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บัทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน
ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร 2. เพือ่ ศึกษาบริบททางการสือ่ สารภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์
อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสื่อสารของศิลปิน
พื้นบ้านที่มีผลต่อการด�ารงอยู่ของการแสดงพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
และ 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการสื่อสารภายในชุมชนที่มีผลต่อการด�ารงอยู่ของการ
แสดงพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร
จ.ก�าแพงเพชร มีวิธีด�าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน
ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจ�านวน 5 คน และการวิจยั เชิงปริมาณ
ด้วยการส�ารวจ กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 385 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
พบว่า ศิลปินพื้นบ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการสืบทอดเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในนครไตร
ตรึงษ์ ได้แก่ ระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพื้นบ้าน ควรมีการจัดการแสดงทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานจ้าง งานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ อาทิ ประเพณีนบพระเล่นเพลง
เทศกาลสงกรานต์ งานวัด งานรืน่ เริง และงานมงคลต่างๆ ให้กับผูช้ มทุกเพศทุกวัย โดยเน้นไปยังกลุม่ เด็ก
และวัยรุ่นอายุประมาณ 10-16 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1) กระบวนการสื่อสาร
พบว่า ด้านผู้ส่งสาร ศิลปินพื้นบ้านมีบทบาทในฐานะผู้ผลิตระบ�า ก ไก่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านสาร
ระบ�า ก ไก่ มีการใช้เครื่องดนตรีทเี่ หมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ด้านช่องทางการสื่อสาร ร�าวงพืน้ บ้าน
มีการแสดงให้ชมตามงานเทศกาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ด้านผู้รับสาร ผู้ชมมีการตอบรับที่ดีต่อการแสดง
ระบ�า ก ไก่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 2) บริบททางการสื่อสาร พบว่า บริบทด้านประวัติศาสตร์ ก�าแพงเพชร
เป็นเมืองเก่าทีม่ คี วามส�าคัญทางประวัตศิ าสตร์และเจริญรุง่ เรืองมาตัง้ แต่สมัยทวารวดี มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.51
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บริบทด้านเศรษฐกิจ จังหวัดก�าแพงเพชรมีอาชีพหลักที่ส�าคัญ คือ เกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.31 บริบทด้านสังคม ประเพณีที่ชาวต�าบลไตรตรึงษ์ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือ
งานปิดทองไหว้พระและรอยพระพุทธบาทเดือน 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 บริบทด้านวัฒนธรรม สถาบัน
การศึกษาควรมีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการสร้างและผลิตซี�้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.30 3) กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสดงพื้นบ้านโดย
รวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.556 4) บริบทการสื่อสารของศิลปิน
พืน้ บ้านโดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแสดงพืน้ บ้านโดยรวม อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.574
คำาสำาคัญ : การด�ารงอยู่ การแสดงพืน้ บ้าน นครไตรตรึงษ์
Abstract
This research has the objectives as follows 1. To study the communication process of local
artists in Trai Traueng Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province.
2. To study the communication context within the community, Trai Traueng Subdistrict, Mueang
Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province. 3. To study the relationship between the
communication process of folk artists affecting the existence of folk performances in Trai Trueng
Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet Province and 4. To study the
relationship between the communication context within the community that affects the existence
of folk performances in Trai Trueng Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng
Phet Province. This research is an integrated research as for the qualitative research by in-depth
interview with 5 key informants. As for the quantitative research, The total number of the sample is
385 people. Using multi-stage sampling method. The qualitative research results found that : Folk
artists play an important role in inheriting and disseminating folk performing arts in Tri Trung City,
such as the Kai dance, the elephant dance, and the folk dance. There should be performances
both inside and outside the community, such as merit fairs, employment fairs, traditions and festivals, such as the Nop Phra Song Festival. Songkran festivals, temple fairs, festivities and other
auspicious events for audiences of all ages focusing on children and adolescents aged 10-16
years and the elderly. The results of the quantitative research found that 1) The communication
process found that the messenger Folk artists have roles as producers of chicken dance with an
average value of 4.46. In chicken dance substances, suitable musical instruments are used. With
an average of 4.44 in terms of communication channels Folk dance shows are displayed in festivals.
With an average of 4.32 on the receiver side The audience responded well to the chicken dance
performance, with an average of 4.20. 2) The context of communication found that the historical
context Kamphaeng Phet is an old town that has historical significance and flourished since the
Dvaravati period. With an average of 4.51 economic context Kamphaeng Phet province has an
important occupation, agriculture, with an average of 4.31. Social context The tradition that the
people of the Trai Trung District carry on carry on from the ancestors, namely the gilding cere-
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mony, paying respect to the Buddha’s footprints and the 3rd Buddha’s footprint, with an average
value of 4.30. Educational institutions should play a role in inheriting folk culture by creating and
reproducing. With an average of 4.30 3) The overall communication process of folk artists There
is a positive relationship with the overall folk performance. With statistical significance at the level
of 0.01 with the coefficient of 0.556. 4) The communication context of the folk artists as a whole
Had a positive relationship with the folk performances with statistical significance at the level of
0.01 with the coefficient of 0.574.
