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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน 2)ปัญหาการบริหารโรงเรียน
ดนตรีในปัจจุบัน 3)แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
(TQM) ประชากร คื อ โรงเรี ย นดนตรี ภ ายใต้ สั ง กั ด ของหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบ (กร.) ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา (สช.) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพ.ศ. 2557 จานวน 140 โรงเรียน สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จานวน 46 โรงเรียน และผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้ ปกครอง นักเรียน รวมทั้งหมด 230 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนดนตรี สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่( Frequency) ร้อยละ(Percentile) ค่าเฉลี่ย(Means)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ด้าน
(1)การให้ความสาคัญกับลูกค้า (2)การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ(3) การให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีสภาพความพึงพอใจหรือ
สภาพในการปฏิบัติในระดับมาก และมีปัญหาในการปฏิบัติน้อย ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร และ
การบริหารงานทั่วไป แต่ (4)การสร้างเครือข่ายทางสังคม มีสภาพความพึงพอใจหรือสภาพในการปฏิบัตใิ นระดับปานกลาง
แต่มีปัญหาในการปฏิบัติน้อย ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ส่วนแนวทาง
การพั ฒ นาการบริ ห ารที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม มี ทั้ งหมด 15 แนวทาง แบ่ งเป็ น ด้ า น (1)การสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางสั งคม 8
แนวทาง (2)การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2 แนวทาง (3)การให้ความสาคัญกับลูกค้า 5 แนวทาง
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Abstract
This research aimed to 1) study of music school management 2) study the issues cause from
current music school management 3) study development approach of music school management
according to music school administration based on total quality management. Population was schools
under the Non-Formal Education Promotion Unit, Office of The Private Education Commission (OPEC) in
Bangkok in 2014 totaling 140 schools. The sample consisted of 230 people selected purposively from 46
schools and the information was received from executives, teachers, administrative staffs, students and
parents. This research used questionnaire and a proper assessment possibility form to analyze data by
using mean and standard deviation (SD)
The results found that according to music school administration based on total quality
management area of customer focus, continues improvement and total participation were at high level
of satisfaction and the issues from operation were at low level including academic affair administration,
human resource management and general administration but in the area of societal networking was
rated at medium level and the issues from operation was at low level. The music school administration
should be improve are total 15 approaches including 8 approaches in social network, 2 approaches in
continuous improvement and 5 approaches in customer focus. There is no approach need to improve
in members’ participation.

