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บทคัดยอ
การศึก ษาการให ความหมายตอ การวิ่งในงานวิ่งและแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่ง: ศึ กษา
เฉพาะนักวิ่งที่เคยเขารวมงานวิ่งมีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาความหมายที่นักวิ่งมีตอ การวิ่งในงานวิ่ง 2.) เพื่อ
ศึกษาแรงจูงใจของนักวิ่งที่มีอิทธิพลตอการเขารวมงานวิ่ง โดยอาศัยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บขอมูลจํานวน 359 คน และการวิจัยเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Research) เก็ บ ข อ มู ล จํ า นวน 3 คน จากจากกลุ ม ตั ว อย า งที่ เป น นั ก วิ่ ง ที่ เข า ร ว มงานวิ่ ง ผล
การศึก ษา พบว า กลุ มตั ว อย างส วนมากเป น เพศชาย ชว งอายุร ะหว าง 21-60 ป มี ส ถานภาพมีคู /แต งงาน
ใกลเคียงกับโสด สวนมากมีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานเอกชนจํานวนมาก
พฤติกรรมการวิ่งพบวา สวนมากออกกําลังกายดวยการวิ่ง 3-4 วัน/สัปดาห และสวนมากมักเขารวมงานวิ่งคน
เดียว
การใหค วามหมายตอ การวิ่ง ในงานวิ่ง ถูก แบ งเป น 1.) ดานวิทยาศาสตรแ ละการแพทย 2.) ด าน
อารมณความรูสึก ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางใหความหมายในดานวิทยาศาสตรและการแพทยมากกวาดาน
อารมณความรูสึก โดยเฉพาะความหมายเกี่ยวกับสุขภาพ และแรงจูงใจที่สงผลใหเขารวมงานวิ่งสวนมากมาจาก
แรงจูงใจภายในมากกวาแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในที่พบมากที่สุดคือความตองการเอาชนะใจตัวเองของ
นักวิ่ง โดยผลที่ไดจากการศึกษาดวยวิธีวจิ ัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นมีความสอดคลองกัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาเชิงคุณภาพมาอธิบายขยายความผลการวิจัยเชิงปริมาณ
คําสําคัญ: การวิ่ง, งานวิ่ง, มาราธอน, การใหความหมาย, แรงจูงใจ
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Abstract
The objectives of the research on Defining of running in running events and
Motivation to participate in running events: Case study of event’ s runner were
1) to study the meaning of running that runner defines in running events 2) to study
motivations of runner that affect participation in running events. Data collection of this
research applied mixed method between quantitative research and qualitative research.
In quantitative research researcher took survey research by collecting data from 359 runners
and applied the study on relevant documents, and in-depth interview with 3 informants in
qualitative research. Research findings revealed that Most of the samples were male. The age
range between 21-60 years old. The marital status is being married/married as many as single.
The highest education is bachelor's degree. Most of them are employees. Exercise behavior
by running found that the samples exercised by running about 3-4 days per week. Most of
them attend running events alone.
Definition of running in the running event is divided into 2 aspects: 1) science and
medicine 2) emotional aspects. Research findings revealed that most of runners focused on
science and medicine more than emotional aspect, especially the meaning of health/ health
dimension. In addition, the intrinsic motives affected attending the running event more than
extrinsic motive. The most common intrinsic motive is self-conquest of the runner.
The results of the study using quantitative and qualitative research methods are in the same
direction.
Keywords: Running, Marathon, Definition, Motivation
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บทนํา
“วิ่ง” เปนการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่อยูคูกับมนุษยมาอยางยาวนาน ตั้งแตสมัยมนุษยสมัย
โบราณ เปนยุคที่ธรรมชาติคือศัตรูรอบตัว การวิ่งเทากับการเอาชีวิตรอดของมนุษย ไมวาจะวิ่งจาก
ภยันตรายหรือสัตวรายตาง ๆ หรือการวิ่งเพื่อลาหาอาหาร แมวาเวลาจะผานจากจุดนั้นมานานมากแลว
แตการวิ่งยังคงอยูกับมนุษยจนถึงปจจุบัน ในประวัติศาสตรการวิ่งประเทศไทยเริม่ จากการไดรับอิทธิพล
มาจากคานิยมตะวันตก ในรูปแบบของกีฬากรีฑา ชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดจัดใหมีการแขงขันกรีฑาเปนครั้งแรก นับตั้งแตนั้นมาวัฒนธรรมการวิ่งขยายตัวมากขึ้นตามชวงเวลาที่
ผานมา จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราโชวาทและพระราช
ดํารัส เกี่ยวกับการกีฬาและการออกกําลังกาย โดยอยากใหคนไทยใสใจในการเลนกีฬาและออกกําลัง
กายมากขึ้น และรัฐบาลในยุคนั้นก็นอมรับพระบรมราโชวาทนํามาปรับเปนโครงการและนโยบายตาง ๆ
ทําใหผูคนเริ่มสนใจการวิ่งมากขึ้น แตการวิ่งยังไมเปนที่นิยมในคนไทยสวนใหญ โดยจุดเริ่มตนของแรง
บันดาลใจและกระแสการวิ่งออกกําลังกายในไทย เริ่มตนเมื่อระยะเวลาประมาณ 30 ป ที่ผานมาโดย
ศ.นพ.อุ ด มศิ ล ป ศรี แ สงนาม เป น ผู บุ ก เบิ ก กระแสการวิ่งในเมื อ งไทย ผ านหนั งสื อ “วิ่งสู ชี วิ ต ใหม ”
เลาเรื่องราวการผูเอาชนะโรคหัวใจตีบดวยการวิ่งออกกําลังกาย และยังเปนผูริเริ่มคิดการวิ่งเพื่อระดุนทุน
เพื่อสรางตึกในโรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย ดวยการประกาศชวนนักศึกษาแพทยมาวิ่งจาก
เชียงใหมมากรุงเทพมหานครอีกดวย และในเวลาใกลเคียงกันก็มีคนไทยคนแรกที่เริ่มวิ่งขามจังหวัดจาก
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย คือ นายไชยวัฒน วรเชฐวราวัตร โดยมี
จุดประสงคเพื่อรับบริจาคชวยเหลืออาหารกลางวันเด็กนักเรียน 24 โรงเรียน ซึ่งทําใหผูคนในประเทศ
คอย ๆ เริ่มสนใจการวิ่ง จนกระทั่งในปพ.ศ. 2530 ประเทศไทยไดจัด “งานวิ่งลอยฟาเฉลิมพระเกียรติ”
บนสะพานแขวนพระราม 9 นับเปนการวิ่งมาราธอนอยางเปนทางการครั้งแรกในประเทศไทย โดยครั้ง
นั้นมีผูมารวมงานนับแสน และตั้งแตนั้นมาคนไทยก็หันมาใสใจและสนใจการวิ่งออกกําลังกายมากขึ้น
ในชวงนั้นคณะรัฐมนตรีไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2531 2539) ที่ มี ใจความสํ า คั ญ วา ด ว ยเรื่ อ งการพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ ได ทํ า การประชาสั ม พั น ธ ใน
ประชาชนตระหนักรูถึงคุณคาของการเลนกีฬา และออกกําลังกายมากขึ้น ตอมาในชวงแผนพัฒนาการ
กีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540-2544) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549) พบวาประชาชนชาวไทยมี
ความตื่น ตั วในการออกกําลั งกาย และเล นกี ฬ า เริ่มหั น มาใสใจและสนใจการวิ่งออกกําลังกายมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะไดรับการสนับสนุนจากองคกรหลักทางภาครัฐและองคกรหลักภาคเอกชน ประกอบ
กับรัฐบาลพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ไดจัดตั้งโครงการประกันสุขภาพถวนหนา หรือเรียก “30 บาท
รัก ษาทุ ก โรค” ที่ เป นโครงการที่ ภ าครัฐทํ าขึ้น เพื่ อ ให ประชาชนมีห ลัก ประกัน สุขภาพ เขาถึงบริก าร
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึง ตั้งแต การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพ และการดํารงชีวิต สงผลใหคนไทยหันมาใสใจเรื่องของ
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สุขภาพมากขึ้น และป พ.ศ. 2544 ยังมีการจัดตั้งสมาพันธชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพและมูลนิธิสมาพันธชมรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ทําใหเกิดการรวมตัวของนักวิ่งในประเทศไทย
จากแผนสงเสริมสุขภาพคนไทยในอดีตไดสงผลมาถึงในปจจุบัน ทําใหการออกกําลังกายดวย
การวิ่งนั้นเปนที่นิยมอยางสูง วัดไดจากงานวิ่งมาราธอนและมินิมาราธอนที่จัดขึ้นแทบทุกอาทิตยทั่ว
ประเทศ โดยมีนักวิ่งจํานวนมากทั้งหนาใหมหนาเกาที่เขารวมงานวิ่งอยูทั่วไทย โดยจุดที่ผลักดันใหการวิ่ง
