง
อาจจะทาให้บุคลากรบางคนไม่พอใจ”
คุณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุวา่ “ฉันเป็ นคนที่
มองโลกในแง่ดี เชื่ อว่าจะทาให้เกิ ดความรู ้ สึกที่ดีและสามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้ ฉันมีความ
มัน่ ใจในตัวเองซึ่ งเป็ นลักษณะที่ผหู ้ ญิงในประเทศของฉันมีซ่ ึ งในมุมมองของคนบางคนอาจมองว่า
ผูห้ ญิงในอาเซี ยนอ่อนแอ ไม่มีความมัน่ ใจในตนเองแต่สตรี ในประเทศของฉันมีความมัน่ ใจตั้งแต่
เด็กแล้ว นอกจากนี้ฉนั ยังเป็ นคนที่ซื่อสัตย์สุจริ ต การทาให้คนอื่นเชื่ อมัน่ ได้ เราไม่ควรถือตัวเป็ นคน
ที่ซื่อสัตย์สุจริ ต สุ ภาพอ่อนโยน”
คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสตรี ผบู ้ ริ หารสตรี ระบุวา่ “ฉัน
เป็ นคนที่มีความอดทน ผูห้ ญิ งมี ความอดทนมากกว่าผูช้ าย อดทนต่อความเครี ยด ฉันว่าผูห้ ญิ งยัง
เหมาะกับการบริ หารงานโรงเรี ยนเนื่ องจากผูห้ ญิงรักเด็กทาให้ผูบ้ ริ หารหญิงพยายามคิดโครงการ
ต่างๆในการพัฒนาการศึกษาเพราะต้องการให้นกั เรี ยนมีอนาคตที่ดี ฉันรู ้จกั บุคลากรทุกคนดี และ
เข้าใจพวกเขา รู ้ จุดด้อย จุ ดเด่ นจนฉันสามารถมอบหมายงานให้บุคลากรไปทาได้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของพวกเขาซึ่ งฉันคิดว่าผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพพึงมี ฉันกล้าเผชิ ญกับปั ญหาและเรี ยนรู ้
ปั ญ หานั้น ๆ ฉั น ยิ น ดี ที่ จ ะรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร รั บ ฟั ง ปั ญ หาของพวกเขาและช่ ว ย
แก้ปัญหาเหล่านั้น เช่น มีบุคลากรคนหนึ่งมาสายติดต่อกัน 1 สัปดาห์ ฉันเรี ยกเขามาพูดคุยถึงปั ญหา
และแนะแนวทางแก้ปัญหา หลังจากนั้นเขาไม่มาสายอีกเลย”
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คุณลักษณะด้านสังคมของผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุ ว่า “ฉันคิดว่า การที่ ฉันแสดง
ความเห็ นอกเห็ น ใจ และความห่ ว งใยพวกเขา ใส่ ใ จในปั ญ หาและความต้องการของบุ ค ลากร
ผูป้ กครอง และชุ มชมเป็ นการก่อสัมพันธภาพที่ดี ทาให้ได้รับความร่ วมมือจากบุคคลเหล่านั้น หาก
บุคลากรคนใดมีสีหน้าเศร้าหรื อเป็ นกังวล ฉันมักจะถามเขาว่าเป็ นอะไรหรื อไม่ ฉันพอที่จะช่วยอะไร
ได้หรื อเปล่า”
คุณลักษณะที่สัมพันธ์กบั การเปิ ดประชาคมอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “การเปิ ดประชาคม
อาเซียน ผูบ้ ริ หารควรมีทกั ษะในการสื่ อสาร สามารถสื่ อสารภาษาในอาเซียนได้ หรื อสามารถสื่ อสาร
ภาษากลางที่ใช้ในการสื่ อสาร คือ ภาษาอังกฤษได้ ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้ในการ
สื่ อสารในกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ ฉันสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเพราะตาราเรี ยนของ
ประเทศเราเป็ นภาษาอัง กฤษ และฉัน ยัง เชื่ อ ว่า การเป็ นคนซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต เหมาะกับ การบริ ห าร
สถานศึกษาในบริ บทอาเซียน”
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริ หารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 3
คุณลักษณะเด่นของผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี ผูช้ ่วยทั้งสองคน
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเรารู ้ความต้องการตนเอง มีความมุ่งมัน่ สู ง และลงมือปฏิบตั ิทนั ที ทางานหนัก
มากจนบางครั้งพวกเราอยากให้เธอลดการทางานหนักลงบ้าง ให้เธอใส่ ใจให้เวลากับครอบครัวมาก
กว่าเดิม เธอเป็ นคนที่มน่ั คงแน่ นอน ใจดี เธอรู ้ ว่าการทางานเป็ นทีมมีความสาคัญมากจะทาให้งาน
ประสบความสาเร็ จ เธอเป็ นผูน้ าที่ดี เธอให้เกียรติผูอ้ ื่น และผูอ้ ื่นก็ให้เกียรติเธอ เธอเป็ นคนที่ดี เป็ น
คนตรงต่อเวลา เช่ น การจัดประชุ มผูป้ กครอง ถ้าเธอนัดประชุ มเวลาใด และเลิ กเวลาใด เธอจะเข้า
ประชุ มตรงเวลาและพูดให้เสร็ จภายในเวลาที่กาหนดแม้ว่ามีเรื่ องที่ตอ้ งการพูดมากมายก็ตาม เธอ
เป็ นคนที่มีความมุ่งมัน่ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่ออนาคตนักเรี ยน”
คุณลักษณะด้อยของผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี ผูช้ ่วยทั้งสองคน
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเรามีความมุ่งมัน่ สู ง ทางานอย่างรวดเร็ ว เมื่อเธอทางานหนักหมายถึงพวกเรา
ต้องทางานหนักเช่นกัน บางครั้งบุคลากรบางคนไม่ชอบ พวกเขาต้องการเวลาอยูก่ บั ครอบครัวและมี
เวลาส่ วนตัวด้วย”

