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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้เพือ่ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ของ
ประชากรในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดันครราชสมีาโดยมวีตัถุประสงค ์1)เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตรข์อง
ประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา      ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run 
for Life 2) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดกบัการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่
มาราธอน Run for Life ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 
ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดยการส ารวจผา่นแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื คา่ความถี่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่
เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์คา่ท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว ส าหรบัวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติใิช ้
โปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะห์ขอ้มลู ซึง่ ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม สดัสว่นเพศหญงิมากกวา่เพศชาย 
ซึง่สว่นใหญม่อีายุอยูร่ะหวา่ง 20 - 29 ปี มรีะดบัการศกึษาสว่นใหญเ่ป็นระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนักงานเอกชน/ ห้างรา้น 
และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นชว่ง 20,001 – 30,000 บาท จากผลการวจิยั สามารถสรุปพฤตกิรรมการเขา้รว่ม
กจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ของกลุ่มตวัอยา่ง คอื ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอนสว่นใหญเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมโดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื การมสีว่นรว่มในการสมทบเงนิบรจิาคเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก่โรงพยาบาล 
ตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมด้วยตนเอง โดยความถีใ่นการเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอนเฉลีย่ 2 - 5 ครัง้ต่อปี คดิเป็น
รอ้ยละ 26 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด จากผลการวจิยั ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน 
Run for Life มทีัง้หมด 3 ปัจจยั คอื ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านบุคลากร และปัจจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด  
 
ค าส าคญั : วิง่มาราธอน, ส่วนประสมทางการตลาด 

 
Abstract   

  The purpose of this research was to determine factors influencing the decision to participate in the 
Run for Life marathon event of the population in Mueang District, Nakhon Ratchasima Province.  Purpose of 
this research are 1) To study the demographic factors of the population in Mueang District Nakhon 
Ratchasima Which influences the decision to participate in the Run for Life 2 Marathon Nakhon Ratchasima 
2) To study the relationship between marketing mix factors and the decision to participate in the Run for Life 
marathon event of the population in Mueang District Nakhon Ratchasima The sample group used in this 
research is the population that lives in the district district. Nakhon Ratchasima By surveying 400 
questionnaires using questionnaires to collect data The statistics used in data analysis are frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Analysis of t One-way analysis of variance For analyzing statistical 
data using Ready-made program for data analysis and result were proportion of Female more than male, 
Respectively. Most of them were between 20 - 29 years old, Most educational levels are undergraduate level, 
private employees / department stores and average monthly income in the range of 20,001 - 30,000 baht 
from research results Can summarize the behavior of participants in the run for life marathon event of the 
sample group. Most of the participants in the marathon event participated in the activity, with the main 
objective being to contribute to the donation as expenses for hospital 51.5% of the sample group, 44.2% 
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decided to participate in the activity by themselves. The frequency of participation in the marathon activity is 
2 - 5 times per year, representing 26 percent of the total sample group. From the research results Factors 
influencing the decision to participate in the Run for Life marathon event are 3 factors: process factors 
Personnel factors And marketing promotion factors 
 
Key Words: Marathon, Marketing Mix 
 
ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
 

ปัจจุบนัผูค้นหนัมาให้ความส าคญักบัการดูแลสุขภาพ ด้วยการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ควบคูก่ับออก
ก าลังกาย รวมถึงภาครัฐยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้ออกแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข        (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นการส่งเสรมิ
สุขภาพทัง้กระบวนการ กจิกรรมและแนวทาง ส าหรบัการด าเนินงานเกีย่วกบัสุขภาพ เพือ่ก าหนดกรอบและทศิทางการ
ท างานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยมเีป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพ
ยัง่ยืน” เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามหลักนโยบายระเทศไทย 4.0 มี
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ทัง้นี้ ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ อาทิเช่น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร การเปลีย่นแปลงฐานเศรษฐกจิไปสูยุ่คดจิติอล การเกดิโรคอุบตัิใหม่และอุบตัซิ ้า 
ปัญหามลพษิและสิง่แวดล้อม เป็นต้น (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน, 2561) ดงันัน้
การสง่เสรมิและเกื้อหนุนให้บุคคลได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง ครอบครวั และชุมชนในทุกด้าน แบบองคร์วมอยา่งเป็น
ระบบมทีีม่าจากสว่นประกอบหลายๆ ประการ อาท ิสงัคม สิง่แวดล้อม ระบบบรกิารสุขภาพ และวถิกีารด าเนินชวีติของ
บุคคล เพือ่สนับสนุน ยบัยัง้หรอืก าหนดพฤตกิรรมสุขภาพไปสูก่ารปฏบิตั ิ จงึต้องอาศยัความร่วมมอืและการระดมพลัง
จากทุกฝ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเอง และการปรบัปรุงสงัคมด้านต่างๆ เช่น สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ การเมอืง 
การศกึษา และอื่นๆ โดยใช้กลยุทธก์ารถ่ายโอนอ านาจจากภาครฐัมาสูป่ระชาชนให้มพีลงัอ านาจทีจ่ะดูแลสุขภาพและ
จดัการกบัชุมชนของตนเองอยา่งเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการและความเป็นไปได้ในแต่ละท้องถิน่ โดยค านึงถงึ
ระบบสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัของชุมชนและเน้นการท างานรว่มกนัของทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ประชาชนอยา่งเตม็ที ่ 

การมสุีขภาพทีด่นีัน้นอกจากการรบัประทานอาหารทีด่มีปีระโยชน์ต่อรา่งกายแล้ว การออกก าลงักเ็ป็นอกีหนึ่ง
ปัจจยัส าคญัในการท าให้มสุีขภาพทีด่ ี จากผลส ารวจแนวโน้มด้านสุขภาพ แรงจงูใจ และความกงัวลในเรือ่งสุขภาพของ
บุคคลและชุมชน พบว่า ปัจจุบนัคนไทยพอใจในสุขภาพของตนเองน้อยลง แม้ว่าจะมพีฤติกรรมด้านสุขภาพดีขึ้น
เนื่องจากมกีารใชเ้วลาในการออกก าลงักายเฉลีย่ 4.2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ซึง่เพิม่ขึน้จากเดมิ คอื 3.2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ใน
ปี 2559 แต่ระดับความพึงพอใจในสุขภาพลดลงเหลือเพียง 82% ในปี 2560 จาก 86% ในปี 2559 และด้านความ
ต่อเนื่องของพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ พบวา่ 52% ของผูท้ีเ่คยควบคุมอาหารยงัคงท าต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั และ 55% 
ของผูท้ีเ่คยเขา้ยมิหรอืฟิตเนตยงัคงท าต่อเนื่องในชว่ง 4 สปัดาห์ทีผ่า่นมา ซึง่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ ่73% มอง
วา่นอกจากปัจจยัทางด้านสงัคม สิง่แวดล้อม ระบบบรกิารสุขภาพ และวถิกีารด าเนินชวีติของบุคคลทีก่ระตุ้นให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสุขภาพแล้ว อุปกรณ์เพือ่การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยตี่างๆ กเ็ป็นสว่นส าคญัทีช่ว่ยกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วย (https://thestandard.co/aia-sharing-a-life-charity/ 
สบืคน้เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2561) 

