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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอนาคตภาพภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรีโรงเรียนประถม
ศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557 – 2567) โดยใช้กระบวนการวิจัยอนาคต EDFR
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 4 กลุม่ คุณสมบัติ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง 7 คน
นักวิชาการ 7 คน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน 8 คน และผู้น�ำองค์การที่ท�ำงานเพื่อสตรี
และเยาวชน 4 คน รวมผู้เชี่ยวชาญ 26 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่ 1 ใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วย
ค�ำถามปลายเปิด รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาผลจากค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) ค่าความ
สอดคล้อง พิจารณาจากส่วนต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo - Mdn) และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile Range: IR) แล้วน�ำประเด็นย่อยมาจัดกลุ่มเป็นแนวโน้มภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารสตรี โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาจากการศึกษาเอกสาร ตามประเด็นตั้งต้น ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�ำ
ที่มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านคุณลักษณะและความเชี่ยวชาญ มีประเด็นย่อย 28 ข้อ
1.2) ด้านพฤติกรรม มีประเด็นย่อย 20 ข้อ 1.3) ด้านตามสถานการณ์ มีประเด็นย่อย 25 ข้อ
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1.4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ มีประเด็นย่อย15 ข้อ 1.5) ด้านการเปลี่ยนแปลง มีประเด็น
ย่อย 20 ข้อ และ 1.6) ด้านการผุดเกิด มีประเด็นย่อย 16 ข้อ 2) แนวทางการเสริมสร้าง
และพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรี มีประเด็นย่อย 21 ข้อ ในประเด็นย่อยทัง้ หมดนีผ้ เู้ ชีย่ วชาญ
มีความเห็นเป็นฉันทามติว่า มีความจ�ำเป็นในระดับมากและมากที่สุด ผู้วิจัยน�ำประเด็นย่อย
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้แนวคิดไทย (Thai Mind) ได้แนวโน้มภาวะผู้น�ำ ของผู้บริหาร
สตรีโรงเรียนประถมศึกษา ในบริบทสังคมไทย ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น�ำที่มีองค์ประกอบ 3
ด้านได้แก่ 1.1) ด้านความเป็นสตรีไทย มีประเด็นย่อย 17 ข้อ 1.2) ด้านวิถีไทย มีประเด็นย่อย
17 ข้อ และ 1.3) ด้านความเป็นผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ำ� 6 กลุม่ ได้แก่ 1.3.1) คุณลักษณะ
และความเชี่ยวชาญ มีประเด็นย่อย 20 ข้อ 1.3.2) พฤติกรรมการบริหาร มีประเด็นย่อย 17 ข้อ
1.3.3) การตามสถานการณ์ มีประเด็นย่อย 11 ข้อ 1.3.4) การสร้างความสัมพันธ์ มีประเด็น
ย่อย 12 ข้อ 1.3.5) การเปลี่ยนแปลง มีประเด็นย่อย 16 ข้อ และ 1.3.6) การผุดเกิด มีประเด็น
ย่อย 17 ข้อ รวมเป็นประเด็นย่อยทั้งหมด 93 ข้อ และ 2) แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี มีประเด็นย่อย 19 ข้อ อนาคตภาพภาวะผู้นำ� ของผู้บริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาของไทย ในทศวรรษหน้าทีไ่ ด้จากผลการวิจยั คือ ภาพทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีฉนั ทา
มติว่า มีแนวโน้มเป็นภาพอนาคตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผูน้ ำ� , ผูบ้ ริหารสตรี, โรงเรียนประถมศึกษา, เทคนิคการวิจยั อนาคต, อีดเี อฟอาร์
(EDFR)
Abstract
The objective of this study was to investigate the scenario of leadership
of Thai female primary school administrators in the next decade (2014-2024)
utilizing the EDFR process (Ethnographic Delphi Futures Research). Data were
collected 3 rounds from 4 groups of qualified experts consisting of 7 senior
administrators, 7 academics, 8 school administrators and 4 leaders organization
working for female and youth; a total of 26 experts. In round 1: the open ended
interviews were administered. In round 2 and 3, the instruments utilized were
5 rating scale questionnaire. Data were analyzed and synthesized by considering
the results from a median. The consistency was considered from the difference
between mode and median and inter quartiles range. The items were then
วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์ 6 (1) : มกราคม - เมษายน 2559

