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Abstract

This study aimed to explore components and developing develop models
of women’s leadership in Songkhla Province. In-depth interviews were used to
collect the data. Thirty participants in this study were involved in various groups:
executive committees, personnel in women empowerment funds, women
development committees, and scholars in women’s studies. The findings revealed
that women leaders were discovered. The second research objective was thus
achieved and a model for women’s leadership in Songkhla Province was developed.
This model is called “A Model to Unlock the Full Potential of Women Leaders in
Songkhla Province”.
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หลััก ได้้แก่่ กลุ่่�มผู้้บ� ริิหาร กองทุุนพััฒนาบทบาทสตรีี กลุ่่�มคณะกรรมการพััฒนาสตรีี และกลุ่่�มนัักวิิชาการ
ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านสตรีีศึึกษา รวม 30 ท่่าน ผลการวิิจัยั ได้้ข้้อสรุุปจากการตอบวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจัยั
ในข้้อที่่�หนึ่่�ง ซึ่่�งสามารถค้้นพบกลุ่่�มตััวแบบ Woman Leaders และผู้้�วิิจััยได้้บููรณาการให้้สามารถ
ทำความเข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�นเพื่่อ� ตอบวััตถุุประสงค์์ที่่� 2 กระทั่่�งได้้ข้้อสรุุปตััวแบบภาวะผู้้น� ำสตรีีในจัังหวััด
สงขลาในขั้้�นสุุดท้้าย โดยใช้้ชื่่�อตััวแบบว่่า A model to unlock the full potential of woman
leaders in Songkhla Province.
คำสำคััญ: ภาวะผู้้�นำ ภาวะผู้้�นำสตรีี

บทนำ

การประกาศใช้้ระเบีียบโลกใหม่่ ภายหลัังสงครามเย็็นสิ้้นสุ
� ดุ ลง สัังคมโลกมีีลัักษณะเป็็นพลวััต
ที่่�มีีการเคลื่่�อนไหวเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งด้้านปกครองระบอบประชาธิิปไตย การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน และ
ความเท่่าเทีียมกัันระหว่่างหญิิงและชาย ขณะที่่�การสืืบสาวไตร่่ตรองต่่อการเรีียนรู้้�เรื่่�องความเท่่าเทีียม
กัันนี้้� ในสัังคมสมััยใหม่่ได้้ใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยตรวจสอบรื้้�อถอนรหััสความหมายและสััญญะในพื้้�นที่่�
วััฒนธรรมสาธารณะ ซึ่่�งประเด็็นที่่�มีีข้้อถกเถีียงเหล่่านี้้�ไม่่เพีียงแต่่จััดวางตำแหน่่งอัันสะท้้อนถึึงความ
แตกต่่างกัันเท่่านั้้�น แต่่ยัังชี้้�ให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ที่่�เหลื่่�อมล้้ำ สร้้างความเป็็นอื่่�นและสถานะเป็็นรอง
ให้้ผู้้�คนบางกลุ่่�มอย่่างยากที่่�จะรื้้�อถอน (Naowarat, 2014) ขณะที่่�ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน
แห่่งสหประชาชาติิก็็ได้้มีีวััตถุุประสงค์์และหลัักการทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับมาตรฐานความเท่่าเทีียมด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน โดยยึึดถืือปฏิิบัติั ติ ามปฏิิญญาสากลและอนุุสัญญ
ั าเกี่่ย� วกัับสิิทธิิมนุุษยชนร่่วมกัับองค์์กรเอกชน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนทั่่�วโลก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� สิิทธิิมนุุษยชนของสตรีีที่่ถู� กู ครอบงำความเชื่่อ� ผ่่านการมอง
ว่่าผู้ห้� ญิิงขาดความสามารถต่่อภาวะการนำหรืือการเป็็นผู้้�นำ ค่่านิิยมเหล่่านี้้�ยังั เป็็นหลัักการพื้้�นฐานสำคััญ
ที่่�สหภาพยุุโรปและประเทศสมาชิิกที่่�ให้้ความเคารพในสิิทธิิสตรีี ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในช่่วงปีี ค.ศ. 1995 ในการ
ประชุุมสตรีีทั่่�วโลกที่่�กรุุงปัักกิ่่�งและได้้กำหนดให้้มีีแผนปฏิิบััติิการเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงจนก่่อให้้เกิิดการ
เคลื่่�อนไหวของสตรีีทั่่�วโลก ด้้วยการกำหนดให้้มีีอนุุสััญญาว่่าด้้วยการขจััดการเลืือกปฏิิบััติิต่่อสตรีี
ในทุุกรููปแบบ โดยประเทศไทย ได้้เข้้าเป็็นภาคีีอนุุสััญญานี้้�ด้้วย Yamnin, U-dom, & Si-bunruang
(2010) กระนั้้�นแล้้วยังั มีีการอ้้างถึึงสตรีีนิิยม ในมุุมมองที่่เ� ข้้าข้้างเอนเอีียงกลุ่่�มสตรีี ซึ่่ง� ขััดกัับหลัักวิิชาการ
อัันต้อ้ งมีีความเป็็นวัตั ถุุวิสัิ ยั ที่่มีี� ความเป็็นกลาง แต่่ในมุุมมองของสำนัักคิิดแนวโครงสร้้างนิิยม และหลััง
โครงสร้้างนิิยมกลัับมีีความเชื่่อ� ว่่าเรื่่อ� งวััตถุุวิสัิ ยั หรืือความเป็็นกลางอย่่างบริิสุทุ ธิ์์เ� ป็็นมายาคติิของสัังคม
อย่่างหนึ่่�ง สำหรัับคนส่่วนใหญ่่แล้้วมุุมมองทางด้้าน “สตรีีนิิยม” ดููเหมืือนจะหมายถึึงการต่่อสู้้�เพื่่�อสิิทธิิ
เฉพาะกลุ่่�มที่่ค่� อ่ นข้้างโดดเดี่่ย� วออกจากคนกลุ่่�มอื่่น� ๆ ในกรณีีการศึึกษาเรื่่อ� งเกี่่ย� วกัับสตรีีจึึงอาจมีีนััยยะ
ในแง่่ลบภายใต้้มโนทััศน์์ของสมาชิิกกลุ่่�มต่่าง ๆ ของสัังคม ที่่�อาจสร้้างความแตกแยกระหว่่างชายหญิิง
ซึ่่�งข้้อถกเถีียงนี้้�อาจฟัังดููเหมืือนไม่่ใช่่ขบวนการที่่�รวมคนชายขอบ (The Marginalized) กลุ่่�มอื่่�น ๆ เช่่น
เกย์์ เลสเบีียน เข้้าไว้้ด้้วยกัันในขบวนการต่่อสู้้� (Roberts, 2017) ทั้้�งนี้้� การกดขี่่�สตรีีไม่่ว่่าจะในยุุค
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อนารยธรรมหรืือยุุคอารยธรรมก็็ตาม ถืือเป็็นจุุดด่่างพร้้อยที่่�สุุดจุุดหนึ่่�งของอารยธรรมของมนุุษยชาติิ
และแนวคิิดสตรีีนิิยมจึึงเป็็นแนวคิิดหลัักของกลุ่่�มขบวนการที่่อ้� า้ งสิิทธิิผูกู ขาดในการปกป้้องสิิทธิิสตรีี ทั้้�งนี้้�
ในการเกิิดขึ้้�นของแนวคิิดสตรีีนิิยมหากถืือเป็็นเครื่่�องหมายของการมีีอยู่่�ต่่อการกดขี่่�เรื่่�องสิิทธิิสตรีีแล้้ว
ขบวนการสตรีีนิิยมจึึงมัักถููกวิิพากษ์์ วิิจารณ์์อย่่างรุุนแรง จากสำนัักคิิดกระแสอื่่�น ๆ ว่่าลััทธิิสตรีีนิิยม
ไม่่ได้้ต่่อสู้้�เพื่่�อทำลายระบบผู้้�ชายเป็็นใหญ่่ที่่�ไม่่เพีียงแต่่ไม่่ยุุติิธรรมต่่อสตรีีเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นการต่่อสู้้�
ความไม่่ยุติุ ธรร
ิ มต่่อกลุ่่�มที่่เ� ป็็นรักั ร่่วมเพศอื่่น� ๆ อีีกด้้วย เพราะระบบผู้้�ชายเป็็นใหญ่่ได้้จัดั วางผู้้�ชายให้้เป็็น
