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บทที่ ๑ 

วิธีการติดตามและประเมิน 
 

  การติดตามและประเมนิผลประเพณผีูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕  
จํานวน ๑๐๘ คน รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง) จากประชาชนที่มาเที่ยวงาน 
ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ถึง  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย  และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  มขีั้นตอนการประเมินตามลําดับ  ดังน้ี 
  ๑.๑  ประเด็นการประเมิน 
  ๑.๒  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ๑.๓  เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน 
  ๑.๔  การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
  ๑.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๑.๑  ประเด็นการประเมิน 

โดยประเมินมิติความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในหัวข้อ ดังน้ี 
  ๑.๑.๑  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรม 
  ๑.๑.๒  การออกแบบตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 
  ๑.๑.๓  ระบบเคร่ืองเสียง  แสง  ในคุ้มวัฒนธรรม 
  ๑.๑.๔  การต้อนรับ/การให้บริการ/การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
  ๑.๑.๕  ความเหมาะสมของการจัดลําดับการแสดง 
  ๑.๑.๖  ความเหมาะสมของการประกวดทางวัฒนธรรม 
  ๑.๑.๗  การจัดกิจกรรมในคุม้วัฒนธรรมโดยรวม 
  ๑.๑.๘  การได้รับสุข สนุกสนาน  จากการจัดงานคร้ังน้ี 
 
๑.๒  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ดําเนินการประเมินกลุ่มบุคคล  ได้แก่  ประชาชนทั่วไป  ที่มาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสีย่ว
และการจัดกิจกรรมท่ีคุ้มวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕ ในงานเทศกาลไหมและประเพณผีูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น  
จํานวน  ๑๐๘  คน 
 
๑.๓.  เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน  โดยใช้แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนคือ 
  ๑.๓.๑  ส่วนที ่๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
สถานะของผู้ประเมิน  ภูมิลําเนา  การรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และการเห็นด้วยกับการส่งเสริม     
ประเพณีผูกเสี่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน 

๑.๓.๒  ส่วนที ่๒  ความคิดเห็นต่อการจัดประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้ม 
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  ตามประเด็นการประเมิน 
  ๑.๓.๓  ส่วนที ่๓  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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๑.๔  การเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
  เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และเก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง) ระหว่างวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  
- ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จํานวน  ๑๐๘  คน 
 
๑.๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑.๕.๑  ข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานะของผู้ประเมิน  ภูมลิําเนา  
การรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และการเห็นด้วยกับการส่งเสริมประเพณีผูกเสี่ยวและการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ   

๑.๕.๒ ความคดิเห็นต่อการจัดประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มศลิปวัฒนธรรมจังหวัด 
ขอนแก่น  ประจําปี  ๒๕๕๕  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คา่ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดย
กําหนดค่าคะแนน คือ 
   

เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน ๕ 
เห็นด้วย ให้คะแนน ๔ 
เฉยๆ หรือไม่แน่ใจ ให้คะแนน ๓ 
ไม่เห็นด้วย ให้คะแนน ๒ 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ให้คะแนน ๑ 

 
สําหรับเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความพึงพอใจโดยรวม วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย เป็น  ๓  ระดับ  เกณฑ์

การแบ่งระดับโดยการคํานวณ ดังน้ี (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ันที่ต้องการ = (๕ – ๑) / ๓ = 
๑.๓๓  จัดระดับช้ัน  ดังน้ี 
 
  ค่าคะแนนระหว่าง ๓.๖๗ – ๕.๐๐  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับสูง 
  ค่าคะแนนระหว่าง ๒.๓๔ – ๓.๖๖  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ค่าคะแนนระหว่าง ๑.๐๐ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับตํ่า 
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บทที่  ๒ 
ผลการประเมิน 

 
  การติดตามและประเมนิผลประเพณผีูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕  
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสี่ยวฯ  ในงานเทศกาลไหม   
ประเพณีผูกเสีย่ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน ๑๐๘ คน รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ วันที่ ๒๙  
พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยใช้แบบสอบถาม เก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง) จากประชาชน
ทั่วไปที่มาเที่ยวชมประเพณีผูกเสี่ยว ฯ  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
โดยแบ่งผลการประเมิน  เป็น  ๓  ส่วน  คอื 
  ๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๒.๒  ความพึงพอใจโดยรวม  
  ๒.๓  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ  
   

๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างที่มาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  ประจําปี  
๒๕๕๕  จํานวน ๑๐๘  คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๖๕  คน (ร้อยละ ๖๐.๑๙)  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างพบอายุมากที่สุดคือกลุ่มอายุ ไม่เกิน ๒๐ ปี รองลงมาอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐  ปี ร้อยละ ๔๘.๑๕ และ 
๔๕.๓๕  ตามลําดับ  และสว่นใหญ่จบปรญิญาตรี ร้อยละ  ๕๓.๗๐  พบส่วนน้อยที่จบสูงกว่าปริญญาตรีและ
มัธยมศึกษาตอนต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกัน  รอ้ยละ ๗.๔๑ และ ๔.๖๓ 
  สําหรับผู้ทีใ่ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๘๐.๕๖  และเป็นคนที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ ่ร้อยละ ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักองค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 
๘๘.๘๙  และทกุคนจะเหน็ด้วยกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีผกูเสี่ยวและการแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน 
(ตาราง ๒.๑) 

ตาราง ๒.๑  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (๑๐๘ คน) ร้อยละ 
เพศ     
   ชาย ๔๓ ๓๙.๘๑ 
   หญิง ๖๕ ๖๐.๑๙ 
อายุ     
   ไม่เกิน ๒๐  ปี ๕๒ ๔๘.๑๕ 
   ๒๑ – ๓๐ ปี ๔๙ ๔๕.๓๕ 
   ๓๑ – ๔๐  ปี ๖ ๕.๕๐ 
   ๕๑ – ๖๐ ปี ๑ ๑.๐๐ 
           (ตาราง ๒.๑ ต่อ)   
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ข้อมูลทั่วไป จํานวน (๑๐๘ คน) ร้อยละ 

   
ระดับการศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ๔.๖๓ 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า ๒๓ ๒๑.๓๐ 
   อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า ๑๔ ๑๒.๙๖ 
   ปริญญาตร ี ๕๘ ๕๓.๗๐ 
   สูงกว่าปริญญาตรี ๘ ๗.๔๑ 
สถานะผู้ประเมิน   
   นักเรียน / นักศกึษา ๘๗ ๘๐.๕๖ 
   เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ ๑๓ ๑๒.๐๔ 
   ประชาชนทั่วไป ๗ ๖.๔๘ 
   อ่ืนๆ  ๑ ๑.๐๐ 
ภูมิลําเนาผู้ประเมิน   
   ขอนแก่น ๖๐ ๕๕.๕๖ 
   ต่างจังหวัด ๔๘ ๔๔.๔๔ 
การรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
   รู้จัก ๙๖ ๘๘.๘๙ 
   ไม่รู้จัก ๑๐ ๙.๒๖ 
   ไม่ตอบ ๒ ๒.๐๐ 
การจัดงานส่งเสริมประเพณีผกูเสี่ยวและการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน 

  

   เห็นด้วย ๑๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
   

 
๒.๒  ความพึงพอใจต่อในประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม  ประจําปี ๒๕๕๕ 

  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ ๑๐๐.๐๐  มีความพึงพอใจรวมทุกข้ออยู่ที่ระดับมาก   
มีเพียง ๑ คนเท่าน้ัน ทีระดับความพึงพอใจที่ระดับปานกลาง  (ตาราง ๒.๒) 
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ตาราง ๒.๒  รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
     รวมทุกข้อ 

 
ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย (Mean) จํานวน(คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจในระดับตํ่า (๑.๐๐ – ๒.๓๓) ๐ ๐.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๑ ๑.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๑๐๗ ๙๙.๐๐ 

รวม  ๑๐๘ ๑๐๐.๐๐
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ =    ๒.๙๙          ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =    .๐๙ 
 
 
  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่แสดงถึงความพึงพอใจเป็นรายข้อ  พบว่า  มีเพียงหัวข้อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมเท่าน้ันที่ระดับความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๕๖.๔๘) มากกว่า มากที่สุด 
(๓๑.๔๘) ถึงรอ้ยละ ๒๕  รองลงมา หัวข้อความเหมาะสมของการจัดลําดับการแสดงที่ระดับมาก  มากกว่า
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ  ๓.๗  นอกน้ันทุกข้อจะมีความพึงพอใจที่ระดับมากที่สุด (ตาราง ๒.๓) 
 
