
                                                           
 

 

 

 

 
 

ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวพรลภัส  ฤๅชาฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคีตวจัิยและพฒันา 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวพรลภัส  ฤๅชาฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคีตวจัิยและพฒันา 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



THE STUDY STRATEGIES FOR LOYALTY OF TEACHERS TO PRIVATE MUSIC SCHOOL: 
A CASE STUDY OF YAMAHA MUSIC SCHOOL IN BANGKOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Pornlapus  Ruecharit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Music Program in Music Research and Development 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง “ศึกษาแนวทาง
การสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียา มาฮ่า 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร”  เสนอโดย นางสาวพรลภสั  ฤๅชาฤทธ์ิ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญาดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคีตวจิยัและพฒันา 
 
 

……........................................................... 
                                               (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 อาจารย ์ดร.ศกัด์ิสิทธ์ิ  ราชรักษ ์
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ดร.ภทัรภร ผลิตากุล) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สรัญ ฐิตะวสันต์)                             (อาจารย ์ดร.นุกลู  แดงภูมี  ) 
............/......................../..............                   ............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(อาจารย ์ดร.สันติธร ภูริภกัดี)                                  (อาจารย ์ดร.ศกัด์ิสิทธ์ิ  ราชรักษ)์ 
............/......................../..............                   ............/......................../.............. 



56701311: สาขาวิชาสังคีตวจิัยและพัฒนา 
คําสําคัญ: กลยุทธสรางความภักดี / ผูบริหารดนตรีเอกชน / บุคลากรอาจารย 
 พรลภัส  ฤๅชาฤทธ์ิ: ศึกษาแนวทางการสรางกลยุทธความภักดีของอาจารยในโรงเรียน
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บริหารบุคลากรอาจารย พัฒนาทรัพยากรบุคคล รับทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร
อาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน โดยการศึกษาจากแนวทางการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนในปจจุบัน แลวนํามา
เทียบเคียงกันกับความตองการของบุคลากรอาจารย เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความจงรักภักดีของอาจารย
สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน และเพ่ือสรางกลยุทธสรางความภักดีของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
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ประกอบดวยการแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความ
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ของอาจารยในโรงเรียนดนตรีเอกชน ไดในช่ือ Pop Model ซึ่งประกอบไปดวย Proudly คือ เปนกลยุทธที่เก่ียวของ
กับองคการท่ีตองมีความภาคภูมิใจ ความม่ันใจ เช่ือใจในองคการ ซึ่งองคการจะประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพได บุคลากรภายในตองมีความนาภาคภูมิใจ ความม่ันใจ เช่ือใจในองคการที่ไดทํางานรวมกัน จึงทํา
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ประกอบการที่มีกําไร รวมถึงบุคลากรภายนอกอยากเขามาเปนสวนหน่ึงในองคการทําใหองคการเติบโตข้ึน Job 
Environmental Operation คือ กลยุทธที่เก่ียวของกับกระบวนการทํางานใหเอื้อตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง
การยืดหยุนในการทํางานรวมถึงบรรยากาศ และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานตางๆ ภายในองคการ สงผลให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ (Job Position Gap) คือ กลยุทธทางดานกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
บริหารจัดการใหมีความชัดเจนในความกาวหนาในสายอาชีพ การลดชองวางระหวางบุคลากร และการทํางานเปนทีม 
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 ADVISOR: SAKSIT RACHRUK, D.Sc. 209 pp. IN BANGKOK. THESIS  
 The purpose of research about “The Study of Strategies for Loyalty of Teacher to 
private Music School: a Case Study of Yamaha Music School in Bangkok” is for study the 
method to manage teacher personnel, develop human resources, and acknowledge the problems 
and obstacles related to performance of teachers in private music school. In this thesis, the 
researched research by comparing the private music school’s administration policy and the 
requirement of music teachers, to find factor which affect to the retention of teachers in private 
music school, and to find the strategies to retain teachers in private music schools. Therefore, the 
owner of private music school is able to apply those strategies to their schools, for making more 
profit and keeping well relation between administrators and teachers. Consequently, the teachers 
have loyalty to their schools and proud of themselves. 
 The researcher, to reach all information needed, studied the concept of loyalty 
creation according to McKinsey’s 7s Framework theory by collected qualitative information and 
quantitative information. The research received qualitative information from in-depth interview 
administrators of 3 private music schools in Bangkok. For Quantitative information, the 
researcher collected from answers of questionnaires of sample group which consist of 285 
teachers from Yamaha Music Schools in Bangkok, provide that the researcher used the Table of 
Taro Yamane (1973) to calculate the number of sample group. The analysis information and 
statistics include Frequencies Distribution, Percentage, Mean, and Standard Deviation. In this 
thesis, the researcher used One-way ANOVA technique to analysis those information and find the 
key factor to determine strategy by factor analysis. 
 As a result, the strategy to retain teachers to work with private music school called 
“POP Model” which comprise of Proudly, Job Environmental Operation, and Job Position Gap, 
detail as follows; 1. Proudly means proud of organization. Private music schools should be able to 
make their teachers proud of schools, and believe that the school is on the way of achievement. 
This strategy would return efficiency work and high profit to schools. 2. Job Environmental 
Operation means the proper environmental for work. This environmental strategy is not only 
means to physical environment of schools such as classrooms, music instruments or facilities but 
also working flexibility such as policy of work, timetable of teachers and holidays. 3. Job Position 
Gap means development of human resources. Private music schools should support teachers to 
develop their skills to reach their goal in career path, as well as reduce the gap among teachers 
nd support working as a team. a
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ  

“ดนตรีคือมิตรของแรงงาน ดนตรีช่วยผ่อนงานหนักให้เป็นเบา โดยกระตุน้ให้ประสาท 
และจิตใจสดช่ืนข้ึน (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2546) กล่าวคือในการด ารงชีวิตของมนุษยน์ั้นตอ้งใช้แรงงาน  
และสมองในการปฏิบติังาน เพื่อด ารงชีวิตให้อยู่ได้ในสภาวะสังคมต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไปของ 
แต่ละบุคคล ซ่ึงอาจเกิดภาวะกดดนัและความเครียดในการปฏิบติังานข้ึนได ้มนุษยส์ามารถใชด้นตรีเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความผ่อนคลาย ส่ือสารอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ระบายความในใจถ่ายทอดผ่าน
บทเพลง หรือใช้เพื่อสร้างความสนุกสนาน ร่ืนเริงบนัเทิงใจในงานสังสรรค์ พิธีการและพิธีกรรมต่าง ๆ 
ได้ ดนตรียงัถือได้ว่าเป็นศิลปะแขนงหน่ึง ท่ีเกิดมาพร้อมกบัมนุษย ์มีความงดงามและความไพเราะ 
ในตวัเอง แต่ความงามก็มิใช่แต่เพียงส่ิงเดียวท่ีมนุษยแ์สวงหา มนุษยย์งัพยายามแสวงหาคุณค่าทางจิต
วิญญาณ ท่ีเป็นความดีทางศีลธรรม ความจริงทางปัญญา ความสมบูรณ์ทางวิญญาณ และทางศาสนา  
“ในดา้นดนตรี จดัว่าเป็นศิลปะท่ีแอบอิงแนบแน่นกบัชีวิต มีส่วนให้อิทธิพลแก่จิตใจมนุษยม์ากท่ีสุด 
จนกล่าวไดว้า่เป็น “ศิลปะทิพย”์ (The Divine Art) เพราะเป็นทั้งศิลปะสร้างสรรคแ์ละศิลปะการแสดง 
(The Creative And The Performing Arts) ดนตรีไม่เพียงแต่ไดย้ินเสียงเท่านั้น แต่ยงัมองเห็นและให้
ความรู้สึกอยา่งลึกซ้ึงดว้ย”(สงวน รอดบุญ, 2518)  

“ประเทศไทยได้บรรจุวิชาดนตรีเขา้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ แต่
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมอยา่งจริงจงั  เพราะวตัถุประสงคใ์หญ่เป็นการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้ครบตาม
หลกัสูตร” (สุกรี เจริญสุข, 2555) จากค ากล่าวของอาจารยสุ์กรีท าให้ทราบวา่หลกัสูตรการเรียนการสอน
ทางดา้นดนตรีท่ีบรรจุอยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัไม่สามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทางดา้น
ดนตรีได้อย่างเต็มศักยภาพ  ส่งผลให้ผูท่ี้มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านดนตรี ต้องหาทางเลือก 
ในการพฒันาทกัษะดา้นดนตรีเพิ่มเติมจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอยู ่ ดว้ยเหตุน้ีโรงเรียนดนตรี
เอกชนจึงเข้ามามีบทบาทต่อวงการศึกษามากยิ่งข้ึน ในฐานะแหล่งเรียนรู้และพฒันาทกัษะทางด้าน
ดนตรีแก่ผูท่ี้มีความสนใจ  ทั้งน้ี โรงเรียนดนตรีเอกชนถือเป็นระบบการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่มากกวา่ 
การเรียนรู้ในระบบขั้นพื้นฐาน  ทั้งในดา้นของการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา 
ระยะเวลาของการศึกษา และการวดัและประเมินผล (พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550, 2550)
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นอกจากบทบาทของโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีเขา้มามีส่วนช่วยเติมเต็มการพฒันาทกัษะรวมถึงศกัยภาพ
ของผูส้นใจศาสตร์ทางดา้นดนตรีแลว้นั้น  โรงเรียนดนตรีเอกชนยงัเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนมีสมาธิท่ีดียิง่ข้ึน รวมถึงพฒันาทกัษะการเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีถูกตอ้ง มีความกลา้แสดงออก ผา่น
การเรียนรู้ดา้นทฤษฎีดนตรี ท่ีมีการสอบวดัผล ประเมินผล จากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึง
เป็นแหล่งเตรียมความพร้อมด้านความสามารถพิเศษส าหรับนักเรียนท่ีมีความสนใจในการใช้ทกัษะ 
การเล่นเคร่ืองดนตรีอีกดว้ย  นอกจากน้ีการเรียนดนตรียงัท าให้ไดผ้ลลพัธ์ทางออ้ม คือ ช่วยกล่อมเกลา
จิตใจให้บริสุทธ์ิแจ่มใส สร้างความเพลิดเพลินภายในครอบครัว ดงัค ากล่าวท่ีว่า “เราตอ้งไม่สอนเพียง
สอนว่าน้ิวควรจะเคล่ือนไหวอย่างไรเม่ือเล่นดนตรี แต่เรายงัต้องช้ีน าให้นักเรียนเข้าถึงจิต (Mind)  
และหัวใจ (Heart) ของความเป็นมนุษย ์เพราะดนตรีก็คือวิถีแห่งความเป็นมนุษยน์ัน่เอง” (ดุสิต จรูญ
พงษศ์กัด์ิ, 2547) 

ปัจจุบนัไดมี้โรงเรียนดนตรีเอกชนเปิดข้ึนอย่างแพร่หลายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดย
โรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีเปิดข้ึนโรงเรียนแรกในประเทศไทยใช้ช่ือว่าโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ก่อตั้งในปี
พ.ศ. 2509 และยงัด าเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบนัและมีการขยายสาขาไปทัว่ประเทศ  (Yamaha Music 
School, 2556)  ภายใตว้ิสัยทศัน์ท่ีวา่ : โรงเรียนดนตรียามาฮ่า คือ “ผูน้ าทางดนตรีศึกษามาตรฐานสากล
โลก อันดับ 1 ของประเทศไทย” จึงท าให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักหลักสูตรการเรียนดนตรีอย่าง
แพร่หลายและไดรั้บผลตอบรับท่ีดีจากผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน ส่งผลให้ผูป้ระกอบการราย
อ่ืนท่ีมีความสนใจทางด้านดนตรีเพื่อการศึกษา หันมาด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีมากยิ่งข้ึน และมี 
การแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึนตามล าดับ   โดยในแต่ละโรงเรียนมีการแข่งขนัเพื่อช่วงเชิงความ
ไดเ้ปรียบ ทั้งในดา้นการน าหลกัสูตรจากต่างประเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การพฒันาบรรยากาศ
สถานท่ีเรียนรวมถึงพฒันาบุคลากรอาจารยผ์ูส้อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยในส่วนของอาจารย์
ผูส้อนนั้น ถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเลือกเขา้ศึกษาต่อของผูส้นใจศาสตร์ทางดา้น
ดนตรี ซ่ึงตอ้งใหค้วามส าคญักบับุคลากรส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก พฒันา
บุคลากร ตลอดจนรักษาบุคลากรกลุ่มน้ีให้เกิดความภกัดีต่อองค์การ โดยมีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของ 
การบริหารบุคลากร ดงัน้ี 

ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (2551) ในมุมมองของบริษทัท่ีมีต่อกระบวนการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากร จนไปถึงกระบวนการรักษาบุคลากร หรือพนักงานภายในองค์การอย่างเช่น          
บริษัท ซีพี ออลล์ จ  ากัด (มหาชน) หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือเดิม บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จ ากัด 
(มหาชน) นั้น ซีพี ออลล์ ใช้กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ซ่ึงก าหนดจากแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบติัการระดบับริษทั ถ่ายทอดเป็นแผนอตัราก าลงัคนระบุใน HR Plan โดยมีเป้าหมายในการ    
สรรหาพนักงานให้เพียงพอ ทันเวลาในทุกพื้นท่ี โดยใช้กลยุทธ์ท่ีเรียกว่า  “มุ่งเน้นให้องค์การ                  
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มีพนกังานเพียงพอ และมีศกัยภาพ  ด้วยการสร้างวฒันธรรมองค์การ” ซีพี ออลล์ ถือว่าเป็นพลงัชีวิต   
ขององค์การท่ีจะท าให้องค์การเติบโตอย่างมัน่คง ในการรักษาบุคลากรนอกจากการสร้างวฒันธรรม
องค์การแล้ว ยงัมีการสร้างขวญั และก าลังใจด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ซ่ึงท าให้ผลดัชนีความพึงพอใจ       
และความจงรักภกัดีของพนักงานสูงข้ึน จากมุมมองดังกล่าวเห็นได้ว่า บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ยงัให้
ความส าคญัต่อบุคลากรภายในองค์การ และมีการรักษา สร้างขวญัก าลงัใจ เพื่อให้เกิดความจงรักภกัดี   
ท่ีถือวา่เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกิจการ 

ประทีป ตั้งมติธรรม (2553) ท่านประธานแห่งเครือธุรกิจศุภาลยั ด้านอสังหาริมทรัพย ์
อนัดับตน้ของเมืองไทย ได้กล่าวไวว้่า “งานใด ๆ ของคนหมู่มาก จะด าเนินไปสู่ความส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นตอ้งอาศยัการบริหารงาน และบริหารคนอย่างถูกตอ้ง ตอ้งใช้ความเป็นธรรมในการปกครอง” 
กล่าวคือ การปฏิบติังาน และบริหารคนจ านวนมากนั้น เพื่อให้บริษทัประสบความส าเร็จไดต้อ้งมีการ
วางแผนการบริหารบุคลากรท่ีดี และใชค้วามยุติธรรมเป็นเคร่ืองช่วยในการบริหารงานจึงจะท าให้บริษทั
ประสบความส าเร็จได ้

ดงันั้น ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้โรงเรียนดนตรีเอกชนประสบความส าเร็จ มีจ  านวนผูส้นใจ
เข้าศึกษาเพิ่มข้ึน ซ่ึงหมายถึง การมีผลประกอบการท่ีดี มีผลก าไร บุคลากรอาจารย์จึงถือได้ว่าเป็น     
ส่วนส าคญัในการขับเคล่ือนโรงเรียนดนตรีเอกชนให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงบุคลากรอาจารย์ถือว่า       
เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีส่วนช่วยพัฒนาโรงเรียนดนตรีเอกชนให้บรรลุเป้าหมาย ตรงตาม     
วตัถุประสงค์ และไดม้าซ่ึงผลก าไรในการด าเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน  โดยโรงเรียนส่วนมาก      
มีความตอ้งการอาจารยส์อนดนตรีท่ีมีความสามารถทางดา้นดนตรีโดยไม่จ  ากดัเพศ  และประสบการณ์ 
แต่ตอ้งมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี อาจารยผ์ูส้อนควรเป็นบุคคลท่ีมีการพฒันาตนเอง ด้านการสอน
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสามารถถ่ายทอดใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้าย เป็นกนัเองกบัผูเ้รียน ควรวางตวัให้เหมาะสม
กบัสถานภาพความเป็นอาจารย ์และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี (ศรายทุธ จนัทรางกรู, 2548)  
  

                                    
                                   
ภาพท่ี 1 ตวัอยา่งการสนบัสนุนจากโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีต่อนกัเรียนและบุคลากรอาจารย ์  
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การบริหารบุคลากรอาจารย์ให้เกิดความภักดีต่อโรงเรียนดนตรีเอกชน จึงถือได้ว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากส่งผลต่อการรักษา และเพิ่มจ านวนผูเ้รียนให้มีจ  านวนมากข้ึน      
อยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ี ณ ปัจจุบนัปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน
มีหลายประการ (ประสิทธ์ิศุภการ พี่งบุญ ณ อยุธยา, 2557) อาทิในกรณีท่ีอาจารยผ์ูส้อนขอลาออก      
แล้วอาจมีการชักชวนนักเรียนของตนท่ีอยู่ในระบบโรงเรียนดนตรีออกไปเรียนกับตนเองภายนอก   
ส่งผลให้จ  านวนนักเรียนลดลง และกระทบต่อรายได้ และผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจภายใน     
โรงเรียนดนตรีเอกชน นอกจากน้ีบุคลากรอาจารย์ภายในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือต่อนโยบาย         
การบริหาร และแผนงานในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี (จิรโรจน์ ธรรมสโรช, 2557) จากปัญหาท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้นั้น เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากบุคลากรอาจารย ์และการจดัการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ท าให้โรงเรียนดนตรีเอกชนไม่สามารถรักษาฐานลูกคา้เก่าท่ีมีอยู่ และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่
ใหมี้การเขา้รับการศึกษาในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระยะยาวได ้  

จากปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการบริหาร
จัดการบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และตรง    
ประเด็น จึงเป็นท่ีมาของการวิจยัฉบบัน้ี เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการบุคลากรอาจารย์ของ
โรงเรียนดนตรีในปัจจุบนั  รวมถึงรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อให้ได้มาซ่ึงแนวทางการบริหารบุคลากรอาจารย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ อนัก่อให้เกิดความภกัดีของบุคลากรอาจารยท่ี์มีต่อองค์การ ภายใตก้ารสร้างกลยุทธ์ดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผูป้ระกอบการโรงเรียนดนตรีเอกชนน าไปปรับใชใ้ห้เขา้กบั
โรงเรียนดนตรีของตน เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูบ้ริหาร และบุคลากรอาจารย ์ก่อให้เกิดความ
ภกัดีในองคก์าร และสายอาชีพ ทั้งน้ีเม่ือบุคลากรมีประสิทธิภาพ มีความภกัดีต่อองคก์าร ผลลพัธ์ท่ีได้
คือโรงเรียนดนตรีก็จะสามารถรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพไวไ้ด ้เม่ือมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพก็
หมายถึง การมียอดผูส้มคัรเรียนท่ีสูงข้ึนอนัก่อใหเ้กิดการเติบโตขององคก์ารอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความภกัดีของอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 

3. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันากลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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          ตวัแปรตน้            ตวัแปรร่วม                 ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการปฏิบติังานวจิยั 
 
สมมติฐำนกำรศึกษำ 

คุณลกัษณะของอาจารยโ์รงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายวิชาท่ี
สอน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รายไดป้ระจ าต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อการบริหาร
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

การวิจยัเร่ือง  “ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี
เอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการ
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั และปัญหาของการ

วิ เ คราะ ห์ ปัญหาการบ ริหาร 
บุ คล าก ร ในอ งค์ก า ร ท่ี เ ป็ น 
อุปสรรค ต่อการปฏิบติังาน 

ผู้บริหำรองค์กำร 
- การวเิคราะห์สภาพแวด 
ลอ้มองคก์าร  
(SWOT Analysis) 
- วธีิการบริหารบุคลากร 
ในองคก์าร 
 กลยุทธ์กำรสร้ำง

ควำมภั กดี ของ
อ ำ จ ำ ร ย์ ใ น
โรงเรียนดนตรี
เอกชน 

 

บุคลำกรอำจำรย์ 
- ปัจจยัคุณลกัษณะของ
บุคลากรอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชน ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพในการ
ปฏิบติังานภายใน 
- ปัญหา และอุปสรรค 
ท่ีพบกบัการปฏิบติังาน 
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

- ทฤษฎีการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์
(Human Resource Management) 
- แนวคิด และทฤษฎีเพ่ิมศกัยภาพ 
ของในโรงเรียนดนตรี 
 McKinsey’s 7s Framework 
 - กลยทุธ ์(Strategy) 
 - โครงสร้างองคก์าร (Structure) 
 - ระบบ (System) 
 - รูปแบบ (Style) 
 - บุคลากร (Staff) 
 - ทกัษะ (Skill) 
 - ค่านิยมร่วมกนั (Shared Value) 
 

ค่านิยม (Shared Value) 
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บริหารบุคลากรอาจารยภ์ายในโรงเรียนดนตรีเอกชน พฒันากระบวนการปฏิบติังานภายในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
 1.   ขอบเขตการวจิยัดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารองคก์ารใหมี้ศกัยภาพ 
ในการวจิยัดา้นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัในการบริหารองคก์าร  โดยใชแ้นวคิด และทฤษฎีดงัน้ี 
 1.1 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 1.2 แนวคิด และทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 
   1.2.1 ความหมายองคก์าร 
   1.2.2 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีความภกัดีต่อองคก์าร 
   1.2.3 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
   1.2.4 ทฤษฎีกรอบแนวคิด McKinsey’s 7s Framework   
    1.2.4.1 กลยทุธ์ (Strategy)  
    1.2.4.2 โครงสร้างองคก์าร (Structure)  
    1.2.4.3 ระบบ (System) 
    1.2.4.4 รูปแบบ (Style) 
    1.2.4.5 บุคลากร (Staff) 
    1.2.4.6 ทกัษะ (Skill) 
    1.2.4.7 ค่านิยม (Shared Value) 
  1.3 ทฤษฎีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร (SWOT Analysis) 
  1.4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการวจิยั 
  ในการท าการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารบุคลากรอาจารย ์
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน  รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานร่วมกนัในโรงเรียน
ดนตรีเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนอธิบายเน้ือหาสาระส าคัญ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และกลยทุธ์การบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 3.   ขอบเขตการวจิยัดา้นประชากร 
 3.1 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ราย 
 3.2 แจกแบบสอบถามให้กบัอาจารยภ์ายในโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครจ านวน 285 ราย 
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 4.   ขอบเขตการวจิยัดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
 4.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
 ผู้บริหำรโรงเรียนดนตรีเอกชน 

 4.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร (SWOT Analysis) ของบุคลากรใน
องคก์าร 
 4.1.2 วธีิการบริหารบุคลากรในองคก์าร 
 อำจำรย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 4.1.3 ปัจจยัคุณลกัษณะของบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน  
 4.1.4 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบกบัการบริหารงานในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 4.2 ตวัแปรร่วม (Intervention Variables) ไดแ้ก่ 
 4.2.1 การวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์
 4.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 
 4.2.3 ปัจจยัในการบริหารบุคลากรให้มีศกัยภาพ ในกรอบแนวคิด McKinsey’s 7s 
Framework 
 4.3 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
 4.3.1 กลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ของงำนวจัิย  
 1.  เพื่อน าขอ้มูลในการศึกษาวิจยั ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 
 2.  ทราบถึงแนวทางการบริหารอาจารยส์อนดนตรีภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 3.  ทราบถึงกลยุทธ์ท่ีใช้บริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 4. ผูป้ระกอบธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน สามารถน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อให้เกิดศกัยภาพในการบริหารบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
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นิยำมศัพท์ 
 1. ความภกัดี หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในองค์การ   
สามารถรับค าสั่งและปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ใจ และกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่สร้างเง่ือนไขแก่องคก์าร มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร 
 2. ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากร
อาจารยท่ี์รู้สึกภกัดีต่อโรงเรียนดนตรีเอกชนมีความภาคภูมิใจ ซ่ือสัตย์ มีทศันคติท่ีดีต่อองค์การ 
ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน วฒันธรรม ตลอดจนรู้สึกรัก และ 
มีความอบอุ่นผกูพนัต่อองคก์าร และไม่อยากไปจากองคก์าร 
 3. นกัเรียน หมายถึง ผูรั้บการศึกษาในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 4. บุคลากรอาจารย ์สอนดนตรี หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีดา้นการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบติัดนตรี และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 5.  ผูจ้ดัการ หมายถึง ผูจ้ดัการของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 6.  ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจในการตดัสินใจในการบริหารงานเด็ดขาด
ภายในองคก์าร ผูบ้ริหารของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 7. โรงเรียนดนตรีเอกชน หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดสอนวิชาดนตรีในรูปแบบโรงเรียน
เอกชนท่ีจดทะเบียน และอนุมติัอยา่งถูกตอ้ง จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 15 (2) ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 8. องคก์าร หมายถึง กลุ่มบุคลากรท่ีช่วยขบัเคล่ือน และปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่าง ๆ ให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดใหข้องโรงเรียนดนตรีเอกชน 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

  
 การศึกษาถึงองคป์ระกอบภายในองคก์ารท่ีมีผลต่อความส าเร็จการบริหารงานตามแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ศึกษาทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  พร้อมเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 2. แนวคิด และทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 
  2.1 ความหมายองคก์าร 
  2.2 ความหมาย และแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์าร 
  2.3 ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of  Needs) 
  2.4 ทฤษฎีกรอบแนวคิด McKinsey’s 7s Framework   
   2.4.1 กลยทุธ์ (Strategy)  
   2.4.2 โครงสร้างองคก์าร (Structure)  
   2.4.4 รูปแบบ (Style) 
   2.4.5 บุคลากร (Staff) 
   2.4.6 ทกัษะ (Skill) 
   2.4.7 ค่านิยม (Shared Value) 
 3. ทฤษฎีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร (SWOT Analysis) 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัธุรกจิโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 ธุรกิจ เป็นองค์การท่ีมีความเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการ ระหว่าง
ผลิตภณัฑ์สินคา้บริการ และผูบ้ริโภคเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่ิงท่ีส าคญัคือ ผลก าไร
เพราะเป็นแรงจูงใจของการด าเนินการทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขนั และการขยายตวัทางธุรกิจ  
ให้เจริญกา้วหน้ามากยิ่งข้ึน โรงเรียนดนตรีเอกชนถือเป็นธุรกิจประเภทบริการให้บริการทางดา้น
การศึกษา ซ่ึงก่อให้เกิดรายไดป้ระเภทหน่ึง และสร้างอาชีพให้แก่บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
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ทางดา้นดนตรี และยงัเป็นโรงเรียนท่ีเสริมสร้างศกัยภาพทางดา้นศิลปะดนตรีให้แก่เยาวชนท่ีมี  
ความสนใจ  และความสามารถทางดนตรีซ่ึงถือว่าโรงเรียนดนตรีเอกชนเป็นสถานศึกษาท่ีช่วย     
สงเสริมทางดา้นความสามารถพิเศษใหแ้ก่เยาวชนในปัจจุบนั 
 ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน จดัอยู่ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีความยืดหยุ่น    
เร่ืองเวลาเรียน จ านวนผูเ้รียนต่อรายวิชา สถานท่ีเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน และ                       
การวดัผลประเมิน ผูเ้รียนสามารถตดัสินใจในการเลือกเรียนรายวิชาดนตรีไดเ้อง โดยไม่มีขอ้จ ากดั 
ในการจ ากดัรายวิชาเรียน ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนในแต่ละ
โรงเรียน พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550 (2558) ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้ไว ้ณ วนั     
ท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นปีท่ี 62 ในรัชกาลท่ี 9 ให้ประกาศว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรง             
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน า และยินยอมของสภานิติบญัญติั
แห่งชาติดงัต่อไปน้ี 
 พระราชบัญญตัิโรงเรียนเอกชน  
 พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน (มาตรา 1) พระราชบญัญติัน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550” โดยมีนิยามและค าจ ากดัความไวว้่า“โรงเรียนนอกระบบ” ตอ้งเป็นโรงเรียน 
ท่ีจดัการศึกษาโดยมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของ
การศึกษา การวดัผลและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษาในโรงเรียนดนตรี
นอกระบบ มี“อาจารย”์ ซ่ึงหมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ โดยจะต้องมีผูใ้ห้อนุญาต หมายถึง 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมายในการใหอ้นุญาตจดัตั้ง 
 การจัดตั้งการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 การจดัตั้ งโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีระเบียบข้อบังคบั ตามพระราชบญัญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550  หมายความว่าเป็นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและการประเมิน ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2557) 
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 โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีทั้งหมด 5 ประเภท 
 1.  ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
เฉพาะการสอนศาสนาเท่านั้น 
 2.  ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
ใหก้ารศึกษาเก่ียวกบั ดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
 3. ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ให้
การศึกษาเก่ียวกบัวชิาชีพเพื่อใหน้กัเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทกัษะในการประกอบอาชี 
 4. ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีจดัตั้งข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์สริม
ความรู้บางรายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีจัดตั้ งข้ึน โดย 
มีวตัถุประสงคเ์สริมสร้างความคิด เชาวปั์ญญา และทกัษะอ่ืน ๆ 
 ลกัษณะการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เป็นการจดัการเรียนการสอนโดย
อาจารยห์รือผูส้อน มีการใช้ส่ือการเรียนการสอน หรือมีการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการ รวมถึง
อาจมีการร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน หรือหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้
การศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 
 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 ผูส้อนท่ีเป็นชาวไทย ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งมีความรู้ปริญญาตรีในสาขาวชิาท่ีสอน 
 2. ตอ้งมีความรู้ปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและมีประกาศนียบตัรท่ีแสดงถึงความรู้  ความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีสอน 
 3.  ต้องมี ความรู้ไม่ ต ่ ากว่ ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้  ความเ ช่ี ยวชาญ  
และมีประสบการณ์เคยประกอบอาชีพในสาขาวชิาท่ีสอนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 4. ส าหรับการสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต้องมีความรู้
พื้นฐานการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์ 
เคยประกอบอาชีพในสาขาวชิาท่ีสอนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
                  ผูส้อนชาวต่างประเทศ  ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ตอ้งมีความรู้ปริญญาตรีในสาขาวชิาท่ีสอน 
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 2. ตอ้งมีความรู้ปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและมีประกาศนียบตัรท่ีแสดงถึงความรู้ ความ
เช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีสอน 
 3. ส าหรับการสอนในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน ต้องมีประกาศนียบัตรในสาขาวิชา 
ท่ีสอนและมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์เคยประกอบอาชีพในสาขาวิชาท่ีสอนเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
 ดงันั้นในการจดัตั้งโรงเรียนดนตรีเอกชนจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของพ.ร.บ.โรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ถึงจะรับการอนุญาตขอจดทะเบียนส านกังานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ในการขอจดัตั้งโรงเรียนดนตรีเอกชนไดค้รบถว้นสมบูรณ์ และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นไป
อยา่งระดบัสากลมีการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 โรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานในประเทศไทยไดแ้ก่ “โรงเรียนดนตรีสยาม
กลการ”  โดยโรงเรียนดนตรีสยามกลการนั้นเกิดข้ึนจากความรักและแรงบลัดาลใจของดร.ถาวร  พร
ประภา ท่ีตอ้งการให้ประชาชนชาวไทย ไดศึ้กษาดนตรีโดยตอ้งการมุ่งเนน้ให้เด็กและเยาวชนมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคท์างดา้นดนตรี จึงเดินทางไปญ่ีปุ่นในปีพ.ศ.2508 และไดรั้บค าแนะน าจาก Mr.Gemichi 
Kawakami ประธานสถาบนัดนตรี YAMAHA MUSIC   FOUNDATION  และประธานบริษทั Nippon  
Gakki ผูผ้ลิตเคร่ืองดนตรียามาฮ่าท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก  โดยเสนอแนะให้เปิดชั้นเรียน Junior Music Course 
(J.M.C) ข้ึนเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐานทางดนตรีให้แก่เด็ก เม่ือกลบัมา
ประเทศไทย จึงไดต้ั้งปณิธานไวว้า่ “อยากท าให้เมืองไทยเป็นเมืองดนตรีหรือเวียนนาตะวนัออก” ซ่ึงเช่ือ
วา่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดไหน  ดนตรีก็มีบทบาทท่ีส าคญัต่อชีวิตทุกคนไม่ว่าจะเช้ือชาติใด ศาสนาใด 
หรือมีเพศ อายุท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ จึงไดเ้ร่ิมก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
พ.ศ.2509 ณ ชั้นท่ี 3 ของอาคารเลขท่ี  865 ถนนพระราม 1 ตรงขา้มสนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีคุณหญิงสุ
เนตร พงษโ์สภณ  และอาจารยแ์มนรัตน์ ศรีกรานนท ์เป็นผูร่้วมก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการในยุค
แรก 
 การก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการในคร้ังน้ีนอกจากตอ้งการปลูกฝังทกัษะความรู้
และความรู้ทางดา้นดนตรี และค่านิยมของดนตรีสมยัใหม่ในประเทศไทยให้พฒันากา้วหนา้ ให้ได้
มาตรฐานท่ีทดัเทียมกบัสากลแลว้ ยงัสนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนไดใ้ช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  
ดนตรีสามารถช่วยเพิ่มพูนทกัษะในการเรียนรู้ สร้างจินตนาการเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ท าให้
จิตใจอ่อนโยน พฒันาความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซ่ึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีการผลกัดนัท าให้ประสบความส าเร็จในชีวติ 
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 จากปณิธานท่ีดร.ภาวร พรประภาได้กล่าวไวท้  าให้โรงเรียนดนตรีสยามกลการเป็นท่ี
ยอมรับในเร่ืองมาตรฐานการสอนทัว่ไปในประเทศ ไดข้ยายโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายมากกวา่ 70 แห่ง
ทัว่ประเทศ โดยมีสถาบนัดนตรียามาฮ่ามีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล ควบคุม และบริหารหลกัสูตรการเรียน
การสอนเพื่อให้ไดม้าตรฐานการเรียนการสอนตามหลกัสูตรยามาฮ่า ประเทศญ่ีปุ่น กว่า 36 ปีของการ
ก่อตั้งโรงเรียนสยามกลการ ไดส่้งเสริมและมีส่วนร่วมในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจในประเทศ  มีการ
สร้างอาชีพให้แก่นกัดนตรี สร้างนกัดนตรีมืออาชีพและศิลปินเป็นจ านวนมาก และยงัพฒันาสังคมดว้ย
การส่งเสริมสร้างเยาวชน ให้มีพื้นฐานทางดา้นความรู้เก่ียวกบัดนตรีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล 
วารสารบริษทัสยามดนตรียามาฮ่า 50 ปี สยามรับใชส้ังคม (2545: 45-51)  
 นนัทิยา ตนัศรีเจริญ (2545: 28) ไดก้ล่าวไวใ้นบทความว่า “อยากให้เด็กฉลาดในวนัน้ี 
มาเร่ิมเรียนดนตรีกนัเถอะ” ในปัจจุบนัมีการส่งเสริมให้เด็กเรียนดนตรีกนัมากข้ึน เพราะการเรียน
ดนตรีมีส่วนในการช่วยฝึกเร่ืองสมองและสมาธิ ในการเรียนดนตรีเด็กได้เรียนรู้ท่ีจะซ้อมและ
บรรเลงอย่างเพลิดเพลิน ท าให้จิตใจซึมซับไปกับเสียงดนตรีอย่างมีความสุข ส่งผลให้คล่ืน
สมองอลัฟ่าท่ีมีความถ่ีต ่า แต่ทรงพลังมากกว่าคล่ืนสมองเบต้าซ่ึงเป็นภาวะของสมองในระดับ
จิตส านึกปกติ ซ่ึงมกัวุน่วายดว้ยความคิดส่วนใหญ่ไร้ระเบียบและการปรุงแต่ง ส่งผลให้คนเราเกิด
ความเครียด อารมณ์เสียง่าย และสมาธิสั้น ส่วนคล่ืนสมองอลัฟ่าเป็นภาวะจิตส านึกปกติสู่ภวงัคจิ์ต 
อนัเป็นภาวะท่ีคนเราผอ่นคลายเป็นสุข  การน าจิตใจจากภาวะจิตส านึกปกติสู่ภวงัคไ์ดเ้ป็นคร้ังคราว 
เช่น จากการเล่นดนตรี และฟังดนตรีไม่วา่เป็นการดนตรีประเภทไหนอยา่งด่ืมด ่าน้ี หากฝึกบ่อย ๆ 
เช่นเล่นดนตรีทุกวนั จะท าให้สมองเรียนรู้ท่ีจะผ่านไปสู่ภาวะท่ีเกิดคล่ืนอัลฟ่าได้ง่ายข้ึนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการพฒันาบุคลิกภาพและพฤติกรรมดา้น
บวกเด็ก จากค าพูดดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลต่อธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน เน่ืองจากมีการ
ส่งเสริมบุตรหลานใหเ้รียนดนตรีกนัอยา่งแพร่หลาย 
 จตุรงค ์ทองเช้ือ (2548: 14)ไดก้ล่าวไวว้า่แนวความคิดในการน าดนตรีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก เร่ิมข้ึนหลงัจากมีการคน้พบว่าการเล่น
ดนตรีนั้นไม่ไดใ้ช้สมองซีกขวาเพียงซีกเดียวดงัท่ีเขา้ใจกนัมาในอดีต แต่ตอ้งใช้สมองทั้งสองซีกไป
พร้อม ๆ กนัโดยใช้สมองซีกขวาในดา้นอารมณ์สุนทรียแ์ละความสามารถทางดา้นดนตรี  ประสานกบั
การใชส้มองซีกซ้ายในการอ่านโนต้เพลง ดงันั้นการท่ีเด็กเล่นดนตรีอยา่งมีความสุขและมีอารมณ์ไปกบั
เพลง สมองทั้ งสองซีกจะเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน ท าให้สมองปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการตอกย  ้าว่าดนตรีมีส่วนช่วยพฒันาเด็กไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจึงท าให้มีผูท่ี้
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สนใจธุรกิจทางดา้นการศึกษาท่ีช่วยพฒันาเด็ก เขา้มาประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการศึกษาทางดา้นดนตรี
และมีความตอ้งการจากผูรั้บบริการอยูต่ลอดเวลา 
 นนัทิยา ตนัศรีเจริญ ( 2545: 28 อา้งจาก Shinichi Suzuki, 1898 - 998) กล่าววา่ ความตั้งใจ
ในการสอนไวโอลินให้กบัเด็กเล็ก ๆว่าเขาไม่ไดต้อ้งการสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจ โดยเช่ือวา่หากเด็กไดฟั้งดนตรีตั้งแต่ลืมตาดูโลก และเรียนรู้ท่ีจะเล่นดนตรีดว้ยตนเอง จะช่วยให้
เด็กไดพ้ฒันาความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ มีวินยัในตนเอง มีความอดทน และมีจิตใจท่ีสดใสเบิกบาน 
โรงเรียนประถมชิลล์ ในเมืองชินชินนาติ รัฐโอไฮโอเป็นโรงเรียนหน่ึงท่ีน า Suzuki Method มาใชส้อน
ดนตรีให้กบัเด็กทุกคน ปรากฏวา่นกัเรียนเหล่าน้ีสามารถท าคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไดดี้ อีกทั้งมีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน มีวินยั และความรู้ท่ีจะแกปั้ญหาไดดี้ กล่าวได้ว่าดนตรีนั้นมีส่วน
ช่วยในการพฒันาเด็ก จึงท าให้มีผูท่ี้เล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกบัการศึกษาทางดา้นดนตรี กอรปกบัมี
ทุนทรัพยเ์ปิดธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน และไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูเ้ขา้รับบริการ 
 กล่าวสรุปไดว้า่การส่งเสริมให้เยาวชนไดเ้รียนดนตรีเป็นส่ิงท่ีดีและควรปลูกฝัง ดนตรี
สามารถพฒันาทางดา้นอารมณ์ การมีวินยั สร้างความอดทน และสร้างอิทธิพลให้เยาวชนมีสมาธิท่ี
สูงข้ึนต่อการเรียนวิชาอ่ืนได ้จึงท าให้การส่งเสริมการเรียนดนตรีในประเทศไทยไดรั้บการยอมรับ
ภายในประเทศ การด าเนินการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนสามารถสร้างรายได้ให้แก่เจา้ของธุรกิจ
และบุคลากรอาจารยท์างดา้นดนตรี ดงันั้นธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนจึงเป็นธุรกิจการศึกษาเอกชน
ท่ีสามารถพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตต่อไปไดใ้นประเทศไทย 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎกีารบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 การบริหารจดัการมนุษยมี์มานานหลายทศวรรษ และมีช่ือเรียกต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนไปบา้ง 
ก็เรียกการบริหารบุคคลท่ีมองทรัพยากรมนุษยใ์นแง่ลบ วา่เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในองคก์าร 
จนกาลเวลาเปล่ียนไปท าให้กลายมาเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปราชญา กลา้ผจญั และพอตา 
บุตรสุทธิวงศ ์(2550: 26-27)  จุดเร่ิมตน้ของการขยายกรอบแนวคิดดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
เ ร่ิม ข้ึนเ ม่ือปี  ค.ศ.1989 ได้มีการเปล่ียนแปลงกรอบแนวคิดให้กว้าง ข้ึนโดยสมาคมเพื่ อ 
การบริหารงานบุคคลแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Personnal Administration:ASPA ) 
ไดล้งมติให้เปล่ียนช่ือจากเดิมมาเป็น สมาคมเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Society for Human 
Resource Management:SHRM)  ท าให้มีการใช้ค  าว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management:HRM) กนัอยา่งแพร่หลายในวงการบริหาร  โดยเน้นกรอบแนวคิดใหม่ว่า 
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บุคลากรคือทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดขององคก์าร เป็นทรัพยสิ์นขององคก์าร (Organization Assets) 
ท่ีสามารถสร้างผลประโยชน์อยา่งสูงใหแ้ก่องคก์าร 
 ในปัจจุบนัน้ีการบริหารจดัการองคก์ารและการบริหารบุคคลในรูปแบบโรงเรียนดนตรี
เอกชนประกอบดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แผนผงัโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ผูท่ี้มีอ านาจในการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนได้
เทียบเท่ากบัเจา้ของโรงเรียนมีอ านาจในการสั่งการและบริหารบุคลากรในแต่ละฝ่าย ในส่วนของ
บุคลากรอาจารยจ์ะอยู่ในงานดา้นการบริหารบุคลากรดงัแผนผงัโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชน
ขา้งตน้ ถือเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียนดนตรีเอกชนได้สอดคล้องกบั
แนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม. (2552:1) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource 
Management:HRM) เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในองค์การ 
ดงันั้นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์จึงเป็นเสมือนการลงทุนท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงขององคก์าร ท่ี
มีผลต่อความส าเร็จของมนุษย์ ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้องค์การส าเร็จนั้ น ส่วนหน่ึงต้องมา 
จากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่จริงเช่น อาคาร เงินทุน ลิขสิทธ์ิ และอีกส่วนหน่ึงมาจากบุคลากรขององค์การ
หรือทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารเป็นทรัพยท่ี์มีความส าคญัและให้ความส าคญัในคุณค่าของบุคลากร
ในองค์การ ทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นเหตุผลหลกัท่ีสามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การ
ตอ้งการได ้ 

โรงเรียนดนตรีเอกชน 

 

ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการ 

งานดา้นวิชาการ งานดา้นบริหาร
บุคลากร 

งานดา้นอาคาร
สถานท่ี 

งานดา้นกิจกรรม
ของนกัเรียน 

งานดา้นธุรการ
และการ
ให้บริการ 
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 การให้ค  านิยามการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์นกัวิชาการไดใ้ห้นิยามวา่ ปราชญา กลา้
ผจญั และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ (2550: 27) ไดก้ล่าวว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์คือ กระบวนการตดัสินใจและการปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบัในหน่วยงาน 
เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้สามารถสร้างความส าเร็จ
ให้แก่องคก์าร โดยมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัไดแ้ก่ การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การวิ เคราะห์งาน การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงสวัสดิการ 
และผลประโยชน์เก้ือกลูทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยัเป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั 
สุนนัทา เลาหนนัทน์ (2542, อา้งถึงใน พิมลพรรณ  เช้ือบางแกว้, 2551: 5) ไดใ้ห้นิยามการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ว่า  เป็นกระบวนการตดัสินใจและปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบั 
ในองค์การ เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ท่ีจะ
ส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร กระบวนการต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งทรัพยากรมนุษย ์
 ในส่วนพิมลพรรณ  เช้ือบางแกว้ (2551: 37) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบับุคลากรขององคก์าร ประกอบดว้ย 4ดา้นหลกั คือ การ
จดัหา การพฒันา การใช้ประโยชน์ และการเก็บรักษาบุคลากร เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์
สูงสุดจากคุณค่าของบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร ขณะเดียวกนับุคลากรก็มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานและมีความเจริญกา้วหนา้ตามความมุ่งหวงัของแต่ละบุคคล 
 ในการบริหารงานในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีการสร้างความดึงดูดใจในการปฏิบติังาน
ของอาจารยด์นตรีต่างกนั ตวัอยา่งเช่น มีเคร่ืองด่ืมอาหารวา่งหรืออาหารกลางวนัให้แก่อาจารย ์มีการ
จดัความพร้อมทางดา้นสถานท่ีส าหรับอาจารยใ์ช้ในการจดักิจกรรม มีการจดักิจกรรมสันทนาการ
นอกสถานท่ี โครงการจดัอบรมพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนส าหรับอาจารยภ์ายในโรงเรียน 
มีการจดัโครงการดูงานนอกสถานท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่านั้นจะเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ซ่ึงสอดคล้องกบั Donlad F. Harway (1996) ท่ีกล่าววา่ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์คือ การบริหารจดัการกิจกรรมในการดึงดูด พฒันา จูงใจ และเก็บรักษาบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพในการปฏิบัติงานสูงไวก้ับองค์การ เพื่อให้องค์การก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศ โดย 
การบูรณาการหรือประสานความตอ้งการของแต่ละบุคคลในด้านความเจริญก้าวหน้าและพฒันา
ไปสู่เป้าหมายขององคก์าร 
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งสวสัดิการ และส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

 จากการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานจะท าให้ไดรั้บประโยชน์จากบุคลากรอาจารย์
เป็นส าคัญคือการรักษาองค์การให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ สร้างผลประกอบการ 
ในธุรกิจโรงเรียนดนตรีไดดี้  โดย R. Wayne Mondy และ Robert M. Noe (1990) อธิบายวา่ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรมนุษยท่ี์องค์การมีอยู่เพื่อให้
องคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกบั Michael Harris.(1996) ได้
อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง โครงการ นโยบาย และวิธีการในทางปฏิบติัเพื่อ
บริหารจดัการเก่ียวกบัก าลงัคนขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร 
 จึงสรุปไดว้า่การบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ กระบวนการในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคลากร เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรขององค์การ
หรือทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารยงัเป็นทรัพยท่ี์มีความส าคญัและให้ความส าคญัในคุณค่าส่งผลให้
สามารถสร้างความส าเร็จให้แก่องค์การ และส่งผลให้เกิดความส าเร็จให้แก่องค์การ โดยมี
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
 2.1 ความหมายองคก์าร 
  องค์การ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีการรวมตัวกันโดยมีว ัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างร่วมกันซ่ึงมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทั้ งองค์การ 
ในภาครัฐและเอกชน จากการศึกษาไดพ้บวา่มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
  Stephen P. Robbins (1990) ให้ความหมายขององค์การว่าหมายถึง การ
ประสานงานระหวา่งส่วนต่างๆของสังคม ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กนัและมีอาณาเขตท่ีแน่นอน และ
ความสัมพนัธ์เหล่าน้ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 
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  Webster’s Dictionary (1983) ในพจนานุกรมเมอร์เรียมเวบส์เตอร์ ให้นิยามของค า
วา่ Organization วา่หมายถึงการกระท า หรือกระบวนการในการจดัตั้ง หรือให้ไดรั้บการจดัตั้ง โดย
เกิดการรวมตวักันรวบรวมความพยายามเพื่อหน้าท่ีต่าง ๆ อย่างเป็นเอกภาพ มีโครงเสร้างการ
บริหารจดัการ มีการวางแผนการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุส่ิงท่ีต้องการ เป็น
กระบวนการท่ีเป็นระบบของการจดัระเบียบกิจกรรม ภาระหนา้ท่ี บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นก่อรูปร่างมาเป็นโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบ ซ่ึงในภาษาไทยเราได้ใช้ค  าว่า 
“องคก์าร” 
  Lyndall Urwick อา้งใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ และอิสระ สุวรรณบล (2514) ให้ค  า
นิยามองคก์ารวา่หมายถึง การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ในขณะเดียวกนั
ก็จดัแบ่งกิจกรรมเหล่าน้ีออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อมอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบน าไปปฏิบติั 
  Chandle และ Plano (1982) ไดใ้ห้ค  านิยามขององค์การหมายถึง กลุ่มบุคคลท่ี
แสวงหาเป้าหมายตนเองโดยใช้ประโยชน์จากการไดม้าร่วมกนัจดัตั้ง และออกแบบโครงสร้างการ
ปฏิบติังานเพื่ออ านวยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคข์องตนเองและของกลุ่ม 
  Chester I. Barnard (อา้งถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ และอิสระ สุวรรณบล, 2514) ให้
ความหมายองคก์ารวา่ องคก์ารเป็นกระบวนการในการประสานงานและปฏิบติังานร่วมกนัของคน
ตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
  จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ องคก์ารจะหมายถึงการรวมตวัของคนตั้งแต่สอง
คนข้ึนไป ท่ีมีการรวมตวัเพื่อท ากิจกรรมอยา่งใดอย่างหน่ึงให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงกิจกรรมท่ี
ร่วมกนัลงมือนั้นถา้ลงมือท าคนเดียวจะไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได ้
 2.2 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์าร 
  ความหมายของความภักดีต่อองค์การ 
  ความภกัดี (Loyalty) ถือเป็นความผูกพนัท่ีมีต่อองค์การ โดยมีความส่ือสัตย ์
ความรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในองค์การ สามารถรับค าสั่งและปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งเตม็ใจ และกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยไม่สร้างเง่ือนไข
แก่องคก์าร มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
  จิตตานนัท์ สุขสวสัด์ิ (2556: 28)ไดใ้ห้ความหมายความภกัดีต่อองคก์ารว่า ปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้งสร้างข้ึนเพื่อก่อให้เกิดความยึดถือ ซ่ือสัตย ์ภาคภูมิใจอยา่งมัน่คงต่อองคก์าร และมี
เจตคติทางบวกต่อองค์การ เป็นความรู้สึกและการแสดงออกของพนกังานซ่ึงเคารพต่อองค์การมี
ความเต็มใจปฏิบติังานและอุทิศตนต่อองค์การ มีความผูกพนั มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความ
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ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลี (Lee, 1967, อา้งถึงใน พชัรินทร์ รอดพยนัตร์, 
2545: 18) ท่ีกล่าววา่ ความภกัดี หมายถึง การเช่ือฟังการแสดงความรัก ความภกัดีดว้ยความเคารพ 
การซ่ือสัตย ์การท าตามหนา้ท่ีและใหก้ารสนบัสนุน  
  ขะธิณยา หลา้สุวงษ ์(2545: 20) ไดใ้ห้ความหมายของความภกัดีต่อองคก์ารไวว้า่ 
บุคคลมีความเตม็ใจและอุทิศตวัอยา่งมากต่อองคก์าร มีความผกูพนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีความ
ตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ภาคภูมิใจ และสนบัสนุนองคก์าร ต่อสู้ปกป้อง
องคก์ารจากผูท่ี้ต่อตา้นตระหนกัถึงดา้นดีขององคก์าร ละเวน้การกล่าวร้ายแก่องคก์าร มีความเช่ือถือ
ไวว้างใจและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองคก์าร มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามผูน้ า หรือตามแนวทางของ
องค์การอย่างซ่ือสัตย์ ปรารถนาและมีความตั้ งใจท่ีจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไป ถึงแม้มี
ทางเลือกอ่ืนท่ีดึงดูดใจกว่า ก็ไม่ลาออกจากงานซ่ึงแสดงถึงความรู้สึกท่ีมีความสัมพนัธ์อย่าง 
แน่นแฟ้นของบุคคลกบัองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Hirschman (1970: 179) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ 
ความภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty in Organization) คือความภาคภูมิใจท่ีตอ้งการท่ีจะอยูก่บัองคก์ารนั้น
ต่อไปและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือองค์การอย่างเต็มท่ี ถึงแมว้่าจะมีความขดัแยง้กบัสมาชิกภายใน
องคก์าร ก็พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามผูน้ าและแนวทางอยา่งซ่ือสัตย ์
  บุญยาณี จนัทร์เจริญสุข (2538: 14) ไดส้รุปความหมายของความภกัดีต่อองคก์าร
ว่า เป็นทศันคติหรือ ความรู้สึกของบุคคลต่อองค์การในลักษณะท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์ 
และค่านิยมขององค์การ เป็นความเต็มใจท่ีบุคคลจะทุ่มเทกายและความผูกพนั ต่อสังคมท่ีเขาเป็น
สมาชิกอยู ่
  จากความหมายต่าง ๆ ท่ีนกัวิชาการได้นิยามไวข้า้งตน้ ความภกัดีต่อองค์การถือ
เป็นความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์าร โดยมีความส่ือสัตย ์ความรู้สึกภาคภูมิใจอยา่งมัน่คงต่อองคก์าร และ
มีความตอ้งการไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร มีความเช่ือถือไวว้างใจต่อองคก์ารจนถึงผูน้ า และพร้อม
ท่ีจะช่วยเหลือองคก์ารอยา่งเตม็ใจพร้อมทุ่มเทกาย มีความผกูพนัและมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานอยู่
ในองค์การต่อไป ถึงแม้จะมีทางเลือกอ่ืนหรือข้อเสนออ่ืนท่ีดึงดูดใจมากกว่า ก็ไม่ลาออกจาก
องคก์ารท่ีปฏิบติัอยู ่ซ่ึงแสดงถึงความรู้สึกท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งแน่นแฟ้นและลึกซ้ึงของบุคคลกบั
องคก์ารจึงเรียกไดว้า่เป็นความภกัดีต่อองคก์าร 
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  แนวคิดเกีย่วกบัความภักดีต่อองค์การ 
  มีนกัวชิาการไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์ารไว ้ดงัน้ี 
  แอดเลอร์ แอนด์ แอดเลอร์ (Adler and Adler, 1998: 401-407) ได้กล่าวไวว้่า
องค์ประกอบท่ีสามารถช่วยพัฒนาสมาชิกภายในองค์การให้เกิดความภักดีต่อองค์การ มี  5 
องคป์ระกอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1. การมีอ านาจเหนือผูอ่ื้น (Domination) คือ การท่ีบุคลากรภายในองคก์ารท างาน
ภายใตก้ารบริหารของผูน้ าท่ีเขม้แข็ง และสามารถจดัการเร่ืองกิจกรรมส่วนตวัและเร่ืองงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ผูน้ ายอมรับและรู้สถานะของผูอ้ยู่ใตผู้บ้งัคบับญัชา ละเวน้เร่ืองเฉพาะส่วนบุคคล 
เพื่อใหต้นเองสามารถปฏิบติังานในสถานะผูน้ าภายในองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2. การแสดงเอกลกัษณ์ (Identification) คือการท่ีสมาชิกในองค์การมีเอกลกัษณ์
ของตนเอง สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีต่อผูร่้วมงานและเป็นแรงกระตุ้นซ่ึงกันและกัน ท าให้
บรรยากาศภายในองคก์ารเป็นกนัเอง ท าใหเ้กิดความซ่ือสัตยแ์ละอุทิศตนเพื่อองคก์าร 
  3. ความผูกพนั (Commitment) คือ การเห็นความส าคญัของการลงทุนจากการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจและกระตุ้นให้เกิดความภกัดี ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
ขององคก์าร 
  4. การบูรณการ (Integration) คือ การท่ีบุคลากรภายในองค์การมีความรู้สึกเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีสัมพนัธภาพ มีความรู้สึกเหมือนเป็นเจา้ขององค์การ และมีความสามคัคี
ภายในหมู่คณะตลอดจนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดปัญหาหรือความขดัแยง้จากภายนอก
บุคลากรภายในจะช่วยกนัต่อตา้นและแกปั้ญหา 
  5. การก าหนดเป้าหมาย (Goal alignment) คือ การท่ีบุคลากรภายในองค์การ
ยอมรับและรับรู้เป้าหมายขององค์การ มีความภาคภูมิใจ พึงพอใจในการปฏิบติังาน ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจใหก้บัองคก์ารอยา่งเตม็ท่ีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์าร 
  วทินีย ์แอนด ์คูเปอร์ (Whitney and Cooper, 1992, อา้งถึงใน จิตตานนัท ์สุขสวสัด์ิ, 
2545: 30) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความภกัดีต่อองคก์าร เป็นไดท้ั้งทศันคติและพฤติกรรม โดยทศันคติความ
ภกัดีต่อองค์การนั้นเป็นองค์ประกอบหน่ึงของความผูกพนัต่อองค์การ แต่ดา้นพฤติกรรมเป็นการ
แสดงความภกัดีต่อองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 
  1. มีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา (Active elements) เป็นการกระท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อ 
ช่วยเหลือและสนบัสนุนภายในองค์การ บุคลากรมีการเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อขอให้ปรับปรุงให้
องคก์ารดีข้ึน  
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  2. การอยูน่ิ่งเฉย (Passive elements) เป็นการปฏิบติังานภายในองคก์ารอยา่งสงบ 
เม่ือมีปัญหาบุคลากรจะอยู่ภายในองค์การอย่างอดทน และปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของผูน้ าในการ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา 
  ฟูลาการ์ แอนด์ บาร่ิง (Fullager and Barling, 1989: 215-217) ไดใ้ห้แนวคิดความ
ภกัดีต่อองคก์ารวา่ บุคคลท่ีมีความภกัดีต่อองคก์ารมี 3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  1. มีทศันคติในแง่บวกต่อเป้าหมายขององคก์าร  
  2. มีความภาคภูมิใจในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์าร 
  3. มีความปรารถนาท่ีจะอยูห่รือเป็นสมาชิกในองคก์ารใหไ้ดน้านท่ีสุด 
  เมเยอร์ (Meyer) อา้งถึงใน ขนิษฐา น่ิมแกว้. (2554: 18-19) กล่าวไวว้า่ ความผกูพนั
ภกัดีต่อองคก์ารมีหลายมิติหรือหลายแง่มุม ไม่ไดเ้พียงมุมเดียว จึงประกอบดว้ย 
  1. ความผูกพนัเชิงต่อเน่ือง หมายถึง การท่ีบุคลากรมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติังานใน
องค์การอย่างต่อเน่ืองมองความผูกพนั ในรูปของพฤติกรรมท่ีบุคลากรปฏิบติัต่อองค์การ มีความ
สม ่าเสมอในการปฏิบติังาน ไม่เปล่ียนแปลงโยกยา้ยท่ีปฏิบติังาน เกิดจากการท่ีบุคลากรนั้นพิจารณา
อย่างถ่ีถ้วนถึงผลดีผลเสียของการละทิ้งการเป็นสมาชิกองค์การ การท่ีบุคลากรเป็นสมาชิกของ
องค์การยิ่งนานเท่าไร  เท่ากบั บุคลากรนั้นลงทุนกบัองคก์ารมากข้ึน ความยึดมัน่ผกูพนัจะเพิ่มข้ึน
ตามระยะเวลาในการลงทุนกบัองค์การ ซ่ึงหากบุคลากรรับรู้ว่าตนเองยงัไดก้ าไร และส่ิงท่ีไดรั้บ
ตอบแทนจากองคก์ารมีความคุม้ค่าก็ยงัคงอยูก่บัองคก์าร แต่ถา้รู้สึกวา่ตนเองตอ้งลงทุนไปมากกว่า
แต่ไม่คุม้ค่าก็จะตดัสินใจ  ออกจากองคก์าร 
  2. ความผูกพนัเชิงค่านิยม หมายถึง ความผูกพนัท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยมวฒันธรรม 
หรือบรรทดัฐานของสังคมเป็นความผกูพนัท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบแทนในส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บจากองค์การ
แสดงออกในรูปแบบความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์าร 
  ในความคิดเห็นของผูว้ิจยัของความหมายของความผูกพนัต่อองค์การ  เห็นว่า  
Meyer ไดใ้หค้  านิยามท่ียอมรับกนัไดท้ัว่ไป เน่ืองจากมีความหมายท่ีครอบคลุมและลึกซ้ึง เพราะการ
จะเกิดความจงรักภกัดีได้นั้น ต้องเกิดจากความผูกพนัต่อองค์การท่ีบุคคลได้ปฏิบติังานภายใน
องคก์าร 
 2.3 ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมทางดา้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่บุคลากร 
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนโดยเฉพาะทางดา้นบุคลากรอาจารย ์ไดมี้ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบั
แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของบุคลากรอาจารย์ 5 ขอ้คือ  
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1.อาจารยมี์ความตอ้งการทางดา้นกายภาพท่ีตอ้งมีเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร น ้ าด่ืม เป็นตน้ 2. ดา้น
ความปลอดภยัอาจารยมี์ความตอ้งการความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน มีการส่งนกัเรียนให้อาจารยเ์พื่อ
สร้างรายได้ ได้ตลอดเวลา มีการท าประกันสังคมเพื่อ เ ป็นหลักประกันในสุขภาพเ ร่ือง 
การรักษาพยาบาล  3. ดา้นสังคมอาจารยต์อ้งการเป็นท่ียอมรับในสังคมเช่นกนัและตอ้งการไดรั้บ
ความเคารพนบัถือในหมู่คณะ 4. อาจารยมี์ความตอ้งการทางดา้นการยกยอ่งในสังคมท่ีสูงข้ึนจากขั้น
พื้นฐานทางด้านสังคม เพื่อให้ได้มาซ่ึงช่ือเสียงเกียรติยศ เงินทอง ความหรูหราสะดวกสบาย  
5. ทางด้านความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต อาจารย์ก็เป็นอาชีพหน่ึงมีการให ้
ความยอมรับและให้เกียรติจากสังคมทัว่ไป แต่ยงัตอ้งการให้มีการยกยอ่งเป็นพิเศษและไดรั้บสิทธิ
พิเศษจากสังคมเป็นตน้ ซ่ึงไดต้รงกบัแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลว ์โดยมีการแบ่งความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานออกเป็น 5 ระดบั Maslow (1973: 370-396, อา้งถึงใน พงศพ์นัธ์ุ ศิริสวสัด์ิ, 2556: 21)  ได้
แบ่งความต้องการพื้นฐานออกเป็น 5 ประเภท คือ ความต้องการทางกายภาพ  (Physiological       
หรือ Physical Needs) ความตอ้งการ ความมัน่คง ปลอดภยัหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) ความ
ตอ้งการความรัก และเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Social Needs) ความตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเอง     
มีค่า (Esteem Needs) และความตอ้งการรู้จกัตนเองอยา่งแทจ้ริงและพฒันาตนเต็มท่ีตามศกัยภาพ
ของตน (Self-Actualization Needs) มาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการจากต ่าไปสูง เร่ิมจากความ
ตอ้งการทางกายภาพ จะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจ จึงจะมี 
ความตอ้งการขั้นสูงต่อไป ไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 88-89) 
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory of motivation) ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์ไดมี้ขอ้
สมมติขั้นพื้นฐานดงัน้ี 1. มนุษยมี์ความตอ้งการหลายประการและเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด 
2. ความตอ้งการจะมีความส าคญัแตกต่างกนั มนุษยจึ์งสามารถจดัล าดบัความส าคญัของความ
ตอ้งการได ้(Hierarchy of  Needs) 3. บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดหรือส าคญั
มากกวา่ก่อน 4. เม่ือบุคคลไดส่ิ้งท่ีตอ้งการบ าบดัความตอ้งการของตนแลว้ความจ าเป็นในส่ิงนั้นจะ
หมดไป 5. บุคคลจะเร่ิมสนใจในความตอ้งการส าคญัอยา่งอ่ืนต่อไป  
  ตามทฤษฎีของมาสโลว ์ไดจ้ดัประเภทความตอ้งการตามความส าคญัออกเป็น 5 
ระดบัจากต ่าไปสูง ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 5 ทฤษฎีความตอ้งการมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) 
ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด (กรุงเทพฯ:  ธีระ
ฟิลม์ และไซเทก็ซ์, 2541), 88. 
 

  2.3.1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน
เพื่อความอยูร่อดของมนุษย ์หรือเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อท่ีใชใ้นการด ารงชีพเช่น อาหาร อากาศ น ้ าด่ืม ยา
รักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ความตอ้งการการยกยอ่ง และการสืบพนัธ์ุความตอ้งการทางเพศ  
  2.3.2 ความต้องการด้านความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการท่ี
เหนือกวา่ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด ซ่ึงมนุษยต์อ้งการเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น 
ตอ้งการความมัน่คงในการปฏิบติังาน ความตอ้งการได้รับความปกป้องคุม้ครอง ความตอ้งการ 
ความปลอดภยัจากอนัตรายต่าง ๆ เช่น ประกนัภยั ประกนัสุขภาพ ทรัพยากรหรือกองทุนส ารองเพื่อ
การเล้ียงชีพเป็นตน้ 

ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการการยอมรับในสงัคม  
(Social Needs) 

ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 
(Safety Needs) 

ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ  
(Esteem Needs) 

ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จในชีวติ 
(Self-Actualization Needs) 

ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ 
(Physiological Needs) 
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  2.3.3  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความรักและ 
การยอมรับ (Love and Belongingness Need) ในสังคมเช่น ความตอ้งการในแง่ของการให้และ 
การไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความตอ้งการให้ไดรั้บการยอมรับ 
ใหค้วามนบัถือ (Recognition) เป็นตน้  
  2.3.4  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการการยกยอ่ง
ส่วนตวั (Self-esteem) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเป็นความพยายามท่ีจะให้มี
ความสัมพนัธ์ระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เช่น ความตอ้งการให้ได้รับการเคารพนับถือ ความส าเร็จ 
ความรู้ เกียรติยศศกัด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม สินคา้ท่ีสนอง
ความตอ้งการในดา้นน้ีไดแ้ก่ บา้นหรูหรา รถยนตร์าคาแพง และเป็นท่ีบอกต่อในแง่บวก เป็นตน้ 
  2.3.5  ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization Needs) 
เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ีจะไดรั้บ
การยกยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ บางทีอาจจะถึงขั้นไดรั้บสิทธิพิเศษจากสังคม เช่น ความตอ้งการท่ีเกิด
จากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอย่างได้ส าเร็จ นักร้องหรือนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ สินคา้ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการในขอ้น้ี ไดแ้ก่ ล็อตเตอร่ี ศลัยกรรมตกแต่ง เคร่ืองส าอาง ปริญญา
บตัร ฯลฯ  
  จากท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้มีความเห็นว่า นกัการตลาดจะตอ้งพยายามศึกษาถึง
ความต้องการในแต่ละขั้นตอนของมนุษย์ รวมถึงบริษทัท่ีผลิตสินคา้และบริการต่อพิจารณาว่า
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัสามารถสนองความตอ้งการของมนุษย ์ แลว้ใชเ้คร่ืองมือการตลาดต่าง ๆ เพื่อ
จูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑข์องบริษทั  
 2.4 ทฤษฎีกรอบแนวคิด McKinsey’s 7s Framework   
  กรอบแนวคิด 7s เป็นกรอบแนวคิดวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์การพิจารณา
จากตวัแบบ 7 ปัจจยั ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกและเรียกวา่ กรอบแนวคิด 7s ของ McKinsey มี S ทั้ง 7 ตวั 
แนวความคิดนั้นแบ่งองคก์ารออกเป็นระบบยอ่ย ๆ ดงัน้ีคือ พิมล เอ่ียมผา (2554: 22-24) 
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ภาพท่ี 6 ทฤษฎีกรอบแนวคิด McKinsey’s 7s Framework   
ท่ีมา:  พิมล เอ่ียมผา, “การศึกษาโครงสร้างองคก์าร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบริษทั NG จ ากดั” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2554), 22. 
 

 2.4.1  โครงสร้างองคก์าร (Structure)   
  คือ โครงสร้างท่ีไดต้ั้งข้ึนตามกระบวนการ หรือหนา้ท่ีของงานโดยมีการรับ
บุคลากรให้เขา้มาปฏิบติังานร่วมกนัในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว ้หรือหมายถึง  
การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากองคก์าร
ในปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ การจดัองคก์ารท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน ลด
ความซ ้ าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ  
ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

Strategyกล
ยุทธ์ 

Staff
บุคลากร 

Shared Values 
ค่านิยมร่วม 

Skills 
ทักษะ 

Systems
ระบบ 

Style
รูปแบบ 

Structure
โครงสร้าง 
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 การวางโครงสร้างองค์การ  เป็นรูปแบบวิถีทางท่ีองค์การถูกวาง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในรูปแบบผงัองค์การ  มีขนาดการ
ควบคุม การรวมอ านาจ หรือการกระจายอ านาจของผูบ้ริหาร 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและบทความวิชาการพบว่า โครงสร้างของ
โรงเรียนดนตรีเอกชน มีผูบ้ริหารหรือเจา้ของธุรกิจโรงเรียนดนตรีเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในการสั่งการ
โดยไดแ้บ่งฝ่ายการบริหารดา้นต่าง ๆ ออกเป็น 5 ดา้นหลกัคือ 1. ดา้นบริหารงานดา้นวิชาการ 2. ดา้น
บริหารงานดา้นบริหารบุคลากร 3. ดา้นบริหารงานดา้นอาคารสถานท่ี 4. ดา้นบริหารงานดา้นกิจกรรม
ของนกัเรียน 5. ดา้นบริหารงานดา้นธุรการและการให้บริการ โดยมีแผนผงัโครงสร้างของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนดงัน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 7 แผนผงัโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

  การจดัล าดบัของโครงสร้างโรงเรียนมีความส าคญัในการบริหารงาน และ 
การปฏิบติังานภายในโรงเรียนดนตรีเป็นอยา่งมาก เพราะบุคลากรทางดา้นต่าง ๆ จะสามารถเขา้ใจ
ขอบเขตในการปฏิบติังานรวมถึงการติดต่อส่ือสารภายในสายงานทางดา้นนั้น ๆ  
 2.4.2  ระบบ (System)  
  ในการปฏิบติังานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้
นอกจากการจดัโครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธ์ท่ีดีแลว้ การจดัระบบการปฏิบติังาน (Working 
System) ก็มีความส าคญัยิ่ง อาทิ ระบบบญัชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพสัดุ 

โรงเรียนดนตรีเอกชน 

 

ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการ 

งานดา้นวิชาการ งานดา้นบริหาร
บุคลากร 

งานดา้นอาคาร
สถานท่ี 

งานดา้นกิจกรรม
ของนกัเรียน 

งานดา้นธุรการ
และการ
ให้บริการ 



27 
 

 
 

(Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการ
ติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) 
  ในองค์การระบบคือ  การวางกระบวนการท่ีบุคลากรร่วมกนัรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานภายในองค์การ มีล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าท่ี จะมีระบบท่ีต่อเน่ือง
สอดคลอ้งประสานกนัในทุกระดบั  
  ระบบภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีการจดัระบบโรงเรียนดนตรีเอกชน 
โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีการปฏิบติังานดงัน้ี ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีบริหารงานภายในโรงเรียนโดยจะเป็น
ผูมี้อ  านาจสั่งการไปยงัฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนดนตรี บุคลากรอาจารยมี์หนา้ท่ีสอนนกัเรียนโดยไดรั้บ
การมอบหมายจากทางผูบ้ริหาร  และธุรการมีหนา้ท่ีทางธุรกรรมการเงินและให้บริการแก่ผูป้กครอง
และบุคลากรอาจารยภ์ายในโรงเรียน ในสุดทา้ยแม่บา้นมีหน้าท่ีดูแลสถานท่ีเพื่อรักษาภาพลกัษณ์
เก่ียวกบัทางอาคารสถานท่ีและอ านวยความสะดวกในโรงเรียนอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ทั้งน้ีระบบ
มีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัขนาดของโรงเรียนวา่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ หรือข้ึนอยูก่บั
หลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเปิดใหบ้ริการ 
 2.4.3 กลยทุธ์ (Strategy)   
  การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารตอบ
ค าถามท่ีส าคญั อาทิ องคก์ารอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องค์การมีเป้าหมายอยู่ท่ีไหน พนัธะกิจของเราคือ
อะไร พนัธะกิจของเราควรจะเป็นอะไร  และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การ ก าหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขันข้ึนมาได้และเป็นแนวทางท่ีบุคคลภายในองค์การรู้ว่าจะใช้ความพยายามไป 
ในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
  กลยทุธ์ในการบริหารงานภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนนั้นก็เป็นส่วนส าคญั
ท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษา และสร้างความภกัดีให้แก่บุคลากรอาจารยใ์นองค์การอาทิเช่น การจดั
อบรมสัมมนาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนให้แก่อาจารยด์นตรี มีการสร้างแรงจูงใจโดยมีการ
จดักิจกรรมสันทนาการนอกสถานท่ีเป็นประจ าทุกปีซ่ึงถือวา่เป็นการเปล่ียนบรรยากาศหลงัจากท่ี
ปฏิบติังานตลอดทั้งปี มีการท าประกนัสุขภาพให้แก่บุคลากรอาจารยภ์ายในโรงเรียนดนตรีเอกชน
เพราะเร่ืองสุขภาพเป็นเร่ืองส าคญัในการปฏิบติังาน ถา้หากบุคลากรอาจารยมี์ปัญหาเร่ืองสุขภาพท า
ให้ส่งผลไปถึงการมาปฏิบติัเป็นประจ าต่อเน่ือง ไม่ลาสอนหรือขาดสอนโดยไม่ไดท้  าการชดเชย
ให้แก่นกัเรียน จะท าให้โรงเรียนดนตรีเอกชนขาดรายไดใ้นส่วนน้ี ดงันั้นการสร้างกลยุทธ์เพื่อการ
จูงใจและสร้างความภกัดีถือเป็นส่วนส าคญัในการบริหารงานดา้นบุคลาอาจารยเ์ป็นอยา่งยิง่  
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  ดงันั้นกลยุทธ์ ถือได้ว่าเป็นการวางระบบวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคงศกัยภาพในการปฏิบติังานและสร้างความสามารถทางการ
แข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง และเพื่อตอบสนองของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 
 2.4.4  รูปแบบการปฏิบติังาน (Style) 
   แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร พบวา่ ความเป็นผูน้ าขององคก์ารจะมีบทบาทท่ี
ส าคญัต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้าง
วฒันธรรมองคก์ารดว้ยการเช่ือมโยงระหวา่งความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเ้กิดข้ึน 
   ประสิทธ์ิศุภการ พี่งบุญ ณ อยุธยา (2557: 242) ไดก้ล่าววา่ อาจารยผ์ูส้อน
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มบุคลากรภายในธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน ผูบ้ริหารต้องมีการคดัเลือก
ตรวจสอบสภาพจิตใจเพื่อให้พร้อมกับการท างานด้วยตนเอง ดังนั้นรูปแบบการปฏิบติังานใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน ส่วนใหญ่จะมีการรับฟังจากปัญหาและความตอ้งการของบุคลากรดา้นต่าง ๆ 
โดยผูบ้ริหารจะเป็นคนรับฟังปัญหาทางดา้นต่าง ๆ เองโดยสามารถให้บุคลากรเขา้ถึงผูบ้ริหารได้
โดยตรง และมีจรรยาบรรณมีการบริหารท่ีดีไม่เอาเปรียบบุคลากรในองค์การ มีการยืดหยุ่น ผ่อน
ปรนให้แก่บุคลากรท่ีมีปัญหาและจะให้โอกาส มีการจดัรูปแบบในการปฏิบติังานท าให้บุคลากร
อาจารยมี์ความรู้สึกไม่อึดอดัในการปฏิบติังาน ส่งผลให้เกิดการรักในการปฏิบติังานท่ีมีต่อโรงเรียน
ดนตรี 
  2.4.5  ทกัษะ (Skill) 
  ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลในองคก์ารสามารถแยกทกัษะ
ออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทกัษะท่ีจะท าให้บุคลากร
สามารถปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีได ้ตามหนา้ท่ี และลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบเช่น ดา้นการเงิน 
ดา้นบุคคล ซ่ึงคงตอ้งอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรั้บการอบรมเพิ่มเติม ส่วนทกัษะ ความถนดั
หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) อาจเป็นความสามารถท่ีท าให้พนกังาน
ท่านนั้น โดดเด่นกวา่คนอ่ืน ส่งผลใหมี้ผลงานท่ีดีกวา่และเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานไดร้วดเร็ว 
ซ่ึงองคก์ารคงตอ้งมุ่งเนน้ความสามารถทั้ง 2 ดา้นควบคู่กนัไป 
  โรงเรียนดนตรีต้องมีการจัดการในการแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอาจารย ์ท่ีเขา้มาปฏิบติังานในโรงเรียนดนตรี โดยตอ้งดูจากความถนดัของบุคลากรอาจารย ์
เพื่อส่งมอบงานท่ีบุคคลนั้น ๆ มีความสามารถและความถนัดในการปฏิบติั อาทิเช่นอาจารยท่ี์มี
ความสามารถทางด้านการสอนเปียโน ตอ้งมีการจดัหน้าท่ีให้สอนเปียโนและตอ้งเห็นชอบจาก
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บุคลากรท่านนั้น และมีการจดัอบรมพฒันาการเรียนการสอนเพิ่มให้จากทกัษะท่ีมีเพิ่มเติม จึงจะท า
ให้บุคลากรนั้นมีความกระตือรือร้นท่ีจะมาปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และสามารถน าไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 2.4.6 พนกังานในองคก์าร (Staff) 
  ทรัพยากรมนุษยน์บัเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์าร 
องค์การจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะข้ึนอยู่กบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความตอ้งการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต โดยการตดัสินใจเก่ียวกบับุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ท่ีอยู่บน
พื้นฐานของกลยุทธ์องค์การท่ีเป็นส่ิงก าหนดทิศทางท่ีองค์การจะด าเนินไปให้ถึงซ่ึงจะเป็นผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลกัษณะ และการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  การบริหารงานดา้นการจดัการทรัพยากรบุคลในโรงเรียนดนตรีถือเป็นส่ิง
ส าคญั ท่ีมีการวางหนา้ท่ีในการปฏิบติังานไดต้รงตามความถนดั และมีการวางแผนงานท่ีแน่นอน 
ในการปฏิบติังานเพื่อส่งผลระยะยาวในนโยบาย และกลยุทธ์ท่ีมีการวางแผนไวเ้พื่อให้ไดศ้กัยภาพ 
ในการปฏิบติังาน มีผูรั้บชอบโดยตรงในแต่ละฝ่ายงานภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน จึงจะท าให้ไม่
เกิดความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและการปฏิบัติงานของบุคคลในแต่ละฝ่าย ดังนั้ นการดูแลจัด 
การบุคลากรภายในโรงเรียนดนตรีตอ้งมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับกบันกัเรียนท่ีเขา้มารับบริการ และ
บุคลลากรในการปฏิบติังาน 
 2.4.7 ค่านิยมร่วมกนั (Shared Value) 
  การท่ีโรงเรียนดนตรีมีค่านิยมร่วมกนั ท าใหเ้กิดวฒันธรรมในการปฏิบติังาน
ภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน โดยบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการท าให้เกิดค่านิยมร่วมภาย 
ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจ และความภกัดีในโรงเรียนดนตรีเอกชน มี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นระยะเวลานาน และซ่ือสัตยต่์อองคก์าร ท าให้โรงเรียนดนตรีเอกชน
สามารถรักษาบุคลากรอาจารยท่ี์มีความสามารถให้อยูก่บัโรงเรียนไปไดย้าว ส่งผลให้เกิดการสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่โรงเรียนดนตรีเอกชน 
  ค่านิยม และบรรทัดฐานท่ียึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์การท่ีได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหารภายในองคก์าร 
หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์การ รากฐานของวฒันธรรมองคก์ารก็คือ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้าง
รากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคก์าร โดยทัว่ไปแลว้ความเช่ือจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบุคลิกภาพ
และเป้าหมายของผูก่้อตั้งหรือผูบ้ริหารระดบัสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้นจะก าหนดบรรทดัฐาน เป็น
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พฤติกรรมประจ าวนัข้ึนมาภายในองคก์าร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองคก์ารและ
บุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแลว้องคก์ารก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 
  จากการท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงการท่ีจะสามารถบริหาร
โรงเรียนดนตรีเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพและมีศกัยภาพแก่โรงเรียนดนตรีเอกชนตอ้งมีการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มและความพร้อมภายในองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรอาจารย ์ให้ครบทุกดา้นจึงจะ
ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์เกิดความภกัดีในองค์การและรักษา
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังานและรักองค์การ ท าให้
องคก์ารไม่เสียบุคลากรท่ีมีค่าไป  
 
3.  ทฤษฎกีารวเิคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ (SWOT Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)  
และอุปสรรค (Threats) ท่ีเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ภายในการบริหารบุคลากรอาจารยภ์ายใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จท่ีจะเกิดกบัองค์การ ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก และน าปัญหาในแง่ลบมาหาวิธีการปรับปรุงและพฒันาให้ดีข้ึน ซ่ึงมี
นกัวชิาการไดใ้หค้  านิยามไวด้งัต่อไปน้ี 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ทฤษฎีการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มองคก์าร (SWOT Analysis) 

 Helpful Harmful 

Internal 
STRENGTHS 

จุดแขง็ 
WEAKNESSESจุดอ่อน 

External 
OPPORTUNITIES 

โอกาส 
THREATS 
อุปสรรค 
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ท่ีมา:  พิมล เอ่ียมผา, “การศึกษาโครงสร้างองค์การ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบริษทั NG จ ากัด” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2554), 29. 
 

 โดยนักวิชาการได้ให้ความเห็นไวว้่า ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์,  
ศุภร เสรีรัตน์, องอาจ ปทะวินิช. (2541: 28) ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT ไวว้า่เป็นการระบุถึง
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ซ่ึงถือวา่มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด สอดคลอ้ง
กบั เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553: 78-90)  ไดใ้ห้ความหมายของ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ์คือ เทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายใน ภายนอก และน า
ผลท่ีไดม้าก าหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการวางแผน และพฒันาองค์การและเป็นไปในทางทิศทาง
เดียวกบั วนัชยั มีชาติ (2557)  ไดก้ล่าวไวว้่า SWOT – Analysis การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
องค์การน้ีผูว้ิเคราะห์จะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดลอ้มภายนอก แลว้น ามาก าหนดในตาราง SWOT การก าหนดยุทธศาสตร์ขององคก์ารจะ
พิจารณานโยบายการก าหนดแกนข้ึน 2 แกน แกนนอนจะแสดงถึงจุดอ่อน และจุดแข็งขององคก์าร 
(จุดอ่อน และจุดแขง็ขององคก์ารไดม้าจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์าร) แกนตั้ง
แสดงถึงโอกาสในการด าเนินงานหรือภยัอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนต่อองค์การ และองค์การจะเลือก
ยทุธศาสตร์   
 แต่ในอีกมุมมองหน่ึง Richard Luecke, David J. Collis (2548: 24-46) ไดก้ล่าวถึง  
การวิเคราะห์ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์การ สามารถประเมินค่าในเชิงปริมาณเป็น 
การชกัจูง โน้มน้าวให้ทีมงานวิเคราะห์สมรรถนะหลกั สถานะทางการเงิน และการบริหารจดัการ 
ตลอดจนวฒันธรรมองค์การ และยงัพิจารณาด้านภาวะผูน้ า และความสามารถในการตดัสินใจ  
การสร้างสรรค์นว ัตกรรม ความรวดเร็ว ผลิตผล คุณภาพ การบริการ ประสิทธิภาพ และ 
กระบวนการท่ีใชเ้ทคโนโลยปีระยกุต ์
 จากนิยามท่ีนักวิชาการได้กล่ าวมานั้ น สามารถสรุปเก่ียวกับความหมายของ 
การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ 1. การวิเคราะห์ปัจจยั หรือสภาพแวด        
ลอ้มภายในองค์การ และ 2. การวิเคราะห์ปัจจยั หรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ พิมล เอ่ียมผา            
(2554: 30-32) 
 กลุ่มท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (Internal Environment 
Analysis) ซ่ึงมี 2 ดา้น 
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 ความหมายของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
 Jones (อา้งถึงใน ชุติมา มาลยั, 2538: 37) ใหค้วามหมายสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิง
ทุกอยา่งรวมทั้งหมดท่ีอยูล่อ้มรอบปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สังคม
หรือวฒันธรรม ซ่ึงต่างก็มีอิทธิพลและความรู้สึกนึกคิดของบุคคลไดท้ั้งส้ิน 
 กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย (2536 : 32) สภาพแวดล้อมในการปฏิบติังาน 
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัคนในขณะปฏิบติังานอาจเป็นคน เคร่ืองจกัร สารเคมี ฯลฯ 
 ชลธิชา สวา่งเนตร (2542 : 27) ไดใ้หค้วามหมาย สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานไวว้า่ 
ส่ิงต่างๆจะเป็นอะไรก็ไดท้ั้งท่ีมีชีวิต ไม่มีชีวิต มองเห็นไดห้รือไม่สามารถมองเห็นไดท่ี้อยู่รอบตวั
คนงานในขณะปฏิบติังาน และมีผลต่อการปฏิบติังาน รวมทั้งมีผลต่อคุณภาพต่อชีวิตของคนงาน
ดว้ย 
 Jones (อา้งถึงใน สกุลนารี กาแกว้, 2546: 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ สภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน หมายถึง ปัจจยัและองคป์ระกอบส่ิงแวดลอ้มในหน่วยงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อบุคคล
ในหน่วยงาน ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แบ่งออกเป็นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
ดา้นกายภาพ ดา้นสังคม และดา้นจิตใจ 
 องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
 คนองยุทธ กาญจนกูล และคนอ่ืน (2542: 223 - 226) ได้แบ่งสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังานออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
 1. ลกัษณะเฉพาะของนโยบาย ไดแ้ก่ เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์นโยบาย และ 
กฎขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบายในการบริหารงานต่างๆ ขององคก์าร 
 2.โครงสร้าง ไดแ้ก่ สายการบงัคบับญัชา อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลกัษณะ
โครงสร้างน้ีก่อใหเ้กิดการแบ่งงานกนัท าตามความช านาญเฉพาะดา้น และการร่วมมือกนั 
 3. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งขององคก์าร แสงสวา่ง สี อุณหภูมิ 
ฝุ่ นละออง เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
 4. กระบวนการจดัการ หมายถึง การก าหนดความสัมพนัธ์ให้ส่วนต่างๆ ของ
องคก์ารด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย เช่น การวางแผนงาน การติดต่อส่ือสาร 
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การคัดเลือกบุคลากร การให้รางวลั การควบคุมงาน  และการ
ประสานงาน 
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 5. บรรยากาศ และพฤติกรรมการปฏิบติังานขององค์การ ไดแ้ก่ พฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การ การรับรู้ของสมาชิก และส่ิงแวดล้อมในองค์การ ท าให้บุคคลมีการแสดงออก 
และเกิดปฏิสัมพนัธ์กนั 
 Jones (อ้างถึงใน ชุติมา มาลัย , 2538: 37) ได้แบ่งประเภทของสภาพแวดล้อม  
ในการปฏิบติังานดงัน้ี 
  1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง ภูมิอากาศ พื้นท่ี
ภูมิประเทศ และอุณหภูมิ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวติท่ีมีอยูท่ ัว่ไป เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัในแง่
ของการเป็นรูปแบบการปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยใ์นอนัดบัแรก ๆ 
  2. สภาพแวดลอ้มทางสังคม (Social Environment) หมายถึง ผูค้นท่ีอยูล่อ้มรอบ
บุคคลโดยทัว่ไปและมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้น อาจจะมีกิจกรรมร่วมกนัหรือไม่มีก็ได ้
  3. สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม (Cultural Environment) มีความส าคญัมากท่ีสุด
เพราะไดร้วมถึงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนทั้งหมด เช่น เคร่ืองมือ ท่ีอยูอ่าศยั กฎหมาย เคร่ืองจกัร ความเช่ือ 
ประเพณีและกฎเกณฑต่์าง ๆ เป็นตน้ 
  4.  สภาพแวดลอ้มยอ่ย (Segmented Environment) ไดแ้ก่ สภาพชนบท และ สภาพ
เมืองในสังคม 
 ดงันั้นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารจึงมีส่วนส าคญัมากในการขบัเคล่ือน
องค์ก ารให้ เ ดินหน้ า ต่อไปได้และ มีประ สิท ธิภาพ ต่อองค์ก ารทฤษฎี  SWOT Analysis  
ในการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์จุดแขง็ (Strengths)   
   เป็นการพิจารณาถึงขอ้ดีและจุดแขง็ของสินคา้ บริการ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน
และสภาพแวดลอ้มภายนอก ท าให้ทราบถึงจุดแข็งสามารถน าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  การวิเคราะห์ขอ้ดีและจุดแข็งสภาพแวดลอ้มปัจจยัภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน
นั้น แสดงให้เห็นวา่โรงเรียนดนตรีเอกชนแต่ละแห่งมีจุดแข็งท่ีเหนือกวา่โรงเรียนดนตรีเอกชนราย
อ่ืน ๆ อยา่งไร เพื่อให้ตอบสนองกบัความตอ้งการกบัลูกคา้ท่ีเขา้มารับบริการ และบุคลากรอาจารย์
สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมีขั้นตอนล่ืนไหลในการปฏิบติังาน 

2. การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
  เป็นการวิเคราะห์ขอ้เสีย จุดอ่อน หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดล้อมภายใน ท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบติังานภายในองคก์าร จากการท่ีวิเคราะห์ขอ้เสียและจุดอ่อนภายในองคก์ารท าให้
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เจ้าของธุรกิจสามารถรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและหาทางแก้ไขหรือพฒันาองค์การให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 
  ในทุกธุรกิจมกัจะมีขอ้เสียและจุดอ่อนอยู่รวมไปถึงธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ี
เปิดในประเทศไทยในแต่ละโรงเรียนมีจุดอ่อนท่ีต่างกัน จากการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจะท าให้
สามารถหาทางท่ีแกไ้ขจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารเพื่อใหอ้งคก์ารนั้นกา้วเดินต่อไป 
 กลุ่มท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจยั หรือสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External Environment 
Analysis) ซ่ึงมี 2 ดา้น 
  ความหมายของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร  
 Michael  Porter (อา้งใน Richard Luecke, David J. Collis, 2548: 26) แปล และเรียบ
เรียง จักร ติงศภัทิย์ให้ความเห็นไว้ว่า “หัวใจของการก าหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน  อยู่ ท่ี
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ” สภาพแวดล้อมขององค์การ
ประกอบดว้ย ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ และในหลาย ๆ กรณีรวมเอาภาครัฐซ่ึงเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
เขา้ไวด้ว้ย ทั้งหมดน้ีส่งผลกระทบต่อศกัยภาพในการท าก าไรขององคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลูกคา้
ทั้งปัจจุบนั และอนาคตจะเป็นผูก้  าหนดคุณภาพ  คุณลกัษณะการใชง้าน และประโยชน์ใชส้อยของ
สินคา้ และบริการ หากไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวของลูกคา้ได ้ก็อาจถูกคู่แข่ง
ปัจจุบนั และคู่แข่งท่ีจะเขา้มาใหม่แยง่ส่วนตลาดไปไดโ้ดยง่าย 
 จากการทฤษฎี SWOT Analysis ในการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ดา้น ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์โอกาส (Opportunities)  
  เป็นการวิเคราะห์ขอ้ได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ รวมถึงสินค้า 
และบริการ การวิเคราะห์ถึงโอกาสนั้นท าให้เห็นวา่ธุรกิจสามารถเติบโตไปในทิศทางไหน มีความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีจะสนับสนุนในธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพท่ี
เหนือกวา่ และสูงข้ึน ลดสภาวะความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 ในส่วนของโรงเรียนดนตรีเอกชนการวิเคราะห์ถึงโอกาสมีความส าคญัมาก เพราะ
โรงเรียนดนตรีเอกชนถือเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของเยาวชน ภาครัฐให้ความส าคญั 
ในการสนบัสนุนการศึกษาของเยาวชนในประเทศ 

2. การวเิคราะห์อุปสรรค (Threats)   
  เป็นการวิเคราะห์อุปสรรค ขอ้เสียเปรียบท่ีเกิดข้ึนทั้งภายนอก และภายในองคก์าร
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้อาจท าใหเ้กิดผลกระทบกบัธุรกิจนั้นๆได ้ 
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  ในธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน ควรจะมีการวิเคราะห์อุปสรรคท่ีอาจจะเกิด หรือ
เกิดข้ึนแล้วอยู่ตลอดเวลาเพราะ จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะสู้กับปัญหาท่ีองค์การไม่
สามารถควบคุมได ้และไม่ใหเ้กิดสภาวะการติดขดัภายในองคก์าร 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงสามารถสรุปการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนภายในองค์การ
นั้น ท าให้ทราบถึงสภาวะของธุรกิจท่ีด าเนินการอยูว่่าเกิดปัญหาและอุปสรรคใดบา้ง และยงัทราบ
ถึงจุดแขง็ท่ีมีโอกาสพฒันาใหเ้หนือกวา่คู่แข่งเพื่อน าไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ประสิทธ์ิศุภการ พี่งบุญ ณ อยุธยา (2557: 239) ศึกษาเก่ียวกบักลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน พบว่า สามารถสร้าง
กรอบกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจรับบริการในโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได ้5 ปัจจยัดงัน้ี 
 1. N (Non-Stop Process) หมายถึง ระบบปฏิบติังานราบร่ืน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ลูกคา้มากท่ีสุด ลดระยะเวลาการรอคอยในการเขา้รับบริการ และแสดงถึงความเป็น
มืออาชีพในการใหบ้ริการ 
 2. U (Urban Music School) หมายถึง โรงเรียนอบอุ่น เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ผูเ้ขา้
รับบริการ และไดส้ัมผสัถึงความสะดวกสบายของสถานที่ รวมไปถึงการเตรียมส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆไวภ้ายในโรงเรียน 
 3. K (Knowledgeable Staff) หมายถึง บุคลากรคุณภาพ เพื ่อให้ผู เ้รียนและผูเ้ขา้รับ
บริการไดรั้บความรู้จากครูผูม้ีคุณภาพและจิตวิทยาในการสอน ตอ้งมีการคดัสรร อบรมเพื่อให้
ไดคุ้ณภาพรวมไปถึงบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ภายในโรงเรียนดนตรี สามารถให้บริการกบัลูกคา้
ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 4. I1 (Inventive Course) หมายถึง หลกัสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล การ
สอบวดัผล และสร้างความเพลิดเพลินต่อผูเ้รียนในเวลาเดียวกนั อีกทั้งยงัตอบสนองความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและผูเ้ขา้รับบริการไดส้มบูรณ์  
 5. I2 (Innovation Service) หมายถึง นวตักรรมบริการ มีการน าเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้บริการมีประสิทธิภาพ ปลอดภยั เป็นความลบั และรวดเร็วยิ่งข้ึน อีกทั้งยงั
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการ เพื่อสอดคลอ้งและทนัต่อการด าเนิน
ชีวิตของผูค้นในยุคปัจจุบนั 
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 จิตตานนัท ์สุขสวสัด์ิ (2556: 183) การวเิคราะห์ตวับ่งช้ีของปัจจยัความภกัดีต่อองคก์าร
ของบุคลากรในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า ตวับ่งช้ีของปัจจยัความภกัดีต่อองคก์าร
ของบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 8 ปัจจยั 1. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 2. เป็นสมาชิกท่ี
ดี 3.การก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน 4. การส่ือสารและการประสานงาน 5. การใชอ้ านาจอยา่งถูกตอ้ง 
6. ความเช่ือมัน่และไวว้างใจกนั 7. การสร้างช่ือเสียงท่ีดี และเป็นท่ีรู้จกั 8.ระบบการท างานท่ีดี 
 อนุสรณ์ ชลศิริพงษ์  (2554: 67-68) ศึกษาความสัมพนัธ์ของภาวะผูน้ า และสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารกบัความภกัดีต่อองคก์ารของพนกังาน กรณีศึกษา: บริษทัประกอบรถยนต ์XVZ จ  ากดั  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการภาวะผูน้ า ด้านกระบวนการติดต่อส่ือสาร  
ดา้นกระบวนการเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ ดา้นกระบวนการตดัสินใจ ดา้นกระบวนการก าหนดเป้าหมาย 
ด้านกระบวนการควบคุม มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดี ต่อองค์การของพนักงานในระดับ 
นยัส าคญั 0.05 โดยเป็นความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก นั้นหมายความวา่หากปัจจยัทางดา้นภาวะผูน้ า
ต่างๆท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในระดบัสูงความภกัดีจะสูงข้ึนตามเช่นกนั แต่หากปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ ามีในระดบัต ่าความภกัดีก็จะลดนอ้ยลง หรือในระดบัต ่าเช่นกนั และพบว่าปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า
ลักษณะของแรงจูงใจไม่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของพนักงานในระดับนัยส าคัญ 0.05 
นอกจากน้ียงัพบว่าปัจจยัสมรรถนะความเป็นผูน้ าไดแ้ก่ดา้นความสัมพนัธ์ถา้ภาพดา้นการบริการ 
และการจดัการด้านการเป็นผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อองค์การของพนักงานท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 
 น ้ าผึ้ง บุยผา (2553: 80-88) “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อองคก์ร: บริษทัในเครือสยาม
กลการ จ ากดั.” ผลการวจิยัพบวา่ การเพิ่มแรงจูงใจของพนกังานให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน จะสามารถเสริมสร้าง
ความผูกพนัในองค์การมากข้ึนมีดงัน้ี 1. บริษทัควรมีการพิจารณาปรับเงินเดือนและสวสัดิการให้มี
ความเป็นธรรมมากข้ึนและมาตรฐานในการประเมินอย่างเป็นระบบชดัเจนและยุติธรรมต่อพนกังาน  
2. บริษทัควรมีการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยู่เสมอเพราะในปัจจุบนัมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาและ
สามารถน ามาช่วยในการท างานไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะสร้างทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการ
ท างานให้ดี 3. บริษทัควรท ากิจกรรมเพื่อเสริมความเขา้ใจกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและพนกังาน
ดว้ยกนัเอง อาทิกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมแข่งกีฬาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมในการท างาน และมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งข้ึน และท างานกันอย่างมีความสุขท าให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรไม่คิดจะเปล่ียนงาน           
หรือลาออกจากงาน  
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
 ในการวิจยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยั
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย ในส่วนแรกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 
จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อศึกษา
สภาพและรูปแบบของการบริหารบุคลากรในองค์การในปัจจุบนั  และส่วนท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Method)  โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research Method)  
โดยเป็นการเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire)  จากกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนดนตรีใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของงานวิจยั แลว้น ามาวิเคราะห์สรุปผล โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 
ล าดับขั้นตอนการวจัิย 

การวิจยัเร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี
เอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีล าดบัขั้นตอนในการวิจยั 3 
ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชนท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพในองคก์าร 

ขั้นตอนที ่2 ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  

ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอกลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ท่ีธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
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กจิกรรมการวจัิย 
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน

ดนตรีเอกชนท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพในองค์การมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

 1. เป็นกิจกรรมการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 3 สถาบนั โดยผูว้ิจยัสร้างค าถามในการสัมภาษณ์
ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีและจากการทบทวนวรรณกรรม 

 2. ผูว้ิจยัท าการสรุปขอ้มูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
งานและประสิทธิภาพในองคก์าร มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที ่2 ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 1. เป็นกิจกรรมการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจจากกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนดนตรีใน
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ข้อมูลว ัฒนธรรมองค์การเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจ ข้อมูลความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์7S Framework 

 2. ผูว้จิยัท  าการสรุปขอ้มูล และน าเสนอผลการศึกษา คุณลกัษณะส่วนบุคคล ขอ้มูล
วฒันธรรมองคก์าร ขอ้มูลความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 

ขั้นตอนที่ 3 กลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. น าผลการส ารวจในขั้นตอนท่ี 1 และ ในขั้นตอนท่ี 2 มาด าเนินการวิเคราะห์หา
ปัจจยัหลกั (Principle Component Analysis) เพื่อก าหนดประเด็นส าคญัและหาแนวทางในการพฒันา 
กลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า  
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
  2. ผูว้ิจยัท าการสรุปขอ้มูลเพื่อสร้างกลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 9 สรุปขั้นตอนกิจกรรมการวจิยั 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อวเิคราะห์ปัญหา และอุปสรรค

ในการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียน

ดนตรีเอกชนท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน 

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพ 

ในองคก์าร 

(ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1) 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล 

และความภัก ดี ในการป ฏิบั ติ ง านของ 

บุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียน

ดนตรีเอกชน 

(ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2) 

 

1. เป็นกิจกรรมการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู ้บ ริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครจ านวน 3 สถาบนั โดยผูวิ้จยัสร้าง
ค าถามในการสัมภาษณ์ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎี
และจากการทบทวนวรรณกรรม 

2. ผูวิ้จยัท าการสรุปขอ้มูล และน าเสนอผลการศึกษา 

 1. เป็นกิจกรรมการวิจยัเชิงปริมาณ โดยท าการส ารวจจาก
กลุ่มอาจารย์ผู ้สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรียามาฮ่า  
ในเขตพ้ืนท่ี กรุ งเทพมหานคร โดยผู ้ วิ จัยสร้ าง
แบบสอบถามเพ่ือส ารวจขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ข้อมูลวฒันธรรมองค์การ ข้อมูลความภักดีในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน ภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์7S Framework 

2. ผูวิ้จยัท าการสรุปขอ้มูล และน าเสนอผลการศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 3 กลยุทธ์การสร้างความภกัดีของ

อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา

โร ง เ รี ยนดนต รี ย าม า ฮ่ า  ใน เ ขต พ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

(ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3) 

 

1. น าผลการส ารวจในขั้นตอนท่ี 1 และ ในขั้นตอน 
ท่ี 2 มามาด าเนินการวิเคราะห์หาปัจจยัหลกั (Principle 
Component Analysis) เพ่ือก าหนดประเด็นส าคญั 
และหาแนวทางในการพฒันากลยุทธ์การสร้างความ
ภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

2. ผูวิ้จยัท าการสรุปขอ้มูลเพ่ือสร้างกลยทุธ์การสร้าง
ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
กรณีศึกษาโรงเ รียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 

ขั้นตอนการวิจยั กิจกรรมการวจิยั 
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วธีิการด าเนินการวจัิย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดแนวทางการวิจยัในแต่ละขั้นตอนและด าเนินการ

วจิยัตามล าดบัดงัน้ี 
 
1.  กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 2.1 การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
  2.2. การพฒันาเคร่ืองมือในการวจิยั 

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน

ดนตรีเอกชนท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพในองค์การ 
(ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1) มีกิจกรรมการวจิยัดงัน้ี 

 
กจิกรรมการวจัิยเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรในองค์การท่ี

เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน  ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพต่อองค์การคร้ังน้ี คือ  
ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีท่ีเกิดข้ึนจริงในการปฏิบติังาน  ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงานและประสิทธิภาพต่อ
โรงเรียนดนตรีเอกชน  ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดย
เลือกจากผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 3 คน 3 สถาบนั ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่านุชฎา คุณกญัญาณฐั ภู่พึ่ง 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเมโลด้ีพลสั คุณนนัทรัตน์ โมนฤมิตร 
3. ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเคพีเอน็เอกชยั131 คุณวริฐา เสมแยม้ 
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เคร่ืองมือในการวจัิย 
การศึกษาวจิยัในขั้นตอนน้ี ผูว้จิยัใชชุ้ดค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็น

เคร่ืองมือวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรในองค์การท่ีเกิดข้ึนจริงในการ
ปฏิบติังาน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพงาน และประสิทธิภาพต่อองคก์ารท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบั 

1. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารบุคลากร ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
2. สร้างชุดค าถามภายใตก้รอบแนวคิดทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรม 
3. น าชุดแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึก เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิดา้นบริหารจดัการ เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบจุดบกพร่องรวมทั้งขอ้เสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้สมบูรณ์และมี
ความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 

4. ปรับปรุงแกไ้ข และจดัพิมพแ์บบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึก   
5. น าชุดแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึก ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชส้ัมภาษณ์จริงต่อไป 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัขอหนังสืออนุญาตจากบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ด้วยชุดแบบสอบถามสัมภาษณ์ปัญหา และอุปสรรค ในการบริหาร
องคก์าร 

2. ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยตนเอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร

อาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร (ตอบวตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 2) ดงัต่อไปน้ี 

 
กจิกรรมการวจัิยเชิงปริมาณ 

กลุ่มประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการปฏิบติังานของ

บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างใช้ในการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการปฏิบติังานของ

บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร มาจากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนบุคลากรอาจารย์ผู ้สอนดนตรีและ 
การเลือกสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น(Probability Sampling) ในโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีจ านวนบุคลากรครู 980 ราย ทั้งหมด 49 สาขาโดยวิธีการของยามา
เน่ (Taro Yamane, 1970:886) ท่ีมีระดับนัยส าคญั 0.05 และขนาดความคาดเคล่ือน +/- 5% และ
สัมประสิทธ์ิความผนัแปรเท่ากบั 0.05 โดยมีรายละเอียดวิธีการค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยก าหนดระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดความผดิพลาดไม่เกิน 5% มีสูตรดงัน้ี 
   n  =          N  
         1 + Ne2 
  โดย n    คือ   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N    คือ   จ  านวนทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
   e    คือ   ความผดิพลาดท่ียอมรับได ้ (โดยก าหนดเท่ากบั  0.05)        
 โดยแทนค่า  n = 980 / 1 + (980)(0.05)2 
    = 285 

ดังนั้ นจะได้กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล และความภักดี 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรี 
ยามาฮ่าในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 285 ราย   

เคร่ืองมือในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบสอบถามเพื่อ

ใช้ส ารวจข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อน
ดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน โดยมีล าดบัการสร้างและวดัระดบัคุณภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัความภกัดีต่อองคก์าร 
2. สร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล และความภกัดีในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
2.2.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง

ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบั เพศ อายุ สาขาวิชาการศึกษา รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการ
ท างาน รายได ้โดยมีลกัษณะแบบสอบถาม เป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) 
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2.2.2 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์
ในโรงเรียนเรียนดนตรีเอกชน มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยแบ่งการวดัเป็น 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Best & Khan, 1993:247) โดยเรียงล าดับ 
ค่าคะแนนดงัน้ี 
    5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
    3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัในระดบันอ้ย 
     1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ เพื่อใช้ในการ
แปลความหมายโดยรวม โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหาค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 3.91-5.00  หมายถึง มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.31-3.90 หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.30 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง นอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

2.2.3 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบท่ีเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ มีลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended) 

3. น าแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเน้ือหาทั้งในดา้น ความครอบคลุมของเน้ือหาและการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
ของแบบสอบถามในเบ้ืองตน้ 

4. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลยั มาท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข และใหผู้ท้รงคุณวฒิุทางดา้นการบริหารจดัการเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เท่ียงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) ด้านความครอบคลุมของเน้ือหาและการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของ
แบบสอบถาม 

5.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิ และปรับปรุงแกไ้ข แลว้ท า 
การทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มบุคลากรครูท่ีไดก้ าหนดในกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน และหาค่าความ



44 
 

 
 

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ 
คอนบาร์ช (Conbach, 1990:202-204) 

6.  ท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
7.  น าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. จดัท าหนงัสือขออนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยแบบสอบถามการสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.  ผูว้ิจยัด าเนินการลงพื้นท่ีภาคสนามแจกแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง   

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
1. การหาค่าคุณภาพของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ

บุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนเรียนดนตรีเอกชน โดยใช้การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ คอนบาร์ช 

2. วิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามด้วย
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)   

3. วเิคราะห์ขอ้มูลความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรครู ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

4. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อน
ดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จาก
ความคิดเห็นของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีโดยใช้สถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ  
(Factor Analysis) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 
กจิกรรมการวจัิยการสร้างกลยุทธ์ 

ขั้นตอนที ่3 กลยทุธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครนคร (ตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3) 
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1. น าผลการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 มาด าเนินการวิเคราะห์หา
ปัจจยัหลกั (Principle Component Analysis) ก าหนดทิศทางประเด็นส าคญั เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การ
สร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครนคร ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ผูว้ิจยัสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การสร้างความภกัดีของ
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี

เอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” เป็นงานวิจัยท่ีมี
จุดมุ่งหมายส าคัญในการบริหารจัดการบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาในการบริหารบุคลากรให้มีความมัน่คง 
เข้มแข็ง และเกิดความภักดีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ผู ้วิจ ัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย ในส่วนแรกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) จากการเก็บ
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อศึกษาสภาพและ
รูปแบบของการบริหารบุคลากรในองค์การในปัจจุบนั  และส่วนท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Method)  โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research Method)  โดย
เป็นการเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire)  จากกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนดนตรีใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์และสรุปผลขอ้มูลทั้งสองส่วน โดยมีรายละเอียด
การวจิยัดงัน้ี 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 

ขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บมูล
เก่ียวกบัแนวคิดในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ซ่ึงใชก้ารส ารวจขอ้มูลจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)  
 ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบ้ริหารธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 3 สถาบนั 3 ราย 

1.โรงเรียนดนตรีเมโลด้ีพลสั คุณนนัทรัตน์ โมนฤมิตร 
2.โรงเรียนดนตรียามาฮ่านุชฎา คุณกญัญาณฐั ภู่พึ่ง 
3.โรงเรียนดนตรีเคพีเอน็เอกชยั131 คุณวริฐา เสมแยม้ 
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โดยประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 4 ประเด็นดงัน้ี 
1. ในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารของท่าน มีค่านิยม จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองค์ก ารให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเ ร็จ 
ในการด าเนินธุรกิจของท่านอยา่งไร ในช่วงเวลาปัจจุบนั 

2. ความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่าน
อยา่งไร ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 
 2.2 ดา้นโครงสร้างองคก์าร (Structure) 
 2.3 ดา้นระบบ (Systems) 
 2.4 ดา้นรูปแบบ (Style) 
 2.5 ดา้นบุคลากร (Staff) 
 2.6 ดา้นทกัษะ (Skills) 
 2.7 ดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) 
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวโนม้ในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร รวมทั้งมีแนว

ทางการปรับกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่านเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัค่านิยมองคก์ารอยา่งไรบา้งในอนาคต  

4. ในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่าน มีปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาส
และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารของท่านอยา่งไร  

1. จากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการบริหารบุคลากรภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกจิ 

 1.1 ค่านิยม 
  จากการให้สัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ ค่านิยมในองค์การพบว่ามี

ประเด็นเร่ืองค่านิยมในองค์การท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือเร่ืองการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเป็น
แบบครอบครัวมีความสัมพนัธ์ฉนัพี่นอ้งมากกวา่ผูบ้ริหารกบัลูกนอ้ง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักล่าวว่า 
“..โรงเรียนจะเนน้การปฏิบติังานร่วมกนัเปรียบเสมือนครอบครัวซ่ึงทุกคนจะรู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง
และให้ความร่วมมือกับองค์การ ไม่ค่อยเน้นเร่ืองเงิน อาจารย์ท าด้วยใจมากกว่า อาจารย์ต้องมี
จรรยาบรรณแบบอาจารยอ์ยู่แลว้และมีความเป็นอาจารยอ์ยู่ในตวัเองเวลาอยากสอนอยากถ่ายทอด
ความรู้...” การปฏิบติังานในรูปแบบครอบครัวพึ่งพากนั เขา้ใจกนั คอยรับฟังปัญหา ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัสามารถรับฟังปัญหาท่ีเกิดภายในการปฏิบติังานและบริหารงานโดยไม่ถือตวั “...ใครมีอะไร
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สามารถเขา้มาปรึกษาพี่ได้เลยโดยไม่ตอ้งผ่านใคร ไม่ตอ้งผ่านหัวหน้าหน่วยงาน มีอะไรพูดกนั
โดยตรงรับฟังตลอดเวลา...” การท่ีพนกังานและบุคลากรอาจารยส์ามารถเขา้ถึงผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง
ท าให้ลดช่องว่าง และประหยดัเวลาให้การด าเนินงานแกไ้ขปัญหาต่างๆ “…ผูบ้ริหารก็จะเน้นการ
พดูคุยกบัพนกังานเป็นกนัเองก็คือ เวลามีอะไรเขาก็จะกลา้คุยกบัเรา เวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะเขา้ถึง
เราโดยตรง พนักงานทุกคนสามารถคุยกับผูบ้ริหารได้แนะน าเร่ืองงานทุกอย่างได้อาจารย์ก็
เหมือนกนั หากมีปัญหาอะไรเขาก็เขา้ถึงเราโดยตรงพนกังานทุกคนสามารถคุย ไดโ้ดยตรงเช่นกนั 
เพื่อให้สามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงทีลดขั้นตอนในการเขา้ถึง ไดแ้ต่พนกังานก็จะรู้วา่ปัญหาระดบั
ไหนท่ีตอ้งจดัการให้ผูบ้ริหารก่อน แต่ละคนก็จะเรียนรู้ขอบเขตงานของเขาเอง แต่ถึงเขาท าไปแลว้
เขาก็จะมีการเล่าใหผู้บ้ริหารฟังวา่เขาท าอะไรไปบา้ง ถา้เขายงัไม่ไดแ้กปั้ญหา ผูบ้ริหารเองก็จะท าต่อ
ให้และแกปั้ญหาให้ แลว้ก็จะกลบัไปเราฟังว่าแกปั้ญหาแล้วเป็นแบบไหน…” โดยทั้งน้ีพนกังาน
และบุคลากรทุกท่านต้องมีการเรียนรู้เร่ืองมารยาทในการทกัทายสวสัดี โดยการไหว ้จึงท าให้
องคก์ารมีความน่าอยูเ่ป็นครอบครัวเดียวกนั 

  ทั้งน้ีในส่วนเร่ืองค่านิยมในการบริหารท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ คือการมีค่านิยมท่ี
มีความเป็นครอบครัว มีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเปิดโอกาสรับฟังปัญหาซ่ึงกนัและกนั ช่วยแกไ้ขปัญหา 
ไปพร้อมกนั ส่งผลให้ภาพลักษณ์ในองค์การมีความน่าเช่ือถือตลอดจนสามารถสร้างช่ือให้แก่
องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 1.2 จุดแขง็  
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบั จุดแข็งของ

การบริหารธุรกิจน้ีในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินธุรกิจ พบว่าลักษณะจุดแข็งท่ีมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมดคือทุกสถาบนัได้บุคลากร
อาจารยท่ี์มีคุณภาพใส่ใจในการปฏิบติังาน มีการให้ความร่วมมือในทุกๆดา้นส่ือสารกนัไดเ้ขา้ใจใน
แนวทางการปฏิบติังานของโรงเรียนดนตรี “…พี่มีอาจารยดี์ อาจารยป์ฏิบติังานดว้ยใจรัก เหมือนกบั
ครอบครัว…” ในการบริหารงานแต่ละโรงเรียนดนตรีมีการสนบัสนุนให้แก่บุคลากรแตกต่างกนั
ออกไปโดยบางท่ีมีการสนบัสนุนทางดา้นการจดัอบรมความรู้เก่ียวกบัการส่งนกัเรียนสอบเพื่อให้
ไดต้ามมาตรฐาน “…มีการส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมอบรม และประสานงานการสอบเช่น Trinity และการ
ส่งไปแข่งท่ีจดัภายในโรงเรียนและหน่วยงานขา้งนอก…” สนบัสนุนส่งบุคลากรอาจารยใ์ห้สอบ
บรรจุเป็นพนกังานอาจารยเ์พื่อวดัระดบัความสามารถของอาจารยแ์ต่ละท่าน และเงินในการเดินทาง
เพื่อใหม้าสอนท่ีสถาบนั หรือสนบัสนุนในเร่ืองบริการอาหารกลางวนัรวมถึงจดัให้อาจารยไ์ดเ้ขา้ไป
สอนยงัสถานศึกษาอ่ืนนอกจากท่ีโรงเรียนดนตรี“…supportอาจารย ์กรณีท่ีอาจารยม์าไกล จะเพิ่มค่า
เดินทางให้ สมมติว่าค่าสอนไดช้ัว่โมงละ 250บาท เขาก็จะบวกค่าเดินทางให้ฟรี คือเพิ่มค่าเดินทาง
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ให้อาจารยแ์มว้า่อาจารยน์ั้นก็มาดว้ยใจ…” และ “…มีการสนบัสนุนในเร่ืองของอาหารกลางวนัให้
ฟรี ถา้อาจารยมี์เวลาท่ีวา่งเราก็จะส่งอาจารยอ์อกไปสอนนอกสถาบนัไดด้ว้ยแต่ว่าใตน้โยบายของ
โรงเรียนคือสอนท่ีไหนคุณภาพก็ตอ้งเท่ากนั ผูบ้ริหารก็มีส่งอาจารยไ์ปช่วยท่ีโรงเรียนอนุบาลเด่น
หลา้ …”    

  ทั้งน้ีในส่วนประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งของการบริหารบุคลากรภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คือการบริหารงาน
โรงเรียนดนตรีให้เปรียบเสมือนบา้น ท่ีมีครอบครัวอบอุ่นรับฟังปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน โดยตอ้งมีการสนบัสนุนเพิ่มเติมจากเงินค่าสอนอาทิการบริการอาหารกลางวนั ค่าเดินทาง 
และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ ให้มีครบถว้นเพื่อการพฒันาบุคลาอาจารยใ์ห้มีคุณภาพ และ
ดึงดูดใหบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาปฏิบติังานในองคก์าร 

 1.3 จุดอ่อน 
  จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นท่ีเก่ียวกับ จุดอ่อนของการ

บริหารธุรกิจน้ีในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจ พบว่าการบริหารบุคลากรโรงเรียนดนตรีมีจุดอ่อนในการบริหารบุคลากรอาจารยท่ี์
ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ า จึงให้การรับรู้ข่าวสารไดไ้ม่ทัว่ถึงท าให้ อาจารยบ์างท่านไม่
สามารถปฏิบติัตามแนวทางหรือแผนงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือท่ีโรงเรียนไดว้างแผนงานไว ้ 
โดยผู ้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ว่า “…โรงเรียนดนตรีเอกชนคืออาจารย์ไม่ได้อยู่ประจ า 
เพราะฉะนั้นการติดต่อการส่ือสาร บางทีไม่ถึงกนั อาจารยบ์างคนท่ีไม่อยากจะคุยกบัใครเขาก็จะตก
ข่าวไป โดยท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มเราบา้งก็มี แต่ละสาขาก็มีบางคน แต่ก็พยายามท่ีจะติดต่อเขาให้ได ้เรา
ยงัมีอาจารยท่ี์ไม่ไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ า เขาปฏิบติังานอยา่งอ่ืนเป็นประจ าเป็นตวัหลกัของเขา และจะ
มาสอนเป็นรายชัว่โมงอาจารยท่ี์ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือ มีนะ แต่ส่วนใหญ่อยูท่ี่เราไม่ไดอ้ธิบายให้เขา
เคลียร์มากกว่า อยู่ท่ีการส่ือสารมากกว่า…” ซ่ึงตรงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกท่านได้กล่าวว่า “…
อาจารยมี์ความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง เพราะอาจารยเ์ป็น Part – Time ก็จะไม่ค่อยเห็นความส าคญัของ
โรงเรียน ไม่สนใจการรับรู้ข่าวสาร เขาไม่รู้หรอกวา่การท่ีเขาท าแบบน้ีมนัเป็นปัญหาท่ีเราจะตอ้งมา
แกภ้ายหลงั …” แตกต่างจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกท่านท่ีมีจุดอ่อนในการบริหารบุคลากรในแง่มุม
การสนบัสนุนในเร่ืองการหาจ านวนนกัเรียนใหม่ให้เพิ่มข้ึนเพื่อให้คุม้ค่าเดินทางในการมาสอนท่ี
สถาบนัถึงแมมี้การสนับสนุนอ านวยความสะดวก จึงให้บุคลากรท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมและแผนงานของโรงเรียนท่ีวางไว ้ส่งผลให้ผูป้กครองไม่มีความเช่ือมัน่ในโรงเรียนและ
บุคลากรอาจารย ์“…โรงเรียนเขาเป็นพื้นท่ีแบบ Stand Alone ในเร่ืองน้ียงัไม่ดีเท่าท่ีควรในส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารเองคิดไวใ้นจุดน้ีเลยยงัไม่แข็งพอเพราะอยูพ่ื้นท่ีรอบนอกจ านวนเด็กนกัเรียนท่ีมาเรียนเลย
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ไม่มากเท่าโรงเรียน ท าให้อาจารยท่ี์มาสอนไม่ค่อยสนใจกิจกรรมและแผนการของโรงเรียน แต่พี่ก็
พยายามท าการตลาดเพื่อใหมี้จ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึน เพื่อใหพ้อใจทั้งสองฝ่าย …” 

  จากการสัมภาษณ์ในส่วนประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนของการบริหารบุคลากรภายใน
องค์การ พบว่าจุดอ่อนคือการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร และติดตามการรับรู้ข่าวสารท่ี
โรงเรียนดนตรีได้ส่ือสารออกมา ท าให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากรอาจารย ์
ตลอดจนมีความคิดเห็นต่าง แนวทางท่ีบุคลากรปฏิบติัไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีโรงเรียนได้วาง
เอาไว ้ แมจ้ะมีการสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นให้แก่อาจารย ์แต่ถา้ดา้นการจดัการบริหารและการตลาด
ของโรงเรียนดนตรีไม่มีประสิทธิภาพอาจท าใหส่้งผลใหไ้ม่มีบุคลากรอาจารยอ์ยากเขา้ร่วมเป็นส่วน
หน่ึงในองคก์าร 

 1.4 โอกาส 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัโอกาสในการบริหาร

บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน พบวา่ทั้ง 3  ท่านไดมี้ความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสไปใน
ทิศทางเดียวกับในเร่ืองการได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพเข้าร่วมในองค์การเพิ่มมากข้ึน แต่แตกต่าง
ทางด้านปัจจยัท่ีจะท าให้แต่ละองค์การได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีคุณภาพและรักในองค์การ ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่านแรกไดมี้ความเห็นวา่จากการท่ีโรงเรียนมีการพฒันาหลกัสูตร สนบัสนุนในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพจะเป็นโอกาสท่ีท าใหโ้รงเรียนไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้ร่วมในองคก์ารและให้ความ
ร่วมมือในการจดัการบริหารในรูปแบบท่ีองคก์ารน้ีเป็น “…พี่คิดว่าโรงเรียนของพี่มีเปิดอบรมและ
ใหพ้นกังานนั้นเขา้ร่วมสลบักนัไปตามความเหมาะสมของหวัขอ้การสนทนา ก็จะเป็นโอกาสในการ
พฒันาในแต่ละคน  จะท าให้มีอาจารย์ท่ีอยากจะมาปฏิบัติงานท่ีน่ีและอยู่กับครอบครัวพี่ไป
นานๆ…” แต่ทางผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ีสอง ไดมี้ความคิดเห็นวา่การท่ีโรงเรียนมีการจดัและปรับ
อตัราค่าสอนให้กบัอาจารยท่ี์ปฏิบติังานในโรงเรียน โดยแบ่งตามประสบการณ์ วุฒิการศึกษาและ
ระดบัท่ีบุคลากรอาจารยไ์ดส้อนนกัเรียนวา่อยูใ่นระดบัตน้ กลาง1 กลาง2 และระดบัสูงหรือจากการ
ท่ีอาจารยไ์ดส่้งนกัเรียนสอบเทียบเกรดวา่นกัเรียนไดส้อบเทียบเกรดถึงระดบัไหน อตัราค่าสอนจะมี
ความแตกต่างกนัออกไป ดงัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดก้ล่าวไวว้า่ “…ในอนาคตคิดวา่พอโรงเรียนท าไป
ระยะเวลาช่วงหน่ึงจะแบ่งระดบัให้ชดัเจนข้ึน ในอนาคตก็คืออาจารยท่ี์เก่งจริงๆ เจ๋งจริงๆ ตอ้งดึง
ข้ึนมาเลย เรามีอาจารยท่ี์มีคุณภาพ ผูบ้ริหารไม่อยากจะขายคอร์สเรียนถูก แลว้ให้อาจารยไ์ดอ้ะไรท่ี
ถูก คือถา้เรามีของท่ีดีจริงๆ เราก็จะท าการตลาดภายนอกใหเ้รียบร้อย ให้คนยอมรับวา่เรามีอาจารยท่ี์
มีระดับน้ีและผูป้กครองนักเรียนต้องยอมรับว่าเขาต้องยอมจ่ายแพงข้ึนในอนาคต แต่มนัก็เป็น
โอกาสเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารท าอยู ่ตอนน้ีในตารางค่าเล่าเรียนจริงๆ ก็ดึงเด็กท่ีสอบเกรด ถา้อาจารยท่ี์ส่ง
สอบเกรดได ้6 - 8 ค่าสอนก็จะเป็นราคาหน่ึง ทางเราก็จะค่อยๆ ท าไป เพราะวา่พี่มองวา่อาจารยข์อง
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เราแต่ละคนสอนมา 10 ปี 20 ปีข้ึนไป คือเร่ืองประสบการณ์ท่ีสะสมมาเป็นสมบติัอยูเ่ลย ท าไมเรา
ตอ้งยอมท่ีจะเท่ากบัคนใหม่ๆ เพราะฉะนั้นอาจารยใ์หม่อาจารยเ์ก่าก็ตอ้งแยกออกมาไม่เหมือนกนั 
เราจะตอ้งส่ือไดว้า่ส่ิงท่ีผูป้กครองและนกัเรียนรับไปมนัคุม้ค่ากบัท่ีเขาจ่าย แต่เราตอ้งท าให้ไดเ้ร่ืองน้ี
น่าจะใชเ้วลาระยะยาวสั้นมนัเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับพี่…” แตกต่างจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่านสุดทา้ยไดเ้ห็น
โอกาสจากปัจจยัความพร้อมไปดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน สถานท่ีตั้งการเดินทาง 
และพื้นท่ีจอดรถรวมไปถึงจ านวนนกัเรียนจะมีอตัราเพิ่มข้ึน เป็นเร่ืองท่ีท าให้บุคลากรอาจารยอ์ยาก
เขา้ร่วมปฏิบติังานในโรงเรียนดนตรีแห่งน้ี “…โอกาสท่ีอยูใ่กลก้ลุ่มโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง แต่
ตรงน้ีเป็นพื้นท่ีโซนใหม่ เมืองก าลงัจะสร้างในอนาคต นกัเรียนก าลงัเพิ่มมากข้ึน อาจารยก์็เร่ิมมีการ
เขา้มาสมคัรเพิ่ม คือเดินทางสะดวกสบาย มีพื้นท่ีจอดรถ ไม่แออดัอาจารยค์งรู้สะดวกในการเดินทาง
มาปฏิบติังาน…” 

  ทั้งน้ีผลจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทางด้านโอกาสในการบริหาร
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ทั้ง 3 ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัจ านวนบุคลากรท่ีอยาก
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารเพิ่มข้ึนไปในทิศทางเดียวกนั แต่แตกต่างในกระบวนการและปัจจยัท่ี
บริหารภายในองคก์าร 

 1.5 อุปสรรค 
  จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นท่ีเก่ียวกับอุปสรรคในการ

บริหารธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน ในดา้นการบริหารบุคลากรภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป
โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านแรกไดก้ล่าวไวว้่า “…อาจารยส์อนดนตรีบางคนนั้นมีอีโก ้แมว้่าเราจะ
ผลกัดนัใหอ้บรมก็ไม่อบรม ไม่สนใจถึงเราจะพยายามสั่งเพราะเขาคิดวา่เขาเก่งอยูแ่ลว้ หรือคิดวา่ไม่
เห็นจะเก่ียวกบัเขาเลย แต่อาจารยบ์างคนนั้น เขาไขวค่วา้ พอเราบอกเขาก็จะไป แมว้า่ไปแลว้หวัขอ้
การอบรมจะตรงหรือไม่ตรง แต่เขาก็รู้สึกวา่เขาสามารถจบัจุดเล็กจุดนอ้ยมาใชไ้ด ้มนัอยูท่ี่ความคิด
ของแต่ละคนเลย…” กล่าวคืออุปสรรคของการบริหารบุคลากรอาจารยคื์อการท่ีบุคลากรอาจารย์
ไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนไดจ้ดัข้ึนทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีจดั
ข้ึนก็เพื่อพฒันาบุคลากรอาจารยโ์ดยตรง บุคลากรอาจารยก์็ยงัไม่ให้ความร่วมมือและเขา้ร่วม บางที
อาจจะเป็นเพราะบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบติังานเป็นแบบประจ า มีการ
ปฏิบติังานเป็นอตัรารายชัว่โมง จึงไม่ใหค้วามร่วมมือแก่ทางโรงเรียน ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกท่าน
ไดก้ล่าวไวว้า่ “…บุคลากรอาจารยห์ายากและพอไดอ้าจารยก์็เหมือนกบัวา่ยงัติดเรียนอยู ่ตวัอาจารย์
ยงัเรียนอยูก่็จะมีเรียนของการลาสอน อยา่งอาจารยบ์างท่านเคยมีลาสอนยาว เลยท าให้เราเสียรายได้
โอกาสตรงนั้นแทนท่ีจะไดค้อร์สเพิ่ม …” การมีบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนท่ียงัไม่จบ
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การศึกษา ส่งผลใหโ้รงเรียนขาดรายไดเ้น่ืองมาจาก บุคลากรมีการลาหยดุบ่อยหรือลายาวท าให้ ไม่มี
การเรียนการสอนท่ีต่อเน่ือง บุคลากรไม่ทราบแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนก าหนดไวไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดการส่ือสารท่ีมีความผดิพลาดหรือไม่เขา้ใจกนั ระหวา่งผูบ้ริหาร บุคลากรฝ่าย
ต่างๆ และบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน ดงัท่ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักล่าวไวว้า่ “…ไม่ว่าจะเป็นภายใน
หรือภายนอกมีเร่ืองเดียวคือการส่ือสารขอให้เช่ือมกนัถึงก็จะไม่มีอุปสรรคเลย ขอให้นัง่คุยไดไ้ม่วา่
เป็นใคร ไม่วา่จะภายนอกหรือภายใน นัง่คุยกนัส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหา หาจุดลงตวัให้ไดเ้พราะเวลา
ผูบ้ริหารคุยก็จะหาจุดท่ีแฟร์ๆกนัถา้เรามาคุยกนัทั้ง 2 ฝ่าย และบุคลากรภายในส าคญัมาก แรกๆท่ีท า
โรงเรียนก็ตอ้งมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่พอนั่งคุยกนัส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอุปสรรคอะไร คุยได้เขา้ใจ
กนั…” 

  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบว่า อุปสรรคในการบริหารบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครคือ ความร่วมมือจากบุคลากรอาจารยท่ี์
ไม่ใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียน บุคลากรมีการลาสอนบ่อยและลาสอนติดต่อกนัยาว สุดทา้ยคือ
การส่ือสารท่ีผิดพลาดไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีทางองค์การวางไว ้ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ส่ือสารระหว่างบุคลากรและทางโรงเรียน โดยอุปสรรคท่ีกล่าวมาน้ีมีความส าคญัในการบริหาร
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนเป็นอยา่งมาก 

2. จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการการบริหารบุคลากรภายใน
องค์การของผู้ให้ของมูลส าคัญ ในประเด็นดังต่อไปนี ้

 2.1 ดา้นกลยทุธ์ (Strategy)  
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกับ ความคิดเห็นต่อ

นโยบาย และวธีิการการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
มีนโยบายและวิธีการท่ีมีความคล้ายคลึงกนัและแตกต่างต่างกนัออกไป โดยนโยบายหรือวิธีการท่ี
คลา้ยคลึงกนัคือดา้นการสนบัสนุนให้มีการส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยท่ี
โรงเรียนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมในแต่ละคร้ัง แต่ในบางคร้ังบุคลากรตอ้งเป็นผูเ้สีย
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเอง ทางดา้นการจดักิจกรรมคอนเสิร์ตทางดา้นผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านไดมี้การ
สนบัสนุนเวที พื้นท่ีและเคร่ืองดนตรีส าหรับให้บุคลากรและนกัเรียนไดมี้เวทีแสดงความสามารถ
รวมถึงผลงานท่ีบุคลากรไดส้ร้างสรรค์ข้ึนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูป้กครอง รวมถึงช่ือเสียง
ของบุคลากรอาจารยเ์อง ทางดา้นการจดักิจกรรมสันทนาการนอกสถานท่ีพาไปพกัผ่อนท่องเท่ียว
ต่างจงัหวดัโดยทางโรงเรียนเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดให้แก่บุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน ซ่ึงจะจดั
กิจกรรมปีละ 1 คร้ัง บุคลากรสามารถช่วยกนัเสนอความคิดและวางแผนกิจกรรมเองได้ “…การ
เขา้ถึงบุคลากร มีการสัมมนาประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง  แต่จะไม่เนน้วิชาการค่ะ เนน้การท่องเท่ียว แต่ก็
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อาจจะมีกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัก็อาจจะเป็นนอกสถานท่ี 2 วนั 1 คืน  ตอนกลางคืนก็จะสังสรรค์…” 
และทั้งสามสถาบนัมีหอ้งพกัส าหรับรับประทานอาหาร มีแม่บา้นคอยให้ความสะดวกและโรงเรียน
มีการสนบัสนุนทางดา้นเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองท าน ้ าร้อนและไมโครเวฟ โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัท่ีมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากท่านอ่ืนคือการสนับสนุนในเร่ืองอาหารกลางวนั ส าหรับ
บุคลากรในแต่ละวนั ในส่วนนโยบายและวิธีการท่ีแตกต่างทางด้านกลยุทธ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ท่านแรกมีนโยบายใหมี้การตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับการเรียนการสอน ทุกๆ 6เดือน และ
ถา้หากมีอุปกรณ์ท่ีช ารุดจะมีการด าเนินการแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด “…การสอน ท่ีน่ีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนครบ ถา้มีอะไรเกิดเสียก็จะเปล่ียนหรือซ่อมให้เร็วท่ีสุด แลว้ก็อยา่งพวกเคร่ืองดนตรีก็จะมีตาม
ระยะเวลา อย่างเปียโนเสียงเพี้ยนเราก็แกใ้ห้เลย …”  ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกท่านไดมี้การ
สนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งในเร่ืองเคร่ืองดนตรี โน้ตเพลงและหนงัสือคู่มือ
ส าหรับการส่งนักเรียนสอบเกรดภายนอก บุคลากรอาจารย์สามารถแจ้งให้ผูจ้ดัการทราบเพื่อ
ด าเนินการจดัซ้ือเข้ามาใช้ในโรงเรียน โดยท่ีผูใ้ห้ข้อมูลส าคญักล่าวว่า “…อาจารย์ท่ีน่ีอยากได้
หนงัสือเรียน หนงัสือทฤษฎี โนต้เพลงส าหรับเด็กพี่ก็จะหามาให้ขอแค่บอกพี่ พี่สนบัสนุนหมดทุก
อยา่งแต่ก็ตอ้งเท่าท่ีพี่จะใหไ้ดน้ะคะ  …” และ “…ทางโรงเรียนมีการสนบัสนุนการท าบตัรแขวนคอ
หรือบตัรพนกังานให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงจดัตั้งกองทุนเงินออมส ารองเล้ียงชีพและ
ประกนักลุ่มอนัน้ีแลว้แต่ความสมคัรใจของบุคลากรเพราะทางโรงเรียนจะช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
คนละคร่ึงกบับุคลากร …” ในส่วนผูใ้หข้อ้มูลท่านท่ีสาม มีนโยบายสนบัสนุนเร่ืองค่าเดินทางในการ
มาปฏิบติัหน้าท่ีในแต่ละวนั เป็นจ านวนเงิน 200 บาท และมีอินเตอร์เน็ตWI-FIให้แก่บุคลากรทุก
ท่าน “…พี่จะใหค้่าเดินทางหรือค่าน ้ามนั อาจารยท่ี์เดินทางมาไกลวนัละ 200 บาท และพี่มีWIFIและ
หอ้งอาหาร อาจารยบ์างท่านเช่นอาจารยก์ลองก็จะมาซอ้มในหอ้งสอน…”  