นั้นสูกระแสหลักและโซเชียลมีเดียนั้น เริ่มจากภาพยนตรเรื่อง รัก 7 ป ดี 7 หน ซึ่งเขาฉายในป พ.ศ.
2555 ไดจุดประกายสูงานวิ่งมาราธอนใหกับคนรุนใหมหันมาวิ่งออกกําลังกายมากขึ้น ทําใหผูคนมอง
ภาพการวิ่งในมิติใหม ๆ จนกระทั่งตอมาในป พ.ศ.2560 คุณตูน บอดี้สแลม นักรองชื่อดัง ไดรวมมือ
โรงพยาบาล 11 แหงและมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําโครงการ “กาวคนละกาว” เพื่อเชิญชวนประชาชน
บริจาคเงินซื้ออุปกรณ การแพทยใหโรงพยาบาล 11 แหงทั่วประเทศ ในงานวิ่งการกุศลครั้งนี้นับเปน
ปรากฏการณที่มีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง แมวาคุณตูนจะไมใชคนแรกในการวิ่งการกุศลจากเบตงสู
แมสาย แตอยางไรก็ตามก็ปฏิเสธไมไดวาคุณตูนไดสรางอิทธิพลใหคนไทยหันมาใสการวิ่งมากกวาเดิม
และสรางนัก วิ่งหนาใหม โดยสื่อ ตาง ๆ ก็มี บทบาทสํ าคั ญ ในการนํ าเสนอภาพของการวิ่งในรูป แบบ
หลากหลายมิติอีกดวย
การวิ่งออกกําลังกายกลายเป นไลฟสไตลและวิธีการเขาสังคมรูปแบบหนึ่งในชวงที่ผานมา
จากการสํารวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2559) ผูออกกําลังกายดวย
การวิ่งในประเทศไทย มีจํานวน 11.96 ลานคน แบงเปนเพศหญิง 7.4 ลานคน เพศชาย 4.56 ลานคน
สวนใหญเปนวัยทํางาน 6.88 ลานคน และยังพบอีกวาการวิ่งนับเปน 18.2% ของกิจกรรมการออกกําลัง
กายของคนไทย มากเปนอันดับ 2 รองจากการเลนกีฬาชนิดอื่น โดยตัวเลขนี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกใน
อนาคต ซึ่ งในป ต อ มาสถาบั น วิจั ย ประชากรและสั งคม มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ลได ทํ าการสํ า รวจข อ มู ล
ประชากรพบวาในป พ.ศ.2560 มีจํานวนกวา 15 ลานคนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2559 ที่มีอยู 12 ลานคน
และหากเปรียบเทียบจากปพ.ศ. 2545 เปนชวงแรกที่ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) รณรงคใหมีการวิ่งออกกําลังกายซึ่งพบวามีนักวิ่งประมาณแค 5.8 ลานคนจึงเปนสิ่งที่
ยืนยันไดเปนอยางดีวานักวิ่งในไทยเพิ่มอยางกาวกระโดด ปรากฏการณนี้ที่ทําใหการออกกําลังกายดวย
การวิ่งของคนไทยไดรับความนิยม เนื่องจากในอดีตการวิ่งออกกําลังกายนิยมในกลุมผูมีอายุ 40 ปขึ้นไป
แตหลังจากป พ.ศ.2555 เริ่มมีคนวัยหนุมสาวออกมาวิ่งมากขึ้นจากการฉายภาพยนตรเรื่องรัก 7 ปดี
7 หน ทั้งนี้ปจจัยที่สําคัญอีกหนึ่งปจจัยมาจากปรากฏการณที่คุณตูนบอดี้สแลมวิ่งระดมทุนโครงการกาว
คนละกาว รวมถึงกระแสการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย สงผลใหจากนั้นมานักวิ่งในไทยมีจํานวนมากขึ้น
อยางตอเนื่องและยังสงผลใหมีอัตราการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนมีจํานวนพุงสูงขึ้นเชนเดียวกัน จากการ
รวบรวมขอมูลรายการวิ่งทั่วประเทศที่ประกาศผานทางเว็บไซตวิ่งไหนดีทั้งมินิมาราธอนฮาลฟมาราธอน
มาราธอนรวมทั้ง เทรล พบวาในปพ.ศ.2561 มีการจัดงานวิ่งทั้งหมด 990 รายการเฉลี่ยสัปดาหละ 19
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รายการนับวามากที่สุดเปนประวัติการณของการจัดงานวิ่งในไทย ปรากฏการณ การวิ่งมีมุมมองและ
กระแสที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงมุมมองการใหความหมายตอการ
วิ่งเฉพาะในงานวิ่ง วานักวิ่งที่เขารวมงานวิ่งนั้นมีการใหความหมายอยางไร เนื่องจากงานวิ่งในปจจุบันมี
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ห ลากหลายทั้ ง จั ด ขึ้ น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ แสดงหาผลกํ า ไร จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
เพื่อระดมทุนทําบุญชวยเหลือคนยากไร หรือเพื่อเฉลิงฉลองครบรอบองคกร เปนตน และสนใจที่จะ
ศึกษาแรงจูงใจที่แทจริงที่ทําใหนักวิ่งตัดสินใจเขารวมงานวิ่ง เพื่อใหรับรูและเขาใจมุมมองของนักวิ่ง
หลากหลายมิติ ตอปรากฏการณที่เกิดขึ้น
อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อหาคําตอบตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งสิ่งที่ผูวิจัยสนใจศึกษา คือ ประเด็นการใหความหมายตอ
การวิ่งเฉพาะงานวิ่ง และการกําหนดรูป แบบการใหค วามหมายนั้ น ไดรวบรวมมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวทําการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของนักวิ่ง โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่
สามารถสรางเปนตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและสามารถนํามาใชประกอบการวิเคราะห และอภิปรายผล
การศึกษา ประกอบไปดวย แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเสริมสมรรถภาพทางกาย แนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การวิ่ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารที่ เกี่ ย วข อ งกั บ แรงจู งใจ (ตั ว แปรอิ ส ระ) และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
เครือขายทางสังคม (ตัวแปรอิสระ) ในขณะที่การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักวิ่ง
กับการใหความหมาย ผูวิจัยไดแบงรูปแบบการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง (ตัวแปรตาม) เปน 2
มิติ คือ 1) มิติเชิงวิทยาศาสตรและการแพทย 2) มิติเชิงอารมณ ความรูสึก ตามงานวิจัยที่เกี่ยวของของ
วิโรจน สุทธิสีมา (2554) ที่คนพบวาทกรรมการวิ่งวาสามารถแบงไดเปน 3 ยุค ไดแก 1. ยุคโบราณ การ
วิ่งในฐานะสวนหนึ่งของวิถีชีวิตความเปนอยู 2. ยุคเปลี่ยนผาน วาทกรรมวิทยาศาสตรและการแพทย
3. ยุคปจจุบัน วาทกรรมผสมผสานและวาทกรรมอารมณความรูสึก แตพบวาวาทกรรมที่คนพบใหสื่อ
กิจกรรมหรืองานวิ่งยุคปจจุบันมีเพียง 2 วาทกรรมที่กลาวมาขางตน ซึ่งจะถูกอธิบายรวมกับ 2 แนวคิด
หลักกอนหนา คือ แนวคิดและทฤษฎีการที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจและแนวคิดที่เกี่ยวของกับเครือขายทาง
สังคม
นิยามคําศัพทเฉพาะ
งานวิ่ง หมายถึง รายงานวิ่งที่มีวัตถุประสงคการจัดเพื่อการแขงขัน หรือสงเสริมสุขภาพ หรือ
การกุ ศ ล หรือ เนื่ องในโอกาสครบรอบองคก ร ซึ่ งมี ระยะมาตรฐานในการวิ่ง ไดแ ก ระยะมาราธอน
42.195 กิโลเมตร ระยะฮาลฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และระยะฟน
รัน 5 กิโลเมตร
นักวิ่ง หมายถึง บุคคลที่เคยเขารวมงานวิ่ง
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจอันเปนสวนสําคัญใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในรูปแบบตาง ๆ กัน
ออกไปตามเหตุปจจัยเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งมีผูใหนิยามมากมายดังเชน Domja (1996) อธิบายวาการจูงใจ
เปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทํ า กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้ น
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
ประเภทของแรงจูงใจนั้น ไดมีนักวิชาการหลายไดทานกําหนดประเภทของแรงจูงใจ โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปประเภทของแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1) แรงจู งใจภายใน (Intrinsic Motivation) Taylor & Luthans (1987) ได ให ค วามหมาย
ของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากแรงกระตุน อยางใดอยางหนึ่ง
ที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในตั ว เอง โดยไม มี ผ ลจากสาเหตุ ภ ายนอกเข า มาเกี่ ย วข อ ง Deci, Cascio, & Krusell
(1975) ใหคําจํากัดความของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) วาเปนความตองการของบุคคลที่
จะมีความรูสึกกวาตนมีความสามารถและตัดสินใจไดดว ยตนเอง ซึ่งเปนการยืนยันวาพฤติกรรมที่เกิดจาก
การจูงใจภายใน (Intrinsically Motivated Behaviors) เปนพฤติกรรมซึ่งถูกจูงใจความตองการของ
บุคคลเพื่อใหเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ (Competence) และตัดสินใจดวยตนเอง (SelfDetermining) สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2528) ใหความหมายตอแรงจูงใจภายในวา เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล โดยไมมีสิ่งลอใจภายนอกมากระตุนใหเกิดพฤติกรรมนั้น ตัวอยางแรงจูงใจภายใน เชน
