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บทคัดย่อ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะกิจกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติในประเทศไทยที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น การวิจัยครั้ง
นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จ และศักยภาพ และ 2) สร้างแบบจ�ำลอง ซึ่งพัฒนาจากแบบจ�ำลอง
ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Weed, M. and Bull, C., 2004) และแบบจ�ำลองพฤติกรรมการบริโภคกีฬาแบบ
ต่อเนื่อง (Funk, 2009) และทดสอบแบบจ�ำลอง โดยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านคุณลักษณะนักวิ่ง
และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม ความตั้งใจกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม และ
แนะน�ำกิจกรรม รวมถึงผลกระทบเชิงก�ำกับของปัจจัยความผูกพันในการออกก�ำลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัด ผู้สนับสนุน และนักวิ่ง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจ�ำนวน 41 คน และการเก็บแบบสอบถาม
จ�ำนวน 810 คน ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ตารางไขว้และความแปรปรวน พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จ คือ นโยบาย
ของจังหวัด ที่สะท้อนความชัดเจนของวัตถุประสงค์และทิศทางการจัดการ และกิจกรรมสามารถพัฒนาเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต จากปัจจัยกระแสการออกก�ำลังกาย และคุณภาพของการ
จัดกิจกรรม ร่วมกับการพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยว ส�ำหรับผลการศึกษาแบบจ�ำลองโดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น และโลจิสติคเชิงชั้น พบว่า นักวิ่งจะมีการใช้จ่ายในพื้นที่เพิ่มขึ้น จากการจัดการจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยว โดยจะกลับมาร่วมกิจกรรมซ�้ำและแนะน�ำต่อ จากการจัดการกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ตาม
ล�ำดับ ทั้งนี้ คุณลักษณะของนักวิ่งที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุด คือชาวต่างชาติวัยท�ำงานที่รักสุขภาพ และมีความผูกพันใน
การออกก�ำลังกาย
ค�ำส�ำคัญ: การท่องเทียวเชิงกีฬา การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว แบบจ�ำลองการจัดการ และการ
จัดการกิจกรรมกีฬา
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Abstract

Sports tourism is a tourism activity that promotes healthy trends along with tourism and
local economies. Especially to the international running activities in Thailand which continue increasing. The research objectives are then to determine key success factors with a competitive
strategy for achieving international sports tourism destination, and accordingly to construct a
model developed and refined by Sport Tourism Types Model (Weed, M. and Bull, C., 2004) and
Psychological Continuum Model (Funk, 2009) and test an integrated model concerning the causal
relationship of runner characteristic factors and sports tourism management factors that might
influence runner total expenditure, intention to revisit and intention to recommend, including the
moderating effects of sport engagement. Data were collected by an in-depth interview, involving
questionnaires from experts, providers, sponsors and runners (n=41, n=810 respectively). The results by cross-tabulation and one way ANOVA analysis show that local policy is a key success
factor through determining distinct objective and management direction, Also There is a possibility for the KKIM event to become an international sports tourism destination in the future supported by a healthy trend and a quality of KKIM event management factors concurrent with the improvement on destination management. While the results by hierarchical multiple regression
analysis and hierarchical logistic regression analysis revealed that tourism destination management
factor has significant positive effects on runner’s expenditure and to encourage their intention to
revisit and intention to recommend, organizing and communication factors are significantly included. Besides, the characteristic of the highest spending is a middle-age foreign runner who concerns
healthiness and engages with the sport.
Keywords: sports tourism, destination management, management model and sport event
                 management  

