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บทคัดย่อ 

โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 ประเมิน
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 228 คน สรุปผล
การประเมินได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่เป็นครั้งแรก (ร้อยละ 56.14) รองลงมาเคย
เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 2-4 ครั้ง (ร้อยละ 37.28) และ เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ทุกครั้ง (ร้อยละ 
6.14) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันประเภทฟันรัน (ระยะทาง 4 กม.) (ร้อยละ 57.90) รองลงมาเป็น
ประเภทมินิมาราธอน (ระยะทาง 10.5 กม.) และประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ระยะทาง 21 กม.) ร้อยละ 24.12 และ 16.23 
ตามล าดับ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพื่อสุขภาพกายที่ดี (ร้อยละ 30.26) รองลงมาเพื่อมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เริ่มออกก าลังกายเป็น
ครั้งแรกด้วยการเดิน ร้อยละ 24.56 และร้อยละ 20.61 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสาร
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การจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ จากเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 53.51) รองลงมาทราบข้อมูลจากป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ทราบข้อมูลโครงการจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร้อยละ 17.98 และ 14.47 ตามล าดับ เมื่อสอบถามถึงการเข้า
ร่วมงานในปีถัดไป พบว่า ผู้ตอบพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ในปีต่อไป (ร้อยละ 76.32) รองลงมา ไม่
แน่ใจ และไม่สนใจ ร้อยละ 7.46 และร้อยละ 0.88 ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: เดิน-วิ่ง สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้  
 
Abstract  

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Cup of Walk-Run for Peace in 
Southernmost Thailand and No Smoking Campaign: the 5th Project held on Sunday 17 September 
2017. Evaluate from exploration a group of participants of the project with an approximation 228. 
Most of a group of participants were first time of joining this project (56.14%), and join this project 2-4 
times (37.28%), and join this project every time (6.14%). Most of a group of participants join fun-run (4 km.) 
(57.90%), mini marathon (10.5 km.) and half marathon (21 km.) 24.12% and 16.23%. Comment from the 
participants’ purposes of joining the program were for physical well-being (30.26%), participating and 
honor Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and promoting the first walking exercise 
24.56% and 13.60%. The participants’ sources of information about the project were friends and 
relatives (53.51%), advertising boards and information from Hatyai University websites 17.98% and 
14.47%. Percentage of the participants interested to join the project in the near future was (76.32%) 
while 7.46% of them were not certainty and 0.88%, not interested.  
Keywords: Walk-Run, Peace in Southernmost 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพกายและเห็นความส าคัญของ การดูแล
สุขภาพร่างกายด้วยการออกก าลังกาย และการละเว้นจากการสูบบุหรี่ และความตระหนักและมี  การปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ออกก าลังกายและยังมีการสูบบุหรี่เสมอ ดังนั้นการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันของประชาชนโดยเฉพาะร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเดนิวิ่ง จึงเป็นกิจกรรมร่วมกันสร้างความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพและยังช่วยสร้างความรักความสามัคคีและมีมิตรไมตรีต่อกัน ดังจะเห็นจากการรวมพลังจัดกิจกรรม
เดิน-วิ่ง เพื่อรวมพลังกันในการสร้างกุศลด้วยการบริจาครายได้ส าหรับสร้างโรงพยาบาลหรือจัดหาเครื่องมือแพทย์ร่วมกันจะ
มีประชาชนให้ความร่วมมือทั้งการร่วมกิจกรรมและการร่วมบริจาค จากแนวคิดดังกล่าวคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ จึงได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือของกิจกรรมเดินวิ่ง น าไปสู่การสร้างสันติสุขให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และได้ด าเนินโครงการเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2555 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อ านวยกา รบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน 
และได้มีการด าเนินโครงการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา 2560 นับเป็นการจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่
สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และได้มีการพัฒนาโครงการ
ด้วยการขยายน าไปสู่โครงการที่ด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งด าเนินการจัดร่วมกันของทุกคณะ 
และมีหน่วยงานสนับสนุนเพิ่มหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา (สปสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนอีกจ านวนมาก มีการพัฒนาด้วยการเพิ่ม
ประเภทการวิ่ง โดยการด าเนินงานในปี 2560 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานและการประเมินผลโครงการ เพื่อ
ทราบผลการประเมินการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจนและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อประเมินการด าเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์การไม่สูบบุหรี่และเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. เพือ่วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง รณรงค์การไม่สูบบุหรี่และเพื่อสันติสุขจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ที่ใช้การประเมินครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมงานโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้
และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จ านวน 
1,753 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินเป็นผู้เข้าร่วมงานโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และ
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งท่ี 5 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550) จ านวน 228 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
53.94) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 44.74) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 12-27 ปี (ร้อยละ 54.82) รองลงมาอายุ 28-42 ปี 
(ร้อยละ 29.82) และอายุ 43-58 ปี (ร้อยละ 9.65) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 51.32) 
รองลงมาเป็นประชาชนท่ัวไป (ร้อยละ 17.54) และเป็นหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 15.79) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 

เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ  
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์การไมสู่บบุหรี ่
ตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงการ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมลู 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็นผลการด าเนินโครงการ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการรวบรวมเอกสารการประชุม การ

ถ่ายภาพกิจกรรมและการด าเนินงานโครงการ 
ส่วนที่ 2 เป็นผลการประเมินโครงการ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินโครงการและแบบสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินโครงการครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูดังนี้ 
1) แบบประเมินความคิดเห็น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2) แบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

 
ผลการวิจัย 

โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จัดในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 ประเมิน
จากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 228 คน สรุปผล
การประเมินได้ดังนี้ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่เป็นครั้งแรก (ร้อยละ 56.14) รองลงมาเคยเข้าร่วม
โครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 2-4 ครั้ง (ร้อยละ 37.28) และ เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ทุกครั้ง (ร้อยละ 6.14) 
ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันประเภทฟันรัน (ระยะทาง 4 กม.) (ร้อยละ 57.90) รองลงมาเป็น
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ประเภทมินิมาราธอน (ระยะทาง 10.5 กม.) และประเภทฮาล์ฟมาราธอน (ระยะทาง 21 กม.) ร้อยละ 24.12 และ 16.23 
ตามล าดับ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพื่อสุขภาพกายที่ดี (ร้อยละ 30.26) รองลงมาเพื่อมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เริ่มออกก าลังกายเป็น
ครั้งแรกด้วยการเดิน ร้อยละ 24.56 และร้อยละ 20.61 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสาร
การจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ จากเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 53.51) รองลงมาทราบข้อมูลจากป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ทราบข้อมูลโครงการจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร้อยละ 17.98 และ 14.47 ตามล าดับ เมื่อสอบถามถึงการเข้า
ร่วมงานในปีถัดไป พบว่า ผู้ตอบพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ในปีต่อไป (ร้อยละ 76.32) รองลงมา ไม่
แน่ใจ และไม่สนใจ ร้อยละ 7.46 และร้อยละ 0.88 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ     

ชาย 102 44.74 
หญิง 123 53.94 
ไม่ระบ ุ 3 1.32 

อาย ุ   
12-27 ปี 125 54.82 
28-42 ปี 68 29.82 
43-58 ปี 22 9.65 
59 ปีขึ้นไป 3 1.32 
ไม่ระบ ุ 10 4.39 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 117 51.32 
หน่วยงานภาครัฐ 36 15.79 

หน่วยงานเอกชน 23 10.09 
ประชาชนท่ัวไป 40 17.54 
อื่นๆ (ระบุ) 7 3.07 
ไม่ระบ ุ 5 2.19 

จ านวนคร้ังในการเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่   
ครั้งแรก 128 56.14 
2-4 ครั้ง 85 37.28 
ทุกครั้ง 14 6.14 
ไม่ระบ ุ 1 0.44 

ประเภทของการเข้าร่วมแข่งขนั   

 ฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) 37 16.23 

 มินิมาราธอน (10.5 กม.) 55 24.12 

 ฟันรัน (4 กม.) 132 57.90 

 เดิน (4 กม.) ส าหรับส่งเสริมให้ผูเ้ริ่มออกก าลังกายเป็นครั้งแรก 4 1.75 
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ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญท่ีสุดในการเข้าร่วมโครงการ   

เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมเฉลมิพระเกียรติแด่สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี 

56 24.56 

เพื่อสุขภาพกายท่ีด ี 69 30.26 

เพื่อมีส่วนร่วมสรา้งสันตภิาพจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 31 13.60 

เพื่อพบปะเพื่อนฝูงในการเดิน-วิ่ง  
เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี ่

9 
14 

3.95 
6.14 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้ริ่มออกก าลังกายเป็นครั้งแรกด้วยการเดิน 47 20.61 