  ทั้งน้ีในส่วนของประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย และวิธีการการ
บริหารบุคลากรภายในองค์การ ในดา้นกลยุทธ์ (Strategy) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีกลยุทธ์ในการบริหาร
บุคลากรอาจารยใ์นการสร้างความไดเ้ปรียบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ประกอบดว้ยการสนบัสนุนการ
อบรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก อุปกรณ์เคร่ืองมือการเรียนการสอนครบครันและมี
การตรวจสอบปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อใหบุ้คลากรอาจารยมี์บรรยากาศท่ีมีความสุขและสนุกในการ
ปฏิบติังาน มีพื้นท่ีห้องพกัท่ีเพียงพอ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการรับประทานอาหารรวมถึง
อาหารกลางวนัท่ีทางโรงเรียนสนับสนุนให้ทุกวนั มีการจดัตั้ งกองทุนเงินออมเล้ียงชีพให้แก่
บุคลากรเพื่อสร้างความมัน่คงในอนาคต และบุคลากรมีความรักในองคก์ารอยูก่บัองคก์ารไปนานๆ 
และสุดทา้ยมีการสนบัสนุนค่าเดินทางมาปฏิบติังานนอกเหนือจากท่ีบุคลากรรับค่าสอนในแต่ละวนั 
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โรงเรียนดนตรีเอกชน1 
MUSIC SCHOOL 

 

ผูบ้ริหาร 

Management 
 
 

วชิาการ 
Academic 

 

ลูกคา้สัมพนัธ์ 
Customer 
Service 

 ฝ่ายการเงิน 

Finance 
Manager 

ดา้นกิจกรรมของ
นกัเรียนและ

การตลาด 
Activity and 
Marketing 

ผูจ้ดัการสาขาและการตลาด  
Branch Manager and Marketing 

 

ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ทั้งหมดน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบใน
การบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 

 2.2 ดา้นโครงสร้างองคก์าร (Structure)  
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย

และวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในดา้นโครงสร้างองคก์าร (Structure) ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญัทั้ง 3 ท่าน มีโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั ในส่วนของผูใ้ห้ขอ้มูลท่านแรกไดมี้การแบ่งโครงสร้าง
ไวช้ดัเจนมีหวัหนา้แต่ละฝ่ายแยกออกจากกนัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ภาพโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชนจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 1  
   

 โดยกล่าวไวว้่า “…เร่ืองส าคญัก็คือของอาจารยก่์อน โครงสร้างของอาจารย ์
อาจารยก์็ตอ้งมีหัวหน้าวิชาการของอาจารยม์าดูนโยบาย มาดูหลกัสูตรอีกทีหน่ึง และส่งมาให้
อาจารยทุ์กคน ให้เขา้ใจวา่สอนไปในแนวทางไหน ให้ไปในทางเดียวกนัต่อเน่ืองกนั  และอีกฝ่ังคือ 
ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ ซ่ึงอาจารยจ์ะไม่ตอ้งมาดูตรงน้ีเลย แต่เป็นหน้าท่ีพนักงานท่ีเคา้เตอร์ดา้นหน้า
Customer Service ท่ีน่ีคนท่ีท าเหมือนดูวา่พนกังานมีแค่ 3 คน แต่จริงๆแลว้ผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีเร่ือง 
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โรงเรียนดนตรีเอกชน 2 
MUSICSCHOOL 

 

ผูบ้ริหาร 

Management 
 
 

เลขา

ผูบ้ริหาร

Executive 

secretary 

ลูกคา้สัมพนัธ์ 
Customer Service  
ดา้นกิจกรรมของ

นกัเรียน 
Activity 

 ฝ่ายการเงิน
Finance 

 Manager 

วชิาการ 
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ผูจ้ดัการสาขา/ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 
Branch manager / Sales Manager and Marketing  

 

marketingดว้ย ก็ตอ้งพ่วงเขา้ไปดว้ยตอ้งดูดว้ย และก็ฝ่ายการเงิน ก็สามารถเขา้มาตรวจสอบไดก้็คือ
แต่ละฝ่ายจะแยกออกมาเลย จริง ๆ มีฝ่าย Activity ดว้ยเม่ือก่อนแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีก็เลิกไป จริงๆ 
Marketing กับ Activity อยู่ฝ่ายเดียวกนั…” เน่ืองจากโครงสร้างของผูใ้ห้ข้อมูลท่านแรกเป็น
โครงสร้างท่ีไม่ไดเ้น้นการขายเคร่ืองดนตรีจึงมีการจบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีขายเคร่ืองดนตรีเฉพาะ ซ่ึง
แตกต่างจากผูใ้ห้ขอ้มูลท่านท่ีสองท่ีมีการเน้นการขายเคร่ืองดนตรีควบคู่ไปกบัหลกัสูตรการเรียน
การสอนจึงมีโครงสร้างแตกต่างดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ภาพโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชนจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 2 
 

 ผูใ้ห้ข้อมูลท่านน้ีได้เป็นเจ้าของกิจการ ท่านได้ลงมาบริหารและดูแลภายใน
บริหารโรงเรียนโดยตวัท่านเองทุกขั้นตอนดงัท่ีกล่าวไวว้่า “…เจา้ของกิจการ และลงมาท่ีผูบ้ริหาร 
และจะลงมาสู่ผูช่้วย1คน และจะมีเร่ืองการเงิน ส่วนการดูแลอาจารย์ทางผูบ้ริหารก็จะดูแลเอง 
รวมถึงดูแลเร่ืองการขายเคร่ืองดนตรีเองทั้ งหมด…” ในส่วนผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัท่านท่ีสาม ได้มี
โครงสร้างขนาดเล็กลงมา เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
จึงมีโครงสร้างท่ีแตกต่างจากท่านอ่ืน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักล่าวว่า “…โรงเรียนน้ีผูบ้ริหารและ
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โรงเรียนดนตรีเอกชน 3 
MUSICSCHOOL 

 

ผูบ้ริหาร (Management) 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และ การตลาด 
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 ฝ่ายการเงิน 
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วชิาการ 
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กิจกรรมของ
นกัเรียน 
Activity 

 
 

ผูจ้ดัการเป็นคนคนเดียวกนั แต่ในดา้นActivity คือให้ฝ่ังอาจารยช่์วยกนัคิดกิจกรรมในเร่ืองน้ี ส่วน
ธุรการก็จะท าหนา้ท่ีของตวัเองไป …” มีโครงสร้างดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 ภาพโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชนจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่านท่ี 3 
 

 ทั้ งน้ีในส่วนของประเด็นท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการ 
การบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในดา้นโครงสร้างองค์การ (Structure) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 3 
ท่านมีโครงสร้างในการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่นัขนาดขององคก์าร และจ านวน
ผูรั้บบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนแต่ละแห่ง โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 3 ท่านมีการลงมาบริหาร
และดูแลบุคลากรภายในองคก์ารเองทุกสถาบนั 
 2.3 ดา้นระบบ (Systems) 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และวธีิการการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในดา้นระบบ (Systems) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีระบบใน
การบริหารองค์การท่ีไปในทิศทางเดียวกนัคือมีระบบการบริหารแบบการส่ือสารระบบสองทาง 
(Two-way Communication)  เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูรั้บ มีการตอบสนอง และมีปฏิกิริยาโต้
กลับไปยงัผูส่้ง บุคลากรสามารถโต้ตอบ ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดกันได้ ตาม
โครงสร้างท่ีไดว้างไวอ้ยา่งชดัเจนในองคก์าร “…ระบบของพี่มีการส่ือสารกนัทางไลน์บา้ง อาจารย์
ก็ตอบกลบัพี่นะ แต่บางคร้ังมีการแปะกระดาษท่ีบอร์ด ท าให้บางทีส่ือสารกนัไม่ถึง หรืออาจจะคุย
กนัฝ่ายเดียวโดยท่ีวา่ประชาสัมพนัธ์ก็ไม่ไดรั้บรู้ข่าวสาร และก็อาจจะตอบไม่ไดว้่าเกิดอะไรข้ึนแต่
ตอนน้ีก็ใช้วิธีการโบราณก็คือ ประชาสัมพนัธ์แล้วถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน พี่ก็จะเรียกมาคุยเป็น

ลูกคา้สัมพนัธ์ 
Customer Service  
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รายบุคคลไป ซ่ึงบุคลากรแต่ละสาขามีความเขา้ใจในระบบของเขาเอง…” และ “…ระบบของ
ผูบ้ริหารมีการยืดหยุน่ และลงมาคุยเองแต่ละฝ่ายแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน…”ในส่วนผูใ้ห้
ขอ้มูลท่านท่ีสามได้กล่าวว่า “…แค่ผูบ้ริหารสั่งงานไปยงัผูช่้วยก็จะไปกระจายงาน และรายงาน
กลบัมายงัพี่ ในระบบการเงินก็จะแยกออกมาอีก จะท าหน้าท่ีการเงินส่วนของเขาไป แต่ก็สามารถ
ขายคอร์สไดเ้ช่นกนัเพราะมีประสบการณ์ อาจารย์ของเราจะมีอาจารยท่ี์จบตรง กบัอาจารย์ท่ี ใช้
ประสบการณ์ในการสอน มนัอยูท่ี่การพดูกบัผูป้กครองระหวา่งผูบ้ริหาร หรือพี่จะช่วยพูดเอง ดีไม่ดี
มนัอยูท่ี่เราเองและจะไม่เป็นปัญหากบัผูป้กครอง เราก็จะตอ้งฟัง คือถา้เขาตอ้งการแบบไหน เราก็ให้
แบบนั้นพี่รับฟังและสามารถลดัขั้นตอนได ้เพื่อไม่ใหร้ะบบมีการติดขดั…” 
  ทั้งน้ีในส่วนของประเด็นท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการการ
บริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในดา้นระบบ (Systems) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้ง 3 ท่านมีระบบในการ
บริหารจดัการท่ีเป็นการส่ือสารระบบสองทาง (Two-way Communication) เป็นการติดต่อส่ือสารท่ี
ผูรั้บข่าวสารส่งไปและมีการตอบกลบั มีความล่ืนไหลในระบบจากโครงสร้างท่ีวางไว ้แต่ถา้หาก
ระบบมีปัญหาทางผูบ้ริหารจะลงมาแกไ้ขปัญหาเอง 
 2.4 ดา้นรูปแบบ (Style) 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในดา้นรูปแบบ (Style) ทางผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัสอง
ท่านมีรูปแบบการบริหารท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือมีรูปแบบท่ียืดหยุน่เป็นกนัเอง มีปัญหาหรือ
ขอ้เสนอแนะสามารถลดัขั้นตอนและเขา้มาปรึกษาท่ีผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง เปรียบเสมือนโรงเรียน
ดนตรีเอกชนเป็นบ้านท่ีดูแลซ่ึงกันและกัน รับฟัง ปรับปรุงและพฒันาตามท่ีมีบุคลากรภายใน
เสนอแนะอยูต่ลอดเวลาดงัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักล่าววา่ “…ผูบ้ริหารท าโรงเรียนให้เหมือนบา้น รับฟัง
และเห็นใจ เพราะผูบ้ริหารเป็นอาจารยม์าก่อนเลยเขา้ใจทั้งอาจารยแ์ละผูป้กครอง …” ซ่ึงเหมือน
ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกท่าน “…สามารถยืดหยุ่นและเป็นกนัเอง แกปั้ญหาให้ได้ เวลาเขา้ใจผิดมีการ
ไกล่เกล่ีย และประสานงาน แต่ละเคสตอ้งแกก้นัไป…” แต่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ีสาม ก็มีรูปแบบ
การบริหารท่ีมีความยืดหยุ่นใกลชิ้ดเหมือนคนในครอบครัว แต่ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนตาม ระบบ
และโครงสร้างท่ีวางไว ้ตอ้งผา่นตามระดบัและขั้นตอนในการเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ “…ผูบ้ริหาร
เป็นสไตล์ท่ีใกล้ชิดเป็นมิตร และเป็นครอบครัวกนัมากกว่า แต่ว่าก็จะเป็นระบบคืออยู่ใตร้ะบบ
บริษทั ไม่ใช่วา่เราสนิทกนั เราใกลชิ้ดแลว้เราจะไม่มีกฎอะไรเลย ไม่มีใครพิเศษกวา่ใคร ทุกคนเท่า
เทียมกัน สามารถเข้ามาคุยกับผู ้บริหารได้เลย แต่ถ้ามีปัญหา ผูบ้ริหารเองก็จะอิงกับบทบาท 
ตอ้งผา่นหวัหนา้อาจารย ์หวัหนา้ในสาขา ตอ้งรู้ก่อนวา่ตน้ตอคืออะไร และก็ไปหาขอ้มูลมารวมกนั
อีกทีหน่ึง แต่มีการรับฟัง…” 
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  ทั้งน้ีผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทางดา้นรูปแบบการบริหารบุคลากร
ในองค์การ โดยรวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านมีรูปแบบท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือการบริหารท่ี
ยดืหยุน่ (Flexibility) เป็นการบริหารองคก์ารท่ีท าใหอ้งคก์ารแต่ละแห่งสามารถมีการปรับตวั เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้ากท่ีสุด โดยการปรับรูปแบบการจดัองค์การภายในแต่ละแห่งให้เหมาะสมจน
น าไปสู่ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 2.5 ดา้นบุคลากร (Staff) 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และวธีิการการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในดา้นบุคลากร (Staff) ผูบ้ริหารทั้ง 3 ท่านมีนโยบาย
และวิธีการบริหารบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกท่าน คือมีการคดัเลือกบุคลากรในทุกดา้น
ใหต้รงกบัความสามารถและเหมาะสมในแต่ละงาน วิชาชีพท่ีจบการศึกษาและเคร่ืองดนตรีท่ีถนดัก็
จะจดัให้ท าหน้าท่ีอย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคลากรมีความสุขและสนุกกับงานท่ีปฏิบติั ถึงแม้ว่า
บุคลากรบางท่านจะไม่ไดจ้บสาขาวิชาเฉพาะทางดา้นดนตรีปฏิบติัแต่ถา้หากมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานหรือการสอน ทางโรงเรียนไดมี้การเปิดรับเขา้มาปฏิบติังานและเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร
และปฏิบติัเท่าเทียมกนั โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดก้ล่าวดงัน้ี “…ส่วนใหญ่อาจารยท่ี์เขา้มาสมคัรเขามี
ความถนดัเฉพาะเคร่ืองอยูแ่ลว้ อาจารยส์ามารถใชป้ระสบการณ์ในการสอน สามารถให้ตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการพี่ก็จะรับเขาเขา้ปฏิบติังานและให้สอนในสาขาวิชาท่ีถนดั…” และ “…โรงเรียนจะเลือก
บุคลากรให้ตรงตามความเหมาะสมกบังาน และต าแหน่งท่ีมีอยู่ในโรงเรียนของเรา…” การคดัสรร
บุคลากรให้ตรงกบัต าแหน่ง ตามความถนดัและเหมาะสมจะท าให้บุคลากรไม่เกิดความเครียดใน
สายงานท่ีปฏิบติั 
  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบว่า ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชน ในดา้นบุคลากร (Staff) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือมีการคดัสรรบุคลากร
ใหต้รงกบัต าแหน่งท่ีมีอยูใ่นโครงสร้างและระบบ โดยให้ตรงตามความถนดัและเหมาะสมอาทิเช่น
บุคลากรท่ีถนัดการเล่นเปียโน ทางโรงเรียนก็จะจดัให้สอนเปียโน แต่ถ้าหากบุคลากรท่านนั้น
สามารถสอนทฤษฎีดนตรีไดดี้ ทางโรงเรียนจะจดัให้มีการเปิดห้องเรียนส าหรับเรียนทฤษฎีดนตรี
ข้ึน เพื่อสามารถเพิ่มรายไดใ้หท้ั้ง 2 ฝ่าย อนัเป็นผลใหบุ้คลากรมีความรักในองคก์าร 
 2.6 ดา้นทกัษะ (Skills) 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในด้านทักษะ  (Skills) ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ทั้ง 2 ท่านไดมี้ความคิดเห็นทางดา้นนโยบายท่ีเป็นไปตามทิศทางเดียวกนั โดยทางผูบ้ริหารจะมีการ
จดัใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีการอบรม เพื่อพฒันาแต่ละสายงานเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงทางโรงเรียน



59 
 

 

จะมีการสนบัสนุนทางดา้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินการอบรมภายใน ดงัผูใ้หข้อ้มูลส าคญั
กล่าวไวว้า่ “…ทางโรงเรียนมีการจดัอบรมอาจารย ์และในห้องพกัอาจารยก์็มีติดประกาศท่ีบอร์ดวา่
มีการอบรมอะไรบา้งในช่วงเดือน และสาขาวชิาอะไร ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการอบรมไม่มี เพราะทาง
ตน้สังกดัเป็นคน Support เพราะวา่เราจ่ายค่าบริหารจดัการในแต่ละเดือน และจ่ายค่าลิขสิทธ์ิซ่ึงมนัก็
รวมอยูใ่นน้ี เลยไม่มีค่าใช่จ่ายในการอบรม…” แต่ถา้มีการอบรมภายนอก ซ่ึงนอกเหนือจากทางตน้
ส ากดั ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเป็นคนเสียค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเอง แต่ทางโรงเรียนจะเป็นตวัแทนประสานงาน
ให้ ต่างจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ีสามไดก้ล่าวไวว้่า “…ทางพี่จะสนบัสนุนทางดา้นจดัการอบรม
ทั้งภายในและภายนอก โดยทางโรงเรียนจะสนบัสนุนทางดา้นค่าใช้ในการอบรมและด าเนินความ
สะดวกให้แก่บุคลากรอาจารย ์โดยการเชิญวิทยากรเขา้มาอบรมท่ีโรงเรียน ทางบุคลากรไม่ตอ้ง
เดินทางออกไปนอกสถาบนั แต่ถา้มีการอบรมภายนอกทางพี่จะออกค่าใชจ่้ายให้อาจารยท่ี์สนใจไป
เข้าอบรมให้ทุกคนจริงๆค่ะ และทางพี่จะมีการน าSkillของอาจารย์ทุกคนมารวมกัน Skillของ
อาจารยเ์องจริงๆแลว้พี่อยากให้มีความสร้างสรรคทุ์กปี ให้มีของใหม่ มีIdea ใหม่ ๆ นิดนึง ไม่อยาก
ให้ใช้Skillเท่าเดิม เหมือนเดิม อยากให้มี Creative นิดนึง อยากให้อาจารยเ์ราตามทนัเทรนไอที
นิดนึง เสนออะไรใหม่ๆ ลองดูลองเล่นกับวงใหม่ๆสร้างสีสันกับโรงเรียน ชอบเห็นส่ิงเหล่าน้ี
เกิดข้ึน ตอ้งสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัเรียนได ้ใช้งบอย่างคุม้ค่าและเหมาะสม ไม่จ  าเป็นตอ้งของ
แพง…” 
  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบว่า ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชน ในดา้นทกัษะ (Skills) เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือมีการสนบัสนุนในการจดั
อบรมให้แก่บุคลากรทุกฝ่ายในองคก์าร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อน าความรู้ส่ิงใหม่น ากลบัมาใช้
ปฏิบติังานท าให้องค์การสามารถก้าวทนัในโลกปัจจุบนั และบุคลากรสามารถพฒันาทกัษะของ
ตนเองควบคู่ไปด้วย แต่มีข้อจ ากัดแตกต่างกันออกไปในเร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีจะสามารถให้การ
สนบัสนุนใหไ้ดไ้ม่เท่ากนั 
 2.7 ดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อนโยบาย 
และวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในด้านค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) เป็น
เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีใช้ในการช้ีน าองค์การและพฤติกรรมการปฏิบติังานของพนักงานให้
ปฏิบติัตาม มีผลต่อการด าเนินงานและพฒันาขององค์การอีกด้วย สะทอ้นให้เห็นความเขม้แข็ง
ภายในองค์การ โดยผูใ้ห้ข้อมูลทั้งสามท่านได้มีความคิดเห็นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
องคก์ารท่ีบริหารงานเปรียบเสมือนบา้นท่ีมีครอบครัวท่ีอบอุ่น สามารถพูดคุยกนัไดโ้ดยตรง มีความ
เท่าเทียมกนัในทุกระดบั มีความเป็นพี่เป็นน้องกนั รู้จกัในหน้าท่ีของตนเอง ทุกคนสามารถแสดง
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ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นออกมาได ้เพื่อจะไดน้ าส่ิงท่ีไดเ้สนอมาปรับปรุงภายในองคก์ารท าให้
องคก์ารน่าอยู ่และรักกนัในองคก์าร ดงัค าพดูท่ีผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดก้ล่าวไวว้า่ “…อยากใหทุ้กคนอยู่
ดว้ยกนัเป็นครอบครัว ช่วยเหลือกนัภายใตค้รอบครัว ของพี่ พี่จะเนน้แบรนด์ดว้ยเพราะว่า วนัหน่ึง
พวกเราไม่อยู่แลว้และผูบ้ริหารอาจจะไม่อยู่แลว้ดว้ย รุ่นหลงัเขา้มาแทนท่ี แต่แบรนด์น้ียงัอยู่ และ
ลูกหลานเราสามารถพดูไดว้า่เม่ือก่อนแม่ก็ไปสอนท่ีนัน่นะ คืออยากใหเ้ป็นแบรนด์ท่ีย ัง่ยืน คือถา้เรา
ภูมิใจอยากให้คนท่ีท าได้ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นครอบครัว สามารถคุยกนัไดห้มด ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ
และรักกนัไว ้ คิดวา่มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพราะทุกคนไดแ้ชร์ เลือกคนท่ีไวใ้จได ้ตอ้งระมดัระวงั 
ไม่สอนคนท่ีจะกลบัมาท าร้ายเรา ถา้เขา้ใจกนั จริงใจ ทุกอยา่งก็ด าเนินไปไดดี้ ถา้คนใหม่ๆเขา้มา เรา
เองก็ตอ้งสอนเขาดว้ย เพื่อให้เราเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น…” และ “…พี่ว่าพี่ใชใ้จในการบริหาร เลย
คิดวา่โรงเรียนพี่เป็นเหมือนบา้น ต่างคนต่างช่วยเหลือกนั ถึงแมแ้บรนน้ีเป็นจุดท่ีเรียกนกัเรียนเขา้มา 
แต่พอนกัเรียน พนกังาน หรือบุคลากรอาจารยท่ี์เขา้มาและไดส้ัมผสัการบริหารงาน ก็จะพูดถึงตวั
ผูบ้ริหารมากกว่าแบรนด์ เพราะมีแรงจูงใจและใช้ใจสอน เม่ือมีความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้โครงสร้าง 
ระบบคล่องตวัไหลล่ืน ก็จะท าให้เกิดรายได้…” ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านท่ีสามได้กล่าวไวว้่า “…เน้นการ
เข้าถึงอาจารย์และผูป้กครอง แล้วก็อันดับแรกเลยต้องมีการสวสัดี การไหว ้เร่ืองมารยาทใน
สังคมไทย คือมนัก็จะไดต้รงน้ีติดไป คือเราไหวเ้ขา เขาไหวเ้รา คร้ังแรกท่ีเขาเจอเรา เราเจอเขาก็จะ
เป็นอยา่งน้ีและทุกคนก็จะเหมือนกนัหมด และก็พอมีพนกังานใหม่เขา้มาเราก็จะฝึกอนัน้ีเป็นอนัดบั
แรกให้ท าเหมือนๆกนั เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีความเกรงใจซ่ึงกนัและกนั มีความเป็นพี่เป็นนอ้ง
กนัและก็ทางผูบ้ริหารก็จะเนน้การพูดคุยกบัพนกังานกบัอาจารยอ์ยา่งเป็นกนัเอง ก็คือเวลามีอะไร
เขาก็จะกลา้คุยกบัเรา เวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะเขา้ถึงเราโดยตรง พนักงานทุกคนสามารถคุยกบั
ผูบ้ริหารได้ แนะน าเร่ืองงานทุกอย่างได้ อาจารย์ก็เหมือนกันหากมีปัญหาอะไรสามารถคุยได้
โดยตรงเช่นกนั สามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที …” โดยทุกท่านไดเ้นน้ความเป็นองคก์ารอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัพบว่า ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชน ในดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ มี
ค่านิยมในองค์การเป็นแบบครอบครัว สามารถพูดคุยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยมีความเกรงใจ
และสัมมาคารวะ เพื่อใหอ้งคก์ารมีความราบร่ืนในการปฏิบติังานทั้งระบบ 

3. ความคิดเห็นต่อแนวโนม้ในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร รวมทั้งมีแนวทางการ
ปรับกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมองคก์ารอยา่งไรบา้งในอนาคต 
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 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัเก่ียวกับแนวโน้มในการบริหารท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัคือการท าให้องคก์าร เกิดความรักใคร่ก่อน เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพและสร้าง
ความสุขใหก้บัทุกคนเพื่อใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุขเพราะถา้ทุกคนมีความสุขการปฏิบติังานก็จะ
ประสบความส าเร็จและมีคุณภาพท่ีดีภายในองค์การ ดงัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญักล่าวไวว้่า “…พี่ยงัใช้
จุดยืนเดิมคือการพฒันาคุณภาพและก็สร้างความสุข ให้กบัทุกคน ให้อยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข ไม่
ว่าจะใช้วิธีอะไร ใช้วิธีได้หลายอย่างแต่ละปีก็จะเปล่ียนไปเร่ือยๆ ส่ิงท่ีส าคญัในการบริหาร คือ
ความสุข เพราะคนท างานถา้มีความสุขก็จะเปิดหูเปิดใจเปิดทุกอยา่ง สร้างคุณภาพเพิ่มเอง แต่ถา้ไม่
มีความสุขก็ไม่มีส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน…” โดยผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านอ่ืนคือการ
ช่วยพฒันาเทคโนโลยีในการปฏิบติังานให้แก่พนกังานท่ีเขา้มาใหม่และพนกังานเก่า “…เน้นทาง
เร่ืองของพวกดิจิตอล เนน้ให้พนกังานท าบ่อยๆในส่ิงท่ีพนกังานท าไม่เก่งไม่เป็น จะไดมี้การฝึกฝน
และพฒันา ไม่ไดส้ั่งแค่คนท่ีท าเป็น…” ทั้งหมดน้ีเป็นความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลทั้งสามท่าน 

 จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในความคิดเห็นต่อแนวทางแนวโน้มในการ
บริหารบุคลากรภายในองคก์ารรวมทั้งมีแนวทางปรับกลยุทธ์และนโยบาย พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสาม
ท่านยงัเน้นกลยุทธ์เดิมคือการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน คอยสนบัสนุน
ในทุกดา้น โดยควบคู่กบัการสร้างความสุขภายในองคก์ารและกา้วทนัเทคโนโลยีในปัจจุบนัตลอด
ถึงอนาคตขา้งหนา้ 

4. ในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่าน มีปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาส
และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร 

 4.1 ปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสใน

การบริหารบุคลากรภายในองค์การ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งสามท่านไดใ้ห้ความคิดเห็นท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัว่า ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสในการบริหารบุคลการภายใน คือการท่ีองค์การมี
โอกาสท่ีจะใหบุ้คลากรท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมงานในองคก์ารเพิ่มข้ึน ทั้งท่ี
เดินเขา้มาสมคัรเอง และมีบุคลากรภายในแนะน าดงักล่าวไวว้า่ “…ดา้นอาจารยภ์ายในมีการบอกต่อ
ถึงแบรนด์เช่นอาจารยช์วนกนัมาสอนท่ีน่ี อาจารยท่ี์อยู่จะรู้ว่าภายในมีอะไร ว่ามีการสอบภายใน
ภายนอก พี่ชอบนะ ถา้รู้จกักนั และเขา้มาจะคุยกนัง่าย เป็นแนวทางเดียวกนัไดง่้ายกวา่ท่ีไม่รู้จกั…”  

  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ี
แสดงถึงโอกาสในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านไดใ้ห้ความคิดเห็นท่ี
เป็นทิศทางเดียวกนัว่าทั้ งสามสถาบนัว่ามีโอกาสท่ีจะได้บุคลากรใหม่ๆ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
องคก์ารและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะบางสถาบนัโรงเรียนดนตรีเอกชนไม่มีความเขม้แข็งภายใน
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องค์การ ท าให้บุคลากรท่ีจบใหม่ไม่อยากเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีไม่มีความ
เข้มแข็ง  จึงเป็นโอกาสท่ีบุคลากรอยากเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในองค์การ ส าหรับโรงเรียนดนตรี
เอกชนท่ีมีการบริหารจดัการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพและมีการสนับสนุนพฒันาองค์การอยู่
ตลอดเวลา เพราะท าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในองค์การและรักองค์การเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกนั 

 4.2 อุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร 
  จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสในการ

บริหารบุคลากรภายในองคก์าร ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทั้งสามท่านมีอุปสรรคภายนอกท่ีแตกต่างกนั โดยผุใ้ห้
ข้อมูลส าคญัท่านแรกมีอุปสรรคทางด้านสถานท่ี และการตลาดท่ีท าให้บุคลากรไม่สะดวกในการ
ปฏิบติังาน ดงัท่ีกล่าว “…อุปสรรคก็มีแค่พื้นท่ีโรงเรียนเขาเป็นพื้นท่ีแบบ Stand Alone ในเร่ืองน้ียงัไม่ดี
เท่าท่ีควร ในส่ิงท่ีผูบ้ริหารเองคิดไวใ้นจุดน้ีเลยยงัไม่แข็งพอเพราะอยูพ่ื้นท่ีรอบนอกจ านวนนกัเรียนท่ีมา
เรียนเลยไม่เยอะเท่าโรงเรียนอ่ืน ท าให้อาจารยท่ี์มาสอนไม่ค่อยสนใจกิจกรรมและแผนการของโรงเรียน 
แต่พี่ก็พยายามท าการตลาดเพื่อให้มีจ  านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึน เพื่อให้พอใจทั้งสองฝ่ายแต่ในอนาคตอาจจะ
ดีข้ึน…” ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่านท่ีสอง ท่ีสถานท่ีตั้งเป็นเขตเมืองมีโรงเรียนดนตรีเอกชน
เกิดข้ึนเพิ่มอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคลากรท่ีอยู่ในองค์การมีการยา้ยสถาบนั ท าให้ปริมาณบุคลากรและ
นกัเรียนลดลง จากเดิมท่ีมีปริมาณบุคลากรอาจารยแ์ละนกัเรียนเป็นจ านวนมาก ดงัท่ีไดก้ล่าววา่ “…คือ
เด๋ียวน้ีโรงเรียนเปิดเยอะ คือท่ีน่ีเคยมีนกัเรียนพนัคน แต่ตอนน้ีนอ้ยเหลือคร่ึงหน่ึง เม่ือก่อนเด็กกรุงเทพค
ริสเตียน เด็กอสัสัมชญัมาเรียนกนัเยอะ เม่ือก่อนมี 20 % จากนกัเรียนในโรงเรียน แต่ตอนน้ีเหลือ 5 %  
เพราะวา่นกัเรียนเด๋ียวน้ีเนน้เรียนแถวบา้น ใกล้ๆ  หรือกลบัไปเรียนท่ีบา้นตนเองดีกวา่ ถา้อาจารยเ์องเอา
นกัเรียนของทางโรงเรียนไปสอนท่ีบา้นก็จะมีมาตรการบทลงโทษ คือขั้นตอนการตกัเตือน คือระหวา่ง
ตกัเตือนก็จะไม่รับนกัเรียน และเราก็จะคอยดู …” ซ่ึงในส่วนของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอีกท่านไดมี้อุปสรรค
จากภายนอกคือ บุคลากรส่วนใหญ่จะมองหาสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเป็นอันดับแรกในการสมัครเข้า
ปฏิบติังาน ท าให้มีจ  านวนบุคลากรท่ีเดินเขา้มาสมคัรงานโดยตรงยงัไม่มากเท่าท่ีควร แต่ทางดา้นผูใ้ห้
ขอ้มูลยงัไม่หยุดพฒันาภายในองค์การ ดงัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัได้กล่าวไวว้่า “…อุปสรรคทางด้านBrand 
คือคนท่ีจะสมคัรสอน บุคลากรใหม่ๆ มกัวิ่งเขา้หาBrandท่ีดงัๆก่อนเสมอ แต่ถ้าเป็นคนเก่งๆ เช่นเด็ก 
จุฬาฯ มหิดล ศิลปากร รู้วา่Brandนั้นไม่ไดท้  าอะไรใหพ้วกเขาเลย …” 

  จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ี
แสดงถึงอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามท่านไดมี้ความคิดเห็นท่ีท่ี
เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ร่วมในองคก์าร ท่ีแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัซ่ึง
การไดม้าของบุคลากรโดยมีปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัทางดา้นสถานท่ีตั้งซ่ึงไม่ไดต้ั้งอยูใ่นศูนยก์ารคา้หรือในใจ
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กลางเมืองท าให้บุคลากรไม่สะดวกในการเดินทาง ปัจจยัทางด้านสถานท่ีตั้งท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีใจกลาง
เมืองท่ีท าให้มีตวัเลือกในการตดัสินใจในการเลือกองคก์ารในการเขา้ปฏิบติังานและดึงนกัเรียนไปสอน
เองท่ีบ้านท าให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน และปัจจยัสุดท้ายคือค่านิยมของคนไทยท่ียึดติดกับ
ภาพลกัษณ์หรือสถาบนัดงั โดยไม่ศึกษาโครงสร้างการบริหารพฒันาองคก์ารก่อนเขา้สมคัรงาน ท าให้
สถาบันท่ีไม่ได้ซ้ือลิขสิทธ์ิสถาบนัดังเสียโอกาสและเป็นอุปสรรคในการได้มาซ่ึงบุคลากรเข้ามา
ปฏิบติังาน และทดแทนในส่วนสายงานท่ีขาดหายไปไดต่้อเน่ืองจึงเป็นปัญหาส าคญั 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) 

ศึกษาขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล ขอ้มูลความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์
สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการ
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนโดย
อธิบายผลส ารวจโดยการใช้สถิติ  ประกอบไปด้วยความถ่ี  (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  
และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแบบทดสอบการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีการจดัล าดับการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 

1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน    
2. ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีผลต่อ 

ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานค 
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ

บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการบริหารจดัการบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 

ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคุณลกัษณะส่วนบุคคล  ขอ้มูล

วฒันธรรมองค์การ  ข้อมูลความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 285 คน ท่ีได้จากสูตรยามาเน่ (Taro Yamane, 
1970:886) โดยผูว้จิยัจะไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาจากบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
ยามาฮ่า จ  านวน 980 คน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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1. คุณลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจจากกลุ่มบุคคลของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรี

เอกชน  ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายวิชาท่ีสอน 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน รายไดป้ระจ าต่อเดือน ปรากฏผลวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
ตาราง ที ่ 1 คุณล กัษณะส่วนบุคคลของอาจารย ใ์นโรง เรี ยนดนตรี เอกชนในเขตพื ้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม “เพศ” 
 

เพศ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

ชาย 98 34.4 34.4 34.4 

หญิง 187 65.6 65.6 100.0 

รวม 285 100.0 100.0  
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 187 ราย คิด
เป็นร้อยละ 65.6 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดรองลงมาคือเพศชายจ านวน 98 รายคิดเป็นร้อยละ 
34.4 
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ตาราง ท่ี  2 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของอาจารย์ในโรง เ รี ยนดนตรี เอกชน ในเขตพื้ น ท่ี        
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม “อาย”ุ 

 

อายุ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 7 2.5 2.5 2.5 

20 - 24 ปี 63 22.1 22.1 24.6 

25 - 29 ปี 73 25.6 25.6 50.2 

30 - 34 ปี 76 26.7 26.7 76.8 

35 - 39 ปี 37 13.0 13.0 89.8 

ตั้งแต่ 40 ปี ข้ึนไป 29 10.2 10.2 100.0 

รวม 285 100.0 100.0  
  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหวา่ง 30 - 34 ปี จ  านวน 76 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดบัคือ อายุระหวา่ง 25 - 
29 ปี จ  านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.6  อายรุะหวา่ง 20 - 24 ปี จ  านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.1 
อายุระหวา่ง 35 - 39 ปี จ  านวน  37 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 อายุตั้งแต่ 40 ปี ข้ึนไป จ านวน 29 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.2  และอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี จ  านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตาราง ท่ี  3 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของอาจารย์ในโรง เ รี ยนดนตรี เอกชน ในเขตพื้ น ท่ี        
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม “ระดบัการศึกษา” 

 

 

จากตารางท่ี 3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี
ทางด้านดนตรีจ านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.9 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด รองลงมา
ตามล าดบัคือ ปริญญาสาขาทัว่ไปตรี จ  านวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.2  สูงกวา่ปริญญาตรีสาขาทัว่ไป
จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.2  สูงกวา่ปริญญาตรีทางดา้นดนตรี จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.9  
และ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 ทั้งน้ีจากการเก็บขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่ มีบุคลากรอาจารยท่ี์มีระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรีทางด้านดนตรีมีจ านวนบุคลากรอาจารย์มากท่ีสุด อนัเป็นผลมาจาก 
ในปัจจุบนัมีมหาวิทยาลยัท่ีมีการเปิดสอนเฉพาะสาขาดนตรีเพิ่มมากข้ึน ท าให้มีบุคลากรอาจารย ์
ท่ีจบปริญญาตรีทางดา้นดนตรีเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ปริญญาตรีทางดา้นดนตรี 168 58.9 58.9 58.9 

สูงกวา่ปริญญาตรีทางดา้นดนตรี 14 4.9 4.9 63.9 

ปริญญาตรีสาขาทัว่ไป 66 23.2 23.2 87.0 

สูงกวา่ปริญญาตรีสาขาทัว่ไป 29 10.2 10.2 97.2 

อนุปริญญา/ปวส. 8 2.8 2.8 100.0 

รวม 285 100.0 100.0  
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ตาราง ท่ี  4 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของอาจารย์ในโรง เ รี ยนดนตรี เอกชน ในเขตพื้ น ท่ี        
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม “รายวชิาท่ีสอน” 

 

รายวชิาทีส่อน Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

เปียโน 160 56.1 56.1 56.1 

กีตา้ร์ 32 11.2 11.2 67.4 

ขบัร้อง 23 8.1 8.1 75.4 

ไวโอลิน 37 13.0 13.0 88.4 

กลอง 20 7.0 7.0 95.4 

ฟลูท้ 3 1.1 1.1 96.5 

อ่ืน ๆ 10 3.5 3.5 100.0 

รวม 285 100.0 100.0  
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายวิชาท่ีสอนคือเปียโน จ านวน 
160 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.1 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาตามล าดับคือ ไวโอลิน 
จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 กีตา้ร์ จ  านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.2 ขบัร้อง จ านวน 23 
ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 กลอง  จ  านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 อ่ืน ๆ จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 3.5 
และ ฟลุท้ จ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 

ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่มีรายวิชาเปียโนเป็นรายวิชา
ท่ีมีการเปิดสอนมากท่ีสุด เน่ืองจากผูป้กครองมีความสนใจส่งบุตรหลานให้เรียนวิชาเปียโนมาก
ท่ีสุดจึงท าให้มีบุคลากรอาจารย์ทางด้านวิชาเปียโนเป็นอันดับมากท่ีสุด ไวโอลินและกีตาร์
ตามล าดบั 
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ตาราง ท่ี  5 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของอาจารย์ในโรง เ รี ยนดนตรี เอกชน ในเขตพื้ น ท่ี        
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม “ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน” 

 

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 13 4.6 4.6 4.6 

1-3 ปี 74 26.0 26.0 30.5 

4-6 ปี 70 24.6 24.6 55.1 

7-9 ปี 40 14.0 14.0 69.1 

ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 88 30.9 30.9 100.0 

รวม 285 100.0 100.0  
  

จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปจ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.9 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา
ตามล าดบั คือ 1-3 ปีจ  านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0, 4-6 ปี จ  านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.6,   
7-9 ปี จ  านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 

จากผลการเก็บขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในโรงเรียนดนตรีเอกชนพบว่าบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปเป็นอนัดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากในประเทศไทยมี
การเปิดธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนโดยเร่ิมโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2509 จนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงด าเนินกิจการมามากกวา่ 10 ปีข้ึนไป เป็นผลท าใหมี้บุคลากรอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปเป็นจ านวนมากท่ีสุด 
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ตาราง ท่ี  6 คุณลักษณะส่ วนบุคคลของอาจารย์ในโรง เ รี ยนดนตรี เอกชน ในเขตพื้ น ท่ี        
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม “รายไดป้ระจ าต่อเดือน” 

 

รายได้ประจ าต่อเดือน Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 65 22.8 22.8 22.8 

15,000 – 25,000 บาท 115 40.4 40.4 63.2 

25,001 – 35,000 บาท 55 19.3 19.3 82.5 

35,001 – 45,000 บาท 31 10.9 10.9 93.3 

45,001 บาทข้ึนไป 19 6.7 6.7 100.0 

รวม 285 100.0 100.0  
  

จากตารางท่ี 6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดป้ระจ าต่อเดือน15,000 – 
25,000 บาทจ านวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.4 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด รองลงมา
ตามล าดบัคือ นอ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.8 ตั้งแต่ 25,001 – 35,000 บาท
จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ19.3 ตั้งแต่ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน  31 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.9 
และ 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 19 คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 

ทั้งน้ีจากการเก็บขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลพบวา่รายไดป้ระจ าต่อเดือนของบุคลากร
อาจารยอ์ยูท่ี่ 15,000 – 25,000 บาทเป็นอนัดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากบุคลากรอาจารยเ์ป็นบุคลากรท่ีมี
การปฏิบติังานรับเงินเป็นรายชัว่โมงจึงมีรายไดป้ระจ าต่อเดือนไม่สูงมากนกั 
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2. ข้อมูลปัจจัยทางการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนที่มีผลต่อความ
ภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนดนตรีเอกชน   ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 7 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร

อาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 

ปัจจัยทีส่่งผล 

ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อ
ความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ 

ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

Mean Std. Deviation 
ระดับ

ความส าคัญ 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการบริหารองคก์าร
อยา่งชดัเจน 

3.76 0.817 มาก 

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีความ
พยายามในการลดช่องวา่งของความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรอาจารย ์

3.65 0.846 มาก 

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ี
ของท่านอยา่งชดัเจน 

4.16 0.769 มากท่ีสุด 

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีสาย
การบงัคบับญัชาและขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ี
เขม้งวด 

3.63 0.793 มาก 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการน า 
ความคิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์าปรับปรุง
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

3.61 0.848 มาก 

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรอาจารยมี์
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

3.09 0.947 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน (ต่อ) 

 

ปัจจัยทีส่่งผล 

ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อ
ความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ 

ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

Mean Std. Deviation 
ระดับ

ความส าคัญ 

7. องคก์ารของท่านมีการปรับค่าตอบแทนให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของระดบัชั้นท่ีสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

3.51 0.850 มาก 

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อมกบัส่ิงอ านวย
ความสะดวกรองรับเพียงพอกบัจ านวนบุคลากร 

3.67 0.966 มาก 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และเพียงพอต่อ
บุคลากร 

3.74 1.005 มาก 

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ใหแ้ก่
บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

2.61 1.261 ปานกลาง 

11. มีการสนบัสนุนบุคลากรอาจารยใ์นการจดั
แสดงเช่น สถานท่ีจดัแสดง บริการโนต้เพลงและ
เงินสนบัสนุนในการจดัแสดง 

3.61 1.071 มาก 

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านไดก้ าหนดหนา้ท่ี
รับผดิชอบเอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.91 0.789 มากท่ีสุด 