Keywords : the existence, folk performances, Tri Traueng Subdistrict
บัทนิำา
ศิลปะการแสดงของไทยนับเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมทีง่ ดงามและทรงคุณค่า บ่งบอกถึงอารยธรรม
ภูมปิ ญ
ั ญา ความเชือ่ ความรูส้ กึ และวิถชี วี ติ ประจ�าวันของคนในชาติได้อย่างชัดเจน นับตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั
แต่ละภาคของประเทศไทยล้วนมีศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันทั้งสิ้น (Pavinee Thongmueang, 2561) ศิลปะการแสดงของภาคเหนือขึน้ ชื่อว่ามีความอ่อนช้อย งดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแสดงพื้นเมืองในบางท้องถิ่นที่หาดูได้อย่างยากยิ่งในปัจจุบัน การแสดง
พื้นเมืองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้าค่าที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็น
เอกลักษณ์ประจ�าชาติเพือ่ ให้รนุ่ ลูกรุน่ หลานได้เรียนรูแ้ ละรักในคุณค่าในศิลปะไทย เกิดความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
และพร้อมที่จะช่วยสืบทอดจรรโลงและธ�ารงไว้เป็นสมบัติของชาติ (Jennisa Ketmanee, 2556)
จั ง หวั ด ก� า แพงเพชรมี น ครโบราณซีุ ก ซี่ อ นอยู ่ นั่ น คื อ “นครไตรตรึ ง ษ์ ” โบราณสถานซีึ่ ง มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปีและมีเรื่องราวเล่าขานว่าเป็นที่มาของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ความส�าคัญและความพิเศษของนครไตรตรึงษ์ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ แต่ยังมีการแสดงพื้นบ้านที่มี
การสืบทอดกันมานับร้อยปี อาทิ ระบ�า ก.ไก่ และการแสดงอื่นๆ ที่โดดเด่นและสวยงามที่ยังด�ารงอยู่ได้
ด้วยการอนุรักษ์และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานโดยพ่อเพลง แม่เพลงที่เป็นศิลปินพื้นบ้านเป็นส�าคัญ
การสื่อสารเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต มนุษย์จ�าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา
การสือ่ สารจึงเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึง่ นอกเหนือจากปัจจัยพืน้ ฐานในการด�ารงชีวติ ของมนุษย์ การสือ่ สารมี
บทบาทในการส่งเสริมการด�ารงอยูแ่ ละการด�าเนินการของกิจกรรมต่างๆ ในสังคมรวมถึงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิน่ และการแสดงพืน้ บ้าน ท�าให้กระบวนการสื่อสารจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เบอร์โล (Berlo อ้างถึงใน
บุญเลิศ ศุภดิลก, 2548) ได้สรุป กระบวนการสื่อสารมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 4 ประการ คือ 1.ผู้ส่งสาร(source) เป็นผู้ท่ีมีความสามารถเข้ารหัส (Encode) เนื้อหาข่าวสารได้มีความรู้อย่างดีในข้อมูลที่จะส่ง
สามารถปรับระดับให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้รับ 2.สาร (message) เป็นเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่ง
3.สื่อ (channel) เป็นช่องทางการสื่อสารของผู้รับด้วยประสาทสัมผัสทางร่างกายทั้ง 5 ส่วน ได้แก่
3.1 การเห็น 3.2 การได้ยนิ 3.3 การสัมผัส 3.4 การได้กลิน่ และ3.5 การลิม้ รส และ4.ผูร้ บั สาร (receiver) เป็นผูท้ มี่ ี
ความสมารถในการถอดรหัส (Decode) สารที่รับมาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการด�ารงอยู่ของการแสดง
พืน้ บ้านจะต้องอาศัยการสือ่ สารเป็นกุญแจส�าคัญ ซีึง่ ผูส้ ง่ สารในงานวิจยั เรือ่ งนีค้ อื ศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์
อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร สาร คือ การแสดงพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ สือ่ คือ ช่องทางการแสดงพืน้ บ้าน
และผู้รับสาร คือ ผู้ชมการแสดงพืน้ บ้านดังกล่าว ซีึง่ ผลที่เกิดขึน้ คือการด�ารงอยู่ของการแสดงพืน้ บ้านนัน่ เอง
ไม่เพียงแต่องค์ประกอบทางการสื่อสารเท่านั้นที่เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญกับการวิจัยในครั้งนี้
กุญแจอีกหนึ่งดอกที่จะไขปริศนาของการด�ารงอยู่ของการแสดงพื้นบ้านได้ก็คือบริบททางการสื่อสาร
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ซีึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดลักษณะ รูปแบบ และทิศทางของการสื่อสาร จนมีผู้กล่าวว่า
กระบวนการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับบริบทเป็นส�าคัญ (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2548)
ซีึ่งในการวิจัยครัง้ นี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดบริบททางการสื่อสารที่ส�าคัญไว้ 4 ด้าน ได้แก่ บริบททางประวัติศาสตร์
เนื่องจากนครไตรตรึงษ์มีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมายาวนานและมีการสืบทอดการแสดงพื้นบ้าน
มาหลายร้อยปี บริบททางเศรษฐกิจ เนื่องจากการสนับสนุนทางการเงินมีความส�าคัญต่อความอยู่รอด
ของการแสดงพื้นบ้านเช่นกัน บริบททางสังคม ที่ครอบคลุมถึงความมั่นคงของสถาบันทางสังคม ชีวิต
และความเป็นอยู่ของคนในสังคม และบริทางทางวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นรากฐานของกรอบ
ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรมและการปฏิบัติของคนในสังคมเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและควบคุม
พฤติกรรมของคนให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องและดีงามและเป็นไปตามทีส่ งั คมต้องการและพึงปรารถนา (จ�าลอง
นักฟื้้อน, 2561) จากเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าวจึงเกิดเป็นปัญหาการวิจยั ในครัง้ นีว้ า่ ศิลปินพืน้ บ้านใน
ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร มีวิธีการสื่อสารอย่างไรที่จะก่อให้เกิดการด�ารงอยูข่ องการ
แสดงพืน้ บ้าน อันจะเป็นการสืบสารการแสดงพืน้ บ้านและ วัฒนธรรมอันดีงามให้ดา� รงอยูค่ ปู่ ระเทศไทยสืบไป
วัตถุุประสงค์กัารวิจััย
1. เพือ่ ศึกษากระบวนการสื่อสารของศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ. ก�าแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาบริบททางการสื่อสารภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
3.เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกระบวนการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นที่ มี
ผลต่อการด�ารงอยู่ของ การแสดงพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
4 . เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ ร ะ ห ว ่ า ง บ ริ บ ท ท า ง ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น ชุ ม ช น ที่ มี
ผลต่อการด�ารงอยู่ของการ แสดงพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
แนิวคิดทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
งานวิจัยเรื่องนี้มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเรื่องกระบวนการสื่อสาร
แนวคิดเกี่ยวกับบริบททางการสื่อสาร แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้านใน
