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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ใน 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารท่ัวไป 
(2)เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  ใน 4 ด้านดังกล่าวโดย
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 290 คน  โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample  Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง  0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 
0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าทดสอบที และการทดสอบค่าเอฟและทดสอบรายคู่โดยใช้ของเชฟเฟ่ 
ผลการวิจัยพบว่า 
 (1)ระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีระดับปัจจัยการตัดสินใจสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ รองลงมาคือด้าน
ด้านบริหารงานท่ัวไปและด้านวิชาการ ส่วนด้านท่ีมีระดับปัจจัยการตัดสินใจตํ่าสดุ คือ ด้านบุคคล 
 (2) เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนจําแนกตามเพศ 
พบว่า ไม่แตกต่างกันท้ัง 4 ด้าน เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานท่ัวไป ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนด้านวิชาการ ด้านบุคคลพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองนักเรียน จําแนกตามอาชีพ พบว่าด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านบริหารงานท่ัวไปไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
งบประมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ  :    ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were1) to study the level factors  affecting  parents  
decision-making in sending  their children to  study  at  private  schools, PhrayuenDistrict,  
Khon Kean  Province in 4 aspects namely aspect of academic, individual, budget, and general 
and 2) to compare the levels of factors affecting  parents  decision-making in sending  their  
children to  study  at  private  schools  in 4 aspect classified by sex , education  and 
occupation. The size of sample group was specified by using Taro Yamane. The sample 
group consisted of 290 parents. The sample group was randomizes using Sample Random 
Sampling. The 5-Likert scale questionnaire with IOC value within 0.67-1.00 and reliability 
value equal to 0.95 was used to collect data.The collected data were analyzed using computer 
program to find out frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test (One -
Way ANOVA) ,and Scheffe’.  
 The results of the research were as follows: 



1) The level of factors affecting parents decision-making in sending theirchildren tostudy 
at private schools, PhayuenDistrict, Khon Kean Province was high, in overall. Aspect with 
highest level was aspect of budget followed by aspect of general management and academic. 
As for aspect of individual, it had lowest level of decision-making.  

2)  The  comparison on  the levels of affecting  parents  decision-making in sending  
their children  to study  at  private  schools  by sex  level of parents showed no any 
differences in 4 aspect. Whilecomparing on the level of affecting parents decision-making in 
sending their children to study at private schools, classified by education level, aspect of 
budget, and general managementshowed no differences. However, the aspect of academic 
and aspect of individual were statistically different at 0.01. In addition, comparing decision-
making classified by occupation, aspect of academic, aspect of individual, and aspect of 
general management were not statistically different. As for aspect of budget, it was 
statistically different significant level at 0.05. 

 

KEYWORD :FACTORS    AFFECTING    PARENTS    DECISION -  MAKING    
1.ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาของเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญย่ิงในการให้บริการ การศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดย
ตลอด  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีรัฐไม่สามารถจัดได้ หรือจัดได้ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากข้อจํากัดด้านทรัพยากรของรัฐ ใน
ปีการศึกษา 2542 เอกชน ได้ เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีการขยายตัวมากข้ึนและ
นับวัน  การศึกษาเอกชนจะมีบทบาทมากย่ิงข้ึน เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายได้เอ้ือต่อการให้ ภาคเอกชนมาลงทุนด้าน
การศึกษา  จะเห็นได้จาก (มาตรา 43-46,หน้า 16) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2)และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 กําหนดเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ  โดยให้ เอกชนมีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นนิติ บุคคล  มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รัฐ
ต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อน  หรือยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในทาง
การศึกษาเอกชนตามความ เหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและ
พ่ึงตนเองได้ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2544,หน้า 3) 

โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีให้การศึกษาแก่เด็กเยาวชนในชาติเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ 
การท่ีเอกชนได้มีโอกาสเข้ามาทํางานด้านการศึกษา ทําให้เกิดการแข่งขันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนเอกชน
จะต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อม่ัน เกิดความเชื่อถือ และความไว้วางใจ
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ซ่ึงถ้าโรงเรียนเอกชนใดไม่มีคุณภาพและความสามารถในการจัดการศึกษา 
ผู้ปกครองก็จะไม่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ทําให้โรงเรียนเอกชนแห่งนั้นจําเป็นต้องเลิกกิจการไปในท่ีสุด ถ้าโรงเรียนจะสร้าง
หลักประกันและความม่ันคงให้กับชุมชนได้นั้น สิ่งสําคัญ คือ คุณภาพโรงเรียนเพราะคุณภาพของโรงเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งซ่ึงจะ
ทําให้เกิดความเชื่อถือของผู้ปกครอง และช่วยในการตัดสินใจท่ีจะทําให้ผู้ปกครอง และช่วยในการตัดสินใจท่ีจะทําให้ผู้ปกครอง
เลือกท่ีจะส่งบุตรหลานของตนเองเข้ามาศึกษาในโรงเรียน ในการจะพิจารณาว่าโรงเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ระดับใดนั้น 
ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญได้แก่ โรงเรียน การบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ชื่อเสียงของโรงเรียน ด้านอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และด้านบริการงานชมุชนสัมพันธ์ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)ในเขตอําเภอพระยืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1  ท้ัง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์   โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด โรงเรียนอนุบาลป่ินทิพย์ โรงเรียน
อนุบาลพิกุลทิพย์ ซ่ึงแต่ละโรงเรียนก็มีนักเรียนเข้าเรียนหลายร้อยคน ส่วนโรงเรียนของภาครัฐท่ีอยู่ในเขตอําเภอพระยืนก็มี
หลายโรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 2.โรงเรียนบ้านโต้นศรีพิมล 3.โรงเรียนบ้านดงเก่า  4.โรงเรียนบ้านดงกลาง 5.
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่  ซ่ึงในปัจจุบันนี้ได้รวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้าด้วยกันมี 3 โรงเรียน เนื่องด้วยสาเหตุจํานวนครูไม่ครบชั้น
เรียนและจํานวนนักเรียนมีไม่มากไม่ครบชั้นเรียน   

 



โรงเรียนของรัฐบาลไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายรายเดือนมากตรงกันข้ามกับโรงเรียนเอกชนท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าแต่กลับมี
นักเรียนเข้าเรียนมากกว่า  ซ่ึงผู้ปกครองอาจจะมีมุมมองถึงความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล 
โรงเรียนเอกชนจะมีทุนในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษามากกว่า สามารถจ้างครูท่ีมีความสามารถตรงตามวุฒิ ตรงตาม
วิชาท่ีสอน เข้าสอนได้ครบทุกชั้นเรียน มีความเอาใจใส่เด็กเป็นพิเศษในเร่ืองรับส่งเด็ก ความปลอดภัยของเด็ก จัดสอนพิเศษให้
เด็กนอกเวลาเรียนปกติ  ส่วนโรงเรียนรัฐบาลถึงจะมีค่าใช้จ่ายไม่มากแต่ผู้ปกครองก็จะมองเร่ืองครูไม่ครบชั้นเรียน การเอาใจใส่
ในเรื่องต่าง ๆ การรับส่งเด็ก  ครูมีอบรมมีประชุมบ่อยต้องหยุดเรียน ประเด็นเหล่านี้ล้วนมีส่วนท่ีทําให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือก
ท่ีจะส่งบุตรหลานของตนเองเข้ามาเรียนในโรงเรียนเอกชนถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
เห็นว่าการท่ีผู้ปกครองพิจารณาจะส่งบุตรหลานของตนเองเข้าเรียนท่ีสถานศึกษาแห่งใดนั้น  ย่อมต้องมีองค์ประกอบที่เป็น
ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจ 

 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนอยู่บนพ้ืนฐานความนิยมของผู้ปกครองและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายในการจัดการศึกษาตลอดไป 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น  4  ด้านคือ  1.ด้านวิชาการ  2.ด้านบุคคล 3.ด้านงบประมาณ  4. ด้านบริหารงานท่ัวไป  

2.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครอง   
3.  สมมติฐานของการวิจัย  
 1.ผู้ปกครองท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน 
 2.ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน 
 3.ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แตกต่างกัน 
4.ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  ในเขตอําเภอพระยืน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี
การศึกษา  2557 ได้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในเขตอําเภอพระยืน จํานวน  1,057   คน ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 290 คน  โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 
(Sample  Random Sampling)   ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ตามเนื้อหาวัตถุประสงค์ของ
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ท้ัง 4 ด้าน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2545) และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553คือ1). ด้านวิชาการ 2). ด้านงบประมาณ 3). ด้านบุคคล 4). ด้านการบริหารงานท่ัวไป 
ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (สช.)  ในเขตอําเภอพระยืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา  2557 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําให้ทราบถึงระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน  อําเภอพระ
ยืน  จังหวัดขอนแก่น  ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านวิชาการ   ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป 

2.ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน  
อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองท่ีแตกต่างกัน  

 
 
 



6.นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ให้คํานิยามศัพท์ในความหมายและขอบเขตดังนี้ 

ปัจจัยการตัดสินใจ  หมายถึง สิ่งท่ีผู้ปกครองนักเรียนใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนเอกชน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มี 4 ด้านคือ 

ด้านวิชาการ หมายถึงการรวบรวมข้อมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการได้แก่การพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน การเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้การจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

ด้านงบประมาณ  หมายถึงการจัดและการบริหารการจัดการด้านการเงินในโรงเรียน ได้แก่การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนา การตรวจสอบติดตามระบบบัญชี การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือไปใช้จ่ายในระบบการศึกษาของ
โรงเรียน เป็นการพัฒนางานในด้านต่างๆของโรงเรียนอีกท้ังถ้าโรงเรียนใดมีงบประมาณในการจัดทําและพัฒนาโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีเชิญชวนให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ   

ด้านบุคคล  หมายถึง  การดําเนินงานเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีบุคลิกภาพท่ีดีมีความรู้ความสามารถ สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
ม่ันคงก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ด้านบริหารท่ัวไป  หมายถึง  การดําเนินงานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ได้แก่ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม งานกิจการนักเรียน งานชุมชนสัมพันธ์เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการให้บริการด้านต่าง ๆจากโรงเรียน การรับฟังความ
คิดเห็นการรับข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลซ่ึงกันและกันรวมไปถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่างๆที่ทางโรงเรียนหรือ
ชุมชนได้จัดข้ึน  

การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่หลาย ๆ ทางเลือกโดยอาศัยทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลาย ๆ 
ทางเลือก ก่อนท่ีจะนําทางเลือกนั้นไปปฏิบัติโดยใช้หลักเหตุผลจากทางเลือกหรือข้อมูลท้ังหมดท่ีมีอยู่ เพ่ือให้เกิดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 

ผู้ปกครองหมายถึงผู้ท่ีทําหน้าท่ีเลี้ยงดูอุปการะและอบรมสั่งสอนเด็กอย่างใกล้ชิดท่ีบ้านผู้ปกครองอาจเป็นบิดา
มารดาญาติหรือผู้ท่ีบิดามารดาไว้วางใจจนฝากบุตรธิดามาอยู่ด้วยและมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาของเด็กท่ี
กําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนในปีการศึกษา 2557 

บุตรหลาน  หมายถึง  บุตรหรือบุคคลท่ีอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูท่ีผู้ปกครองได้ส่งให้เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ในเขตอําเภอพระยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 เพศ หมายถึง เพศของผู้ปกครอง แบ่งเป็น เพศชาย เพศหญิง 
7.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ทําให้สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน  อําเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น ตาม
หลักการบริหารของโรงเรียนได้ดังนี้ 
 
