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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วย SCG ร่วมงานกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ขึ้น เพ่ือการศึกษาด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นการสร้างสรรค์การเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ที่ซึ่ง SCG และเทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้เล็งเห็นว่าการท าขนมจีนของอ าเภอทุ่งสงเป็นการสืบทอดมายาวนาน ซึ่งเด็ก เยาวชนสมัยนี้ไม่ทราบความ
เป็นมา วิธีการ ขั้นตอน การด าเนินการท าเส้นขนมจีน การท าน้ าแกง การจัดผักเหนาะ เพราะสมัยนี้มี
เทคโนโลยีในการท าขนมจีนที่มีขายในท้องตลาด ในการนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงได้หารือกับวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ว่าขนมจีนเป็นวัฒนธรรมการกินหรือไม่ ปรากฏว่า วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
วัฒนธรรมการกิน และนับว่าการท าขนมจีนแบบเก่าจะใช้เวลามากกว่าจึงจะได้กิน  มีขั้นตอนการท าเช่นแช่
ข้าวสารเวลา 1 คืน จากนั้นบดแป้งด้วยมือ แล้วกรองแป้งค้างไว้ 1 คืน จากนั้นรวมกันหลายๆครอบครัว
ร่วมกันท า  โดยการใช้ไม้ฟืนในการต้มแป้งเป็นก้อนๆ เมื่อใดที่น ามาต าในครกไม้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จแล้ว
น าแป้งมานวดคลึงด้วยมือ เมื่อได้ที่แล้วน ามาปิดด้วยผ้าขาวบาง อีกฝ่ายก่อไฟด้วยไม้ฟืนใช้การค้าขนาดใหญ่จน
ต้มจนเดือด แล้วน าแป้งที่เตรียมไว้อัดใส่กระบอกขนมจีนท าด้วยทองเหลืองแล้วใส่ในกระบอกขนมจีนส าหรับ
บิดให้เส้นขนมจีนลงกระทะน้ าร้อน ระหว่างนั้นใช้ไม้คนไม่ให้เส้นกองซักพัก ใช้เจ้ยตัดเส้นทางน้ าประมาณ 3 
น้ า แล้วจับเป็นจับเล็กใส่กะละมัง ซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดความรักความสามัคคี ในส่วนของ
การท าน้ าแกงขนมจีน จะต้องท าเครื่องแกงเอง ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร เช่น พริกขี้หนูแห้ง ขมิ้น ข่า ตะไคร้ 
พริกไทยกระเทียม เกลือ ต ารวมกันละเอียด ใส่กะปิ และต ารวมกับเนื้อปลาที่ต้มสุก จากนั้นปรุงด้วยกะทิใส่ใบ
มะกรูดปรุงรสในสวนผักเหนาะ ก็จะหายภายในท้องถิ่น และจะน ามาแบ่งปันให้ครอบครัวคนอ่ืนๆ ด้วยซึ่ง
นับว่าได้ประโยชน์ในหลายด้าน  SCG และเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ปี
อีกทั้งระยะหลังจะมีประเทศต่างๆเข้าร่วม เช่น มาเลเซียอินโดนีเซียเป็นต้น ได้มาร่วมกันท าขนมจีนของ
ประเทศและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินด้วย 
2.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของอ าเภอทุ่งสง 
 2.เพ่ือน าเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความรักความ
สามัคคีในระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
 3.เพ่ือสร้างความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของ SCG และเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 4.เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง 
3.เป้าหมาย 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนอ าเภอทุ่งสงและใกล้เคียงชุมชนต่างๆประมาณ 1 หมื่นคน  
2.เจ้าหน้าที่เมืองปีนังและเมืองไทยติงและท้องถิ่นประเทศมาเลเซีย  
3 เจ้าหน้าที่และท้องถิ่นประเทศอินโดนีเซีย  
4 ร้านค้าขนมจีนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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4.กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมขนมจีนหม้อยักษ์  
2. จัดสาธิตขนมจีนแบบเก่าเส้นสด  
3. จัดบูธการแสดงขั้นตอนและวิธีท าอุปกรณ์วัสดุการท าขนมจีนประโยชน์ที่ได้รับ 
4. การประกวดท าน้ าแกงขนมจีน 
5. การแข่งขันกินขนมจีน  
6. การจัดกิจกรรมร าวงเวียนครก 