ต.ไตรตรึ ง ษ์ อ.เมื อ งก� า แพงเพชร จ.ก� า แพงเพชร สรุ ป ได้ เ ป็ น กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ดั ง นี้
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ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร สรุปได้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธั่ดำาเนิินิกัารวิจััย
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ารงอยู่ของการแสดงพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร
จ.ก�าแพงเพชร” เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส�ารวจ (Survey) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระเบั่ยบัวิธั่วิจััยเชิิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อจะได้เห็น
ผลการศึกษาในประเด็นกระบวนการสือ่ สารของศิลปินพืน้ บ้าน และบริบททางการสือ่ สารภายในชุมชนทีม่ ผี ลต่อ
การด�ารงอยู่ของการแสดงพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชรได้อย่างกระจ่างชัดขึ้น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก มีจา� นวน 5 คน ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากเกณฑ์ คือ เป็นศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์
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อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ที่มีชื่อเสียง มีความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการ
แสดงพืน้ บ้าน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนทีจ่ ะน�าไปใช้ ผูว้ จิ ยั ได้ทา� การตรวจสอบคุณภาพ
เบือ้ งต้นของเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ก่อนน�าไปใช้ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค�าถามกับคุณลักษณะของตัวแปร
ทีต่ อ้ งการวัดตามทีไ่ ด้นยิ ามไว้วา่ ครอบคลุมหรือไม่ และท�าการตรวจสอบคุณภาพโดยขอค�าปรึกษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�า
ถามกับเนือ้ หา (IOC) เกณฑ์ในการเลือกค�าถามจะพิจารณาเฉพาะข้อค�าถามทีม่ คี า่ IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นลักษณะค�าถามแบบมีการก�าหนดโครงสร้างค�าถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 กระบวนการสือ่ สารของศิลปินพื้นบ้าน ประกอบด้วยประเด็น ผู้ส่งสาร
ช่องทางการสือ่ สาร และผูร้ บั สาร ส่วนที่ 3 บริบททางการสือ่ สาร ประกอบด้วยประเด็น บริบทด้านประวัตศิ าสตร์
บริบทด้านเศรษฐกิจ บริบทด้านสังคม และบริบทด้านวัฒนธรรม และส่วนที่ 4 สภาพปัญหาและแนวทาง
แก้ไขการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ในการไปสั ม ภาษณ์ ด ้ ว ยตนเองระหว่ า งการสั ม ภาษณ์ มี ก ารขออนุ ญ าตเพื่ อ
จดบันทึก บันทึกเสียง และถ่ายภาพการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้การพรรณาเนื้อหาอย่างเป็นระบบตามประเด็นเนื้อหาที่ศึกษา แบ่งแยกเป็นกลุ่มตาม
เนื้อหาตัวแปร และประเด็นหลักตามที่ก�าหนด คัดสรรข้อมูลที่ต้องการ ตัดทอนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ออกไป และน�าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน�าไปสู่ข้อสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ
ระเบั่ยบัวิธั่วิจััยเชิิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการส�ารวจ เมื่อผู้วิจัยได้ผลการศึกษาจากระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยได้น�าผลการศึกษาดังกล่าวบางส่วนมาก�าหนดเป็น
ตัวแปรเพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัยเชิงคุณภาพของทัง้ สองวัตถุประสงค์
ประชากร คือ ประชาชนใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร จ�านวน 11,494 คน
กลุม่ ตัวอย่าง การก�าหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง อ้างอิงตารางส�าเร็จรูปในการก�าหนดขนาดตัวอย่างของ ยามาเน
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % ความคลาดเคลือ่ นไม่เกิน ±5 % ได้จา� นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 385 คน วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Sampling) ดังนี้ ขัน้ ที่ 1) การก�าหนดสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่าง
(Quota Sampling) ผูว้ จิ ยั ก�าหนดขนาดสัดส่วนของกลุม่ ตัวอย่าง โดยแบ่งตามหมูบ่ า้ นทัง้ หมด จ�านวน 15 หมูบ่ า้ น
ในต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ขัน้ ที่ 2) การสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ก่อนน�าเครื่องมือไปใช้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)
และความเชือ่ มั่น (Reliability) ดังนี้ การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) หลังจากทีไ่ ด้จัดท�าแบบสอบถาม
แล้วเสร็จในเบื้องต้น ผู้วิจัยได้น�าไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมในการใช้ภาษา (Wording) ความชัดเจน (Clearing)
ของค�าถาม การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากแบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณา ผู้วิจัยน�า
แบบสอบถามทีแ่ ก้ไขแล้วไปท�าการทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง (Try-out) จ�านวน 30 ชุด น�าผลการทดสอบไป
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามด้วยการค�านวณตามสูตรสัมประสิทธิอ์ ลั ฟื้า (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค ซีึง่ ค่าความเชือ่ มัน่ ของค�าถามทีไ่ ด้ตอ้ งไม่ตา�่ กว่า 0.7 จึงจะยอมรับได้วา่ มีความเชือ่ มัน่
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซีึง่ ประกอบด้วยประเด็นการศึกษา 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions) มีลกั ษณะค�าถามแบบเลือกตอบ (Multiple
Choice) ซีึง่ เป็นค�าถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ประเภทปลายปิด
(Close-Ended Questions) มีลักษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซีึ่งเป็น
ค�าถามเกีย่ วกับกระบวนการสือ่ สารของศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ส่วนที่
3 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions) มีลกั ษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ซีึง่ เป็นค�าถามเกีย่ วกับบริบททางการสือ่ สารภายในชุมชนต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร
จ.ก�าแพงเพชร ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด (Close-Ended Questions) มีลกั ษณะค�าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซีึง่ เป็นค�าถามเกีย่ วกับการแสดงพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร
จ.ก�าแพงเพชร ส่วนที่ 5 เป็นลักษณะค�าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) เกีย่ วกับข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามและรอรับกลับ
หลังจากกลุม่ ตัวอย่างท�าเสร็จการวิเคราะห์ขอ้ มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการส�ารวจโดยใช้โปรแกรมส�า