82

KKU International Journal of Humanities and Social Sciences

grouped into the scenario of leadership of Thai female primary school administrators
in the next decade (2014-2024). The findings revealed as fallow:
The trends of the leadership of Thai female administrators in starting point
consisting of 1) 6 leaderships aspects, namely; 1.1) Trait & Skills aspect, consisting
of 28 items. 1.2) Behavioral aspect, consisting of 20 items. 1.3) Situations aspect,
consisting of 20 items. 1.4) Relationship aspect, consisting of 15 items. 1.5) Change
aspect, consisting of 20 items and 1.6) Emerging aspect, consisting of 16 items
2) guidelines for strengthening and developing the leadership of Thai female
administrators consisting of 21 items. The Experts had consensus that all of items
level were high necessary. This researcher synthesis all items in Thai mind and
grouping, there for the trends of the leadership of Thai female administrators in
the context of Thailand consisted of 1) 3 leaderships aspects, namely; 1.1) Thai
Female Leadership aspect, consisting of 18 items. 1.2) Thai Leadership aspect,
consisting of 17 items and 1.3) Administrative Leadership aspect, consisting of 6
leadership groups, in each group consisted of 1.2.1) The Attribute and Expertise
group, consisting of 20 items, 1.2.2) Administrative Behaviors group, consisting of
17 items, 1.2.3) According to the Situation group, consisting of 11 items, 1.2.4)
Relationship Establishing group, consisting of 12 items, 1.2.5) The Changes group,
consisting of 16 items and 1.1.6) The Emerges group, consisting of 17 items; a
total of 93 items and 2) guidelines for strengthening and developing the leadership
of Thai female administrators, consisting of 19 items. The scenario of leadership
of Thai female administrators in primary school in the next decade findings
revealed a great future.
Keywords: Leadership, Female administrators, Primary school, EDFR future
Research technique
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
แนวคิดในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทักษะแห่งอนาคตใหม่ พบว่า ฮาร์กรีฟส์
(Hargreaves, 2011) เสนอให้โรงเรียนขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลง เพือ่ พัฒนามนุษย์ โดยอาศัย
ภาวะผู้น�ำและทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิผลของผู้บริหาร ทั้งนี้ ยูค์ล
(Yukl, 2002 cited in Hoy & Miskel, 2008) ให้ความเห็นว่า ภาวะผู้น�ำทางการศึกษาเป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญมากเพราะผู้น�ำทางการศึกษาเป็นผู้ที่ใช้พรสวรรค์ในการพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศชาติ และ ดรัคเกอร์ (Drucker, 1954) ให้เหตุผลว่า ภาวะผู้น�ำเป็นทรัพยากรพื้นฐาน
ส�ำคัญยิ่ง จ�ำเป็นที่องค์การต้องเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่สามารถน�ำองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิผล เพราะการขาดแคลนภาวะผู้น�ำนั้น เกิดขึ้นได้ในองค์การทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง
องค์การด้านศึกษาด้วย
เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำทางการศึกษาของสตรีนั้น มีหลักฐานในรายงานการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องจากประเทศทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดย ฟิชเชอร์ (Fisher, 2010) นักวิชาการ
ได้รวบรวมคุณลักษณะและพรสวรรค์ของสตรี ฟิชเชอร์ อธิบายว่า สตรีสามารถคิดแบบตาข่าย
คิดได้ซบั ซ้อน เก็บข้อมูลได้อย่าง เป็นระบบ มีจนิ ตนาการหลากหลาย ใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณ
และลางสังหรณ์ วางกลยุทธ์ในหลากหลายวิธี คาดเดาการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับ
สิ่งอันอาจเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาท ในขณะที่ยังคงมีความยืดหยุ่น ในแอฟริกามีรายงาน
ของ ยูจีเนีย (Eugenia, 2010) กล่าวว่า ผู้บริหารสตรีโรงเรียน ในประเทศรวันดา สามารถนิเทศ
การสอน สร้างสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยันว่า
ในทุกพื้นที่ของโลก สตรีสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างน่าเชื่อถือ
ซึ่งสอดคล้องกับ รายงาน โดยซาอีด และคณะ (Saeed et al., 2011) กล่าวว่า รูปแบบ และ
สไตล์การพัฒนา ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนมัธยมปลาย อิสฟาฮัน ประเทศอิหร่าน มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของครูผสู้ อนเป็นเชิงบวก ดังนัน้ องค์การผูม้ บี ทบาทหน้าทีด่ า้ นการจัดการศึกษา
อาจจะต้องใช้ข้อมูล จากรายงานเหล่านี้ เพื่อปรับกระบวนการคิดวางแผน จัดวางตัวบุคคล
และพัฒนาคนด้านการศึกษา
องค์การหลักด้านการศึกษา ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ก�ำกับติดตามและบังคับ
บัญชาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐของไทยคือ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ตามค�ำสั่งมอบอ�ำนาจของเลขาธิการ สพฐ. ทั้งในส่วนอ�ำนาจทางการเงินการคลัง
และบังคับบัญชาครูและบุคลากร (สพฐ., 2557) จะเห็นได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่
ส�ำคัญมากในการจัดการศึกษา เพราะการท�ำงานของผูบ้ ริหารย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียน
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โดยตรง อย่างไรก็ตามการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหาร จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น อาจจะยังไม่
ค�ำนึงบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่ได้ค�ำนึงถึงสัดส่วนความสมดุลของข้อมูล
ความต้องการจ�ำเป็นทีแ่ ท้จริงของผูร้ บั บริการการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึง่ เป็นงาน
ที่ต้องใช้ทักษะความรู้ความเข้าใจเป็นการเฉพาะ เป็นงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก และประสาน
สัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
จากรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ�ำปี 2556 ของ สพฐ. พบว่า
มีผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นชาย 29,168 คน หญิง 2,379 คน (สพฐ., 2556) เมื่อเทียบค่าร้อยละ
แล้ว ผู้บริหารหญิง คิดเป็นร้อยละ 6.70 ของจ�ำนวนผู้บริหารทั้งหมด ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ต�ำแหน่งผู้บริหารสตรีในภาพรวมเมื่อเทียบสัดส่วนกับผู้บริหารชายแล้ว นับว่ายังมีความเหลื่อม
ล�้ำกันเป็นอย่างมาก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อติดตามข้อมูลเฉพาะในส่วนของผู้บริหารสตรี
ในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง พบว่า ปี พ.ศ. 2547 มีผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสตรีเพียง 1,187 คน
พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 1,769 คน ปี พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 1,984 คน และ ในปัจจุบัน 2,379
คน แสดงว่า มีจ�ำนวนผู้เข้าสู่ต�ำแหน่งผู้บริหารสตรีเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นโอกาสอันดี
ส�ำหรับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผลของงานด้านการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษา และยังอาจส่งผลต่อการศึกษาในภาพรวมของประเทศด้วย
จากความพยายามของผูว้ จิ ยั ในการสืบค้นรายงานการวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร
สตรีในประเทศ พบว่า หาได้ยากมีน้อย ที่มีอยู่ล้วนเผยแพร่ด้วยภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงใช้
วิธีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการมองอนาคตภาพของผู้บริหารสตรีไปอีกหนึ่งทศวรรษ
โดยแนวคิดจากพื้นฐานความเชื่อที่ได้จาก จุมพล พูลภัทรชีวิน (2556) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคนิค
การวิจยั อนาคต EDFR ได้กล่าวไว้วา่ “การมองเห็นอนาคต ช่วยให้เราจัดการกับปัจจุบนั ได้ดขี นึ้ ”
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพอนาคตภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาของไทย ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557 – 2567)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้กระบวนการวิจยั อนาคตแบบอีดเี อฟอาร์ (EDFR) 5 ขัน้ ตอน ด�ำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 รอบ จากผู้เชี่ยวชาญ 4 กลุ่มคุณสมบัติ ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
7 คน 2) กลุ่มนักวิชาการ 7 คน 3) กลุ่มผู้อ�ำนวยการโรงเรียน 8 คน และ4) กลุ่มผู้น�ำองค์การ
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ที่ท�ำงานงานเพื่อสตรีและเยาวชน 4 คน รวมผู้เชี่ยวชาญ 26 คน การเก็บข้อมูลรอบที่ 1
ใช้วิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์คำ� ถามปลายเปิด 1 ฉบับ ที่ครอบคลุมภาวะผู้น�ำ 6 ด้าน
และ 1 แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วพัฒนา
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย 156 ข้อ
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้คา่ มัธยฐาน
(Mdn) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR) ได้แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีที่เป็นประเด็น
ย่อย 146 ข้อ ปรับปรุงแบบสอบถาม แล้วน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 3
วิเคราะห์ผลและแปลผลข้อมูล โดยใช้ค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความสอดคล้อง
ใช้ส่วนต่างระหว่างฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน ไม่เกิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน
1.50 พบว่า ความเห็นผู้เชี่ยวชาญเป็นฉันทามติ โดยสรุปแล้วการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอน
ปรากฏตามภาพที่ 1
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ขั้นตอน

