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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และขวัญ
ในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก ่รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 592 คน จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา เป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 234 คน โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกสุ่มโรงเรียนที่มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มเขต จากนั้นจึงสุ่ม
อย่างง่ายตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่มเขต เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามมาตรตราส่วน
ประมาณค่า และมีการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .93 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า  

1) ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครู กับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธก์ันในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3) ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าขวัญในการปฏิบัติงานของครู อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 89.3  
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา  ขวัญในการปฏิบัติงานของครู  มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1)  To study Principal's Learning Leadership and Teachers' Morale in 

Working with Implementation on Standards of the School under Bangkok Metropolitan. 2) To study Principal's Learning 
Leadership and Teachers' Morale in Working Affecting the Implementation on Standards of the School under Bangkok 
Metropolitan.  Population used in the study are Deputy director of educational institutions 592 people from 300 
schools under the jurisdiction of Bangkok, academic year 2019, sample group used in education Being the vice 
director of the school from 234 schools in Bangkok using Krejcie & Morgan's table formula and using the multi-step 
sampling method. The first step was to randomly select the schools that were the deputy director of each school in 
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each district.  Then not randomly selected according to the proportion of each district group to get the sample 
amount Tools used to collect data include Estimation questionnaire questionnaire And inspected by 5 experts with a 
confidence value of 0.93 Data analysis using computer program The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation. Pearson's Product Moment Correlation Analysis And stepwise multiple regression analysis 
the results of the research showed that 
 1) Principal's Learning Leadership The overall picture is in a high level. Morale in the performance of teachers 
Standards of the School under Bangkok Metropolitan. The overall picture is in a high level. And standards of schools 
under Bangkok Metropolis The overall picture is in a high level. 
 2)  Relationship between Principal's Learning Leadership and Teachers' Morale in Working with 
Implementation on Standards of the School under Bangkok Metropolitan. The overall picture is found at the highest 
level. With statistical significance at the level of .01 
 3)  The results of the Principal's Learning Leadership and Teachers' Morale in Working Affecting the 
Implementation on Standards of the School under Bangkok Metropolitan. Found that the morale in the performance 
of teachers At a high level Significantly Statistics at the .05 level can be predicted to 89.3 percent. 
 
Key words: Principal's Learning Leadership, Teachers' Morale in Working,  

     Standards of the School under Bangkok Metropolitan 
 
บทน า 
 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมี
คุณภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 437 โรงเรียน กระจายในพื้นที่ 50 
ส านักงานเขต มีนักเรียนจ านวน 281,029 คน (ส านักยุทธศาสตร์การศึกษา, 2552) จากสถานการณ์ที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิด
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าเรียน จึงส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องด าเนินอยู่ภายใต้ความกดดันใน
สภาวะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะผู้น าทางการบริหารของผู้บริหารถานศึกษา ครูผู้สอนที่ประจ าการอยู่ ณ โรงเรียนนั้น ๆ รวมไปถึง 
มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การบริหารจัดการรวมทั้งผลการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้เท่าที่ควร 

การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตรงตามมาตรฐานการศึกษาได้นั้นสิ่งที่หนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนความส าเร็จก็คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยการ
วางแผน การจัดการองค์กร การควบคุมองค์กร ตลอดจนการประเมินผลหรือประสิทธิผลขององค์กรว่าเป็นไปตามแนวทางหรือมาตรฐาน
การศึกษาที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้ในทางการบริหารจัดการองค์กรในสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อมาสนับสนุน
การด าเนินงานภายในองค์กรหรือสถานศึกษาเพื่อให้เกิดแนวทางในการด าเนินการบริหารที่ตรงเป้าหมายเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายทาง
การศึกษาผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรจัดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการที่เหมาะสมให้
เกียรติและยกย่องครู ผู้ปกครอง และชุมชนในฐานะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า สามารถสนับสนุนสถานศึกษาได้ทั้งในเรื่องค าแนะน า 
ความคิดเห็น ภูมิปัญญาความรู้อาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ซึ่งช้ีให้เห็นว่ามาตรฐานการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการจัดการศึกษาได้ตรงตามที่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ที่ขับเคลื่อน 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรหรือครูผู้สอนแต่ละคนมีแรงจูงใจ
ในการท างานที่ต่างกัน บางคนท างานเพื่อหวังที่จะได้รับค่าจ้างเป็น เงินเดือนตอบแทน บางคนท างานเพื่อหวังความก้าวหน้าในอนาคตของ
ชีวิต จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการจูงใจเพื่อให้บุคลากรใช้ความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถมากกว่าปล่อย
ให้ปฏิบัติงานโดยขาดการจูงใจ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งขวัญในการปฏิบัติงานของครู จึงมีบทบาทและ
หน้าที่ที่ส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงขวัญในการปฏิบัติงานของครู จะส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร อย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยครั้งนี้มาเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และขวัญในการปฏิบัติงานของครู กับการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และขวัญในการปฏิบัติงานของครู กับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และขวัญในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวน 592 คน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา, 2562) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 234 คน โดยใช้สูตรตารางของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543) จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน โดยสุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มเขต โดยค านวณตามสัดส่วนเพื่อให้ได้
จ านวนขนาดตัวอย่างตามที่ก าหนด 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1. ตัวแปรต้น ประกอบไปด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิด
ของ กนกอร สมปราญช์ (2558) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ดังนี้ 1) สร้างสรรค์ 2) สภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนรู้และการสร้าง
นวัตกรรม 3) ความยืดหยุ่น 4) การบูรณาการ 5)การน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 6) การเรียนรู้เป็นทีม 
7) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 8)การเปลี่ยนแปลงที่มีความเฉพาะตัวและเหมาะกับบริบท 9) ความพอเพียง และ 10) การท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
ขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของ Abdul Ghanikanesan Abdullah, et al. (2016 อ้างใน ธราธร บรรจง, 
2561) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ดังนี้  1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร 2) สัมพันธภาพระหว่างครู 3) หลักสูตร 4) การ
สนับสนุนของชุมชน 5) สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน และ 6) ภาวะกดกันทางสังคม 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ, 
2561) ประกอบด้วย 1) เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3) 
งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5) สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 6) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจับได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ 
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  ตัวแปรต้น               
 
 
         ตัวแปรตาม     
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 
1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญในการปฏิบัติงานของครู ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากโครงการพิเศษการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส่งหนังสือไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 130 โรงเรียน 234 
แบบสอบถาม โดยได้แบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้ง 234 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. ความคิดสร้างสรรค ์
2. สภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนรู้ 
    และสร้างนวัตกรรม 
3. ความยืดหยุ่น 
4. การบูรณาการ 
5. การน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   ขั้นสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
6. การเรียนรู้เป็นทีม  
7. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
8. การเปลี่ยนแปลงที่มีความเฉพาะตัว 
   และเหมาะกับบริบท  
9. ความพอเพียง 
10. การท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน  

มาตรฐานของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. เป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจ 
    ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. ระบบบริหารจัดการคณุภาพ 
    ของสถานศึกษา  
3. งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
    รอบด้านตามหลักสตูรสถานศกึษา 
    และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ 
    ทางวิชาชีพ  
5. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
   ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
    การบริหารจดัการและการจัดการเรยีนรู้ 

ขวัญในการปฏิบัติงานของครู 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร 
2. สัมพันธภาพระหว่างคร ู
3. หลักสูตร 
4. การสนับสนุนของชุมชน 
5. สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน  
6. ภาวะกดดันมสงสังคม   
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2. ศึกษาระดับภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของครู การด าเนินงานตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

3. วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของครู กับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

4. วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงาน 
ของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. จากผลการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูกับการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าทุกตัวแปรอยู่ในระดับมาก  โดยภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานภายใต้มาตรฐานการศึกษา ที่ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้ก าหนด อีกทั้งภาวะผู้น ายังเป็นตัวช่วยและส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ในระบบการบริการจัดการในสถานศึกษาของโรงเรีนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างราบรื่นและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการจัดการและบริหารต่าง ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นจุดเด่นของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมี
หน่วยงานราชการและสถานที่ต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนและเสริมให้ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด าเนินและเป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ (2555: บทคัดย่อ) พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม 4 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และประสิทธิผลของโรงเรียนใน
ภาพรวม 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 92 และสมมติฐานของการวิจัยได้รับการยอมรับ กล่าวคือความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 โดยเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าการเรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหารและคณะครูใน
สถานศึกษาจะต้องด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกันอยู่เสมอ อีกทั้งบางโรงเรียนเป็นโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครมีขนาดเล็ก มี
จ านวนนักเรียนไม่มาก การมีปฏิสัมพันธ์กัน การสื่อสารซึ่งกันและกันภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่สามารถกระท าร่วมกันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเอง จึงท า
ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างสะดวก ขวัญในการปฏิบัติงานของครู กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของขวัญในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาเป็นส าคัญ อันจะเป็นตัวช้ีวัดในการที่จะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของการท างานด าเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามี่สถานศึกษาตั้งไว้ เช่น การมอบของขวัญให้แก่คณะครูในโอกาสต่าง ๆ อาทิ วันคล้ายวันเกิด แสดงความยินที่ได้รับรางวัล การพาคณะ
ครูไปทันศึกษานอกสภานที่ อีกทั้งคณะครูที่รับราชการและปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ตามต่างจังหวัดและตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยมิได้เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นขวัญและก าลังใจของครู
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการัดการศึกษาของโรงเรียนได้ เช่น 
เกิดการขาดแคนครูผู้สอนในสาระวิชาต่าง ๆ เนื่องจากปัญหาการย้ายหรือโอนกลับภูมิล าเนาของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จึงท าให้
สถานศึกษาบางแห่งมีอัตราก าลังของข้าราชการครูไม่เพียงพอกับจ านวนนักเยนและการเรียนการสอน เป็นต้น ดังนั้นขวัญและก าลังใจจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้าราการครูในสังกัดอยู่เสมอ เพราะถ้าการบ ารุงขวัญดีก็จะท าให้มีการสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารจึงต้องมีการเสริมสร้างขวัญและบ ารุงขวัญของบุคลากรในสถานศึกษาของตนเอง เพื่อรักษา
เสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการ และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
สอดคล้องกับ ขวัญใจ ไลนอก (2554: 12) กล่าวถึงขวัญก าลังใจว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กร ถ้าบุคคลในองค์กรมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างสมานฉันท์สร้างสามัคคีธรรมขึ้นในหมู่คณะ  

2. จากการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และขวัญในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการ
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ปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทั้ง  2 ตัวแปรจะพบว่า ขวัญในการปฏิบัติงานของครูมี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระดับมากที่สุด (r = .929**) ซึ่งเมื่อพิจารณาราย
ประเด็พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับในระดับสูงสุด (r = .846**) อาจเป็นเพราะว่า ความใกล้ชิดในการ
ด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษากับคณะครูในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกัน ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครได้ไม่ยากนัก ซึ่งความสัมพันธ์นี่จะส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยตรงและสามารถท าให้การ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ พัชรี  คงดี (2556: 32) ไดกลาวถึงความสัมพันธกับผู้บังคับบัญชาไวดังนี้ หนาที่ ของผู้บังคับบัญชาจะตองกระตุนใหเกิดการ
ท างานดวยความสมัครใจในการปฏิบัติงาน เมื่อมีปญหา ในการท างานเกิดขึ้นจะตองเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดปรึกษาหารือแสดง
ความคิดเหน็ชวยแกไข 

ส าหรับภาวะผู้น าการเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา (r = .908**) ซึ่งองค์ประกอบด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีความสัมพันธ์สูงสุด (r = 
.835**) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการด้วยตนเองทุกกระบวนการ หรือทุก
ขั้นตอนได้ เนื่องจากภาระงานของการบริหารสถานศึกษาที่มีมาก และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการอีกหลายอย่าง ดังนั้นการ
เรียนรู้เป็นทีมของผู้บริหารกับครูผู้สอนในสถานศึกษาเอง จึงเป็นส่วนช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษาด าเนินไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุจุดประสงค์ของกรุงเพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล (2558: บทคัดย่อ) พบว่า การท างานเป็นทีม
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรียงตามล าดับได้แก่ 
ด้านเป้าหมายของทีม ด้านการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการยิมรับนับถือ สามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ร้อยละ 55.50 

