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บทคัดย่อ 
การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง.ม.หาดใหญ่.เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 

ครั้งที.่7.“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.สยามบรมราชกุมารี”
วันอาทิตย์ที่.22.กันยายน.พ.ศ..2562.มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้าร่วมโครงการ.301.คน.กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง.(ร้อยละ.51.17).กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า .21.ปี.(ร้อยละ.25.58).และ 
เป็นหน่วยงานภาครัฐ.(ร้อยละ 14.95).กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง.ม.หาดใหญ่เป็นครั้งแรก.
(ร้อยละ.48.50) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่.เข้าร่วมแข่งขันประเภทฟันรัน.(ระยะทาง.4.กม.).(ร้อยละ.69.77) 
โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ร้อยละ 31.89) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารการจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่.จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.(ร้อยละ 28.91) 
จากการสอบถามความคิดเห็นการเข้าร่วมงานในปีถัดไป .พบว่า.ผู้ตอบส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ในปีต่อไป.(ร้อยละ.83.39).ผลการประเมินความส าเร็จในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานโครงการ
เดิน-วิ่งฯ จ านวน.3,700.คน.เป็นผลที่เกิดจากการวางแผนงานในทุกมิติได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการรณรงค์
การไม่สูบบุหรี่.การออกก าลังกาย.ส่งผลดีต่อสุขภาพ.ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ เช่น 
การปล่อยตัวของนักกีฬาให้ตรงเวลา.เพ่ิมป้ายบอกทางในเส้นทางจราจร .การเพ่ิมจ านวนเสื้อให้มากขึ้นตาม
ความต้องการของผู้เข้าแข่งขัน.และเพ่ิมถ้วยรางวัลล าดับที่.6-10.ซึ่งน าไปเป็นข้อมูลในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
ค าส าคัญ: เดิน-วิ่ง สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
Abstract 
 The assessment of the 7th Hatyai University Run-Walk for Peace of Southern Border 
Provinces and Non-Smoking Campaign Project, winning for Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirinthon’s Trophy, was held on Sunday of September 22nd, 2019. The survey 
questionnaire was responded by 301 participants. Most of the samples were women at 
51.17%, younger than 21 years old at 25.58%. The participants were officials (14.95%). Most 
of them were new participants (48.50%). Fun Run (4 kms) was mostly joined by the 
participants (69.77%). The purposes of the participation were to honor Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri Sirinthon (31.89%). To receive the information of the project, the 
participants obtained from the website of Hatyia University (28.91%). When enquiring about 
joining the next year program, most of them intended to return (83.39%). The assessment of 
this project on 3,700 participants was successfully carried out due to well all- round 
planning, including anti- smoking and doing exercise campaigns. The main obstacles which 
were addressed for the next project were to promptly release athletes; and to increase the 
number of traffic sign boards, shirts for participants, and trophies for winners of 6-10. 
Keywords: Run-Walk for Peace, Southern Border Provinces  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลสุขภาพกายและเห็นความส าคัญของ การ

ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกก าลังกาย .และการละเว้นจากการสูบบุหรี่ และความตระหนักและมีการ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ออกก าลังกายและยังมีการสูบบุหรี่เสมอ 
ดังนั้นการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของประชาชนโดยเฉพาะร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายด้วยการเดินวิ่ง จึง
เป็นกิจกรรมร่วมกันสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพและยังช่วยสร้างความรักความสามัคคีและมีมิตร
ไมตรีต่อกัน ดังจะเห็นจากการรวมพลังจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพ่ือรวมพลังกันในการสร้างกุศลด้วยการบริจาค
รายได้ส าหรับสร้างโรงพยาบาลหรือจัดหาเครื่องมือแพทย์ร่วมกันจะมีประชาชนให้ความร่วมมือทั้งการร่วม
กิจกรรมและการร่วมบริจาค จากแนวคิดดังกล่าวคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงได้ด าเนินการสร้าง
ความร่วมมือของกิจกรรมเดินวิ่ง น าไปสู่การสร้างสันติสุขให้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ด าเนินโครงการ
เป็นครั้งแรก ในปี 2556 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานอ่ืน.ๆ.ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน และได้มีการ
ด าเนินโครงการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา.2562.นับเป็นการจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่.เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และ
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และได้มีการพัฒนาโครงการด้วยการขยายน าไปสู่
โครงการที่ด าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .ซึ่งด าเนินการจัดร่วมกันของทุกคณะ .และมี
หนว่ยงานภายนอกสนับสนุน.ประกอบด้วย.ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.เขต.12.สงขลา (สปสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนอีกจ านวนมาก.โดยการ
ด าเนินงานในปี 2562 จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานและการประเมินผลโครงการเพ่ือทราบผลการ
ประเมินการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจนและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือประเมินการด าเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. เพ่ือประเมินความส าเร็จ.ปัญหา.อุปสรรคการด าเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
  การด าเนินงานตามโครงการหรือการบริหารโครงการจะต้องมีการวางแผนโครงการโดยก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้.เพ่ือคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้วผู้ทีมีอ านาจจะท าการคัดเลือกโครงการ
และอนุมัติโครงการต่อไปต่อจากนั้นจะมีองค์กรน าโครงการไปปฏิบัติ.เราเรียกว่าการบริหารโครงการ (Project 
Management) ถ้าการวางแผนที่ดีเท่ากับงานส าเร็จไปแล้วระดับหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงแล้วการวางแผน
โครงการที่ดีจะช่วยเพ่ิมโอกาสส าหรับความส าเร็จของโครงการ แต่มิใช่เป็นหลักประกันความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน โครงการสาธารณะเสียทั้งหมด เพราะความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน 
โครงการต่าง.ๆ.จะต้องผ่านกระบวนการต่าง.ๆ.อีกมากโดยเฉพาะการบิหารโครงการและการประเมินผล
โครงการ คือการวางแผน (Planning) เกี่ยวข้องกับการคิดการด าเนินการหรือการบริหาร (Implementation/ 
Operation) เกี่ยวข้องกับการกระท าส่วนการประเมินผล.(Evaluation).คือ.การเปรียบเทียบระหว่างการ
วางโครงการกับการกระท า.การประเมินผลจึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะท าให้ทราบว่า.การปฏิบัติตามโครงการ
นั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่.เพียงใด.มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่วางแผนไว้หรือไม่.ถ้าเบี่ยงเบนมากจะได้หาวิธี
ปรับปรุงแก้ไขความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงนั้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน.โดยเฉพาะปัจจุบันการบริการการ
พัฒนาประเทศไม่ได้ประเมินเฉพาะผลส าเร็จโครงการจากผลผลิต.(Output).ที่ได้จาการด าเนินโครงการเท่านั้น 
