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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบันสังคมได้ให้ความส าคัญกับกระแสรักสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการ
กิน และการออกก าลังกาย กีฬาวิ่งเป็นอีกหนึ่งกระแสที่กลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
จากกระแสของภาพยนตร์เรื่อง “รัก 7 ปี ดี 7 หน” และปัจจัยทางด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ที่มี
ความครอบคลุมมากขึ้น ท าให้มูลค่าการน าเข้าสินค้าในกลุ่มชุดกีฬาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 
การศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่ง
มาราธอน” จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังที่แตกต่างกันกับการใช้
สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนและ (2) ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ภูมิหลังของนักวิ่งมาราธอนที่ต่างกัน มีผลต่อการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน และ พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการ
แสวงหาข้อมูล มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการซื้อสินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน โดยเฟซบุ๊ก 
เป็นสื่อออนไลน์ที่กลุ่มนักวิ่งมาราธอนใช้งานมากท่ีสุด แต่สื่อออนไลน์ที่ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนสูงที่สุด จะเป็นสื่อออนไลน์ในประเภทของ เว็บไซต์ โดยผู้ที่มีจ านวน
ครั้งในการวิ่งระยะ 10 กิโลเมตรขึ้นไป มากกว่า 10 ครั้งในรอบปี และมีจ านวนปีในการวิ่งระหว่าง 1-3 
ปี จะมีการใช้สื่อออนไลน์ในประเภทเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ จึงสามารถสรุปได้ว่ากลุ่ม
นักวิ่งมาราธอนในประเภทดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เหมาะสมในการที่ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าจะเลือก
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการท าการตลาดมากที่สุด 
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Abstract 

 In present day, health and wellness trend has come to more important 
both in eatery and exercise. Running is also one of the most attractive exercise’s events 
in Thailand. Running has been rise again 3 years ago, from the effect of GTH’s movie 
“Seven Something” and coverage of internet that lead people to use online 
communication commonly. These phenomenon have drastically raised the number of 
import in athlete’s product. The study of “Online information seeking and Purchasing 
Behavioral of Marathon’s product” has 2 objectives in the study (1) To study the 
different between sample’s background and used of online media to seek marathon’s 
product information (2) To study the relationship between used of online media to 
seek marathon’s product information and purchasing behavioral  

 The results represent that the different on sample’s background reflect 
to the used of online media to seek marathon’s product information and behavioral 
of online information seeking has relationship with purchasing decision. Base on the 
study, facebook is the most favorite channel that marathoner usually used to 
communicate with each other and also communicate with brand, but on the other 
hand the online media that can lead sample to purchase decision is come in the type 
of website. Moreover, from the study, the sample who run 10 km more than 10 times 
in a year and has the year of running between 1-3 years have the potential in using 
the online media (facebook and website) more than other group. Which lead to the 
conclusion for brand to target on proper marketing strategy with this marathoner’s 
group  
  
Keywords: Online Media, Information Seeking,  Purchasing Behavioral,  Marathoner, 
Runner 
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การวิ่งมาราธอนนั้นเป็นการวิ่งระยะยาวในระยะ 42.195 กิโลเมตร หรือ 26 ไมล์ 

385 หลา โดยเป็นกีฬาที่ถูกบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิคสมัยใหม่ ในปี ค.ศ.1896 โดยเริ่มจัดครั้งแรกที่

กรุงเอเธนในระยะทาง 24 ไมล์ 1500หลา ก่อนที่จะถูกปรับระยะทางเป็นดังเช่นปัจจุบัน ในปี 1908 

ในโอลิมปิคที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้ใช้ระยะทางดังกล่าวเป็นระยะมาตรฐานส าหรับ

มาราธอนมาจนถึงปัจจุบัน ในส่วนของประเทศไทยเอง ได้มีการจัดการวิ่งมาราธอนครั้งแรกในวันที่ 22 

พฤศจิกายน 2530 โดยเป็นการจัดเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดสะพานพระราม 9 ในปี พ.ศ. 2530 

โดยมีชื่องานว่า “งานวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ” ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการแข่งขัน

วิ่งมาราธอนนานาชาติในประเทศไทย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ภาพยนตร์เรื่อง “รัก 7 ปี ดี 7 หน” ของค่ายหนัง GTH ที่

ออกฉาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ของ GTH เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ ที่จุดกระแสการวิ่งเพ่ือ

สุขภาพในปัจจุบัน โดยมีค าพูดตอนหนึ่งในเรื่องว่า “ถ้าคุณอยากวิ่งคุณวิ่งกิโลเดียวก็พอ แต่ถ้าคุณ

อยากพบชีวิตใหม่ คุณค่อยมาวิ่งมาราธอน” ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ศ.