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
การท่องเที่ยว จัดเป็นสาขาหนึ่งของภาคบริการที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน และเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส�ำคัญ
ให้กับประเทศไทย รวมถึงมีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางส�ำคัญของการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และสร้างราย
ได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับ 57.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก (World Tourism Organization, 2018) และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ.2559 เท่ากับร้อยละ
17.9 สูงเป็นอันดับที่ 1 ของโลก (World Tourism Organization, 2017) อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันในภาคการ
ท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆ เริ่มใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว รวม
ถึงลดอุปสรรคและอ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามการ
แข่งขันและลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มให้ความส�ำคัญกับความยั่งยืน เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และการรักษาสุขภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีแนวทางส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม
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การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเล่นกีฬา เพื่อชมกีฬา และเพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ด้านกีฬาที่มีชื่อเสียง (Delpy, 1998) โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) เน้นกีฬาเป็นกิจกรรมหลักและการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม และ 2) เน้นการ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหลักและกีฬาเป็นกิจกรรมเสริม (Gibson, 2006) ซึ่งจัดเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการ
ท่องเที่ยว (Hinch & Higham, 2011) ส�ำหรับประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี พ.ศ.2558-2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มการท่อง
เที่ยวในความสนใจพิเศษ รวมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผจญภัย ศาสนา และการประชุมและนิทรรศการ โดยมี
เป้าหมายเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เป็น Sports Tourism Destination (Ministry of tourism and sports, 2015) โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานั้น จะมีความแตก
ต่างกันตามทรัพยากรหลัก 2 ประการคือ 1) ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว และ 2) ทรัพยากรด้านการกีฬา (Maier &
Weber, 1993) ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในไทยส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ความหลากหลายทุกระดับ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับ
ชาติ และระดับจังหวัด รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมในระดับนานาชาติ ส่วนภาคกลางจะเป็นกิจกรรมในระดับชาติ (Tourism authority of Thailand intelligence center, 2015)
กลุ่มจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาเช่น
เดียวกันกับกลุ่มจังหวัดในภาคใต้ได้ เนื่องจากเริ่มมีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติใน
พื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและมี
ความหลากหลายของชนิดกีฬามากขึ้น ประกอบด้วย 1) กิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2) กิจกรรมปั่น
จักรยานทางไกลนานาชาติ 3) กิจกรรมการแข่งขันเทนนิสสูงอายุนานาชาติ 4) กิจกรรมแข่งขันมวยศึกชิงแชมเปี้ยน
โลกปะทะมวยไทยนานาชาติ และ 5) กิจกรรมแข่งขันเรือเร็วฟอร์มูล่าวัน ทั้งนี้ กิจกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ คือกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
เนื่องจาก 1) มีความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม 2) มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการจัดกิจกรรมกีฬา และมีเครือ
ข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในจังหวัด 3) มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก และ 4) มีการพัฒนามาตรฐาน
เพื่อรองรับการขยายฐานและจ�ำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัด โดยในปี พ.ศ.2560 จังหวัดขอนแก่นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร้อยละ
11.06 และ ร้อยละ 10.31 ตามล�ำดับ และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 18.04 ซึ่งอยู่ใน
ล�ำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมา (Ministry of tourism and sports, 2017)  
ดังนั้น งานศึกษานี้จึงมุ่งศึกษา 1) ปัจจัยความส�ำเร็จ ศักยภาพในการจัดกิจกรรม และ 2) สร้างและศึกษาความ
สัมพันธ์ของแบบจ�ำลองการจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากแบบจ�ำลอง
ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Weed, M. and Bull, C., 2004) และแบบจ�ำลองพฤติกรรมการบริโภคกีฬาแบบ
ต่อเนื่อง (Funk, 2009) เพื่อพัฒนาและยกมาตรฐานของกิจกรรมสู่ศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันมาราธอน
มาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่าน
การท่องเที่ยว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จ และศักยภาพกิจกรรมในการพัฒนากิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ
เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ
2. เพื่อสร้างและทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ�ำลองการจัดการจุดหมายปลายทางด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ ที่มีต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่าง 1) ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 2) พื้นที่ และ 3) กิจกรรมกีฬา (Weed, M. and Bull, C., 2004) ดังนั้น การจัดการจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จึงประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 1) ประสิทธิภาพของการ
จัดการ คือการใช้จ่ายโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าซื้อสินค้าและ
บริการ (Xiaoyan et al., 2014) และ 2) ประสิทธิผลของการจัดการ คือความตั้งใจในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม
(Brown et al., 2016) และความตั้งใจในการแนะน�ำต่อ (Kaplanidou et al., 2012)
โดยปัจจัยด้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม คุณลักษณะส่วนบุคคลจะเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) คุณลักษณะทั่วไป คือ เพศ (Hallman et al., 2010), อายุ (Kaplanidou et al., 2013),
อาชีพและรายได้ (Vincent, 2000), สัญชาติ (Wicker et al., 2012), จ�ำนวนคืนที่พัก (Gibson et al., 2012),
ประเภทของการแข่งขัน (Felipe et al., 2018) และความพึงพอใจภาพรวม (Wicker et al, 2012) และ 2)
คุณลักษณะเฉพาะ เช่น ความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง (Buning & Gibson, 2016), การฝึกฝนพัฒนาทักษะ
(Klaus & Maklan, 2011), การใช้เวลาว่างกับเพื่อนและครอบครัว, การสร้างความภาคภูมิใจ (Chia-Chen, 2010),
การเปลี่ยนบรรยากาศและการเรียนรู้วัฒนธรรม (Xu et al., 2016) ทั้งนี้คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะส่ง
ผลกระทบต่อ 1) การใช้จ่ายโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความตั้งใจในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3)
ความตั้งใจในการแนะน�ำต่อ ที่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านพื้นที่ หรือการจัดการจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ทั้งภาพลักษณ์ของพื้นที่ เช่น สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความเป็น
มิตร (Margarida et al., 2014), การอ�ำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Petroman, 2015) เช่น การขนส่ง
และช่องทางการเข้าถึงพื้นที่, ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับ (Andergassen et al., 2013)และแหล่งท่อง
เที่ยวในพื้นที่ (Vujko & Plavša, 2014) ทั้งในเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและกีฬา อันจะส่งผลกระทบต่อ 1) การใช้จ่าย
โดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความตั้งใจในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) ความตั้งใจในการแนะน�ำต่อ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ส�ำหรับปัจจัยหลักสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านกิจกรรมกีฬา หรือการจัดการกิจกรรมกีฬาทั้งด้าน 1) การวางแผน
ดูแลอ�ำนวยความสะดวก เช่น การเดินทาง, บริการข้อมูลที่พักและร้านอาหาร และความเรียบร้อยของเส้นทาง
จราจร เป็นต้น (Getz & Page, 2016) 2) การจัดการ คือ การจัดการด้านเทคนิค และด้านความปลอดภัย (Peric,
2015) 3) การตลาด  เช่น ระดับราคาที่เหมาะสมหรือหลากหลาย (Gibson et al., 2012) และของที่ระลึก หรือสินค้า
ท้องถิ่น (Bertella, 2014) และ 4) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ที่มีความหลากหลายทั้งประเภทของเครื่องมือ
ในการสื่อสาร และระดับการเข้าถึงของการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจกิจกรรมได้มากที่สุด (Chung et al.,
2015) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพมาตรฐานในการจัดกิจกรรมนั้น หากมีความแตกต่างกัน ก็จะส่งผลกระทบต่อ 1) การใช้
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จ่ายโดยรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความตั้งใจในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) ความตั้งใจในการแนะน�ำต่อ
แตกต่างกันเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความผูกพันในการออกก�ำลังกาย หมายถึง ความต้องการฝึกฝน
กีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มคนประเภทนี้ จะมีความทุ่มเทและมีส่วนร่วมสูงกว่าปกติ (Funk, 2009; GuillÉN &
MartÍNez-Alvarado, 2014) และเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงก�ำกับต่อ 1) การใช้จ่ายโดยรวมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 2) ความตั้งใจในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม และ 3) ความตั้งใจในการแนะน�ำต่อ (Kostantinos Alexandris et al., 2017) ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จึงน�ำมาสู่ 1) กรอบแนวคิด
แบบจ�ำลองที่ใช้ศึกษา แสดงดังภาพที่ 1 และ 2) สมมติฐานในการศึกษา ซึ่งจะแสดงในหัวข้อถัดไป
ตัวแปรอิสระ (X)          

