ฉบับส่งสือ่ มวลชน

ธุรกิจจัดงานวิ่งปี ’63:

CURRENT ISSUE

ฝ่ าฝุ่ น PM2.5 สร้างมูลค่า 1,700 ล้านบาท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ปี ที่ 26 ฉบับที่ 3085

ประเด็นสาคัญ
 ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ประเมิ นว่า ในปี 2563 ธุรกิจจัดงานวิ่ งในไทยจะสร้างเม็ ดเงินหมุนเวี ยนเป็ นมูลค่า
ราว 1,700 ล้านบาท จากจานวนนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 4-6 ล้านคน และจานวนงานวิ่งทั้งปี ที่น่าจะ
มี ไ ม่ ตา่ กว่ า 1,800 รายการ ใกล้เคี ยงกับปี ก่อน โดยงานส่ วนใหญ่ค งจะถู ก จัด ขึ้ นในช่วงครึ่ งปี หลังภายใต้
สมมติฐานที่สถานการณ์ความกังวลต่อเชื้ อไวรัสโคโรนาคลี่คลายลงในช่วงครึ่งปี แรก และกว่าร้อยละ 80 ของ
การจัดงานทั้งปี จะเป็ นงานวิง่ ในต่างจังหวัด
 ความท้าทายของธุรกิ จจัดงานวิ่ง จะอยู่ที่การดึงดูดฐานนักวิ่งทั้งนักวิ่งประจาและนักวิ่งหน้าใหม่ที่มีกาลัง
ซื้ อให้ยงั คงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ อมากนักและนั กวิ่งมีทางเลือกของการ
ออกกาลังกายที่หลากหลาย อีกทั้งจานวนผูจ้ ดั งานก็เพิ่มขึ้ น
 ทั้งนี้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทย เห็นว่า การยกระดับการจัดงานวิ่งจากประเภททั ่วไป ไปสู่งานวิ่งระดับชาติตาม
มาตรฐานสากล เป็ นแนวทางหนึ่งที่ธุรกิจรับจัดงานวิ่งที่มีศักยภาพควรพิจารณา โดยแม้จะมีความท้าทาย
แต่หากทาได้ จะเปิ ดโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก

