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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาระดับอิทธิพลของแรงจูงใจในการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาต่อ
ผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา และ (2) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุ อิทธิพลของ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ส่งผลต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้คุณค่า และผลสัมฤทธิ์
การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (ด้านความพึงพอใจ ด้านการกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้ และด้านการบอกต่อ) การศึกษาครัง้ นี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการส�ำรวจจากแบบสอบถามกับตัวอย่างที่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์
มาราธอน จังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ผลการทดสอบของสมการเชิงโครงสร้างพบว่า แรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อการตลาดเชิงประสบการณ์
การรับรูค้ ณ
ุ ค่า และผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา การตลาดเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่า
และผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา การรับรูค้ ณ
ุ ค่ามีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา ทีร่ ะดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส�ำคัญ: แรงจูงใจ การตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้คุณค่า ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Abstract
The purposes of this study were (1) to study the level of influence the form of motivation
for sport tourism on achievement sport tourism and (2) to examine the relationship of the
causal model and the impact of motivation on achievement sport tourism (Satisfaction, Revisit
and Word-of-mouth). This study was quantitative research that used questionnaire for collecting
data. The samples were 400 participants of event marathon in Phuket. Using descriptive statistics,
the data collected were analyzed by using the percentage, mean and standard deviation. Structural
equation modeling (SEM) analysis was conducted to test the hypotheses of the structure.
Results of structural equation modeling indicated that the motivation had impact
on experience marketing, perceive value and sport tourism achievement. The experience marketing
had impact on perceive value and sport tourism achievement. Also, perceived value had the impact
on sport tourism achievement. These findings were statistically significant at 0.01.
Keywords: Motivation, Experience Marketing, Perceived Value, Sport Tourism Achievement
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การท่องเทีย่ วนอกจากจะเป็นแหล่งทีม่ าของรายได้ในรูปเงินตราแล้ว ยังมีความส�ำคัญในการช่วย
กระตุน้ ให้เกิดการผลิต และน�ำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และ
การกระจายรายได้กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิน่ และก่อให้เกิดการกระตุน้ ทาง
เศรษฐกิจ ส�ำหรับความส�ำคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของประเทศ ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ
ของคน ช่วยสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
(การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย, 2551) โดยมีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเดินทางมาไทย จ�ำนวน 13,701,411 คน
ขยายตัว 13.97% ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งขยายตัวเพียง 3.35% สร้างรายได้แล้วถึง 730,750 ล้านบาท
เติบโตขึ้น 17.55% โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางเข้ามามากที่สุด ส่วนนักท่องเที่ยวไทย เดิน
ทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (สถิติช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.2561) จ�ำนวน 37.36 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้
267,368 ล้านบาท เติบโตขึ้น 12.21% (บีแอลทีบางกอก, 2561)
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม
ความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่างมาก โดยปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
ประเทศไทยทีม่ คี วามหลากหลายและดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้หลายกลุม่ การท่องเทีย่ วเชิงกีฬานัน้ มีเอกลักษณ์
ทีแ่ ตกต่างจากการท่องเทีย่ วโดยทัว่ ไป เนือ่ งจากมีความครอบคลุมทัง้ ด้านการท่องเทีย่ วและด้านกีฬา ซึง่ การ
ท่องเทีย่ วเชิงกีฬายังมีหว่ งโซ่อปุ ทานอีกบางประการ เช่น ผูท้ เี่ กีย่ วข้องด้านการวางแผนการท่องเทีย่ วต่างๆ
ได้แก่ ผู้วางแผนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Travel Planner) ผู้ประกอบการทัวร์กีฬา (Sports Tour
Operator) และตัวแทนท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Travel Agency) ฯลฯ และยังมีความเกี่ยวข้องกับ
ผู้น�ำเสนอปัจจัยการผลิต (Input Providers) ต่างๆด้วย เช่น เจ้าของสถานที่เล่นหรือจัดกิจกรรมกีฬา ร้าน
ขายอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
กระแสสุขภาพทีม่ าแรงส่งผลให้ คนไทยหันมาออกก�ำลังกายมากขึน้ และกีฬาทีค่ นไทยให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ คือ วิ่ง ปั่นจักรยาน และไตรกีฬา ซึ่งจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2559 มีการจัดงานวิ่งมากถึง 500 งาน ท�ำให้คาดว่าสิ้นปี 2560 นี้ กลุ่มสินค้า
หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาน่าจะมียอดขายเติบโตกว่า 50% จากปี 2559 ที่ผ่านมามีมูลค่าอยู่ที่ 2
หมื่นล้านบาท จากแนวโน้มที่ดีดังกล่าว ยังมีภาครัฐเข้า และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มา
ให้การสนับสนุนเพิ่ม สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของภูมิภาคได้
สิง่ ทีป่ ระเทศจะได้รบั ไม่ใช่แค่ยอดขายสินค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับกีฬาเท่านัน้ แต่จะได้ในส่วนของการ
ผลักดันด้านการท่องเทีย่ วภายในประเทศอีกด้วย(โพสต์ทเู ดย์, 2560) และเมือ่ ทีต่ วั เลขการจัดงานกว่า 700
รายการต่อปี มีคนเข้าร่วมเฉลีย่ 3,000-5,000 คนต่องาน ค่าสมัครวิง่ เฉลีย่ 500-1,000 บาท ท�ำให้ในแต่ละ
สัปดาห์จะมีเม็ดเงินจากการสมัครร่วมกิจกรรมกีฬา รวมค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ประมาณ
200-250 ล้านบาทต่อสัปดาห์ ตลอดทั้งปีจึงเป็นมูลค่า 10,000 ล้านบาท (แบรนด์อินไซด์, 2560) การวิ่ง
เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานของมนุษย์และเป็นวิธีการออกก�ำลังกายที่ก�ำลังได้รับความนิยมมาก
ยิง่ ขึน้ ตามกระแสรักสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย โดยภาครัฐและหน่วยงานเอกชนก็มกี ารจัดกิจกรรมส่ง
เสริม และจัดการแข่งขันวิง่ เป็นจ�ำนวนมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ ยังมีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมการแข่งขันเพิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนื่อง การวิ่งเป็นกีฬาประเภทที่เล่นคนเดียว (Individual Sports) และนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็ยังสามารถชม
ทิวทัศน์ในตัวเมืองหรือธรรมชาติทสี่ วยงามของประเทศไทยได้ การวิง่ จะเป็นแหล่งการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาที่
มีศักยภาพอีกชนิดของประเทศไทย (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ (Need for novely) เป็นความต้องการของทุกคนที่จะแสวงหาความ
แปลกใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความจ�ำเจและซ�้ำซาก ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้นักการตลาดเรียกว่า พฤติกรรมเพื่อ
แสวงหาความหลากหลาย (variety-seeking behavior) ผลการส�ำรวจการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์พบว่ามีความส�ำคัญในการจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากต้องการประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้ การพักผ่อน
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(ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักดิ์, 2554) และผู้บริโภคหรือลูกค้าเป็นบุคคลส�ำคัญที่สุดของธุรกิจ
จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ นักการตลาดจึงต้องท�ำการศึกษาท�ำความเข้าใจ
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถสร้างสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าตอบสนองความต้องการ เพือ่ ให้ธรุ กิจมียอดขายเพิม่ ขึน้ เพราะผูบ้ ริโภค
จะเลือกซื้อที่ได้รับประโยชน์คุ้มค่า (Perceived Value) หรือตระหนักรู้คุณค่า (เกศสิรี ปั้นธุระ, 2554)
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ประเทศไทย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มี
แหล่งทรัพยากรธรรมที่สวยงาม แม้ระยะหลังจะมีวิกฤตจ�ำนวนนักท่องเที่ยวลดลงบ้างโดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจีน จังหวัดภูเก็ตจึงพยายามใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก
เหมื อนเดิ มซึ่งการวิ่งก็เป็นอีก กิจกรรมทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถดึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกับการท่องเที่ยวไปในตัว ผู้วิจัยจึงเลือกจังหวัดภูเก็ตในการศึกษา
ครัง้ นีเ้ พราะเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพหลายๆอย่าง เพือ่ เป็นต้นแบบในการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิง
กีฬา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การท่อง
เที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา อีเวนต์มาราธอน” เพื่อน�ำไปเป็นประโยชน์ในการท�ำธุรกิจอีเวนต์
มาราธอน และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