                         ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อ.พระยืน   
จ.ขอนแก่น 

1. ด้านวิชาการ 
2. ด้านบุคคล 
3. ด้านงบประมาณ 
4. ด้านบริหารท่ัวไป 

 

สถานภาพของผู้ปกครอง 
1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. อาชีพ  

 



 
 
8.วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจยักําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี  

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและระเบียบ ผู้วิจัยจึง

กําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีกับการบริหาร 

และสร้างเคร่ืองมือ พร้อมท้ังทดสอบและปรับปรุง คุณภาพของเคร่ืองมือ 
ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานวิจัย เป็นข้ันตอนท่ีผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของ

เคร่ืองมือ แล้วนําเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปรผล   การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบด้วยประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 290 คน  จําแนกเป็นเพศชาย 
119 เพศหญิง 171 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample  Random Sampling)     

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้ศึกษาวิจัยจัดสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป มีลักษณะเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับคือ  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00    ปัจจัยการตัดสินใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  ปัจจัยการตัดสินใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ปัจจัยการตัดสินใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ปัจจัยการตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ปัจจัยการตัดสินใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
ผู้วิจัยได้สร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้ 
1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีการกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะในตัว
แปรที่ศึกษาทั้ง 4 ด้านไว้ในบทท่ี 1 แล้วสร้างข้อคําถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะท่ี



กําหนดไว้แต่ละด้านนั้นได้ข้อคําถามในแบบสอบถามแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการ 14 ข้อ ด้านงบประมาณ 17 ข้อ ด้านบุคคล 
13 ข้อ และด้านบริหารงานท่ัวไป 21 ข้อ  

2. หาค่า IOC โดยนําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
ตรงของข้อคําถามโดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-objective congruence: 
IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ มีค่า IOC เท่ากับ0.67-1.00 ทุกข้อคําถาม สามารถสรุปได้ว่าทุกข้อ
คําถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยาม ดังนั้นสามารถตัดสินได้ว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องเหมาะสมหรือมีความตรงเชิง
เนื้อหา  

3. หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ปกครองท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์ความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้าน
ได้ค่าความเชื่อม่ันรายด้านอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  และโดยรวมด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient)โดย
ใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถึงผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ โรงเรียนการกุศลวัดสมสะอาด อําเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น เพ่ือขอความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพ่ือขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามส่งให้ผู้ปกครองท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3. ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง  
4. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ข้อมูลไว้จัดระบบข้อมูล และตรวจสอบ เพ่ือนําไป

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปและแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ปกครองนักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
2. วิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น ท้ังโดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา โดยใช้ค่า t – test (Independent samples)  

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน อําเภอพระ
ยืน จังหวัดขอนแก่น จําแนกตามอาชีพโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test (One – way ANOVA) เม่ือ

พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff   ) 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  
2. สถิติทดสอบสมมติฐานได้แก่ การทดสอบค่าที (t – test) และ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การทดสอบความ

แปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( eScheff  ) 
9. สรุปผลการวิจัย 

1.ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 



2.เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น จําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกันท้ัง 4 ด้าน เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารท่ัวไป ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านวิชาการ ด้านบุคคลพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

3. เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่นในแต่ละด้านจําแนกตามอาชีพ 3 อาชีพ คือ อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อาชีพเกษตรกรรม และ
อาชีพอ่ืน ๆ พบว่าด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้านบริหารท่ัวไปไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านงบประมาณแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05เม่ือเปรียบเทียบรายคู่ ในด้านงบประมาณ พบว่า  อาชีพรับราชการ,รัฐวิสาหกิจกับอาชีพอ่ืน ๆ
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
10.อภิปรายผลการวิจัย 

1.ด้านวิชาการ  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การท่ีผู้ปกครองจะตัดสินใจในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นจะต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งได้
เน้นทางด้านวิชาการให้เป็นเลิศโดยการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมท้ังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดกับตัวนักเรียน แสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในสังกัดใดเหตุผลในการตัดสินใจคือการมุ่งจัดการ
เรียนการสอนเป็นสําคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สรินญา   ชัยนุรัตน์ (2554)ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล  ปั้นสวย(2541)ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการให้
นักเรียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้ข้อสรุปว่าปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากคือด้าน
วิชาการและชื่อเสียงของโรงเรียน 

การเปรียบเทียบจําแนกตามเพศ และอาชีพ ในด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองเป็นเพศชายและเพศหญิง 
มีระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน ด้านวิชาการ ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้ปกครองจะตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในสังกัดใดเหตุผลในการตัดสินใจคือการมุ่งจัดการเรียนการสอนเป็นสําคัญ 
แม้ผู้ปกครองท่ีมีความแตกต่างด้านเพศแต่ก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ สอดคล้องกับไตรรงค์อนันตนิติเวทย์ (2548)ได้วิจัยเร่ือง
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุเพศการศึกษาอาชีพและรายได้ต่างกันให้น้ําหนักการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเบญจมเทพุทิศจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต 1 
จังหวัดเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ รวิพรวีระเมธีกุล (2548)ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร เม่ือจําแนกตามภูมิหลัง
ของผู้ปกครองด้านเพศอายุความเกี่ยวข้องกับนักเรียนฐานะทางเศรษฐกิจอาชีพและระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันท้ังใน
ภาพรวมและรายด้าน 

เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  ด้านวิชาการ แตกต่างกันท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ปกครองท่ีมี
การศึกษาสูงมีความคาดหวังท่ีจะให้บุตรหลานของตนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี ได้รับการศึกษาท่ีดีเหมือนตัวเอง จึงมีความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา  เสียงเย็น(2550)ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ด้านวิชาการ เม่ือแยกตามระดับการศึกษา มีการตัดสินใจส่ง
บุตรหลานเข้าเรียน แตกต่างกัน และงานวิจัยของ สรินญา   ชัยนุรัตน์(2554)ได้วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านวิชาการ เม่ือแยกตามระดับ
การศึกษา มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน แตกต่างกัน  

2.ด้านบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ในสถานศึกษาหรือท่ีทํางานใดต่างก็
ให้ความสําคัญในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการอบรมหรือศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
เพ่ิมเติมความรู้แก่บุคลากรเพ่ือนํากลับมาพัฒนาองค์กร โรงเรียนเอกชนก็ให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดบุคลากรและผู้ปกครอง
ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การแต่งกายเรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีซ่ึงเร่ืองเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการตัดสินใจของ



ผู้ปกครองท่ีจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะฉัตรวีชะรังสรรค์(2546)ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยใน
การเลือกโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของผู้ปกครองเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปว่าปัจจัยท่ีมีระดับการตัดสินใจด้านบุคลากรมีระดับการตัดสินใจมาก 

การเปรียบเทียบจําแนกตามเพศและอาชีพ พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศและอาชีพต่างกัน มีระดับปัจจัยการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  ด้านบุคคล ไม่แตกต่าง
กันท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผู้ปกครองถึงแม้จะแตกต่างกันด้านเพศแต่การตัดสินใจพิจารณาบุคลากรก็ไม่แตกต่างกันเพราะต่างก็
ต้องการบุคลากร ครูท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรมมาสอนบุตรหลานของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
จรูญภูมิสุทธิกุล(2549)ได้วิจัยเรื่องปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนบูรณวิทย์เขตบาง
พลัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าผู้ปกครองท่ีมีเพศอาชีพระดับการศึกษารายได้ระดับชั้นของนักเรียนในความปกครอง
ต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 เปรียบเทียบจําแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  ด้านบุคคล แตกต่างกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา เสียงเย็น
(2550) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย 4 คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารท่ัวไป เม่ือแยกตามสถานภาพของผู้ปกครองท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน  แตกต่างกัน 
 3.ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองส่วนมากก็จะ
คํานึงถึงเร่ืองค่าธรรมเนียมค่าบริการต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนได้จัดเก็บจากผู้ปกครอง ซ่ึงก็เป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าเรียนเหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนัย  ตรัสนนท์ (2546)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน ของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รวิพรวี
ระเมธีกุล(2548)ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนเขตบางบอนกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล
หลักสูตรสองภาษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาน้ําหนักการ
ตัดสินใจจากมากไปน้อยได้แก่ด้านวิชาการ ด้านทําเลท่ีต้ังและสภาพแวดล้อมด้านงบประมาณและด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
 การเปรียบเทียบจําแนกตามเพศและระดับการศึกษา  พบว่า  ผู้ปกครองท่ีมีเพศต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน มี
ระดับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้าน
งบประมาณ จําแนกตามสถานภาพเพศและระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การท่ีผู้ปกครองจะส่งบุตร
หลานเข้าเรียนท่ีไหนก็ตาม ก็จะต้องดูเร่ืองค่าใช้จ่ายเหมือนกัน ถึงแม้จะมีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันแต่ความคิดเห็นก็
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ศรีถนัด(2552)ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยการ ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรีเขตบางแคกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรีไม่แตกต่างกันงานวิจัยของ จตุรงค์ศิริเลิศ (2550)ได้วิจัยเร่ือง
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ปกครองท่ีมีเพศระดับการศึกษารายได้แตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
ทรงวิทยาเทพารักษ์ไม่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบจําแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับปัจจัยการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  ด้านงบประมาณ จําแนกตามอาชีพ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่( eScheff  ) ผลการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า  อาชีพรับราชการ,รัฐวิสาหกิจกับอาชีพอ่ืน ๆ  มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สรินญา    ชัยนุรัตน์ (2554)ศึกษาเร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบตามสถานภาพของผู้ปกครองที่มี อาชีพต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน 
 4.ด้านบริหารท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน 
อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้านบริหารท่ัวไป โดยรวมอยู่ในระดับมากท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การท่ีโรงเรียนและชุมชนได้ทํา



กิจกรรมสัมพันธ์นั้นย่อมเป็นการดีเพ่ือจะสร้างความเชื่อถือไว้วางใจของชุมชนท่ีดีต่อบุคลากรทางการศึกษาและบริการของ
โรงเรียนซ่ึงมีผลต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิพรวีระเมธีกุล(2548)ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาน้ําหนักการตัดสินใจจากมากไปน้อยได้แก่ด้านวิชาการ ด้าน
ทําเลท่ีต้ังและสภาพแวดล้อมด้านงบประมาณและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 การเปรียบเทียบจําแนกตามเพศและระดับการศึกษาพบว่า  ผู้ปกครองท่ีมีเพศและระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีระดับ
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นด้านบริหาร
ท่ัวไป ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองท่ีจะส่งบุตรหลานของตนเองเข้าเรียนท่ีใดก็ตามจะต้องดูปัจจัยหรือ
องค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน เร่ิมต้ังแต่สถานท่ีต้ังโรงเรียน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียน ค่าธรรมเนียม  การจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ ไตรรงค์อนันตนิติเวทย์ (2548)ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จังหวัด
เพชรบุรี พบว่าผู้ปกครองท่ีมีอายุเพศการศึกษาอาชีพและรายได้ต่างกันให้น้ําหนักการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนเบญจมเทพุทิศจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จังหวัดเพชรบุรีไม่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบจําแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีระดับปัจจัยการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นด้านบริหารท่ัวไป จําแนกตามอาชีพไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ประไพ  นิลน้อย(2548)ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรีพบว่าผู้ปกครองท่ีมีอาชีพต่างกันมีน้ําหนักในการตัดสนิใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน  

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น ผู้วิจัยขอนําข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ดังนี้ 
1.ด้านวิชาการ สถานศึกษาจึงควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือนักเรียนจะได้ใช้ใน