คาสาคัญ: การบริหารโรงเรียนดนตรี / การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
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บทนา
โรงเรี ยนดนตรี เป็ น โรงเรี ย นเอกชนนอกระบบ คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นใน
การกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา (พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตราที่ 3) ซึ่ง
การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 43)
ในปัจจุบันธุรกิจโรงเรียนดนตรีมีจานวนมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปีและนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มอย่าง
ต่อเนื่อง จากสถิติของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ(กร.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
(สช.) และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2557 มีโรงเรียนดนตรีภ ายใต้สังกัด
หน่วยงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด
140 โรงเรียน และมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง เมื่อโรงเรียนดนตรีมีจานวนมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ
เกิดการแข่งขันทางธุร กิจ ที่สู งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียน ส่ งผลไปถึง
ความมั่นคงของการจัดการบริหารระบบของโรงเรียนและความอยู่รอดของธุรกิจโรงเรียนดนตรี การสร้าง
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คุณภาพของโรงเรียนดนตรีในด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอ ก
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่าโรงเรียนดนตรี
เอกชนที่ทาการเปิดสอนอยู่ทั่วประเทศยังมีปัญหาหลายประการ ทั้งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและสาเหตุอื่น อาทิ
เช่น ระบบการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่ไม่มีคุ ณภาพ ครูผู้สอนและบุคลากรไม่มีความรู้
ความสามารถ ผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองไม่เข้าใจและไม่ใส่ใจต่อการเรียนการสอน และอีกหลายปัจจัยที่
ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบต่อความอยู่รอดของโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการวัด
การประเมิน คุณภาพภายในจึ งมีความส าคัญและเป็นตัว ชี้วัดในการสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นตัว ช่ว ย
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดนตรีของแต่ละแห่ง
จากสถิติพบว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านแม้โรงเรียนดนตรีมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่โรงเรียนดนตรีที่มี
ความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ที่จัดการวัด
การประเมินคุณภาพให้กับโรงเรียนนอกระบบมีจานวนน้อย โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในจะได้ใบรับรองคุณภาพเพื่อแสดงถึงคุณภาพของโรงเรีย น และจะต้องมีทาการประเมินใหม่ทุก ๆ 3 ปี
แต่จากสถิติพบว่าโรงเรียนดนตรีที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมการวัดการประเมินคุณภาพภายในมีจานวนน้อยใน
แต่ล ะปี โดยในปี พ.ศ. 2555-2557 มีเพีย ง 28 โรงเรียน จากโรงเรียนภายใต้สังกัดทั้งหมด 140 โรงเรียน
คิดเป็นเพียงร้อยละ 39.2 ของจานวนโรงเรียนดนตรีที่มีอยู่ (หน่วยงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา (สช.)) ทาให้เห็นได้ว่าและเมื่อศึกษาโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบที่เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) ซึ่ง
ตรงกับกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ (2556) ที่ว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ถึง 2557 พบว่ามีเพียง 35 โรงเรียน
เท่านั้น ที่เคยเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งส่ว นใหญ่ผ่ านเกณฑ์การประเมินเพียง 1 ครั้ง
เท่านั้น
หลักการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามหลักการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
นอกระบบของหน่วยงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.) มาตราที่ 9 ได้พูดถึงตัวบ่งชี้คุณภาพของระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ ประการแรกโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจน เหมาะสมกับ
ขนาดและหรือหลักสูตรของโรงเรียน ประการที่สองคุณภาพของการบริหารจัดการ ประการที่สามมีนวัตกรรม/
เทคโนโลยี และระบบข้ อมูล / สารสนเทศ เพื่อการบริ ห ารจัดการเหมาะสมกับการใช้ งาน ประการที่สี่ มี
การพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียน ประการที่ห้ามีการนิเทศ กากับ และประเมินผลการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นคาถามให้ผู้วิจัยว่า ประการแรกสภาพการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบันเป็นอย่างไร
ประการที่ ส องปั ญหาในการบริ ห ารโรงเรี ยนดนตรี ในปั จจุ บั นเป็ นอย่ างไร และประการสุ ดท้ า ยแนวทาง
การพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ เป็นอย่างไร
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบมีความเป็นอิสระในการบริหาร การจัดการระบบ การจัดหลักสูตร
และการประเมินผล (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 43) ความอยู่รอดและการประสบ
ความสาเร็จของธุรกิจโรงเรียนดนตรีคือการสร้าง “คุณภาพ” การบริหารงานที่มีคุณภาพจึงเป็นจุดเริ่ มต้นของ
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ความสาเร็จและความอยู่รอดของอนาคตธุรกิจโรงเรียน เพราะคุณภาพเป็นกลไกที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ซึ่ง
ได้มาจากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมที่มีต่อโรงเรียน และสิ่งที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนคือ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่จาเป็นต้องกาหนดการบริหารงานที่ มีคุณภาพสูงสุด เพื่อทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และการนาแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ (Total Quality Management) มาเป็นเครื่องมือในการช่วยกาหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนเพื่อ
เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้ได้มากกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต ซึ่งความคาดหวังของลูกค้า คือการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ทาให้การจัดการหรือการบริหาร
โรงเรียนจึงจาเป็นต้องมีคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
อี ก ทั้ ง ในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ โรงเรี ย นดนตรี มี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง ธุ ร กิ จ มี ก ารเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว คุ ณ ภาพของ
การบริหารโรงเรียนจึงเป็นตัวช่วยสาคัญที่ทาให้โรงเรียนอยู่รอดและดาเนินธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต
การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) เป็นแนวคิดในการควบคุมคุณภาพที่พัฒนามากจาก
แนวคิดการประกันคุณภาพ แต่ได้ขยายขอบเขตและพัฒนาให้สุมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่
ให้ กับ องค์การ เริ่ ม จากการปรั บ เปลี่ ย นความเชื่อและพฤติ กรรมของบุค ลากรในองค์ การทุ กคนใหม่ โดย
การสร้างความตระหนักและการเห็นความสาคัญของผู้เรียนและผู้ปกครอง และตระหนักอยู่เสมอว่าความพึง
พอใจของลูกค้าคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการทางานของสมาชิกทุกคนในองค์การ และต้องมีความเป็น
พลวัตมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลผลิตและบุคลากรในองค์การอยู่เสมอ
รวมถึงต้องมีเครือข่ายทางสังคม หรือมีเพื่อนธุรกิจเดียวกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพของการบริหารโรงเรียน
ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์การ TQM (Total Quality Management) ของ Shiba, Graham, and Walden (1993) มี
หลักสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Focus) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Participation) และการสร้างเครือข่ายทาง
สังคม (Societal Networking) โดยหลักการสาคัญทั้ง 4 ข้อนี้จาเป็นต้องมีอยู่ในการบริหารโรงเรี ยนดนตรีทั้ง
3 งาน ได้แก่ การบริห ารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป ถ้าเรานาระบบ
การบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ โดยใช้หลัก TQM (Total Quality Management) มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการบริหารจะส่งผลให้ ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีมีแนวทางการบริห ารโรงเรียนดนตรี ตาม
แนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ในการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองได้มาก
ขึ้น ทาให้โรงเรียนดนตรีมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และ
มีความพร้อมในการเข้าร่วมการประกันคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งยังส่งผลถึงผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาด้านดนตรีมี
ความฉลาดทางด้านอารมณ์และมีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน
2. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องค์การ (TQM)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนในการวิจัย 2 ขั้นตอน
ขั้น ที่ 1 ศึกษาสภาพ ปั ญหาการบริ ห ารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหาการบริห าร
โรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM)
ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
2. ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
1) ประชากรที่ศึกษา คือ โรงเรียนดนตรีเอกชนภายใต้สังกัดของหน่วยงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ (กร.) ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา (สช.) และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2557 จานวนทั้งหมด 140 โรงเรียน
2) กลุ่มตัวอย่าง ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติและการวิจัยจากสาขาวิชาสถิติและสารสนเทศ
ศึกษา (ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร) ได้ให้พิจารณากลุ่มตัวอย่างจากสูตร
x = Z(c/100)2r(100-r)
n =