วัตถุประสงค์การวิจัย

1) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของแรงจูงใจต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุอทิ ธิพลของแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลต่อการตลาด
เชิงประสบการณ์ การรับรูค้ ณ
ุ ค่า และผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (ความพึงพอใจ การกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้
และการบอกต่อ)

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Hritz, Nancy & Ross (2010) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งการเดินทางของนักท่องเที่ยวจะเดินทางจาก
สถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งและสถานที่นั้นจะมีการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเกิดขึ้น ซึ่งกลาย
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและด�ำเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศการเมืองและธุรกิจในท้องถิ่น
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม Yiannakis (2002) กล่าว
เพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬาคือการแข่งขันเดินทางไปเพื่อชมการแข่งขันกีฬาและการเดินทางไป
เยี่ยมชมสถานที่แข่งกีฬาเช่น สนามกีฬาที่มีชื่อเสียงมีการจัดการแข่งขันที่มีความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิง
กีฬา

แรงจูงใจ

McIntosh & Goeldler (1990) ได้กล่าวถึง แรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่า เป็นสิ่งกระตุ้นให้
นักท่องเทีย่ วออกเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง การท่องเทีย่ วจะเกิดขึน้ ได้นนั้
นักท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจ เช่น การไปชมการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นอกจากนี้ Sharpley (2006) และ Treesuwan (2010) กล่าวว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็นแรงผลัก
ดันให้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ ท่องเที่ยว ด้านความต้องการทางสังคมและจิตวิทยา แรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ ที่จะตอบสนองความต้องการส่วนตัว จึงเป็นเหตุผลที่
ท�ำให้นักท่องเที่ยว ท�ำกิจกรรมทางการท่องเที่ยว Iso-Ahola & Allen (1982) แรงจูงใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาประกอบด้วย
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1) ความตื่นเต้น (Excitement) ความต้องการหาประสบการณ์ตื่นเต้นเพื่อหลีกหนีจากกิจวัตร
ประจ�ำวันของนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยหนึ่งท�ำให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ
รวมถึงการลองหาประสบการณ์ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว (Kim, 2013) เช่น การหาประสบการณ์
ใหม่ทางกีฬาที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับการท่องเที่ยว
2) ความปรารถนาที่จะเรียนรู้ (Learning Desire) เป็นความสนใจในการเรียนรู้ที่อยากรู้จักคน
สถานที่ ศิลปะ วัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจว่ามี
ความเป็นอยู่อย่างไร (ภัทรพร ทิมแดงและวินัย ปัญจขจรศักดิ์, 2533) โดยใช้กิจกรรมทางกีฬาเป็นตัวสื่อ
ในการน�ำพาในการเรียนรู้
3) การพักผ่อน (Relaxing) เป็นการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการแสวงหารูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเทีย่ วต่างๆทีต่ อบสนองความจ�ำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น การร่วมกิจกรรมทางกีฬาไม่วา่
จะเป็นร่วมชมการแข่งขันหรือ เป็นผู้ร่วมแข่งขันเอง (ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักดิ์, 2533)
4) การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการวางแผนและตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการปฏิบัติ
การซึ่งการวางแผนและตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ และการตรวจสอบและประเมินผล
ในกิจกรรมพัฒนาด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ การรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม การ
ประเมินผล และการร่วมแสดงความคิดเห็น (Cohen & Uphoff, 1977)