แต่ความส าเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทั้งผลผลิต .(Output).ผลลัพธ์.(Outcome).และผลกระทบ 
(Impact).ด้วยเราเรียกว่า แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์.(Result.Base.Management).ดังนั้นการที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์
ของโครงการต่าง.ๆ.นั้นจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ.(สมพิศ.สุขแสน, 
2545) 
  แนวความคิดและแบบจ าลองของ.Tyler.เป็นนักประเมินรุ่นแรก.ๆ.ในปี.ค.ศ..1930.และเป็นผู้ที่เริ่มต้น
บุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ.เขามีความคิดเห็นว่า.“การประเมิน.คือ.การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเฉพาะอย่าง.(Performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้” โดยมีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแล้วจะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดีภายหลัง  
ซึ่งต่อมาในปี 1950 ได้มีรูปแบบ มาใช้กระบวนการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ท าการประเมิน .
(Tyler, 1950) เรียกว่า “Triple Ps Model” แนวความคิดและแบบจ าลองของ Robert Stake ค านึงความ
ต้องการสารสนเทศท่ีแตกต่างกันของบุคคลหลาย.ๆ.ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการในการประเมินโครงการ ได้ตั้ง
ชื่อแบบจ าลองในการประเมินผลของเขาว่า แบบจ าลองการสนับสนุน.(Countenance Model)  
  แนวความคิดของ.Conrad.and.Wilson.(1985 อ้างถึงใน ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533).กล่าวว่า 
ถ้าพิจารณาแนวการประเมินที่หน่วยต่าง.ๆ.ในการประเมินโครงการทั้งหลาย.จะพบว่ามีรูปแบบการประเมิน
นิยมใช้กัน.5.รูปแบบ.ดังนี้ 
  1..รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์.(Goal-based.Model).พ้ืนฐานการประเมินรูปแบบนี้.คือ 
รูปแบบของ.Tyler.เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์.เป็นรูปแบบการประเมินที่เก่าแก่ที่ใช้กันอย่างขว้างขวาง
ที่สุดในการประเมินโครงการต่าง.ๆ 
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  2..รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง.(Responsive.Model).รูปแบบการประเมิน โครงการนี้
พัฒนามาจากรูปแบบการประเมินของ.Scriven.ซึ่งประเมินยืดจุดมุ่งหมายและผลข้างเคียง.(Side.Effect) 
เป็นหลัก.สเต็ค.(Stake).ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโครงการหลายคนได้รับการสนับสนุนตามแนวคิดนี้ .เช่น 
กุบาร์.(Guba).ลินคอล์น.(Lincoln).ประเมินโครงการตามลักษณะนี้.เน้นที่กิจกรรมมากกว่าจุดมุ่งหมายของ
โครงการ 
  3..รูปแบบการประเมินโดยผู้ช านาญ.(Connoisseurship Model) การประเมินโครงการตามรูปแบบนี้
มีความแตกต่างจากรูปการทั้งสอง รูปแบบที่กล่าวมาแล้ว Eisner ได้เสนอแนวคิดของการประเมินตามรูปแบบ
นี้ซึ่งมีสถาบันศึกษาต่าง.ๆ.นิยมน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
  4..รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ.(Decision- Making Model) การประเมินโดยพิจารณาอย่าง
รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการ หรือปัญหาข้อโต้แย้งต่าง .ๆ.ในการประเมินโครงการต้นแบบ
ของการประเมินตามรูปแบบ การประเมินเพ่ือตัดสินใจ.(Decision- Making.Model) มีอยู่ 2 แบบ คือ รูปแบบ
ซิปป์ (IPP Model) ของ Stufflebeanm และ CSE Model ของ Aikin ทั้งสองรูปแบบนี้มีคุณสมบัติคล้ายคลึง
กันมาก 
  5..รูปแบบการประเมินผลตาม.CIPP.Model.แบบจ าลอง (Model) หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิด 
ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด.ๆ.ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อในลักษณะต่าง.ๆ 
เช่น.แผนภูมิ.แผนผัง.ระบบสมการ.และรูปแบบอ่ืน.ๆ.เป็นต้น.เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย.และสามารถน าเสนอเรื่องราว
อย่างเป็นระบบ.การประเมินผลโครงการนั้น.มีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง.ณ.ที่นี้.ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการ
ประเมินแบบซิปป์.หรือ.CIPP.Model.ของ.Danial.L..Stufflebeanm.(1985).เพราะเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับ
กันทั่วไปในปัจจุบัน 