Nx

/((N-1)E2 + x)

E = Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
ที่ระดับความเชื่อมั่น (confidence interval) 90% เมื่อขนาดกลุ่มประชากรมีจานวนจากัด ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวนทั้งสิ้น 46 โรงเรียน การสุ่มเลือกตัวอย่าง มีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบง่าย ตัวอย่างเป้าหมายที่สามารถ
ให้ข้อมูลในเรื่องที่สนใจศึกษาได้
3) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แบ่ ง เป็ น 5 กลุ่ ม รวมทั้ ง สิ้ น 230 คน ประกอบด้ ว ย 1)ผู้ บ ริ ห าร 46 คน
2)เจ้าหน้าที่ 46 คน 3)ครูผู้สอน 46 คน 4)ผู้ปกครอง 46 คน และ 5)นักเรียน 46 คน
2.2 เครื่องมือ
ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ(ร่าง)
แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
1) เป็ น แบบสอบถามสภาพ ปั ญ หาการบริ ห ารโรงเรี ย นดนตรี ใ นปั จ จุ บั น และแนวทาง
การแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ โดยแบบสอบถามมี
จานวน 5 ชุด จานวนทั้งหมด 133 ข้อ โดยในแต่ละชุดประกอบด้วยคาถามสาคัญ 4 ตอน ได้แก่
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ตอนที่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบเติมข้อความ
จานวน 5 ข้อ
ตอนที่2 สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน จานวน 44 ข้อ ซึ่งมีข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่3 ปัญหาการบริหารงานโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน จานวน 72 ข้อ ซึ่งมีข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ขององค์กร โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่4 แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ โดย
ครอบคลุมตามกรอบการวิจัย ซึ่งใช้หลักการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ทั้ง 4 ประการของ
ดร. ชิบะและคณะ (Shiba and Other, 1993) มีลักษณะเป็นแบบเติมข้อความ จานวน 12 ข้อ
2) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง)แนวทางการพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวนทั้งหมด 20 ข้อ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
1) แบบสอบถามสภาพ ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ปัญหา
การบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ การเก็บรวมรวมข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 46 โรงเรียน 230 ชุด (โรงเรียนละ 5
ชุด) โดยการส่งหนังสือนาและแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และแนบซองพร้อมแสตมป์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 46 โรงเรียน จานวน 230 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
แต่เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด 206 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89.57
2) แบบสอบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง)แนวทางการพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด
4 ท่าน โดยดาเนินการส่งและรับคืนด้วยตนเอง
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี การแจกแจงความถี่ (Frequency) คานวณค่าร้อยละ(Percentile) จาก
สภาพของของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
จากแบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน รวมไปถึงแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์การ
3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจับประเด็นของคาถามปลายเปิดและข้อเสนอแนะจากมุมมองของกลุ่ม
บุคคล 5 กลุ่ม คือ ผู้บริห าร ครูผู้ สอน เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและผู้ เรี ยน เพื่อใช้เป็นประเด็นในการหาแนว
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ทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ จากแบบสอบถาม
แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ในภาพรวม