การตลาดเชิงประสบการณ์ (The Experience Marketing)

Kwortnik & Ross (2007) ได้อธิบายว่าเป็นการรวมตัวกันของคุณลักษณะทีจ่ บั ต้องได้ (ในรูปแบบ
ของความรู้สึก) และจับต้องไม่ได้ (ในรูปแบบของสัญลักษณ์) และเป็นผลิตผลร่วมกันของผู้บริโภคและ
นักการตลาดในการสร้างเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ มีความหมาย และเป็นที่จดจ�ำ  และยังกล่าวถึงอีกว่า
ประสบการณ์สามารถแบ่งเป็นคุณลักษณะที่สามารถจับต้องได้ หรือเป็นคุณลักษณะที่จับต้องไม่ได้ หรือ
เป็นทั้งสองแบบเลยก็ได้ เนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวก ทั้งตัวชี้วัดประสบการณ์ทาง
กายภาพ ประสบการณ์ทางอารมณ์ และประสบการณ์เชิงการบริการของนักท่องเที่ยว (ภัทรพร ทิมแดง
และวินัย ปัญจขรศักดิ์, 2554)

การรับรู้คุณค่า (Perceived Value)

Wang (2013) กล่าวว่า การรับรู้คุณค่านั้น มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นต่อความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการ และการเลือกแบรนด์ใดเป็นการเฉพาะของผู้บริโภค เป็นแนวทางในการดูพฤติกรรมใน
อนาคตของพวกเขา นอกจากนี้ได้ใช้แบบจ�ำลองทฤษฎีคุณค่าตามความมุ่งหมายและได้แบ่งปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภคเป็นด้านการยอมรับประโยชน์ การรับรู้ถึงความเพลิดเพลิน และการรับรู้
ราคา Boksberger & Melsen (2011)

ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Achievement sport tourism)

การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬาของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอีเวน
ต์มาราธอน โดยได้ศึกษา เกี่ยวกับความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ�้ำ การบอกต่อ ดังนี้
1) ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความคาดหวังที่เป็นสัญลักษณ์ บ่งบอก หรือการแสดงถึง
การตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พักอาศัย กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนการเดินทาง
ระหว่างการท่องเที่ยวและหลังการท่องเที่ยว (Jones & Suh, 2000) โดย Rittichainuwat (2002) กล่าว
เพิม่ เติมว่า การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม อาจท�ำให้รสู้ กึ พึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจซึง่ มาจากพืน้ ฐานประสบการณ์
ในอดีตเปรียบความคาดหวังระหว่างก่อนและหลังเดินทางมาท่องเที่ยว
2) การกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้ (Revisit) เป็นการแสดงให้เห็นถึงความดึงดูดใจ การกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ เป็น
แหล่งสร้างรายได้จากการท�ำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลที่ไปยังระบบ
เครือข่ายต่างๆ เช่น เพื่อน ญาติ (Lau & Mckercher, 2004)
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3) การบอกต่อ (Word of mouth) ธุรกิจในปัจจุบันเริ่มให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารแบบ
บอกต่อเพราะการสื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพลมาจากความประทับใจในสินค้าหรือบริการนั้น จึง
ต้องการบอกเล่าประสบการณ์และผลลัพธ์ไปยังบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง วิธีการสื่อสารแบบบอกต่อมีอิทธิพล
ในการจูงใจและโน้มน้าวลูกค้าให้เกิดความสนใจได้ (Solomon, 2004) เป็นความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่ผู้คน
พูดถึงประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับ (Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994) การบอกต่อข้อมูลของสินค้า
และบริการ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้งบ
ประมาณซึ่งในขณะเดียวกันการบอกต่อเป็นการบอกความส�ำคัญของข้อมูลของสินค้าและบริการนั้นไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลเชิงบวกหรือเชิงลบ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงส�ำรวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งแบบสอบถามสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี
เอกสารต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน ภูเก็ตธอน 2018 โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่เป็นผู้แข่งขันที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี
ความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน และเป็นนักท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังการร่วมอีเวนต์
มาราธอน
การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรเป้าหมายได้ โดยด�ำเนินการก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างขัน้ ต�ำ 
่ แต่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของจ�ำนวน
ประชากรทีช่ ดั เจนประกอบกับการน�ำวิธกี ารศึกษาการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) ซึง่ ท�ำการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติทางสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ซึ่งผู้วิจัยใช้
การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thump) Comrey (1973) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสม โดยก�ำหนดขอบเขตของตัวอย่างควรมีหน่วยตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาไม่ตำ�่ กว่า
200 ตัวอย่าง (Kline, 2010) นอกจากนี้ Shumacker & Lomax (2010) ได้แนะน�ำถึงงานวิจัยประเภทนี้
ว่าควรใช้ขนาดตัวอย่าง 15 – 20 ตัวอย่างต่อ 1 พารามิเตอร์ที่เป็นตัวแปรท�ำนายหรือตัวแปรเชิงสังเกต
(Observation Variable) ซึ่งสอดคล้องกับ Anderson & Gerbing (1988) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีตัวแปร
สังเกตได้ในแบบจ�ำลอง จ�ำนวน 13 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมและเพียงพอจึงควร
มีอย่างน้อย 195 - 260 ตัวอย่าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Comrey and Lee (1992) แนะนําว่าขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 300 ตัวอย่างเป็นจํานวนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
(multivariate analysis) โดยการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง (SEM) ซึง่ มาจากการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น และมีจ�ำนวนเพียงพอสามารถน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แต่เพื่อให้มี
ความถูกต้องสูงทีส่ ดุ เพือ่ ทดแทนอัตราการตอบกลับของกลุม่ ตัวอย่าง และเพือ่ ความสะดวกในการประเมิน
ผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 420 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง ซึ่งมีแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง

แผนการสุ่มตัวอย่าง

140 คน

ผู้วิจัยได้ท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (Two stage cluster sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ท�ำการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน ภูเก็ตธอน 2018 ระยะทาง 10 กิโลเมตร จ�ำนวน
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กลุม่ ที่ 2 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน ภูเก็ตธอน 2018 ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร จ�ำนวน

กลุ่มที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน ภูเก็ตธอน 2018 ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร
จ�ำนวน 140 คน
ขั้นตอนที่ 2 ท�ำการสุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอนในแต่ละกลุ่มโดยใช้
การสุ่มแบบเจาะจง ด้วยสาเหตุที่ต้องการกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา จึงสอบถามเบื้องต้น
ว่าเป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ จึงจะมีสิทธิในการตอบแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบ
แนวความคิดที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลประชากรตัวอย่างด้วยวิธีการเชิง
ส�ำรวจ การสร้างมาตรวัดของเครื่องมือที่เป็นตัวแปรหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ มาตรวัดข้อมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และรายการมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย แรงจูงใจ (ด้านความตื่นเต้น ด้านความปรารถนาการเรียนรู้
ด้านการพักผ่อน และด้านการมีส่วนร่วม) 2) ตัวแปรส่งผ่าน ประกอบด้วย การตลาดเชิงประสบการณ์
(ด้านประสบการณ์ด้านกายภาพ ด้านประสบการณ์ด้านอารมณ์และด้านประสบการณ์ด้านการบริการ)
และการรับรู้คุณค่า (ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความเพลิดเพลิน และด้านราคาที่จ่ายไป) 3) ตัวแปรตาม
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (ด้านความพึงพอใจ ด้านการกลับมาเที่ยวซ�้ำ  และด้าน
การบอกต่อ) ท�ำการทดสอบสมมติฐานเชิงยืนยัน (Confirmatory Analysis) รูปแบบการวัดเป็น reflective
โดยใช้มาตรวัดของ Likert scale 5 ระดับ วิเคราะห์ตัวแบบด้วยสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม
Smart PLS 3.0
ตาราง 1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตัวแปร

Cronbach’s Alpha

แรงจูงใจ
การตลาดเชิงประสบการณ์
การรับรู้คุณค่า
ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

0.813
0.897
0.843
0.881

Average Variance
Extracted (AVE)
0.642
0.829
0.762
0.808

Construct
Reliability (CR)
0.877
0.935
0.906
0.927

การวัดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง(try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอีเวนต์มาราธอน บางแสนมาราธอน จ�ำนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัยและ
ความสมบูรณ์ของข้อค�ำถาม จากการท�ำแบบสอบถามน�ำมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดได้
0.970 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ โดยมีค่าแอลฟาไม่น้อยกว่า 0.7 (Cortina, 1993) ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์
ความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดย
ตรวจสอบความตรงแบบรวมศูนย์ (Convergent Validity) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า ค่าองค์ประกอบ
มาตรฐาน (Standardized Factor Loading) ของแต่ละตัวแปรสังเกตได้มีค่ามากกว่า 0.5 ความแปรปรวน
ที่สกัดได้เฉลี่ย (Average Variance Extracted) ของแต่ละตัวแปรแฝงมีค่ามากกว่า 0.5 และ ค่าความเที่ยง
เชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) ของแต่ละตัวแปรแฝงมีค่ามากกว่า 0.7