ตาราง ๒.๓  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกรายขอ้ความพึงพอใจ (๑๐๘  คน) 
 

เน้ือหา ระดับความพึงพอใจ X S.D 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้ม 
วัฒนธรรม 

๓๑.๔๘ ๕๖.๔๘ ๑๒.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๙ .๖๓

๒. การออกแบบตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ๕๑.๘๕ ๓๙.๘๑ ๖.๔๘ ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๔.๔๒ .๖๙
๓. ระบบเคร่ืองเสียง แสง ในคุ้มวัฒนธรรม ๕๒.๗๘ ๓๙.๘๑ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๑.๘๕ ๔.๔๒ .๗๖
๔. การต้อนรับ  / การให้บริการ  / การดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 

๔๙.๐๗ ๓๙.๘๑ ๘.๓๓ ๐.๙๓ ๑.๘๕ ๔.๓๓ .๘๒

๕. ความเหมาะสมของการจัดลําดับการแสดง ๔๓.๕๒ ๔๗.๒๒ ๘.๓๓ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๓๓ .๖๗
๖. ความเหมาะสมของการประกวดทาง 
วัฒนธรรม 

๔๘.๑๕ ๔๖.๓๐ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๔๓ .๕๙

๗. การจัดกิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมโดยรวม ๕๔.๖๓ ๔๒.๕๙ ๒.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๕๒ .๕๕
๘. ความสนุกสนาน  ความสขุที่ท่านได้รับจาก
การจัดงานคร้ังน้ี 

๖๐.๑๙ ๓๐.๕๖ ๙.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๕๑ .๖๖
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๒.๓  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 สําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๗๕  คน จาก ๑๐๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๖๙.๔๔  ดังน้ี 
 ๒.๓.๑   สิ่งทีป่ระทับใจในการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม  ดังน้ี 
  ๑)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆ ที่โชว์บนเวที 
  ๒)  กิจกรรมการลงนามถวายพระพร 
  ๓)  ประเพณผีกูเสี่ยว 
  ๔)  การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 
  ๕)  กิจกรรมการแข่งขันโปงลาง  กลองยาว 
  ๖)  การสื่อภาพลักษณ์ของการสืบทอดวัฒนธรรมอิสาน 
  ๗)  ได้ศึกษาเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๘)  ทุกกิจกรรม 
  ๙)  ได้เห็นภาพครอบครัวหรือเพ่ือนๆ เกิดความรักและอบอุ่น โดยการเก่ียวแขนจูงมือกันมา
ส่งคู่เสี่ยวมาเข้าร่วมพิธีผูกเสี่ยว 
  ๑๐)  การขับรอ้งสรภัญญะ 
  ๑๑)  พิธีกร / กรรมการให้ความรู้โดยเสียงลําแก่ผู้เข้าประกวด 
  ๑๒)  ผูสู้งอายุที่สามารถเล่นดนตรีไทยได้ 
  ๑๓)  การแสดงออกของนักเรียน 
  ๑๔)  การประกวดฟ้อนรํา 
  ๑๕)  การประกวดหมอลํา 
 
 ๒.๓.๒  สิ่งที่ควรปรับปรุง 
  ๑)  ความสะอาดของห้องนํ้าที่จัดไว้บริการประชาชน 
  ๒)  ความไม่เหมาะสมของการตกแต่งสถานที่  โดยรูปนายกรัฐมนตรีที่อยู่หน้าเวทีควร
เปลี่ยนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ ์
  ๓)  อาคารคุ้มวัฒนธรรมควรทาสีใหส้ดใสบ้าง 
  ๔)  ควรเพ่ิมจดุและถังขยะให้เพียงพอ 
  ๕)  ควรเพ่ิมป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาผูกเสี่ยวกันมากขึ้น 
  ๖)  การประชาสัมพันธ์หน้าซุ้มวัฒนธรรม  เชิญชวนผู้ที่มาชมงานให้รู้จักความสําคัญพิธีผูกเสี่ยว 
  ๗)  การอธิบายตําแหน่งพ้ืนที่โซนต่างๆ ใหชั้ดเจน 
  ๘)  ควรเพ่ิมทีน่ั่งชมให้พอเพียง 
 ๒.๓.๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ๑)  เจ้าหน้าทีท่ี่ประจําที่คุ้มวัฒนธรรมควรแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม 
  ๒)  ต้องการให้มีการแข่งขันศลิปวัฒนธรรมอย่างน้ีทุกๆ ปี  โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
เร็วกว่าน้ี  เพ่ือเยาวชนจะได้เข้าร่วมมากขึ้น 
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บทที่  ๓ 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
  การติดตามประเมินผลโครงการประเพณีผูกเสี่ยวและการจดักิจกรรมคุม้วัฒนธรรม ประจําปี  