ความรัก ความอยากรูอยากเห็น ความสําเร็จ ความศรัทธา เปนตน ถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคนเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ
2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) Taylor & Luthans (1995) ไดใหความหมาย
ของ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากแรงผลักดันจากภายนอก
หรือสภาพแวดลอตาง ๆ ที่อยูรอบตัวนักกีฬา เชน เงินทอง รางวัล ชื่อเสียง เปนตน แรงจูงใจชนิดนี่เกิด
จากแรงผลักดันของสังคมเปนตัวกระตุน ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการของสังคม
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2528) ใหความหมายตอแรงจูงใจภายนอกวา เปนแรงจูงใจจากภายนอกตัวบุคคล
ที่ ก ระตุ น ให บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมนั้ น ๆ ออกมาตามความต อ งการ เช น การแข ง ขั น การยกย อ ง
การชมเชย ซึ่งสิ่งเหลานี้หากนักวิ่งคนใดมี จะสงผลใหนักวิ่งยิ่งเกิดความมานะพยายามใหการซอมมากขึ้น
แนวคิดที่เกี่ยวของกับเครือขายทางสังคม
แนวคิ ดเครือ ขายทางสังคม (Social Network Concept) มี พั ฒ นาการมาจากพื้ น ฐานของ
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange) โดยในเครือขายจะตองประกอบไปดวยบุคคลที่มีความสัมพันธกัน
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และความสัมพันธระหวางบุคคลก็ขึ้นอยูกับการรับรูและตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ที่อาจ
โยงดวยผลประโยชน กิจกรรมที่เกี่ยวของกัน หรือ การอยูรวมกันเปนชุมชน (ภัทราภร พลพนาธรรม,
ปาริชาติ รัตนบรรณสกุล และ ปรมาภรณ สุกใส, 2553)
พระมหาสุทิตย อาภากโร (2547) ไดใหนิยามของเครือขายทางสังคมวาเปนการอธิบายถึง
พฤติ ก รรมและความสั ม พั น ธ ที่ เกี่ ย วข อ งกั น ในสั ง คมมนุ ษ ย ใ นระดั บ ต า ง ๆ ไม ว า จะเป น ระดั บ
ปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย เชน กิจกรรม การสื่อสาร ความ
รว มมื อ การพึ่ ง พาอาศั ย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ซึ่ งเป น ความสั ม พั น ธ ที่ มี โครงสร างและรู ป แบบที่
หลากหลาย
ในขณะที่ Alter และ Hage (1993 อ างถึ งใน นฤมล นิ ราทร, 2543) กล าววา เครื อ ขา ย
(Network) คือ รูป แบบทางสังคม ที่ เป ดโอกาสให เกิด ปฏิ สัม พั น ธ ระหวางองคก าร เพื่ อแลกเปลี่ย น
การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียว และการรวมกันทํางาน เครือขายประกอบดวยองคการจํานวนหนึ่ง
ซึ่งมีอาณาเขตที่แนนอนหรือไมก็ได และองคการเหลานี้ มีฐานะเทาเทียมกัน
Boissevain (1974) ใหนิยามของเครือขายทางสังคมวา หมายถึง ความสัมพันธทางสังคมของ
บุคคล โดยมีการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน สรุปไดวา เครือขายทางสังคม
(Pattern of Social Relationship) ของป จ เจกบุ ค คล (Individual) กลุ ม (Group) และองค ก ร
(Organization) ผานรูป แบบของปฏิ สัมพั น ธทางสังคม (Social Interaction) ในรูป แบบตาง ๆ เช น
กิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู ซึ่งเปนปฏิสัมพันธที่มี
โครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน
ประเภทของเครือขายทางสังคม (Type of Social Network)
สามารถแบงประเภทของเครือขายทางสังคมไดในรูปแบบ โดยมีนักวิชาการหลายคน พอสรุป
โดยสังเขป (นฤมล นิราทร, 2543) ไดจําแนกประเภทของเครือขายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดังนี้
1) จํา แนกมิ ติ ต ามพื้ น ที่ ดํ าเนิ น การ เช น เครือ ข ายระดั บ ตํ าบล อํ าเภอ จั งหวั ด ภาค และ
ประเทศ
2) จํ า แนกมิ ติ ต ามกิ จ กรรมหรื อ ประเด็ น ป ญ หา เช น เครื อ ข า ยที่ ทํ า งานด า นเด็ ก สตรี
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม
3) จําแนกมิติตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายดานแรงงาน เครือขายครู
พิทักษสิทธิเด็ก เครือขายสารวัตรนักเรียน
4) จําแนกมิติตามรูปแบบโครงสรางหรือความสัมพันธ ทําใหเกิดเครือขายใน 2 ลักษณะ คือ
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เครือขายตามแนวตั้ง คือ (1) เครือขายที่มีโครงสรางเป นชวงชั้น ทําใหความสัมพันธระหวางองคกร
ภายในเครือขายไมเทากัน (2) เครือขายตามแนวนอนเปนเครือขายที่ความสัมพันธระหวางองคกรภายใน
เครือขายเทาเทียมกัน
ประเภทของเครื อ ข า ย ยั ง อาจจํ า แนกตามระดั บ ของการศึ ก ษาวิ เ คราะห เ ครื อ ข า ย
(Network Analysis) แบงไดเปน 4 ประเภท คือ (1) เครือขายระดับปจเจกบุคคล (Individual level
Network) (2) เครื อ ข า ยระดั บ หน ว ยธุ ร กิ จ (Business Unit Level Network) (3) เครื อ ข า ยระดั บ
องค การ (Organization Level Network) และ (4) เครือขายระดับ อื่น ๆ (Other Level Network)
หรือระดับระหวางองคการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิโรจน สุทธิสีมา (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารกับวาทกรรมการวิ่งในสังคมไทย”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาทกรรมการวิ่งผานสื่อในสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งศึกษาสื่อ
ทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก สื่อสิ่งพิมพ ภาพยนตร สื่อใหม และสื่อกิจกรรม โดยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ไดแบงวาทกรรมออกเปน 3 ยุค ไดแก 1. ยุคโบราณ: การวิ่งในฐานะสวนหนึ่งของวิถีชีวิตความเปนอยู
2. ยุคเปลี่ยนผาน: วาทกรรมวิทยาศาสตรและการแพทย 3. ยุคปจจุบัน: วาทกรรมผสมผสานและวาท
กรรมอารมณความรูสึก
งานศึกษานี้ พบวาวาทกรรมที่คนพบใหสื่อกิจกรรมหรืองานวิ่งยุคปจจุบันมีเพียง 2 วาทกรรม
ที่มีความหมายเชิงบวก คือ 1. การวิ่งในความหมายเชิงวิทยาศาสตรและการแพทย ที่เนนการใชตรรกะ
เหตุผล และมักอิงกับสถิติตัวเลข โดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีการนําตัวเลขมาประยุกตใชกับ
วิธีการบริหารจัดการรางกาย เชน การนับปริมาณแคลอรี่ 2. การวิ่งที่มีความหมายเชิงอารมณความรูสึก
และผสมผสาน วาทกรรมนี้มีความโดดเดนเทียบเคียงกับวาทกรรมทางวิท ยาศาสตรและการแพทย
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงทําใหยุคนี้กลายเปนยุคของขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสังคมออนไลน และรวมไปถึงชนวนเหตุสําคัญหลายอยางที่ทําใหการวิ่งในสังคมถูกมองในมิติใหม ๆ
ที่มีความหลากหลาย เชน ภาพยนตรเรื่องรัก 7 ป ดี 7 หน (2555) หรือโครงการกาวคนละกาวของพี่ตูน
ที่ทําใหผูคนเริ่มเห็นการวิ่งในมุมมองที่แปลกใหมและเขาถึงอารมณความรูสึกมากขึ้น
องคกร RunningUSA (2561) ไดทําการสํารวจนักวิ่งแหงชาติ 2017 เพื่อสํารวจประชากร,
วิถีชีวิต, ทัศนคติ, นิสัย ของประชากรที่วิ่งทั่วประเทศ พบวา นักวิ่งสวนใหญเปนผูหญิง คิดเปน 63%
อายุเฉลี่ยผูคนสวนใหญอยูที่ 35-44 ป คิดเปน 28% สถานภาพสวนใหญ แตงงานแลว คิดเปน 68%
การศึ กษาสวนใหญ จบปริญ ญาตรีคิด เป น 36% และป จจัย 5 อั นดั บแรกที่ มีผ ลตอ การเข ารวมคือ :
ระยะทาง วันเวลา สถานที่ เวลาซอม สุขภาพ และพบวาแรงจูงในหลักในการเริ่มตนวิ่ง 4 อันดับแรก คือ
เพื่อออกกําลังกาย ลดน้ําหนัก ครอบครัว เพื่อน หรือคนรอบขางชักชวน และตองการแขงขัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาคุณลักษณะของนักวิ่งมีความแตกตางกันทั้งดาน
เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชี พ และพฤติ ก รรมการวิ่ ง อี ก ทั้ งยั งค น พบว าแรงจูง ใจที่ ส งผลต อ การแสดง
พฤติกรรมการวิ่งนั้นสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
ผูวิจัยจึงไดสรางกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ไดนําเสนอภาเพื่อทําใหเขาใจไดงายขึ้นตอการพยายาม
ตอบโจทยตามวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความหมายที่นักวิ่งมีตอการวิ่งในงานวิ่ง 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจ
ของนักวิ่งที่มีอิทธิพลตอการเขารวมงานวิ่ง
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะทั่วไป

