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โครงการจัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

เสนอต่อ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คานา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจการกีฬาฉบับแรกของประเทศไทย โดยในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาการกีฬาของไทยได้ดาเนินการโดยยึด
กรอบตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกและเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ลดความเหลื่อมลาของสังคม พัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิต สร้างความสามัคคี
และความภาคภูมิใจของคนในชาติ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔ :
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรม
การกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการกี ฬ าของประเทศ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการจั ด ท า
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ การกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ขึนเพื่อให้ เป็นการพัฒ นา
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศมีแนวโน้มและโครงการพัฒ นาไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทยนี เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ นโยบายภาครัฐ การปรับตัวของเอกชน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ได้แก่ ภาวการณ์แข่งขัน การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่สาคัญ
แนวโน้ม ของการพัฒ นาด้านวิท ยาศาสตร์ข องโลก ความร่ว มมือ และความสัม พันธ์ร ะหว่า งประเทศ รวมถึง
กรอบความร่ว มมือ ทางเศรษฐกิจ ต่า งๆ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ การกีฬ าของประเทศไทย ดังนัน การศึก ษา
และจัดทาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ การกีฬ าของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) จึงเป็น กรอบ
การดาเนิน การในการพัฒ นาเศรษฐกิจ การกีฬาของประเทศไทย ทังในระยะสั นและระยะยาว เพื่อใช้สาหรับ
การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านการกีฬาที่ส่งผลต่อประเทศไทยในช่วงปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ รวมทั งเพื่อ บูร ณาการการทางานร่ว มกัน ในการพัฒ นาเศรษฐกิจ การกี ฬ า ระหว่า ง
กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ภาคประชาชน
องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย และใช้เป็นแนวทาง
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)จะเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจการกีฬา ทังในรูปของแผนงานโครงการ กรอบการปฏิบัติงาน แนวคิดในการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในวงกว้าง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล และสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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บทที่ ๑
บทนา
1.1 ความเป็นมา
กระทรวงการทํอ งเที่ ย วและกีฬ า เป็น หนํ ว ยงานที่มี ภ ารกิจ หลั ก ในการสํ ง เสริมสนับ สนุ นและพั ฒ นา
ด๎ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ โดยในชํ ว งที่ ผํ า นมาการพั ฒ นาการกี ฬ าของไทยได๎ ดํ า เนิ น การโดยยึ ด กรอบ
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือได๎วําเป็นกลไกและเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาการกีฬา และนันทนาการ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม พัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิต สร๎างความสามั คคี และ
ความภาคภูมิ ใจของคนในชาติ ตลอดจนสร๎า งมู ล คํ า เพิ่ มทางเศรษฐกิ จให๎ แ กํ ประเทศ โดยยุ ท ธศาสตร์ที่ ๔ :
การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ มุํงมั่นพัฒนาอุตสาหกรรม
การกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม และสํงเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ จากข๎อมูลในชํวงที่ผํานมา
พบวําการดําเนินการพัฒนาการกีฬากํอให๎เกิดการหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมการกีฬาของ
ประเทศไทยมีผลประกอบการรวมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณ ๑๕.๒ พันล๎านบาท เติบโตอยํางตํอเนื่องร๎อย
ละ ๒๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และจากการศึกษาของศูนย์พยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ของมหาวิทยาลั ย หอการค๎าไทย พบวําการใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นจากการแขํงขันกีฬาแหํ งชาติ จํานวน ๐.๗๑ บาท
จะทําให๎รายได๎ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จํานวน ๑ บาท ทั้งนี้จากการศึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแหํ งชาติ
ที่ผํานมา พบวํากีฬาแตํละชนิดมีสํวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศในสัดสํวนที่ตํางกัน โดยเฉพาะในประเภทกีฬา
ที่ได๎รับความนิยม เชํน ฟุตบอล มีการขับเคลื่อนที่สํงผลให๎เกิดการกระจายรายได๎ในสํวนภูมิภาคอยํางชัดเจน
การจั ดทํ าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ การกี ฬาของประเทศไทยนี้ เพื่ อเป็ นการกํ าหนดแนวทางการพั ฒ นา
ด๎านเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรม โดยสอดคล๎องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ
สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ นโยบายภาครัฐ การปรับตัวของเอกชน ความรํวมมือและการมีสํวนรํวม
ของภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น ได๎แกํ ภาวการณ์แขํงขัน การเป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬาระดับโลกที่สําคัญ
แนวโน๎มของการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์ของโลก ความรํวมมือและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ รวมถึงกรอบ
ความรํวมมือทางเศรษฐกิจตําง ๆ ที่จะสํงผลตํอเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ดังนั้น การศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) จึงเป็นกรอบการดําเนินการใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จการกี ฬาของประเทศไทย ทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว เพื่ อใช๎ สํ าหรั บการวิ เคราะห์ และ
การประเมินผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจด๎านการกีฬาที่สํงผลตํ อประเทศไทยในชํวงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
รวมทั้งเพื่อบูรณาการการทํางานรํวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา ระหวํางกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
และสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ในการสํงเสริ ม
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สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย และใช๎เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ
สูํการปฏิบัติ
กระทรวงการทํ องเที่ย วและกี ฬา ในฐานะหนํ ว ยงานหลั ก ในการสํ งเสริ มและสนับสนุนด๎ านการกีฬ า
ของประเทศ จึงได๎จัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อให๎ เป็น การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศมีแนวโน๎มและโครงการพัฒ นา
ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ อยํางเป็นรูปธรรมตํอไป
1.2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564)
1.2.1 กรอบเนื้อหา
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ าของประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) มี กรอบขอบเขต
ของเศรษฐกิจการกีฬาเน๎นที่การสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจจากการกีฬาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาการกีฬา
แหํ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามแผนภาพที่ 1.1 ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กลํ า วคื อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวนสําคัญของในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ ๑.๑ กรอบเนื้อหาการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔)
ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (๒๕๖๐)
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การสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจจากการกีฬาภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีโครงสร๎างที่สําคัญ ๓ องค์ประกอบ
คือ เมืองกีฬา (Sports City) กีฬาเพื่อการทํองเที่ยว (Sport Tourism) และการสํงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
(Sport Industry Promotion) ดังแผนภาพที่ 1.๒ ดังนั้นขอบเขตเนื้อหาการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) จึงครอบคลุมโครงสร๎าง ๓ องค์ประกอบดังกลําว

ภาพที่ ๑.๒ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการกีฬาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ที่มา: กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา (๒๕๖๐)
ภายใต๎ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกี ฬ าเพื่ อ เป็ น สํ ว นสํ า คั ญ ในการสร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนาสําคัญ ๒ แนวทาง คือ (๑) การสํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
และ (๒) การพัฒ นาการกีฬ าเพื่อ การทํอ งเที่ย วและนัน ทนาการ (Sport Tourism) โดยมีร ายละเอีย ด
ในการขับเคลื่อนแตํละแนวทาง ดังนี้
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ตารางที่ ๑.๑ แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา

การพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ (SPORT TOURISM)

๑. เสริ มสร้ างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

๑. สํงเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬา
ที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวน

๒. กาหนดมาตรการการอานวยความสะดวก
ด้านพิธีทางศุลกากรในการนาเข้าและส่งออก
ผลิตภัณฑ์

๒. ความพร๎ อ มและผลั ก ดั น ให๎ ป ระเทศไทยเป็ น
เจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬา

๓. พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรม
การกีฬา

๓. ผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
ด๎ า นการเก็ บ ตั ว และฝึ ก ซ๎ อ มสํ า หรั บ นั ก กี ฬ า
ตํางชาติ
๔. ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบ และวางแผนการ
จัดตั้งเมืองกีฬาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

1.2.2 กรอบแนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้
คณะที่ปรึกษาได๎นําระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาประยุกต์ใช๎เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ของประเทศไทยและเพื่อ จัด ทํา แนวทางการพัฒ นาเมือ งกีฬ าเพื่อ การทํอ งเที่ย วเที่ย วต๎น แบบ โดยมีก รอบ
การวิเคราะห์จากการบูรณาการศาสตร์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้ง การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
การพัฒนาการทํองเที่ยว (Tourism Development) การพัฒนาการกีฬา (Sport Development) การจัดอีเว๎นต์
(Event Management) เศรษฐศาสตร์การทํองเที่ยว (Tourism Economics) เศรษฐศาสตร์การกีฬา (Sport
Economics) และแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการวิเคราะห์ลูกค๎าและคูํแขํงขันตามแผนภาพที่ 1.3
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ภาพที่ ๑.๓ แนวคิดทฤษฎีที่นํามาประยุกต์ใช๎จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
ที่มา: คณะที่ปรึกษา
1.2.3 กรอบข้อมูลที่ใช้ศึกษา
ข๎อมูล สําหรั บ การวิเคราะห์เพื่อจัดทําแผนพัฒ นาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) มีที่มาจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งของประเทศไทยและตํางประเทศ สถิติข๎อมูลเกี่ยวกับการกีฬาและการทํองเที่ยวเชิงกีฬา (รวมถึงผลการสํารวจ
ตําง ๆ) รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา รายงาน
ผลการวิจัย ที่เกี่ยวข๎องกับ การประเมินขีดความสามารถหรือศักยภาพของการจัดงานกีฬาและแหลํ งทํองเที่ยว
เชิงกีฬาทั้งใน และตํางประเทศ ข๎อมูลสําหรับการวิเคราะห์ตามหัวข๎อดังกลําวได๎มาจากแหลํงข๎อมูลทุติยภูมิ
เป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของแผนยุทธศาสตร์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งของประเทศไทยและตํางประเทศ สถิติข๎อมูล
เกี่ ย วกั บ การกี ฬ าและการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า (รวมถึ ง ผลการสํ า รวจตํ า ง ๆ) รายงานผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง
กั บ พฤติ ก รรมของผู๎ บ ริ โ ภคในอุ ต สาหกรรมการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า รายงานผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
การประเมิ น ขีด ความสามารถหรื อศัก ยภาพของการจัดงานกีฬาและแหลํ ง ทํ องเที่ย วเที่ยวเชิ งกีฬ าทั้ งในและ
ตํางประเทศ
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ภาพที่ ๑.๔ กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informants)
ที่มา: คณะที่ปรึกษา
อยํางไรก็ตามข๎อมูลปฐมภูมิจากภาคสํวนหลักที่เกี่ยวข๎องอาทิเชํน กลุํมผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรม
การกีฬา กลุํมผู๎ป ระกอบการผู๎จัดงานกีฬา (Sport Event Organizer) กลุํมผู๎บริห ารการกีฬาแหํงประเทศ
ไทย กลุํมทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด กลุํมผู๎บริหารสมาคม/ชมรมกีฬา กลุํมเจ๎าภาพจัดงานกีฬา ดังแสดงในแผนภาพที่
1.๔ ตามประเด็นการวิเคราะห์ที่กําหนดไว๎ เป็นข๎อมูลสําคัญที่ชํวยให๎คณะที่ปรึกษามีความเข๎าใจถึงบริบทและ
สถานการณ์จริงของอุตสาหกรรมนี้ได๎มากขึ้น ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาจะดําเนินการเก็บข๎อมูลดังกลําวผํานการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก /การประชุ ม กลุํ ม ยํ อ ยและการจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น โดยใช๎ แ บบสั ม ภาษณ์ / คํ า ถามปลายเปิ ด
เป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล โดยทําการสุํมแบบเจาะจงไปยังผู๎ที่มีความรู๎ ประสบการณ์ และความเข๎าใจตํอ
อุตสาหกรรมการกีฬาและการทํองเที่ยวในมิติตํางๆ และอาจทําการเก็บข๎อมูลเพิ่มหากกลุํมตัวอยํางเสนอแนะ
ให๎เก็บข๎อมูลเพิ่มเติมจากผู๎ให๎ข๎อมูล (Key Informants) ทํานอื่นๆ
1.2.4 แผนการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
มีขั้นตอนการดําเนินงานสําคัญ ๔ ขั้นตอนหลั ก คือ การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูล การวิ เคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์ และการยกแผน โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 1.5
จากแผนภาพที่ 1.5 กรอบประเด็ น การวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล เพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ า
ของประเทศไทยจึงประกอบไปด๎ว ย (ก) การวิเคราะห์ความต๎องการของผู๎ มีสํวนได๎สํวนเสียหลักตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย (ข) การวิเคราะห์โซํอุปทานของการจัดงานกีฬาในประเทศไทย (Sport Event) (ค) การ
วิเคราะห์ โซํอุปทานของอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย (Sport Industry) (ง) การวิเคราะห์ศักยภาพ
ข๎อจํากัดปัญหา และอุปสรรค ของภาคเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย สํวนการวิเคราะห์เชิ งยุทธศาสตร์เพื่อยก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทยประกอบด๎วยหัวข๎อการวิเคราะห์ที่สําคัญดังตํอไปนี้
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ภาพที่ ๑.๕ แผนการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
ที่มา: คณะที่ปรึกษา
(ก) การวิเคราะห์ปั จจัยสูํความสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนากีฬา
แหํงชาติฉบับที่ ๖ (ข) การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการแขํงขันระหวํางเมือง/ประเทศของภาคเศรษฐกิจการกีฬา
(ค) การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการสร๎างคุณคําของภาคเศรษฐกิจการกีฬาไทย (ง) การวิเคราะห์ตําแหนํงการแขํงขัน
และขีดความสามารถในการแขํงขัน และ (จ) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค
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บทที่ ๒
แนวคิดและทฤษฎี
2.1 อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจการกีฬา
2.๑.๑ คานิยามความหมาย
อุตสาหกรรมการกีฬา (Sport Industry)
คณะกรรมาธิก ารขับ เคลื่อ นการปฏิรูป ประเทศด๎า นกีฬ า ศิล ปะ วัฒ นธรรม การศาสนา คุณ ธรรม
และจริ ย ธรรม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ (โดย คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ด๎านบริหารจัดการการกีฬา) กลําววํา อุตสาหกรรมกีฬาถือได๎วําเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยจะมีบทบาทในเรื่องการผลิต การสร๎างและการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานการกีฬา นักกีฬา และภาค
ธุรกิจตํางๆ ลิ ขสิ ทธิ์และสิ ทธิ ประโยชน์ ผู๎ ผลิ ต จําหนํ าย นําเข๎ าและสํ งออก สถานบริ การออกกําลั งกาย ฝึ กซ๎ อม
และ สถานศึ กษา ซึ่ ง ทั้ ง หมดจะมี ก ารเกี่ ย วข๎ อ งเชื่ อ มโยงกั น อยํ า งเป็ น ระบบ และนํ า มาสูํ ก ารสร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
Brenda Pitts (๒๐๐๘) ให๎นิยามของอุตสาหกรรมกีฬาไว๎วํา กลุํมของตลาดที่ประกอบไปด๎วยผลิตภัณฑ์
และบริการด๎านการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให๎อยูํในรูปแบบของกิจกรรม สินค๎า
บริการ บุคลากร สถานที่
เศรษฐกิจการกีฬา (Sport Economy)
Arpit Aggarwal (๒๐๑๔) กลําววํา กีฬาเป็นสํวนสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
การมีสํวนรํวมอยํางแข็งขันในกีฬาชํวยเพิ่มสุขภาพและผลผลิตของชุมชนลดคําใช๎จํายด๎านการรักษาพยาบาล
มีร ะเบี ย บวินั ย ในตัว สร๎ างผู๎นํ าที่ย อดเยี่ ย มและเพิ่มความสามัคคีในสั งคม การดําเนินการของการแขํงขันกีฬา
ขนาดใหญํชํวยในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สร๎างการจ๎างงาน การไหลเข๎าที่ปลอดภัยของเงินทุนตํางชาติ สร๎างผู๎
เลํนและนักกีฬา และทําให๎มีสํวนสําคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงอาจกลําวได๎วําผลกระทบของ
กีฬาตํอเศรษฐกิจและสังคมเป็นแบบหลายมิติ
ธุรกิจการกีฬา (Sports Business)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (๒๕๕๔) กลําววํา นับตั้งแตํต๎นทศวรรษ ๒๕๒๐ เป็นต๎นมา การกีฬาระหวํางประเทศ
เติบโตและรุํงเรือง จนกํอให๎เกิดธุรกิจนานาประเภท นับตั้งแตํธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเครื่องแตํงกาย และรองเท๎า
กีฬ า ธุ ร กิจ สนามกี ฬา และธุ ร กิ จ โทรทัศ น์ ร วมตลอดจน ธุ รกิ จ การตลาดกี ฬ า การแขํ ง ขัน กี ฬ ามิ ใ ชํเ รื่ อ งของ
การออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ พลานามั ย เพี ย งอยํ า งเดี ย วอี ก ตํ อ ไป หากแตํ ใ นตั ว ของมั น เองแปรเปลี่ ย นเป็ น สิ น ค๎ า
กระบวนการแปรการแขํงขันกีฬาให๎เป็นสินค๎า (Commodification)
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ธุรกิจการตลาดกีฬา (Sports Marketing Business) หมายถึง ธุรกิจการตลาดกีฬาที่เกี่ยวเนื่อง
กับการหาสปอนเซอร์ (Official Sponsors) หรือหุ๎นสํวน (Official Partners) เพื่อรํวมลงขันในการจัดการแขํงขัน
(รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ๒๕๕๔) รวมไปถึงการประยุกต์ใช๎หลักการทางการตลาด และกระบวนการทางการตลาด
ที่เฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา และผลิตภัณฑ์ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการกีฬาทั้งหมด
ธุรกิจการตลาดกีฬามีกิจกรรมหลักในการรับจ๎างจัดการด๎านการตลาดให๎แกํการแขํงขันกีฬาทั้งระดับโลก
ระดับ ภูมิภ าค และระดับ ประเทศ การแขํงขันกีฬาระดับโลกได๎แกํ การแขํงขันโอลิมปิก การแขํงขัน ฟุตบอล
โลก การแขํงขันรักบี้ฟุตบอลโลก การแขํงขันคริกเก็ตโลก การแขํงขันวอลเลย์บอลโลก การแขํงขันกรีฑาโลก
และการแขํงขันวํายน้ําโลก ฯลฯ
2.๑.๒ ประเภทอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจการกีฬา
อุตสาหกรรมการกีฬา ถือได๎วําเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทตํอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะดํารง
บทบาทในเรื่องการผลิต การสร๎างและการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานการกีฬา นักกีฬา และภาคธุรกิจตํางๆ อาทิ
สโมสรกีฬา ลิขสิทธิ์และสิทธิประโยชน์ ผู๎ผลิต จําหนําย นําเข๎าและสํงออก สถานบริการ ออกกําลังกาย ฝึกซ๎อม
และสอนกีฬา สถานศึกษา ซึ่งทั้งหมดจะมีการเกี่ยวข๎องเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ และสิ่งที่เป็นผลประโยชน์
ในภาพรวมคือปริมาณเม็ดเงินที่จะเข๎าสูํระบบการเงินการคลังของประเทศ นํามาสูํการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการดําเนินการกีฬาในภาพรวมของประเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม
และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได๎พิจารณาผลการศึกษารํวมของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
สํานั กงานสภาที่ปรึ กษาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ สถาบันการศึกษาทางการกีฬา และสมาคมจัดการกีฬา
แหํงประเทศไทย สามารถกําหนดกลุํมผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาได๎รวม
๑๒ กลุํม กลําวคือ
กลุ่มที่ ๑
กลุํมสถานที่บริการออกกําลังกาย
กลุ่มที่ ๒
กลุํมสโมสรกีฬาสมัครเลํน
กลุ่มที่ ๓
กลุํมสื่อสารมวลชน กิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
กลุ่มที่ ๔
กลุํมการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬากลุํมการจัดการแขํงขันกีฬา
กลุ่มที่ ๕
กลุํมกีฬาอาชีพ อาทิ นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาอาชีพ
กลุ่มที่ ๖
กลุํมการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ ๗
กลุํมสถาบันการศึกษาผู๎ผลิตบุคลากรด๎านการกีฬา
กลุ่มที่ ๘
กลุํมการจัดการกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการ
กลุ่มที่ ๙
กลุํมการจัดการแขํงขันกีฬา
กลุ่มที่ ๑๐
กลุํมผู๎ค๎าปลีกและค๎าสํงอุปกรณ์กีฬา อาทิ ชุดกีฬา รองเท๎ากีฬา เครื่องกีฬา
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กลุ่มที่ ๑๑
กลุ่มที่ ๑๒

กลุํมผู๎ผลิตอุปกรณ์กีฬา อาทิ ชุดกีฬา รองเท๎ากีฬา เครื่องกีฬา
กลุํมผู๎นําเข๎าและสํงออกทางการกีฬา (เพื่อการฝึกซ๎อมและการแขํงขันกีฬา)

พร๎อมกับ ได๎จัดหมวดหมูํของกลุํมที่มีลักษณะธุรกิจที่มีการประกอบการอยํางใกล๎เคียงกันและเชื่อมโยง
กันเป็นกลุํมธุรกิจ (Cluster) รวม ๕ กลุํมธุรกิจ ดังนี้
กลุ่มธุรกิจที่หนึ่ง : กลุํมให๎บริการสถานบริการออกกําลังกายและสโมสรกีฬาสมัครเลํน ประกอบด๎วย
๒ กลุํม คือ ๑) กลุํมสถานที่บริการออกกําลังกาย และ ๒) กลุํมสโมสรกีฬาสมัครเลํน
กลุ่มธุรกิจที่สอง : กลุํมให๎บริการสื่อสารมวลชน ลิขสิทธิ์ทางการกีฬาและกีฬาอาชีพ ประกอบด๎วย ๓ กลุํม
คือ ๑) กลุํมสื่อสารมวลชน กิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา ๒) กลุํมการจัดการสิทธิ
ประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬา และ ๓) กลุํมกีฬาอาชีพ
กลุ่มธุรกิจที่สาม : กลุํมวิทยาการทางการกีฬาและผู๎ผลิตบุคลากรทางการกีฬา ประกอบด๎วย ๒ กลุํม
คือ ๑) กลุํมการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ๒) กลุํมสถาบันการศึกษาผู๎ผลิตบุคลากรด๎านการกีฬา
กลุ่มธุรกิจที่สี่ : กลุํมกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว และการจัดการแขํงขัน ประกอบด๎วย ๒ กลุํม คือ ๑) กลุํม
การจัดการกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการ และ ๒) กลุํมการจัดการแขํงขันกีฬา
กลุ่มธุรกิจที่ห้า : กลุํมผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎นําเข๎า และสํงออกทางการกีฬา ประกอบด๎วย ๓ กลุํม คือ ๑) กลุํม
ผู๎ค๎าปลีกและค๎าสํงอุปกรณ์กีฬา ๒) กลุํมผู๎ผลิตอุปกรณ์กีฬา และ ๓) กลุํมผู๎นําเข๎าและสํงออกทางการกีฬา
2.๒. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ในด๎านอุป ทานการทํองเที่ยวเชิงกีฬา Kurtzman (๒๐๐1) อธิบายถึงสํ ว นประกอบที่คล๎ายคลึ ง
กับการทํองเที่ยวทั่วไป โดยมีรายการแขํงขันกีฬา (Sport Event) ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural) และสิ่งที่
มนุษย์สร๎างขึ้น (Human-made) การคมนาคมขนสํง (Transportation) ที่พัก(Accommodations) สิ่งดึงดูดใจ
(Attractions) อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) และสามารถอธิบายเพิ่มเติมโดยรายละเอียด
จาก Malaysia Sports Tourism Council (๒๐๑๕) ที่ได๎อธิบายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาในภาค
การทํองเที่ยววําประกอบด๎วย ตัวแทนการทํองเที่ยว โรงแรม/ รีสอร์ท ภาคการขนสํง โทรคมนาคม สื่อตํางๆ อาหารและ
เครื่องดื่ม ร๎านค๎าปลีก งานหัตถกรรม งานรับเหมา กํอสร๎างสื่อ บริการด๎านสุขภาพ และการค๎าขายอื่นๆ
Hudson (๒๐๐๓) กลําวถึงอุปทานในพื้นที่ของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาประกอบด๎วย สิ่งดึงดูดที่นําสนใจ
(Attractions) ที่พัก (Resorts) เรือสําราญ (Cruise) ทัวร์ (Tours) และรายการแขํงขันกีฬา (Events)
๑) สิ่งดึงดูดที่นําสนใจ (Attractions) ในการทํองเที่ยวเชิงกีฬาสิ่งที่นําสนใจของแหลํงทํองเที่ยวเป็นสิ่งที่
ต๎องจัดหาไว๎สําหรับนักทํองเที่ยว ทั้งสิ่งดึงดูดที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น โดยมีลักษณะทั่วไปที่เป็นหลัก
ของสิ่งที่นําสนในพื้นที่ ประกอบไปด๎วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความงดงามของเมือง พิพิธภัณฑ์การกีฬาหรือ
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หอเกียรติยศ สําหรับระลึกถึงบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงในวงการกีฬา สวนสนุก ที่รวมกิจกรรม
ทางน้ํา บันจี้จัมพ์หรืออื่น ๆ เส๎นทางสําหรับการผจญภัยที่ได๎รับการสํารวจและพัฒนา ร๎านค๎าอุปกรณ์กีฬา
๒) ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural) เชํน อุทยาน ภูเขา
๓) สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น (Human- made) เชํนพิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา
๔) ที่พัก (Resorts) การวางแผนที่ดีและการบูรณาการที่พักแบบครบวงจรจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี
๕) การเดินทางทํองเที่ยวทางเรือ (Cruises) การลํองเรือทุกชนิดที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมกีฬา
เหมาะที่จะเป็นหลักในการตลาด
๖) การเดินทางทํองเที่ยว (Tours) การเดินทางทํองเที่ยวเพื่อรํวมกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นการนํานักทํ องเที่ยว
เข๎ าสูํ พื้น ที่ที่ มีก ารจั ด รายการแขํ งขั น กี ฬาที่ชื่ นชอบ ซึ่ งทั ว ร์ เหลํ า นี้จ ะขึ้ นอยูํกั บสถานที่ และกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น
เพื่อตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวในการเข๎าชม
๗) รายการแขํงขันกีฬา
Dreyer (๒๐๐๔) กลําววํา โครงสร๎างของการทํองเที่ยวกีฬาเป็นการรํวมกันระหวําง ผู๎ประกอบการ
ทํองเที่ยว (Tour operators) การค๎าโรงแรมสําหรับกีฬา (Sport hotel trade) สมาคมทํองเที่ยว (Tourist
associations) และชมรมกีฬา (Sports clubs) เพื่อรองรับการเดินทางเข๎ามายังแหลํงทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยว
เชิงกีฬา ในสํวนของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวกับการกีฬา Shank (๒๐๐๙ : ๑๑) ได๎อธิบายถึงอุตสาหกรรมการกีฬา
ไว๎เป็นไว๎เป็นดังแผนภาพที่ 2.1
ผู้บริโภค
• ผู้ชมกีฬา
• ผู้มีส่วนร่วม
• ผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง

สินค้าและบริการ
• รายการแข่งขัน
• สินค้า อุปกรณ์กีฬา
• การฝึกฝนทางการ
กีฬา
• ข้อมูลด้านการกีฬา

กระบวนการและ
ตัวกลาง
• ผู้ดาเนินการ
• ผู้มีอานาจตัดสินใจ
• ผู้สนับสนุน
• สื่อ
• ตัวแทน
• ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ

ภาพที่ ๒.๑ Simplified Model of the Consumer – Supplier in the Sport Industry)
ที่มา: Shank (๒๐๐๙ : ๑๑)
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โดยในสํวนของผู๎บริโภคทางการกีฬา มีผู๎ชมกีฬา การมีสํวนรํวมของผู๎ชมกีฬาและการรํวมมือของภาคธุรกิจ
ตําง ๆ เป็นสํวนสําคัญของอุตสาหกรรมการกีฬา โดยมีสินค๎าและบริการ คือ การจัดกิจกรรมทางการกีฬา ไมํวําจะ
เป็ น การแขํง ขัน การจั ดรายการตํ างๆ ที่ เกี่ยวกับกีฬ า สิ นค๎าและอุป กรณ์การกีฬา การฝึ กอบรมบุค คลากร
ทางการกีฬา และข๎อมูลตํางๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬา โดยมีกระบวนการที่สําคัญคือ กระบวนการและสํวนสนับสนุน
อุตสาหกรรมการกีฬาที่สําคัญ คือ ผู๎มีสํวนรํวมหรือการสร๎างความเป็นเจ๎าของของผู๎บริโ ภค การมีผู๎ส นับสนุน
การใช๎สื่อตํางๆ การใช๎ตัวแทน และการมีผู๎ผลิตตํางๆ ที่เชื่อมโยงสูํธุรกิจการกีฬา (Shank , ๒๐๐๙ : ๑๑) โดยที่
องค์ประกอบของการตลาดทางการกีฬา ๓ ประการที่สําคัญ ประกอบด๎วย ๑) รายการแขํงขันกีฬา ๒) ผู๎สนับสนุน
การจัดการแขํงขันกีฬา และ ๓) ผู๎ที่ชื่นชอบและผู๎ชมการแขํ งขันกีฬา ซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปภาพความสัมพันธ์
ดังแผนภาพที่ 2.2
รูปแบบของความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ผลิตและผู๎บริโภคในรูปแบบของการตลาดทางการกีฬา โดย Event
หรือรายการหรือกิจกรรมทางการกีฬาเป็นสิ่งที่นําไปสูํการมีสํวนรํวมในกิจกรรมทั้งรายการแขํงขันแบบสมัครเลํน
และการกีฬาเพื่ออาชีพ ซึ่งรูปแบบของรายการแขํงขันกีฬามีทั้งการรวมกิจกรรมบันเทิงที่สําคัญ คือ รายการแขํงขัน
กีฬาเป็นการเปิดโอกาสในการสื่อสารของผู๎สนับสนุนสูํสาธารณะ
ในสํวนของผู๎สนับสนุน (Sponsor) สามารถใช๎รายการกีฬาเป็นเวทีในการสื่อสารไปยังผู๎บริโภคขององค์กร
ได๎ ทั้งยังสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ตรงไปยังกลุํมลูกค๎าได๎ด๎วย ทั้งนี้ยังสามารถสร๎างความสัมพันธ์และ
โอกาสในการรํวมลงทุนหรือเจรจาธุรกิจอื่นๆ และที่สําคัญคือ การที่ผู๎สนับสนุนจะสามารถสร๎างคุ ณคําในตราสินค๎า
ของผู๎สนับสนุนตํอผู๎บริโภคโดยตรง
รายการแข่งขัน

ผู้สนับสนุน

ผู้ที่ชื่นชอบกีฬา

ภาพที่ ๒.๒ องค์ประกอบของการตลาดทางการกีฬา (The Event Triangle)
ที่มา: www.meridianschools.org (๒๐๑๔)
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ผู๎ชมหรือผู๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬา (Fans) คือผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ทั้งนี้จะเกิดการใช๎จํายเพื่อ
มีสํวนรํวมในกิจกรรม และรับรู๎ถึงการสื่อสารการตลาดที่ผู๎สนับสนุนตั้งใจสื่อให๎ผู๎บริโภคได๎รับทราบอีกทางหนึ่ง
ดังนั้น องค์ประกอบทั้ง ๓ สํวนจึงเป็นสํวนเกื้อหนุนให๎องค์ประกอบของกิจกรรมการกีฬาพัฒนาสูํการตลาดการกีฬา
ที่มีประสิทธิภาพ
2.๓. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.๓.๑ คานิยามความหมาย
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)
การทํองเที่ยวเชิงกีฬาเป็นรูปแบบการเดินทางทํองเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ในการมีสํวนรํวมกิจกรรมกีฬาใน
รูปแบบตํางๆ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม อยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการเพื่อเหตุผลทั้งเชิงพาณิชย์/ธุรกิจ หรือ
ไมํใชํเหตุผลเชิงธุรกิจ ที่ทําให๎จําเป็นต๎องเดินทางออกจากบ๎านและที่ทํางานตามปกติ (Standeven and Knop,
๑๙๙๙) โดยเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ของการเดินทางที่จะมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาหรือดูกีฬาที่เกี่ยวข๎อง
(Ross, ๒๐๐๑) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวํา การทํองเที่ยวเชิงกีฬามีสามประเภท คือ การจัดกิจกรรมทางด๎าน
การกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว การรํวมกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา และการทํองเที่ยวถวิลหาแหลํงทํองเที่ยว
ที่เกี่ยวกับกีฬา ซึ่งการทํองเที่ยวเชิงกีฬาเป็นการเข๎าถึงพื้นที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจที่เป็นกิจกรรมกีฬาหรือรายการแขํงขัน
กี ฬ าที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง การเป็ น ผู๎ ช มหรื อ ผู๎ เ ลํ น หรื อ เพื่ อ เข๎ า ถึ ง สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจหรื อ การพบปะเพื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วกั บ กี ฬ า
(The Canadian Sport Tourism Alliance, ๒๐๑๒)
Roche Spake and Joseph (๒๐๑๓) อธิบายชัดเจนวําวัตถุประสงค์ของการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
คือ การเดิน ทางเพื่อมีสํว นรํว มในกิจ กรรมกีฬา เพื่อการดู/ชมกีฬา และเพื่อเยี่ยมชมในสิ่งดึงดูดใจที่เกี่ยวกับ
กีฬา ซึ่งคล๎ายคลึงกัน กับ Gibson (๑๙๙๘) ที่เพิ่มเติมเปูาหมายของการเดินทางที่มาเพื่อพักผํอนหยํอนใจ
นอกพื้น ที่ข องชุมชนที่พักอาศัยเพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา หรือเพื่อชมกิจกรรมกีฬา หรือเพื่อเยี่ยมเยือนสถานที่
ทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมกีฬา เชํนกัน
องค์การการทํองเที่ยวโลกแหํงสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization:
UNWTO) ให๎นิยามการทํองเที่ยวเชิงกีฬาไว๎วํา การเดินทางออกจากถิ่นที่อยูํหรือถิ่นที่ประกอบอาชีพอยูํโดยปกติ
เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ไปยังอีกสถานที่หนึ่งเป็นระยะเวลาไมํเกิน ๑ ปี โดยมีการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬาเป็นสํวนหนึ่ง
ของกิจ กรรมในการทํองเที่ยว โดยวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางอาจจะเป็นการเข๎ารํว มในกิจกรรมกีฬานั้น
หรือไมํก็ได๎
สภาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย (๒๕๕๓) ได๎ให๎ความหมายการทํองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport
Tourism) สามารถแบํงออกเป็น ๒ ลักษณะตามวัตถุประสงค์ในการเลํนกีฬา คือ ๑) การเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ คือ
นักทํองเที่ยวที่ไปทํองเที่ยวพร๎อมกับวัตถุประสงค์ที่จะไปออกกําลังกายด๎วยการเลํนกีฬา เชํน เลํนกอล์ฟ ดําน้ํา
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พายเรือ ๒) การเลํนกีฬาเพื่อการแขํงขัน คือ นักกีฬาไปแขํงขันกีฬาระหวํางจังหวัดหรือระหวํางประเทศ หรือระดับ
โลก โดยจะมีวัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อการแขํงขัน แตํนักทํองเที่ยวก็จะได๎รับสุ ขภาพที่แข็งแรงในทางอ๎อม และ
ยังได๎ทํองเที่ยวซึ่งสํงผลทําให๎สุขภาพจิตดีด๎วย
สรุ ป ได๎ วํ า การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า หมายถึ ง การเดิ น ทางออกจากที่ พั ก อาศั ย ปกติ โ ดยมี เ ปู า หมาย
ในการมีสํวนรํวมกับกิจกรรมกีฬาทั้งทางตรงและทางอ๎อม (Gammon and Rubinson, ๑๙๙๗; Standeven & Knop,
๑๙๙๙) ในรูปแบบการเลํนกีฬา การชม/ดูกีฬา ในรายการจัดการแขํงขันกีฬา ในสถานที่หรือสนามกีฬา และการเยี่ยม
เยือน ในสถานที่ที่มีสิ่งดึงดูดใจที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา (Roche, Spake and Joseph, ๒๐๑๓; Gibson, ๑๙๙๘) ทั้ง
กีฬาเพื่อการแขํงขันหรือกีฬาเพื่อนันทนาการ (Gammon and Rubinson, 2004)
2.๓.๒ ขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จากความหมายของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาสามารถเข๎าใจถึงขอบเขตและความสัมพันธ์ในการทํองเที่ยวเชิง
กีฬาวํา ประกอบด๎วย การเดินทางของนักทํองเที่ยว โดยการใช๎เวลาวําง (Pitts, ๑๙๙๙) เพื่อมีสํวนรํวมในกิจกรรม
กีฬ าที่ เ ป็ น กิ จ กรรมที่เ น๎ น ความเพลิ ดเพลิ น สนุ ก สนาน ซึ่ง เป็น สํ ว นประกอบสํ า คั ญของกิ จกรรมนั นทนาการ
(Gammon and Rubinson, 2004) โดยความสัมพันธ์จากนักวิชาการสามารถอธิบายได๎ชัดเจน จาก Hinch
and Higham (๒๐๐5) ที่อธิบายวํา กีฬาเป็นสิ่งที่นําสนใจเป็นพิเศษ ที่สําคัญตํอของการทํองเที่ยว นอกจากนี้กีฬา
กับการทํองเที่ยวยังมีความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบ ๓ ประการที่ประกอบไปด๎วย รายการแขํงขันกีฬาในพื้นที่
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ๎ง (การทํองเที่ยวผจญภัย) กิจกรรมเพื่อสุขภาพและการออกกําลังกาย ดังภาพที่ 2.3
จากภาพอธิบายได๎วํา ในการทํองเที่ยวเชิงกีฬา รายการจัดการแขํงขันจะเป็นสิ่งที่คอยเชื่อมกับกิจกรรม
กีฬาได๎อยํางชัดเจนที่สุดทั้งในระดับการจัดการแขํงขันระดับชาติ สํวนกิจกรรมนันทนาการที่เกิดขึ้นจากการผจญภัย
เป็นการรํวมกิจกรรมที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของธรรมชาติ ซึ่งจัดวําเป็นกิจกรรมกีฬาเชํนกัน และการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพก็เป็น กิจกรรมหลั กที่สัมพันธ์กับการทํองเที่ยวเชิงกีฬาโดยที่เป็นสํ วนหนึ่งของกิจกรรมกีฬา ดังนั้น
การทํองเที่ยวเชิงกีฬาจึงเป็นการรวมกันของกิจกรรมการจัดรายการการแขํงขัน กิจกรรมที่เป็นนันทนาการ และ
กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ Veal (๒๐๑๐) อธิบายเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ระหวํางกิจกรรมยาม
วําง กีฬากับการทํองเที่ยววํา กิจกรรมยามวํางเป็นกิจกรรมที่มนุษย์พยายามใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิตและเพื่อให๎เกิดความรู๎สึกผํอนคลาย มีความสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และกิจกรรมกีฬาก็เป็ น
สํวนหนึ่งของกิจกรรมยามวํางที่กํอให๎เกิดการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ทั้งนี้ การทํองเที่ยวมีความสัมพันธ์กันในเชิง
ของการใช๎ เ วลาวํ า งเพื่ อ เดิ น ทางและมี สํ ว นที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ กิ จ กรรมตํ า ง ๆ และสํ ว นหนึ่ ง มี เ ปู า หมาย
เพื่อเดินทางเพื่อทํากิจกรรมกีฬา สามารถแสดงความสัมพันธ์ Hall and Page (๒๐๐8) กลําวถึงความสัมพันธ์
ของกิจกรรมนันทนาการที่คาบเกี่ยวกับเงื่อนไขของการใช๎เวลาวํางและเวลาในการทํางานหรือชั่วโมงธุรกิจ จะ
กํอให๎เกิดการเดินทางทํองเที่ยวโดยใช๎เวลาวํางเพื่อตอบสนองความต๎องการความสุขหรือเป็นกิจกรรมนันทนาการ
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รายการ
แข่งขัน
กีฬา

การท่องเที่ยว
เชิงกีฬา

สุขภาพและ
พลานามัย

นันทนาการ
กลางแจ้ง

ภาพที่ ๒.๓ Related contextual domain
ที่มา : Hinch and Higham (๒๐๐๑)
สรุปความสัมพันธ์ขอบเขตการทํองเที่ยวเชิงกีฬาได๎วํา การทํองเที่ยวเชิงกีฬามีความสัมพันธ์ระหวํางกีฬา
กับ การเดิน ทางทํองเที่ย วไปยังสถานที่ตําง ๆ เพื่อต๎องตอบสนองความต๎องการในการทํากิจกรรมที่กํอให๎ เกิด
ความสุขและผํอนคลาย (Veal, ๒๐๑๐) หรือกิจกรรมนันทนาการที่ต๎องมีกิจกรรมในชํวงเวลาที่วํางเว๎นจากการ
ทํางาน (Hall and Page, ๒๐๐8)
2.๓.๓ ความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การทํองเที่ยวเชิงกีฬามีความสําคัญตํอระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยํางมาก ดังจะเห็นได๎จาก Weed
(๒๐๐๘) ที่กลําวถึงเปูาหมายของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาวํา คือการสร๎างผลกําไรตอบแทนทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ
หรือสังคม จากความนิ ยมในท๎องถิ่น โดยที่การทํองเที่ยวเชิงกีฬาสามารถเพิ่มจํานวนนักทํองเที่ยว ซึ่งต๎ องมาใช๎
บริการโรงแรม ร๎านอาหาร ใช๎บริการกิจกรรมที่ดึงดูดใจ และสนับสนุนภาคธุรกิจการบริการอื่น ๆ ในพื้นที่ ที่มี
กิจกรรมทํองเที่ยวเชิงกีฬาหรือมีรายการแขํงขันกีฬา (North/South Inter-Parliamentary Association, ๒๐๑๔)
และการทํองเที่ยวเชิงกีฬายังกํอให๎เกิดการกระตุ๎นการใช๎จําย การลงทุนซึ่งกํอให๎เกิดรายได๎แกํแหลํงทํองเที่ยวนั้นๆ
(Tourism BC, ๒๐๐๗) ทั้งนี้ ในการจัดการแขํงขันกีฬาจะทําให๎เกิดการใช๎จํายเงินในท๎องถิ่นโดยผู๎มาเยื อน
และนั กทํองเที่ย วอยํ างมากมายมหาศาล และการจัดการแขํงขันกีฬานั้นยังเป็นประโยชน์ตํอเจ๎าภาพผู๎ จัด
การแขํงขันในด๎านของการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศอยํางดี (Madden,๒๐๐๒ : ๗-๒๑)
การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ ามี ค วามสํ า คั ญ ตํ อ การพั ฒ นาสั ง คม (North/South Inter-Parliamentary
Association, ๒๐๑๔) โดยมีสํวนในการพัฒนาเยาวชนหรือคนในชาติให๎มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ซึ่งเป็นกําลังสําคัญตํอการพัฒนาประเทศ สํงผลโดยตรงตํอคุณภาพชีวิตและสังคมอยํางชัดเจน (Tourism BC,
๒๐๐๗)
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ความสํา คัญ ของการทํอ งเที่ย วเชิ ง กีฬ าที่มีตํอ การพัฒ นาด๎า นวัฒ นธรรม โดยการทํอ งเที่ย วเชิง กีฬ า
สามารถเสริมสร๎างมรดกของชาติ ตัวตน และ จิตวิญญาณของชุมชน เป็นการรํวมกันในการสํงเสริมวัฒนธรรม
ที่ดีงามของคนในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นความสําคัญของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่มีตํอวัฒนธรรม Caselli (๒๐๑5) กลําวเสริม
วําการทํองเที่ยวเชิงกีฬายังมีผลตํอการพัฒนาทางด๎านวัฒนธรรมของเมืองได๎เชํนกัน โดยที่การทํองเที่ยวเชิงกีฬา
สามารถกํอให๎เกิดการฟื้นฟู และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (Ross, ๒๐๐๑) นอกจากนี้ การทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ยั งมี ความสั มพั นธ์ กั บชุ มชนและวั ฒนธรรม และกีฬายั งสามารถเชื่ อมโยงความสั มพั นธ์ ระหวํ างวัฒนธรรมและ
ประเทศได๎ (Tourism BC, ๒๐๐๗) พร๎อมทั้งประโยชน์ในการพัฒนาระบบกีฬา โดยเป็นการเพิ่มระบบกีฬา
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งสถานกีฬา สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์และยังสํงผลโดยตรงตํอศักยภาพของนักกีฬาด๎วย
การทํองเที่ยวเชิงกีฬาจึงเป็นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่สามารถสร๎างรายได๎ให๎แหลํง
ทํองเที่ยวโดยการเพิ่มกิจกรรมที่มีความนําสนใจในลักษณะพิเศษ พร๎อมทั้งกีฬายังกํอให๎เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของคนและสํงผลตํอสังคมในพื้นที่ พร๎อมทั้งการทํองเที่ยวเชิงกีฬายังเป็นชํองทางในการสื่อสารด๎านวัฒนธรรมที่ดี
อยํางหนึ่งจึงสํงผลตํอการพัฒนาทางด๎านวัฒนธรรมเชํนกัน
2.๓.๔ ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
Gibson (2003) ได๎อธิบายถึงประเภทของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาไว๎ ๓ ประเภทคือ การทํองเที่ยวใน
รายการแขํงขันกีฬา (Sport Event Tourism) การมีสํวนรํวมกิจกรรมกีฬา (Active Sport Tourism) และการมา
เยี่ยมเยือนที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งดึงดูดที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา (Nostalgia Sport Tourism) โดยกลุํมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ยังสามารถแบํงได๎เป็น ๓ กลุํม ตามแรงกระตุ๎นและความต๎องการของนักทํองเที่ยว (Gibson, 2003) ทั้งเพื่อชม
การแขํงขัน มาทํองเที่ยวโดยมีกิจกรรมกีฬาเป็นแรงดึงดูดอันดับแรกของการเดินทาง และการมาทํองเที่ยวเพื่อมี
สํวนรํวมกับกิจกรรมกีฬาโดยตรง สอดคล๎องกับ North/South Inter-Parliamentary Association (๒๐๑๔)
ที่อธิบ ายลั กษณะของการทํองเที่ย วเชิงกีฬาตามกลุํ ม ทางการตลาดตามกลยุทธ์ เหตุการณ์ การเปลี่ ยนแปลง
ด๎านเทคโนโลยี ด๎านสังคม ทรัพยากรของแหลํงทํองเที่ยวและเปูาหมายของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาอ๎างอิง ดังนี้
๑) การทํองเที่ยวเชิงกีฬาบนพื้นฐานของรายการแขํงขัน (Event-based Sports Tourism) เป็น
การเดินทางที่นักทํองเที่ยวเดินทางมาเพื่อชมการแขํงขันกีฬาเป็นหลัก (Gibson, 2003) ซึ่งการทํองเที่ยว
ในรายการการแขํงขันกีฬา รวมถึงรายการที่เป็นจุดดึงดูดที่ชัดเจน ซึ่งการมีรายการแขํงขันกีฬาจะเป็นสิ่งที่ทําให๎
เกิดผลดีตํอชุมชน (Gibson, ๒๐๐๒, ๓๐) เชํน กีฬาโอลิมปิก และฟุตบอลโลก ในแตํละครั้งได๎รับความสนใจ
จากนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก ซึ่งมีจํานวนนักทํองเที่ยวที่หลั่งไหลเข๎ามาในชํวงการแขํงขันกีฬาโอลิมปิกจํานวน
มากซึ่งเป็นการสร๎างรายได๎สูํภาคการทํองเที่ยวอยํางมหาศาล
๒) การทํองเที่ยวเชิงกีฬาบนพื้นฐานด๎านกิจกรรม (Activity/Active-based Sports Tourism) หมายถึง
การเดินทางของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อเลํนกีฬา (Gibson , 2003) เป็นการรํวมกิจกรรมทางกายทั้งนี้
วัตถุประสงค์เพื่อเข๎ารํวมการแขํงขันหรือไมํได๎แขํงขันในชํวงของการเดินทาง และ Gibson ยังให๎เหตุผลวําเป็น
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การเดินทางของผู๎ที่ชื่นชอบในกิจกรรมกีฬา ที่สามารถอธิบายได๎วําเป็นการเดินทางทั้งชํวงเวลาเพื่อธุรกิจหรือเพื่อ
พักผํอนโดยใช๎กิจกรรมการกีฬาเป็นหลักในการมีกิจกรรม รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่แยกออกมาในชํวงเวลาวํางของ
การเดินทาง (Hinch and Higham, ๒๐๐๙) ตัวอยํางของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาบนพื้นฐานด๎านกิจกรรม เชํน
การเลํนสกี การปั่นจักรยานทํองเที่ยว การทํองเที่ยวแบบท๎าทาย (Adventure Tourism) หรือในรูปแบบของ
การแขํงขัน เชํน การเข๎ารํวมแขํงขันในกีฬาที่จัดขึ้นแบบทัวร์นาเมนต์ (Hinch and Hingham, ๒๐๐๙)
๓) การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าบนพื้ น ฐานของการมาเยี่ ย มเยื อ นแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วที่ มี กี ฬ าเป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
(Nostalgia-based Sports Tourism) ทั้งนี้ นักทํองเที่ยวเดินทางมาโดยสิ่งที่ชื่นชอบที่มีความสัมพันธ์กับกีฬา เชํน
บุคคล หรือทีมกีฬาที่ชื่นชอบ หรือเยี่ยมชมในสถานที่ชื่นชอบที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา เชํน พิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ
ทางการกีฬา หรือการพบปะกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงในวงการกีฬา (Gibson, ๒๐๐๒ : ๓๑)
พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแหํงชาติในเมืองเพรสตัน พิพิธภัณฑ์เทนนิสวิมเบิลดัน หรือพิพิธัณฑ์กอล์ฟที่เซนต์แอนดรูว์
(Hinch and Hingham, 2005 : ๕๘) ซึ่งรูปแบบของการเยี่ยมเยือนเป็นทั้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู๎ เชํน
การศึกษาดูงานในสนามกีฬาของสโมสรกีฬาฟุตบอลที่ชื่อเสียงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมบาเซโลนํา หรือ
ทีมเรลอัลมาดริด การเดิ นทางประเภทนี้กําลังได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากของผู๎ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล๎ในกีฬา
ทั้งนี้ การทํองเที่ยวดังกลําวอาจเป็นทั้งวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางหรือวัตถุประสงค์รองตามโอกาส (Weed,
๒๐๐๘)
ทั้งนี้ ในประเภทของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในประเภทตํางๆ อาจจะเกิดขึ้ นได๎ทั้ง ๓ ประเภทในชํวงการ
เดินทางเดียวกัน คือ เดินทางเข๎ารํวมชมการแขํงขันกีฬาในชํวงเวลาที่มีการจัดการแขํงขัน และบางครั้งอาจเดินทาง
เพื่อใช๎เวลาวํางโดยการเลํนกีฬาเพื่อความผํอนคลาย และเดินทางไปยังสถานที่ของการแขํงขันเพื่อพบปะกับนักกีฬา
ที่มีชื่อเสียง (Weed, ๒๐๐๘ : ๑๕)
จากการทบทวนสามารถสรุปประเภทของการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทยได๎เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑) การทํองเที่ยวในรายการแขํงขันกีฬา (Sport Event Tourism) การเดินทางที่นักทํองเที่ยวเดินทางมา
เพื่อชมกีฬาการแขํงขันกีฬาเป็นหลัก
๒) การทํองเที่ยวแบบมีสํวนรํวมกิจกรรมกีฬา (Active Sport Tourism) การเดินทางของนักทํองเที่ยวที่
เดินทางมาเพื่อเลํนกีฬา
๓) การทํองเที่ยวประเภทการมาเยี่ยมเยือนที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งดึงดูดที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา (Nostalgia Sport
Tourism) การเดินทางมาโดยสิ่งที่ชื่นชอบที่มีความสัมพันธ์กับกีฬา เชํน บุคคล หรือทีมกีฬาที่ชื่นชอบ หรือเยี่ยมชม
ในสถานที่ชื่นชอบที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา
2.๓.๕ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
องค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงกีฬา ที่บํงบอกถึงศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวจะต๎องประกอบด๎วย ๘
ประการ หรือ ๘ As คือ สิ่งดึงดูดใจ (Attractions) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility)
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สิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆแกํนักทํองเที่ยว (Amenities) การมีรายการทํองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Available
packages) การรับรู๎ (Awareness) ที่พัก (Accommodation) กิจกรรมทางการทํองเที่ยว (Activity) และ
ความเป็นของแท๎ดั้งเดิม (Authenticity) จากองค์ประกอบเหลํานี้สามารถอธิบายเพิ่มเติมได๎ดังนี้
๑) สิ่งดึงดูดใจ (Attractions)
สถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาจะต๎องเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่ทําให๎นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับสิ่งที่พบเห็น และ
ที่เลํ น เกี่ย วกับ กิ จ กรรมการกีฬา ทั้งในสถานที่ทํ องเที่ยวทางธรรมชาติ (ภูเขา ทะเล ปุา) หรือมนุษย์ส ร๎างขึ้ น
(พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา การบริการ) (Cooper and Boniface, ๑๙๙๔ ; Collier and Harraway, ๑๙๙๗ ;
Buhalis, ๒๐๐๐ ; Pelasol, ๒๐๑๒) และรายการแขํงขันกีฬาที่แหลํงทํองเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเจ๎าภาพในการจัด
การแขํงขันเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจ โดยสิ่งดึงดูดใจทางการทํองเที่ยวเชิงกีฬามีลักษณะทั่วไปที่เป็นพื้นที่หลักดังนี้
(๑) สถานที่ที่ เป็ น สํ ว นของสิ่ งอํ านวยความสะดวกทางด๎ านกี ฬา ศิ ล ปะ และ/หรื อสิ่ ง อํา นวย
ความสะดวก โดยทั่วไปสําหรับการจัดแขํงขันกีฬา เชํน สนามกีฬา (arenas) และโดม
(๒) พิพิธภัณฑ์ทางการกีฬา และหอเกียรติยศ (Hall/wall of fame) ของประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวกับกีฬา หรือคนที่มีชื่อเสียงทางกีฬา ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือการรําลึกถึงนักกีฬาที่เป็น
วีรบุรุษที่คุณคําแกํการระลึกถึง
(๓) สวนสนุกกีฬารวมทั้งสวนน้ํา สกีฤดูร๎อน กระโดดบันจี้จั๊ม
(๔) เส๎นทางเดินปุาหรือแหลํงปีนเขาที่ได๎รับการพัฒนาสําหรับการสํารวจธรรมชาติ
(๕) ร๎านค๎าปลีกอุปกรณ์ทางการกีฬา
๒) สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility)
การเดิน ทางเข๎า ถึง ไปยั งปลายทางที่ส ถานที่ จัด งานกีฬ าและสถานที่ทํ องเที่ย วอื่ นๆ สะดวกสบายซึ่ ง
จะมีผลกระทบในเชิงบวกตํอจํานวนของนักทํองเที่ยวกีฬาที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง การเข๎าถึงจะคล๎ายกับ
ความใกล๎ ชิดที่พักแตํเกี่ย วข๎องกับ ความเร็ว และความสะดวกในการเดินทางสํ าหรับนักทํองเที่ยวไปยังสถานที่
เลํนกีฬา ที่พัก และสถานที่ทํองเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งการขนสํงสาธารณะ และที่จอดรถ (Roche, Spake and
Joseph, ๒๐๑๓)
คุณภาพของการเดินทางเข๎าถึงจุดหมายปลายทาง หรือศูนย์กีฬาครบวงจรมีความสําคัญสําหรับสถานที่
ที่มีคุณภาพ รวมถึงสภาพแวดล๎ อมศูน ย์ กีฬาครบวงจร และคุณภาพการทํางานรํว มกันของบุ คลากรที่มีผ ลตํอ
การเป็นศูนย์กีฬาที่มีคุณภาพ (Kouzechian, ๒๐๑๔) ซึ่งการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวที่สะดวกสบายนี้สามารถ
ใช๎การกําหนดรูปแบบของการเดินทาง เชํน กําหนดจํานวนวัน หรือจํานวนทัวร์ ทั้งการเดินทางโดยเครื่องบิน และ
เรือ หรือโครงสร๎างพื้นฐาน เชํน ถนนสนามบิน และทําเรือ
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๓) ที่พัก (Accommodation)
นักทํองเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ทํองเที่ยวจะต๎องมีที่พักที่เหมาะสม หรือใกล๎สถานที่ หรือเอื้อตํอวิธีการ
เดินทางสะดวกซึ่งจะดึงดูดความสนใจได๎ (Roche, Spake and Joseph, ๒๐๑๓; Dickman, ๑๙๙๖; Buhalis,
๒๐๐๐)
๔) การมีรายการทํองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (Available packages)
หมายถึง แพคเกจที่มีจําหนําย เป็นแพคเกจที่กําหนดไว๎ลํวงหน๎าโดยตัวแทน และผู๎วําจ๎าง ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สําคัญตํอการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเป็นอยํางมาก (Malaysia Evidence) ทั้งเป็นสิ่งที่ทําให๎การทํองเที่ยว
เชิงกีฬามีคุณคําในการเดินทาง (Rahimian, Sajjadi and Khabiri, ๒๐๑๓) โดย Roche, Spake and Joseph
(๒๐๑๓) อธิบายเพิ่มวํา เป็นการลดต๎นทุนทางด๎านคําใช๎จํายให๎มีความนําสนใจ และเกิดความคุ๎มคํา ซึ่งคําใช๎จําย
รวมถึงบริการที่หลากหลายทั้งคําใช๎จํายในการเดินทาง กิจกรมกี ฬา ที่พัก ตั๋วเข๎าชมกีฬา อาหาร คําใช๎จํายอื่น ๆ
หรือสถานที่จอดรถพร๎อมกับการรวมกิจกรรมอื่น ๆ (Rahimian, Sajjadi and Khabiri, ๒๐๑๓) รวมอยูํด๎วย
๕) การอํานวยความสะดวก (Amenities)
สิ่ งอํ านวยความสะดวกสบายที่มี บริก ารต๎อ งตอบสนองความต๎ องการของนั กทํ องเที่ย ว เชํ น ห๎ อ งน้ํ า
ที่สะอาด สาธารณูปโภค ปูาย แหลํงช๎อปปิ้ง ร๎านค๎าปลีก ร๎านอาหาร ร๎านกาแฟ ศูนย์นักทํองเที่ยว การสื่อสาร
โทรคมนาคม และบริ การฉุ กเฉิน เพราะสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ให๎ บริการทั้งหลายนี้ จัดโดยรัฐ บาลท๎องถิ่ น
หนํวยงาน และตัวแทนระดับชาติ เป็นความรํวมมือระดับสูงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ที่จะต๎องมีบริการ
ให๎นักทํองเที่ยวโดยอาจจะต๎องมีการแขํงขันกับความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น (Cooper and Boniface,
๑๙๙๔; Dickman, ๑๙๙๖;Buhalis, ๒๐๐๐; Pelasol, ๒๐๑๒; Collier and Harraway, ๑๙๙๗; Page and
Connal; ๒๐๐๖)
๖) การรับรู๎ (Awareness)
แหลํ ง ทํอ งเที่ ย วจะต๎ องมีค วามเข๎ มแข็ งเป็น หนึ่ ง ในเชิ ง บวก และฝั ง แนํ นในใจของนัก ทํอ งเที่ ยวทํา ให๎
นักทํองเที่ยวสามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจนที่สําคัญ คือ ภาพลักษณ์ (Ritchie and Crouch, ๒๐๐๓ ; Dwyer and
Kim, ๒๐๐๓)
๗) กิจกรรม (Activities)
สถานที่นําสนใจต๎องรวมถึงกิจกรรมที่นักทํองเที่ยวสามารถทํากิจกรรมได๎หลากหลาย เชํน กิจกรรมการดํา
น้ํา และการลํองแพ เป็นต๎น (Dickman, ๑๙๙๖; Buhalis, ๒๐๐๐; Pelasol, ๒๐๑๒; Page and Connal,
๒๐๐๖)
๘) ความจริงแท๎และดั้งเดิม (Authenticity)
การจัดรายการแขํงขันหรือกิจกรรมพิเ ศษต๎องมีการรวมกันของปัจจัยซึ่งอาจรวมถึงความเป็นเอกลักษณ์
จิตวิญญาณ เทศกาล ประเพณี การต๎อนรั บ สั ญลั กษณ์ของพื้นที่ จะทําให๎ ตํางประเทศให๎ ความสนใจ ทั้งนี้
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ความจริงแท๎และดั้งเดิมยังแสดงถึงอารมณ์ หรือความรู๎สึกทางจิตใจที่สัมพันธ์กับสถานที่ หรือวัตถุ ประสบการ ณ์
ที่นักทํองเที่ยวได๎รับหลังจากได๎เดินทางกลับจากการทํองเที่ยว (Timothy and Boyd, ๒๐๐๓) โดยแนวคิด
ของความจริงแท๎และดั้งเดิมเป็นแรงผลักดันสําคัญของการทํองเที่ยวยุคใหมํ (MacCannell, ๑๙๗๓; ๑๙๗๖)
Hinch and Higham, (๒๐๑๐) อธิบายวํา สิ่งดึงดูด หรือความนําสนใจของการทํองเที่ยวเชิงกีฬา คือ การที่
นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับประสบการณ์ของความจริงแท๎และดั้งเดิมของกิจกรรมตํางๆ
2.๔. แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination)
Hinch and Higham (๒๐๐๑) ได๎กลําววํา สถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาเป็นสถานที่ทํ องเที่ยวที่ดึงดูดโดยให๎
นักทํองเที่ยวได๎สัมผัสกับสิ่งที่เห็น และรํวมกิจกรรมกีฬา ทั้งในสถานที่ทํองเที่ยวทางธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร๎าง
ขึ้น ซึ่งลักษณะทั่วไปที่แสดงให๎เห็นในพื้นที่หลักของการทํองเที่ยวกีฬารวมถึงการเยี่ยมชม ได๎แกํ ความสวยงามของ
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการกีฬา และความมีเอกลักษณ์ของการเป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬา เชํน
สนามกีฬา พิพิธภัณฑ์กีฬา และหอเกียรติยศความสําเร็จของวีรบุรุษกีฬา และผู๎นํา สวนสนุกกีฬา รวมทั้งสวนน้ํา
หรือกระโดดบันจี้จัม เส๎นทางเดินปุาที่ได๎รับการพัฒนาสําหรับการสํารวจธรรมชาติ ร๎านค๎าปลีกที่เกี่ยวกับกีฬา
รวมถึงสิ่ งที่เป็ น ธรรมชาติ หรื อสิ่ งที่ มนุ ษย์ ส ร๎างขึ้น เชํน พิพิธ ภัณฑ์ สนามกีฬา หรือร๎านค๎ า เป็นต๎น ที่พักที่ มี
การวางแผน และบูรณาการให๎มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมกีฬา หรือสุขภาพ โดยมุํงไปที่การทําการตลาดเรือสําราญ
(Cruises) เป็นการเดินทางเพื่อการทํองเที่ยวและกีฬา หรือทัวร์ (Tours) ทัวร์ทํองเที่ยวกีฬาที่นําผู๎เข๎าชมไปรายการ
แขํ งขั น กี ฬายั งสถานที่ หรื อปลายทางทั่ ว โลก ทัว ร์เ หลํ า นี้อ าจได๎ รั บการแนะนํา ตัว เอง หรือ จัด ขึ้ น ขึ้น อยูํ กั บ
การเข๎าถึงสถานที่ และลักษณะของกิจกรรม
สถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาสามารถแบํงได๎เป็น ๒ ประเภทดังนี้ (Bourdeau, Corneloup & Mao, ๒๐๐๒;
Hinch & Higham, ๒๐๐๓; โศรยา หอมชื่น, ๒๕๕๑)
๑. สถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่ตั้งอยูํนอกสนามแขํงขัน (Sport tourism in peripheral location)
เป็นการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ที่ไมํใชํสนามกีฬา โดยมักอยูํบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํในพื้นที่
ยกตัวอยํางเชํน ภูเขา ทะเล ทะเลสาบ และแมํน้ํา ที่เป็นทรัพยากรพื้นฐานสําหรับกิจกรรมกีฬาประเภทตํางๆ เชํน
ปีนเขา สกี ลํองแกํง เรือใบ ดําน้ํา และตกปลา เป็นต๎น การทํองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่นอกเมืองโดยปกติจะเป็นกีฬา
ที่ขึ้นอยูํกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํเป็นสําคัญ ดังนั้น จึงถูกกําหนดโดยลักษณะทางธรรมชาติของภูมิประเทศ
มากกวํ า ระยะหํ า งจากพื้ น ที่ บริ บ ทของการทํอ งเที่ย วเชิ ง กี ฬา รู ปแบบของการเดิ นทาง และประสบการณ์
ของนั ก ทํ อ งเที่ ย วในพื้น ที่ แขํ ง ขั น จะเป็ น แบบเปิ ด (Open) ซึ่ง มี ลั ก ษณะตรงกัน ข๎ ามกั บ ประสบการณ์ ข อง
นักทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมกีฬาที่แขํงขันกันในสนามกีฬา
ในสํวนของสถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่ตั้งอยูํนอกสนามแขํงขันนั้น ทรัพยากรธรรมชาติถือวําเป็นสิ่งสําคัญ
และเป็นตัวกําหนดพื้นที่ที่การทํองเที่ยวเชิงกีฬาจะเกิดขึ้น เชํน สกีรีสอร์ท ที่ต๎องขึ้นอยูํกับระดับความสูงของภูเขา
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สภาพอากาศ สภาพหิมะ และต๎องมีลานที่มีหิมะปกคลุมมากพอที่จะสามารถเลํนสกีได๎ สิ่งเหลํานี้ถือเป็นปัจจัย
สําคัญสําหรับตลาดการทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่มีความเฉพาะเจาะจง มีแรงจูงใจจากกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งที่ต๎อง
อาศัยลักษณะเดํนของสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และเมื่อใดก็ตามที่ทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออํานวยประกอบกับ
การเข๎าถึงตลาดที่เกิดขึ้นพร๎อม ๆ กันสถานที่แหํงนั้นก็จะมีความได๎เปรียบในเชิงการแขํงขัน
ตัว อยํ างของการทํองเที่ ยวเชิงกีฬาในพื้นที่เปิดนอกเมืองที่โ ดดเดํนของโลก เชํน การแขํงขันจักรยาน
ทางไกล “Tour de france” ของประเทศฝรั่งเศสที่จัดขึ้นเป็นประจําในทุกปี ในสํวนของประเทศไทยนั้นก็มี
การจั ด การแขํ ง ขั น กี ฬ าหลายรายการ เชํ น การแขํ ง ขั น กรุ ง เทพมาราธอน ที่ ถื อ เป็ น รายการกี ฬ าประจํ า ปี
ของกรุงเทพมหานคร หรือการแขํงขันไตรกีฬานานาชาติที่จังหวัดภูเก็ต ที่จัดขึ้นเป็นประจําในชํวงเดือนธันวาคม
ซึ่งเป็นฤดูทํองเที่ยวของฝั่งทะเลอันดามัน
๒. สถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่ตั้งอยูํ ณ สนามแขํงขัน (Sport tourism in central location) การแขํงขัน
กีฬาที่จัดในสนามแขํงขันของเมืองตํางๆ ทําให๎เกิดการเดินทางระหวํางเมือง และสํงผลดีตํอเศรษฐกิจของเมือง
ที่จัดการแขํงขัน สํว นใหญํสนามกีฬาจะมีอยูํในเมืองใหญํที่มีประชากรคํอนข๎างมาก และมีความพร๎อมในด๎าน
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู๎ที่จะเข๎าชมการแขํงขัน ไมํวําจะเป็นคนในพื้นที่ และคนที่เดินทางมาจากตํางพื้นที่
เชํน การแขํงขัน ฟุตบอลแบบเหย๎า -เยือน กองเชียร์ของทีมฟุตบอลก็จะเดินทางไปเชียร์ที่ส นามฟุตบอล ทั้งใน
นัดที่แขํงที่เมืองของตนเองรวมไปถึงนัดที่ต๎องไปแขํงในตํางเมือง ทั้งนี้ผู๎จัดการด๎านการทํองเที่ยวที่อ ยูํในพื้นที่อาจ
สร๎างกลยุทธ์ที่จะกระตุ๎นให๎แฟนกีฬาที่ไมํใชํคนในพื้นที่เดินทางมาเพื่อเข๎ารํวมชมการแขํงขันกีฬา รวมถึงกระตุ๎น
ให๎ผู๎ที่อยูํในพื้นที่เข๎ารํวมชมการแขํงขันกีฬาที่จัดขึ้นในเมืองของตนเองให๎มากขึ้น ตัวอยํางที่เดํนชัดในกรณีนี้ คือ
การแขํงขันฟุตบอลลีกอาชีพในทวีปยุโรปที่ได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลาย แตํละเมืองจะมีทีมฟุตบอลของตนเอง
และมีการจัดการแขํงขันเป็นประจําอยํางตํอเนื่องจนกลายเป็นธุรกิจที่มีมูลคํามหาศาล
อีกรูป แบบหนึ่งของการจัดการแขํงขันกีฬาในสนามแขํงขันที่ทําให๎เกิดการทํองเที่ยวควบคูํไปด๎ว ย คือ
การจัดการแขํงขันที่ทําให๎กีฬาประเภทนั้นๆ เดินทางไปยังสนามแขํงขันตํางๆ ทั่วโลกตามเมือง หรือประเทศที่มี
ผู๎นิยมชมชอบกีฬาประเภทนั้นๆ อาศัยอยูํเป็นจํานวนมาก โดยเมืองที่จัดจะต๎องเป็นเมืองที่มีศักยภาพ มีความพร๎อม
และโดดเดํน หรือมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการแขํงขันกีฬาในลักษณะนี้เป็นการทําตลาดใน
แบบ “Periodic marketing” ที่ ร วมเอาวงจรของการเดิ น ทางมาผนวกกั บ ลํ า ดั บ ของสนามแขํ ง ขั น ตํ า งๆ
ที่จะจัดการแขํงขัน โดยมีการวางแผน และออกแบบเพื่อปรับปรุงการเข๎าถึงของผู๎ชม ยกตัวอยํางเชํน การแขํงขัน
กอล์ฟ “PGA Tour” หรือเทนนิส “ATP Tour” เพื่อให๎ได๎ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศในแตํละ
ฤดูกาลของพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางการแขํงขัน นอกจากนี้การทําการตลาดในแบบ“Periodic marketing”
มีความสําคัญตํอการทํองเที่ยวเชิงกีฬาอยูํสองประการ โดยประการแรกเป็นการเปลี่ยนผู๎แขํงขัน หรือนักกีฬา
ให๎เป็นผู๎เดินทางเพื่อกีฬา (Sport traveler) เนื่องจากวงจรของการแขํงขันเป็นการเคลื่อนย๎ายสนาม โดยเปลี่ยน
สถานที่จ ากประเทศ หรื อทวีป หนึ่ งไปยั งอีกประเทศหรือทวีปหนึ่ง ประการที่สองเป็นการสร๎างโอกาสสํ าหรับ
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การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬารํวมกับการจัดการแขํงขันกีฬาที่เกิดขึ้น ตามโปรแกรมการจัดการแขํงขันของชนิด
กีฬานั้นๆ
2.๕. เมืองกีฬา (Sports City)
Smith A (๒๐๐๕) ได๎กลําววํา เมืองกีฬา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเมือง (Re-imaging
of the city) ผํานการพัฒนาด๎านกีฬา เป็นกระบวนการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถรํวมทํางานกับ
ภาคเอกชน หรือทํางานเอง ในการใช๎การพัฒนาด๎านกีฬามาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมือง โดยในเมืองใหญํมักใช๎
การกีฬาในการขยาย และกระตุ๎นการโปรโมท หรือทําการตลาดด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยว อยํางไรก็ตาม การปรับ
ภาพลักษณ์เมืองโดยการกีฬามักใช๎กีฬาเป็นเสมือนธีมหลักของการปรับภาพลักษณ์
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และ
จริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได๎ให๎นิยามเมืองกีฬาไว๎วํา จังหวัด หรือพื้นที่ทางการปกครองที่มี
ความพร๎ อมในการพัฒ นา และจั ดกิ จ กรรมการกีฬ าเพื่อ ประโยชน์ สุ ข ภาพ และคุณ ภาพชี วิ ตของประชาชน
การสร๎ างความเป็ น เลิ ศ การพัฒ นาองค์ความรู๎ทางการกีฬา การฝึ กซ๎อม และการจัดการแขํงขันกีฬา รวมถึง
การสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศด๎วยการสํงเสริมการมีสํวนรํ วมของภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ซึ่งต๎องมีลักษณะเป็นเมืองที่มีความโดดเดํนในด๎านการบริหารจัดการกีฬาในด๎านตํางๆ ดังนี้
๑. สามารถให๎บริการการกีฬา และสร๎างคุณภาพชีวิต (Sport for Life) ให๎แกํประชาชน นักกีฬา และ
นักทํองเที่ยวทั้งใน และตํางประเทศ จนสามารถพัฒนาไปสูํการปรับเปลี่ยนวิถีทางในการดําเนินชีวิตไปสูํสังคม
แหํงการออกกําลังกาย และเลํนกีฬา (Sport Community) การสร๎างระเบียบวินัย และสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให๎แกํประชาชน (Social Regeneration) โดยเมืองกีฬานี้จะมีโครงสร๎างพื้นฐานประกอบด๎วย สนามกีฬา สถานที่
ออกกํ าลั ง กาย สวนสาธารณะ และสถาบั นการศึก ษาที่ มีองค์ความรู๎ ในเรื่องการออกกํ าลั ง กาย การเลํ นกีฬ า
อยํางถูกต๎อง และเกิดประโยชน์ตามที่ต๎องการ ซึ่งอาคารสถานที่ดังกลําวสามารถรองรับการจัดการแขํงขันกีฬา
ระดับโลก (Sport Event) ได๎อยํางตํอเนื่อง และสามารถสร๎างความประทับใจให๎แกํ ชาติที่เข๎ารํวมการแขํงขัน
และผู๎ชมทั่วโลก
๒. สามารถสร๎างและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport for Excellence) สามารถสร๎างชื่อเสียง
ให๎แกํประเทศจนเป็น ที่รู๎จักในระดับโลก โดยการสร๎างและพัฒนานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ (Talent) ตั้งแตํเด็ก
หรือเยาวชนในโรงเรียนกีฬา (Sport Academy School) และพัฒนาตํอเนื่องในศูนย์พัฒนานักกีฬา (Sport
Center) ซึ่งมีอุปกรณ์ และบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถตามหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาให๎เป็น
นักกีฬาทีมชาติที่มีขีดสมรรถนะระดับโลก (Elite Athlete) ตํอไป
๓. สามารถสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติด๎วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา (Sport
Industry) และการจัดกิจ กรรมกีฬาเชิงทํองเที่ยวนันทนาการ (Sport Tourism) อยํางเป็นรูปธรรม อาทิ
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การจัดกิจกรรมการเลํนการกีฬา การออกกําลังกาย การจัดการฝึกอบรมกีฬา และการจัดการแขํงขันกีฬาชนิดตํางๆ
ในระดับ นานาชาติ และระดับ โลก รวมทั้งการให๎ บริการที่พัก และการขนสํงระหวํางที่พัก และสนามกีฬาที่มี
ความสะดวกสบายให๎แกํนักกีฬา นักทํองเที่ยว และผู๎ที่สนใจทั่วโลก
2.๖. นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourist)
การแบํ ง ประเภทของนั ก ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าสามารถแบํ ง ได๎ ห ลายลั ก ษณะตามเกณฑ์ ที่ ใ ช๎ ใ นการแบํ ง
ทั้งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และตามพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวได๎ดังนี้
๑) นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อนันทนาการ เป็นการเดินทางที่เน๎นการใช๎กิจกรรมกีฬานันทนาการในขณะ
เดินทางไป และ/หรืออยูํในสถานที่ที่ตํางจากสิ่งแวดล๎อมปกติ (Gammon and Rubinson, ๑๙๙๗) ที่ Marrier
and Webber (๑๙๙๓) แบํงเป็นกลุํมนักกีฬามวลชน (เพื่อสุขภาพ) เน๎นวันหยุด และกลุํมคนที่เลํนกีฬาเฉพาะ
บางโอกาส (เน๎ น เวลาวําง) และนั กทํองเที่ยวที่ไมํได๎เป็นผู๎ เลํ น (ผู๎ ช ม และผู๎ ที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา) ที่เดินทาง
เพื่อผํอนคลายและพักผํอน
๒) นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อการแขํงขัน เป็นกลุํมที่เป็นนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยม (นักกีฬา) (Marier
and Webber, ๑๙๙๓) เป็นกลุํมนักทํองเที่ยวแบบมาเพื่อเลํนกีฬาโดยตรงตามความหมายของ Roche, Spake
and Joseph (๒๐๑๓) และ Delpy (๑๙๙๘) ที่ระบุวําเป็นนักทํองเที่ยวที่เดินทางเพื่อเลํนกีฬาในรายการแขํงขัน
๓) นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาแบบทางอ๎อม นักทํองเที่ยวที่ไมํได๎เป็นผู๎เลํน (ผู๎ชมและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา)
(Marier and Webber,๑๙๙๓) นักทํองเที่ยวที่มีกีฬาเป็นสิ่งดึงดูดใจเป็นอันดับแรก เกิดจากความมีชื่อเสียง
ของกีฬา นักกีฬา หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง หรือความรู๎สึกผูกพันกับสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา (Roche, Spake and Joseph,
๒๐๑๓) ซึ่งเป็นนักทํองเที่ยวที่เดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนสิ่งดึงดูดใจที่เกี่ยวกับกีฬา (Delpy, ๑๙๙๘) ตํางๆ และ
ยังรวมถึงนักทํองเที่ยวที่ไมํได๎ทํากิจกิจกรรมกีฬา หรือนักทํองเที่ยวที่มีเปูาหมายในการใช๎พื้นที่ หรือสนามกีฬา
เป็นหลัก (Travassos, ๒๐๐๘)
นอกจากนี้ Peric (๒๐๑๐) อธิบายถึงความหลากหลายของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาวําอยูํภายใต๎หัวข๎อ
นักทํองเที่ยว ๓ ลักษณะ คือ นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาชั้นต๎น (Primary sports tourists) คือนักทํองเที่ยวที่เดินทางมา
เพื่อเลํน หรือทํากิจกรรมกีฬาเป็นเหตุผลหลักอยํางใดอยํางหนึ่ง นักทํองเที่ยวเชิงแบบมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬา
(Associated sports tourists) เป็นนักทํองเที่ยวเที่ยวเดินทางมาด๎วยเหตุผลของกีฬาเป็นหลักแตํมีกิจกรรมกีฬา
อยํางอื่นเป็นกิจกรรมเพิ่มเติม และนักทํองเที่ยวมีความสนใจในกีฬา (Tourists interested) เป็นนักทํองเที่ยว
ทั่วไปที่มีความสนใจมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาตามโอกาสที่มี และที่นําสนใจในประเภทของนักทํองเที่ยวคือ
Roche, Spake and Joseph (๒๐๑๓) ที่ได๎แบํงประเภทของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาเป็น ๓ กลุํม คือ ๑) ผู๎ชมกีฬา
๒) นักทํองเที่ยวที่มีกีฬาเป็นสิ่งดึงดูดใจเป็นอันดับแรกที่เกิดจากความมีชื่อเสียงของกีฬา นักกีฬา หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
หรือความรู๎สึกผูกพันกับสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา และ๓) นักทํองเที่ยวแบบมาเพื่อเลํนกีฬาโดยตรง
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ดังนั้น สรุปประเภทของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาตามพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวแบํงได๎ ๓ ประเภท ดังนี้
๑) นักทํองเที่ยวที่เป็นผู๎ชมกีฬา ที่เดินทางมาเพื่อเข๎ารํวมชมในรายการแขํงขันกีฬา
๒) นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อมาเป็นนักกีฬา หรือผู๎เลํนที่มีกิจกรรมกีฬาในสถานกีฬา เพื่อการฝึกฝน
ความสามารถ หรือเพื่อความสนุกสนาน
๓) นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ หรือสิ่งดึงดูดใจที่เกี่ยวกับกีฬาโดยไมํได๎รํวมกิจกรรมกีฬา
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บทที่ 3
ผลการประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจด้านกีฬาตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖ ผลการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแผนงาน / โครงการ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยและ
ของโลก
3.1 ผลการประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจด้านการกีฬา ตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖ เป็นกรอบแนวทางพัฒนาการกีฬาของประเทศครอบคลุมตั้งแตํกีฬา
ขั้น พื้ น ฐาน กี ฬามวลชน กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ นเลิ ศ และกี ฬาอาชี พ เพื่ อ ให๎ ก ารกีฬ าเป็ นสํ ว นสํ าคั ญ ของวิ ถี ชี วิ ต
ประชาชนทุกภาคสํวน และเป็นกลไกสําคัญในการสร๎างคุณคําทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับคนไทย รวมถึง
การพัฒนาสูํความเป็นเลิศในระดับสากล และตํอยอดสูํระดับอาชีพเพื่อสร๎างอาชีพ และรายให๎กับบุคลากรกีฬา
โดยจะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับเศรษฐกิจของประเทศด๎วย
ในด๎านการสํงเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาให๎เป็นกําลังสํ าคัญในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทย ถือได๎วําเป็ น มิ ติใหมํในการนํ าอุต สาหกรรมการกีฬามาสร๎างประโยชน์ ที่มากกวํ า
การเสริ มสร๎างสุ ขภาพ และศักยภาพในการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การกีฬ าในเชิง เศรษฐกิ จ ได๎ถู กระบุ ไว๎ ในยุท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒ นาอุต สาหกรรมกี ฬาเพื่ อเป็น ส่ว นส าคั ญ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่มุํงพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม
สํงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และมีการสนับสนุนการทําธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการกีฬา ผํานแนวทาง
การพัฒนา ๒ แนวทางสําคัญดังนี้
แนวทางที่ ๑ การสํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๑) เสริมสร๎างบรรยากาศการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาในประเทศ
๑.๒) กําหนดมาตรการการอํานวยความสะดวกด๎านพิธีทางศุลกากรในการนําเข๎าและสํงออกผลิตภัณฑ์
ทางการกีฬา
๑.๓) พัฒนาฐานข๎อมูลเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
แนวทางที่ ๒ พัฒนาการกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
๒.๑) สํงเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวน
นักทํองเที่ยวเชิงกีฬา
๒.๒) ความพร๎อมและผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬา
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๒.๓) ผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด๎านการเก็บตัวและฝึกซ๎อมสําหรับนักกีฬาตํางชาติ
๒.๔) ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบ และวางแผนการจัดตั้งเมืองกีฬาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ในการประเมินและติดตามโครงการการรวมถึงแผนงานภายใต๎โครงการนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วํา หลักการพัฒนาและติดตามภายใต๎โครงการของ Development Assistance Committee of the
Economic Cooperation and Development (OECD/DAC) มีเกณฑ์การประเมินโครงการที่มีประสิทธิภาพ
OECD เป็นหนํวยงานชั้นนําในระดับสากลของโลกที่ได๎มีการริเริ่มจัดให๎มีมาตรฐานในการประเมินผลโครงการ
โดยให๎การสนับสนุน หรือให๎ความชํวยเหลือทางวิชาการกับประเทศตํางๆ ด๎านการพัฒนาติดตามและประเมินผล
โครงการ (Monitor and Evaluation) ตั้งแตํปี ค.ศ.๑๙๙๑ ซึ่งมีหลักการที่ใช๎ในการประเมินผลโครงการที่ได๎รับ
การยอมรับเรียกวํา DAC Principles for Evaluation of Development Assistance โดย “เกณฑ์การประเมิน
ของ OECD/DAC” ประกอบด๎วย ๕ ด๎าน ได๎แกํ ความสอดคล๎อง (Relevance) ประสิทธิผล (Effectiveness)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability)
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจด๎านการกีฬาในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
เพื่อเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖ จึงควรนํา
หลักการประเมินข๎างต๎นมาตรวจสอบและประเมินโครงการภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นี้ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน
ดังนี้
๑) ความสอดคล๎อง (Relevance)
เป็นการประเมินถึงความสอดคล๎องของโครงการโดยพิจารณาถึงขอบเขตของโครงการวํามีความเหมาะสม
เป็นไปตามลําดับความสําคัญของนโยบาย รวมถึง ความต๎องการ และความจําเป็นที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมเปูาหมาย
ผู๎ได๎รับผลประโยชน์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของการใช๎เงินหรืองบประมาณจากแหลํงตําง ๆ ที่จัดสรรให๎ใช๎
ดําเนิ นโครงการ โดยมีป ระเด็นในการประเมินที่สํ าคัญ ได๎แกํ วัตถุประสงค์และผลผลิ ตของโครงการที่คาดวํา
จะได๎รับเป็นไปตามเปูาหมายและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือไมํ
๒) ประสิทธิผล (Effectiveness)
เป็นการประเมินด๎านประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยจะพิจารณาผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ
และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีประเด็นในการประเมินที่สําคัญ ได๎แกํ ปัจจัยด๎านใด
ที่สําคัญที่สํงผลกระทบหรือสนับสนุนให๎โครงการประสบผลสําเร็จหรือไมํประสบผลสําเร็จในการบรรลุเปูาหมาย
๓) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
เป็นการประเมินด๎านประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ โดยจะเป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนิน
โครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะพิจารณาความสัมพันธ์ของทรัพยากรที่ใช๎ในการดําเนินโครงการกับ
ผลที่ ไ ด๎ รั บ ของโครงการ โดยใช๎ ท รั พ ยากรน๎ อ ยที่ สุ ด เทํ า ที่ จ ะเป็ น ไปได๎ หรื อ มี ต๎ น ทุ น ในการดํ า เนิ น งานต่ํ า แตํ
ได๎ผลสําเร็จของโครงการเป็นไปตามเปูาหมายอยํางครบถ๎วน โดยมีประเด็นในการประเมินที่สําคัญ ได๎แกํ กิจกรรม
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ของโครงการมีประสิทธิภาพในด๎านต๎นทุนหรือไมํ และโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือกํอให๎เกิดประโยชน์
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือคาดหมายไว๎หรือไมํ
๔) ผลกระทบ (Impact)
เป็นการประเมินด๎านผลกระทบของการดําเนินโครงการ โดยจะเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในทางตรงและทางอ๎อม ซึ่ง เป็ นผลกระทบที่มีนัยสํ าคัญกับชุมชนในท๎องถิ่น เศรษฐกิจ และสภาพแวดล๎อม
อันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ รวมถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งในด๎านบวกและด๎านลบ โดยมีประเด็น
ในการประเมินที่สําคัญ ได๎แกํ ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากการดําเนินโครงการแล๎วเสร็จคืออะไร และผู๎ มีสํวนได๎
สํวนเสียที่ได๎รับผลกระทบมีจํานวนมากหรือน๎อยเทําใด
๕) ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นการประเมินด๎านความยั่งยืนของโครงการ เป็นการวัดผลวําประโยชน์ที่ได๎รับจากโครงการนั้นมีแนวโน๎ม
ที่จะคงอยูํอยํางตํอเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล๎วหรือไมํ กรณีที่ ไมํมีการสนับสนุนด๎านการเงินให๎แล๎วอีกตํอไป
โดยมีป ระเด็น ในการประเมิน ที่สํ าคัญ ได๎แกํ หลั งจากโครงการเสร็จสิ้ นแล๎ ว ประโยชน์ที่ได๎รับของโครงการมี
ความตํอเนื่องหรือไมํ และมีผู๎ได๎รับประโยชน์มากน๎อยเพียงใด
อยํ า งไรก็ ต ามในปั จ จุ บั น แผนพั ฒ นาการกี ฬ าแหํ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยั ง อยูํ ใ นชํ ว ง
การเริ่มต๎นหรืออยูํในชํวง Quick-win ซึ่งโครงการภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ ๔ โดยมากอยูํในกระบวนการดําเนินการ จึง
ยั ง ไมํ มี ผ ลการดํ า เนิ น โครงการหรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ จ ะสามารถนํ า มาวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ผ ล ( Effectiveness)
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) ความยั่ ง ยื น (Sustainability) ได๎ แตํ ข๎ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
โครงการที่ มี อ ยูํ ใ นปั จ จุ บั น สามารถนํ า มาวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล๎ อ ง (Relevance) ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์ จ าก
เปูาประสงค์และแผนงานโครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ซี่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เป้าประสงค์
๑.๑ อุตสาหกรรมการกีฬาได๎รับการสํงเสริมอยํางจริงจังจากภาครัฐและได๎รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินตําง ๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข๎อมูล
๑.๒ การกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได๎รับการสํงเสริมอยํางจริงจัง และเมือง
กีฬา (Sport City) ได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสํงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๓ อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํงผลตํอการจ๎างงานที่เพิ่มขึ้นและสร๎างมูลคําเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให๎ประเทศไทยอยํางมีเสถียรภาพ
๒. แผนงานโครงการ
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ตารางที่ 3.1 แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข๎อง
๑. แผนงานการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
กีฬา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๒. แผนงานการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่

