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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัด
ขอนแก่น 2) ศึกษาความต้องการของตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 90 คน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นผู้ประกอบการธุรกิจกีฬา จ านวน 9 คน และการสนทนากลุ่มย่อย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 15 คน สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า  
    1. สภาพการศึกษาตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และสภาพที่เป็นโอกาสมากกว่า
ปัญหา ท าให้ตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา มีการใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกในการด าเนินธุรกิจด้านการตลาด ธุรกิจการ
จัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น ยังพบอีกว่าด้านการแข่งขันยังมีอยู่ไม่มากนัก ส่วนมากเป็นการจัดการแข่งขันโดยเจ้าของ
สนามจัดแข่งขัน หรือหน่วยงานของภาครัฐ และกลุ่มที่มีความชอบกีฬาได้รวมกลุ่มกันจัดแข่งขันกีฬาในแต่ละช่วงฤดูกาล  
    2. สภาพความต้องการตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ยังไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์ และ
เชิงอัตลักษณ์ของจังหวัด ท าให้ผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการ และมีอ านาจต่อรองในระดับมาก เน่ืองจาก
ธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นการจัดการกิจกรรมเพ่ือประชาชน เป็นส่วนใหญ่ และความต้องการจะเป็นเรื่องของการจัด
กิจกรรมกีฬาตามโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน เพียงหวังผลประสิทธิภาพของงานมากกว่าหวังผล
ก าไร  
    3. ปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด  ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา  มีกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน เช่นเจ้าของสนามหญ้าเทียม และสนาม
กอล์ฟ โดยสนามกอล์ฟจะมีปัญหามากกว่าสนามหญ้าเทียม และใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะต่ า  
 โดยสรุปตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย ทั้ง เจ้าของสถานที่ในการ
จัดการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินกีฬา หน่วยงานที่อ านวยความสะดวก ผู้เข้ามาใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา เน่ืองจากการ
แข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ของผู้จัดการแข่งขัน ที่ต้องค านึงถึงความเสี่ยง ปัจจัยด้านการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้านเรียง
ตามล าดับ คือ ด้านบุคคลากร ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า และด้านผลิตภัณฑ์  
 

ค าส าคัญ : ตลาดธุรกิจ, การจัดการแข่งขันกีฬา 
 
Abstract 
  The objectives of the research were: 1) to study current conditions and problems in doing sports 
management business in Khon Kaen province, 2 )  to study the needs of the sports competition business 
market and 3) to study the factors that affect the market Influencing the decision to use sports competition 
management services is a qualitative research and quantitative. The sample group used in the research was  
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entrepreneurs and users of sports competition management businesses in Khon Kaen province, 90  people, 
the target group for qualitative research by in-depth interview. There are 9  sports entrepreneurs and small 
group discussions. 1 5  stakeholders. The statistics used in data analysis by finding the average, percentage, 
standard deviation and presenting the qualitative data analysis by using the descriptive method. 
    1 .  The condition of the business market of sports competition management business having 
more strengths than weaknesses and the condition that is more likely than the problem causing the business 
market to manage this sporting event. Using proactive management strategies in marketing business 
operations. Sports event management business in Khon Kaen province also found that the competition is 
not much. Most of the competition was organized by the owner of the stadium or government agencies 
and groups that have a passion for sports have grouped together to organize sports competitions in each 
season. 
    2. Conditions of the market for sports competition management business found that there are 
no unique sports competitions and the identity of the province causing entrepreneurs to want to use the 
service and have a high level of bargaining power due to the business of organizing sports events. It was the 
management of activities for the masses and the demand was matter of organizing sports activities according 
to the objectives of each department. Just hope for efficiency of work rather than profit. 
    3 .  Factors affecting marketing which has an influence on the decision to use sports management 
service, found that more groups of sports business entrepreneurs are entering new competitors for example, 
owners of artificial turf and golf courses will have more problems than artificial turf due to higher investment 
and use a lot of space bargaining power of raw material sellers related equipment will be low.  
 In summary, the sports competition business market was a business that involves multiple 
divisions, both the owner of the venue of the competition sports referee agencies that facilitate users of 
sports event management services because sports competitions are activities that require knowledge and 
the experience of the competition organizer to consider the risks marketing factors influence the decisions 
of sports competition participants each category is at a high level by personnel factors was a factor that 
influences decision making at a high level first followed by the product distribution and the product side. 
 
Keywords: business market, sports management 
 
บทน า  
   คุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคมการออกก าลังกาย การแข่งขัน
กีฬามีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของตนเองให้ดีข้ึน สร้างความสัมพันธ์กับคนใน ครอบครัว
ชุมชน หน่วยงาน และสังคม ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ ท าให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
น าไปสู่การพัฒนาสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
การแข่งขันกีฬา ยังถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมของคน สร้างเครือข่ายหน่วยงาน ชุมชน ตลอดจน
การสร้างจิตส านึกในการด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิ ของ
ตนเอง และผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันถือว่า เป็นรากฐานที่
ดีของสังคม หน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่าง

ประเทศ จึงได้สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา  การแข่งขัน
กีฬามีคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีความสนุกสนาน มีความสุข
เมื่อได้เล่น มีความท้าทายที่เป็นเสน่ห์ที่ท าให้น่าติดตาม ต้อง
มีการฝึกซ้อม มีการแข่งขัน มีแพ้ มีชนะ เมื่อชนะแล้วก็มี
สิทธ์ิแพ้ได้ หรือแพ้แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะได้ ถ้าขยันซ้อม 
หรือเมื่อพบกับคู่แข่งที่เล่นอ่อนกว่า เกมกีฬาสามารถดึงดูดผู้
ทีส่นใจให้เข้าไปชมการแข่งขัน ติดตามผลการแข่งขันจากสื่อ
ต่าง ๆ จึงท าให้มีการถ่ายทอดการแข่งขัน รายงานผลการ
แข่งขัน ผ่านสื่อ จึงท าให้เกิดผู้สนับสนุนการจัดการแช่งขัน ที่
เรียกว่า สปอนเซอร์ ท าให้เกิดเป็นรายได้ เกิดเป็นธุรกิจกีฬา
ที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้ทั่วทั้งโลก เช่น การแข่งขันฟุตบอล
โลก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นอกจากน้ียังท าให้เกิดกระแส
ของกีฬา และแฟนคลับ ตามมา ดังน้ันจะเห็นได้ว่ากีฬาเป็น
สิ่งดึงดูดใจของคนทั่วทั้งโลกได้ และสามารถแทรกซึมเข้าไป
ในชีวิตประจ าวัน โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว 
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หรือ เพศ หรือวัย น้ีคือ “กีฬา” กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่
นานาประเทศ ให้ความส าคัญ และเป็นอาชีพหน่ึงที่สร้าง
รายได้ ให้แก่นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ อีกทั้งการจัดให้มีการแข่งขัน กีฬา
อาชีพหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับกีฬาอาชีพ ยังเป็นปัจจัย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ชื่อเสียง 
เกียรติภูมิของประเทศ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2560) 
ส่วนในภูมิภาคเอเชียสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น ประเทศ
ที่มีอุตสาหกรรมกีฬาใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่า ทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 800,000 ล้านหยวน หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ประเทศ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของจีน
มาจากจ านวน  ผู้ชมกีฬา  เช่น  ฟุตบอล  บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล  เทนนิส แบดมินตัน รวมถึงการจ าหน่าย
อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ท าให้ประเทศจีนมีรายได้จากการ
ด าเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬามากข้ึนทุกปี (การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ปัจจุบันประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญ
การการส่งเสริมกีฬา ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนมีการ
ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ชนิดต่างๆ เป็นประจ า 
ทั้งให้งบประมาณสนับสนุน  การแข่งขัน และการเป็น
ผู้สนับสนุนการจัดการ แข่งขัน โดยในแต่ละปีมีการจัดการ
แข่งขันกีฬา รายการส าคัญที่จัดโดยภาครัฐ และภาคเอกชน 
จ านวนมาก จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ และความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุก
ด้าน และใน โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นน้ัน มี
สัดส่วนมาจากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งภาค การเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง และ
ธุรกิจบริการ จากการที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกๆ ด้าน
ของภูมิภาคท าให้มีผู้สนใจ มาลงทุนในการท าธุรกิจต่าง ๆ ใน
จังหวัดขอนแก่น จ านวนมาก  
   สอดคล้องกับการวางแนวทางในการพัฒนาเมือง
กีฬาในประเทศไทยน้ัน  มีการก าหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในหลายมิติที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาเมืองกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
การกีฬาเป็นส่วนส าคัญชองวิถีชีวิตประชนชาชองทุกภาค
ส่วน และเป็นกลไกส าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคม และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยแผนพัฒนาการกีฬาฉบับ
น้ีส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัย สนใจหันมาเล่นกีฬา
โดยมีการพัฒนาและสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน
การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และเอกชนใน 
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถ
ขยายความส าเร็จสู่การจัดกิจกรรมกีฬาท่ีเป็นมาตรฐานสากล
ระดับโลกมีการขับเคลื่อน 3 ระดับ 1) ระดับนโยบายมีการ