๒๕๕๕ เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปที่มาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสี่ยวฯ ในงานเทศกาลไหม 
ประเพณีผูกเสีย่ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยว
ชมงาน  จํานวน  ๑๐๘  คน  โดยเก็บข้อมูลแบบไม่เจาะจง (เก็บโดยบังเอิญ)  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน – 
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
วิเคราะห์เน้ือหา 
 
  สรุปผลการประเมิน  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

๓.๑   ข้อมูลทัว่ไป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๖๕  คน (ร้อยละ ๖๐.๑๙)  โดยอายุ 

ของกลุ่มตัวอย่างพบมากท่ีสุดคือ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี รองลงมาอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐  ปี ร้อยละ ๔๘.๑๕ และ 
๔๕.๓๕  ตามลําดับ  และส่วนใหญ่จบปรญิญาตรี ร้อยละ  ๕๓.๗๐   
  สําหรับผู้ทีใ่ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๘๐.๕๖  และเป็นคนที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ ่ร้อยละ ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักองค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 
๘๘.๘๙  และทุกคนจะเห็นด้วยกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีผูกเสี่ยวและการแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน   
สะท้อนถึงว่า  การจัดกิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยวได้รบัความสนใจจากกลุ่มอายุทีอ่ยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและ
ผู้ใหญ่ตอนต้น  ซึ่งสอดคล้องกับสถานะผู้ให้ข้อมูลที่พบมากท่ีสุดคอืนักเรยีน/นักศึกษา พบมากถึงร้อยละ ๘๐.๕๖  
ซึ่งทุกคนจะเหน็ด้วยกับการจดักิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมศิลปะคุม้วัฒนธรรม  สอ่ให้เหน็ว่า 
การจัดกิจกรรมเช่นน้ีเป็นที่สนใจต่อกลุม่วัยรุ่น (เยาวชน) ด้วย  ดังจะเห็นจากข้อเสนอสิ่งที่ประทับใจในการจัด
กิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม  คือ การแสดงออกของนักเรียน  เป็นต้น 

 
 ๓.๒  ความคิดเห็นต่อประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕ 
  กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  
พบว่า เกือบร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีความพึงพอใจในระดับสูง  มีเพียง ๑ คน ที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   มีเพียงหัวข้อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมเท่าน้ันที่ระดับ
ความพึงพอใจมาก มากกว่า มากที่สุด ถึงรอ้ยละ ๒๕  ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อสิ่งที่ควรปรับปรุงที่บอกว่า ควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หน้าซุ้มวัฒนธรรม  เชิญชวนผู้ที่มาชมงานให้รู้จักความสําคัญพิธีผูกเสี่ยว   และเมื่อมองภาพ
ของความคิดเหน็ที่สะท้อนถึงประเพณผีูกเสี่ยวรวมถึงกิจกรรมที่จัดที่คุม้วัฒนธรรม  ระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก 
รวมมากที่สุดมมีากกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐    

สรุปได้ว่า ประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  เป็นวาระสําคญัที่ดีทีค่วรส่งเสริมเพ่ือ 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณพ้ืีนบ้านของชาวขอนแก่นและชาวอิสานใหค้นรุ่นหลังได้ศึกษา  และสืบทอดตลอดไป.  
 