122

คุ ณลักษณะด้านบุ คลิ กภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุ มมองของผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่ วย
ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของพวกเรามีความมัน่ ใจในตนเอง มีความอ่อนโยนเพราะเธอคิดว่าความ
อ่อนโยนสามารถทาให้ได้รับความร่ วมมือจากบุคลากร เธอเป็ นคนใจเย็น และไม่ตื่นตระหนกกับ
เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิ ดขึ้นหรื อปั ญหาที่เธอกาลังเผชิ ญ ความมัน่ ใจทาให้เกิดความเชื่ อมัน่ และความ
อบอุ่น”
คุณลักษณะด้านที่สัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเรามีความมุ่งมัน่ สู ง ทางานหนัก ซึ่ งทาให้บุคลากรบางคนไม่
ชอบ เธอเป็ นคนฉลาด มีความรอบรู ้ เคยเดินทางไปดูงานหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ส่ งเสริ ม
สนับสนุนครู บุคลากรและนักเรี ยน ขยันขันแข็ง ยินดีรับฟังความคิดผูอ้ ื่น นิยมการทางานเป็ นทีม มี
ความยุติธรรม ปฏิ บตั ิ ต่อครู อย่า งเท่ าเที ย มกัน ไม่ว่า บุ ค ลากรนั้นจะนับถื อศาสนาที่ ไ ม่ใ ช่ ศ าสนา
เดียวกับเธอ หรื อเป็ นคนเชื้ อชาติอื่นก็ตาม ให้โอกาสบุคลากร ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม เป็ นผูส้ ร้าง
แรงกระตุน้ ได้ดี เป็ นคนที่ทางานฉับไว เป็ นคนให้ความสาคัญกับเวลา ผูบ้ ริ หารสตรี ทราบว่าจะสร้าง
แรงกระตุน้ นักเรี ยน ส่ งเสริ มนักเรี ยนอย่างไรให้สามารถเอาตัวรอดในโลกได้ ต้องมีทกั ษะทางสังคม
ซึ่งเพศหญิงจะได้ดีกว่าเพศชาย ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่มีความรอบรู ้ มีความคิดมากมาย ไม่หยุดนิ่ ง
ที่จะพัฒนาโรงเรี ยน เธอเดินทางไปดูงานบริ หารการศึกษาที่ต่างประเทศ”
คุณลักษณะด้านสังคมในมุมมองของผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารของเรา
ใจดี ใส่ ใจดูแลนักเรี ยนเหมือนแม่ดูแลลูกๆ เพศหญิงมีความเป็ นแม่จึงดูแลเอาใจใส่ ท้ งั นักเรี ยนและ
บุคลากร เธอปฏิบตั ิต่อบุคลากรเหมือนพี่นอ้ งโดยเฉพาะหลังเลิกงาน เธอเป็ นเพื่อนที่ดี เธอเปิ ดประตู
ห้องทางานต้อนรับบุคลากรและนักเรี ยนเข้าไปปรึ กษาได้ตลอดเวลา เธอมีทกั ษะการสื่ อสาร เข้าถึง
บุคลากร ชุ มชน ทาให้ได้รับความร่ วมมือจากชุ มชนเสมอ เช่ น นักเรี ยนบางคนยากจนไม่มีอุปกรณ์
การเรี ยน หากรองบประมาณของรัฐต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารของเราจึงเจรจาขอบริ จาคจาก
ชุ มชน ชุ มชนให้ความช่ วยเหลื อเป็ นอย่างดี ทาให้นักเรี ยนของเราที่ขาดแคลนมี อุปกรณ์ การเรี ยน
เหมือนนักเรี ยนคนอื่นๆ”
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บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 3
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 3 เมื่อวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
วันที่ผวู ้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี น้ นั ผูว้ ิจยั ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารก่อน
เมื่อผูบ้ ริ หารมาถึง ผูบ้ ริ หารสตรี ทกั ทายผูช้ ่วยอย่างความเป็ นกันเอง อบอุ่น เมื่อการสัมภาษณ์เสร็ จสิ้ น
แล้ว ผูบ้ ริ หารยังอนุ ญาตให้ผูช้ ่ วยพาผูว้ ิจยั ชมเมื อง ผูบ้ ริ หารทักทายบุคลากรด้วยความสนิ ทสนม
ขณะที่ทาการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารรู ้สึก เป็ นกันเองและอบอุ่น ทาให้การสัมภาษณ์ประสบความสาเร็ จ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่มีความมัน่ ใจในตนเอง เห็นได้จากการตอบคาถามชัดเจน ไม่หยุดเป็ นช่วงๆ น้ าเสี ยง
แสดงความมัน่ ใจและเปิ ดเผย ผูบ้ ริ หารสตรี แจ้งให้ทราบว่า ผูบ้ ริ หารไม่สามารถพาชมโรงเรี ยนได้แต่
จะให้ผชู ้ ่ วยพาชมเนื่ องจากติดภารกิจ แม้วา่ ภาระงานจะมากเพียงใด ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั จัดสรรเวลาให้
ผูว้ จิ ยั ได้สัมภาษณ์โดยไม่แสดงอาการหงุดหงิดขณะที่สัมภาษณ์ถึงแม้จะใช้เวลานานก็ตาม
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Triats)
ผูบ้ ริ หารสตรี ตอบคาถามสัมภาษณ์ดว้ ยความฉลาด รอบรู ้ ทั้งเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาและ
ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อาเซี ย น และยินดี ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ น ขณะที่ พู ดคุ ย กันเรื่ องการเดิ น ทางดู ง าน
ต่างประเทศ ผูบ้ ริ หารบอกว่า ผูบ้ ริ หารเดินทางมาดูงานด้านบริ หารสถานศึกษายังประเทศไทย และ
ประเทศอื่นๆ ในเอเซี ยเพื่อนาแนวทางการบริ หารสถานศึกษาเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับบริ บท
ของสถานศึกษาและในบริ บทอาเซี ยน ยินดีที่จะเปิ ดรับสิ่ งใหม่
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3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ใส่ ใจบุคลากร เขาเป็ นผูท้ ี่เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็ นมิตรแม้วา่ ผูว้ ิจยั จะ
เป็ นคนต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม ให้เกียรติผวู ้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นแขก และให้เกียรติผชู ้ ่วย
ของตนเอง เมื่ อ เดิ น เข้า มาในห้ อ งที่ ใ ช้สั ม ภาษณ์ ผู บ้ ริ ห ารสตรี ท ัก ทายผู ว้ ิ จ ัย เหมื อ นรู ้ จ ัก กัน มา
พอสมควร และทักทายผูช้ ่ วยอย่างเป็ นกันเองแม้ว่าผูช้ ่ วยนับถื อต่างศาสนาก็ ตาม ทาให้ทราบว่า
ผูบ้ ริ หารมี ค วามเป็ นมิ ตร และยอมรั บ ในความหลากหลายทางด้า นเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม ผูบ้ ริ ห ารสามารถสื่ อสารโดยใช้ภาษาอัง กฤษที่ เป็ นภาษากลางของอาเซี ย นได้อย่า ง
คล่องแคล่ว และยังสามารถพูดภาษาอื่นที่เป็ นภาษาที่ใช้ในการสื่ อสารในกลุ่มประเทศอาเซี ยนได้อีก
ด้วย ขณะที่ สั ม ภาษณ์ มี ค วามเป็ นกันเอง ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั ใส่ ใ จผูท้ ี่ ผูบ้ ริ หารปฏิ สัม พันธ์ ด้วย เช่ น
ผูบ้ ริ หารให้ผชู ้ ่วยสองคนพาผูว้ ิจยั ไปรับประทานอาหารกลางวันและพาเที่ยวชมสถานที่สวยงามใน
เมืองก่อนกลับอีกด้วย
1.คุ ณลักษณะด้านบุ คลิ กลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ การมองโลกในแง่ ดี ความมัน่ ใจในตนเอง
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความสุ ภาพอ่อนโยน ความสุ ขมุ เยือกเย็น และความเป็ นกันเองไม่ถือตัว
2.คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความอดทน ความเข้าใจ ความกล้า
ความมุ่งมัน่ ความฉลาดรอบรู ้ การสนับสนุ นส่ งเสริ ม ความขยันขันแข็ง การรับฟั ง ความยุติธรรม
และการเปิ ดรับสิ่ งใหม่
3.คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ ความห่ วงใย การเอาใจใส่ การเข้าถึงได้
ง่าย การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพ มีความเป็ นมิตร การให้เกี ยรติการ ยอมรับในความหลากหลาย มี
น้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น และใจดีมีเมตตา
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การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารสตรี ของประเทศที่ 4
คุณลักษณะที่ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 4 ระบุว่าเป็ นคุณลักษณะเด่นของตนเอง คือ “ฉัน
คิดว่าคุณลักษณะเด่นของฉันคือ ความรับผิดชอบในการทางาน เป็ นคนที่มกั จะประนีประนอมซึ่งฉัน
คิดว่าผูห้ ญิงมักจะใช้การประนี ประนอมมากกว่า การเอาชนะ นอกจากนี้ ในสถานศึกษาเราผูน้ าไม่
ควรคิ ดว่า ความคิ ดของเราถู ก ต้องเสมอไป ควรมี ใ จเปิ ดกว้า งรั บ ความคิ ดของบุ ค ลากรอื่ น หาก
ความคิดของใครที่สามารถนาไปสู่ การปฏิ บตั ิที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรได้ เราควรนาไปปฏิบตั ิจะ
ทาให้เกิดความร่ วมมือจากบุคลากร
คุ ณลักษณะด้อยที่ ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 4 ตามที่ ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุ ว่า “การเป็ นคน
หงุ ดหงิ ดง่ายโดยเฉพาะถ้าผลงานไม่เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์
ของโรงเรี ยนฉันจะแสดงอาการไม่พอใจแต่ก็ไม่ถึงกับแสดงอาการโกรธหรื อตาหนิบุคลากรรุ นแรง”
คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 4 ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุวา่
“ฉันคิดว่าผูบ้ ริ หารทุกคนที่อยูใ่ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพมีความมัน่ ใจในตนเอง ถ้าไม่มีความมัน่ ใจ
ในตนเองก็ ค งไม่ ไ ด้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อไม่ ส ามารถนาพาองค์ก รให้ป ระสบความส าเร็ จได้เพราะ
ผูบ้ ริ หารที่ไม่มน่ั ใจในตนเองจะไม่สามารถตัดสิ นใจหรื อกล้าริ เริ่ มทาสิ่ งใหม่ๆ ฉันพูดคุยกับบุคลากร
ด้วยความสุ ภาพอ่อนโยนเพราะเชื่ อว่าคนเราต้องการฟั งคาอ่อนหวานนุ่มนวล” ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคน
ที่มองโลกในแง่ดี จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ฉันคิดว่าคนเราสามารถทาผิดพลาดได้ ความ
ผิดพลาดต่างๆเป็ นประสบการณ์หรื อบทเรี ยนที่เรานามาปรับปรุ งแก้ไขในการปฏิบตั ิงานในอนาคต”
คุ ณลักษณะที่สัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิงาน ผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “ฉันเชื่ อว่าหากเราเป็ นคน
อดทน เราจะฝ่ าอุป สรรคไปได้ การบริ หารการศึก ษามี อุปสรรคมากมายที่ผูบ้ ริ หารต้องใช้ความ
อดทน ทั้งต้องทุ่มเทในการทางาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก การทางานในตาแหน่งสู งต้องการ
การท างานที่ มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ต้อ งตื่ น ตัว ต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลง ยินดีเปิ ดใจรับฟั งข้อเสนอแนะของบุคลากร เขาจะได้รู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน
การรับฟั งไม่ใช่ว่าเราจะนาทุกอย่างมาปฏิบตั ิ เราเป็ นผูน้ าต้องพิจารณาอย่างชาญฉลาดว่าสิ่ งใดเป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยน”
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คุ ณ ลัก ษณะด้า นสั ง คม ผู บ้ ริ ห ารระบุ ว่า “ฉัน คิ ด ว่ า การมี สั ม พัน ธภาพที่ ดี จ ะท าให้ ก าร
ดาเนินงานเป็ นไปได้ หากเราดีกบั บุคลากร ใส่ ใจ ห่วงใยเขา เขาจะให้ความร่ วมมือในการทางาน เมื่อ
มีใครเจ็บป่ วยฉันจะถามเขาว่าเป็ นอะไร ต้องการให้ช่วยอะไรไหม นอกเวลางานบางทีฉนั ก็ไปเดิ น
ซื้ อของกับพวกเขา หรื อรั บประทานอาหารเย็นร่ วมกันเหมื อนกับพี่น้อง ด้านชุ มชนฉันให้เกี ยรติ
ชุมชนโดยเชิ ญเขามาร่ วมงานที่โรงเรี ยนจัดเสมอ เมื่อโรงเรี ยนของความอนุ เคราะห์สิ่งใด ชุมชนยินดี
ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี”
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในบริ บทอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หาร
สตรี ใ นบริ บ ทอาเซี ย นต้อ งเป็ นคนที่ มี ค วามมั่น ใจในตนเอง มี ค วามอดทน เปิ ดใจยอมรั บ การ
เปลี่ ยนแปลง เมื่อเผชิ ญกับความยากลาบากต้องไม่ทอ้ แท้ มีความอดทน มีความละเอี ยดรอบคอบ
ต้องใส่ ใจผูอ้ ื่นโดยเฉพาะการที่เรามีบุคลากรที่มีความหลากหลาย”
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริ หารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 4
คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี คือ “ผูบ้ ริ หารของเราใจดี
มีเมตตา เข้าถึงได้ง่าย เมื่อมีปัญหาใดไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว เราสามารถเข้าพบ
ได้ทนั ที บางทีพวกเราก็โทรไปถามว่าผูบ้ ริ หารอยูท่ ี่ไหน เราเดินไปพบและพูดคุยกับเขาได้ทุกที เว้น
แต่เป็ นเรื่ องที่สาคัญที่ตอ้ งคุยในห้องพัก ผูบ้ ริ หารให้เกียรติพวกเราเสมอ ปฏิบตั ิต่อเราเหมือนพี่นอ้ ง
ไม่เคยแบ่งว่าเราเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและเขาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา บางครั้งพวกเราก็ไปเดิ นซื้ อของ
ด้วยกัน หรื อรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน”
คุ ณ ลัก ษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี จากมุ ม มองของรองผูบ้ ริ หาร “คุ ณ ลัก ษณะด้อ ยของ
ผูบ้ ริ หารเราคือ ผูบ้ ริ หารบางครั้งผูบ้ ริ หารพิจารณาเรื่ องบางเรื่ องอย่างละเอียดถี่ถว้ นมากเกินไปทาให้
งานล่าช้า”
คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนสุ ภาพอ่อนโยน
เป็ นคนอบอุ่นอาจเป็ นเพราะเขาดูแลพวกเราเหมือนเป็ นสมาชิ กในครอบครัว เป็ นแม่ที่ดูแลทุกข์สุข
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ของลูกๆ กับบุคลากรอาวุโส ผูบ้ ริ หารก็ปฏิ บตั ิตวั ให้เกียรติพวกเขา อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัวราว
กับว่าเป็ นญาติผใู ้ หญ่ของตนเอง”
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นมุ ม มองของรอง
ผูบ้ ริ หารสตรี “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนขยันขันแข็งในการปฏิบตั ิงาน มาถึงโรงเรี ยนแต่เช้าและกลับ
หลังคนอื่น เมื่อโรงเรี ยนจัดกิ จกรรมใดๆ ก็ตาม เขาจะคอยติดตามความก้าวหน้าโดยให้เรารายงาน
ทุกวันจนกระทัง่ ถึงวันงาน ถ้ามีอะไรไม่แน่ใจเราจะปรึ กษาเสมอโดยเฉพาะเรื่ องการเรี ยนการสอน
เขาจะให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดกาเรี ยนการสอน เขายังรับฟังพวกเรา ไม่ใช่เพียงแต่ส่ัง
ให้ทาตามแต่จะให้เราแสดงความคิ ดเห็ น และร่ วมกันตัดสิ นใจ แม้ว่างานบางอย่างจะไม่ประสบ
ความสาเร็ จ เขาจะไม่แสดงความผิดหวังแต่จะบอกให้เราพยายามใหม่ เขาเป็ นผูบ้ ริ หารที่ฉลาดรอบรู ้
ในด้านการบริ หารสถานศึกษา บริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
คุณลักษณะด้านสังคมของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี “ผูบ้ ริ หารของเรา
เป็ นคนใจดี มีเมตตา ใส่ ใจในทุกข์สุขของบุคลากร เขามักจะคอยถามไถ่ทุกข์สุข เขาเป็ นกันเองกับ
พวกเรา เวลาที่เลิกงานแล้วบางวันเขาจะเดินไปซื้ อของด้วย หรื อไม่ก็รับประทานอาหารร่ วมกันโดย
เชิญไปที่บา้ น”
คุ ณลัก ษณะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสตรี มี ใ นบริ บทอาเซี ย นในมุ มมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี
“ผูบ้ ริ หารสตรี ข องเรา พู ดภาษาอัง กฤษได้อย่า งคล่ อ งแคล่ ว เป็ นคนที่ ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง
ยอมรับคนชาติอื่น ศาสนาอื่น เป็ นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็ นชนชาติใด ในโรงเรี ยนของ
เรามีบุคลากรหลากหลายเชื้อชาติ และศาสนา”
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บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 4
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 4 เมื่อวันที่ 24 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 4 เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว ขณะที่พูดคุยกักบครู และนักเรี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี
พูดด้วยน้ าเสี ยงนุ่ มนวล สุ ภาพอ่อนโยน ทาให้ผูท้ ี่ได้ยินได้ฟังรู ้ สึกได้ว่าผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคนอบอุ่น
ขณะที่สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ตอบคาถามตรงประเด็น และด้วยน้ าเสี ยงที่มน่ั ใจและจริ งใจ หลังจาก
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่วยเสร็ จสิ้ น ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่พาชมโรงเรี ยนด้วยตนเอง
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ มัน่ ในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการ
เดิ นเยี่ยมชมโรงเรี ยนได้เห็นภาพการจัดกิ จกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน เช่น การแข่งขันการเล่านิ ทาน
ภาษาอังกฤษ การศึกษาดู งานของครู การแข่งขันงานวิชาการ ฯลฯ ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั ศึกษาดู งานการ
บริ ห ารของโรงเรี ย นอื่ น ๆ ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่า ผู บ้ ริ ห ารสตรี เ ป็ นผู ท้ ี่ เ ปิ ดรั บ สิ่ ง ใหม่ เรี ย นรู ้ อ ยู่เ สมอ
ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุ ว่า “การศึกษาดู งานในโรงเรี ยนอื่นๆทาให้ ได้รับความรู ้ มากมายและยังสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริ บทของโรงเรี ยนและยังแสดงถึงความเป็ นคนเฉลียวฉลาดอีกด้วย
3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
จากการสังเกตผูบ้ ริ หารสตรี ขณะที่สัมภาษณ์ พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่เข้าถึงได้ง่าย เมื่อง
บุคลากรต้องการพบ ยิม้ แย้มเมื่อได้พบผูว้ ิจยั แม้วา่ จะเป็ นการพบกันครั้งแรกก็ตาม สามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว และสามารถพูดภาษาอื่นในอาเซี ยนได้อีก แม้วา่ ผูว้ ิจยั จะนับถือศาสนาที่
ต่างจากผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั แสดงถึงความเป็ นมิตร ให้เกียรติผวู ้ จิ ยั อีกด้วย
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1. คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ ความมัน่ ใจ ความสุ ภาพอ่อนโยน การมอง
โลกในแง่ดี การประนี ประนอม ความอบอุ่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การไม่ถือตัวและ เป็ นกันเอง
และความจริ งใจ
2. คุ ณลักษณะด้านความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิ งาน ได้แก่ ความอดทน การทุ่มเทในการ
ทางาน ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การรับฟัง การเปิ ดใจ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขยัน ความฉลาดรอบรู ้ ความมุ่งมัน่ และการเปิ ดรับสิ่ งใหม่
3. คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ ความห่ วงใย การดูและเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความ
ใจดีมีเมตตา การเข้าถึงได้ง่าย การสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความเป็ นมิตร และการให้เกียรติ
การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารสตรี ของประเทศที่ 5
คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5 ผูบ้ ริ หารระบุคุณลักษณะเด่นของตนเองว่า
“ฉันเป็ นคนที่มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุ ปสรรค เชื่ อว่าปั ญหาทุ กอย่างมี ทางแก้เสมอ และอาจมี
บางอย่างมาช่วยให้เราประสบความสาเร็ จ การรักษาอารมณ์เป็ นเรื่ องที่สาคัญ ถ้าเราสามารถควบคุม
อารณ์ ตวั เองไม่ได้ ใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม สร้ างความรู ้ สึกที่ไม่ดี ผูบ้ ริ หารไม่ควรแสดงความรู ้สึก
โกรธ”
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5 ผูบ้ ริ หารระบุคุณลักษณะด้อยของตนเอง
ว่า “ตัวเองไม่ค่อยมีตน้ ทุนทางสังคมในพื้นที่ที่ตนทางานอยู่ ไม่ค่อยรู ้ จกั คนในชุ มชนเพราะย้ายมา
จากโรงเรี ยนอื่น”
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 5 จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สตรี เขาระบุว่า “ฉันมี ควมมัน่ ใจในตนเอง ไม่ใช่ ฉันเท่านั้นที่ มีความมัน่ ใจในตนเอง แต่ผูบ้ ริ หาร
หญิงทุกคนมีความมัน่ ใจในตนเองแต่มีมากและน้อยต่างกันไปตามบริ บท นอกจากนี้ ฉันคิดว่าการ
เป็ นคนซื่อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและผูอ้ ื่น และในหน้าที่เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการปฏิบตั ิงานซึ่ งผูห้ ญิงส่ วน
ใหญ่เป็ นคนซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ไม่เอาเปรี ยบองค์กรและผูอ้ ื่น ความเป็ นสตรี มีความอ่อนหวานทาให้เข้า
กับผูอ้ ื่นได้ดี”
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คุ ณลัก ษณะด้า นความสั มพันธ์ ก ับการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 5 จากการ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุ ว่า “ฉันทุ่มเทให้กบั การทางาน นิ เทศติ ดตามงานอย่า ง
สม่าเสมอ ปรับตัวให้เข้ากับบริ บทเพราะเป็ นผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนรัฐบาลย้ายไปประจาโรงเรี ยนต่างๆ
เราจึงต้องปรับตัวให้ได้ นอกจากนี้ เราต้องมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน งานต่างๆจึงสัมฤทธิ์ ผล เช่ น
ฉัน ตั้ง ใจที่ จ ะท าให้ผ ลการเรี ย นของนัก เรี ย นดี ข้ ึ น ผลคื อ ผลการเรี ย นของนัก เรี ย นดี ข้ ึ น ได้รั บ
ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานของรัฐ เราจึงต้องศึกษาปั ญหาและแก้ปัญหานั้นๆให้ลุล่วงไป ด้วยการ
วางแผน และลงมือปฏิบตั ิ ฉันจะอุทิศเวลาให้กบั การพัฒนาการศึกษาให้มากที่สุด แม้วา่ จะต้องดูแล
ครอบครั วไปด้วย เราต้องรั บ ฟั ง ปั ญ หาและความต้อ งการของเขาเพื่ อ สนองความต้องการและ
แก้ปัญหาได้ถูกต้อง”
คุณลักษณะด้านสังคม ผูบ้ ริ หารระบุวา่ “ฉันไม่ได้วางตัวเป็ นผูบ้ ริ หารที่ใครก็เข้าไม่ถึง ฉัน
ให้ความเป็ นกันเองกับบุคลากร แสดงความเอื้ ออาทรต่อเขา ปฏิ บตั ิต่อเขาในฐานะผูร้ ่ วมงานหรื อ
เหมือนคนในครอบครั วโดยไต่ถามทุกข์สุข เอาใจเขามาใส่ ใจเรา มีอะไรที่เราพอช่ วยเขาได้ก็ช่วย
พูดคุยกับเขาไม่ให้รู้สึกว่าจับผิด หรื อคอยแต่ตาหนิเขา เมื่อมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ ไม่ใช้อานาจใน
การบริ หารจัดการองค์กร”
คุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี มีในบริ บทอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “เราต้องเน้น
ความสามารถในการสื่ อสารของตนเอง ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อีกทั้งเราควรยอมรับในความ
หลากหลายเพราะมีผูค้ นข้ามประเทศมาทางาน เราต้องเปิ ดใจยอมรับพวกเขา ดูแลบุตรหลานเขา
เหมือนกับคนในเชื้อชาติของเรา”
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 5
คุ ณลักษณะเด่ นของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุ มมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี รองผูบ้ ริ หารกล่ าวว่า
“ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง และสามารถตัดสิ นใจในงานที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้อง พยายามทาให้ดีที่สุด และให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เน้นการมีส่วนร่ วมโดยประชุ มปรึ กษาหารื อ
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วม รับฟั งความคิดเห็นของทุกคนและพิจารณาเลือกความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรี ยน”
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คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี รองผูบ้ ริ หารกล่ าวว่า
“ผูบ้ ริ หารของเราบางครั้งโอนอ่อนผ่อนตามเมื่อบุคลากรบางคนเสนอความคิดจนผูบ้ ริ หารคล้อยตาม
ความคิดนั้นจนทาให้บุคลากรบางคนรู ้สึกว่าผูบ้ ริ หารไม่มีจุดยืน”
คุ ณ ลัก ษณะด้ า นบุ ค ลิ ก ลัก ษณะทั่ว ไปของผู ้บ ริ ห ารในมุ ม มองของรองผู ้บ ริ ห ารสตรี
“ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ทาให้ตดั สิ นใจอะไรได้รวดเร็ ว เธอเป็ นคนที่สุขุม
เยือกเย็น ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เธอสุ ภาพอ่อนโยนซึ่ งเป็ นคุณลักษณะสตรี ในชาติ
ของเรา นอกจากนี้ เธอยังเป็ นคนที่ ซื่อสัตย์สุจริ ตซึ่ งทาให้บุคลากรเชื่ อถือไว้วางใจ การปฏิ บตั ิงาน
โปร่ งใส ไม่มีการยักยอกเงินงบประมาณ”
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นมุ ม มองของรอง
ผูบ้ ริ ห ารสตรี “ผู บ้ ริ ห ารเป็ นคนที่ ฉ ลาดรอบรู ้ ท าให้ส ามารถบริ ห ารจัดการโรงเรี ย นได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตัดสิ นใจอะไรได้ถูกต้องว่องไว กล้าริ เริ่ มลงมือปฏิ บตั ิ ใส่ ใจในรายละเอียด มีความ
รอบคอบ เป็ นคนที่มีความอดทน เป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับจากบุคลากร มีความรับผิดชอบ เช่น เมื่อ
ตัดสิ นใจอะไรผิดพลาด หรื อเมื่อบุคลากรทางานผิดพลาด ในฐานะผูน้ าเขาจะเป็ นผูท้ ี่รับผิด ชอบ
เสมอ”
คุณลักษณะด้านสังคมของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผู ้บริ หารสตรี “ผูบ้ ริ หารเข้าร่ วม
กิจกรรมของชุมชนเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชุ มชน เมื่อโรงเรี ยนจัดกิจกรรมใด ขอความร่ วมมือจาก
ชุ มชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เช่น โรงเรี ยนขอบริ จาคเงินช่วยนักเรี ยนที่ยากจน เป็ นต้น
นอกจากความสัมพันธ์กบั ชุ มชน ผูบ้ ริ หารยังเป็ นผูท้ ี่ เป็ นมิ ตรกับทุ กคนไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรหรื อ
นักเรี ยน เมื่อมีปัญหาใดพวกเราสามารถเข้าไปปรึ กษาหารื อได้ตลอดเวลา”
คุ ณลัก ษณะผูน้ าของผูบ้ ริ ห ารสตรี มี ใ นบริ บทอาเซี ย นในมุ มมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี
“ผูบ้ ริ หารของเราสามารถพู ดภาษาอังกฤษได้พอสมควร เธอเคยเดิ นทางไปศึ กษาดู งานด้านการ
บริ หารสถานศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ทาให้ทราบความเป็ นไปของอาเซี ยน”
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บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 5
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 5 เมื่อวันที่ 10 เดือนสิ งหาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
เมื่อผูว้ ิจยั มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 5 ผูบ้ ริ หารให้การต้อนรับเป็ น
อย่างเป็ นกันเอง ผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวทักทายด้วยน้ าเสี ยงสุ ภาพอ่อนโยน รู ้สึกได้ถึงความเป็ นคนอบอุ่น
ไม่เคร่ งเครี ยด ระหว่างที่สัมภาษณ์มีครู เข้ามาแจ้งว่า สามีของครู คนหนึ่ งเสี ยชี วิต ผูบ้ ริ หารไต่ถามถึง
การช่วยเหลือครู คนนั้น รวมทั้งให้แจ้งเพื่อนครู ทราบและกาหนดวันที่จะไปร่ วมงานศพอย่างพร้อม
เพรี ยงกัน ครู อีกคนหนึ่งเข้ามาให้ลงนามรายรับ – รายจ่ายของการจัดกิจกรรมที่ผา่ นมา เพื่อปิ ดบัญชี
การใช้จ่ายของกิ จกรรมนั้น การลงนามในบัญชี ผูบ้ ริ หารให้ครู ช้ ี แจงรายละเอี ยด ผูบ้ ริ หารสตรี ได้
ชี้ แจงการเบิกจ่ายเงิ นของตนเองให้ครู ทราบ แสดงถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ต ผูบ้ ริ หารสตรี พูดคุยเรื่ อง
งานกับครู ท้ งั สองคนอย่างไม่ถือตัว ใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพ ขณะที่ทาการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตอบข้อคาถาม
ด้วยความมัน่ ใจ
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
จากการที่ ผู ้บ ริ ห ารสตรี ล งนามในบัญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยของกิ จ กรรมโดยให้ ค รู ช้ ี แจง
รายละเอียด แสดงว่าผูบ้ ริ หารเป็ นคนละเอียดรอบคอบ ขณะเดิ นเยี่ยมชมโรงเรี ยนพบว่า รางวัลบาง
รางวัลโรงเรี ยนได้รับขณะที่ผูบ้ ริ หารสตรี ดารงตาแหน่ ง เช่ น รางวัลการสอบระดับชาติในเกณฑ์ดี
และมีภาพที่ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมในการแข่งขันระดับชาติ ซึ่ งจากสิ่ งที่เห็นดังกล่าวทาให้ทราบถึงความ
มุ่งมัน่ ในการจัดการศึกษาของผูบ้ ริ หารสตรี
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3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
ขณะที่สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ครู คนหนึ่งเข้ามาให้ลงนามในเอกสารการเงิน และมีครู อีกคน
หนึ่งมาแจ้งว่าสามีของครู คนหนึ่งเสี ยชี วติ ผูบ้ ริ หารสตรี ให้ครู แจ้งครู คนอื่นๆ ทราบ เพื่อนัดหมายเข้า
ร่ วมงานศพ และให้รวบรวมเงิ นช่ วยงานศพด้วย ผูบ้ ริ หารสตรี ให้เข้าพบและพูดคุ ยธุ ระอย่างเป็ น
กันเอง ครู สามารถเข้าพบเพื่อแจ้งปั ญหาหรื อปรึ กษาหารื อได้ตลอดเวลา ความสามารถในด้านการ
สื่ อ สาร ผู ้บ ริ ห ารสตรี ส ามารถสื่ อ สารภาษาอัง กฤษได้ พ อสมควร นอกจากนี้ ในโรงเรี ย นยัง มี
ชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้แก่นกั เรี ยน
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ ความมัน่ ใจ ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและโปร่ งใส
ความอ่อนหวานนุ่มนวล การไม่ถือตัวและเป็ นกันเอง ความสุ ขุมเยือกเย็น ความสุ ภาพอ่อนโยน และ
การไว้วางใจได้
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความมุ่งมัน่ และทุ่มเท การรับฟัง
การเปิ ดใจ ความอดทน ไม่ย่อท้อ การควบคุมอารมณ์ได้ ความฉลาดรอบรู ้ ความกล้า การริ เริ่ ม และ
ความละเอียดรอบคอบ
3. คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ การเข้าถึงได้ง่าย การเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ การให้
เกียรติ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การยอมรับในความหลากหลาย และเป็ นมิตร
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การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารสตรีของประเทศที่ 6
คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 ผูบ้ ริ หารระบุคุณลักษณะเด่นของตนเองว่า
“ฉันคิดว่าการเป็ นคนที่มีความยุติธรรมยินดี รับฟังปั ญหานักเรี ยน บุคลากรและผูป้ กครอง หากเรามี
ความยุติธรรมจะทาให้บุคลากรศรัทธาในตัวเรา การรับฟั ง ปั ญหาจากเขาจะทาให้เราแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง หรื อสามารถสนองตอบความต้องการของเขาได้”
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 ผูบ้ ริ หารระบุคุณลักษณะด้อยของตนเอง
ว่า “ฉันคิดว่า ฉันเป็ นคนไม่ค่อยไว้วางใจใคร เมื่อฉันมอบหมายงานให้ใครฉันจะติดตามการทางาน
ของพวกเขาอย่างใกล้ชิดอาจทาให้บางคนรู ้สึกว่า เราคอยตรวจสอบตลอดเวลา ทาให้เขาทางานไม่
คล่องตัว”
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 6 จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุว่า “การที่ผูบ้ ริ หารสตรี จะได้รับการยอมรับจากบุคลากรหรื อสังคมได้ เขา
ต้องมีความมัน่ ใจในตนเอง การเป็ นผูน้ าที่ดีตอ้ งมีคุณลักษณะข้อนี้ ซ่ ึ งฉันก็เป็ นผูห้ ญิงที่มีความมัน่ ใจ
ในตนเองจึ ง ได้ รั บ คัด เลื อ กให้ เ ป็ นผู ้บ ริ หาร ถึ ง แม้ว่ า ฉั น จะมี ค วามมั่น ใจในตนเอง ฉั น รู ้ จ ัก
ประนี ประนอมโดยนาแนวคิดของบุคลากรมาปรับใช้ในการบริ หารงาน นอกจากนี้ ฉนั ยังเป็ นคนใจ
เย็นโดยเฉพาะเมื่อเราต้องทางานกับนักเรี ยนยุคใหม่ เช่ น นักเรี ยนทาผิด ฉันถามเขาว่าทาไมทาผิด
และให้เขาพิจารณาความผิดของตนเอง เวลาที่ฉนั มีปัญหาอะไรก็ตามฉันจะไม่ตื่นตระหนกแต่จะนิ่ ง
สงบเพื่อพิจารณาปั ญหาและหาทางแก้ นอกจากนี้ ฉันพบว่า การเป็ นคนซื่ อสัตย์ทาให้ฉนั ได้รับการ
ยอมรับจากผูอ้ ื่นโดยเฉพาะในโรงเรี ยนที่มีบุคลากรหลากหลายเชื้ อชาติ”
คุ ณลัก ษณะด้า นความสั ม พันธ์ ก ับ งานของผู บ้ ริ หารสตรี ป ระเทศที่ 6 จากการสัมภาษณ์
ผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุว่า “เราต้องมีความกระตือรื อร้ นในการทางาน มีความยุติธรรมต่อ
บุคลากรจึงทาให้บุคลากรยอมรับเราในฐานะผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อนามาพิจารณา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นคนวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่คงเส้นคงวา
ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นอกจากการรับฟั งครู และบุคลากรแล้ว ฉันยังให้นกั เรี ยนเข้าพบเพื่อปรึ กษา
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ปั ญหาหรื อให้โอกาสพวกเขาบอกสิ่ งที่ตอ้ งการ เราต้องเข้าใจทั้งบุคลากรและนักเรี ยนในฐานะที่เรา
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา”
คุณลักษณะด้านสังคม ผูบ้ ริ หารระบุวา่ “ฉันเปิ ดห้องให้บุคลากรเข้ามาเสนอความคิดเห็นใน
การปฏิบตั ิงานได้ตลอดเวลา แม้แต่ที่บา้ นบางครั้งครู ก็แวะไปที่บา้ นเพื่อปรึ กษาเรื่ องงานหรื อบางที่ก็
เรื่ องส่ วนตัว การที่มีสตรี เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาจทาได้ดีกว่าชายเพราะทักษะในการเป็ นแม่
ด้านการดูแลเอาใจใส่ บุคลากรและนักเรี ยนซึ่ งผูบ้ ริ หารที่เป็ นสตรรี จะทาได้ดีกว่าผูบ้ ริ หารที่เป็ นบุรุษ
จะดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยน คอยถามสารทุกข์สุกดิบของนักเรี ยน บุคลากร ถามว่าเขามีอะไรให้ช่วยบ้าง
ทั้งยังต้องรู ้จกั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นอีกด้วย”
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี มีในบริ บทอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “ฉันติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอาเซี ยนและคิดว่าการเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนควร
มีลกั ษณะที่เปิ ดรับสิ่ งใหม่ เข้าใจบุคลากรและนักเรี ยนที่มีความหลากหลาย มีทกั ษะในการสื่ อสาร”
คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 6
คุ ณลักษณะเด่ นของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี รองผูบ้ ริ หารกล่ าวว่า
“พวกเรามี ค วามรู ้ สึกว่า ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นเสมื อนแม่มากกว่าเป็ นผูบ้ ริ หาร เธอจะดู ปัญหาว่า มี
อะไรบ้าง เธอให้การส่ งเสริ มสนับสนุนพวกเรา พยายามเข้าใจความต้องการของพวกเรา เธอเป็ นคน
ฉลาด งานใดที่ประสบความสาเร็ จเธอจะยกความดีให้พวกเรา พวกเราสามารถเสนอความคิดเห็นได้
เสมอ เธอยินดีรับฟั ง เธอมักจะถามเรื่ องการเรี ยนการสอนว่าเป็ นอย่างไร หากมีปัญหาอะไร เธอจะ
ให้คาแนะนา”
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หาหรสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “พวกเราไม่
เห็นว่าผูบ้ ริ หารของเรามีอะไรที่เป็ นคุณลักษณะด้อย”
คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร รองผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “ ผูบ้ ริ หารของ
เราเป็ นคนที่มีความมัน่ ใจในตนเอง แต่ไม่มากจนเกิ นไปจนกลายเป็ นคนหยิ่ง นอกจากนี้ เขายังเป็ น
คนที่มองโลกในแง่ดี คือมองว่าบุคลากรทุกคนมีศกั ยภาพเพียงแต่จะต้องรู ้ศกั ยภาพของบุคลากรแต่
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ละคน เมื่อมอบหมายงานต่างๆจะได้มอบหมายงานให้ตรงกับศักยภาพของพวกเขา ผูบ้ ริ หารยังเป็ น
คนที่ไม่ถือตัว เธอร่ วมรับประทานอาหารกับพวกเรา เธอมีลกั ษณะอบอุ่น เรามีความรู ้สึกเหมือนเธอ
เป็ นแม่ที่คอยดูแลพวกเราที่เป็ นลูก”
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นมุ ม มองของรอง
ผูบ้ ริ หารสตรี “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนฉลาด รอบรู ้ เธอวางแผนการทางานโดยที่เธอวางแผนสารอง
ไว้เผื่ อเสมอ เธอเป็ นคนที่ เ ข้า ใจบุ ค ลากรดี และยัง คอยส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น พวกเรา เช่ น เมื่ อเธอ
มอบหมายงานใดให้บุคลากรทา มิได้หมายความาว่า บุ คลากรจะทางานเหล่านั้นตามลาพัง การที่
เข้าใจบุคลากรอาจเป็ นเพราะว่า เธอยินดี รับฟั งข้อเสนอแนะต่างๆ ของพวกเขา เธอเป็ นคนมุ่งมัน่
ขยันขันแข็ง และกระตือรื อร้นในการทางาน เธอจะคอยเดินตรวจโรงเรี ยนเป็ นประจา หากพวกเรา
ไปที่ห้องทางานก็จะพบว่าเธอนัง่ ทางานตลอดเวลา หากเธอต้องการให้เราปรับปรุ งตรงไหนเธอจะ
พูดตรงๆ”
คุณลักษณะด้านสังคมของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี “ผูบ้ ริ หารของพวก
เราเป็ นคนที่ให้เกียรติผอู ้ ื่นเสมอ ไม่ต่อว่าพวกเราในที่ประชุม มีความเห็นอกเห็นใจพวกเรา เธอใจดี
พวกเรามี ปัญหาอะไรก็ จะเข้าไปพบเธอไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องงานหรื อส่ วนตัว เธอเป็ นคนที่ มีม นุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดี เข้าถึงชุมชนและบุคลากร เป็ นผูบ้ ริ หารที่พวกเราสามารถเข้าพบได้ทุกเมื่อ เธอคอยดูแล
เอาใจใส่ พวกเราและผูอ้ ื่น”
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี มีในบริ บทอาเซี ยนในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี “มี
ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นคนเปิ ดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง”

