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บทคดัย่อ 
การศกึษาคน้ควา้ฉบบันี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของงานประเพณีบุญขา้วจี่ของดเีมอืง

โพธิช์ยั และเพื่อศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการงานประเพณีบุญขา้วจี่ของดโีพธิช์ยั อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
พื้นที่ในการศึกษา ได้แก่ อ าเภอโพธิช์ยั จังหวดัร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาค้นคว้า ไดแ้ก่ แบบส ารวจ  
แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต แบบการสนทนากลุ่ม สรุปและน าเสนอผลการศกึษา ผลการศกึษาพบว่า ผลการศกึษา
ประวตัคิวามเป็นมาของงานประเพณีบญุขา้วจี่ของดเีมอืงโพธิช์ยั อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ดประเพณีบุญขา้วจี่
บญุขา้วจี เป็นบุญประเพณีส าคญัที่มกี าหนดอยู่ในฮีตสบิสอง เป็นงานบุญประเพณีของ ชาวอีสาน ที่กระท ากนัใน
เดอืนสาม จนเรยีกวา่ บญุเดอืนสาม คอื ภายหลงัการท าบุญวนัมาฆบูชา (เดอืนสาม ขึ้น 14 ค ่า) แล้ว ส่วนใหญ่จะ
ก าหนดวนัแรม 13 ค ่า และ 14 ค ่า เดอืนสาม เป็นกจิกรรมรว่ม ของชมุชนหลายหมู่บา้น ชาวอีสานบางหมู่บา้นเรยีก
งานบญุนี้วา่ บญุคุม้ จะท ากนัเป็นคุม้ๆ หรอื บาง หมู่บา้นกจ็ะท ากนัที่วดัประจ าหมู่บา้น ดงัค าผญาคนอีสานโบราณ
เกีย่วกบัเรื่องประเพณีนี้ไว้ เดือนสาม ค้อยเจ้าหัวคอยปั้นขา้ว ขา้วจีบใส่น ้าอ้อยตวัน้อยหลัง่น ้ าตา บุญขา้วจีเป็น
ประเพณีทีเ่กดิจากความสมคัรสมานของชุมชนชาวบา้นจะนัดหมายกนัมา ท าบุญร่วมกนัโดยช่วยกนัปลูกผามหรอื
ปะร า เตรยีมไวใ้น ตอนบ่าย คร ัน้เมื่อถึงรุ่งเชา้ในวนัต่อมา ชาวบา้นจะช่วยกนัจี่ขา้ว หรอืป้ิงขา้วและใส่บาตรขา้วจี
รว่มกนั หลงัจากนัน้จะใหม้กีาร เทศน์นิทานชาดก เรือ่งนางปณุณทาสเีป็นเสรจ็พธิี 
 
ค าส าคญั : รปูแบบ การบรหิารจดัการ ประเพณีบญุขา้วจี ่
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Abstract 
This research study Intended In order to study the history of the Boon Khao Jie tradition of Dee 

Mueang Pho Chai And to study the pattern of the management of the Boon Khao Jee Tradition of Pho 
Chai Pho Chai District Roi ed Areas of study include Pho Chai District Roi ed The tools used in the study 
were the survey form, observation interview, group discussion. Summary and presentation of the study 
results 

The study indicated that The study of the history of the Boon Khao Jie tradition of Dee Muang  
Pho Chai Pho Chai District Roi Et Province, Bun Khao Jee Bun Bun Trad Tradition Is an important 
tradition of merit in the heat of twelve Is a merit-making ceremony of the Isaan people who acted in  
the third month until the third month of merit called after the merit making of Makha Bucha Day (the third 
month is 14 nights). Is a joint activity of many villages Some Isan people call this Making merit together by 
helping to plant a cliff or marquee prepared in the afternoon, when at dawn on the following day. 
The villagers will help Jinan rice or toasting rice and rice bowl together after that, there will be Sermon. 
The story of Mrs. Punnalapol is completed.merit work, saying that Boon Khum will do well as a worthwhile 
or some villages will do at the village temple. Dung Kham Phaya, the ancient Isaan people, about this 
tradition for three months. Pleated rice, put a little sugar cane to shed tears. Bun Khao Ji is a tradition that 
is born from the solidarity of the community. 
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1. บทน า   
วฒันธรรมเป็นสิง่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถี

ชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่ างๆ  ได้พัฒนาและ
สรา้งสรรคข์ึ้นเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการด าเนินชวีติ 
โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
ทัง้ในรูปแบบของวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูก
จติส านึกและกระตุน้ให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกดิความ
ตระหนัก มีความตื่นตัวและเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืน ฟู เผยแพร่แล ะสืบสานภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น  
และคณุคา่ความหลากหลายของศลิปะและวฒันธรรม
ไทย ทัง้ที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย  
ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการ
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย  
ภาษาพูด รวมทัง้ประ เพณีและวิถีชีวิตที่ดีง าม 
ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรมภายใต้
กระแสโลกาภิว ัฒน์ ว ัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอด 
และแลกเปลี่ยนเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา หากมรดกทาง
วฒันธรรม ที่มคีวามแตกต่างหลากหลายกนัในพื้นที ่
ไม่ได้ร ับการสืบสานและอนุร ักษ์ ฟ้ื น ฟูร วมถึ ง 
การพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสงัคมและจิตใจ
ท าให้คุณค่าทางมรดกวฒันธรรมลดน้อยไปจนแทบ
จะสญูหาย วฒันธรรมวถิีชวีติที่เกดิขึ้นจากการสัง่สม
องค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่
แตกต่างกนัไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิ
ปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้ร ับการถ่ายทอด
เยาวชนรุ่นหลงัสบืไป การอนุรกัษ์เป็นหนทางหนึ่งที่
ย ัง่ยนืในการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานวฒันธรรมท้องถิ่น
ของชมุชนใหด้ ารงอยู่ในทอ้งถิน่  

บญุขา้วจี ่เป็นงานบญุประเพณีของชาวอีสาน  
ที่กระท ากนัในเดือนสาม จนเรียกว่า บุญเดอืนสาม 
บุญข้าวจี่เป็นบุญประเพณีส าคัญที่มีก าหนดอยู่ใน 
ฮตีสบิสอง ดงัรูจ้กักนัทัว่ไปว่า เดอืนสามคล้อยจัว่หวั
ปั้นข้าวจี่ เดือนสี่คล้อยจัวน้อยเทศน์มะที (ม ัทรี)  
บญุขา้วจีน่ิยมท ากนัในราวกลางเดอืนหรอืปลายเดอืน
สาม  คือ  ภายหลังการท าบุญวนัมาฆบูชา (เดือน
สาม ขึ้น 14 ค ่า) แล้ว ส่วนใหญ่จะก าหนดวนัแรม  
13 ค ่า และ 14 ค ่า เดอืนสาม บุญขา้วจี่เป็นกจิกรรม
ร่วมของชุมชนหลายหมู่บา้น นัน่คอื ชาวอีสานบาง

หมู่บา้นเรยีกงานบุญนี้ว่า บุญคุม้ จะท ากนัเป็นคุม้ๆ 
หรอื บางหมู่บา้นกจ็ะท ากนัที่วดัประจ าหมู่บา้น ล้วน
แล้วแต่เ ป็น บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสามนัน่เอง  
จากความส าคญัของงานประเพณีบุญขา้วจี่ที่กล่าวมา 
จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการงานท าให้ทราบถึง
ประวตัิความเป็นมาและรูปแบบการบรหิารของงาน
ประเพณีบุญขา้วจี่ของดเีมอืงโพธิช์ยั อ าเภอโพธิช์ยั 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประวตัิความเป็นมาและรูปแบบการบรหิารของงาน
ประเพณีบุญขา้วจี่ของดีเมืองโพธิช์ยัอ าเภอโพธิช์ยั 
จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ในประเดน็ศกึษาเรื่องการศกึษาการ
บริหารงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ยั อ าเภอ
โพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
         1. เพื่ อ ศึกษาปร ะวัติคว าม เ ป็นมาขอ ง 
งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิช์ยั อ าเภอ 
โพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงาน
ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ ัย อ าเภอโพธิช์ ัย            
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  

