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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิจัยเรื่อง  การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรี

ไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้  
1. หลักการแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้  
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตธนบุรี  
3. วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
4. หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
5. การสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
1.  หลักการแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
 
     1.1  ประวัติการจัดการความรู้ 

  ในปี คศ. 1994 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ได้กล่าวว่าในยุคศตวรรษที่ 20 เป็นยุค

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรงมาก เพราะสังคมได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ขณะเดียวกันได้เกิดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น ความรู้ที่ปีเตอร์ ดรักเกอร์ กล่าวถึงนี้เป็น

ความรู้ที่น าไปใช้ประยุกต์ในการท างาน ผู้บริหารต้องมีการจัดการความรู้ในองค์กรและมีความเข้าใจ

เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย ค่านิยม สิ่งแวดล้อม การตลาด และสมรรถนะหลักขององค์กรด้วยเพ่ือมุ่งท าให้

เกิดความรู้ในองค์กรด้วยเพ่ือมุ่งท าให้เกิดความรู้ในองค์กร หรือที่เรียกว่า องค์กรแห่งความรู้ ปัจจุบัน

หลายประเทศมุ่งพัฒนาตนไปสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งได้น าความรู้มาใช้อย่างแพร่หลาย ในการ

ท างานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในองค์กรตลอดจนสร้างความอยู่รอดและ

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน 

 เนื่องจากความรู้มีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศและข้อมูล ดังนั้น จึงต้องท าความเข้าใจกับ

ความหมายของค าว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ดังนี้ 
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  1. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้จากการสังเกต

โดยยังไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งเรียกว่า ข้อมูลดิบ เช่น จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

จ านวนวันในการขาดงาน เป็นต้น 

2. สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว เพ่ือน ามาใช้ 

ประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น จ านวนสถิติการขาดงาน ที่ค านวณเป็นค่าร้อยละ แล้วเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย เป็นต้น 

  3. ความรู้  (Knowledge) คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ

เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเข้าใจ จนเกิดเป็นความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ 

ที่มา: (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548)  

 ในภาพรวมสรุปได้ว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้มีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้มีความรู้ใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย ความรู้จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับยุค
ฐานความรู้ในปัจจุบัน 

 1.2  ความหมายของความรู้ 
  ความรู้ หมายถึง การตระหนักและรับรู้ถึงความจริง ข้อเท็จจริงหรือข้อสารสนเทศที่เกิดขึ้น
ในรูปแบบของประสบการณ์หรือการเรียนรู้หรือผ่านกระบวนการคิดแบบมีเหตุและผลความรู้เป็นสิ่งที่
น าไปใช้แล้วจะไม่มีวันหมด หรือสึกหรอ แต่จะงอกเงยหรืองอกงามข้ึน 
 

ข้อมูล 
(Data) 

 

 
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล

ดิบที่ยังไม่ได้ประมวลผล 
ไม่มีความหมายต่อผู้ใช้ 

สารสนเทศ 
(Information) 

 

 
ข้อมูลที่ผ่านการ 
ประมวลผลแล้วมี 
ความหมายต่อผู้ใช้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

 
สารสนเทศที่มีการน า 
วิจารณญาณ ความคิด 

และปัญญาของมนุษย์มา 
วิเคราะห์เพื่อช่วยในการ 
ท างานหรือแก้ปัญหา 
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    1.3  ความหมายของการจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีการเพ่ิมมูลค่าหรือคุณค่าของ

กิจการในองค์กร กลุ่ม บุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร จาก

ตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนา

ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ 

           ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ให้ความหมายว่า การจัดการความรู้ 
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนา
ให้เป็นระบบหรือให้ทุกคนในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้องค์การมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

 วิจารณ์  พานิช (2547) ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้”หมายถึง  
กระบวนการที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การ เพ่ือสร้าง
และใช้ความรู้ในการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายพัฒนางานและคน 
    1.4  ความหมายของการจัดการความรู้ในองค์กร 

 การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายในองค์กรมา

พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ และมีถ่ายทอดแบ่งปันกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้ใช้

ประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน 

   1.5  ประเภทของความรู้   
         ประเวศ วะสี (2548) ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์  การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ  อธิบายออกมาได้
ยากแต่สามารถพัฒนาและแบ่งปันได้ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล 
สามารถถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร เมื่อพิจารณาสัดส่วนความรู้
ทั้ง 2 ประเภท พบว่าอัตราความรู้ที่ฝังอยู่ในคนมากกว่าความรู้แบบชัดแจ้งถึง 80 : 20 เปรียบเสมือน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่น  ภูเขาน้ าแข็ง   ที่เปรียบความรู้ชัดแจ้งเป็นน้ าแข็ง ส่วนที่โผล่พ้นน้ า
ขึ้นมาเพียง 20 %  แต่ความรู้ที่ฝังอยู่ในคนเป็นน้ าแข็งส่วนที่จมอยู่ใต้น้ าถึง 80 % ซึ่งนักวิชาการของ
ไทยได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้  และ“หากเราน าความรู้ที่อยู่ในตัวคนเป็นฐาน  ความรู้ในต ารามา
ประกอบ  มาปรับแต่ง มาต่อยอด ก็จะเป็นการจัดการความสัมพันธ์ของความรู้ที่ส่งเสริมทุกคน  
เพราะถ้าเราถือความส าคัญของความรู้ของคน คนทุกคนจะกลายเป็นคนมีศักดิ์ศรี  มีเกียรติ ”   
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    1.6  จุดมุ่งหมายและองค์ประกอบของการจัดการความรู้   
1.6.1  จุดมุ่งหมาย 
         การจัดการความรู้มีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ เพ่ือให้องค์การตระหนักถึงความส าคัญของ

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลต่าง ๆ  และในองค์การ  รวมทั้งการน าความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดผล
มากที่สุด (Bennett & Bennett, 2003 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2558)  องค์การ
โดยทั่วไปมีการแบ่งงานตามหน้าที่ บุคลากรที่ท างานสั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการท างานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หากองค์การไม่มีการจัดการความรู้แล้ว ความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคน
มีก็กระจัดกระจาย ไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้มีการเข้าถึงและใช้ร่วมกันได้ในภายหลัง  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาวัฒนธรรมของการให้ความส าคัญกับความรู้ (Knowledge-intensive  
culture) ได้แก่ ความปรารถนาในการแลกเปลี่ยนความรู้และมีพันธะผูกพันในการจัดการความรู้ในทุก
ระดับขององค์การ เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับความรู้ ไม่ว่าจะเป็นระบบคัดเลือกบุคคล
เข้าท างาน ระบบการหมุนเวียนคน  ในการท างาน และระบบการให้รางวัล มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  เพ่ิมพูนความรู้และเร่งให้เกิดความรู้ทั้งภายในและ
ระหว่างองค์การ  เช่น  การมีอินทราเน็ต (Intranet) เพ่ือใช้ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การ 
 1.6.2  องค์ประกอบส าคัญของวงจรความรู้    

        สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ความรู้ว่า ประกอบด้วย คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้คน
สามารถค้นหา  จดัเก็บ แลกเปลี่ยน น าความรู้ไปใช้อย่างได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น และกระบวนการ
ความรู้  เป็นการบริหารจัดการเพ่ือน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ ท าให้เกิดการปรับปรุงและ
เกิดนวัตกรรม 
    1.6.3  แนวทางการจัดการความรู้ 
                   แนวทางการจัดการความรู้มีหลายแนวทางจากผลงานของ ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณ
รัตน์ (2548) ซึ่งได้รวบรวมความรู้ของนักคิด นักวิชาการต่าง ๆ ไว้หลายแนวทางได้แก่ แนวทางของ 
Earl (2001), Alavi & Leidner (2002), Swan, (2003)  และแนวทางการจัดการความรู้ที่ได้มีการ
น ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ได้แก่  แนวทางการจัดการความรู้ Tuna  Model  ของ Nonaka, 
(2001)  และแนวทาง Xerox  Model  ของ บริษัท  Xerox Corporation, (1999) เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัย
จะได้น าแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการวิจัยมีดังต่อไป 

1.6.4  กระบวนการจัดการความรู้ 
         กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย การหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล คัดเลือก

ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการใช้ประโยชน์ การจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เหมาะสมต่อการใช้ งานการจัดเก็บ
ความรู้เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ
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แลกเปลี่ยนความรู้ สังเคราะห์ เพ่ือสร้างความรู้ใหม่  การประยุกต์ใช้ความรู้  และการเรียนรู้ จากการ
ใช้ความรู้ 
          ขั้นตอนของการจัดการความรู้ ที่ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง คือ ต้องเป็น
ฝ่ายรุกและมีวิสัยทัศน์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง และต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานของการจัดการความรู้ สุดท้าย
ต้องลงมือปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น วิเคราะห์และประเมินผลส าเร็จ ตลอดจนมีการให้รางวัลตอบ
แทนเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
          เป้าหมายของการจัดการความรู้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 

(1) พัฒนางานให้มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

(2) พัฒนาคนให้ศักยภาพและเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

(3) พัฒนาฐานความรู้และทุนปัญญาขององค์กร 

 ในคู่มือการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) ได้อธิบายถึงกระบวนการจัดการความรู้ไว้ว่ามีท้ังหมด 7 ขั้นตอน ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2.2  
 

 
ภาพที่ 2.2 กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
ที่มา: (ส านักงาน กพร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge Creation and 

Acquisition) 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู้ (Learning) ความรู้น้ันท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ 
ท าให้องค์กรดีขึน้หรือไม่ 

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ 

เราน าความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ 

ความรู้อยู่ทีใ่คร  อยู่ในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร 

จะแบ่งประเภท หวัข้ออย่างไร 

จะท าให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร 

เราต้องมีความรู้เร่ืองอะไร 
เรามีความรู้เร่ืองน้ันหรือยัง 

1. การบ่งชีค้วามรู้  
(Knowledge Identification) 
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     1.7 การจัดระบบการจัดการความรู้ 
การจัดระบบการจัดการความรู้ ควรบูรณาการเข้ากับงานประจ าและต้องไม่ท าให้ภาระงาน

เพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่มีกฎตายตัวแน่นอน (วิจารณ์ พานิช, 2547) ได้แนะน า 2 ทฤษฎี ที่ส าคัญในการจัดระบบ
การจัดการความรู้ ได้แก่ ทฤษฎีขนมชั้น มีแนวคิดว่าระบบการจัดการความรู้เป็นระบบที่แยกออกจาก
งานประจ า แยกออกจากระบบการพัฒนาคน จึงท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีงานเพ่ิมขึ้น จนในที่สุดการ
จัดการความรู้ก็ล้มเหลวไม่คุ้มค่ากับการลงทุน อีกทฤษฎีหนึ่ง คือ ทฤษฎีขนมเปียกปูน คือ ระบบการ
จัดการความรู้จะถูกแทรกและกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน กับงานประจ าและ ระบบอ่ืน ๆ กล่าวคือมีการ
จัดการความรู้แทรกอยู่ทั่วไปอย่างมองไม่เห็นทฤษฎีขนมเปียกปูนจะน าไปสู่ความส าเร็จ วิธีการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีขนมเปียกปูน คือ ให้คณะท างานการจัดการความรู้ กระจายอยู่ในทุกส่วนของ
องค์กร และผลจากทุกกิจกรรมของการจัดการความรู้ต้องส่งผลไปยังการพัฒนางาน พัฒนาคน และ
การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้การจัดการความรู้มีความต่อเนื่องในภาพรวมได้ 
 1.7.1  ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
          จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้พบว่า หลายๆ องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับ
บุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ พนักงานใหม่อาจท างานผิดพลาด ซ้ าซากในสิ่งเดิมๆ หลายครั้ง 
การพัฒนาองค์กรไม่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ ท าให้ผลก าไรลดลง และการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าขาดประสิทธิภาพ จากการที่พนักงานลาออกบ่อยท าให้ผู้บริหาร
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการพัฒนาพนักงานใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์จนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร เพ่ือตอบค าถามที่ว่าท าไมต้องมีการจัดเก็บความรู้เพ่ือสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
ดังนี้ 

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร 
  (1) พนักงานท างานผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ถ้ามีการจัดเก็บความรู้ที่ดี จะท าให้ลดการ
ผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ 
  (2) ความรู้ที่สูญหายไปกับพนักงานที่ลาออก หรือเกษียณอายุ ถ้ามีการจัดเก็บ
ความรู้จะท าให้ความรู้อยู่คู่กับองค์กรต่อไป 
  (3) พนักงานขาดความตระหนักในการน าความรู้ที่ดีๆ ขององค์กรน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  (1) ถ้าองค์กรไม่มีการพัฒนาความรู้ ต่อยอดความรู้ จะท าให้องค์กรล้าหลัง ไม่ทันต่อ
คู่แข่งขัน 
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  (2) กระแสการเปลี่ยนแปลงสากลของโลกนี้จะเน้นที่ความรวดเร็ว ถ้าองค์กรไม่มีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กัน จะท าให้องค์กรไม่สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 

1.7.2  ประโยชน์ของการน าความรู้ไปใช้ 
  ประโยชน์ของการน าความรู้ไปใช้ มีดังต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมศีลธรรมพื้นฐานของสังคม คือ การเคารพศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมกันและ
เป็นการเคารพในความสามารถและคุณค่าที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล 
  (2) มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงแบ่งปันความรู้ 
  (3) ช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงานและองค์กร ให้สามารถแข่งขันได้ 
  (4) เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
  (5) เพ่ือสร้างองค์กรความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา 
  (6) ส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  (7) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
  (8) ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่ามากยิ่งข้ึน 

1.7.3  ปัจจัยที่ท าให้การจัดการความรู้ประสบความส าเร็จ 
  ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการความรู้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย
ประการ ดังนี้ 
  (1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการด าเนินการการจัดการความรู้ 
  (2) ผู้บริหารให้ความส าคัญโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจน 
  (3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเห็นความส าคัญ เห็นคุณค่าของความรู้ 
และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
  (4) องค์กรเลือกใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้หลากหลายวิธีเช่น ใช้การเล่าเรื่องสภา
กาแฟ เพ่ือนช่วยเพื่อน ระบบพ่ีเลี้ยงเป็นต้น 
  (5) องค์กรเลือกเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้เหมาะสมกับทักษะและความ
ต้องการของผู้รับความรู้ 
  (6) สร้างตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลเพ่ือท าให้ทราบสถานะของการจัดการความรู้ ว่า
จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไรบ้าง 
    1.8  องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ปีเตอร์ เซนเก (Peter M. Senge, 1990, อ้างถึงใน ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, 2557, หน้า 1) ได้
ก าหนดองค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
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  (1) ความเป็นเลิศส่วนบุคคล จะสามารถขยายความคิดสร้างสรรค์ผลงานที่เขา
ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเหมือนกับคนทั่วไปโดยอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  (2) โลกทัศน์ เป็นการจินตนาการเก่ียวกับสิ่งต่างๆ มีการคิดอย่างเป็นระบบโลกทัศน์
ท าให้รับรู้และเข้าใจองค์กรในมุมมองที่แตกต่างกัน การจัดการเรียนรู้ช่วยให้คนมีโลกทัศน์ที่มองโลกใน
ความเป็นจริงได้ 
  (3) วิสัยทัศน์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม คือ การท าให้วิสัยทัศน์ขององค์กรมีทิศทางไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและจับต้องได้ 
  (4) การเรียนรู้เป็นทีม คือ การประสานงานที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม มีการสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันตลอดจนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ข้อผิดพลาดลดน้อยลง 
  (5) การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการปรับเปลี่ยนจิตใจในหลายด้าน จากการมองโลก
แบบแยกส่วนมาเป็นการมองภาพรวม เปลี่ยนจากคนที่เฉื่อยชามาเป็นผู้ที่กระตือรือร้นมองเห็น
ความสัมพันธ์เชิงพ่ึงพากันระหว่างส่วนต่างๆ แบบใยแมงมุม การมองเชิงระบบเป็นการมองเชิงระยะ
ยาวพร้อมการเปลี่ยนเงื่อนไขของการรับรู้โดยเคลื่อนย้ายส่วนที่เป็นอุปสรรคออกไปแล้วท าให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

1.8.1 โมเดลการจัดการความรู้ (โมเดลปลาทู)  
         การจัดการความรู้ เปรียบการจัดการความรู้เหมือนกับปลาทู ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ส่วนหัว ล าตัวและหาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  (1) ส่วนหัวปลา คือส่วนของผู้บริหารที่ต้องมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของการ
จัดการความรู้ ว่าองค์กรจะมีทิศทางไปทางไหน ท าการจัดการความรู้เพ่ืออะไร การก าหนดวิสัยทัศน์
การจัดการความรู้ ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ฝ่ายบริหารต้องท าความเข้าใจให้ได้ว่าการ
จัดการความรู้ที่จะสร้างขึ้นมีองค์ประกอบส าคัญอะไรบ้างจึงควรมีภาพร่างเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกันแล้วสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ 
  (2) ส่วนล าตัวเปรียบได้กับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย การประชุม
เชิงปฏิบัติ เพ่ือจะได้ลองฝึกการเล่าเรื่องและสร้างคลังความรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงแต่ต้องท ากันบ่อยๆ 
จนกระบวนการนี้ซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นหัวใจของ
การจัดการความรู้ เป็นส่วนที่ส าคัญและยากที่สุดเพราะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานใน
องค์กรยอมรับและพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ 
  (3) ส่วนหางปลา เปรียบได้กับองค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้ การจัดการในส่วน
นี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการเรียกใช้เช่น การ
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เก็บความรู้โดยใช้เทคโนโลยีในอินเตอร์เน็ต ซีดี เว็บบอร์ด อีเมล์ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ทันที
โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาและระยะทาง ท าให้พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  หน่วยงานที่มีคลังความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก แสดงว่าหน่วยงานนั้นมี
หางปลาทูที่ใหญ่กว่าส่วนอ่ืน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานจึงมีปลาทูที่มีรูปร่างไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและจุดเน้นของแต่ละหน่วยงาน ดังภาพที่ 2.3 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  โมเดลปลาทู 
ที่มา: (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547) 