137

บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 6
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 6 เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
เมื่ อผูว้ ิจยั เข้า พบผูบ้ ริ หารสตรี ลัก ษณะของผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ ไม่ ถื อตัว เขาปฏิ บ ตั ิ ต่อ
บุคลากรด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน แม้แต่ผวู ้ จิ ยั ที่เป็ นคนชาติอื่น ผูบ้ ริ หารก็ให้การต้อนรับเป็ นอย่างดี
รู ้สึกได้ว่าผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคนอบอุ่นที่บุคลากร นักเรี ยนและครู สามารถไว้วางใจได้ ก่อนที่จะเริ่ ม
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี แนะนาผูช้ ่วย 2 คนที่ผวู ้ จิ ยั จะสัมภาษณ์หลังจากที่สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารเสร็ จแล้ว
ขณะที่สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารตอบคาถามด้วยความมัน่ ใจอย่างมากทาให้ผูว้ ิจยั ได้รับข้อมูลที่จาเป็ นต่อ
งานวิจยั
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคนที่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ
ผูบ้ ริ หารสตรี พาผูว้ ิจยั เยี่ย มชมโรงเรี ย นด้วยตนเอง ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่ มีค วามมุ่ง มัน่ ในการจัด
การศึกษาคุณลักษณะเหล่านี้ พบจากการให้ความสาคัญกับการจัดสรรการใช้งานอาคารโดยจัดให้มี
ห้องประกอบการเรี ยนการสอนไอทีเพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ทนั กับเทคโนโลยี ขยายเนื้ อที่สถานศึกษา
ออกไปอีก ระหว่างเดินชม ครู คนหนึ่ งเดินเข้ามาเพื่อปรึ กษาเรื่ องนักเรี ยนคนหนึ่ งมีปัญหาเรื่ องความ
ประพฤติ ผูบ้ ริ หารสตรี บอกครู ว่า หลังจากนี้ ประมาณครึ่ งชัว่ โมงให้ครู พานักเรี ยนไปพบผูบ้ ริ หาร
สตรี ที่ห้องพัก ผูบ้ ริ หารสตรี บอกผูว้ ิจยั ว่า เขาไม่ใ ช้วิธี รุนแรงกับนักเรี ยนแต่จะใช้วิธีการถามหา
สาเหตุและแก้ที่ตน้ เหตุ
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3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
ขณะที่ ผูบ้ ริ ห ารน าชมโรงเรี ย นด้วยตนเอง ผูว้ ิจ ัย ได้เ ยี่ย มชมการเรี ย นการสอน ครู แ ละ
นัก เรี ยนทัก ทายผูบ้ ริ หารอย่า งเป็ นกันเอง ผูบ้ ริ หารก็ ทกั ทายครู และนัก เรี ย นเช่ นกัน นัก เรี ย นใน
ห้องเรี ยนนั้นมีนกั เรี ยนชาติอื่นเรี ยนร่ วมด้วย จากการสังเกตผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนผูบ้ ริ หารสตรี
เป็ นมีความเป็ นมิตรกับทุกเชื้ อชาติ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั สามารถสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้
อย่างคลอ่งแคล่ว
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป ได้แก่ ความมัน่ ใจ การประนี ประนอม ความสุ ขุม
เยือกเย็น ความซื่ อสัตย์ การมองโลกในแง่ ดี การไม่ถือตัวและเป็ นกันเอง ความกระตือรื อร้ น การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความสุ ภาพอ่อนโยน
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ความกระตือรื อร้น ความยุติธรรม
การรับฟัง ความคงเส้นคงวา การเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ความฉลาดรอบรู ้ ความเข้าใจ และความมุ่งมัน่
3. คุณลักษณะด้านสังคม ได้แก่ การเข้าถึ งได้ง่าย การเอาใจใส่ การให้เกียรติ ความเห็นอก
เห็นใจ ความเป็ นมิตร และการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การสั มภาษณ์ ผ้ บู ริหารสตรีของประเทศที่ 7
คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ผูบ้ ริ หารระบุคุณลักษณะเด่นของตนเองว่า
“การที่มีความรู ้เหนือคนอื่นที่ทาให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจปั ญหาขององค์กรจึงจะแก้ปัญหาได้และทาให้การ
จัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นผูร้ อบรู ้ สามารถแนะนาครู และนักเรี ยนได้ ผูบ้ ริ หารเป็ น
ผูน้ าต้องรู ้จกั ตนเองจึงจะบริ หารจัดการโรงเรี ยนได้ เป็ นผูน้ าที่ดีตอ้ งเป็ นแบบอย่างที่ดี เปิ ดใจรับฟั ง
ผูอ้ ื่นอีกด้วย
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ผูบ้ ริ หารระบุคุณลักษณะด้อยของตนเอง
ว่า “ฉันเป็ นคนใจร้อน อยากได้อะไรต้องได้”
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คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุ ว่า “ฉันเป็ นคนมองโลกในแง่ดี คิดเสมอว่า เราผิดพลาดในวันนี้ แต่ยงั มีวนั
พรุ่ งนี้ เราต้องมัน่ ใจในตนเอง ต้องมีความจริ งใจ โปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต จึงทาให้ผูต้ ามเข้าใจ เกิ ด
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ต้องไม่ถือตัว ยกตัวเองอยูส่ ู งกว่าคนอื่น”
คุ ณลัก ษณะด้า นความสั มพันธ์ ก ับการปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 จากการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ระบุวา่ “การทาสิ่ งใดต้องมีอุปสรรคทั้งสิ้ น เราต้องถากถาง ไม่
ย่อท้อ ถ้าเราไม่กา้ ว ไม่ยืนแล้วใครจะก้าว จะยืนให้ ถ้าคิดจะทาอะไรต้องเดินหน้า ต้องพยายาม เรา
เป็ นสตรี ตอ้ งทาให้สังคมยอมรับ ตอนแรกโรงเรี ยนมีอาคารเพียงหลังเดียว นักเรี ยนต้องเรี ยนสอง
รอบ (เช้า-บ่าย) ฉันยื่นคาร้ องของบประมาณสร้ างอาคารเรี ยนหลังใหม่ เมื่ อ 10 ปี ที่แล้วมีนกั เรี ยน
400 คน ปั จจุบนั มีนกั เรี ยนจานวน 1,600 คน ห้องสมุดเช่นกัน เดิมโรงเรี ยนไม่มีห้องสมุด ฉันยื่นคา
ร้องไปยังภรรยาผูน้ าประเทศจึงได้ห้องสมุด ผูห้ ญิงเป็ นผูบ้ ริ หารต้องเก่ง ต้องมีความรอบรู ้ ต้องรู ้จกั
ตนเอง อ่อนด้านไหนต้องบารุ งด้านนั้น ผูห้ ญิงใส่ ใจในรายละเอียดมากกว่าชาย ฉันปฏิบตั ิต่อครู เสมอ
ต้นเสมอปลาย ต้องยุติธรรม ผูห้ ญิงมีความเป็ นระเบียบ บุคลากรจึงศรัทธาในตัวผูน้ า เรายังต้องมี
ความอดทนจึงจะประสบความสาเร็ จ”
คุณลักษณะด้านสังคม ผูบ้ ริ หาสตรี รระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารต้องมีความเห็นอกเห็นใจ เอาใจเขามา
ใส่ ใจเรา มีมนุ ษยธรรม ใจดี มีเมตตาโดยการช่ วยเหลื อบุคลากรและนักเรี ยน เช่ น ครู สามีเสี ยชี วิต
นักเรี ยนประสบอัคคี ภยั ทางโรงเรี ยนระดมเงิ นตั้งแต่ผูบ้ ริ หารไปจนถึ งนักเรี ยนเพื่อช่ วยพวกเขา
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารต้องให้เกียรติผอู ้ ื่น ยกย่องเขาโดยไม่คิดว่าตนเองสู งกว่าคนอื่น ความสัมพันธ์กบั
ชุมชน โรงเรี ยนมีอะไรจะแจ้งให้ชุมชนทราบเสมอ ทาให้เมื่อมีปัญหาชุมชนยินดีช่วยเหลือ เช่น การ
ระดมเงิน ผูบ้ ริ หารต้องเสนอเรื่ องไปยังพ่อเมือง ผูบ้ ริ หารเป็ นผูบ้ ริ จาคก่อน นักเรี ยนก็ร่วมบริ จาคด้วย
เมื่อชุมชนเห็นว่าเราบริ จาคก่อน เขาก็จะร่ วมบริ จาคด้วย”
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี มีในบริ บทอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องมี
ความรอบรู ้ ต้องใจกว้าง เป็ นคนเก่ง พูดได้หลายภาษาและต้อง เข้ากับผูอ้ ื่นได้ง่าย นอกจากนี้ เราต้อง

140

มีความยุติธรรม ปฏิ บตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกันไม่ว่าเขาจะเป็ นคนชาติใด ศาสนาใด
หรื อมีวฒั นธรรมต่างจากเราอย่างไร”

คุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารสตรีในมุมมองของผู้ช่วยหรื อรองผู้บริหารสตรีประเทศที่ 7
คุ ณลักษณะเด่ นของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุ มมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี รองผูบ้ ริ หารกล่ าวว่า
“ผูบ้ ริ หารของเรามีลกั ษณะเด่นคือ เป็ นคนที่มีความกล้าหาญ อ่อนหวาน ซื่ อตรง มีความรอบรู ้หลาย
ภาษา ไม่ลาเอียง หนักแน่น
คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารกล่าวว่า
“เป็ นคนใจร้อน ถ้าต้องการได้อะไร ต้องได้อย่างนั้นแต่ปัจจุบนั น้อยลงไป”
คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี คือ “
ผูบ้ ริ หารของพวกเราเคยเป็ นทหารมาก่อนดังนั้นเธอจึงเป็ นคนตรงไปตรงมา พูดอะไรไม่ออ้ มค้อม ซึ่
อสัตย์สุจริ ต พูดจริ งทาจริ ง สิ่ งใดที่เธอตั้งใจว่าจะทา เธอจะทา เธอมีความมัน่ ใจในตัวเองมาก เชื่ อว่า
ทุกอย่างเป็ นไปได้เพียงลงมือปฏิบตั ิ เป็ นคนไม่ถือตัว ไม่ยกตัวเองข่มคนอื่นในฐานะผูบ้ ริ หารที่จะ
นามาสู่ ความขัดแย้ง เป็ นคนที่ดูเหมือนจะเป็ นคนแข็งกระด้างแต่ที่จริ งเธอสุ ภาพอ่อนโยน อบอุ่น ทา
ให้พวกเราเชื่อมัน่ ในตัวผูบ้ ริ หารของเรา”
คุ ณ ลัก ษณะด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การปฏิ บ ัติ ง านของผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นมุ ม มองของรอง
ผูบ้ ริ หารสตรี คือ “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่มีความฉลาดรอบรู ้ท้ งั ด้านการบริ หารการศึกษา พูดได้
หลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาบางภาษาที่ใช้ในอาเซี ยน มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงาน เช่น
การสร้ างรั้วโรงเรี ยน ถ้าปี นี้ ต้ งั ใจว่าจะสร้ างในส่ วนใด เธอจะทาให้ได้ ปี หน้าจะสร้ างในส่ วนไหน
วางแผนและต้องท าให้ไ ด้ หรื อการสร้ างห้องสมุดโดยขอบริ จาคจากภรรยาผูน้ าประเทศ ฝึ กฝน
นักเรี ยนเข้าแข่งโครงการชี ววิทยาจนชนะได้รางวัล 400 ดอลลาร์ สหรัฐ และส่ งเข้าแข่งขันโต้วาที
หุ่ นยนต์ ความมุ่งมัน่ ของเธอทาให้โรงเรี ยนเจริ ญก้าวหน้า และความเป็ นคนกล้าคิ ด กล้าทา กล้า
ตัดสิ นใจ ทาให้จากนักเรี ยน 400 คนในปี ค.ศ.2007 ปั จจุบนั มีนกั เรี ยน 1,600 คน อาคารจาก 1 หลัง
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ปั จจุ บ นั มี ม ากกว่า ผูบ้ ริ ห ารของเราเป็ นผูห้ ญิ งจึ ง เน้นความเป็ นระเบี ย บวินัย ละเอี ย ดถี่ ถ้วน เจ้า
ระเบียบมากกว่าชาย ทาให้โรงเรี ยนมีความเป็ นระเบียบ ผูบ้ ริ หารเน้นให้เราปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ของครู อย่างเคร่ งครัดโดยที่เขาเป็ นต้นแบบ เธอเป็ นคนวางแผนบริ หารจัดการโรงเรี ยนแต่ก็ให้ครู มี
เสนอความคิดเห็นได้ ครู เชื่อมัน่ ในตัวเธอทาให้เกิดความสามัคคีในการทางาน ทางานร่ วมกันเป็ นทีม
โรงเรี ยนจึงเจริ ญก้าวหน้า เธอทาได้ดีกว่าผูบ้ ริ หารคนก่อนที่เป็ นชายเสี ยอีก”
คุณลักษณะด้านสังคมของผูบ้ ริ หารสตรี ในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี คือ “ผูบ้ ริ หารของ
เราเป็ นผูท้ ี่มีมนุ ษยสัมพันธ์ดีไม่วา่ จะเป็ นกับนักเรี ยน บุคลากร และชุ มชน ปี ใหม่ได้รับของขวัญจาก
นักเรี ยนจานวนมาก บุคลากรให้ควมเคารพ และผูบ้ ริ หารของเราก็ให้เกี ยรติครู ไม่แสดงตนว่าเป็ น
ผูบ้ ริ หาร ด้านชุมชนผูบ้ ริ หารสามารถเจรจาเสนอโครงการต่างๆ ได้รับความช่วยเหลืออย่างดี เช่น ขอ
บริ จาครั้ วโรงเรี ยนก็บริ จาคให้ ด้านผูป้ กครองเมื่ อเปิ ดภาคเรี ยนจะนัดประชุ มชี้ แจงให้ผูป้ กครอง
ทราบว่า โรงเรี ยนจะทาอะไรบ้างในปี นั้น ชุ มชนและผูป้ กครองเชื่ อในสิ่ งที่เขาพูด ผูบ้ ริ หารของเรา
เป็ นคนใจดี เห็นอกเห็นใจ เมื่อสามีครู เสี ยชี วิต นักเรี ยนไฟไหม้บา้ น เธอก็ระดมเงิ นช่ วยเหลือ หรื อ
นักเรี ยนขาดแคลนอะไรก็หาให้ไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์การเรี ยน หรื อเสื้ อผ้า นักเรี ยนบางคนผูป้ กครอง
เสี ยชี วิต ก็ระดมเงิ นช่วย เป็ นคนที่ถา้ พวกเรามีปัญหาสามารถเข้าพบเพื่อปรึ กษาหารื อได้ทนั ทีไม่ว่า
จะเป็ นเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว”
คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี มีในบริ บทอาเซี ยนในมุมมองของรองผูบ้ ริ หารสตรี คือ
“ผู ้บ ริ ห ารสามารถสื่ อ สารได้ห ลายภาษา เดิ น ทางไปต่ า งประเทศหลายประเทศ เข้า ใจความ
หลากหลายเชื้ อ ชาติ เขายอมรั บ คนชาติ อื่ น เป็ นคนที่ ติ ด ตามข่ า วสารตลอดเวลา กล้ า ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลง”
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บันทึกการสั งเกตคุณลักษณะผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศที่ 7
1. ข้ อมูลเกีย่ วกับสภาพและบุคคลทีส่ ั งเกต
สังเกตผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 7 เมื่อวันที่ 28 เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2559
2. ข้ อมูลจากการสั งเกต
1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits)
ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 ท่าทางเป็ นผูท้ ี่สุขุม มีความมัน่ ใจในตนเองสู ง แต่ไม่ถือตัว ก่อน
พบผูบ้ ริ หารสตรี เพื่อทาการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้พบกับรองผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารแนะนาว่าทั้ง 2 เป็ นรอง
ผูบ้ ริ หารที่ผวู ้ จิ ยั จะสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารตอบคาถามสัมภาษณ์ดว้ ยความมัน่ ใจ ชัดเจน
ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคนซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารเคยเป็ นทหารมา
ก่ อ น เป็ นผูท้ ี่ มี ล ัก ษณะอบอุ่ น ปกป้ องผู ใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชา ระหว่า งเดิ น เยี่ย มชมโรงเรี ย นพบกลุ่ ม
นักเรี ยนที่กาลังเดินทางกลับบ้าน พวกเขาทักทายผูบ้ ริ หารสตรี ดว้ ยความเคารพ
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task – related Traits)
เมื่อเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี พาเยี่ยมชมโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี ช้ ีให้ดูร้ ัวโรงเรี ยน
ที่ยงั สร้างไม่เสร็ จสมบูรณ์ ขอบริ จาคเงินในการสร้างรั้วนี้ จากชุ มชนและครู มาสร้างโดยกาหนดว่าปี
นี้ จะได้ส่วนใด และปี ถัดไปส่ วนใด อาคารเดิ มที่ คบั แคบเกิ นไป ต้องให้นักเรี ยนผลัดกันเรี ยนสอง
รอบ ผูบ้ ริ หารสตรี ช้ ี ให้ดูอาคารหลังใหม่ที่เขาของบประมาณมาสร้ าง จากนั้นพาชมห้องสมุดที่ขอ
งบประมาณมาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งของประเทศมาสร้ างจะเห็ นได้ว่าผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูท้ ี่มีความ
มุ่งมัน่ ในการจัดการศึกษาอีกทั้งเป็ นกล้าคิด กล้าทา ซึ่ งจะเห็นได้จากภายในห้องพักผูบ้ ริ หารมีรางวัล
ต่างๆ หลายรางวัลที่ได้จากการองค์กรภาครัฐ
3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits)
ขณะเยี่ยมชมโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี ได้พาชมโครงการต่างๆ ที่โรงเรี ยนจัดให้แก่นักเรี ยน
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว เช่น การเย็บผ้า มีจกั รเย็บผ้าอยูส่ องถึงสามคัน โรงเพาะเห็ด ร้าน
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สหกรณ์โรงเรี ยน นักเรี ยนที่มีปัญหาเรื่ องการเงินสามารถมาฝึ กอาชี พเพื่อเพิ่มรายได้ ผูบ้ ริ หารสตรี
สามารถสื่ อสารได้หลายภาษา ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษากลางในการสื่ อสารระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซี ยน ผูบ้ ริ หารสามารถสื่ อสารได้ การจัดทาโครงการเสริ มรายได้ให้นกั เรี ยนเป็ นการใส่ ใจห่วงใย
ผูอ้ ื่น เห็นอกเห็นใจในความลาบากของลูกศิษย์ และระหว่างที่ชมโรงเห็ ด และแปลงเกษตรพบกับ
นักเรี ยนมัธยมกลุ่มหนึ่ ง พวกเขาเข้ามาทักทายผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารทักทายนักเรี ยนกลุ่มนั้นเหมือนครู
กับลูกศิษย์ดว้ ยความเป็ นมิตร
1. คุ ณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไป การมองโลกในแง่ดี ความมัน่ ใจในตนเอง ความ
จริ งใจ ความโปร่ งใส ความซื่ อสัตย์สุจริ ต การไม่ถือตัว ความตรงไปตรงมา ความสุ ภาพอ่อนโยน
ความอบอุ่น และความสุ ขมุ เยือกเย็น
2. คุ ณลักษณะด้านความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิงาน ความไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมัน่ มีความ
ฉลาดรอบรู ้ ความยุติธ รรม มี ระเบี ย บวินัย ความอดทน การตระหนัก รู ้ ต นเอง การรั บฟั ง ความ
ละเอียดถี่ถว้ น และความกล้า
3. คุณลักษณะด้านสังคม ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ ความใจดีมีเมตตา การให้
เกียรติ การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความเห็นอกเห็นใจ ความเป็ นมิตร
ผลของการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี และผูช้ ่ วยหรื อรองผูบ้ ริ หารสตรี และบันทึ กการสังเกต
คุณลักษณะผูบ้ ริ หารสตรี มีดงั นี้
1. คุณลักษณะด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits) ได้แก่ ความมัน่ ใจใน
ตนเอง ความสุ ขุมเยือกเย็น ความจริ งใจ การกระตื อรื อร้ น การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่อมตนม เป็ น
กันเอง) ความอบอุ่ น ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจได้ การมองโลกในแง่ ดี การปรับเปลี่ ยนได้ไ ว ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ความสุ ภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา และการประนีประนอม
2. คุณลักษณะด้านความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน (Task –related Traits) ได้แก่ ความกล้า
ความฉลาดรอบรู ้ การสร้างแรงกระตุน้ ความมุ่งมัน่ (ทะเยอทะยาน) การรับฟั ง ความเข้มแข็งอดทน
การสนับสนุ น ความไม่ยอ่ ท้อและอดทน การตระหนักรู ้ตนเอง ความเข้าใจ ความขยันขันแข็ง ความ
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รับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าที่จะเปลี่ ยนแปลง การยอมรับความ
เปลี่ยนแปลง การทุ่มเทในการทางาน การเปิ ดรับสิ่ งใหม่ การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การควบคุม
อารมณ์ ความคงเส้นคงวา
3. คุณลักษณะด้านสังคม (Sociability Traits) ได้แก่ ความเห็ นอกเห็นใจ การสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การเข้าถึงได้ง่าย ความเป็ นมิตร ความเมตตา (ช่วยเหลือผูอ้ ื่น) การให้เกียรติและเคารพ
การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับในความหลากหลาย
สรุ ปผลคุณลักษณะที่ได้จากการสัมภาษณ์และบันทึกการสังเกตกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 ประเทศ
เมื่อจาแนกตามกรอบการวิจยั ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. คุ ณลักษณะผูน้ าด้ านบุ คลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนด้านบุคลิ กลักษณะทัว่ ไปที่ ได้จากการ
สั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ ความมั่น ใจในตนเอง ความสุ ขุ ม เยื อ กเย็ น ความจริ งใจ การ
กระตือรื อร้น การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่อมตน เป็ นกันเอง) ความอบอุ่น ความเชื่อมัน่ ไว้วางใจได้ การ
มองโลกในแง่ดี การปรับเปลี่ยนได้ไว ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความสุ ภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา
และการประนีประนอม ซึ่ งรายละเอียดจากการสัมภาษณ์มีดงั นี้
1.1 ความอบอุ่ น (Warm) ผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม
อาเซียนเป็ นผูท้ ี่ยมิ้ ง่ายทาให้ผทู ้ ี่พบเห็นรู ้สึกอบอุ่น น่าคบหา ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่พบเป็ นผูท้ ี่ยมิ้ แย้มแจ่มใสทาให้ผทู ้ ี่พบเห็นรู ้สึกอบอุ่น จากการสัมภาษณ์ที่
พบจากผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารสตรี จากประเทศต่างๆ กลุ่ มอาเซี ยนต่างระบุ ว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี ของพวกเรา
ปฏิบตั ิต่อบุคลากรเสมือนเป็ นพี่นอ้ งหรื อคนในครอบครัวของเรา ทาให้พวกเราปฏิบตั ิงานด้วยความ
อบอุ่น เมื่ อมี ปั ญหาด้านการปฏิ บ ตั ิงานหรื อเรื่ องครอบครั วพวกเรามัก จะเข้าไปปรึ ก ษาผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารก็ ยินดี ที่ จะให้ค าแนะนาแม้ว่า จะไม่ ใ ช่ เรื่ องการปฏิ บ ัติง านก็ ตาม” สอดคล้องกับ ผูช้ ่ ว ย
ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิตนเป็ นเหมือนเพื่อนและคนในครอบครัว ”
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารยังเปิ ดบ้านต้อนรับบุ คลากรตลอดเวลาโดยให้คาปรึ กษาทั้งเรื่ องงานและเรื่ อง
ส่ วนตัว เช่นเดียวกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารประเทศที่ 3 กล่าวว่า “แม้วา่ ผูบ้ ริ หารของเราจะเป็ นเจ้านายแต่มิได้
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หมายความว่า พวกเราจะคุ ยเรื่ องส่ วนตัวกับเขาไม่ได้ บุ คลากรทุ กคนสามารถพูดคุ ยปรึ กษาเรื่ อง
ต่างๆกับผูบ้ ริ หารได้ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตวั นอกเวลาปฏิบตั ิงานเหมือนเป็ นเพื่อนคนหนึ่ งของบุคลากร”
ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารของประเทศที่ 2 กล่าวเช่นเดียวกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารประเทศที่ 3 คือ “ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
พวกเราและผูบ้ ริ หารเดิ นทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยกัน ผูบ้ ริ หารแสดงความเป็ นกันเอง ร่ วม
รับประทานอาหารด้วย ในงานวันครู ผูบ้ ริ หารเองก็ปฏิ บตั ิตนเหมือนเป็ นครู คนหนึ่ ง” สอดคล้องกับ
ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 7 กล่าวว่า “การเป็ นผูน้ าต้องเปิ ดกว้าง ถ้าผู ้
ตามท าผิด พลาดผูน้ าจะให้ค าแนะนาเหมื อ นกับ ผูต้ ามเป็ นน้อ งหรื อ คนในครอบครั ว ” ซึ่ ง ผูช้ ่ ว ย
ผูบ้ ริ หารสตรี ผนู ้ ้ นั ให้สัมภาษณ์ว่า “ผูบ้ ริ หารของเรายินดีที่จะช่ วยเหลือบุคลากรไม่วา่ บุคลากรจะมี
ปั ญหาหรื อขาดแคลนสิ่ งใด และยังให้คาแนะนาเมื่ อทางานผิดพลาด เราปฏิ บตั ิ ตวั กับบุคลากรนั้น
เหมือนเป็ นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของเราเปรี ยบเสมือนญาติทาให้บุคลากรรู ้สึกอบอุ่นเหมือน
เป็ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
1.2 การแสดงออกอย่ า งเหมาะสม (assertiveness) ผู ้บ ริ หารสตรี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
การแสดงออกอย่างเปิ ดเผยหรื อการแสดงออกอย่างเหมาะสม (assertiveness) คือ
การแสดงออกด้วยคาพูด กิ ริยาอาการ ความคิดเห็นต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยไม่ปิดบัง หรื ออ้อมค้อม
ด้วยความสุ ภาพ ตรงไปตรงมา จริ งใจ ไม่กา้ วร้าว เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 4 ระบุว่า “การ
แสดงออกอย่างเหมาะสมเป็ นคุณลักษณะหนึ่ งของผูบ้ ริ หารสตรี ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่
แสดงความคิดเห็นของตนเองที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรด้วยความสุ ภาพ และเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็ นของตนเองด้วย คุ ณลักษณะนี้ เป็ นคุณลักษณะสาคัญที่ผูบ้ ริ หารสตรี ในอาเซี ยน”
สตรี ในวัฒนธรรมอาเซียนมักเป็ นผูต้ ามมากกว่าผูน้ า เนื่องจากสังคมอาเซียนเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่
ผูช้ ายเป็ นใหญ่ทาให้สตรี ส่วนใหญ่อาเซี ยนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแต่จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สตรี ในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็ นผูท้ ี่กล้าแสดงออกอย่างเปิ ดเผยและเหมาะสมเช่นผูบ้ ริ หารสตรี ใน
ประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ฉันให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการบริ หารงาน จากนั้นฉันก็แสดงความ
คิ ดเห็ น ต่ อ โครงการหรื อ งานนั้นๆอย่า งนุ่ ม นวลโดยให้เ หตุ ผ ลประกอบว่า ควรปฏิ บ ตั ิ ห รื อ ไม่ ”
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สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 ที่เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความคิดเห็นโดย
การตั้งที มบริ หารงาน และให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อที มโดยไม่ใช้อานาจความเป็ นผูน้ า
สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 “ฉันนาเสนอแผนงานต่างๆด้วยอย่างตรงไปตรงมาทาให้
บุ ค ลากรยอมรั บ ในแผนงานนั้นๆ และปฏิ บ ตั ิ ตามด้วยความเต็ม ใจอย่า งสุ ดความสามารถท าให้
บุคลากรศรัทธา เชื่อมัน่ ในตัวฉัน” สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ที่กล่าวยืนยันว่า
“ผูอ้ านวยการของเราเป็ นผูท้ ี่บุคลากรเชื่อมัน่ ในสิ่ งที่เขาพูด และยินดีให้ความร่ วมมือเพราะเขาพูดสิ่ ง
ใดปฏิบตั ิตามที่พูดเสมอ” การแสดงออกอย่างเหมาะสมประกอบไปด้วย ความมั่นใจในตนเอง (Self
– confidence) ผู ้บ ริ ห ารสตรี ต้อ งเป็ นผู ้ที่ แ สดงออกทางค าพู ด กิ ริ ย าท่ า ทางด้ว ยความมั่น ใจจึ ง
ก่ อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ สอดคล้องกับการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานใน
ประเทศทั้ง 7 ประเทศที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างตอบเช่นเดียวกันว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมีความมัน่ ใจใน
ตนเอง” เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 กล่าวว่า “การจะเป็ นผูบ้ ริ หารได้ก็ตอ้ งมีความมัน่ ใจใน
ตนเอง สตรี ในประเทศของฉันมีความมัน่ ใจในตนเองโดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่” เช่นเดี ยวกับผูบ้ ริ หาร
สตรี ในประเทศที่ 3 กล่าวว่า สตรี ในประเทศของเขามีมน่ั ใจมาตั้งแต่เด็กซึ่ งจะเห็นได้ต้ งั แต่เขาเรี ยน
ชั้นประถม เขากล่าวอีกกว่า “ความมัน่ ใจเป็ นการแสดงให้เห็ นว่าเราเป็ นใคร ผูบ้ ริ หารต้องมีความ
มัน่ ใจในการตัดสิ นใจ เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลาบาก” สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผชู ้ ่วยของเขา
ที่กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเขามีมน่ั ใจในตนเองในการบริ หารงาน” ในขณะที่ผชู ้ ่ วยผูบ้ ริ หารสตรี ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 5 ระบุว่า “ผูบ้ ริ หารของเรามีความมัน่ ใจในตนเอง สามารถ
ตัดสิ นใจในงานที่รับผิดชอบ และพยายามทาให้ดีที่สุด” ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาในประเทศที่ 7
เป็ นผูท้ ี่มีความมัน่ ใจในตนเองเช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารประเทศอื่นๆ เขากล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี
ต้องแสดงให้ผอู ้ ื่นเป็ นว่า สตรี ก็ทาได้อย่างชาย” เป็ นการแสดงให้ผอู ้ ื่นเห็นว่า สตรี ก็มีความมัน่ ใจใน
ตนเองเช่นกันจึงทาให้ผอู ้ ื่น หรื อบุคลากรเกิดความเชื่อมัน่ หรื อความไว้วางใจ
1.3 ความสุ ขุมเยือกเย็นหรื อมีความใจเย็น (calm and cool) การบริ หารสถานศึกษาเมื่อมีการ
เปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที่ทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษามีโอกาสได้พบกับบุคลากรต่าง
เชื้ อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่ งต้องเผชิ ญกับ
การปฏิ บตั ิงานร่ วมกับบุคลากรที่มีความหลากหลายทาให้ผูบ้ ริ หารรู ้ สึกเครี ยด ถ้าไม่สุขุมเยือกเย็น
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เพียงพอจะก่ อให้เกิ ดผลเสี ยต่อองค์กรและตนเอง จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5
กล่าวว่า “เราต้องใจเย็นเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มีอยูใ่ ห้ลุล่วง ในฐานะผูบ้ ริ หารต้องแสดงให้นกั เรี ยนและ
บุคลากรเห็ นว่าเราใจเย็นทาให้บุคคลเหล่ านั้นเชื่ อมัน่ ในตัวเรา” สอดคล้องกับผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารของ
ประเทศที่ 5 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนใจเย็น ไม่เสี ยงดัง หรื อพูดว่าใครด้วยถ้อยคารุ นแรงจน
ทาให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่พอใจ” นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 6 กล่ าวว่า “การที่ อยู่กบั
นักเรี ยนยุคใหม่ ผูบ้ ริ หารต้องใจเย็นที่จะเข้าใจพฤติกรรมของพวกเขา การใช้อารมณ์กบั พวกเขาจะ
ทาให้พวกเขาไม่เชื่ อมัน่ ในตัวผูบ้ ริ หาร” เช่ นเดี ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานใน
ประเทศที่ 1 ระบุวา่ “การที่จะได้รับความไว้วางใจจากผูอ้ ื่น ผูบ้ ริ หารต้องสุ ขุมเยือกเย็นเพราะความ
สุ ขุมเยือกเย็นเป็ นการลดสถานการณ์ที่ตึงเครี ยดให้ผอ่ นคลายได้ และไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น” เขายังเล่าว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี ผหู ้ นึ่ งขณะที่กาลังเกิดแผ่นดินไหว ผูบ้ ริ หารผูน้ ้ นั ไม่แสดงอาการ
ตกใจกลัว ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจึงเชื่ อมัน่ ในตัวเขา แต่หากขณะที่เกิดแผ่นดินไหวผูบ้ ริ หารสตรี ผนู ้ ้ นั ตื่น
ตระหนกจะทาให้บุคลากรปฏิ บตั ิ งานไม่ได้ และส่ งผลเสี ยต่อองค์กร” เช่ นเดี ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี
ประเทศที่ 4 ที่ให้คาตอบคล้ายกับประเทศที่ 1 คือ “ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขุม” ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร
ในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเรามี ความสุ ขุมเยือกเย็น ไม่แสดงอาการตื่ นตระหนกหรื อ
หวาดกลัวซึ่ งการมีความสุ ขุมเยือกเย็นทาให้บุคลากรไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ และสามารถผ่าน
วิกฤตนั้นไปได้”
1.4 ความไว้ วางใจ (trustworthiness) การบริ หารงานในบริ บทอาเซี ยนหรื อบริ บทอื่นๆ ไม่
มีผบู ้ ริ หารผูใ้ ดที่สามารถปฏิบตั ิงานให้ลุล่วงไปได้โดยลาพัง การบริ หารจัดการสถานศึกษาต้องอาศัย
ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ง ความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรและผู ้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งโดยเฉพาะสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายอย่างอาเซี ยน การจะได้รับความร่ วมมือด้วยนั้นผูบ้ ริ หารต้องทาให้พวกเขาไว้วางใจในตัว
ผูบ้ ริ หารได้ หากได้รับความเชื่ อมัน่ จากเพื่อนร่ วมงานและผูท้ ี่เขามีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย จะทาให้องค์กร
ดารงอยู่และประสบความสาเร็ จเพราะการทางานต้องอาศัยพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ผูบ้ ริ หารต้องพึ่งพา
บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “การที่จะได้รับความไว้วางใจจากบุคลากร ผูบ้ ริ หารต้องรู ้จกั จุด
ด้อ ยและจุ ด เด่ น ของบุ ค ลากร ใช้ จุ ด เด่ น ของบุ ค ลากรเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น ”
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เช่นเดียวกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งในประเทศที่ 4 ระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารสตรี ของเขามี
ความไว้วางใจบุคลกร บุคลากรจึงไว้วางใจเธอ” สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 7
กล่าวว่า “ผูอ้ านวยการของเราได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรและบุคคลอื่น เนื่องจากผูบ้ ริ หารสตรี
ของเขาเป็ นคนพูดจริ งทาจริ ง บุคลากรจึงเชื่ อมัน่ ในตัวเขา ผูบ้ ริ หารของเราจึงได้รับความร่ วมมือจาก
ชุ ม ชนเมื่ อขอบริ จาคหรื อจัดกิ จกรรมต่ า งๆอี ก ทั้งบุ ค ลากรก็ ใ ห้ค วามร่ วมมื อเพราะเชื่ อมัน่ ในตัว
ผูบ้ ริ หาร” ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “การสร้างความเชื่ อมัน่ เป็ นสิ่ งจาเป็ น การ
ทาให้บุ คลากรไว้วางใจในตัวผูบ้ ริ หารนั้น เราต้องใช้ค วามพยายามอย่างมากแต่หากได้รับความ
ไว้วางใจแล้ว บุคลากรจะปฏิ บตั ิงานด้วยความยินดี และทุ่มเทให้งานนั้นๆ จนประสบความสาเร็ จ
นอกจากบุคลากรแล้วเขายังได้รับความเชื่อมัน่ จากชุมชนและผูป้ กครองในการช่วยเหลือกิจการต่างๆ
ของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี”
คุณลักษณะที่ทาให้บุคลากรเชื่ อมัน่ ในตัวผูบ้ ริ หารได้น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(honest/integrity) ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห ารสตรี ข องสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
ประเทศที่ 6 ระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต” ผูบ้ ริ หารเล่าให้ฟังว่า “บุคลากรคนหนึ่งมา
ทางานสายและลงชื่ อไม่ตรงเวลา เขานาสมุดลงชื่ อมาให้เขาเซ็นรับรอง แต่ผูบ้ ริ หารไม่ยอมเซ็นชื่ อ
ผูบ้ ริ หารให้เหตุผลว่า หากฉันลงชื่อรับรอง บุคลากรอื่นก็จะปฏิบตั ิตาม” แสดงให้เห็นว่า “หากฉันลง
ชื่ อ รั บ รองบุ ค ลากรผู น้ ้ ัน ฉัน จะไม่ ส ามารถควบคุ ม บุ ค ลากรให้อ ยู่ใ นระเบี ย บวิ นัย ได้อี ก ต่ อ ไป
ผูบ้ ริ หารต้องมีความซื่ อสัตย์จึงทาให้บุคลากรเชื่ อมัน่ ” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5
กล่ าวว่า “การเป็ นผูท้ ี่ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและต่อหน้าที่ จะทาให้ปัญหาต่างๆ คลี่ คลาย
ผูร้ ่ วมงานรั บรู ้ ได้ว่า ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นคนซื่ อสัตย์ เสี ยสละ ไม่เอาเปรี ยบพวกเขา พวกเขาจึ งยินดี
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกาลัง” เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 7 กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้อง
มีความโปร่ งใส ผูน้ าคือต้นแบบ หากผูบ้ ริ หารซื่ อสัตย์ บุคลากรก็จะซื่ อสัตย์ นอกจากนี้ โรงเรี ยนยัง
ได้รับการสนับสนุ นจากชุ มชน เช่นการขอบริ จาคเงินในการสร้างรั้วโรงเรี ยน การขอบริ จาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรี ยนที่ประสบอัคคีภยั เป็ นต้น สิ่ งนี้ มาจากการที่ชุมชนเชื่อมัน่ ในตัวเรา” สอดคล้องกับ
ผูช้ ่วยของผูบ้ ริ หารผูน้ ้ นั กล่าวว่า “ผูอ้ านวยการของเราเป็ นคนซื่อตรง เราไว้วางใจในตัวผูบ้ ริ หารและ
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ตั้งใจปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ให้ลุล่วง ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 6 กล่าวว่า ผูน้ าสตรี ที่มีความ
ซื่ อตรงจะได้รับความเชื่อมัน่ จากบุคลากร
1.5 การปรั บ เปลี่ยนได้ ไ ว (resilience) ผูบ้ ริ หารสตรี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน คือ ผูท้ ี่ปรับเปลี่ยนได้ไวแม้เผชิญกับแรงกดดันจากการที่พบปะ
บุคคลที่มีความหลากหลายทั้งด้านบริ บททางสังคม ทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเชื้อชาติซ่ ึ งเป็ น
ผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มสมาชิ กอาเซี ยน การที่จะปรับเปลี่ยนได้ไวกับสถานการณ์ ต่างๆ ผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูท้ ี่
มองโลกในแง่ดีหรื อมีทศั นคติบวก
การบริ หารสถานศึกษาในบริ บทอาเซี ยนซึ่ งมีความหลากหลายด้านเชื้ อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และภาษาทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ปรับเปลี่ยนตนเองได้ไวเพราะพวกเขาอาจเผชิญ
เรื่ องที่ไม่คาดคิ ด เผชิ ญกับความกดดัน หรื อเหตุการณ์ วิกฤต ผูบ้ ริ หารสตรี สามารถปรับเปลี่ ยนไป
ตามสถานการณ์ เมื่ อเผชิ ญกับ ความล้ม เหลวก็ ต้อ งลุ ก ขึ้ นยื นได้อ ย่า งรวดเร็ ว จากการสั ม ภาษณ์
ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 “เมื่อรับตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารระยะแรกๆ ฉันเผชิญกับความกดดัน ครู
ไม่ค่อยมีจริ ยธรรม นักเรี ยนไม่มีอะไรที่โดดเด่น ครู ตดั สิ นใจปฏิบตั ิงานโดยไม่แจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบ
ฉันไม่ไ ด้ต่อต้านโดยทันที แต่ใ ช้วิธี การค่ อยๆปรั บเปลี่ ยนวิธี การปฏิ บตั ิ งานของตนเองให้เข้ากับ
องค์ก รใหม่ ที่ ไ ปอยู่ และค่ อ ยๆ ปรั บ เปลี่ ย นการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานของเรา” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 5 กล่าวว่า “การไปปฏิบตั ิงานในที่ใหม่
สิ่ งที่สาคัญคือ ผูบ้ ริ หารต้องปรับเปลี่ ยนตนเองให้เข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ วเพื่อการขับเคลื่ อน
องค์กรไปสู่ เป้ าหมาย การปรับเปลี่ยนตนเองได้ไวเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญในการบริ หารชุมชนที่มี
ความหลากหลาย” ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายคนในกลุ่มประเทศอาเซี ยนต้องย้าย
ไปประจาตามโรงเรี ยนต่างๆ พวกเขาไม่ได้ประจาอยู่โรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึ่ งตลอดไป พวกเขา
สามารถปรั บ เปลี่ ย นตนเองให้ เ ข้า กับ บุ ค ลากร และชุ ม ชนได้อ ย่า งรวดเร็ ว จึ ง ท าให้ ไ ด้รั บ การ
สนับสนุ นทั้งจากบุคลากรและชุ มชนเป็ นอย่างดี การปรับเปลี่ ยนตนเองได้ไวมากจาก การมองโลก
ในแง่ ดี หรื อการมี ทศั นคติ บ วก (optimistic or positive attitude) การบริ หารงานในบริ บทอาเซี ย น
ต้องการผูบ้ ริ หารที่มองโลกในแง่ดี เชื่อว่าปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้เพราะการเปิ ดเสรี การค้าอาเซี ยนทา
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ให้มีผูค้ นหลากหลายเชื้ อชาติ ศาสนา ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรมเดิ นทางไปมาในประเทศกลุ่ ม
อาเซี ยน บางคนเคลื่ อนย้ายไปปฏิบตั ิงานในประเทศอื่นๆ เมื่อคนเหล่านั้นมาปฏิบตั ิงานร่ วมกันอาจ
เกิดความขัดแย้งกันได้ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่สร้างความปรองดองและต้องเชื่ อว่าบุคลากร นักเรี ยน ผู ้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อชุมชนจะให้การสนับสนุ นหรื ออยูร่ ่ วมกันอย่างสันติจึงจะทาให้สถานศึกษา
เจริ ญก้าวหน้า ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่ มองโลกในแง่ ดี เชื่ อว่าบุคลากรสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ในหลายประเทศระบุวา่ การมองโลกในแง่ดีช่วยทาให้ผบู ้ ริ หารเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และ
คิดเสมอว่าปั ญหาทุ กอย่างมีทางแก้ เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 4
กล่ า วว่า “ปั ญ หาต่ า งๆ มี ท างแก้เ พี ย งแต่ เ ราต้อ งมองโลกในแง่ ดี เ พื่ อ ท าให้ เ กิ ด ก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน” ในขณะที่ผูบ้ ริ หารของประเทศที่ 5 ระบุ ว่า “ฉันเชื่ อเสมอว่าปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้”
ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “การมองโลกในแง่ดีเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญ
คุณลักษณะหนึ่ งของผูบ้ ริ หารทาให้เราคิ ดบวก สามารถทางานร่ วมกันเป็ นที ม ทาให้เราเผชิ ญกับ
สถานการณ์ ที่ เลวร้ า ยได้ ผู บ้ ริ ห ารสามารถบริ หารบุ ค ลากรที่ มี ปั ญหาต่ า งๆได้ ครู และบุ ค ลากร
ปฏิบตั ิงานได้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นเพราะผูบ้ ริ หารเชื่ อว่า บุคลากรปฏิบตั ิงานนั้นๆได้ นอกจากนี้ การ
มองโลกในแง่ ดี หรื อการมี ท ศั นคติ บวก (positive attitude) ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นประเทศที่ 1 กล่ าวว่า
“การมีทศั นคติบวก คือ การที่เราต้องเชื่ อมัน่ ในตัวบุคลากรว่า ธรรมชาติของนมุนษย์สามารถพัฒนา
ได้ เป็ นการสร้างทัศนคติบวกให้เกิดในสถานศึกษาและทาให้บุคลากรเชื่ อมัน่ ในตนเอง ว่าพวกเขา
สามารถปฏิ บตั ิงานเหล่านั้นได้” ดังนั้นพวกเขาจะปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มที่งานจึงบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
1.6 การไม่ ถือตัว (modesty) คุณลักษณะเด่นประการหนึ่ งของชาวอาเซี ยนคือ การเป็ นคนที่
ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
เป็ นผูท้ ี่ ไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่ อมตน มีความสุ ภาพอ่อนโยน คุ ณลักษณะการไม่ถือตัว มี ความอ่อน
น้อมถ่อมตน และมีความสุ ภาพอ่อนโยนเป็ นคุณลักษณะเด่นในวัฒนธรรมอาเซี ยนในเฉพาะผูบ้ ริ หาร
สตรี