ในช่วง 2-3 ปี ที่ ผ่านมา จานวนงานวิ่งที่ มีการเก็บค่าใช้จ่ายกับนั กวิ่งที่ เข้าร่วมงาน มีจานวนที่ เพิ่มขึ้ น
อย่างชัดเจนโดยทะลุ 1,000 รายการเป็ นครั้งแรกในปี 2561 และมีจานวนถึง 1,872 รายการทัว่ ประเทศไทย
ในปี 2562 ซึ่งการเพิ่มขึ้ นส่วนใหญ่เป็ นการจัดงานวิ่งในต่างจังหวัดที่ปัจจุบนั กระจายไปครอบคลุมเกือบครบทุก
จังหวัดแล้ว ขณะที่งานวิง่ ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างทรงตัวหรือเพิ่มในอัตราที่น้อยกว่า ส่วนหนึ่ งอาจเป็ นเพราะจานวน
สถานที่การจัดงานในกรุงเทพฯ อย่างสวนสาธารณะมีค่อนข้างจากัดด้วย
ทั้งนี้ จานวนงานวิ่งที่เพิ่มขึ้ นดังกล่าว ในด้านหนึ่ ง สะท้อนถึงการให้การตอบรับของผูบ้ ริโภคหรือนั กวิ่ง
ทั้งกลุ่มนักวิง่ ประจาที่มกั เข้าร่วมงานวิง่ เพื่อฝึ กซ้อม/พัฒนาระยะการวิ่งของตนในสนามที่แตกต่าง และกลุ่มนั กวิ่ง
หน้าใหม่ที่หนั มาใส่ใจดูแลสุ ขภาพหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนฝูง /ครอบครัว รวมถึงกลุ่มผูส้ ูงอายุดว้ ย ในอีก
ด้านหนึ่ ง เมื่อนั กวิ่งตอบรับมากขึ้ น ฝั ่งผูจ้ ดั งานหรือเจ้าภาพก็เพิ่มจานวนขึ้ นด้วย จากเดิมที่อาจจากัดเพียงบาง
องค์กร ก็ขยายไปครอบคลุมทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่นอกจากจะจัดงาน
วิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรหรือระดมทุ นเฉพาะกิจแล้ว ยังเป็ นหนึ่ งในการทากิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้าง
การรับรูแ้ บรนด์ของภาคเอกชนเป็ นหลักด้วย ทิศทางดังกล่าว สนั บสนุ นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในธุรกิจรับจัด
งานวิง่ ขณะเดียวกันก็สร้างผลบวกต่อสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการวิง่ เช่นกัน
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สาหรับทิศทางธุรกิจจัดงานวิง่ ในปี 2563 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มีมุมมองดังนี้
 ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่า ในปี 2563 จานวนการจัดงานวิ่งอาจใกล้เคียงกับในปี ที่ผ่านมา หรืออยู่ที่
ไม่ต ่ากว่า 1,800 รายการ โดยในปี นี้ ปั จจัยเฉพาะอย่างความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้ อไวรั ส
โคโรนาในประเทศจีนซึ่งพบผูต้ ิดเชื้ อในไทยด้วย อาจมีผลกระทบให้ผูจ้ ดั งานส่วนหนึ่ งปรับแผนการจัดงานวิ่ง
ในช่วงครึ่งปี แรกโดยเฉพาะในช่วงเดื อนกุ มภาพันธ์ -มีนาคมที่ นักวิ่งยังมีความกังวลต่ อสถานการณ์ที่ยงั มี
ความไม่แน่ นอน ขณะที่บางส่วนที่ขายบัตรไปแล้วอาจไม่ยกเลิกแต่คงเพิ่มมาตรการป้ องกันเข้มข้นขึ้ นแทน ยิ่ง
ถ้าเป็ นงานที่มีผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมจานวนมาก อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาคลี่คลาย คาดว่า
ในช่วงครึ่งหลังของปี นี้ โดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ผูจ้ ดั งานน่าจะยังคงมีการจัดงานวิ่งไม่
ต่ า งจากปี ก่ อ นๆ หรื อ
อาจเพิ่มขึ้ นได้เล็ กน้อย
63
เพราะช่ วงเวลาดัง กล่าว
1,800
เป็ นจังหวะที่ มักจะมี งาน
วิ่งมากคิดเป็ นสัดส่วนถึ ง 2,000
1,872
รา ว ร้ อ ย ล ะ 4 3 ข อ ง
1,269
จานวนงานวิ่งทั้งหมดใน 1,500
แต่ละปี อนึ่ ง โดยรวมทั้ง 1,000
810
611
ปี กว่ า ร้อ ยละ 80 ของ
508
500
จานวนงานวิ่งน่ าจะยังคง
492
0
กระจายตัวไปตามจังหวัด
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563*
ต่ า งๆ ขณะที่ ง านวิ่ ง ใน
: www.forrunnersmag.com
กรุงเทพฯ น่ าจะมีสดั ส่วน
ไม่ถึงร้อยละ 20
ตัวอย่างงานวิ่งในประเทศ และวันที่จดั งาน ในระยะใกล้ๆ นี้
Intania Chula Mini Marathorn
12 ม.ค. เขาใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน 2020
วิง่ ผ่าเมือง
2 ก.พ. เดิน-วิง่ เจดียใ์ หญ่ #3
Buriram Marathorn 2020
9 ก.พ. Ping Blue Run 2020
CMU Chiang Mai Marathorn
9 ก.พ. RMCS Run 2020
Bangkok 35 Super Half Marathorn 2020 16 ก.พ. ขอนแก่น เสียงแคน ดอกคูน มินิมาราธอน #5
สุพรรณบุรี เมืองเหน่ อ มาราธอน 2020
16 ก.พ. The Kaengkrachan Explorer Run 2020
Save 1A at Muaklek
23 ก.พ. Umay+ Chiangrai 21.1 Marathorn 2020

1 มี.ค.
8 มี.ค.
22 มี.ค.
29 มี.ค.
5 เม.ย.
3 พ.ค.
19 ก.ค.