การเรียนรู้ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างท่ัวถึง 
2.ด้านบุคคล  ทางโรงเรียนจะต้องกําหนดมาตรการการลงโทษที่ชัดเจนเมื่อเด็กทําผิดระเบียบวินัย และมีมาตรการ

ลงโทษท่ีเด่นชัดสําหรับครูท่ีทํารุนแรงเกินกว่าเหตุ เพ่ือจะได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
3.ด้านงบประมาณ  สถานศึกษาแต่ละแห่งควรจะมีการพัฒนาด้านอาคารเรียนหรือต่อเติมเพ่ือให้ทันสมัยและ

เพียงพอต่อผู้เรียน และการจัดเก็บค่าเล่าเรียนหรือค่าบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพ่ือผู้ปกครองจะได้ม่ันใจกับความคุ้มค่าท่ี
บุตรหลานตนเองจะได้รับ 

4.ด้านบริหารท่ัวไป  ทางโรงเรียนควรจะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการสถานที่บ้างท้ังนี้เพ่ือสร้างจิตสํานึก
ความเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
 
11.ประกาศคุณูปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก พระครูปลัดสมัย ผาสุโก (ดร.) อาจารย์ท่ี    ปรึกษาหลัก ดร.วรเดช  
เศรษฐภักดี อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความ
ละเอียดถ่ีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ศิริกุล  นามศิริ ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม และดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ท่ีกรุณาให้ความรู้  
คําปรึกษาแนะนํา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงานทําให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมท้ังให้คําแนะนําแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียังได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชนรวมท้ังผู้ปกครองนักเรียนในเขตอําเภอพระยืน ท่ีกรุณาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยทําให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี 



ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสุทรัพย์ คุณแม่ขวัญเรือน  ศรีวงษ์ ท่ีได้อบรม สั่งสอนเลี้ยงดูสนับสนุนให้การศึกษา
ผู้วิจัยต้ังแต่วัยเยาว์ และขอขอบคุณ  พ่ี ๆ น้อง ๆ ร่วมรุ่น ท่ีให้กําลังใจสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา 

คุณค่า และคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอสัมฤทธิ์ผลนั้นเป็นสิ่งบูชาพระคุณของ บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  ขอจงได้รับส่วนแห่งความดีนี้ทุกท่านเทอญ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2)  
2545. กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจํากดั. 
บุญชม    ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น.ฉบับปรับปรุงใหม่.(พิมพ์คร้ังท่ี 8) .กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์.    
จตุรงค์ ศิริเลิศ(2550).  ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน  

ทรงวิทยาเทพารักษ์ สมุทรปราการ.วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  
จรูญ ภูมิสุทธิกุล.(2549).ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียนบูรณวิทย์ 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
ไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์.(2548).ปจัจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า 

เรียนในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จังหวัด
เพชรบุรี.วิทยานิพนธ์ การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.  

ฉลอง  โรจน์รัตนาวิชัย. (2545). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า 
ศึกษา ต่อในโรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ  
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชาลิสา  บุญแรง.(2555).ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเวียนในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์ปริญญา  
มหาบัณฑิต, สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ณมาตร  เปี่ยมสุวรรณ. (2546). ปัจจัยของผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  
ดนัย ตรัสนนท์.(2546หน้า 116).ปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน  

ของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต(บัณฑิตวิทยาลัย :วิทยาลัยมหาสารคาม). 

บรรยงค์  โตจินดา. (2548). องค์การและการจัดการ.(พิมพ์คร้ังท่ี 3).กรุงเทพฯ: รวมสาส์น.  
ปิยฉัตร    ชีวะรังสรรค.์ (2546). ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของผู้ปกครองเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

ปิยนุช  ทองท่ัว.(2552).ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ในโรงเรียน นานาชาติหลักสูตรประเทศอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี. 

ประไพ  นิลน้อย.(2548).ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียน 
เอกชน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี.วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

ปาริชาติ  ต้ังศักด์ิชัยสกุล.(2554).ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ 
ก่อนประถมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี.สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาวิชาการจัด
การศึกษา,บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

รวิพร วีระเมธีกุล. (2548). ปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสอง 
ภาษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

               เรืองรอง  ผาสุก. (2548). ปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาของ 



ผู้ปกครองโรงเรียน วัดอมรินทราราม สังกัดนํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต.  

สรินญา  ชัยนุรัตน์. (2554). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า  
เรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

สินี     ทรัพย์ถาวรกุล.(2553). ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน 
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนศึกษาบัณฑิต นนทบุรี.สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สุริยา   เสียงเย็น.(2550).ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย. 
ภาคนิพนธ์ ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
สุดาพร  พัฒนงาม.(2555).ความคาดหวัดของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของ 

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต,
สาขาบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สุธาสินี   ประสานวงศ์.(2550).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียน 
ระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน  จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาการ
บริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

เอกชัย  ทองพันธ์.(2550).ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
ในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร ตําบลแม่ข้าวต้ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย. 

อุไรวรรณ ศรีถนัด.(2552).ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ใน 
โรงเรียนอํานวยศิลป์ธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตวัอยา่งบทความวชิาการ 

จากพระพุทธศาสนาสืบสานสู่สังคมภูมิปัญญาลุม่น้ําโขง 
พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร. 1 

 
๑. บทนํา 
 ดินแดนลุ่มนํ้าโขงมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีน สหภาพเมียนมาร์ ไทย ลาว เวียตนามและกัมพูชา ซึ่ง
ตามหลักฐานโบราณกล่าวว่าคือดินแดนสุวรรณภูมิ หรือสุวรรณทวีป (อันเป็นช่ือของแผ่นดินใหญ่แห่งอุษาคเนย์
หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ที่ขนาบด้วย ๒ มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางทิศตะวันออก 
กับมหาสมุทรอินเดียอยู่ทางทิศตะวันตก  ส่วนชาวฮ่ัน (จีน) ยุคโบราณ เรียกดินแดนน้ีว่า จินหลิน หรือกิมหลิน 
มีความหมายเดียวกันกับช่ือสุวรรณภูมิว่า แผ่นดินทอง, ดินแดนทอง, แหลมทอง    ซึ่งแต่เดิมน้ัน ประกอบด้วย 
อาณาจักรฟูนัน เจนละ ในกัมพูชา เวียตนาม อิสานใต้ และลาวตอนใต้   อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์หรือโคตรปุระ 
คือล้านช้าง ลาว และอิสานตอนเหนือ  อาณาจักรพยูของมอญ  อาณาจักรพุกามของพม่า ในประเทศเมียนมาร์  
อาณาจักรล้านนา รวมถึงอาณาจักรทวาราวดี ละโว้ หริภุญชัย อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรตามพรลิงค์ และ
ลังกาสุกะ คือบริเวณภาคใต้ของไทยและมาเลเซียด้วย นครรัฐบริเวณลุ่มนํ้าโขงเหล่าน้ี ส่วนใหญ่มีพัฒนาการมา
จากรัฐในหุบเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ราบแทรกอยู่เล็กน้อย และกระจัดกระจายอยู่ตามแอ่งต่างๆของ
หุบเขา ลักษณะเช่นน้ีจึงเป็นพ้ืนฐานที่ทําให้เกิดนครรัฐ (City state) ที่แยกตัวกันอยู่และเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างเอกภาพระหว่างนครรัฐเพื่อพัฒนาไปสู่อาณาจักรใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีนครรัฐบางแห่งสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นอาณาจักร  ในขณะท่ีนครรัฐบางแห่งไม่สามารถรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่เพ่ือพัฒนาให้เป็น
อาณาจักรได้ เช่น เชียงรุ่ง เชียงตุง เป็นต้น  และแม้จะมีความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยา  แต่ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ในแถบอนุภูมิภาคแห่งน้ี ได้มีการพัฒนาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ต่อเน่ืองชัดเจน โดยการ
พัฒนานี้มีความเหมือนและแตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัย สิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง 
แต่ยังคงความมีอัตตลักษณ์ (Identity) ความเป็นตัวตน (Self) ความเป็นชนชาติ (Ethnicity) ที่เหนียวแน่นด้วย
คุณธรรม บวกกับความเช่ือด้ังเดิม รวมถึงการรับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและวัฒนธรรม
ในเวลาต่อมา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืน ทั้งทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  สังคม วิถีความ
เป็นอยู่  และภูมิปัญญา สิ่งเหล่าน้ีส่งผลถึงวิถีชีวิตที่งดงาม ความมีระเบียบของชีวิตที่ชัดเจน และมีการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเช่ือและค่านิยมดังกล่าว ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายเหล่าน้ี
ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง จนกลายมาเป็นแอ่งอารยธรรมลุ่มนํ้าโขงที่ทรงคุณค่า และนับ
ได้ว่า ดินแดนแห่งลุ่มนํ้าโขงน้ีเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สําคัญแห่งหน่ึงของโลก  
 
๒. พระพุทธศาสนาประดิษฐานในดินแดนลุ่มน้ําโขง 

ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะแผ่เข้ามาถึงดินแดนลุ่มนํ้าโขงน้ัน คนในถิ่นแถบน้ีนอกจากจะนับถือศาสนา
ฮินดู ซึ่งพราหมณ์นํามาเผยแผ่ไว้แล้ว ยังมีความเช่ือในอํานาจลึกลับที่แฝงอยู่ในธรรมชาติ   สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่มอง
ไม่เห็น ซึ่งเป็นที่มาของความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์ เทพเจ้าต่างๆ เทวดา เช่น แถนหรือผีฟ้า  และยังนับถือ 
ภูตผี บรรพบุรุษ พญานาค และดวงดาว  ด้วยความเช่ือเหล่าน้ี สิ่งลึกลับจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ และมีการ
จัดพิธีกรรมเพื่อให้อํานาจเหล่าน้ีพอใจ ด้วยการถวายหมูเห็ดเป็ดไก่ ดอกไม้บายศรีเป็นเคร่ืองบูชา นอกจากน้ี  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ร่วมกันของคนสองฝั่งโขง ยังมีความเช่ือถือสืบต่อมาว่า แม่นํ้าโขงเกิดจากการกระทํา
                                                 

1
 อาจารย์ประจําสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 



ของพญานาค ดังมีตํานานท้องถิ่นตกทอดแพร่หลายอยู่ในกลุ่มชนไทย-ลาวหลากหลายสํานวน เช่น พินท
โยนกวตินาคและธนะมูลนาค ในตํานานของลาว และยังมีเค้าโครงเรื่องที่คล้ายกันปรากฏใน ตํานานสุวรรณ
โคมคํา, ตํานานคําชะโนด, หรือเรื่องนาคเก้าตัวหรือ “เก้าลวง” ที่ปกป้องคุ้มครองแม่นํ้าโขงในตํานานอุรังคธาตุ
ด้วย ในวรรณกรรมตํานานสองฝั่งโขงไทย-ลาว อย่างท้าวฮุ่งหรือเจือง และในลิลิตพระลอ เรียก แม่นํ้าโขง ว่า 
“แม่นํ้ากาหลง” เพ้ียนมาจาก แม่นํ้าเก้าลวง (หมายถึงนาค ๙ ตัว ตามอย่างคนพ้ืนเมืองเรียก) อย่างไรก็ตาม 
เมื่อได้รับเอาพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตแล้ว  ก็ผสมผสานกลมกลืนความเช่ือทั้งหลาย
เหล่าน้ันเข้าไปด้วย โดยนัยว่า พิธีกรรมเหล่าน้ีเป็นไปเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว หลาย ๆ 
เรื่องเป็นกุศโลบายในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บางเรื่องก็เพ่ือความสบายใจ ปลอดโปร่ง คลายกังวล 
และในยุคน้ี หลายๆ พิธีกรรมก็ยังคงรักษาสืบเน่ืองกันมา มิได้ขาด 

