
รายงานผลการประเมินการจัดงานเดิน – ว่ิงการกุศล ครั้งท่ี 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน 
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1                 

กรุงเทพฯ - กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดินชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                       
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคคลทั่วไป และหารายได้เป็นทุนการศึกษาในการก่อตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาและ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้นจ านวน 4,071 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ  Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) มีผู้สมัคร
จ านวน 2,359 คน และประเภทแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร มีผู้สมัครจ านวน 
1,712 คน  

การประเมินผลการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน                  
จัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไป ซึ่งมีผลการประเมินกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   
    ชาย 222 40.44 
    หญิง 327 59.56 

รวม 549 100.00 
๒. อายุ (ช่วงอายุ)   
   อายุต่ ากว่า 16 ปี 7 1.23 

16 – 29 ปี 200 36.43 
30 – 39 ปี 180 32.79 
40 – 49 ปี 89 16.21 
50 – 59 ปี 60 10.93 
60 – 69 ปี 10 1.82 
อายุ 70 ปีขึ้น 3 0.55 

รวม 549 100.00 
๓. อาชีพ   

นักเรียน/นักศึกษา 110 20.04 
ประชาชนทั่วไป 131 23.86 
หน่วยงานภาครัฐ 170 30.97 
หน่วยงานภาคเอกชน 138 25.14 

รวม 549 100.00 
 

จากตารางที่ ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 549 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 
327 คน คิดเป็นร้อยละ 59.56 และเพศชายจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 40.44   



 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 29 ปี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43 

รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 และอยู่ในช่วงอายุ 40 - 49 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97 รองลงมา
เป็นหน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14 และเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 131 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.86 ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 2 การเข้าร่วมโครงการ 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละการเข้าร่วมโครงการของผู้ตอบประเมิน จ าแนกเป็นจุดมุ่งหมายของการ
เข้าร่วมโครงการ ช่องทางการทราบข่าวการจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ ๑ และ                  
การเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งต่อไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

การเข้าร่วมโครงการ N = 549 
จ านวน  ร้อยละ 

จุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมโครงการ   
1. เพ่ือสุขภาพกายและใจที่ดี 451 82.15 
2. เพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยา

บรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
357 65.03 

3. เพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

171 31.15 

4. เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล 407 71.13 
ช่องทางการทราบข่าวการจัดโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1  

1. เพ่ือน / ญาติ 269 49.00 
2. วิทยุ / โทรทัศน์ 9 1.64 
3. หนังสือพิมพ์ 10 1.82 
4. ใบปลิว 38 6.92 
5. ป้ายประชาสัมพันธ์ 129 23.50 

การเข้าร่วมโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งต่อไป 
1. เข้าร่วม 436 79.42 
2. ไม่เข้าร่วม 2 0.36 
3. อาจจะเข้าร่วม 111 20.22 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมจีุดมุ่งหมายของการเข้าร่วมโครงการเพ่ือสุขภาพกายและใจ

ที่ดีมากที่สุด (จ านวน 451 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.15) รองลงมาคือ เพ่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศล 
(จ านวน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 71.13)  และเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) (จ านวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 64.03) ตามล าดับ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีช่องทางการทราบข่าวการจัดโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
จากเพ่ือน /ญาติ มากที่สุด (จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00)  รองลงมาคือ ป้ายประชาสัมพันธ์  
(จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50) และใบปลิว (จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92) 



ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งต่อไป 
โดยมีความคิดเห็นว่าเข้าร่วม (จ านวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 79.42) รองลงมาคือ อาจจะเข้าร่วม (จ านวน 
111 คน คิดเป็นร้อยละ 20.22) และไม่เข้าร่วม (จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.36) 
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
รายการประเมิน 

 
ค่าเฉลี่ย 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
 

1. ระยะทางในการเดิน – วิ่ง 4.63 0.58 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน 4.60 0.61 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมของประเภทรางวัล 4.58 0.62 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเดิน - วิ่ง 4.56 0.69 มากที่สุด 
5. ความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพันธ์ 4.34 0.77 มาก 
6. ความสะดวกในการลงทะเบียนเดิน – วิ่ง 4.42 0.73 มาก 
7. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในเส้นทาง 4.49 0.78 มาก 
8. ความปลอดภัยของระบบจราจร 4.07 1.06 มาก 
9. ความเหมาะสมของจุดบริการน้ าดื่มตลอดเส้นทาง 4.21 0.94 มาก 
10. ความเหมาะสมของอาหารและการให้บริการ 4.62 0.69 มากที่สุด 
11. ความสะดวกในการจอดรถ 4.22 0.87 มาก 
12. ความเหมาะสมในการดูแลเรื่องการพยาบาล 4.53 0.65 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.44 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะทางในการเดิน – วิ่ง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของอาหารและการให้บริการ อยู่ระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.62) และ ความเหมาะสมของประเภทการแข่งขัน อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.60) ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อกิจกรรม 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ข้อ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม 
รวม (N=549) 