เร็จรูปในการวิเคราะห์ ข้อมูล มีสถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลีย่ (Mean)
และการหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ทดสอบคว
ามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร ตามตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment)
ผลกัารวิจััย
ผู้วิจัยได้ท�าการสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพและสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
ตอนที่ 1) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในตอนที่ 1) สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ทา� การสรุปผลเกีย่ วกับ 1) กระบวนการ
สือ่ สารของศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร 2) บริบททางการสือ่ สารภายในชุมชน
ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร และ 3) สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
กระบวนการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ผู ้ ส ่ ง สาร 2) สาร 3)
ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และ 4) ผู ้ รั บ สาร ของการแสดงพื้ น บ้ า นใน ต.ไตรตรึ ง ษ์
อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร อันได้แก่ ระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพื้นบ้าน ดังนี้
1) ผู้ส่งสาร
ในส่วนของผู้ส่งสารของการแสดงพืน้ บ้านทั้งระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพืน้ บ้าน ผู้ส่งสารหรืออี
กนัยหนึ่งคือศิลปินพื้นบ้านมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดและผู้เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในนครไตรตรึงษ์
2) สาร
ประกอบด้วยสาระส�าคัญทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรูปแบบการแสดง 2) ด้านดนตรี
3) ด้านเครื่องแต่งกาย และ 4) ด้านเนื้อหา ของแต่ละการแสดงพื้นบ้านในนครไตรตรึงษ์ ดังนี้
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2.1 ระบ�าก.ไก่
ด้ า นรู ป แบบการแสดง มี ลั ก ษณะคล้ า งเพลงฉ่ อ ย นั่ น คื อ เป็ น การร้ อ งแก้ เ กี้ ย ว
คล้ า ยการจี บ กั น ระหว่ า งชายหญิ ง มี พ ่ อ เพลงแม่ เ พลง มี ส ร้ อ ย มี ลู ก คู ่ ใครไม่
ได้ร้องก็ยืนปรบมือมีลักษณะเด่นคือการน�าเอาพยัญชนะ 44 ตัวมาแต่งเป็นภาษาที่สละสลวย
ด้านดนตรี ใช้การปรบมือเข้าจังหวะประกอบการร้องคล้ายเพลงฉ่อยด้านเครือ่ งแต่งกาย ผูห้ ญิงนุง่ โจงกระเบน
เสื้อแขนกระบอก ผ้าแถบคล้องคอ ผู้ชายนุ่งโจงกระเบน เสื้อดอกคอกลม ผ้าขาวม้าผูกเอวด้านเนื้อหา
ระบ�า ก.ไก่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสอนหญิง เรื่องความรักระหว่างหนุ่มสาวการเกี้ยวพาราสี เรื่องการติด
ต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนมากจะเป็นประเทศจีน เกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน เกี่ยวกับ
ดอกไม้ปา่ มีแทบทุกเรือ่ ง โดยจะน�ามาแต่งเป็นกลอนร้องต่อกันแบบสัมผัสอักษรไปเรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ ก.ไก่-ฮ.นกฮูก
2.2 ร�าคล้องช้าง
ด้ า นรู ป แบบการแสดง เป็ น การจ� า ลองวิ ถี ชี วิ ต ของคนสมั ย ก่ อ นที่ มี ก ารติ ด ต่ อ
ค้าไม้ระหว่างหนุ่มเลี้ยงช้างกับหญิงสาว ซีึ่งภาษาชาวบ้านเรียกว่าไอ้หนุ่มผู้ร้อง ร้องหมายถึง
การเกี้ยวกันระหว่างชายกับหญิง ลักษณะการละเล่นจะมีพ่อเพลง แม่เพลง และลูกคู่ยืนกันเป็นวง
เวลาออกไปร้องก็จะออกไปทีละคู่ มีการใช้ผ้าขาวม้าไปคล้องคอผู้ชายและผู้หญิงสลับกันไปทีละคู่ไปเรือ่ ยๆ
ด้านดนตรี มีการใช้กลอง โหม่ง ฉิ่ง กรับ ฉาบตีเข้าจังหวะ ถ้าไม่มีก็ใช้การปรบมือให้จังหวะ
ด้ า นเครื่ อ งแต่ ง กาย ผู ้ ห ญิ ง นุ ่ ง โจงกระเบน เสื้ อ แขนกระบอก ผ้ า แถบคล้ อ ง
คอ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะห่มสไบ ผู้ชายนุ่งโจงกระเบน เสื้อดอกคอกลม ผ้าขาวม้าใช้คลอง
คอ เครื่องประดับก็จะเป็นทอง แต่ถ้าเป็นในอดีตก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่ใช้ดอกลั่นทมตามวัดมาร้อยแทน
ด้านเนื้อหา เป็นการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของจังหวัดก�าแพงเพชรในอดีต และเป็นการ
เปรียบเปรยว่าการคล้องช้างมาลากไม้กเ็ หมือนกับการไปรับหญิงสาวมาอยูด่ ว้ ย บางครัง้ ฝ่ายหญิงก็เกิดอาการ
คิดถึงบ้าน ไม่กินไม่นอน ฟื้าดงวงฟื้าดงาน�้าตาริน เป็นการสอนว่าถ้าเราให้ความรักไม่เพียงพอกับคนทีเ่ รา
พามาอยูด่ ว้ ย คนรักก็อาจจะหนีไปได้ ความรักก็อาจจะไม่คงทนถาวรไม่ยดื ยาว ฉันใดก็ฉนั นัน้ ทัง้ ช้างและคน
2.3 ร�าวงพื้นบ้าน
ด้านรูปแบบการแสดง เป็นการร�าวงกันเป็นหมู่หรือทีละคู่ก็ได้ โดยที่ใครชอบพอกันก็จะไปโค้ง
ให้ออกมาร�าด้วย เป็นลักษณะร�าวงมาตรฐานร�ากันไปเรื่อยๆ มีหลายๆ เพลงแล้วแต่จะจบตอนไหน
ด้านดนตรี มีการใช้กลอง ฉิง่ ปี� กรับ แต่ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จะไม่ให้ใช้ไม้หรือกลองแต่จะใช้การ
ปรบมือก�ากับจังหวะแทนด้านเครื่องแต่งกาย ในสมัยก่อนการร�าวงพื้นบ้านจะแสดงตามงานบ้านลานวัด
ซีึ่งใครจะมาร�ามาร้องก็ได้ แต่เดี�ยวนี้เปลี่ยนเป็นการแสดงบนเวที ดังนั้นการแต่งกายก็ต้องแต่งให้สวยงาม
ขึ้นโดยอาจเปลี่ยนจากการนุ่ง โจงกระเบนมาเป็นผ้าซีิ่นหรือผ้าถุงด้านเนื้อหา ร�าวงพื้นบ้านจะเป็นการร้อง
เล่นกันระหว่างชายหญิงและคนในหมู่บ้าน สื่อถึงความกลม เกลียวและความสนุกสนานของคนสมัยก่อน
ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ริมน�้าแม่ปิงที่ชาวบ้านล่องเรือไปค้าขายที่ปาน�้าโพ บ้างก็มีเนื้อหาสอนหญิง
เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครอง
3) ช่องทางการสื่อสาร
ประกอบด้วยสาระส�าคัญทัง้ หมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านช่องทางในการแสดง ทัง้ ระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และ
ร�าวงพืน้ บ้านมีการจัดการแสดงทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนไม่วา่ จะเป็นงานบุญ งานจ้าง และงานเทศกาลต่างๆ
และ 2) ด้านโอกาสในการแสดง แต่ละการแสดงพืน้ บ้านในนครไตรตรึงษ์นนั้ มีโอกาสแสดงตามงานประเพณี
และงานเทศกาลต่างๆ อาทิ ประเพณีนพพระเล่นเพลง เทศกาลสงกรานต์ งานวัด งานรืน่ เริง และงานมงคลต่างๆ
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4) ผู้รับสาร
ในส่วนของผูร้ บั สารของการแสดงพืน้ บ้านในนครไตรตรึงษ์ทงั้ ระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพืน้ บ้านมีผู้
รับสารหรือผูช้ มทุกเพศทุกวัย ส่วนมากเป็นวัยเด็กและวัยรุน่ อายุ 10-16 ปีขนึ้ ไปเพราะได้มกี ารจัดท�าเป็นหลักสูตรใน
การเรียนการสอนระดับชัน้ มัธยมปลาย วัยผูใ้ หญ่กม็ บี า้ งและวัยชราก็จะมีมาก ส่วนเพศก็มที งั้ เพศชายและเพศหญิง
ส่วนที่ 2 บริบททางการสื่อสารภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
บริบททางการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงพืน้ บ้าน ประกอบด้วย 1) บริบทด้านประวัตศิ าสตร์ 2) บริบทด้านเศรษฐกิจ