ผลลัพธ

ขั้นที่ 1 เตรียมกลุมผูเชี่ยวชาญ

ผูผูเเ้ ชีชี่ยยวชาญจาก
วชาญจาก4 กลุกลุมคุ่มณคุสมบั
ณสมบั
ติ ติ
จํจํานวน
26
คน
านวน 6 คน

ขั้นที่ 2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใชผูวิจัย และ
แบบสัมภาษณดวยคําถามปลายเปด

แนวโนมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี
ตามมุมมองของผูเชี่ยวชาญ

ขั้นที่ 3 สังเคราะห และวิเคราะหขอมูล

ประเด็นยอย
แนวโนมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี

ขั้นที่ 4 พัฒนาแบบสอบถาม

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
แนวโนมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี

ขั้นที่ 5 เก็บขอมูลโดยใชวิธีเดลฟาย รอบที่ 2  3
รอบที่ 2 แบบสอบถามาตราสวนประมาณคา
รอบที่ 3 แบบสอบถามและคําตอบในรอบที่ 2

แนวโนมภาวะผูนําของผูบริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษาของไทย
ที่เปนฉันทามติของผูเชี่ยวชาญ

ภาพอนาคตภาวะผูนํา ของผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทย ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2557 – 2567)
(The Scenario of Leadership of Thai Female School Administrators in The Next Decade)

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยอนาคตภาพภาวะผูนําของผูบริหารสตรี โรงเรียนประถมศึกษา

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัยอนาคตภาพภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี โรงเรียนประถมศึกษา
ของไทยในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2557 2567)
ของไทยในทศวรรษหน้
า (พ.ศ. 2557- 2567)
สรุปผลการวิจัย
KKUIJ
6 (1) : January - Aprilา 2016
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(พ.ศ. 2557 2567) มีผลการวิจัยดังตอไปนี้
1. แนวโนมภาวะผูนําของผูบริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาจากการศึกษาเอกสาร ตามประเด็นตั้งตน

อนาคตภาพภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทย
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557- 2567)

87

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาอนาคตภาพภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี โรงเรียนประถมศึกษาของไทย
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2557- 2567) มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาจากการศึกษาเอกสาร
ตามประเด็นตั้งต้น มีผลการวิจัย ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�ำที่มีองค์ประกอบ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1.1) ด้านคุณลักษณะและความเชีย่ วชาญ มีประเด็นย่อย 28 ข้อ 1.2) ด้านพฤติกรรม มีประเด็นย่อย
20 ข้อ 1.3) ด้านตามสถานการณ์ มีประเด็นย่อย 25 ข้อ 1.4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์
มีประเด็นย่อย 15 ข้อ 1.5) ด้านการเปลี่ยนแปลง มีประเด็นย่อย 20 ข้อ และ 1.6) ด้านการ
ผุดเกิด มีประเด็นย่อย 16 ข้อ และ 2) แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สตรี มีประเด็นย่อย 21 ข้อ ในประเด็นย่อยทั้งหมดนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน
เป็นฉันทามติว่า มีความจ�ำเป็นในระดับมากและมากที่สุด
2. แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีในบริบทสังคมไทย ซึ่งได้มาจากผู้วิจัยวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นย่อยภาวะผู้น�ำซึ่งผ่านความเห็นที่เป็นฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
โดยใช้หลักแนวคิดไทย (Thai Mind) จัดกลุม่ ประเด็นย่อย ผลการวิจยั ได้แก่ 2.1) แนวโน้มภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทย (Leadership of Thai Female School
Administrators) ที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 2.1.1) ด้านความเป็นสตรีไทย (Thai Female
Leadership) มีประเด็นย่อย 18 ข้อ 2.1.2) ด้านวิถีไทย (Thai Leadership) มีประเด็นย่อย
17 ข้อ และ 2.1.3) ด้านความเป็นผู้บริหาร (Administrative Leadership) มี 6 องค์ประกอบ
จากประเด็นตั้งต้น ได้แก่ 2.1.3.1) คุณลักษณะและความเชี่ยวชาญ มีประเด็นย่อย 20 ข้อ
2.1.3.2) พฤติกรรม มีประเด็นย่อย 17 ข้อ 2.1.3.3) การตามสถานการณ์ มีประเด็นย่อย 11 ข้อ
2.1.3.4) การสร้างความสัมพันธ์ มีประเด็นย่อย 12 ข้อ 2.1.3.5) การเปลี่ยนแปลง มีประเด็น
ย่อย 16 ข้อ และ 2.1.3.6) การผุดเกิด มีประเด็นย่อย 17 ข้อ รวมประเด็นย่อยด้านความเป็น
ผู้บริหาร 93 ข้อ และ 2.2) แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำ (Strengthening and
Developing Leadership) ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษา มีประเด็นย่อย 19 ข้อ
3. ภาพอนาคตภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า
(Scenario of Leadership of Thai Female School Administrators) ที่ได้จากผลการวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญ มีฉันทามติว่า เป็นภาพอนาคตแนวโน้มที่ดี โดยมีการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำอย่างสม�่ำเสมอตลอดชีวิต ดังปรากฏในภาพที่ 2
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การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนํา
(Strengthening and Developing Leadership)