ก าหนดนโยบาย พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งชาติ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย พร้อมประสานงาน
ในระดับพ้ืนที่ 2) ระดับการขับเคลื่อน ติดตามความคืบหน้า
ในการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะ
เพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการระดับนโยบาย และติดตาม
การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 3) ระดับปฏิบัติการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความ
เก่ียวข้องกับการออกก าลังกายเช่น สมาคมกีฬา ชมรมกีฬา
สโมสรกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน จังหวัด
ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันคับที่ 6 ของภา
คะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีวิสัยทัศน์ประจ าจังหวัด
ขอนแก่น เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน และมีค า
ขวัญประจ าจังหวัดที่ว่าพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณ 
ศูนย์ร่วมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวบึงแก่นนครใหญ่  
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่ เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก จาก
ค าขวัญของจังหวัดขอนแก่นน้ีเองที่แสดงให้เห็นว่าจังหวัด
ขอนแก่นมีการให้ความส าคัญกับกีฬาเป็นอย่างมากซึ่งใน
จังหวัดขอนแก่นเองมีนักกีฬามากมายต้ังแต่กีฬามวยสากล
เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก นักกีฬามวยสากล
สมัครเล่นเหรียญทองแดง  โอลิมปิก ณ เมืองแอตแลนตา 
สหรัฐอเมริกา นักเทนนิสอดีตมือ 9 ของโลกในปี พ.ศ.2546 
นักกีฬาฟุตบอลที่อยู่ในทีมสโมสรระดับชาติ และมีนักกีฬา
อีกหลายคนของจังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนานักกีฬาสู่
ระดับมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตถึงในปัจจุบัน 
โดยในปัจจุบันมีการแข่งขันในระดับประเทศที่ถูกจัดข้ึนใน
จังหวัดขอนแก่นอย่างมากมาย และต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นการ
แข่งขันฟุตบอลในท้องถ่ิน เช่นการแข่งขันกีฬาขอนแก่น
มาราธอนนานาชาติ การเข่งขันกีฬาศิลาคัพ น้ าพองยูไนเต็ด
คัพ อบจ.ขอนแก่นคัพ ฯลฯ ในระดับประเทศ เช่น การจัด
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย แข่งขันฟุตบอลไทย
ลีกส์ โดยจังหวัดขอนแก่นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม คือ 
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี สโมสรฟุตบอลขอนแก่น
ยูไนเต็ด การแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับประเทศไทยแลนด์
ลีกโดยมีทีมขอนแก่นสตาร์วีซี และในระดับสากลจังหวัด
ขอนแก่นมีการจัดการแข่งขันว่ิงมินิมาราธอน KKIM ชอน
แก่นมาราธอนนานาชาติเป็นประจ าทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของจังหวัด ขอนแก่นที่มีมาตรฐานเสมอมาโดย
ได้รับการสนับสนุนไม่ ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาค เอกชน 
ประชาชนเป็น อย่างดี และมีการขยายตัวของธุรกิจกีฬา
อย่างมากไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส เช่น ฟิตเนสเฟิร์สเพ้าสปอร์ต
คลับ ศูนย์กีฬาชอนแก่นราม ในรายกีฬาใหม่ที่พ่ึงได้บรรจุเช้า
เป็นกีฬาสาธิตในเอเชี่ยนเกมส์ ปี 2018 และจะมีการชิงชัย
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เหรียญกันในปี  2022 อย่างกีฬาอีสปอร์ต น้ัน  จังหวัด
ขอนแก่นก็มีการส่งเสริมการแข่งขันอีสปอร์ตในทุกระดับ
อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
ท้องถ่ิน ซึ่งในปี 2561 จังหวัดขอนแก่นมีการเปิดศูนย์กีฬา 
อีสปอร์ตข้ึนเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, 2555) ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาของจังหวัดขอนแก่นส่วนมากจะเป็นการลงทุนของ
ภาคเอกชนในท้องถ่ิน และต่างประเทศ โดยภาครัฐมีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางชอง
กีฬาอีสปอร์ต และรองรับการจัดต้ังเมืองกีฬาที่สอดคล้องกับ
โครงการน้ี เพราะปัจจุบันน้ีมีการแข่งขันการกีฬาในทุก
ภูมิภาค เป็นกีฬาท่ีสร้างรายได้ ทั้งผู้เล่นเองและทีมงาน การ
เดินทางเข้ามาพ้ืนที่ที่มีการแข่งขัน จะส่งเสริมในเรื่องธุรกิจที่
พัก และการท่องเท่ียวในจังหวัดขอนแก่นต่อไปสิ่งเหล่าน้ีถือ
เป็นส่วนส าคัญ ในการสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการ 
และพัฒนากีฬาในจังหวัดขอนแก่นให้มีความย่ังยืนในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาของ
ตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น  
  2. เพ่ือศึกษาสภาพตลาดของธุรกิจการจัดการ
แข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น  
  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการ จัดการแข่งขันกีฬาใน
จังหวัดขอนแก่น  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี  
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม มีรายละเอียด ดังน้ี  
    กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจัดการแข่งขันกีฬากลางใน
จังหวัดขอนแก่น และสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้วิจัยได้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่เป็นหัวหน้า
ของหน่วยงานที่ใช้บริการจัดการแข่งขันกีฬาของสนามกีฬา
ก ล า ง จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น  แ ล ะ ส น า ม กี ฬ า  50 ปี  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ . 2561 จ านวน 220 คน 
โดยเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 
90 คน 
    กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการแข่งขันกีฬา โดยผู้วิจัยได้เลือก กลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการแข่งขันกีฬาใน