 
ปัญหาการใช้โมเดลการจัดการความรู้ 

 ส่วนหัวปลา: ปัญหาของการใช้โมเดล คือ  
1. ผู้บริหารไม่สนใจในการจัดท าการจัดการความรู้ในองค์กร 
2. ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ จึงไม่สามารถก าหนดทิศทางในองค์กร 
3. ผู้บริหารไม่มีความช านาญในเรื่องการจัดการความรู้ 
4. ผู้บริหารคิดว่าการจัดความรู้เป็นการสิ้นเปลือง และสูญเปล่า 
5. ผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น า ท าให้พนักงานไม่ปฏิบัติตาม 

 

ส่วนตัวปลา: ปัญหาของการใช้โมเดล คือ 
1. พนักงานไม่เห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ 
2. พนักงานมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร 
3. พนักงานไมย่อมรับในตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ 
4. พนักงานขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมท ากิจกรรมการจัดการความรู้ 
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5. พนักงานคิดว่าการจัดการความรู้ท าให้เสียเวลาในการท างานปัจจุบันของตน 
6. พนักงานไม่มีการแบ่งปันความรู้ต่อกัน 
7. พนักงานไม่เห็นคุณค่าของการแบ่งปันความรู้ 

 

ส่วนหางปลา: ปัญหาของการใช้โมเดล คือ 
1. พนักงานบางส่วนไม่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
2. องค์กรไม่มีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ 

 

บุคคลส าคัญท่ีช่วยให้โมเดลปลาทูประสบความส าเร็จ 
ผู้สร้างโมเดลปลาทูได้อุปโลกน์บุคคลส าคัญที่ท าให้โมเดลปลาทูขับเคลื่อนไปได้ มีอยู่  

6 คน ได้แก่ คุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ 
  1. คุณเอ้ือ : มีชื่อเต็มว่า เอื้อระบบ เป็นผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ ดังนี้ 
   1.1 ร่วมมือกับคุณอ านวย เพ่ือก าหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ ให้คุณ
กิจโดยคุณเอ้ือ และเพ่ือนๆ จะต้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้
ชัดเจนโดยเชื่อมโยงเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
   1.2 จัดบรรยากาศ ที่เอ้ืออ านาจให้กับสมาชิกคนอื่นๆ  
   1.3 จัดให้มีแผนการด าเนินงานการจัดการความรู้และมีการปรับปรุงแผน
เป็นระยะๆ พร้อมจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ทรัพยากร
ในที่นี้หมายถึง เงิน เวลา บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดท าแผนงานการจัดการความรู้ให้
เข้ากับกิจกรรมด้านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
   1.4 ติดตามและรับรู้การเคลื่อนไหลผลการด าเนินงาน ชื่นชมความส าเร็จ 
ให้ค าแนะน าและรางวัลเพ่ือให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในความส าเร็จ มีการรายงานผลของการ
จัดการความรู้พร้อมประเมินผลเพ่ือส่งเสริมความส าเร็จ 
   1.5 แบ่งปันทักษะการเรียนรู้ เพ่ือให้พนักงานเห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว 

สรุป : คุณเอ้ือ ควรท าให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติจน 
เกิดวัฒนธรรมให้ทุกคนเป็นผู้น าในการพัฒนาวิธีการท างานและน าความรู้มาแบ่งปันกัน 
  2. คุณอ านวย : ท าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และอ านวยความ
สะดวกทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรมตลอดจนท าหน้าที่เชื่อมระหว่างผู้มีความรู้กับผู้
ที่ต้องการความรู้ ตลอดจนมุ่งยกระดับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร คุณอ านวยต้องมีบุคคลที่
พนักงานทุกคนยอมรับ เป็นผู้ เติมพลัง จุดประกาย ประสานเชื่อมโยงการสร้างพ้ืนที่ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายภาพความส าเร็จในอนาคต 
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  3. คุณกิจ : เป็นผู้ด าเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประมาณร้อยละ 90 ของ
ทั้งหมด คุณกิจต้องมีทักษะด้านการฟังอย่างลึกซึ่ง มีทักษะในการพูดด้วยถ้อยค าที่อ่อนน้อมถ่อมตน 
และเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ทักษะในการคิดบวก ทักษะในการสังเกตและการบันทึก 
  4. คุณลิขิต : เป็นผู้ท าหน้าที่จดบันทึกในกิจกรรมจัดการความรู้ ทักษะส าคัญของคุณ
ลิขิต ได้แก่ จับใจความและบันทึกเรื่องราว 
  5. คุณประสาน : เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างองค์กร หรือ
หน่วยงานภารกิจส าคัญคือ ประสานงานเพ่ือจัดให้มีข้อตกลงของการจัดการความรู้ในองค์กร ร่วมกัน
ก าหนดกติกา ข้อตกลงเครือข่าย และบุคคลในองค์กร โดยประสานงานกับคุณวิศาสตร์ 
  6. คุณวิศาสตร์ : เป็นผู้ออกแบบและด าเนินการระบบไอที ให้เหมาะสมกับการ
จัดการความรู้ และจัดอบรมการใช้ระบบไอทีให้กับกลุ่มคุณอ านวย คุณกิจ รวมถึงพัฒนาระบบไอทีให้
เหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน 

1.8.2  สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้ 

          การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ผู้บริหารต้องใช้ความพยายามในการ

เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับพนักงานและให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการจัดการความรู้

ขององค์กร หัวข้อส าคัญดังนี้ 

1. ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 

2. เกณฑ์การเลือกวิธีการจัดการความรู้ 

3. ตัวอย่างขั้นตอนการเตรียมการสรรพวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน 

4. ความล้มเหลวในการใช้สรรพวิธีที่ผิด 

5. ความส าเร็จในการเลือกใช้สรรพวิธีที่ถูก 

6. สรุปท้ายบท 

1.8.3 ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ 
  เมื่อองค์กรได้ก าหนด กลยุทธ์และทิศทางในการจัดการความรู้ขึ้นมาแล้ว ผู้บริหาร
ต้องผลักดันให้กลยุทธ์เหล่านั้นเกิดข้ึนได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าช่วย ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้น Asian Productivity Organization (APO) (บดินทร์ 
วิจารณ์, 2547, อ้างถึงใน ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547 หน้า 45-46) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือการ
จัดการความรู้ไว้ให้องค์กรได้พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยแบ่งวิธีการและเครื่องมือตาม
กระบวนการของการจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาว่า องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด 
และความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง (Identifying the Knowledge) 
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 วิธีการและเครื่องมือ 
1.1 การประเมินความรู้ในปัจจุบันและอนาคต 
1.2 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

1.3 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

1.4 การสืบค้นด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย 

1.5 การใช้หลักความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

1.6 ระบบพี่เลี้ยง 

1.7 การสร้างแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) เป็นการดึงความรู้ที่องค์กร

จ าเป็นต้องมีออกจากตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน ออกมารวมกันเพ่ือจัดเป็นระบบ

ที่ง่ายต่อการใช้งาน 

วิธีการและเครื่องมือ 

2.1 การระดมสมอง (Brainstorming) 

2.2 การเรียนรู้และการสร้างสรรค์ (Learning and Idea Capture) 

2.3 การทบทวนการเรียนรู้ (Learning Reviews) 

2.4 การทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Reviews) 

2.5 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ท างาน (Collaborative Physical) 

2.6 การวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) 

2.7 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

2.8 การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 

2.9 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยภาพและเสียง 

2.10 การใช้เครื่องมือต่างๆ สืบค้น 

  2.11 การใช้หลักความร่วมมือจากหลายฝ่าย 

  2.12 ระบบพ่ีเลี้ยง 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) เป็นการจัดเก็บความรู้ที่ดึงมาจาก 

แหล่งความรู้ต่างๆ  
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วิธีการและเครื่องมือ 

3.1 การทบทวนการเรียนรู้ 

3.2 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 

3.3 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

3.4 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

3.5 การจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) 

3.6 ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร (Document  

Libraries) 

3.7 การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 

3.8 การผลิตสื่อความรู้ทั้งภาพและเสียง 

3.9 การจัดกลุ่มความรู้ (Knowledge Clusters) 

3.10การจัดสถานกายภาพของสถานที่ท างาน (Collaborative Physical  

Workspaces) 

ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) 

วิธีการและเครื่องมือ 

4.1 เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) คือ เชิญคนมาช่วยเหลือ ซึ่งสามารถป้องกัน 

ไม่ให้มีความผิดพลาดจากสิ่งที่เกิดมาแล้ว 

4.2 การทบทวนการเรียนรู้ 

4.3 การทบทวนความรู้หลังปฏิบัติงาน คือการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว ว่ามีอะไร 

ที่ส่งผลให้ได้เรียนรู้จากความส าเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

4.4 การเล่าเรื่อง (Storytelling) 

4.5 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

4.6 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ท างาน (Collaborative Physical  

Workspaces) 

4.7 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge of Practice) 

4.8 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

4.9 การจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) 
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4.10ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร 

(Document Libraries) 

4.11  การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 

4.12  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยภาพและเสียง 

4.13  การสร้างเครือข่ายทางความรู้ (Knowledge Clusters) 

4.14  การจัดสถานกายภาพของสถานที่ท างาน (Collaborative Physical  

Workspaces) 

4.15  ระบบที่สามารถอ านวยความสะดวก ในการค้นหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง  

(Knowledge Portal) 

4.16  ระบบพ่ีเลี้ยง 

4.17  การเทียบเคียง (Benchmarking) 

ขั้นตอนที่ 5  การน าความรู้ไปใช้ 

วิธีการและเครื่องมือ  

5.1 เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 

5.2 การจัดสถานกายภาพของสถานที่ท างาน (Collaborative Physical  

Workspaces) 

5.3 การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge Cafes) เช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

5.4 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 

5.5 การจัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) 

5.6 ระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้ในการเก็บบันทึกประวัติเอกสาร (Document  

Libraries) 

5.7 การบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) 

5.8 การสร้างเครือข่ายทางความรู้ (Knowledge Clusters) 

5.9 แหล่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (Expert Locator) 

5.10แผนสมรรถนะด้านความรู้ของพนักงาน (Knowledge Worker Competency  

Plan) 

5.11 ระบบพ่ีเลี้ยง 
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5.12  ระบบที่สามารถอ านวยความสะดวก ในการค้นหาข้อมูลเฉพาะเรื่อง  

(Knowledge Portal) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า วิธีการจัดการองค์ความรู้ในแต่ละขั้นตอนสามารถน าสรรพวิธี
หลายๆ วิธีมาบูรณาการร่วมกันได้ หรือจัดเป็นกิจกรรมซ้ าๆ กันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บางสรรพ
วิธีที่องค์การส่วนใหญ่ใช้กัน ได้แก่ 

1. การฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดการ
ความรู้เพื่อให้เพียงพอแก่การด าเนินการในกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 2547, หน้า 72) หลัก
ส าคัญของการฝึกอบรมคือ ไม่ควรแยกการฝึกอบรมออกจากการปฏิบัติจริงของการจัดการความรู้ 
และการปฏิบัติงานประจ า โดยมีหน่วยพัฒนาบุคลากรเข้ามาร่วมด าเนินการ 

2. การจัดตลาดนัดความรู้ เป็นกิจกรรมกึ่งฝึกอบรมกึ่งฝึกปฏิบัติจริง หลักในการจัดตลาดนัด
ความรู้มี 2 ข้อ คือ  

2.1 ผู้เข้ามาในตลาดนัด ต้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ไม่ใช่เป็น
ผู้สนใจหรือไม่มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติการจัดการความรู้ 

2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ต้องท าการบ้านมาก่อน คือ ต้องท าความ
เข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องเป้าหมาย ทรัพยากรที่ใช้สนับสนุน การออกแบบตลาดนัดว่าจะน าความรู้ด้าน
ไหนมาแลกเปลี่ยนกันบ้าง การเตรียมสถานที่และเครื่องใช้ต่างๆ  

3. ชุมชนนักปฏิบัติหรือชุมชนแหล่งการเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มต่างๆ  
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการ แต่บุคคลกลุ่มนี้จะมีความใกล้ชิดมีความสนใจและมีพ้ืนฐาน
หลายอย่างที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็นทางการนี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ข้ึนได้มาก (บดินทร์ วิจารณ์, 2547, หน้า 106-109) 

ชุมชนนักปฏิบัติจะต้องมีผู้ริเริ่ม Etienne Wenger (2002) ให้ความหมายว่ากลุ่มคนที่รวมตัว
กันโดยมีแรงปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาหรือเสริมสร้างความร่วมมือโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ภายใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในงานประจ าของตน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2548, 
หน้า 55-57) ชุมชนนักปฏิบัติมุ่งสร้างขยายและแลกเปลี่ยนความรู้โดย ผู้ซื้อหรือผู้เข้าร่วมจะเลือกองค์
ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของตนจากผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความรู้ 

ข้อจ ากัดของชุมชนนักปฏิบัติ คือ การเห็นความส าคัญของความรู้ของตนเองอาจท า ให้เกิด
การแบ่งแยกภายในองค์กรได้ หรือการคิดตามกลุ่ม เนื่องจากในชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดท า
ให้การสรุปหรือการตัดสินใจ เป็นไปตามอิทธิพลของกลุ่มโดยไม่พิจารณาข้อมูลที่แท้จริง 

ตัวอย่างเช่น การจัดตลาดนัดความรู้ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มคน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กันด้วยความสมัครใจ เพ่ือค้นหารวบรวม และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่ดี เทคนิคต่างๆ  ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตลาดนัดความรู้มีลักษณะคล้ายตลาดนัดทั่วไป ซึ่งจะ
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มีผู้ขายหรือกลุ่มผู้ให้ความรู้และผู้ซื้อคือ กลุ่มคนที่ต้องการสินค้าหรือความรู้  คนทั้งสองกลุ่มจะมา
พบปะพูดคุยกันเพ่ือต่อยอดความรู้และน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาองค์กร (บูรชัย ศิริมหา
สาคร, 2550, 182-185) 

4. การใช้ที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก โดยมุ่งเน้นที่พนักงานใหม่ที่จ าเป็นต้อง
มีการสอนงานอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้พนักงานใหม่ปฏิบัติงานได้ในทันที โดยพ่ีเลี้ยงเป็นผู้แนะน าและ
สอนวิธีการท างานให้ 

ข้อดีของวิธีนี้ คือ เป็นวิธีที่ประหยัดและใช้เวลาสั้น ตลอดจนได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้า
หากพ่ีเลี้ยงและพนักงานใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากันได้ 

ปัญหาของการใช้วิธีนี้ คือ พี่เลี้ยงและพนักงานใหม่ มีวัยและประสบการณ์ที่ต่างกัน ท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ 

5. เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) เป็นการแสวงหา “กัลยานิมิต (Peer)” ที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยแบ่งปันความรู้ วิธีการนี้เริ่มต้นจากการส ารวจหาข้อมูลว่า มีใครบ้างที่มี วิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นคนในหน่วยงานหรือนอก
หน่วยงานก็ได้ จากนั้นก็ติดต่อขอเรียนรู้วิธีการท างานจากบุคคลนั้น เช่น ขอไปศึกษาดูงาน ขอ
โทรศัพท์หรืออีเมล์ไปถาม เชิญมาบรรยายให้ฟัง หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ กิจกรรมเพ่ือนช่วย เพ่ือนนี้ ไม่ใช่
ลอกเลียนแบบวิธีการของเขาทั้งหมดแต่ต้องเรียนรู้แนวคิด และแนวปฏิบัติของเขาแล้วน ามาปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของเรา 

6. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) หรือการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน (Secondment) 
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Development Tools) การสับเปลี่ยนงาน
เป็นการย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน 
ให้ไปปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วยเวลาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ระหว่างกัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ที่กว้างขวางในงานที่หลากหลาย วิธีการนี้มีประสิทธิผลใน
การกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายให้ผู้ถูกย้ายเกิดการพัฒนา
ทักษะที่หลากหลายมากขึ้น ส าหรับการยืมตัวบุคลากรมาท างานชั่วคราวนั้นเป็นการย้ายบุคลากรหรือ
ในหน่วยงานเพ่ือให้ผู้ถูกยืมตัวถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของตนเองให้หน่วยงานเป็นการกระจาย
ความรู้ที่ได้ผลในระยะสั้นในขณะเดียวกันผู้ถูกยืมตัวก็ได้เรียนรู้จากบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนซึ่ง
สามารถน ามาพัฒนางานของตนเอง หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ ได้ 

7. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือสนทนาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
สาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นั้น ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้จาก
ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านความส าเร็จและความล้มเหลว 
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8. การเสวนาเป็นการพูดคุย เพ่ือปรับฐานความคิดโดยการฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจาก
ผู้ร่วมเสวนา เพ่ือให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นจึงมีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหาหรือหา
ข้อยุติต่อไปได้ง่ายขึ้น 

9. ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ เป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ ที่ได้จากทุกๆ ส่วนของ

องค์กร เช่น ประสบการณ์หรือจากโครงการ จากกลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งฐานความรู้นี้ช่วยพนักงานเกิดการ

เรียนรู้ได้โดยตรง 

10. แหล่งผู้รู้ในองค์กร เป็นการก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กรว่า เมื่อต้องการสอบถามหรือ

ต้องการเรียนรู้ใดเรื่องหนึ่ง จะต้องไปติดต่อที่ใคร หรือหน่วยงานไหน 

11. การเล่าเรื่อง เป็นการเล่าประสบการณ์ ปัญหา เพ่ือให้เกิดการค้นหาค าตอบจากผู้ฟัง 

12. เวทีถามตอบ เป็นการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้รู้ที่อยู่ในกลุ่มช่วยตอบค าถาม ถ้าองค์กรได้จัดตั้ง
แหล่งผู้รู้ในองค์กรไว้แล้ว ค าถามท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งตรงไปยังแหล่งผู้รู้ในองค์กรได้ทันที 

13. การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นการจัดตั้งคณะท างานจาก
หลายสายงานเพื่อมาท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อท่ีว่า การท างานใน
แต่ละเรื่อง ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท างานร่วมกัน จึง
จะประสบความส าเร็จ เช่น การจัดตั้งทีมเพ่ือท ากิจกรรม 5 ส. ที่ต้องจัดทีมงานที่มีความสามารถที่
หลากหลายมาร่วมกันท างาน 

เนื่องจากวิธีการจัดการความรู้ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าองค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการใดมากที่สุด ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเรื่องสรรพวิธีการจัดการ
ความรู้ในภาคอุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ซึ่งเก็บตัวอย่างจากผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางในนิคมอุตสาหกรรม มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2,782 ราย ทั่ว
ประเทศไทย ที่ยังคงด าเนินกิจการอยู่ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2555, หน้า 1) เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ผลการศึกษาอยู่ในระหว่างการด าเนินการ อย่างไรก็ตามองค์กรจะเลือกใช้
วิธีการใดอาจต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมจากสมาชิกหรือพนักงานในองค์กรน าเสนอขึ้นมาแล้วพิจารณา
เลือกใช้ให้เหมาะสม 

1.8.4  เกณฑ์การเลือกวิธีจัดการความรู้ 

              การเลือกเครื่องมือและวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสมช่วยให้การค้นหา การเข้าถึง

ตลอดจนมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เกณฑ์การเลือกวิธีการจัดการ

ความรู้ ส่วนใหญ่พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร เช่น ขนาด

องค์กร ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพยากรที่ต้องใช้ ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  เกณฑ์การเลือกวิธีจัดการความรู้ 
ที่มา: (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
 
 1. ชนิดของความรู้ ควรพิจารณาลักษณะของความรู้ที่ต้องการค้นหาหรือแลกเปลี่ยนกันว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร ถ้าความรู้ที่ต้องการจากผู้ เชี่ยวชาญมีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น (Tacit 
Knowledge) คือ เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน อาจต้องใช้วิธีการเล่าเรื่องการเสวนาเป็นการพูดคุย 
ระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็นต้น 
 2. ลักษณะขององค์กร ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ 
  2.1 ขนาดองค์กร ต้องเลือกใช้วิธีการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากร 
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง 
  2.2 ลักษณะการท างาน องค์กรส่วนใหญ่โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
พนักงานจะมีระยะเวลาการท างานเป็นกะแตกต่างกันไป ดังนั้นการเลือกวิธีการจัดการความรู้ ต้อง
พิจารณาให้พนักงานกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ได้เต็มเวลามากที่สุด 
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 

ชนิดของความรู้ 

ทรัพยากร 
ลักษณะของ 

องค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 

เกณฑ์การเลือก 
วิธีการจัดการ 

ความรู้ 
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  2.3 สถานที่ตั้งขององค์กร เช่น หากสถานที่ตั้งมีพ้ืนที่อยู่ใกล้ชุมชนจะช่วยส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี องค์กรจะรู้ว่าคนในชุมชนต้องการสิ่งใดและไม่
ต้องการสิ่งใด 

3. วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ เช่น หากองค์กรจัดให้มีห้องสมุดที่มีการส่งเสริมสื่อความรู้และเทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกรวดเร็ว บุคลากรก็จะมีบุคลิกลักษณะที่ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรต้องสั่ง
สมความเชื่อ วิธีคิดที่ดีงาม มีการให้คุณค่า วิธีการท างานและวิถีชีวิตที่เหมาะสมจึงจะท าให้องค์กรมี
วัฒนธรรมตามที่ต้องการได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของบุคคลจึง
จะสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดีงามให้เกิดข้ึนได้ ดังภาพที่ 2.5 

 
 

 
 
 
 
ระดับ 
การ 
เปลี่ยน 
แปลง 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
 
ภาพที่ 2.5 วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ 
ที่มา: (ประทีป วีระพัฒนริรันดร์, 2553) 
 

6. วัฒนธรรมองค์กร 

5. วิถีชีวิต 

4. วิธีการท างาน 

3. วิธีให้คุ้มค่า 

2. วิธีคิด 

1. ความเชื่อ 
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 4. ทรัพยากรที่มีอยู่และทรัพยากรที่ต้องใช้ การเลือกวิธีการจัดการความรู้ เรื่องพิจารณาถึง
วัสดุอุปกรณ์ หรือสถานที่ งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง หากเป็นทรัพยากรที่หาได้
ง่ายหรือมีอยู่แล้วในองค์กรก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะท าให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณส่วนอ่ืนขององค์กร 
 

ตัวอย่างขั้นตอนการเตรียมการสรรพวิธีเพื่อนช่วยเพื่อน 
 สรรพวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อนเป็นการช่วยเหลือบุคลอื่นทั้งในและนอกองค์กรในลักษณะของการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตนกับผู้อ่ืน เพ่ือน าความรู้นั้น ๆ ไปป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดล้มเหลว
ในการปฏิบัติงาน ดังแสดงได้ในภาพที่ 2.6 (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2555, 
หน้า 1) ได้อธิบายขั้นตอน สรรพวิธี เพื่อนช่วยเพื่อนไว้ดังนี้ 
 

ลงมือท า 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.6  การแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน 
ที่มา: (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2555) 
 

 ขั้นตอนการเตรียมการ 
  1. สมาชิกในทีม หรือนอกทีม ก าหนดปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน 
  2. หาคนที่คาดว่าจะแก้ปัญหาให้ทีมได้ส าเร็จ 
  3. เชิญคนมาประชุม ฟังปัญหา ด้วยจ านวนคนที่เหมาะสม 
  4. ขณะด าเนินการกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการอภิปรายในประเด็นที่ตอบวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 

 
สิ่งที่คุณรู้และเชี่ยวชาญ 

 
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 

 
สิ่งที่คุณและผู้อื่นรู้และ 

เชี่ยวชาญ 

 
สิ่งที่ผู้อื่นรู้และเชี่ยวชาญ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

28 
 

     สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนโดยเน้นที่ความรู้ที่ช่วยสร้างความเข้าใจเพ่ือให้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ นั่นคือ แต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องได้ผลลัพธ์ที่ส าเร็จรูปมาก็ได้ 
 

4. ความล้มเหลวในการใช้สรรพวิธีที่ผิด 
     เนื่องจากสรรพวิธีในการจัดการความรู้มีอยู่หลากหลายวิธี หากเลือกใช้สรรพวิธีที่ไม่
เหมาะสมมาใช้ย่อมท าให้เกิดผลเสียต่อกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นอย่างมาก ได้แก่ 
  4.1 พนักงานในองค์กรเกิดความเบื่อหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป 
  4.2 การเลือกสรรพวิธีที่ผิดพลาดท าให้ท าให้การจัดการความรู้อาจหยุดซะงักได้ 
  4.3 เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดการด าเนินงาน การจัดการความรู้ของ
องค์กรและประเทศชาติ 
  4.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ไม่มีใจเป็นกลาง ไม่ เปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
  4.5 ความเสียเปรียบทางการค้า ถ้าสรรพวิธีต่าง ๆ ไม่ได้รับความสนใจหรือเกิด
ล้มเหลวกลางคันควรจะมีการตักเตือนกัน 
 

5. ความส าเร็จในการเลือกใช้สรรพวิธีที่ถูก 
  5.1 ผู้รับความรู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 
  5.2 ระบบฐานข้อมูลได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 
  5.3 ความรู้ได้รับการเผยแพร่ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม่ 
  5.4 องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพอันส่งเสริมให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขัน
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตลาดยอมรับ 
 

1.9  การสร้างจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อ 
        การจัดการองค์ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการรวบรวมความรู้จากผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้สามารถน ามาใช้และเป็นการรักษาองค์ความรู้ซึ่งถือเป็นภูมิ
ปัญญาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลัง  ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่ควรให้
ความส าคัญซึ่งหลักการในการเผยแพร่ความรู้โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างจึงมีความจ าเป็น ซึ่ง (กิดานันท์ 
มลิทอง, 2558, หน้า 109) ได้น าเสนอแนวทางหลักการการเลือกสื่อที่ใช้ในการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ไว้ดังนี้  
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      1.9.1 หลักการเลือกสื่อการสอน 
             ในการเลือกสื่อการสอน ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้

แน่นอนก่อน เพ่ือใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้น าในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
หลักการอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา เช่น 

  (1) สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
  (2) เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียน 

การสอนมากท่ีสุดช่วยให้ผู้เรียน เข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นล าดับขั้นตอน  
                       (3) เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนสื่อนั้น
ควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 
                       (4) ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตสื่อที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง 
                       (5) มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองต้องคุ้มกับเวลาและการลงทุน 
                นอกจากนี้แล้วการจะเลือกสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอน 
จะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน 
2. จุดมุ่งหมายในการน าสื่อมาใช้ เช่น 
    - ประกอบหรือร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอ 

- ใช้น าเข้าสู่บทเรียน 
   - ใช้ในการประกอบค าอธิบาย 

- ใช้เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่ผู้เรียนหรือ 
- ใช้เพื่อสรุปบทเรียน 

3. ต้องเข้าใจลักษณะของเฉพาะของสื่อแต่ละชนิดว่าสามารถเร้าความสนใจ และให้ 
ความหมายต่อประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างไรบ้าง เช่น 

- หนังสือเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและอ้างอิง  
- ของจริงและของจ าลอง ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
- แผนภูมิ แผนภาพและแผนสถิติ ใช้เพื่อต้องการเน้นหรือเพ่ือแสดงให้เห็น 

ส่วนประกอบหรือเปรียบเทียบข้อมูล 
 - สไลด์ ใช้เพื่อเสนอภาพนิ่งขนาดใหญ่ให้ผู้เรียนเห็นทั้งชั้นหรือใช้เพ่ือการ 

เรียนรายบุคคลก็ได้ 
4. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งของสื่อการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก 

สถาบันการศึกษา 
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1.9.2  หลักเกณฑ์การเลือกสื่อการสอน  
                   Carlton W.H. Erickson (อ้างถึงใน กิจดานันท์  มลิทอง, 2558) นักวิชาการทางด้าน
การใช้สื่อ กล่าวถึงเกณฑ์การเลือกสื่อการสอนดังนี้ 
  1. สื่อการสอนมีประโยชน์ต่อหน่วยการสอนและมีกิจกรรมในการแก้ปัญหาหรือให้
ประสบการณ์เฉพาะหรือไม่ 
   2. เนื้อหาวิชาที่จะสื่อความหมายด้วยการใช้สื่อการสอนนี้เป็นประโยชน์และส าคัญ
แก่นักศึกษาในชุมนุมและสังคมหรือไม่ 
   3. สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการสอน หรือเป้าหมายของ
ผู้เรียนหรือไม่ 
   4. สื่อการสอนช่วยให้มีการตรวจสอบระดับความแตกต่างของจุดประสงค์ของการ
สอน ในด้านเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและทักษะการฝึกปฏิบัติหรือไม่ 
   5. สื่อการสอนช่วยให้นักศึกษาได้คิดตอบสนอง อภิปรายและศึกษาค้นคว้าหรือไม่ 
   6. สื่อการสอนได้ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนเนื้อหา และช่วยเสริมกิจกรรมนักศึกษา
หรือไม่ 
   7. สื่อการสอนช่วยให้การเสนอแนวคิดมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
   8. สื่อการสอนได้ช่วยในการเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับระดับอุณหภูมิ น้ าหนัก 
ความลึก ระยะทาง การกระท ากลิ่น เสียง สี ความมีชีวิตและอารมณ์ได้ดีหรือไม่ 
   9. สื่อการสอนมีความแน่นอนและทันสมัยหรือไม่ 
   10. สื่อการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนที่พึงปรารถนาได้หรือไม่ 
   11. สื่อการสอนช่วยให้แสดงถึงรสนิยมยินดีหรือไม่ 
   12. สื่อการสอนสามารถใช้ในห้องเรียนธรรมดาได้หรือไม่ ความรู้ในเนื้อหาในสื่อการ
สอนมีตัวอย่างมากพอหรือไม่ 
          หลักเกณฑ์ของการเลือกสื่อการสอน ของ Carlton W.H. Erickson ทั้ง 13 ประการข้างต้น 
พอสรุปเป็นหลักส าหรับการพิจารณาเลือกสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้ดังนี้ 
   1. รูปแบบของขบวนการเรียนการสอน (Types of Learning) 
   2. ระดับของประสิทธิภาพของสื่อ (Degrees of Proficiency) 
   3. ประเภทของสื่อ (Types of Media) 
   4. ราคาในการผลิต (Production Cost) 
   5. การเลือกสื่อให้สัมพันธ์กับรูปแบบการเรียน (Learning Type-Media Matches) 
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2.   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขตธนบุรี 
เมืองธนบุรี หรือ บางกอกในอดีต คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน ซึ่งเคยเป็นแผ่นดิน

เดียวกันมาก่อน ๆ เป็นที่ราบสามเหลี่ยมปากน้ าเจ้าพระยาที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าเจ้าพระยา และล า
คลองต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ดังนั้นจึงมีข้อสันนิษฐานว่าค าว่า “บางกอก” นั้นอาจจะเพ้ียนมา
จากเดิมว่า “บางเกาะ” ด้วยความที่พ้ืนที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยจากแม่น้ าล าคลอง
ต่างๆ เดิมแม่น้ าเจ้าพระยาไหลคดเคี้ยวมากตั้งแต่นนทบุรี ลงมายังพระนคร กล่าวคือ แม่น้ าเจ้าพระยา
จะไหลจากทางเหนือ ผ่านเขตเมืองนนทบุรีลงมาถึงสะพานปิ่นเกล้า แล้วไหลวกไปทางตะวันตกเข้ามา
ทางคลองบางกอกน้อย อ้อมผ่านตลิ่งชัน บางระมาดแล้ววกกลับเข้าคลองบางกอกใหญ่ (หรือคลอง
บางหลวง) แล้วไหลลงทางใต้ไปออกทะเลอ่าวไทย เป็นลักษณะรูปเกือกม้า ซึ่งความคดเคี้ยวของแม่น้ า
นี้ ท าให้สองฟากฝั่งของแม่น้ ากลายเป็นที่ดอนซึ่งเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน และกลายเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ ซึ่งเรียกกันภายหลังว่า “ย่านบางกอก” แต่ในเวลาเดียวกัน ก็ท าให้เสียเวลาในการเดินทางไปมา 
ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองชายทะเลตะวันออก        

ดังนั้นในสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077 – 2089 ) จึงโปรดให้ขุดคลองลัด
บางกอกขึ้น เพ่ือเชื่อมแม่น้ าเจ้าพระยาเดิม ที่ไหลอ้อมเข้าไปทางคลองบางกอกน้อย ออกคลอง
บางกอกใหญ่ (คือขุดตั้งแต่หน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อย จนถึงหน้าวัดอรุณราชวรารามในปัจจุบัน) 
การขุดคลองลัดดังกล่าวท าให้กระแสน้ าเปลี่ยนทางเดิน น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาส่วนใหญ่ จึงไหลไปทาง
คลองขุดใหม่ และเซาะตลิ่งสองข้างจนกว้างขึ้น กลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาใหม่ (บริเวณที่ผ่านหน้า
โรงพยาบาลศิริราช และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกวันนี้) ส่วนล าน้ าเดิมก็ค่อยๆ ตื้นเขินขึ้นลดขนาด
ลงเป็นล าคลอง ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ (คลองตลิ่งชัน) คลองบางขุนศรี คลองบาง
เชือกหนัง คลองวัดประดู่ และคลองบางกอกใหญ่ ดังที่เห็นในปัจจุบัน เมื่อขุดคลองลัดส าเร็จ เมือง
บางกอกหรือเมืองธนบุรีจึงถือก าเนิดข้ึน ทางฝั่งตะวันตก หัวมุมคลองบางกอกใหญ่ กลายเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ และได้รับการยกฐานะขึ้น เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล ท าหน้าที่ป้องกัน
ศัตรูที่จะเข้ามาทางใต้ของกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งตรวจตราจัดเก็บภาษีสินค้ าที่ผ่านเข้าออก โดย
ปรากฏชื่อครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ. 2091 – 2111) ว่า 
“เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” แต่โดยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ เพียง “ธนบุรี” ส่วนชื่อ “เมืองบางกอก” 
นั้นคงเป็นชื่อสามัญ ที่ชาวบ้านและชาวต่างประเทศนิยมเรียก ดังปรากฏชื่อบางกอกในแผนที่และ
เอกสารของชาวต่างชาติ เมืองธนบุรีมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นในฐานะเมืองหน้าด่านทางทะเล โดยเฉพาะ
เมื่อการค้ากับต่างประเทศ เจริญรุ่งเรืองขึ้นถึงขีดสุด ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 
2199 – 2231) เนื่องจากเป็นเมืองท่าพักเรือต่างชาติ ที่เดินทางขึ้นล่องระหว่างกรุงศรีอยุธยา สมเด็จ
พระนารายณ์ฯ จึงโปรดให้กองทหารฝรั่งเศส ขึ้นมาสร้างป้อมขึ้นทั้งสองฝั่งของแม่น้ าเพ่ือป้องกันข้าศึก
ซึ่งมาทางทะเล โดยเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ (คอนสแตนตินฟอลคอน) เป็นผู้ก ากับการสร้าง เมื่อสร้าง
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ป้อมเสร็จจึงพระราชทานนามว่า “ป้อมวิไชยเยนทร์” และโปรดเกล้าฯ ให้ทหารต่างชาติทั้งโปรตุเกส 
และฝรั่งเศสมาประจ าที่ป้อม ภายหลังที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ สวรรคต ป้อมทั้งสองของเมืองธนบุรี 
(ป้อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก) กลายเป็นสมรภูมิรบระหว่างฝ่ายไทย กับกองทหารฝรั่งเศสที่
ประจ าป้อม ซึ่งในท้ายที่สุดฝรั่งเศสเป็นฝ่ายที่ต้องยอมแพ้ และถอนก าลังออกจากราชอาณาจักรไทย 
จากนั้นสมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อป้อมบางกอกทางฝั่งตะวันออก โดยให้คงเหลือแต่ป้อม
ทางฝั่งตะวันตก (ป้อมวิไชยเยนทร์) ไว้เท่านั้น ในคราวกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 
พม่าได้ยึดเมืองบางกอกและแต่งตั้งให้นายทองอิน (คนไทยที่ไปเข้ากับฝ่ายพม่า) รักษาป้อมและเมือง
บางกอก และหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าทรงกอบกู้เอกราชได้ส าเร็จ จึงโปรดฯ ให้บูรณะเมืองธนบุรีเพ่ือ
ใช้เป็นราชธานี (ที่มา : http://www.trueplookpanya.com ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2560)  

2.1  ข้อมูลพื้นฐาน เขตธนบุรี 
 

วิสัยทัศน์ เขตธนบุรี 
 

“ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” 

 
ค าขวัญประจ าเขต 

 
“ เมืองอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก   หลากถ่ินท่องเที่ยวงามตา  

วัดกัลยาณ์หลวงพ่อโต  วัดบุคคโลพระพักตร์งาม  
กราบไหว้เจ้าตากสินวัดอินทาราม   ลือนามงามอาชีพศิลป์ไทย” 

 
      2.1.1  ประวัติความเป็นมา 

             เขตธนบุรีเดิมมีฐานะเป็นอ าเภอชั้นในขึ้นกับกรมนครบาล ตั้งที่ว่าการอ าเภอใน
พ้ืนที่ของวัดราชคฤห์ จึงเรียกอ าเภอนี้ว่า อ าเภอราชคฤห์(ปัจจุบันส านักงานเขตย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัด
เวฬุราชิณ) ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ได้มีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่ออ าเภอ      
ราชคฤห์เป็น อ าเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี เนื่องจากมีที่ตั้งอ าเภออยู่ในเขตต าบลบางยี่เรือ  และใน
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการยุบจังหวัด
ธนบุรีรวมกับจังหวัดพระนครให้มีฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ดังนั้น เพ่ือรักษาค าว่า "ธนบุรี"  
ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช) ประกอบกับอ าเภอบางยี่เรือนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดธนบุรีด้วย จึงได้มี

http://www.trueplookpanya.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/11_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2459
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5_%E0%B8%9B._%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออ าเภอบางยี่เรือเป็น อ าเภอธนบุรี และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
เป็น เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในเวลาต่อมาครั้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีประกาศ
กรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แขวงและตั้งแขวงใหม่ในเขตธนบุรี  เนื่องจากผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้แบ่งแขวงขนาดใหญ่ให้ย่อยลง เพ่ือความชัดเจนในการให้บริการของ
ส านักงานเขต โดยได้เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่แขวงบุคคโล แขวงบางยี่เรือ และแขวงตลาดพลู น ามาจัดตั้ง
เป็นแขวงส าเหร่และแขวงดาวคะนอง  

2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                    เขตธนบุรี เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 8566 ตารางกิโลเมตร สภาพ
ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่แม่น้ าล าคลองไหลผ่านทั่วถึงกันตลอดท้องที่ ขอบเขตบริเวณ ทิศเหนือ  ติดต่อ 
เขตบางกอกใหญ่ ทิศใต ้ติดต่อ เขตจอมทอง / ราษฎร์บูรณะ / เขตบางคอแหลม ทิศตะวันออก ติดต่อ 
เขตคลองสาน  ทิศตะวันตก  ติดต่อ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง 

ผลกระทบในพ้ืนที่ เนื่องจาก เขตธนบุรี  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดริมแม่น้ า 
เจ้าพระยา และคลองบางหลวง จึงมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมในช่วงหน้าฝนและช่วงน้ าหลาก บ้างแต่ก็เป็น
ช่วงสั้น ๆ ประมาณ 7 – 10 วัน 
           2.1.3  ประชากร 
           เขตธนบุรีมีจ านวนประชากร   127,708  คน 

2.1.4  วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
        -  ประเพณีชุมชนชาวมอญ ของชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดมอญ) ส านักงานเขต

ธนบุรีและชาวบ้านในชุมชนยังร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้เป็นอย่างดี  โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในช่วง
กลางเดือน เมษายน ของทุกปี รูปแบบกิจกรรมชาวชุมชนจะแต่งตัวตามประเพณี ของชาวมอญ 
ท าบุญตักรบาตรร่วมกันที่วัดจันทร์ประดิษฐาราม เชิญชวนผู้มาร่วมงานรับประทานข้าวแช่ รดน้ าด า
หัวผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือ และเล่นน้ าสงกรานต์ รวมทั้งมีการละเล่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของชาวมอญ กิจกรรมจะจัดประมาณ 3 – 7 วัน 

        -  ประเพณีวันสงกรานต์ วัดราชคฤห์วรวิหาร 
        -  ประเพณีวันลอยกระทง วัดประยูรวงศาวาส 

                  -  รวมทั้งการอนุรักษป์ระเพณ ีวันส าคัญทางศาสนา ต่าง ๆของทุกศาสนา ในเขตธนบุรี 
 
  2.2  สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
              วัด   ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่    
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/5_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546


มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

34 
 

   วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 
             เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้  หน้าวัดติดแม่น้ าเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันตก อยู่ในแขวงวัดกัลยาณ ์เขตธนบุรี สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัช
การที ่3 โดยเจ้าสัวโต หรือเจ้าพระยานิกรบดินทร์ ต้นสกุล กัลยาณมิตร บุตรพระยาชัยวารี ( นายมั่น 
แซ่อ้ึง) ได้อุทิศบ้านเรือน และซื้อดินสร้างวัดนี้ขึ้น แล้วถวายให้เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลว่า 
“ วัดกัลยาณมิตร” 

 วัดอินทาราม วรวิหาร 
           เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยอยุธยา 
ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง เป็นวัดเล็กที่ทรุดโทรมมาก แต่เป็นสถานที่ร่มรื่นอยู่ริม
คลอง เมื่อสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เสด็จมาทางเรือ ได้พบวัดนี้โดยบังเอิญ จึงพอพระราชหฤทัย 
ทรงมีพระราชด ารัสให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งอาราม เป็นต้นว่าขยายที่ดินธรณีสงฆ์ ให้มีบริเวณกว้าง
กว่าเดิม ขุดคูวัด บูรณะพระอุโบสถ / พระวิหาร / พระเจดีย์ แล้วทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระอาราม
หลวงชั้นเอกพิเศษ หลังจากนั้นได้เสด็จมาทรงศีลบ าเพ็ญ กรรมฐาน ประทับแรม ณ พระต าหนัก ใน
วัดนี้เสมอ ๆ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดให้มีการประกอบพระราชกุศล ณ วัดนี้เสมอ วัดอินทา
รามนี้ เป็นที่ฝังพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเป็นที่บรรจุพระสรีรังคานของ
พระองค์บริเวณชุกชีของพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า 
     วัดจันทาราม 
           เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ตามหลักฐานจากหอสมุด
แห่งชาติ วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) เป็นผู้สร้างวัด เดิมชื่อวัดบางยี่เรือ
กลาง หรือวัดกลาง ปัจจุบันชาวบ้านจะนิยมเรียกว่า “ตลาดวัดกลาง” เป็นสถานที่ค้าขายทั้งปลีกและ
ส่ง อาหารสด อาหารหวาน ขนม ต่าง ๆ จะเปิดจ าหน่ายตั้งแต่เวลา 02.00 – 10.00 นาฬิกา ของทุก
วัน  

วัดเวฬุราชิน 
          เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตอนต้น เจ้าพระยาพลเทพ (เอ่ียม) ต้นตระกูล “ชูโต” เป็นผู้สร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 เมื่อสร้างเสร็จ
ถวายเป็นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมชื่อ “วัดใหม่ท้องคุ้ง” เพราะอยู่ใกล้บริเวณคุ้ง
น้ า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที ่4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “ วัดเวฬุราชิน”  แปลว่า
วัดซึ่งเกิดจากหนี้ภาษีไม้ไผ่ของพระราชา ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่ช่องหน้าต่างเป็นภาพ
ชาดก พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร มีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลานะอยู่
เบื้องซ้าย   
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วัดราชคฤห์วรวิหาร 
          เป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย หรือหรือก่อนสมัย
กรุงธนบุรี โดยพวกนายกองมอญ ที่อพยพเข้ามาฝั่งพระบรมโพธิสมภาร และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใน 
แขวงบางยี่เรือ ร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสร้างเสร็จจึงเรียกชื่อตามสถานที่ตั้งว่า  “วัดบางยี่เรือมอญ” 
หรือ “วัดมอญ” และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยก
ฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามว่า “วัดราชคฤห์” 

วัดประดิษฐาราม 
          เป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เดิมชื่อว่า“วัดบ้าน
สวน” สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2293 ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก 17 ปี ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง พ้ืนที่รอบ ๆ 
บริเวณวัดส่วนใหญ่เป็นสวน เช่นสวนมะพร้าว / หมาก / ผลไม้ต่าง ๆ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค) ได้รวบรวมชาวมอญที่อยู่บริเวณวัดนี้เข้าไปเป็น ทหารเรือฝีพาย เรียกว่า
ทหารเรือหลวง หรือทหารเรือบ้านสมเด็จ แล้วได้ชักชวนชาวมอญที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกันร่วม
บูรณะวัดบ้านสวน และเรียกว่า “วัดมอญรามัน”แต่ชาวบ้านนิยมเรียกวัด “วัดมอญ”และได้
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ วัดรามัญประดิษฐ์” หลังจากนั้นมีการปริวรรตทางภาษา โดยผู้น าขณะนั้น คือ 
จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้เปลี่ยนมาเป็นค าไทย ๆ ว่า“วัดประดิษฐาราม” มาจนทุกวันนี้         
          มัสยิดบางหลวง ( กุฎีขาว) 
          ตั้งอยู่ถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  ในชุมชนกุฎีขาว สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 1 
สร้างโดยพ่อค้าชื่อ “โต๊ะหยี” ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกก่อสร้างมัสยิดนี้ขึ้น เป็นอาคารทรงไทยก่อ
อิฐถือปูนทั้งหลัง มีหน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายศิลปะ 3 ชาติ คือ 

- ศิลปะปูนปั้น “เครื่องล ายอง” เป็นของไทย 
- ศิลปะปูนปั้น “ก้านและใบไม้” เป็นของฝรั่งเศส 
- ศิลปะปูนปั้น “ดอกเมาตาน” เป็นของจีน 

          ศิลปะท้ัง 3 นี้ น ามาประดับท่ีกรอบประตู และหน้าต่างทุกบาน ของมัสยิด ตัวอาคารและผนัง
ที่เป็นปูนทาสีขาวทั้งหมด ส่วนที่เป็นไม้ทาสีเขียว ส่วนที่เป็นเครื่องบนทั้งหมด เช่นคาน รอด และแผ่น
เพดานจะวางไว้ในร่องบังคับ โดยไม่ตอกตะปู สามารถถอดออกได้เป็นแผ่น ๆ มีบันไดขึ้นหน้ามัสยิด 2 
ข้าง ประกอบด้วยศิลปะไทย “บังขั้น” มีหน้ามุขเข้าห้องละมาด พ้ืนห้องละมาดปูด้วยกระเบื้องหน้าวัว
สีแดง พ้ืนภายนอกปูด้วยกระเบื้องปูนซีเมนต์ ขนาดของมัสยิดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 16 
เมตร เป็นมัสยิด “มัสยิดที่ก่ออิฐถือปูนทรงไทยแห่งเดียวของโลก” 
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มัสยิดสวนพูล 
          ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ในชุมชนสวนพูล เป็นมัสยิดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของ
ชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม 
         โบสถ ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) 
          ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล สาย 2  ในชุมชนกุฎีจีน เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอริก 
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราชทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสที่อพยพหนีภัยมาจากกรุงศรี
อยุธยา ให้เข้ามาตั้ งถิ่นฐาน และร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชน  มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบ “นิโอคลาสสิต และเรอเนอซองส์  ระฆังโบสถ์แห่งนี้พิเศษ คือ สามารถตีเป็นเพลง
ได้ เป็นโบสถ์ท่ีสวยงามน่าท่องเที่ยวยิ่ง 
        คริสตจักรส าเหร่ 
         ตั้งอยู่ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ ของชาวไทยนับถือศาสนา
คริสต์ เปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันส าคัญทางศาสนา 
  
 
3.  วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 

บ้านพาทยโกศลแหล่งถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยขึ้น ซึ่งเป็นสายสกุลของนัก
ดนตรีไทย อีกส านักหนึ่ง ที่มีบทบาทมากมายในแวดวงการดนตรี จากเมื่ออดีตจนถึงปัจจุบัน “บ้าน
พาทยโกศลแหล่งถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย” ดนตรีไทยเป็นมรดกความงามทาง
วัฒนธรรมประจ าชาติไทยที่โดดเด่น ได้สืบทอดเอกลักษณ์กันมาเป็นเวลาช้านาน ที่มีความส าคัญยิ่งใน
ด้านวิจิตรศิลป์น ามาสู่สุนทรีศาสตร์โดยท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ วิถีชีวิต จารีตประเพณี พิธีกรรม ระบบ
คติความเชื่อ บรรทัดฐาน และวัฒนธรรม ในการสืบทอดมรดกของแผ่นดินตั้งแต่โบราณจนถึงยุค
ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่ง ที่มีความสน
พระราชฤทัย และ ทรงพระราชทานความส าคัญยิ่ง เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะงานด้าน
ดนตรีไทย ทรงศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงระดับอุดมศึกษา และ จนถึงปัจจุบัน ทรงมีพระ
ปรีชาอย่างยิ่ง ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อคุณค่าขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา และ เอกลักษณ์ของแต่
ละท้องถิ่นไทย อันมีความสัมพันธ์ต่อสังคม ค่านิยม ความเชื่อ วิทยาการ และ ด้านวัฒนธรรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาดนตรีไทย ตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเฉพาะได้เป็น
ลูกศิษย์จากบ้านพาทยโกศล ที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ สรรพวิชาการดนตรีไทยอย่างถ่องแท้ ซึ่ง
พระองค์ท่าน ได้รับการถ่ายทอดด้านดนตรีไทยโดยตรงจาก คุณหญิงไพรฑูรย์ กิตติวรรณ (ศิลปิน
แห่งชาติ, พ.ศ. 2530) ซึ่งเป็นพระอาจารย์ ที่มีความรู้ความช านาญการพิเศษ รู้ทั้งทางร้องและทาง
เครื่องเป็นอย่างดี ซึ่งคุณหญิงไพรฑูรย์ กิตติวรรณ ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากผู้เป็นบิดาคือคุณครู
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จางวางทั่ว พาทยโกศล ปรมาจารย์ดุริยางค์ ครูท่านเป็นผู้น า เป็นแม่ทัพใหญ่ของการดนตรีไทยทางฝั่ง
ธนบุรี ซึ่งเป็นทางเพลงดนตรีไทยที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีคุณค่ายิ่งหาฟังได้ยาก  ในวงการดนตรี
ไทย ทุกคนคงจะเคยได้ยินค าว่า“ทางของฝั่งขะโน้น”หรือ “ทางของฝั่งธนฯ”อยู่เสมอ บุคคลที่มี
ความส าคัญยิ่งเกี่ยวพันกับชื่อดังกล่าวคือ จางวางทั่ว พาทยโกศล ซึ่งได้รับสืบทอดวงดนตรีที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางเฉพาะไม่เหมือนใครมาจากต้นตระกูลนักดนตรีของท่าน 

