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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน แนวการบริหารจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล ด าเนินการวิจัย
ด้วยการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และประยุกต์ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) แบบแผนการบุกเบิก (Exploratory Design) กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดย
เลือกผู้บริหารวงดนตรี จ านวน 2 คน สมาชิกวงดนตรี 25 คน กลุ่มนักวิชาการ  นักศึกษา และชุมชน  ซึ่งเป็นผู้
อาสาสมัคร  จ านวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์  แบบตรวจสอบ
ประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง  เหมาะสม  ขององค์ความรู้ที่จัดรวบรวมเป็นสารสนเทศในรูปแบบของวีดีทัศน์โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินความของเหมาะสมของสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์โดยผู้ใช้  ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การ
วิเคราะห์เนื้อหา การสรุปเชิงอุปมาน   
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ผลการศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของแหล่งวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล
ผลการวิจัย พบว่า วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลได้เริ่มต้มจากการเป็นวงดนตรีไทยบ้านหลังวัดกัลยาณมิตร   วง
ดนตรีไทยวังบางขุนพรหม วงดนตรีไทยพาทยโกศล ซึ่งเป็นวงดนตรีเดียวกันแต่ได้เปลี่ยนช่ือวงไปตามยุคสมัย         
จากวงชาวบ้านที่รับงานบรรเลงดนตรีเป็นอาชีพหลักเลี้ยงตนเอง เปลี่ยนเป็นวงดนตรีไทยสังกัดวังสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โดยใช้ช่ือวงว่า“วงวังบางขุนพรหม”และต่อมาเป็นการบรรเลงดนตรีในนามวังสวน
ผักกาด ของ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นวงดนตรีไทยชาวบ้านในนาม“วงพาทยโกศล” ที่
ยังตั้งอยู่ฝั่งธนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีทายาทสืบทอดเป็นรุ่นท่ี 8  
 2. ผลการศึกษาแนวการบริหารจัดการเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรีบ้านพาทย
โกศลซึ่งผลการวิจัย พบว่าแนวทางการบริหารจัดการส่วนใหญ่เน้นความเป็นศิลป์ตามวิถีศิลปินซึ่งการด าเนินการของ
วงเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน(Planning) ด้านการจัดองค์การ 
(Organizing) ด้านการน า (Leading) และด้านการควบคุม(Controlling)ผลจากการบริหารจัดการนั้นมิได้มุ่งเพื่อ
สร้างผลก าไรหรือการประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจแต่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรีที่ทรงคุณค่าและเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานให้วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป   
 3.  ผลจากการการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญและตรวจสอบประสิทธิผลโดยกลุม่ผู้ศึกษา
สื่อซึ่งผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้โดยผูเ้ชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความ
เชื่อมั่นว่านวัตกรรมการจดัการองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นความถูกต้องและเหมาะสมโดยมคี่าคะแนน IOC เท่ากับ 1.00 
ทุกประเด็น และผลการประเมินความเหมาะสมของสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60  S.D. = 0.39) 
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 This research aimed to study the background and current condition of the management 
approach and disseminate knowledge of Thai classical music culture conservation and tradition 
at the residence of Thai classical music culture source: Ban Partayakosol. This research was 
conducted by Research and Development . The samples which were purposively chosen were 
two managers, 25 band members. The research tools were document analysis form, interview 
form, the evaluate form. The quality of all research tools has been checked. The data were 
analyzed by using mean, standard deviation, percentage, content analysis, and analytic induction.   
 The results of research found that;  
 1. According to the background and the current condition of Thai classical music 
culture sources, “Bann Partayakoson”, it was found that Thai classical band of Bann partayakosol 
starting from being a Thai classical band which had different changed names titled Bann lang Wat 
Kalayanamitr, Wang Bang Khun Prom, Bann Partayakoson respectively according to the periods of 
time starting from Thai traditional band for earning their livings to Thai classical band under the 
Crown Prince. Phra Nakhonsawan Worapinit, called "Wang Bang Khun Prom" and Thai musical 
performance in the name of Wang Suan Pakkad under the Crown Prince Phra  Nakhonsawan 
Sakdipinit up to Thai  classical band named “Bann Partayakoson” located on Thonburi bank of 
The Chao Phraya River since then under the successor of the 8th generation. 
 2. According to the management of Thai classical music culture conservation and 
inheritance on Thonburi bank of The Chao Phraya River, “Bann Partayakoson”, it was found that 
the management of the band mostly focused on art according to the artists’ mode based on the 
four management processes: Planning, Organizing, Leading, and  Controlling. The outcome of 
management did not aim to make profits or to succeed in business, but to create valuable 
musical work and to conserve the tradition of Thai classical music band “Bann Partayakoson” to 
exist in Thai society forever.   
 3. The results of evaluating the efficiency by experts and effectiveness by the media 
study group found that the experts were confident that the development of innovative 
knowledge management was accurate and suitable with the IOC values equal to 1.00 in all issues 
and the result of the overall assessment of the suitability of information knowledge management 
in the form of video images was at the highest level (= 4.60 S.D. = 0.39).  
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