ปี 2561 และมีการจัดการแข่งขันกีฬามากกว่า 3 ครั้งข้ึนไป 
ประกอบไปด้วย 1) ผู้อ านวยการการท่องเที่ยว และกีฬา
จังหวัดขอนแก่น 2) ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดขอนแก่น 3) ผู้จัดการสนามหญ้าเทียมจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 3 คน ได้แก่ (1) ผู้จัดการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมเทศบาลต าบลท่าพระ (2) ผู้จัดการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมเทศบาลต าบลศิลา (3) ผู้จัดการแข่งขันกีฬา 
ฟุตซอล ถนนบ้านกอก 4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสนาม
กอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น จ านวน 3 คน ได้แก่ (1) ผู้จัดการ
สนามกอล์ฟเข่ือนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (2) โปรกอล์ฟ 
ในจังหวัดขอนแก่น และ (3) ประธานชมรมพัฒนากอล์ฟ
แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 5) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา จ านวน 2 คน ได้แก่ (1) อาจารย์
ผู้ สอนวิทยาศาสตร์การกีฬา มหา วิทยาลัยขอนแก่น 
(2) ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ เป็นอาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ขอนแก่น 6) ผู้ที่ข้องกับธุรกิจการรับจัดการแข่งขันกีฬา ใน
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้จัดการสนามกอล์ฟ
สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น 7) ผู้ดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาสนาม
กีฬากลางจังหวัดขอนแก่น  จ านวน 1 คน 8) ผู้ดูแลการ
จัดการแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น 
จ านวน 1 คน 9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการจัดการ
กีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 1 คน และอาจารย์ผู้ตัดสินกีฬา ในการแข่งขันกีฬาที่
สนามกีฬา 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่าง 24 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 15 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน 9 คน  
   2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมีทั้ง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยมีวิธีการดังต่อไปน้ี  
     2.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด ใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้ให้บริการ
จัดการการแข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น ในประเด็น จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของจังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อ
ธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา และสภาพการตลาด โดยใช้ตัว
แบบพลังผลักดัน 5 ประการ ได้แก่ระดับความเข้มข้นของ
การแข่งขัน อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ อุปสรรคในการเข้า
มาของคู่แข่งขันรายใหม่ อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ  
ภัยคุกคามของสินค้าทดแทน โดยผู้วิจัยจัดท าแบบ สัมภาษณ์ 
ดังน้ี  
       2.1.1 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ 
งานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลจาก บริบท พ้ืนที่  
       2.1.2 ก าหนด และจัดท าค าถาม
ที่ต้องการทราบจากการศึกษาทฤษฏี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
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แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบถึงความถูกต้องของค าถาม 
ทั้งด้านเน้ือหาและความเหมาะสม ของการต้ังค าถาม ว่ามี
ความครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการ ศึกษาหรือไม่ และปรับปรุง
ให้ถูกต้องเหมาะสมตาม ค าแนะน า 
      2.1.3 น า แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ ที่
ปรับปรุง แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรง เชิงเน้ือหา (Validity) ความครอบคลุมของเน้ือหา 
และภาษาที่ใช้  
     2.1.4 น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับ 
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
     2.2 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  การจัดการแข่งขันกีฬาต่อ
ปัจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
การจัดการแข่งขัน กีฬา แบบสอบถามแบ่งออก เป็น 2 ตอน 
ดังน้ี  
       ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  และพฤติกรรมการใช้
บริการการจัดการแข่งขันกีฬาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
       ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้ตอบ แบบสอบถามต่อปัจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา  ในด้าน 
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ผู้ วิจัยจัดท าแบบสอบถามโดยมี
ข้ันตอนการด าเนินการ ดังน้ี  
        1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลจากบริบทพ้ืนที่ท า 
การวิจัย  
        2. ก าหนด และจัดท าค าถาม
ที่ต้องการทราบจากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบถึงความถูกต้องของค าถาม 
ทั้งด้านเน้ือหา และความเหมาะสมของการต้ังค าถาม ว่ามี
ความครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการศึกษาหรือไม่ และปรับปรุง
ให้ถูกต้อง 
        3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แล้วเสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Validity) ความครอบคลุมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้  
        4. น าแบบสอบถามที่ได้รับ 
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาท าการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือ  (reliability) โดยการหาค่าโดยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ โดยใช้สถิติของ Cronbach’s alpha 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  
   3. วิธีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  
     3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดธุรกิจการจัดการ
แข่งขันกีฬา  
     3.2 ท าหนังสื อจาก วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียขอนแก่น เพ่ือติดต่อประสานงานกลุ่ม ตัวอย่าง ที่เป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา และ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ที่มี
การจัดการแข่งขันกีฬาในหน่วยงานเป็นประจ า  เพ่ือขอ
สัมภาษณ์เชิงลึก และท าการสนทนากลุ่มย่อย  
     3.3 ด าเนินการนัดหมายการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดธุรกิจการ
จัดการแข่งขันกีฬา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนใน
จังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬา ในหน่วยงาน
เป็นประจ า จ านวน 9 คน ในประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และปัญหา ของจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อธุรกิจการ
จัดการแข่งขันกีฬา และ วิเคราะห์สภาพตลาด โดยใช้ตัว
แบบพลังผลักดัน 5 ประการ หลังจากได้ประเด็น จากการ
สัมภาษณ์ ก็วิเคราะห์สรุปความคิดเห็นผู้รับการสัมภาษณ์  
     3.4 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียง 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสรุปผลข้อมูลที่ได้รับ  
     3.5 ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มย่อย ผู้ที่ 
เก่ียวข้องกับธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา หน่วยงาน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดการแข่งขัน
กีฬาในหน่วยงานเป็นประจ า จ านวน 15 คน ในประเด็น
สภาพตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดขอนแก่น 
ในเรื่องเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาของ
จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา และ
วิเคราะห์ สภาพตลาดโดยใช้ตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ  
     3.6 ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียง 
จากการสนทนากลุ่มย่อย และสรุปผลข้อมูลที่ได้รับ  
     3.7 ท าหนังสือจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ขอนแก่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการ สนามกีฬา
กลางจั งหวัดขอนแก่น และผู้ ใช้บริการสนามกีฬา 50 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือตอบแบบสอบถาม  
     3.8 ตรวจสอบข้อมูลจากแบบสอบถาม 
และสรุปประมวลข้อมูลที่ได้รับ  
     3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
     การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล 2 แบบ คือ  
      4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก ่ 
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       ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการสนทนากลุ่มย่อย จากกลุ่มตัวอย่างใช้ค าถามที่ 
เป็นแบบปลายเปิด (open–ended questions ) โดยวิเคราะห์
จากเน้ือหา (content analysis) ไป พร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย  
      4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
       การใช้แบบสอบถามในการถาม
ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมในการจัดการแข่งขันกีฬา และปัจจัย
ทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการ
แข่งขันกีฬา โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
โดยจะเสนอผลการศึกษาเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัย 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย  
  การวิเคราะห์สภาพตลาดธุรกิจการจัดการ 
แข่งขันกีฬาของจังหวัดขอนแก่น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของจังหวัดขอนแก่น 
ที่มีต่อตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา วิเคราะห์สภาพ
ตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดขอนแก่น โดย
ใช้ตัวแบบพลังผลักดัน 5 ประการ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลการตลาดต่อการตัดสินใจ  ใช้บริการการจัดการ
แข่งขันกีฬา มีผลดังต่อไปน้ี  
    1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน โดยการ
วิเคราะห์ SWOT สภาพปัจจัยภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) 
และวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก (โอกาส และปัญหา) ของ
จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา สรุปได้ 
ดังน้ี จุดแข็ง : จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชนจ านวนมากและธุรกิจอื่น ๆ ที่เอื้อต่อ การจัดการ
แข่งขันกีฬาในรายการระดับจังหวัดระดับภาค ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ มีระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการ
จัดการแข่งขันกีฬา เช่นมีสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 
และสนามกีฬา 50 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้มาตรฐาน 
เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม มีสนามบิน สถานีรถไฟ 
เส้นทางการเดินรถ โดยมีการย้ายสถานีขนส่งแห่งที่ 3 แห่ง
ใหม่ไปไว้ที่เทศบาลต าบลท่าพระ ถนนมิตรภาพ มีรถบัสแอร์
โดยสาร ว่ิงภายในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือลดปัญหาการจราจร 
แออัด และเพ่ือความสะดวกสามารถที่จะเชื่อมต่อการ
เดินทางในหลายจังหวัด ปัจจุบันมีการตลาดธุรกิจด้านที่พัก 
ธุรกิจร้านอาหาร สถานบันเทิง เป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก มีสถานศึกษาที่เปิด