แยกตามการบริหารงาน
จากตารางที่ 1 สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ใน
ภาพรวม แยกตามการบริหารงาน พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรีในปัจจุบัน ตามแนวคิดการบริหาร
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ด้านการบริหารงานทั่วไป มีความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนดนตรีสูง
ที่สุด ( = 4.03, SD = 0.774) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ( = 3.99, SD = 0.798) และด้าน
การบริหารงานบุคลากรมีความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนดนตรีต่าสุด ( = 3.96, SD = 0.807)
ตารางที่ 2 สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ในภาพรวม
แยกตามหลักการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM)

จากตารางที่ 2 สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ใน
ภาพรวม แยกตามหลักการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนดนตรี
ตามแนวคิดการบริห ารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ในภาพรวม แยกตามหลั กการบริห ารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์การ ด้านการให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนสูงที่สุด ( = 4.23,
SD = 0.655) รองลงมา คือ ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า = 4.16, SD = 0.753) ด้านการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ( = 4.09, SD = 0.730) และด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียน
ต่าสุด ( = 3.49, SD = 0.954)
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ตารางที่ 3 ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ในภาพรวม
แยกตามการบริหารงาน

จากตารางที่ 3 ปั ญหาการบริ ห ารโรงเรี ยนดนตรี ตามแนวคิ ดการบริห ารแบบมุ่ง คุณ ภาพทั้ ง
องค์การ ในภาพรวม แยกตามการบริหารงาน พบว่า ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหาร
แบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ในภาพรวม แยกตามการบริหารงาน ด้านการบริหารงานทั่วไป มีปัญหาใน
การบริหารโรงเรี ยนดนตรีน้อยที่สุด ( = 1.61, SD = 0.864) รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคลากร
( = 1.67, SD = 0.898) และด้านการบริหารงานวิชาการมีปัญหาในการบริหารโรงเรียนดนตรีสูงที่สุด
( = 1.80, SD = 0.924)
ตารางที่ 4 ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ในภาพรวม
แยกตามหลักการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM)