อื่นๆ (ระบุ) 2 0.88 

ท่านทราบข่าวการจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่  
เพ่ือสันติภาพฯคร้ังแรก 

  

เพื่อน/ญาต ิ 122 53.51 

วิทยุ 4 1.75 

เว็บไซตม์หาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 33 14.48 

จดหมายเชิญ 4 1.75 

 ป้ายประชาสมัพันธ์ 41 17.98 

 อื่นๆ (ระบุ) 22 9.65 

 ไม่ระบ ุ 2 0.88 

ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งม.หาดใหญ่ในปีต่อไป    

 สนใจ 174 76.31 

 ไม่สนใจ 2 0.88 

 ไม่แน่ใจ 17 7.46 

 ไม่ระบ ุ 35 15.35 

รวม 228 100.00 

 
2. ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 จากคะแนน

เต็ม 5 คะแนน) โดยมีความคิดเห็นภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีการด าเนินงานในระดับมากโดยด้านประโยชน์ที่
ได้รับ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.12 คะแนน และด้านการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 3.90 คะแนน และมีความคิดเห็นในแต่
ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก ทุกประเด็น เรียงตามล าดับ 
ได้แก่ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18) รองลงมาเป็นประเด็นช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพใจที่ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.14) และประเด็นการสร้างพลังความสามัคคีของคนในสังคม (คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.11) 

2.2 ด้านการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการด าเนินงานของคณะผู้ด าเนินการจัดได้ดีในระดับมาก 
เรียงตามล าดับ ได้แก่ ประเด็นความปลอดภัยของสถานที่พักค้างคืน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) รองลงมาเป็นประเด็นความ
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สะดวกของจุดฝากของและสัมภาระ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) ประเด็นความเหมาะสมของสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่  และ
ประเด็นความเพียงพอของจุดปฐมพยาบาล (ค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 3.96) และประเด็นความเหมาะสมของช่วงเวลาในการ
จัดโครงการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 คะแนน) รายละเอียดแสดงดังตารางที ่2 

 จากการพิจารณาร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ประเมิน การด าเนินงานทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 69.16, 77.37 และ 71.21ที่ประเมินกระบวนการด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีได้รับและประเมินโดย
ภาพรวมในระดับดีและระดับมาก ดังรายละเอียดแสดงดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการประเมินการด าเนินงาน ประโยชน์ท่ีไดร้ับ และในภาพรวม จ าแนกตามระดับ การ
ประเมิน 

 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันตสิุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่

สูบบุหรี่ ครั้งท่ี 5 
ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 

ด้านการด าเนินงาน 3.90 0.84 มาก 
1. ความเหมาะสมของระยะทางในการเดิน-วิ่ง 3.84 0.98 มาก 
2. ความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน 3.86 1.02 มาก 
3. ความเหมาะสมของประเภทรางวัล 3.79 1.03 มาก 
4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดโครงการ 3.92 1.01 มาก 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 3.89 1.06 มาก 
6. ความหลากหลายของสื่อในการประชาสมัพันธ์ 3.85 1.08 มาก 
7. ความเหมาะสมของสื่อรณรงค์การไมสู่บบุหรี ่ 3.96 1.1 มาก 
8. การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนนักกีฬา 3.80 1.07 มาก 
9. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 3.91 1.07 มาก 
10. ความปลอดภัยของการแข่งขนั 3.86 1.22 มาก 
 11. ความเหมาะสมของจุดบริการน้ าดื่มในการแข่งขัน 3.87 1.01 มาก 
 12. ความเพียงพอของจุดปฐมพยาบาล 3.96 1.04 มาก 
13. ความเพียงพอของอาหารว่างและน้ าดืม่ที่ให้บริการ 3.86 1.14 มาก 
14. ความปลอดภัยของสถานท่ีพักค้างคืน 4.07 1.52 มาก 
15. ความสะดวกของจุดฝากของและสมัภาระ 4.01 1.50 มาก 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 
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ด้านการด าเนินงาน ด้านประโยชน์ที่ได้รับ รวม 
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ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.12 1.01 มาก 

16. ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพใจท่ีด ี 4.14 1.18 มาก 
17. การสร้างพลังความสามคัคีของคนในสังคม 4.11 1.12 มาก 
18. การมีส่วนร่วมในการสนับสนนุทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ 
 ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 

4.18 1.12 มาก 

19. การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างทั้งภาครัฐและ 
 เอกชน 

