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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษา 2) ระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน โรงเรียน                     

3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรในโรงเรียนและ 4) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ านวน 255 คน เครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 

5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 2) การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและ        

รายด้าน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา  

สมรรถนะของบุ คลากรในโรงเรียน ภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา มีผล

ต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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Abstract 

 This research was to study 1) the level of the roles of school 

administrators 2) the level of personal competencies development in 

school 3) the relationship between the roles of school administrators 

and personal competencies development in school and 4) the roles 

of school administrators effecting on personal competencies 

development in school under The Secondary Educational Service 

Area Office 1. 

 The samples used in this study were 255 teachers in school 

under The Secondary Education Service Area Office 1. The 

research instruments used for collecting data were five level rating 

scale questionnaire . Mean, Standard, Deviation, Pearson product 

moment correlation and multiple regression analysis were used in 

analyzing data. 

 The research revealed that 1) the level of the roles of school 

administrators 2) the level of personal competencies development in 

school were at a high level both of overalls and aspects 3) 

relationship between the roles of school administrators and personal 

competencies development in school were related at a high level 

with significant at .01 and 4) the roles of school administrators 

effecting on the personal competencies development in school 

under The Secondary Educational Service Area Office 1 was 

significant at .01 level. 
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บทน า 

 การด าเนินงานใน ทุกองค์กร นั้น สิ่งที่มีความจ าเป็ นและ                    

เป็นองค์ประกอบส าคัญนั้นมีสองส่วน คือ งานและคน  กล่าว คือองค์กร ทุก

ประเภทต้องมีองค์ประกอบด้านงาน  ซึ่งได้แก่ ภารกิจที่ต้องกระท าตาม

วัตถุประสงค์และการจัดระบบงานเพ่ือให้สามารถกระท าภารกิจได้ตาม

เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ทุกองค์กรจึงมีความ ต้องการให้

บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสูง ดังนั้นรัฐจึงก าหนด

สาระส าคัญในนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารและพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ  ดังน้ี  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2550 ก าหนดไว้ใน

มาตร 80(3) ระบุว่า รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา   

ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ

ชาติจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความ    

เป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี,2550:23-24) 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบแนวทาง การปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 - 2561) ซึ่งมีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบใน 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทย 2) พัฒนาคุณภาพครู           

ยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่ 4) พัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพ ครูยุคใหม่ได้

เน้นที่การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เ ป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจ

รักในวิชาชีพครูมาเป็นครู (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2552 : 4-5) 

  



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร      

มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 67 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งโรงเรียนใน

กลุ่มที่  3 จ านวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียนมีบุคลากร 717 คน ดังน้ันการพัฒนา

บุคลากร ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 

(กลุ่ม 3) จึงมีปัญหาหลายประการ เน่ืองจากจ านวนของบุคลากรที่มีมาก       

จึงท าให้การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอาจไม่ทั่วถึง บุคลากรมีความ

แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านวัยวุฒิ วุฒิการศึกษาและสภาพแวดล้อม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยได้จากการประมวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นการวิจัยประกอบด้วย บทบาท ผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงาน  

คณะกรรมกากรการศึกษาแห่งชาติ (2543:4) จ านวน 10 ด้าน คือ 1) การเป็น

ผู้น าทางวิชาการ 2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 3) การเป็นผู้อ านวยความ

สะดวก  4)การประสานความสัมพันธ์  5)การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร  

6)การสร้างแรงจูงใจ  7)การประเมินผล  8)การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย  

และพัฒนา  9)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  10) การส่งเสริมเทคโนโล ยี

ทางการศึกษา การพัฒนาสรรถนะของบุคคลใช้แนวคิดของ  สก็อต (Scott  

อ้างถึงใน นพดลย์ เพชระ , 2552:16)แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1)  ด้านความรู้

(Knowledge) 2)ด้านทักษะ (Skills)และ 3)ด้านคุณลักษณะ (Attributes)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา : นพดลย์ เพชระ.2552.แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC โรงเรียนวัดโคกทราง ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. 