นพ.อุดมศิลป์ ก็ได้ขอความร่วมมือกับทางภาพยนตร์เรื่องนี้ปลุกกระแสให้คนไทยตื่นตัวด้าน

สุขภาพ จนก าเนิดงาน “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” ใน กทม.ที่รวมพลเหล่านักวิ่งวัยรุ่นหน้าใหม่มาร่วมกันสร้าง

เสริมสุขภาพในช่วงปลายปี พ.ศ. 2555 

ส าหรับนักวิ่งภายในประเทศไทยเองมักจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ในลักษณะ

ของชมรมวิ่ง โดยในสมัยก่อนจะใช้วิธีการรวมตัวจากสถานที่ที่วิ่งเป็นประจ า เกิดเป็นความสนิทสนม

คุ้นเคย และรวมตัวกันเป็นชมรม แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป สื่อออนไลน์หรือ

อินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารของนักวิ่งมากขึ้น กลุ่มนักวิ่งมาราธอนในปัจจุบันจึงได้มี

การเปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเฟซบุ๊กกรุ๊ป (Facebook Group)และเฟ

ซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ถือเป็นสื่อหลักท่ีใช้ในการพูดคุยสื่อสารของนักวิ่ง ซึ่งในปัจจุบัน

มีกลุ่มนักวิ่งรุ่นใหม่มากมายที่ใช้พ้ืนที่บนสื่อออนไลน์ โดยมีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ กลุ่ม “42.195 เราจะ

ไปมาราธอนด้วยกัน” ซึ่งมีจ านวนสมาชิกมากถึง 25,933 คน และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามจ านวนนักวิ่งที่

เข้าสู่สนามวิ่ง 

จากกระแสการตื่นตัวในการออกก าลังกายด้วยการวิ่งในปัจจุบันส่งผลให้ตลาดสินค้า

กีฬาในประเทศไทยนั้นมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก โดยจากข้อมูลในด้านตลาดสินค้ากีฬาที่มีการ
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เติบโตถึง 15% ช่วงต้นปี 2558 รวมมูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านบาท (ประชาชาติธุรกิจ,2558) ซึ่งการ

เติบโตดังกล่าว เป็นการเติบโตที่สวนกับกระแสเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันที่ก าลังอยู่ในขาลง

จากสภาพทางการเมืองที่ขาดเสถียรภาพมาหลายปี โดยจากมูลค่าทั้งหมดของตลาดสินค้ากีฬา 

สามารถแบ่งได้เป็น รองเท้ากีฬา 60% และอุปกรณ์กีฬาอ่ืนๆ 40% โดยในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมี

สัดส่วนการตลาดที่ 50% เท่ากัน (Marketeer, 2558) ประกอบกับมูลค่าการน าเข้าสินค้าในกลุ่มชุด

กีฬาจากผู้ประกอบการต่างชาติจากปี 2554 ถึงปี 2557 ที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากในปี 

2554 มีมูลค่าอยู่ที ่11.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็น 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระแสการออกก าลังกายด้วยการวิ่งนั้นเป็นกีฬา

ที่ยังมีการเติบโต และมีผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากกระแสดังกล่าวก็ส่งผลดีต่อการ

ขับเคลื่อนตลาดสินค้าอุปกรณ์กีฬาให้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก และเนื่องจากกลุ่มนักวิ่งรุ่นใหม่มีการใช้

สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาถึง

พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของกลุ่มนักวิ่ง รวมไปถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลในการเลือกซื้อสินค้ากีฬา

วิ่ง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร และใช้ในการวางแผนการตลาดส าหรับ

สินคา้กีฬาของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภูมิหลังของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

2. เพ่ือศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนของกลุ่มนักวิ่ง

มาราธอน 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอนของนักวิ่งมาราธอน  

4. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังทีแ่ตกต่างกันกับการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล

สินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่ง

มาราธอนกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 นักวิ่งมาราธอนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ใน