จ านวน ร้อยละ 
1 ควรเพิ่มจุดบริการน้ าดื่มให้แก่นักวิ่ง 61 11.11 
2 ควรปิด/กั้นการจราจรในระหว่างการวิ่งเพ่ือความคล่องตัวของนักวิ่ง 52 9.47 
3 อยากให้มีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ในปีต่อไป 31 5.65 
4 ควรมีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะๆ 25 4.55 
5 ควรปล่อยตัวนักวิ่งให้เร็วกว่านี้ 22 4.01 
6 อยากให้เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ 20 3.64 
7 ควรจัดแยกประเภทเหรียญรางวัล และเงินรางวัลทั้งสองประเภทให้ต่างกัน 15 2.73 
8 ควรมีการจัดส่งเสื้อ และ BIB ทางไปรษณีย์ 12 2.19 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าควรเพ่ิมจุดบริการน้ าดื่มให้แก่              

นักวิ่ง (จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11) ควรปิด/กั้นการจราจรในระหว่างการวิ่งเพ่ือความคล่องตัว         
ของนักวิ่ง (จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 9.47) อยากให้มีการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ในปีต่อไป 
(จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 5.65) ควรมีป้ายบอกเส้นทางเป็นระยะๆ (จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.55) ควรปล่อยตัวนักวิ่งให้เร็วกว่านี้  (จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.01) อยากให้เพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ (จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64) ควรจัดแยกประเภทเหรียญรางวัล และเงินรางวัล              
ทั้งสองประเภทให้ต่างกัน (จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.73) และควรมีการจัดส่งเสื้อ และ BIB                  
ทางไปรษณีย ์(จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.19) เป็นต้น 

ตอนที่ 5 ผลรางวัลผู้ที่ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  1. คุณสุทัศน์ กัลยาณกิตติ รหัส 30 - 689     สังกัดทีม ไวซิ่ง มธ. สถิติ 35.27 
  2. คุณวิไลวรรณ ข าพิทักษ์ รหัส 30 - 1497   สังกัดทีม พาวดูแรนด์ เอนเนอร์จี้ เจล สถิติ 40.33 

ตอนที่ ๖ ผลการสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายโครงการเดินว่ิงการกุศลบ้านสมเด็จครั้งที่ 1   

รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
รายรับจากผู้สนับสนุน 671,400.00 - 671,400.00 
รายรับจากการขายเสื้อ VIP 16,800.00 - 688,200.00 
รายรับจากผู้สมัคร (4,071 คน) 1,628,754.84 - 2,316,954.84 
ค่าใช้จ่าย - 422,900.00 1,894,054.84 

รวม 2,316,954.84 422,900.00 1,894,054.84 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 

 

 



ตอนที่ 7 สรุปรายการขอสนับสนุนโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
 
 

 

ล าดับที่ นามบริษัท ประเภทการสนับสนุน จ านวน 

1 บริษัท ERISTIC Gasket 
เสื้อนักวิ่ง 5,000  ตัว 
เหรียญและสายคล้อง 5,000 อัน 

2 บริษัทวิวไอซ์ (2015) จ ากัด 
น้ าดื่ม 800 โหล 
แก้วพร้อมน้ าดื่ม 30,000 ถ้วย 

3 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) สื่อสิ่งพิมพ์ 30,000 ฉบับ 
4 บริษัท เอเชียวาณิช จ ากัด เสื้อคณะท างาน 400 ตัว 
5 บริษัท แลคตาซอย จ ากัด นม 360 กล่อง 
6 ไมโล นม 5,000 กระป๋อง 
7 บริษัท ซิมเพ้ิล ฟู้ด จ ากัด นม 30 ลัง 
8 บริษัท เอสพี มอเตอร์สปอร์ต คาร์ดิโอ จ ากัด ขนมจีนน้ ายา 1,000 ที ่
9 ครัวหัวกะทิ น้ าดื่ม 15 โหล 

10 อีวา ไวพ์  ผ้าเย็น 2,000 ผืน 
11 บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน)  เกลือแร่ 2,000 ขวด 
12 บริษัท ตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จ ากัด เครื่องดื่ม 5,000 ขวด 

13 ร้านชงโคมาร์ท 
ขนม 1,000 ชิ้น 
ลูกโป่ง 5,000 บาท 

14 HOME Bakery (สวนดุสิต) ขนม 50,000 บาท 
15 ชาบูก ู สุกี้น้ า/แห้ง 300 – 500 ชุด 
16 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) งบประมาณ 100,000 บาท 
17 บริษัท ไอคอน สยาม จ ากัด งบประมาณ 100,000 บาท 
18 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
งบประมาณ 50,000 บาท 

