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บทคัดย(อ
การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารและรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ:ผานสื่อออนไลน:ของวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อศึกษาการปรับวิธีการ
สื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยใชJวิธีการสัมภาษณ:แบบเจาะลึกและการ
สังเกตการณ:ภาคสนามแบบไมมีสวนรวมในชวงระหวางเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2561 (รวมระยะเวลาประมาณ 3
เดือน) เลือกผูJใหJสัมภาษณ:จากหนวยงานราชการ กลุมผูJนําชุมชน กลุมอาจารย:นักวิชาการ และกลุมผูJชมงานประเพณี
ลอยกระทง จํานวน 12 คน
ผลการศึกษา พบวา กระบวนการสื่อสาร และรูปแบบการประชาสัมพันธ:ผานสื่อออนไลน:ของวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยนั้นมีกระบวนการสื่อสารนั้น แบงออกเปOน 3 ชวง คือ การสื่อสารชวงเตรียมงาน
ประเพณี ที่สวนใหญสื่อสารแบบเปOนทางการและมีทิศทางการสื่อสารแบบสองทางระหวางผูJนํากับสมาชิก จะมีการ
พูดคุยในที่ประชุมหารือ วางแผนเตรียมงานลอยกระทง โดยบุคลากรแตละฝQายมีการแสดงความคิดเห็น มีการตอบโตJ
กันสวนการสื่อสารชวงการจัดงานประเพณี มีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารทางเดียว คือ การประชาสัมพันธ:
ผานเว็บไซต: โดยเปOนการบอกเลาความเปOนมาของประเพณี วัตถุประสงค:ในการดูงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น และ
การสื่อสารทั้งแบบสองทางผานเฟซบุVกเพจ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเลนไฟ จังหวัดสุโขทัย 2561 และการ
สื่อสารชวงหลังจัดงานประเพณี เปOนการสื่อสารแบบเปOนทางการและทิศทางการไหลของสารเปOนการสื่อสารจากลางขึ้น
บน จากการประชุมเพื่อสรุป และประเมินผลการจัดงานประเพณีลอยกระทงอีกทั้งในสวนของแนวทางการปรับวิธีการ
สื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ยังพบวา มีการปรับตัวเพื่อใหJเขJากับยุคสมัยใน
หลาย ๆ ดJาน ไดJแก ดJานรูปแบบเนื้อหา ดJานชองทางการสื่อสาร ดJานบทบาทและหนJาที่ ดJานการตอรอง ดJานเครือขาย
ความสัมพันธ: ดJานการบริหารจัดการ โดยทั้งการปรับตัวทั้งหมดอยูบนพื้นฐานที่วา ยังคงไวJซึ่งแกนของประเพณีและมี
ใหJเห็นปรากฏในทุกปY แมJบางปYจะมีการจัดพิธีกรรม หรือกิจกรรมใหม แตเปOนแคการปรับใหJสอดคลJองกับยุคสมัยเพียง
เทานั้น แตไมทิ้งแกนของวัฒนธรรมเพื่อใหJประเพณียังคงอยูตอไป
คําสําคัญ: กระบวนการสื่อสาร, ประเพณีทJองถิ่น, ประเพณีลอยกระทง
Abstract
This qualitative research aims to (1) study communication process and public
relations work using online communication channel in the Sukhothai Loy Krathong festival;
(2) study changing of communication method in the Sukhothai Loy Krathong festival by using
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In-Depth Interview and Non-Participant Observation to collect the data from October to
December, 2018 in total 3 months. The samples in this research are the government
officials, the community leaders, lecturers and general people who attended Loy Krathong
festival: 12 people selected (Key informants).
The results indicated that communication process and online public relations in the
Sukhothai Loy Krathong festival divided into 3 stages; (1) preparation of the festival,
communication in this part engaged in formal and two-way communication with both the
leader and the members; (2) during the festival, 2 types of the communication occurred which
are one-way communication by delivering message on website and two-way communication
we recreated on the Sukhothai Loy Krathong and candle festival 2018 facebookpage; (3) after
the festival, formal and the bottom-up communication achieved by the project conclusion
and evaluation meeting. Additionally, changing of communication method in the Sukhothai
Loy Krathong festival showed that there was an adaptation to a new culture in many aspects,
such as content, communication channels, roles, negotiation, relation, and management while
the maintaining an old culture was balanced and adapted to the new culture.
