
“มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐาน
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
การสร้างนิสัยรักกีฬา มีน�้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ 
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14
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  แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็ (14) ศกัยภาพการกฬีา ให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการใช้
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมคีณุภาพตามมาตรฐาน การสร้างนสิยัรกักีฬาและมนี�า้ใจเป็นนกักฬีา และการใช้กีฬา
และนนัทนาการในการพฒันาจิตใจ สร้างความสามคัคี โดยมเีป้าหมายระดบัประเดน็ คอื  คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น  
มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้นด้วยกีฬา ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายไว้ 
ได ้แก ่ อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต ่อเนื่อง  
จากฐานข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) ซึ่งจัดท�า
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization 
(WHO)) พบว่า ในปี 2562 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
ของประชากรประ เทศไทยอยู ่ที่  68 .3  ป ี  ซึ่ งบรร ลุ 
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี ทั้งนี้ค่าสีสถานการณ์
การบรรลุเป้าหมายของปี 2562 เป็นการอ้างอิงจากข้อมูล 
ที่มีการเผยแพร่ล่าสุด ณ ปี 2559 ในขณะท่ีค่าสีสถานการณ์ 
การบรรลุเป้าหมายของปี 2563 เป็นการอ้างอิงจากข้อมูลตาม 
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ถึง ปี 2562

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
ของประชากรไทย จากฐานข้อมูล Life expectancy (LE)  
จัดท�าโดย ธนาคารโลก (The World Bank) พบว่าอายุคาดเฉลี่ย
ของประชากรไทยในภาพรวม มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 
2558 ที่ 76.1 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 76.9 ปี ในปี 2561 ประกอบกับ
กระแสการรักสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการของคนไทยในช่วงที่ผ ่านมา สะท้อนให้เห็นถึง 
การบรรลุค่าเป้าหมายอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีได้ส�าเร็จ

ที่มา: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO))

ที่มา: ธนาคารโลก (The World Bank)

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย)

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย (แรกเกิด)

  อายุ (ปี)

ศกัยภาพการกฬีา

140001
ปี 2562

ปี 2563

ศักยภาพการกีฬา 14

473



ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างยั่งยืน ได้แก่  
(1) การสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการรักการออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัย 
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การค้นหา การสร้าง การพัฒนานักกีฬา การคัดเลือก และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นไปตามไปตามเกณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนการต่อยอดทางอาชีพ 
หลังเกษียณของนักกีฬา และ (3) การสร้างความยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรทางด้านการกีฬา 
และนันทนาการ เพื่อสร้างโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับนานาชาติ ตลอดจนการสร้างบุคลาการที่เป็นผู้น�า 
การออกก�าลังกายและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระดับต่าง ๆ
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ประกอบด้วย 3 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

140101
การส ่ง เสริมการออกก�าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให ้กลายเป ็นวิถี ชีวิต  

และการส ่ง เสริมให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬา 

และนนัทนาการ ก�าหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี 2565 ได้แก่ ประชาชนทกุภาคส่วน 

ของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ร้อยละ 40 

2562 2563

โดยถึงแม้ว ่าสถานการณ์ภาพรวมการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอของคนไทย 

ในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แต่ในปี 2563 พบว่าอตัราส่วนประชาชนทีอ่อกกาลงักาย

สม�่าเสมอของกลุ ่มเป้าหมายที่มีช ่วงอายุตั้งแต่ 15 ข้ึนไป อยู ่ที่ร ้อยละ 41.82  

โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 40.40 และปี 2561 ที่ร้อยละ 26.56 ซึ่งส่งผล

ให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายส�าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

140301
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 

2565 ได้แก่ มีบุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ (การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย) ในปี 2563 จ�านวนผู้ลงทะเบียนบุคลากรการกีฬาในระดับนานาชาติได้

ลดลงจากปี 2562 ที่จ�านวน 322 คน เป็น จ�านวน 80 คน ในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็น 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