-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
อาชีพ
จํานวนวันวิง่ /สัปดาห
เขารวมงานวิ่งกับใคร

แรงจูงใจที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่ง

- ภายใน
- ภายนอก

การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง

- มิติเชิงวิทยาศาสตรและ
การแพทย
- มิติเชิงอารมณ ความรูสึก

เครือขายทางสังคม

- สถาบันสื่อใหม (Online)
- อิทธิพลคนรอบขาง
- กลุม/ชมรมนักวิ่ง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผูวิจัยไดเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ระหวางรูปแบบการวิจัยเชิง
ป ริ ม าณ (Quantitative Research) ใน รู ป แบ บ การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) จาก
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก วิ่ ง ที่ เ คยเข า ร ว มงานวิ่ ง โดยผู วิ จั ย เลื อ กการสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง ซึ่งเก็บ
ขอมูลจากงานวิ่ง 1 แหง คือ “เดิน-วิ่ง ศูนยโรคหัวใจสิรินธร ครั้งที่ 10” และจากสวนสาธารณะขนาด
ใหญในกรุงเทพมหานคร 3 แหง ไดแก สวนสาธารณะศูนยกีฬาบึงหนองบอนรวมกับสวนหลวงร.๙ ,
สวนวชิรเบญจทัศ และสวนลุมพินี ลักษณะของกลุมตัวอยางที่เลือกเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
คือ เลือกเฉพาะผูที่เคยเขารวมงานวิ่งเทานั้น ซึ่งกอนที่จะทําการเก็บขอมูล ตองทําการสอบถามกลุม
ตัวอยางวาเคยเขารวมงานวิ่งหรือไม ผูวิจัยใชวิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของคอแครน
(Cochran) เนื่องจากเปนกรณีที่ไมทราบขนาดของประชากรที่แนนอน แตทราบวามีจํานวนมากและ
ตองการประมาณคาสัดสวนของประชากร ซึ่งปรากฏกลุมตัวอยางที่ตองเก็บขอมูล 385 คน แตผูวิจัย
สามารถเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า งได เพี ย ง 359 คนเท า นั้ น โดยอาศั ย วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งเปนแผนและวิธีนําโทรศัพทมือถือใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถาม
ออนไลน เพื่ อ ชี้ วั ด ตั ว แปรตามกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาและอาศั ย เทคนิ ค วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ใ ห
การวิเคราะหขอมูล ไดแก การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อถือได
(Reliability) เพื่อตรวจสอบความถูกตองละความนาเชื่อถือของเครื่องมือในการวิจัย และใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ประมวลขอมูล ผูวิจัยไดใชอัตราสวนรอยละ (Percentage) ในการพรรณนาตัวแปร
ต า ง ๆ และใช ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอย โลจิ ส ติ ก แบบทวิ น าม (Binary Logistic Regression)
ในการศึกษาเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรคุณลักษณะทั่วไป, แรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่ง
และเครือขายสังคมกับการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง ซึ่งผูวิจัยเลือกใชการวิเคราะหการถดถอย
โลจิสติกแบบทวินาม เนื่องจากการศึกษาการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งนั้น ผูวิจัยไดจําแนกการให
ความหมายออกเปน 2 มิติ ซึ่งการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคแบบทวินามนั้นเหมาะที่จะใชกับการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรในกรณีท่ีมีตัวแปรตามหรือตัวแปรตอบสนองเพียง 2 กลุม โดยมี
ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล และการสรางมาตรวัดตัวแปรดวยกัน 4 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ จํานวนวันวิ่งตอสัปดาห
และบุคคลที่รวมวิ่งดวย
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามเรื่อ งการให ค วามหมายต อ การวิ่ งในงานวิ่ ง ประกอบด ว ยคํ า ถาม
เกี่ ยวกับ การให ความหมายต อการวิ่งในงานวิ่ง ซึ่ งแบ งออกเป น 2 มิติ 1. ดานการวิท ยาศาสตรและ
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การแพทย 2. ดานอารมณ ความรูสึก เปนคําถามตามตัวแปรตาม รูปแบบของคําถามมีลักษณะเปน
มาตรแบบลิเคิรท สเกล (Likert Scales) เปนความคิดเห็น 5 ระดับจากเห็นดวยอยางยิ่งถึงไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจตอการเขารวมงานวิ่ง ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจที่มีตอการไปรวมงานวิ่ง ซึ่งแบงออกเปน 2 แบบ คือ 1. แรงจูงใจภายใน 2. แรงจูงใจภายใน
เปนคําถามตามตัวแปรอิสระ รูปแบบของคําถามมีลักษณะเปนมาตรแบบลิเคิรท สเกล (Likert Scales)
เปนความคิดเห็น 5 ระดับจากเห็นดวยอยางยิ่งถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับเครือขายทางสังคมของทาน ประกอบคําถามเกี่ยวกับเครือขาย
สังคม ทั้งบุคคลรอบขางและสังคมออนไลน เปนคําถามตามตัวแปรอิสระ
ขั้น ตอนที่ สอง ใชก ารวิจั ยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช การศึก ษารวบรวม
ขอมูลเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ (Interviews) จากกลุมเปาหมายจํานวน
3 คน ไดแก 1.) คุณกามปู (นามสมมติ) 15 ป เพศหญิง อาชีพ นักเรียน มีประสบการณการวิ่งทั้งสิ้น 8
ป 2.) คุ ณ พิ ม พา (นามสมมติ ) 17 ป เพศหญิ ง อาชี พ นั ก เรี ย น มี ป ระสบการณ ก ารวิ่ ง ทั้ ง สิ้ น 2 ป
3.) คุณคีโอ (นามสมมติ) 35 ป เพศชาย อาชีพ อิสระ มีประสบการณการวิ่งทั้งสิ้น 2 ป เพื่อใหเขาใจ
ความหมายที่นักวิ่งมีตองานวิ่ง และแรงจูงใจในการเขารวมอยางลึกซึ้ง ในการเขาถึงกลุมตัวอยางที่จะทํา
การสัมภาษณนั้น กอนอื่นผูวิจัยจะตองทําการเก็บขอมูลในสวนของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกอน กลาวคือ
เปนการเก็บขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม โดยในสวนสุดทายของแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดใสขอ
คําถามที่วา “ทานสะดวกที่จะใหสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมหรือไม” ตามดวยชองทางติดตอหากผูกรอก
แบบสอบถามสะดวก ทั้ งติ ดตอ ชองทาง Facebook, E-mail, Line หรือเบอรโทรศั พ ท หลังจากนั้ น
ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ตรงกับคุณลักษณะที่ผูวิจัยตองการ และทําการติดตอกลับเพื่อขอ
ความอนุเคราะหเพื่ อขอสัมภาษณ โดยในการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดสัมภาษณ ดวยการคุย
โทรศัพททาง Line และซักถามประเด็นที่ตกคางกับกลุมตัวอยางจํานวน 2 คน และนัดพบกันเพื่อทําการ
สัมภาษณโดยเฉพาะจํานวน 1 คน โดยการสัมภาษณสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสัมภาษณเพื่อสอบตอบ
เกี่ยวกับประเด็นการใหความหมายและแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งอยางเจาะลึก เพื่อใหไดขอมูล
เพิ่มเติมและสามารถนําไปอธิบายขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีรายละเอียดคําถาม ดังนี้
ประเด็นที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ประกอบไปดวยขอคําถามเกี่ยวกับ ชื่อ,
เพศ, อายุ, พฤติกรรมออกกําลังกายดวยการวิ่ง, จุดเริ่มตนของการเริ่มตนมาวิ่ง, ระยะเวลา-ระยะทาง
ของการวิ่ง, สถานที่ที่วิ่งเปนประจํา, ความถี่ในการเขารวมงานวิ่ง เปนตน
ประเด็ น ที่ 2 มุ ม มองในเชิ งการให ค วามหมายต อ การวิ่ งในงานวิ่ง ทั้ งเชิ ง บวก และเชิ งลบ
มุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากระยะเวลาผานไป
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ประเด็นที่ 3 แรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่ง ประกอบไปดวยขอคําถามเกี่ยวกับวาอะไรเปน
สาเหตุหรือแรงจูงใจที่ผูใหสัมภาษณเขารวมงานวิ่งในครั้งแรก จนถึงปจจุบันมีแรงจูงใจเปลี่ยนแปลงไป
อยางไร (เปนแนวคลายกับเลาประสบการณ)
ประเด็นที่ 4 เครือขายสังคม ประกอบไปดวยขอคําถามเกี่ยวกับคนรอบตัวของผูใหสัมภาษณ
ทั้งเพื่ อน ครอบครัว และสังกัด ชมรมวิ่งสําหรับ กลุ มตั วอย างที่ มี วามี ป ฏิ สัม พั นธ มี การรวมกลุม กั น
อยางไร
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
จากขอมูลตัวอยางที่เปนนักวิ่งที่เคยเขารวมงานวิ่ง จํานวนทั้งสิ้น 359 คน นักวิ่งสวนใหญเปน
เพศชาย มีสัดสวนสูงกวาเพศหญิงและเพศทางเลือก อายุเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสวนมากอยูในชวงอายุ
21-60 ป สวนมากอยูในวัยทํางาน และมีสถานภาพแตงงาน/มีคู แตมีสัดสวนใกลเคียงกับก็กลุมตัวอยาง
ที่มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาพบวามากกวา 1 ใน 2 ของกลุมตัวอยางมีวุฒิ การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สวนมากประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รอยละ 40.8 พนักงานราชการ/ขาราชการ รอยละ
25.4 และธุรกิจสวนตัว รอยละ 15.9 ตามลําดับ แตเปนที่ นาแปลกใจวากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
นัก ศึ กษามี เพี ย งรอ ยละ 7.3 ที่ เขารวมงานวิ่ง ทั้ ง ๆ กระแสงานวิ่งยั งคงเป น หนึ่ งในกระแสสังคมใน
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางสวนมากมีการออกกําลังกาย
เปนประจําดวยการวิ่ง 3-4 วัน/สัปดาห และพฤติกรรมการเขารวมงานวิ่งสวนมากมีทั้งกลุมที่เขารวมงาน
วิ่งแบบคนเดียว และเขารวมงานวิ่งกับเพื่อน อัตราสวนใกลเคียงกัน โดยการใหความหมายตอการเขา
รวมงานวิ่งของกลุมตัวอยางมีลักษณะดังตารางตอไปนี้
ตาราง 1 การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง
การใหความหมายตอการวิ่งดานวิทยาศาสตรและการแพทย
การใหความหมายตอการวิ่งดานอารมณ ความรูส ึก