การออกก าลงักายด้วยกฬีามหีลายประเภทหนึ่งในนัน้ คอื “วิง่มาราธอน” ค าวา่ “มาราธอน”     มทีีม่าจากชือ่ที่
ราบแห่งหนึ่งของอาณาจกัรกรกีโบราณ (ประเทศกรซีในปัจจุบนั) ซึ่งเป็นจุดทีก่องทัพเปอร์เซียยกพลมาเพื่อหวงัพชิติ
ยุโรปและการเอาชยัเหนือกรกีนัน้ถอืเป็นด่านแรกๆ ของการครอบครองอาณาจกัรแถบยุโรปทัง้หมด ที่ราบมาราธอน
จากต านานเล่าขานก่อให้เกดิการวิง่แขง่ขนักีฬาวิง่ระยะไกลขึน้ครัง้แรกของโลกในกฬีาโลอมิปิคเกมส ์ ปี ค.ศ. 1896 ที่
กรุงเอเธนส์ และการแข่งขนัดังกล่าวก็ถูกตัง้ชื่อว่า “มาราธอน” ซึ่งเป็นการแข่งขนัวิง่ในระยะทาง 40 กิโลเมตร แต่
อย่างไรก็ดีระยะทางนัน้มักจะมคีวามคลาดเคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อยในการแข่งขันแต่ละครัง้ โดยระยะ 42.195 
กโิลเมตร มจีุดเปลีย่นมาจากการแขง่ขนัวิง่มาราธอนในกฬีาโลอมิปิคเกมส ์ณ กรุงลอนดอน ปี ค.ศ. 1908 เพือ่เป็นการ

https://thestandard.co/aia-sharing-a-life-charity/


 3 

อ านวยความสะดวกให้กบัผูค้นดูนัน้ ท าให้จุดเริม่ต้นถูกตัง้อยูท่ีห่น้าพระราชวงั Windsor และไปจบทีส่นาม White City 
Stadium ซึ่งเป็นจุดที่เตรยีมไว้ส าหรบัผู้เข้าเส้นชยัที่บรเิวณหน้าพระพกัตร์ของพระราชนิีพอดี โดยระยะทางรวมจาก
จุดเริม่ต้น ไปยงัเส้นชยันัน้เป็นระยะทาง  42.195 กิโลเมตรและจากนัน้ 13 ปีต่อมา ในปี ค.ศ. 1921 สหพนัธ์สมาคม
กรฑีานานาชาต ิ(IAAF: International Association of Athletics Federations) กก็ าหนดให้ระยะ 42.195 กโิลเมตร ของ
กฬีาโอลมิปิคเกมส ์ ปี ค.ศ. 1908 เป็นระยะอยา่งเป็นทางการของการวิง่มาราธอน (https://www.limstreet.com สบืค้น
เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2561)ด้วยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงาน
วิง่มาราธอน Run for Life ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อทราบถึง
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจว่ามปัีจจยัใดบ้างทีท่ าให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอนตัดสนิใจเขา้ร่วมกจิกรรม
งานวิง่นี้และเพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันากิจกรรม ทัง้ทีเ่ป็นปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในทีเ่กีย่วข้อง
กับกิจกรรม อาทิเช่น การรบัรู้ แรงบนัดาลใจ ทัศนคติ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีสงัคม เป็นต้น เพื่อน ามาปรบัปรุงและ
พฒันาคุณภาพในการจดักจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลทีส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการและความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้อย่างสูงสุด ตลอดจนเป็นการสร้างการรบัรู้ในประสบการณ์  
คุณภาพ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองกจิกรรม Run for Life และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึภาพลกัษณ์ของจงัหวดันครราชสมีาอกีด้วย 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคข์องการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตรข์องประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสีมา      ทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life  
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดกบัการตัดสนิใจเขา้ร่วมกิจกรรมงานวิง่

มาราธอน Run for Life ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

สมมติฐานของการวิจยั 
กรอบแนวคดิการวจิยัได้ก าหนดปัจจยัที่เกี่ยวข้อง คอื แนวคดิเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และ

ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด ผูว้จิยัจงึน าองคป์ระกอบดงักล่าวมาก าหนดเป็นตวัแปรในสมมตฐิานการวจิยั ดงันี้  
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีาที่แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life แตกต่างกนั 
2. ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life  

ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวจิยันี้ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน 

Run for Life โดยใชปั้จจยัด้านประชากรศาสตร ์ และปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด เพือ่เป็นกรอบแนวคดิในการ
ท าวจิยั 

ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษางานวจิยันี้ คอื ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา โดยการส ารวจผา่นแบบสอบถาม 

ระยะเวลาในการศกึษา ผูว้จิยัได้ก าหนดระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูและศกึษาวจิยัระหวา่งเดอืน ธนัวาคม 2560 
ถงึ มกราคม 2561 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ และรปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) 
2. ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ปัจจยัด้านราคา ปัจจยั

ด้านสถานที ่ปัจจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ปัจจยัด้านกระบวนการ 

https://www.limstreet.com/
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ตวัแปรตาม (Dependent Variable) การตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life 
 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

งานวจิยันี้จะมุง่เน้นศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ซึง่ผล
ที่ได้รบัจงึเป็นประโยชน์ต่อผู้ด าเนินการจดัการแข่งขนัเพื่อช่วยปรบัปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมงานวิง่มาราธอน
ดงัต่อไปนี้ 

1. เพือ่ทราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ของประชากรใน
เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ซึง่สามารถน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจวางแผนกลยุทธท์างการตลาด 
รวมทัง้หาขอ้ได้เปรยีบเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิและการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี 

2. เพื่อทราบถึงความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ส าหรบัใช้ในการปรบัปรุง 
แก้ไข และพฒันาด้านการจดัการแข่งขนัและการให้บรกิารแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขนัให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมได้อยา่งแท้จรงิ 

3. เพือ่ให้กลุ่มผูป้ระกอบการทีท่ าธุรกจิประเภทงานอเีวนต์หรอืลกัษณะคล้ายกนั สามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็น
ฐานขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการด าเนินกิจการต่อไป 

4. ผลของงานวจิยัสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาคน้ควา้ วจิยั ส าหรบัผูท้ีส่นใจศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับ
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ในรปูแบบอืน่ๆ ต่อไป 

