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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  1) ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม  2) วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมและ 3) ทักษะ
การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยใช
โรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห กลุมตัวอยาง จํานวน 26 โรงเรียน ผูใหขอมูล โรงเรียนละ 10 คน
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน, รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  และ หัวหนางานหรือ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 คน รวม 260 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
ทางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของกริฟฟน(Griffin)  และวัฒนธรรมองคกร
ตามแนวคิดของรอบบินสและโคลเตอร(Robbins and Coulter)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คาความถี่ คารอยละ มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ทักษะการบริหารเวลา, 
ทักษะการวินิจฉัย, ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล, ทักษะดานความคิดรวบยอด, ทักษะการ
ติดตอสื่อสาร, ทักษะดานเทคนิค และ ทักษะการตัดสินใจ 
 2.  วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ วัฒนธรรมนวัตกรรม, วัฒนธรรม
องคกรที่ตอบสนองตอนักเรียน และวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ 
 3.  ทักษะการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจ  ดานการวินิจฉัย ดานการติดตอสื่อสาร 
และดานความสัมพันธระหวางบุคคลสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม   
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 The purposes of this research were to find 1) the managerial skills of  
administrators in secondary schools in Nakornpathom province, 2) the organizational 
culture of  secondary schools in Nakornpathom province, and 3) the managerial skills 
of administrators affecting organizational culture of secondary school in 
Nakornpathom province. The sample were 26 secondary schools in Nakornpathom 
province.  The respondents consisted of the school director, the vice director, and 8 
heads of learning department with the total of 260. The research instrument was a 
questionnaire about the managerial skills of administrators based on Griffin concept 
and organizational culture based on Robbins and Coulter concept. The statistics were 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Stepwise multiple 
regression analysis.  
 The results were as follow : 
 1. The managerial skills of administrators in secondary schools in  
Nakornpathom province, as a whole and as an individual aspect, was at a high level; 
ranking by arithmetic mean from high to low were time management skill, diagnostic 
skill, interpersonal skill, conceptual skill, communication skill, technical Skill, and 
decision-making skill. 
 2. The organizational culture of secondary schools in Nakornpathom 
province  as a whole  and as an individual aspect, was at the high level; ranking by 
arithmetic mean from high to low were innovation culture, customer-responsive 
culture, and spiritual culture. 

3. The decision-making skill, diagnostic skill, communication skill, and 
interpersonal skill affected the organizational culture of secondary schools in 
Nakornpathom province.  
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