4.10 1.22 มาก 

20. ช่วยสร้างความตระหนักและลดการสบูบุหรีล่ง 4.08 1.14 มาก 
ภาพรวม 3.95 0.83 มาก 

 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่  
 จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการเดิน-วิ่ง พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นต่อปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดย
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการด าเนินงานเส้นทางการวิ่งไม่สะดวกและอันตราย จ านวนเสื้อผลิตน้อยเกินไป ที่จอดรถ
น้อยเกินไป และเส้นทางการวิ่งมีป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ป้ายบอกทางไปยังที่จอดรถไม่ชัดเจนและมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
ค่าสมัครแบบไม่ได้รับเสื้อแพงเกินไป และมีข้อผิดพลาดในการจัดล าดับผู้ได้รับรางวัล และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ในครั้งต่อไป ควรมีเวทีส าหรับแอโรบิค การประชาสัมพันธ์ควรให้ทั่วถึง และควรมีช่างภาพเพื่อการถ่ายภาพในแต่ละจุด 
รายละเอียดแสดงดังตารางที ่3 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ 

ประเด็น จ านวน (คน) 
ปัญหาของโครงการ  

 เส้นทางการเดิน-วิ่งไม่ค่อยสะดวกและอันตราย 5 
 จ านวนเสื้อผลิตน้อยเกินไป 2 

 ที่จอดรถน้อยเกินไป 2 
ความชัดเจนของป้ายบอกทางวิ่ง 2 
ป้ายบอกทางไปท่ีจอดรถไม่ชัดเจน 1 
แสงสว่างไมเ่พียงพอในพ้ืนท่ีจอดรถ 1 
ค่าสมัครแบบไม่ได้เสื้อแพงเกินไป 1 
ความผิดพลาดในการจัดอันดับผูไ้ด้รับรางวลั 1 

ข้อเสนอแนะ  
ค่าสมัครแบบไม่มีเสื้อ 150 บาท 1 
ควรมีเวทีส าหรับแอโรบิค 1 
การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 1 
ควรมีช่างภาพสนามในการเก็บภาพประจ าจุด 1 
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4. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสูบบุหร่ี  
 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 76.75 รองลงมา ผู้ที่สูบบุหรี่เป็น

บางครั้ง และผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า ร้อยละ 11.40 และ 4.39 ตามล าดับ และส่วนใหญ่คิดว่า การจัดโครงการเดิน-วิ่ง มี
ส่วนช่วยในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ได้ คิดเป็นร้อยละ 71.05 รองลงมา ไม่แน่ใจ และไม่สามารถช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ 
ร้อยละ 15.35 และ 3.95 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดเห็นว่าสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ 
มากที่สุด คือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 39.04) รองลงมา อินเตอร์เน็ต และป้ายโฆษณา ร้อยละ 26.75 และ 15.35 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 ร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์การไม่สูบบุหร่ี 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในชีวิตประจ าวัน  
 ไม่สูบบหุรี ่

 
175 

 
76.75 

 สูบบุหรี่เป็นบางครั้ง 26 11.40 

 สูบบุหรี่เป็นประจ า 10 4.39 

 ไม่ระบ ุ 17 7.46 

การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มีส่วนช่วยในการรณรงค์การ
ไม่สูบบุหร่ี 

  

 ได ้ 162 71.05 
 ไม่ได ้ 9 3.95 
 ไม่แน่ใจ 35 15.35 
 ไม่ระบ ุ 22 9.65 
ประเภทของสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหร่ี    
 โทรทัศน ์ 89 39.04 
 วิทยุ 8 3.51 
 ป้ายโฆษณา 35 15.35 
 หนังสือพิมพ ์ 8 3.51 
 อินเตอร์เน็ต 61 26.75 
 ไม่ระบ ุ 27 11.84 

รวม 228 100.00 
  

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพิษท่ีเกิดจากการสูบบหุรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งท่ี 5 เห็น
ว่ามีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆในระดับมากทุก
ประเด็น และเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ประเด็นบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43 รองลงมาประเด็นควันบุหรี่ที่มีผลต่อเด็กท าให้เด็กในครอบครัวป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปวดบวมและ
หอบหืด และประเด็นการสูบบุหรี่ท าให้เนื้อเยื่อของหลอดลมสัมผัสกับควันบุหรี่โดยตรงส่งผลให้มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่า
ผู้ไม่สูบบุหรี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และ 4.21 ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นต่อการเลิกสูบบุหรี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าสารที่ท าให้คนสูบบุหรี่ คือ นิโคติน อยู่ในระดับมากและการใช้ยาเพื่อลดนิโคตินช่วยให้สามารถ
เลิกบุหรี่ได้และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19 4.07 
และ 4.20 ตามล าดับ) รายละเอียดแสดงในภาพที่ 2 – 3 และตาราง 5 
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ภาพที ่2 ค่าเฉลี่ยของพิษภัยจากบุหรี ่
 