นิยามศพัท์ 
1. วิง่มาราธอน หมายถงึ การวิง่แขง่ขนัระยะยาว มรีะยะทางอยา่งเป็นทางการ คอื 42.195 กโิลเมตร โดยมกัจะ

วิง่แขง่ขนักนับนถนน 
2. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม หมายถงึ ผูส้มคัรเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบักิจกรรมงานว่ิงมาราธอน Run for Life 
 Run for Life เป็นกิจกรรมงานวิง่ที่จดัขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ในการช่วยเหลือมนุษยชาติในการร่วมสมทบทุน
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา โดยมรีะยะทาง คอื 5 กโิลเมตร 10.5 กโิลเมตร และ 21 กโิลเมตร คา่สมคัรรว่มสมทบ
ทุนในแต่ละระยะทางแตกต่างกนัไป โดยผู้สมคัรจะได้รบัเสื้อวิง่ บบิ กระเป๋าผ้า และเหรยีญรางวลั ตามระยะทางการ
แข่งขนั และแบ่งรุ่นอายุเป็น 5 ช่วง คอื ช่วงอายุ 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป (ระยะไกลที่สุด
ส าหรบัเพศหญงิ) และอายุ 70 ปีขึ้นไป (ระยะไกลที่สุดส าหรบัเพศชาย) สามารถสมคัรผ่านช่องทางออนไลน์และจุด
บรกิารรบัสมคัรต่างๆ อาท ิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา กองทพัภาคที ่2 ศนูยก์ารคา้เซนทรลัพลาซ่านครราชสมีา 
ศนูยก์ารคา้คลงัพลาซ่า เป็นต้น และสามารถตดิตามขอ้มลูประชาสมัพนัธข์องกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ได้
ที ่https://www.facebook.com/109RUNFORLIFE (http://www.109maharat.com/archives/portfolio-item/รายละเอยีด
เกีย่วกบั-งาน, 2561) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจ 
 
ราช ศริวิฒัน์ (2560) อธบิายของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ดงันี้ 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 
ผูบ้รโิภคแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซึง่มผีลมาจากความแตกต่างของลกัษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยภายในและ
ภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของผูบ้รโิภค ประกอบด้วย 4 ปัจจยั ดงันี้ 

1. ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factor) เป็นวธิกีารด าเนินชวีติทีส่งัคมเชือ่ถอืวา่เป็นสิง่ทีด่งีามและยอมรบั
มาปฏบิตัิ เพื่อให้สงัคมด าเนินและมกีารพฒันาไปได้ด้วยดี บุคคลในสงัคมเดียวกันจงึต้องยดึถือและ

https://www.facebook.com/109RUNFORLIFE
http://www.109maharat.com/archives/portfolio-item/รายละเอียดเกี่ยวกับ-งาน
http://www.109maharat.com/archives/portfolio-item/รายละเอียดเกี่ยวกับ-งาน
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ปฏบิตัติามวฒันธรรมเพือ่การอยูเ่ป็นหนึ่งเดยีวกนัของสงัคม วฒันธรรมเป็นเครือ่งผกูพนับุคคลในกลุ่มไว้
ด้วยกัน วฒันธรรมเป็นสิง่ที่ก าหนดความต้องการพื้นฐานและพฤตกิรรมของบุคคลโดยบุคคลจะเรยีนรู้
เรือ่งคา่นิยม ทศันคต ิความชอบ การรบัรู ้และมพีฤตกิรรมอยา่งไรนัน้ จะต้องผา่นกระบวนการทางสงัคม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั และสถาบนัต่างๆ ในสงัคม คนทีอ่ยูใ่นวฒันธรรมต่างกนัยอ่มมีพฤตกิรรมการซื้อ
ทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factor) เป็นปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ ลกัษณะ
ทางสงัคมจะประกอบด้วย 

2.1  กลุ่มอา้งองิ เป็นกลุ่มทีบุ่คคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งด้วยอทิธพิลต่อทศันคต ิความคดิเหน็ และคา่นิยมของ
บุคคลในกลุ่มอ้างองิเนื่องจากบุคคลต้องการให้เป็นทีย่อมรบัของกลุ่มจงึต้องปฏบิตัิตามและยอมรบัความคดิเหน็จาก
กลุ่มอา้งองิ 

2.2  ครอบครวั บุคคลในครอบครวัถอืวา่อทิธพิลอยา่งมากต่อทศันคต ิความคดิและคา่นิยมของบุคคล ซึง่
สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อของครอบครวั การเสนอขายสนิคา้จงึต้องค านึงถึงลกัษณะการบรโิภค และการ
ด าเนินชวีติของครอบครวัด้วย 

2.3  บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกีย่วขอ้งกบัหลายกลุ่ม เชน่ ครอบครวั กลุ่มอา้งองิ องคก์รและสถาบนั
ต่างๆ บุคคลจะมสีถานะทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ฉะนัน้ในการตัดสนิใจซื้อ ผู้บรโิภคมกัจะมบีทบาทหลายบทบาทที่
เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของตนเอง และผูอ้ ืน่ด้วย 
3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสนิใจซื้อของผู้ซื้อได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนในด้าน

ต่างๆ ดงันี้ 
3.1  อายุ อายุที่แตกต่างกนัจะมคีวามต้องการผลติภณัฑ์ต่างกนั เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองของแปลก

ใหมแ่ละขอบสนิคา้ประเภทแฟชัน่และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
3.2  วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การ

ด ารงชวีติในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการ ทศันคตแิละคา่นิยมของบุคคลท าให้เกดิความต้องการซื้อ
ทีแ่ตกต่างกนั 

3.3  อาชพี อาชพีของแต่ละบุคคลจะน าไปสูค่วามจ าเป็นและความต้องการสนิค้าและบรกิารที่แตกต่าง
กนั 

3.4  รายได้ หรอืโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารที่เขาตดัสนิใจซื้อ โอกาส
เหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรพัย์ อ านาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงนิ สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทัง้สิน้ 

3.5  การศึกษา ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง มีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มี
การศกึษาขัน้ต ่า 

3.6  ค่านิยมหรือคุณค่า และรูปแบบการด ารงชีวิต หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือ
ความคดิในเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง หรอืหมายถงึอตัราผลประโยชน์ทีร่บัรูต้่อตราสนิคา้ รปูแบบการด ารงชวีติ หมายถงึ รปูแบบ
ของการด าเนินชวีติในโลกมนุษย ์โดยแสดงออกในรปูกจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ 
4. ปัจจยัด้านจติวทิยา (Psychological Factor) หรอืปัจจยัภายใน การเลอืกซื้อของบุคคลได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัด้าน

จติวทิยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัภายในตัวผู้บรโิภคที่มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สนิค้าปัจจยัภายใน 
ประกอบด้วย 