ตามตํานานของพม่ากล่าวว่าพระพุทธศาสนามาถึงชายฝั่งพม่าต้ังแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพ่อค้าชาวมอญ
สองคนนําพระเกศาของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ในวัดเล็กแห่งหน่ึง  ที่หมู่บ้านเล็กๆริมชายฝั่งทะเล 
รู้จักกันในช่ือว่า ‘โอกกละ’ หรือ ‘อุกกลชนบท’ (Okkala) ถูกสร้างขึ้นตรงกับปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กระทั่งอีก
ประมาณ ๑๐๐๐ ปีต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นดากอง (Dagon)  ตามช่ือ ‘บ้านตะเกิง’ ส่วนเจดีย์ที่ประดิษฐานพระ
เกศาของพระพุทธเจ้าน้ี ต่อมาได้ถูกสร้างพระเจดีย์ครอบทับกลายเป็นเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon) ที่มี
ช่ือเสียงในปัจจุบันน้ี 

ราวปี พ.ศ. ๒๓๖ พระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.๒๗๐ - ๓๑๑)  ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและ
ทรงเป็นกษัตริย์แห่งชมพูทวีปหรืออินเดียในเวลานั้น ทรงให้มีการทําสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ ๓ และทรงมี
พระราชประสงค์ที่จะประกาศพระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายไปยังอาณาจักรที่อยู่ใกล้เคียง  จึงทรงแต่งต้ังสมณ
ทูตรวม ๙ สายด้วยกัน โดยมีพระโสณะและพระอุตตระ เป็นผู้มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณ
ภูมิ  ปรากฎในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังกาที่ผูกเป็นพระคาถาไว้ในลําดับที่ ๘ ถึงนามของพระอรหันต์ที่ออกไปเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในครั้งน้ัน และพระสมณทูตทั้งสองท่านจึงได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ไว้บน
ดินแดนสุวรรณภูมิสืบเน่ืองมาจนทุกวันน้ี  นอกจากน้ีในปี พ .ศ .   ๙๖๖  อาณาจักรฟูนันได้รับเอา
พระพุทธศาสนาเข้าไปและมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดโดยพระคุณวรมัน  ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ที่เดินทางมา
จากแคว้น  คันธาระ-กาปิศะ  ก่อนประกาศพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองที่อาณาจักรฟูนัน จารึกของกษัตริญ์
ฟูนันได้จารึกถึงพระคุณวรมันเป็นอักษรสันสกฤต (คืออักษรคฤนห์)  สมัยราชวงศ์ปัลลวะ 

จากนั้นเป็นต้นมา พระพุทธศาสนาก็ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแห่งลุ่มนํ้าโขง
ตลอดมา หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้ผสมผสานกับทั้งศาสนาฮินดู และความเช่ือที่เคยมีมาแต่เดิม
อย่างเหนียวแน่น เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับพุทธศาสนา  การต้ังศาลพระภูมิ, การทําขวัญ
นาค, ไหว้ครู ครอบครู การสู่ขวัญ รวมถึงการสร้างสถูปเจดีย์ พระพุทธรูป เหล่าน้ีเป็นต้น    ความเช่ือที่
ผสมผสานอยู่ด้วยกันทั้งพุทธ พราหมณ์ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิด้ังเดิม กลมกลืนสอดคล้องอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน
อย่างไม่ขัดแย้งกัน แต่กลับเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดความสําคัญและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ มี
หมอขวัญทําพิธีทางพราหมณ์ มีหมอธรรม หมอส่อง หมอลํา ผีฟ้าทําพิธีทางความเช่ือเดิม มีพระสงฆ์ทํา
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา งานบุญประเพณีต่างๆ จึงแสดงให้เห็นการผสมผสานระหว่างความเช่ือทั้งสาม 
เช่น งานบุญบ้ังไฟ เป็นพิธีกรรมขอฝนจากแถนหรือผีฟ้าซึ่งเช่ือว่าเป็นผู้สร้างโลก และสามารถดลบันดาลให้เกิด
ฝนได้ ความเช่ือทั้งสามรูปแบบน้ีจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป และความกลมกลืนทางวัฒนธรรมประเพณีเหล่าน้ีได้
ส่งผลถึงวิถีชีวิตที่งดงาม มีระเบียบอย่างชัดเจน เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่สื่อถึงความเช่ือและ
ค่านิยมดังกล่าว ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีได้ผ่านกระบวนวิวัฒนาการ จนดินแดนแห่งน้ี



กลายมาเป็นแอ่งอารยธรรมลุ่มนํ้าโขงอันทรงคุณค่าและงดงามด้วยสุนทรียภาพที่มี อัตตลักษณ์ บน
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุและเครือญาติที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนและเป็นเอกภาพ และบนความ
หลากหลายที่สืบเน่ืองกันมายาวนาน และถึงแม้ว่า ความเป็นรัฐชาติและอาณาจักรจะสูญสิ้นนับเป็นร้อย ๆ ปี
แล้วก็ตาม แต่ประชาชนแห่งลุ่มนํ้าโขงก็ยังสามารถดํารงอัตตลักษณ์ของตนเอง และยังสืบสานภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษเอาไว้ได้อย่างเข้มแข็ง และคงความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุทั้งหลายสืบเน่ืองยาวนานมาได้จนถึงทุก
วันน้ี  

๓. มรดกวัฒนธรรมร่วมแห่งลุ่มน้ําโขง 
 แอ่งอารยธรรมลุ่มนํ้าโขง นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สําคัญซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเช่ือ 
ค่านิยม ทั้งที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่างด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการไปมาหาสู่ มี
การค้าขาย และกิจกรรมอ่ืนๆ ร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีทั้งที่
แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะที่มีความคล้ายคลึงในบางส่วนของการดําเนินวิถีชีวิต กล่าวได้ว่า
ไทย-ลาว-กัมพูชามีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพ้องของวัฒนธรรมมากกว่าพม่าและเวียดนามซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากจีน  แต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน จึงขอหยิบยกตัวอย่างมรดกร่วมทางวัฒนธรรม
ที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ 

๓.๑ ด้านภาษา (ไทย-ลาว-เขมร) มีตัวอักษร คําที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดยได้รับอิทธิพลมาจาก
ภาษาสันสกฤต โดยคนไทย ลาว เขมร สามารถส่ือสารเข้าใจกันได้ อย่างไรก็ดี ภาษาเขมรมีความแตกต่างจาก
ภาษาเพ่ือนบ้าน เน่ืองจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์ 

๓.๒ ด้านการแสดงรามเกียรต์ิ เป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของอาเซียน ต้นเค้าของเรื่อง
รามเกียรต์ิมาจากเรื่อง รามายณะ ของอินเดีย ซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมา
อารยธรรมอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้เรื่องรามายณะแพร่หลายไปทั่ว
ภูมิภาค และได้ปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศน้ันจนกลายเป็นวรรณคดีประจําชาติ
ไป ดังปรากฏในหลาย ๆ ชาติ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ล้วนมีวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิเป็นวรรณคดีประจําชาติ
ทั้งสิ้น 

๓.๓ ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี การแสดงรําของไทย ลาว เขมรมีความคล้ายคลึงกัน รวมทั้ง เครื่องดนตรีที่
ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่มีการดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศน้ันๆ  

๓.๔ ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไต
แถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน และเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ 
จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ และคําว่า 
"ตรุษ” เป็นภาษาทมิฬ แปลว่า "การสิ้นปี” 

พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่
ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติและความเช่ือไป ส่วนในความเช่ือ
ด้ังเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้นํ้าเย็น ใช้นํ้ารดให้แก่กันเพ่ือความชุ่มช่ืน มีการ
ขอพรจากผู้ใหญ่ การรําลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยก็เกิดประเพณีกลับ
บ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงนํ้าพระที่นําสิริมงคล เพ่ือให้
เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข 
 ๓.๕ งานวรรณกรรม  ได้แก่ นิทานพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็กซึ่งมีเรื่องราวที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
อันเป็นผลมาจากศาสนา ความเช่ือ และค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ๓ . ๖  ง า น



ศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง เช่น การทอผ้า ซึ่งจะเห็นว่าได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน เช่น วิธีการทอผ้าจก ผ้าขิด 
ตลอดจนงานพุทธศิลป์บนผืนผ้าผะเหวด หรือที่เขมรเรียกว่า เพรียะปัด  เป็นต้น ทั้งน้ี แต่ละประเทศก็ได้
สร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองลงบนผืนผ้าต่างๆ เหล่าน้ัน 

๔. ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ําโขง 
 ภูมิปัญญา หมายถึง แบบแผนการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่า แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและ
สังคม ซึ่งได้สั่งสม ปฏิบัติ และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น สืบต่อกันมา ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ 
โดยภูมิปัญญาในแต่ละด้านน้ัน อาจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือเป็นลักษณะสากลที่หลายๆ ท้องถิ่นมีความ
คล้ายคลึงกันก็ได้ ภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่น ล้วนเกิดจากการที่ชาวบ้านแสวงหาความรู้เพ่ือเอาชนะอุปสรรค
ทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต ภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการผลิตและวิถีชีวิต
ชาวบ้าน และกว่าที่จะได้ออกมาเป็นองค์ความรู้หรือสิ่งของเครื่องใช้ในแต่ละช้ิน จะต้องผ่านกระบวนการลอง
ผิดลองถูกและแก้ไขมาแล้วทั้งสิ้น  ภูมิปัญญาแห่งลุ่มนํ้าโขงจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างย่ิง ที่ควรแก่การอนุรักษ์
และสืบทอดเป็นมรดกไว้  ภูมิปัญญาเหล่าน้ีได้ถ่ายทอดจากบรรพชนด้ังเดิมมาอย่างยาวนาน และกลายเป็นภูมิ
ปัญญาที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานของไทย ได้แก่  

๔.๑ ภาษา ภาษาถิ่น และภาษาชาติพันธ์ุ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีการดํารงชีวิตของชน
กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน  ได้แก่ ภาษาถิ่น ภาษากลุ่มชาติ
พันธ์ุ เป็นต้น 

๔.๒ แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล และการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของ
คนในชุมชนท่ีสืบทอดต่อกันมาบนหนทางของมงคลวิธี นําไปสู่สังคมแห่งสันติสุข แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนและชาติพันธ์ุน้ันๆ ได้แก่ ประเพณีฮีตสิบสองเดือน ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีผีตาโขน เป็นต้น 

๔.๓ วรรณกรรมพื้นบ้าน ที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านโดยครอบคลุมวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดย
วิธีการบอกเล่าและที่ เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ นิทานพ้ืนบ้าน นิทานคติ เทวปกรณ์ตํานาน 
ประวัติศาสตร์พ้ืนบ้าน บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม  บทร้องพ้ืนบ้าน สํานวน ภาษิตต่างๆ โวหาร คําคม ที่
เรียกว่า ผญา  รวมถึงตําราต่างๆ  

๔.๔ ศิลปะการแสดงต่างๆ และดนตรีพื้นบ้าน เป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก และเร่ืองราว
ต่าง ๆ โดยมีผู้แสดงเป็นสื่อ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การลํา การเซิ้ง การเล่นพิณ ป่ีภูไท กันตรึม โปงลาง เพ่ือความ
บันเทิง หรือเพ่ือใช้ในพิธีกรรม และเพลงร้องพ้ืนบ้าน  