 
ทฤษฏีกระบวนการ PDCA 

ทฤษฏีกระบวนการ.PDCA.ได้พัฒนาขึ้นโดย.ดร.ชิวฮาร์ท.นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน .ต่อมา                 
ดร.เดมมิ่ง.ได้น าไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนประสบความส าเร็จเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยมีกิจกรรม  
4.ขั้นตอนคือ.PDCA.(Plan,.Do,.Check.and.Act).เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการด าเนินงาน 

วีรพงษ์.เฉลิมจิระรัตน์.(2547) กล่าวว่า กระบวนการ PDCA คือวิธีการที่เป็นขั้นตอนในการท างานให้
งานเสร็จอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ.(Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน.(Check) และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ท าให้งานไม่บรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่วางไว้.(Act) ดังนั้นการหมุนวงล้อเดมมิ่ง (PDCA) อย่างต่อเนื่อง.จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2542) ได้เสนอว่าวงจร PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง คือแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
(Problem Solving) และการพัฒนากระบวนการ.(Process Improvement) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าเสนอโดย 
ดร.เดมมิ่ง.และถือว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการต่าง .ๆ.ที่มีอยู่ในปัจจุบัน.กระบวนการแก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย 
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  1. Plan.คือ.การวางแผนจะครอบคลุมในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์.เป้าหมายวิธีการ.แก้ไขและ
จัดท าแผนด าเนินงาน.ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง.4.ของวงจร.PDCA.นั้น.ขั้นตอนการวางแผนเป็นเรื่องส าคัญ
ที่สุด.แต่ไม่ได้หมายความว่า.ไม่ว่าการด าเนินการในขั้นตอนที่เหลือจะเป็นอย่างไร ขอให้การวางแผนถูกต้อง  
ก็พอ.แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยแผน.ดังนั้น.ถ้าแผนไม่ดีเสียแล้ว.งานอ่ืนก็ไม่ดีด้วย.ซึ่งถ้าแผนเดิม 
มีการวางแผนอย่างดี.การแก้ไขก็มีน้อยและกิจกรรมต่าง.ๆ.ก็สามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า 
ในการจัดท าแผนจ าเป็นจะต้องมีการระบุข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีและผลที่มีต่อแผน.เช่น.ทรัพยากรมนุษย์ 
วัตถุดิบ.และเงินทุน.ระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง.และพิจารณาหาวิธีการที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว.ถ้าเป็นไปได้
ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย.ควรมีการพิจารณาข้อเสนอต่าง.ๆ.ก่อนที่
จะก าหนดเลือกใช้ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้เป็นแผนปฏิบัติการ.ในแผนควรก าหนดวิธีการต่าง.ๆ.ที่ใช้เพ่ือการ
ตรวจสอบว่าแผนดังกล่าว.มีการวางแผนที่ดี.และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างถูกต้อง 

2..Do.คือ.การลงมือปฏิบัติหลังจากจบจากการวางแผนแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือด าเนินงาน
ขั้นตอนต่าง.ๆ.ที่เสนอไว้.ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ .สิ่งที่ต้องค านึงถึงใน
ขั้นตอนนี้คือ 

  2.1.สร้างความม่ันใจว่าผู้รับผิดชอบด าเนินการ.ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของงาน
อย่างถ่องแท้ 

2.2.ให้ผู้รับผิดชอบรับรู้เนื้อหา.และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
2.3.ให้มีการศึกษา.และฝึกอบรม.เพ่ือด าเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง 
2.4.จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นตามท่ีก าหนด.และเม่ือต้องการ 

3. Check.คือ.การตรวจสอบผลการปฏิบัติ เมื่อท าการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน.เพ่ือให้
สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น.และด าเนินการแก้ไขจนได้กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถก าหนด
เป็นมาตรฐาน.ควรมีการประเมินสองด้านและเป็นอิสระซึ่งกันและกัน.1. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง
หรือไม่.2. เนื้อหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ .ถ้าวัตถุประสงค์ของงานไม่บรรลุนั่นหมายความว่าสภาพ
เงื่อนไขไม่เป็นไปตามข้อ.1.หรือข้อ.2.หรือทั้งสองข้อเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องพิจารณาว่าอยู่ในกรณีใด.เพราะการ
แก้ไขท่ีต้องการในแต่ละข้อจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