 

5.วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าหนังสือเชิญประชุมหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
3. เชิญประชุมฝ่ายต่างๆเพ่ือเตรียมการ 
4.ประสานผู้มีความรู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆในอ าเภอทุ่งสง 
5. ประสานผู้มีความรู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรต่างๆและประเทศต่างๆที่เข้าร่วม 
6. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์  
7. จัดท าเองข่าวการจัดกิจกรรมขนมจีนหม้อยักษ์ 
8. จัดสาธิตการท าขนมจีนแบบดั้งเดิม  
9. จัดบูธแสดงการท าขนมจีนทุกข้ันตอนการท าน้ าแกงขนมจีน  
10. ประกวดการท าน้ าแกงขนมจีน 
11.ประสานชุมชนร่วมกันเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงการท าน้ าแกงและด าเนินการท าน้ าแกงจากชุมชน
ทุกชุมชนร่วมกันท าณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  
12.จัดกิจกรรมร าวงเวียนครก  
13.ประสานชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลให้บริการจนงานเสร็จ 

6. พื้นที่ด าเนินงาน 

 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง ศาลาประชาคม โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาล 

7.งบประมาณ 

 จ่ายจากงบประมาณสนับสนุนสนับสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสงจ ากัดเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ประจ าปี 2562 เป็นเงิน 250,000 บาทใช้จ่าย ดังนี้ 
1.ค่าเส้นขนมจีน จ านวน 1,067 กิโลกรัมๆละ 18 บาท   เป็นเงิน 19,206 บาท 
2.ค่าน้ าแกงขนมจีน หม้อเบอร์ 50 จ านวน 20 หม้อๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท 
3.ค่าขนส่งหม้อยักษ์ จ านวน 2 เที่ยวๆ ละ 10,000 บาท   เป็นเงิน 20,000 บาท 
4.ค่าผักเหนาะ        เป็นเงิน 4,000 บาท 
5.ค่าน้ าดื่ม จ านวน 200 ถังๆละ 15 บาท     เป็นเงิน 3,000 บาท 
6.ค่าป้ายไวนิล 
7.ค่าน้ าดื่มชนิดขวดเล็กจ านวน 20 โหลโหลละ 40 บาท 
8.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 
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9.ค่าพาหนะเดินทางกรรมการตัดสินและศิลปินแห่งชาติ 
10.ค่าท่ีพักกรรมการตัดสินและศิลปินแห่งชาติ 
11.เงินรางวัลการประกวดร าวงเวียนครก ดังนี้  
 ประเภทร านานที่สุดชนิด ชนะเลิศ   700 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับ 1  500 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับ 2  300 บาท 
 ประเภทร าดุเดือด 
     ชนะเลิศ   700 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับ 1 500 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับ 2 300 บาท 
 ประเภทสวยที่สุด  ชนะเลิศ   700 บาท 
     รองชนะเลิศอันดับ 1 500 บาท 

     รองชนะเลิศอันดับ 2 300 บาท 
 
12.ค่าน้ าแข็ง จ านวน 850 กิโลกรัมละ 4 บาท    เป็นเงิน 3,400 บาท 
13. ค่าผ้ากันเปื้อนจ านวน 20 ผืนผืนละ 130 บาท    เป็นเงิน 2,600 บาท 
14. ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าขนมจีนต่างชาติ   เป็นเงิน 25,000 บาท 
15.ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด        เป็นเงิน 3,500 บาท 
16. ค่าเช่าถังแก๊สพร้อมแก๊สและวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว   เป็นเงิน 4,000 บาท 
17.ค่าเช่าเต็นท์โค้งจ านวน 10 * 30 เมตรจ านวน 1 หลังหลังละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
18.ค่าเช่าโต๊ะจ านวน 100 ตัวตัวละ 50 บาท     เป็นเงิน 5,000 บาท  
19.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง      เป็นเงิน 672 บาท 
       รวมเป็นเงิน 250,000 บาท 
 

