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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวั ตถุประสงค เพื่ อศึกษาการบริหารจัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชั ญ
ธนบุ รี เป นการดํ าเนิ นการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย คื อ แบบสั มภาษณ โดยการ
เปรียบเทียบขอมูลที่ไดกับแนวคิดและทฤษฎี 7-S ของแมคคินซีย เปนเกณฑในการจัดทําเครื่องมือ ผูที่ให
ขอมูลในการวิ จัยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุ มของผู บริหารและกลุ มบุคลากรผูปฏิ บัติงานกับศูนย ดนตรี
ทั้งสิ้นรวม 12 คน
ผลการวิจัยพบวา ศูน ยดนตรี โรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุรี เป นองคกรที่มีประสิทธิภ าพและมี
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญในเรื่องของการบริหารดานโครงสรางที่แข็งแรง แบงงานเปนสัดสวน คือ
งานบริหารจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอนและงานฝกซอมวงดนตรี ดานกลยุทธ
ศูนยดนตรีมีการวางแผนในเรื่องของการกําหนดเปาหมายที่เปนไปตามวิสัยทัศนและแผนพัฒนาของ
โรงเรียน โดยเนนมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการทํางานศูนยดนตรีมีการทํางานอยางเปนระบบและ
ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีการทํางานรวมกันเปนทีม อยางไรก็ตามก็ยังมีปญหาทางดาน
บุ คลากรที่ มีไม เ พี ย งพอที่ จ ะตอบสนองตอความตองการ ในเรื่องการขาดงานของบุคลากร การ
โยกยายและทดแทนกันในสวนงานอื่น จึงทําใหบุคลากรขาดทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
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Abstract
The purpose of this research was the study the administration of the music center
at Assumption College Thonburi. The research method included interviews which were
compared with 7-S McKinsey theory. This is criteria for the creating tools and literature
related to management. Data was obtained. music center administrators and a group of
personnel working at the music center. 12 people total. A narration is given to summarize
findings.
Research results show that the music center at Assumption College Thonburi is an
efficiency organization. It contains a strong structure of management, well organized
department such as education administrator department, education service and support,
and music activities service and support. music center objective has been design according
to Assumption Thonburi School’s vision and objective, focus on child center based learning.
music center contains systematic and collaborative structure resulting in achieves many
successful missions. However, insufficient Instrumental Instructor still a main issue that
music center has to find a capability solutions.
Keywords: Management / Music Center / Assumption College Thonburi

การเรี ย นดนตรี มี ส วนช ว ยสงเสริมความความรูและสามารถพัฒ นาทางดานสติปญ ญา
พั ฒ นาในด า นความคิ ด สร า งสรรค พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า นอารมณ พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด า น
บุคลิกภาพและความเปนตัวตน แฮมมอน 3 ไดกลาวถึงคุณคาของดนตรีที่มีตอพัฒนาการของเด็กใน
ดานตางๆ ไวดังนี้ 1) ดานรางกาย เด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายใหเขากับจังหวะ
เพลง 2) ด า นโสตประสาท เป น การรั บ รู ด ว ยเสีย ง การใชหู ในการฟง เด็ กสามารถฟ งเสี ย งและ
แยกแยะเสียงตางๆ 3) ดานอารมณ ดนตรีจะชวยใหเด็กลดอารมณกาวราวลงได 4) ดานสติปญญา
3

