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ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14 
ศักยภาพการกีฬา ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้ง
ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย  
รักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคน  
ในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาต ิ
 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญทีอ่ยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
 โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมาย “คนไทยมี
สุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา” ใช้ ตัวชี้วัด คือ “อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง (อายุเฉลี่ย)” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ศักยภาพการกีฬา คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ

นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพ
ดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) 

14000101 ไม่น้อยกว่า  
68 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
70 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
72 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
75 ปี 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่  

(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
และ(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1) แผนย่อยการส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ 
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ  

การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้ง  
การมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติ  
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและ  
การเป็นพลเมืองดี ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
โดยเน้นการส่งเสริมความรู้และความตระหนักถึงการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา 
การจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกก าลังกาย สร้างโอกาสและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ 
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ 
สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ 
ความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

เป้าหมาย “คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น” และใช้ 
ตัวชี้วัด คือ “ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ”  
แนวทางการพัฒนา 

1.1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง 
ในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกก าลัง
กาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง  
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริม
การพัฒนาการออกก าลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือ
ความสนใจในชุมชนท้องถิ่น 

1.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการออกก าลังกาย 
การเล่นกีฬา หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 

ปลอดภัย และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ชุมชน การพัฒนาในการร่วมลงทุน  
ร่วมให้ใช้พ้ืนที่ หรือร่วมบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 

 

2) แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ  

การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษา
เชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
เพื่อน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์  
ซึ่งปัจจัยส าคัญคือความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทาง 
การพัฒนานักกีฬาแต่ละชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไก
รองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมาย “นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาต”ิ และใช้ 
ตัวชี้วัด คือ “อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย”  
แนวทางการพัฒนา 

2.1) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่ มี
ความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ในระดับประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  

2.2) ส่งเสริมศูนย์ฝึกกฬีาแห่งชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสากล 
พัฒนาปัจจัยสนับสนุน อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐาน 
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกีฬา เพื่อน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
และกีฬาเพื่อการอาชีพ 

2.3) ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ รวมทั้ง 
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการต่อยอดความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง 
สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา พร้อมผลักดันการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการผลักดัน  
ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป 
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3) แผนย่อยการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

และนันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัคร
กีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนา
เป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ  

เป้าหมาย “บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น” และใช้ 
ตัวชี้วัด คือ “มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ)” 
แนวทางการพัฒนา 

3.1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหาร 
การกีฬา อาสาสมัครกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม หรือมีศักยภาพ  
ในการพัฒนาในระดับอาชีพ บนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล  
มีจ านวนเพียงพอสามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั่วถึง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง 

3.2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจ 
เฉพาะบุคคล โดยสนับสนุนให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
หรือจัดตั้งชมรมเพื่อคัดสรรบุคลากรนันทนาการตัวอย่าง และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของ
กลุ่มผู้สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความแตกต่าง และต่อยอดความเป็น
พหุปัญญาของสังคม 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

ประชาชนทุกภาคส่ วนของประชากร
ทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

14010101 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
นักกีฬาไทยประสบความส า เร็จ ใน 
การแข่งขันระดับนานาชาติ 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 

14020101 อันดับ 7  
ในระดับเอเชีย 

อันดับ 6  
ในระดับเอเชีย 

อันดับ 5  
ในระดับเอเชีย 

อันดับ 4  
ในระดับเอเชีย 

แผนย่อยการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

14030101 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
ต่อป ี

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
ต่อปี 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
ต่อปี 

มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น ศักยภาพการกีฬา  

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1 คือ อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย) พบว่า 
มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศ Health-Adjusted Life Expectancy หรือเรียกสั้น ๆ ว่า  
ดัชนี HALE เป็นตัวชี้วัดความยืนยาวของชีวิตที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่และความยืนยาวของชีวิตที่คาดหวังว่า
จะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี จัดท าโดย องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) สะท้อน
การคาดประมาณจ านวนปีโดยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ของประชากร (Life Expectancy) โดยปรับกับผลรวม
ของสถานะสุขภาพระดับต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิต (Disability Prevalence) ซึ่งมีการให้น้ าหนักของสถานะ
สุขภาพ ตั้งแต่ 0 ซึ่งหมายถึงการตายไปจนถึง 1 ซึ่งหมายถึงสุขภาพสมบูรณ์ที่สุด (Optimum Health)  
ซึ่งจ านวนปีเฉลี่ยการมีชีวิตอยู่จะถูกปรับค่าให้ลดลงหากประชากรทุกคนไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และ
จ านวนปีจะลดลงมากหากประชากรที่มีชีวิตอยู่นั้นมีสุขภาพไม่ดี   

