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วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นที่จะท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีศึกษาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือนักวิ่งที่
เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุในการวิเคราะห์ข้อมูล 

          ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลสูงสุดต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง รองลงมาคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน การหลีกหนี 
ความส าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ส าหรับปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง
มากที่สุด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง รองลงมาคือบรรยากาศ ส่วนความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเอง ก็
ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง  นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังมี
ประโยชน์เชิงวิชาการในการช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาเกี่ยวกับ  การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในฝั่งอุป
สงค์ (Demand) เรื่องของแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่งต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งและความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ส าหรับประโยชน์เชิงปฏิบัติการคือ ผู้จัดงานวิ่งสามารถน าผลการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการดึงดูดนักวิ่งให้มาเข้าร่วมงานวิ่งเพ่ิมมากขึ้น  รวมถึงการพัฒนาการจัดงานวิ่ง
ระยะไกลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักวิ่ง เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจและการกลับมา
ร่วมงานวิ่งอีกครั้งในอนาคต 
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          This thesis emphasis to study about the long-distance runner behaviour 

and sport tourism development: Thailand case study which has objective 1) to study 

push factors that influencing runner satisfaction, 2) to study pull factors that influencing 

runner satisfaction, 3) to study runner satisfaction that influencing behavioral intention. 

Moreover, this research used quantitative approach which collecting data from 400 

samples by survey questionnaire. The samples are runners who have ever competed 

more than 10.5 kilometers in running event at least 1 time. The events were held in 

Thailand. Data analysis was used by multiple regression analysis. 

          The result revealed that, firstly, the push factors positively influence 

runner satisfaction which the most influence factors was charity, enjoyment, escape, 

achievement and social respectively. Secondly, the pull factors positively influence 

runner satisfaction which the most influence factors was event information and 

atmosphere. Thirdly, the runner satisfaction positively influence behavioral intention. 

Furthermore, the contribution of this research was including filling the academic gap of 

 



 ค 

sport tourism in demand side about motivation influence runner satisfaction and 

behavioral intention. Another was the managerial contribution by event organizers can 

adapt their practice to increase numbers of participants and develop running events 

following runners’ need for runner satisfaction and behavioral intention. 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอดีตที่ผ่านมา 

การศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่งในประเทศไทย เป็นการศึกษาที่มีผู้ ให้ความสนใจ
ท าการศึกษาค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษาดังกล่าวในงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยบท
น าจะครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญ ดังนี้ 1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 1.2 ค าถามการวิจัย 1.3 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.4 ขอบเขตของการศึกษา (ขอบเขตด้านเนื้อหา , ขอบเขตด้านพ้ืนที่, 
ขอบเขตด้านประชากร และขอบเขตด้านเวลาที่ศึกษา) 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.6 นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 1.7 บทสรุป 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กว่า 30 ปีที่ผ่านมา จ านวนผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (Newland & 
Aicher, 2018) ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่มากขึ้นส่งผลต่อการจัดงานอีเวนต์กีฬาที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาประเภทที่ใช้ความทนทาน (endurance sports) 
ตัวอย่างเช่น การแข่งขันไตรกีฬา (triathlon) การแข่งขันจักรยาน (cycling) รวมถึงการแข่งขันวิ่ง
มาราธอน (marathon running) (Whitehead & Wicker, 2017) ซึ่งถูกยอมรับว่าเป็นกีฬาประเภท
หนึ่ง เป็นกิจกรรมยามว่าง (leisure activity) ที่ส าคัญคือเป็นองค์ประกอบส าคัญของวิถีชีวิตที่สร้าง
สุขภาพ (healthy lifestyle) โดยการวิ่งมาราธอนก าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก (Ma & Kaplanidou, 
2018) 

การจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเมืองต่างๆ  ทั่วโลก ความ
นิยมดังกล่าวไม่เพียงแต่วัดได้จากจ านวนงานแข่งขันวิ่งมาราธอนที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังรวมถึงการ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนผู้เข้าร่วมงาน กลุ่มตลาดของนักวิ่งมาราธอนเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดที่มี
อัตราการเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมกีฬา ในขณะที่เมืองต่างๆ ทั่วโลกมีการจัดงานแข่งขันวิ่ง
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มาราธอนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักวิ่งมาราธอนที่เดินทางไปร่วมงานแข่งขันและเดินทางท่องเที่ยวร่วม
ด้วยก็มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน (Haiyan, Luke, Junqi, & Zhang, 2015; Kaminska, 
Podgorski, & Pawlak, 2 0 1 5 ; Kirstin & Pamela, 2 0 1 2 ; Kostas, 2 0 1 6 ; Theodorakis, 
Kaplanidou, & Karabaxoglou, 2015) สถิติดังภาพที่  1.1 แสดงจ านวนผู้ เข้าร่วมงานจอมบึง
มาราธอนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2012-2016 ซึ่งการเดินทางไปร่วมงานแข่งขันและการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยในครั้งเดียวกันจะสร้างผลประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่จุดหมายปลายทาง 

การจัดงานแข่งขันกีฬาช่วยสร้างผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพใน
การจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะได้รับรายได้มาก
ขึ้น เกิดผลดีต่อภาคการผลิตสินค้าและการจ้างงาน รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของรายได้ครัวเรือน  (Melville 
& Andrea, 2012; Philip & Andy, 2016) ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานแข่งขันได้รับประสบการณ์และ
ความประทับใจที่เกิดจากการต้อนรับจากคนในท้องถิ่น ธุรกิจในพ้ืนที่เองก็ได้รับผลประโยชน์จากการ
เดินทางมาเยือนของผู้เข้าร่วมงานแข่งขัน (Millicent, 2017) ตัวอย่างเช่น ปริมาณเงินที่สะพัดใน
สนามวิ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 500 ล้านบาทต่อปี ดังแสดงในภาพที่ 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา:  คณะกรรมการจัดงานจอมบึงมาราธอน (2559)               

 
 
 

ภาพที่ 1.1  สถิติผู้เข้าร่วมงานจอมบึงมาราธอนระหว่างปี 2012-2016 
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แหล่งที่มา:  สมาพันธ์การวิ่งแห่งประเทศไทย (2559) 
 

 Marijke, B., Laurence, Stefan, and Scott (2013) ได้ท าการศึกษาสัดส่วนการใช้จ่ายของ
ผู้ เข้าร่วมงาน The 2005 Pan American Junior Athletic Championships ซึ่ งจัดขึ้นที่ เมือง
วินด์เซอร์ รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานอยู่ที่
การซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และของที่ระลึก ล าดับถัดมาคือ
การจ่ายช าระค่าโรงแรมและที่พัก และล าดับสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มใน
ร้านอาหาร ในขณะที่ Jeremy and Grant (2015) ได้ท าการศึกษาการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน The 
2010 Birdsville Races ช่วงเดือนกันยายน ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเบิร์ดส์วิลล์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ
ออสเตรเลีย พบว่าในเมืองเบิร์ดส์วิลล์ ผู้เข้าร่วมงานจะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เดินทางมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมทัวร์ ค่า
ผ่านประตูในการซื้อบัตรเข้าร่วมงานหรือสถานที่ต่างๆ ค่าน้ ามัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถ 
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในสัดส่วนรองลงมาคือค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรม สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในล าดับที่ 3 คือค่าที่พักแรม ได้แก่ โมเต็ล โรงแรม และค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้ค่ายพัก
แรม สัดส่วนค่าใช้จ่ายล าดับสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายในการชอปปิงส าหรับการซื้อของที่ระลึก อาหาร และ
อุปกรณ์ในการตั้งค่ายพักแรม  

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เข้าร่วมงานวิ่งระยะไกลที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ถือเป็นแหล่งรายได้ของพ้ืนที่ที่
ท าการจัดงาน (Wicker, Hallmann, & Zhang, 2012) ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Shibata and 
Harada (2012) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Information search and expenditure of sport event 
participants-comparing local participants and sport tourists ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ เข้า

ภาพที่ 1.2  สถิติการจัดงานวิ่งมาราธอนในประเทศไทย 
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ร่วมงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่จัดขึ้น ณ จังหวัด Sendai และจังหวัด Ise ของประเทศญี่ปุ่น ในปี 2012 
มีการใช้จ่ายเงินไปกับค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง (transportation) ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (cuisine) 
ค่าใช้จ่ายด้านการชอปปิง (shopping) และค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมท่องเที่ยว (touristic activities) 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาหรืองานวิ่ง
ระยะไกล นอกจากจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เก่ียวข้อง ณ จุดหมายปลายทาง การใช้จ่ายของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาหรืองานวิ่งระยะไกลยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกมากมาย 
อาทิเช่น การจ้างงานที่เพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมมากขึ้นของยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าที่ระลึก 
ส่งผลดีต่อภาคการผลิตสินค้าที่สามารถขยายก าลังการผลิตสินค้าออกไปให้เพ่ิมมากขึ้น อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้มากขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
จุดหมายปลายทางได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นจากการที่จุดหมายปลายทางเป็นที่รู้จักและ
ได้รับความสนใจที่มากขึ้นจากนักท่องเที่ยว การจัดอีเวนต์กีฬาหรืองานวิ่งระยะไกลจึงเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่จุดหมายปลายทางที่ท าการจัด 

ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตติยาพร 
จารุมณีรัตน์ และพรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ, 2558) การจัดงานอีเวนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้กับจุดหมายปลายทาง ทั้งยังช่วยเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจุดหมาย
ปลายทางให้มีจ านวนมากขึ้น (ปริมกนกพัช วงศ์ทวีรัตน์, 2558) ตัวอย่างเช่น จังหวัดขอนแก่นเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมไมซ์ตลอดทั้งปี ท าให้มีจ านวนผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการกระตุ้นปริมาณเงินที่หมุนเวียนในจังหวัด รวมถึงรายได้จ านวนมากที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมไมซ์ในแต่ละครั้ง (ดุษฎี ช่วยสุข และดลฤทัย โกวรรธนะกุล, 2558) การเดินทาง
ของผู้เดินทางเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมไมซ์นั้น ไม่ได้เดินทางเพ่ือร่วมงานกิจกรรมเพียงอย่างเดียว โดยส่วน
ใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวรวมอยู่กับการเดินทางในครั้งนั้นๆ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับจุดหมาย
ปลายทางให้เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมไมซ์จึงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางได้อีกด้วย  (อังสุมาลิน จ านงชอบ , ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด, และ
กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว, 2559)              การจัดกิจกรรมไมซ์อย่างต่อเนื่องในจุดหมาย
ปลายทางจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง รวมถึงการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นจากนักเดินทาง ดังนั้นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพ
ในการจัดกิจกรรมไมซ์จึงมีการจัดกิจกรรมไมซ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จากการ
เติบโตของภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเดินทางท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไมซ์ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์จะเลือกจุดหมายปลายทางใดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางหนึ่งๆ  
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ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทางต่างๆ มีอยู่
หลากหลายปัจจัย (ศิริเพ็ญ ดาบเพชร, 2557) จุดหมายปลายทางต่างๆ มีปัจจัยดึงดูดที่แตกต่างกันใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ให้มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็มี
ปัจจัยผลักที่เเตกต่างกันในการเดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดหมายปลายทางต่างๆ  (เลิศพร ภาระสกุล, 
2556; เสิ้งสุง เฉา, กัลยรัตน์ แสนจันทร์, และวงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์, 2558) ปัจจัยดึงดูดและปัจจัย
ผลักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางต่างๆ (เมธาวี วงษ์
กิจ และเกศสิริน แก้วสุวรรณ, 2559) ภาพลักษณ์และความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในอนาคตของนักท่องเที่ยว (จิรายุทธ์ สนดา, 
2559; สุรชัย จันทร์จรัส และคณะ , 2559; สุรชัย จันทร์จรัส  และอาร์ม นาครทรรพ , 2556)               
นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาเที่ยวที่จุดหมายปลายทางอีกครั้งมักจะใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
ในจุดหมายปลายทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาจุดหมายปลายทางนั้นๆ เป็นครั้งแรก ความประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวที่ตัดสินใจจะกลับมาเที่ยวที่จุดหมายปลายทางเดิมซ้ าอีกครั้งหนึ่ง จะถูกบอกต่อแก่
บุคคลรอบข้างของเขาว่าจุดหมายปลายทางดังกล่าวสวยงามและน่าท่องเที่ยวเพียงใด นับว่าเป็นการ
ท าการตลาดทางการท่องเที่ยวอีกช่องทางหนึ่งซึ่งไม่ต้องใช้ต้นทุนในการท าการตลาดให้สิ้นเปลือง 
(จี รนั นท์  ก าญ จนสิ ท ธิ์ , 2559  ; ศั กดิ์ ชั ย  เศ รษ ฐอนวั ช  และ โชคนิ ติ  แส งลออ , 2557 )               
การศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทย มีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากส าหรับการศึกษาแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ แต่การศึกษา เกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่งยังพบค่อนข้างน้อย 

การศึกษาที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลภาษาไทย ในฐานข้อมูลออนไลน์ Google Scholar 
เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว พบว่าการศึกษาในทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นการศึกษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น การศึกษา
ของศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2557), เลิศพร ภาระสกุล (2556), เสิ้งสุง เฉา et al. (2558) และเมธาวี วงษ์
กิจ และเกศสิริน แก้วสุวรรณ (2559) ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักวิ่งในการตัดสินใจเลือก
เข้าร่วมงานวิ่งมีค่อนข้างน้อย ในขณะที่การศึกษาที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูล
ออนไลน์ Emerald Insight, Hospitality & Tourism Complete และ Wiley เกี่ยวกับ Running 
Events พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับ Running Events มีขอบเขตของการศึกษาที่หลากหลาย ใน
ขอบเขตเหล่านี้การศึกษาเกี่ยวกับ motivation เป็นเรื่องที่มีผู้ให้ความสนใจศึกษาเป็นจ านวนมาก
ที่สุด ได้แก่การศึกษาของ Kostas (2016), Aicher, Karadakis, and Eddosary (2015), Goodsell, 
Harris, and Bailey (2013), Kirstin and Pamela (2012), Schüler and Langens (2007), 
Smith (2002), Reischer (2001), Slay, Hayaki, Napolitano, and Brownell (1998), Estok 
and Rudy (1996) รองลงมาคือการศึกษาเกี่ยวกับ satisfaction ของ Costello, Smith, Kim, and 
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Jahn (2010), Haiyan et al. (2015), Theodorakis et al. (2015), Kirstin and Pamela (2012) 
แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับ  motivation in running events จะพบมากที่ สุดจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในฐานข้อมูลออนไลน์ แต่การศึกษาในเรื่องดังกล่าว
ยังพบค่อนข้างน้อยในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความนิยมส าหรับการจัดงานแข่งขันวิ่ง
ระยะต่างๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น มีการจัดงานวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ณ ปี 2559 เฉลี่ยอยู่
ที่ 500 งาน ดังแสดงในภาพที่ 1.2 และมีการจัดงานวิ่งที่ระยะแข่งขันมากกว่า 10 กิโลเมตร ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวนมาก ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้เกี่ยวกับแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งผู้จัดงานแข่งขันวิ่งสามารถน า
ผลของการศึกษาครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างกลยุทธ์หรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับดึงดูด
ผู้เข้าร่วมงานวิ่งให้มีจ านวนที่มากขึ้น ให้เดินทางมาร่วมแข่งขันในงานวิ่ง  ภาครัฐบาลสามารถน าผล
การศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจ็บป่วยลดลงและเป็นโรค
ที่เกิดจากวิถีชีวิตน้อยลง ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งรัฐบาลสามารถน า
งบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากส่วนดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ ให้มีความ
เจริญและสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นไป และนักวิชาการที่ท าการวิจัยในบริบทที่
เกี่ยวกับงานวิ่ง แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงานวิ่ง ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง รวมถึงบริบทอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง สามารถน าผล
การศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปต่อยอดส าหรับการวิจัยเชิงลึก การวิจัยในขอบเขต
การศึกษาพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง ซึ่งถือ
เป็นการศึกษาท่ีมีความส าคัญมากในสถานการณ์การจัดงานวิ่งในปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 1.1  ตารางแสดงงานวิ่งที่ระยะแข่งขันมากกว่า 10 กิโลเมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ล าดับ
ที ่

วันที่ ชื่องาน สถานที่จัดงาน 
ระยะ 
(กม.) 

1 8/4/61 
Samsung Galaxy 10K Thailand 

Championship 2018 
สนามศภุชลาศัย 10 

2 8/4/61 
Run for Community Mini 

Marathon 2018 
เจียง ลูกช้ินปลา พุทธมณฑล

สาย 2 
5/10 

3 8/4/61 RUN RUN RUN #2 สวนนวมินทร์ภริมย ์ 4.2/10 

4 22/4/61 สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนัน

ทา 
5/10 

5 22/4/61 วิ่งบอกบุญ ครั้งท่ี 1 สวนลุมพินี  2.5/5/10 
6 29/4/61 ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งท่ี 12 โรงพยาบาลศิริราช 4/10/21 
7 29/4/61 นกขมิ้นวิ่งในสวน ครั้งท่ี 3 สวนรถไฟ 5.4/10.7 

8 5/5/61 YOLO RUN Bangkok 2018 สวนหลวง ร.9 5/10 
9 6/5/61 Run for Dek Doi 2018 สวนรถไฟ 5/10 

10 13/5/61 
เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบัน

การแพทย์จักรีนฤบดินทร ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบด ี
4.5/11.5 

11 13/5/61 Happy Run For Child 2018 สวนหลวง ร.9 3/5/10 

12 13/5/61 1 คน 1 ใจ มินิมาราธอน ครั้งท่ี 1 สวนรถไฟ 3/10 
13 13/5/61 SO FIT SO Fun Run 2018 สวนลุมพินี  5/10 
14 20/5/61 Singha Bangkok Park Run 2018 สวนหลวง ร.9 5/10/21 

15 20/5/61 PAT Mini Marathon 2018 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

คลองเตย 
5/10 

16 27/5/61 
RMHC Mini Marathon Run For 

Kids 2018 
สวนลุมพิน ี 3/10 

17 27/5/61 Don Bosco Mini Marathon 2018 สวนหลวง ร.9 5/10 

18 2/6/61 
เดิน-วิ่ง สิริรตันาธร มินมิาราธอน ครั้ง

ที่ 1 
สวนหลวง ร.9 3/5/10 

19 3/6/61 
คณะกายภาพบ าบดัวิทยาลัยเซนต์

หลุยส์ มินิมาราธอนครั้งท่ี 3 
โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส ์ 5/10 

20 3/6/61 Wisdom Run 2018 สวนหลวง ร.9 1/7/16 

21 3/6/61 Dao to Dawn Dao's Run สนามราชมังคลากีฬาสถาน 3/10 

22 10/6/61 
เดิน-วิ่ง การกุศล Run For Hope 

ครั้งท่ี 1 
สวนหลวง ร.9 3/10 
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ล าดับ
ที ่

วันที่ ชื่องาน สถานที่จัดงาน 
ระยะ 
(กม.) 

23 17/6/61 Green Life Give and Run 2018 สวนรถไฟ 5/10 
24 24/6/61 Coffee RUN 2018 สวนลุมพินี  2.5/5/10 

25 15/7/61 
Seub Run for Home of Wildlife 

2018 
สวนหลวง ร.9 3/10 

26 22/7/61 
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสันติ

ราษฎร์วิทยาลัย 
โรงเรียนสันตริาษฎร์วิทยาลยั 3/10 

27 29/7/61 
Dutch Mill Healthy Lifestyle Run 

2018 - Bangkok 
สวนหลวง ร.9 5/10 

28 5/8/61 
Bangkok Post International Mini 

Marathon 2018 
ห้างเซ็นทรัลเวิลด ์ 3/6/10 

29 19/8/61 Kmutnb Walk-Run 2018 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 
5/12 

30 26/8/61 ร่มรั้วฯ รัน 2018 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
10 

31 22/9/61 Run Free Bangkok 2018 สวนหลวง ร.9 5/10 

32 28/10/61 
Bangkok 10K International Run 

2018 
องค์การสหประชาชาติประจ า

ประเทศไทย 
5.5/10.7 

33 4/11/61 CU SCI RUN 101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.5/10.5 

34 11/11/61 
Suan Dusit Tourism Run 2018 : 

วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 5/10 

35 18/11/61 Bangkok Marathon 2018 ด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง 
5/10/21/

42 

 แหล่งที่มา:  Wingnaidee (2018) 
 
ในปัจจุบัน นักวิชาการต่างท าการศึกษาหัวข้อทางจิตวิทยา เช่น บุคลิกลักษณะ การก าหนด

เป้าหมาย รวมถึงแรงจูงใจในหมู่นักกีฬา (Krouse, Ransdell, Lucas, & Pritchard, 2011) โดย
นักวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจได้พัฒนาทฤษฎีและโมเดลต่างๆ มากมายไว้เพ่ืออธิบายแรงจูงใจ  
หนึ่งในทฤษฎีเหล่านั้น คือ ทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (the push–pull theory) ซึ่งได้รับ

การเผยแพร่เป็นครั้งแรกโดย Dann (1977) ในผลงานทางวิชาการของเขาที่มีชื่อว่า Anomie, ego‐ 
enhancement and tourism โดยทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดเป็นทฤษฎีที่รู้จักกันเป็น
อย่างดี (Bruwer, Prayag, & Disegna, 2018) นักกีฬาเเต่ละคนมีแรงจูงใจในการเล่นกีฬาที่แตกต่าง



 9 

กันออกไป บางคนเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของตนเอง บางคนเล่นกีฬาเพ่ือความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน บางคนเล่นกีฬาเพราะชอบในความท้าทาย หรือบางคนเล่นกีฬาเนื่องจาก
ต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Vallerand & Losier, 1999) แรงจูงใจภายในบุคคล ไม่ว่าจะเป็น 
ความต้องการพัฒนาความสามารถของตน ความต้องการท้าทายตนเองด้วยเส้นทางวิ่งที่ยาก และ
ความต้องการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของตนเองจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ความต้องการเหล่านี้
ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยผลักดัน (push factors) ในขณะที่บรรยากาศและชื่อเสียงของงานอี
เวนต์กีฬา ได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยดึงดูด (pull factors) (Newland & Aicher, 2018) ทฤษฎี
ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของบุคคลยิ่งนัก (Shahrin & Marzuki, 
2018)       

ความส าคัญของการเข้าใจพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา โดยเฉพาะการเข้าใจ
เกี่ยวกับแรงจูงใจ หรือปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด คือผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาสามารถเพ่ิมจ านวน
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาได้ (Wafi, Chiu, & Kayat, 2017) ยิ่งงานอีเวนต์กีฬามีจ านวนผู้เข้าร่วมงาน
มากขึ้น ผลกระทบด้านต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาก็เพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
(Saayman, 2007) ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (economic impacts) ผลกระทบ
ทางด้ านสั งคม (social impacts) (Chalip, 2006) รวมถึ งผลกระทบทางด้ านสิ่ งแวดล้อม 
(environmental impacts) ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของผู้เข้าร่วมงาน (Collins, 
Flynn, Munday, & Roberts, 2007) การจัดงานอีเวนต์กีฬาท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา หรือนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เดินทางมายังจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงาน 
(Gratton, Shibli, & Coleman, 2005) ท าให้เกิดปริมาณเงินสะพัดในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึกและของฝาก 
ธุรกิจบันเทิง (Wilson, 2006) เเม้เเตก่ารจัดงานอีเวนต์ขนาดเล็กตลอดทั้งปี ก็สามารถส่งผลต่อจ านวน
ผู้มาเยือนที่เพ่ิมมากขึ้น ณ จุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงานได้เช่นเดียวกัน (Jayswal, 2008) 
นอกจากนี้ การจัดงานอีเวนต์กีฬายังท าให้ความต้องการในการท่องเที่ยว (tourism demand) เป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว (Solberg & Preuss, 2007) เมืองต่างๆ ทั่วโลกจึงนิยมใช้อีเวนต์กีฬา
เป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยว (Gibson, 1998) 

ในสหราชอาณาจักร เมืองต่างๆ 3 เมือง ได้แก่ เชฟฟีลด์ (Sheffield) กลาสโกว์ (Glasgow) 
และเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองจากการจัดงานอีเวนต์
กีฬาภายในพ้ืนที่อยู่เสมอ (Gratton, Dobson, & Shibli, 2000) ในประเทศญี่ปุ่นเอง การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจด้านงบประมาณในการลงทุน รวมถึงนโยบายทางการเมือง ก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้าน 
sport facilities และรวมถึงการจัดงานอีเวนต์กีฬา (Whitson & Horne, 2006) สิ่งปลูกสร้างใหม่ 
เช่น สนามกีฬา และ sports facilities ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดงานอีเวนต์ใหม่ๆ และ
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เป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism) ในพ้ืนที่ (Dansero & Puttilli, 
2010) นอกจากนี้ การจัดงานอีเวนต์กีฬาก็สร้างประโยชน์ต่อสังคมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การให้
ความส าคัญกับการกีฬามากขึ้นจากภาคประชาชน รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนใน
สังคม (Ritchie, Shipway, & Cleeve, 2009) อีเวนต์กีฬายังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลด
การแบ่งแยกในสังคม และลดปัญหาอาชญากรรมได้อีกด้วย (Horne & Manzenreiter, 2006) 

การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่อย่างการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียง FA Cup รอบสุดท้าย 
ผู้เข้าร่วมงานได้สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากมายแก่จุดหมายปลายทางที่ท าการจัด การ
เดินทางท่องเที่ยวและบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมงานที่มีจ านวนมหาศาลก่อให้เกิดของ
เสียและขยะที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากต่อพ้ืนที่ที่ท าการจัดงาน (Collins et al., 2007) 
ผู้จัดงานงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ จึงไม่สามารถค านึงถึงเพียงผลกระทบทางบวกและทางลบด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่เกิดขึ้นกับจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดเท่านั้น แต่ยังต้องประเมินถึงผลกระทบทางบวก
และทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนกับจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดอีกด้วย (Ritchie et al., 2009) 
เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์กีฬาควรให้
ความส าคัญ เป็นหลักปฏิบัติส าคัญอย่างหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาควร
เป็นผู้น าที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาในการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬา
ที่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่าง
คุ้มค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร (Ioakimidis, 2007) อีกทั้งในยุคปัจจุบันที่ภาครัฐบาล
และภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development) ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญ สร้างผลกระทบ
ทางบวก และลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด (Collins, Jones, & Munday, 
2009) ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่า ความส าคัญของการจัดงานอีเวนต์กีฬาในยุคปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ 
หากเราทราบถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล จะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดงานวิ่ง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (segmenting markets) สรรสร้างแผนการโปรโมท (promotional 
programs) และการวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดงานวิ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย
สถานการณ์งานวิ่งในปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของค าถามวิจัย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 
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1.2 ค าถามการวิจัย 

1) ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
2) ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
3) ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง

อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1)  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล  
2)  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล  
3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ

เข้าร่วมงานวิ่ง 
  

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) ซึ่งมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 
 1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยจูงใจนักวิ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษาถึง
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือปัจจัยผลักดันที่ส่งผล
ต่อความพอใจในการร่วมงานวิ่ง (push factors) และปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อความพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง (pull factors) นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอีกด้วย 
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 1.4.2  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ งานแข่งขันวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นงานแข่งขันวิ่งมีระยะทางการแข่งขันมากกว่า 10 กิโลเมตร เพราะการศึกษาในต่างประเทศที่
ผ่านมาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง  ได้แก่  การศึกษาของ Ogles, Masters, and 
Richardson (1995b), การศึกษาของ Funk, Jordan, Ridinger, and Kaplanidou (2011), 
การศึกษาของ Kaplanidou, Jordan, Funk, and Rindinger (2012), การศึกษาของ Haiyan et 
al. (2015) และการศึกษาของ Chen (2016) ท าการศึกษางานวิ่งที่มีระยะทางตั้งแต่ 10 กิโลเมตร
ขึ้นไป ซึ่ งการวิ่งที่ระยะทางอย่างน้อย 10 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่ผู้ เข้าแข่งขันต้องมีการ
เตรียมพร้อม ฝึกซ้อมร่างกายให้มีความแข็งแรง โดยการศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันในงาน Dublin Mini-
Marathon (การแข่งขันวิ่ง Mini-Marathon เป็นการแข่งขันวิ่งที่ระยะทาง 10 กิโลเมตร) ปี 2007 
พบว่า เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมร่างกายอย่างน้อย 3 
เดือนก่อนเข้าร่วมแข่งขัน (Bauman, Murphy, & Lane, 2009) ซึ่ งหากผู้วิจัยทราบผลของ
การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันในระยะทางขั้นต่ า 10 กิโลเมตร จะ
ท าให้สามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการดึงดูดผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งในงานวิ่งที่มีการ
แข่งขันอย่างน้อย 10 กิโลเมตร หากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งดังกล่าวมากขึ้น นั่นคือคนสนใจการ
ออกก าลังกายด้วยการวิ่งมากยิ่งขึ้น (Weed et al., 2015) ย่อมเกิดผลดีต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
การออกก าลังกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องจากการแข่งขันวิ่งในระยะทาง 10 กิโลเมตรขึ้นไป 
ต้องอาศัยการฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรงเพียงพอที่จะเข้าร่วมแข่งขัน ผู้ที่จะ
เข้าร่วมแข่งขันจะปรับวิถีชีวิตของตนเองให้มีการออกก าลังกายท่ีมากขึ้น 

  
 1.4.3  ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักวิ่งที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระยะทางไม่ต่ ากว่า 
10 กิโลเมตร อย่างน้อย 1 ครั้งในงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย ประยุกต์การเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
การศึกษาของ Goodsell et al. (2013) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจในการวิ่งมาราธอน โดยเขาได้
ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาว่า ต้องเป็นผู้ที่ เคยเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอน
มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงปีคริสต์ศักราช 2008 ส่วนการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นั่นคือ นักวิ่งที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในระยะทางไม่ต่ ากว่า 10 กิโลเมตร 
เนื่องจากว่ากลุ่มนักวิ่งดังกล่าวจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับแรงจูงใจที่ท าให้เขาเข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่ง
ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ (Beland, 2012) 
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 1.4.4  ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        1.5.1  นักวิชาการ 
นักวิชาการที่ท าการวิจัยในบริบทที่เกี่ยวกับงานวิ่ง แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง  ความพึง

พอใจจากการร่วมงานวิ่ง ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง รวมถึงบริบทอ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยง สามารถน าผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปต่อยอดส าหรับการวิจัย
เชิงลึก การวิจัยในขอบเขตการศึกษาพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงาน
วิ่งหรืองานอีเวนต์กีฬาให้เกิดประโยชน์แก่สถานการณ์ของงานวิ่งหรืองานอีเวนต์กีฬา ซึ่งในปัจจุบัน
ก าลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆ (Cerutti & Kayser, 2018)       

 
        1.5.2  ผู้จัดการแข่งขันวิ่ง 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้จัด
งานวิ่ง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานวิ่งในประเทศไทย ส าหรับการสร้างกลยุทธ์หรือแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือท าการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานวิ่งให้มีจ านวนที่มากขึ้น ให้เดินทางมาร่วมแข่งขันในงาน
วิ่ง (Kim, Lee, & Klenosky, 2003) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้จัดงานวิ่งรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานวิ่ง 
ยังสามารถน าผลของการศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือการวางแผนการตลาด โดยการศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดท าให้ทราบถึง
แรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (segmenting 
markets) สรรสร้างแผนการโปรโมท (promotional programs) และการวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัด
งานวิ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสามารถระบุส่วนตลาดให้ชัดเจนมากขึ้น 
ส่งผลต่อไปที่การเลือกใช้แผนการโปรโมทได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการของส่วนตลาด
ต่างๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย ไม่เหมือนกัน (Mohammad & Som, 2010) 
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        1.5.3  ภาครัฐบาล 
ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง รัฐบาลสามารถน าผลการศึกษา

นี้ไปประยุกต์ใช้ในการวางนโยบายส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
พฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เจ็บป่วยลดลงและเป็นโรคที่เกิด
จากวิถีชีวิตน้อยลง ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข  อีกทั้งรัฐบาลสามารถน า
งบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากส่วนดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอ่ืนๆ ให้มีความ
เจริญและสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นไป 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1  แรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ คือ แรงที่ เป็นตัวกระตุ้น ควบคุม และคงไว้ซึ่ งพฤติกรรมให้ ด าเนินต่อไป 
(Armstrong & Taylor, 2014, p. 169) 

 
 1.6.2  ปัจจัยผลักดัน  
 ปัจจัยผลักดัน คือ สิ่งที่ชักน าหรือจูงใจให้บุคคลท าสิ่งต่างๆ (Dann, 1977, p. 186)   
 
 1.6.3  ปัจจัยดึงดูด 
 ปัจจัยดึงดูด คือ สิ่งที่ดึงดูดบุคคลให้ท าสิ่งต่างๆ เมื่อบุคคลให้คุณค่ากับปัจจัยดึงดูด เขาจะ
แสดงพฤติกรรมหรือตัดสินใจกระท าการใดๆ ออกมา (Dann, 1977, p. 186)  

 
 1.6.4  งานว่ิงระยะไกล 
 งานวิ่งระยะไกล คือ งานวิ่งที่มีระยะทางการแข่งขันระหว่าง 10.5 - 42 กิโลเมตร ประกอบ
ไปด้วยงานวิ่งระยะมินิมาราธอน (mini marathon) ที่มีระยะทางการแข่งขัน 10.5 กิโลเมตร งานวิ่ง
ฮาล์ฟมาราธอน (half marathon) ที่มีระยะทางการแข่งขัน 21 กิโลเมตร และงานวิ่งมาราธอน 
(marathon) ที่มีระยะทางการแข่งขัน 42 กิโลเมตร  (Ronkainen, Shuman, Ding, You, & Xu, 
2018, p. 211)              
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 1.6.5  ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานว่ิง 
 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง คือ การตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้งหลังจากที่
เคยเข้าร่วมงานวิ่ง การแนะน างานวิ่งให้กับเพ่ือนหรือคนรู้จัก รวมทั้งการเล่าประสบการณ์ดีๆ ด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิ่ง  (Kim, Lee, Petrick, & Hahn, 2018, p. 5) 
     

1.7 บทสรุป 

บทที่ 1 เป็นบทที่กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับ 
motivation in running events จะพบมากที่ สุดจากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ านมาจาก
แหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษในฐานข้อมูลออนไลน์ แต่การศึกษาในเรื่องดังกล่าวยังพบค่อนข้างน้อยใน
ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความนิยมส าหรับการจัดงานแข่งขันวิ่งระยะต่างๆ เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
ตัวอย่างเช่น มีการจัดงานวิ่งมาราธอนในประเทศไทย ณ ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 500 งาน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.2 จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้เกี่ยวกับแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่ง น ามาซึ่งค าถามการ
วิจัยที่ว่า ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ ง ปัจจัย
ดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  ความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง
ระยะไกล เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
เข้าร่วมงานวิ่ง รูปแบบของการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method 
Research) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักวิ่งที่เคย
เข้าร่วมการแข่งขันในระยะทางมากกว่า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้งในงานวิ่งที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย ผู้จัดการแข่งขันวิ่ง ภาครัฐบาล และนักวิชาการสามารถน าผลของการศึกษาในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงบทนี้ได้มีการนิยามศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ครั้งนี้ไว้อีกด้วย 

 



บทท่ี 2  
 

การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 บทน า……………………………………………………………………………. 