การแสวงหาข้อมูลสินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอนที่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ในกลุ่มนักวิ่งมาราธอน พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน 

 

นิยามศัพท์ 

1. มาราธอน หมายถึงการแข่งวิ่งระยะยาว ในระยะ 42.195 กิโลเมตร โดยมีต้นก าเนิดมาจาก

ต านานของนายทหารชาวกรีกผู้ส่งข่าวที่ชื่อว่า “ฟิดิปปิเดซ” ที่ต้องวิ่งในการรบจากเมือง

มาราธอนไปยังเอเธนส์เพ่ือที่จะประกาศถึงการพ่ายแพ้ของพวกเปอร์เซียในการต่อสู้ที่เมือง

มาราธอนเป็นระยะทาง 42.195กิโลเมตรก่อนที่จะล้มลงเสียชีวิตในที่สุดในปัจจุบันการแข่งขันวิ่ง

มาราธอน ได้ถูกบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิคสมัยใหม่ ซึ่งมีระยะที่เป็นมาตรฐานในการวิ่งทั้งหมด3 

ระยะ ได้แก่ ระยะมาราธอน  42.195  กิโลเมตร ระยะฮาล์ฟ-มาราธอน 21 กิโลเมตร และ ระยะ

มิน-ิมาราธอน 10 กิโลเมตร 

 

2. นักว่ิงมาราธอน หมายถึงนักวิ่งสมัครเล่นที่ไม่ได้วิ่งเพ่ือแข่งขัน แต่เน้นการวิ่งเพ่ือสร้างเสริม

สุขภาพ หรือวิ่งเป็นงานอดิเรกในระยะมาตรฐานของการวิ่งมาราธอนได้แก่ มินิ -มาราธอน 10.5 

กิโลเมตร ฮาล์ฟ-มาราธอน 21 กิโลเมตร และมาราธอน 42.195 กิโลเมตร  

 

3. การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการว่ิงมาราธอนหมายถึงพฤติกรรมใน

การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊กเพจ เฟซบุ๊กกรุ๊ป เว็บไซต์ เว็บบอร์ด อินสตาแกรม เพ่ือหา

ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนประเภทต่างๆ เช่น รองเท้าวิ่ง ชุ ด

กีฬา หรือ อุปกรณ์เสริมเช่น นาฬิกา GPS 

3.1 การใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคล ในการติดต่อกับกลุ่มนักว่ิงมาราธอนเพื่อแสวงหาข้อมูล 

สินค้าเกี่ยวกับการว่ิงมาราธอน หมายถึงการใช้สื่อออนไลน์ติดต่อระหว่างนักวิ่งมาราธอน

ด้วยกันผ่านเฟซบุ๊กเพจ เฟซบุ๊กกรุ๊ป อินสตาแกรม เว็บไซต์ เว็บบอร์ด เพ่ือสอบถามข้อมูลในการ

น าไปประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน 

3.2 การใช้สื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จ าหน่ายสินค้าเพื่อแสวงหาข้อมูลสินค้า

เกี่ยวกับการว่ิงมาราธอนหมายถึงการใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ จัด
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จ าหน่ายสินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน ผ่านเฟซบุ๊กเพจ อินสตาแกรม เว็บไซต์ ของบริษัทผู้ผลิต 

หรือผู้จ าหน่ายสินค้า เพ่ือสอบถามข้อมูลของสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน 

 

 

4. พฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการว่ิงมาราธอน หมายถึงความถี่ในการซื้อสินค้าท่ีเกี่ยวกับการ

วิ่งมาราธอนประเภทต่างๆ ประกอบด้วย สินค้าในกลุ่มชุดกีฬา และอุปกรณ์เสริม ในรอบ 1 ปี ที่

ผ่านมา 

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 

(Cross-Sectional Study) โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิ่งมาราธอนในประเทศ

ไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีการวิ่งมาราธอนอย่างน้อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จ านวน 300 คน 

และเป็นผู้ใช้งานสื่อออนไลน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากสื่อออนไลน์ดังต่อไปนี้ เฟซบุ๊กเพจ เฟซบุ๊กกรุ๊ป 

อินสตาแกรม เว็บไซต์ และเว็บบอร์ด โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาของค าถามออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลด้านภูมิหลัง 

(Demographic) ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล

สินค้าเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน ของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 