3 Sarah Hammond, and others, Good School for Young Children (New York: McMillan Publishing, 1967), 288.

32

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

เด็กมีโอกาสฝกการคิดอยางมีระบบและสามารถคิดอยางสรางสรรค 5) ดานสังคม ดนตรีทําใหเด็ก
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
การเรียนการสอนวิชาดนตรีที่มีอยูในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนั้น มีหลักสูตรที่
บรรจุอยูในทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและรวมไปถึงระดับอุดมศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธิติ ปญญาอินทร 4 ซึ่งพบวา การจัดการศึกษาในปจจุบัน มีการจัดเอา
ดนตรีไวเปนวิชาหนึ่งที่ผูเรียนจะตองเรียนในทุกระดับ เพื่อใหผูเรียนเกิด ประสบการณทางดนตรีเกิด
ความเขาใจในการรับรูดนตรีและเลือกสรรผลงานทางดนตรีที่ดี ที่พึงเกิดคุณคาและเปนประโยชนแก
ตนเองได
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปนโรงเรียนที่มุงเนนการสงเสริมความสามารถดานสุนทรียภาพ
กิจกรรมดานดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เริ่มจากการจัดตั้งวงโยธวาทิตของโรงเรียน และได
สรางอาคารเพื่อใชในการเรียนการสอนวิชาดนตรีของโรงเรียน ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญอันนําไปสู
การจัดตั้งศูนยดนตรี วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยดนตรีนั้นเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีความสามารถ
ทางดนตรีเ พิ่มมากขึ้น และไดเรีย นดนตรีเชิงปฏิบั ติ การเรี ยนของศูนยดนตรีนั้น เปนการเรี ยนใน
รูปแบบของการปฏิบัติดนตรี แบบกลุมเล็ก โดยจํากัดจํานวนนักเรียน 2-3 คน ตอครูผูสอน 1 คน
นักเรียนที่สนใจเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัด นอกจากนั้นปจจัยสําคัญอีกเรื่องที่ทําใหมี
ผูเรียนสนใจเขามาเรียนกับศูนยดนตรีเปนจํานวนมาก คือ เรื่องของการบริหารจัดการศูนยดนตรี การ
บริหารจัดการถือเปนหัวใจสําคัญ บุคลากรในหนวยงานก็เชนกัน
การจัดตั้งศูนยดนตรี สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหมีผูเรียนที่เรียนกับศูนยดนตรี คือ เรื่องการบริหาร
จัดการของศูนยดนตรี การบริหารจัดการถือเปนหัวใจสําคัญเพราะการบริหารจัดการในหนวยงาน
เปนกลไกลหลักที่จะผลักดันใหงานสําเร็จลุลวง หากเกิดปญหายอมทําใหการงานไมบรรลุผลตาม
เปาหมายที่วางไวโดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริหารจัดการของศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนั้น
ผู บ ริ ห ารให ค วามสนใจและสนั บ สนุ น ให ก ารบริ ห ารจั ด การเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
กระบวนการบริหารงานผูบริหารและครูผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนจัดการเรียนการสอนใหเกิด
คุณภาพตอผูเรียนมากที่สุด
ดังนั้นเครื่องมืออยางหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการวิเคราะห การบริหารจัดการศูนยดนตรี คือ
แบบจําลอง 7-S แมคคินซีย (McKinney) ซึ่งเปนแบบจําลองที่สามารถนํามาใชในการบริหารงาน
4

4

ธิติ ปญญาอินทร, “ระบบการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกในมหาวิทยาลัยราชภัฎ” (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 3.
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ขององคกร แบบจําลอง 7-S แมคคินซีย เปนการคนควาวิจัยและพัฒนาของบริษัทแมคคินซีย ซึ่งเปน
บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการคนควาวิจัยไดบงชี้ใหเห็นวาความสําเร็จใน
การดําเนินงานขององคกรตางๆ มาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหองคประกอบตางๆ ไดแก กลยุทธ
(Strategy) โครงสร า ง (Structure) ระบบ (System) สไตล ใ นการทํ า งาน (Style) บุ ค ลากร
(Staff) ทักษะ (Skill) รวมไปถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน (Shared Value) เขามา
ดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานมีการทํางานเปนทีม มีการเตรียมความพรอมในการทํางานมี
ความรูความเขาใจ ตลอดจนถึงการแสดงความคิดเห็นตองาน เพื่อใชในการวางแผนปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการบริหารศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จากเหตุ ผ ลดั งกล าว ผูวิ จั ยจึ งสนใจที่จ ะศึกษาเกี่ย วกับการบริห ารจัดการศูนยดนตรีของ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใชแนวคิด 7-S ของแมคคินซีย มาใชในการวิเคราะหและเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถเปนขอมูลพื้นฐานอันเปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการ
บริ ห ารจั ด การศู น ย ด นตรี แ ละเพื่ อ กํ า หนดแนวทางในเชิ งพั ฒ นาการเรีย นการสอนวิช าดนตรีใ น
โรงเรียนอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใชแนวคิดของ 7-S
ของแมคคินซีย มาใชในการวิเคราะหและเปนเครื่องมือในการวิจัย
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบถึงการบริหารจัดการศูนยดนตรี ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
2. ศูน ย ดนตรี โ รงเรีย นอั ส สั มชัญ ธนบุรีไดขอมูล ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกอบไปดว ย
โครงสราง กลยุทธ ระบบ สไตลในการทํางาน การกําหนดบุคลากร ทักษะและคานิยมตามแนวคิด
ของ 7-S แมคคินซีย
3. ไดนําผลงานวิจัยไปใชเปนฐานขอมูลและเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของธุรกิจดนตรีในโรงเรียนประกอบกับการตัดสินใจที่จะลงทุนแกผูประกอบการรายใหมที่จะ
เปดศูนยดนตรีหรือโรงเรียนดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ได รั บ องค ค วามรู ใ นเชิ ง วิ ช าการในการบริ ห ารงานทางด า นดนตรี ใ ห กั บ องค ก รและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