 ทั้งนี้ ตัวชี้วัด “อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี” เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมกันกับตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 1 
แผนแม่บท 13 ประเด็น การเสริมสร้างคนไทยให้มีสุขภาวะที่ดี แต่รายละเอียดแผนย่อย (Y1) เพื่อน าไปสู่
เป้าหมาย (Y2) มีความแตกต่างกัน โดยในแผนแม่บท 13 มุ่งเน้นกิจกรรมด้านสาธารณสุข ในขณะที่แผนแม่บท 
14 มุ่งเน้นกิจกรรมการกีฬา โดยมีเป้าหมายและดัชนีแผนย่อย ดังน้ี  
 

Y1.1  แผนย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ไม่พบดัชนีชี้วัด
ต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยที่ 1 ด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
กีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา 
และนันทนาการ  
 

Y1.2  แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
เป้าหมายที่ 1 นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย  ไม่พบดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มี 
ความคล้ายคลึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยที่ 2 ด้านการส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
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Y1.3  แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมายที่ 1 บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) ไม่พบดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
แผนย่อยที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 

ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็น ศักยภาพการกีฬา ตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย 
(Y1) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศ แต่ตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (Y2)  
ไม่พบการใช้งานตัวชี้วัดดังกล่าวในต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่าตัวชี้วัดที่ระบุในประเด็นนี้ค่อนข้าง
เฉพาะเจาะจงกับความจ าเป็นตามบริบทประเทศไทยจึงไม่พบการใช้งานตัวช้ีวัดดังกล่าวในระดับสากล  
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 

ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น ศักยภาพการกีฬา กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมูล 
ตัวชี้วัดใน

ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหนว่ยงาน 
ต่างประเทศ ที่มีเปา้หมาย/
ตัวชี้วัด ที่เหมือนกัน หรือ 

คล้ายกัน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
อาทิเช่น ค านิยาม วิธีการค านวณ 

วิธีการจัดเก็บ เป็นต้น 
14 ประเด็นศักยภาพการ
กีฬา 

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มี
น้ าใจนักกีฬา และมีวินัย 
เคารพกฎกติกามากขึ้น 
ด้วยกีฬา  

อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
(อายุเฉลี่ย) 

14000101 ปี  √ - Health Adjusted 
Life Expectancy  

จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติย
ภูมิ เพื่อท าเป็นดัชนี ดูรายละเอียด
ในหน้า 5-101 

- องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO)  

14.1 แผนย่อยการส่ งเสริม 
การออกก าลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
และการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ 

คนไทยออกก าลั งกาย  
เล่นกีฬา และนันทนาการ
อย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น  

ประชาชนทุกภาคส่วนของ
ประชากรทั้งหมดออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 

14010101 ร้อยละ กรมพละ
ศึกษา 

x    

14.2 แผนย่อยการส่ งเสริม 
การกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
อาชีพ  

นั ก กี ฬ า ไ ท ย ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ  

อันดับการแข่งขันกีฬาใน
ม ห ก ร ร ม กี ฬ า ร ะ ดั บ
นานาชาติของนักกีฬาไทย 

14020101 อันดับ  x    

14.3 แผนย่ อยการพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น   

มีบุคลากรด้ านการกีฬา 
นั น ท น า ก า ร  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่ว
ประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น   

14030101 ร้อยละ  x    

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถแบ่ง

ได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวช้ีวัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวช้ีวัดเดิม + ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชีว้ัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 14 ศักยภาพ 
การกีฬาตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าประชุม 
กลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละเป้าหมายอีกทั้ง 
ที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก Website และ 
เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะ 
ท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัด ประเด็นที่ 14 
ศักยภาพการกีฬาดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น ศักยภาพการกีฬา  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
ประเด็นศักยภาพการกีฬา คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และ

มีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง 

/  /  

แผนย่อยการส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬา
ขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ 

คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร
ทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

/  /  

แผนย่อยการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ 

นักกีฬาไทยประสบความส า เร็ จใน 
การแข่งขันระดับนานาชาติ 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 

/  /  

ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมกีฬา 

/   / 

แผนย่อยการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) 