๔.๕ งานช่างฝีมือด้ังเดิม  ภูมิปัญญาทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ เป็นสิ่งสะท้อนพัฒนาการทางสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชน  ได้แก่ การทอผ้าไหม ผ้า
ฝ้าย ผ้าขิด การทําเครื่องจักสาน เคร่ืองป้ันดินเผา เครื่องประดับ งานศิลปกรรมเช่นหน้ากากผีตาโขน 
จิตรกรรมพ้ืนบ้านเช่น ผ้าผะเหวด งานป้ัน งานแกะสลัก เช่นงานแกะสลักเทียนพรรษา เป็นต้น  
 มรดกอันเป็นภูมิปัญญาแห่งลุ่มนํ้าโขงเหล่าน้ี ได้ผสมผสานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสําหรับการ
ดําเนินชีวิตของผู้คนหลายชาติพันธ์ุกับวัฒนธรรมประเพณี และความเช่ือด้ังเดิมของตน  กลั่นกรองมาเป็นภูมิ
ปัญญาที่งดงามและทรงคุณค่าอย่างมากและสมควรนํามากล่าวไว้ ณ ที่น้ี ได้แก่  
 
๕. ประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ 
 อีสานดินแดนแห่งลุ่มนํ้าโขง เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาแต่ครั้งบรรพชน และสามารถรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างเคร่งครัด มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประจําท้องถิ่น 



นับถือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง  จึงมีการทําบุญกันเสมอๆ ทุกเดือน มีช่ือเรียกประเพณีการทําบุญของชาว
อีสานน้ีว่า ฮีตสิบสอง คองสิบสี่      

ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณีทําบุญสิบสองเดือน  คําว่า ”ฮีต” หรือ “รีต” มีหมายความถึง 
“ประเพณี อันเน่ืองด้วยศีลธรรมซึ่งคนส่วนรวมถือว่ามีค่าแก่สังคม ใครประพฤติฝ่าฝืนหรืองดเว้น ไม่กระทํา 
ตามท่ีกําหนดไว้ ถือว่าเป็นผิดเป็นช่ัว” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมา
นาน เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธ์ุและท้องถิ่น และมีส่วนช่วยให้ชาติดํารงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป  
และ “สิบสอง” หมายถึง สิบสองเดือน ดังน้ัน ฮีตสิบสอง จึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติ
กันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมที่เก่ียวกับเรื่องผีและพิธีกรรม
ทางการเกษตร เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา       ฮีตสิบสองของชาวอีสาน จึงเป็นเรื่องของความเช่ือใน
พระพุทธศาสนาและประเพณีนิยมพ้ืนบ้าน ที่สมาชิกในสังคมจะได้มีโอกาสร่วมชุมชนกันทําบุญประจําทุกๆ
เดือนของรอบปี ผลที่ได้รับคือทุกคนจะได้มีเวลาเข้าวัด ใกล้ชิดกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ทําให้ได้
มีโอกาสพบปะและรู้จักมักคุ้นกัน รวมทั้งเป็นจารีตบังคับให้ทุก ๆ คนเสียสละทํางานร่วมกัน เมื่อว่างจากงาน
แล้ว โดยได้วางฮีตสิบสองไว้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ  ซึ่งมักร้อยเรียงด้วยกลอนที่เรียกว่า “ผญา” อันเป็นภูมิ
ปัญญาทางวรรณกรรมของนักปราชญ์แห่งลุ่มนํ้าโขงมานําเสนอประกอบด้วยดังน้ีคือ 

เดือนอ้าย – บุญเข้ากรรม “เถิงเดือนเจียง เข้ากลายมาแถมถ่าย ฝูงหมู่สังฆเจ้าก็เตรียมเข้าอยู่กรรม 
มันหาธรรมเนียมน้ีถือมาต้ังแต่ก่อน อย่าได้ละห่างเว้นเข็นสิข่องแล่นนํา แท้แหล่ว” 

เดือนย่ี – บุญคูณลาน   “ฮีตหน่ึงน้ัน พอแต่เดือนย่ีได้ล้ําล่วงมาเถิง ให้พากันหาฟืนสู่คนโฮมไว้ 
อย่าได้ไลคองนี้ มันสิสูญเสียเปล่า ข้าวและของหมู่น้ันสิหายเสี่ยงบ่ยัง จงให้ฟังคองน้ีแนวกลอนเฮาบอก อย่าเอา
ใด ดอกแท้เข็นฮ้ายแล่นเถิงเจ้าเอย” 

“เถิงฤดูเดือนย่ีมาฮอดแล้ว ให้นิมนต์พระสงฆ์ องค์เจ้ามาต้ังสวดมุงคูณเอาบุญคูณข้าว เตรียมเข้าป่าหา
ไม้เฮ็ดหลัว เฮ็ดฟืนไว้น่ันก่อน อย่าได้ หลงลืมถิ่น ฮีตของเก่าเฮาเด้อ.” 

เดือนสาม – บุญข้าวจ่ี  “ฮีตหน่ึงน้ัน เถิงเมื่อเดือนสามได้จงพากันจี่ข้าวจ่ีไปถวายสังฆเจ้าเอาแท้หมู่
บุญ กุศลยัง สินําค้ําตามเฮามื้อละคาบ หากธรรมเนียมจั่งซี้มันแท้แต่นาน ให้ทําบุญไปทุกบ้านทุกที่เอาบุญพ่อ 
เอย คองหากเคยมีมาแต่ปางปฐมพุ้น อย่าพากันไลถ่ิมประเพณีต้ังแต่เก่า บ้านเมืองเฮาสิเศร้า ภัยฮ้ายสิแล่น
ตาม” 

เดือนสี่ – บุญพระเวส “ฮีตหน่ึง พอเถิงเดือนสี่ได้ให้เก็บดอกบุปผา มาลาดวงหอมสู่คนเก็บไว้ 
อย่าได้ไลหนีเว้น แนวคองต้ังแต่เก่า ไฟทั้งหลายสิแล่นเข้าเผาบ้านสิเสื่อมสูญ ให้ฝูงซาวเฮาแท้อย่าไลคองต้ังแต่
ก่อน มันสิหมองเศร้าเมืองบ้านสิทุกข์จนแท้แหล่ว” 

เดือนห้า – บุญสงกรานต์ “ฮีตหน่ึงน้ัน เถิงเดือนห้าได้พวกไพร่ซาวเมือง จงพากันสรงนํ้าขัดสีพุทธรูป 
ให้ทําทุกวัด แท้อย่าไลม้างห่างเสีย ให้พากันทําแท้ๆ ไผๆ บ่ได้ว่า ทุกทั่วทีปแผ่นหล้าให้ทําแท้สู่คน จั่งสิสุขยิ่งล้น 
ทําถืกคําสอน ถือฮีตคองควรถือแต่ปฐมพุ้น” 

เดือนหก – บุญบั้งไฟ  “ฮีตหน่ึงน้ัน เถิงเดือนหกแล้วให้นําเอานํ้าวารีสรงโสก ฮดพระพุทธรูปเหนือใต้
สู่ภาย อย่าได้ละเบ่ียงบ้ายปัดป่ายหายหยุด มันสิสูญเสียศรีตํ่าไปเมือหน้า จงพากันทําแท้แนวคองฮีตเก่า เอา
บุญไปเรื่อยๆ อย่าถอยหน้าหากสิเสีย” 

เดือนเจ็ด – บุญซําฮะ  (ชําระ) “ฮีตหน่ึงน้ัน พอเมื่อเดือนเจ็ดแล้วจงพากันบูชาราช ฝูงหมู่เทพ
เหล่าน้ันบูชาแท้สู่ภาย ตลอดไปฮอดอ้ายอาฮักษ์ใหญ่มเหสัก ทั้งหลักเมืองสู่หนบูชาเจ้า พากันเอาใจต้ังทําตาม
ฮีตเก่า นิมนต์สังฆเจ้าขําระแท้สวดมนต์ ให้ฝูงคนเมืองน้ันทํากันอย่าได้ห่าง สูตรชําระเมืองอย่าค้างสิเสีย เศร้า



ตํ่าศูนย์ ทุกข์สิแล่นวุ่นๆ มาโฮมใส่เต็มเมือง มันสิเคืองคําขัดตํ่าลงศูนย์เศร้า ให้เจ้าทําตามน้ี แนวเฮาสิกล่าว จึงสิ
สุขอยู่สร้างสวรรค์ฟ้าเก่ิงกัน ทุกข์หมื่นฮ้อยซั้นบ่มีว่าพาน ปานกับเมืองสวรรค์ สุขเก่ิงกันเทียมได้” 

เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา  “ฮีตหน่ึงน้ัน พอเถิงเดือนแปดได้ล้ําล่วงมาเถิง ฝูงหมู่สังโฆคุณเข้าวัสสา
จําจ้อย ทําตาม ฮอยของเจ้าพระโคดมทําก่อน บ่ทะลอนเลิกม้างทําแท้สู่ภาย แล้วจงพากันผ่ายหาของไปเท
ทอด ทําทานไปอย่าได้คร้านเอาไว้หมู่บุญ สิเป็นของหนุนเจ้าไปเทิงอากาศ สู่สวรรค์บ่ฮ้อนด้วยบุญน้ีส่งไป เพ่ิน
จึงตรัสบอกไว้ฮีตเก่าคองหลัง อย่าขาดได้ไปแท้สู่คน โอกาสน้ีเพ่ินให้เที่ยวซอกค้นขุดก่นขุมบุญ เอาทุนไปภาย
หน้า เมื่อตายไปแล้วเป็นแนวนําเฮาขึ้นบันไดทองเทียวท่อง ขึ้นสู่ห้องช้ันฟ้าสวรรค์พุ้น อยู่เย็น ฝูงหมู่วิบากเว้นบ่
มีว่าสิมาพาน เนาว์วิมานแสนทุกข์หายบ่มาใกล้” 

เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน “ฮีตหน่ึงน้ัน พอเถิงเดือนเก้าแล้วเป็นกลางแห่งวัสสกาล ฝูง
ประชาชนชาวเมืองก็เล่า เตรียมตัวพร้อม พากันทานยังเข้าประดับดินกินก่อน ทายกทานให้เจ้าพระสงฆ์พร้อม
อยู่ภาย ทํา จั่งซี้บ่ย้ายเถิงขวบปีมา พระราชาในเมืองก็จงทําแนวน้ี ฮีตหากมามีแล้ววางลงให้ถือต่อ จําไว้เด้อ 
พ่อเฒ่าหลานเว้ากล่าวจา” 

เดือนสิบ – บุญข้าวสาก “ฮีตหน่ึงน้ัน เมื่อเทิงเดือนสิบแล้วทายกทอดบวยบาน เบิกพลีทําทานต่อมา
สองซ้ํา ข้าว สลากนําไปให้สังโฆทานทอด พากันหวังยอดแก้วนิพพานพุ้นพ้นที่สูง ฝูงหมู่ลุงอาว์ป้าคณาเนือง 
น้อมส่ง ศรัทธาลงทอดไว้ทานให้แผ่ไป อุทิศให้ฝูงเปรตเปโต พากันโมทนานําสู่คนจนเกลี้ยง” 

เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา “ฮีตหน่ึงน้ัน เถิงเดือนสิบเอ็ดแล้วก็เป็นแวทางป่อง เป็นช่องของพระ
เจ้าเคยเข้าแล้ว อย่าเซา” 