สอน เฉพาะทางด้านการกีฬา ท าให้มีบุคลากรที่มีความรู้  
 
เชี่ยวชาญในด้านการจัดการกีฬา  มีสถาบันที่ เปิดสอน 
ในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งที่ช่วยเอื้อในด้านทรัพยากรใน
การจัดการแข่งขันกีฬา โดยศูนย์กลางของสถาบันอุดมศึกษา 
คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
สนามกีฬาที่มีความพร้อมในทุกชนิดกีฬา และประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่นมีอัธยาศัยดี ส่วนของจุดอ่อน: จังหวัด
ขอนแก่นไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬา ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดโดยตรง ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจน การ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาให้ประชาชนได้รับรู้
ยังไม่ทั่วถึงในหลายชนิดกีฬา อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์
ไม่ทั่ วถึง  และประชาชน  อย่างการแข่งขันฟุตบอลลีก 
ประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสนใจในการเข้าชมการแข่งขัน
กีฬาน้อย อีกส่วนหน่ึงจุดอ่อนเรื่องการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ดี ที่จะใช้ประกอบการพิจารณาการจัดการ
แข่งขันกีฬา สถานประกอบการในท้องถ่ินเห็นความส าคัญ
ของการจัดการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับน้อยขาดผู้สนับสนุน
การแข่งขันกีฬาที่เป็นตัวหลัก และปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขัน
กีฬาในระ ดับนานาชา ติหลายรายการ  เช่น กีฬาใน
ระดับอุดมศึกษา กีฬาขอนแก่นมินิมาราธอนนานาชาติที่เริ่ม
เห็นมีการจัดเป็นประจ าทุกปี จุดอ่อนพบว่าคนในท้องถ่ินมี
ทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย และ
ยังขาดความกระตือรือร้น  มีความข้ีอาย ซึ่งงานบริการ
พนักงานต้องกระตือรือร้น กล้าท่ีจะไปทักทายผู้มาใช้บริการ
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ โอกาส: ภาครัฐมีนโยบายให้การ
สนับสนุนด้านการกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
ปัจจุบันกระแสด้านกีฬาก าลังได้รับความสนใจ ประชาชน
สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากข้ึน มีการขยายตัวของธุรกิจ
สนามกีฬาหญ้าเทียม ความต้องการจัดการแข่งขันกีฬา ของ
ชุมชนมี เ พ่ิ มม าก ข้ึน นักท่ อง เที่ ย วทั้ ง ช าว ไทย  และ
ชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะกีฬาขอนแก่นมาราธอนเพ่ิม
มาก ข้ึน  และหน่วยงานต่ าง  ๆ  ที่ มี ค วามพร้อม ด้าน
งบประมาณพอสมควร ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้องการ
ความสะดวกสบายในการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา ใน
ส่วนของ ปัญหา : แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจในที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ลดลง รายได้ของประชาชน มีน้อยลงท าให้
อ านาจการซื้อน้อยลง ค่าครองชีพในจังหวัดขอนแก่นที่เริ่ม
สูงข้ึน ราคาที่ดิน และค่าเช่า พ้ืนที่มีราคาสูง ไม่มีบริษัทรับ
จัดแข่งขันกีฬาท่ี ได้มาตรฐานเข้ามาดูแลอย่างต่อเน่ือง ยังไม่
มีหน่วยงานภาครัฐที่จะผลักดัน และสนับสนุนให้จังหวัด
ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริงทั้งที่มีนโยบายการกีฬา
แล้ว  
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   2. การวิเคราะห์สภาพตลาดธุรกิจการ จัดการ
แข่งขันกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ตัวแบบ พลังผลัก 5 
ประการสรุปได้ ดังน้ี  
     2.1 ระดับความเข้มข้นของการแข่งขัน 
ของธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
ยังไม่มีการแข่งขันกัน เน่ืองจากยังไม่มีบริษัท ที่ด าเนินการ
ให้บริการจัดการแข่งขันกีฬาโดยตรง เป็นการจัดการแข่งขัน
โดยเจ้าของสนามแข่งขัน หรือหน่วยงานของภาครัฐ และ
กลุ่มที่มีความชอบ ในชนิดกีฬาได้รวมกลุ่มกันจัดแข่งขันกีฬา 
นอกจาก จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาที่ 
เป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นที่มีความ
ชัดเจน ในส่วนที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือการจัดการ
แข่งขันขอนแก่นมินิมาราธอนระดับนานาชาติ ส่วนกีฬาระดับ
แนวหน้าอื่นยังไม่เห็นอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาไตรเป็นประจ าทุกปี  
     2.2 อ านาจต่อรองของผู้ซื้อสูง เน่ืองจาก
ธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นการจัดการกิจกรรม เพ่ือ
ประชาชน บางครั้งจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพ
ของงานมากกว่าผลก าไร ผู้จัดการแข่งขัน บางครั้งก็จะจัด
กิจกรรมการแข่งขันเพ่ือประชาชน ผู้ใช้บริการจะมีอ านาจ
ต่อรองมากข้ึน  
     2.3 อุปสรรคในการเข้ามาของคู่แข่งขัน
รายใหม่ อุปสรรคของการแข่งขันรายใหม่ ถ้ามองในส่วนของ

