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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 
วัฒนธรรมถือเป็นรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให้กิจกรรมนั้น

เด่นชัดและมีความส าคัญวิถีการด าเนินชีวิตซึ่งเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ด้วยการ
เรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย                    
และความเหมาะสมวัฒนธรรมส่วนหนึ่งสามารถแสดงออกผ่าน ดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม
ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ ดังนั้นดนตรีไทยจึงมีความสัมพันธ์กับชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ดนตรีไทยได้ถูกน ามาบรรเลงเพ่ือวัตถุประสงค์ต่างกัน เช่น บรรเลงประกอบพิธีต่าง ๆ 
ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือท้องถิ่นเพ่ือความบันเทิงของคนในชุมชน เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างหนุ่มสาว เพื่อประกอบการแสดงหรืออาจกล่าวได้อย่างสั้น ๆ ว่าดนตรีมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่
เกิดจนตาย ลักษณะและรูปแบบของดนตรีมักมีความเรียบง่ายตามลักษณะของสังคม และประเภท
ของงานซ่ึงวิวัฒนาการของดนตรีไทยแต่ละยุค เราพิจารณาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ทุกประเภท 
นับจากที่พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยเป็นต้นมา ตลอดจนวรรณคดีทุกเรื่องที่มีการกล่าว
อ้างถึงดนตรีไทย 

สมัยกรุงศรีอยุธยา ดนตรีไทยมีลักษณะเป็นการขับล าน า และร้องเล่น วรรณคดี “ไตรภูมิพระ
ร่วง”กล่าวถึงเครื่องดนตรี ได้แก่ ฆ้อง กลอง ฉิ่ง แฉ่ง (ฉาบ) บัณเฑาะว์ พิณ ซอ ปี่ไฉน ระฆัง กรับ และ
กังสดาลสมัยกรุงศรีอยุธยา มีวงปี่พาทย์ที่ยังคงรูปแบบปี่พาทย์เครื่องห้าเหมือนเช่นสมัยกรุงสุโขทัย แต่
เพ่ิมระนาดเอกเข้าไป นับแต่นั้นวงปี่พาทย์จึงประกอบด้วย ระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่  กลอง
ทัด ตะโพน ฉิ่ง ส่วนวงมโหรีพัฒนาจากวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นมโหรีเครื่องหก เพ่ิมขลุ่ย และร ามะนา 
รวมเป็นมี ซอสามสาย กระจับปี่ ทับ (โทน) ร ามะนา ขลุ่ย และกรับพวงถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มจาก
รัชกาลที่ 1 เพ่ิมกลองทัดเข้าวงปี่พาทย์อีก 1 ลูก รวมเป็น 2 ลูก ตัวผู้เสียงสูง ตัวเมียเสียงต่ า รัชกาลที่
2 ทรงพระปรีชาสามารถการดนตรี ทรงซอสามสาย คู่พระหัตถ์คือซอสายฟ้าฟาด และทรงพระราช
นิพนธ์เพลงไทย บุหลันลอยเลื่อน รัชสมัยนี้เกิดกลองสองหน้าพัฒนามาจากเปิงมางของมอญ พอใน
รัชกาลที ่3 พัฒนาเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ มีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มคู่กับระนาดเอก และฆ้องวงเล็กให้
คู่กับฆ้องวงใหญ่รัชกาลที ่4 เกิดวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่พร้อมการประดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก และระนาด
ทุ้มเหล็ก รัชกาลที่  5 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงคิดค้นวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์
ประกอบการแสดงละครดึกด าบรรพ์ในรัชกาลที่ 6 น าวงดนตรีของมอญเข้าผสมเรียกวงปี่พาทย์มอญ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%91%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%91
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%92&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%92&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%96
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โดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีการน าอังกะลุงเข้ามาเผยแพร่เป็นครั้งแรก และน า
เครื่องดนตรีต่างชาติ เช่น ขิม ออร์แกนของฝรั่งมาผสมเป็นวงเครื่องสายผสม แล้วจึงเป็นดนตรีไทยที่
เราได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทยเป็นศิลปะที่
ส าคัญของชาติ ดังพระบรมราโชวาท (พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน , 2504 อ้างถึงในสุรพล สุวรรณ, 
2561) ความว่า “ศิลปะของไทยเป็นพยานอันหนึ่งที่แสดงว่าชาติไทยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่
โบราณ การที่จะรักษาแบบแผนความเจริญรุ่งเรืองนี้ไว้มิให้เสียรูปควรที่จะได้รวบรวมศิลปะของไทยไว้
มิให้เสื่อมศูนย์ เพราะในปัจจุบันนี้มีศิลปะของชาติอ่ืนเข้ามาปะปนอยู่เป็นอันมากอาจท าให้ศิลปะของ
ไทยเราซึ่งอยู่ในระดับที่ดีงามอยู่แล้ว ผันแปรไปได้ วิชาดนตรีไทย เป็นศิลปะที่ส าคัญของชาติไทยเรา
ได้รับเป็นมรดกตกทอดหลายชั่วคนแล้วโดยครูอาจารย์ในสมัยก่อนได้รับฝึกหัดไว้ แล้วถ่ายทอดให้แก่
ศิษยานุศิษย์สืบต่อกันมาด้วยความทรงจ าเป็นพ้ืน ด้วยเหตุนี้ แต่ละครูอาจารย์จึงต่างมีแนวทางศิลปะ
ผิดแผกแตกต่างกันไปบ้าง บางเพลงแม้จะเป็นเพลงเดียวกัน แต่มักจะมีทางแตกต่างกันไปตามแบบ
ของแต่ละครู จึงเห็นสมควรที่จะได้รวบรวมเพลงที่เป็นหลักไว้มิให้เสื่อมศูนย์และผันแปรไปจากหลัก
เดิม” จากพระบรมราโชวาทสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของดนตรีไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประจ า
ชาติที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีไทย คือ ความเจริญในทางวิชาความรู้ทางด้านดุริ
ยางคศิลป์ไทย ซึ่งสิ่งอันเป็นเหตุแห่งความเจริญดังกล่าวได้รับการปรับปรุง แก้ไขและสร้างสรรค์ เพ่ือ
ความเจริญงอกงามอันเป็นผลแห่งความสามารถของคนรุ่นก่อนที่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอด ซึ่ง
ถือเป็นมรดกส าคัญของสังคมท่ีมีทั้งส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งความเจริญทางวัฒนธรรมด้าน
ดนตรี นี้หมายรวมทั้งด้านเสียงและด้านเครื่องดนตรีซึ่งมีความเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ความเจริญ
ในทางวิชาความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์ไทย เพราะเป็นสิ่งที่เจริญแล้วดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่ผ่านการ
ปรับปรุงและมีการสร้างสรรค์ ผู้ที่ท าการปรับปรุงแก้ไขคือสมาชิกรุ่นก่อน ๆ หรือ ศิลปินทางด้าน
ดนตรีไทย เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมดนตรีไทยที่เปรียบเสมือนมรดกทาง
วัฒนธรรมของสังคม ซึ่งในแต่ละภูมิภาคนั้นมีวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่แตกต่างกันไป  