13.ในองคก์ารของท่านมีการแนะน าระบบ 
การปฏิบติังานภายในองคก์าร 

3.64 0.876 มาก 

14. ในองคก์ารของท่านมีความคล่องตวั 
ในการติดต่อส่ือสารในแต่ละฝ่าย 

3.66 0.806 มาก 
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ตารางท่ี 7 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน (ต่อ) 

 

ปัจจัยทีส่่งผล 

ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อ
ความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ 

ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

Mean Std. Deviation 
ระดับ

ความส าคัญ 

15. องคก์ารของท่านมีการรับฟังและขอ้เสนอ 
แนะของพนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่งระบบ 
การปฏิบติังาน 

3.63 0.761 มาก 

 16. บุคลากรในองคก์ารสามารถเขา้ใจระบบ
ขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองคก์ารเป็นอยา่งดี 

3.68 0.740 มาก 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานดว้ยตวัเอง 

3.59 0.913 มาก 

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหนา้ท่ี 3.88 0.783 มาก 

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความเป็นกนัเองระหวา่ง
พนกังานในองคก์าร 

3.78 0.869 มาก 

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมีจรรยาบรรณท่ีดี
ในการบริหารองคก์าร 

3.99 0.839 มากท่ีสุด 

21. องคก์ารของท่านมีการยดืหยุน่ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 

3.78 0.813 มาก 

22. องคก์ารของท่านเป็นองคก์ารท่ีมีรูปแบบ 
การปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการปฏิบติังาน 

3.85 0.756 มาก 

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวาง
หนา้ท่ีในการปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถและก าหนดคุณลกัษณะ
ความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.87 0.765 มาก 
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ตารางท่ี 7 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน (ต่อ) 

 

ปัจจัยทีส่่งผล 

ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อ
ความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ 

ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

Mean Std. Deviation 
ระดับ

ความส าคัญ 

24. ในองคก์ารของท่านมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละ
ฝ่ายอยา่งชดัเจน 

3.80 0.792 มาก 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการจดั
บุคลากรรองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้รับ
บริการทางการศึกษา 

3.91 0.784 มากท่ีสุด 

26. องคก์ารของท่านมีความราบร่ืนและไม่เกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 
 

3.70 0.863 มาก 

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสาย
งาน 

3.89 0.694 มาก 

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุกกบัการปฏิบติังาน 3.96 0.740 มากท่ีสุด 

29. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการ
พฒันาทกัษะ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออกค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

3.33 1.012 มาก 

30. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุน 
ในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

3.69 0.947 มาก 

31. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุน 
ในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการ
จดัอบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

3.35 1.033 มาก 
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ตารางท่ี 7 ระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน (ต่อ) 

 

ปัจจัยทีส่่งผล 

ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อ
ความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ 

ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

Mean Std. Deviation 
ระดับ

ความส าคัญ 

32. องคก์ารของท่านไดม้อบหมายงานไดต้รง
ตามทกัษะของบุคลากรภายในองคก์ารของท่าน 

3.84 0.867 มาก 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีมี 
การบริการหนงัสือเรียน อุปกรณ์และโนต้เพลง
ใหแ้ก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

3.63 0.962 มาก 

34. บุคลากรภายในองคก์ารมีการใหค้วามร่วม 
มือในการจดัอบรมพฒันาทกัษะในแต่ละดา้น
เป็นอยา่งดี 

3.62 0.780 มาก 

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียน
ดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีส าหรับเด็ก 

4.27 0.796 มากท่ีสุด 

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียน
ดนตรีท่ีมีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรีร่วมสมยั 

3.98 0.796 มากท่ีสุด 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียน 
การสอนอยา่งชดัเจน 

4.21 0.918 มากท่ีสุด 

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้น
การส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีส าหรับเด็ก 

4.20 0.852 มากท่ีสุด 

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางดา้น
ดนตรีสากลและดนตรีไทย 

3.56 1.062 มาก 

รวม 3.72 0.866 มาก 
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จากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ีย 3.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.866 โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียความคิดเห็น 
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน ดงัน้ี 

1. ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมากท่ีสุด 4 
อนัดบัแรก ดงัน้ี   

 1.1 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น
ดนตรีส าหรับเด็ก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.796  

 1.2 เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตร การเรียนการสอนอย่างชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.918 

 1.3 เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับเด็ก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.852 

 1.4 ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.769 

2. ความคิดเห็นในระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบั
แรก ดงัน้ี 

 2.1 ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .694   

 2.2 ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.88ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.783 

 2.3 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวางหน้าท่ีในการปฏิบติังานได้ตรงตาม
ความสามารถและก าหนดคุณลกัษณะความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยมีค่าเฉล่ีย 
3.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.765 

 2.4 องค์การของท่านเป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการปฏิบติังานท่ีไม่ซับซ้อนในการ
ปฏิบติังานโดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.756 

3. ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมากท่ีสุด 2 
อนัดบั 
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 3.1 องค์การมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
การบริหารองคก์ารโดยมีค่าเฉล่ีย 3.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.947 

 3.2 มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวกใน
การปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 2.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.261 
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3. วิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อความภักดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนดนตรีเอกชน   ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร

อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการ
บริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

0.107 1 0.107 0.159 0.690 

Within 
Groups 

189.669 283 0.670   

Total 189.775 284    

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีความพยายามใน
การลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรอาจารย ์

Between 
Groups 

1.064 1 1.064 1.489 0.223 

Within 
Groups 

202.143 283 0.714   

Total 203.207 284    

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขต
งานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

2.047 1 2.047 3.493 0.063 

Within 
Groups 

165.847 283 0.586   

Total 167.895 284    

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีสายการบงัคบั
บญัชาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

Between 
Groups 

1.419 1 1.419 2.266 .133 

Within 
Groups 

177.157 283 0.626   

Total 178.575 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการน าความ
คิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

0.034 1 0.034 0.048 0.827 

Within 
Groups 

203.952 283 0.721   

Total 203.986 284    

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

1.683 1 1.683 1.882 0.171 

Within 
Groups 

253.124 283 0.894   

Total 254.807 284    

7. องคก์ารของท่านมีการปรับ
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ี
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

0.050 1 0.050 0.069 0.793 

Within 
Groups 

205.157 283 0.725   

Total 205.207 284    

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อม
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร 

Between 
Groups 

0.917 1 0.917 0.982 0.322 

Within 
Groups 

264.080 283 0.933   

Total 264.996 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และ
เพียงพอต่อบุคลากร 

Between 
Groups 

0.862 1 0.862 0.853 0.356 

Within 
Groups 

285.924 283 1.010   

Total 286.786 284    

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารย์
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

4.941 1 4.941 3.131 0.078 

Within 
Groups 

446.603 283 1.578   

Total 451.544 284    

11. มีการสนบัสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น 
สถานท่ีจดัแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนใน
การจดัแสดง 

Between 
Groups 

0.034 1 0.034 0.030 0.863 

Within 
Groups 

325.952 283 1.152   

Total 325.986 284    

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่าน
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

0.031 1 0.031 0.049 0.825 

Within 
Groups 

176.776 283 0.625   

Total 176.807 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

13.ในองคก์ารของท่านมีการ
แนะน าระบบการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

1.688 1 1.688 2.210 0.138 

Within 
Groups 

216.088 283 0.764   

Total 217.775 284    

14. ในองคก์ารของท่านมีความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสาร
ในแต่ละฝ่าย 

Between 
Groups 

1.463 1 1.463 2.264 0.134 

Within 
Groups 

182.839 283 0.646   

Total 184.302 284    

15. องคก์ารของท่านมีการรับ
ฟังและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

1.289 1 1.289 2.238 0.136 

Within 
Groups 

163.026 283 0.576   

Total 164.316 284    

16. บุคลากรในองคก์าร
สามารถเขา้ใจระบบขั้นตอน
การปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

0.751 1 0.751 1.372 0.242 

Within 
Groups 

154.828 283 0.547   

Total 155.579 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

Between 
Groups 

.604 1 0.604 0.723 0.396 

Within 
Groups 

236.365 283 0.835   

Total 236.968 284    

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

0.438 1 0.438 0.715 0.399 

Within 
Groups 

173.506 283 0.613   

Total 173.944 284    

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความ
เป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

Between 
Groups 

0.171 1 0.171 0.226 0.635 

Within 
Groups 

214.341 283 0.757   

Total 214.512 284    

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

0.041 1 0.041 0.058 0.810 

Within 
Groups 

199.903 283 0.706   

Total 199.944 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. องคก์ารของท่านมีการ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

1.553 1 1.553 2.362 0.125 

Within 
Groups 

186.075 283 0.658   

Total 187.628 284    

22. องคก์ารของท่านเป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

1.049 1 1.049 1.839 0.176 

Within 
Groups 

161.463 283 0.571   

Total 162.512 284    

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนด
คุณลกัษณะความสามารถใน
การคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

1.065 1 1.065 1.826 0.178 

Within 
Groups 

165.131 283 0.584   

Total 166.196 284    

24. ในองคก์ารของท่านมี
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

1.275 1 1.275 2.040 0.154 

Within 
Groups 

176.921 283 0.625   

Total 178.196 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการจดับุคลากร
รองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

Between 
Groups 

0.001 1 0.001 0.002 0.964 

Within 
Groups 

174.441 283 0.616   

Total 174.442 284    

26. องคก์ารของท่านมีความ
ราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

Between 
Groups 

0.009 1 0.009 0.012 0.911 

Within 
Groups 

211.640 283 0.748   

Total 211.649 284    

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 

Between 
Groups 

0.112 1 0.112 0.232 0.630 

Within 
Groups 

136.730 283 0.483   

Total 136.842 284    

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุก
กบัการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

2.193 1 2.193 4.047 0.045 

Within 
Groups 

153.302 283 0.542   

Total 155.495 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออก
ค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

Between 
Groups 

1.254 1 1.254 1.226 0.269 

Within 
Groups 

289.399 283 1.023   

Total 290.653 284    

30. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

Between 
Groups 

2.524 1 2.524 2.831 0.094 

Within 
Groups 

252.304 283 0.892   

Total 254.828 284    

31. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดั
อบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

0.166 1 0.166 0.155 0.694 

Within 
Groups 

303.041 283 1.071   

Total 303.207 284    

32. องคก์ารของท่านได้
มอบหมายงานไดต้รงตาม
ทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

Between 
Groups 

1.505 1 1.505 2.012 0.157 

Within 
Groups 

211.744 283 0.748   

Total 213.249 284    
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการ
หนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

1.419 1 1.419 1.537 0.216 

Within 
Groups 

261.157 283 0.923   

Total 262.575 284    

34. บุคลากรภายในองคก์ารมี
การใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละ
ดา้นเป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

1.953 1 1.953 3.235 0.073 

Within 
Groups 

170.875 283 0.604   

Total 172.828 284    

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี
ส าหรับเด็ก 

Between 
Groups 

2.682 1 2.682 4.288 0.039 

Within 
Groups 

177.051 283 0.626   

Total 179.733 284    

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ี
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรี
ร่วมสมยั 

Between 
Groups 

0.980 1 0.980 1.550 0.214 

Within 
Groups 

178.894 283 0.632   

Total 179.874 284    



86 
 

 

ตารางท่ี 8  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
เพศ (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

0.334 1 0.334 0.395 0.530 

Within 
Groups 

239.035 283 0.845   

Total 239.368 284    

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก 

Between 
Groups 

1.538 1 1.538 2.126 0.146 

Within 
Groups 

204.659 283 0.723   

Total 206.196 284    

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการ
เปิดสอนทางดา้นดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

Between 
Groups 

0.907 1 0.907 0.805 0.370 

Within 
Groups 

319.142 283 1.128   

Total 320.049 284    

รวม 

Between 
Groups 

141.393 1 141.393 0.334 0.564 

Within 
Groups 

119808.78
3 

283 423.353   

Total 
119950.17

5 
284    
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จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความ
ภกัดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.564) 

ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความ
ภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่เพศมีความไม่ต่างกนัต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์
สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการ
บริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

5.232 5 1.046 1.582 0.165 

Within 
Groups 

184.543 279 0.661   

Total 189.775 284    

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีความพยายามใน
การลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรอาจารย ์

Between 
Groups 

3.037 5 0.607 0.847 0.518 

Within 
Groups 

200.170 279 0.717   

Total 203.207 284    

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขต
งานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

1.950 5 0.390 0.656 0.657 

Within 
Groups 

165.945 279 0.595   

Total 167.895 284    

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีสายการบงัคบั
บญัชาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

Between 
Groups 

0.450 5 0.090 0.141 0.983 

Within 
Groups 

178.126 279 0.638   

Total 178.575 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการน าความ
คิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

6.698 5 1.340 1.894 0.095 

Within 
Groups 

197.288 279 0.707   

Total 203.986 284    

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

5.569 5 1.114 1.247 0.287 

Within 
Groups 

249.238 279 0.893   

Total 254.807 284    

7. องคก์ารของท่านมีการปรับ
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ี
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

3.373 5 0.675 0.933 0.460 

Within 
Groups 

201.834 279 0.723   

Total 205.207 284    

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อม
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร 

Between 
Groups 

1.155 5 0.231 0.244 0.942 

Within 
Groups 

263.841 279 0.946   

Total 264.996 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และ
เพียงพอต่อบุคลากร 

Between 
Groups 

14.113 5 2.823 2.888 *0.015 

Within 
Groups 

272.673 279 0.977   

Total 286.786 284    

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารย์
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

19.442 5 3.888 2.511 *0.030 

Within 
Groups 

432.102 279 1.549   

Total 451.544 284    

11. มีการสนบัสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น 
สถานท่ีจดัแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนใน
การจดัแสดง 

Between 
Groups 

3.195 5 0.639 0.552 0.736 

Within 
Groups 

322.791 279 1.157   

Total 325.986 284    

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่าน
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

7.743 5 1.549 2.556 *0.028 

Within 
Groups 

169.064 279 0.606   

Total 176.807 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

13.ในองคก์ารของท่านมีการ
แนะน าระบบการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

2.143 5 0.429 0.555 0.735 

Within 
Groups 

215.632 279 0.773   

Total 217.775 284    

14. ในองคก์ารของท่านมีความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสาร
ในแต่ละฝ่าย 

Between 
Groups 

3.132 5 0.626 0.965 0.440 

Within 
Groups 

181.170 279 0.649   

Total 184.302 284    

15. องคก์ารของท่านมีการรับ
ฟังและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

1.184 5 0.237 0.405 0.845 

Within 
Groups 

163.132 279 0.585   

Total 164.316 284    

16. บุคลากรในองคก์าร
สามารถเขา้ใจระบบขั้นตอน
การปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

4.654 5 0.931 1.721 0.130 

Within 
Groups 

150.925 279 0.541   

Total 155.579 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

Between 
Groups 

4.207 5 0.841 1.008 0.413 

Within 
Groups 

232.762 279 0.834   

Total 236.968 284    

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

2.619 5 0.524 0.853 0.513 

Within 
Groups 

171.325 279 0.614   

Total 173.944 284    

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความ
เป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

Between 
Groups 

2.302 5 0.460 0.605 0.696 

Within 
Groups 

212.210 279 0.761   

Total 214.512 284    

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

2.929 5 0.586 0.830 0.530 

Within 
Groups 

197.015 279 0.706   

Total 199.944 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. องคก์ารของท่านมีการ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

5.389 5 1.078 1.650 0.147 

Within 
Groups 

182.239 279 0.653   

Total 187.628 284    

22. องคก์ารของท่านเป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

3.559 5 0.712 1.249 0.286 

Within 
Groups 

158.954 279 0.570   

Total 162.512 284    

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนด
คุณลกัษณะความสามารถใน
การคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

5.078 5 1.016 1.758 0.122 

Within 
Groups 

161.119 279 0.577   

Total 166.196 284    

24. ในองคก์ารของท่านมี
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

4.320 5 0.864 1.386 0.229 

Within 
Groups 

173.876 279 0.623   

Total 178.196 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการจดับุคลากร
รองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

Between 
Groups 

2.348 5 0.470 0.761 0.578 

Within 
Groups 

172.094 279 0.617   

Total 174.442 284    

26. องคก์ารของท่านมีความ
ราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

Between 
Groups 

3.959 5 0.792 1.064 0.381 

Within 
Groups 

207.690 279 0.744   

Total 211.649 284    

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 

Between 
Groups 

2.628 5 0.526 1.092 0.365 

Within 
Groups 

134.214 279 0.481   

Total 136.842 284    

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุก
กบัการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

3.194 5 0.639 1.170 0.324 

Within 
Groups 

152.301 279 0.546   

Total 155.495 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออก
ค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

Between 
Groups 

3.564 5 0.713 0.693 0.629 

Within 
Groups 

287.088 279 1.029   

Total 290.653 284    

30. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

Between 
Groups 

6.420 5 1.284 1.442 0.209 

Within 
Groups 

248.408 279 0.890   

Total 254.828 284    

31. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดั
อบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

6.326 5 1.265 1.189 0.315 

Within 
Groups 

296.881 279 1.064   

Total 303.207 284    

32. องคก์ารของท่านได้
มอบหมายงานไดต้รงตาม
ทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

Between 
Groups 

4.283 5 0.857 1.144 0.338 

Within 
Groups 

208.966 279 0.749   

Total 213.249 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการ
หนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

3.708 5 0.742 0.799 0.551 

Within 
Groups 

258.868 279 0.928   

Total 262.575 284    

34. บุคลากรภายในองคก์ารมี
การใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละ
ดา้นเป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

3.572 5 0.714 1.178 0.320 

Within 
Groups 

169.256 279 0.607   

Total 172.828 284    

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี
ส าหรับเด็ก 

Between 
Groups 

3.804 5 0.761 1.206 0.306 

Within 
Groups 

175.929 279 0.631   

Total 179.733 284    

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ี
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรี
ร่วมสมยั 

Between 
Groups 

2.474 5 0.495 0.778 0.566 

Within 
Groups 

177.400 279 0.636   

Total 179.874 284    
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
อาย ุ(ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

6.734 5 1.347 1.615 0.156 

Within 
Groups 

232.634 279 0.834   

Total 239.368 284    

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก 

Between 
Groups 

7.492 5 1.498 2.104 0.065 

Within 
Groups 

198.704 279 0.712   

Total 206.196 284    

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการ
เปิดสอนทางดา้นดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

Between 
Groups 

30.946 5 6.189 5.973 *0.000 

Within 
Groups 

289.103 279 1.036   

Total 320.049 284    

รวม 

Between 
Groups 

2198.536 5 439.707 1.042 0.393 

Within 
Groups 

117751.639 279 422.049   

Total 119950.175 284    
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จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความ
ภกัดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่ต่างกนั (0.393) 

แต่ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่อายมีุผลต่อความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 
เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี  

1. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย  ท่ีค่า sig 
0.000 

2. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และเพียงพอต่อบุคลากร ท่ีค่า sig 0.015 
3. ผูบ้ริหารองค์การของท่านไดก้ าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบเอาไวอ้ย่างชัดเจน ท่ีค่า sig 

0.028 
4. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน ท่ีค่า sig 0.030 
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการ
บริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

2.123 4 0.531 0.792 0.531 

Within 
Groups 

187.653 280 0.670   

Total 189.775 284    

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีความพยายามใน
การลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรอาจารย ์

Between 
Groups 

1.906 4 0.477 0.663 0.618 

Within 
Groups 

201.301 280 0.719   

Total 203.207 284    

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขต
งานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

10.157 4 2.539 4.507 *0.002 

Within 
Groups 

157.738 280 0.563   

Total 167.895 284    

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีสายการบงัคบั
บญัชาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

Between 
Groups 

3.325 4 0.831 1.328 0.260 

Within 
Groups 

175.250 280 0.626   

Total 178.575 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการน าความ
คิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

10.835 4 2.709 3.927 0.004 

Within 
Groups 

193.151 280 0.690   

Total 203.986 284    

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

4.629 4 1.157 1.295 0.272 

Within 
Groups 

250.178 280 0.893   

Total 254.807 284    

7. องคก์ารของท่านมีการปรับ
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ี
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

3.002 4 0.750 1.039 0.387 

Within 
Groups 

202.205 280 0.722   

Total 205.207 284    

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อม
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร 

Between 
Groups 

8.817 4 2.204 2.409 *0.050 

Within 
Groups 

256.180 280 0.915   

Total 264.996 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และ
เพียงพอต่อบุคลากร 

Between 
Groups 

7.987 4 1.997 2.005 0.094 

Within 
Groups 

278.799 280 0.996   

Total 286.786 284    

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารย์
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

3.484 4 0.871 0.544 0.703 

Within 
Groups 

448.060 280 1.600   

Total 451.544 284    

11. มีการสนบัสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น 
สถานท่ีจดัแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนใน
การจดัแสดง 

Between 
Groups 

14.926 4 3.731 3.359 *0.010 

Within 
Groups 

311.060 280 1.111   

Total 325.986 284    

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่าน
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

8.615 4 2.154 3.585 *0.007 

Within 
Groups 

168.192 280 0.601   

Total 176.807 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

13.ในองคก์ารของท่านมีการ
แนะน าระบบการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

5.974 4 1.493 1.974 0.099 

Within 
Groups 

211.802 280 0.756   

Total 217.775 284    

14. ในองคก์ารของท่านมีความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสาร
ในแต่ละฝ่าย 

Between 
Groups 

3.207 4 0.802 1.240 0.294 

Within 
Groups 

181.095 280 0.647   

Total 184.302 284    

15. องคก์ารของท่านมีการรับ
ฟังและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

2.865 4 0.716 1.242 0.293 

Within 
Groups 

161.450 280 0.577   

Total 164.316 284    

16. บุคลากรในองคก์าร
สามารถเขา้ใจระบบขั้นตอน
การปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

1.103 4 0.276 0.500 0.736 

Within 
Groups 

154.476 280 0.552   

Total 155.579 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

Between 
Groups 

6.957 4 1.739 2.117 0.079 

Within 
Groups 

230.011 280 0.821   

Total 236.968 284    

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

4.517 4 1.129 1.866 0.116 

Within 
Groups 

169.427 280 0.605   

Total 173.944 284    

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความ
เป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

Between 
Groups 

5.774 4 1.443 1.936 0.105 

Within 
Groups 

208.739 280 0.745   

Total 214.512 284    

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

6.362 4 1.591 2.301 0.059 

Within 
Groups 

193.581 280 0.691   

Total 199.944 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. องคก์ารของท่านมีการ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

11.052 4 2.763 4.381 0.002 

Within 
Groups 

176.576 280 0.631   

Total 187.628 284    

22. องคก์ารของท่านเป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

7.020 4 1.755 3.160 *0.015 

Within 
Groups 

155.492 280 0.555   

Total 162.512 284    

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนด
คุณลกัษณะความสามารถใน
การคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

2.860 4 0.715 1.226 0.300 

Within 
Groups 

163.336 280 0.583   

Total 166.196 284    

24. ในองคก์ารของท่านมี
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

5.522 4 1.381 2.239 0.065 

Within 
Groups 

172.674 280 .617   

Total 178.196 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการจดับุคลากร
รองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

Between 
Groups 

5.755 4 1.439 2.388 0.051 

Within 
Groups 

168.687 280 0.602   

Total 174.442 284    

26. องคก์ารของท่านมีความ
ราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

Between 
Groups 

6.674 4 1.669 2.279 0.061 

Within 
Groups 

204.975 280 0.732   

Total 211.649 284    

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 

Between 
Groups 

3.142 4 0.785 1.645 0.163 

Within 
Groups 

133.700 280 0.478   

Total 136.842 284    

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุก
กบัการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

4.972 4 1.243 2.312 0.058 

Within 
Groups 

150.523 280 .538   

Total 155.495 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออก
ค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

Between 
Groups 

0.808 4 0.202 0.195 0.941 

Within 
Groups 

289.845 280 1.035   

Total 290.653 284    

30. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

Between 
Groups 

3.005 4 0.751 0.835 0.504 

Within 
Groups 

251.823 280 0.899   

Total 254.828 284    

31. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดั
อบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

7.651 4 1.913 1.812 0.127 

Within 
Groups 

295.556 280 1.056   

Total 303.207 284    

32. องคก์ารของท่านได้
มอบหมายงานไดต้รงตาม
ทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

Between 
Groups 

6.392 4 1.598 2.163 0.073 

Within 
Groups 

206.857 280 0.739   

Total 213.249 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการ
หนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

1.919 4 0.480 0.515 0.724 

Within 
Groups 

260.656 280 0.931   

Total 262.575 284    

34. บุคลากรภายในองคก์ารมี
การใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละ
ดา้นเป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

4.405 4 1.101 1.831 0.123 

Within 
Groups 

168.423 280 0.602   

Total 172.828 284    

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี
ส าหรับเด็ก 

Between 
Groups 

7.032 4 1.758 2.850 0.024 

Within 
Groups 

172.702 280 0.617   

Total 179.733 284    

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ี
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรี
ร่วมสมยั 

Between 
Groups 

1.657 4 0.414 0.651 0.627 

Within 
Groups 

178.217 280 0.636   

Total 179.874 284    
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม
สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

6.347 4 1.587 1.907 0.109 

Within 
Groups 

233.021 280 0.832   

Total 239.368 284    

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก 

Between 
Groups 

8.292 4 2.073 2.933 *0.021 

Within 
Groups 

197.904 280 0.707   

Total 206.196 284    

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการ
เปิดสอนทางดา้นดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

Between 
Groups 

8.754 4 2.189 1.968 0.099 

Within 
Groups 

311.295 280 1.112   

Total 320.049 284    

รวม 

Between 
Groups 

3228.826 4 807.207 1.936 0.105 

Within 
Groups 

116721.349 280 416.862   

Total 119950.175 284    
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จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.105) 

แต่ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษามีผลต่อความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความ
ภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 

1. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหน้าท่ีของท่านอย่างชดัเจน และองคก์ารของ
ท่านมีการยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีค่า sig 0.002 

2. ผูบ้ริหารองค์การของท่านไดก้ าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบเอาไวอ้ย่างชัดเจน ท่ีค่า sig 
0.007 

3. มีการสนับสนุนบุคลากรอาจารย์ในการจัดแสดงเช่น สถานท่ีจัดแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนในการจดัแสดง ท่ีค่า sig 0.010 

4. องค์การของท่านเป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีไม่ซับซ้อนในการ
ปฏิบติังาน ท่ีค่า sig 0.015 

5. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก ท่ีค่า sig 0.021 

6. มีบริเวณ และห้องพกัท่ีพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร ท่ีค่า sig 0.050 
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการ
บริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

4.539 6 0.757 1.135 0.342 

Within 
Groups 

185.236 278 0.666   

Total 189.775 284    

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีความพยายามใน
การลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรอาจารย ์

Between 
Groups 

5.459 6 0.910 1.279 0.267 

Within 
Groups 

197.748 278 0.711   

Total 203.207 284    

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขต
งานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

3.891 6 0.649 1.099 0.363 

Within 
Groups 

164.003 278 0.590   

Total 167.895 284    

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีสายการบงัคบั
บญัชาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

Between 
Groups 

5.485 6 0.914 1.468 0.189 

Within 
Groups 

173.090 278 0.623   

Total 178.575 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการน าความ
คิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

3.938 6 0.656 0.912 0.486 

Within 
Groups 

200.048 278 0.720   

Total 203.986 284    

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

8.883 6 1.481 1.674 0.127 

Within 
Groups 

245.924 278 0.885   

Total 254.807 284    

7. องคก์ารของท่านมีการปรับ
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ี
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

1.708 6 0.285 0.389 0.886 

Within 
Groups 

203.499 278 0.732   

Total 205.207 284    

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อม
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร 

Between 
Groups 

12.440 6 2.073 2.282 0.036 

Within 
Groups 

252.556 278 0.908   

Total 264.996 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และ
เพียงพอต่อบุคลากร 

Between 
Groups 

20.871 6 3.479 3.637 *0.002 

Within 
Groups 

265.915 278 0.957   

Total 286.786 284    

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารย์
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

15.094 6 2.516 1.602 0.146 

Within 
Groups 

436.450 278 1.570   

Total 451.544 284    

11. มีการสนบัสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น 
สถานท่ีจดัแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนใน
การจดัแสดง 

Between 
Groups 

5.011 6 0.835 0.723 0.631 

Within 
Groups 

320.975 278 1.155   

Total 325.986 284    

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่าน
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

3.361 6 0.560 0.898 0.497 

Within 
Groups 

173.446 278 0.624   

Total 176.807 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

13.ในองคก์ารของท่านมีการ
แนะน าระบบการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

5.795 6 0.966 1.267 0.273 

Within 
Groups 

211.981 278 0.763   

Total 217.775 284    

14. ในองคก์ารของท่านมีความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสาร
ในแต่ละฝ่าย 

Between 
Groups 

4.104 6 0.684 1.055 0.390 

Within 
Groups 

180.197 278 0.648   

Total 184.302 284    

15. องคก์ารของท่านมีการรับ
ฟังและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

2.890 6 0.482 0.830 0.548 

Within 
Groups 

161.426 278 0.581   

Total 164.316 284    

16. บุคลากรในองคก์าร
สามารถเขา้ใจระบบขั้นตอน
การปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

2.146 6 0.358 0.648 0.692 

Within 
Groups 

153.433 278 0.552   

Total 155.579 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

Between 
Groups 

1.323 6 0.221 0.260 0.955 

Within 
Groups 

235.645 278 0.848   

Total 236.968 284    

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

5.715 6 0.953 1.574 0.155 

Within 
Groups 

168.229 278 0.605   

Total 173.944 284    

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความ
เป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

Between 
Groups 

5.198 6 0.866 1.151 0.333 

Within 
Groups 

209.314 278 0.753   

Total 214.512 284    

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

4.674 6 0.779 1.109 0.357 

Within 
Groups 

195.270 278 0.702   

Total 199.944 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. องคก์ารของท่านมีการ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

9.237 6 1.540 2.399 *0.028 

Within 
Groups 

178.391 278 0.642   

Total 187.628 284    

22. องคก์ารของท่านเป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

7.718 6 1.286 2.310 *0.034 

Within 
Groups 

154.794 278 0.557   

Total 162.512 284    

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนด
คุณลกัษณะความสามารถใน
การคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

4.422 6 0.737 1.267 0.273 

Within 
Groups 

161.774 278 0.582   

Total 166.196 284    

24. ในองคก์ารของท่านมี
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

6.650 6 1.108 1.796 0.100 

Within 
Groups 

171.547 278 0.617   

Total 178.196 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการจดับุคลากร
รองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

Between 
Groups 

3.301 6 0.550 0.894 0.500 

Within 
Groups 

171.141 278 0.616   

Total 174.442 284    

26. องคก์ารของท่านมีความ
ราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

Between 
Groups 

1.848 6 0.308 0.408 0.873 

Within 
Groups 

209.802 278 0.755   

Total 211.649 284    

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 

Between 
Groups 

1.785 6 0.298 0.613 0.720 

Within 
Groups 

135.057 278 0.486   

Total 136.842 284    

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุก
กบัการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

6.099 6 1.017 1.892 0.082 

Within 
Groups 

149.395 278 0.537   

Total 155.495 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออก
ค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

Between 
Groups 

22.491 6 3.749 3.886 *0.001 

Within 
Groups 

268.162 278 0.965   

Total 290.653 284    

30. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

Between 
Groups 

17.839 6 2.973 3.488 *0.002 

Within 
Groups 

236.989 278 0.852   

Total 254.828 284    

31. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดั
อบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

11.803 6 1.967 1.877 0.085 

Within 
Groups 

291.404 278 1.048   

Total 303.207 284    

32. องคก์ารของท่านได้
มอบหมายงานไดต้รงตาม
ทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

Between 
Groups 

15.916 6 2.653 3.737 0.001 

Within 
Groups 

197.333 278 0.710   

Total 213.249 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการ
หนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

16.148 6 2.691 3.036 *0.007 

Within 
Groups 

246.428 278 0.886   

Total 262.575 284    

34. บุคลากรภายในองคก์ารมี
การใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละ
ดา้นเป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

4.578 6 0.763 1.261 0.276 

Within 
Groups 

168.250 278 0.605   

Total 172.828 284    

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี
ส าหรับเด็ก 

Between 
Groups 

14.970 6 2.495 4.210 *0.000 

Within 
Groups 

164.763 278 0.593   

Total 179.733 284    

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ี
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรี
ร่วมสมยั 

Between 
Groups 

4.475 6 0.746 1.182 0.316 

Within 
Groups 

175.399 278 0.631   

Total 179.874 284    
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายวชิาท่ีสอน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

16.087 6 2.681 3.338 *0.003 

Within 
Groups 

223.281 278 0.803   

Total 239.368 284    

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก 

Between 
Groups 

17.838 6 2.973 4.388 *0.000 

Within 
Groups 

188.359 278 0.678   

Total 206.196 284    

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการ
เปิดสอนทางดา้นดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

Between 
Groups 

5.083 6 0.847 0.748 0.612 

Within 
Groups 

314.966 278 1.133   

Total 320.049 284    

รวม 

Between 
Groups 

4101.541 6 683.590 1.640 0.136 

Within 
Groups 

115848.634 278 416.722   

Total 119950.175 284    
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จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายวิชาท่ีสอนแตกต่างกนั มีความคิดเห็น 
ต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.136) 

แต่ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบว่ารายวิชาท่ีสอนมีผลต่อความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดี 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 

1.โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางด้านดนตรี
ส าหรับเด็ก และเป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับเด็กท่ีค่า sig 0.000 

2. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมีการ
สนบัสนุนและออกค่าใชจ่้ายเม่ือส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกโรงเรียนดนตรีอยา่งต่อเน่ืองท่ีค่า sig 
0.001 

3. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก เพียงพอต่อบุคลากร และองคก์ารของท่านให้การสนบัสนุน
ในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ท่ีค่า sig 0.002 

4. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน ท่ีค่า sig 0.003 
5.โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติัหน้าท่ีมีการบริการหนงัสือเรียน อุปกรณ์และโน้ตเพลง

ใหแ้ก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะของบุคลากรภายในองคก์ารท่ีค่า sig 0.007 
6. องคก์ารของท่านมีการยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีค่า sig 0.028 
7. องค์การของท่านเป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีไม่ซับซ้อนในการ

ปฏิบติังาน ท่ีค่า sig 0.034 
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการ
บริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

11.045 4 2.761 4.326 *0.002 

Within 
Groups 

178.730 280 0.638   

Total 189.775 284    

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีความพยายามใน
การลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรอาจารย ์

Between 
Groups 

1.831 4 0.458 0.636 0.637 

Within 
Groups 

201.376 280 0.719   

Total 203.207 284    

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขต
งานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

6.860 4 1.715 2.982 *0.020 

Within 
Groups 

161.035 280 0.575   

Total 167.895 284    

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีสายการบงัคบั
บญัชาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

Between 
Groups 

3.374 4 0.843 1.348 0.252 

Within 
Groups 

175.201 280 0.626   

Total 178.575 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการน าความ
คิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

3.875 4 0.969 1.356 0.250 

Within 
Groups 

200.111 280 0.715   

Total 203.986 284    

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

9.599 4 2.400 2.740 *0.029 

Within 
Groups 

245.208 280 0.876   

Total 254.807 284    

7. องคก์ารของท่านมีการปรับ
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ี
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

2.638 4 0.659 0.911 0.458 

Within 
Groups 

202.569 280 0.723   

Total 205.207 284    

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อม
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร 

Between 
Groups 

.900 4 0.225 0.239 0.916 

Within 
Groups 

264.096 280 0.943   

Total 264.996 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และ
เพียงพอต่อบุคลากร 

Between 
Groups 

7.116 4 1.779 1.781 0.133 

Within 
Groups 

279.670 280 0.999   

Total 286.786 284    

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารย์
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

18.670 4 4.668 3.019 *0.018 

Within 
Groups 

432.874 280 1.546   

Total 451.544 284    

11. มีการสนบัสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น 
สถานท่ีจดัแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนใน
การจดัแสดง 

Between 
Groups 

8.081 4 2.020 1.779 0.133 

Within 
Groups 

317.905 280 1.135   

Total 325.986 284    

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่าน
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

5.812 4 1.453 2.379 0.052 

Within 
Groups 

170.995 280 0.611   

Total 176.807 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

13.ในองคก์ารของท่านมีการ
แนะน าระบบการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

2.775 4 0.694 0.904 0.462 

Within 
Groups 

215.000 280 0.768   

Total 217.775 284    

14. ในองคก์ารของท่านมีความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสาร
ในแต่ละฝ่าย 

Between 
Groups 

2.345 4 0.586 0.902 0.463 

Within 
Groups 

181.957 280 0.650   

Total 184.302 284    

15. องคก์ารของท่านมีการรับ
ฟังและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

8.220 4 2.055 3.686 *0.006 

Within 
Groups 

156.096 280 0.557   

Total 164.316 284    

16. บุคลากรในองคก์าร
สามารถเขา้ใจระบบขั้นตอน
การปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

4.951 4 1.238 2.301 0.059 

Within 
Groups 

150.628 280 0.538   

Total 155.579 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

Between 
Groups 

1.455 4 0.364 0.432 0.785 

Within 
Groups 

235.514 280 0.841   

Total 236.968 284    

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

4.669 4 1.167 1.931 0.105 

Within 
Groups 

169.275 280 .605   

Total 173.944 284    

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความ
เป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

Between 
Groups 

1.006 4 0.251 0.330 0.858 

Within 
Groups 

213.506 280 0.763   

Total 214.512 284    

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

.463 4 0.116 0.162 0.957 

Within 
Groups 

199.481 280 0.712   

Total 199.944 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. องคก์ารของท่านมีการ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

1.999 4 0.500 0.754 0.556 

Within 
Groups 

185.629 280 0.663   

Total 187.628 284    

22. องคก์ารของท่านเป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

2.917 4 0.729 1.280 0.278 

Within 
Groups 

159.595 280 0.570   

Total 162.512 284    

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนด
คุณลกัษณะความสามารถใน
การคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

1.500 4 0.375 0.638 0.636 

Within 
Groups 

164.696 280 0.588   

Total 166.196 284    

24. ในองคก์ารของท่านมี
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

1.232 4 0.308 0.487 0.745 

Within 
Groups 

176.964 280 0.632   

Total 178.196 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการจดับุคลากร
รองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

Between 
Groups 

2.193 4 0.548 0.891 0.470 

Within 
Groups 

172.249 280 0.615   

Total 174.442 284    

26. องคก์ารของท่านมีความ
ราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

Between 
Groups 

1.682 4 0.420 0.561 0.691 

Within 
Groups 

209.968 280 0.750   

Total 211.649 284    

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 

Between 
Groups 

1.739 4 0.435 0.901 0.464 

Within 
Groups 

135.103 280 0.483   

Total 136.842 284    

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุก
กบัการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

.196 4 0.049 0.088 0.986 

Within 
Groups 

155.299 280 0.555   

Total 155.495 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออก
ค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

Between 
Groups 

5.299 4 1.325 1.300 0.270 

Within 
Groups 

285.354 280 1.019   

Total 290.653 284    

30. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

Between 
Groups 

7.229 4 1.807 2.044 0.088 

Within 
Groups 

247.599 280 0.884   

Total 254.828 284    

31. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดั
อบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

7.553 4 1.888 1.788 0.131 

Within 
Groups 

295.654 280 1.056   

Total 303.207 284    

32. องคก์ารของท่านได้
มอบหมายงานไดต้รงตาม
ทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

Between 
Groups 

2.645 4 0.661 .879 0.477 

Within 
Groups 

210.604 280 0.752   

Total 213.249 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการ
หนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

2.882 4 0.721 0.777 0.541 

Within 
Groups 

259.693 280 0.927   

Total 262.575 284    

34. บุคลากรภายในองคก์ารมี
การใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละ
ดา้นเป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

0.873 4 0.218 0.355 0.840 

Within 
Groups 

171.956 280 0.614   

Total 172.828 284    

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี
ส าหรับเด็ก 

Between 
Groups 

4.719 4 1.180 1.888 0.113 

Within 
Groups 

175.014 280 0.625   

Total 179.733 284    

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ี
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรี
ร่วมสมยั 

Between 
Groups 

0.338 4 0.085 0.132 0.971 

Within 
Groups 

179.536 280 .641   

Total 179.874 284    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

12.117 4 3.029 3.732 *0.006 

Within 
Groups 

227.252 280 0.812   

Total 239.368 284    

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก 

Between 
Groups 

12.156 4 3.039 4.385 0.002 

Within 
Groups 

194.040 280 0.693   

Total 206.196 284    

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการ
เปิดสอนทางดา้นดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

Between 
Groups 

26.244 4 6.561 6.253 *0.000 

Within 
Groups 

293.805 280 1.049   

Total 320.049 284    

รวม 

Between 
Groups 

1506.842 4 376.710 0.891 0.470 

Within 
Groups 

118443.334 280 423.012   

Total 119950.175 284    
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จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.470) 

แต่ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมีผลต่อความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 

1. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย ท่ีค่า sig 
0.000 

2. มีโครงสร้างและแผนผงัการบริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน และเป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีส าหรับเด็ก ท่ีค่า sig 0.002 

3. องค์การของท่านมีการรับฟังและขอ้เสนอแนะของพนกังานท่ีเกิดข้ึนระหว่างระบบ
การปฏิบติังาน และเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน ท่ีค่า sig 0.006 

4. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ให้แก่บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน ท่ีค่า sig 0.018 

5. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจนsig 0.020 
6. องค์การมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการ

บริหารองคก์าร ท่ีค่า sig 0.029 
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการ
บริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

3.885 4 0.971 1.463 0.214 

Within 
Groups 

185.891 280 0.664   

Total 189.775 284    

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีความพยายามใน
การลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
และบุคลากรอาจารย ์

Between 
Groups 

2.742 4 0.685 0.957 0.431 

Within 
Groups 

200.465 280 0.716   

Total 203.207 284    

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขต
งานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

1.631 4 0.408 0.687 0.602 

Within 
Groups 

166.264 280 0.594   

Total 167.895 284    

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีสายการบงัคบั
บญัชาและขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

Between 
Groups 

3.953 4 0.988 1.585 0.178 

Within 
Groups 

174.622 280 0.624   

Total 178.575 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการน าความ
คิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

4.622 4 1.156 1.623 0.169 

Within 
Groups 

199.364 280 0.712   

Total 203.986 284    

6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

13.807 4 3.452 4.010 0.004 

Within 
Groups 

241.000 280 0.861   

Total 254.807 284    

7. องคก์ารของท่านมีการปรับ
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ี
สอนอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

5.714 4 1.428 2.005 0.094 

Within 
Groups 

199.493 280 .712   

Total 205.207 284    

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อม
กบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวน
บุคลากร 

Between 
Groups 

9.260 4 2.315 2.535 0.041 

Within 
Groups 

255.737 280 0.913   

Total 264.996 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และ
เพียงพอต่อบุคลากร 

Between 
Groups 

6.112 4 1.528 1.524 0.195 

Within 
Groups 

280.674 280 1.002   

Total 286.786 284    

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
(Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารย์
เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

37.777 4 9.444 6.391 *0.000 

Within 
Groups 

413.767 280 1.478   

Total 451.544 284    

11. มีการสนบัสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น 
สถานท่ีจดัแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนใน
การจดัแสดง 

Between 
Groups 

19.581 4 4.895 4.474 *0.002 

Within 
Groups 

306.404 280 1.094   

Total 325.986 284    

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่าน
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบ
เอาไวอ้ยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

2.321 4 0.580 0.931 0.446 

Within 
Groups 

174.486 280 0.623   

Total 176.807 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

13.ในองคก์ารของท่านมีการ
แนะน าระบบการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

.594 4 0.149 0.192 0.943 

Within 
Groups 

217.181 280 0.776   

Total 217.775 284    

14. ในองคก์ารของท่านมีความ
คล่องตวัในการติดต่อส่ือสาร
ในแต่ละฝ่าย 

Between 
Groups 

5.535 4 1.384 2.168 0.073 

Within 
Groups 

178.766 280 0.638   

Total 184.302 284    

15. องคก์ารของท่านมีการรับ
ฟังและขอ้เสนอแนะของ
พนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

4.570 4 1.142 2.002 0.094 

Within 
Groups 

159.746 280 0.571   

Total 164.316 284    

16. บุคลากรในองคก์าร
สามารถเขา้ใจระบบขั้นตอน
การปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

.903 4 0.226 0.409 0.802 

Within 
Groups 

154.676 280 0.552   

Total 155.579 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

Between 
Groups 

1.137 4 0.284 0.338 0.853 

Within 
Groups 

235.831 280 0.842   

Total 236.968 284    

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

.788 4 0.197 0.319 0.865 

Within 
Groups 

173.155 280 0.618   

Total 173.944 284    

19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความ
เป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

Between 
Groups 

1.013 4 0.253 0.332 0.856 

Within 
Groups 

213.499 280 0.762   

Total 214.512 284    

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมี
จรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

Between 
Groups 

1.043 4 0.261 0.367 0.832 

Within 
Groups 

198.901 280 0.710   

Total 199.944 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

21. องคก์ารของท่านมีการ
ยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

Between 
Groups 

7.996 4 1.999 3.116 *0.016 

Within 
Groups 

179.632 280 .642   

Total 187.628 284    

22. องคก์ารของท่านเป็น
องคก์ารท่ีมีรูปแบบการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้นในการ
ปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