Keywords: Communication, Communication Channel, Tradition Inheritance
บทนํา
การสื่อสารถือเปOนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในปuจจุบันการสื่อสารมีประโยชน:ทั้งในบุคคลและสังคม ทําใหJ
บุคคลมีความรูJและโลกทัศน:ที่กวJางขวางมากขึ้น ซึ่งการสื่อสารเปOนกระบวนการที่ทําใหJสังคมเจริญกJาวหนJาทํา
ใหJมนุษย:สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรูJ และรับรูJวัฒนธรรมของตนเองและสังคมไดJ ซึ่งระบบวัฒนธรรมของ แต
ละสังคมมีความแตกตางกันอยางมาก สําหรับสังคมไทยนั้นเปOนสังคมที่มีวัฒนธรรมทJองถิ่นที่หลากหลาย มี
วัฒนธรรมที่เปOนเอกลักษณ:และยึดถือสืบทอดกันมาอยางยาวนาน (กาญจนา แกJวเทพ, 2549) วัฒนธรรมเปOน
จิตสํ านึ กรวมกั นของคนที่อยู ในสั งคมนั้น ๆ ตามชวงเวลา ดังนั้น วัฒ นธรรมจึงมีความเปO นพลวัต ร จํา ตJอง
ปรับตัวภายใตJบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป (กาญจนา แกJวเทพ, 2549) เพื่อใหJเหมาะสมกับบริบทของสังคมทJองถิ่น
ที่เกิดขึ้น และวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งวัฒนธรรมแบบที่เปOนนามธรรมนั้นไมสามารถเห็นปuจจัยและ
องค:ประกอบตาง ๆ อยางชัดเจน ดังนั้น มนุษย:จึงตJองหาวิธีการสื่อสารเพื่อใหJเห็นเปOนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
มักจะเปOนสื่อสารผานประเพณีหรือสื่อพื้นบJาน
ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเพื่อเปOนการบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจJาและการทําบุญทําทาน
รวมถึงการปฏิบัติธรรมและฟuงเทศน:ดJวย คุณคาตอครอบครัวทําใหJสมาชิกในครอบครัวไดJทํากิจกรรมรวมกัน
ซึ่งทามกลางการแปรผันของวัฒนธรรมเพื่อใหJเหมาะสมกับยุคสมัย บริบทชุมชนนั้น ๆ บางครั้งจําตJองลดทอน
หรือถอดรื้อ ตลอดจนสรJางสรรค:องค:ประกอบบางประการใหJวัฒนธรรมนั้นอยูรอดตอไป (เธียรชัย อิศรเดช,
2547) เชน ประเพณีวัฒนธรรมการลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปOนแหลงกอกําเนิดประเพณี
ปฏิบัติ มาแตโบราณ เปOนที่ นาสนใจวาชวงเวลาการเปลี่ย นผานหลายยุคสมัย ประเพณีวัฒ นธรรมการลอย
กระทงคอย ๆ มีรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เพื่อใหJเหมาะสมกับยุคสมัยและบริบทชุมชน
ดังนั้นผูJวิจัยจึงมีความสนใจศึกษากระบวนการสื่อสารกับการปรับตัวเพื่อสืบสานประเพณีทJองถิ่น: กรณีศึกษา
ประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อมุงไปสูการการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม ทั้งนี้
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ขJอเสนอแนะที่เกิดจากการศึกษาผูJวิจัยคาดหวังจะนําไปใชJเปOนแนวทางการสื่อสารเพื่อสืบทอดดํารงอยูอยาง
มีอัตลักษณ: และมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค2ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสาร และรูป แบบการประชาสั มพั นธ: ผานสื่ อออนไลน:ของวัฒ นธรรม
ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาการปรับวิธีการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตดJานเนื้อหางานวิจัยนี้ไดJเนJนการศึกษากระบวนการสื่อสาร และรูปแบบการประชาสัมพันธ:
ผานสื่อออนไลน:ของวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย และศึกษาหาแนวทางการปรับวิธีการ
สื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
2. ขอบเขตดJานผูJใหJขJอมูล คือ กลุมหนวยงานราชการ กลุมผูJนําชุมชน กลุมอาจารย:นักวิชาการ และ
กลุมผูJชมงานประเพณีลอยกระทงจํานวน 12 คน ดJวยวิธีกระบวนการศึกษาเนื้อหาจากขJอมูลทุติยภูมิของ
หนวยงานที่เกี่ยวขJอง และการศึกษาดJวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ:แบบเจาะลึกผูJที่สามารถใหJ
ขJอมูลหลัก (Key Informant) การสังเกตการณ:ภาคสนามประกอบการศึกษาวิจัย เพื่อความสมบูรณ:ของขJอมูล
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่ อสาร หมายถึ ง การเจรจา การเลาเรื่องประสบการณ: การใหJความรูJ อบรม สั่ งสอน รวมถึ ง
พฤติกรรมการแสดงออกที่กระทําซ้ํา ๆ ในขณะสนทนา โดยสมาชิกของกลุมแตละระดับ สื่อที่เหมาะกับการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหมมากที่สุด คือ “สื่อผสม” โดยมีการผสมผสานสื่อเขJาดJวยกันอยางหลากหลาย แต
เนJนหรือใหJความสําคัญกับสื่อบุคคลเปOนหลัก และสื่อสนับสนุนหรือสื่อรอง คือ คูมือการอบรม สาธิต สื่อภาพชุด
สื่อสิ่งพิมพ: สื่อวิดีโอ หรือวีซีดี เทปวิทยุในหอกระจายขาว และแบบจําลองภาพ ซึ่งการที่จะเลือกใชJสื่อตาง ๆ ผสม
