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บทท่ี 5 

สรุปผลวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง  การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรี
ไทยฝั่งธนบุรี โดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบ
แผนของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mix-method Research) แบบแผนการบุกเบิก (Exploratory Design)  ร่วมกับวิธีการจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดของ Asian Productivity Organization (APO)(ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547)
ได้เสนอซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน การบริหารจัดการของแหล่ง
วัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลและเสนอแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบ
ทอดต่อไป โดยมีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 
         ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ (Identifying the Knowledge) คือ การวิเคราะห์และ
ค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด และความรู้ที่จ าเป็นต่อ
องค์กรมีอะไรบ้าง ทั้งบุคคล (Key Informant) และเอกสาร (Document) ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data)  และ ทุติยภูมิ (Secondary Data) 
       ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) คือ กระบวนการรวบรวมความรู้จาก
ตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน หรือแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ (Key informant) เพ่ือ
จัดเป็นระบบเพ่ือสร้างเป็นสารสนเทศที่สะดวกต่อการใช้งาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-deep interview) การศึกษาเอกสาร(Documentary Research) การสังเกต
จากสถานที่จริง (flied and Observe) การบันทึกภาพและเสียง การถอดบทเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) เป็นการจัดเก็บความรู้ที่ดึงมาจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ในรูปแบบของงานวิจัยและผลิตสื่อวีดีทัศน์ 
          ขั้นตอนที่  4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้  และ การน าความรู้ ไปใช้ ( Sharing 
Knowledge and Implementing knowledge) โดยการน าเสนอรายงานการวิจัย การตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชา และการเผยแพร่องค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจากการ
ด าเนินการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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5.1  สรุปผลการวิจัย   

5.1.1 ผลการศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของแหล่งวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศลซึ่งผลการวิจัย พบว่า บ้านพาทยโกศล ตั้งอยู่บริเวณ บ้านเลขที่ 78 ถนน.อรุณอมรินทร์ตัดใหม่ 
แขวงวัดกัลยาณ์เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคคลส าคัญของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล ที่เป็น
ผู้ท าหน้าที่สืบทอดและสานต่อวัฒนธรรมทางดนตรีนั้นมีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบัน มีถึง 8 
รุ่น จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ทายาทรุ่นปัจจุบันสามารถสามารถ
จัดล าดับได้ดังนี้  รุ่นที่ 1-3  มิได้มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างชัดเจน รุ่นที่ 4  หลวงกัลยาณมิตตาวาส 
(ทับ) เจ้ากรมวัดกัลยาณมิตร  รุ่นที่ 5 จางวางทั่ว พาทยโกศล  รุ่นที่ 6 ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล 
และ คุณหญิงไพฑูรย์  กิติวรรณ(พาทยโกศล)  รุ่นที่ 7  ร้อยเอกอุทัย พาทยโกศล และในปัจจุบัน วง
ดนตรีบ้านพาทยโกศล อยู่ในความดูแลของทายาท รุ่นที่ 8 คุณนพวรรณ พาทยโกศล และ คุณยุทธนา  
พาทยโกศล  ซ่ึงต้นตระกูลขอบ้านพาทยโกศล เดิมทีเดียวมาจากกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไม่ได้มีบ้านอยู่ที่หลังวัดกัลยาณมิตร อยู่กันที่แพริมแม่น้ าเจ้าพระยาตอน
เหนือขึ้นไป มีบ้าน และกลุ่มเครือญาติท าอาชีพ และเป็นเจ้าภาษีปูน (ปูนแดงที่กินกับหมาก)  ส่งภาษี
ปูนให้เป็นของหลวงประจ า ต่อมาในสมัยรัชกาล 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยา
นิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต สกุลกัลยาณมิตร)เมื่อครั้งยังเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ ากรมพระสุรัสวดีกลาง
ได้ซื้อที่ดินในบริเวณใกล้กับต าบลกุฎีจีนฝั่งธนบุรี แล้วสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 ปีแรกในสมัยรัชกาล
ที่ 3 ท่านเจ้าอาวาสจะมีนามใดไม่สามารถค้นได้มีความสนิทสนมกับครอบครัวพาทยโกศลมากจึงได้
ชักชวน หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล)ให้มาสร้างบ้านอยู่ในเขตที่ดินหลังวัดย้ายมาด้วยกัน
ครั้งนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ มีญาติพ่ีน้องในสายสกุลชูสัตย์ ย้ายมาอยู่พร้อมกันด้วย ซึ่งหลวงกัลยาณมิต
ตาวาส (ทับ พาทยโกศล)ในช่วงวัยหนุ่มมีอาชีพดูแลเรื่องภาษีปูนและเป็นผู้ช่วยดูแลวัด  ต่อมา
เจ้าพระยาบดินทร์ดาชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชักจูงให้ท างานผูกภาษีซึงไม้สัก ท าอยู่ได้ 2-3 ปี ก็ต้องเลิก
เพราะ ไม่สันทัดในการเป็นพ่อค้า จึงหันมาท าแต่เรื่องดนตรีและดูแล วัดกัลยาณมิตรต่อมา จนได้เป็น
ที่หลวงกัลยาณมิตตาวาส ในสมัยรัชกาลที่ 5  จนถึงสมัยของคุณครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และนาย 
เทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล (พ่ีชาย) และคุณหญิงไพฑูรย์ กิติวรรณ (น้องสาว) วงดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศลยังเป็นวงดนตรีที่อยู่ในสังกัดวังบางขุนพรหม เล่นดนตรีตามงานส าคัญต่างๆในนามของวังฯ แต่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวงดนตรีบ้านพาทยโกศลได้ด าเนินวิถีของวงเป็นวงดนตรีไทยที่รับ
งานทั่วไปจนถึงปัจจุบันแต่บ้านพาทยโกศลก็ยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงษ์ 
มาโดยตลอดวงดนตรีบ้านพาทยโกศลยังเป็นวงดนตรีที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีส าคัญ
ของชาติ ซึ่งงานที่เป็นเกียรติประวัติของวงตระกูลและวงดนตรีไทย ได้แก่คณะกรรมการจัดงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จ
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พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ งานพระราชทางเพลงศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี และพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศท้อง
สนามหลวง ได้ให้วงพาทยโกศลจัดปี่พาทย์นางหงส์ ไปร่วมบรรเลงตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งเสร็จ
นับเป็นวงดนตรีไทยเอกชนวงเดียว ที่เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนที่ไปร่วมงานในครั้งนั้น นับตั้งแต่วง
ดนตรีไทยบ้านหลังวัดกัลยาณมิตร วงดนตรีไทยวังบางขุนพรหม วงดนตรีไทยพาทยโกศล ซึ่งเป็นวง
ดนตรีเดียวกันแต่ได้เปลี่ยนชื่อวงไปตามยุคสมัยจากวงชาวบ้านที่รับงานบรรเลงดนตรีเป็นอาชีพหลัก
เลี้ยงตนเอง เปลี่ยนเป็นวงดนตรีไทยสังกัดวังสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วร  
พินิต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยใช้ชื่อวงว่า“วงวัง
บางขุนพรหม”และเปลี่ยนมาเป็นวงดนตรีไทยชาวบ้านในนาม“วงพาทยโกศล” 

5.1.2  ผลการศึกษาแนวการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่ง
ธนบุรีบ้านพาทยโกศลซึ่งผลการวิจัย พบว่า การวิจัยครั้งนี้นอกเหนือจากการศึกษาถึงประวัติและ
สภาพปัจจุบันของบ้านพาทยโกศล สาระส าคัญอีกประการหนึ่งคือการศึกษาถึงหลักการบริหารจัดการ
ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือน าไปสู่การเป็นแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)
ในด้านการอนุรักษ์และการด ารงอยู่ของวงดนตรีซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่
ต่อไป ซึ่งแนวทางการศึกษาการบริหารจัดการของวงดนตรีบ้านพาทยโกศล ตามแนวคิด POLC 
(Bartol & Martin, 1991) มี 4 ด้าน อันประกอบด้วย ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัด
องค์การ (Organizing) ด้านการน า (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) จากการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ทายาทซึ่งเป็นผู้บริหารรุ่นที่ 8 และศิษย์บ้านพาทยโกศล  จาก
การศึกษาโดยสรุปแนวทางการบริหารจัดการส่วนใหญ่เน้นความเป็นศิลป์ตามวิถีศิลปินซึ่งการ
ด าเนินการของวงเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน แต่ผลจากการบริหารจัดการนั้น
มิได้มุ่งเพ่ือสร้างผลก าไรหรือการประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจแต่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรี
ที่ทรงคุณค่าและเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลยังคงอยู่สืบไป ซึ่งจะน าเสนอ
แนวทางการด าเนินงานของวงตามหลักการบริหารจัดการได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการวางแผน (Planning) 
     ผลจากการศึกษาถึงการด ารงอยู่ถึง 9 รัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ของวงดนตรี 

พาทยโกศลในมิติของการวางแผน (Planning)นั้น พบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทายาททุกรุ่นใช้
ความเป็นศิลป์ และความรักและเจตนารมณ์ที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีไทยเป็นหลักในการ
ด าเนินงาน ดังนั้นลักษณะการวางแผนเป็นตามวิถีทางของศิลปินมากกว่าการมุ่งหวังผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการของวงซึ่งสามารถจ าแนกตามได้ดังนี้  