ที่มา: Zipevent, Runlah.com

 ทั้งนี้ หากประเมินมูลค่าธุ รกิจรับจัดงานวิ่งจากรายได้ค่าจาหน่ ายบัตรซึ่งแปรผันตามจานวนนั กวิ่ง กับเงิน
สนั บสนุ นจากเจ้าภาพ/สปอนเซอร์ผ่านงบกิ จกรรมการตลาดซึ่ ง มี สัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 20-30 ต่ อ
รายได้งานขึ้ นอยูก่ บั ขนาดการจัดงาน ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คาดว่า มูลค่าธุรกิจรับจัดงานวิ่งในปี 2563 จะ
อยู่ที่ประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยนักวิ่ งที่ จะเข้าร่วมงานทั้งกว่ า 1,800 รายการดังกล่าว น่ าจะมี
จานวนราว 4-6 ล้านคน ขณะที่ เจ้าภาพ/สปอร์เซอร์ภาคเอกชนน่ าจะยังเลื อกใช้กิจกรรมนี้ เป็ นช่องทาง
สื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่ อง เพราะนอกจากจะช่วยสร้างการรับรูแ้ ละจดจาแบรนด์แล้ว ยังเป็ นโอกาสใน
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การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เน้นการดูแลสุขภาพซึ่งน่ าจะเป็ นลูกค้าศักยภาพอีกด้วย ขณะที่ เม็ดเงินจากรายได้ของ
ธุรกิจรับจัดงานวิง่ นี้ จะถูกกระจายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น ธุรกิจที่ผลิตและจาหน่ ายเสื้ อ/อุปกรณ์
ที่ระลึกงานวิ่ง เหรียญและถ้วยรางวัล ผูผ้ ลิตป้ ายหมายเลขวิ่ง (BIB) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ผูใ้ ห้บริการ
สถานที่จดั งาน ในขณะเดียวกัน การเข้าร่วมงานวิง่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ก็อาจทาให้นั กวิ่งมีค่าใช้จ่ายด้าน
การเดิ นทางและที่ พักเพิ่ มเติ ม นอกเหนื อการใช้จ่ายในส่วนของชุ ดกี ฬา Accessories & Gadgets อาหาร
เสริม เป็ นต้น

ค่าบริหาร
จัดการ
2 -3
อาหารและ
เครื่องดื่ ม
12-15 ป้ าย BIB

5-15%

เสื้ อที่
ระลึ ก
3 -35

4-6

’63

,700
เหรียญ
และถ้วย
รางวัล
25-3

----

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานวิ่งหรือกิจกรรมกี า
อุปกรณ์กี า