3) บริบทด้านสังคม และ 4) บริบทด้านวัฒนธรรมของคนภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ดังนี้
1) บริบทด้านประวัติศาสตร์
นครไตรตรึงษ์มีสภาพแวดล้อมตามประวัติศาสตร์ท่ีเป็นเมืองโบราณที่มีความส�าคัญต่อชาวก�า
แพงเพชรเป็นอย่างมาก ในส่วนของการด�ารงชีวิตชาวบ้านก็อยู่กันแบบดูแลและช่วยกันรักษาเรื่อง
ราวทางประวัติศาสตร์ของนครไตรตรึงษ์ มีร่องรอยทางโบราณคดีมากมาย เช่น เรื่องเล่าท้าวแสนปม
วั ด วั ง พระธาตุ เกาะขี้ เ หล็ ก และในเมื่ อ สมั ย ก่ อ นจะมี ก ารลงไปเล่ น เพลงพื้ น บ้ า นกั น ที่ นั่ น
2) บริบทด้านเศรษฐกิจ
ใ น ส ่ ว น ข อ ง ก า ร แ ส ด ง พื้ น บ ้ า น ข อ ง ต� า บ ล ไ ต ร ต รึ ง ษ ์ นั้ น เ ป ็ น สิ่ ง ที่ ส ร ้ า ง ร า ย
ไ ด ้ ใ ห ้ กั บ ช า ว บ ้ า น ม า ก ขึ้ น เ พ ร า ะ ว ่ า มี ก า ร ท� า ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ ใ ห ้ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
เข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างกระท่อมท้าวแสนปมและมีการปลูกมะเขือ คาดว่า
อนาคตจะเป็นทีร่ วบรวมพันธ์มะเขือเทศทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และมีการจัดอบรมการแสดงพืน้ บ้านให้กบั เด็กๆทีส่ นใจด้วย
3) บริบทด้านสังคม
ชาวบ้ า นอยู ่ กั น แบบพี่ แ บบน้ อ ง พึ่ ง พาอาศั ย กั น เอื้ อ เฟื้้ � อ เผื่ อ แผ่ กั น และ
ส ่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ ก า ร แ ส ด ง พื้ น บ ้ า น ยั ง ค ง ด� า ร ง อ ยู ่ กั บ ต� า บ ล ไ ต ร ต รึ ง ษ ์ ต ่ อ ไ ป
4) บริบทด้านวัฒนธรรม
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด�ารงรักษาวัฒนธรรมไว้ไม่ว่าจะเป็นร�าพื้นบ้านหรือการแสดงพื้นบ้าน
ในต�าบลไตรตรึงษ์มิให้เลือนหายไป และช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้การแสดงพื้นบ้านมีบทบาทต่อคน
ในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนให้คนใหม่หันมาใส่ใจการแสดงพื้นบ้านมากขึ้น
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
1) สภาพปัญหา
การแสดงพื้นบ้านที่นครไตรตรึงษ์มีปัญหาหลักอยู่สองประการ คือ ประการแรกพ่อเพลงแม่เพลง
รุ่นก่อนๆ เสียชีวิตไปและท�าให้มีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง และอีกประการคือการขาดแคลนยานพาหนะ
2) แนวทางแก้ไข
สืบเนือ่ งมาจากการเสียชีวติ ของพ่อเพลงแม่รนุ่ ก่อนๆ คนในชุมชนก็มคี วามพยายามในการหาคนรุน่ ใหม่มา
สืบทอด นอกจากนีป้ ญ
ั หาการขาดแคลนผูช้ ายทีเ่ ป็นนักแสดงก็ใช้วธิ ใี ห้ผหู้ ญิงแต่งเป็นผูช้ ายขึน้ มาเล่นแทน ในส่วน
ของปัญหาการขาดแคลนยานพาหนะผูท้ วี่ า่ จ้างหรือผูท้ เี่ ชิญให้ไปแสดงต้องเอารถมารับหรือไม่กต็ อ้ งเหมารถกันไป
ตอนที่ 2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
ในตอนที่ 2) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท�าการสรุปผลเกี่ยวกับ
1) ลักษณะทางประชากร 2) กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร
จ.ก�าแพงเพชร 3) บริบททางการสื่อสารภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร 4)
การแสดงพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร และ 5) ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
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ส่วนิท่� 1 ลักษณะทางประชากร
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรจะศึกษาเกี่ยวกับ 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) เพศ 2)
ระดับชั้นปี 3) วุฒิการศึกษา 4) อาชีพ 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ 6) สถานภาพสมรส ดังนี้
1) เพศ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มากสุ ด จ� า นวน 202 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
52.10 และเป็ น เพศชายน้ อ ยที่ สุ ด จ� า นวน 186 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.90
2) ระดับชั้นปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 -45 ปี จ�านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
29.10 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 46 -60 ปี จ�านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.60
ถัดมากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 16 -30 จ�านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 ตามล�าดับ
3) วุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ
33.50 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ�านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ
24.20 ถัดมามีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10 ตามล�าดับ
4) อาชี พ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ค้ า ขาย/ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว จ� า นวน 72
คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 รองลงมามีอาชีพเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
18.30 ถัดมามีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ�านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามล�าดับ
5) รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท จ�านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ
41.80 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จ�านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.80
ถัดมามีรายได้เฉลีย่ ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท จ�านวนละ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20 ตามล�าดับ
6) สถานภาพสมรส กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส จ�านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 รองลงมามีสถานภาพโสด
จ�านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 ถัดมามีสถานภาพการเป็นหม้ายจ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามล�าดับ
ส่วนิท่� 2 กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
กระบวนการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ผู ้ ส ่ ง สาร 2) สาร
3) ช่ อ งทางการสื่ อ สาร และ 4) ผู ้ รั บ สาร ของการแสดงพื้ น บ้ า นใน ต.ไตรตรึ ง ษ์
อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร อันได้แก่ ระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพื้นบ้าน ดังนี้
1) ผู้ส่งสาร
กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
ด้านผู้ส่งสาร กลุ่มตัวอย่างมีระดับคิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.27 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.481 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ ศิลปินพื้นบ้านมีบทบาทในฐานะผู้ผลิตระบ�า ก ไก่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ศิลปินพื้น