1.216 4 0.304 0.528 0.715 

Within 
Groups 

161.296 280 .576   

Total 162.512 284    

23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนด
คุณลกัษณะความสามารถใน
การคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Between 
Groups 

7.057 4 1.764 3.104 *0.016 

Within 
Groups 

159.139 280 0.568   

Total 166.196 284    

24. ในองคก์ารของท่านมี
ผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่ง
ชดัเจน 

Between 
Groups 

2.286 4 0.571 0.910 0.459 

Within 
Groups 

175.911 280 0.628   

Total 178.196 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานมีการจดับุคลากร
รองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

Between 
Groups 

3.518 4 0.880 1.441 0.221 

Within 
Groups 

170.924 280 0.610   

Total 174.442 284    

26. องคก์ารของท่านมีความ
ราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 

Between 
Groups 

3.196 4 0.799 1.073 0.370 

Within 
Groups 

208.453 280 0.744   

Total 211.649 284    

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ใน
บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 

Between 
Groups 

7.193 4 1.798 3.884 *0.004 

Within 
Groups 

129.649 280 0.463   

Total 136.842 284    

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุก
กบัการปฏิบติังาน 

Between 
Groups 

3.092 4 0.773 1.420 0.227 

Within 
Groups 

152.403 280 0.544   

Total 155.495 284    



139 
 

 

ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

29. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี 
การสนบัสนุนและออก
ค่าใชจ่้ายเม่ือส่ง 
บุคลากรไปอบรมภายนอก 

Between 
Groups 

26.247 4 6.562 6.949 *0.000 

Within 
Groups 

264.406 280 0.944   

Total 290.653 284    

30. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

Between 
Groups 

14.218 4 3.555 4.137 *0.003 

Within 
Groups 

240.610 280 0.859   

Total 254.828 284    

31. องคก์ารของท่านใหก้าร
สนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดั
อบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

Between 
Groups 

26.564 4 6.641 6.722 *0.000 

Within 
Groups 

276.643 280 0.988   

Total 303.207 284    

32. องคก์ารของท่านได้
มอบหมายงานไดต้รงตาม
ทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

Between 
Groups 

5.511 4 1.378 1.857 0.118 

Within 
Groups 

207.738 280 0.742   

Total 213.249 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการ
หนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์าร 

Between 
Groups 

18.763 4 4.691 5.387 *0.000 

Within 
Groups 

243.813 280 .871   

Total 262.575 284    

34. บุคลากรภายในองคก์ารมี
การใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละ
ดา้นเป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

5.523 4 1.381 2.311 0.058 

Within 
Groups 

167.305 280 0.598   

Total 172.828 284    

35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรี
เพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรี
ส าหรับเด็ก 

Between 
Groups 

2.201 4 0.550 0.868 0.484 

Within 
Groups 

177.532 280 0.634   

Total 179.733 284    

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่าน
ปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ี
มีลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรี
ร่วมสมยั 

Between 
Groups 

2.225 4 0.556 0.877 0.478 

Within 
Groups 

177.649 280 0.634   

Total 179.874 284    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครโดย
จ าแนกตามรายไดป้ระจ าต่อเดือน (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น  
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
หลกัสูตรการเรียนการสอน
อยา่งชดัเจน 

Between 
Groups 

3.051 4 0.763 0.904 0.462 

Within 
Groups 

236.317 280 0.844   

Total 239.368 284    

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการ
ยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก 

Between 
Groups 

2.098 4 0.524 0.719 0.579 

Within 
Groups 

204.099 280 0.729   

Total 206.196 284    

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการ
เปิดสอนทางดา้นดนตรีสากล
และดนตรีไทย 

Between 
Groups 

9.497 4 2.374 2.141 0.076 

Within 
Groups 

310.552 280 1.109   

Total 320.049 284    

รวม 

Between 
Groups 

3610.563 4 902.641 2.172 0.072 

Within 
Groups 

116339.613 280 415.499   

Total 119950.175 284    
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จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายได้ประจ าต่อเดือนแตกต่างกนั มี 
ความคิดเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั (0.072) 

แต่ทั้งน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร พบวา่รายไดป้ระจ าต่อเดือนมีผลต่อความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อความภกัดี
ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 

1. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่บุคลากรอาจารย์เพื่อความสะดวก 
ในการปฏิบติังาน องคก์ารของท่านให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมี
การสนับสนุนและออกค่าใช้จ่ายเม่ือส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกโรงเรียนดนตรีอย่างต่อเน่ือง 
องคก์ารของท่านให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดัอบรมภายใน
อย่างสม ่ าเสมอ และโรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบัติหน้าท่ีมีการบริการหนังสือเรียน อุปกรณ์ 
และโน้ตเพลงให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะของบุคลากรภายในองค์การท่ีค่า sig 
0.000 

2. มีการสนับสนุนบุคลากรอาจารย์ในการจัดแสดงเช่น สถานท่ีจัดแสดง บริการ
โนต้เพลงและเงินสนบัสนุนในการจดัแสดง ท่ีค่า sig 0.002 

3. องคก์ารของท่านให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง ท่ีค่า 
sig 0.003 

4. ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน ท่ีค่า sig 0.004 
5. องค์การของท่านมีการยืดหยุ่นในการปฏิบติัหน้าท่ี และโรงเรียนดนตรีท่ีท่าน

ปฏิบติังานมีการวางหน้าท่ีในการปฏิบติังานได้ตรงตามความสามารถ  และก าหนดคุณลกัษณะ
ความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม ท่ีค่า sig 0.016 
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ผลวิ จัยเ ชิงส ารวจ ปัจจัยต่อการบริหารบุคลากรอาจารย์ที่มีผลต่อความภักดี 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ผลวิจัย เ ชิงส ารวจ ปัจจัย ต่อการบริหารบุคลากรอาจารย์ ท่ี มีผลต่อความภัก ดี 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนในคร้ังน้ี ถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัต่อ
งานวิจยัเล่มน้ีเป็นอย่างมาก จากผลการวิเคราะห์การด าเนินงานและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหาร
บุคลากรอาจารย์ท่ีมีผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรี
เอกชน   โดยอิงจากกรอบแนวคิดการบริหารบุคลากร McKinsey’s 7s Framework พิมล เอ่ียมผา 
(2554: 22-24) เป็นกรอบแนวคิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การพิจารณาจากตวัแบบ  
7 ปัจจยั (กรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey) ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีเป็นเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั ท่ีใชเ้ป็น
แนวทางในการสร้างกลยุทธ์ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อให้ธุรกิจ
โรงเรียนดนตรีเอกชนมีการบริหารบุคลากรอาจารยอ์ยา่งมีคุณภาพ มีประสิทธ์ิภาพในการปฏิบติังาน 
รักในองคก์าร ส่งผลใหผ้ลประกอบการในโรงเรียนดนตรีเอกชนดีข้ึนและย ัง่ยนื 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันา (Research and Development)  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความภกัดีของอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน  และน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการพฒันากลยุทธ์การบริหารงานบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี
เอกชน ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้เทคนิค “การวิเคราะห์องค์ประกอบ” (Factor Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล เป็นการช่วยในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท าให้ ลดจ านวนตวัแปร ไดอ้งค์ประกอบ
ร่วม และสะดวกในการแปลความหมาย ทราบในโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปร  ท าให้ได ้
โดยสร้างองคป์ระกอบหรือพฒันาตวัแปรใหม่ ๆ ให้เกิดข้ึน โดยมีการรวมกลุ่มตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัรวมไวใ้นองค์ประกอบเดียวกนั การใช้เทคนิควิธีน้ีถือไดว้่าเป็นเทคนิคและวิธีการทางสถิติขั้นสูง
และเป็นท่ียอมรับ 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบ  (Factor Analysis)  ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจจะใชใ้นกรณีท่ีผู ้
ศึกษาไม่มีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปร เพื่อศึกษาพฒันาโครงสร้างของตวั
แปรและลดจ านวนตัวแปรท่ีมี  อยู่เดิมให้มีการรวมกันได้ ถือเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการวิจัย 
และพฒันาทฤษฎีในคร้ังน้ี โดยจะท าการวิเคราะห์ปัจจยัดว้ยวิธี Principle Compoment Analysis : 
PCA และใช้วิธีการหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation) แบบมุมฉากดว้ยวิธี Othogonal Rotation  
แบบ Varimax โดยการใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจเลือกตวัแปรท่ีเกิดจากการหมุนแกนท่ีมีความส าคญั
จะตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิของคะแนนองคป์ระกอบ (Factor Coefficients) ค่าตั้งแต่ 0.30 ข้ึนไปเท่านั้น 
ซ่ึงจะถือวา่ตวัแปรดงักล่าวนั้นเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั 
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ตารางท่ี 14 การก าหนดรหสัค่าตวัแปร เพื่อใชใ้นการจดักลุ่มปัจจยัท่ีส่งผล 
 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปรทีส่่งผล 
รหัส
ตัว
แปร 

1. มีโครงสร้างและแผนผงัการบริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน PP1 

2. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีความพยายามในการลดช่องวา่งของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรอาจารย ์

PP2 

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน PP3 

4. 
ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีสายการบงัคบับญัชาและขั้นตอน 
ในการปฏิบติังานท่ีเขม้งวด 

PP4 

5. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการน าความคิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

PP5 

6. 
องคก์ารมีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารองคก์าร 

PP6 

7. 
องคก์ารของท่านมีการปรับค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ีสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

PP7 

8. 
มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับเพียงพอกบั
จ านวนบุคลากร 

PP8 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และเพียงพอต่อบุคลากร PP9 

10. 
มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวก 
ในการปฏิบติังาน 

PP10 

11. 
มีการสนบัสนุนบุคลากรอาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น สถานท่ีจดัแสดง  
บริการโนต้เพลงและเงินสนบัสนุนในการจดัแสดง 

PP11 

12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบเอาไวอ้ยา่งชดัเจน PP12 
13. ในองคก์ารของท่านมีการแนะน าระบบการปฏิบติังานภายในองคก์าร PP13 
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ตารางท่ี 14 การก าหนดรหสัค่าตวัแปร เพื่อใชใ้นการจดักลุ่มปัจจยัท่ีส่งผล (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปรทีส่่งผล 
รหัส
ตัว
แปร 

14. ในองคก์ารของท่านมีความคล่องตวัในการติดต่อส่ือสารในแต่ละฝ่าย PP14 

15. 
องคก์ารของท่านมีการรับฟังและขอ้เสนอแนะของพนกังานท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ระบบการปฏิบติังาน 

PP15 

16. 
บุคลากรในองคก์ารสามารถเขา้ใจระบบขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองคก์าร
เป็นอยา่งดี 

PP16 

17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ยตวัเอง PP17 
18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหนา้ท่ี PP18 
19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความเป็นกนัเองระหวา่งพนกังานในองคก์าร PP19 
20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมีจรรยาบรรณท่ีดีในการบริหารองคก์าร PP20 
21. องคก์ารของท่านมีการยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี PP21 

22. 
องคก์ารของท่านเป็นองคก์ารท่ีมีรูปแบบการปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้น 
ในการปฏิบติังาน 

PP22 

23. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีในการปฏิบติังานไดต้รงตาม
ความสามารถ และก าหนดคุณลกัษณะความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

PP23 

24. ในองคก์ารของท่านมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน PP24 

25. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการจดับุคลากรรองรับเพียงพอส าหรับ
นกัเรียนท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

PP25 

26. 
องคก์ารของท่านมีความราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากร 
ในองคก์าร 

PP26 

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน PP27 
28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุกกบัการปฏิบติังาน PP28 

 
 
 



146 
 

 

ตารางท่ี 14 การก าหนดรหสัค่าตวัแปร เพื่อใชใ้นการจดักลุ่มปัจจยัท่ีส่งผล (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที่ 

ตัวแปรทีส่่งผล 
รหัส
ตัว
แปร 

29. 

องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
โดยมีการสนบัสนุนและออกค่าใชจ่้ายเม่ือส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก
โรงเรียนดนตรีอยา่งต่อเน่ือง 
 

PP29 

30. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง PP30 

31. 
องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
การจดัอบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

PP31 

32. 
32. องคก์ารของท่านไดม้อบหมายงานไดต้รงตามทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์ารของท่าน 

PP32 

33. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการหนงัสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะของบุคลากรภายใน
องคก์าร 

PP33 

34. 
บุคลากรภายในองคก์ารมีการใหค้วามร่วมมือในการจดัอบรมพฒันาทกัษะ 
ในแต่ละดา้นเป็นอยา่งดี 

PP34 

35. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้น
ดนตรีส าหรับเด็ก 

PP35 

36. 
โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีลกัษณะเป็นโรงเรียน
ดนตรีร่วมสมยั 

PP36 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน PP37 

38. 
เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับเด็ก 

PP38 

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางดา้นดนตรีสากลและดนตรีไทย PP39 
รวม 39 ตวัแปร 
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ตารางท่ี 15 การตรวจสอบค่าความเหมาะสมของขอ้มูล และการใชท้ดสอบสมมติฐานผา่นการแสดง 
ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) and Bartltt’s Test  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  0.929 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 7.469E3 

df 741 

Sig. 0.000 
 

ขั้นตอนน้ี  เป็นขั้นตอนใช้การตรวจสอบค่าความเหมาะสมของข้อมูล และการใช้
ทดสอบสมมติฐานของชุดตวัแปร วา่มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้วิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ 
โดยทั่วไปแล้วจะใช้ค่า  KMO มากกว่า  0.05 จึงจะถือได้ว่าตัวแปรนั้ นมีความเหมาะสมท่ี 
จะน าเทคนิค Factor Analysis มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั 

จากตารางท่ี 15 พบว่า ค่า KMO มีผลลพัธ์เท่ากบั 0.929 และค่า Bartltt’s Test of 
Sphericity แสดงผลลพัธ์เท่ากบั 0.000 ซ่ึงถือวา่เป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้ กล่าวไดว้า่ ค่า KMO จาก 
การทดสอบมีค่ามากกวา่ 0.50 และค่า Bartltt’s Test of Sphericity  และตอ้งมีค่านยัส าคญัท่ีมีผลลพัธ์
เ ท่ า กับห รื อน้ อ ย ก ว่ า  0.05 ดั ง นั้ น จึ งส รุ ป ได้ ว่ า ชุ ดตัว แปร ท่ี ใ ช้ ใ น ง าน วิ จัย ค ร้ั ง น้ี  มี 
ความเหมาะสมในการน าไปใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  
( Exploratory Factor Analysis: EFA) 

หลงัจากท่ีทดสอบเคร่ืองมือดงักล่าววา่มีความเหมาะสมของชุดขอ้มูล ในขั้นตอนต่อไป
ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ปัจจยัหลกัดว้ยวิธี Principle Component Analysis (PCA) และใชก้ารหมุน
แกนปัจจยั (Factor  Rotation) แบบมุมฉากดว้ยวิธี Orthogonal  Rotation แบบ Varimax ตามล าดบั 
จากข้อมูลทั้ งหมด สามารถแบ่งชุดองค์ประกอบได้เป็น 7 องค์ประกอบ  โดยเรียงล าดับค่า
สัมประสิทธ์ิจากมากไปนอ้ย ดงัตารางต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 16 ค่าสัมประสิทธ์ิ คะแนนองคป์ระกอบการหมุนแกน Othogonal Rotated แบบ Varimax จาก
ความคิดเห็นในการบริหารของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

รหัสตัวแปร 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

PP37 0.807       

PP38 0.793       

PP35 0.791       

PP9 0.686       

PP36 0.588       

PP27  0.680      

PP16  0.632      

PP15  0.607      

PP23  0.563      

PP26  0.561      

PP14  0.556      

PP25  0.541      

PP24  0.540      

PP28  0.487      

PP31   0.847     

PP29   0.776     

PP30   0.714     

PP33   0.664     

PP34   0.622     

PP32   0.533     
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ตารางท่ี 16 ค่าสัมประสิทธ์ิ คะแนนองคป์ระกอบการหมุนแกน Othogonal Rotated แบบ Varimax จาก
ความคิดเห็นในการบริหารของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

 

รหัสตัวแปร 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

PP39   0.407     

PP21    0.699    

PP19    0.683    

PP17    0.620    

PP20    0.620    

PP22    0.551    

PP4     0.684   

PP18     0.675   

PP13     0.621   

PP12     0.589   

PP5     0.512   

PP1     0.470   

PP10      0.754  

PP6      0.617  

PP8      0.531  

PP7      0.525  

PP11      0.397  

PP3       0.616 

PP2       0.512 
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สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
จากตารางท่ี 16 สรุปไดว้า่จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 

Analysis: EFA) สามารถจดักลุ่มตวัแปรออกเป็น 7 กลุ่มปัจจยั จากตวัแปรทั้งหมด 39 ตวัแปร 
ดงัน้ี 

1.  ปัจจัยที ่1 Recognize องค์การมีช่ือเสียงเป็นทีจ่ดจ า และความภาคภูมิใจของบุคลากร
ในองค์การ 

 ประกอบด้วยจ านวนตัวแปรทั้ งหมด 5 ตัวแปร โดยมีน ้ าหนักค่าสัมประสิทธ์ิ
องค์ประกอบระหว่าง 0.807 - 0.588 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของ
บุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
13.297 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 39.193 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยเรียงตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 

 1.1 เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน PP37 = 0.807 
 1.2 เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี

ส าหรับเด็ก PP38 = 0.793 
 1.3 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางด้าน

ดนตรีส าหรับเด็ก PP35 = 0.791  
 1.4 มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และเพียงพอต่อบุคลากร PP9 = 0.686 
 1.5 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีลักษณะเป็นโรงเรียน

ดนตรีร่วมสมยั PP36 = 0.588 
2.  ปัจจัยที ่2 Trust สร้างความเช่ือมั่นต่อองค์การและเพือ่นร่วมงาน  
 ประกอบด้วยจ านวนตัวแปรทั้ งหมด 9 ตัวแปร โดยมีน ้ าหนักค่าสัมประสิทธ์ิ

องค์ประกอบระหว่าง 0.680 - 0.487 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของ
บุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
24.590 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 8.147 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 โดยเรียงตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 

 2.1 ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน PP27 = 0.680 
 2.2 บุคลากรในองค์การสามารถเขา้ใจระบบขั้นตอนการปฏิบติังานภายในองค์การ

เป็นอยา่งดี PP16 = 0.632 
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 2.3 องค์การของท่านมีการรับฟังและขอ้เสนอแนะของพนักงานท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
ระบบการปฏิบติังาน PP15= 0.607 

 2.4 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวางหน้าท่ีในการปฏิบติังานได้ตรงตาม
ความสามารถ และก าหนดคุณลกัษณะความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม PP23= 0.563 

 2.5 องคก์ารของท่านมีความราบร่ืนและไม่เกิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคลากร 
ในองคก์าร PP26= 0.561 
 2.6 ในองค์การของท่านมีความคล่องตวัในการติดต่อส่ือสารในแต่ละฝ่าย PP14= 
0.556 
 2.7 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการจดับุคลากรรองรับเพียงพอส าหรับนกัเรียน
ท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา PP25= 0.541 
 2.8 ในองคก์ารของท่านมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน PP24= 0.540 
 2.9 ท่านรู้สึกพอใจ และสนุกกบัการปฏิบติังาน PP28= 0.487  

3.  ปัจจัยที ่3 Development มีกระบวนการพฒันาบุคลากรตรงตามหน้าทีอ่ย่างต่อเน่ือง 
 ประกอบด้วยจ านวนตัวแปรทั้ งหมด 7 ตัวแปร โดยมีน ้ าหนักค่าสัมประสิทธ์ิ

องค์ประกอบระหว่าง 0.847 - 0.407ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของ
บุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
35.395 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.954 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 3 โดยเรียงตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 

 3.1 องค์การของท่านให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ีโดย
การจดัอบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ PP31=0.847 

 3.2 องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
โดยมีการสนับสนุนและออกค่าใช้จ่ายเม่ือส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกโรงเรียนดนตรีอย่าง
ต่อเน่ือง PP29=0.776 
 3.3 องค์การของท่านให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง
PP30=0.714 
 3.4 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบัติหน้าท่ีมีการบริการหนังสือเรียน อุปกรณ์และ
โนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันาทกัษะของบุคลากรภายในองคก์าร PP33=0.664 
 3.5 บุคลากรภายในองคก์ารมีการใหค้วามร่วมมือในการจดัอบรมพฒันาทกัษะ 
ในแต่ละดา้นเป็นอยา่งดี PP34=0.622 



152 
 

 

 3.6 องคก์ารของท่านไดม้อบหมายงานไดต้รงตามทกัษะของบุคลากรภายในองคก์าร
ของท่าน PP32=0.533 
 3.7 เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางด้านดนตรีสากล  และดนตรีไทย 
PP39=0.407 

4.  ปัจจัยที ่4 Flexible การยดืหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
 ประกอบด้วยจ านวนตัวแปรทั้ งหมด 5 ตัวแปร โดยมีน ้ าหนักค่าสัมประสิทธ์ิ

องค์ประกอบระหว่าง 0.699 - 0.551 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของ
บุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
45.567 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.722 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 4 โดยเรียงตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 

 4.1 องคก์ารของท่านมีการยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี PP21=0.699 
 4.2 ผูบ้ริหารองคก์ารมีความเป็นกนัเองระหวา่งพนกังานในองคก์าร PP19=0.683 
 4.3 ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ยตวัเอง PP17=0.620 
 4.4 ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมีจรรยาบรรณท่ีดีในการบริหารองคก์าร PP20=0.620 
 4.5 องค์การของท่านเป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการปฏิบติังานท่ีไม่ซับซ้อนในการ

ปฏิบติังาน PP22=0.551 
5.  ปัจจัยที่ 5 Leadership ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า ความชัดเจนในการส่ังการ

รวมถึงมาตรการในการปกครองและขับเคลือ่นภายในองค์การ 
 ประกอบด้วยจ านวนตัวแปรทั้ งหมด 6 ตัวแปร มีค่าสัมประสิทธ์ิองค์ประกอบ

ระหว่าง 0.684 -0.470 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของบุคลากรอาจารย์
สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 55.164 เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 3.461 จึงท าให้องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบัท่ี 5 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหานอ้ยดงัน้ี 

 5.1 ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีสายการบงัคบับญัชาและขั้นตอน 
ในการปฏิบติังานท่ีเขม้งวด PP4=0.684 
 5.2 ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหนา้ท่ี PP18=0.675 
 5.3 ในองค์การของท่านมีการแนะน าระบบการปฏิบัติงานภายในองค์การ 
PP13=0.621 
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 5.4 ผู ้บริหารองค์การของท่านได้ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบเอาไว้อย่างชัดเจน 
PP12=0.589 
 5.5 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการน าความคิดเห็นของบุคลากรอาจารยม์า
ปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการปฏิบติังาน PP5=0.512 
 5.6 มีโครงสร้างและแผนผงัการบริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน PP1=0.470 

6.  ปัจจัยที ่6 Convenience มีพืน้ทีอ่ านวยความสะดวก ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม
เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ประกอบดว้ยจ านวนตวัแปรทั้งหมด 5 ตวัแปร โดยมีน ้าหนกัค่าสัมประสิทธ์ิ
องคป์ระกอบระหวา่ง 0.754 - 0.397 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 
62.388 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.937 จึงท าใหอ้งคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 6 โดยเรียงตามน ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 

 6.1 มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวก 
ในการปฏิบติังาน PP10=0.754 
 6.2 องคก์ารมีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
การบริหารองคก์าร PP6=0.617 
 6.3 มีบริเวณและห้องพกัท่ีพร้อมกับส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับเพียงพอกับ
จ านวนบุคลากร PP8=0.531 
 6.4 องค์การของท่านมีการปรับค่าตอบแทนให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของระดบัชั้นท่ีสอนอยา่งสม ่าเสมอ PP7=0.525 
 6.5 มีการสนับสนุนบุคลากรอาจารย์ในการจัดแสดงเช่น สถานท่ีจัดแสดง 
PP11=0.397 

7.  ปัจจัยที ่7 Position Gap   กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดช่องว่างระหว่างบุคลากรด้วยกัน
รวมถึงระดับบริหาร 

 ประกอบด้วยจ านวนตัวแปรทั้ งหมด 2 ตัวแปร โดยมีน ้ าหนักค่าสัมประสิทธ์ิ
องค์ประกอบระหว่าง 0.616 - 0.512 ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนในการบริหารของ
บุคลากรอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 
66.084 เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า (Eigen Values) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 2.670 จึงท าให้องค์ประกอบน้ีมี
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ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 7 โดยเรียงตามน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) จากค่ามากไปหา
นอ้ยดงัน้ี 

 7.1 ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน PP3=0.616 
 7.2 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบัติงานมีความพยายามในการลดช่องว่างของ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรอาจารย ์PP2 = 0.512 
4. ผลส ารวจข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการบริหารจัดการบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียน

ดนตรีเอกชน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 17 จ านวนค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อ 

การบริหารบุคลากรอาจารย์ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์สอนดนตรีใน
โรงเรียนดนตรีเอกชน 

 

ผลการตอบแบบสอบถาม Frequency Percent 

ผูท่ี้ไม่ตอบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะ 263 92.3 

ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะ 22 7.7 

รวม 285 100 
 

จากตารางท่ี 17 พบว่ามีจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเชิงส ารวจ 285 ราย โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคัญท่ีตอบแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended) เก่ียวกับการบริหารบุคลากรอาจารย์ใน
โรงเรียนดนตรีเอกชนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 7.7 และในของผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญท่ีไม่ตอบ
แบบสอบถามปลายเปิด คิดเป็นร้อยละ 92.3 
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ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการ
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน โดยแยกตามประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

ความคิดเห็น Frequency Percent 

ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
- บริการอินเทอร์เน็ตใหใ้ชเ้พื่อสามารถหาโนต้เพลงท่ี
ตอ้งการใชส้อนไดส้ะดวกมากข้ึน 
- พื้นท่ีจอดรถ และหอ้งพกัอาจารยส์ าหรับรับประทาน
อาหารไม่เพียงพอ 
- ควรประสานงานแต่ละฝ่ายเพื่อสามารถจดัหานกัเรียน 
ใหม่ ๆ ใหเ้พิ่มมากข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกบับุคลากรอาจารยท่ี์
มีอยู ่
 

13 25.5 

ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) 
- ควรมีการแบ่งโครงสร้างองคก์ารท่ีค่อนขา้งชดัเจน 

โดยท่ีใหแ้ต่ละฝ่ายสามารถทดแทนงานกนัได ้
5 9.8 

ด้านระบบ (Systems) 
- เร่ืองระบบการส่ือสารและการใหข้อ้มูลควรใหเ้ขา้ถึงทุก
ระดบัฝ่ายอยา่งแม่นย  าและทัว่ถึงกนั 
- บุคลากรบางฝ่ายมีจ านวนไม่เพียงพอกบัการเขา้รับบริการ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

5 9.8 

ด้านรูปแบบ (Style) 
- ลดความเขม้งวดระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรอาจารย ์

3 5.9 

ด้านบุคลากร (Staff) 
- บุคคลากรมีความสามารถ ความคิด ลกัษณะการปฏิบติังาน

ต่างกนั ซ่ึงบางคร้ังมีการยดึอาวโุสมาเป็นตวัตดัสิน 
12 23.5 
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ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการ
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน โดยแยกตามประเด็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น Frequency Percent 

ด้านทกัษะ (Skills) 
- ควรมีการอบรมอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอทุกหลกัสูตรและมี

การเพิ่มพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัโดยจดัการ

อบรมภายในโรงเรียนโดยไม่ตอ้งเดินทางไปอบรมนอก

สถานท่ี 

8 15.7 

 ด้านค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) 
- ควรมีกิจกรรมท่ีใหบุ้คลากรท าร่วมกนัมากข้ึน และ

ผูบ้ริหารควรรับฟังขอ้เสนอแนะบุคลากรใหม้ากข้ึน และมี

เวลาใกลชิ้ดเป็นกนัเองมากข้ึน เพื่อสร้างเช่ือมัน่ สู่เป้าหมาย

ของโรงเรียน 

5 9.8 

รวม 51 100.0 
 

จากตารางท่ี 18 พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีตอบแบบสอบสอบถามปลายเปิดแสดงความ
คิดเห็นทั้งส้ิน 7 ประเด็น โดยสามารถเรียงจากการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นจากความคิด 
เห็นมากท่ีสุด คือ ด้านกลยุทธ์ (Strategy) จ  านวนทั้งส้ิน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.5 ลองลงมา
ตามล าดบัคือ ดา้นบุคลากร (Staff) จ  านวนทั้งส้ิน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.5 ดา้นทกัษะ (Skills) 
จ  านวนทั้งส้ิน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.7 โดยในดา้นโครงสร้างองค์การ (Structure)  ดา้นระบบ 
(Systems) และดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) มีจ  านวนผูเ้สนอแนะในดา้นน้ี 5 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 ซ่ึงมีจ  านวนเท่ากนัทั้ง 3 ดา้น และในล าดบัสุดทา้ยคือด้านรูปแบบ (Style) มีจ  านวน
ทั้งส้ิน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์การสร้างความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนมี
วตัถุประสงคสู์งสุด คือ น าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันากลยุทธ์การบริหารงานบุคลากรอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจ
โรงเรียนดนตรีเอกชน รวมถึงผูท่ี้สนใจในธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้
เกิดศกัยภาพในการบริหารบุคลากรอาจารยท่ี์มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และรักในองค์การ
รวมถึงบรรลุเป้าหมายท่ีองค์การไดก้ าหนดไว ้ลดปัญหาความขดัแยง้ภายในองค์การ น ามาซ่ึงผล
ประกอบการท่ีดีและองคก์ารย ัง่ยืน โดยกลยุทธ์ท่ีน าเสนอต่อไปน้ีเป็นผลท่ีไดจ้าการรวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงจะน ามาพฒันารูปแบบการบริหาร
จดัการทางดา้นการบริหารบุคลากรอาจารย์ให้เกิดความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ี
เหมาะสมต่อการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 

โดยการก าหนดกลยุทธ์สร้างความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรี เอกชน  
ในงานวจิยัคร้ังน้ี แบ่งขั้นตอนการน าเสนอออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายระเอียดดงัน้ี 

1. น าผลข้อมูลจากผู ้ให้ความส าคัญมาท าการวิ เคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทาง 
ในการก าหนดกลยุทธ์สร้างความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนให้พัฒนาและ 
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ผูว้ิจยัท าการสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างกรอบแนวคิดกลยุทธ์สร้าง 
ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนในการบริหารบุคลากรอาจารยข์องผูป้ระกอบธุรกิจ
โรงเรียนดนตรีเอกชน 

การก าหนดกลยุทธ์การสร้างความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า  ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์ก าหนดประเด็นท่ีส าคญั เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความ
ภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรอาจารย ์
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในองค์การ น ามาซ่ึงการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพเกิดความภกัดีตลอดจนบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซ่ึงหมายกึงการพฒันากลยุทธ์ 
ในการบริหารบุคลากรอาจารยภ์ายในโรงเรียนดนตรีเอกชน 

โดยขั้นตอนท่ี 1 น าผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั การส ารวจความคิดเห็น 
และความคาดหวงั รวมไปถึงวิธีการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน  ให้มี
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ประสิทธิภาพและศกัยภาพน ามาซ่ึงการก าหนดกลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 

1. การสรุปขอ้มูลจากการใหส้ัมภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบัค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคใน
การบริหารบุคลากรภายในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ท่ีมี
ความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการภายในองค์การในแต่ละด้านท่ีส าคญั รวมถึงแนวทางปรับ
นโยบายภายในองค์การในอนาคต และความคิดเห็นเก่ียวปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสและ
อุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.1 การบริหารบุคลากรภายในองค์การ มีค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จใน           
การด าเนินธุรกจิ 
 ค่านิยม ขององคก์ารท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คือในองคก์ารมีความเป็นครอบครัว 
มีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเปิดโอกาสรับฟังปัญหาสามารถเขา้ถึงผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง เพื่อลดขั้นตอนและ
ช่วยแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั ท าให้ใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาไม่มากนัก ส่งผลให้องค์การมี
ความเขม้แข็งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ภาพลกัษณ์ในองค์การมีความน่าเช่ือถือตลอดจนสามารถ
สร้างช่ือใหแ้ก่องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จุดแข็ง ขององค์การในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์คือการบริหารงานโรงเรียนดนตรีให้เปรียบเสมือนบา้น ท่ีมีครอบครัวอบอุ่นรับฟังปัญหา 
และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีการสนบัสนุนเพิ่มเติมจากเงินค่าสอนอาทิเช่นการบริการอาหาร
กลางวนั ค่าเดินทาง และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ เพื่อการพฒันาบุคลากรอาจารยใ์ห ้
มีคุณภาพ และดึงดูดใหบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 
 จุดอ่อน ของการบริหารบุคลากรภายในองค์การ พบว่าจุดอ่อนคือการส่ือสาร
ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากร และติดตามการรับรู้ข่าวสารท่ีโรงเรียนดนตรีไดส่ื้อสารแจง้ไม่ทัว่ถึง 
ท าให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากรอาจารย์ ตลอดจนมีความคิดเห็นต่างท าให้
แนวทางท่ีบุคลากรปฏิบัติไม่ เป็นไปตามแนวทางท่ีโรงเ รียนได้วางเอาไว้ และถึงแม้จะ 
มีการสนับสนุนในทุกๆ ด้านให้แก่อาจารย์ แต่ถ้าด้านการจัดการบริหารบุคลากรภายในและ
การตลาดของโรงเรียนดนตรีไม่มีประสิทธิภาพอาจท าให้ส่งผลให้ไม่มีบุคลากรอาจารยอ์ยากเขา้
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร ทางดา้นสถานท่ีตั้งโรงเรียนอยูน่อกศูนยก์ารคา้ก็ถือวา่เป็นจุดอ่อนของ
ผูบ้ริหาร ท าใหก้ารเดินทางไม่สะดวกส่งผลใหมี้บุคลากรอาจารยมี์การเขา้ออกงานอยูต่ลอดเวลา 
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 โอกาส จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทางดา้นโอกาสในการบริหารบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน คือจ านวนบุคลากรท่ีอยากเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารมีทิศทาง
ท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหอ้งคก์ารมีโอกาสเติบโตข้ึนในอนาคตภายใตก้ารบริหารองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหจ้  านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึน ในปัจจุบนัผูป้กครองท่ีสนใจทางดา้นพฒันาสมองเด็กโดยใชด้นตรี
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาสมองเพิ่มข้ึน 
 อุปสรรค ในการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน จากผล  
การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า บุคลากรอาจารยไ์ม่ให้ความร่วมมือ
กับทางโรงเรียน มีการลาสอนบ่อยและลาสอนติดต่อกันยาว และมีการการส่ือสารท่ีผิดพลาด 
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนท่ีทางองค์การวางไว ้ท าให้เกิดความผิดพลาดส่ือสารระหว่างบุคลากร 
และทางโรงเรียน โดยอุปสรรคท่ีกล่าวมาน้ีมีความส าคญัในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชนเป็นอย่างมากท าให้ระบบภายในโรงเรียนมีการติดขัดไม่ไหลล่ืน ส่งผลให ้
ความน่าเช่ือถือภายในองคก์ารลดลงจากผูท่ี้มาใชบ้ริการโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 1.2 ความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
 ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นการสร้างความได ้
เปรียบทางด้านกลยุทธ์ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ พบว่าทางองค์การให้การสนับสนุนการอบรม        
การเรียนการสอนทั้งภายใน และภายนอก อุปกรณ์เคร่ืองมือการเรียนการสอนครบครัน และมีการ
ตรวจสอบปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรอาจารย์มีบรรยากาศท่ีมีความสุข  และสนุก 
ในการปฏิบติังาน มีพื้นท่ีหอ้งพกัท่ีเพียงพอ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการประประทานอาหาร
รวมถึงอาหารกลางวนัท่ีทางโรงเรียนสนบัสนุนให้ทุกวนั มีการจดัตั้งกองทุนเงินออมเล้ียงชีพให้แก่
บุคลากรเพื่อสร้างความมัน่คงในอนาคต มีการสนบัสนุนค่าเดินทางมาปฏิบติังานนอกเหนือจากท่ี
บุคลากรรับค่าสอนในแต่ละวนั ท าให้บุคลากรมีขวญั และก าลังใจในการปฏิบติังาน เพื่อสร้าง      
ให้บุคลากรมีความภกัดีในองค์การ ทั้งหมดน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความได้เปรียบในการบริหาร
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อนโยบาย
และวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในดา้นโครงสร้างองค์การ คือมีโครงสร้างท่ีชดัเจน 
โดยมีผูบ้ริหารลงมาบริหารจดัการและดูแลภายในองค์การ โดยแบ่งเป็นแผนกอย่างชดัเจน และมี
ความแตกต่างของโครงสร้างท่ีใหญ่และเล็กตามขนาดของโรงเรียนดนตรีเอกชนโดยสามารถ
แบ่งเป็นภาพไดต้ามน้ี  
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ภาพท่ี 13 ภาพโครสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชนจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญัโดยภาพรวม  
 ด้านระบบ (Systems) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อนโยบาย และวิธีการ
การบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในดา้นระบบมีการบริหารจดัการท่ีเป็นการส่ือสารระบบสอง
ทาง (Two-way Communication) เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูรั้บข่าวสารส่งไป และมีการตอบกลบั      
มีความล่ืนไหลในระบบจากโครงสร้างท่ีวางไว ้แต่ถ้าหากระบบเกิดมีปัญหาทางผูบ้ริหารจะลง      
มาแก้ไขปัญหาเองให้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และผลกระทบต่อการบริหาร     
บุคลากรในองคก์าร และผูท่ี้เขา้รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 ด้านรูปแบบ (Style) ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อนโยบาย และวิธีการ   
การบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในรูปแบบการบริหารบุคลากรในองคก์ารโดยร่วมการบริหาร
บุคลากรท่ีมีรูปแบบยืดหยุ่น (Flexibility)  เป็นการบริหารองค์การท่ีท าให้องค์การแต่ละแห่ง
สามารถมีการปรับตวั เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มให้ไดม้ากท่ีสุดบุคลากรสามารถเขา้หาผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง
ทั้งตามโครงสร้างท่ีได้วางไวแ้ละลัดขั้นตอนได้ในกรณีท่ีเป็นปัญหาเร่งด่วน บุคลากรภายใน
องค์การมีสิทธิเท่าเทียมกนั โดยการปรับรูปแบบการจดัการภายในองค์การแต่ละแห่งให้เหมาะสม
จนน าไปสู่ การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ารท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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 ด้านบุคลากร (Staff) พบว่า จากผลการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญในการ   
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในด้านบุคลากร คือมีการคดัสรรบุคลากรให้     
ตรงกับต าแหน่งท่ีมีอยู่ในโครงสร้างและระบบ โดยให้ตรงตามความถนัดความเหมาะสม และ
ประสบการณ์ อาทิบุคลากรท่ีถนัดการเล่นเปียโน ทางโรงเรียนก็จะจดัให้สอนเปียโน แต่ถา้หาก
บุคลากรท่านนั้นสามารถสอนทฤษฎีดนตรีไดดี้ ทางโรงเรียนจะจดัให้มีการเปิดห้องเรียนส าหรับ
เรียนทฤษฎีดนตรีข้ึน เพื่อสามารถเพิ่มรายได้ให้ทั้ งองค์การ และบุคลากรอาจารย์อนัเป็นผลให้
บุคลากรมีความรักในองคก์าร 
 ด้านทกัษะ (Skills) จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการบริหารบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในดา้นทกัษะพบวา่มีการสนบัสนุนในการจดัอบรมให้แก่บุคลากร
ทุกฝ่ายในองคก์าร ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อน าความรู้ใหม่น ากลบัมาพฒันางาน ท าให้องค์การ
สามารถกา้วทนัโลกปัจจุบนั และบุคลากรสามารถพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของตนเอง
ควบคู่ไปด้วย แต่มีข้อจ ากดัแตกต่างกันออกไปในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนได้ไม่
เท่ากนัในแต่ละคน 
 ด้านค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในด้านค่านิยมร่วมกนัพบว่า ค่านิยมใน
องค์การเป็นแบบครอบครัว สามารถพูดคุยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยมีความเกรงใจและสัมมา
คารวะภายในองคก์าร เพื่อให้องคก์ารมีความราบร่ืนในหารปฏิบติังานทั้งระบบไม่เกิดความขดัแยง้
ภายในองคก์าร 
 1.3 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้สอดคล้อง
กบัค่านิยมองค์การในอนาคต 
  ประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกับแนวโน้มในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ 
ในอนาคต จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อแนวทางแนวโน้มในการบริหาร
บุคลากรภายในองค์การในอนาคต  พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลยงัเน้นทางด้านกลยุทธ์ท่ีเน้นการพฒันา
บุคลากรภายในองค์การให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนค่อยสนบัสนุนในทุกดา้น
เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน โดยมีการปฏิบติัควบคู่กับการสร้างความสุขภาย 
ในองคก์าร ท าให้องค์การเป็นองคก์ารท่ีน่าอยู ่มีสภาพแวดลอ้มภายในและบรรยากาศท่ีดี และกา้ว
ทนัเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา 
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 1.4 ความคิดเห็นในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่าน มีปัจจัยภายนอก 
ทีแ่สดงถึงโอกาส และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ 
 ปัจจัยภายนอกทีแ่สดงถึงโอกาสในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ จากความ
คิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสในการบริหารบุคลากร
ภายในองคก์าร โดยรวมผูใ้หข้อ้มูลส าคญัไดใ้หค้วามคิดเห็นท่ีวา่มีโอกาสท่ีจะไดบุ้คลากรใหม่ ๆ เขา้
มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะบางสถาบนัโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีไม่มี
ความเข้มแข็งภายในองค์การไม่มีความน่าเช่ือถือ ท าให้บุคลากรท่ีจบใหม่ไม่มีความเช่ือมั่น 
ในองคก์ารและไม่อยากเขา้ร่วมปฏิบติังานในองคก์ารนั้นๆ จึงเป็นโอกาสท่ีท าให้บุคลากรท่ีจบใหม่
อยากเขา้ปฏิบติังานในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีความเขม้แข็งมีช่ือเสียง และมีการสนบัสนุนพฒันา
องค์การอยู่ตลอดเวลา เพราะท าให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในองค์การและรักองค์การเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั 
 ปัจจัยภายนอกที่แสดงถึงอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ จาก
ความคิดเห็นของผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั ท่ีเก่ียวกับปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงอุปสรรคในการบริหาร
บุคลากรภายในองค์การ พบว่าอุปสรรคคือการไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้ร่วม 
ในองคก์าร ท่ีแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัในการไดม้าซ่ึงบุคลากร โดยมีปัจจยัทางดา้นสถานท่ีตั้งคือ
ไม่ไดต้ั้งอยู่ในศูนยก์ารคา้หรือในใจกลางเมืองท าให้บุคลากรไม่สะดวกในการเดินทาง หรือปัจจยั
ทางด้านสถานท่ีตั้งท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีใจกลางเมือง ท่ีท าให้มีตวัเลือกในการตดัสินใจของบุคลากร 
ในการเลือกองค์การในการเขา้ปฏิบติังาน และดึงนกัเรียนท่ีโรงเรียนไปสอนเองท่ีบา้นท าให้เกิด
ความเสียหายแก่สถาบนั และปัจจยัสุดทา้ยคือค่านิยมของคนไทยท่ียดึติดกบัภาพลกัษณ์หรือสถาบนั
ดงั โดยไม่ศึกษาโครงสร้างการบริหารพฒันาองค์การก่อนเขา้สมคัรงาน ท าให้สถาบนัท่ีไม่ไดซ้ื้อ
ลิขสิทธ์ิสถาบันดังเสียโอกาสและเป็นอุปสรรคในการได้มาซ่ึงบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน 
และทดแทนในส่วนสายงานท่ีขาดหายไปไดต่้อเน่ืองซ่ึงเป็นปัญหาส าคญั 

2. การน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามเชิงปริมาณน า
ผลมาท าการวเิคราะห์ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รายวิชาที่มีบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน  
ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมีจ านวนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 1. รายวิชาเปียโน 2.ไวโอลิน 3. กีตา้ร์ 
ผลจากการวิเคราะห์ข้างต้นสรุปได้ว่ามีรายวิชาเปียโนเป็นรายวิชาท่ีมีการเปิดสอนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากผูป้กครองมีความสนใจส่งบุตรหลานให้เรียนวิชาเปียโนมากท่ีสุดจึงท าให้มีบุคลากร
อาจารยท์างดา้นวชิาเปียโนเป็นอนัดบัมากท่ีสุด และไวโอลินและกีตาร์ตามล าดบั 
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 ในส่วน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน  
ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครมีจ านวนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ1. ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 2. 1-3 ปี 3. 4-6 ปี 
ผลจากการวิเคราะห์ขา้งตน้สรุปได้ว่าบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนเอกชนมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป เป็นอนัดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากในประเทศไทยมีการเปิดธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนโดยเร่ิมโรงเรียนดนตรียามาฮ่าก่อตั้งในปีพ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงด าเนินกิจการมา
มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป เป็นผลท าให้มีบุคลากรอาจารยท่ี์มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตั้งแต่ 10 ปี
ข้ึนไปเป็นจ านวนมากท่ีสุด และผูป้กครองมีการส่งเสริมให้บุตรหลานไดมี้กิจกรรมช่วงเวลาว่าง 
เพิ่มเติมจากการเรียนวิชาการ ท าให้ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนไดรั้บความนิยมจากในอดีตมาจน
ปัจจุบนั  

