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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมการแข่งขัน

ว่ิงมาราธอน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการส่ือสาร
จากองค์กรและการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของความต้ังใจที่มีต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน
ว่ิงมาราธอน 

รูปแบบของงานวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้วิธี
วิ จัยแบบการสํ ารวจ  ( survey research)  ด้ วยการ เ ก็บรวบรวมข้อ มูลทางแบบสอบถาม 
(questionaire) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ซ่ึงเป็นประชากร
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป และเคยเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยจะสุ่มจากทางออนไลน์จํานวน 200 คน และจากงาน 
การจัดการแข่งขันว่ิงมาราธอนจํานวน 200 คน จํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
การเปิดรับข่าวสาร ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล และแนวคิดเก่ียวกับความต้ังใจเชิงพฤติกรรม  
เป็นแนวทางหลักในการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
มีเพียงทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอนเพียงตัวแปรเดียวท่ีสามารถทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอน 
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ปัจจัยด้านการสื่อสารเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารของงานการแข่งขันว่ิงมาราธอน  
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์จาก www.wingnaidee.com มากที่สุด รองลงมา
คือ สื่อมวลชนเดิมจากสื่อโทรทัศน์ ตามลําดับ 

ด้านทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อด้านสุขภาพใจ  
ในประเด็นการวิ่งมาราธอนช่วยทําให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใส มีอารมณ์ดี มีจิตใจท่ีสงบและมีสมาธิมาก
ข้ึน รองลงมาด้านสุขภาพกาย ในประเด็นการวิ่งมาราธอนช่วยเพ่ิมความสามารถในการทํางานของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด และน้อยท่ีสุดคือด้านสังคม ในประเด็นการวิ่งมาราธอนเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 

ความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจระยะส้ัน 
ท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนมากที่สุด ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจระยะยาวท่ี
จะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของท่านในระยะยาว ตามลําดับ 

พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน พบว่า ผู้ท่ีมีความต้ังใจในการเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง จะเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง หรือผู้ท่ีมี
ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนตํ่า จะเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนตํ่า 
 
คําสําคัญ: ปัจจัยด้านการสื่อสาร, ทัศนคติ, การเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
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ABSTRACT 

 
“ A STUDY OF COMMUNICATION FACTORS AND ATTITUDE WHICH 

INFLUENCE THE DICISION TO PARTICIPATE IN MARATHON” aims to explore the influence 
of communication factors including organizational communication, reference groups 
and attitudes which lead to the intention in marathon participation and to find out the 
influence of intention in marathon participation behavior. 

This research is a quantitative research with survey research methods as a 
questionnaire is used for collecting data and SPSS software package is used for analysis. 
The samples are selected based on non-probability sampling technique as they are 
aged 15 and above who have been taking part in a marathon at least once in a year. 
As 200 participants randomly complete an online questionnaire and the rest randomly 
complete a questionnaire at marathon events which bring a sample of 400 
respondents.  Furthermore, Media Exposure Theory, Theory of Reasoned Action and 
the concept of behavioral intention have been applied to use in this research. 

The results indicate that the only factor which influences the intention in 
marathon participation is the attitude towards a marathon that can predict the 
participants’ intentions. 
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In addition, for communication factors of news exposure to the marathon 
events, most respondents are exposed to online media from www. wingnaidee. com, 
followed by traditional mass media as television. 

Moreover, attitudes of the respondents towards a marathon show that a 
marathon mostly affects their mental health as it makes them feel happy, boosts their 
mood, calmer and more concentrated, followed by physical health which a marathon 
improves their blood circulation.  Only a few respondents regard running a marathon 
in social aspect as it is their hobby. 

Likewise, the intention in marathon participation of the respondents is 
clear that most of them has short-term attention for taking part in a marathon as they 
prepare for joining types of marathons within a year, followed by those who has long-
term attention for running marathon as they aim to running a marathon as a physical 
activity for their health. 

Lastly, the behavior of marathon participants suggests those who fully 
intend to take part in a marathon will be the ones who have higher participation in 
running a marathon or those who have less intention in taking part in a marathon will 
be the ones who have lower participation in running a marathon. 

 
Keywords: communication factors, attitudes, decision to participate in marathon 
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คอยแนะนํา ช้ีแนะข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ให้วิทยานิพนธ์ครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์
มากย่ิงข้ึน 

ขอบคุณเ พ่ือน  ๆ  MA 32 ท่ี ใ ห้ มิตรภาพท่ีดีต่อกัน  คอยให้กําลั งใจ  ช่วยเหลือ  
ให้คําปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น ป๊ิง บ๋ิม ลูกปลา พิมพิม โบราณ พ่ีบูม ม้ินท์ เพ่ือน ๆ กลุ่ม DEV.COM และ
คนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึง ขอขอบคุณเพ่ือน มด ท่ีเป็นท้ังกําลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา 
คอยผลักดันและกระตุ้นให้ผู้วิจัยทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายต้องขอบคุณครอบครัวท่ีคอยสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาท่ีดีจนถึงวันน้ี 
รวมถึงตัวเองท่ีเอาชนะขีดความสามารถของตัวเอง เหมือนกับการว่ิงมาราธอนท่ีต้องพยายามเอาชนะ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้สําเร็จ ซ่ึงการทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีก็เป็นเป้าหมายสําคัญท่ีผู้วิจัยได้ต้ังไว้ และมานะ 
พยายามจนทําวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบันการว่ิงมาราธอน (marathon) เป็นกีฬาท่ีกําลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนท้ังใน

ต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้เข้าร่วมมากมาย การว่ิงมาราธอนน้ันมี
หลายประเภทขึ้นอยู่กับความไกลของระยะทาง ได้แก่ การว่ิงแบบฟันรัน (fun run) มินิมาราธอน 
(mini marathon) ฮาล์ฟ มาราธอน (half marathon) ฟูลมาราธอน (full marathon) ไตรกีฬา ฯลฯ  
ซ่ึงบางประเภทน้ันมีระยะทางในการว่ิงท่ีไม่ยาวมากนัก เอ้ืออํานวยให้นักว่ิงท่ีเป็นผู้เร่ิมต้นได้ทดลองว่ิง 
เพ่ือเป็นการเชิญชวนและเปิดโอกาสให้นักว่ิงหน้าใหม่หรือผู้ท่ีกําลังสนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ในปัจจุบัน
หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนอย่างแพร่หลาย  
ด้วยเหตุผลท่ีว่ากีฬาชนิดน้ีกําลังเป็นกระแสและได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก ซ่ึงในแต่ละ
หน่วยงานก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนแตกต่างกันไป 

การว่ิงมาราธอนเป็นการวิ่งระยะไกล (long-distance running) ท่ีมีระยะ 42.195 
กิโลเมตร หรือ 26 ไมล์ 385 หลา โดยท่ัวไปเป็นการว่ิงบนผิวถนน (road race) เป็นกิจกรรมการวิ่ง
เพ่ือเฉลิมฉลองให้แก่ทหารกรีกโบราณท่ีช่ือ “ฟิดิปปิเดซ” (pheidippides) ผู้ว่ิงส่งสารสงครามแห่ง
มาราธอนไปยังกรุงเอเธนส์ (Athens) แล้วเสียชีวิตด้วยความเหน่ือยอ่อน (ประกอบ คุปรัตน์, 2555) 
สําหรับการแข่งกีฬาว่ิงมาราธอนน้ันเกิดข้ึนคร้ังแรกในการแข่งขันโอลิมปิก (olympic) ท่ีเมืองเอเธนส์ 
ประเทศกรีซ (Greece) ในปี 1890 ปัจจุบันการเข้าร่วมว่ิงมาราธอนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก
ท่ีดึงดูดนักว่ิงอาชีพและนักว่ิงสมัครเล่นในทุก ๆ ปี (Predel, 2014) มีการจัดการแข่งขันว่ิงมาราธอน
ในเมืองใหญ่มากมายจนกลายเป็นประเพณีนิยม เช่น "บอสตัน มาราธอน" (Boston marathon) 
"ลอนดอน มาราธอน" (London marathon) และ "นิวยอร์ก มาราธอน" (New York marathon) 

การว่ิงมาราธอนสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ “ฟันรัน” (fun run) หรือท่ี
เรียกกันว่า เดินว่ิงเพ่ือการกุศล ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผู้ท่ีเริ่มต้นออกกําลังกาย ผู้ว่ิง
จะรู้สึกสนุกสนาน เพราะมีเพ่ือนร่วมเดินว่ิงจํานวนมาก ประเภทท่ีสอง “มินิมาราธอน” (mini 
marathon) ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เป็นระยะทางที่นักว่ิงเพ่ือสุขภาพนิยมกันมาก เพราะระยะทาง
ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เหมาะสําหรับว่ิงเพ่ือออกกําลังกาย ประเภทที่สาม “ฮาล์ฟ มาราธอน” (half 
marathon) ระยะทาง 21 กิโลเมตร ซ่ึงผู้ว่ิงควรผ่านการฝึกซ้อมมาก่อน เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ 
ประเภทท่ีสี่ “มาราธอน” ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร เป็นระยะทางมาตรฐานท่ีจัดแข่งขันระดับ
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นานาชาติท่ัวโลก ซ่ึงนักว่ิงระยะน้ีจะมีท้ังนักว่ิงสมัครเล่นและนักว่ิงอาชีพ ผู้ว่ิงควรฝึกฝน เป็นการ
ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายได้เป็นอย่างดี ซ่ึงการจัดกิจกรรมว่ิงในแต่ละครั้งผู้ จัดงานจะมี 
การกําหนดระยะทางตามแต่ละวัตถุประสงค์ของงาน 

การว่ิงมาราธอนมีความแตกต่างจากการแข่งขันกีฬาท่ัวไป เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีต้อง
เอาชนะขีดความสามารถของตนเอง ซ่ึงต้องอาศัยจิตใจและร่างกายท่ีมีความพร้อมและสัมพันธ์กัน  
ถือเป็นการท้าทายสมรรถภาพร่างกายและจิตใจตนเองเป็นอย่างย่ิง นักว่ิงอาจขยับระยะทางมากข้ึน
เรื่อย ๆ เพ่ือท้าทายความสามารถของตนเอง เช่น จาก “ฟันรัน” เป็น “มินิฮาล์ฟ มาราธอน” “ฮาลฟ์ 
มาราธอน” และเข้าสู่ “มาราธอน” เต็มรูปแบบ นอกจากน้ี กิจกรรมการว่ิงยังถือเป็นจุดเริ่มต้นในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการหันมาสนใจรักษาสุขภาพ และเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครอบครัวและเพ่ือนอีกด้วย 

ในต่างประเทศน้ัน กระแสการวิ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก จํานวนนักว่ิงมาราธอน (ได้แก่ 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร ฮาล์ฟ มาราธอน และมาราธอน) เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า จากปี ค.ศ. 
1990-2000 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 2000 มีจํานวนนักว่ิง 8,600,000 คน และเพ่ิมข้ึนเป็น 
13,000,000 คน ในปี ค.ศ. 2012 

 

 
ภาพท่ี 1.1 กราฟแสดงการเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู้ว่ิงมาราธอนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
จากกราฟแสดงให้เห็นว่า จํานวนผู้ว่ิงฮาล์ฟ มาราธอน และนิวยอร์ก มาราธอน น้ัน

สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากสถิติท่ีบันทึกไว้เม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงกระแสการว่ิงมาราธอนท่ีเพ่ิมข้ึน
เช่นน้ีไม่ได้เกิดข้ึนเพียงในสหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน แต่ยังกลายเป็นกระแสท่ัวโลก ทําให้มีการจัดกิจกรรม
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ว่ิงมาราธอนในหลายเมือง ได้แก่ ลอนดอน (London) โตเกียว (Tokyo) เบอร์ลิน (Berlin) และ 
อิสตันบูล (Istanbul) (Buyukkayali, 2012) 

สําหรับในประเทศไทย กระแสการว่ิงมาราธอนเริ่มถูกกล่าวถึงเป็นวงกว้างจาก
ภาพยนตร์ “รัก 7 ปี ดี 7หน” ท่ีออกฉายในปี พ.ศ. 2555 นําแสดงโดย นิชคุณ หรเวชกุล นักร้องช่ือ
ดัง และ สู่ขวัญ บูลกุล เน้ือหาของเร่ืองว่าด้วยความรักและชีวิตของคู่ต่างวัย โดยมีการว่ิงมาราธอนเป็น
ตัวดําเนินเรื่องระหว่างคนสองคน (พิเชฐ ย่ิงเกียรติคุณ, 2557) ภาพยนตร์ดังกล่าวช่วยสร้างแรง
บันดาลใจในการว่ิงมาราธอนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้แก่ผู้ชม และมีคําพูดสําคัญท่ีกล่าวว่า “ถ้าคุณ
อยากว่ิง คุณว่ิงกิโลเดียวก็พอ เเต่ถ้าคุณอยากพบชีวิตใหม่ คุณค่อยมาว่ิงมาราธอน” ดังน้ันถือได้ว่า
ภาพยนตร์เรื่องรัก 7 ปี ดี 7 หน ได้สร้างกระแสการวิ่งมาราธอนให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

 

ภาพท่ี 1.2 ภาพยนตร์เรื่องรัก 7 ปี ดี 7 หน  
 
สาเหตุอีกประการท่ีทําให้กิจกรรมว่ิงมาราธอนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก

กลุ่มนักแสดง ศิลปิน และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเริ่มให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอนเป็น
จํานวนมาก เช่น อาทิวราห์ คงมาลัย และณัฐ ศักดาทร ศิลปินช่ือดัง, พีรพล เอ้ืออารียกูล ผู้สื่อข่าว
กีฬา, นาวิน เยาวพลกุล, ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนเบิร์ก และพุฒิชัย เกษตรสิน นักแสดงช่ือดัง ท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอนหลายรายการ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสื่อบุคคลท่ีช่วยสร้างกระแสให้เกิดความสนใจใน
สังคมและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้การว่ิงมาราธอนได้รับความสนใจในวงกว้างมากย่ิงขึ้น 
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ภาพที่ 1.3 บุคคลผู้มีช่ือเสียงในวงการบันเทิงเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอน 
 
การว่ิงมาราธอนยังถูกพูดถึงในวงกว้างมากย่ิงข้ึน จากการถ่ายทอดผ่านงานเขียนของ

นักเขียนช่ือดัง ได้แก่ นักเขียนชาวญ่ีปุ่น “ฮารูกิ มูราคามิ” ท่ีได้เขียนหนังสือบันทึกเกี่ยวกับการวิ่ง 
บอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นในการวิ่งมาราธอน การฝึกฝน ความพยายามมุมานะ การเอาชนะตนเอง 
ภายใต้หนังสือช่ือ “What I Talk About When I Talk About Running” หรือ “เกร็ดความคิดบน
ก้าววิ่ง” ซ่ึงเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดีในการเริ่มต้นวิ่งมาราธอนและ
การเอาชนะตนเอง นอกจากน้ี ยังมีงานเขียนของนักเขียนชาวไทย ได้แก่ “Run Me to The Moon” 
ของ โตมร ศุขปรีชา ซ่ึงเป็นการเขียนถึงแรงบันดาลใจในการเร่ิมต้นว่ิงมาราธอน จากการเป็นผู้ท่ีไม่เล่น
กีฬาหรือออกกําลังกาย แต่กลับมาสนใจและเร่ิมต้นวิ่งมาราธอนอย่างจริงจัง (Run Me to The 
Moon, 2559) รวมไปถึง “A year of marathon” ของ จิรณรงค์ วงษ์สุนทร ท่ีเร่ิมต้นวิ่งมาราธอน
เพ่ือต้องการลดนํ้าหนัก แต่หลังจากน้ันการว่ิงมาราธอนก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไป จากงานเขียนของ
นักเขียนท้ังสามท่ีได้รับความนิยมจากนักอ่านอย่างมากน้ัน ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นกระแสของ 
การวิ่งมาราธอนที่เริ่มเกิดข้ึนในสังคมไทย จนทําให้มีผู้เขียนหนังสือออกมาจํานวนมาก ซ่ึงช่วยสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้อ่านหันมาสนใจกิจกรรมว่ิงมาราธอนได้เป็นอย่างดี 

 

ภาพที่ 1.4 งานเขียนเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน 
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กระแสการว่ิงมาราธอนยังได้รับความสนใจจากสื่อต่าง ๆ ท้ังภาพยนตร์ นิตยสาร สื่อ
บุคคล ได้แก่ นักร้อง นักแสดง และผู้มีช่ือเสียงต่าง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชน เช่น รายการโทรทัศน์  
ท่ีนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการว่ิงมาราธอน ซ่ึงถือเป็นสื่อกลางในการเชิญชวน
และประชาสัมพันธ์ ท้ังยังมีส่วนช่วยจุดกระแสการว่ิงมาราธอนให้ได้รับความนิยมจากประชาชนมาก
ย่ิงข้ึนอีกด้วย 

 
 

 

ภาพท่ี 1.5 เรื่องราวการว่ิงมาราธอนท่ีปรากฏในสื่อต่าง ๆ  
 
ไม่เพียงเท่าน้ันสาเหตุท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีทําให้ประชาชนจํานวนมากเร่ิมสนใจใน

กิจกรรมวิ่งมาราธอนกันมากข้ึน เน่ืองจากการวิ่งน้ันเป็นกิจกรรมท่ีไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ สามารถทําคน
เดียวได้ และประหยัดค่าใช้จ่าย ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายท่ีสามารถทําได้ง่ายท่ีสุด กอปร
กับในปัจจุบันมีแอปพลิเคชัน (application) ในสมาร์ทโฟน (smartphone) ท่ีช่วยบอกระยะทางใน
การว่ิงและบันทึกเวลา ค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ของการว่ิง และยังสามารถคํานวณแคลลอรี (calories) ท่ีเผา
ผลาญได้อย่างแม่นยํา ซ่ึงช่วยอํานวยความสะดวกในการออกกําลังกายได้มากย่ิงข้ึน ตลอดจนกระแส
ว่ิงมาราธอนท่ีได้รับความนิยมน้ันก็ทําให้การว่ิงกลายเป็นแฟช่ัน (fasion) หรือเทรนด์ (trend) ท้ังใน
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เรื่องเครื่องแต่งกายและรองเท้าท่ีมีให้เลือกหลากหลาย เพ่ือดึงดูดใจและอํานวยความสะดวกให้แก่นัก
ว่ิง นอกจากน้ี ปัจจัยอีกประการท่ีทําให้กิจกรรมวิ่งมาราธอนได้รับความนิยมจนเกิดเป็นกระแสน้ัน 
เน่ืองจากกิจกรรมว่ิงมาราธอนถูกปรับภาพลักษณ์จากกิจกรรมของกลุ่มคนท่ีชอบใช้กําลังอย่างหนักให้
กลายเป็นกิจกรรมของคนรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองท้ังวัยศึกษาและวัยทํางาน จากท่ีเคยออก
กําลังกายในฟิตเนส (fitness) ให้หันมาออกกําลังกายในท่ีกลางแจ้งและสามารถทํากิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือนหรือครอบครัวได้ (พิเชฐ ย่ิงเกียรติคุณ, 2557) ทําให้ประชาชนในปัจจุบันมีมุมมองต่อกิจกรรมว่ิง
มาราธอนท่ีเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ และยังทําให้ได้ใช้เวลา
ร่วมกับครอบครัวและเพ่ือน กอปรกับกระแสรักสุขภาพท่ีกําลังเป็นท่ีนิยม มีส่วนช่วยกระตุ้นให้คนหัน
มาสนใจการว่ิงมาราธอนเป็นจํานวนมาก ซ่ึงเห็นได้จากการมีกิจกรรมว่ิงมาราธอนเกิดข้ึนอย่าง
มากมายในแต่ละสัปดาห์ และกลายเป็นกิจกรรมท่ีบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ใช้เพ่ือประชาสัมพันธ์ สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีผู้เข้าร่วมจํานวนมาก 

ในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนท่ัวประเทศ 
เป็นจํานวนมากถึง 261 งาน เฉพาะในเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียว มีการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอน 
จํานวน 28 งาน โดยมีการจัดงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับองค์กรของรัฐบาล เช่น 
กิจกรรม “คลองสามวารวมใจ มินิมาราธอน” จัดโดย สํานักงานเขตคลองสามวา หรือ กิจกรรม 
“ชัยภูมิมาราธอน 2016” จัดโดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระดับสถานพยาบาล เช่น กิจกรรม “ศิครินทร์ 
หาดใหญ่มินิมาราธอน ครั้งท่ี 6” จัดโดย โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ และระดับสถาบันการศึกษา 
เช่น กิจกรรม “MD Run 2016 ว่ิงน้ี...บอกรักครู” จัดโดย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กิจกรรม 
“สิงห์ขาว มินิมาราธอน ครั้งท่ี 2” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนในภาคเอกชน 
เช่น กิจกรรม “Queen’s Cup Hua Hin Triathlon 2016” จัดโดย บริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จํากัด 
และกิจกรรม “Human Run 2016 จัดโดยนิตยสาร A day (ว่ิงไหนดี, 2559) 

จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนน้ันได้รับความสนใจทั่วประเทศ ต้ังแต่ระดับ
โรงเรียนไปจนถึงจังหวัด สายัณห์ สมดุลยาวาทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Jog & Joy ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
รับจัดงานวิ่งมาราธอน กล่าวว่า กิจกรรมว่ิงมาราธอนท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศในแต่ละปีน้ัน มีท้ังงานว่ิง
การกุศลของโรงเรียน สมาคมต่าง ๆ หน่วยงาน องค์กร ห้างร้านขนาดไม่ใหญ่ ไปจนถึงบริษัทขนาด
ใหญ่ โดยในปีท่ีผ่านมามีจํานวนประมาณ 600 งาน และหลายงานก็จัดใหญ่ข้ึนเพราะมีผู้ร่วมงานมาก
ข้ึน และมีกระแสเงินหมุนเวียนจํานวนหลายล้านบาทในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใช้เพ่ือการจัดงานว่ิง
มาราธอนระยะฮาล์ฟ มาราธอนข้ึนไป ท่ีมีผู้ร่วมงานข้ันตํ่ามากกว่า 2,000 คน ขณะที่รายการว่ิง
มาราธอนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ คือ “Bangkok Marathon” มีงบประมาณในการจ้างจัดงานไม่ตํ่า
กว่า 10,000,000 บาท (“อีเวนต์มาราธอน” งานชุก เงินสะพัด, 2558) 
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ในแต่ละปีบริษัท ห้างร้าน หรือองค์กรต่าง ๆ มักจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย 
เช่น การทํากิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ท่ีแตกต่าง
กันไป ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมของประชาชนในขณะน้ัน เพ่ือสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้
ผู้บริโภคหรือลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมปลูกป่าหรือแจกถุงผ้า ในช่วง
ระยะเวลาท่ีประชาชนกําลังให้ความสําคัญกับการลดภาวะโลกร้อน หรือการจัดกิจกรรมป่ันจักรยาน 
ในช่วงท่ีประชาชนนิยมการป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ 

การเกิดกระแสว่ิงมาราธอนทําให้บริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ เริ่มสนใจจัดกิจกรรมวิ่ง
มาราธอนกันอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จํากัด ผู้จําหน่ายเครื่องด่ืมช่ือดังของ
ประเทศไทย บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ จํากัด ผู้นําด้านธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี รวมไปถึง
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ต่างหันมาจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กร จากบทสัมภาษณ์ของ วิชัย พรพระต้ัง  
รองประธานธุรกิจโทรคมนาคมและไอทีบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ได้กล่าวถึงเหตุผลใน
การจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนของบริษัทไว้ว่า ปัจจุบันคนท่ัวโลกให้ความสนใจเรื่องการรักษาสุขภาพ
มากข้ึน และในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีหันมาให้ความสําคัญในเรื่อง 
การออกกําลังกาย ซ่ึงการว่ิงถือเป็นการออกกําลังกายยอดนิยมท่ีกําลังมาแรง เพ่ือให้สอดคล้องต่อ 
ไลฟ์สไตล์ (lifestyle) คนรุ่นใหม่ และซัมซุงยังได้พัฒนาดีไวซ์ (device) ต่าง ๆ ข้ึนมาเพ่ือช่วยดูแลสุขภาพ
อีกด้วย ดังน้ันจึงจัดกิจกรรมน้ีข้ึนมาเพ่ือเชิญชวนให้คนได้มาออกกําลังกาย” (MGR Online, 2559) 

  

  

ภาพท่ี 1.6 การจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนของบริษัทช้ันนําในประเทศไทย 
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นอกจากน้ี การมอบรางวัลและของท่ีระลึกต่าง ๆ เช่น เงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ เหรียญ
ท่ีระลึก หมวก และเสื้อ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอนในแต่ละครั้ง ก็อาจเป็นปัจจัยอีกประการ
หน่ึงท่ีดึงดูดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากย่ิงข้ึนอีกด้วย 

ในการจัดกิจกรรมว่ิงมาราธอนน้ัน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของงานถือว่ามีส่วนสําคัญ
อย่างย่ิงท่ีจะทําให้กิจกรรมประสบความสําเร็จ ในปัจจุบันมีเว็บไซต์ (website) และเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
(facebook fan page) ท่ีแจ้งข่าวและรวบรวมการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนจากบริษัทและองค์กร 
ต่าง ๆ เช่น “www.wingnaidee.com” “www.goodsportsthailand.com” และ “www.jogand 
joy.com” ซ่ึงภายในเว็บไซต์จะมีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมว่ิงมาราธอนต่าง ๆ รวมท้ังให้
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการว่ิงมาราธอนแก่ผู้ท่ีสนใจ นอกจากน้ี ยังมีเฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมว่ิงมาราธอน เช่น เพจ “ว่ิงไหนดี : Running Events” และ “ว่ิงไหนกัน ป่ันไหนดี” ซ่ึงมีผู้กด
ติดตาม (follower) เป็นจํานวนมาก จึงเป็นช่องทางท่ีอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ท่ีสนใจและช่ืนชอบ
การว่ิงมาราธอน ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของการจัดกิจกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และครบถ้วน 

 

ภาพท่ี 1.7 เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ว่ิงไหนดี” 
 

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมว่ิง
มาราธอนผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมว่ิงมาราธอนเป็นสิ่งท่ีกําลังได้รับ 
ความนิยมเป็นอย่างย่ิง จึงทําให้มีบริษัทและองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมว่ิงมาราธอน และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้คนมาเข้าร่วมเป็นจํานวนมากในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงกลุ่มคนท่ีเป็นนักว่ิงมาราธอน 
รวมถึงบุคคลคนท่ัวไป ก็ย่อมต้องมีการเปิดรับสื่อท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมว่ิงมาราธอน โดยพฤติกรรม 
การเปิดรับรู้สื่อข่าวสารโฆษณาประชาสัมพันธ์น้ันหมายถึง การเปิด การรับรู้ และการเข้าถึงข้อมูลของ
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสื่อในรูปแบบต่าง ๆ (วีรวรรณ แซ่จ๋าว, 2557) 
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ในการเปิดรับข่าวสารและส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมากมายน้ี ผู้รับสารซ่ึงก็คือ
ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอน ย่อมต้องมีกระบวนการเลือกสาร (selective processes) ด้วยสาเหตุ
ต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละบุคคลก็จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับสารท่ีแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความ
ต้องการ ความเช่ือ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่เหมือนกัน ดังน้ันบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเปิดรับ
สารด้วยสาเหตุท่ีต่างกัน (พีระ จิรโสภณ , 2529) ซ่ึงสอดคล้องกับ วีรวรรณ แซ่จ๋าว (2557)  
ท่ีกล่าวว่า การเลือกเปิดรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นข้ันแรกของกระบวนการกลั่นกรองในการเลือกช่องทาง
การส่ือสาร (channel) โดยบุคคลต่าง ๆ น้ันจะเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ด้วยกัน
หลายแห่งหลายช่องทางตามความถนัดและความสนใจ ซ่ึงแหล่งข้อมูลน้ันเป็นปัจจัยทาง 
การสื่อสารสําคัญท่ีส่งผลต่อการเปิดรับและการเกิดพฤติกรรมในอนาคต  

แหล่งข้อมูลกิจกรรมว่ิงมาราธอนในปัจจุบันน้ี ได้แก่ แหล่งข้อมูลจากบริษัทหรือองค์กร 
ผู้จัดงาน ท่ีใช้วิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ตามท่ีได้
กล่าวข้างต้น นอกจากน้ี ยังมีแหล่งข้อมูลท่ีสําคัญอีกประเภทหน่ึงคือ กลุ่มอ้างอิง (reference groups) 
ท่ีอาจเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือบุคคลใกล้ชิดท่ีมีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง ซ่ึงการเข้าร่วมกิจกรรมว่ิง
มาราธอนของผู้ท่ีเป็นบุคคลอ้างอิงเหล่าน้ี จะส่งผลให้เกิดเป็นกระแสและทําให้ผู้ท่ีติดตามเกิดความ
ต้องการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนด้วยเช่นกัน ตามท่ี พรพรรณ พรศิริประเสริฐ (2555) ได้
กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง คือ กลุ่มบุคคล ซ่ึงบุคคลอ่ืนยึดถือเป็นแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของเขา 
เน่ืองจากกลุ่มอ้างอิงจะให้บรรทัดฐานทางสังคม หรือค่านิยมบางอย่าง ซ่ึงบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการแสดงความคิดและพฤติกรรม 

นอกจากน้ี สิ่งสําคัญอีกประการท่ีทําให้คนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอน คือ
ทัศนคติท่ีมีต่อการวิ่งมาราธอน ทัศนคติเป็นสภาวะของจิตใจ เป็นสิ่งที่ตัดสินพฤติกรรมและสามารถ 
บ่งบอกได้ว่าบุคคลน้ันมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง สิ่งของ สิ่งแวดล้อมรวมไปถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ทัศนคติเกิดมาจากความเช่ือ การเรียนรู้ และประสบการณ์ ท่ีสามารถส่งผลถึง
พฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงคือความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อสิ่งท่ีเร้าเข้ามา และเป็น 
การประเมินว่าชอบหรือไม่ชอบต่อเรื่องน้ัน ๆ (Anatasi, A., 1976; Gibson, J., 2000; Schiffman & 
Kanuk, 2000) หากบุคคลใดมีทัศนคติท่ีดีต่อการว่ิงมาราธอนท่ีเป็นด้านบวก ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรม 
คือจะตัดสินใจเข้าร่วมว่ิงมาราธอน และมีความถ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอนมากข้ึน แต่หาก
บุคคลใดมีทัศนคติต่อการวิ่งมาราธอนเป็นด้านลบ ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรม คือตัดสินใจไม่เข้าร่วม 
การว่ิงมาราธอนน่ันเอง 

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การส่ือสารจาก
องค์กร และอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติท่ีมีต่อการว่ิงมาราธอนน้ันว่าปัจจัยใดจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
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1.2 ปัญหานําวิจัย 
 

1. ปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการส่ือสารจากองค์กรและการส่ือสารจากกลุ่ม
อ้างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนหรือไม่ อย่างไร 

2. ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนหรือไม่ อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการส่ือสารอันประกอบไปด้วยการสื่อสารจากองค์กรและ
การสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความต้ังใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการส่ือสารจากองค์กรและการส่ือสารจากกลุ่ม
อ้างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

2. ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 
การวิ จัยในครั้ ง น้ีจะศึกษาเฉพาะกลุ่ มนัก ว่ิง ท่ี มีอายุ ต้ังแต่  15 ปี ข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2560  
 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

1. การแข่งขันว่ิงมาราธอน หมายถึง กิจกรรมการแข่งขันการว่ิงออกกําลังกาย ไม่ว่าจะ
เป็นการเดิน-ว่ิง ระยะสั้นประมาณ 2-3 กิโลเมตร หรือ 5 กิโลเมตร หรือการว่ิงมินิมาราธอน 10.5 
กิโลเมตร โดยจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละงาน 

2. ปัจจัยด้านการส่ือสาร หมายถึง รูปแบบของสื่อที่กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานการแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยแบ่งเป็นส่ือจากองค์กรและกลุ่มอ้างอิง  
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3. การเปิดรับ หมายถึง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานการแข่งขันว่ิงมาราธอนจาก
ส่ือขององค์กร ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อมวลชนเดิม และการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง  

4. ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน หมายถึง การประเมินเชิงความรู้สึกของผู้เข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีมีต่อประโยชน์ของการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยแบ่งเป็นด้าน
สุขภาพกาย ด้านสุขภาพใจ และด้านสังคม  

5. ความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน หมายถึง ระดับของความตั้งใจ 
ความคาดหวัง และความต้องการท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนภายในระยะเวลา 1 ปี 
หรือระยะยาว 

6. พฤติกรรมในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน หมายถึง จํานวนครั้งในการเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน ประเภท ฟันรัน (fun run) มินิมาราธอน (mini marathon) ฮาล์ฟ 
มาราธอน (half marathon) และมาราธอน (marathon) ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ของผู้เข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน 

 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
1. เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอนของประชาชน มาใช้ในการกําหนดแผนการหรือวางแผนในการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท
หรือองค์กรต่าง ๆ ท่ีต้องการจัดการแข่งขันว่ิงมาราธอน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและตรงตาม 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์เกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ให้แก่นักรณรงค์หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ซ่ึงอาจนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนหรือประยุกต์ใช้ในการรณรงค์หรือจัดการแข่งขันว่ิงมาราธอนรวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป  

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ต่อนักวิชาการหรือนักเรียน นักศึกษา ท่ีต้องการศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน เพ่ือนําข้อมูลไปศึกษาต่อยอด หรือใช้เป็น
แนวทางอ้างอิง 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม 

การแข่งขันว่ิงมาราธอน” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

2.1 แนวคิดลักษณะทางประชากร  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร  
2.3 ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความต้ังใจเชิงพฤติกรรม 
2.5 แนวคิดเรื่องการว่ิงมาราธอน 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
2.1 แนวคิดลักษณะทางประชากร 
 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์เป็นทฤษฎีท่ีใช้หลักการของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ 
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เกิดข้ึนตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือท่ีว่าคนท่ีมี
คุณสมบัติทางประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงแนวความคิดน้ีตรงกับทฤษฎี
ของกลุ่มสังคม (social categories theory) ของ DeFleur and Ball-Rokeach (1989) ท่ีอธิบายว่า
พฤติกรรมของบุคคลเก่ียวข้องกับลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร ซ่ึงลักษณะ
เหล่าน้ีสามารถอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ได้ คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
ดังน้ันบุคคลท่ีอยู่ในลําดับช้ันสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบ
เดียวกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542) 

1. เพศ (sex) ผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ืองสรีระ ความถนัด 
สภาวะทางจิตใจและอารมณ์ จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาท้ังหลายแสดงให้เห็นความแตกต่างในเรื่อง 
ความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรม สังคม ได้กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคน 
แต่ละเพศไว้แตกต่างกัน เพศจึงมีความสําคัญกับบุคลิกและลักษณะจิตใจ และอารมณ์ของบุคคล  
ซ่ึงเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีอารมณ์อ่อนไหว มองสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะดูรายละเอียด มีความละเมียดละไม
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มากกว่าผู้ชาย ส่วนเพศชายก็จะเป็นเพศท่ีมีใจคอหนักแน่น ไม่อ่อนไหวกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ชอบพิจารณา
ในรายละเอียด จิตใจแข็งกระด้าง 

2. อายุ (age) อายุเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เน่ืองจาก
อายุจะเป็นตัวกําหนดหรือบ่งบอกเกี่ยวกับความเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ ของบุคคล 
งานวิจัยทางจิตวิทยาหลายเร่ืองแสดงถึงตัวแปรเร่ืองอายุท่ีมีประสบการณ์ต่อการหล่อหลอมทาง
อุดมการณ์ พบว่า คนท่ีมีอายุน้อยจะมีความคิดเชิงเสรีนิยมมากกว่าคนอายุมาก ใจร้อนกว่า มองโลก
ในแง่ดีกว่า ส่วนคนอายุมากจะมีความระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ มากกว่า มองโลกในแง่ร้าย และไม่
ชอบการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันคนอายุน้อยจึงมักเป็นผู้ท่ีถูกชักจูงได้ง่ายกว่าคนอายุมาก และมีพฤติกรรม
ในการส่ือสารท่ีชอบเปิดรับข่าวสารด้านความบันเทิง ขณะท่ีคนอายุมากจะเปิดรับข่าวสารประเภท 
หนัก ๆ เช่น ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

3. การศึกษา (education) การศึกษาหรือความรู้เป็นลักษณะอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผู้รับสาร การท่ีคนได้รับการศึกษาในระดับท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ 
รสนิยม ค่านิยม และความต้องการท่ีแตกต่างกันออกไป โดยท่ัวไปแล้วคนท่ีมีการศึกษาสูงมักใช้
ส่ือมวลชนมากกว่าคนท่ีมีการศึกษาตํ่า และคนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความรู้กว้างขวาง เข้าใจศัพท์และ
สารได้ดีกว่าจึงมักใช้ส่ือประเภทสิ่งพิมพ์ ขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาตํ่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์  

4. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic status) ซ่ึงประกอบด้วย อาชีพ 
รายได้ เช้ือชาติ และภูมิหลังทางครอบครัว โดยปัจจัยเหล่าน้ีมักมีบทบาทในการเป็นตัวกําหนดในเรื่อง
ของการเปิดรับสื่อท่ีผู้รับสารสามารถหาซื้อได้ หรือเข้าถึงได้ 

จากแนวคิดด้านประชากรศาสตร์จะเห็นได้ว่า ความแตกต่างของ เพศ อายุ การศึกษา 
และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละคน ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดประชากรศาสตร์มาวิเคราะห์ความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์และทัศนคติท่ีมี
ต่อการว่ิงมาราธอน โดยในการศึกษาครั้งน้ีได้นําผลงานวิจัยของ Ziegler (1991) มาวิเคราะห์ 
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงในการรับรู้ ถึงประโยชน์และทัศนคติท่ีมีต่อการว่ิง
มาราธอน 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร 
 

การเปิดรับข่าวสาร ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ความต้องการข่าวสารจะเพ่ิมมากขึ้นเม่ือบุคคลน้ันต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่
แน่ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นอกจากน้ันข่าวสารยังเป็นส่ิงท่ีทําให้ผู้เปิดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ดังท่ี Atkin (1973) กล่าวว่า “บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตา
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กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่มี
การเปิดรับข่าวสารน้อย” ซ่ึงการเปิดรับข่าวสารน้ัน ยังจัดได้ว่าเป็นการรับรู้ในชีวิตประจําวันของ
มนุษย์อย่างหน่ึง กล่าวคือ การอาศัยการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน 
ได้ก่อให้เกิดผลในการเปล่ียนแปลงในตัวผู้รับสาร ท้ังในระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 

อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านมาสู่ตนท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังน้ัน ข่าวสารท่ีหลั่งไหลผ่านเข้ามาไปยังบุคคลจากช่องทาง
ต่าง ๆ น้ัน มักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิด
ของผู้รับสาร จะเป็นข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสําเร็จในการสื่อสาร (กิติมา สุรสนธิ, 2548) 

สําหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลน้ัน Todd Hunt and 
Brent d. Ruben (อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2540) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารของบุคคล ดังน้ี 

1. ความต้องการ (need) เป็นปัจจัยท่ีสําคัญที่สุดปัจจัยหน่ึงในกระบวนการเลือกของ
มนุษย์ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ท้ังความต้องการทางกายและใจ ท้ังความต้องการระดับสูง
และความต้องการระดับตํ่า ย่อมเป็นตัวกําหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความต้องการของ
เรา เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ ฯลฯ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (attitude and values) ทัศนคติ คือ ความชอบและมีใจโน้ม
เอียง (preference and predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือ หลักพ้ืนฐานท่ีเรายึดถือ
เป็นความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะทําหรือไม่ควรทําอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและคน ซ่ึง
ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างย่ิงต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมาย และการเลือกจดจํา 

3. เป้าหมาย (goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนได้กําหนดเป้าหมายใน 
การดําเนินชีวิตท้ังในเรื่องอาชีพ การเข้าสังคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเรากําหนด
ข้ึนน้ี จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจําเพ่ือสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (capability) ความสามารถของเราเก่ียวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง รวมท้ัง
ความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลในการเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือกเก็บเน้ือหาของ
ข่าวน้ันไว้  

5. การใช้ประโยชน์ (utility) กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ 
ความพยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจําข่าวสารท่ีเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
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6. ลีลาในการสื่อสาร (communication style) การเป็นผู้รับสารของเราน้ันส่วนหน่ึง
ข้ึนอยู่กับลีลาในการสื่อสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังน้ันบางคนจึงชอบฟัง
วิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ  

7. สภาวะ (context) สภาวะในที่ น้ีหมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ การส่ือสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วยมี
อิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และเลือกจดจําข่าวสาร การท่ีเรา
ต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การท่ีเราคิดว่าคนอ่ืนมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากเรา 
และการท่ีคิดว่าคนอ่ืนคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์และนิสัย (experience and habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่
ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหน่ึง รายการประเภทใดประเภทหน่ึง ดังน้ันเราจึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิด
หน่ึง สนใจเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ตีความหมายอย่างใดอย่างหน่ึง และเลือกจดจําเรื่องใดเร่ืองหน่ึง  

สําหรับความหมายของการเปิดรับข่าวสาร Becker (1972) ได้ให้ความหมายของ 
การเปิดรับข่าวสารโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ 

1. การแสวงหาข้อมูล (information seeking) กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเม่ือ
ต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือเรื่องท่ัว ๆ ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (information receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือ
ทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ หากมีข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่อ่าน 
ดู หรือฟัง เป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (experience receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเพราะต้องการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 

ส่วน Klapper (1960) ได้กล่าวถึง กระบวนการเลือกรับข่าวสาร (selective process) 
หรือการเปิดรับข่าวสารว่าเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วย
การกลั่นกรอง 4 ข้ันตอนตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 

1. การเลือกเปิดรับ (selective exposure) เป็นข้ันแรกในการเลือกช่องทางการสื่อสาร 
บุคคลจะพิจารณาเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่งสารท่ีมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือก
ซ้ือหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหน่ึง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหน่ึง ตามความสนใจและ
ความต้องการของตน อีกท้ังทักษะและความชํานาญในการรับรู้ข่าวสารของคนเราน้ันก็ต่างกัน บางคน
ถนัดท่ีจะฟังมากกว่าอ่านก็จะชอบวิทยุหรือดูโทรทัศน์มากกว่าการอ่านหนังสือ 

2. การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุน
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ทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจท่ีเรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้าน
ความเข้าใจ (cognitive dissonance) 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (selective perception and interpretation)  
เม่ือบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารท้ังหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป 
เพราะคนเรามักเลือกรับรู้และตีความหมายของสารแตกต่างกันไปตามความเช่ือ ความสนใจ ทัศนคติ 
ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ประสบการณ์ สภาวะทางร่างกายหรือสภาวะทางอารมณ์และ
จิตใจ ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว 
นอกจากจะทําให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดท้ิงไป ยังมีการบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นท่ีพอใจของ
แต่ละบุคคลด้วย 

4. การเลือกจดจํา (selective retention) บุคคลจะเลือกจดจําข่าวสารในส่วนท่ีตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเองและมักจะลืมหรือไม่นําไปถ่ายทอดต่อในส่วนท่ี
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือในเรื่องท่ีขัดแย้งกับความคิดของตนเอง ข่าวสารท่ีคนเราเลือกจดจําไว้
น้ัน มักมีเน้ือหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเช่ือของ 
แต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความม่ันคงชัดเจนย่ิงข้ึนและเปลี่ยนแปลงได้ยากข้ึน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป  

นอกจากน้ีแล้ว Schramm (1973) ยังได้ระบุถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเลือกรับ
ข่าวสารของผู้รับสารไว้ 8 ประเด็น ดังน้ี 

1. ประสบการณ์ เป็นปัจจัยท่ีทําให้การแสวงหาข่าวสารของผู้รับสารน้ันแตกต่างกัน 
2. การประเมินถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการแสวงหาและบริโภคข่าวสารน้ัน ในการท่ี

จะสนองตอบวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลได้ 
3. ภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน ทําให้บุคคลสนใจข่าวสารข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมทําให้เกิดความแตกต่างกันท้ังในเรื่องระดับของการรับ

สารและพฤติกรรมในการเลือกรับเน้ือหาของสารน้ัน 
5. ความสามารถในการรับสารท่ีเกี่ยวกับสภาพทางร่างกายและจิตใจของบุคคล 
6. บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของผู้รับสาร 
7. สภาวะอารมณ์มีผลต่อความเข้าใจในความหมายของสาร 
8. ทัศนคติเป็นตัวกําหนดท่าทีในการรับสารและการตอบสารน้ัน 
Schramm ยังได้กล่าวถึงหลักการท่ัวไปของการเลือกความสําคัญของข่าวสารว่าข้ึนอยู่

กับการใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (least effect) และผลท่ีจะได้ (promise of reward) ซ่ึงอยู่ในรูป
ของสูตรการเลือกรับข่าวสาร ดังน้ี 
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การเลือกรับข่าวสาร = 
สิ่งตอบแทนท่ีคาดหวัง
ความพยายามที่ต้องใช้

 
 
จากสูตรน้ีจะเห็นได้ว่า คนเรามีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย เช่น 

ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ตัว สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสาระประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกน้ันอาจ
มีสาเหตุอ่ืนๆ อีก เช่น ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสาร 
ตลอดจนสภาวะทางสังคมและจิตใจของแต่ละคนด้วย 

ในเร่ืองของวัตถุประสงค์ของการเลือกรับข่าวสาร หรือการบริโภคข่าวสารของผู้รับสาร
นั้น สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ได้จําแนกวัตถุประสงค์ของการเลือกเปิดรับข่าวสารไว้ 4 
ประการ คือ 

1. เพ่ือการรับรู้ (cognition) คือ ผู้รับสารต้องการสารสนเทศ (information) เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการและความอยากรู้ 

2. เพ่ือความหลากหลาย (diversion) เช่น การเปิดรับสื่อเพ่ือแสวงหาความเร้าใจ  
ความต่ืนเต้น ความสนุกสนาน รวมท้ังการพักผ่อน 

3. เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (social utility) หมายถึง ความต้องการสร้าง
ความคุ้นเคยหรือการเป็นส่วนหน่ึงสังคม เช่น การใช้ภาษาร่วมสมัย 

4. เพ่ือผลสังคม (withdrawal) เป็นการเปิดรับสื่อหรือเข้าหาสื่อ เพ่ือหลีกเลี่ยงงาน
ประจําหรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้าง 

ส่วน McCombs and Becker (1979) ได้ให้แนวคิดว่า โดยท่ัวไปบุคคลแต่ละคนมี 
การเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อ เพ่ือสนองความต้องการ 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือให้เรียนรู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ (surveillance) บุคคลสามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวและสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสาร ทําให้เป็นคนท่ีทันเหตุการณ์ 
ทันสมัย 

2. เพ่ือการตัดสินใจ (decision) การเปิดรับข่าวสารทําให้บุคคลสามารถกําหนด
ความเห็นของตนต่อสภาวะหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน  

3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (discussion) บุคคลสามารถนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับไปใช้ในการ
พูดคยุกับผู้อ่ืนได้ 

4. เพ่ือการมีส่วนร่วม (participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว 
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นอกจากน้ี การเปิดรับสื่อของผู้รับสารน้ัน จะมีการเลือกเปิดรับสื่อตามลักษณะ
ดังต่อไปน้ี (พรทิพย์ พิมลสินธ์ุ, 2537)  

1. เลือกส่ือท่ีสามารถจัดหามาได้ ธรรมชาติของมนุษย์น้ันจะใช้ความพยายามในระดับ
หน่ึงเท่าน้ัน อะไรที่ได้รับมายากมักจะไม่ได้รับการเลือก แต่ถ้าสิ่งใดท่ีสามารถหาได้ไม่ยาก ก็จะเลือกสิ่ง
น้ัน เช่นเดียวกับสื่อ ผู้รับสารจะเลือกสื่อท่ีไม่ได้ใช้ความพยายามมาก ตัวอย่างเช่น ในชนบท ประชาชน
ส่วนใหญ่จะเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสําคัญ เพราะตัวเองสามารถจัดหาวิทยุได้ง่ายกว่าสื่ออ่ืน ๆ 

2. เลือกสื่อท่ีสอดคล้องกับความรู้ ค่านิยม ความเช่ือ และทัศนคติของตน 
3. เลือกสื่อท่ีตนสะดวก ในปัจจุบันผู้รับสารสามารถเลือกรับสื่อได้ทางวิทยุโทรทัศน์ 

วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และส่ือบุคคล แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับสื่อท่ีแตกต่าง
กันตามความสะดวกของตนเอง  

4. เลือกสื่อตามความเคยชิน ปกติจะมีบุคคลกลุ่มหน่ึงในทุกสังคมท่ีจะไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงการรับสื่อท่ีตนเคยรับอยู่ซ่ึงมักจะพบในบุคคลท่ีมีอายุมาก 

จากแนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร จะเห็นได้ว่าข่าวสารต่าง ๆ เป็นปัจจัยสําคัญใน
การประกอบการตัดสินใจของบุคคล หากบุคคลใดเกิดความต้องการข้อมูลเร่ืองใดเรื่องหน่ึงย่อมมี 
การเปิดรับข่าวสารเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะมีการเลือกเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน 
ส่ือบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจ เพ่ือหาข้อมูลมาสนับสนุนแนวคิดหรือทัศนคติของตน ท้ังน้ีบุคคลจะ
เปิดรับข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ตนให้ความสนใจ จึงทําให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสาร (selective 
process) อย่างไรก็ตาม บุคคลแต่ละคนต่างมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันตามลักษณะ
ของบุคคล ตามความสนใจ ความต้องการของแต่ละคน รวมถึงตามสภาพแวดล้อมในสังคมน้ัน ๆ  
ซ่ึงทําให้เกิดพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันไป เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของตน โดยนําข้อมูลข่าวสารท่ีได้ไปใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการ ดังน้ัน
แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร จึงสามารถนํามาอธิบายเพื่อให้ทราบว่าประชาชนมีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอนอย่างไร อะไรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขัน
ว่ิงมาราธอน 
 
2.3 ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล 
 

Fishbein and Ajzen (1975) เช่ือว่าการท่ีมนุษย์จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ จะต้องมี
ความต้ังใจหรือเจตนาใช้เป็นระบบก่อนท่ีจะตัดสินใจ ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติพฤติกรรมใด ๆ โดยเป็น 
ความเช่ือมโยงระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม ซ่ึงความต้ังใจหรือเจตนาของมนุษย์ข้ึนกับตัวกําหนด 2 
ประการ คือ (Fishbein & Ajzen, 1980 อ้างถึงใน สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, 2538)  
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1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมหรือการประเมินทางบวกและทางลบ
ของบุคคลต่อการกระทํา 

2. ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (ความคาดหวังทางสังคม) ส่วน 
ตัวแปรภายนอกอ่ืน ๆ เช่น ตัวแปรทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
ศาสนา เจตคติต่อบุคคล เจตคติต่อสถานที่ ลักษณะบุคลิกภาพ จะมีผลต่อพฤติกรรมก็ต่อเม่ือตัวแปร
น้ันมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อพฤติกรรม มีอิทธิพลต่อความคาดหวังทางสังคม หรือมีอิทธิพลต่อนํ้าหนัก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรท้ังสองน้ีข้ึนอยู่กับเจตคติพฤติกรรม 

ตามทฤษฎีได้อธิบายความสัมพันธ์ของความเช่ือและทัศนคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมว่า  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ และบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมเพราะคิดว่าเป็นสิ่งสมควรกระทํา เน่ืองจากบุคคลจะพิจารณาเหตุผลก่อนการกระทําเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือต่อพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ ทัศนคติ และการคล้อย
ตามส่ิงอ้างอิง ตามรูปแบบทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล 

 

พฤติกรรมของบุคคลส่วนมากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาเชิงพฤติกรรม 
(behavioral intention) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เจตนา” ของเขาท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรม
น้ัน ๆ โดยจะได้รับอิทธิพลจากตัวกําหนด 2 ตัว คือ 

1. เจตคติต่อพฤติกรรม (attitude) เป็นความเช่ือของบุคคลเกี่ยวกับผลการกระทําและ
การประเมินคุณค่าท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่ผลกรรมทางบวก บุคคลก็จะมีทัศนคติ
ในทางท่ีเห็นด้วยต่อพฤติกรรมน้ัน และในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลเช่ือว่าทําพฤติกรรมแล้วจะได้ผล
กรรมทางลบ บุคคลก็จะมีทัศนคติไม่เห็นด้วย หรือต่อต้านพฤติกรรมน้ัน เช่น ถ้าบุคคลมีความเช่ือ

ความเช่ือต่อพฤติกรรม 
(behavior beliefs) 

ประเมินผลลัพธ์ 
(evaluation outcomes) 

เจตคติต่อพฤติกรรม 
(attitude)

การคล้อยตามสิ่งที่อ้างอิง 
(subjective norm) 

ความต้ังใจ 
(intention) 

พฤติกรรม 
(behavior) 
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เกี่ยวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการว่ิงมาราธอน ก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการวิ่งมาราธอนและมีความ
ต้ังใจท่ีจะฝึกซ้อมว่ิง 

2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective norms) เป็นความเช่ือของมนุษย์ว่าบุคคลท่ี
เขาให้ความสําคัญน้ันมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา ต้องการให้เขาสมควรจะปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันหรือไม่ (Fishbein & Ajzen, 1980 อ้างถึงใน สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ , 2538)  
ถือเป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีบุคคลปฏิบัติตามความต้องการของกลุ่มบุคคลในสังคม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงกลุ่มบุคคลท่ีใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือเพ่ือนร่วมงานท่ีต้องการให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนเน่ืองจากเพ่ือนไป
งานน้ีกันเยอะ เราเลยตัดสินใจไปตามเพ่ือน หรือเราเลือกไปร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีมีเหรียญ
รางวัลสวยมากกว่าอีกงาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสันนิษฐานว่าเกิดจากผลรวมของผลคูณระหว่าง
ความเช่ือเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิงท่ีให้ความสําคัญกับความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิง โดยเฉพาะ 
ความเข้มข้นของความเช่ือตามกลุ่มอ้างอิง (normative beliefs) และแรงจูงใจท่ีจะคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง (motivation to comply with the referent) 

จากทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล จะเห็นได้ว่าทฤษฎีดังกล่าวสามารถนํามาอธิบายถึง
สาเหตุการตัดสินใจของการกระทําพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญในการอธิบายพฤติกรรม
ของบุคคลในการกระทําสิ่งใดส่ิงหน่ึง โดยแต่ละคนจะมีความต้ังใจของการกระทําพฤติกรรมท่ีแตกต่าง
กันออกไป ซ่ึงความตั้งใจน้ีจะข้ึนอยู่กับทัศนคติส่วนบุคคล และการรับรู้คล้อยตามสิ่งอ้างอิง จึงสามารถ
นํามาอธิบายสาเหตุพฤติกรรมของการตัดสินใจของแต่ละบุคคลในการวิจัยครั้งน้ี 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม 
 

ความต้ังใจที่จะกระทําพฤติกรรม (behavioral intention) ในทฤษฎีน้ีหมายถึง ระดับ
ของความเป็นไปได้ท่ีบุคคลจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะพยายามกระทําพฤติกรรมน้ัน  
ซ่ึงความต้ังใจจะเป็นปัจจัยการจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ความต้ังใจจะเป็นตัวบ่งช้ีว่าบุคคลน้ัน 
จะมีความพยายามทุ่มเทมากน้อยเพียงใดท่ีจะกระทําพฤติกรรมน้ัน ย่ิงบุคคลมีความต้ังใจ พยายาม
ทุ่มเท แน่วแน่ว่าจะกระทําพฤติกรรมมากเพียงใด ความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมน้ันก็จะมีมาก  

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม ข้ึนอยู่กับตัวกําหนด 3 ตัว คือ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factor) คือ ทัศนคติต่อการกระทําพฤติกรรม (attitude 

toward the behavior) 
2. ปัจจัยทางสังคม (social factor) คือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (subjective norm)  
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3. ปัจจัยควบคุม (control factor) คือ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(perceived behavioral control) 

ความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติกรรม จะถูกกําหนดโดยเจตคติต่อพฤติกรรมและบรรทัดฐาน
ท่ีได้รับจากอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง กล่าวคือ เม่ือบุคคลมีความต้ังใจจะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงก็ต่อเม่ือ
ได้รับการประเมินแล้วว่า พฤติกรรมน้ันมีผลไปในทิศทางบวกและเช่ือว่ากลุ่มอ้างอิงควรให้บุคคลน้ัน
กระทําพฤติกรรม แต่ถ้าหากบุคคลประเมินแล้วว่าพฤติกรรมน้ันมีผลไปในทิศทางลบ และกลุ่มอ้างอิง
ไม่เห็นด้วยท่ีจะกระทําพฤติกรรม ก็จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธที่จะกระทําพฤติกรรมน้ัน เช่น หากบุคคล
มีความต้ังใจและทุ่มเทท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนเป็นกิจกรรมหลักเพ่ือสุขภาพในระยะยาว
เพราะเห็นว่าการว่ิงมาราธอนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังน้ันความต้ังใจของพฤติกรรมในการเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอนก็จะมีมากอย่างแน่นอน 

 
2.5 แนวคิดเร่ืองการวิ่งมาราธอน 
 

ตัวเลขของนักว่ิงมาราธอนท่ีว่ิงเพ่ือความสนุกและผ่อนคลาย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมว่ิง
มาราธอนระยะทาง 42.2 กิโลเมตร น้ัน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา ข้อมูล
จากสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นจํานวนนักว่ิงท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 22,000 คน ในปี 1977 เป็น 407,000 คน 
ในปี 2007 นอกจากน้ี แม้แต่ในประเทศอิสราเอล (Israel) การว่ิงมาราธอนก็ยังได้รับความนิยมเพ่ิม
มากข้ึน จากนักว่ิงจํานวน 938 คน ในปี 2008 กลายเป็น 6,320 คน ในปี 2014 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ี
เป็นผลมาจากความจริงท่ีว่า การแข่งขันมาราธอนไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก หรือ
สงวนไว้สําหรับนักกีฬาท่ีฝึกฝนเพ่ือการแข่งขันอีกต่อไป ซ่ึงในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา นักว่ิงธอนน้ันมาจาก
ชนช้ันทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงต่างก็มาว่ิงด้วยเหตุผลด้านความสนุกสนาน
และเพ่ือการแข่งขัน (Zach et al., 2015) 

สาเหตุหน่ึงท่ีทําให้การว่ิงมาราธอนได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการว่ิง
เป็นกีฬาท่ีง่าย ใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ช้ินก็สามารถเล่นได้ ซ่ึงอุปกรณ์น้ันก็คือ เสื้อยืด กางเกงขาส้ัน และ
รองเท้าว่ิงเพียง 1 คู่ นอกจากน้ี ยังเป็นกีฬาท่ีไม่มีความยากหรือซับซ้อน ทุกคนสามารถเล่นได้ด้วย
ตัวเองตราบเท่าท่ีต้องการจะว่ิง และสามารถว่ิงได้ทุกท่ีโดยไม่ต้องได้รับการฝึกฝนแบบมืออาชีพ  

นอกจากน้ี การว่ิงมาราธอนยังถือเป็นงานอดิเรกท่ีผู้ว่ิงสามารถทําให้สําเร็จได้ด้วยตัวเอง 
ถึงแม้ว่าในการแข่งขันว่ิงมาราธอนรายการใหญ่ท่ีมีนักว่ิงจํานวนหลายหม่ืนคน ผู้ร่วมแข่งขันก็ยัง
สามารถใช้เวลาในการท้าทายการวิ่งท่ีเหน่ือยล้าร่วมกับการค้นหาตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง ย่ิงไปกว่า
น้ัน การว่ิงมาราธอนยังเปรียบเสมือนเป็นการแสดงออกในด้านความภูมิใจในตนเอง (self-pride) และ
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การบังคับตัวเอง (self-discipline) ซ่ึงสามารถแปรเปลี่ยนไปสู่แง่คิดและมุมมองอ่ืน ๆ ในชีวิตของผู้ว่ิง
ได้ (Shipway, 2010) 

การแข่งขันว่ิงมาราธอนในรายการใหญ่ท่ีเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ น้ันได้
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ เรื่องการว่ิงมาราธอนในสายตาของสาธารณชน และกลายเป็นการเพ่ิม 
ความต้องการในการว่ิง และเปลี่ยนแปลงการว่ิงให้กลายเป็นกิจกรรมด้านการกีฬา (Shipway & 
Jones, 2008) สําหรับนักว่ิงท่ีเข้าร่วมว่ิงมาราธอนน้ันเห็นพ้องต้องกันว่า การว่ิงมาราธอนเป็นกิจกรรม
สําหรับคนธรรมดาท่ัวไป แต่จะต้องเป็นคนท่ีมีความมุ่งม่ัน 

สําหรับใครหลายคน การว่ิงได้กลายเป็นเหมือนงานอดิเรก เป็นความกระตือรือร้น หรือ
แม้กระทั่งเป็นความหมกมุ่นเลยทีเดียว และสําหรับอีกหลายคน การว่ิงมาราธอนเปรียบเหมือนกับ
ประสบการณ์ท่ีช่วยเปลี่ยนชีวิต ในปี 1956 Zatopek (อ้างถึงใน Bryant, 2005) นักว่ิงเหรียญทอง
โอลิมปิก ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณต้องการเพียงจะชนะบางอย่าง ให้ว่ิงแข่งเพียง 100 เมตร แต่ถ้าคุณ
ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ให้คุณว่ิงมาราธอน” (Shipway, 2010) 

Smith (1998) ได้แบ่งประเภทของนักว่ิงเอาไว้ท้ังหมด 3 ประเภท ได้แก่ 1. นักกีฬา 
(athletes) คือ นักว่ิงแนวหน้า ซ่ึงเป็นกลุ่มนักว่ิงท่ีมีความสามารถในการว่ิงมาราธอนในระดับท่ีแข่งขัน
ได้ 2.นักว่ิง (runners) เป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ว่ิงแบบเป็นกีฬาแบบกลุ่มแรก แต่มีการฝึกฝนในทุก ๆ สัปดาห์ 
ซ่ึงเป็นการฝึกฝนในระดับท่ีสูงเกินกว่าการออกกําลังกายท่ัวไป แต่ก็ยังไม่มีโอกาสท่ีจะเข้าร่วม 
การแข่งขันใด ๆ (Hockey & Collinson, 2007) และ 3. นักว่ิงเพ่ือความสนุกสนาน (joggers/fun 
runners) เป็นกลุ่มท่ีมีความจริงจังในการว่ิงน้อยท่ีสุด ซ่ึงจะฝึกฝนแค่ตอนท่ีสะดวก เช่น ตอนท่ีสภาพ
อากาศปลอดโปร่ง และไม่ได้มุ่งเน้นไปจนถึงระดับการแข่งขัน 

นอกจากน้ี Sheehan (1978) ยังได้แบ่งกลุ่มนักว่ิงไว้ 3 กลุ่ม ใกล้เคียงกัน ได้แก่  
1. นักว่ิงเหยาะ (joggers) 2. นักว่ิง (runners) และ 3. นักว่ิงเพ่ือการแข่งขัน (racer) ซ่ึงการแบ่งกลุ่ม
น้ี อยู่บนพ้ืนฐานของแรงจูงใจในการว่ิง ซ่ึง Sheehan กล่าวว่า กลุ่มนักว่ิงเหยาะน้ันมีความแตกต่างกับ
กลุ่มที่เป็นนักว่ิงและกลุ่มท่ีเป็นนักว่ิงเพ่ือการแข่งขันอย่างมาก กล่าวคือ กลุ่มท่ีเป็นนักว่ิงเหยาะน้ัน 
จะมีจุดมุ่งหมายในการวิ่งเพ่ือร่างกายท่ีแข็งแรงและอายุท่ียืนยาว แต่เม่ือใดก็ตามท่ีกลุ่มนักว่ิงเหยาะ
น้ันก้าวเข้ามาสู่การแข่งขัน ก็จะเปลี่ยนมาเป็นนักว่ิงเพ่ือการแข่งขันแล้วก็จะได้พบกับโลกใหม่ ซ่ึงก็จะ
มุ่งม่ันไปท่ีการว่ิงให้รวดเร็วข้ึนเรื่อยไปเพ่ือชนะการแข่งขัน 
 