เดือนสิบสอง – บุญกฐิน  “ฮีตหน่ึงน้ัน เดือนสิบสองมาแล้วลมวอยหนาวสั่น เดือนน้ีหนาวสะบ้ันบ่คือ
แท้แต่หลัง ในเดือนน้ีเพ่ินว่าให้ลงทอดพายเฮือ ซ่วงกันบูชา ฝูงนาโค นาคเนาว์ในพ้ืน ช่ือว่าอุชุพะนาโค เนาว์ 
ในพ้ืนแผ่น สิบห้าสกุลบอกไว้บูชาให้ส่งสะการ จงทําให้ทุกบ้านบูชาท่านนาโค แล้วลงโมทนาดอม ช่ืนชมกันเล่น 
กลางเว็นกลางคืนให้ระงมกันขับเสพ จึงสิสุขอยู่สร้างสบายเนื้ออยู่เย็น ทุกข์ทั้งหลาย หลีกเว้นหนีห่างบ่มีพาน 
ของสามานย์ทั้งปวงบ่ได้มีมาใกล้ ไผผู้ทําตามน้ีเจริญขึ้นย่ิงๆ ทุกสิ่งบ่ไฮ้ ทั้งข้าวหมู่ของ กรรมบ่ได้ถึกต้องลําบาก
ในตัว โลดบ่มีมัวหมองอย่างใดพอด้ี มีแต่สุขีล้นครองคน สนุกย่ิง อดในหลิงป่องน้ีเด้อเจ้าแก่ชรา” 

จะเห็นได้ว่า ตลอดทั้ง ๑๒ เดือนของชาวอิสานซึ่งสืบสายชาติพันธ์ุแห่งบรรพชนลุ่มนํ้าโขงจะมี
ประเพณีการทําบุญทางพระพุทธศาสนา ผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมและความเช่ือด้ังเดิมที่เคยยึดถือปฏิบัติ
กันมาอย่างเหนียวแน่น แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะตนที่ยังคงสืบทอดเรื่อยมาช่ัวลูกช่ัวหลาน ประเพณีที่
กล่าวมาน้ีถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ต้ังแต่ เดือนอ้ายจนถึงเดือนสิบสอง ใครท่ี
ไม่ไปช่วยงานบุญก็จะถูกสังคมต้ังข้อรังเกียจ และไม่คบค้าสมาคมด้วย การร่วมประชุมทําบุญเป็นประจําเช่นน้ี 
จึงทําให้ชาวอีสานมีความสนิทสนมรักใคร่กัน ไม่เฉพาะแต่ในหมู่บ้านของตนเท่าน้ัน แต่ยังสร้างความสามัคคีกัน
ในหมู่บ้านใกล้เคียงอีกด้วย  

คองสิบสี่  เป็นคําและข้อปฏิบัติคู่กับฮีตสิบสอง คอง แปลว่า แนวทาง หรือ ครรลอง ซึ่งหมายถึง 
ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ข้อ ดังน้ัน คองสิบสี่จึง
หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับ นับต้ังแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง 
พระสงฆ์ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติ ๑๔ ข้อ หรือเป็นกติกาของสังคม ๑๔ ประการที่พึงยึดถือปฏิบัติต่อ
กันเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยอาจสรุปได้หลายมุมมองดังน้ี 

๑. เป็นหลักปฏิบัติกล่าวถึงครอบครัวในสังคม ตลอดจนผู้ปกครองบ้านเมือง 
๒. เป็นหลักปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง และหลักปฏิบัติของประชาชนต่อ

พระมหากษัตริย์ 



๓. เป็นหลักปฏิบัติที่พระราชายึดถือปฏิบัติ เน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณี และคนใน
ครอบครัวที่ปฏิบัติต่อกัน 

๔. เป็นหลักปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เป็นสุขตามจารีตประเพณี 

คองสิบสี่ของชาวอีสาน มีลักษณะเป็นการปกครองบ้านเมืองและชุมชนด้วยกฎหมายจารีตประเพณี  
คืออาศัยจารีตประเพณีที่มีอิทธิพลของความเช่ือด้ังเดิม ซึ่งเคยปฏิบัติกันมาแต่โบราณเป็นเคร่ืองมือในการ
ปกครอง หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นกฎหมายสําหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองพึงปฏิบัติ เพ่ือไพร่ฟ้า ข้า
แผ่นดินมีความสุขร่มเย็น ซึ่งต่างจากคนไทยทางภาคกลางหรือลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์
อักษรตามแบบอย่างตะวันตก เช่นคัมภีร์พระมนู  พระธรรมศาสตร์  กฎหมายตราสามดวง และประมวล
กฎหมายต่างๆ เป็นต้น ทําให้เห็นว่า การปกครองบ้านเมืองในแต่ละยุคสมัยน้ัน จะต้องใช้วิธีการให้เหมาะสม
กับสังคม แม้แต่การอบรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องใช้กุศโลบาย ซึ่ง
เป็นอุบายในทางที่ดี เช่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักขโมย การผิดลูกผิดเมียผู้อ่ืน ถือว่าเป็นบาปจะต้องตกนรก
หมกไหม้ ทําให้คนมีส่วนกลัวไม่กล้าประพฤติ การทําความดีเช่นการทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวม การบริจาคทาน 
เสียสละ หรือช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมจะได้บุญหรือได้ขึ้นสวรรค์เหล่าน้ี เป็นต้น ฮีตสิบสอง คองสิบสี่  
จึงเป็นทั้งธรรมเนียมปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และเป็นวัฒนธรรมประเพณีสําคัญของชาวอีสาน ทั้งยังแสดง
ให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันแยบคายของบรรพชนแต่ครั้งโบราณกาล ในการปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมา
ตราบเท่าทุกวันน้ี  
๖. ประเพณีไหลเรือไฟ 

ในช่วงออกพรรษา ประเพณีความเช่ือด้ังเดิมที่ปฏิบัติกันมาช้านานของชาวบ้านลุ่มนํ้าโขง ต่างแสดง
ความผูกพันกับสายนํ้าที่หล่อเลี้ยงชีวิต และกลายมาเป็นพิธีกรรมที่เก่ียวโยงกับเรื่องราวแสดงการเคารพ และ
สํานึกในบุญคุณของพระแม่คงคา และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า บูชารอยพระพุทธบาท รวมถึง
สักการะท้าวผกาพรหม การบรวงสรวงพระธาตุจุฬามณี  และเก่ียวโยงไปถึงเร่ืองการขอฝน และใช้ไฟในการ
เผาความทุกข์โศกทั้งหลายทิ้งไป 

ในอดีตชาวบ้านสองฝั่งโขงต่างใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ต้นกล้วยบ้าง ลําไผ่บ้าง มาต้ังโครงเรือให้ลอยนํ้า 
ตกแต่งเรือไฟด้วยดอกไม้ธูป เทียน ตะเกียง โดยใช้ขี้ไต้จุดเพ่ือให้ความสว่างก่อนจะปล่อยลงสู่นํ้าโขง และจาก
วัสดุที่หาได้แต่ครั้งโบราณค่อยๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพ่ิมเติมเทคนิควิธีการสมัยใหม่ ทําให้เรือไฟมีความ
สวยงามมากย่ิงขึ้น จึงกลายเป็นประเพณีที่สร้างความภูมิใจให้แก่ชาวนครพนม และกลายเป็นเอกลักษณ์ที่
ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาร่วมช่ืนชมความสวยงาม และความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านคุ้มวัดต่างๆ ที่ช่วยกันตกแต่ง
เรือไฟให้เป็นภาพที่สวยงามลอยอยู่บนลํานํ้าโขงในค่ําคืนวันออกพรรษาของทุกปี   

๗. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างย่ิงใหญ่จัดขึ้นทุกปี ในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๘ และวันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ อันเป็นการแสดงออกถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาของ
ชาวอุบลราชธานี ก่อนวันเริ่มขบวนแห่เทียน สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศความร่วมแรงร่วมใจของคนใน
ชุมชนที่ต่างช่วยกันปฏิบัติตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเหล่าศิลป์เมืองอุบลจะได้มาประลองฝีมือเชิง
ช่าง ใส่ความละเอียด เติมจินตนาการเล่าเร่ืองราวผ่านต้นเทียนพรรษา ซึ่งทุกปีจะมีการประกวดประชัน โดย
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ ประเภทแกะสลัก และประเภทเทียนโบราณ ในช่วงค่ําของวัน
อาสาฬหบูชา คุ้มวัดต่างๆ จะเริ่มแห่เทียนพรรษาพร้อมกับนางฟ้าประจําต้นเทียน เคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรี
อุบลรัตนารามมาสิ้นสุดที่ทุ่งศรีเมือง เพ่ือเตรียมขบวนแห่ในเช้าวันต่อไป ช่วงน้ีถือเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการช่ืนชม



ศิลปะในการตกแต่งเทียน เพราะต้นเทียนที่ถูกสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธรูป เทวดานางฟ้า และสัตว์ใน
วรรณคดีต่างๆ แสงไฟสาดส่องแลเป็นสีทองระยับไปทั้งขบวน ได้สร้างมนต์ขลังและทําให้การตกแต่งเทียนของ
เมืองอุบลราชธานี มีความงดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย เช้าวันรุ่งขึ้นวันเข้าพรรษา ขบวน
เทียนเคลื่อนไปตามถนนอุปราช ถนนชยางกูร ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ภายในขบวนมีการละเล่น 
บรรเลงดนตรี และมีการฟ้อนรําพ้ืนบ้าน มากมายด้วยความสนุกสนาน ความสวยงาม ที่น่าประทับใจ  

๘. ผีตาโขน 
ตํานานผีตาโขน  อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย น้ันไม่ปรากฏชัดแจ้ง เพราะต่างฝ่ายต่างก็สันนิษฐานไป

คนละอย่าง สองอย่าง เช่ือกันว่า ประเพณีแห่ผีตาโขนน้ัน ผูกพันแนบแน่นกับองค์พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิประจํา
เมืองคือ องค์พระธาตุศรีสองรัก ตามตํานานกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยพระมหาจักรพรรดิฝ่ายกรุงศรีอยุธยาและพระ
เจ้าไชยเชษฐาธิราชฝ่ายกรุงศรีสัตนาคนหุต เพ่ือเป็นประจักษ์พยานถึงมิตรภาพระหว่างกัน และตํานานความรัก
ของหนุ่มสาวคู่หน่ึง ซึ่งเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วได้กลายเป็นเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่เทียม เฝ้าดูแลรักษาองค์พระธาตุ
ตลอดมา วิญญาณทั้งคู่ได้ดวงวิญญาณอ่ืนมาเป็นบริวาร และเมื่อถึงเทศกาล ดวงวิญญาณก็จะออกมาช่วยกัน
แห่พระอุปคุต หรือพระบัวเข็มในพิธีขอฝนท้องถิ่นตามคตินิยมแต่โบราณ   การทําพิธีบูชาวิญญาณผีบรรพชน 
และการเล่นผีตาโขนน้ันจึงเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพผีบรรพบุรุษ ที่ดลบันดาลให้บ้านเมืองอุดม
สมบูรณ์พูนสุข อีกประการหน่ึงก็คือ  มีร่อยรอยทางประวัติศาสตร์เช่ือว่า ชาวอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สืบ
เช้ือสายมาจากดินแดนหลวงพระบาง แห่งอาณาจักรล้านช้างโบราณ ดังน้ัน ประเพณีผีตาโขนของชาวด่านซ้าย
จึงมีต้นเค้ามาจากพิธีกรรมแห่ผีบรรพชน ปู่เยอ ย่าเยอ ของชาวหลวงพระบาง โดยประเพณีผีตาโขนได้เข้ามา
สืบทอดและพัฒนาอยู่ในด่านซ้าย และเกิดความผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น จึงมีความแปลก
แตกต่างไปจากต้นเค้าเดิมที่หลวงพระบางที่เคยปฏิบัติกันมา 