ตัวแปรก�ากับ (M)                               ตัวแปรตาม (Y)       
ความผูกพันในการออกก�าลังกาย: ENG
(ระดับสูง และระดับต่�า)

คุณลักษณะของนักวิ่ง: CRT

H1.1, 2.1, 3.1

การจัดการจุดหมาย
H1.2, 2.2, 3.2
ปลายทางการท่องเที่ยว: TDM
H1.3, 2.3, 3.3
การจัดการกิจกรรมกีฬา:
ด้านการวางแผน: SMP
H1.3, 2.3, 3.3
การจัดการกิจกรรมกีฬา:
ด้านการจัดการ: SMO
H1.3, 2.3, 3.3
การจัดการกิจกรรมกีฬา:
H1.3, 2.3, 3.3
ด้านการตลาด: SMM
การจัดการกิจกรรมกีฬา:
ด้านประชาสัมพันธ์: SMC

ค่าใช้จ่ายโดยรวม: EXP
ความตั้งใจในการกลับ
เข้ามาร่วมกิจกรรม: REV
ความตั้งใจในการ
แนะน�ากิจกรรม: REC

ภาพ 1 กรอบแนวคิดแบบจ�ำลองการจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยงเชิงกีฬา

สมมติฐานการวิจัย
H1.1:
H1.2:
เดียวกัน
เดียวกัน

H1.4:

คุณลักษณะของนักวิ่ง ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้าม
การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยในทิศทางเดียวกัน
H1.3: การจัดการกิจกรรมกีฬา ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยในทิศทางตรงกันข้าม
ความผูกพันในการออกก�ำลังกายและการจัดการ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยในทิศทาง

H2.1:
H2.2:

คุณลักษณะของนักวิ่ง ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาร่วมกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน
การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาร่วมกิจกรรมในทิศทาง

H2.3:

การจัดการกิจกรรมกีฬา ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาร่วมกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน

235

236
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H2.4:
ทิศทางเดียวกัน
H3.1:
ข้าม
H3.2:
เดียวกัน
H3.3:
H3.4:
เดียวกัน

ความผูกพันการออกก�ำลังกายและการจัดการ ส่งผลต่อความตั้งใจกลับมาร่วมกิจกรรมใน
คุณลักษณะของนักวิ่ง ส่งผลต่อความตั้งใจแนะน�ำกิจกรรมในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกัน
การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ส่งผลต่อความตั้งใจแนะน�ำกิจกรรมในทิศทาง
การจัดการกิจกรรมกีฬา ส่งผลต่อความตั้งใจแนะน�ำกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน
ความผูกพันการออกก�ำลังกายและการจัดการ ส่งผลต่อความตั้งใจแนะน�ำกิจกรรมในทิศทาง

ขอบเขตของการวิจัย
งานศึกษานี้ ศึกษาข้อมูลจากกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2561-2562 โดย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย (6 คน) 2) ผู้จัดกิจกรรม  KKIM
(51 คน) 3) ผู้สนับสนุนกิจกรรม  KKIM (16 คน) และ 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (737 คน) รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 810 คน
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (กลุ่มที่ 1-3) และการสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (กลุ่มที่ 4)   
ตาราง 1 รายละเอียดจ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแยกตามวัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์การศึกษา