 

2. ดานวิถีไทย

(Thai Leadership)

อนาคตภาพภาวะผูนําของผูบริหารสตรี
โรงเรียนประถมศึกษา
Scenario of Leadership of Thai Female
School Administrators

3. ดานความเปนผูบริหาร (Administrative Leadership)

การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนํา
(Strengthening and Developing Leadership)

1. ดานความเปนสตรีไทย
(Thai Female Leadership)















การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนํา
(Strengthening and Developing Leadership)



การเสริมสรางและพัฒนาภาวะผูนํา
(Strengthening and Developing Leadership)


ภาพที่ 2 อนาคตภาพภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า
การอภิปรายผลการวิจัย
1. แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีจากการศึกษาเอกสาร 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านคุณลักษณะและความเชี่ยวชาญ 2) ด้านพฤติกรรม 3) ด้านตามสถานการณ์ 4) ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์ 5) ด้านการเปลีย่ นแปลง 6) ด้านการผุดเกิด และ 1 แนวทางในการเสริมสร้าง
และพัฒนาภาวะผู้นำ� ของผู้บริหารสตรี ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า มีความจ�ำเป็น
ในระดับมาก และมากที่สุด เป็นประเด็นย่อย 146 ข้อ ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะแนวคิดที่ได้
จากการศึกษาวิจัยได้ใช้แนวทางตามที่ นอร์ทเฮาส์ (Northouse, 2011) นักวิชาการด้านภาวะ
ผู้น�ำและการสื่อสารได้สรุปรวบรวมไว้ ผู้วิจัยได้น�ำมาเป็นประเด็นตั้งต้นในการศึกษาค้นคว้า
หาค�ำตอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อน�ำสู่การวิจัยในขั้นต่อไป
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2. แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีในบริบทสังคมไทย ที่ได้จากการวิเคราะห์
ของผู้วิจัยโดยน�ำประเด็นย่อยที่เป็นฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จัดกลุ่มแนวโน้มภาวะผู้น�ำ
ของผู้บริหารสตรีด้วย แนวคิดไทย (Thai Mind) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็น
แนวคิดส�ำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมของ
คนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีในบริบทสังคมไทย
ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 2.1) แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน
ได้แก่ 2.1.1) ด้านความเป็นสตรีไทย 2.1.2) ด้านวิถีไทย และ 2.1.3) ด้านความเป็นผู้บริหาร
และ 2.2) แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี ซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียดที่ผู้วิจัยจะน�ำเสนอตามล�ำดับดังนี้
2.1 แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
2.1.1 ด้านความเป็นสตรีไทย (Thai Female Leadership) จากหลัก
แนวคิดไทย เรื่อง ชายกับหญิง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539ข) ได้กล่าวถึง ธรรมชาติ
ชายกับหญิงในวัฒนธรรมไทย รัฐไทยกับชายหญิงในสมัยโบราณ และทรรศนะว่าด้วยแนวคิด
ความเป็นชาย ความเป็นหญิงบทบาทหน้าที่ของชายและหญิงในครอบครัวสังคมปัจจุบัน
ได้ประเด็นย่อยแนวโน้มภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาด้านความเป็นสตรีไทย
18 ข้อ เมื่อน�ำประเด็นย่อยมาเขียนเป็นความเรียง ได้ข้อความดังนี้
			