สุทธิปริทัศน์
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยเชิงปริมาณตามความเหมาะสมของข้อมูลและวัตถุประสงค์
ส�ำหรับงานวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์โดยน�ำมาแจกแจงในรูปของความถี่ (frequency) และสถิตเิ ชิงพรรณนา เช่น ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อศึกษาองค์
ประกอบของปัจจัยเชิงยืนยันผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องเหมาะสมของ
ตัวแบบที่ได้พัฒนาขึ้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ในกรอบแนวคิด
3. สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (inferential statistic) เป็นการน�ำวิธีทางสถิติมาใช้ส�ำหรับ
ทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ซึง่ มีแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์และ
น�ำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้จ�ำนวน 400 ตัวอย่างและน�ำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยแบ่ง
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 400 คน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-39 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจ้าง ในด้าน
พฤติกรรมเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอน ส่วนใหญ่เข้าร่วมงานอีเวนต์มาราธอนเป็นปีแรก โดยเฉลี่ยเคยเข้า
ร่วม 2-5 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาเริ่มวิ่ง 06.00-18.00 น.โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมอีเวนต์นี้กับเพื่อนที่ท�ำงาน เดิน
ทางไป-กลับเพื่อร่วมอีเวนต์มาราธอน 2-3 วัน มีที่พักคือ โรงแรม และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในระหว่างที่
อยู่ภูเก็ตประมาณ น้อยกว่า 5,000 บาท
ส่วนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
รวมทั้งหมด 55 ตัวแปรมาตรวัดโดยการน�ำเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง และระดับความหมายของค่าเฉลี่ยสรุปผลการวิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวได้ ดังนี้
1) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านความตื่นเต้น มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับ
มาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 ซึ่งพบว่า มีความตื่นเต้นในการเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนนี้เป็นพิเศษกว่าที่
ผ่านมา และมีความตื่นเต้นจากความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไปท่องเที่ยว
2) แรงจูงใจในการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาด้านความปรารถนาการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็น
ด้วยในระดับมาก โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ ที่ 3.95 ซึง่ พบว่า มีความปรารถนาในการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆทางด้านกีฬา
โดยเฉพาะการวิ่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความปรารถนาในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาครั้งนี้
3) แรงจูงใจในการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาด้านการพักผ่อน มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในระดับมาก
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.95 ซึ่งพบว่า ต้องการพักผ่อนเพราะต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว
หรือเพื่อนทั้งก่อนและหลังอีเวนต์มาราธอน รวมถึงต้องการพักผ่อนเพราะชื่นชอบในบรรยากาศของที่นี่
4) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านการมีส่วนร่วม มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย
ในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.41 ซึ่งพบว่า การเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนเพราะคิดว่าเป็นการ
ออกก�ำลังกายที่สุด และอยากทดสอบความสามารถของตนเองกับผู้ร่วมอีเวนต์มาราธอนคนอื่นๆ
5) การตลาดเชิงประสบการณ์ดา้ นประสบการณ์เชิงกายภาพ มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยใน
ระดับมาก โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ ที่ 4.01 ซึง่ พบว่า สถานทีจ่ ดั งานมีปา้ ยและสัญลักษณ์ตา่ งๆทีใ่ ช้ในการแข่งขัน
อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม และสถานทีจ่ ดั อีเวนต์มาราธอนมีทวิ ทัศน์ธรรมชาติระหว่างกิจกรรมมาราธอนที่
น่าดึงดูดใจ
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6) การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสบการณ์เชิงอารมณ์ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยใน
ระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.09 ซึ่งพบว่า มีความสุขจากกิจกรรมบันเทิงกับครอบครัว เพื่อนร่วม
แข่งขันในระหว่างอยูใ่ นกิจกรรมอีเวนต์มาราธอนนี้ รวมถึงมีความรูส้ กึ ปลอดภัยตลอดเวลาทีอ่ ยูใ่ นกิจกรรม
9
อีเวนต์มาราธอน
การตลาดเชิ
งประสบการณ์
ด้านประสบการณ์
ชิงบบริ
การดเห็มีนรทีะดั่เห็บนความคิ
ดเห็บมาก
นที่เห็โดยรวมมี
นด้วยใน
7) 7)
การตลาดเชิ
งประสบการณ์
ด้านประสบการณ์
เชิงบริการ มีรเะดั
ความคิ
ด้วยในระดั
ค่าเฉลีเวนต์
่ยที่ มาราธอนมี
4.10 ซึค่งวามสะดวกในการรั
พบว่า ในงานอีบเวนต์
ความสะดวกในการรั
บสิน่งชิของ
ค่ระดั
าเฉลีบย่ มาก
ที่ 4.10โดยรวมมี
ซึง่ พบว่า ในงานอี