จำ�นวนตัวอย่าง
ผู้

เชี่ยวชาญ

ผู้จัด

ผู้
สนับสนุน

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ
6
51
16
ศักยภาพของกิจกรรม
51
16
2.ทดสอบแบบจ�ำลอง
หมายเหตุ: * หมายถึง จ�ำนวนผู้วิ่งนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ผู้วิ่ง

รวม

737
737
535*

810
804
535

เกณฑ์ในการกำ�หนด
จำ�นวนตัวอย่าง
Key informant
(Padgett, 2008)
1 : 20 (Hair et al, 2013)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานศึกษานี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแนวคิดของแบบจ�ำลองประเภทของการท่อง
เที่ยวเชิงกีฬา (Weed, M. and Bull, C., 2004) และแบบจ�ำลองพฤติกรรมการบริโภคกีฬาแบบต่อเนื่อง (Funk,
2009) เพื่อน�ำมาใช้ในการก�ำหนดองค์ประกอบและขอบเขตของข้อค�ำถามของแบบสัมภาษณ์
2. สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างกับ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 6 คน จาก 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้
จัด จ�ำนวน 21 คน คือประธานหรือเลขานุการในคณะอนุกรรมการด�ำเนินการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ 2019 จ�ำนวน 21 ฝ่าย 3) ผู้สนับสนุนจ�ำนวน 8 คน ตามประเภทธุรกิจ และ 4) ผู้วิ่งจ�ำนวน 6 คน จาก
ตัวแทนสมาคมและชมรมวิ่งในพื้นที่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ key informant
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(Padgett, 2008) ร่วมกับการสังเกตการณ์การประชุมของผู้จัดช่วงเตรียมการจัดกิจกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยว
กับ 1) บริบททั่วไป 2) ปัจจัยความส�ำเร็จ 3) ศักยภาพ และ 4) ปัจจัยการจัดการ
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างและการสังเกตการณ์การประชุมด้วยวิธีการ
เปิดรหัส และน�ำผลมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาข้อค�ำถามในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4
ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยความส�ำเร็จ 3) ศักยภาพ และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ แบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญจะครอบคลุมส่วนที่ 1-2 ส่วนของผู้จัดและผู้สนับสนุนจะครอบคลุม
ส่วนที่ 1-3 และของผู้วิ่งจะครอบคลุมทั้ง 4 ส่วน
4. แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 4 ท่าน และ
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงของเนื้อหา (ความสอดคล้องภายใน) จากการเก็บข้อมูลกับนักวิ่งจ�ำนวน
50 ท่านโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.796-0.993
5. เก็บแบบสอบถามจาก 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จ�ำนวน 6 คน 2) ผู้จัด จ�ำนวน 51 คน
3) ผู้สนับสนุนกิจกรรม KKIM จ�ำนวน 16 คน และ 4) ผู้วิ่งจ�ำนวนจ�ำนวน 737 คน โดย 3 กลุ่มแรกใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามออนไลน์ ส่วนกลุ่มที่ 4 ด�ำเนินการเก็บแบบสอบถามกับนักวิ่งหลังจบการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ 2019 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562 โดยใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มตามประเภทการแข่งขัน คือ
ฟูลมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรม SPSS V.20 โดย 1) วิเคราะห์ความถี่ ตารางไขว้และ
ความแปรปรวนทางเดียว เพื่อศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จและศักยภาพ และ 2) วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้น เพื่อ
ทดสอบแบบจ�ำลองในส่วนผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม และวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคเชิงชั้น เพื่อทดสอบแบบ
จ�ำลองในส่วนผลกระทบต่อการกลับมาร่วมกิจกรรมซ�้ำและแนะน�ำต่อ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) น�ำเข้า
ตัวแปรคุณลักษณะนักวิ่ง 2) น�ำเข้าตัวแปรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3) น�ำเข้าตัวแปรความผูกพันในการออก
ก�ำลังกาย และ 4) น�ำเข้าตัวแปรเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการจัดการและตัวแปรความผูกพันในการออกก�ำลัง
กาย โดยใช้ค่าสถิติความแปรปรวนเป็นเกณฑ์ในการเลือกตัวแปร ทั้งนี้ ไม่พบปัญหาสมสัมพันธ์สูงของตัวแปรอิสระ
(VIF ต�่ำกว่า 4.0 และ Tolerance สูงกว่า 0.2) (Hair et al., 2013)
ตาราง 2 ภาพรวมของตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบแบบจ�ำลอง
ตัวแปร
EXP
REV
REC
GEN
AGE
NAT
OCC
NIGHT