วิ เคราะห์ด้วยสถิติ เชิ งอนุมาน ได้แก่  Independent Sample T-Test, Oneway ANOVA และ 

Pearson Correleation เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานตามความเหมาะสมกับระดับการวัดของตัว

แปร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  การศึกษาเรื่อง “การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน” นั้น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 52.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 

บาท โดยในด้านภูมิหลังการวิ่งมาราธอนพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะทางที่เคยวิ่งสูงสุดในระยะ

มาราธอน 42.195 กิโลเมตร มากที่สุด ถึงร้อยละ 36.0 โดยมีจ านวนปีในการวิ่งมากกว่า 1-3 ปี และมี

จ านวนครั้งในการวิ่ง 10 กิโลเมตรขึ้นไป ในรอบปมีากถึง 10 ครั้งข้ึนไป 

โดยจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อออนไลน์ในกลุ่มนักวิ่งมาราธอน 

เพ่ือแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า มีความถ่ีในการใช้สื่อออนไลน์ส่วนบุคคลประเภท เฟซบุ๊กกรุ๊ป หรือเฟซบุ๊กเพจ อยู่ในระดับ

ปานกลาง และ ในประเภทเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด อยู่ในระดับน้อย  

  ในส่วนของการใช้สื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าเพ่ือแสวงหา

ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อออนไลน์โดยรวม ในระดับปานกลาง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความถ่ีในการใช้สื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าใน

ประเภท เฟซบุ๊กเพจ ในระดับปานกลางประเภทอินสตาแกรม ในระดับน้อย และ ประเภทเว็บไซต์ ใน

ระดับปานกลาง  

ในด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการ

ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความถี่ในการซื้อ

สินค้าประเภทชุดกีฬา ในระดับปานกลาง และสินค้าหมวดอุปกรณ์เสริม ในระดับน้อย  

จากผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 1 พบว่าภูมิหลังของนักวิ่งมาราธอนที่แตกต่างกัน 

จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์แตกต่างกัน โดยเพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ประเภทเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ด และ สื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้

จ าหน่ายสินค้า ประเภทอินสตาแกรม แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีการใช้งานสื่อออนไลน์ ทั้งสอง

ประเภทมากกว่าเพศชาย  

ในด้านอายุที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้

จ าหน่ายสินค้าในประเภทอินสตาแกรม แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้ที่มอีายุระหว่าง 21-30 ปี จะมีการใช้

มากกว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ ผู้ที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป  

นักวิ่งมาราธอนที่มีระยะทางวิ่งสูงสุดแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน ในประเภทเฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกรุ๊ป แตกต่างกัน โดยพบว่านักวิ่ง
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มาราธอนที่มีระยะทางวิ่งสูงสุดในประเภท ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร และ มาราธอน 42.195 

กิโลเมตร จะมีการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน มากกว่าผู้ที่มีระยะทางวิ่งสูงสุดในประเภท 

มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร 

นักวิ่งมาราธอนที่มีจ านวนปีในการวิ่งแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าโดยรวม และในประเภทเฟซบุ๊กเพจ กับเว็บไซต์ แตกต่างกัน โดย

พบว่านักวิ่งมาราธอนที่มีจ านวนปีในการวิ่งมากกว่า 1-3 ปี จะมีการใช้สื่อออนไลน์มากกว่าผู้ที่มี

จ านวนปีในการวิ่งไม่เกิน 1 ปี 

นักวิ่งมาราธอนที่มีจ านวนครั้งในการวิ่ง 10 กิโลเมตรขึ้นไปในรอบปี แตกต่างกัน จะ

มีพฤติกรรมในการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มนักวิ่งมาราธอนในประเภทเฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกรุ๊ป และ

สื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้า ในประเภทเว็บไซต์ แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีจ านวนครั้ง

ในการวิ่งระยะ 10 กิโลเมตรขึ้นไปในรอบปี 10 ครั้งขึ้นไป มีการใช้สื่อออนไลน์ของ มากกว่าผู้ที่มี

จ านวนครั้งในการวิ่งระยะ 10 กิโลเมตรขึ้นไปในรอบปี 1 ปี 1-3 ครั้ง และผู้ที่มีจ านวนครั้งในการวิ่ง