“มีความเป็นแม่ อ่อนโยน ช่วยเหลือ เผือ่ แผ่ และแบ่งปัน รักและเอาใจ
ใส่เด็กเหมือนลูก เข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการและพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก บุคลิกภาพ สุภาพ
สะอาด ดูดี ไม่เน้นวัตถุมากนัก ละเอียดรอบคอบในการตรวจตรางาน ครองคน ครองครอบครัว
ได้ดี แม้ในสภาวะทีม่ คี วามเครียด ควบคุมอารมณ์ได้ดตี อ่ ค�ำพูดดูถกู ดูแคลน ผ่อนปรน ประนีประนอม
อดทนต่อการที่ต้องแบ่งสรรให้เวลาระหว่างงานกับคนในครอบครัว รู้เรื่องเด็ก เรื่องนักเรียน
เสริมสร้างความเข้าใจความเสมอภาคระหว่างเพศ ยอมรับความหลากหลายทางเพศของเด็กได้
อย่างจริงใจ ...เอาใจใส่กับสถานการณ์ของปัญหาที่ส่งผลต่อเด็ก เช่น ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ปัญหาความหลากหลาย ทางเพศ ...ปัญหาของเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน ...
พร้อมร่วมมือกับหลายฝ่ายแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับเด็ก ช่วยเด็กแก้ปญ
ั หาสังคมทีม่ า
กับความเจริญทางเทคโนโลยี ต่าง ๆ ...ผลักดันให้สตรี มีตำ� แหน่งงานบริหารในสัดส่วนที่เพิ่ม
ขึ้น...ส่งเสริมสตรีให้กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพราะสตรี มีความรู้ความเข้าใจ กับปัญหา
ความรุนแรงทั้งต่อเด็กและสตรี...ฯลฯ”
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ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ พราะสังคมโลกาภิวตั น์ ได้เปลีย่ นภาพลักษณ์ให้กบั สตรีไทยอย่างหลากหลาย
เช่น ผูห้ ญิงยุคใหม่มคี วามเก่ง ฉลาด เชือ่ มัน่ ในตนเอง และมีอสิ รเสรี ทันสมัย กล้าเสีย่ งกล้าตัดสิน
ใจ แต่เนื่องจากในบริบทของไทยซึ่งมีการรวบรวมย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง
(มาลี พฤกษ์พงศาวลี, 2552) ได้กล่าวว่า โครงสร้างของสังคมไทยก�ำหนดให้ชายเป็นใหญ่
ทั้งทางการปกครองและสถาบันศาสนา มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สตรีเป็นเพศที่ถูกปกครองควบคุม
ให้เป็นแรงงาน และผลิตก�ำลังพลเพราะสตรีอุ้มท้องและคลอดบุตรได้ แม้ในหลักกฎหมายก็เอื้อ
ประโยชน์ให้กับฝ่ายชายเป็นหลัก ดังนั้นแม้ในปัจจุบันโครงสร้างของสังคม และบทบัญญัติ
เรือ่ งการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมทัง้ ชายและหญิง แต่ความคิดของคนไทยยังไม่เปลีย่ นไป
มากนัก แนวคิดไทย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539ข) กล่าวว่า ความคาดหวังของ
สังคมไทยก็ยังคาดหวังให้ผู้หญิงยังคงเป็นผู้หญิง คือแม้ว่าเธอทั้งหลายจะเป็นสตรีเก่งและแกร่ง
แต่สตรีเหล่านั้นเธอจะต้องไม่แข็งกร้าว เธอจะต้องอ่อนหวาน แต่ไม่อ่อนแอ เธอต้องรักษา
คุณสมบัติของสตรีให้ครบถ้วน ในขณะที่เธอต้องสร้างคุณสมบัติความเป็นชายในตัวเธอ
ให้อยูใ่ นระดับพอเหมาะพอดีดว้ ย และไม่วา่ จะในอดีตหรือปัจจุบนั สตรีได้พสิ จู น์ตวั เองมาตลอด
เวลาว่ามีความกล้าหาญเข้มแข็ง สามารถท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายได้โดยไม่ย่อท้อ
ทั้งในยามปกติสุขหรือภาวะที่ต้องออกศึกสงคราม สตรีก็ได้แสดงฝีมือในการสู้รบได้ไม่แพ้บุรุษ
ดั่งเช่น ตัวอย่างวีรสตรีในประวัติศาสตร์ เช่น พระเพื่อนพระแพง สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทรท้าวสุรนารี ดั่งค�ำยกย่องที่ว่า
“เปลก็ไกวดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่
ไหนไถถากตรากตร�ำไหนท�ำครัว

ใช่อวดหยิ่งหญิงไทยมิใช่ชั่ว
มิใช่แต่จะยั่วผัวเมื่อไร”

ในกรณีนี้ได้มี ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 2 คนที่ 5 ได้ให้ความเห็นในกรณีนี้ว่า
“...ต้องมีการแก้ไขการด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงในสังคมให้ดีขึ้น... บทบาทของแม่สามารถ
น�ำมาใช้ในการท�ำงานนอกบ้าน ไม่ล�ำพังให้ก�ำเนิดลูกและเลี้ยงดู ..ถ้าผู้หญิงไม่มีลูกสังคมมักจะ
มองว่าเสียชาติเกิด ไม่ได้เป็นหญิงที่สมบูรณ์ ..หรือต�ำหนิแม่ที่ไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกอันนี้ไม่ใช่...
ต้องช่วยกันเปลี่ยนสังคมของเรา”
ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 4 คนที่ 4 ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น�ำของสตรีว่า
“ต้องมีความเป็นแม่ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ท�ำตัวเองให้มีคุณค่า ใช้เวลาให้มีประโยชน์ ไม่ท�ำตัว
ไร้สาระ นินทาว่าร้ายผู้อื่น ไม่ข้องแวะในกิจกรรมการพนันทุกรูปแบบ และเรื่องการเสี่ยงโชค
แบบผิดกฎหมาย เพราะเราเป็นแม่ ถ้าไปท�ำตัวไม่ดีเมื่อนั้นความเดือดร้อนก็จะมาสู่ลูกเรา
มาสู่ครอบครัวของเรา”
KKUIJ 6 (1) : January - April 2016
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2.1.2 ด้านวิถีไทย (Thai Leadership)
จากหลัก แนวคิดไทย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539ก)
เรื่อง จิตกับวัตถุ เรื่อง คนดีมีประโยชน์ แนวคิดคนดีและลักษณะของ “คนดี” ของไทย การวัด
ค่าคนดีของไทย เรื่อง เจ้า ไพร่ นาย บ่าว โครงสร้างของสังคมไทย และ เรื่อง ความสามารถกับ
โชควาสนา น�ำแนวคิดไทยที่ได้ มาวิเคราะห์ประเด็นย่อยแนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี
ทีเ่ ป็นฉันทามติจากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วว่า มีความจ�ำเป็นในระดับมากและมากทีส่ ดุ พบว่า มีประเด็น
แนวโน้มย่อยทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตัง้ แต่เกิดจนตาย 17 ข้อ ผูว้ ิจัยจึงตัง้ ชือ่
แนวโน้มภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีด้านวิถีไทย และเมื่อน�ำประเด็นย่อยมาเขียนเป็นความเรียง
ได้ข้อความดังนี้
“พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ชุมชน และประเทศชาติ น�ำพระบรม
ราโชวาทและแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต และการบริหาร
จัดการ มีความศรัทธาในการท�ำความดี ความถูกต้อง ยึดมั่นในศีลธรรมค�ำสอนของศาสนาเป็น
หลัก มุ่งมั่นท�ำงานเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับ 5 เชื่อมั่นในคุณงามความดี เป็นต้นแบบ
ที่ดีงามทั้งในเรื่องการครองตน การครองคนและการครองงาน ลดความเป็นเจ้าขุนมูลนาย
แบบระบบอุปถัมภ์ มีผลการปฏิบตั งิ านจากสภาพจริงเป็นต้นแบบทางจริยธรรม เพราะตัวแบบทีด่ ี
มีค่ายิ่งกว่าค�ำสอน ...ฯลฯ”
		

ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การสร้างชีวิตขั้นพื้นฐานให้เด็ก ตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งจะน�ำไปสู่
การพัฒนาให้งอกงามได้ในสังคมวัฒนธรรมไทย ที่แม้มีความเจริญทางเทคโนโลยีจากวัฒนธรรม
โลกาภิวัตน์ และความเป็นประชาคมอาเซียน หากเด็กและเยาวชนได้รับการอบรมกล่อมเกลา
ให้ใช้เหตุผลรู้คิดรู้กลั่นกรองเลือกรับวัฒนธรรมใหม่ได้ โดยไม่ทิ้งรากเหง้าของความเป็นคนไทย
สามรถด�ำรงชีวิตได้อย่างกลมกลืนในสังคมขณะที่มีจุดยืนและมีทิศทางของการด�ำเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม และกรณีนี้ ได้มีผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 3 คนที่ 4 ให้ความเห็นกรณีนี้ว่า
“ใช้หลัก ศีล 5 ...น�ำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างทัง้ ด้านการท�ำงาน การด�ำเนินชีวติ การประหยัด
อดออม ความสม�่ำเสมอ เป็นตรรกะที่พิสูจน์ได้ ใช้ได้ตลอดไม่มีวันล้าสมัย ไม่ตกยุคไม่ตกรุ่น...
ให้สอดแทรกหลักธรรมทางศาสนา คุณงามความดีหยอดเข้าไปใส่ลงไปในเด็กที่อายุต�่ำกว่า
10 ปี เด็กในวัยต้นเป็นหัวใจของคนที่จะสร้างพลังใหม่ สร้างชาติใหม่...ฯลฯ”
และมีผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มที่ 4 คนที่ 4 กล่าวถึงกรณีนี้ว่า
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“สังคมปัจจุบันผู้หญิงบางส่วนใช้ทางลัดแบบสัมพันธ์ส่วนตัว หาความก้าวหน้า เป็นการ
สร้างวัฒนธรรมที่ผิดเพี้ยนไป..ขึ้นสู่ต�ำแหน่งได้เร็วก้าวหน้าไว โดยขาดหลักคุณธรรม บั่นทอน
ขวัญก�ำลังใจ บั่นทอนความดีงามท�ำให้ระบบงานเสื่อมถอย...ทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้ สังคมไทย
มักโทษฝ่ายหญิงข้างเดียว..ในอนาคตสังคมควรต้องเปลีย่ นทัศนคติ...ลงโทษฝ่ายชายทีเ่ ป็นผูร้ ว่ ม
สร้างด้วย..ฯลฯ”
		 2.1.3 ด้านความเป็นผู้บริหาร (Administrative Leadership)
แนวโน้มภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรีดา้ นความเป็นผูบ้ ริหารนี้ ได้มาจาก
ประเด็นย่อยจากภาวะผู้น�ำ 6 ส่วน ตามประเด็นตั้งต้น ที่คงเหลือไว้ทั้งหมด 93 ข้อ เป็นประเด็น
แนวโน้มภาวะผู้น�ำทั่วไปที่ผู้บริหารพึงมี ดังแนวคิด ของ ยูจีเนีย (Eugenia, 2010) ที่กล่าวไว้
ในข้อเสนอแนะรายงานการวิจัยว่า สังคมจ�ำเป็นที่จะต้องรับรู้ถึงคุณภาพการจัดการของสตรี
ทีส่ ามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างน่าเชือ่ ถือ ในทีน่ ผี้ วู้ จิ ยั ขอยกค�ำกล่าว
ของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มที่ 1 คนที่ 3 มาอภิปรายดังนี้
“ในทศวรรษหน้าภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารและครูจะเป็น ดิจติ อล Leadership ในอนาคต
อีก10 ปี เห็นว่า มี 2 ส่วน คือ 1) ผู้น�ำในโลกอนาคตต้องเข้าใจโลกของการเปลี่ยนแปลง หนังสือ
ออนไลน์จะมากขึ้น E-book, Text Book หนังสือการ์ตูน นิตยสาร วารสาร มีขายแบบ Online
Digital แล้ว เด็กของเรายุคนี้เป็นยุค Digital Citizen เราเกิดในยุคก่อนนั้นแต่เราอพยพย้าย
ตัวเองมาอยู่ในยุค Digital Citizen เราต้องให้ความรู้ต่อครูและบุคลากรเราให้เข้าใจ สิบปีข้าง
หน้าจะเห็นหน้าเห็นหลัง ครูจะต้องปรับการสอนเด็ก ให้มวี ธิ กี ารเขียนอีเมล์โดยใช้ภาษาให้สภุ าพ
การด�ำเนินชีวิตสังคมก้มหน้านั้น ครูพลศึกษาก็จะต้องสอนนักเรียนว่า ต่อไปคอของเราจะเป็น
แคลเซียมเกาะผลึกเกิดโรคภัยตามมา ถ้าผู้บริหารตระหนักแล้ว ก็ต้องไปเตรียมคนของเรา
2) เมื่อผู้บริหารมองเห็นว่าโลกเปลี่ยน ก็เตรียมคนของเรา ถ้าเรามองไม่เห็น เราก็จะไม่สามารถ
Exercise Leadership ของเราได้ คือ เราจะเตรียมคนของเราอย่างไร เพือ่ สร้างเด็กให้มที ศิ ทาง
ไปกับโลกอย่างไร”
2.2 แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสตรี มีประเด็นย่อย
19 ข้อ เมื่อน�ำประเด็นย่อยมาเขียนเป็นความเรียง ได้ข้อความดังนี้
		 “รัฐควรมีทนุ สนับสนุนแม่เลีย้ งดูบตุ รวัยทารกเพือ่ ให้แม่เลีย้ งดูทารก ซึง่ จะเติบโต
เป็นพลเมืองของประเทศชาติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการปลูกฝังภาวะผูน้ ำ� จากการอบรมเลีย้ งดูของ
ครอบครัวที่ ให้โอกาสคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง มีต้นแบบผู้น�ำสตรี
ในโรงเรียน วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย โดย ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเพื่อนรุ่นพี่ ส่งเสริมให้มี
ความเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งหญิงและชาย ในการแสดงบทบาทผู้น�ำได้เท่า ๆ กัน โรงเรียน
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ที่หญิงล้วนนักเรียนจะมีโอกาสฝึกฝนบทบาทภาวะผู้น�ำ เช่น หัวหน้าชั้น หรือประธานนักเรียน
ได้เต็มที่ ...ครู อาจารย์ในโรงเรียนทั่วไปไม่ครอบง�ำผูกขาดบทบาทผู้น�ำให้เป็นของนักเรียนชาย