คำ�อธิบายตัวแปร
ค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยทั้งหมดต่อการเข้าร่วมกิจกรรม (บาท)
ความตั้งใจที่จะกลับมาเข้าร่วมกิจกรรม   (0 = ไม่กลับ  1 = กลับ)
ความตั้งใจในการแนะน�ำซ�้ำ (0 = ไม่แนะน�ำ และ 1 = แนะน�ำ)
เพศ (0 = เพศชาย และ 1 = เพศหญิง)
อายุ (0 = กลุ่มเยาวชน 1 = กลุ่มผู้ใหญ่)
สัญชาติ (0 = ชาวไทย และ 1 = ชาวต่างชาติ)
อาชีพ (0 = กลุ่มเยาวชน 1 = กลุ่มผู้ใหญ่)
จ�ำนวนคืนที่พัก  (0 = ต�่ำกว่า 7 คืน 1 = 7 คืนขึ้นไป)

มาตรวัด
Ratio
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปร
INC
SAT
RTYPE
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4
ATTR
PLAN
ORGA
MKT
PR
ENGA

คำ�อธิบายตัวแปร
รายได้ (0 = ต�่ำกว่า 30,000 บาท  1 = 30,000 บาทขึ้นไป)
ความพึงพอใจภาพรวม (0 = ต�่ำกว่าระดับ 5  1 = ระดับ 5)
ประเภทแข่งขัน (0 = มินิมาราธอน 1 = ฮาล์ฟและฟูลมาราธอน)
การมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
การสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการวิ่ง (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
เปลี่ยนบรรยากาศ เรียนรู้วัฒนธรรม (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
การจัดการการท่องเที่ยว (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
การจัดการกิจกรรมด้านวางแผน (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
การจัดการกิจกรรมด้านเทคนิค (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
การจัดการกิจกรรมด้านการตลาด (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
การจัดการกิจกรรมด้านสื่อสาร PR (จาก 1 = น้อยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด)
ความผูกพันในการออกก�ำลังกาย  (0 =  ต�่ำ 1 =  สูง)

มาตรวัด
Dummy
Dummy
Dummy
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Interval
Dummy

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อแรก พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จในการพัฒนากิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นจุด
หมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตาราง 3 ผลการศึกษาปัจจัยความส�ำเร็จ
ด้านนโยบาย
นโยบายจังหวัดขอนแก่น
ความต่อเนื่องและแผนพัฒนา
นโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ชัดเจนต่อเนื่อง
การส่งเสริมของผู้ว่าราชการ

ด้านพื้นที่
ทุกภาคส่วนร่วมมือ
ความเป็นจิตอาสา
ชุมชนร่วมมือ
แหล่งท่องเที่ยวในเมือง
การท่องเที่ยวเหมาะสมกับนักวิ่ง

ด้านการจัดกิจกรรม
มาตรฐานการแพทย์และพยาบาล
ความร่วมมือของจังหวัดและ มข
มาตรฐานเส้นทางวิ่ง
มีเครือข่ายผู้สนับสนุน
บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิ่ง

ทั้งนี้ พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติคือ กลุ่มนักวิ่งให้ความส�ำคัญกับการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มผู้จัด ส่วนกลุ่มผู้จัดให้ความส�ำคัญกับ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านแพทย์พยาบาลมากกว่ากลุ่มผู้สนับสนุน รวมถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความส�ำคัญกับ
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ความร่วมมือของจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น มากกว่ากลุ่มผู้สนับสนุน
ส่วนศักยภาพของกิจกรรม พบว่า มีความเป็นได้ในการพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาในระดับนานาชาติ จาก 1) ปัจจัยโอกาส คือ กระแสการรักสุขภาพและการวิ่ง, ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
ไทย, นโยบายส่งเสริมจากรัฐบาล และนโยบายส่งเสริมจากขอนแก่น และ 2) ปัจจัยจุดแข็ง คือ จัดมายาวนาน เป็นที่
รู้จักของนักวิ่งไทยและต่างชาติ, เส้นทางวิ่งได้รับการรับรอง น�ำผลไปใช้ได้ทั่วโลก,ได้รับงบแผ่นดินสนับสนุนจาก
จังหวัด, ช่วงการจัดอากาศเย็นสบายส่งผลดีต่อนักวิ่ง, บรรยากาศงานวิ่งมีเอกลักษณ์, เงินรางวัลสูงที่สุดใน
ประเทศไทยคือ 100,000 บาท และมีกลุ่มแพทย์ที่ร่วมวิ่งเป็นประจ�ำ
อย่างไรก็ตาม ควรด�ำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของนักวิ่งเพิ่มขึ้น เช่น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ในเมือง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรส�ำหรับนักวิ่งชาวไทย และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมส�ำหรับนักวิ่งชาวต่างชาติ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่สอง พบว่า องค์ประกอบของแบบจ�ำลองการจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ประกอบไปด้วย การจัดการ 2 ด้าน คือ 1) การจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว และ 2) การจัดการ
กิจกรรมกีฬา โดยการจัดการทั้ง 2 ด้านนี้ จะอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าเน้นส่งเสริมที่กิจกรรมใด
เป็นหลักเป็นรอง เนื่องจากการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จะมีจุดมุ่งเน้นของการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน
ไปตามประเภทและคุณลักษณะของกลุ่มนักวิ่งที่เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งการจัดการที่เหมาะสมกับประเภทและ
คุณลักษณะของกลุ่มนักวิ่งเป้าหมายหลัก จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ (การใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น) และประสิทธิผล
(การกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมซ�้ำ  และแนะน�ำต่อ) โดยผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรในแบบจ�ำลอง และผล
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจ�ำลองแสดงดังตารางที่ 4 และ 5 ตามล�ำดับ
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปรในแบบจ�ำลอง
ตัวแปร
EXP
REV
REC
GEN
AGE
NAT
OCC
NIGHT
INC
SAT
RTYPE
INTP1