          ข้อเสนอแนะที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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๑.  ประเพณีผกูเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  สมควรท่ีจะต้องจัดต่อเน่ืองต่อไป 
๒.  ควรนําข้อสิ่งที่ควรปรับปรุงมาและข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ดี 

ย่ิงขึ้น  เช่น  ขอ้เสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งที่คุม้วัฒนธรรม  และการประชาสัมพันธ์ก่อนดําเนินการ
เพ่ือให้เข้าสู่กลุม่เยาวชนให้มากที่สุด  ความสะอาดของห้องนํ้า  การเพ่ิมที่น่ังชม  เป็นต้น         
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บทที่  ๒ 
ผลการประเมิน 

 
  การติดตามและประเมนิผลประเพณผีูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕  
เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปท่ีมาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสี่ยวฯ  ในงานเทศกาลไหม   
ประเพณีผูกเสีย่ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน ๑๐๘ คน รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ วันที่ ๒๙  
พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยใช้แบบสอบถาม เก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง) จากประชาชน
ทั่วไปที่มาเที่ยวชมประเพณีผูกเสี่ยว ฯ  วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
โดยแบ่งผลการประเมิน  เป็น  ๓  ส่วน  คอื 
  ๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ๒.๒  ความพึงพอใจโดยรวม  
  ๒.๓  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ  
   

๒.๑  ข้อมูลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่างที่มาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  ประจําปี  
๒๕๕๕  จํานวน ๑๐๘  คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๖๕  คน (ร้อยละ ๖๐.๑๙)  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างพบอายุมากที่สุดคือกลุ่มอายุ ไม่เกิน ๒๐ ปี รองลงมาอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐  ปี ร้อยละ ๔๘.๑๕ และ 
๔๕.๓๕  ตามลําดับ  และสว่นใหญ่จบปรญิญาตรี ร้อยละ  ๕๓.๗๐  พบส่วนน้อยที่จบสูงกว่าปริญญาตรีและ
มัธยมศึกษาตอนต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกัน  รอ้ยละ ๗.๔๑ และ ๔.๖๓ 
  สําหรับผู้ทีใ่ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๘๐.๕๖  และเป็นคนที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ ่ร้อยละ ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักองค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 
๘๘.๘๙  และทกุคนจะเหน็ด้วยกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีผกูเสี่ยวและการแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน 
(ตาราง ๒.๑) 

ตาราง ๒.๑  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (๑๐๘ คน) ร้อยละ 
เพศ     
   ชาย ๔๓ ๓๙.๘๑ 
   หญิง ๖๕ ๖๐.๑๙ 
อายุ     
   ไม่เกิน ๒๐  ปี ๕๒ ๔๘.๑๕ 
   ๒๑ – ๓๐ ปี ๔๙ ๔๕.๓๕ 
   ๓๑ – ๔๐  ปี ๖ ๕.๕๐ 
   ๕๑ – ๖๐ ปี ๑ ๑.๐๐ 
           (ตาราง ๒.๑ ต่อ)   
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ข้อมูลทั่วไป จํานวน (๑๐๘ คน) ร้อยละ 

   
ระดับการศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนต้น ๕ ๔.๖๓ 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า ๒๓ ๒๑.๓๐ 
   อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า ๑๔ ๑๒.๙๖ 
   ปริญญาตร ี ๕๘ ๕๓.๗๐ 
   สูงกว่าปริญญาตรี ๘ ๗.๔๑ 
สถานะผู้ประเมิน   
   นักเรียน / นักศกึษา ๘๗ ๘๐.๕๖ 
   เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ ๑๓ ๑๒.๐๔ 
   ประชาชนทั่วไป ๗ ๖.๔๘ 
   อ่ืนๆ  ๑ ๑.๐๐ 
ภูมิลําเนาผู้ประเมิน   
   ขอนแก่น ๖๐ ๕๕.๕๖ 
   ต่างจังหวัด ๔๘ ๔๔.๔๔ 
การรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
   รู้จัก ๙๖ ๘๘.๘๙ 
   ไม่รู้จัก ๑๐ ๙.๒๖ 
   ไม่ตอบ ๒ ๒.๐๐ 
การจัดงานส่งเสริมประเพณีผกูเสี่ยวและการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน 

  

   เห็นด้วย ๑๐๘ ๑๐๐.๐๐ 
   

 
๒.๒  ความพึงพอใจต่อในประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม  ประจําปี ๒๕๕๕ 

  พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ ๑๐๐.๐๐  มีความพึงพอใจรวมทุกข้ออยู่ที่ระดับมาก   
มีเพียง ๑ คนเท่าน้ัน ทีระดับความพึงพอใจที่ระดับปานกลาง  (ตาราง ๒.๒) 
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ตาราง ๒.๒  รอ้ยละความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
     รวมทุกข้อ 

 
ระดับคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ค่าเฉล่ีย (Mean) จํานวน(คน) ร้อยละ 