การศกึษาเรือ่ง “การศกึษารูปแบบการบรหิาร
จดัการงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ยั อ าเภอ
โพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอด็” ในการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัได้
ใชว้ิธีการวจิ ัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  (Document)  
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม (Field  Study) 
โดยการส ารวจ  สมัภาษณ์  สงัเกต  และการสนทนา
กลุ่ม  ศกึษารูปแบบการบรหิารจดัการงานประเพณี
บุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ยั และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน โดยผูว้จิยัได้
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้  ศึกษาเอกสาร 
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ในการด าเนินงานศึกษาประวตัิความเป็นมาศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการงานประเพณีบุญข้าวจี่ 
ของดีโพธิช์ยั รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่าง 
น ามาวิเคราะห์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ
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งานประเพณีบญุขา้วจี่ของดโีพธิช์ยั โดยมผีูใ้ห้ขอ้มูล 
คอื ผูน้ าชมุชน ปราชญ์ชาวบา้น และประชาชนอาศยั
อยู่ที่ อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 15 คน  
ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 3 เดือน เพื่อศึกษาและ
วเิคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงค์ โดยมเีครื่องมอืที่ใช้
ใ น ก าร วิ จั ย คือ  แ บบส า ร วจ  แ บบสัมภ าษ ณ์  
แบบสงัเกต แบบการสนทนากลุ่ม สรุปและน าเสนอ
ผลการศกึษา 

 
4. ผลการศึกษา 
  ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  “ก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ 
การบริหารจัดการงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดี 
โพธิช์ยั อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด” มผีลการวจิยั 
ตามประเดน็ดงันี้ 
 ประวัติคว าม เ ป็นมาของ ง านประ เพ ณี 
บุญข้าวจี่ของดเีมอืงโพธิช์ยั อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดั
ร้อยเอ็ด  ประ เพณีบุญข้าวจี่บุญข้าวจี เ ป็นบุญ
ปร ะ เ พ ณีส า คัญ ที่ มี ก าห นดอยู่ ใ น ฮีต สิบส อ ง  
เป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่กระท ากัน 
ในเดอืนสาม จนเรยีกว่า บุญเดอืนสาม คอื ภายหลงั
การท าบุญวันมาฆบูชา (เดือนสาม ขึ้น 14 ค ่า)  
แล้ว ส่วนใหญ่จะก าหนดวนัแรม 13 ค ่า และ 14 ค ่า  
เดอืนสาม เป็นกจิกรรมรว่ม ของชุมชนหลายหมู่บา้น 
ชาวอีสานบางหมู่บ้านเรียกงานบุญนี้ว่า บุญคุ้ม  
จะท ากนัเป็นคุม้ๆ หรอื บาง หมู่บา้นกจ็ะท ากนัที่วดั
ประจ าหมู่บา้น ดงัค าผญาคนอีสานโบราณเกีย่วกบั
เรือ่งประเพณีนี้ไว ้“เดอืนสาม คอ้ยเจา้หวัคอยปั้นขา้ว  
ขา้วจีบใส่น ้ าอ้อยตัวน้อยหลัง่น ้าตา” บุญข้าวจี่เป็น
ประเพณีที่เกิดจากความสมัครสมานของชุมชน
ชาวบา้นจะนดัหมายกนัมา ท าบญุรว่มกนัโดยช่วยกนั
ปลูกผามหรอืปะร า เตรยีมไวใ้น ตอนบา่ย คร ัน้เมื่อถึง
รุ่งเช้าในวนัต่อมา ชาวบ้านจะช่วยกนัจี่ข ้าว หรอืป้ิง
ขา้วและใสบ่าตรขา้วจรีว่มกนั หลงัจากนัน้จะให้มกีาร 
เทศน์นิทานชาดก เรื่องนางปุณณทาสีเป็นเสรจ็พิธี 
อ าเภอโพธิช์ยั เชือ่ว่าการท าบุญขา้วจี่ จะส่งอานิสงค์
ผลบุญยิ่ง ต่อผู้ไดป้ระกอบกิจกรรมงานประเพณีนี้  
จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ บริษัท ห้าง ร้าน และ
องค์กร เอกชนในเขตอ าเภอ จัดงานประเพณี 
บุญขา้วจี่ของดีเมอืงโพธิช์ยั มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 

