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ธุรกิจกีฬา
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2561

14115: การผลิตชุดกีฬา
15204: การผลิตรองเท้ากีฬา
32301: การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา
32309: การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
93190: กิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬา
93191: กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
93199: กิจกรรมอื่นๆ ทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
46433: การขายส่งเครื่องกีฬา
11044: การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่
11049: การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น
47630: การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ
85410: การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ
77210: การให้เช่าและให้เช่าแบบลสีซิ่งสนิค้าเพื่อการ

นันทนาการและการกีฬา
93111: การด าเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก

ส าหรับการแข่งขัน กีฬา
93112: การด าเนินงานของสถานที่ออกก าลังกาย
95295: การซ่อมเครื่องกีฬา

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

กราฟที่ 3 จ านวนผู้ป่วยรายใหม่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แนวโน้มการด าเนินชีวิต เกี่ยวกับการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีแนวโน้ม
บริโภคสินค้าที่ออกแบบเฉพาะ เช่น รองเท้าและเสื้อผ้าส าหรับกีฬา
เฉพาะอย่าง รองเท้าเสื้อผ้ากีฬาแฟช่ัน เครื่องกีฬาเฉพาะอย่าง ท าให้
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ท าให้มูลค่าตลาดของธุรกิจนี้มีตัวเลขเติบโตสูงขึ้น 

ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการน าเข้าเคร่ืองกีฬาและรองเท้ากีฬา ใน
ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิด
เป็น 18.40% และ 39.28% ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกีฬาที่น าเข้าเพื่อจ าหน่ายในประเทศ

ตัวเลขจ านวนผู้ป่วยรายใหม่โรคไม่ติดต่อเร้ือรังในปีงบประมาณ
2561 มีแนวโน้มลดลง ถึง 6.77% ซึ่งสาเหตุของโรคดังกล่าวมาจาก
พฤติกรรมการใช้ชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการไม่ออกก าลังกาย 
แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมปัจจุบันให้ความส าคัญในการใส่ใจสุขภาพ 
ทั้งการบริโภคอาหาร และการออกก าลังกาย เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพท่ีดี
ขึ้น

หน่วย : คน

ท่ีมา : กระทรวงสาธารณะสุข

กราฟที่ 2 มูลค่าการน าเข้ารองเท้ากีฬา (ล้านเหรียญสหรัฐ)

140.7 143.5 

102.0 
120.8 

2559 2560

กราฟที่ 1 มูลค่าการน าเข้าเครื่องกีฬา (ล้านเหรียญสหรัฐ)

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ม.ค. – ก.ย.)
2560             2561

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

(ม.ค. – ก.ย.)
2560             2561

+18.40%

+39.28%

หมายเหตุ 
1.โรคหัวใจและหลอดเลือด
2.โรคความดันโลหิตสูง
3.โรคหลอดเลือดสมอง
4.โรคเบาหวาน
5.โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง

ข้อมูลตามปีงบประมาณ

 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ และเป็นค่านิยมในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ผนวกกับการ
ที่ผู้ประกอบการมีเพิ่มสายการผลิต/จ าหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการเติบโตของตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ การกีฬา และการออกก าลังกาย

 ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการพัฒนาโดยใช้จุดแข็งจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การพัฒนาแฟชั่นและฟังก์ชัน่การใช้งาน และการเจาะกลุ่มตลาดที่ตรงกับความต้องการ ในราคาที่
สามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างมีประสิทธภิาพ

 การขยายตัวของการจัดตั้งธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2561 (ม.ค. - ก.ย. ) มีการขยายตัวของ
จ านวนและทุนจดทะเบียน 5.85% และ 6.94% ตามล าดับ สอดคล้องกับมูลค่าการเติบโตของตลาดสินค้าเพื่อ
สุขภาพ การกีฬา และการออกก าลังกาย และมูลค่าการน าเข้าสินค้าเครื่องกีฬา ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 ตลาดในประเทศขยายตัวจากมูลค่าการน าเข้าเคร่ืองกีฬาและรองเท้ากีฬามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2561
โดยมูลค่าการน าเข้าเติบโตสูงถึง 18.40% และ 39.28%ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นเทรนด์ตลาดคนรักสุขภาพมี
การขยายตัว

(ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.60 – ก.ย.61)
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(ม.ค. – ก.ย.)
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กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

2560     2561

+6.94%

(ม.ค. – ก.ย.)
2560     2561
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ธุรกิจกีฬา
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2561

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

85.84%

14.08%

0.08%

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

82.98%

15.96%

1.06%

บจ. หจ./หสน. บมจ.4,602 ราย 755 ราย 4 ราย

จ านวน 5,361 ราย

114,611.46 ลบ. 1,462.72 ลบ. 22,043.70 ลบ.