ในบทที่ 2 จะท าการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของงานการศึกษาทางวิชาการต่างๆ รวมถึงการท าวิทยานิพนธ์  การทบทวน
วรรณกรรมที่ดีคือการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ให้มีความหนักแน่นก่อนการท าวิทยานิพนธ์ใน
ส่วนถัดไป ท าให้การต่อยอดทฤษฎีมีความง่ายขึ้น ท าให้ผู้ศึกษาสามารถน าทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษามาใช้กับงานในครั้งนี้ได้อย่างเหมาะสม และสามารถท าการศึกษาในขอบเขต
การศึกษาที่ยังไม่ เคยมีผู้ศึกษามาก่อนในอดีต (Webster & Watson, 2002) หัวข้อในบทที่  2 
ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดงานอีเวนต์กีฬา 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการ
เข้าร่วมงานวิ่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา หรือผู้เข้าร่วมงานวิ่ง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดงานอีเวนต์กีฬา 

ในปัจจุบัน กีฬามีบทบาทส าคัญในภาคการท่องเที่ยว (tourism sector) เป็นอย่างมาก เช่น 
เป็นสิ่งดึงดูดส าคัญในการกระตุ้นจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ใดๆ ที่ท าการจัดงานอีเวนต์กีฬาเพ่ือเพ่ิม
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองต่างๆ ทั่วโลก เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก (Bramwell, 1998; Gratton 
et al., 2000 ; Kurtzman, 2005 ; Redmond, 1991; Ritchie & Adair, 2002) การศึกษาเรื่อง 
Atlanta and the Olympics: A One-Year Retrospective ของ French and Disher (1997 ) 
พบว่า การจัดอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่อย่างการจัดการแข่งขันโอลิมปิก จะท าให้ เมืองที่เป็นเจ้าภาพใน
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การจัดการแข่งขันได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ เมืองได้มีสนามกีฬาประเภทต่างๆ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เมืองได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจากโครงการก่อสร้างต่างๆ ก่อนการ
แข่งขัน และจากการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนช่วงที่มีการจัดการแข่งขัน ธุรกิจมีโอกาสทางการตลาด
เพ่ิมข้ึน การเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน การกระตุ้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาเมือง
ให้มีความเจริญด้านต่างๆ ในการศึกษาทางวิชาการ มีการศึกษาจ านวนมากที่มุ่งเน้นศึกษาด้าน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (economic impacts) ที่เกิดจากการจัดงานอีเวนต์กีฬา (Lee & Taylor, 
2005) ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของ Bitta, Loudon, Booth, and Weeks (1977), Burgan and 
Mules (1 9 9 2 ) , Gelan (2003), John, Seokho, and Thomas (2001), Kang and Perdue 
(1994), Lee and Kim (1998), Long and Perdue (1990), Murphy and Carmichael (1991), 
Pyo, Cook, and Howell (1988) และการศึกษาของ Tyrrell and Johnston (2001)  

การศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Critical reflections on the economic impact assessment of a 
mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup.ของ Lee and Taylor (2005) ได้ท าการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์กีฬาซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก รองจากงานโอลิมปิกที่ถือว่าเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลก นั่นคือ the FIFA World 
Cup ซึ่งจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) ในปี 2002 อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 2,242 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อคน ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในยามปกติถึง 1.8 เท่า 
(ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในยามปกติอยู่ที่ประมาณ 1,229 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อ
คน) ส่วนการศึกษาของ Cronjé, Van Wyk, and Botha (2010) เรื่อง The 2010 FIFA World 
Cup–Service delivery,‘afrophobia’and brand imperialism: Through the eyes of Frantz 
Fanon พบว่า รัฐบาลของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa) ใช้งบประมาณลงทุนกว่า 13,362 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นมูลค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ปี 
2010 ถึง 9 เท่า) ส าหรับสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการขนส่ง (รางรถไฟ ถนน รวมถึง
ระบบขนส่งมวลชน) ให้ได้มาตรฐานระดับโลก เพ่ือเตรียมพร้อมในการจัดงาน FIFA World Cup ปี 
2010 ซ่ึงสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การจัดงานอีเวนต์
กีฬาขนาดใหญ่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ไม่เพียงส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของการ
ใช้จ่ายในช่วงที่มีการจัดงานเท่านั้น แต่ภาครัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงทุน
มหาศาลเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่ประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น น ามาซึ่งการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและความเจริญด้านต่างๆ ให้แก่เมืองที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน หลังจาก
จบการแข่งขัน เมืองที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานยังได้รับสนามกีฬาและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
(French & Disher, 1997) ท าให้ ประชากรในประเทศและนั กท่ องเที่ ยวสามารถใช้ ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่รัฐบาลท าการพัฒนาไว้แล้ว ในช่วงที่จัดการแข่งขันและภายหลังจากการแข่งขัน
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จบลง แม้ว่าการจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่ (mega events) จะก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อ
จุดหมายปลายทาง แต่การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดกลางและการจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กก็ท าให้
เกิดผลกระทบแก่เมืองที่ท าการจัดเช่นกัน 

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดกลางเรื่อง 
Economic impact analysis versus cost benefit analysis: The case of a medium-sized 
sport event. ของ Taks, Kesenne, Chalip, Green, and Martyn (2011) พบว่า การจัดงาน 
Pan-American Junior Athletic Championships ซึ่งเป็นงานอีเวนต์กีฬาขนาดกลางที่จัดขึ้นที่
แคนาดา ผู้เข้าร่วมงานที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นมีการใช้จ่ายประมาณ 971,759 ดอลลาร์แคนาดา ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของการใช้จ่ายทั้ งหมดโดยผู้ เข้าร่วมงาน  ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเรื่อง 
Achieving economic benefits at local events: A case study of a local sports event ของ 
Walo, Bull, and Breen (1996) พบว่า NCUSA Games อีเวนต์กีฬาขนาดกลางที่จัดขึ้นในประเทศ
ออสเตรเลีย ในปี 1995 ผู้เข้าร่วมงานจะมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า
เกือบครึ่งหนึ่งของการใช้จ่ายทั้งหมด และยังมีค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ เกิดขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่าย
ด้านที่พัก ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงเริงใจ ค่าใช้จ่ายด้านของฝากและการชอปปิง และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง จึงเห็นได้ว่า การจัดงานอีเวนต์กีฬาที่ไม่ใช่อีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจแก่จุดหมายปลายทางที่ท าการจัดได้เช่นกัน เช่น การเพ่ิมขึ้นของการใช้จ่ายตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดอีเวนต์กีฬาโดยผู้เข้าร่วมงานที่เป็นคนในท้องถิ่น และไม่ใช่คนในท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานที่
ไม่ใช่คนท้องถิ่นท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจุดหมายปลายทางที่เป็นเจ้าภาพในการจัด
ค่อนข้างมาก จากสัดส่วนการใช้จ่ายที่มากกว่าผู้เข้าร่วมงานที่เป็นคนในท้องถิ่นตามการศึกษาของ 
Taks et al. (2011) เเละการจัดงานอีเวนต์กีฬาท าให้เกิดผลดีต่อภาคธุรกิจต่างๆ ตามการศึกษาของ 
Walo et al. (1996) ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับความบันเทิงเริงใจ ธุรกิจจ าหน่ายของฝากและของที่ระลึก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
เดินทาง ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจประเภทต่างๆ นั้น ไม่ได้เป็นผลดีโดยตรงแก่ธุรกิจ
เพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่ออัตราการจ้างงานที่มากขึ้น ภาครัฐฯสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจ
ต่างๆ ได้มากขึ้น สามารถน าเงินภาษีส่วนนี้ไปพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ ต่อไป รวมถึงเป็นการโปรโมท
ชื่อเสียงของเมืองให้ได้รับความนิยมที่มากขึ้นจากนักท่องเที่ยว แม้ว่าการจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่
และการจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดกลางจะท าให้เมืองที่ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันได้รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากมาย แต่การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กก็ท าให้เมืองที่เป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกัน 
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การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กของ 
Wilson (2006) ในการเเข่งขันว่ายน้ าทั้ง 4 งานที่จัดแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปี 
2001-2002 พบว่า การจัดการแข่งขันว่ายน้ าทั้ง 4 งานท าให้เกิดปริมาณเงินสะพัดในธุรกิจต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจจ าหน่ายของที่ระลึก
และของฝาก ธุรกิจบันเทิง สอดคล้องกับการศึกษาของ Daniels and Norman (2003) เกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กทั้ง 7 แห่ง ที่จัดขึ้นในรัฐ South Carolina ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States of America) ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีการใช้จ่ายในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ค่าใช้จ่ายด้านตั๋วเข้าชมหรือค่าสมัครเข้าร่วม
การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการชอปปิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงเริงใจ 
เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่อง Exploring small-scale sport event tourism in Malaysia ของ 
Yusof, Omar-Fauzee, Shah, and Geok (2009) พบว่า การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กที่
ทะเลสาบ Kenyir สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) ท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการชอปปิ ง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง นอกจากนี้ 
ทะเลสาบ Kenyir ณ ประเทศแห่งนี้ ยังมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนักท่องเที่ยว
ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งจากการจัดการแข่งขันตกปลา หรือการพายเรือแคนู สอดคล้องกับ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Jayswal (2 0 0 8 )  เ รื่ อ ง  Events Tourism: Potential to build a brand 
destination ที่พบว่า การจัดงานอีเวนต์ขนาดเล็กตลอดทั้งปีส่งผลต่อจ านวนผู้มาเยือนที่เพ่ิมมากขึ้น 
ณ จุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงาน จะเห็นได้ว่า การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่ การจัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดกลาง รวมถึงการจัดงานอีเวนต์กีฬา
ขนาดเล็กท าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่างๆ ต่อพ้ืนที่ที่ท าการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ การจัด
งานอีเวนต์กีฬายังท าให้ความต้องการในการท่องเที่ยว (tourism demand) เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ในระยะยาว (Solberg & Preuss, 2007) เมืองต่างๆ ทั่วโลกจึงนิยมใช้อีเวนต์กีฬาเป็นเครื่องมือในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว (Gibson, 1998) 

อีเวนต์กีฬาเป็นส่วนส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน 
(Gratton, Dobson, & Shibli, 2001) เมืองทั้ ง 3 เมืองของสหราชอาณาจักร ได้แก่  เชฟฟีลด์ 
(Sheffield) กลาสโกว์ (Glasgow) และเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของเมืองจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาภายในพ้ืนที่อยู่ เสมอ (Gratton et al., 2000) 
เช่นเดียวกับการลงทุนด้าน sport facilities และอีเวนต์กีฬาในประเทศญี่ปุ่น มักเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ งบประมาณในการลงทุน รวมถึงการเมือง (Whitson & Horne, 2006) สิ่งปลูก
สร้างใหม่ เช่น สนามกีฬา และ sports facilities ต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดงานอีเวนต์
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ใหม่ๆ และเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism) ในพ้ืนที่ (Dansero & 
Puttilli, 2010) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism) ได้รับความนิยมอย่างมากในการน ามาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเมืองต่างๆ (Swart & Bob, 2007) เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) 
ได้ใช้การแข่งขันรักบี้รายการ Super 12 Rugby เป็นตัวช่วยในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค 
รวมถึงการลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของฤดูกาลทางการท่องเที่ยวให้เกิดน้อยลง (Higham & 
Hinch, 2002) สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ (Republic of Korea) ได้ใช้การแข่งขัน 2004 PGA 
Tour Shinhan Korea Golf Championship ที่เกาะเจจู (Jeju Island) เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเกาะ ถือเป็นหนึ่งในความส าเร็จของการตอบสนองความต้องการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (niche market) ได้เป็นอย่างดี เกาะได้รับส่วนแบ่งตลาดด้านการท่องเที่ยวที่มากขึ้นเมื่อเทียบ
กับหลายปีก่อนหน้านี้ รวมถึงเกาะเจจูได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย
ระยะเวลาอันรวดเร็ว (Lim & Patterson, 2008) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดการแข่งขัน The 2007 
Honolulu Marathon ที่ถือว่าเป็นงานวิ่งมาราธอนที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และใหญ่เป็น
อันดับ 6 ของโลก ด้วยจ านวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 27,000 คน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง
โฮโนลูลู ซึ่งงานดังกล่าวสามารถสร้างรายได้กว่า 3,700,000 ดอลลาร์สหรัฐฯให้แก่รัฐฮาวายจากการ
จัดเก็บภาษี โดยช่วงที่มีการจัดงานโฮโนลูลูมาราธอน โรงแรมในเมืองโฮโนลูลูมียอดผู้เข้าพักเต็มทุก
แห่ง ในขณะที่โรงแรมในเกาะอ่ืนๆ ของรัฐฮาวายมียอดเข้าพักประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น 
(Agrusa, Lema, Kim, & Botto, 2009) แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาจะมีค่อนข้างมาก แต่การศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่า การจัดงาน
อีเวนต์กีฬาก็สร้างประโยชน์ต่อสังคมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความส าคัญกับการกีฬามากขึ้นจาก
ภาคประชาชน รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในสังคม  (Ritchie et al., 2009) 
นอกจากนี้ อีเวนต์กีฬายังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ลดการแบ่งแยกในสังคม และลดปัญหา
อาชญากรรม (Horne & Manzenreiter, 2006) 

การศึกษาเรื่อง The Perceived Social Impacts of the 2006 Football World Cup on 
Munich Residents. ของ Ohmann, Jones, and Wilkes (2006) พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เมือง Munich เห็นประโยชน์ของการจัดงานอีเวนต์กีฬาในครั้งนี้  พวกเขาเห็นว่า การจัดงาน 
Football World Cup ในครั้งนี้ท าให้สาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างคนในพ้ืนที่ และประชาชนมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น ส่วนการศึกษา
ข อ ง  Schulenkorf and Edwards (2 0 1 2 )  เ รื่ อ ง  Maximizing positive social impacts: 
Strategies for sustaining and leveraging the benefits of intercommunity sport events 
in divided societies ในประเทศศรีลังกา พบว่า อีเวนต์กีฬาช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในภาค
ส่วนต่างๆ อีเวนต์กีฬาท าให้ประชาชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เกิดการหล่อหลอมกันให้มี
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ความรักชาติ มีความสามัคคี ท านองเดียวกันกับการศึกษาเรื่อง Building social capital from 
sport event participation: An exploration of the social impacts of participatory sport 
events on the community ของ Zhou and Kaplanidou (2017) พบว่า การจัดงานวิ่งต่างๆ ท า
ให้เกิดผลกระทบทางบวกหลายอย่างแก่ทุนทางสังคม (social capital) ได้แก่ ท าให้เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูล อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคม ส่งผลดีแก่ผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคม การพบเห็น
พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีการค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากข้ึน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการขัด
เกลาทางสังคม ในยุคปัจจุบันที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(sustainable development) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจัดงานอีเวนต์กีฬาจึงได้รับความ
สนใจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ (Collins et al., 2009) ผู้จัดงานงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ จึงไม่สามารถค านึงถึง
เพียงผลกระทบทางบวกและทางลบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นกับจุดหมายปลายทางที่ท าการ
จัดเท่านั้น แต่ยังต้องประเมินถึงผลกระทบทางบวกและทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับจุดหมาย
ปลายทางท่ีท าการจัดอีกด้วย (Ritchie et al., 2009) 

การศึ กษาเรื่ อง Assessing the Environmental Consequences of Major Sporting 
Events: The 2003/04 FA Cup Final ของ Collins et al. (2007) พบว่า ในช่วงระยะเวลาของการ
จัดงานอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่อย่างการแข่งขันฟุตบอลที่มีชื่อเสียง FA Cup รอบสุดท้าย ผู้เข้าร่วมงาน
ได้สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากมายแก่จุดหมายปลายทางที่ท าการจัด การเดินทางท่องเที่ยว
และบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมงานที่มีจ านวนมหาศาลก่อให้เกิดของเสียและขยะที่
ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมากต่อพ้ืนที่ที่ท าการจัดงาน ซึ่งการศึกษาของ Ioakimidis (2007) 
เรื่อง Green sport: a game everyone wins เห็นว่า ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์กีฬาควรให้ความส าคัญ เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นหลักปฏิบัติส าคัญอย่างหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาควรเป็นผู้น าที่ดี
ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาในการสร้างจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาที่ค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างคุ้มค่า และ
สร้างภาพลักษณ์ ที่ ดี ให้ แก่องค์กร ดั งนั้ น  การศึกษาเรื่อง 19 sport events and strategic 
leveraging: pushing towards the triple bottom line ของ O’Brien and Chalip (2007) จึงมี
การเสนอข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาส าหรับการสนับสนุนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของผู้เข้าร่วมงาน อาทิเช่น การวางถังขยะส าหรับใส่ขยะรีไซเคิลให้ผู้เข้าร่วมงานได้คัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ ก่อนทิ้งลงภาชนะรองรับขยะ การให้ข้อมูลช่องทางการโดยสารสาธารณะที่ผู้เข้าร่วม
งานสามารถเลือกใช้ในการเดินทางมายังสถานที่จัดงาน  และการศึกษาเรื่อง More Than Just a 
Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl XL ข อ ง  Babiak and Wolfe 
(2006) แนะน าว่า การจัดงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วนที่ท าให้เกิดงานอีเวนต์
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กีฬาขึ้น ซึ่งทุกภาคส่วนต้องค านึงถึงผลกระทบทางบวกและทางลบทั้ง 3 ด้าน (เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) เพ่ือให้อีเวนต์กีฬาที่ท าการจัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 จะเห็นได้ว่าการจัดงานอีเวนต์กีฬาในระดับต่างๆ ได้สร้างผลกระทบทางบวกและทางลบ (ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) แก่จุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงานอีเวนต์กีฬานั้นๆ ขึ้น ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานอีเวนต์กีฬาควรมีมาตรการที่ท าให้ อีเวนต์กีฬาที่ท าการจัด สร้าง
ผลประโยชน์ด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้นมากที่สุด พร้อมทั้งลดผลกระทบทางลบด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้
เหลือน้อยที่สุด เพ่ือให้อีเวนต์กีฬาที่ท าการจัดก่อให้เกิดประโยชน์สุทธิแก่ทุกภาคส่วนได้มากท่ีสุด และ
เกิดการตอบรับที่ดีจากสังคมในการจัดงานอีเวนต์กีฬา ณ จุดหมายปลายทางต่างๆ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจ (motivation) ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบัน ท าให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ จ านวนมากมายที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ในวงการวิชาการ
และการค้นคว้าวิจัยทั่วโลก มีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจากนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา การผลิต
งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจจึงมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ มาโดยตลอด 
เนื่องจากผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่าง
ก ว้ า งข ว า ง  (Anderman & Maehr, 1994; Gegenfurtner, 2011; Husman, Pitt Derryberry, 
Michael Crowson, & Lomax, 2004; Kusurkar, Croiset, Mann, Custers, & ten Cate, 2012; 
Kusurkar, Ten Cate, van Asperen, & Croiset, 2011; Miner, 2003; Ryan & Deci, 2000; 
Smith, Jayasuriya, Caputi, & Hammer, 2008) ความหมายของแรงจูงใจนั้นมีมากมาย ขึ้นอยู่กับ
การนิยามของผู้ท าการศึกษาแต่ละคน ที่ท าการศึกษาในขอบเขตการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป (Kanfer, 1990; Miltiadou & Savenye, 2003) 

การศึกษาเรื่อง Regulating motivation in mathematics ของ Hannula (2004) ได้ให้
ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจคือความสามารถในการก าหนดพฤติกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมความรู้สึก โดยความสามารถนี้อาจแสดงออกมาทางความคิ ด 
อารมณ์ หรือพฤติกรรม เช่นเดียวกับ Nuttin, Lorion, and Dumas (1984) ให้ค านิยามของแรงจูงใจ
ในหนั งสื อที่ มี ชื่ อ ว่ า  Motivation, planning, and action: a relational theory of behavior 
dynamics โดยเขาให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจคือสิ่งที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของ
ม นุ ษ ย์  (direction for human behaviour) ส่ ว น ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Intrinsic and Extrinsic 
Motivations: Classic Definitions and New Directions ข อ ง  Ryan and Deci (2 0 0 0 )  ได้
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กล่าวถึงแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจคือสิ่งที่ท าให้มนุษย์กระท าการบางอย่าง บุคคลที่ มีความรู้สึกว่าไม่มี
แรงกระตุ้น (impetus) หรือแรงบันดาลใจ (inspiration) ในการกระท าการใดๆ บุคคลนั้นคือผู้ที่ไม่มี
แรงจูงใจ ในขณะที่บุคคลที่ได้รับการกระตุ้น (be energized or activated) คือบุคคลที่มีแรงจูงใจ 
ด้าน Armstrong and Taylor (2014) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจไว้ในหนังสือ Armstrong's handbook 
of human resource management practice ไว้ว่า แรงจูงใจคือแรง (force) ที่ เป็นตัวกระตุ้น 
(energize) ควบคุม (direct) และคงไว้ (sustain) ซึ่งพฤติกรรม (behavior) ให้ด าเนินต่อไป รวมถึง
การศึกษาที่มีชื่อเรื่องว่า Work Psychology ของ Arnold, Robertson, and Cooper (1995) ได้
สรุปส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนประกอบของแรงจูงใจว่า ประกอบไปด้วย อย่างแรก แนวทางหรือทิศทาง 
(direction) ที่หมายถึงบุคคลก าลังพยายามท าอะไร (what) อย่างถัดมา ความพยายาม (effort) นั่น
คือบุคคลก าลั งใช้ความพยายามมากแค่ ไหน  (how hard) และอย่างสุดท้ าย การด ารงอยู่ 
(persistence) ซึ่งบุคคลก าลังพยายามด้วยระยะเวลานานเท่าใด (how long) ในย่อหน้าต่อไปจะเป็น
การอธิบายว่าแรงจูงใจถูกใช้ศึกษาในแขนงวิชาใดบ้าง 

แรงจูงใจเป็นหนึ่งในหัวข้อการวิจัยที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากในสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาจิตวิทยา (psychology) สาขาวิชาสังคมวิทยา 
(sociology) สาขาวิชาปรัชญา (philosophy) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (medical science) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (political science) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (education science) สาขาวิชา
นิ เทศศาสตร์  (mass communications) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  (economics) สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (business administration) สาขาวิชาสัตววิทยา (zoology) สาขาวิชาพลศึกษา 
(physical education) สาขาวิชาประมง (fisheries) สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (linguistics) สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (agricultural science) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human resource 
development) สาขาวิชากฎหมายหรือนิติศาสตร์ (law) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (medicine) 
สาขาวิชาการทหาร (military art and science) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (veterinary science) 
สาขาวิชาคริสต์ศาสนาวิทยา (christology) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน (community forestry or 
social forestry) สาขาวิชาพืชศาสตร์ (agronomy) การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าหรือผู้บริโภค 
(consumer behavior) รวมถึงสาขาวิชาการท่องเที่ยว (tourism) (Artino Jr, 2007; Bergin & 
LaFave, 1998; Conway & Rubin, 1991; Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1992; Deci, 
Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991; Ely, 1970; Faham, Rezvanfar, & Shamekhi, 2008; 
Frey & Jegen, 2001; Huber, Smith, Delago, Isaksson, & Kravitz, 1997; Hung & Petrick, 
2011; Magness, 2005; McAndrews, Mullen, & Chadwick, 2005; Mikkonen & 
Ruohoniemi, 2011; Miller, 1985; Moon, 2000; Naquin & Holton, 2003; Ntoumanis, 
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2001; Spolsky, 2000; Steven et al., 2015; Veley, 1996; Williams, Saizow, Ross, & Deci, 
1997; Wittman, 1983) 

นักวิชาการที่ท าการค้นคว้าวิจัยในขอบเขตการศึกษาด้านการท่องเที่ยวได้น าแรงจูงใจ 
(motivation) มาเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ งในการศึกษาด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจมีมาอย่างกว้างขวางเป็นเวลานานหลายทศวรรษ แรงจูงใจ
ถูกน ามาใช้ในการศึกษาเชิงทฤษฎี  (theoretical studies) และการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ในทางปฏิบัติ (practical studies) โดยแรงจูงใจถูกจ าแนกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยผลักดัน (push 
factors) แ ล ะ ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด  (pull factors) (Crompton, 1979; Dann, 1977; Pearce & 
Caltabiano, 1983; Pearce & Lee, 2005; Snepenger, King, Marshall, & Uysal, 2006; 
Songshan, 2010) งานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ได้ใช้ปัจจัยผลักดัน 
(push factors) และปัจจัยดึงดูด (pull factors) เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดย
ปัจจัยผลักดัน (push factors) และปัจจัยดึงดูด (pull factors) ถูกน ามาศึกษาในการท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 
(natural based tourism) การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International tourism) การท่องเที่ยว
ในเขตเมือง (urban tourism) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural tourism) การท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ (historical tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (adventure tourism) (Amelung, 
Nicholls, & Viner, 2007 ; Awaritefe, 2004 ; Hanqin & Lam, 1999 ; Jang & Wu, 2006 ; 
Josiam, Kinley, & Kim, 2005; Kim Lian Chan & Baum, 2007; Kozak, 2002; Luo & Deng, 
2008; Pesonen, 2012; Yoon & Uysal, 2005) นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวจ านวนมากประยุกต์ใช้
ทฤษฎี Human Motivation เพ่ือการค้นคว้าวิจัยหรือการสรรสร้างงานวิชาการต่างๆ ซึ่งทฤษฎี 
Human Motivation เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ (Huang & Hsu, 2009) 

การศึกษาที่มีชื่อว่า A Theory of Human Motivation ของ Maslow (1943) ได้ท าการ
สรุปไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน (basic needs) อยู่ 5 อย่างด้วยกัน ได้แก่ ความต้องการทาง
กายภาพ (physiological needs) ความต้องการด้านความปลอดภัย (safety and security needs) 
ความต้องการด้านความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (love and belongingness needs) 
ความต้องการในการเคารพนับถือหรือยกย่องชื่นชม (esteem needs) และความต้องการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของตนเอง (self-actualization needs) แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 
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 1)  ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ที่ถูกแสดงอยู่ ณ ฐานล่างสุดของรูปร่างพีระมิด คือความต้องการแรกเริ่มซึ่งถือเป็นความ
ต้องการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ ร่างกายของคนเราต้องการรับประทาน
อาหารเพื่อประทังความโหยหิว ดื่มน้ าเพ่ือดับความกระหาย ต้องการอาศัยอยู่ในที่พักส าหรับหลบจาก
อันตรายต่างๆ ก่อนที่จะคิดในเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้นมนุษย์จะแสวงหาสิ่งที่สามารถมาตอบสนองความ
ต้องการทางกายภาพอยู่เสมอ ตราบใดก็ตามที่เขายังมีความต้องการในขั้นนี้อยู่  ตัวอย่างของความ
ต้องการทางกายภาพ ได้แก่ อาหาร น้ าดื่ม ก๊าซออกซิเจน ที่อยู่อาศัย อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
ด ารงชีวิต การนอนหลับพักผ่อน การผ่อนคลายอารมณ์ เพศสัมพันธ์ ความอบอุ่น เครื่องนุ่งห่ม อากาศ
ที่บริสุทธิ์ การขับถ่าย ยารักษาโรค กิจกรรมและการออกก าลังกาย (Martin & Loomis, 2013) 
  2)  ความต้องการด้านความปลอดภัย (safety and security needs) หลังจาก
ความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) ได้รับการตอบสนองเรียบร้อยแล้ว มนุษย์ก็
แสวงหาสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยเป็นล าดับถัดมา (แต่ความต้องการทาง
กายภาพเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นก่อน) ความปลอดภัย (Safety) คือความรู้สึกของมนุษย์ที่รู้สึกว่า
จะไม่มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นกับเขา ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ ในขณะที่ ความม่ันใจ (security) 
คือความรู้สึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความกลัวและความวิตกกังวลน้อย ตัวอย่างของความต้องการ
ด้านความปลอดภัย (safety and security needs) ได้แก่ งานที่มีความมั่นคง ประกันสุขภาพ พ้ืนที่
อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ความกินดีอยู่ดี กฎหมาย เงินทุนส ารอง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย แผนส ารอง
ฉุกเฉิน การจ้างงานอย่างต่อเนื่อง การมีสุขภาพท่ีดี (Martin & Loomis, 2013) 

 3)  ความต้องการด้านความรักและการเป็นที่ ยอมรับของกลุ่ ม (love and 
belongingness needs) หลังจากความต้องการทางกายภาพ (physiological needs) และความ
ต้องการด้านความปลอดภัย (safety and security needs) ได้รับการตอบสนองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
บุคคลจะมีความต้องการในขั้นถัดไปที่สูงขึ้นตามรูปร่างพีระมิด ความต้องการขั้นที่ 3 ของรูปร่าง
พีระมิดคือความต้องการด้านความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม (love and belongingness 
needs) ความต้องการขั้นนี้จะได้รับการตอบสนองผ่านสัมพันธภาพที่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วม
สถาบันการศึกษา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมห้องเรียนเดียวกัน ความสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์ และ
ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ที่เราได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ ท าความรู้จักซ่ึงกันและกัน สัมพันธภาพที่น่า
พึงพอใจเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทาง
กายภาพและความต้องการด้านความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เขาจะสามารถเข้าสังคมเพ่ือหา
สัมพันธภาพที่น่าพึงพอใจเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านความรักและการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
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ตัวอย่างของความต้องการด้านนี้ ได้แก่ มิตรภาพ คู่รัก คู่สามีภรรยา ครอบครัว ความสนิทสนม ชมรม 
กลุ่มทางศาสนา เพ่ือนร่วมงาน ทีมกีฬา (Martin & Loomis, 2013) 
  4)  ความต้องการในการเคารพนับถือหรือยกย่องชื่นชม (esteem needs) ประกอบ
ไปด้วยความเชื่อมั่น (confidence) การบรรลุเป้าหมาย (achievement) การเคารพผู้อ่ืน (respect 
of others) และความต้องการในการเป็นตัวของตัวเอง (need to be a unique individual) คน
ส่วนใหญ่ต้องการได้รับการถูกประเมินค่าจากผู้ อ่ืนให้อยู่ในระดับที่สูง เกี่ยวกับศักยภาพ และ
ความส าเร็จที่ผู้อ่ืนประเมินเขาอยู่ โดยทั่วไป การเคารพในตนเอง (self-esteem) จะถูกแบ่งเป็น 2 
อย่าง นั่นคือ อย่างแรก ความต้องการความกล้าหาญ ความพร้อม ความม่ันใจ และความส าเร็จ อย่าง
ถัดมา ความต้องการเกี่ยวกับชื่อเสียง เกียรติยศ การยอมรับ การยกย่อง และการได้รับความส าคัญ 
เมื่อความต้องการ 2 อย่างนี้ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะรู้สึกตัวเองมีค่า มีศักยภาพ รู้สึกพึงพอใจใน
ตัวเอง แต่หากความต้องการ 2 อย่างนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง บุคคลจะมีความรู้สึกด้อยค่า รู้สึกแย่ 
และไม่มีประโยชน์ ตัวอย่างของความต้องการในการเคารพนับถือหรือยกย่องชื่นชม (esteem 
needs) ได้แก่ อ านาจ การเห็นชอบ ความสนใจ ความภาคภูมิใจ คุณวุฒิ ยศ ต าแหน่ง ศักดิ์ศรี 
สถานภาพทางสังคม การเคารพในตนเอง หน้าที่ อิสรภาพ การบังคับบัญชา อิทธิพล (Burleson & 
Thoron, 2014) 
  5)  ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง (self-actualization needs) คือ
ความปรารถนาในการบรรลุในสิ่งใดๆ ก็ตามที่ความสามารถของเขาเพียงพอที่จะท าได้  ความต้องการ
ขั้นนี้เกิดจากความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น . Abraham Maslow กล่าวว่า มี
คนจ านวนไม่มากที่สามารถบรรลุความต้องการในขั้นนี้ แต่ละบุคคลจะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของตนเองได้ด้วยตัวของเขาเอง มีปัญหาเป็นศูนย์กลาง ค่อยๆ เข้าใจในความเป็นจริง  และเป็นอิสระ
จากสิ่งทั้ งปวง ผู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านนี้ ได้จะกลาย เป็นผู้ที่พร้อมจะค้นหา
ประสบการณ์ต่างๆ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากขึ้น เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคน
กระตือรือร้น มองโลกในแง่บวก รวมถึงจะท าตนเองให้มีค่ามากขึ้น ตัวอย่างของความต้องการบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของตนเอง (self-actualization needs) ได้แก่ การยอมรับความจริง ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ความเป็นธรรมชาติ ความสามารถในการสร้างสรรค์ ศีลธรรม จริยธรรม 
การไม่มีอคติ ความหมายของชีวิต ความแน่แท้ การมีความหมาย (Burleson & Thoron, 2014) 
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ความต้องการพ้ืนฐาน 5 อย่างนี้มักแสดงในรูปร่างพีระมิด (pyramid) มีความต้องการทาง
กายภาพ (physiological needs) แสดงไว้ในฐานล่างสุด และความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
ตนเอง (self-actualization needs) อยู่บนส่วนยอดสูงสุดของพีระมิด (Gawel, 1997; Simons, 
Irwin, & Drinnien, 1987) ดังเเสดงได้ในภาพที่  2.1 ตั้งแต่  Abraham Maslow ได้ เสนอทฤษฎี 
Human Motivation เมื่อปีคริสต์ศักราช 1943 ทฤษฎีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยม
อย่างมากส าหรับการใช้ศึกษาค้นคว้าในแขนงวิชาต่างๆ นอกจากนี้ ทฤษฎียังได้รับการอ้างอิงอย่าง
บ่อยครั้งจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องต่างๆ (Huitt, 2001) 

ทฤษฎี Human Motivation ของ Abraham Maslow ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยา มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ (event motivations) 
(Hawkes, Kennell, Booth, & Abson, 2016) ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์แต่ละคนมีแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมงานอีเวนต์ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์มากขึ้น  
(Dikmen, 2014) ในปีคริสต์ศักราช 1991 ศาสตราจารย์ Donald Getz จึงเสนอในหนังสือเรื่อง 
Festivals, special events, and tourism ว่า บุคคลเข้าร่วมงานอีเวนต์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ด้านสังคมและจิตวิทยา (social-psychological needs) (Dineen, 2015) โดยศาสตราจารย์ 
Donald Getz ได้น าความต้องการพ้ืนฐาน (basic needs) 5 อย่างของ Abraham Maslow มา
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ความต้องการด้านร่างกาย (physical needs) ความต้องการ
ด้านสังคม (interpersonal or social needs) และความต้องการส่วนบุคคล (personal needs) ซึ่ง
ความต้องการ 3 อย่างนี้ถือเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ของผู้เข้าร่วมงาน  (Filo, Funk, & 
O'Brien, 2010; Xu & Zhang, 2016; Yang, Reeh, & Kreisel, 2011) นอกจากนี้  ศาสตราจารย์ 
Donald Getz ยังได้ท าการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ 3 อย่างข้างต้น กับแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว (travel motivations) และคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์  (benefits from 
participating events) สามารถแสดงได้ในตารางที่ 2.1 นอกเหนือจากนี้ ศาสตราจารย์ Donald 
Getz ยังสรุปไว้ว่า แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทัศนคติของผู้เข้าร่วมงานอี
เวนต์ในการเข้าร่วมงานอีเวนต์เพียงเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์ต่ออารมณ์และพฤติกรรมของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ ซึ่งผู้จัดงานอีเวนต์ (event organizers) ควรให้ความส าคัญกับสิ่งต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ทุกๆ คน (Getz, 1991) 
แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาได้รับการศึกษาในขอบเขตการศึกษาที่แตกต่างกัน (Filo, 
Funk, & O'Brien, 2011) 
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ภาพที่ 2.1  รูปร่างพีระมิดแสดงความต้องการพ้ืนฐาน 5 อย่างตามทฤษฎีของ Abraham Maslow 

 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา:  Huitt (2007) 
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ตารางท่ี 2.1  ความต้องการพ้ืนฐาน แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และคุณค่าจากการร่วมงานอีเวนต์ 

ความต้องการพ้ืนฐาน แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 
คุณค่าที่ได้รับจากการ 
เข้าร่วมงานอีเวนต์ 

ความต้องการด้านร่างกาย 
(ความต้องการทางกายภาพ) 
 

• การออกก าลังกาย 

• พักผ่อนหรือเดินทาง 

• ความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม อาหารและ
เครื่องดื่ม 

• ความพอใจเรื่องเพศ 
 

• กิจกรรมทางกายจากงานอี
เวนต์กีฬา 

• ความผ่อนคลายจากอีเวนต์
บันเทิง 

• กิจกรรมกลางแจ้งที่
ปลอดภัย 

• อาหารและเครื่องดื่ม 

• กิจกรรมทางเพศและการ
สังสรรค์ เข้าสังคม 

 
ความต้องการด้านสังคม 
(ความต้องการด้านความรักและการ
เป็ น ท่ียอมรับของกลุ่ ม  และความ
ต้องการในการเคารพนับถือหรือยกย่อง
ชื่นชม) 
 

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
เพื่อน 

• เข้าหาสังคม 

• ย้อนหาวัฒนธรรม เชื้อชาติ 
และศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับ
ตนเอง 

• สนใจชุมชนและเอกลักษณ์
ประจ าชาติ 

• โอกาสในการบรรลุเป้าหมาย 
การได้รับการยอมรับ และ
สร้างสถานภาพ 
 

• ความแปลกใหม่ เข้าถึงได้
ง่าย กิจกรรมสนุกกับ
ครอบครัวและเพื่อน 

• โอกาสพบปะผู้คน ได้พบ
เห็น และถูกพบเห็น 

• เรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

• เฉลิมฉลองร่วมกับชุมชน 
หรือกิจกรรมของชาติ 

• โอกาสร่วมแข่งขัน และชนะ
การแข่งขัน 

• โอกาสในการร่วมงานอีเวนต์
ท่ีมีชื่อเสียง 
 

ความต้องการส่วนบุคคล 
(ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของตนเอง) 

• ความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ 

• ประสบการณ์ท่ีน่าจดจ า 

• จินตนาการ 

• เติมเต็มความใฝ่ฝัน 

• ความรู้จากงานนิทรรศการ 
อีเวนต์ ประชุม สัมมนา 

• ดื่มด่ ากับศิลปะ การแสดง 
งานฝีมือ 

• โอกาสในการเข้าร่วมและ
เรียนรู้จากกีฬา งาน
หัตถกรรม การเต้นร า  

แหล่งที่มา:  Isaykina (2001)              
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 ทฤษฎีต่างๆ มากมายมุ่งเน้นศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้เข้ าร่วมงานอี
เวนต์กีฬา (Funk, Filo, Beaton, & Pritchard, 2009) ซึ่งการท่องเที่ยวอีเวนต์กีฬา (sport event 
tourism) เริ่มได้รับความสนใจในช่วงปีคริสต์ศักราช 1990 - 1999 และขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2000 (Getz, 2008) เช่นเดียวกันกับหัวข้อการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยวอีเวนต์ (event tourism) ก็ได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างช่วงปีคริสต์ศักราช 
1980 - 1989 จากนักวิชาการในการท าการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ (Getz & Page, 2016) ขณะที่
จ านวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ก็มีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน 
การศึกษาด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ส่วนใหญ่จะน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวคิดทฤษฎีหลักๆ ได้แก่ การหลีก
หน-ีแสวงหา (the escape-seeking dichotomy) และโมเดลปัจจัยผลักดัน-ปัจจัยดึงดูด (push-pull 
model) (Li & Petrick, 2005)               
 การศึกษาเกี่ยวกับงานอีเวนต์ (event studies) จ านวนหลายผลงานพบว่า ปัจจัยผลักดัน 
(push factors) และปัจจัยดึงดูด (pull factors) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์
ต่างๆ (Wong, 2011) โดยปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดจ านวนมากมายหลายปัจจัยได้รับการศึกษา
ค้นคว้าหรือน าไปวิเคราะห์ในงานวิจัยเรื่องต่างๆ (Filo, Funk, & O'Brien, 2008) ปัจจัยผลักดันมัก
ได้รับการอธิบายว่าคือความปรารถนาด้านต่างๆ เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อน ในขณะที่
ปัจจัยดึงดูดมักได้รับการอธิบายว่าคือลักษณะต่างๆ ของจุดหมายปลายทาง (Crompton, 1979) 
ต่อมา ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดก็ได้รับการอธิบายความหมายอีกนัยหนึ่งว่า ปัจจัยผลักดันเป็น
แรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการหลีกหนี ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดเป็นแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา 
(Crompton & McKay, 1997) ส่วนการศึกษาเรื่อง The “Pull” of Tourism Destinations: A 
Means-End Investigation ของ Klenosky (2002) ได้อธิบายว่า ปัจจัยผลักดันถูกมองว่าเกี่ยวข้อง
กับความต้องการด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความต้องการในการหลีกหนี (escape) ความ
ต้องการในการพักผ่อนหย่อนใจ (relaxation) ความต้องการในการผจญภัย (adventure) ความ
ต้องการในเกียรติ (prestige) ความต้องการด้านสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย (health and 
fitness) และความต้องการในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม (social interaction) ในทางตรงกัน
ข้าม ปัจจัยดึงดูดจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศต่างๆ (features) สิ่งดึงดูดใจ
ต่างๆ (attractions) ลักษณะเฉพาะของจุดหมายปลายทาง (attributes of the destination) ไม่ว่า
จะเป็นแสงอาทิตย์ (sunshine) ชายหาดทะเลต่างๆ (beaches) สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬา 
(sports facilities) รวมถึงราคาค่าโดยสารทางอากาศที่มีราคาไม่สูงเกินไป (cheap airfares) Uysal, 
Li, and Sirakaya-Turk (2008) ได้สรุปปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ท่องเทีย่วในการศึกษาเรื่อง Push–pull dynamics in travel decisions ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว 

ปัจจัยผลักดัน (push factors) ปัจจัยดึงดูด (pull factors) 

• การหลีกหนี (escape) • ภูมิอากาศ (climate) 

• การพักผ่อนหย่อนใจ (rest and 
relaxation) 

• สถานที่ทางประวัติศาสตร์ (history 
sights) 

• การเคารพในตนเอง (self-esteem) • ความสวยงามของบรรยากาศ (scenic 
beauty) 

• การได้รับเกียรติ (prestige) • แสงอาทิตย์ (sunshine) 

• การมีสุขภาพและร่างกายท่ีแข็งแรง 
(health and fitness) 

• ชายหาดทะเล (beaches) 

• การผจญภัย (adventure) • หิมะ (snow) 

• การได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม 
(social interaction) 

• งานวัฒนธรรม (cultural events) 

• การได้รับคุณค่าด้านต่างๆ (benefits) • โอกาสส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
(recreational opportunities) 

• ความสนใจเฉพาะ (interests) • คุณประโยชน์ที่คาดหวัง (benefit 
expectations) 

 • การเข้าถึง (accessibility) 
 • ความปลอดภัย (safety security) 
 • ฤดูกาล (seasonality) 
 • ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง 

(destination images) 
 • คุณภาพการบริการ (quality of 

services) 
 • คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก 

(quality of facilities) 
แหล่งที่มา:  Uysal, Li, and Sirakaya-Turk (2008) 
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ความต้องการในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด 
(push factors and pull factors) (Braunstein, Zhang, Trail, & Gibson, 2005) ปัจจัยผลักดัน
และปัจจัยดึงดูดได้รับการน าไปศึกษาในบริบทของอีเวนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกีฬา (not related 
sport events) (Chen & Mo, 2014; Lee, 2000; Lee, Lee, & Wicks, 2004; Morgan, 2006; 
Park, Reisinger, & Kang, 2008; Smith, Costello, & Muenchen, 2010; Tsai & 
Sakulsinlapakorn, 2016; Yolal, Çetinel, & Uysal, 2009; Yuan, Cai, Morrison, & Linton, 
2005) และได้รับการน าไปศึกษาในบริบทของอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา หรืออีเวนต์กีฬา (sport 
related events or sport events) (Braunstein et al., 2005; Chen & Funk, 2010a; Florek, 
Breitbarth, & Conejo, 2008; Kim & Chalip, 2004; Schofield & Thompson, 2007) ซึ่ ง
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดจะมีประโยชน์ต่อผู้จัดงานอีเวนต์  (events 
organizers) หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานอีเวนต์ ณ จุดหมายปลายทาง ในการสร้างกลยุทธ์
หรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือท าการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์จ านวนมากขึ้น ให้เดินทางมาร่วม
กิจกรรมในอีเวนต์ต่างๆ ที่ท าการจัด (Kim et al., 2003) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้จัดงานอีเวนต์รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดงานอีเวนต์ของจุดหมายปลายทางต่างๆ ยังสามารถน าผลของการศึกษาปัจจัย
ผลักดันและปัจจัยดึงดูดไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนการตลาด โดยการศึกษาปัจจัย
ผลักดันและปัจจัยดึงดูดท าให้ทราบถึงแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา สามารถน าไปใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด (segmenting markets) สรรสร้างแผนการโปรโมท (promotional programs) 
และการวางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดอีเวนต์ ณ จุดหมายปลายทางให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด นอกจากนี้ การระบุส่วนตลาดให้ชัดเจนจะท าให้สามารถใช้แผนการโปรโมทได้อย่างเหมาะสม 
ตรงตามความต้องการของส่วนตลาดต่างๆ ที่มีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย ไม่เหมือนกัน 
(Mohammad & Som, 2010) 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่ง 

แนวคิดปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (push-pull factors) สามารถน ามาใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับการเข้าร่วมงานอีเวนต์ โดยองค์ประกอบต่างๆ ของงานอีเวนต์สามารถดึงดูดผู้คนให้มาเข้า
ร่วมงานอีเวนต์ ในขณะที่แรงจูงใจภายใน (internal motivations) สามารถผลักดันผู้คนให้มาเข้า
ร่วมงานอีเวนต์เพ่ือตอบสนองความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะ (specific needs) (Crompton & 
McKay, 1997; Dann, 1981) แรงจูงใจภายใน บางครั้งเรียกว่า แรงขับทางจิตวิทยา เป็นแรงผลักดัน
ข้างในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องต่างๆ รวมถึงการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวหรือ
เข้าร่วมงานอีเวนต์ เป็นสาเหตุของการลงมือท าสิ่งต่างๆ หรือเลือกท ากิจกรรมต่างๆ แรงจูงใจภายใน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความต้องการในการท่องเที่ยว (demand for travel) หรือเข้าร่วมงานอี
เวนต์ ซึ่งความต้องการจะได้รับการตอบสนองเมื่อบุคคลตัดสินใจที่จะเดินทางหรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ 
และได้เดินทางหรือเข้าร่วมงานอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยตามที่ตนเองปรารถนา นักวิชาการส่วนหนึ่ง
กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจภายในคือปัจจัยผลักดันของบุคคล ในขณะที่บางท่านก็เห็นว่า แรงจูงใจภายในมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักดัน  (Alebaki & Iakovidou, 2011; Bashar & Abdelnaser, 2011; 
Chan & Quah, 2012; Devesa, Laguna, & Palacios, 2010; Jang & Wu, 2006; Jeong, 2014; 
Kassean & Gassita, 2013; Khuong & Ha, 2014; Lee, O'Leary, Lee, & Morrison, 2002; Lee, 
2005; Macionis, 2004; Reihanian, Hin, Kahrom, Binti Mahmood, & Bagherpour 
Porshokouh, 2015; Uysal & Jurowski, 1994; Yoon & Uysal, 2005; Yousefi & Marzuki, 
2015; Zoltan & Masiero, 2012) เพราะฉะนั้น ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งคือแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ภายในของบุคคลในการเข้าร่วมงานวิ่งได้รับความสนใจมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

Masters, Ogles, and Jolton (1993) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่งมาราธอน (Buman, Brewer, Cornelius, Van Raalte, & Petitpas, 
2008) น ามาซึ่งการพัฒนาเครื่องมือในการวัดแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่งมาราธอน ถือว่าเป็นเครื่องมือ
ส าหรับวัดแรงจูงใจในการวิ่งที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง (Ogles & Masters, 
2000) มีผู้น าเครื่องมือนี้ไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาทางวิชาการเรื่องต่างๆ จ านวนมาก เครื่องมือนี้มี
ชื่อว่า สเกลวัดแรงจูงใจนักวิ่งมาราธอน สามารถเรียกในภาษาอังกฤษได้ว่า The Motivations of 
Marathoners Scales (MOMS) โดยสเกลนี้จ าแนกแรงจูงใจภายในหรือปัจจัยผลักดันในการเข้า
ร่วมงานวิ่งไว้ 9 อย่าง ประกอบไปด้วยเป้าหมายทางสุขภาพ (health orientation) ความสนใจใน
น้ าหนักตัว (weight concern) การบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล (personal goal achievement) การ
แข่ งขัน  (competition) การค้นหาความหมายของชีวิต  (life meaning) การควบคุมจิต ใจ 
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(psychological coping) ความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (affiliation) 
และการได้รับการยอมรับ (recognition) ซึ่งแรงจูงใจภายในหรือปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่ง 9 
อย่างนี้ สามารถน ามาจัดหมวดหมู่ของแรงจูงใจได้ 4 หมวดหมู่ใหญ่ๆ (Masters & Ogles, 1998) อัน
ได้แก่ 

 
1)  แรงจูงใจด้านจิตใจ (psychological motives) ประกอบไปด้วย การค้นหา

ความหมายของชีวิต (life meaning) การควบคุมจิตใจ (psychological coping) และความภูมิใจใน
ตนเอง (self-esteem) 

2)  แรงจูงใจด้านร่างกาย (physical motives) ประกอบไปด้วย เป้าหมายทาง
สุขภาพ (health orientation) และความสนใจในน้ าหนักตัว (weight concern) 

3)  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (achievement motives) ประกอบไปด้วย การแข่งขัน 
(competition) และการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล (personal goal achievement) 

4)  แรงจูงใจด้านสังคม (social motives) ประกอบไปด้วย การได้รับการยอมรับ 
(recognition) และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (affiliation) 

 
 Ogles and Masters (2003) เสนอแนะไว้ว่า นักวิ่งมาราธอนมีลักษณะที่แตกต่าง ไม่
เหมือนกัน และมีแรงจูงใจที่หลากหลาย อาทิเช่น เป้าหมายทางสุขภาพเป็นแรงจูงใจส าคัญของนักวิ่ง
กลุ่มหนึ่ง ในทางกลับกัน แรงจูงใจที่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมอาจเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญของนัก
วิ่งอีกกลุ่มก็เป็นไปได้ จากการสืบค้นข้อมูลของผู้ศึกษาในฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีชื่อว่า Google 
Scholar เกี่ ย ว กั บ ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  The development of an instrument to measure 
motivation for marathon running: The Motivations of Marathoners Scales (MOMS) ของ 
Masters et al. (1993) พบว่า การศึกษาเรื่องดังกล่าวได้รับอ้างอิงจากการศึกษาทางวิชาการจ านวน
กว่า 184 ผลงาน โดยสามารถจ าแนกได้เป็น การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาไตรกีฬา (Armentrout, 
2014 ; Brown, Masters, & Huebschmann, 2017 ; Croft, Gray, & Duncan, 2016 ; Crofts, 
Schofield, & Dickson, 2012; Lamont & Kennelly, 2012) การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาฟุตบอล 
(Heazlewooda et al., 2015) การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาว่ายน้ า (Tate, Gennings, Hoffman, 
Strittmatter, & Retchin, 2012) การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาขี่จักรยาน (Kruger & Saayman, 
2014; LaChausse, 2006; Sheng, 2015) การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาปีนเขา (Chang, Hung, & 
Wang, 2010; Kruger, Saayman, & Hallmann, 2016) การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาโอเรนเทียริ่ง 
(กีฬาประเภทเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ) (Ottosson, 1997) การศึกษาเกี่ยวกับผู้ฝึกไท้เก๊ก 
(Huang, 2005) การศึกษาเกี่ยวกับนักกีฬาประเภทต่างๆ (Eren, 2017; Galily, Tamir, Meckel, & 
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Eliakim, 2012; Heazlewood et al., 2016a, 2016b; Koronios, Psiloutsikou, & Kriemadis, 
2016 ; Li, 1999 ; Lind, Welch, & Ekkekakis, 2009 ; Lloyd & Apter, 2006 ; Pritchard & 
Nielsen, 2014 ; Pritchard, Parker, & Nielsen, 2011 ; Rundio, Heere, & Newland, 2014) 
การศึกษาเกี่ยวกับนักวิ่งระยะทางอัลตร้ามาราธอน (นักวิ่งที่วิ่งในระยะทางที่มากกว่าระยะมาราธอน
โดยปกติ หรือมากกว่าระยะทาง 42.195 กิโลเมตร) (Ferrer, Baumann, Brandenberger, Ellis, & 
Otis, 2 01 5 ; Hashimoto, Hagura, Kuriyama, & NISHIYAMAI, 2 00 6 ; Hoffman & Krouse, 
2018; Krouse et al., 2011) การศึกษาเกี่ยวกับนักวิ่งระยะทางมาราธอน (นักวิ่งที่วิ่งระยะทาง 
42.195 กิ โล เมตร) (Buman, Brewer, et al., 2008 ; Buman, Omli, Giacobbi Jr, & Brewer, 
2008 ; Coen & Ogles, 1993 ; Cohen & Hanold, 2016 ; Deaner, 2013 ; Deaner, Masters, 
Ogles, & LaCaille, 2011; Gapin & Petruzzello, 2011; Gorczyca, Jankowski, & Oles, 2016; 
Havenar & Lochbaum, 2007; Koo, 2013; Koo, Byon, & Baker III, 2014; Larumbe, Perez-
Llantada, de la Llave, & Buceta, 2015; Masters & Ogles, 1995; Masters & Ogles, 1998; 
Ogles & Masters, 2 0 0 0 ; Ogles, Lynn, Masters, Hoefel, & Marsden, 1 9 9 3 ; Ogles & 
Masters, 2 0 0 3 ; Ridinger, Funk, Jordan, & Kaplanidou, 2 0 1 2 ; Ruiz-Juan & Zarauz 
Sancho, 2014; Ruiz & Zarauz Sancho, 2011; Rupprecht & Matkin, 2012; Sancho & Ruiz-
Juan, 2011 ; Valek, Lesjak, Bednarik, Gorjanc, & Axelsson, 2015 ; Zach et al., 2017 ; 
Zarauz Sancho & Ruiz-Juan, 2012) การศึกษาเกี่ยวกับนักวิ่งระยะทางฮาล์ฟมาราธอน (นักวิ่งที่วิ่ง

ร ะย ะท าง  2 1 .1 00  กิ โล เม ต ร )  (Malchrowicz-Mośko & Poczta, 2017; Tjelta, Kvåle, & 
Shalfawi, 2018) การศึกษาเกี่ยวกับนักวิ่งระยะทางมินิมาราธอน (นักวิ่งที่วิ่งในระยะทาง 10 .5 
กิโลเมตร) (Lough, Pharr, & Geurin, 2016) การศึกษาเกี่ยวกับนักวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร (Bell & 
Stephenson, 2014) รวมถึงการศึกษานักวิ่งระยะทางต่างๆ (ทั้ งระยะทางอัลตร้ามาราธอน 
มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน) (Bachman, Brewer, & Petitpas, 1997; Besomi et 
al., 2017 ; Buning & Walker, 2016 ; Deaner & Mitchell, 2011 ; Eagleman, 2013 ; Elbe, 
Madsen, & Midtgaard, 2 0 1 0 ; Hanson, Madaras, Dicke, & Buckworth, 2 0 1 5 ; Ogles, 
Masters, & Richardson, 1995a; Okayasu, Nogawa, Casper, & Morais, 2016 ; Ruiz-Juan, 
Zarauz Sancho, & Flores-Allende, 2 0 1 5 ; Samson, Simpson, Kamphoff, & Langlier, 
2017; Zarauz Sancho et al., 2015) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ เองได้น าปัจจัยผลักดันในการเข้า
ร่วมงานวิ่งบางปัจจัยจากการศึกษาเรื่อง The development of an instrument to measure 
motivation for marathon running: The Motivations of Marathoners Scales (MOMS) ของ 
Masters et al. (1993) มาใช้เพ่ือการศึกษาปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
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 ปัจจัยดึงดูด (pull factors) หรือปัจจัยภายนอกมีบทบาทต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมการ
แข่งขัน (Uysal & Jurowski, 1994) ลักษณะของจุดหมายปลายทางและสิ่งดึงดูด ณ จุดหมาย
ปลายทางต่างๆ เป็นปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเดินทางของบุคคลไปยังจุดหมายปลายทางที่
เขาต้องการจะไป (Filo et al., 2008) ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก (external factors) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดหมายปลายทางและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการพักผ่อนที่บุคคคลชื่น
ชอบ (Chang & Gibson, 2016) ปัจจัยดึงดูดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา (seeking factors) 
จะท าให้คนตัดสินใจเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ เมื่ออีเวนต์นั้นๆ ได้เสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการของ
เขา (Getz, 2008) ปัจจัยดึงดูดอาจมีได้มากมายหลายปัจจัย (Verheul, Thurik, Hessels, & van 
der Zwan, 2010) ประกอบไปด้วยความน่าสนใจหรือความดึงดูดใจของอีเวนต์ (Buning & Walker, 
2016) อาหารและเครื่องดื่มในงานอีเวนต์ บรรยากาศของงานอีเวนต์ โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ใน
งานอีเวนต์ โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา โอกาสในการได้พบปะคนท้องถิ่นจากงานอีเวนต์  
(McCartney & Osti, 2007) รางวัลจากการแข่งขัน (Taylor & Shanka, 2008) สิทธิในการลดหย่อน
ภาษีจากการเข้าร่วมอีเวนต์การกุศล (tax benefit) (Won, Park, & Turner, 2010) อีเวนต์ที่มีการ
จัดการที่ดี (well organized event) จุดหมายปลายทางที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีเวนต์ ชื่อเสียง
ของงานอีเวนต์ รวมถึงการได้รับรองมาตรฐานระดับนานาชาติของอีเวนต์ (Saayman & Saayman, 
2012) ซึ่งปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด (push factors and pull factors) เป็นทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในทางวิชาการส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Cha, McCleary, & 
Uysal, 1995 ; Hanqin & Lam, 1999 ; Jang, Bai, Hu, & Wu, 2009 ; Mohamed & Othman, 
2012; Mohammad & Som, 2010; Seyhmus & Muzaffer, 1996; Uysal et al., 2008) ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จงึเลือกใช้ทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการวัดแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
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2.5 งานวิ จัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา หรือผู้เข้าร่วมงานวิ่ง 

ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเห็นว่ากีฬาเป็นกิจกรรมที่ท าให้พวกเขาเกิดความเพลิดเพลิน และ
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของพวกเขา พวกเขาจึงเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาต่างๆเนื่องจากอีเวนต์นั้นๆ
ให้ความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแก่พวกเขา (Getz & McConnell, 2011) ผู้ที่
เดินทางเพ่ือเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเป็นบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจมากมายที่เกี่ยวข้อง (Hinch 
& Higham, 2011) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผู้เข้าร่วมอีเวนต์กีฬา หรือผู้เข้าร่วมงานวิ่ง  สามารถน ามาสรุปเป็นปัจจัย
ผลักดันและปัจจัยดึงดูดด้านต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ดังนี้ 

 
 2.5.1  ปัจจัยผลักดัน (push factors) ในการเข้าร่วมงานว่ิง 

ปัจจัยผลักดัน (push factors) ของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การหลีกหนี (escape) 
ความภาคภูมิ ใจ (prestige) โอกาสช่วยเหลือสังคม  (charity) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(enjoyment) การแข่งขัน (competition) ความส าเร็จ (achievement) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(social) และร่างกาย (physical) 
  2.5.1.1  การหลีกหนี (escape) 

การศึกษาเรื่อง Anomie, ego-enhancement and tourism. ของ Dann (1977) 
ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวออกจากสังคมหรือการหลีกหนี (the 
push factors of anomie) เป็นครั้งแรก ผลของการศึกษาพบว่า การหลีกหนีจากกิจวัตรประจ าวัน
ของบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ 
(Rinaldi, 2011) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Jang and Cai (2002) ในผลงานทางวิชาการที่มีชื่อเรื่อง
ว่ า  Travel motivations and destination choice: A study of British outbound market 
พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนี (escape) เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ด้านการศึกษาเรื่อง Self-
Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and 
Health ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการของ Deci and Ryan (2008) ได้ท าการกล่าวไว้ว่า แรงจูงใจ
ภายในหรือปัจจัยผลักดันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลน ากิจกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกลักษณะของตน 
กล่าวคือการที่บุคคลเลือกท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของตน หรือการเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมที่ตนเองมีความชื่นชอบและรู้สึกว่าตนเองมีความถนัดในกิจกรรมนั้นๆ ผลงานทางวิชาการ
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ข อ ง  Ryan (1 9 8 2 ) ชื่ อ ว่ า  Control and Information in the Intrapersonal Sphere: An 
Extension of Cognitive Evaluation Theory ได้ผลการศึกษาว่า แรงจูงใจภายในส าหรับการเข้า
ร่วมงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ คือ เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการเข้า
ร่วมงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ ผู้ เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาบางกลุ่มต้องการเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาต่างๆ 
เนื่องจากความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ภายในสังคม หรือความต้องการที่
จะหลีกหนีความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน (escape routine uptightness) การศึกษาที่มี
ชื่อผลงานว่า Individuals' motivation to participate in sport tourism: a self-determination 
theory perspective ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Aicher and Brenner (2015) ได้ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง (self-determination theory) เพ่ือน ามาสกัดตัวแปรที่อยู่ภายใน
กรอบแนวคิดการวิจัย การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเองในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือการศึกษา
แรงจูงใจของบุคคลในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ ซึ่ง
ปัจจัยผลักดันด้านต่างๆ รวมถึงปัจจัยผลักดันด้านความต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวันที่จ าเจเป็น
แรงจูงใจภายในของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา จะมีอิทธิพลส าคัญในการตัดสินใจเข้าร่วมงานอีเวนต์
กีฬาที่ผู้ศึกษาท าการศึกษาอยู่ และงานอีเวนต์กีฬาที่ก าลังจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่นเดียวกับผลงานทาง
วิชาการของ Green and Jones (2005) ในการศึกษาที่มีชื่อว่า Serious leisure, social identity 
and sport tourism พบว่า ปัจจัยผลักดันหรือแรงจูงใจภายในส าคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่จัด ณ จุดหมายปลายทาง คือความ
ต้องการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวันซ้ าๆ ที่จ าเจ ท านองเดียวกันกับการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ที่มีชื่อ
ผลงานว่ า  Sport tourism: an exploration of the travel motivations and constraints of 
Omani tourists ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Mohammed Alsawafi (2017) โดย
การศึกษาพบว่า การได้ใช้เวลาโดยปราศจากความตึงเครียด ความวิตกกังวลจากการเรียน หน้าที่การ
งาน การหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ จ าเจในแต่ละวันของการอยู่ที่บ้าน เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ
ที่สุดของนักท่องเที่ยวสัญชาติโอมานในการเดินทางเพ่ือท าการเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาต่างๆ  ส่วน
การศึกษาที่ได้ผลการศึกษาคล้ายๆ กันคือการศึกษาของ Wafi et al. (2017) ในการศึกษาที่มีชื่อเรื่อง
ว่า Understanding sport event visitors’ motivation and satisfaction of small-scale sport 
event ที่ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กที่จัดในรัฐทางตอน
เหนือของคาบสมุทรมลายูหรือคาบสมุทรมาเลเซีย (peninsular Malaysia) ผลการศึกษาพบว่า การ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวันแบบเดิมๆ คือปัจจัยผลักดันอย่างหนึ่ง
ของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาในการเดินทางมาเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาที่จัดในจุดหมายปลายทาง 
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การศึกษาในมิติใหม่ๆ ที่มีชื่อผลงานว่า Family Status and Motivations to Run: 
A Qualitative Study of Marathon Runners ซึ่ งเป็นผลงานการศึกษาของ Goodsell et al. 
(2013) ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักวิ่งที่มาจากครอบครัวที่มีลักษณะต่างๆ เช่น
ครอบครัวคู่รักที่ไม่มีบุตร ครอบครัวคู่รักที่มีบุตร เพ่ือท าการศึกษาแรงจูงใจในการวิ่งมาราธอน ผล
การศึกษาพบว่า คุณแม่ที่มีลูกอายุยังน้อยที่ต้องท าการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด รู้สึกว่าตนเองมีภาวะติดพัน
กับหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร ดังนั้นการวิ่งจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะบรรเทาความตึง
เครียดที่เกิดขึ้น และเป็นโอกาสที่จะได้ออกจากบ้าน ได้ใช้เวลาในการได้อยู่กับตัวเองเพียงล าพัง ได้ท า
อะไรบางอย่างให้กับตนเอง ส่วนเหล่าคุณแม่ที่มีอายุยังน้อย (young mothers) ต่างให้การสัมภาษณ์
ว่า การได้สร้างสัมพันธภาพกับคนที่มีอายุมากกว่าเป็นโอกาสหนึ่งในการปลีกเวลาจากงานบ้านต่างๆ 
ที่ ท า เป็ นประจ าทุ กวัน ในชี วิตประจ าวัน  และท าให้ เกิ ดความรู้ สึ ก เป็ น อิสระ ( maintain 
independence) ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองอยากท า ได้เป็นตัวของตัวเองบ้างในบางโอกาสที่สามารถ
ท าได้  ส่วนการศึกษาของ Shipway and Holloway (2010) ที่มีชื่อผลงานว่า Running free: 
Embracing a healthy lifestyle through distance running พบว่า ปัจจัยผลักดันของนักวิ่งใน
การวิ่งระยะทางไกลคือเพ่ือได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ หลีกหนีความวิตกกังวลต่างๆ ลด
ความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นจากการท างาน และการลดความกดดันในชีวิตประจ าวัน  เช่นเดียวกับ
ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง  International Sport Event Participation: Prior Sport Involvement; 
Destination Image; and Travel Motives ที่ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 
model) ในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนี (escape) เป็นหนึ่งใน
แรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาส าหรับการเข้าร่วมแข่งขันในงานอีเวนต์กีฬาที่จัดนอกประเทศที่
ผู้เข้าร่วมอีเวนต์กีฬาอยู่อาศัย (Funk, Toohey, & Bruun, 2007) ท านองเดียวกันกับการศึกษาของ 
Xu and Pegg (2007 ) ในการศึ กษ าที่ มี ชื่ อ ว่ า  Exploring the motivations for participant 
engagement in the Australian University Games วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาคือเพื่อศึกษา
ว่า แรงจูงใจด้านใดบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางเข้าร่วมงานซ้ าของผู้เข้าร่วมงาน Australian 
University Games ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันส าคัญที่ท าให้ผู้เข้าร่วมอีเวนต์กีฬาดังกล่าว
ตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาอีกครั้งเมื่อมีโอกาสคือ  การได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดในการ
เดินทางออกจากบ้านที่ตนอยู่อาศัยในชีวิตประจ าวัน เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยัง
จุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงานอีเวนต์กีฬา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ 
สร้างมิ ตรภาพในหมู่ เพ่ื อน  เช่น เดี ยวกับการศึกษาที่ มี ชื่ อ ว่ า Examining similarities and 
differences in consumer motivation for playing and watching soccer ขอ ง  Tokuyama 
and Greenwell (2011) ระบุว่าปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จ ปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม รวมถึงปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนี เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญของกลุ่มตัวอย่างในการรับชมและ



 40 

เล่นกีฬาฟุตบอล การศึกษาในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างเล่นและชมกีฬาฟุตบอลเพ่ือลดความตึงเครียด
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของพวกเขา เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน 
และเพ่ือการพัฒนาทักษะการเล่นร่วมกันเป็นทีม ผลลัพธ์ของการศึกษาเผยว่า ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์
กีฬาแต่ละคนมีปัจจัยจูงใจที่แตกต่างกันออกไป ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬา (event organizer) ควรเข้าใจ
ปัจจัยจูงใจผู้ เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้การจัดงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ เกิด
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ 

 
  2.5.1.2  ความภาคภูมิใจ (prestige) 

ปัจจัยผลักดัน (push factors) ส่วนใหญ่จะเป็นแรงจูงใจภายใน อันได้แก่ ความ
ต้องการในการหลีกหนี ความผ่อนคลาย สุขภาพและความแข็งแรง การผจญภัย ปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
รวมถึงความภาคภูมิใจ (Uysal, McGehee, & Loker-Murphy, 1996) นักท่องเที่ยวบางคนยอมรับ
ว่า ปัจจัยผลักดันด้านความภาคภูมิใจ (prestige) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ของพวกเขา (Crompton, 1979) เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่อง An analysis of Mainland Chinese 
visitors’ motivations to visit Hong Kong ของ Hanqin and Lam (1999) พบว่า ปัจจัยผลักดัน
ด้านความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดว่า มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจ
เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางอย่างประเทศฮ่องกง ส่วนการศึกษาของ 
Funk et al. (2 0 0 7 )  เ รื่ อ ง  International Sport Event Participation: Prior Sport 
Involvement; Destination Image; and Travel Motives พบว่า การหลีกหนี ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม การผ่อนคลาย ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรม ประสบการณ์ด้านความรู้ 
รวมถึงความภาคภูมิใจ เป็นปัจจัยผลักดันที่จูงใจให้ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเดินทางไปร่วมแข่งขันใน
งานอีเวนต์กีฬา ณ ต่างประเทศ ผลการศึกษาเรื่อง Family Status and Motivations to Run: A 
Qualitative Study of Marathon Runners ของ Goodsell et al. (2013) พบว่า กลุ่มนักวิ่งวัยรุ่น
เห็นว่าการวิ่งมาราธอนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองผ่านการออกก าลังกาย เป็นการทดสอบความ
แข็งแรงของร่างกาย รวมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง  
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  2.5.1.3  โอกาสช่วยเหลือสังคม (charity) 
ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคมเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอี

เวนต์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับการกุศล (Filo et al., 2010) อีเวนต์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับการกุศล เป็นอีเวนต์
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถแข่งขันกีฬาและสละทุนทรัพย์ของตนเองเพ่ือช่วยเหลือการกุศลไปได้
พร้อมๆ กัน  (Coghlan & Filo, 2013) การศึกษาที่ มีชื่ อว่า  It's really not about the bike: 
Exploring attraction and attachment to the events of the Lance Armstrong 
Foundation เขียนโดย Filo et al. (2008) เสนอว่าผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับการกุศล
จะมีแรงจูงใจ 2 อย่างที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการเข้าร่วมงาน ซึ่งแรงจูงใจอย่างแรกคือแรงจูงใจ
ด้านนันทนาการ (recreation-based motives) ประกอบไปด้วยปัจจัยผลักดันที่เกี่ยวกับความคิด
และการใช้เหตุผล (intellectual) ปัจจัยผลักดันที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) ปัจจัย
ผลักดันที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ (competency) และปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนี (escape) 
ส่วนแรงจูงใจอย่างที่ 2 เป็นแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการกุศล (charity-based motives) ซึ่งประกอบ
ไปด้วยปัจจัยผลักดันที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือการพ่ึงพาอาศัยกัน (reciprocity) ปัจจัย
ผลักดันด้านความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) ปัจจัยผลักดันด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
(need to help others) รวมถึงปัจจัยผลักดันด้านความต้องการช่วยเหลือมูลนิธิหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการกุศล (desire to improve the charity) การศึกษาของ Aicher et al. (2015) ที่มี
ชื่อการศึกษาว่า Comparison of sport tourists’ and locals’ motivation to participate in a 
running event ได้ท าการถามค าถามปลายเปิด (open-ended question) ว่า ค า 3 ค าที่คุณนึกถึง
เมื่อคุณคิดถึงงานมาราธอนที่คุณเคยเข้าร่วมคือค าว่าอะไร ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค าตอบจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้อยู่อาศัยได้ว่า นักท่องเที่ยวจะนึกถึงบรรยากาศและองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยว ในขณะที่กลุ่มผู้อยู่อาศัยจะนึกถึงการเข้าถึงงานอีเวนต์และการกุศล  ด้านการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่างอีกงานหนึ่งที่มีชื่อการศึกษาว่า Comparing Trail Runners 
and Mountain Bikers: Motivation, Involvement, Portfolios, and Event-Tourist Careers 
ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Getz and McConnell (2014) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาระหว่างนักวิ่งและนักปั่นจักรยานเสือภูเขา ผลการศึกษาพบว่า 
มีแรงจูงใจ 3 อย่างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างนักวิ่งและนักปั่นจักรยาน ประกอบไปด้วย 
อย่างแรกคือการได้เข้าร่วมในงานอีเวนต์กีฬาที่มีชื่อเสียง (participate in a famous event) อย่าง
ถัดมาคือการได้ท าบางสิ่งที่ไม่ธรรมดา (do something unusual) รวมถึง อย่างสุดท้ายคือปัจจัย
ผลักดันด้านการระดมเงินเพ่ือการกุศล (raise money for charity) โดยนักวิ่งส่วนใหญ่จะให้
ความส าคัญต่อการช่วยเหลือการกุศลมากกว่านักปั่นจักรยานเสือภูเขา แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยผลักดัน
ด้านการระดมเงินเพ่ือการกุศลก็ยังไม่ใช่สิ่งจูงใจหลัก (minor motivator) ในการเข้าร่วมงานอีเวนต์
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กีฬาของทั้งนักวิ่งและนักปั่นจักรยานเสือภูเขา เช่นเดียวกับการศึกษาของ Getz and McConnell 
(2011) ในการศึกษาเรื่อง Serious Sport Tourism and Event Travel Careers ที่พบว่า ปัจจัย
ผลักดันด้านการระดมเงินเพ่ือการกุศล (raise money for charity) เป็นปัจจัยผลักดันที่ไม่ใช่สิ่งจูงใจ
ที่ส าคัญส าหรับนักปั่นจักรยานเสือภูเขาในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาอย่างงาน  the TransRockies 
Challenge mountain bike event ซึ่งผู้ท าการศึกษาได้ท าการประเมินแรงจูงใจของนักปั่นจักรยาน
เสือภูเขาจากแบบสอบถามที่แสดงผลออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม (means) ที่ให้
ความส าคัญกับปัจจัยผลักดันต่างๆ ใน 7 ระดับ หากค่าเฉลี่ยของปัจจัยผลักดันใดมีค่าต่ ากว่า 3 จะ
ได้รับการพิจารณาว่า ปัจจัยผลักดันดังกล่าวได้รับการประเมินจากผู้ตอบ แบบสอบถามว่ามี
ความส าคัญในระดับที่ต่ ามาก ซึ่งค่าเฉลี่ยที่นักปั่นจักรยานให้ความส าคัญต่อปัจจัยผลักดันด้านการ

ระดมเงินเพ่ือการกุศลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 เท่านั้น ท านองเดียวกันกับการศึกษาเรื่อง The Event‐

Tourist Career Trajectory: A Study of High‐Involvement Amateur Distance Runners 
ของ Getz and Andersson (2010) ได้ท าการออกแบบแบบสอบถามที่ประกอบไปด้วยประโยคต่างๆ 
ที่พูดถึงงานอีเวนต์ต่างๆ และการท่องเที่ยว หนึ่งในประโยคเหล่านั้น ได้แก่ ค าถามที่ว่า ท าไมคุณถึง
เข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งต่างๆ โดยแบบสอบถามจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในแต่ละ
ประโยคที่กล่าวถึงแรงจูงใจด้านต่างๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขันจ านวนทั้งสิ้น 18 ประโยค ผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องให้ความส าคัญของประโยคแต่ละประโยคว่ามีความส าคัญมากน้อยเท่าใดด้วยสเกล 
7 ล าดับ ซึ่งเรียงตามระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินต่อแรงจูงใจด้านต่างๆ กล่าวคือ 
ระดับ 1 คือแรงจูงใจด้านนั้นๆ ไม่มีส าคัญเลย และระดับ 7 คือแรงจูงใจด้านนั้นๆ มีความส าคัญมาก 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการระดมเงินเพ่ือการกุศล (raise money for charity) ถือว่า
เป็นปัจจัยผลักดันที่มีความส าคัญค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.30 ซึ่งคล้ายกับผลการศึกษาของ 
Getz and McConnell (2014) เเละ  Getz and McConnell (2011) ซึ่ งเป็ นการศึ กษาของ
ศาสตราจารย์ Donald Getz กับนักวิชาการท่านอ่ืน ที่ไม่ใช่นักวิชาการที่มีชื่อว่า Andersson แต่
ก า ร ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Cause for event: not-for-profit marketing through participant sports 
events ของ Taylor and Shanka (2008) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ในการ
เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาการกุศลที่จัดขึ้นในประเทศแคนาดา โดยใช้แบบสอบถามที่มีจ านวนประโยคที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจด้านต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 11 ประโยค ซึ่งจะก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความส าคัญของแรงจูงใจด้านต่างๆ ว่ามีความส าคัญมากน้อยเพียงใด ออกมาเป็นสเกล 7 ระดับ 
(ระดับ 1 คือแรงจูงใจนั้นไม่มีความส าคัญเลย ในขณะที่ระดับ 7 คือแรงจูงใจนั้นมีความส าคัญมาก) ผล
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาการกุศลเพราะปัจจัยจูงใจหลักๆ อันได้แก่ 
เพ่ือการท้าทายตนเอง เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือสุขภาพที่ แข็งแรง เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถทางกีฬาของตนเอง เพ่ือพิสูจน์ว่าตนเองก็สามารถท าได้ และเพ่ือการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือการกุศล ซึ่งการศึกษาของ Taylor and Shanka (2008) พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านโอกาส
ช่วยเหลือสังคมเป็นแรงจูงใจส าคัญของผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาการกุศล ในขณะที่
การศึกษาของ Getz and McConnell (2014), Getz and McConnell (2011) และ Getz and 
Andersson (2010) ที่พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคมเป็นแรงจูงใจที่ไม่ส าคัญของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 