กันอยางไรนั้น ขึ้นกับสถานการณ:ในการนําไปใชJและเนื้อหาที่ตJองการสงสื่อสารเปOนสําคัญ
2. แนวคิดความสามารถในการสื่อสารของบุคคลภายใตวัฒนธรรมทองถิ่น
การสื่อสารของบุคคล คือ กระบวนการภายในจิตใจที่แตละบุคคลจะตJองจัดการใหJตัวเองมีพฤติกรรมที่
ใชJในการปฏิบัติในสังคม พัฒนาวิธีการมอง การฟuง หรือแสดงความเขJาใจและตอบสนองตอสิ่งแวดลJอมที่แตกตาง
กั น คื อ เมื่ อผูJ แปลกหนJ าไดJ รั บประสบการณ: ที่ แตกตางกั นในวั ฒนธรรมใหมก็ จะนํ ามาสรJ างรู ปแบบของการ
ตอบสนองเพื่อจะไดJเกิดความเขJาใจ (ธานิษฎ: กองแกJว, 2544)
3. แนวคิดที่เกี่ยวกับการปรับตัว
การปรับตัว เปOนกระบวนการที่คนกระทําตัวใหJเขJากับสิ่งแวดลJอม โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกายภาพ
ใหJกลมกลืน เพื่อความปลอดภัยในตนเอง โดยมีการปรับ/แปลง 4 ประเภท คือ การดัดแปลงทางกายภาพ การ
ปรับทางอารมณ: การปรับทางสติปuญญา และการดัดแปลงทางอุดมคติ ซึ่งคนที่ไมอาจปรับ/ดัดแปลง เพื่อใหJเขJา
กับสิ่งแวดลJอมไดJ ยอมดํารงอยูอยางไมเปOนปกติสุขไดJ (อุทัย หิรัญโต, 2526)
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วิธีดําเนินการวิจัย
ดําเนินการสัมภาษณ:เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูJใหJขJอมูลสําคัญในการวิจัย ผูJวิจัยเลือกใหJ
หลักการกําหนดโดยไมอาศัยความนาจะเปOน (Non probability sampling) โดยเลือกเจาะจงผูJที่มีสวน
เกี่ยวขJอง (Section manger) ทั้งนี้กําหนดคุณลักษณะของผูJใหJขJอมูลสําคัญที่ตJองศึกษา คือ กลุมหนวยงาน
ราชการ กลุมผูJนําชุมชน กลุมอาจารย:นักวิชาการ และกลุมผูJชมงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 12 คน (Key
Informant)
ประเด็นที่ศึกษา
1. กระบวนการสื่อสาร และรูปแบบการประชาสัมพันธ:ผานสื่อออนไลน:ของวัฒนธรรมประเพณีลอย
กระทงของจังหวัดสุโขทัย
2. การปรับวิธีการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ผูJศึกษาวิจัยใชJเวลาในการเก็บรวบรวมขJอมูลจากบุคคลที่เกี่ยวขJองดJวยการสัมภาษณ:แบบเจาะลึก
(In-Depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในชวงระหวางเดือนตุลาคม– ธันวาคม 2560
การวิเคราะห2ขอมูล
ผูJวิจัยจะใชJวิธีการวิเคราะห:แบบ Content Analysis เปOนกระบวนการจัดการกับขJอมูลลักษณะที่
ตJองแยกประเด็นใหJ ชัดเจนกอนนํา มาตรวจสอบความถูกตJ องและวิเ คราะห:ถึงขJอเท็จจริงเพื่ อใหJ ขJอมู ลที่ไดJ
สามารถอธิบายปรากฏการณ:ถัดจากนั้น นําขJอมูลมาจัดเรียงลําดับเนื้อหา แสดงความเชื่อมโยงในประเด็น และ
บรรยายลักษณะของขJอมูลที่ไดJรับอาจจะสรุปโดยใชJแนวคิดและทฤษฎี เพิ่มเติมจนเกิดความกระจางโดยอิง
หลักการอธิบายเหตุผลเชิงตรรกะ
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการสื่อสารและรูปแบบการประชาสัมพันธ2ผ(านสื่อออนไลน2ของวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย
1.1 รูปแบบและกระบวนการสื่อสารช(วงเตรียมงานประเพณี
การสื่อสารในการเตรียมงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย เกิดขึ้นในกลุมราชการ ปราชญ:
ชาวบJาน และผูJนําทJองถิ่น สวนใหญเปOนการสื่อสารแบบเปOนทางการ (Formal Communication) เนื่องจาก
เปOนการประชุมหารือระหวางราชการกับคณะทํางาน ทิศทางการสื่อสารในชวงนี้สวนมากเปOนแบบสองทาง
(Two-Way Communication) ระหวางผูJนํากับสมาชิก หารือ วางแผนเตรียมงานลอยกระทง โดยบุคลากรแต
ละฝQายมีการแสดงความคิดเห็น มีการตอบโตJกันโดยใชJทั้งภาษาวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งกอใหJเกิดความ
เขJาใจขณะที่ทําการสื่อสารกัน ทั้งยังกอใหJเกิดทางเลือกมากขึ้นเพื่อเปOนขJอมูลในการตัดสินใจซึ่งสอดคลJองกับ
งานวิจัยของ พวงชมพู ไชยอาลา (2543) พบวา การสื่อสารในการเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบJานนั้น
มีทิศทางการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ระหวางผูJนํากับสมาชิกและสมาชิกกับสมาชิก
โดยการสื่อสารระหวางผูJนํากับสมาชิกจะเริ่มจากผูJนําจะแจJงเรื่องตาง ๆ ใหJสมาชิกทราบเมื่อสมาชิกไดJรับทราบ
และเกิดความสงสัยก็จะสามารถซักถามไดJทันที
จากการศึกษา พบวา ในชวงการเตรียมงานประเพณีลอยกระทงเกิดขึ้นในกลุมราชการ ปราชญ:
ชาวบJาน และผูJนําทJองถิ่น สวนใหญเปOนการสื่อสารแบบเปOนทางการ (Formal Communication) เพราะเปOน
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การพูดคุยกันในที่ประชุมระหวางกลุมราชการอยางไรก็ตาม ลักษณะการสื่อสารแบบไมเปOนทางการ (Informal