3.1  ประวัติความเป็นมาของสายสกุลบ้านพาทยโกศล 
      จางวางทั่ว พาทยโกศล เกิดเมื่อ วันพุธ เดือน 10 แรม 13 ค่ า ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 21 

กันยายน พ.ศ. 2424 เวลา 07.00 น ที่บ้านหลังวัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี เป็นบุตรคนที่ 12 ของหลวง
กัลยาณมิตตาวาส (ทับ) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร กับนางแสง (ชูสัตย์) ท่านเกิดในตระกูลนักดนตรีที่มี
ชื่อเสียง และสืบทอดกันมาหลายชั่วคนจางวางทั่ว พาทยโกศล มีบุตรชายหญิงกับนางปลั่ง (คงศรีวิไล) 
ซึ่งมาจากตระกูลนักดนตรีเช่นกัน จ านวน 8 คน แต่มีชีวิตรอดมาจนโตเพียง 2 คน คือ นายเทวา
ประสิทธิ์ พาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เป็นนักดนตรีฝีมือดีทั้งคู่ ส่วนบุตรชายหญิงที่
เกิดแต่นางเจริญ (รุ่งเจริญ) นักร้องชั้นเยี่ยมนั้น เสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เยาว์ จางวางทั่ว ใช้ชีวิตอย่างนัก
ดนตรีมาตลอดจนกระทั่งสิ้นชีวิตลงเนื่องมาจากโรคเบาหวาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2481 รวม
อายุ 57 ปี ทั้งบิดาและมารดาของครูจางวางทั่วฯ เป็นนักดนตรีฝีมือดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านจึงได้
ฝึกฝนถ่ายทอดวิชาดนตรีจากบิดามารดา และปู่ท่ีชื่อว่าทองดี มาตั้งแต่เยาว์ ต่อมาได้เรียนเพ่ิมเติมจาก
ครูรอด จนกระทั่งเป็นผู้มีฝีมือทางฆ้องวงเป็นพิเศษ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้เรียนดนตรีจากครูอ่ืนๆอีก
คือ ครูต่วน ครูทั่ง ครูช้อย สุนทรวาทิน และพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) อีกทั้ง
เรียนวิธีประสานเสียงแบบสากลจาก สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ –วรพินิต
ด้วย 

3.2  ตั้งส านักบ้านสายสกุล “พาทยโกศล” 
      การจัดตั้งส านักบ้านพาทยโกศลนั้น มีประวัติอันยาวนานที่มีคุณค่าต่อบริบทสังคมไทย

เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ เป็นต้นตระกูลที่ท าหน้าที่สืบทอดทางดนตรีมาโดยตลอด ที่มีบรรพบุรุษเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเชิงศิลปะดนตรี สืบต่อกันมาปัจจุบัน ถึง 6 ชั่วคน กล่าวโดยเฉพาะท่านบิดาของจางวางทั่ว 
พาทยโกศล เป็นผู้ช านาญทางปี่พาทย์ มีความสามารถถึงกับได้รับยกย่องให้เป็นครูประจ าวงของเจ้า
คุณประภากรวงศ์ และเป็นคนเล่นซอสามสายมีชื่อเสียงมาก ในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนท่านมารดา ก็เป็น
ผู้ดีดจะเข้ฝีมือดี จนได้รับยกย่องให้เป็นครูดนตรีเจ้านายฝ่ายใน ในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นเดียวกัน 
นอกนั้นท่านทั้งสองนี้ ยังมีฝีมือในการท าเครื่องปี่พาทย์จ าหน่ายด้วย  ส าหรับนางแสง พาทยโกศล 
เป็นคนเหลาระนาดมีชื่อเสียงมาก ระนาดที่ลือนามที่สุดเรียกว่า“ระนาดแดง” เป็นที่รู้จักของนักดนตรี
ด้วยกันแพร่หลาย ใช่แต่เท่านั้น ยังมีฝีมือในการช่างไม้และช่างกลึงอีกด้วย วัตถุพยานที่ปรากฏ
ประจักษ์อยู่ในบัดนี้ก็คือ เรือนหลังที่ไว้เครื่องดนตรีของจางวางทั่ว และกลองทัด ไม้มะริด 1 คู่ นับว่า
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ท่านทั้งสองมีความรู้ในศิลปะทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเพ่ิมขึ้นอีกส่วนหนึ่ง สมกับภาวะ และ
สมัยของท่าน อาศัยเหตุการณ์ จางวางทัว่ จึงด าเนินอาชีพของตน เจริญรอยตามท่านบิดามารดา ควร
แก่การขนานนามว่าอนุชาตบุตร รู้จักตั้งตนไว้โดยชอบ ตามระบอบแห่งระเบียบอีกดีงาม ทั้งยัง
พยายามแนะน าพร่ าสอนอันโตจนเป็นต้นว่า บุตรธิดา ให้มีปรีชาเฉลียวฉลาด สามารถในศิลปะดนตรี 
จนมีความรู้เป็นหลักอาชีพประจ าตระกูล สมกับสมญาแห่งนานสกุลว่า “ พาทยโกศล”  ดังนั้น 
จางวางทั่ว พาทยโกศล ถือเป็นบุคคลส าคัญผู้ท าให้วงตนตรีไทยบ้านพาทยโกศลเป็นที่รู้จักจวบจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่ง จางวางทั่ว พาทยโกศล  เป็นบุตรคนที่ 12 ของหลวงกัลยาณมิตร เกิดเมื่อวันพุธ แรม 13 
ค่ า เดือน 10 ปีมะเส็ง พ.ศ.2424 ตรงกับวันที่ 21 กันยายน เวลาเช้า 7.00 น. ณ บ้านตระกูลพาทย
โกศล อ าเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาและประสบการณ์ด้านดนตรีไม่มีผู้ใดทราบว่า
จางวางทั่ว พาทยโกศล ได้รับการศึกษาจากสถาบันใด จางวางทั่ว ได้รับการปลูกฝังและเริ่มฝึกฝน
ดนตรีไทยจากบิดามารดา และญาติที่ท่านให้ความเคารพคือ ปู่ทองดี ชูสัตย์ หลังจากที่ฝึกฝนดนตรี
จากทางบ้านในเบื้องต้นแล้ว บิดาได้ส่งไปเรียนดนตรีกับครูรอด ซึ่งเป็นศิษย์พระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมี
แขก) จางวางทั่ว ได้เรียนการบรรเลงปี่พาทย์โดยเฉพาะการบรรเลงฆ้องวง จนมีความเชี่ยวชาญอย่าง
ยอดเยี่ยมในบรรดาศิษย์ของครูรอด ที่เรียนในรุ่นเดียวกัน เมื่ออายุครบ 21 ปี จางวางทั่ว พาทยโกศล
ได้เข้าอุปสมบท ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ พ.ศ. 2445 มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) วัดอรุณ
ราชวรารามเป็นพระอุปัชฌายะ พระปัญญาคัมภีร์เถระ (พุ่ม) วัดอรุณ กับพระสมุทรสมาจารย์ (พรหม) 
วัดกัลยาณมิตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ บวชอยู่พรรษาเดียวก็ลาสิกขาบทมาศึกษาดนตรีต่อ จางวาง
ทั่ว พาทยโกศล ได้ศึกษาวิชาดนตรีกับครูหลายคน เช่น เจ้าคุณประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสาน
ศัพท์) ครูช้อย สุนทรวาทิน ซึ่งเป็นบิดาของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ครูทั่งและครู
ต่วน สองคนหลังนี้เป็นครูดนตรีที่มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ซึ่งยังไม่มีประวัติแน่ชัด และได้ศึกษา
การดนตรีกับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ นับเป็นเจ้านายโดยตรงของ
จางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นผู้อุปถัมภ์ครอบครัวของจางวางทั่ว เป็นเวลายาวนานถึง 30 ปี สมเด็จฯ 
ได้ให้ความรู้เรื่องการประสานเสียงแบบดนตรีตะวันตก ซึ่งนับว่าเป็นผลดีกับจางวางทั่ว ในการน าวิชา
ที่พระองค์ทรงสอนมาใช้เป็นประโยชน์ในด้านการประพันธ์เพลงในสมัยต่อมา และจากการที่บุคคลทั้ง
สองมีความใกล้ชิดกัน จึงเป็นโอกาสให้ได้ร่วมสร้างสรรค์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
2550, หน้า 61-65) 

3.3 ผลงานเกียรติยศ “ตระกูลพาทยโกศลกับดนตรีไทย” 
     ดนตรีไทยเป็นศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่มีค่าของชาติ ซึ่งเราชาวไทย

ควรจะหวงแหนและ ภาคภูมิใจที่มีเอกลักษณ์นี้เป็นของตนเอง ต้องร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมท านุบ ารุง
ให้คงอยู่คู่กับคนไทยให้นานที่สุด ปัจจุบันเอกลักษณ์ของไทยแขนงนี้ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคมส่วนใหญ่
โดยปล่อยให้คนเพียงกลุ่มเดียวในสังคมรับผิดชอบดูแล ทั้งสืบสานอนุรักษ์และ ถ่ายทอดจากครูสู่
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ลูกหลาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะดนตรีไทยเป็นศิลปะท่ีมีความละเอียดอ่อน การถ่ายทอดจากครูสู่ลูกศิษย์ 
ต้องใช้เวลานานกว่าจะเรียนรู้และเข้าใจ การสืบสานต้องใช้วิธีบอกเพลงกันตัวต่อตัวไม่มีสื่อช่วยในการ
เรียนการสอน ต้องจดจ าและฝึกซ้อมจึงจะเกิดความช านาญ ประการส าคัญความนิยมของคนในสังคม
ปัจจุบันชอบที่จะประกอบอาชีพอย่างอ่ืนและ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทกับคนไทยมากขึ้น 
วัฒนธรรมเก่า ๆ ที่เคยมีก็คงจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้มากยิ่งข้ึนไป 

    สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วงดนตรีไทยที่เกิดก่อนสมัยนั้นหรือเกิดในสมัยนั้น มีอยู่เป็น
ประจ ามากที่ยังคงรักษา เอกลักษณ์ในการบรรเลงดนตรีไทยไว้จนถึงปัจจุบัน วงดนตรีไทยคณะพาทย
โกศลเป็นวงดนตรีไทยวงหนึ่งในจ านวนนั้น ที่ยังคงใช้วิชาชีพดนตรีไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวรับ
งานบรรเลงอยู่อย่างสม่ าเสมอจนถึงปัจจุบัน ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่นักดนตรีไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ในฐานะที่ท่านเป็นทั้งนักดนตรีที่มี
ความสามารถและเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีความรู้ ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมบุคคลในตระกูล
พาทยโกศล เท่าที่ได้บันทึกไว้สืบสาวขึ้นไปได้เพียงชั่วอายุคนที่  4 เท่านั้นคือ หลวงกัลยาณมิตตาวาส 
(ทับ พาทยโกศล) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร บิดาของครูจางวางทั่ว ต้นตระกูลนี้ก็คงจะมีอาชีพเป็นนัก
ดนตรีไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หรือไม่ก็สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและ ได้อาศัยอยู่หลังวัด
กัลยาณมิตร  หลวงกัลยาณมิตตาวาส บิดาของครูจางวางทั่ว ได้เรียนวิชาดนตรีไทยจากส านักใด ไม่มี
บันทึกไว้ มีเพียงแต่ค าบอกเล่าที่บอกต่อ ๆ กันมาว่า ครูทับมีญาติผู้ใหญ่ชื่อ ครูทองดี ชูสัตย์ ผู้เป็นน้า
ชาย และเป็นครูดนตรีไทย ครูทองดีเป็นครูดนตรีไทยเก่าแก่เชี่ยวชาญทางด้านเพลงหน้าพาทย์ 
(ส าหรับบรรเลงประกอบการแสดงโขน, ละคร) ซึ่งเป็นเพลงครูชั้นสูง ท่านเป็นครูในสมัยก่อนครูทับ 
มาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กรมมหรสพ เคยเชิญท่านไปต่อเพลงหน้าพาทย์ให้แก่ราชการในกรมมหรสพด้วย 
ครูทับเป็นนักดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถมาก เล่นเครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด ที่ช านาญที่สุดคือ 
ซอสามสาย จัดว่าฝีมือยอดเยี่ยมคนหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยประจ าบ้าน
ของพระยาประภาสกรวงศ์ ภรรยาของท่านซึ่งเป็นมารดาของครูจางวางทั่ว มีความสามารถทาง
เครื่องสาย จนได้เป็นครูสอนเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ ในราชส านักรัชกาลที่ 5 เครื่องดนตรีที่
เชี่ยวชาญมากคือ จะเข้ ต่อมาในสมัยของท่านจางวางทั่วฯ ท่านได้ประกอบอาชีพรับจ้างบรรเลงดนตรี
ไทยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาอีก พร้อมทั้งได้เรียนเพลงจากครูที่มีชื่อเสียงอีกหลานท่าน อาทิ ครูรอด 
ครูต่วน ครูช้อย สุนทรวาทิน ครูทั่ง ท่านเจ้าคุณพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ครู
คนสุดท้ายของท่านคือ จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต อีกประการหนึ่ง ซึ่งส าคัญส าหรับนักดนตรีไทยเป็นอย่างมากคือ ครูจางวางทั่ว 
และ คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ได้เคยรวมอาจารย์เดียวกันถึง 2 ครั้ง คือ เป็น
ศิษย์ของครูรอด และ ศิษย์ของเจ้าคุณครูพระยา -ประสานดุริยศัพท์ด้วยกันทั้งสองคน เวลาที่ดนตรี
ของท่านทั้งสอง ไปบรรเลงพร้อมกันในโอกาสที่มีงานในวังต่าง ๆ ท่านทั้งสองจะนั่งปรึกษากันถึงเรื่อง
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ดนตรีไทย และร่วมกันพัฒนาดนตรีไทยให้เป็นนิยมเจริญรุ่งเรื่อง ในเวลาต่อมาทั้งครูจางวางทั่ว และ
ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ต่างก็เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ได้ประพันธ์เพลงไทยเดิมทั้งทางร้อง และทาง
รับเอาไว้มากมายสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง 

วงพาทยโกศลน าโดยครูจางวางทั่ว พาทยโกศล ได้เข้าสังกัดเป็นวงของวังบางขุนพรหมโดยตัว
ท่านเองได้มีโอกาสรับใช้ทูลกระหม่อมบริพัตร ในโอกาสที่ท่านแต่งเพลงส าหรับทหารเรือ ครู จางวาง
ทั่วก็น าเป็นทางปี่พาทย์ และยังน าเอาทางปี่พาทย์ไปแยกเป็นเสียงประสานให้วงโยธวาฑิต ของ
ทหารเรือและ ทหารบก ได้บรรเลงอีกด้วย เพลงของครูจางวางทั่ว กับเพลงของทูลกระหม่อมบริพัตร 
ถ้าจะให้บอกว่าเพลงนี้เป็นของของจางวางทั่ว หรือ เพลงนี้เป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ฯ ก็คงแยกไม่ออกเสียเลยที่เดียวว่าเป็นของใคร ครูจางวางทั่วได้ต าแหน่งจางวาง ใน
องค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพ่ีนางใน - ทูลกระหม่อมบริพัตร วงดนตรี
พาทยโกศลหรือวงวังบางขุนพรหม ได้รับการอุปถัมภ์จากทูลกระหม่อมบริพัตร  อย่างจริงจัง 
ทูลกระหม่อมไม่โปรดให้ออกไปรับงานข้างนอกอีกเลย และ ก็ตั้งใจอุปถัมภ์โดยออกค่าใช้จ่ายออกทุน
ให้ลูกหลานได้เรียนหาคู่ที่มีความรู้มีวิทยฐานะดี ให้กับลูกศิษย์ครูจางวางทั่ว ท่านได้อุปถัมภ์วงดนตรี
พาทยโกศลมากกว่า 30 ปี ในระหว่างนี้เองที่วงพาทยโกศลในนามของวงวังบางขุนพรหมได้บรรเลง
หน้าพระที่นั่งของเจ้านายฝ่ายใน บรรเลงในงานวันประสูติของเจ้านายต่างวังที่มีดนตรีอยู่ในอุปถัมภ์
หลายครั้งหลายหน จนอาจจะพูดได้ว่าบรรเลงอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาที่อยู่ในวังบางขุนพรหม ได้
การประกวดวงดนตรีหลายๆ วงในวังต่างๆ นี้เองที่ท าให้เกิดเพลงไทยเดิมขึ้นมากมาย ครูจางทั่ว 
พาทยโกศล กับวงบางขุนพรหมเป็นข้าราชการบริพาร ในพระองค์ของทูลกระหม่อมบริพัตรมาถึง 3 
รัชกาลคือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ได้แต่งเพลงเถาขึ้นหลายเพลง เพลงตับ เพลงหน้า
พาทย์ เพลงเดี่ยวที่ส าคัญ คือ เพลงชาติทางไทยในราวปี พ.ศ.2477 ได้น าเอาเพลงหน้าพาทย์ชื่อว่า 
เพลงตระนิมิต มาท าเป็นเพลงชาติทางไทยขึ้นสมัยนั้น จึงมีเพลงชาติบรรเลงอยู่ 2 เพลงคือเพลงชาติ
ทางสากลของพระเจนดุริยางค์ และเพลงชาติไทยของครูจางวางทั่ว ต่อมาเห็นว่าเพลงชาติถ้ามี
มากกว่า 1 เพลง จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ใช้แต่ทางสากลมา 