1.1 การวางแผนด้านก าลังคน (Man)วงดนตรีบ้านพาทยโกศลมีการวางแผนด้าน 
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ก าลังคนโดยการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยทายาทผู้สืบทอดจะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
และในแต่ละรุ่นมีการรับลูกศิษย์และลูกศิษย์จะมีการรับลูกศิษย์ของตนเองในสังกัดของวงดนตรีไทย
บ้านพาทยโกศลและถ่ายทอดทางเพลงของบ้านพาทยโกศล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในอดีตการรับลูก
ศิษย์มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนลูกหรือญาติ มีลูกศิษย์หลายคนพักอาศัยกินอยู่ในบ้านของครูเพลง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันแนวทางการวางแผนได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ซึ่งในปัจจุบัน ความนิยมในวงดนตรีลดน้อยลงการดูแลก าลังคนหรือลูกศิษย์
เป็นลักษณะของการแบ่งปันช่วยเหลือกันระหว่างลูกศิษย์รุ่นต่างกับทายาทผู้สืบทอดในการดูแลรักษา
วงการเล่นดนตรีปรับจากอาชีพหลักในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นอาชีพเสริม ดังนั้นในปัจจุบัน
ศิษย์บ้านพาทยโกศลจึงมีอยู่ในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน การฝึกคนเตรียมคนเป็นไปตาม
ลักษณะงานที่รับซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล งานอวมงคล  ส่วนงานพระราชพิธี
และงานที่ท าถวายพระบรมวงศานุวงศ์จะเป็นงานเฉพาะกิจซึ่งต่างจากอดีตที่เป็นงานพระราชพิธีและ
งานแสดงถวายพระบรมวงศานุวงศ์ที่วงอยู่ในพระอุปถัมภ์ การเตรียมคนในปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับผู้รับ
งานโดยอาจจะเป็นผู้บริหารหรือลูกศิษย์เป็นผู้รับ การฝึกซ้อมต่าง ๆ จะเป็นการนัดหมายกันด้วยวาจา
อาศัยความใกล้ชิดโดยจะมีการรวมวงเพ่ือท าการฝึกซ้อมก่อนไปท าการแสดง ส่วนการฝึกซ้อม
นอกเหนือจากเพ่ือท าการแสดงจะเป็นลักษณ์ของการนัดหมายอย่างไม่เป็นทางการในเวลาว่างจากงาน
ประจ าที่ท าอยู่ถือเป็นการพบปะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์แต่ละรุ่นและยังถึงเป็นการเตรียม
ความพร้อมของวงอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารซึ่งเป็นทายาทรุ่นปัจจุบันถึงการวางแผนก าลังคน
ของวง พบว่า ปัจจุบันผู้เล่นดนตรีเป็นลูกศิษย์เก่าในรุ่นที่หลากหลายมากกว่า 25 คน ซึ่งแต่ ละคนมี
ความรักและผูกพันและได้รับการเลี้ยงดูจากผู้บริหารวงตั้งแต่ในอดีตในปัจจุบันภายใต้การดูแลวงของ
ทายาทรุ่นปัจจุบันยังไม่มีการรับศิษย์เพ่ิมเติม ซึ่งศิษย์พาทยโกศลรุ่นล่าสุดมีอายุประมาณ 35 ปี ส่วน
การรับศิษย์รุ่นใหม่ทางผู้บริหารได้มีการวางแผนในการเปิดสอนในอนาคตอันใกล้เนื่องจากสถานที่มี
ความพร้อมกับการรองรับศิษย์รุ่นใหม่ในอนาคต   

1.2 การวางแผนด้านการเงิน (Money)วงดนตรีพาทยโกศลด าเนินกิจการของวง 
ตามวิถีแห่งศิลปินที่มุ่งสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทย ถ้าจะกล่าวถึงการวางแผนด้านการเงินนั้นคงมิ
อาจเปรียบเทียบได้กับธุรกิจเอกชนโดยทั่วไปที่มีการวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้มีก าไรสุทธิมากที่สุด
หรือให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดแต่การวางแผนด้านการเงินของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลมี
เป้าหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์มรดกทางดนตรีไทยและความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน
ในวง อดีตรายรับของวงส่วนใหญ่มาจากการได้เข้าเป็นวงดนตรีในสังกัดพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งถือเป็น
รายรับที่มีความม่ันคงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันรายรับส่วนใหญ่มาจากการรับ
งานทั่วไป มีทั้งการรับงานแสดงโดยตรงกับทายาทผู้บริหารวงดนตรี และการรับงานแสดงโดยผ่าน
ศิษย์บ้านพาทย์โกศล โดยศิษย์ที่รับงานจะมาเช่าเครื่องดนตรีไปท าการแสดง และมีบางโอกาสที่ได้รับ
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พระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีส าคัญ และรายได้บางส่วนมาจากการประกอบอาชีพ
ของผู้บริหารวงมีการแบ่งปันมาใช้ในการดูแลวง ซ่ึงรายได้เหล่านี้จะน ามาใช้ในการท านุบ ารุงเครื่อง
ดนตรีต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งานรวมถึงการอนุรักษ์แต่งานต่างๆ ที่บ้านพาทยโกศลรับนั้นมิใช่ทุกงาน
ที่จะมีรายรับ บางงานเป็นงานที่ไม่มีคา่ตอบแทนหรือเรียกว่างานช่วย เป็นงานของมิตรสหายสนิทซึ่งมี
อย่างมากมายนักดนตรีทุกคนมารวมตัวกันและบรรเลงอย่างเต็มก าลังและความสามารถ แต่อย่างไรก็
ตาม รายได้ดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุกด้าน นอกจากนี้วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศยยัง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอุปถัมภ์ในการให้ร่วมงาน
พระราชพิธีส าคัญรวมถึงการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างบ้านเครื่องฯ หลังใหม่ซึ่ง
ถึงเป็นการตอกย้ าถึงความมั่นคงและยั่งยืนของการด ารงอยู่ของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล ฉะนั้น
การวางแผนด้านการเงิน กับศิลปินจึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็นระบบแบบแผนหรือมุ่งการวางแผนเพ่ือผลก าไร
สูงสุดมีแต่ความมุ่งหวังในการสร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรีที่ดีมีคุณค่าและอนุรักษ์บ้านเครื่องพาทย
โกศลให้คงอยู่สืบไป  
  1.3 การวางแผนด้านเครื่องดนตรี (machines)เครื่องดนตรีบ้านพาทยโกศลได้รับ
การดูแลอย่างดีจากทายาททุกรุ่นซึ่งยังคงดูแลและรักษาเครื่องดนตรีให้พร้อมรับงานแสดงและมีการ
สั่งท าเครื่องดนตรีชุดใหม่บ้างในบางชิ้นตามความเหมาะสมและอายุการใช้งานโดยมีลูกศิษย์ให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ซึ่งเครื่องดนตรีที่มีอยู่นั้นพร้อมที่จะรองรับงานที่หลากหลายและหลายระดับ
ราคา ทางวงดนตรีพาทยโกศลยังมีเครื่องดนตรีมุก ที่จะถูกน ามาใช้ในงานส าคัญหรือเจ้าภาพที่มีฐานะ
ทางการเงินที่ดี ในปัจจุบันด้านการวางแผนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยของวงดนตรีไทยบ้านวงพาทย
โกศล มุ่งไปที่การดูและรักษา แต่เครื่องดนตรีที่เก่าไม่สามารถใช้งานได้ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ให้ลูก
ศิษย์ได้กราบไหว้บูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้หวนร าลึกถึงครูและความสุขที่ได้สร้างสรรค์
ผลงานทางดนตรีไทย  