4.1  การจูงใจ หมายถึง พลังสิง่กระตุ้นที่อยู่ภายใต้ตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏบิตัิ การจูงใจเกดิ
ภายใต้ตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกได้ พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึน้ต้องมแีรงจงูใจ ซึง่หมายถงึ ความ
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ต้องการทีไ่ด้รบัการกระตุ้นจากภายในตวับุคคลทีต่้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มเีป้าหมาย แรงจูงใจที่
เกดิขึน้ภายในตวัมนุษย ์ถอืวา่เป็นความต้องการของมนุษยไ์มว่า่จะเป็นความต้องการทางด้านต่างๆ ท าให้เกดิแรงจงูใจ
ทีจ่ะหาสนิคา้มาบ าบดัความต้องการของตน 

4.2  การรับรู้ เป็นกระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ  
ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ และยงัมปัีจจยัภายนอก คอื สิง่กระตุ้น การรบัรู้จะแสดงถึงความรู้สกึจาก
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื การเหน็ ได้ยนิ ได้กลิน่ รส กาย การสมัผสั ซึง่แต่ละคนมกีารรบัรูแ้ตกต่างกนัไป ขึน้อยูก่บั 

4.2.1 ลกัษณะทางกายภาพทีต่อบสนองต่อสิง่กระตุ้นสิง่เรา้ต่างๆ 
4.2.2 ความสมัพนัธข์องสิง่กระตุ้นเรา้กบัสิง่แวดล้อมในขณะนัน้ 
4.2.3 เงือ่นไขของแต่ละบุคคลทีม่คีวามต้องการ ทศันคต ิคา่นิยมแตกต่างกนั 

4.3  การเรยีนรู ้ เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ของบุคคลจะเกดิขึ้นเมื่อ
บุคคลได้รบัสิง่กระตุ้น และเกดิการตอบสนองต่อสิง่กระตุ้นนัน้ 

4.4  ความเชือ่ เป็นความคดิซึง่บุคคลยดึถอืเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดตี 
4.5  ทัศนคติ เป็นการประเมินความพงึพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และ

แนวโน้มการปฏบิตัทิีม่ผีลต่อความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง (Kotler 2003 : 270)  
4.6  บุคลิกภาพ เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการตอบสนอง หรอือาจ

หมายถงึลกัษณะด้านจติวทิยาทีม่ลีกัษณะแตกต่างของบุคคลซึ่งน าไปสูก่ารตอบสนองที่สม ่าเสมอและมปีฏกิิรยิาต่อสิง่
กระตุ้น 

4.7  แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือความคิดที่ว่าบุคคลอื่นมี
ความคดิเหน็ต่อตนอยา่งไร 
5. ปัจจยัด้านการตลาด (Marketing Factor)หรอื สว่นประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมได้ซึ่ง

บรษิทัใชร้ว่มกนัเพือ่สนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 
5.1  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายตลาดเพื่อความสนใจ การจดัหา การใช้หรือการบริโภคที่

สามารถท าให้เกดิความพงึพอใจ (Armstrong and Kotler. 2009 : 616) ประกอบด้วยสิง่ที่สมัผสัไมไ่ด้ เชน่ บรรจุภณัฑ์ 
ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิค้า บรกิารและชื่อเสยีงของผู้ขาย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสนิค้า บรกิาร สถานที่ บุคคล หรอื
ความคดิ ผลติภณัฑท์ีเ่สนอขายอาจจะมตีัวตนหรอืไมม่ตีัวตนก็ได้ ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ มคุีณคา่ ในสายตา
ของลูกคา้ จงึจะมผีลท าให้ผลติภณัฑส์ามารถขายได้ 

5.2  ราคา หมายถงึ จ านวนเงนิทีต่้องจา่ยเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ/์บรกิาร หรอืเป็นคุณคา่ทัง้หมดทีลู่กคา้รบัรู้
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์/บรกิารคุ้มกับเงนิที่จ่ายไป หรอืหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตัวเงิน 
ราคาเป็น P ตวัทีส่องทีเ่กดิขึน้ ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุนของลูกคา้ ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหวา่งคุณค่าของ
ผลติภณัฑก์บัราคาของผลติภณัฑ ์ถ้าคุณคา่สงูกวา่ราคาผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซื้อ 

5.3  การส่งเสรมิการตลาด เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสนิค้าหรอืบรกิาร หรอื
ความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใช้แรงจูงใจให้เกดิความต้องการหรอืเพือ่เตอืนความทรงจ าในผลติภณัฑ ์โดยคาดว่าจะมี
อทิธพิลต่อความรู้สกึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อหรอืเป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกับขอ้มูลระหว่างผู้ขายกบัผูซ้ื้อ 
เพือ่สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซื้อ การตดิต่อสือ่สารอาจใชพ้นักงานขายท าการขายและการตดิต่อสือ่สารโดยไมใ่ช้
คน เครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารมหีลายอย่าง องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรอืหลายเครื่องมอืโดยใช้หลกัการเลือกใช้
เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (IMC : Integrated Marketing Communication) โดยพจิารณา
ความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลติภณัฑค์ูแ่ขง่ขนัเพือ่ให้บรรลุตามจุดมุง่หมายรว่มกนั 
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กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ที่  1 ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need Arousal or Problem 

Recognition) จุดเริม่ต้นของกระบวนการซื้อ คอื การทีผู่บ้รโิภคถงึปัญหาหรอืถูกกระตุ้นให้เกดิความต้องการ สิง่กระตุ้น
ความต้องการของผูบ้รโิภคอาจเป็นสิง่กระตุ้นภายในร่างกายหรอืนักการตลาดอาจสร้างสิง่กระตุ้นทางการตลาด เพื่อ
กระตุ้นให้ผูบ้รโิภคเกิดความต้องการขึน้ได้ นักการตลาดจะต้องรู้ถงึการใชต้ัวกระตุ้นให้เกดิความต้องการ ในบางครัง้
ความต้องการได้รบัการกระตุ้นและคงอยูเ่ป็นเวลานาน แต่ความต้องการนัน้ยงัไมถ่งึระดบัทีจ่ะท าให้เกดิการกระท า เชน่ 
นักการตลาดอาจกระตุ้นให้ผูบ้รโิภคซื้อเสือ้ผา้ใหม่ๆ  โดยการออกแบบหรอืเสนอแฟชัน่ใหม่ๆ  
 ส าหรบัผูท้ีน่ิยมแต่งกายตามแฟชัน่ หรอืการทีต่้องการมโีฆษณาสนิคา้ซ ้าๆ รว่มกบัการลดแลกแจกแถม เพือ่
กระตุ้นความต้องการความประหยดั ดงันัน้นักการตลาดอาจจะต้องท าการวจิยัเพือ่ให้ทราบถงึความต้องการหรอืปัญหา
ของผูบ้รโิภคทีจ่ะน าไปสูก่ารซื้อผลิตภณัฑข์องตน เชน่ การน าเสนอรถยนต์ขนาดเลก็ทีเ่หมาะส าหรบัการขบัขีใ่นเมอืง ที
มปัีญหาด้านทีจ่อดรถ เป็นต้น 