สิง่ ของมาราธอนมี
อุปกรณ์ก่อนและหลั
งกิจกรรมการวิง่ เช่
บ
อุจับปเวลา
กรณ์เสืกอ้ ่อวิง่ นและหลั
ง
กิ
จ
กรรมการวิ
ง
่
เช่
น
ชิ
บ
จั
บ
เวลา
เสื
อ
้
วิ
ง
่
เหรี
ย
ญที
ร
่
ะลึ
ก
และมี
บ
ริ
ก
ารเก็
บ
ภาพโดย
เหรียญทีร่ ะลึก และมีบริการเก็บภาพโดยสามารถเข้าไปบันทึกภาพได้จากการลงประชาสัมพันธ์หลังการแข่งขัน
สามารถเข้าไปบันทึกภาพได้จากการลงประชาสัมพันธ์หลังการแข่งขันจากสังคมออนไลน์
จากสังคมออนไลน์
8) การรับรู้คุณค่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับ
8) การรับรู้คุณค่ าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีได้รบั มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดยรวมมี
มากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.21 ซึ่งพบว่า การเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนท�ำให้ท่านรู้ถึงสมรรถภาพของ
ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 ซึ่งพบว่า การเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนทาให้ท่านรู้ถึงสมรรถภาพของร่างกาย และท าให้มีสุขภาพร่างกาย
ร่างกาย และท�ำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
แข็งแรง
9) การรับรูค้ ณ
ุ ค่าด้านการรับรูค้ วามเพลิดเพลินทีไ่ ด้รบั มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในระดับ
บรูค้ ุณค่าด้านการรับรูค้ วามเพลิดเพลินทีไ่ ด้รบั มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในระดับมากที่สุด โดยรวมมี
มากที่สุด9) การรั
โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.30 ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนรู้สึกสนุกสนานสเพลิดเพลิน และ
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.30 ซึง่ พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนรูส้ กึ สนุ กสนานสเพลิดเพลิน และมีความสุขทีไ่ ด้เห็นรอยยิม้ จากผูท้ เ่ี ข้าร่วม
มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้
กิจกรรมนี้
10) การรับรูค้ ณ
ุ ค่าด้านการรับรูร้ าคา มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในระดับมาก โดยรวมมีคา่
10) การรับรูค้ ุณค่าด้านการรับรูร้ าคา มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในระดับมาก โดยรวมมีค่าเฉลีย่ ที่ 3.83 ซึง่ พบว่า
เฉลีย่ ที่ 3.83 ซึง่ พบว่า การเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนมีราคาทีเ่ หมาะสมและคิดว่าเป็นการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
การเข้าร่วมอีเวนต์มาราธอนมีราคาที่เหมาะสมและคิดว่าเป็ นการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาที่มคี วามคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปตลอด
ที่มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตลอดการเดินทาง
การเดินทาง 11) ผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬาด้านความพึงพอใจ มีระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็นด้วยในระดับ
11) ผลสัมคฤทธิ
งเที่ยวเชิ
งกีฬาด้
มีระดัคบวามสุ
ความคิ
ดเห็นที่เห็นด้วกยในระดั
บมาก
โดยรวมมีวม
์ ย่ ที่ อ4.18
มาก โดยรวมมี
า่ เฉลีการท่
ซึง่ พบว่
า ผูานความพึ
เ้ ข้าร่วมกิงพอใจ
จกรรมมี
ขและความสนุ
ในการเดิ
นทางมาร่
ค่ในครั
าเฉลี่ย้งทีนี่ ้ 4.18
ซึ่งคพบว่
า ผูง้เข้พอใจในธรรมชาติ
าร่วมกิจกรรมมีความสุแหล่
ขและความสนุ
ในการเดิ
และมี
วามพึ
งท่องเที่ยกวที
่ภูเก็ตนทางมาร่วมในครัง้ นี้ และมีความพึงพอใจใน
ธรรมชาติ แหล่
ง
ท่
อ
งเที
ย
่
วที
ภ
่
เ
ู
ก็
ต
12) ผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้านการกลับมาเที่ยวซ�้ำ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยใน
12)
ฤทธิก์ ารท่ อคงเที
่ยวเชิ
ฬาด้าซึนการกลั
้ า มีจรกรรมตั
ะดับความคิ
ดเห็นอทีงเที
่เห็นย่ ด้วเชิ
วยในระดั
ระดับมากทีผลสั
ส่ ดุ มโดยรวมมี
า่ เฉลี
ย่ ทีง่กี4.21
ง่ พบว่าบมาเที
ผูเ้ ข้า่ยร่วซ
วมกิ
ง้ ใจมาท่
งกีฬาทีบมากที
น่ อี่ กี ่สเมืุด อ่
โดยรวมมี
ค
่
า
เฉลี
ย
่
ที
่
4.21
ซึ
ง
่
พบว่
า
ผู
เ
้
ข้
า
ร่
ว
มกิ
จ
กรรมตั
ง
้
ใจมาท่
อ
งเที
ย
่
วเชิ
ง
กี
ฬ
าที
น
่
่
ี
อ
ก
ี
เมื
อ
่
มี
ก
ารจั
ด
อี
เ
วนต์
ม
าราธอนในอนาคต
มีการจัดอีเวนต์มาราธอนในอนาคต และจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนพร้อมทั้งตั้งใจจะพักให้นานกว่าเดิม
และจะกลับมาที
กี ครัง้ มแน่ฤทธิ
นอนพร้
อมทัองงเที
้ ตัง้ ใจจะพั
านกว่
าเดิม
13)น่ ่อี ผลสั
์การท่
่ยวเชิกงให้
กีฬนาด้
านการบอกต่
อ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับ
13)
ผลสั
ม
ฤทธิ
การท่
อ
งเที
่
ย
วเชิ
ง
กี
ฬ
าด้
า
นการบอกต่
ะดับจความคิ
ดเห็นที่เห็ำนให้
ด้วคยในระดั
บมากที่น่สี่ ุดเมืโดยรวมมี
์
มากที่สุด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.25 ซึ่งพบว่า ผู้เข้อาร่มีวรมกิ
กรรมจะแนะน�
นอื่นๆมาที
่อมีคนขอ
ค่ค�าำเฉลี
ย
่
ที
่
4.25
ซึ
ง
่
พบว่
า
ผู
เ
้
ข้
า
ร่
ว
มกิ
จ
กรรมจะแนะน
าให้
ค
นอื
่
น
ๆมาที
น
่
่
ี
เมื
่
อ
มี
ค
นขอค
าแนะน
าในการท่
อ
งเที
ย
่
วเชิ
ง
กี
ฬ
า และจะ
แนะน�ำในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจะแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยว หรือโพสต์ภาพให้คนอื่นๆทราบทาง
แนะน
าสถานทีท่ ่องเทีย่ ว หรือโพสต์ภาพให้คนอื่นๆทราบทางสังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์