2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing)    
     การบริหารจัดการด้านการจัดองค์กร ของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลจาก 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและและการสัมภาษณ์ผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน พบว่า การจัดการองค์กรมิได้
มีสายการบังคับบัญชาใดที่มีความชัดเจนและซับซ้อน ลักษณะจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้บริหารวงกับลูกศิษย์ซึ่งสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์หน้าที่ได้ดังนี้  

2.1 ผู้บริหารวง มีหน้าที่ส าคัญคือ 
(1) การดูและรักษาบ้านเครื่องให้พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมของศิษย์ที่จะใช้ในการ 

ฝึกซ้อม ไหว้ครู หรือพบปะกันในยามที่มีเวลาว่าง 
(2) การดูแลเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซ่อมแซม สร้างเครื่องดนตรี 

บางชนิดเพิ่มเติมเท่าที่จ าเป็นและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
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(3) รับงานแสดงหรือการให้เช่าเครื่องดนตรีเฉพาะในกลุ่มลูกศิษย์บ้านพาทย 
โกศล 

(4) ประสานงานจัดหาผู้บรรเลงดนตรีในงานต่างๆซึ่งจะเป็นศิษย์วงดนตรีไทย 
บ้านพาทยโกศล 

(5) อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม 
2.2 ลูกศิษย์ มีหน้าที่ส าคัญคือ 

(1) รับงานการแสดงต่างๆ และจัดหาผู้บรรเลงในกลุ่มลูกศิษย์บ้านพาทยโกศล 
(2) ฝึกซ้อมเตรียมการแสดง 
(3) ดูแลบ้านและเครื่องดนตรีตามแต่โอกาสที่เหมาะสมตามก าลังและ 

ความสามารถ 
(4) ร่วมงานส าคัญของวงดนตรีบ้านพาทยโกศลในโอกาส าคัญต่างๆ 

3. ด้านการน า (Leading)  
การบริหารจัดการด้านการน า (Leading) วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล เป็นสิ่งที่ทาง 

ผู้บริหารและทายาทในแต่ละรุ่นกระท ามาอย่างต่อเนื่องตลอด 9 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดย
ทายาทผู้รับสืบทอดในแต่ละรุ่นถือเป็นศูนย์รวมใจของศิษย์บ้านพาทยโกศลทุกคนทุกรุ่น และผู้น าที่
สร้างความเชื่อถือมั่นใจและไว้วางใจให้กับบุคคลภายนอกให้วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลร่วมงานใน
พิธีการต่างๆ จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ทายาทและศิษย์วงดนตรีไทยบ้านพาทโกศล
สามารถสกัดหลักการแนวคิดของการน าซึ่งจะน าเสนอในมิติต่างๆได้ดังนี้ 

3.1 มิติด้านประสานงานและอ านวยการให้กับสมาชิกในองค์กร (Coordinating  
and Directing) การบริหารจัดการด้านการน า(Leading)ในมิติของการประสานงานและการ
อ านวยการของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล โดยหลักนั้นเป็นส่วนของผู้น าของวงคือผู้บริหารซึ่งเป็น
ทายาทที่รับสืบทอดมาซึ่งตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ 7คือ ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และคุณหญิง
ไพฑูรย์ กิติวรรณ  เนื่องจากการดูและลูกศิษย์นั้นยังเป็นแบบครอบครัวบ้านเครื่องพาทยโกศลนอก
เหนือจากเป็นที่ฝึกซ้อมและที่พักอาศัยของครูดนตรียังเป็นที่อยู่ทีกินของศิษย์  ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงมี
ครอบครัว และอาชีพศิลปินนักตรีถือเป็นอาชีพหลักของทุกคน ดังนั้นการประสานงานและการ
อ านวยการจึงมีศูนย์กลางอยู่ที่ทายาทผู้เปรียบเสมือนพ่อแม่ของลูกศิษย์ทุกคน แต่เมื่อกาลเวลาและ
สถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปการประสานงานและการอ านวยการต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นลักษณะของการร่วมมือร่วมใจกันระหว่างทายาทและลูกศิษย์  ซึ่งต่างจากในอดีตที่ศูนย์กลาง
ของการบริหารต่างๆ จะอยู่ที่ทายาทที่เป็นครูดนตรีไทยเป็นส าคัญ และรูปแบบในการดูแลศิษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอาชีพนักดนตรีกลายเป็นอาชีพเสริมมิใช้อาชีพหลักเหมือนในอดีตลูกศิษย์ทุกคนมีงาน
ประจ าอยู่ในวงการที่หลากหลายวงการ ดังนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้การรับงานแสดงต่างๆ มี
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ช่องทางที่มากขึ้นถึงแม้งานแสดงที่ใช้วงดนตรีไทยในเขตกรุงเทพมหานครจะลดลงแต่ยังมีงานที่มาก
จากปริมณฑลและต่างจังหวัดมาทดแทน ท าให้วงดนตรีบ้านพาทยโกศลยังคงมีงานแสดงอยู่เป็นระยะ 
ซึ่งการประสานงานจึงเป็นหน้าที่ของผู้รับงานในการประสานงานผู้เล่นการเช่าเครื่องหรือยืมเครื่องจาก
บ้านเครื่องพาทยโกศล ส่วนการอ านวยการเป็นความร่วมมือของทายาทผู้บริหารวง ศิษย์ หรือผู้รับ
งานโดยมีบ้านเครื่องฯ เป็นศูนย์กลางในการฝึกซ้อมต่างๆ ก่อนท าการแสดง  