ผู้้�วางกฎเกณฑ์์ รัับรองการแบ่่งมนุุษย์์เป็็นสองเพศพร้้อมทั้้�งกํําหนดบทบาทชายหญิิงให้้แยกจากกัันอย่่าง
ชััดเจนและไม่่รัับรองผู้้�ที่่�มีีอััตลัักษณ์์นอกกรอบที่่�วางไว้้ เช่่น กลุ่่�มรัักร่่วมเพศ
อย่่างไรก็็ตาม ในอดีีตเมื่่อ� ราวศตวรรษที่่� 8 ปััญหาของสตรีี คืือ การถููกปลููกฝัังความเชื่่อ� ค่่านิิยม
ในเรื่่�องของ “อุุดมการณ์์เหย้้าเรืือน” ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมกัันมากในสัังคมชั้้�นสููง โดยเฉพาะกัับผู้้�หญิิงในสมััย
วิิคตอเรีียของสัังคมยุุโรปหรืือผู้้�หญิิงชั้้�นสููงในราชสำนัักจีีนที่่�ต้้องมััดเท้้าให้้มีีขนาดเล็็ก หรืือที่่�เรีียกว่่า
“เท้้ากลีีบดอกบััว” ทำให้้ไม่่สามารถเดิินไปไหนได้้โดยสะดวก อัันเป็็นการจำกััดอยู่่�กัับมโนทััศน์์ที่่�ให้้
ความสำคััญกัับการรัักนวลสงวนตััว ผู้้�หญิิงจึึงถููกกำหนดบทบาทให้้เป็็นเพีียงภรรยาและแม่่บ้้านที่่�รัับใช้้
สามีี ซึ่่�งถืือเป็็นการจำกััดพื้้�นที่่�ภายนอกบ้้าน กล่่าวคืือ ผู้้�หญิิงถููกปลููกฝัังวาทกรรมแม่่ศรีีเรืือนนี้้�มาอย่่าง
ยาวนาน (Worawat, 2007) สำหรัับประเทศไทยผู้้�หญิิงกัับการครอบงำโดยเพศชายต่่างตกอยู่่�ภายใต้้
ทััศนคติิการวางกฎเกณฑ์์ของผู้้�ชายเป็็นหลััก ส่่งผลให้้ผู้้�หญิิงถููกตอกย้้ำในอุุดมคติิแบบเดิิมของสัังคม
กล่่าวคืือ มีีความอ่่อนแอ เป็็นผู้้�ตามหรืือเป็็นผู้้�ที่่�ต้้องการการคุ้้�มครองโดยผู้้�ชาย และถููกจำกััดขอบเขต
อยู่่�ในพื้้�นที่ส่่� วนตั
่ วั อัันเป็็นกระบวนการผลิิตซ้้ำความไม่่เท่่าเทีียมกัันทางเพศ ตลอดจนเป็็นการกดขี่่ปิ� ดิ กั้้น�
ผู้ห้� ญิิงภายใต้้สังั คมเดิิมแบบปิิตาธิิปไตย โดยใช้้หลัักการวิิเคราะห์์แบบคู่่�ตรงข้้าม (Binary Opposition)
เพื่่�อสร้้างอำนาจให้้กับั ตััวเพศชายเอง และกดทัับอีีกฝ่่ายให้้ด้อ้ ยกว่่า ปรากฏการณ์์เหล่่านี้้�เป็็นการสะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงอุุดมการณ์์หลัักในมุุมมองของผู้้�ชายเป็็นเสมืือนกระบวนการผลิิตภาพตััวแทนของผู้้�หญิิง
ในสัังคมไทย เพื่่�อรัักษาอุุดมการณ์์แบบเดิิมในสัังคมไทยที่่ต้� อ้ งการบอกว่่าผู้ห้� ญิิงที่่ดีีต้
� อ้ งปฏิิบัติั ติ นให้้อยู่่�
ในกรอบของศีีลธรรมโดยเฉพาะความประพฤติิทางเพศ ทั้้�งยัังต้้องเชื่่�อฟัังสามีี และมีีหน้้าที่่�ในการดููแล
บ้้าน จนกระทั่่�งวััฒนธรรมเหล่่านี้้�ได้้ส่ง่ ผลถึึงโอกาสของสตรีีต่่อการกำหนดตำแหน่่งในสัังคมไปโดยปริิยาย
โดยตํําแหน่่งที่่�สููงกว่่ามัักถููกสงวนไว้้สํําหรัับผู้้�ชาย (Van Engen, Van der Leeden, & Willemsen,
2001)
กรณีีการศึึกษาประเด็็นทางด้้านภาวะผู้้�นำสตรีีนี้้�ในส่่วนของ Ketkaew (2009) ได้้แสดงให้้เห็็น
มุุมมองโดยอ้้างถึึงนัักวิิชาการทั้้�งในและต่่างประเทศกรณีีการอ้้างว่่าผู้ห้� ญิิงขาดความสามารถในการเป็็น
ผู้้�นำ พบว่่า การศึึกษาเกี่่ย� วกัับภาวะผู้้�นำสตรีีมิิใช่่ทำไปเพื่่�อที่่จ� ะกล่่าวว่่าวิิธีีใดถููก วิิธีีใดผิิด หรืือภาวะผู้้�นํํา
แบบของสตรีีดีีกว่่าหรืือด้้อยกว่่าภาวะผู้้�นํําแบบของผู้้�ชาย รวมถึึงมิิใช่่ทํําเพื่่�อมุ่่�งแข่่งขัันกัับผู้้�ชาย แต่่
ประเด็็นที่่�น่่าสนใจ คืือ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจว่่าชายกัับสตรีีอาจมีีมุุมมองที่่�ต่่างกััน การแสดงภาวะผู้้�นํํา
ของชายและสตรีีจึึงแตกต่่างกัันตามบริิบท (Trinidad & Normore, 2005) การศึึกษาในประเด็็นดังั กล่่าว
จึึงสามารถช่่วยพััฒนาความพร้้อมในการเสริิมทัักษะเพื่่�อร่่วมมืือกัันทําํ งานอย่่างสร้้างสรรค์์ให้้ได้้มากที่่สุ� ดุ
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(Pannitamai, 2001)
จากปััญหาข้้างต้้นจึึงจำเป็็นต้อ้ งกระตุ้้�นให้้ผู้ห้� ญิิงและคนในสัังคมเห็็นร่ว่ มกัันว่า่ ความไม่่เสมอภาค
ระหว่่างหญิิงชายเป็็นปััญหาใหญ่่ของสัังคมที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน (Tawisit, 2011;
Buranachroenkit, 2017) ซึ่่�งสัังคมในชุุมชนปััจจุุบัันภายใต้้ภาพลัักษณ์์ของผู้้�หญิิงแม้้จะมีีเส้้นทาง
ในสัังคมที่่�ถููกขีีดแบ่่งบทบาทของหญิิงชายไว้้อย่่างชััดเจน เปรีียบเสมืือนเส้้นขนานที่่�ไม่่มีีทางมาบรรจบ
กัันได้้ แต่่ช่่วงระยะเวลาดัังกล่่าวก็็มีีผู้้�หญิิงจำนวนหนึ่่�งที่่�ก้้าวข้้ามเส้้นแบ่่งนั้้�นมาเป็็นผู้้�นำชุุมชนไปจนถึึง
ผู้้�นำท้้องถิ่่�น โดยที่่�สตรีีในชุุมชนต่่างได้้ก้้าวเข้้ามามีี “บทบาท” ต่่าง ๆ ทางสัังคมเพิ่่�มมากขึ้้�น เหตุุเพราะ
บทบาทภาวะผู้้�นำของสตรีีถืือเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ของหน้้าที่่�และการกระทำที่่�ควรจะ
แสดงออกในการดำรงตำแหน่่งนั้้�น ๆ ของสตรีี โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นบางเรื่่�อง สตรีีไทยจะ
มีีความละเอีียดอ่่อน ช่่างสัังเกต และสามารถเข้้าใจปััญหาได้้ดีี ขณะที่่�ตััวแทนที่่�เป็็นผู้้�ชายจะละเลย
และมองข้้ามปััญหาที่่�ละเอีียดอ่่อนไป อีีกทั้้�งเหล่่าสตรีียัังเป็็นกลุ่่�มคนที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการใช้้เงิิน
งบประมาณได้้อย่่างคุ้้�มค่่า และสมประโยชน์์ ดัังนั้้�น การรัับรู้้�บทบาทในภาวะผู้้�นำของสตรีีเอง จึึงเป็็นการ
รู้้�จักั บทบาทเพื่่�อจะทำให้้ทราบความหมายและความตั้้�งใจที่่ส� ามารถตอบสนองการมีีปฏิิสัมั พัันธ์กั์ บั ผู้้�อื่่น�
ได้้ (Natkrasute, 2016) ตราบใดที่่�สตรีียัังคงต้้องก้้าวเข้้ามามีีบทบาทผู้้�นำเคีียงคู่่�กัับบุุรุุษ สตรีีจึึงต้้อง
เรีียนรู้้�บทบาทของการเป็็นผู้้�นำในสัังคมควบคู่่�ไปด้้วย (Sanratana, 2014) อย่่างไรก็็ตาม สำหรัับ
ประเทศไทยเอง อััตราการเพิ่่�มขึ้้น� ของสตรีีทางการเมืืองก็็มีีจำนวนเพิ่่�มขึ้้น� เช่่นกันั ซึ่่ง� ในช่่วง 10 ปีีที่ผ่่� า่ นมา
มีีผู้้�หญิิงได้้รัับการเลืือกตั้้�งเป็็นสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรบ้้าง แต่่เป็็นการเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่�น้้อยมาก
ขณะที่่�ในส่่วนท้้องถิ่่�นกลัับพบว่่า มีีการเกิิดขึ้้�นของผู้้�นำสตรีีมากมาย โดยเฉพาะจัังหวััดสงขลาที่่�เป็็น
จัังหวััดศููนย์์กลางของภาคใต้้ตอนล่่าง และเป็็นจัังหวััดต้้นแบบในเรื่่�องของเขตพััฒนาเศรษฐกิิจพิิเศษ
อัันมีีความพร้้อมทุุกด้้าน ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ การศึึกษา การคมนาคม และการท่่องเที่่�ยว ดัังนั้้�น ชุุมชน