34

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาการบริหารศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงานของศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โดยใชแนวคิด ทฤษฎีของ 7-S แมคคินซีย มาใชเปนองคประกอบในการวิเคราะหการบริหารงานศูนย
ดนตรีและนํามาใชเปนเครื่องมือ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ
2. กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยทางการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ และถือวาเปน
ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้
2.1 ผูบริหารและผูรวมบริหารในศูนยดนตรีไดแกผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายกิจกรรม หัวหนาศูนยดนตรี รวมทั้งหมดจํานวน 3 คน
2.2 ครูผูสอนหรือผูที่รับมอบหมายใหทําหนาที่ ในการสอนและเจาหนาที่ที่เกี่ย ว
ของกับศูนยดนตรี รวมทั้งหมดจํานวน 9 คน
3. ขอบเขตระยะเวลา เปนการศึกษาการบริหารศูนยดนตรีของปการศึกษา พ.ศ. 2561
นิยามศัพทเฉพาะ
ศูนยดนตรี หมายถึง หนวยงานสังกัดฝาย กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีหนาที่
ใหบริการทางการศึกษาและกิจกรรมดานดนตรี ที่นํารูปแบบการเรียน การสอนโรงเรียนดนตรีเอกชน
มาประยุกตใชในโรงเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใหบริการกับนักเรียนหรือผู
ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
แนวคิดของ 7-S แมคคินซีย หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งที่นํามาใชวิเคราะหการบริหาร
จัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใชแบบจําลอง 7-S แมคคินซีย ซึ่งประกอบดวย
1. โครงสราง หมายถึง การจัดระเบียบของระดับการบริหารและหนาที่ตางๆ โดยแสดงให
เห็นความสัมพันธ ความรับผิดชอบ เพื่อที่จะใหการทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค
2. กลยุ ทธ หมายถึ ง แผนการดําเนิน งานขององค กรเพื่ อตอบสนองต อสภาพแวดล อมที่
เปลี่ยนไปขององคกร โดยมีจุดมุงหมายใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
3. ระบบ หมายถึง ระเบียบวิธีปฏิบัติทุกอยางขององคกร เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนด หรือการจัดระเบียบการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรตามเปาหมายที่องคกรไดวางไว
4. สไตล หมายถึง แบบแผน ลีลาการบริหาร หรือรูปแบบการบริหารจัดการของผูบริหาร

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

35

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและกลุมบริหารศูนยดนตรี เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร
5. บุคลากร หมายถึง คุณลักษณะทางประชากรของบุคลากรประกอบดวยผูบริหารคุณครู
และเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานภายในองคกรศูนยดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
6. ทักษะ หมายถึง ความรู ความสามารถ และความชํานาญพิเศษของบุคลากรในองคกร
7. คานิยม หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การปลูกฝงคานิยมขององคกรใหบุคลากร
เพื่อผลักดันการดําเนินงานขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือเปาหมายสูงสุดขององคกร
การบริหารงาน หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการดําเนินการที่เกี่ยวของกับศูนย
ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดานการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเปาหมายขององคกร
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาการบริหารจัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี” เปนการ
ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานในศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. คัดเลือกผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
คัดเลือกผูใหขอมูล (Key Information)
การวิจัยครั้งนี้มีผูใหขอมูลเกี่ยวของกับศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประกอบไป
ดวยผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงบุคลากรผูปฏิบัติงานในศูนยดนตรีจํานวนทั้งสิ้น
12 คนโดยผูวิจัยไดแบงผูใหขอมูลออกเปน 2 กลุม
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ตารางที่ 1 แสดงผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัย
กลุมประเภทบุคลากร
ผูอํานวยการและผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในศูนยดนตรี
รวมทั้งหมด