บ้านมีบทบาทในฐานะผู้ผลิตร�าวงพื้นบ้าน และศิลปินพื้นบ้านมีบทบาทในฐานะผู้เผยแพร่ร�าวงพื้นบ้าน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และศิลปินพื้นบ้านมีบทบาทในฐานะผู้เผยแพร่ระบ�า ก ไก่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�า่ ทีส่ ดุ คือ ศิลปินพืน้ บ้านมีบทบาทในฐานะผูเ้ ผยแพร่รา� คล้องช้าง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.19
2) สาร
กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
ด้านสาร กลุ่มตัวอย่างมีระดับคิดเห็นโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28
จากคะแนนเต็ม 5 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.429 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ระบ�า ก ไก่ มีการใช้เครื่องดนตรีที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ร�าคล้องช้างมีการใช้เครื่
องดนตรีที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และระบ�า ก ไก่ มีเนื้อหาที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
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4.30 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ระบ�า ก ไก่ มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
3) ช่องทางการสื่อสาร
กระบวนการสือ่ สารของศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ด้านช่องทางการสือ่ สาร
กลุม่ ตัวอย่างมีระดับคิดเห็นโดยรวมทัง้ หมดอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 และค่า
ความเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.507 โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร�าวงพืน้ บ้านมีการแสดงให้ชม
ตามงานเทศกาล มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.32 ระบ�า ก ไก่ มีการแสดงให้ชมตามงานเทศกาล มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.31 และ
ร�าคล้องช้างมีการแสดงให้ชมตามงานประเพณีและ ร�าวงพืน้ บ้านมีการแสดงให้ชมตามงานประเพณี มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
4.29 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ระบ�า ก ไก่ มีการแสดงให้ ชมตามงานประเพณี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.26
4) ผู้รับสาร
กระบวนการสือ่ สารของศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ด้านผูร้ บั สาร
กลุ่มตัวอย่างมีระดับคิดเห็นโดยรวมทัง้ หมดอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 จากคะแนนเต็ม
5 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.599 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ผู้ชมมีการ
ตอบรับที่ดีต่อการแสดงระบ�า ก ไก่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ผู้ชมมีการตอบรับที่ดีต่อการแสดงร�าคล้อง
ช้าง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 และผู้ชมมีการตอบรับที่ดีต่อการแสดงร�าวงพื้นบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
ส่วนิท่� 3 บริบททางการสื่อสารภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
บริบททางการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงพืน้ บ้าน ประกอบด้วย 1) บริบทด้านประวัตศิ าสตร์ 2) บริบทด้านเศรษฐกิจ
3) บริบทด้านสังคม และ 4) บริบทด้านวัฒนธรรมของคนภายในชุมชน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร ดังนี้
1) บริบทด้านประวัติศาสตร์

บริิบททางการิสื่่อ� สื่าริภายในชุุมชุน ต.ไตริตริึงษ์์ อ.เม่องกำาแพงเพชุริ จ.กำาแพงเพชุริ ด้้านปริะวััตศิ าสื่ตริ์
กลุุ่ม� ตัวัอย�างมีริะด้ับคิิด้เห็็นโด้ยริวัมทัง� ห็มด้อย่ใ� นริะด้ับมาก คิิด้เป็นคิ�าเฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.39 จากคิะแนนเต็ม
5 แลุ่ะคิ�าคิวัามเบีย� งเบนมาตริฐานเท�ากับ 0.512 โด้ยพิจาริณาเริียงลุ่ำาด้ับตามริายข้้อพบวั�า กำาแพงเพชุริ
เป็นเม่องเก�าทีม� คิี วัามสื่ำาคิัญทางปริะวััตศิ าสื่ตริ์แลุ่ะเจริิญริุง� เริ่องมาตัง� แต�สื่มัยทวัาริวัด้ี มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ
4.51 แลุ่ะนคิริไตริตริึงเป็นเม่องโบริาณแห็�งแริกข้องกำาแพงเพชุริที�นับวั�ายิ�งให็ญ� มีคิ�าเฉลุ่ี�ยเท�ากับ 4.27

2) บริิบทด้้านเศริษ์ฐกิจ
บริิบททางการิสื่่อ� สื่าริภายในชุุมชุน ต.ไตริตริึงษ์์ อ.เม่องกำาแพงเพชุริ จ.กำาแพงเพชุริ ด้้านเศริษ์ฐกิจ กลุุ่ม�
ตัวัอย�างมีริะด้ับคิิด้เห็็นโด้ยริวัมทัง� ห็มด้อย่ใ� นริะด้ับมาก คิิด้เป็นคิ�าเฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.25 จากคิะแนนเต็ม 5 แลุ่ะคิ�า
คิวัามเบีย� งเบนมาตริฐานเท�ากับ 0.578 โด้ยพิจาริณาเริียงลุ่ำาด้ับตามริายข้้อพบวั�า จังห็วััด้กำาแพงเพชุริมีอาชุีพห็ลุ่ัก
ทีสื่� าำ คิัญ คิ่อ เกษ์ตริกริริม มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.31 แลุ่ะจังห็วััด้กำาแพงเพชุริมีอาชุีพเสื่ริิมคิ่อคิ้าข้าย มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.20
3) บริิบทด้้านสื่ังคิม
บริิบททางการิสื่่อ� สื่าริภายในชุุมชุน ต.ไตริตริึงษ์์ อ.เม่องกำาแพงเพชุริ จ.กำาแพงเพชุริ ด้้านสื่ังคิม กลุุ่ม� ตัวัอย�
างมีริะด้ับคิิด้เห็็นโด้ยริวัมทัง� ห็มด้อย่ใ� นริะด้ับมาก คิิด้เป็นคิ�าเฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.27 จากคิะแนนเต็ม 5 แลุ่ะคิ�าคิวัาม
เบีย� งเบนมาตริฐานเท�ากับ 0.555 โด้ยพิจาริณาเริียงลุ่ำาด้ับตามริายข้้อพบวั�า ปริะเพณีทชุ�ี าวัตำาบลุ่ไตริตริึงษ์์ยด้ึ ถื่อ
ปฏิิบตั สื่ิ บ่ ทอด้กันมาตัง� แต�บริริพบุริษ์ุ คิ่อ งานปิด้ทองไห็วั้พริะแลุ่ะริอยพริะพุทธบาทเด้่อน 3 มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.30
แลุ่ะตำาบลุ่ไตริตริึงษ์์มกี าริแสื่ด้งพ่น� บ้านทีเ� ป็นเอกลุ่ักษ์ณ์เฉพาะถืิน� ทีม� คิี วัามโบริาณเฉพาะตัวั มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.22
4) บริิบทด้้านวััฒนธริริม
บริิบททางการิสื่่�อสื่าริภายในชุุมชุน ต.ไตริตริึงษ์์ อ.เม่องกำาแพงเพชุริ จ.กำาแพงเพชุริ
ด้้ า นวัั ฒ นธริริม กลุุ่ � ม ตั วั อย� า งมี ริ ะด้ั บ คิิ ด้ เห็็ น โด้ยริวัมทั � ง ห็มด้อย่ � ใ นริะด้ั บ มาก
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คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.531
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการสืบทอดวัฒนธรรม
พื้นบ้านด้วยการสร้างและผลิตซี�้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 การแสดงพื้นบ้านควรได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรทางสังคม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.22 และควรมีการปรับการแสดงพืน้ บ้านให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ต่างชาติและควรมีการศึกษาประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของการแสดงพืน้ บ้าน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.20 ตามล�าดับ