โครงการ

การจัดทําแผนพัฒนาเพื่อ
การศึกษาแนวทางการ
เตรียมความพร๎อมในการ
ฝุายนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมการ
๑ เป็นเจ๎าภาพในการจัด
และแผน
กีฬาของประเทศไทย
กิจกรรมกีฬาระดับสากลใน
อนาคต
การอบรมสร๎างความรู๎ให๎กับ
การยกระดับศูนย์ฝึก สนาม
ฝุายธุรกิจและ
ผู๎ประกอบการ (ผู๎ผลิต/ ผู๎
๒ กีฬาแหํงชาติทั้งใน
สิทธิประโยชน์
ให๎บริการ)
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค
การบริการจัดการศูนย์ฝึก
การให๎สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย
กีฬาและสนามกีฬาจังหวัด
ฝุายธุรกิจและ
ต่าํ (Soft Loan)แกํผู๎
๓ ทั้งในสํวนกลางและสํวน
สิทธิประโยชน์
ประการด๎านกีฬา
ภูมิภาคเพื่อใช๎เป็น Sport
Hub
การปูองปรามการ
การผลักดันให๎ศูนย์ฝึกซ๎อม
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์การ ฝุายธุรกิจและ
กีฬาแหํงชาติเป็นศูนย์
๔
ละเมิดลิขสิทธิ์สินค๎า และ สิทธิประโยชน์
ฝึกซ๎อมสําหรับนักกีฬาจาก
การบริการทางการกีฬา
กลุํมประเทศ CLMV
การผลักดันให๎สํวนราชการ
และหนํวยงานผู๎ใช๎อุปกรณ์
การจัดการแขํงขันกีฬา
ฝุายพัฒนา
กีฬาพิจารณาใช๎ผลิตภัณฑ์ที่
๕ อาชีพระดับโลก (World
กีฬาเป็นเลิศ
ผลิตและจําหนํายโดย
Class Event)
ผู๎ประกอบการไทย
การจัดทําการแขํงขันกีฬา
มาตรการภาษี สําหรับ
ฝุายพัฒนา
แหํงมวลชนระดับโลก
นักกีฬา ผู๎สนับสนุนและ
๖
กีฬาเป็นเลิศ
(World Mass
ประชาชน
Participation Event)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ
๑. ฝุายธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์
๒. ฝุายกีฬาภูมิภาค
๑. ฝุายธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์
๒. ฝุายกีฬาภูมิภาค
๑.สํานักผู๎วําการ
๒.ฝุายพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ
๓. ฝุายกีฬาภูมิภาค
ฝุายกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย

ฝุายกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย
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๑. แผนงานการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
กีฬา
หน่วยงาน
ที่
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
การอํานวยความสะดวก
๗
ด๎านพิธีการทางศุลกากร

ที่

โครงการ

การยกระดับศูนย์ฝึกกีฬา
๗ ระดับโลก (World
Training Center)
การเป็นเจ๎าภาพจัดการ
ฝุายธุรกิจและ
ประชุมสัมมนาด๎านกีฬา
๘
สิทธิประโยชน์
ระดับโลก (World Sports
Convention Hosting)
ฝุายพัฒนา
กีฬาเป็นเลิศ

๘

การสํงเสริมการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

๙

การผลิตและพัฒนา
สถาบันการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
พลศึกษา
อุตสาหกรรมการกีฬา

การศึกษารูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมในการ
รํวมมือกับภาคเอกชนเพื่อ
๑๐
สร๎างและบริหารจัดการ
สถานกีฬาของภาครัฐ
(PPP)
โครงการThailand Sports
Investment (TSI) เพื่อ
๑๑
ระดมทุนและทิศทางการ
วิจัยทางการกีฬา
ที่มา: พันโทรุจ แสงอุดม

๒. แผนงานการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

๙

การจัดการแขํงขันกีฬาและ
การจัดประชุมกีฬาเป็นเลิศ

การรณรงค์และการสร๎าง
ฝุายธุรกิจและ
กระแสการรับรู๎ด๎านกีฬา
๑๐
สิทธิประโยชน์
(Thailand Sport
Destination)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝุายกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย
ฝุายกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย
๑.ฝุายพัฒนากีฬา
เป็นเลิศ
๒.ฝุายผู๎วําการ
๓.ฝุายกีฬาภูมิภาค

สํานักผู๎วําการ

ฝุายธุรกิจและ
สิทธิประโยชน์

จากเปูาประสงค์และแผนงานโครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ข๎างต๎น สามารถนํามาประเมินความสอดคล๎อง
หรือ Relevance และได๎ข๎อสรุปวํา แนวทางและโครงการภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยังไมํสอดคล๎องและครอบคลุม
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์เทําที่ควร โดยพบประเด็นที่ขาดหายภายใต๎แตํละเปูาประสงค์ ดังนี้
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เป้าประสงค์ที่ ๑ อุตสาหกรรมการกีฬาได๎รับการสํงเสริมอยํางจริงจังจากภาครัฐและได๎รับการสนับสนุน
จากสถาบันการเงินตําง ๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข๎อมูล
 ขาดการจัดตั้งหนํวยงานหรือองค์กรกลางที่เป็นสํวนสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกีฬา
ในเชิงเศรษฐกิจ
 ขาดการสํงเสริมอุปสงค์หรือการกระตุ๎นความต๎องการซื้อของผู๎บริโภคในประเทศไทย
เป้าประสงค์ที่ ๒ การกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได๎รับการสํงเสริม
อยํางจริงจัง และเมืองกีฬา (Sport City) ได๎รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อสํงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
 ขาดการสํงเสริมการการทําการตลาดการกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการที่มีศักยภาพ กลําวคือ
มีสื่อและชํองทางในการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและมีผู๎ที่สนใจเข๎าถึงได๎งําย เชํน การประชาสัมพันธ์
ผํานโปรแกรม Facebook โปรแกรม Twitter และการใช๎การตลาดเชิงรุก อันได๎แกํ การจัดอบรม
จัดนิทรรศการ และการจัด Roadshow
เป้าประสงค์ที่ ๓ อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํงผลตํอการจ๎างงานที่เพิ่มขึ้นและ
สร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจให๎ประเทศไทยอยํางมีเสถียรภาพ
 ขาดการพั ฒ นาและสํ ง เสริ ม ผู๎ ป ระกอบการให๎ มี ค วามพร๎ อ มทั้ ง ในเรื่ อ งของข๎ อ มู ล และทุ น ทรั พ ย์
ในการผลักดันองค์กรของตนเองเข๎าสูํอุตสาหกรรมการกีฬา
 ขาดการพัฒ นาฝี มือ แรงงงานและทักษะเฉพาะด๎านให๎ แกํ แรงงานในอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ยวข๎องกั บ
การกีฬา เชํน อุตสาหกรรมสิ่งทอ (เสื้อผ๎ากี ฬา) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง (รองเท๎ากีฬา) และอุปกรณ์
กีฬา
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๑) เสริ มสร้ า งบรรยากาศการลงทุ น และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกีฬาในประเทศ
ผลการศึกษาพบวําในปัจจุบันมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ดําเนินการตามแนวทางดังกลําวดังตํอไปนี้
(๑) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นหนํวยงานราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
มีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการสํงเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในตํางประเทศ ผํานการ
ให๎สิทธิประโยชน์ด๎านภาษี จัดหาผู๎รํวมลงทุน บริการเชื่อมโยง และจัดหาผู๎ผลิตชิ้นสํวนในประเทศ โดยอุตสาหกรรม
ตําง ๆ ต๎องยื่นขอรับการสํงเสริมการลงทุน เพื่อให๎ได๎รับสิทธิประโยชน์ที่สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน
จะจัดสรรให๎ได๎ ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุปกรณ์กีฬาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการ
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สํงเสริมการลงทุนได๎ให๎การสนับสนุน และเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการรายใหมํและรายเกําสามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์ได๎ ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับกีฬา อันได๎แกํ เสื้อผ๎า รองเท๎า และอุปกรณ์กีฬา ถูกจัดอยูํในหมวด
การสํงเสริมการลงทุนในหมวด ๓ กลุํมอุตสาหกรรมเบา และสามารถแบํงธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาเป็น ๓ กลุํม
ได๎แกํ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่ว น เป็นกิจการที่ครอบคลุมการผลิตเกี่ยวกับสิ่งทอในทุกประเภท
โดยในแตํละประเภทถูกจัดอยูํในกลุํม A๑ ถึง A๔ เป็นกลุํมที่สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนให๎สิทธิ
ประโยชน์ดังนี้
o ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล ๓-๘ ปี
o ยกเว๎นอากรนําเข๎าเครื่องจักร
o ยกเว๎นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อสํงออก
o สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไมํใชํภาษี
กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน ถูกจัดอยูํในกลุํม B ๑ เป็นกลุํมที่สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การลงทุนให๎สิทธิประโยชน์ ดังนี้
o ยกเว๎นอากรนําเข๎าเครื่องจักร
o ยกเว๎นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อสํงออก
o สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทีไ่ มํใชํภาษี
กิจ การผลิ ต กระเป๋ า หรื อ รองเท้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหนั ง สั ต ว์ ห รื อ หนั ง เที ย ม ถู ก จั ด อยูํ ใ นกลุํ ม A๔
เป็นกลุํมที่สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุนให๎สิทธิประโยชน์ ดังนี้
o ยกเว๎นภาษีเงินได๎นิติบุคคล ๓ ปี
o ยกเว๎นอากรนําเข๎าเครื่องจักร
o ยกเว๎นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อสํงออก
o สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไมํใชํภาษี
จากโครงการ และสิทธิประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ข๎างต๎น
สามารถสรุปได๎วํา บีโอไอ เป็นกลไกสําคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา อันได๎แกํ เสื้อผ๎า
รองเท๎ า และอุป กรณ์ กีฬา และเป็ น สํ ว นสํ า คัญในการลดข๎อจํากั ดในการขยายการลงทุน และการสํ งออก
ผํานมาตรการการยกเว๎นอากรนําเข๎าเครื่องจักร และการยกเว๎นภาษีนิติบุคคลรวมถึงอากรการสํงออก
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(๒) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ เป็นฟันเฟืองสําคัญในการยกระดับความสามารถในการแขํ งขันทางการค๎าของประเทศ
ไทยให๎เป็นที่ยอมรับในวงกว๎าง และเป็นหนํวยงานหลักในการสํงเสริมการสร๎างมูลคําด๎วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
เศรษฐกิ จ ภาคการค๎ า และบริ ก ารให๎ กั บ ผู๎ ป ระกอบการในทุ ก ระดั บ และให๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาสิ น ค๎ า
ทุกประเภท และครอบคลุมถึงสินค๎าที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการกีฬา ๒ ประเภท
สินค้าเครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม
กระทรวงพาณิชย์ได๎ระบุวํา อุปกรณ์กีฬาของประเทศไทยได๎รับการยอมรับในวงกว๎าง เป็นสินค๎าสํงออก
สําคัญ โดยสํงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ทั้งนี้สิ้นค๎าเครื่องกีฬาที่นําเข๎าประเทศเหลํานี้ต๎องผํานกฎ
มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Requirement) ขึ้นกับประเภทสินค๎า และโรงงานผลิตต๎องผํานมาตรฐาน GMP
(Good Manufacturing Practice) นอกจากนี้ เครื่องออกกําลังกาย (Exercise Equipment) ที่ใช๎สําหรับฟื้นฟู
สมรรถภาพทางรํางกาย และใช๎ทางการแพทย์ ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Device) ประเภท
Class II จะต๎องผํานการควบคุมจาก U.S. FDA (อุปกรณ์กีฬาทั่วไปไมํต๎องผํานการตรวจสอบและควบคุมจาก U.S.
Food and Drug Administration [U.S. FDA] )
กระทรวงพาณิชย์จึงได๎วางแนวทางในการพัฒนาสินค๎าเครื่องกีฬาตามกลยุทธ์ ตํอไปนี้
๑. ผู๎ประกอบการไทยควรให๎ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค๎า และเทคโนโลยีการผลิตสินค๎าที่เป็น
จุดแข็งของบริษัท จะทําให๎เพิ่มศักยภาพการแขํงขันกับประเทศคูํแขํง เชํน ไต๎หวัน และจีน ได๎
๒. การผลิตสินค๎าแบบ Custom-Made Service เพื่อตอบสนองกลุํมลูกค๎าเฉพาะ โดยผลิตสินค๎าที่เน๎น
คุณภาพ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ และลักษณะการใช๎งานของสินค๎า จะเป็นการชํวยเพิ่มชํองทางการขาย
สินค๎าให๎แกํผู๎ประกอบการไทย
๓. พัฒนาการขายและประชาสัมพันธ์สินค๎าผํานชํองทาง Online (E-Commerce) เพื่อสามารถรับรู๎
ความต๎องการของลูกค๎าให๎เป็นไปตามกระแสนิยมของตลาด (Trend) มากขึ้น
๔. ผู๎ประกอบการไทยควรหาพันธมิตรทางการค๎า (Strategic Partner) กับคูํค๎าในสหรัฐฯ เพื่อเพิ่ม
ชํองทางการกระจาย สินค๎าไทยสูํตลาดสหรัฐฯ อยํางมีประสิทธิภาพ
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เครื่องหนัง
การสํงออกสินค๎าเครื่องหนัง และรองเท๎าของประเทศไทยมี มูลคําการสํงออกรวม ๔๑๖.๐๙ ล๎านเหรียญ
สหรัฐฯ เชํนเดียวกับการสํงออกสินค๎าหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ที่มีมูลคํา ๑๘๖.๙๖ ล๎านเหรียญ
สหรัฐฯ สินค๎าเครื่องหนังที่แปรรูปแล๎วสามารถสํงออกไปยังประเทศฝรั่งเศส ประเทศไต๎หวัน ประเทศเกาหลีใต๎
ประเทศกัมพูชา และประเทศจีน (๓๘.๑๗%)
กระทรวงพาณิชย์จึงได๎วางแนวทางในการพัฒนาสินค๎าเครื่องหนังตามกลยุทธ์ ตํอไปนี้
๑. สํงเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมสินค๎าเครื่องหนังและรองเท๎าไทยให๎เป็นที่รู๎จักและยอมรับในระดับ
สากล
๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์/นักออกแบบ และสํงเสริมการสร๎างตราสินค๎าเพื่อการสํงออก
๓. สํงเสริมการสร๎างแรงงานในสาขาเครื่องหนัง/รองเท๎าพร๎อมกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔. ผลักดันให๎มีการขยายการสํงออกไปยังตลาดใหมํที่มีศักยภาพมากขึ้น เชํน สแกนดิเนเวีย อิหรําน
อังกฤษ เยอรมนี และสเปน เป็นต๎น
แนวทางการพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ ในด๎านการพัฒนา (๑) สินค๎าเครื่องกีฬาและเครื่องเลํนเกม (๒)
เครื่องหนัง ผํานการสํงเสริมการออกแบบตามความต๎องการของผู๎บริโภค (Custom-made) การพัฒนาตราสินค๎า
ให๎เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการสํงเสริมการขายผํานระบบ E-Commerce เป็นใบเบิกทางสําคัญที่ทําให๎ผู๎ประกอบการ
ที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสามารถนําสินค๎าไปขายยังตํางประเทศและได๎รับการยอมรับในวงกว๎าง
การสํงเสริมดังกลําวยังเป็นการเสริมสร๎างสมรรถนะในการแขํงขันให๎แกํผู๎ประกอบการได๎เป็นอยํางดี และเป็น
การเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการเหลํ านี้มีชํองทางในการขายสินค๎ามากขึ้น ซี่งสํงผลดีตํอตัวผู๎ประกอบการและ
อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทําให๎เกิดบบรรยากาศในการลงทุนและขยายธุรกิจได๎
(๓) กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุ ต สาหกรรมมี ห น๎ า ที่ ห ลั ก ในการสํ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู๎ ป ระกอบการให๎ มี
ความเข๎มแข็งและสามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได๎มีการจัดทํานโยบาย
การพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อให๎สอดคล๎องการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๐ โดยมี
นโยบายและโครงการในการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมกีฬา ดังตํอไปนี้
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การจัดตั้งคลัสเตอร์เครื่องหนัง เพื่อตอบรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดตั้งคลัสเตอร์เครื่องหนัง เพื่อตอบรับกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เป็นการรวมกลุํมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง มีผู๎ประกอบการเข๎ารํวมทั้งหมด ๒๗ ราย ซึ่งสามารถสร๎างมูลคําเพิ่มได๎กวํา ๘๐๐ ล๎านบาท
และกํอให๎เกิดการพัฒนาสินค๎าใหมํที่สร๎างมูลคําเศรษฐกิจในวงกว๎าง ได๎แกํ การเปิดตัวแบรนด์ “CLUS” มี
สินค๎าออกจําหนําย ได๎แกํ รองเท๎าคัชชูส์ รองเท๎ามอคคาซิน รองเท๎าสปอร์ต และรองเท๎าแตะ ทั้งนี้ การจัดตั้งกลุํม
ดั ง กลํ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสํ ง เสริ ม ให๎ ส มาชิ ก ภายในกลุํ ม ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการผลิ ต สิ น ค๎ า ที่ มี
ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให๎ เ กิ ด การเรี ย นรู๎ ถึ ง ขบวนการในการพั ฒ นาสิ น ค๎ า การออกแบบ และ
การสร๎างแบรนด์พร๎อมกับโลโก๎ อันจะทําให๎เกิดการจดจําแกํผู๎บริโภค รวมทั้งการสร๎างความรํวมมือของสมาชิ ก
ภายในกลุํมคลัสเตอร์ได๎อยํางยั่งยืน
จัดทามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. S)
ด๎ า นการสํ ง เสริ ม SMEs กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได๎ จั ด ทํ า มาตรฐานอุ ต สาหกรรมเอส (มอก. S)
เพื่อยกระดับขีดความสามารถ SMEs ด๎วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับตลาดเปูาหมาย โดยการสร๎างระบบมาตรฐาน
เฉพาะ กระทรวงอุตสาหกรรมได๎ประกาศใช๎มาตรฐานดังกลําวแล๎วในกระบวนการผลิตรวม ๒๐ เรื่อง ซึ่งมาตรฐาน
สํวนใหญํครอบคลุมอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว สปา กีฬา และสิ่งทอ มาตรฐานเหลํานี้จะเป็นกลไกสําคัญในการ
สํ งเสริ มให๎ การผลิ ตมีมาตรฐานที่ตรงกับ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และสามารถขยายการจําหนํายไปยั ง
ตํางประเทศได๎
การจัดทาระบบ digital-license
เป็นระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อให๎ผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมตํางๆ สามารถขอใบอนุญาตในการประกอบ
กิจการได๎ในระยะสั้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยระบบ digital-license มีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นภายใน ๑๐ วันทํา
การ สํงผลให๎ผู๎ประกอบการสามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจได๎อยํางตํอเนื่อง
สินเชื่อเพื่อ SME
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายชํวยเหลือและพัฒนาผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)
มีเปูาหมายเพื่อยกระดับไปสูํยุค ๔.๐ ที่มีศักยภาพ โดยในปี ๒๕๖๑ มีโครงการสินเชื่อใหมํ ๓ โครงการ
เพื่อชํวยเหลือทางด๎านการเงิน วงเงินรวมกวํา ๗๘,๐๐๐ ล๎านบาท ผนวกกับอีก ๙ มาตรการที่เป็นตัวขับเคลื่อน
พัฒนาสํงเสริมควบคูํกันไป โดยมาตรการชํวยเหลือทางด๎านการเงินที่เตรียมทยอยออกในชํวงไตรมาสแรกของปีนี้
คือ (๑) สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล๎านบาท (๒) สินเชื่อ
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เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ ๒ (Transformation Loan) วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล๎านบาท และ (๓) โครงการฟื้นฟู
และเสริมสร๎างศักยภาพเอสเอ็มอีคนตัวเล็ก (Micro SMEs) วงเงิน ๘,๐๐๐ ล๎านบาท
แนวทางการสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาข๎างต๎น อันได๎แกํ การจัดตั้งคลัสเตอร์เครื่องหนัง
การจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. S) และการจัดทําระบบ digital-license ที่ครอบคลุมถึงสินค๎ากีฬา
รวมถึงการให๎สินเชื่อเพื่อ SME ซี่งผู๎ประกอบการการกีฬาสามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อนํามาพัฒนาสถานประกอบการ
ของตนเอง นับเป็นโอกาสสําคัญสําหรับอุปกรณ์กีฬาเครื่องหนังในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต และสร๎าง
พัน ธมิตรในการรํ วมกันพัฒ นาสิ นค๎าตลอดจนการสํงออก นอกจากนี้การได๎รับรองมาตรฐาน และการอํานวย
ความสะดวกในกระบวนการในการขอใบอนุญาตยังเป็นปั จจัยสําคัญที่จะทําให๎เกิดผู๎ประกอบการทางการกีฬา
รายใหมํ ที่จะสํงผลตํออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคได๎
(๔) สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.)
สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม ทําหน๎าที่บูรณาการและผลักดันการสํงเสริม SME
สามารถเติบโตและแขํงขันได๎ในระดับสากล ให๎คําปรึกษารวมถึงหาเครือขํายเพื่อชํวยให๎วิสาหกิจตําง ๆ สามารถ
ดําเนินกิจการได๎อยํางราบรื่น โดยสํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีโครงการที่เป็นประโยชน์
และเอื้อตํอการจัดตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา ดังนี้
โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยนวัตกรรมและการตลาด (TOMMI)
สํ า นั ก งานสํ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยํ อ ม ลงนามบั น ทึ ก ข๎ อ ตกลงความรํ ว มมื อ (MOU)
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแขํงขันของ SME ด๎วยการใช๎จุดเดํ น
ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของ ๒ หนํวยงานมาตํอยอด SME โดย สสว. จะคัดเลือก SME ในโครงการตํางๆ ที่มี
ศักยภาพสํงตํอให๎ สกว. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อตํอยอด และยกระดับด๎วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการผลิต ผํานกระบวนการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนวัตกรรมที่ได๎จะไปใช๎
ในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปสูํการจําหนํายได๎จริงในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน สกว. ก็จะคัดเลือก
SME ที่มีผลิตภัณฑ์ผํานกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อสํงตํอให๎ สสว. ชํวยสร๎างองค์ความรู๎ ให๎คําปรึกษา
ในการบริ ห ารจั ดการธุร กิจ สนั บ สนุ น ให๎ เ ข๎า ถึง แหลํ ง เงิน ทุน รวมถึง สร๎า งชํ องทางการตลาด เพื่อ เพิ่ มโอกาส
การเข๎าถึงตลาดของผู๎ ป ระกอบการให๎ ห ลากหลายขึ้น โดยตั้งเปูาหมายจะยกระดับ SME ให๎ เป็นมืออาชีพ
ไมํน๎อยกวํา ๓๐๐ ราย ซึ่งจะสร๎างมูลคําให๎ระบบเศรษฐกิจประมาณ ๖๐๐ ล๎านบาท ในระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔)
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โครงการ SMEONE
"เอสเอ็มอีวัน (SMEONE)” Web Portal เป็นเว็ปไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นแหลํงรวบรวมและ
ประชาสัมพันธ์ข๎อมูล ความรู๎ บริการ กิจกรรม ตลอดจนโครงการดีๆ ที่เป็นประโยชน์ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
เพื่อให๎ผู๎ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ประกอบการ SME ได๎เข๎ามาสืบค๎น ค๎นคว๎า ลงทะเบียนรับบริการ
และสมัครเข๎ารํวมกิจกรรมตําง ๆ
โครงการปั้นดาว
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร๎างโอกาสให๎วิสาหกิจตั้งแตํระดับฐานราก (ธุรกิจชุมชน) วิสาหกิจรายยํอย (Micro)
ไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SME) ได๎รับการพัฒนาในทุกมิติ โดย สสว. สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงความเชี่ยวชาญของแตํละหนํวยงาน เข๎ามาชํวยพัฒนาหรือสํงเสริมผู๎ประกอบการ
ในหลากหลายมิติ เพื่อให๎มีศักยภาพยิ่งขึ้น จึงถือเป็นต๎นแบบการพัฒนาสํ งเสริมแบบบูรณาการแบบครบวงจร
อันจะเป็นตัวเรํงให๎ให๎วิสาหกิจเหลํานั้นมีศักยภาพ มีขีดความสามารถ ในการแขํงขัน และมีโอกาสในการขยายตัวได๎
อยํางรวดเร็วจนถึงเติบโตแบบก๎าวกระโดด
โครงการนี้มีวิสาหกิจเปูาหมายแบํงเป็น ๒ กลุํม โดยกลุํมแรกจะเป็นวิสาหกิจประเภทที่มีศักยภาพในพื้นที่
การใช๎วัตถุดิบหลักในพื้นที่เพื่อผลิตสินค๎าหรือบริการ สินค๎าท๎องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง สินค๎ าที่ใช๎ภูมิปัญญา
จากรุํ นสูํ รุํ น และกลุํ มที่สอง เป็ น วิสาหกิจที่มีการผลิ ตสิ นค๎าหรือบริการสอดคล๎ องกับนโยบายพัฒ นาประเทศ
Thailand ๔.๐ ไมํวําจะเป็นการนํานวัตกรรมใหมํๆ มาประยุกต์ใช๎ สินค๎าประเภท S-Curve กลุํม Startup รวมถึง
กลุํมสินค๎าที่มีโอกาสสูงในการขยายสูํตลาดตํางประเทศ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ (๑) เป็นทุนชํวยเหลือ สนับสนุน SMEs ให๎มี
การพัฒนาไปสูํอุตสาหกรรมที่มีมูลคําสูงตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทยที่สอดคล๎อง
ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ (๒) เป็นกองทุนที่จะชํวยเติมเต็มให๎ SMEs ที่มีอุปสรรคไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน
ปกติได๎ มีเงินทุนที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให๎มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข๎าสูํระบบการเงินปกติของสถาบันการเงิน
เอกชนได๎ ซึ่งจะทําให๎ SMEs เป็นฐานการสร๎างรายได๎และฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ (๓) สร๎างมูลคําเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ และยกระดับ ให๎ เป็น ประเทศที่มีรายได๎สูงโดยเน๎นการสร๎างความเข๎มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน
(Local economy) ตามหลักการ Thailand ๔.๐
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แผนงานโครงการของสํานั กงานสํงเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) ข๎างต๎นเปิดกว๎าง
สําหรับผู๎ประกอบการที่สนใจในทุกประเภท ไมํมีข๎อจํากัดในด๎านแขนงหรือสายการผลิด จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับ
ผู๎ประกอบการกีฬาทั้งรายใหญํและรายยํอยที่ต๎องการการสนับสนุนด๎านความรู๎ เทคโนโลยี ชํองทางในการทํา
การตลาด ชํ อ งทางในการค๎ า ขาย ทุ น ในการวิ จั ย และทุ น ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ นํ า มาตํ อ ยอดและพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการกีฬาให๎ มีขีดความสามารถในการแขํงขันมากขึ้น อันจะเป็นผลดีตํออุตสาหกรรมการกีฬาใน
ภาพรวม
(๕) ธนาคารพาณิชย์
ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแหํงในประเทศไทยได๎มีนโยบายในการจัดสรรสินเชื่อให๎กับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม (SME หรือ SMEs) เพื่อตอบสนองกับความต๎องการของคนในปัจจุบันที่ต๎องการเป็นเจ๎าของ
กิจการ หรือขยายกิจการที่มีอยูํให๎มีกําลังผลิตและความสมารถในการแขํงขันระดับสากลได๎ โดยธนาคารพาณิชย์
สํวนใหญํมีนโยบายจัดสรรสินเชื่อให๎กับผู๎ประกอบการทุกประเภท โดยมีวงเงินกู๎ยืมตั้ งแตํ ๑ ล๎านบาทถึง ๕๐ ล๎าน
บาท ดังนั้นจึงถือได๎วําเป็นโอกาสและทางเลือกสําคัญสําหรับผู๎ประกอบการที่ผลิตอุปกรณ์หรือเสื้อผ๎ากีฬา ในการ
จัดหาเงินทุนเพื่อเริ่มต๎นธุรกิจและขยายธุรกิจตํอไป โดยในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ได๎มีโครงการจัดสรรสินเชื่อ
ให๎กับ SME ดังนี้
ตารางที่ 3.2 ธนาคารพาณิชย์ที่มีโครงการจัดสรรสินเชื่อให๎กับ SME
ธนาคาร
ธนาคาร SME Bank
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารธนชาต

สินเชื่อเพื่อ SME
Small SMEs สินเชื่อผู๎ประกอบการรายยํอย
K SME Start-Up Solution
สินเชื่อเกินร๎อย วงเงินสูง ผํอนนาน
สินเชื่อเพื่อผู๎ประกอบการใหมํ
สินเชื่อธุรกิจรายยํอย กล๎าคิด ก็กล๎าให๎
สินเชื่อบัวหลวงทันใจ
สินเชื่อ SME
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อ TMB SME ๓ เทํา พลัส
สินเชื่อ ธนชาต SMEs
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ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคาร ธ.ก.ส.

ยูโอบี บิสเทรด
สินเชื่อไวจัง เยอะจริง
สินเชื่อเพื่อผู๎ประกอบการรายใหมํ
สินเชื่อ ๑๐๘ อาชีพ

จากข๎อมูลข๎างต๎นพบวําธนาคารพาณิชย์สํวนใหญํมีสินเชื่อสําหรับผู๎ประกอบการทุกขนาดและทุกประเภท
ซึ่งเป็นผลดีตํอผู๎ประการในอุตสาหกรรมการกีฬาที่ต๎องการเงินทุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ
การกีฬา ทั้งในด๎านการซื้อเครื่องจักร การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การขยายโรงงาน ตลอดจนการเพิ่มแรงงาน
และสามารถเป็นการเพิ่มสภาพคลํองให๎กับสถานประกอบการการกีฬาที่กําลังเผชิญปัญหาทางด๎านการเงิน สินเชื่อ
สําหรับผู๎ประกอบการของธนาคารพาณิชย์จึงเป็นชํองทางหรือทางเลือกที่สําคัญสําหรับผู๎ประกอบการการกีฬา
ทั้งที่ต๎องการเสริมสร๎างศักยภาพและต๎องการแก๎ปัญหา
สรุป
จากการรวบรวมข๎อมูลข๎างต๎น พบวํามีหนํวยงานที่โครงการและนโยบายที่สํงเสริมตํอการลงทุนและพัฒนา
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการกีฬา ทั้งสิ้น ๕ หนํวยงาน ได๎แกํ (๑) สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) (๒) กระทรวงพาณิชย์ (๓) กระทรวงอุตสาหกรรม (๔) สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยํอม(สสว.) และ (๖) ธนาคารพาณิชย์ โดยมีโครงการและนโยบายที่เป็นประโยชน์ตํอสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมการกีฬา ดังนี้
๑. สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและอากรนาเข้าเครื่องจักร สํงผลดีตํอสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
กีฬาทั้งในด๎านภาษีและในการลดต๎นทุนการนําเข๎าเครื่องจักรเพื่อการผลิต สํงผลให๎สถานประกอบการสามารถ
นําเข๎าเครื่องจักรที่ส ามารถเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการผลิตได๎มากขึ้น มีกําลั งผลิ ตและกําไรสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง
สามารถจูงใจให๎ผู๎ประกอบการการกีฬาหน๎าใหมํที่สนใจเข๎าลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น
๒. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผํานโครงการการสํงเสริมและให๎ความรู๎ ตลอดจนการจัดตั้ง
คลัสเตอร์การผลิต ซึ่งสํงผลดีตํอผู๎ประกอบการการกีฬาทั้งในด๎านการตํอยอดความรู๎และสร๎างตราสินค๎าให๎เป็น
ที่จดจํา นอกจากนี้ยังมีการสร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการที่สํงผลดีตํอการรํวมทุนในการผลิตและขยายตลาด นับเป็น
โอกาสที่ดีในการสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการไทยสามารถแขํงขันในตลาดโลกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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๓. สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการลงทุนและพัฒนาสถานประกอบการ เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎เกิดผู๎ประกอบการการ
กีฬารายใหมํทั้งรายใหญํและรายเล็ก นอกจากนี้ยังเป็นกลไกสําคัญที่ทําให๎ผู๎ประกอบการการกีฬาสามารถเพิ่มพูน
ศักยภาพในการแขํงขันและสามารถเพิ่มสภาพคลํองทางการเงิน
๑.๒) กาหนดมาตรการการอานวยความสะดวกด้านพิธีทางศุลกากรในการนาเข้าและส่งออก
ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา
การดําเนินภายใต๎แนวทางนี้ต๎องเน๎นการทํางานเชิงบูรณาการรํวมกับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ทั้งนี้
การกีฬาแหํงประเทศไทยได๎มอบหมายให๎สํวนงานภายในคือ ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เป็นเจ๎าภาพในการดําเนินการ
อยํางไรก็ดีคณะที่ปรึ กษามีความเห็น วํากระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแหํงประเทศไทยควรนํา
รูปแบบการดําเนินของสํานักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ได๎ทํางานเชิงบูรณาการรํวมกับ
กรมศุ ล กากรในการยกเว๎ น หรื อ อํ า นวยความสะดวกด๎ า นพิ ธี ก ารทางศุ ล กากรให๎ กั บ ผู๎ จั ด งานประชุ ม และ
งานนิทรรศการในประเทศไทยมาอยํางตํอเนื่อง
ทั้งนี้ จากการดําเนินการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาการกีฬาแหํ งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) พบวําปัจจุบันประเทศไทยขาดการจัดเก็บข๎อมูลอยํางเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการรํวมด๎านการกีฬา
สํ ง ผลให๎ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลมู ล คํ า การนํ า เข๎ า และสํ ง ออกที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การกี ฬ า อาทิ อุ ป กรณ์ ก ารกี ฬ า
ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา ตลอดจนสินค๎าที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา ไมํสามารถทําได๎
๑.๓) พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
ในปัจจุบันหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการแขํงขันกีฬา และบริหารจัดการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับกีฬาได๎มีการจัดทําฐานข๎อมูลตํางๆ เพื่อใช๎อ๎างอิงในการพัฒนา ปรับปรุง และแก๎ไขกลยุทธ์รวมถึงนโยบายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการกีฬาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของ
ประเทศตามแผนพัฒ นาการกีฬาแหํ งชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของสํ านักงานปลั ดกระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา ระบุวําในปัจจุบันมีหนํวยงานตํางๆ รวบรวมข๎อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข๎องกับการแขํงขันกีฬา ดังนี้
ตารางที่ 3.3 ฐานข๎อมูลที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีในปัจจุบัน
หนํวยงาน
การกีฬาแหํงประเทศไทย

ฐานข๎อมูลที่มี
-ทะเบียนนักกีฬา
-ทะเบียนผู๎ฝึกสอน
-ทะเบียนผู๎เชี่ยวชาญ
-ทะเบียนผู๎บริหารองค์กรกีฬา
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หนํวยงาน

สมาคมฟุตบอลแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมาคมกีฬามวยอาชีพแหํงประเทศไทย
กรมพลศึกษา

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค๎ากระทรวงพาณิชย์
สํานักงานสถิติแหํงชาติ

ฐานข๎อมูลที่มี
-ทะเบียนผู๎ตัดสิน
-ข๎อมูลอดีตนักกีฬาทีมชาติ
-สถิติการแขํงขันภายในประเทศ
-สถิติการแขํงขันนานาชาติ
-สมาคมมกีฬาแหํงประเทศไทย
-สมาคมกีฬาจังหวัด
-สมาคมการจัดการกีฬาแหํงประเทศไทย
-ปฏิทินกิจกรรมสมาคมกีฬา
-ข๎อมูลสํวนตัวของนักกีฬาทีมชาติไทย
-ข๎อมูลสํวนตัวของผู๎จัดการทีม ทีมชาติไทย
-โปรแกรมแขํงขัน-ตารางคะแนน
-อดีตแชมป์ แหํงประเทศไทย
-อดีตนักมวยดัง
-อันดับมวยแหํงประเทศไทย
-สถิติการกีฬา
-ชนิดกีฬาที่จัดการแขํงขัน
-สรุปเหรียญรางวัล
-ตารางการแขํงขัน
-ผลการแขํงขัน
-ทะเบียนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค๎า/บริการ
เครื่องใช๎เดินทางเครื่องหนังและรองเท๎า/อุปกรณ์กีฬา
-ข๎อมูลอัตราสํวนทางการเงินของนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค๎า/บริการ เครื่องใช๎เดินทางเครื่องหนัง
และรองเท๎า/อุปกรณ์กีฬา
-สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งใหมํของนิติบุคคลที่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับสินค๎า/บริการ เครื่องใช๎เดินทางเครื่องหนัง
และรองเท๎า/อุปกรณ์กีฬา
-พฤติกรรมการออกกําลังกายของประชากร
-ยุทธศาสตร์กีฬา
-สถิติการแขํงขันภายในประเทศ
-สถิติการแขํงขันนานาชาติ
-มาตรฐานการจัดการแขํงขันกีฬา
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หนํวยงาน

ฐานข๎อมูลที่มี

-รายการแขํงขันกีฬา
หนํวยงานที่ทําหน๎าที่จําหนํายตั๋วการเข๎าชมการแขํงขัน -บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จํากัด
กีฬา
-COUNTER SERVICE
-PATRICK GROUP
หนํวยงานที่เป็นผู๎จัดงานแขํงขันกีฬา
-กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
(หนํวยงานราชการ สมาคม และ ผู๎ประกอบการ)
-การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
-กรมพลศึกษา
-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-สํานักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
-สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
-สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดร๎อยเอ็ด
-สํานักงานทํองเที่ยวและกีฬา จังหวัดตรัง
-การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย
-กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกํน
-สมาคมกีฬาฟุตบอลแหํงประเทศไทยฯ
-สมาคมกีฬาแบดมินตันแหํงประเทศไทยฯ
-สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแหํงประเทศไทย
-สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแหํงประเทศไทย
-สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
-สหพันธ์มวยไทยสมัครเลํนนานาชาติ
-มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เตําทะเลหาดไม๎ขาว
-มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
-บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
-โรงพยาบาลกรุงเทพ
-การีนาออนไลน์ (ประเทศไทย)
-ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท
-จีทีเอ ฝุายจัดการแขํงขัน ซูเปอร์ จีที
หนํวยงานที่เป็นเจ๎าบ๎านในการจัดแขํงขันกีฬา
-กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
-การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
-สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
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หนํวยงาน

ฐานข๎อมูลที่มี
พระนครศรีอยุธยา
-การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สํานักงานพัทยา
-สํานักงาน โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติที่ ๕
สุโขทัย
-การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย
-เทศบาลเมืองนําน
-เทศบาลตําบลแสนสุข จ.อุบลราชธานี
-เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
-สํานักงานจังหวัดแพรํ
-สํานักงานจังหวัดตราด
-องค์การบริหารสํวนจังหวัดชุมพร
-องค์การบริหารสํวนตําบลนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง
-องค์การบริหารจังหวัดศรีสะเกษ
-เทศบาลตําบลบ๎านแพ๎ว
-เทศบาลเมืองปากชํอง
-เทศบาลนครแหลมฉบัง
-มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง
-อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (sireepark)
-บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
จํากัด

จากข๎อมู ล ข๎า งต๎น สามารถสรุ ป ได๎วํ าข๎อ มูล เกี่ยวกับกี ฬาของประเทศไทยในปัจ จุบัน มีการจัด เก็บ ข๎อมู ล
ที่กระจัดกระจาย มีการเก็บสถิติหรือข๎อมูลที่ทับซ๎อนกัน และยังขาดฐานข๎อมูลที่รวบรวมสถิติตําง ๆ ทําให๎เข๎าถึง
ข๎อมูลได๎ยาก นอกจากนี้ข๎อมูลและสถิติด๎านกีฬาที่ถูกจัดเก็บสํวนใหญํเกี่ยวข๎องกับจํานวนทรัพยากรด๎านกีฬา เชํน
จํานวนนักกีฬา กําหนดการจัดการแขํงขัน สถิติผลการแขํงขัน และจํานวนบุคลากร แตํยังขาดการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลและสถิติที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงภาคเศรษฐกิจการกีฬา ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการศึกษาของ สํานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ภายใต๎โครงการพัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการกีฬา
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ ที่ได๎ระบุวําประเทศไทยยังขาดฐานข๎อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการกีฬา ดังนี้
o ข๎อมูลผู๎ประกอบการ เชํน จํานวนผู๎ประกอบการ/มูลคําของสถานประกอบการ/Organizer
ที่รับจัดงานตํางๆ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่จําเป็นตํอหนํวยงาน องค์กร ที่ต๎องการจะจัดการแขํงขัน
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กีฬาหรืองานเทศกาลตํางๆ ได๎ทราบถึงข๎อมูลของผู๎ประกอบการที่มีอยูํในระบบ และตรงกับ
ความต๎องการของหนํวยงาน องค์กร ที่จะจัดงานมากยิ่งขึ้น
o Sport Tourism Model เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬา ของประเทศ
ไทย
o ข๎อมูล วัตถุดิบ สํ าหรั บ การผลิ ตสิ นค๎าด๎านกีฬา เชํน ราคา แหลํ งวัตถุดิบ ซึ่งข๎อมูล เหลํ านี้
จะเป็นประโชยน์แกํผู๎ประกอบการ ที่ผลิตสินค๎าด๎านกีฬา จะทําให๎มีการลงทุน และเลือก
วัตถุดิบที่คุ๎มคํา และตรงกับความต๎องการของผู๎ประกอบการมากยิ่งขึ้น
o ข๎อมูลนักกีฬานอกระบบ ปัจจุบันมีนักกีฬาจํานวนมากที่ไมํมีรายชื่อ และข๎อมูลการแขํงขัน
อยูํในระบบ จึงทําให๎ไมํทราบถึงจํานวนนักกีฬาที่แนํนอน
o GDP ด๎านกีฬา ทําให๎ทราบถึงรายได๎ของประเทศที่ได๎จากอุตสาหกรรมการกีฬา ในประเภท
ตําง ๆ เชํน การผลิตเสื้อผ๎ากีฬา รองเท๎า และ อุปกรณ์กีฬา การจัดงานแขํงขันกีฬา การจัด
นิทรรศการที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา
o ข๎อ มู ล ผู๎ ป ระกอบการและผู๎ ส นใจ จํ า แนกตามชนิ ด กีฬ า เพศ ชํว งอายุ รายได๎ ที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ คูํแขํงขันในตํางประเทศ ผู๎ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม
กีฬา มีอยูํที่ใดบ๎าง เป็นผู๎ประกอบการรายเกําหรือรายใหมํ และมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะ
ใด จําแนกตามชนิดของกีฬา รวมทั้งผู๎ประกอบการในตํางประเทศที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะ
เดียวกัน
o ข๎อมูลที่แจกแจงการสนับสนุนของสปอนเซอร์ เชํน ขั้นตอน จํานวนเงินที่ชัดเจน สิ่งที่ทําได๎
ซึ่งข๎อ มูล เหลํ า นี้ มีความสํ าคัญ ตํอ หนํว ยงาน องค์ กร และภาคเอกชน ที่ ต๎องการจะเป็ น
ผู๎ ส นั น สนุ น ในการจั ดการแขํงขันกีฬา และการจัด นิทรรศการเกี่ยวกับกีฬา หากมีข๎อมู ล
ทีช่ ัดเจนก็จะงํายตํอการให๎การสนับสนุนโดยไมํมีข๎อโต๎แย๎งในภายหลัง
o กลุํมผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) ด๎านกีฬา จะได๎ทราบถึงข๎อมูลด๎านหนํวยงานที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องกันด๎านกีฬา วํามีความเชื่อมโยงกับหนํวยงานใดบ๎าง มีการรํวมมือและให๎การ
สนับสนุนกันในด๎านใดบ๎าง เพื่อการพัฒนาบูรณาการไปในทิศทางเดียว
o Marketing point สร๎างจุดขายการตลาดทางการทํองเที่ยวเชิงกีฬา และนิทรรศการเชิงกีฬา
ให๎ตรงกับกลุํมเปูาหมายมากยิ่งขึ้น
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แนวทางที่ ๒ พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
๒.๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การสํ ง เสริ ม และประชาสั มพั น ธ์ กิจกรรมทางการกี ฬ าที่ จัด ขึ้น โดยภาครั ฐ และเอกชน ได๎มี ห นํ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข๎องทําการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของงาน ในชํองทางตําง ๆ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให๎เข๎าถึงกลุํมที่
สนใจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาได๎มากที่สุด ทั้งนี้หนํวยงานภาครัฐ และเอกชนได๎มีบทบาทในการรํวมสํงเสริมและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาดังตํอไปนี้
หน่ วยงานภาครั ฐ ประชาสั มพั น ธ์ ใ นเรื่อ งของการจั ดงานกิ จกรรมทางการกี ฬา หนํ ว ยงานที่จั ด งาน
มีการประสัมพันธ์ผํานกรมประชาสัมพันธ์ หรือมีการประชาสัมพันธ์ผํานการจัดงานแถลงขําว และเชิญสื่อมวลชน
ในทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมงาน เพื่อรับฟังขําวสารและจุดประสงค์ในการจัดงาน หรือใช๎สื่อโซเชี่ยลมีเดีย
ในการประชาสั ม พั น ธ์ เชํ น เฟสบุ ค (Facebook) ของหนํ ว ยงานที่ จั ด งานกิ จ กรรมทางการกี ฬ า แตํ ก าร
ประชาสัมพันธ์ยังไมํตรงกับกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการ อยํางนักทํองเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งหนํวยงานที่เป็นผู๎จัดกิจกรรม
ทางการกีฬา รํ ว มกับ เว็บ ไซต์ ห รื อ เพจทางเฟสบุค (Facebook) ที่ มีผู๎ ส นใจในกิ จกรรมทางการกี ฬารวมตั ว กั น
อยูํเป็นจํานวนมาก จึงจะทําให๎มีการรับรู๎ขําวสารที่ตรงกับกลุํมเปูาหมายมากยิ่งขึ้น
ภาคเอกชน ประชาสัมพัน ธ์ในเรื่ องของรายละเอียดตํางๆ ของงานกิจกรรมทางการกีฬา เชํน งานวิ่ง
มาราธอน ภาคเอกชนที่รับจัดงานกิจกรรมทางการกีฬา จะมีการประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงรูปแบบของการจัดงาน
ระบบการชําระคําธรรมเนียมเข๎ารํวมงาน ตลอดจนของที่ระลึกสําหรับผู๎เข๎ารํวมงาน และจะเน๎นการประชาสัมพันธ์
ผํานชํองทางโซเชี่ย ลมีเดีย เว็บ ไซต์ ที่มีกลุํ มคนที่ส นใจกิจกรรมดังกลํ าวรวมตัว กันอยูํเป็นจํานวนมากอยูํแล๎ ว
จึ ง งํา ยตํ อ การประสั มพั น ธ์ ที่ จ ะสํ ง ถึ งกลุํ ม เปูา หมายโดยตรง ทํ าให๎ เ พิ่ มจํ านวนของผู๎ เข๎ ารํ ว มงานได๎ อ ยํา งมาก
แตํการประชาสัมพันธ์ยังจะขาดในเรื่องของข๎อมูลของหนํวยงานราชการ หรือองค์กร ที่ให๎มีการจัดงานดังกลําว
ผู๎เข๎ารํวมงานอาจจะไมํทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่แท๎จริง
จากการรวบรวมข๎อมูลพบวํา การสํงเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐ
และเอกชนมี ก ารกระจั ด กระจายสู ง โดยหนํ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู๎ จั ด มั ก เป็ น ผู๎ ทํ า หน๎ าที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น หลั ก
ขาดการบู ร ณาการของการให๎ ข๎ อ มู ล ดั ง กลํ า วสูํ ส าธารณะ การได๎ รั บ ข๎ อ มู ล การจั ด งานกิ จ กรรมดั ง กลํ า วของ
กลุํมเปูาหมายจึงมักเป็นการบอกตํอแบบปากตํอปาก หรือแลกเปลี่ยนข๎อมูลกันเองในเครือขํายสังคมออนไลน์
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อยํางไรก็ดีจากการรวบรวมข๎อมูล พบวําหนํวยงานที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ทางการกีฬามีดังตํอไปนี้
ตารางที่ 3.4 หนํวยงานที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬา
หน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