 

ค าจ ากัดความในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและน ามาสรุปเป็นค า

จ ากัดความที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังน้ี 

1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรม

หรือปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา   ตาม

ต้นแบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 การเป็นผู้น าทางวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษาคว รปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าทางวิชาการ โดย

ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและการสนับสนุนการเปลี่ยน แปลงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บทบาทผู้บริหารสถานศกึษา 

1. การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

3. การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 

4. การประสานความสัมพันธ ์

5. การส่งเสริมพัฒนาครูและ 

   บุคลากร 

6. การสร้างแรงจูงใจ 

7. การประเมินผล 

8. การส่งเสริมสนับสนนุการวิจัย 

   และพัฒนา 

9. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

10. การส่งเสริมเทคโนโลย ี

    ทางการศึกษา 

การพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร 

1. ด้านความรู ้ (Knowledge) 

2. ด้านทักษะ (Skills) 

3. ด้านคุณลักษณะ(Attributes) 



 1.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากร

ภายในโรงเรียนบุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 

 1.3 การเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานให้แก่

บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิชาการ  ตลอดจนการให้บริการและ

การจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

 1.4 การประสานความสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษามีการประสาน งาน

และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

 1.5 การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคล ากร  ผู้บริหารสถานศึกษามีการ

พัฒนาครูและบุคลกรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้ครูเข้ารับ

การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษาเพื่อเพ่ิมพู นความรู้และ

ประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

 1.6 การให้ขวัญก าลังใจสร้างแรงจูง ใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี

ทัศนคติในเชิงบวกกับ  ผู้ร่วมงานมีความยืดหยุ่นในการท างานสร้างความ

เชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝุายต่างๆ  

1.7 การประเมินผลติดตามผล  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดให้มี

การประเมินผลโดยส่งเสริมการประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

1.8 การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา   ผู้บริหารสถานศึกษาให้

ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่ อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน

ของข้าราชการครูและทีมงาน 

1.9 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ

กับงานด้านเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ ชุมชนและสาธารณชน

ทราบ 

1.10 การส่งเสริมเทคโนโลยทีางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น  

ผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าท้ังในและ

ต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้

2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร หมายถึง กระบวนในการส่งเสริม  

สนับสนุนข้าราชการครูในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  

ทักษะและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 



 3. ความรู้ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการศึกษา  การค้นคว้า จาก

ประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะ หมายถึง ความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและงานท่ี

ได้รับมอบหมายของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. คุณลักษณะ หมายถึง การกระท าที่สังคมให้การสนับสนุนว่าการ

กระท านั้นเป็นส่ิงที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหาร ผู้น า ผู้จัดองค์กรหรือหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็ก

หรือหน่วยงานใหญ่หน่วยงานราชก ารหรือเอกชนก็ตาม ย่อ มมีบทบาทที่เป็น

ผลต่อความส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ันผู้บริหารหรือ

ผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติและพฤติกรรมในการน าท่ีถูกต้องเหมาะสมเพราะ

ความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์กรขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้น า ซึ่งจะ

วินิจฉัยสั่งการหรือตั ดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ 

ความหมายของบทบาท 

 บรูมและเซลนิค (Broom&Selznick,977:34-35)ได้ให้ความหมายของ

บทบาทไว้ดังน้ี 

 1. บทบาทที่ก าหนดไว้หรือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially 

Prescribed or Ideal Role)เป็นบทบาทตามอุดมคติที่ก าหนดสิทธิและหน้าท่ี

ของต าแหน่งทางสังคมไว้ 

 2. บทบาทที่ควรกระท า (The Perceived Role)เป็นบทบาทที่แต่ละ

บุคคลเชื่อว่าควรจะกระท าหน้าท่ีของต าแหน่งน้ันๆ ซึ่งอาจจะ ไม่ตรงตาม

บทบาทที่ก าหนดไว้ ไม่ตรงตามอุดมคติทุกประการและอาจแตกต่างกันไปใน

แต่ละบุคคลก็ได้ 

 3. บทบาทที่กระท าจริง (The Performed Role)เป็นบทบาทที่แต่ละ

บุคคลได้กระท าไปจริงตามความเชื่อ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและ

โอกาสที่จะกระท าในแต่ละสังคมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 

 

 



 แมคโดนัลด์และสเชลเลนเบิร์ก (Mc Donald and Schellenberg , 

1971,3)ได้กล่าวถึ งบทบาทในเชิงพฤติกรรมทางสังคมว่า บทบาทหมายถึง    

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับพฤติกรรมที่สมาชิกในสังคมคาดหวังให้บุคคล