/   / 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวช้ีวัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ
ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ ศักยภาพการกีฬา (14) 
เป้าหมาย: คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินยั เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
Code 14000101: ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)   
นิยามของตัวชี้วัด 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เป็นตัวชี้วัดความยืนยาวของชีวิตที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี สะท้อนการคาดประมาณจ านวนปีโดยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ของประชากร โดยปรับกับผลรวมของสถานะสุขภาพระดั บต่าง ๆ 
ในแต่ละช่วงชีวิตโดยจ านวนปีเฉลี่ยการมีชีวิตอยู่จะถูกปรับค่าให้ลดลงหากประชากรทุกคนไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และจ านวนปีจะลดลงมากหากประชากรที่มีชีวิต 

อยู่นั้น มีสุขภาพไม่ดี   
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 40 50 10 
Measurable 100 0 0 
Controllable 100 0 0 
Affordable 50 50 0 
Comparable 40 20 40 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย  
1) เป้าหมายหลักและตัวช้ีวัดหลักไม่ครอบคลุมแผนย่อยทั้ง 3 แผน ควรเพ่ิมเป้าหมายหลักให้ชัดขึ้น 
2) ปรับเป้าหมายแผน “คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น ด้วยกีฬา” 
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3) ควรปรับหรือทบทวนเป้าหมายหลักให้สอดคล้องตามแผนงานย่อย 
4) ซ้ าซ้อนกับตัวชี้วัดด้านสุขภาพ 
5) ไม่ตอบโจทย์เป้าหมายทั้งหมด ตัวช้ีวัดไม่ครอบคลุมถึงความมีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย 
6) จะวัดเรื่องน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา ได้อย่างไร 
7) อาจจะวัดการมีสถานที่เล่นกีฬา 
8) มีสุขภาพดีด้วยกีฬาใช่ไหม ควรวัดที่ Infrastructure และ Staff หรือไม่ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
แม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่ถือว่าครอบคลุมเป้าหมาย เพราะเป้าหมายระบุเรื่องน้ า ใจนักกีฬา วินัย เคารพ 

กฎกติกาด้วย จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรเพิ่มตัวชี้วัด “สัดส่วนนักกีฬาที่ถูกภาคทัณฑ์หรือถูกตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อันเน่ืองมาจากไม่เคารพกฎกติกาหรือผิดวินัย” เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องน้ าใจนักกีฬา วินัย เคารพกฎกติกา ยิ่งขึ้น  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัด “อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (Health Adjusted Life Expectancy : HALE)” มีความเหมาะสมแล้ว แม้ว่า

ตัวชี้วัดดังกล่าวอาจจะยังไม่ครอบคลุมประเด็นเรื่องน้ าใจนักกีฬา การมีวินัย และการเคารพกฎกติกาด้วยการกีฬาได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ทางทีมที่ปรึกษาได้เสนอตัวชี้วัด
เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว คือ “สัดส่วนนักกีฬาที่ถูกภาคทัณฑ์หรือถูกตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอันเนื่องมาจากไม่เคารพกฎกติกาหรือผิด
วินัย” ผู้แทนจากหน่วยงานเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่ค่อยเหมาะสมเนื่องจากที่ผ่านมาแทบไม่มีกรณีการถูกภาคทัณฑ์หรือถูกตัดสิทธิเลย และตัวชี้วัดนี้มุ่งเน้นเฉพาะวินัย
นักกีฬา ไม่ได้ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้แทนจากหน่วยงานให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุมนี้เป็นประเ ด็นระดับปฏิบัติการที่มีบรรจุไว้
เป็นแผนงานโครงการภายใต้แผนย่อยต่าง ๆ แล้ว จึงเสนอให้ใช้เพียงตัวชี้วัดเดิม โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวช้ีวัดที่เสนอเพิ่มเติมนี้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพ
ดีอย่างต่อเนื่อง (HALE) เป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ของประเด็นย่อย 14 ที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์จากการด าเนินการส่งเสริมสุขภาพผ่านการกีฬาดังปรากฏในแผนย่อย ดังนั้น 
การเช่ือมต่อเป้าหมายจากแผนแม่บทสู่แผนย่อยและแผนระดับโครงการย่อมท าให้ผลลัพธ์จากแผนระดับโครงการและแผนย่อยน าไปสู่ผลลัพธ์ของแผนแม่บทได ้

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าให้ใช้ค่าเป้าหมายเดียวกันกับที่ก าหนดไว้ส าหรับตัวชี้วัด “อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: 