 
 

ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการเลิกสูบบุหรี ่
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ตารางที ่5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพิษภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 
ประเด็น �̅� S.D. ระดับ 

พิษภัยจากบุหร่ี    
1. ควันบุหรี่ที่มีผลต่อเด็กท าให้เดก็ในครอบครัวป่วยเป็น โรคหลอดลม
อักเสบ ปวดบวมและหอบหดื 

4.30 1.20 มาก 

2. นิโคตินเป็นสารที่ท าให้คนตดิบหุรี่ มีฤทธิ์โดยตรงกับสมองทั้งเป็น
ตัวกระตุ้นและกดประสาทส่วนกลาง 

4.18 1.10 มาก 

3. บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ 4.43 1.26 มาก 
4. การสูบบุหรี่ท าใหเ้นื้อเยื่อของหลอดลมสมัผสักับควันบุหรีโ่ดยตรงส่งผลให้
มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าผูไ้มสู่บบหุรี ่

4.21 1.06 มาก 

การเลิกสูบบุหร่ี    

5. นิโคตินเป็นสารที่ท าให้คนตดิบหุรี ่ 4.19 1.12 มาก 

6. การใช้ยาเพื่อรักษาอาการขาดนิโคตินจึงมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ติดเลิก
บุหรี่ได้ง่ายขึ้น 

4.07 1.32 มาก 

7. การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกดิโรคหลอดเลือดหัวใจและ
ลดอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

4.20 1.10 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.97 มาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงมีการ
แต่งตั้งก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานในด้านต่างๆ และก าหนดรูปแบบการจัดโครงการดังนี้ ได้แก่ เส้นทางวิ่งและสถานที่
จัดการแข่งขัน เป้าหมายผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประเภท/รุ่น ของการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21 
กิโลเมตร) การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) และการแข่งขันวิ่งฟันรัน (4 กิโลเมตร) รวมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟ
มาราธอน 12 รุ่น วิ่งมินิมาราธอน 12 รุ่น และวิ่งฟันรัน 10 รุ่น รวมทั้งหมด 34 รุ่น รางวัล และก าหนดการของโครงการ
เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นอกจากนี้กิจกรรมการเดินเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย พบว่า มีกลุ่ม
บุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเดินเพื่อการออกก าลังกายโดยเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
วัยรุ่น โดยพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าวเมื่อให้ความสนใจในการออกก าลังกายด้วยการเดินเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายในระยะยาวท่ีจะส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินต่อเนื่องต่อไป 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

1. ผลจากการด าเนินงาน พบว่า ภาพรวมของงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการ
ด าเนินงานในภาพรวมและส่วนย่อยในแต่ละงาน พบว่า นักวิ่งไม่ทราบจุดกลับตัวในแต่ละประเภทการวิ่งท าให้เกิดความ
สับสนของนักวิ่ง ความปลอดภัยของสนามแข่งขันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ความผิดพลาดของผู้ที่ได้ รับรางวัลในประเภท
ต่างๆ การลงทะเบียนของนักว่ิง มีจ านวนโต๊ะลงทะเบียนมากเกินไป บุคลากรขาดระบบการจัดการหลังนักว่ิงเข้าเส้นชัย 

2. กิจกรรมการเดินเป็นจุดเริ่มต้นของบุคคลที่สนใจในการออกก าลังกาย มีพัฒนาการมาจากกระแสการออก
ก าลังกายด้วยการจัดกิจกรรมการเดิน-วิ่ง โดยเฉพาะในจังหวัดในแต่ละปีมีกิจกรรมการเดิน-วิ่ง มากกว่า 50 รายการต่อปี 
ส าหรับช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญเช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ การบอกต่อ และกระแสโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางที่ส่งเสริม
การกระตุ้นการออกก าลังกายด้วยการเดินเป็นอย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวควรให้การสนับสนุนเป็น
โครงการประจ าปีอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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