นั้นประพฤติ 

 สรุปได้ว่าบทบาทหมายถึง  พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของบุคคลตา ม

อ านาจหน้าท่ีที่ตนรับผิดชอบซึ่งการ กระท าหรือการปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับ

สภาพเป็นอยู่ของบุคคลและความคาดหวังของสังคม   โดยบทบาทน้ันจะมีการ

ก าหนดไว้อย่างชัดเจน หากสภาพของบุคคลเปลี่ยนไปบทบา ทที่มีอยู่ก็จะ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยยิ่งบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับสังคมมากเท่าใด 

บทบาทก็จะยิ่งเพ่ิมขึ้นมากด้วย 

 

ทฤษฏีบทบาท 

 พศิน แตงจวง (2554:63-68)ได้รวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับบทบาท

ดังน้ี 

 1. ทฤษฏีบทบาทต ามมุมมองของนักสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม 

บทบาทคือ พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีบุคคลแสดงออกทุกวัน บทบาททางสังคมใน

แต่ละแห่งถูกก าหนด ขึ้นตามสิทธ์ิ หน้าท่ี ความคาดหวังและพฤติกรรมที่เป็น    

ที่ยอมรับได้ที่บุคคลหนึ่งจะต้องปฏิบัติในสังคมหนึ่งๆ ซึ่งนักคิดกลุ่มสังคมวิทยา

ได้จ าแนกบทบาทออกเป็น 5 บทบาท ดังน้ี 

 1.1 บทบาทด้านวัฒนธรรม เป็นบทบาทที่ก าหนดตามหลักของ

วัฒนธรรมเช่นนักบวชหรือพระเป็นต้น 

 1.2  บทบาททางสังคมที่จ าแนกไว้แตกต่างกัน เช่นนายอ าเภอ ครู 

พยาบาลเป็นต้น 

 1.3  บทบาทเฉพาะสถานการณ์   (Situation-Specific Roles) เช่น 

พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ 

 1.4  บทบาททางชีวะ -สังคมวิทยา (Bio-Sociological Roles) เช่น 

มนุษย์ในระบบธรรมชาติ 

 1.5 บทบาทตามลักษณะเพศ เช่น เพศชาย เพศหญิง เป็นต้น 

 

 



 2. ทฤษฏีบทบาทในมิติพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) มีหลัก

ดังน้ี 

 2.1 การแบ่งหน้าท่ี (Division of Labor) ในสังคมอยู่ ในรูปของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระดับต่างๆ ที่เรียกว่า บทบาท 

 2.2 บทบาททางสังคม  (Social Roles) จะรวมพฤติกรรมที่เหมาะสม

และพฤติกรรมที่ควร  (Permitted) ซึ่งแนวทางปฏิบัติทั่วไปในสังคมหรือที่

เรียกว่า “บทบาทความคาดหวัง” 

 2.3 แต่ละคนท่ีบทบาทตามสภาพ 

 2.4 บทบาทบางบทบ าทมีข้อกฎหมายก าหนดไว้  (Legitimate) และ

สร้างขึ้น  (Constructive) เพ่ือให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งนั้นต้องปฏิบัติตาม

บทบาทมิฉะน้ันหากฝุาฝืนอาจถูกลงโทษ 

 2.5 เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บทบาทที่ก าหนดอาจล้าสมัย  

(Outdated) หรือไม่ถูกต้อง (Illegitimate) จึงต้องเปลี่ยนแปล งให้เหมาะสม

ตามไปด้วย 

 2.6 เมื่อบุคคลปฏิบัติตามบทบาทได้เป็นอย่างดีอาจได้รับรางวัล แต่หาก

ไม่ปฏิบัติตามบทบาทก็อาจได้รับโทษ ด้วยเหตุนี้แต่ละคน แต่ละหน่วยงาน    

จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

สรุปได้ว่าทฤษฏีบทบาท ที่นักวิชาการกล่าวไว้ข้างต้นเป็น กรอบ

ความคิดที่กล่าวถึงบทบาทที่เป็นรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ก าหนดขึ้นโดย

ความ คาดหวังของสังคมให้บุคคลปฏิบัติตามซึ่งบทบาทดังกล่าวจะแสด ง

ออกมานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ 

 

ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 :4)ได้กล่าวถึง

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 10 ด้านดังต่อไปนี ้

 1.  การเป็นผู้น าทางวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าทางวิชาการ โดย

ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคล ากร

ภายในโรงเรียนบุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 



 3.  การเป็นผู้อ านวยความสะดวก  ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานให้แก่

บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิชาการ ตลอดจนการให้บริการและการ

จัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ 

 4.  การประสานความสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษามีกา รประสานงาน

และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

 5.  การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคล ากร ผู้บริหารสถานศึกษามีการ

พัฒนาครูและบุคลกรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับ

การฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์ความเจริญก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

 6.  การให้ขวัญก าลังใจสร้างแรงจูง ใจ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี

ทัศนคติในเชิงบวกกับผู้ร่วมงานมีคว ามยืดหยุ่นในการท างานสร้างความ

เชื่อมั่นและเข้าใจในความต้องการของฝุายต่างๆ  

7.  การประเมินผลติดตามผล  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดให้มี

การประเมินผลโดยส่งเสริมการประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

8.  การส่งเสริมสนับสนุนกา รวิจัยและพัฒนา  ผู้บริหารสถานศึกษาให้

ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียน

ของข้าราชการครูและทีมงาน 

9.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ

งานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ขุมชนและสาธารณชนทราบ 

10.  การส่ง เสริมเทคโนโลยี ทางการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น          

ผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าท้ังในและ

ต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง

บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานศึกษามีหน้าท่ี ก ากับดูแลควบคุมรับผิดชอบการ

ด าเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม

บทบาทของผู้บริหาร 

 

แนวคิดทฤษฏีทีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรมีความหมายตรงกับค าว่า   Development of 

Personnel พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2546:77) ให้ความหมาย

ของค าว่า พัฒนา  หมายถึงท าให้เจริญการพัฒนาบุคลากรจึ งเป็นการท าให้

บุคลากรเจริญก้าวหน้าเป็นการพัฒนาในด้านคุณภาพอันได้แก่ทักษะความคิด



ริเริ่มสร้างสรรค์หรือมโนทัศน์ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะด้านเทคนิคการ

ปฏิบัติงานตลอดจนการมีศีลธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

 จากแนวคิดและความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะช่วย

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ให้แก่องค์กรได้น้ัน คือ  “สมรรถนะ” (Competency) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งผลไปสู่พัฒนาองค์กร 

หน่วยงานของรัฐ และเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใ จ

น ามาใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์กรในด้านต่าง เช่น การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของสมรรถนะ 

 แมคเคิลแลนด์ (Mcclellan) ผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวสมรรถนะเป็นคนแรก 

ได้อธิบายเรื่องสมรรถนะโดยใช้โมเดลภูเขาน้ าแข็ง 2 ส่วน คือ ส่วนที่เห็นไ ด้

ง่ายและพัฒนาได้ง่าย คือส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า นั่นคือความรู้และทั กษะต่างๆ 

ที่บุคลมีอยู่ซึ่ง สามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษาค้นคว้า 

อบรมและการฝึกฝนปฏิบัติ ส่วนที่มองเห็นได้ยาก คือส่วนใหญ่ท่ีสุดอยู่ใต้น้ า

ได้แก่แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ภาพลักษณ์ของต นเอง และบทบาทที่แสดงใน

สังคมเป็นส่วนที่พัฒนาได้ยากเพราะเป็นส่ิงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งมีผล

ต่อพฤตติกรรมในการท างานของบุคคลอย่างมาก (วิมาน วรรณค า,2553:58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : โมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) 

ท่ีมา : รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม (2548:2) 



ความหมายของสมรรถนะ 

 ทีน่าและจูล (Tina I-Jou Chen,online,2009) กล่าวว่า สมรรถนะ 

หมายถึง ความสามารถซึ่งบุคคลสามารถพัฒนาให้มีขึ้นได้โดยผ่านการศึกษา 

การฝึกอบรมจากประสบการณ์ หรือความสามารถที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 