ส่ ว นิท่� 4 การแสดงพื้ น บ้ า นใน ต.ไตรตรึ ง ษ์ อ.เมื อ งก� า แพงเพชร จ.ก� า แพงเพชร
กลุม่ ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ โดยรวมทัง้ หมดอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40 จากคะแนนเต็ม
5 และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.544 โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ 3 อันดับ ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจต่อระบ�า
ก ไก่ ในภาพรวมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ท่านมีความพึงพอใจต่อร�าวงพืน้ บ้านภาพรวมระดับมาก
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.42 และท่านมีความพึงพอใจต่อร�าคล้องช้างในภาพรวมระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.36 ตามล�าดับ
ส่วนิท่� 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : กระบวนการสื่อสารของศิลปินพืน้ บ้านมีความสัมพันธ์กับการด�ารงอยู่ของการแสดงพื้
นบ้าน ต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ. ก�าแพงเพชร
1) กระบวนการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ด้ า นผู ้ ส ่ ง สาร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
บวกกับการแสดงพื้นบ้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.411
2) ก ร ะ บ ว น ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ศิ ล ป ิ น พื้ น บ ้ า น ด ้ า น ส า ร มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ เ ชิ ง
บวกกับการแสดงพื้นบ้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.568
3) กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้าน ด้านช่องทางการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการแสดงพื้นบ้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.383
4) กระบวนการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ด้ า นผู ้ รั บ สาร มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
การแสดงพื้ น บ้ า น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ 0.395
5) กระบวนการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นโดยรวม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ การ
แสดงพื้นบ้าน โดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.556
สมมติฐานที่ 2 : บริบทการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับการด�ารงอยู่ของการแสดงพื้นบ้าน
ต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ. ก�าแพงเพชร
1) บริ บ ทการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามสั ม พั น ธ์
เชิงบวกกับการแสดงพื้นบ้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.522
2) บริ บ ทการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ด้ า นเศรษฐกิ จ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง
บวกกับการแสดงพื้นบ้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.439
3) บริ บ ทการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ด้ า นสั ง คม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
การแสดงพื้ น บ้ า น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ 0.434
4) บริ บ ทการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า น ด้ า นวั ฒ นธรรม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
การแสดงพื้ น บ้ า น อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ 0.506
5) บริ บ ทการสื่ อ สารของศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นโดยรวม มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
การแสดงพื้นบ้านโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.574
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อภิปรายผลกัารวิจััย
กระบวนการสือ่ สารของศิลปินพืน้ บ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชรด้าน ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร
ในส่วนของผู้ส่งสารของการแสดงพื้นบ้านทั้งระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพื้นบ้าน ผู้ส่งสารหรืออีก
นัยหนึ่งคือศิลปินพื้นบ้านมีบทบาทเป็นผู้สืบทอดและผู้เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในนครไตรตรึงษ์ให้
กับผู้รับสารทีเ่ ป็นผู้ชมทุกเพศทุกวัย ส่วนมากเป็นวัยเด็กและวัยรุ่นอายุ 10-16 ปีขึ้นไปเพราะได้มีการจัดท�า
เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนระดับชัน้ มัธยมปลาย วัยผูใ้ หญ่กม็ บี า้ งและวัยชราก็จะมีมาก ส่วนเพศก็มที งั้
เพศชายและเพศหญิง ซีี่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้ส่งสาร (Thaicommunication83, 2561) ที่ระบุว่าส่งสารที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือ
น�าเสนอสาร และเป็นผูท้ สี่ ามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผูร้ บั สาร นอกจากนีย้ งั
สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งแบบจ�าลองการสือ่ สารของเบอร์โล ทีก่ ล่าวว่า ระบบวัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม
ค่านิยม ความเชือ่ ซีึง่ เป็นของมนุษย์ในสังคมและเป็นตัวก�าหนดทีส่ า� คัญในการสือ่ สาร การสือ่ สารระหว่างบุคคล
ต่างวัฒนธรรมอาจประสบความล้มเหลวได้อนั เนือ่ งมาจากความคิดและความเชือ่ ไม่เหมือนกัน (ธนวดี บุญลือ, 2544)
กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านใน ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชรด้านเนื้อหา
การแสดงพื้นบ้านในนครไตรตรึงษ์ไม่ว่าจะเป็นระบ�า ก.ไก่ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสอนหญิง เรื่องความ
รักระหว่างหนุ่มสาวการเกี้ยวพาราสี เรื่องการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนมากจะเป็นประเทศจีน
เกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน เกี่ยวกับดอกไม้ป่า ร�าคล้องช้างที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการจ�าลอง
วิถชี วี ติ ของคนสมัยก่อนทีม่ กี ารติดต่อค้าไม้ระหว่างหนุม่ เลีย้ งช้างกับหญิงสาว และร�าวงพืน้ บ้านทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ
ความเป็นอยูร่ มิ น�า้ แม่ปงิ ทีช่ าวบ้านล่องเรือไปค้าขายทีป่ าน�า้ โพ บ้างก็มเี นือ้ หาสอนหญิง เนือ้ หาเกีย่ วกับศาสนา
ประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครสอดเป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแบบจ�าลองการสื่อสารของ
เบอร์โล ที่กล่าวว่า เนื้อหา (content) ได้แก่ บรรดาความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการ
จะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพือ่ ความเข้าใจร่วมกัน หรือโต้ตอบกัน (ธนวดี บุญลือ, 2544)
บริ บ ททางการสื่ อ สารภายในชุ ม ชน ต.ไตรตรึ ง ษ์ อ.เมื อ งก� า แพงเพชร จ.ก� า แพงเพชร
จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่