ท้้องถิ่่�น สถาบััน องค์์กรอิิสระ รวมถึึงผู้้�นำสตรีีเองต่่างต้้องมีีบทบาทในการพััฒนาชุุมชนด้้วยเช่่นกััน
ด้้วยเหตุุนี้้� จัังหวััดสงขลาจึึงได้้มีีกลุ่่�มผู้้�นำสตรีี 2 กลุ่่�ม ภายใต้้การควบคุุมของกระทรวงมหาดไทย
กรมพััฒนาชุุมชน คืือ กลุ่่�มกองทุุนพััฒนาบทบาทสตรีีและกลุ่่�มคณะกรรมการพััฒนาสตรีี ซึ่่�งทั้้�งสอง
กลุ่่�มนี้้�ต่่างมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างบทบาทสตรีีในจัังหวััดสงขลาให้้สามารถเป็็นผู้้�นำในการพััฒนาท้้องถิ่่�น
และได้้รัับความคุ้้�มครองจากภาครััฐ จึึงเป็็นแรงจููงใจที่่�ทำให้้ผู้้�วิิจััยสนใจที่่�จะศึึกษา เรื่่�อง ภาวะผู้้�นำสตรีี
ในจัังหวััดสงขลา ประกอบกัับในช่่วงปีี 1970 เป็็นต้น้ มา การศึึกษาเกี่่ย� วกัับภาวะผู้้�นํําแทบไม่่ปรากฏว่่า
มีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับสตรีีเลย (McGee Banks, 2000; Khon Kaen University, 2017) เพิ่่�งมีีปรากฏ
แรงกระตุ้้�นเป็็นกระแสเกี่่ย� วกัับแบบภาวะผู้้�นําํ ของสตรีีในช่่วงปีี 1990 ที่่ชี้้� ใ� ห้้เห็็นว่า่ แบบภาวะผู้้�นําํ แบบใด
ที่่เ� หมาะสมกัับบริิบทสมััยใหม่่มากที่่สุ� ดุ (Eagly & Carli, 2003; Tanchaiyanan, 2014) จากภููมิหิ ลัังและ
ความสํําคััญดังั กล่่าวข้้างต้้น ผู้วิ้� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาภาวะผู้้�นํําสตรีีในจัังหวััดสงขลา ซึ่่ง� ผลการศึึกษาดัังกล่่าว
จะสามารถนํําไปเป็็นแนวทางในกํําหนดทิิศทางการพััฒนาผู้้�นํําสตรีีในภาคใต้้ได้้อย่่างเหมาะสม และ
ด้้วยปฐมเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงเกิิดวััตถุุประสงค์์ในการวิิจััยดัังปรากฏต่่อไปนี้้�

ภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา
ธเนศ ยุุคัันตวนิิชชััย
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แนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แนวคิิดภาวะผู้้�นำ
Lacerda (2010) และ Phansue (2012) กล่่าวว่่า “ผู้้�นำ” เป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
จากกลุ่่�มให้้ทำหน้้าที่่ก� ารตััดสิินใจ การประสานงาน การบัังคัับบััญชา การกำหนดภารกิิจ การจััดโครงสร้้าง
การชี้้�แนะและกระตุ้้�นบุุคคลอื่่�นให้้สามารถประสานงานร่่วมกััน เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย ขณะที่่� Scott
(2011) และ Taggart (2011) เสนอว่่า ความเป็็นผู้้�นำต้้องใช้้องค์์ประกอบ คืือ การสอน เพื่่�อสะท้้อนถึึง
รายละเอีียดที่่�สำคััญที่่�ควรรัับรู้้� การอำนวยการที่่�มุ่่�งเน้้นผลลััพธ์์และให้้บรรลุุเป้้าหมาย มุ่่�งเน้้นการมีี
ส่่วนร่่วม เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมการเรีียนรู้้� รวมถึึงการบำรุุงรัักษาบุุคลากรและนโยบาย ตลอดจนการ
ควบคุุมกฎระเบีียบขององค์์กร สรุุปว่่าภาวะผู้้�นำต้้องให้้ความสำคััญกับั การกำกัับดููแล การอบรมอัันเป็็น
องค์์ประกอบที่่�จะทำให้้ผู้้�นำได้้ประโยชน์์มากที่่�สุุด
แนวคิิดผู้้�นำสตรีี
ทฤษฎีีสตรีีนิิยม เป็็นอุดุ มการณ์์ที่ผู้่� ห้� ญิิงต้้องการที่่จ� ะปรัับเปลี่่ย� นความคิิดของสัังคมให้้เกิิดความ
เท่่าเทีียมกััน โดยพบว่่า สาเหตุุหนึ่่�งที่่�นำมาสู่่�การใช้้ความรุุนแรง คืือ เกิิดจากความเหลื่่�อมล้้ำความ
ไม่่เท่่าเทีียมกัันทางเพศที่่ท� ำให้้ผู้ห้� ญิิงถููกกดขี่่� และมีีสถานภาพที่่ด้� อ้ ยกว่่าผู้้�ชายจากการปลููกฝัังในสัังคม
ชายเป็็นใหญ่่จนกลายเป็็นทััศนคติิที่่�ไม่่ถููกต้้อง เกิิดการเอารััดเอาเปรีียบระหว่่างกัันซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มให้้
เกิิดความขััดแย้้ง ความไม่่ลงรอยทางความคิิดมากยิ่่�งขึ้้�น (Beauvoir, 1949) อัันเป็็นสาเหตุุที่่�นำมาสู่่�
การใช้้ความรุุนแรงกัับผู้้�หญิิงทำให้้ผู้ห้� ญิิงตกเป็็นเหยื่่อ� อยู่่�บ่่อยครั้้ง� วิิธีีการหนึ่่ง� ที่่ผู้� ห้� ญิิงมองว่่าจะช่่วยลด
ปััญหาการใช้้ความรุุนแรงต่่อผู้้�หญิิงในสัังคม คืือ การปรัับเปลี่่ย� นในด้้านโครงสร้้างสัังคม เศรษฐกิิจ และ
การเมืือง อย่่างเป็็นระบบ (Baumgardner & Richards, 2000) การปรัับทััศนคติิเกี่่ย� วกัับความเท่่าเทีียมกััน
ให้้เกิิดขึ้้�นในสัังคม โดยมุ่่�งให้้คนในสัังคมเชื่่�อว่่าผู้้�หญิิงและผู้้�ชายแม้้จะมีีความแตกต่่างกัันแต่่ทุุกคนก็็มีี
คุุณค่่าไม่่ด้อ้ ยไปกว่่ากััน และผู้ห้� ญิิงก็็ต้อ้ งพยายามที่่จ� ะยืืนหยััดด้้วยตััวเองมากกว่่าการพึ่่ง� พิิงผู้้�ชายเป็็นหลััก
และเรีียกร้้องเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันสิิทธิิต่่าง ๆ ของตััวเอง “The Rights of Women” (Rich, 1979)
รวมถึึงการปลดปล่่อยสตรีีจากความไม่่เสมอภาคด้้วย กลุ่่�มของสตรีีสามารถแบ่่งออกเป็็น 4 กลุ่่�ม คืือ
1) กลุ่่�มสตรีีนิิยมแนวเสรีีนิิยม 2) กลุ่่�มสตรีีนิิยมสายถอนรากถอนโคน 3) กลุ่่�มสตรีีนิิยมแนวมาร์์กซิิสต์์
และ 4) กลุ่่�มสตรีีนิิยมแนววััฒนธรรม (Millett, 1969; Weiner, 1994) สตรีีนิิยมทั้้�ง 4 กลุ่่�ม ต่่างมีี
วััตถุุประสงค์์สำคััญไม่่แตกต่่างกััน คืือ เรื่่�องความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมกัันทางเพศในสัังคม
การสร้้างให้้เกิิดความตระหนัักร่่วมในการพััฒนาศัักยภาพของผู้้�หญิิงให้้มีีความรู้้�ทััดเทีียมผู้้�ชาย และ
มีีอิิสระที่่จ� ะกำหนดบทบาทให้้กับั ตััวเองได้้อย่่างหลากหลายโดยไม่่ถูกู ครอบงำ ทัันกับั การเปลี่่ย� นแปลง
ที่่เ� กิิดขึ้้น� เป็็นไปในลัักษณะของการร่่วมมืือ ผลัักดัันให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ถููกต้้อง
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สรุุปได้้ว่่า การเปลี่่�ยนแปลงของบทบาทสตรีีตามสัังคมสมััยใหม่่ได้้ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ทางความเชื่่�อและค่่านิิยมของบุุคคล กลุ่่�มสตรีีจึึงพยายามปรัับเปลี่่�ยนบทบาทของตนท่่ามกลางปััญหา
และอุุปสรรคมากมาย (Rotchai, 2011) ทั้้�งนี้้� Mitchell (1971) และ Paksuwan (2012) เสนอว่่า
ปััจจััยที่่มีีผ
� ลต่่อความสำเร็็จของผู้้�นำสตรีีมีีหลายประการ ดัังนี้้� ประการแรก ความมุ่่�งมั่่�นตั้้ง� ใจและจริิงจััง
ไม่่ยอมแพ้้ ประการต่่อมา ความมีีจิิตสาธารณะ ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ดีี มีีทััศนคติิเปิิดกว้้าง