151

ผู ้บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ นผู ้ที่ ไ ม่ ถื อ ตั ว เข้ า กั บ บุ ค ลากร
หลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาในบริ บทอาเซี ยนได้ เป็ นผูท้ ี่ไม่ถือตัว กล่าวคือ เขา
เป็ นผูท้ ี่ไม่เย่อหยิ่ง คิดว่าตนเหนื อกว่าผูอ้ ื่น คือการวางตนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีกิริยามารยาทที่ดี
จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 2 กล่าวว่า “มีครู ที่เป็ นชาว
มุสลิมอยูค่ นหนึ่ ง ฉันให้ความเป็ นกันเอง ไม่แบ่งแยกว่าเขาเป็ นครู ที่นบั ถือศาสนาอื่น” หรื อผูบ้ ริ หาร
สตรี ในประเทศที่ 3 ผูบ้ ริ หารนับถื อศาสนาหนึ่ ง และบุคลากรนับถืออีกศาสนา ผูบ้ ริ หารให้ความ
สนิทสนม ปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นอย่างดี ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา เช่น ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารของเขานับถือศาสนา
คริ สต์ และเป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นชาวมุสลิม พวกเขาเป็ นเพื่อนกัน และเข้ากันได้เป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาในอาเซี ยนเป็ นผูท้ ี่อ่อนน้อมถ่อมตนซึ่ งเป็ นคุ ณลักษณะหนึ่ งที่ของผูค้ นในประเทศ
กลุ่มอาเซี ยนทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี ได้รับการยอมรับจากบุคลากรและชุ มชนที่มีความหลากหลายใน
บริ บทอาเซี ย น เช่ น การสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารในประเทศที่ 5 ผูบ้ ริ หารสตรี ผูน้ ้ นั กล่ า วว่า “การเป็ น
ผูบ้ ริ หารต้องมี ความอ่อนน้อมถ่ อมตน (humility)” สอดคล้องกับการสั มภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ของ
ประเทศที่ 1 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคลากรเพราะการอ่อนน้อมถ่อมตน
จะทาให้ได้รับ การยอมรั บจากบุ คลากรและผูท้ ี่ ฉันติ ดต่ อด้วยด้วย ด้านบุคลากรฉัน ให้ความเป็ น
กันเอง ไม่คิดว่าตนคื อผูบ้ งั คับบัญชาและบุ คลากร คื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา “เมื่ อปฏิ บตั ิ งานฉันไม่ใช่
อานาจกับบุคลากร ฉันแสดงให้บุคลากรเห็นว่าบุคลากรพวกเขาคือผูร้ ่ วมงาน เช่น การเชิ ญแม่บา้ น
มาร่ วมงานวันเกิ ดรองครู ใหญ่ที่ผูบ้ ริ หารสตรี เป็ นผูจ้ ดั ให้” ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 ยังยกย่อง
บุคลากรที่ มีผลงานโดยการชื่ นชมต่อหน้าผูอ้ ื่ น ไม่ถือผลงานของบุ คลากรเป็ นผลงานของตนเอง
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารของประเทศที่ 3 ยังกล่าวว่า “นอกจากการรับฟังผูอ้ ื่นแล้ว ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะกับผูป้ กครองเพื่อทาให้ผปู ้ กครองจะเกิ ดความไว้วางใจยินดีที่จะ
ให้ ค วามร่ ว มมื อ การอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตนจึ ง ท าให้ เ ขาทราบว่ า มี นัก เรี ย นคนใดที่ ต้อ งการความ
ช่วยเหลือ” นอกจากผูบ้ ริ หารสตรี ในอาเซี ยนจะอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุ ภาพอ่อนโยน (gentleness)
ซึ่ งผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาประเทศที่ 5 กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมีความสุ ภาพอ่อนโยน
อ่อนหวานจึงจะเข้าถึงชุ มชนได้ หากเข้ากับชุมชนได้เมื่อใดการที่สถานศึกษาขอความร่ วมมือชุ มชน
ก็จะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ” ซึ่ งผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 2 กล่าวว่า