ค่าเฉลี่ย
3,664
0.97
0.99
0.43
0.98
0.25
0.76
0.03
0.58
0.21
0.70
4.383

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4,236
0.160
0.075
0.496
0.129
0.436
0.428
0.165
0.494
0.411
0.460
0.6483
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ตาราง 4 (ต่อ)
ตัวแปร
INTP2
INTP3
INTP4
ATTR
PLAN
ORGA
MKT
PR
ENGA

ค่าเฉลี่ย
4.376
4.239
4.252
4.193
4.088
4.189
4.061
4.023
0.730

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.6527
0.6806
0.5271
0.5502
0.7116
0.5540
0.6417
0.6530
0.4220

จากตารางที่ 4 จะพบว่า กลุ่มนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน ตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมวิ่งก็
เพื่อวัตถุประสงค์ของการมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นหลัก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.383) และให้ความส�ำคัญกับการจัดการการ
ท่องเที่ยว และการจัดการกิจกรรมด้านเทคนิค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.193 และ 4.189 ตามล�ำดับ) ทั้งนี้ แม้ว่าผู้วิ่งส่วน
ใหญ่จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าระดับ 5 (ร้อยละ 79) อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะ
กลับเข้ามาร่วมกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ และมีความตั้งใจในการแนะน�ำกิจกรรมขอนแก่นมาราธอน
นานาชาติ (ร้อยละ 97 และร้อยละ 99 ตามล�ำดับ)
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลอง
ตัวแปร
GEN
AGE
NAT
OCC
NIGHT
INC
SAT
RTYPE
INTP1

Log_EXP
(β)
0.050
0.000
0.107*
0.153**
0.111*
0.295**
0.026
0.090*
-

REV
(Odds Ratio)
3.341
3.968**
0.720
0.810

REC
(Odds Ratio)
7.270*
2.706*
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร
INTP2
INTP3
INTP4
ATTR
PLAN
ORGA
MKT
PR
ENGA
ATTR x ENGA
R2 /Nagelkerkes R2
หมายเหตุ: *p < 0.05, **p<0.01

Log_EXP
(β)
0.109*
0.042
0.047
0.062
0.047
0.080*
0.027
0.223

REV
(Odds Ratio)
1.703
0.348
4.607**
0.757
0.796
1.652*
0.675
1.446
1.462
0.204

REC
(Odds Ratio)
3.996*
0.415
0.884
3.748
0.025
6.522*
1.496
0.397

จากตารางที่ 5 พบว่า ในส่วนของปัจจัยด้านคุณลักษณะของนักวิ่ง ในภาพรวม นักวิ่งที่ประกอบอาชีพ จะ
มีการใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่านักวิ่งที่เป็นเยาวชนร้อยละ 15.3 (β = 0.153, p<0.01) โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า
30,000 บาท และลงแข่งขันในรุ่นมินิมาราธอนนั้น จะมีการใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 29.5 (β = 0.295, p<0.01) และ
ร้อยละ 9 (β =-0.09, p<0.05) ตามล�ำดับ รวมถึงกลุ่มนักวิ่งชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีจ�ำนวนคืนที่เข้าพัก
มากกว่า 7 วัน จะมีการใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่าชาวไทยร้อยละ 10.7 (β = 0.107, p<0.05) และร้อยละ 11.1 (β =
0.111, p<0.05) ตามล�ำดับ นอกจากนี้ นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ และเปลี่ยนบรรยากาศ
เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ หากได้รับความพึงพอใจในระดับสูง จะมีแนวโน้มในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมซ�้ำมาก
ขึ้น 4-5 เท่า (Odds Ratio = 3.968, p<0.01 และ Odds Ratio = 4.607, p<0.01) และมีแนวโน้มในการแนะน�ำ
กิจกรรมต่อมากขึ้น 3-7 เท่า (Odds Ratio = 2.706, p<0.05, Odds Ratio = 3.996, p<0.05 และ Odds Ratio
=7.270, p<0.01)
ส�ำหรับปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พบว่า 1) การจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ (ATTR) ที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้นักวิ่งมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 ( =-0.109, p<0.05) 2) คุณภาพในการ
จัดการกิจกรรมกีฬาด้านคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน (ORGA) จะท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มที่
จะกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมซ�้ำมากขึ้น 2 เท่า (Odds Ratio = 1.652, p<0.01) และ 3) คุณภาพในการจัดการกิจกรรม
กีฬาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ (PR) จะท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มที่จะแนะน�ำกิจกรรมต่อมากขึ้น 7 เท่า
(Odds Ratio = 6.522, p<0.05)
ทั้งนี้ ในส่วนของปัจจัยความผูกพันในการออกก�ำลังกายนั้น ไม่พบผลกระทบในเชิงก�ำกับต่อทั้ง 1) ค่าใช้
จ่ายโดยรวม 2) ความตั้งในในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมซ�้ำ  และ 3) ความตั้งใจในการแนะน�ำกิจกรรมต่อ อย่างไร
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ก็ตาม งานศึกษานี้พบว่า ความผูกพันในการออกก�ำลังกายส่งผลกระทบเชิงสาเหตุต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม โดยนักวิ่งที่มี
ความผูกพันในการออกก�ำลังกายสูง มีการใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่มีความผูกพันในการออกก�ำลังกายต�่ำ  ร้อยละ
8 (β =0.080, p<0.05)