Communication) ยังมีใหJพบเห็นอยูทั่วไป เพราะเปOนการสื่อสารพื้นฐานที่มนุษย:ใชJอยูจนเปOนความเคยชิน
และใชJในชีวิตประจําวันทําใหJเปOนการสื่อสารกันตามปกติ เพียงแตเปลี่ยนหัวขJอสนทนามาเปOนเรื่องของการ
เตรี ยมงานประเพณี แตการสื่ อสารแบบไมเปO นทางการระหวางสมาชิ กในทJ องถิ่ น นี้ ไมไดJ สงผลตอการการ
จัดเตรียมงานแตอยางใด เพียงแตเปOนการบอกเลาถึงประเพณีที่จะเกิดขึ้น และชักชวนกันไปรวมงานสอดคลJอง
กับแนวคิดของ พัชนีเชยจรรยา และคณะ (2541) คือ ชองทางการสื่อสารแบบเปOนทางการเปOนการสื่อสารที่มี
ระเบี ย บแบบแผนคํ า นึ งถึ งบทบาทหนJ า ที่ และตํ า แหนงของผูJ ส งสารและผูJ รั บ สารเปO น สํ า คั ญ การสื่ อสารใน
ลักษณะนี้อาจเปOนลายลักษณ:อักษรเชนประกาศแจJงนโยบายคําสั่งปฏิบัติงานหรืออาจเปOนการสื่อสารที่ไมใช
ลายลักษณ:อักษรแตอาศัยการพูดจาเชนการสั่งงานโดยตรง
1.2 รูปแบบและกระบวนการสื่อสารช(วงการจัดงานประเพณี
การสื่อสารชวงการจัดงานประเพณีผานสื่อออนไลน: พบวา มีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ การสื่อสาร
ทางเดียว (One-Way Communication) คือ การประชาสัมพันธ:ผานเว็บไซต: โดยเปOนการบอกเลาความ
เปOนมาของประเพณี วัตถุประสงค:ในการดูงาน และกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นและการสื่อสารทั้งแบบสองทาง
(Two-Way Communication) ผานเฟซบุVกเพจซึ่งสอดคลJองกับการศึกษากฤษฎา สุริยวงศ: (2549) เรื่องการ
สื่อสารเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของหมูบJานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ:บJานทรงไทยปลายโพงพางพบวารูปแบบการ
สื่อสารมีทั้งแบบสองทางและการสื่อสารทางเดียวซึ่งมีการสื่อสารที่เปOนแบบเปOนทางการและไมเปOนทางการ
1.3 กระบวนการสื่อสารช(วงหลังการจัดงานประเพณี
เมื่อเสร็จสิ้นจากการจัดประเพณีลอยกระทง จะมีการประชุมรวมกันเพื่อสรุปและประเมินผลการจัด
งาน ระหวางสวนราชการในระดับจังหวัดที่รวมเปOนคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบงานเปOนการ
พูดคุยกันในที่ประชุมระหวางกลุมราชการ ซึ่งเปOนการสื่อสารแบบเปOนทางการ (Formal Communication)
เพราะเปOนการพูดคุยกันในที่ประชุมระหวางกลุมราชการ และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวขJอง ทิศทางการสื่อสาร
เปOนแบบสองทาง (Two-Way Communication) ซึ่งหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวขJองสมาชิกไดJมีการแสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยใชJทั้งวัจน ภาษาและอวัจนภาษา และสลับบทบาทกันเปOนทั้งผูJรับสาร และผูJสง
สารฝQายอื่น ๆ เชน ฝQายพิธีเผาเทียน เห็นวาปYนี้พื้นที่ที่จัดใหJมีพิธีไมเหมาะสม เสี่ยงอันตรายกับนักทองเที่ยว
โดยฝQายจัดสถานที่ และจัดทําผังบริเวณการจัดงานหรือฝQายอื่น ๆ ชวยกันแสดงความเห็น จากนั้นจึงนําความ
คิดเห็นดังกลาวมาสรุปรวมกันวาทิศทางการจัดกิจกรรมในครั้งตอไปควรมีลักษณะใด โดยใชJหลักเหตุและผลซึ่ง
สอดคลJองกับการศึกษาของ พวงชมพู ไชยอาลา (2543) พบวา การสื่อสารในการเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ในหมูบJาน มีทิศทางการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) ระหวางผูJนํากับสมาชิกและระหวาง
สมาชิกกับสมาชิก ซึ่งกอใหJเกิดความเขJาใจขณะที่ทําการสื่อสารกัน อีกทั้งมีผลตอการเกิดทางเลือกที่มากมาย
เพื่อเปOนขJอมูลในการตัดสินใจ
ทิศทางการไหลของสารเปOนการสื่อสารจากลางขึ้นบน (Bottom-Up Communication) เกิด
จากการประชุมเพื่อสรุป และประเมินผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยผูJใหJขJอมูลหลักและละกลุมจะมีการ
ประชุมกันภายในกลุม และอภิปรายผลกัน เพื่อสรุปภาพรวมของงาน และใหJไดJขJอมูลที่จะสามารถนําไปพัฒนา
และปรั บปรุ งการจัดงานในปYตอไปไดJ ซึ่งซึ่ งสอดคลJองกั บการศึ กษาของ พรทิพย: ชนะคJา (2547) พบวา ทิ ศ
ทางการไหลของสารจากลางขึ้นบนของการสื่อสารเพื่อเผยแพรภูมิปuญญาทJองถิ่นของปราชญ:ชาวบJานจังหวัด
บุรีรัมย:นั้น ไดJแก การสื่อสารระหวางปราชญ:ชาวบJานกับเจJาหนJาที่พัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ อาทิ เกษตร
จังหวัด เกษตรอําเภอ เจJาหนJาที่จากกระทรวงสาธารณสุข เปOนตJนและการสื่อสารกับผูJนําในหมูบJาน ทั้งนี้ในกรณี
ที่ปราชญ:ชาวบJานไมไดJมีตําแหนงผูJนําในหมูบJานปราชญ:ชาวบJานจะใชJการสื่อสารเรื่องการเกษตรไปยังผูJนําใน