ธุรกิจที่รับจัดการแข่งขันกีฬามีอุปสรรค เน่ืองจากผู้ด าเนิน
ธุรกิจไม่ ต้องลงทุนในทรัพย์สินถาวร  อาศัย ทักษะและ
ประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา และ การมีพันธมิตรกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ถ้ามองในส่วนของเจ้าของสนามหญ้า
เทียมและสนามกอล์ฟ จะมีอุปสรรคและขวากหนามสกัดกั้น
คู่แข่งขันสูงโดยสนามกอล์ฟ จะสูงกว่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
เน่ืองจาก มีการลงทุนที่มากกว่า และใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  
     2.4 อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบต่ า 
เน่ืองจากธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับหน่วยงานหลายฝ่าย ทั้งเจ้าของสถานที่ ในการจัดการ
แข่งขัน กรรมการตัดสินกีฬา หน่วยงานที่อ านวยความ
สะดวกในการจัดการแข่งขัน การจัดกิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด
การแข่งขัน แต่ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันการตกลงกิจกรรม
ร่วมกัน อ านาจต่อรองจึงมีน้อย  
     2.5 ภัยคุกคามของสินค้าทดแทนต่ า  
เน่ืองจากการแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้จัดการแข่งขันที่มองเป็นภัยคุกคาม ก็จะ
เป็นการที่หน่วยงานต่าง  ๆ จัดแข่งขันกีฬากันเองไม่มี 
การจ้า ง  เช่น  การแข่ง ขันกีฬาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กีฬาเทศบาลนครขอนแก่น 
   3. ระดับปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด และมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งขันกีฬา 
รายละเอียดตาม ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด และมีอิทธิพล 
 ต่อระดับการตัดสินใจใช้บริการการจัดการแข่งข้ันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด และมีอิทธพิลต่อระดับการตัดสินใจใช้บริการ 
ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 
1. ด้านบุคลากร 4.18 0.53 มาก 
2. ด้านการจัดจ าหน่าย 4.14 0.43 มาก 
3. ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.10 0.65 มาก 
4. ด้านผลิตภัณฑ์ตราสินค้า 4.09 0.54 มาก 
5. ด้านกระบวนการ 4.02 0.41 มาก 
6. ด้านราคา 3.80 0.89 มาก 
7. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.28 0.78 ปานกลาง 

โดยรวม 3.94 0.41 มาก 
  
  จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลทางการตลาด 
และมีอิทธิพลต่อระดับการตัดสินใจใช้บริการการจัดการ
แข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅�= 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปัจจัยที่ส่งผลมีอิทธิพล
ต่อระดับการตัดสินใจอยู่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก  
 

ทั้ง 3 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน
บุคลากร (�̅�= 4.18) ด้านการจ าหน่าย (�̅�= 4.14) และด้าน
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้า (�̅�= 4.09) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(�̅�= 3.28) 
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สรุปผลการวิจัย  
  1. สภาพตลาดของธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา 
ของจังหวัดขอนแก่น พบว่าจังหวัดขอนแก่นมีจุดแข็ง และมี
โอกาสในการท าธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา  ดังน้ันจึง
สามารถใช้กลยุทธ์เชิงรุกในธุรกิจน้ีได้  โดยการน าข้อมูล 
การประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง  และโอกาสมา
พิจารณาร่วมกันเพ่ือที่จะน ามาก าหนด เป็นยุทธ์ศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ในเชิงรุก จังหวัดขอนแก่นมีจุดแข็งคือ ความพร้อม
ในด้านสถานที่ จั ดการแข่ง ขันกีฬา  และมี โ อกาสคือ 
นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ทั้งหมด
สามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการ เช่น การน าการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา มาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
จังหวัดมีการจัดการแข่ง ขันกีฬาที่ เป็นอัตลักษณ์ของ 
จังหวัดขอนแก่น หรือมุ่งในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และนอกจากจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาแล้ว ก็มีกิจกรรม 
อื่นร่วมด้วย เช่น งานคอนเสิร์ตโดยให้นักกีฬาร่วมกับศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงแสดงร่วมกัน จังหวัดขอนแก่นยังไม่มีธุรกิจรับ
จัดการแข่งขันกีฬาโดยตรง ดังน้ัน จึงไม่มีการแข่งขันกันใน
ธุรกิจน้ี  
 2. เน่ืองจากธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬาเป็น 
การจัดการกิจกรรมเพ่ือมวลชน จึงท าให้ผู้ใช้บริการมีอ านาจ 
ต่อรองสูงธุรกิจที่รับจัดการแข่งขันกีฬามีอุปสรรค  หรือ
ปัญหาทีส่กัดกั้นคู่แข่งขันรายใหม่ต่ า เน่ืองจากผู้ด าเนินธุรกิจ 
ไ ม่ ต้ อ ง ล งทุ น ในท รั พ ย์ สิ นถ าวร อาศั ยทั ก ษะ  แล ะ
ประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬา และการมีพันธมิตรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในส่วนของเจ้าของสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม และสนามกอล์ฟ  จะมีอุปสรรคและปัญหา 
การสกัดกั้นคู่แข่งขันสูงโดยเฉพาะสนามกอล์ฟจะสูงกว่า
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เน่ืองจากมีการลงทุนที่มากกว่า 
และใช้พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก อ านาจต่อรองของผู้ที่เก่ียวข้อง
มีน้อย เน่ืองจากธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นธุรกิจที่
ต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย การตกลงท าธุรกิจ
ร่วมกัน ภัยคุกคามของสินค้าทดแทนมีน้อย เน่ืองจากการ
แข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์
ของผู้จัดการแข่งขันที่จะเป็นสาเหตุในการด าเนินงานที่
ประสบผลส าเร็จ 
 3. การที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขันกีฬา
กันเองไม่มีการว่าจ้างนักลงทุน ถือว่าเป็นปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
จัดการจัดแข่งขันกีฬาในระดับมาก โดยปัจจัยด้านบุคลากร
เป็นปัจจัยแรกที่ผู้ใช้บริการจะต้องค านึกถึง เน่ืองจากการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้  มีทักษะ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ท าให้ผู้ใช้บริการต้องพิจารณาถึง 
ความสามารถของบุคลากรผู้ให้บริการเป็นล าดับต้น ๆ ด้วย  