การศึกษาเรื่อง The Role of Belief in Making a Difference in Enhancing 
Attachment to a Charity Sport Event ของ Filo, Groza, and Fairley (2012) ซึ่งท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจด้านต่างๆ ในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับการกุศล ความ
เชื่อของผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการได้ท าสิ่งที่แตกต่าง และภาพลักษณ์ที่มองงานอีเวนต์ โดยใช้โมเดล
สมการโครงสร้าง (structural equation model) ในการศึกษาครั้งนี้  ผลการศึกษาที่ค้นพบคือ
แรงจูงใจต่างๆ ท าให้เกิดความเชื่อในการได้ท าสิ่งที่แตกต่างของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่เก่ียวข้องกับ
การกุศลและจะส่งผลต่อไปยังภาพลักษณ์ที่พวกเขาประเมินงานอีเวนต์ โดยเฉพาะปัจจัยผลักดันด้าน
การได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) และปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม (charity) จะท า
ให้ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์เกิดความเชื่อว่าจะได้ท าอะไรที่ แตกต่าง และส่งผลต่อไปที่ภาพลักษณ์ที่
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์มีต่องานอีเวนต์ การศึกษาเชิงคุณภาพของ Shipway and Holloway (2010) ที่
มีชื่อการศึกษาว่า Running free: Embracing a healthy lifestyle through distance running 
ซึ่งผู้ที่ท าการศึกษางานชิ้นนี้ได้ท าการสัมภาษณ์นักวิ่งท่านหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่
ท าให้ความพยายามในการเข้าร่วมอีเวนต์เพ่ือท าการแข่งขันวิ่งระยะไกลเกิดความล้มเหลว 
ตัวอย่างเช่น การแข่งขันวิ่งในระยะทางมาราธอน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างด้านลบของการแข่งขันวิ่ง
ระยะไกล นักวิ่งผู้ที่ให้การสัมภาษณ์ท่านดังกล่าวเผยว่า เมื่อเขาเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้ว เขา
จ าเป็นต้องท าการหยุดวิ่งมาราธอน เนื่องจากครอบครัวและเพ่ือนของเขารู้ว่าเขาก าลังวิ่ง ก าลังน าเงิน
ไปช่วยเหลือการกุศล และไม่เห็นด้วยกับความคิดและการกระท าของเขา เขาจึงล้มเหลวในการวิ่ง
มาราธอนในที่สุด 
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  2.5.1.4  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (enjoyment) 
  ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเห็นว่ากีฬาเป็นกิจกรรมที่ท าให้พวกเขาเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน พวกเขาจึงเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาต่างๆ เนื่องจากอีเวนต์กีฬานั้นๆ ให้ความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแก่พวกเขา (Getz & McConnell, 2011) ปัจจัยด้าน
สถานที่ ปัจจัยด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
เวลาของทีมผู้จัด อีเวนต์ ต่างมี อิทธิพลต่อความตั้ งใจเชิ งพฤติกรรม (Yamaguchi, Akiyoshi, 
Yamaguchi, & Nogawa, 2015) การศึกษาที่มีชื่อเรื่องว่า Sport tourism: an exploration of the 
travel motivations and constraints of Omani tourists ของ Mohammed Alsawafi (2017) 
เผยว่า ปัจจัยจูงใจด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การได้ใช้เวลาของตนเองโดยปราศจากความวิตกกังวลที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียนหรือหน้าที่การงาน การได้สนับสนุนทีมกีฬาที่ชื่นชอบ การได้ใช้เวลา
ร่วมกับเพ่ือนฝูงและครอบครัว โอกาสในการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวันที่ซ้ าซากจ าเจที่บ้าน รวมถึง
ปัจจัยผลักดันด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นปัจจัยจูงใจที่มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวสัญชาติ
โอมานในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ ท านองเดียวกันกับการศึกษาของ Menzies and Nguyen 
(2012) ที่มีชื่อการศึกษาว่า An exploration of the motivation to attend for spectators of 
the Lexmark Indy 300 Champ Car event, Gold Coast ได้ท าการศึกษาปัจจัยจูงใจด้านต่างๆ 
ในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา โดยใช้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในอย่างความตื่นเต้น  (excitement) ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(enjoyment) แ ล ะปั จ จั ย ภ ายน อกอย่ า งบ รรย าก าศ  (atmosphere) และค วาม บั น เทิ ง 
(entertainment) เป็นปัจจัยจูงใจส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของผู้เข้าร่วมงานอี
เวนต์กีฬา เช่นเดียวกับการศึกษาที่มีชื่อว่า The meaning and measurement of a sport event 
experience among active sport tourists ซึ่งเป็นการศึกษาของ Kaplanidou and Vogt (2010) 
พบว่าความตื่นเต้นและความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของกลุ่มตัวอย่ างในการ
ตัดสินใจเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ ท านองเดียวกันกับการศึกษาของ Aicher et al. (2015) 
ที่ มี ชื่ อผลงานทางวิชาการว่ า Comparison of sport tourists’ and locals’ motivation to 
participate in a running event พบว่านักวิ่งเข้าร่วมงานวิ่งต่างๆ เนื่องจากพวกเขาได้รับความ
สนุกสนานเพลินเพลิน อารมณ์ความรู้สึกดีๆ ความสุข และความตื่นเต้นจากการเข้าร่วมงาน สิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยจูงใจส าคัญของผู้เข้าร่วมงานวิ่งในการตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่ง ซึ่งผู้จัดงานอีเวนต์ควรท า
การตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ว่าอีเวนต์กีฬาที่จัด สามารถมอบความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
ความตื่นเต้นให้แก่ผู้ เข้าร่วมงานได้อย่างเต็มที่  เพ่ือดึงดูดผู้ เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานให้ได้มากที่สุด  
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  ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ชื่ อ ว่ า  Comparing Trail Runners and Mountain Bikers: 
Motivation, Involvement, Portfolios, and Event-Tourist Careers ซึ่งเป็นผลงานการศึกษา
ทางวิชาการของ Getz and McConnell (2014) พบว่าปัจจัยผลักดันที่ส าคัญที่สุดในการจูงใจนักวิ่ง
และนักปั่นจักรยานเสือภูเขาให้มาเข้าร่วมงาน the TransRockies Challenge ที่ถูกจัดขึ้น ณ รัฐแอล
เบอร์ตา ประเทศแคนาดา และงาน the GORE-TEX TransRockies Run ซึ่งจัดขึ้น ณ รัฐโคโลราโด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา คือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตามมาด้วยการได้ท้าทายตัวเอง ประสบการณ์
ที่น่าตื่นเต้น และการพัฒนาทักษะทางกีฬาของตนเอง ตามล าดับ คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ 
Goodsell et al. (2013 ) ใน ชื่ อ การศึ กษ าว่ า  Family Status and Motivations to Run: A 
Qualitative Study of Marathon Runners ซึ่ งเป็ นการศึกษาวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ  (qualitative 
research) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิ่งที่สมรสแล้วและไม่มีบุตร นักวิ่งที่สมรสและมีบุตรแล้วแต่
ไม่ได้อยู่กับคู่สมรส และนักวิ่งที่เป็นโสด เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนเนื่องจากความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
การได้เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนที่มีบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริงท าให้พวกเขามีความสุขที่ได้เข้าร่วมงาน 
ท านองเดียวกันกับการศึกษาที่มีชื่อว่า Small-scale event sport tourism: A case study in 
sustainable tourism ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Gibson, Kaplanidou, and Kang (2012) ได้
ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างในงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กจ านวนทั้งสิ้น 6 งาน ประกอบไปด้วยงานวิ่ง
มาราธอน งานกีฬาของผู้สูงอายุ งานแข่งขันยิงธนู งานแข่งขันฟุตบอล งานแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล 
และงานแข่งขันว่ายน้ า ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจหลักของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาและนักกีฬาที่
เข้าร่วมแข่งขันงานอีเวนต์กีฬาข้างต้น คือปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขัน (competition) ตามมาด้วย
ปัจจัยผลักดันด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน (enjoyment) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Getz and 
McConnell (2011) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Serious Sport Tourism and Event Travel Careers 
ท าการศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมแข่งขันงานอีเวนต์กีฬา สามารถแสดงผลการศึกษาในรูปของ
ค่าเฉลี่ยจากค่าคะแนนที่มีระดับอยู่ระหว่าง 1 ถึง 7 ซ่ึงค่าเฉลี่ยที่เท่ากับหรือต่ ากว่า 3 จะถูกพิจารณา
ว่าแรงจูงใจนั้นมีความส าคัญน้อยมากต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา  
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยที่เท่ากับหรือมากกว่า 6 จะถูกพิจารณาว่าแรงจูงใจนั้นมีความส าคัญมากต่อการ
ตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ผลการศึกษาออกมาว่าปัจจัยจูงใจที่ส าคัญ
ที่สุด 3 ล าดับแรกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ได้แก่ การท้าทายตัวเอง มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.67 ตามมาด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.31 และประสบการณ์ที่
น่าประทับใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.19 ตามล าดับ 
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  การศึ กษ าที่ มี ชื่ อ ว่ า  Capacity of Mass Participant Sport Events for the 
Development of Activity Commitment and Future Exercise Intention ซึ่ ง  Funk et al. 
(2011) เป็นเจ้าของผลงานการศึกษาชิ้นนี้ เขาและคณะได้ท าการส ารวจผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานวิ่งที่จัด
ขึ้นในเมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States of America) เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือนหลังงานวิ่ง ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 95 
ของผู้เข้าร่วมงานวิ่งเห็นว่า 4 ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความท้าทาย ความแข็งแรง สุขภาพที่ดี และความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นเหตุผลของการเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวคือผู้ที่จะเข้าร่วมงานวิ่งต่างๆจะ
ถูกจูงใจโดยความท้าทายที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความแข็งแรง ความแข็งแกร่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้จัดการแข่งขัน (race organizers) ควรให้ความส าคัญกับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและความฟิตที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับในการจัดการแข่งขันต่างๆ ส่วนการศึกษา
เชิ งคุณ ภ าพของ Shipway and Holloway (2010 ) ในการศึ กษาที่ มี ชื่ อ ว่ า  Running free: 
Embracing a healthy lifestyle through distance running ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้
กล่าวไว้ว่า ความสนุกสนานเพลิดเพลินของการวิ่งมาจากความแข็งแรงของร่างกาย กล้ามเนื้อบน
ร่างกายที่สวยงาม การท างานที่ดีขึ้นของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต รูปร่างที่กระชับสมส่วน 
และการมีร่างกายที่มหัศจรรย์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจที่นักวิ่งได้รับจากการลงทุนกับ
ร่างกายซึ่งคุ้มค่ากว่าการลงทุนทุกชนิดที่มีอยู่ ผลการศึกษาของงานชิ้นนี้ให้ความส าคัญกับประโยชน์
ของการวิ่งระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นความง่ายที่ใครๆ ก็สามารถฝึกฝนได้ เป็นกิจกรรมยามว่างที่ให้ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การวิ่งท าให้อัตราการออกก าลังกายของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น และการวิ่งยังเป็น
กิจกรรมทางกายที่ท าให้เกิดรูปแบบการด าเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีสุขภาพที่ดี 
  การศึ กษ าที่ มี ชื่ อ ว่ า  Cause for event: not-for-profit marketing through 
participant sports events ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Taylor and Shanka (2008) โดยเขาได้
ท าการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative study) ด้วยการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทราบถึงปัจจัยจูงใจ
ของการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาการกุศล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมงานอีเวนต์
จากปัจจัยจูงใจหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลืองสังคม พิสูจน์ว่าตน
สามารถแข่งขันได้ส าเร็จ พัฒนาความสามารถทางกีฬาของตนเอง เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพ่ือ
การท้าทายตนเอง รวมถึงเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Xu and Pegg 
(2007) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Exploring the motivations for participant engagement in the 
Australian University Games พบว่า ประมาณร้อยละ 51.4 ของกลุ่มตัวอย่าง หรือเกือบครึ่งหนึ่ง
ของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาควรให้ความส าคัญกับความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
ความบันเทิงเริงใจ 
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  2.5.1.5  การแข่งขัน (competition) 
ทฤษฎีการก าหนดตัวเอง (Self-Determination Theory) เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าบุคคล

จะมีแรงจูงใจหรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตที่แต่ละบุคคลเป็นคนก าหนด
ตัวเอง เพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่แรงจูงใจในการวิ่งที่มีความแตกต่างหลากหลาย แต่ระดับในการก าหนด
ตัวเองที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการวิ่งก็มีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัย
ผลักดันด้านการแข่งขัน (competition) และการบรรลุ เป้าหมายของตัวเอง (personal goal 
achievement) ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะมีศักยภาพหรือความสามารถ (the 
need for competence) (Zach et al., 2017 ) การศึ กษาที่ มี ชื่ อ ว่ า  Comparison of sport 
tourists’ and locals’ motivation to participate in a running event ซึ่งเป็นผลงานการศึกษา
ของ Aicher et al. (2015) ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการก าหนดตัวเอง (Self-Determination Theory) 
เพ่ือน ามาพัฒนากรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะท าให้เข้าใจในแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์
กีฬา การศึกษาครั้งนี้มุ่งทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและจุดประสงค์ของการร่วมงานอีเวนต์
กีฬา ผู้ศึกษาได้ตั้งค าถามที่ว่า ค า 3 ค าที่คุณนึกถึงเมื่อคุณคิดถึงงานมาราธอนที่คุณเคยเข้าร่วมคือค า
ว่าอะไร ค าตอบจ านวนทั้งสิ้น 8 ค าตอบที่มาจากกลุ่มตัวอย่างทุกคน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านจิตใจ
และอารมณ์ความรู้สึก (psychological/emotional) มีผู้ตอบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 132 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 33.4 ของจ านวนผู้ตอบทั้งหมด กีฬาและการแข่งขัน (sport/competition) มีผู้ตอบเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 73 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.5 ของจ านวนผู้ตอบทั้งหมด เกี่ยวกับผู้จัดและการจัดการ 
(organizational/management) มีผู้ตอบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17 ของ
จ านวนผู้ตอบทั้งหมด สังคม (social) มีผู้ตอบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของ
จ านวนผู้ตอบทั้งหมด เหตุผลที่ดีและการช่วยเหลือการกุศล (cause/charity) มีผู้ตอบเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 28 คน  ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 7.1 ของจ านวนผู้ตอบทั้ งหมด  ความสามารถในการเข้าถึง 
(accessibility) มีผู้ตอบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของจ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (environmental) มีผู้ตอบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.6 
ของจ านวนผู้ตอบทั้งหมด และการท่องเที่ยว (tourism) มีผู้ตอบเป็นจ านวนทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 4.1 ของจ านวนผู้ตอบทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ผู้เข้าร่วมงานแข่งวิ่งมาราธอนให้ความส าคัญกับ
การแข่งขัน (competition) ค่อนข้างมาก พิจารณาได้จากการรับรู้ของนักวิ่งที่ตอบค าถามดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก ซึ่งการแข่งขัน (competition) เป็นค าตอบที่มีจ านวนผู้ตอบมากเป็นล าดับที่ 2 
รองลงมาจากค าตอบที่เก่ียวข้องกับด้านจิตใจและอารมณ์ความรู้สึก (psychological/emotional) 
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การศึกษาทางวิชาการของ Gibson et al. (2012) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Small-scale 
event sport tourism: A case study in sustainable tourism ได้ท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างใน
งานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กจ านวนทั้งสิ้น 6 งาน ประกอบไปด้วยงานวิ่งมาราธอน งานกีฬาของผู้สูงอายุ 
งานแข่งขันยิงธนู งานแข่งขันฟุตบอล งานแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล และงานแข่งขันว่ายน้ า ผล
การศึกษาพบว่าแรงจูงใจหลักของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาและนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันงานอีเวนต์
กีฬาข้างต้น คือปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขัน (competition) ตามมาด้วยปัจจัยผลักดันด้านความ
สนุกสนานเพลิด เพลิน  (enjoyment) คล้ ายคลึ งกับการศึกษาที่ มี ชื่ อว่า Capacity of Mass 
Participant Sport Events for the Development of Activity Commitment and Future 
Exercise Intention ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Funk et al. (2011) พบว่า ร้อยละ 75 ของกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า แรงจูงใจ 6 อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขัน (Competition) การควบคุมน้ าหนัก 
(Weight Management) การป้องกันความเจ็บป่วยทางสุขภาพ (Ill Health Avoidance) โอกาสใน
การเข้าหาสังคม (Social Affiliation) การรักษารูปร่าง (Physical Appearance) รวมถึงการจัดการ
ความเครียด (Stress Management) มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันในงานอีเวนต์กีฬา ซึ่งต่าง
จากการศึกษาของ Taylor and Shanka (2008) ในการศึกษาที่มีชื่อว่า Cause for event: not-for-
profit marketing through participant sports events ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงาน
อีเวนต์ในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาการกุศลที่จัดขึ้นในประเทศแคนาดา โดยใช้แบบสอบถามในการ
วัดความส าคัญของแรงจูงใจด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัย
ผลักดันด้านการแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่งรางวัลเป็นปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลน้อยมากในการตัดสินใจเข้า
ร่วมงานอีเวนต์กีฬา 

การศึกษาเชิงคุณภาพที่มีชื่อว่า ‘Non-local’ Masters Games Participants: An 
Investigation of Competitive Active Sport Tourist Motives ซึ่ งเป็นผลงานการศึกษาทาง
วิชาการของ Gillett and Kelly (2006) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่ไม่ใช่
คนท้องถิ่น ในงานอีเวนต์กีฬาที่มีชื่อว่า Masters Games ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเชิง
ลึกกับผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น จ านวนทั้งสิ้น 20 คนก่อนการมาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา the 
2005 Australian Masters Games ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เผยว่า กลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์อาจมี
ปัจจัยจูงใจที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาในครั้งนี้ ปัจจัยเหล่านั้นประกอบไป
ด้วย การแสวงหามิตรภาพ (camaraderie) การสร้างสังคม (socializing) การสร้างภาพลักษณ์ด้าน
กีฬา (athletic-identity) การบรรลุปัจจัยภายนอก (extrinsic-achievement) รวมถึงการแข่งขัน 
(competition) 
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  2.5.1.6  ความส าเร็จ (achievement) 
  ทฤษฎีการก าหนดตัวเอง (Self-Determination Theory) เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าบุคคล
จะมีแรงจูงใจหรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตที่แต่ละบุคคลเป็นคนก าหนด
ตัวเอง เพราะฉะนั้น ไม่ใช่แค่แรงจูงใจในการวิ่งที่มีความแตกต่างหลากหลาย แต่ระดับในการก าหนด
ตัวเองที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการวิ่งก็มีความแตกต่างกันออกไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัย
ผลักดันด้านการแข่งขัน (competition) และการบรรลุเป้าหมายของตัวเอง (personal goal 
achievement) ถือว่าเป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะมีศักยภาพหรือความสามารถ (the 
need for competence) (Zach et al., 2017) การศึกษาที่มีชื่อเรื่องว่า From a Fall in the Mall 
to a Run in the Sun: One Journey to Ironman Triathlon ซ่ึงเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการ
ของ McCarville (2007) คือการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่ท าการศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างที่ลงแข่งขันในกีฬาไตรกีฬาชนิดที่ใช้ความแข็งแรง ความแข็งแกร่งค่อนข้างสูงจนได้รับ
การเปรียบเทียบผู้ เข้าแข่งขันว่าเป็นคนเหล็ก (ironman) ซึ่งผู้ เข้าแข่งขัน Ironman Triathlon 
จะต้องว่ายน้ าระยะไกล ระยะทางทั้งสิ้น 2.12 ไมล์ ปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 112 ไมล์ และวิ่ง
ระยะไกล เป็นระยะทาง 26.2 ไมล์ โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ความส าเร็จของการแข่งขันกีฬาประเภทนี้
อยู่ที่เส้นชัยที่พวกเขาทุกคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ ซึ่งที่เส้นชัยนี่เองที่เขาสามารถเฉลิมฉลอง
กับชัยชนะที่แสนงดงาม นอกจากนี้แล้วเสื้อแห่งความส าเร็จ (finishers’ shirts) ก็เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความส าเร็จซึ่งเป็นที่ระลึกที่แสนมีค่า ซึ่งผู้ที่ ได้รับจะจดจ าไปนานแสนนาน มุมมองเกี่ยวกับ
ความส าเร็จที่มาจากงานการศึกษาเชิงคุณภาพอีกงานหนึ่ง ซึ่งคือการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีชื่อผลงาน
ว่ า  Family Status and Motivations to Run: A Qualitative Study of Marathon Runners 
เป็นผลงานการศึกษาของ Goodsell et al. (2013) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจของนักวิ่งมาราธอนที่มี
สถานะทางครอบครัวที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์ท่านหนึ่งอธิบายว่า มาราธอนคือเป้าหมาย
ส าคัญอย่างหนึ่งของชีวิตที่ต้องท ามันส าเร็จให้ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายในช่วงของการฝึกวิ่งมาราธอน แต่
หลังจากนั้น มาราธอนก็ไม่ได้เป็นความส าเร็จหลักในชีวิต แต่มาราธอนจะกลายเป็นตัวชี้วัด
ความสามารถของเราว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่มองไม่เห็นอ่ืนๆ ได้หรือไม่ มาราธอนเป็น
ความส าเร็จที่มีค่า ไม่ใช่เฉพาะกับสุขภาพร่างกายเพียงเท่านั้น แต่ยังมีความหมายอย่างมากกับการ
เป็นความส าเร็จของบุคคล ที่เป็นสิ่งส่งเสริมบุคคลให้มีความเชื่อมั่นในการท าเรื่องอ่ืนๆ ในชีวิตให้
ส าเร็จไปได้ ตัวอย่างเช่น ความส าเร็จในชีวิตครอบครัว และการพัฒนาภาวะผู้น าในสังคม ส่วน
การศึกษาของ Yusof, Shah, and Geok (2012) ที่มีชื่อเรื่องว่า Application of Leiper’s Tourist 
Attraction System to Small-Scale Sport Event Tourism in Malaysia ได้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า
แรงจูงใจในการเข้าร่วมงานของผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าชมงานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาและ
มอเตอร์ครอส ที่จัดขึ้น ณ ทะเลสาบ Kenyir ประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการใน
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การประสบความส าเร็จ (need to achieve) ความต้องการที่จะเป็นมืออาชีพ (need to be 
master) ความต้องการในความท้าทาย (need to challenge) และความต้องการด้านการแข่งขัน 
(need to compete) มีบทบาทส าคัญในการจูงใจนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เดินทางมาร่วมการแข่งขัน
ในงานอีเวนต์กีฬาครั้งนี้ ซึ่งถูกจัดขึ้นบริเวณทะเลสาบ Kenyir คล้ายคลึงกับผลการศึกษาที่มีชื่อว่า 
‘Non-local’ Masters Games Participants: An Investigation of Competitive Active Sport 
Tourist Motives ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Gillett and Kelly (2006) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจ
ของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น ในงานอีเวนต์กีฬาที่มีชื่อว่า Masters Games ผู้ศึกษา
ได้ท าการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเชิงลึกกับผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการเข้า
ร่วมแข่งขัน จ านวนทั้งสิ้น 20 คนก่อนการมาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา the 2005 Australian Masters 
Games จากการสัมภาษณ์พบว่า มีผู้สัมภาษณ์จ านวนมากเห็นว่าปัจจัยจูงใจส าคัญปัจจัยหนึ่งของการ
เข้าร่วมการแข่งขันคือปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จ 

 
  2.5.1.7  ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) 
  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการด้าน
ความสัม พันธ์  (the need for relatedness) ในทฤษฎีการก าหนดตั วเอง (SDT หรือ Self-
Determination Theory) (Zach et al., 2017) ปัจจัยผลักดันด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(social) เช่น ความต้องการในการพบปะสังคม (desire to socialize) การใช้เวลากับเพ่ือนๆ (spend 
time with friends) เป็นแรงจูงใจที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดส าหรับผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา (Curi, 
Dart, & Giesemann, 2014; Hall & O'Mahony, 2006; Mohammed Alsawafi, 2017) ในงานอี
เวนต์กีฬาขนาดเล็ก ปัจจัยผลักดันด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) ก็เป็นหนึ่งในแรงจูงใจของ
ผู้เข้าร่วมงานในการตัดสินใจเข้าร่วมงานเช่นกัน (Prayag & Grivel, 2014) 

การศึ กษ าที่ มี ชื่ อ ว่ า  Motives for participation in active sport tourism – 
participants of holiday windsurfing camps ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Tomik, Gorska, 
Staszkiewicz, and Polechonski (2014) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมค่ายวินด์เซิร์ฟในวันหยุด (holiday windsurfing camp) ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
อย่างหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) เป็นปัจจัยจูงใจที่
ส าคัญที่สุดในการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ เช่นเดียวกับการศึกษาเชิงคุณภาพของ 
Goodsell et al. (2013 ) ที่ มี ชื่ อ การศึ กษ าว่ า  Family Status and Motivations to Run: A 
Qualitative Study of Marathon Runners ได้ท าการสัมภาษณ์ นั กวิ่ งมาราธอนที่ มี สถานะ
ครอบครัวแตกต่างกันออกไป ผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจัย
ผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแรงจูงใจส าคัญในการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งระยะไกล ส่วนการศึกษาในงานอีเวนต์กีฬาการกุศล ในการศึกษาที่มีชื่อว่า 
The Role of Belief in Making a Difference in Enhancing Attachment to a Charity Sport 
Event ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Filo et al. (2012) ก็พบเช่นกันว่า ปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยจูงใจที่มีความส าคัญของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ คล้ายคลึงกับการศึกษาของ 
Funk et al. (2011) ในการศึกษาที่มีชื่อว่า Capacity of Mass Participant Sport Events for the 
Development of Activity Commitment and Future Exercise Intention พบว่าผู้เข้าร่วมงาน
อีเวนต์กีฬาที่มีปัจจัยจูงใจด้านความท้าทาย การควบคุมน้ าหนัก ความต้องการมีสุขภาพที่ดี รวมถึง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม จะมีแนวโน้มที่เพ่ิมมากขึ้นส าหรับการออกก าลังกายต่อไปเรื่อยๆ หลังจากจบ
งานอีเวนต์กีฬา ท านองเดียวกันกับการศึกษาที่มีชื่อว่า Event image perceptions among active 
and passive sports tourists at marathon races ที่ เป็ นผลงานการศึกษาของ Hallmann, 
Kaplanidou, and Breuer (2010) ได้ท าการศึกษาภาพลักษณ์ของงานอีเวนต์กีฬาจากผู้เข้าร่วมงาน
และผู้เข้าแข่งขันในงานมาราธอน 4 งานที่จัดขึ้นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผลการศึกษาที่ใช้ผู้เข้า
แข่งขันเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีส่วนส าคัญในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
เพราะฉะนั้นผู้จัดงานอีเวนต์ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์ เช่น การแข่งขันวิ่งส าหรับวัยเด็ก (kid’s run) หรือการแข่งขันที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว (family competitions) เพ่ือให้รูปแบบการจัดการแข่งขันมีจุดเด่นที่น่าสนใจ 
เพ่ิมการตอบรับที่มากข้ึนจากผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
  
  2.5.1.8  ร่างกาย (physical) 
  ปัจจัยผลักดันด้านร่างกาย (physical) เป็นปัจจัยจูงใจส าคัญปัจจัยหนึ่งของนักกีฬา 
(Fotiadis & Vassiliadis, 2012; Ogles & Masters, 2003) การศึกษาที่มีชื่อว่า An examination 
of motives underlying active sport tourist behavior: a market segmentation approach 
ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Hungenberg, Gray, Gould, and Stotlar (2016) พบว่าความแข็งแรง
ของร่างกาย (physical fitness) เป็นปัจจัยจูงใจหลักในการเข้าร่วมแข่งขันในงานอีเวนต์กีฬา 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kurtzman and Zauhar (2005) ในการศึกษาที่มีชื่อว่า Sports tourism 
consumer motivation พบว่านักท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ความส าคัญกับความแข็งแรงของร่างกายว่า
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว คล้ายคลึงกับการศึกษาที่มีชื่อว่า 
Comparison of sport tourists’ and locals’ motivation to participate in a running event 
ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Aicher et al. (2015) ได้ท าการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันมาราธอนในงานอีเวนต์ขนาดกลาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนารูปร่างของ
ตนเองเป็นปัจจัยผลักดันปัจจัยหนึ่งให้นักวิ่งเดินทางมาร่วมการแข่งขัน 
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  การศึกษาของ Getz and McConnell (2014) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Comparing 
Trail Runners and Mountain Bikers: Motivation, Involvement, Portfolios, and Event-
Tourist Careers ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาระหว่างนักวิ่ง
และนักปั่นจักรยานเสือภูเขา พ้ืนที่ที่ท าการศึกษาคือการแข่งขัน the TransRockies Challenge ที่
ถูกจัดขึ้น ณ รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา และการแข่งขัน the GORE-TEX TransRockies Run 
ซึ่งจัดขึ้น ณ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยจูงใจส าหรับการเข้าร่วมแข่งขันในงานอีเวนต์
กีฬาจะถูกแสดงเป็นค่าเฉลี่ย (ค่าเต็มคือ 5) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยที่เท่ากับหรือต่ ากว่า 2 
จะถูกพิจารณาว่าปัจจัยจูงใจนั้นมีความส าคัญต่ ามาก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยที่เท่ากับหรือมากกว่า 4 จะถูก
พิจารณาว่าปัจจัยจูงใจนั้นมีความส าคัญมาก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีความส าคัญมากเป็น 4 
ล าดับแรกทั้งของนักวิ่งและนักปั่นจักรยานเสือภูเขา ได้แก่ ปัจจัยผลักดันด้านความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (ค่าเฉลี่ยของนักวิ่ง = 4.81 และค่าเฉลี่ยของนักปั่นจักรยานเสือภูเขา = 4.79) ปัจจัย
ผลักดันด้านความท้าทายตนเอง (ค่าเฉลี่ยของนักวิ่ง = 4.61 และค่าเฉลี่ยของนักปั่นจักรยานเสือภูเขา 
= 4.66) ปัจจัยผลักดันด้านประสบการณ์ที่น่าจดจ า (ค่าเฉลี่ยของนักวิ่ง = 4.61 และค่าเฉลี่ยของนัก
ปั่นจักรยานเสือภูเขา = 4.57) รวมถึงปัจจัยผลักดันด้านการพัฒนาความสามารถทางกีฬาของตนเอง 
(ค่าเฉลี่ยของนักวิ่ง = 4.12 ค่าเฉลี่ยของนักปั่นจักรยานเสือภูเขา = 4.23) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัย
ผลักดันด้านการพัฒนาความสามารถทางกีฬาของตนเองซึ่งอยู่ในกลุ่มของปัจจัยผลักดันทางด้าน
ร่างกาย มีความส าคัญมากต่อผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ท านองเดียวกัน
กับการศึกษาที่มีชื่อว่า Motives for participation in active sport tourism – participants of 
holiday windsurfing camps ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Tomik et al. (2014) ได้
ท าการศึกษาแรงจูงใจที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมค่ายวินด์เซิร์ฟในวันหยุด (holiday 
windsurfing camp) ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจที่
ส าคัญของผู้เข้าร่วมงานในการตัดสินใจเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาคือปัจจัยผลักดันด้านสุขภาพ ซึ่งปัจจัย
ผลักดันด้านสุขภาพถือว่าอยู่ในกลุ่มของปัจจัยผลักดันด้านร่างกาย  
  การศึกษาเชิงคุณภาพของ Goodsell et al. (2013) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Family 
Status and Motivations to Run: A Qualitative Study of Marathon Runners จุดประสงค์
ของการศึกษาคือเพ่ือเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคคลที่มีสถานะทางครอบครัวแตกต่างกันต่อการวิ่ง
มาราธอน วิธีการศึกษาท่ีใช้ในงานชิ้นนี้ คือการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักวิ่งจ านวนทั้งสิ้น 33 คน 
ประกอบด้วยนักวิ่งที่เป็นผู้หญิงจ านวนทั้งสิ้น 17 คน และนักวิ่งที่เป็นผู้ชายจ านวนทั้งสิ้น 16 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีอายุอยู่ที่ 20 ถึง 56 ปี (อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 35.5 ปี) 
กลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่ เคยเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงปี
คริสต์ศักราช 2008 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่า การวิ่งเป็นวิถีทางในการรักษา
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สุขภาพให้แข็งแรงและพัฒนาความสามารถของร่างกาย กลุ่มตัวอย่างจะยังคงท าการวิ่งต่อไปเรื่อยๆ 
เนื่องจากการวิ่งท าให้เกิดผลดีต่อจิตใจ (mental) สัมพันธภาพทางสังคม (social) รวมถึงประโยชน์
ต่างๆ ที่ร่างกาย (physical) จะได้รับ 
  จากการศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมา สามารน ามาสกัดตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยผลักดัน
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงานวิ่งของผู้เข้าร่วมงานวิ่ง แสดงได้ในตารางที่ 2.3 
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1 Mohammed Alsawafi (2017) * *  *   * * 

2 Wafi et al. (2017) *   *   *  
3 Zach et al. (2017)           * * * * * 

4 Fotiadis, Xie, Li, and Huan (2016)    * *  * * * * * 
5 Hungenberg et al. (2016)   *   * * * * * 

6 Aicher et al. (2015)  * * * * * * * 
7 Getz and McConnell (2014)     * * * * * * 

8 Tomik et al. (2014)      * * * 

9 Goodsell et al. (2013)   * *  *  * * * 
10 Filo et al. (2012) *  *    * * 

11 Gibson et al. (2012)      * *  *  
12 Getz and McConnell (2011)    * *  * * * 

13 Funk et al. (2011)    * *  * * 
14 Getz and Andersson (2010)    * * * * * * 

15 Hallmann et al. (2010)     *   * * 
16 Shipway and Holloway (2010)  *  * * * * * * 

17 Snelgrove and Wood (2010)      *    * * 
18  Snelgrove, Taks, Chalip, and Green (2008) *   *  * *  

19 Taylor and Shanka (2008)    * * *  * * 

20 Caro and García (2007)      * *  * * 
21 Funk et al. (2007)  * *  *   *  

22 Xu and Pegg (2007)   *   * *  *  
23 Gillett and Kelly (2006)      * * *  

24 Masters and Ogles (1995)    * * * * * 
25 Ogles et al. (1995b)   *   * * * * * 

26 Masters et al. (1993)    * * * * * 
 Total 11 5 8 22 16 15 26 20 

ตารางท่ี 2.3  ตารางสกัดตัวแปรปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
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 2.5.2  ปัจจัยดึงดูด (pull factors) ในการเข้าร่วมงานว่ิง 