โดยก าหนด จัดงานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
กุมภาพนัธ์ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ 21 ก าหนดจัด
งานตัง้แต่วนัที่ 14 - 16 กุมภาพนัธ์ 2558 รวม 3 วนั 
โดยชาวอ าเภอโพธิช์ยั ทุกชุมชน ทุกหมู่บา้นร่วมมอื
ร่ วม  แ ร งแล ะ ร่ วม ใจ  ในการสืบสานอ นุ ร ักษ์ 
ขนบธร รม เนี ยมปร ะ เ พ ณี  ด้วยการปร ะสาน 
การจัดงานของอ าเภอ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ สถานศกึษา ในเขตอ าเภอโพธิช์ยั 
ในงานดงักล่าวมีการจัดกิจกรรมการประกวดร้อง
เพลงผู้น าท้องที่  ผู้น าท้องถิ่น การแสดงบนเวท ี 
การประกวดขบวนแห่ การ ประกวดรา้นนิทรรศการ
และผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขนักฬีาฟุตซอล 
การแข่งขนัวิง่ เดนิ บุญข้าวจี การประกวดนางงาม
บุญขา้วจี การจดัขายดอกไม้เชยีร์นางงามบุญขา้วจ ี
งานเลี้ยงขอบคุณ หรืองานพาแลง และกิจกรรม
ประกวดแข่งขนัอื่นๆ อีกมากมาย ในงานมมีหรสพ
สมโภชน์ตลอดวนั ตลอดคนื 
 

 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงาน
ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ ัย อ าเภอโพธิช์ ัย 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ ผลการศกึษาพบวา่ มกีารก าหนดการ
วางแผนประชุมประจ าปีของอ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดั
รอ้ยเอ็ด และจะมีการประชุมเกี่ยวกบังานประเพณี
บุญข้าวจี่ของดีเมือง โพธิ ช์ ัยต้นเดือนมกราคม  
เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการจดังานประเพณีบุญขา้วจี่
ของดีเมืองโพธิช์ยั ประจ าปี 2562 ส าหรบัปีนี้จ ัด
ระหว่างวนัที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 4 วนั  
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอโพธิช์ยั เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิ สบืสานและอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีของ
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ท้องถิ่นให้คงอยู่  โดยมีมาแบ่งหน้ าที่ ด ังนี้  ด้าน
สถานที่ แสง สี เสียง , ด้านการร ักษาความสงบ
เรียบร้อย, ด้านการปฐมพยาบาล ,ด้านการจัดหา
รายได ้และสทิธปิระโยชน์ , ดา้นการประชาสมัพนัธ์ , 
ดา้นพิธีกร , ดา้นการประกวด รอ้งเพลงผูน้ าท้องที ่
ผูน้ าทอ้งถิน่ และจดัการแสดงเวทีกลาง , ดา้นการจดั
ขบวนแห่การก าหนดจุดขบวนแห่ , ดา้นการประกวด
ขบวนแห่ , ด้านการประกวด ร้านนิทรรศการ และ
ผลผลิตทางการเกษตรของดเีมอืงโพธิช์ยั, ดา้นการ
แข่งขนักีฬาฟุตซอล, ด้านพาแลง , ด้านปฏิคม , 
ดา้นศาสนพิธี ด้านการจดัท าข้าวจียักษ์ , ด้านการ
ประกวด นางงามบุญขา้วจี, ดา้นการจดัขาย ดอกไม้
เชยีรน์างงามบญุขา้วจี,่ ดา้นมหรสพ ดา้นการแข่งขนั 
วิง่-เดนิบญุขา้วจ ีดา้นฝ่ายการเงนิและบญัช ี
 