สถาบันทางการศึกษาระดับสูงมีกจิ กรรมทีส่ ร้างแนวคิดแบบเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างหญิง
และชาย ให้โอกาสในการมีบทบาทหน้าที่ ผู้น�ำของชุมชนอย่างเท่าเทียมทั้งหญิง และชาย
การก�ำหนดต�ำแหน่งงาน การพัฒนาคนขององค์การ ควรให้มีสัดส่วนสมดุลระหว่าง
จ�ำนวนพนักงานหญิงและชาย หัวหน้างานประเมินความก้าวหน้า โดยพิจารณาความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน โดยไม่มีอคติว่าเป็นพนักงานหญิงหรือชาย ให้โอกาสสตรี ได้พบความ
ก้าวหน้าเต็มศักยภาพ จนถึงต�ำแหน่งผู้บริหารเชี่ยวชาญพิเศษ โดยประเมินงานจากสภาพจริง
ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษา ไม่เน้นงานเอกสารวิเคราะห์วิจัยทางวิชาการมากเกินไป
มีต้นแบบผู้น�ำสตรีทางการบริหารการศึกษา เช่น หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสายงาน
มีโค้ชไว้สอนงาน ...ได้รับการอบรมอย่างสม�่ำเสมอ โดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีชมรม สมาคม
เครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถึงแม้จะมีบทกฎหมายก�ำหนดในเรื่องสิทธิ ความเสมอภาค
และเท่าเทียมของชายและหญิง รวมทัง้ มีปฏิญญาสากลประเทศทีท่ กุ มุมโลก ต่างรับรูใ้ นข้อตกลง
ร่วมกัน แต่ในสภาพความเป็นจริง ในจารีตประเพณีทปี่ ฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งยาวนาน ไม่อาจทีจ่ ะท�ำตาม
ข้อตกลงนัน้ ได้ทงั้ หมด ดังมีหลักฐานปรากฏจากภาคส่วนผูน้ ำ� องค์กรสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ องค์กร
ทางสังคมมากมายหลายองค์กร เช่น ในรายงานของ สุนี ไชยรส (2554) ได้กล่าวว่าถึงความ
พยายามในการตัง้ “กลุม่ ผูห้ ญิง” ขึน้ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ผ่านกระบวนการต่อสู้กับอุปสรรค และปัญหาอันเกิดจากความเชื่อ
และความไม่เท่าเทียมของคนในสังคม และเผยแพร่อดุ มการณ์สทิ ธิ ความเสมอภาคและเท่าเทียม
ซึ่งต่อมา กลุ่มเพื่อนหญิง ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “มูลนิธิผู้หญิง” ด�ำเนินงานเป็นเครือข่ายภาค
เอกชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีอย่างต่อเนื่อง ผลงานเขียนของอาจารย์
ด้านกฎหมาย ของ มาลี พฤกษ์พงศาวลี (2552ข) ได้อธิบายไว้ว่า บทบาทสตรีจากทุกภาคส่วน
ในสังคมปัจจุบนั ประกอบไปด้วยความหลากหลายตามสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นผันไปอย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม และ ด้านการศึกษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงโครงสร้างการเมืองการปกครองแก่สตรี และเปิดโอกาสให้สตรีที่มี
ศักยภาพได้เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรที่มีบทบาท ส�ำคัญ และมีอ�ำนาจในการเมืองการปกครอง
ได้มีโอกาสส่งผ่านความคิด ได้วางแผน อาจจะเป็นโอกาสอันดี ที่น�ำไปสู่การสร้างบ้านแปงเมือง
ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ในฐานะที่สตรีเป็นพลเมืองกึ่งหนึ่งของประเทศชาติ
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3. ภาพอนาคตภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทย
ในทศวรรษหน้า
ภาพอนาคตภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2557-2567) จากฉันทามติของผูเ้ ชีย่ วชาญ มีแนวโน้มเป็นภาพอนาคตทีด่ ี คือ ผูบ้ ริหาร
สตรีมีภาวะผู้น�ำที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นสตรีไทย 2) ด้านวิถีไทย และ
3) ด้านความเป็นผู้บริหาร และ มีการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดชีวิต
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะ ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นว่าสถิตพิ ลเมืองทีเ่ ป็นสตรีของไทยโดยรวม
แล้วเป็นสัดส่วนส่วนที่มากกว่าเมื่อจ�ำแนกเพศชายและหญิง อีกทั้งสถิติของสตรีที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีต่ อ้ งการได้รบั การพัฒนามีสดั ส่วนเท่ากันทัง้ ชายและหญิง (ส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ, 2555) รวมทัง้ สถิตจิ ำ� นวนผูบ้ ริหารสตรีมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ (สพฐ., 2556) สถานการณ์
ทางสังคม ความสะดวกสบายในการเดินทางการคมนาคมมีความคล่องตัว และความเจริญด้าน
เทคโนโลยีและการถ่ายโอนวัฒนธรรมที่หลากหลายของประชาคมอาเซียน หากใช้ภาวะผู้น�ำ
ของสตรีในบริบทสังคมไทย ของผู้บริหารสตรีโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก และ
ผู้ปกครองในชุมชน ผู้บริหารสตรีอาจใช้ภาวะผู้น�ำ 3 องค์ประกอบนี้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ให้ประสบความส�ำเร็จได้ รวมทั้งแนวทางในการเสริม
สร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำที่เสนอเพื่อการน�ำไปใช้อย่างสม�่ำเสมอ ผู้บริหารสตรีจะสามารถ