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หมูบJาน เพื่อใหJผูJนําในหมูบJานไปบอกตอแกชาวบJาน ซึ่งชาวบJานจะปฏิบัติมากกวา เนื่องจากชาวบJานใหJความ
เคารพนับถือ และมักปฏิบัติตามผูJนําของตน
2. แนวทางการปรับวิธีการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในบริบทพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
2.1 การปรับวิธีการสื่อสารดานรูปแบบเนื้อหา
จากการศึกษาดJานการสื่อสารเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงพบวา การปรับตัวดJานรูปแบบ
เนื้อหาเมื่อเปรียบเทียบยุคกอนกับยุคปuจจุบัน จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มเติมลักษณะใหม ๆ และ
การปรับประสานเขJามาใหJเหมาะสมกับยุคสมัย และบริบทชุมชน กลาวคือ อดีตเนื้อหารูปแบบที่ใชJสื่อสารเปOน
แบบทางตรง คือ พิธีกรรมการลอยกระทงเพื่อสักการะพระแมคงคา ไมไดJมีกิจกรรมมากมายหลายหลากดัง
ปuจจุบัน เชน การแสดงหมูบJานวิถีไทยและตลาดปสาน สมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบJาน, ลานเทศน:
ลานธรรม (เทศน:มหาชาติ), ขบวนแหประเพณีวัฒนธรรม 9 อําเภอ ขบวนแหนางนพมาศ ขบวนแหขององค:กร
ปกครองสวนทJองถิ่นและขบวนแหของภาคเอกชน, การจําหนายสินคJาสหกรณ: และสินคJาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ: (OTOP) เปOนตJน อยางไรก็ตามยังพบวาองค:ประกอบสําคัญของงาน หรือแกนของประเพณียังคงมี
ปรากฏในทุกปY แมJบางปYจะมีการจัดพิธีกรรม หรือกิจกรรมใหม เปOนการปรับใหJสอดคลJองกับยุค ถือวาเปOนการ
ปรับตัวดJานรูปแบบเนื้อหาที่ดีแงหนึ่งเพื่อใหJประเพณียังคงอยูตอไปสอดคลJองกับการศึกษาของมนตรา สาย
วิวัฒน: (2545) เรื่องเนื้อหาและการใชJประโยชน:จากนิตยสารวัยรุน ในการเสริมความรูJและจริยธรรม ศึกษา
ปริมาณเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาดJานความรูJและจริยธรรมที่ปรากฏในนิตยสารวัยรุน 3 ฉบับ ไดJแก
Ice, The Boy และเธอกับฉัน โดยวิเคราะห:เนื้อหานิตยสารดังกลาวที่ตีพิมพ:ในเดือนกรกฎาคม 2544–
กันยายน 2545 ผลจากการวิจัย คือ นิตยสารวัยรุนนําเสนอความรูJดJานการดูแลผิวพรรณและรูปรางภายนอก
มากที่สุด โดยนําเสนอในรูปแบบบทความ และนําเสนอความรูJดJานยาเสพติด นJอยที่สุด สําหรับเนื้อหาดJาน
จริยธรรมพบวานิตยสารวัยรุนนําเสนอเนื้อหาดJานความอุตสาหะมากที่สุดและนําเสนอเรื่องราวความยุติธรรม
นJอยที่สุด นําเสนอในรูปแบบบทบรรณาธิการตอบจดหมายนJอยที่สุด สําหรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาดJาน
จริยธรรมพบวานิตยสารวัยรุนสอดแทรกจริยธรรมในรูปแบบสัมภาษณ:ดารามากที่สุด และไมมีการสอดแทรก
จริยธรรมในรูปแบบการสาธิตและขJอเขียนหรือการแสดงความคิดเห็นจากผูJอานแตอยางใด ผูJอานตJองการใหJ
นิตยสารวัยรุนนําเสนอความรูJดJานภาพยนตร: รายการโทรทัศน: ดนตรี และหนังสือมากที่สุด และนําเสนอราย
ความรูJดJานยาเสพติดนJอยที่สุด สําหรับจริยธรรมผูJอานอยากใหJนิตยสารสอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย:สุจริตมาก
ที่สุด และสอดแทรกเรื่องความอุตสาหะนJอยที่สุด โดยผูJอานตJองการใหJนิตยสารนําเสนอเนื้อหาทั้ง 2 ดJาน ใน
รูปแบบเกร็ดความรูJมากที่สุด และรูปแบบบทบรรณาธิการและการตอบจดหมายนJอยที่สุด
2.2 การปรับวิธีการสื่อสารดานช(องทางการสื่อสาร
การปรับตัวดJานกระบวนการสื่อสารสําหรับ ระบบการสื่อสารนั้นมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ ซึ่ง
แตเดิมรูปแบบการสื่อสาร ผาน ปƒายผJา ปากตอปาก วิทยุกระจายเสียง รถยนต:ประชาสัมพันธ:ของหนวยงาน
ชองทางการสื่ อสาร (Channel) ผานทางสื่ อตาง ๆ ถู กพั ฒ นาขึ้ นมา เรื่ อย ๆ จนกระทั่ งปu จ จุ บั น มี การ
ประชาสัมพันธ:ทุกชองทางที่มี เชน วิทยุ โทรทัศน: สิ่งพิมพ: แผนพับ ปƒายคัทเอJาท: ปƒายผJาตาง ๆ อินเทอร:เน็ต
และการจัดกิจกรรม (Activity Communication) เชน งานแถลงขาวการจัดงานประเพณีในแตละปY ซึ่ง
รูปแบบการจัดงานแถลงขาวก็จะอิงกับแนวคิดหลัก (Theme) ในปYนั้น ๆ รวมทั้งการบอกตอแบบปากตอปาก
(Words of Mouth) ก็สัมฤทธิ์ผลในสวนของขJอมูลเบื้องตJนที่ผูJสงสารตJองการสื่อ เชน งานจัดเมื่อไหร วันไหน
จัดกี่โมง กี่วัน เปOนตJน ผูJรับสาร (Receiver) ในการจัดงานประเพณี ผูJรับสาร หรือกลุมเปƒาหมาย ไดJแก สมาชิก
ในชุมชนทุกเพศทุกวัยสมาชิกในชุมชนใกลJเคียง สมาชิกระดับประเทศเพราะประเพณีไดJกลายเปOนประเพณี
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สําคัญระดับชาติไปแลJว สื่อมวลชนทุกแขนง เต็มใจที่จะชวยโฆษณาประชาสัมพันธ:งานประเพณี ออกไปในวง