HALE)” ในแผน 13 โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิมเล็กน้อยดังแสดงในตาราง เนื่องจากการที่อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายด้านและต้องใช้เวลาด าเนินการพอสมควร การก าหนดค่าเป้าหมายอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 ปี ต่อช่วงเวลา 5 ปี เป็นค่าเป้าหมายที่ท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ได้ยากมากขึ้นเมื่ออายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น ผู้แทนฯ จึงเสนอปรับลดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการด าเนินการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด เพราะดัชนีตัวชี้วัดนี้ต้องใช้ข้อมูลอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy at Birth) 
ประกอบกับประชากรที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นและมี สุขภาพดีตราบเท่าการมีชีวิตอยู่นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน  
อนึ่ง จากสถิติข้อมูลที่รวบรวมไว้ในการศึกษา Global,regional,and national disability- Adjusted life years(DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy 
life expectancy (HALE) for 195 countries and territories,1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 แสดงให้เห็น
ว่าคนไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้นในระหว่างปี 1990-2017 แต่คนไทยที่มีสุขภาพสมบูรณ์กลับลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้การก้าวขยับของดัชนีอายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดี (HALE) เพิ่มขึ้น 2 ปี ต่อช่วงเวลา 5 ปี เป็นค่าเป้าหมายที่ท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ยากมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับลดค่าเป้าหมายตามผู้แทนจากหน่วยงาน
เสนอ อย่างไรก็ตาม การก าหนดดัชนีหรือตัวชี้วัดในแผนย่อยต่าง ๆ ล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีคนไทยที่มีสุขภาพสมบูรณ์มากขึ้นเมื่ออายุยืนยาวขึ้น และการดูแลสุขภาพ
จ าเป็นจะต้องมีความต่อเนื่องและครอบคลุมกลุ่มประชากรอย่างทั่วถึงทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพผ่านการออกก าลังกายและการกีฬาและการเยียว ยารักษาผ่านกลไก 
ด้านสาธารณสุข มีความเป็นไปได้ว่าหากในอนาคตประเทศไทยมีบริการดังกล่าวครอบคลุมมากขึ้นและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นก็ย่อมท าให้อายุคาดเฉลี่ย
ของการมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นมากกว่าค่าเป้าหมายได้ในระยะยาว   
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (Health Adjusted 
Life Expectancy: HALE) 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy: HALE) 

ป ี /  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา WHO ตามรอบ
ที่ก าหนด
โดยWHO 
(ทุก 5 ปี) 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)   66.6 66.8    68.3  

ที่มา: http://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXv 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อ า ยุ ค า ด เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ร มี
สุขภาพดี (Health Adjusted 
Life Expectancy: HALE) 

เป้ าหมาย  ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
14 ศักยภาพการกีฬา 

     
ไม่น้อยกว่า 68 ปี ไม่น้อยกว่า 

70 ปี 
ไม่น้อยกว่า 

72 ปี 
ไม่น้อยกว่า 

75 ปี 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบ 
ก าหนดขึ้น 

     ไม่น้อยกว่า 68 ปี ไม่น้อยกว่า 
69 ปี 

ไม่น้อยกว่า 
70 ปี 

ไม่น้อยกว่า 
72 ปี 

ผลการด าเนินงาน   66.6 66.8    68.3       
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แผนย่อยการส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกา ย กีฬาและ
นันทนาการ  
เป้าหมาย: คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 
Code 14010101: ตัวชี้วัด ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
นิยามของตัวชี้วัด 

การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอคือ ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง มากกว่าหรือเท่ากับ 3 วันต่อสัปดาห์ และวันละไม่น้อยกว่า 30 นาท ี    
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

การเก็บข้อมูล ท าทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ และแบบจ าแนกตามช่วงอายุ   
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 70 20 10 
Measurable 80 20 0 
Controllable 100 0 0 
Affordable 50 50 0 
Comparable 34 34 33 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) กิจกรรมที่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ซึ่งฐานอัตราการเต้นของหัวใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน 
2) ตัวชี้วัดควรมีการจ าแนกช่วงวัยของประชากร 
3) ควรจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับช่วงอายุและตัวบุคคล 
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4) ปรับนิยามใหม่ตามเกณฑ์ WHO เกณฑ์ Physical activity 
5) เกณฑ์ออกก าลังกายเปลี่ยนแล้ว ควรยึดตาม WHO 150 นาที / สัปดาห์ และ อัตราการเต้นของหัวใจ เพิ่มขึ้น 
6) เห็นควรก าหนดช่วงอายุให้ชัดเจน เพื่อจะสร้างความแม่นย ามากยิ่งขึ้น หรือเป็นการสอดคล้องกับการออกก าลังกายในระหว่างสัปดาห์ 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
แม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้มีค าแนะน าล่าสุดเรื่องการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จึงสรุปได้ว่า

ตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ควรปรับปรุงนิยามตัวชี้วัดให้สอดคล้องตามองค์การอนามัยโลก 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความเห็นว่านิยามเดิมของตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนมาใช้นิยามใหม่ เพราะค าแนะน าของอ งค์การอนามัยโลก 

เป็นการวัดกิจกรรมทางกาย (Physical Exercise) ซึ่งมีองค์ประกอบคือกิจกรรมทางกายแบบหนัก (การออกก าลังกาย) แบบปานกลาง และแบบเบา ในขณะที่เป้าหมาย
ของแผนย่อยนี้เน้นเฉพาะการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว ที่ประชุมจึงมีมติให้ใช้นิยามเดิม  
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอให้มีการปรับลดค่าเป้าหมายลงเพื่อสะท้อนการเติบโตด้านการออกก าลังกายที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2562 - 2563  

ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมากกว่าปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาเห็นว่าจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปี 2562 - 2563 ได้ผลลัพธ์เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สะท้อน
ให้เห็นความเป็นไปได้ที่หน่วยงานจะส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายเพิ่มมากขึ้นจนบรรลุค่าเป้าหมายร้อยละ 50 ภายในปี 2570 จึงเห็นสมควรให้คงค่าเป้าหมายเดิมในรอบปี 
2566 - 2570 คือ ร้อยละ 50 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ แต่ควรปรับลดการเพิ่มขึ้นของค่าเป้าหมายในรอบ 5 ปี ถัดไป จากเดิม 
ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 ในรอบปี 2571 - 2575 ปรับลดเป็นร้อยละ 60 และส าหรับในรอบปี 2576 - 2580 ให้ปรับเป็นร้อยละ 70 หมายความว่าค่าเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นจ านวน
เท่ากัน คือ 10 หน่วย ในทุกรอบ 5 ปี แต่ระดับความท้าทายจะมากขึ้นเป็นล าดับตามฐานประชากรที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะต้องส่งเสริมเพื่อขยายฐานประชากรให้ออกก าลังกายสม่ าเสมอเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังต้องรักษาฐานประชากรกลุ่มที่ออกก าลังกายสม่ าเสมออยู่แล้วให้คงออกก าลังกายสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย ทีมที่ปรึกษาจึงเสนอการก าหนดค่าเป้าหมายดังระบุในตารางค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด    
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ใช้ตวัช้ีวัดเดิมตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอ  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบก าหนด  
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร
ทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากร
ทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ /  กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

   23.4 24.46 34.48 27.71  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ประชาชนทุกภาคส่วน
ของประชากรทั้งหมด
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14 แผนย่อย
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา
และนันทนาการ 

     

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
 
 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)   23.4 24.46 34.48 26.56 40.40 41.82      
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แผนย่อยการส่งเสริมการกฬีาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชพี  
เป้าหมาย: นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
Code 14020101: ตัวชี้วัด อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 14020101_1: ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา 
นิยามของตัวชี้วัด 

มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง Asian Games Federation 
การจัดอันดับ หมายถึง การจัดอันดับที่เรียงตามจ านวนเหรียญทองที่แต่ละประเทศได้รับ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ประมวลผลโดย Asian Games Federation 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 50 0 
Measurable 90 10 0 
Controllable 10 70 20 
Affordable 50 50 0 
Comparable 34 50 16 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) เป้าหมายและแผนย่อยไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากแผน พัฒนาสู่ระดับอาชีพ แต่เป้าหมาย เน้นไปที่การแข่งขัน 
2) อาจจะปรับเป้าหมายและเปลี่ยนตัวชี้วัด เรื่องความมั่นคงของการประกอบอาชีพกีฬา 
3) แผนกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาสู่ระดับอาชีพ แต่การวัดกล่าวถึงเพียงความส าเร็จในการแข่งขัน 
4) ไม่ครอบคลุมกีฬาอาชีพอื่น ๆ จะท าอย่างไรถึงจะดึงมหกรรมอื่น ๆ มาคิดด้วย 
5) ต้องปรับตัวช้ีวัดทดแทน โดยตอ้งวัดจากทุกเวทีการแข่งขันนอกเหนือจากโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ และซีเกมส์ 
6) กีฬาระดับอาชีพจะคิดอย่างไร 
7) อาจจะ Weight น้ าหนักของแต่ละชนิดเหรียญ ไม่วัดเฉพาะเหรียญทอง 
8) ต้องปรับการวัดผลใหม่ ควรวัดจ านวนเหรียญเงิน/ทองแดง ด้วย 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
แม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่เนื่องจากมหกรรมกีฬาระดับนานาชาตินั้นมีหลากหลายรูปแบบ จึงควรรวมเข้าไปมาก กว่าการใช้เพียง