จากตารางที่ 4 ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ
ในภาพรวม แยกตามหลักการบริหารแบบมุ่งคุ ณภาพทั้งองค์การ (TQM) พบว่า ปัญหาการบริหารโรงเรียน
ดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ในภาพรวม แยกตามหลักการบริหารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้งองค์การ ด้านการให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีปัญหาน้อยที่สุด ( = 1.57, SD = 0.852) รองลงมา คือ
ด้านการให้ ความส าคัญกับลู กค้า ( = 1.67, SD = 0.903) ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( = 1.72,
SD = 0.877) และด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีปัญหาในการบริหารโรงเรียนดนตรีสูงที่สุด ( = 1.81,
SD = 0.934)
ตารางที่ 5 แนวทางการบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM)
แนวคิดการ
สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทัง้
ร่างแนวทางการบริหาร
บริหารแบบมุ่ง
องค์การ จากแบบสอบถาม
โรงเรียน
คุณภาพทั้ง
โดยนักวิจัย
สภาพการบริหารโรงเรียน
ปัญหาการบริหารโรงเรียน แนวทางการบริหารโรงเรียน
องค์การ
1. การให้
สภาพการบริหารงานวิชาการ ปัญหาการบริหารงาน
- โรงเรีย นต้อ งมีห ลัก สูตรและ - โรงเรี ย นควรก าหนด
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แนวคิดการ
สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทัง้
บริหารแบบมุ่ง
องค์การ จากแบบสอบถาม
คุณภาพทั้ง
สภาพการบริหารโรงเรียน
ปัญหาการบริหารโรงเรียน แนวทางการบริหารโรงเรียน
องค์การ
ความสาคัญกับ สภาพการบริหารงาน
วิชาการ
สื่อ อุ ป กรณ์ก ารเรี ย นการสอน
ลูกค้า
บุคลากร
ปัญหาการบริหารงาน
และแห่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม
สภาพการบริหารงานทัว้ ไป
บุคลากร
ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มี ค ว า ม
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานทัว้ ไป หลากหลาย
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
- โรงเรี ย นควรจั ด แผนผั ง งาน
วิช าการที่ ชั ด เจน ผู้ เ รี ย นและ
ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาได้
2. การปรับปรุง สภาพการบริหารงานวิชาการ ปัญหาการบริหารงาน
- โรงเรี ย นควรรั บ ฟั ง ความ
อย่างต่อเนื่อง สภาพการบริหารงาน
วิชาการ
คิดเห็ นด้า นการเรีย นการสอน
บุคลากร
ปัญหาการบริหารงาน
จ า ก ลู ก ค้ า เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
สภาพการบริหารงานทัว้ ไป
บุคลากร
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ตร แ ล ะ สื่ อ
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานทัว้ ไป อุปกรณ์การเรียนการสอนของ
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
โรงเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. การให้
สมาชิกมีส่วน
ร่วม

สภาพการบริหารงานวิชาการ
สภาพการบริหารงาน
บุคลากร
สภาพการบริหารงานทัว้ ไป
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับมาก

4. การสร้าง
เครือข่ายทาง
สังคม

สภาพการบริหารงานวิชาการ
สภาพการบริหารงาน
บุคลากร
สภาพการบริหารงานทัว้ ไป
มีการปฏิบัตอิ ยู่ในระดับ
ปานกลาง

ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ
ปัญหาการบริหารงาน
บุคลากร
ปัญหาการบริหารงานทัว้ ไป
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ
ปัญหาการบริหารงาน
บุคลากร
ปัญหาการบริหารงานทัว้ ไป
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
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ร่างแนวทางการบริหาร
โรงเรียน
โดยนักวิจัย
ปฏิทินแผนงานวิชาการที่
ชัดเจนไว้ล่วงหน้า
- โ ร ง เ รี ย น ค ว ร ใ ห้
คว า ม ส า คั ญกั บ แ ห ล่ ง
เรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน
เช่น ห้ องสมุดดนตรี เป็ น
ต้น
- โรงเรียนควรมีการนาผล
การแสดงความคิ ด เห็ น
และข้ อ เสนอแนะของ
นักเรียนและผู้ปกครองมา
ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
บริ ห ารงานวิ ช าการอยู่
เสมอ