แพลตฟอร์มเพื่อการประสัมพันธ์
Online / Website

- กองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแหํงประเทศไทย

- Facebook Fanpage กองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแหํง
ประเทศไทย www.facebook.com/prsatfanpage

- สํานักขําว กรมประชาสัมพันธ์
- การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย

- Facebook กองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแหํงประเทศ
ไทย www.facebook.com/prsatnews
- ศูนย์รวมกิจกรรมวิ่งมาราธอน www.patrunning.com
- แหลํงรวมข๎อมูลงานแสดงสินค๎าและกิจกรรมอื่นๆ
www.thailandexhibition.com/
- Facebook Fanpage สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนส
แหํงประเทศไทย www.facebook.com/tbpa.or.th

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

Applications

- สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแหํงประเทศ Thailand Tourism Directory
ไทย
- สมาคมกีฬามวยอาชีพแหํงประเทศไทยและ
สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลก
- สมาคมกีฬาหมากล๎อมแหํงประเทศไทย
- สมาคมกีฬาเทควันโดแหํงประเทศไทย
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ตารางที่ 3.5 ตัวอยํางงาน Event Promotion หรืองานแสดงเกี่ยวกับการกีฬา
งานแสดงสินค้าทางการ
กีฬา (อุปกรณ์)

งานประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันและการกีฬา

- Sport World Expo
(Thailand
International Sports
Fair)
- GSL ๒๐๑๘ (eSport
fair by Garena Online
(Thailand) Co.,Ltd.)
- Super Sport Expo
- Saha Group Fair
- Sport Festival

- Bangkok Marathon
Expo
- Thailand Grandprix
Expo
- Garena World
๒๐๑๘

งานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องเที่ยว
และการกีฬา
- Explorer ๒๐๑๘
- Out Door Fest สนุก
กลางแจ๎ง
- Thailand Dive Expo
๒๐๑๘
- Thailand Golf Expo
๒๐๑๘
- วันธรรมดานําเที่ยว
Wonderful Thailand
๒๐๑๘
- ไทยเที่ยวไทยแฟร์

อื่นๆ
- Thailand Shopping
&Dining Paradise
๒๐๑๘
- Sport Accord
Convention ๒๐๑๘
การประชุมด๎านการกีฬา
โลก
- Asia Fitness
Conference & Expo
๒๐๑๘
- Ocean Marina
Pattaya Boat Show
๒๐๑๘

๒.๒) ความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
จากการรวบรวมข๎ อ มู ล พบวํ า ในชํ ว งปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ ประเทศไทยได๎ รั บ เลื อ กให๎ เ ป็ น เจ๎ า ภาพ
การจัดการแขํงขันกีฬาดังตํอไปนี้
ตารางที่ 3.6 กิจกรรมการแขํงขันกีฬาในประเทศไทย
ปี
ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน
๒๐๑๘ ๑๓th SEA Youth Athletics
Championships ๒๐๑๘

สถานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัด
สมาคมกีฬากรี ฑาแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

กรีฑาชิงชนะเลิศแหํงประเทศไทย
สนามกีฬาศูนย์เยาวชน
สมาคมกีฬากรีฑาแหํง
และนานาชาติ ครั้งที่ ๖๔
กรุงเทพมหานคร ( ไทย-ญี่ปุน ) ประเทศไทยในพระ
Thailand Open Track and Field
บรมราชูปถัมภ์
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ปี

ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน
Championships ๒๐๑๘
การแขํงขันกีฬาเพาะกายระดับ
นานาชาติ Asia Pacific
Bodybuilding Championships
๒๐๑๘

สถานที่
ศูนย์การค๎าเซ็นทรัลพลาซํา
ขอนแกํน

Thailand Super Series ๒๐๑๘
บางแสนกรังด์ปรีซ์ ๒๐๑๘
Bangsaen Grand Prix ๒๐๑๘

ผู้จัด
สมาคมกีฬาเพาะกาย
และฟิตเนสแหํง
ประเทศไทย รํวมกับ
ศูนย์การค๎าเซ็นทรัล
พลาซํา ขอนแกํน
สมาคมกีฬาจังหวัด
ชลบุรี รํวมกับ
เทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี

- สนามเลียบชายหาดบางแสน
สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี
- สนามช๎าง อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
- สนามพีระ อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต พัทยา
พีทีที ไทยแลนด์กรังด์ปรีซ์ ๒๐๑๘ สนามช๎าง อินเตอร์เนชั่นแนล กระทรวงการ
PTT Thailand Grand Prix ๒๐๑๘ เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
ทํองเที่ยว การกีฬา
(MotoGP)
แหํงประเทศไทย
รํวมกับจังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท ปตท. และดอร์
นา สปอร์ต เจ๎าของ
ลิขสิทธิ์
พีทีที บีอาร์ไอซี ซุเปอร์ไบค์
สนามช๎าง อินเตอร์เนชั่นแนล กระทรวงการ
แชมเปี้ยนชิพ ๒๐๑๘
เซอร์กิต บุรีรัมย์
ทํองเที่ยวและกีฬา
PTT BRIC Superbike
รํวมกับจังหวัดบุรีรัมย์
Championship ๒๐๑๘
บริษัท ปตท. และดอร์
นา สปอร์ต
Chang Super GT Race ๒๐๑๘
(Super GT Race)

สนามช๎าง อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต รํวมกับ การ
กีฬาแหํงประเทศไทย,
การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย, จีทีเอ
ฝุายจัดการแขํงขัน
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ปี

ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน

สถานที่

ผู้จัด
ซูเปอร์ จีที
เเบดมินตัน ปริ้นเซส สิริวัณณวรี
อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬา สมาคมกีฬแบดมินตัน
ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ๒๐๑๘
แหํงชาติ
แหํงประเทศไทยฯ
Princess Sirivannavari Thailand
รํวมกับบริษัททรู คอร์
Masters ๒๐๑๘)
ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
โธมัส - อูเบอร์ คัพ ชิงแชมป์ทีมชาย อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี สมาคมกีฬา
และหญิงโลก
แบดมินตันแหํง
ประเทศไทยฯ
เอสซีจี ไทยแลนด์ โอเพํน ๒๐๑๘
อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี สมาคมกีฬา
SCG Thailand Open ๒๐๑๘
แบดมินตันแหํง
(Super Series)
ประเทศไทยฯ
การแขํงขันกีฬาปันจักสีลัตเยาวชน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ สมาคมกีฬาปันจัก
ชิงแชมป์โลก
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
สีลัตแหํงประเทศไทย
Junior World Pencak Silat
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Championship ๒๐๑๘ Songkhla, จังหวัดสงขลา
Thailand
กรุงเทพมาราธอน
ถนนสนามไชย หน๎า
สมาคมนักวิ่งเพื่อ
BDMS Bangkok Marathon
พระบรมมหาราชวังและวัดพระ สุขภาพแหํงประเทศ
แก๎วมรกต กรุงเทพมหานคร
ไทย โรงพยาบาล
กรุงเทพ
เขาใหญํมาราธอน
อุทยานแหํงชาติเขาใหญํ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก
Khao Yai Marathon ๒๐๑๘
เปรม ติณสูลานนท์
L’Étape Thailand by Le Tour
จังหวัดพังงา
สสปน. รํวมกับ
De France
กระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬา
บุรีรัมย์มาราธอน ๒๐๑๘
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ รํวมกับสนาม
Presented by เครื่องดื่มตราช๎าง
ช๎าง อินเตอร์เนชั่น
ครั้งที่ ๒
แนล เซอร์กิต
วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก ๒๐๑๘ สนามอินดอร์สเตเดี้ยม
สหพันธ์วอลเลย์บอล
(FIVB Volleyball Women’s
หัวหมาก กรุงเทพฯ
นานาชาติ
Nations League) รอบพบกัน
สนามชาติชายฮอล์ จังหวัด
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ปี

ชื่อกิจกรรมการแข่งขัน
ทั้งหมด
การแขํงขันกีฬาลีลาศนานาชาติ
ระดับโลก “สายอาชีพ” / การ
แขํงขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศระดับ
มหาวิทยาลัยแหํงเอเชีย และการ
แขํงขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแหํง
ประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๑
(TDSA / WDSF Professional
Division “World Open” and
ADSF University Open
Championships ๒๐๑๘)
HoN Tour World Finals ๒๐๑๘
ภายใต๎งาน Garena World ๒๐๑๘
๒๐๑๘ Youth World Muaythai
Championships
เคปพันวา โฮเทล ภูเก็ต เรซวีค
๒๐๑๘

สถานที่
ผู้จัด
นครราชสีมา
อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก การ กระทรวงการ
กีฬาแหํงประเทศไทย
ทํองเที่ยวและกีฬา

ศูนย์นิทรรศการและการประชุม การีนาออนไลน์
ไบเทค
(ประเทศไทย)
สนามกีฬาแหํงชาติ
กรมพลศึกษารํวมกับ
สหพันธ์มวยไทย
สมัครเลํนนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต
โรงแรมเคปพันวา
ภูเก็ต รํวมกับบริษัท
มีเดีย บิซิเนส เซอร์วิส
จํากัด
กรุงเทพมหานคร
สมาคมกีฬาฟุตบอล
แหํงประเทศไทยฯ

ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย ๒๐๑๘
AFC Women’s Futsal
Championship Thailand ๒๐๑๘
๒๐๑๙ ขอนแกํนมาราธอนนานาชาติ ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัด
ขอนแกํน

กองการกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแกํน

ในสํวนของหนํวยงานที่ทําหน๎าที่สนับสนุนการยื่นข๎อเสนอเพื่อขอเป็นเจ๎าภาพจัดงานการแขํงขันกีฬาตํางๆ
นั้น สํานักงานสํงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเป็นหนํวยงานภาครัฐที่กํอตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาในปีพ.ศ.
๒๕๔๕ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินงาน
ภายใต๎พันธกิจเพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุ รกิจที่โดดเดํนของทวีปเอเชีย
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โดยการสนับ สนุนการจัดงานที่มีความคลํองตัวและเน๎นการบริการเป็นหลักสําหรับนักทํองเที่ยวที่เข๎ารํวมการ
ประชุมและการทํองเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากทั่วโลก ผู๎เข๎ารํวมการประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ
ยุทธศาสตร์ด๎านการกีฬาและนันทนาการ มีเปูาหมายเพื่อสํงเสริมและกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมประมูลชาวไทย
เป็นเจ๎าภาพจัดงานธุรกิจ กีฬา และอีเว๎นท์ความบันเทิงในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งงานขนาดใหญํ (เมกะ
อีเว๎นท์) เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ภาคธุรกิจไมซ์ของไทยขึ้นไปอยูํแ ถวหน๎าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี
และในภูมิภาคเอเชียโดยรวม งานนิทรรศการระดับนานาชาติขนาดใหญํและเมกะอีเว๎นท์ในประเทศไทยจะดึงดูด
ผู๎เข๎ารํวมจํานวนมหาศาล ทั้งชาวไทยและตํางชาติ ซึ่งจะกํอให๎เกิดรายได๎แกํประเทศในองค์รวมด๎วย ด๎วยการดึงดูด
นักจัดงานที่มีชื่อเสี ยงเป็นที่ยอมรับ เสริมสร๎างคุณภาพของงานอีเว๎นท์ที่มีอยูํแล๎วและสร๎างประเภทงานอีเว๎นท์
ชนิดใหมํ ๆ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สสปน.ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาให๎ดําเนินงาน
รํวมกับการกีฬาแหํงประเทศไทย (กกท.) ในการเสนอตัวเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมนานาชาติ Sport Accord
Convention ๒๐๑๘
๒.๓) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเก็บตัวและฝึกซ้อมสาหรับ
นักกีฬาต่างชาติ
จากการรวบรวมข๎อมูลพบวําประเทศไทยมีสถานที่เก็บตัว/ฝึกซ๎อมดังตํอไปนี้
ตารางที่ 3.7 รายชื่อสถานที่เก็บตัว/ฝึกซ๎อม ในประเทศไทย
ภาครัฐ
ภาคเหนือ
ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย ภาค ๕ เชียงใหมํ
ศูนย์ฝึกซ๎อมกีฬากอล์ฟ จ.เชียงใหมํ
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายวัดฟูาฮําม จ.เชียงใหมํ
ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ําหนักกองพันพัฒนาที่ ๓
จ.เชียงใหมํ
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย จ.เชียงใหมํ.
สนามฝึกซ๎อมกอล์ฟศูนย์กีฬาลานนา จ.เชียงใหมํ
ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหมํ
ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโด จ.เชียงใหมํ

เอกชน
North Hill Golf Club
สนามแมํโจ๎กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
คํายโชติพิมาย จ. เชียงใหมํ
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ภาครัฐ
สนามกีฬาเทศบาลฯ จ.เชียงใหมํ
ชมรมหมากกระดานเทศบาลฯ จ.เชียงใหมํ
ชมรมเทเบิลเทนนิส จ.เชียงใหมํ
สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเชียงใหมํ
สนามกีฬา ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหมํ
ภาคกลาง
ศูนย์ฝึกกีฬาแหํงชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี
แคมป์เอสซีจี ทําหลวง จ.สระบุรี
ศูนย์ฝึกกีฬาในรํมนักกีฬาฟันดาบ สนามราชมังคลา
กีฬาสถาน หัวหมาก กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนแหํงชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี กรุงเทพฯ
การกีฬาแหํงประเทศไทย กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกกรีฑา ๕๐ ไรํ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแหํงชาติ จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกฟุตบอลแหํงชาติหนองจอก กรุงเทพฯ
สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี
สนามกีฬาเทนนิสโรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี
มศว.องครักษ์ จ.นครนายก
ศูนย์ฝึกกีฬาจังหวัดอํางทอง
โรงงานปีสากล คนพิการ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ภาคตะวันออก
ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ มรภ.รําไพพรรณี จันทบุรี
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย อํางเก็บน้ําคลองบางไผํ
จ.ระยอง สนามกีฬากลาง จ.ระยอง
อํางเก็บน้ํามาบประชัน จ.ชลบุรี

เอกชน

Shane Wilding Golf Centers กรุงเทพมหานคร
แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์
โรงแรม เลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ
กิเลน วัลเลย์ สปอร์ต รีสอร์ท เขาใหญํ
สนามกอล์ฟ เกียรติธานี คันทรี คลับ สมุทรปราการ
สนามฝึกซ๎อมกอล์ฟศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟ มหาชัย
สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ
SCG Stadium, Muangthong Thani
Bangkok Glass FC
Thana City Golf and Sports Club
Kiatthada Driving Range
Kiarti Thanee Country Club สมุทรปราการ
อะคาเดมี ทีบีซี (สนุกเกอร์) กรุงเทพ
สมาคมกีฬามวยปล้ําแหํงประเทศไทย กรุงเทพ
สมาคมบิลเลียดแหํงประเทศไทย กรุงเทพ
พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
Phoenix Gold Golf and Country Club จ.ชลบุรี
สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรียน คลับ พัทยา
ห๎าง Harbor Land Pattaya (หน๎าผาจําลอง)
อํางเก็บน้ําเขาอีโต๎ ปราจีนบุรี (จักรยานเสือภูเขา)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย ภาค ๓ จ.นครราชสีมา Chang International Circuit จ.บุรีรัมย์
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.
I-mobile stadium จ.บุรีรัมย์
นครราชสีมา
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ภาครัฐ

เอกชน

ภาคตะวันตก
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ๎านบํอ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี

True Arena Hua Hin
Grand Prix Golf Club จ.กาญจนบุรี

ภาคใต้
ศูนย์การกีฬาแหํงประเทศไทย ภาค ๔ พรุค๎างคาว.
จังหวัดสงขลา
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

British International School, Phuket หรือ BISP
ธัญญปุระ ภูเก็ต
Laguna Golf Phuket

ข้อจากัด/ปัญหาอุปสรรคของสถานฝึกซ้อม/เก็บตัว
จากประสบการณ์การเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พบวําปัญหาและอุปสรรคหลัก คือ
สถานที่เพื่อการเก็บตัวและฝึกซ๎อมของนักกีฬามีสภาพที่ไมํพร๎อมตํอการใช๎การ อีกทั้งสถานที่ดังกลําวเป็นเพียง
สถานที่ชั่วคราวเทํานั้น ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อการฝึกซ๎อมที่ไมํเพียงพอตํอความต๎องการซึ่งสํงผลให๎การฝึกซ๎อม
ของนักกีฬาไมํตํอเนื่องอยํางที่ควรจะเป็น ดังที่ประจักษ์ ทองแจํม (๒๕๔๙ : ๑๑๙) ได๎กลําวในงานวิจัยของตนวํา
ในการฝึกซ๎อมและการแขํงขัน เจ๎าภาพควรเตรียมความพร๎อมเพื่อการรองรับความต๎องการของนักกีฬาให๎มากที่สุด
ไมํวําจะเป็นสถานที่เพื่อการเก็บตัวฝึกซ๎อม สถานที่เพื่อการแขํงขัน ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อใช๎ในการฝึกซ๎อมและแขํงขัน ในขณะที่วําที่ร๎อยตรีเอกชัย นุชลํายอง (๒๕๔๖ : ๗๑) ได๎ทําการศึกษาการเป็น
เจ๎าภาพการแขํงขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ และพบวํา สถานที่เพื่อใช๎ ในการฝึกซ๎อมมีที่ตั้งไกลจากที่พักนักกีฬา
ซึ่งระยะหํางดังกลําวสํงผลตํอความสะดวกในการเดินทางไปฝึกซ๎อมของนักกีฬาเป็นอยํางมาก เพื่อจัดการปัญหา
ดังกลําวจึงเสนอให๎ซึ่งผู๎ที่เกี่ยวข๎องควรจัดให๎มีรถรับสํงนักกีฬาระหวํางที่พักกับสถานที่ฝึกซ๎อม
ทั้งนี้เพื่อการจัดการที่ดี และปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับที่พักนักกีฬา ควรกําหนดและจัดทําเกณฑ์
มาตรฐานการพิจารณาเพื่อการจัดหาที่พักสําหรับนักกีฬา รวมถึงอุปกรณ์อํานวยความสะดวกตํางๆ อาทิ สิ่งอํานวย
ความสะดวกด๎านการติดตํอสื่ อสาร การซํอมบํารุง ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด และเจ๎าหน๎า ที่รักษา
ความปลอดภั ย ภายใน โดยที่ พั ก ดั ง กลํ า วควรมี ค วามเหมาะสมในเรื่ อ งระยะทางระหวํ างที่ พั ก และที่ ฝึ ก ซ๎ อ ม
การจัดการภายในควรมีการแบํงแยกอยํางเป็นสัดสํวนที่ชัดเจนระหวํางกลุํมประเภทกีฬา นักกีฬาชาย นักกีฬาหญิง
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และผู๎ฝึกสอน อีกทั้งสถานที่ควรเน๎นให๎มีพื้นที่ ใช๎สอยเพื่อการผํอนคลายจากการฝึกซ๎อมและทํากิจกรรมสํวนตัว
หลังการวํางเว๎นจากการฝึกซ๎อมของนักกีฬา
สําหรับสถานที่เพื่อการฝึกซ๎อมเพื่อการแขํงขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ นั้นพบวํา ควรยกระดับและพัฒนา
มาตรฐานทางการกีฬา โดยเฉพาะการคํานึงถึงมาตรฐานสถานที่ฝึกซ๎อมควรจัดให๎ มีเจ๎าหน๎าที่ดูแลตรวจสอบ
ความเรียบร๎อยและความพร๎อมตํอการเข๎าใช๎สถานที่ ทั้งนี้สถานที่ดังกลําวจําเป็นต๎องเข๎มงวดด๎านความปลอดภัย
จากอั น ตรายในรู ป แบบตํ า ง ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง ควรจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต๎ น หากนั ก กี ฬ า
มีการบาดเจ็บในระหวํางฝึก ซ๎อม และในขณะเดียวกันสถานที่ฝึกซ๎อมควรมีความเหมาะสมในเรื่องของขนาดพื้นที่
ลักษณะรูปแบบการถํายเทของอากาศที่สะดวก ความโปรํงโลํงของแสงที่มีความเหมาะสม และกว๎างขวางปราศจาก
เสียงอึกทึกครึกโครมอันไมํพึงประสงค์ ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่ใช๎สอยอยํางเป็นระบบ ระเบี ยบ และเป็น
สัดสํวนที่ชัดเจน อาทิ พื้นที่เก็บอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก พื้นที่พักผํอนหรือห๎องน้ําสําหรับนักกีฬาชาย
และนักกีฬาหญิง
นอกจากปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ จากการศึกษา
เอกสารที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การกี ฬ าตํ า ง ๆ ยั ง พบวํ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคยั ง คงมี ใ นรูป แบบกี ฬ าประเภทอื่ น ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
สมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ได๎กลําววําในปัจจุบันสมาคมประสบปัญหาด๎านสถานที่ฝึกซ๎อม และที่พักสําหรับ
นักกีฬาทีมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันกีฬาคาราเต๎ยังคงเป็นกีฬาที่ไมํมีศูนย์ฝึกทีมชาติเพื่อเก็บตัวและฝึกซ๎อมเป็น
ของตนเอง ซึ่งจากปัญหาดังกลําวจะสํงผลตํอการฝึกซ๎อมที่ไมํตํอเนื่องของนักกีฬา ตลอดจนหากนักกีฬามาจาก
ตํางจั งหวัดจะพบปั ญหาเรื่ องที่พักอีกด๎ว ย ทั้งนี้ส มาคมกีฬาคาราเต๎ฯ กลํ าวเสริมวําหากได๎รับการพัฒ นาและ
ดําเนินการสร๎างศูนย์ฝึกจะชํวยลดผลกระทบและปัญหาดังกลําวได๎ ซึ่งสํงผลตํอประสิทธิภาพของนักกีฬาในที่สุด
ศูนย์กีฬาแห่งชาติ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประสบปัญหาด๎านที่ตั้ง เนื่องจากมีระยะทาที่หํางไกล
จากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งรูปแบบการกํอสร๎างศูนย์กีฬาดังกลําวมีลักษณะครึ่งๆ กลางๆ ไมํครอบคลุมครบวงจร
อยํางที่ควรจะเป็น
สมาคมว่ายน้าแห่งประเทศไทย ได๎กลําวถึงการจัดหาสถานที่เพื่อกํอสร๎างศูนย์ฝึกวํายน้ําแหํงชาติถาวร
เพื่อใช๎ในการเก็บตัวและฝึกซ๎อมสําหรับนักกีฬาวํายน้ําทีมชาติทุกชุด แตํพบปัญหาข๎อจํากัดเกี่ยวกับขนาดพื้นที่
ระยะทางกับที่พัก เนื่องจากนักกีฬาสํวนใหญํศึกษาและพักอาศัยในพื้นที่ตํางกัน
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องค์ประกอบในการพัฒนาการกีฬาของชาติ
การพัฒนาการกีฬาของชาติจะประสบความสําเร็จได๎ต๎องประกอบด๎วยปัจจัยหลัก ๓ ประการ ดังนี้
๑) องค์ประกอบด๎านบุคลากร
บุคลากร หมายถึง จํานวนประชากรหรือบุคคลที่จะเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับการกีฬา ขั้นพื้นฐาน และมวลชน
เกี่ยวข๎องกับจํานวนประชากรที่มากกวํา ดังนั้น ควรให๎ความสําคัญกับการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน เป็นอันดับ
แรกเพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติการเลํนกีฬาและการออกกําลังกาย แล๎วสํงเสริมให๎เยาวชนและประชาชนเลํน
กีฬาและออกกําลังกายจนเป็นวิถีชีวิต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่ อมวลชน เพื่อเปิดโอกาสให๎ประชาชน
ทุกหมูํเหลําออกกําลังกาย และเลํนกีฬา และพัฒนาทักษะและศักยภาพด๎านการกีฬา เพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศ
และการกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับตํอไป
๒) องค์ประกอบด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
ประกอบด๎วยโครงสร๎างสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และโครงสร๎างอื่นๆ ที่สนับสนุนและสร๎างโอกาสการเลํน
กี ฬ า การออกกํ า ลั ง กาย และการแขํ ง ขั น กี ฬ าของเยาวชน นั ก กี ฬ า และประชาชน รวมทั้ ง องค์ ค วามรู๎
ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและการบริหารจัดการกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพด๎านการกีฬาได๎อยํางเต็มที่
๓) องค์ประกอบด๎านงบประมาณ
เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นที่จะทําให๎กิจกรรมด๎านกีฬาและออกกําลังกายที่สํงเสริมให๎
ดําเนินการนั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้น การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากแหลํงตํางๆ ทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจึงต๎องพิจารณาให๎มีความเหมาะสม
๒.๔) ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ และวางแผนการจัดตั้งเมืองกีฬาในทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ
จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์พบวําหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับประเทศ อาทิ กระทรวงการทํองเที่ยวและ
กีฬา การกีฬาแหํงประเทศไทย และการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ได๎กําหนดกลุํมจังหวัดต๎นแบบเมืองกีฬาตาม
ภูมิภาคตําง ๆ รวมทั้งสิ้น ๘ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดกระบี่ จังหวัดระยอง และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.8 ยุทธศาสตร์กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา/การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
จังหวัด
บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
การวางตาแหน่ง
ต๎นแบบเมืองกีฬา
 แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖
(Sport City)
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นสํวนสําคัญ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 โครงการการคัดเลือกจังหวัดต๎นแบบ
ในการจัดตั้งเมืองกีฬา
จุดหมายการทํองเที่ยวเชิง
 Campaign “Open to the New
กีฬาและผจญภัย (Sport
Shades” และการเปิดตัวคูํมือการ
ทํองเที่ยว “Experience Thailand and Adventure Tourism)
and More”
ชลบุรี
ต๎นแบบเมืองกีฬา
 แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖
(Sport City)
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นสํวนสําคัญ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 โครงการการคัดเลือกจังหวัดต๎นแบบ
ในการจัดตั้งเมืองกีฬา
สุพรรณบุรี  แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่
ต๎นแบบเมืองกีฬา
(Sport City)
๖ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นสํวนสําคัญ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 โครงการการคัดเลือกจังหวัดต๎นแบบ
ในการจัดตั้งเมืองกีฬา
อุดรธานี  แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖
ต๎นแบบเมืองกีฬา
(Sport City)
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นสํวนสําคัญ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ที่มา
การกีฬาแหํงประเทศไทย
(ไทยรัฐ, ๑๙ ก.ค. ๖๑)

การทํองเที่ยวแหํงประเทศ
ไทย (กรุงเทพธุรกิจ, ๘
ธ.ค. ๖๐)
การกีฬาแหํงประเทศไทย
(ไทยรัฐ, ๑๙ ก.ค. ๖๑)

การกีฬาแหํงประเทศไทย
(ไทยรัฐ, ๑๙ ก.ค. ๖๑)

การกีฬาแหํงประเทศไทย
(ไทยรัฐ, ๑๙ ก.ค. ๖๑)
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จังหวัด
ศรีสะเกษ

กระบี่

ระยอง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
 โครงการการคัดเลือกจังหวัดต๎นแบบ
ในการจัดตั้งเมืองกีฬา
 แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นสํวนสําคัญ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 โครงการการคัดเลือกจังหวัดต๎นแบบ
ในการจัดตั้งเมืองกีฬา
 แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นสํวนสําคัญ
ในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 โครงการการคัดเลือกจังหวัดต๎นแบบ
ในการจัดตั้งเมืองกีฬา
 โครงการวิ่งแบบ Cross Country “วิ่ง
สร๎างคน คนสร๎างบ๎าน ชุมชนสวนยาง
เปิดบ๎านชวน วิ่งทํอง ลํองสวนยาง”

การวางตาแหน่ง

ที่มา

ต๎นแบบเมืองกีฬา
(Sport City)

การกีฬาแหํงประเทศไทย
(ไทยรัฐ, ๑๙ ก.ค. ๖๑)

ต๎นแบบเมืองกีฬา
(Sport City)

การกีฬาแหํงประเทศไทย
(ไทยรัฐ, ๑๙ ก.ค. ๖๑)

ต๎นแบบในการสํงเสริมการ
ออกกําลังกาย และพัฒนา
พื้นที่ในชุมชมให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงกีฬาอยํางยั่งยืน
อุบลราชธานี  โครงการวิ่งแบบ Cross Country “วิ่ง ต๎นแบบในการสํงเสริมการ
สร๎างคน คนสร๎างบ๎าน ชุมชนสวนยาง ออกกําลังกาย และพัฒนา
พื้นที่ในชุมชมให๎เป็นแหลํง
เปิดบ๎านชวน วิ่งทํอง ลํองสวนยาง”
ทํองเที่ยวเชิงกีฬาอยํางยั่งยืน
ประเทศไทย  กลยุทธ์สร๎างไทยเป็นศูนย์กลางด๎าน
Regional Hub ในอาเซียน
และ Sports Dream
กีฬา (Sports Hub)
Destination

การกีฬาแหํงประเทศไทย
(true ID, ๑๒ พ.ค. ๖๑)
การกีฬาแหํงประเทศไทย
(true ID, ๑๒ พ.ค. ๖๑)
กระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬา (ฐานเศรษฐกิจ,
๑๕ ก.พ. ๖๐)
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3.1.1 แผนส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๒
นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู๎วําการด๎านสื่อสารการตลาด การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ให๎สัมภาษณ์
ผํานสื่อเกี่ยวกับทิศทางแผนสื่ อสารการตลาดสําหรับปี ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นสําคัญถึงประเภทกีฬาที่ส ามารถ
สํงเสริม และตํอยอดให๎เกิดการทํองเที่ยวได๎ โดยการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎กําหนดประเภทกีฬาดังกลําว
ทั้งสิ้น ๔ ประเภท ได๎แกํ มวยไทย วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน และกอล์ฟ
ทั้งนี้การกําหนดประเภทกีฬาทั้ง ๔ ดังกลําวนั้นมาจากการมีชื่ อเสียงและการยอมรับจากนานาประเทศ
ทั่วโลกของมวยไทย กระแสการแขํงขันวิ่งมาราธอนซึ่งนับวําเป็นเทรนด์ใหมํของโลกที่ผู๎คนตํางให๎ความสนใจเข๎ารํวม
การแขํงขันเป็นจํานวนมากและจากกระแสความนิยมด๎านสุขภาพจึงคาดการณ์วําจะมีจํานวนผู๎เข๎ารํวมการแขํงขัน
วิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นจากเดิมอยํางตํอเนื่อง นอกจากกระแสการแขํงขันวิ่งมาราธอนแล๎ว การปั่นจักรยานยังเป็นอีก
หนึ่งกีฬาที่กําลังได๎รับความนิยมในขณะนี้ ซึ่งอาจเป็นผลตํอเนื่องจากกระแสการลดการใช๎พลังงานโดยการปั่น
จักรยานซึ่งนําไปสูํเทรนด์กีฬาในระยะตํอมา และด๎วยศักยภาพความพร๎อมของสนามประกอบกับความมีชื่อเสียง
ของนักกีฬามืออาชีพของไทย การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยจึงเล็งเห็นโอกาส และได๎กําหนดให๎กีฬากอล์ฟเป็นหนึ่ง
ในประเภทกีฬาที่สามารถสํงเสริมและตํอยอดได๎
นอกจากนี้การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยยังได๎จัดกลุํมจังหวัดตามศักยภาพการจัดการและการรองรับด๎าน
กีฬาชนิดตําง ๆ เพื่อสํงเสริมและตํอยอดกีฬาสูํการทํองเที่ยว โดยมีรายละเอียดกลุํมจังหวัดดังนี้
ตารางที่ 3.9 การวางตําแหนํงตามศักยภาพการทํองเที่ยวเชิงกีฬารายพื้นที่
กลุ่มที่
จังหวัด
๑
เชียงใหมํ เชียงราย พะเยา
ลําพูน ลําปาง แพรํ นําน
๒
๓

ศักยภาพ
กิจกรรมกีฬา
- กีฬาระดับนานาชาติ
- ซีเกมส์ ๒๕๓๕
- กีฬาเป็นกิจกรรมเชื่อมโยง - เมืองไทยเชียงใหมํมาราธอน
ประเทศเพื่อนบ๎าน
๒๐๑๖
- ไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคํา
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร - ทํองเที่ยวเชิงผจญภัย
- ปั่นสุดนํองทํอง ๒ ประเทศ
ระนอง
- สนามกอล์ฟได๎มาตรฐาน
- วิ่งแหวกทะเลสูํเกาะพิทักษ์
- เชื่อมโยงกีฬาสูํการทํองเที่ยว - หัวหินไตรกีฬา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
- กีฬาระดับนานาชาติ
- บางแสน ๒๑
- โครงสร๎างพื้นฐานสําหรับ
- ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่น
นักกีฬา/นักทํองเที่ยวเชิงกีฬา แนล วอเตอร์ครอส
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กลุ่มที่
จังหวัด
๔
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี
พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

๕

๖

๗

๘

ศักยภาพ
- กีฬาระดับนานาชาติ
- โครงสร๎างพื้นฐานสําหรับ
นักกีฬา/นักทํองเที่ยวเชิงกีฬา
- สถานที่เหมาะสมกับ
Adventure sport

กิจกรรมกีฬา
- ไอรอนแมน ๑๐.๓ (ภูเก็ต๗
- Phuket King’s Cup
Regatta
- Red Bull Cliff Driving
๒๐๑๓
- การแขํงขันไตรกีฬาแบบ
ออฟโรด X-Terra เกาะสมุย
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ - สนามกี ฬ ารองรั บ กิ จ กรรม - คิงออฟบิ๊กเมาเทน
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ทํองเที่ยวเชิงกีฬา
- ทัวร์ เดอ ฟาร์ม
สระแก๎ว
- นําการทํองเที่ยวเชิงกีฬามา - Asian Le Mans Series
ผนวกกับการทํองเที่ยวรูปแบบ - Asian Road Racing
อื่น
นนทบุรี ปทุมธานี
- มี แ หลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า - สิงห์ริเวอร์แคว อินเตอร์
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี
หลากหลาย
เนชั่นแนล โทรฟี่
ชัยนาท อํางทอง ลพบุรี
- มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า ที่ - ปั่นชมเขื่อน เยือนถิ่นหลวง
นครปฐม สมุทรปราการ
เกี่ยวข๎องจํานวนมาก
พํอโต
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
- สามารถรองรั บ การจั ด กี ฬ า - Hybrid Sport Sprint
ราชบุรี กรุงเทพฯ กาญจนบุรี
นานาชาติหลายรายการ
Triathlon
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา
นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร -กิจ กรรมตํ อเนื่ อ งริ ม ฝั่ งแมํ น้ํ า -Tour of Mukdahan
เลย หนองคาย อํานาจเจริญ โขง
- Lao star international
กาฬสินธุ์ ยโสธร กาฬสินธุ์
-ทํองเที่ ยวเชิง กีฬาในลั กษณะ Challenge ๒๐๑๗
ผจญภัย
- Ride to Khong’s
Legendary
ตาก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร - มหกรรมกีฬาระดับภูมิภาค - กิจกรรมปั่นจักรยานชม
พิษณุโลก
-นํ า การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ ามา เมืองสุโขทัย
ผนวกกับการทํองเที่ยว
- Phitsanulok Classic
รูปแบบอื่น
Challenge ๒๐๑๖
- กําแพงเพชรมินิ-ฮาร์ฟ
มาราธอน

ที่มา: กองเศรษฐกิจการทํองเที่ยวและกีฬา
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3.1.2 แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ในแตํละจังหวัด พบวํา จังหวัดที่มีการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการเป็นเมืองกีฬาและกิจกรรมการกีฬาอยํางชัดเจนนั้น มีเพียง ๓ จังหวัด ได๎แกํ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดภูเก็ต ดังรายละเอียดตํอไปนี้
ตารางที่ 3.10 เมืองกีฬาต๎นแบบทั้งหมด ๓ จังหวัด
จังหวัด

ยุทธศาสตร์

ที่มา

ภาคเหนือ
๑.จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การดํารงฐานวัฒนธรรมล๎านนา เพื่อเพิ่มมูลคําการ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
เชี ย งราย(พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๒.จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒ นาการทํองเที่ยวและบริการ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
เชียงใหมํ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท๎องถิ่น
เชียงใหมํ (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๓.จังหวัดนําน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เจริญเติบโตอยํางสมดุล แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด นํ า น
และยั่งยืน
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๔.จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา
พะเยา
สํ ง เสริ ม และพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ เ รี ย นรู๎ วิ ถี ชุ ม ชนใน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แนวทางเศรษฐกิจสร๎างสรรค์
๕.จังหวัดแพรํ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพและยั่งยืน
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แพรํ
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๖.จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวคุณภาพในเชิง แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
แมํฮํองสอน นิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ และเกษตร ปลอดภัย
แมํฮํองสอน(พ.ศ.๒๕๖๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สํงเสริมให๎เป็น “เมืองแหํงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ วิถี ๒๕๖๔)
ชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ”
๗.จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิง แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง
ลําปาง
สร๎างสรรค์ และการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ สินค๎าและบริการ และ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๕ สํงเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์
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จังหวัด

ยุทธศาสตร์

๘.จังหวัด
ลําพูน
๙.จังหวัด
อุตรดิตถ์

เซรามิก สินค๎าหัตถกรรมอุตสาหกรรมและบริการการ ทํองเที่ยว
ของจั ง หวั ด ลํ า ปางให๎ เ ป็ น ที่ รู๎ จั ก แพรํ ห ลายทั้ ง ระดั บ ในและ
ตํางประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองจุดหมายปลายทางแหํ งการทํองเที่ยวเชิง
ประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience Destination)
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๓ : พั ฒ นาทุน ทางวั ฒ นธรรม ภู มิปั ญ ญา
ท๎องถิ่น และการทํองเที่ยว

ภาคกลาง
๑๐. จังหวัด
กําแพงเพชร
๑๑.จังหวัด
ชัยนาท
๑๒.จังหวัด
นครนายก

วิสัยทัศน์ : ผู๎นําการผลิต และแปรรูปเกษตรปลอดภัย และการ
ทํองเที่ยวถิ่นมรดกโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวเพื่อการเรียนรู๎
และวิถีชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ
วัฒนธรรม และการประชุมที่ได๎มาตรฐาน

๑๓.จังหวัด
นครปฐม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรมให๎มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการทํองเที่ยว

๑๔.จังหวัด
นครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ ๒ สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

๑๕.จังหวัด
นนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎กับภาคการ
บริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม ภาคการลงทุนและการ
ทํองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว จัดกิจกรรมการทํองเที่ยว
และการตลาด เพื่อสร๎างอาชีพและรายได๎ให๎กับประชาชนในพื้นที่

๑๖.จังหวัด
ปทุมธานี

๑๗.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการทํองเที่ยวและการบริการ สูํ
พระนครศรีอ มาตรฐานสากล
ยุธยา

ที่มา

แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
อุตรดิตถ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
สํ า นั ก ง า น จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร, ๒๕๕๘
แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
นครนายก(พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
นครปฐม (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
นครสวรรค์ (พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
นนทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ปทุ ม ธานี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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จังหวัด
๑๘.จังหวัด
พิจิตร

ยุทธศาสตร์

ที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานเกษตร และฐาน แผนพัฒ นาจังหวัดพิจิตร
ชุมชนที่เข๎มแข็งโครงการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงบูรณาการ
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๑๙.จังหวัด
พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สํ งเสริมการดําเนินงานด๎านการทํองเที่ยว แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
พิษณุโลก (พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๖๐)
๒๐.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมและพัฒนา การทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์
ประวัติศาสตร์
เพชรบูรณ์ (พ.ศ.๒๕๖๑ และวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน
๒๕๖๔)
๒๑.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการด๎านการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์
แผนพัฒ นาจังหวัดลพบุรี
ลพบุรี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒๒. จังหวัด ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔
สํ ง เสริ ม กิ จ กรรมการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สมุทรปรากา ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ส มุ ท ร ป ร า ก า ร (พ .ศ .
ร
สินค๎า การบริการและประชาสัมพันธ์ให๎เป็ นที่รู๎จักและประทับใจ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ของนักทํองเที่ยว
๒๓.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมและพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยว แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สมุทรสงครา เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตอยํางยั่งยืน
ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม (พ .ศ .
ม
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒๔.จังหวัด วิสัยทัศน์: เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สมุทรสาคร ทํองเที่ยวทางเลือกใหมํ สังคมเป็นสุข
สมุทรสาคร (พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒๕๖๔)
๒๕.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสร๎างมูลคําเพิ่มด๎านการ แผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี
สิงห์บุรี
ทํองเที่ยว
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๒๖.จังหวัด ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวมรดกโลก แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย
เสริ ม สร๎ า งความสามารถในการแขํ ง ขั น การค๎ า การลงทุ น ภาค (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม สินค๎าและบริการ และพัฒ นาการ
เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมโลจิสติกส์
๒๗.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการทํองเที่ยว
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี
เชิงสร๎างสรรค์
สุพรรณบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
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จังหวัด

ยุทธศาสตร์

ที่มา

๒๘.จังหวัด
สระบุรี
๒๙.จังหวัด
อํางทอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สํงเสริมการค๎าการลงทุนและการทํองเที่ยวใน แผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
อํ า งทอง (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๓๐.จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร๎างเอกลักษณ์และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
อุทัยธานี
ให๎มีลักษณะโดดเดํน
อุทัยธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
– ๒๕๖๑
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓๑.จังหวัด วิ สั ย ทั ศ น์ :
โคราชเมื อ งน าอยู มุ ง สู นวั ต กรรมและเกษตร แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
นครราชสีมา อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย
น ค ร ร า ช สี ม า (พ .ศ .
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๓๒.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพด๎าน Smart City แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ขอนแกํน
และ MICE City
ขอนแกํน (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๓๓.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด๎านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวอารย กลุํมงานยุทธศาสตร์และ
บุรีรัมย์
ธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต๎ ข๎ อ มู ล เพื่ อ ก าร พั ฒ น า
พื้นฐานของการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย ”และ กําหนดจุดยืนทาง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ๒๕๖๑ยุทธศาสตร์ (Positioning) โดยจะทําให๎จังหวัดบุรีรัมย์เป็น “เมือง ๒๕๖๔
ทํองเที่ยวและกีฬามาตรฐานโลก”
๓๔.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยววิถีไทยอีสาน
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๓๕.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการการทํองเที่ยวสูํมาตรฐานสากล แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๓๖.จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
นครพนม
นครพนม (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๓๗.จังหวัดบึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการทํองเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
กาฬ
และสิ่งแวดล๎อมอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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จังหวัด

ยุทธศาสตร์

ที่มา

๓๘.จังหวัด
มหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมการค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวเชิง แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สร๎างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
มหาสารคาม
(พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๓๙.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการทํองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุํมน้ําโขง
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
มุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๖๔)
๔๐.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และ แผนพัฒนาจังหวัดยโสธร
ยโสธร
การค๎า การทํองเที่ยว
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๔๑.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํ งเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ร๎อยเอ็ด
การค๎า การผลิต
ร๎อยเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๖๑ และการลงทุน
๒๕๖๔)
๔๒.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสํงเสริมการทํองเที่ยว
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เลย
เลย
เชิงนิเวศควบคูํกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สิ่งแวดล๎อม
๔๓.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สกลนคร
สกลนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๔๔.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับความสามารถในการแขํงขันทางด๎าน แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์
เศรษฐกิจและบริการ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๔๕.จังหวัดศรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการทะนุบํารุง แผนพัฒ นาจัง หวัด ศรีส ะ
สะเกษ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เกษ (พ.ศ. ๒๕๖๑ กลยุทธที่ ๕ สํงเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให๎เป็นเมืองกีฬา
๒๕๖๔)
๔๖.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค๎า การลงทุน แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
หนองคาย
การทํองเที่ยวและ การบริการมุํงสูํประชาคมอาเซียน
หนองคาย (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๔๗.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการ
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
หนองบัวลําภู
ห น อ ง บั ว ลํ า ภู (พ .ศ .
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๔๘.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
อุดรธานี
และการสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท๎องถิ่น
อุดรธานี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
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๔๙.จังหวัด
อุบลราชธานี
๕๐.จังหวัด
อํานาจเจริญ

ที่มา

กลยุทธ์ ๑. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทํองเที่ยวโดยไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
๒. พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ด๎านการทํองเที่ยวมุํงสูํ MICE City
๓. พัฒนาคุณภาพของแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า และบริการโดยคงไว๎
ซึ่งอัตลักษณ์วิถีไทย
๔. สํ ง เสริ ม การตลาดการทํ อ งเที่ ย วและสร๎ า งโอกาสจากการ
ทํองเที่ยว ให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมที่หลากหลาย
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การสํงเสริมและการพัฒนาการทํองเที่ยว แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
เชิงคุณภาพ
อุ บ ลราชธานี
(พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ สํ ง เสริ ม และยกระดั บ การค๎ า ชายแดน การค๎ า แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
อุตสาหกรรม การลงทุน การทํองเที่ยวและการบริการสูํสากล
อํ า นาจเจริ ญ
(พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

ภาคตะวันตก
๕๑.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สํงเสริมการทํองเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี
ทํองเที่ยวปลอดภัย
กาญจนบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๕๒.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสํงเสริมการทํองเที่ยว สินค๎า OTOP และ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตาก
ตาก
การค๎าชายแดน
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๕๓.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร๎างความโดดเดํนด๎านการทํองเที่ยวบน แผนพัฒนาจังหวัด
ประจวบคีรีขั พื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.
นธ์
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
๕๔.จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมือง การค๎า
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
เพชรบุรี
การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ
เพชรบุ รี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
๕๕.จังหวัด วิสัยทัศน์: เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การค๎า ราชบุรี
การบริการการทํองเที่ยว ด๎วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคําสูง
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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จังหวัด
ภาคตะวันออก
๕๖.จังหวัด
ระยอง
๕๗.จังหวัด
จันทบุรี
๕๘.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
๕๙.จังหวัด
ชลบุรี

๖๐.จังหวัด
ตราด
๖๑.จังหวัด
ปราจีนบุรี

๖๒.จังหวัด
สระแก๎ว
ภาคใต้
๖๓.จังหวัด
ภูเก็ต

ยุทธศาสตร์

ที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวให๎เติบโตควบคูํกับ
ภาค การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร๎างมูลคําเพิ่มทางการทํองเที่ยวโดยการปรับปรุง
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวกิจกรรมการทํองเที่ยว และสิ่งอํานวยความ
สะดวกด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วให๎ เ พี ย งพอและได๎ ม าตรฐานระดั บ
นานาชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒ นาแหลํ ง ทํ อ งเที่ ยวและบริ การด๎ านการ
ทํองเที่ย วให๎ ได๎มาตรฐานและมีอัตลักษณ์สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎แกํชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรม
การทํองเที่ยว สินค๎าและบริการทํองเที่ยวได๎มาตรฐานสากลให๎เป็น
ฐานการกระจายรายได๎และ
สร๎างงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สํงเสริมการทํองเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และการทํองเที่ยวเชื่อมโยงไปสูํระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว สินค๎า บริการ
และผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ ๑ พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า บริการการตลาด
ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุนการทํองเที่ยว รวมทั้งสร๎าง
ความปลอดภัยทางการทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกด๎านการทํองเที่ยวเพื่อเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอ
การเป็ น แหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศและเชื่ อ มโยงประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรมขอม

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
จันทบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา (พ.ศ.๒๕๖๑
- ๒๕๖๔)
แผนพัฒ นาจังหวัดชลบุรี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

แผนพั ฒ นาจัง หวัด ตราด
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
ปราจีนบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สระแก๎ ว (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๑: การพัฒนาสูํเมืองเศรษฐกิจเพิ่มคํา แผนพัฒ นาจัง หวั ดภู เ ก็ ต
และบริการมูลคําสูงระดับนานาชาติ (Value based economy (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
and high value service) แผนงานที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวระดับโลก (World Class Tourism Industry
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Project) และ International Sport City
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการทํองเที่ยวให๎เป็นการทํองเที่ยวสี แผนพัฒ นาจังหวัดกระบี่
เขียว (Green Tourism) เพิ่มศักยภาพให๎ได๎มาตรฐานในระดับ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
สากล และเชื่อมโยงการทํองเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ

๖๔.จังหวัด
กระบี่
๖๕.จังหวัด
พังงา
๖๖.จังหวัด
สตูล
๖๗.จังหวัด
ระนอง
๖๘.จังหวัด
ชุมพร
๖๙.จังหวัด
ตรัง
๗๐.จังหวัด
นครศรีธรรมร
าช
๗๑.จังหวัด
นราธิวาส

๗๒.จังหวัด
ปัตตานี
๗๓.จังหวัด
พัทลุง

ที่มา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร๎างเสริมคุณภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด พั ง งา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอุทยานธรณีโลกและการทํองเที่ยวให๎มี แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สตู ล
มาตรฐานสากล
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ
สํานักงานจังหวัดระนอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การทํองเที่ยว และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมและพัฒ นาการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ให๎ มี
คุณภาพเพื่อสร๎างรายได๎ให๎เติบโตตํอเนื่อง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วบนพื้ น ฐานธรรมะ
ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒ นาจังหวัดชุมพร
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตรั ง
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ เสริ ม สร๎ า งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และการ แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
กระจายรายได๎อยํางทั่วถึง
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑ เปูาประสงค์ : การขยายตัวของภาคการเกษตร ภาคการทํองเที่ยว ๒๕๖๔)
และภาคอุตสาหกรรม เติบโตอยํางตํอเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๕ ยกระดับศักยภาพและเสริมสร๎างความเติบโตของ
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทํองเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬานันทนาการ และการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร๎างเสริมเศรษฐกิจที่เข๎มแข็งจากฐานเกษตร แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
อุตสาหกรรมผลผลิตฮาลาล การค๎าการบริการและการทํองเที่ยว
ปัตตานี (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสูํอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบ แผนพัฒ นาจังหวัดพัทลุ ง
เพิ่มคุณคําครบวงจรที่ยั่งยืน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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จังหวัด

ยุทธศาสตร์

๗๔.จังหวัด
สงขลา
๗๕.จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค๎า การ
ลงทุน การทํองเที่ยวและบริการ โลจิสติกส์และโครงสร๎างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสํงเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว
ที่ยั่งยืน

๗๖. จังหวัด
ยะลา
๗๗.จังหวัด
กรุงเทพมหา
นคร

ที่มา

แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด
สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี (พ .ศ .
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติและ แผนพั ฒ นาจั งหวัด ยะลา
วัฒนธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ มหานครปลอดภัย
แ ผ น พั ฒ น า
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
กรุ ง เทพมหานคร ระยะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ มหานครสําหรับทุกคน
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ มหานครกะทัดรัด
๒๕๗๕)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ มหานครประชาธิปไตย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ๖ มหานครแหํ ง เศรษฐกิ จ และการเรี ย นรู๎
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ การบริหารจัดการ

ที่มา: รวบรวมโดยที่ปรึกษา
จากการศึ ก ษาแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการทํ อ งเที่ ย วและกี ฬ าแหํ ง ประเทศไทย แผนการสํ ง เสริ ม
การตลาดทางการทํอ งเที่ ย วการทํ องเที่ย วแหํ ง ประเทศไทย และแผนยุท ธศาสตร์ จังหวัด ประกอบกับปั จจั ย
สนั บ สนุ นตําง ๆ อาทิ ศักยภาพและความพร๎อมด๎านพื้นที่เพื่อการรองรับการแขํงขัน และการเก็บตัว ฝึ กซ๎อม
ความชํานาญและประสบการณ์การเป็นเจ๎าภาพการแขํงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนความต๎องการ
จัดตั้งเมืองกีฬาประจําภูมิภาคทั่วประเทศ
จึงได๎กําหนดให๎จังหวัดเชียงใหมํเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบของภาคเหนือ จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบของภาคกลาง จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมือง
เพื่อการพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสงขลาเป็นเมืองเพื่อ
การพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบของภาคใต๎
ทั้งนี้เมื่อทําการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของแตํละจังหวัดอยํางละเอียดจะพบวําจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียง
จังหวัดเดียวที่ได๎กําหนดให๎ การพัฒนาด๎านการกีฬาเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แตํเมื่อศึกษาศักยภาพ
ความพร๎อมด๎านการรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการกีฬา อาทิ ศักยภาพด๎านสถานที่เพื่อการเก็บตัวและฝึกซ๎อม
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ศั ก ยภาพด๎ า นพื้ น ที่ เ พื่ อ การรองรั บ นั ก กี ฬ า ผู๎ ช ม ตลอดจนนั ก ทํ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง ความชํ า นาญ และ
ประสบการณ์การเป็นเจ๎าภาพเพื่อการแขํงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติจะพบวํา ๖ จังหวัดดังกลําวคํอนข๎าง
มีความพร๎อมและความเป็นไปได๎ที่จะพัฒนาให๎เป็นเมืองกีฬาต๎นแบบในแตํละภูมิภาคนั้นๆ
และเพื่อให๎การพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบในแตํละภูมิภาคประสบผลสําเร็จ ภาครัฐและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ทุกระดับ ชั้น ควรให๎ ความสํ าคัญกับ จัดการอยํางแท๎จริง เชํน การพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อการฝึ กซ๎อมและกิจกรรม
เพื่อการกีฬา จากการศึกษาพบวําในแตํละจังหวัดดังกลําวมีสถานที่เพื่อการฝึกซ๎อมและกิจกรรมเพื่อการกีฬาทั้งที่
เป็นสถานที่ในกํากับดูแลของรัฐและสถานที่เอกชนเป็นเจ๎าของเป็นจํานวนมาก ในสํวนสถานที่ที่เอกชนเป็นเจ๎าของ
อาจมีการปรับ ปรุ งและพัฒนาคงสภาพพร๎อมตํอการใช๎งานตลอดเวลา แตํสําหรับสถานที่ในกํากับดูแลของรัฐ
บางแหํงมีสภาพเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาซึ่งสํวนหนึ่งอาจมีผลจากการเปิดให๎บริการอยํางสาธารณะ และอีก
สํวนหนึ่งอาจมีปัจจัยจากการขาดการดูแลโดยผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการดูแลรับผิ ดชอบสถานที่ดังกลําว หรืออาจ
เป็นไปได๎วําสถานที่ดังกลําวไมํได๎รับความนิยมจากนักกีฬาหรือผู๎ใช๎บริการเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ซึ่งสํงผล
ตํอการรับทราบและเข๎าถึงกลุํมเปูาหมาย เมื่อไมํได๎รับความนิยมจึงเกิดการปลํอยปะละเลยของสถานที่
นครราชสีมา
เชียงใหม่

กรุงเทพมหานคร
สระบุรี
สงขลา
ภูเก็ต
ภาพที่ 3.1 การพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบในแตํละภูมิภาค
ที่มา: คณะที่ปรึกษา
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3.2 ผลการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแผนงาน / โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากจากการรวบรวมข๎อมูล แผนงานและโครงการในการพัฒ นาสํ งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาภายใต๎
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการกี ฬ าเพื่ อ เป็ น สํ ว นสํ า คั ญ ในการสร๎ า งมู ล คํ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
ในแผนพัฒนากีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ ๖ ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 3.11 ผลการวิเคราะห์และรวบรวมข๎อมูลแผนงาน / โครงการจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ลาดับ
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๑) เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในประเทศ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา ฝุายนโยบายและแผน
๑
ของประเทศไทย
การกีฬาแหํงประเทศไทย
ฝุายธุรกิจและสิทธิ
การอบรมสร๎างความรู๎ให๎กับผู๎ประกอบการ (ผู๎ผลิต/
๒
ประโยชน์ การกีฬาแหํง
ผู๎ให๎บริการ)
ประเทศไทย
ฝุายธุรกิจและสิทธิ
การให๎สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา (Soft Loan) แกํ
๓
ประโยชน์ การกีฬาแหํง
ผู๎ประกอบการด๎านกีฬา
ประเทศไทย
ฝุายธุรกิจและสิทธิ
การปูองปรามการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์การละเมิด
๔
ประโยชน์ การกีฬาแหํง
ลิขสิทธิ์สินค๎าและการบริการทางการกีฬา
ประเทศไทย
การผลักดันให๎สํวนราชการและหนํวยงานผู๎ใช๎
ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
๕ อุปกรณ์กีฬาพิจารณาใช๎ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและ
การกีฬาแหํงประเทศไทย
จําหนํายโดยผู๎ประกอบการไทย
ฝุายธุรกิจและสิทธิ
๖ การสํงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ การกีฬาแหํง
ประเทศไทย
การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
สถาบันการพลศึกษา การ
๗
อุตสาหกรรมการกีฬา
กีฬาแหํงประเทศไทย
ฝุายธุรกิจและสิทธิ
โครงการThailand Sports Investment (TSI) เพื่อ
๘
ประโยชน์ การกีฬาแหํง
ระดมทุนและทิศทางการวิจัยทางการกีฬา
ประเทศไทย
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ลาดับ
ชื่อโครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
งบประมาณ
๑.๒) กาหนดมาตรการการอานวยความสะดวกด้านพิธีทางศุลกากรในการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
ทางการกีฬา
มาตรการภาษี สําหรับนักกีฬา ผู๎สนับสนุนและ
ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
๑
ประชาชน
การกีฬาแหํงประเทศไทย
ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
๒ การอํานวยความสะดวกด๎านพิธีการทางศุลกากร
การกีฬาแหํงประเทศไทย
๑.๓) พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะสาหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
สํานักงานปลัด กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา
- หนํวยงานตํางๆ ใน
สังกัดกระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬาทุกแหํง
โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเชื่อมโยงข๎อมูลและ
๑
- สมาคมด๎านการ
บริการด๎านการทํองเที่ยวและด๎านการกีฬา
ทํองเที่ยวที่เกี่ยวข๎อง
- สมาคม สโมสร ชมรม
กีฬาที่เกี่ยวข๎อง
- สมาคม ชมรมด๎าน
นันทนาการที่เกี่ยวข๎อง
สํานักงานปลัด กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา
- หนํวยงานตํางๆ ใน
โครงการศูนย์กลางข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวและกีฬา
สังกัดกระทรวงการ
๒ ของประเทศไทย (Thailand Tourism & Sport Big
ทํองเที่ยวและกีฬาทุกแหํง
Data Strategy)
- กองบังคับการตํารวจ
ทํองเที่ยว สํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติ
สํานักงานปลัด กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา
โครงการเครือขํายนักกีฬาเดํนของประเทศไทย
- หนํวยงานตําง ๆ ใน
๓
(Thailand Sport Talent)
สังกัดกระทรวงการ
ทํองเที่ยวและกีฬาทุกแหํง
- กองบังคับการตํารวจ
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ลาดับ

๔

๕

ชื่อโครงการ
โครงการจัดทําฐานข๎อมูลสําหรับอุตสาหกรรมการ
กีฬา อาทิ การพัฒนาระบบSport Intelligence
Center (SIC)
โครงการสร๎างเครือขํายและจัดทําฐานข๎อมูลกลาง
สําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ
พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยํางครบวงจร

หน่วยงานรับผิดชอบ
ทํองเที่ยว สํานักงาน
ตํารวจแหํงชาติ
สป.กก.

สป.กก./การกีฬาแหํง
ประเทศไทย/กรมพล
ศึกษา/สถาบันการพล
ศึกษา

งบประมาณ
๒๕๖๓: ๑๐๐
ล.บ.
๒๕๖๔: ๑๐๐
ล.บ.
๒๕๖๐: ๕.๔ ล.บ.
๒๕๖๑: ๒๑.๒
ล.บ. ๒๕๖๒: ๕๐
ล.บ.
๒๕๖๓: ๕๖ ล.บ.
๒๕๖๔: ๖๒ ล.บ.

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
๒.๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มจานวน
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬา
การรณรงค์และการสร๎างกระแสการรับรู๎ด๎านกีฬา
สํานักผู๎วําการ การกีฬา
๑
(Thailand Sport Destination)
แหํงประเทศไทย
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อเพิ่ม
๒
กรมพลศึกษา
๑๕ ล๎านบาท
รายได๎จากการทํองเที่ยว
๒๕๖๑: ๓๐ ล.บ.
๒๕๖๒: ๓๓ ล.บ.
๒๕๖๓: ๓๖.๓
ล.บ.
๒๕๖๔:๓๙.๙๓
โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อสํงเสริมการ
ล.บ.
๓
กรมพลศึกษา
ทํองเที่ยว
๒๕๖๕-๒๕๖๙:
๒๖๘.๑๕ ล.บ.
๒๕๗๐-๒๕๗๔:
๔๓๑.๘๗ ล.บ.
๒๕๗๕-๒๕๗๙:
๖๙๕.๕๒ ล.บ.

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

3-๔๗

ลาดับ

๔

ชื่อโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

การสํงเสริมการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
และสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวเชิงกีฬา

สป.กก./การกีฬาแหํง
ประเทศไทย

งบประมาณ
๒๕๖๐: ๔๖ ล.บ.
๒๕๖๑: ๖๘.๒
ล.บ. ๒๕๖๒:
๖๘.๒ ล.บ.
๒๕๖๓: ๖๘.๒
ล.บ.๒๕๖๔:
๖๘.๒ ล.บ.

๒.๒) ความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
การจัดทําแผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
๑ เป็นเจ๎าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาระดับสากลใน
การกีฬาแหํงประเทศไทย
อนาคต
ฝุายกีฬาอาชีพและกีฬา
การจัดการแขํงขันกีฬาอาชีพระดับโลก (World
๒
มวย การกีฬาแหํง
Class Event)
ประเทศไทย
ฝุายกีฬาอาชีพและกีฬา
การจัดทําการแขํงขันกีฬาแหํงมวลชนระดับโลก
๓
มวย การกีฬาแหํง
(World Mass Participation Event)
ประเทศไทย
ฝุายกีฬาอาชีพและกีฬา
การเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมสัมมนาด๎านกีฬา
๔
มวย การกีฬาแหํง
ระดับโลก (World Sports Convention Hosting)
ประเทศไทย
๑.ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
การจัดการแขํงขันกีฬาและการจัดประชุมกีฬาเป็น ๒.ฝุายผู๎วําการ
๕
เลิศ
๓.ฝุายกีฬาภูมิภาค การ
กีฬาแหํงประเทศไทย
๒.๓) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการเก็บตัวและฝึกซ้อมสาหรับนักกีฬาต่างชาติ
๑. ฝุายธุรกิจและสิทธิ
การยกระดับศูนย์ฝึกสนามกีฬาแหํงชาติทั้งใน
ประโยชน์
๑
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค
๒. ฝุายกีฬาภูมิภาค การ
กีฬาแหํงประเทศไทย
การบริการจัดการศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาจังหวัด ๑. ฝุายธุรกิจและสิทธิ
๒ ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาคเพื่อใช๎เป็น Sport
ประโยชน์
Hub
๒. ฝุายกีฬาภูมิภาค การ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

๓

การผลักดันให๎ศูนย์ฝึกซ๎อมกีฬาแหํงชาติเป็นศูนย์
ฝึกซ๎อมสําหรับนักกีฬาจากกลุํมประเทศ CLMV

๔

การยกระดับศูนย์ฝึกกีฬาระดับโลก (World
Training Center)

๕

รับเป็นเจ๎าภาพในการแขํงขันกีฬาระดับโลก ระดับ
เอเชีย และรายการเก็บสะสมคะแนนที่มีผลตํอการ
แขํงขันกีฬาโอลิปิกเกมส์ และกีฬาพาราลิมปิกส์

๖

แผนงานยกระดับมาตรฐานการแขํงขันและการ
บริหารจัดการกีฬาอาชีพสูํมาตรฐานสากล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กีฬาแหํงประเทศไทย
๑.สํานักผู๎วําการ
๒.ฝุายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
๓. ฝุายกีฬาภูมิภาค การ
กีฬาแหํงประเทศไทย
ฝุายกีฬาอาชีพและกีฬา
มวย การกีฬาแหํง
ประเทศไทย

งบประมาณ

๒,๑๑๖ ล๎านบาท
กองทุนพัฒนาการกีฬา
(ครอบคลุมทุก
แหํงชาติ
โครงการภายใต๎
วัตถุประสงค์ที่ ๓)
๒๕๖๐: ๒๓๐
ล.บ.๒๕๖๑: ๒๓๐
ล.บ. ๒๕๖๒:
การกีฬาแหํงประเทศไทย ๒๓๐ ล.บ.๒๕๖๓:
๒๓๐ ล.บ.๒๕๖๔:
๒๓๐ ล.บ.

๒.๔) ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบ และวางแผนการจัดตั้งเมืองกีฬาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
พ.ศ.๒๕๖๒: ๖
๑ แผนงานศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบ
สป.กก.
ล๎านบาท
โครงการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬา
การกีฬาแหํงประเทศไทย ๒๕๖๐: ๑๐๐
จังหวัด (Sport Hero)
ล.บ. ๒๕๖๑:
๑๐๐ ล.บ.๒๕๖๒:
๒
๑๐๐ ล.บ.๒๕๖๓:
๑๐๐ ล.บ.๒๕๖๔:
๑๐๐ ล.บ.
๒๕๖๐: ๑๕๒.๕
แผนงานปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแตํเยาว์วัย
ล.บ.
๓ การจัดทําเส๎นทางการพัฒนานักกีฬาและการพัฒนา การกีฬาแหํงประเทศไทย
๒๕๖๑: ๑๕๒.๕
องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ล.บ. ๒๕๖๒:

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

3-๔๙

ลาดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
๑๕๒.๕ ล.บ..
๒๕๖๓: ๑๕๒.๕
ล.บ.๒๕๖๔:
๑๕๒.๕ ล.บ.