3. ผลการพยากรณ์หรือท านายการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่
พยากรณ์หรือท านายการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้สูดสุดได้แก่ ขวัญในการปฏิบัติงานของครู ซึ่ง
ส่งผลกันในทางบวกระดับสูงสุด ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า คณะครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่
ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ การด าเนินงานหรือกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขวัญและก าลังใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะครูสามารถด าเนินงานหรือจัดกระบวนการเรียนสอนให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี  คงดี (2556) ได้วิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในสังกัด ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์ พบวา ความคิดเห็นของ
บุคลากรตอขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด อยู่ในระดับมาก 
 ผลการพยากรณ์หรือการท านายการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่สามารถท านายได้ได้
สูงสุด ได้แก่ ขวัญในการปฏิบัติงานของครู เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นแรงจูงใจในการท าปฏิบัติงานของครู เพื่อการส่งเสริมการท างานที่
มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ถึงแม้ว่า ภาวะผู้น าการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา จะส่งผลกันในทางบวกระดับรองลงมา แต่ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ในด้านการบริหารงานของสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องใช้ภาวะผู้น าการเรียนรู้ที่มีความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กระบวนการบริหารและการจัดการขอโรงเรียนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการเรียนรู้เป็น
ทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความพอเพียง การท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน การน าวิทยาศาสตร์ขั้นสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิด
สร้างสรรค์ การบูรณาการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง สภาพแวดล้อมที่ทรงพลังต่อการเรียนและสร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงที่มีความ
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เฉพาะตัวและเหมาะกับบริบท และ ความยืดหยุ่น ตามล าดับ ส่วนขวัญในการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารรณารายข้อพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว่างครู การสนับสนุนของ
ชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน ภาวะกดดันทางสังคม และหลักสูตร ตามล าดับ ส าหรับมาตรฐานของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ และงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในกาปฏิบัติงานของครู กับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient พบว่าทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยขวัญและก าลังใจของครูมีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครสูงที่สุด (r = .929**) ซึ่งองค์ประกอบในด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร มีความสัมพันธ์สูงสุด (r = .846**) 
รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว่างครู (r = .805**) และ การสนับสนุนชองชุมชน (r = .792**) ตามล าดับ ส าหรับภาวะผู้น าการเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ในระดับ
รองลงมา (r = .908**) ซึ่งองค์ประกอบด้านการเรียนรู้เป็นทีม มีความสัมพันธ์สูงสุด (r = .835**) รองลงมาคือ ความพอเพียง (r = .814**) 
และ การท าวิจัยเพื่อพัฒนางาน (r = .803**) ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ Stepwise multiple regression analysis ตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหรสถาน
ศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าตัวแปรที่ท านาย
การด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตัวแปรที่ท านายการด าเนินงานตามมาตรฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ได้ทั้ง 2 ตัวแปร ร้อยละ 89.3 โดยขวัญในการปฏิบัติงานของครู ส่งผลกันในทางบวกระดับสูง มากกว่าภาวะผู้น าการเรียนน าการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  จากผลการวิจัยภาวะผู้น าการเรียนรู้ พบว่าด้านความยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของงานให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ  
 2.  จากผลการวิจัยขวัญใจการปฏิบัติงานของครู พบว่าด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีโอกาสในการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กับครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเห็นที่สอดคล้องกับกระบวนการตามเนื้อหาในหลักสูตร
เพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษาต่อไป 
 3.  จากผลการวิจัยมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉี่ย
ต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดเนื้อหาหรือหลักสูตรที่หลากหลายส าหรับเด็กเรียนร่วมและเด็กปกติ รวมทั้งปรับ
สภาพแวดล้อมในการเรียนเรียนรู้ทุกด้านเพื่อให้สามารถสอนเด็กได้ทุกคน เพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป 
 4. จากผลการวิจัยภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขวัญในการปฏิบัติงานของครู ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
มาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้น าการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลกันในระดับต่ าที่สุด ดังนั้น
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะในด้านภาวะผู้น าการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากผลการวิจัยภาวะผู้น าการเรียนรู้ พบว่าด้านความยืดหยุ่น ควรมีการศึกษาในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน 

เพื่อให้ได้ผลการวิจัยและแนวคิดในการพัฒนาด้านภาวะผู้การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน  
 2. ควรมีการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อน า
ผลการวิจัยมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาในเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน เพื่อประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 4. ควรมีการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาและมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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