อภิปรายผลการวิจัย  
  สภาพตลาดของธุรกิจการแข่งขันกีฬาใน จังหวัด
ขอนแก่นสามารถอภิปรายผลตามประเด็นส าคัญดังน้ี  
    1. ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และปัญหา ของสภาพตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขัน กีฬา
จังหวัดขอนแก่น จุดแข็งจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็น
ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งใน
ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มีความพร้อมส าหรับการ
จัดการแข่งขันกีฬา โดยมีสนามจัดการแข่งขันที่ได้ มาตรฐาน
อย่างสนามกีฬา จังหวัดขอนแก่น เป็นสนาม กีฬาที่มีขนาด
ความจุผู้เข้าชมได้จ านวนประมาณ 20,000 ที่น่ัง นอกจากน้ี
ยังมีสนามกีฬาเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นสนามที่ต้ังอยู่
อยู่ในตัวเมือง สนามกีฬา 50 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และสนามกีฬาภาคเอกชน เช่น สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล
หญ้าเทียม จังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษาทีให้ความรู้เฉพาะ
ทางด้านกีฬา ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ที่ท าให้มี
บุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการจัดการแข่งขันกีฬา 
นอกจากน้ี ยังมีสถาบันการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาทั้ง 
ของรัฐ และเอกชน มากถึง 8 แห่ง มีระบบสาธารณูปโภค ที่
พร้อมสนับสนุนการจัดการ แข่งขันกีฬา มีธุรกิจอื่น ๆ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการแข่งขันกีฬา มีระบบคมนาคมที่สะดวก และได้
ย้ายสถานีขนส่งที่มีความแออัดในตัวเมืองขอนแก่น ไปไว้ที่
เทศบาลต าบลท่าพระ ถนนมิตรภาพ ท าให้การคมนาคมมี
ความสะดวกมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ียังมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก ทั้งทางบก และทางอากาศ จุดอ่อน พบว่าจังหวัด
ขอนแก่นปัจจุบัน มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ท าให้ที่ดินมี
ราคาแพง ค่าครองชีพก็เริ่มสูงข้ึน มีการขยายตัวของพ้ืนที่
ก่อสร้าง ท าให้ธุรกิจด้านการจัดแข่งขันกีฬาบางชนิดไม่
สามารถด าเนินการได้ จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาการจัดกีฬา
ของจังหวัดจะเป็นการจัดกีฬาที่ เป็นนโยบายของส่วน
ราชการ ยังไม่มีการจัดการแข่งขันกีฬาที่เป็น เอกลักษณ์ของ
จังหวัดที่มีการจัดเป็นประจ า ไม่ได้น านักกีฬา นักแสดงที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัด และของประเทศ ที่เป็นคนขอนแก่น
มาร่วมการแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้ผู้ชม 
การแข่งขันเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากบุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่
ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือดารา นักแสดงที่ก าลังเป็นที่สนใจของ
ประชาชน เมื่อได้มาร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็จะ ได้รับความสนใจ
จากประชาชน สอดคล้องกับ (ชูระวี สุริยจันทร์ , 2556)  
ที่เขียนไว้ว่า ชนิดกีฬาที่จะจัดการ แข่งขัน ตลอดจนการจัด
โปรแกรมการแข่งขันที่เร้าใจ ผู้เข้าแข่งขันที่มี ผีมือหากกีฬา
ที่จัดให้มีการแข่งขันน้ัน เป็นที่ต้องการ และสนใจของสังคม
น้ัน ๆ เช่น กีฬาฟุตบอล ซึ่งปัจจุบันเป็นกีฬาที่ได้รับความ
สนใจจาก เยาวชนและประชาชนอย่างมากมีนักกีฬาที่
เยาวชน ชื่นชอบจนเป็นกระแส  และหากสามารถเชิญ
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นักกีฬา ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้าร่วมการแข่งขัน ก็จะท าให้
เป็นที่สนใจ และต้องการของผู้ดู และหากคู่แข่งขัน มีฝีมือที่
ใกล้เคียงกัน ก็จะท าให้การแข่งขันมีความสนุกสนานมาก
ย่ิงข้ึน เมื่อมีการจัดการแข่งขันกีฬา ก็จะได้รับ ความสนใจ
และมีผู้เข้าชมการแข่งขันมาก ซึ่งท าให้ผู้จัดการแข่งขันได้รับ
ความสะดวกต่อการหาผู้สนับสนุนหลัก (sponsor) โดยใช้
ระบบธุรกิจ สิทธิประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ และบุคคลเป็น
ส่วนส าคัญ ที่จะช่วยดึงดูดผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาให้เ พ่ิม
มากข้ึนซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องใช้ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
และรู้จักของประชาชน เช่น ดารา นักแสดง เป็นสื่อบุคคล
ช่วยโฆษณาให้ ในปัจจุบันการด าเนินงานทางด้านสื่อบุคคล 
เป็นไปอย่างกว้างขวางในทุกวงการ และได้ผลคุ้มค่ากับการ
ลงทุน นอกจากน้ีการจัด  แข่งขันกีฬาในจั งหวัด มีการ
ประชาสัมพันธ์น้อย ท าให้จ านวนผู้เข้าชมท าการแข่งขันน้อย 
ประชาชนในท้องถ่ิน ถึงแม้จะเป็นคนทีย้ิมแย้มแจ่มใส แต่ไม่
ค่อยกระตือรือร้น และข้ีอาย ซึ่งเป็นอุปสรรคในงานบริการที่
ต้องมีความกระตือรือร้น และต้องกล้าพูดทักทาย ลูกค้าท่ีมา
ใช้บริการ โดยเฉพาะเมื่อเจอลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งต้อง
มีการอบรมและพัฒนาพนักงานให้มี service mind ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของบริการ ซึ่งพนักงานบริการทุกคนจ าเป็นต้องมี 
เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาต้องพร้อมจะบริการรีบเดินออกไป
ต้อนรับ  ซึ่ ง สอดคล้องกับ  (สมชาติ  กิจยรรยง , 2547)  
ได้กล่าวถึง คุณสมบัติพนักงานบริการว่า ต้องรักงานบริการ 
รู้งาน รู้หน้าท่ี มีความกระตือรือร้น อดทนเอาใจใส่มีปฏิภาณ
ไหวพริบ ประสานงานเป็นเลิศ และมีน้ าใจงาม นอกจากน้ี
ทักษะการพูดภาษาต่างประเทศของคนในพ้ืนที่  ยังเป็น
จุดอ่อนเน่ืองจากมีชาวต่างชาติ มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ดังน้ันความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศจึงเป็น
เรื่องส าคัญ และยังไม่มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ดีที ่เพ่ือจะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดการแข่งขัน
กีฬา โอกาส พบว่านโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนด้าน
การกีฬา โดยมีการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับข้อมูลจากข้อมูล (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2555) ที่ได้ก าหนดโครงการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ถือเป็น
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ .ศ . 2555-
2559 ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการกีฬา 
ส่งผลให้เยาวชนมี โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการ
แข่ง ขันกีฬาในระดับต่าง  ๆ ไ ด้เ พ่ิมมากย่ิง ข้ึนและยัง
สอดคล้องกับ (ศิทัต วสุกีรติวาณิชย์, 2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพการบริหารของสนามกีฬาฟุตบอลหญ้า
เทียมในร่วมสนาม S-ONE. จากผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพ
ที่คาดหวังของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการธุรกิจสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม อยู่ในระดับมาก และคุณภาพตามความ
เป็นจริงของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการ  ธุรกิจสนาม