หากพิจารณาจากค าจ ากัดความที่มีผู้เสนอไว้เป็นจ านวนมาก จะพบว่าในทุก

ความหมายที่องค์ประกอบร่วมอยู่ 2 ประการ คือ 

1. สมรรถนะต้องเป็นสิ่งที่สังเกตได้ หรือเป็นความรู้ (Knowledge)  ทักษะ 

(Skill) และความสามารถ (Ability) 

2. ความรู้ ทักษะ และความสามารถทั้งหลายต้องสามารถแยกให้ เห็นถึง

ความแตกต่างระหว่างคนที่มีผลปฏิบัติงานดีเลิศออกจากคนอื่นๆได้  

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่

จ าเป็นของบุคคลในการท างานให้ ประสบความส าเร็จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์

หรือมาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่า 

 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 

จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์น้ันสกอตด์ ( Scott ) เห็นควร รวม

ส่วนประกอบที่เป็นความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้ากัน

เป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes) 

ดังน้ัน จึงสรุป ถึงองค์ประกอบของสมร รถนะ ได้ว่า มีเพียง 3 ส่วน คือ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ หรือกล่าวไดว้่า  สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมา

จากความรู้ ทักษะและเจตคติ /แรง จูงใจ หรือความรู้ ทักษะและเจตคติ /

แรงจูงใจก่อให้เกิดสมรรถนะ 

 

ประเภทของสมรรถนะ 

จากการศึกษาของแมคเคิลแลนด์ พบว่า สมรรถนะของบุคคลสามารถ

แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ  (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2547:60-63) คือ 

1.  สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน (Threshold Competency) หมายถึง ความรู้

หรือทักษะพื้นฐานที่บุคคลจ าเป็นต้องมีในการท างาน เช่น ความสามารถใน

การอ่าน การพูด หรือการเขียน ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้ไม่ได้ท าให้บุคคลนั้นมี

ผลงานที่แตกต่างจากผู้อื่น หรือไม่สามารถท าให้บุคคลนั้นมีผลงานที่ดีกว่า



ผู้อื่นได้ นักวิชาการบางกลุ่มจึงมีความเห็นว่าคว ามรู้และทักษะพื้นฐานเหล่านี้

ไม่จัดเป็นสมรรถนะ 

2.  สมรรถนะขั้นแยกแยะ (Differentiating Competency) หมายถึง 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีผลการท างานสูงกว่ามาตรฐาน หรือดีกว่าบุคคลทั่วไป 

ซึ่งท าให้บุคคลนี้มีความแตกต่างจากผู้อื่นอย่างเห็นชัด สมรรถนะกลุ่มนี้มุ้งเน้น

ที่การใช้ ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ รวมไปถึงค่านิยมแรงจูงใจและ

เจตคติ เพ่ือช่วยให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ นักวิชาการจ านวนมากจึงให้ความ

สนใจสมรรถนะกลุ่มนี้ เพราะสามารถพัฒนาจิตใจให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1  เพ่ือศึกษาระดับบทบาของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

2  เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 

4  เพ่ือศึกษาบทบาทผู้บริหาร สถานศึกษา ต่อการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กลุ่ม 3) ที่ปฏิบัติราชการใน

ปีการศึกษา 2554 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวน 717 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาครั้งนี้ได้จากตารางส าเร็จของเครซี่

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970:608-609) ได้จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างการวิจัย จ านวน 255 คน และน าไปเทียบสัดส่วนแต่ละโรงเรียนโดย

การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัด

ประเมินค่า (Rating Scales) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งประกอบด้วย ชุดค าถาม 3 

ตอน คือ 



1)  ตอนที่ 1 เป็นแบ บสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม   ได้แก่  เพศ อายุ ระดับ  การศึกษา ต าแหน่งและ ประสบการณ์

ท างาน จ านวน 5 ข้อ 

2)  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร

สถานศึกษา แบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามบทบาท

ผู้บริหารสถานศึกษาของส า นักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

(2543:4) รวม 10 ด้าน คือ 1) การเป็นผู้น าทางวิชาการ 2) การบริหารแบบมี

ส่วนร่วม 3) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก 4) การประสานความสัมพันธ์ 5) 

การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 6) การสร้างแรงจูงใจ 7) การประเมินผล 

8) การส่งเสริมสนั บสนุนการวิจัยและพัฒนา 9) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

10) การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3) ตอนที่ 3 เป็นแบ บสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถ นะของ