มูลค่าทุน 138,117.88 ลบ.

(ม.ค. – ก.ย.)

2560     2561

+5.85%

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 กันยายน 2561

ธุรกิจกีฬา ที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 5,361 ราย คิดเป็น 
0.75% ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น   มูลค่าทุน 138,117.88 
ล้านบาท คิดเป็น 0.77% ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ท้ังสิ้น 

ธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 4,602 ราย    
คิดเป็น 85.84% มีมูลค่าทุนอยู่ที่ 114,611.46 ล้านบาท คิดเป็น 
82.98% โดยธุรกิจนี้มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทถึง 86.59%

การเพิ่มทุนของธุรกิจมีการเพิ่มทุนสูงขึ้นในช่วงปี 2560 และช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2560-2561 มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากการขยายตัวของธุรกิจ รวมทั้งการปรับปรุงสินค้าหรือบริการต่างๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

การจัดต้ังใหม่ของธุรกิจกีฬา ในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น 
โดยธุรกิจมีอัตราการเติบโตของการจัดต้ังระหว่าง ปี 2557-2560 เฉลี่ยอยู่ 
ที่ 14%

การจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) มีจ านวน 507 ราย 
เพิ่มขึ้น 5.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.)

ในส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 (ม.ค.-
ก.ย.) มูลค่า 1,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจกีฬา ยังคงมีแนวโน้มที่ดีจากกระแสเรื่อง
สุขภาพ การออกก าลังกาย และแฟช่ัน ท่ียังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

การกระจายตัวของธุรกิจ

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 2,149 40.09 65,969.10 47.76

กลาง 844 15.74 19,992.18 14.48

ตะวันออก 456 8.51 30,483.25 22.07

ตะวันออกเฉียง
เหนือ

241 4.50 3,666.25 2.65

เหนือ 317 5.91 6,979.27 5.05

ใต้ 1,236 23.05 9,039.35 6.55

ตะวันตก 118 2.20 1,988.48 1.44

รวม 5,361 138,118.88

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

รายภาคธุรกิจนี้ต้ังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็น 40.09% 
มูลค่าทุน คิดเป็น 47.76% ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรจ านวนมาก
และเป็นจุดกระจายสินค้า จึงเป็นตลาดส าคัญของธุรกิจกีฬา

รองลงมาได้แก่ภาคใต้ ร้อยละ 23.05% โดยจังหวัดที่ประกอบธุรกิจ
กีฬาสูงสุดได้แก่ กทม. ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจขายปลีกขายส่งเครื่อง
กีฬาและบริการสถานท่ีออกก าลังกาย อันดับรองลงมา ได้แก่ ภูเก็ต           
สุราษฎร์ธานี และชลบุรี โดยธุรกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
และกิจกรรมทางน้ า ได้แก่ โรงเรียนสอนด าน้ า ให้เช่าอุปกรณ์ด าน้ า เป็นต้น

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

2



11,619.18 9,479.76 10,562.20 11,152.98

21,420.86

2558 2559 2560

ธุรกิจกีฬา
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กันยายน 2561

88.66%

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยประเภทธุรกิจกีฬา      
มีมูลค่าการลงทุน 21,420.86 ล้านบาท   คิดเป็น 15.50% ของการ
ลงทุนในธุรกิจนี้  โดยในปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.) เพ่ิมสูงขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 92.06%

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  สิงคโปร์
10,660.76 ล้านบาท คิดเป็น 7.72% เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 2,104.98 
ล้านบาท คิดเป็น 1.52% ญี่ปุ่น 1,400.72 ล้านบาท  คิดเป็น 1.01%