 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียน
ดนตรีเอกชนในระดบัมากท่ีสุด 4 อนัดบัแรกคือ 1.โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียน
ดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีส าหรับเด็ก 2. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตร การเรียนการ
สอนอยา่งชดัเจน 3. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับเด็ก 4. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน  

 ส าหรับปัจจัย ท่ี มี ผลต่อความภัก ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย ์ 
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมาก 4 อนัดบัแรกคือ 1. ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วม 
ในสายงาน 2. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหนา้ท่ี 3. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมี 
การวางหน้าท่ีในการปฏิบติังานได้ตรงตามความสามารถและก าหนดคุณลกัษณะความสามารถ 
ในการคดัเลือกได้อย่างเหมาะสม 4. องค์การของท่านเป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการปฏิบติังาน 
ท่ีไม่ซบัซอ้นในการปฏิบติังาน 

 ในส่วนผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิด 
เห็นทั้งส้ิน 7 ประเด็น โดยสามารถเรียงจากการแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นจากความคิด 
เห็นมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1.ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) บุคลากรมีความตอ้งการทางดา้นบริการ
อินเทอร์เน็ตให้ใช้เพื่อสามารถหาโน้ตเพลงท่ีตอ้งการใชส้อนไดส้ะดวกมากข้ึน มีบริการพื้นท่ีจอด
รถ และห้องพกัอาจารย์ส าหรับรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ควรประสานงานแต่ละฝ่ายเพื่อ
สามารถจดัหานักเรียนใหม่ ๆ ให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกบับุคลากรอาจารยท่ี์มีอยู่ 2.ดา้น
บุคลากร (Staff) บุคคลากรมีความสามารถ ความคิด ลกัษณะการปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงบางคร้ังมีการ
ยดึอาวโุสมาเป็นตวัตดัสิน 3.ดา้นโครงสร้างองคก์าร (Structure)  ควรมีการแบ่งโครงสร้างองคก์ารท่ี
ค่อนขา้งชดัเจน โดยท่ีใหแ้ต่ละฝ่ายสามารถทดแทนงานกนัได ้ทางดา้นระบบ (Systems) เร่ืองระบบ
การส่ือสารและการใหข้อ้มูลควรใหเ้ขา้ถึงทุกระดบัฝ่ายอยา่งแม่นย  าและทัว่ถึงกนั บุคลากรบางฝ่ายมี
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จ านวนไม่เพียงพอกบัการเขา้รับบริการของผูใ้ชบ้ริการ และดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) 
ควรมีกิจกรรมท่ีใหบุ้คลากรท าร่วมกนัมากข้ึน และผูบ้ริหารควรรับฟังขอ้เสนอแนะบุคลากรให้มาก
ข้ึน ควรมีเวลาใกลชิ้ดเป็นกนัเองมากข้ึนเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ สู่เป้าหมายของโรงเรียน 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทุกส่วนพบวา่ ขอ้มูลทุกส่วนมีความสอดคลอ้งกนัจึงสามารถ
สรุปเป็นกลยุทธ์การสร้างความภกัดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียน    
ดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ P (Proudly) คือ ภูมิใจ มัน่ใจ เช่ือใจในองคก์าร,          
O (Job Environmental Operation) คือ กระบวนการปฏิบติังานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทั้ งการยืดหยุ่นการปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศในการปฏิบัติงานต่างๆ ,                       
P (Job Position Gap) คือ กระบวนการพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความ
ชดัเจนในความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การลดช่องวา่งระหวา่งบุคลากร และการปฏิบติังานเป็นทีม 
 โดยมีพยญัชนะขององคป์ระกอบ “POP” ไดจ้ากการน าเอาขอ้มูลในเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ น ามาวเิคราะห์หาประเด็นส าคญัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ โดยมีองคป์ระกอบเน้ือหาสอดคลอ้ง
กนัทั้งส้ิน ดงัน้ี 
ตารางท่ี 19 องคป์ระกอบกลยทุธ์ “POP” 
 

องค์ประกอบ ความหมาย 

Proudly ภูมิใจ มัน่ใจ เช่ือใจในองคก์าร 

Job Environmental Operation 
กระบวนการปฏิบติังานเอ้ือต่อปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  
ยดืหยุน่ในการปฏิบติังานรวมถึงบรรยากาศในการปฏิบติังาน 

Job Position Gap 
กระบวนการพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการบุคลากร 

ใหมี้ความชดัเจนในความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
 การลดช่องวา่งระหวา่งบุคลากร และการปฏิบติังานเป็นทีม 

 

บทสรุปกลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์ P 
 “Proudly” คือ เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การท่ีตอ้งมีความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ 

เช่ือใจในองค์การ ซ่ึงองค์การจะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้ บุคลากรภายในตอ้งมี  
ความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ เช่ือใจในองคก์ารท่ีไดป้ฏิบติังานร่วมกนั จึงท าให้คุณภาพของงานท่ีท า
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ออกมามีประสิทธิภาพและคุณภาพ สามารถท าให้เกิดรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีมีก าไร รวมถึง
บุคลากรภายนอกอยากเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารท าใหอ้งคก์ารเติบโตข้ึน 

โรงเรียนดนตรีเอกชนถือเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการศึกษา สามารถสร้างรายไดมี้ผลก าไร
ให้แก่ผูป้ระกอบการ และมีการแข่งขนัสูงในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนกบัก าไรท่ีดีได้จะตอ้งมีบุคลากร ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อท าให้ธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชนมีการขบัเคล่ือนและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตอ้งมีหลกัสูตรการเรียนการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐาน มีแผนงานการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรมีแนวทาง 
ในการปฏิบติังานให้เป็นแผนงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีผูบ้ริหารไดต้ั้งเอาไว ้
การมีระบบการจดัการภายในท่ีเขม้แขง็และราบร่ืนไม่เกิดความขดัแยง้ภายในองคก์ารสามารถท าให้
มีการส่ือสารในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเม่ือภายในองคก์ารมีการบริหารจดัการ 
ท่ีเป็นไปตามระบบท่ีชดัเจนนั้นระบบก็จะน าไปสู่โครงสร้างท่ีผูบ้ริหารได้จดัตั้งเอาไว ้ท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดลดลง ท าให้บุคลากรภายในมีความภาคภูมิใจในปฏิบติังานภายในองคก์าร และเช่ือมัน่
ในองคก์ารส่งผลให้มีการเขา้ออกลดลง และส่งผลบุคลากรภายนอกมีความสนใจท่ีอยากเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึงภายในองคก์าร รวมถึงจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่และภาคภูมิใจให้กบัผูท่ี้มาใชบ้ริการ
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนไม่ว่าจะเป็นผูป้กครองและนกัเรียน ท าให้เกิดการบอกต่อของผูใ้ช้บริการ
ส่งผลให้โรงเรียนดนตรีเอกชนมีช่ือเสียง บุคลากรภายในองค์การก็จะรู้สึกภาคภูมิและเช่ือมัน่ 
ในองคก์ารจึงกลายเป็นองค์การท่ีย ัง่ยืน จึงท าให้กลยุทธ์ Proudly หรือ ความภาคภูมิใจความมัน่ใจ 
เช่ือใจในองคก์ารเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความส าคญัยิ่งนกัในการบริหารทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 

2. กลยุทธ์ O  
“Job Environmental Operation” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานให้

เอ้ือต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ งการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานต่างๆ ภายในองคก์าร ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ท่ี 

บุคลากรอาจารยถื์อเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในโรงเรียนดนตรีเอกชน ถ้าไม่มีบุคลากร
อาจารยท่ี์มีความรักในองค์การแลว้ ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนก็ไม่สามารถขบัเคล่ือนหรือเติบโต
ข้ึนได ้บรรยากาศและสภาพแวะลอ้มภายในองคก์ารก็เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะรักษาไว้
ซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรัก ความภักดีให้แก่โรงเรียนดนตรีเอกชน การบริหารจัดการพื้นท่ีให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีพร้อมจะปฏิบัติงานถือเป็นหน้าตาขององค์การ ผู ้บริหารควรมีการรับฟัง
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสถานท่ีจากบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงสามารถลงมาแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 
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และยงัมีการลงมาพดูคุยหรือพบเจอบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้บุคลากรภายในองคก์ารรู้สึกผอ่น
คลาย ไม่ตึงเครียดจนหวาดระแวงและไม่มีสมาธิในการปฏิบติังาน เปรียบเหมือนนัง่ปฏิบติังานท่ี
บ้านไม่เหมือนการปฏิบัติงานในท่ีปฏิบัติงานท่ีมีแต่คนคอยจับตามอง รูปแบบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตอ้งมีความเป็นกนัเองยืดหยุ่นในการปฏิบติังาน และมีจรรยาบรรณในการบริหา
บุคลากรภายในองคก์าร ปัจจุบนัเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีจ านวนโรงเรียนดนตรีเกิดข้ึนมากมาย 
ท าให้การบริหารบุคลากรแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันออกไป แต่ถ้าหากผูบ้ริหารท่านใด
สามารถสร้างขอ้ได้เปรียบในการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานไดย้่างมีประสิทธิภาพ จึงจะ
สามารถดึงดูดบุคลากรให้มีก าลังใจในการปฏิบติังานเกิดความภกัดีในองค์การ จะสามารถให้
องคก์ารนั้นสามารถขบัเคล่ือนและขยายกิจการใหเ้จริญเติบโต ส่งผลให้มีผลประกอบการท่ีดีมีก าไร
ถือเป็นเป้าหมายอนัสูงสุด ดงันั้นกลยุทธ์ Job Environmental Operation หรือ คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกระบวนการปฏิบัติงานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ งการยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานต่างๆภายในองค์การ มี
ความส าคญัในการสร้างความภกัดีและแรงจูงใจของบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนไวไ้ด้ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบักลยุทธ์ Job Environmental Operation คือ กลยุทธ์ท่ี
เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบติังานให้เอ้ือต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุ่น 
ในการปฏิบติังานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไดส้อดคลอ้งกบั จิรโรจน์ 
ธรรมสโรช (2557:149) ไดก้ล่าวไวว้า่ โรงเรียนดนตรีก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศ
และอารมณ์เพราะบรรยากาศท่ีดีจะส่งผลต่อการเขา้รับบริการเช่นกนัจึงท าให้บรรยากาศทั้งภายใน
และภายนอกหอ้งเรียนมีความส าคญัเท่ากนั ดงันั้นกระบวนการปฏิบติังานใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิภาพ ทั้ งการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบติังานก็มีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความพอใจให้แก่ผูเ้ขา้รับบริการในโรงเรียนดนตรี
เอกชน น ามาซ่ึงรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่องคก์าร 

3. กลยุทธ์ P  
 “Job Position Gap”  คือ กลยุทธ์ทางดา้นกระบวนการพฒันาบุคลากร และการบริหาร

จดัการบุคลากรให้มีความชดัเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพ การลดช่องว่างระหว่างบุคลากร 
และการปฏิบติังานเป็นทีม กล่าวคือการส่งเสริมพฒันาทกัษะของบุคลากรอาจารยมี์ความส าคญัต่อ
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน เพราะบุคลากรควรมีการพฒันาทักษะอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทัน
เทคโนโลยีในปัจจุบนั และตอบสนองกบัการผูท่ี้ใช้บริการโรงเรียนดนตรีเอกชน ผูบ้ริหารจึงตอ้ง
ก าหนดแนวทางรวมถึงแผนงานในการปฏิบติัเพื่อให้ได้มีการจดัอบรมเพื่อพฒันาหลกัสูตรและ
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ทกัษะของบุคลากรอาจารย ์ส่งผลให้มีการปฏิบติังานเป็นทีมช่วยเหลือกนัระหว่างบุคลากรอาจารย์
และบุคลากรแต่ละฝ่าย ท าให้องค์การมีความราบร่ืนในการปฏิบติังาน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความภกัดีและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนเป็นธุรกิจทางดา้นการศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนนอกระบบอยูใ่น
ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วธีิการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและการประเมิน ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเร็จการศึกษา”  ท่ีมาจาก ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สืบคน้เม่ือ 15 
ธนัวาคม  2557  จาก www.opec.go.th ดงันั้นหลกัสูตรและการพฒันาบุคลากรมีความส าคญัเป็น
อยา่งยิง่  ผูบ้ริหารควรก าหนดแนวทางใหช้ดัเจนมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ มีการสนบัสนุนในทุก
ด้าน เพื่อก าหนดแผนการจดัอบรมให้แก่บุคลากรภายในอย่างสม ่าเสมอ ทั้งทางด้านการอบรม
ภายใน และภายนอก ทางด้านอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และบริการ
หนังสือและโน้ตเพลงท่ีถูกต้องตามลิขสิทธ์ิในการเผยแพร่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรค 
ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ทั้งหมดน้ีส่งผลให้บุคลากรภายในมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน โดยท่ี
ผู ้บริหารลงมาพูดคุยและสอบถามบุคลากรอาจารย์อย่างสม ่ า เสมอ ท าให้มีกระบวนการ 
ในการปฏิบติังานท่ีรวดเร็วและสั้นลง ส่งผลให้บุคลากรมีการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
และมีการปฏิบัติงานเป็นทีม ดังนั้ นกลยุทธ์ Job Position Gap ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ทางด้าน
กระบวนการพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความชัดเจนในความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ การลดช่องวา่งระหวา่งบุคลากร และการปฏิบติังานเป็นทีมจึงมีส่วนช่วยผลกัดนัท าให้
องค์การมีบุคลากรท่ีมีทั้ งประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์การ 
ประสบความส าเร็จ 

ประสิทธ์ิศุภการ พี่งบุญ ณ อยุธยา (2557:226)ได้กล่าวไวว้่า “หลกัสูตรท่ีใช้ภายใน
โรงเรียนควรจะเป็นหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสามารถปรับให้ใช้ได้กับผู ้เรียนท่ีมี
คุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือวตัถุประสงค์ในการเขา้รับบริการท่ีแตกต่างกนัไป เช่น หลกัสูตรท่ีใช้
ส าหรับเด็กเล็ก หลกัสูตรท่ีสอนบทเพลงท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะบรรเลง หลกัสูตรเพื่อใชใ้นการสอบเขา้
อีกทั้ งในแง่มุมหน่ึงเพื่อให้อาจารย์ผู ้สอนได้ใช้หลักการสอนท่ีตนเองมีความถนัดเช่ียวชาญ 
ในการสอน เพื่อให้ผลของการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด” กล่าวคือ ผู ้ท่ีเข้ามาใช้บริการ 
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีความหลากหลาย ผู ้บริหารต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ 
ความตอ้งการของตลาด ดงันั้นเพื่อให้บุคลากรมีความน่าเช่ือถือ สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้กครองท่ี
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชน ทางผูบ้ริหารต้องมีการสนับสนุนจดัอบรมเพื่อ
พฒันาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บุคลากรมีความเช่ือมั่น 
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ในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลองค์การ และลดการเขา้ออกภายในองค์การท าให้องค์การ
ย ัง่ยนืเป็นท่ีกล่าวถึงในสังคม 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยัในคร้ังน้ี ได้ท าการศึกษาในลักษณะของการศึกษาวิจยัแบบผสมผสานระหว่าง 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Method)  โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากผูบ้ริหารระดบัสูงในธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 
ราย ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบ้ริหารธุรกิจโรงเรียน
ดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 3 สถาบนั 3 ราย และขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดเ้ก็บขอ้มูล
โดยวิธีการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research Method)  เป็นการเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  จากกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 285 ราย ด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่ม โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซ่ึงมาจาก 
การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จรูป ของ Taro Yamane  และในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล 
จะใช้โปรแกรม SPSSในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage)  และค่าเฉล่ีย  (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation)  และแบบทดสอบ
สมมติฐานโดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA)  และท าการคน้หา
ปัจจยัส าคญัเพื่อใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ ดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

ทั้งน้ี จากวตัถุประสงค์และวิธีในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ สามารถ
สรุปผลการอภิปราย และขอ้แสนอแนะจากการวจิยั ดงัน้ี 

 
สรุป 

จากการวจิยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางการสร้างกลยทุธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ท่ีไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสามารถสรุปผลการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

1. ผลการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
2. ผลการเก็บขอ้มูลปริมาณ 
3. แนวทางการสร้างกลยทุธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 

ดงัมีรายระเอียดในขอ้มูลทั้ง 3 ส่วนดงัน้ี 
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 1. ผลการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยส ารวจ 
ความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริหารธุรกิจโรงเรียนดนตรี
เอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพของ
ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยจะน าเสนอ
ตามล าดบัประเด็นค าถามดงัน้ี   
 1.1 ความคิดเห็นต่อการบริหารบุคลากรภายในองค์การ มีค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินธุรกิจ 

 ค่านิยม ขององค์การท่ีไดจ้าการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ในองค์การมีลกัษณะความเป็น
ครอบครัว มีการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาสามารถ
เข้าถึงผูบ้ริหารได้โดยตรง มีส่วนช่วยลดขั้นตอนและช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ท าให้ใช้
ระยะเวลาในการแกปั้ญหาไม่มากนกั ส่งผลให้องคก์ารมีความเขม้แข็งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมี
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารมีความน่าเช่ือถือตลอดจนสามารถสร้างช่ือใหแ้ก่องคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 

 จุดแข็ง พบวา่ ในภาพรวมจุดแขง็ขององคก์าร คือ การบริหารงานโรงเรียนดนตรีให้
เปรียบเสมือนบา้น เป็นครอบครัวอบอุ่น พร้อมรับฟังปัญหา และช่วยกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ให้
การสนบัสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินค่าตอบแทนการสอน อาทิเช่น การบริการอาหารกลางวนั 
ค่าเดินทาง และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นการพฒันาบุคลากรอาจารย์ให้มี
คุณภาพ และดึงดูดใหบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาปฏิบติังานในองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 

 จุดอ่อน ประกอบด้วย การมีสถานท่ีตั้ งโรงเรียนอยู่ภายนอกศูนย์การค้า ท าให ้
การเดินทางไม่สะดวกส่งผลใหมี้บุคลากรอาจารยมี์การเขา้ออกงานอยูต่ลอดเวลา ในดา้นการส่ือสาร
ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากร ส่งผลให้บุคลากรอาจารยติ์ดตามการรับรู้ข่าวสารท่ีโรงเรียนดนตรีได้
ส่ือสารและแจง้ไม่ทัว่ถึง เกิดการเขา้ใจผิดระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรอาจารย ์บุคลากรปฏิบติั 
ไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีโรงเรียนไดว้างเอาไว ้ถึงแมจ้ะมีการสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นให้แก่อาจารย ์
แต่ถา้ดา้นการจดัการบริหารบุคลากรภายในและการตลาดของโรงเรียนดนตรีไม่มีประสิทธิภาพ 
อาจส่งผลใหไ้ม่มีบุคลากรอาจารยอ์ยากเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร 

 โอกาส จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทางดา้นโอกาสพบว่า จ  านวนบุคลากรท่ี
อยากเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารมีทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้องคก์ารมีโอกาสเติบโตข้ึนในอนาคต
ภาย ใต้ก ารบ ริหารองค์ ก า รอย่ า ง มี ประ สิท ธิ ภ าพ  ส่ งผล ให้ จ  านวนนัก เ รี ยน เพิ่ ม ข้ึ น  
ในปัจจุบนัผูป้กครองท่ีสนใจทางด้านพฒันาสมองเด็กโดยใช้ดนตรีในการพฒันาสมองเพิ่มข้ึน
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 อุปสรรค จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ในการบริหารทรัพยากรบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ บุคลากรอาจารยไ์ม่ให้ความร่วมมือ
กบัทางโรงเรียน มีการลาสอนบ่อยและลาสอนต่อเน่ืองหลายวนั และมีการส่ือสารท่ีผิดพลาดไม่
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีทางองค์การวางไว ้ท าให้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสารระหว่างบุคลากร
และทางโรงเรียน โดยอุปสรรคท่ีกล่าวมาน้ีมีความส าคญัในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชนเป็นอย่างมากท าให้ระบบการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนมีการติดขัด ส่งผลให ้
ความน่าเช่ือถือภายในองค์การลดลงจากผูท่ี้มาใช้บริการโรงเรียนดนตรีเอกชน และสถานท่ีตั้ ง 
ก็เป็นอุปสรรคทั้งเร่ืองท่ีจอดรถและการเดินทาง 
 1.2 ความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี 
  ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นการสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางด้านกลยุทธ์ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์การควรให้การสนับสนุนการอบรมการเรียน 
การสอนทั้งภายในและภายนอก อุปกรณ์เคร่ืองมือการเรียนการสอนครบครันและมีการตรวจสอบ
ปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อใหบุ้คลากรอาจารยอ์ยูใ่นบรรยากาศท่ีมีความสุขและสนุกในการปฏิบติังาน 
มีพื้นท่ีหอ้งพกัท่ีเพียงพอ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการรับประทานอาหารรวมถึงอาหารกลาง
วนัท่ีทางโรงเรียนสนบัสนุนให้ทุกวนั มีการจดัตั้งกองทุนเงินออมเล้ียงชีพให้แก่บุคลากรเพื่อสร้าง
ความมัน่คงในอนาคต มีการสนบัสนุนค่าเดินทางมาปฏิบติังานนอกเหนือจากท่ีบุคลากรรับค่าสอน
ในแต่ละวนั ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความภกัดี
ในองคก์าร ทั้งหมดน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 
  ดา้นโครงสร้างองคก์าร (Structure) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อนโยบายและ
วิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในด้านโครงสร้างองค์การ พบว่า มีโครงสร้าง 
ท่ีชดัเจน โดยมีผูบ้ริหารลงมาบริหารจดัการและดูแลภายในองคก์าร โดยแบ่งเป็นแผนกอยา่งชดัเจน 
และมีความแตกต่างของโครงสร้างท่ีใหญ่และเล็กตามขนาดของโรงเรียนดนตรีเอกชนซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็นภาพไดด้งัน้ี 
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ผูบ้ริหาร 

Management 
 
 

โรงเรียนดนตรีเอกชน  
MUSICSCHOOL 

 

ผู้จดัการสาขาและการตลาด  

Branch Manager and Marketing 

วชิาการ 
Academic 

 

ลูกคา้สัมพนัธ์ 
Customer 
Service 

 ฝ่ายการเงิน 

Finance 
Manager 

ดา้นกิจกรรมของ
นกัเรียน  
Activity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ภาพโครงสร้างโรงเรียนดนตรีเอกชนจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 

 ด้านระบบ (Systems) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อนโยบาย และวิธีการ 
การบริหารบุคลากรภายในองคก์าร ในดา้นระบบพบวา่ มีการบริหารจดัการในลกัษณะการส่ือสาร
แบบสองทาง (Two-way Communication) ซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสารท่ีผูรั้บข่าวสารส่งไปและมี 
การตอบกลบั มีความล่ืนไหลในระบบจากโครงสร้างท่ีวางไว ้แต่ถ้าหากระบบเกิดมีปัญหาทาง
ผูบ้ริหารจะลงมาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างทนัท่วงที เพื่อป้องกนัการเกิดความเสียหาย และ
ผลกระทบต่อการบริหารบุคลากรในองคก์ารและผูท่ี้เขา้รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
 ด้านรูปแบบ (Style) ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อนโยบาย และวิธีการ 
การบริหารบุคลากรภายในองค์การ ในรูปแบบพบว่า เป็นการบริหารท่ีมี รูปแบบยืดหยุ่น 
(Flexibility)  เป็นการบริหารองค์การท่ีท าให้องค์การแต่ละแห่งสามารถมีการปรับตวัเขา้กับ
ส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด บุคลากรสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริหารไดโ้ดยตรงทั้งตามโครงสร้าง
ท่ีก าหนดไว ้ และลดัขั้นตอนไดใ้นกรณีท่ีเป็นปัญหาส าคญัเร่งด่วน บุคลากรภายในองคก์ารมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน โดยการปรับรูปแบบการจดัการภายในองค์การแต่ละแห่งให้เหมาะสมจนน าไปสู่         
การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ารท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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 ด้านบุคลากร (Staff) พบวา่ ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
มีการคดัสรรบุคลากรใหต้รงกบัต าแหน่งท่ีมีอยูใ่นโครงสร้าง และระบบโดยให้ตรงความถนดัความ
เหมาะสม และประสบการณ์อาทิบุคลากรท่ีถนดัการเล่นเปียโน ทางโรงเรียนก็จะจดัให้สอนเปียโน 
แต่ถา้หากบุคลากรท่านนั้นสามารถสอนทฤษฎีดนตรีไดดี้ ทางโรงเรียนจะจดัให้มีการเปิดห้องเรียน
ส าหรับเรียนทฤษฎีดนตรีข้ึน เพื่อสามารถเพิ่มรายไดใ้ห้ทั้งองคก์ารและบุคลากรอาจารยอ์นัเป็นผล
ใหบุ้คลากรมีความรักในองคก์าร 
 ด้านทักษะ (Skills) จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการบริหารบุคลากร
อาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในด้านทักษะพบว่า มีการสนับสนุนในการจัดอบรมให้แก่
บุคลากรทุกฝ่ายในองคก์าร ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อน าความรู้ใหม่มาพฒันางาน ท าให้องคก์าร
สามารถกา้วทนัโลกปัจจุบนั และบุคลากรสามารถพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของตนเอง
ควบคู่ไปด้วย แต่มีข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกันออกไปในเร่ืองค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนได ้        
ไม่เท่ากนัในแต่ละคน 
 ด้านค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) จากผลการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการ
บริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ในดา้นค่านิยมร่วมกนัพบว่า ค่านิยมในองค์การ
เป็นแบบครอบครัว สามารถพูดคุยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยมีความเกรงใจและสัมมาคารวะ
ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การมีความราบร่ืนในการปฏิบติังานทั้งระบบลดความขดัแยง้ภายใน
องคก์าร 
 1.3 ความคิดเห็นต่อแนวโน้มในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัค่านิยมองคก์ารในอนาคต 
  ความคิดเห็นต่อแนวโน้มในการบริหารบุคลากรภายในองค์การในอนาคต          
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญัมีความคิดเห็นต่อแนวทางแนวโน้มในการบริหารบุคลากร      
ภายในองคก์ารในอนาคต  พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความส าคญักบักลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากร
ภายในองค์การให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนคอยสนับสนุนในทุกด้านเพื่อให้
บุคลากรในองคก์ารมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน โดยมีการปฏิบติัควบคู่กบัการสร้างความสุขภายในองค์การ 
(Happy work place) ท าให้องค์การเป็นองคก์ารท่ีน่าอยู ่มีสภาพแวดลอ้มภายใน และบรรยากาศท่ีดี 
และกา้วทนัเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา 
 1.4 ความคิดเห็นในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่าน มีปัจจยัภายนอกท่ี
แสดงถึงโอกาส และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร 
  ปัจจัยภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ จาก 
ความคิดเห็นและจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาส 
ในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ โดยรวมผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัไดใ้ห้ความคิดเห็นท่ีว่ามีโอกาส 



174 

ท่ีจะได้บุคลากรใหม่ๆ เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในองค์การและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพราะโรงเรียน
ดนตรี เอกชนท่ีไม่ มีความเข้มแข็งภายในองค์การไม่ มีความน่า เ ช่ือถือ ท าให้ บุคลากร 
ท่ีจบใหม่ไม่มีความเช่ือมัน่ในองค์การและไม่อยากเขา้ร่วมท างานในองค์การนั้นๆ จึงเป็นโอกาส 
ท่ีท  าให้บุคลากรท่ีจบใหม่อยากเขา้ท างานในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีความเขม้แข็งมีช่ือเสียง และ  
มีการสนับสนุนพฒันาองค์การอยู่ตลอดเวลา เพราะท าให้บุคลากรมีความเช่ือมั่นในองค์การ 
และรักองคก์ารเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 
  ปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงอุปสรรคในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ จาก  
ความคิดเห็นและจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ท่ีเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงอุปสรรค 
ในการบริหารบุคลากรภายในองค์การ พบว่าอุปสรรคคือการได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเขา้ร่วมในองค์การ ท่ีแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัในการไดม้าซ่ึงบุคลากร โดยมีปัจจยั
ทางด้านสถานท่ีตั้ งไม่ได้ตั้ งอยู่ในศูนย์การค้าหรือในใจกลางเมืองท าให้บุคลากรไม่สะดวก 
ในการเดินทาง หรือปัจจยัทางด้านสถานท่ีตั้ งท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีใจกลางเมือง ท่ีท าให้มีตวัเลือก 
ในการตดัสินใจของบุคลากรในการเลือกองคก์ารในการเขา้ปฏิบติังาน และดึงนกัเรียนท่ีโรงเรียนไป
สอนเองท่ีบา้นท าใหเ้กิดความเสียหายแก่สถาบนั และปัจจยัสุดทา้ยคือค่านิยมของคนไทยท่ียดึติดกบั
ภาพลกัษณ์หรือสถาบนัดงั โดยไม่ศึกษาโครงสร้างการบริหารพฒันาองคก์ารก่อนเขา้สมคัรงาน ท า
ให้สถาบนัท่ีไม่ได้ซ้ือลิขสิทธ์ิสถาบนัดังเสียโอกาสและเป็นอุปสรรคในการได้มาซ่ึงบุคลากร 
เขา้มาท างานและทดแทนในส่วนสายงานท่ีขาดหายไปไดต่้อเน่ืองซ่ึงเป็นปัญหาส าคญั 

2. ผลการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  2.1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้ น เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 30-34 ปี  
จบการศึกษาสูงสุดทางดา้นระดบัปริญญาตรีทางดา้นดนตรี รายวิชาท่ีสอนส่วนใหญ่คือรายวิชาเปียโน 
มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป รายไดป้ระจ าต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาทเน่ืองจาก
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนไม่ไดท้  าเป็นงานประจ าจึงท าให้รายไดป้ระจ าต่อเดือนไม่สูง
มากนกั 
  2.2 ปัจจัยทางการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนที่มีผลต่อความ
ภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
  ความคิดเห็นของบุคลากรอาจารย์ท่ีมีต่อปัจจยัทางการบริหารบุคลากรอาจารย ์
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย  3.72 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.866 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยทางการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีมีผลต่อความภักดี 
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ในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
อยูใ่นระดบั มาก จึงสามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียในแต่ละระดบัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนจากมากไปนอ้ยไดด้งัต่อไปน้ี 
  2.2.1 ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด สามารถเรียงล าดับค่าเฉล่ียความคิดเห็น  
ท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมาก
ท่ีสุด 4 อนัดบัแรก ดงัน้ี   
   2.2.1.1 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะ
ทางดา้นดนตรีส าหรับเด็ก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.27 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.796  
   2.2.1.2 เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตร การเรียนการสอนอย่างชดัเจน โดย 
มีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.918 
   2.2.1.3 เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางด้านการส่งเสริมการเรียน 
การสอนดนตรีส าหรับเด็ก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.852 
   2.2.1.4 ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหน้าท่ีของท่านอย่างชัดเจน 
โดยมีค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.769 
  2.2.2 ความคิดเห็นในระดบัมาก สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมากท่ีสุด 4 
อนัดบัแรก ดงัน้ี 
   2.2.2.1 ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.89 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.694   
   2.2.2.2 ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมีค่าเฉล่ีย 3.88 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.783 
   2.2.2.3 โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวางหน้าท่ีในการปฏิบติังาน 
ไดต้รงตามความสามารถและก าหนดคุณลกัษณะความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ย่างเหมาะสม
โดยมีค่าเฉล่ีย 3.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.765 
   2.2.2.4 องค์การของท่านเป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีไม่ซับซ้อน 
ในการปฏิบติังานโดยมีค่าเฉล่ีย 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.756 
  2.2.3 ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง สามารถเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็น ท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในระดบัมาก
ท่ีสุด 2 อนัดบั 
   2.2.3.1 องค์การมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรอาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารองคก์ารโดยมีค่าเฉล่ีย 3.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.947 
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   2.2.3.2 มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่บุคลากรอาจารย ์
เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย 2.61 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.261 
 2.3 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อความภักดี 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนดนตรีเอกชน   ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายวิชาที่สอน ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ประจ าต่อ
เดือนสรุปผลการเปรียบเทยีบได้ ดังนี ้
  2.3.1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความภกัดีในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F=0.334 
Sig=0.564)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อ
ความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนท่ีไม่แตกต่างกนั 
  2.3.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นความภกัดีในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F=1.042 
Sig=0.393) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีอายุท่ีต่างกนั 
 มีความเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 1.เป็นโรงเรียนดนตรี 
ท่ีมีการเปิดสอนทางดา้นดนตรีสากลและดนตรีไทย ท่ีค่า (F=5.973 Sig=0.000) 2.มีพื้นท่ีจอดรถ 
ท่ีสะดวก และเพียงพอต่อบุคลากร ท่ีค่า (F=2.888 Sig=0.015) 3.ผูบ้ริหารองค์การของท่านได้
ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบเอาไวอ้ย่างชดัเจน ท่ีค่า (F=2.556 Sig=0.028) 4.มีบริการอินเทอร์เน็ต 
ไร้สาย (Wi-Fi) ใหแ้ก่บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน ท่ีค่า (F=2.511 Sig=0.030)  
  2.3.3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเ รียนดนตรีเอกชนในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกนั (F=1.936 Sig=0.105) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ท่ีมีสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05  
เรียงตามล าดบัความส าคญัดงัน้ี 1.ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน 
ท่ีค่า (F=4.507 Sig=0.002) และองค์การของท่านมีการยืดหยุ่นในการปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีค่า (F=4.38 
Sig=0.002) 2.ผูบ้ริหารองค์การของท่านได้ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบเอาไวอ้ย่างชัดเจน ท่ีค่า 
(F=3.585 Sig=0.007) 3.มีการสนบัสนุนบุคลากรอาจารย์ในการจดัแสดงเช่น สถานท่ีจดัแสดง 
บริการโนต้เพลงและเงินสนบัสนุนในการจดัแสดง ท่ีค่า (F=3.359 Sig=0.010) 4.องคก์ารของท่าน
เป็นองค์การท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีไม่ซับซ้อนในการปฏิบติังาน ท่ีค่า (F=3.160 Sig=0.015)  
5.เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีส าหรับเด็ก ท่ีค่า 



177 

(F=2.933 Sig=0.021) 6.มีบริเวณและห้องพกัท่ีพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกรองรับเพียงพอ 
กบัจ านวนบุคลากร ท่ีค่า (F=2.409 Sig=0.050) 
  2.3.4 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายวิชาท่ีสอนท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความภกัดี
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
(F=1.640 Sig=0.136) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แล้ว พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ท่ีมีรายวิชาท่ีสอนท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยส์อน
ดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบัความส าคญั
ดังน้ี 1.โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบัติงานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี 
ส าหรับเด็ก ท่ีค่า (F=4.210 Sig=0.000) และเป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริม
การเรียนการสอนดนตรีส าหรับเด็กท่ีค่า (F=4.388 Sig=0.000) 2.องคก์ารของท่านให้การสนบัสนุน
ในการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยมีการสนับสนุนและออกค่าใช้จ่ายเม่ือส่งบุคลากร 
ไปอบรมภายนอกโรงเรียนดนตรีอยา่งต่อเน่ืองท่ีค่า (F=3.886 Sig=0.001) 3.มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก 
เพียงพอต่อบุคลากร ท่ีค่า (F=3.637 Sig=0.002) และองค์การของท่านให้การสนับสนุน 
ในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ท่ีค่า (F=3.488 Sig=0.002) 4.เป็นโรงเรียนดนตรี 
ท่ีมีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ท่ีค่า (F=3.338 Sig=0.003) 5.โรงเรียนดนตรี 
ท่ีท่านปฏิบติัหน้าท่ีมีการบริการหนังสือเรียน อุปกรณ์และโน้ตเพลงให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริม 
และพฒันาทกัษะของบุคลากรภายในองค์การท่ีค่า (F=3.036 Sig=0.007) 6.องค์การของท่านมี 
การยืดหยุ่นในการปฏิบติัหน้าท่ี ท่ีค่า (F=2.399 Sig=0.028) 7.องค์การของท่านเป็นองค์การ 
ท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีไม่ซบัซอ้นในการปฏิบติังาน ท่ีค่า (F=2.310 Sig=0.034)  
  2.3.5 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ความภักดี ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเรี ยนดนตรี เอกชนในภาพรวม  
ไม่แตกต่างกนั (F=0.891 Sig=0.470) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากร
อาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียงตามล าดบั
ความส าคัญดังน้ี 1.เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางด้านดนตรีสากลและดนตรีไทย ท่ีค่า 
(F=6.253 Sig=0.000) 2.มีโครงสร้างและแผนผงัการบริหารองค์การอย่างชัดเจน ท่ีค่า (F=4.326  
Sig=0.002)  และเป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
เด็ก ท่ีค่า (F=4.385 Sig=0.002) 3.องค์การของท่านมีการรับฟังและขอ้เสนอแนะของพนกังานท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งระบบการท างาน ท่ีค่า F=3.686 Sig=0.006) และเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน ท่ีค่า sig 0.006(F=3.732 Sig=0.470) 4.มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)ให้แก่
บุคลากรอาจารยเ์พื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน ท่ีค่า (F=3.019 Sig=0.018) 5.ท่านมีความเขา้ใจใน
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ขอบเขตงานและหน้าท่ีของท่านอยา่งชดัเจน ท่ีค่า (F=2.982 Sig=0.020) 6.องคก์ารมีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรอาจารยมี์ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารองคก์าร ท่ีค่า sig (F=2.740 Sig=0.029) 
  2.3.6 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดป้ระจ าต่อเดือนท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อความ
ภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
(F=2.172 Sig=0.072) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ท่ีมีรายไดป้ระจ าต่อเดือนท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อมีปัจจยัแรงจูงใจและความภกัดีในการปฏิบติังานของ
บุคลากรอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีค่า sig ≤ 0.05 เรียง
ตามล าดับความส าคัญดังน้ี 1.มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่บุคลากรอาจารย ์
เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน ท่ีค่า (F=6.391 Sig=0.000) องค์การของท่านให้การสนับสนุน 
ในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีการสนับสนุนและออกค่าใช้จ่ายเม่ือส่งบุคลากร 
ไปอบรมภายนอกท่ีค่า (F=6.949 Sig=0.000) องค์การของท่านให้การสนับสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยการจดัอบรมภายในอย่างสม ่าเสมอท่ีค่า (F=6.722 Sig=0.000)  และโรงเรียน
ดนตรีท่ีท่านปฏิบติัหน้าท่ีมีการบริการหนงัสือเรียน อุปกรณ์และโน้ตเพลงให้แก่บุคลากรเพื่อส่งเสริม
และพฒันาทกัษะของบุคลากรภายในองคก์าร ท่ีค่า (F=5.387 Sig=0.000)  2.มีการสนับสนุนบุคลากร
อาจารยใ์นการจดัแสดงเช่น สถานท่ีจดัแสดง บริการโน้ตเพลงและเงินสนบัสนุนในการจดัแสดง ท่ีค่า 
(F=4.474 Sig=0.002) 3.องค์การของท่านให้การสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  
ท่ีค่า (F=4.137 Sig=0.003) 4.ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน ท่ีค่า (F=3.884 Sig=0.004) 
5.องค์การของท่านมีการยืดหยุ่นในการปฏิบติัหน้าท่ี และโรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวาง
หนา้ท่ีท่ีค่า (F=3.116 Sig=0.016) และก าหนดคุณลกัษณะความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ท่ีค่า (F=3.104 Sig=0.016) 
 2.4 สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงส ารวจ 
  ผลจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
สามารถจดักลุ่มตวัแปรจากตวัแปรทั้งหมด 39 ตวั และสามารถแยกองคป์ระกอบออกเป็น 7 กลุ่มปัจจยั 
อนัประกอบดว้ย 
  1. ปัจจยัท่ี 1 Recognize   องค์การมี ช่ือเสียงเป็นท่ีจดจ า และความภาคภู มิใจ 
ของบุคลากรในองคก์าร 
  2. ปัจจยัท่ี 2 Trust   สร้างความเช่ือมัน่ต่อองคก์ารและเพื่อนร่วมงาน 
  3. ปัจจยัท่ี 3 Development   มีกระบวนการพฒันาบุคลากรตรงตามหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง 
  4. ปัจจยัท่ี 4 Flexible การยดืหยุน่ในการท างาน 
  5. ปัจจยัท่ี 5 Leadership   ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ า ความชัดเจนในการสั่ง 
การรวมถึงมาตรการในการปกครองและขบัเคล่ือนภายในองคก์าร 
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  6. ปัจจยัท่ี 6 Convenience   มีพื้นท่ีอ านวยความสะดวก ทรัพยากร และสภาพแวดลอ้ม
เอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 
  7. ปัจจยัท่ี 7 Position Gap   กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดช่องวา่งระหวา่งบุคลากรดว้ยกนั
รวมถึงระดบับริหาร 
 
ก าหนดแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียน 
ดนตรียามาฮ่า  ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุกส่วนพบว่า ข้อมูลทุกส่วนมีความส าคญัและสอดคล้องกัน  
จึงสามารถสรุปแนวทางการสร้างกลยทุธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ไดด้งัน้ี 

P (Proudly)    หมายถึง ความภูมิใจในองคก์าร 
O (Job Environmental Operation) หมายถึง กระบวนการท างานเอ้ือต่อ

        ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  
P (Job Position Gap)   หมายถึง กระบวนการพฒันาบุคลากร 

        การลดช่องวา่งและการท างาน
        เป็นทีม 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปส่วนต่าง ๆ ของกลยทุธ์ไดด้งัน้ี 
“แนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษา

โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” นั้นจะเป็นแนวทางในการช่วยเพิ่มศกัยภาพ
ทางดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรอาจารยท่ี์มีส่วนท าให้องค์การเขม้แข็ง
และประสบผลส าเร็จทางธุรกิจโรงเรียนดนตรี สามารถแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน เพิ่ม
ความเช่ือมั่นในองค์การตลอดจนสร้างความภาคภู มิใจให้แก่บุคลากรอาจารย์ท่ีปฏิบัติงาน  
ลดการเข้าออกของบุคลากร และสร้างดึงดูดให้บุคลากรอาจารย์ท่ีมีความรู้เข้าร่วมในองค์การ ซ่ึง
ประกอบดว้ย P ( Proudly) คือ เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การท่ีตอ้งมีความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ 
เช่ือใจในองค์การ ซ่ึงองค์การจะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพได ้บุคลากรภายในตอ้งมีความน่า
ภาคภูมิใจ ความมั่นใจ เช่ือใจในองค์การท่ีได้ท างานร่วมกัน จึงท าให้คุณภาพของงานท่ีท าออกมา 
มีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถท าให้เกิดรายได้และผลประกอบการท่ีมีก าไร รวมถึงบุคลากร
ภายนอกอยากเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารท าให้องคก์ารเติบโตข้ึน O (Job Environmental Operation)  
คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานให้เอ้ือต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุ่น 
ในการท างานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในองค์การ ส่งผลให้
บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี  P (Job Position Gap)  คือ กลยุทธ์ทางดา้นกระบวนการพฒันา
บุคลากร และการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความชดัเจนในความกา้วหนา้ในสายอาชีพ การลดช่องวา่ง
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ระหว่างบุคลากร และการท างานเป็นทีม กล่าวคือการส่งเสริมพฒันาทักษะของบุคลากรอาจารย ์
มีความส าคัญต่อธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน เพราะบุคลากรควรมีการพฒันาทกัษะอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้ทนัเทคโนโลยีในปัจจุบนั และตอบสนองกบัผูท่ี้มาใช้บริการโรงเรียนดนตรีเอกชน ผูบ้ริหาร 
จึงต้องก าหนดแนวทางรวมถึงแผนงานในการปฏิบัติเพื่อให้มีการจัดอบรมเพื่อพฒันาหลักสูตร 
และทกัษะของบุคลากรอาจารย ์ส่งผลให้มีการท างานเป็นทีมช่วยเหลือกนัระหว่างบุคลากรอาจารย ์
และบุคลากรแต่ละฝ่าย ท าให้องค์การมีความราบร่ืนในการปฏิบัติงาน มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความภกัดีในการท างาน 