4..Act.คือ.การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบหรือแก้ไข การปฏิบัติการใด ๆ ที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ที่ได้
จากขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้จัดท าเป็นมาตรฐานซึ่งเรียกขั้นตอนนี้ว่าการน าไปปฏิบัติและก าหนดเป็น
มาตรฐาน (Action) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร ที่ใช้การประเมินครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมงานโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ .ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จ านวน.3,700.คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง.ในการประเมินเป็นผู้เข้าร่วมงานโครงการเดิน.-.วิ่ง.ม.หาดใหญ่.เพ่ือสันติสุขจังหวัด
ชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ .ครั้งที่.7.“ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ.สยามบรมราชกุมารี”.ใช้วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ.Krejcie.and.Morgan (1970) 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.348.ตัวอย่าง.ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม 
จ านวน.350.ชุด.จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า.มีแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์.จ านวน.49.ชุด.คงเหลือ
แบบสอบถาม.จ านวน.301.ชุด.ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อโครงการเดิน-วิ่ง 
ม.หาดใหญ่.เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ .ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.สยามบรมราชกุมารี.ประกอบด้วยข้อค าถาม.4.ตอน.ดังนี้ 
  ตอนที่  1......ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่  2......ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ   

  ตอนที่  3......ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
  ตอนที่  4......ข้อคิดเห็นในการพัฒนาโครงการ 
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.แบบสอบถามมีการพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการจัดโครงการ
และได้เชิญนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน .จ านวน.5.ท่าน.เพ่ือให้ได้ข้อค าถามที่ครบถ้วน
ตรงประเด็น.และน าแบบสอบถามไปทดสอบเก็บกับกลุ่มนักวิ่งที่สนามกีฬาและที่งานวิ่งในสนามต่าง .ๆ 
ในจังหวัดสงขลา.จ านวน.30.คน.และน ามาหาค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับ.เท่ากับ.0.96 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล.การประเมินครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล.2.ส่วน.ดังนี้ 
  ส่วนที่.1.เป็นผลการด าเนินโครงการ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการรวบรวมเอกสาร การประชุม 
การถ่ายภาพกิจกรรมและการด าเนินงานโครงการ 
  ส่วนที่.2.เป็นผลการประเมินโครงการ.ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินโครงการ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1) แบบประเมินความคิดเห็น ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
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ผลการวิจัย 
  การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
ครั้งที่ 7 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี" จัดในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562.ประเมินจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม.จ านวนทั้งสิ้น.301.คน.สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่เป็นครั้งแรก (ร้อยละ.48.50) รองลงมาเคย
เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 44.19) เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 4-5 ครั้ง 
(ร้อยละ 4.32) และเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ทุกครั้ง (ร้อยละ 2.99) ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันประเภทฟันรัน (ระยะทาง.4.กม.) (ร้อยละ.69.77) รองลงมาเป็นประเภทมินิมาราธอน 
(ระยะทาง 10.5 กม.)  คิดเป็นร้อยละ 28.24 ตามล าดับ โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เพ่ือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (ร้อยละ 31.89) รองลงมา เพ่ือสุขภาพกายที่ดี (ร้อยละ 29.57) และเพ่ือมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และร้อยละ 14.29 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสาร
การจัดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ร้อยละ 28.91) รองลงมา.ทราบข้อมูล
จาก.Facebook และทราบข้อมูลโครงการจากเพ่ือน/ญาติ.ร้อยละ.28.57.และ.25.58 ตามล าดับ.เมื่อสอบถาม
ถึงการเข้าร่วมงานในปีถัดไป.พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง.ม.หาดใหญ่.ในปีต่อไป 
(ร้อยละ 83.39).รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตาราง 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ     

ชาย 148 48.83 
หญิง 153 51.17 

อายุ   
น้อยกว่า 21 ปี 77 25.58 
21-30 ปี 76 25.25 
31-40 ปี 52 17.28 
41-50 ปี 48 15.95 
51 ปีขึ้นไป 20 6.64 
ไม่ระบุ 28 9.30 

อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา 127 42.20 
หน่วยงานภาครัฐ 45 14.95 
หน่วยงานเอกชน 36 11.96 
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ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประชาชนทั่วไป 81 26.91 
อ่ืน.ๆ (ระบุ) 10 3.32 
ไม่ระบุ 2 0.66 

จ านวนครั้งในการเข้าร่วมโครงการเดิน-ว่ิง  ม.หาดใหญ่   
ครั้งแรก 146 48.50 
2-3 ครั้ง 133 44.19 
4-5 ครั้ง 13 4.32 
ทุกครั้ง 9 2.99 