ซึ่งการลงทุนจากต่างชาติส่วนใหญ่จะลงทุนในธุรกิจประเภท
เครื่องดื่มสุขภาพ เช่น น้ าผลไม้ คิดเป็น 51.45% เนื่องจากไทยมีแหล่ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและหลากหลาย

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

ผลประกอบการกลุม่ธุรกิจ (ปี 2557-2559)

ปีงบการเงิน 2557 2558 2559

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 37,733.58 33,917.63 37,709.57

ขนาดกลาง (M) 12,102.75 9,714.78 12,425.74

ขนาดใหญ่ (L) 126,118.89 153,371.79 157,516.52

รวมทุกขนาด 175,955.22 197,004.20 207,651.82

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) -517.35 -523.49 -318.55

ขนาดกลาง (M) 182.74 -32.53 221.48

ขนาดใหญ่ (L) 10,730.44 15,706.38 15,555.96

รวมทุกขนาด 10,395.82 15,150.36 15,458.89

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2557-2259)

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 116,698.02 84.50

สิงคโปร์ 10,660.76 7.72

เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส 2,104.98 1.52

ญ่ีปุ่น 1,400.72 1.01

สัญชาติอ่ืนๆ 7,254.40 5.25

รวม 138,118.88 100

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

(ม.ค. – ก.ย.)

2560          2561

+92.06%
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท
5.40%รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจกีฬาในปี 2557-2559 เพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 6.2 % ต่อปี ซึ่งในปี 2558 
มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2557 ถึง 11.96% 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกตามขนาดธุรกิจ รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากธุรกิจ
ขนาดใหญ่ (L) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.98% ต่อปี ซึ่งในปี 2558 ธุรกิจขนาด
ใหญ่ (L) มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2557 ถึง 
21.61% ขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง (M) และขนาดเล็ก (S) มีรายได้ลดลง
ในปี 2558 และกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2559

ในส่วนของก าไร/ขาดทุนสุทธิของกลุ่มธุรกิจกีฬา เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 
38.13 % ต่อปี ซึ่งในปี 2557 มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
จากปี 2556 ถึง 45.74 % และในปี 2558 มีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด จากปี 2557 ถึง 66.62 % โดยธุรกิจขนาดใหญ่ (L)        
มีสัดส่วนก าไรเป็นบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่
มีสัดส่วนก าไรสูงสุด ได้แก่ ธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึง
เครื่องดื่มเกลือแร่

นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐและความตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและพฤติกรรมการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนในสังคมไทย                    
ที่ผนวกการกีฬาเข้ากับแฟช่ันธุรกิจกีฬาที่เพิ่มสูงขึ้น ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการสนับสนุนให้ผลประกอบการทั้งในส่วนของรายได้และก าไรของธุรกิจ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
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88.66%

อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ

ปีงบการเงิน 2557 2558 2559

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) -1.27 -1.35 -0.56

ขนาดกลาง (M) 1.11 -0.24 1.26

ขนาดใหญ่ (L) 6.02 9.15 8.44

รวมทุกขนาด 4.41 6.76 5.98

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio

ขนาดเล็ก (S) -1.41 -1.58 -0.87

ขนาดกลาง (M) 1.54 -0.35 1.84

ขนาดใหญ่ (L) 8.85 10.71 10.32

รวมทุกขนาด 6.13 8.02 7.75

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)

ขนาดเล็ก (S) 23% -32% 4%

ขนาดกลาง (M) -45% -7% -6%

ขนาดใหญ่ (L) -19% -43% -23%

รวมทุกขนาด 23% -33% 12%

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 4.06 0.95 1.25

ขนาดกลาง (M) 1.21 1.24 0.99

ขนาดใหญ่ (L) 0.81 0.46 0.51

รวมทุกขนาด 1.07 0.55 0.61

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจกีฬา

4

ความสามารถในการท าก าไร และการบริหารผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ของธุรกิจ (ROA) สูง โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทาง
การเงินของกลุ่มธุรกิจกีฬาอยู่ ในเกณฑ์การเติบโตเป็นอย่างดีจาก
ความสามารถในการท าก าไร และการบริหารผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของ
ธุรกิจที่ดี โดยในปี 2558 มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตรา
ก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 เป็น 6.76 และ 8.02 ตามล าดับ