• เสื้ อผ้า รองเท้า
และอุปกรณ์ต่างๆ
• Gadgets &
Accessories

สินค้าสุขภาพ

• อาหารและ
เครื่องดื่ม
• วิตามิน อาหาร
เสริม
• ผลิตภัณ ด์ ูแล
ผิวพรรณ

อืน่ ๆ

• โรงแรม ที่พกั
• ขนส่ง การเดินทาง
• สื่อ การถ่ายรูป

 ในปี 2563 นี้ นอกจากปั จจัยเฉพาะที่มีผลต่อบรรยากาศการจัดงานวิง่ และทาให้นักวิ่งคงจะมีความรอบคอบ
ระมัดระวังมากขึ้ นในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมงาน ทั้งสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และความกังวลต่อเชื้ อไวรัสโค
โรนาแล้ว ศูนย์วิจยั กสิกรไทย มองว่า ธุรกิจรับจัดงานวิ่งยังอาจเผชิญความท้าทายจากการดึงดูดฐานนัก
วิ่งที่มีกาลังซื้ อให้ยงั คงสนใจเข้าร่วมกิ จกรรมงานวิ่ งเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นโจทย์ที่ไม่ง่าย ทั้งใน
กลุ่มนักวิง่ ประจา ที่คาดหวังจะได้รบั ประสบการณ์ที่ดีขนเรื
ึ้ ่อยๆ หรือมีความต้องการที่ซบั ซ้อนขึ้ น โดยมองหา
ประสบการณ์และความท้าทายใหม่ๆ เพื่อพัฒนาฝี เท้าตนเอง หรือแม้แต่สนใจที่จะเข้าร่วมงานวิ่งระดับอาชีพ
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้ นด้วย และกลุ่มนั กวิ่งหน้าใหม่ที่มีกาลังซื้ อและยินดี ที่จะใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
ต้อ งมี ค่ า ใช้จ่ ายในด้านการเดิ น ทางและที่ พัก หากงานจัด ในต่ างจัง หวัด ด้ว ย ขณะเดี ย วกัน ผู ้บ ริ โ ภคก็ มี
ทางเลือกของการออกกาลังกายที่ หลากหลายในปั จจุบัน นอกจากนี้ จานวนงานและผูจ้ ดั งานในประเทศก็
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เพิ่มขึ้ น ดังนั้ น ผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รบั จากการจัดงานวิ่งแต่ละงานอาจไม่มากเท่าในอดีต เพราะผูจ้ ดั งาน
ต้องพยายามสร้างจุดขายที่แตกต่างและอาจจาเป็ นต้องใช้ทรัพยากรทั้งด้านเงินทุนและแรงงานมากขึ้ น
 ศูนย์วิจยั กสิกรไทย เห็นว่า การยกระดับการจัดงานวิ่ งจากประเภททั ่วไป ไปสู่งานวิ่ งระดับชาติตาม
มาตรฐานสากล น่าจะเป็ นแนวทางหนึ่ งที่ธุรกิจรับจัดงานวิ่งที่มีศักยภาพควรจะมุ่งไป เพราะนอกจาก
การจัดงานดังกล่าว จะสามารถดึ งดู ดฐานนั ก วิ่งได้มากขึ้ นทั้งนั กวิ่งชาวไทยและชาวต่ างชาติ โดยเฉพาะ
นักกีฬาอาชีพในระดับอาเซียนหรือแม้แต่ระดับโลก ผูจ้ ดั งานร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องยังมีโอกาส
ในการสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของการนาเสนอผลิตภัณ แ์ ละบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นั กวิ่ง
ตลอดงาน โดยเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพและโภชนาการ รวมถึงบริการโรงแรมที่พักและ
การท่องเที่ยว เนื่ องจากหากนักกีฬาต่างชาติวางแผนจะเข้าร่วมงานวิ่งในไทย ก็น่าจะใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
และท่ อ งเที่ ย วในประเทศเฉลี่ ย ราวๆ 5-7 วัน ซึ่ ง ก็ จ ะถื อ เป็ นการจัด อี เ วนท์ ที่ ส ร้า งรายได้เข้า ประเทศ
สอดคล้องไปกับนโยบายของภาครัฐที่ ตอ้ งการสนั บสนุ นการท่องเที่ ยวเชิงกี ฬา (Sport Tourism) ผ่านการ
วางเป้ าหมายให้ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในจุดหมายปลายทางการจัดงานอีเวนท์กีฬาระดับโลกต่างๆ ด้วย
อย่ า งไรก็ ดี การด าเนิ น การดัง กล่ า ว ผู ้ป ระกอบการคงต้อ งมี ค วามพร้อ มในทุ ก ๆ ด้า น
โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการได้รบั การ
สนับสนุ นจากทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ในการจัดงานวิ่ งระดับชาติ ผูจ้ ดั งานก็ ควรเลื อกจังหวะ
เวลาที่ เ หมาะสมหรื อ ไม่ ทั บ ซ้ อ นกั บ งานวิ่ ง ระดั บ เดี ย วกั น ในต่ า งประเทศ ด้ว ย ซึ่ ง งานระดั บ
มาตรฐานสากลในภูมิภาคเอเชีย ส่วนใหญ่จะจัดที่ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน
ตัวอย่างงานวิ่งระดับมาตรฐานสากล และวันที่จดั งานในปี 2563
Hong Kong Marathorn
9 Feb 2020 (ยกเลิก)
Gaoligong by UTMB (Yunan)
21-23 Mar 2020 (เลื่อน)
Wuxi Marathorn
22 Mar 2020 (เลื่อน)
Tokyo Marthorn
1 Mar 2020
Nagoya Women’s Marathorn
8 Mar 2020
Seoul Marathorn
22 Mar 2020
B.A.A. Boston Marathorn
20 Apr 2020
Virgin Money London Marathorn
26 Apr 2020
“Bank of Lanzhou Cup” Lanzhou International Marathorn
14 Jun 2020
BMW Berlin Marathorn
27 Sep 2020
ที่มา: Worldathletics.org

อนึ่ ง ปั จ จุ บัน งานวิ่ง ในไทยที่ ก า้ วสู่ ระดับมาตรฐานสากล 1 ได้แก่ บางแสน21 ฮาล์ฟ มาราธอน
(ได้รบั การรับรองมาตรฐาน IAAF Silver Label ในปี 2562) บุรีรมั ย์มาราธอน (ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
IAAF Bronze Label ในปี 2562) บางแสน42 ชลบุ รี ม าราธอน (อยู่ร ะหว่ า งการยื่ น ขอมาตรฐาน IAAF
Bronze Label) รวมถึงอีกหลายงานที่อยูร่ ะหว่างการยกระดับ อาทิ จอมบึง มาราธอน ภูเก็ตธอน อเมซิ่งไทย
แลนด์ มาราธอน เป็ นต้น
1

สหพันธ์สมาคมกรี านานาชาติ หรือ International Association of Athletics (IAAF) เป็ นผูใ้ ห้การรับรองการแข่งขันการกีฬากรี าที่ มีมาตรฐานการ
แข่งขันที่สูง (Road Race) แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ ระดับแพลตินัม ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง โดยปั จจุบนั งานวิ่งมาราธอนเมเจอร์ลีกของโลกที่
เป็ นระดับทอง มี 6 รายการ คือ โตเกียวมาราธอน บอสตันมาราธอน ลอนดอนมาราธอน เบอร์ลินมาราธอน ชิคาโกมาราธอน และนิ วยอร์กมาราธอน
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-------------------------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่ น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อ
ความสมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ว งหน้ า ทั ้งนี ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ อง
ใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั ้งสิ ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหาย
ใดจากการใช้ ข้อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั ้งสิ ้น
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