ขัน้ที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคเกิดความต้องการแล้ว จะมีการค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ส าคญัเกี่ยวกับสนิค้า ราคาสนิค้า สถานที่จ าหน่าย และข้อเสนอพเิศษต่างๆ เกี่ยวกับสนิค้าที่
ต้องการหลายๆ ยีห่้อ นักการตลาดควรจะสนใจถงึแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ผู้บรโิภคจะค้นหาข้อมูลต่างๆ และอทิธพิลของ
แหล่งขอ้มลูทีจ่ะมตี่อการตดัสนิใจซื้อของผูบ้รโิภค แหล่งขอ้มลูของผูบ้รโิภคแบง่ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

• แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ เพื่อนสนิท ครอบครวั เพื่อนบ้าน และผู้ใกล้ชดิ ซึ่งแหล่ง
บุคคลนี้จะเป็นแหล่งขอ้มลูทีม่อีทิธพิลต่อผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด 

• แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได้แก่ โฆษณาต่างๆ และพนักงานของบรษิทั 

• แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ได้แก่ สือ่มวลชนต่างๆ 

• แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่ ผูท้ีเ่คยทดลองใชส้นิคา้นัน้ๆ แล้ว 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นการศกึษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองคก์ารและกระบวนการทีพ่วกเขาเหล่านั ้น
ใชเ้ลอืกสรร รกัษา และก าจดั สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์บรกิาร ประสบการณ์ หรอืแนวคดิ เพือ่สนองความต้องการ
และผลกระทบทีก่ระบวนการเหล่านี้มตี่อผูบ้รโิภคและสงัคมพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการผสมผสานจติวทิยา สงัคมวทิยา 
มานุษยวทิยาสงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท าความเข้าใจกระบวนการตัดสนิใจของผู้ซื้อ (Schiffman and 
Kanuk, 1994) 

วชิติ อูอ่นั (2557) กล่าววา่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคท าการ
คน้หา การซื้อ การใช ้การประเมนิ การใชส้อยผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ซึง่คาดวา่จะสนองความต้องการของเขา  
 ถนอม บรคุิต (2557) ให้ความหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภควา่ เป็นการกระท าโดยมนุษยท์ีแ่สดงออกโดยไม่
รู้ตัว การแสดงออกหรอืการกระท าโดยธรรมชาตขิองมนุษย์สามารถส่งอทิธพิลทางการตลาดได้ กลุ่มบุคคลที่มคีวาม
ต้องการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร เพือ่การบรโิภคส่วนบุคคล พฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่ตดัสนิใจเลือกซื้อสนิคา้หรอืบรกิารต่างๆ 
เพือ่ให้ได้รบัความพงึพอใจสงูสุดจากงบประมาณทีต่นเองมอียู่ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัด้านประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศกึษาเกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ท าให้
ทราบขนาดหรอืจ านวนคนทีม่อียูใ่นแต่ละสงัคม แต่ละภมูภิาค และระดบัโลก รวมทัง้ศกึษาการกระจายตัวในด้านพื้นที่
ของประชากรและองคป์ระกอบทางประชากร 
 ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายได้ เป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสม และได้รบัความนิยมใชใ้นการจดัการกลุ่มผู้บรโิภค การแบง่ตลาดผูบ้รโิภค เนื่องจากตัว
แปรทางด้านประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญัทีช่่วยแสดงให้เหน็ถงึเป้าหมายในกลุ่มผู้บรโิภคได้อยา่งชดัเจน และ
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ตวัชีว้ดัทางด้านประชากรศาสตรท์ าให้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรทางด้านอืน่ๆ โดยตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์
ทีส่ าคญัประกอบด้วย 

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุ่มผู้บรโิภคซึ่งมคีวามสมัพนัธ์ต่อการบรโิภคหรอืการใช้บรกิารผลิตภณัฑ์ ที่
แสดงให้เหน็ถงึความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละชว่งอายุทีแ่ตกต่างกนั นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากดา้น
อายุ เพือ่เป็นตวัแปรทางด้านประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั  

2. เพศ (Sex) หมายถงึ ตวัแปรทีม่คีวามส าคญัในการแบง่สว่นตลาด ซึง่ความแตกต่างของเพศเป็นตวัแปรส าคญั
ที่ก าหนดความต้องการของผู้บรโิภคที่แตกต่างกนั เนื่องจากลักษณะของเพศที่แตกต่างกันสามารถอธบิาย 
และจ าแนกการตอบสนองของผู้บรโิภคได้อยา่งชดัเจน ซึง่เพศชายหรอืเพศหญงิจะมทีัศนคต ิวธิกีารตดัสนิใจ 
ในการบรโิภคหรอืการใชบ้รกิารผลติภณัฑท์ี ่ แตกต่างกนั 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) หมายถึง ประเภทของการสมรสจะมผีลต่อการตัดสนิใจของผู้บรโิภค 
เนื่องจากทศันคต ิมุมมอง วธิคีดิหรอื การตดัสนิใจ จะแตกต่างกนั เชน่ คูส่มรสการตดัสนิใจเลอืกซื้อหรอืใช้บริ
การผลติภณัฑต์้องเกดิจากการตดัสนิรว่มกนั หรอืบุคคลทีม่อี านาจการตดัสนิใจมากกวา่ เป็นต้น 

4. รายได้ การศกึษา และอาชพี (Income Education and Occupation) หมายถงึ ตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อสว่นแบ่ง
ตลาด นักการตลาดจะสนใจกลุ่มผูบ้รโิภคที่มกี าลังในการซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑ์สงู เนื่องจากรายได้เป็น
ตัวชี้วดัความสามารถในการซื้อหรอืใช้บรกิารผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั แต่ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อหรอืใช้
บรกิารนัน้อาจใชเ้กณฑ ์รปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ มาเป็นตวัแปรในการก าหนดการ
ซื้อหรอืใชบ้รกิารผลติภณัฑด์้วย 

ทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้องกบัการศกึษา เรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้
ร่วมกิจกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา พบว่างานวจิยัสว่น
ใหญท่ีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัในการตดัสนิใจ มรีายละเอยีดดงันี้  