ถ่ายโอนภาวะผูน้ ำ� ไปยังทีมงาน ครู บุคลากร รวมทัง้ เป็นต้นแบบให้กบั นักเรียนในโรงเรียนได้ดว้ ย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสตรีมีภาวะผู้น�ำด้านความเป็นสตรีไทย แสดงว่า
ผูบ้ ริหารสตรีเป็นผูม้ คี วามละเอียดอ่อน มีความอ่อนโยน อดทน เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการครองตน
ครองคนและครองงาน มีความเมตตา เอาใจใส่นักเรียน ต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผูบ้ ริหารสตรีได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากผูป้ กครองเป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงควรให้ผบู้ ริหารสตรีในโรงเรียน
ประถมศึกษา ได้ศึกษาบทบาทและคุณลักษณะที่พบ เพื่อน�ำไปบริหารจัดการโรงเรียนประถม
ศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ประสบความส�ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์
1.2 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสตรีมภี าวะผูน้ ำ� ด้านวิถไี ทย เช่น การบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม ชุมชนและประเทศชาติ การปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสอนของศาสนา การน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตและการบริหารจัดการ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม ในการครองตน ครองคน และครองงาน ฯลฯ ดังนั้น ควรน�ำผลการวิจัย ก�ำหนดเป็น
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แนวทางในการปฏิบัติ ให้ผู้บริหารน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรียนประถมศึกษาให้
ประสบความส�ำเร็จ
1.3 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสตรีมภี าวะผูน้ ำ� ด้านความเป็นผูบ้ ริหาร เช่น คุณลักษณะ
การท�ำงานเป็นทีมสามารถสอนงาน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความทันสมัย ปรับตัวตาม
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี มีพรสวรรค์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
สามารถใช้สติไตร่ตรองในการแก้ปัญหา มีภาวะผู้น�ำผุดเกิด และพัฒนาเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ผู้บริหารสตรีควรศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น�ำด้านความเป็นผู้บริหารของตนเอง
รวมทั้งกระจายภาวะผู้น�ำไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาด้วย
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ผลการวิจัย พบว่า อนาคตภาพภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสตรี โรงเรียนประถม
ศึกษาของไทยในทศวรรษหน้ามีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความเป็นสตรีไทย ด้านวิถีไทย
และด้านความเป็นผู้บริหาร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. สพป. และ โรงเรียนประถมศึกษา
ควรน�ำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดท�ำโครงการ เขียนหลักสูตรในการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา และใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคุณสมบัติต�ำแหน่งงาน
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอนาคต
2.2 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สตรี รัฐควรเริม่ ต้นก�ำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มารดาสามารถเลีย้ งดูทารกได้อย่างเหมาะสม
เพราะทารกทีม่ เี ติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ คือ อนาคตภาพพลเมืองของประเทศชาติ รวมทัง้ มีหน่วยงาน
องค์การของรัฐ ให้ความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูให้โอกาสเด็กหญิง
ได้คิดและตัดสินใจเองเพื่อกาการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำให้กับสตรีตั้งแต่เยาว์วัย โรงเรียน
และสถาบันทางการศึกษามีกิจกรรมฝึกบทบาทผู้น�ำให้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ดังนั้นควร
เผยแพร่แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ� โดยก�ำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ไปยังโรงเรียน สถาบันทางการศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างจริงจัง
องค์การทางสังคม ควรให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะสตรีคือพลเมืองกึ่งหนึ่ง
ของประเทศชาติ ดังนั้นภาวะผู้น�ำของสตรีคือพลังกึ่งหนึ่งของชาติด้วย
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3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 มีการวิจยั และพัฒนาในโรงเรียนประถมศึกษา เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลการจัดการ
โรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสตรีในอนาคต
3.2 มีการวิจัยอนาคตภาพโรงเรียนประถมศึกษาของไทยในทศวรรษหน้ากับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนประถมศึกษา
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