ส่วนงานบุญพระเวส  หรือบุญผะเหวด อันเป็นที่มาของประเพณีผีตาโขนนั้นเ ก่ียวพันกับ
พระพุทธศาสนา  ซึ่งพูดถึง พระชาติที่ ๑๐ ชาติก่อนหน้าที่จะถือกําเนิดมาเป็นพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า 
พระเวสสันดร กล่าวกันว่าพระองค์เสด็จออกไปบวชในป่าเป็นเวลานาน ต่อมา พระเจ้ากรุงสัญชัยกับพระนางผุ
สดี พระบิดาและพระมารดาของพระเวสสันดรได้ไปทูลเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีกลับเข้าเมือง  
พระองค์ก็เสด็จกลับมา พสกนิกรของพระองค์ต่างปล้ืมปิติยินดีเป็นอย่างย่ิง  จึงได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลองการ
เสด็จกลับมาของพระเวสสันดร  บรรดาผีป่าทั้งหลายผู้อาลัยรักต่อการจากไปของทั้งสองพระองค์  จึงพากัน
แฝงตัวกับชาวบ้านเพ่ือมาส่งเสด็จ และตามคนไปทําบุญด้วย เมื่อเข้ามาในเมืองจึงพากันตระเวนเที่ยวเมือง แม้
ไม่ได้ทําอันตรายใคร แต่ด้วยความที่เป็นผี เมื่อชาวเมืองไปพบเห็นเข้าจึงตกใจกลัว สัญชาตญาณผีก็อดที่จะ
แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกชาวบ้านไม่ได้ เมื่อได้เวลาบรรดาผีป่าก็จะพากันออกนอกเมืองกลับคืนสู่ป่า พร้อม ๆ กับ
นําพาความโชคร้ายและทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงออกจากเมืองไปด้วย จึงมีคําเรียกว่า “ผีตามคน” และอาจเพ้ียน
กลายมาเป็น “ผีตาโขน” ในภายหลัง 

ประเพณีฮีตเดือนสี่เป็นงานทําบุญพระเวส หรือที่ชาวอีสานเรียกว่า”บุญผะเหวด” น้ัน(ภาคกลาง
เรียกว่า งานเทศน์มหาชาติ) เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพ่ือฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งถือว่าจะได้อานิสงส์
แรงกล้า บันดาลให้พบพระศรีอาริยเมตไตรย์ในชาติหน้า  เทศน์มหาชาติหรือการทําบุญพระเวสน้ันแบ่งเป็น
สามวัน วันแรกเป็นวันรวมหรือที่พ้ืนเมืองเรียกว่า วันโฮม วันที่สองมีการแห่พระเวสสันดร กัณหา ชาลี และ
พระนางมัทรี มีการเซิ้งนําหน้า วันที่สาม เป็นการฟังเทศน์มหาชาติ  ในงานบุญพระเวสน้ี จะมีการตกแต่งศาลา
ให้คล้ายกับป่าที่พระเวสสันดรเสด็จไปออกบวชที่เขาวงกต ชาวบ้านมีหน้าที่หาอาหารมาเลี้ยงพระและ



แขกเหรื่อ งานน้ีจะมีผู้คนจากที่ต่าง ๆ มาชุมนุมกัน ทั้งคนหนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่ ต่างคนก็ร่วมแรงร่วมใจกัน
หาเงินเข้าวัด เพ่ือที่พระจะได้นําไปบูรณะ ซ่อมแซมวัดเมื่อเสร็จจากงานต่อไป 

การละเล่นผีตาโขน อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยน้ัน เป็นประเพณีที่สืบทอดผ่านกาลเวลาอันยาวนาน 
และฟันฝ่ากับระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังการยอมรับทางวัฒนธรรมกับคน
หลากหลายกลุ่มชน ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในชุมชนมาหลายยุคหลายสมัย  การละเล่น
ผีตาโขนจึงมีการปรับเปล่ียนผสมผสานให้เป็นการละเล่นที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  ทําให้เกิดความคิดที่จะพัฒนาประเพณีผีตาโขนและอนุรักษ์ในเวลาเดียวกัน
ใน ๓ แนวคิด คือ แนวอนุรักษ์ แนวบูรณาการ และแนวสร้างสรรค์เพ่ือผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการ
แพร่กระจายประเพณีผีตาโขนออกไปสู่สายตาคนนอกมากย่ิงขึ้น แต่ในที่สุดทั้ง ๓ แนวคิดก็สามารถหลอมรวม
ความคิดแนวบูรณาการน้ีไปในทิศทางเดียวกันได้ คือพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย  ในขณะเดียวกัน
ก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมของท้องถิ่นไว้ให้ได้อย่างครบถ้วนด้วย  
๙. ลํากลอน 
 คําว่า "ลํา" สามารถมองออกได้ในสองลักษณะเพ่ือหาความหมายคือ แสดงออกเป็นกิริยา หมายถึงการ
ขับร้อง คือ การนําเอาเรื่องราวในวรรณคดีมาขับร้องเป็น บทกลอนทํานองที่เป็นภาษาอีสาน แสดงออกเป็น
คํานาม หมายถึง ช่ือเรื่องของการขับร้องหรือการแสดงที่เป็นเรื่องราว "หมอลํา" หมายถึง ผู้ที่มีความชํานาญใน
การขับร้องวรรณคดีอีสาน โดยการท่องจํากลอน มาขับร้อง หรือผู้ที่ชํานาญในการเล่านิทานเร่ืองน้ัน เรื่องน้ี 
หลายๆ เรื่อง 

๙.๑ วิวัฒนาการของหมอลํา 
      เดิมทีสมัยโบราณในภาคอีสานเวลาค่ําเสร็จจากกิจธุรการงานแล้ว ชาวบ้านมักจะมาจับกลุ่ม

พูดคุยกัน กับผู้เฒ่าผู้แก่เพ่ือคุยปัญหาสารทุกข์สุกดิบ และผู้เฒ่าผู้แก่นิยมเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง นิทานที่
นํามาเล่าเก่ียวกับจารีตประเพณีและศีลธรรม เรื่องที่นํามาเล่าต้องเป็นเรื่องที่มีในวรรณคดี เช่น เรื่องกาฬเกษ 
(การะเกด)  สินชัย เป็นต้น แต่เดิมมีผู้แสดงมีเพียงแต่ผู้ชายอย่างเดียว แต่ต่อมาก็มีการหาผู้หญิงมาแสดง
ประกอบจึงเป็นการลําแบบสมบูรณ์แบบ และมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพื่อความสนุกสนาน จนกระท่ัง
เพ่ิมผู้แสดงให้มีจํานวนเท่ากับตัวละครใน เรื่อง มีพระเอก นางเอก ตัวโกง ตัวตลก เสนา ครบถ้วน 

๙.๒ หมอลํากลอน 
               หมอลํากลอน เป็นศิลปะการแสดงที่เก่าแก่อย่างหน่ึงของอีสานลักษณะเป็นการลํา ที่มีหมอลําชาย
หญิงสองคนลําสลับกัน มีเคร่ืองดนตรีประกอบเพียงชนิดเดียว คือแคน  ส่วนการลํามีทั้งลําเรื่องนิทาน
โบราณคดีอีสาน เรียกว่า ลําเรื่องต่อกลอนลําทวย (ทาย) ปัญหา ซึ่งผู้ลําจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีสามารถ
ตอบโต้ ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ ปัจจุบันลํากลอนน้ันหาดูได้ยากเพราะขาดความนิยมลงไปมากและ
ได้วิวัฒนาการมาเป็นหมอลําซิ่งเพ่ือความอยู่รอด และผลก็คือได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 

๙.๓ หมอลํากลอนซ่ิง 
      หมอลํากลอนซิ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสาน โดยได้นําเอาศิลปะที่มีมาต้ังแต่เดิมมา

ดัดแปลงประยุกต์ให้ทันสมัยคือนําเอาหมอลํากลอน ซึ่งแต่เดิมน้ันเป็นการลําประกอบแคนเพียงอย่างเดียวมา
ประยุกต์เข้ากับเครื่องดนตรีช้ินอ่ืน ๆ เช่น พิณ เบส และกลองชุด จนได้รับความนิยมปัจจุบันได้มีการนําเอา
เครื่องดนตรีสากลเช่น ออร์แกน คีย์บอร์ด มาประยุกต์เล่นเป็นทํานองหมอลํา ทําให้มีจังหวะสนุกครึกครื้น 
ประกอบกับการนําเพลงสากล เพลงสตริง เพลงลูกทุ่ง ที่กําลังฮิตมาประยุกต์เข้ากับลําซิ่งด้วย เป็นวิวัฒนาการ
ของลําคู่ (เพราะใช้หมอลํา ๒ - ๓ คน) ใช้เครื่องดนตรี สากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนลําเพลิน มีหางเคร่ือง



เหมือนดนตรีลูกทุ่ง กลอนลําสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจ ทําให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว หมอลํากลอนซิ่ง
ในปัจจุบันได้กลายเป็นธุรกิจความบันเทิงที่ได้รับความนิยมอีกแขนงหน่ึง ที่ชาวอีสานนิยมจ้างไปเป็นมหรสพ
สมโภชน์งานที่ได้จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ รูปแบบการแสดงจะเป็นการร้องรําทํานองหมอลําประยุกต์กับเพลงท่ี
สนุกสนาน โดยมีหมอลําฝ่ายชายคอยร้องแก้กับ หมอลําฝ่ายหญิง พร้อมกับ การโชว์ลีลา การร่ายรําที่อ่อนช้อย
งดงามและมีหมอแคนเป่าแคนประกบอยู่ข้างๆ เพ่ือคอยคลอแคนให้หมอลําไม่หลงคีย์เสียงของตนเอง ใน
ปัจจุบัน วงหมอลําซิ่งใหญ่ ๆ จะมีหางเครื่องเพ่ือเพ่ิมสีสันอีกด้วย และมีการร้องแก้กันด้วยไหวพริบและเพ่ิม
ความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน  

 
๙.๔ หมอลําหมู่ หมอลําเพลิน 
      เป็นการลําที่มีผู้แสดงครบหรือเกือบจะครบตามจํานวนตัวละครในเรื่อง ดําเนินการแสดงโดยมี