19 บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จ ากัด งบประมาณ 50,000 บาท 
20 คาเฟ่อเมซอน  งบประมาณ 20,000 บาท 
21 บริษัทสิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง งบประมาณ 10,000 บาท 
22 บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด งบประมาณ 50,000 บาท 
23 สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งบประมาณ 20,000 บาท 
24 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

25 คุณสนั่น ซิ้มสกุล งบประมาณ 50,000 บาท 
26 โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี รถพยาบาล/ทีมแพทย์ 1 คัน 
27 ศูนย์เอราวัณ รพ.ตากสิน รถพยาบาล/ทีมแพทย์ 1 คัน 
28 มูลนิธิร่วมกตัญญู รถพยาบาล 4 คัน 
29 บิ๊กซี สาขาอิสรภาพ สถานที่จอดรถ  
30 มาม่า ผัดมาม่า  

https://smelink.net/company/aksorn-siam-for-kids-co-ltd.html
https://th-th.facebook.com/pages/category/Bakery/HOME-Bakery-Official-Fanpage-624725077561874/


ตอนที่ 8 สรุปรายการสนับสนุนโครงการเดนิ – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
ประเภทงบประมาณ 

 

ประเภทงบประมาณสนับสนุนถ้วยรางวัล 
 

ล าดับที่ รายนามผู้สนับสนุน จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 100,000 *บัญชีเดินวิ่ง 
2 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) 10,000 *กองทุนมหาวิทยาลัย 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา 10,000  *กองทุนมหาวิทยาลัย 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว 5,000 *กองทุนมหาวิทยาลัย 
7 รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 3,000 *กองทุนมหาวิทยาลัย 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์  ฟุ้งขจร 2,800 *กองทุนมหาวิทยาลัย 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณิชยานันต์ 2,800 *กองทุนมหาวิทยาลัย 

10 อาจารย์ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ 2,800 *กองทุนมหาวิทยาลัย 
 

แบ่งเป็น  - เข้ากองทุนมหาวิทยาลัย  จ านวน 76,400  บาท 
   - เข้ากองคลังมหาวิทยาลัย จ านวน 50,000  บาท 

- เข้าบัญชีเดินวิ่งการกุศล  จ านวน 545,000 บาท 
รวมยอดสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด  671,400 บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ นามบริษัท จ านวน หมายเหตุ 

1 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 100,000 *บัญชีเดินวิ่ง 

2 บริษัท สไมล์ภัณฑ์ จ ากัด 50,000  *บัญชีเดินวิ่ง 

3 บริษัทสิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง 10,000  *บัญชีเดินวิ่ง 

4 บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด 50,000  *บัญชีเดินวิ่ง 

5 สมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 20,000  *บัญชีเดินวิ่ง 

6 คุณสนั่น ซิ้มสกุล 50,000  *บัญชีเดินวิ่ง 

7 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 15,000 *บัญชีเดินวิ่ง 

8 บริษัทมาลี-นัส คอฟฟ่ี จ ากัด (คาเฟ่อเมซอน)  20,000  *กองทุนมหาวิทยาลัย 

9 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

20,000  *กองทุนมหาวิทยาลัย 

10 เงินสนับสนุนโครงการเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
ผ่านพลโทอิสระ วัชรประทีป 

50,000 *กองคลังมหาวิทยาลัย 
(ค่าใช้จ่ายเดินวิ่ง) 

10 บริษัท ไอคอน สยาม จ ากัด 100,000  *รอด าเนินการ 

11 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 50,000  *รอด าเนินการ 



ตอนที่ 9 รายนามของหน่วยงาน/ชมรมสนับสนุนโครงการเดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 
 

หน่วยงานสนับสนุนภายนอก จ านวน หมายเหตุ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) 200 คน  
ส านักเทศกิจ 11 คน  
ชมรมจักรยานอาสากู้ชีพ 25 คน  
ทีมลูกโป่งรันเนอร์ 25 คน  
สถานีต ารวจบางยี่เรือ 

80 คน 

 
สถานีต ารวจส าเหร่  
สถานีต ารวจบุคคโล  
สถานีต ารวจคลองสาน  
สถานีต ารวจพระราชวัง  

หน่วยงานสนับสนุนภายใน   
สาขาวิชาพลศึกษา 100 คน  
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 30 คน  
สาขาวิชาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 10 คน  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 คน  
ส านักกิจการนักศึกษา 17 คน  
องค์การนักศึกษา และผู้น านักศึกษา 5 คณะ 400 คน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพ 
กิจกรรม เดิน – ว่ิง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งท่ี 1 

 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562    
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา – สะพานพุทธ – ไอคอนสยาม  
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