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 วงพาทยโกศล จึงได้ออกมารับงานจร
และกลับเป็นวงดนตรีที่รับงานทั่ว ๆ ไปอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันท าให้วงพาทยโกศล
ปรับตัวเข้าสถานการณ์ไม่ทันเศรษฐกิจของวงดนตรีพาทยโกศล จึงซบเซาลงต้องรับงานบ่อยขึ้นต่อมา
ทางราชการอันมีรัฐบาล เป็นผู้ก าหนดให้ศิลปินต้องมีบัตรศิลปินจึงจะรับงานบรรเลงดนตรีได้ ท าให้วง
ดนตรีไทยหลายวงต้องหยุดชะงักลง ความเจริญทางด้านดนตรีไทยก็ชะงักตามไปด้วย วงดนตรีพาทย
โกศลด าเนินด าเนินชีวิตทางด้านรับงานทั่ว ๆ ไปจนถึงสมัยของนายเทวาประสิทธิ์ เป็นหัวหน้าวงพาทย
โกศล (นายเทวาประสิทธิ์ เป็นบุตร 1 ใน 2 คน ที่เหลือของครูจางวางทั่ว บุตรอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาว
ของครูเทวาประสิทธิ์ ซึ่งเกิดจากครูจางวางทั่ว และนางปลั่ง พาทยโกศล คือคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติ
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วรรณ (พาทยโกศล) ได้รับงานทั่วไปพร้อมทั้งได้มีความคิดเริ่มสานต่องานที่ค้างอยู่ของบิดา คือสร้าง
เครื่องดนตรีประดับมุก จนเสร็จสมบูรณ์เป็นวงปี่พาทย์ประดับมุกที่มีครบทุกชิ้น นายเทวาประสิทธิ์ 
เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงผู้หนึ่งในยุคต่อมาจากครูจางวางทั่ว เรียนวิชาดนตรีจากบิดา คือ ครูจาววาง
ทั่วต่อมาได้เป็นลูกศิษย์ของทูลกระหม่อมบริพัตร  พระยาอมานยพงศ์ธรรมพิศาล พระยาประสานดุริย
ศัพท์ นายเทวาประสิทธิ์ เริ่มตีระนาดได้เมื่ออายุ  8 ขวบ เป่าปี่ประกวดได้รางวัล เมื่ออายุ 15 ปี 
นอกจากนี้ยังมีความสามารถทางสีซอสามสาย อย่างหาตัวจับได้ยากทีเดียว ซอสามสายนี้หัดจาก
ทูลกระหม่อมบริพัตรและพระยาอมาตยพงศ์ธรรมพิศาล นายเทวาประสิทธิ์ เป็นครูสอนในโรงเรียน
และ มหาวิทยาลัยต่างๆ จนมีลูกศิษย์มากมาย ได้น าวงพาทยโกศลซึ่งเป็นรุ่นเด็กเข้าอยู่ในวังสวน
ผักกาด ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์พินิต พระโอรส
ของทูลกระหม่อมบริพัตร ไปบรรเลงในวังเมื่อมีงานเป็นประจ า นายเทวาประสิทธิ์ได้น าวงออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ 1 ปณ. สถานวิทยุศึกษาฯ ตัวท่านเองนั้นจะไปสีซอกล่อมนิทราทางวิทยุ ท.ท.ท. เป็น
ประจ าเกือบทุกอาทิตย์ ประมาณปี พ.ศ. 2498-2499 ได้น าวงพาทยโกศลบันทึกแผ่นเสียงที่ห้างศรี
กรุง ต่อมาก็บันทึกแผ่นเสียงที่ห้างตราชฎา เมื่ออายุมากขึ้นการดนตรีไทยซบเซา นายเทวาประสิทธิ์ได้
เป็นที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือราชการอย่างเต็มที่ เพลงที่นายเท
วาประสิทธิ์แต่งได้แก่ เพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท าเป็นทางไทยเดิมถวาย ปัจจุบัน เป็นเพลงประจ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นนายเทวาประสิทธิ์ วงพาทยโกศล ก็อยู่ในความดูแลของคุณหญิง
ไพฑูรย์ กิตติวรรณ   ผู้เป็นน้องสาว โดยมีผู้ช่วยคือนางยุพา พาทยโกศล (ภรรยานายเทวาประสิทธิ์) 
ตลอดจนลูกศิษย์ของ นายเทวาประสิทธิ์ได้ช่วยกันรักษาสมบัติ รักษาวัฒนธรรมของครูบรรพบุรุษ
เอาไว้ คุณหญิงไพฑูรย์ ได้น าวงพาทยโกศล และข้าราชการ ทหาร ต ารวจ และพลเรือนบันทึกเทป
เพลงตับมโหรีของเก่าจ านวน 7 ตับ มีเพลงทั้งหมดประมาณ 37 เพลง เพลงตับนี้ได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้สถานที่ฝึกซ้อมและ
บันทึกเสียงที่สถานีวิทยุ อส. ในพระราชวังสถานจิตรลดา ทรงมีพระราชด าริให้เป็นเพลงตัวอย่าง 
ประเภทเพลงตับมโหรีซึ่งมีเพลงเก่าอยู่ เมื่อทูลกระหม่อมบริพัตรครบ 100 ปี วันประสูติ กรมศิลปากร 
และพระธิดาของพระองค์จึงได้จัดงานเทิดพระเกียรติที่โรงละครแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
และวันเกิดครบ 100 ปี ของครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล ในงานนี้นับเป็นวาระแรกที่วงโยธวาฑิตกอง
ทัพบก กองทัพเรือ กรมต ารวจ และกรมศิลปากร ได้ร่วมกับบรรเลงตับพรหมมาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนถึง
ระบ าหน้าช้าง (สร้อยสน) มีผู้แสดงจากกรมศิลปากร แสดงโดยใช้วงโยธวา ฑิตบรรเลง ตั้งแต่จนจบ
รวมแล้วประมาณ 150 คน วงพาทยโกศลได้ไปบรรเลงของทูลกระหม่อมและเพลงของครูจางวางทั่ว
ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงไพฑูรย์ น าวงพาทยโกศล และวงพาทย
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รัตน์ของครูสังเวียน เกิดผล (ปัจจุบันครูส าราญ เกิดผล เป็นหัวหน้าวงพาทยรัตน์ และเป็นครูสอน
ดนตรีไทย ในศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ดนตรีไทยในพระบรมราชูถัมภ์  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) บันทึกเทปรวม 14 เพลงโดยมี จ.ส.อ.พังพอน แตง
สืบพันธุ์ เป็นผู้อ่านโน้ตเป็นทางดนตรีไทยบันทึกเทปที่ศาลาดุสิตตาลัยในพระราชวังสวนจิตรลดาเก็บ
ไว้ที่ห้องดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตร หอสมุดแห่งชาติ เพ่ือให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้
ทางด้านดนตรีต่อไป 

เมื่อครั้งที่คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้ควบคุมดูแลพาทยโกศล ช่วงนี้ ยังคงได้รับงานอยู่
อย่างสม่ าเสมอ โดยมี ร.ต.อุทัย พาทยโกศล เป็นหัวหน้าวง ได้รับงานบรรเลงดนตรีไทยเป็นอาชีพเลี้ยง
ตนเอง ตลอดจนครอบครัวพร้อมทั้งช่วยราชการในด้านการบรรเลงดนตรีไทยทั้งทางภาครัฐบาล และ 
เอกชนที่ได้บรรเลงเป็นประจ าคืองานสัปดาห์พระพุทธศาสนา ซึ่งจัดที่ท้องสนามหลวงทุกปีใน
ระยะเวลาที่จัดจะควบเกี่ยวกับวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา งานที่ได้รับเกียรติ
ส าหรับวงดนตรีชิ้นหนึ่ง คืองาน 100 ปี เพลงเขมรไทยโยค โดยบรรเลงเพลงเขมรไทยโยคทางดั้งเดิม 
ที่ใช้อยู่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลง การปกครองงานที่เป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลและวงดนตรีไทย 
ครั้งล่าสุดคือ คณะกรรมการการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง ได้ให้วงพาทยโกศลจัดปี่พาทย์นางหงส์ ไปร่วมบรรเลงตั้งแต่เริ่ม
งานจนกระท่ังเสร็จนับเป็นวงดนตรีไทยเอกชน วงเดียวที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนที่ไปร่วมงานในครั้ง
นั้นนับตั้งแต่วงดนตรีไทยบ้านหลังวัดกัลยาณมิตรวงดนตรีไทยวังบางขุนพรหม วงดนตรีไทยพาทย
โกศล ซึ่งเป็นวงดนตรีเดียวกันแต่ได้เปลี่ยนชื่อวงไปตามยุคสมัยจากวงชาวบ้านที่รับงานบรรเลงดนตรี
เป็นอาชีพหลักเลี้ยงตนเอง เปลี่ยนเป็นวงดนตรีไทยสังกัดวังสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยใช้ชื่อ
วงว่า “วงวังบางขุนพรหม” และเปลี่ยนมาเป็นวงดนตรีไทยชาวบ้านในนาม“วงพาทยโกศล” รับจ้าง
บรรเลงในงานต่าง ๆ ทั้งงานมงคล และ งานอวมงคล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี
พ.ศ.2475 ถ้าจะนับเวลาก็เป็นเวลาถึงชั่วอายุคนแล้ว แต่ละชั่วอายุคนล้วนแล้ว แต่ได้รับพระ
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด มิได้จากสถาบันสูงสุด คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ อุปถัมภ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูทับเข้าไปถวายการ
สอนซอสามสายให้แก่เจ้าฟ้าหลายพระองค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ท่านครูจางวางทั่ว ได้ถวายตัวเป็นลูก
ศิษย์ ถวายค าปรึกษาและได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ค าปรึกษาในการประพันธ์ เพลงจากสมเด็จเจ้า
ฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงให้เป็นครูในวังบางขุนพรหม เป็นหัวหน้าวงวัง
บางขุนพรหมที่มีนักดนตรีจากบ้านวัดกัลยาณมิตรเข้าร่วมบรรเลงโดยใช้ชื่อว่า “วงวังบางขุนพรหม” 
และ พระราชทานนามสกุลให้ว่า“พาทยโกศล” ในสมัยครูเทวาประสิทธิ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ถวายการสอนซอสามสายให้แก่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา และได้น าวงพาทย
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โกศล (รุ่นเล็ก) เข้าบรรเลงในวังสวนผักกาด วังในกรมพระนครสวรรค์ศักดิ์พินิต พระโอรสในสมเด็จ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯบรรเลงในนามของวงวังสวนผักกาดในสถานที่ต่าง ๆ แล้วแต่จะทรงรับสั่งเมื่อ
สิ้นกรมพระ -นครสวรรค์ศักดิ์พินิตแล้ว ได้กลับมาเป็นวงชาวบ้านอีกครั้งในสมัยคุณหญิงไพฑูรย์ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายการสอนซอด้วงและขับร้องให้แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และถวายการสอนซออู้ให้แก่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ในสมัยปัจจุบันวงพาทย
โกศล ยังคงรับงานบรรเลงดนตรีเลี้ยงชีพ โดยรับงานบรรเลงทั้งงานมงคลและงานอวมงคลโดยมี ร.ต.
อุทัย พาทยโกศล เป็นหัวหน้าวงรับผิดชอบสืบสานดนตรีไทยวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปรับราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครูดนตรี สอน
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดมา (หนังสือพระราชทานศพ ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล , 
2550, อ้างถึงใน สุรพล สุวรรณ, 2554) 
 
4.    หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management) 

การเป็นแบบปฏิบัติที่ดี (Best practice ) ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ การบริหารจัดการที่ดี  
ท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการจัดการตามหลักบริหารถือเป็นแนวคิด
ส าคัญในการบริหารองค์กร ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดการจัดการตามหลักการบริหาร
มาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

4.1 การจัดการตามหลักการบริหาร (Administrative management)  
      แนวคิดด้านการจัดการตามหลักก ารบริหารนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศทางยุโรป 

โดยเน้นลักษณะการบริหารจัดการงานในองค์การเป็นหลัก ซ่ึงมีผู้สนใจแนวคิดนี้เป็นจ านวนมาก
โดยเฉพาะกับองค์การขนาดใหญ่หรือระบบราชการ อย่างไรก็ตามแนวคิดการจัดการตามหลักการ
บริหารได้น าไปใช้อย่างกว้างขวางในระยะเวลาต่อมา ดังเช่นนักทฤษฎีต่างๆดังนี้ (Certo, Samuel C., 
2000) 

       เฮนริ ฟาโยล (Henri Fayol, 1841-1925) ฟาโยลเป็นบิดา ด้านการจัดการตามหลักการ
บริหาร เขาเป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน 14 
ประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ Fayol (Fayol’s principles of effective 
management) ดังนี้ (Certo, Samuel C.,2000) การแบ่งงานกันท า (Division of work) อ านาจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) การ
มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) การมีเป้าหมายเดียวกัน (unity of direction)  
ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination of individual 
to the general interest ) ค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration and 
methods) การรวมอ านาจ (Centralization) สายการบังคับบัญชา (Scalar chain) ค าสั่ง (Order)  
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หลักความเสมอภาค (Equity) ความมั่นคงในงาน (Stability of tenure) ความคิดริเริ่ม (Initiative)  
และ ความสามัคคี (Esprit de corps)  

4.1.1  แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการบริหาร POSDCoRB  
        กูลิค และ เออร์วิกค์ (Gulick and Urwick, 1937) ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการ

บริหารต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration ) โดยเสนอแนวคิด
กระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีชื่อว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร 7 
ประการ คือ 
       1.  Planning  การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อน
ลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.  Organizing  การจัดองค์การ เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดย
อาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 
      3.  Staffing   การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็น เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
จัด แบ่งหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
       4.  Directing   การอ านวยการ เป็นภาระกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น 
ภาวะผู้น า (Leadership)  มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการ
ตัดสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น 
       5.  Coordinating  การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของ
กระบวนการท างานมีความต่อเนื่องกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 
      6.  Reporting  การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร 
(Communication)  ในองค์การอยู่ด้วย 
       7.  Budgeting  การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการ
ควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง 
 
ข้อดีข้อเสียของ POSDCoRB 

ข้อดี 
1. องค์กรมีโอการประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว 
2. สมาชิกองค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และ แบ่งสายงานชัดเจน ไม่สับสน 
3. ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกันมาร่วมกันท างาน 
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4. ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ถูกที่ถูกงาน 
5. การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก 
6. จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม 
ข้อเสีย 
1. เมื่อมีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน บางหน่วยงานอาจเลี่ยงปฎิบัติงานจนกว่าผู้บริการจะ 

สั่งการลงมาโดยตรง 
2. อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดที่อยู่นอกเหนือหน่วยงานตนเอง อาจต้องรอจนกว่า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบมาเป็นเมื่อการด าเนินงานให้ 
3. ทุกคนล้วนอยากอยู่ในหน่วยงานบริหารหลัก ท างานใกล้ชิดผู้บริหาร อาจเกิดความ 

ขัดแย้ง 
4.1.2  แนวคิดการบริหารจัดการ POLC 
       การบริหารจัดการ  4  ด้าน  หรือ POLC  (Bartol & Martin, 1991)  อันประกอบด้วย  