กวJาง ดังจะเห็นไดJจากสื่อโฆษณาตาง ๆ ที่มีทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ เชน ทีวี ออนไลน: Facebook
การสงตอขJอมูลผาน App Line หรือแมJแต Website เปOนตJน และนอกจากไดJประชาสัมพันธ:การจัดงานเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ ยวแลJว ยั งเปO นการสื่ อสารออกสูสาธารณะใหJ ทราบวาคุ ณคา เอกลักษณ:ห นึ่งเดีย วของ
ประเพณีลอยกระทงนี้ตJองเปOนจังหวัดสุโขทัยเทานั้น ซึ่งแนนอนวาการสื่อลักษณะนี้เปOนการสื่อสารแบบ One
Way Communication ซึ่งการสื่อสารนี้ก็ทําใหJอนุชนคนรุนหลังไดJตระหนักในคุณคาของประเพณีดJวย โดย
กลุมที่อยูในระบบสื่อสาร สําหรับการจัดงาน สอดคลJองกับการศึกษาของ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2549)
ไดJศึกษาเรื่องการใชJประโยชน:เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาและการเรียนรูJจริยธรรมของเยาวชนการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษาถึงลักษณะการสื่อสารจริยธรรมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของเยาวชน
รวมถึงคุณลักษณะของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะสงเสริมการสื่อสารจริยธรรมของเยาวชน ความพึงพอใจ
ของเยาวชนตอรู ปแบบและเนื้อหาจริ ย ธรรมในสื่ อเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการนํ า เนื้อหาเหลานั้น ไปใชJ
ประโยชน: อีกทั้งยังศึกษาความสัมพันธ:ของปuจจัยที่สงผล ตอการสื่อสารจริยธรรมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเยาวชนอีกดJว ย ซึ่ งในการวิ จัย อาศั ยการวิ จัย เชิ งสํา รวจประกอบกั บการวิจั ย เชิ งคุ ณภาพโดย การเก็ บ
รวบรวมขJอมูลโดยการสํารวจซึ่งใชJแบบสอบถามเปOนเครื่องมือประกอบกับการสัมภาษณ:เชิงลึก ผลการวิจัย
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหJความหมายจริยธรรมวาเปOนความดี การประพฤติที่ดีงาม สํานึกรูJผิดชอบชั่วดี
โดยเริ่มสนใจเรียนรูJจริยธรรมตั้งแตวัยเยาว:และมีแรงจูงใจในการแสวงหาและเรียนรูJจริยธรรมจากปuจจัยภายใน
ตัวเอง สวนการสื่อสารจริยธรรมผานสื่อ พบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะ
การแสวงหาและเรียนรูJทางจริยธรรมผานสื่อในลักษณะผสมผสานทั้งสื่อ บุคคล สื่อมวลชน และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเปˆดรับและการตอบกลับสารเกี่ยวกับจริยธรรมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับต่ํา มากและเครื่องมือที่กลุมตัวอยางเปˆด รับในระดับมากที่สุด ไดJแก เว็บไซต: (Website) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส: (E-mail) และเว็บบอร:ด (Webboard) ทั้งนี้กลุมตัวอยางจะเลือกเปˆดรับเว็บไซต:ที่เปOนของแหลง
เรียนรูJจริยธรรมทางกายภาพของตนเองเปOนประจํามากกวาเว็บไซต:จริยธรรมของแหลงอื่น คุณลักษณะของสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุมตัวอยางเห็นวาชวยสงเสริม
การแสวงหาและเรียนรูJทางจริยธรรมมากที่สุด คือ ความเปOนลักษณะสื่อหลายแบบ (Multimedia)
ความเปOนสื่อที่รวดเร็วและสะดวกในการใชJงาน การมีระบบ Search Engine ที่ชวยใหJคJนควJาเนื้อหาจริยธรรม
ไดJงายขึ้ น และความเปOน สื่อที่ เปˆดโอกาสใหJสามารถเปˆ ดรับ หรือสงสารไมถูกจํากั ดดJว ยเวลา อยางไรก็ตาม
ขJอจํากัดของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศดJานจริยธรรม ที่กลุมตัวอยางไมพึงพอใจนั้น ไดJแก ความไมพึงพอใจดJาน
เนื้อหายังตJองพัฒนาอีกมากทั้งดJานปริมาณและคุณภาพใหJตรงกับกลุมเยาวชน ดJานการนําเสนอที่จะตJองใชJ
คุณลักษณะพิเศษ เชน มัลติมีเดีย เพื่อดึงดูดใจเยาวชนใหJมากขึ้น และดJานการเขJาถึงที่ควรประชาสัมพันธ:
ชองทางการเขJาถึงเนื้อหาจริยธรรมบนอินเทอร:เน็ตใหJมากขึ้น ดJานรูปแบบของการใชJประโยชน:จากการสื่อสาร
จริยธรรมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา กลุมตัวอยางใชJเปOนแหลงขJอมูลเพื่อหา คําตอบเกี่ยวกับขJอสงสัย
หรือปuญหาในชีวิตของตนเอง ใชJเปOนแหลง ขJอมูลเพื่อเรียนรูJจริยธรรมเพิ่มเติม ใชJเปOนแหลงขJอมูลเพื่อหาเนื้อหา
เปO น แนวทางในการใหJ คํ า ปรึ ก ษากั บ เพื่ อ นและการใชJ เ ปO น แหลงความบั น เทิ ง ผอนคลายความเครี ย ด
ความสัมพันธ:กับปuจจัยตาง ๆ
สรุปไดJวา กลุมตัวอยาง ที่ตางเพศกันจะมีพฤติกรรมการสื่อสารจริยธรรมที่ตางกันโดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการสื่อสารจริยธรรมผานสื่อในระดับที่มากกวาเพศชาย สวนปuจจัยดJานการเปˆดรับเนื้อหาจริยธรรม