ประเภทของการเข้าร่วมแข่งขัน   
มินิมาราธอน (10.5 กม.) 85 28.24 
ฟันรัน (4 กม.) 210 69.77 
ไม่ระบุ 6 1.99 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญท่ีสุดในการเข้าร่วมโครงการ   
เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี 

96 31.89 

เพ่ือสุขภาพกายที่ดี 89 29.57 
เพ่ือมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ 43 14.29 
เพ่ือพบปะเพ่ือนฝูงในการเดิน-วิ่ง  
เพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 

27 8.97 

อ่ืน.ๆ (ระบุ) 18 5.98 
ไม่ระบุ 28 9.30 

ท่านทราบข่าวการจัดโครงการเดิน-ว่ิง ม.หาดใหญ่  
เพื่อสันติภาพฯครั้งแรก 

  

เพ่ือน/ญาติ 77 25.58 
วิทยุ 13 4.32 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 87 28.91 
Facebook 86 28.57 
ป้ายประชาสัมพันธ์ 23 7.64 
อ่ืน.ๆ (ระบุ) 2 0.66 
ไม่ระบุ 13 4.32 
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ข้อมูลทั่วไป  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเดิน-ว่ิงม.หาดใหญ่ในปีต่อไป          

สนใจ 251 83.38 
ไม่สนใจ 7 2.33 
ไม่แน่ใจ 5 1.66 
ไม่ระบุ 38 12.62 

 
1. ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการเดิน-ว่ิง ม.หาดใหญ่  
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการโดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.06 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยมีความคิดเห็นภาพรวมในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีการด าเนินงานในระดับมาก
โดยด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ.4.08.คะแนน.และด้านการด าเนินงาน.มีค่าเฉลี่ย.4.05 
คะแนน และมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับอยู่ ในระดับมาก ทุกประเด็น 
เรียงตามล าดับ ได้แก่ ประเด็นช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพใจที่ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) รองลงมา
เป็นประเด็น การสร้างพลังความสามัคคีของคนในสังคม และประเด็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทุนการศึกษากับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.10 
  1.2 ด้านการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการด าเนินงานของคณะผู้ด าเนินการจัดได้ดี  
ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ประเด็นความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) 
รองลงมาเป็นประเด็นความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดโครงการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15) ประเด็นความ
เหมาะสมของประเภทรางวัล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และประเด็นความเหมาะสมของระยะทางในการเดิน-วิ่ง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07) รายละเอียดแสดงดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และ 
             รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 7 

ประเด็น X  S.D. ระดับ 

ด้านการด าเนนิงาน 4.05 0.88 มาก 
1. ความเหมาะสมของระยะทางในการเดิน-วิ่ง 4.07 0.97 มาก 
2. ความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน 4.16 0.92 มาก 
3. ความเหมาะสมของประเภทรางวัล 4.08 0.96 มาก 
4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดโครงการ 4.15 0.95 มาก 
5. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 4.00 1.13 มาก 
6. ความหลากหลายของสื่อในการประชาสัมพันธ์ 4.01 1.07 มาก 
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7. ความเหมาะสมของสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 4.06 1.06 มาก 
8. การอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนนักกีฬา 4.01 1.09 มาก 
9. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 3.97 1.07 มาก 
10. ความปลอดภัยของการแข่งขัน 3.98 1.14 มาก 

   11. ความเหมาะสมของจุดบริการน้ าดื่มในการแข่งขัน 4.04 1.07 มาก 
   12. ความเพียงพอของจุดปฐมพยาบาล 4.05 1.03 มาก 

13. ความเพียงพอของอาหารว่างและน้ าดื่มที่ให้บริการ 4.02 0.99 มาก 
14. ความปลอดภัยของสถานที่พักค้างคืน 4.03 1.07 มาก 
15. ความสะดวกของจุดฝากของและสัมภาระ 3.99 1.06 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.07 1.06 มาก 
16. ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพใจที่ดี 4.13 1.14 มาก 
17. การสร้างพลังความสามัคคีของคนในสังคม 4.10 1.08 มาก 
18. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาที่ 
      ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ 

