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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา วิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ บ ริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว การวิจัยนี้แบ่ง ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผ้บริหารมืออาชีพ 2)
การวิเคราะห์ตัวแปรที่ล่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ และ 3) การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ ผู้บริหาร
มืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
วิสัยทัศน์ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) คุณธรรมจริยธรรม 4) บุคลิกภาพและมนษยสัมพันธ์ 5) ความสามารถทางการบริหาร
6) ผ้นําทางวิชาการ 7) การวางแผนองค์กร 8) การบริหารบุคคล 9) การบริหารงบประมาณ และ 10) การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ตัวแปรที่ล่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามารถพยากรณ์
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพได้อย่างมืนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 2) ด้านการบริหาร แบบมีส่วนร่วม 3) ด้านการบริหารเวลา และ 4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว
สามารถ พยากรณ์คุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพ ได้ร้อยละ 51
3. รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมnออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพ ส่วนที่ 2 เส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มีออาชีพ 2) การกําหนดคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 3) การวางเส้นทางการพัฒนา 4) การดําเนินการพัฒนา และ 5) การ
ประเมินผล และส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมnออาชีพ
* นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
** คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
*** คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ABSTRACT
The purposes of this research were to analyze the elements of professional characteristics; to analyze
variables affecting the professional characteristics; to establish model for developing the professional characteristics of
the administrators in secondary schools and to gather the opinions of the administrators in secondary schools toward
the model for the development of the characteristics of professional administrators in secondary schools. เท order to
reach those objectives, this research divided into three stages, stage 1, analyzing the elements of the characteristics of
professional administrators in secondary schools, stage 2, analyzing the variables affecting the characteristics of
professional administrators in secondary schools, stage 3, establishing the model for the development of the
characteristics of professional administrators in secondary schools.
The findings were as follows:
1. The characteristics of professional administrators in secondary schools consisted of 10 elements: 1) vision 2)
creativity 3) morality and ethics 4) personality and human relations 5) administrative capabilities 6) academic leader 7)
organization planning 8) personnel management 9) budget management and 10) information technology management
2. There are four variables that could predict the characteristics of professional administrators in secondary
schools that predicted was statistically significant at the .01 level, which are: 1) transformational leader behavior 2)
participative management 3) time management and 4) organizational culture. Which both variables predictive the
characteristic of professional administrators in secondary schools was 51 percent.
3. There are three part of the model for the development of the characteristics of professional administrators in
secondary schools: Part 1; identification of the characteristics of professional administrators. Part 2; development of the
road map: 1) evaluate the characteristics of professional administrators in secondary schools. 2) defining characteristic to
be developed 3) drawing development path 4) implementation of development and 5) evaluate and Part 3; the success
of the development

บทนํา
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ มืความสําคัญเป็นอันดับ แรก ๆ อันจะก่อให้เกิด
แกนนําในการเปลี่ยนแปลงที่จะไปผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให้สําเร็จได้ ในส่วนของภาครัฐก็ได้จัดให้มืการพัฒนาภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สนองตอบต่อการ ปฏิรูปการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายใน
บริบทของประเทศไทย โดย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานให้รองรับการปฏิรูปการศึกษา และปฏิบัติงานตามภารกิจของการปฏิรูปการเรียนรู้และ โครงสร้างการบริหารแบบ
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้!ด้คุณลักษณะของ ผู้บริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเอื้อต่อการ ปฏิรู'ปการเรียนร้ (ชัญญา อภิปาลกล และคณะ, 2545)
ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นสังคมที่
ต้องอาศัยองค์ความรูและเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) ซึ่งมีผลให้การบริหารจัดการศึกษาไทย ต้องอ
ยูภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน และ ความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของสังคม ดังนั้น ในการบริหารจัดการศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน และพัฒนาให้สอดคลองกับกระแสดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสนใจใฝ่เรียนรู และต้องพัฒนา ตนเอง
อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะทําให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการ
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ปฏิรูปการศึกษาที่มีความมุ่งหมายในการที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนเก่ง คนดี มี
ปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพพรอมที่จะแข่งขัน และ ให้ความร่วมมีออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลก (วิทยากร เชียงกูล,
2542 และธีระ รุญเจริญ, 2545)
จากแนวคิดและเหตุปัจจัยดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการศึกษาของไทย ในยุคปฏิรูปการศึกษา
หากจะดําเนินการให้สําเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ควรมีการ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะของการเป็น ผู้นําที่มีประสิทธิผลหรีอผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพ ทําให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะทําการพัฒนา รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งผลของ การวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ของชาติและ
ล่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่ล่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจั ยจากองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม และศึกษาข้อมูล