152

“ความอ่อนโยนจะทาให้ผบู ้ ริ หารสามารถชนะอุปสรรคต่างๆได้โดยได้รับความร่ วมมือจากบุคลากร
และผูท้ ี่ ผูบ้ ริ หารมี ป ฏิ สัม พันธ์ ด้ว ย “ช่ วงแรกที่ ไ ด้รับ ตาแหน่ ง ผู บ้ ริ หารในโรงเรี ย นแห่ ง นี้ ฉัน มี
นโยบายให้ผปู ้ กครองวนรถส่ งบุตรหลาน ไม่ให้รถจอดในบริ เวณโรงเรี ยน ทาให้ผปู ้ กครองหลายคน
ไม่พอใจ ฉันแสดงความสุ ภาพอ่อนโยน ไม่ถือตัว และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูป้ กครองเหล่านั้นจึงทา
ให้ผปู ้ กครองยอมรับนโยบายนั้น” ไม่เพียงแต่ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์กรเท่านั้น ผูบ้ ริ หารสตรี ผู ้
นั้นยังปฏิบตั ิต่อบุคลากรของพวกเขาด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศ
ที่ 4 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องไม่แสดงสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ ไม่ให้เกี ยรติ ผูอ้ ื่ นเพราะจะทาให้บุคลากรและ
ผูอ้ ื่นไม่ยอมรับผูบ้ ริ หารก่อให้เกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน และไม่ได้รับความร่ วมมือจากบุคคลอื่น”
1.7 ความกระตือรื อร้ น (enthusiasm) ผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่โดยเฉพาะผูน้ าหรื อผูบ้ ริ หารสตรี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานเป็ น 2 เท่า เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
จากสังคม เช่นผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 1 ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศนั้นมีความกระตือรื อร้นในการ
ทางานโดยก่อนหมดกาหนดวันลา ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 1 เดินทางมาทางาน นอกจากนี้เขายังมี
ความกระตือรื อร้นในการจัดการศึกษาให้แก่นกั เรี ยน ทาสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน เช่น การ
จัดตั้งชมรมต่างๆ จัดสถานที่ให้นกั เรี ยนได้แสดงความคิดเห็น โรงเรี ยนมีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เห็นว่า
กาลังปรับปรุ งพื้นที่ใช้สอย เช่น ห้องสมุด ห้องทากิจกรรม ห้องพักครู เป็ นต้น ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี
ในประเทศที่ 7 หลังจากดารงตาแหน่งเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี กล่าวว่า
“ผูอ้ านวยการกระตือรื อร้นในการทางาน คิดโครงงานต่างๆให้นกั เรี ยนทา เช่น สร้างโรงเห็ดเพื่อให้
นักเรี ยนมีรายได้ สร้างห้องสมุดเพื่อให้นกั เรี ยนมีแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ ส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันใน
รายการต่างๆ เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีเงินรายได้จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทารั้วโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการไม่เคยหยุดพัฒนาโรงเรี ยน” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ระบุวา่ “ฉันเรี ยน
จบปริ ญญาตรี ดา้ นวิทยาศาสตร์ ส่ งนักเรี ยนเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้เงินรางวัล 400
ดอลลาร์ ทาโรงเห็ด มีจกั รเย็บผ้าให้นกั เรี ยนหญิงหัดเย็บผ้าเพื่อเป็ นรายได้ของเขา” ผูบ้ ริ หารสตรี ใน
ประเทศที่ 3 เป็ นผูท้ ี่กระตือรื อร้นในการทางานเสมอ ผูช้ ่วยของผูบ้ ริ หารสตรี คนนั้นกล่าวว่า
“ผูบ้ ริ หารของเรากระตือรื อร้นในการทางานมาก พวกเราก็ตอ้ งกระตือรื อร้นตาม บางวันทางานเลิก
เย็นมาก หรื อทางานจนเกินเวลา บางครั้งเราอยากให้เขาผ่อนการทางานลงบ้าง”
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1.8 การประนี ป ระนอม (compromise) คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ประการหนึ่ งของสตรี คื อ การ
ประนี ประนอม เช่ น ผูบ้ ริ หารในประเทศที่ 2 พยายามประนี ประนอมกับผูป้ กครองในเรื่ องการรับส่ งนักเรี ยนหน้าโรงเรี ยนเมื่อออกกฎระเบียบใหม่โดยการค่อยเป็ นค่อยไป ไม่บีบบังคับแต่เป็ นการขอ
ความร่ วมมือเพื่อประโยชน์แก่ นักเรี ยน ในขณะที่ ผูบ้ ริ หารในประเทศที่ 3 พูดคุ ยกับบุคลากรที่ มา
ทางานสายให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เขาไม่ใช้วิธีการลงโทษแต่ใช้วิธีการให้คาปรึ กษาแก่บุคลากร
หาสาเหตุ การมาสายและให้ความช่ วยเหลื อบุ คลากร นอกจากนี้ เขายังเป็ นคนที่ ทางานด้วยความ
รวดเร็ วสอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารของเขาที่ระบุวา่ “ผูบ้ ริ หารของเราไม่ลงโทษบุคลากรในทันทีแต่
จะถามสาเหตุของการทางานล่าช้า” ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 ที่ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ผูบ้ ริ หาร
ของเรารับฟั ง่ขอ้ เสนอแนะของพวกเรา จากนั้นเขาจะพิจารณาสิ่ งที่สามารปฏิบตั ิได้จริ ง หรื อบางสิ่ ง
บางอย่าง เขาให้เราลองปฏิบตั ิดูถา้ ข้อเสนอแนะนั้นไม่เหมาะสม เขาจะอธิ บายเหตุผลให้เราเข้าใจ”
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ของผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ความกล้า ความฉลาดรอบรู ้ การสร้ างแรงกระตุ ้น ความมุ่งมัน่ (ทะเยอทะยาน) การรั บฟั ง ความ
เข้มแข็งอดทน การสนับสนุน ความไม่ยอ่ ท้อและอดทน การตระหนักรู ้ตนเอง ความเข้าใจ ความขยัน
ขันแข็ง ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ความกล้าที่จะเปลี่ ยนแปลง การ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง การทุ่มเทในการทางาน การเปิ ดรับสิ่ งใหม่ การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมอารมณ์ ความคงเส้นคงวา มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความกล้ า (dare/courage) ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่ดีตอ้ งกล้าคิด กล้าทา กล้าที่จะ
เผชิ ญกับความล้มเหลว กล้าตัดสิ นใจ กล้าที่จะริ เริ่ มสิ่ งใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร และเป็ นผูท้ ี่
ริ เริ่ มลงมือปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารสตรี กล้าตัดสิ นใจหรื อกล้าลงมือปฏิบตั ิตอ้ งมีความผิดพลาดน้อย นัน่ คือ
ผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งมี ความเฉลี ยวฉลาด เป็ นผูร้ อบรู ้ เปิ ดรั บสิ่ งใหม่ๆ และมี ความละเอี ยดรอบคอบ
โดยเฉพาะกับบริ บทประชาคมอาเซี ยนที่มีความหลากหลาย
คุณลักษณะหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารสตรี จะสามารถเอาชนะอุป สรรคในการบริ หารสถานศึกษาที่มี
ความหลากหลายในบริ บทอาเซี ยนได้คือ ความกล้า คุ ณลักษณะนี้ เป็ นคุ ณลักษณะที่หลายคนมักจะ
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กล่าวว่า สตรี ในวัฒนธรรมอาเซี ยนเป็ นผูท้ ี่ไม่ค่อยมีความกล้า ไม่กล้าที่แสดงความคิดเห็ น ไม่กล้า
ตัดสิ นใจ บางประเทศกล่าวว่า “ชายเป็ นช้างเท้าหน้า หญิงเป็ นช้างเท้าหลัง” หญิงต้องปฏิบตั ิตามสามี
แสดงให้เห็นวัฒนธรรมความเชื่ อของบางประเทศในอาเซี ยน แต่จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนแสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้ นฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นเป็ นผูท้ ี่ มี ค วามกล้า เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ข องสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนประเทศที่ 1 กล่าวว่า เราต้องมีความกล้ามากๆ จึงจะเอาชนะเรื่ องที่
ท้า ทายหรื ออุ ป สรรคได้ไ ม่ ว่า จะเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี หรื อ ผูบ้ ริ หารชายมี ค วามเท่ า เที ย มกันในการ
เอาชนะอุปสรรคและเรื่ องที่ทา้ ทายได้ดว้ ยความกล้า เราต้องมีความกล้าที่จะเผชิ ญต่ออุปสรรค เรา
ต้องกล้ารับความเสี่ ยง” เช่นเดียวกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งในประเทศที่ 7 กล่าว
ว่า “ผูอ้ านวยการของเราเป็ นคนกล้าคิ ด กล้าลงมื อปฏิ บตั ิ ท าให้ส ถานศึ ก ษาเจริ ญก้า วหน้า เช่ น
ผูอ้ านวยการของเรากล้าที่จะขอเงินสนับสนุ นในการสร้ างรั้วโรงเรี ยน สร้ างอาคารเรี ยนจากชุ มชน
และยังขอเงินสนับสนุ นจากภรรยาผู น้ าประเทศในการสร้ างห้องสมุดและผูบ้ ริ หารของเขาก็ได้รับ
การสนับสนุนในการสร้าง หากผูอ้ านวยการของเราไม่กล้าที่จะเดินหน้าปฏิบตั ิในครั้งนั้น นักเรี ยนก็
ไม่มีหอ้ งสมุดในการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม ไม่มีอาคารเรี ยน ไม่มีร้ ัว นอกจากมีความกล้าแล้วกรณี
นี้ยงั แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่มีความกล้าที่จะริ เริ่ มทาสิ่ งใหม่ๆ (intiative) สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลายคน กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผู ้
เริ เริ่ มลงมือปฏิ บตั ิ ก่อนผูอ้ ื่น คื อ กล้าที่ จะคิ ดและกล้าที่ จะทา” เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 3
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มลงมือปฏิบตั ิก่อนจึงจะสามารถโน้มน้าวให้บุคลากรปฏิบตั ิตามได้”
ผูบ้ ริ ห ารประเทศที่ 7 กล่ า วว่า “เราต้อ งกล้า ที่ จ ะริ เริ่ ม ลงมื อ ท า เช่ น ฉันขอบริ จาคในการสร้ า ง
ห้องสมุดและยังเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในเรื่ องอื่นๆ อีก” ผูบ้ ริ หารเล่าว่า “ก่อนที่จะเป็ นผูอ้ านวยการที่นี่โรงเรี ยน
มีเพียงอาคารเพียงหลังเดียวซึ่ งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน จึงดาริ ให้นกั เรี ยนเรี ยน 2 รอบ
(เช้า, บ่าย) เมื่อของบประมาณสร้างอาคารเรี ยนหลังใหม่จึงให้เรี ยนตามปกติ โรงเรี ยนแห่งนี้เดิมไม่มี
รั้ว จะสร้างรั้วทางโรงเรี ยนจึงขอบริ จาคจากชุมชนแต่ฉนั บริ จาคก่อน จากนั้นก็ขอบริ จาคจากครู และ
บุคลากร ขอความร่ วมมือจากชุ มชนซึ่ งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีเพราะการที่ฉันกล้าที่จะริ เริ่ ม
คิด กล้าตัดสิ นใจและยังเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มลงมือปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างผูอ้ ื่นจึงปฏิบตั ิตาม”
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2.2 ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ (intelligence and knowledgeable) เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ทา
ให้ค วามกล้า ที่ จะริ เริ่ มนั้นบรรลุ ผ ล การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมี สติ ปัญญาเฉลี ย วฉลาดในการบริ หาร
จัดการสถานศึกษาไม่วา่ จะเป็ นการวางแผน การบริ หารงานบุคคล ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชาญ
ฉลาด และทันท่วงที จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี พบว่า ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ใน
ประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนฉลาด มีความรู ้ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก มี
ประสบการณ์ในการสอนและการบริ หารงานด้านการศึกษาหลายปี ทาให้เข้าใจการบริ หารจัดการ
สถานศึ ก ษาเป็ นอย่า งดี ผูบ้ ริ หารสตรี ข องเราทราบดี ว่า เมื่ อไรควรพู ดอย่า งไร รู ้ ว่าเมื่ อใดควรท า
อย่า งไร” เช่ นเดี ย วกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ข องสถานศึ ก ษาในประเทศที่ 3 มี ความเฉลี ย วฉลาดในการ
บริ หารงานบุคคล เขาวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของบุคลการ และนามาใช้ในการมอบหมายงาน
ต่างๆ ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 ระบุวา่ “การเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาต้องเป็ น
คนที่ฉลาดเพราะการบริ หารสถานศึกษามีปัญหาให้แก้เสมอ” เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่
7 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นคนเก่ง คนฉลาด ต้องมีความรอบรู ้เหนือผูอ้ ื่นจึงจะบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ” สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ที่ระบุวา่ “ผูอ้ านวยการของเราเป็ น
คนเก่ง รอบรู ้ท้ งั ด้านวิชาการ รู ้หลายภาษา เคยได้รับรางวัลหลายรางวัล อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้
เป็ นครู ป ระสบการณ์ รอบรู ้ ใ นด้า นการบริ ห ารจัด การการศึ ก ษา เคยผ่า นการอบรมการบริ ห าร
การศึกษาหลักสู ตรระยะสั้นในประเทศไทยเป็ นเวลา 3 เดือน” ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7
ได้กล่าวเสริ มว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารหญิงต้องเก่ง ถ้าเราอ่อนด้านใดให้พฒั นาด้านนั้น ต้องเป็ นผูน้ าที่
โดดเด่น และสังคมยอมรับ” สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร กล่าวเสริ มอีกว่า “ผูอ้ านวยการของเรา รู ้ท้ งั
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซี ย เดิ นทางไปหลายประเทศ เขาสามารถชี้ แจงรายละเอียด
ต่างๆ ต่อชุมชน และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้” การเปิ ดใจและการรับฟัง (openness)
องค์ป ระกอบคุ ณ ลัก ษณะหนึ่ งของการที่ ท าให้ เ ป็ นผู ้น าที่ ป ฏิ บ ัติ ง านได้ต ามแผนที่ ว างไว้แ ล้ว
ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั เป็ นผู ท้ ี่ เปิ ดรั บสิ่ งใหม่ๆ การเปิ ดรั บสิ่ งใหม่คือ การเรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ๆ จากสื่ อต่างๆ
การศึ ก ษาอบรม การศึ ก ษาจากผูร้ ู ้ และการรั บฟั ง ความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ น สามารถเปลี่ ย นแปลง
ความคิ ดของตนเองโดยไม่ ยึดติ ด เปิ ดโอกาสให้ผูอ้ ื่ นมี ส่วนร่ วม ซึ่ งผูบ้ ริ หารสตรี ใ นประเทศที่ 3
กล่าวว่า “ฉันเคยเดินทางมาดูงานที่โรงเรี ยนมหิ ดลนุ สรณ์ของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ เพื่อดู
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งานด้านการบริ หารการศึกษา” เช่นเดียวกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “ช่วงที่ฉนั เป็ นรอง
ครู ใหญ่ ฉันเรี ยนรู ้การทาแผนกลยุทธ์ และเรี ยนรู ้วิธีการประเมินการปฏิบ ัติงานในหน้าที่ผูบ้ ริ หาร
จากผูบ้ ริ หารคนหนึ่ งก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร” ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาในประเทศ
ที่ 7 ได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยงั เคยเดิ นทางมาศึกษาหลักการบริ หารสถานศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศไทย เรี ยนรู ้ภาษาต่างๆ พูดได้ท้ งั ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษากลางในการสื่ อสารของ
อาเซียน และยังพูดภาษารัสเซียได้อีกด้วย
2.3 ความมุ่งมั่นทะเยอทะยาน (determination/ambition) ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องมี กล้าที่ จะมี ความทะเยอทะยาน ความมุ่งมัน่ มี ความตั้งใจจริ ง อดทนต่อความ
ยากลาบาก ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อ ยอมรับความล้มเหลว และสามารถยืนขึ้ นใหม่ได้อย่างรวดเร็ ว
ความมุ่งมัน่ จะทาให้ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนประสบ
ความส าเร็ จ มากยิ่ง ขึ้ น ในการบริ หารงานกับ สั งคมที่ มี ความหลากหลายเมื่ อมี ก ารเปิ ดประชาคม
อาเซียน
การปฏิบตั ิงานใดๆก็ตามต้องการความมุ่งมัน่ อย่างยิ่งในการปฏิ บตั ิให้บรรลุ โดยเฉพาะใน
บริ บทที่มีการแข่งขันสู ง มีความต้องการสู ง ผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาต้องปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่
ในการปฏิ บ ตั ิงานให้สาเร็ จ (ambition/determination) ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนต่างมีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิงานอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของ
สถานศึ กษา ส่ งผลต่อการจัดการเรี ย นการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สร้ างความมัน่ ใจให้แก่ ผูม้ ี ส่วน
เกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนานักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงและความ
หลากหลายในการเปิ ดเสรี การค้าอาเซียนได้ งานเหล่านั้นจึงสัมฤทธิ์ ผล สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร
สตรี ในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “ครู ใหญ่ของเรามีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานอย่างมาก เมื่อเขาทราบ
ว่าสิ่ งใดเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน เขาจะลงมือปฏิบตั ิทนั ทีแม้วา่ การปฏิบตั ิงานนั้นจะเป็ นเรื่ องยากก็
ตาม เขาตั้งใจที่ จะทางานนั้นๆ ให้สาเร็ จลุ ล่วง เช่ นเดี ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 กล่ าวว่า
“สังคมมักดูหมิ่นสตรี ดังนั้นเราต้องมีความพยายาม สตรี หรื อชายเท่าเทียมกัน ชายทาได้หญิงก็ทาได้
ตอนที่มาอยูโ่ รงเรี ยนแห่ งนี้ โรงเรี ยนมีเพียงอาคารหลังเดียว นักเรี ยนแบ่งเรี ยนเป็ นสองรอบ คือภาค
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เช้า และภาคบ่าย ของบประมาณจากทางราชการมาสร้ างอาคารหลังใหม่ พอมีอาคารก็เรี ยนปกติ
โรงเรี ยนไม่มีร้ ัว ขอบริ จาคเงิ นจากชุ มชนคนละ 20 โดยเราบริ จาคก่อน” ปั จจุบนั รั้วโรงเรี ยนอยู่ใน
ระหว่างก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในตัวผูบ้ ริ หารสตรี สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารที่กล่าว
ว่า ผูอ้ านวยการของเรามุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานมาก ปี นี้ผอู ้ านวยการวางแผนไว้วา่ ต้องมีอาคารเรี ยน
ปี ต่อมาต้องสร้างรั้ว โดยผูอ้ านวยการเริ่ มจากการเป็ นผูบ้ ริ จาคเงินก่อนโดยในปี แรก กาหนดว่าต้องปี
นี้ ตอ้ งได้เสารั้ว ปี ต่อมาต้องสร้ างรั้วให้เสร็ จ ผูอ้ านวยการคิดจะทาอะไรต้องทาให้ได้ ต้องเดินหน้า
ต่อมาผูอ้ านวยการเห็ นว่าโรงเรี ยนไม่มีห้องสมุดจึงเสนอเรื่ องไปที่ภรรยาผูน้ าประเทศ โรงเรี ยนจึงมี
ห้องสมุด 1 ห้อง นักเรี ยนของโรงเรี ยนทาโครงงานเรื่ องวิทยาศาสตร์ ไปแข่งกับโรงเรี ยนอื่นๆ ได้รับ
เงิ น 4,000 ดอลลาร์ ก็ เป็ นความมุ่ ง มัน่ ของผูอ้ านวยการเพราะผูอ้ านวยการส าเร็ จ การศึ ก ษาด้า น
วิทยาศาสตร์ ” ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 7 ยังกล่าวเสริ มอีกว่า “เราต้องมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมัน
ที่จะเอาชนะอุปสรรคที่มี สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในประเทศที่ 2 กล่าวว่า “หญิงและชายมี
ความสามารถเท่ากันแต่หญิ งจะมีความมุ่งมัน่ ในการจัดการศึ กษาเพื่ออนาคตของเด็กมากกว่าชาย
เพราะผูห้ ญิงมีสัญชาตญาณความเป็ นแม่อยูใ่ นตัว”
2.4 ความอดทน (tolerance/patient) ผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถบริ หารงานใน
บริ บ ทอาเซี ย นที่ มี ค วามหลากหลายได้ จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้บ ริ ห ารสตรี ทุ ก คนมี ค วามอดทน
(tolerance/patient) ที่ จะทาให้สิ่งที่ตนเองมุ่งมัน่ ประสบความสาเร็ จ เช่ นที่ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้โดยทันที เราต้องมีความอดทน
ค่อยๆ เปลี่ยนแปลง” ในปี แรกที่เข้าดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนแห่งใหม่แม้วา่ ผูบ้ ริ หารมีความ
มุ่งมัน่ ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเพื่อไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าแต่ผบู ้ ริ หารอดทนรอเวลาที่เหมาะสม อดทน
ต่อแรงกดดันของบุคลากร ผูบ้ ริ หารสตรี ผนู ้ ้ นั กล่าวว่า “หัวหน้าฝ่ ายกิ จการนักเรี ยนจัดการเรื่ องการ
คัดเลือกนักเรี ยนเข้าแข่งขันกีฬาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบเนื่ องจากผูบ้ ริ หารคนก่อนอนุ ญาต ฉันคาดว่า
เขาต้องแจ้งให้ฉันรู ้ ว่าเขาจะทาอะไรเพราะจะได้บริ หารจัดการหากมีปัญหาเกิ ดขึ้น ฉันจะได้แก้ไข
สถานการณ์ น้ ันๆ ให้ลุ ล่ วงไปได้ด้วยดี ” สอดคล้องกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ประเทศที่ 2 กล่าวว่า “ฉันต้องอดทนโดยเฉพาะเมื่อต้องการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งใดในโรงเรี ยน เช่น ฉัน
ต้องการให้ผูป้ กครองส่ งบุ ตรหลานหน้าโรงเรี ยน ไม่ ให้นารถยนต์เข้ามาภายในบริ เวณโรงเรี ย น
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เพราะจะท าให้ เ กิ ด ความวุ่น วายและเป็ นอัน ตรายต่ อ นัก เรี ย นที่ เ ดิ น ไปเดิ น มาภายในโรงเรี ย น
ผูป้ กครองหลายคนที่ไม่เข้าใจ ใช้อารมณ์ในการต่อว่าโรงเรี ยนและแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม ฉันใช้
ความพยายามอย่างมากที่จะทาให้ผปู ้ กครองยอมรับและเข้าใจความต้องการของโรงเรี ยน ต้องอดทน
กับแรงกดดันของผูป้ กครอง ฉันคิดว่าสิ่ งที่ทาให้ฉนั สามารถเอาชนะอุปสรรคครั้งนี้ ไปได้คือ ความ
อดทน และการให้เกี ยรติผูป้ กครอง” ในขณะที่ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “สตรี มีความ
อดทนสู ง การมีความอดทนสู งจะช่ วยให้เอาชนะปั ญหา และอุ ปสรรคได้ เช่ น บุคลากรของฉันมี
ปั ญหาเรื่ องระเบียบวินยั ฉันต้องอดทนค่อยๆ พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร” ผูบ้ ริ หาร
สตรี ในประเทศที่ 4 ก็กล่ าวเช่ นกันว่า “ผูห้ ญิงมี ความอดทนมากกว่า เมื่อเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
จะต้องมีความอดทนสู งจึงจะประสบความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงาน” นอกจากการมีความอดทนสู ง
แล้ว ผูบ้ ริ หารยังต้องไม่ย่อท้อต่ ออุ ปสรรค (preservarance) จึงจะประสบความส าเร็ จเป็ นผูน้ าที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5 กล่าวว่า “ฉันไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค และเชื่ อว่า
ปั ญหาทุกอย่างมีทางแก้เสมอ” เช่ นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 กล่าวว่า “การทาอะไรต้อง
อุปสรรคทั้งสิ้ น เราต้องถากถาง ไม่ยอ่ ท้อ เราควรก้าว ถ้าเราไม่กา้ ว เราไม่ยืนแล้วใครจะยืนให้เรา”
ในขณะที่ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 4 กล่าวว่า “ไม่วา่ จะพบกับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม เขาจะไม่ยอม
แพ้ และคิดเสมอว่า ไม่มีที่ใดที่ไม่มีปัญหา และไม่มีสิ่งใดที่จะยากเกิ นความสามารถที่ผบู ้ ริ หารสตรี
จะฝ่ าฟั นอุปสรรคหรื อปั ญหาไปไม่ได้” ผูบ้ ริ หารสตรี หลายคนกล่าวว่า สตรี เป็ นเพศที่มีความอดทน
ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค และยังมีความเข้มแข็ง (strenght) เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 กล่าวว่า
“การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ต้องจัดการกับความเครี ยดได้ อดทนต่อความล้มเหลวได้”
และยัง กล่ า วเสริ ม อี ก ว่า “สตรี มี ค วามเข้ม แข็ ง สามารถแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในโรงเรี ย นได้”
เช่ นเดี ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องมีความเข้มแข็ง ถ้าต้องการพัฒนา
อะไรในโรงเรี ยนเขาต้องทาให้สาเร็ จให้ได้ ” สอดคล้องกับผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 กล่าว
ยืนยันว่า “ผูอ้ านวยการของเราเป็ นคนที่เข้มแข็งไม่วา่ จะพบกับอุปสรรคใด ผูอ้ านวยการของเราไม่
เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็น ถ้าต้องการจะทาอะไรในการพัฒนาโรงเรี ยน เราจะต้องทาให้สาเร็ จ”
ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 กล่าวเสริ มอีกว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี ที่ตอ้ งเข้มแข็งเพราะต้องแก้ปัญหาทั้งที่
โรงเรี ยนและที่บา้ น”
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งานด้านการบริ หารเป็ นงานที่ทา้ ทาย และเป็ นงานที่หนักโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิ ดเสรี การค้า
อาเซี ยนซึ่ งทาให้ชาวอาเซี ยนสามารถเดิ นทางไปทางานในประเทศต่างๆได้ ทาให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงาน มีคนหลากหลายเชื้ อชาติ ในสถานศึ กษา ดังนั้นสถานศึ กษาซึ่ งเป็ นองค์กรที่ ให้ความรู ้ แก่
เยาวชนที่ จะเป็ นอนาคตของประเทศผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานด้วยความขยันขันหมัน่ เพียร
(hard working) งานจึงลุล่วงไปอย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 กล่าว
ว่า “การเป็ นนักการศึกษาต้องทุ่มเทให้กบั นักเรี ยน ครู บางคนอาจมองว่าทุ่มเทแล้วไม่เห็ นอะไร เขา
บอกว่า นักเรี ยนก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ตน้ ไม้ที่ตอ้ งการการรดน้ า ใส่ ปุ๋ยจึงจะเติบโต และเมล็ดพันธุ์จะ
เติบโตไม่เท่ากัน ผูบ้ ริ หารต้องตั้งใจปฏิบตั ิงานด้วยความขยันหมัน่ เพียร นักเรี ยนจึงมีประสิ ทธิ ภาพ”
เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาประเทศที่ 3 กล่าวว่า "สตรี เป็ นผูท้ ี่ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน"
สอดคล้องกับ ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 3 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของ
เราเป็ นผูท้ ี่ทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน ขยันขันแข็งในการทางานจนบางครั้งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการให้
เธอลดการปฏิบตั ิงานลงบ้างเพราะบุคลากรเครี ยดที่จะต้องทางานให้สาเร็ จอย่างรวดเร็ ว” ในขณะที่
ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาในประเทศที่ 5 กล่าวว่า “ฉันให้เวลากับการทางานอย่างเต็มที่เพื่อให้
การเรี ยนการสอนดีข้ ึน ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนดี ข้ ึนได้รับการยอมรับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และ
หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้อง เขายังกล่าวอีกว่า ผูบ้ ริ หารสตรี จะเป็ นผูท้ ี่ทุ่มเทให้กบั งาน” สอดคล้อง
กับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ผนู ้ ้ นั ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารของเราจะปฏิบตั ิงานให้ดีที่สุด และจะปฏิบตั ิงานจน
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้”
2.5 ความละเอียดรอบคอบใส่ ใจในการปฏิบัติงาน (meticulously) สตรี เป็ นเพศที่ ใส่ ใจใน
รายละเอียดต่างๆ และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ การเปิ ดเสรี การค้าอาเซี ยนส่ งผลต่อการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา เนื่ องจากมีผเู ้ ดินทางไปทางานในประเทศต่างๆในอาเซี ยน บางครั้งนักเรี ยนที่เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาบางแห่ งไม่ได้มีเพียงนักเรี ยนที่เป็ นเจ้าของประเทศหากแต่มีนกั เรี ยนจากชาติ
อื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการบริ หารจัดการสถานศึกษาจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการบริ หารสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร
สตรี ข องประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นปรากฏว่า ผูบ้ ริ หารสตรี มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบใส่ ใ จในการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 “ฉันตั้งทีมในการบริ หารงาน ไม่ตดั สิ นใจโดยลาพังแต่
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จะประชุมปรึ กษาหารื อทีมงาน” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของประเทศที่ 7 กล่าวว่า “หญิง
หรื อชายก็เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาได้เช่ นเดี ยวกันแต่สตรี ใส่ ใจในเรื่ องรายละเอี ยดมากกว่า สตรี
มักจะเป็ นคนละเอียดรอบคอบ คิดแล้วคิดอีกเสมอ” ผูบ้ ริ หารคิดว่า หากโรงเรี ยนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
นักเรี ยนจะเรี ยนอย่างมีความสุ ขจึงให้ความสาคัญกับการทาให้โรงเรี ยนสะอาด เป็ นระเบียบอยูเ่ สมอ
แสดงถึงการใส่ ใจในรายละเอียดของผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับผูช้ ่วยของเขาที่ กล่าวยืนยันว่า ผูบ้ ริ หาร
สตรี ใ ส่ ใ จในรายละเอี ยดมากกว่า ชาย เช่ นเดี ย วกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นประเทศที่ 4 และ 5 กล่ า วว่า
“ผูบ้ ริ หารสตรี จะใส่ ใจในเรื่ องรายละเอี ย ด หรื อเนื้ องานมากกว่า ผูบ้ ริ หารชาย” ผูบ้ ริ หารสตรี ใ น
สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 3 ก็มีความคิดเช่ นเดี ยวกัน เขากล่ าวว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี มกั จะ
ระมัดระวังในการตัดสิ นใจเสมอ จะคิดทบทวนหลายๆ ครั้งก่ อนตัดสิ นใจจากการประมวลข้อมู ล
ต่างๆ ก่อนตัดสิ นใจทาให้เกิดความผิดพลาดน้อย” นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มี
ระเบียบวินยั ในการปฏิบตั ิงานเพราะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานนั้นเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้และ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้อง เช่ น ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 3 กล่าวเกี่ยวกับ
การมี ร ะเบี ย บวิ นัย ว่ า “ผู ้บ ริ ห ารของเราเป็ นคนที่ รั ก ษาเวลาอย่ า งมาก เมื่ อ มี ก ารประชุ ม และ
กาหนดการระบุวา่ ต้องเลิกการประชุ มกี่โมง เขาจะเลิกการประชุ มตรงเวลาแม้จะมีเรื่ องหลายเรื่ องที่
จะพูด เขาก็จะกระชับเรื่ องทั้งหมดให้อยูใ่ นเวลาที่กาหนด เขาเป็ นคนตรงต่อเวลา” เช่นเดียวกับ ผูช้ ่วย
ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 7 กล่าวว่า “ผูอ้ านวยการของเราจะเน้นความมี
ระเบียบวินัย โรงเรี ยนสะอาดมีระเบียบ ครู ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความมีระเบียบวินัย ครู อาจารย์เป็ น
ระเบี ย บเพราะผู ้บ ริ ห ารของเขาเป็ นต้น แบบในการปฏิ บ ัติ ง าน ท าให้ ง านลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ต าม
กาหนดการ”
2.6 การตระหนักรู้ ตนเอง (การควบคุมอารมณ์ /อดทนต่ อความเครี ยด) (self – awareness)
การตระหนักรู ้ตนเอง คือ การบริ หารจัดการตนเองได้ มีความยืดหยุน่ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ การตื่นตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง การตระหนักรู ้ตนเองทาให้ผบู ้ ริ หารทราบจุดด้อย
และจุดเด่นของตนเอง สามารถใช้จุดเด่นในการบริ หารงานให้ประสบความสาเร็ จ และพัฒนาจุดด้อย
ของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการในบริ บทอาเซี ยน เช่น การพัฒนาด้านความสามารถในการ
ใช้ภาษาในการสื่ อสาร นอกจากการทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองแล้ว ผูบ้ ริ หารสตรี ยงั สามารถ
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วิเคราะห์ จุด ด้อยและจุ ด เด่ น ของบุ ค ลากร ผูบ้ ริ ห ารสตรี ส ามารถที่ จะมอบหมายงานต่ า งๆ ตาม
ความสามารถของบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น นอกจากการรู ้จุดด้อยและจุดเด่นของตนและบุคลากรแล้ว ผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งมีความตื่นตัวต่อการ
เปลี่ ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่ อมี ก ารเปิ ดประชาคมอาเซี ย นเพื่อที่ ผูบ้ ริ หารสตรี สามารถยืดหยุ่นและ
ปรับตัวให้เข้ากับบริ บทความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม
จากการสัมภาณ์ ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนทุกคน
ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “จุดเด่นของ
ฉัน คือ การมีระเบียบวินยั มีความกระตือรื อร้น มีควมจริ งใจ ไม่ยอ่ ท้อง่ายๆ ให้เกียรติผอู ้ ื่น สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากร ขับ เคลื่ อนบุ ค ลากรให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ และการให้ก ารดู แลเอาใจใส่ ผูอ้ ื่ น
ในขณะที่จุดด้อยของฉัน คือ เป็ นคนเจ้าอารมณ์ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสตรี ในบางประเทศยังเข้าใจจุด
ด้อยและจุดเด่นของบุคลากร และมีความเข้าใจบุคลากรเป็ นอย่างดีจนกระทัง่ สามารถนามาใช้ในการ
บริ หารจัดการแบ่งงานให้รับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละคน เช่น ทราบว่า บุคลากรคนไหน
ชอบได้รับค าชมต่ อหน้า สาธารณะ บางคนชอบให้ให้กาลัง ใจ บางคนชอบของตอบแทนในการ
ปฏิ บตั ิงาน” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 3 ทราบว่า “จุดเด่ นของฉันคือ การมีความ
มัน่ ใจ การเปิ ดรับความคิดใหม่ๆ การส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากร มองโลกในแง่ดี ให้เกียรติผอู ้ ื่น ไม่
ยอมแพ้หรื อล้มเลิกอะไรกลางคัน เป็ นนักฟั งที่ดี มีทกั ษะในการสื่ อสารดี และมีความมุ่งมัน่ ฉันจะ
วิ เ คราะห์ จุ ด ด้อ ยและจุ ด เด่ น ของบุ ค ลากร และใช้ก ารวิ เ คราะห์ น้ ัน มาบริ ห ารบุ ค ลากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อองค์กร” ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 ระบุจุดเด่นของตนเองคือ “การมีความอดทน ให้
ความเคารพผูอ้ ื่น ยินดี รับฟั งความคิดของผูอ้ ื่น ส่ วนจุดด้อยคือ การเกิดความเครี ยดหากปั ญหาต่างๆ
ยัง ไม่ ค ลี่ ค ลาย” ในขณะที่ ผูบ้ ริ ห ารสตรี ใ นประเทศที่ 5 ระบุ จุดเด่ นของตนเองว่า “ไม่ ย่อ ท้อต่ อ
อุ ปสรรคโดยง่ าย มี ค วามเชื่ อว่า ปั ญหาทุ กอย่างมี ทางแก้เสมอ ไม่แสดงความรู ้ สึกโกรธ แสวงหา
ความรู ้ อยู่เสมอ มี ความอดทน” คุณลักษณะด้อยของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 5 คือ “ไม่ค่อยทราบ
เกี่ยวกับชุ มชนที่ใกล้โรงเรี ยน” ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ฉันเป็ นคนที่มีความยุติธรรม
ชอบวางแผนการปฏิบตั ิงานล่วงหน้า ยินดีรับฟังผูอ้ ื่นไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน ครู หรื อผูป้ กครอง จุดด้อย
คือ เข้มงวดกับการปฏิ บตั ิงานของบุคลากร และต้องการให้บุคลากรปฏิ บตั ิ งานให้สาเร็ จตามแผน
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นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์จุดด้อยและจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริ หารงานอีกด้วย” สอดคล้อง
กับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ระบุว่า “ผูน้ าต้องเป็ นต้นแบบให้กบั ครู ผูน้ าต้องเป็ นผูร้ อบรู ้ เป็ น
ผูน้ าที่ดี มีความสามารถ เปิ ดใจยอมรับผูต้ าม ต้องมีความยุติธรรม จุดด้อยคือ เป็ นคนใจร้อน ผูบ้ ริ หาร
สตรี แต่ละคนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทราบว่าตนเองมีจุดเด่นและจุดด้อยใด และใช้การตระหนักรู ้ตนเอง
และผูอ้ ื่นมาบริ หารจัดการบริ หารสถานศึกษาในบริ บทอาเซี ยนได้เป็ นอย่างดี”
2.7 ความมั่นคง แน่ นอน และความคงเส้ นคงวา (firmness and consistentcy) ผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังเป็ นผูท้ ี่มีความหนักแน่น แน่นอน (firmness) ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่
1 กล่าวว่า การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องมีความหนักแน่น” เช่นเดียวกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 3
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นผูท้ ี่มีความหนักแน่น ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา” สอดคล้องกับผูช้ ่วยสตรี
ของประเทศที่ 7 กล่าวว่า “ผูอ้ านวยการของเราเป็ นคนที่พูดจริ งทาจริ ง มีความแน่นอนและคงเส้นคง
วา (consistentcy)” เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารของสถานศึกษาประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ฉันต้องมีความคงเส้น
คงวาในการบริ หารจัดการสถานศึกษา และในการสื่ อสารกับนักเรี ยน หากผูบ้ ริ หารขาดความคงเส้น
คงวา หรื อความหนักแน่น บุคลากรจะขาดความเชื่อมัน่ ในตัวผูน้ า ทาให้งานนั้นไม่บรรลุผล”
2.8 ความยืดหยุ่นและการปรั บตัว (flexibility/adaptability) นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารสตรี ยงั ต้อง
เปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับองค์กรใหม่ที่มีความหลากหลายจากการเปิ ดการค้าเสรี อาเซี ยน
ปรับตนเองให้เข้ากับความหลากหลายของเชื้ อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรี ยนรู ้ ที่จะแก้ไข
ปั ญหาด้วยการยืดหยุ่น การผ่อนสั้นผ่อนยาวจะทาให้การปฏิ บตั ิงานเป็ นไปด้วยความราบรื่ น และ
ได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่มีความหลากหลายจะทาให้ไม่เกิ ดความขัดแย้งภายในองค์กร เช่ น
ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศที่ 2 ในโรงเรี ยนของเขามีครู ชายเพียงคนเดียว และ
ครู ช ายนั้นนับ ถื อศาสนาอื่ น คนเดี ย วในองค์ก รนั้น ผู บ้ ริ หารสตรี ผูน้ ้ ัน ปฏิ บ ตั ิ ต่อ เขาเช่ น เดี ย วกับ