-

-

- โ ร ง เ รี ย น ค ว ร มี ก า ร ท า
ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม เช่ น มี
การจั ด สอนนั ก เรี ย นที่ ด้ อ ย
โอกาสตามสถานที่ต่า งๆ หรือ
การกระจายสื่ อ ความรู้ ด้ า น
ดนตรี ต่ า งๆ ให้ ชุ ม ชนทราบ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเพื่อ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
- โรงเรีย นควรมีกิจกรรมสร้า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ สถาบั น
อื่นๆ อย่างสม่าเสมอ โดยมีการ
ติดต่อประสานงานด้านวิชาการ
กับ เครื อ ข่ า ยองค์ ก รต่ า งๆ ทั้ ง
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม /อบรม/
สัมนาร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรและแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน
- โรงเรี ย นควรสนั บ สนุ น ให้

- โ ร ง เ รี ย น ค ว ร มี ก า ร
ประสานความร่ ว มมือ ใน
การพั ฒ นางานวิ ช าการ
ร่ว มกับ สถาบั นอื่นๆ โดย
การจั ด อบรมทางด้ า น
วิชาการร่วมกัน
- โ ร ง เ รี ย น ค ว ร มี ก า ร
ประสานความร่ ว มมือ ใน
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ร่ ว มกั บ สถาบั น อื่ น โดย
การจั ด อบรมบุ ค ลากร
ร่วมกัน หรือสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมกับ
สถาบันอื่นๆ
- โรงเรี ย นควรสนับ สนุ น
บุ คลากรเป็ นอาสาสมัค ร
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
โดยการจัดกิจกรรมดนตรี
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แนวคิดการ
บริหารแบบมุ่ง
คุณภาพทั้ง
องค์การ

สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทัง้
องค์การ จากแบบสอบถาม
สภาพการบริหารโรงเรียน

ปัญหาการบริหารโรงเรียน

แนวทางการบริหารโรงเรียน
บุ คลา ก รได้ เ ข้ า ร่ ว มอ บ ร ม
สัมมนากับองค์กรหรือเครือข่าย
อื่ น ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
รวมถึ งควรมีก ารจั ดอบรมของ
โ ร ง เ รี ย น ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้
และแลกเปลี่ ย นความรู้ ซึ่ ง กั น
และกัน

ร่างแนวทางการบริหาร
โรงเรียน
โดยนักวิจัย
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ร่ ว มกั บ
ชุมชนและสังคม
- โ ร ง เ รี ย น ค ว ร มี ก า ร
เผย แ พ ร่ ค วา มรู้ ทั่ ว ไป
เ กี่ ย ว กั บ ด น ต รี ใ ห้ กั บ
บุคคลในชุมชนและสังคม