1. การจัดกจิกรรมกลยุทธ์ 
 1.1 กลยุทธ์ P 
 1.1.1 แนวคิดกลยทุธ์ 

  “Proudly” คือ กลยุทธ์ท่ีเ ก่ียวข้องกับองค์การท่ีต้องมีความภาคภูมิใจ  
ความมัน่ใจ เช่ือใจในองค์การ ซ่ึงองค์การจะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้ บุคลากร
ภายในตอ้งมีความน่าภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ เช่ือใจในองค์การท่ีไดท้  างานร่วมกนั จึงท าให้คุณภาพ
ของงานท่ีท าออกมามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพท าให้เกิดรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีมีก าไร 
รวมถึงบุคลากรภายนอกอยากเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์ารท าใหอ้งคก์ารเติบโตข้ึน 
 1.1.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ในการสร้างความภาคภูมิใจ และความเช่ือมัน่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
บุคลากรอาจารยน์ั้น ตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงในการตดัสินใจเข้าปฏิบติังานภายใน
องค์การ บุคลากรส่วนใหญ่จะค านึงถึงช่ือเสียง ความน่าเช่ือถึงความมั่นใจในองค์การเป็น 
อนัดบัแรก ๆ ในการสร้างความภาคภูมิใจรวมถึงความมัน่ใจนั้นจะมีปัจจยัหลายอย่างท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ และปริมาณ พบวา่โรงเรียนดนตรีเอกชนมีหลกัสูตรท่ีแตกต่าง
กันออกไป การให้ความร่วมมือและความเช่ือมัน่กับบุคลากรในสายงานก็มีความแตกต่างกัน
ลกัษณะการส่งเสริมทางการเรียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท าให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ และเช่ือมัน่ 
ในการบริหารบุคลากร จึงท าให้การสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมัน่ในองค์การตอ้งค านึงปัจจยัต่างๆ  
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบริหารบุคลากรเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่  
มีขั้นตอนโดยอธิบายเป็นตารางไดด้งัน้ี 
  ในขั้นตอนขา้งตน้น้ีคือขั้นตอนท่ีใชใ้นการท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจและมัน่ใจ 
ในการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชน ให้มีคุณภาพ ดูมีความน่าเช่ือถือ ภาคภูมิใจและมั่นใจ 
ซ่ึงสามารถแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 
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ตารางท่ี 20 ขั้นตอนการสร้างความเช่ือมัน่ในองคก์าร 

  
 โรงเรียนดนตรีเอกชน มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรี 
โดยเลือกหลกัสูตร และหนงัสือเรียนท่ีใชใ้นการเรียนการสอน ให้โดดเด่นอย่างชดัเจน มีการสอบ
วดัผลภายในและส่งเสริมการสอบวดัผลภายนอก เพื่อพฒันาทกัษะทางด้านดนตรีส าหรับเด็ก 
และมีลักษณะเป็นโรงเรียนดนตรีร่วมสมัย ต้องมีการวางหน้าท่ีในการปฏิบัติงานได้ตรงตาม
ความสามารถ ก าหนดคุณลักษณะความสามารถในการคดัเลือกได้อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าท่ี 
และบุคลากรอาจารย์เพียงพอส าหรับในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานภายในองค์การ 
มีความคล่องตวั และไม่เกิดปัญหาหรือความขดัแยง้ภายใน 
 บุคลากรอาจารย์ มีความส าคญัมากในการขบัเคล่ือนภายในโรงเรียนดนตรี
เอกชน โดยตอ้งมีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีทกัษะ รวมถึงประสบการณ์ในการสอน ท่ีมีคุณภาพโดย
ตอ้งมีคุณวุฒิและวยัวุฒิท่ีเหมาะสม รวมถึงตอ้งมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่

ขั้นตอน วธีิการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการใน
การใช้หลักสูตร และแนวทางการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 

1. ส ารวจความตอ้งการในการใช้หลกัสูตร และแนว 
ทางการส่งเสริมการเรียนการสอน และการสอบเทียบ
เกรด 
2. ส ารวจความตอ้งการจากผูเ้ขา้รับบริการวา่ตอ้งการใช้
หลกัสูตร และการสอบเทียบเกรด 

ขั้ น ต อ น ท่ี  2 ป ร ะ เ มิ น ศัก ย ภ า พ
หลักสูตร และแนวทางการส่งเสริม
การเรียนการสอนในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 

คือ การประเมินคุณภาพหลักสูตรการเรียน และการ
สอบเทียบว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด มีปัญหาใน
หลกัสูตร และบุคลากรอาจารยใ์นส่วนไหนบา้ง 

ขั้นตอนท่ี 3 หาขอ้บกพร่อง น าขั้นตอนท่ี 1 และ 2 วิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่อง 
ท่ีเกิดข้ึน 

ขั้ นตอนท่ี  4 ด า เ นินการแก้ไขและ
ส่งเสริม 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้
เกิดคุณภาพสูงสุด อาทิเช่น ก าหนดหนังสือเรียนให้
ชดัเจน และการสอบเทียบให้ชัดเจน จดัอบรมให้ตรง
กบัหลกัสูตร หรือเน้ือหาท่ีใชใ้นโรงเรียนดนตรีเอกชน
นั้นๆ มีการปรับอตัราค่าสอนให้เหมาะสมกบัระดบัขั้น
ท่ีสอน และการปรับเปล่ียนวธีิการใหท้นัสมยั 
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บุคลากรท่ีร่วมในสายงาน สามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ท าให้บุคลากรมีความสนุกไปกบังาน
รวมถึงพอใจกบับุคลากรท่ีร่วมงานด้วย ทั้งน้ีบุคลากรตอ้งมีบุคลิกภาพการ แต่งกายสะอาดและ
อธัยาศยัดี มีการสนบัสนุนเคร่ืองแบบการแต่งกายอาทิเช่น เส้ือยืดหรือเส้ือโปโลท่ีมีโลโกโ้รงเรียน 
ป้ายแขวนคอหรือบตัรประจ าตวัให้แก่บุคลากรอาจารย ์และทางโรงเรียนมีการสนบัสนุนในเร่ือง
การออกใบรับรองเงินเดือน เพื่อให้บุคลากรสามารถยื่นเอกสารทางการเงินได้ โดยทั้งหมดน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างความภาคภูมิใจ และสร้างความเช่ือมัน่ในแก่บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 
 1.2 กลยุทธ์ O 
 1.2.1 แนวคิดกลยทุธ์ 
 “Job Environmental Operation” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ท างานให้เอ้ือต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุ่นในการท างานรวมถึงบรรยากาศ 
และสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานต่างๆ ภายในองค์การ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบติังาน 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 1.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  ในการสร้างรูปแบบในการบริหารบุคลากรในแต่ละโรงเรียนมีรูปแบบ 
ท่ีแตกต่างกันออกไป และสภาพแวดล้อมล้อม บรรยากาศสถานท่ีก็มีรูปแบบท่ีมีข้อก าจัด 
และแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ และปริมาณ พบว่ากระบวนการท างานจะมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรท างานไดอ้ยา่งเต็มท่ีไดน้ั้น ควรมีการยืดหยุ่นในการบริหารงาน เพราะ
จะส่งผลถึงบรรยากาศในการปฏิบติังานโดยตรง และสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศของสถานท่ีก็มีส่วน
ส าคญัในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารยใ์หมี้คุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  ในขั้นตอนขา้งตน้น้ี คือ ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานให้เอ้ือ 
ต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุน่ในการท างานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์การ ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี  
ซ่ึงสามารถแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 
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ตารางท่ี 21ขั้นตอนการยืดหยุ่นในการท างานรวมถึงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน 

  

  

 ด้านรูปแบบการบริหาร เป็นส่วนท่ีมีความส าคัญในการจัดรูปแบบให้
เหมาะสมในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน โดยส่วนใหญ่บุคลากรอาจารย ์
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนเป็นบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความคิด
เป็นตวัของตวัเอง ดงันั้นการบริหารท่ีมีความเขม้งวดนั้นไม่เหมาะสมในการน ามาใชใ้นการบริหาร
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน เพราะผลการวเิคราะห์ในงานวจิยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่
บุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนมีความตอ้งการในการบริหารบุคลากรแบบมีความยืดหยุน่
ไม่ซบัซ้อนในการปฏิบติังาน มีความเป็นกนัเองระหวา่งพนกังานในองคก์าร ผูบ้ริหารรับฟังปัญหา
และขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ยตวัเอง รวมถึงมีจรรยาบรรณท่ีดีในการบริหารองคก์ารโดยทาง

ขั้นตอน วธีิการ 
ขั้ นตอนท่ี  1 ส ารวจความต้องการ
ทางดา้นความยืดหยุน่ในการปฏิบติังาน 
บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 

เป็นการส ารวจถึงความตอ้งการของบุคลากรอาจารย์
ภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อทราบถึงความ
ตอ้งการทางดา้นรูปแบบการบริหารท่ีมีการยืดหยุน่ใน
การปฏิบติังาน และสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการ
ปฏิบติังาน 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความต้องการ
ทางดา้นความยืดหยุน่ในการปฏิบติังาน 
บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม 

น าขั้นตอนท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบ และ
ความต้องการสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน อาทิเช่น รูปแบบการบริหารท่ีมีความ
ยืดหยุ่นในการบริหาร สามารถเข้าถึงผู ้บริหารได้
โดยตรงไม่ ต้องผ่ านหัวหน้ า ระดับ ต่ า งๆ  และ
สภาพแวดล้อมท่ีอ านวยต่อการปฏิบติังานได้สะดวก 
โดยมีการสนับสนุนอินเทอร์ เ น็ต  Wi-Fi ภายใน
โรงเรียนดนตรี เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการทางดา้นต่างๆ ของบุคลากรส่งผลให้บุคลากร
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ขั้นตอนท่ี 3 ด าเนินการแกไ้ข ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้มีความยืดหยุ่น
เพิ่ม ข้ึน ปรับปรุงสถานท่ี บรรยากาศและสภาพ 
แวดล้อมภายในโรงเรียนดนตรี  เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ท่ี 
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โรงเรียนตอ้งมีการรับฟังเร่ืองร้องเรียน การขอลางาน และสามารถให้บุคลากรอาจารยน์ดันกัเรียน
มาชดเชยได ้และไม่กดดนั มีการติดกลอ้งวงจรปิดในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ยกเวน้ในห้องพกัอาจารย ์
บุคลากรอาจารย์สามารถเข้าถึงผูบ้ริหารได้โดยตรงและรวดเร็ว โดยช่องการส่ือสารอาทิ เช่น 
สามารถมีสายตรงถึงผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง ทางแอพพลิเคชัน่ Line, Messenger Facebook, What App, 
Viber, Gmail, Hotmail รวมถึงเวบ็ไซตข์องทางโรงเรียน โดยมีรูปแบบการปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้น 
 ด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในโรงเรียนดนตรีถือเป็นส่ิงส าคญั 
ท่ี เป็นภาพลักษณ์ให้บุคลากรมองเห็นเป็นส่ิงแรกตั้ งแต่ก้าวเข้ามาสมัครงาน และส่งผล 
ในการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนดนตรีเอกชนจะตอ้งเอ้ือต่อการปฏิบติังาน อาทิ เช่น  
มีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนในแต่ละเคร่ืองดนตรี หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน  
มีแสงสว่างเพียงพอภายในห้องเรียน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ภายในห้องเรียน
รวมถึงเคร่ืองดนตรีมีการตรวจเช็คสภาพทุก ๆ 6 เดือน และเม่ือมีเคร่ืองท่ีช ารุดต้องรีบด าเนิน 
การซ่อมโดยทนัที เพื่อให้มีอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบติังาน ควรมีกระดานและปากกาส าหรับเขียน
กระดานทุกห้องเรียน เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วสัดุผนังในห้องเรียน 
ตอ้งเก็บเสียงปราศจากเสียงรบกวน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงในการปฏิบติังานและมีสมาธิในการเรียน
การสอน ควรมีบริการอินเทอร์เน็ตWi-Fi และอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือการสอน(IPAD) ส าหรับ
บุคลากรอาจารย์ใช้สนับสนุนในการปฏิบติังาน และควรมีบริการหนังสือเรียนและโน้ตเพลง
ออนไลน์โดยถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิ เพื่ออ านวยความสะดวก และลดเวลาในการออกมาหาโนต้เพลง 
ท่ีใช้ในการสอน มีพื้นท่ีส าหรับการเสนอผลงานในแก่บุคลากร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร 
มีการแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มท่ีภายในโรงเรียนดนตรีควรมีบริเวณห้องพักท่ีมี 
ขนาดเพียงพอต่อบุคลากร เพื่อลดความตึงเครียดในการในปฏิบัติงาน มีบริการท่ีจอดรถหรือ
สนับสนุนเร่ืองค่าใช้จ่ายค่าบริการท่ีจอดรถ เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่บุคลากรอาจารย ์ 
จากท่ีกล่าวมาน้ี เป็นส่ิงท่ีจะส่งผลใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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 1.3 กลยุทธ์ P 
 1.3.1 แนวคิดกลยทุธ์ 
 Job Position Gap คือ กลยุทธ์ทางดา้นกระบวนการพฒันาบุคลากร และการ
บริหารจดัการบุคลากรให้มีความชัดเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพ การลดช่องว่างระหว่าง
บุคลากร และการท างานเป็นทีม 
 1.3.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 กระบวนการพฒันาบุคลากร และการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความ
ชัดเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพ การลดช่องว่างระหว่างบุคลากร และแนวทางการท างาน
ร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้องค์การมีศกัยภาพในการให้บริการ กระบวนพฒันา
บุคลากร และการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความกา้วหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการลดช่องว่าง
ระหวา่งบุคลากรส่งผลใหมี้การท างานอยา่งเป็นระบบ และเป็นทีมเวร์ิค   
ตารางท่ี 22 ขั้นตอนการพฒันาบุคลากร ลดช่องวา่งระหวา่งบุคลากร และการท างานเป็นทีม 

 

ขั้นตอน วธีิการ 
ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรทางด้านการพฒันาหลักสูตร
และความเข้าใจในขอบเขตของการ
ปฏิบติังาน 

เป็นการส ารวจถึงความตอ้งการของบุคลากรอาจารย์
ภายในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อทราบถึงความ
ตอ้งการของบุคลากรทางดา้นการพฒันาหลกัสูตร และ
ความเขา้ใจในขอบเขตของการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนท่ี 2 วเิคราะห์ความตอ้งการของ
บุคลากรทางด้านการพฒันาหลักสูตร 
และความเข้าใจในขอบเขตของการ
ปฏิบติังาน  เพื่อหาขอ้บกพร่อง 

น าขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์หาขอ้บกพร่อง ทราบถึง
ความต้องการของบุคลากรทางด้านการพัฒนา
หลักสูตร  และความเข้าใจในขอบเขตของการ
ปฏิบติังาน  

ขั้นตอนท่ี 3 แกไ้ขขอ้บกพร่อง น าขอ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 มาด าเนินการแกไ้ข เพื่อให้
เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะและ
หลกัสูตร เช่น จดัอบรมให้แก่บุคลากรทั้งเก่าและใหม่ 
รวมถึงการสนบัสนุนในการจดัอบรมพฒันาหลกัสูตร
ให้ครบตามรายวิชาท่ีเปิดสอน อธิบายขอบเขตงาน
และหนา้ท่ีใหแ้ก่บุคลากรอาจารยภ์ายในทุกท่าน 
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 ในขั้นตอนขา้งตน้น้ี คือ ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันาบุคลากร 
และการบริหารจดัการบุคลากรให้มีความชัดเจนในความก้าวหน้าในสายอาชีพ การลดช่องว่าง
ระหวา่งบุคลากร และการท างานเป็นทีม ซ่ึงสามารถแบ่งได ้2 ส่วนดงัน้ี 
 การพัฒนาทักษะ ในส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการดึงบุคลากรให้
อยู่กับองค์การไปได้นาน ทางโรงเรียนตอ้งมีการสนับสนุนทั้งส่ือการเรียนการสอน สนับสนุน
ทางดา้นค่าใช้จ่าย ในการส่งเสริมพฒันาทกัษะทั้งการจดัอบรมภายในโรงเรียนและภายนอกอย่าง
ต่อเน่ือง มีบริการหนงัสือเรียน คู่มือการส่งนกัเรียนสอบเทียบเกรด มีบริการโนต้เพลงท่ีถูกตอ้งตาม
ลิขสิทธ์ิไวใ้ห้ส าหรับบุคลากรใชเ้พื่อการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการสอน มีการปรับอตัราค่าสอน
เม่ือบุคลากรมีการสนับสนุนดูแลเอาใจใส่นกัเรียนให้สามารถสอบผ่านแต่ละระดบั และมอบใบ
เกียรติบตัรใหแ้ก่บุคลากรอาจารย ์ท่ีใหค้วามร่วมมือในการเขา้อบรมเพื่อพฒันาทกัษะ 
 ขอบเขตในการปฏิบัติ ถือเป็นส่ิงท่ีบุคลากรอาจารย์ควรทราบถึงขอบเขต 
การปฏิบติังาน ทางโรงเรียนตอ้งมีการประชุมบุคลากรอาจารยท่ี์เขา้ใหม่และเก่าทุก ๆ 3 เดือน 
เพื่อก าหนดแผนงานการปฏิบัติงานว่า จะมีการจัดแสดงผลงานในช่วงระหว่างวนัท่ีเท่าไหร่  
เดือนอะไร หรือแมแ้ต่ในช่วงเทศกาลส าคญั ตอ้งมีการแจง้ให้ทราบเพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม 
ในการแสดงผลงานของนกัเรียน ตอ้งมีการแจง้รายละเอียดในแต่ละส่วนวา่มีบุคคลใดท่ีรับผิดชอบ
ทางดา้นจดัล าดบัการแสดง จดัเตรียมอุปกรณ์ และสามารถสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ี 
ท่ีด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างชดัเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระหวา่งการด าเนินงาน โดยผูบ้ริหาร
ควรทราบขั้นตอนทุกอย่างในการด าเนินแผนงานเพื่อสามารถลงไปพูดคุยกบับุคลากรอาจารย ์ท่ี 
ไม่สามารถเข้าร่วมในการประชุมแต่ละคร้ัง เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่าง
ผูบ้ริหารและบุคลากรอาจารย ์แต่เป็นการพดูคุยแบบปกติมิใช่การต าหนิติเตียน 
    
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง “ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี
เอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร” ท าให้ทราบขอ้มูลส าคญัท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์ และประมวลผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนทางดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนการบริหารจดัการบุคลากร
อาจารยโ์ดยเรียงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี
เอกชน 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความภกัดีของอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 
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3. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ในการศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์น
โรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
1.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรี

เอกชน 
 การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน จ าเป็นท่ี
จะตอ้งทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อให้
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนประสบผลส าเร็จในการประกอบธุรกิจจากผลการวิจยัพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรค คือการส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรอาจารยท่ี์มีการรับรู้ข่าวสารไม่ทัว่ถึง 
รับส่งสารไม่ครบถว้น ก่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้บุคลากรไม่ให ้
ความร่วมมือกบัองค์การ และไดม้าซ่ึงบุคลากรอาจารยท่ี์ไม่มีความรู้ความสามารถเขา้ร่วมในองค์การ
เน่ืองจากธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนมีการแข่งขนัสูงในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ดงันั้นแต่ละโรงเรียน
จึงตอ้งมีกลยทุธ์ท่ีดีเพื่อดึงดูดใหบุ้คลากรอาจารยเ์ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในองคก์าร 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความภักดีของอาจารย์สอนดนตรีในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 
 ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความภกัดีของอาจารยส์อน
ดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  
หญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 34 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีทางด้านดนตรี รายวิชาท่ีสอน   
ส่วนใหญ่ คือรายวิชาเปียโน มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป รายได้ประจ าต่อเดือน         
15,000  – 25,000 บาท และมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ดงัน้ี 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีของอาจารยส์อนดนตรีในโรงเรียนดนตรีเอกชนมากท่ีสุด คือ 
โรงเรียนดนตรีท่ีบุคลากรอาจารยป์ฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อพฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีส าหรับ
เด็กต้องเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลักสูตร การเรียนการสอนอย่างชัดเจน  และเป็นโรงเรียนดนตรี 
ท่ีมีการยอมรับ ทางด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีส าหรับเด็ก และบุคลากรอาจารย์มี 
ความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่งชดัเจน 
 ทางด้านผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงเป็นผู ้บริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนได้มีกลยุทธ์  
ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นการสร้างความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ คือ ทางองค์การให้  
การสนบัสนุนการอบรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก อุปกรณ์เคร่ืองมือการเรียนการ
สอนครบครันและมีการตรวจสอบปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรอาจารย์มีบรรยากาศท่ี  
มีความสุขและสนุกในการปฏิบติังาน มีพื้นท่ีห้องพกัท่ีเพียงพอ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
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ในการรับประทานอาหารรวมถึงอาหารกลางวนัท่ีทางโรงเรียนสนับสนุนให้ทุกวนั มีการจดัตั้ ง
กองทุนเงินออมเล้ียงชีพให้แก่บุคลากรเพื่อความมัน่คงในอนาคต มีการสนับสนุนค่าเดินทาง 
มาท างานนอกเหนือจากท่ีบุคลากรรับค่าสอนในแต่ละวนั ท าให้บุคลากรมีขวญัและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างให้บุคลากรมีความภักดีในองค์การ ทั้ งหมดน้ีเป็นกลยุทธ์ท่ีสร้าง 
ความไดเ้ปรียบในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 

3.  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ 
ในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณศึีกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้มูลเชิง
คุณภาพ มาวิเคราะห์ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในการบริหารบุคลากรอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน  
และขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารบุคลากรอาจารย ์และประเด็นปัญหา 
ท่ีบุคลากรอาจารย์ได้เสนอแนะในการบริหารบุคลากรในโรงเรียนดนตรีเอกชน และน าทั้ง 2 ส่วน 
มาวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภกัดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน
กรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ในช่ือ POP Model ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
P “Proudly” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารท่ีตอ้งมีความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ เช่ือใจในองคก์าร 
ซ่ึงองค์การจะประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพได้ บุคลากรภายในต้องมีความน่าภาคภูมิใจ 
ในแบรนด์หรือช่ือเสียงของโรงเรียนและผูบ้ริหาร ความมัน่ใจ เช่ือใจในองค์การท่ีไดท้  างานร่วมกนั 
โดยช่ือเสียงของโรงเรียนและผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ รวมถึงความภาคภูมิใจ
ให้แก่บุคลากรท่ีเป็นส่วนหน่ึงในองค์การ ท าให้บุคลากรเกิดความภกัดีต่อองค์การ สอดคล้องกับ 
คมสัน ชยัเจริญศิลป์,(2542) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีต่อองค์กรของเจา้หน้าท่ีต ารวจ
กองต ารวจป่าไม ้โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีของพนกังานนั้น จะตอ้งเห็นว่าองค์การเป็นองค์การ 
ท่ีมีเกียรติช่ือเสียงไดก้ารยอมรับจากประชาชนเป็นท่ีประจกัษ์ มีความมัน่คง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับ พิมลพรรณ เช้ือบางแก้ว, (2551) ได้กล่าวไวว้่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คือ กระบวนการด าเนินงานท่ีเก่ียวกบับุคลากรขององค์การ ประกอบดว้ย 4 ด้านหลกั  
คือ การจดัหา การพฒันา การใชป้ระโยชน์ และการเก็บรักษาบุคลากร เพื่อให้องคก์ารไดรั้บประโยชน์
สูงสุดจากคุณค่าของบุคลากร ซ่ึงจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ ขณะเดียวกันบุคลากร 
ก็ มีภัก ดีและความภาคภู มิ ใจพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานและมีความเ ช่ื อมั่นในองค์การ  
O “Job Environmental Operation” คือ กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท างานให้เอ้ือต่อการท างาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งการยืดหยุน่ในการท างานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ ภายในองค์การ ในงานวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
มีความต้องการในการบริหารบุคลากรแบบมีความยืดหยุ่นไม่ซับซ้อนในการปฏิบัติงาน มี 
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ความเป็นกนัเองระหว่างพนกังานในองค์การ ผูบ้ริหารรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะของพนักงาน 
ด้วยตัวเอง รวมถึงมีจรรยาบรรณท่ีดีในการบริหารองค์การโดยทางโรงเรียนต้องมีการรับฟัง  
เร่ืองร้องเรียน และในส่วนบรรยากาศภายในโรงเรียนดนตรีถือเป็นส่ิงส าคญัเป็นภาพลกัษณ์บุคลากร
มองเห็นเป็นส่ิงแรกตั้งแต่ก้าวเข้ามาสมัครงาน และส่งผลในการปฏิบติังาน สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนจะตอ้งเอ้ือต่อการปฏิบติังาน อาทิ เช่น มีขนาดห้องเรียนท่ีเหมาะสมต่อการเรียน
การสอนในแต่ละเคร่ืองดนตรี หรือรายวิชาท่ีเปิดสอน มีแสงสว่างเพียงพอภายในห้องเรียน เพื่อให ้
การสอนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนดนตรีควรมีบริเวณห้องพกัท่ีมีขนาดเพียงพอต่อบุคลากร เพื่อลด
ความตึงเครียดในการในปฏิบติังานได้สอดคล้องกบั (จิรโรจน์ ธรรมสโรช, 2557) ได้กล่าวไวว้่า 
โรงเรียนดนตรีก็เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศและอารมณ์เพราะบรรยากาศท่ีดีจะส่งผล
ต่อการเขา้รับบริการเช่นกนัจึงท าให้บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนมีความส าคญัเท่ากนั 
ดังนั้ นกระบวนการปฏิบัติงานให้ เ อ้ือต่อการปฏิบัติงานท่ี มีประสิทธิภาพ ทั้ งการยืดหยุ่น 
ในการปฏิบติังานรวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากร
ภายในองค์การ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างความพอใจ
ให้แก่ผูเ้ขา้รับบริการในโรงเรียนดนตรีเอกชน น ามาซ่ึงรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีดีให้แก่องค์การ 
ส่วนน ้ าผึ้ ง บุยผา, (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อองค์กร : บริษทัในเครือสยามกลการ 
จ ากดั ได้ให้ความเห็นไวว้่าการเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน จะสามารถเสริมสร้าง 
ความผูกพนัในองค์การ โดยการสร้างบรรยากาศภายในองค์การให้น่าอยู่มีการจดักิจกรรมเพื่อเสริม
ความเขา้ใจกนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานดว้ยกนั อาทิการจดักิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬา
ภายในองค์การเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ในการปฏิบติังาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และท างานกนัอย่าง 
มี ความสุขท า ให้ เ กิ ดความภัก ดี ต่ อองค์ก ารไม่ คิ ดจะ เป ล่ี ยนงานหรือลาออกจากงาน  
P “Job Position Gap” คือ กลยุทธ์ทางดา้นกระบวนการพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการบุคลากร
ให้มีความชดัเจนและความกา้วหน้าในสายอาชีพ การลดช่องวา่งระหวา่งบุคลากร และการท างานเป็น
ทีม ในส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการดึงบุคลากรให้อยู่กบัองค์การไปไดน้าน ทางโรงเรียน
ตอ้งมีการสนบัสนุนทั้งส่ือการเรียนการสอน สนบัสนุนทางดา้นค่าใชจ่้าย ในการส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ทั้งการจดัอบรมภายในโรงเรียนและภายนอกอยา่งต่อเน่ือง มีบริการหนงัสือเรียน คู่มือการส่งนกัเรียน
สอบ เ ที ยบ เ ก รด  เ พื่ อ ก า ร เ รี ยน รู้ แล ะพัฒนาทัก ษะก า รสอนขอ ง บุ ค ล า ก รอ า จ า ร ย์ 
ในองคก์าร และเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในระหวา่งการด าเนินงาน โดยผูบ้ริหารควรทราบขั้นตอนทุกอยา่ง
ในการด าเนินแผนงานเพื่อสามารถลงไปพูดคุยกับบุคลากรอาจารย์ เพื่อลดช่องว่างและสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรอาจารย ์โดย ประสิทธ์ิศุภการ พี่งบุญ ณ อยุธยา, (2557) 
กล่าวไวว้า่ “หลกัสูตรท่ีใชภ้ายในโรงเรียนควรจะเป็นหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสามารถปรับ
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ให้ใช้ไดก้บัผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะส่วนบุคคลหรือวตัถุประสงค์ในการเขา้รับบริการท่ีแตกต่างกนัไป  
เช่น หลกัสูตรท่ีใช้ส าหรับเด็กเล็ก หลกัสูตรท่ีสอนบทเพลงท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะบรรเลง หลกัสูตรเพื่อ
ใช้ในการสอบเขา้อีกทั้งในแง่มุมหน่ึงเพื่อให้อาจารยผ์ูส้อนไดใ้ช้หลกัการสอนท่ีตนเองมีความถนัด
เช่ียวชาญในการสอน เพื่อให้ผลของการเรียนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด” กล่าวคือ กลุ่มผูท่ี้เขา้มาใช้
บริการในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีความหลากหลาย ผูบ้ริหารต้องมีการพฒันาหลักสูตรให้ตรงกับ 
ความตอ้งการของตลาด ดงันั้นเพื่อให้บุคลากรมีความน่าเช่ือถือ สร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้กครองท่ีส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนดนตรีเอกชน ทางผูบ้ริหารตอ้งมีการสนับสนุนจดัอบรมเพื่อพฒันา
บุคลากรให้มีศกัยภาพในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี ส่งผลให้บุคลากรมีความเช่ือมัน่ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรบุคคลากรขององค์การ และลดการเขา้ออกภายในองค์การ ท าให้องค์การย ัง่ยืนเป็น 
ท่ีกล่าวถึงในสังคม ในการบริหารงานในโรงเรียนดนตรีเอกชนมีการสร้างความดึงดูดใจ 
ในการปฏิบติังานของอาจารยด์นตรีต่างกนั ตวัอย่างเช่น มีเคร่ืองด่ืมอาหารว่างหรืออาหารกลางวนั
ให้แก่อาจารย์ มีการจดัความพร้อมทางด้านสถานท่ีส าหรับอาจารย์ใช้ในการจดักิจกรรม มีการจดั
กิจกรรมสันทนาการนอกสถานท่ี โครงการจดัอบรมพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์
ภายในโรงเรียน มีการจดัโครงการดูงานนอกสถานท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบติังาน 
ของบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Donald F. Harway, 1996) ท่ีกล่าววา่ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์คือ การบริหารจดัการกิจกรรมในการดึงดูด พฒันา จูงใจ และเก็บรักษา
บุคลากรท่ีมีศกัยภาพในการปฏิบติังานสูงไวก้บัองค์การ เพื่อให้องค์การกา้วหน้าไปสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการบูรณาการหรือประสานความตอ้งการของแต่ละบุคคลในดา้นความเจริญกา้วหน้าและพฒันา
ไปสู่เป้าหมายขององคก์าร เป็นไปในทิศทางเดียวกบั จิตตานนัท ์สุขสวสัด์ิ, (2556) กล่าวไวว้า่ เหตุผล
ประการหน่ึงท่ีท าให้บุคลากรเกิดความภกัดี ตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีมีความรู้ ความสามารถ Coaching and 
Training มีการพฒันาทกัษะให้แก่บุคลากรอยู่ตลอดเวลา ส่ิงเหล่าสามารถสร้างความภกัดีให้แก่
บุคลากรในองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งยิง่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการน าเอาผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีไปประกอบการบริหารบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการความภกัดีในโรงเรียน
ดนตรีเอกชน 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรวิจยัศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ
ในดา้นต่าง ๆ ในการบริหารบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจใน
ธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชน  
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3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาจากกลุ่มบุคลากรทุกฝ่ายในองคก์าร เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการปฏิบติังานภายในโรงเรียนดนตรีเอกชนให้เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ เติบโต มีคุณภาพ มี
ผลประกอบการท่ีดี และย ัง่ยนื 
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ตารางท่ี 23 รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  
อุปไมยอธิชยั 

อาจารยป์ระจ าภาควชิาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเลย 

อาจารยญ์าณวธิ นราแยม้ ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด คณะดิจิทลัมีเดีย มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
คณะผูใ้หค้  าปรึกษา ศูนยใ์หค้  าปรึกษาทางธุรกิจ แห่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อาจารยธิ์ปฏพณร์ ยิม้ประเสริฐ อาจารยพ์ิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาศิลปากร 
 
 
ตารางท่ี 24 รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยัเชิงคุณภาพ 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน 
คุณนนัทรัตน์ โมนฤมิตร ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเมโลด้ีพลสั 
คุณกญัญาณัฐ ภู่พึ่ง ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่านุชฎา 
คุณวริฐา เสมแยม้ ผูบ้ริหารโรงเรียนดนตรีเคพีเอน็เอกชยั 131 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเอกชน (In-depth interview)  
เร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรี
เอกชนกรณศึีกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

 
ช่ือ _______________________________นามสกุล ____________________________________ 
ต าแหน่งในปัจจุบนั ______________________________________________________________ 
วนั/เดือน/ปี ท่ีใหส้ัมภาษณ์ _________________________________________________________ 
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์ _____________________________________________________________ 
 
ประเด็นการใหส้ัมภาษณ์ 
1. ในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่าน มีค่านิยม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการบริหารบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
ของท่านอยา่งไรในช่วงเวลาปัจจุบนั 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. ความคิดเห็นต่อนโยบายและวิธีการการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่านอย่างไรใน
ประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1.  ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. ดา้นโครงสร้างองคก์ร (Structure) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3. ดา้นระบบ (Systems) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4. ดา้นรูปแบบ (Style) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. ดา้นบุคลากร (Staff) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

6. ดา้นทกัษะ (Skills) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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7. ดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวโนม้ในการบริหารบุคลากรภายในองคก์าร รวมทั้งมีแนวทางการปรับ
กลยุทธ์และนโยบายในการบริหารบุคลากรภายในองค์การของท่านเพื่อให้สอดคล้องกบัค่านิยม
องคก์ารอยา่งไรบา้งในอนาคต  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
4. ในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารของท่าน มีปัจจยัภายนอกท่ีแสดงถึงโอกาสและอุปสรรค 
ในการบริหารบุคลากรภายในองคก์ารของท่านอยา่งไร  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามประกอบการศึกษาวทิยานิพนธ์  
เร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรี
เอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

 
 
แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยั เร่ือง ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์ความ

ภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชนกรณีศึกษาโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการศึกษาในหลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสังคีตวิจยั
และพฒันา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร จากการท่ีผูว้จิยัเป็นส่วนหน่ึงของบุคลากรอาจารย์
ในโรงเรียนดนตรีเอกชนไดเ้ห็นความส าคญัในการบริหารจดัการบุคลากรอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรี
เอกชน ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาในการบริหารบุคลากรให้มี
ความมัน่คง เขม้แข็ง และเกิดความภกัดีในโรงเรียนดนตรีเอกชน ซ่ึงผลการวิจยัน้ี จะให้ประโยชน์
ต่อการบริหารธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนในประเทศไทย รู้แนวทางท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคลากร
อาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการศึกษาน้ีจะใช้การศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณจากแบบสอบถามท่ีท่านจะเป็นผูห้น่ึงในการใหข้อ้มูลส าคญัในคร้ังน้ี 

ในแบบสอบถามน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีหวัขอ้ส ารวจ ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารยใ์นโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความภกัดีในการปฏิบติังานของบุคลากรอาจารย ์ใน

โรงเรียนดนตรีเอกชน 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดใหข้อ้มูลครบถว้นตามความเป็นจริงทุกขอ้ 

โดยขอ้มูลท่ีท่านเปิดเผยจะไดรั้บการปกปิดเป็นความลบั และมีการเสนอผลการศึกษาในภาพรวม
เท่านั้น 

ผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดก้รุณาสละเวลาใหข้อ้มูลเพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
        
 
       (นางสาวพรลภสั  ฤๅชาฤทธ์ิ) 
                                                                       นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 คุณลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ท่ีตรงกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของท่าน 
 
1. เพศ 
   ชาย   หญิง 
2. อาย ุ
  นอ้ยกวา่ 20 ปี   20-24 ปี   25-29 ปี 
 30-34 ปี  35-39 ปี    ตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป 
3. สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 ปริญญาตรีทางดา้นดนตรี   สูงกวา่ปริญญาตรีทางดา้นดนตรี 
 ปริญญาตรีสาขาทัว่ไป   สูงกวา่ปริญญาตรีสาขาทัว่ไป 
 อนุปริญญา/ปวส. 
4. รายวชิาท่ีสอน 
  เปียโน   กีตา้ร์    ขบัร้อง 
 ไวโอลิน  กลอง    ฟลูท้ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
5. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
  นอ้ยกวา่ 1 ปี   1-3 ปี    4-6 ปี 
 7-9 ปี  ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป   
6. รายไดป้ระจ าต่อเดือน 
 นอ้ยกวา่ 15,000 บาท   15,000 – 25,000 บาท  
 25,001 – 35,000 บาท   35,001 – 45,000 บาท 
  45,001 บาทข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับผู้วจัิย 

IV 1 (     ) 
 

IV 2 (     ) 
 
 

IV 3 (     ) 
 
 
 

IV 4 (     ) 
 
 
 

IV 5 (     ) 

 

IV 6 (     ) 
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ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกับความภักดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรอาจารย์ ในโรงเรียนดนตรี
เอกชน 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  เพื่อแสดงระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ระดบัคะแนน ระดบัความคิดเห็น 
5 มากท่ีสุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 นอ้ย 
1 นอ้ยท่ีสุด 

 

ปัจจัยทีม่ีต่อความภักดี 

ระดับความคิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 

ด้านโครงสร้าง 
1. มีโครงสร้างและแผนผงัการบริหารองคก์ารอยา่งชดัเจน 

     DV1 
(     ) 

2. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีความพยายามในการลด
ช่องวา่งของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากรครู 

     DV2 
(     ) 

3. ท่านมีความเขา้ใจในขอบเขตงานและหนา้ท่ีของท่านอยา่ง
ชดัเจน 

     DV3 
(     ) 

4. ภายในโรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีสายการบงัคบับญัชา
และขั้นตอนในการท างานท่ีเขม้งวด 

     DV4 
(     ) 

5. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการน าความคิดเห็นขอ
บุคลากรครูมาปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในการท างาน 

     DV5 
(     ) 

โรงเรียนดนตรีเอกชน ในท่ีน้ี หมายถึง โรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนทางด้านวิชาดนตรี เช่น 
เปียโน กีต้าร์ ขบัร้อง กลอง เคร่ืองสาย เคร่ืองเป่า โดยต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
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ปัจจัยทีม่ีต่อความภักดี 

ระดับความคิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 

ด้านกลยุทธ์ 
6. องคก์ารมีการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรครูมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารองคก์าร 

      
DV6 
(     ) 

7. องคก์ารของท่านมีการปรับค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของระดบัชั้นท่ีสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     DV7 
(     ) 

8. มีบริเวณและหอ้งพกัท่ีพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวก
รองรับเพียงพอกบัจ านวนบุคลากร 

     DV8 
(     ) 

9. มีพื้นท่ีจอดรถท่ีสะดวก และเพียงพอต่อบุคลากร      DV9 
(     ) 

10. มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ใหแ้ก่บุคลากรครูเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิบติังาน 

     DV10 
(     ) 

11. มีการสนบัสนุนบุคลากรครูในการจดัแสดงเช่น สถานท่ีจดั
แสดง บริการโนต้เพลงและเงินสนบัสนุนในการจดัแสดง 

     DV11 
(     ) 

ด้านระบบ 
12. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านไดก้ าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบเอาไว้
อยา่งชดัเจน 

      
DV12 
(     ) 

13.ในองคก์ารของท่านมีการแนะน าระบบการท างานภายใน
องคก์าร 

     DV13 
(     ) 

14. ในองคก์ารของท่านมีความคล่องตวัในการติดต่อส่ือสารใน
แต่ละฝ่าย 

     DV14 
(     ) 

15. องคก์ารของท่านมีการรับฟังและขอ้เสนอแนะของพนกังาน
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งระบบการท างาน 

     DV15 
(     ) 

16. บุคลากรในองคก์ารสามารถเขา้ใจระบบขั้นตอนการท างาน
ภายในองคก์ารเป็นอยา่งดี 
 

     DV16 
(     ) 
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ปัจจัยทีม่ีต่อความภักดี 

ระดับความคิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 

ด้านรูปแบบ  
17. ผูบ้ริหารรับฟังปัญหา และขอ้เสนอแนะของพนกังานดว้ย
ตวัเอง 

      
DV17 
(     ) 

18. ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
     DV18 

(     ) 
19. ผูบ้ริหารองคก์ารมีความเป็นกนัเองระหวา่งพนกังานใน
องคก์าร 

     DV19 
(     ) 

20. ผูบ้ริหารองคก์ารของท่านมีจรรยาบรรณท่ีดีในการบริหาร
องคก์าร 

     DV20 
(     ) 

21. องคก์ารของท่านมีการยดืหยุน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
     DV21 

(     ) 
22. องคก์ารของท่านเป็นองคก์ารท่ีมีรูปแบบการท างานท่ีไม่
ซบัซอ้นในการปฏิบติังาน 

     DV22 
(     ) 

ด้านบุคลากร 
23. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการวางหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานไดต้รงตามความสามารถ และก าหนดคุณลกัษณะ
ความสามารถในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      
DV23 
(     ) 

24. ในองคก์ารของท่านมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละฝ่ายอยา่งชดัเจน 
     DV24 

(     ) 
25. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานมีการจดับุคลากรรองรับ
เพียงพอส าหรับนกัเรียนท่ีเขา้รับบริการทางการศึกษา 

     DV25 
(     ) 

26. องคก์ารของท่านมีความราบร่ืน และไม่เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งบุคลากรในองคก์าร 
 

     DV26 
(     ) 

27. ท่านมีความเช่ือมัน่ในบุคลากรท่ีร่วมในสายงาน 
     DV27 

(     ) 
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ปัจจัยทีม่ีต่อความภักดี 

ระดับความคิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 

28. ท่านรู้สึกพอใจ และสนุกกบัการท างาน 
     DV28  

(     ) 
ด้านทกัษะ 
29. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมีการสนบัสนุนและออกค่าใชจ่้ายเม่ือ
ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกโรงเรียนดนตรีอยา่งต่อเน่ือง 

      
DV29  
(     ) 

30. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะ 
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

     DV30 
(     ) 

31. องคก์ารของท่านใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาทกัษะใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยการจดัอบรมภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

     DV31 
(     ) 

32. องคก์ารของท่านไดม้อบหมายงานไดต้รงตามทกัษะของ
บุคลากรภายในองคก์ารของท่าน 

     DV32 
(     ) 

33. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติัหนา้ท่ีมีการบริการหนงัสือเรียน 
อุปกรณ์และโนต้เพลงใหแ้ก่บุคลากรเพื่อส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะของบุคลากรภายในองคก์าร 

     DV33 
(     ) 

34. บุคลากรภายในองคก์ารมีการใหค้วามร่วมมือในการจดั
อบรมพฒันาทกัษะในแต่ละดา้นเป็นอยา่งดี 

     DV34 
(     ) 

ด้านค่านิยมร่วมกนั 
35. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีเพื่อ
พฒันาทกัษะทางดา้นดนตรีส าหรับเด็ก 

      
DV35 
(     ) 

36. โรงเรียนดนตรีท่ีท่านปฏิบติังานเป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมี
ลกัษณะเป็นโรงเรียนดนตรีร่วมสมยั 

     DV36 
(     ) 

37. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีหลกัสูตรการเรียนการสอนอยา่ง
ชดัเจน 

     DV37 
(     ) 

38. เป็นโรงเรียนดนตรีมีการยอมรับ ทางดา้นการส่งเสริมการ
เรียนการสอนดนตรีส าหรับเด็ก 

     DV38 
(     ) 
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ปัจจัยทีม่ีต่อความภักดี 

ระดับความคิดเห็น 

ส า
หรั

บผู้
วจิั
ย 

5 4 3 2 1 

39. เป็นโรงเรียนดนตรีท่ีมีการเปิดสอนทางดา้นดนตรีสากลและ
ดนตรีไทย 

     DV39 
(     ) 
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ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ (ระบุเฉพาะในประเด็นที่ต้องการ
เสนอแนะ) 

1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategy)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. ดา้นโครงสร้างองคก์ร (Structure)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

3. ดา้นระบบ (Systems)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

4. ดา้นรูปแบบ (Style)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. ดา้นบุคลากร (Staff)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. ดา้นทกัษะ (Skills)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

7. ดา้นค่านิยมร่วมกนั (Shared Values)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีสละเวลา 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู 
ท่ีทํางาน  
 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2539 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2549 
 
พ.ศ. 2556 

 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2546 – 2558 
พ.ศ. 2551 – 2552 
พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 
พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน 

 
 
 
 

นางสาวพรลภสั ฤๅชาฤทธ์ิ 
873 ซ.เศรษฐกิจ 22/21 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
โรงเรียนจินตะดนตรี สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร 
โรงเรียนดนตรีMelody Plus สาขาเซ็นทรัลปนเกลา 
Studio Music House 
 
สําเร็จการจากประถมศึกษาโรงเรียนอํานวยศิลปธนบุรี 
มัธยมศึกษาโรงเรียนศึกษานารี 
ปริญญาตรีดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีเชิงพาณิชย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
เขาศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
อาจารยโรงเรียนดนตรี PMS สาขาเซ็นทรัลปนเกลา 
อาจารยโรงเรียนสารสาสนวิเทศศึกษา 
อาจารยโรงเรียนจนิตะดนตรี สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร 
อาจารยโรงเรียนดนตรีMelody Plus สาขาเซ็นทรัลปนเกลา 
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