บ้านพาทย์ตระกูลพาทยโกศลถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่ส าคัญในเขตธนบุรี ซึ่ง 
ปัจจุบันบ้านพาทยโกศล ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 78 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่งเป็นบ้านของนักดนตรีไทยที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงสืบแต่ต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ และบ้านพาทยโกศลยังปรากฏเครื่องดนตรีที่เล่าสืบกันมาว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
2 และในปัจจุบันวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลยังคงยืนหยัดและด ารงรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดนตรีไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับลูกหลานไทยและบุคคลที่สนใจ  และ
ควรอย่างยิ่งแก่การศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการวงดนตรีซึ่งสามารถด ารงคงอยู่ถึงปัจจุบันบัน
การศึกษาถึงประวัติความเป็นมาในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบันและการบริหารจัดการสู่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
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ความส าเร็จตามกระบวนการบริหาร POLC (Bartol & Martin, 1991) ประกอบด้วย ด้านการ
วางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการน า (Leading) และด้านการควบคุม  
(Controlling)  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านการศึกษาจึงต้องการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
เป็นมาของแหล่งวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล และที่ส าคัญคือแนวทางในการสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ น าไปเป็นแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในชุมชนของตน
ให้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อไป 
 

2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของแหล่งวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล                     
2. เพ่ือศึกษาแนวการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรี 

บ้านพาทยโกศล  
3. เพ่ือสร้างสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้สู่การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรี 

ไทยบ้านพาทยโกศล 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 3.1  แหล่งข้อมูล 
                3.1.1  บ้านพาทยโกศล 78 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 ผู้บริหารวงดนตรี จ านวน 2 คน และสมาชิกวงดนตรี 25 คน  

      3.1.2  นักวิชาการ ผู้แทนสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประเมินประสิทธิผลขององค์

ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ จ านวน 15 คน 

 3.2  ด้านเนื้อหา 
           ความเป็นมา สภาพปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานอนุรักษ์

วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรีบ้านพาทยโกศลในอดีต ปัจจุบันและอนาคต กระบวนการการบริหาร
จัดการ ได้แก่ ด้านการวางแผน  (Planning)ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการน า (Leading) 
และด้านการควบคุม (Controlling) สร้างสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ของแหล่ง
วัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
 3.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   ปีงบประมาณ 2561  
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4.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา หลักการ แนวคิดทฤษฏีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทย
ฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศลการวิจัย ซึ่งหลักการแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
 4.1   วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
    4.2  ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management process) 
 4.3  กระบวนการบริหาร POLC 
โดยผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยในเชิงบรรยายและแผนภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
      4.1  วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 