จํานวน
292
66

รอยละ
81.6
18.4

เมื่อพิจารณารูปแบบการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลมานั้น
งานวิจัย ชิ้น นี้ ผู วิจัย กําหนดการให ค วามหมายเป น 2 ด าน คื อ 1.) ดานวิท ยาศาสตรแ ละการแพทย
2.) ด านอารมณ ค วามรูสึ ก และเป น ที่ น าสนใจวากลุ ม ตั วอย างสว นมากให ค วามหมายการวิ่งในเชิ ง
วิทยาศาสตรและการแพทยวา “เปนการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง” มากที่สุด
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การใหความหมายดานอารมณความรูสึก ผูวิจัยไดกําหนดความหมายออกเปน 3 นัยยะ คือ
นัยยะเชิงปรัชญาชีวิตและจิตวิทยา นัยยะเชิงสังคมศาสตร และนัยยะเชิงความเชื่อศาสนา นัยยะที่ 1
เชิงปรัชญาชีวิตและจิตวิทยา จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนมากใหความหมายความหมายเชิงจิตวิทยามาก
ที่สุด โดยเฉพาะความหมายที่วา “การวิ่งคือการเอาชนะใจตัวเอง” มากถึง 3 ใน 4 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด นอกเหนือจากนี้ยังมีความหมายอื่น เชน “การวิ่งในงานเปนการทําตามเปาที่ตั้งไว ” ตอมานัย
ยะที่ 2 เชิ งสั งคมศาสตร กลุม ตั วอย างส วนมากให ความหมายความหมายด านสั งคมศาสตรม ากใน
ความหมายวา “การมาวิ่งในงานถือเปนกิจกรรมการรวมกลุมของนักวิ่ง” “การวิ่งในงานวิ่งคือกระแส
สังคมในปจจุบัน” และ “งานวิ่งเปนงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” นัยยะสุดทายนัยยะที่ 3 เชิงความเชื่อ
ศาสนา ผลการเก็บขอมูลพบวากลุมตัวอยางบางสวนยังคงมีความคิดวาการวิ่งในงานวิ่งคือการสรางบุญ
กุศลและบริจาคชวยเหลือผูประสบปญหา
สรุปผลการศึกษาตามตารางแสดงความถี่ของการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง พบวากลุม
ตัวอยางสวนมากใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งไปในดานวิทยาศาสตรและการแพทย อัตราสวนมาก
ถึงรอยละ 81.6 และยังพบวาในการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งดานวิทยาศาสตรและการแพทย
ไม มีก ลุม ตั วอย างใดเลยที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ดวยระดั บ น อย ตรงกั นข ามกับ หากเปรีย บเที ยบกั บ การให
ความหมายดานอารมณความรูสึก พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นมากนอยคอนขางกระจายตัว
ในขณะที่ดานวิทยาศาสตรและการแพทยจะกระจุกตัวอยูในระดับมาก
การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งแบงตามระดับ
ผูวิจัยไดกําหนดการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งออกเปน 2 ดาน และกําหนดระดับการ
ใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งออกเปน 3 ระดับ ไดแก เห็นดวยนอย ปานกลาง และมาก เปนที่นา
ตกใจวากลุมตัวอยางสูงถึงรอยละ 80 ขึ้นไป ไมวาจะเปนนักวิ่งประเภทใด ก็มีความคิดเห็นระดับมากใน
ความหมายการใหความหมายการวิ่งใหเชิงวิทยาศาสตรและการแพทย และเปนที่นาตกใจยิ่งขึ้นไปอีกวา
รอยละ 0.0 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดหรือไมมีนักวิ่งคนใดเลย ที่มีความคิดเห็นระดับนอยในความหมาย
การใหความหมายการวิ่งใหเชิงวิทยาศาสตรและการแพทย และยังคนพบอีกวาไมวากลุมตัวอยางจะมี
แรงจูงใจหรือเครือขายสังคมแตกตางกัน ก็ไมไดทําใหระดับการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งดาน
วิทยาศาสตรและการแพทยเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพิจารณาระดับ การให ความหมายดานอารมณ
ความรูสึก พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีความเห็นดวยระดับปานกลางถึงมากในความหมายการวิ่งเชิง
อารมณ ความรูสึ ก แตไม ได มี อัต ราสว นน อ ยมากแตกต างกั น ชัด เจนเหมื อนการให ความหมายด าน
วิทยาศาสตรและการแพทย
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ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งที่ผสมผสานความเปน
วิทยาศาสตรและการแพทยกับอารมณ ความรูสึกอยูมาก เนื่องจากบางสถานการณอาจไมสามารถระบุ
หรือนิยามความหมายไดชัดเจนวาจะนิยามความหมายไปในทิศทางใด และใหน้ําหนักมากนอยเพียงใด
แตขอคนพบก็ยังชัดเจนวานักวิ่งสวนมากใหความหมายไปในดานวิทยาศาสตรและการแพทยมากกวา
ดานอารมณความรูสึก
การใหความหมายตอการวิ่งในดานใดดานหนึ่ง
ประเด็นที่ ผูวิจัยสนใจศึ กษา คือ การให ความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งของนักวิ่งที่เคยเข า
รวมงานวิ่ง เพื่อที่จะสํารวจมุมมองความคิดของนักวิ่งในปจจุบันวามีมุมมองอยางไรตอการวิ่งในงานวิ่ง
เนื่องจากปจจุบันมีการนําเสนอภาพของงานวิ่งคอนขางหลากหลาย ซึ่งผลการศึกษาพบวาแมวากลุม
ตัวอยางสวนมากจะมีสัดสวนเพศชายมากกวาเพศหญิงและเพศทางเลือก และมีคุณลักษณะดานอายุ
สถานภาพ การศึกษาและอาชีพแตกตางกัน สุดทายแลวกลุมตัวอยางสวนมากก็ใหความหมายตอการวิ่ง
ในงานวิ่งไปในดานวิทยาศาสตรและการแพทย นอกจากนี้ยังพบอีกวา หากนักวิ่งมีพฤติกรรมการออก
กําลังกายดวยการวิ่งตอสัปดาหมากเพียงใดยิ่งมีแนวโนมที่จะใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งไปในดาน
วิทยาศาสตรและการแพทยมากเพียงนั้น
งานศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประเภทของแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ แรงจูงใจภายใน
และแรงจูงใจภายนอก และไดผลการศึกษาดังตารางตอไปนี้
ตาราง 2 ระดับแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่ง
แรงจูงใจ
แรงจูงใจภายใน

แรงจูงใจภายนอก

จํานวน

รอยละ

นอย
กลาง
มาก

1
29
329

0.3
8.1
91.6

นอย
กลาง
มาก

81
237
41

22.6
66.0
11.4

แรงจูงใจภายในที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่งของกลุมตัวอยางสวนมากเปนความตองการที่จะมี
สุ ข ภาพรา งกายแข็ งแรง แต ทั้ งนี้ ยั ง มี แ รงจู งใจภายในด า นอื่ น ๆ เช น ความรั ก และสนใจในการวิ่ ง
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ความตองการมีรูปรางกระชับไดสัดสวน ตองการผอนคลายความเครียด เปนตน ที่สงผลตอการเขา
รวมงานวิ่งของกลุมตัวอยางเชนกัน ในสวนของแรงจูงใจภายนอกที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่งของกลุม
ตัวอยางสวนมาก คือความตองการ เหรียญรางวัล การไดไปทองเที่ยว และตองการเปนนักวิ่งที่มีชื่อเสียง
ผลการศึ ก ษาแรงจู งใจที่ ส งผลต อการเขารว มงานวิ่ง พบวากลุ มตั วอย างส วนมากที่ เข ารวมงานวิ่งมี
แรงจูงใจภายในกระตุนใหเขารวมงานมากกวาแรงจูงใจภายนอก สะทอนใหเห็นวานักวิ่งสวนมากให
ความสํ าคัญ กับ สิ่ งกระตุน ภายในจิต ใจ เชน ความรัก ความชอบ ความตอ งการมี รางกายที่ แข็ งแรง
มากกวาสิ่งกระตุนภายนอก เชน เสื้อ เหรียญที่ระลึก เงินรางวัลหรือคนดัง เปนตน
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางระดับแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งกับการใหความหมาย
นักวิ่งที่มีแรงจูงใจภายในกระตุนใหเขารวมงานวิ่งไมวาจะในระดับนอย ปานกลาง หรือมาก สวนมาก
แลวจะใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งไปในดานวิทยาศาสตรและการแพทย อัตราสูงถึงรอยละ 80.0
ขึ้นไป แตเมื่อพิจารณาสวนของนักวิ่งที่มีแรงจูงใจภายนอกกระตุนใหเขารวมงานวิ่ง กลับพบวาไมวานัก
วิ่งจะมีแรงจูงใจภายนอกระดับใด สวนมากยังคงใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งไปในดานวิทยาศาสตร
และการแพทย
ในสวนของเครือขายสังคมของนักวิ่งนั้น ผูวิจัยกําหนดประเภทของเครือขายสังคมออกเปน 3
ประเภท คือ 1.) สื่อใหม (Online) 2.) คนรอบขาง 3.) กลุมนักวิ่ง จากการศึกษาพบวาเครือขายสังคม
ประเภทสื่อออนไลนกลุมตัวอยางสวนมากไมติดตามเว็บไซดของสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพ
(โดยหนวยงานรัฐ) แตมากถึงรอยละ 93.6 เปนสมาชิกกลุมวิ่งในเฟสบุค ที่สวนใหญจัดตั้งเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดและแบงปนประสบการณกันในกลุมนักวิ่ง นอกจากนี้พบวา 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
ถูกชักชวนใหเขารวมงานวิ่งจากครอบครัว/เพื่อน และเมื่อพิจารณาเครือขายสังคมประเภทกลุมนักวิ่ง
พบวารอยละ 31.1 ของกลุมอยูในสังกัดหรือชมรมวิ่ง แตรอยละ 41.8 ของกลุมตัวอยางกลับไมมีเพื่อนที่
เป นนักวิ่ง ซึ่งขอคน พบนี้ อาจแฝงดวยนั ยยะบางอยางที่ แสดงใหเห็น วางานวิ่งถือเปนกิจกรรมหนึ่งที่
สามารถทําคนเดียวได ไมจําเปนตองเปนการรวมกลุมเสมอไป
เมื่อพิ จารณาถึงความสัมพั นธระหวางเครือขายสังคมของกลุมนั กวิ่งกับการให ความหมาย
พบวาเครือขายสังคมประเภทสื่อใหม ผูที่ติดตามเพจหรือเว็บไซดของ (สสส.) สวนมากจะใหความหมาย
ตอการวิ่งในงานวิ่งดานวิทยาศาสตรและการแพทย แตนาแปลกใจที่วากลุมตัวอยางติดตามเพจหรือเว็บ
ไซดของ (สสส.) มากกวาที่จะเปน เปนสมาชิก กลุมวิ่งในเฟสบุค ทั้ ง ๆ ปจจุบั นกลุม พูดคุ ยเรื่องวิ่งใน
เฟสบุคมีจํานวนมากและเขาถึงงาย แตอยางไรก็ตามไมวาเครือขายสังคมประเภทสื่อออนไลนของกลุม
ตัวอยางจะมีลักษณะใดกลุมตัวอยางสวนมากก็ยังคงใหความหมายดานวิทยาศาสตรและการแพทย และ
ขอคนพบสุดทายเกี่ยวกับเครือขายสังคมประเภทอิทธิพลคนรอบขาง และเครือขายสังคมประเภทสังกัด/
ชมรมวิ่ง ยังคงพบวาไม วากลุม ตั วอยางจะอยู ในชมรมนั ก วิ่งหรือ ไม หรือมี เพื่ อ นที่ เป น นั ก วิ่งหรื อไม
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ก็ มี ก ารให ค วามหมายต อ การวิ่ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละการแพทย ม ากกว า ด า นอารมณ ค วามรู สึ ก
เชนเดียวกับกลุมเครือขายสังคมทุกประเภท
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติกแบบทวินามในการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง
การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไป แรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งและเครือขาย
สังคมของนักวิ่งกับการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิง่ ซึ่งมีความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง 2 ดาน คือ
ดานวิทยาศาสตรและการแพทย และดานอารมณความรูสึก ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหการถดถอยโลจิ
สติกแบบทวินาม (Binary Logistic Regression) มาใชในการศึกษาความสัมพันธครั้งนี้ ผลปรากฏวา
หากพิจารณาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะทั่วไปกับการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง จะพบวา
เพศมีอิทธิพลตอการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง กลาวคือกลุมที่เปนเพศชาย กับ เพศหญิง/เพศ
ทางเลือก มีการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาคุณลักษณะทั่วไปประเภท
อื่ น ได แ ก อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา อาชี พ และพฤติ ก รรมการวิ่ ง พบว า ความแตกต า งกั น ใน
คุ ณ ลั ก ษณะดั งกล าวไม ได ส งอิ ท ธิพ ลต อ การให ค วามหมายต อ การวิ่ งในงานวิ่ ง ต อ มาเมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งกับการใหความหมายตอการวิ่ง พบวาปจจัยดาน
แรงจูงใจ ทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก ลวนมีอิทธิพลตอการใหความหมายตอการวิ่งใหงาน
วิ่ง แตทวาหากกลุมตัวอยางมีระดับแรงจูงใจภายในที่แตกตางกันจะสงผลใหมีการใหความหมายไปใน
ทิศทางตรงกันขามกัน สุดทายเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางเครือขายสังคม 3 ประเภท ไดแก สื่อ
ใหม, คนรอบขาง และสังกัด/ชมรมวิ่งกับการใหความหมายตอการวิ่ง พบวาเครือขายสังคมประเภทสื่อ
ใหม (Online) มีอิทธิพลตอการใหความหมายตอการวิ่งใหงานวิ่ง แตทวาการเปน/ไมเปนสมาชิกกลุมวิ่ง
ในเฟสบุคนั้นมีผลตอการใหความหมายไปในทิศทางตรงกันขามกัน กลาวคือกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิก
กลุมวิ่งในเฟสบุคมีการใหความหมายแตกตางจากกลุมที่ไมเปนสมาชิกกลุมวิ่งในเฟสบุค
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ตาราง 3 คาสัมประสิทธิ์การถดถอยจําแนกตามคุณลักษณะทั่วไป แรงจูงใจ และเครือขายสังคม
คุณลักษณะกลุมตัวอยาง
เพศชาย (Ref: หญิง/ทางเลือก)