อุปกรณ์ประกอบทั้งฉาก เสื้อผ้าสมจริงสมจังและยังมีเครื่องดนตรีประกอบ แต่เดิมทีมีหลัก ๆคือ พิณ (ซุง หรือ 
ซึง) แคน กลอง การลําจะมี ๒ แนวทาง คือ ลําเวียง จะเป็นการลําแบบลํากลอนหมอลําแสดงเป็นตัวละครตาม
บทบาทในเรื่อง การดําเนินเร่ืองค่อนข้างช้า แต่ก็ได้อรรถรสของละครพ้ืนบ้าน หมอลําได้ใช้พรสวรรค์ของ
ตัวเองในการลํา ทั้งทางด้านเสียงร้อง ปฏิภาณไหวพริบ และความจํา เป็นที่นิยมในหมู่ผู้สูงอายุ ต่อมาเมื่อดนตรี
ลูกทุ่งมีอิทธิพลมากขึ้นจึงเกิดวิวัฒนาการของ ลําหมู่อีกคร้ังหน่ึง โดยได้ประยุกต์ กลายเป็น ลําเพลิน ซึ่งจะมี
จังหวะที่เร้าใจชวนให้สนุกสนาน ก่อนการลําเร่ืองในช่วงหัวค่ําจะมีการนําเอารูปแบบของวงดนตรีลูกทุ่งมาใช้
เรียกคนดู กล่าวคือ จะมีนักร้อง(หมอลํา) มาร้องเพลงลูกทุ่งหรือบางคณะหมอลําได้นําเพลงสตริงที่กําลังฮิตใน
ขณะนั้น มีหางเคร่ืองเต้นประกอบ นําเอาเครื่อง ดนตรีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซ็กโซโฟน 
ทรัมเป็ต และกลองชุด โดยนํามาผสมผสานเข้ากับเคร่ืองดนตรีเดิมได้แก่ พิณ แคน ทําให้ได้รสชาติของดนตรีที่
แปลกออกไป ยุคน้ีนับว่า หมอลําเฟ่ืองฟู มากที่สุด คณะหมอลําดังๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบจังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม อุบลราชธานี หมอลําหมู่สามารถแบ่งตามทํานองของบทกลอนลําได้อีก ซึ่งแต่ละทํานองจะออก
เสียงสูงตํ่า ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ทํานองขอนแก่น ทํานองกาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ทํานองอุบลราชธานี เป็นต้น    

แม้ทุกวันน้ีการแสดงหมอลําประยุกต์จะเข้ามาแทนที่ แต่หมอลําแบบดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะของการ
นําผญาคําสอนที่อิงพระพุทธศาสนา  หรือผญาสุภาษิตมาลําเพ่ือถ่ายทอดภูมิปํญญาของบรรพชนไปสู่เยาวชน
ยุคใหม่ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ เพียงแต่ประยุกต์ให้เข้ากับกาลสมัยและสังคมที่เปลี่ยนไป เพ่ือความ
สนุกสนานที่ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น  แต่ก็เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านอย่างงดงาม ได้ซึมซับหลักธรรมที่เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาจากผญาคํา
สอน ทั้งยังคงภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวลุ่มนํ้าโขงได้อย่างลงตัวไปพร้อมๆ กัน                          

๙.๕ โปงลาง –ดนตรีพื้นบ้าน 
       โปงลางเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตีของอีสาน มีลักษณะวิธีการบรรเลงคล้ายกับระนาดเอก คือนํา
ท่อนไม้ หรือกระบอกไม้มาร้อยติดกันเป็นผืน และใช้ไม้ตีเป็นทํานองเพลง แขวนตีกับเสาบ้าง ขึงบนรางบ้าง 
หรือบางทีก็ผูกติดกับตัวผู้บรรเลง บางแห่งเรียกว่า หมากกลิ้งกล่อม หมากเตอะเติน เป็นเคร่ืองดนตรีที่พัฒนา
มาจาก "เกราะลอ" หรือ ขอลอ คําว่า "โปงลาง" น้ี มีการเล่นแพร่หลายทางภาคอีสานตอนกลางและตอนเหนือ
บางส่วน โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธ์ุมีการเล่นแพร่หลายมาก เพราะเป็นที่กําเนิดของโปงลาง  
  ถึงแม้ว่า โปงลาง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นายเปลื้องได้พัฒนาข้ึนมาน้ี จะมีอายุไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ
เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านอีสานชนิดอ่ืน เช่น แคน พิณ ซอ เป็นต้น แต่เน่ืองจากโปงลาง เป็นดนตรีที่มีเสียงไพเราะ
กังวาน และให้ความรู้สึกของความเป็นพ้ืนบ้านอีสานได้อย่างแท้จริง จึงทําให้โปงลางได้รับความนิยม และเป็น
ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง นอกจากจะเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว  โปงลาง ยังเป็นที่รู้จัก



แพร่หลายในต่างประเทศด้วย และสามารถใช้เป็นสื่อทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ย่ิงกว่าน้ันยังมีชาวสวิสและ
ชาวอเมริกัน ได้ฟัง "โปงลาง" แล้วสนใจ และได้นําไปยังประเทศของตนอีกด้วย  และปัจจุบันน้ี มีการเรียนการ
สอนโปงลาง และวงโปงลางในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น วงโปงลางหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย 
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎฯ วิทยาเขตอีสาน วงโปงลางของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาสารคาม และวง
โปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุ  เป็นต้น   มีการประกวดแข่งขันโดยมีรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้าง สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีบ้าง  ทําให้การ
เล่นโปงลางกลายเป็นวงดนตรีพ้ืนบ้าน ที่แพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างมากของชาวอีสาน ลูกหลานผู้สืบ
เช้ือสายบรรพชนแห่งลุ่มนํ้าโขงอันย่ิงใหญ่ 

๙.๖ ผญา 
        ผญา เป็นมรดกอันล้ําค่าของชาวอีสานอีกอย่างหนึ่ง ที่ถือเป็นภูมิปัญญาสําคัญ แสดงให้เห็นถึง
ความเฉลียวฉลาดของปราชญ์โบราณแห่งลุ่มน้ําโขง  คําว่า ผญา ปัญญา ปรัชญา เป็นกลุ่มภาษาเดียวกัน มี
ความหมายคล้ายคลึงและใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจใช้แทนกันได้ ดังน้ัน สรุปได้ว่า ผญา, ปัญญา, ปรัชญา (wisdom, 
philosophy, maxim, aphorism)   หมายถึง ปัญญา ความรอบรู้ ไหวพริบ สติปัญญา คําคม สุภาษิต หรือ
คําพูดที่เป็นปริศนา เมื่อฟังแล้วจะได้นํามาคิดมาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาคําตอบและความจริงจากปัญหาเหล่าน้ัน 
รูปแบบของคําผญา มี ๓ รูปแบบ คือ 
          ๑. รูปแบบที่มีสัมผัส หรือใช้คําคล้องจองกัน 
          ๒. รูปแบบที่อาศัยเสียงสูงตํ่า และจังหวะในการออกเสียง 
          ๓. รูปแบบที่มีสัมผัส เสียงสูงตํ่าและจังหวะในการออกเสียง ประสมกัน  
   ผญามีบทบาทหน้าที่และมีความสําคัญต่อสังคมอีสานต้ังแต่อตีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ  
ตามโอกาสที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมน้ันๆ ได้แก่ 

    ๑. ประเภทคําสอน เรียกว่า ผญาคําสอนหรือผญาภาษิต คือ การใช้ถ้อยคําที่กล่าวเป็นร้อยกรองสั้นๆ 
แฝงไว้ด้วยคติธรรม คําเตือนใจ หรืออีกนัยหน่ึงคือ ข้อความท่ีเป็นอุปมาอุปมัย ให้ผู้ฟังได้คิดตีความสามารถ
นําไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงามถูกต้อง   

๒. ประเภทเก้ียวพาราสี เรียกว่า ผญาเครือ, ผญาย่อย หรือผญา โต้ตอบ คือการใช้ถ้อยคํา 
พูดโต้ตอบกันเชิงเก้ียวพาราสี ทักทายปราศรัย สรรเสริญเยินยอ 
          ๓. ประเภทปริศนา เรียกว่า ผญาปริศนา-ปัญหาภาษิต  คือ การใช้ถ้อยคําที่แทรกข้อคิด ปรัชญา คติ
ชีวิต ในเชิงเปรียบเทียบในถ้อยคํา ทําให้ผู้ฟังต้องนําไปขบคิดและตีความเอาเอง  
        ๔. ประเภทอวยพร เรียกว่า ผญาอวยพร คือ การใช้ถ้อยคําทีใช้พูดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ส่วนใหญ่
มักจะเป็นคําพูดที่ผู้สูงอายุหรือคนที่เคารพนับถือ พูดเพ่ือให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับพร  ซึ่งอาจเป็นการ
อวยพรทั่วไป อวยพรคู่บ่าวสาว หรืออวยพรพิธีสู่ขวัญต่างๆ 
 เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างผญาอันเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะชาวอีสานแล้ว นับว่าผญามีบทบาทต่อสังคม
อีสานที่สืบทอดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอยู่ไม่น้อย ซึ่งมักจะแสดงออกมาในลักษณะต่อไปน้ี 
           ๑. ผญามีบทบาทต่อการสั่งสอน การถ่ายทอดความรู้และสั่งสอนแก่ลูกหลาน ลูกศิษย์ ประชาชน ของ
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และพระสงฆ์ ผ่านทางการบอกเล่า การประกอบพิธีกรรม   การแสดงมหรสพ โดยใช้
ถ้อยคําที่เป็นภาษิตหรือผญาเป็นสื่อนํามาสอน เพราะผญาเป็นถ้อยคําที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม คําสอนทาง
พระพุทธศาสนา อีกทั้งยังมีความไพเราะสละสลวยรัดกุม ทําให้ผู้ฟังสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม
ที่ถูกที่ควรได้ 



            ๒. ผญามีบทบาทต่อความบันเทิง คนอีสานมักจะมีกิจกรรมการละเล่นและมหรสพประจําท้องถิ่น
อีสานชนิดหน่ึง คือ หมอลํา เมื่อคนอีสานมีงานประจําปีหรืองานบุญงานกุศลต่างๆ มักจะมีหมอลําซึ่งถือว่าเป็น
ศิลปะการแสดงที่เป็นภูมิปัญญาคู่มากับคนอีสาน และในคําร้องของหมอลําที่แสดงน้ัน ล้วนแต่เป็นถ้อยคําที่
เป็นผญาแทบทั้งสิ้น 
             ๓. มีบทบาทต่อการอนุรักษ์วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน คนอีสานเมื่อไปอยู่ในที่ใดๆ ถ้าได้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกันหรือแม้กระทั่งคุยกันในกลุ่มของคนอีสานแล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการพูดผญา สอดแทรก
ขึ้นมาในระหว่างการสนทนาเสมอ จึงเป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะของท้องถิ่นอีสานโดย
ทางอ้อม  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ี ประเทศไทยกําลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  นอกเหนือจาก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระเบียงอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (GMS)  ซึ่งประกอบด้วย  จีน 
พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม กลุ่มประเทศที่มีความผูกพันกันมายาวนานแล้ว และที่สําคัญที่สุด ต่างก็
มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดถือเช่ือมโยงความเป็นชาติพันธ์ุ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีมาแต่อดีตกาล  
ถึงแม้จะแตกต่างกันบ้างในเร่ืองนิกาย แต่ก็มีศรัทธาเช่ือมั่นในพระไตรปิฎก ที่มาของพระธรรมคําสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน วัฒนธรรมประเพณีเหล่าน้ี ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทั้งหลายซึ่ง
ปรากฏอยู่บนแผ่นดินลุ่มนํ้าโขง  สายนํ้าที่เช่ือมโยงความผูกพันเหมือนเช่นบ้านพ่ีเมืองน้อง  และเป็นสิ่งแสดงถึง
ความเช่ือมั่นในพระพุทธศาสนาท่ีสืบสานสังคมภูมิปัญญาแห่งดินแดนลุ่มนํ้าโขง  แหล่งอารยธรรมที่สําคัญและ
งดงามแห่งหน่ึงของโลก การนําเสนอบทความในเร่ืองน้ีจึงเป็นไปเพ่ือประสานความร่วมมือกับพ่ีน้องชาวพุทธ
แห่งลุ่มนํ้าโขงทั้ง ๖ ประเทศ ในอันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กันทุกทาง เพ่ือเผยแผ่ คงไว้ และเพ่ือที่จะเป็นแรง
ส่งต่อพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลกทั้งมวลให้วัฒนาสถาพรสืบไป  
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