บุคลากร เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของสก๊อต (Scott อ้างถึงในนพดลย์ เพชระ ,2552:16) รวม 3 

ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ (Knowledge) 2)  ด้านทักษะ (Skills)  3) ด้าน

คุณลักษณะ(Attributes) จ านวน 30 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

1. น าแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถามตรวจให้คะแนนแล้วน ามาวิเคราะห์โดยแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และค านวณหาร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอใน

รูปแบบตารางความเรียง 

2. น าแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษามา

ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. น าแบบสอบถามตอนที่  3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ หาค่า

คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 



4. น าแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มาเข้าโปรแกรมส าเร็จรูป  

เพ่ือค านวณ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร ะหว่างบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา  เขต 1 ทดสอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) จากนั้นน าไปบันทึกแล้ว วิเคราะห์หาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(r) และน าเสนอในรูปตาราง ประกอบความเรียง 

5 การวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

สรุปผลการวิจัย  

 สามารถสรุปสาระส าคัญของผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี 

 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวน 255 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.80 มีอายุ 30-40 ปี วุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 230 คน  คิดเป็นร้อยละ 90 .20  มีผู้มี

ประสบการณ์ในการสอน 5-10 ปีมากที่สุดจ านวน 106 คิดเป็นร้อยละ 41.60 

 2. ระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมพบว่ามีพฤติกรรม

การปฏิบัติอยู่ในระดับม าก พฤติกรรมการปฏิบัติสูงสุดคือ  ด้านการเป็น           

ผู้อ านวยความสะดวก  ด้านมีพฤติกรรมการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการสร้าง

แรงจูงใจ 

 3. ระดับการพัฒนาสมรรถน ะของบุคลากรในโรงเรียน  พบว่ามีการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกรายด้านและทุกข้อ 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง

หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน 

 5. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน

โรงเรียน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 

Multiple Regression Analysis) พบว่า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อ

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน ที่ถูกคัดเลือกมี 5 ด้านคือ    

ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการบ ริหารงานแบบมีส่วนร่วม 



ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรแ ละ

ด้านการสร้างแรงจูงใจ สามารถร่ว มกันท านายการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

ในภาพรวมได้ร้อยละ 62.00 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงาเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของ การวิจัย ซึ่งผลของ

การวิจัยน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. จากการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แต่ละด้านจากมากไปหา

น้อยได้ดังน้ี คือด้านการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ด้านการเป็นผู้ น าทาง

วิชาการ ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมพัฒนาครู

และบุคลากร ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการประสานความสัมพันธ์ 

ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม ด้านการประเมินผล และด้านการสร้างแรงจูงใจ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านก ารเป็นผู้อ านวยความสะดวก              

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านการสร้างแรงจูงใจมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ผู้ บริหารควร

ให้ความส าคัญกับบุคลากรในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งน้ีเพราะ

ขวัญและก าลังใจเป็นเรื่องของทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อการท างาน 

 2.  จากการวิจัยพบว่า การพัฒน าสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เรียงล าดับการพัฒนาสมรรถนะ

ของบุคลากรในโรงเรียน แต่ละด้านจาก มากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ด้าน

คุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้ 

 3.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน กับการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าวิจัยพบว่าสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในภาพรวมมีค่าความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง      

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 4.  จากการวิจัยพบว่ า บทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน พบว่าตัวแปรบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน



สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 โดยรวมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  จากการวิจัยพบว่า การสร้ างแรงจูงใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน อันดับ

สุดท้ายของทุกด้าน ดังน้ั นผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างทัศนคติที่ ดีในการ

ท างานกับบุคลากรในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นและให้ความส าคัญใน

การท างานเป็นทีม สร้างสัมพันธภาพท่ีดีและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้วย

วิธีการต่างๆ 

 2.  จากการวิจัยพบว่า ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาหรือควรมีการ

ปรับปรุงคือด้านความรู้ ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาให้ความรู้ร่วมกันภายใน

และภายนอกสถานศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าท่ีที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  จากการวิ จัยพบว่า ควรมีการปรับปรุงและพั ฒนาการแสดงบทบาท

ด้านการเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ด้านการ

ประสานความสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลและด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนา  ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆให้แก่บุคลากรและประสานความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาด้าน

อื่นๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
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