B
-0.934***
0.071
-0.461
-0.238

อายุ (Ref: 20/21-40/41-60/60 ปขึ้นไป)
มีคู/แตงงาน (Ref: โสด/หยาราง)
ปริญญาตรี (Ref: ต่ํากวามัธยมตอนปลาย/มัธยมตอนปลาย
หรือเทียบเทา/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)
พนักงานเอกชน (Ref: นักเรียน/นักศึกษา/พนักงาน
0.016
รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจสวนตัว/พนักงานราชการ/ขาราชการ/อื่นๆ)
3–4 วัน (Ref: 1-2 วัน/5-7 วัน)
-0.225
คนเดียว (Ref: เพื่อน/ครอบครัว/กลุมเพื่อนนักวิ่ง)
0.524
แรงจูงใจในการเขารวมงาน
แรงจูงใจภายใน -0.145**
แรงจูงใจภายนอก 0.091**
เครือขายสังคม
สื่อใหม (Online)
ติดตามเว็บไซด/เฟสบุคของสสส.
0.514*
เปนสมาชิกกลุมวิ่งในเฟสบุค
-1.087**
คนรอบขาง
ครอบครัว/เพื่อนเขารวมงานวิ่งเปนประจํา
0.335
ถูกชักชวนในเขารวมงานวิ่งจากครอบครัว/เพื่อน
0.480
สังกัด
อยูในชมรมนักวิ่ง
-0.012
มีเพื่อนที่เปนนักวิ่งโดยเฉพาะ
-0.034
คาคงที่ (Constant)
1.089
Cox and Snell R-Square
0.112
Nagelkerke R Square
0.181
n
359