140201
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี 

2565 ได้แก่ อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 

อันดับที่ 7 ในระดับเอเชีย
2562 2563

โดยในปี 2561 ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 11 ซ่ึงลดลงจากอันดับท่ี 6 ในปี 2557 ของ

การแข่งขนัในมหกรรมกฬีาเอเชียนเกมส์ซ่ึงจดัข้ึนทุก ๆ 4 ปี และหากพจิารณาเทียบเคยีง

จากผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์แล้ว พบว่าอันดับการแข่งขันของไทยก็ลดลงจาก 

อันดับที่ 2 ในปี 2560 มาอยู่ที่อันดับท่ี 3 ในปี 2562 เช่นเดียวกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็น

สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ร้อยละ 40 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140101

เพื่อส่งเสริมให้การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานกลายเป็นวิถีชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งในระดับชุมชน สังคม และระดับประเทศให้มีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออกก�าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจน
สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การออกก�าลังกาย การเล่นกีฬาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ท้ังนี้  
เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และการประกอบกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ตามความถนัดหรือความสนใจ
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต น�าไปสู่การพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในสังคม โดยต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างความพร้อมและการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ รวมทั้งการสร้าง 
แรงจูงใจในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม�่าเสมอผ่านการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตามการด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวยังคงมีความท้าทายในการสร้างค่านิยม  
และแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอของประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ
สร้างสรรค์กิจกรรม และรูปแบบการออกก�าลังกายที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับประชาชนในทุกระดับ 
และทุกช่วงวัย
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าสถานการณ ์
ภาพรวมการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอของคนไทย
ในปี 2561 จะลดลงจากปี 2560 แต่จากข้อมูลด้านการ
ออกก�าลังกายกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร  ์
การกีฬา (กรมพลศึกษา) กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา พบว่า ในปี 2562 และปี 2563 อัตราส่วน
ประชาชนที่ ออกก� าลั งกายสม�่ า เ สมอของกลุ ่ ม 
เป้าหมายท่ีมีช่วงอายุต้ังแต่ 15 ข้ึนไป เพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 40.40 และ 41.82 ตามล�าดับ โดยเพิ่มขึ้น 
จาก ปี 2561 ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ 26.56 ประกอบกับ
ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมากระทรวงสาธารณะสุขร่วมมือ 
กับภาคีเครือข ่ายขับเคลื่อนนโยบายส ่งเสริมการ 
ออกก�าลังกายทั่วประเทศ โดยด�าเนินการผ่านองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ท้ังในพื้นที่ส ่วนกลาง  
จังหวัด และท้องถิ่น อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัว 
และตระหนักถึงการรักสุขภาพ และหันมาออกก�าลังกาย เล่นกีฬามากยิ่งข้ึน ส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
การท�าให้คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพ่ิมข้ึน ที่ก�าหนดค่าเป้าหมาย 
ไว้ท่ีร้อยละ 40 ของประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรท้ังหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ ภายในปี 2565  
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
ได้ด�าเนินโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งศูนย์กีฬา หนึ่งกีฬาเด่น โดยเป็นการพัฒนา Mobile Application (DPE MOVE) 
เพื่อบันทึก เผยแพร่ข้อมูลและผลงานด้านการพลศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพ นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ทั้งส�าหรับประชาชนและบุคลากรการด้านการกีฬาในการด�าเนินการ
ส่งเสริมการออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย 
ได้ด�าเนินโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายให้กับประชาชน
ทุกช่วงวัย และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวผ่านการท�ากิจกรรมทางกายร่วมกัน โดยได้พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูล 10 ล้านครอบครัวไทย และได้ขับเคลื่อนการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ
ครอบคลุมพื้นท่ีท้ัง 4 ภาค 77 จังหวัด ซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายใต้แพลตฟอร์ม  โครงการ  
10 ล้านครอบครัวไทยออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ จ�านวน 1,316,990 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)  
โดยได้ด�าเนินการร่วมกับโครงการก้าวท้าใจ ซึ่งเป็นการเก็บสะสมคะแนนสถิติการออกก�าลังกายของผู ้เข้าร่วม 
ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นการกระตุ้นการรักการออกก�าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทย

ที่มา: กรมพลศึกษา

(ร้อยละ)

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความท้าทายที่ส�าคัญในการการท�าให้คนไทยออกก�าลังกาย  
เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอ คือ การสร้างค่านิยมและแรงจูงใจในการรักการออกก�าลังกายให้กลายเป็น
ชีวิตประจ�าวันของประชาชนทุกช่วงวัย ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ หรือรูปแบบการออกก�าลังกาย  
เล่นกีฬา และนันทนาการท่ีสามารถตอบสนองและดึงดูดความสนใจของประชาชนในทุกระดับและทุกช่วงวัย 
ให้มีความยั่งยืน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถสร้างค่านิยมและการสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย
และเล่นกีฬาที่มีความยั่งยืนและกลายเป็นวิถีชีวิตของคนไทย หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรยกระดับและพัฒนา 
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกีฬา การออกก�าลังกาย และนันทนาการ 
ให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงและเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ควรบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา  
และนันทนาการด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย อาทิ 
การใช้น�าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือกระตุ้นและสร้างความท้าทายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการติดตาม ประเมินผล  
และประกอบการวางแผนในการจัดท�านโยบายในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
ของคนไทยอย่างสม�่าเสมออย่างยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140201

การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

เพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาของไทยสู ่การแข่งขัน 
และประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ เพ่ือให  ้
การกีฬาของ ไทย เป ็ นที่ ยอมรั บ ในระดับสากล  
และนักกีฬาไทยสามารถต่อยอดความเป็นเลิศสู ่การ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุข
และความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาแล้ว ยังสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้กับประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้เกิดความนิยม
ในการเล่นกีฬา ตลอดจน สามารถผลักดันอุตสาหกรรม
การกีฬาของไทย ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการจะบรรล ุ
เป้าหมายอันดับ 7 ในการแข่งขันระดับเอเชียได้นั้น  
ต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ การให้ความส�าคัญกับ 
การสร ้างและการสรรหานักกีฬาจากการแข ่งขัน 
ทั้ ง ในและต ่างประเทศควบคู ่กับการพัฒนาและ 
น�าวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นเครื่องมือหลักในการ
พัฒนานักกีฬา เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย และต่อยอดไปสู  ่
การสร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคง



สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยอันดับผล 
การแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาตขิองไทยในช่วงท่ีผ่านมา  
ทั้งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ ลดลงจากการแข่งขันคร้ังท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 
เม่ือพิจารณาจากอันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬา 
ระดบันานาชาต ิ(ระดบัเอเชยี)  ของนักกีฬาไทย ซึ่งอันดับ
การแข่งขนัในมหกรรมกฬีาเอเชยีนเกมส์ในครัง้ทีผ่่านมา 
ในปี 2557 และในปี 2561 ผลการแข่งขันของไทยลดลง
จากอันดับที่ 6 มาอยู่ในอันดับที่ 11 ซึ่งหากพิจารณา
จากผลการแข่งขันมหกรรมกีฬาอื่น ๆ ในช่วงที่ผ่านมา 
อาทิ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งหมดจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งท่ี 29 ในปี 2560  
ไทยอยู่อันดับที่ 2 และในการแข่งขันครั้งที่ 30 ในปี 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 และหากดูเฉพาะ
กีฬาสากลประเทศไทยได้อันดับท่ี 3 เช่นเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการบรรลุเป้าหมาย
อันดับ 7 (ระดับเอเชีย) ของการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จะจัดขึ้นครั้งถัดไปในปี 2565 
 