และรัับฟัังความคิิดเห็็น รวมถึึงสามารถพััฒนาจิิตใจในเรื่่�องคุุณธรรม กล้้าคิิด กล้้าตััดสิินใจด้้วยความ
อ่่อนน้้อมถ่่อมตน ด้้วยเหตุุนี้้� แนวคิิดผู้้�นำสตรีี จึึงมีีเป้้าหมายให้้เกิิดการพััฒนาบทบาทของสตรีี โดย
พิิจารณาสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อเหล่่าสตรีีและสัังคมมากที่่�สุุดเป็็นพื้้�นฐาน (Watchinda, 2017)

วิิธีีการวิิจััย

การวิิจััยเรื่่�อง ภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา เป็็นการศึึกษาโดยอาศััยวิิธีีการสััมภาษณ์์แบบ
เจาะลึึกโดยได้้รัับความอนุุเคราะห์์ในการให้้ข้้อมููลสััมภาษณ์์ 3 กลุ่่�ม กลุ่่�มแรก คืือ กลุ่่�มผู้้�บริิหารกองทุุน
พััฒนาบทบาทสตรีี ซึ่่�งประกอบด้้วย ผู้้�บริิหาร 3 ท่่าน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 5 ท่่าน กลุ่่�มที่่�สอง คืือ กลุ่่�ม
คณะกรรมการพััฒนาสตรีี ซึ่่�งประกอบด้้วย ผู้้�บริิหาร 5 ท่่าน ที่่�ปรึึกษา 5 ท่่าน และกลุ่่�มที่่�สาม คืือ
นัักวิิชาการสตรีีและผู้้�เชี่่�ยวชาญ 12 ท่่าน สำหรัับการตรวจสอบข้้อมููล ผู้้�วิิจััยได้้พิิสููจน์์ความถููกต้้อง
ของข้้อมููลโดยใช้้วิธีีิ การตรวจสอบแหล่่งของข้้อมููล คืือ แหล่่งเวลา แหล่่งสถานที่่� และแหล่่งบุุคคล ดัังนั้้�น
ผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการตรวจสอบข้้อมููลแบบสามเส้้า โดยผู้้�วิิจััยตรวจสอบแหล่่งของข้้อมููล คืือ แหล่่งเวลา โดย
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ต่่างเวลากัันจะเหมืือนกัันหรืือไม่่ ส่่วนแหล่่งสถานที่่� ถ้้าข้้อมููลต่่างสถานที่่�กััน
จะเหมืือนกัันหรืือไม่่ และแหล่่งบุุคคล ถ้้าบุุคคลผู้ใ้� ห้้ข้อ้ มููลเปลี่่ย� นไป ข้้อมููล จะเหมืือนเดิิมหรืือไม่่ จากนั้้�น
ผู้้�วิิจััยได้้นำผลสรุุปการวิิจััยเพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องกัับผู้้�ให้้ข้้อมููล และตรวจสอบความแตกต่่าง
คล้้ายคลึึงของข้้อสรุุป รวมถึึงบัันทึึกกระบวนการวิิเคราะห์์เพื่่�อแสดงประสบการณ์์การเรีียนรู้้� (Denzin
& Lincoln, 2008) สำหรัับการจััดการข้้อมููลในการศึึกษานี้้�เริ่่ม� ต้้นด้ว้ ยการถ่่ายข้้อมููลจากการบัันทึึกเทป
ไปบัันทึึกลงไฟล์์ในคอมพิิวเตอร์์ และเมื่่อ� ผู้วิ้� จัิ ยั ได้้อ่า่ นข้้อมููลจนมองเห็็นภาพบางอย่่างแล้้ว ผู้วิ้� จัิ ยั คััดเลืือก
ข้้อมููลสำหรัับการวิิเคราะห์์ในการวิิจัยั นี้้� จากนั้้�นจึึงดำเนิินการใส่่รหัสั ข้้อมููล (Coding) เพื่่�อทำให้้แนวคิิด
(Concepts) ประเภทของแนวคิิด (Conceptual Categories) และประเด็็นหลัักต่่าง ๆ (Themes)
เกิิดขึ้้�นมา สำหรัับการวิิจััยนี้้�มีีการใช้้การใส่่รหััสข้้อมููลหลายแบบ ตััวอย่่างเช่่น รหััสแบบเป็็นแบบแผน
(Pattern Coding) รหััสแบบตามโครงสร้้าง (Structure Coding) รหััสแบบการบรรยาย (Descriptive
Coding) รหััสแบบตรงตามคำของผู้้�พููด (In-vivocoding) และรหััสแบบตามกระบวนการขั้้�นตอน
(Process Coding) (Saldana, 2009) โดยประเภทของแนวคิิดที่่�ถููกศึึกษาประเด็็นหลัักต่่าง ๆ ถููกคััด
ออกมา จากนั้้�นจึึงทำการเขีียนบทสรุุปและยืืนยัันหลัักฐานต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาเป็็นองค์์ความรู้้�ใหม่่โดย
การพััฒนาเชิิงระบบ (Developing Systematic) และการอธิิบายแนวคิิดที่่�เห็็นพ้้องกัันในสิ่่�งที่่�ค้้นพบ
(Conceptually Coherent Explanations) โดยสิ่่�งที่่�ค้้นพบถููกเขีียนออกมาในรููปของตััวแบบ (Miles
& Huberman, 1994; Balihar, 2007) และมีีการอธิิบายประกอบเพื่่�อแสดงให้้เกิิดความชััดเจนมากขึ้้น�
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(Glaser & Strauss, 1967) ส่่วนการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการศึึกษานี้้�ดำเนิินการตามแนวทางคำแนะนำ
ของ Strauss and Corbin (1990) อัันเป็็นกระบวนการที่่เ� กิิดขึ้้น� ตลอดเวลาระหว่่างกระบวนการขั้้�นตอน
การเก็็บข้้อมููลจนกระทั่่�งถึึงสุุดท้้ายของการเขีียนรายงาน (On Going Process)

ผลการวิิจััย

ภาวะผู้้�นํําของผู้้�นํําสตรีีที่่ป� ระสบความสํําเร็็จได้้นั้้น� การยอมรัับทางสัังคม หมายถึึง คนในชุุมชน
ต่่างเห็็นถึึงความสามารถของสตรีี ซึ่่ง� ในทางกลัับกัันผลงานของสตรีีที่่ดีี� เด่่นต่า่ งเป็็นภาพสะท้้อนให้้ชุมุ ชน
รัับรู้้�และออกมามีีส่่วนร่ว่ มในการทํํางานเพื่่�อส่่วนรวมมากขึ้้น� ปััจจุุบันั สตรีีต่่างได้้รับั โอกาสให้้มาเป็็นผู้้�นํํา
หรืือตััวแทนผ่่านการอ้้างอิิงจากตํําแหน่่งหน้้าที่่�การงาน เช่่น กำนััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน ประธานอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำหมู่่�บ้้าน ประธานกองทุุนสตรีี เป็็นต้้น โดยที่่�การรวมกลุ่่�มของสตรีีในบริิบทดัังกล่่าว
ได้้ก่่อให้้เกิิดการพััฒนาทัักษะความสามารถ กระทั่่�งเกิิดการถ่่ายทอดความรู้้� และการสร้้างอาชีีพใหม่่
โดยมีีดััชนีีชี้้�วััดความสํําเร็็จจากการได้้รัับการยอมรัับจากภาครััฐและเอกชน ส่่วนภาคประชาสัังคมนั้้�น
การยอมรัับในฐานะของผู้้�ตามต่่างมีีการยอมรัับในความสามารถแห่่งการเป็็นผู้้�นํําของสตรีี อัันจะทํําให้้
เกิิดการพััฒนาใหม่่ ๆ กัับท้้องถิ่่�นและชุุมชน โดยที่่�การเรีียนรู้้�ในผลการศึึกษาเรื่่�อง ภาวะผู้้�นำสตรีีใน
จัังหวััดสงขลา อัันจะเป็็นแนวทางในการก้้าวข้้ามมายาคติิ ความคิิด รวมถึึงความเชื่่�อแบบดั้้�งเดิิม โดย
หัันกลัับมาพััฒนาความสามารถเชิิงการสะท้้อนย้้อนมองตนเองผ่่านการเชื่่อ� มโยงกัับการเรีียนรู้้�ใหม่่เพื่่�อ
เปลี่่�ยนแปลงตนเอง ต่่อความรัับผิิดชอบทั้้�งต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น ดัังปรากฏต่่อไปนี้้�
1. จากวััตถุุประสงค์์ที่่� 1 เพื่่�อแสวงหาองค์์ประกอบของภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา ผู้้�วิิจััย
ได้้ค้้นพบตััวแบบ Woman Leaders ดัังนี้้�
1.1 มีีความเป็็นผู้้�หญิิงและความเป็็นแม่่ที่่�นุ่่�มนวลและอ่่อนโยน มีีความฉลาดเฉลีียว และ
มีีสติิปััญญากัับความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ (Womanly: W)
1.2 เป็็นผู้้�มีีจิิตใจเมตตา กรุุณา มีีความเห็็นใจผู้้�อื่่�นที่่�ประสบทุุกข์์หรืือได้้รัับความเดืือดร้้อน