2.5.1 “การว่ิงมาราธอน” กับ “แรงจูงใจ” 
2.5.1.1 แรงจูงใจที่ใช้อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรม (motivation model : MM) 

แรงจูงใจ สามารถให้ความหมายได้ว่า เป็นแรงผลักดันท่ีมีอิทธิพลทําให้
บุคคลน้ันกระทําสิ่งต่าง ๆ ได้ และอาจมีต้นกําเนิดแตกต่างกัน (Nix, Ryan, Manly, & Deci, 1999) 
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แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบภายในท่ีกระตุ้นหรือนําทาง หรือเป็นตัวรวมพฤติกรรมต่าง ๆ Abraham 
Maslow (อ้างถึงใน ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ หรือแรงจูงใจของ
มนุษย์ เขามีความคิดว่า มนุษย์มีความต้องการ และมีอยู่ตลอดเวลา ความต้องการท่ียังไม่ได้รับ 
การตอบสนองจึงเป็นสาเหตุให้เกิดแรงจูงใจในการทําพฤติกรรม โดยได้จําแนกความต้องการของ
มนุษย์เป็นลําดับข้ัน ซ่ึงมนุษย์จะตอบสนองความต้องการตามลําดับก่อนหลัง ดังน้ี 

1.ความต้องการด้านร่างกาย (physiological needs)  
ความต้องการด้านสรีระ เป็นความต้องการทางด้านร่างกาย ท่ีมนุษย์จะ

ทําส่ิงใดสิ่งหน่ึงน้ันก็เพราะความต้องการอาหาร นํ้า เรื่องทางเพศ เป็นความต้องการพ้ืนฐานข้ันแรก
ของมนุษย์ 

2. ความต้องการด้านความปลอดภัย (safety needs) 
ความต้องการด้านความม่ันคง ความปลอดภัย เป็นความต้องการ 

ความปลอดภัย ปราศจากอันตรายและสิ่งกดดันในชีวิต 
3. ความต้องการทางสังคม (social needs) 

เป็นความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการท่ีจะผูกพันกับสถาบัน
และเป็นท่ีรัก เป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีมนุษย์ได้เข้าร่วมสังคมกับบุคคลอื่น ๆ มนุษย์จะ
ต้องการเป็นท่ีรักของครอบครัว เพ่ือน และสังคม ต้องการมีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกคนหน่ึงใน
สังคม ดังน้ันมนุษย์จึงอยากมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

4. ความต้องการได้รับการยอมรับ (esteem needs) 
ความต้องการท่ีจะเป็นท่ีนับถือยกย่องในวงสังคม มนุษย์ชอบท่ีจะมี

ความเคารพในตนเอง ให้เกียรติตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องการได้รับเกียรติ และได้รับการยกย่อง
จากบุคคลอ่ืน มนุษย์ต้องการให้ผู้อ่ืนตระหนักถึงความสําคัญ ต้องการมีช่ือเสียง ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี 
จะนํามาสู่ความรู้สึกม่ันใจในตัวเอง 

5. ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (self-actualization needs) 
ความต้องการสัมฤทธ์ิผลในสิ่งท่ีตนเองต้ังเป้าหมายไว้ หรือความพึง

พอใจส่วนตัว (self-fulfillment) มนุษย์มีความปรารถนาท่ีจะเป็นอย่างท่ีตนเองใฝ่ฝันไว้ ซ่ึงตัวตนใน
อุดมคติน้ีเป็นความต้องการข้ันสูงสุดของมนุษย์ 

2.5.1.2 แรงจูงใจในการว่ิงมาราธอน 
เหตุผลในการว่ิงมาราธอนน้ันมีมากมายหลากหลาย และผลลัพธ์อาจ

เป็นได้ท้ังด้านบวกและด้านลบ การวิจัยก่อนหน้าน้ีได้เปิดเผยว่าเหตุผลท่ีนิยมมากท่ีสุดสําหรับ 
การตัดสินใจออกไปว่ิงมาราธอน คือ ความต้องการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ (goal achievement)  
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ความต้องการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง (personal worth) และความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับ
คนอ่ืน ๆ นอกจากน้ีความนิยมของการวิ่งมาราธอนได้รับการอธิบายว่าเป็น "ปรากฏการณ์การว่ิง
มาราธอน (marathon fever) ซ่ึงแพร่หลายในหมู่นักว่ิงวัยกลางคน (Summer, Sargent, Levey, & 
Murray, 1982; Masters & Ogles, 2003; Newcomer, 2008) 

แรงจูงใจในการวิ่งมาราธอน เป็นเร่ืองท่ีมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
Masters, Ogles, and Jolton (1993) ได้พัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการว่ิงมาราธอนข้ึน (motivation 
for marathoners scale-MOMS) และได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจไว้ 4 ชนิด ได้แก่ 

1.แรงจูงใจด้านจิตวิทยา (psychological motivation) คือ การว่ิง
มาราธอนเพ่ือสร้างและรักษาความเคารพตนเอง (self-esteem) เช่น เพ่ือสร้างความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตัวเอง หรือสร้างความหมายให้ชีวิตสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน รวมถึงยังใช้เป็นหนทางในการรับมือกับปัญหา
หรือความรู้สึกในด้านลบ ช่วยลดความเครียดและความกังวล 

2. แรงจูงใจด้านสังคม (social motivation) คือ ความปรารถนาที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักว่ิงคนอ่ืน ใช้เพ่ือการสร้างสังคม เข้าสังคม และการได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 

3. แรงจูงใจด้านกายภาพ (physical motivation) คือ การว่ิงมาราธอน
เพ่ือผลลัพธ์ด้านสุขภาพ เพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง มีความฟิต (fit) รวมไปถึงประโยชน์ในเรื่องนํ้าหนักตัว 

4. แรงจูงใจด้านความสําเร็จ (achievement motivation) คือ แรงจูงใจ
ในการแข่งขันกับนักว่ิงคนอ่ืน ๆ หรือการว่ิงมาราธอนเพื่อการเอาชนะเป้าหมายส่วนตัว หรือ 
การเอาชนะขีดจํากัดของตนเอง 

นอกจากน้ี Zach et al. (2015) ยังได้นําผลการศึกษาเรื่องมาตรวัดแรงจูงใจ
ในการว่ิงมาราธอน ของ Masters et al. (1993) ไปศึกษาต่อยอด ได้ผลการศึกษาคล้ายคลึงกัน ดังน้ี 

1. แรงกระตุ้นด้านสุขภาพกายและนํ้าหนัก (physical health motives 
and weight concern) ผู้ ว่ิงต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย เพ่ือให้อายุยืนยาวมากข้ึน 
ร่างกายแข็งแรง ลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจ ให้ร่างกายอยู่ในสภาพท่ีดี นอกจากน้ี ยังใช้การว่ิงให้
เกิดประโยชน์ในเรื่องดูแลนํ้าหนัก เช่น เพ่ือลดนํ้าหนัก และให้ร่างกายรู้สึกกระชับ 

2. แรงกระตุ้นด้านสังคมและการเป็นท่ีจดจํา (social motives and 
recognition) ต้องการท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับนักว่ิงคนอ่ืน ๆ พบปะพูดคุยและเพ่ือแบ่งปัน 
อัตลักษณ์กลุ่ม (group identity) กับนักว่ิงคนอื่น นอกจากน้ี ยังใช้การว่ิงมาราธอนเพ่ือสร้างการจดจํา 
และได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน รวมไปถึงเพ่ือให้บุคคลรอบข้างภาคภูมิใจ 

3. แรงกระตุ้นด้านการแข่งขันเพ่ือเป้าหมาย (achievement motive) 
เป็นการว่ิงมาราธอนเพ่ือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ส่วนบุคคล เพ่ือวัดสมรรถภาพและขีดจํากัดของตนเองว่า



Ref. code: 25605607030276QRN

 
25 

 

สามารถว่ิงได้มีประสิทธิภาพเพียงใด เช่น ความเร็ว และระยะทางในการว่ิง เพ่ือนําไปปรับปรุงและ
เปรียบเทียบกับนักว่ิงคนอ่ืน 

4. แรงกระตุ้นด้านจิตวิทยา (psychological motives) เป็นการว่ิง
มาราธอนเพ่ือประโยชน์ทางด้านจิตใจ เช่น ว่ิงเพ่ือลดความเครียดหรือความวิตกกังวล ท่ีเกิดจาก 
การใช้ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจ นอกจากน้ี การว่ิงมาราธอนยังช่วยในเรื่อง
การพัฒนาด้านความเคารพในตัวเอง (self esteem) ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจ เพ่ือความภาคภูมิใจ 
และเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกในด้านการเอาชนะเป้าหมาย ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังมีแรงกระตุ้นในด้าน
ความหมายของชีวิต (life meaning) ซ่ึงการว่ิงมาราธอนน้ันช่วยให้เกิดความรู้สึกเติมเต็มในชีวิต ทําให้
ชีวิตสมบูรณ์มากข้ึน รวมไปถึงความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ 

นอกจากน้ี Masters and Ogles (1995) ยังได้ศึกษาแรงจูงใจท่ีต่างกัน
ของนักว่ิงมาราธอนท่ีมีระดับประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของนักว่ิง
มาราธอนน้ันแตกต่างกันตามลักษณะของประสบการณ์ท่ีพวกเขาประสบ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 

1. นักว่ิงมาราธอนที่มีประสบการณ์ชํ่าชอง (veteran marathon runners)  
โดยพ้ืนฐาน นักว่ิงมาราธอนที่มีประสบการณ์ชํ่าชองจะถูกกระตุ้นด้วย

ตัวแปรทางด้านตัวตนทางสังคม ด้านการพบปะกับผู้อ่ืน ด้านสุขภาพ และด้านการแข่งขัน ซ่ึงสามารถ
ให้คําจํากัดความได้ว่า “อัตลักษณ์ของการว่ิงมาราธอน” (marathon identity) โดยนักว่ิงมาราธอน
กลุ่มน้ีจะประกอบด้วย กลุ่มย่อยแบบมีเอกลักษณ์ของนักว่ิงท่ีมีประสบการณ์ ซ่ึงจะถูกแบ่งจากจํานวน
ความถ่ีในการเข้าร่วมการว่ิงมาราธอนซํ้า จากการศึกษาของ Shepherd (1985) กล่าวว่า แรงกระตุ้น
ในการออกกําลังกายจะเปล่ียนจากสิ่งท่ีอยู่ภายนอกไปสู่สิ่งท่ีอยู่ภายใน และจากสิ่งกระตุ้นด้านร่างกาย
ไปสู่ด้านจิตวิทยา การพยายามท่ีจะศึกษาแรงจูงใจของนักว่ิงมาราธอนน้ัน ทําให้พบสิ่งท่ีน่าประหลาด
ใจว่า คุณลักษณะภายนอกหรือคุณลักษณะทางสังคมน้ันเป็นสิ่งกระตุ้นกลุ่มนักว่ิงมาราธอนกลุ่มน้ีได้
เป็นอย่างดี นักว่ิงท่ีเริ่มว่ิงอย่างต่อเน่ืองจะให้ความสําคัญกับการว่ิงมาราธอนว่าเป็นส่วนสําคัญของ 
การสร้างตัวตนส่วนบุคคลและตัวตนทางด้านสังคม และต้องการให้ผู้อ่ืนจดจําตนเองในฐานะของ 
การเป็นนักว่ิงมาราธอน 

2. นักว่ิงมาราธอนระดับกลาง (mid-level marathon runners) 
Johnsgard (1985) ค้นพบว่า นักว่ิงมาราธอนท่ีมีประสบการณ์มากข้ึน

จะถูกกระตุ้นด้วยเหตุผลทางจิตวิทยามากกว่าด้านประโยชน์ทางร่างกาย นอกจากน้ี Summers et 
al. (1982) ได้ทําการศึกษานักว่ิงมาราธอนหลังจากจบการว่ิงครั้งแรกของพวกเขา พบว่า เหตุผลใน
การว่ิงมาราธอนคร้ังท่ีสองน้ันจะมุ่งไปท่ีการเพ่ิมขีดความสามารถ และตัวแปรทางด้านจิตวิทยา  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Masters and Ogles (1995) ว่ากลุ่มนักว่ิงมาราธอนระดับกลางน้ัน
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เป็นกลุ่มท่ีถูกกระตุ้นโดยความต้องการท่ีจะว่ิงให้ดีข้ึนกว่าการว่ิงในครั้งก่อน และเป็นกลุ่มท่ีได้รับ
ประโยชน์ทางด้านจิตวิทยาจากการว่ิงมาราธอน พวกเขาจะมุ่งเน้นไปท่ีปัจจัยภายใน ซ่ึงมีจุดศูนย์กลาง
อยู่ท่ีประโยชน์ด้านจิตวิทยา และการเพ่ิมขีดความสามารถในการรู้จักตนเอง 

3. นักว่ิงมาราธอนมือใหม่ (rookie marathon runners) 
จากผลการศึกษาพบว่า เรื่องสุขภาพและนํ้าหนักตัว เรื่องการเคารพ

ตนเอง และการเอาชนะเป้าหมายส่วนตัวน้ัน เป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับนักว่ิงมาราธอนท่ีเริ่มว่ิง
เป็นครั้งแรก ซ่ึงการค้นพบน้ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ นํ้าหนัก และความสําเร็จ
ของเป้าหมายส่วนบุคคล เป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับการวิจัยซ่ึงมีผู้ทํามาแล้วก่อนหน้าน้ี (Carmack & 
Martens, 1979; Clough, Shepherd, & Maughan, 1989; Johnsgard, 1985; Summers et al., 
1982; Summer, Machine, & Sargent, 1983) ซ่ึงผลการวิจัยน้ันมีการระบุถึงปัจจัยด้านสุขภาพ 
นํ้าหนัก และความสําเร็จของเป้าหมายส่วนบุคคลอย่างสมํ่าเสมอ ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อ 
การเริ่มต้นการออกกําลังกายและการว่ิงมาราธอน นอกจากน้ี ความสําคัญของความนับถือตนเองอาจ
เป็นเอกลักษณ์สําหรับนักว่ิงมาราธอนมือใหม่ และอาจเป็นแรงจูงใจสําคัญของพวกเขา เม่ือเทียบกับ
นักกีฬาอ่ืน ๆ หรือนักว่ิงระยะสั้น 

ไม่เพียงเท่าน้ัน Curtis and McTeer (1981) ได้ศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีทํา
ให้คนว่ิงมาราธอน โดยการใช้คําถามปลายเปิด (open-ended question) ถามเหตุผลท่ีทําให้นักว่ิง
มาราธอนตัดสินใจว่ิงมาราธอน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจเร่ิมต้นท่ีทําให้นักว่ิงตัดสินใจเข้าร่วม
การว่ิงมาราธอน คือ เหตุผลด้านประโยชน์ทางร่างกาย ได้แก่ การลดนํ้าหนัก และเหตุผลด้าน
ประโยชน์ทางจิตใจ ได้แก่ เพ่ือลดความเครียดในชีวิต โดยเฉพาะการฝึกฝนสําหรับการว่ิงมาราธอน 
ก็เพ่ือความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ในการว่ิงมาราธอน 

Summer et al. (1982) ได้ใช้รูปแบบคําถามปลายเปิด (open-
ended question) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเปลี่ยนของนักว่ิงท่ีว่ิงมาราธอนเป็นครั้งแรก โดยการ
สร้างกลุ่มของคําถามท้ังก่อนเร่ิมการว่ิง และกลุ่มคําถามสําหรับหลังจากว่ิงสําเร็จ โดยกลุ่มคําถาม
สําหรับก่อนการแข่งขันน้ันได้ถามเหตุผลท่ีนักว่ิงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนในคร้ังแรก  
ซ่ึงคําตอบส่วนใหญ่คือ ผู้ว่ิงต้องการเผชิญหน้ากับความท้าทายท้ังทางร่างกายและจิตใจ พร้อมกับ
ความรู้สึกท่ีต้องการทําสิ่งท่ีต้ังเป้าหมายไว้ให้สําเร็จ ในขณะท่ีคําถามสําหรับหลังจบการแข่งขันคือ  
การถามเหตุผลท่ีจะทําให้นักว่ิงกลับมาว่ิงมาราธอนอีกในครั้งต่อไป ซ่ึงคําตอบท่ีนักว่ิงตอบมากท่ีสุด 
คือ เพ่ือต้องการทําเวลาในการว่ิงให้เร็วข้ึนกว่าเดิม  

Barrell, Chamberlain, Evans, Holt, and Mackean ( 1989)  
ได้สัมภาษณ์นักว่ิงมาราธอนจํานวน 24 คน ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลแรกเริ่มท่ีทําให้นักว่ิงตัดสินใจ
เข้าร่วมการว่ิงมาราธอน คือ ต้องการรักษารูปร่างให้สวยงาม นอกจากน้ัน ยังค้นพบว่านักว่ิงท่ีว่ิงจนมี
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ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน พวกเขาก็ยังคงมีแรงจูงใจท่ีจะรักษารูปร่าง แต่ก็เกิดแรงจูงใจเพ่ิมข้ึนคือ 
ต้องการท่ีจะต่อสู้แข่งขันกับตัวเอง ด้วยการว่ิงให้ได้ความเร็วท่ีเพ่ิมมากข้ึนและยังต้องการท่ีจะแข่งขัน
กับนักว่ิงคนอื่น  

Havenar and Lochbaum (2007) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักว่ิง
มาราธอนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความแตกต่างของตัวแปรของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นนักว่ิงท่ีล้มเลิกการวิ่ง
ไปในระหว่างการฝึก เปรียบเทียบกับนักว่ิงมาราธอนท่ีแข่งขันจนสําเร็จ เพ่ือหาความแตกต่างของ
แรงจูงใจระหว่างคนท้ังสองกลุ่ม โดยทําการศึกษานักว่ิงมาราธอนจํานวน 106 คน ซ่ึงเข้าร่วม 
การฝึกซ้อมแข่งขันมาราธอนเป็นครั้งแรก โดยติดตามการฝึกซ้อมเป็นเวลา 20 สัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่า มีผู้เข้าร่วม 31 คน ท่ีฝึกจนสําเร็จและได้เข้าร่วมในการแข่งขันจริง ในขณะท่ีอีก 75 คนน้ันได้
ยกเลิกและออกจากการแข่งขันไป ซ่ึงผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญใน
เรื่องแรงจูงใจทางด้านสังคม และเรื่องของการลดน้ําหนัก ระหว่างกลุ่มท่ีประสบความสําเร็จกับกลุ่มท่ี
ออกจากการฝึกไปก่อน ซ่ึงกลุ่มท่ีออกจากการฝึกไปก่อนน้ันจะเป็นกลุ่มท่ีให้คะแนนความสําคัญใน
เรื่องแรงจูงใจทางด้านสังคม และเรื่องของการลดนํ้าหนักมากกว่า  

นอกจากน้ี Ziegler (1991) ได้ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิง
และเพศชายในการรับรู้ประโยชน์และทัศนคติท่ีมีต่อการว่ิงมาราธอน และความแตกต่างระหว่างนักว่ิง
ท่ีจัดกลุ่มตนเองอยู่ในกลุ่มว่ิงเพ่ือการแข่งขัน (competitive runner) กับกลุ่มนักว่ิงท่ีจัดกลุ่มตนเอง
เป็นนักว่ิงเพ่ือความสนุกสนาน (recreational runner) โดยใช้แบบสอบถามกับนักว่ิงจํานวน 402 คน 
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ท่ีว่ิงมาราธอน ผลการศึกษาพบว่า นักว่ิงในกลุ่มท่ีว่ิงเพ่ือความสนุกสนาน 
(recreational runner) น้ัน รับรู้ ถึงประโยชน์ของการว่ิงมากกว่ากลุ่มนักว่ิงเ พ่ือการแข่งขัน 
(competitive runner) อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักว่ิงเพ่ือการแข่งขันกลับแสดงออกถึงทัศนคติในด้านบวก
ท่ีมีต่อการว่ิงมาราธอน และบทบาทความสําคัญของการว่ิงมาราธอนท่ีมีต่อชีวิตพวกเขา ได้ดีมากกว่า
กลุ่มนักว่ิงเพ่ือความสนุกสนาน ผลการศึกษายังพบว่า เพศชายรับรู้ประโยชน์ของการว่ิงมาราธอนได้
มากกว่าเพศหญิง ในขณะท่ีเพศหญิงน้ันมีความรู้สึกว่า การว่ิงมีประโยชน์ในด้านบวกกับเรื่อง
ภาพลักษณ์ (self-image) มากกว่า  

Masters and Ogles (2003) ได้ทําการศึกษาประเภทของนัก ว่ิง
มาราธอน โดยแบ่งตามการวิเคราะห์แรงจูงใจ ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทของนักว่ิงได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.1 
แสดงแรงจูงใจ ลักษณะทางประชากรศาสาตร์และการฝึกซ้อม ตามประเภทของนักว่ิง 

ประเภทของนักว่ิง ลักษณะของแรงจูงใจ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
และการฝึกซ้อม 