จํานวนคน
3
9
12

เกณฑการเลือกกลุมผูเขารวมวิจัย
ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยกลุมที่ 1 คือผูอํานวยการของโรงเรียน ซึ่งเปนผู
ที่กําหนดทิศทางหรือนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมถึงในหนายงาน
ของศูนยดนตรีและผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยดนตรี ดังนั้น จึงสามารถให
ความคิดเห็นทางดานการบริหารและการจัดรูปแบบของศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีไดเปน
อยางดี
กลุมที่ 2 เปนกลุมของผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในการสอนมีความเชี่ยวชาญในดาน
การสอนของแตละเครื่องดนตรีและเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับศูนยดนตรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยขึ้นมาจากการ
คนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร 7-S แมคคินซีย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสราง
แบบสัมภาษณรวบรวมขอมูลโดยการสนทนาสอบถามและมีการบันทึกขอมูลในแบบสัมภาษณซึ่ง
กํ า หนดประเด็ น การสั ม ภาษณ ไ ว ล ว งหน า โดยใช แ นวคํ า ถามในเรื่ อ งเดี ย วกั น แต แ ยกใช กั บ กลุ ม
เปาหมาย 2 กลุม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิดานการ
บริหารงานดนตรี จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนครอบคลุมตรงตามเนื้อหาและให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการแกไขปรับปรุงแนวคําถามใหชัดเจน ซึ่งกลุมที่ 1 คือกลุมของผูบริหารที่มี
สวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยดนตรี ในกลุมที่ 2 คือกลุมของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํา
หน า ที่ ใ นการสอนมี ค วามเชี่ ย วชาญในด า นการสอนของแต ล ะเครื่ อ งดนตรี ร วมถึ ง เจ า หน า ที่ ที่
เกี่ยวของกับศูนยดนตรี มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
สรางประเด็นคําถามโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประเด็นคําถามจะเปนขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ
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ตอนที่ 2 ประเด็นแนวคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย
ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยใชเกณฑกระบวนการบริหารงาน 7-S แมคคินซีย และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของตั้งเปนประเด็นคําถาม แนวคําถามจะเปนเชิงการบริหารงานหรือจัดการองคกร
ตอนที่ 3 เปนคําถามขอเสนอแนะทั่วไป เปนการสัมภาษณแบบปลายเปด สําหรับใหแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการตางๆ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการบริหารศูนยดนตรี
ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ปรั บ ปรุ งแก ไขเพิ่ มเติ มแนวคําถามให มีความสมบูร ณแ ละนํ าไปสู ขั้น ตอนการเก็บ ขอมู ล
ตามลําดับตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลครั้งนี้ผูทําการวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยมีการจดบันทึกประเด็น
ทั้งหมด รวมทั้งใชเครื่องบันทึกเสียงชวยในการบันทึกขอมูล
1. ผู วิ จั ย ประสานขอหนั งสื อจากบั ณฑิตมหาวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ บ านสมเด็ จ
เจาพระยา เพื่อขอความรวมมือจากกลุมผูใหขอมูลในการใหขอมูลเพื่อการวิจัย
2. ผูวิจัยประสานขอความรวมมือกลุมผูใหขอมูลในการวิจัยเพื่อนัดหมายวันเวลาในการเก็บ
ขอมูล
3. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการจัดการสนทนาระหวางผูวิจัยและกลุมผูใหขอมูลตามแนว