       การวิจัยครั้งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงประวัติ ความเป็นมา กระบวนการบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะและการผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่เพ่ือการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรีของไทย
กรณีศึกษาบ้านพาทย์ ตระกูลพาทยโกศลถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่ส าคัญในเขตธนบุรี 
ซึ่งปัจจุบันบ้านพาทยโกศล ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 78 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 
         4.2  ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management process) 
       Asian Productivity Organization (2010,p.3-5 อ้างถึงใน ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547) 
ได้เสนอวิธีการการจัดการความรู้ไว้ให้องค์กรได้พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยแบ่งวิธีการ
กระบวนการของการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาว่า องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด 
และความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง (Identifying the Knowledge) 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) เป็นการดึงความรู้ที่องค์กรจ าเป็นต้อง
มีออกจากตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้าน ออกมารวมกันเพ่ือจัดเป็นระบบที่ง่ายต่อ
การใช้งาน 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) เป็นการจัดเก็บความรู้ที่ดึงมาจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) 
ขั้นตอนที่ 5  การน าความรู้ไปใช้ (Implementing knowledge)  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการแนวคิดของกระบวนการจัดการองค์ความรู้มาใช้ในการ

ค้นหาความรู้ ท าการรวบรวมสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ ด้านประวัติความเป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
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แนวทางการบริหารจัดการ น าความรู้ที่ได้จัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ และน ามาผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน าความรู้ที่รวบรวมจัดเก็บมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.3  กระบวนการบริหาร POLC 

กระบวนการบริหาร POLC (Bartol & Martin, 1991) ประกอบด้วย ด้านการวางแผน  
(Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการน า (Leading) และด้านการควบคุม  
(Controlling) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้     

4.3.1  การวางแผน  (Planning) การวางแผนเป็นเรื่องของการก าหนดความต้องการ  วิธีการ
ด าเนินการและความหมาย  ผลการด าเนินการในอนาคต  โดยใช้หลักวิชาการ  เหตุผล  มีข้อมูล
ตัวเลขประกอบ  มีการเสนอปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้   
 4.3.2  การจัดองค์การ  (Organizing)องค์กรเป็นที่รวมของคนและงานต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร
ขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จึงจ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การท างาน  และ
มอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด   
 4.3.3  การน า  (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้  หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ  ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  การจูงใจการติดต่อสื่อสารในองค์กร  และ
การท างานเป็นทีม  เป็นต้น 
 4.3.4  การควบคุม  (Controlling)การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบหรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเพ่ือรักษาให้
องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในเวลาที่ก าหนด  
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร POLC มาใช้ในการสะท้อน
ถึงแนวทางการบริหารจัดการวงดนตรีบ้านพาทยโกศล และน ามาสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์
ในการสืบสานและอนุรักษ์ต่อไป จากหลักการแนวคิดดังกล่าว สามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการความรู้ หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถ่ายทอดประสบการณ์ และ

สรุปเป็นองค์ความรู้จากตัวบุคคลและน าข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศสื่อ วีดิทัศน์ที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา
แบ่งออกเป็น 4 ระยะได้แก่ระยะที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ = การวิจัย 1 ระยะที่ 2 การสร้างความรู้ 
= การพัฒนา 1 ระยะที่ 3 การจัดเก็บความรู้ = การวิจัย 2 และระยะที่ 4 การแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันความรู้ และ การน าความรู้ไปใช้ = การพัฒนา 2 
           2. การบริหารจัดการ หมายถึง การปฏิบัติการของแหล่งข้อมูลในการสืบสานวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไทย ให้บรรลุตามเป้าหมาย ในด้าน ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ  
(Organizing) ด้านการน า (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) โดยเครื่องมือเชิงคุณภาพ
ได้แก่ ผู้วิจัย แบบบันทึกข้อมูล แบบวิเคราะห์เอกสาร กล้องถ่ายรูป  

3. สืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรีหมายถึง การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่ถ่ายทอด
ติดต่อกันมาให้ด ารงอยู่กับชุมชนและวิถีชีวิตของคนไทยฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
          4. วัฒนธรรมดนตรีไทยหมายถึง  แนวทางการสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยของวงดนตรี
ไทยบ้านพาทยโกศลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

แหล่งวัฒนธรรมดนตรี
ไทยบ้านพาทยโกศล 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
สืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย 

 
ความเป็นมาและ 
สภาพปัจจุบัน 

สื่อวีดีทัศนเ์พ่ือการ
อนุรักษ์และการสืบ
สานวัฒนธรรมดนตรี

ไทย 

แนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมดนตรีไทย 
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5. บ้านพาทยโกศลหมายถึง วงดนตรีไทยที่เป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรี
ไทย ตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 3 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน  
 
6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ได้ทราบถึงประวัติความเป็นสภาพปัจจุบันและการปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับแนวการ 
บริหารจัดการเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรี บ้านพาทยโกศล  

2. ได้เผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลสู่ 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมทางดนตรีไทยในแหล่งต่างๆ 
 