ภาพที
เคราะห์
ความสัคมวามสั
พันธ์เชิมงสาเหตุ
ส่ ่งผลต่องผลสั
การท่
งเทีย่ มวเชิ
งกีฬก์ าารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
์ ออผลสั
ภาพที่ 1่ 1ผลการวิ
ผลการวิ
เคราะห์
พันธ์เชิขงองแรงจู
สาเหตุงใจที
ของแรงจู
ใจทีมส่ ฤทธิ
ง่ ผลต่
ฤทธิ
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ตาราง 2 อิทธิพลของบุพปัจจัย (antecedents) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม (dependent variable)
ตัวแปรตาม
R2 อิทธิพล
ตัวแปรอิสระ
แรงจูงใจ การตลาดเชิงประสบการณ์ การรับรู้คุณค่า
การตลาดเชิง
0.479
DE
0.692
N/A
N/A
ประสบการณ์
IE
0.000
N/A
N/A
TE
0.692
N/A
N/A
การรับรู้คุณค่า
0.628
DE
0.224
0.621
N/A
IE
0.597
0.000
N/A
TE
0.821
0.621
N/A
ผลสัมฤทธิ์การ
0.676
DE
0.188
0.358
0.361
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
IE
0.617
0.013
0.000
TE
0.805
0.371
0.361
หมายเหตุ: DE = Direct effect, IE = Indirect effect, TE = Total effect, N/A = not applicable,
จากภาพที่ 1 และตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า แรงจูงใจมี
อิทธิพลทางตรงต่อการตลาดเชิงประสบการณ์มคี า่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทางมากทีส่ ดุ เท่ากับ 0.692 และมีคา่ R2
เท่ากับ 0.479 รองลงมาคือการตลาดเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่า มีคา่ สัมประสิทธิ์
2
เส้นทาง เท่ากับ 06.21 และมีค่า R เท่ากับ 0.628 การรับรู้คุณค่า มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.361 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.676 การตลาดเชิง
ประสบการณ์ มีอทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา มีคา่ สัมประสิทธิเ์ ส้นทาง
เท่ากับ 0.358 และ 0.013 ตามล�ำดับ และมีค่า R2 เท่ากับ 0.676 แรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการรับรู้คุณค่า มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.224 และ0.597 ตามล�ำดับ มีค่า R2 เท่ากับ 0.628
และแรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางกีฬา มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 0.188 และ
0.617 ตามล�ำดับ มีค่า R2 เท่ากับ 0.676 สรุปภาพรวมของแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 67.60

