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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดบัความเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะ
การคิดเชิงนวตักรรมของผูบ้ริหารกบัความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดั
กรุงเทพมหานคร ประชากร ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรงเรียน 
ตวัอยา่ง คือ สถานศึกษาสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 205 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการคิดเชิงนวตักรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและจ าแนกเป็น     
รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมของ
ผูบ้ริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า          
มีความสัมพนัธ์กนัทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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The purposes of this research were to (1) investigate the innovative thinking skills level of 
school directors under the Bangkok Metropolitan Administration, (2) investigate the learning 
organization level of school under the Bangkok Metropolitan Administration, and (3) investigate 
the relationship between innovative thinking skills of school directors and learning organization 
of  schools under the Bangkok Metropolitan Administration. The questionnaire respondents were 
the Head of Academic Affair in each school. Samples were 205 schools drawn from the 
population of  437 schools under the Bangkok  Metropolitan Administration. The research tool used 
in the study was a scale-rating questionnaire. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient.  
 

The research found that: 1)  Innovative Thinking Skills of school directors under the 
Bangkok Metropolitan Administration, both overall and individual aspects, was at  highest level    
2) Learning Organization of school under the Bangkok Metropolitan Administration, both overall 
and individual aspects, was at  high level 3)  Relationship between innovative thinking skills           
of school directors and learning organization of schools under the Bangkok Metropolitan 
Administration was positive with the .01 level of statistical significance.  
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