บุคลากรคนอื่น ไปรับประทานอาหารร่ วมกัน ไปเที่ยวด้วยกัน ทาให้เขามีความรู ้ สึกเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ขององค์ก ร การปรั บตัวได้ดีผูบ้ ริ หารคื อผู ้ที่มี ก ารตื่ นตัว (alertness) อยู่ตลอดเวลาการที่ ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นต่ า งตกลงที่ จะเปิ ดการค้า เสรี ข้ ึ นในปี พ.ศ. 2558 ดัง นั้นการเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ใ น
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นจึ ง เป็ นผู ท้ ี่ ตื่ น ตัว ต่ อ ความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม ภาษา เชื้ อชาติและศาสนา ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
เพราะโลกในปั จจุบนั เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผูบ้ ริ หารจึงต้องตื่นตัวเตรี ยมพร้อมกับสิ่ งใหม่ๆ
สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 4 กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารสตรี มีความตื่นตัวมากกว่าผูบ้ ริ หารชาย
ในขณะที่ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้อง
ติดตามข่าวต่างๆ เช่ น ความเรื่ องเกี่ ยวกับอาเซี ยนส่ งผลอย่างไรต่อการศึ กษาของประเทศในกลุ่ ม
อาเซี ยนบ้าง” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 3 “ผูบ้ ริ หารได้
เดินทางไปดูงานหลายประเทศเพื่อดูงานด้านการบริ หารสถานศึกษาว่าการศึกษาของแต่ละประเทศ
ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนก้าวหน้าไปเพียงใด อะไรบ้างที่ เขาสามารถนามาพัฒนาสถานศึ กษาของ
ตนเอง เช่น เดินทางมาดูงานที่โรงเรี ยนมหิ ดลนุ สรณ์ ในประเทศไทย” เช่นเดียวกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ใน
ประเทศที่ 6 “มี ความตื่ นตัวต่อการเปิ ดเสรี อาเซี ยน เมื่ อมี การจัดอบรมเกี่ ยวกับอาเซี ยน ฉันจะเข้า
อบรมเพื่อให้ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และมีส่ิ งใดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศตนเองหรื อไม่” หรื อผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 ตื่นตัวต่อการเปิ ดอาเซี ยนเช่นกัน เขากล่าว
ว่า “การเปิ ดอาเซี ยนทาให้มีคนหลากหลายกลุ่ม ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจ และยอมรั บปั ญหาของความ
หลากหลาย” ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 กล่าวถึงการเปิ ดเสรี อาเซี ยนว่า “ผูบ้ ริ หารต้องตื่นตัว
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ เก่ง รอบรู ้ หลายภาษา ต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องมองกว้างๆ ไม่ใช่ แต่อาเซี ยน
เท่านั้นแต่ตอ้ งมองทั้งโลก”
2.9 ความรั บ ผิ ด ชอบ (responsibility) ผู ้ บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพคือผูท้ ี่กล้ารับผิดชอบต่องานที่ตนปฏิบตั ิและต่อบุคลากร รับผิดชอบต่อสิ่ งที่ตดั สิ นใจ
การเปิ ดประชาคมอาเซี ย นต้องการผูบ้ ริ หารสตรี ที่มี ความรั บผิดชอบสู งเพราะการปฏิ บตั ิ งานใน
บริ บทอาเซี ยนที่มีความหลากหลายอาจเกิ ดความผิดพลาดในการบริ หารงานได้ ผูบ้ ริ หารที่มีความ
รั บผิดชอบสู ง ใส่ ใ จในการบริ หารจัดการสถานศึ กษาจึ ง สามารถนาสถานศึ กษาในกลุ่ มประเทศ
อาเซียนที่ประกอบไปด้วยชนที่มีความหลากหลายให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดได้
ความรั บ ผิ ด ชอบ (responsibility) การเปิ ดเสรี ก ารค้า อาเซี ย นท าให้ ก ารบริ ห าร
สถานศึกษาเป็ นงานที่ทา้ ทายสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีผเู ้ รี ยนหลากหลาย การบริ หารงานอาจ
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ประสบความสาเร็ จ และล้มเหลว ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการบริ หาร
องค์กรที่มีความหลากหลาย ผูบ้ ริ หารสตรี ทุกคนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบในงานที่ ต นปฏิ บ ัติ พวกเขาไม่ เคยละทิ้ ง หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบ เช่ น
ผูบ้ ริ หารสตรี สถานศึ กษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 1 เป็ นผูท้ ี่ มีค วามรั บ ผิดชอบ ช่ วงที่ เขาลาหยุด
โรงเรี ยนก าลั ง เตรี ยมจั ด กิ จ กรรมการแสดงครั้ งใหญ่ โ ดยเชิ ญเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ สู งจาก
กระทรวงศึ กษาธิ การมาร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารจึ งไปโรงเรี ยนก่ อนครบกาหนดวันลาเพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมและชมการซ้อมใหญ่ และนอกจากนี้ วนั ที่ผูว้ ิจยั ไปสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารผูน้ ้ ี กาลังลาพักร้ อนแต่
ผูบ้ ริ หารยินดีให้เข้าพบเพื่อทาการสัมภาษณ์ เขาจึงมาปฏิบตั ิงานก่อนครบกาหนดวันลา เช่นเดียวกับ
ผูบ้ ริ หารสตรี ของโรงเรี ยนประถมศึ กษาแห่ งหนึ่ งในประเทศที่ 2 เขามาถึ งโรงเรี ยนแต่เช้าก่ อนที่
บุคลากรคนอื่นจะไปถึงโรงเรี ยน เขากล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นแบบอย่างให้ผตู ้ ามเห็นในด้านความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน” นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริ มอีกว่า “หากงานในโรงเรี ยนยังไม่บรรลุผล
เขาจะรู ้สึกกังวลอย่างมาก” แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 เป็ นผูท้ ี่ใส่ ใจรับผิดชอบต่อ
งานที่ตนปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ก็เช่ นกัน “ตั้งแต่มาผูอ้ านวยการที่โรงเรี ยนแห่ งนี้ ใน
ฐานะที่ฉันเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนแห่ งนี้ ฉันต้องพัฒนาโรงเรี ยน จากเริ่ มแรกโรงเรี ยนมีเพียงอาคาร
เดี ยว ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน ฉันหาวิธีการในจัดการสถานที่ที่มีจากัด ฉันแบ่งให้นกั เรี ยน
เรี ยน 2 รอบ และสรรหางบประมาณมาสร้ า งอาคารหลังใหม่เพื่อให้เพียงพอแก่ ความต้องการ
นัก เรี ย นขาดแคลน ไฟไหม้ต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ฉัน ระดมเงิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นและ
ครอบครัว โรงเรี ยนขาดห้องสมุดให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเพิ่มเติมจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน ฉัน
ขอให้ภรรยาผูน้ าประเทศช่ วยในเรื่ องการสร้ างห้องสมุด” สอดคล้องกับผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารที่กล่าวถึ ง
ผูบ้ ริ หารของเขาว่า “ผูอ้ านวยการเป็ นผูท้ ี่รับผิดชอบต่อครู และนักเรี ยนโดยให้ความช่วยเหลือในยาม
ที่พวกเขาเดือดร้อน”
2.10 การสร้ างแรงกระตุ้ น หรื อการส่ งเสริ มสนั บสนุ น (encourage/supportive) ผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือผูท้ ี่กล้าที่จะส่ งเสริ มสนับสนุ นบุคลากรในการ
ปฏิ บตั ิงาน สร้ างความร่ วมมือให้เกิ ดในองค์กร มีความยุติธรรม สร้ างแรงบันดาลใจ มีความเข้าใจ
บุคลากร เปิ ดใจรับฟังบุคลากร การเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในบริ บทอาเซี ยนต้องสามารถทาให้บุคลากรที่
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มี ค วามหลากหลายร่ วมมื อ กันปฏิ บ ัติง านต่ า งๆ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์โดยผูบ้ ริ หารต้อ งมี ค วาม
ยุติธรรมไม่โน้มเอี ยง มีความคงเส้นคงวา ต้องเข้าใจบุคลากรที่ มีความต่างในด้านเชื้ อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และภาษา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ
การสร้ า งแรงกระตุ ้น และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น (encourage/supportive) การ
บริ หารสถานศึกษาเป็ นงานหนักสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริ บทของการเปิ ดเสรี
การค้าอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารไม่สามารถปฏิ บตั ิงานโดยลาพังให้ลุล่วงวัตถุ ประสงค์ ดังนั้นผูบ้ ริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าว หรื อกระตุน้ ให้บุคลากรปฏิ บตั ิงานต่างๆ
ด้วยความเต็มใจ และเต็มความสามารถ สตรี เป็ นเพศที่มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่นได้ดี
สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 1 กล่าวว่า “ฉันสร้างแรงกระตุน้
ให้บุค ลากรท างานโดยการตั้ง หัวข้อ (theme) ในการปฏิ บ ตั ิ ง านในแต่ล ะปี เพื่อให้บุ คลากรบรรลุ
เป้ าหมายนั้น ฉันต้องใช้คาพูดในเชิงบวก และท่าทางที่เป็ นมิตร” และยังกล่าวเสริ มอีกว่า “ผูบ้ ริ หารที่
ดีตอ้ งทราบศักยภาพของบุคลากรจะได้พฒั นาหรื อส่ งเสริ มบุคลากรได้ถูกต้องตามศักยภาพของพวก
เขา มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น” เช่นเดียวกับ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี มกั สร้างแรงกระตุน้ ให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเรี ยนรู ้
ส่ งเสริ มให้แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส่ งเสริ มพวกเขาในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนที่เขากาหนดแต่เมื่ อพิจารณาแล้วแผนนั้นไม่อาจปฏิ บตั ิได้ หรื อเมื่ อปฏิ บตั ิ แล้วก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหาย” เขาจะชี้ แจงเหตุผลให้ทราบ ผูช้ ่ วยผูบ้ ริ หารของประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของ
เขาส่ งเสริ มให้พวกเขาพัฒนาตนเอง ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตนเหมือนกับพี่เลี้ยง คอย
อานวยความสะดวกให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้เต็มศักยภาพ” เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่
7 กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดใจกว้างกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา คอยส่ งเสริ มสนับสนุ น ถ้าเขาทา
ผิดพลาดควรให้ค าแนะนาเขา ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นพวกเขา ปฏิ บ ตั ิ ต่อเขาเหมื อนน้อ งหรื อคนใน
ครอบครัว”
นอกจากการสร้ า งแรงกระตุ ้น หรื อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ในการปฏิ บ ัติ ง านแล้ว
ผูบ้ ริ หารสตรี ในกลุ่มประเทศอาเซี ยนยังเป็ นผูท้ ี่เปิ ดใจรับฟั งบุคลากร จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี
ในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “การเรี ยนรู ้น้ นั กว้าง เราควรเต็มใจเรี ยนรู ้จากบุคลากรและนักเรี ยน ไม่ควร
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กลัวว่าตนเองจะขายหน้า” เขาจึงตั้งคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เขาจะไม่ตดั สิ นใจอะไรโดยลาพัง
ยินดี ที่ จะรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการ โดยแบ่ ง บุ ค ลากรเป็ นกลุ่ ม ย่อยเพื่ อรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นพวกเขา ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “เราต้อง
เปิ ดใจให้กว้างรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากรแล้วนามาวิเคราะห์ ” สอดคล้องกับผูช้ ่ วยของเขาที่
กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารของเขายินดีรับฟั งความคิดเห็นของบุคลากร ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 3 กล่าวเสริ ม
อีกว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องเป็ นนักฟังที่ ดี มีบุคลากรคนหนึ่งมาสายเสมอ ฉันเรี ยกบุคลากรคนนั้น
มาพู ด คุ ย และแนะน าวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาให้ จากนั้น บุ ค ลากรคนนั้น ก็ ม าตรงเวลาไม่ เ คยสายอี ก ”
นอกจากนี้ เขายังรั บฟั งความต้องการของผูป้ กครอง สิ่ ง ใดที่ เขาสามารถทาเพื่อเกื้ อประโยชน์ต่อ
โรงเรี ยน เขาจะปฏิ บ ัติ ต ามทัน ที การรั บ ฟั ง สามารถแก้ ปั ญ หาได้ ท าให้ เ ขาปฏิ บ ัติ ง านได้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสตรี ผูน้ ้ ี ยงั มีแนวคิดในการเปิ ดประตูตอ้ นรับบุคลากร รับ
ฟังปั ญหาต่างๆ ที่เขามี และแนะนาแนวทางแก้ปัญหาให้ สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารของเขากล่าวว่า
“เมื่ อบุ ค ลากรคนใดมี ปั ญหาหรื อต้องการเสนอแนะเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ ง าน และปั ญหาส่ วนตัว ”
เช่นเดี ยวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ฉันยินดีรับฟั งนักเรี ยน ผูป้ กครอง และบุคลากร
ของเขา ยินดีเปิ ดห้องเพื่อให้บุคลากรเข้าพบเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการปฏิบตั ิงานได้” ผูช้ ่วยของ
เขากล่าวเช่ นเดี ยวกันว่า ผูบ้ ริ หารของเขาเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็ นโต้แย้ง และ
ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 4 กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามลาพัง ต้องพึ่งพาบุคลากร ดังนั้น ผูบ้ ริ หารที่ดีจึงควรรับฟังในสิ่ งที่บุคลากรต้องการ
2.11 การเปิ ดใจรั บ ฟั ง (listening) และความเข้ า ใจผู้ อื่ น (understanding) ผูบ้ ริ หารหลาย
ประเทศที่ เปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร เช่ น ครู ใหญ่จาก
ประเทศที่ 6 กล่าวว่า เขาเปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดห็น เสนอแนะแผนงานต่างๆ ในที่
ประชุ มได้ และพิจารณาว่า แผนงานใดที่ สามารถปฏิ บตั ิได้จึงนาไปปฏิ บตั ิ การสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หาร
สตรี ที่ ระบุ ว่า พวกเขาเข้า ใจในความรู ้ สึ ก ของผู อ้ ื่ น เช่ น ผู บ้ ริ หารสตรี ใ นประเทศที่ 7 กล่ า วว่า
ผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องเข้าใจผูอ้ ื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อที่จะได้ปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “เราต้องเข้าใจบุคลากรและสนับสนุน
ในสิ่ งที่เขาต้องการเพื่อที่พวกเขาจะได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” และยังกล่าวอีกว่า “ไม่ควร
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กล่าวถึงโรงเรี ยนเก่าโดยการเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนใหม่ที่ไปดารงตาแหน่งเพราะจะทาให้บุคลากร
ไม่พอใจ” นอกจากนี้ ยงั ชมเชยพวกเขาเพราะเมื่อคนเราปฏิ บตั ิงานก็ตอ้ งการได้รับผลตอบแทนที่ดี
ต้องการให้เจ้านายรับรู ้วา่ ตนทาอะไรบ้าง เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 3 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หาร
ต้องเรี ยนรู ้ ที่จะเข้าใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เช่น ครู คนหนึ่ งของเขาไม่มาปฏิ บตั ิหน้าที่ 1 สัปดาห์ ถามถึง
สาเหตุของการไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ และให้คาแนะนาแก่เขา ในที่สุดบุคลากรคนนั้นก่ปรับปรุ งตนเอง
ใหม่” สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 3 กล่าวว่า “การเป็ น
ผูบ้ ริ หารสตรี ทาให้มีความเข้าใจนักเรี ยนได้ดีข้ ึน” สอดคล้องกับผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารประเทศที่ 6 กล่าวว่า
“ผูบ้ ริ หารสตรี ของเราเข้าใจความต้องการของบุ คลากรดี และเข้า ใจผูท้ ี่ มี ส่วนสัม พันธ์ กบั การจัด
การศึ กษาดี เขารู ้ จุดอ่อนและจุ ดแข็งของบุ คลากร” โดยผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 1 เข้าใจและ
เข้าถึงชุ มชนจึงได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี เช่ น การได้รับบริ จาคเงินในการปรับปรุ งสถานศึกษา
โดยไม่ตอ้ งรอเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว
2.12 การยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง (willing to accept change) หรื อ การตื่ น ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง (alertness) การที่ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนต่างมีขอ้ ตกลงที่จะเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้นการเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยนจึงเป็ นผูท้ ี่ตื่นตัวต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา เชื้ อชาติและศาสนา ผูบ้ ริ หาร
ต้องเป็ นผูท้ ี่ตื่น ตัวต่อการเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะโลกในปั จจุ บ นั เปลี่ ย นแปลงไปอย่า ง
รวดเร็ ว ผูบ้ ริ หารจึงต้องตื่ นตัวเตรี ยมพร้อมกับสิ่ งใหม่ๆ สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 4
กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี มีความตื่นตัวมากกว่าผูบ้ ริ หารชาย” ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “การเป็ นผูบ้ ริ หารต้องติดตามข่าวต่างๆ เช่น เรื่ องเกี่ยวกับอาเซี ยน
ส่ ง ผลอย่า งไรต่ อ การศึ ก ษาของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย นบ้า ง” สอดคล้องกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ข อง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศที่ 3 “ฉันเดินทางไปดูงานหลายประเทศเพื่อดูงานด้านการบริ หาร
สถานศึกษาว่าการศึกษาของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี ยนก้าวหน้าไปเพียงใด อะไรบ้างที่
เขาสามารถนามาพัฒนาสถานศึ กษาของตนเอง เช่ น เดิ นทางมาดู งานที่โรงเรี ยนมหิ ดลนุ สรณ์ ใน
ประเทศไทย” เช่ น เดี ย วกับ ผู บ้ ริ ห ารสตรี ใ นประเทศที่ 6 “การเป็ นผู บ้ ริ ห ารต้อ งตื่ น ตัว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง เช่นการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน เมื่อมีการจัดอบรมเกี่ยวกับอาเซี ยน ฉันจะเข้า
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อบรมเพื่อให้ทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และมีสิ่งใดที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
ประเทศตนเองหรื อไม่” หรื อผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 ตื่นตัวต่อการเปิ ดอาเซี ยนเช่นกัน เขากล่าว
ว่า “การเปิ ดอาเซี ยนทาให้มีคนหลากหลายกลุ่ม ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจ และยอมรั บปั ญหาของความ
หลากหลาย” ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 7 กล่าวถึงการเปิ ดเสรี อาเซี ยนว่า “ผูบ้ ริ หารต้องตื่นตัว
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรอบรู ้ เก่ง รอบรู ้ หลายภาษา ต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องมองกว้างๆ ไม่ใช่ แต่อาเซี ยน
เท่านั้นแต่ตอ้ งมองทั้งโลก”
3. คุณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ด้านสังคม (Sociabilty Traits) ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ การ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเข้าถึ งได้ง่าย ความเป็ นมิตร ความเมตตา (ช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น) การให้
เกียรติและเคารพ การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับในความหลากหลาย มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การเอาใจใส่ (care) ผู ้บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
คุณลักษณะดู แลเอาใจใส่ บุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายในบริ บทอาเซี ยนเป็ น
คุณลักษณะสาคัญในการเข้าสังคม
การดู แลเอาใจใส่ (care) จากการสั ม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารสตรี ทุกคนมีคุณลักษณะของการดูแลเอาใจใส่ รักและห่วงใย
ผูอ้ ื่น เช่ น ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “ถ้ามีใครลาหยุด ฉันจะถามว่าเขา
เป็ นอะไร และถามไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย ฉันเคยอ่านหนังสื อเรื่ อง “Touch Point” และนา
วิธีการปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นมาใช้ในการเข้าถึงพวกเขา เช่น คนบางคนชอบให้ชมต่อหน้า ในขณะที่คนบาง
คนชอบให้เขียนโน๊ตไว้ที่โต๊ะทางาน คนบางคนชอบรับของขวัญ คนบางคนชอบให้สัมผัสกาย เป็ น
ต้น” นอกจากนี้ ยงั ใส่ ใจบุคลากรขณะปฏิ บตั ิงานอยู่ภายในโรงเรี ยนว่า พวกเขามีความสะดวกสบาย
ในการปฏิบตั ิงานที่โรงเรี ยนหรื อไม่ ผูบ้ ริ หารเห็นว่าห้องพักครู เป็ นส่ วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความรู ้สึกใน
การปฏิบตั ิงาน ดังนั้น เขาจึงปรับปรุ งห้องพักให้ครู ให้น่าพักผ่อนยิ่งขึ้นโดยการจัดมุมพักผ่อนให้แยก
จากห้องปฏิบตั ิงาน ทาสี ให้ดูสดใส ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารสตรี เก่ง
เรื่ องการดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยน และบุคลากรโดยการถามทุกข์สุขของบุคลากร ถามความต้องการของ
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เขา” สอดคล้องกับผูช้ ่วยของเขาที่กล่าวว่า การทางานกับผูบ้ ริ หารสตรี จุดเด่นของสตรี คือ การเอาใจ
ใส่ บุคลากรเป็ นอย่างดีเพราะผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิเป็ นทั้งเจ้านายและเป็ นเสมือนแม่ ซึ่ งทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี
เข้าถึงบุคลากรได้ดี ในขณะที่ผบู ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 2 กล่าวว่า “เราต้องดูแลเอาใจใส่ บุคลากร
เช่ น เมื่อเครื่ องปรั บอากาศเสี ย เราต้องตามช่ างมาซ่ อมทันที เราทางานตามลาพังไม่ได้ ต้องพึ่งพา
บุคลากร ดังนั้นจึงต้องดูแลเอาใจใส่ เขาให้ดี” ผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 7 ให้การดูแลเอาใจใส่ และ
ให้ความรักความห่ วงใยต่อบุคลากร โดยการที่เขาจะคอยถามทุกข์สุข สุ ขภาพของบุคลากร และยัง
ห่วงใยไปถึงครอบครัว เช่น ครู ที่สามีเสี ยชีวติ ผูบ้ ริ หารก็ระดมเงินให้การช่วยเหลือที่นอกเหนือจากที่
รั ฐ จัดให้ นัก เรี ย นประสบอัค คี ภยั ก็ ร ะดมเงิ น ช่ วยเหลื อ ครอบครั ว เช่ นกัน สอดคล้องกับ ผู ช้ ่ ว ย
ผูบ้ ริ หาร กล่าวว่า “ผูอ้ านวยการของเราให้การดูแลเอาใจใส่ และห่วงใยครู และนักเรี ยน ผูอ้ านวยการ
ของเราจะถามทุกข์สุขของบุคลากรและนักเรี ยนอยูเ่ สมอ” ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 ให้การเอาใจ
ใส่ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องภายนอกสถานศึ กษา เช่ น ชุ มชนหรื อผูท้ ี่ ให้การสนับสนุ นสถานศึ กษา เขา
จะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
3.2 การเข้ าถึงได้ ง่าย (accessibility/approachable) ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ มีประสิ ท ธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่ เข้า ถึ งได้ง่า ย มี ความเป็ นมิ ตร (friendly) ทาให้เข้าใจในตัวบุคลากรและ
สามารถดู แลเอาใจใส่ บุ ค ลากรได้อย่า งดี คุ ณลัก ษณะการเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยและมี ค วามเป็ นมิ ตรเป็ น
คุ ณลักษณะเด่นของสตรี ในอาเซี ยน นอกจากนี้ การเข้าถึ งได้ง่าย การมีลกั ษณะที่เป็ นมิตรจะทาให้
สามารถลดความขัดแย้งระหว่างผูบ้ ริ หารภายในองค์กรและนอกองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กรที่
มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการจัดการศึกษาในบริ บทอาเซี ยนเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับชุมชนที่มีความหลากหลาย และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อองค์กร
การเข้าถึงได้ง่าย (approachable/accessible) จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ฉันเปิ ดห้องเพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู เข้าไปแสดงความคิดเห็น และ
ยินดีตอ้ นรับบุคลากรทุกคน” สอดคล้องกับผูช้ ่วยของเขาที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารให้พวกเขาเข้าเสนอ
ความคิดเห็นได้ตลอดเวลา แม้กระทัง่ ที่บา้ น เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 กล่าวว่า “ฉัน
เปิ ดโอกาสให้พบได้ตลอดเวลาทั้งที่ทางานและที่บา้ น” ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 3 กล่าว
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เช่นเดียวกันว่า “ฉันอนุญาตให้ครู และพนักงานเข้าพบเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาโรงเรี ยน นอกจากนี้บางครั้งพวกเขาก็ปรึ กษาเรื่ องส่ วนตัว” สอดคล้องกับผูช้ ่วย
ของเขาที่กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของเราเป็ นคนที่เข้าถึงได้ง่าย บุคลากรสามารถเข้าพบได้ทุกเมื่อ และ
ยังให้คาแนะนาเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวอีกด้วย” การแสดงออกของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เป็ นการแสดงออกถึงความเป็ นมิตรที่ดีต่อบุคลากรและผูอ้ ื่น
เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาในประเทศที่ 2 แสดงความมิตรหรื อความเป็ นกันเองต่อบุคลากร
ผูบ้ ริ หารกล่าวว่า “ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนเมื่อปี ที่แล้วพวกเขาเดินทางไปเที่ยวที่เกาะพีพี ของประเทศ
ไทย ฉันร่ วมรับประทานอาหารกับบุคลากร” ผูช้ ่วยของเขากล่าวเช่นกันว่า “ผูบ้ ริ หารร่ วมรับประทาน
อาหารด้วย วันครู ผบู ้ ริ หารเองก็ปฏิบตั ิตวั เหมือนครู คนหนึ่ ง พวกเขารู ้สึกเหมือนเป็ นคนในครอบครัว
เดียวกับผูบ้ ริ หาร” ในขณะที่ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ของประเทศที่ 6 กล่าวว่า “ผูบ้ ริ หารของพวกเขาใน
ขณะที่ปฏิบตั ิงานที่โรงเรี ยน เขาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาแต่นอกเวลางาน ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิตวั เป็ นเสมือนแม่
หรื อพี่สาว บางครั้งครู ก็ไปที่บา้ น” ส่ วนผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 4 กล่าวว่า “การที่สตรี เป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีขอ้ ดีคือ สตรี มีความเป็ นมิตรมากกว่าผูบ้ ริ หารชาย” ผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 3
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองแสดงความคิดเห็นหรื อปั ญหาที่ผปู ้ กครองต้องการให้ช่วย นอกจากนี้ เมื่อ
ผูว้ จิ ยั นัดสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ทุกคนยินดีให้ผวู ้ จิ ยั เข้าสัมภาษณ์ ขณะที่สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารทุกคนยิม้
แย้ม มีความเป็ นกันเอง ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี จากการที่ผบู ้ ริ หารสตรี มีความเป็ นมิตร ทุกคน
เข้าถึงชุมชนจึงได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชน เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 ได้รับ
การเงินบริ จาคจากชุมชนในการปรับปรุ งโรงเรี ยนให้มีสื่ออุปกรณ์การเรี ยนการสอนเพิม่ มากขึ้น ไม่
ต้องรองบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้น เขาสามารถระดมเงินปรับปรุ งห้องประกอบการเรี ยน ติด
เครื่ องปรับอากาศ ปรับปรุ งห้องสมุด เช่นเดียวกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 ที่มีความเป็ นมิตร และ
เข้าถึงได้ง่ายทาให้ชุมชนบริ จาคเงินเพื่อสร้างรั้วโรงเรี ยน หรื อบริ จาคเพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนเรื่ องการ
เรี ยนการสอน
3.3 การให้ ค วามเคารพ (Respecting) ผู บ้ ริ ห ารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่รู้จกั การให้ความเคารพ และให้เกียรติผอู ้ ื่น ตระหนักรู ้สังคม
รู ้จกั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเมตตากรุ ณา ไวต่อความรู ้สึก และบริ หารจัดการความสัมพันธ์ได้เป็ น
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คุณลักษณะเด่นของผูบ้ ริ หารสตรี ในอาเซี ยนเพราะวัฒนธรรมอาเซี ยนเป็ นผูท้ ี่ให้เกียรติหรื อให้ความ
เคารพต่อผูอ้ ื่นการให้ความเคารพผูอ้ าวุโส หรื อผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งกว่า
การให้ ค วามเคารพ (respecting) จากการสั ม ภาษณ์ ผู บ้ ริ ห ารที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง พบว่ า
ผูบ้ ริ หารสตรี ของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ งในประเทศที่ 1 กล่าวว่า “ฉันเชิ ญนักการมาร่ วมงานวันเกิดของ
รองครู ใหญ่ที่ฉนั เป็ นคนจัดให้เพราะเห็นว่าคนเหล่านั้นทางานหนักและสมควรได้รับการเชิ ญมาร่ วม
งาน” สอดคล้องกับ ผูบ้ ริ หารสตรี ข องโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศที่ 2 กล่ า วว่า “ฉันให้เกี ย รติ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็ นนักการ แม่บา้ น หรื อครู ” เขายังเล่าให้ฟังอีกว่า “การให้ความเคารพหรื อให้
เกี ยรติ ผูอ้ ื่ นจะทาให้สถานการณ์ ที่เลวร้ ายดี ข้ ึ น เช่ น เมื่ อเข้ามารั บตาแหน่ งได้ไม่นาน ฉันต้องการ
เปลี่ยนแปลงการรับ-ส่ งนักเรี ยนของผูป้ กครองโดยให้ผปู ้ กครองส่ งบุตรหลานลงแล้วขับรถวนโดย
ไม่ตอ้ งจอดภายในบริ เวณโรงเรี ยนเพราะจะทาให้การจราจรติดขัด ฉันชี้แจงให้ผปู ้ กครองทราบแต่มี
ผู ้ป กครองบางคนไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ฉั น ต้อ งใช้ ค วามอดทนและการให้ เ กี ย รติ ผู ้ป กครองจึ ง ท าให้
สถานการณ์น้ นั ลดความรุ นแรง” ในขณะที่ผชู ้ ่วยผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5 และ ประเทศที่ 6 กล่าว
ว่า “ผูบ้ ริ หารของเราให้ความเคารพผูอ้ ื่น ทักทายผูอ้ ื่น พูดคุย และเกียรติทุกคนจึงได้รับความเคารพ
และการให้เกียรติเช่นกัน” สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 7 กล่าวว่า “เราต้องมีศีล 5 ไม่ดู
ถู กผูอ้ ื่ น ยกย่องเขา ไม่คิดว่าตนเองสู งกว่าคนอื่น ถ้าเขาล้มก็ตอ้ งช่ วยเหลื อเขา” การให้เกี ยรติหรื อ
แสดงความเคารพผูอ้ ื่นไม่ว่าจะเป็ นบุคลากรในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทาให้ได้รับความ
ร่ วมมือจากชุมชน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.4 การสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ (effective communication) คือ การที่สามารถสื่ อสาร
ได้ท้ งั ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยนอื่นๆ การสื่ อสารอย่างเหมาะสมเป็ นการลดความขัดแย้งทาให้
เกิ ด ความปรองดอง ยอมรั บ ในความหลากหลาย มี ท ัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ความหลากหลาย (เชื้ อ ชาติ
วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา) การบริ หารงานในบริ บทอาเซี ยนต้องการผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถ
ในการสื่ อสารโดยเฉพาะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ในอาเซี ยนเพราะเมื่อเปิ ด
ประชาคมอาเซี ย น แรงงานบางภาคส่ วนจะมี การเคลื่ อนย้า ยไปประกอบอาชี พ ในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ยน การสื่ อสารให้เข้าใจถึงความต้องการของผูท้ ี่ผบู ้ ริ หารมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ อีก
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ทั้งการยอมรับในความหลากหลาย และการมีทศั นคติที่ดีต่อความหลากหลายจะทาให้ลดความรู ้สึกที่
มีอคติได้ ทาให้เกิดความปรองดองในองค์กร และลดความขัดแย้งทั้งในองค์กรและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วน
เสี ยต่อองค์กรอีกด้วย
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (effective communication) การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพผู ้
ส่ งสารและผูร้ ับสารอาจมีพ้ืนฐานควมรู ้ ความเข้าใจ ทักษะการสื่ อสาร ระบบสังคม และขนบวัฒน
ธรรม ความคิด ความเชื่ อที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการสื่ อสารในบริ บทอาเซี ยนที่มีความหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม เชื้ อชาติ ศาสนา และภาษา การสื่ อสารควรเป็ นการสื่ อสารโดยปราศจากอคติ เป็ น
สื่ อสารได้เหมาะสมโดยการยอมรับในความหลากหลายของบุคคลที่ผูบ้ ริ หารสตรี สื่อสารด้วยเสมอ
ภาษาที่ ใ ช้ตอ้ งเป็ นภาษาที่ เข้า ใจได้ระหว่า งผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บสาร ดัง นั้นผูบ้ ริ หารสตรี ใ นบริ บ ท
อาเซียนควรมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษากลางในการสื่ อสาร และภาษาอื่นๆ ใน
อาเซี ยน เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 สื่ อสารต่อชุมชนอย่างชัดเจนเมื่อมีความต้องการให้ชุมชน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมใด อีกทั้งหลังจากได้รับความร่ วมมือแล้ว ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 1 ยังสาน
ความสัมพันธ์ต่อโดยใช้เทคโนโลยีในการแจ้งผลการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน หรื อความสาเร็ จของ
โรงเรี ย นผ่านทางอี เมล หรื อไลน์ ในขณะที่ ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นประเทศที่ 2 มี ความสามารถในการ
สื่ อสารต่อผูป้ กครองและชุ มชนที่มีความหลากหลายทาให้ลดความขัดแย้งลงได้ ผูบ้ ริ หารสตรี ใน
ประเทศที่ 3 เป็ นนั ก การสื่ อ สาร มี ท ัก ษะการสื่ อ สารที่ ดี สื่ อสารต่ อ องค์ ก รไม่ ห วัง ผลก าไร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผูป้ กครอง และครู จึ ง ได้รับความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากกลุ่ ม คนเหล่ า นั้น
สอดคล้องกับผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 5 เน้นการสื่ อสารเพื่อขอความร่ วมมือจากชุ มชน ผูบ้ ริ หาร
สตรี ใ นประเทศที่ 7 ระบุ ถึ ง ความสามารถในการใช้ภาษาของเขาว่า “ฉันสื่ อสารได้หลายภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่ใช้ในการสื่ อสารในอาเซี ยน ผูบ้ ริ หารสตรี ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกประเทศในกลุ่มอาเซี ยนสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษากลางในการสื่ อสารได้
ทุกคน “
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3.5 การไวต่ อวัฒนธรรมและการมีทศั นคติทดี่ ีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม (cultural
sensitivity and positive attitudes toward multiculturalisam) จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารสตรี ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนและผูช้ ่วยพบว่า หลายประเทศมีทศั นคติที่ดีต่อ
การที่มีนกั เรี ยนและชุ มชนที่ประกอบด้วยคนที่มาจากหลากหลายเชื้ อชาติ บางโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนที่
นับถือศาสนาพุทธ คริ สต์ ฮินดู และอิสลาม เช่น ผูบ้ ริ หารสตรี ในประเทศที่ 2 กล่าวว่า “โรงเรี ยนของ
เรามีครู ชายคนหนึ่งเป็ นมุสลิม ฉันและครู ให้เกียรติเขาเสมอ เราทากิจกรรมร่ วมกัน” ผูบ้ ริ หารสตรี ได้
ประเทศที่ 1 ทักทายบุคลากรที่นบั ถือศาสนาอื่นอย่างสนิ ทสนม หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในประเทศ
ที่ 3 มีบุคลากรที่นบั ถือศาสนาอื่น เขาให้ความสนิ ทสนมกับบุคลากรศาสนาอื่นเหมือนเพื่อนร่ วมงาน
สอดคล้องกับผูช้ ่ วยของผูบ้ ริ หารสตรี ประเทศที่ 3 “ผูบ้ ริ หารของฉันไม่เคยแสดงการแบ่งแยกแม้ว่า
ฉันและเพื่อนร่ วมงานคนอื่นจะนับถือศาสนาที่ต่างจากเขา เราทากิจกรรมร่ วมกัน”
ผลจากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสตรี และบันทึกการสังเกต คือ
1. คุณลักษณะด้ านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป (General Personality Traits) ได้แก่ ความมัน่ ใจใน
ตนเอง การแสดงออกอย่างเหมาะสม ความสุ ขุมเยือกเย็น การไม่ถือตัว การอ่อนน้อมถ่ อมตนด้วย
ความสุ ภาพอ่อนโยน ความอบอุ่น การปรับเปลี่ ยนได้ไว มีทศั นคติบวกและมองโลกในแง่ดี ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ความกระตือรื อร้น และการประนีประนอม
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับงาน (Task – related Traits) ได้แก่ ความกล้า ความ
มุ่งมัน่ ความอดทน เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อและขยันขันแข็ง การส่ งเสริ มสนับสนุ นหรื อการสร้ างแรง
บันดาลใจ การใส่ ใจในรายละเอียดและมีระเบียบวินยั การตระหนักรู ้ ตนเอง (อดทนต่อความเครี ยด
และการควบคุ มอารมณ์) ความเฉลี ยวฉลาดรอบรู ้และเปิ ดรับสิ่ งใหม่ ความรับผิดชอบ ความมัน่ คง
แน่นอน คงเส้นคงวา การเปิ ดใจรับฟังและเข้าใจผูอ้ ื่น และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3. คุณลักษณะด้ านการเข้ าสั งคม (Sociability Traits) ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ ความรักและ
ความห่ วงใย ความเห็ นอกเห็ นใจ สงสาร การเข้าถึ งได้ง่าย/ความเป็ นมิตร การให้ความเคารพ การ
สื่ อสารอย่างเหมาะสม/การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไวต่อความรู ้สึก ไวต่อวัฒนธรรมและการมี
ทัศนคติที่ดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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คุณลักษณะผู้นาของผู้บริ หารสตรีในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน

คุณลักษณะด้ านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป
(General Personality Traits)
ประกอบด้วย ความมัน่ ใจในตนเอง
ความสุขมุ เยือกเย็น ความจริ งใจ การ
กระตือรื อร้น การไม่ถือตัว (อ่อนน้อม
ถ่อมตนม เป็ นกันเอง) ความอบอุน่ ความ
เชื่อมัน่ ไว้วางใจได้ การมองโลกในแง่ดี
การปรับเปลี่ยนได้ไว ความซื่อสัตย์
สุจริ ต ความสุภาพอ่อนโยน การ
ตรงไปตรงมา

คุณลักษณะด้ านความสัมพันธ์ กบั การ
ปฏิบัตงิ าน (Task - related Traits) ประกอบด้วย
ความกล้า ความฉลาดรอบรู ้ การสร้างแรงกระตุน้
ความมุ่งมัน่ (ทะเยอทะยาน) การรับฟัง ความ
เข้มแข็งอดทน การสนับสนุน ความไม่ยอ่ ท้อและ
อดทน การตระหนักรู ้ตนเอง ความเข้าใจ ความขยัน
ขันแข็ง ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ
ความยุติธรรม ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง การ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลง การทุ่มเทในการทางาน
การเปิ ดรับสิ่ งใหม่ การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
การควบคุมอารมณ์ ความคงเส้นคงวา