สมัยทวารวดี ในส่วนของการด�ารงชีวิตชาวบ้านก็อยู่กันแบบดูแลและช่วยกันรักษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของนครไตรตรึงษ์มีร่องรอยทางโบราณคดีมากมาย เช่น เรื่องเล่าท้าวแสนปม วัดวังพระธาตุ
เกาะขี้เหล็ก และในเมื่อสมัยก่อนจะมีการลงไปเล่นเพลงพื้นบ้านกันที่นั่น ซีึ่งสอดคล้องกับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์และค�าขวัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของนครไตรตรึงษ์ว่า “เจดีย์เจ็ดยอดงาม
สม ท้าวแสนปมนามกระเดื่อง วัดวังพระธาตุฟืู้เฟื้้�อง เลื่องลือไกลไตรตรึงษ์” (สันติ อภัยราช, 2557)
ในส่วนของการแสดงพืน้ บ้านของต�าบลไตรตรึงษ์นนั้ เป็นสิง่ ทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านมากขึน้ เพราะว่ามีการท�า
ประชาสัมพันธ์ให้บคุ คลภายนอกเข้ามาเทีย่ วในชุมชนมากขึน้ และสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการสืบทอด
วัฒนธรรมพืน้ บ้านด้วยการสร้างและผลิตซี�า้ ซีึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งการแสดงพืน้ บ้านทีร่ ะบุวา่ การแสดงพืน้ บ้าน
เป็นการแสดงทีแ่ สดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดกันต่อ ๆ มาอย่างช้านาน
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�า้ ค่า ทีบ่ รรพบุรษุ ไทยได้สงั่ สม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ�า
ชาติ เพือ่ ให้รนุ่ ลูกรุน่ หลานได้เรียนรูแ้ ละรักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
และพร้อมที่จะช่วยสืบทอด จรรโลง และธ�ารงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป (พรทิพา บุญรักษา, 2559)
ก ร ะ บ ว น ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ศิ ล ป ิ น พื้ น บ ้ า น มี ค ว า ม สั ม พั น ธ ์ กั บ ก า ร ด� า ร ง อ ยู ่
ข อ ง ก า ร แ ส ด ง พื้ น บ ้ า น ต . ไ ต ร ต รึ ง ษ ์ อ . เ มื อ ง ก� า แ พ ง เ พ ช ร จ . ก� า แ พ ง เ พ ช ร
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กระบวนการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับ
การด�ารงอยู่ของการแสดงพื้นบ้าน ต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร สอดคล้องกับทฤษฎี
กระบวนการสือ่ สาร ทีร่ ะบุวา่ ผูส้ ง่ สารท�าหน้าทีส่ ง่ สารผ่านช่องทางหนึง่ ไปยังผูร้ บั สาร ฉะนัน้ ผูส้ ง่ สารจึงมีบทบาทใน
การชีน้ า� ว่าพฤติกรรมการสือ่ สารภายในสถานการณ์หนึง่ ๆ นัน้ จะเป็นไปในรูปใดและมีผลอย่างไรหรืออีกนัยหนึง่
ก็คอื ผูส้ ง่ สารคือ ผูก้ ระตุน้ (stimulus) ทีท่ า� ให้เกิดการตอบสนอง (response) จากผูร้ บั สาร หรือผูส้ ง่ สารอาจเรียก
ผู้เข้ารหัส (encoder) คือ ผู้ที่รับผิดชอบในการน�าความคิดของผู้ริเริ่ม ความคิดหรือแหล่งสาร (source)
ส่งไปยังผู้ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย โดยการใช้สัญญาณ (signal) และสัญลักษณ์ (symbol) หรือเรียกว่า
การเข้ารหัส (encoding) ซีึ่งแสดงถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่แหล่งสารต้องการสื่อ (Chulapedia, 2564)
บริบทการสื่อสารของศิลปินพื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับการด�ารงอยูข่ องการแสดงพืน้ บ้าน ต. ไตรตรึงษ์
อ.เมืองก�าแพงเพชร จ.ก�าแพงเพชร
จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บริบทการสื่อสารของศิลปินพืน้ บ้านมีความสัมพันธ์กับการด�ารง
อยูข่ องการแสดงพืน้ บ้าน ต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ. ก�าแพงเพชร ซีึง่ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ และกาญจนา แก้วเทพ (2553) ที่ระบุว่า บริบทชุนมีทั้งปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดสื่อพื้นบ้าน กล่าวคือ ระบบเครือญาติที่เข้มแข็ง แรงเกาะเกี่ยวทางสังคมเป็น
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดที ที่ า� ให้การสืบทอดสือ่ พื้นบ้านเป็นไปอย่างเข้มแข็ง แต่การพัฒนาชุมชนเป็น
เมืองท่องเทีย่ ว การคมนาคมสะดวกขึน้ รวมถึงการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทัง้ สือ่ มวลชน ฯลฯ ท�าให้คนในชุมชน
มีเวลาไม่มากนักในการเตรียมตัวรองรับความเปลีย่ นแปลง แต่กระนัน้ ชุมชนก็พยายามต่อสูเ้ พือ่ รักษาวัฒนธรรมของตนไว้
ข้อเสนิอแนิะจัากัผลกัารวิจััย
งานวิจยั ในครัง้ นีม้ ขี อ้ ค้นพบทีส่ า� คัญ ได้แก่ กระบวนการสือ่ สาร และบริบททางการสือ่ สาร ส่งผลกับการด�ารงอยู่
ของการแสดงพืน้ บ้าน ต. ไตรตรึงษ์ อ.เมืองก�าแพงเพชร จ. ก�าแพงเพชร นัน่ หมายความว่าผูส้ ง่ สาร สาร ช่องทางการสือ่ สาร
และผูร้ บั สารล้วนมีความสัมพันธ์กบั การด�ารงอยูข่ องการแสดงพืน้ บ้านของนครไตรตรึงษ์ทง้ั สิน้ หรืออาจกล่าวได้
ว่าศิลปินพืน้ บ้านเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�าคัญในการสืบทอดเผยแพร่ศลิ ปะการแสดงพืน้ บ้านในนครไตรตรึงษ์ ได้แก่
ระบ�าก.ไก่ ร�าคล้องช้าง และร�าวงพืน้ บ้าน ควรมีการจัดการแสดงทัง้ ภายในและภายนอกชุมชนไม่วา่ จะเป็นงานบุญ
งานจ้าง งานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ อาทิ ประเพณีนบพระเล่นเพลง เทศกาลสงกรานต์ งานวัด งานรืน่ เริง
และงานมงคลต่างๆ ให้กบั ผูช้ มทุกเพศทุกวัย โดยเน้นไปยังกลุม่ เด็กและวัยรุน่ อายุประมาณ 10-16 ปี และกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ผู้ส่งสารหรืออีกนัยหนึ่งคือศิลปินพื้นบ้าน นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้แสดงแล้วต้องมีความ
ตระหนักว่าตนเองนั้นก�าลังสวมอีกหนึ่งบทบาทที่ส�าคัญคือผู้ที่อนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
โดยการฝึกฝนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจการแสดงพื้นบ้านมากขึ้น นอกจากนี้ชาวบ้านและทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชรก็สามารถมีสว่ นร่วมในการด�ารงรักษาการแสดงพืน้ บ้านในนครไตรตรึงษ์ดว้ ยการส่ง
เสริม พัฒนา และประชาสัมพันธ์ให้การแสดงพืน้ บ้านเป็นทีร่ จู้ กั ต่อคนในจังหวัดก�าแพงเพชรและจังหวัดอืน่ ๆ
ส� า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ก� า แพงเพชรควรมี ก ารจั ด การแสดง
พื้นบ้านนครไตรตรึงษ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นตามงานประเพณีและงาน
เทศกาลต่างๆ อาทิ ประเพณีนพพระเล่นเพลง เทศกาลสงกรานต์ งานรื่นเริง งานบุญ หรืองานมงคลต่างๆ
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ข้อเสนิอแนิะในิกัารวิจััยครั�งถุัดไป
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� า การศึ ก ษาเฉพาะบริ บ ทด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรมเท่านั้น ควรท�าการศึกษาบริททด้านอื่นๆ ที่มีความส�าคัญไม่แพ้กัน
อาทิ บริ บ ทด้ า นภาษาและ วรรณกรรม เป็ น ต้ น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย ว
กับนวัตกรรมการสร้างสรรค์วัฒนธรรม หรือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน
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