3.2 การชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจและการกระตุ้น (motivating) ในการด าเนินงาน 
ของวงดนตรีบ้านพาทยโกศลในด้านของการจูงใจและการกระตุ้นให้ลูกศิษย์ปฏิบัติตามเป้าหมายที่
ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมกันมาอย่างต่อเนื่องของทายาททุกรุ่นโดยโดยใช้ความรักและความเมตตา
ของครูดนตรีที่มีต่อศิษย์ในการดูแลที่เปรียบเสมือนครองครัวท าให้การชักจูงหรือากรกระตุ้นเกิ ดจาก
ความส านึกในบุญคุณของครูอาจารย์ดนตรีไทยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้การดูแลท าให้
การรวมตัวหรือการรวมวงเกิดข้ึนได้ไม่วางงานนั้น จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และอีกประการที่
ส าคัญคือ การที่วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลนั้นเป็นวงดนตรีไทยได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน
พระมหากษัตริย์มากอย่างยาวนาน และเป็นวงดนตรีเอกชนวงเดียวที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในงานพระ
ราชพิธีส าคัญตลอดจนได้รับการอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้
สมาชิกทุกคนของบ้านพาทยโกศลเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์บ้านพาทยโกศลและมุ่งมั่ น
ตั้งใจในการท าการแสดงทุกครั้งอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

3.3 การดูแลสั่งการ (Commanding) ส าหรับการบังคับบัญชาสั่งการของวงดนตรี 
ไทยบ้านพาทยโกศลนั้นเป็นลักษณะของการร่วมมือร่วมใจอาสาเข้าร่วมงาหรือกิจกรรมของบ้านเครื่อง
ฯซึ่งเป็นลักษณะเช่นนี้มาตั้งแต่ด าเนินการจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกคนที่เป็นสมาชิกของวงท างานในลักษณะ
ที่ช่วยเหลือกันและกัน (collaborative) หรืออาจเรียกว่า“ใช้ใจ” มิได้มีการสั่งการ เพียงแค่ทุกคน
ทราบก าหนดการก็จะมีการรวมตัวและอาสากันช่วยเหลือกันเพ่ือให้งานของวงนั้นบรรลุเสร็จสิ้นตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวอย่างเข่น การร่วมงานไหว้ครู การย้ายบ้านเครื่องหลังใหม่ และงานการแสดง
ต่างๆของวง เป็นต้น  

3.4 การติดต่อสื่อสารและการบริหารความขัดแย้ง  (Communication and  
Conflict Management)  ส าหรับการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งขอวงดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศลมีในอดีตจะมีลักษณะแบบพ่อสอนลูก กล่าวคือ ครูดนตรีซึ่งเป็นทั้งผู้สอนและผู้บริหารวงจะมีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยตนเองทั้งในการประสานงานในด้านการแสดงและการถ่ายทอดความรู้ ส่วนการ
บริหารความขัดแย้งนั้น เนื่องจากในอดีตลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านเครื่องฯ ดังนั้นเมื่อคน
หมู่มากอยู่ร่วมกันย่อมเกิดการกระทบกระทั้งกันบ้างซึ่งผู้ที่เป็นครูดนตรีจะเป็นผู้พิจารณาไกล่เกลี่ย
และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผล การตัดสินของครูซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่จะได้รับการยอมรับ แต่
ในปัจจุบันลูกศิษย์บ้านพาทยโกศลได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพหลักของตนเองกระจายกันสร้าง
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ครอบครัวตามที่ต่างๆ จะรวมตัวกันเมื่อมีงานการแสดงดังนั้นการกระทบกระทั่งจากการอยู่ร่วมกันจึง
ลดลง แต่ปัญญาอาจจะเกิดจากการแสดงรวมกันของวงซึ่งอาจมีความไม่เข้าใจกันบ้าง  ซึ่งปัญหานี้
ผู้บริหารวงหรือทายาทได้แก้ไขปัญหาโดยการให้อิสระมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ลูกศิษย์ที่รับ งาน
สามารถก าหนดผู้เล่นรวมกันได้ตามความพึงพอใจ ส่วนผู้บริหารวงเพียงแค่อ านวยความสะดวกทั้งด้าน
สถานที่และเครื่องดนตรีส าหรับทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมดังนั้นปัญหาความขัดแย้งจึงแทบ
จะไม่เกิดขึ้นอาจมีเพียงปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการแสดงซึ่งผู้แสดงก็จะมีการบอกกล่าวกันเพ่ือการ
พัฒนามากกว่าการต าหนิให้เกิดความขัดแย้ง   

4.   ด้านการควบคุม (Controlling)  
     การบริหารจัดการด้านการควบคุม (Controlling)ของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล  

ตั้งแต่ในอดตีจนถึงปัจจุบันจะเป็นการการสอดส่องดูแลของครูดนตรีกับศิษย์ ศิษย์กับศิษย์ รุ่นพ่ีกับรุ่น
น้อง ที่มีความเคารพและเชื่อถือในความรู้ความสามารถทางการดนตรีที่มีต่อกัน  (Trust) ซึ่งการ
ควบคุมในวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลนี้มีในมิติของการ การตรวจสอบ (Monitoring) เปรียบเทียบ  
(Comparing) และแก้ไข (Correcting)  ซึ่งจะน าเสนอรายละเอียดได้ดังนี้ 