 
9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
 1.ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของอ าเภอทุ่งสง  
 2. ได้น าเทศกาลขนมจีนง่วงอยากมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความรักความ
สามัคคีในระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  
 3. และสร้างความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของ SCG และเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 4. ได้ส่งเสริมเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง 
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10.วัตถุประสงค์การประเมิน 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/

เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG 

 ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG ในการด าเนินงาน
ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมือง
ทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG  ซึ่งข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จ ำนวน 250 ชุด ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ โดยข้ำพเจ้ำสำมำรถเก็บแบบสอบถำมได้ 210 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 และได้
ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการ
ขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้   
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
โครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG   มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการ

กินของอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน าเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความ
รักความสามัคคีในระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  เพ่ือสร้างความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์
ของ SCG และเทศบาลเมืองทุ่งสง และเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า 
นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการจากการด าเนิน
โครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

 

1. ขอบเขตการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการขนมจีนหม้อยักษ์

เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG   มีขอบเขตการประเมิน คือ 
๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดท าโครงการฯ และ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ผู้เข้าร่วมโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG     
19 เมษายน ๒๕62  

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุน
โดย SCG  ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย 
SCG   ประกอบด้วย ส าเนาโครงการฯ 
 ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG    

 
 
 
๓. ประชากร  



๖ 

 

ประชากรผู้เข้าร่วมโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 19
เมษายน ๒๕62 จากการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 250 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 210 
ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง 
สนับสนุนโดย SCG   ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 

 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุน

โดย SCG   ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย สถานะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดท าโครงการฯ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิด
ใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับ
ความคิดเห็น 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่
แล้วหาค่าเฉลี่ย   ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 
 ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุน
โดย SCG   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง   
          ระดับน้อย   
          ระดับน้อยที่สุด 

 
 



๗ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG 

การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 74 42.30 
         หญิง 101 57.70 

รวม 175 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 101 

คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 และเป็นเพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
          ต่ ากว่า  15 ป ี 38 21.70 
          16 - 25   ป ี 13 4.40 
          26 - 35 ปี 32 18.30 
          36 - 45  ปี 49 28.00 

46 - 55  ปี 38 21.70 
มากกว่า 55 ปี 5 2.90 

รวม 175 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าอายุ 36 - 45  ปี จ านวน 

49 คน คิด เป็ นร้ อยละ 28 .00 รองลงมาอายุ    ต่ า กว่ า   15 ปี  และ46 - 55  ปี  จ านวน  
38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 อายุ  26 - 35 ปี  จ านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 18.30  
16 - 25   ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และอันดับสุดท้ายอายุมากกว่า 55 ปี จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.90 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ที่อยู่อาศัย   
          ในเขตเทศบาล 129 73.70 
          นอกเขตเทศบาล 46 26.30 

รวม 175 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล จ านวน 

129  คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 รองลงมามีที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล จ านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 
26.30 ตามล าดับ 

   

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   
         คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  - - 
         ครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 10.90 
         เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล 13 7.40 
         นักเรียน/นักศึกษา 12 6.90 
         ประชาชน 130 74.30 
         อ่ืน ๆ  1 0.6 

รวม 175 100.00 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็น ประชาชน จ านวน 130

คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 รองลงมาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19  คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 7.40 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 12  คน คิด
เป็นร้อยละ 6.90 และอันดับสุดท้ายอ่ืน ๆ  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านการด าเนินงานจัดโครงการฯ  
ตอนที่ 2  ด้านการด าเนนิงานจัดโครงการฯ 
ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจในด้านการด าเนินงานจัดโครงการฯ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมการกินของอ าเภอทุ่งสงให้อยู่คู่กับเมืองทุ่งสงได้
เพียงใด 

4.31 0.66 86.20 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการน าเทศกาล
ขนมจีนหม้อยักษ์ มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วม
และสร้างความรักความสามัคคีในระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศเพียงใด 