ฟุตบอลหญ้าเทียม อยู่ในระดับปานกลาง 2) การจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการต่อ
คุณภาพบริการ ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พบว่าความ
ต้องการจ าเป็นที่ต้องการปรับปรุงมากที่สุดเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
สนาม ด้านบริการอ านวยความสะดวก ด้านราค าการช าระ
เงินและส่งเสริมการขาย ด้านความเชื่อมั่นในการท า หน้าที่
และพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ด้านความสะดวก
ในการเข้าถึง และด้านความ เชื่อถือ/ความไว้วางใจในการ
จัดระบบการจัดการสนาม ตามล าดับ 3) แนวทางการพัฒนา
คุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ประกอบด้วย
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ให้มีการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วนสวยงาม และส่วน
ที่ส่งผลดีกับจังหวัดขอนแก่น ที่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาข้ึนด้วย เน่ืองจากเป็นจังหวัดได้รับความนิยม  จาก
นักท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเดินทางมา
เที่ยวชมธรรมชาติทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึง
พฤติกรรมอันมีไมตรีจิตร ของคนเมืองหมอแคนแดนดอกคูน 
และสนามรอบบึงแก่นนคร ท่ีเป็นปอด ด้านสุขภาพของเมือง
ขอนแก่น ก็มีประชาชนที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพ มาออก
ก าลังกายมากเพ่ิมข้ึน การแข่งขันกีฬาหลายชนิดได้รับความ
สนใจจากประชาชนจนเกิดเป็นกระแส จากที่หลายปีที่ผ่าน
มาสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
มีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ธุรกิจด้านการกีฬาขยายตัว
ตามไปด้วย ทั้งธุรกิจเก่ียวกับศูนย์ออกก าลังกายอย่างฟิตเนต 
สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ธุรกิจอุปกรณ์การ
ออกก าลังกาย  ธุรกิจ เสื้อผ้ากีฬา  ปัจจุบันธุรกิจสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวัดขอนแก่น มีไม่น้อยกว่า 15 แห่ง 
และสนามกอล์ฟ มีไม่น้อยกว่า 5 แห่ง นโยบายภาครัฐใน
การสนับสนุน การสร้างระบบสาธารณูปโภคในจังหวัด
ขอนแก่น เช่น การขยายสถานีขนส่ง การสร้างสถานีขนส่ง
แห่งใหม่ที่เทศบาลต าบลท่าพระ ถนนมิตรภาพ จังหวัด
ขอนแก่น นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามา
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน ก็เป็นเหตุแห่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของตลาดธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา
ในจังหวัดขอนแก่น และการสื่อสารรูปแบบใหม่ ท าให้เป็น
ประโยชน์ต่อวงการกีฬา เช่น รับชมกีฬาผ่านระบบมือถือ 
การดูการแข่งขันกีฬาย้อนหลัง การใช้แอปพลิเคชั่น ในการ
ออกก าลังกาย การวิเคราะห์ สรีระ การเก็บประวัติสุขภาพ
และการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของบุคคล ค่าจ้างแรงงานของจังหวัดขอนแก่น เมื่อ
เทียบกับจังหวัดภูเก็ต ค่าแรงงานในจังหวัดขอนแก่นจะถูก
กว่า และค่าครองชีพของจังหวัดขอนแก่นถูกกว่าจังหวัด
ภูเก็ตอีกด้วย อุปสรรค พบว่าแนวโน้มปัจจุบัน และใน
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อนาคตสภาพ เศรษฐกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง 
อาจส่งผลต่อการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่ลดลงไปด้วย รวมทั้ง
การลงทุนของภาคธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และอาจส่งผล
ต่อจ านวนนักท่องเท่ียวที่ลดลง รายได้ของประชาชนในพ้ืนที่
ลดลง มีผลต่อการน าเงินมาจับจ่ายใช้สอย ในการซื้อสินค้า
ในภาคธุรกิจบริการด้วย ปัจจุบันค่าครองชีพในจังหวัด
ขอนแก่นเริ่ มสู ง ข้ึน  เมื่ อ เทียบกับจั งห วัดในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกัน ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับจังหวัด
ใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพฯ หรือนครราชสีมาค่าครองชีพของ
จังหวัดขอนแก่นจะต่ ากว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดหน่ึง
ที่มีคนจากจังหวัดอื่น ๆ เดินทางมาท่องเท่ียว โดยมองเห็นว่า
เป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัยในทุกด้าน และน่ามาท่องเท่ียว 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากจังหวัดขอนแก่นได้มีการรณรงค์ในเรื่อง
ของความเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดโดยส่งเสริมกิจกรรม 
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องเป็นประจ า  ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ ความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัด และมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของทางจังหวัดอีกช่องทางหน่ึงด้วย 
    2. ผลการวิเคราะห์สภาพตลาดธุรกิจการ
จัดการ แข่งขันกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ตัวแบบพลัง 
ผลักดัน 5 ประการ จากการวิเคราะห์สภาพการตลาดธุรกิจ 
การ จัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น ในส่วนของ 
ธุรกิจที่ด าเนินจัดการแข่งขันกีฬาโดยตรง ยังไม่มีการแข่งขัน
กันมากนัก เน่ืองจากยังไม่มีธุรกิจที่ด าเนินการ ด้านน้ีโดยตรง 
ถือว่าเป็นช่วงแนะน าตลาด ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้าง และ
แนะน าให้ผู้ใช้บริการเกิด ความสนใจหรือเปรียบกับกลุ่ม 
น่าสงสัยที่ไม่รู้ว่าทิศทางการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไร  
ซึ่งตลาดมีแนวโน้มการเติบโตข้ึนอยู่กับการวางแผนกลยุทธ์ 
การตลาด ว่าจะท าให้เข้าสู่ดาวรุ่งได้หรือไม่  ซึ่ง (ปณิศา  
ลัญชานนท์ , 2548) ได้กล่าวว่ากลุ่มน่าสงสัย  (question 
mark) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย
สูง แต่ส่วนแบ่งการตลาดต่ า มักเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ในช่วง
แนะน าหรือเพ่ิงเริ่มเข้าสู่ตลาด บริษัทต้องก าหนดระยะเวลา
การท าตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ีให้ชัดเจน ธุรกิจการจัดการ
แข่งขันกีฬา เป็นการจัดการกิจกรรมเพ่ือมวลชน จึงท าให้
ผู้ใช้บริการมีอ านาจต่อรองสูง อุปสรรคหรือ ขวากหนามสกัด
กั้นคู่แข่งขันรายใหม่ต่ า เน่ืองจากผู้ด าเนินธุรกิจไม่ต้องลงทุน
ในทรัพย์สินถาวร อาศัยทักษะและประสบการณ์การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการมีพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่
ในส่วนของเจ้าของสนามหญ้าเทียมและสนามกอล์ฟ จะมี
อุปสรรคและขวากหนามสกัดกั้นคู่แข่งขันสูง  โดยเฉพาะ
สนามกอล์ฟจะสูงกว่าสนามหญ้าเทียม เน่ืองจากมีการลงทุน
ที่มากกว่า สอดคล้องกับ  (สมนึก จันทร์ประทิน , 2544)  
 