4.1  การตรวจสอบ (Monitoring)ส าหรับการตรวจสอบในการควบคุมของวง 
ดนตรีบ้านพาทโกศลมิใช้การตรวจสอบเพื่อการตัดสินให้คุณหรือท าโทษ แต่เป็นการตรวจสอบเพ่ือการ
พัฒนา (Monitoring for Development) ทั้งในด้านการพัฒนาคน และด้านความพร้อมของเครื่อง
ดนตรีที่ใช้ในการแสดงซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารวง ในการด้านพัฒนาคนนี้เป็นการพัฒนาให้สมาชิกใน
วงมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามที่ตนถนัดอย่างแท้จริง อีกทั้งมีการตรวจสอบเพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของวงดนตรีให้พัฒนายิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดจากการแสดงรักษามาตรฐานการแสดงดนตรี
ไทยให้เป็นมาตรฐานตามแบบแผนของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ถึง 
9 รัชสมัย  

4.2 เปรียบเทียบ (Comparing) ส าหรับการเปรียบเทียบของวงดนตรีไทยบ้านพาทย 
โกศลนั้นเป็นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานทางการดนตรีเฉพาะของบ้านพาทยโกศล (Traditional 
Standard) มีทางเพลงเฉพาะ (Specifics) ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (Identity ) ซึ่งค าว่า
มาตรฐานทางการดนตรีของบ้านพาทยโกศลนั้น มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากครูสู่ศิษย์ จากรุ่นพ่ี รุ่น
พ่อ สู่รุ่นน้องหรือรุ่นหลาน ในอดีตมิได้มีการถ่ายทอดให้คนนอกโดยจะถ่ายทอดให้เฉพาะศิษย์บ้าน
พาทยโกศลที่ผ่านการไหว้ครูดนตรีไทยและจะเป็นการถ่ายทอดหรือเรียกว่า “การจับ” แบบบุคคลต่อ
บุคคล ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงมิใช่การเปรียบเทียบกับผู้อ่ืนแต่หมายถึงการด ารงรักษาทางเพลง
ดนตรีไทยของบ้านพาทยโกศลให้มีตรงกันสิ่งที่ครูดนตรีไทยในอดีตได้ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ผิดเพี้ยน  

4.3 แก้ไข  (Correcting)ส าหรับการแก้ไขตามแนวปฏิบัติของวงดนตรีบ้านพาทย 
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โกศลเน้นการแก้ไขพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญช านาญ การเล่นดนตรีไทยตามทางเพลงดนตรี
ไทยของบ้านพาทยโกศลซึ่งการแก้ไขนี้ จะอาศัยผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ (Expert Coaching) เป็นศิษย์ของ
วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล อยู่ในลักษณะของผู้บริหารแนะน าลูกวง (Administer Coaching)  ครู
แนะน าศิษย์ จากรุ่นพ่ี รุ่นพ่อ สู่รุ่นน้องหรือรุ่นหลาน เพ่ือนแนะน าซึ่งกันและกัน (Peer Coaching)  
จะเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและรักษามาตรฐาน
ของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลให้สืบทอดต่อไป  
 5.1.3. ผลการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย
บ้านพาทยโกศลให้ด ารงอยู่ต่อไป พบว่า ผลจากการน าองค์ความรู้ที่ได้สกัดจากผู้เชี่ยวชาญท าการ
รวบรวมในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสมการศึกษาและสะดวก
ต่อการใช้งาน โดยมีผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าคะแนน IOC เท่ากับ 1.00 ทุกประเด็น และมีผลการประเมินความเหมาะสมของ
สารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบ วีดีทัศน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60  S.D. 
= 0.39) ซึ่งมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้านเพ่ิมเติมสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญในช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน การเข้าถึงสารสนเทศในวงกว้างมากขึ้น   
 