4.20 0.64 84.00 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการสร้างความ
โดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของ SCG และเทศบาลเมืองทุ่ง
สงได้เพียงใด 

4.10 0.79 82.00 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสงเพียงใด 

4.16 0.67 83.20 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์
การจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ มีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.11 0.64 82.20 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการประกวดท าน้ า
แกงขนมจีน   (น้ าแกงน้ ายากะทิ/แกงไตปลา/น้ าพริก) มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

4.26 0.64 85.20 มาก 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการชมและฟังปี่ใต้
บรรเลง โดย     มดตะนอย (นายวชิระ เกษแก้ว) และบทกวี
จากอาจารย์เนาวรัตน์      พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
วรรณศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2536 กวีซีไรต์   มีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.10 0.56 82.00 มาก 

8.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่ากิจกรรมการแสดง
ของนักเรียน โดย “โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง” มีความ
เหมาะสม เพียงใด 

4.43 0.67 88.60 มาก 

9.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการจัดนิทรรศการ
“เล่าเรื่องขนมจีน” และการสาธิตท าเส้นขนมจีนมีความ
เหมาะสม เพียงใด 

4.33 0.73 86.60 มาก 

10.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันการกินขนมจีนมีความเหมาะสม เพียงใด 
 

4.33 0.65 86.60 มาก 



๑๐ 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านการด าเนินงานจัดโครงการฯ  ครั้งนี้ มีความพึง

พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับ มาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่ากิจกรรมการแสดงของนักเรียน โดย “โรงเรียนรีสอร์ทอ

นุบาลทุ่งสง” มีความเหมาะสม เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับ มาก 
2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการจัดนิทรรศการ“เล่าเรื่องขนมจีน” และการสาธิตท า

เส้นขนมจีนมีความเหมาะสม เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการจัด
กิจกรรมการแข่งขันการกินขนมจีนมีความเหมาะสม เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ 
มาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการกินของอ าเภอทุ่งสงให้อยู่
คู่กับเมืองทุ่งสงได้เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเทศบาลควรจัดงาน
เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ เมืองทุ่งสงให้คงอยู่คู่กับอ าเภอทุ่งสงสืบไปหรือไม่ เพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการประกวดท าน้ าแกงขนมจีน   (น้ าแกงน้ ายากะทิ/
แกงไตปลา/น้ าพริก) มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร าวงเวียนครก เพียงใด  
ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 

6. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการน าเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ มาเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความรักความสามัคคีในระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับมาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก 

8. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์
ฯ มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก 

9. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการสร้างความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ของ 
SCG และเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าการชมและ
ฟังปี่ใต้บรรเลง โดย     มดตะนอย (นายวชิระ เกษแก้ว) และบทกวีจากอาจารย์เนาวรัตน์      
พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ าปี พ.ศ.2536 กวีซีไรต์   มีความ
เหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
11.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมร าวงเวียนครก เพียงใด 

4.22 0.70 84.40 มาก 

12.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเทศบาลควรจัดงาน
เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ เมืองทุ่งสงให้คงอยู่คู่กับอ าเภอทุ่ง
สงสืบไปหรือไม่ เพียงใด 

4.31 0.66 86.20 มาก 

รวม 4.24 0.67 84.77 มาก 



๑๑ 

 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม
ในเขตเทศบาล  
ตอนที่ 3  ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาล 
ตารางท่ี 6 แสดงความพึงพอใจในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาล 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม
ในเขตเทศบาล ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. ท่านคิดว่าการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การ
ท่องเที่ยวในภาพรวมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

2. ท่านคิดว่าการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ สร้างรายได้ให้แก่พ่อค้า แม่ค้ าในอ าเภอทุ่งสง
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุน
โดย SCG 
ตารางท่ี 7 แสดงความพึงพอใจในโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG 

 
อภิปรายผล 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.ท่านคิดว่าการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ สร้าง
รายได้ให้แก่พ่อค้า แม่ค้าในอ าเภอทุ่งสงเพียงใด 