จากข๎อมูลข๎างต๎น พบวํามีการกําหนดโครงการภายใต๎แนวทางตําง ๆ ยังไมํครบถ๎วน และในบางแนวทาง
มีโครงการที่ยังไมํครอบคลุม และไมํสามารถขับเคลื่อนแนวทางการดําเนินงานให๎บรรลุผลได๎ จึงควรมีการกําหนด
โครงการเพิ่มเติมตามแนวทางการพัฒนาภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดังนี้
แนวทางที่ ๑ การสํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๑) เสริมสร๎างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาในประเทศ
เนื่องจากผู๎ประกอบการการกีฬาในประเทศไทยยังขาดการพัฒนาตราสินค๎าและเอกลักษณ์ของสินค๎า
ให๎เป็นที่รู๎จักในประเทศไทยและตํางประเทศ จึงควรมีโครงการที่มุํงเน๎นการเสริมสร๎างทักษะการจัดทําตราสินค๎า
ตลอดจนการจัดตั้งโครงการแนะแนวทางการเริ่มต๎นทําธุรกิจเชิงกีฬาให๎แกํผู๎ประกอบการรายใหมํที่ต๎องการเข๎าสูํ
อุตสาหกรรมนี้
๑.๒) กําหนดมาตรการการอํานวยความสะดวกด๎านพิธีทางศุลกากรในการนําเข๎าและสํงออกผลิตภัณฑ์
ทางการกีฬา
นอกเหนือมาตรการภาษีสําหรับนักกีฬา ผู๎สนับสนุนและประชาชนแล๎ว ควรมีการปรับมาตรการภาษีและ
อากรการนําเข๎าสํงออกสําหรับผู๎ประกอบการเพื่อกระตุ๎นการผลิตและยอดขาย
๑.๓) พัฒนาฐานข๎อมูลเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมการกีฬา
อุตสาหกรรมการกีฬานั บ ได๎วําเป็ นอุต สาหกรรมที่ ครอบรวมธุร กิ จหลายแขนงไว๎ด๎ว ยกัน และยังเป็ น
อุตสาหกรรมใหมํ ทําให๎ขาดหนํวยงานหลักในการจัดเก็บฐานข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับภาคอุตสาหกรรมการกีฬา จึงควร
มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาเครือขํายข๎อมูลเชิงเศรษฐกิจการกีฬาเพื่อรวบรวมจํานวนผู๎ประกอบการเชิงกีฬา รายได๎
ของอุตสาหกรรมกีฬา ตลอดจนรายชื่อสินค๎าทางการกีฬา เพื่อใช๎เป็นฐานข๎อมูลในการพัฒนาและตํอยอดในอนาคต
ทั้งนี้ควรมีการจั ดทําระบบข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อให๎ผู๎ ที่สนใจสามารถเข๎าถึงข๎อมูล ได๎งํายและสามารถนําไปใช๎
ประโยชน์ได๎จริง

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

3-๕๐

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
๒.๑) สํงเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการกีฬาที่จัดขึ้นโดยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มจํานวน
นักทํองเที่ยวเชิงกีฬา
นอกเหนือจากโครงการสร๎ างการรับรู๎ด๎านกีฬา (Thailand Sport Destination) ควรมีโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผํานการใช๎ Social Media และการจัดงานนิทรรศการ เพื่อกระตุ๎นจํานวนผู๎เข๎ารํว ม
การแขํงขันตลอดจนผู๎เข๎าชม อันจะสํงผลดีตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬาตํอไปได๎
๒.๒) ความพร๎อมและผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬา
ควรมีโครงการปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านกีฬา อันได๎แกํสนามแขํงขัน
เส๎นทางการแขํงขัน ระบบการขายตั๋ว ระบบบการถํายทอดสด ตลอดจนการอํานวยความสะดวกด๎านการเดินทาง
ของผู๎แขํงขันและผู๎ชมให๎ได๎มาตรฐานที่สามารถรองรับการแขํงขันในระดับชาติและนานาชาติได๎
๒.๓) ผลักดันให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด๎านการเก็บตัวและฝึกซ๎อมสําหรับนักกีฬาตํางชาติ
นอกเหนือจากการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเป็นเจ๎าภาพในการจัดกิจกรรมกีฬาระดับ
สากลในอนาคต ควรมีการจัดตั้งหนํวยงานกลางในการดูแล ปรับปุรง ซํอมแซม และพัฒนาสนามแขํงขันกีฬา
ทั้งสนามกีฬาในรํมและกลางแจ๎งที่มีอยูํรํวมด๎วย นอกจากนี้ควรจัดตั้งแผนการพัฒนากีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
E-Sports
๒.๔) ศึกษาพัฒนาเมืองกีฬาต๎นแบบ และวางแผนการจัดตั้งเมืองกีฬาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เนื่องจากในปัจ จุบัน มีการคัดเลือกเมืองกีฬาต๎นแบบไว๎แล๎ว ๖ จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกระบี่ จึงควรมีโครงการในการพัฒนาและ
สํงเสริมอัตลักษณ์และศักยภาพของแตํละจังหวัดให๎โดดเดํนและได๎มาตรฐาน ตลอดจนมีการวางตําแหนํงให๎แตํละ
พื้นที่รับผิดชอบกีฬาในแตํละชนิด ทั้งนี้ควรมีโครงการในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างการรับรู๎ในเรื่องเมืองกีฬา
ต๎นแบบ
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3.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยและของโลก
3.3.๑ สถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยและของโลก
อุตสาหกรรมการกีฬา มีลั กษณะเป็นอุตสาหกรรมที่มี ขนาดใหญํ และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมชั้นนํา
ของโลก อยํ า งไรก็ ต ามอุ ต สาหกรรมกี ฬ ามี ค วามเกี่ ย วข๎ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ หลายอุ ต สาหกรรม เชํ น
อุตสาหกรรมเสื้อผ๎า อุตสาหกรรมรองเท๎า อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมการจัดงาน ทําให๎อุตสาหกรรมการกีฬา
ยังขาดการระบุนิยามที่ชัดเจน ที่สามารถบอกเลําได๎ถึงขอบเขตและเนื้อหาที่อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมได๎ แม๎วํา
มี นั ก วิ ช าการและหนํ ว ยงานบางสํ ว นได๎ ใ ห๎ ก รอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการกี ฬ าไว๎ แ ล๎ ว เชํ น แนวคิ ด
ของ Brenda Pitts (๒๐๐๘) ที่ได๎ให๎นิยามของอุตสาหกรรมกีฬาไว๎วํา “กลุํมของตลาดที่ประกอบไปด๎วยผลิตภัณฑ์
และบริการด๎านการกีฬา การออกกําลังกายและนันทนาการ ซึ่งสามารถจัดให๎อยูํในรูปแบบของกิจกรรม สินค๎า
บริการ บุคลากร สถานที่” หรือ การจัดทํา Sport Satellite Accounts (SSAs) ของ สหภาพยุโรป (EU) ที่ได๎
กําหนดนิยามของเศรษฐกิจการกีฬา ('Vilnius Definition') วําเศรษฐกิจการกีฬา เกี่ยวข๎องกับทุกหมวดหมูํ หรือ
กลุํมใดๆที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา ซึ่งคํานิยามนี้กีฬานี้ประกอบด๎วย ๓ สํวนสําคัญ คือ
นิยามทางสถิติ: ประกอบไปด๎วย "กิจกรรมกีฬา" (เฉพาะสํวนของภาคกีฬาที่มีหมวดหมูํของ NACE เอง)
คํานิยามเชิงแคบ: กิจกรรมทั้งหมดที่เป็นปัจจัยนําเข๎า (input) สูํการจัดกีฬา (เชํน สินค๎าและบริการ
ทั้งหมดที่จําเป็นสําหรับการจัดกีฬา) รวมกับคําจํากัดความทางสถิติ
คํานิยามเชิงกว๎าง: กิจกรรมทั้งหมดที่ต๎องใช๎กีฬาเป็นตัวนําเข๎า (input) (เชํน สินค๎าและบริการทั้งหมด
ที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมกีฬา แตํไมํใชํสําหรับเรื่องการทําการประกันภัยหรือการพนัน) รวมกับคํานิยามเชิงแคบ
แตํนิยามดังกลําวยังเป็นนิยามที่ มีความหมายกว๎างและไมํสามารถแจกแจงสินค๎าและบริการที่อยูํภายใต๎
อุตสาหกรรมกีฬานี้ได๎อยํางละเอียด
3.๓.๒ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาของโลก
๑) ขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาโลก
อุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเจริญเติบโตอยํางมาก ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา KPMG หนึ่งในบริษัท
ตรวจสอบบั ญ ชี ที่ ใ หญํ ที่ สุ ด ในโลก ได๎ ตั้ ง ข๎ อ สั ง เกตวํ า ตลาดกี ฬ าทั่ ว โลกรวมถึ ง โครงสร๎ า งพื้ น ฐาน กิ จ กรรม
การฝึกอบรม และสินค๎ากีฬาจะมีมูลคํา ๖ - ๗ พันล๎านเหรียญสหรัฐตํอปี สํงผลตํอการเติบโตของ GDP ของเกือบ
ทุกประเทศ ขณะที่ตลาดอุป กรณ์กีฬาระดับโลกมีมูลคําประมาณ ๓ พันล๎ าน โดยกลุํ มผู๎ผ ลิตเหลํ านี้มียอดขาย
ประจําปีเพิ่มขึ้นประมาณ ๔.๓% ระหวํางปี ค.ศ. ๒๐๐๕ - ๒๐๑๔ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกวํากลุํมผู๎บริโภค ๑.๕ เทํา
และจะเติบโตถึง ๕.๖% ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ในชํวง ๕ - ๑๐ ปี ข๎างหน๎า รายได๎ของอุตสาหกรรมกีฬาโลกมีแนวโน๎ม
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เติบโตในภูมิภาคเอเชียสูง เนื่องจากเอเชียจะเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬาระดับโลกหลายรายการ เชํน ฟุตบอล
โลก ๒๐๑๘ ทีร่ ัสเซีย โอลิมปิก ๒๐๒๐ ที่ญี่ปุน เป็นต๎น
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาโลกเมื่อเปรียบเทียบระหวําง ปี ๒๐๐๕ – ๒๐๑๗ จะพบวํา มีอัตรา
การเติบโตที่ตํอเนื่อง อาจมีลดลงบ๎างในชํวง ปี ๒๐๑๓ แตํก็สามารถขยับขึ้นได๎ในปี ๒๐๑๗ ดังภาพตํอไปนี้

ภาพที่ 3.2 แสดงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาโลก ระหวํางปี ๒๐๐๕ – ๒๐๑๗
ทีม่ า: www.statista.com อ๎างอิงใน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแหํงประเทศไทย (๒๕๖๑)
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จากการคาดการณ์ของ PwC’s Sports Survey ๒๐๑๗ แสดงให๎เห็นถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬาโลกได๎ดังภาพตํอไปนี้

ภาพที่ 3.3 แสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกีฬาโลกในระยะ ๓ - ๕ ปี
ที่มา: PwC’s Sports Survey ๒๐๑๗
จากภาพการแสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยในระยะ ๓ - ๕ ปี ของอุตสาหกรรมกีฬาโลกของ PwC’s Sports
Survey ๒๐๑๗ ได๎ระบุอัตราการเติบโตของธุรกิจในอุตสาหกรรมกีฬาไว๎ ๕ ประเภท อันได๎แกํ Broadcasting
(ธุรกิจการออกอากาศ) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ๘.๐% Sponsorship (การให๎การสนับสนุน) มีอัตราการเติบโต
เฉลี่ย ๗.๑% Participation fees (การค้ําประกันสินค๎า) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ๖.๖% Ticketing & hospitality
(การจําหนํายตั๋วและสิ่งอํานวยความสะดวก) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ๖.๑% และ Licensing & Merchandising
(การขายลิขสิทธิ์สินค๎า) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย ๕.๙%
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๒) โครงสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมกีฬาโลก
ปี ๒๐๑๖ Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwCIL) ได๎สํารวจตลาดกีฬาโลก พบวํา กีฬา
ยอดนิยมของผู๎คนทั่วโลกคือ ฟุตบอล มีผู๎ชมมากถึง ๓,๕๐๐ ล๎านคน และมีรายได๎มากถึง ๑๙,๐๐๐ ล๎านยูโร หรือ
ประมาณร๎อยละ ๔๓ ของตลาดกีฬาโลก ตลาดธุรกิจ และผลิ ตภัณฑ์นี่นําเสนอทั้ง สินค๎า บริการ ผู๎ให๎บริห าร
สถานที่ หรือ แนวคิด ให๎แกํผู๎ซื้อ อุตสาหกรรมนี้เชื่อมโยงกิจกรรมตําง ๆ มากมาย ตั้งแตํการขายอาหารในงานกีฬา
ไปจนถึงคําซื้อตัวนักกีฬาของสโมสรตําง ๆ และมีผู๎มีสํวนรํวมจํานวนมากทั้งเจ๎าของลิขสิทธิ์ (นักกีฬา สโมสร ลีค
และสหพันธ์) นายหน๎า ผู๎สนั บสนุนด๎านการกีฬา ผู๎ลงทุน และผู๎ถํายทอดสด เมื่อพิจารณาระดับรายได๎ของกีฬา
ในแตํละประเภทจะพบวํา มีกีฬา ๘ ประเภทที่มีรายได๎มากที่สุดในโลก ได๎แกํ (๑) กีฬาฟุตบอล (ตามที่กลําวมา
ในข๎างต๎น) (๒) อเมริกันฟุตบอล (๓) เบสบอล (๔) การแขํงขันรถยนต์สูตร ๑ (Formula ๑) (๕) บาสเก็ตบอล
(๖) ฮ็อคกี้ (๗) เทนนิส และ (๘) กอล์ฟ ตามลําดับ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํมีมูลคําในหลักพันล๎านยูโรทั้งสิ้น ดังภาพตํอไปนี้

ภาพที่ 3.4 มูลคําตลาด ๘ ประเภทกีฬาโลกที่มีรายได๎มากที่สุด
ที่มา: http://www.gamblingstudy-th.org/issues_topic_๑/๓๐๓/๑/๑/อุตสาหกรรมกีฬา-พนันกีฬา
หากพิจารณาระดับรายได๎จากประเภทธุรกิจกีฬาที่เกี่ยวข๎องในอุตสาหกรรมกีฬา ๔ ประเภท ได๎แกํ Gate
revenues (การจําหนํายตั๋ว) Media rights (ธุรกิจการออกอากาศ) Sponsorship (การให๎การสนับสนุน)
Merchandising (การขายลิขสิทธิ์สินค๎า) ในระหวํางปี ๒๐๐๖ - ๒๐๑๕ พบวํา มีอัตรารายได๎รวมเฉลี่ยทั้งหมด
๓.๗% ในขณะที่รายได๎จากอุตสาหกรรมกีฬาเมื่อแบํงตามสัดสํวนภูมิภาค พบวํา มีอัตรารายได๎รวมเฉลี่ยทั้งหมด
๓.๗% เชํนกัน ดังตารางที่ 3.12 และ ตารางที่ 3.13
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ตารางที่ 3.12 รายได๎ของอุตสาหกรรมกีฬาระหวํางปี ๒๐๐๖-๒๐๑๕ แบํงตามประเภทธุรกิจกีฬาที่เกี่ยวข๎อง

ที่มา: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
ตารางที่ 3.13 รายได้ ของอุตสาหกรรมกีฬาระหว่างปี ๒๐๐๖-๒๐๑๕ แบ่งตามสัดส่วนภูมิภาค

ที่มา: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
๓) อุตสาหกรรมกีฬาระหว่างประเทศ
นับตั้งแตํปี ค.ศ. ๑๙๖๐-๑๙๙๐ ประเทศไต๎หวันเป็นราชาแหํงอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กีฬา
แตํในปี ๑๙๙๐ บริษัทผลิตอุปกรณ์การกีฬาได๎กระจายฐานการผลิตมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต๎และประเทศจีน ทําให๎ประเทศเหลํานี้มี GDP เติบโตขึ้นกวํา ๑๒% ในหนึ่งทศวรรษ และเพิ่มฐานเงินเดือน
เพิ่มขึ้นกวํา ๒๐% ซึ่งในระหวํางปี ค.ศ.๒๐๑๕-๒๐๒๐ คาดวํา อุตสาหกรรมสํวนใหญํจะแผํขยายมาถึงอินโดนีเซีย
และเวียดนาม อันเนื่องมาจากปัญหาทางด๎านการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศจีน
หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบวํา กลุํม BRIC ซึ่งประกอบไปด๎วย บราซิล (B) รัสเซีย (R) อินเดีย
(I) และจีน (C) เป็นกลุํมความรํวมมือทางเศรษฐกิจที่มีมีสัดสํวนใน GDP โลกประมาณหนึ่งในสี่ของทั้งหมด หรือ
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คิดเป็นประมาณ ๑๓.๗ แสนล๎าน ดอลลําร์สหรัฐ และมีเงินทุนสํารองระหวํางประเทศรวมกันถึง ๔.๔ แสนล๎านดอล
ลําร์สหรัฐฯ และในปี ๒๕๕๕ กลุํมประเทศ BRICS มีสัดสํวนในการลงทุนโดยตรงในตํางประเทศ (FDI) คิดร๎อยละ
๑๑ ของโลก และมีสัดสํวนในการค๎าโลกถึงร๎อยละ ๑๗ ในความรํวมมือทางเศรษฐกิจนี้ก็จะครอบคลุมในเรื่องกีฬา
เชํนกัน
ในขณะที่สัดสํวนการเติบโตของรายได๎ในอุต สาหกรรมกีฬาของกลุํมประเทศ BRIC ในปี ๒๐๑๑๒๐๑๕ นั้นมีอัตราตราเฉลี่ยอยูํที่ จีน ๓.๓% อินเดีย ๕.๐% รัสเซีย ๔.๖% และบราซิล ๕.๓ เฉลี่ยแล๎วทั้ง ๕ ปี อยูํที่
๔.๕%

ภาพที่ 3.5 แสดงสัดสํวนการเติบโตของรายได๎ในอุตสาหกรรมกีฬาของกลุํมประเทศ BRIC ในปี ๒๐๑๑-๒๐๑๕
ที่มา: Outlook for the global sports market to ๒๐๑๕

๔) แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาโลก
(๑) การเอาใจใสํตํอสุขภาพและการออกกําลังกาย
ด๎านคํานิยม ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับวําการออกกําลังกายมีผลตํอการสร๎างรูปรํางและบุคลิกภาพ
ที่ดี ซึ่งหากมีการออกกําลังกายอยํางพอเหมาะจะชํวยชะลอความเสื่อมของอวัยวะภายในรํางกาย และการออก
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กําลังกายที่พอเหมาะยังสํงผลตํอสภาวะและความผิดปกติทางจิตใจได๎อีกด๎วย ในขณะเดียวกันยังมีสํวนชํวย และ
พัฒนาการทํางานของกล๎ามเนื้อให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ด๎านการตื่ น ตัว จากกระแสสุ ขอนามั ยและโรคภัยตํ างๆ ที่เ กิดขึ้ นในปัจจุ บันสํ งผลให๎ ผู๎ คนให๎
ความสนใจ และใสํใจในสุขอนามัยของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง นอกจากกระแสดังกลําวจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สํงผล
ตํอการบริโภคนิยมในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพแล๎ว ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สํงผลตํอการให๎ความสนใจและหันมาเลํนกีฬา
เพื่อออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น
(๒) การผลักดันการกีฬาเพื่อมวลชนอยํางตํอเนื่อง
นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ด๎วยกระแสความนิยมด๎านการกีฬาในปัจจุบันสํงผลให๎รัฐบาลใน
หลายประเทศตํางมีนโยบายเพื่อสํงเสริมการกีฬาในมิติตําง ๆ ให๎กับประชาชน และเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน
พัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน ในปัจจุบันมีการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนผําน
กิจกรรมที่หลากหลายและงํายตํอการเข๎าถึง เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนทุกกลุํมมีโอกาสเข๎าถึงและสามารถเลํนกีฬา
ได๎อยํางทั่วถึงและถูกต๎องตามหลักการ
(๓) ความนิยมกีฬาผาดโผน
กีฬาผาดโผนหรือกีฬาที่มีรูปแบบ lifestyle แนวใหมํ ที่ให๎ความตื่นเต๎น เร๎าใจ และท๎าทายตํอ
ผู๎เลํนและผู๎ชมในขณะนั้น ซึ่งในปัจจุ บันกําลังได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก และคาดการณ์วําจะได๎รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้นอีกในหมูํผู๎ที่ต๎องการความแปลกใหมํและความท๎าทาย
กีฬาผาดโผนเป็นกีฬาที่มีมูลคําและสร๎างรายได๎ทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง และกําลังได๎รับความ
นิยมอยํางแพรํหลายในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้นอกจากกระแสความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นในทุกขณะจนสํงผลตํอ
มูลคําและรายได๎จากกีฬาประเภทนี้ ยังอาจมองได๎วําเป็นกิจกรรมแนวใหมํที่มีการแขํงขันทางการตลาดต่ําเนื่องจาก
มีผู๎ดําเนินการน๎อยราย
(๔) การแขํงขันทางการค๎าที่เข๎มข๎น
บรรยากาศการแขํงขัน ทางการค๎าที่เข๎มข๎นทํา ให๎ มีการนํากลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหมํมาใช๎
ในวงการธุรกิจการกีฬามากขึ้น ทั้งนี้เป็นผลจากกระแสและความนิยมในการกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
รายได๎จากการกีฬาประเภทหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้นจากความนิยมที่มากขึ้น และรายได๎ที่ลดลงจาก
กระแสความนิยมกีฬาประเภทหนึ่งที่ลดน๎อยลง
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(๕) การกีฬากับวิถีชีวิตสมัยใหมํ
ด๎วยความเจริญและสภาพการดําเนินวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปสูํวิถีชีวิตที่เรํงรีบและมีข๎อจํากัด
ด๎านเวลาสํงผลให๎ประชาชนสํวนมากใช๎ชีวิตสํวนใหญํนอกบ๎าน และกระแสการปรับตัวและพัฒนาการกีฬารูปแบบ
ใหมํให๎เหมาะสมกับการใช๎ชีวิตในปัจจุบันของคนรุํนใหมํ
(๖) อาสาสมัครการกีฬา
ระบบอาสาสมั ค รการกี ฬ ามี บ ทบาทมากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ กิ ด จากการที่ ป ระชาชนหรื อ ผู๎ มี ค วามรู๎
ความสามารถด๎านกีฬาเล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและตนเองด๎วยการกี ฬา เชํน การเป็นผู๎นําออกกําลัง
กาย อาสาสมัครในการแขํงขันกีฬา
ในปัจจุบันอาสาสมัครการกีฬามีสํวนสําคัญในการชํวยพัฒนาการกีฬาของประเทศให๎กระจายไป
ได๎ทุกระดับ เพื่อลดปัญหาการกระจุกตัวหรือการขาดแคลนทรัพยากรหรือผู๎นําด๎านกีฬาในพื้นที่ตํางๆ
(๗) การใช๎เทคโนโลยีรูปแบบใหมํในวงการกีฬา
การพัฒนาของเทคโนโลยีโดยเฉพาะสื่อ online และ smart phone applications จะชํวยสร๎าง
หนทางใหมํๆ ให๎กับผู๎คนในการมีสํวนรํวมกับการเลํนหรือการชมกีฬา โดยสร๎างมูลคําให๎กับทั้งวงการกีฬาอาชีพ
และกีฬานันทนาการ

3.๓.3 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย
๑) ขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย
อุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยมีมูลคําตลาดมากกวํา ๒ แสนล๎านบาท และมีอัตราเติบโตอยํางน๎อย ๔-๕
% ตํอปี และมูลคําทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดการแขํงขันกิจกรรมการกีฬาของการกีฬาแหํงประเทศไทย
(กกท.) สามารถสร๎างเม็ดเงินสะพัดสูงถึง ๒๗,๖๖๓ ล๎านบาท ที่สําคัญมีแนวโน๎ม เพิ่มขึ้นตํอเนื่องในชํวง ๕ ปี และ
ในรอบ ๖ ปี ระหวําง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตํอปี ประมาณร๎อยละ ๕.๖ ในขณะที่
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเภท (GDP) เฉลี่ยตํอปี ประมาณร๎อยละ ๒.๘ จึงเห็นได๎วํา
อุ ต สาหกรรมการกี ฬ าในประเทศไทยมี อั ต ราการเติ บ โตเป็ น ๒ เทํ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วม
ภายในประเทศ
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ในขณะที่ ตลอดระยะเวลา ๙ เดือนที่ผํานมา (มกราคม - กันยายน ๒๕๖๑) มีผู๎ประกอบการจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับ กีฬาและสินค๎ากีฬามากกวํา ๒๐๐ บริษัท ทั้งในกรุงเทพฯ และตํางจังหวัด สํว นใหญํเป็น
สถานให๎บริการ อาทิ ฟิตเนส โยคะ ยิม มวยไทย รวมถึงเปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล ให๎เชํา รวมทั้งผู๎นําเข๎า
และจําหนํายอุปกรณ์ออกกําลังกาย เสื้อผ๎าชุดกีฬา เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากเชํนกัน

ภาพที่ 3.6 แสดงอัตราการเจริญเติบโตของไทยกับกิจกรรมเชิงสันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา
ที่มา: World Bank, Euromonitor อ๎างถึงใน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแหํงประเทศไทย
(๒๕๖๑)
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ภาพที่ 3.7 ตัวอยํางอัตราการเติบโตของธุรกิจกีฬาในประเทศไทย
ที่มา https://www.prachachat.net/marketing/news-๖๑๗๖๔
ธุรกิจกีฬาของไทยที่เกิดขึ้นล๎วนเป็นตัวกระตุ๎นรายได๎ทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ
อยํ า งตํ อ เนื่ อ งเห็ น ได๎ จ ากจํ า นวนกลุํ ม ผู๎ ป ระกอบการทางธุ ร กิ จ กี ฬ าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ที่ มี อั ต รา
การเปลี่ ยนแปลงสูงขึ้นในทุกๆปี และมีธุ รกิจหลากหลายแขนง อาทิ สถานบริการออกกําลังกาย สโมสรกีฬา
สมัครเลํน สื่อสารสวลชน การตลาดประชาสัมพันธ์ การจัดสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธ์การกีฬาอาชีพ วิทยาศาสตร์
การกีฬา(สถาบั นการศึ กษาด๎านกีฬา) การทํองเที่ยวเชิงกีฬา (สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา) การค๎าปลี ก/ค๎าสํ ง
อุปกรณ์กีฬา ผู๎ผลิตอุปกรณ์กีฬา การนําเข๎าและสํงออกทางกีฬา ที่ธุรกิจเหลํานี้เป็นที่นิยมอาจเป็นผลมาจากกระแส
นิ ย มด๎ า นสุ ข ภาพของประเทศไทยที่ กํ า ลั ง ได๎ รั บ ความสนใจและมี แ นวโน๎ ม เติ บ โตอยํ า งตํ อ เ นื่ อ งในปั จ จุ บั น
หากเปรี ย บเที ย บสั ด สํ ว นของผู๎ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ด๎ า นกี ฬ าของไทย พบวํ า ธุ ร กิ จ การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า
(สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา) มีสัดสํวนสูงสุดถึง ๔๐.๓ % เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น
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ตารางที่ 3.14 อัตราการเติบโตของจํานวนผู๎ประกอบการธุรกิจกีฬาของประเทศไทย ปีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
ประเภทธุรกิจ
โดยรวม

๒๕๕๘
๒,๖๓๕
อัตราการเปลี่ยนแปลง ๐.๐%
สถานบริการออกกําลังกาย สโมสรกีฬาสมัครเลํน
๔๔๒
อัตราการเปลี่ยนแปลง ๐.๐%
สื่อสารสวลชน การตลาดประชาสัมพันธ์ การจัดสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธ์การกีฬาอาชีพ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
๐
วิทยาศาสตร์การกีฬา (สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา)
๘๐๔
อัตราการเปลี่ยนแปลง ๐.๐%
การทํองเที่ยวเชิงกีฬา (สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา)
๑,๐๘๖
อัตราการเปลี่ยนแปลง ๐.๐%
การค๎าปลีก/ค๎าสํงอุปกรณ์กีฬา ผู๎ผลิตอุปกรณ์กีฬา การนําเข๎าสํงออกทางกีฬา
๓๐๓
อัตราการเปลี่ยนแปลง ๐.๐%

๒๕๕๙
๒,๘๗๙
๙ .๓ %
๕๒๓
๑๘.๓%

๒๕๖๐
๓,๑๖๒
๙ .๘ %
๖๔๔
๒๓.๑%

๐
๘๕๕
๖ .๓ %
๑,๑๗๙
๘ .๖ %
๓๒๒
๖ .๓ %

๐
๙๑๒
๖ .๗ %
๑,๒๗๕
๘ .๑ %
๓๓๑
๒ .๘ %
หนํวย: ราย

ตารางที่ 3.15 สัดสํวนผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย
สัดส่วนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย
10.5%

20.4%
0.0%

40.3%

28.8%

สถานบริการออกกําลังาย สโมสรกีฬาสมัครเลํน
สื่อสารมวลชน การตลาดประชาสัมพันธ์ การจัดสิทธิประโยชน์ และลิขสิทธิ์การกีฬาอาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา สถบันการศึกษาด๎านกีฬา
การทํองเที่ยวเชิงกีฬา สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา
ค๎าปลีก/ค๎าสํงอุปกรณ์การกีฬา ผู๎ผลิตอุปกรณีฬา การนําเข๎าสํงออกทางการกีฬา
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๒) โครงสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย
สําหรับโครงสร๎างรายได๎ในอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย มีมูลคําทางเศรษฐกิจในหลักหมื่น
ล๎านบาท เมื่อจําแนกออกตามประเภทธุรกิจกีฬาที่เกี่ยวข๎องจะพบวํา การค๎าปลีก/ค๎าสํงอุปกรณ์กีฬาผู๎ผลิตอุปกรณ์
กีฬา การนําเข๎าสํงออกทางกีฬา มีมูลคําสูงกวําธุรกิจอื่นๆ ในทางกลับกันพบวําที่ ผลประกอบการอุตสาหกรรมกีฬา
และธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับกีฬา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ธุรกิจผลิตและจําหนํายเครื่องดื่มกีฬามีสัดสํวนรายได๎มาก
ที่สุดในทุกๆปี ในขณะที่ประเภทกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในไทย ๕ อันดับ อันได๎แกํ
(1) มวย กีฬายอดนิยมของประเทศไทย มีธุรกิจหลากหลายประเภทที่แทรกตัวอยูํในกีฬาชนิดนี้
โดยเฉพาะอยํางอยํางยิ่ง รายการแขํงขันมวยตําง ๆ ที่เป็นที่รู๎จักและมีชื่อเสียง เชํน รายการของสนามมวยเวทีราช
ดํา เนิ น และสนามมวยเวที ลุ มพิ นี ที่ มีก ารขออนุ ญ าตตีตั๋ ว พนั น และจัด การแขํ ง ขั น ปิด วิ ก เก็บ คํ า เข๎า ชมแบบ
ถูกกฎหมายถือเป็นรายการเกําแกํที่มีมาตรฐาน และเปิดการแขํงขันมานาน ทํารายได๎จากการจัดการแขํงขัน ทั้ง ๒
เวทีรวมกันกวํา ๑๘๘,๙๒๒,๗๗๐ ล๎านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังมีรายการแขํงขันอื่นๆ อีกมากมายทั้ง
เป็นที่รู๎จัก และไมํเป็นที่รู๎จักที่สร๎างรายได๎มหาศาลจากการแขํงขันมวยไทย และยังมีโรงเรียนสอนมวยไทยที่ประจํา
ตามจั งหวัดตําง ๆ โดยเฉพาะจั งหวัดที่เป็ นแหลํ งทํองเที่ยวหลั ก อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหมํ และภูเก็ต
ล๎วนได๎รับความนิยมจากนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติกํอให๎เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่
(๒) ฟุตบอล จากกระแสความนิยมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยสํ งผลให๎ เกิดการประมูล ลิ ขสิ ทธิ์
การถํายทอดฟุตบอลไทยลีกในชํวงปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ มูลคําลิขสิทธิ์สูงถึง ๔,๒๐๐ ล๎านบาท หรือเฉลี่ยที่ ๑,๐๕๐
ล๎านบาทตํอปี เพิ่มขึ้นจากในชํวงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ มูลคําการประมูลลิขสิทธิ์ถํายทอดฟุตบอลไทยลีกอยูํที่ ๑,๘๐๐
ล๎านบาท หรือเฉลี่ยที่ ๖๐๐ ล๎านบาทตํอปี และยังไมํรวมธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องในสายกีฬาประเภทนี้ อาทิ การ
ขายตั๋วเข๎าชมการแขํงขัน ธุรกิจเสื้อผ๎า/ของที่ระลึกลิขสิทธิ์ของสโมสร ตลอดจนการซื้อขายนักเตะ เป็นต๎น ล๎วนมี
มูลคํานั บพันล๎านบาท ตัวอยํ างที่เดํนชัดสําหรับสโมสรที่มีรายได๎มากสุด ประจําฤดูกาล ๒๐๑๖ โดยวัดเฉพาะ
จากยอดขายบัตรเข๎าชม และขายของที่ระลึก ไมํรวมสปอนเซอร์ของแตํละทีม คือ ทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มีรายได๎รวม
๖๔,๕๑๔,๕๐๙ บาท แบํงเป็น ยอดขายบัตร ๑๙,๘๐๙,๘๘๕ บาท (เก็บคําเข๎าชมได๎มากสุด) และยอดของที่ระลึก
๔๔,๗๐๒,๖๒๑ บาท (มากที่สุด)
(๓) วอลเลย์บอล นอกจากรายได๎จากผู๎สนับสนุนที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแหํงประเทศไทย
จะได๎ รั บ แล๎ ว ยั ง มี ร ายได๎ จ ากการสํ ง นั ก กี ฬ าวอลเลย์ บ อลของไทยทั้ ง ชายและหญิ ง ไปเข๎ า รํ ว มลี ก ตํ า ง ๆ ใน
ตํางประเทศที่สนใจ และยื่นข๎อเสนอมาเพื่อจ๎างนักวอลเลํย์ไทยไปเลํนในลีกของตน เพราะนักกีฬาวอลเลย์บอล
ของไทยทั้ ง ชายและหญิ ง ล๎ ว นเป็ น ที่ ต๎ อ งการของลี ก ตํ า ง ๆ ในแถบภู มิ ภ าคอาเซี ย นเป็ น อยํ า งมาก ไทยมี
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นักวอลเลย์บอลเดินทางไปเลํนลีกแถบอาเซียน เชํน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มากมายหลายคน โดยแตํละ
คนได๎คําเหนื่อยมากกวําเลํนในเมืองไทยหลายเทําในระยะเวลาสั้นๆ
(๔) กอล์ฟ กีฬากอล์ฟในประเทศไทยตลาดมีการเติบโตที่ดี ๖% ตํอเนื่องมาตลอดชํวง ๓ ปีที่ผําน
มา และความนิยมของนักทํองเที่ยวตํางประเทศ ไมํวําจะเป็นชาวจีน เกาหลี และญี่ ปุน ซึ่งนักกอล์ฟมืออาชีพที่มี
ชื่อเสียงในเวทีโลกล๎วนแล๎วเคยเข๎ามาใช๎สนามบริการสนามกอล์ฟของไทยทั้งสิ้น ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจสนาม
กอล์ ฟในภาคใต๎โ ดยเฉพาะในจั งหวัดทํองเที่ยวถือวําเป็นไปในทิศทางที่ดี เชํนจังหวัดภูเก็ต มีส นามกอล์ ฟอยูํ
๖ สนาม และนํารายได๎เข๎าสูํจังหวัดได๎ปีละประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ ล๎านบาท
(๕) แบตมินตัน เนื่องด๎วยกระแสความนิยมในกีฬาแบทมินตันไทยเพิ่มขึ้นจากการขึ้นสูํอันดับ ๑
ของโลกจากนักกีฬาแบตมินตันหญิงของไทย และนักกีฬาแบดมินตันไทยได๎รับการจัดอันดับเป็นนักกีฬาแบดมินตัน
อันดับโลก ๓๔ คน จาก ๓๒ ประเภทรายการ มีผู๎นิยมดูกีฬาแบดมินตันจากสื่อตํางๆ ประมาณ ๒,๓๕๔,๖๐๐ คน
และผู๎นิยมเลํนกีฬาแบดมินตันทั่วประเทศ ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน มีองค์กรกีฬาที่ควบคุม ดําเนินการและ
สนับสนุนกีฬาแบดมินตัน ๑๐ องค์กร สโมสรสมาชิกจํานวน ๑๐๖ สโมสร ศูนย์แบดมินตันเยาวชนจํานวน ๖ ศูนย์
บุคลากรทางกีฬาแบดมินตัน มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓,๑๗๑ คน ล๎วนกํอให๎เกิดรายได๎ในหลักล๎านบาท
ตารางที่ 3.16 แสดงรายได๎ของกลุํมธุรกิจกีฬาของประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
สถานบริการออกกําลังกาย
๓,๒๗๒.๕๒ ๔,๒๓๓.๓๘ ๔,๕๑๗.๐๗ ๕,๑๕๘.๓๗ ๕,๔๔๕.๓๘
สโมสรกีฬาสมัครเลํน
อัตราการเปลี่ยนแปลง
๐.๐%
๒๙.๔%
๖.๗%
๑๔๒%
๕.๖%
สื่อสารสวลชน การตลาด
ประชาสัมพันธ์
การจัดสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธ์
การกีฬาอาชีพ
อัตราการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
๑,๔๓๒.๐๙ ๑,๒๗๘.๒๖ ๑,๕๗๘.๕๒ ๑,๙๐๓.๗๘ ๑,๙๓๐.๗๐
(สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
๐.๐%
-๑๐.๗%
๒๓.๕%
๒๐.๖%
๑.๔%
การทํองเที่ยวเชิงกีฬา
๑๓,๗๗๕.๖๔ ๑๖,๒๓๖.๙๕ ๑๗,๗๘๘.๒๔ ๒๗,๒๒๓.๕๗ ๒๔,๘๑๘.๔๒
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ประเภทธุรกิจ
(สถาบันการศึกษาด๎านกีฬา)

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

อัตราการเปลี่ยนแปลง
๐.๐%
๑๗.๙%
๙.๖%
๕.๙%
-๕.๗%
การค๎าปลีก/ค๎าสํงอุปกรณ์กีฬา
ผู๎ผลิตอุปกรณ์กีฬา การนําเข๎า ๒๖,๙๒๗.๔๗ ๒๗,๐๓๗.๑๑ ๒๗,๓๖๒.๕๗ ๒๗,๒๒๓.๑๕ ๒๔,๘๑๘.๔๒
สํงออกทางกีฬา
อัตราการเปลี่ยนแปลง
๐.๐%
๐.๔%
๑.๒%
-๐.๕%
-๘.๘%
หน่วย: ล้านบาท

ภาพที่ 3.8 ผลประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ที่มา: กรมพัฒนากิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ อ๎างถึงใน กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแหํงประเทศ
ไทย (๒๕๖๑)
๓) สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยในภาพรวมแล๎วอยูํในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เนื่องจากในปีที่ผําน
มามีรายได๎กวํา ๒๐๐,๐๐๐ ล๎านบาท และมีอัตราการเติบโตถึง ๑๐% ซึ่งเป็นผลมาจากการพยายามพลักดันและ
สนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนกระแสความนิยมของกีฬาบางประเภทที่ได๎รับความนิยม
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อยํางมาก และมีบางชํวงที่แผํ วลงในประเทศไทย อันได๎แกํ ฟุตบอล ปั่นจักรยาน การวิ่งและวิ่งมารธอน เป็นต๎น
กีฬาเหลํานี้จะเป็นกระแสมาเป็นชํวงๆ และหายไปบ๎างขึ้นอยูํกับหลายปัจจัย ดังนี้
ฟุตบอล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ กระแสฟุตบอลของไทยได๎รับความนิ ยมเป็นอยํางมาก จากผล
การสํารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบวํา มีการรับชมฟุตบอลผํานทางทีวี ๓ อันดับแรก คือ การแขํงขันฟุตบอลไทย
ลีก มากที่สุด (ร๎อยละ ๓๐.๑) ขณะที่รองลงมา คือ การแขํงขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ (ร๎อยละ ๒๙.๘) และ
การแขํงขันฟุตบอลลาลีกาลีกของสเปน (ร๎อยละ ๑๙.๖) ในการแขํงขันฟุตบอลไทยลีก ผู๎ชมมองวํา นักแตะของไทย
มีศักยภาพและทักษะการเลํนฟุตบอลที่ดีขึ้น ตลอดจนในการจัดการแขํงขันก็ทําได๎ดีเทียบเทําตํางประเทศ มีสโมสร
ฟุตบอลเกิดขึ้นมากมาย และมีการซื้อขายนักแตะผํานสโมสรตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ตลอดจนธุรกิจ
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องก็เติบโตขึ้นอยํางรวดเร็ว การขยายตัวของกลุํมแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลตําง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้น
เห็นได๎จากผู๎รับชมในสนามแขํงขันที่เข๎าชมโดยการซื้อตั๋วเข๎าชม กํอให๎เกิดรายได๎กวําที่เป็นเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจอยูํที่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล๎านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นอกจากฟุตบอลไทยลีกแล๎ว ฟุตบอลใน
ระดับชาติก็ทําผลงานได๎ดีเชํนกัน จนเกิดเป็นสโลแกน “บอลไทยไปบอลโลก” เนื่องจากนักแตะทีมชาติชุดนั้น
ทํา ผลงานได๎ดี และได๎ รั บ กระแสจากแฟนบอลชาวไทยอยํ างล๎ น หล๎ าม แตํใ นขณะที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระแส
ความนิ ย มฟุ ต บอลของไทยลดลงด๎ ว ยปั ญ หาหลายอยํ า งโดยเฉพาะฟุ ต บอลลี ก ทํ า ให๎ บ างสโมสรปิ ด ตั ว ลง
แฟนฟุตบอลในสนามและนอกสนามก็ลดลงอยํา งเห็นได๎ชัด เนื่องด๎วยปัญหาภายในตําง ๆ ที่สํงผลโดยตรงตํอทีม
ฟุตบอล แม๎แตํในระดับทีมชาติเองก็ทําผลงานได๎ไมํดีเทําที่ควรนัก
กีฬาปั่นจักรยาน กระแสการปั่นจักรยานเริ่มเป็นที่นิยมมาจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และเริ่มทํา
กันอยํางแพรํหลายจนเกิดเป็นแฟชั่นในชํวง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตอนนั้นได๎รับการผลักดันจากกระทรวงทํองเที่ยวและ
กีฬา ขณะนั้นกระแสการปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอยํางสูงสุด มีการสนับสนุนงบประมาณทั้งจากหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชนเพื่อสร๎างเส๎น ทางจักรยานให๎เกิดขึ้นเกือบทั่ว ประเทศ ทั้งในเมืองใหญํและตํางจังหวัด ก็มีเส๎ นทาง
จักรยานรองรับทั้งสิ้น นอกจากนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง เชํน ธุรกิจขาย นําเข๎า และตกแตํงจักรยาน ตลอดจนอุปกรณ์
ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องก็เติบโตอยํางก๎าวกระโดด มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกวํา ๗,๕๐๐ ล๎านบาท มีการจัดการ
แขํงขัน ปั่ น จั ก รยานทั้งทางเรี ย บและเสื อภูเขาทั้ง รายการใหญํและเล็ กมากมายอยํางตํอเนื่องและกระจายตั ว
ในหลาย ๆ พื้นที่ แตํเมื่อกระแสความนิยมนั้นเริ่มลดลงเส๎นทางจักรยานที่สร๎างขึ้นในพื้นที่หลาย ๆ แหํงถูกปลํอยทิ้ง
บางแหํงก็อัน ตรายเกินไปเนื่ องจากเป็นเส๎นทางคูํขนาดกับเส๎ นทางสาธารณะเกิดอุบัติเหตุได๎งําย ไมํเหมาะกับ
การปั่นจักรยาน ปัจจุบันกีฬาปั่นจักรยานยังมีการจัดการแขํงขันอยํางตํอเนื่องแตํก็เฉพาะกลุํมมากขึ้น
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อีกหนึ่งกีฬาที่พัฒนามาจากการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและมีมานาน นั่นคือ การวิ่ง ซึ่งประกอบไปด๎วย
หลายประเภททั้ง วิ่งมาราธอน วิ่งเทรล การวิ่งทางเรียบ เป็นต๎น การแขํงขันกีฬาประเภทนี้ยังได๎รับความนิยม
อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากการวิ่งเป็นกีฬาที่ลงทุนน๎อย เพราะไมํต๎องอาศัยอุปกรณ์ใด ๆ และใน ๑ ปี มีรายการแขํงขัน
กวํา ๖๐๐ รายการและมีแนวโน๎มสูงขึ้นทุก ๆ ปี มีเงินสะพัดหมุนเวียนนระบบเศรษฐกิจกวํา หนึ่งหมื่นล๎านบาท
สร๎างรายได๎อยํางมหาศาลให๎กับธุรกิจรับจัดงานวิ่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
๔) แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย
(๑) การเอาใจใส่ต่อสุขภาพและการออกกาลังกาย
ด๎วยแนวโน๎มด๎านคํานิยม และกระแสการตื่นตัวของผู๎คนในปัจจุบันที่ให๎ความสนใจตํอสุขภาพและการออก
กําลังกายเพื่อการมีรูปรํางและบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนการมีสุขภาพที่แข็งแรงและถูกสุขอนามัย ภาครัฐ องค์กร
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและการสร๎างกิจกรรมกีฬาและการออก
กําลังการเพื่อรองรับความต๎องการของประชาชน
(๒) การผลักดันการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
กระแสและแนวโน๎ ม การกี ฬ าเป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการกํ า หนดและวางนโยบายที่ มี สํ ว นเสริ ม สร๎ า ง
การพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนให๎ครอบคลุมทุกภาคสํวน และเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนในพื้นที่
(๓) ความนิยมกีฬาผาดโผน
จากกระแสแนวโน๎มและข๎อจํากัดในกิจกรรม จึงเป็นโอกาสที่ภาครัฐ องค์กร หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
สามารถกําหนดรูปแบบ และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และสํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกีฬา
ประเภทใหมํ
(๔) การแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น
จากปัญหาอุปสรรคด๎านความนิยมที่มีผลตํอรายได๎ ในขณะที่โอกาสทางการแขํงขันในตลาดที่เข๎มข๎นด๎วย
กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหมํ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจการกีฬา
อยํางเป็นระบบเพื่อตอบสนองและทันตํอการแขํงขันในตลาดโลก
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(๕) การกีฬากับวิถีชีวิตสมัยใหม่
ภาครัฐ องค์กร หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมกีฬาใหมํ ๆ เพื่อให๎เกิดความ
สอดคล๎องและสอดรับกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน
(๖) อาสาสมัครการกีฬา
ด๎วยกระแสแนวโน๎มด๎านจิ ตอาสาของสั งคมไทยในปัจจุบัน ภาครัฐ องค์กร และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
สามารถบูรณาการและปรับเปลี่ยนปลูกฝังการเป็นจิตอาสาให๎สอดคล๎องกับการกีฬาตลอดจนเพื่อการพัฒนาระบบ
อาสาสมัครการกีฬา
(๗) การใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในวงการกีฬา
ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย พบวําประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการ
กีฬาไทย ประกอบไปด๎วย สินค๎ากีฬา บริการกีฬา และกิจกรรมการกีฬา เพื่อให๎ทราบถึงลักษณะการดําเนินการ
องค์ประกอบ โอกาส ตลอดจนการเพิ่มมูล คําขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย แบบจําลอง
เพชร หรือ Diamond Model จึงถูกนํามาใช๎ในการวิเคราะห์ โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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สินค้ากีฬา
•
•

ผู้ผลิต ผู้ค้า

กระแสใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง (+)
ภาวะติดสื่อโซเชียล(+)

•
•

การเข้ามาของรายใหม่ (+)
การแข่งขันที่การสร้างคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ (+)

ทุน แรงงาน เทคโนโลยี
•
•
•

นักกีฬา ลูกค้า
•
•
•
•

การเข้าถึงเงินทุนของผู้ประกอบการ
(+)
เทคโนโลยีช่วยพึ่งพิงแรงงาน (+)
การขาดแคลนแรงงาน (-)

อุตสาหกรรมสนับสนุน
•
•
•

ฐานการผลิตในภาคสิ่งทอ (+)
การเติบโตของภาคการออกแบบ (+)
การเติบโตของภาคการค้าออนไลน์ (+)

•
•
•
•

หลากหลายระดับ (+)
เติบโตสูง (+)
ใส่ใจในคุณภาพมากขึ้น (+)
มีความเป็นกระแสนิยม (+)

ส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ (+)
เปิดเสรีการค้าและบริการ (+)
ขาดมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน (-)
ขาดพิกัดศุลภากรเฉพาะของภาคสินค้ากีฬา (-)

ภาพที่ 3.9 การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของสินค๎ากีฬาไทย
จากการวิเคราะห์การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของสินค๎ากีฬาไทยผํานแบบจําลองเพชร หรือ Diamond
Model ได๎ผลการวิเคราะห์ดังนี้
โอกาส

โอกาสในธุ ร กิ จ สิ น ค๎ า ทางการกี ฬ าอยูํ ใ นเชิ ง บวก เนื่ อ งจากกระแสนิ ย ม
การใสํใจสุขภาพ และรูปรํางที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับกระแสนิยม
การใช๎สื่อโซเชียลที่ผู๎คนมักนิยมทําตามกระแสนิยมในสื่อโซเชียล

รัฐบาล

มีนโยบายสํงเสริมการลงทุนสาธารณูปโภค และธุรกิจขนาดใหญํที่เป็นผลดี
ตํอธุรกิจสินค๎ากีฬา ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค๎า และการบริการในธุรกิจ
นี้ แตํ รั ฐ บาลยั ง ขาดมาตรการสนั บ สนุ น ที่ ชั ด เจน และขาดพิ กั ด ศุ ล กากร
ด๎านสินค๎ากีฬา ซึ่งอาจเป็นข๎อจํากัดในการพัฒนาธุรกิจสินค๎าบางประการ

กิจการโครงสร้างกลยุทธ์ โครงสร๎างของตลาดสิ น ค๎ากีฬาเปิดกว๎างให๎ ผู๎ ประกอบการรายใหมํเข๎ามา
ในตลาดนี้ และเป็ นตลาดที่ เปิ ด โอกาสให๎ เกิ ด การแขํ ง ขั นในด๎า นคุณ ภาพ
ของสินค๎า และความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎ประกอบการ เนื่องจากอุปสงค์
ที่เพิ่มมาขึ้นตามกระแสนิยมการเลํนกีฬา และสุขภาพในปัจจุบัน
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เงื่อนไขอุปสงค์

นักกีฬาตลอดจนผู๎บริโภคมีหลายหลายระดับ มีความต๎องการที่แตกตํางกันไป
และมี แ นวโน๎ ม ในการเติ บ โตในระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ใ นการลงทุ น
ในการสร๎างธุรกิจ และสาธารณูปโภคขนาดใหญํ

อุตสาหกรรมสนับสนุน

ฐานการผลิตในภาคสิ่งทอ ภาคการออกแบบ และภาคการค๎าออนไลน์เติบโต
อยํางตํอเนื่อง และมีแนวโน๎มที่จะเติบโตตํอไปในอนาคต

ปัจจัยนาเข้า

ผู๎ป ระกอบการมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีโ ครงการ
สินเชื่อเป็นจํานวนมาก และมีเทคโนโลยีสมัยใหมํที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลอดจนลดระยะเวลาในการผลิตได๎เป็นอยํางดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ที่อาจชํวยแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได๎
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บริการด้านการกีฬา
•
•
•

ผู้ให้บริการ

กระแสใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง (+)
ชีวิตที่เป็นเมืองมากขึ้น (+)
กระแสนิยมเพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุและผู้หญิง (+)

•
•

การเข้ามาของรายใหม่ (+)
การแข่งขันที่การสร้างคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ (+)

นักกีฬา/ผู้ใช้บริการ
บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์
•
•

ความรวดเร็วในการก่อสร้าง
ตกแต่ง (+)
การเพิ่มขึ้นของโค้ชและ
เทรนเนอร์ (+)

สิ่งอานวยความสะดวก
•
•
•

พื้นที่เช่าที่มีมากขึ้น (+)
การเติบโตของธุรกิจบริการบารุงรักษา (+)
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT, VR และ AI (+)

•
•
•
•

หลากหลายประเภท/ระดับ (+)
เติบโตสูง (+)
มี WOM สูง (+)
อุปสงค์มีเสถียรภาพ (+)

•

ขาดมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
ที่ชัดเจน (-)
ขาดพิกัดศุลภากรเฉพาะของ
ภาคสินค้ากีฬา (-)

•

ภาพที่ 3.10 เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของการบริการกีฬา
จากการวิเคราะห์การเพิ่มมูล คําทางเศรษฐกิจของบริการด๎านการกีฬาผํ านแบบจําลองเพชร
Diamond Model ได๎ผลการวิเคราะห์ดังนี้

หรือ

โอกาส

โอกาสในธุรกิจบริการด๎านการกีฬาอยูํในเชิงบวก เนื่องจากกระแสนิยมการใสํ
ใจสุขภาพและรูปรํางที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ผู๎คนสํวนใหญํเลือ กอยูํในเมือง
ใหญํที่สาธารณูปโภคคํอนข๎างพร๎อม และมีความสะดวกสบายในการให๎หรือ
รับบริการ ประกอบกับในปัจจุบันผู๎สูงอายุ และผู๎หญิงให๎ ความสนใจกับ
การดูแลสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการกีฬาจึงเป็นทางเลือกหลักสําหรับลูกค๎า
กลุํมนี้

รัฐบาล

ยังขาดมาตรการสํงเสริมสนับสนุนธุรกิจบริการด๎านการกีฬาอยํางชัดเจนที่
เป็นรูปธรรม และยังขาดการระบุพิกัดศุลกากรในภาคสินค๎ากีฬา

กิจการโครงสร้างกลยุทธ์ โครงสร๎างของตลาดสิ น ค๎ากีฬาเปิดกว๎างให๎ ผู๎ ประกอบการรายใหมํเข๎ามา
ในตลาดนี้ และเป็ นตลาดที่ เปิ ด โอกาสให๎ เกิ ด การแขํ ง ขั นในด๎า นคุณ ภาพ
ของการให๎บริการ เปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการได๎สร๎างคุณคํา และใสํความคิด
สร๎างสรรค์ในบริการอยํางเปิดกว๎าง
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เงื่อนไขอุปสงค์

นักกีฬาตลอดจนผู๎บริโภคมีหลายหลายระดับ มีความต๎องการที่แตกตํางกันไป
และมีแนวโน๎มการเติบโตในระดับสู ง กํอให๎ เกิดความต๎ องการของบริการ
ในระยะยาวและมี เ สถี ย รภาพ เนื่ อ งจากผู๎ บ ริ โ ภคมั ก มี ก ารบอกตํ อ
ประสบการณ์การใช๎บริการทั้งที่เป็นคําพูดและผํานโซเชียลมีเดียทําให๎เกิด
การรับรู๎ในวงกว๎าง

อุตสาหกรรมสนับสนุน

ในปั จ จุ บัน มีอ าคารพาณิช ย์ ที่เ ปิด ให๎ เชํ าเพื่อ เปิ ดธุร กิจ บริ การจํ านวนมาก
ผู๎ประกอบการไมํจําเป็นต๎องมีเงินทุนในการซื้อที่ดินหรือกํอสร๎างอาคาร ทั้งนี้
ธุรกิจบริการบํารุงรักษายังเติบโตอยํางรวดเร็วประกอบกับการที่เทคโนโลยี
สมั ย ใหมํ ส ามารถชํ ว ยผู๎ ป ระกอบการลดต๎ น ทุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทํางานทําให๎ผู๎บริการมีความสะดวกสบายในการดําเนินธุรกิจ

ปัจจัยนาเข้า

การกํอสร๎างตกแตํงในปัจจุบันดําเนินการได๎อยํางรวดเร็ว และมีโค๎ชตลอดจน
เทรนเนอร์เพิ่มจํานวนขึ้นอยํางรวดเร็ว
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กิจกรรมการกีฬา
•
•

กระแสใส่ใจสุขภาพและรูปร่าง (+)
ภาวะติดสื่อโซเชียล(+)

•
•
•

ความเป็นผู้ประกอบการของผู้จัดงาน (-)
การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น (+)
เอเจนซี่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น (+)
ผู้จัดงาน
ผู้เล่น | ผู้ชม

เจ้าบ้าน

•
•
•
•

• ทัศนคติของคนท้องถิ่น (+ -)
• สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก
(+ -)
• ขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพ (-)
• ความเป็นเจ้าภาพของเจ้าของพื้นที่
• สปอนเซอร์เข้มแข็งขึ้น (+)

บริการสนับสนุน
[สื่อ ท่องเทียว เดินทาง ที่พัก]
•
•
•
•

จิตอาสาที่เพิ่มขึ้น (+)
สาธารณูปโภคขนส่งดีขึ้น (+)
ภาคการท่องเที่ยวเติบโตสูง (+)
ขีดความสามารถในการรองรับช่วงพีค (-)

•
•
•

กระแสนิยมต่อเนื่องบางประเภท (+)
มีความถี่ในการเข้าร่วมสูงขึ้น (+)
WOM (+)
ให้ความสาคัญกับคุณภาพ/ประวัติ (-)

ขาดแผนการดึงดูดการจัดงานระดับโลกที่
ชัดเจน (-)
ขาดกลไกการรับรองมาตรฐาน คุณภาพ (-)
ขาดการจัดการข้อมูล (-)

ภาพที่ 3.11 เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬา
จากการวิเคราะห์การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬาผํานแบบจําลองเพชร หรือ Diamond
Model ได๎ผลการวิเคราะห์ดังนี้
โอกาส

โอกาสในธุร กิ จ บริ ก ารด๎ า นการกี ฬ าอยูํ ใ นเชิ ง บวก เนื่ อ งจากกระแสนิ ย ม
การใสํใจสุขภาพและรูปรํางที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง และการติดสื่อโซเชียล
มีเดียที่มีการเผยแพรํข๎อมูลกิจกรรมกีฬาผํานสื่อบํอยครั้ง จึงทําให๎เกิดการรับรู๎
ในวงกว๎าง

รัฐบาล

ยังขาดแผนการดึงดูดการจัดงานระดับโลกที่ชัดเจน ไมํมีกลไกการรับรอง
มาตรฐาน และคุณภาพสินค๎าตลอดจนบริการทางด๎านกีฬา ผนวกกับการขาด
การจัดการข๎อมูลทางกีฬาที่ถือเป็นปั จจัยพื้นฐานในการพัฒนาหรือตํอยอด
ในการพัฒนาด๎านกีฬาได๎อยํางยั่งยืน

กิจการโครงสร้างกลยุทธ์ ในด๎านโครงสร๎างกลยุทธ์ผู๎จัดงานยังคงขาดความเป็นผู๎ประกอบการ ประกอบ
กับการแขํงขันที่มีความดุเดือดมากขึ้น ทําให๎เอเจนซี่ต๎องแขํงขันในเรื่องของ
คุณภาพ และพัฒ นาฝี มือตนเอง กํ อให๎ เกิดความเป็นมืออาชีพ และเป็นที่
นําเชื่อถือ
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เงื่อนไขอุปสงค์

มีความต๎องการของผู๎บริโภคตํอกิจกรรมการกีฬาที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง และ
มีการเข๎าใช๎บริการบํอยครั้ง อันเนื่องมาจากการบอกตํอที่รวดเร็ว อยํางไร
ก็ตามผู๎บริโภคให๎ความสําคัญกับคุณภาพ และประวัติใ นการให๎บริการของ
ธุ ร กิ จ กิ จ กรรมการกี ฬ าเป็ น อยํ า งมาก ทํ า ให๎ ผู๎ ป ระกอบการต๎ อ งใสํ ใ จ
รายละเอีย ดในการให๎ บ ริก ารทุก ขั้น ตอนเพื่ อสามารถรั ก ษาลู ก ค๎า รายเกํ า
ตลอดจนดึงดูดลูกค๎ารายใหมํ

อุตสาหกรรมสนับสนุน

จิตอาสาทางกีฬาเพิ่มมากขึ้น ทําให๎มีบุคลากรในการสํงเสริมด๎านกีฬาเพิ่มมาก
ขึ้ น ตามไปด๎ ว ย ประกอบกั บ การที่ ส าธารณู ป โภคในด๎ า นการขนสํ ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทํ า ให๎ เ กิ ด การเดิ น ทางเพื่ อ การกี ฬ าเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนี้ภ าคการทํองเที่ยวมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว สามารถดึงดูดและ
รองรับนักทํองเที่ยวโดยเฉพาะนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยนาเข้า

การกํอสร๎างตกแตํงในปัจจุบันดําเนินการได๎อยํางรวดเร็ว และมีโค๎ชตลอดจน
เทรนเนอร์เพิ่มจํานวนขึ้นอยํางรวดเร็ว
ทัศนคติของคนในท๎องถิ่นมีทัศนคติที่ดีตํอการจัดการแขํงขันกีฬา ทําให๎ มี
ความพร๎อมในการเป็นเจ๎าภาพการจัดแขํงขันกีฬาได๎เป็นอยํางดี เป็นผลให๎มี
การสนับสนุน (สปอนเซอร์) อยํางตํอเนื่อง อยํางไรก็ตามบุคลากรทางการ
กีฬาของประเทศไทยยังขาดความเป็นมืออาชีพ และสาธารณูปโภคยังมีความ
พร๎อมในบางสํวนเทํานั้น แตํสาธารณูปโภคทางด๎านกีฬายังขาดความพร๎อมใน
หลายๆด๎าน
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3-๗๔

บทที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
การสร๎างกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนานั้น ได๎ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) โดยมีกรอบขอบเขตของเศรษฐกิจการกีฬาเน๎นที่การสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ
จากการกีฬาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช๎ ได๎ แกํ การวิเ คราะห์เ ชิง กลยุท ธ์ (Strategic Analysis) การพัฒนาการทํองเที่ยว
(Tourism Development) การพัฒนาการกีฬา (Sport Development) การจัดอีเว๎นต์ (Event Management)
เศรษฐศาสตร์การทํองเที่ยว (Tourism Economics) เศรษฐศาสตร์การกีฬา (Sport Economics) และแนวคิด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ในประเด็นการศึกษาตํอไปนี้ (1) การวิเคราะห์ปัจจัยสูํความสําเร็จในการบรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ของแผนพัฒ นากีฬาแหํงชาติฉบับที่ ๖ (2) การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล๎ อมการแขํงขันระหวําง
เมือง/ประเทศของภาคเศรษฐกิจการกีฬา (3) การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการสร๎างคุณคําของภาคเศรษฐกิจ
การกีฬาไทย (4) การวิเคราะห์ตําแหนํงการแขํงขัน และขีดความสามารถในการแขํงขัน และ (5) การวิเคราะห์
จุ ด แข็ ง จุ ด อํ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ประกอบกั บ การศึ ก ษาบริ บ ทและสถานการณ์ จ ริ ง ของอุ ต สาหกรรม
ทั้งนี้ได๎มีการดําเนินการเก็บข๎อมูลดั งกลําวผํานการสัมภาษณ์เชิงลึก/การประชุมกลุํมยํอยและการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นโดยใช๎แบบสัมภาษณ์/คําถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล โดยทําการสุํมแบบเจาะจงไปยัง
ผู๎ที่มีความรู๎ ประสบการณ์ และความเข๎าใจตํออุตสาหกรรมการกีฬาและการทํองเที่ยวในมิติตํางๆ
จากผลการวิเคราะห์ข๎อจํากัด ปัญหา อุปสรรค จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในอุตสาหกรรมการกีฬา ได๎แกํ
ผู๎บริโภค (ประชาชน) ผู๎ประกอบการ ชมรมกีฬา สมาคมกีฬา และหนํวยงานภาครัฐ พบความท๎าทายและอุปสรรค
หลายประการ ทํ า ให๎ ไ ด๎ ม าซึ่ ง ประเด็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ต๎ อ งเรํ ง พั ฒ นาและได๎ รั บ การสํ ง เสริ ม อยํ า งจริ ง จั ง
4 ประเด็น ซึ่งมีความสอดคล๎องกับการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจจากการกีฬาตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนา
การกีฬาแหํงชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของสินค๎ากีฬาไทย
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของการบริการกีฬา กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬา
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับกลไกสนับสนุน การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ และในแตํละกลยุทธ์ได๎มีการใช๎เครื่องมือ
แบบจําลองเพชร หรือ Diamond Model ในการวิเคราะห์การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจกีฬาและกําหนดแนว
ทางการพัฒนาภายใต๎แตํละกลยุทธ์ตํอไป

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

4-๑

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564)
อุตสาหกรรมการกีฬาในอดีตเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศผํานการสร๎างนักกีฬา
ที่มีชื่อเสียง และเน๎นการสํงเสริมกีฬาเป็นเลิศเพื่อสร๎างชื่อเสียงในระดับโลก ซึ่งการสนับสนุนดังกลําวเป็นการลงทุน
ที่ได๎ผลตอบรับกลับมาเป็นชื่อเสียงของตัวนักกีฬา และประเทศ หากแตํยังขาดผลตอบแทนในด๎านของเม็ดเงิน หรือ
กําไรที่จะสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจได๎ แตํในปัจจุบันอุตสาหกรรมการกีฬาทั่ วโลกได๎ให๎ความสําคัญกับการ
ผลิตสินค๎า และบริการทางการกีฬาเพื่อสร๎างรายได๎อยํางแท๎จริงผํานทั้งการสํงเสริมกีฬามวลชน และการเชื่อมโยง
กับการทํองเที่ยว อุตสาหกรรมกีฬาในปัจจุบันจึงเป็นหนึ่งในอุตสากรรมสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ หรื อ GDPในหลายประเทศ เป็ นอุ ต สาหกรรมขนาดใหญํ ที่ ส ามารถสร๎ า งรายได๎ การจ๎ างงาน
การกระจายรายได๎ และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให๎กับประชาชนได๎อยํางแท๎จริง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญํที่ครอบคลุมธุรกิจในวงกว๎าง จึงกํอให๎เกิดการสร๎างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในวงกว๎างตามมา
จากความหลากหลายของธุรกิจภายใต๎อุตสาหกรรมกีฬากํอให๎เกิดความยากในการตีกรอบ หรือระบุ
ถึงองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการกีฬาที่ชัดเจน ทั้งนี้สิ่งที่ผู๎ผลิตตลอดจนผู๎บริโภคสามารถเห็นได๎จากการดําเนิน
อุต สาหกรรรมนี้ คื อการที่ ผู๎ ผ ลิ ต ได๎ทํ า การสํ ง มอบสิ น ค๎า หรื อบริ การทางด๎ า นกี ฬาให๎ แ กํผู๎ บ ริโ ภค ในรู ปแบบ
ของแนวคิ ด นั ก กีฬ า อุ ป กรณ์ กีฬ า การจั ด แขํ ง ขัน กี ฬา การเลํ นกี ฬ าเพื่ อนั น ทนาการ สถานที่ ออกกํา ลั งกาย
ตลอดจนการใช๎ พื้ น ที่ ใ นการออกกํ า ลั ง กาย จากคํ า นิ ย ามเชิ ง กว๎ า งนี้ จึ ง ทํ า ให๎ ส ามารถจํ า แนกกลุํ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในอุตสาหกรรมการกีฬาได๎ 3 กลุํมหลัก คือ
1. สินค๎ากีฬาเป็นสินค๎า หรือผลิตภัณฑ์ทางการกีฬาที่จับต๎องได๎ เชํน รองเท๎ากีฬา เสื้อผ๎านักกีฬา และลูกบอล
เป็นต๎น
2. บริการด๎านกีฬา เป็นการให๎บริการที่เกี่ยวข๎องกับทั้งการออกกําลังกาย การฝึกซ๎อม และการเก็บตัว
เชํน ฟิตเนส สนามกีฬาตํางๆ และที่พักสําหรับนักกีฬาที่ต๎องการเก็บตัวฝึกซ๎อม เป็นต๎น
3. กิจกรรมกีฬา เป็นการจัดการแขํงขันกีฬาที่ให๎บริการและความบันเทิงกับทั้งผู๎แขํงขั น และผู๎ชม เชํน
การจัดแขํงขันวิ่งมาราธอน การจัดแขํงขันทัวร์นาเม๎นต์ และมหกรรมกีฬาตํางๆ

สินค้ากีฬา
Sport
Products

บริการด้านการ
กีฬา
Sport Services

กิจกรรมการกีฬา
Sport Event

ภาพที่ 4.1 องค์ประกอบอุตสาหกรรมกีฬา
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4.1 วิสัยทัศน์
“อุตสาหกรรมกีฬาเป็นกลไกสาคัญในการสร้างคุณค่า และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”