5.2  การอภิปรายผล 
  ผลการศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของแหล่งวัฒนธรรมดนตรีไทย บ้านพาทยโกศล 
ผลการวิจัย พบว่า วงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลได้เริ่มต้นจากการเป็นวงดนตรีไทยบ้านหลังวัด
กัลยาณมิตร วงดนตรีไทยวังบางขุนพรหม วงดนตรีไทยพาทยโกศล เป็นวงดนตรีเดียวกันแต่ได้เปลี่ยน
ชื่อวงไปตามยุคสมัยจากวงชาวบ้านที่รับงานบรรเลงดนตรีเป็นอาชีพหลักเลี้ยงตนเอง เปลี่ยนเป็นวง
ดนตรีไทยสังกัดวังสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยใช้ชื่อวงว่า“วงวังบางขุนพรหม”และในกาล
ต่อมาเป็นการบรรเลงดนตรีในนามวังสวนผักกาด ของ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต จนกระทั่ง
เปลี่ยนมาเป็นวงดนตรีไทยชาวบ้านในนาม“วงพาทยโกศล” ที่ยังตั้งอยู่ฝั่งธนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากบรรพบุรุษและผู้บริหารวงในอดีตมีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในเชิง
ดนตรีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีทายาทรับช่วงสืบทอดมาถึงรุ่นที่ 8 ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบัน
ตลอดจนได้รับความไว้วางใจทั้งจากในราชส านักและประชาชนทั่วไปจึงท าให้วงดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศลด ารงอยู่ได้ถึงแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกี่ยุคกี่สมัย อีกทั้งวงดนตรียังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบรมวงศานุวงศ์ให้การอุปถัมภ์และยังได้รับเชิญไปบรรเลงในงานทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับ พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชด ารัส 
เปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537  (อ้างถึงใน สุรพล 
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สุวรรณ, 2559) ซึ่งทรงมีพระราชด ารัสไว้ดังนี้  “ดนตรีไทยถือว่าเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าแสดง
เอกลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเด่นชัดดนตรีไทยนั้นมีประโยชน์นานัปการ ดนตรีไม่เพียงแต่สร้างความ
รื่นรมย์ แต่ยังสามารถท าให้เกิดสมาธิ รวมทั้งสร้างความมีระเบียบวินัย และประโยชน์ประการส าคัญก็
คือ การเล่นดนตรีร่วมกัน เป็นการสร้างการประสานสัมพันธ์ อันน ามาซึ่งความสามัคคีของบุคคลใน
สังคมการปลูกฝังความรักดนตรี ควรปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย เพราะเด็กหรือเยาวชนมีความส าคัญในการ
ที่จะเป็นผู้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ รวมทั้งภาระรับผิดชอบในการธ ารงรักษาความสงบ
ผาสุกในชาติ หากเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้รักดนตรีโดยเฉพาะดนตรีไทยแล้ว ก็ย่อมได้รับการกล่อม
เกลาจิตใจให้สงบเยือกเย็น ใฝ่สันติเป็นคนดีของสังคมการที่จะปลูกฝังให้เยาวชนรักดนตรีไทยนั้น ทั้ง
ผู้ให้ และผู้รับต้องมีใจตรงกัน กล่าวคือ มีครูดนตรีผู้ทรงความรู้ความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่
ศิษย์ด้วยความเอาใจใส่ฝ่ายศิษย์ก็ต้องมีความตั้งใจจริงในการรับถ่ายทอดวิชาความรู้นั้น มีความ
อุตสาหะวิริยะและรับด้วยใจเช่นกัน จึงจะประสบผลส าเร็จอันงดงาม”  
  ผลการศึกษาแนวการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรี
บ้านพาทยโกศล ผลการวิจัย พบว่าแนวทางการบริหารจัดการส่วนใหญ่เน้นความเป็นศิลป์ตามวิถี
ศิลปินซึ่งการด าเนินการของวงเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการน า (Leading) และด้านการควบคุม
(Controlling) ผลจากการบริหารจัดการนั้น มิได้มุ่งเพ่ือสร้างผลก าไรหรือการประสบความส าเร็จใน
เชิงธุรกิจ แต่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรีที่ทรงคุณค่าและเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้วงดนตรี
ไทยบ้านพาทยโกศลยังคงอยู่สืบไป ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากผู้บริหารทายาทในแต่ละรุ่นล้วนเป็นศิลปิน
โดยแท้จริง มิได้มีแนวคิดหรือมองการด าเนินงานของวงเป็นการท าธุรกิจซึ่งจาผลจาการสัมภาษณ์
ผู้บริหารวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลจึงมิได้มีการกล่าวถึงผลก าไร หรือความส าเร็จทางธุรกิจมีแต่การ
กล่าวถึงผลงานและความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางการดนตรีความสัมพันธ์และไมตรีจิตที่ดี
ระหว่างครูและศิษย์ และงานการแสดงทั้งงานที่ได้รับความไว้วางใจจากทางราชส านัก และงานการ
แสดงที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสุทธ์ ไพเราะ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการดนตรีไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาวงโจงกระเบน ผลการศึกษาการบริหารจัดการวงดนตรีไทยร่วม
สมัยวงโจงกระเบนพบว่า (1) การวางแผน พบว่า หัวหน้าวงมีการเตรียมแผนงานอย่างเป็นระบบ (2) 
การจัดองค์กร พบว่าหัวหน้าวงมีการจัดท าโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (3) การจัดคน
เข้าท างาน พบว่า ด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ท างานหัวหน้าวงมีส่วนส าคัญในการสรรหานัก
ดนตรี (4) การสั่งการ พบว่า อ านาจการสั่งการอยู่ที่หัวหน้าวงเพียงคนเดียว (5) การประสานงาน 
พบว่า หัวหน้าวงเป็นผู้ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก (6) การรายงาน พบว่า หัวหน้าวงใช้
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (7) งบประมาณ พบว่า มีการบริหาร
งบประมาณเป็นระบบ และสอดคล้องกับ อังคณา แสงอนันต์ (2552) ที่ได้ท าการศึกษาการสืบทอด
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ดนตรีไทยสายครูอุทัย แก้วละเอียด กรณีศึกษาวงไทยบรรเลง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปัจจุบันวงไทยบรรเลงก่อตั้งโดยครูอุทัย แก้วละเอียด มีนักดนตรีประจ า 21 คน โดยมีครูสมาน แก้ว
ละเอียด เป็นผู้ควบคุมวงไทยบรรเลง บทบาทของวงดนตรีไทยบรรเลงส่งผลต่อชุมชน วัด โรงเรียน
และอาชีพ โดยวงไทยบรรเลงได้มีส่วนส าคัญในการยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยของชาวอัมพวาให้ยังคง
อยู่ต่อไป มีส่วนในการช่วยสร้างวงดนตรีไทยให้กับชุมชน โดยการสร้างวงนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 
3 ครูอุทัย แก้วละเอียดได้สืบทอดทางเพลงมาจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  และมี
การถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ในวงไทยบรรเลง ต่อมาได้มอบวงไทยบรรเลงให้น้องชายคือ ครูสมาน   
แก้วละเอียด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมวงไทยบรรเลงคนปัจจุบัน ในการถ่ายทอดทางเพลง ครูอุทัย           
แก้วละเอียด ถ่ายทอดทางเพลงให้กับลูกศิษย์อย่างไม่หวงวิชา มีความตั้งใจและอุทิศตนให้กับดนตรี
ไทยในปัจจุบันนี้ครูอุทัย แก้วละเอียด ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมวงแล้ว แต่ท่านยังคงดูแลและปรับวงไทย
บรรเลงด้วยความรักและการเอาใจใส่อย่างเสมอมา และยังสอดคล้องกับ ปพิชญา เสียงประเสริฐ
(2559)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ทัศนมิติและกระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของ ครูชนก 
สาคริก ผลการวิจัยพบว่า ครูชนก สาคริก เป็นผู้สืบทอดสายตระกูล ศิลปบรรเลง โดยมีบุคลิก ความ
สนใจและความเป็นครูที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งครูชนก สาคริก มีกระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทย ที่ท างาน
ให้เต็มทีโ่ดยไม่หวังผลและท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