1. Running Enthusiasts 1. ตระหนักในเรื่องสุขภาพ 
(health orientation) 
2. กังวลในเรื่องนํ้าหนัก  
(weight concern) 
3. ต้องการพบปะกับนักว่ิงคนอื่น 
(affiliation) 
4. ต้องการเป็นท่ีจดจํา 
(recognition) 
5. ต้องการแข่งขัน (competition) 
6. ต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว 
(personal goal achievement) 
7. ต้องการลดความเครียดทางจิตใจ 
(psychological coping) 
8. ต้องการสร้างความเคารพใน
ตนเอง (self-esteem) 
9. ต้องการสร้างความหมายในชีวิต 
(life meaning) 

เป็นนักว่ิงท่ีมีอายุมาก 
เข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
ม า ร า ธ อนม า แ ล้ ว
มากมาย ชอบท่ีจะว่ิง
ม า ร า ธ อนร่ ว ม กั บ
นักว่ิงคนอื่น 

2. Lifestyle Managers 1. ตระหนักในเรื่องสุขภาพ  
(health orientation) 
2. กังวลในเรื่องนํ้าหนัก  
(weight concern) 
3. ต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว 
(personal goal achievement) 
4. ต้องการลดความเครียดทาง
จิตใจ (psychological coping) 

เ ป็ น นั ก ว่ิ ง ท่ี ช อ บ
ฝึ ก ฝนอ ยู่คน เ ดี ย ว 
มีความเร็วในการว่ิงที่
ช้า ใช้เวลาและระยะ 
ทางในการฝึก ซ้อม
น้อย ไม่ชอบฝึกฝน
หลาย ๆ ครั้งในหน่ึง
วัน 



Ref. code: 25605607030276QRN

 
29 

 

ตารางท่ี 2.1 
แสดงแรงจูงใจ ลักษณะทางประชากรศาสาตร์และการฝึกซ้อม ตามประเภทของนักว่ิง (ต่อ) 

ประเภทของนักว่ิง ลักษณะของแรงจูงใจ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 
และการฝึกซ้อม 

  5. ต้องการสร้างความเคารพใน
ตนเอง (self-esteem) 
6. ต้องการสร้างความหมายในชีวิต 
(life meaning) 

 

3. Personal Goals 
Achievers 

ต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว 
(personal goal achievement) 

เป็นนักว่ิงมาราธอนที่
มี อ า ยุ น้ อ ย ล ง ม า 
จะใช้เวลาในการว่ิง
เร็วกว่า 2 กลุ่มแรก 
นอกจากน้ี ยังใช้เวลา
แ ล ะ ร ะ ย ะ ใ น ก า ร
ฝึกซ้อมยาวนาน 

4. Competitive 
Achievers 

1.  ต ร ะ ห นั ก ใ น เ รื่ อ ง สุ ข ภ า พ 
(health orientation) 
2. ต้องการบรรลุเป้าหมายส่วนตัว 
(personal goal achievement) 
3. ต้องการสร้างความเคารพใน
ตนเอง (self-esteem) 

เป็นนักว่ิงมาราธอนที่
มีอา ยุ น้อย  และใ ช้
เวลาในการว่ิงรวดเร็ว
ข้ึน 

 

2.5.2 ประโยชน์ของการว่ิงมาราธอน  
ในด้านประโยชน์ส่วนบุคคลน้ัน การว่ิงมาราธอนมีประโยชน์อย่างมาก 

เพราะช่วยให้ผู้ว่ิงได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพียงลําพัง และช่วยให้หลบเลี่ยงจากกิจวัตรประจําวันหรือ
ความเครียดได้ช่วงหน่ึง นอกจากน้ี การเข้าร่วมกิจกรรมการว่ิงมาราธอนเป็นจํานวนมากจะช่วยเพ่ิม
ความม่ันใจในตัวเองในด้านการเอาชนะเป้าหมายท่ีต้ังไว้ให้สําเร็จ ซ่ึงก็เหมือนกับการต้ังเป้าหมายใน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีต้องใช้ความพยายาม จึงกล่าวได้ว่าการว่ิงมาราธอนน้ันเปรียบเสมือนการแข่งขันกับ
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ตัวเองนอกจากน้ี Cattanach (2016); Gonzalez (2016); Herreman (2015); Hyatt (2008); 
Janos (2010); and Luff (2016) ยังได้กล่าวถึงประโยชน์ของการว่ิงมาราธอนในแง่ต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ช่วยเพ่ิมความสามารถในการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
เม่ือร่างกายมีการทํางานในอัตราปกติ ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะมี

การส่งผ่านออกซิเจนไปท่ัวร่างกาย แต่หากขาดการออกกําลังกาย ระบบเส้นเลือดในร่างกายจะอุดตัน
จากไขมันท่ีเก็บสะสมไว้ ซ่ึงการฝึกร่างกายเพ่ือว่ิงมาราธอนต้องใช้ระยะทางและความเร็วท่ีค่อยเป็น
ค่อยไป และความมุ่งม่ันในการออกกําลังกาย ซ่ึงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะช่วยให้ระบบ
การขับถ่ายของร่างกายดีข้ึน ช่วยลดความดันโลหิตและรักษาสุขภาพหัวใจโดยรวม ดังน้ันการฝึกว่ิง
มาราธอนจะผลักดันร่างกายให้มีขีดจํากัดท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยบํารุงรักษาสุขภาพหัวใจและระบบหัวใจ
และหลอดเลือด นอกจากน้ี การว่ิงมาราธอนยังช่วยรักษาระดับความดันโลหิตและระดับ
คอเลสเตอรอล (cholesterol) ให้อยู่ในระดับปกติ ท้ังยังช่วยเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซ่ึงช่วยลด
อัตราการเจ็บป่วย (Herreman, 2015) 

2. ช่วยเผาผลาญไขมันและลดนํ้าหนักตัว 
การว่ิงมาราธอนเป็นการว่ิงในระยะยาว ซ่ึงการฝึกร่างกายสําหรับ 

การว่ิงมาราธอนน้ันจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ผู้ว่ิงไม่สามารถว่ิงมาราธอนโดยปราศจาก 
การฝึกซ้อมได้ ซ่ึงการเตรียมตัวสําหรับการว่ิงน้ันจะทําให้ร่างกายของนักว่ิงกลายเป็น “เครื่องเผา
ผลาญแคลอรี” (calorie-burning machine) เช่น การว่ิงในระยะทาง 21 กิโลเมตร น้ันจะต้องมี 
การฝึกซ้อมอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ซ่ึงก็จะทําให้ร่างกายได้เผาผลาญแคลอรี และทําให้นํ้าหนักตัวลดลง 
รวมถึงทําให้กล้ามเน้ือแข็งแรงมากข้ึน (Luff, 2016) 

3. ช่วยลดความเครียดท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน  
การว่ิงมาราธอนเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมากในการรักษา

ความเครียดทางด้านอารมณ์และจิตใจ ระหว่างการว่ิงมาราธอนร่างกายของนักว่ิงจะผลิตสาร 
เอ็นเดอร์ฟิน (endorphin) เป็นจํานวนมาก เอ็นเดอร์ฟินเป็นฮอร์โมน (hormone) แห่งความสุข 
ท่ีสามารถช่วยลดและบรรเทาความเครียดและส่งเสริมในด้านอารมณ์ อาจกล่าวได้ว่า ผู้ท่ีเป็นนักว่ิง
มาราธอนน้ันจะมีชีวิตท่ีอยู่โดยปราศจากความเครียด (Hyatt, 2008) 

4. ช่วยทําให้ได้ไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ รวมถึงได้ทําความรู้จักเพ่ือนใหม่ 
การไปร่วมแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีจัดข้ึนในสถานท่ีต่าง ๆ จะช่วยทําให้ 

ผู้ ว่ิงได้เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ท้ังในเมืองท่ีอาศัยหรือต่างเมือง รวมไปถึงเดินทางไป
ต่างประเทศ ดังน้ันการวิ่งมาราธอนจึงเป็นข้ออ้างท่ีดีสําหรับผู้ท่ีช่ืนชอบการเดินทางไปเยือนจุดหมายใหม่ ๆ 

นอกจากน้ี การว่ิงมาราธอนยังทําให้ผู้ว่ิงได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
ซ่ึงกลุ่มของนักว่ิงน้ันเป็นกลุ่มทางสังคมหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพมาก ถึงแม้ว่าการว่ิงจะเป็นกีฬาท่ีเล่น 
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คนเดียวก็ตาม ซ่ึงนักว่ิงน้ันจะส่งเสริมและคอยสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นกลุ่มคนท่ีชอบ
การเข้าสังคมอย่างมาก การได้ว่ิงกับเพ่ือนหรือการได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักว่ิงคนอื่น ๆ จะเป็นการช่วย
ส่งเสริมให้แก่นักว่ิงได้เป็นอย่างดี 

การเข้าร่วมว่ิงมาราธอนทําให้ผู้ว่ิงได้พบเจอกับนักว่ิงคนอื่น ๆ มากมาย 
ซ่ึงจะช่วยขยายวงสังคมให้กว้างข้ึน ได้พบปะกับผู้คนมากมายหลากหลายสาขาอาชีพ อาจได้พัฒนาให้
เป็นประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในด้านอ่ืน หรือประโยชน์ในด้านการทํางาน (Gonzalez, 
2016; Janos, 2010)  

5. ช่วยเพ่ิมความม่ันใจท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ในชีวิต 
การว่ิงมาราธอนไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ด้านกายภาพเท่าน้ัน แต่ยังช่วย

เพ่ิมความเช่ือม่ันและความภาคภูมิใจในตนเองได้อย่างเห็นได้ชัด ด้วยการต้ังเป้าหมายและบรรลุ
เป้าหมายได้ในท่ีสุด การได้บรรลุเป้าหมายสําคัญใด ๆ จะช่วยสร้างความเช่ือม่ันในชีวิต ซ่ึงการว่ิง
มาราธอนก็ให้ผลท่ีไม่แตกต่างกัน การว่ิงมาราธอนท่ีประสบความสําเร็จน้ัน ไม่ใช่ทุกคนท่ีสามารถทํา
ได้สําเร็จ จํานวนผู้ท่ีสามารถว่ิงมาราธอนได้จนถึงเป้าหมายได้น้ันยังมีแค่คนกลุ่มเล็ก ซ่ึงจะทําให้ผู้ว่ิงท่ี
ประสบความสําเร็จเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจในการต้ังเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีสูงข้ึนไปในชีวิต 
(Cattanach, 2016; Hyatt, 2008) 

Nettleton and Hardey (2006)  ไ ด้ศึ กษาประโยชน์ของการวิ่ ง
มาราธอน พบว่า การว่ิงมาราธอนน้ันไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่ด้านสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงเท่าน้ัน 
แต่ยังมีประโยชน์ในด้านสังคมน่ันคือ การช่วยสนับสนุนทางด้านสังคม ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประโยชน์ให้แก่
นักว่ิงในด้านการตัดสินใจด้วยตนเอง (self-determination) และการเคารพตนเอง (self-esteem) 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมการว่ิงมาราธอนน้ันไม่ได้เป็นเรื่องของการแข่งขันเพียงอย่างเดียว  
แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social participation) และการเพิ่มความม่ันใจใน
ตนเองด้วย (self-confidence) ซ่ึงเป็นการนําไปสู่การเพ่ิม “ความรู้สึกด้านอัตลักษณ์ในการว่ิง” 
(sense of a running identity) 

2.5.3 อิทธิพลกลุ่มท่ีมีต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการวิ่งมาราธอน 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (อ้างถึงใน แพร ไกรฤกษ์, 2558) กล่าวว่า 
อิทธิพล หมายถึง กําลังท่ียังผลให้สําเร็จ อํานาจท่ีแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐซ่ึงสามารถบันดาลให้เป็นตาม
ความต้องการได้ หรืออํานาจท่ีสามารถส่งผลให้ผู้อ่ืนคล้อยตามทําตามได้ ซ่ึงสื่อมีอิทธิพลต่อผู้รับสารใน
หลาย ๆ ด้าน 
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ประเภทของอิทธิพลจากส่ือ 
1. อิทธิพลท่ีมีต่อการดําเนินชีวิต 

1.1 อิทธิพลด้านความบันเทิง มุ่งให้ประชาชนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียด 

1.2 อิทธิพลทางการเมืองเป็นแหล่งข้อมูลทางการเมืองสําหรับประชาชน 
ในขณะเดียวกันก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประชามติทางการเมืองของประชาชนสะท้อนกลับไปยัง
รัฐบาล เป็นเครื่องมือหรอืสื่อกลางของรัฐบาลในการถ่ายทอดนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล 

1.3 อิทธิพลทางการขายและโฆษณาสินค้าช่วยให้นักธุรกิจและเจ้าของ
โรงงานอุตสาหกรรมขายสินค้าได้เพ่ิมข้ึนเพราะสามารถแสดงและสาธิตการใช้งานให้ผู้ชมได้เห็นอย่างจริงจัง 

1.4 อิทธิพลทางวัฒนธรรมช่วยในการถ่ายทอดมรดกทางสังคม คือ 
ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความคิดเห็น ความเช่ือ และค่านิยม ในช่วงยุคหน่ึงไปสู่อีกยุคหน่ึง นอกจากน้ี ยังมี
บทบาทในการเป็นสื่อท่ีแสวงหาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย 

2. อิทธิพลท่ีมีต่อการพัฒนาแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหา 
สื่อมวลชนสามารถเสนอเรื่องราว ข่าวสารต่าง ๆ รายงานให้ประชาชน

ทราบและเข้าใจ สื่อมวลชนจึงมีบทบาทช่วยปลุกให้คนคิดวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงประชามติ และ
ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม 

3. อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ความรู้ 
นัยนา เพ็ชรอินทร์ (อ้างถึงใน แพร ไกรฤกษ์, 2558) กล่าวว่า อิทธิพล

ของสารน้ันไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคําและความชัดเจนในการสื่อสาร รวมถึงรูปแบบสื่อท่ีชัดเจน จะทํา
ให้ผู้รับสารเข้าใจได้โดยง่ายจนกลายเป็นการยอมรับและก่อให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในทิศทางท่ี
เปลี่ยนไป ในขณะท่ี ธนวุฒิ เศขรฤทธ์ิ (2554) ระบุว่า การรับสารแต่ละครั้งน้ันจะมีผลต่อพฤติกรรม
ของผู้รับสาร ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเปิดรับสารและข้อมูลเดิมบ่อย ๆ จะทําให้
ผู้รับสารเริ่มมีการเรียนรู้เรื่องท่ีได้รับมากข้ึนเรื่อย ๆ นํามาสู่ทัศนคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย 

ผู้ทรงอิทธิพล หรือบุคคลมีช่ือเสียงบนสื่อสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มบุคคล
หรือบุคคลท่ีคนท่ัวไปให้ความเช่ือถือและเป็นท่ีอ้างอิงในการกําหนดค่านิยม พฤติกรรม หรือทัศนคติ 
ในแง่ของสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ทรงอิทธิพลมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น บุคคลมีช่ือเสียง (celebrity) 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นนักวิชาการหรือผู้มีความรู้ (authorities) หรือผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ (expertise) 
ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อผู้รับสื่อแตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันผู้ทรงอิทธิพลอาจเป็นเพียงคน
ธรรมดาท่ีมีอิทธิพลมากพอท่ีจะทําให้ผู้ท่ีติดตามเช่ือถือและคล้อยตามได้ (สมคิด เอนกทวีผล และ 
ภัชภิชา ฤกษ์สิรินกุล, 2552) 
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สําหรับ “อิทธิพลกลุ่ม” น้ัน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อบุคคล
หน่ึง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิด ความรู้สึก หรือการกระทํา ซ่ึงเกิดจากความสัมพันธ์ของบุคคลน้ัน
กับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเด่ียว องค์กร และสังคมขนาดใหญ่ (Harré & Lamb, 1986) ในขณะท่ี 
ธรรมนาถ เจริญบุญ (2557) กล่าวว่า อิทธิพลกลุ่ม คือ แนวคิดแบบที่คนในสังคมกระทําพฤติกรรม
หรือมีความคิดเห็นใด ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคของสื่อสังคมออนไลน์ เช่น หากมีสิ่งใดในสังคมกําลัง
ได้รับความนิยมและปรากฏบ่อยครั้งในสังคมออนไลน์ ก็มีคนทําตามกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงสาเหตุท่ี
อิทธิพลกลุ่มน้ันมีความสําคัญต่อมนุษย์เน่ืองจาก 

1. ต้องการท่ีจะได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
เป็นความต้องการ (need) ข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ท่ีอยากให้ผู้อ่ืนยอมรับ

และรู้สึกเช่ือมโยงกับผู้อ่ืน ซ่ึงในสังคมออนไลน์น้ันสามารถลบความเป็นเพ่ือน (unfriend) ได้โดยง่าย 
เพียงแค่ทัศนคติหรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน ดังน้ันการทําตัวแตกต่างจากกลุ่มก็มีโอกาสสูงท่ีจะถูกลบ
ความเป็นเพ่ือนได้ง่าย 

2. หลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์ 
มนุษย์ไม่ต้องการที่จะถูกตําหนิ ซ่ึงในสื่อสังคมออนไลน์ก็จะเป็นท่ีท่ีคน

จะสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้อย่างไม่เกรงกลัว ดังน้ันหลายคนจึงเลือกท่ีจะปฏิบัติตนหรือแสดง
ความคิด ทัศนคติ ให้สอดคล้องกับคนส่วนมากในสื่อสังคมออนไลน์ 

3. ไม่ต้องการรู้สึกตํ่าต้อยกว่าผู้อ่ืน 
คนบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดี หรือรู้สึกด้อยกว่า หากไม่มีในสิ่งท่ีคนอ่ืนมี 

หรือไม่ได้ทําในสิ่งท่ีคนอ่ืนทํา เม่ือเห็นเพ่ือนท่ีอยู่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทํากิจกรรมใด โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหากเป็นกิจกรรมท่ีทํากันอย่างแพร่หลายก็ต้องการที่จะทําบ้าง หากไม่ได้ทําก็จะรู้สึกตํ่าต้อย
กว่าผู้อ่ืน 

นอกจากน้ี วิทวัส รุ่งเรืองผล (2557) ให้ความหมายของกลุ่มและกลุ่มอ้างอิง 
ไว้ดังน้ี 

กลุ่มและกลุ่มอ้างอิง (group and reference groups) หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินในการกระทําต่าง ๆ โดยกลุ่มและกลุ่มอ้างอิงแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. กลุ่มปฐมภูมิ (primary group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลน้ัน ๆ สังกัดอยู่ในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์และรู้จักกันอย่างใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท และคนรัก 

2. กลุ่มทุติยภูมิ (secondary group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลน้ัน ๆ สังกัดอยู่ แต่
ไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในกลุ่มน้ัน ๆ เช่น กลุ่มเพ่ือนร่วมสถาบัน เพ่ือนร่วมอาชีพ 
และเพ่ือนในท่ีทํางานเดียวกัน 
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3. กลุ่มอ้างอิง (reference group) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีอาจไม่ได้
เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกับผู้บริโภค แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลอ่ืนอย่างมาก กลุ่มอ้างอิง
โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงบุคคลสาธารณะ เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา และนักธุรกิจ 

กลุ่มอ้างอิง นิยมนํามาใช้ประกอบในการทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการ โดยการนําบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มเป้าหมายมาเป็นผู้นําเสนอในสื่อโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ซ่ึงจะทําให้การใช้กลุ่มอ้างอิงมีนํ้าหนักน่าเช่ือถือข้ึน เช่นเดียวกับการท่ีบุคคล
ท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงน้ันเข้าร่วมกิจกรรมว่ิงมาราธอนจนเกิดเป็นกระแสในสังคม ก็จะทําให้ประชาชนท่ี
ติดตามกลุ่มอ้างอิงเหล่าน้ีเกิดความรู้สึกอยากเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนเช่นกัน เช่น บุคคลผู้มี
ช่ือเสียงหลายคนท่ีช่ืนชอบการว่ิงมาราธอน เช่น อาทิวราห์ คงมาลัย, นาวิน ยวพลกุล, ไปรยา สวน
ดอกไม้ ลุนเบิร์ก, รัชวิน วงศ์วิริยะ และเขมนิจ จามิกรณ์ (พิเชฐ ย่ิงเกียรติคุณ, 2557) และอีกมากมาย 
ซ่ึงล้วนแต่เป็นบุคคลอ้างอิงที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ การว่ิงมาราธอนของกลุ่มบุคคลดังกล่าว  
จึงกลายเป็นแบบอย่างให้คนหันมาสนใจกีฬาประเภทน้ีอย่างมาก 

นอกจากกลุ่มอ้างอิงท่ีเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงแล้ว กลุ่มอ้างอิงท่ีเป็นบุคคล
ใกล้ตัว เช่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือแม้แต่เพ่ือนทางส่ือสังคมออนไลน์ ยังเป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้เกิด
กระแสการว่ิงมาราธอน ด้วยการท่ีไปร่วมกิจกรรมและถ่ายภาพการว่ิงโพสต์ (post) ข้ึนบนสื่อสังคม
ออนไลน์ รวมไปถึงการทําให้การว่ิงกลายเป็นเรื่องแฟช่ันหรือเทรนด์ นอกจากน้ี ยังมีเรื่องของชุดใน
การว่ิงและรองเท้าท่ีมีให้เลือกหลากหลายข้ึนกว่าเดิม รวมถึงการท่ีกิจกรรมว่ิงมาราธอนได้กลายเป็น 
“พ้ืนที่” ในการพบปะสังสรรค์ของเพ่ือน คนรู้จัก และเป็นสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทําความรู้จัก
เพ่ือนใหม่ อาจเรียกได้ว่าเกิดกิจกรรมผ่านการปฏิสัมพันธ์ แม้ว่าการว่ิงจะเป็นกีฬาท่ีเล่นอยู่กับตัวเองก็
ตาม (พิเชฐ ย่ิงเกียรติคุณ, 2557) 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