S.E.
0.317
0.323
0.333
0.310

Sig
0.003
0.825
0.166
0.442

Exp (B)
0.393
1.074
0.630
0.788

0.306

0.958

1.016

0.308
0.348
0.061
0.040

0.465
0.132
0.018
0.023

0.799
1.689
0.865
1.095

0.311
0.526

0.098
0.039

1.672
0.337

0.366
0.393

0.360
0.222

1.398
1.617

0.355
0.354
1.393

0.973
0.924
0.434

0.988
0.967
2.970

หมายเหตุ
1.) * Significance at 0.1, ** Significance at 0.05, *** Significance at 0.01
2.) B = สัมประสิทธิก์ ารถดถอยแบบโลจิสติก (Logistic Regression Coefficient), S.E. = ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Standard Error), Exp (B) = อัตราสวน Odd (Odd Ratio)
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จากผลการศึกษาขางตน สรุปไดวาเมื่อพิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใหความหมายตอการ
วิ่งในงานวิ่ง พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะทั่วไปทางเพศ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งทั้ง
ภายในและภายนอก และปจจัยดานเครือขายสังคมประเภทสื่อออนไลนมีอิทธิพลตอการใหความหมาย
ตอการวิ่งในงานวิ่งที่แตกตางกัน
ผลการศึกษาดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ประเด็นที่ 1 จุดเริ่มตนของการวิ่งพบวาผูใหสัมภาษณ มีจุดเริ่มตนของการวิ่งอยูดวยกัน 2
รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 เริ่มตนวิ่งเพื่อสุขภาพ รูปแบบที่ 2 ถูกชักชวนจากคนใกลชิด พบวา ผูให
สัม ภาษณ 2 ท านมี จุด เริ่ม ต น ในการวิ่งมาจากความต องการที่ จ ะมี สุข ภาพรางกายแข็ งแรงสมบู รณ
สงผลใหผูใหสัมภาษณสนองความตองการของตัวเองดวยการออกมาวิ่ง ประกอบกับการถูกชักชวนโดย
คนใกล ชิ ด ในครอบครั ว และมี ผู ให สั ม ภาษณ 1 ท า นที่ มี จุ ด เริ่ ม ต น ของการวิ่ งมาจากเป น นั ก กี ฬ า
วอลเลยบอลแลวครูฝกบังคับใหวิ่งดวยการจัดตารางวิ่ง ประกอบกับครูฝกเห็นวามีความสามารถทางการ
วิ่งจึงชวนไปซอมวิ่งโดยเฉพาะ และนิสัยสวนตัวชอบการเลนกีฬาหลายประเภท
ประเด็นที่ 2 การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งพบวาผูใหสัมภาษณมีการใหความหมาย
แบบผสมผสานกันทั้งดานวิทยาศาสตรและการแพทย กับดานอารมณความรูสึก ซึ่งการใหความหมายนี้
มีนํ้าหนักไมเทากัน และเปลี่ยนแปลงตามประสบการณการวิ่งของผูใหสัมภาษณ โดยความหมายที่พบ
มากที่สุดคือเปนการดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และเปนการแขงขันกับตัวเองเพื่อเอาชนะใจตนเอง
ประเด็ น ที่ 3 แรงจูงใจในการเข ารวมงานวิ่งพบวาผู ให สัม ภาษณ มีทั้งแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหเขารวมงานวิ่ง ที่เห็นไดชัดที่สุดคือแรงจูงใจภายใน ผูใหสัมภาษณสวนหนึ่ง
ตองการดูแลสุขภาพใหหายจากโรคประจําตัว และสวนหนึ่งตองการแขงขันเพื่อถวยรางวัล แตทั้งนี้ยังมี
ผูใหสัมภาษณ คนหนึ่งที่ กลาวที่กลาวนอกเหนื อจากคนอื่นวาบางทีเขารวมงานวิ่งเพื่อทําบุญ และไป
ทํากิจกรรมพบเจอเพื่อน ๆ อีกดวย
ประเด็นที่ 4 เครือขายสังคม พบวาผูใหสัมภาษณ 2 คน เปนนักกีฬา จึงทําใหมีเพื่อนที่เปน
นักวิ่งจํานวนมาก เชน คุณพิมพาที่สวนตัวเปนคนที่ชอบเลนกีฬาหลายประเภท ประกอบกับครูฝกเห็น
แววการวิ่งจึงพาเขาวงการวิ่งและยิ่งทําใหเขามีเพื่อนที่เปนนักวิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก จะออกเปนแนวเครือขาย
ของนัก กีฬ า นอกจากนี้ ทั้ง 2 คนยังเป น สมาชิ กกลุ มวิ่งในเฟสบุ คและมี สังกั ดชมรมวิ่งดวย ส วนผูให
สัมภาษณอีกทานหนึ่งที่ไมไดเปนนักกีฬาพบวา การเริ่มตนออกมาวิ่งนั้นเขามีเพียงพี่สาวที่ออกกําลังกาย
ดวยการวิ่งไมมีสังกัด แตหลังจากที่เขาไดเขารวมงานวิ่งเขาก็เริ่มมีเพื่อน และมีการสรางกลุมไลนพูดคุย
กันเรื่องวิ่งอีกดวย
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สุดทายผลการศึกษาพบวาการใหความหมายตอการวิ่งสวนใหญ ผูให สัมภาษณ จะมีการให
ความหมายลักษณะผสมผสานหลายความหมาย และมีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ตามแรงจูงใจ
ในแตละชวงเวลา และประโยชนที่ไดจากการเขารวมงานวิ่งนั้น หลังจากที่ผูใหสัมภาษณเขารวมงานวิ่ง
ลวนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและมีเพื่อนที่เปนนักวิ่งเพิ่มมากขึ้น มีการติดตอสื่อสารและทํากิจกรรม
รวมกันอยูบาง เชน ซอมวิ่งดวยกัน นัดกินขาวกัน ไปเขารวมงานวิ่งดวยกันอีก เปนตน
ผลการศึกษาสวนวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ มีลักษณะที่สอดคลองกัน
ทั้ ง ในเรื่ อ งการให ค วามหมายและแรงจู งใจในการเข า ร ว มงานวิ่ ง จึ ง ทํ า ให ส ามารถนํ า ผลการวิ จั ย
เชิ งคุ ณ ภาพที่ ได มาอธิบ ายขยายความผลการศึ ก ษาเชิ งปริ มาณ และยังได ผ ลการศึ ก ษาจากวิ ธีวิจั ย
เชิงคุณภาพที่นอกเหนือไปจากการวิจัยเชิงปริมาณที่มีลักษณะตายตัวจากการกําหนดแบบสอบถาม การ
วิจัยเชิงคุณภาพทําใหเห็นถึงการใหความหมายที่มีความผสมผสานและมีการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชาย
212 คน เพศหญิง 140 คน และเพศทางเลือก 2 คน และไมระบุ 5 คน รวมทั้งสิ้น 359 คน สวนใหญจะ
มีอายุอยูในชวง 41-60 ป รองลงมาคือ 21-40 ป นอยกวา/เทากับ 20 ป และมากกวา 60 ป ตามลําดับ
อีกทั้งกลุมตัวอยางสวนใหญมีคู/แตงงานแลว แตมีสัดสวนใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพโสด
กลุมตัวอยางสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมการออกกําลังกายดวยการวิ่งสวนใหญวิ่งประมาณ 3-4 วันตอสัปดาห
และมักเขารวมงานวิ่งคนเดียว สุดทายแลวพบวาการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งพบวากลุมตัวอยาง
สวนมากจะใหความหมายดานวิทยาศาสตรและสุขภาพมากกวาดานอารมณความรูสึก และมีแรงจูงใจ
ภายในกระตุนใหเขารวมงานวิ่งมากกวาตัวกระตุนจากแรงจูงใจภายนอก สวนลักษณะเครือขายสังคม
ของกลุมตัวอยางมากถึง 336 คน จาก 359 คน เปนสมาชิกกลุมวิ่งในเฟสบุค แตกลับติดตามเว็บไซด/
เพจของสํานักงานกองทุนการสรางเสริมสุขภาพเพียง 137 คน และ 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมดมี
เพื่อนหรือครอบครัวถูกชักชวนใหเขารวมงานวิ่ง และกลุมที่อยูในสังกัดหรือชมรมวิ่งมีเพียง 112 คน
คิดเปน 2 ใน 3 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง
กลุมตัวอยางใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งในดานวิทยาศาสตรและการแพทยมากถึง 4 ใน
5 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยสวนมากใหความหมายวาการวิ่งในงานเปนเหมือนการออกกําลังกาย
ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง เปนการลดน้ําหนักสวนเกินและเปนการบําบัดโรคซึมเศรา กลุมตัวอยาง
ที่ใหความหมายตอการวิ่งในดานนี้มักออกกําลังกายเปนประจํา และเปนกลุมที่มีแรงจูงใจภายในตั้งแต
ระดับนอยไปถึงมาก และกลุมที่มีแรงจูงใจภายนอกตั้งแตระดับปานกลางไปถึงมาก ยิ่งไปกวานั้นพบวา
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กลุมตัวอยางมักติดตามเรื่องวิ่งผานสื่อออนไลนอีกดวย และเมื่อเปรียบเทียบกลุมตัวอยางที่มี/ไมมีคน
ใกลชิ ดอยางเพื่ อนหรือครอบครัวเข ารวมงานวิ่ง พบวากลุม ที่ ไมมี คนใกลชิด เข ารวมงานวิ่งจะมีก าร
ใหความหมายการวิ่งดานวิทยาศาสตรและการแพทยมากกวากลุมที่มีคนใกลชิดเขารวมงาน
แรงจูงใจที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่ง
การศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการเขารวมงานวิ่งพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีแรงจูงใจ
ภายในกระตุนใหเขารวมงานวิ่งมากกวาแรงจูงใจภายนอก เห็นไดจากระดับของแรงจูงใจภายในสวนใหญ
อยูในเกณฑมาก ในขณะที่ระดับของแรงจูงใจภายนอกสวนใหญอยูในเกณฑปานกลาง โดยแรงจูงใจ
ภายในสวนใหญ ที่เขารวมงานวิ่งเพราะตองการมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและผอนคลายความเครียด
อีกทั้งยังมีกลุมตัวอยางจํานวนไมนอยที่ตองการมีรูปรางกระชับไดสัดสวน และกลุมตัวอยางจํานวนไม
นอยเชนกันรักและสนใจในการวิ่ง แรงจูงใจภายในที่กลาวมาเหลานี้ลวนสงผลอยางมากตอพฤติกรรม
การเขารวมงานวิ่งของนักวิ่งกลุมตัวอยาง สวนดานแรงจูงใจภายนอกที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่งนั้น
สวนมากจะเปนเพราะการเขารวมงานวิ่งทําใหไดมีโอกาสไปทองเที่ยวดวย แตก็มีนักวิ่งอีกสวนหนึ่งที่
ตองการเสื้อ เหรียญรางวัล และเงินรางวัลจากการเขารวมงานวิ่ง รวมทั้งไปพบปะพี่นองนักวิ่ง คลายการ
รวมกลุมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งของนักวิ่ง ถูกกําหนดการใหความหมายออกเปน 2 ดาน
คือ 1.) ดานวิทยาศาสตรและการแพทย 2.) ดานอารมณ ความรูสึก ผลการศึกษาพบวาอัตรา 4 ใน 5
ของนั ก วิ่ งทั้ ง หมดมี น้ํ า หนั ก ไปในทางการให ค วามหมายต อ การวิ่ งในงานวิ่ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
การแพทย ม ากกว าความหมายด า นอารมณ ความรู สึ ก และเมื่ อ เปรีย บเที ย บความสั ม พั น ธ ก ารให
ความหมายระหวางเพศชายกับเพศหญิ งและทางเลือก พบวาคุณ ลักษณะทางเพศมีความสัมพันธตอ
การใหความหมายในทิศทางตรงกันขามกัน กลาวคือหากเพศชายใหความหมายตอการวิ่งในงานวาเปน
เรื่องของวิทยาศาสตรและการแพทย ฉะนั้นมีโอกาสที่เพศหญิงและเพศทางเลือกจะใหความหมายตอ
การวิ่งในดานอารมณความรูสึกมากกวาเพศชาย ดังเชน