คําถามในการสัมภาษณโดยเปนการสนทนาแบบมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการรวบรวมขอมูลทั่วไปในการ
บริหารงานของศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
4. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth interviews) ในกลุมผู ให ขอมูล สําคั ญคื อผู ชว ย
ผูอํานวยการฝายกิจกรรมและหัวหนาศูนยดนตรี ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณเชิงลึก
5. การสั ง เกต (Observation) ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ใช วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบมี ส ว นร ว ม (Participant
Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆที่ผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยูและในการ
วิจัยในครั้งนี้การสังเกตเปนการสังเกตเพื่อตรวจสอบและยืนยันการใหขอมูลของการสัมภาษณเทานั้น
6. นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงวิเคราะหเปรียบเทียบตีความและสรุปผลของการศึกษาตาม
แนวคําถามการสนทนาและแบบสัมภาษณเจาะลึกตามกรอบแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ
7. ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูลการสัมภาษณครั้งคือ ภาคเรียนที่ 1 ป การศึกษา 2562
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การบันทึกขอมูลภาคสนาม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Method) จากการสนทนา
และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ไดมีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
1. การวิ เ คราะห ขอ มู ล เบื้ อ งต น ข อมู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ง เกตและการสั ม ภาษณ จะทํา การ
วิเคราะหไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล แยกหมวดหมูในแตละดานของ 7-S
2. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล กรณีขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณมีความขัดแยง
ไมตรงกัน ผูวิจัยจะนําคําถามเดิมไปสอบถามกับผูใหขอมูลอีกครั้ง เพื่อใหเกิดความชัดเจน
3. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตและการสัมภาษณ ใหไดขอมูลที่ชัดเจนเปนภาพรวมที่สามารถตอบคําถามได จึงเขียนบรรยาย
4. การวิ เ คราะห ขอมู ล ครั้ ง สุดทายนําข อสรุป ไปปรึ กษาอาจารยที่ป รึกษาและอาจารย ผู
ควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและดําเนินการอภิปรายผลใหเห็นการบริหารงานของ
ศูนยดนตรีแลวจึงจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาการบริหารจัดการบริหารจัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผูวิจัย
ได นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห มู ล ตามวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ในรู ป ของการพรรณนาวิ เ คราะห
(Descriptive Analysis) นํามาจําแนกประเด็นเนื้อหาตามประเด็นที่ไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่กําหนดไว ในกระบวนการบริหารงาน 7-S
แมคคินซีย ที่ใชเปนเครื่องมือ แบงออกเปนประเด็นยอยของแตละดานอยางสมบูรณ
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลของศูนยดนตรีทั้งเอกสารและการสัมภาษณสรุปการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชเกณฑกระบวนการบริหารงานตามแนวคิด 7-S แมคคินซีย ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลําดับดังนี้
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหการบริหารจัดการของศูนยดนตรี โดยใชหลัก 7-S แมคคินซีย
7-S แมคคินซีย
(McKinsey)