รู้้�สึึกถึึงความถููกต้้องและยุุติิธรรม และมีีความอ่่อนโยนในการชัักจููงแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งหรืือบรรลุุ
เป้้าหมาย (Obliging: O)
1.3 สามารถบริิหารจััดการทรััพยากรอย่่างเข้้าใจ สามารถนำความรู้้�ความสามารถที่่�มีีไป
เชื่่�อมโยงกัับความจริิงในโลกภายนอกได้้อย่่างสมดุุล (Managing: M)
1.4 ตระหนัักว่่าตนเป็็นผู้้�ซึ่่�งได้้รัับความไว้้วางใจจากประชาชน ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�อัันสููงส่่งเพื่่�อ
ประชาชน รวมถึึงการรัับรู้้�ในอารมณ์์ของตนเองและผู้้�อื่่�น สามารถเผชิิญกัับแรงกดดัันเพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เพื่่�อรัักษาสิิทธิิและอำนาจของประชาชนอย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม (Awareness: A)
1.5 มีีเครืือข่่ายทางการเมืือง เครืือข่่ายทางสัังคม และการรู้้�เท่่าทัันโลกที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลง
(Network: N)
1.6 เป็็นผู้้�มีีความสามารถในการฟัังเป็็นอย่่างดีี และการสื่่�อสารทางการพููดที่่ดีี� เพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความต้้องการของประชาชนหรืือผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาได้้อย่่างแท้้จริิง (Listening: L)
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1.7 เป็็นผู้้�มีีมารยาท สง่่างาม มีีความมานะพยายาม (Elegant: E)
1.8 มีีความคล่่องแคล่่ว ว่่องไว กระฉัับกระเฉง และมีีความรอบคอบ (Active: A)
1.9 มุ่่�งพััฒนาท้้องถิ่่�น เพื่่�อความเจริิญเติิบโตด้้วยจิิตสำนึึกที่่�ดีี (Development: D)
1.10 มีีความอดทน เป็็นผู้้�มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเองและกล้้าตััดสิินใจ (Endurance: E)
1.11 มีีความพร้้อมสรรพในด้้านครอบครััว สติิปััญญา ร่่างกาย และเป็็นผู้้�มีีความละเอีียด
ประณีีตในงาน รวมถึึงมีีพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจ (Readiness: R)
1.12 เป็็นผู้้�ที่ส่� ามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสัังคมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงได้้ มีีความยืืดหยุ่่�นในการบริิหาร
จััดการสามารถฟื้้�นคืืนตััวเองให้้คืืนสู่่�สภาพปกติิเมื่่�อเกิิดปััญหาและมีีความเข้้มแข็็ง อดทนต่่ออุุปสรรค
และความกดดัันในการทำงานต่่าง ๆ (Social Adaptability: S)
2. จากวััตถุุประสงค์์ที่่� 2 เพื่่�อได้้ตััวแบบภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา ผู้้�วิิจััยได้้ข้้อสรุุปจาก
การตอบวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััยในข้้อที่่�หนึ่่�ง ซึ่่�งสามารถค้้นพบกลุ่่�มตััวแบบ Woman Leaders และ
ผู้้�วิิจััยได้้บููรณาการให้้สามารถทำความเข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ที่่� 2 จนกระทั่่�งได้้ข้้อสรุุป
ตััวแบบภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลาในขั้้�นสุุดท้้าย โดยใช้้ชื่่�อตััวแบบว่่า A Model to Unlock the
Full Potential of Woman Leaders in Songkhla Province ซึ่่ง� มีีความหมายว่่า ตััวแบบเพื่่�อไขกุุญแจ
ดึึงศัักยภาพของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา สามารถแบ่่งออกเป็็นสองกลุ่่�มตััวแบบ ได้้แก่่ กลุ่่�มตััวแบบ
Woman และ กลุ่่�มตััวแบบ Leaders ดัังปรากฏต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มตััวแบบ: Woman คืือ “กรอบแนวคิิดการพััฒนากระบวนทััศน์์ของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััด
สงขลา ตามกรอบแนวคิิด กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ วิิธีีคิิด วิิธีีปฏิิบััติิ แนวการดำเนิินชีีวิิต เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่ก่� ำลัังเกิิดขึ้้น� และที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต” การพััฒนากระบวนทััศน์์ของผู้้�นำ
สตรีีในจัังหวััดสงขลา ได้้สอดคล้้องกัับทฤษฎีี Superleadership (ผู้้�นำชั้้น� ยอด) (Manz & Sims, 1989)
อัันเป็็นภาวะผู้้�นำชั้้�นยอดโดยผู้้�นำจะมุ่่�งการสร้้างสรรค์์ให้้เป็็นแนวทางต่่อการพััฒนาตนเอง กระทั่่�งมีี
ความมั่่�นใจที่่�มีีความเป็็นอิิสระในตน จนมีีความเป็็นผู้้�นำเกิิดขึ้้�นในตนเอง และเมื่่�อสามารถนำตนเองได้้
แล้้ว ก็็จะนำผู้้�อื่่�นเพื่่�อให้้ผู้้�อื่่�นสามารถนำตนเองต่่อไปได้้
กลุ่่�มตััวแบบ: Leaders คืือ “กรอบแนวคิิดการพััฒนาคุุณลัักษณะภาวะผู้้�นำของผู้้�นำสตรีีใน
จัังหวััดสงขลา อัันเป็็นเครื่่อ� งหมายที่่ชี้้� ใ� ห้้เห็็นถึึงความดีีหรืือลัักษณะประจำของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา
ภายใต้้ความมุ่่�งมั่่�นต่อ่ การดำเนิินงานที่่ใ� ห้้ความสำคััญต่อ่ การเพิ่่�มความเข้้มแข็็งให้้กับั องค์์การ” การพััฒนา
คุุณลัักษณะภาวะผู้้�นำของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลาได้้สอดคล้้องกัับทฤษฎีี Transformational
Leadership (ผู้้�นำการเปลี่่ย� นแปลง) (ฺBฺ urns, 1978) โดยผู้้�นำจะมุ่่�งประเด็็นไปที่่เ� ป้้าหมายขององค์์การ
รวมถึึงการสร้้างแรงบัันดาลใจไปสู่่�การปฎิิบััติิงาน โดยการเปลี่่�ยนแปลงทััศนคติิและสมมุุติิฐานของ
สมาชิิก รวมถึึงการเปลี่่ย� นแปลงวััตถุุประสงค์์และกลยุุทธ์์ขององค์์การเพื่่�อเปลี่่ย� นแปลงปฏิิสัมั พัันธ์ข์ อง
บุุคคลที่่�มีีความแตกต่่างกัันไปสู่่�จุุดหมายร่่วมกััน อัันก่่อให้้เกิิดการตระหนัักรู้้�ในภารกิิจ และวิิสััยทััศน์์
ขององค์์การ ดัังปรากฏตามรููปต่่อไปนี้้�
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A model to unlock the full potential of woman leaders in Songkhla province

รููปที่่� 1 A Model to Unlock the Full Potential of Woman Leaders in Songkhla Province:
	ตััวแบบเพื่่�อไขกุุญแจดึึงศัักยภาพของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา

อภิิปรายผล

เป็็นที่่�ทราบกัันดีีแล้้วว่่าสัังคมไทยในอดีีต บุุรุุษกัับสตรีีถููกกำหนดบทบาทที่่�แตกต่่างกัันอย่่าง
ชััดเจน สตรีีจึึงถููกจํํากััดสิิทธิิและเสรีีภาพในวงแคบเท่่านั้้�น สิ่่ง� เหล่่านี้้�ได้้หล่่อหลอมความเชื่่อ� ของคนไทย