วิชยา คําแฝง (2546) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
แอโรบิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ ศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติตน โดยการแอโรบิกในเขต
เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยศึกษาจากประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกในเขตเทศบาลนคร
สมุทรปราการจากกลุ่มแอโรบิก 4 กลุ่ม จํานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับสูง โดยมี 
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การรับรู้ว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการมีสุขภาพดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ การออกกําลังกาย 
แอโรบิกทําให้มีสุขภาพแข็งแรง และการมีสุขภาพดีสามารถเริ่มต้นท่ีตนเองและครอบครัวตามลําดับ 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมแอโรบิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในระดับสูง โดยมีความรู้ ความเข้าใจถูกต้องมากท่ีสุดใน
ประเด็นของการออกกําลังกายแอโรบิก ช่วยเสริมความคล่องแคล่วว่องไว ท้ังทางกาย และความคิด 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพโดยการแอโรบิกในระดับปานกลาง 

ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรม
การให้บริการ (กิจกรรม CARE) กรณีศึกษาพนักงานบริษัทประกันวินาศภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการกระทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) เพ่ือ
อธิบายและทํานายความต้ังใจในการทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) และพฤติกรรม 
การให้บริการ (กิจกรรม CARE) ด้วยตัวแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน โดยศึกษาจาก
พนักงานบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทหน่ึง จํานวน 277 คน และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรท่ีสามารถร่วมกันทํานายความต้ังใจในการทําพฤติกรรมการให้บริการ 
(กิจกรรม CARE) ได้คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) โดยตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อการทํานายความตั้งใจในการทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) มากท่ีสุดคือ การ
รับรู้ความสามารถในการทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) รองลงมาได้แก่ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามลําดับ ส่วนตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อการทํานายพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) มากท่ีสุด การรับรู้ความสามารถใน
การทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม 
CARE) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามลําดับ 

สุคี ศิริวงศ์พากร (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของส่ือและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการออกกําลังกาย พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการออกกําลังกายของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของสื่อจากพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 
ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 450 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการออกกําลังกายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และมีพฤติกรรมการเก่ียวกับการออกกําลังกายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนอิทธิพลของสื่อท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการออกกําลังกายมากท่ีสุด ได้แก่ สื่อนิตยสาร และสื่อบุคคล ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
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การออกกําลังกายของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความสามารถของตนเก่ียวกับการออกกําลัง
กาย และด้านอิทธิพลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีพักอาศัย 
รวมถึงกลุ่มเพ่ือน และครอบครัว ท่ีมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องออกกําลังกาย 

ดลยา เคราะห์ดี (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพ
มาราธอนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่ิงงานสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดงานว่ิงท่ีเหมาะสมกับการใช้ปัจจัยใน
การตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขัน และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่ิงงาน
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงงาน
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน ครั้งท่ี 25 จํานวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การใช้ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงงาน
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พบว่าปัจจัยท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
การรับรู้ถึงความต้องการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางมา
สถานท่ีจัดงานเป็นอันดับแรก ปัจจัยสิ่งจูงใจ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเร่ืองของท่ีระลึกจาก 
การแข่งขัน เช่น เสื้อผู้พิชิต 42.195 เป็นอันดับแรก และปัจจัยการอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญในเรื่องการมีท่ีพักให้นักกีฬา 
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

- การสื่อสารขององค์กร 

- กลุ่มอ้างอิง 

 

ทัศนคติต่อการแข่งขัน 
ว่ิงมาราธอน 

ความต้ังใจในการ
เข้าร่วมการแข่งขัน

ว่ิงมาราธอน

พฤติกรรมการเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอน 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ 
การสํารวจ (survey research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (questionaire) และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนด
แนวทางในการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังน้ี 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนซ่ึงไม่
ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอนท่ีอยู่ในช่วงอายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในเกณฑ์อายุข้ันตํ่าท่ี
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงระยะไกล 

2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป

ดังน้ันสูตรท่ีใช้ในการคํานวณ คือ 

n =  

โดยท่ี  n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อน (.05) 

แทนค่าในสูตร 

n = (. )  
n = 400 

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
3. การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างในครั้ง น้ีผู้ วิ จัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  
(non-probability sampling) โดยเป็นประชากรท่ีเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 
ปีข้ึนไป และเคยเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยจะสุ่ม
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จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน์จํานวน 200 คน จากเฟซบุ๊กกรุ๊ป “42.195 K Club เราจะไปมาราธอน
ด้วยกัน” และจากการจัดการแข่งขันว่ิงมาราธอน 2 งาน ได้แก่ Bangkok Marathon 2017-Micro Marathon 
วันท่ี 23 กรฎาคม พ.ศ. 2560 และ Run 4 Mom #6 วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 200 คน 

 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ซ่ึงได้กําหนดตัวแปรจําแนกตาม
สมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการสื่อสารขององค์กรและ 
การส่ือสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน  

ตัวแปรอิสระ คือ การสื่อสารขององค์กร การสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติท่ีมีต่อ
การเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ตัวแปรตาม คือ อิทธิพลของความต้ังใจท่ีมีต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน 

สมมติฐานท่ี 2 ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ตัวแปรต้น คือ ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionaire) 

ประกอบด้วยคําถามปลายปิด (closed-ended question) ซ่ึงแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลเก่ียวกับด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแนวคิดของ Likert แบ่งเป็น 5 
ระดับ จํานวน 24 ข้อ 

โดยมีเกณฑ์วัดระดับการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรและบุคคลใกล้ชิด มีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังน้ี 
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ตารางท่ี 3.1 
แสดงการให้คะแนนการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ 

ระดับการรับข่าวสารผ่านสื่อ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

 
จากน้ันจึงได้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ระดับการรับข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรต่าง ๆ 

ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ถือว่ามีการรับข่าวสารผ่านสื่อมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ถือว่ามีการรับข่าวสารผ่านสื่อมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ถือว่ามีการรับข่าวสารผ่านสื่อปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ถือว่ามีการรับข่าวสารผ่านสื่อน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ถือว่ามีการรับข่าวสารผ่านสื่อน้อยท่ีสุด 
ส่วนท่ี 3 เป็นคําถามเก่ียวกับทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอนท่ีส่งผลต่อความตั้งใจของ

พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ตามแนวคิดของ Likert แบ่งเป็น 5 ระดับ จํานวน 13 ข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดระดับ
ความคิดเห็นของทัศนคติของผู้เข้าร่วมแข่งขันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 3.2 
แสดงเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวัดระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
เห็นด้วยอย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
เฉย ๆ /ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

5 
4 
3 
2 
1 
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จากน้ันจึงได้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของทัศนคติของผู้เข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอน ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ถือว่ามีความคิดเห็นเฉย ๆ /ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ถือว่ามีความคิดเห็นไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ถือว่ามีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 
ส่วนท่ี 4 เป็นคําถามเก่ียวกับความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอน ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแนวคิดของ Likert 
แบ่งเป็น 5 ระดับ จํานวน 6 ข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดระดับความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน ซ่ึงผู้ ศึกษาได้นํามาตรวัดสเกลมาจากบทความเร่ือง Constructing 
questionnaires based on the thory of planned behavior เขียนโดย Jillian Francis, Martin 
P Eccles, Marie Johnson, Anne walker, Jeremy rimshaw, Robble Foy, Elleen F S Kaner, 
Liz Smith and Debble Bonetti ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.3 
แสดงเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือวัดระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
น้อยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

 
จากน้ันจึงได้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการวิเคราะห์ระดับความต้ังใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอน ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00  ถือว่ามีความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอนมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 ถือว่ามีความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอนมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 ถือว่ามีความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 ถือว่ามีความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 ถือว่ามีความต้ังใจของพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 เป็นคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน ลักษณะ
คําถามเป็นแบบ ratio จํานวน 1 ข้อ 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 

ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยการทดสอบหาความเท่ียงตรง (validity) 
และความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยได้ทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง ได้แก่ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เป็น 
ผู้พิจารณา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) โครงสร้างแบบสอบถาม 
(construct validity) ความครบถ้วนของประเด็นคําถาม การใช้ภาษา (wording) เหมาะสม และ
ความชัดเจนของคําถาม (clarity) เพ่ือให้แบบสอบถามมีความถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ 

2. การทดสอบความเช่ือม่ัน ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการวิจัยไปทําการทดสอบ
เก็บข้อมูล (pretest) กับกลุ่มประชาชนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการทําวิจัยก่อน 
เพ่ือนํามาหาความเช่ือม่ันโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดให้แบบสอบถามทุกข้อต้องมี 
ความเช่ือม่ันไม่น้อยกว่า .70 ข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แบบสอบถามมีค่าความเช่ือม่ันในแต่
ละด้าน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 
แสดงค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ค่าความเช่ือม่ัน 
การสื่อสารขององค์กร 0.89 
การสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง 0.746 
ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน 0.869 
ความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 0.909 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน ในระหว่างเดือน 
กรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2560 สถานท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ งานการแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีจัดข้ึน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
3.6 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การประมวลผลข้อมูลหลังจากท่ีได้แบบสอบถามครบตามจํานวนแล้ว ผู้วิจัยได้นําข้อมูล
ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation–SD) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (inferential statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การศึกษา ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เพ่ือทดสอบความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 3.5 
แสดงค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใช้ 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการสื่อสารขององค์กร
และการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการ
เข้าร่วมแข่งขันว่ิงมาราธอน 

Multiple 
Regression 

 
 

สมมติฐานท่ี 2 ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน 

Simple 
Regression 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม 

การแข่งขันว่ิงมาราธอน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่ือสารอันประกอบไปด้วย 
การส่ือสารขององค์กรและการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน รวมถึงความต้ังใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
การสํารวจ (survey research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (questionaire) จาก
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มนักว่ิงท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย โดยหลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนําข้อมูลท่ีได้มาเรียบเรียง วิเคราะห์ และนําเสนอผลการวิจัย
เพ่ือตอบปัญหานําวิจัย ดังน้ี 

 
4.1 ลักษณะทางประชากร 
 
ตารางท่ี 4.1 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก 

202 
193 
5 

50.5 
48.2 
1.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มากท่ีสุด จํานวน 202 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.5 รองลงมาเป็นเพศหญิง จํานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 และเพศทางเลือก  
น้อยท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางท่ี 4.2 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
15-25 ปี 
26-35 ปี 
36-45 ปี 
45-55 ปี 
มากกว่า 55 ปี 

15 
179 
137 
53 
16 

3.8 
44.8 
34.2 
13.2 
4.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 26-35 ปี มากท่ีสุด จํานวน 179 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา คือ อายุ 36-45 ปี จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 อายุ 45-55 
ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 อายุมากกว่า 55 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ
อายุ 15-25 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

34 
185 
181 

8.5 
46.2 
45.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา น้อยท่ีสุด จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 
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ตารางท่ี 4.4 

จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างท่ัวไป 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
เกษตรกร 

10 
186 
88 
23 
80 
7 
6 

2.5 
46.5 
22.0 
5.7 
20.0 
1.8 
1.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากท่ีสุด จํานวน 

186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 อาชีพรับจ้าง
ท่ัวไป จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และอาชีพเกษตรกร จํานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ตามลาํดับ 

 
ตารางท่ี 4.5 
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 5,000 บาท 
5,000-15,000 บาท 
15,001-25,000 บาท 
25,001-35,000 บาท 
35,000-40,000 บาท 
40,001 บาทข้ึนไป 

5 
28 
106 
92 
36 
133 

1.3 
7.0 
26.4 
23.0 
9.0 
33.3 

รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 40,001 บาทข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ รายได้ 15,001-25,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.4 รายได้ 25,001-35,000 บาท จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รายได้ 35,000-
40,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และรายได้ตํ่ากว่า 5,000 บาท จํานวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลําดับ 

 
4.2 ปัจจัยด้านการส่ือสาร 

 
ตารางท่ี 4.6 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิง
มาราธอน จากการสื่อสารขององค์กร 

ประเภทส่ือ 
ระดับการเปิดรับ 

รวม 
ระดับ 

ค่าเฉล่ีย 

ค่า 

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ส่ือออนไลน์ 
2.81 

(ปานกลาง) 
0.824 

 ส่ือเว็บไซต์ (website) 
2.74 

(ปานกลาง) 
0.911 

www.wingnaidee.com 
249 

(62.3)

50 

(12.5)

47 

(11.8)

27 

(6.7)

27 

(6.7)

400 

(100.0) 

4.17 

(มาก) 
1.262 

www.jogangjoy.com 
16 

(4.0)

77 

(19.1)

97 

(24.3)

93 

(23.3)

117 

(29.3)

400 

(100.0) 

2.46 

(น้อย) 
1.209 

www. goodsport 
thailand.com 

24 
(6.00) 

31 
(7.8) 

72 
(18.0) 

98 
(24.4) 

175 
(43.8)

400 
(100.0) 

2.08 
(น้อย) 

1.210 

www. race-
hunter.com 

8 
(2.0) 

53 
(13.3) 

62 
(15.5) 

100 
(25.0) 

177 
(44.2) 

400 
(100.0) 

2.04 
(น้อย) 

1.144 

www. bkkmarathon. 
com 

52 
(13.0) 

91 
(22.8) 

81 
(20.2) 

76 
(19.0) 

100 
(25.0) 

400 
(100.0) 

2.80 
(ปานกลาง) 

1.379 
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ตารางท่ี 4.6 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิง
มาราธอน จากการสื่อสารขององค์กร (ต่อ) 

ประเภทส่ือ 
ระดับการเปิดรับ 

รวม 
ระดับ 

ค่าเฉล่ีย 

ค่า 

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

www. chombueng 
marathon.com 

64 
(16.0)

78 
(19.5)

94 
(23.5)

84 
(21.0)

80 
(20.0)

400 
(100.0)

2.91 
(ปานกลาง) 

1.357 

 
เฟซบุ๊ก (facebook) 

2.87 
(ปานกลาง) 

0.871 

Wingnaidee 264 
(66.0) 

71 
(17.7) 

38 
(9.5) 

9 
(2.3) 

48 
(4.5) 

400 
(100.0) 

4.39 
(มากท่ีสุด) 

1.051 

JogandJoy 16 
(4.0) 

53 
(13.3) 

126 
(31.5) 

83 
(20.8) 

122 
(30.4) 

400 
(100.0) 

2.40 
(น้อย) 

1.165 

UniqueRunning 18 
(4.5)

44 
(11.0)

117 
(29.3)

95 
(23.7)

126 
(31.5)

400 
(100.0)

2.33 
(น้อย) 

1.160 

Race Hunter 10 
(2.5) 

38 
(9.5) 

101 
(25.3) 

103 
(25.7) 

148 
(37.0) 

400 
(100.0) 

2.15 
(น้อย) 

1.099 

BKK Marathon 53 
(13.3) 

104 
(26.0) 

83 
(20.7) 

81 
(20.3) 

79 
(19.7) 

400 
(100.0) 

2.93 
(ปานกลาง) 

1.335 

Chombuengmarathon 65 
(16.2) 

90 
(22.5) 

117 
(29.3) 

54 
(13.5) 

74 
(18.8) 

400 
(100.0) 

3.05 
(ปานกลาง) 

1.324 

ส่ือมวลชนเดิม 1.94 
(น้อย) 

1.047 

หนังสือพิมพ์ 24 
(6.0) 

16 
(4.0) 

59 
(14.8) 

90 
(22.4) 

211 
(52.8) 

400 
(100.0) 

1.88 
(น้อย) 

1.168 

วิทยุ 3 
(0.8) 

34 
(8.4) 

60 
(5.0) 

96 
(24.0) 

207 
(51.8) 

400 
(100.0) 

1.83 
(น้อย) 

1.023 

โทรทัศน์ 25 
(6.3) 

34 
(8.5) 

75 
(18.8) 

91 
(22.7) 

175 
(43.7) 

400 
(100.0) 

2.11 
(น้อย) 

1.233 

ค่าเฉล่ียรวม 2.73 
(ปานกลาง) 

0.662 
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จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิง
มาราธอน จากการสื่อสารขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 2.73 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จากการสื่อสารขององค์กรปานกลาง โดยเปิดรับสื่อออนไลน์ มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.81 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง รองลงมา คือ สื่อมวลชนเดิม มีค่าเฉลี่ย 1.94 ถือว่า
มีการเปิดรับน้อย รายละเอียดดังน้ี 

สื่อเว็บไซต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จาก 
www.wingnaidee.com มากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย 4.17 ถือว่ามีการเปิดรับมาก รองลงมา คือ 
www.chombuengmarathon.com มีค่าเฉลี่ย 2.91 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง และ www.race-
hunter.com น้อยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 2.04 ถือว่ามีการเปิดรับน้อย 

สื่อเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จากเพจ 
Wingnaidee มากท่ีสุด  มีค่ า เฉลี่ย  4 .39 ถือ ว่ามีการเ ปิดรับมาก ท่ีสุด  รองลงมา  คือ  เพจ 
Chombuengmarathon มีค่าเฉลี่ย 3.05 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง และเพจ Race Hunter น้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.15 ถือว่ามีการเปิดรับน้อย 

สื่อมวลชนเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จาก
ส่ือโทรทัศน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.11 ถือว่ามีการเปิดรับน้อย รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ์  
มีค่าเฉลี่ย 1.88 ถือว่ามีการเปิดรับน้อย และสื่อวิทยุ น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 1.83 ถือว่ามีการเปิดรับน้อย 

 
ตารางท่ี 4.7 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิง
มาราธอน จากกลุ่มอ้างอิง 

ประเภทส่ือ ระดับการเปิดรับ รวม ระดับ 

ค่าเฉล่ีย 

ค่า 

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

บุคคลผู้มีช่ือเสียง 2.60 
(น้อย) 

0.860 

ดารา/นักแสดง 15 
(3.8)

50 
(12.5)

119 
(29.8)

91 
(22.8)

125 
(31.1)

400 
(100.0) 

2.35 
(น้อย) 

1.153 

นักว่ิงมาราธอน 70 
(17.5)

142 
(35.5)

91 
(22.7)

43 
(10.8)

54 
(13.5)

400 
(100.0) 

3.33 
(ปานกลาง) 

1.265 
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ตารางท่ี 4.7 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิง
มาราธอน จากกลุ่มอ้างอิง (ต่อ) 

ประเภทส่ือ ระดับการเปิดรับ รวม ระดับ 

ค่าเฉล่ีย 

ค่า 

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

นักกีฬา 22 
(5.5)

103 
(25.7)

123 
(30.8)

66 
(16.5)

86 
(21.5)

400 
(100.0) 

2.77 
(ปานกลาง) 

1.206 

นักเขียน 4 
(1.0) 

24 
(6.0) 

92 
(23.0)

106 
(26.5)

174 
(43.5)

400 
(100.0) 

1.95 
(น้อย) 

0.997 

คนใกล้ชิด 3.14 
(ปานกลาง) 

0.790 

กลุ่มเพื่อนท่ัวไป 76 
(19.0)

90 
(22.4)

115 
(28.8)

80 
(20.0)

39 
(9.8) 

400 
(100.0) 

3.21 
(ปานกลาง) 

1.239 

กลุ่มเพื่อนท่ีว่ิงด้วยกัน 157 
(39.3)

134 
(33.3)

67 
(16.8)

25 
(6.3)

17 
(4.3)

400 
(100.0) 

3.97 
(มาก) 

1.093 

กลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊ก 61 
(15.3)

118 
(29.3 

145 
(36.3)

43 
(10.8)

33 
(8.3) 

400 
(100.0) 

3.33 
(ปานกลาง) 

1.113 

ครอบครัว/ญาติพี่น้อง 30 
(7.5) 

67 
(16.7)

104 
(26.0)

93 
(23.3)

106 
(26.5)

400 
(100.0) 

2.56 
(น้อย) 

1.251 

แฟน 78 
(19.5)

56 
(14.0)

60 
(15.0)

60 
(15.0)

146 
(36.5)

400 
(100.0) 

2.65 
(ปานกลาง) 

1.554 

ค่าเฉล่ียรวม 2.90 
(ปานกลาง) 

0.690 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิง

มาราธอน จากกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลี่ย 2.90 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน จากกลุ่มอ้างอิงปานกลาง โดยเปิดรับสื่อจากคนใกล้ชิด มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
3.14 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง รองลงมา คือ เปิดรับสื่อจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง มีค่าเฉล่ีย 2.60  
ถือว่ามีการเปิดรับน้อย รายละเอียดดังน้ี 

บุคคลผู้มีช่ือเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
จากนักว่ิงมาราธอน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.33 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง รองลงมา คือ นักกีฬา  
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มีค่าเฉลี่ย 2.77 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง และนักเขียน น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 1.95 ถือว่ามี 
การเปิดรับน้อย 

คนใกล้ชิด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จากกลุ่ม
เพ่ือนท่ีว่ิงด้วยกัน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.97 ถือว่ามีการเปิดรับมาก รองลงมา คือ กลุ่มเพ่ือนในเฟซบุ๊ก 
มีค่าเฉลี่ย 3.33 ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง และครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.56  
ถือว่ามีการเปิดรับน้อย 

 
4.3 ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน  
 
ตารางท่ี 4.8 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน 

ประเด็นทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ระดับ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เห็นด้วย
อย่างย่ิง

เห็นด้วย
เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง
 

ด้านสุขภาพกาย 
4.36 

(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.631 

1. การว่ิงมาราธอนช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการทํางาน
ของระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