ความพึงพอใจในระดับตํ่า (๑.๐๐ – ๒.๓๓) ๐ ๐.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง (๒.๓๔ – ๓.๖๖) ๑ ๑.๐๐ 
ความพึงพอใจในระดับสูง (๓.๖๗ – ๕.๐๐) ๑๐๗ ๙๙.๐๐ 

รวม  ๑๐๘ ๑๐๐.๐๐
ค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจ =    ๒.๙๙          ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  =    .๐๙ 
 
 
  เมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่แสดงถึงความพึงพอใจเป็นรายข้อ  พบว่า  มีเพียงหัวข้อการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมเท่าน้ันที่ระดับความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๕๖.๔๘) มากกว่า มากที่สุด 
(๓๑.๔๘) ถึงรอ้ยละ ๒๕  รองลงมา หัวข้อความเหมาะสมของการจัดลําดับการแสดงที่ระดับมาก  มากกว่า
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ  ๓.๗  นอกน้ันทุกข้อจะมีความพึงพอใจที่ระดับมากที่สุด (ตาราง ๒.๓) 
 
ตาราง ๒.๓  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกรายขอ้ความพึงพอใจ (๑๐๘  คน) 
 

เน้ือหา ระดับความพึงพอใจ X S.D 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้ม 
วัฒนธรรม 

๓๑.๔๘ ๕๖.๔๘ ๑๒.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๙ .๖๓

๒. การออกแบบตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ๕๑.๘๕ ๓๙.๘๑ ๖.๔๘ ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๔.๔๒ .๖๙
๓. ระบบเคร่ืองเสียง แสง ในคุ้มวัฒนธรรม ๕๒.๗๘ ๓๙.๘๑ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๑.๘๕ ๔.๔๒ .๗๖
๔. การต้อนรับ  / การให้บริการ  / การดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 

๔๙.๐๗ ๓๙.๘๑ ๘.๓๓ ๐.๙๓ ๑.๘๕ ๔.๓๓ .๘๒

๕. ความเหมาะสมของการจัดลําดับการแสดง ๔๓.๕๒ ๔๗.๒๒ ๘.๓๓ ๐.๙๓ ๐.๐๐ ๔.๓๓ .๖๗
๖. ความเหมาะสมของการประกวดทาง 
วัฒนธรรม 

๔๘.๑๕ ๔๖.๓๐ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๔๓ .๕๙

๗. การจัดกิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมโดยรวม ๕๔.๖๓ ๔๒.๕๙ ๒.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๕๒ .๕๕
๘. ความสนุกสนาน  ความสขุที่ท่านได้รับจาก
การจัดงานคร้ังน้ี 

๖๐.๑๙ ๓๐.๕๖ ๙.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๕๑ .๖๖
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๒.๓  ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 สําหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง ๗๕  คน จาก ๑๐๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  
๖๙.๔๔  ดังน้ี 
 ๒.๓.๑   สิ่งทีป่ระทับใจในการจัดกิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม  ดังน้ี 
  ๑)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆ ที่โชว์บนเวที 
  ๒)  กิจกรรมการลงนามถวายพระพร 
  ๓)  ประเพณผีกูเสี่ยว 
  ๔)  การให้คําแนะนําของเจ้าหน้าที่ 
  ๕)  กิจกรรมการแข่งขันโปงลาง  กลองยาว 
  ๖)  การสื่อภาพลักษณ์ของการสืบทอดวัฒนธรรมอิสาน 
  ๗)  ได้ศึกษาเก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๘)  ทุกกิจกรรม 
  ๙)  ได้เห็นภาพครอบครัวหรือเพ่ือนๆ เกิดความรักและอบอุ่น โดยการเก่ียวแขนจูงมือกันมา
ส่งคู่เสี่ยวมาเข้าร่วมพิธีผูกเสี่ยว 
  ๑๐)  การขับรอ้งสรภัญญะ 
  ๑๑)  พิธีกร / กรรมการให้ความรู้โดยเสียงลําแก่ผู้เข้าประกวด 
  ๑๒)  ผูสู้งอายุที่สามารถเล่นดนตรีไทยได้ 
  ๑๓)  การแสดงออกของนักเรียน 
  ๑๔)  การประกวดฟ้อนรํา 
  ๑๕)  การประกวดหมอลํา 
 