4.2 กลยุทธ์และแนวทาง
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้ากีฬาไทย
1. ตัวชี้วัด
1) รวบรวมฐานข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎ประกอบการ ประเภทสินค๎า ประเภทบริการ ในอุตสาหกรรมการกีฬา
ตลอดจนสถิติการกีฬาทุกชนิดภายในปี พ.ศ. 2564
2) จํานวนยอดขายสินค๎ากีฬาภายใต๎ตราสินค๎ากีฬาไทยเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอ
ปี
3) จํานวนสินค๎ากีฬาไทยที่ได๎รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 3 ตํอปี
4) จํานวนผู๎ประกอบการด๎านสินค๎ากีฬาสําหรับการทํองเที่ยวเติบโตอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ
3 ตํอปี
5) มูลคําการสํงออกสินค๎ากีฬาไทยเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕ ตํอปี
6) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสินค๎ากีฬาเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๕ ตํอปี
2. แนวทางการพัฒนา
1) สํงเสริมการสร๎างคุณคําตราสินค๎าของตราสินค๎ากีฬาไทย
2) สํงเสริมการทําตลาดสินค๎ากีฬาของไทยให๎รู๎จักในหมูํนักกีฬาและผู๎เลํนในวงกว๎าง
3) สํงเสริมธุรกิจจําหนํายสินค๎ากีฬาสําหรับนักทํองเที่ยว
4) สํงเสริมการสํงออกสินค๎ากีฬาผํานชํองทางตํางๆ
3. โครงการ
 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าตราสินค้าของตราสินค้ากีฬาไทย
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสร๎างคํานิยมการใช๎สินค๎ากีฬาตราสินค๎าไทยในตลาดในประเทศ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการรับรู๎เกี่ยวกับตราสินค๎ากีฬาไทย ไปยังกลุํมลูกค๎า
ภายในประเทศ และสนับสนุนสินค๎ากีฬาของไทย
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
2) โครงการสนับสนุนการเข๎าสูํการรับรองมาตรฐานสากลของสินค๎ากีฬาไทย
บริการให๎คําปรึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการเข๎าสูํการรับรองมาตรฐานสากลของสินค๎ากีฬา
ไทย
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สถาบันการศึกษาในพื้นที่
 ส่งเสริมการทาตลาดสินค้ากีฬาของไทยให้รู้จักในหมู่นักกีฬาและผู้เล่นในวงกว้าง
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการประชาสัมพันธ์สินค๎ากีฬาไทยในการแขํงขันตํางๆ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ๎นการรับรู๎สินค๎ากีฬาของไทย ไปยังกลุํมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ในการจัดงานกีฬาในทุกระดับ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ สานักงานส่งเสริมการ
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2) โครงการสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องจัดซื้อ/ใช๎สินค๎ากีฬาไทย
พัฒ นาแคมเปญเพื่อรณรงค์และประชาสั มพันธ์ให๎ ห นํว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข๎อง เกิดการรับรู๎
เกี่ยวกับตราสินค๎ากีฬาไทย และสนับสนุนสินค๎ากีฬาไทย
 หน่วยงานรับผิดชอบ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงพาณิชย์
 หน่ วยงานสนับ สนุน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
 ส่งเสริมธุรกิจจาหน่ายสินค้ากีฬาสาหรับนักท่องเที่ยว
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการพัฒนาสินค๎ากีฬาไทยให๎เป็นของฝากและของที่ระลึก
ประกอบไปด๎วย โครงการยํอย 2 โครงการ ได๎แกํ
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โครงการยํ อ ย 1.1 โครงการบริ ก ารให๎ คํ า ปรึ ก ษาธุ ร กิ จ ของฝาก/ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ สํ ง เสริ ม
ให๎นําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎เพื่อลดต๎นทุนการผลิตและสร๎างความแตกตํางของสินค๎า
โครงการยํ อย 1.2 โครงการบริการให๎คําปรึกษาเพื่อสํงเสริมให๎ ผู๎ประกอบการของฝาก/ของ
ที่ระลึกเข๎าสูํการรับรองมาตรฐานสากลของสินค๎ากีฬาไทย
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงอุตสาหกรรม
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
2) โครงการเพิ่มชํองทางการจัดจําหนํายสินค๎ากีฬาไทยสําหรับนักทํองเที่ยว
ประกอบไปด๎วย โครงการยํอย 2 โครงการ ได๎แกํ
โครงการยํอย 2.1 โครงการประชาสัมพันธ์สินค๎ากีฬาไทยหรื อของที่ระลึกในการจัดงานกีฬา
สูํกลุํมเปูาหมายเพื่อให๎เกิดการรับรู๎ตํอนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาและธุรกิจนําเที่ยว
โครงการยํอย 2.2 โครงการศึกษาพฤติกรรมการทํองเที่ยวและความต๎องการของนักทํองเที่ยวที่มี
ตํอการจัดแขํงขันกีฬาเพื่อนํามาเป็นโจทย์สําหรับการพัฒนาสินค๎าทางกีฬา
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 หน่ วยงานสนับ สนุน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ส่งเสริมการส่งออกสินค้ากีฬาผ่านช่องทางต่าง ๆ
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการสํงออกสินค๎ากีฬาผําน e-commerce
ประกอบไปด๎วย โครงการยํอย 2 โครงการ ได๎แกํ
โครงการยํอย 1.1 โครงการศึกษาข๎อจํากัดและอุปสรรคเกี่ยวข๎องกับการสํงออกสินค๎ากีฬาผําน
e-commerce
โครงการยํ อย 1.2 โครงการสํ ง เสริม การนํา เทคโนโลยีที่ ทันสมัย มาใช๎เ พิ่มขีด ความสามารถ
ในการสํงออกสินค๎ากีฬาผําน e-commerce
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่ วยงานสนั บสนุน : การกีฬาแห่ งประเทศ กรมศุลกากร กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
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2) โครงการเพิ่มการอํานวยความสะดวกทางศุลากรในการสํงออกสินค๎ากีฬา
ศึกษาเพื่อกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือการสนับสนุนด๎านอื่น ๆ เกี่ยวกับการสํงออกสินค๎า
กีฬาที่เป็นไปตามมาตรฐานการสํงออก
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: กรมศุลกากร สานักงานสถิติแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการบริการกีฬา
1. ตัวชี้วัด
1) จํานวนผู๎ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 3 ตํอปี
2) จํ านวนผู๎ ป ระกอบการในธุรกิจบริการกีฬาของประเทศไทยในประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นอยํา ง
ตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ตํอปี
3) หลั ก สู ต รและคอร์ ส เทรนนิ่ ง ทางการกี ฬ าที่ มี ม าตรฐานในระดั บ สากลเพิ่ ม ขึ้ น ไมํ ต่ํ า กวํ า 3
หลักสูตรหรือคอร์สตํอปี
4) จํานวนกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬามีอัตราการเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี
5) จํานวนเครือขํายผู๎ประกอบการทางการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใน ปี พ.ศ. 2563
6) จัดทํารูปแบบความต๎องการตํอหลักสูตรหรือคอร์สเทรนนิ่งของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติให๎แล๎ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. 2563
2. แนวทางการพัฒนา
1) สํงเสริมการลงทุนในสาขาบริการกีฬาเปูาหมาย1ของแตํละพื้นที่
2) สํงเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการกีฬาของผู๎ประกอบไทยในอาเซียน
3) สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือคอร์สเทรนนิ่งที่เป็นที่ต๎องการของชาวตํางชาติ
4) สํงเสริมเชื่อมโยงธุรกิจบริการทางการกีฬากับภาคการทํองเที่ยว
3. โครงการ
 ส่งเสริมการลงทุนในสาขาบริการกีฬาเป้าหมายของแต่ละพื้นที่
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมตลาดด๎านการเก็บตัวและฝึกซ๎อมของนักกีฬาระดับสากล

1

กีฬาที่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ
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ประชาสัมพันธ์สถานที่เก็บตัวและฝึกซ๎อมของนักกีฬาในระดับสากล เพื่อสร๎างการรับรู๎แกํผู๎จัดการ
แขํงขีนกีฬา และนักกีฬา
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการกรมศุลกากร
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์
2) โครงการออกแบบมาตรการสํงเสริมการลงทุนในสาขาบริการกีฬาเปูาหมาย
จัดทํามาตรฐานสถานที่เก็บตัวและฝึกซ๎อมของนักกีฬาในระดับสากล เพื่อสร๎างการรับรู๎และเตรียม
ความพร๎อมตํอการจัดแขํงขันกีฬา
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
 ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจบริการกีฬาของผู้ประกอบไทยในอาเซียน
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการเข๎าสูํตลาดธุรกิจบริการกีฬาในอาเซียน
ประกอบไปด๎วย โครงการยํอย 2 โครงการ ได๎แกํ
โครงการยํอย 1.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการพัฒนาธุรกิจบริการกีฬาในอาเซียน
โครงการยํอย 1.2 โครงการให๎คําปรึกษาในการทําธุรกิจบริการกีฬาในอาเซียน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
 หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
2) โครงการออกแบบมาตรการสํงเสริมการลงทุนธุรกิจบริการกีฬาในอาเซียน
พัฒนาและบูรณาการมาตรการสํงเสริมการลงทุนธุรกิจบริการกีฬาในอาเซียน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม The Board of Investment of Thailand (BOI)
 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือคอร์สเทรนนิ่งที่เป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสร๎างเครือขํายกับบริษัททัวร์สุขภาพ/กีฬาตํางประเทศ
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สํงเสริมการทํางานเครือขํายกับสมาคมธุรกิจนําเที่ยวของตํางประเทศที่เป็นผู๎นําด๎านการจัดการ
ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับกลุํมนักทํองเที่ยวเชิงกีฬา
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) โครงการสํงเสริมคอร์สเทรนนิ่งให๎เข๎าสูํมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
ศึกษาและจัดทําคอร์สเทรนนิ่งให๎เข๎าสูํมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลแกํผู๎ประกอบการ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข
 หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมพลศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่
 ส่งเสริมเชื่อมโยงธุรกิจบริการทางการกีฬากับภาคการท่องเที่ยว
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการพัฒนากิจกรรมกีฬาสําหรับนักทํองเที่ยว
ศึกษาและประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับนักทํองเที่ยว
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่ กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2) โครงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการกีฬาให๎นักทํองเที่ยวรู๎จักในวงกว๎าง
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างการรับรู๎ของนักทํองเที่ยวตํอธุรกิจบริการกีฬาในแตํละพื้นที่
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ สมาคมส่งเสริม
กีฬาในจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬา (Event)
1. ตัวชี้วัด
1) จํานวนการเป็นเจ๎าภาพการจัดงานกีฬา หรือ กิจกรรมการกีฬา (Event) ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี
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2) จํานวนกิจกรรมการกีฬา (Event) ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี
3) จํานวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมการกีฬา (Event) ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี
4) จํานวนรายได๎จากกิจกรรมการกีฬา (Event) ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี
5) จัดทําฐานข๎อมูลพฤติกรรมนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาชาวไทยและชาวตํางชาติให๎แล๎วเสร็จในปี พ.ศ.
2563
6) จํานวนสิ่งกํอสร๎างและสิ่งอํานวยความสะดวกตํอการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อรองรับการจัดงานกีฬา
ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวํา 1 แหํง ตํอปี
2. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพเมืองกีฬาเปูาหมายเพื่อรองรับการจัดงานกีฬาระดับนานาชาติ
2) สํงเสริมและสนับสนุนการได๎เป็นเจ๎าภาพจัดกีฬาระดับนานาชาติ
3) สํงเสริมการเพิ่มการใช๎จํายของกลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
4) เชื่อมโยงการจัดงานกีฬากับภาคการทํองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับพื้นที่
๓. โครงการ
 พัฒนาศักยภาพเมืองกีฬาเป้าหมายเพื่อรองรับการจัดงานกีฬาระดับนานาชาติ
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสนับสนุนการลงทุนในสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการจัดงานกีฬาในระดับนานาชาติ
ออกแบบระบบขนสํงสาธารณะเชื่อมโยงระหวํางเมือง และการสร๎างสนามกีฬาที่รองรับตํอ
การจัดงานกีฬาระดับใหญํ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กรมโยธาธิการและผังเมือง
 หน่วยงานสนับสนุน : สานักงานกระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการกรมศุลกากร
2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
พัฒนาหลักสูตร คูํมือ และจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการกีฬา และเศรษฐกิจ
การกีฬาให๎กับผู๎บริ หารและบุ คลากรของกิจกรรมในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา อุตสาหกรรม
การกีฬา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพลศึกษา
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 ส่งเสริมและสนับสนุนการได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับนานาชาติ
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการเตรียมการสูํการเป็นเจ๎าภาพจัดงานกีฬาระดับนานาชาติ
พัฒนาหลักสูตร และแนวทางในการเป็นเจ๎าภาพจัดงานกีฬา และให๎ความรู๎กับทุกภาคสํวน
ในพื้นที่ที่มีการจัดงาน ถึงแนวปฏิบัติ และการให๎ความรํวมมือในการเป็นเจ๎าภาพ เพื่อให๎การจัดงาน
มีความเป็นมาตรฐาน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจในทิศทางเดียวกัน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : ส านั กงานส่ ง เสริม การประชุ ม และนิ ท รรศการ กรมพลศึ ก ษา
สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) โครงการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ๎าภาพจัดงานกีฬานานาชาติ
กําหนดนโยบายให๎หนํวยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎อง เสนอแผนการเป็นเจ๎าภาพจัดงานกีฬาระดับ
นานาชาติป ระจํ าปี และจั ดการประกวดคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร๎อม ให๎ได๎รับสิทธิ์ในการจัดงาน
รวมถึงงบประมาณสนั บ สนุ น ทั้งนี้เพื่อให๎ เกิดการแขํงขันระหวํางพื้นที่ และนําไปสูํการยกระดับ
มาตรฐานการจัดงานขึ้นในโอกาสตํอไป
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การประชุ ม และนิ ท รรศการ กรมศุ ล กากร
กรมการค้าระหว่างประเทศ
 ส่งเสริมการเพิ่มการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการเพิ่มโอกาสการขายให๎วิสาหกิจในพื้นที่เข๎าถึงผู๎เข๎ารํวมงานกีฬา
สํงเสริมให๎มีการจัดมหกรรมสินค๎ากีฬาควบคูํไปกับการจัดงานกีฬาในพื้นที่ โดยประสานงาน
กับเครือขํายผู๎ประกอบการในพื้นที่ ให๎ได๎รับสิทธิ์ในการเชําพื้นที่ร๎านค๎าเป็นกลุํมแรก เพื่อสํงเสริม
การสร๎ า งรายได๎ ใ ห๎ แ กํ วิ ส าหกิ จ ในพื้ น ที่ รวมไปถึ ง การสํ ง เสริ ม ให๎ มี ก ารพั ฒ นาตราสิ นค๎ า ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ ของพื้นที่นั้น
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพล
ศึกษา สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่
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2) โครงการกําหนดมาตรการจูงใจให๎งานกีฬาเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่
กําหนดมาตรการลดหยํอนภาษีให๎กับผู๎ประกอบการในพื้นที่ที่เข๎ารํวมงานมหกรรม รวมถึง
การตั้งมาตรการขอคืนภาษีสินค๎ากีฬา ให๎แกํผู๎เข๎ารํวมที่เดินทางมาใช๎จํายและซื้อสินค๎าในงานดังกลําว
ทั้งนี้เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการเดินทางเข๎ามาเพื่อใช๎จําย
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ กระทรวงการคลัง
 เชื่อมโยงการจัดงานกีฬากับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวตํอเนื่องจากการเข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ส๎ น ทางทํ อ งเที่ ย วใกล๎ เ คี ย งกั บ พื้ น ที่ จั ด งาน และสํ ง เสริ ม ให๎ ผู๎ ป ระกอบการด๎ า น
การทํ อ งเที่ ย วจั ด กลุํ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงภายในพื้ น ที่ เพื่ อ ให๎ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มงานเกิ ด แรงจู ง ใจ
ในการเดินทางทํองเที่ยวและเพิ่มระยะเวลาพักผํอนในพื้นที่นานขึ้น รวมไปถึงการสํงเสริมให๎เกิดการวิจัย
พฤติกรรมของทํองเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต๎องการของนักทํองเที่ยวมากขึ้น
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: สานักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ กระทรวงการคลัง
สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) โครงการสร๎างโอกาสให๎วิสาหกิจชุมชนที่ให๎บริการที่พักและขนสํงเป็นผู๎บริการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการในพื้นที่ให๎มีความเข๎มแข็ง สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือกัน
ของผู๎ประกอบการในลักษณะกลุํม เพื่อสร๎างอํานาจในการตํอรอง และรักษามาตรฐานด๎านการบริการรวม
ไปถึงมาตรฐานด๎านราคา โดยมีหนํวยงานของรัฐเป็นผู๎ประสานงานเมื่อมีการจัดงานเกิดขึ้น จะจัดลําดับ
ความสําคัญให๎ผู๎ประกอบการในพื้นที่เป็นลําดับแรก
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การประชุ ม และ
นิทรรศการ กระทรวงพาณิชย์
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กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับกลไกสนับสนุน การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1. ตัวชี้วัด
1) มี ร ะบบฐานข๎ อ มู ล สารสนเทศในการจั ด เก็ บ ประมวล วิ เ คราะห์ และเผยแพรํ ข๎ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมกีฬา
2) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในทุกประเภทภายในปี พ.ศ. 2563
3) จํานวนของบุคลากรที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมกีฬาเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5
ตํอปี
4) จั ด ตั้ ง เครื อ ขํ า ยตามแนวทางการมี สํ ว นรํ ว มของภาคสํ ว นตํ า ง ๆ และยกระดั บ ชมรมกี ฬ า
ทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2563
2. แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการเก็บ ประมวล วิเคราะห์ และเผยแพรข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมกีฬา
2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬา
3) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชมรมกีฬาตํางๆในพื้นที่
4) สํงเสริมการพัฒนาเมืองกีฬา ตามแนวทางการมีสํวนรํวมของภาคสํวนตําง ๆ ในการสนับสนุน
การกีฬา
3. โครงการ
 พัฒนาระบบการเก็บ ประมวล วิเคราะห์ และเผยแพรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการจัดตั้งหนํวยงานเจ๎าภาพในการบริหารข๎อมูลอุตสาหกรรมกีฬา
วิเคราะห์ภาพรวมของข๎อมูลด๎านกีฬาที่จําเป็น ในการเก็บ ประมวล วิเคราะห์ และทําการสํารวจ
หนํวยงานที่มีความเกี่ยวข๎องหรือรับผิดชอบในปัจจุบัน หากมีอยูํแล๎วให๎จัดทําคําอธิบายและโครงสร๎าง
ในการเก็ บ ข๎ อ มูล อุ ตสาหกรรมกี ฬ า และมอบงานให๎ ห นํ ว ยงานนั้ น ๆ ดู แล แตํ ห ากยัง ไมํ ป รากฎ
หนํวยงานใดที่รับผิดชอบโดยตรง ให๎กําหนดหนํวยงานที่รับผิดชอบพร๎อมทั้งมอบหมายโครงสร๎าง
การปฏิบัติงาน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สานักงานสถิติแห่งชาติ
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ กรมพลศึกษา สมาคมส่ งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
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2) โครงการพัฒนาชํองทางการเผยแพรํข๎อมูลอุตสาหกรรมกีฬาสูํกลุํมเปูาหมาย
จัดซื้อจัดจ๎างเอกชน ในการทําเว็บไซต์ และชํองทางออนไลน์อื่น ๆ เพื่อนําเสนอข๎อมูลที่ได๎ทําการ
วิเคราะห์และประมวลผลกลุํมเปูาหมาย
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมพลศึกษา สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬา
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาขาดแคลน
จัดทําโครงการในการสํารวจ และวิเคราะห์สาขางานที่ขาดแคลนบุคคลากรในอุตสาหกรรม
กีฬา เพื่อจัดทําหลักสูตรในการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรในสาขาดังกลําว
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยงานสนับสนุน: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
ส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ กรมพลศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) โครงการยกระดับมาตรฐานการให๎บริการของศูนย์ฝึกกีฬา
จัดทํามาตรฐานการบริการของศูนย์ฝึ กกีฬาและสนับสนุนงบประมาณกํอสร๎าง โดยอ๎างอิง
ตามมาตรฐานสากลในระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการของศูนย์ฝึกกีฬาในประเทศไทย
ให๎ศักยภาพการแขํงขันระดับโลก และสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวในระดับนานาชาติ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: การกีฬาแห่งประเทศไทย
 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กรมพลศึ ก ษา กระทรวง
สาธารณสุข สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด สถาบันการศึกษาในพื้นที่
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมกีฬาต่างๆในพื้นที่
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬาในพื้นที่
สํงเสริมหลักสูตรการบริหารจัดการชมรมให๎ชมรมในพื้นที่ และสํงเสริมงบประมาณในการสร๎าง
พื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมของชมรมกีฬา รวมไปถึงการสํง เสริมเกิดการแขํงขันกีฬาระหวํางชมรมของ
พื้นที่ตําง ๆ เพื่อสร๎างความเข็มแข็งให๎กับชมรมในพื้นที่ตําง ๆ
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : สมาค มส่ ง เสริ ม กี ฬ าในจั ง หวั ด การกี ฬ าแห่ ง ประเทศ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
2) โครงการสํงเสริมให๎ชมรมกีฬามีสํวนรํวมพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาในพื้นที่
สนั บสนุ นให๎ ชมรมในพื้น ที่เป็นแกนนําในการ จัดกิจกรรมกีฬาในพื้นที่เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ
ด๎า นกี ฬา ซึ่ ง การจั ดงานโดยคนในพื้ นที่ เองนั้น จะชํว ยสํ ง เสริม ให๎ เ กิด ความหวงแหนของคนในพื้ น ที่
รวมไปถึงชมรมยังมีรายได๎เพิ่มเติมจากการจัดงานอีกด๎วย
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด
 หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น : กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
สถาบันการศึกษาในพื้นที่
 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองกีฬา ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนการ
กีฬา
แผนงานและโครงการสําคัญ
1) โครงการสํงเสริมการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาเมืองกีฬาเชิงประชารัฐ
อบรมและให๎ความรู๎ภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง อาทิ รัฐบาล เอกชน และประชาชน ถึงแนวทางการ
บริหารจัดการแบบประชารัฐ เพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีความเข๎าใจแนวทางการทํางานในทิศทางเดียวกัน
และเปิดให๎มีการคัดเลือกคณะทํางานเพื่อพัฒนาเมืองกีฬาเชิงประชารัฐ เพื่อลดจุดอํอนในการบริหาร
จัดการตามระบบราชการแบบเดิม
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่วยงานสนับสนุน: การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สถาบันการศึกษาในพื้นที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2) โครงการสนับสนุนการยกระดับศักยภาพการเป็นเมืองกีฬาของพื้นที่
จั ด ให๎ มี การประกวดเพื่อ คัด เลื อ กเมื องที่มี ค วามพร๎ อมในการเป็ น เมื องกี ฬา และการจั ด
ประกาศและแตํงตั้งเมืองกีฬาอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อสร๎างความตระหนักให๎ คนในพื้นที่เข๎าใจถึง
แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาไปพร๎อม ๆ กัน รวมทั้ง เมืองที่ได๎รับการประกาศตัวให๎เป็นเมืองกีฬา
จะสามารถกําหนดแนวทางและจุดแข็งที่ชัดเจนให๎กับพื้นที่ของตนได๎
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 หน่ว ยงานสนับสนุน: การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผั งเมือง กรมพล
ศึกษา สมาคมส่งเสริมกีฬาในจังหวัด องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
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4.3 กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2562-2564)
4.3.1 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ตามแนวทางที่ กํ าหนดภายใต๎ ยุ ทธศาสตร์ ให๎ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ควรมี
การดําเนินการอยํางเป็ นขั้นตอนตามลําดับ โดยเริ่มจากการปลูกฝั งจิตสํานึก และความสามารถด๎านการกีฬา
ผํานการปลูกฝังการดูแลสุขภาพผํานการออกกําลังกาย และการชี้ให๎เห็นถึงประโยชน์ของการกีฬาทั้งในด๎านสุขภาพ
ชื่อเสี ย ง และในด๎านเศรษฐกิจ ให๎ ความสํ าคัญกับ การพัฒ นาบุคลากรทางการกีฬา สาธารณูปโภค ตลอดจน
กฎหมาย และกลไกการรับรองมาตรฐาน อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจการกี ฬาได๎อยํางแท๎จริง ทั้งนี้
การมีมาตรการสํงเสริมผู๎ประกอบการด๎านกีฬา ตลอดจนการกําหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาจะเป็นตัวชํวย
สํ าคัญที่ทํา ให๎ เศรษฐกิจ การกีฬ าเกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืน หากเมื่อ บุคลากร สถานประกอบการ และกลไก
ขับเคลื่อนมีความพร๎อม จึงควรมีการสํงเสริมในเรื่องของการตลาด การประชาสัมพันธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์
และการหาตลาดตํอไป
การตลาด

การประชาสัมพันธ์

มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ
กลไกการรับรอง
มาตรฐาน

กฎหมาย

การออกแบบผลิตภัณฑ์

กาหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
พัฒนาสาธารนูปโภค

พัฒนาบุคลากร

ปลูกฝังจิตสานึกและความสามารถด้านการกีฬา

ภาพที่ 4.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
4.3.2ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ความสําเร็จของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้นอยูํกับเงื่อนไขและปัจจัยสนับสนุนหลายประการ (Enable Conditions and
Factors) ได๎แกํ
o ความรู๎ความเข๎าใจของชุมชนในพื้นที่ตํอการกีฬาที่มีสํวนสําคัญตํอเศรษฐกิจ ที่สะท๎อนออกมา
ในรูปแบบของการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
o ผู๎นําชุมชนที่ต๎องการผลักดันการกีฬา และพัฒนาอยํางแท๎จริง
o ความเป็ น ผู๎ ป ระกอบการของผู๎ ให๎ บริ การ และชุม ชน ในการจัด ทํา สิ นค๎ าตลอดจนให๎ บ ริก าร
ด๎านการกีฬา
o นโยบายและการดําเนินตามนโยบายสํงเสริมเศรษฐกิจกการกีฬาที่มีประสิทธิภาพ
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o ระบบการยื่นคําของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ที่ให๎ความสําคัญกับเศรษฐกิจการกีฬา
o การบูรณาการการทํางานระหวํางหนํวยงานท๎องถิ่น ผู๎ประกอบการ และหนํวยงานภาครัฐ
4.3.3 ขั้นตอนการดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564)
ในการดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564) นอกจากประเด็นในการขับเคลื่อนข๎างต๎นแล๎ว ยังควรมีการขับเคลื่อน
ตามขั้นตอน ดังตํอไปนี้
1. การเผยแพรํส ร๎า งความเข๎า ใจเกี่ย วกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ การกีฬ าของประเทศไทย ฉบับ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ในทุกภาคสํวน
2. บูรณาการแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) เข๎ากับแผน
อื่นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจกีฬาของประเทศไทย
3. การผลักดันให๎มีงบประมาณเชิงบูรณาการด๎านเศรษฐกิจกีฬา โดยการจัดประชุมหารือกับหนํวยงานจาก
สํวนกลาง
4. กําหนดบทบาทหนํวยงาน และภาคีเครือขํายทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนไปสูํการปฏิบัติตามบทบาท
หน๎าที่ความรับผิดชอบ ได๎แกํ รัฐบาล (สํวนกลางและท๎องถิ่น) ภาคเอกชน สถาบันการศึ กษา สื่อตําง ๆ และ
ประชาชนทั่วไป
ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564)
หน่วยงาน
รัฐบาล
(1.) สํวนกลาง

แนวทางการดาเนินงาน
สนั บ สนุ น ให๎ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กี ฬ าเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ และบรรจุเป็นวาระสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๑.) จัดประชุมชี้แจงหนํวยงานรํวมในการดําเนินงานของทุกภาคสํวนทั้ง
สํวนกลางและภูมิภาค เพื่อสร๎างความเข๎าใจและประสานความรํวมมือ
เปิดโอกาสให๎หนํวยงานกําหนดแนวทางรํวมกัน สําหรับใช๎เป็นกรอบ
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หน่วยงาน

(๒.) สํวนท๎องถิ่น

แนวทางการดาเนินงาน
จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ า และการจั ด ตั้ ง
งบประมาณ รวมถึงการติดตาม และประเมินผล
(๒.) จัดทําเอกสารชี้แจงถึงหนํว ยงานสํ วนกลางที่เกี่ยวข๎อง เชํน สํ านัก
งบประมาณ ถึ งความสํ าคั ญในการดํ าเนิ นงานแผนดังกลํ า วนี้ เพื่ อ
ความเข๎าใจที่ตรงกัน และความราบรื่นในการดําเนินงาน
(๓.) ประสานหนํวยงานในการติดตามและประเมินผล การนําวิสัยทัศน์ใน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กี ฬ า เข๎ า บรรจุ ยั ง แผนในระดั บ ตํ า ง ๆ ได๎ แ กํ
แผนปฏิบัติการประจําปี แผนระดับกระทรวง เพื่อให๎ทุกหนํวยงานใช๎
เป็นแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเป็นกรอบการปฏิบัติงาน
ของหนํวยงานตํอไป
(๔.) ประสานสํ านัก งานสถิติแ หํ ง ชาติ จั ดทํ าฐานข๎ อมู ล การติ ดตามและ
ประเมินผลในระดับภาพรวมและพื้นที่
หน่วยงานระดับจังหวัด
(๑.) ประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจกีฬาในระดับ
จังหวัด และติดตามประเมินผล
(๒.) นําแผนปฏิบัติการสูํการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑.) อํานวยความสะดวกให๎กับหนํวยงานอื่น ๆ ในการดําเนินการด๎าน
การพัฒนาเศรษฐกิจกีฬาในท๎องถิ่น

ภาคเอกชน
มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจกีฬาให๎เป็นรูปธรรม ซึ่งแตํละ
องค์กรสามารถนําประเด็นที่เกี่ยวข๎องไปดําเนินงานหรือรํวมกับหนํวยงานทั้ง
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคีห รือเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง (Public Private
Partnership : PPP) พร๎อมทั้งให๎มุํงเน๎นการจัดการอยํางยั่งยืนที่คํานึงถึง สังคม
เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล๎อม
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานวิจัย
ให๎ความรู๎แกํภาคีเครือขํายทั้งด๎านวิชาการ และการปฏิบัติ การประสานงาน
ขอความรํวมมือกับเครือขํายการวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร๎างองค์ความรู๎
เพื่อเป็นข๎อมูลในการกําหนดนโยบายทั้งระดับประเทศ และระดับท๎องถื่น
สื่อสารมวลชน
ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ระตุ๎ น ให๎ ทุ ก ภาคสํ ว นของสั ง คมมี สํ ว นรํ ว มในการ
ขับเคลื่อน เผยแพรํข๎อมูลขําวสาร การดําเนินงานภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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หน่วยงาน

แนวทางการดาเนินงาน
การกีฬาของประเทศสูํประชาชน ชุมชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง

ประชาชนทั่วไป
รับรู๎ถึงความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจกีฬาของประเทศไทย และเป็นสํวน
หนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
4.3.4 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามแนวทางกลยุทธ์ภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของ
ประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ให๎ทําการ ติดตาม ประเมินผล โดยมีการดําเนินงานในด๎านตําง ๆ
ดังนี้
1. ให๎ความสําคัญกับการติดตามความก๎าวหน๎า การประเมินผลสําเร็จ และผลกระทบของการดําเนินงาน
ภายใต๎แนวทางกลยุทธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
เพื่อจัดทํารายงานเสนอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ทราบถึงการดําเนินงาน และพัฒนาให๎เป็นไปตาม
ผลสัมฤทธิ์ตํอไป
2. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าการดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
แนวทางกลยุทธ์ โดยมีผู๎แทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา เข๎ามามี
สํวนรํวมในการติดตามประเมินผลตามแนวทางกลยุทธ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศ
ไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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บทที่ 5
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพือ่ การท่องเที่ยวต้นแบบ
5.1 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
5.1.1 การวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อ
การท่องเที่ยวต้นแบบ
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ได๎ให๎ความสําคัญกับการกระตุ๎นเศรษฐกิจผํานการใช๎
นวัตกรรมสมัยใหมํ ตลอดจนการตํอยอดองค์ความรู๎ และศักยภาพพื้นฐานของประเทศไทยให๎สามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให๎ดําเนินไปอยํางมีเสถียรภาพ จากยุทธศาสตร์หลักทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 - 2579) พบวํา ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ยุ ทธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
ที่ให๎ ความสํ า คัญ กับ การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขํ งขัน ของประเทศ ผํ า นการเพิ่ มผลิ ต ภาพการผลิ ต
(Productivity) โดยใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมในทุกสาขา ของภาคการผลิตและ
บริ การที่เป็ นฐานรายได๎เดิม และที่ตํอยอดเป็นฐานรายได๎ใหมํ ทั้งนี้การพัฒ นาการทํองเที่ยวเชิงกีฬา และ
การสํงเสริมเศรษฐกิจ การกีฬาได๎ถูกกําหนดให๎ อยูํภายใต๎ การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ในแนวทาง
การพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหมํๆ ที่สร๎างรายได๎สูง โดยมุํงพัฒนาสาขาบริการที่มีศักยภาพของประเทศไทย
ให๎สอดคล๎องกับบริบทโลกในอนาคต ผํานการใช๎ธุรกิจบริการสุขภาพ และการเสริมสร๎างสุขภาวะ (Health and
Wellness Services)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีเปูาประสงค์หลักในการ
นําพาประเทศไทยให๎มีสังคมและเศรษฐกิจที่มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได๎ระบุเปูาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยไว๎หลายประการ ซึ่งหนึ่งในเปูาหมายสําคัญนั้น คือ การที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น โดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยูํในกลุํม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกที่ได๎รับการจัดอันดับทั้งหมด
เพื่อบรรลุเปูาประสงค์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ภายใต๎แผนผุทธศาสตร์ดังกลําวจึงมีแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมถึงอุตสาหกรรม
การทํองเที่ยวและการกีฬา ที่ถือได๎วําเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ทําให๎เศรษฐกิจของประเทศไทยขับเคลื่อ นไปได๎ โดย
อุตสาหกรรมการกีฬาได๎ถูกระบุไว๎ภายใต๎ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจ และแขํงขันได๎อยําง
ยั่งยืน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร ดังนี้
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ก) การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนาการสํงเสริมการสร๎างรายได๎
จากการทํอ งเที่ย วผํา นการพัฒ นากลุ ํม คลัส เตอร์ทํอ งเที ่ย วตามศัก ยภาพของพื้น ที่ เชื ่อ มโยงกับ กิจ กรรม
การทํองเที่ยวตามความต๎องการของตลาด อาทิ การทํองเที่ยวโดยชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทํองเที่ยว
เชิงเกษตร การทํองเที่ยวทางทะเล การทํองเที่ยวสีเขียว การทํองเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การทํองเที่ยวเพื่อ
การประชุมและนิทรรศการ การทํองเที่ยวเชิงกีฬา และการทํองเที่ยวกลุํมมุสลิม
ข) การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจร โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา สํงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให๎ครอบคลุม
ทุกมิติและครบวงจรเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับอุตสาหกรรมกีฬาทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับอุปกรณ์กีฬา
ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร๎านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแขํงขันตําง ๆ
ธุรกิจประกันภัย การเดินทางและการขนสํง รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เพื่อให๎อุตสาหกรรมกีฬา
สามารถสร๎างโอกาส สร๎างงานและรายได๎ รวมถึงสร๎างอาชีพให๎กับประชาชนทุกกลุํม โดย
(๑) สํงเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสร๎างรายได๎ รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ การเป็น
เจ๎าภาพงานกีฬาระดับโลก และการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติทางด๎านกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๒) สํงเสริมธุรกิจและผู๎ประกอบการที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาทั้งในอุตสาหกรรมกีฬา และธุรกิจบริการ
ที่เชื่อมโยงกับการกีฬา อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจสถานที่การแขํงขันกีฬา และธุรกิจการฝึกสอน
นักกีฬา
(๓) สํงเสริมกิจกรรมด๎านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของการกีฬา และกระตุ๎นให๎เกิดกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการมากขึ้น
 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬาเพื่อให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมกีฬาของประเทศ ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการด๎านการกีฬาให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแตํ
ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทําหน๎าที่จัดทํา และขับเคลื่อน
นโยบายด๎านการกีฬาของประเทศ
(๒) สํงเสริมการดําเนินการของภาครัฐ และเอกชนในการยกระดับอุตสาหกรรมกีฬา
(๓) จั ดตั้ งสถาบั น เฉพาะทางด๎านการกีฬาเพื่อ ให๎ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด๎านการกีฬาหรื อ
วิทยาศาสตร์การกีฬาของภูมิภาค
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3. เเผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ภายใต๎เเผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎ระบุถึงกระแสนิยมและ
การคาดการณ์เกี่ยวกับนักทํองเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตไว๎วํา กลุํม นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาเริ่มมีแนวโน๎มเติบโต
อยํางชัดเจน เชํนเดียวกันกับกลุํมนักทํองเที่ยวเชิงสิ่งแวดล๎อมและนิเวศ รวมไปถึงกลุํมนักทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ
คาดวํา จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเชํนเดียวกัน ทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากรายได๎ของนักทํองเที่ยว
ที่เติบโตขึ้น และความต๎องการในบริการแบบครบวงจรที่เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งการคาดการณ์ดังกลําวนํามาซึ่งยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวและการกีฬาของ
ประเทศไทยให๎ มี ก ารตอบรั บ กั บ กระแสนิ ย มดั ง กลํ า ว ผํ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละแหลํ ง ทํ อ งเที่ ย วตํ า ง ๆ
ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมนักทํองเที่ยวที่มีศักยภาพ การสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค๎าและบริการ
ด๎านการทํองเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร๎าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด๎านการทํองเที่ยวและบริการให๎ครอบคลุม
ทุกรูปแบบ ได๎แกํ การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทํองเที่ยวเชิงกีฬา การทํองเที่ยวกลุํม MICE เป็นต๎น
แม๎วํา เเผนพัฒ นาการทํอ งเที่ ย วแหํ งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไมํ มียุทธศาสตร์ใ นการ
ขับเคลื่อนการทํองเที่ยวเชิงกีฬา หรือการสร๎างเมืองต๎นแบบทางการกีฬาโดยตรง แตํยุทธศาสตร์ทั้งหมดล๎วนเป็น
รากฐาน และปัจจัยนําพาที่จะทําให๎เกิดการสร๎างเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบได๎

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

5-๓

ตารางที่ 5.1 ยุทธศาสตร์ภายใต๎แผนพัฒนาการทํองเที่ยวแหํงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎เกิดความ
สมดุล และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว และสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การพัฒนาการทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร๎างความสมดุลให๎กับการทํองเที่ยวไทย ผํานการตลาดเฉพาะกลุํมการสํงเสริมวิถี
ไทย และการสร๎างความเชื่อมั่นของนักทํองเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการการบริหารจัดการการทํองเที่ยว และการสํงเสริมความรํวมมือระหวําง
ประเทศ
4. แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบั บที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) เป็นกรอบแนวทางพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแตํกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิ ศ ตลอดจนกีฬาอาชีพ โดยมี
แนวทางในการพั ฒ นาที่ เกี่ย วเนื่ องกับ การสร๎า งเมือ งกีฬ าเพื่อ การทํ องเที่ ยวต๎น แบบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่มุํงพัฒนาอุตสาหกรรม
การกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม และสํงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด๎านอุตสาหกรรมการกีฬา
(Sports Industry) การกีฬาเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)
เพื่อให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด๎านกีฬาของภูมิภาคอาเซียน
จากแนวคิดในการผลักดันให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด๎านกีฬาในระดับภูมิภาค
อาเซียน สร๎างกระแสการตื่นตัวให๎ประชาชนหันมาเลํนกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเป็นการสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนา
ด๎านอุตสาหกรรมกีฬา รวมถึงเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวให๎เกิดมูลคําทางเศรษฐกิจ จึงกํอให๎เกิดการจัดตั้งเมือง
กีฬา (Sports City) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬาตามที่ คณะกรรมการกําหนดทั้ง 4 ด๎าน ดังนี้
1. การสํงเสริมการเลํนกีฬาและการออกกําลังกาย
2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
3. การจัดการแขํงขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. การสํงเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการทํองเที่ยว
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5.2 องค์ประกอบของเมืองกีฬา
การจั ด การทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าจํ าเป็ น ต๎ อ งคํา นึ ง ถึ ง คุ ณภาพของการจั ด การทํอ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า (Sport
Tourism Quality) ที่จะทําให๎การจัดงานทั้งกํอนการแขํงขัน ระหวํางการแขํงขัน และภายหลังสิ้นสุดการแขํงขัน
สําเร็จลุลํวงตามเปูาหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณาดังนี้ (Shonk, 2006: 13-20)
1) ด๎านการเข๎าถึงพื้นที่การจัดงาน (Access Quality) การเข๎าถึงบริการที่เกี่ยวข๎องกับวิธีการที่ลูกค๎า
จะสามารถเข๎ า ถึ ง พื้ น ที่ ก ารจั ด งาน เชํ น จุ ด เชื่ อ มตํ อ ไปยั ง พื้ น ที่ จั ด งาน ทางดํ ว น และสถานี ข นสํ ง สาธารณะ
การประเมิน คุณ ภาพการเข๎ าถึ ง และความสะดวกในการติ ดตํ อเป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ าคั ญในการจั ด กิจ กรรม
การตลาดทางการกีฬา นักทํองเที่ยวเชิงกีฬามีแนวโน๎มที่จะรับรู๎ประสบการณ์ที่มีคุณภาพที่สู งขึ้นเมื่อพวกเขา
สามารถเข๎าถึงสถานที่ตํางๆ และสิ่งที่พวกเขาต๎องการที่จะเห็น และเข๎ารํวมกิจกรรม การเข๎าถึงพื้นที่การจัดงาน
แบํงเป็น 3 ด๎านหลัก ได๎แกํ จุดหมายปลายทาง สถานที่จัดงาน และที่พัก ดังตํอไปนี้
 จุดหมายปลายทาง (Destination) เป็นการจัดการให๎ส ถานที่หนึ่งกลายเป็นเปูาหมายของ
การเดิ น ทางทํ อ งเที่ ย ว ดั ง ที่ ศิ ริ ลั ก ษณ์ โรจนกิ จ อํ า นวย และคณะ (2557: 23 -26) ได๎
ทําการศึกษาถึงปัจจัยที่สํงผลตํอภาพลักษณ์ จุดหมายปลายทางของประเทศไทยตํอนักทํองเที่ ยว
ชาวตํางชาติ และนักทํองเที่ยวกลุํมคุณภาพ จากผลการวิจัยจากนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาใน
ประเทศไทย จํ า นวน 1,531 ราย พบวํ า ปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ การสร๎ า งภาพลั ก ษณ์ จุ ด หมาย
ปลายทางในสายตานักทํองเที่ยว ได๎แกํ ปัจจัยแรงจูงใจด๎านพื้นฐาน (Infrastructure & Physical
Motivations) รองลงมาได๎แกํ ความรู๎และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Knowledge & Social
Interaction) ธรรมชาติที่นํารื่นรมย์ (Natural) สภาพภูมิอากาศและบรรยากาศที่ดี (Climate &
Atmosphere) การเดินทางสะดวกสบาย (Costs, Channels & Transportations) กิจกรรมที่
นําสนใจ (Activities) โครงสร๎างพื้นฐานมีความนําเชื่อถือ (Infrastructure) และวัฒนธรรมที่
นําสนใจ (Culture) ตามลําดับ ดังนั้นการเข๎าถึงพื้นที่การจัดงานในสํวนของจุดหมายปลายทาง
สําหรับการทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต๎องเป็นที่ที่สามารถเข๎าถึงได๎สะดวก สถานที่
ทํ อ งเที่ ย วบางแหํ ง ที่ ส ามารถเข๎ า ถึ ง ได๎ งํ า ยมากขึ้ น กวํ า ที่ อื่ น ๆ เพราะความหลากหลายของ
การให๎บริการการขนสํงที่เข๎ามาในพื้นที่ ควรจะเป็นเรื่องงํายสําหรับนักทํองเที่ยวในการไปถึง
จุดหมายปลายทางไมํวําจะเดินทางโดยเครื่องบิน รถไฟ รถบัส รถตู๎ หรือรถยนต์ และมีปูายที่
เหมาะสมที่แสดงศูนย์การขนสํงตํางๆ เพื่อให๎ไปยังจุดหมายปลายทางที่นําสนใจ ดังนั้นการจัดงาน
มักจะเลือกพื้นที่จัดการกีฬาที่กลุํมเปูาหมายสามารถเดินทางเข๎ารํวมงานได๎
 สถานที่จัดงานหรือสถานที่จัดการแขํงขัน (Sport Venue) การเข๎าถึงสถานที่จัดงานกีฬา
จะเกี่ยวข๎องกับการเข๎าถึงเส๎นทางคมนาคมขนสํงสาธารณะ และสถานที่จอดรถ ความใกล๎ชิดกับ
รู ป แบบของการขนสํ ง จะชํ ว ยลดเวลา คํ า ใช๎ จํา ย และข๎ อ จํ า กั ด ของระยะทางที่ สํ ง ผลให๎ เ กิ ด
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การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเชิงพื้นที่ และประสบการณ์ของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาได๎ ฮินท์
และไฮแกรม (Hinch & Higham, 2004) แสดงให๎เห็นวํานักทํองเที่ยวเชิงกีฬาจะไมํเข๎าสถานที่
จัดงานกีฬาในกรณีที่พวกเขามีปัญหาในการหาที่จอดรถ หรือคาดวําจะมีปัญหาเกี่ยวกับการออก
จากลานจอดรถ
 ที่พัก (Hotel) สถานที่ที่มีไว๎สําหรับให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวหรือผู๎มาเยือนเข๎าพักหรือที่พักควรมี
ลั ก ษณะ เชํ น ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภั ย และราคาเหมาะสม ตรงตาม
ความต๎องการของผู๎เข๎าพัก สถานที่ตั้งของที่พักสามารถเป็นแหลํงที่สร๎างความพึงพอใจหรือความ
ไมํพึงพอใจในการทํองเที่ยวเชิงกีฬา ระยะทางจากที่พักไปยังสถานที่จัดงานกีฬาเป็นปัจจัยสําคัญ
สําหรับนักเดินทางจํานวนมาก เบิร์นทอลและเกรแฮม (Bernthal & Graham, 2004) หากที่พัก
ที่ไมํได๎อยูํในระยะที่สามารถเดินได๎จากสถานที่จัดงานมักจะมีบริการรถรับสํง หรือขนสํงสาธารณะ
เมื่อที่พักโรงแรมมีบริการรถรับสํงก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต๎องมีปูายกํากับให๎นักทํองเที่ยวเชิงกีฬา
เข๎าใจทั้งในเส๎นทาง และปูายบอกสถานที่ ผู๎เข๎าพักยังสามารถประเมินความสะดวกในการเข๎าถึง
ห๎องพักของพวกเขา ร๎านอาหาร ที่จอดรถประจําทาง รถแท็กซี่และสถานีขนสํง เชํน ปูายรถเมล์
รถตู๎ สนามบิน สถานีรถไฟและอื่น ๆ การขนสํงควรสามารถใช๎ได๎อยํางงํายดายจากที่พักไปยัง
สถานที่จัดงานที่นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาจะย๎ายไปเลํนกีฬา ไปสถานที่จัดงาน และสถานที่ทํองเที่ยว
อื่น ๆ อีกมากมายทั่วเมืองได๎
2. ด๎านแหลํงที่พัก (Accommodation) แหลํงที่พักหรือที่พักแรม เป็นสถานที่ที่นักเดินทางใช๎พักระหวําง
การเดินทาง ซึ่งอาจจําแนกเป็นประเภทตํางๆ ตามลักษณะการใช๎ อาทิ โรงแรม บังกะโล บ๎านพักตากอากาศ
เป็นต๎น ในการจัดหาที่พัก ร๎านอาหาร และสถานที่จอดรถ นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาอาจพิจารณาการจัดงานกีฬาขึ้นกับ
ที่พัก รวมถึงการประเมินการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อม และความคุ๎มคําของแหลํงที่พักที่เกี่ยวข๎องกับการเข๎า
พักในสถานที่ของที่พัก นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาจะพิจารณาแหลํงที่พัก 3 ด๎าน ดังนี้
 ด๎านสภาพแวดล๎อม (Environment) ในที่นี้ หมายถึง สิ่งตํางๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่
มนุ ษ ย์ ส ร๎ า งขึ้ น ทั้ ง ที่ มี ลั ก ษณะกายภาพที่ เ ห็ น ได๎ และไมํ ส ามารถเห็ น ได๎ จากการพิ จ ารณา
สภาพแวดล๎อมของแหลํงที่พัก เชํน ระดับเสียง กลิ่น อุณหภูมิ สีพื้นผิว และความสะดวกสบาย
ของการตกแตํ ง ที่ พั ก ซึ่ ง อาจมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การรั บ รู๎ ผลการดํ า เนิ น งานในการรั บ การบริ ก าร
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพจะมีผลตํอการรับรู๎จากประสบการณ์ และเป็นอิสระจากผลที่เกิดขึ้น
จริง บราดี้และโคลนิน (Brady & Cronin, 2001, p.39-40) ชี้ให๎เห็นวําสภาพแวดล๎อม
การออกแบบอาคารสถานที่ และสภาพสังคมมีอิทธิพลตํอสภาพแวดล๎อมทางกายภาพโดยตรง
คูเปอร์, กิลเบิร์ตและวานฮิลล์ (Cooper, Gilbert & Wanhill, 1993) กลําววํา การแขํงขัน
ทางการตลาดที่พักอยูํบนพื้นฐานของสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก
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อาจรวมถึงรายการตําง ๆ เชํน ห๎องอาหารของโรงแรม ห๎องล็อบบี้ สระวํายน้ํา และศูนย์ออก
กําลังกาย เป็นต๎น
 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactions) เป็นวิธีหนึ่งในการประเมินความพึงพอใจของลูกค๎าที่ เกี่ยวข๎อง
กั บ แหลํ ง ที่ พั ก บนพื้ น ฐานของการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหวํ า งการเข๎ า พั ก เชํ น บุ ค ลากร
ผู๎ให๎บริการที่พัก และ/หรือแขกคนอื่นๆ ที่มาพัก บุคลากรอาจรวมถึงพนักงานที่แผนกต๎อนรับ
พนักงานทําความสะอาด พนักงานยกกระเป๋า พนักงานเฝูาประตู พนักงานร๎านอาหารของแหลํง
ที่พัก ฯลฯ
 ความคุ๎มคํา (Value) ลูกค๎าสามารถประเมินมูลคําการรับรู๎ในการเข๎าพักของพวกเขาในมุมของ
คํ า ใช๎ จํ า ยที่ พ วกเขาจํ า ยสํ า หรั บ ห๎ อ งพั ก อาหาร และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก หมายถึง การให๎บริการตํางๆ เชํน โทรศัพท์ ชํองเคเบิล สปา อินเทอร์เน็ต ไวไฟ
(WIFI) ฯลฯ
3. ด๎านสถานที่จัดงาน (Venue Quality) การประเมินคุณภาพของสถานที่จัดงานกีฬาเกี่ยวข๎องกับปัจจัย
สิ่งอํานวยความสะดวก และปัจจัยบุคลากร ได๎แกํ
 สภาพแวดล๎อมของสถานที่จัดงาน (Environment) อาจมีผลกระทบตํอการที่นักทํองเที่ยว
เชิ ง กี ฬ าที่ จ ะเข๎ า รํ ว มงาน และกลั บ ไปยั ง สถานที่ จั ด งาน ปั จ จั ย สํ า คั ญ ของสภาพแวดล๎ อ ม
ทางกายภาพอาจรวมถึงความสะอาดของห๎ องน้ํา ที่นั่ง ระบบเสียง ที่จอดรถ ปูายสนามกีฬา
รูปแบบสิ่งอํานวยความสะดวก การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก และความหลากหลายของ
ปัจจัยอื่นๆ สิ่งเหลํานี้เป็นความคาดหวังของนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาตํอสภาพแวดล๎อมของสนามกีฬา
 การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactions) นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาเน๎นความสําคัญของปฏิสัมพันธ์ระหวํ าง
ผู๎ให๎บริการ และลูกค๎า คุณภาพในกรณีดังกลําวอาจรวมถึงการวางแนวทางการให๎ความชํวยเหลือ
และพฤติกรรมของพนั กงาน มารยาท และการดูแ ลชํว ยเหลื อ ที่มี ตํอลู กค๎ า การสํ งมอบที่ใ ห๎
ความสนใจเป็นรายบุคคล บราดี้และโคลนิน (Brady & Cronin, 2001) เรียกการมีปฏิสัมพันธ์
ของลู กค๎ากับพนักงานวํา "การทํางานรํว มกันที่มีคุณภาพ" ที่มีข๎อความเป็น "แบบโต๎ตอบที่มี
คุณภาพ" ปฏิสัมพันธ์ คื อ การได๎รับการบริการที่ไมํมีตัว ตนจากพนักงานของสนามกีฬา หรือ
แม๎กระทั่งผู๎ชมอื่นๆ เปูาหมายของการประเมินผลที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาที่อาจจะเกี่ยวข๎องกับ
สินค๎าที่ระลึก พนักงานเดินตั๋ว พนักงานเฝูาประตู และผู๎ขาย
 ความคุ๎มคํา (Value) การประเมินความคาดหวังของนักทํ องเที่ยวเชิงกีฬาด๎วยการบริการของ
สถานที่จั ดงานเกี่ยวข๎องกับราคา มูล คําการรับรู๎ห รือคําใช๎จําย ประเภทของการแขํงขันกีฬา
ตัวอยํางเชํน เบิร์นทอลและซอร์วเยอร์ (Bernthal & Sawyer, 2003) พบวํา ผู๎ชมที่เข๎ารํวม
การแขํงขันเบสบอลลีกเล็กๆ มีแนวโน๎มที่จะพิจารณาคําตั๋ วและคําใช๎จํายโดยรวมในการเข๎ารํวม
ชมเกมส์เป็นแรงจูงใจที่สําคัญของการเข๎ารํวม ในขณะที่แฟนเบสบอลไมํได๎พิจารณาคําตั๋วเป็น
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แรงผลั กดัน ที่สํ าคัญของการเข๎ารํว มงาน ดังนั้นผู๎ จัดงานทํองเที่ยวเชิงกีฬาต๎องสร๎างการรับรู๎
ความประทับใจ ประโยชน์ที่คาดหวัง หรือคุณคําจากการใช๎บริการ การให๎ความรู๎สึก ความเชื่อ
ความคาดหวัง ความคิด และข๎อเท็จจริงโดยนักทํองเที่ยวที่มีตํอสถานที่จัดงาน
4. ด๎านการจัดกิจกรรมพิเศษเชิงกีฬา (Contest Quality) การแขํงขันกีฬาที่เกิดขึ้นจริงเป็นการบริการ
หลักในการจัดการทํองเที่ยวเชิงกีฬา นักทํองเที่ยวเชิงกีฬามีความคาดหวังตํอการจัดงานวิ่ง ดังนี้
 กระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ (Process) กระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ หมายถึง วิธีการ
จัดการแขํงขัน ได๎แกํ การจัดองค์การ การตรวจสอบและควบคุม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเริ่มต๎น
แขํงขันตามเวลาที่กําหนด คุณภาพของเจ๎าหน๎าที่ การประชาสัมพันธ์ตํอสาธารณะ การแสดงผล
ของคะแนนที่ถูกต๎อง เทคนิควิธีการใหมํๆ พฤติกรรมของฝูงชน และการควบคุม ปัจจัยอื่นๆ ที่
เชื่อมโยงกับการดําเนินการของการแขํงขัน
 กิจกรรมในงานที่มีคุณภาพ (Product) กิจกรรมที่มีคุณภาพ หมายถึง คุณภาพของการจัดงานวิ่ง
นักทํองเที่ย วเชิงกีฬาจะรับรู๎คุณภาพของจัดงานบนพื้นฐานของภาพรวมของงาน ผลคะแนน
สุดท๎าย (เชํน ชนะหรือแพ๎) หรือบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานที่เป็นที่ชื่นชอบอยํางใดอยํางหนึ่ง
ของนักกีฬา
Standeven and De Knop (1999) กลําววํา การที่จะเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่สําคัญได๎นั้น
ต๎องอาศัยองค์ประกอบหลักสองสํวน ได๎แกํ
 สถานที่ (Places) สถานที่จัดการแขํงขันมีความนําสนใจรวมถึงแหลํงทํองเที่ยวในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต๎น
 กิจกรรม (Activities) มีกิจกรรมกีฬาที่ได๎มาตรฐาน สามารถดึงดูดให๎ นักทํองเที่ยวเข๎ารํว ม
กิจกรรมทั้งการแขํงขัน และเข๎าชมที่มีความหลากหลาย และได๎รับประสบการณ์ที่แตกตํางจาก
สถานที่อื่นๆ
การนํากิจกรรมกีฬาและการทํองเที่ยวมาบูรณาการรํวมกันทําให๎เป็นการทํองเที่ยวเชิงกีฬานั้น สามารถทํา
ได๎ 2 ลักษณะ (ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์, ม.ป.ป.) ดังนี้
ลักษณะที่ 1 การใช๎กีฬาเป็นกิจกรรมหลัก และการทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมเสริมการจัดการทํองเที่ยวใน
ลักษณะนี้ เป็นการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเสริมให๎กับผู๎เกี่ยวข๎องในการแขํงขันกีฬา
ลักษณะที่ 2 การจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเป็นหลัก และกิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมเสริม เป็นการบริหาร
จัดการกิจกรรมทางการกีฬาให๎กับนักทํองเที่ยวทั่วไปที่เข๎ามาทํองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์อื่นไมํใชํเพื่อ
กีฬา เชํน การทํองเที่ยวทางธรรมชาติ การประชุมสัมมนา และการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต๎น
นรินทร์ หลิมไพโรจน์ (2554) ได๎นําเสนอแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬ า จังหวัดนครราชสีมา
คื อ การพั ฒ นาด๎ า นทรั พ ยากรการทํ อ งเที่ ย วสิ่ ง แวดล๎ อ ม และสถานที่ การพั ฒ นาความปลอดภั ย ของ
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สถานที่ทํองเที่ยว และกิจกรรมการทํองเที่ยว การพัฒนาความปลอดภัยของสถานที่ทํองเที่ยว การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในท๎องถิ่น
นิ ย ม ดวงมณี (2558) เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ฝึ ก กี ฬ าแหํ ง ชาติ ล าวประกอบด๎ ว ย
ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดองค์กร ด๎านการชี้นํา และด๎านการควบคุม ดังนี้
1. ด๎านการวางแผน มีการกําหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติ แผนการ
ดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแหํงชาติลาว
2. ด๎านการจัดองค์กร ประกอบด๎วยโครงสร๎างหน๎าที่องค์กรคือ ด๎านวิชาการ ด๎านบริการด๎านบริหาร
ด๎านวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ด๎านการชี้นํา มีการสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน นโยบาย การปฏิบั ติงาน และประสานงานสนับสนุน
อุปกรณ์
4. ด๎านการควบคุม มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแหํงชาติลาว
จากการทบทวนวรรณกรรมข๎างต๎นทําให๎ได๎มาซึ่งองค์ประกอบหลักของเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นโยบายของรัฐบาลท๎องถิ่น/เมือง
การบริหารจัดการระดับพื้นที่
สาธารณูปโภค/สิ่งอํานวยความสะดวก
การยอมรับและการมีสํวนรํวมของคนในพื้นที่
ความพร๎อมของกิจกรรมและบริการสนับสนุน