อภิปรายผล
การบริหารโรงเรียนดนตรี ตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ(TQM) จากการวิจัยพบว่า
1. การสร้างเครือข่ายทางสังคม มีสภาพการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีค่าเฉลี่ยสภาพ
การบริหารโรงเรียนต่าที่สุด และมีปัญหาการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย แต่มีค่าเฉลี่ยปัญหาการบริหาร
โรงเรี ย นสู งที่ สุ ด โดยจะเห็ น ได้ว่ า การสร้ า งเครื อข่ า ยทางสั ง คมเป็ นด้ า นที่ มีก ารปฏิ บั ติ น้ อยและมี ปั ญ หา
เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนมีความเป็นเอกเทศสูง เพราะโรงเรียนดนตรีเอกชนไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด
ทาให้ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสถาบัน/โรงเรียนมีน้อย โรงเรียนพยายามอยู่รอด
ได้ด้วยตัวเอง ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นโรงเรียนต้องมีการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเป็นช่องทาง
แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหา และใช้ในการประสานความร่วมมือและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Shiba, Graham and Walden (1993) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เครือข่ายทาง
สังคม หมายถึง การที่บ ริ ษัทมีส่ ว นร่ ว มในการเรียนรู้ทางสั งคม (การเรียนรู้ร่ว มกับบริษัทอื่นๆ) เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมในการทาดาเนินงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการร่วมกันเรียนรู้จะเป็นการช่วยสร้างนวัตกรรม
และวัฒนธรรมใหม่ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้แก่สังคม ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อความอยู่รอดของตนเองเท่านั้น แต่เป็น
การอยู่รอดของทุกคนในสังคม
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการบริห ารโรงเรียนดนตรีที่ โ รงเรียนดนตรีควรเพิ่มเติมในด้านการสร้าง
เครื อข่ายทางสั งคม มีด้ว ยกัน 8 แนวทาง อาทิเช่น การสร้างกลุ่ ม จัดประชุมหรือเข้าร่ว มการประชุมกับ
โรงเรียนดนตรีในเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหา และทากิจกรรมร่วมกัน เพราะจุดเริ่มต้นของการ
ประสานความร่ ว มมือ หรื อการสร้ า งวัฒ นธรรมที่ดีคือ การที่โ รงเรียนต้องรวมตัว กัน สร้างกลุ่ มโรงเรีย น
เครือข่ายขึ้นมา เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้และทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
แก้ปั ญ หาการบริ ห ารโรงเรี ย นดนตรี ที่ ว่า “โรงเรีย นควรมีก ารสร้ างกลุ่ มโรงเรียนดนตรี ในเครือ ข่าย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้/ปัญหา และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีการติดต่อประสานงานด้านวิชาการ
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กับเครือข่ายองค์กรต่าง” และการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียนได้บาเพ็ญประโยชน์ให้แก่
สังคมเสมอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทาประโยชน์คือการให้ความรู้และให้ความบันเทิงคืนแก่สังคมหรือการทาจิต
สาธารณะคืนแก่สังคม หรืออาจจะเรียนได้ว่าเป็นชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรีที่ว่า “โรงเรียนควรมีการทาประโยชน์ให้กับสังคม เช่น มีการจัด
สอนนักเรียนที่ด้อยโอกาสตามสถานที่ต่ างๆ หรือการกระจายสื่อความรู้ด้านดนตรีต่างๆ ให้ชุมชนทราบ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน”
2. การปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อเนื่ อ ง มีส ภาพการบริ ห ารโรงเรีย นอยู่ใ นระดั บมาก แต่มี ค่า เฉลี่ ย สภาพ
การบริหารโรงเรียนต่าเป็นอันดับสอง และมีปัญหาการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย แต่มีค่าเฉลี่ยปัญหา
การบริห ารโรงเรี ยนสู งเป็น อัน ดับ สอง โดยจะเห็ นได้ว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นด้านที่มีการปฏิบัติ
พอสมควรและมีปัญหาปานกลาง เนื่องจากความคาดหวังของลูกค้าที่มีความคาดหวังกับโรงเรียนว่า โรงเรียน
จะนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Tenner & Detoro ที่ได้กล่าวไว้ว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ละน้อย ไม่ใช่การก้าวกระโดด ซึ่งต้องทาความ
เข้าใจในกระบวนการอย่างแท้จริง คือต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีการใช้เครื่องมือ
ทางสถิติในการตรวจวัด เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ หาทางปรับปรุงกระบวนการทางานให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้ดียิ่ง
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีควรเพิ่มเติมในด้านปรับปรงุอย่าง
ต่อเนื่อง มีด้วยกัน 2 แนวทาง คือ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการนาผล
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรีที่ว่า “โรงเรียนควรรับฟังความคิดเห็นด้านการเรียนการสอนจาก
ลูกค้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ”
3. การให้ ความส าคัญกับ ลู กค้า มีสภาพการบริห ารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ ยสภาพ