อภิปรายผล
งานศึกษานี้ น�ำเสนอแนวทางการจัดการเพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท�ำการศึกษา 1) ปัจจัยความส�ำเร็จ ศักยภาพ
ของกิจกรรมและ 2) แบบจ�ำลองการจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ
ส�ำหรับผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในข้อแรก ซึ่งพบว่าปัจจัยความส�ำเร็จนั้น ประกอบไปด้วยปัจจัย 3
ด้าน คือด้านนโยบาย (นโยบายรัฐบาล นโยบายของจังหวัด และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของผู้จัด), ด้านพื้นที่
(แหล่งท่องเที่ยว ความร่วมมือจากทุกภาพส่วน และจิตอาสา) และด้านการจัดกิจกรรม (มาตรฐานการตัดสิน
มาตรฐานการแพทย์ เครือข่ายผู้สนับสนุน) อันจะน�ำไปสู่กรอบในการวางแผนและด�ำเนินการที่มีความชัดเจน ต่อ
เนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยข้อค้นพบนี้ สนับสนุนผลการศึกษาของงานศึกษาที่ผ่านมาของ Getz &
Page, 2016 ที่พบว่า องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คือการวางแผนและการออกแบบ
กิจกรรมภายใต้การสร้างองค์ความรู้และนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงความช�ำนาญของผู้จัดกิจกรรม
เช่นเดียวกันกับงานศึกษาของ Prayag & Ryan, 2011 ซึ่งพบว่ารอยยิ้ม การให้ความช่วยเหลือ การต้อนรับ เป็น
ปัจจัยด้านแรงดึง และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นปัจจัยด้านแรงผลักของการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
รวมถึงงานศึกษาของ Cristina, 2013 ที่พบว่า การมีเครือข่ายผู้สนับสนุนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการจัดการการท่อง
เที่ยวเชิงกีฬา นอกจากนี้ งานศึกษานี้ มีข้อค้นพบเพิ่มเติมจากงานศึกษาที่ผ่านมา โดยพบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จที่
ส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งในด้านนโยบายคือ การส่งเสริมของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของงานศึกษานี้ ผู้
จัดกิจกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐ คือจังหวัดขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น การส่งเสริมของผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะน�ำมาสู่การประสานความร่วมมือในการด�ำเนินงานจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในข้อสอง ซึ่งพบว่า 1) คุณลักษณะของนักวิ่ง 2) การจัดการการท่อง
เที่ยวเชิงกีฬา  และ 3) ความผูกพันในการออกก�ำลังกาย ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม
นั้น ข้อค้นพบในส่วนของคุณลักษณะของนักวิ่ง สนับสนุนงานศึกษาของ Wicker et al., 2012  ที่พบว่า ชาวต่างชาติ
จะมีการใช้จ่ายสูงกว่า เนื่องจากใช้เวลาในพื้นที่นานกว่าเพื่อท่องเที่ยวในเมืองที่จัดหรือเมืองใกล้เคียง เช่นเดียวกัน
กับงานศึกษาของ Kaplanidou et al., 2013 ที่พบว่า นักวิ่งที่มีความมั่นคงทางการเงิน จะมีการใช้จ่ายสูงกว่า และ
งานศึกษาของ Felipe et al., 2018 ที่พบว่า นักวิ่งที่เข้าร่วมในประเภทสูงกว่า จะมีการใช้จ่ายต�่ำกว่า เนื่องจากมี
ทักษะในการวางแผนเล่นกีฬามากกว่า รวมถึงงานศึกษาของ Xu et al., 2016 ที่พบว่านักวิ่งที่รักสุขภาพ นิยมการ
เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม และมีความพึงพอใจสูง จะมีความตั้งในการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมซ�้ำและ
แนะน�ำต่อ อย่างไรก็ตาม งานศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัยเพศ และอายุ   เนื่องจากข้อจ�ำกัดระหว่างเพศ
หญิงกับเพศชายด้านครอบครัวและความปลอดภัยในปัจจุบัน มีความแตกต่างกันไม่มากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน และ
จ�ำนวนนักวิ่งในกลุ่มอายุที่เป็นเยาวชนในปัจจุบัน ก็ใกล้เคียงกับกลุ่มอายุวัยท�ำงานที่มีความมั่นคงทางการเงิน แตก
ต่างจากสมัยก่อนที่นักวิ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�ำงาน
ส�ำหรับข้อค้นพบในส่วนของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สนับสนุนงานศึกษา Kaplanidou et al.,
2013 ที่พบว่า กิจกรรมกีฬาระดับนานาชาติ ท�ำให้เกิดการเข้ามาในพื้นที่ของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา ก่อให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ คือ การท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจด้านสินค้าและบริการ
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และงานศึกษาของ Peric, 2015 ที่พบว่าการจัดการด้านเทคนิคในการจัดการแข่งขันและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย กฎระเบียบและความเชี่ยวชาญของบุคลากรนั้น ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับเข้ามาร่วมกิจกรรม รวมถึง
งานศึกษาของ Buning & Gibson, 2016 ที่พบว่า การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่สามารถในการเข้าถึงกลุ่มนักวิ่งทุก