ในสถานะที่่�ว่่า บุุรุุษนั้้�นเหนืือกว่่าสตรีี ขณะที่่�โลกาภิิวััตน์์ได้้เป็็นส่่วนสํําคััญที่่�นํําพาให้้สัังคมเปลี่่�ยนไป
กระทั่่�งการนำเสนอภาพตััวแทนของผู้้�หญิิงในบทบาทใหม่่จึึงเกิิดขึ้้�นและเป็็นบทบาทของ สตรีีสมััยใหม่่
(Modern Women) ที่่�มีีลัักษณะของความเป็็นปััจเจกชน (Individualism) นั่่�นคืือ ผู้้�หญิิงและผู้้�ชาย
ต่่างก็็มีีความเป็็นตัวั ของตััวเอง มีีจุุดเด่่น จุุดด้้อย ไม่่มีีแบบแผนตายตััวของลัักษณะทางเพศ ด้้วยเหตุุนี้้�
ศัักยภาพในการทํํางานของสตรีีที่่เ� ริ่่ม� มีีบทบาทไม่่แพ้้บุรุุ ษุ จึึงได้้มีีการเรีียกร้้องสิิทธิิและเสรีีภาพของสตรีี
ที่่�เคยถููกลิิดรอนให้้กลัับมาสู่่�เพศตนเอง รวมถึึงการพััฒนาคุุณลัักษณะภาวะผู้้�นำของสตรีีให้้มีีความ
โดดเด่่นขึ้้�นตามลํําดัับ
จากการศึึกษาเรื่่อ� งภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา ผู้้�วิจัิ ยั นำเสนอการอภิิปรายผลการวิิจัยั โดย
แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
	ส่่วนที่่� 1 การแสวงหาองค์์ประกอบของภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา
ประเด็็นที่่� 1 มีีความเป็็นผู้ห้� ญิิงและความเป็็นแม่่ที่นุ่่�่� มนวลและอ่่อนโยน มีีความฉลาดเฉลีียว
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และมีีสติิปััญญากัับความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์: ประเด็็นนี้้�นัักวิิชาการ และนัักปฏิิบััติิการจำนวนหนึ่่�ง
ได้้ร่่วมกัันตั้้�งข้้อสัังเกตต่่อความเป็็นผู้้�หญิิงของสตรีีซึ่่�งทำหน้้าที่่�ในการบริิหารองค์์กร ที่่�ได้้สะท้้อนผ่่าน
ชีีวิิตและประสบการณ์์ในการทำงานว่่า ความฉลาดเฉลีียวและสติิปััญญาเป็็นเครื่่�องมืือบริิหารจััดการ
อัันเป็็นผลให้้องค์์กรเจริิญรุ่่�งเรืือง (Suthisampat, 2017) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ Chutongrat
(2006) และ Romanow (2012) พบว่่า สตรีีไทยที่่�จะเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง จำเป็็นต้้องมีีสติิปััญญา
กัับความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์และมีีความเป็็นแม่่เพื่่�อปกครองบุุคลากร โดยจะต้้องจััดสรรทรััพยากร
ให้้คนในครอบครััวอย่่างเป็็นธรรม
ประเด็็นที่่� 2 เป็็นผู้้�มีีจิิตใจเมตตา กรุุณา มีีความเห็็นใจผู้้�อื่่�นที่่�ประสบทุุกข์์หรืือได้้รัับความ
เดืือดร้้อน รู้้�สึึกถึึงความถููกต้้องและยุุติิธรรม และมีีความอ่่อนโยนในการชัักจููงแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้ง
หรืือบรรลุุเป้้าหมาย: ในขบวนการต่่อสู้้�ของเหล่่าสตรีีนิิยมในโลกตะวัันตกได้้ เกิิดขึ้้น� เพื่่�อสื่่อ� ความหมาย
ถึึงเงื่่�อนไขการดํํารงชีีวิิตอัันมีีสถานะตััวตนที่่�ไม่่เสมอภาคกัับการถููกกดทัับ ที่่�รััฐมัักได้้หยิิบยื่่�นให้้บุุรุุษ
ฝ่่ายเดีียว ทั้้�งที่่�บทบาทการบริิหารจััดการที่่�มีีคุุณภาพ ภายใต้้การนำโดยสตรีีที่่�มีีความเมตตา มีีความ
ยุุติิธรรม และสามารถแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นให้้บรรลุุความสำเร็็จได้้ (Meekosha, 2010) ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับผลงานวิิจััยของ Greenberg (2010) และ Ramitanon (2012) พบว่่า ผู้้�นำหญิิงมีีจิิตใจเมตตา มีี
ทัักษะในการโน้้มน้้าว กล้้าเผชิิญกัับความเสี่่�ยง และมีีความยุุติิธรรม
ประเด็็นที่่� 3 สามารถบริิหารจััดการทรััพยากรอย่่างเข้้าใจ สามารถนำความรู้้�ความสามารถ
ที่่มีี� ไปเชื่่อ� มโยงกัับความจริิงในโลกภายนอกได้้อย่่างสมดุุล: ในยุุคหนึ่่ง� ที่่ค� วามรู้้�ความสามารถของผู้้�หญิิง
แม้้จะมีีมากเพีียงใด แต่่ก็็มิิได้้รัับการยอมรัับในความรู้้�ความสามารถที่่�มีีอยู่่� ผู้้�หญิิงจะถููกตีีตราจากสรีีระ
ที่่�แตกต่่างจากร่่างกายของชาย ร่่างกายผู้้�หญิิงเองในยุุคดัังกล่่าวจึึงถููกมองว่่าเป็็นความพิิการชนิิดหนึ่่�ง
ก่่อนศตวรรษที่่� 18 แพทย์์และนัักกายวิิภาค ในยุุโรปเชื่่อ� ว่่าร่่างกายตามธรรมชาติิที่ส่� มบููรณ์ไ์ ม่่พิกิ ลพิิการ
คืือ ร่่างกายของผู้้�ชายที่่มีี� งวงยื่่น� ออกมา ขณะที่่ร่� า่ งกายเพศหญิิง จััดเป็็นความพิิการที่่ไ� ม่่สามารถพััฒนา
อวัั ย วะของตนเองให้้ ยื่่� น ยาวออกมาได้้ (Schriempf, 2001) ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ ผลงานวิิ จััย ของ
Phahonyotin (2006) และ Chalidaporn (2011) พบว่่า ผู้้�หญิิงถููกมองว่่าขาดความสามารถในการ
บริิหารจััดการทรััพยากรขององค์์กรในการดำเนิินงาน ผู้้�หญิิงจึึงต้้องพััฒนาตนเองให้้สามารถนำความรู้้�
ไปบริิหารจััดการทรััพยากรขององค์์กรได้้
ประเด็็นที่่� 4 การตระหนัักว่่าตนเป็็นผู้้�ได้้รัับความไว้้วางใจจากประชาชน ซึ่่�งเป็็นหน้้าที่่�
อัันสููงส่่งเพื่่�อประชาชน รวมถึึงการรัับรู้้�ในอารมณ์์ของตนเองและผู้้�อื่่�น โดยสามารถเผชิิญกัับแรงกดดััน
ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� พื่่�อรัักษาสิิทธิิและอำนาจของประชาชนอย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม: การสนัับสนุุน
บทบาทของสตรีีประการหนึ่่ง� ที่่เ� ป็็นความเชื่่อ� มาอย่่างยาวนาน นั่่�นคือื ความเป็็นมารดาที่่ต� อกย้้ำวาทกรรม
การทอดทิ้้�งให้้สตรีีคงมีีแต่่บทบาทในการให้้นมบุุตร สตรีีจึึงต้้องสร้้างภาพลัักษณ์์เพื่่�อรัับใช้้อุุดมการณ์์
ชาติินิิยม ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง ของการสร้้างความเป็็นรััฐชาติิให้้มีีความเป็็นปึึกแผ่่นเข้้มข้้นขึ้้�น กระทั่่�งมีีการ
เกิิดขึ้้น� ของผู้้�นํําสตรีีโลกในประเด็็นนี้้จ� ะเห็็นได้้ว่า่ ความสามารถของผู้้�นำสตรีีมิิได้้ ยิ่่ง� หย่่อนไปกว่่าผู้้�นํําชาย
(Tong, 2013) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ Rotchai (2011) และ The Economist (2011) พบว่่า
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ผู้้�นำสตรีีต้้องรัับใช้้ประชาชน สามารถจััดการกัับแรงกดดัันที่เ่� กิิดขึ้้น� โดยการควบคุุมสติิอารมณ์์เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาที่่�ต้้องเผชิิญอย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
ประเด็็นที่่� 5 การสร้้างเครืือข่่ายทางการเมืือง เครืือข่่ายทางสัังคม และการรู้้�เท่่าทัันโลกที่่�มีี