ลชัม ีหะยอีารง (2557) เนื่องจากการบรโิภคเป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑห์รอืบรกิารของผู้ผลิต
หรอืผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกจิว่าจะผลติอะไร ในจ านวนเท่าใด โดยปกติแล้วผู้ผลิตหรอืผูป้ระกอบการจะเลอืก
ผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภคเพื่อให้สนิคา้หรอืบรกิารทีผ่ลติขึน้มานัน้สามารถขายได้ 
ฉะนัน้การบรโิภคจงึเป็นตวัส าคญัที่จะช่วยให้กิจกรรมผลติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกดิสนิค้าหรอืบรกิารขึ้นมาไป
จนถงึการจ าหน่ายจา่ยแจกหรอืการกระจายสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัหน่วยเศรษฐกจิต่างๆ ทีอ่ยูใ่นระบบเศรษฐกจิ  
  อศัวนิ แผ่นเทอดไทย (2559) ราคา หมายถึงจ านวนเงนิที่ลูกค้ายนิดทีีจ่ะจ่ายเพือ่แลกกบัสนิค้าหรอืบรกิาร
ตามความต้องการของลูกค้า ทัง้นี้ราคามทีัง้ข้อดีและข้อเสยีขึน้อยูก่บัชนิดของผลิตภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ ดังนัน้ราคา
เป็นตวัชีว้ดัผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ ได้ 

รุจพิจน์ อนิทรสุ์วรรณ (2555) การจดัจ าหน่าย คอื ชอ่งทางการจดัข าหน่าย ประกอบด้วย สถาบนัและกจิกรรม 
เป็นช่องทางที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ์และบรกิารจากองค์กรไปสู่ตลาด สถาบนัที่น าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด คอื 
สถาบนัการตลาดส่วนกจิกรรมที่ช่วยในการกระจายสนิค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสนิค้า และการเกบ็รกัษา
สนิค้าคงคลัง การจดัจ าหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง เส้นทางที่ ผลิตภณัฑ์หรอื
บรกิารถูกเปลี่ยนมอืไปยงัตลาด และการสนับสนุนการกระจายสนิค้าสู่ตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
วธิกีารวจิยั 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรของการวจิยันี้ คอื ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มจี านวนทัง้หมด 
222,653 คน (สถติปิระชากรจากทะเบยีนบา้น, ณ เดอืน พฤศจกิายน 2561)  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1967) โดยมีขนาด
ตวัอยา่งของประชากรทีร่ะดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และมคีา่ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได้ไมเ่กนิร้อยละ5 พจิารณา
ได้การศกึษาในครัง้นี้ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นประชากรในพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 222,653 คน 
ได้จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้จ านวน 400 คน  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการน าขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอยา่ง ผู้วจิยัท าการประมวลผลโดยใช้วธิกีารทางสถติิ
ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รปู ซึง่การวเิคราะห์ขอ้มลูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้ดงันี้ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มลูในเชงิพรรณนา (Descriptive Method) 

การอธบิายและวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกับลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ อายุ เพศ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ใชค้า่ความถี ่(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage)  

2. การวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative Method) 

การน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง
มาราธอน Run for Life ซึ่งการทดสอบสมมติฐานงานวจิยั (Hypothesis Testing) ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติโิดยมี
การใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะห์ผลทางสถติ ิดงันี้ 

1. การวเิคราะห์ทดสอบสมมตฐิานด้วย Independent Sample t-Test และการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม  

(ANOVA) เพื่อทดสอบว่าปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life แตกต่างกนัหรือไม ่

2. การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพือ่จดักลุ่มหรอืรวมกลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัทีศ่กึษาในการจดั 

กลุม่ตวัแปรที่มคีวามสมัพนัธก์นัไวเ้ป็นปัจจยัตวัเดยีวกนั เพื่อใหส้ือ่ความหมาย ตวัแปรไดอ้ยา่งครอบคลมุ  
3. การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ คอื  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด กบัตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจเขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life 
ของกลุม่ตวัอยา่ง โดยท าการทดสอบว่า ตวัแปรอสิระดงักลา่วมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่
ของผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life หรอืไม่ 
 
การสรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ขอ้มลูลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยภาพรวมพบวา่ ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม มสีดัสว่นเพศหญงิ

มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญงิคดิเป็นร้อยละ 72.5 และเพศชายคดิเป็นร้อยละ 27.5 ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่มอีายุอยู่
ระหวา่ง 20 - 29 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 ของกลุ่มตวัอยา่ง มรีะดบัการศกึษาสว่นใหญเ่ป็นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ย
ละ 75.8 กลุ่มอาชพีรอ้ยละ 43.8 เป็นพนักงานเอกชน/ ห้างรา้น และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นชว่ง 20,001 – 30,000 
บาท มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 ของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

ในส่วนการวเิคราะห์ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อการตัดสนิใจเข้าร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน 
Run for Life ผูว้จิยัพบวา่เพศและอายุทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life 
ทีแ่ตกต่างกนั 

1. พฤตกิรรมการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life 
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จากผลการวจิยั สามารถสรุปพฤตกิรรมการเข้าร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life ของกลุ่มตวัอย่าง 
คอื ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอนสว่นใหญเ่ขา้รว่มกจิกรรมโดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื การมสีว่นรว่มในการสมทบ
เงนิบรจิาคเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยให้แก่โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 44.2 ตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรม
ด้วยตนเอง โดยความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่งมาราธอนเฉลี่ย 2 - 5 ครัง้ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 26 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 

2. ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life 
จากผลการวจิยั ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจเข้าร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life มทีัง้หมด 3 

ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธิข์องสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจยัด้านบุคลากร และปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตัดสนิใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิง่
มาราธอน Run for Life ซึง่แต่ละปัจจยัมรีายละเอยีดดงันี้ 

ปัจจยัด้านกระบวนการให้บรกิาร มผีลต่อการตัดสนิใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life เป็น
อันดับหนึ่ง ประกอบด้วย ขัน้ตอนการสมัครเข้าร่วมแข่งขันเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความสะดวก มีการ
ควบคุมดูแลด้านความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม จุดบรกิารหรอืแจกสิง่ของก่อนวิง่ มคีวามเหมาะสมสะดวกต่อการเขา้ถึง 
และการให้บรกิารรบัฝากทรพัย์สนิมคีวามปลอดภยัและไมก่่อให้เกดิความเสยีหายกับทรพัย์สนิ เนื่องจากกระบวนการ
ในการสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมควรมจีุดให้บรกิารทัง้ทางด้านสถานที ่ และทางอนิเตอรเ์น็ตเพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่
ต้องการเขา้รว่มกิจกรรมอยา่งทัว่ถึงและเพยีงพอ รวมถงึขัน้ตอนในการสมคัรมคีวามสะดวก งา่ย ไมซ่บัซ้อน สามารถ
เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถรองรบักับกลุ่มคนทุกเพศทุกวยั มรีะบบการจดัการและมกีารวางแผนในเรื่องของการ
ควบคุมความปลอดภยัอย่างเหมาะสม ปัจจยันี้ผู้เข้าแข่งขนัย่อมคาดหวงัอย่างสูงสุดให้ผู้จดักิจกรรมมกีารดูแลอยา่ง
ทัว่ถึง และสามารถให้บรกิารได้อย่างทันทีเมื่อมเีหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ในด้านการบรกิารรบัฝากทรพัย์สนิผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเล็งเหน็ถงึความส าคญัในการฝากทรพัย์สนิโดยเชื่อถอื ว่าเจ้าหน้าทีจ่ะมขีัน้ตอนการรบัฝากทีร่ดักุมสิง่ของไม่
เกดิความสญูหายหรอืเสยีหายแต่อยา่งใด 