ปัจจัยดึงดูด (pull factors) ของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย รางวัลจากการแข่งขัน 
(reward) ทัศนียภาพ (scenery) บรรยากาศ (atmosphere) ความปลอดภัย (safety) ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิ่ง (event information) รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้งานวิ่ง (tourist attractions nearby 
event)  
  2.5.2.1  รางวัลจากการแข่งขัน (reward) 
  การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อว่า Road cycling event preferences for racing 
cyclists ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Larson and Won (2012) การศึกษาครั้งนี้ได้
ท าการศึกษาแนวโน้มการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาโดยใช้การวัดผลแบบเชื่อมโยงและการแบ่งส่วนตลาด 
วิธีการศึกษาคือการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมงานจ านวนทั้งสิ้น 199 ชุด ณ งานแข่งขันจักรยาน
ทางเรียบ 3 งานที่จัดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาแถบตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ตอบแบบสอบถามต้องท า
การให้คะแนนระหว่าง 0 ถึง 10 คะแนนในแต่ละข้อค าถามซึ่งเก่ียวกับปัจจัยจูงใจด้านต่างๆ ของงานอี
เวนต์ ซึ่งการให้แต้มคะแนน 0 ที่ปัจจัยจูงใจใด แสดงว่าปัจจัยจูงใจนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ในขณะที่การให้แต้มคะแนน 10 ที่ปัจจัยจูงใจใด 
แสดงว่าปัจจัยจูงใจนั้นมีความส าคัญมากต่อการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ผล
ของการวัดผลแบบเชื่อมโยงจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกคน พบว่า ระยะทางในการท่องเที่ยว (travel 
distance) เป็นปัจจัยจูงใจที่มีความส าคัญมากที่สุดส าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ตามมาด้วยรางวัลจากการชนะการแข่งขัน (prize 
purse) และค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน (entry fee) ตามล าดับ แตกต่างจากการศึกษา
ของ Getz and McConnell (2011) ในการศึกษาที่มีชื่อเรื่องว่า Serious sport tourism and 
event travel careers ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยที่จูงใจนักปั่นจักรยานเสือภูเขาในการเข้าร่วมงานอี
เวนต์กีฬาอย่างงาน the TransRockies Challenge mountain bike event ผลการศึกษาของเขา
พบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ การบริหาร
จัดการงานอีเวนต์ เส้นทางการแข่งขันที่ท้าทาย ทิวทัศน์ที่สวยงาม รวมถึงเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน
และง่ายในการเข้าถึง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน รางวัลจากการชนะการแข่งขัน ขนาดของ
งานที่จัด ไม่ใช่ปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของผู้เข้าแข่งขันในการตัดสินใจเข้าร่วมงาน 
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  ก า ร ศึ ก ษ าที่ มี ชื่ อ ว่ า  The role of travel conditions in cycling tourism: 
implications for destination and event management ซึ่ งเป็นการศึกษาทางวิชาการของ 
Buning and Gibson (2016) การศึกษาครั้งนี้มุ่งท่ีจะค้นหาปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกจุดหมายปลายทาง การเลือกอีเวนต์ พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมแข่งขันจักรยานที่
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเพ่ือร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ การเก็บข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้จะใช้การ
เก็บแบบสอบถามออนไลน์ (online survey) ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานการแข่งขันต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 1,452 คน ผล
การศึกษาพบว่า อีเวนต์จัดในจุดหมายปลายทางระดับโลก สถานที่พักแรมมีความหรูหราและมีราคา
สูง รวมถึงเงินรางวัลจากการชนะการแข่งขัน คือปัจจัยจูงใจที่ไม่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
การแข่งขัน แตกต่างจากการศึกษาของ Agrusa, Kim, and Lema (2011) ในการศึกษาที่มีชื่อว่า 
Comparison of Japanese and North American Runners of the Ideal Marathon 
Competition Destination ซึ่งได้ท าการศึกษากับผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนที่มาจากรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐ
ฮาวาย เพ่ือศึกษาถึงสิ่งที่ดึงดูดใจของงานโฮโนลูลูมาราธอนและของเมืองโฮโนลูลูเทียบกับการแข่งขัน
วิ่งมาราธอนในอุดมคติ การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการแจกแบบสอบถามแก่
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน  ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 473 ชุด ผล
การศึกษาพบว่า นักวิ่งมาราธอนสัญชาติอเมริกามีคาดหวังต่อรางวัลที่จะได้รับจากการเข้ าร่วมการ
แข่งขันมากกว่านักวิ่งมาราธอนสัญชาติญี่ปุ่น จึงมีแนวโน้มที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันโฮโนลูลู
มาราธอนมากกว่า หากมีการมอบรางวัลที่ดีขึ้นๆ ในแต่ละปี ตัวอย่างของรางวัลจากการแข่งขัน
โฮโนลูลูมาราธอน ได้แก่ ถ้วยรางวัล แผ่นป้ายประกาศเกียรติคุณ รวมถึงเสื้อโปโลคอปกท่ีถูกสกรีนว่า
โฮโนลูลูมาราธอน ผลของการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนที่ท าการ
จัดงานโฮโนลูลูมาราธอน หรืองานวิ่งมาราธอนที่คล้ายคลึงกัน  ส าหรับการวางแผนเพ่ือการจัดการ
แข่งขันที่สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวางแผนการตลาดที่เหมาะสมใน
การตอบสนองความต้องการส่วนตลาดแต่ละส่วนซึ่งถูกแบ่งโดยการรับรู้ 
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  2.5.2.2  ทัศนียภาพ (scenery) 
  การศึกษาเรื่อง Analysis on the Factors Impacting Tourists’ Satisfaction in 
Sports Tourism from the Perspective of Experience Marketing-Based on the Case of 
Xiamen International Marathon ซึ่ งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Hang and LIN 
(2017) เขาทั้งสองคนได้ท าการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
มาราธอน) ที่มีต่อปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดประสบการณ์ (experience marketing) ในบริบทของ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การศึกษาครั้งนี้จะท าการประเมินถึงประสบการณ์แต่ละด้านที่ผู้เข้าร่วมงานอี
เวนต์จะได้รับ ซึ่งมี 6 ด้านด้วยกันและสามารถจ าแนกทั้ง 6 ด้านออกเป็น 19 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว วิธีการศึกษาคือการเก็บแบบสอบถามแบบสุ่มจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด 
โดยแบบสอบถามจะประเมินส่วนประสมทางการตลาดประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
งาน 2016 Xiamen International Marathon ผู้ศึกษาสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด 
395 ชุด และเป็นแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ จ านวนทั้งสิ้น 349 ชุด ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านทัศนียภาพ (scenery) ไม่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผู้ศึกษาได้แนะน าเพ่ิมเติมว่า ผู้เข้าร่วมงานวิ่ง
มาราธอนที่มีเส้นทางวิ่งบนท้องถนน จะพึงพอใจในประสบการณ์ด้านอ่ืนมากกว่า ในขณะที่ปัจจัย
ดึงดูดด้านทัศนียภาพจะมีแนวโน้มสร้างความพึงพอใจให้แก่นักปีนเขา และนักกีฬาประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่
การวิ่งมาราธอนบนท้องถนน  แต่ผลการศึกษาของ Funk et al. (2007) ที่มีชื่อการศึกษาว่า 
International sport event participation: Prior sport involvement; destination image; 
and travel motives พบว่า หากบุคคลจะเลือกงานอีเวนต์กีฬา 10 งานที่สนใจจากจ านวนงานอี
เวนต์กีฬาที่สามารถเข้าร่วมได้จ านวน 200 งาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานอี
เวนต์กีฬา ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เวลาที่จัดงานอีเวนต์กีฬา รวมถึงทัศนียภาพ  
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  2.5.2.3  บรรยากาศ (atmosphere)  
  การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า An exploration of the motivation to 
attend for spectators of the Lexmark Indy 300 Champ Car event, Gold Coast ซึ่ งเป็น
ผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Menzies and Nguyen (2012) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของผู้เข้าร่วมงาน โดยใช้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ผลของการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า ปัจจัยภายในด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน (enjoyment) และปัจจัยภายนอกด้าน
บรรยากาศ (atmosphere) ต่างก็มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของผู้เข้าร่วม
งานอีเวนต์กีฬา ท านองเดียวกันกับการศึกษาทางวิชาการของ Wafi et al. (2017) ภายใต้ผลงาน
การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า Understanding sport event visitors’ motivation and 
satisfaction of small-scale sport event ผลของการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการ
แสวงหาความรู้ (knowledge) ปัจจัยดึงดูดด้านความดึงดูดใจของงานอีเวนต์  (event attraction) 
รวมถึงปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศของงานอีเวนต์ (atmosphere of the event) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวต์กีฬาในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาขนาดเล็กท่ีจัด ณ รัฐทางตอนเหนือ
ของคาบสมุทรมลายูหรือคาบสมุทรมาเลเซีย (peninsular Malaysia) 
 
  2.5.2.4  ความปลอดภัย (safety) 
  การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อการศึกษาว่า Analysis on the Factors Impacting 
Tourists’ Satisfaction in Sports Tourism from the Perspective of Experience Marketing-
Based on the Case of Xiamen International Marathon ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการ
ของ Hang and LIN (2017) เขาทั้งสองคนได้ท าการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (ผู้
ที่ เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอน) ที่มีต่อปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดประสบการณ์ (experience 
marketing) ในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การศึกษาครั้งนี้จะท าการประเมินถึงประสบการณ์แต่
ละด้านที่ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์จะได้รับ ซึ่งมี 6 ด้านด้วยกันและสามารถจ าแนกทั้ง 6 ด้านออกเป็น 19 
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว วิธีการศึกษาคือการเก็บแบบสอบถามแบบสุ่ม
จ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยแบบสอบถามจะประเมินส่วนประสมทางการตลาดประสบการณ์และความ
พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมงาน 2016 Xiamen International Marathon ผู้ศึกษาสามารถรวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้งหมด 395 ชุด และเป็นแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ จ านวน
ทั้งสิ้น 349 ชุด ผลของการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย 
(safety) การโฆษณา (advertisement) รวมถึงการโปรโมทงาน (promotion) มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้  ด้านการศึกษาทางวิชาการของ 
Buning and Gibson (2016) ในการศึกษาทางวิชาการที่ มี ชื่ อ เรื่ องว่ า The role of travel 



 59 

conditions in cycling tourism: implications for destination and event management ซึ่ ง
การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะค้นหาปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทาง การ
เลือกอีเวนต์ พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของผู้เข้าร่วมแข่งขันจักรยานที่เดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางเพ่ือร่วมงานอีเวนต์ต่างๆ การเก็บข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้จะใช้การเก็บแบบสอบถาม
ออนไลน์ (online survey) ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักปั่น
จักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานการแข่งขันต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 1,452 คน ข้อค าถาม 22 ข้อถูก
น ามาใช้ในการวัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่องานอีเวนต์กีฬา ตัวอย่างเช่น ขนาดของงานอี
เวนต์กีฬา คุณภาพของเว็บไซต์ ทัศนียภาพ ค่าสมัครเพ่ือเข้าร่วมงาน สปอนเซอร์ ความภาคภูมิใจ การ
สนับสนุน ความยากของเส้นทางการแข่งขัน รวมถึงเรื่องของความปลอดภัย 
  
  2.5.2.5  ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง (event information) 
  การศึกษาทางวิชาการที่ มีชื่ อ เรื่องว่า The Incentives and the Degree of 
Satisfaction of the Spectators of the Athens Classic Marathon 2015 and 2016 ซึ่งเป็น
ผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Papagrigoriou, Moira, Karagianni, and Mylonopoulos 
(2017) ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative study) เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจและระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมการแข่งขัน the Athens Marathon โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง 
(structured questionnaires) ที่ประกอบไปด้วย 17 ข้อค าถามปลายปิด เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างการแข่งขันที่จัดขึ้นในปีคริสต์ศักราช 2015 และปีคริสต์ศักราช 2016 ผล
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการแข่งขันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน Athens Marathon ด้านการศึกษาทางวิชาการของ Du, Jordan, and 
Funk (2015) ในการศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า Managing Mass Sport Participation: 
Adding a Personal Performance Perspective to Remodel Antecedents and 
Consequences of Participant Sport Event Satisfaction วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ
เพ่ือศึกษาบทบาทของสมรรถภาพของบุคคล การประเมินเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายด้านเวลา ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่การ
จัดการงานอีเวนต์ วิธีการศึกษาคือการส ารวจออนไลน์กับผู้ เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่จัดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ และสหรัฐอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้ ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
ข้อมูลของงานอีเวนต์เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา และการบริการของงานอี
เวนต์กีฬา ผู้ศึกษาทั้ง 3 ท่านแนะว่า การจัดการเกี่ยวกับความคาดหวังของบุคคลในเรื่องสมรรถภาพ
เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องจัดการให้ครอบคลุม และควรสร้างความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมงานอี
เวนต์กีฬา 
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  2.5.2.6  สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้งานวิ่ง (tourist attractions nearby event) 
  การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า Sport tourism: an exploration of the 
travel motivations and constraints of Omani tourists ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการ
ของ Mohammed Alsawafi (2017) เขาได้ท าการศึกษาว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านใดที่มี
ความส าคัญที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวสัญชาติโอมานในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา แบบสอบถามปลาย
ปิดถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวสัญชาติโอมาน 166 คนที่เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
แบบสอบถามส่วนแรก ผู้ท าแบบสอบถามจะถูกถามถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  รวมถึงอาชีพ ในส่วนที่สองของ
แบบสอบถามถูกออกแบบเพ่ือใช้วัดแรงจูงใจของการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา เพ่ือที่จะทราบว่า 
แรงจูงใจด้านใดที่มีความส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเดินทางมาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกถามถึงระดับความเห็นด้วยในแต่ละแรงจูงใจทั้ง 
26 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องให้คะแนน 
5 ระดับ ซึ่งสามารถเรียงล าดับจาก 1 (ปัจจัยจูงใจนั้นไม่มีความส าคัญต่อการเดินทางมาเข้าร่วมงานอี
เวนต์กีฬา) ถึง 5 (ปัจจัยจูงใจนั้นมีความส าคัญมากต่อการเดินทางมาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา) ผล
การศึกษาพบว่า ข้อที่มีข้อความว่า ได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับที่จัดงานอีเวนต์
กีฬา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านนี้ค่อนข้างมาก โดยเมื่อเรียงล าดับ
ความส าคัญของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือแรงจูงใจในการเดินทางเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
ปัจจัยจูงใจดังกล่าวจะอยู่ ในล าดับที่  7 จากจ านวนปัจจัยจูงใจทั้ งหมด  26 ด้านที่ถูกใช้วัดใน
แบบสอบถามของการศึกษาครั้งนี้ 
  จากการศึกษาทางวิชาการที่ผ่านมา สามารน ามาสกัดตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยดึงดูด
ด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงานวิ่งของผู้เข้าร่วมงานวิ่ง แสดงได้ในตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  ตารางสกัดตัวแปรปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่ง     
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1 Hang and LIN (2017)  *  * *  
2 Mohammed Alsawafi (2017)    * * * 

3 Papagrigoriou et al. (2017)     * * 

4 Wafi et al. (2017)   *  * * 
5 Buning and Gibson (2016)  * * * * * * 

6 Chen (2016) * *   *  
7 Derom and Ramshaw (2016)  *     

8 Du et al. (2015)  *  * *  
9 Haiyan et al. (2015)  *  * * * 

10 Hallmann, Zehrer, and Müller (2015)     * * 
11 King, Chen, and Funk (2015)   * *  * 

12 Romiti and Sarti (2014)     *  
13 Liu (2013)   * *   

14 Kaplanidou et al. (2012)  * * * * * 
15 Agrusa et al. (2011) * * * * * * 

16 Mohan (2010)   * *  * 

17 Chen and Funk (2010b)  * * * * * 
18 Yu (2010)     *  * 

19 Filo, Funk, and Hornby (2009)   * * *  
20 Kaplanidou (2009)  * * *  * 

21 
Gibson, Xueqing Qi, and Zhang 
(2008) 

 * * * * * 

22 Lee, Lee, and Lee (2005)    *  * 
23 Lee, Taylor, Lee, and Lee (2005)  * * *  * 

 total 3 12 12 17 15 16 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ร่วมงานวิ่ง 

 ทฤษ ฎี  Oliver’s expectancy-disconfirmation เป็ นท ฤษ ฎี ที่ ถู กน า ไปศึ กษ าอย่ าง
กว้างขวางเพ่ืออธิบายความพึงพอใจของผู้บริโภค และได้รับการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายส าหรับ
การศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ (Zehrer, Crotts, & Magnini, 2011) 

โมเดลการไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง (expectancy‐disconfirmation model) จะตั้ งบน
สมมติฐานที่ว่า ก่อนการเลือกซ้ือบริการใดๆ นักท่องเที่ยวจะตั้งความคาดหวังของการบริการไว้อยู่แล้ว 
เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ารับบริการ เขาจะท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่ได้รับกับความคาดหวัง
ของเขา ความไม่สอดคล้องจะเกิดขึ้นได้ 2 กรณี กล่าวคือ หากเขาได้รับบริการที่เหนือความคาดหวัง 
เขาจะเกิดความพึงพอใจและเกิดความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง สามารถเรียกความไม่
สอดคล้องกรณีนี้ว่า ความไม่สอดคล้องเชิงบวก (positive disconfirmation) ในทางตรงกันข้ามก็จะ
เป็ นความไม่ สอดคล้ องเชิ งลบ  (negative disconfirmation) (Melville, Gang, Muzaffer, & 
Haiyan, 2018) 
 ความไม่สอดคล้องเชิงลบ (negative disconfirmation) จะเกิดขึ้นเมื่อความพึงพอใจที่ลูกค้า
ได้รับจากสินค้าและบริการต่ ากว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ กรณีนี้คือ ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ 
(dissatisfaction)  (Chen, Ma, Bian, Zheng, & Devlin, 2 0 1 8 ; Ding, 2 0 1 8 ; Kim, Park, & 
Glovinsky, 2018) ซึ่งธุรกิจควรท าการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
กรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจ (Rech, Hugo, Giordani, Passero, & Hilgert, 2018) เพ่ือให้คุณภาพสินค้า
และบริการที่ลูกค้าได้รับ ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Gong & Yi, 2018)  
 ในช่วง 5 ปี ระหว่างปีคริสต์ศักราช 2012 ถึงปีคริสต์ศักราช 2016 นักวิชาการที่ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (tourism and hospitality) ได้ให้ความสนใจใน
เรื่องเกี่ยวกับความพึงพอใจ (satisfaction) และผลิตผลงานทางวิชาการที่ศึกษาค้นคว้าด้านความพึง
พอใจออกมาค่อนข้างมาก (Hakimi et al., 2018; Kim, Bai, Kim, & Chon, 2018) ซึ่งการเข้าใจใน
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิ จสามารถรักษา
ลูกค้าปัจจุบันเอาไว้ได้ รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีในการดึงดูดลูกค้าใหม่ (Maguire & El-Geneidy, 2018)  
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 ในศตวรรษที่ 20 การท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก และมี
แนวโน้มที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในศตวรรษที่ 21 (Sintayehu, Kassegn, & Sewent, 2016) 
กว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในภาคการท่องเที่ยวต่างให้ความส าคัญ
ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ เนื่องจากว่าเป็นกลยุทธ์ที่สามารถ
รักษาลูกค้าปัจจุบันเอาไว้ ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้การลงทุนที่น้อยกว่าการดึงดูดลูกค้ารายใหม่ 
(Mohammadhossein, Ahmad, & Zakaria, 2018) ในปัจจุบันเอง ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างก็เล็งเห็นว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 
(positive customer experiences) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
(Kandampully, Zhang, & Jaakkola, 2018) 
 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism) ก าลังเติบโตและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการก็ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวประเภทนี้
ค่อนข้างมาก โดยพวกเขาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ รวมถึง
เรื่ อ งค ว าม พึ งพ อ ใจ ด้ ว ย  (Belias et al., 2018; Gibson & Mirehie, 2018; Kumar, 2018; 
Watanabe, Gilbert, Aman, & Zhang, 2018) ในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความพึงพอใจได้รับ
การให้ความหมายว่า คือการได้รับความบันเทิงหรือความสุขจากการแข่งขันกีฬาและจากบริการของผู้
จัดงานอีเวนต์กีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน (Yoshida & James, 2010) ซึ่งการออกเดินทางเพ่ือ
เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาคือหนึ่งในประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Kumar, 2018)  
 กว่า 20 ปีที่ผ่านมา อัตราการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเติบโตอย่างรวดเร็ว
(Newland & Aicher, 2018) ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาควรพัฒนาการจัดงานอีเวนต์กีฬาเพ่ือท าให้
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเกิดความพึงพอใจมากที่สุด (Bamford, Hannibal, Kauppi, & Dehe, 
2018) ซึ่งความพึงพอใจในการร่วมงานอีเวนต์กีฬาสามารถเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมงาน
ได้รับจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา กล่าวคือความพึงพอใจจากการร่วมงานอีเวนต์กีฬามาจากการที่
ผู้เข้าร่วมงานประเมินระดับความรู้สึกของเขาเอง ว่ากิจกรรมที่พวกเขาได้รับจากการเข้าร่วม งาน
เป็นไปตามท่ีพวกเขาคาดหวังก่อนการเข้าร่วมงานหรือไม่ (Funk et al., 2011)  
 ในปัจจุบันนี้ การวิ่งระยะไกล (distance running) ก าลังเป็นที่นิยมทั่วโลก ถูกจัดว่าเป็นกีฬา
ประเภทหนึ่ง เป็นกิจกรรมยามว่าง และเป็นกุญแจส าคัญส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สร้างเสริม
สุขภาพ (healthy lifestyle) (Ma & Kaplanidou, 2018) ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งของนักวิ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพวกเขา (Brisimis, Bebetsos, & Krommidas, 2018) ความพึง
พอใจของผู้ร่วมงานวิ่งถือเป็นเกณฑ์ส าคัญในการประเมินความส าเร็จของการจัดงานวิ่ง โดยความพึง
พอใจของนักวิ่งมักส่งผลต่อแนวโน้มของการเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้งในอนาคต (Akhoondnejad, 2018) 
การทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นกัน เพราะผู้จัดงานวิ่งจะได้ท าการจัด
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งานวิ่งที่ตรงกับความต้องการของนักวิ่ง และมีจ านวนนักวิ่งเข้าร่วมงานวิ่งในอนาคตมากขึ้น 
(Maráková, dado, Táborecká-Petrovičová, & Rajic, 2018)  
 ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (behavioral intention) ในการเข้าร่วมงานวิ่ง หมายถึงการ
ตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ เคยเข้าร่วมงานวิ่ง (Fu, Liu, Wang, & Chao, 2018 ; 
Rittichainuwat, Qu, & Leong, 2003) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่งถูกใช้อย่าง
บ่อยครั้งส าหรับการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้ เข้าร่วมงานวิ่งในอนาคต ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การเข้าร่วมงานวิ่งที่ใช้บ่อยครั้งในบริบทของการท่องเที่ยวเเละงานอีเวนต์กีฬา มีความหมาย 2 อย่าง 
ประกอบไปด้วยเเนวโน้มในการเข้าร่วมงานอีกครั้งในอนาคต เเละแนวโน้มที่นักวิ่งจะบอกต่อหรือเเนะ
น างานวิ่งให้แก่ผู้อ่ืนที่เขารู้จัก (Kim, Lee, et al., 2018) ส่วนความตั้งใจเชิงพฤติกรรมส าหรับภาค
บริการอย่างร้านอาหาร จะเกี่ยวข้องกับ 3 ความหมาย อันประกอบไปด้วยความยินดีที่จะกลับมาใช้
บริการร้านอาหารเดิมอีกในอนาคต (willingness to visit the same restaurant in the future) 
ความยินดีที่จะแนะน าร้านอาหารที่ใช้บริการให้แก่เพ่ือนๆ (willingness to recommend the 
restaurant to friends) รวมถึงความยินดีที่จะแนะน าด้านดีของร้านอาหารที่ใช้บริการให้แก่คนอ่ืน 
(willingness to speak positively about the restaurant to others)  (Marinkovic, Senic, 
Ivkov, Dimitrovski, & Bjelic, 2014) 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของการร่วมงานวิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะแนวโน้มของการเข้าร่วมงาน
วิ่งในอนาคต และแนวโน้มของการแนะน างานวิ่งให้แก่คนรู้จักเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับมิติ
ของเวลา ดังตัวอย่างการศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อผลงานการศึกษาว่า Marathon finishers and 
pre-race drop-outs ซึ่ ง เป็ น ผลงานการศึ กษ าทางวิ ช าการของ Clough, Shepherd, and 
Maughan (1989) ได้ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของการมาเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในอนาคต ซึ่ง
ผู้ท าการศึกษาทั้ง 3 คนได้ใช้เงื่อนไขด้านระยะเวลา (time) มาเป็นมิติหนึ่งในการวัดความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่งในอนาคตของนักวิ่ง โดยประโยคที่ ใช้วัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การเข้าร่วมงานวิ่งภายใต้เงื่อนไขด้านระยะเวลา ได้แก่ ฉันจะวิ่งมาราธอนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ฉัน
จะวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในอีก 12 เดือนข้างหน้า ฉันจะวิ่งมินิมาราธอนในอีก 12 เดือนข้างหน้า รวมถึง
ประโยคที่ว่า ฉันจะหยุดการวิ่งโดยสิ้นเชิง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เอง ผู้วิจัยได้น าเรื่องเกี่ยวกับมิติด้าน
ระยะเวลามาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้วัดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่งเช่นกัน 
 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง  (Baker, Jordan, & 
Funk, 2 018 ; Prayag & Grivel, 201 8 ; Sangpikul, 201 8 ; Shonk & Chelladurai, 20 08 ) 
การศึกษาโดยทั่วไปแสดงให้เห็นว่า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมมีความเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการซื้อซ้ า 
(repurchase intentions) การบอกต่อ (word-of-mouth) ความจงรักภักดี (loyalty) แนวโน้มการ
สับเปลี่ยน (switching intentions) ความยินดีที่จะซื้อมากขึ้น (willingness to pay more) และ
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ความอ่อนไหวต่อราคา (price sensitivity) (Wu, Cheng, & Ai, 2018) ผู้จัดงานวิ่งควรพัฒนา
คุณภาพการบริการในงานวิ่งเพ่ือท าให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่งเกิดความพึงพอใจ และน ามาซึ่งความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมส าหรับการเข้าร่วมงานวิ่งในที่สุด (Shahzadi, Malik, Ahmad, & Shabbir, 2018) ซึ่งงาน
วิ่งหรืออีเวนต์กีฬาต่างๆ ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดส าหรับจุดหมายปลายทาง และถูกใช้เพ่ือ
การกระตุ้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานในการเดินทางเข้าร่วมงานอีกครั้งในอนาคต 
(Myburgh, Kruger, & Saayman, 2018) โดยการจัดงานอีเวนต์กีฬาที่จุดหมายปลายทางต่างๆ 
ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างความร่วมมือภายในชุมชน (Hoskyn, Dickson, & 
Sotiriadou, 2018) 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 

3.1 บทน า……………………………………………………. 

บทที่ 3 จะเกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย สมมติฐานงานวิจัย วิธีการด าเนินงาน ไม่ว่า
จะเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิ่งที่เคยเข้า
ร่วมงานวิ่งระยะทางข้ันต่ า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักวิ่งที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ า 10.5 กิโลเมตร
ขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถาม การสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยจะ
ท าการตรวจสอบความสามารถและความเที่ยงตรงของเนื้อหา รวมถึงการน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 80 คน เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด ซึ่งเป็นนักวิ่งที่
เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นใน
ประเทศไทย จากนั้นน าแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมคอมพิวเตอร์  
ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดมารวบรวมแล้วเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (CODE) จากนั้นท าการบันทึกลงในโปรแกรมเพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถดถอยใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นหรือตัวแปรอิสระหลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 
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ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานว่ิง 

• การหลีกหนี 

• ความภาคภูมิใจ 

• โอกาสช่วยเหลือสังคม 

• ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

• การแข่งขัน 

• ความส าเร็จ 

• ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

• ร่างกาย 
 
 
 ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานว่ิง 

• รางวัลจากการแข่งขัน 

• ทัศนียภาพ 

• บรรยากาศ 

• ความปลอดภัย 

• ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง 

• สถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง 
 
 

 

 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจ 
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3.3 สมมติฐานงานวิจัย 

ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงสมมติฐานการวิจัย 
ค าถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 

H1a: การหลีกหนีมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง 
H1b: ความภาคภูมิใจมีอิทธิพลเชิงบวกกับความ
พึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
H1c: โอกาสช่วยเหลือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H1d: ความสนุกสนานเพลิดเพลินมีอิทธิพลเชิง
บวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H1e: การแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H1f: ความส าเร็จมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H1g: ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H1h: ร่างกายมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจ
ในการร่วมงานวิ่ง   

ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มี อิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 

H2a: รางวัลมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจ
ในการร่วมงานวิ่ง   
H2b: ทัศนียภาพมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H2c: บรรยากาศมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H2d: ความปลอดภัยมีอิทธิพลเชิงบวกกับความ
พึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   
H2e: ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   
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ค าถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

H2f: สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้งานวิ่งมีอิทธิพลเชิง
บวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   

ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร 

H3a: ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตั้ งใจเชิ งพฤติกรรมในการ
ร่วมงานวิ่ง 

 

3.4 วิธีการด าเนินงาน  

Morgan and Smircich (1980) ได้กล่าวในการศึกษาเรื่อง The case for qualitative 
research ไว้ว่า การจะเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสมนั้น 
ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น และลักษณะของงานวิจัยที่ก าลังศึกษา งานวิจัยเชิงปริมาณต้องการ
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติได้อย่าง
ถูกต้อง และแม่นย า ในขณะที่งานวิจัยเชิงคุณภาพใช้กลุ่มตัวอย่างในจ านวนที่น้อยกว่างานวิจัยเชิง
ปริมาณ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงคุณภาพ จะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงความ
ซับซ้อน ความละเอียด ความแปรผัน หรือบริบทของปรากฏการณ์ ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณ
ที่ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวนมากกว่าเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรในเรื่องที่ก าลังท าการศึกษา (Gentles, 
Charles, Ploeg, & Mckibbon, 2015) ขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  ได้แก่ 
การเลือกตัวแปรที่จะน ามาใช้ในการศึกษา การตั้งสมมติฐาน รวมถึงการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
(Kauber, 1986) โดยข้อมูลของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจะได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ส ารวจ (surveys) หรือการใช้เทคนิคต่างๆ (Yauch & Steudel, 2003) 

การวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยผลักดันเเละปัจจัยดึงดูดของนักวิ่งที่มีต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
เนื่องจากว่า ผู้วิจัยสามารถหาผลการศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากที่มีความแตกต่างกัน 
สามารถเลือกใช้ตัวแปรต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จริงๆ เพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็
สั้นกระชับ ใช้เวลาไม่นานมากนักจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถหาผลการศึกษา
ของวิจัยในครั้งนี้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม (Johnson & Onwuegbuzie, 2004) ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
หาความสัมพันธ์ วิธีด าเนินการวิจัยมีการน าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดับ ดังนี้ 
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 3.4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.4.1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิ่งชาวไทยที่เคยเข้าร่วมงานวิ่ง
ระยะทางข้ันต่ า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย 

 
  3.4.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักวิ่งชาวไทยที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทาง
ขั้นต่ า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเป็นงานวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยได้มีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่ความเชื่อมั่น 95% ค่าความ
คาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ 0.05 ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400 คน  

 
  3.4.1.3  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากกลุ่มเฟซบุ๊คที่
เกี่ยวข้องกับการวิ่ง เพราะผู้วิจัยจะสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัย
ต้องการ และมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016) กลุ่ม
เฟซบุ๊คที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย กลุ่มประสบการณ์มาราธอน_
42.195K_Clubเราจะไปมาราธอนด้วยกัน กลุ่มวิ่งไหนดี : พูดคุยภาษาวิ่ง กลุ่มวิ่งด้วยกัน กลุ่มวิ่งกัน
นะ : มาคุยเรื่องวิ่งจริง ๆ นะ กลุ่มวิ่งเพ่ือสุขภาพ กลุ่มห้องเรียนวิ่งมาราธอน กลุ่ม Sathavorn 
Running Club กลุ่ม 42.195 K Club...เราจะไปมาราธอนด้วยกัน กลุ่มแบ่งปัน Bib วิ่งฟรี และกลุ่ม
วิ่งสนุก สุขจากการวิ่ง  

การสุ่มกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีแบบ snowball sampling ซึ่งเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่
ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายในขนาดที่ผู้วิจัยต้องการ โดยใช้
เวลาในการเก็บข้อมูลไม่มากนัก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูล (Sadler, Lee, Lim, & 
Fullerton, 2010) 
 
 3.4.2  เครื่องมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 

ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้แบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
5 ส่วนดังนี้  
   ส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่ง  
  ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง 
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  ส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
  ส่วนที่ 4 เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
 
  ลักษณะของข้อค าถามของส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) (Likert, 1961) เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนน
เฉลี่ย ตามช่วงคะแนนต่อไปนี้ 
 

  (5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4=เห็นด้วย 3=ปานกลาง 2=ไม่เห็นด้วย และ 1=ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) 
         ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00  แปลความว่า เห็นด้วยมากที่สุด 
         ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20  แปลความว่า เห็นด้วยมาก 
         ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40  แปลความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
         ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60  แปลความว่า เห็นด้วยน้อย 
         ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80  แปลความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  แหล่งที่มาของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 4 นั้น สามารถจ าแนกได้ตามแต่
ละตัวแปร โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่ง ซ่ึงประกอบด้วย 8 ตัวแปร ปัจจัย
ดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่ง ซ่ึงประกอบด้วย 6 ตัวแปร ความพึงพอใจในงานวิ่ง ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ดังตารางที่ 3.2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.2  แหล่งที่มาของแบบสอบถาม   

ตัวแปร แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 
ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานว่ิง 
1. การหลีกหนี (Escape) Filo et al., 2 0 1 2 ; Funk et al., 2 0 0 7 ; 

Hungenberg et al., 2016; Goodsell et al., 
2013; Hungenberg et al., 2016; Rinaldi, 
20 1 1 ; Snelgrove et al., 2 0 0 8 ; Shipway 
and Holloway, 2010; Snelgrove, Taks, 
Chalip, and Green, 2008 

1-3 

2. ความภาคภูมิใจ (Prestige) Aicher et al., 2015; Anestis Fotiadis, Xie, 
Li, and Huan, 2016; Donald Getz and 
McConnell, 2014; Donald Getz and 

4-9 
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ตัวแปร แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

McConnell, 2011; Don Getz and 
Andersson, 2010; Funk et al., 2007; 
Hungenberg et al., 2016; Mohammed 
Alsawafi, 2017; Taylor and Shanka, 2008 

3. โอ ก าส ช่ ว ย เห ลื อ สั ง ค ม 
(Charity) 

Andersson, 2010; Bennett, Mousley, 
Kitchin, and Ali-Choudhury, 2007; Don 
Getz and Donald Getz and McConnell, 
2011; Donald Getz and McConnell, 2014; 
Filo et al., 2012; Shipway and Holloway, 
2010;              Snelgrove and Wood, 
2010; Taylor and Shanka, 2008 

10-12 

4. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(Enjoyment) 

Benjamin Ogles et al., 1995; Donald Getz 
and McConnell, 2014; Donald Getz and 
McConnell, 2011; Don Getz and 
Andersson, 2010; Funk et al., 2007; 
Goodsell et al., 2013; Hallmann et al., 
2010; Hungenberg et al., 2016; Masters 
et al., 1993; Taylor and Shanka, 2008; 
Todd L. Goodsell et al., 2013; Wafi et al., 
2017; Xu and Pegg, 2007 

13-16 

5. การแข่งขัน (Competition) Benjamin Ogles et al., 1995; Donald Getz 
and McConnell, 2014; Don Getz and 
Andersson, 2010; Hungenberg et al., 
2016; Masters et al., 1993; Shipway and 
Holloway, 2010; Zach et al., 2017 

17-20 

6. ความส าเร็จ(Achievement) Fotiadis, Xie, Li, and Huan, 2 0 1 6 ; Getz 
and McConnell, 2 0 1 4 ; Getz and 
McConnell, 2 0 1 1 ; Getz and Andersson, 
2010 ; Kruger & Saayman, 2013 ; Masters 
et al., 1993 ; Ogles et al., 1995 ; Zach et 

21-24 



 73 

ตัวแปร แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

al., 2017 
7. ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม 
(Social) 

Aicher et al., 2015; Filo et al., 2 0 1 2 ; 
Fotiadis, Xie, Li, and Huan, 2016; Getz 
and McConnell, 2014; Goodsell et al., 
2013; Hungenberg et al., 2016; 
Mohammed Alsawafi, 2017; Snelgrove 
and Wood, 2010; Snelgrove, Taks, Chalip, 
and Green, 2008; Taylor and Shanka, 
2008; Wafi et al., 2017 

25-28 

8. ส ม ร ร ถ น ะ ท า งร่ า งก า ย 
(Physical) 

Aicher et al., 2015; Agrusa et al., 2011; 
Hungenberg et al., 2016;              Kruger, 
Saayman, and Ellis, 2012 

29-31 

ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานว่ิง     
1 .  ร า ง วั ล ห รื อ สิ่ ง จู ง ใ จ 
(Reward) 

Agrusa et al., 2011; Buning and Gibson, 
2016; Chen, 2016 

32-36 

2. ทัศนียภาพ (Scenery) Agrusa et al., 2011; Buning and Gibson, 
2016; Chen and Funk, 2010; Fotiadis, Xie, 
Li, and Huan, 2016; Gibson, Xueqing Qi, 
and Zhang, 2008; Kaplanidou, 2009; 
Kaplanidou et al., 2012; Lee, Taylor, Lee, 
and Lee, 2005 

37-39 

3. บรรยากาศภายในเส้นทาง
การวิ่ง (Atmosphere) 

Agrusa et al., 2011; Buning and Gibson, 
2016; Crompton and McKay, 1997; Filo, 
Funk, and Hornby, 2009; Kaplanidou et 
al., 2012; King, Chen, and Funk, 2015; 
Mohan, 2010; Wafi et al., 2017  

40-43 

4. ความปลอดภัย (Safety) Chen and Funk, 2010; Lee, Lee, and Lee, 
2005; Mohan, 2010; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, 2560  

44-47 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง (Event 
information) 

Filo, Funk, and Hornby, 2009; Hallmann, 
Zehrer, and Muller, 2015; Papagrigoriou 

48-50 
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ตัวแปร แหล่งที่มาของแบบสอบถาม ข้อที่ 

et al., 2017; Romiti and Sarti, 2014 
6. สถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง 
( tourist attractions nearby 
event) 

Haiyan et al., 2015; Kaplanidou, Jordan, 
Funk, and Rindinger, 2012; Kruger & 
Saayman, 2013; Mohammed Alsawafi, 
2017; Wafi et al., 2017  

51-53 

ค าถามสรุป   
1. ค าถามสรุป  พัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาครั้งนี ้ 54-55 
ความพึงพอใจในงานว่ิง   
1 . ความ พึ งพอใจใน งานวิ่ ง 
(Satisfaction) 

Koo, Byon, and Baker, 2014; Theodorakis 
et al., 2015; Wafi et al., 2017 

56-60 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานว่ิง 
1. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การเข้าร่วมงานวิ่ง (behavioral 
intention to participate 
running event)  