ผลจากการน าองค์ความรู้ที่ได้สกัดจากผู้เชี่ยวชาญท าการรวบรวมในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ที่
มีรูปแบบและเนื้อหาที่ถูกต้องและเหมาะสมการศึกษาและสะดวกต่อการใช้งาน มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพโดยผู้ เชี่ยวชาญและตรวจสอบประสิทธิผลโดยกลุ่มผู้ศึกษาสื่อ ผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเชื่อมั่นว่า
นวัตกรรมการจัดการองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นความถูกต้องและเหมาะสมโดยมีค่าคะแนน IOC เท่ากับ 
1.00 ทุกประเด็น และผลการประเมินความเหมาะสมของสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบ
วีดีทัศน์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.60  S.D. = 0.39) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ข้อมูลประเภทปฐมภูมิได้มาจากทายาทสายตรงและลูกศิษย์ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหลักฐานที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิเป็น
ข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากทายาทและลูกศิษย์จึงท าให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง
ประกอบกับการรวบรวมองค์ความรู้ และน าเสนอในรูปแบบของวีดีทัศน์มีรูปแบบที่เหมาะสมและ
สามารถเผยแพร่ได้ในช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ Asian Productivity Organization 
(APO) (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547) ได้เสนอวิธีการและเครื่องมือการจัดการความรู้ไว้ให้องค์กรได้
พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 1 การค้นหาว่า องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด และความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง ( Identifying the 
Knowledge) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) เป็นการดึงความรู้ที่องค์กร
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จ าเป็นต้องมีออกจากตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน ออกมารวมกันเพ่ือจัดเป็นระบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งานด้วยวิธีการการระดมสมอง (Brainstorming) การรวมกลุ่มพูดคุย (Knowledge 
Cafes) การใช้หลักความร่วมมือจากหลายฝ่าย ขั้นตอนที่  3 การจัดเก็บความรู้  (Storing 
Knowledge) เป็นการจัดเก็บความรู้ที่ดึงมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการ การทบทวนการเรียนรู้
จัดหมวดหมู่เนื้อหาความรู้ (Taxonomy) การจัดกลุ่มความรู้ (Knowledge Clusters) การผลิตสื่อ
ความรู้ทั้งภาพและเสียง หรือการบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บไซต์ (Blogs) เป็นต้น  
 
5.3 ข้อเสนอข้อแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
            1. จากการศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล พบว่า ใน
ปัจจุบันยังไม่มีการรับลูกศิษย์เพ่ิมเติมจากในอดีต ดังนั้นผู้บริหาร ลูกศิษย์ และส่วนราชการในพ้ืนที่ 
ควรให้ความส าคัญ โดยเชื่อมโยงระหว่าง สถานศึกษากับแหล่งภูมิปัญญาหรือแหล่งวัฒนธรรมโดย
สร้างโอกาสในการเข้าถึงเพ่ือปลูกฝังความรักในวัฒนธรรมทางดนตรีไทยอาจจะอยู่ในรูปแบบของ การ
จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาชนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจส าคัญของชาติให้มีผู้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป 
  2. จากการศึกษา พบว่า การด าเนินการบริหารจัดการวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล
ตลอดจนการสนับสนับสนุนการด าเนินการของวงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งเป็นทายาทและลูกศิษย์
จ านวนหนึ่งที่มีความผูกพันกับวง และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนของวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศลหน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนทั้งภาคความรู้ในการ
บริหารจัดการ การสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานที่ทันสมัยให้แก่ผู้บริหารซึ่งเป็นทายาท ลูกศิษย์ และ
เชิงนโยบายที่ส่งเสริมการด าเนินการของวงดนตรีบ้านพาทยโกศลให้เป็นที่รู้จักและยังคงอยู่ในวิถีแห่ง
ความเป็นชาติไทย 
  3. จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบันการใช้วงดนตรีไทยในการบรรเลงในงานต่างของคน
ในสังคมเมืองลดลง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายที่เป็นตนแบบในการน าวงดนตรีไทยมาใช้ใน
งานส าคัญต่างๆ ของทางราชการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับทุกภาคส่วนต่อไป 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมทางดนตรีในแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการศึกษาถึง 

แนวทางในการด ารงอยู่ของแหล่งวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายส าคัญของ
หน่วยงานภาครัฐ 
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2. ควรมีการศึกษาถึงวัฒนธรรมในแขนงอ่ืนของชาติไทยที่มีอย่างหลากหลาย เช่น  
นาฏศิลป์ไทย การแสดงพ้ืนบ้านของแต่ละภูมิภาค เพ่ือเป็นการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ
และน าไปสู่การอนุรักษ์ต่อไป 