4.10 1.09 มาก 

19.ช่วยสร้างความตระหนักและลดการสูบบุหรี่ลง 4.00 1.17 มาก 
ภาพรวม 4.06 0.89 มาก 

 
2. ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
   กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่.คิดเป็นร้อยละ.63.12.รองลงมา.ผู้ที่สูบบุหรี่
เป็นบางครั้ง.และผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า.ร้อยละ.14.29.และ.2.33.ตามล าดับ.และกลุ่มตัวอย่าง.เห็นว่าการจัด
โครงการเดิน-วิ่ง มีส่วนช่วยในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ได้ คิดเป็นร้อยละ.45.18.และไม่สามารถช่วยลดการ
สูบบุหรี่ได้.ร้อยละ.28.90.นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดเห็นว่าสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้  
มากที่สุด.คือ.อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 31.23) รองลงมา.โทรทัศน์.และป้ายโฆษณา.ร้อยละ.22.93.และ.13.62 
ตามล าดับ.รายละเอียดแสดงดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชีวิตประจ าวัน    
ไม่สูบบุหรี่ 190 63.12 
สูบบุหรี่เป็นบางครั้ง 43 14.29 
สูบบุหรี่เป็นประจ า 7 2.33 
ไม่ระบุ 61 20.26 

การจัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง มีส่วนช่วยในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 
ได้ 136 45.18 
ไม่ได้ 87 28.90 
ไม่แน่ใจ 2 0.66 
ไม่ระบุ 76 25.26 

ประเภทของสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่    
โทรทัศน์ 69 22.93 
วิทยุ 18 5.98 
ป้ายโฆษณา 41 13.62 
หนังสือพิมพ์ 5 1.66 
อินเตอร์เน็ต 94 31.23 
ไม่ระบุ 74 24.58 

รวม 301 100.00 
 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้โทษและประโยชน์จากการสูบบุหรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการเดินว่ิง มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้โทษและประโยชน์จากการสูบบุหรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.ครั้งที่.7.(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น.พบว่า.กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเดิน-วิ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรู้โทษและประโยชน์จากการสูบบุหรี่ ในระดับมากทุกประเด็น 
และเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ประเด็นการรับรู้ถึงอันตรายจากการเลิกบุหรี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .4.18 
รองลงมาประเด็นการที่มีลูกหลานเป็นก าลังใจในการเลิกบุหรี่และประเด็นการรับรู้ ถึงประโยชน์ของการเลิก
บุหรี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.14.และ.4.12.ตามล าดับ.รายละเอียดแสดงดังตาราง.4  
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ตาราง 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้โทษและประโยชน์จากการสูบบุหรี่ 
ประเด็น X  S.D. ระดับ 

การออกก าลังกายส่งผลต่อการลดการสูบบุหรี่ 4.02 1.12 มาก 
การรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวจะช่วยลดการสูบบุหรี่ 4.03 1.08 มาก 
การที่มีลูกหลานเป็นก าลังใจในการเลิกบุหรี่ 4.14 1.00 มาก 
การรับรู้ถึงประโยชน์ของการเลิกบุหรี่ 4.12 1.05 มาก 
การรับรู้ถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ 4.18 1.04 มาก 