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐาน
coefficientcy
H1 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการตลาด
0.155
เชิงประสบการณ์
(MT -> EM)
H2 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณ
ค่า (MT -> PV)

0.032

t-stat
24.975**

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สนับสนุน

4.588**

สนับสนุน
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ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (ต่อ)
H3
H4

H5
H6

สมมติฐาน
การตลาดเชิงประสบการณ์มี
อิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า
(EM -> PV)
การตลาดเชิงประสบการณ์มี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การท่อง
เที่ยวเชิงกีฬา
(EM -> AS)
การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(PV -> AS)
แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(MT -> AS)

coefficientcy
0.182

t-stat
12.661**

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สนับสนุน

0.092

6.928**

สนับสนุน

0.454

7.006**

สนับสนุน

0.608

3.942**

สนับสนุน

หมายเหตุ ** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p < 0.01) (t-value ≥ 2.576)

บทสรุปและอภิปรายผล

จากการศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของอิทธิพลของแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา อีเวนต์มาราธอน สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้
1) แรงจูงใจ มีอทิ ธิพลต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่า
แรงจูงใจมีอิทธิพล ท�ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดประสบการณ์ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมเห็นด้วยว่า มีความตื่นเต้นกับ
การร่วมกิจรรมอีเวนต์มาราธอนครั้งนี้ เพราะเป็นกิจกรรมการออกก�ำลังกายที่ดีที่สุด และต้องการพบ
สิ่งใหม่ๆ จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหลังเสร็จกิจกรรมอีเวนต์
มาราธอน สอดคล้องกับ Poulsson & Kale (2004) พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มีความส�ำคัญใน
การจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
2) แรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่า อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่า แรงจูงใจมี
อิทธิพล ท�ำให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมรับรูค้ ณ
ุ ค่า ซึง่ ผูร้ ว่ มกิจกรรมเห็นด้วยต่อแรงจูงใจเพราะเกิดคุณค่าจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอน ท�ำให้ตนเองได้ทดสอบความสามารถกับผูร้ ว่ มกิจกรรมอีเวนต์มาราธอนท่าน
อื่น รวมถึงการได้เรียนรู้ทักษะกีฬาใหม่ๆ และได้พบความแปลกใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไป
สอดคล้องกับการศึกษาของ Changlin (2014) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการรับรู้คุณค่าในการใช้มือถือ
อย่างต่อเนื่องของประเทศจีน พบว่า แรงจูงใจมิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า
3) การตลาดเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่า อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .01 แสดงให้
เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลท�ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมรับรู้ถึงคุณค่าในการมาท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การเข้าร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอนช่วยให้มสี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง รูถ้ งึ สมรรถภาพร่างกาย และยังรูส้ กึ คุม้ ค่า
กับการมาท่องเทีย่ วเชิงกีฬาครัง้ นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Srivastava, M., & Kaul, D. (2016) ซึง่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ลูกค้า ความจงรักภักดี และการใช้จ่ายของลูกค้า พบว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ อิทธิพลต่อความภักดีทงั้ ในด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการรับรูค้ ณ
ุ ค่า อย่างมีนยั ส�ำคัญที่
ระดับ .05 เช่นเดียวกัน
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4) การตลาดเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬาอย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ
.01 แสดงให้เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มอี ทิ ธิพลท�ำให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมรูส้ กึ ถึงความพึงพอใจ มีความสุข
และสนุกในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาครั้งนี้ ตั้งใจที่จะมาอีกในอนาคต จะแนะน�ำหรือโพสต์ภาพ
ให้คนอืน่ เห็นทางสังคมออนไลน์ รวมถึงการแนะน�ำคนอืน่ ๆเมือ่ มีคนมาขอค�ำแนะน�ำการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Nurcahyo (2016) ซึง่ ศึกษาบทบาทความเชือ่ ถือของลูกค้าในแง่ของการตลาดเชิง
ประสบการณ์และความภักดีของลูกค้า พบว่า ความเชือ่ ถือของลูกค้าในแง่ของการตลาดเชิงประสบการณ์
มีความสัมพันธ์กับความภักดี โดยร้านเบเกอรี่จ�ำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้านั้น
ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและประทับใจต่อสินค้า เกิดการกลับมาซื้อซ�้ำและบอกต่อ
5) การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01
แสดงให้เห็นว่า การรับรู้คุณค่ามีอิทธิพลท�ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกพึงพอใจเพราะการเข้าร่วมร่วมการท่อง
เทีย่ วเชิงกีฬานอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังได้ทอ่ งเทีย่ วด้วย การรับรูร้ าคาจึงท�ำให้รสู้ กึ คุม้ ค่า และจะ
กลับมาอีกครัง้ เมือ่ มีกจิ กรรมอีเวนต์มาราธอน รวมถึงจะน�ำความประทับใจไปบอกต่อคนอืน่ ๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Lee (2018) ซึง่ ศึกษาอิทธิพลของการลดราคาต่อการรับรูข้ องผูบ้ ริโภคทีส่ ง่ ผลต่อการตัง้ ใจซือ้
สินค้า พบว่า การลดราคาส่งผลในการรับรู้ด้านการประหยัด ด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณค่าและก่อให้
เกิดการตัดสินใจซื้อและกลับมาซื้อซ�้ำในอนาคต
6) แรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ .01 แสดงให้เห็นว่า
แรงจูงใจมีอิทธิพลท�ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ กลับมาเที่ยวซ�้ำ  และบอกต่อ ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม
เห็นด้วยต่อแรงจูงใจทีว่ า่ ต้องการพักผ่อนเพราะหนีความจ�ำเจในชีวติ ประจ�ำวัน ชอบในบรรยากาศสถานที่
ท่องเทีย่ วและยังได้มาร่วมกิจกรรมอีเวนต์มาราธอนด้วย การได้พาครอบครัวร่วมเดินทางมาด้วย แม้วา่ ใน
ครอบครัวจะร่วมกิจกรรมการวิ่งด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่คนในครอบครัวก็มาร่วมให้ก�ำลังใจ ท�ำให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความประทับใจ การกลับมาอีกครั้งและแนะน�ำให้กับคนที่รู้จักในการร่วมกิจกรรมอีเวนต์
มาราธอนครั้งต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Kitapci, Akdogan, & Dortyol (2014) ซี่งศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์การรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ การกลับมาซื้อซ�้ำและการบอกต่อ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1. จากผลการศึกษาจะพบว่า แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งจะเห็น
ว่าล�ำดับความส�ำคัญของแรงจูงใจในด้านความตืน่ เต้นมีมากทีส่ ดุ ถือได้วา่ เป็นเรือ่ งทีค่ วรให้ความส�ำคัญใน
การท�ำกิจกรรมอีเวนต์มาราธอนเพือ่ ให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงกีฬาให้มาก ดังนัน้ ถ้าจะต้องท�ำกิจกรรมอีเวนต์
มาราธอนเพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถได้ร่วมกิจกรรมและได้ท่องเที่ยวไปในตัว จะต้องสร้างกิจกรรม
อีเวนต์มาราธอนที่มีความตื่นตา ตื่นใจทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรม บรรยากาศ เพื่อให้เกิดประสบการณ์
ทีด่ ี มีการรับรูใ้ นระดับมาก ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ การกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้ และการบอกต่อไปยังผูอ้ นื่ ได้
2. จากการศึกษาจะพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ซึง่ จะเห็นว่าล�ำดับความส�ำคัญของการตลาดเชิงประสบการณ์ดา้ นประสบการณ์เชิงบริการมีมากทีส่ ดุ
ดังนั้นในการท�ำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การมีบริการที่ดี เช่น การบริการรับฝากสิ่งของส่วนตัว
ต้องมีความสะดวก ไม่เสียหายและมีความถูกต้องรวมถึงการบริการที่ถ่ายภาพที่ผู้เข้าร่วมต้องการและ
ไม่สามารถจัดการเองได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถไปขอบันทึกภาพภายหลังการร่วมกิจกรรม จึงส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ�้ำ และบอกต่อผู้อื่น
3. จากการศึกษาจะพบว่า การรับรูค้ ณ
ุ ค่ามีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา ซึง่ จะเห็น
ว่าล�ำดับความส�ำคัญของการรับรู้คณ
ุ ค่าด้านการรับรู้ความเพลิดเพลินที่ได้รับมีมากที่สุด ดังนั้น ในการท�ำ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควรสร้างให้ผู้เข้าร่วมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเกิดความเพลิดเพลิน ความสุข
อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมทางกีฬาและการได้ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
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1. ศึกษาในบริบทรูปแบบแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในเชิงลึกเปรียบเทียบ
ชาวไทยกับชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเวลาจ�ำกัด จึงศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะในจังภูเก็ต
เพียงอย่างเดียว ท�ำให้ข้อมูลอาจจะกระจายได้ไม่ทั่วถึง ในอนาคตจึงควรศึกษากับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีเวน
ต์มาราธอนในระดับภูมภิ าคจังหวัดอืน่ ๆเพิม่ เติมด้วย โดยเฉพาะจังหวัดรอง เพือ่ สนับสนุนและกระตุน้ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬามากยิ่งขึ้น
3. การวิจยั นีส้ ามารถพยากรณ์ตวั แปรตามคือ ผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬาได้รอ้ ยละ 67.60
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 32.40 เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิก์ ารท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (ความพึงพอใจ การกลับมาเทีย่ วซ�ำ 
้ และการบอกต่อ) นอกเหนือจาก
ตัวแปรที่ได้ผ่านการศึกษาจากงานวิจัยนี้
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