1.ดานโครงสราง
(Structure)

2.ดานกลยุทธ
(Strategy)

3.ดานระบบ
(System)

4.ดานสไตล
(Style)

5.ดานบุคลากร
(Staff)

รายละเอียด
- ลักษณะโครงสรางของศูนยดนตรี เปนไปตามนโยบายและเปาหมาย ที่มุงเนนตาม
แผนงานของโรงเรียน
- มีแผนภูมิโครงสรางของศูนยดนตรี ที่แสดงถึงตําแหนงงานที่ชัดเจน
- มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการงานศูนยดนตรี แบงงานเปนสัดสวนทั้งงานบริหารจัดการ
เรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอนรวมไปถึงงาน
ฝกซอมวงดนตรี
- ศูนยดนตรีมีการวางแผนในเรื่องของการกําหนดเปาหมายหลักและเปาหมายระยาวที่
เปนไปตามวิสัยทัศนและแผนพัฒนาโรงเรียน
- สร า งเครื อ ข ายความร วมมื อ ต า งๆกั บ ทุ ก ภาคส ว นเพื่อ ยกระดับ การพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาในวิชาดนตรี
- มีการวัดและประเมินผลทั้งการทํางานและการเรียนกับศูนยดนตรีรวมทั้งการติดตาม
วิเคราะหถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุง
- มีจุดศูนยกลางอยูที่ผูเรียน
- มีการวางแผนการดําเนินงานของศูนยดนตรี
- มีระบบการเรียนการสอนในเวลาและการเรียนการสอนนอกเวลา
- มีการจัดระบบดานครุภัณฑทั้งเครื่องดนตรีหรืออุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนของ
ศูนยดนตรีและดานอาคารและสถานที่ ที่เหมาะสม
- มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่โปรงใส
- มีระบบการประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกผูที่มาใชบริการกับศูนยดนตรี
- การทํางานของศูนยดนตรีมีลักษณะการบริหารดวยตัวเอง
- มีการมอบหมายงาน ตามความรู ความสามารถของบุคลากรแตละคน
- มีการประชุมเพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกันและเพื่อเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ
- มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาโดยตรง
- บุคลากรมีทักษะที่ปฏิบัติงานและมีคุณวุฒิตามที่โรงเรียนหรือศูนยดนตรีกําหนดไว
- มีการแบงหนาที่การทํางานใหกับบุคลากรไวอยางชัดเจน
- บุคลากรสวนใหญไมคอยเขมงวดในเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนหรือศูนยดนตรีมากนัก
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- บุคลาการในความรูทักษะและความชํานานกับงานที่รับผิดชอบ
- ศูนยดนตรีมีสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะของบุลากร ทั้งในเรื่องของการฝกอบรมและ
6.ดานทักษะ
พัฒนาความรูความสามรถในดานตางๆ
(Skill)
- ตัวบุคลากรเองก็มีความตองการที่จะพัฒนาในดานที่ตัวเองสนใจ เชนเดียวกัน จึงทําให
ทั้งศูนยดนตรีหรือตัวบุคลากรเองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา
- บุคลากรในหนอยงานสวนใหญมีกระบวนการสรางความผูกพันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการทํางานรวมกันเปนทีม
7.ดานคานิยม
- มีการจัดสัมมนารายปใหกับบุคลากร
(Shared Value)
- มีในเรื่องของการขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและมีรางวัลในการทํางาน เปนการสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการบริหารจัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีประเด็นสําคัญ
ที่สามารถนํามาอภิปราย โดยใชเกณฑกระบวนการบริหารงาน 7-S ซึ่งจะเห็นไดวาตัวแปรทั้ง 7 ตัว
ของ McKinsey (7-S Framework of McKinsey) ทั้ง 7 ดานคือ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการ
กําหนดโครงสราง ดานระบบของการบริหารงานและการทํางาน ดานการกําหนดรูปแบบการทํางาน
ของผูบริหาร ดานการทํางานของบุคลากร ดานการกําหนดความสามารถและทักษะการทํางาน และ
สุดทายดานการทํางานรวมกัน มีความเชื่อมโยงกันในศูนยดนตรีทั้งหมด จึงมีประเด็นสําคัญในการ
อภิปราย ดังนี้ ดานการกําหนดโครงสรางงานของศูนยดนตรี ศูนยดนตรีมีการวางแผนการดําเนินงาน
ที่แบงเปน 3 สวนคือ งานบริหารจัดการเรียนการ, งานสนับสนุนการเรียนการสอนและงานฝกซอมวง
ดนตรี ในสวนของบุคลากรที่ทํางานกับศูนยดนตรีจะมี คําสั่งแตตั้งคณะกรรมการงานของศูนยดนตรี
เพื่อให ทราบถึ งหนาที่ การบริ หารจัดการงานศูนยด นตรีที่ชั ดเจนและมีบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ แบงออกเปน 4 สวนคือ ครูประจําโรงเรียน, ครูอัตราจางศูนยดนตรีรายป, เจาหนาที่ผู
ประสานงานและครูพิเศษรายชั่วโมง ที่มีความเกี่ยวของกับศูนยดนตรี ทุกคนจะมีหนาที่รับผิดชอบ
ภาระงานในหนาที่หลักแตกตางกันไป โดยภาระหนาที่ภายในศูนยดนตรี ไดถูกแบงออกเปนแบบ
แผนการดํ า เนิ น งานที่ ชั ดเจน เพื่อใหการทํางานสะดวกรวดเร็วและมีป ระสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจดัการองคกรของ อํานาจ ธีระวนิช 5 (2549, น.9) ไดให
5

5 อํานาจ ธีระวนิช. การวิจัยและพัฒนาขบวนการสหกรณในพื้นที่จังหวดชลบุรี

, 2549), 9.

(กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ความหมายของการบริห ารองคกรไววา การบริ หารองค กรหมายถึง การรวมกลุมบุคคลที่ทํางาน
รวมกันในโครงสรางที่กําหนดขึ้นอยางเปนทางการเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายตางๆ ที่กลุม
กําหนดไว
ดานการกําหนดกลยุทธในการบริหารศูนยดนตรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการกําหนด
กลยุทธในการบริหารศูนยดนตรี ที่เปนไปตามวิสัยทัศนและแผนพัฒนาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ที่จะพัฒนาผูเรียนดานดนตรีและสงเสริมใหผูเรียนไดเขาถึงการเรียนการสอนวิชาดนตรีที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสากล ซึ่งเปนวัตถุประสงคแรกเริ่มในการจัดตั้งศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นอกจากนั้นศูนยดนตรียังมีการกําหนดเปาหมายหลักที่เปนเปาหมายระยะสั้นและเปาหมาระยะยาว
โดยใชระบบคุณภาพตามเกณฑ TQA (Thailand Quality Award ) ที่จะดูความสามารถขององคกร
การจัดการในทุกๆดาน คือ ดานภาวะผูนํา ดานการวางแผนกลยุทธ ดานการมุงเนนลูกคาและตลาด
ดานสารสนเทศและการวิเคราะห ดานการมุงเนน ทรัพยากรบุคคล ดานจัดการกระบวนการ ดาน
ผลลัพธทางธุรกิจ ทั้งหมดนี้ก็มีการนํามาปรับใชกับศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีจุด
ศูนยกลางอยูที่ผูเรียน
ในการจัดการดานระบบการบริหารงานและการทํางานของศูนยดนตรี ศูนยดนตรีมีการวาง
ระบบการทํ า งานตามแผนกลยุ ทธ ของโรงเรีย น มีการควบคุม ติด ตามประเมิน ผลสัมฤทธิ์ในการ
ทํางาน ดานระบบการบริหารจัดการของศูนยดนตรี มีการจัดการดานครุภัณฑ อาคารสถานที่ ดาน
การประชาสัมพันธ รวมถึงในสวนของดานงบประมาณของศูนยดนตรี จะถูกแบงออกเปน 2 สวนคือ
งบประมาณจากทางโรงเรียนและงบจากการจัดหาของศูนยดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีการ
บริ ห ารงบประมาณแบบสมดุ ล มี ความชัด เจน โปร งใส ผานการวางแผนการจั ด ทํ างบประมาณ
ประจําป ในดานระบบการเรียนการสอนก็แบงออกไดเปน 2 สวนเชนเดียวกัน คือ การเรียนการสอน
ในเวลาและการเรียนการสอนนอกเวลา รวมถึงระบบเอกสารของหนวยงาน ศูนยดนตรีโรงเรียน
อั ส สั มชั ญ ธนบุ รี มีก ารบริ ห ารจั ด การที่ดี บุคลากรในหนว ยงานทุกคนมีส ว นร ว มในการดูแ ลหรื อ
รับผิดชอบวัสดุพัสดุครุภัณฑและระบบเอกสาร ตามที่ไดรับมอบหมายหรือหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ
การกําหนดรูปแบบการทํางานของผูบริหารศูนยดนตรีหรือสไตลในการทํางาน ศูนยดนตรี
เป น หน ว ยงานที่ มีลั กษณะบริ ห ารด ว ยตั ว เอง ทั้ง ดานการบริห ารจัดการตา งๆ โดยทางผูบ ริห าร
ระดับสูง ใหนโยบายและกรอบการดําเนินงานเปนหลัก ศูนยดนตรีทํางานตามพันธกิจขององคกรที่มี
การกําหนดกลยุทธและการถายทอดการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสมรรถของคนในองคกร โดยยึด
นักเรียนและผูปกครอง เปนศู นยกลางการดําเนิ นงานแผนงาน มีการมอบหมายงาน ตามความรู