การบริหารโรงเรียนสูงเป็นอันดับสอง และมีปัญหาการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย แต่มีค่าเฉลี่ยปัญหา
การบริ ห ารโรงเรี ย นต่ าเป็ น อัน ดับ สอง โดยจะเห็ นว่ าการให้ ความส าคั ญกับ ลู กค้ าเป็นด้ านที่ มีก ารปฏิบั ติ
พอสมควรและมี ปั ญ หาปานกลาง เนื่ อ งจากโรงเรี ย นทราบว่ า ใครคื อ ลู ก ค้ า ของโรงเรี ย น และจึ ง ท าการ
บริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Tenner &
Detoro ที่ได้กล่าวไว้ว่า การมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับลูกค้า โดยผู้ปฏิบัติงานต้องทราบชัดเจนว่างานแต่ละเรื่อง
นั้น ลูกค้าคือใคร หรื อใครเป็น ผู้ที่ต้องนาผลจากการทางานของเราไปใช้ เพื่อดูว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็น
เบื้องต้น ทาได้โดยการวิจัยตลาด การสารวจ หรือการใช้แบบสอบถาม และมุ่งทาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ผลงานที่ได้รับ นั้นคือ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ
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ดั ง นั้ น แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารโรงเรีย นดนตรี ที่โ รงเรี ยนดนตรี ควรเพิ่ มเติม ในด้า นการให้
ความสาคัญกับลูกค้า มีด้วยกัน 5 แนวทาง อาทิเช่น การให้ความสาคัญกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น
ห้องสมุดดนตรี คอมพิวเตอร์ค้นคว้า เป็นต้น และการมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ เหมาะสม
มีความปลอดภัย และเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนดนตรีที่ว่า “โรงเรียน
ต้ อ งมี ห ลั ก สู ต รและสื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอนและแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม ปลอดภั ย และมี
ความหลากหลาย”
4. การให้ ส มาชิ ก มี ส่ ว นร่ ว ม มี ส ภาพการบริ ห ารโรงเรี ย นอยู่ ใ นระดั บ มาก แต่ มี ค่ า เฉลี่ ย สภาพ
การบริหารโรงเรียนสูงที่สุด และมีปัญหาการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย แต่มีค่าเฉลี่ยปัญหาการบริหาร
โรงเรี ย นต่ าที่ สุ ด โดยจะเห็ น ได้ ว่า การให้ ส มาชิก มี ส่ ว นร่ ว มเป็น ด้ านที่ มี การปฏิ บั ติม ากและมีปั ญ หาน้ อ ย
เนื่องจากโรงเรียนดนตรีให้ความสาคัญกับบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่และครูผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนดนตรี คือการบริการด้านการศึกษา ดั้งนั้นผู้ที่มีความสาคัญคือบุคลากร เจ้าหน้าที่
พนักงานและครูผู้สอนที่เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษา โรงเรียนจึงพยายามแสวงหาการมีส่วนร่วมของทุกคนใน
องค์กร เพื่อดังความสามารถของสมาชิกทุกคนออกมาใช้ออกมาพัฒ นา และเพื่อสร้างการมีส่ ว นร่ว มของ
สมาชิกทุกคนในองค์กร ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Shiba, Graham and Walden (1993) ที่ได้กล่าวไว้ว่า
การให้สมาชิกมีส่วนร่วม องค์กรต้องแสวงหาการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ เพื่อดึงความสามารถทั้งหมด
ของสมาชิกทุกคนองค์กรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า
ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียนดนตรี ด้านการให้สมาชิกมีส่วนร่วมที่
ควรเพิ่มเติม เนื่องจากมีสภาพการบริหารที่ดีอยู่แล้ว และมีปัญหาการบริหารที่น้อยอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะ
1) ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีควรสร้างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาที่
พบ ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรม ความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน
2) ผู้บริ หารโรงเรีย นดนตรีควรส่ งเสริมให้บุคลากร ครู และผู้เรียนได้ทาประโยชน์เพื่อสั งคม ทั้ง
การให้ความรู้ ความบันเทิง ความเพลิดเพลินและอารมณ์ผ่อนคลายแก่คนในชุมชนและสังคม
3) ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีควรปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารงา
4) ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีควรให้การบริการที่ดีสุด ให้สื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ เพี ยงพอและ
ปลอดภัย ให้แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และให้ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถแก่ผู้เรียน เพื่อผู้เรียนที่เข้า
มารับการศึกษาด้านดนตรีได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด พร้อมที่จะแข่งขันและศึกษา
ด้านดนตรีต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารโรงเรียนดนตรี
2) ควรมีการศึกษาระบบการปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนดนตรี เพื่อส่งเสริมโรงเรียนดนตรี
ที่มีประสิทธิภาพ
3) ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ของโรงเรียนดนตรีที่ทาให้โรงเรียนดนตรี
สู่ความเป็นเลิศ
4) ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการบริหารโรงเรียนดนตรีสู่
ความเป็นเลิศ
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