ระดับนั้น จะส่งผลต่อการแนะน�ำต่อ ซึ่งนัยส�ำคัญของข้อค้นพบนี้ คือ ค่าใช้จ่ายหลักของนักวิ่งนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (ที่พัก เดินทาง อาหาร) แม้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเล่นกีฬาก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีการ
จัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการจัดการกิจกรรมด้านเทคนิคให้มี
คุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากเป็นการจัดการในส่วนที่ผู้วิ่งได้รับรู้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโดยตรง และส่งผลต่อ
การกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมซ�้ำ  รวมถึงการจัดการกิจกรรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
เกิดการแนะน�ำกิจกรรมต่อในวงกว้าง และส�ำหรับข้อค้นพบในส่วนของความผูกพันในการออกก�ำลังกาย สนับสนุน
งานศึกษาของ Funk, 2009 ที่พบว่านักวิ่งที่มีความผูกพันในการออกก�ำลังกายสูงจะมีการใช้จ่ายที่สูงกว่า โดยมีนัย
ส�ำคัญคือ การส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการใช้จ่ายโดยรวมของนักวิ่ง ซึ่งส่วน
ใหญ่จะมีความผูกพันในการออกก�ำลังกายในระดับสูงสูง อย่างไรก็ตาม งานศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์เชิงก�ำกับที่มี
ต่อการกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมและแนะน�ำต่อ ซึ่งแตกต่างจากงานศึกษาของ Brown et al., 2016 และ Kostantinos Alexandris et al., 2017 เนื่องจาก งานศึกษานี้สร้างแบบวัดของความผูกพันในการออกก�ำลังกาย ที่สะท้อน
ถึงความเข้มข้นของการออกก�ำลังกายโดยอิงกับค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส�ำหรับ 1) หน่วยงานภาครัฐ คือ การก�ำหนดนโยบาย แผนพัฒนา และ
แผนการจัดสรรงบประมาณทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดขอนแก่น) ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ และการร่วมจัดบูธในงานวิ่ง
ระดับโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น) รวมถึงการเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ (จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น) 2) หน่วยงานภาคเอกชน คือ การรวมพันธมิตรในการด�ำเนินงานร่วมกัน (องค์กรทางธุรกิจ และโรง
พยาบาลเอกชน) และ 3) หน่วยงานภาคประชาชน คือ การสร้างความตระหนักด้านสุขภาพที่ดีจากการออกก�ำลัง
กาย เพื่อให้กระแสการวิ่งให้คงอยู่ต่อเนื่อง (โรงเรียน ชมรม สมาคม และชุมชน)
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คือ 1)
เน้นการจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะท�ำให้การจัดกิจกรรมกีฬาในระดับนานาชาติ สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านช่องทางการใช้จ่ายของนักวิ่ง เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของนักวิ่งไม่ได้เป็นค่าใช้จ่าย
ด้านการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก อาหาร และการท่องเที่ยว 2) เน้นการจัดการ
กิจกรรมกีฬาด้านการจัดการ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยการเข้าร่วมออกบูธงานวิ่งระดับโลกร่วมกับการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกรณีการเข้าถึงนักวิ่งชาวต่างชาติ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ใน
กลุ่มชมรม หรือสมาคมนักวิ่งต่างๆ ในกรณีการเข้าถึงนักวิ่งชาวไทย)
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาต่อไป เนื่องจากผลการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของงาน
ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ สะท้ อ นเฉพาะบริ บ ทของผู ้ จั ด กิ จ กรรมหลั ก ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ (จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และตัวแปรความผูกพันในการออกก�ำลังกาย ที่ใช้ในการศึกษาก็สะท้อนถึงพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและแนวโน้มการมีค่าใช้จ่ายด้านกีฬาเท่านั้น ดังนั้น ในอนาคตจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของผู้จัดกิจกรรมหลักในบริบทอื่นๆ (ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ชมรมกีฬา
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ของจังหวัด) รวมถึงควรมีการศึกษาแบบวัดความผูกพันในการออกก�ำลังกาย  เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมด้านกีฬาในด้านอื่นเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อในการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
กรณีของกิจกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติ ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น
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