42

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

ความสามารถของบุคลากรในแตละคนมีการประชุม นําเสนอและชวยกันไตรตรองจนไดขอสรุปที่ดี
และถูกแกไขดวยความคิดที่มีรวมกัน มีการติดตามงานเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดตกหลนและยังเปน
การกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบที่จะทําใหสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวาง แตการทํางานก็จะมีปญหา
และอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นจากการทํางาน แตที่สําคัญที่สุดคือเมื่อมีปญหา ตองมีการแกไขอยางทันที
ในระยะเวลาที่รวดเร็วทันเหตุการณ ทั้งนี้ศูนยดนตรีอาจตองมีการพัฒนาในเรื่องนี้ใหเปนระบบที่ดี
รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในงานที่ตนรับผิดชอบอยู โดยรับฟงและชวยแกปญหาอยางจริงใจ
เพื่อที่จะแกปญหาไดตรงจุด
ในส วนบุ คลากรของศู นย ดนตรี ศูนยดนตรีมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและ
เชี่ยวชาญในแตละสาขา มีทักษะปฏิบัติงานไดจริงและมีคุณวุฒิตามที่โรงเรียนหรือศูนยดนตรีกําหนด
ไว เขามาทํางาน การจางงานของศูนยดนตรี มีความหลากหลาย คือ การจางที่เปนครูบรรจุโรงเรียน
ครูอัตราจางรายปศูนยดนตรี จนถึงการจางครูพิเศษรายชั่วโมง การสรรหาของศูนยดนตรีมุงเนนการ
สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรดานดนตรีและศูนยดนตรียังมีหลักเกณฑใน
การประเมิ น การทํ า งานของบุ คลากรให ส อดคลองกับ การติด ตามวิ เคราะหป ญ หาอุป สรรคและ
แนวทางปรับปรุงของศูนยดนตรี ในสวนของความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ ศูนยดนตรียังมีความ
ตองการเพิ่มบุคลากรเขามาทํางานเพื่อชวยแบงเบาภาระงานในบางตําแหนง และเรื่องของระเบียบ
วินัยของบุคลากร อีกทั้งงานเอกสารที่อาจไมเรียบรอยนัก บางครั้งปญหาของบุคลากรนั้นไมใชเรื่อง
งานหรือความสามารถแตเปนเรื่องของการไมเขากับวัฒนธรรมองคกร การคัดบุคลากรโดยดูจาก
ความสามารถหรือศักยภาพสวนบุคคลเพียงอยางเดียวนั้นจึงไมพอ บุคลากรมีความสามารถสูง แต
หากอยูในองคกรที่ใหความสําคัญกับการทํางานรวมกันและเนนในเรื่องของกฎระเบียบ ซึ่งศูนยดนตรี
สังกัดอยูในโรงเรียน จึงใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพิเศษ ศูนยดนตรียังมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของบุคลากรในแตละตําแหนงที่เปนพื้นฐานในการทํางานรวมกัน โดยบุคลากรตองมีความรู
เรื่องดนตรี ในระดับกลาง ถึงสูง สามารถทํางานไดหลากหลาย อี กทั้งศู นยดนตรีส งเสริมใหมีการ
พัฒนาทักษะของบุคลากร มีการสงเสริมใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามรถ ศูนยดนตรี
ยังมีงบประมาณในการพัฒนาของบุคลากรและตัวบุคลากรเองก็มีความตองการที่จะพัฒนาในดานที่
ตัวเองสนใจเชนเดียวกัน จึงทําใหทั้งศูนยดนตรีหรือตัวบุคลากรเองมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา
การทํางานรวมกันของศูนยดนตรี ศูนยดนตรีมีกระบวนการสรางความผูกพันแกบุคลากรอยู
เปนประจํา โดยมีการทํางานรวมกันเปนทีมและมีการจัดสัมมนารายปใหกับบุคลากรทั้งองคกร เพื่อ
กระชับความสัมพันธภายในองคกร สรางบุคลากรใหมีคานิยมในการทํางานอยางเปนคุณภาพเปน
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ระบบและยังมีในเรื่องของการขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและมีรางวัลในการทํางาน เปนการสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางานอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ดานขอเสนอแนะอื่นๆ เปนสวนของการพัฒนาสิ่งตางๆ ในศูนยดนตรีใหดีขึ้น ไมวาจะเปน
ระบบใหมีความทันสมัย การพัฒนาบุคลากรในดานตางๆ พัฒนานักเรียนในดานความสามารถ รวม
ไปถึงการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนใหสูงขึ้น เพื่อมุงเนนพัฒนานักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง แกไขการบริหารจัดการ
ศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้
1. ศูนยดนตรีตองมีพัฒนาสิ่งตางๆอยูเสมอไมวาจะเปนในเรื่องของระบบที่จะตองพัฒนาให
ทันสมัย รวมไปถึงการพัฒนามาตรฐานของการเรียนการสอนใหสูงขึ้น เพื่อมุงเนนศักยภาพนักเรียน
ของศูนยดนตรีไดมีความสามารถทางดานดนตรีมากยิ่งขึ้น
2. ศูนยดนตรีควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการสอนดนตรีของศูนยดนตรีอยางจริงจัง
และเห็นถึงความสําคัญของหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อประโยชน
แกตัวนักเรียนและใหมีมาตรฐานเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสถาบัน
3. ศู น ย ดนตรี ควรมี การพั ฒ นาทางดานบุ คลากรใหมีค วามรูค วามสามารถ ความเขาใจ
ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ ของบุค ลากรใหเป น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น เพื่อใหบุค ลากรนั้ น
ปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการศูนยดนตรีของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี ซึ่งจะทําใหทราบขอมูลเฉพาะดานการบริหารเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงความคิดเห็น
หรือความพึงพอใจของผูเรียนหรือผูปกครองที่ใชบริการของศูนยดนตรี เพื่อจะไดนําขอมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงแกไข ในดานตางๆของศูนยดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตอไป
2. สําหรับโรงเรียนที่สนใจในการจัดตั้งศูนยดนตรีของโรงเรียน ไดนําไปศึกษาวิจัยเจาะลึก
ในสวนของการบริหารศูนยดนตรีในโรงเรียนหรือพัฒนาในสวนที่ตองการจะศึกษาใหลึกซึ้งตอไป
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