ปัจจยัด้านบุคลากรในการจดักจิกรรมและการควบคุมดูแลผูเ้ข้าแขง่ขนั มผีลต่อการตัดสนิใจเขา้ร่วมกจิกรรม
งานวิง่มาราธอน Run for Life เป็นอนัดบัสอง ได้แก่ เจา้หน้าทีจ่ดักจิกรรม มกีารแต่งกายเหมาะสม เจา้หน้าในการจดั
กิจกรรมปฏบิตัิหน้าที่ในการให้ข้อมูล ค าแนะน าที่ถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าทีม่กีารให้บรกิารอย่างเอาใจใส่ (Service 
Mind) เจ้าหน้าที่มเีพยีงพอในการรองรบัผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่มกีารรกัษากติกาและกฎระเบยีบในการ
แข่งขนัอย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม เช่น การให้เหรยีญรางวลัแก่ผู้เ ข้าเส้นชยั เนื่องจากกิจกรรมการวิง่มาราธอนเป็น
กิจกรรมที่มจี านวนผู้เข้าร่วมแข่งขนัจ านวนมาก ฉะนัน้เจ้าหน้าที่ในการให้บรกิารด้านต่างๆ เช่น ด้านการแนะน าให้
ขอ้มลู ควรมใีห้เพยีงพอต่อจ านวนผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนั และเจา้หน้าทีม่กีารให้บรกิารอยา่งใสใ่จและมกีรยิามารยาทที่ สุภาพ 
ซึง่เป็นสิง่ทีผู่แ้ขง่ขนัคาดหวงัจะได้รบัจนท าให้เกดิความประทบัใจในการเขา้รว่มกจิกรรม นอกจากนี้เจา้หน้าทีค่วรมกีาร
รกัษากฎกตกิาอย่างตรงไปตรงมา และเป็นธรรม เช่น การมอบเหรยีญรางวลัแก่ผูท้ี่วิง่เขา้เส้นชยัเท่านัน้ จงึท าให้เกดิ
ความน่าเชือ่ถอืในกจิกรรมวา่มคีวามถูกต้อง เป็นธรรมแก่ผูเ้ขา้แขง่ขนัโดยแท้จรงิ 

ปัจจยัด้านด้านการสง่เสรมิการตลาดในการจดักจิกรรม มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน 
Run for Life เป็นอนัดบัเจด็ ซึง่ได้แก่ การจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการขายตรงตามความต้องการของผูแ้ขง่ขนั เชน่ รบั
ถ่ายภาพฟร ีเป็นต้น รางวลัที่ได้รบัเมื่อเข้าเส้นชยัมคีวามเหมาะสม เช่น ถ้วยรางวลั เหรยีญรางวลั เป็นต้น และมกีาร
ประชาสมัพนัธ์ได้อย่างทัว่ถึง เนื่องจากในยุคดิจติอลนี้ผูค้นส่วนใหญ่มกัจะชอบการถ่ายรูปเพือ่ลงโซเชยีลมเีดีย เพือ่
สรา้งการจดจ าและเกบ็เป็นเรือ่งราวท าให้การถ่ายรูปในงานนัน้คอ่ยขา้งทีจ่ะมผีลต่อการรบัรู ้ รูส้กึถงึการได้รบัตอบแทน
จากการเขา้ร่วมกจิกรรมท าให้เกิดเป็นความประทับใจและเกดิประสบการณ์ทีด่ ีนอกจากนัน้การประชาสมัพนัธอ์ยา่ง
ทัว่ถงึนัน้เป็นอกีสิง่ทีส่ าคญัทีผู่จ้ดักจิกรรมควรค านึงถงึและก าหนดชอ่งทางในการประชาสมัพันธใ์ห้ชดัเจนและครบถ้วน 
ความสนุกสนานภายในงานนัน้ก็มสี่วน หากผูแ้ขง่ขนัรูส้กึถงึบรรยากาศทีด่ ีสนุกสนานยอ่มมผีลในการตดัสนิใจเข้าร่วม
กจิกรรมในครัง้ต่อๆ ไปอยา่งแน่นอน เครือ่งดื่ม ยาบรรเทาอาการ และสิง่ของทีจ่ าเป็นตามจุดพกัมเีพยีงพอกจ็ะท าให้ผู้
เขา้แขง่ขนันัน้เกดิความรูส้กึทีป่ระทบัใจ 

ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านการศกึษาพบว่า 
การศกึษาที่แตกต่าง คอื ผู้ที่ระดับการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมรีะดับการตัดสนิใจเขา้ร่วมกจิกรรมงานวิง่มาราธอน 
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Run for Life โดยรวมมากกว่าผู้ทีม่รีะดับการศกึษาปรญิญาตรหีรอืต ่ากว่า ซึ่งผู้ที่มกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอาจมี
การตดัสนิใจทีใ่ชเ้หตุผลประกอบเชงิลกึกวา่ในการเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run for Life 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัผูป้ระกอบการ 
 

จากการศกึษางานวจิยันี้ท าให้ทราบถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอน Run 
for Life ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทัง้ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านสว่น
ประสมทางการตลาด รวมไปถงึพฤตกิรรมในการเขา้รว่มกจิกรรมงานวิ่งมาราธอน ซึง่สามารถชว่ยผูป้ระกอบการในการ
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น รวมถึงใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาการให้การบรกิารในการจดักิจกรรมงานวิง่มาราธอนที่
ปัจจุบนัมภีาวะการแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู เพือ่สรา้งความได้เปรยีบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนั อกีทัง้กจิการหรอืหน่วยงานที่
จดักิจกรรมงานวิ่งมาราธอนยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
วตัถุประสงค ์โดยเกดิความพงึพอใจอยา่งสงูสุด 