การเปลี่่�ยนแปลง: ในศตวรรษที่่� 20 สตรีีถืือเป็็นเป็็นพลัังในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ เพราะสตรีียุุคใหม่่
จะมีีบทบาทในการบริิหาร และได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นผู้้�นำมากยิ่่�งขึ้้�น กระทั่่�งการก้้าวเข้้าเป็็นผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�นจนถึึงระดัับชาติิ (Pannasil, 2018) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ Chunpet (2005) และ
BBC News (2017) พบว่่า ปััจจััยที่่�ผลัักดัันให้้ผู้้�นำสตรีีสามารถเข้้ามาสู่่�การเมืืองท้้องถิ่่�นได้้สำเร็็จ
ประกอบด้้วย เครืือข่่ายทางการเมืือง ด้้านความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มผลประโยชน์์และกลุ่่�มนัักการเมืือง
ประเด็็นที่่� 6 เป็็นผู้้�มีีความสามารถในการฟัังเป็็นอย่่างดีี และการสื่่�อสารทางการพููดที่่�ดีีเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของประชาชนหรืือผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชาได้้อย่่างแท้้จริิง: ผู้้�นำจะมีีความสััมพัันธ์์
เกี่่ย� วข้้องกัับบุุคคลในฐานะเป็็นผู้้�นำให้้การดููแลเอาใจใส่่ผู้้�ตาม ให้้มีีความสามารถในการพููดหรืือสื่่อ� สาร
กัับอีีกฝ่่ายหนึ่่ง� ให้้มีีความเข้้าใจไปในแนวทางร่่วมกััน เพื่่�อพััฒนาองค์์กรให้้มีีขีีดความสามารถทางการแข่่งขััน
ที่่�สููงขึ้้�น (Xiao-Hua & Jane, 2012) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ Surabunkul (2012) และ Klot
(2015) พบว่่า การสื่่�อสารของผู้บ้� ริิหารสตรีีมีีผลกระทบต่่อพฤติิกรรมผู้ใ้� ต้้บังั คัับบััญชาในด้้านการส่่งเสริิม
มีีส่่วนร่่วม
ประเด็็นที่่� 7 เป็็นผู้้�มีีมารยาท สง่่างาม มีีความมานะพยายาม: มุุมมองหนึ่่�งในกระบวนการ
กล่่อมเกลาทางสัังคมที่่ส่� ง่ ผลต่่อรููปแบบวิิธีีการบริิหารจััดการของผู้้�หญิิงและผู้้�ชายที่่แ� ตกต่่างกััน เริ่่ม� จาก
กระบวนการเลี้้�ยงดููตั้้�งแต่่วััยเด็็กที่่�ทํําให้้เกิิดความแตกต่่างระหว่่างผู้้�หญิิงและผู้้�ชาย โดยผู้้�หญิิงจะถููก
กล่่อมเกลาทางสัังคมให้้เป็็นผู้้�ถููกกระทำ ในขณะที่่�ชายจะถููกกล่่อมเกลาทางสัังคมให้้เป็็นผู้้�กระทํํา
นอกจากนั้้�นแล้้ว พฤติิกรรม และการกระทำในสัังคมระหว่่างหญิิงกัับชาย ส่่วนหนึ่่ง� เกิิดจากความแตกต่่าง
ทางชีีววิิทยาในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับสมองที่่�สััมพัันธ์์กัับแต่่ละเพศที่่�มีีมาตั้้�งแต่่กํําเนิิด (García-Morales,
Jiménez-Barrionuevo, Gutiérrez-Gutiérrez, 2012) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ Buranapakorn
(2008) และ McLeod (2012) พบว่่า จุุดเด่่นของผู้้�นำสตรีี คืือ มีีความอดทน ไม่่แสดงอาการอ่่อนแอ
และมีีมารยาทในการทำงาน
ประเด็็นที่่� 8 มีีความคล่่องแคล่่ว ว่่องไว กระฉัับกระเฉง และมีีความความรอบคอบ: สตรีีมีี
วิิธีีการนํําที่่แ� ตกต่่างจากผู้้�ชาย ด้้วยเหตุุที่ส่� ตรีีโดยเฉลี่่ย� มัักให้้ความสำคััญและเอาใจใส่่กับั ความรอบคอบ
จากประสบการณ์์ด้้านการเรีียนรู้้�ก่่อนเข้้าสู่่�ตํําแหน่่งบริิหาร ถืือเป็็นพัันธกิิจต่่อการส่่งเสริิมบทบาทสตรีี
ให้้มีีความสามารถมากยิ่่�งขึ้้�น (European Commission, 2013) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ
Choppanit (2013) และ Maslin (2013) พบว่่า ผู้้�บริิหารสตรีีในธนาคารไทยพาณิิชย์์ มีีพฤติิกรรมที่่�
คล่่องแคล่่วในการบริิหารจััดการงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
ประเด็็นที่่� 9 มุ่่�งพััฒนาท้้องถิ่่น� เพื่่�อความเจริิญเติิบโตด้้วยจิิตสำนึึกที่่ดีี� : การต่่อรองกัับวาทกรรม
หลัักและวาทกรรมทางเลืือกเกี่่ย� วกัับเพศหญิิง ยัังมีีอำนาจเหนืือผู้ค้� น ที่่พ� บว่่า อำนาจของวาทกรรมนั้้�น
ลึึกล้้ำซัับซ้้อน และกดทัับปััจเจกบุุคคลอย่่างละมุุนละม่่อมแนบเนีียนอย่่างไร้้ตะเข็็บ แต่่ในทางกลัับกััน
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สตรีีนิิยมต่่างมีีความเชื่่อ� ว่่ามนุุษย์์ทุกุ คนเท่่าเทีียมกััน และสามารถอยู่่�รวมกัันอย่่างเป็็นอันั หนึ่่ง� อัันเดีียวกััน
ไม่่มีีความจำเป็็นที่่�ต้้องใช้้ความรุุนแรง การเอารััดเอาเปรีียบ การข่่มเหงรัังแก และสงคราม (Lowe &
Margaret, 1991) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ National Statistical Office of Thailand (2005)
และ Rigterink, Katz, and Hessler (2010) พบว่่า ผู้้�นำสตรีีจำเป็็นต้้องมีีบทบาทพััฒนาทางการเมืือง
และท้้องถิ่่�นด้้วยจิิตสำนึึกที่่�ดีี และต้้องสามารถแสดงความคิิดเห็็นต่่างต่่อการพััฒนาท้้องถิ่่�นในที่่�
สาธารณชนได้้
ประเด็็นที่่� 10 มีีความอดทนเป็็นผู้้�มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง และกล้้าตััดสิินใจ: งานศึึกษา
ที่่�ผ่่านมาในประเด็็นนี้้� ได้้วิิพากษ์์และเผยให้้เห็็นถึึงกลไกทางสัังคมที่่�ประดิิษฐ์์และสร้้างกระบวนการ
ผลิิตซํ้้�า โดยการสถาปนาวิิถีีปฏิิบััติิกัับเพศหญิิง ในลัักษณะประทัับตราความเป็็น “ชายขอบ” เสมอมา
ในข้้อถกเถีียงที่่เ� กิิดขึ้้น� กลัับพบข้้อมููลเชิิงคุุณภาพของผู้้�นําํ สตรีีที่่ร� ะบุุว่า่ ตราบใดที่่ส� ตรีียัังคงมีีความเชื่่อ� มั่่�น
และอดทนต่่อภารกิิจของการเป็็นตััวแทนของผู้้�นำสตรีี ย่่อมต้้องส่่งผลต่่อการบริิหารงานให้้ประสบ
ความสํําเร็็จได้้ (Federici, 2012) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ Chareonsap (2009) และ Pratt
and Richter-Devroe (2011) พบว่่า การก้้าวไปสู่่�การเป็็นผู้้�บริิหารสตรีีจะต้้องมีีการเตรีียมตััวตั้้�งแต่่
ในวััยเยาว์์ โดยที่่บิ� ดิ ามารดาควรสนัับสนุุนความกล้้าตััดสิินใจ มุ่่�งมั่่�น ในการทำงาน และยึึดมั่่น� ในหลัักการ
ทางจริิยธรรม
ประเด็็นที่่� 11 มีีความพร้้อมสรรพในด้้านครอบครััว สติิปััญญา ร่่างกาย และเป็็นผู้้�มีีความ
ละเอีียดประณีีตในงาน รวมถึึงมีีพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจ: ปััจจััยที่่�ส่่งเสริิมให้้สตรีีประสบความสํําเร็็จ
ในตํําแหน่่งบริิหาร คืือ ประสบการณ์์ช่่วงชีีวิิตตั้้�งแต่่วััยเด็็ก และการสนัับสนุุนของครอบครััวที่่�มีี
ความพร้้อม โดยเฉพาะบิิดา ซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�มีีอิิทธิิพลต่่อประสบการณ์์ทางจิิตวิิญญาณในวััยเด็็ก ดัังนั้้�น