ภาพรวม 4.10 0.99 มาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  ผลการประเมินโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่.เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่.
ครั้งที.่7.ในภาพรวม.พบว่า.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการโดยรวม.อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ.4.06.จากคะแนนเต็ม.5.คะแนน) โดยมีความคิดเห็นภาพรวมในแต่ละด้าน.พบว่า.ทุกด้านมีการ
ด าเนินงานในระดับมากโดยด้านประโยชน์ที่ได้รับ.มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด.เท่ากับ.4.08.คะแนน.และด้านการ
ด าเนินงาน.มีค่าเฉลี่ย.4.05.คะแนน.และมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ.มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมาก.ทุกประเด็น.เรียงตามล าดับ ได้
แก่.ประเด็นช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี .และสุขภาพใจที่ดี.(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) รองลงมาเป็นประเด็น 
การสร้างพลังความสามัคคีของคนในสังคม.และประเด็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษากับ
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้.มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน.4.10 
  ด้านการด าเนินงาน.ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการด าเนินงานของคณะผู้ด าเนินการจัดได้ดี .ในระดับ
มาก.เรียงตามล าดับ.ได้แก่.ประเด็นความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน.(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.16).รองลงมา
เป็นประเด็นความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดโครงการ.(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15).ประเด็น.ความเหมาะสม
ของประเภทรางวัล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) และประเด็นความเหมาะสมของระยะทางในการเดิน-วิ่ง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07).จากการสังเกตในการจัดกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเป็นปลายเดือนกันยายนของทุกปี.ซึ่งเข้า
สู่ฤดูฝนของภาคใต้ท าให้มีความเสี่ยงในการจัดงาน.ดังจะได้จากการจัดงานครั้งนี้ มีฝนตกในช่วงปล่อยตัวนักวิ่ง
พอดี ซึ่งที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมทั้ง.7.ครั้ง.มีฝนตกจ านวน.3.ครั้ง.แต่ฝนตกไม่หนักมาก.มีแนวทางแก้ปัญหา
ด้วยการเตรียมความพร้อมในงาน เช่น ความปลอดภัยในเส้นทางวิ่ง พิธีปล่อยตัวให้กระชับและตรงเวลา การ
เตรียมรถพยาบาล ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น  
  กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ.63.12.รองลงมา.ผู้ที่สูบบุหรี่
เป็นบางครั้ง.และผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ า.ร้อยละ.14.29.และ.2.33.ตามล าดับ.และกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าการจัด
โครงการเดิน-วิ่ง มีส่วนช่วยในการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ได้ คิดเป็นร้อยละ 45.18 และไม่สามารถช่วยลดการ
สูบบุหรี่ได้.ร้อยละ.28.90.นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดเห็นว่าสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้  
มากที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 31.23).รองลงมา.โทรทัศน์.และป้ายโฆษณา.ร้อยละ.22.93.และ.13.62 
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ตามล าดับ.นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความต้องการให้จัดการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น.คือ.Half.Marathon 
ในปีต่อไปด้วย.สอดคล้องกับ.นุกูล.ชิ้นฟัก.และคณะ (2560) และ Chinfuk et al. (2018) ในการจัดการแข่งขัน
เดินวิ่ง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีความต้องการวิ่งในระดับที่สูงขึ้น.และให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการเดิน-วิ่ง พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นต่อปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ.มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เกี่ยวกับเสื้อวิ่งมีจ านวนน้อยเกินไป  ก าหนดการฟันรันปล่อยตัวเร็วกว่าที่ก าหนดไว้.จ านวนห้องน้ าน้อย และ
อาหารมีไม่เพียงพอ.ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในครั้งต่อไป ควรมีถ้วยรางวัลที่ 1-10 ควรมีที่นั่งให้นักวิ่ง
รับประทานอาหาร ควรจัดท าเสื้อวิ่งเพ่ิมข้ึนและควรมีเสื้อแขนกุด.รายละเอียดแสดงดังตาราง 5 

 
ตาราง 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ 

ประเด็น จ านวน  (คน) 
ปัญหาของโครงการ  

เสื้อวิ่งมีจ านวนน้อยเกินไป 1 
ฟันรันปล่อยตัวเร็วกว่าที่ก าหนดไว้ 1 
จ านวนห้องน้ าน้อย 1 
อาหารมีไม่เพียงพอ 1 
จุดกลับตัวฟันรันมองไม่เห็นไม่ชัดเจนจากนักวิ่ง 1 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมีถ้วยรางวัลที่ 1-10 3 
ควรมีที่นั่งให้นักวิ่งรับประทานอาหาร 1 
ควรจัดท าเสื้อวิ่งเพ่ิมข้ึน 1 
ควรมีเสื้อแขนกุด 1 
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