ทางสื่อมวลชน ไดJแก โทรทัศน: วิทยุ และนิตยสาร มีความสัมพันธ:โดยโทรทัศน: มีความสัมพันธ:ระดับ สูงที่สุด
สวนปuจจัยเรื่องความพึงพอใจตอคุณลักษณะของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศพบเพียงปuจจัยเดียวคือ ความเปOน
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ชุมชนออนไลน:ที่มีความสัมพันธ:กับการเปˆดรับเนื้อหาจริยธรรมผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแตมีความสัมพันธ:
ในระดับต่ํา และพุฒิรัตน: กมลชัยสกุล (2550) ไดJศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารธรรมะเพื่อเยาวชนผานเว็บไซต:
งานวิจัยครั้งนี้เปOนการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค:เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหา และภาษาที่ใชJในการถายทอด
ธรรมะผานเว็บไซต:ธรรมะเพื่อเยาวชน และคุณลักษณะของสื่อเว็บไซต:เพื่อการถายทอดธรรมะที่สอดคลJองกับ
ความตJองการของเยาวชน
2.3 การปรับวิธีการสื่อสารดานบทบาทและหนาที่
จากเดิมประเพณีลอยกระทงจะเปOนประเพณีที่มีบทบาทสรJางความเชื่อ ความกตัญ‰ูตอสิ่งที่
มีพระคุณอยางแมคงคา หรือมีบทบาทในคุณคาความหมายทางจิตวิญาณ หรือศาสนาแลJวนั้น ประเพณีนี้ยังมี
หนJาที่บทบาทในการสรJางความบันเทิง สงเสริมการทองเที่ยวดJวย ซึ่งหากกลาวถึงประเพณีลอยกระทง จังหวัด
สุโ ขทั ยถื อวาเปO นจั งหวั ดที่ มีชื่ อเสี ยงเกี่ ยวกั บประเพณี นี้ ปuจ จุบั น ประเพณี ล อยกระทง จั งหวัด สุ โขทัย ยั งมี
บทบาทและหนJาที่ที่สําคัญทางดJานการทองเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดสุโขทัย แตละปYจะมีเงินสะพัดจาก
ประเพณีลอยกระทงหลายรJอยลJานบาท สอดคลJองกับการศึกษาของ สืบพงศ: ธรรมชาติ (2547) กลาววา “หม
รับ” เปOนหัวใจของการทําบุญเดือนสิบการจัดหมรับ เปOนการเตรียมเสบียงอาหารบรรจุในภาชนะเพื่อนําไป
ถวายพระสงฆ:ในชวงเทศกาลเดือนสิบ เปOนการอุทิศสวนกุศลใหJแกบรรพชน หรือญาติพี่นJองที่ลวงลับไปแลJว ไดJ
นํากลับไปใชJสอยในนรกภูมิ หลังจากถูกปลอยตัวมาอยูในเมืองมนุษย:ชวงเวลาหนึ่งและตJองถึงเวลากลับไปใชJ
กรรมตามเดิม ฉะนั้น บรรดาลูกหลานก็จะตJองจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชJ อาหาร เปOนตJน มิใหJขาดตกบกพรอง
แลJวบรรจงจัดลงภาชนะ ตกแตงประดับประดาดJวยดอกไมJใหJสวยงาม เพื่อทําในสิ่งที่ดีที่สุดใหJบรรพบุรุษ ดJวย
ใจที่เปYŠยมไปดJวยความรักความผูกพัน และความกตัญ‰ู
2.4 การปรับวิธีการสื่อสารดานการต(อรอง
จากเดิมการปรับตัวดJานการตอรองจะเปOนไปในรูปแบบที่อะลุมอลวย เห็นแกความคิดเห็น
ของประธานหรือผูJใหญ สงผลใหJประเพณีลอยกระทงเกิดจากความคิดเห็นเพียงไมกี่กลุมคนเทานั้น สําหรับ
ปuจจุบันมีการปรับตัวใหJเขJากับยุคสมัยนั้น ไดJมีความพยายามในการตอสูJ/ตอรองมาโดยตลอดเพื่อใหJเห็นวาจริง
ๆ แลJวประเพณีลอยกระทงคือประเพณีที่ดีงาม และตJนกําเนิดมาจากสุโขทัย ตอรองโดยอาศัยความจริงภายใตJ
หลักฐานทางประวัติศาสตร: เนื่องจากความทJาทายหนึ่งมาจากนักคิด นักวิชาการในยุคปuจจุบันที่มีขJอเสนอใหม
ๆ ออกมาแยJงประวัติศาสตร:มากมาย แตอยางหนึ่งที่ไมสามารถลJมลJางความเชื่อของคนที่เชื่อวาประเพณีลอย
กระทงมาจากสุโขทัย เพราะหนึ่งการสื่อสารประเพณีมันเปOนวงกวJางออกไปยาวนานแลJววา “สุโขทัย” ดังนั้น
การตอรองตอสูJ สามารถชวยอนุรักษ:ประเพณีไวJ สอดคลJองกับการศึกษาของ สุชาดา พงศ:กิตติวิบูลย: (2551)
พบวา เมื่อเจอแรงปะทะจากภายนอก สื่อพื้นบJานจะมีการปรับตัวแตการปรับตัวเปOนไปในลักษณะของการตั้ง
รับมากกวาที่จะตอรองกับปuจจัยภายนอก ซึ่งตJองมีการปรับประยุกต:อยางมีปuญญากํากับในเรื่องการสืบทอดใหJ
เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโดยทรงคุณคาไวJ สอดคลJองกับงานวิจัยของ ฉัตรทิพย: นาถสุภา (2540) เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพของวัฒนธรรมทJองถิ่นในการปรับปรน ตอรอง และตอสูJแรงปะทะที่มาจากภายนอกเพื่อ
รักษาอัตลักษณ:แหงความเปOนทJองถิ่นไวJ
2.5 การปรับวิธีการสื่อสารดานเครือข(ายความสัมพันธ2
เดิมเครือขายความสัมพันธ:เปOนแบบเครือญาติ เชน กระทงทําใหJแบบฟรี ๆ ไมมีขาย ปuจจุบัน
เครื อ ขายความสั ม พั น ธ: ข องประเพณี ล อยกระทงชวยเปO น ตั ว เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ: ชุ ม ชนโดยรอบอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร: สุโขทัย (พื้นที่จัดประเพณี) ดJวย เพราะเมื่อมีการจัดงานประเพณีทุกปY ชุมชนโดยรอบก็มีการ
สื่อสาร เชื่อมโยงกับคณะกรรมการจัดงานดJวย ไมวาจะเปOนในรูปแบบการคJาขาย เชน คJาขายกระทงในงาน