คุณลักษณะด้ านสังคม (Sociability
Traits) ประกอบด้วย การดูแลเอาใจใส่
ความรักและความห่วงใย ความเห็นอก
เห็นใจ สงสาร การเข้าถึงได้ง่าย/ความ
เป็ นมิตร การให้ความเคารพ การสื่ อสาร
อย่างเหมาะสม/การสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ไวต่อความรู ้สึก ไวต่อ
วัฒนธรรมและการมีทศั นคติที่ดีตอ่
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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ตอนที่ 2 ผลการสั ง เคราะห์ คุ ณลัก ษณะผู้ นาที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนที่ได้ จากการสั งเคราะห์ ผลการสั มภาษณ์ และการสั งเกต งานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับคุ ณลักษณะผู้นาที่มีประสิ ทธิ ภาพของผู้บ ริ หารสตรี ในสถานศึ ก ษาของประเทศในกลุ่ ม
อาเซียน และการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1 ผลการสั มภาษณ์ และการสั งเกตคุ ณลักษณะผู้นาของผู้บริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดงั นี้
1. คุ ณลักษณะด้ านบุ คลิก ลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ได้แก่ ความมัน่ ใจใน
ตนเอง ความสุ ขมุ เยือกเย็น ความจริ งใจ การกระตือรื อร้น การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่อมตนม เป็ นกันเอง)
ความอบอุ่น ความเชื่ อมัน่ ไว้วางใจได้ การมองโลกในแง่ดี การปรับเปลี่ ยนได้ไว ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความสุ ภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ได้แก่ ความกล้า
ความฉลาดรอบรู ้ การสร้างแรงกระตุน้ ความมุ่งมัน่ (ทะเยอทะยาน) การรับฟัง ความเข้มแข็งอดทน การ
สนับ สนุ น ความไม่ ย่อ ท้อและอดทน การตระหนัก รู ้ ต นเอง ความเข้า ใจ ความขยัน ขัน แข็ง ความ
รั บ ผิด ชอบ ความละเอี ย ดรอบคอบ ความยุติ ธ รรม ความกล้า ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง การยอมรั บ ความ
เปลี่ ยนแปลง การทุ่มเทในการทางาน การเปิ ดรั บสิ่ งใหม่ การตื่ นตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง การควบคุ ม
อารมณ์ ความคงเส้นคงวา
3. คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นสั ง คม (Sociability Traits) ได้แ ก่ การดู แ ลเอาใจใส่ ความรั ก และความ
ห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ สงสาร การเข้าถึงได้ง่าย/ความเป็ นมิตร การให้ความเคารพ การสื่ อสารอย่าง
เหมาะสม/การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไวต่อความรู ้ สึก ไวต่อวัฒนธรรมและการมีทศั นคติที่ดีต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2 ผลการสั งเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ งกับคุ ณลักษณะผู้นาที่มีประสิ ทธิ ภาพของผู้บ ริ หารสตรี ใ น
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดงั นี้
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เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ใน
สถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น 10 ประเทศ งานวิจยั หรื อผลงานวิชาการของ
นักวิชาการต่างๆ เป็ นงานที่ได้รับการยอมรับ ตามกรอบการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้จาแนกคุณลักษณะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยนออกเป็ น 3 ด้าน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. คุณลักษณะด้ านบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ได้แก่ การแสดงออกเอ
ย่างเหมาะสมและมีความมัน่ ใจในตนเอง การไม่ถือตัว (อ่อนน้อมถ่อมตน) ความสุ ภาพอ่อนโยน มีความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตและน่าเชื่ อถือไว้วางใจ ความกระตือรื อร้น ความอบอุ่น การมีอารมณ์ขนั การปรับเปลี่ยน
ได้ไว มีทศั นคติบวก และความสุ ขุมเยือกเย็น Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); Zakaria (2014);
Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)
2. คุณลักษณะด้ านทีส่ ั มพันธ์ กบั การปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ได้แก่ ความมุ่งมัน่ การ
ตระหนักรู ้ตนเอง (การควบคุมอารมณ์/อดทนต่อความเครี ยด) ความกล้า ความยืดหยุน่ และการปรับตัว
การเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่และยินดีรับฟั ง การส่ งเสริ มสนับสนุ น มีความอดทนไม่ยอ่ ท้อ/ความขยันขันแข็ง
และเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั ความเฉลี ยวฉลาดรอบรู ้ ความมัน่ คงแน่ นอน ความเข้าใจ การยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง การริ เริ่ ม ความยุติธรรม และมีความรับผิดชอบ Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009);
Zakaria (2014); Salleh and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)
3. คุณลักษณะด้ านสั งคม (Sociability Traits) ได้แก่ การดู แลเอาใจใส่ และมีความเห็ นอกเห็ น
ใจมี ค วามเมตตาสงสาร การเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยและความเป็ นมิ ตร การให้ค วามเคารพ การสื่ อสารอย่า ง
ประสิ ทธิ ภาพ และการไวต่อความรู ้สึก Dubrin (2013); Fook and Sidhu (2009); Zakaria (2014); Salleh
and Sulaima (2013); Funk (2005); Taormina and Selvarajah (2005); Low (2009)
เมื่อนาผลคุ ณลักษณะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่ ม
อาเซี ยนที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตมาสังเคราะห์ กบั งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับคุ ณลักษณะผูน้ า
ของผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพของประเทศสมาชิก ในกลุ่มอาเซี ยนเพื่อสังเคราะห์ให้ได้คุณลักษณะผูน้ า
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น ผลของการ
สังเคราะห์สรุ ปโดยจาแนกเป็ น 3 ด้าน มีดงั นี้
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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 มพัน ธ์ กับ การปฏิ บั ติ ง าน (Task – related Traits) ประกอบด้ว ย
ความกล้า ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ การเปิ ดรับสิ่ งใหม่
ความมั่น คงแน่ น อน (คงเส้ น คงวา) การ
ส่ งเสริ มสนับสนุน ความมุ่งมัน่ 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 ความรักและห่วงใย ความเคารพ การเข้าถึงได้ง่าย ความเป็ นมิตร การยอมรับในความหลากหลาย
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอย่างเหมาะสม การมีทศั นคติบวกต่อความหลากหลาย (วัฒนธรรม
ภาษา ศาสนา และเชื้อชาติ)
2.3 ผลการจัดสนทนากลุ่มคุณลักษณะผู้นาทีม่ ีประสิ ทธิภาพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน มีดงั นี้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ใ นการสนทนากลุ่ ม ได้ใ ห้ข้อเสนอแนะคุ ณลัก ษณะผูน้ าที่ มี ประสิ ทธิ ภาพของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ยน คื อ การนาคุ ณลัก ษณะที่ เด่ นของชาว
อาเซี ยนมาสังเคราะห์เพื่อให้สอดคล้อ งกับความเป็ นบริ บทอาเซี ยน Hays (2014) ระบุลกั ษณะของชาว
กัมพูชาว่า มี ความเป็ นมิ ตร และสุ ภาพ เคารพผูใ้ หญ่ มี เมตตา มี ค วามอดทน และเป็ นคนอบอุ่น ชาว
มาเลเซี ยมีคุณลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน สงบ มีเมตตา ให้การดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ื่น ชาวเวียดนามเป็ นผูท้ ี่มี
ความซื่ อสัตย์และเป็ นมิตร ทางานหนัก เต็มใจที่จะทางาน ขยันขัน แข็ง เข้าถึงได้ง่าย เป็ นมิตร อบอุ่น ให้
ความเคารพผูอ้ าวุโส ครอบครัวและการศึกษา ชาวฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นมิตร เข้าถึงได้ง่าย ไวต่อ
ความรู ้ สึก หัวเราะง่าย ชาวสิ งคโปร์ เป็ นคนไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตน เต็มใจทางานหนัก ไม่ยอมแพ้
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กลัวการสู ญเสี ย เคารพผูอ้ ื่น มี ระเบียบวินยั มีเมตตา และสงสารผูอ้ ื่น ชาวลาวเป็ นคนเปิ ดเผย เป็ นมิตร
ดูแลเอาใจใส่ สุ ภาพ ให้ความเคารพผูอ้ ื่น มีเมตตา มีจิตใจดี อดทน พร้ อมที่จะช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น ชาวไทย
เป็ นคนมี ความมัน่ ใจ สุ ภ าพ อ่ อนน้อมถ่ อมตน ให้ความเคารพผูอ้ ื่ น เชื่ อฟั ง กตัญญู เคารพผูอ้ าวุโส
อ่อนโยน มีความกล้า เข้าถึ งได้ง่าย ชาวพม่าเป็ นคนมีเมตตา อดทน เปิ ดเผย เคารพผูอ้ าวุโส ควบคุ ม
ตนเองได้ ดูแลเอาใจใส่ สงบ อดทน ยิม้ และเป็ นมิตร ชาวอินโดนีเซี ย เป็ นคนปรับตัวได้ไว เป็ นมิตร เป็ น
คนมีน้ าใจ ซื่ อสัตย์ มีความอดทนสู ง อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัว อบอุ่น และชาวบรู ไน เป็ นคนสุ ภาพ มี
ความอดทนสู ง ชอบยิม้ มีมารยาทดี ให้ความเคารพผูอ้ าวุโส ไม่ทาให้คนอื่นเสี ยหน้า (Hays, 2008 update
2014 -2015)

เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซี ยนพบ คุณลักษณะเด่นของชาวอาเซียน
ได้แก่ การให้การดูแลเอาใจใส่ ความเป็ นมิตร ความอบอุ่น มีความอดทน และการให้ความเคารพต่อผูม้ ี
อาวุโส เมื่ อนามาประมวลกับคุ ณลักษณะผูน้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยนจึงนาคุ ณลักษณะเด่น 2 คุณลักษณะคือ คุณลักษณะการดูแลเอาใจ
ใส่ ซึ่ งตรงกับคุ ณลักษณะของสตรี ที่เป็ นเพศแม่ให้การดูแลเอาใจใส่ บุคลากรเหมือนพี่น้องหรื อคนใน
ครอบครัว และดูแลนักเรี ยนเหมือนบุตรของตนเอง ซึ่ งตรงกับ ภาษาอังกฤษว่า “CARE” และคุณลักษณะ
ของชาวอาเซี ยนที่มกั จะยิ้มแย้มเป็ นคุ ณลักษณะที่ทาให้ผูพ้ บเห็ นรู ้ สึกอบอุ่นซึ่ งคุ ณลักษณะนี้ ตรงกับ
ภาษาอัง กฤษว่ า “WARM” และคุ ณ ลัก ษณะความกล้า ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ผู ้บ ริ หารมี แ ละเป็ น
คุณลักษณะที่มีความสาคัญกับสตรี ในอาเซี ยนเนื่ องจากสตรี ในบริ บทอาเซี ยนเป็ นเพศที่ยงั คงถูกกีดกัน
ให้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร หากผูบ้ ริ หารสตรี ไม่แสดงความกล้าให้ผอู ้ ื่นเห็นก็จะไม่ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรในองค์กรและผูท้ ี่ผูบ้ ริ หารสตรี ปฏิสัมพันธ์ดว้ ยได้ ดัง่ เช่นสานวนไทยที่วา่ “อ่อนนอก แข็งใน”
คุ ณ ลัก ษณะกล้า ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่า “DARE” คุ ณ ลัก ษณะทั้ง 3 ที่ เ ป็ นภาษาอัง กฤษขยายความ
ตัวอักษรแต่ละตัวในแต่ละคุณลักษณะ มีรายละเอียดดังนี้
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้ นฐานของประเทศในกลุ
้
สรุปการศึกษาคุณลักษณะผู น
้ าของผู บ
้ ริหารสตรีในสถานศึกษาขันพื
่มอาเซียน
้
คุณลักษณะผู น
้ าของผู บ
้ ริหารสตรีในสถานศึกษาขัน
้
่
พืนฐานของประเทศในกลุ
่มอาเซียนทีพบจากการส
ัมภาษณ์
ผู บ
้ ริหารสตรีและผู ช
้ ว
่ ยผู บ
้ ริหาร และการส ังเกต
่
คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัวไป

่ มพันธ ์ก ับการปฏิบต
คุณลักษณะทีสั
ั งิ าน

่
- ความมันใจในตนเอง
ความสุขมุ เยือกเย็น
ความจริงใจ การกระตือรือร ้น การไม่ถอื ตัว
(อ่อนน้อมถ่อมตนม เป็ นกันเอง) ความอบอุ่น
่ นไว
่ ้วางใจได ้ การมองโลกในแง่ดี
ความเชือมั
่
่ ตย ์สุจริต
การปรับเปลียนได
้ไว ความซือสั
ความสุภาพอ่อนโยน การตรงไปตรงมา และ
การประนี ประนอม

- ความกล ้า ความฉลาดรอบรู ้ การสร ้างแรงกระตุ ้น ความ
มุ่งมั่น (ทะเยอทะยาน) การรบั ฟัง ความเข ้มแข็งอดทน การ
สนับสนุ น ความไม่ย่อท ้อและอดทน การตระหนักรู ้ตนเอง
ความเข ้าใจ ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ ความ
่
่
ละเอียดรอบคอบ ความยุตธิ รรม ความกล ้าทีจะเปลี
ยนแปลง
่
การยอมรบั ความเปลียนแปลง การทุ่มเทในการทางาน การ
่
่ วต่อการเปลียนแปลง
่
เปิ ดรบั สิงใหม่
การตืนตั
การควบคุม
อารมณ์ ความคงเส ้นคงวา

คุณลักษณะด้านสังคม

- การดูแลเอาใจใส่ ความรักและความห่วงใย
ความเห็นอกเห็นใจ สงสาร การเขา้ ถึงได ้ง่าย
และความเป็ นมิตร การให ้ความเคารพ การ
่
สือสารอย่
างมีประสิทธิภาพ ไวต่อความรู ้สึก
ไวต่อวัฒนธรรมและการมีทศ
ั นคติทดี
ี่ ต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

้ นฐานของ
้
คุณลักษณะผู น
้ าของผู บ
้ ริหารสตรีในสถานศึกษาขันพื
่
่ ยวข้
่
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทีพบจากการสังเคราะห ์งานวิจย
ั ทีเกี
องก ับ
่ ประสิทธิภาพของผู บ
้
คุณลักษณะผู น
้ าทีมี
้ ริหารสตรีในสถานศึกษาขัน
้
พืนฐานของประเทศในกลุ
่มอาเซียน
่
คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะทัวไป

่ มพันธ ์ก ับปฏิบต
คุณลักษณะทีสั
ั งิ าน

การแสดงออกอย่างเหมาะสมและมีความ
่
มั่นใจในตนเอง ความสุขม
ุ เยือกเย็น สุขม
ุ เมือ
อยู่ในสถานการณ์ทตรึ
ี่ งเครียด การไม่ถอ
ื ตัว
(อ่อนน้อมถ่อมตน)
ความสุภาพอ่อนโยน
่ ตย ์สุจริตน่ าเชือถื
่ อไว ้วางใจ
ความซือสั
มี
่
ทัศนคติบวก การปรบั เปลียนได
ไ้ ว ความ
อบอุ่น โปร่งใส และความกระตือรือร ้น

่ ้มเหลว ยืดหยุ่น ต ้องการการ
- ความกล ้า กล ้าทีจะล
่
เปลียนแปลง ตระหนักรู ้ตนเอง การริเริม่ การเปิ ดใจรบั ฟัง
ความยุตธิ รรม การส่งเสริมสนับสนุ นและให ้การช่วยเหลือครู
่
ความเฉลียวฉลาดรอบรู ้และการเปิ ดรบั สิงใหม่
ความมุ่งมั่น
การเปิ ดใจรบั ฟังและความเข ้าใจผูอ้ น
ื่
ยินดีรบั ฟังปัญหาของ
ผูอ้ น
ื่ มีระเบียบวินัย ความรบั ผิดชอบ การตระหนักรู ้ตนเอง
่
การยอมรบั ในการเปลียนแปลง
ความมั่นคงแน่ นอน อดทนต่อ
ความเครียด ความอดทนไม่ย่อท ้อและขยันขันแข็ง และปฏิบต
ั ิ
ต่อครูอย่างเท่าเทียมกัน มีความยุตธิ รรม

-

คุณลักษณะด้านสังคม

- การดูแลเอาใจใส่ ความรักและห่วงใย ความ
เมตตา การเข ้าถึงได ้ง่าย และความเป็ นมิตร
รกั และห่วงใย การเคารพผูอ้ น
ื่
การเคารพ
ตนเอง
การยอมรับความหลากหลาย
้
(วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเชือชาติ
) การ
่
สือสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
มีทศ
ั นคติบวกต่อความหลากหลาย
้
(วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเชือชาติ
)
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่ ประสิทธิภาพของผู บ
รู ปแบบคุณลักษณะผู น
้ าทีมี
้ ริหารสตรี
้ นฐานของประเทศในกลุ
้
ในสถานศึกษาขันพื
่มอาเซียน

่
คุณลักษณะด้านบุคลักษณะทัวไป

General Personality Traits (WARM)
W = warmth ความอบอุ่น (ความสุขมุ
เยือกเย็น)
A = assertiveness การแสดงออกอย่าง
่
่ อ
เปิ ดเผย (ความมันใจในตนเอง
ความน่ าเชือถื
(ซือสัตย ์สุจริต)
R = resilience การปร ับตัวได้ไว (การมี
ทัศนคติบวก)
M = modesty ไม่ถอื ตัว (การอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความสุภาพอ่อนโยน)

่ มพันธ ์ก ับการปฏิบต
คุณลักษณะทีสั
ั งิ าน Task – related

คุณลักษณะด้านสังคม Sociability Traits

Traits (DARE)
D = dare/courage กล้า (การริเริม่ ความฉลาดรอบรู ้ และการ
่
เปิ ดรับสิงใหม่
) และ determination /ambition ความ
่ (ความอดทน ความไม่ย่อท ้อ การขยัน
ทะเยอทะยาน/ความมุ่งมัน
ขันแข็ง ความเข ้มแข็ง)

C = care & concern การดู แลเอาใจใส่ และ
ความห่วงใย (ความเมตตา)

่
A = awareness การตระหนักรู ้ (ยอมรับการเปลียนแปลง
มีความ
่
มันคงแน่
นอน(คงเส ้นคงวา))

R = respective การให ้ความเคารพ (เคารพตนเอง
และผูอ้ น)
ื่

R = responsibility ความร ับผิดชอบ (มีความละเอียดรอบคอบ
และมีระเบียบวินัย)
E = encourage การส่งเสริมสนับสนุ น (เปิ ดใจรับฟังและการ
เข ้าใจผูอ้ น)
ื่

(CARE)

A = accessible การเข ้าถึงได ้ง่าย (การเป็ นมิตร)

่
E = effective communication การสือสารอย่
างมี
้
ประสิทธิภาพ (สามารถสือสารได ้ทังภาษาอั
งกฤษ และ
่ การสือสารอย่
่
ภาษาอาเซียนอืนๆ)
างเหมาะสม (การมี
่
่
ทัศนคติทดี
ี ต่อวัฒนธรรมทีหลากหลาย
การยอมรับความ
้ อชาติ
้
หลากหลายทังเชื
ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา)
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1. คุ ณลัก ษณะด้ านบุ คลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ของผูบ้ ริ หารสตรี ใ น
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของประเทศในกลุ่ ม อาเซี ย น มี คุ ณลัก ษณะอบอุ่ น ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่า
“WARM” คานี้แฝงไปด้วยคุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพด้านบุคลิกลักษณะทัว่ ไป ดังนี้
W = warm หมายถึง ความอบอุ่น ผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน คือ ผูท้ ี่มีบุคลิกลักษณะอบอุ่น น่าคบหา ไม่แสดงความตื่นตระหนกเมื่อเกิด
เหตุวกิ ฤตเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขมุ เยือกเย็น
A = assertiveness หมายถึง การแสดงออกอย่ า งเปิ ดเผย ผูบ้ ริ หารสตรี ที่ มีประสิ ทธิ ภาพใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน คือ ผูท้ ี่รู้จกั การแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยความ
มัน่ ใจในตนเองอย่างสู งจึงเกิดความน่าเชื่อถือไว้วางใจโดยมีความซื่อสัตย์สุจริ ตต่อผูอ้ ื่น
R = resilience หมายถึง การปรั บเปลี่ยนได้ ไว ผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีประสิ ทธิ ภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน คือ ผูท้ ี่ปรับเปลี่ยนได้ไวแม้เผชิ ญกับแรงกดดันจากการที่พบปะ
บุคคลที่มีความหลากหลายทั้งด้านบริ บททางสังคม ทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเชื้อชาติซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่
อยูใ่ นกลุ่มสมาชิกอาเซี ยน การที่จะปรับเปลี่ยนได้ไวกับสถานการณ์ต่างๆ นัน่ คือการที่ผบู ้ ริ หารควรเป็ น
ผูท้ ี่มีทศั นคติบวก
M = modesty หมายถึง การไม่ ถือตัว ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนต้องไม่ถือตัว มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีความสุ ภาพอ่อนโยนเป็ นคุณลักษณะเด่น
ในวัฒนธรรมอาเซียนในเฉพาะผูบ้ ริ หารสตรี
2. คุณลักษณะด้ านความสั มพันธ์ กับการปฏิบัติงาน (Task – related Traits) ของผูบ้ ริ หารสตรี
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซี ยน มี คุณลักษณะมีความกล้า ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
“DARE” คานี้ แฝงไปด้วยคุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพด้านที่มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน
ดังนี้
D = dare/courage หมายถึง ความกล้ า ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึกษาที่ดีตอ้ งกล้าคิ ด กล้าทา
กล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว กล้าตัดสิ นใจ กล้าที่จะริ เริ่ มสิ่ งใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ผูบ้ ริ หาร
สตรี กล้าตัดสิ นใจหรื อกล้าลงมือปฏิบตั ิตอ้ งมีความผิดพลาดน้อย นัน่ คือผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งมีความเฉลียว
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ฉลาด เป็ นผูร้ อบรู ้ เปิ ดรับสิ่ งใหม่ๆ โดยเฉพาะกับบริ บทประชาคมอาเซี ยนที่มีความหลากหลายเพื่อให้
การปฏิบตั ิงานผิดพลาดน้อยที่สุด
D = determination/ambition หมายถึ ง ความมุ่ งมั่ น ทะเยอทะยาน ผู ้บ ริ หารสตรี ใน
สถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องมี กล้าที่จะมีความทะเยอทะยาน ความมุ่งมัน่ มีความตั้งใจจริ ง อดทน
ต่อความยากลาบาก ขยันขันแข็ง ไม่ทอ้ แท้ ยอมรับความล้มเหลว และสามารถยืนขึ้นใหม่ได้อย่าง
รวดเร็ ว การมีความมุ่งมัน่ จะทาให้ผบู ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ประสบความสาเร็ จในการบริ หารงานกับสังคมที่มีความหลากหลายหลังจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน
A = awareness หมายถึง การตระหนักรู้ การตระหนักรู ้ตนเอง การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การตระหนัก รู ้ ตนเองท าให้ผูบ้ ริ หารทราบจุ ดด้อยและจุ ดเด่ นของตนเอง สามารถใช้จุดเด่ นในการ
บริ หารงานให้ประสบความสาเร็ จ และพัฒนาจุดด้อยของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการในบริ บท
อาเซี ยน เช่ น การพัฒนาด้านความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่ อสาร หรื อถ้าผูบ้ ริ หารสตรี สามารถ
วิ เ คราะห์ จุ ด ด้ อ ยและจุ ด เด่ น ของบุ ค ลากร ผู ้บ ริ ห ารสตรี ส ามารถที่ จ ะมอบหมายงานต่ า งๆ ตาม
ความสามารถของบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากการรู ้จุดด้อยและจุดเด่นของตนและ
บุคลากรแล้ว ผูบ้ ริ หารสตรี ตอ้ งมีความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปิ ดประชาคมอาเซี ยน
R = responsibility หมายถึง ความรั บผิดชอบ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพคือผูท้ ี่กล้ารับผิดชอบต่องานที่ปฏิบตั ิและต่อบุคลากร รับผิดชอบต่อสิ่ งที่ตดั สิ นใจ การเปิ ด
ประชาคมอาเซี ยนต้องการผูบ้ ริ หารสตรี ที่มีความรับผิดชอบสู งเพราะการปฏิบตั ิงานในบริ บทอาเซี ยนที่
มีความหลากหลายอาจเกิ ดความผิดพลาดในการบริ หารงานได้ ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูท้ ี่มีความละเอียด
รอบคอบและมีระเบียบวินยั ในการทางาน ผูบ้ ริ หารที่มีความรับผิดชอบสู ง ใส่ ใจในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาจึงสามารถนาสถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่ประกอบไปด้วยชนที่มีความหลากหลาย
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
E = encourage/supportive หมายถึง การสร้ างแรงกระตุ้น และส่ งเสริ มสนับสนุ น ผูบ้ ริ หาร
สตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สร้ างความร่ วมมือให้เกิ ดในองค์กร มีความยุติธรรม
สร้างแรงบันดาลใจ มีความเข้าใจบุคลากร การเป็ นผูบ้ ริ หารสตรี ในบริ บทอาเซี ยนต้องสามารถทาให้

183

บุคลากรที่มีความหลากหลายร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยผูบ้ ริ หารต้องมีความ
ยุ ติ ธ รรมไม่ โ น้ ม เอี ย ง ต้อ งเปิ ดใจรั บ ฟั ง และเข้า ใจบุ ค ลากรที่ มี ค วามต่ า งในด้า นเชื้ อ ชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และภาษา สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ
3. คุณลักษณะด้ านสั งคม (Sociability Traits) ของผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน มีคุณลักษณะการดู แลเอาใจใส่ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “CARE” คานี้ แฝงไป
ด้วยคุณลักษณะของผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพด้านการเข้าสังคม ดังนี้
C = care หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพมี
คุณลักษณะดูแลเอาใจใส่ บุคลากรและผูท้ ี่ผบู ้ ริ หารสตรี มีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยความรักและห่วงใย เอาใจใส่ ใจ
ต่อบุคคลเหล่านั้น มีความเมตตาสงสารโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายในบริ บทอาเซี ยน
A = accessible/approachable หมายถึง การเข้ า ถึ งได้ ง่า ย ผูบ้ ริ หารสตรี ใ นสถานศึ ก ษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่เข้าถึ งได้ง่าย มีความเป็ นมิตร ทาให้เข้าใจในตัวบุคลากรและสามารถ
ดูแลเอาใจใส่ บุคลากรได้อย่างดี คุ ณลักษณะการเข้าถึ งได้ง่ายและมีความเป็ นมิตรเป็ นคุ ณลักษณะเด่น
ของสตรี ในอาเซี ยน นอกจากนี้ การเข้าถึ งได้ง่าย การมี ลกั ษณะที่ เป็ นมิ ตรจะทาให้ส ามารถลดความ
ขัดแย้งในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กรเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ชุ มชนและ
ผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อองค์กร
R = Respective หมายถึง การให้ ความเคารพ ผูบ้ ริ หารสตรี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นผูท้ ี่รู้จกั การให้ความเคารพ และให้เกียรติผอู ้ ื่น รู ้จกั เห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ ื่น มีความเมตตากรุ ณา และบริ หารจัดการความสัมพันธ์ได้ การให้เกียรติ หรื อการแสดงความเคารพ
การเป็ นผูเ้ ห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเมตตากรุ ณา หรื อการบริ หารจัดการความสัมพันธ์เป็ นคุณลักษณะ
เด่นของผูบ้ ริ หารสตรี ในอาเซี ยนเพราะวัฒนธรรมอาเซี ยนเป็ นผูท้ ี่ให้เกียรติหรื อให้ความเคารพต่อผูอ้ ื่น
โดยเฉพาะการแสดงความเคารพผูอ้ าวุโส หรื อผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งกว่า
E = effective communication หมายถึง การสื่ อสารอย่ างมีประสิ ทธิภาพ (สามารถสื่ อสารได้
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอื่นๆ) สื่ อสารอย่างเหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้ง เกิดความปรองดอง
ยอมรับในความหลากหลาย มีทศั นคติที่ดีต่อความหลากหลาย (เชื้ อชาติ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา)
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การบริ หารงานในบริ บทอาเซี ยนต้องการผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเฉพาะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ในอาเซี ยนเพราะเมื่อเปิ ดประชาคมอาเซี ยน
แรงงานบางภาคส่ วนจะมีการเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชี พในกลุ่มประเทศอาเซี ยน การสื่ อสารให้เข้าใจ
ถึ ง ความต้อ งการของผู ้ที่ ผู ้บ ริ ห ารมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ว ยจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อี ก ทั้ง การยอมรั บ ในความ
หลากหลาย และการมีทศั นคติที่ดีต่อความหลากหลายจะทาให้ลดความรู ้สึกที่มีอคติได้ ทาให้เกิดความ
ปรองดองในองค์กร และลดความขัดแย้งทั้งในองค์กรและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อองค์กรอีกด้วย