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี'ของผู้รู้ นักการศึกษา นักธุรกิจ ที่ประสบผลสําเร็จ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา กรอบแนวคิดที่ผู้วิจัย ใช้เป็นแนวทางการศึกษาสามารถแสดงดังภาพประกอบ 1
องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามข้อมูลเชิงประจักษ์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ จากการศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 5 คน ที่เป็น ผู้บริหารองค์กรที่มืชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของ
สังคมธุรกิจ และได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการ องค์กร น่าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบองค์ประกอบคุณลักษณะ ผู้บริหารมืออาชีพกับกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน
342 คน และทํา การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เอกสาร (Document Analysis) น่าข้อมูล
ที่ได้มาสร้างแบบสอบถามเพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 342 คน และทําการวิเคราะห์ ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์การทํานาย
พหุคูณ (Multiple Regression) แบบขั้นบันได (Stepwise Method)
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ผู้วิจัยน่าผลการศึกษาองค์ประกอบ ตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ และ ผลการศึกษาการ
วางเส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ มายกร่างรูปแบบการพัฒ นา คุณลั กษณะผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตรวจสอบร่ า งรู ป แบบการ พั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะผู้ บริ ห ารมื อ อาชี พ ของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยใช้การสนทนา กลุ่ม (Focus Group) จากนั้นทําการปรับรูปแบบ ตามคําแนะน่าของ
ผู้เชี่ยวชาญ และประเมินรูปแบบ โดยการอภิปราย และทําการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มืต่อรูปแบบการ
พัฒนา คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคําถามใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไป ได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ 4)
ด้านความถกต้องครอบคลม เก็บรวบรวมข้อมลจากกล่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2556 จํานวน 169 คน
ผู้วิจัยน่าผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากการดําเนินการวิจัย มาปรับปรุงแกไข และสรุปเชียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อการน่าเสนอและเผยแพร่ต่อไป

สรุปผลการวิจัย
1.
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
วิสัยทัศน์ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) คุณธรรมจริยธรรม 4) บุคลิกภาพและมนษยสัมพันธ์ 5) ความสามารถทางการบริหาร
6) ผ้น่าทางวิชาการ 7) การวางแผนองค์กร 8) การบริหารบุคคล 9) การบริหารงบประมาณ และ 10) การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.
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2. ตัวแปรที่ล่งผลต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่สามารถพยากรณ์
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพได้อย่างมืนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ด้านพฤติกรรมผู้น่าการ
เปลี่ยนแปลง 2) ด้านการบริหาร แบบมีส่วนร่วม 3) ด้านการบริหารเวลา และ 4) ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยตัวแปรสามารถ
พยากรณ์ คุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพ ได้ร้อยละ 51
3. รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพ ส่วนที่ 2 เส้นทางการพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษามีออาชีพประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา
มืออาชีพ 2) การกําหนดคุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 3) การวางเส้นทางการพัฒนา 4) การดําเนินการพัฒนา และ 5) การ
ประเมินผล และส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะผ้บริหารมีออาชีพ แสดงดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สําหรับการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มืต่อรูปแบบการพัฒนา คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร สถานศึกษามืความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดนโยบายในการสนับสนนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวม
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1.2 กระทรวงศึกษาธิการควรปรับปรุง กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา บุคลากร เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา ได้อย่างมือิสระและไม่มืข้อจํากัดด้านเวลาใน
การเข้ารับการพัฒนา
1.3 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น รู า น ควรส่ ง เสริ ม ให้ แ ต่ ล ะเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
สามารถพิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้อย่างอิสระ
2. ข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
2.1 รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผับริหารมีออาชีพของผับริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สามารถนําใช้
ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในทุกระดับ รวมทั้งสามารถนําไปใช้พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มืความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และยังสามารถนําไปใช้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับ หรือสังกัดอื่น ๆ
2.2 ผู้บังคับบัญชาของผับริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผัอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ควรนํารูปแบบนี้ไปใช้พัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพแก่ผู้อํานวยการโรงเรียน โดยปรับวิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาให้เหมาะสมกับบริบทศักยภาพของแต่ละ เขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ผับริ,หารสถานศึกษา ควรนํารปแบบนี้ไปใช้พัฒนาตนเอง ตั้งแต่การประเมินตนเองและการศึกษาเรียนรู
,
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มืคุณลักษณะผับริหารมืออาชีพตามรูปแบบนี้
3. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย
3.1 ควรทําการศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผับริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา เพิ่มเติม ในส่วนของกระบวนการในการพัฒนา ควรมีวิธีการ มากกว่า 5 วิธีท่ีนําเสนอ (การระดมความคิด
การบรรยาย/การสอน การศึกษากรณี การศึกษาดูงาน และการอภิปรายกลุ่ม) เช่น การศึกษานอกเวลางาน การ'ฝึกอบรม
ระหว่างปฏิบัติการ (เท Service Training) การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการ เนื่องจากผู้บริหารต้องปฏิบัติงานในเวลาราชการ
3.2 ควรทําการศึกษาวิจัยและจัดทําหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะผับริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นคู่มีอในการพัฒนาผู้บริหารมีออาชีพ
3.3 ควรทําการศึกษาวิจัย รปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ในระดับ
การศึกษาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่ารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้บริหารมีออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา มีความแตกต่าง
กันหรีอไม่ อย่างไร
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