ด้านการวางแผน  (Planning)  ด้านการจัดองค์การ  (Organizing)  ด้านการน า  (Leading)  และ
ด้านการควบคุม  (Controlling)  ว่ามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชุมชนมากน้อยเพียงใด 
      4.1.2.1  หน้าที่ทางการบริหาร 
                   ปัจจุบันแนวทางพ้ืนฐานที่ผู้บริหารในแต่ละองค์การต้องปฏิบัติ  คือ  การ
วางแผน  การจัดองค์การ การชี้น าและการควบคุม ซึ่งการวางแผน (Planning) จะเกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดเป้าหมายขององค์กร  การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้  รวมทั้งการพยายามพัฒนาแผนงานต่าง ๆ เป็นล าดับขั้น (Hierarchy of 
plans)  เพ่ือให้สามารถบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  ในขณะที่การจัดองค์การ  
(Organizing)  จะเป็นเรื่องของผู้บริหารที่ต้องรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างขององค์การ  นั่น
คือ  การก าหนดว่างานอะไรบ้างที่ต้องกระท า ใครเป็นผู้ปฏิบัติ  จะรวมงานเป็นกลุ่มงานเดียวกันได้
หรือไม่ ใครควรขึ้นต่อใคร รายงานต่อใคร  ตลอดจนการก าหนดระดับของการตัดสินใจ  เป็นต้น  ส่วน
การน า (Leading)  เป็นภารกิจทางด้านการจัดการอีกประการหนึ่งในการประสานงานและอ านวยการ
ให้กับสมาชิกในองค์การ  โดยการชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจ  ตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้ใต้บั งคับบัญชา
แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ การดูแลสั่งการในกิจกรรมของผู้อ่ืน การเลือกช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
ให้ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการพยายามแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในองค์การที่มักเรียกกันว่า  
“การบริหารความขัดแย้ง  (Conflict Management)”  และหน้าที่การบริหารในส่วนสุดท้าย คือ 
การควบคุม (Controlling) จะเริ่มด าเนินการปฏิบัติต่อเมื่อเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การถูกก าหนดขึ้น
ก่อนแล้ว  ในขณะที่การท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้  ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการประกันความผิดพลาดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  ผู้บริหารต้องคอยสอดส่อง  ดูแลใส่ใจกับการ
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ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันสามารถที่จะเปรียบเทียบกับผลการ
ปฏิบัติงานในอดีต  หากพบว่ามีข้อน่าสงสัยเกิดขึ้น  ยังสามารถกลับตัวไปเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นใหม่ได้ทัน 
ดังนั้นสรุปได้ว่าการควบคุม ก็คือ การตรวจสอบ (Monitoring) เปรียบเทียบ  (Comparing) และ
แก้ไข (Correcting)  ผลการปฏิบัติงานขององค์การให้สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้องตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  (Robbins & Coulter, 1999, pp. 11 – 12 อ้างถึงใน ตุลา มหาพสุธานนท์, 
2547, หน้า 46)  องค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารจัดการทั้ง  4  ประการดังกล่าวต่างก็มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสามารถน ามาแสดงได้ดังภาพที่ 2.7 (Bartol & Martin, 1991) 
 
 
                                               การวางแผน 
                    (Planning) 
 
        การควบคุม           การจัดองค์การ  
       (Controlling)           (Organizing) 
 
                                              การน า 
                                 (Leading) 
 

 
ภาพที่  2.7  องค์ประกอบของการบริหารจัดการ   
ที่มา: (Bartol & Martin, 1991) 

1. การวางแผน  (Planning) การวางแผนเป็นเรื่องของการก าหนดความต้องการ  วิธีการ 
ด าเนินการและความหมาย  ผลการด าเนินการในอนาคต  โดยใช้หลักวิชาการ  เหตุผล  มีข้อมูล
ตัวเลขประกอบ  มีการเสนอปัญหาเพ่ือขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้  ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้
ได้ว่าจะท าอะไร  ที่ไหน  เมื่อใด  กับใครท าอย่างไรและท าเพ่ืออะไรได้อย่างชัดเจน  ซึ่งน าไปสู่แนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและได้ผล 

2. การจัดองค์การ  (Organizing) องค์กรเป็นที่รวมของคนและงานต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร 
ขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ  จึงจ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การท างาน  และ
มอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด  จึงเห็นว่าการจัดองค์การมีความจ าเป็น  
และก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน  คือ  ประโยชน์ต่อองค์การ  ประโยชน์ต่อผู้บริหาร  และประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
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3. การน า  (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้  หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก  การน าหรือการสั่ง
การจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป  อาทิ  ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  การจูงใจ
การติดต่อสื่อสารในองค์กร  และการท างานเป็นทีม  เป็นต้น 

4. การควบคุม  (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร  ถือว่าเป็นกระบวนการ 
ตรวจสอบ  หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน  เพ่ือรักษาให้
องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร  ในเวลาที่ก าหนด
ไว้  องค์กรหรือธุรกิจที่ประสบความล้มเหลว  อาจเกิดจากการขาดการควบคุม  หรือมีการควบคุมที่ไร้
ประสิทธิภาพและหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรื่องของการควบคุม  ละเลยเพิกเฉย  หรือในทาง
กลับกันคือมีการควบคุมมาก  จนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง  การควบคุมจึงเป็นหน้าที่หลัก
ทางการบริหารที่มีความส าคัญ  ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทางการบริหาร 
 
กระบวนการบริหาร  (Process) 
 
  สิ่งท่ีน าเข้า(input)            ควบคุม    วางแผน                     ผลลัพธ์ (Out put) 
  - ทรัพยากรมนุษย์              C       P           - ประสิทธิภาพ 
  - เงิน                     - ประสิทธิผล 
  - ทรัพยากร                         - คุณภาพ  
   กายภาพ (วัตถุดิบ            สั่งการ             จัดองค์กร                      - ความพอใจ            
   เครื่องจักรวิธีการ                      D                          O 

 
                    
  ภาพที่  2.8  แสดงกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกันของการบริการจัดการ 
                  (management) 
 
 กระบวนการบริหาร  (PROCESS)  คือ  หน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้องกระท า
ในปัจจุบันมีหน้าที่  4  ประการ  ได้แก่  POLC 
 การวางแผน  (Planning: P)  เป็นหน้าที่แรกของการจัดการ  โดยการก าหนดวัตถุประสงค์
ขององค์การและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  การวางแผนจะต้องอาศัยประสบการณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนมีความส าคัญ เพราะท าให้ลด
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ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดการประหยัดท าให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ใน
องค์การ การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้ บริหาร
ระดับกลาง  หรือผู้บริหารระดับต้น  แผนที่ดีจะต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้  มีความยืดหยุ่น  สามารถ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนนั้น 
 การจัดองค์การ (Organizing: O)  คือ การก าหนดโครงสร้างขององค์การ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  โครงสร้างขององค์การ ปกติจะ
แสดงในรูปของแผนภูมิขององค์การการก าหนด โครงสร้างขององค์การจะต้องสอดคล้องกับลักษณะ
ของกิจการดังนั้นโครงสร้างของแต่ละองค์การจึงอาจไม่เหมือนกัน  ในโครงสร้างขององค์การ จะต้อง
ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ สายบังคับบัญชา ท าให้สมาชิกในองค์การได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงการติดต่อประสานงานระหว่างแผนงานต่าง ๆ ใน
องค์การหลักการในการจัดโครงสร้างองค์การ พิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์การ แบ่งงานกันท า โดย
อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแยกสายการปฏิบัติงานจากสายงานที่ปรึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบจากระดับบนไปยังระดับล่าง ก าหนดจ านวนคนใต้บังคับบัญชาในอัตราที่
เหมาะสม โครงสร้างองค์การควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่
แปรเปลี่ยนตลอดเวลา พิจารณาการท างานที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องของเวลา 
 การชี้น า (Leading: L)  คือ การสั่งการและการจูงใจให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ  
โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 การควบคุม (Controlling: C)  คือ การพยายามท าให้ผลของการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้  ระบบการควบคุมประกอบด้วย 
  (1)  การก าหนดมาตรฐานของผลงานในด้านปริมาณ คุณภาพ การใช้ต้นทุน หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป ระยะเวลาที่ใช้ 
  (2)  การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานและการวัดผล  โดยการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของคนงาน  และน าข้อมูลที่ได้รับประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการประเมินผลควรท าทั้งแบบไม่
เป็นทางการและแบบเป็นทางการ   

4.1.2.2 ทักษะทางด้านการจัดการของผู้บริหารที่ดี 
1. ทักษะของการมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการบริหารจัดการต่างๆ 

(Knowledge in Management) ด้านการจัดการทุกด้าน ทักษะในการบริหารทรัพยากร ทุน วัตถุดิบ 
สินค้า รวมถึงเทคนิคการแก้ไขปัญหาและชั้นเชิงด้านกลยุทธ์ 

2. ทักษะทางด้านการคิดเชิงระบบ (Conceptual Thinking) ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ 
เชิงวิพากษ์ และเชิงสังเคราะห์ (Analytical Critical and Synthetic Thinking) คือการขยายมุมมอง
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ให้กว้าง เข้าใจแก่นแท้ของปัญหาหรืออุปสรรคแล้วค้นหาวิธีแก้อย่างเป็นระบบและให้ตรงจุดของ
ปัญหาเพราะไม่แล้วการแก้ปัญหาจะไม่เป็นผลพร้อมทั้งสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

3. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน Social หรือ Human Skills โดยทั่วไปผู้บริหาร
มักจะมีพ้ืนฐานด้านการบริหารคนหมู่มากอยู่แล้วแต่เรื่องของบุคคลนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยลึกลงไป
เพราะในคนแต่ละคนมีความช านาญ ความสามารถ ความรู้ ทัศนะคติที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อต้อง
ท างานร่วมกันก็หลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ นี้คือเหตุผลที่ท าให้ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
เป็นทักษะที่ผู้บริหารต้องแตกฉานรวมทั้งทักษะของภาวะผู้น า (Leadership Skills) และความรู้
ทางด้านจิตวิทยา (Knowledge of Psychology) เป็นส่วนหนึ่งของ Human Skills นอกจากจะต้อง
มีความเข้าใจตนเองเป็นอย่างดีแล้ว การมีความรอบรู้และเข้าใจอย่า งดีในบริบทของ Social 
Awareness และ Relationship Management การให้เกียรติกับคนท างานทุกระดับ การเอาใจใส่ใน
ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน การเน้นการท างานเป็นทีม และการสร้างความยุติธรรมและเสมอภาคใน
องค์กร ก็เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างมากเช่นกัน 

4. Executive Skills หรือทักษะในการจัดการงานให้ส าเร็จ จริงๆ แล้วทักษะทางด้านนี้
มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 2 ส่วนที่ส าคัญ คือ 

ส่วนที่ 1 คือส่วนของตัวบุคคลเช่น ความมุ่งม่ันที่จะท าให้ส าเร็จ (Determination) 
การมองโลกในแง่บวก (Positive Thinking) การมีความชอบและสนใจในงานที่ท าอย่างจริงจัง 
(Passion), และความทุ่มเทเอาใจใส่ในทุกกระบวนการท างาน (Devotion)  

ส่วนที่ 2 คือ การมุ่งไปสู่จุดส าคัญของการปฏิบัติงานที่จะท าให้เกิดผลคือ การสร้าง 
สมดุลระหว่างความพึงพอใจของคนท างานกับผลของงาน การมุ่งไปที่การสร้างและปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กรที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการท างาน  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การคัดเลือก พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีคุณธรรมและคุณภาพ การประชุมที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลและสุดท้ายการมี
ระบบการให้การยอมรับ การตอบแทนและการจูงใจที่ดี (ดร.มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ บทความ SME 
กับการบริหารงาน www.moodythai.com ค้นเมื่อ 14 มกราคม 2561) 
 
5.   การสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย 

5.1  วัฒนธรรมกับดนตรีไทย 
      วัฒนธรรมบ่งบอกแหล่งก าเนิดจากความสัมพันธ์กับการผลิตที่อิงอยู่กับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ต่อมาได้ขยายนิยามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสังคม ซึ่ง
ความสัมพันธ์ประการหลังนี้มีบทบาทโดดเด่นมาจนถึงปัจจุบัน จนท าให้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับการผลิตที่อิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพของคนในสังคมมี
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มของสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณานิยามของกระทรวง
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วัฒนธรรม พบว่าได้นิยามความหมายไว้ครอบคลุมคือ “วิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์และสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ” ซึ่งหากเสริมความหมายที่บ่งบอก
ถึงคุณค่าในเชิงความดี ความงาม การนิยามความหมายจะครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  “มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ 
สิ่งประดิษฐ์ และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณี
ปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม
ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นมาอย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเนื่องก่อให้เกิด
ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ศิลปะการแสดง 
หมายถึง การแสดงดนตรี ร า-เต้น และละครที่แสดงเป็นเรื่องราว ทั้งที่เป็นการแสดงตามขนบแบบ
แผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลงหรือ แสดงร่วมสมัยการแสดงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้า
ผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความงาม ความบันเทิงและเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ น าสู่
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งดนตรี ถือเป็นประเภทของศิลปะการแสดงหมายถึง เสียงที่เกิด
จากเครื่องดนตรีและการขับร้องที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง ท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์
ต่างๆ โดยมีบทบาทหน้าที่เพ่ือบรรเลง ขับกล่อม ให้ความบันเทิง ประกอบพิธีกรรมและประกอบการ
แสดง ดนตรี แบ่งออกเป็นดนตรีในการแสดงและดนตรีในพิธีกรรม 

        ดนตรีไทย เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีโครงสร้างและระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง 
เช่น เครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง คีตกวี บทบาทและโอกาสในการบรรเลง วิธีปฏิบัติเครื่องดนตรี 
(นภดล ทิพยรัตน์, 2544, อ้างถึงใน ปพิชญา เสียงประเสริฐ , 2558) ซึ่งแบบแผนต่างๆ เหล่านี้ถือว่า
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาติ ไทยได้เป็นอย่างดี ใน
อดีต ไม่ว่าจะเป็นวิชาการแขนงใดของไทย ล้วนแต่อยู่ในลักษณะการสืบทอดวิชาการโดย ระบบมุข
ปาฐะทั้งสิ้น การสืบทอดความรู้ทางดนตรีไทย ถือว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในวัฒนธรรมของชาติไทย 
ใช้วิธีการสืบทอดการสอนผ่านการบอกเล่าด้วยปากของครู ที่เรียกว่า มุขปาฐะ มากกว่าการเขียนหรือ
จดบันทึก โดยใช้การถ่ายทอดจากครูโดยตรง ด้วยวิธีการเลียนแบบจากความทรงจ า (อานันท์ นาคคง, 
2550 อ้างถึงใน ปพิชญา เสียงประเสริฐ , 2558) ในด้านแหล่งการเรียนรู้อยู่ที่ตัวครูเป็นส าคัญ ซึ่งการ
สอน ดนตรีไทย อาจแบ่งได้เป็นการสอนโดยตรง ได้แก่ การต่อเพลงให้โดยตรง โดยครูจะเรียกมาต่อ
ทั้งวง แต่ละคน ต้องประจ าเครื่องดนตรีของตนเอง เมือ่ได้ต่อเพลงแล้วก็ซ้อมให้แม่นย าโดยครูเป็นผู้รับ
หน้าที่โดยตรง และ การสอนโดยอ้อม เป็นการสอนในสถานการณ์จริง เวลาไปบรรเลงตาม
สถานการณ์นั้นๆ ทาให้ลูกศิษย์ทราบว่าเพลงนั้นใช้เล่นในพิธีใด เรียนรู้จากการอบรมสั่งสอนของผู้ใหญ่
และเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งท าให้ศิษย์รับการถ่ายทอดอย่างไม่รู้ตัว (พระยาอนุมานราช
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ธน, 2515 อ้างถึงใน ปพิชญา เสียงประเสริฐ , 2558)  ในปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
มาก เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ความเจริญทางด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม ท าให้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ สามารถส่งผ่านถึงกันได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมและปัญหาทาง
สังคม เหตุการณ์บ้านเมือง แฟชั่นการแต่งกาย สิ่งบันเทิง ตลอดจนแนวคิดและ การกระท าต่างๆ 
สามารถถ่ายทอดมายังประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้รับวัฒนธรรมตะวันตก ที่หลั่งไหล
เข้ามา ผนวกกับความเจริญทางวัตถุ ท าเยาวชนและผู้ใหญ่มีค่านิยมทางวัตถุมากกว่าจิตใจ ซึ่งส่งผล
กระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ท าให้ศิลปวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งดนตรีไทยที่
ท าหน้าที่ขับกล่อมผู้คนและหล่อหลอมสังคมก็ถูกทอดทิ้งด้วย (ปัญญา รุ่งเรือง, 2545,อ้างถึงใน 
ปพิชญา เสียงประเสริฐ , 2558)  

เมื่อสังคมไทยได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ดนตรีไทยได้รับเอาแบบแผนในเชิงการ
บันทึก งานวิชาการอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมมากขึ้น (บุญช่วย โสวัตร, 2539) ท าให้การศึกษา
ดนตรีไทยปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างชัดเจน การศึกษาดนตรีไทยปัจจุบันเข้ามาอยู่ใน
สถานศึกษา มีการตั้งเป็นหลักสูตรเป็นขั้น ๆ มีการสอนแบบบรรยายในภาคทฤษฎีและการสอนโดยใช้
ความจ า สอนเฉพาะทางของ เครื่องดนตรีโดยให้ผู้เรียนตามอย่างครูในภาคปฏิบัติ การสอนดนตรีไทย
ในปัจจุบัน นอกจากจะสอนเพ่ืออาชีพและการเป็นครูดนตรีไทยแล้ว ยังค านึงถึงพัฒนาการทางดนตรี
ของผู้เรียนและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผู้เรียนด้วย โดยให้ความส าคัญกับช่วงวัยของของผู้เรียนและ
ปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด (อุทัย ศาสตรา, 
2553) การเปลี่ยนแปลงของสังคมเหล่านี้ ส่งผลให้บทบาทของครูในสังคมปัจจุบันต้องเกิดการ
ผสมผสานแนวคิดในการรักษาองค์ความรู้เดิมและปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันต่อสังคมมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องหลักการ แนวความคิด จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู รูปแบบและวิธีการถ่ายทอด เพ่ือให้
สอดคล้องกับสังคม รวมทั้งปรับเทคนิค วิธีการสอนที่มุ่งเน้นและค านึงถึงผู้เรียนมากยิ่งขึ้นด้วย เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความรักในดนตรีไทย ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาดนตรีไทยให้อยู่สืบไป 