240 
(60.0) 

148 
(37.0) 

9 
(2.2) 

2 
(0.5) 

1 
(0.3) 

400 
(100.0) 

4.56 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.594 

2. การว่ิงมาราธอนช่วยเผา
ผลาญไขมันและลดนํ้าหนัก
ตัว 

203 
(50.8) 

162 
(40.4) 

29 
(7.3) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

400 
(100.0) 

4.40 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.712 

3. การว่ิงมาราธอนทําให้มี
รูปร่างท่ีสวยงาม 

162 
(40.4) 

140 
(35.0) 

82 
(20.5) 

13 
(3.3) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

4.11 
(เห็นด้วย) 

0.893 
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ตารางท่ี 4.8 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน (ต่อ) 

ประเด็นทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ระดับ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เห็นด้วย
อย่างย่ิง

เห็นด้วย
เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง
 

ด้านสุขภาพใจ 
4.42 

(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.591 

1. การว่ิงมาราธอนช่วยทําให้
จิตใจเบิกบาน แจ่มใส  
มีอารมณ์ดี มีจิตใจท่ีสงบและ
มีสมาธิมากข้ึน 

229 
(57.3)

151 
(37.7)

18 
(4.5) 

2 
(0.5) 

- 
400 

(100.0) 

4.52 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.609 

2. การวิ่งมาราธอนช่วยลด
ความเครียดหรือความวิตก
กังวลท่ีเกิดจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

229 
(57.3)

139 
(34.6)

29 
(7.3) 

3 
(0.8) 

- 
400 

(100.0) 

4.49 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.664 

3. การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิม
ความมั่นใจในตัวเองในการท่ี
จะบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญ 
อื่น ๆ ในชีวิต 

198 
(49.5)

141 
(35.2)

56 
(14.0)

5 
(1.3) 

- 400 
(100.0) 

4.33 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.760 

4. การว่ิงมาราธอนทําให้ท่าน
มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ทํ า ส่ิ ง ท่ี
ตั้งเป้าหมายไว้ให้สําเร็จ 

198 
(49.5)

144 
(36.0)

50 
(12.4)

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

400 
(100.0) 

4.33 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.779 

ด้านสังคม 4.10 
(เห็นด้วย) 

0.625 

1.  กา ร ว่ิ ง ม า ร า ธอน เ ป็ น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีสังคมท่ี
กว้างขวางข้ึน 

158 
(39.5)

179 
(44.6)

57 
(14.3)

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

400 
(100.0) 

4.22 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.750 

2. การว่ิงมาราธอนทําให้มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social 
participation) กับผู้อื่นได้ดี
ย่ิงขึ้น 

157 
(39.3)

166 
(41.5)

71 
(17.6)

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

400 
(100.0) 

4.18 
(เห็นด้วย) 

0.781 
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ตารางท่ี 4.8 
แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน (ต่อ) 

ประเด็นทัศนคติ 

ระดับความคิดเห็น 

รวม 
ระดับ 
ค่าเฉล่ีย 

ค่า 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เห็นด้วย
อย่างย่ิง

เห็นด้วย
เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง
3. การว่ิงมาราธอนทําให้เกิด
ความสัมพันธ์กับครอบครัว
และเพื่อน 

125 
(31.2)

164 
(41.0)

100 
(25.0)

8 
(2.0) 

3 
(0.8) 

400 
(100.0) 

4.00 
(เห็นด้วย) 

0.844 

4. การว่ิงมาราธอนเป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

215 
(53.8)

154 
(38.4)

28 
(7.0) 

3 
(0.8) 

- 400 
(100.0) 

4.45 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.659 

5. การว่ิงมาราธอนทําให้ท่าน
เป็นท่ีนับถือยกย่องในแวดวง
สังคม 

88 
(22.0)

81 
(20.2)

165 
(41.3)

46 
(11.5)

20 
(5.0) 

400 
(100.0) 

3.43 
(เห็นด้วย) 

1.104 

6.  ก า ร ว่ิ ง ม า ร า ธ อ น เ ป็ น
การสร้าง คุณค่า  (personal
worth) ให้กับตนเอง 

198 
(49.5)

144 
(36.0)

49 
(12.2)

7 
(1.8) 

2 
(0.5) 

400 
(100.0) 

4.32 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.794 

ค่าเฉล่ียรวม 
4.26 

(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.521 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน มีค่าเฉลี่ย 

4.26 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน ด้าน
สุขภาพใจ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือ ด้านสุขภาพ
กาย มีค่าเฉลี่ย 4.36 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง และน้อยท่ีสุด คือ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย 
4.10 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รายละเอียดดังน้ี 

ด้านสุขภาพกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 ถือว่ามี 
ความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยเผาผลาญไขมันและลด
นํ้าหนักตัว มีค่าเฉลี่ย 4.40 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง และประเด็น การว่ิงมาราธอนทําให้มี
รูปร่างท่ีสวยงาม น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.11 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย 
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ด้านสุขภาพใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยทําให้
จิตใจเบิกบาน แจ่มใส มีอารมณ์ดี มีจิตใจที่สงบและมีสมาธิมากข้ึน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 ถือว่ามี
ความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยลดความเครียดหรือ 
ความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ย 4.49 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่าง
ย่ิง และประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิมความม่ันใจในตัวเองในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญ 
อ่ืน ๆ ในชีวิต และการว่ิงมาราธอนทําให้ท่านมีความพร้อมทําสิ่งท่ีต้ังเป้าหมายไว้ให้สําเร็จ น้อยท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.33 เท่ากัน ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง 

ด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น การว่ิงมาราธอนเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือ
ประเด็น การว่ิงมาราธอนเป็นการสร้างคุณค่า (personal worth) ให้กับตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.32 ถือว่า
มีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง และประเด็น การว่ิงมาราธอนทําให้ท่านเป็นท่ีนับถือยกย่องในแวดวง
สังคม น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.43 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย 

 
4.4 ความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

 
ตารางท่ี 4.9 
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ประเด็นความตั้งใจ ระดับความต้ังใจ รวม ระดับ
ค่าเฉล่ีย 

ค่า 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เห็นด้วย
อย่างย่ิง

เห็นด้วย เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง
 

ความตั้งใจในระยะส้ัน 
4.22 

(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.846 

1. ท่านต้ังใจท่ีจะสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
ในประเภทต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

174 
(43.5)

160 
(40.0)

50 
(12.5)

10 
(2.5) 

6 
(1.5) 

400 
(100.0) 

4.22 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.866 

2. ท่านคาดว่าจะสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
ในประเภทต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี

198 
(49.5)

129 
(32.2)

54 
(13.5)

8 
(2.0) 

11 
(2.8) 

400 
(100.0) 

4.24 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.950 
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ตารางท่ี 4.9 
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน (ต่อ) 

ประเด็นความตั้งใจ ระดับความต้ังใจ รวม ระดับ
ค่าเฉล่ีย 

ค่า 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน

เห็นด้วย
อย่างย่ิง

เห็นด้วย เฉยๆ/
ไม่

แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง
3. ท่านต้องการท่ีจะสมัครเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
ในประเภทต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

183 
(45.7)

142 
(35.5)

58 
(14.5)

10 
(2.5) 

7 
(1.8) 

400 
(100.0) 

4.21 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.904 

ความตั้งใจในระยะยาว 4.19 
(เห็นด้วย) 

0.823 

1. ท่านตั้ ง ใจ ท่ีจะเข้ าร่ วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน เป็น
กิ จกรรมหลักในการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
ท่านในระยะยาว 

169 
(42.2)

162 
(40.5)

60 
(5.0) 

3 
(0.8) 

6 
(.5) 

400 
(100.0) 

4.21 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.833 

2. ท่านคาดว่าท่ีจะเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอน เป็น
กิ จกรรมหลักในการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
ท่านในระยะยาว 

172 
(43.0)

152 
(38.0)

62 
(15.5)

8 
(2.0) 

6 
(1.5) 

400 
(100.0) 

4.19 
(เห็นด้วย) 

0.875 

3. ท่านต้องการท่ีจะเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอน เป็น
กิ จกรรมหลักในการออก
กําลังกายเพ่ือสุขภาพของ
ท่านในระยะยาว 

173 
(43.3)

145 
(36.3)

66 
(16.3)

9 
(2.3) 

7 
(1.8) 

400 
(100.0) 

4.17 
(เห็นด้วย) 

0.905 

ค่าเฉล่ียรวม 4.21 
(เห็นด้วย
อย่างย่ิง) 

0.747 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอน มีค่าเฉลี่ย 4.21 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีความต้ังใจใน
ระยะสั้นท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย



Ref. code: 25605607030276QRN

 
57 

 

อย่างย่ิง รองลงมา คือ ความต้ังใจในระยะยาว มีค่าเฉลี่ย 4.19 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย 
รายละเอียดดังน้ี 

ความต้ังใจในระยะส้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็น
ด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือประเด็น ต้ังใจที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนในประเภทต่าง ๆ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี มีค่าเฉลี่ย 4.22 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง และประเด็น ต้องการท่ี
จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 
4.21 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง 

ความต้ังใจในระยะยาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้ังใจท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของท่านในระยะยาว มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.21  
ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือประเด็น คาดว่าท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของท่านในระยะยาว มีค่าเฉลี่ย 4.19 ถือว่ามี 
ความคิดเห็นเห็นด้วย และประเด็น ต้องการท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน เป็นกิจกรรมหลักในการ
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของท่านในระยะยาว น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.17 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย 

 
4.5 พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

 
ตารางท่ี 4.10 
จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนใน 
1 ปีท่ีผ่านมา 

ความถ่ี (ครั้ง/ปี) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1-10 คร้ัง 
11-20 ครั้ง 
21-30 ครั้ง 
31-40 ครั้ง 
46-50 ครั้ง 

303 
60 
24 
9 
4 

75.7 
15.0 
6.0 
2.3 
1.0 

รวม 400 100.0 

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.93 หรือ 9 ครั้ง/ปี 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.069 ครั้ง/ปี
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนใน 1 ปีท่ี
ผ่านมา ความถ่ี 1-10 ครั้ง/ปี มากท่ีสุด จํานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ ความถ่ี 
11-20 ครั้ง/ปี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ความถ่ี 21-30 คร้ัง/ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 6.0 ความถ่ี 31-40 ครั้ง/ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และความถ่ี 46-50 ครั้ง/ปี 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 
4.6 การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการสื่อสารขององค์กรและ
การสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ผู้ วิจัยมีความสนใจเก่ียวกับตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสาร ประกอบด้วย  
การส่ือสารขององค์กรและการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอน มาทํา
การวิเคราะห์และสร้างสมการพยากรณ์ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยผู้วิจัยใช้ 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) ในการ
วิเคราะห์ ผลปรากฏดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.11 
ตัวแปรอิสระท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ลําดับท่ี ตัวแปร R R2 Adjusted 

R2 
F Sig. 

1 ทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอน .4445 .198 .196 98.142 .000*
*Sig.<0.05 

 
จากตารางท่ี 4.11 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยการสื่อสาร ประกอบด้วย 

การส่ือสารขององค์กรและการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอน เข้าสู่
การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบมีข้ันตอนเพ่ือทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
พบว่า ทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอนเพียงตัวแปรเดียวท่ีสามารถทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยสามารถทํานายได้ร้อยละ 19.6 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.12 
รูปแบบสมการทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ตัวแปร B SE B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 

ทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
1.493 
.637 

.276 

.064 
 

.445 
5.410 
9.907 

.000** 

.000** 
*Sig.<0.05 

 
จากตารางท่ี 4.12 สามารถสร้างสมการทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง

มาราธอน ได้ดังน้ี 

ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน = 1.493 + .637 (ทัศนคติต่อการ- 

แข่งขันว่ิงมาราธอน) 
จากสมการแสดงว่า ผู้ท่ีมีทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอนเป็นไปในทิศทางบวก  

จะเป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง หรือผู้ท่ีมีทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิง
มาราธอนเป็นไปในทางทิศทางลบ จะเป็นผู้ท่ีมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนตํ่า 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน 

ผู้วิจัยมีความสนใจเก่ียวกับตัวแปรอิสระ คือ ความต้ังใจในการเข้าร่วมแข่งขันว่ิง
มาราธอน มาทําการวิเคราะห์และสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression analysis) ในการวิเคราะห์  
ผลดังน้ี 

 
ตารางท่ี 4.13 
ตัวแปรอิสระท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ลําดับท่ี ตัวแปร R R2 Adjusted 

R2 
F Sig. 

1 ความต้ังใจในการเข้าร่วมแข่งขัน
ว่ิงมาราธอน 

.197 .039 .036 16.100 .000*

*Sig.<0.05 
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จากตารางท่ี 4.13 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระ ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน เข้าสู่การวิเคราะห์ถดถอยเพ่ือทํานายการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน พบว่า ได้ร้อยละ 
3.6 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
ตารางท่ี 4.14 
รูปแบบสมการทํานายการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ตัวแปร B SE B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 

ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
ว่ิงมาราธอน 

-1.135
2.393 

2.547 
.596 

 
.197 

-.447 
4.012 

.655 
.000* 

*Sig.<0.05 
 

จากตารางท่ี 4.14 สามารถสร้างสมการทํานายการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน  
ได้ดังน้ี 

การเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน = 2.393 (ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
ว่ิงมาราธอน) 

จากสมการแสดงว่า ผู้ท่ีมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง จะเป็นผู้ท่ี
มีการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง หรือผู้ท่ีมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนตํ่า 
จะเป็นผู้ท่ีมีการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนตํ่า 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม 

การแข่งขันว่ิงมาราธอน” ได้กําหนดวัตถุประสงค์การศึกษา ดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการสื่อสารขององค์กรและการสื่อสาร

จากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
2. เพ่ือศึกษาความต้ังใจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ 

การสํารวจ (survey research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม (questionaire) จาก
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มนักว่ิงท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรุปผลการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionaire) ประกอบด้วย
คําถามปลายปิด (closed-ended question) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. คําถามเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 2. คําถามเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 3. คําถามเก่ียวกับทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอนท่ีส่งผลต่อความต้ังใจ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 4. เป็นคําถามเกี่ยวกับความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน และ 5. เป็นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน 
ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน และพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน (stepwise 
multiple regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (simple regression 
analysis) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน นํามาสรุปผลการศึกษาได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
(ร้อยละ 50.5) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 44.8) มีการศึกษาในระดับสูงสุดปริญญาตรี 
(ร้อยละ 46.2) เป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 46.5) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 
บาทข้ึนไป (ร้อยละ 33.3) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านการส่ือสาร  
จากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการสื่อสารเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารของงานการแข่งขัน

ว่ิงมาราธอน พบว่า ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จาก 
การสื่อสารขององค์กร มีค่าเฉลี่ย 2.73 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขัน
ว่ิงมาราธอน จากการสื่อสารขององค์กรปานกลาง โดยเปิดรับสื่อออนไลน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.81  
ถือว่ามีการเปิดรับปานกลาง รองลงมา คือ สื่อมวลชนเดิม มีค่าเฉลี่ย 1.94 ถือว่ามีการเปิดรับน้อย โดย
สามารถนํามาพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ด้านสื่อออนไลน์ ได้แก่ สื่อเว็บไซต์ สื่อเฟซบุ๊ก และสื่อมวลชนเดิม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
สื่อเว็บไซต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จาก 

www.wingnaidee.com มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ www.chombuengmarathon 
.com มีค่าเฉลี่ย 2.91 และ www.race-hunter.com น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.04  

สื่อเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จากเพจ 
Wingnaidee มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมา คือ เพจ Chombuengmarathon มีค่าเฉลี่ย 3.05 
และเพจ Race Hunter น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.15  

สื่อมวลชนเดิม พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน จาก
ส่ือโทรทัศน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.11 รองลงมา คือ สื่อหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 1.88 และสื่อวิทยุ 
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 1.83  

ด้านกลุ่มอ้างอิง ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
จากกลุ่มอ้างอิง มีค่าเฉลี่ย 2.90 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการแข่งขันว่ิง
มาราธอน จากกลุ่มอ้างอิงปานกลาง โดยเปิดรับสื่อจากคนใกล้ชิด มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.14 ถือว่า 
มีการเปิดรับปานกลาง รองลงมา คือ เปิดรับสื่อจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง มีค่าเฉลี่ย 2.60 ถือว่ามี 
การเปิดรับน้อย รายละเอียดดังน้ี 
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บุคคลผู้มีช่ือเสียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
จากนักว่ิงมาราธอน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.33 รองลงมา คือ นักกีฬา มีค่าเฉลี่ย 2.77 และนักเขียน 
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 1.95  

คนใกล้ชิด พบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
จากกลุ่มเพ่ือนท่ีว่ิงด้วยกัน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมา คือ กลุ่มเพ่ือนในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ย 
3.33 และครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 2.56  

ส่วนท่ี 3 ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน  
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน มีค่าเฉลี่ย 4.26 หมายถึง  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีทัศนคติต่อการวิ่งมาราธอน ด้านสุขภาพใจ มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือ ด้านสุขภาพกาย มีค่าเฉลี่ย 
4.36 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง และน้อยที่สุด คือ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.10 ถือว่ามี 
ความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยผู้วิจัยสามารถจําแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ด้านสุขภาพกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 รองลงมา คือ
ประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยเผาผลาญไขมันและลดนํ้าหนักตัว มีค่าเฉลี่ย 4.40 และประเด็น การว่ิง
มาราธอนทําให้มีรูปร่างท่ีสวยงาม น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.11 

ด้านสุขภาพใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยทําให้
จิตใจเบิกบาน แจ่มใส มีอารมณ์ดี มีจิตใจท่ีสงบและมีสมาธิมากข้ึน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 
รองลงมา คือประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน มีค่าเฉลี่ย 4.49 และประเด็น การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิมความม่ันใจในตัวเองในการท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ในชีวิต และการว่ิงมาราธอนทําให้ท่านมีความพร้อมทําสิ่งท่ีต้ังเป้าหมาย
ไว้ให้สําเร็จ น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 เท่ากัน 

ด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อประเด็น การว่ิงมาราธอนเป็นการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา คือประเด็น การว่ิงมาราธอนเป็นการสร้าง
คุณค่า (personal worth) ให้กับตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.32 และประเด็น การว่ิงมาราธอนทําให้ท่านเป็น
ท่ีนับถือยกย่องในแวดวงสังคม น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.43  

ส่วนท่ี 4 ความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน มีค่าเฉลี่ย 4.21 

หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง โดยมีความต้ังใจในระยะสั้นท่ีจะเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.22 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือ  
ความต้ังใจในระยะยาว มีค่าเฉลี่ย 4.19 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย โดยสามารถจําแนกรายละเอียดดังน้ี 
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ความต้ังใจในระยะส้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา คือประเด็น 
ต้ังใจที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี มีค่าเฉลี่ย 
4.22 และประเด็น ต้องการท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 

ความต้ังใจในระยะยาว พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้ังใจท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในระยะยาว มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 ถือว่ามี 
ความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง รองลงมา คือประเด็น คาดว่าท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน  
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในระยะยาว มีค่าเฉลี่ย 4.19 และประเด็น ต้องการ
ท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในระยะยาว 
น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.17  

ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนใน 1 ปีท่ีผ่านมา ความถ่ี 1-10 ครั้ง/ปี 

มากท่ีสุด จํานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 รองลงมา คือ ความถ่ี 11-20 ครั้ง/ปี จํานวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 ความถ่ี 21-30 คร้ัง/ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ความถ่ี 31-40 ครั้ง/ปี 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และความถ่ี 46-50 ครั้ง/ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ส่วนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ปัจจัยการสื่อสารอันประกอบไปด้วยการส่ือสารขององค์กรและ

การสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
การทดสอบสมมติฐาน มีเพียงทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอนตัวแปรเดียวท่ีสามารถ

ทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยสามารถทํานายได้ร้อยละ 19.6  
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต่ปัจจัยด้านการสื่อสารอันประกอบไปด้วย การสื่อสารขององค์กร 
และการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิงไม่สามารถทํานายความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน  
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน 

การทดสอบสมมติฐาน ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน เข้าสู่ 
การวิเคราะห์ถดถอยเพ่ือทํานายการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน พบว่า ได้ร้อยละ 3.6 ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 หมายความว่า ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัย กรอบแนวคิดในการศึกษา และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีใช้อ้างอิง
ในการวิจัยครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ปัจจัยการสื่อสารจากสื่อขององค์กร 
ปัจจัยด้านการส่ือสารจากสื่อขององค์กรพบว่ามีการเปิดรับสื่อออนไลน์มาก  