สตรีีที่่�ประสบความสํําเร็็จได้้นั้้�น มัักจะได้้รัับการสนัับสนุุนจากครอบครััว รวมถึึงระดัับการศึึกษาที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อความก้้าวหน้้าทางอาชีีพของผู้้�นํําสตรีี (Hooks, 2014) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ
McLeod (2012) และ Trachuwanich (2013) พบว่่า ภาวะผู้้�นำสตรีีจะต้้องมีีสติิปัญญ
ั า มีีความสามารถ
ในการโน้้มน้้าว จููงใจ และสร้้างการเรีียนรู้้�ของคนในกลุ่่�มให้้ทำงานบรรลุุตามเป้้าหมายได้้
ประเด็็นที่่� 12 เป็็นผู้ส้� ามารถปรัับตััวให้้เข้้ากัับสัังคมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงได้้ มีีความยืืดหยุ่่�นในการ
บริิหารจััดการ สามารถฟื้้นคื
� นตั
ื วั เองให้้คืนสู่่�
ื สภาพปกติิเมื่่อ� เกิิดปััญหา มีีความเข้้มแข็็งอดทนต่่ออุุปสรรค
และความกดดัันในการทำงานต่่าง ๆ: สัังคมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงจำเป็็นต้อ้ งตระหนัักถึึงการสร้้างความชอบธรรม
ให้้กับั การมีีส่่วนร่ว่ มทางการเมืืองของสตรีี แต่่พื้้นที่
� ท่� างการเมืืองของสตรีียัังคงเป็็นพื้้นที่
� แ่� ห่่งอํํานาจที่่ส� ตรีี
ยากจะเข้้าถึึง อัันเป็็นผลให้้สตรีีต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับสัังคมที่่�ประทัับตราต่่อการมีีอยู่่�จริิงต่่อการเข้้าถึึง
พื้้�นที่่�แห่่งอํํานาจ เหล่่านี้้�ต่่างเป็็นเหตุุผลที่่�สตรีีต้้องมีีความความอดทนอดกลั้้�นต่่อสถานการณ์์ที่่�ยาก
ลำบาก (Ma, 2010) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับผลงานวิิจัยั ของ Al-Ali and Pratt (2009) และ Lamwiwattanakul
(2012) พบว่่า ผู้้�นำสตรีีต้้องมีีทัักษะในการติิดต่่อประสานงานกัับผู้้�เกี่่�ยวข้้อง สามารถใช้้ประสบการณ์์
ปรัับตััวให้้เข้้ากัับสัังคมเมื่่�อเกิิดปััญหาเฉพาะหน้้าได้้
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	ส่่วนที่่� 2 ตััวแบบภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา
ผู้้�วิิจััยได้้ข้้อสรุุปจากการตอบวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััยในข้้อที่่�หนึ่่�ง ซึ่่�งสามารถค้้นพบกลุ่่�ม
ตััวแบบ Woman Leaders และผู้้�วิิจััยได้้บููรณาการให้้สามารถทำความเข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�นเพื่่�อตอบ
วััตถุุประสงค์์ที่่� 2 จนกระทั่่�งได้้ข้้อสรุุปตััวแบบภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลาในขั้้�นสุุดท้้าย โดยใช้้ชื่่�อ
ตััวแบบว่่า A Model to Unlock the Full Potential of Woman Leaders in Songkhla Province
หรืือตััวแบบเพื่่�อไขกุุญแจดึึงศัักยภาพของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา สามารถแบ่่งออกเป็็นสองกลุ่่�ม
ตััวแบบ ได้้แก่่ กลุ่่�มตััวแบบ Woman และกลุ่่�มตััวแบบ Leaders ดัังปรากฏต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มตััวแบบ: Woman คืือ “กรอบแนวคิิดการพััฒนากระบวนทััศน์์ของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััด
สงขลา อัันเป็็นกรอบแนวคิิด กระบวนคิิดวิิเคราะห์์ วิิธีีคิิด วิิธีีปฏิิบััติิ แนวการดำเนิินชีีวิิต เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�นและที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต” ที่่�มีีแนวทางปฎิิบััติิตามทฤษฎีี
Superleadership (ผู้้�นำชั้้�นยอด) (Schroder & Schuler, 2016) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ
Garcia-Morales (2012) พบว่่า ผู้้�นำต้้องมีีและวิิธีีคิิดวิิธีีปฏิิบััติิทางบวกต่่อศัักยภาพของตนเอง เพื่่�อ
ให้้การดำเนิินชีีวิิตสอดคล้้องกัับยุุคและสถานการณ์์ที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�น
กลุ่่�มตััวแบบ: Leaders คืือ“กรอบแนวคิิดการพััฒนาคุุณลัักษณะภาวะผู้้�นำของผู้้�นำสตรีีใน
จัังหวััดสงขลา อัันเป็็นเครื่่อ� งหมายที่่ชี้้� ใ� ห้้เห็็นถึึงความดีีหรืือลัักษณะประจำของผู้้�นำสตรีีในจัังหวััดสงขลา
ภายใต้้ความมุ่่�งมั่่�นต่อ่ การดำเนิินงานที่่ใ� ห้้ความสำคััญต่อ่ การเพิ่่�มความเข้้มแข็็งในองค์์การ” ที่่มีี� แนวทาง
ปฎิิบััติิตามทฤษฎีี Transformational Leadership (ผู้้�นำการเปลี่่�ยนแปลง) (Thinkham, 2012) ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับผลงานวิิจััยของ Pannasil (2018) พบว่่า การพััฒนาสตรีีเป็็นประเด็็นนโยบายที่่�สำคััญใน
หลายมิิติิ ซึ่่�งรวมไปถึึงมิิติิที่่�มุ่่�งเน้้นให้้สตรีีเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายสำคััญในการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม และ
การเมืือง อัันมุ่่�งให้้ผู้้�นำสตรีี มีีคุุณลัักษณะที่่�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงคุุณงามความดีีของผู้้�นำสตรีีที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�นต่่อ
การพััฒนาองค์์การ ดัังเห็็นได้้จาก ในยุุคปััจจุุบัันสตรีีได้้เข้้ามามีีบทบาทในการเป็็นผู้้�บริิหารที่่�สามารถ
ก้้าวสู่่�ดำรงตำแหน่่งผู้้�นำหรืือสามารถครองใจประชาชนได้้อย่่างประสบผลสำเร็็จ

ข้้อเสนอแนะ

ผู้้�วิิจััยขอทำความเข้้าใจว่่า ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาเฉพาะภาวะผู้้�นำสตรีีในจัังหวััด
สงขลาเท่่านั้้�น จึึงต้้องพิิจารณาทั้้�งข้้อสนัับสนุุนและข้้อจำกััดต่่อการนำไปใช้้ให้้เหมาะสม นอกจากนั้้�นแล้้ว
การนำเอาผลการวิิจััยมาสร้้างมาเป็็นข้้อสรุุปทั่่�วไปเพื่่�อจะเป็็นแนวทางในการนำมาเชื่่�อมโยงทฤษฎีี
ในแนวของศาสตร์์เชิิงประจัักษ์์ ซึ่่�งทฤษฎีีเป็็นเพีียงการบุุกเบิิก หรืือการนำร่่องในเชิิงวิิชาการ เพื่่�อให้้
การศึึกษาภาวะผู้้�นำสตรีีมีีความเป็็นศาสตร์์ที่จ่� ะช่่วยพรรณนา อธิิบายและทำนายได้้มากขึ้้น� เท่่านั้้�น มิิได้้
หมายความว่่าทุุก ๆ กรณีีต้้องเป็็นดังั ข้้อสรุุปนี้้�เสมอไป ทั้้�งนี้้� ขึ้้น� อยู่่�กัับการทดสอบและยืืนยันั จากผลงาน
การวิิจัยั อื่่น� ๆ และการที่่ไ� ด้้ศึึกษาเพิ่่�มเติิม รวมถึึงมีีการสรุุปยืืนยันั ในความถููกต้้องจากงานวิิจัยั ซึ่่ง� จะมีีขึ้้�น
ในอนาคตต่่อไป
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