5. สรปุผล   

จากการด าเนินศกึษาเรื่อง“การศกึษารูปแบบ
การบรหิารจดัการงานประเพณีบญุขา้วจีข่องดโีพธิช์ยั 
อ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัรอ้ยเอ็ด” ไดส้รุปผลบรรลุตาม
วตัถุประสงคด์งันี้ 

การศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัย ได้ทราบถึงประวัติ
ความเป็นมาประเพณีบุญข้าวจี่ และรูปแบบการ
บริหารจัดการงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ ัย 
อ าเภอโพธิช์ ัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีกระบวนการ
บรหิารจดัการประเพณีบุญขา้วจี่หลากหลายรูปแบบ 
แต่ยงัขาดงบประมาณในการพฒันาจ านวนมากควร
ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัภาคเอกชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชพีชมุชนให้มรีายไดแ้ละเป็นการสรา้งความมัง่คง
ทางเศรษฐกจิแกป่ระเทศไทย  
 
6. อภิปรายผล 
  จากการศึกษาประวตัิความเป็นมาของงาน
ประเพณีบุญขา้วจี่ของดเีมอืงโพธิช์ยั อ าเภอโพธิช์ยั
จังหวดัร้อยเอ็ดพบว่าประเพณีบุญข้าวจี่บุญข้าวจี่ 
เป็นบุญประเพณีส าคญัที่มีก าหนดอยู่ในฮีตสบิสอง 
เป็นงานบุญประเพณีของ ชาวอีสาน ที่กระท ากัน 
ในเดอืนสาม จนเรยีกว่า บุญเดอืนสาม คอื ภายหลงั
การท าบุญวนัมาฆบูชา (เดอืนสาม ขึ้น 14 ค ่า) แล้ว 