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตรา
ก าไรสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 เป็น 5.98 และ 7.75 ตามล าดับ 
เนื่องจากการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มธุรกิจในการเพิ่มอัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพย์จากการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของกลุ่มธุรกิจกีฬา มีค่าน้อยกว่า 1 
โดยอยู่ในระดับ 0.55 ในปี 2558 และ 0.61 ในปี 2559  แสดงให้เห็นว่า
เงินทุนในการด าเนินธุรกิจโดยการพึ่งพาเงินกู้ยืมต่ า ภาระต้นทุนทางการเงิน
และความเสี่ยงทางด้านการเงินน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่า D/E ในธุรกิจขนาดกลาง 
(M) และขนาดใหญ่ (L) ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 D/E ขนาดกลาง 
(M) มีค่าเพียง 0.99 และD/E ธุรกิจขนาดใหญ่ (L)  มีค่าเพียง 0.51 
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คาดการณ์

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆที่

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ  โทร. 0 2547 4513
e-mail : statistic.dbd@hotmail.com

คาดการณ์ว่าจ านวนธุรกิจกีฬาในปีนี้จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6-7 % ซ่ึงขยายตัวตามแนวโน้มของตลาด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย รวมทั้งเทรนด์แฟชั่นการแต่งกายด้วยชุด
กีฬา อีกทั้งยังได้รับอนิสงค์จากการให้ความส าคัญกับการกีฬาของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการแข่งขันทางด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง เช่น ฟุตบอลลีก มวย และวิ่งมาราธอน รวมท้ังการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิง
แชมป์โลก โมโตจีพี เป็นต้น จึงส่งผลดีต่อตลาดธุรกิจประเภทนี้

กลุ่มธุรกิจกีฬาท่ีมีรายได้สูงมาจากกลุ่มผลิตเคร่ืองด่ืมให้พลังงานและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือกลุ่มขายส่งขาย
ปลีกชุดและอุปกรณ์กีฬา สถานที่ออกก าลังกายและการจัดการแข่งขันกีฬา ตามล าดับ เนื่องมาจากสินค้าประเภทเครื่องดื่มมี
ราคาไม่สูงมากซึง่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายกระจายอยู่ทุกพ้ืนท่ีตามห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายของช าทั่วไป จึง
เป็นช่องทางการสร้างรายได้และเพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้าได้ง่าย ในขณะที่ชุดกีฬาและอุปกรณ์รวมถึงสถานที่ออกก าลังกายมีตลาด
ผู้บริโภคเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมายที่บริโภคสินค้า

จากนโยบาย “สปอร์ตซิต้ี” หรือ การสร้างเมืองกีฬาแห่งแรกในประเทศไทย ตามแผนขับเคลื่อนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดว่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร โดยสนับสนุนการด าเนินการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา เช่น การผลิต บริการ น าเข้า/ส่งออก การจัดการแข่งขัน การพัฒนาและสนับสนุนนักกีฬา 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กลุ่มธุรกิจนี้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้ง
ภายในและนอกประเทศ

เทรนด์ชุดกีฬาและรองเท้ากีฬามีการพัฒนาเพ่ือรองรับกับ Lifestyle ของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมในการบริโภคสินค้า
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเลือกซื้อชุดกีฬาหรือรองเท้ากีฬาส าหรับสวมใส่เป็นแฟช่ัน ในขณะที่กลุ่มผู้ออกก าลังกายจะเลือก
ซื้อสินค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เช่น รองเท้ากีฬาส าหรับวิ่ง ชุดกีฬาส าหรับเล่นฟิตเนส ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มทั้งในด้านการใช้งาน และแฟช่ันที่หลากหลาย ทั้งนี้ ยังต้องจับตารูปแบบของกีฬา
ชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Sports) ที่ก าลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาใน
รูปแบบใหม่ส าหรับคนยุคดิจิทัล จึงอาจเป็นโอกาสส าหรับธุรกิจรายใหม่หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่เข้ามาสู่ธุรกิจประเภทน้ี