Clough, Shepherd, and Maughan, 1989; 
Koo, Byon, and Baker, 2014  

61-65 

 
  ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อยู่ในส่วนสุดท้าย เนื่องจากการก าหนดให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในส่วนนี้จะท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูล
ส่วนที่ส าคัญของแบบสอบถาม นั่นคือ ส่วนที่  1 ถึงส่วนที่  4 ได้ก่อน แล้วจึงท าการเก็บข้อมูล
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในส่วนท้ายสุดของแบบสอบถาม การก าหนดให้
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลอยู่ในส่วนท้ายสุดของแบบสอบถาม เป็นเทคนิคของการออกแบบ
แบบสอบถามที่นิยมท ากันมากในหมู่ผู้วิจัยในต่างประเทศและผู้วิจัยบางกลุ่มในประเทศไทย 
แบบสอบถามส่วนที่ 5 ประกอบด้วย 7 หัวข้อค าถามและแต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูล ดังนี้  
 

ข้อที่  66 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
ข้อที่ 67 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) 
ข้อที่ 68 การศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) 
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ข้อที่ 69 สถานภาพการสมรส เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
ข้อที่ 70 จ านวนงานวิ่งที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน (โดยประมาณ) เป็นระดับการ
วัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) 

   ข้อที่ 71 ระยะทางจากบ้านถึงงานวิ่งที่เข้าร่วม เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
   เรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
    ข้อที่ 72 ระยะเวลาที่พักค้างคืนในการเดินทางเข้าร่วมงานวิ่ง เป็นระดับ
   การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 
 
 3.4.3  การสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีวิธีการดังนี้ 
  1)  ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถาม และท าการก าหนดกรอบแนวความคิด
ด้วยการก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ต้องการศึกษาในงานวิจัย 
  2)  ศึกษาข้อมูลส าหรับสร้างแบบสอบถามจากหนังสือ บทความ เอกสารและ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ 

3)  ท าการก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ค าถามการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาและประโยชน์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ 
  4)  ด าเนินการสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ในการวิจัยเป็นลักษณะของแบบสอบถาม
ฉบับร่าง 
  5)  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างและแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 
ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษา ท าการพิจารณาตรวจสอบ
ความสามารถและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ในประเด็นความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเนื้อหาที่ต้องการวัด ความชัดเจนของค าถาม ความซ้ าซ้อน และจริยธรรม
ศีลธรรม หรือที่เรียกว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC= Index of item Objective Congruence) 
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

        -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด 
         0 หมายถึง ไม่อาจตัดสินว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
         1 หมายถึง ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการที่ต้องการวัด    
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  6)  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปท าการค านวณหาค่าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากกนั้นน าค่าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ( IOC= Index of item Objective Congruence) 
โดยการคัดเลือกข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนั้นต้องเลือกข้อค าถามที่มี
ดัชนี IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 

จากสูตร ค่าดัชนีความสอดคล้อง    

IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

  
          เมื่อ  R = คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 

    N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
   7)  ผู้ วิจั ยน าแบบสอบถามที่ ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ เชี่ ยวชาญและ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 80 คน เพ่ือทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาควรมีค่า
มากกว่า 0.7 จึงจะเป็นตัวแปรที่มีความเหมาะสม สามารถน ามาในการศึกษาวิจัยได้ (George & 
Mallery, 2003)  
 
 3.4.4  การเก็บรวมรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด ซึ่งเป็น
นักวิ่งที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งระยะทางขั้นต่ า 10.5 กิโลเมตรขึ้นไปอย่างน้อย 1 ครั้ง และเป็นงานวิ่งที่จัด
ขึ้นในประเทศไทย จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมสถิติเพ่ือสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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 3.4.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical 
Package for the Social Sciences: SPSS) โดยการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมารวบรวมแล้วเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (CODE) จากนั้นท าการบันทึกลงใน
โปรแกรมเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทีใ่ช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต้นหรือตัวแปรอิสระหลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 1 ตัวแปร  



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 

4.1 บทน า…………………………………  

 การวิจัยทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมงานวิ่งระยะไกล และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง ในบทที่ 4 นี้จะเกี่ยวข้องกับการหาค าตอบให้แก่ค าถามวิจัยทั้ง 3 ข้อ 
ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงาน
วิ่ง ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง และความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร  รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิ เคราะห์ถดถอยพหุ  (Multiple Regression Analysis) เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์มาพิสูจน์สมมติฐานการวิจัยทั้ง 15 ข้อสมมติฐานว่า ข้อใดจะได้รับการสนับสนุน และข้อใด
จะถูกปฏิ เสธบ้าง โดยบทที่  4 ประกอบไปด้วยหัวข้อ 4.2 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  4.4 ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่ง 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่ง 
4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง  4.7 การทดสอบ
สมมติฐาน และ 4.8 บทสรุป 
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4.2 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 หลังจากที่ผู้วิจัยน าแบบสอบถามปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 80 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ซึ่งสามารถอธิบายข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน ตามเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ได้ดัง
ตารางที่ 4.1 
 ตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน (คิด
เป็นร้อยละ 57.5) มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 30 คน (คิดเป็นร้อยละ 37.5) การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.25) และมีสถานภาพโสด จ านวน 52 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 65)  
 การทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค 
(Cronbach's Alpha Coefficient) หากปัจจัยที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้มี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัคมากกว่า 0.7 ขึ้นไป จะเป็นปัจจัยที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าปัจจัยการศึกษานั้นๆ ไป
ใช้ ในแบบสอบถามที่ท าการเก็บรวบรวมกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนได้  (Nunnally & 
Bernstein, 1978) ซึ่งผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคสามารถแยกตามแต่ละตัว
แปร ประกอบไปด้วยปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่ง ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง ความพึงพอใจใน
งานวิ่ง และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่ง จากตารางที่ 4.2 การทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
ตามแต่ละตัวแปร ประกอบด้วยปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่ง ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค มากกว่า 0.7 ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง มีค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบัคเท่ากับ 0.856 และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง มีค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบัคเท่ากับ 0.845 จึงสรุปได้ว่า แบบสอบถามชุดนี้สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 
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ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 80 คน 

  จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

เพศ   

ชาย 34 42.5 
หญิง 46 57.5 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 20 ปี   5 6.3 
20 – 30 ปี 30 37.5 
31 – 40 ปี  28 35.0 
41 – 50 ปี 13 16.3 
51 – 60 ปี  3 3.8 
61 ปีขึ้นไป  1 1.3 
การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 6 7.5 
ปริญญาตรี 41 51.3 
สูงกว่าปริญญาตรี 33 41.3 
สถานภาพการ
สมรส   

โสด 52 65.0 
สมรส 24 30.0 
หม้าย/หย่าร้าง 4 5.0 

  
 
ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร Cronbach's Alpha Coefficient 

1. ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่ง 0.804 

2. ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง 0.822 

3. ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 0.856 

4. ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 0.845 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามของการศึกษาครั้งนี้จากนักวิ่งระยะไกล จ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน เมื่อท าการตรวจสอบแบบสอบถาม พบว่า ทุกฉบับมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด การวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.3 กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี จ านวนมากที่สุด คือมีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ที่ระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาคือ
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ส่วนสถานภาพการ
สมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรส จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3  ตารางแสดงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 

  จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
เพศ   

ชาย 169 42.3 
หญิง 231 57.8 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 20 ปี   30 7.5 
20 – 30 ปี 153 38.3 
31 – 40 ปี  128 32.0 
41 – 50 ปี 68 17.0 
51 – 60 ปี  17 4.3 
61 ปีขึ้นไป  4 1.0 
การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 32 8.0 
ปริญญาตรี 216 54.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 152 38.0 
สถานภาพการสมรส   

โสด 276 69.0 
สมรส 108 27.0 
หม้าย/หย่าร้าง 16 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่ง 

 การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบด้วยการหลีก
หนี (escape) ความภาคภูมิใจ (prestige) โอกาสช่วยเหลือสังคม (charity) ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (enjoyment) การแข่งขัน (competition) ความส าเร็จ (achievement) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (social) และร่างกาย (physical) ดังแสดงในตารางที่  4.4 ถึงตารางที่ 4.11 พบว่า ปัจจัย
ผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งที่
มีระดับการเห็นด้วยมากที่สุด ประกอบด้วย การหลีกหนี โอกาสช่วยเหลือสังคม ความส าเร็จ และ
ร่างกาย ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีระดับเห็นด้วยมาก ประกอบไปด้วย ความภาคภูมิใจ 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ส่วนปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีระดับ
เห็นด้วยปานกลาง คือ การแข่งขัน 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนีในการเข้าร่วมงานวิ่ง   

การหลีกหนี (escape) Mean S.D. ระดับ 

    
1. งานวิ่งท าให้ฉันได้หลีกหนีจากชีวิตประจ าวันที่จ าเจ 4.06 1.101 เห็นด้วยมาก 

2. การร่วมงานวิ่งช่วยลดความเครียดของฉัน 4.24 0.960 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

3. เป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยพักผ่อนหย่อนใจ 4.41 0.760 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.2375 0.80273 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงปัจจัยผลักดันด้านความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง 

ความภาคภูมิใจ (prestige) Mean S.D. ระดับ 
4. ฉันได้ร่วมงานวิ่งในขณะที่หลายๆ คนไม่เคยมีโอกาส
เหมือนฉัน 

4.09 1.084 เห็นด้วยมาก 

5. การร่วมงานวิ่งถือเป็นความทรงจ าที่ดีที่สุดของชีวิต 4.09 0.992 เห็นด้วยมาก 
6. การร่วมงานวิ่งเป็นการพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉัน
สามารถวิ่งได้ครบตามเป้าหมาย 

4.18 1.112 เห็นด้วยมาก 

7. การร่วมงานวิ่งท าให้ฉันภาคภูมิใจในฐานะนักกีฬาวิ่ง
คนหนึ่ง 

4.28 0.912 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

8. ฉันร่วมงานวิ่งเพ่ือจะได้แบ่งปันประสบการณ์ในการ
เข้าร่วมงานแก่ผู้อ่ืน 

4.06 1.008 เห็นด้วยมาก 

9. ฉันภูมิใจเมื่อฉันได้แชร์รูปและวิดีโอเกี่ยวกับการวิ่ง
ของฉันในสังคมออนไลน์ (social media) 

4.09 1.126 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.1313 0.83132 เห็นด้วยมาก 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม 

โอกาสช่วยเหลือสังคม (charity) Mean S.D. ระดับ 
10. ฉันมีความสุขมากที่ได้ตอบแทนสังคมจากการ
ร่วมงานวิ่งเพื่อการกุศล 

4.37 0.834 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

11. ฉันยินดีอย่างยิ่งหากเงินค่าสมัครงานวิ่ง จะถูก
น าไปใช้เพ่ือสังคม หรือเก่ียวข้องกับการกุศล  

4.78 0.558 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

12. สิ่งที่ส าคัญส าหรับฉันที่สุดในการลงวิ่งคือการได้มี
ส่วนสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ตั้งใจจัดงานแต่ละครั้งก็
เพ่ือน าไปช่วยผู้ที่ เดือดร้อน และต้องการความ
ช่วยเหลือ  

4.47 0.778 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.5408 0.59610 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงปัจจัยผลักดันด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน (enjoyment) Mean S.D. ระดับ 

13. การร่วมงานวิ่งท าให้ฉันลืมความวิตกกังวลไปได้
ชั่วขณะ 

4.36 0.942 เห็นด้วย
มากที่สุด 

14. งานวิ่งท าให้ฉันสนุกสุดขีด 4.10 0.855 เห็นด้วย
มาก 

15. งานวิ่งท าให้ฉันรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า 4.42 0.671 เห็นด้วย
มากที่สุด 

16. สิ่งที่ท าให้ฉันตัดสินใจเข้าร่วม คือการได้เห็นคน
มาร่วมวิ่งเยอะๆ เพราะท าให้ฉันมีความเพลิดเพลิน 

3.83 1.076 เห็นด้วย
มาก 

รวม 4.1781 0.67514 เห็นด้วย
มาก 

 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขัน 
การแข่งขัน (competition) Mean S.D. ระดับ 

17. ฉันมีความตื่นตัวมากเมื่อได้เข้าร่วมงานวิ่งเพราะ
ต้องแข่งกับเวลาที่ควรจะเป็นส าหรับระยะทางที่ฉันลง
แข่ง 

3.60 1.170 เห็นด้วย
มาก 

18. ฉันจะต้องรู้อันดับการวิ่งของฉันทุกครั้งเวลาเข้า
ร่วมงานวิ่ง เพ่ือที่ฉันจะได้น าไปเปรียบเทียบกับการลง
วิ่งแต่ละครั้งว่าเป็นอย่างไร 

3.15 1.223 เห็นด้วย
ปานกลาง 

19. การที่เห็นคนวิ่งแล้วได้รับรางวัล ท าให้ฉันเกิด
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเวลาในการวิ่งครั้งต่อๆ ไปให้ดี
ขึ้น  

3.36 1.096 เห็นด้วย
ปานกลาง 

20. ฉันร่วมงานวิ่งเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเก่งกว่าเพื่อนๆ 2.08 1.193 เห็นด้วย
น้อย 

รวม 3.0444 0.92754 เห็นด้วย
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จ 

ความส าเร็จ (achievement) Mean S.D. ระดับ 

21. แค่ฉันวิ่งถึงเส้นชัยภายในเวลาที่ผู้จัดก าหนด ฉันก็
รู้สึกว่าฉันได้ประสบความส าเร็จแล้ว    

4.21 1.048 เห็นด้วย
มากที่สุด 

22. ฉันพยายามที่จะพัฒนาเวลาในการวิ่งของฉันให้ดี
ขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการบรรลุเป้าหมายด้าน
เวลาของตัวเอง 

4.13 0.969 เห็นด้วย
มาก 

23. เมื่อฉันท้าทายกับตัวเองว่า ฉันสามารถท าได้ การ
วิ่งให้ถึงเส้นชัยก็เป็นสิ่งที่ฉันท าได้อยู่แล้ว      

4.29 0.858 เห็นด้วย
มาก 

24. ฉันคิดว่าความส าเร็จจากการวิ่ ง มาจากแรง
บันดาลใจที่เกิดขึ้นจากตัวฉันเอง 

4.40 0.798 เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 4.2563 0.70152 เห็นด้วย
มากที่สุด 

 
 
 

ตารางท่ี 4.10  แสดงปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) Mean S.D. ระดับ 

25. งานวิ่งท าให้ฉันได้พบกับเพ่ือนที่ชื่นชอบการออก
ก าลังกายเหมือนกับฉัน 

4.17 0.969 เห็นด้วย
มาก 

26. การวิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการพบปะสังสรรค์
เพ่ือนๆ 

4.05 0.999 เห็นด้วย
มาก 

27. ฉันมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อมีโอกาส
เข้าร่วมวิ่งตามสถานที่ต่างๆ  

4.10 0.990 เห็นด้วย
มาก 

28. ฉันมีความสุขที่สุดเมื่อได้ชิมอาหารท้องถิ่นใน
ขณะที่ร่วมวิ่งตามสถานที่ต่างๆ 

3.92 1.046 เห็นด้วย
มาก 

รวม 4.0606 0.81875 เห็นด้วย
มาก 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงปัจจัยผลักดันด้านร่างกาย 

ร่างกาย (physical) Mean S.D. ระดับ 
29. การวิ่งท าให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 4.70 0.519 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
30. ฉันคิดว่าการวิ่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจใน
รูปร่างที่ดีข้ึนของฉัน 

4.34 0.759 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

31. ฉันคิดว่าการวิ่งเป็นกีฬาที่ช่วยให้ร่างกายสร้าง
ความทนทานได้ดีที่สุด 

4.37 0.788 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.4717 0.56272 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานว่ิง 4.1151 0.51662 เห็นด้วยมาก 

 
 
 
 
 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่ง 

 การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งด้วย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งปัจจัยดึงดูดในการ
เข้าร่วมงานวิ่งประกอบด้วยรางวัลจากการแข่งขัน (reward) ทัศนียภาพ (scenery) บรรยากาศ 
(atmosphere) ความปลอดภัย (safety) ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง (event information) สถานที่
ท่องเที่ยวที่ใกล้งานวิ่ง (tourist attractions nearby event) ดังแสดงในตารางที่ 4.12 ถึงตารางที่ 
4.17 พบว่า ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ซึ่งปัจจัยดึงดูดในการ
เข้าร่วมงานวิ่งที่มีระดับการเห็นด้วยมากท่ีสุด ประกอบด้วย ความปลอดภัย และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง 
ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีระดับเห็นด้วยมาก ประกอบไปด้วย ทัศนียภาพ บรรยากาศ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้งานวิ่ง ส่วนปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีระดับเห็นด้วยปานกลาง คือ 
รางวัลจากการแข่งขัน 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงปัจจัยดึงดูดด้านรางวัลจากการแข่งขัน 

รางวัลจากการแข่งขัน (reward) Mean S.D. ระดับ 

32. งานวิ่งที่ฉันต้องการไปร่วมมากที่สุด คืองานวิ่งที่
ออกแบบเหรียญรางวัลได้โดนใจฉัน 

3.49 1.131 เห็นด้วยมาก 

33. ฉันจะต้องเข้าร่วมงานวิ่งที่แจกเสื้อเท่ๆ ให้ได้สักครั้ง
ในชีวิต 

3.68 1.163 เห็นด้วยมาก 

34. อาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่จูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้
ฉันรู้ว่าผู้จัดมีความเป็นมืออาชีพ เพราะเข้าใจความ
ต้องการของนักวิ่ง 

3.41 1.186 เห็นด้วยมาก 

35. ฉันต้องการให้คนรอบข้างชื่นชมว่า ฉันสามารถพิชิต
เส้นชัยในงานวิ่งที่มีชื่อเสียง 

3.05 1.218 เห็นด้วยปาน
กลาง 

36. ฉันจะมีความสุขที่สุด ถ้าในงานวิ่งที่ฉันเข้าร่วมมีคน
ดังที่ฉันชอบมาร่วมงานด้วย 

2.89 1.307 เห็นด้วยปาน
กลาง 

รวม 3.3040 0.90456 เห็นด้วยปาน
กลาง 

 
   
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงปัจจัยดึงดูดด้านทัศนียภาพ 

ทัศนียภาพ (scenery) Mean S.D. ระดับ 

37. เส้นทางการวิ่ งที่ มีทั ศนี ยภาพที่ สวยงามเป็ น
ทางเลือกอันดับต้นๆ ของฉันที่จะเข้าร่วมงานวิ่ง   

4.34 0.903 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

38. แม้ต้องเดินทางไกล แต่หากเส้นทางวิ่งที่เต็มไปด้วย
ความสวยงามทางธรรมชาติ ฉันก็จะไปอย่างแน่นอน 
(ระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ 2-6 ชั่วโมงด้วยรถยนต์) 

4.01 1.108 เห็นด้วยมาก 

39. ถ้าเส้นทางการวิ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติ ฉัน
ยินดีที่จะนั่งเครื่องบินไปร่วมงานวิ่ง 

3.76 1.293 เห็นด้วยมาก 

รวม 4.0342 0.93849 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศ 

บรรยากาศ (atmosphere) Mean S.D. ระดับ 
40. ฉันชอบบรรยากาศงานวิ่งที่สร้างความตื่นเต้นตลอด
เส้นทาง เช่น มีนักวิ่งแฟนซีคอยสร้างสีสัน 

4.06 0.982 เห็นด้วยมาก 

41. ฉันชอบให้มีกองเชียร์ตลอดเส้นทางในขณะที่วิ่ง 4.04 1.017 เห็นด้วยมาก 
42. ทุกครั้งที่ลงวิ่ง ฉันจะเลือกงานวิ่งที่มีบรรยากาศ
แตกต่างจากที่เคยไป เช่น เส้นทางวิ่งผ่านชุมชน ได้เห็น
ถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 

3.98 1.044 เห็นด้วยมาก 

43. งานวิ่งที่ดีงามส าหรับฉัน คืองานวิ่งที่มีตากล้องเก็บ
ภาพบรรยากาศในงาน 

3.84 1.050 เห็นด้วยมาก 

รวม 3.9800 0.80893 เห็นด้วยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.15  แสดงปัจจัยดึงดูดด้านความปลอดภัย 

ความปลอดภัย (safety) Mean S.D. ระดับ 
44. ฉันจะรู้สึ ก อุ่นใจ เมื่ อได้วิ่ งในงานที่มี เจ้าหน้าที่
เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล 

4.66 0.605 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

45. ฉันต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด
เส้นทางการวิ่ง 

4.62 0.649 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

46. ฉันจะเข้าร่วมงานวิ่งที่ผู้จัดงานปิดการจราจรให้แก่
นักวิ่งตลอดระยะเวลาการแข่งขัน  

4.53 0.728 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

47. ในงานวิ่ง ผู้จัดงานควรมีที่ส าหรับฝากสิ่งของมีค่าเพ่ือ
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้มาร่วมงาน 

4.60 0.712 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.6019 0.51063 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงปัจจัยดึงดูดด้านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับงานว่ิง (event information) Mean S.D. ระดับ 
48. อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงาน
วิ่งที่ดีท่ีสุด 

4.73 0.578 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

49. งานวิ่งที่จัดการได้เยี่ยมยอด คืองานวิ่งที่ฉันสามารถ
คุยกับเจ้าหน้าที่ ของงานผ่านทาง LINE, Facebook, 
Instagram 

4.37 0.788 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

50. ฉันเลือกเข้าร่วมงานวิ่งที่มีเว็บไซต์แสดงรายละเอียด
การจัดงานไว้อย่างครบถ้วน 

4.44 0.779 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.5125 0.57794 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.17  แสดงปัจจัยดึงดูดดด้านสถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้งานว่ิง 
(tourist attractions nearby event) 

Mean S.D. ระดับ 

51. ฉันตั้งใจเข้าร่วมงานวิ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
อยู่ใกล้ๆ สถานที่จัดงาน 

4.14 1.046 เห็นด้วยมาก 

52. ฉันคิดว่างานวิ่งที่ยอดเยี่ยม คืองานวิ่งที่มีสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้กับสถานที่จัดงาน  

4.06 1.011 เห็นด้วยมาก 

53. ฉันต้องการประสบการณ์จากการร่วมงานวิ่งและการ
ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน 

4.26 0.957 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.1558 0.93145 เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานว่ิง 4.0981 0.56653 เห็นด้วยมาก 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 

 การน าเสนอผลการศึกษาในส่วนนี้  เป็นการวิเคราะห์ ความพึงพอใจและความตั้งเชิง
พฤติกรรมในการเข้าร่วมงานวิ่งด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดังแสดงในตารางที่ 4.18 และตารางที่ 4.19 กล่าวคือความพึงพอใจและความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งมีระดับความเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด โดยข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ที่ว่า พวกเขาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการเข้าร่วมงานวิ่งครั้งนี้ เป็นข้อที่มี
ระดับการเห็นด้วยสูงที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 ข้อคิดเห็นที่มีระดับการเห็นด้วยรองลงมา ได้แก่ 
ข้อคิดเห็นที่ว่า งานวิ่งครั้งนี้ท าให้พวกเขามีความสุขมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 ส่วนข้อคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ที่ว่า พวกเขาจะเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้ งหากมี
โอกาส เป็นข้อที่มีระดับการเห็นด้วยสูงที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.63 ข้อคิดเห็นที่มีระดับการเห็นด้วย
รองลงมา ได้แก่ ข้อคิดเห็นที่ว่า พวกเขาจะแนะน างานวิ่งให้แก่คนรู้จัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 

ความพึงพอใจในการร่วมงานว่ิง Mean S.D. ระดับ 

56. งานวิ่งครั้งนี้ท าให้ฉันมีความสุขมาก 4.47 0.667 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

57. ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจถูกต้องที่เข้าร่วมงานวิ่งนี้ 4.58 0.628 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

58. ฉันรู้สึกพอใจกับภาพรวมของงานครั้งนี้เป็นอย่าง
มาก 

4.42 0.724 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

59. ฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีจากงานครั้งนี้ 4.46 0.696 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

60. ฉันพอใจมากกับการบริการของทีมงานภายในงาน 4.25 0.853 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.4330 0.61682 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานว่ิง Mean S.D. ระดับ 
61. หากมีโอกาส ฉันจะเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้ง 4.63 0.588 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
62. ฉันจะแนะน างานวิ่งให้แก่คนรู้จัก 4.50 0.739 เห็นด้วยมาก

ที่สุด 
63. ฉันตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องเข้าร่วมเมื่อมีงานวิ่งใน
อนาคต 

4.46 0.774 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

64. การเข้าร่วมงานวิ่งท าให้ฉันมีความสุขมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับกิจกรรมอ่ืน ดังนั้นฉันจะไม่พลาดโอกาสที่จะเข้า
ร่วมงานวิ่งอีกครั้ง 

4.36 0.841 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

65. ฉันจะร่วมงานวิ่ งภายใน 3 เดือนข้างหน้าอย่าง
แน่นอน 

4.49 0.835 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

รวม 4.4865 0.62417 เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

 
 
 
 

4.7 การทดสอบสมมติฐาน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง
ระยะไกล และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การเข้าร่วมงานวิ่ง โดยหัวข้อการทดสอบสมมติฐานนี้ จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาค าตอบส าหรับตอบค าถามการวิจัย 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย
ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง ค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง และค าถามการวิจัยข้อที่ 3 ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร รวมถึงการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับค าถามวิจัยแต่ละข้อ 
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 4.7.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันกับความพึงพอใจในการร่วมงานว่ิง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งส่วนนี้ จะ

ประกอบไปด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันกับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 
1 ว่าปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง รวมถึงการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
H1a: การหลีกหนีมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  

 H1b: ความภาคภูมิใจมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
 H1c: โอกาสช่วยเหลือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
 H1d: ความสนุกสนานเพลิดเพลินมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
 H1e: การแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
 H1f: ความส าเร็จมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
 H1g: ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
 H1h: ร่างกายมอิีทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   
 

 ตารางที่ 4.20 ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงาน
วิ่ง โดยความสนุกสนานเพลิดเพลินมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งสูงที่สุดคือ 
ร้อยละ 48 รองลงมาคือโอกาสช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งอยู่ที่ร้อยละ 47 การหลีกหนีมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งอยู่ที่
ร้อยละ 45 ความภาคภูมิใจและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งอยู่ที่ร้อยละ 41 เท่ากัน ด้านความส าเร็จมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งอยู่ที่ร้อยละ 38 ในขณะที่ร่างกายมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง
อยู่ที่ร้อยละ 31 และการแข่งขันมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานอยู่ที่ร้อยละ 18 
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ตารางท่ี 4.20  ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งกับความ
พึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 

ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานว่ิง ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ความพึงพอใจในการ
ร่วมงานว่ิง 

1. การหลีกหนี r               0.448** 
 p 0.000 
2. ความภาคภูมิใจ r               0.413** 
 p 0.000 
3. โอกาสช่วยเหลือสังคม r               0.474** 
 p 0.000 
4. ความสนุกสนานเพลิดเพลิน r               0.480** 
 p 0.000 
5. การแข่งขัน r               0.184** 
 p 0.000 
6. ความส าเร็จ r               0.377** 
 p 0.000 
7. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม r               0.406** 
 p 0.000 
8. ร่างกาย r               0.309** 
 p 0.000 

Dependent variable: Satisfaction, **p<0.01 
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ตารางที่ 4.21 ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลร้อยละ 35 ต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง โดยปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่ง 5 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ประกอบไปด้วย การหลีกหนี โอกาสช่วยเหลือสังคม 
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความส าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยโอกาสช่วยเหลือสังคม มี
อิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วยของโอกาสช่วยเหลือสังคมเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผล
ให้ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมข้ึน 0.272 หน่วย (ร้อยละ 27.2) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวก
รองลงมาคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วยของการความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึน้ 0.155 หน่วย (ร้อยละ 
15.5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมาคือการหลีกหนี กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วยของการหลีกหนี
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึ้น 0.147 หน่วย (ร้อยละ 14.7) 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมาคือความส าเร็จ กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วยของความส าเร็จเพ่ิมขึ้น 
1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึน้ 0.129 หน่วย (ร้อยละ 12.9) และปัจจัยที่
มีอิทธิพลทางบวกถัดมาคือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วยของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึน้ 0.101 หน่วย (ร้อยละ 10.1) 
 
ตารางท่ี 4.21  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างปัจจัยผลักดันกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 

ปัจจัยผลักดันใน
การร่วมงานว่ิง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. F 

B Std. Error Beta 
การหลีกหนี 0.113 0.041 0.147 2.787 0.006 

44.132*** 

โอกาสช่วยเหลือ
สังคม 

0.281 0.049 0.272 5.781 0.000 

ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

0.142 0.051 0.155 2.767 0.006 

ความส าเร็จ 0.113 0.042 0.129 2.684 0.008 

ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 

0.076 0.037 0.101 2.048 0.041 

Dependent variable: Satisfaction, R2 = 0.351, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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 ตารางที่ 4.22 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า 
ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งปัจจัยผลักดัน
ในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ประกอบไปด้วยการหลีกหนี 
โอกาสช่วยเหลือสังคม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความส าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในขณะที่
ปัจจัยผลักดันด้านความภาคภูมิใจ การแข่งขัน และร่างกาย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง โดยสมมติฐานข้อ H1a การหลีกหนีมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
H1c โอกาสช่วยเหลือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  H1d ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง H1f ความส าเร็จมีอิทธิพล
เชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง และข้อ H1g ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ได้รับการสนับสนุน ในขณะที่สมมติฐานข้อ H1b ความภาคภูมิใจมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  H1e การแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง และข้อ H1h ร่างกายมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ถูก
ปฏิเสธไป  
 
ตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 
สมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย ผลการวิเคราะห์ 

H1a การหลีกหนีมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง สนับสนุน 
H1b ความภาคภูมิใจมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงาน

วิ่ง 
ปฏิเสธ 

H1c โอกาสช่วยเหลือสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง   

สนับสนุน 

H1d ความสนุกสนานเพลิดเพลินมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง   

สนับสนุน 

H1e การแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   ปฏิเสธ 
H1f ความส าเร็จมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   สนับสนุน 
H1g ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ

ร่วมงานวิ่ง   
สนับสนุน 

H1h ร่างกายมอิีทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   ปฏิเสธ 
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 4.7.2  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานว่ิงกับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานว่ิง 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งกับความพึงพอใจในการร่วมงาน
วิ่งส่วนนี้ จะประกอบไปด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งกับ
ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือตอบ
ค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ว่าปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง รวมถึงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในข้อ H2a: รางวัลมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง H2b: ทัศนียภาพมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  H2c: 
บรรยากาศมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง H2d: ความปลอดภัยมีอิทธิพลเชิง
บวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง H2e: ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจ
ในการร่วมงานวิ่ง และข้อ H2f: สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้งานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง 
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 จากตารางที่ 4.23 ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง โดยข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งสูงที่สุด
คือ ร้อยละ 36 รองลงมาคือบรรยากาศ ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งอยู่
ที่ร้อยละ 33 สถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่งมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งอยู่ที่
ร้อยละ 29 ทัศนียภาพมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งอยู่ที่ร้อยละ 28 ด้าน
รางวัลจากการแข่งขันมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งอยู่ที่ร้อยละ 27 และ
ความปลอดภัยมีระดับความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งอยู่ที่ร้อยละ 24 
 
ตารางท่ี 4.23  ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งกับความ
พึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   

ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานว่ิง ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ความพึงพอใจในการ
ร่วมงานว่ิง 

1. รางวัลจากการแข่งขัน r               0.266** 
 p 0.000 
2. ทัศนียภาพ r               0.278** 
 p 0.000 
3. บรรยากาศ r               0.333** 
 p 0.000 
4. ความปลอดภัย r               0.244** 
 p 0.000 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง r               0.364** 
 p 0.000 
6. สถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง r               0.290** 
 p 0.000 

Dependent variable: Satisfaction, **p<0.01  
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  จากตารางที่ 4.24 ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลร้อยละ 18 ต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง โดยปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง 2 ปัจจัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ประกอบไปด้วยบรรยากาศและข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง 
โดยข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง กล่าวคือ เมื่อจ านวน
หน่วยของข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึ้น 
0.283 หน่วย (ร้อยละ 28.3) ส่วนบรรยากาศก็มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วยของบรรยากาศเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่งเพิ่มขึ้น 0.234 หน่วย (ร้อยละ 23.4) 
 
 
ตารางท่ี 4.24  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งกับความพึงพอใจใน

การร่วมงานวิ่ง 

ปัจจัยดึงดูดใน
การร่วมงานว่ิง 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. F 

B Std. Error Beta 
บรรยากาศ 0.178 0.037 0.234 4.819 0.000 

43.790*** ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิ่ง 

0.302 0.052 0.283 5.829 0.000 

Dependent variable: Satisfaction, R2 = 0.177, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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 จากตารางที่ 4.25 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 
ที่ว่า ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งปัจจัยดึงดูด
ในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ประกอบไปด้วยบรรยากาศและ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดด้านรางวัล ทัศนียภาพ ความปลอดภัย และที่ท่องเที่ยว
ใกล้งานวิ่ง ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง โดยสมมติฐานข้อ H2c บรรยากาศมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง และข้อ H2e ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลเชิง
บวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ได้รับการสนับสนุน ในขณะที่สมมติฐานข้อ H2a รางวัลมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง H2b ทัศนียภาพมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง H2d ความปลอดภัยมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง และ
ข้อ H2f ที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ถูกปฏิเสธไป 
 
ตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 2 

สมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย 
ผลการ

วิเคราะห์ 

H2a รางวัลมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   ปฏิเสธ 
H2b ทัศนียภาพมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   ปฏิเสธ 
H2c บรรยากาศมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   สนับสนุน 
H2d ความปลอดภัยมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   ปฏิเสธ 
H2e ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   สนับสนุน 
H2f ที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง   ปฏิเสธ 
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 4.7.3  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการร่วมงานว่ิงกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการร่วมงานว่ิง 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการร่วมงานวิ่งส่วนนี้ จะประกอบไปด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่งกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 3 ว่าความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร รวมถึงการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในข้อ 
H3a: ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 
 ตารางที่ 4.26 ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การร่วมงานวิ่ง โดยพบว่าความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีระดับความสัมพันธ์กับความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอยู่ที ่ร้อยละ 62 
 
ตารางท่ี 4.26  ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งกับ

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง   

ตัวแปรอิสระ ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการร่วมงานว่ิง 

ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง r               0.618** 
 p 0.000 

Dependent variable: behavioral intention, **p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.27 ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลร้อยละ 38 ต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง โดยความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมี
อิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งค่อนข้างสูง กล่าวคือ เมื่อจ านวนหน่วย
ของความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อความตั้งใจในการร่วมงานวิ่งเพ่ิมขึ้น 
0.618 หน่วย (ร้อยละ 61.8) 
  
ตารางท่ี 4.27  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งกับความต้ังใจเชิง

พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. F 

B Std. Error Beta 

ความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง 

0.625 0.040 0.618 15.662 0.000 245.299*** 

Dependent variable: behavioral intention, R2 = 0.380, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
 
 จากตารางที่ 4.28 แสดงถึงผลการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 3 
ที่ว่า ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร  
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การร่วมงานวิ่ง พบว่าความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง และสมมติฐานข้อ H3a ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ได้รับการสนับสนุน 
 
ตารางท่ี 4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานส าหรับการตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 3 

สมมติฐาน สมมติฐานการวิจัย 
ผลการ

วิเคราะห์ 

H3a ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 

สนับสนุน 
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4.8 บทสรุป  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง
ระยะไกล รวมถึงเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักวิ่งระยะไกลที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการเข้าร่วมงานวิ่ง จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัยที่ว่า ปัจจัย
ผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง พบว่า ปัจจัยผลักดันใน
การเข้าร่วมงานวิ่งที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ประกอบไปด้วยการหลีกหนี โอกาส
ช่วยเหลือสังคม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความส าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในขณะที่ ปัจจัย
ผลักดันด้านความภาคภูมิใจ การแข่งขัน และร่างกาย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง  
ส่วนผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัยที่ว่า ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง
ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง พบว่า ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งคือ บรรยากาศและข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดด้าน
รางวัล ทัศนียภาพ ความปลอดภัย และที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง หากท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัยที่ว่า ความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร พบว่า ความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 อิทธิพลของปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูดต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 

 ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง ได้ค าตอบจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม มี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมากที่สุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่งรองลงมา คือ ปัจจัยผลักดันด้านความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปัจจัยผลักดันด้าน
การหลีกหนี ปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จ ตามล าดับ และปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
เป็นปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเป็นล าดับสุดท้าย ในขณะที่ปัจจัย
ผลักดันด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขัน และปัจจัยผลักดันด้านร่างกาย เป็นปัจจัย
ผลักดันที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
  ค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง ได้ค าตอบจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ปัจจัยดึงดูดด้านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง เป็น
ปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมากท่ีสุด ปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่งรองลงมา คือ ปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศ ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดด้ านรางวัล 
ปัจจัยดึงดูดด้านทัศนียภาพ ปัจจัยดึงดูดด้านความปลอดภัย และปัจจัยดึงดูดด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้งานวิ่ง เป็นปัจจัยดึงดูดที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
 ค าถามการวิจัยข้อที่ 3 ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการร่วมงานวิ่งอย่างไร ได้ค าตอบจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า ความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาทางวิชาการด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ครั้งนี้ เพ่ือหา
อิทธิพลของแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่ง (ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่ง ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง) 
ที่มีต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง จากนั้นจึงท าการหาอิทธิพลของความพึงพอใจในการร่วมงาน
วิ่งที่มีต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ผู้วิจัยเลือกวิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุเป็นวิธีในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งค าถามของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ค าถามที่ 1 ปัจจัยผลักดันในการ
ร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ค าถามที่ 2 ปัจจัยดึงดูดในการ
ร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง รวมถึงค าถามที่ 3 ความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่งมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่งอย่างไร  
 จากการศึกษาและรวบรวมการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง (ปัจจัย
ผลักดัน และปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง) สามารถสกัดปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งที่ผู้วิจัย
เลือกใช้เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ การ
หลีกหนี (escape) ความภาคภูมิใจ (prestige) โอกาสช่วยเหลือสังคม (charity) ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (enjoyment) การแข่งขัน (competition) ความส าเร็จ (achievement) ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (social) และร่างกาย (physical) ส่วนปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งที่ผู้วิจัยเลือกใช้เป็นปัจจัย
อิสระหรือตัวแปรต้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ รางวัลจากการแข่งขัน 
(reward) ทัศนียภาพ (scenery) บรรยากาศ (atmosphere) ความปลอดภัย (safety) ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานวิ่ง (event information) และสถานที่ท่องเที่ยวที่ ใกล้งานวิ่ง (tourist attractions nearby 
event) ด้านตัวแปรตาม ผู้วิจัยเลือกความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง เป็นตัวแปรตามของปัจจัย
ผลักดันและปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่ง และความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเองก็เป็นตัวแปรต้น
หรือตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่า จะมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ร่วมงานวิ่งอย่างไร ตามสมมติฐานข้อ H3a อย่างไรก็ตาม สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่ข้อ 
H3a เพียงข้อเดียว แต่ยังมีสมมติฐานอีก 14 ข้อที่ได้รับการพิสูจน์ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนถัดไปจะ
เกี่ยวข้องกับการอภิปรายผลส าหรับค าถามการวิจัยทั้ง 3 ข้อ   
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5.3 การอภิปรายผลเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยผลักดันต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง  

จากค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการร่วมงานวิ่ง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 เพื่อหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ได้ผลลัพธ์
ว่า ปัจจัยผลักดันในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีอิทธิพลทางบวกสูงสุดต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง คือ
โอกาสช่วยเหลือสังคม ปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมาคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมาเป็นล าดับที่ 3 คือการหลีกหนี ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา
เป็นล าดับที่ 4 คือความส าเร็จ และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกถัดมาคือปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในขณะที่
ปัจจัยผลักดันด้านความภาคภูมิใจ การแข่งขัน และร่างกาย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้  
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า โอกาสช่วยเหลือสังคมเป็นปัจจัยผลักดันในการร่วมงานวิ่งที่มี
อิทธิพลทางบวกสูงสุดต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งการศึกษาของ  Taylor and Shanka 
(2008) และ Getz and McConnell (2014) พบว่า โอกาสช่วยเหลือสังคมถือเป็นแรงจูงใจที่มี
ความส าคัญของผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมงานวิ่ง ดังนั้น หากผู้จัดงานวิ่งต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่ง
เกิดความพึงพอใจในการร่วมงาน ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ช่วยให้นักวิ่งที่เข้าร่วมงานมีโอกาสในการได้
ช่วยเหลือสังคม งานวิ่งดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในประเภทงานวิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการกุศล (charity 
running events) เป็นงานวิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถแข่งขันวิ่งในระยะต่างๆ และได้สละทุนทรัพย์
ของตนเองเพ่ือช่วยเหลือการกุศลไปในครั้งเดียวกัน (Coghlan & Filo, 2013)  

ในปัจจุบัน การจัดงานวิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกุศลในประเทศไทย ก็มีตัวอย่างให้เห็น อาทิเช่น 
ในทุกๆ ปี โรงแรมบันยันทรีกรุงเทพที่ตั้งอยู่บนถนนสาทรใต้ จะมีการจัดงานมาราธอนแนวตั้ง 
(vertical marathon) ใช้บันไดหนีไฟเป็นเส้นทางการแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพ่ือน า
เงินไปบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Association) ส าหรับการช่วยเหลือเด็กอ่อนที่
ติดเชื้อเอชไอวี (Khunon & Muangasame, 2013) ด้านบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด ร่วมกับ 
กองทัพบก สสส. และ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย ได้ท าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
ทุกๆ ปีเช่นกัน ในงานเซ็นทรัล กรุ๊ป มินิมาราธอน เดิน-วิ่งการกุศล เพ่ือสมทบทุนช่วยเหลือเหล่าทหาร
กล้าและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นปัจจัยผลักดันล าดับถัดมาที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง งานวิ่งที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่นักวิ่ง และมอบประสบการณ์ที่
น่าประทับใจแก่นักวิ่ง จะเป็นงานวิ่งที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิ่งจ านวนมาก เพราะนักวิ่งส่วนใหญ่
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เข้าร่วมงานวิ่งเนื่องจากพวกเขาเห็นว่า งานวิ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้พวกเขาเกิดความเพลิดเพลิน พวก
เขาจึงสมัครเข้าร่วมงานวิ่ง (Getz & McConnell, 2011) ดังนั้น ผู้จัดงานวิ่งควรสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆ ที่มอบความสนุกสนานให้แก่นักวิ่งที่มาร่วมงาน เนื่องจากความตื่นเต้นและความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเป็นปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของผู้เข้าร่วมงานในการตัดสินใจเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์กีฬา
ต่างๆ (Kaplanidou & Vogt, 2010) และนักวิ่งเอง ก็ เข้าร่วมงานวิ่งเพราะพวกเขาได้รับความ
สนุกสนานเพลินเพลิน อารมณ์ความรู้สึกดีๆ ความสุข และความตื่นเต้นจากการเข้าร่วมงานวิ่ง 
(Aicher et al., 2015) 

ตัวอย่างของงานวิ่งที่มุ่งสร้างความเพลิดเพลินและประสบการณ์ที่เป็นที่พอใจให้แก่ผู้ร่วมงาน 
ได้แก่ งานวิ่งที่มีชื่องานว่า The Music Run ของกลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
17 มีนาคม 2561 ณ สวนหลวง ร.9 โดยตลอดระยะทางการวิ่ง 10 กิโลเมตรจะมีการเล่นดนตรีเป็น
โซนๆ ตามแนวเพลง Rock, Pop, Dance, Hip-hop, Old school รวมถึ งมีซุ้ มกิจกรรมของ
ผู้สนับสนุนรายต่างๆ มาสร้างสีสันตลอดงาน ด้านภาครัฐเองก็มีการกิจกรรมวิ่งที่สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให้แก่นักวิ่งเช่นกัน นั่นคือกิจกรรม “PEA HAPPY RUN ” วิ่งสุดมันส์ วันแฮปปี้ ผู้จัดคือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดงานนี้ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลักษณะของกิจกรรมเป็นการวิ่ง
แบบ Night Run ชมความงดงามของแสงสียามค่ าคืนของเมืองพัทยา การจัดกิจกรรมที่สร้างความ
ตื่นเต้น ความสนุกสนานเพลิดเพลิน บรรยากาศ รวมถึงความบันเทิง เป็นสิ่งที่ผู้จัดงานวิ่งควรให้
ความส าคัญ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยจูงใจส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของ
ผู้เข้าร่วมงาน (Menzies & Nguyen, 2012) 

ในเรื่องของการหลีกหนี ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง เช่นเดียวกับผลงานทางวิชาการของ Ryan (1982) ชื่อว่า Control and Information 
in the Intrapersonal Sphere: An Extension of Cognitive Evaluation Theory ที่พบว่า ความ
ต้องการหลีกหนีความตึงเครียดในชีวิตประจ าวัน (escape routine uptightness) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอีกหนึ่งผลงาน
การศึกษาทางวิชาการ ที่พบว่า แรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดของนักท่องเที่ยวสัญชาติโอมานในการเดินทาง
เพ่ือเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาต่างๆ คือการได้ใช้เวลาโดยปราศจากความตึงเครียด ความวิตกกังวลจากการ
เรียน หน้าที่การงาน การได้หลีกหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่ซ้ าซากจ าเจในชีวิตประจ าวัน 
(Mohammed Alsawafi, 2017)     
 การได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดในการเดินทางออกจากบ้านที่ตนอยู่อาศัยในชีวิตประจ าวัน  เป็น
ปัจจัยผลักดันส าคัญส าหรับตัดสินใจของผู้เข้าร่วมอีเวนต์กีฬาในการเดินทางเข้าร่วมอีเวนต์กีฬาเมื่อมี
โอกาส และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงานอีเวนต์
กีฬา (Xu & Pegg, 2007) ซึ่งการจัดงานอีเวนต์กีฬาท าให้ความต้องการในการท่องเที่ยว (tourism 
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demand) เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะยาว (Solberg & Preuss, 2007) ส่งผลต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมวลรวมของจุดหมายปลายทางที่จัดงาน (Agrusa et al., 2009) ดังนั้น สิ่งที่จะท าให้นัก
วิ่งเกิดปัจจัยผลักดันในการหลีกหนีจากชีวิตประจ าวันที่จ าเจ และตึงเครียด ผู้จัดงานวิ่งควร
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ งานให้นักวิ่งรู้จัก เพื่อให้นักวิ่งเกิดการตัดสินใจเข้าร่วมงานวิ่ง
และได้ท าการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงาน จะน ามาซึ่งความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมงานวิ่ง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จุดหมายปลายทางได้อีกด้วย 
 ปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จ เป็นปัจจัยล าดับที่ 4 ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานวิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทางวิชาการของ Filingeri, Eason, Waterson, and 
Haslam (2018) ที่พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมงานอีเวนต์กีฬา ซึ่งปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จเป็นปัจจัยจูงใจที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะมี
ศักยภาพหรือความสามารถ (the need for competence) (Zach et al., 2017) โดยการพัฒนา
ศักยภาพในการวิ่งระยะไกลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม รวมถึงมีความอดทน สร้าง
วินัยในการฝึกซ้อมการวิ่งของตนเอง เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จจงได้ (Goodsell 
et al., 2013) จากผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า ปัจจัยด้านความส าเร็จมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง ดังนั้น หากผู้จัดงานวิ่งต้องการจัดงานวิ่งที่เป็นน่าพึงพอใจแก่นักวิ่งและท าให้
นักวิ่งเกิดความประทับใจ ควรน าเสนอกิจกรรมที่ท าให้นักวิ่งเกิดความท้าทาย เกิดการฝึกซ้อมร่างกาย
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่เขาวางไว้ 
 งานบุรีรัมย์มาราธอนประจ าปี 2018 ซึ่งเป็นงานวิ่งมาราธอนที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดโดยความ
ร่วมมือของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (AAT) สหพันธ์กรีฑาเอเซีย 
(AAA) สหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรม BRM 
virtual run | run anywhere & anytime ซึ่งเป็นกิจกรรมสะสมระยะทางกับเพื่อนๆ นักวิ่งที่เข้าร่วม
กิจกรรม 700 กว่าคนเพ่ือเตรียมตัวฝึกซ้อมร่างกายล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันจัดงาน กิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ให้นักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมท าการสะสมระยะทางฝึกซ้อมในแต่ละเดือนก่อนการ
แข่งขันจริง และมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้สะสมระยะทางการฝึกซ้อมสูงสุดประจ าเดือนต่างๆ การจัด
กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักวิ่งเกิดความพร้อมของสมรรถนะทางร่างกายของตน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่นักวิ่งเองตั้งไว้ มีความเก่ียวข้องกับปัจจัยผลักดันด้านความส าเร็จของนักวิ่ง 
 นอกจากนี้แล้ว เสื้อแห่งความส าเร็จ (finishers’ shirts) ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จซึ่ง
เป็นที่ระลึกที่แสนมีค่า ซึ่งผู้ที่ได้รับจะจดจ าไปนานแสนนาน (McCarville, 2007) ผู้จัดงานบุรีรัมย์
มาราธอน 2018 เองก็ได้เปิดโอกาสให้นักวิ่งและผู้ที่สนใจร่วมออกแบบเสื้อผู้พิชิต (Finisher) ส าหรับ
การมอบให้แก่นักวิ่งที่สามารถพิชิตเส้นทางระยะฮาล์ฟมาราธอน และระยะมาราธอนได้ส าเร็จ โดย
คณะกรรมการจะคัดเลือกแบบเสื้อที่ส่งเข้าประกวดก่อน จากนั้นจึงจะเปิดให้นักวิ่งได้ร่วมกันโหวตว่า 
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เสื้อตัวใดจะได้รับเลือกเพ่ือการน าไปผลิตเป็นเสื้อผู้พิชิตที่จะใช้ส าหรับแจกแก่ผู้ที่ เข้าเส้นชัยระยะ
ฮาล์ฟมาราธอน และระยะมาราธอนในวันแข่งขันจริง   
 ปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นปัจจัยผลักดันล าดับสุดท้ายที่มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง โดยปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) มีความ
เกี่ยวข้องกับความต้องการสานสัมพันธ์ (the need for relatedness) ในทฤษฎีการก าหนดตัวเอง 
(SDT หรือ Self-Determination Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าบุคคลจะมีแรงจูงใจหรือพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่แต่ละบุคคลเป็นคนก าหนดตัวเอง (Zach et al., 2017)  

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของ Curi, Dart, & Giesemann (2014) การศึกษาค้นคว้าทาง
วิชาการของ Hall & O'Mahony (2006) รวมถึงการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของ Mohammed 
Alsawafi (2017) พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social) มีความเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการในการพบปะสังคม (desire to socialize) การใช้เวลากับเพ่ือนๆ (spend time with 
friends) เป็นแรงจูงใจที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดส าหรับผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ซึ่งผลการศึกษามี
ความคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นส่วนใหญ่ต่อ
ปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.4    
 ดังนั้น หากผู้จัดงานวิ่ง (Running events organizers) ต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความพึง
พอใจในการเข้าร่วมงาน ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยผลักดันด้านสังคมส าหรับการดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน
วิ่ง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดงานวิ่งให้มากขึ้น ตัวอย่างของงานวิ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นงานวิ่งที่
มีการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานด้วยปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ยกตัวอย่างเช่น งานชมพู-ฟ้า รัน
นิ่ง ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งมีสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร งานวิ่งดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ท าให้ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมงานวิ่ง
ด้วยกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น เป็นหนึ่งในงานวิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักดันด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก
เรื่องของวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นในการถามผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยผลักดันด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในข้อที่ 27 และข้อที่ 28 ของแบบสอบถาม ที่กล่าวไว้ว่า “ฉันมีโอกาสเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อมีโอกาสเข้าร่วมวิ่งตามสถานที่ต่างๆ” และ “ฉันมีความสุขที่สุดเมื่อได้ชิมอาหาร
ท้องถิ่นในขณะที่ร่วมวิ่งตามสถานที่ต่างๆ” ตามล าดับ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันด้าน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง แสดงว่า โอกาสในการ
เรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่น ก็ส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง เนื่องจากเรื่ องของ
วัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นเป็นส่วนย่อยที่อยู่ในปัจจัยผลักดันด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สอดคล้อง
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กับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของ Custódio, Azevedo, and Perna (2018) มีพ้ืนที่การศึกษาอยู่
ที่ the Azores Rally ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในงานอีเวนต์กีฬาที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคยุโรป พบว่า การจัด
งานอีเวนต์กีฬาที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองความอร่อยของเมนูอาหารท้องถิ่น (local 
gastronomy) จะก่อให้เกิดอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานอีเวนต์กีฬา  
 เพราะฉะนั้น หากผู้จัดงานวิ่ง หรืองานอีเวนต์กีฬาต้องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
งานวิ่งหรืองานอีเวนต์กีฬา ควรสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่งได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึง
บริการเมนูอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน เพ่ือให้งานที่จัดได้รับความพึงพอใจ
ที่มากขึ้นจากนักวิ่ง และเพ่ิมโอกาสที่เขาจะเดินทางเข้าร่วมงานอีกครั้ง หากมีการจัดงานวิ่งในอนาคต  
เพราะความพึงพอใจท าให้เกิดอิทธิพลทางบวกต่อการเดินทางเข้าร่วมงานอีกครั้ง  (G. Brown, 
Assaker, & Reis, 2018; J. Lee & Beeler, 2009; Prayag  & Grivel, 2018; Swart, George, 
Cassar, & Sneyd, 2018)  

ตัวอย่างของงานวิ่งในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในเรื่องของการน า
วัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นมาเป็นจุดดึงดูดนักวิ่ง นั่นคือ งานบางกอกแอร์เวย์สเชียงรายมาราธอน ที่
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ซึ่งนักวิ่งจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาว
ล้านนาที่เหมือนย้อนกลับไปในอดีต โดยเส้นทางวิ่งได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่น น่าสนใจทอด
ยาวผ่านแม่น้ ากกและสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย เช่น อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็ง
ราย นักวิ่งจะได้สัมผัสภาพชีวิตของชุมชนใหญ่ในย่านการค้าและย่านตลาดเช้า ได้ยินเสียงผู้คนที่
สนทนากันด้วยค าเมืองที่มีส าเนียงแผกออกไปจากเชียงใหม่ ได้วิ่งผ่านอาคารบ้านเรือนที่กรุ่นด้วยกลิ่น
อายล้านนา นอกจากนี้แล้ว อาหารการกินที่รองรับนักวิ่งนั้น เป็นอาหารพ้ืนเมืองที่ปรุงโดยคนท้องถิ่น 
เพ่ือกระจายรายได้ให้ชุมชน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกท่ีนักวิ่งจะได้ทานอาหารเมืองและไส้อั่วกันเป็นค าๆ 
 ด้านงานวิ่งบัวขาว คันทรี มาราธอน ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 เดือนมกราคม พุทธศักราช 
2561 ที่ผ่านมา ซึ่งท าการแบ่งระยะการแข่งขันออกเป็นระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ระยะมินิ
มาราธอน 10.5 กิโลเมตร และระยะฟันรัน 4 กิโลเมตร สถานที่จัดงานครั้งนี้คือ โรงเรียนบ้านโนน
สวรรค์ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นงานวิ่งที่นักวิ่งจะได้วิ่งบนเส้นทางการวิ่งที่ถือเป็นเส้นทางแห่ง
จุดเริ่มต้นต านานมวยไทย เส้นทางที่สิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ หรือบัวขาว บัญชาเมฆ เริ่มวิ่งตั้งแต่เด็ก
เพ่ือฝึกซ้อมมวยไทย ผ่านทุ่งนาป่าเขาทีเ่ต็มไปด้วยธรรมชาติ นักวิ่งจะได้ชมวิถีชีวิตของคนชนบท และ
ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านอ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
 ส่วนปัจจัยผลักดันด้านความภาคภูมิใจ การแข่งขัน และร่างกาย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของ Brown et al. (2018) ที่
พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ส่วนผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
ของ Berlin, Kruger, and Klenosky (2018) พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านร่างกายมีอิทธิพลต่อความพึง
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พอใจ ซึ่งมีความแตกต่างกับผลการศึกษาทางวิชาการในครั้งนี้ ที่พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านร่างกายไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง     
 การศึ กษ าเรื่ อ ง  Family Status and Motivations to Run: A Qualitative Study of 
Marathon Runners ของ Goodsell et al. (2013) พบว่า กลุ่มนักวิ่งวัยรุ่นเห็นว่าการวิ่งมาราธอน
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองผ่านการออกก าลังกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย 
รวมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งใน
ขอบเขตการศึกษาด้านกีฬาหรือการออกก าลังกาย เพราะว่าเมื่อนักกีฬามีความรู้สึกภาคภูมิใจ พวก
เขาจะเกิดแรงจูงใจให้กระท าสิ่งต่างๆ ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (Frijda, 2007) ซึ่งความภาคภูมิใจ
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความพึงพอใจ (Gerson, 2018) ไม่เหมือนกับผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ที่พบว่า ความภาคภูมิใจไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
 ผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Yoshida and James (2010) ที่มีชื่อผลงานการศึกษาว่า 
Customer Satisfaction With Game and Service Experiences: Antecedents and 
Consequences ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานอีเวนต์กีฬา โดยเขาพบว่า ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเกิดขึ้นจากความสุขท่ีผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาได้รับจากการเข้า
ร่วมงาน ความสนุกสนานที่ได้รับจากการชมการแข่งขัน รวมถึงคุณภาพบริการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
ภายในงานอีเวนต์กีฬา ซึ่งหมายความว่า การแข่งขันภายในงานอีเวนต์กีฬาส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การร่วมงานอีเวนต์กีฬา ในขณะที่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือปัจจัย
ผลักดันด้านการแข่งขันไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ เข้าร่วมงานวิ่งเพราะว่าปัจจัยผลักดันเกี่ยวกับการได้มีโอกาสในการ
ช่วยเหลือสังคมเป็นหลัก จะเห็นได้จากระดับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ผลักดันด้านโอกาสในการช่วยเหลือสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ในขณะที่ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยผลักดันด้านการแข่งขันอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.6 และ
ตารางที่ 4.8 ตามล าดับ อีกท้ังอิทธิพลของปัจจัยผลักดันด้านโอกาสในการช่วยเหลือสังคมต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง มีค่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับปัจจัยผลักดันด้านอ่ืนๆ ในขณะที่ปัจจัยผลักดัน
ด้านการแข่งขัน ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
 ผลงานการศึกษาของ Hungenberg et al. (2016) พบว่าความแข็งแรงของร่างกาย 
(physical fitness) เป็นปัจจัยจูงใจหลักในการเข้าร่วมแข่งขันในงานอีเวนต์กีฬา คล้ายคลึงกับ
การศึกษาที่มีชื่อว่า Comparison of sport tourists’ and locals’ motivation to participate in 
a running event ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาของ Aicher et al. (2015) ได้ท าการเก็บแบบสอบถาม
จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนในงานอีเวนต์ขนาดกลาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจด้านการ
พัฒนารูปร่างของตนเองเป็นปัจจัยผลักดันปัจจัยหนึ่งให้นักวิ่งเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ท านอง
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เดียวกันกับการศึกษาของ Getz and McConnell (2014) ที่มีชื่อการศึกษาว่า Comparing Trail 
Runners and Mountain Bikers: Motivation, Involvement, Portfolios, and Event-Tourist 
Careers พบว่า ปัจจัยผลักดันด้านการพัฒนาความสามารถทางกีฬาของตนเองซึ่งอยู่ในกลุ่มของปัจจัย
ผลักดันทางด้านร่างกาย มีความส าคัญมากต่อผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
คล้ ายคลึ งกั บ ก ารศึ กษ าที่ มี ชื่ อ ว่ า  Motives for participation in active sport tourism – 
participants of holiday windsurfing camps ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Tomik et 
al. (2014) ได้ท าการศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมค่ายวินด์เซิร์ฟในวันหยุด 
(holiday windsurfing camp) ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างหนึ่ง ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของผู้เข้าร่วมงานในการตัดสินใจเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาคือปัจจัยผลักดันด้าน
สุขภาพ ซึ่งปัจจัยผลักดันด้านสุขภาพถือว่าอยู่ในกลุ่มของปัจจัยผลักดันด้านร่างกาย และเป็นไปในทาง
เดียวกันกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมงานวิ่งเนื่องจากพวกเขาให้ความส าคัญ
กับปัจจัยผลักดันร่างกายเช่นกัน โดยมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยผลักดันด้านร่างกายอยู่ในระดับมาก 
ดังแสดงในตารางที่ 4.11 ในขณะที่การทดสอบอิทธิพลของปัจจัยผลักดันด้านร่างกายต่อความพึง
พอใจในการร่วมงานวิ่ง พบว่า เป็นปัจจัยผลักดันที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
 

5.4 การอภิปรายผลเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยดึงดูดต่อความพึงพอใจในการร่วมงาน
วิ่ง 

 จากค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการร่วมงานวิ่ง เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 เพื่อหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัยข้อที่ 2 ได้ผลลัพธ์
ว่า ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่งที่มีอิทธิพลทางบวกสูงสุดต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง คือ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง ปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลทางบวกรองลงมาคือบรรยากาศ ในขณะที่ปัจจัยดึงดูด
ด้านรางวัล ทัศนียภาพ ความปลอดภัย ที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้  
 จากผลการศึกษาที่ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า The Incentives and the 
Degree of Satisfaction of the Spectators of the Athens Classic Marathon 2 0 1 5  and 
2016 ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Papagrigoriou et al. (2017) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ (quantitative study) เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจและระดับความพึงพอใจในการร่วมงาน 
the Athens Marathon จัดขึ้น ณ เมืองเอเธนส์ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเฮล
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เลนิก หรือประเทศกรีซ (Hellenic Republic or Greece) โดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง 
(structured questionnaires) ที่ประกอบไปด้วย 17 ข้อค าถามปลายปิด เพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในช่วงระหว่างการแข่งขันที่จัดขึ้นในปีคริสต์ศักราช 2015 และปีคริสต์ศักราช 2016 ผล
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการแข่งขันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน Athens Marathon    

การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อการศึกษาว่า Serious sport tourism and event travel 
careers ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยของ Getz and McConnell (2011) ค้นพบว่า หนึ่งในปัจจัย
ดึงดูดที่ท าให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความพึงพอใจในการร่วมงานอีเวนต์กีฬา คือ การหาข้อมูลได้ง่ายจาก
เว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งตรงกับผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า ปัจจัยดึงดูดเกี่ยวกับข้อมูลของงานวิ่งมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง เพราะฉะนั้น ผู้จัดงานวิ่ง (Running event organizers) 
ควรลงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งในเว็บไซต์ด้วยปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม เนื้อหาของข้อมูลไม่มากเกินไป 
และควรเป็นการน าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ นั่นคือกลุ่มนักวิ่งที่ก าลังหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง (Filo et al., 2009) รวมถึงผู้จัดการ
งานวิ่ง (Running event managers) สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานวิ่งได้จากการน าเสนอภาพลักษณ์ที่
ดีของงานวิ่งผ่านเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมา (Getz, 2005)   

ในประเทศไทยเองก็มีเว็บไซต์ที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลงานวิ่งที่
จะจัดภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์แพทรันนิ่ง (www.patrunning.com) เว็บไซต์ฟอร์รัน
เนอร์ (www.forrunnersmag.com) เว็บไซต์วิ่งไหนดี (www.wingnaidee.com) เว็บไซต์จิมรันนิ่ง 
(www.jimrunning.net)  เ ว็ บ ไ ซ ต์ ไ ท ย รั น  (www.thai.run)  เ ว็ บ ไ ซ ต์ จ๊ อ ก แ อ น ด์ จ อ ย 
(www.jogandjoy.com) เว็บไซต์รันนิ่งคอนเน็ค (www.runningconnect.com) ซึ่งเว็บไซต์ถือเป็น
หนึ่งในสื่อดิจิทัล (Digital media) ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน มีข้อดีคือทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลาที่ต้องการ (Shirisha, 2018)  

สถิติของ Miniwatts Marketing Group เผยว่า ในช่วงปีคริสต์ศักราช 2006 จ านวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกมียอดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 1,040 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 16 ของประชากรโลก (Seo, Green, Ko, Lee, & Schenewark, 2007) อัตราการเติบโตของ
จ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมสูงขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจในการท าการตลาดผ่านเว็บไซต์  
(Hoffman, 2000) ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการน าเสนอบริการกันมากขึ้น 
และท าการตลาดกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการผ่านช่องทางนี้ด้วย (Pitta & Fowler, 2005) ขณะที่ธุรกิจ
ต่างๆ ให้ความสนใจกับอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้เป็นช่องทางในการท าการตลาด นักการตลาดการกีฬา 
(sport marketers) ทั่วโลก ต่างก็ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส าหรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดเช่นกัน นอกจากนี้ไม่ใช่แค่เพียงนักการตลาดการกีฬาเท่านั้น แต่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด
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กีฬาก็ก าลังใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย (Gillentine, 2003) รวมถึง ผู้
จัดงานอีเวนต์กีฬา (sport event organizations) เอง ก็ใช้อินเตอร์เน็ตในการเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดที่ส าคัญ (Auty, 2002) เพ่ือการประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์กีฬาและงานวิ่งให้แก่ผู้สนใจ 
 หนึ่งวิธีของการท าการตลาดออนไลน์ (e-marketing) ให้ประสบความส าเร็จ คือการสร้าง
เว็บไซต์ที่เหมาะสม ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาต่างๆ สร้างเว็บไซต์เพ่ือสื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันและดึงดูด
ลูกค้าใหม่ (Rahimnia & Hassanzadeh, 2013) เว็บไซต์ที่ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาสร้างขึ้นเป็นสิ่งส าคัญ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาสามารถติดต่อลูกค้าได้ และดึงดูดลูกค้าที่มีความสนใจใน
งานอีเวนต์กีฬาของผู้จัด การออกแบบเว็บไซต์เองก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาต้องให้ความส าคัญ
เช่นกัน เพราะเว็บไซต์ที่น่าสนใจจะน ามาซึ่งพฤติกรรมการกลับมาใช้งานเว็บไซต์ซ้ าอีก เนื่องจาก
เว็บไซต์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาสามารถสร้างเว็บไซต์ที่
น่าสนใจ แน่นอนว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์จะกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกหลายๆ ครั้ง ซึ่งถือเป็นการท า
การตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก ในขณะที่เว็บไซต์ที่ไม่ดึงดูดผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะใช้งานเว็บไซต์นั้นเพียง
แค่ครั้งเดียว หรือเปิดใช้งานเพียงแค่หน้าแรกของเว็บไซต์นั้น โดยไม่ได้ เปิดเข้าไปใช้งานในหน้าอ่ืนๆ 
เลย (Khairuddin, Omar, & Ahmad, 2018) 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผลการศึกษาอิทธิพลระหว่างปัจจัยดึงดูดกับความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง พบว่าปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอ่ืนๆ ที่พบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศ 
(atmosphere) มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
(Menzies & Nguyen, 2012) และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานอีเวต์กีฬาในการเข้า
ร่วมงานอีเวนต์กีฬา (Wafi et al., 2017) การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่มีชื่อผลงานว่า Recurring 
Sport Events and Destination Image Perceptions: Impact on Active Sport Tourist 
Behavioral Intentions and Place Attachment ซึ่ งเป็นการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการของ 
Kaplanidou et al. (2012) เขาได้แนะน าว่า บรรยากาศของจุดหมายปลายทางเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงาน (behavioral intentions to participate event)  
 บรรยาศในงานวิ่งที่น่าตื่นเต้นจะส่งผลต่อการเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้ง เมื่อมีงานวิ่งจัดขึ้นอีกใน
อนาคต (Cornwell, Jahn, Xie, & Suh, 2018) โดยบรรยากาศงานวิ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เข้าใจ
ว่า ท าไมนักวิ่งถึงเดินทางออกจากบ้านเพ่ือเข้าร่วมงานวิ่ง (Cho, Lee, & Pyun, 2018) ซึ่งการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการของ Dagger and Sweeney (2007) พบว่า นักวิ่งใหม่ๆ จะให้ความส าคัญเป็น
อย่างมากกับคุณภาพการบริการที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม (tangible service quality) ในขณะที่นัก
วิ่งที่เข้าร่วมงานวิ่งมาหลายๆ ครั้งแล้ว จะให้ความส าคัญต่อบรรยากาศของงานวิ่งเป็นส าคัญ พวกเขา
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เข้าร่วมงานวิ่งเนื่องจากการร่วมงานวิ่งที่จัดขึ้น ณ จุดหมายปลายทางต่างๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้
เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบ นั่นคือการวิ่ง (Dawadi, 2018)   

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า The Service Quality and Community 
Attribute Effect Impacts on Satisfaction for Marathon Event ซึ่งเจ้าของผลงานการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการครั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน มีชื่อว่า Huang, Liu, Chuang, and Huang (2018) พวกเขาได้
ท าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 580 คน ณ งาน Tianzhong Marathon ที่จัดขึ้นที่
เมืองเทียนจง (Tianzhong) ตั้งอยู่ ในเขตนครจังฮว่า (Changhua) ของประเทศสาธารณรัฐจีน 
(Republic of China or Taiwan) ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการครั้งนี้ พบว่าบรรยากาศงานวิ่งที่
สนุกสนานมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงานวิ่ง คล้ายคลึงกับผลงานการศึกษา
ทางวิชาการของ Slavich, Dwyer, and Rufer (2018) ที่พบว่าบรรยาศภายในงานอีเวนต์กีฬาส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน  
 เพราะฉะนั้น ผู้จัดงานวิ่ง (Running event organizers) ควรสร้างบรรยากาศภายในงานวิ่ง
ให้มีความสนุกสนาน สร้างประสบการณ์การเข้าร่วมงานวิ่งที่เหนือความคาดหมายให้แก่นักวิ่งที่เข้า
ร่วมงาน (Uhrich & Benkenstein, 2012) ยกตัวอย่างเช่น การเปิดดนตรีที่สนุกสนานบริเวณจุด
ปล่อยตัวนักวิ่งหรือบริเวณเส้นชัย ผู้จัดงานวิ่งควรจัดกองเชียร์ตลอดเส้นทางการวิ่ง ควรมอบรางวัล
ให้แก่นักวิ่งที่แต่งกายแฟนซีมาร่วมงาน ออกแบบเส้นทางวิ่งให้นักวิ่งได้ผ่านชุมชน ได้เห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนท้องถิ่น ภายในงานวิ่งควรมีตากล้องหรือช่างถ่ายภาพอยู่ประจ าจุดต่างๆ รวมถึงอยู่ระหว่าง
เส้นทางการวิ่ง เพ่ือท าการเก็บภาพบรรยากาศของงาน เพราะสิ่งต่างๆ ตามที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่นักวิ่ง
ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากส าหรับการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัย
ดึงดูดที่ท าให้พวกเขาเข้าร่วมงานวิ่ง    
 บรรยากาศภายในงานอีเวนต์กีฬาส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน (Zhang, 
Huang, Green, & Qiu, 2018) บรรยากาศของเมือง หรือจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงานอีเวนต์
กีฬา ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ที่มีเอกลักษณ์ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่
กระตุ้นให้อีเวนต์กีฬาที่จัดในพ้ืนที่ดังกล่าวมีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจ านวนมากให้เดินทาง
มาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาที่จัด (Chien, Kelly, & Gill, 2018) ซึ่งผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาสามารถท าการ
โปรโมททั้งสถานที่ท่องเที่ยวและอีเวนต์กีฬาไว้ในคราเดียวกัน สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ท าการจัด
งานอีเวนต์กีฬาช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับงานอีเวนต์กีฬา นอกจากจะท าให้มีผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์
กีฬาจ านวนมาก ยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน น ามาซึ่งความพึง
พอใจจากการเข้าร่วมงานอีกทางหนึ่งเช่นกัน (Ziakas, 2018)    
 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศของผู้เข้าร่วมงานวิ่งสามารถถูกบอกต่อผ่านเครือข่ายสังคม 
(social network) ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter (Kaplanidou et al., 2012) ซึ่งเครือข่าย
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สังคมก าลังกลายเป็นช่องทางที่นิยมไปทั่วโลก ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Chu, Lien, & Cao, 
2018) เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวกจากความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่าง
ทันทีทันใด และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา (Michelle, 2018) หากผู้เข้าร่วมงานวิ่งพึงพอใจต่อ
บรรยากาศภายในงานวิ่ง แล้วท าการบอกเล่าความประทับใจให้แก่เพ่ือนหรือคนรู้จักในเครือข่ายสังคม 
จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้จัดงานวิ่งจะได้รับ ท าให้คนรู้จักงานวิ่งในทางที่ดีมากข้ึนโดยที่ผู้จัดเองไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์แต่อย่างใด (De Bruyn & Lilien, 2008) 
 ปัจจัยดึงดูดด้านรางวัล ปัจจัยดึงดูดด้านทัศนียภาพ ปัจจัยดึงดูดด้านความปลอดภัย รวมถึง
ปัจจัยดึงดูดด้านสถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง ต่างไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Getz and McConnell (2011) ที่มีชื่อเรื่องว่า Serious sport tourism 
and event travel careers ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยที่จูงใจนักปั่นจักรยานเสือภูเขาในการเข้า
ร่วมงานอีเวนต์กีฬาอย่างงาน the TransRockies Challenge mountain bike event ผลการศึกษา
ของเขาพบว่า รางวัลจากการชนะการแข่งขนั ไม่ใช่ปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของผู้เข้าแข่งขันในการตัดสินใจ
เข้าร่วมงาน เช่นเดียวกับการศึกษาที่มีชื่อว่า The role of travel conditions in cycling tourism: 
implications for destination and event management ซึ่ งเป็นการศึกษาทางวิชาการของ 
Buning and Gibson (2016) ที่พบว่า เงินรางวัลจากการชนะการแข่งขัน ไม่ ใช่ปัจจัยจูงใจที่มี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน 
 การศึกษาเรื่อง Analysis on the Factors Impacting Tourists’ Satisfaction in Sports 
Tourism from the Perspective of Experience Marketing-Based on the Case of Xiamen 
International Marathon ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Hang and LIN (2017) เขาทั้ง
สองคนได้ท าการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอน) ที่มี
ต่อปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดประสบการณ์ (experience marketing) ในบริบทของการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านทัศนียภาพ (scenery) ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 Hang and LIN ได้แนะน าเพ่ิมเติมว่า ผู้เข้าร่วม
งานวิ่งมาราธอนที่มีเส้นทางวิ่งบนท้องถนน จะพึงพอใจในประสบการณ์ด้านอ่ืนมากกว่า ซึ่งคล้ายคลึง
กับผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่พบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านทัศนียภาพ ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ร่วมงานวิ่ง ดังนั้น ผู้จัดงานวิ่งระยะไกลควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดึงดูดด้านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง 
และปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของนักวิ่งจากการเข้าร่วมงานวิ่งระยะไกล 
 การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อการศึกษาว่า Analysis on the Factors Impacting Tourists’ 
Satisfaction in Sports Tourism from the Perspective of Experience Marketing-Based on 
the Case of Xiamen International Marathon ซึ่งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ Hang 
and LIN (2017) เขาทั้งสองคนได้ท าการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (ผู้ที่เข้าร่วม
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การแข่งขันมาราธอน) ที่มีต่อปัจจัยต่างๆ ด้านการตลาดประสบการณ์ (experience marketing) ใน
บริบทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การศึกษาครั้งนี้จะท าการประเมินถึงประสบการณ์แต่ละด้านที่
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์จะได้รับ ซึ่งมี 6 ด้านด้วยกันและสามารถจ าแนกทั้ง 6 ด้านออกเป็น 19 ปัจจัยที่
จะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว วิธีการศึกษาคือการเก็บแบบสอบถามแบบสุ่มจ านวน
ทั้งสิ้น 400 ชุด โดยแบบสอบถามจะประเมินส่วนประสมทางการตลาดประสบการณ์และความพึง
พอใจของผู้ เข้าร่วมงาน 2016 Xiamen International Marathon ผู้ศึกษาสามารถรวบรวม
แบบสอบถามได้ทั้งหมด 395 ชุด และเป็นแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ จ านวน
ทั้งสิ้น 349 ชุด ผลของการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย 
(safety) การโฆษณา (advertisement) รวมถึงการโปรโมทงาน (promotion) มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้  ซึ่งต่างจากผลการศึกษาครั้งนี้ ที่
พบว่า ปัจจัยดึงดูดด้านความปลอดภัยไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้
จัดงานวิ่งก็ควรค านึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในงานวิ่งระยะไกลที่ตนจัด เพ่ือ
สวัสดิภาพทางชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ท่ีร่วมกันจัดงาน และนักวิ่งที่เข้าร่วมงานวิ่งทุกคน 
 การศึกษาทางวิชาการที่มีชื่อเรื่องว่า Sport tourism: an exploration of the travel 
motivations and constraints of Omani tourists ซึ่ งเป็นผลงานการศึกษาทางวิชาการของ 
Mohammed Alsawafi (2017) เขาได้ท าการศึกษาว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านใดที่มี
ความส าคัญที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวสัญชาติโอมานในการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา แบบสอบถามปลาย
ปิดถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวสัญชาติโอมาน 166 คนที่เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
แบบสอบถามส่วนแรก ผู้ท าแบบสอบถามจะถูกถามถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รวมถึงอาชีพ ในส่วนที่สองของ
แบบสอบถามถูกออกแบบเพ่ือใช้วัดแรงจูงใจของการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา เพ่ือที่จะทราบว่า 
แรงจูงใจด้านใดที่มีความส าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเดินทางมาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาของ
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกถามถึงระดับความเห็นด้วยในแต่ละแรงจูงใจทั้ง 
26 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเพ่ือเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องให้คะแนน 
5 ระดับ ซึ่งสามารถเรียงล าดับจาก 1 (ปัจจัยจูงใจนั้นไม่มีความส าคัญต่อการเดินทางมาเข้าร่วมงานอี
เวนต์กีฬา) ถึง 5 (ปัจจัยจูงใจนั้นมีความส าคัญมากต่อการเดินทางมาเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา ) ผล
การศึกษาพบว่า ข้อที่มีข้อความว่า ได้เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับที่จัดงานอีเวนต์
กีฬา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจด้านนี้ค่อนข้างมาก โดยเมื่อเรียงล าดับ
ความส าคัญของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือแรงจูงใจในการเดินทางเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬา 
ปัจจัยจูงใจดังกล่าวจะอยู่ ในล าดับที่  7 จากจ านวนปัจจัยจูงใจทั้ งหมด  26 ด้านที่ถูกใช้วัดใน
แบบสอบถามของการศึกษาครั้งนี้  คล้ายคลึงกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่พบว่า ระดับความคิดเห็น
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ของนักวิ่งต่อปัจจัยดึงดูดด้านสถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานวิ่ง อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ดังแสดงตารางที่ 
4.17 ในขณะที่ปัจจัยดึงดูดด้านดังกล่าวไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง 
 สิ่งส าคัญของผู้จัดงานอีเวนต์กีฬาคือการเข้าใจความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ของการเข้าร่วมงานวิ่ง (Ma & Kaplanidou, 2018) หากผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาเกิดความพึงพอใจ
จากการเข้าร่วมงานจะส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของเขาในการร่วมงานอีเวนต์กีฬาอีกครั้ง 
(Rambocas, Kirpalani, & Simms, 2018) ซึ่งความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นสิ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรม
ในอนาคต (future behaviors) (Baker et al., 2018) โดยพฤติกรรมในอนาคตมีความสัมพันธ์
ใกล้เคียงกับความจงรักภักดี (loyalty) (López-Guzmán, Gálvez, & Muñoz-Fernández, 2018) 
ในทางการตลาด ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นตัวที่ใช้วัดความจงรักภักดีได้ (Tanford, 2016) หากผู้
จัดงานอีเวนต์กีฬาสามารถสร้างความจงรักภักดีจากผู้เข้าร่วมงาน จะส่งผลต่อการตอบรับที่ดีจาก
ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ ผู้จัดงานจะประสบความส าเร็จในการจัดงานอีเวนต์กีฬาครั้งอ่ืนๆ ต่อไป (Shi, 
Lin, Liu, & Hui, 2018) 

 

5.5 การอภิปรายผลเกี่ยวกับอิทธิพลของความพึงพอใจต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
ในการร่วมงานวิ่ง………………………………….. 