การด�าเนินการที่ผ่านมา ในช่วงปี 2562 – 2563 มีหน่วยงานภาครัฐได้มีการด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบรรล ุ
เป้าหมายแผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ อาทิ มหาวิทยาลัย และกระทรวงการท่องเท่ียว 
และกีฬา โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา ได้ด�าเนินโครงการเพ่ือพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล นอกจากนี้ได้มีการด�าเนินโครงการเพ่ือเตรียมและ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ตลอดจนโครงการความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ 
เพ่ือมุ่งสู่การเฟ้นหานักกีฬาท่ีมีความสามารถท่ัวประเทศและผลักดันให้นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในระดับ
นานาชาต ิตลอดจนเพือ่เพิม่โอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักฬีาระดับนานาชาต ิโดยทีผ่่านมา  
การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ผลักดันให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์สเปเชียลโอลิมปิค 
เอเชียแปซิฟิค ยูนิฟายด์แบดมินตัน (1st Special Olympics Asia Pacific Unified Badminton Championship 
2019) ครั้งแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เพื่อส่งเสริมการร่วมมือกันระหว่างผู้พิการทางสติปัญญากับคนปกติ  
อันเป็นการสร้างการยอมรับทางสังคมให้กับผู้พิการในการแสดงให้เห็นว่าผู้พิการทางสติปัญญาสามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมได้ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจากคณะนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก รวม 14 ประเทศ 
ซึ่งส ่งผลให้การกีฬาของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนั้นยังมีนักกีฬาของไทย 
ที่ประสบความส�าเร็จในการเป็นนักกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติ อาทิ ธีราทร บุญมาทัน ซ่ึงเป็นคนไทยคนแรก 
ที่คว้าแชมป์เจลีก (ฟุตบอล) ในระดับนานาชาติ
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ที่มา: สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

ผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

(อันดับ)

ปี 2560 ปี 2562



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ คือ การพัฒนากระบวนการค้นหา  
การสร้าง เลือกสรร และพัฒนานักกีฬาในทุกระดับอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งนักกีฬาที่มี 
ความสามารถ มีความถนัดเฉพาะและมีพรสวรรค์ที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งยังมีประเด็นเรื่อง 
ระบบการคัดเลือกและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในระดับสากล ตลอดจนยังขาด 
การต่อยอดทางอาชีพหลังเกษียณของนักกีฬา

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนานักกีฬาให้ประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ ควรมีการจัดท�า
หลักสูตรเฉพาะในการพัฒนานักกีฬาให้เหมาะสมกับทุกระดับการศึกษา ต้ังแต่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา และการยกระดับและพัฒนากระบวนการค้นหา การสร้าง และการเลือกสรรนักกีฬาที่เป็นระบบ 
ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ในแต่ละประเภทกีฬา
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี นอกจากนี้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรร่วมมือกับสมาคมการกีฬาต่าง ๆ ในการสร้างระบบ 
การคัดเลือกและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ที่มีความเสมอภาค และเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากลตามเกณฑ์ของสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติตามความถนัดท่ีหลากหลาย ตลอดจนจัดท�าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway) 
และเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพหลังเลิกเล่นกีฬา โดยจัดให้มีการจัดท�าหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับ 
การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักกีฬาไทยสามารถเติบโตจากการเป็นนกักฬีาสมคัรเล่นก้าวไปสูก่ารเป็นนกักฬีาอาชพี
ที่ภาคภูมิใจและสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างมั่นคงต่อไป
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บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