4.26 0.65 85.20 มาก 

2.ท่านคิดว่าการจัดงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ฯ มีส่วนใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวในภาพรวม
เพียงใด 

4.30 0.72 86.00 มาก 

รวม 4.28 0.69 85.60 มาก 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 2  ด้านการด าเนินงานจัดโครงการฯ 4.24 0.67 84.77 มาก 
ตอนที่ 3  ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร 
โรงแรมในเขตเทศบาล 

4.28 0.69 85.60 มาก 

รวม 4.26 0.68 85.19 มาก 



๑๒ 

 

จากตารางที่ 6  สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุน
โดย SCG ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียง
ตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. ตอนที่ 3  ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมในเขตเทศบาล 
ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 

2. ตอนที่ 2  ด้านการด าเนินงานจัดโครงการฯ ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 
 
 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน าไปพัฒนาในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการจัดการที่ดีกว่านี้ในครั้งถัดไป ในทุกๆเรื่อง 
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรมีการแปรรูปขนมจีนในรูปแบบอื่นๆด้วย เพ่ือเป็นการต่อยอดวัฒนธรรมการกินขมจีนต่อไป 
4. อยากให้มีการจัดจุดทิ้งขยะทุกที่ สามารถช่วยลดขยะได้ 
5. ควรมีการจัดการให้มีระเบียบมากกว่านี้ 
6. ควรมีกิจกรรมอ่ืน เพ่ือเพ่ิมกลุ่มผู้ชมมากข้ึน 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจในการจดัท าโครงการฯ  ครั้งน้ี  
 คิดเป็นร้อยละ 85.19 

 



๑๓ 

 

ประมวลภาพโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง สนับสนุนโดย SCG 

 
 
 
 
 
 
 

  

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  

สนับสนุนโดย SCG  
ในวันที่ 19 เมษายน  2562 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 
 

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานในการเปิดโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  

สนับสนุนโดย SCG  
ในวันที่ 19 เมษายน  2562 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การแสดงในพิธีเปิดโครงการขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง  
สนับสนุนโดย SCG โดยนัเรียนจากโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล 

ในวันที่ 19 เมษายน  2562 
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 

 

การชมและฟังปี่ใต้บรรเลง โดย มดตะนอย (นายวชิระ เกษแก้ว)  
ในวันที่ 19 เมษายน  2562 

ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 
 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การแข่งขันประกวดท าน้ าแกงขนมจีนประเภท น้ าแกงน้ ายากะทิ/แกงไตปลา/น้ าพริก 
โดยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงประจ าซุ้มขนมจีน ประกอบด้วย 

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดท่าแพ  
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอื โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง และโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในการแข่งขันประกวดท าน้ าแกงขนมจีน 
ประเภท น้ าแกงน้ ายากะทิ/แกงไตปลา/น้ าพริก ของชุมชนในเทศบาลเมืองทุ่งสง  

และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 



๑๗ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ฝ่ายจัดเตรียมผักเหนาะ  
ส าหรับไว้กินกับขนมจีนในงาน 

 



๑๘ 

 

 
 

 

 

 

 

  

นิทรรศการ เรื่องเล่าขนมจีน 



๑๙ 

 

 
 

  ฝ่ายจัดเตรียมเส้นขนมจีน 

ฝ่ายจัดเตรียมภาชนะ  

ที่ใช้ในการรับประทานขนมจีน 



๒๐ 

 

  

สินค้า OTOP ที่น ามาจ าหน่ายภายในงาน 



๒๑ 

 

 
  

    การตั้งหม้อน้ ายาขนมจีนหม้อยักษ์เพื่อตักน้ าแกงใส่หม้อและ 
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ 



๒๒ 

 

 
 

 

 

   

การสาธิตการท าขนมจีนน้ ายา 



๒๓ 

 

 
  

การสาธิตการท าเส้นขนมจีน 



๒๔ 

 

 
  

บรรยากาศของประชาชน ที่มาร่วม
รับประทานขนมจีนกัน 



๒๕ 

 

 

บรรยากาศการแข่งขันกินขนมจีน 