ดนตรีมีหลากหลายประเภททั้งดนตรีสากลและดนตรีไทยและดนตรีทั้งสองประเภทนี้ ยังมี
ความส าคัญต่อบุคคลในสมัยนี้มาก เพราะดนตรีทั้งสองประเภทนี้ต่างมีความส าคัญที่แตกต่างกัน
ออกไปหรือไม่อาจมี ความส าคัญที่เท่ากันก็ได้และการที่เราฟังดนตรีก็ท าให้เรารู้สึกผ่อนคลาย เมื่อเรา
มีความเครียด หรือเมื่อเราไม่สบายใจ กังวลใจ ไม่มีสมาธิ ดนตรีก็จะช่วยท าให้เราผ่อนคลาย มีสมาธิ 
คลายความกังวลใจได้มากทีเดียว ดนตรีไทย ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่า
ของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ การพัฒนามีมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันได้มีการบันทึกไว้ตั้งแต่
สมัย สุโขทัยเป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าดนตรีในสมัยอยุธยามีการคิดค้นเครื่องดนตรีเพ่ิมเติม ประชาชน
นิยมเล่นกันอย่างกว้างขวางแม้แต่ในเขตพระราชฐาน จนต้องมีการออกกฎมณเฑียรบาลเกี่ยวกับการ
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ห้ามเล่นดนตรีไทยในเขตพระราชฐาน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการฟ้ืนฟูให้เจริญรุ่ง เรืองเป็นอย่าง
มาก พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มีบทบาทในการทะนุบ ารุงดนตรีไทยตลอดมาโดยเฉพาะใน สมัย
รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ทรงโปรดการดนตรีทุกประเภทจนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญจากชาวโลกทั้งใน
และ ต่างประเทศอย่างท่วมท้น มีผลงานทั้งทางด้านเครื่องดนตรี และบทเพลงต่างๆ 

สุรพล สุวรรณ (2559) ได้สรุปถึงความส าคัญของดนตรีไทยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 
เป็นวัฒนธรรมไทยอันล้ าค่า ดนตรีไทยเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสภาพของสังคมไทย ค่านิยม วิถี
ชีวิต ประเพณี พฤติกรรม รวมถึงจารีตประเพณี ได้ดี ผู้เขียนบทความนี้ จึงขอสรุปมรดกความงาม
ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทยได้ดังต่อไปนี้ 

(1) ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยเลียนรู้จากธรรมชาติ โดยใช้เสียง 
เป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นท านองเกิดอารมณ์ของเพลง บรรเลงให้เกิดความไพเราะตาม
จินตนาการของนักประพันธ์ และดนตรีไทยก็ได้ท าหน้าที่ขับกล่อมมานุษยชาติ ให้มีความสุ ข
สนุกสนาน 

(2) ดนตรีไทยมีความส าคัญต่อบุคคลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจ เป็นสื่อกลาง 
สร้างสรรค์กิจกรรมทางจารีตประเพณี ศาสนา ศิลปวิทยาการ และเป็นสื่อสารทางสังคมที่สามารถช่วย
ให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชาติ สร้างพลังทางสังคม วัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆ เช่น 
สถาบัน ครอบครัว วัด วัง การเมือง การปกครอง การศึกษา และการทหารเป็นต้น 

(3) ดนตรีไทยเป็นภูมิปัญญา องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ 
ทั้งรูปแบบเครื่องดนตรี การประพันธ์เพลง วิธีการบรรเลง ขั้นตอนการขับร้อง และโดยมีรูปแบบการ
น าเสนอการบรรเลงอย่างมีระเบียบแบบแผน 

(4) ดนตรีไทยได้ท าหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก การประกอบกิจกรรมตาม 
ความศรัทธา ความเชื่อและพิธีกรรม เพ่ือบรรเลงประกอบให้สอดคล้องพิธีการให้เกิดพลังความ
สมบูรณ์ 

(5) ดนตรีไทย เป็นงานศิลปะที่มีแต่ความงาม ความสุนทรีย์ เมื่อใครได้ฟัง หรือ 
บรรเลงดนตรีด้วยตนเองแล้ว จะท าให้เกิดสมาธิ ช่วยให้เป็นคนมีระเบียบวินัย รอบคอบและเป็นคน
กล้าแสดงออก 

5.2  แนวทางในการอนุรักษ์ดนตรีไทย 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด ารัส เปิดงานดนตรีไทย

อุดมศึกษาครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537 อัญเชิญส่วนหนึ่ง ดังนี้ดนตรีไทยถือว่า
เป็นศิลปะอันทรงคุณค่าแสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเด่นชัดดนตรีไทยนั้นมีประโยชน์
นานัปการ ดนตรีไม่เพียงแต่สร้างความรื่นรมย์ แต่ยังสามารถท าให้เกิดสมาธิ รวมทั้งสร้างความมี
ระเบียบวินัย และประโยชน์ประการส าคัญก็คือ การเล่นดนตรีร่วมกัน เป็นการสร้างการประสาน
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สัมพันธ์ อันน ามาซึ่งความสามัคคีของบุคคลในสังคมการปลูกฝังความรักดนตรี ควรปลูกฝังตั้งแต่
เยาว์วัย เพราะเด็กหรือเยาวชนมีความส าคัญในการที่จะเป็นผู้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ 
รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธ ารงรักษาความสงบผาสุกในชาติ หากเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้รัก
ดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยแล้ว ก็ย่อมได้รับการกล่อมเกลาจิตใจให้สงบเยือกเย็น ใฝ่สันติเป็นคนดีของ
สังคมการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนรักดนตรีไทยนั้น ทั้งผู้ให้ และผู้รับต้องมีใจตรงกัน กล่าวคือมีครูดนตรี
ผู้ทรงความรู้ความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความเอาใจใส่ฝ่ายศิษย์ก็ต้องมีความ
ตั้งใจจริงในการรับถ่ายทอดวิชาความรู้นั้น มีความอุตสาหะวิริยะและรับด้วยใจเช่นกัน จึงจะประสบ
ผลส าเร็จอันงดงาม (สุรพล สุวรรณ, 2559) 

จากพระราชด ารัส จะเห็นได้ว่า ดนตรี เป็นผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สื่อถึงอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่ง แวดล้อม ธรรมชาติ วิถีชีวิต จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ลักษณะนิสัย 
ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของผู้คนท้องถิ่นต่างๆในยุคสมัยต่างกัน ดังนั้น ดนตรีจึงเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่สามารถน าไปอ้างอิงได้ และนับได้ว่าเป็นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรได้รับการบ ารุงรักษา เพ่ือคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่อไป การที่
ดนตรีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจึงมี
ประโยชน์และช่วยพัฒนาอารมณ์ความ รู้สึกหลายประการเครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่ง
บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ และ เป็นเครื่องหมาย อย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของชาติไทย 
เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านอ่ืน ๆสมควรที่เราจะภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบ ารุง 
ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ด ารง คงอยู่สืบไป การอนุรักษ์ดนตรีไทยนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคน
ไทยทุกคนมีวิธีการดังนี้ (Bryan Hadaway, 2516, www. thenewtongangmusic.com ค้นเมื่อ 24 
มกราคม 2561) 

1. ศึกษา ค้นคว้า และการวิจัยดนตรีไทยและดนตรีท้องถิ่น ทั้งที่มีการรวบรวมไว้แล้วและยัง
ไม่ได้ศึกษา เพ่ือทราบความหมาย และความส าคัญของดนตรีไทยในฐานะที่เป็นมรดกของไทยอย่าง
ถ่องแท้ ซึ่งความรู้ดังกล่าวถือเป็นรากฐานของ การมองเห็นคุณค่า ท าให้เกิดการยอมรับ และน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม ต่อไป 

2. ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางดนตรีของชาติและของท้องถิ่น
เพ่ือสร้าง ความเข้าใจและมั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแส วัฒนธรรมอ่ืนๆ 
อย่างเหมาะสม 

3. รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความส าคัญ ของดนตรีไทยว่าเป็นเรื่องที่
ทุกคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกันใน การส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ 
และทุนทรัพย์ส าหรับจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีไทย 
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4. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีภายในประเทศและระหว่างประเท ศ โดยการใช้
ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีที่เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

5. สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟ้ืนฟู และการดูแล
รักษาดนตรีไทยในฐานะท่ีเป็นสมบัติของชาติ 

6. จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้านดนตรีไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลาง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ และช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทยเอาไว้ 

7. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อ ดนตรีไทยให้แก่กลุ่มเด็ก เยาวชนให้มองเห็นว่าดนตรีไทยไม่ใช่ดนตรี
ที่ล้าหลังหรือไม่ทันสม  ัยแต่เป็นดนตรีที่ เยาวชนไทยทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพราะเป็น
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีมาแต่ช้านาน 

8. ปรับปรุงผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีไทยดั้งเดิมกับวัฒนธรรมเพลงสมัยใหม่ เช่นน าเครื่อง
ดนตรีไทยมาประยุกต์ร่วมบรรเลงกับวงดนตรีสากล 

9.เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีไทยในสื่อต่างๆเช่น สื่อ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ทุคนมี
โอกาสได้สัมผัสหรือท าความรู้จักกับเคยเรื่องดนตรีไทยมากข้ึน 
 
6.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ปพิชญา  เสียงประเสริฐ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ทัศนมิติและกระบวนการ
ถ่ายทอดดนตรีไทยของครูชนก สาคริก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาประวัติและความเป็นตัวตน
ของครูชนก สาคริก 2) วิเคราะห์ทัศนมิติและกระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของครูชนก สาคริก โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความ การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการตีความ สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและน าเสนอเป็นความเรียงผลการวิจัย พบว่า 1) ครูชนก 
สาคริกเป็นผู้สืบทอดสายตระกูล ศิลปบรรเลงและได้รับการปลูกฝังด้านการสอนและคุณธรรมจาก
ครอบครัว ส่งผลให้ครูชนก สาคริก มีบุคลิก ความสนใจและความเป็นครูที่เป็นเอกลักษณ์ 2) ทัศนมิติ
และกระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของครูชนก สาคริก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติตน 
ได้แก่ การท างานให้เต็มที่และดีที่สุด ท าโดยไม่หวังผลและท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีกระบวนการ 
คือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เผยแพร่ดนตรี สู่สาธารณะ ผลิตสื่อออนไลน์ เผยแพร่ธรรมะและก่อตั้ง
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ ด้านการสอน แบ่งเป็น การอนุรักษ์ คือ ปลูกฝังดนตรีไทยให้กับเด็ก 
รักษาภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนและรักษาระเบียบจารีตที่เป็นมา โดยใช้กระบวนการ จัดท าการ์ตูน
ดนตรีไทย อนุรักษ์ทางเพลงของครูหลวงประดิษฐไพเราะ อนุรักษ์ระบบโน้ตตัวเลข 9 ตัวและจัดพิธี
ไหว้ครู และการพัฒนา คือ การเปลี่ยนวิธีการน าเสนอดนตรีไทยสู่สังคม เผยแพร่ผ่านสื่อและ
เทคโนโลยี โดยประยุกต์เครื่องดนตรีอ่ืนๆ มาบรรเลงเพลงไทย พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยี พัฒนาเทคนิคและวิธีสอน ประพันธ์เพลงและพัฒนาต ารา บทความและเอกสารต่างๆ ด้าน
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การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดีและเรียนรู้ดนตรีไทยอย่างมีความสุข ให้เก่ง โดย ใช้วิธีการสอนและ
สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและถ่ายทอดได้ ให้ดี โดย 
การสอดแทรกมารยาท คุณธรรม คุณค่าของดนตรีและวัฒนธรรม ให้มีความสุข โดยเน้นให้ผู้เรียนสนุก 
ผ่อนคลาย อบอุ่นและผูกพัน เน้นความรักความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกอย่างเท่า
เทียมกัน 

อังคณา แสงอนันต์ (2552) การสืบทอดดนตรีไทยสายครูอุทัย แก้วละเอียด กรณีศึกษาวง
ไทยบรรเลง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพและบทบาทของวง
ไทยบรรเลง ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของวงไทยบรรเลง ซึ่งรวมไปถึงการศึกษาบทบาทของวงไทย
บรรเลงที่มีต่อชุมชน วัด โรงเรียน และอาชีพ และนอกจากนี้ยังศึกษาการสืบทอดดนตรีไทยวงไทย
บรรเลงสายครูอุทัย แก้วละเอียด โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ครูอุทัย แก้วละเอียด ครูสมาน แก้ว
ละเอียดและบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงไทยบรรเลงจากการศึกษาการสืบทอดดนตรีไทยวงไทยบรรเลงสาย
ครูอุทัย แก้วละเอียด ในวงไทยบรรเลง พบว่าปัจจุบันวงไทยบรรเลงก่อตั้งโดยครูอุทัย แก้วละเอียด มี
นักดนตรีประจ า 21 คน โดยมีครูสมาน แก้วละเอียด เป็นผู้ควบคุมวงไทยบรรเลง ซึ่งนอกจากนี้ครูอีก
ท่านซึ่งเปน็ผู้แต่งเพลงและคอยปรับเพลงให้คือ ครูอุทัย แก้วละเอียด นักดนตรีโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
นักดนตรีอายุตั้งแต่ 16 - 77 ปี บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงในปัจจุบันพบว่า มีเพลงโหมโรงเช้า โหม
โรงเย็น เพลงตับและเพลงเรื่องต่างๆ ส าหรับเพลงที่ครูอุทัยแต่งและยังคงเป็นที่นิยมบรร เลงกัน
เรื่อยมา คือ เพลงอุศเรน บทบาทของวงไทยบรรเลงส่งผลต่อชุมชน วัด โรงเรียนและอาชีพ โดยวงไทย
บรรเลงได้มีส่วนส าคัญในการยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยของชาวอัมพวาให้ยังคงอยู่ต่อไป มีส่วนในการ
ช่วยสร้างวงดนตรีไทยให้กับชุมชน โดยการสร้างวงนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 3 และนอกจากนี้ยังคง
สร้างอาชีพซึ่งเป็นอาชีพหลักของนักดนตรีในวงไทยบรรเลงและเด็กๆ ในชุมชนที่มาต่อเพลงอีกด้วยครู
อุทัย แก้วละเอียด ได้สืบทอดทางเพลงมาจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และมีการ
ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในวงไทยบรรเลง ต่อมาได้มอบวงไทยบรรเลงให้น้องชายคือ ครูสมาน แก้ว
ละเอียด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมวงไทยบรรเลงคนปัจจุบัน ในการถ่ายทอดทางเพลง ครูอุทัย แก้วละเอียด
ถ่ายทอดทางเพลงให้กับลูกศิษย์อย่างไม่หวงวิชา มีความตั้งใจและอุทิศตนให้กับดนตรีไทยในปัจจุบันนี้
ครูอุทัย แก้วละเอียด ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมวงแล้ว แต่ท่านยังคงดูแลและปรับวงไทยบรรเลงด้วยความรัก
และการเอาใจใส่อย่างเสมอมา 

นายวิสุทธ์ ไพเราะ (2555)ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัย 
กรณีศึกษาวงโจงกระเบน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักการ
บริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัยวงโจงกระเบน ระหว่างปี 2554 -2555 ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย คือ
หัวหน้าวงโจงกระเบน นักดนตรีจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการ
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สัมภาษณ์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งการวิเคราะห์ ตามทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ผล
การศึกษาการบริหารจัดการวงดนตรีไทยร่วมสมัยวงโจงกระเบนพบว่า (1) การวางแผน พบว่า 
หัวหน้าวงมีการเตรียมแผนงานอย่างเป็นระบบ (2) การจัดองค์กร พบว่าหัวหน้าวงมีการจัดท า
โครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (3) การจัดคนเข้าท างาน พบว่า ด้านการศึกษา ด้าน
ประสบการณ์ท างานหัวหน้าวงมีส่วนส าคัญในการสรรหานักดนตรี (4) การสั่งการ พบว่า อ านาจการ
สั่งการอยู่ที่หัวหน้าวงเพียงคนเดียว (5) การประสานงาน พบว่า หัวหน้าวงเป็นผู้ติดต่อประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอก(6) การรายงาน พบว่า หัวหน้าวงใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (7) งบประมาณ พบว่า มีการบริหารงบประมาณเป็นระบบ ผลการวิจัย
เกี่ยวกับนักดนตรีพบว่า ช่วงอายุ 18-40 ปี รับราชการ นักศึกษา นักดนตรีอาชีพ ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท นักดนตรีส่วนใหญ่เห็นว่าวงมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบทั้ง 7 ด้าน 