 ๒.๓.๒  สิ่งที่ควรปรับปรุง 
  ๑)  ความสะอาดของห้องนํ้าที่จัดไว้บริการประชาชน 
  ๒)  ความไม่เหมาะสมของการตกแต่งสถานที่  โดยรูปนายกรัฐมนตรีที่อยู่หน้าเวทีควร
เปลี่ยนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ ์
  ๓)  อาคารคุ้มวัฒนธรรมควรทาสีใหส้ดใสบ้าง 
  ๔)  ควรเพ่ิมจดุและถังขยะให้เพียงพอ 
  ๕)  ควรเพ่ิมป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้ามาผูกเสี่ยวกันมากขึ้น 
  ๖)  การประชาสัมพันธ์หน้าซุ้มวัฒนธรรม  เชิญชวนผู้ที่มาชมงานให้รู้จักความสําคัญพิธีผูกเสี่ยว 
  ๗)  การอธิบายตําแหน่งพ้ืนที่โซนต่างๆ ใหชั้ดเจน 
  ๘)  ควรเพ่ิมทีน่ั่งชมให้พอเพียง 
 ๒.๓.๓  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ๑)  เจ้าหน้าทีท่ี่ประจําที่คุ้มวัฒนธรรมควรแต่งกายด้วยชุดผ้าไหม 
  ๒)  ต้องการให้มีการแข่งขันศลิปวัฒนธรรมอย่างน้ีทุกๆ ปี  โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
เร็วกว่าน้ี  เพ่ือเยาวชนจะได้เข้าร่วมมากขึ้น 
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

บทที่  ๓ 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
  การติดตามประเมินผลโครงการประเพณีผูกเสี่ยวและการจดักิจกรรมคุม้วัฒนธรรม ประจําปี  

๒๕๕๕ เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปที่มาเที่ยวชมงานประเพณีผูกเสี่ยวฯ ในงานเทศกาลไหม 
ประเพณีผูกเสีย่ว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยว
ชมงาน  จํานวน  ๑๐๘  คน  โดยเก็บข้อมูลแบบไม่เจาะจง (เก็บโดยบังเอิญ)  ระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน – 
๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
วิเคราะห์เน้ือหา 
 
  สรุปผลการประเมิน  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

๓.๑   ข้อมูลทัว่ไป 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๖๕  คน (ร้อยละ ๖๐.๑๙)  โดยอายุ 

ของกลุ่มตัวอย่างพบมากท่ีสุดคือ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี รองลงมาอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐  ปี ร้อยละ ๔๘.๑๕ และ 
๔๕.๓๕  ตามลําดับ  และส่วนใหญ่จบปรญิญาตรี ร้อยละ  ๕๓.๗๐   
  สําหรับผู้ทีใ่ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๘๐.๕๖  และเป็นคนที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ ่ร้อยละ ๕๕.๕๖  ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักองค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 
๘๘.๘๙  และทุกคนจะเห็นด้วยกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีผูกเสี่ยวและการแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน   
สะท้อนถึงว่า  การจัดกิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยวได้รบัความสนใจจากกลุ่มอายุทีอ่ยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและ
ผู้ใหญ่ตอนต้น  ซึ่งสอดคล้องกับสถานะผู้ให้ข้อมูลที่พบมากท่ีสุดคอืนักเรยีน/นักศึกษา พบมากถึงร้อยละ ๘๐.๕๖  
ซึ่งทุกคนจะเหน็ด้วยกับการจดักิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมศิลปะคุม้วัฒนธรรม  สอ่ให้เหน็ว่า 
การจัดกิจกรรมเช่นน้ีเป็นที่สนใจต่อกลุม่วัยรุ่น (เยาวชน) ด้วย  ดังจะเห็นจากข้อเสนอสิ่งที่ประทับใจในการจัด
กิจกรรมคุ้มศิลปวัฒนธรรม  คือ การแสดงออกของนักเรียน  เป็นต้น 