มีค่าเฉลี่ย 2.81 รองลงมา คือ สื่อมวลชนเดิม มีค่าเฉลี่ย 1.94 ซ่ึงหากนํามาเปรียบเทียบกันจะพบว่า
ส่ือออนไลน์น้ันมีการเปิดรับท่ีสูงกว่าสื่อมวลชนเดิม ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการติดต่อสื่อสารกันในปัจจุบัน 
และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให้ส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาทท่ีสําคัญและโดดเด่นมากท่ีสุด
มากกว่าสื่อออฟไลน์ (offline) ดังน้ันในการสื่อสารให้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนักว่ิง จึงส่งผลให้ 
การสื่อสารในวงการมาราธอน จะเน้นไปท่ีการสื่อสารออนไลน์มากกว่า ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู้ จัดงาน 
การแข่งขันให้ความสําคัญอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มนักว่ิงได้อย่างรวดเร็วและทันที 
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก หากพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างสื่อออนไลน์
ประเภทเว็บไซต์ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 2.74 และเฟซบุ๊กมีค่าเฉลี่ย 2.87 จะเห็นได้ว่าท้ังเว็บไซต์และเฟซบุ๊กน้ัน
กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับปานกลาง ในระดับท่ีใกล้เคียง สูสีกัน ทําให้ผู้วิจัยต้ังข้อสังเกตได้ว่าปริมาณ
ของการใช้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียในวงการมาราธอนน้ันให้ความสําคัญกับท้ังคู่อย่างเท่าเทียมกัน  
ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันท่ีมีพฤติกรรมและแนวโน้มของการใช้
โซเชียลมีเดียในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างมากและมีความดิจิทัล (digital) มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยจะ
เห็นได้จากสถิติการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในปี 2017 ท่ีมีการใช้โซเชียลมีเดีย ถึง 86.9% โดย 
เฟซบุ๊กมีจํานวนผู้ใช้ถึง 47 ล้านคน ซ่ึงเพ่ิมจากปีท่ีแล้วถึง 15% (สรุปเทรนด์โซเชียลมีเดียจากงาน 
Thailand Zocial Award 2017, 2560) 

จากผลการศึกษาท้ังส่ือเว็บไซต์และเฟซบุ๊กพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเว็บไซต์ 
“www.wingnaidee.com” และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Wingnaidee” มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.17 
และ 4.39 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาสาเหตุท่ีทําให้เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ว่ิงไหนดี” ได้รับ 
ความนิยมจากกลุ่มนักว่ิงมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะเว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวจัดต้ังมานานถึง 
4 ปี โดยเริ่มก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2556 รวมถึงจุดเด่นด้านการนําเสนอเน้ือหาสาระท่ีน่าสนใจ ตลอดจน
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมงานว่ิงต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มนักว่ิงเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายข้ึน นอกจากน้ี  
ยังเป็นจุดนัดพบทางสังคมออนไลน์ท่ีสมาชิกได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลซ่ึงกันและกัน 
หรือรีวิว (review) งานว่ิงท่ีไปร่วมงานมา ทําให้ผู้จัดนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงจากการจัดว่ิงครั้ง
ต่อไปได้ (วัชชิรานนท์ ทองเทพ, 2560) 
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2. ปัจจัยการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารจากกลุ่มอ้างอิงในระดับ 

ปานกลาง โดยมีการเปิดรับข่าวสารจากบุคคลใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ย 3.14 รองลงมาคือ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
มีค่าเฉลี่ย 2.60 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนใกล้ชิดเป็นกลุ่มท่ีกลุ่มตัวอย่างน้ันให้ความสําคัญมากกว่า 
คนอ่ืนใด ซ่ึงในการท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน กลุ่มตัวอย่างไม่ได้สนใจว่าดาราเซเลป (celeb) 
หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจะไปร่วมงานน้ัน ๆ หรือไม่ แต่หากคนใกล้ชิดมีการชักชวนก็มีแนวโน้มท่ีจะไป
ร่วมงานการแข่งขันว่ิงมาราธอนมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผลท่ีกล่าวว่า 
พฤติกรรมของบุคคลส่วนมากจะกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมน้ัน ๆ จะได้รับอิทธิพลจากการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิงโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มบุคคลใกล้ชิด ซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญอย่างหน่ึงท่ีบุคคลจะปฏิบัติ 

3. ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน 
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการวิ่งมาราธอน มีค่าเฉลี่ย 

4.26 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง มีทัศนคติท่ีดีต่อการว่ิงมาราธอน โดยมี
ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน ด้านสุขภาพใจ มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วย
อย่างย่ิง รองลงมา คือ ด้านสุขภาพกาย มีค่าเฉลี่ย 4.36 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง และ
น้อยท่ีสุด คือ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.10 ถือว่ามีความคิดเห็นเห็นด้วยอย่างย่ิง ซ่ึงสาเหตุท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญกับทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอนในด้านสุขภาพใจมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าการว่ิง
มาราธอนมีผลต่อจิตใจอย่างมาก หากเรามีใจสู้ในการว่ิงมาราธอนก็จะสามารถว่ิงมาราธอนได้ เพราะ
การว่ิงมาราธอนเป็นการว่ิงที่ใช้ความอดทนและความกล้าหาญ ในการเอาชนะขีดความสามารถของ
ตนเองในการต้ังเป้าหมายในการแข่งขันว่ิงมาราธอนของตนเองในแต่ละคร้ัง 

4. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยการส่ือสารอันประกอบไปด้วยการสื่อสารจากองค์กรและ 
การสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

จากการศึกษาปัจจัยทางด้านการส่ือสาร ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสื่อสารของ
องค์กรและการสื่อสารจากกลุ่มอ้างอิง และทัศนคติต่อการแข่งขันว่ิงมาราธอน พบว่า มีทัศนคติต่อ 
การแข่งขันว่ิงมาราธอนตัวแปรเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก การว่ิงมาราธอนมีประโยชน์อย่างสูงท้ังในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
และสังคม เม่ือการว่ิงมาราธอนมีประโยชน์ในหลายด้านเช่นน้ี กลุ่มตัวอย่างจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนมากกว่าสิ่งอ่ืนใด จึงทําให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการว่ิง
มาราธอน ส่งผลให้เกิดความต้ังใจท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนในแต่ละงาน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี 
Cattanach (2016); Gonzalez (2016); Herreman (2015); Hyatt (2008); Janos (2010); and 
Luff (2016 ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการว่ิงมาราธอนในแง่ต่าง ๆ ท้ังด้านสุขภาพกาย ในประเด็นของ 
การช่วยเพ่ิมความสามารถในการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด สุขภาพใจ ในประเด็นของ
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การช่วยทําให้จิตใจเบิกบาน แจ่มใส มีอารมณ์ดี มีจิตใจท่ีสงบและมีสมาธิมากข้ึน ท้ังยังสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ Zach et al. (2015) ท่ีทําการศึกษาเร่ืองมาตรวัดแรงจูงใจในการว่ิงมาราธอนของ 
Masters et al. (1993) มาต่อยอด ซ่ึงได้ผลการศึกษาว่า การว่ิงมาราธอนทําให้เกิดแรงกระตุ้นด้าน
จิตวิทยา (psychological motives) ท่ีช่วยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และช่วยเพ่ิมความม่ันใจในตัวเองในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ในชีวิต 
รวมถึงสอดคล้องกับการศึกษาแรงจูงใจท่ีทําให้คนว่ิงมาราธอนของ Curtis and Mctee (1981)  
อีกด้วย สําหรับประโยชน์ของการว่ิงมาราธอนในด้านสังคมน้ัน ในเรื่องของประเด็นว่าการว่ิงเป็น 
การสร้างคุณค่าให้กับตนเอง และเป็นท่ีนับถือและยอมรับในแวดวงสังคม และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชยา คําแฝง (2546, น. 110) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกเพ่ือ 
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ซ่ึงกล่าวว่า การท่ีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแอโรบิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิกในระดับสูงน้ัน เป็นเพราะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
แอโรบิกมีความสนใจในหลักการ วิธีการ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิก 
เม่ือประชาชนเกิดความสนใจ จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และเม่ือเกิดการรับรู้มากก็จะนําไปสู่ความรู้
และความเข้าใจในทํานองเดียวกัน นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ 
(2551, น. 82) ท่ีพบว่า ทัศนคติของพนักงานท่ีมีต่อการให้บริการ (กิจกรรม CARE) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความต้ังใจท่ีจะให้บริการ (กิจกรรม CARE) แสดงให้เห็นว่า หากพนักงานมีทัศนคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) และมีความเช่ือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีทําแล้วจะเกิดประโยชน์
สูงสุด ก็จะมีความต้ังใจท่ีจะทําพฤติกรรมการให้บริการ (กิจกรรม CARE) 

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานในปัจจัยการสื่อสาร อันประกอบไปด้วยการส่ือสาร
ขององค์กร และการส่ือสารจากกลุ่มอ้างอิง พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ว่ิงมาราธอน สาเหตุท่ีปัจจัยด้านการสื่อสารไม่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนเน่ืองจาก กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากการสื่อสารขององค์กรและกลุ่มอ้างอิง
ในภาพรวมอยู่ในระดับท่ีน้อยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 2.81 และ 2.90 ตามลําดับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้ท่ี
เคยว่ิงมาราธอนมาก่อนแล้ว ย่อมมีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการว่ิงมาราธอน ดังน้ันเว็บไซต์เหล่าน้ีจึงเป็นสิ่ง
ท่ีผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนต้องเข้าไปดูเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานแข่งขันว่ิงมากกว่าท่ี
จะรับรู้ถึงประโยชน์ของการว่ิงมาราธอน เพราะเป็นสิ่งท่ีผู้ว่ิงทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องรู้ถึง
ประโยชน์ของการว่ิงมาราธอนมากนัก จึงใช้สื่อเหล่าน้ีเป็นช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานการแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยท่ีแต่ละคนจะมีการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อขององค์กรท่ีต่างกันไป 
และมักจะดูกันเป็นประจํา ดังน้ันจึงไม่แปลกท่ีปัจจัยด้านการส่ือสารจะไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน  
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ดังน้ันจากข้อค้นพบท่ีว่าทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอนเพียงอย่างเดียวท่ีส่งผลให้เกิด
ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน จึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีการกระทําและเหตุผล  
ซ่ึงตามทฤษฎีได้กล่าวว่า ความต้ังใจเป็นสาเหตุของการปฏิบัติพฤติกรรม โดยความต้ังใจจะเกิดจาก 2 
ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในการอธิบาย
ถึงความตั้งใจในการกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดของบุคคล แต่จากผลการศึกษาพบเพียงแค่ทัศนคติต่อ 
การแข่งขันว่ิงมาราธอนเพียงอย่างเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน
ท่ีสอดคล้องเพยีงส่วนเดียว 

5. สมมติฐานท่ี 2 ความต้ังใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เม่ือนําตัวแปรอิสระ คือ ความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนมาทําการ

วิเคราะห์และสร้างสมการพยากรณ์การเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน เข้าสู่การวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย (simple regression analysis) เพ่ือทํานายพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
พบว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง ก็จะมีอิทธิพลทําให้เกิด
พฤติกรรมต่อการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนสูง แต่หากกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจในการเข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอนตํ่า ก็จะมีอิทธิพลทําให้เกิดพฤติกรรมต่อการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนตํ่า 

โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอน ดังน้ันจึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน แสดงให้เห็นว่า  
หากคนเรามีความต้ังใจที่จะกระทําสิ่งใดแล้ว ย่อมนําไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมได้จริง ผลการวิจัยครั้งน้ี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยภรณ์ อภิฐานฐิติ (2551, น. 82) ท่ีพบว่า พนักงานมีความต้ังใจท่ีจะทํา
พฤติกรรมการให้บริการ ย่ิงหากพนักงานมีแนวโน้มสูงท่ีจะทําพฤติกรรมการให้บริการ โอกาสท่ีจะเกิด
พฤติกรรมการให้บริการก็จะสูงตามไปด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของดุษฎี โยหลา และ ประทีบ จินง่ี 
(2539) พบว่า ความต้ังใจท่ีจะประหยัดนํ้าสามารถอธิบายพฤติกรรมการประหยัดนํ้าได้ แสดงว่าผู้มี
ความต้ังใจท่ีจะประหยัดนํ้าสูงจะมีพฤติกรรมการประหยัดนํ้าสูงด้วย อีกท้ังยังเป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีการกระทําและเหตุผลของ Fishbein and Ajzen (1975) ท่ีเช่ือว่ามนุษย์จะแสดงพฤติกรรม 
ใด ๆ จะต้องมีความต้ังใจหรือเจตนาใช้เป็นระบบก่อนที่จะตัดสินใจ ความต้ังใจถือเป็นปัจจัยท่ีจูงใจท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม ความต้ังใจจะเป็นตัวบ่งช้ีว่า หากบุคคลใดมีความต้ังใจแน่วแน่และพยายามมาก
เพียงใด ความเป็นไปได้ท่ีบุคคลน้ันจะกระทําพฤติกรรมก็มีมากเท่าน้ัน ซ่ึงมนุษย์แต่ละคนจะมี 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลจากความเช่ือและทัศนคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมโดยได้รับอิทธิพล
จากตัวกําหนด 2 ตัว คือ เจตคติต่อพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ท่ีจะเป็นตัวกําหนด 
การกระทําของบุคคลว่าจะกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรมน้ัน ๆ 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม

การแข่งขันว่ิงมาราธอน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ดังน้ี 
1. จากผลการวิจัยในเรื่องทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน จะเห็นได้ว่าทัศนคติเป็น

ส่วนสําคัญท่ีทําให้บุคคลมีความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ประโยชน์ท่ีได้รับท้ังในด้านสุขภาพใจ สุขภาพกาย และสังคม ดังน้ันการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ  
ควรเพ่ิมเน้ือหาในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของสุขภาพใจให้มากกว่าน้ี เพ่ือกระตุ้น 
ความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคลให้มาเข้ารว่มการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน เป็น 
ตัวแปรเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน ดังน้ันควรมีการมุ่งเน้น
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการว่ิงมาราธอนในสื่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันว่ิงมาราธอนเห็นข้อดีของการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน และตระหนักถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับมากกว่าน้ี ซ่ึงควรประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเพศหญิง เพ่ือให้คํานึงถึงทัศนคติ
ในด้านบวกท่ีมีต่อการวิ่งมาราธอน และบทบาทท่ีสําคัญของการว่ิงมาราธอนท่ีมีต่อชีวิตของพวกเขา
มากกว่าการว่ิงเพ่ือความสนุกสนาน หรือเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (self-image) ให้แก่ตนเอง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากการวิจัยครั้งน้ี แท้จริงแล้วอาจมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนท่ีผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา ดังน้ันควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน 
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนให้มากข้ึน 

2. งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกีฬาว่ิงมาราธอนเท่าน้ัน ดังน้ันการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยด้านการสื่อสาร และทัศนคติ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  
ในกีฬาประเภทอ่ืน ๆ  

3. งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักว่ิงที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ดังน้ันในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยเข้า
ร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนมาก่อน ในประเด็นเรื่องการรับข่าวสารจากกลุ่มอ้างอิง เช่น ดารา นักร้อง 
และนักกีฬา ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน 

4. การวิจัยเพ่ิมเติมครั้งต่อไป ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลการวิจัยให้
มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนให้มากกว่าเดิม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยด้านการสื่อสารและทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน 
 

คําช้ีแจง  
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเพ่ือศึกษาในระดับปริญญาโท คณะ 

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
ต่อการวิจัย  
 
ส่วนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ หน้าข้อท่ีตรงกับข้อมูลของท่านหรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรง 

กับข้อมูลของท่าน 
1. เพศ 

(  ) ชาย  (  ) หญิง (  ) เพศทางเลือก 

2. อายุ 
(  ) 15-25 ปี                              (  ) 26-35 ปี 

(  ) 36-45 ปี            (  ) 45-55 ปี 

(  ) มากกว่า 55 ปี 

3. การศึกษาสูงสุด 
(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

(  ) ปริญญาตรี 

(  ) สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
(  ) นักเรียน/นักศึกษา   (  ) พนักงานบริษัทเอกชน 
(  ) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (  ) รับจ้างท่ัวไป 
(  ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อิสระ  (  ) พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
(  ) เกษตรกร    (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
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5. รายได้ต่อเดือน 
(  ) ตํ่ากว่า 5,000 บาท   (  ) 5,000-15,000 บาท 
(  ) 15,001-25,000 บาท   (  ) 25,001-35,000 บาท 
(  ) 35,001-40,000 บาท   (  ) 40,001 บาทข้ึนไป 

 
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านการสื่อสาร  
คําช้ีแจง ท่านเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันว่ิงมาราธอนจากสื่อใดต่อไปน้ี กรุณาทําเครื่องหมาย  

√ ลงในช่อง 

 

ประเภทสื่อ 

ระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

มาก 

ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 

ท่ีสุด

การส่ือสารขององค์กร   

1.ส่ือออนไลน์ 

1.1 เว็บไซต์ (website) 

1.1.1 เว็บไซต์ของผู้จัดงาน (organize)  

1.1.1.1 www.wingnaidee.com 

1.1.1.2 www.jogangjoy.com

1.1.1.3 www.goodsportsthailand.com 

1.1.1.4 www.race-hunter.com 

1.1.2 เว็บไซต์ของแบรนด์เจ้าของงาน เช่น  

1.1.2.1 www.bkkmarathon.com 

1.1.2.2 www.chombuengmarathon.com

1.2 เฟซบุ๊ก (facebook)  

1.2.1 เฟซบุ๊กของผู้จัดงาน (organize)
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ประเภทสื่อ 

ระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

มาก 

ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 

ท่ีสุด

1.2.1.1 Wingnaidee 

1.2.1.2 JogandJoy 

 

1.2.1.3 UniqueRunning 

 

1.2.1.4 Race Hunter 
 

1.2.2 เฟซบุ๊กของแบรนด์เจ้าของงาน เช่น  

1.2.2.1 BKK Marathon 

1.2.2.2 Chombuengmarathon 
 

2. ส่ือมวลชนเดิม  

2.1 หนังสือพิมพ์ 

2.2 วิทยุ 

2.3 โทรทัศน์ 

กลุ่มอ้างอิง  

1.บุคคลผู้มีช่ือเสียง (celebrity)

1.1 ดารา/นักแสดง 

1.2 นักว่ิงมาราธอน 

1.3 นักกีฬา 
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ประเภทสื่อ 

ระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

มาก 

ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 

ท่ีสุด

1.4 นักเขียน 

2.คนใกล้ชิด  

2.1 กลุ่มเพ่ือนท่ัวไป 

2.2 กลุ่มเพ่ือนท่ีว่ิงด้วยกัน 

2.3 กลุ่มเพ่ือนในเฟซบุ๊ก 

2.4 ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง 

2.5 แฟน 
 

ส่วนท่ี 3 ทัศนคติต่อการว่ิงมาราธอน 
คําช้ีแจง ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีในระดับใด กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน 

 

 
ทัศนคติต่อการวิ่งมาราธอน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง

1. ด้านสุขภาพกาย  

1.1 การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิมความสามารถ
ในการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 

1.2 การว่ิงมาราธอนช่วยเผาผลาญไขมันและ
ลดนํ้าหนักตัว 

1.3 การว่ิงมาราธอนทําให้มีรูปร่างท่ีสวยงาม 
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ทัศนคติต่อการวิ่งมาราธอน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง

2. ด้านสุขภาพใจ  

2.1 การว่ิงมาราธอนช่วยทําให้จิตใจเบิกบาน 
แจ่มใส มีอารมณ์ดี มีจิตใจที่สงบและมีสมาธิมากข้ึน

2.2 การว่ิงมาราธอนช่วยลดความเครียดหรือ
ความวิตกกังวลท่ีเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน

2.3 การว่ิงมาราธอนช่วยเพ่ิมความม่ันใจใน
ตัวเองในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีสําคัญอ่ืน ๆ 
ในชีวิต 

2.4 การว่ิงมาราธอนทําให้ท่านมีความพร้อมทํา
สิ่งท่ีต้ังเป้าหมายไว้ให้สําเร็จ 

3.ด้านสังคม 

3.1 การว่ิงมาราธอนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มี
สังคมท่ีกว้างขวางข้ึน 

3.2 การว่ิงมาราธอนทําให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(social participation) กับผู้อ่ืนได้ดีย่ิงขึ้น 

3.3 การว่ิงมาราธอนทําให้เกิดความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวและเพ่ือน 

3.4 การว่ิงมาราธอนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

3.5 การว่ิงมาราธอนทําให้ท่านเป็นท่ีนับถือ
ยกย่องในแวดวงสังคม 
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ทัศนคติต่อการวิ่งมาราธอน 

ระดับความคิดเห็น 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง

3.6 การ ว่ิ งมาราธอนเ ป็นการสร้ า งคุณค่ า
(personal worth) ให้กับตนเอง 

 
ส่วนท่ี 4 ความต้ังใจเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
คําช้ีแจง ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรง
กับความคิดเห็นของท่าน 

 
ความต้ังใจในการเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง

ความต้ังใจในระยะสั้น 

1. ท่านต้ังใจท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่ง ขัน ว่ิง
มาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

2. ท่านคาดว่าจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

3.ท่านต้องการท่ีจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันว่ิง
มาราธอนในประเภทต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ความตั้งใจในระยะยาว

1. ท่านต้ังใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
ของท่านในระยะยาว 
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ความต้ังใจในการเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ิงมาราธอน 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ 
/ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างย่ิง

2. ท่านคาดว่าท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
ของท่านในระยะยาว 

3. ท่านต้องการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
เป็นกิจกรรมหลักในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ
ของท่านในระยะยาว 

 
ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอน 
คําช้ีแจง โปรดเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ครบกับคําตอบของผู้สัมภาษณ์ 

ใน 1 ปีท่ีผ่านมาท่านเข้าร่วมการแข่งขันว่ิงมาราธอนประเภทฟันรัน (fun-run) / 
มินิมาราธอน (mini marathon) /ฮาล์ฟ มาราธอน (half marathon) /มาราธอน (marathon) 
จํานวน___คร้ัง 
 
ส่วนท่ี 6 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวลลิตา บงกชพรรณราย 
วันเดือนปีเกิด 26 สิงหาคม 2532 
วุฒิการศึกษา เกียรตินิยมอันดับสอง ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 