“การวิ่งในงานวิ่งสําหรับพี่มันคือการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อวิ่งมาราธอนตาม
ระยะทางที่กําหนด และอีกอยางมันเปนการออกกําลังกายเพื่อรักษาโรคซึมเศรา
ของพี่ดวย พอไดวิ่งแลวมันก็ไดระบายความเครียด ความโกรธ ความเศรา”
(คีโอ, สัมภาษณ, 2562)
จะเห็นวาการใหความหมายตอการวิ่งในเพศชายมีหลายคนใหความหมายไปใหเชิงการวิ่งเพื่อ
ดูแลสุขภาพรางกาย แตหากพิจารณาการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งสําหรับเพศหญิง จะมีลักษณะ
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ในการใหความหมายเชิงอารมณความรูสึก ดังเชน
“การวิ่งของหนูมัน เป นความตองการทําลายสถิติ การไปเจอคนเยอะ ๆ ไปเอา
บรรยากาศใหม ๆ และไปลาถวยเอาเหรียญ”
(กามปู, สัมภาษณ, 2562)
ประเด็นศึกษาที่นาสนใจที่สุดจากการสัมภาษณ พบวานักวิ่งเกือบทุกคนมีการใหความหมาย
หรือมีมุมมองตอการวิ่งในงานวิ่งเปลี่ยนไป มีหลากหลายทั้งเปลี่ยนจากมุมมองในเชิงวิทยาศาสตรและ
การแพทยเปนมุมมองเชิงอารมณ หรือบางคนเปลี่ยนจากมุมมองเชิงอารมณเปนมุมมองเชิงการแพทย
และหลายคนก็มีการใหความหมายแบบผสมผสานกัน ดังเชน
“หนู คิ ด ว ามั น เป น การแข ง ขั น นะ แต แ ข งขั น ในที่ นี้ คื อ การแข งขั น กั บ ตั ว เองอะ
เหมือนสนามเปนที่ทดสอบความสามารถของรางกายวาที่เราวิ่งมาทั้งหมด เราวิ่งได
แคไหน”
(พิมพา, สัมภาษณ, 2562)
สําหรับผูใหสัมภาษณขางตน เมื่อพิจารณาใหละเอียดถี่ถวนจะพบวาเธอมีการใหความหมายใน
ดานวิทยาศาสตรและการแพทยผสมผสานกับดานอารมณความรูสึก ในแงที่วาการวิ่งเปนการแขงขันกับ
ตัวเอง ที่คลายกับตองเอาชนะใจตัวเอง ตองฝกฝน ตองซอมแลวไปทดสอบรางกายตัวเองในสนามที่งาน
วิ่ง นั้นสะทอนใหเห็นวาการใหความหมายเปนเรื่องไมตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและ
ประสบการณของนักวิ่งแตละคน ดังเชน
“แตกอนหนูคิดวามันเปนการแขงขันนะ แตหลัง ๆ มานี้หนูเริ่มสนใจอยากเป น
Pacer ตามงานวิ่งที่คอยพาคนที่เพิ่มเริ่มวิ่งหรือยังคุมเวลาไมได ใหจบตามเปาที่เขา
อยากจบ”
(พิมพา, สัมภาษณ, 2562)
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน สุทธิสีมา (2554) ที่วานักวิ่งมี
การให ค วามหมายต อ การเข า ร ว มงานวิ่ ง ในความหมายเชิ ง บวก คื อ 1. การวิ่ ง ในความหมายเชิ ง
วิทยาศาสตรและการแพทย ที่โดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพ 2. การวิ่งที่มีความหมายเชิงอารมณ
ความรูสึกและผสมผสาน
นอกจากคุณลักษณะทางเพศที่แตกตางกันแลว เมื่อพิจารณาตัวแปรแรงจูงใจที่มีผลตอการการ
เขารวมงานวิ่ง จะเห็นวางานวิจัยชิ้นนี้กําหนดแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 1.) แรงจูงใจภายใน 2.)
แรงจูงใจภายนอก และหากจะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางแรงจูงใจที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่งกับ
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การใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่ง พบวานักวิ่งที่มีระดับแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่ตางกันจะ
ใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งตางกัน ซึ่งสวนใหญแลวนักวิ่งที่มีแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งแบบใด
จะมีการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งสอดคลองกันกับแรงจูงใจ ดังเชน
“สาเหตุที่พี่วิ่งเกิดจากโรคซึมเศรา และโรคทางจิตเวช พี่สาวพี่เปนคนชวนออกมา
วิ่ง เริ่มตนวิ่งของพี่มันเปนการออกกําลังกาย”
“หลั ง ๆ มาการวิ่งของพี่ พี่ มี ค วามสุ ข ที่ ได ออกไปวิ่งและมี เพื่ อนออกกํ าลังกาย
ดวยกัน”
“แตตอนนี้การวิ่งของพี่มันเปนการเอาชนะใจตัวเอง”
(คีโอ, สัมภาษณ, 2562)
“เริ่มตนวิ่งเพราะตาวิ่งอยูแลวเลยชวนออกไปวิ่ง และเปนภูมิแพดวย” ซึ่งเคยมีการ
ใหความหมายตอการวิ่งของคุณกามปูชวงหนึ่งวาเปนการออกกําลังกายเพื่อ
รางกายแข็งแรงไมเจ็บไปปวย
(กามปู, สัมภาษณ, 2562)
เมื่อพิจารณาจะพบวานักวิ่งหนึ่งคนสามารถมีแรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งที่หลากหลาย
และเปลี่ยนไปได ซึ่งสงผลใหการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งเปลี่ยนแปลงตามไป สะทอนใหเห็นวา
แรงจูงใจใดที่กระตุนใหนักวิ่งเขารวมงานวิ่ง แรงจูงใจนั้นยอมสงผลตอการใหความหมายตอการวิ่งในงาน
วิ่งเชนกัน
ผลการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการเขารวมงานวิ่งจากการเก็บขอมูลทางสถิติพบวา นัก
วิ่งมีแรงจูงใจภายในกระตุนใหแสดงพฤติกรรมการเขารวมงานวิ่งมากกวาแรงจูงใจภายนอก ซึ่งแรงจูงใจ
ภายในสวนใหญ คือ ความตองการมีสุขภาพรางกายแข็งแรง และผอนคลายความเครียด ดังเชนการ
สัมภาษณคุณคีโอ และคุณกามปูจากบทสัมภาษณที่กลาวมาขางตน มีใจความวาตองการหายจากอาการ
ซึมเศราและภูมิแพ สวนแรงจูงใจภายนอกที่เขารวมงานวิ่งพบวาการเขารวมงานวิ่งทําใหไดมีโอกาสไป
ทองเที่ยว และยังไดรับเสื้อ เหรียญที่ระลึกและเงินรางวัล โดยมีตัวอยางคุณกามปูที่ใหสัมภาษณเกี่ยวกับ
การไดไปพบเจอบรรยากาศใหม ๆ และตัวอยางแรงจูงใจภายนอกอื่น ดังเชน
“ที่ยังไปงานวิ่งตอเพราะเห็นคนที่ไดรางวัลรุนเดียวกันแลวอายุเทากัน ก็เลยคิดวา
เราอยากไดบาง แถมเปนนักกีฬาอยูแลว ไมนายากเกินไป”
(พิมพา, สัมภาษณ, 2562)
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สุดทายนี้แรงจูงใจในการเขารวมงานวิ่งสามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือแรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก จากการศึกษาพบวานักวิ่งหนึ่งคนสามารถมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
พรอมกันได แตมักมีการใหน้ําหนักตอแรงจูงใจไมเทากัน ไมเอนเอียงไปทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งแรงจูงใจ
เหลานั้นมีผลตอการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งดวย มากไปกวานี้ผลการศึกษายังพบวานักวิ่งสวน
ใหญ มี แ รงจู ง ใจภายในกระตุ น ให เข า ร ว มงานวิ่ งมากกว า แรงจู งใจอื่ น ใด สะท อ นให เห็ น ว า นั ก วิ่ ง มี
ความต องการภายในตั วบุ คคลกระตุน ใหรูสึกอยากแสดงพฤติก รรมบางอยาง มากกวาจะมี สิ่งลอ ใจ
ภายนอกมากระตุน
ประเด็นสุดทายการศึกษาเครือขายสังคม ในงานวิจัยครั้งนี้กําหนดเครือขายสังคม
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1.) สื่อออนไลน 2.) คนใกลชิด (เพื่อน/ครอบครัว) 3.) สังกัด/ชมรม/นักวิ่ง
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางเครือขายสังคมประเภทสื่อออนไลนกับการใหความหมายตอการวิ่งใน
งานวิ่ง พบวานักวิ่งที่ติดตามเพจของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) และนักวิ่งที่เปนสมาชิกกลุมวิ่งใน
เฟสบุคมีการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งแตกตางจากนักวิ่งที่ไมติดตามสื่อออนไลน กลาวคือนักวิ่ง
ที่ติดตามเพจของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้นมีการใหความหมายตอการวิ่งในเชิงวิทยาศาสตร
และสุขภาพมากกวาดานอารมณ ค วามรูสึก ทั้งนี้อาจเนื่องจากวาในเพจมักมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกั บ
การดู แ ลสุ ขภาพโดยเฉพาะ ในทางกลั บ กั น นั ก วิ่งที่ ไม ได เป น สมาชิ ก กลุ ม วิ่ งในเฟสบุ ค กลั บ มี ก ารให
ความหมายตอการวิ่งในเชิงอารมณความรูสึกมากกวานักวิ่งที่มีเครือขายสังคมรอบขางประเภทอื่น ๆ
สะทอนใหเห็นวาความสัมพันธระหวางเครือขายสังคมออนไลนประเภทการเปนสมาชิกกลุมวิ่งในเฟสบุค
มีผลตอการใหความหมายตอการวิ่งในงาน ทิศทางตรงกันขามกัน
ขอเสนอแนะ
เนื่องจากประเด็นการนิ ยามความหมายนั้น เปน เรื่องยากที่ใหคําจํากัดความไดครบทุ กมิ ติ
อีกทั้งการใหความหมายยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ผูวิจัยคิดวาควรวางแผนวิธีวิจัยไวหลาย
รูปแบบ แลวเลือกวิธีที่ดีที่สุดออกมาใช วิธีวิจัยที่ผูวิจัยใชก็เปนวิธีการหนึ่งที่ดี แตทั้งนี้ในการกําหนด
ความหมายตอการวิ่งไว 2 ดานตั้งแตแรกในแบบสอบถามปลายปด อาจเปนการปดกั้นความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง เพราะอยางที่กลาวมาวา เปนไปไดยากมากที่จะนิยามความหมายออกมาไดทุกรูปแบบ
จึงมีการสัมภาษณถึงความหมายอื่นเพิ่มเติม แตควรสัมภาษณกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลายมากกวา
นี้
งานวิจัยชิ้นนี้ไดทําการสํารวจการใหความหมายตอการวิ่งในงานวิ่งของนักวิ่งไปแลว สําหรับใน
งานศึกษาครั้งตอไป ควรมีวิจัยที่ทําการศึกษาแนวคุณภาพที่คัดเลือกกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของนักวิ่ง
ทุกคนได ศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนการวิ่ง ความหมายที่การเปลี่ยนแปลงไป อยางลงรายละเอียดที่เจาะลึก
หรืออาจมีประเด็นอื่นที่นาสนใจ เชน การแสดงอัตลักษณของนักวิ่ง เปนตน เพื่อเปนสนับสนุนและการ
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สรางแรงบันดาลใจใหพี่นองนักวิ่งดวยกัน เพราะจากการสํารวจพูดคุยกลุมวิ่งในเฟสบุค พบวามีพี่นอง
นักวิ่งจํานวนไมนอยตองการที่จะอานงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิ่ง/ชีวิตนักวิ่ง อีกทั้งหนวยงานที่ดูแลดาน
รับ ผิดชอบดานสุขภาพของคนไทย สามารถนํางานศึกษาเหลานี้ไปพัฒ นารูป แบบการจัดสวัสดิเพื่ อ
สุขภาพใหคนไทยไดอีกดวย
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