ที่ได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่าง
มากในแง่ของความง่าย ในการเข้ามาในอุตสาหกรรม เช่น 
เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะท าการเปิดร้านขายเสื้อผ้านักกีฬา  และ
อุปกรณ์การกีฬาใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าไปสู่ ธุรกิจ
สนามกอล์ฟขนาดใหญ่เป็นต้น ขวากหนามสกัดกั้นต่างๆ ใน
การเข้ามาในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ความต้องการ 
เงินทุนสูง ความประหยัดเน่ืองจากขนาด (economies of 
scale) ความต้องการด้านสิทธิบัตร ท าเลที่ต้ัง และวัตถุดิบ 
ที่หายาก หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายต่าง ๆ รวมทั้งความมี
ชื่อเสียง ธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานหลายฝ่าย  การตกลงกิจกรรมร่วมกัน ภัย
คุกคามของสินค้าทดแทน มีน้อยเน่ืองจากการแข่งขันกีฬา
เป็นกิจกรรมที่ต้อง ใช้ความรู้ และประสบการณ์ของผู้จัดการ
แข่งขันที่มองเป็นภัยคุกคาม ก็จะเป็นการที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จัดแข่งขันกีฬากันเองไม่มีการจ้าง  และสอดคล้องกับ 
(กนิษฐา เกิดฤทธ์ิ, 2561) ที่ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ จากผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการจัดการแข่งขันกีฬา พบว่าผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์ที่สุด ตามด้วยด้านการ 
ส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่าย  
2) แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการจัดการ
แข่งขันกีฬา พบว่าผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านเหตุผลมากที่สุด 
ตามด้วยด้านอารมณ์ 3) การตัดสินใจการตัดสินใจเข้าใช้
บริการจัดการแข่งขันกีฬา พบว่าผู้บริโภคมีการตัดสินใจด้าน
การรับรู้ถึงปัญหามากที่สุด ตามด้วยด้านการค้นหาข้อมูล 
ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการตัดสินใจเข้าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ 4) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 4.1) ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดการแข่งขันจัดการกีฬา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เท่าน้ันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้บริการ
จัดการแข่งขันกีฬา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชน
มองเห็นว่าเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นหน่ึง
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัว และสามารถ
พัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอย่าง
มาก โดยปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับความสนใจ  
จากทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาใน
แต่ละสถานที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันโดยการท่องเที่ยว 
และกีฬาจึงมีการเชื่อมโยงสอดคล้องกันซึ่งมีลักษณะของ
ธุรกิจที่เ ข้ามาเกี่ยวข้องมีความคล้ายคลึงกัน  เช่น ที่พัก  
การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและกิจกรรม และอาหาร 
โดยปัจจัย เหล่าน้ีจะสามารถสร้างอาชีพและกลุ่มธุรกิจของ
ท้องถ่ินและชุมชนเพ่ิมข้ึนมาเป็นแนวทางใหม่ เช่น ผู้วางแผน 
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การท่องเที่ยว เชิงกีฬาผู้ประกอบการทัวร์กีฬา  เจ้าของ
สถานที่เล่น หรือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร้านขาย
อุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารประเภทต่างๆ และเครื่องด่ืม  
   3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการการจัดการ แข่งขันกีฬาใน
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านการตลาดมี 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับมากโดยปัจจัยด้านบุคลากร
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นอันดับแรก  สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (ภูมิ เกตุค า, 2558) เรื่องส่วนประสมทาง
การตลาด ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้สนามกอล์ฟในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคัญกับ
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ด้าน ในระดับมาก ด้วยในการ
จัดการ ธุรกิจในยุคปัจจุบัน  ต้องค านึงถึงการวางแผน 
ด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
สอดคล้องกับ  (ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย , 2553) ได้กล่าวว่า
เน่ืองจากมีการลงทุนที่มากกว่า  สอดคล้องกับ  (สมนึก  
จันทรประทิน , 2544) ที่ ได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมต่าง  ๆ 
มีความแตกต่างกันอย่างมากในแง่ของความง่าย ในการเข้า
มาในอุตสาหกรรม เช่น เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะท าการเปิดร้านขาย
เสื้อผ้านักกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ยากที่
จะเข้าไปสู่ธุรกิจสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ เป็นต้น ขวากหนาม
สกัดกั้นต่าง ๆ ในการเข้ามาในอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 
ความต้องการ เงินทุนสูง ความประหยัด เน่ืองจากขนาด 
(economies of scale) ความต้องการด้านสิทธิบัตร ท าเล
ที่ต้ัง และวัตถุดิบที่หายาก หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย
ต่างๆ รวมทั้งความมีชื่อเสียง ธุรกิจการจัดการแข่งขันกีฬา 
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย การตกลง
กิจกรรมร่วมกัน ภัยคุกคามของสินค้าทดแทน  มีน้อย
เน่ืองจากการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้จัดการแข่งขัน ที่มองเป็นภัยคุกคาม ก็จะ
เป็นการที่หน่วยงานต่าง  ๆ จัดแข่งขันกีฬากันเองไม่มี 
การจ้าง  (ชูระวี สุริยจันทร์ , 2556) ที่กล่าวไว้ว่าการน า
หลักการตลาด 8P+5C เข้ามาประกอบในการจัดการแข่งขัน
กีฬา เพ่ือที่จะท าให้การบริหารจัดการแข่งขันกีฬาบรรลุ  
เป้าประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยกล่าวถึง product 
ผลิตภัณฑ์ หรือชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันชนิดกีฬาที่จะ
จัดการแข่งขันตลอดจนการจัดโปรแกรมการแข่งขันที่เร้าใจ 
ผู้เข้าแข่งขันที่มีผีมือ หากกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันน้ันเป็นที่
ต้องการและสนใจของสังคมน้ัน ๆ price ราคาในการซื้อ
บัตรเข้าชมที่มีความเหมาะสม คุ้มค่า place สถานที่จัดการ
แข่งขัน จะต้องมีความเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน ทั้ง ด้าน 
การเดินทาง หากสามารถจัดอยู่ในแหล่งชุมชน ที่สามารถ
เดินทาง เข้าชมได้สะดวกไม่ไกลเกินไป  promotion การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจัดรายการแข่งขันให้

ประชาชนได้รับทราบ politics กลยุทธ์ทางการเมือง หาก
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ส าคัญ ๆ ทั้งของภาครัฐ 
และเอกชน จะท าให้การด าเนินงานต่าง  ๆ ได้รับความ
สะดวก public opinion ประชามติในการด าเนินการจัดการ
แข่งขันที่เป็นที่นิยมของคน people บุคคลเป็นส่วนส าคัญ 
ที่จะช่วยดึงดูดผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาให้เพ่ิมมากข้ึนและ 
period ช่วงเวลาของการ ด าเนินงานในทุกข้ันตอนของการ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา  เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้จัดการ
แข่งขันจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมตามหลัก 5C ดังน้ี 
consumer ความต้องการของคนดู cost ต้องคุ้มค่าใช้จ่าย
ในการผลิตให้อยู่ในวงเงิน convenience ต้องอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ดูให้ได้ประโยชน์สูงสุด  communication 
ต้องมีการสื่อสารกับผู้ชมตลอดและ competency ต้องใช้
ทรัพยากร ให้ เ ต็มความสามารถ ในส่ วนของอ านาจ 
ประสบการณ์ต่าง  ๆ จะต้องมีความรู้ที่กว้างขวางของ
ผู้จัดการแข่งขันกีฬา เป็นสิ่งที่จะช่วยท าให้รายการแข่งขันที่
จัดได้รับการตอบรับการเพ่ิมจ านวนผู้สนใจเข้าชมกีฬาในแต่
ละประเภทที่ เป็นรายการใหญ่ ๆ ได้เช่นเดียวกัน อาจ
เน่ืองมาจากจังหวัดขอนแก่นได้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
กีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ที่เป็นการ
แข่งขันระดับนานาชาติได้รับมาตรฐานสากลอย่างการ
แข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองจาก
องค์กรมาราธอน นานาชาติ (AIMS) และจัดต่อเน่ืองการมา
เป็นปีที่ 16 ต้ังแต่ปี 2547 และผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น 
ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน  จะ
ยกระดับมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสู่ศูนย์กลาง
จัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Marathon Majors) และจะยกมาตรฐานสู่ระดับ 
World Marathon Majors ต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
  1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย 
    1.1 จากการ วิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาส และปัญหาของจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับธุรกิจการ
จัดการแข่ง ขันกีฬาในจังหวัดขอนแก่น  พบว่าจั งหวัด
ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ สูงมีความพร้อม มีจุดแข็ง
และโอกาสมากส าหรับ ธุรกิจการจัดการแข่ง ขันกีฬา  
ซึ่งผู้ประกอบการด้านน้ีต้องใช้กลยุทธ์เชิงรุก ไม่ว่าจะเป็น
การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือจัดการแข่งขันกีฬา
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  
   1.2 จากการวิเคราะห์สภาพตลาด โดยใช้ตัว 
แบบพลังผลักดัน 5 ประการ พบว่าในส่วนของธุรกิจ  ที่
ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาโดยตรงในจังหวัดขอนแก่นยัง
ไม่มีซึ่งถ้ามีธุรกิจที่เข้ามาด าเนินการในการจัดการแข่งขัน
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กีฬาที่ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น การจัดการ
แข่งขันแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็จะมีโอกาสในการสร้าง
มูลค่าได้ เน่ืองจากจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแหล่งท่องเที่ยวทีได้รับความ
สนใจจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
กีฬา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
ในจังหวัดขอนแก่น 
   2.2 การศึกษาปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ
บริหารจัดการแข่งขันกีฬา ในจังหวัดขอนแก่น 
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