 จากค าถามการวิจัยข้อที่ 3 ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ร่วมงานวิ่งอย่างไร เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 เพ่ือหาค าตอบให้แก่ค าถามการวิจัยข้อที่ 3 ได้
ผลลัพธ์ว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง  สอดคล้อง
กับการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการที่มีชื่อว่า Predicting Behavioral Intentions of Active Event 
Sport Tourists: The Case of a Small-scale Recurring Sports Event ซึ่งเป็นผลงานการศึกษา
ของ Kaplanidou and Gibson (2010) ที่พบว่า ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาคือ
ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมงานอีกครั้ง  
 ด้านการศึกษาทางวิชาการของ Ryu, Han, and Kim (2008) พบว่า ความพึงพอใจเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลไปยังความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหาร ท าให้ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเพ่ิม
สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง (intention to revisit) ความยินดีที่จะ
แนะน าหรือบอกต่อ (willingness to recommend) รวมถึงแนวโน้มในการกลับมาใช้บริการบ่อยครั้ง
มากขึ้น (intention to visit more frequently) ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าความพึง
พอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 
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 การศึกษาที่มีผลการศึกษาคล้ายคลึงกับการศึกษาในครั้งนี้ คือการศึกษาทางวิชาการของ 
Koo et al. (2014) ซึ่งพบว่าความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  ทั้ง
แนวโน้มในการบอกต่อหรือแนะน าหรือการกลับมาร่วมงานอีเวนต์ในอนาคตข้างหน้า ดังนั้นผู้จัดงาน
ควรพัฒนากลยุทธ์ในการเพ่ิมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานผ่านภาพลักษณ์ของงาน  ไม่ว่าจะเป็น
ทัศนียภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานของจุดหมายปลายทางที่ท าการจัดงาน  ขั้นตอนการสมัครเข้า
ร่วมงาน โอกาสในการใกล้ชิดธรรมชาติ การได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับนักวิ่งท่านอื่นๆ รวมถึงการจัด
กองเชียร์จ านวนมากคอยให้ก าลังใจนักวิ่งหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (Hallmann et al., 2010) 
 Factors influencing sport tourists’ revisit intentions: The role and effect of 
destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction ผลงานการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการของ Allameh, Khazaei Pool, Jaberi, Salehzadeh, and Asadi (2015) ได้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง (destination image) การรับรู้
ในคุณภาพ (perceived quality) การรับรู้คุณค่า (perceived value) ความพึงพอใจ (satisfaction) 
และความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ า (revisit intention) ของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่านหรือประเทศอิหร่าน ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการได้ท่องเที่ยวใน
จุดหมายปลายทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา สามารถส่งผลต่อไปยังแนวโน้มการเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวอีกครั้งในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้  
 นอกจากนี้ Allameh et al. (2015) ได้อภิปรายไว้ว่า สิ่งส าคัญคือการดึงดูดและสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ในสถานการณ์ที่จุดหมายปลายทางต่างๆ เต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยว จุดหมายปลายทางที่ประสบความส าเร็จคือจุดหมายปลายทางที่สามารถสร้าง
ความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาเอาไว้ได้ อีกทั้งประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเป็นกุญแจ
ส าคัญของการท าการตลาดในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากว่าประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากการ
ท่องเที่ยวจะส่งผลต่อความพึงพอใจของเขา โดยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความอ่อนไหวเพ่ิมข้ึนต่อบริการต่างๆ 
ของจุดหมายปลายทาง นั่นหมายถึงเขามักเลือกบริการที่ดีที่สุดและเหนือความคาดหมายของเขา 
ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางควรน าเสนอบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่า
จุดหมายปลายทางอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากข้ึน และเพ่ิมความจงรักภักดีจากเขา 
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5.6 สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่ง โดยใช้ปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูดเป็นตัวแปรในการศึกษา ศึกษาถึงความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 
อีกทั้งการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดต่อความพึงพอใจของนักวิ่ง รวมถึงอิทธิพล
ของความพึงพอใจต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดัน 5 
ปัจจัยซึ่งประกอบไปด้วยโอกาสช่วยเหลือสังคม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน การหลีกหนี ความส าเร็จ 
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ปัจจัยดึงดูด 2 ปัจจัย นั่นคือปัจจัยดึงดูดด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง และปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจ
เองก็มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง สามารถแสดงผลการศึกษาครั้งนี้ดังภาพที่ 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสชว่ยสังคม 

ความสนุกสนาน 

 
การหลีกหน ี

ความส าเร็จ 

สัมพันธ์กับสังคม 

 

บรรยากาศ 

ข้อมูลงานวิ่ง 

ปัจจัยผลักดัน 

ปัจจัยดงึดดู 

ความพึงพอใจ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 

ภาพที่ 5.1  อิทธิพลของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรม   
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5.7 สิ่งที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้  

 5.7.1  เชิงวิชาการ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาในบริบทของงานวิ่ง แรงจูงใจ (ปัจจัย
ผลักดัน ปัจจัยดึงดูด) ความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง การศึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูดในการร่วมงานวิ่งควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยผลักดันด้านการหลีก
หนี โอกาสช่วยเหลือสังคม ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความส าเร็จ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจัย
ดึงดูดด้านบรรยากาศ และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง ผลการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยผลักดันและ
ปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง โดยพบว่า ปัจจัยผลักดันและปัจจัย
ดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมากที่สุด คือ ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือ
สังคม และปัจจัยดึงดูดด้านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง ตามล าดับ นักวิชาการหรือนักวิจัยสามารถน าผล
การศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูดในการเข้าร่วมงานวิ่ง หรือ
แม้กระทั่งในงานอีเวนต์กีฬา โดยเฉพาะปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม และปัจจัยดึงดูดด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมากที่สุด ส่วน
ปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนี ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความส าเร็จ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ
ปัจจัยดึงดูดด้านบรรยากาศเอง ก็สามารถน าไปศึกษาอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งหรือ
งานอีเวนต์กีฬาเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว การศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งนักวิชาการ หรือนักวิจัยสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาทาง
วิชาการในอนาคตภายหน้าได้ เพ่ือขยายองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิ่งหรืองานอีเวนต์กีฬา 
 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูดที่มีต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ท าให้ทราบว่าปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ปัจจัยผลักดันด้านโอกาสช่วยเหลือสังคม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการกุศล 
(charity-based motives) แรงจูงใจดังกล่าวประกอบไปด้วยปัจจัยผลักดันที่ เกี่ยวข้องกับการ
แลกเปลี่ยนหรือการพ่ึงพาอาศัยกัน (reciprocity) ปัจจัยผลักดันด้านความภูมิใจในตนเอง (self-
esteem) ปัจจัยผลักดันด้านความต้องการช่วยเหลือผู้ อ่ืน (need to help others) รวมถึงปัจจัย
ผลักดันด้านความต้องการช่วยเหลือมูลนิธิหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศล (desire to improve 
the charity) การศึกษาทางวิชาการจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยผลักดันด้านโอกาสในการ
ช่วยเหลือสังคม เพราะผลการศึกษาที่ได้จะสามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อีเวนต์กีฬา
เป็นหนึ่งในช่องทางการระดมเงินช่วยเหลือองค์กรการกุศล และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแนวทางเพ่ิมความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์กีฬาให้มากข้ึน 



 122 

 การศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง พบว่า
ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง ซึ่งถือเป็นการยืนยันทฤษฎี 
Oliver’s expectancy-disconfirmation ทฤษฎีที่ ได้รับการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายส าหรับ
การศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ ทฤษฎีระบุไว้ว่า หากลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการได้รับสินค้าหรือบริการที่เหนือความคาดหวัง เขาจะเกิดความพึงพอใจและเกิดความตั้งใจ
ในการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอีกครั้ง สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบว่าความพึงพอใจมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการร่วมงานวิ่ง 
 
 5.7.2  เชิงปฏิบัติการ 
 ปัจจัยผลักดันที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งมากที่สุด คือโอกาสช่วยเหลือ
สังคม รองลงมาคือความสนุกสนานเพลิดเพลิน การหลีกหนี ความส าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ตามล าดับ ดังนั้นผู้จัดงานวิ่งที่ต้องการเพ่ิมความพึงพอใจของนักวิ่งควรน าเรื่องของโอกาสช่วยเหลือ
สังคมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดงานวิ่ง อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ว่าจะน าเงินค่าสมัครส่วนหนึ่ง 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานไปใช้ในการช่วยเหลือองค์กรหรือหน่วยงานที่
ต้องการความช่วยเหลือ หรืออาจจะจัดงานวิ่งที่รูปแบบการจัดงานสอดคล้องกับโอกาสในการ
ช่วยเหลือสังคม ยกตัวอย่างเช่น Seub run for home of wildlife, Give Charity Run, Run Wild 
For Tigers, วิ่งท้าฝน เพ่ือสังคม - Running in the Rain, เดิน-วิ่งการกุศล โรตารีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, 
งานเดิน-วิ่งการกุศล นิมิ-ฮาล์ฟ นัดพบ ณ บางใหญ่ และโครงการ เดิน – วิ่งเพ่ือสุขภาพการกุศล 
กรุงเทพประกันชีวิต 
 ผู้จัดงานวิ่งควรให้ความส าคัญกับความสนุกสนานของงานวิ่ง เพ่ือให้นักวิ่งที่เข้าร่วมงานเกิด
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการเข้าร่วมงาน และเชื่อมโยงไปสู่ความพึงพอใจกับความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการร่วมงานอีกครั้งในอนาคต มีปัจจัยมากมายที่ท าให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงภายในพ้ืนที่การจัดงานให้เกิดความสนุกสนานเร้าใจ การน า
ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง คนดังเข้ามาเป็นผู้สร้างความสนุกสนานภายในงานวิ่ง การจัดบูธ
กิจกรรมให้นักวิ่งได้ร่วมสนุกภายหลังจากท่ีเข้าเส้นชัยแล้ว  
 ในยุคของโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนต้องใช้ชีวิตในสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความ
วุ่นวาย เร่งรีบ ความเครียดสะสม ท าให้ปัจจัยผลักดันด้านการหลีกหนีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
เข้าร่วมงานวิ่ง ผู้จัดงานวิ่งควรเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ ในงานวิ่งที่ท าให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความผ่อนคลาย 
เช่นการบริการสปาปลา (การน าเท้าลงในบ่อกระจกที่มีปลาชนิดหนึ่งตอดเท้า) ให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่งได้
รู้สึกผ่อนคลาย การจัดซุ้มบริการนวดน้ ามันหลังจากนักวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว เพ่ือให้นักวิ่งได้ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อจากการท างานหน้าคอม หรืองานออฟฟิสที่ท าให้เกิดการเมื่อยล้าเฉพาะจุ ด การเลือก
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จุดหมายปลายทางส าหรับการจัดงานวิ่งที่สร้างบรรยากาศที่แตกต่างไปจากความเป็นสังคมเมือง เช่น
เส้นทางการวิ่งที่ผ่านชายหาดทะเล ริมฝั่งล าธาร ริมฝั่งแม่น้ า เส้นทางการวิ่งที่ผ่านชุมชน เห็นวิถีชีวิตที่
เนิบช้า (slow life) เส้นทางการวิ่งที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเขียวชอุ่ม  
 ความส าเร็จเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยผลักดันส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ผู้
จัดงานวิ่งอาจจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ฝึกซ้อมก่อนวันแข่งขันจริงจะมาถึง เช่นการจัดค่าย
ระยะสั้นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะต่างๆ ที่จะท าให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิ่งได้ตามเป้าหมายด้าน
เวลาของตนเองที่ตั้งไว้ หรือการแข่งขันระยะฝึกซ้อมสะสมรายเดือนระหว่างนักวิ่งด้วยกัน ก่อนการ
แข่งขันจริงจะมาถึง เพ่ือเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักวิ่งได้ท าการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และรู้สึก
สนุกไปกับการฝึกซ้อม จนสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองเมื่อถึงวันแข่งขันจริง เพราะผลจากความ
สม่ าเสมอและมีวินัยในการฝึกซ้อม ท าให้สมรรถภาพของร่างกายมีความพร้อมส าหรับระยะที่ลงแข่ง 
 ปัจจัยผลักดันล าดับสุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง คือปัจจัยผลักดัน
ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้จัดงานวิ่งควรน าเสนอรายการส่งเสริมการสมัครเข้าร่วมงานที่ท าให้
ผู้เข้าร่วมงานวิ่งได้มีโอกาสในการร่วมงานวิ่งร่วมกับเพ่ือนๆ เช่น การจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดให้แก่ผู้ที่
สมัครเข้าร่วมงานวิ่งเป็นคู่หรือสมัครครั้งละหลายๆ คน นอกจากเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับนัก
วิ่งแล้ว ผู้จัดงานวิ่งจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านจ านวนผู้เข้าร่วมงานวิ่งภายในระยะเวลาที่ไม่มากนัก 
 ปัจจัยดึงดูดด้านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง ผู้
จัดงานวิ่งควรมีเว็บไซต์ที่แสดงรายละเอียดการจัดงานไว้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้
ช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ ในการให้ข้อมูลของงานวิ่ง เช่น LINE, Facebook และ Instagram ส่วน
บรรยากาศก็มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเช่นเดียวกัน ผู้จัดงานวิ่งควรเลือก
เส้นทางวิ่งที่มีบรรยากาศแตกต่างจากงานวิ่งทั่วๆ ไป เช่น เส้นทางวิ่งที่ผ่านชุมชน นักวิ่ งมีโอกาสได้
เห็นถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น มีกองเชียร์ตลอดเส้นทางการแข่งขัน รวมทั้งการมีตากล้องคอยเก็บภาพ
นักวิ่งหรือบรรยากาศงานวิ่งในจุดต่างๆ ก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้จัดงานวิ่งไม่ควรละเลย  
 การสร้างความพึงพอใจของนักวิ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้จัดงานวิ่งควรตระหนัก หากนักวิ่งเกิดความ
พึงพอใจจากงานวิ่งที่พวกเขาเข้าร่วมแล้ว จะส่งผลต่อไปยังความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เมื่อมีงานวิ่ง
เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต เขาจะมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมงาน รวมถึงการบอกต่อหรือแนะน างานวิ่งที่
สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่คนรู้จัก ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย ท าให้ผู้จัดงานวิ่งเอง
ได้รับการตอบรับจากผู้ เข้าร่วมงานที่มากขึ้น รวมถึงสามารถลดต้นทุนในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ต้นทุนจากการท าการตลาดให้น้อยลงได้อีกด้วย  
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5.8 ข้อจ ากัดของการศึกษาคร้ังนี้ 

 ในขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยเคยใช้ เพียงฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ส านักบรรณสารการพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อันประกอบไปด้วย Emerald Management, H.W.Wilson, Emerald Ejournal Management, 
Hospitality & Tourism Complete, Taylor & Francis และ Wiley – Blackwell eJournals ซ่ึง
ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลของการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตค่อนข้างจ ากัด จนกระทั่งอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวารี นามวงค์ ได้แนะน าเว็บไซต์ Google Scholar ให้ผู้วิจัยรู้จัก ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์ที่ท าให้ผู้วิจัยค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถค้นหาใน
สาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ท าให้ผู้วิจัยไม่มีข้อจ ากัดในการค้นคว้า
การศึกษาที่ผ่านมาในอดีต สามารถใช้เป็นเว็บไซต์เพ่ือสืบค้นข้อมูลของงานทางวิชาการได้เป็นอย่างดี 
 

5.9 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

 5.9.1  การศึกษาครั้งต่อไปสามารถท าการศึกษาปัจจัยจูงใจ ความพึงพอใจ ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในบริบทการแข่งขันกีฬาอ่ืนๆ อาทิเช่น การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา การแข่งขันจักรยาน
ทางเรียบ การแข่งขันทวิกีฬา การแข่งขันไตรกีฬา การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ การแข่งขัน
รถยนต์ทางเรียบ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ การ
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์  เพ่ือเป็นการขยาย
องค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยไปสู่การแข่งขันกีฬาประเภทอ่ืนที่นอกเหนือจากการศึกษาในครั้งนี้  
 5.9.2  สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากว่าผู้วิจัยจะท าการศึกษาหาอิทธิพลของ
ตัวแปรต้นหลายตัวแปรต่อตัวแปรตาม 1 ตัวแปร จึงเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ดังกล่าว แต่การศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างออกไปจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก
บริบททางการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแตกต่างกันออกไปด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณ  (Mutivariate Analysis of Variance หรือ MANOVA) การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling หรือ SEM) การศึกษาครั้งต่อไปอาจเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
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คุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือจะใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับบริบทและเนื้อหาของการศึกษาว่าเหมาะสมกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด 
  5.9.3  ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปัจจัยผลักดัน และปัจจัย
ดึงดูดมาเป็นตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable) เพ่ือใช้ในการศึกษาอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจซึ่งถือเป็นตัวแปรตาม (dependent variable) แต่การศึกษาครั้งต่อไปอาจเลือกใช้
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจภายใน ( intrinsic motivation) และ
แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด
ในการร่วมงานวิ่ง อาจท าการเพ่ิมตัวแปรที่จะใช้ส าหรับวัดแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทที่จะท าการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ความแปลกใหม่ของงานอีเวนต์ (event 
novelty) สิ่งดึงดูดใจของงานอีเวนต์ (event attractions) การกลับคืนสู่ความสมดุล (recover 
equilibrium) การแสวงหาอดีต (nostalgia) การเรียนรู้และแสวงหาสิ่ งใหม่  (learning and 
discovery) การเรียนรู้วัฒนธรรม (cultural exploration) (Li & Petrick, 2005)   
 5.9.4  งานการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาไปทางฝั่งอุปสงค์ (demand side) จากผู้ที่ เคยเข้า
ร่วมงานวิ่ง การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาทางฝั่งอุปทาน (supply side) หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(stakeholder) ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานวิ่ง ผู้สนับสนุน องค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ชุมชนต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดงานวิ่ง อาสาสมัครในงานวิ่ง องค์กรส่งเสริมการตลาดของจุดหมายปลายทาง (destination 
marketing organization) เพ่ือเป็นการขยายการศึกษาไปสู่มิติใหม่ๆ ของวงการกีฬา 
 5.9.5  จากการผลศึกษาครั้งนี้ที่ท าการศึกษาวิจัยกับนักวิ่งชาวไทย พบว่า ปัจจัยดึงดูดด้าน
ความปลอดภัยไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักวิ่งในงานวิ่งที่จัดในประเทศไทย อาจเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเคยเข้าร่วมงานวิ่งในประเทศไทย เพื่อทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยดึงดูด
ด้านความปลอดภัยที่มีต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง น ามาซึ่งข้อค้นพบว่า ผลการศึกษาเรื่อง
ความปลอดภัยในการร่วมงานวิ่งที่ท าการศึกษากับชาวต่างชาติ จะได้รับค าตอบจากการศึกษาที่
เหมือนหรือแตกต่างกับการศึกษาในครั้งนี้ ที่ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวไทย  
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5.10 บทสรุป 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งส าหรับการเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการของบริบทงานวิ่ง
ในประเทศไทย ท าให้ทราบว่า ปัจจัยผลักดัน 5 ปัจจัย (โอกาสช่วยเหลือสังคม ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การหลีกหนี ความส าเร็จ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม) ปัจจัยดึงดูด (ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่ง 
บรรยากาศ) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักวิ่ง และความพึงพอใจก็มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้จัดงานวิ่ง สามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดงานวิ่งในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น น ามาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปสามารถขยายขอบเขตการศึกษาไปที่งานการแข่งขันกีฬาประเภทอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานวิ่ง หรือสามารถเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ แม้กระทั่งใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบผสม เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทางวิชาการในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสืบไป 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกล 
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 

 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท าวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของนักวิ่งระยะไกลกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของ นายพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์  นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA)  ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดงานวิ่งให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ข้อค าถามของแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปด้วยปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด ความพึงพอใจ 
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม และข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ดังนั้น ผู้วิจัยขอความกรุณาและความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และตรงความเป็นจริง เพ่ือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้มีเพียงผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.สุวารี นามวงค์ เท่านั้นที่ทราบ
เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการศึกษาเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยในแบบสอบถามขณะที่ท า  ท่าน
สามารถจะยกเลิกการตอบแบบสอบถามได้ทุกเมื่อหรือท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเบอร์ 
080-4757436 
 

นายพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
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 เนื่องจากแบบสอบถามนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานว่ิง กรุณา
ระบุข้อมูลของงานว่ิงครั้งล่าสุดที่ท่านเข้าร่วมแข่งขัน และตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของ
ท่านที่มีต่องานว่ิงครั้งดังกล่าว 

 ชือ่งาน…………………………………………………………………………………………………………...... 

 วันที่จัด...........………………………………… สถานที่จัด…………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยผลักดันที่ท าให้คุณเข้าร่วมงานวิ่งครั้งนี้ 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ∕  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณมากที่สุด 
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การหลีกหนี  
1 งานวิ่งท าให้ฉันได้หลีกหนีจากชีวิตประจ าวันที่จ าเจ      

2 การร่วมงานวิ่งช่วยลดความเครียดของฉัน      
3 เป็นกิจกรรมยามว่างที่ช่วยพักผ่อนหย่อนใจ      

ความภาคภูมิใจ  

4 ฉันได้ร่วมงานวิ่งในขณะที่หลายๆ คนไม่เคยมีโอกาสเหมือน
ฉัน 

     

5 การร่วมงานวิ่งถือเป็นความทรงจ าที่ดีที่สุดของชีวิต      
6 การร่วมงานวิ่งเป็นการพิสูจน์ให้คนอ่ืนเห็นว่าฉันสามารถวิ่งได้

ครบตามเป้าหมาย 
     

7 การร่วมงานวิ่งท าให้ฉันภาคภูมิใจในฐานะนักกีฬาวิ่งคนหนึ่ง      
8 ฉันร่วมงานวิ่งเพ่ือจะได้แบ่งปันประสบการณ์ ในการเข้า

ร่วมงานแก่ผู้อื่น 
     

9 ฉันภูมิใจเมื่อฉันได้แชร์รูปและวิดีโอเกี่ยวกับการวิ่งของฉันใน      
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สังคมออนไลน์ (social media) 

โอกาสช่วยเหลือสังคม  
10 ฉันมีความสุขมากที่ได้ตอบแทนสังคมจากการร่วมงานวิ่งเพ่ือ

การกุศล 
     

11 ฉันยินดีอย่างยิ่งหากเงินค่าสมัครงานวิ่ง จะถูกน าไปใช้เพ่ือ
สังคม หรือเก่ียวข้องกับการกุศล  

     

12 สิ่ งที่ส าคัญส าหรับฉันที่ สุดในการลงวิ่ งคือการได้มีส่วน
สนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ตั้งใจจัดงานแต่ละครั้งก็เพ่ือน าไป
ช่วยผู้ที่เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ  

     

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

13 การร่วมงานวิ่งท าให้ฉันลืมความวิตกกังวลไปได้ชั่วขณะ      
14 งานวิ่งท าให้ฉันสนุกสุดขีด      

15 งานวิ่งท าให้ฉันรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า      
16 สิ่งที่ท าให้ฉันตัดสินใจเข้าร่วม คือการได้เห็นคนมาร่วมวิ่ง

เยอะๆ เพราะท าให้ฉันมีความเพลิดเพลิน 
     

การแข่งขัน 
17 ฉันมีความตื่นตัวมากเมื่อได้เข้าร่วมงานวิ่งเพราะต้องแข่งกับ

เวลาที่ควรจะเป็นส าหรับระยะทางที่ฉันลงแข่ง 
     

18 ฉันจะต้องรู้อันดับการวิ่งของฉันทุกครั้งเวลาเข้าร่วมงานวิ่ง 
เพ่ือที่ฉันจะได้น าไปเปรียบเทียบกับการลงวิ่งแต่ละครั้งว่าเป็น
อย่างไร 

     

19 การที่เห็นคนวิ่งแล้วได้รับรางวัล ท าให้ฉันเกิดความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาเวลาในการวิ่งครั้งต่อๆ ไปให้ดีขึ้น  

     

20 ฉันร่วมงานวิ่งเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเก่งกว่าเพื่อนๆ 
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ความส าเร็จ   

21 แค่ฉันวิ่งถึงเส้นชัยภายในเวลาที่ผู้จัดก าหนด ฉันก็รู้สึกว่าฉันได้
ประสบความส าเร็จแล้ว    

     

22 ฉันพยายามที่จะพัฒนาเวลาในการวิ่งของฉันให้ดีขึ้นกว่าครั้งที่
ผ่านมา เพ่ือเป็นการบรรลุเป้าหมายด้านเวลาของตัวเอง 

     

23 เมื่อฉันท้าทายกับตัวเองว่า ฉันสามารถท าได้ การวิ่งให้ถึงเส้น
ชัยกเ็ป็นสิ่งที่ฉันท าได้อยู่แล้ว      

     

24 ฉันคิดว่าความส าเร็จจากการวิ่ง มาจากแรงบันดาลใจที่เกิดข้ึน
จากตัวฉันเอง 

     

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  

25 งานวิ่งท าให้ฉันได้พบกับเพ่ือนที่ชื่นชอบการออกก าลังกาย
เหมือนกับฉัน 

     

26 การวิ่งเป็นโอกาสที่ดีท่ีสุดในการพบปะสังสรรค์เพื่อนๆ      
27 ฉันมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อมีโอกาสเข้าร่วมวิ่ง

ตามสถานที่ต่างๆ  
     

28 ฉันมีความสุขที่สุดเมื่อได้ชิมอาหารท้องถิ่นในขณะที่ร่วมวิ่ง
ตามสถานที่ต่างๆ 

     

สมรรถนะทางร่างกาย 
29 การวิ่งท าให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง      

30 ฉันคิดว่าการวิ่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจในรูปร่างที่ดีขึ้นของ
ฉัน 

     

31 ฉันคิดว่าการวิ่งเป็นกีฬาที่ช่วยให้ร่างกายสร้างความทนทานได้
ดีที่สุด 
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รางวัลหรือสิ่งจูงใจ 
32 งานวิ่งที่ฉันต้องการไปร่วมมากที่สุด คืองานวิ่งที่ออกแบบ

เหรียญรางวัลได้โดนใจฉัน 
     

33 ฉันจะต้องเข้าร่วมงานวิ่งที่แจกเสื้อเท่ๆ ให้ได้สักครั้งในชีวิต      

34 อาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่จูงใจอย่างหนึ่งที่ท าให้ฉันรู้ว่าผู้
จัดมีความเป็นมืออาชีพ เพราะเข้าใจความต้องการของนักวิ่ง 

     

35 ฉันต้องการให้คนรอบข้างชื่นชมว่า ฉันสามารถพิชิตเส้นชัยใน
งานวิ่งที่มีชื่อเสียง 

     

36 ฉันจะมีความสุขที่สุด ถ้าในงานวิ่งที่ฉันเข้าร่วมมีคนดังที่ฉัน
ชอบมาร่วมงานด้วย 

     

ทัศนียภาพ 

37 เส้นทางการวิ่งที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นทางเลือกอันดับ
ต้นๆ ของฉันที่จะเข้าร่วมงานวิ่ง   

     

38 แม้ต้องเดินทางไกล แต่หากเส้นทางวิ่งที่ เต็มไปด้วยความ
สวยงามทางธรรมชาติ ฉันก็จะไปอย่างแน่นอน (ระยะเวลาใน
การเดินทางตั้งแต่ 2-6 ชั่วโมงด้วยรถยนต์) 

     

39 ถ้าเส้นทางการวิ่งมีความสวยงามทางธรรมชาติ ฉันยินดีที่จะ
นั่งเครื่องบินไปร่วมงานวิ่ง 

     

บรรยากาศภายในเส้นทางการวิ่ง 
40 ฉันชอบบรรยากาศงานวิ่งที่สร้างความตื่นเต้นตลอดเส้นทาง 

เช่น มีนักวิ่งแฟนซีคอยสร้างสีสัน 
     

41 ฉันชอบให้มีกองเชียร์ตลอดเส้นทางในขณะที่วิ่ง      
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42 ทุกครั้งที่ลงวิ่ง ฉันจะเลือกงานวิ่งที่มีบรรยากาศแตกต่างจาก
ที่เคยไป เช่น เส้นทางวิ่งผ่านชุมชน ได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคน
ท้องถิ่น 

     

43 งานวิ่งที่ดีงามส าหรับฉัน คืองานวิ่งที่มีตากล้องเก็บภาพ
บรรยากาศในงาน 

     

ความปลอดภัย  

44 ฉันจะรู้สึกอุ่นใจ เมื่อได้วิ่งในงานที่มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม
ด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล 

     

45 ฉันต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
การวิ่ง 

     

46 ฉันจะเข้าร่วมงานวิ่งที่ผู้จัดงานปิดการจราจรให้แก่นักวิ่ง
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน  

     

47 ในงานวิ่ง ผู้จัดงานควรมีที่ส าหรับฝากสิ่งของมีค่าเพ่ือความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้มาร่วมงาน 

     

ข้อมูลเกี่ยวกับงานว่ิง 

48 อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานวิ่งที่ดี
ที่สุด 

     

49 งานวิ่งที่จัดการได้เยี่ยมยอด คืองานวิ่งที่ฉันสามารถคุยกับ
เจ้าหน้าที่ของงานผ่านทาง LINE, Facebook, Instagram 

     

50 ฉันเลือกเข้าร่วมงานวิ่งที่มีเว็บไซต์แสดงรายละเอียดการจัด
งานไว้อย่างครบถ้วน 

     

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้งานว่ิง 

51 ฉันตั้งใจเข้าร่วมงานวิ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้ๆ 
สถานที่จัดงาน 

     

52 ฉันคิดว่างานวิ่งที่ยอดเยี่ยม คืองานวิ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยว      
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ใกล้กับสถานที่จัดงาน  
53 ฉันต้องการประสบการณ์ จากการร่วมงานวิ่ งและการ

ท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน 
     

ค าถามสรุป 

54 โดยสรุปแล้ว การเข้าร่วมงานวิ่งถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา      

55 โดยสรุป ฉันเข้าร่วมวิ่งเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้
แข็งแรง เป็นสุข (for good health and well-being) 

     

 

 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในงานวิ่ง  
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56 งานวิ่งครั้งนี้ท าให้ฉันมีความสุขมาก      
57 ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจถูกต้องที่เข้าร่วมงานวิ่งนี้      

58 ฉันรู้สึกพอใจกับภาพรวมของงานครั้งนีเ้ป็นอย่างมาก      
59 ฉันได้รับประสบการณ์ที่ดีจากงานครั้งนี้      

60 ฉันพอใจมากกับการบริการของทีมงานภายในงาน      
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61 หากมีโอกาส ฉันจะเข้าร่วมงานวิ่งอีกครั้ง       
62 ฉันจะแนะน างานวิ่งให้แก่คนรู้จัก      

63 ฉันตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องเข้าร่วมเม่ือมีงานวิ่งในอนาคต      
64 การเข้าร่วมงานวิ่งท าให้ฉันมีความสุขมากที่สุดเมื่อเทียบกับ

กิจกรรมอ่ืน ดังนั้นฉันจะไม่พลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมงานวิ่งอีก
ครั้ง 

     

65 ฉันจะร่วมงานวิ่งภายใน 3 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน       

 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง 

 

66.  เพศ  

  □ ชาย    □ หญิง  
 
67.  อายุ   ………………….. ปี 

 

68.  การศึกษาสูงสุด 

    □ ต่ ากว่าปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี 

 □ สูงกว่าปริญญาตรี 
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69.  สถานภาพสมรส  

 □ โสด    □ สมรส 

 □ หม้าย/หย่าร้าง 

 

70.  จ านวนงานวิ่งที่เคยเข้าร่วม     ……………….    งาน 

 

71.  ระยะทางจากบ้านถึงงานวิ่งที่เข้าร่วมครั้งนี ้  ………………. กิโลเมตร 

 

72. ระยะเวลาที่พักค้างคืนในการเดินทางเข้าร่วมงานครั้งนี้  ……………….  คืน



ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล พงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ 
ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557   
ประสบการณ์การท างาน พนักงานเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นนิด้าโพล  

เจ้าหน้าที่น าชมพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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