 
 ๓.๒  ความคิดเห็นต่อประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๕๕ 
  กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  
พบว่า เกือบร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีความพึงพอใจในระดับสูง  มีเพียง ๑ คน ที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   มีเพียงหัวข้อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในคุ้มวัฒนธรรมเท่าน้ันที่ระดับ
ความพึงพอใจมาก มากกว่า มากที่สุด ถึงรอ้ยละ ๒๕  ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อสิ่งที่ควรปรับปรุงที่บอกว่า ควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หน้าซุ้มวัฒนธรรม  เชิญชวนผู้ที่มาชมงานให้รู้จักความสําคัญพิธีผูกเสี่ยว   และเมื่อมองภาพ
ของความคิดเหน็ที่สะท้อนถึงประเพณผีูกเสี่ยวรวมถึงกิจกรรมที่จัดที่คุม้วัฒนธรรม  ระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก 
รวมมากที่สุดมมีากกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐    

สรุปได้ว่า ประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  เป็นวาระสําคญัที่ดีทีค่วรส่งเสริมเพ่ือ 
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณพ้ืีนบ้านของชาวขอนแก่นและชาวอิสานใหค้นรุ่นหลังได้ศึกษา  และสืบทอดตลอดไป.  
 
          ข้อเสนอแนะที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

๑.  ประเพณีผกูเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  สมควรท่ีจะต้องจัดต่อเน่ืองต่อไป 
๒.  ควรนําข้อสิ่งที่ควรปรับปรุงมาและข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ดี 

ย่ิงขึ้น  เช่น  ขอ้เสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งที่คุม้วัฒนธรรม  และการประชาสัมพันธ์ก่อนดําเนินการ
เพ่ือให้เข้าสู่กลุม่เยาวชนให้มากที่สุด  ความสะอาดของห้องนํ้า  การเพ่ิมที่น่ังชม  เป็นต้น         
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ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 

 
สรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมนิผล  ได้ทําการติดตาม

และประเมินผลประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมที่คุม้ศิลปวัฒนธรรม  ประจําปี ๒๕๕๕ เพ่ือสาํรวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมาเที่ยวชมประเพณีผูกเสี่ยว ฯ ในงานเทศกาลไหม  ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๘  คน รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน – ๑๐  
ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยใช้แบบสอบถาม  เก็บโดยบังเอิญ (ไม่เจาะจง) วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย   
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน ๖๕  คน (ร้อยละ ๖๐.๑๙)  โดยอายุของกลุ่ม 
ตัวอย่างพบมากที่สุดคือ ไม่เกิน ๒๐ ปี รองลงมาอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐  ปี ร้อยละ ๔๘.๑๕ และ ๔๕.๓๕  
ตามลําดับ ส่วนใหญ่จบปรญิญาตรี ร้อยละ  ๕๓.๗๐  พบมากที่สุดคือนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ ๘๐.๕๖  และ
เป็นคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนใหญ ่ ร้อยละ ๕๕.๕๖ โดยรูจ้ักองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
เป็นส่วนใหญ ่ ร้อยละ ๘๘.๘๙  และทุกคนจะเห็นด้วยกับการจัดงานส่งเสริมประเพณีผกูเสี่ยวและการแสดงศิลป 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านอิสาน     
  ผลการสํารวจความคิดเห็นต่อประเพณีผูกเสี่ยวและการจัดกิจกรรมที่คุม้ศิลปวัฒนธรรม  
พบจํานวน ๑๐๗ คน (ร้อยละ ๙๙.๐) มีความพึงพอใจที่ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ – ๕.๐๐)  มีเพียง ๑ คน ที่มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ภาพของความคิดเห็นที่สะท้อนถึงประเพณีผูกเสี่ยว   
รวมถึงกิจกรรมที่จัดที่คุม้วัฒนธรรม  ระดับความพึงพอใจท่ีระดับมาก รวมมากที่สุดมีมากกว่าร้อยละ ๘๗.๐๐    

ดังน้ัน  การสืบสานประเพณีผกูเสี่ยวและการจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม  เป็นวาระสําคญัที่ดีที่ควร 
ส่งเสริมเพ่ือรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้านของชาวขอนแก่นและชาวอิสานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา  และสืบทอด
ตลอดไป  และควรนําข้อสิ่งที่ควรปรับปรุงมาและข้อเสนอแนะมาพิจารณาเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น  
เช่น  ข้อเสนอแนะเรื่องการประชาสัมพันธ์ทั้งที่คุ้มวัฒนธรรม  และการประชาสัมพันธ์ก่อนดําเนินการเพ่ือให้
เข้าสู่กลุ่มเยาวชนให้มากที่สุด  ความสะอาดของห้องนํ้า  การเพ่ิมที่น่ังชม  เป็นต้น   
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