จ�านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 140301

โดยมุ ่งการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการของประเทศ บนฐานของวิทยาศาสตร์
การกีฬาให ้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และมีจ�านวนบุคลากรด ้านกีฬาและนันทนาการ 
ที่เพียงพอกับความต้องการของทุกประเภทกีฬา รวมทั้งเพื่อให้สามารถให้บริการด้านกีฬาและสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้แก่ประชาชนทุกกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม น�าไปสู ่การออกก�าลังกาย  
เล ่นกีฬา และนันทนาการของประชาชนท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดจนเพื่ อ ให ้บุคลากรด ้าน 
การกีฬาของไทยมีมาตรฐานเป ็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่ งจ�าเป ็นต ้องให ้ความส�าคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรหรือการอบรมบุคลากรกีฬาและนันทนาการที่มีความเป็นสากล และการบริหารจัดการทั้งใน
ด ้ านการพัฒนาและการติดตามประเมินผลบุคลากรกีฬาและนันทนาการที่ มีคุณภาพ รวมทั้ งการ 
ส ่งเสริมให ้บุคลากรการกีฬาของไทยมีบทบาทในเวทีการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการของไทยที่ผ ่านมายังคงมีความท้าทายในการสร้าง
มาตรฐานและการก�ากับคุณภาพบุคลากรให้ครอบคลุมกีฬาและนันทนาการทุกประเภท และการเป ็น 
ที่ยอมรับในมาตรฐานคุณภาพ ความยุติธรรม และความเป ็นมืออาชีพของบุคลากรทางด ้านการกีฬา
และนันทนาการของประเทศ 
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
จากข ้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬา 
ของชาติ (การกีฬาแห่งประเทศไทย) ในช่วงปี 
2558 ถึงปี 2562 ท่ีผ่านมา พบว่า จ�านวน 
ผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ
มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 
2563 จ�านวนผู ้ลงทะเบียนบุคลากรการกีฬา 
ในระดับนานาชาติได ้ลดลงจากปีก ่อนอยู ่ที่ 
จ� านวน 80 คน อีกทั้ งจากสถานการณ  ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส ่งผลให  ้
การคัดเลือกและฝึกอบรมผูล้งทะเบียนบุคลากร
ด ้ านการกีฬา ไม ่ ส ามารถด� า เนิ นการ ไ ด ้ 
อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก�าหนด เนื่องจาก
มีการใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(Social Distancing) จึงส่งผลให้จ�านวนบุคลากร
การกีฬาลดลงในปี 2563 อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีบุคลากรด้านการกีฬา 
ของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี ภายในปี 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา เพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2562 – 2563 ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด�าเนินการ 
ตามภารกิจประจ�าของหน่วยงานเป็นหลัก อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันกีฬาระดับนานาชาติ ได้ด�าเนินโครงการการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬา
ด้วยองค์ความรู ้และนวัตกรรมและมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการบริหารและการอบรม 
การใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา รวมทั้งการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง (HUB) การพัฒนาบุคลากรกีฬาในระดับภูมิภาคและระดับโลก อีกทั้ง  
กรมพลศึกษา ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาต้นกล้าและโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับ 
พื้นฐาน เพื่อเพิ่มจ�านวนของบุคลากรการกีฬา โดยมุ่งเน้นการอบรมเพื่อให้บุคลากรการกีฬาสามารถน�าความรู ้
ไปพัฒนานักกีฬาในระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ศักยภาพการกีฬา 14

483

140301

ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ



ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย แม้ว่าแนวโน้มของผู้ลงทะเบยีนบุคลากรด้านการกฬีาระดับนานาชาติ 
ของไทยจะมีจ�านวนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีประเด็นท้าทายในด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการท่ีมีอยู่ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีโอกาส 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในเวทีการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและระดบันานาชาติมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ ควรให้ความส�าคญั 
กบัสร้างบคุลากรทีเ่ป็นผู้น�าการออกก�าลงักายในชุมชนท้องถ่ินที่เพียงพอในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากร 
ด้านการกีฬาและนันทนาการของไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรร่วมกับสมาคมกีฬาระดับต่าง ๆ  
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานในระดับสากลในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการตามมาตรฐานเกณฑ์ของสมาคมหรือสหพันธ์นานาชาติ วิชาชีพต่าง ๆ โดยการใช้ผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านต่าง ๆ จากทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลาการด้านการกีฬาและนันทนาการของไทยให้มีคุณภาพ 
นอกจากนั้น ควรให้ความส�าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลาการที่เป็นผู้น�าการออกก�าลังกายในระดับชุมชน 
ท้องถิ่น และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกภาคส่วน และเพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ ไปสู ่ บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการในระดับต่าง ๆ รวมทั้งประชาชน เด็กและเยาวชน  
บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู ้ด้อยโอกาสในระดับจังหวัดและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกพื้นที่  
ตลอดจนควรเร่งด�าเนินการสร้างความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างพื้นที่และผลักดันบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการของไทยให ้มีบทบาทในองค ์กรกีฬาระดับสากลและเวทีการแข ่งขันระดับนานาชาต ิ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
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