ทัง้นี้ผูว้จิยัขอสรุปขอ้เสนอแนะต่อผู้ประกอบการตามปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่
มาราธอน Run for Life ของประชากรในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ดงัต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบการจัดกิจกรรมงานวิ่งมาราธอนควรให้ความส าคัญกับการให้บริการด้านต่างๆ ภายในงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านความปลอดภยัทัง้ต่อผู้เข้าร่วมแข่งขนัและทรพัย์สินของผู้แข่งขัน เนื่องจาก การจดัสถานที่
แขง่ขนันัน้ควรค านึงถงึความปลอดภยัของเสน้ทางในการวิง่แขง่ขนัให้มคีวามปลอดภยั รวมถงึมเีจา้หน้าทีใ่ห้การบรกิาร
แนะน าข้อมูลอย่างถูกต้อง และดูแลอย่างทัว่ถึงและทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น นอกจากนี้การบรกิารรบัฝาก
ทรพัยส์นิควรมคีวามรอบครอบและมกีารรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์นิไมใ่ห้เกดิความเสยีหายหรอืสูญหายได้ สิง่
เหล่านี้ย่อมเป็นสิง่ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขนัคาดหวังเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรม และท าให้เกิดการบัรู้ และ
ทศันคตทิีด่ไีด้หากกจิกรรมนัน้มคีวามปลอดภยัและการบรกิารทีด่ี 

ผูป้ระกอบการณ์ควรให้ความส าคญักับบุคลากรผู้ปฏบิตัหิน้าที่ภายในงาน เนื่องจากกจิกรรมงานวิง่มาราธอน
นัน้มผีู้สนใจเข้าร่วมการแขง่ขนัเป็นจ านวนมาก ดังนัน้บุคลากรหรอืเจา้หน้าทีใ่นแต่ละหน้าที่ควรจดัให้มจี านวนเพยีง
พอทีจ่ะรองรบัผูแ้ขง่ขนัได้อยา่งทัว่ถงึ และสิง่ทีส่ าคญัคอื ควรมกีารให้บรกิารทีด่ ี ใสใ่จ สุภาพ ละมคีวามยุตธิรรมในการ
ตดัสนิ สิง่เหล่านี้จะท าให้ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัรบัรูถ้ึงประสบการณ์ ความประทบัใจทีม่ตี่อเจา้หน้าที่และผูจ้ดักจิกรรม และมี
ความเชือ่มัน่ทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้ต่อไป 

ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักับกระบวนการในการจดักจิกรรมและการให้บรกิาร กล่าวคอื มกีารวางแผน
งานของกจิกรรมอยา่งถูกต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา มกีารให้บรกิารทีเ่อือ้อ านวยต่อผูส้มคัรตัง้แต่ขัน้ตอนการสมคัรเข้า
ร่วมกิจกรรม เวลานัดหมายหรือเวลาของการแข่งขันครบถ้วนและชัดเจนทุกขัน้ตอน สถานที่จ ัดกิจกรรมมีการ
ประชาสมัพนัธเ์สน้ทางในการเดนิทางมาเขา้รว่มงา่ยและสะดวกต่อผูเ้ขา้แขง่ขนั รวมถงึกระบวนการด้านความปลอดภยั
มกีารจดัเจา้หน้าทีอ่ยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึหากเกดิสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เพือ่สรา้งการรบัรูท้ีด่แีละเกดิความ
พงึพอใจต่อผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมได้ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักับด้านการสง่เสรมิการตลาด เนื่องจากกจิกรรมงานวิง่มาราธอนนัน้จดัขึน้
เพื่อวตัถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมย่อมตระหนักถึงการอยากมสี่วนร่วมหรือสนใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมนัน้ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ดังนัน้ผู้จ ัดกิจกรรมควรมีการประชาสัมพนัธ์ถึงการจัดกิจกรรม เช่น 
บรรยากาศในการแข่งขนั การบรกิารด้านถ่ายภาพ การแจกสิง่ของหรอือุปกรณ์แก่ผู้สมคัรเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจต่อผูส้นใจในการเขา้รว่มกจิกรรม นอกจากนี้ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์ห้ทัว่ถงึ โดยอาจก าหนดกลุ่ม
เป้าหมายของลูกค้าทีค่าดว่าจะมสีว่นร่วมเป็นจ านวนมากและประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามชอ่งทางที่
กลุ่มคนเหล่านัน้จะสามารถรบัรูห้รอืสง่ต่อได้  

ผูป้ระกอบการจดักจิกรรมงานวิง่มาราธอนอาจจะมกีลยุทธใ์นการเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เพิม่ คอื กลุ่มลูกคา้ทีม่อีายุ
ไม่เกิน 40 ปีและมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้มากกว่าเดิม เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้มีการแบ่งเวลาใน
ชวีติประจ าวนัเพื่อการออกก าลังกายประเภทวิ่งมาราธอนค่อนข้างสูง อาจะเนื่องจากค่านิยมของกระแสในการรัก
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สุขภาพและหากมปีระชากรกลุ่มนี้เป็นลูกคา้เพิม่อาจชว่ยเพิม่คุณค่าทางการรบัรูแ้ก่กิจกรรมงานวงิมาราธอนทีท่่านจดั 
วา่มคีวามน่าเชือ่ถอืของกจิกรรมมากขึน้ 
 
ข้อจ ากดัในงานวิจยั 
 งานวจิยันี้มขีอ้จ ากัด เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมลูผา่นทางแบบสอบถามออนไลน์จากประชากรเฉพาะใน
เขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา อกีทัง้ชว่งเวลาในการเกบ็ขอ้มลูของแบบสอบถามมรีะยะเวลาทีค่อ่นขา้งสัน้ (เดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562) ดังนัน้ผู้จะน าข้อมูลงานวจิยันี้ไปใช้ควรระมดัระวงัการน าข้อมูล
ทางด้านประชากรศาสตรแ์ละขอ้มลูสถติติ่างๆ ไปประยุกต์ใช ้เนื่องจากอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามกาลเวลา 
 
ข้อเสนอแนะงานวิจยัต่อเน่ือง 
 ควรเพิม่เครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมลูขอ้มลู เชน่ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสมัภาษณ์เชงิลึก 
(In-depth Interview) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมงานวิง่มาราธอนได้อยา่งแท้จรงิ 
 ควรศกึษาเพิม่เติมเกีย่วกบัปัจจยัตัวอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวิง่มาราธอน Run for 
Life เพือ่ให้ผูป้ระกอบการสามารถน าข้อมลูไปประยุกต์ใชใ้นการวางแผนกลยุทธ ์ เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
และเพือ่รกัษาฐานลูกคา้เดมิไวไ้ด้ รวมถงึเพิม่ฐานลูกคา้ในอนาคต 
 ควรขยายขอบเขตงานวจิยัให้มากขึน้ไปถงึผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมในเขตต่างอ าเภอของจงัหวดันครราชสมีา เพือ่ให้
สามารถเข้าถึงประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในเขตต่างอ าเภออย่างทัว่ถึง ผลการวจิยัจงึจะเหมาะสมที่จะน าข้อมูลไป
ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินกจิการของผูป้ระกอบการ 
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