สว่นใหญ่จะก าหนดวนัแรม 13 ค ่า และ 14 ค ่า เดอืน
สาม เป็นกิจกรรมร่วม ของชุมชนหลายหมู่บ้าน  
ชาวอสีานบางหมูบ่า้นเรยีกงานบญุนี้วา่ บุญคุม้ จะท า
กนัเป็นคุม้ๆ หรอื บาง หมูบ่า้นกจ็ะท ากนัที่วดัประจ า
หมู่บ้านสอดคล้องกบังานวิจัยจ านาญ รอคเหตุผล  
และบุญยงค์ เกศเทศ (2551 : 119) ไดศ้กึษาเรื่อง 
บ่อ เ กิด ขอ ง ม อแ ล ะ ปร ะ เพ ณี ใ นคติช นวิทย า  
สรุปสาระส าคญัได้ว่า ประเพณีเกิดจากความเชื่อ  
ซึ่งความเชื่อต่างๆ จดัประเภทไวด้งันี้ คอื ความเชื่อ
บุคคล ความเชื่อสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ ความเชื่อ
เรื่องสิง่ สทิธิ ์ความเรื่องเพศ ความเชื่อเรื่องสุขภาพ 
และสวัสดิภาพ ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์และ 
ความ เรือ่งโหราศาสตร ์3วามเอทัง้หมดทีก่ล่าวมานัน้  
ไดก้ลายเป็นประเพณีขอคนในท้องถิ่นและสอดคล้อง
กบังานวิจัยของจารุวรรณ ธรรมวตัร (2551 : 1)  
ได้ศกึษาเรื่องคติชาวบ้านว่าความเชื่อขอชาวอีสาน 
ท าใหเ้กดิขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่น พบว่าเป็น
สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
คล้ายคลึงกนั หรือแตกต่างกบัสภาพทางภูมศิาสตร์
และสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามประเพณีของชาว  
อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยร ักษาสภาพสังคมให้คงอยู่
ตลอดจนเป็นเครือ่งสง่เสรมิวามรูส้กึความเป็นอนัหนึ่ง 
อนัเดยีวกนัในหมู่สงัคมของชาวอีสาน ประเพณีนัน้
เรยีกวา่ ฮตีสบิสองหรอืจารตีสบิสองประการ ที่ปฏบิตัิ
สบืทอดกนัมาแต่บรรพบรุษุ 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการงาน
ประเพณีบุญข้าวจี่ของดีโพธิช์ ัย อ าเภอโพธิช์ ัย 
จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่า มีการก าหนดการวางแผน
ประชุมประจ าปีของอ าเภอโพธิช์ยั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
และจะมีการประชุมเกี่ยวกบังานประเพณีบุญขา้วจี่
ของดีเมืองโพธิช์ ัยต้นเดือนมกราคม เพื่อแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดงานประ เพณีบุญข้าวจี่ของดี 
เมืองโพธิช์ ัย เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและ 
อนุร ักษ์ว ัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่  
โดยมมีาแบ่งหน้าที่ ดงันี้ ดา้นสถานที่ แสง ส ีเสยีง , 
ดา้นการรกัษาความสงบเรียบร้อย , ด้านการปฐม
พยาบาล,ด้านการจัดหารายได้ และสิทธิประโยชน์
,ด้านการประชาสมัพันธ์ , ด้านพิธีกร, ด้านการ
ประกวดรอ้งเพลงผูน้ าทอ้งที ่ผูน้ าทอ้งถิน่ และจดัการ
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แสดงเวทีกลาง, ดา้นการจดัขบวนแห่การก าหนดจุด
ขบวนแห่, ด้านการประกวดขบวนแห่, ด้านการ
ประกวด รา้นนิทรรศการ และผลผลิตทางการเกษตร
ของดเีมืองโพธิช์ยั, ดา้นการแข่งขนักีฬา ฟุตซอล , 
ด้านพาแลง , ด้านปฏิคม , ด้านศาสนพิธี ด้าน 
การจัดท าข้าวจียักษ์, ด้านการประกวด นางงาม 
บุญขา้วจี, ดา้นการจดัขาย ดอกไมเ้ชยีร์นางงามบุญ
ขา้วจี่,  ดา้นมหรสพ ดา้นการแข่งขนั วิ่ง-เดินบุญ 
ข้าวจี ด้านฝ่ายการเงินและบัญชี สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ขวญัสุดา ขนัธวทิย์ (2541 : 34) ได้
ศึกษาเ รื่ อ ง  การ เปรียบเทียบการจัดสถานที ่ 
"ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม 2 แห่ง ในเมอืงเก่าอยุธยาที่

มีผลต่อชุมชนท้องถิ่นกรณีศึกษาการจัดการแบบ
มูลนิธิ กับแบบชุมชนดัง้ เดิมผลการศึกษาความ
คดิเห็นชุมชนต่อการจัดการ 2 รูปแบบ พบว่าการ
จดัการของกลุ่มชนชา เพราะการจดัการเน้นการ การ
จัดการเสริมรายได้เพื่อ เองกลุ่มชุมชนดังเดิมให้
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นที่อาศยัอยู่โดยรอบพื้นที่
ไดม้ากกวา่ - การเน้นการสง่เสรมิ การมสี่วนร่วมของ
ชมุชนส่วนการจดัการของกลุ่มมูลนิธิแมม้ ีรมิรายได้
เพื่อพฒันาหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนอยู่ทัง้เป็นการ
ให้ประโยชน์ต่อกลุ่มคนเพียงบางคนหรือเพื่อพื้นที่
ของตน 
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