ระยะ 10 กิโลเมตรขึ้นไปในรอบปี 10 ครั้งขึ้นไป จะมีการใช้สื่อออนไลน์ มากกว่าผู้ที่มีจ านวนครั้งใน

การวิ่งระยะ 10 กิโลเมตรขึ้นไปในรอบปี 1 ปี 4-9 ครั้ง 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

การใช้สื่อออนไลน ์

ภูมิหลัง 

เพศ อาย ุ
รายได้ต่อ

เดือน 
ระยะทางวิ่ง

สูงสุด 
จ านวนปีใน

การวิ่ง 

จ านวนครั้ง
ในการวิ่ง
ระยะ 10 
กิโลเมตร  

สื่อออนไลน์ในกลุม่นักวิ่งมาราธอน 

เฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊ก
กรุ๊ป       

เว็บไซตห์รือเว็บบอร์ด       

สื่อออนไลน์ของบริษัทผูผ้ลติหรือผูจ้ าหน่าย 
เฟซบุ๊กเพจ       

อินสตาแกรม       

เว็บไซต ์       
 หมายถึงมีความแตกต่าง 
หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง 
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จากผลการทดสอบสมมติฐานย่อยที่ 2 พบว่าการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูล 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน โดยเป็นความสัมพันธ์เชิง

บวก โดยสินค้าในส่วนของอุปกรณ์เสริม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ถึง สูง และ สินค้าในหมวด

ชุดกีฬา มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ถึงปานกลาง โดยเว็บไซต์เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

การใช้สื่อออนไลน ์
พฤติกรรมการซื้อ 

ชุดกีฬา อุปกรณ์เสรมิ 

การใช้สื่อออนไลนส์่วนบุคคล 

เฟซบุ๊กเพจ หรือเฟซบุ๊กกรุ๊ป   
เว็บไซตห์รือเว็บบอร์ด   

การใช้สื่อออนไลน์จากบริษัทผูผ้ลติหรือผูจ้ าหน่าย 

เฟซบุ๊กเพจ   
อินสตาแกรม   

เว็บไซต ์   
 หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการใช้
สื่อออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนในระดับสูง ก็จะมีพฤติกรรมในการซื้อ
เพ่ิมขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นในมุมของผู้ผลิต หรือ ผู้จ าหน่ายสินค้าควรให้ความส าคัญกับการท า
การตลาดออนไลน์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น โดยเลือกปรับการสื่อสารตามกลุ่มที่ใช้งานหลัก
ในสื่อแต่ละประเภท 

2. จากผลการศึกษา พบว่านักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่มีการใช้สื่อออนไลน์ใน
กลุ่มนักวิ่งมาราธอน ประเภทเฟซบุ๊กเพจ และเฟซบุ๊กกรุ๊ป อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดใน
สื่อทุกประเภท โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว เฟซบุ๊กเพจวิ่งไหนดี และเฟซบุ๊กกรุ๊ป 42.195 เราจะ
ไปมาราธอนด้วยกัน ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการสื่อสารมากที่สุด 
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3. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการวิ่ งระยะสูงสุดอยู่ที่  ฮาล์ฟ 
มาราธอน 21 กิโลเมตร และ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร รวมถึงเป็นกลุ่มที่มีความสม่ าเสมอในการวิ่ง 
10 กิโลเมตรขึ้นไปในรอบปี มากกว่า 10 ครั้ง เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในการแสวงหาข้อมูลสินค้า
เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

4. จากการศึกษาพบว่าเพศหญิง มีการใช้งานสื่อออนไลน์ในกลุ่มนักวิ่ง
มาราธอนประเภทเว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด และสื่อออนไลน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าใน
ประเภทอินสตาแกรม มากกว่าเพศชาย ดังนั้นการออกแบบเนื้อหาในการสื่อสารทางช่องทางสื่อ
ประเภทนี้ ควรเน้นไปท่ีผู้หญิงเป็นหลัก 

5. จากการศึกษาพบว่าการใช้งานสื่อออนไลน์ประเภทเว็บไซต์ เว็บบอร์ด มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน ในเชิงบวก และมีระดับความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูงกว่าสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าควรให้ความส าคัญในการ
สื่อสารทางช่องทางของเว็บไซต์ โดยสร้างเนื้อหาที่สามารถน าไปสู่การซื้อได้โดยง่าย 
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