คJาขายขนมทJองถิ่น เปOนแรงงานในการจัดงานประเพณี เปOนตJน นอกจากนั้นในประเพณีลอยกระทง มีตัวสื่อ
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สํ า คั ญ คื อ “กระทง” ซึ่ งเปO น สื่ อรู ป แบบหนึ่ งที่ ส รJ า งความสั มพั น ธ: ร ะดั บ บุ คคล เครื อญาติ ดJ ว ย แมJ แตการ
ถายทอดความรูJ ในการประดิ ษฐ: กระทงอยางไรในแบบกระทงสุ โขทั ย อี กทั้ งในแงของการประกวดในงาน
ประเพณี เ องที่ สื บ ทอดกั น มายาวนานมากแลJ ว ก็ อ าศั ย การเชื่ อมโยงสั ม พั น ธ: กัน ในรู ป แบบเครื อญาติ ดJ ว ย
เชนเดียวกัน และอีกดJานหนึ่งจะพบวา การสื่อสารเพื่อใหJเกิดความเขJาใจในแกนของการลอยกระทง “ลอยไป
เพื่ออะไร และทําอยางไร” ผูJใหญเปOนสวนหนึ่งในการสื่อสารใหJเด็กรุนหลังไดJทราบขJอมูลดJวย สอดคลJองกับ
งานวิจัยของ บุญทอม บุญยรัตน: (2550) ที่วา ประเพณีฮีตสิบสองชวยสงเสริมใหJนักเรียนมีคุณธรรมไดJโดยทุก
ภาคสวนตJองความตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและเยาวชน ทุกภาคสวน
ในชุมชนจึงจําเปOนตJองรับรูJ สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตนเองตามฮีตตามคองที่ดีงามของชุมชน
เพื่อเปOนตั วอยางที่ดี แกนั กเรีย นและเยาวชน เพื่ อใหJ สังคมมีความสุข เขJ มแข็ ง และยั่งยืนสวนนักเรีย นและ
เยาวชนจําเปOนตJองมีความตระหนักเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนใหJเปOนที่พึง
พอใจของทุกฝQาย และยังสอดคลJองกับผลวิจัยของ ทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ (2553) กลาววา แนวทางในการฟŒ•นฟู
ประเพณีฮีตสิบสอง เพื่อสรJางความสามัคคีนั้น ไดJแก การติดตามระบบเครือญาติทั้งหมดเพื่อฟŒ•นความสัมพันธ:
เชื่อมโยงในระบบเครือญาติ ฟŒ•นฟูระบบความอาวุโส ระบบสังคมเพื่อแกJปuญหาความขัดแยJงในชุมชน ใชJระบบ
คําสั่งสอนตามระบบของคองสิบสี่เพื่อสรJางความไวJเนื้อเชื่อใจกันในทJองถิ่น และการจัดงานบุญเดือนสี่บุญบวช
เพื่อใหJเกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน
2.6 การปรับวิธีการสื่อสารดานการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการแตเดิมเปOนแบบใหJหนวยงานภาครัฐบริหารจัดการเพียงหนวยงานเดียว แต
ปuจจุบันมีการบูรณาการระหวางหนวยงานมากขึ้น การบริหารจัดการงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย
ไมมีนโยบายจJางบริษัทภายนอกจัดงาน อาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนใน
ทJ อ งถิ่ น ใหJ เ ขJ า มามี บ ทบาทในการรวมกั น ทํ า กิ จ กรรม โดยหลั ก การบริ ห ารจั ด งานจะแบง หรื อ จั ด ตั้ งเปO น
คณะกรรมการแตละสวนงานตามความถนัด มีอาจารย: ผูJเ ชี่ยวชาญคอยใหJ คําปรึกษา ใหJขJอคิด เห็นตาง ๆ
เพื่อใหJงานออกมาดี เปOนการปรั บตัว แบบไมละทิ้งประวั ติศาสตร: แตเพีย งปรั บใหJป ระวั ติศาสตร: ประเพณี
นาสนใจ อยางไรก็ตาม ถือวาการบริหารจัดการงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย ทําในรูปแบบของการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ซึ่งสะทJอนออกมาในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากขJาราชการในระดับจังหวัด
ปราชญ:ชาวบJาน แตในขณะเดียวกันระดับอําเภอ ทั้ง 9 อําเภอ ในจังหวัดเองก็มีสวนในการจัดการ เชน ขบวน
ของดี 9 อําเภอ เปOนการสื่อสารอยางหนึ่งดJวยวาสุโ ขทัยมีอะไรบJางที่ คนภายนอกยังไมทราบ ซึ่งทั้งนี้ทั้ง 9
อําเภอ ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานยอยอีกชั้นหนึ่งเพื่องานประเพณีสําคัญนี้ จะเห็นไดJวา การบริหาร
จัดการ ในชวงระหวางนี้กลาวไดJวา คนสุโขทัยมี่สวนรวมเปOนเจJาภาพจัดงานเพื่อสื่อสารใหJบุคคลภายนอกเขJาใจ
แกนของประเพณี และสนุกสานรื่นเริงในวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปYซึ่งมีความนาสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของ กรพินธุ: สุนทรนนท: (2551) ศึกษาเรื่องศิลปŽและศาสตร:ในการบริหารจัดการคณะโนราโดยพบ
แนวทางในการบริหารจัดการคณะโนรา ไดJแก การบริหารจัดการตนเอง คน วัตถุ
การจัดสรรเงินภายในคณะโนรา เปOนการบริหารจัดการแบบเครือญาติคอนขJางสูง
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาวิจัย ปuจจัยดJานอื่น ๆ ที่มีผลตอการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย
2. ควรศึกษารูปแบบ และกระบวนการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหJไดJขJอมูลเชิงลึก
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