ภาพที่ 5.1 องค์ประกอบเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ
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5.3 วิธีการ/แนวทางพัฒนาเมืองกีฬาจากการถอดบทเรียนเมืองกีฬาต้นแบบ
1. เมืองเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ การพัฒนาเป็นเมืองกีฬาเกิดจากการตัดสินใจของนักการเมืองท๎องถิ่น
ที่ต๎องการใช๎กีฬาเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเมือง เนื่องจากพื้นที่ Don Valley ตอนลํางเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานเหล็กเกํา
ที่สํวนใหญํถูกทิ้งร๎าง สภาเมืองจึงสร๎างความรํวมมือกับท๎องถิ่น โดยมีวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา ดังตํอไปนี้
1) วางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ “Sheffield 2000” คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจของเมืองในระยะยาวผํานยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเมือง โดยเน๎นพื้นที่ Don Valley ตอนลําง ซึ่งโครงการ
หลัก (Flagship project) เพื่อการฟื้นฟูเมือง คือ การเข๎าแขํงขันเพื่อจัดงานกีฬานักเรียนระดับโลก (World
Student Games) ซึ่งเมืองเชฟฟีลด์ประสบความสําเร็จได๎เป็นเมืองจัดงานนี้ในปี ๑๙๙๑ และแผนยุทธศาสตร์ในปี
1995 ชื่อวํา “An Event-Led City and Tourism Marketing Strategy for Sheffield” ที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนาการทํองเที่ยวในด๎านตํางๆ เชํน การใช๎สถานที่จัดกีฬานักเรียนระดับโลกปี 1991 เพื่อจัดงานคอนเสิร์ต
ระดับโลก เชํน คอนเสิร์ตกลางแจ๎ง ๒ ครั้ง โดยบองโจวี่และโรลลิ่งสโตนส์ที่ Don Valley Stadium ที่มีผู๎ชมกวํา
100,000 คน เป็นต๎น
2) ลงทุน ในการพัฒ นาโครงสร๎ างพื้นฐานทางกี ฬา และใช๎งานกิ จกรรมกี ฬาระดับ โลกเป็น ตัว บํงบอก
ความพร๎อมของเมืองในการเป็นเมืองแหํงกีฬา เชํน การสร๎า งสนามกีฬาในรํม Sheffield Arena การลงทุนสร๎าง
Pond Forge ซึ่งเป็นสระวํายน้ําตามมาตรฐานโอลิมปิก และสระสําหรับดําน้ํา สระน้ําสําหรับพักผํอน สนามฮอลล์
และไนท์คลับ สนามกีฬา Don Valley Athletics stadium ขนาด ๒๕,๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์สั นทนาการ
Hillsborough Leisure Centre และ โรงละคร Lyceum เป็นต๎น
3) พัฒนาสภาพแวดล๎อมของเมือง Don Valley ที่เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานเหล็กที่ทิ้งร๎างให๎ดีขึ้น
4) พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เชื่อมโยงกีฬาเข๎ากับการทํองเที่ยวให๎เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
เมือง โดยเฉพาะการปรับภาพลักษณ์ของเมืองจากเมืองแหํงเหล็ก (City of Steel) เป็นเมืองแหํงกีฬา (City of
sport) และเพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยวในเมืองจึงทําให๎เกิดความรํวมมือ ระหวํางผู๎จัดงานกีฬากับเจ๎าหน๎าที่สํงเสริม
การทํองเที่ยว
2. แคว้นเวลส์ สหราชอาณาจักร มีจุดแข็งที่ดีที่สุดคือ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการกีฬาและการผจญภัย
คณะกรรมการการทํองเที่ยวแหํงเวลส์มีวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา ดังตํอไปนี้
1) วางยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวโดยเน๎นจุดแข็งที่สุดของแคว๎นคือ การเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการ
รองรับกิจกรรมวันหยุดของประชาชนและนักทํองเที่ยว
2) ใช๎กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและพัฒนาแคมเปญสํงเสริมการทํองเที่ยวในรูปแบบกีฬาและสันทนาการ
ตํางๆ ในลักษณะของการทํากิจกรรมทางกายภาพ (Physical activity) ใน 5 กิจกรรมหลัก ได๎แกํ การเดิน
กิจกรรมการผจญภัย การขี่จักรยาน การตกปลา และการขี่ม๎า ตัวอยํางเชํน Snowdonia เป็นหนึ่งในการปีนเขาที่ดี
ที่สุด และเข๎าถึงได๎มากที่สุดในสหราชอาณาจักร หรือกรณีโกเวอร์ (Gower) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุด
ในสหราชอาณาจั ก รเพื่ อ เรี ย นรู๎ ก ารเลํ น กระดานโต๎ ค ลื่ น นอกจากนี้ เวลส์ ยั ง เป็ น หนึ่ ง ในสถานที่ ที่ ดี ที่ สุ ด ใน
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สหราชอาณาจักรสําหรับการดําน้ําเพื่อชมความสวยงามใต๎ ทะเล และเวลส์ยังติดอันดับสามหรือสี่ในสิบอันดับแรก
ของ สหราชอาณาจักรสําหรับกิจกรรมรํมรํอน (paragliding) เป็นต๎น
3. เมืองอาบูด าบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การพัฒนาทํองเที่ยวโดยเน๎นการเชื่อมโยงกีฬา ศิลปะและ
วัฒนธรรม วางตําแหนํงเป็นเมืองหลวงแหํงหนึ่งของโลก โดยมีวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา ดังตํอไปนี้
1) วางแผนและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชํน ยุทธศาสตร์อาบูดาบี ปี ๒๐๐๗ - ๒๐๐๘ แผนยุทธศาสตร์
ปี ๒๐๐๘ - ๒๐๑๒ และแผนวิสัยทัศน์อาบูดาบีปี 2030 ที่สะท๎อนมิติการพัฒนาอื่นๆ โดยเฉพาะการสํงเสริม
พัฒนาด๎านการทํองเที่ยว และภาคเศรษฐกิจอื่นให๎หลากหลายขึ้น
2) ลงทุน อยํ างมากในการพัฒ นาสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการทํองเที่ยวที่มีขนาดใหญํ มากในระดั บ
เมกะโปรเจ็กด์ ได๎แกํ Shams Abu-Dhabi, Saadiyat Island, Yas Island, Desert Islands, Al Raha Beach,
Warner Brothers Theme Park, Souwwah Island, Capital Centre, Al Reem Island, Khalifa Port, Mina
Zayed และ Ferrari Theme Park เป็นต๎น เน๎นไปที่การพัฒนากิจกรรมกีฬาสําหรับกลุํมคนรวยชั้นนํา (Elite
Sport) เป็นสําคัญ แตํก็ถือวํายังไมํละเลยประเพณีและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ทําให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติที่มาเยือน
อาบูดาบียังสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการทํองเที่ยวเชํน การแขํงขันอูฐ การแขํงม๎า การเลี้ยงเหยี่ยว ซึ่งเป็นกีฬาและ
กิจกรรมที่นิยมในโลกอาหรับ
3) วางตําแหนํงและการสร๎างภาพลักษณ์ของประเทศ ในระดับโลกเป็นที่ยอมรับกันวําเมืองอาบูดาบีเป็น
สถานที่จัดการแขํงขันกีฬาระดับโลกที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการจัดงานรถแขํง Formula ๑ โดยสายการบิน Etihad
การแขํงขันเทนนิส World Tennis Championship งานกีฬากอล์ฟ HSBC Golf Championship และงานกีฬา
เรือยอร์ช Volvo Ocean Race เป็นต๎น ซึ่งทําให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวกีฬาขึ้นในเมือง และได๎รับ
ความสนใจจากทั่ ว โลก นอกจากนี้ การลงทุ น ในกิ จ กรรมการกี ฬ าถื อ เป็ น หนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของ
ยุทธศาสตร์การสร๎างภาพลักษณ์ของอาบูดาบี ที่ไมํเพียงต๎องการเพิ่มนักทํองเที่ยวและผู๎เข๎าชมเมืองมากขึ้นเทํานั้น
แตํยังต๎องการวางตําแหนํงของอาบูดาบีให๎เป็นจุดหมายปลายทางของกีฬาระหวํางประเทศ
4) สํงเสริมการทํองเที่ยว รัฐบาลของอาบูดาบีได๎ลงทุนสร๎างโครงการที่นําทึ่งเพื่อสร๎างพิพิธภัณฑ์และศูนย์
ศิลปะระดับโลก 4 แหํงเพื่อแสดงให๎เห็นการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมและสันทนาการ และการทํองเที่ยวแหํงใหมํ
บนเกาะ Saadiyat อาบูดาบีต๎องการใช๎เสนํห์ทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ๎นการพัฒนาเมือง โดยงานสถาปัตยกรรม
หลายแหํงมีความสวยงามราวกับวําเป็นงานศิลปะ อาบูดาบีเห็นวําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหัวใจสําคัญ
ในการพัฒนาเพื่อเป็นเมืองหลวงของโลก และยังเป็นวิธีที่สําคัญอยํางยิ่งในการสํงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวําง
วัฒนธรรมและสร๎างความเข๎าใจระหวํางกัน
5) จัดตั้งโรงเรียนกีฬาและหลักสูตรการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล เมืองกีฬาที่นี่
มีโรงเรียนกีฬาของสโมสรฟุตบอลรีลมาดดริด ซึ่งได๎รับความสนใจจากเยาวชนทั่วโลก
6) พัฒนาระบบการขนสํงเพื่อเชื่อมโยงเมืองกีฬากับสํวนตํางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
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4. รัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา โดยมีวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา
ดังตํอไปนี้
1) สร๎างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน รัฐนี้มีจุดแข็งและมีศักยภาพมาก จึงได๎วางตํา แหนํงเชิงยุทธศาสตร์ของที่นี่ไว๎
เป็นจุดหมายปลายทางกีฬา (sport destination) โดยได๎สร๎างธุรกิจการทํองเที่ยวใหมํ รวมถึงสร๎างชื่อเสียงให๎กับ
เมืองและคนที่นี่วําเป็นเมืองที่แอ็คทีฟ (active city) ในระดับโลก
2) ออกแบบสถานที่จัดแขํงขัน เมืองแวนคูเวอร์นับวําเป็นเมือ งที่มีประวัติยาวนานในเรื่องการเป็นเจ๎าภาพ
จั ดงานกี ฬาที่ดี มีส ภาพภูมิ อากาศ มีสิ่ งอํ านวยความสะดวกที่พ ร๎อมสํ า หรับ คนพิการ ศูนย์ กลางค๎ าเบ็ดเสร็ จ
ณ จุดเดียว (one-stop shopping) ที่เอื้ออํานวยความสะดวกตํอกิจกรรมกีฬาและทํองเที่ยว ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน
กีฬาแบบหลายวัตถุประสงค์ (multipurpose sport) ที่ใหญํที่สุดของแคนาดา สามารถรองรับกีฬาประเภทตําง ๆ
อยํางหลากหลาย ตลอดจนรองรับงานที่มีขนาดใหญํได๎
3) สร๎างความรํวมมือกับเครือขํายที่เกี่ยวข๎อง
 Sport Host Victoria สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนขึ้นโดยตระหนักวํา วิคตอเรียเป็นหนึ่งในจุดหมาย
การทํองเที่ยวกีฬาที่ดีที่สุดในโลก และการทํองเที่ยวเชิงกีฬามีศักยภาพที่จะสํงผลกระทบตํอทุกเพศทุกวัย โดยสร๎าง
การมีสํวนรํวมในการเลํนกีฬาเพื่อมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
 Sport Kelowna เป็นความรํวมมือบนฐานของชุมชนที่มุํงมั่นพั ฒนาที่จะให๎การสนับสนุนชุมชน
กีฬาของเคโลวนา ผํานการพัฒนากีฬา การทํองเที่ยวกีฬา และการเป็นหุ๎นสํวนทางการกีฬา โดยตั้งแตํปี ค.ศ.
2002 เมืองได๎มีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านกีฬาที่จะสนับสนุนและเสริมสร๎างกิจกรรมในท๎องถิ่น
พร๎อมๆ กับสํงเสริมทํองเทีย่ วกีฬา
 ชุมชนเป็นที่รู๎จักในฐานะที่มีสํวนรํวมในการทํองเที่ยวกีฬา เชํน เมือง Kamloops ได๎ชื่อวําเป็น
เมืองหลวงแหํงการจัดทัวร์นาเม๎นท์กีฬาของแคนาดา (Canada’s Tournament Capital) เมือง Abbotstort
ได๎ชื่อวําเมืองกีฬาของแคนาดา (Sport Town Canada) สามารถสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับท๎องถิ่น เป็นต๎น
4) วางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของเมืองตํางๆ ในรัฐบริติชโคลัมเบีย ได๎แกํ
 เมืองวิกตอเรีย คือ การเพิ่มคุณภาพและปริมาณการแขํงขันกีฬา (sport events) การพัฒนา
ความสัมพันธ์ และความรํวมมือเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อมุํงเน๎นการสร๎างรายได๎ และการมีองค์กรสนับสนุนชัดเจน
 เมืองเคโลวนาจัดวําเป็นหนึ่งในเมืองที่นําอยูํมากที่สุดในแคนาดา เมืองนี้ได๎เตรียมยุทธศาสตร์
ทํองเที่ยวกีฬามาตั้งแตํปี ค.ศ. 1999 เป็นสํวนหนึ่งชอง Canadian Tourism Commission (CTC) โดยมี
ความพยายามจะสร๎างแหลํงทํองเที่ยวกีฬาให๎เติบโตในประเทศแคนาดา
5) มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ได๎แกํ
 การพัฒนากิจกรรม (event development) พัฒนาโครงการ และบริการตํางๆ
 การพัฒนาด๎านองค์กร (organization development) พัฒนาโครงการ มีทรัพยากรสนับสนุน
มีการสํงเสริมศักยภาพ
 การพัฒนาด๎านกีฬา (sport development) โดยให๎ความรู๎ พัฒนาทักษะของโค๎ชและนักกีฬา
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 การแขํงขันกีฬา (sport event) พัฒนาทัวร์นาเมนต์ ลีก โปรแกรมสําหรับคนทุกวัย ทั้งเด็ก
รุํนใหมํ วัยรุํนและผู๎ใหญํ
6) ใช๎นักกีฬาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ และบอกเลําถึงชุมชนตนเองให๎กับโลกได๎รู๎จัก
5. เมืองโกลด์โคสต์ (Gold Coast) ประเทศออสเตรเลีย เป็นเมืองที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นสถานที่
ทํองเที่ยวที่โดํงดังเกี่ยวกับกีฬาสันทนาการ ซึ่งมีวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา ดังตํอไปนี้
1) วางแผนยุทธศาตร์และวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองที่ชัดเจน โกลด์โคสต์ได๎วางแผนที่จะสํ งเสริมการกีฬา
อยํางจริงจังโดยได๎วางแผนยุทธศาสตร์ Gold Coast Sport Plan 2013-2023 มาตั้งแตํปี 2018 ซึ่งครอบคลุม
ทั้งในด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางด๎านกีฬา การสร๎างชุมชนที่มีสุขภาพดี การสร๎างอุตสาหกรรมกีฬาและ
การพักผํ อนหยํอนใจ การสํงเสริ มการทํองเที่ยวกีฬาและการเป็นจุดหมายปลายทางของมหกรรมกีฬาตําง ๆ
ตลอดจนการเชื่อมโยงกับตํางประเทศผํานการกีฬา
2) จัดทําแผนงานเพื่อรองรับกับยุทธศาสตร์อยํางชัดเจน โกลด์โคสด์ได๎จัดทําแผนงานและโปรแกรมตําง ๆ
ได๎แกํ แผนยุทธศาสตร์ Gold Coast City Events Strategic Plan, โปรแกรม High Performance Sport
Program, แผนการจัดงานและการทํองเที่ยวกีฬาโกลด์โคสด์ (Gold Coast Tourism Sport and Event Plan)
และยุทธศาสตร์การคมนาคม (Transport Strategy)
3) วางตําแหนํงเป็นจุ ดหมายปลายทางของการจัดการแขํงขันกีฬา (Sports events destination)
เพื่อดึงดูดการทํองเที่ย วโดยการสร๎าง และใช๎ประโยชน์จากผลงานกีฬาของเมือง เชํน ใช๎ความมีชื่อเสียงของทีม
โกลด์โคสต์ซัน ในฟุตบอลลีกของออสเตรเลีย และทีมโกลด์โคสต์ไททันในรักบี้ลีกของออสเตรเลีย เป็นต๎น การ
จัดการแขํงขันระดับภูมิภาค รัฐ และนานาชาติ เชํน กอล์ฟ การแขํงขันรถยนต์ การแขํงขันกระดานโต๎คลื่น เป็นต๎น
4) จัดวางกลยุทธ์สําหรับตลาดกีฬาตําง ๆ โดยโกลด์โคสต์ได๎แบํงประเภทการจัดการแขํงขันกีฬาไว๎เป็น 3
กลุํม คือ 1.การแขํงขันกีฬาขนาดใหญํ (Mega Events) 2.การแขํงขันกีฬาหลัก (Major Events) 3.การแขํงขัน
กีฬาระดับท๎องถิ่น (Local events) เพื่อทําการวิเคราะห์ และเลือกกลุํมเปูาหมายให๎สอดคล๎องกับภาพลักษณ์และ
ความสามารถในการรองรับของเมืองในปัจจุบัน
5) สร๎างระบบการจัดเก็บข๎อมูลกีฬา โกลด์โคสด์พัฒนาโปรแกรมเพื่อระบุ และดึงดูดตลาดกีฬาชั้นรองอื่น ๆ
ที่ยั งไมํเป็ น ที่นิ ย มอยํ างแพรํ ห ลาย หรื อมีข นาดตลาดเล็ กไว๎ เพื่อสํ งเสริมและสร๎า งชื่อเสี ยงให๎ เ ป็นเมืองกีฬาที่
หลากหลายอยํางแท๎จริง
6) สร๎างการมีสํวนรํวมของเครือขํายตํางๆ โดยพยายามหาความรํวมมือและทํางานรํวมกับองค์กรกีฬา และ
ผู๎จัดการแขํงขัน รวมถึงผู๎ให๎บริการที่พักแบบเฉพาะสําหรับกีฬาเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพ และรักษากิจกรรม
กีฬาไว๎ในเมืองอยํางยั่งยืน
7) ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการจัดงานแขํงขันกีฬา เชํน การสร๎างและปรับปรุงสถานที่จัดกีฬาทั่วชายฝั่ง
โกลด์โคสต์
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6. สาธารณรัฐมอลตา (Malta) เป็นประเทศที่มีตําแหนํงที่สะดวก ระยะทางบินคํอนข๎างสั้น และสามารถ
เชื่อมโยงกับหลายประเทศโดยเฉพาะอยํางยิ่งในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้มอลตายังมีทรัพยากรเพื่อกีฬาและ
สภาพภูมิอากาศ/ลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสําหรับกิจกรรมกีฬาหลายประเภทตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถรองรับ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติได๎ มอลตาจึงมีโอกาสพัฒนาการทํองเที่ยวกีฬาตามการขยายตัวของการเลํนกีฬาที่เพิ่ม
สูงขึ้นในสังคม โดยวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา มีดังตํอไปนี้
1) วิเคราะห์ตลาดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (niche market) โดยเจาะจงการมีสํวนรํวมในกีฬาของประเทศ
ตํางๆ ในยุโรป อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และโปแลนด์ พบวําการมีสํวนรํวมในกีฬาโดยรวมเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ การเพิ่มขึ้นดังกลําวมีความสําคัญมากสําหรับการพัฒนาของมอลตาให๎เป็นจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยว
กีฬา (sport tourism destination)
2) พัฒนาศักยภาพของประเทศให๎เป็นตลาดการทํองเที่ยวที่เฉพาะเจาะจง (niche tourism markets)
ตามกลุํมนักทํองเที่ยวเปูาหมาย เชํน พัฒนา Marina at Msida ชํวยสํงเสริมการแลํนเรือสําราญ การดําน้ําลึกและ
กอล์ฟ ทั้งในด๎านการแขํงขัน และการพักผํอนหยํอนใจ ชํวยให๎กลายเป็นสํวนสําคัญในอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
ของประเทศมอลตา
3) สํงเสริมกีฬาทางน้ําให๎เป็นการทํองเที่ยวกีฬาแบบหรูหรา (luxury sports tourism) มากกวํากีฬากอล์ฟ
เพราะจุดเดํนของมอลตาเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีแนวชายฝั่งที่เหมาะสมสําหรับกีฬาทางน้ํา เชํน การดําน้ํา (scuba
diving) การเลํนกระดานโต๎คลื่นวินเซิร์ฟ (windsurfing) และการแลํนเรือใบ (windsailing) ซึ่งนับเป็นสํวนสําคัญ
ของตลาดกีฬาวันหยุด
4) มีการฝึกอบรมด๎านกีฬา (sports training) หลากหลายประเภทกีฬาที่แตกตํางกัน รวมทั้งสถานที่ตั้ง
สําหรับที่พักอาศัย ร๎านอาหาร นักเทคโนโลยีอาหารจัดเมนูพิเศษให๎ ห๎องยิม ซาวนํา คลินิกการรักษาความบาดเจ็บ
ทางกีฬา รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ ห๎องบรรยาย โรงละคร ห๎องเลํนเกมส์ ห๎องโทรทัศน์และบาร์ เพื่อรองรับ
การจัดแขํงขันกีฬาตําง ๆ
5) การมีสํ วนรํ ว มของรัฐ บาล ควรมีห น๎าที่ในการประเมินความต๎องการโครงสร๎างพื้นฐานที่สํ าคัญของ
การทํองเที่ยวกีฬา เชํน คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านการขนสํง และการจัดหาน้ําประปาที่เพียงพอ
นโยบายการวางแผนด๎านสิ่งแวดล๎อมที่อาจสํงผลตํอทั้งคุณภาพของสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และความนําดึงดูด
ใจของสถานที่ นโยบายกีฬา และการทํองเที่ยวที่ทั้งสองฝุายสามารถสํงเสริมการพัฒนากีฬาและการทํองเที่ยว
โดยเฉพาะ และการประชาสัมพันธ์สถานที่ทํองเที่ยวในตํางประเทศ
6) วางนโยบายเพื่อการพัฒนาในอนาคต เชํน การสํงเสริมโรงแรมที่มีคุณภาพสูง และความเป็นไปได๎ในการ
จัดหาสนามกอล์ฟเพิ่มเติมสําหรับกลุํมนักกีฬากอล์ฟในชํวงหยุดยาว (golfing holiday)
7) เตรี ย มความพร๎ อ มในการแก๎ ปั ญ หา/ข๎ อ จํ า กั ด ที่ จ ะสํ ง ผลในอนาคต เชํ น ส ภาพภู มิ อ ากาศอาจ
ไมํเอื้ออํานวย แหลํงน้ําไมํเพียงพอ ภูมิประเทศที่เสื่อมถอย โครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงที่ไมํดี และทรัพยากร
ที่ดินมีจํากัด เป็นต๎น
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7. ประเทศญี่ปุ่น ได๎มีการพัฒนากีฬามาตั้งแตํหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
จิตใจของประชาชนให๎ดีขึ้น ซึ่งเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
วิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา มีดังตํอไปนี้
1) สร๎างและพัฒนานักกีฬา ให๎มีชื่อเสียง
2) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านกีฬาตํางๆ ทั้งในกีฬาฤดูร๎อนและฤดูหนาวอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3) เสนอตัวเป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 2020
4) ออกแบบสถานที่เพื่อรองรับกลุํมเปูาหมายในอนาคต ประเทศญี่ปุนได๎มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้ํ า
ในกลุํมผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ ด๎วยแนวคิดการออกแบบสําหรับมวลชน (Universal Design) ที่ใช๎
การกีฬาเป็นสื่อกลาง จึงสามารถรองรับการแขํงขันกีฬาคนพิการได๎
5) พัฒนากีฬาเฉพาะพื้นที่ เชํน เกาะเซนได ประกอบด๎วย ถิ่นกีฬาเฉพาะทาง (Sport Town) 48 เมือง
ด๎วยกัน โดยให๎รับผิดชอบในการฝึกซ๎อม และจัดการแขํงขันกีฬาในแตํละชนิดกีฬา ซึ่งบางถิ่นกีฬาเฉพาะทาง
อาจรับผิดชอบในกีฬามากกวํา 1 ชนิดกีฬา ขึ้นอยูํกับความพร๎อมในการดําเนินการของแตํละท๎องถิ่น
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการกีฬา โดยสร๎างเมืองสิงคโปร์ซิตี้ให๎
เป็นเมืองกีฬา โดยมีวิธี/แนวทาง ดังตํอไปนี้
1) กําหนดเปูาหมายในการพัฒนาให๎เมืองกีฬาเป็นสํวนหนึ่งในการสร๎างวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และสร๎าง
วัฒนธรรมการออกกําลังกายให๎ประชาชนตั้งแตํระดับเยาวชน
2) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาเพื่อสร๎างภาพลักษณ์ให๎คนทั่วโลกได๎รู๎จักสิงคโปร์ในฐานะเป็นเมืองกีฬา
และกลายเป็นศูนย์กลางของ Sport Media Sport Marketing Sponsorship ของ Asian และ Asia อาทิ
การเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขัน Youth Olympic
2010 ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลก เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันรถ F1 การแขํงขัน Standard Chartered Marathon
เพื่อสร๎างให๎คนสิงคโปร์รักการวิ่งมากยิ่งขึ้น เป็นต๎น
9. สาธารณรัฐเกาหลี มีวิธี/แนวทางในการพัฒนาเมืองกีฬา ดังตํอไปนี้
๑) สร๎างต๎นแบบ (Role Model) ในการสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจจากเกมกีฬามาใช๎ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชนตั้งแตํระดับบุคคล (การติดตามผลการแขํงขันของทีมกีฬาที่นิยมชมชอบ
สํวนตัว) ระดับท๎องถิ่น และระดับประเทศ
2) สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับการกีฬาจนกลายเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตของประชาชน
ทั้งหมดในประเทศ เชํน การเลํนกีฬา การออกกําลังกาย กีฬาอาชีพ การเชียร์ เป็นต๎น และขยายตัวจน
กลายเป็นกีฬาของประชาชนที่มีจํานวนมาก ซึ่งตํอยอดไปสูํอุตสาหกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา ตํอไป
3) สร๎างสิ่งอํานวยความสะดวก/ปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร๎อมในการรองรับการจัดแขํงขันกีฬา
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ภาพที่ 5.2 ถอดบทเรียนเมืองกีฬาต๎นแบบ
แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเปรียบเทียบประสบการณ์ต่างประเทศ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
การพัฒนาสาธารณูปโภค โครงสร๎างพื้นฐานด๎านกีฬาและการทํองเที่ยว ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข๎อง เป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จของเมืองกีฬาในตํางประเทศ โดยประเด็นที่สําคัญในด๎านอุปทาน
(supply side) คือการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคตําง ๆ ให๎สอดรับกับวิสัยทัศน์และจุดเน๎นของเปูาหมายเมือง
ทํองเที่ยวกีฬาของเมืองนั้น ๆ โดยจากการศึกษาประสบการณ์ตํางประเทศ พบวําเมืองเชฟฟิลด์และอาบูดาบีจะ
เน๎นการลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานขนาดใหญํ และได๎มาตรฐานสากล เนื่องจากวางเปูาหมายเป็นเมืองกีฬา
ระดับโลก และยังมองการใช๎ประโยชน์ของสนามกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกจาก
กีฬาด๎วย เชํน คอนเสิร์ต นิทรรศการ การแสดง เป็นต๎น
โดยเมืองเชฟฟีลด์ได๎ลงทุนสร๎างสนามกีฬาในรํมขนาด 11,000 ที่นั่ง ที่ได๎ใช๎สําหรับการจัดกีฬา คอนเสิร์ต
การจัดนิทรรศการและการแสดงตําง ๆ รวมถึงลงทุนสร๎างสระวํายน้ําตามมาตรฐานโอลิมปิกและสระสําหรับดําน้ํา
สระน้ําสําหรับพักผํอน สนามฮอลล์และไนท์คลับ และสร๎างสนามกีฬาขนาด 25,000 ที่นั่ง ศูนย์สันทนาการและ
โรงละคร หรือกรณีรัฐอาบูดาบีที่ได๎ลงทุนอยํางมากในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํองเที่ยวที่มีขนาด
ใหญํมากในระดับเมกะโปรเจ็กด์มูลคําหลายพันล๎าน อยํางโครงการ Yas Island Project ครอบคลุมพื้นที่เกือบ
25 ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ได๎รับความนิยมที่สุดของอาบูดาบีในแงํของการทํองเที่ยวกีฬา มีสนามแขํงขัน
Formula 1 สวนสนุก โรงแรม และสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านกีฬาตําง ๆ ห๎างสรรพสินค๎า และที่พักผํอน
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หยํอนใจ หรือกรณีรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา ที่ได๎พัฒนาศูนย์กลางค๎าเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (one-stop shopping) ที่เอื้ออํานวยความสะดวกตํอทั้งกิจกรรมกีฬาและทํองเที่ยวไว๎ด๎วย
ในขณะที่บางเมืองที่เน๎นการทํองเที่ยวกีฬาเชิงธรรมชาติ ก็จะไมํเน๎นการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานขนาดใหญํ
แตํเน๎นการสร๎างหรือปรับสภาพแวดล๎อมให๎กลมกลืนกับธรรมชาติ เชํน ทางเดินในปุา ทางจักรยาน หรือการลงทุน
ในการตั้งศูนย์กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง อยํ างเชํน แคว๎นเวลส์ ที่สร๎างศูนย์แหํงความเป็นเลิ ศ 3 แหํ ง คือ ศูนย์แหํ ง
ความเป็นเลิศด๎านการปีนเขา ศูนย์แหํงการเป็นเลิศด๎านกีฬาทางน้ํา และ ศูนย์แหํงการเป็นเลิศด๎านการลํองแกํง
รวมทั้งมอลตาที่เป็นเกาะ และเน๎นการทํองเที่ยวกีฬาที่อิงกับธรรมชาติจึงไมํเน๎นการสร๎างสิ่งอํานวยความสะดวก
ขนาดใหญํเพื่อให๎สอดคล๎องกับบริบทของเมืองและสิ่งแวดล๎อม
2. การสร้างภาพลักษณ์ (Branding)
ปัจจัยแหํงความสําเร็จประการสําคัญในการเป็นเมืองทํองเที่ยวกีฬาของโลกคือการสร๎างภาพลักษณ์และ
การวางตําแหนํงทางการตลาดที่ชัดเจนวําเมืองของตนต๎อนรับนักทํองเที่ยวกีฬากลุํมไหนเป็นพิเศษที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ด๎านการทํองเที่ยวกีฬาของเมือง ในกรณีเมืองเชฟฟิลด์ เป็นการใช๎การ Rebranding จากเมืองที่เป็น
อุตสาหกรรมเหล็ กไปเป็น เมืองกีฬา สิ่ งสํ าคัญจึงต๎องแสดงให๎ เห็ นวําเมืองสามารถจัดการแขํงขันกีฬาที่สํ าคัญ
ระดับประเทศได๎ เชฟฟิลด์จึงแขํงขันเพื่อเป็นเจ๎าภาพในการจัดกีฬานักเรียนระดับโลกซึ่งเป็นงานกีฬาที่สําคัญเพื่อ
แสดงศักยภาพของเมือง สํว นอาบูดาบี มียุทธศาสตร์ในการสร๎างเป็นเมืองทันสมัย เป็นจุดหมายปลายทาง
การเชื่อมโยงด๎านศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาที่หรูหราระดับโลก การสร๎างภาพลักษณ์จะต๎องสอดคล๎องเพื่อจับ
กลุํมตลาดการทํองเที่ย วกีฬาที่เน๎นความหรูหรา เชํนเดียวกับมอลตาที่เน๎นการทํองเที่ยวกีฬาที่หรูห ราสํ าหรับ
ชาวยุโรป
สําหรับเวลส์เน๎นการวางตําแหนํงทางการตลาดวําเป็นแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ และกิจกรรมเพื่อการผจญ
ภั ย ระดั บ โลก ก็ จ ะเน๎ น การสร๎ า งภาพลั ก ษณ์ ใ นด๎ า นกี ฬ ากลางแจ๎ ง ที่ อ ยูํ ใ นธรรมชาติ เชํ น การเดิ น การขี่ ม๎ า
การปั่นจักรยาน ปีนเขา ภาพที่แสดงออกมาในสื่อประชาสัมพันธ์ตํางๆ ก็จะนําเสนอภาพบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
ที่ ส วยงาม การสร๎ า งภาพลั ก ษณ์ จึ ง ต๎ อ งดํ า เนิ น การให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ตํ า แหนํ ง เชิ ง คุ ณ คํ า ที่ กํ า ลั ง สํ ง มอบให๎ กั บ
นักทํองเที่ยว
3. การส่งเสริมการตลาด
จากการศึกษาประสบการณ์ตํางประเทศ พบวําการสํงเสริมการตลาดก็นับวําเป็นอีกปัจจัยสูํความสําเร็จ
ของการพัฒนาเมืองทํองเที่ยวด๎านกีฬา การสํงเสริมการตลาดที่ดีจะเน๎นให๎สํงเสริมให๎ภาพลักษณ์ที่วางไว๎ชัดเจนขึ้น
และมีจุดโฟกัสที่ชัดเจน ที่เห็นได๎ชัด คือ เมืองเวลส์ซึ่งคณะกรรมการการทํองเที่ยวแหํงเวลส์ได๎ทําการตลาดเชิงรุก
และพัฒนาแคมเปญสํงเสริมการทํองเที่ยวในรูปแบบกีฬาและสันทนาการตําง ๆ ที่ชัดเจนใน 5 กิจกรรมหลักคือ
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การเดิน การผจญภัย การขี่จักรยาน การตกปลา และการขี่ม๎า มีการจัดทําคูํมือการสํงเสริมการขี่จักรยานในเวลส์
เส๎นทางที่มีการจราจรน๎อย เส๎นทางสําหรับจักรยานเสือภูเขา รวมถึงการสํง เสริมการตลาดทํองเที่ยวในรูปแบบ
การทํองเที่ยวผจญภัยในชนบทและชายฝั่งเวลส์ สํวนบริติชโคลัมเบียจะเน๎นสํงเสริมทางการตลาดทํองเที่ยวกีฬา
เป็นสําคัญ โดยเน๎นสกี กอล์ฟ และกิจกรรมกีฬาตําง ๆ
กรณีตัวอยํางที่ดีอีกเมืองคือเมืองโกลด์โคสต์ที่มีการสํงเสริมการตลาดที่ดีเนื่องจากได๎วางตําแหนํงทาง
การตลาดไว๎ชัดเจน คือไมํจัดงานใหญํระดับโอลิมปิก แตํเน๎นการสํงเสริมการแขํงขันกีฬาหลัก (Major Events)
3 ระดับ ที่สอดคล๎องกับภาพลักษณ์ และเปูาหมายของเมืองในการดึงดูดผู๎คนเข๎ารํวมงาน สํวนอาบูดาบีที่เน๎นการ
ทํองเที่ย วกีฬาระดับ หรู หรา ก็เน๎น การสํ งเสริมการตลาดโดยการจัดแขํงขันกีฬาชั้นนําอยํางการจัดงานรถแขํง
Formula 1 การแขํงขันเทนนิส World Tennis Championship งานกีฬากอล์ฟ HSBC Golf Championship
และงานกีฬาเรือยอร์ช Volvo Ocean Race เป็นต๎น ซึ่งทําให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทํองเที่ยวกีฬาขึ้นในเมือง
และได๎รับความสนใจจากทั่วโลก
ในกรณีมอลตาก็มีการสํงเสริมการตลาดผํานการเป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันระดับโลกหลายครั้ง ตัวอยํางเชํน
การแขํงขันเรือยนต์ชิงแชมป์โลกนอกชายฝั่ง การแขํงขันเทนนิ สอาวุโสของ APT การแขํงขันมอลตามาราธอน
การแขํงขันพาราลิมปิกของโลก (The World Paralympics) ซึ่งชํวยสร๎างชื่อเสียงในการเป็นเมืองทํองเที่ยวกี ฬาที่
เดํนชัดขึ้นในเวทีนานาชาติ
4. การบูรณาการการทางาน
การศึกษาประสบการณ์ตํางประเทศพบวําการพัฒนาเมืองทํองเที่ยวกีฬาจะเกิดขึ้นได๎ต๎องมีการทํางาน
รํ ว มกัน ของหลายหนํ ว ยงาน เนื่ อ งจากเป็ น การพัฒ นาเชิ งพื้ นที่ (area based) พร๎ อม ๆ ไปกับ การพั ฒ นา
เชิงประเด็น คือ การทํองเที่ยวและการกีฬา ที่ต๎องทําให๎สอดคล๎องบูรณาการกั น ในกรณีเมืองเชฟฟิลด์ต๎องการใช๎
กีฬาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเมืองใหมํ จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลโดยมีตัวแทนของภาคสํวนที่หลากหลาย
ทั้งสภาเมือง ชุมชนธุรกิจ สหภาพการค๎า สถาบันอุดมศึกษา หนํวยงานรัฐบาลกลางและท๎องถิ่น นอกจากนี้
ยังเชื่อมโยงกีฬาเข๎ากับการทํองเที่ยวให๎เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเมือง จึงต๎องสร๎างความรํวมมือระหวําง
ผู๎จัดงานกีฬากับเจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการทํองเที่ยว
สําหรับแคว๎นเวลส์ การทํองเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูงจึงต๎องให๎
ความสําคัญกับการบูรณาการกับประเด็นด๎านความยั่งยืนเป็นพิเศษ รวมทั้งการลดผลกระทบจากการทํองเที่ยว
การเดินทางตํอสิ่งแวดล๎อมและสัตว์ปุา ตัวอยํางเชํน การแก๎ไขปัญหารถยนต์โดยเสนอทางเลือกการขนสํงผํานระบบ
ขนสํงสาธารณะมากขึ้น รวมถึงพัฒนาตัวเลือกอื่น ๆ เชํน การปรับปรุงเส๎นทางการเดินและการขี่จักรยานให๎ดีขึ้น
ซึ่งหนํวยงานด๎านการทํองเที่ยวและกีฬาจําเป็นต๎องบูรณาการการทํางานที่ดีรํวมกับหนํวยงานด๎านคมนาคมขนสํง
และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
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สําหรับเมืองวิกตอเรียก็มีการบูรณาการการทํางานผํานเครือขํายความรํวมมือเรื่องทํองเที่ยวกีฬาที่เข๎มแข็ง
โดยการจัดตั้ งองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไมํแสวงหากําไร ชื่อวํา SportHost Victoria เพื่อเป็นองค์กรที่พัฒนา
ความรํว มมือจากหลายภาคสํ ว น ประกอบด๎ว ยการทํองเที่ยว มหาวิทยาลั ย ธุรกิจท๎องถิ่น ในการจัดกิจกรรม
ทํองเที่ยวกีฬาในวิกตอเรีย เชํนเดียวกับเมืองเคโลวนาที่ได๎จัดตั้ง Sport Kelowna ที่เป็นความรํวมมือบนฐานของ
ชุมชนที่มุํงมั่นพัฒนาที่จะให๎การสนับสนุนชุมชนกีฬาของเคโลวนา ผํานการพัฒนากีฬา การทํองเที่ยวกีฬา และการ
เป็นหุ๎นสํวนทางการกีฬา
สํวนมอลตามีการทํางานรํวมกันมากจากสภาพที่เป็นเมืองที่เป็นเกาะ จึงต๎องจัดการที่ครอบคลุมตั้งแตํ
ความรับผิดชอบในการประเมินความต๎องการโครงสร๎างพื้นฐานที่สําคัญของการทํองเที่ยวกีฬา คุณภาพของสิ่ง
อํานวยความสะดวกด๎านการขนสํงและการจัดหาน้ําประปาที่เพียงพอ นโยบายการวางแผนด๎านสิ่งแวดล๎อม และ
นโยบายกีฬาและการทํองเที่ยวที่ต๎องทํางานสอดคล๎องกันอยํางบูรณาการ
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บทที่ 6
ผลการประเมินศักยภาพของพื้นที่ ๔ ภาค เพือ่ ส่งเสริมเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
ต้นแบบ
6.1 ผลการประเมินศักยภาพของพื้นที่ ๔ ภาค เพื่อส่งเสริมเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
6.1.1. เกณฑ์ในการจัดตั้งเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
องค์กรจัดตั้งเมืองกีฬาแหํงสหภาพยุโรป (European Capital and cities of sport Federation) เป็น
องค์กรไมํแสวงหาผลกําไร มีหน๎าที่หลักในการจัดตั้งเมืองในสหภาพยุโรปให๎เป็นเมืองกีฬา เพื่อใช๎กีฬาเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร๎างภาพลักษณ์ ดึงดูดผู๎คน กระตุ๎นเศรษฐกิจ โดยได๎แบํงประเภทเมืองกีฬาออกเป็น 4 ประเภท
 European Capitals of Sport
 European Cities of Sport
 European Towns of Sport
 European Communities of Sport
องค์กรจัดตั้งเมืองกีฬาแหํงสหภาพยุโรปมีกระบวนการสรรหาเมืองกีฬา โดยให๎เมืองที่มีความพร๎อมตาม
ข๎อกําหนดขององค์กรเสนอตนเองขึ้นเป็นเมืองกีฬา โดยเมืองที่มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได๎รับเลือก
เพื่อให๎ คณะกรรมการ และประชาชนทั่ว ไปให๎ คะแนนตํอไป ทั้งนี้เกณฑ์ใ นการเป็นเมืองกีฬาประกอบไปด๎ว ย
10 ข๎อกําหนด ดังนี้
1. สิ่งอํานวยความสะดวกด๎านกีฬา ประกอบไปด๎วยการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
o จํานวนของสนามกีฬาแตํละชนิด
o แผนในการสร๎างสนามกีฬา และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการแขํงขันกีฬาใน
อนาคต
o งบประมาณในการกํอสร๎างสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านกีฬาใน 3 ปีที่ผํานมา
o แผนหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาเมืองกีฬา
o งบประมาณของกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาที่จัดสรรให๎แกํจังหวัด
2. การเข๎าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านกีฬาและกิจกรรมเชิงกีฬา
o การให๎บริการของผู๎ให๎บริการด๎านสุขภาพและกีฬาในจังหวัด
o กระบวนการเข๎าใช๎บริการของสนามกีฬาสาธารณะ
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3. สโมสร สมาคม และชมรมกีฬาในท๎องถิ่น
o ข๎อมูล เกี่ยวกับ สโมสรและชมรมกีฬาที่เข๎ารํวมการแขํงขันระดับชาติ และอันดับการแขํงขัน
ในปัจจุบัน
o หนํวยงานอาสาสมัครด๎านกีฬา
4. โครงการและอีเวนต์ด๎านกีฬาที่ดําเนินการหรือสนับสนุนโดยจังหวัด
o จํานวนโครงการและอีเวนต์ด๎านกีฬาที่จังหวัดเคยได๎ดําเนินการ
o หนํวยงานที่ได๎ให๎ความรํวมมือ
o จํ า นวนโครงการและอีเ วนต์ ด๎ านกี ฬาทั้ งในประเทศ และตํา งประเทศที่เ คยจั ด การแขํ ง ขั น
ในจังหวัด
o งบประมาณในการดําเนินโครงการและอีเวนต์ด๎านกีฬา (การรวบรวมคน การโฆษณา และอื่นๆ)
5. มาตรการในการสํงเสริมสุขภาพ และการบูรณาการการกีฬาในสังคมทุกระดับ
o มีระบบดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาสําหรับทุกคนหรือไมํ
o มีโครงการหรือโอกาสสําหรับคนในแตํละชํวงอายุในการเลํนกีฬาหรือไมํ และผู๎ใดเป็นคนสร๎าง
โครงการและโอกาสเหลํานี้
o มีโครงการหรือกิจกรรมกีฬาสําหรับกลุํมคนที่มีลักษณะสังคมเฉพาะ หรือผู๎พิการ
o มีแนวคิดในการสํงเสริมคนให๎เลํนกีฬา
o มีแนวคิดในการให๎การศึกษาแกํโค๎ชและกรรมการหรือไมํ
o มีการสํงเสริมเรื่องการแขํงขันกีฬาบนพื้นฐานของความเป็นธรรมหรือไมํ
o ระบุมาตรการเพิ่มเติมที่เทศบาลเสนอเพื่อสํงเสริมสุขภาพและการพัฒนาผํานกีฬา
6. อัตราการเลํนกีฬาของประชากร
o จํานวนประชากรที่มีบั ตรสมาชิคของสมาคม สโมสร ชมรม และผู๎ใช๎บริการของผู๎ให๎ บริการ
ด๎านกีฬา โดยจําแนกตามกลุํมอายุ
o จํานวนประชากรที่เข๎ารํวมในการการแขํงขันกีฬา
o อธิบายมาตรการเพิ่มเติมที่เสนอโดยเทศบาลเพื่อเพิ่มกีฬา
7. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
o อธิบายแผนการประชาสัมพันธ์ สื่อ หรือรูปภาพที่ใช๎ในการประชาสัมพันธ์
o อธิบายวําหนํวยงานตํางๆใช๎ระบบสารสนเทศอยํางไรบ๎าง
8. ความสัมพันธ์ระหวํางสภาเทศบาลเมืองและสถาบันการเมืองทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค รวมถึง
ระดับชาติ
9. ประวัติการจัดกิจกรรมที่ผํานมาและกิจกรรมกีฬาที่จะทําให๎เป็นเมืองกีฬาระดับโลก
10. กําหนดการจัดกิจกรรม/กิจกรรมกีฬาที่วางแผนไว๎ในแตํละปี
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จากหลักเกณฑ์ข๎างต๎น พบวําองค์ก รจัดตั้งเมืองกีฬาแหํงสหภาพยุโรปให๎ความสําคัญกับความพร๎อม
หรื อความต๎ องการของเมืองเป็ น หลั ก โดยพิจ ารณาถึงแผนการพัฒ นาเมืองเพื่อเป็นเมื องกีฬ า ตลอดจน
ความพร๎ อมทางด๎านงบประมาณ และบุคลากร โดยมีความพร๎อมของสถานประกอบการเป็นปัจจัยเสริม
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกลําวจึงสามารถสรุปได๎วําเกณฑ์ในการจัดตั้งเมือกีฬาควรมีหลักเกณฑ์ ดังตํอไปนี้
1. มีความต๎องการของพื้น ที่ พิจารณาจากแผนพัฒ นาจังหวัดที่กลยุทธ์ ห รือยุทธศาสตร์ผ ลั กดั น
การกี ฬ าให๎ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสริ ม สร๎ า งภาพลั ก ษณ์ หรื อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ
2. มีสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกเชิงกีฬา ประกอบไปด๎วย
- สนามกีฬาที่ครอบคลุมกีฬาหลายชนิด
- มีผู๎ให๎บริการด๎านสุขภาพ หรือการออกกําลังกาย เชํน ฟิตเนส สนามมวย (สําหรับ
การออกกําลังกาย) สตูดิโอโยคะ เป็นต๎น
- ส๎ นทางการแขํงขันกีฬามวลชน เชํน เส๎นทางการปั่นจักรยาน วิ่งมาราธอน และ
วิ่งเทรล
- สาธารณูปโภคพื้นฐาน ได๎แกํ สนามบิน โรงพยาบาล ถนน ไฟสํองสวําง รถสาธารณะ
3. มีประสบการณ์ในการเป็นเจ๎าภาพหรือจัดแขํงขันกีฬามวลชนอยํางตํอเนื่อง พิจารณาจากจํานวน
ผู๎เข๎ารํวมงานหรือจํานวนงานที่จัด
4. มีผู๎ประกอบการเชิงกีฬา เชํน ผู๎ผลิตหรือจําหนํายอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ๎า และอาหาร/เครื่องดื่ม
สุขภาพ เป็นต๎น
หลักเกณฑ์ข๎างต๎นเป็นเครื่องมือคัดกรองจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองกีฬาเทํานั้น แตํในการ
จัดตั้ง “เมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ” นั้น ต๎องมีองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ทางการทํองเที่ยวเข๎ามาเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการพิจารณาคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบทางการทํองเที่ยว ดังนี้
5. มีสถานที่ทํองเที่ยวและกิจกรรรมการทํองเที่ยวหลายประเภท
6. โรงแรมหรือที่พักแรม
7. มีจํานวนนักทํองเที่ยวในอัตราคงที่หรือเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
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เกณฑ์ในการจัดตั้งเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
อุปสงค์(Demand)
1. จํ า นวนผู๎ เ ข๎ า รํ ว มงานหรื อ อี
เว๎นต์กีฬาในอัตราการเติบโตตํองปีคงที่หรือ
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
2. มีจํานวนงานหรืออีเว๎นต์กีฬาใน
อัตราการเติบโตตํอปีคงที่หรือเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
(Tourism Component)
1.
2.
3.

มี ส ถานที่ ทํ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรรมการทํ อ งเที่ ย ว
หลายประเภท
มีจํานวนโรงแรมหรือที่พักแรมที่เพียงพอตํอความ
ต๎องการ
มีจํานวนนักทํองเที่ยวในอัตราการเติบโตตํอปีคงที่
หรือเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง

ความพร้อมความต้องการของพื้นที่ (Readiness and Desire)
1. มีความต๎องการของพื้นที่ พิจารณาจากแผนพัฒนาจังหวัดที่กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ผลักดันการกีฬาให๎เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือเสริมสร๎างภาพลักษณ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
2. มีประสบการณ์ในการเป็นเจ๎าภาพหรือจัดแขํงขันกีฬามวลชนอยํางตํอเนื่อง พิจารณาจากจํานวนผู๎เข๎ารํวม
งานหรือจํานวนงานที่จัด
3. มีผู๎ประกอบการเชิงกีฬา เชํน ผู๎ผลิตหรือจําหนํายอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ๎า และอาหาร/เครื่องดื่มสุขภาพ เป็น
ต๎น

สิ่งอานวยความสะดวกด้านกีฬา
(Sport infrastructure)
1. สนามกี ฬาที่ค รอบคลุม กีฬ าหลาย
ชนิด
2. มีผู๎ให๎ บริก ารด๎ านสุ ขภาพหรื อการ
ออกกําลังกาย เชํน ฟิตเนส สนาม
มวย (สํ า หรั บ การออกกํ า ลั งกาย)
สตูดิโอโยคะ เป็นต๎น
3. เส๎ น ทางการแขํ ง ขั น กี ฬ ามวลชน
เชํ น เส๎ น ทางการปั่ น จั ก รยาน วิ่ ง
มาราธอน และวิ่งเทรล
4. สาธา ร ณู ป โ ภคพื้ น ฐาน ได๎ แ กํ
สนามบิน โรงพยาบาล ถนน ไฟสํอง
สวําง รถโดยสารสาธารณะ

ภาพที่ 6.1 เกณฑ์ในการจัดตั้งเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ
6.2 การประเมินศักยภาพของพื้นที่ ๔ ภาค เพื่อส่งเสริมเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
1. ภาคเหนือ
ภาคเหนือเป็น ภาคที่มีความโดดเดํนด๎านวัฒ นธรรมและธรรมชาติ เนื่องด๎วยสถานที่ตั้งที่เป็นภูเขาสู ง
ทัศนี ยภาพสวยงาม อากาศเย็น สบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 2560) อีกทั้งขีดความสามารถ
ด๎านการรองรับที่เพียบพร๎อมทั้งในเรื่องการคมนาคมขนสํง อาทิ ทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ จังหวัดเชียงใหมํ
ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟูาหลวง จั งหวัดเชียงราย และทําอากาศยานนําน ณ นคร จั งหวัดนําน เป็นต๎ น
ตลอดจนสถานที่รองรับความต๎องการของนักทํองเที่ยว อาทิ โรงแรมที่ พัก ห๎างสรรพสินค๎า และสถานบริการ
สุขภาพหรือโรงพยาบาล เป็ น ต๎น แตํด๎วยปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ภัยธรรมชาติ เชํน
น้ําทํวม ดินโคลนถลํม หรือต๎นไม๎ใหญํล๎ม เป็นต๎น ความยากลําบากในการเดินทาง เชํน การขนสํงระหวํางเมือง
ไมํครอบคลุมและทั่วถึง ความคดเคี้ยวของถนนระหวํางเมือง หรือปัญหาการทะเลาะวิวาทระหวํางผู๎ให๎บริการด๎าน
การขนสํง เป็นต๎น ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุทางจราจร และการขูดรีดเกินราคาในภาคการบริการ เป็นต๎น ซึ่งปัญหาและ
อุปสรรคเหลํานั้นเองยากที่จะปฏิเสธวําจะไมํสํงผลโดยตรงตํอภาพลักษณ์โดยรวมของพื้นที่
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เมื่อพิจารณาศักยภาพที่มีกับประเด็นองค์ประกอบเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว จะเห็นได๎วําภาคเหนือ
คํอนข๎างพร๎อมทั้งแหลํงทํองเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักทางการทํองเที่ยว และสถานที่เพื่อใช๎ฝึก หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกตํอนักกีฬา อาทิ สถานที่ฝึกซ๎อม สถานที่เพื่อเก็บตัว เป็นต๎น ซึ่งสิ่งเหลํานี้นับเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับ
การจั ด การแขํ ง ขั น หรื อ เก็บ ตั ว นั ก กี ฬ า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ลดข๎อ จํ า กั ด ที่ เ กิ ด จากปั ญ หาและอุ ป สรรค จึ ง เกิ ด นโยบาย
การพัฒนาและโครงการสนับสนุนสํงเสริมจากภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการลงทุน
ในด๎านตํางๆ จากภาคเอกชนอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะการวางแผนเพื่อขยายการตลาดการทํองเที่ยวเฉพาะกลุํม
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้การขยายการตลาดดังกลําว ได๎เน๎นด๎านการทํองเที่ ยวด๎านการกีฬาเป็นการเฉพาะ โดยจากการ
สํารวจและศึกษาแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในภาคเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด พบจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเดํนและเหมาะสม
กั บ การเป็ น ต๎ น แบบการทํ อ งเที่ ย วด๎ า นการกี ฬ าในภาคเหนื อ คื อ จั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง มี น โยบายที่ สํ ง เสริ ม
การทํองเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การดํารงฐานวัฒนธรรมล๎านนาเพื่อเพิ่ม
มูลคําการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมีความพร๎อมในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางกีฬา ทั้งสนามกีฬาของภาครัฐ
และการลงทุนทางด๎านพื้นที่ของเอกชน และถึงแม๎วํา จังหวัดเชียงรายจะมีความพร๎อมในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่
น๎อยกวําจังหวัดเชียงใหมํ แตํคําดั ชนีการจราจรติดขัดตามระดับการบริ หาร จําแนกตามจังหวัดประจําปี ๒๕๕๖
ชี้ให๎เห็นวํา จังหวัดเชียงรายมีคําดัชนีการติดขัดจราจรที่ต่ํากวําจังหวัดเชียงใหมํ จึงทําให๎เชียงรายมีข๎อได๎เปรียบใน
การขยายตัวสูํการเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงกีฬาได๎ดีกวํา
ในแงํของกิจกรรมทางการกีฬาที่ถูกนํามาพิจารณานั้น พบวํา จังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมทางกีฬาที่เป็น
กีฬาประเภทมวลชนเกิดขึ้นอยํางเป็นจํานวนมาก ซึ่งได๎รับความสนใจจากหลายภาคสํวนที่เป็นเจ๎าของพื้นที่ ในการ
เป็นเจ๎าภาพจัดงานดังกลําว อาทิ กิจกรรมเชียงรายลมหนาวพิชิตมาราธอน ครั้งที่ ๑ การแขํงขันกีฬาแหํงชาติ
“เจียงฮายเกมส์” และกิจกรรมการปั่นจักรยาน น๎อมรําลึกถึงสมเด็จยํา ประจําปี ๒๕๖๑ เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรม
ด๎านกีฬาที่หลากหลายนี้แสดงให๎เห็นถึงความมีสํ วนรํวม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของหลายภาคสํวนใน
จังหวัดเชียงราย
ในประเด็นด๎านการทํองเที่ยว จังหวัดเชียงรายถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์สําคัญที่ถูกผลักดันให๎เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวเมืองรองที่สําคัญ เนื่องด๎วยความมี ศักยภาพที่หลากหลาย และสามารถรองรับนักทํองเที่ยวได๎ทุกแบบ
ทุกสไตล์ โดยเฉพาะนักทํองเที่ยวที่มีเปูาหมายเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงรายถือเป็นเปูาหมายในฝันของบรรดานักปั่น
จั ก รยาน เนื่ อ งด๎ ว ยทั ศ นี ย ภาพ ภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสม อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผู๎ ป ระกอบการที่ พ ร๎ อ มอํ า นวยคามสะดวก
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แกํนักทํองเที่ยวอยํางหลากหลาย ด๎วยเหตุ ผลเหลํานี้จึงทําให๎เชียงรายเหมาะสมอยํางยิ่งในการเป็นเมืองทํองเที่ยว
ต๎นแบบเชิงกีฬา
ซึ่งหลั งจากพิจ ารณาแล๎ ว พบวําจั งหวัดเชียงใหมํมีความพร๎อมในแงํของสาธารณูปโภคและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่ครบครัน แตํในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเดํนด๎านกิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง
กับกีฬา ซึ่งมีการจัดขึ้นอยํางตํอเนื่อง เนื่องด๎วยจังหวัดเชียงรายมีการจราจรที่เอื้ออํา นายตํอการจัดงานที่มากกวํา
เมืองใหญํที่มีการจราจรติดขัดอยํางเชีย งใหมํ อีกทั้งจังหวัดเชียงรายยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ การทํองเที่ยว
เมืองรอง จึงทําให๎จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความนําสนใจ และมีศักยภาพสูงในการเป็นต๎นแบบเมืองกีฬา
2.ภาคใต้
ภาคใต๎ ถือเป็นพื้นที่ที่รวบรวมแหลํงทํองเที่ยวที่มีความสําคัญของประเทศไทย ซึ่งแหลํงทํองเที่ยวเหลํานั้น
มีความโดดเดํน เป็ น เอกลั กษณ์ ตลอดจนความมีชื่อเสี ยงระดับโลกของแหลํ งทํองเที่ยวตําง ๆ ในพื้นที่อีกด๎ว ย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งภาคใต๎ฝั่งอันดามันที่เป็นที่ยอมรับจากนักทํองเที่ยวทั่วโลกถึง ความสวยงามของชายหาด และ
แหลํงดําน้ําที่อุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันในแงํของการกีฬา ภาคใต๎ถือเป็นอีกภูมิภาคที่มีความโดดเดํนในด๎านกีฬา
ผาดโผน อาทิ ปีนผา และ เดินเขา ซึ่งจังหวัดที่มีความโดดเดํนด๎านการทํองเที่ยวของภาคใต๎ ประกอบด๎วย ๓ จังหวัด
หลัก คือ ภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยแตํละจังหวัดมีความโดดเดํนที่แตกตํางกัน จากโอกาสด๎านความมีชื่อเสียง
และการให๎การยอมรับจากนักทํองเที่ยวทั่วโลกดังกลําว ประกอบกับ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องด๎านการกีฬา อาทิ
สถานที่เพื่อใช๎ฝึกซ๎อม สนามเพื่อใช๎แขํงขัน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ จึงเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนารูปแบบ
การทํ อ งเที่ ย วเฉพาะกลุํ ม รู ป แบบใหมํ ใ นพื้ น ที่ แตํ เ นื่ อ งด๎ ว ยกระแสความนิ ย ม และลั ก ษณะการเติ บ โต
ทางการทํองเที่ยวที่มีการเติบโตอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎จํานวนนักทํองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเป็นจํานวนมากในระยะเวลา
อันสั้น ซึ่งแนํนอนวํายํอมสํงผลตํอศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับ และการปรับตัวของชุมชนหรือ
พื้ น ที่ ตํ า งๆ จนเกิ ด เป็ น ปั ญ หาสะสมดั ง เชํ น บางพื้ น ที่ ที่ ซึ่ ง สํ ง ผลกระทบตํ อ ทั้ ง ระบบนิ เ วศภายในบริ เ วณ
แหลํงทํองเที่ยว หรือแม๎กระทั่งชุมชนที่ขาดจิตสํานึก หรือไมํสามารถปรั บตัวได๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาความโดดเดํนของพื้นที่ ประกอบกับโอกาสและขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตําง ๆ ภายใน
พื้นที่ พบวําปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ ที่ถูกกลําวถึงสามารถแก๎ไขและจัดการได๎หากได๎รับการพัฒนาถํายทอดองค์
ความรู๎และสร๎างความเข๎มแข็ง จากฐานราก และเมื่อมีการพิจารณาถึงความเกี่ยวข๎องกับด๎านเศรษฐกิจกีฬาแล๎ว
พบวํา จังหวัดกระบี่มีความโดดเดํนในการเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องด๎วยกระบี่มียุทธศาสตร์อยํางชัดเจนใน
การเพิ่มศักยภาพจังหวัดสูํมาตรฐานระดับสากล และเชื่อมโยงการทํองเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ ซึ่งหนึ่งใน
กิจกรรมที่สามารถผลักดันให๎กระบี่เป็นเมืองสําคัญในระดับโลกได๎ คือกิจกรรมด๎านกีฬา อันได๎แกํการผลักดันให๎
จังหวัดกระบี่เป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬาในระดับนานาชาติผํานมาตรการพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยว
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เชิงกีฬา (Sport Tourism) เพื่อเชื่อมโยงการทํองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยใช๎กีฬาเป็นสื่อกลางนําการทํองเที่ยว
ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกระบี่ได๎รับการผลักดันจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎มีการสํงเสริมภาพลักษณ์ให๎จังหวัดกระบี่
เป็นจังหวัดที่เหมาะสมตํอการทํากิจกรรมกลางแจ๎งที่ให๎ความสนุกสนาน
ด๎วยจุดเดํนของจังหวัดกระบี่ที่มีความหลากหลายทางการทํองเที่ยว ทําให๎การจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัด
กระบี่ได๎รับความสนใจจากนักทํองเชิงกีฬาที่เดินทางมาเพื่อรํวมกิจกรรมกีฬาเอง และสมาชิกในครอบครัวหรือ
ผู๎ติดตามที่สามารถเดินทางมาทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวั ดได๎อีกด๎วย อันจะเห็นได๎จากการ
ประสบความสําเร็จของการจัดงาน “กระบี่ แอดเวนเจอร์ เรซ โทรฟี่ “ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการจัดการแขํงขัน
กีฬาผจญภัยเพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว และมีการจัดตํอเนื่องอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ปัจจัยหลักที่ทําให๎กระบี่ประสบความสําเร็จในการจัดงานดังกลําว สํวนหนึ่งเนื่องมาจากความมีชื่อเสียง
ของสถานที่ทํองเที่ย วในจั งหวัดที่ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามา อีกสํวนหนึ่งคือความรํว มมือรํวมใจของ
ทุกภาคสํ ว นในจั งหวั ดกระบี่ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ผ ลั กดั น ให๎ กระบี่ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการสํ งเสริม การ
ทํองเที่ยวด๎านกีฬา
และด๎ว ยปั จจั ย ทั้งหมดนี้จึ งเป็ น สาเหตุให๎ จังหวัดกระบี่เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองต๎นแบบ
การทํองเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งในแงํของนโยบายที่ชัดเจน โครงสร๎างพื้นฐานที่พร๎อมจะพัฒนาในอนาคต และกิจกรรม
ด๎านการทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่ได๎รับการสนับสนุนจากทุกภาคสํวนในจังหวัด
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ตั้ ง อยูํ ในตํ า แหนํ ง ศู น ย์ กลางของอนุ ภ าคลุํ ม แมํ น้ํ าโขง มีค วามหลากหลาย
ทางการทํองเที่ยวทางธรรมชาติและอารยธรรมขอม รวมทั้งการทํองเที่ยวประเพณี วัฒนธรรม และการทํองเที่ยว
ชายแดน แตํทวํารายได๎จากการทํองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอัตราต่ํากวําร๎อยละ ๕ ของรายได๎
การทํองเที่ยวทั้งประเทศ ซึ่งพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่รวมกวํา ๑๐๕ ล๎านไรํ ทําให๎การกระจายตัว
ของนักทํองเที่ยวยังไมํดีเ ทําที่ควร โดยนักทํองเที่ยวสํวนใหญํกระจายตัวอยูํในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต๎
ทําให๎ภูมิภาคนี้เหมาะสมอยํางยิ่งในการเริ่มต๎นการสํงเสริมการเป็นเมืองต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิงกีฬา โดยจังหวัด
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางที่มีศักยภาพเหมาะสม ประกอบด๎วยจังหวั ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ และ
อุบลราชธานี
จากการสํารวจข๎อมูลเบื้องต๎นจังหวัดดังกลําว พบวํา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่รู๎จักใน
ด๎านของความมีชื่อเสียงในการจัดงานกีฬาเนื่องด๎วยการสํงเสริมจากภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และการผลักดัน
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ของภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมา แตํอยํางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแผนการพัฒนาจังหวัดในอนาคตพบวํา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้
จังหวัดอุบลราชธานีได๎รับการเสนอชื่อเข๎าเป็นเจ๎าภาพกีฬา SEA Games ซึ่งจะทําให๎จังหวัดอุบลราชธานีได๎รับ
งบประมาณในการดูแ ลด๎า นกีฬาโดยตรง จึงสํ งผลดี ตํอการพัฒ นาโครงสร๎างพื้ นฐาน ในจังหวัดอุ บลราชธานี
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาสนามกีฬาที่มีพื้นที่ใช๎งานกวําสองร๎อยไรํ ซึ่งกําลังอยูํในระหวํางการกํ อสร๎าง โดยมีการ
คาดการณ์วํา หากสนามดังกลําวสร๎างแล๎วเสร็จจะทําให๎จังหวัดอุบลราชธานี มีศักยภาพด๎านโครงสร๎างพื้นฐานใน
การเป็นเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ประเด็นอื่น ๆ ที่ทําให๎อุบลราชธานี เหมาะสมในการเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่เหมาะสม คือ
ศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองเกําแกํ
ที่มีสถานที่ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ หลากหลาย ทําให๎การทํองเที่ยวเชิงกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานีสามารถ
ประยุกต์เข๎ากับการทํองเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ ได๎
ด๎วยความโดดเดํนของวัฒนธรรมอีสานใต๎ และการถูกเสนอชื่อเข๎าสูํการเป็นเจ๎าภาพ ซีเกมส์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ทําให๎จังหวัดอุบลราชธานี เหมาะสมอยํางยิ่งในการพัฒนาให๎เป็นเมืองต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อรองรับ
มหกรรมกีฬาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.ภาคกลาง
ภูมิภาคตอนกลางของประเทศ ซึ่งรวมทั้งภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีสภาพภูมิประเทศ
ที่เป็นทั้งภูเขา ปุาไม๎ น้ําตก และทะเล รวมทั้งเป็นแหลํ งประวัติศาสตร์ที่สําคัญของประเทศ จึงมีแหลํงทํองเที่ยว
มากมายหลายประเภท ทั้งยังมีแหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เชํน พัทยา เกาะช๎าง และเกาะเสม็ด
ทําให๎มีนักทํองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี ที่มีรายได๎จากการทํองเที่ยวที่มีแ นวโน๎ม
การขยายตัวสูงกวําระดับประเทศ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ และองค์ประกอบด๎านอื่นๆ ทําให๎
ชลบุรีมีความเหมาะสม ในการเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงกีฬา
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่โดดเดํนในด๎านกิจกรรมทางกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว โดยมีการจัดการแขํงขัน
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น มีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหนํวยงานท๎องถิ่นและกิจกรรมที่
จัดขึ้น ในระดับประเทศ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น มุํงเน๎นที่กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน อาทิ การแขํงขันวิ่งมาราธอน
การขันแขํงจักรยาน ทัวร์ ออฟ บางแสน การแขํงรถยนต์ทางเรียบ ไทยแลนด์ ซีรี่ย์ ซุปเปอร์ลีก และการแขํงขันไตร
กีฬา เป็นต๎น ความพร๎อมด๎านกิจกรรมทางการกีฬา ของจังหวัดชลบุรี ดังกลําว สํงผลให๎จังหวัดชลบุรีมีความพร๎อม
สูงในการยกระดับขึ้นเป็นเมืองทํองเที่ยวกีฬาที่มีศักยภาพ
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นอกจากนีก้ ารพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอยํางตํอเนื่อง ทั้งจากการสนับสนุนของภาครัฐ และการลงทุน
ของภาคเอกชน ทําให๎จังหวัดชลบุรีสามารถดึงดูดผู๎ลงทุนให๎เข๎ามาลงทุนในการพัฒนาชลบุรีให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยว
กีฬาได๎เป็นอยํางดี ประเด็นความพร๎ อมดังกลําวนี้ทําให๎ จังหวัดชลบุรีผํานการคัดเลือกขั้นต๎นโดยการกีฬาแหํ ง
ประเทศไทย ให๎เป็นหนึ่งในเมืองต๎นแบบการกีฬา จึงทําให๎ถูกคัดเลือกเป็นเมืองต๎นแบบการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ตารางที่ 6.1 สรุปประเด็นสําคัญการศึกษาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ
เมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

ประเด็นสาคัญ
•
•

•

เชียงราย

•

•
•
•
•
•
•

กระบี่

•
•

ขีด ความสามารถเรื่ องการคมนาคมขนสํ ง อาทิ
ทําอากาศยานนานาชาติแมํฟูาหลวง
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
ตํอการรองรับจํานวนนักทํองเที่ยว อาทิ โรงแรมที่
พัก ห๎างสรรพสินค๎า
สถานที่เพื่อใช๎ฝึก หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตํอ
นักกีฬา อาทิ สถานที่ฝึกซ๎อม สถานที่เพื่อเก็บตัว
มีนโยบายที่สํงเสริมการทํองเที่ยว วําด๎วยการดํารง
ฐานวัฒนธรรมล๎านนาเพื่อเพิ่มมูลคําการทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
โครงสร๎ า งพื้ น ฐานทางกี ฬ า ทั้ ง สนามกี ฬ าของ
ภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน
ความสามารถในการเป็นเจ๎าภาพการจัดงานกีฬา
มวลชน โดยจัดขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ได๎รับความสนใจจากนักทํองเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ความโดดเดํ น ในด๎ า นกี ฬ าผาดโผน อาทิ ปี น ผา
และ เดินเขา ดึงดูดนักทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ความมีชื่อเสียงของสถานที่ทํองเที่ยวในจังหวัด
การเติบโตทางการทํองเที่ยวที่มีอัตราการเติบโต
อยํางรวดเร็ว
สิ่งอํานวยความสะดวกตํอนักกีฬา อาทิ สถานที่
ฝึกซ๎อม สนามเพื่อใช๎แขํงขัน
กําหนดยุทธศาสตร์อยํางชัดเจนเพื่อเพิ่มศักยภาพสูํ
มาตรฐานระดับสากล และเชื่อมโยงการทํองเที่ยว
ระดับภูมิภาคและนานาชาติ
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•
•
•
•
•

อุบลราชธานี

•

•
•
•

ชลบุรี
•

•

เป็ น เจ๎ า ภาพการจั ด การแขํ ง ขั น กี ฬ าในระดั บ
นานาชาติ
กิ จ กรรมด๎ า นการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าได๎ รั บ การ
สนับสนุนจากทุกภาคสํวนในจังหวัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได๎รับการเสนอชื่อเข๎าเป็นเจ๎าภาพ
กีฬา SEA Games
อยูํระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน โครงการ
พัฒนาสนามกีฬาที่มีพื้นที่ใช๎งานกวําสองร๎อยไรํ
ศักยภาพด๎ านการทํองเที่ยว เป็นเมืองเกําแกํที่ มี
สถานที่ทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย
และอยูํในตําแหนํงศูนย์กลางของอนุภาคลุํมแมํน้ํา
โขง จึ ง เกิด ความหลากหลายทางการทํ องเที่ ย ว
ทางธรรมชาติและอารยธรรมขอม
การสํ ง เสริ ม และการพั ฒ นาการทํ อ งเที่ ย วเชิ ง
คุณภาพตามแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รายได๎จากการทํองเที่ยวมีแนวโน๎มการขยายตัวสูง
กวําระดับประเทศ
แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เชํน
พัทยา เกาะช๎าง และเกาะเสม็ด
การจัดการแขํงขันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้ง
ปี โดยหนํวยงานท๎องถิ่นและกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
ระดับประเทศ
มุํ ง เน๎ น ที่ กิ จ กรรมกี ฬ าเพื่ อ มวลชน อาทิ การ
แขํงขันวิ่งมาราธอน การขันแขํงจักรยาน การแขํง
รถยนต์ทางเรียบ และการแขํงขันไตรกีฬา
การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอยํางตํอเนื่อง ทั้ง
จากการสนับสนุนของภาครัฐ และการลงทุนของ
ภาคเอกชน
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บทที่ 7
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากผลการประเมิ น แนวทางพั ฒ นาเมื อ งกี ฬ าเพื่ อ การทํ อ งเที่ ย วต๎ น แบบผนวกกั บ การทบทวน
วรรณกรรมข๎ างต๎น ทํา ให๎ ไ ด๎ม าซึ่ งแนวทางการพั ฒ นาเมื องกี ฬาเพื่ อการทํ องเที่ ยวต๎ นแบบ โดยเริ่ มจาก
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ระดับพื้นฐาน สูํแนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ ดังนี้
7.1 แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในระดับพื้นฐาน

ภาพที่ 7.1 ทางการพัฒนาพื้นที่ในระดับพื้น
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวก
ความพร๎อมของโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับกีฬาและการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
เป็นสิ่งสําคัญเป็นอยํางมาก ซึ่งการลงทุนในสิ่งเหลํานี้จะขึ้นกับตําแหนํงทางยุทธศาสตร์ของการทํองเที่ยวกีฬา
ของเมือง โดยในชํวงเริ่มต๎น ยังไมํควรลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานขนาดใหญํ (ยกเว๎นในกรณีที่รัฐบาลสํวนกลาง
สนั บ สนุ น และเป็ น นโยบายหรื อยุ ทธศาสตร์ ห ลั กของประเทศ) แตํควรเริ่มต๎น จากการปรับ ปรุงสิ่ ง อํานวย
ความสะดวกที่มีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้น สามารถรองรับปริมาณนักกีฬาและนักทํองเที่ยวในขนาดที่เหมาะสมกับเมือง
หรือในปริมาณที่เหมาะสมกับความสามารถของระบบนิเวศของธรรมชาติในเมืองนั้น นอกจากนี้ ควรพิจารณา
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ในประเภทกี ฬ าที่ เ ป็ น เปู า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องเมื อ ง เชํ น กี ฬ าทางน้ํ า
การขี่จักรยาน การปีนเขา หรืออื่นๆ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให๎เกิดเมืองกีฬาในระดับสากล นอกจากนั้น
จากประสบการณ์ในหลายประเทศ ในการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่ งอํานวยความสะดวก นอกจาก
มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรั บ นักกีฬาและนั กทํองเที่ยวกีฬาแล๎ ว ควรตั้งเปูาหมายเพื่อให๎ ชาวเมืองสามารถใช๎
ประโยชน์ในการออกกําลังกายและฝึกซ๎อมเลํนกีฬาด๎วย
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2. การส่งเสริมการจัดอีเว้นท์
หนํวยงานสํวนกลางควรมีบทบาทในการจัดทํามาตรฐานของการจัดกิจกรรมกีฬาและการทํองเที่ยว
กีฬา แตํละประเภทรํวมกับผู๎ประกอบการ สมาคมกีฬา สมาคมทํองเที่ยวและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็น
มาตรฐานให๎ ผู๎จั ดกิจกรรมปฏิบัติตาม สํ วนการบังคับใช๎ควรใช๎กลไกการกํากับดูแลตนเองของสมาคมหรือ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมกีฬาประเภทนั้นๆ หรือคณะกรรมการด๎านการทํองเที่ยวกีฬาของเมือง
เป็ น ต๎ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให๎ ก ารจั ด กิ จ กรรมมี ม าตรฐานที่ ดี ใ นด๎ า นตํ า งๆ และสามารถยกระดั บ พั ฒ นาไปสูํ
มาตรฐานสากลในอนาคต
3. การเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหรือจังหวัดท่องเที่ยวหลัก
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเมืองทํองเที่ยวกีฬาให๎ประสบความสําเร็จคือการวางยุทธศาสตร์และ
ตําแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของเมืองทํองเที่ยวกีฬาที่ชัดเจน โดยเฉพาะการสร๎าง
ตําแหนํงทางยุทธศาสตร์จากการมีจุดแข็ง ความพร๎อมหรืออัตลักษณ์ของเมือง พร๎อมกับการเข๎าใจพฤติกรรม
ของนั กทํองเที่ย วกีฬา (Demand Side) อยํางลึ กซึ้ง เพื่อให๎สามารถผลักดันให๎เกิดเมืองทํองเที่ยวกีฬาที่
ตอบสนองความต๎อ งการของนั กทํ องเที่ ย วอยํา งแท๎ จริ ง รวมถึงการจัด ทําแผนหรือ กลยุทธ์ ทางการตลาด
(Marketing Strategy) เพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวผํานชํองทางสื่อตํางๆ พร๎อมกันนั้น ยุทธศาสตร์เมืองทํองเที่ยว
กีฬายังจะต๎องมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์หลักของเมือง ซึ่งจะทําให๎สามารถผนึกพลังกับกลุํมตําง ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนากลไกการบริหารเมืองกีฬาระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่
ในกระบวนการพัฒนาเมืองทํองเที่ยวกีฬาควรมีกระบวนการ และเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และ
สร๎างการมีสํวนรํวม เพื่อให๎ได๎รับการยอมรับจากประชาชนกลุํมตํางๆ ในท๎องถิ่น โดยเฉพาะการทําให๎ประชาชน
ในเมืองเห็นตรงกันในวิสัยทัศน์หลักของเมือง และรู๎สึกถึงการเป็นเจ๎าของยุทธศาสตร์ หรือโครงการจากการได๎
เข๎าใจ และเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไมํเป็นตัวเงินที่จะเกิดขึ้นในเมืองในอนาคต ตลอดจน
การมีสํ ว นรํ ว มในการประชาสั มพั น ธ์ การเป็ นเจ๎ าบ๎า นที่ดี การเข๎ารํ ว มเป็นอาสาสมั คร การยอมเสี ย สละ
ความสะดวกบางประการในชํวงจัดกิจกรรมกีฬา เชํน การปิดถนน หรือการมีจราจรที่หนาแนํนในบางชํวง
รวมถึงการเตรียมความพร๎อมให๎กับประชาชนเพื่อให๎ได๎ประโยชน์จากกิจกรรมการทํองเที่ยวกีฬาตํางๆ เชํน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท๎องถิ่นที่เชื่อมโยงกับเมืองทํองเที่ยวกีฬา เป็นต๎น
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7.2แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

เพื่อสร้างเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ ประเทศไทยจึงควรปฎิบัติ
ตามแนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ดังนี้

ภาพที่ 7.2 แนวทางพัฒนาเมืองต๎นแบบ
1.วางตําแหนํงเปูาหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสอดคล๎องกับพื้นที่
วางตําแหนํ งทางการการกีฬาของพื้นที่ เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความสามารถ จุดแข็ง และจุดอํอนของพื้นที่ และกําหนดวิธีพัฒนา
ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเพื่อให๎มีแนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน
2.วางแผนระยะยาว สะสมผลงานและเรียนรู๎ บํมเพาะผู๎ประกอบการธุรกิจกีฬาและชมรมกีฬา
วางแผนในระยะยาว เพื่อสร๎างเปูาหมายในระยะสั้นและระยะยาวตามศักยภาพของพื้นที่
เพื่อวางลําดับในการพัฒนาที่เป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการสร๎างและพัฒนาสินค๎าตลอดจนบริการทางการกีฬา
ในระดับพื้นที่ไปสูํระดับประเทศ และระดับนานาชาติตํอไป โดยมีการสร๎างเครือขํายระหวํางผู๎ประกอบการ
กีฬาและชมรมกีฬา เพื่อสร๎างหนํวยงานการกีฬาในระดับพื้นที่ที่เข๎มแข็ง และสามารถเป็นกําลัง สําคัญในการ
สํงเสริมการกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว
3.พัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก บริการสนับสนุน และเชื่อมโยงกับภาคการทํองเที่ยว
เชื่ อ มโยงสาธารณู ป โภค สิ่ งอํ า นวยความสะดวก บริ ก ารสนั บ สนุ น พื้ น ฐาน กั บ ภาคการ
ทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อตอบสนองกับความต๎องการของทั้งนักกีฬา และนักทํองเที่ยวเชิงกีฬา เชํน
ระบบขนสํงอุปกรณ์กีฬา และที่พักสําหรับนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ๎อม
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4.บูรณาการการทํางานเชิงเครือขํายกับภาคสํวนหลักที่เกี่ยวข๎อง
ประสานงานงานกับหนํวยงานและบุคลกรที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรม
การทํ อ งเที่ ย ว และหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ทั้ ง ในระดั บ ท๎ อ งที่ แ ละระดั บ จั ง หวั ด ผํ า นการสร๎ า งเครื อ ขํ า ย
ประสานงาน หรือ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว ที่ประกอบไปด๎วยภาคประชาชน
ชมรม ผู๎ประกอบการ และหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง
5.สร๎างสิ่งดึงดูดทั้งในเชิงกายภาพและกิจกรรม
สร๎างสถานที่ให๎บริการด๎านการกีฬา และสถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่ตรงกับศักยภาพของ
พื้นที่ ในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนสามารถดึงดูด
นักทํองเที่ยวหน๎าใหมํเข๎าสูพื้นที่
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บทที่ 8
ผลการจัดการประชุมภายใต้โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศ
ไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564)
8.1 ผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ เป้าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๔)
8.1.1 ความเป็นมา
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา เป็นหนํวยงานที่มีภารกิ จหลักในการสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ด๎านการกีฬาและนั นทนาการ โดยในชํว งที่ผํ านมาการพัฒ นาการกีฬาของไทยได๎ดําเนินการโดยยึดกรอบ
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือได๎วําเป็นกลไกและเครื่องมือสําคัญ
ในการพั ฒ นาการกีฬ าและนั น ทนาการ ลดความเหลื่ อมล้ํ า ของสั งคม พัฒ นาสุ ข ภาพคุ ณ ภาพชี วิ ต สร๎ า ง
ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ ตลอดจดสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศ โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มุํงมันพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม และสํงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
จากข๎อมูลในชํวงที่ผํานมาพบวําการดําเนินการพัฒนาการกีฬากํอให๎เกิดการหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจโดย
อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยมีผลประกอบการรวมในปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 15.2 พันล๎านบาท
เติ บ โตอยํ า งตํ อ เนื่ อ งร๎ อ ยละ 20 จากปี พ.ศ. 2554 – 2558 และจากการศึ ก ษาของศู น ย์ พ ยากรณ์
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย พบวําการใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นจากการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ
จํานวน 0.71 บาท จะทําให๎ ร ายได๎ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จํานวน 1 บาท ทั้ งนี้จากการศึกษาเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติที่ผํานมา พบวํากีฬาแตํละชนิดมีสํวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศในสัดสํวนที่
ตํางกัน โดยเฉพาะในประเภทกีฬาที่ได๎รับความนิยม เชํน ฟุตบอล มีการขับเคลื่อนที่สํงผลให๎เกิดการกระจาย
รายได๎ในสํวนภูมิภาคอยํางชัดเจน
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทยนี้ เพื่อเป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจการกีฬาของปะเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรม โดยสอดคล๎องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
อาทิ สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ นโยบายภาครัฐ การปรับตัวของงเอกชน ความรํวมมือและการมี
สํวนรํวมของภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น ได๎แกํ ภาวการณ์แขํงขัน การเป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬา
ระดับโลกที่สําคัญ แนวโน๎มของการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์ของโลก ความรํวมมือและความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ รวมถึงกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจตํางๆ ที่จะสํงผลตํอเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ดังนั้น
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การศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2564) จึงเป็น
กรอบการดําเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช๎
สําหรับการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจด๎านการกีฬาที่สํงผลตํอประเทศไทย
ในชํวงปี พ.ศ. 2562 – 2564 รวมทั้งเพื่อบูรณาการ การทํางานรํวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ระหวํ า งหระทรวงการทํ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และสํ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
ภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ในการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย
และใช๎เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติสูํการปฏิบัติ
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา ในฐานะหนํวยงานหลักในการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการกีฬาของ
ประเทศและคณะที่ปรึกษา จึงได๎จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดประเด็ นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
เปูาประสงค์เปูาหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2564)
ขึ้นเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น และนําไปพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ ให๎มีแนวโน๎ม
และโครงการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติอยํางเป็นรูปธรรมตํอไป
8.1.2 กาหนดการ
การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ เปูาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561
ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีกําหนดการการจัดงาน ดังนี้
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.20 น.

กลําวเปิดการประชุมโดยปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา หรือผู๎แทน

09.20 – 10.20 น.

นําเสนอแนวคิดและผลการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
และของตํางประเทศ โดย ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝุายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10.20 – 10.40 น.

พักรับประทานอาหารวําง

10.40 – 12.30 น.

การเสวนาในหัวข๎อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย”
โดย 1. ดร.อาชวิ ทธิ์ เจิงกลิ่ น จันทร์ ผู๎ จัดการฝุ ายเทคนิ ค สมาคมกีฬาฟุตบอล
แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดํารง ผู๎บริหารบริษัท บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด
ผู๎จัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอนและตะนาวศรี เทรล
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3. คุณณภัค อายุพงศ์ Senior Events Manager
ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท
4. คุณชินทิป บุญโชคจิรัญเมธา กรรมการผู๎จัดการ
บริษัท NICH CYCLING ผู๎ผลิตจักรยานแบรนด์ไทย
ดําเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะการจัดการการทํองเที่ยว
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.15 น.

การระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อกํ า หนดประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ วิสั ย ทั ศน์ เปู า ประสงค์
เปู า หมาย ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ การกี ฬ าของประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

14.15 – 15.30 น.

พักรับประทานอาหารวําง

14.30 – 15.30 น.

การระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อกํ า หนดประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ วิสั ย ทั ศน์ เปู า ประสงค์
เปู า หมาย ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬาของประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

8.1.3 ผลการจัดประชุม
จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ เปูาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่1 (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) มีผู๎เข๎ารํวมการประชุม
ทั้งสิ้น จํานวน 54 คน ประกอบไปด๎วย กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับ
การกีฬา บุคลากรและผู๎บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา และสถาบันการศึกษา
8.1.๔ ผลจากการเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย” ในการ
ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า ประสงค์ เป้ า หมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2564)
1. ผู้เข้าร่วมเสวนา
1. ดร.อาชวิ ท ธิ์ เจิ ง กลิ่ น จั น ทร์ ผู๎ จั ด การฝุ ายเทคนิ ค สมาคมกี ฬ าฟุ ต บอลแหํ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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2. คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดํารง ผู๎บริหาร บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด จัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน
และตะนาวศรี เทรล
3. คุณณภัค อายุพงศ์ Senior Events Manager ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท
4.คุณชินทิป บุญโชคจิรัญเมธา กรรมการผู๎จัดการ บริษัท NICH CYCLING จํากัด ผู๎ผลิตจักรยาน
แบรนด์ไทย
2. ผู้ดาเนินการเสวนา
อาจารย์ ดร.แสงแข บุญศิริ หัวหน๎าโครงการ
3. เวลาในการดาเนินการเสวนา
1 ชั่วโมง 50 นาที (เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.30 น.)
4. สรุป
ประเด็นที่ 1 : สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย (การลงทุน/นโยบาย/
การสร้างรายได้)
 กระแสการจัดการวิ่งมาราธอนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
จํานวนอีเว๎นต์หรือการจัดงานวิ่งมาราธอนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วในชํวง 5 - 6 ปีที่ผํานมา จากจํานวนงาน
อีเวนต์หลักร๎อยตํอไปเป็นหลักพัน โดยมีไมํต่ํากวํา 1,200 งานตํอปี เกิดจากการที่กีฬามวลชน ทั้งการวิ่ง
การปั่นจักรยาน เป็นกีฬาที่เอื้อตํอการเลํนได๎ทันทีโดยไมํต๎องฝึกซ๎อม และกระแสนิยมการออกกําลังกายของ
คนในปัจจุบัน จึงทําให๎จํานวนนักวิ่งและผู๎จัดงานมาราธอนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง
 การเติบโตของกระแสการปั่นจักรยานอย่างมีสเถียรภาพ
กระแสการปั่นจักรยานเติบโตในชํวง 2 - 3 ปีที่ผํานมาเป็นอยํางมาก เนื่องจากการจัดงานใหญํ Bike for
mom และ bike for dad ความนิยมดังกลําวได๎ลดลง เนื่องจากเป็นกระแสนิยมเพียงชั่วคราว แตํในปัจจุบัน
กระแสนิยมการปั่นจักรยานได๎กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยเป็นการเติบโตอยํางมีเสถียรภาพ ที่คํอยๆเติบโตและ
มีแนวโน๎ มที่จ ะเติบ โตตํอไปในอนาคต เนื่ องจากผู๎ คนเข๎าถึงอุปกรณ์ได๎งําย อันเนื่องจากมีการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการจักรยานในเรื่องของราคา และกระแสนิยมการรักสุขภาพของคนในปัจจุบัน
 กีฬาเป็นเลิศกับการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่และการดึงดูดผู้สนับสนุน
กีฬาเพื่อความเป็ น เลิศเชํน ฟุตบอล เป็นกีฬาต๎นแบบที่ส ะท๎อนในเรื่องของชื่อเสี ยง และคําตอบแทน
ที่สามารถดึงดูดเยาวชน ตลอดจนผู๎เลํนหน๎ าใหมํให๎เห็นความสําคัญของการเลํนกีฬา และกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศยังสามารถดึงดูดผู๎เข๎าชมให๎มีจํานวนมาก อันเป็นแรงดึงดูดให๎ผู๎สนับสนุน (Sponsor) เข๎ามาได๎มากขึ้น
สํงผลดีตํอการพัฒนากีฬาและเศรษฐกิจการกีฬาตํอไป
ประเด็นที่ 2 : ความสาเร็จในการสร้างรายได้ผ่านอุตสาหกรรมการกีฬา และปัจจัยสู่ความสาเร็จ
 ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการจัดกีฬามวลชนในประเทศไทย
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 การมีสํวนรํวมของท๎องถิ่น ชุมชน และเมือง ในการนําเมืองมาเป็นสนามกีฬาเพื่อการวิ่ง
มาราธอนหรือจักรยาน ทุกภาคสํวนต๎องเห็นประโยชน์ของการจัดงานกีฬาทั้งในเรื่องของ
สุขภาพและเศรษฐกิจ อันจะกํอให๎เกิดความรํวมมือและการต๎อนรับได๎อยํางแท๎จริง
 การผสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานรัฐที่มีอํานาจหน๎าที่แตกตํางกันให๎ทํางานด๎วยกัน
ทั้งกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา กรมพละ การกีฬาแหํงประเทศไทย หนํวยงานท๎องถิ่น
ที่ควรมีเปูาหมายในการพัฒนาเดียวกัน
 ความเป็นมืออาชีพของบริษัทรับจัดอีเว๎นต์กีฬา ที่สามารถรับมือกับนักวิ่งจํานวนมาก และ
สร๎างความพึงพอใจให๎กับทั้งนักกีฬาและคนในพื้นที่
 การลงทุนกับสาธารณู ปโภคที่เป็นประโยชน์ตํอการแขํงขันกีฬา เชํน สนามกีฬา และถนน
โดยมอบให๎หนํวยงานท๎องถิ่นเป็นผู๎ดูแล สํงเสริมให๎คนในท๎องถิ่นมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ
สาธารณูปโภคนั้น ๆเพื่อกระตุ๎นการมีสํวนรํวมกับการกีฬา ซึ่งจะขยายผลตํอการแขํงขันกีฬา
ในระดับใหญํตํอไปได๎
 การสํงเสริมให๎ผู๎คนสนใจในสุขภาพ ผํานการเลํนกีฬามวลชน ทั้งการวิ่งและการปั่นจักรยาน
ผํานการประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนเงินตลอดจนการลดภาษีให๎กับบริษัทที่มีนโยบาย
สํงเสริมตํอการออกกําลังกาย (เชํน การใช๎จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปทํางาน)
 การส่งเสริมสินค้ากีฬาแบรนด์ไทยในตลาดโลก
 ต๎องมีการวางกลยุทธ์ การวางแผนทางเศรษฐกิจ และการเงินในระยะยาว ดูกระแสนิยมของ
ท๎องตลาดในการสร๎างสินค๎าทางกีฬาภายใต๎ตราสินค๎าของประเทศไทย และที่สําคัญที่สุดคือ
การขายคุณภาพ ขายเอกลักษณ์โดยไมํจําเป็นต๎องเป็นสินค๎าราคาถูกเพื่อจะเพิ่มยอดขาย
เพราะนั ก กี ฬ าสํ ว นมาจั ด อยูํ ใ นกลุํ ม ตลาดผู๎ มี ร ายได๎ แ ละมี กํ า ลั ง ในการซื้ อ ทั้ ง นี้ ต๎ อ งมี
การประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และสื่อสารกับลูกค๎าได๎โดยตรง
ประเด็นที่ 3 : ข้อจากัดและปัญหาในการสร้างรายได้จากธุรกิจการกีฬา
 ภาครัฐ
 ไมํ มี ม าตรการสํ ง เสริ ม และนโยบายที่ สํ ง เสริ ม การแขํ ง ขั น กี ฬ ามวลชนที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
จากหนํ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ ง รวมถึ ง การขาดมาตรฐานและระเบี ย บตํ า ง ๆ
ในการจัดงาน
 การใช๎ทรัพยากรที่ไมํมีประสิทธิภาพ กลําวคือสถานที่ทํองเที่ยวในประเทศไทยมีเสนํห์และ
สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวตลอดทั้งปี แตํไมํสามารถนํามาประยุกต์หรือใช๎ทําเป็นเส๎นทาง
การแขํงขันกีฬาที่มีศักยภาพได๎
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 การใช๎งบประมาณกับ สาธารนูปโภคที่ไมํกํอให๎ เกิดประโยชน์เทําที่ควร เชํน สนามกีฬา
จังหวัด เส๎นทางจักรยาน แตํขาดการสํงเสริม กระตุ๎น และประชาสัมพันธ์ให๎คนเห็นคุณคํา
ของการออกกําลังกาย จึงทําให๎ไมํเกิดประโยชน์ในการใช๎สาธารณูปโภคเหลํานี้
 ไมํมีมาตรการภาษีสําหรับผู๎ประกอบการที่จัดงานกีฬามวลชนที่ชัดเจน
 การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
 ปัญหาในการขอความรํวมมือจากหนํวยงานในท๎องถิ่นในเรื่องการปิดเส๎นทางจราจร และ
การแจ๎งขําวให๎กับคนในพื้นที่ กํอให๎เกิดการไมํได๎รับการยอมรับของคนในพื้นที่ตามมา และ
ทําให๎สามารถขยายผลและจัดงานในปีตํอๆไป
 สาธารณูปโภค
 ไมํมีการขนสํงหรือการเดินทางที่เอื้อตํอผู๎ใช๎จักรยาน
 ผู้จัดงานแข่งขันกีฬา
 มีปัญหาเรื่องระบบ logistics supply chain ของบริษัทจัดอีเว๎นต์งานวิ่ง ที่ขาดบุคลากร
และองค์ความรู๎ในการจัดระบบการแจกจํายอุปกรณ์ น้ําดื่ม และอาหาร อยํางถูกต๎อง
 การเพิ่มขึ้นของผู๎ประกอบการจักรยานทําให๎เกิดอุปทานที่สูงกวําอุปสงค์ กํอให๎เกิดการลด
คุณภาพและราคารของการจัดงานจักรยาน และการจัดงานแขํงขันที่ไมํดีนัก
ประเด็นที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมต่อการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการกีฬา
 บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนากีฬาอาชีพเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ฟุตบอลเกี่ยวข๎องโดยตรงกับทั้ง การกีฬาแหํงประเทศไทย และกรมพละ ทั้งนี้หนํวยงานทั้ง 2 ควรมี
การประสานความรํ ว มมือกับ หนํ ว ยงานอื่นในการสํ ง เสริมให๎ คนไทยเห็ นคุ ณคําของกีฬา รักสุ ขภาพ และ
รักการออกกําลังกายผํานการสํงเสริมกีฬาฟุตบอลเป็นขั้นแรก รํวมกันสร๎างนักกีฬาในลําดับตํอไป และปิดท๎าย
ด๎วยการสํงเสริมให๎เกิดการแขํงขันในระยะยาว นอกจากนี้ความรํวมมือของหนํวยงานในระดับท๎องถิ่นถือเป็น
หัวใจสําคัญที่จะทําให๎ฟุตบอลไทยประสบความสําเร็จได๎ ดังนั้นหนํวยงานรัฐบาลจึงควรมีการกําหนดหน๎าที่ของ
หนํวยงานท๎องถิ่นให๎ชัดเจน และมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมให๎แกํหนํวยงานท๎องถิ่นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 บทบาทและหน้าที่ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนากีฬามวลชนเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจ
หนํวยงานรัฐที่มีสํวนเกี่ยวข๎องจึงควรผลั กดันกีฬามวลชนที่ผู๎ คนเข๎าถึงได๎งําย เชํน มาราธอน และ
จักรยาน เพื่อให๎คนได๎สัมผั สกีฬาอยํางแท๎จริง ทั้งนี้ควรมีการประสานความรํว มมือ หรือการบูรณาการกับ
หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องอื่น ๆ เชํน กรมพละศึกษา กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา การกีฬาแหํงประเทศ
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ไทย สมาคมกรีฑาแหํงประเทศไทย สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ เพื่อสร๎างการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
นอกจากนี้หนํวยงานภาครัฐที่มีสํวนเกี่ยวข๎องควรมีนโยบายสํงเสริมการออกกําลังกายที่เป็นรูปธรรม
และสามารถนําไปใช๎ได๎จริง เชํน สํงเสริมให๎พนักงานในแตํละสถานประกอบการใช๎จักยานในการเดินทาง โดย
รั ฐ บาลมี ม าตรการจู ง ใจให๎ แ กํ ผู๎ ป ระกอบการ เชํ น การลดภาษี หรื อ การมอบเงิ น อุ ด หนุ น ให๎ แ กํ ส ถาน
ประกอบการที่เข๎ารํวมโครงการ
ประเด็นที่ 5 : เมืองกีฬาต้นแบบหรือเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 องค์ประกอบของพื้นที่ที่สามารถเป็นเมืองกีฬาต้นแบบ
 เป็นเมืองที่สาธารณูปโภคพร๎อม เชํน การเดินทาง ที่พัก เพียงพอตํอนักกีฬาจํานวนมาก
 ความพร๎อมของเจ๎าบ๎าน ในการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี ให๎การต๎อนรับและเห็นประโยชน์ของกีฬา
 มีเอกลักษณ์ในการเป็นเมืองกีฬาที่ชัดเจน แตํละจังหวัดต๎องหาศักยภาพของพื้นที่ของตัวเอง
วําชํานาญหรือโดดเดํนในด๎านใด และผลักดันให๎ตนเองเป็นเมืองกีฬาต๎นแบบในเรื่องนั้นๆ
8.1.5 การระดมความคิดเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด (Pain Point) และแนวทาง การ
แก้ไข (Solution)
ผลจากการระดมความคิดเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ข๎อจํากัด (Pain Point) และแนวทางการแก๎ไข
(Solution) จากผู๎เข๎ารํวมการประชุมผํานการประชุมกลุํมยํอย จํานวน 4 กลุํม พบวํา ผู๎เข๎ารํวมประชุมได๎มี
ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข๎อจํากัด (Pain Point) เป็นจํานวนมาก พร๎อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นปัญหา อุปสรรค ข๎อจํากัด (Pain Point) ที่เล็งเห็นวําเป็นปัญหา อุปสรรค ข๎อจํากัด (Pain Point) ที่มี
ความสํ า คั ญ และต๎ อ งได๎ รั บ การแก๎ ไ ขอยํ า งเรํ ง ดํ ว น และได๎ รํ ว มกั น เสนอแนวทางการแก๎ ไ ข ( Solution)
ของปัญหา อุปสรรค ข๎อจํากัด (Pain Point) นั้น ๆ ทางคณะวิจัยจึงได๎ทําการจัดกลุํมของปัญหา อุปสรรค
ข๎อจํากัด (Pain Point) และแนวทางการแก๎ไข (Solution) ดังตารางข๎างลํางนี้
ตารางที่ 8.1 ผลจากการระดมความคิดเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ข๎อจํากัด (Pain Point) และแนวทาง
การแก๎ไข (Solution) จากผู๎เข๎ารํวมการประชุมผํานการประชุมกลุํมยํอย จํานวน 4 กลุํม
ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด (Pain Point)
1. การบูรณาการร่วมกัน : ขาดการบูรณาการการ
ทํางานรํ ว มกัน ระหวํางภาครั ฐ ภาคเอกชน ชุมชน
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม
การกีฬา ที่ขาดการประสานความรํวมมือที่ดี ทําให๎
เกิดการทํางานที่ซ้ําซ๎อนกัน

แนวทางการแก้ไข (Solution)
- หนํว ยงานแตํล ะหนํว ยงานควรรํว มมือกันในการ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางจริงจังและตรงไปตรงมา
- มีการประชุมรํวมกันเพื่อระดมความคิดเห็น และ
สังเคราะห์หาแนวทางในการกําหนดนโยบายในการ
ทํางานรํวมกัน
- เน๎ น การมี สํ ว นรํ ว มเป็ น เจ๎ า ภาพรํ ว มกั น ของทั้ ง
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด (Pain Point)
2. บุ ค ลากร : ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางด๎านอุตสาหกรรมการกีฬา ทั้งในเรื่องของความรู๎
การบริหารจัดการ การใช๎ภาษาที่สามในการสื่อสาร

3. นโยบาย : นโยบายที่ไมํตํอเนื่อง และมีทิศทางที่
ไมํถูกต๎อง ยุ ทธศาสตร์ เปูาหมาย และแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) ไมํชัดเจน เกิดการทับซ๎อนกัน

4. โครงสร้างพื้นฐาน : ขาดแคลนโครงสร๎างพื้นฐาน
ที่ส ามารถรองรั บการจั ดการการแขํงขัน กีฬา หรือ
การจัดงานกีฬาที่ได๎มาตรฐานและขาดการดูแลรักษา
อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง เชํ น สนามกี ฬ า ระบบการขนสํ ง
มวลชน เป็นต๎น
5. ฐานข้อมูล : ระบบฐานข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกั บ

แนวทางการแก้ไข (Solution)
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่
เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการกีฬา
- จัดฝึกอบรม เพิ่มทักษะ และให๎ความรู๎กับบุคลากร
ที่ อ ยูํ ใ นอุ ต สาหกรรมการกี ฬ า โดยศึ ก ษาจาก
ประสบการณ์ในตํางประเทศที่ประสบความสําเร็จใน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการกี ฬ า (Best
Practice)
- หากจะทํ า แผนงานโครงการตํ า งๆ ควรใช๎ ที ม
ผู๎ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
อุตสาหกรรมการกีฬาโดยตรง
- มีการจัดฝึกอบรมภาษาที่สาม หรือจัดทําหลักสูตร
สื่อการเรียนรู๎ภาษาที่สามที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย
- ในองค์กรหรือหนํว ยงาน ควรมี การสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และมี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตรงตามตํ า แหนํ ง งานเข๎ า มา
ทํางานในองค์กรหรือหนํวยงานนั้นๆ
- กําหนดยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ให๎ชัดเจน โดยกําหนดมอบหมายให๎
แตํล ะหนํว ยงานเป็นผู๎ รับผิ ดชอบหลั ก เพื่อลดการ
ปฏิบัติงานที่ทับซ๎อนกัน
- ผู๎ที่กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการ
กีฬา ควรมีการรับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
ข๎ อ จํ า กั ด ของผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อนํามากําหนดนโยบายสูํ
การปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องและชัดเจน โดยอาจ
เปิดเป็น Public Hearing และให๎ผู๎ที่มีสํวนได๎สํวน
เสียที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการกีฬารํวมกันแสดง
ความคิดเห็น
- หนํวยงานภาครัฐ หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรมี
นโยบายหรือแผนปฏิบัติที่รองรับการสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกตํางๆ ให๎เพียงพอและ
ได๎มาตรฐาน ตลอดจนปรับปรุง และดูแลรักษาอยําง
สม่ําเสมอและตํอเนื่อง
- สร๎างระบบฐานข๎อมูล วางระบบการจัดเก็บข๎อมูล
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด (Pain Point)
แนวทางการแก้ไข (Solution)
อุตสาหกรรมการกีฬาที่ไมํเป็ นข๎อมูลปั จ จุ บัน และ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยนํ า เอาปั ญ ญา
ข๎ อ มู ล ที่ เ ผยแพรํ เ ป็ น ข๎ อ มู ล ที่ ไ มํ ถู ก ต๎ อ ง และไมํ ประดิษฐ์มาใช๎ในการวิเคราะห์และสร๎างฐานข๎อมูล
นําเชื่อถือ เชํน สถิติตําง ๆ
- เน๎นจัดทําระบบข๎อมูลที่เผยแพรํสถิติที่สําคัญ เชํน
Business Market Consumer Market และ
Sport Industry
6. การสนับสนุน : ขาดการสนับสนุนทางด๎าน - หนํวยงานภาครัฐ ควรเข๎ามาให๎การสนับสนุน และ
อุตสาหกรรมการกีฬ าจากหนํ ว ยงานภาครั ฐ อยํา ง มีนโยบายผลักดันให๎เห็นความสําคัญของการพัฒนา
จริงจังและตํอเนื่อง ทั้งในเรื่องของงบประมาณ การ อุตสาหกรรมการกีฬา และการสร๎างมูลคําเพิ่มทาง
ลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการกี ฬ า และภาษี นํ า เข๎ า เศรษฐกิจการกีฬา
อุปกรณ์การกีฬาตํางๆ
- หนํ ว ยงานภาครั ฐ ควรให๎ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด
กิ จ กรรมการกี ฬ า และการประชาสั ม พั น ธ์ อ ยํ า ง
ตํอเนื่อง โดยรํวมมือกับภาคเอกชน และผู๎ที่มีสํวนได๎
สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อให๎
กิ จ กรรมนั้ น ๆ สามารถยกระดั บ ไปเป็ น ระดั บ
นานาชาติได๎
- หนํวยงานภาครัฐ ควรมีนโยบายเพื่อสนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณ การลงทุนในอุตสาหกรรมการ
กีฬา และภาษีนําเข๎าอุปกรณ์การกีฬาตํางๆ
7. นวัตกรรมและมาตรฐานการผลิต : สินค๎า - กระทรวงอุตสาหกรรม ควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ทางด๎านการกีฬา เชํน อุปกรณ์การกีฬา ยังมีปัญหา ตรวจสอบ เพื่อให๎ ไ ด๎มาตรฐานตาม มอก. และให๎
ในเรื่ อ งของการผลิ ต ที่ ไ มํ ไ ด๎ ม าตรฐาน และขาด เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์การกีฬา
นวัตกรรมในการสร๎างมูลคําเพิ่มของสินค๎า
8. การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด : - หนํวยงานภาครัฐ หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรมี
ทั้งหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีการประชา นโยบายหรือแผนปฏิบัติที่รองรับการประชาสัมพันธ์
สัมพันธ์และการสํงเสริมการตลาดที่เกี่ยวข๎องกับการ และการสํ ง เสริ ม การตลาดที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การจั ด
จัดกิจกรรมการกีฬาน๎อย
กิจกรรมการกีฬา
- เน๎นการสํงเสริมการตลาดผํานสื่อตําง ๆ
9. ความปลอดภัย : ปัญหาในเรื่องของมาตรฐาน - หนํวยงานภาครัฐ หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรมี
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นโยบายหรือแผนปฏิบัติที่รองรับในเรื่องของมาตร
การของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เน๎นการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร๎างภาพลักษณ์ และ
ความเชื่อมั่นด๎านมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
10. ผู้นาและการคอรัปชั่น : ปัญหาการเกิด - ควรกําหนดบทลงโทษให๎เด็ดขาด และมีการบังคับ
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ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด (Pain Point)
แนวทางการแก้ไข (Solution)
คอรัปชั่น และการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง ปฏิบัติใช๎จริง
ทําให๎การทํางานไมํตํอเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยน
แปลงผู๎บังคับบัญชา หรือหัวหน๎างาน
8.1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ของประเทศไทย
ตารางที่ 8.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ เปูาหมาย

ที่มา: คณะที่ปรึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทยนี้ เพื่อเป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจการกีฬาของปะเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรม โดยสอดคล๎องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
อาทิ สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ นโยบายภาครัฐ การปรับตัวของงเอกชน ความรํวมมือและการมี
สํวนรํวมของภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น ได๎แกํ ภาวการณ์แขํงขัน การเป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬา
ระดับโลกที่สําคัญ แนวโน๎มของการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์ของโลก ความรํวมมือ และความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ รวมถึงกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจตําง ๆ ที่จะสํงผลตํอเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ดังนั้น
การศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2564) จึงเป็น
กรอบการดําเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช๎
สําหรับการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจด๎านการกีฬาที่สํงผลตํอประเทศไทย
ในชํวงปี พ.ศ. 2562 – 2564 รวมทั้งเพื่อบูรณาการการทํางานรํว มกันในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ระหวํางกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา และสํวนราชการ รั ฐวิสาหกิจ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาค
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ประชาชน องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ในการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย และใช๎
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติสูํการปฏิบัติ
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยให๎ มีอัตรการเติบโตมากขึ้ นจําเป็นต๎องมี
ยุทธศาสตร์เพื่อนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายดังกลําว โดยยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได๎ นําไปสูํความสําเร็จ และ
สอดคล๎องกับสถานการณ์และแนวโน๎มของอุตสาหกรรมการกีฬา ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์
แรกให๎ความสําคัญไปที่การเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของสินค๎า กีฬาไทย ยุทธศาสตร์ที่สองให๎ความสําคัญไปที่
การเพิ่มมูล คําทางเศรษฐกิจของการบริ การกีฬา และยุทธศาสตร์ที่ส ามให๎ ความสํ าคัญไปที่การเพิ่มมูล คํา
ทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่สี่เน๎นไปที่การยกระดับกลไกสนับสนุนการเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจ เพื่อให๎การสํงเสริมและการกํากับดูแลในภาคอุตสาหกรรมการกีฬามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้ากีฬาไทย
ประกอบด๎วยกลยุทธ์ที่สําคัญ 4 กลยุทธ์ คือ
1) สํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมกีฬาเปูาหมาย
2) สํงเสริมการเข๎าสูํและขยายตลาดระหวํางประเทศ
3) สํงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎เพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์การกีฬา
4) สํงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการบริการกีฬา
ประกอบด๎วยกลยุทธ์ที่สําคัญ 4 กลยุทธ์ คือ
1) สํงเสริมการลงทุนในสาขาบริการกีฬาเปูาหมาย
2) สํงเสริมการลงทุนของผู๎ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ๎าน
3) สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือคอร์สเทรนนิ่งที่เป็นที่ต๎องการของชาวตํางชาติ
4) สํงเสริมการประกอบธุรกิจบริการทางการกีฬาที่เชื่อมโยงกับภาคการทํองเที่ยวเพื่อเพิ่ม
รายได๎ให๎กับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬา
ประกอบด๎วยกลยุทธ์ที่สําคัญ 4 กลยุทธ์ คือ
1) สํงเสริมการเพิ่มการใช๎จํายของกลุํมเปูาหมายในพื้นที่
2) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ งกี ฬ าเปู า หมายให๎ มี ศั ก ยภาพรองรั บ การจั ด งานกี ฬ าระดั บ
นานาชาติ
3) สํงเสริมการเสนอเป็นเจ๎าภาพจัดกีฬาระดับนานาชาติ
4) สํงเสริมการเชื่อมโยงการจัดกีฬากับภาคการทํองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกลไกสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ประกอบด๎วยกลยุทธ์ที่สําคัญ 5 กลยุทธ์ คือ
1) เพิ่มประสิทธิภาพบริการสนับสนุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการกีฬา
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2) สํงเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกีฬาไทยทั้งในและตํางประเทศ
3) พัฒนาระบบการเก็บประมวล วิเคราะห์ และเผยแพรข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาหกรรม
กีฬา
4) พัฒนาและสํงเสริมการใช๎มาตรฐานรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
5) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในอุต สาหกรรมกี ฬา โดยเฉพาะในสาขา
ขาดแคลน
8.1.7 การระดมความคิดเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาและแนวทางพัฒนาเมืองกีฬา
ผลจากการระดมความคิดเพื่อให๎ข๎อคิดเห็นตํอ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ เปูาหมาย
ของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ การกีฬ าและแนวทางพั ฒ นาเมื องกีฬ า จากผู๎ เ ข๎า รํว มการประชุม ผํ านการตอบ
แบบสอบถาม พบวํา ผู๎เข๎าประชุมสํวนมากเห็นด๎วยกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ เปูาหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาและแนวทางพัฒนาเมืองกีฬาที่ได๎นําเสนอไป และมี ข๎อเสนอแนะเพื่อนําไป
ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ เปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาและแนวทาง
พัฒนาเมืองกีฬา ดังผลการสรุปความคิดเห็นตารางด๎านลํางนี้
ตารางที่ 8.3 ผลจากการระดมความคิดเพื่อให๎ข๎อคิดเห็ นตํอ ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสั ยทัศน์ เปูาประสงค์
เปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาและแนวทางพัฒนาเมืองกีฬา จากผู๎เข๎ารํวมการประชุมผํานการ
ตอบแบบสอบถาม
ประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจของสินค๎า
กีฬาไทย
กลยุทธ์ 1.1 สํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
กีฬาเปูาหมาย
กลยุทธ์ 1.2 สํงเสริมการเข๎าสูํและขยายตลาด - ควรสํงเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยให๎มีอัตรา
ระหวํางประเทศ
การเติบโตสูงขึ้น โดยตั้งเปูาหมายให๎เป็นอันดับ 1 ใน 3
ของอาเซียน
กลยุทธ์ 1.3 สํงเสริมการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํ - ควรยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยนํ า เอาเทคโนโลยี
มาใช๎เพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์การกีฬา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
สร๎างมูลคําผลิตภัณฑ์สูํสากล
กลยุทธ์ 1.4 สํงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรม - ควรสํ ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย เพื่ อ คิ ด ค๎ น นวั ต กรรมทาง
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ และมีการเผยแพรํและสามารถนําไปใช๎ได๎
จริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มมูล คําทางเศรษฐกิจ ของการ
บริการกีฬา
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ข้อคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 2.1 สํงเสริมการลงทุนในสาขาบริการ
กีฬาเปูาหมาย
กลยุทธ์ 2.2 สํงเสริมการลงทุนของผู๎ประกอบ
การไทยในประเทศเพื่อนบ๎าน
กลยุทธ์ 2.3 สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรหรือ - ควรลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดคอร์สเทรน
คอร์สเทรนนิ่งที่เป็นที่ต๎องการของชาวตํางชาติ
นิ่ง เชํน การบริการ Coaching เพื่อความเป็นเลิ ศ
Training เพื่อสุขภาพมวลชน Sport Medicine นัก
กายภาพบําบัด นักวิทย์กีฬา นักนวด เป็นต๎น
กลยุทธ์ 2.4 สํงเสริมการประกอบธุรกิจบริการ - ควรเน๎นสํงเสริมการพัฒนาความรู๎และทักษะในการ
ทางการกีฬาที่เชื่อมโยงกับภาคการทํองเที่ยวเพื่อเพิ่ม บริหารจัดการสนามกีฬาเพื่อหารายได๎
รายได๎ให๎กับพื้นที่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 เพิ่ ม มู ล คํ า ทางเศรษฐกิ จ ของ - ควรเน๎นการสํงเสริม การสนับสนุน การมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมการกีฬา
กลุํ ม เยาวชน ชุ ม ชน และสั ง คมในการเข๎ า รํ ว มการ
จัดการแขํงขัน หรือกิจกรรมกีฬาตํางๆ
- เพิ่มบทบาทการมีสํวนรํวมของชุมชนเจ๎าของพื้นที่ตํอ
การจัดการแขํงขัน หรือการจัดกิจกรรมกีฬา
- ปัจจุบันกิจกรรมทางกีฬามีเป็นจํานวนมาก แตํ เป็น
กิจกรรมที่ไมํมีคุณภาพ จึงควรมีการคัดแยก กรั่นกรอง
กิ จ กรรมกี ฬ านั้ น ๆ กํ อ นที่ จ ะสร๎ า งมู ล คํ า และให๎ ก าร
สนับสนุนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง
กลยุท ธ์ 3.1 สํ งเสริ ม การเพิ่มการใช๎จํา ยของ - ควรเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการเพิ่ม
กลุํมเปูาหมายในพื้นที่
รายได๎ ข องชุ ม ชนหรื อ ท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การกระตุ๎ น
เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ
กลยุ ท ธ์ 3.2 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ งกี ฬ า
เปูาหมายให๎มีศักยภาพรองรับการจัดงานกีฬาระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์ 3.3 สํงเสริมการเสนอเป็นเจ๎าภาพจัด - ยังไมํควรเน๎นการสํงเสริมการเสนอเป็นเจ๎าภาพจัด
กีฬาระดับนานาชาติ
กี ฬ าระดั บ นานาชาติ เนื่ อ งจากควรมุํ ง เน๎ น ภายใน
ประเทศให๎มีประสิทธิภาพกํอนเป็นอันดับแรก
กลยุทธ์ 3.4 สํงเสริมการเชื่อมโยงการจัดกีฬา
กับภาคการทํองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยกระดับ กลไกสนั บสนุ นการเพิ่ม - ควรเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม และ
มูลคําทางเศรษฐกิจ
ประเมินผลทางการกีฬาด๎วย
- ควรเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับการบูรณาการการทํางาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ข้อคิดเห็นต่อประเด็นยุทธศาสตร์
ระหวํางหนํวยงานตํางๆ
กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพบริการสนับสนุน
โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการกีฬา
กลยุทธ์ 4.2 สํงเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ - ควรเน๎นการสํงเสริมการตลาดผํานสื่อตํางๆ ให๎มาก
ของอุตสาหกรรมกีฬาไทยทั้งในและตํางประเทศ
ขึ้น เพื่อ ให๎ อุต สาหกรรมกีฬ าไทยเกิ ดภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
เชํน PR Sport Industry for Thailand
- ควรเน๎ น การเพิ่ ม ชํ องทางการประชาสั มพั น ธ์ ใ ห๎ ถึ ง
กลุํมเปูาหมายมากขึ้น
กลยุ ท ธ์ 4.3 พั ฒ นาระบบการเก็ บ ประมวล - ควรสร๎างระบบการจัดเก็บรวบรวมฐานข๎อมูลธุรกิจ
วิเคราะห์ และเผยแพรํข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับอุตสาห กีฬาที่เป็นอัตโนมัติ และ Real-time
กรรมกีฬา
- ในการพัฒนาระบบการเก็บประมวลวิเคราะห์ข๎อมูล
ให๎ ห มายรวมถึ ง ตั้ ง แตํ ก ารจั ด เก็ บ ข๎ อ มู ล และระบบที่
จัดเก็บข๎อมูล
- ควรเน๎น ข๎อ มูล ที่เกี่ ยวกับ ความต๎องการลู กค๎ า และ
Market Size ในแตํละประเภทกีฬา
กลยุ ท ธ์ 4.4 พั ฒ นาและสํ ง เสริ ม การใช๎
มาตรฐานรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
กลยุทธ์ 4.5 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ - เน๎นพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาตํางประเทศ
บุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬาโดยเฉพาะในสาขาขาด
แคลน
8.1.8 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ในขั้นตอนของการทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา ควรมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส
และความเสี่ยงของอุตสาหกรรมกีฬาตํางๆ ด๎วย
2. ควรเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเข๎าไปด๎วย เนื่องจากกลยุทธ์ที่เสนอมาเป็นการบอกแคํวําจะ
ทําอะไรบ๎าง แตํไมํมีกลยุทธ์ใดที่จะบอกวําสิ่งที่ทําไปแล๎วจะยั่งยืน จะได๎ผลหรือไมํ
3. ควรทําแผนให๎ลึกลงไปถึงแผนโครงการ เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดด๎วย เพราะจะทําให๎เห็นภาพวํา
กลยุทธ์นั้นๆ ทําได๎จริงหรือไมํ
4. ควรเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายที่สามารถปฏิบัติได๎จริง และมีความชัดเจน
5. ควรเพิ่ ม ประเด็ น ที่ ใ ห๎ ค วามสํ า คั ญ กั บ ผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย และการจั ด การหํ ว งโซํ อุ ป ทานใน
อุตสาหกรรมกีฬา
6. ควรมีการปรับปรุง พรบ. กีฬาอาชีพ ให๎สอดคล๎องกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
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8.2 ผลการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562
– 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ และการต่อยอดรูปแบบทางธุรกิจ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมปีผาและวิ่งเทรล ตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public
Private Partnership)
8.2.1 ความเป็นมา
กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา เป็นหนํวยงานที่มีภารกิจหลักในการสํงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ด๎านการกีฬาและนันทนาการ โดยในชํวงที่ผํานมาการพัฒนาการกีฬาของไทยได๎ดําเนินการโดยยึดกรอบตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือได๎วําเป็นกลไกและเครื่องมือสําคัญใน
การพั ฒ นาการกี ฬ าและนั น ทนาการ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของสั ง คม พั ฒ นาสุ ข ภาพคุ ณ ภาพชี วิ ต สร๎ า ง
ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของคนในชาติ ตลอดจดสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศ โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มุํงมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร๎างมูลคําเพิ่ม และสํงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
จากข๎อมูลในชํวงที่ผํานมาพบวําการดําเนินการพัฒนาการกีฬากํอให๎เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดย
อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยมีผลประกอบการรวมในปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 15.2 พันล๎านบาท
เติบ โตอยํ างตํอเนื่ องร๎ อยละ 20 จากปี พ.ศ. 2554 – 2558 และจากการศึกษาของศูนย์พยากรณ์
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย พบวําการใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นจากการแขํงขันกีฬาแหํงชาติ
จํานวน 0.71 บาท จะทําให๎ ร ายได๎ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น จํานวน 1 บาท ทั้งนี้จากการศึกษาเพื่อจั ดทํา
แผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติที่ผํานมา พบวํากีฬาแตํละชนิดมีสํวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศในสัดสํวนที่
ตํางกัน โดยเฉพาะในประเภทกีฬาที่ได๎รับความนิยม เชํน ฟุตบอล มีการขับเคลื่อนที่สํงผลให๎เกิดการกระจาย
รายได๎ในสํวนภูมิภาคอยํางชัดเจน
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกี ฬาของประเทศไทยนี้ เพื่อเป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจการกีฬาของปะเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรม โดยสอดคล๎องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
อาทิ สถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ นโยบายภาครัฐ การปรับตัวของเอกชน ความรํวมมือและการมี
สํวนรํวมของภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น ได๎แกํ ภาวการณ์แขํงขัน การเป็นเจ๎าภาพการจัดการแขํงขันกีฬา
ระดับโลกที่สําคัญ แนวโน๎มของการพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร์ของโลก ความรํวมมือและความสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศ รวมถึงกรอบความรํ วมมือทางเศรษฐกิจตําง ๆ ที่จะสํ งผลตํอเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ดังนั้น การศึกษาและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2564)
จึงเป็นกรอบการดําเนินการในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
ใช๎สําหรับการวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจด๎านการกีฬาที่สํงผลตํ อประเทศไทย
ในชํวงปี พ.ศ. 2562 – 2564 รวมทั้งเพื่อบูรณาการ การทํางานรํวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬา
ระหวํ า งกระทรวงการทํ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และสํ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
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ภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ ในการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุ ตสาหกรรมการกีฬาของไทย
และใช๎เป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแหํงชาติสูํการปฏิบัติ
การประชุมเผยแพรํ (๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๔) (๒) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และ (๓) การตํอยอดรูปแบบทางธุรกิจการ
ทํองเที่ยวเชิงกีฬาโดยเผยแพรํแนวทางการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมปีนผา และ
วิ่งเทรล ตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private Partnership) จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการ
นําเสนอผลการศึกษาที่เกี่ย วเนื่องกับ ประเด็นข๎างต๎น และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นของผู๎ มี
สํวนได๎สํวนเสียในอุตสาหกรรมการกีฬาและการทํองเที่ยวตํอทั้ง 3 ประเด็นข๎างต๎น เพื่อนําข๎อคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์จากทุกภาคสํวนไปปรับปรุงแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๔) ให๎มีประสิทธิภาพตํอไป
8.2.2 แนวทางการเผยแพร่แนวทางการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
กิจกรรมปีนผาและวิ่งเทรล ตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public Private Partnership)
แนวทางการเผยแพรํแนวทางการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมปีนผาและ
วิ่งเทรล ตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private Partnership) มีรายละเอียด ดังตํอไปนี้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและแผนธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วย
 ความหมายของธุรกิจ
 ที่มาของกําไร
- Margin [Price –Average Cost]
- Market Share [Competitive Advantage]
- Market Size [Market Scope]
- Market Growth
 ความหมายของแผนธุรกิจ
 ความสําคัญของแผนธุรกิจ
 ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
2. โมเดลธุรกิจ เนื้อหาประกอบด้วย
 ความหมาย Business Model Canvas
 ประโยชน์ของ Business Model Canvas
 องค์ประกอบของ Business Model Canvas ได๎แกํ
- พันธมิตรหลัก (Key Partners: KP)
- กิจกรรมหลัก (Key Activities: KA)
- คุณคําที่นําเสนอ (Value Propositions: VP)
- ความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relationships: CR)
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- กลุํมลูกค๎า (Customer Segments: CS)
- ทรัพยากรหลัก (Key Resources: KR)
- ชํองทางเข๎าถึง (Channels: CH)
- โครงสร๎างต๎นทุน (Cost Structure: CS)
- กระแสรายได๎ (Revenue Streams: RS)
3. การวิเคราะห์กรณีศึกษา Business Model Canvas ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
 ตัวอยํางการวิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ในกิจกรรมกีฬาปีนผา จ.กระบี่ เนื้อหาประกอบด๎วย
- การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
- การวิเคราะห์ Business Model Canvas ของธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาใน กิจกรรมกีฬาปีนผา
จ.กระบี่
- แนวทางการสร๎างมูลคําเพิ่มของธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาปีนผาในพื้นที่
อําวไรํเลย์ จังหวัดกระบี่
1. ปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3. การพัฒนาปัจจัยด้านการขาย และการใช้มาตรการทางการตลาด
- บทบาทของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาปีนผาในพื้นที่ อําวไรํเลย์ จังหวัด
กระบี่ ได๎แกํ
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาคเอกชน
3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาพที่ 8.1 Business Model Canvas ของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาปีนผา จ.กระบี่

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

8-๑๗

ตัวอยํางการวิเคราะห์ Business Model Canvas ธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาวิ่ง จ. ภูเก็ต
เนื้อหาประกอบด๎วย
- การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่
- การวิเคราะห์ Business Model Canvas ธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาวิ่ง
จ. ภูเก็ต
- แนวทางการสร๎างมูลคําเพิ่มของธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาวิ่ง จ. ภูเก็ต
1. การให้ชุมชนมีส่วนร่วม และการนาเสนอสินค้าและบริการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2. การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันกับผู้ประกอบการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ที่สามารถเสนอบริการที่แตกต่าง และเชื่อมโยงกันได้
- บทบาทของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาวิ่ง จ. ภูเก็ต ได๎แกํ
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานภาคเอกชน
3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภาพที่ 8.2 Business Model Canvas ธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรมกีฬาวิ่ง จ. ภูเก็ต
4. การวิเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิ่ม Business Model Canvas ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
ประเทศไทย
1) กลุํมลูกค๎า (Customer Segments: CS) ระบุกลุํมนักทํองเที่ยวเชิงกีฬาที่เป็นเปูาหมายหลักของ
การสร๎างมูลคําเพิ่มในกิจกรรม และสถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬาให๎มีความชัดเจนเพื่อให๎ทราบวําควรจะใช๎กิจกรรม
ทางการตลาดใด เชํน
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O ตลาดมวลชน (Mass Market)
O ตลาดยํอย (Niche Market)
O ตลาดหลากหลาย (Diversified Market)
O ตลาดเฉพาะด๎าน (Segmented Market)
2) คุณคําที่นําเสนอ (Value Propositions: VP) คุณคําที่นําเสนอ (Value Propositions) มีได๎หลาย
รูปแบบ เชํน
O Newness
O Customization
O Getting the job done
O Individuality and Uniqueness
O Risk Reduction
O Cost Reduction and Price Advantage
O Accessibility
O Convenience and Usability
3) ชํองทางเข๎าถึง (Channels: CH) คุณคําที่นําเสนอให๎แกํลูกค๎านั้นเป็นการให๎บริการ ทําให๎ชํองทาง
ที่เข๎าถึง (Channels) ที่สําคัญที่สุดนั้น ได๎แกํ
O ชํองทางที่เข๎าถึงทางตรง (Direct Channels): ณ จุดให๎บริการ หรือ ณ สถานที่ทํองเที่ยว
เชิง กีฬานั้น ๆ
O ชํองทางที่เข๎าถึงทางอ๎อม (Indirect Channels): การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศตําง ๆ
4) ความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer Relationships: CR) ความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Customer
Relationships) นั้นเริ่มตั้งแตํกํอนการเดินทางมาทํองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่ ได๎แกํ
O การชํวยเหลือ และอํานวยความสะดวกกํอนการเดินทาง โดยอาจเป็นการชํวยเหลือโดย
บุคคล (Personal Assistance หรือ Dedicated Personal Assistance)
O ผู๎ประกอบการควรให๎ความสําคัญกับการสร๎างความสัมพันธ์ (Customer Relationships)
ในระหวํางการเข๎ารํวมกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาโดยควรมีการคัดเลือก และฝึกอบรมบุคลากรที่มารับรอง
ดูแล เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี ตลอดจนควรมีการให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลนักทํองเที่ยวอีกด๎วย
O ผู๎ ป ระกอบการก็ ค วรดํ า เนิ น การเพื่ อ สานตํ อ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค๎ า (Customer
Relationships) ผํานของที่ระลึก (Souvenirs) หรือการติดตํอสื่อสารกับนักทํองเที่ยวผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต๎น
5) กระแสรายได๎ (Revenue Streams: RS) การขยายกระแสรายได๎ (Revenue Streams) ในธุรกิจ
การทํองเที่ยวเชิงกีฬาให๎เป็นรายได๎ตํอเนื่อง (Recurring Revenues) นั้นขึ้นอยูํกับประเภทของกิจกรรมกีฬาใน
การทํองเที่ยวเชิงกีฬา
O การศึกษาการสร๎างมูลคําเพิ่มผํานประเด็นกระแสรายได๎ (Revenue Streams) จึงต๎อง
แยกเป็นแตํละกรณีแตกตํางกันไปตามประเภทของกิจกรรมกีฬาแตํละชนิดในตลาดการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
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6) ทรัพยากรหลัก (Key Resources: KR) การทํองเที่ยวเชิงกีฬาเป็นสาขาของการทํองเที่ยวที่มีความ
ซับซ๎อน และมีความเกี่ยวข๎องกับทั้งตลาดการทํองเที่ยว และตลาดการกีฬา ทําให๎การทํองเที่ยวเชิงกีฬานั้นข๎อง
เกี่ยวกับทรัพยากรมากมาย ได๎แกํ
O สถานที่ทํองเที่ยวเชิงกีฬา
O อุปกรณ์ที่จําเป็นในทํากิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
O บุคลากรในทุกองค์ประกอบของการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
O องค์ประกอบอื่น ๆ ในหํวงโซํอุปทานด๎วย เชํน สถานที่ทํองเที่ยวที่ใกล๎เคียง ผู๎ให๎บริการ
โรงแรมและร๎านอาหาร
7) กิจกรรมหลัก (Key Activities: KA) กิจกรรมกีฬาอันเป็นวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางของ
นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาควรให๎ความสําคัญกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องนอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาโดยตรงด๎วย
หากกิจกรรมนั้น ๆ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของหํวงโซํอุปทาน เชํน
O การออกแบบระบบการอํานวยความสะดวกในการวางแผนการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
O การให๎บริการของผู๎ประกอบการนําเที่ยวเชิงกีฬา
O การนําเสนอกิจกรรมการทํองเที่ยวข๎างเคียงที่นักทํองเที่ยวเชิงกีฬาสามารถทําได๎ในระหวําง
เดินทาง
O การอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ทํองเที่ยวใกล๎เคียง
O การขายอุปกรณ์หรือของที่ระลึกที่เกี่ยวข๎อง
8) พันธมิตรหลัก (Key Partners: KP) มีความสําคัญเป็นอยํางมาก เพราะตลาดการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
มีหํวงโซํอุปทานที่สลับซับซ๎อน และยังมีต๎นทุนในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬารูปแบบใหมํที่สูง รูปแบบ
การสร๎างพันธมิตร ได๎แกํ
O การสร๎างพันธมิตรแนวดิ่ง (Vertical Partnerships) การสร๎างพันธมิตรระหวํางหนํวยงาน
ตํ า งๆ ในหํ ว งโซํ อุ ป ทานเดี ย วกั น แตํ อ ยูํ ค นละระดั บ กั น เชํ น พั น ธมิ ต รระหวํ า งผู๎ จั ด กิ จ กรรมการแขํ ง ขั น
วิ่งมาราธอนกับโรงแรมและร๎านอาหารให๎บริเวณในการนําเสนอที่พัก และเข๎ามาขายอาหารในบริเวณงาน ฯลฯ
O การสร๎างพันธมิตรแนวราบ (Horizontal Partnerships) การสร๎างพันธมิตรระหวําง
ผู๎ประกอบการในตลาดเดียวกัน เชํน พันธมิตรระหวํางร๎านค๎าอุปกรณ์กีฬาจนเกิดเป็นสมาคมการค๎าเครื่องกีฬา
(Sporting Trade Association) ฯลฯ
9) โครงสร๎างต๎นทุน (Cost Structure: C$) การศึกษาโครงสร๎างต๎นทุนที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน
จึงควรศึกษาแยกตามการทํองเที่ยวเชิงกีฬาแตํละประเภทกีฬา
O กําหนดแนวทางการตลาดที่สามารถเพิ่มการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of
Scale) และการประหยัดจากขอบเขต (Economies of Scope) ในตลาดการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในประเภทกีฬานั้น
8.2.3 กาหนดการ
การประชุมเผยแพรํ (๑) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (๒) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และ (๓) การตํอยอดรูปแบบทาง
ธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาโดยเผยแพรํแนวทางการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในกิจกรรม
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ปีนผา และวิ่งเทรล ตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private Partnership) มีกําหนด
การจัดการประชุมใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีกําหนดการจัดการประชุมดังนี้
ตารางที่ 8.4 กําหนดการ
พื้นที่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดกระบี่

วันที่
วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สถานที่
โรงแรม เดอะ เลเจ๎นด์ จังหวัดเชียงราย
โรงแรมมารีไทม์ สปา แอนด์ รีสอร์ท
กระบี่
ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
กรุงเทพมหานคร
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จังหวัดเชียงราย
๑. กาหนดการ
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2. จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมประชุมเพื่อเผยแพรํและระดมความคิดเห็นตํอแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของ
ประเทศไทย ฉบับที่๑ (พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และ
การตํอยอดรูปแบบ ทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private
Partnership) ในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เดอะ เลเจ๎นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย มีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 50 คน ประกอบไปด๎วย กระทรวง
การทํองเที่ยวและกีฬา หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา บุคลากรและผู๎บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ
การกีฬา สถาบันการศึกษา และสมาคมชมรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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จังหวัดกระบี่

1. กาหนดการ
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2.จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุม ประชุม เพื่อ เผยแพรํ และระดมความคิ ด เห็ น ตํอ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ าของ
ประเทศไทยฉบับที๑่ (พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และการ
ตํอยอดรูปแบบ ทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private
Partnership) ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัด
กระบี่ มีผู๎ เข๎ารํวมการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 55 คน ประกอบไปด๎วย กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา บุคลากรและผู๎บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา สถาบันการศึกษา
และสมาคมชมรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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จังหวัดชลบุรี
1. กาหนดการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

8-๒๖

2. จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุม ประชุม เพื่อ เผยแพรํ และระดมความคิ ด เห็ น ตํอ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ าของ
ประเทศไทยฉบับที๑่ (พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และการ
ตํอยอดรูปแบบ ทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private
Partnership) ในวั น จั น ทร์ ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จั งหวั ดชลบุรี มี
ผู๎เข๎ารํวมการประชุ มทั้งสิ้น จํานวน 50 คน ประกอบไปด๎วย กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา หนํวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา บุคลากรและผู๎บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา สถาบันการศึกษา และ
สมาคมชมรมตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
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จังหวัดอุบลราชธานี
1. กาหนดการ
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2.จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุม ประชุม เพื่อ เผยแพรํ และระดมความคิ ด เห็ น ตํอ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ าของ
ประเทศไทยฉบับที๑่ (พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และการ
ตํอยอดรูปแบบ ทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private
Partnership) ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดอุบลราชธานี มีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 51 คน ประกอบไปด๎วย กระทรวงการทํองเที่ยว
และกี ฬ า หนํ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การกี ฬ า บุ ค ลากรและผู๎ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การกี ฬ า
สถาบันการศึกษา และสมาคมชมรมตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
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กรุงเทพมหานคร
1.กาหนดการ

2.จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมประชุมเพื่อเผยแพรํและระดมความคิดเห็นตํอรํางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของ
ประเทศไทยฉบับที่๑ (พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และการ
ตํอยอดรูปแบบ ทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private
Partnership) ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร มี
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2.จานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 132 คน ประกอบไปด๎วย กระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา
หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา บุคลากรและผู๎บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา สถาบันการศึกษา
และสมาคมชมรมตํางๆที่เกี่ยวข๎อง
8.2.4 ผลการระดมความคิดเห็น
จากผลการประชุ ม เผยแพรํ (๑) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การกี ฬ าของประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (๒) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และ (๓) การตํอยอด
รูปแบบทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาโดยเผยแพรํแนวทางการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
ในกิจกรรมปีนผา และวิ่งเทรล ตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private Partnership)
มีกําหนดการจัดการประชุมใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งได๎แกํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร ทําให๎ได๎ข๎อคิดเห็นจากผู๎มี่สํวนได๎สํ วนเสียในการประชุม
ข๎างต๎นตํอแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ดังตํอไปนี้
ภาพที่ 8.3 แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
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กลยุทธ์ที่ควรตัด
กลยุทธ์ที่ 2 ข๎อ 2 สํงเสริมการลงทุนของผู๎ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ๎าน เนื่องจากควรให๎
การสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศไทยเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู๎ประกอบการในประเทศไทยยัง
ไมํได๎รับการสนับสนุนเทําที่ควร และการลงทุนในประเทศไทยยํอมสร๎างงานและสร๎างรายได๎ให๎กับ
ประเทศไทยในวงกว๎าง
แนวคิดที่ควรเพิ่มเติมในแต่ละกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้ากีฬาไทย
1. สํงเสริมการทําการตลาดสินค๎ากีฬา
 สํงเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกชํองทาง
 สํงเสริมการทําตราสินค๎าให๎ทันสมัย
2. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาไทย
 พัฒนาศักยภาพนักกีฬา
 พัฒนาองค์ความรู๎ของผู๎ประกอบการ และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬา
3. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค๎ากีฬา
 ผสานอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไทยเข๎ากับการออกแบบสินค๎า
 กําหนดมาตรฐานสินค๎าทางการกีฬา
 ประยุกต์ใช๎ผลผลิตทางการเกษตรของไทยเข๎ากับการผลิตสินค๎ากีฬา
4. มาตรการสํงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
5. มาตรการสร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจด๎านกีฬาให๎กับประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการบริการกีฬา

1. พัฒนาบุคลากรในด๎านการให๎บริการกีฬา
 สํงเสริมการบริการการกีฬาของผู๎ประกอบการทั้งในประเทศและตํางประเทศ
 มีการจัดการอบรมและให๎ความรู๎ในเรื่องการบริการที่ได๎มาตรฐาน
2. มีมาตรการสํงเสริมการลงทุนให๎กับผู๎ให๎บริการด๎านกีฬาของประเทศไทยและตํางชาติ
3. พัฒนาสาธารณูปโภคด๎านกีฬา
4. สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
5. เพิ่มเติมเนื้อหาด๎านการบริการลงในหลักสูตรการกีฬาในสถาบันการศึกษา
6.
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการกีฬา
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการกีฬา
 ประยุกต์ให๎อัตลักษณ์ไทยเข๎ากับกิจกรรมการกีฬา
 สํงเสริมการแขํงขันกีฬาพื้นบ๎านในระดับประเทศ
 สํงเสริมให๎มีการจัดกิจกรรมกีฬาในทุกพื้นที่อยํางสม่ําเสมอ
2. มาตการกระตุ๎นการใช๎จํายของกลุํมเปูาหมาย
3. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในแตํละภูมิภาค
4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมการกีฬา
5. สํงเสริมการจัดมหกรรมกีฬาในทุกระดับ
 เพิ่มจํานวนการจัดแขํงขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ
6. สร๎างนวัตกรรมการผลิตและการบริการแบบใหมํ
7. พัฒนา ปรับปรุง และสร๎างสาธารณูปโภคด๎านกีฬา
8. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด๎านกิจกรรมกีฬา
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับกลไกสนับสนุน การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับกีฬาให๎เทําทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เข๎าใจงําย และสํงเสริมกับการ
ลงทุน
2. มาตรการลงทุนด๎านสิ่งอํานวยความสะดวกด๎านกีฬา
3. มาตรการจูงใจผู๎ประกอบการ
4. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬา
5. จัดทําฐานข๎อมูลที่สามารถเข๎าถึงและเชื่อมโยงกับทุกภาคสํวน
6. เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในทุกหนํวยงาน
7. สร๎างเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพสินค๎าและบริการทางการกีฬา
 ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํกับการผลิต และสินค๎าทางการกีฬา
8.2.5 ผลการระดมความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากผลการประชุมเผยแพรํ (๑) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (๒) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ และ (๓) การตํอยอดรูปแบบ
ทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาโดยเผยแพรํแนวทางการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงกีฬาใน

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

8-๓๓

กิจกรรมปีนผา และวิ่งเทรล ตามแนวทางการทํางานในระบบ PPP (Public Private Partnership) ที่ได๎จัดการประชุม
ใน 5 ภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งได๎แกํ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
ผนวกกับการทบทวนวรรณกรรม ทําให๎ได๎ข๎อผลการประเมินศักยภาพในการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว
ต๎นแบบ ของแตํละจังหวัด ดังตํอไปนี้
ตารางที่ 8.5 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน อุปสรรค และโอกาส ของจังหวัดเชียงราย
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง
มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท
มีการคมนาคมที่ทันสมัย
มีจํานวนที่พักที่เพียงพอและมีหลายประเภท
มีผู๎นําที่ให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมกีฬา
มีสถานที่ทํองเที่ยวหลายประเภท
โอกาส
กระแสนิยมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลก
มีนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดที่สํงเสริม
การพัฒนานาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว
มีนโยบายพัฒนาทํองเที่ยวเมืองรอง (เชียงราย
เป็นเมืองรอง)
มีการจัดแขํงขันกีฬามวลชนบํอยครั้ง
ได๎รับคัดเลือกเป็นเจ๎าภาพงานกีฬาระดับชาติ

จุดอ่อน
1. ผู๎คนไมํคํอยให๎ความสนใจในการเลํนกีฬา
2. ไมํมีการประสานงานระหวํางชมรมหรือสมาคม
กีฬาในจังหวัด
3. หนํวยงานในจังหวัดยังไมํมีแนวทางหรือวิธี
พัฒนาการกีฬาที่เป็นรูปธรรม
4. การขออนุญาตใช๎พื้นที่สาธารณะ
อุปสรรค
1. ภัยธรรมชาติ (น้ําทํวม)
2. ปัญหาการเมืองที่ไมํมั่นคง
3. ปัญหาคอรัปชั่น
4. ข๎อจํากัดของระเบียบและกฎหมายของหนํวยงาน
ตํางๆที่ทําให๎เกิดการบูรณาการกันได๎ยาก

จุดแข็ง: จังหวัดเชียงรายมีโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับตํอการพัฒนา
เป็นเมืองกีฬาต๎นแบบ อาทิ สนามกีฬาที่มีหลากหลายตามประเภทของกีฬา การคมนาคมขนสํงที่ทันสมัย
โรงแรมและที่พักที่เพียงพอและมีห ลายรูป แบบที่ตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว และมีส ถานที่
ทํองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามและมีชื่อเสียง เชํน ดอยแมํสลอง พระธาตุดอยตุง
วัดรํ องขุํน ไรํ ชาฉุย ฟง สิงห์ ปาร์ค และวนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอนที่กําลังได๎รับความนิยม เป็นต๎น
ซึ่งสามารถดึงดูดใจนักทํองเที่ยวและนักกีฬาได๎เป็นอยํางดี รวมทั้งจังหวัดเชียงรายมีผู๎นําและเครือขํายของผู๎ที่
เกี่ยวข๎องที่ให๎ความสําคัญกับการสํงเสริมกีฬาและการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
โอกาส: จากกระแสความนิยมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลกที่มีมากขึ้น ประกอบกับ นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายจังหวัดที่สํงเสริม ให๎จังหวัดเชียงรายพัฒนาเป็นเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยว อีกทั้งนโยบาย
พัฒนาทํองเที่ยวเมืองรอง (เชียงรายเป็นเมืองรอง) ของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย นอกจากนี้จังหวัด
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เชีย งรายยั ง ได๎รั บ คัด เลื อกให๎ เ ป็ น เจ๎ าภาพงานกีฬาระดับชาติ แ ละมี การจั ดแขํงขันกี ฬามวลชนอยูํบํอยครั้ ง
ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดเชียงรายจะได๎พัฒนาไปสูํการเป็นเมืองกีฬาทํองเที่ยวต๎นแบบ
จุดอ่อน: ประชาชนในจังหวัดเชียงรายยังไมํคํอยตื่นตัวและให๎ความสนใจกับการเลํนกีฬามากนัก อีกทั้ง
ยังขาดการประสานงานระหวํางหนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องตํางๆ เชํน ชมรมหรือสมาคมกีฬาในจังหวัด เป็นต๎น
และยังขาดแนวทางหรือวิธีพัฒนาการกีฬาที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการขออนุญาตใช๎พื้นที่สาธารณะตําง ๆ ยังเป็น
เรื่องที่เป็นไปได๎ยาก
อุปสรรค: ในการพัฒนาเมืองกีฬาทํองเที่ยวต๎นแบบในจังหวัดเชียงรายยังคงพบอุปสรรค ได๎แกํ
ภัยธรรมชาติ (น้ําทํวม) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความผันผวน และปัญหาคอรัปชั่นในทุกระดับ
รวมทั้งจังหวัดเชียงรายยังมี ข๎อจํากัดของระเบียบและกฎหมายของหนํวยงานตํางๆ ที่ทําให๎ไมํสามารถทํางาน
แบบบูรณาการรํวมกันได๎
 แนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากการระดมความคิดเห็ น จากผู๎ มีสํ ว นได๎สํ ว นเสี ยที่ เกี่ย วข๎อ งกั บการกีฬ าในจัง หวัด เชีย งรายตํ อ
การพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ พบวําควรมีการพัฒนาและ
สํงเสริมในประเด็น ดังตํอไปนี้
2) การตลาด
 การสร๎างแบรนด์กีฬาเชียงราย
 ปฏิทินกีฬาEvent ตํางๆ
 การกีฬาเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม
 โปรแรมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
 กีฬาเพื่อการกุศล
3) การมีสํวนรํวม
 บูรณาการในจังหวัดรํวมกับการจัดกิจกรรมกีฬาที่มีศักยภาพ
4) โครงสร๎างพื้นฐาน
 โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการแขํงขัน เชํน ขนสํงมวลชน
 หอเกียรติยศของนักกีฬา
5) บุคลากร
 ทุนสําหรับนักกีฬา
6) นโยบาย
 งบประมาณในการสนับสนุน
 นโยบายการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงกีฬา
7) สํงเสริมธุรกิจการกีฬา ทั้งในภาคการผลิต และการจัดการ
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ตารางที่ 8.6 กีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นกีฬาต๎นแบบที่ควรได๎รับการสนับสนุน
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
1. วิ่งมาราธอน
2. จักรยาน
3. กอล์ฟ

กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชม
1. ฟุตบอล
2. มอเตอร์สปอร์ต
3. พายเรือ

ตารางที่ 8.7 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน อุปสรรค และโอกาส ของจังหวัดกระบี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง
มีภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติเหมาะกับ
การแขํงขันกีฬาทุกประเภท
ประชาชนมีความเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
มีจํานวนที่พักที่เพียงพอและมีหลายประเภท
มีการคมนาคมที่พร๎อมในทุกด๎าน
เป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
มีบุคลากรการกีฬา(นักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่)ที่มี
ศักยภาพ

จุดอ่อน
1. ประชาชน/บุคคลากรมีปัญหาในกาสื่อสารภาษา
ที่ 3 (จีน / อังกฤษ / รัสเซีย)
2. สาธารณูปโภค (การขนสํง / ไฟฟูา / ปูายบอก
ทาง)
3. ขาดการประชาสัมพันธ์เมื่อมีงานในจังหวัด
4. ประชาชนขาดระเบียบ ความปลอดภัย
5. ไมํมีจุดศูนย์รวม เปูาหมาย และแนวทางรํวมกัน
6. ไมํเคารพกฎหมาย
7. ข๎อจํากัดของกฎหมายในการทํางานจริง
8. ขาดความตํอเนื่องของนโยบาย
โอกาส
อุปสรรค
กระแสนิยมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลก 1. ข๎อจํากัดด๎านกฎหมายเกี่ยวกับกีฬา
กระแสนิยมในเรื่องสุขภาพ
2. นโยบายการเมืองมีความเปราะบาง
มีรัฐบาลสนับสนุนนโยบายด๎านการทํองเที่ยว
3. ภัยธรรมชาติ
และกีฬา
4. ได๎รับการสนับสนุนไมํเพียงพอ
มีนักกีฬาหลายประเภทเข๎ามาเก็บตัวในจ.กระบี่ 5. นโยบายไมํชัดเจนและไมํตํอเนื่อง
ได๎รับการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬาของประเทศไทย 6. มีชํองทางการประชาสัมพันธ์น๎อย
ได๎รับคัดเลือกเป็นเจ๎าภาพงานกีฬานานาชาติ
7. เศรษฐกิจชะลอตัว
จุดแข็ง: จังหวัดกระบี่มีภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติเหมาะกับการแขํงขันกีฬาทุกประเภท
เชํน กีฬาปืนผา กีฬาพายเรือ กีฬาชายหาด เป็นต๎น โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่พร๎อม
ตํอการพัฒนาเมืองกีฬา เชํน จํานวนที่พักที่เพียงพอ การคมนาคมขนสํงที่พร๎อมตํอการรองรับนักทํ องเที่ยว
และนักกีฬา นอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังมีสถานที่ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จักระดับโลก เชํน
หมูํเกาะพีพี หมูํเกาะปอดะ และ ทะเลแหวก สระมรกต เป็นต๎น ซึ่งเป็นที่นําดึงดูดใจได๎ทั้งนักทํองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติให๎มาเยือน รวมทั้ง บุคลากรทางการกีฬา (นักกีฬาและเจ๎าหน๎าที่) มีศักยภาพ
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และความสามารถที่จ ะชํ ว ยสร๎ างความเชื่อ มั่นให๎ กับ นักกี ฬาผู๎ เ ข๎าแขํงขั นได๎ และประชาชนในพื้นที่ มี
ความเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี จังหวัดกระบี่จึงสามารถต๎อนรับและตอบสนองความต๎องการของนักทํองเที่ยว/
นักกีฬาได๎เป็นอยํางดี
โอกาส: เนื่องจากกระแสนิยมการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลก กระแสนิยมในเรื่องสุขภาพ และ
การได๎รับการสนับสนุนนโยบายด๎านการทํองเที่ยวและกีฬาจากรัฐบาล และกระบี่ได๎รับคัดเลือกเป็นเมือง
กีฬาของประเทศไทย อีกทั้งการที่จังหวัดกระบี่ได๎รับคัดเลือกเป็นเจ๎าภาพงานกีฬานานาชาติทําให๎มีนักกีฬา
หลายประเภทเข๎ า มาเก็ บ ตั ว ในจั ง หวั ด กระบี่ ทํ า ให๎ เ ป็ น ที่ รู๎ จั ก ของนั ก กี ฬ าและนั ก ทํ อ งเที่ ย วทั่ ว โลก
จึงสนับสนุนให๎จังหวัดกระบี่ได๎พัฒนาเป็นเมืองกีฬาทํองเที่ยวต๎นแบบตํอไป
จุดอ่อน: ประชาชน/บุคคลากรในพื้นที่มีปัญหาในการสื่อสารภาษาที่สาม เชํน จี น อังกฤษ รัสเซีย
เป็นต๎น ระบบสาธารณูปโภคบางอยําง เชํน ไฟฟูา ปูายบอกทาง เป็นต๎น มีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ
สํงผลตํอความปลอดภัยของนักกีฬา/นักทํองเที่ยว อีกทั้งในการจัดแขํงขันกีฬายังขาดการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร๎างการรับรับรู๎ของทั้งประชาชนในจังหวัดและนักกีฬา/นั กทํองเที่ยวที่จะเดินทางมารํวมงานจึงมี
การตอบรับไมํดีเทําที่ควร อีกทั้งการทํางานแบบบูรณาการรํวมกันยังขาดผู๎นํา เปูาหมายของการพัฒนา
แนวทางในการปฏิบัติรํวมกัน และขาดความตํอเนื่องของนโยบาย รวมถึงข๎อจํากัดของกฎหมายในการ
ทํางาน/การละเมิดกฎหมายตําง ๆ
อุปสรรค: ข๎อจํากัดด๎านกฎหมายเกี่ยวกับกีฬาทําให๎การพัฒนาเป็นได๎ยาก นโยบายการเมืองมี
ความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาประกอบกับเศรษฐกิจชะลอตัวกําลังซื้อของประชาชนจึงมี
แนวโน๎มลดลง อีกทั้งจังหวัดกระบี่มีภูมิประเทศติดกับทะเลจึงเกิดภัยธรรมชาติบํอยครั้ง เชํน มรสุมนอก
ฤดู ก าล เป็ น ต๎ น ทํ าให๎ ไ มํส ามารถจั ด การแขํง ขั น กี ฬาทางทะเลได๎ ใ นชํว งเวลาดั งกลํ า ว และนโยบาย
การพัฒนาที่ไมํชัดเจนขาดความตํอเนื่อง และการสนับสนุนที่ไมํเพียงพอ จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมือง
กีฬาทํองเที่ยวต๎นแบบ
 แนวทางการพัฒนาจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากการระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาในจังหวัดกระบี่ตํอการพัฒนา
จังหวัดกระบี่เพื่อเป็ น เมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ พบวําควรมีการพัฒ นาและสํ งเสริมในประเด็น
ดังตํอไปนี้
1. มีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวอยํางแท๎จริง
2. มีสาธารณูปโภคเชิงกีฬา (สนามกีฬา ลูํวิ่ง เส๎นทางจักรยาน)
3. ความพร๎อมของกิจกรรมและบริการสนับสนุน
4. การมีสํวนรํวมของคนในพื้นที่
5. สํงเสริมการตลาด
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แนวคิดที่ 1
ตารางที่ 8.8 กีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นกีฬาต๎นแบบที่ควรได๎รับการสนับสนุน
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชม
1. ทศกีฬา (พายเรือ วิ่ง จักรยาน ปีนผา วํายน้ํา ตก 1. ปีนผา
ปลา ดําน้ํา)
2. จักรยาน
2. เจ็ตสกี
3. ตกปลา
3. พายเรือ
แนวคิดที่ 2
ตารางที่ 8.9 กีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นกีฬาต๎นแบบที่ควรได๎รับการสนับสนุน
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
1. ปีนผา
2. โยคะ
3. วํายน้ํา

กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชม
1. กีฬาชายหาด
2. มอเตอร์สปอร์ต
3. ฟุตบอล
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ตารางที่ 8.10 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน อุปสรรค และโอกาส ของจังหวัดชลบุรี
จุดแข็ง
1. มีภูมิประเทศที่หลากหลาย (ทะเล ภูเขา)
2. มีภูมิศาสตร์ที่ได๎เปรียบ
3. มีสนามกีฬาหลายประเภท
4. มีผู๎นํานโยบายที่มีศักยภาพ
5. มีสถาบันการศึกษาที่เน๎นเรื่องกีฬาโดยเฉพาะ
6. มีที่พัก โรงแรม ให๎บริการเป็นจํานวนมาก
7. มีสถานที่ทํองเที่ยวกระจายตัวอยูํทุกอําเภอ
8. มีองค์กรด๎านกีฬาที่มีความเข๎มแข็ง (ชมรม /
สมาคม / กลุํม)
9. มีสถานพยาบาลที่ทันสมัย
10. ความเข๎มแข็งของภาคเอกชน
โอกาส
1. เป็นพื้นที่ที่อยูํในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
2. เป็นพื้นที่ที่อยูํในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
3. ได๎รับการจัดตั้งเป็น Sport City
4. กระแสนิยมตํอการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลก

จุดอ่อน
1. ปัญหาด๎านการจราจร
2. ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม
3. ปัญหาคนเรํรํอน
4. ที่พักที่ไมํได๎รับมาตรฐานหรือการไมํจดทะเบียน
5. ปัญหาน้ําทํวมขัง
6. ปัญหาอาชญากรรมและมาเฟียในบางพื้นที่
7. การบริหารจัดการงบประมาณในจังหวัด
8. ประชากรแฝง
9. การขาดจิตสํานึกของคนในพื้นที่
อุปสรรค
1. กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับของหนํวยงานตํางๆ
ไมํทันสมัย ซับซ๎อนและเข๎าใจยาก
2. ปัญหาการประสานงานระหวํางหนํวยงานกับสํวน
ท๎องถิ่น / ท๎องถิ่น-ท๎องถิ่น / องค์กร-ประชาชน
3. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. ภาวะโลกร๎อน

จุดแข็ง: จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่มีทั้งทะเลและภูเขาซึ่งทําให๎จัดการแขํงขันกีฬาได๎
หลากหลายประเภทและมีภูมิศาสตร์ที่ได๎เปรียบ โดยมีที่ตั้งอยูํไมํไกลจากกรุงเทพมหานครและสนามบินจึงใช๎
เวลาเดิ น ทางไมํ น านนั ก จั ง หวั ด ชลบุ รี มี ส นามกี ฬ าหลายประเภท เชํ น ชลบุ รี สเตเดี ย ม ประกอบกั บ มี
สถาบันการศึกษาที่เน๎นเรื่องกีฬาโดยเฉพาะและมีองค์กรด๎านกีฬาที่มีความเข๎มแข็ง เชํน ชมรม สมาคม เป็นต๎น
รวมทั้งมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชํน สถานพยาบาลที่ทันสมัย โรงแรมที่พัก เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีแหลํ ง
ทํองเที่ยวกระจายตัวอยูํทุกอําเภอสามารถดึงดูดนักกีฬา/นักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาได๎ อีกทั้งจังหวัดชลบุรี
ยังมีผู๎นําที่มีศักยภาพมีนโยบายที่ชัดเจน และความเข๎มแข็งของภาคเอกชนที่พร๎อมกับการพัฒนาเป็นเมืองกีฬา
ทํองเที่ยวต๎นแบบตํอไป
โอกาส: จากกระแสนิยมตํอการทํองเที่ยวเชิงกีฬาในระดับโลก ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่อยูํ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
และยังได๎รับการจัดตั้งให๎เป็น Sport City จึงเป็นโอกาสที่เอื้อตํอการพัฒนาเป็นเมืองกีฬาทํองเที่ยวต๎นแบบ
ตํอไป
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จุดอ่อน: จังหวัดชลบุรียังมีปัญหาด๎านการจราจรเนื่องจากมีผู๎เดินทางมาเป็นจํานวนมาก สํงผลให๎เกิด
ปัญหารถติด มลพิษทางเสีย ง มลพิษทางอากาศ และปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ เชํน ขยะชายหาด
การปลํอยน้ําเสียจากสถานประกอบการ เป็นต๎น รวมทั้ง ปัญหาอาชญากรรมและมาเฟียในบางพื้นที่ (พัทยา)
ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่คนจะนึกถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นแหลํงทํองเที่ยวยอดนิยมของนักทํองเที่ยวชาวไทย
และชาวตํางประเทศ และมีผู๎คนนิยมเดินทางเข๎ามาประกอบอาชีพจํานวนมากกํอให๎เกิด ประชากรแฝงในพื้นที่
การพัฒนาระบบสาธารณูป โภคไมํเพีย งพอตํอจํานวนประชาชกรในพื้นที่และมีความแออัด และสํงผลตํอ
การบริหารจัดการงบประมาณในจังหวัดที่ไมํเพียงพอ
นอกจากนี้โรงแรม/ที่พักที่ไมํได๎มาตรฐาน/ไมํจดทะเบียนเป็นจํานวนมาก ผู๎ประกอบการมุํงหวังผล
กําไรจนขาดจิตสํานึกในการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดีและไมํปฏิบัติตามกฎหมาย
อุปสรรค: จังหวัดชลบุรียังคงมีอุปสรรคในการพัฒนาเมืองทํองเที่ยวกีฬาต๎นแบบ ได๎แกํ กฎหมาย ระเบียบ
ข๎อบังคับของหนํวยงานตํางๆ ล๎าหลัง และ ไมํทันสมัย ซึ่งเนื้อหายังมีความซับซ๎อนและเข๎าใจยาก และปัญหา
การประสานงานระหวํางหนํวยงานกับสํวนท๎องถิ่น เชํน ท๎องถิ่น-ท๎องถิ่น องค์กร-ประชาชน เป็นต๎น รวมทั้ง
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภาวะโลกร๎อน
 แนวทางการพัฒนาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากการระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาในจังหวัดชลบุรีตํอการพัฒนา
จังหวัดชลบุ รี เพื่อเป็ น เมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ พบวําควรมีการพัฒ นาและสํ งเสริมในประเด็น
ดังตํอไปนี้
1. การมีสํ ว นรํ ว มของคนในพื้น ที่ เพื่อ ทําให๎ เ กิดดารพัฒ นาอยํ างยั่งยื น และได๎ป ระโยชน์ รํว มกั น
ในระยะยาว
2. มีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาการกีฬา
3. การบริหารจัดการในพื้นที่
4. การทําการตลาดและการประชาสัมพันธ์อยํางทั่วถึง
5. การใช๎เทคโนโลยีในการจัดการแขํงขันกีฬา หรือในเทศกาลที่เกี่ยวกับกีฬา
6. การพัฒนาบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญในการกีฬาด๎านตํางๆ
7. มีกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่ชัดเจน
8. ความพร๎อมของการจัดกิจกรรม และการสนับสนุนจากองค์กรตํางๆ
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แนวคิดที่ 1
ตารางที่ 8.11 กีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นกีฬาต๎นแบบที่ควรได๎รับการสนับสนุน
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
1. วิ่ง
2. SUP (Stand Up Paddle)
3. กอล์ฟ

กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชม
1. แขํงรถ
2. ไตรกีฬา
3. ฟุตบอล

แนวคิดที่ 2
ตารางที่ 8.12 กีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นกีฬาต๎นแบบที่ควรได๎รับการสนับสนุน
กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
1. จักรยาน
2. วิ่ง
3. ไตรกีฬา

กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชม
1. แขํงรถ
2. ฟุตบอล
3. เจ็ตสกี
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ตารางที่ 8.13 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน อุปสรรค และโอกาส ของจังหวัดอุบลราชธานี
จุดแข็ง
1. มีสถานที่ทํองเที่ยวที่หลากหลาย
2. มีเทศกาล/ประเพณีที่หลากหลาย
3. การคมนาคมที่สะดวก
4. ศูนย์กลางการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ๎าน
5. ความเป็นมิตรของคนอีสาน
6. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของคนในท๎องถิ่น
โอกาส
1. การถูกเสนอชื่อเป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขัน
กีฬา ซีเกมส์
2. การกํอสร๎างสะพานข๎ามแมํน้ําโขง
3. ความสงบของเหตุการณ์ในบ๎านเมือง
4. การเปิด AEC
5. นโยบายรัฐที่เอื้อตํอการกีฬา
6. นโยบายการสร๎างรถไฟรางคูํ

จุดอ่อน
1. สนามยังไมํเพียงพอ และความเป็นมาตรฐานของ
สนามกีฬา
2. ขาดเลนจักรยานที่มีมาตรฐาน
3. ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่
จําเป็นในการจัดการแขํงขันกีฬา
4. ความขัดแย๎งภายในจังหวัด
อุปสรรค
1. การเมืองที่ไมํมั่นคง
2. งบประมาณที่ไมํเพียงพอ
3. ข๎อจํากัดในการขยายผังเมือง

จุดแข็ง: จังหวัดอุบลราชธานีมีแหลํงทํองเที่ยวและเทศกาล/ประเพณีที่หลากหลาย เชํน สามพันโบก
อุทยานแหํ งชาติ ผ าแต๎ม วัดพระธาตุห นองบัว ประเพณีแ หํ เทียนพรรษา เป็นต๎น และความเป็น มิตรของ
คนอีสานซึ่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของท๎องถิ่น เป็นที่ดึงดูดใจนักกีฬา/นักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี
นอกจากนีด้ า๎ นการคมนาคมขนสํงที่สะดวกสบายและการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ๎านทั้งลาว
และกัมพูชา ก็ถือเป็นศักยภาพสําคัญที่เอื้อให๎จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านได๎
โอกาส: จากสถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัด อุบลราชธานีเป็นผลสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนาเมือง
กีฬา ได๎แกํ การถูกเสนอชื่อเป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬาซีเกมส์ ความสงบของเหตุการณ์ในบ๎านเมือง
ทํา ให๎ เ กิ ด ความมั่ น ใจในการเดิ น ทาง การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic
Community) ที่มีเปูาหมายการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอํานาจตํอรองกับคูํค๎าและเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขัน
ทางด๎านเศรษฐกิจระดับโลก มีการยกเว๎นภาษีสินค๎าบางชนิดให๎กับประเทศสมาชิก และนโยบายของรัฐที่เอื้อ
ตํอ การกี ฬ า รวมถึง การสร๎ า งโครงสร๎ า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เชํ น การกํ อ สร๎ า งสะพานข๎ า มแมํ น้ํ า โขง
การสร๎างรถไฟรางคูํ เป็นต๎น
จุดอ่อน: จังหวัดอุบลราชธานียังคงมีสนามกีฬาที่ได๎มาตรฐานไมํเพียงพอตํอกีฬาประเภทตําง ๆ เชํน
กีฬาปั่นจักรยานยังขาดเลนจักรยานที่มีมาตรฐานและเส๎นทางที่เหมาะสมตํอการปั่นจักรยานเพื่อสํงเสริมให๎เกิด
การออกกําลั งกายของคนในพื้ นที่ และดึงดูดนักกีฬา/นักทํองเที่ยวให๎เข๎ามาปั่นจักรยาน รวมทั้งยัง ขาด
สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่จําเป็นในการจัดการแขํงขันกีฬา เชํน อุปกรณ์กีฬา ห๎องรับรอง
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นักกีฬา (ประกอบด๎วย ชั้นวางรองเท๎า ที่นั่ง และโต๏ะในห๎องรับรอง) เป็นต๎น อีกทั้งการทํางานรํวมกันของ
หนํวยงานตํางๆ ยังมีความขัดแย๎งภายในจังหวัด เชํน บทบาทหน๎าที่ของแตํละหนํวยงานไมํชัดเจน การบริหาร
จัดการงบประมาณ เป็นต๎น
อุปสรรค: สถานการณ์ทางการเมืองทีม่ ีความผันผวนไมํมั่นคงสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงนโยบายตําง ๆ
ในด๎านของการพัฒนาเมืองกีฬา ทําให๎การพัฒนาเป็นไปได๎ช๎าและไมํตํอเนื่อง รวมทั้ง งบประมาณที่ใช๎ในการ
พัฒนาด๎านกีฬามีไมํเพียงพอตํอการพัฒนา และข๎อจํากัดในการขยายผังเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีสํงผลตํอ
การกํอสร๎างสนามกีฬาหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตําง ๆ ด๎านกีฬาเป็นไปได๎ยาก
แนวทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
จากการระดมความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่เกี่ยวข๎องกับการกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานีตํอ
การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นเมืองกีฬาเพื่อการทํองเที่ยวต๎นแบบ พบวําควรมีการพัฒนาและสํงเสริม
ในประเด็น ดังตํอไปนี้
1. มีนโยบายสํงเสริมสุขภาพ
2. มีความรํวมมือของทุกภาคีเครือขําย
3. มีสาธารณูปโภคที่รองรับกับการแขํงขันกีฬาในทุกระดับ
4. มอบอํานาจให๎หนํวยงานท๎องถิ่นในการสํงเสริมกิจกรรมกีฬา
5. ด๎านการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ในทุกชํองทาง และมีชํองทางในการจําหนํายสินค๎าทางการกีฬา
ให๎เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายมากที่สุด
6. ด๎านความรับผิดชอบในการสํงเสริมกีฬา/พัฒนาบุคลากร และมีแผนกิจกรรมการจัดงาน (ปฏิทิน
กีฬา)
ตารางที่ 8.14 กีฬาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นกีฬาต๎นแบบที่ควรได๎รับการสนับสนุน
กีฬาที่ กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น
1. จักรยาน
2. วิ่ง (เดิน-วิ่ง)
3. เจ็ทสกี

กีฬาที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชม
1. มวย
2. ฟุตบอล
3. ตระก๎อ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

8-๔๓

บรรณานุกรม
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ 2554 ใน กรรณิการ์ โชว์สูงเนิน 2554 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม และค่าใช้จ่ายของ
ผู้ ป กครองในการจั ด การศึ กษาขั้น พื้นฐานโดยครอบครัว สารนิพนธ์ หลั กสู ตรปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สภ าอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย 2553 ใน popfitnessstudio อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จาก
https://popfitnessstudio.blogspot.com/2017/07/sports-torism.html
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมสภา
ขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ป ประเทศ. 2559. เอกสารการประชุ ม เรื่ อง “การส่ งเสริม อุ ตสาหกรรมการกี ฬ า”
(Sports Industry Promotion)

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ฌ

Reference

Agarwal, A., Patil, P., & Agarwal, S. (2018, July). Accelerated spectral ranking. In International
Conference on Machine Learning (pp. 70-79).
Andersen study. Current Issues in Tourism, 5(1):7-20.
BOnifaCe, B., & COOper, C. (1994). Thegeographyoftravelandtourism.
Caselli, S., Jost, C. H. A., Jenni, R., & Pelliccia, A. (2015). Left ventricular noncompaction diagnosis
and management relevant to pre-participation screening of athletes. The American journal
of cardiology, 116(5), 801-808.
Delpy, L. (1998). An overview of sport tourism: Building towards a dimensional framework. Journal
of vacation marketing, 4(1), 23-38.
Dreyer, A. (2004). Sport und Tourismus. In A. Dreyer & A. Krüger (Eds.), Sportmanagement
Gammon, S., & Robinson, T. (1997). Sport and tourism: A conceptual framework. Journal of Sport
Tourism, 4(3), 11-18.
Gibson, H. J. (2003). Sport tourism: An introduction to the special issue. Journal of Sport
Management, 17(3), 205-213.
Gibson, H. J. (2003). Sport tourism: An introduction to the special issue. Journal of Sport
Management, 17(3), 205-213.
Hall, C.,M., Page, S.,J., (2008), Progress in Tourism Management: From the geography of tourism
to geographies of tourism–A review. In Tourism Management, pp. 1-14;

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ญ

Hinch, T., & Higham, J. (2005). Sport, tourism and authenticity. European Sport Management
Quarterly, 5(3), 243-256.
Kouzechian, H. (2014). The correlates of service quality in sport tourism: A case study. Journal of
Research in Applied Sciences, 1(6), 125-129.
Kurtzman, J. (2001). Economic impact: sport tourism and the city. Journal of Sport Tourism, 6(3),
14-42.
Li, M., Pitts, B. G., & Quarterman, J. (2008). Research methods in sport management. Fitness
Information Technology.
MacCannell, D. (1973) ‘Staged authenticity: Arrangements of social space in
Madden, J.R. 2002. The economic consequences of the Sydney Olympics: The CREA/Arthur
Perić, M. (2010). Sports tourism and system of experiences. Tourism and hospitality
management, 16(2), 197-206.
Rahimian, M., Sajjadi, S. N., & Khabiri, M. (2013). A Consideration of Factors Affecting Sport Tourism
in Kish Island-Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social
Sciences, 3(10), 2222-6990.
Robinson, J. M., Cook, J. L., Purdam, C., Visentini, P. J., Ross, J., Maffulli, N., ... & Khan, K. M. (2001).
The VISA-A questionnaire: a valid and reliable index of the clinical severity of Achilles
tendinopathy. British journal of sports medicine, 35(5), 335-341.
Robinson, T., & Gammon, S. (2004). A question of primary and secondary motives: revisiting and
applying the sport tourism framework. Journal of Sport & Tourism, 9(3), 221-233.

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ฎ

Roche, S., Spake, D. F., & Joseph, M. (2013). A model of sporting event tourism as economic
development. Sport, Business and Management: An International Journal, 3(2), 147-157.
Roche, S., Spake, D. F., & Joseph, M. (2013). A model of sporting event tourism as economic
development. Sport, Business and Management: An International Journal, 3(2), 147-157.
Standeven, J. and De Knop, P. 1999. Sport Tourism, Champaign: Human Kinetics.
Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). Heritage tourism. Pearson Education.
tourist settings’, American Journal of Sociology Vol. 79, No. 3: pp. 589–603.
Travassos, D. D. S. B. F. (2008). The impact of sport turism in destination loyalty: the Estoril Coast
(Portugal) promotion of recurrent major sporting events (Doctoral dissertation).
Veal, A. J. (2010). Leisure, sport and tourism, politics, policy and planning. CABI.
Weed, M. (2008). Exploring the sport spectator experience: Virtual football spectatorship in the
pub. Soccer & Society, 9(2), 189-197.
Westerbeek, H., Smith, A., Turner, P., Emery, P., Green, C., & Van Leeuwen, L. (2005). Managing
sport facilities and major events. Allen & Unwin.
Wilhite, B., & Shank, J. (2009). In praise of sport: promoting sport participation as a mechanism of
health among persons with a disability. Disability and Health Journal, 2(3), 116-127.

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ฏ

ภาคผนวก
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ก-1

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

ก-2

การประชุมเพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ข-1
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
และการต่อยอดรูปแบบทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public
Private Partnership)
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดเชียงราย

ข-2

ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดกระบี่

ค-๑

ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดชลบุรี

ง-๑

ภาคผนวก จ รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดอุบลราชธานี

จ-1

ภาคผนวก ฉ รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม กรุงเทพมหานคร

ฉ-1
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
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ก-๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2564)
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

ชื่อ
คุณกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ
คุณเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม
คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง
คุณปิยะนุช บุญเย็น
คุณธันยาภรณ์ สุขมาก
คุณธัญญารัตน์ กลิ่นเนียม
คุณปุณิกา ทองโสม

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน

คุณมิ่งขวัญ บุญโภชัย

ผู้อานวยการกองตรวจราชการ

คุณบุญผล รักษาศรี

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ

คุณธนดล สินนอก

นักวิเคราะห์

คุณอุไรรัตน์ เนาถาวร

นักวิเคราะห์

คุณจตุรงค์ วันกิ่ง

นักศึกษาฝึกงาน
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ก-๒

หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

13

กรมพลศึกษา

คุณรัชฏา พุทธมนต์

14 การกีฬาแห่งประเทศไทย
15
16
17
18
19
20
21

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม)
สานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทยฯ
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข

คุณปนิก อริรุทธการ

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
ผอ.กองนโยบายและบริหารความ
เสี่ยง

คุณปรีวณา อุทัย

หัวหนาแผนกกิจกรรมองค์กร

คุณต้นรัก ชื่นเอม

นักพัฒนาการกีฬาชานาญการ

คุณธนวดี สุขสกุลวัฒน์

หัวหน้างานแผนนโยบาย

คุณสมพงษ์ ชาตะวิถี

อนุกรรมาธิการการกีฬาฯ

คุณพีระ เพชรพาณิชย์

รองประธาน

คุณวิศรุต วิมาลี

เจ้าหน้าที่อาวุโส

คุณนงพะงา ศิวานุวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

สโมสร Fitness/Gym/สนามกอล์ฟ
ลาดับ
22

สังกัด
Bounce Thailand

ชื่อ
Rattiya Jalernlap

ตาแหน่ง
Sale Manager

23

Bounce Thailand
UNICO GRANDE GOLF
COURSE

Iris Fischer

General Manager

คุณฉัตรวิภา นาครูป

ธุรการ

24
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ก-๓

สังกัด

ลาดับ

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณยุพิน ม่วงนอก

ฝ่ายบุคคล

26

UNICO GRANDE GOLF
COURSE
Tribe BKK

คุณณัฐสุดา ชุมแวงวาปี

General Manager

27

โค๊ชทีมชาติ

บัณฑิต กอบการ

25

ผู้ประกอบการผลิต, นาเข้า, ส่งออกเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กีฬา
ลาดับ

31

สังกัด
GOODSTART CO.,
LTD.
GOODSTART CO.,
LTD.
บริษัท มาราธอน
ประเทศไทย
แกรนด์ สปอร์ต

32

NICH

คุณวิรุฬ รัชตวารี

33

NICH

คุณนธดล ยุกต์ประดิษฐ์

สังกัด

ชื่อ

28
29
30

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณพิบูลย์ มนัสพล

กรรมการผู้จัดการ

คุณพลกฤษ มนัสพล
พ.อ.อภิศักดิ์ หมั้นทรัพย์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

คุณชัย นิมากร

กรรมการบริหาร

สถาบันการศึกษา
ลาดับ

34 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณกนกนันตร์ สุเปาว์อินทร์

35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.พัชรมน รักษ์พลเดช

ตาแหน่ง
รษก.หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ
อาจารย์สหเวชศาสตร์

36

สถาบันการพละศึกษา

คุณไพฑูรย์ หงษ์วิไล

ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันฯ

37

สถาบันการพละศึกษา

คุณขวัญชนก รอดภัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ก-๔

ลาดับ

38
39
40
41
42

สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์

ชื่อ
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคา
คุณปัญญา อินทเจริญ
คุณชนานันต์ สมาหิโต
ดร.อัษฏี กฏอินทร์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผน
พัฒนา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจาสาขาการจัดการ
การกีฬา
หัวหน้าภาควิชาการจัดการการ
กีฬา

คุณพรชัย ตรัสธรรม

อาจารย์

ชื่อ

ตาแหน่ง

อานันต์ เผือกพิบูลย์

เลขาธิการ

คุณสมพร บุญทาววัน

ฝ่ายแผนและพัฒนา

คุณเกศสินีย์ เชื้อสายสิทธิ์

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์

กรรมการสมาคมฯ

คุณวนิดา สกุลเจริญไพโรจน์

ผู้จัดการทั่วไป

คุณบังอร เตียรกษ์กิจสกุล

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณนพรัตน์ อนุสรณ์

งานธุรการ

สมาคม
ลาดับ
43
44
45
46
47
48
49

สังกัด
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพ
แห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทยฯ
สมาคมกีฬาจักรยานแห่ง
ประเทศไทยฯ
สมาคมกีฬาเทนนิสฯ
ราชยานยนต์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย
ราชยานยนต์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย
ราชยานยนต์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย
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ก-๕

ผู้เข้าร่วมเสวนา
ลาดับ
50
51
52
53
54

สังกัด
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยฯ
บริษัท ทรันนิ่งคอนเน็ค
จากัด
Nich Cycling
ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์
สปอร์ต รีสอร์ท
ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์
สปอร์ต รีสอร์ท

ชื่อ

ตาแหน่ง

ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

คุณบัญจรัตน์ สุหฤทดารง

ผู้บริหารบริษัท

คุณชินทิป บุญโชคจิรัญเมธา

กรรมการผู้จัดการบริษัท

คุณณภัค อายุพงศ์

Senior Events Manager

ศศิวรรณ ศรีสังข์

Events Executive

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ก-๖

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดเชียงราย

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ข-๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ และการต่อยอดรูปแบบ
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public Private Partnership)
วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม เดอะ เลเจ้นด์ เชียงราย บูติก ริเวอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / หน่วยงานราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงราย

ชื่อ
คุณเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณชญาณัณณ์ ธรรมศร

เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ

คุณวิภาวี ลีไพบูลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

คุณรัตติยา ปุละเบา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

คุณกุลนภัสสร์ นิจจา

เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

คุณศริญญา วิชัยป่ะ

เจ้าหน้าที่สถิติ

คุณจักรฤกษณ์ เอ่งฉ้วน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

คุณณัฐวิภา รอดจากทุกช์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณขนิษฐา แจ่มน่าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณประภากร วงศ์ชัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ข-๒

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

12

สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

คุณเกษยา ยะตัน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ

13

สานักงานจังหวัดเชียงราย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง

14

ตารวจท่องเที่ยวเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร
พ.ต.ท ฉันทฤทธิ์ เหล่าไพโรจน์
จารี
คุณเทิดเกียนติ สุกใส
สิทธิพงศ์ ปัญญาวงศ์

เจ้าพนักงานปกครองฯ

คุณสุวพัชร เตียวไพรัชน์

เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ

คุณศราวุธ ตาวิยะ

เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ

15

อบจ.เชียงราย
ทีทาการกรมการปกครอง
16
จังหวัดเชียงราย
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
17
จังหวัดเชียงราย
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
18
จังหวัดเชียงราย

สารวัตร
นายก อบจ.เชียงราย

สโมสร Fitness/Gym/สนามกอล์ฟ
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

19

คุณโสภณวิชญ์ เกียรติธนาจิรา

ผู้จัดการ

คุณกัญญาภัค มาเงิน

ลูกค้าสัมพันธ์

คุณสุธาสินี เหล่ารุ่งโรจน์

ผู้แทน

คุณนันทวัฒน์ เชาวโสภา

ผู้แทน

23

ซานติโยคะ เชียงราย
สนามกอล์ฟ สันติบุรี คันท
รี คลับ เชียงราย
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
Star Power
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
Star Power
Pro Gym @ Chiangrai

คุณสาวิตรี มีชัย

ธุรการ

24

Pro Gym @ Chiangrai

คุณวิพาพร ใจกันทา

ธุรการ

25

Power life fitness

คุณณัฐพงศ์ คาหลวง

พนักงานประจา

20
21
22

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ข-๓

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

26

Power life fitness

คุณอัครา เดชช่วย

พนักงานประจา

27

สนามยิงปืนเชียงรายชัยกัน

คุณอุธิสา สลีสองสม

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้ประกอบการ
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

28

บ้านมาลัย เกสเฮ้าส์
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายไบค์ซิเคิล ทัวร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เชียงรายไบค์ซิเคิล ทัวร์
เชียงราย โปรช็อป
(จาหน่ายรองเท้าและ
อุปกรณ์กีฬา)

คุณวิโรจน์ ชายา

เจ้าของกิจการ

คุณภูบดินทร์ ฐิติพงศ์กุล

ผู้จัดการ

คุณวิราวรรณ ฐิติพงศ์กุล

การตลาด

คุณเนติวุธ ฉั่วริยะกุล

พนักงานประจา

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณฤทัยชนก นาคะ

ครูชานาญการ

ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ

ผู้อานวยการ

อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ

อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ

29
30
31

สถาบันการศึกษา
ลาดับ
32
33
34
35

สังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย
ศูนย์แนะแนวการศึกษา
เพื่ออนาคตที่ดีงาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
เชียงราย

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ข-๔

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
เชียงราย

อาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการบริการ

37

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม

38

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
39
เชียงราย
สมาคม/ชมรม
ลาดับ
40
41
42

สังกัด
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
เชียงราย
ชมรมโรงแรมเชียงราย

45

ชมรมเวียงชัยไบค์ครับ
ชมรมวิ่งน้าใจไมตรี
เชียงราย
ชมรมวิ่งน้าใจไมตรี
เชียงราย
ชมรมจักรยานน้ากกไบค์

46

ชมรมจักรยานน้ากกไบค์

43
44

คุณพรพวง เขมราช
คุณเบญพรรณ โกมลสมัคร

อาจารย์ประจาสานักวิชาการ
จัดการ
อาจารย์
หัวหน้าสานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณประพัฒน์ ชัชวาลชัยพรรณ

อุปนายกสมาคม

คุณภาคภูมิ ผลพิสิษฐ์

ประธานชมรม

นายกมล ชัยวงค์

ประสานงานชมรม

คุณประจันศรี เลาหะวีร์

เหรัญญิกชมรม

คุณจรัสศรี ชุ่มเปี้ยะ

เหรัญญิกชมรม

คุณบุญธา วงใจ

ประธานชมรม

คุณไพฑูรย์ จิตต์เพ็ชร์

รองประธานชมรม

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ข-๕

ผู้เข้าร่วมเสวนา
ลาดับ
47
48
49
50

สังกัด
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัด
เชียงราย
สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย
บริษัท สิงห์ปาร์ค จากัด
บริษัท พี แอนด์ โอ มีเดีย
จากัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
เชียงราย

คุณกิตติ ทิศสกุล

ประธานสภาฯ

คุณปิยะพันธุ์ ธนะโสภณ

ที่ปรึกษาบริษัทฯ

คุณอัญชลี ตีรังคะวิบูลย์

ผู้แทนจากบริษัทฯ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ข-๖

ภาคผนวก ค
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดกระบี่

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ค-๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ และการต่อยอดรูปแบบ
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public Private Partnership)
วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / หน่วยงานราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกระบี่
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดกระบี่
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสานักงานกระบี่
สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดกระบี่
พาณิชย์จังหวัดกระบี่
ตารวจท่องเที่ยวจังหวัด
กระบี่
สานักงานเทศบาลเมือง
กระบี่
องค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวนาง

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณบัญญัติ หง้าบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

คุณสุรวุฒิ ดาดี

เจ้าหน้าที่พลศึกษา

คุณอภิชัย อรัญญิก

ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานกระบี่

คุณอารี วาสนสิทธิ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป

คุณปิยะนุช เรืองนภา

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
พิเศษ

ว่าที่ ร.ต.ท.สุวรรณ ท้วมศรี

รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3

คุณสุรเดชา ฟุ้งสาคร

รองนายกเทศมนตรี

คุณสุชาดา พัฒนาภมร

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

10

องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าว
นาง

วินัย จรงแสง

รองนายกฯ

11

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คุณอมิตตา จันทร์ชอุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ

12

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

คุณจินดามัย สังข์สัพพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ค-๒

ลาดับ

สังกัด
สานักงานอุตสาหกรรม
13
จังหวัดกระบี่
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
14
กระบี่
สมาคม/ชมรม

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณสุกัญญา สรรเสริญ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

คุณภัสราภรณ์ แซ่ลี้

เจ้าหน้าที่ PCOC

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

15

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

คุณสุดสายใจ หลานสัน

ผู้จัดการทั่วไป

16

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

คุณเชาวฤทธิ์ คงมาก

เจ้าของกิจการ

17

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

คุณพยอม นุ่มจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

18

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

คุณวิเชียร ศรีสุข

เจ้าของกิจการ

19

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

คุณศิริศักดิ์ ก้านจักร

สมาชิก

20

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

คุณอับดุล ตาเหล็บ

สมาชิก

21

คุณสิทธิ์ศักดิ์ ทองแก้ว

รองประธานชมรม

คุณสารวจ รัตนศิริวงศ์วุฒิ

ปฏิคม

คุณพรพงศ์ คงแก้ว

ผู้จัดการ

24

ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์
สมาคมสนามยิงปืน
จังหวัดกระบี่
สมาคมสนามยิงปืน
จังหวัดกระบี่
PowerUp. Esport

คุณธีระพงษ์ เวศนานนท์

เจ้าของกิจการ

25

PowerUp. Esport

คุณศิวัฒน์ ลือประสงค์จิตร

ผู้แทน

26

PowerUp. Esport

คุณประเสริฐ พิชัยสงคราม

ผู้แทน

22
23

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ค-๓

ผู้ประกอบการ
ลาดับ
27
28
29
30
31
32

สังกัด
The Gym Krabi
Fitness & Café
ร้านแชมป์เปี้ยนไบค์

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณฉัตรมณี จารุกิตติยุทธ

ผู้จัดการ

คุณพรเทพ รวีวรรุ่งจารัส

เจ้าของกิจการ

ร้านแชมป์เปี้ยนไบค์
Thai’d up
Adventures
Thai’d up
Adventures

คุณมณีรัตน์ รวีวรรุ่งจารัส

เจ้าของกิจการ

คุณสายชล สุขใส

ผู้จัดการทั่วไป

คุณวินัย กูลหลัก

มัคคุเทศก์

Hula Hula Golf Club Krabi

คุณพวงทอง มะลิแก้ว

ผู้แทน

คุณเพ็ญพิศ คชสิทธิไพศาล

เจ้าของกิจการ

34

KMAX MUAY THAI
GYM
Heroic Fitness Club

คุณจรุงเกียรติ นาชัยภิญโญพงศ์

เจ้าของกิจการ

35

Heroic Fitness Club

คุณมนพัทธ์ นาชัยภิญโญพงศ์

เจ้าของกิจการ

36

Krabi Eco Cycle

คุณวุฒิไกร เสนกุล

เจ้าของกิจการ

37

Krabi Eco Cycle

คุณนรินทร์ ธรรมรักษ์

พนักงานทั่วไป

38

Krabi Eco Cycle

คุณกษิด์เดช จูฑามาตย์

พนักงานทั่วไป

39

คุณเกริก สังข์ขาว

พนักงานทั่วไป

คุณถาวร ศรีหมุน

Recreation Manager

คุณณัฐถา ชาวนา

Sale Executive Catering

คุณพงศกร ประทุมสุวรรณ

Managing Director

43

Krabi Eco Cycle
โรงแรมดุสิต ธานี กระบี่
บีช รีสอร์ท
โรงแรมดุสิต ธานี กระบี่
บีช รีสอร์ท
Poonsiri Resort River
Hill
Green Yoga Krabi

คุณสุปราณี บุญมาศ

พนักงานทั่วไป

44

Green Yoga Krabi

คุณสมฤทัย จันทร์หอม

พนักงานทั่วไป

33

40
41
42

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ค-๔

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

45

ปกาสัย รีสอร์ท

คุณอันติกา ศรีรักษา

ผู้จัดการทั่วไป

46

เรดจินเจอร์ ชิครีสอรท

คุณกัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ

ผู้จัดการทั่วไป

47

กระบี่รีสอร์ท
อันดามัน สปอร์ต คลับ
กระบี่
อันดามัน สปอร์ต คลับ
กระบี่

คุณอัครา ศรีรักษา

กรรมการ

คุณนิรัช สังข์รอด

พนักงานทั่วไป

คณจิระพงษ์ พุฒศานุพงศ์

พนักงานทั่วไป

ชื่อ

ตาแหน่ง

ผศ.วิเชียร โบบทอง

รองคณบดีคณะศิลปศาตร์

ผศ.ปัญญา ศักดิ์แก้ว

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณจรรยารักษ์ สาธิตกิจ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

คุณกิตติชัย เอ่งฉ้วน

รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่

คุณสมเกียรติ กิตติธรกุล

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่

คุณสถาพร ดินแดง

รองประธานชมรมปีนเขา

48
49

สถาบันการศึกษา
ลาดับ
50
51

สังกัด
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกระบี่
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกระบี่

ผู้เข้าร่วมเสวนา
ลาดับ
52
53
54
55

สังกัด
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
กระบี่
ชมรมปีนเขาอ่าวไร่เลย์

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ค-๕

ภาคผนวก ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดชลบุรี

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ง-๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ และการต่อยอดรูปแบบ
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public Private Partnership)
วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / หน่วยงานราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

สังกัด

1

7

สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดชลบุรี
ททท.พัทยา
สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดชลบุรี
สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดชลบุรี
หอการค้าจังหวัดชลบุรี

8
9

2
3
4
5
6

10
11

ชื่อ
คุณบุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณศักดิ์พันธุ์ บุญเค็ม

หัวหน้ากลุ่มกีฬาฯ

คุณทรงพล เสวตรัตน์

พนักงานการตลาด

คุณสายทอง จิตต์สว่าง

ผู้อานวยการ

คุณพีระเดช ตันประดิษฐ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป3

ทพญ.ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์

รองประธานหอการค้า

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

คุณเฉลิมรัฐ ขาสวัสดิ์

General Manager Centara Sonrisa
Residences & Suites Sriracha

เมืองพัทยา
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ชลบุรี

คุณพันธ์ธัช ปาวงศ์สร้อย

นักสันทนาการชานาญการ

คุณมานพ เชื่อมทอง

นวก.สาธารณสุขสานาญการ

คุณทิวาพร ปภพธนานนท์

นวก.พาณิชย์ปฏิบัติการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ง-๒

ลาดับ
12
13

สังกัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณดารัตน์ สุรักษ์กร

ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณนิภาพร รัตนปริยานุช

นักจัดการงานทั่วไป

สโมสร Fitness/Gym/สนามกอล์ฟ
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

14

TOD MUAYTHAI

คุณณัฏพล วิวัธพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ

15

สนามกอล์ฟบางพระ

คุณนเรศ ทวงพวงเงิน

ผจก.ฝ่ายธุรการ

16

สนามกอล์ฟบางพระ
สนามกอล์ฟราชนาวี พลู
ตาหลวง
สนามกอล์ฟแหลมฉบัง

คุณพงศกร เปล่งสงวน

คุณสกาวเดือน รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ส่วนขาย
หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

คุณวีระวัฒน์ แซ่จิว

ผู้แทน

คุณอมรา วิจิตรพงษ์

เจ้าของกิจการ

Mrs.Phanaphat
Soonthonwong

ผู้แทน

คุณสาธิต พุกพันธ์

ผู้แทน

คุณอนุชัย สุขขารมย์

เจ้าของกิจการ

17
18
19
20
21
22
23

Iceberg Sportclub
Amara Watersport
Co.,LTD.
Amara Watersport
Co.,LTD.
Garage Buddy Sport
Bistro
BBK DiveSattahip
(สอนดาน้า)

นาวาเอกพิสันติ์ รามนุช

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ง-๓

ผู้ประกอบการ
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

24

ร้านจรินทร์ หนองมน และ
Say Hi Ressidences

คุณจิราพร พุทธฤดีสุข

เจ้าของกิจการ

คุณเมษาวรรณ ภัทรนุภาพร

เจ้าของกิจการ

คุณวรุตม์ ปิ่นทองคา

ผู้จัดการ

คุณโชติ ทัศนปัญญา

เจ้าของกิจการ

คุณเนธิรินทร์ ปัทมวีพิสุทธิ์

เจ้าของกิจการ

คุณครือวัลย์ ลาซันเดอร์

ผู้แทน

คุณนงลักษณ์ ทองดีสุข

ผู้แทน

คุณนวพรรษ สง่า

ผู้แทน

คุณกรรณิกา รักสบาย

ผู้แทน

คุณกฤตภาส นิธิสิริปกรณ์

Relationship Manager

คุณวิวัฒน์ งามสม

กรรมการบริษัท

คุณจานียร นอภัทรกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณปริยนุช มีเนตร

หัวหน้าธุรการ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Double Ninth
Friendly Boutique
Hotel
Double Ninth
Friendly Boutique
Hotel
Worldbike Chonburi
ร้านจักรยาน นา
ประเสริฐ
Pattaya Bike & Boat
Tour
Pattaya Bike & Boat
Tour
บ้านสวนบางแสน รี
สอร์ท
บ้านสวนบางแสน รี
สอร์ท
บริษัท ออโกทู จากัด
บริษัท ชลบุรีพัฒนาเมือง
จากัด
พัทยา คาร์ สปีท เวย์

คุณศรัชญา ยิ้มแย้ม

ผู้จัดการฝ่ายขาย

38

พัทยา คาร์ สปีท เวย์
KAAN SHOW
PATTAYA
บ้านริมเล บางแสน

คุณปิยธิดาพรรณ ขุนศรีธรรมดา

เจ้าของกิจการ

39

บ้านริมเล บางแสน

คุณจันทร์จิรา ขุนศรีธรรมดา

เจ้าของกิจการ

37

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ง-๔

ลาดับ
40
41

สังกัด
บริษัท พีระ เซอร์กิต วัน
จากัด
Lemon Tree
Residence Bangsean

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณตรรก อัครเศรณี

ประธานบริหาร

คุณเขมจิรา รัตนทู

ผู้จัดการทั่วไป

ตาแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา

สถาบันการศึกษา
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

42

มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณเสถียร ปุรณะวิทย์

สมาคม/ชมรม
ลาดับ
43
44
45
46
47

สังกัด
สามาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ชลบุรี
ชมรมจักรยาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชมรมจักรยาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชมรมจักรยาน
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชมรมจักรยานเสือเมือง
ใหม่

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์

เลขาธิการสมาคม

คุณอรพร สดใส

ประธานชมรม

คุณนิกร กาเจริญ

สมาชิก

คุณพงศ์พัฒน์ เจริญวารี

สมาชิก

เทอดศักดิ์ นันทพิศาล

สมาชิก

ชื่อ
คุณอาไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินส
กี้
คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม

ตาแหน่ง
รักษาการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดชลบุรี
นายกเทศมนตรี

ผู้เสวนา
ลาดับ
48
49
50

สังกัด
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองแสนสุข
บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมู
นิเคชั่น จากัด

คุณรัฐ จิโรจน์วนิชชากร

กรรมการผู้จัดการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ง-๕

ภาคผนวก จ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

จ-๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
เพื่อเผยแพร่และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. 2562 – 2564) แนวทางการพัฒนาเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ และการต่อยอดรูปแบบ
ทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามแนวทางการทางานในระบบ PPP (Public Private Partnership)
วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / หน่วยงานราชการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

8

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานี

9

เทศบาลนครอุบลราชธานี

คุณนันทิยา สุดเทิง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

10

สถานีตารวจท่องเที่ยว
อุบลราชธานี

พ.ต.ท.จิระพันธุ์ รุจิระกุล

สว.ส.ทท.ต กก.1 บก. ทท.2

1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ
คุณเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม
คุณภรภัทร ธรภัทรตระการ
คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวิสัน กุศลพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

คุณจารุวรรณ บุดดาซุย

รองผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

คุณสุภาพร ขุนจรินทร์

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ

คุณปารมี สุกใส

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

คุณณัฐสิมา ทุ่มโมง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

จ-๒

ลาดับ
11
12
13

สังกัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังห
วัดุบลราชธานี
สานักงานการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณวรัญญา ชิณวงศ์

นักวิชาการอุตสาหกรรม

คุณปฐม ศันสนะพิทยากร

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

คุณเสรี ทองเลิศ

ผู้อานวยการส่วนส่งเสริม
การศึกษา

สมาคม/ชมรม
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

คุณสฤษดิ์ ไชยสัตย์

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
อุบลราชธานี
สมาชิก

14

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี

คุณเชษฐา ไชยสัตย์

ชมรมจักรยานเสือซิงซิง

คุณวิทวัส แสนทวีสุข

สมาชิก

18

ชมรมจักรยานเสือซิงซิง

คุณบุญชัย ณัฐรังษี

รองประธานชมรม

19

ชมรมกรีนไบค์ 14

คุณพิสิษฐ์ ศรีธัญรัตน์

สมาชิก

20

ชมรมกรีนไบค์ 14

นพ.วีระวัฒน์ พันครุฑ

สมาชิก

21

ชมรมกรีนไบค์ 14

คุณสุวิทย์ บุญวิทย์

สมาชิก

22

ชมรมกรีนไบค์ 14

คุณอุทัย อภัยบัณฑิตกุล

สมาชิก

23

ชมรมกรีนไบค์ 14

ร.ต.อ.มานิตย์ อาทิเวช

สมาชิก

24

ชมรมกรีนไบค์ 14

คุณพงศักดิ์ ศรีภา

สมาชิก

25

ชมรมกรีนไบค์ 14

ร.ต.อ.วิเชตุ เขตสูงเนิน

สมาชิก

26

ชมรมกรีนไบค์ 14

คุณวชิรา เจริญศรี

สมาชิก

16

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
อุบลราชธานี
ชมรมจักรยานเสือซิงซิง

17

15

คุณจารึก หาพันนา

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

จ-๓

ลาดับ

33

สังกัด
ชมรมจักรยานธนาคาร
จังหวัดอุบลฯ
ชมรมจักรยานจังหวัด
อุบลราชธานี
ชมรมจักรยานเสือขาม
ใหญ่
ชมรมจักรยานเสือขาม
ใหญ่
ชมรมจักรยานเสือขาม
ใหญ่
ชมรมจักรยานเสือขาม
ใหญ่
ชมรมจักรยานเสือหอไตร

34

ชมรมจักรยานเสือหอไตร

27
28
29
30
31
32

35
36

ชมรมจักรยานเสือนคร
อุบลฯ
ชมรมจักรยานเสือนคร
อุบลฯ

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณอนพัทย์ พัฒนาพงษ์ไชย

สมาชิก

คุณหริวงศ์ ธนะสิกานนท์

สมาชิก

คุณนพไนย์ ร่มโพธิ์ดี

สมาชิก

คุณจิรโรจน์ วสุรัตน์ธวัชกุล

สมาชิก

คุณเอนก แสงกระจ่าง

สมาชิก

คุณกัญญามาศ ร่มโพธิ์ดี

สมาชิก

คุณปรีชา ดาวัน

ประธานชมรม

คุณศักดิ์ชัย พลชัย

รองประธานชมรม

คุณรัชนี อุทยสิงห์

สมาชิก

คุณนิรัศ จุลทัศน์

สมาชิก

ผู้ประกอบการ
ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

37

D Workout Fitness

คุณวีระชาติ สุวรรณา

Fitness Manager

38

D Workout Fitness
360 Ongsa Fitness
Shop & Gym Ubon
ซักเซส สปอร์ต

คุณเมธัส สุวรรณกูฏ

พนักงาน

คุณสันติ สารคา

ผู้จัดการ

คุณภาสกร รุ่งแสนทวี

เจ้าของกิจการ

39
40

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

จ-๔

สถาบันการศึกษา
ลาดับ
41
42
43
44
45
46
47

สังกัด
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

ชื่อ
คุณวุฒิศักดิ์ ชูชื่น
อาจารย์ภูวดล งามมาก
อาจารย์พุทธพร โคตรพัทร
อาจารย์พรพิมล ศรีธเรศ
อาจารย์จักรวาล วงศ์มณี

ตาแหน่ง
รักษาการรองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คุณอัศวิน บุญมั่น

นักวิชาการการศึกษา

คุณพชร ทองอินทร์

ผู้ปฏิบัติงานชมรม

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณปะนะชัย คาสิงห์

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา วาสน
สิทธิ

ผู้อานวยการ

คุณมงคล จุลทัศน์

รองประธานกรรมการ

คุณทรงศักดิ์ จิระสุข

นายกสมาคม

ผู้เข้าร่วมเสวนา
ลาดับ
48
49
50
51

สังกัด
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี
การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
หอการค้าจังหวัด
อุบลราชธานี
สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานี

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

จ-๕

ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม กรุงเทพมหานคร

รายงานฉบับสมบูรณ์ || โครงการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)

ฉ-๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
การประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

ชื่อ
คุณทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
คุณอารัญ บุญชัย
คุณแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี
คุณดุลยภาค กรณฑ์แสง
คุณนรัญญา บางอ้ อ

คุณปิยะนุช บุญเย็น
คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง
คุณพิมทิภา ปลอดภัย
คุณปุณิกา ทองโสม
คุณมิ่งขวัญ บุญโภคัย
คุณอนัญญา แก่นแก้ว
คุณฤชุกร วีระสืบพงศ์

ตาแหน่ง
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การ

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
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ฉ-๒

ลาดับ
13
14
15

สังกัด
ชื่อ
กระทรวงการท่องเที่ยว
คุณชาคริต ปิตานุพงศ์
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
คุณปฏิภาณ อินหว่าง
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
คุณภรภัทร ธนภัทรตระการ
และกีฬา

ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญ
การพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญ
การ
นักจัดการงานทั่วไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลาดับ
16
17
18
19
20
21

สังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณวราภรณ์ มนัสธีรภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดร.จิราภรณ์ พรมมะหา

ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ

คุณณัชชา ทองสุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณบุญผล รักษาศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณอัศฐา ไชยนุวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การ

ดร.วริทธิ์ พิพิธพลนานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

คุณคณากร ธนะโชค

23

สังกัด
คณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ
กรมพละศึกษา

24

กรมพละศึกษา

คุณวรพงษ์ สุขเกิด

22

ชื่อ

คุณทวีโชค พงษ์ดี

ตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ
เลขานุการกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
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ฉ-๓

ลาดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

สังกัด
โรงเรียนกีฬา
กรุงเทพมหานคร
สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครปฐม
สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครปฐม
สานักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครปฐม

ชื่อ
คุณสรรเพชญ์ วิบูลยเสย
คุณกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน
คุณวันลพ อินทร์กล่า
คุณมัณฑนา ปานโพธัศ

สานักงานกรท่องเที่ยวและ
คุณพรรณพิมล ฉายาจิตชยาวัศ
กีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ตาแหน่ง
นักพัฒนากีฬาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจาอาเภอ
กาแพงแสน
เจ้าหน้าที่พละศึกษาประจาอาเภอ
สามพราน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร

คุณนิตญา ลุนสมบัติ

ผอ.ส่วนแผนงานและยุทศาสตร์

คุณปรีวณา อุทัย

หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร

คุณฉัตรมณี พะนาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ6

คุณพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

คุณศานติ อรรถวรรธน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ

คุณณัฏฐิรา แหงคุณ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ

คุณพิทวัส ครุพาณิชย์

ผู้แทน

คุณกฤตพร ประดิษฐ์เจริญ

ผู้แทน

คุณนนทวัฒน์ กรุศประเสริฐ

ผู้แทน
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ฉ-๔

หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
39

สังกัด
กองบัญชาการตารวจ
ท่องเที่ยว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานใหญ่

ชื่อ
พ.ต.ท.ขวัญชัย แป้นมณฑา

ตาแหน่ง
สว. ฝอ.3 บก. อก. บช. ทท.

42

กรมอนามัย

คุณนงพะงา ศิวานุวัฒน์

43

สานักงานเขตสายไหม

คุณพัชรีญา รอดเจริญ

รองผู้อานวยการฝ่ายสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองแผนและพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ

44

สานักงานเขตสายไหม

คุณเพ็ญแข ทิพยคชาภรณ์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

40
41

คุณจุติณัฏฐ์ ลิมปนันท์วดี
คุณลาวัลย์ อาพันธ์ทอง

45

คณะกรรมการโอลิมปิคฯ พลตรีจารึก อารีราชการัณย์

46

คณะกรรมการโอลิมปิคฯ คุณสมพงษ์ ชาตะวิถี

47

การกีฬาแห่งประเทศไทย คุณปรีชา ลาลุน

48

การกีฬาแห่งประเทศไทย คุณณัฐพล อันตรเสน

49

การกีฬาแห่งประเทศไทย คุณวุฒิชัย ชัยจิตย์

50

53

การกีฬาแห่งประเทศไทย
สานักงานเขตบางกอก
ใหญ่
สานักงานเขตบางกอก
ใหญ่
สานักงานเขตจอมทอง

54

สานักงานเขตสวนหลวง คุณจุฑาทิพย์ มุ่ยติ

51
52

55

สานักงานเขตสาทร

รองประธานและเลขาธิการ

คุณสุขสวัสดิ์ ชนะพาล

คณะกรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและ
แผน
ผู้อานวยการกองนโยบายและ
บริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการกองบริการอาคาร
และกิจกรรมกีฬา
พนักงานวิเคราะห์ 5

คุณจักรพันธ์ เพ่งพิศ

ครู วิทยะฐานะครูชานาญการ

คุณสุชาติ นวลคิด
คุณวรวรรณ เทอดทัพพะนันต์

คุณชุติสา ศาสตร์สาระ

ครูชานาญการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
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ฉ-๕

ลาดับ

สังกัด

56

สานักงานเขตปทุมวัน

57

สานักงานเขตปทุมวัน คุณปณญพร แผ้วสกณี
สานักงานการท่องเที่ยว
คุณจาตุรนต์ ภักดีวานิช
และกีฬาจังหวัดชลบุรี

58

ชื่อ
คุณธีรโชติ คาวิเศษณ์

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ

60

สังกัด
สานักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว
สานักงานเขตบางรัก

61

สานักงานเขตคลองเตย คุณสิทธิวุฒิ วีระวงศ์

นักพัฒนาสังคมชานาญการ

62

สานักงานเขตคลองเตย คุณปัญญา ล้านทอง

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

63

สานักงานเขตพระนคร

59

ชื่อ
คุณเอกวัฒน์ ลีเทียน
คุณสิริภรณ์ สุวรรณโณ

คุณฤกษ์ชัย ธัญธนาวุฒิ

64

สานักงานเขตลาดกระบัง คุณจิรัฐติ์ ผาสุข

65

สานักงานเขตลาดกระบัง คุณณตรีรัตน์ พรหมเดช

ตาแหน่ง
กองการกีฬา
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นักพัฒนาสังคมชานาญการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชานาญ
การ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

66

สานักงานเขตบางซื่อ

คุณฐิติพันธ์ สันตยานนท์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

67

สานักงานเขตบางซื่อ

คุณปิยะรัตน์ ไชยยะนาค

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

68

สานักงานเขตพญาไท

คุณธัญลักษณ์ อินทรพัฒน์

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

69

สานักงานเขตพญาไท

คุณนิภารัตน์ เหมะเทวัน

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

70

สานักงานเขตบางพลัด

คุณสุวิทย์ แก้วนาเมือง

นักพัฒนาสังคมชานาญการ

71

สานักงานเขตบางพลัด

คุณเมธาวัตร บัวกล้า

อาสาสมัครงานกีฬา
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ฉ-๖

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

72

สานักงานเขตบางเขน

คุณสมสันต์ พงษ์โสภา

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

73

สานักงานเขตบางเขน

คุณปรีชยา ดาวเรือง

อาสาสมัครงานกีฬา

74

สานักงานเขตธนบุรี

คุณสมเกียรติ สกุลแล้ว

75

สานักงานเขตดอนเมือง คุณสุชาติ ทะเลลึก

76

สานักงานเขตคันนายาว จ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล

77

สานักงานเขตสะพานสูง คุณปุญณิศา จุลวรรณ

78

สานักงานเขตสะพานสูง คุณอัมรุต มิตรยิ้ม

79

สานักงานเขตสะพานสูง คุณธงสมพร ยะราราช

ตาแหน่ง

นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลาดับ
80

สังกัด
สานักงานเขตบึงกุ่ม

ชื่อ
คุณรัตนา น้อยริบ

81

สานักงานเขตบึงกุ่ม

คุณเสรี สุขสันต์

82

สานักงานเขตบางนา

คุณบุญเรือง ไชยเชษฐ์

83

สานักงานเขตบางนา

คุณบุญชนินทร์ ฉิ้มพรม

84

สานักงานเขตลาดพร้าว คุณวิทยา นันทะศรี

85

สานักงานเขตลาดพร้าว คุณสาทิศ ปานสันเทียะ

86

สานักงานเขตดุสิต

คุณสิทธิพล เลิศสถาปรีชา

87

สานักงานเขตดุสิต

คุณณัฐพงศ์ บุญสง่า

ตาแหน่ง
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
อาสาสมัครงานกีฬา
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
ปฏิบัติงาน
อาสาสมัครลานกีฬา
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
อาสาสมัครลานกีฬา
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ฉ-๗

ลาดับ

สังกัด

ชื่อ

ตาแหน่ง

88

สานักงานเขตบางกะปิ

คุณอภิศักดิ์ อัการวรรณ

นักพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

89

สานักงานเขตบางบอน

คุณสุภาวดี เพชรชนะ

นักพัฒนาสังคมชานาญการ

สมาคม
ลาดับ
90
91
92
93
94
95

สังกัด
สมาคมกีฬาเพาะกายและ
ฟิตเนสแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาเชียร์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมกีฬาเชียร์แห่ง
ประเทศไทย
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
สมาคมการตลาด
ท่องเที่ยวไทย (ATTM)
คณะกรรมการพาราลิ
มปิกแห่งประเทศไทย

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณอาพล พาณิชวัฒนา

ผู้ช่วยสานักงาน

ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์

กรรมการบริหาร

ผศ.ดร.เสาวลี แก้วช่วย

กรรมการบริหาร

คุณอรรถพล วงศ์รัตน์

ผู้จัดการสมาคม

คุณศุภชัย กิจเจริญ
ดร.อาณัติ ยอดบางเตย

อนุกรรมการด้านการศึกษา
รองเลขาธิการ

สถาบันการศึกษา
ลาดับ
สังกัด
ชื่อ
96 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.พัชรมน รักษ์พลเดช
97
98

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.กฤษฎา ปาณะเสรี
มหาวิทยาลัยเกษม
ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
บัณฑิต

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
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ฉ-๘

ลาดับ
99
100
101
102

สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

103

มหาวิทยาลัยศิลปากร

104

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

105

(วิทยาลัยการแพทย์บรู ณา
การ)

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์
(วิทยาลัยการแพทย์
บูรณาการ)

ชื่อ
อาจารย์ณัฐฐาพร ฉะวิลัย
ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
ผศ. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ศุภกร โพธิ์ศรีทอง

อาจารย์ประจา

อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมณ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และองค์กรสัมพันธ์

อาจารย์โสนัดดา ปานชี

อาจารย์รมิตา ศรัธาทิพย์กุล

106 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสิริมา นิลนก
107 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณจณิสตา ปรีชาถาวณิชกูล
108 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณนภัสวรรณ ศรีจันทร์โฉม
109 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวรกมล หาวารี
110 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณกฤตณัฐ วายุโชติ
111 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณอภิญญา แสงสุวรรณ
112 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณชาญนรี ช้างล้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ประจา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะการจัดการกีฬา
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ฉ-๙

สถาบันการศึกษา
ลาดับ
สังกัด
ชื่อ
113 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณสุชานันท์ ศรีวิลัย

ตาแหน่ง
นักศึกษา

114 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณอัษฏี กุฏมินทร์

อาจารย์ประจา

115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์
ผู้ประกอบการออแกไนซ์

อาจารย์ประจา

ลาดับ
116
117
118
119

สังกัด
ASIAN EXHIBITION
SERVICES LTD.
ASIAN EXHIBITION
SERVICES LTD.
CMO Public Company
Limited
CMO Public Company
Limited

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณปุณณภา อ่อนสาร

ผู้จัดการทั่วไป

คุณพิชาวีร์ พรมณีสวรรค์

ผู้ดูแลโครงการ

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์

Chief Executive Officer

คุณณัฐกฤตา ใจกระจ่าง

Business Development
Manager

ผู้ประกอบการทัวร์
ลาดับ
120
121
122
123
124

สังกัด
Co van Kessel
Bangkok Tours
Co van Kessel
Bangkok Tours
Real Fan Travel And
Sports
Real Fan Travel And
Sports
Six Stars Travel

ชื่อ

ตาแหน่ง

คุณจันทร์มณี พลภักดี

General Manager

คุณวรรณภา สหรวิเศษไชยชาญ

ผู้จัดการการตลาด

คุณธนิสร รติชิน

Ticketing

คุณภัทรดา ทิพพพันธ์

Sale & Operator

คุณภีระ ทองมา

Branch Manager
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ฉ-๑๐

ผู้ประกอบการผลิต, นาเข้า, ส่งออก เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กีฬา
ลาดับ
125
126
127
128
129

สังกัด
บริษัท แกรนด์สปอร์ต
จากัด
บริษัท แกรนด์สปอร์ต
จากัด
Free Life Sport & กม.
8 จักรยาน
Free Life Sport & กม.
8 จักรยาน
Free Life Sport & กม.
8 จักรยาน

ชื่อ

ตาแหน่ง

ดร.ชัย พิมากร

ประธานอานวยการ

คุณไพโรจน์ เบญจทิศมงคล

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณชลธร พ่วงชูศักดิ์
คุณสมโภช วินิจชัยนันท์
คุณทวี สงวนสุข

Chief Executive officer
President
Operations Manager

ผู้เข้าร่วมเสวนา
ลาดับ

สังกัด
ชื่อ
สานักงานส่งเสริมกีฬา
130 บริษัท สิงห์ ครอเปอ คุณอานันต์ เผือกพิบูลย์
เรชั่น จากัด
บริษัท รันนิ่ง คอนเน็ค
131
คุณฐิติ ยะกุล
จากัด
บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมู
132
คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร
นิเคชั่น จากัด

ตาแหน่ง
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
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ฉ-๑๑