เอเชียนเกมส์เท่านั้น อีกทั้งการพิจารณาการประสบความส าเร็จ ควรให้ความส าคัญกับเหรียญทุกประเภท มากกว่าการใช้เพียงเหรียญทองเป็นตัวบอก จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัด
ดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ควรปรับปรุงนิยามตัวช้ีวัดเดิมและเพิ่มตัวช้ีวัด เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายย่ิงขึ้น 
ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 

ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องคือ “จ านวนเหรียญที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาต”ิ 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าการใช้ตัวชี้วัดเดิม อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย มี ความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่เนื่องจาก 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดดังกล่าวเน้นการแข่งขันในระดับเอเชียที่ ไม่มีการแข่งขันเป็นประจ าทุกปี ที่ประชุมจึงเสนอให้มีตัวชี้วัดใหม่เพิ่มเติมอีกตัวชี้วัดหนึ่งส าหรับ 
การจัดอันดับ คือ อันดับการแข่งขันตามประเภทกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันระดับนานาชาติ (World Ranking) ที่ปรึกษาได้เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกับเป้าหมาย 
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คือ จ านวนเหรียญที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ นั้น ที่ประชุมเห็นด้วย กับการเพิ่มตัวชี้วัดนี้ แต่ควรเปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดใหม่เป็น  
“ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา”   

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

ที่ประชุมให้ความเห็นว่าค่าเป้าหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

ด้วยยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาเห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนด 
ค่าเป้าหมาย  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมเติ่มตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย   
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเดิม เห็นควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว ้
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย 

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรม
กีฬา Asian Games 

อันดับ /  การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย       12  

ที่มา: http://www.business-standard.com/asian-games-2018/medals-tally 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับการแข่งขันกีฬาใน
ม ห ก ร ร ม กี ฬ า ร ะ ดั บ
นานาชาติของนักกีฬาไทย 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14 แผนย่อย
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
อาชีพ  

     

อันดับ 7  ในระดับเอเชีย อันดับ 6  
ในระดับ
เอเชีย 

อันดับ 5  
ในระดับ
เอเชีย 

อันดับ 4  
ในระดับ
เอเชีย 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)      12        
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 14020101_1: ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา 
นิยามของตัวชี้วัด 
 มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติครอบคลุมการแข่งขันโอลิมปิก ซีเกมส์ รวมถึง การแข่งขันตามแต่ละประเภทกีฬา เช่น การแข่งขันระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ  

ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง ร้อยละเหรียญรางวัลรวมทุกประเภท ได้แก่ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง ที่นักกีฬาไทยได้รับจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ เทียบกับ เหรียญรางวัลรวมทั้งหมดที่นักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ  ในเอเชียได้รับจากการร่วม
แข่งขันมหกรรมกีฬาเดียวกัน  โดยใช้การแปลงจ านวนเหรียญเป็นตัวเลข แทนค่าเหรียญทอง 3 คะแนน เหรียญเงิน 2 คะแนน และเหรียญทองแดง 1 คะแนน 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

 วิธีการวัด: น าเข้าข้อมูลข้างต้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 วิธีการค านวณ:  

คะแนนรวมจากเหรียญรางวัลที่นักกีฬาไทยได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติหนึ่ง ๆ

คะแนนรวมจากเหรียญรางวัลที่นักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติเดียวกัน
 𝑋 100 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วม
แข่งขันมหกรรมกีฬา 

คะแนนรวมจากเหรียญรางวัลที่นักกีฬาไทย
ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา
นานาชาติหนึ่ง ๆ 

ร้อยละ  / การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

รายปี 

คะแนนรวมจากเหรียญรางวัลที่นักกีฬาจาก
ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้รับจากการเข้า
ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติเดียวกัน 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ร้อยละความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ร้อยละความส าเร็จจาก
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น
มหกรรมกีฬา 
 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 14 แผนย่อยการส่ง เสริมการกีฬา  
เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  

   
เห็นควรใหด้ าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี  

แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน            
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แผนย่อยการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  
เป้าหมาย: บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
Code 14030101: ตัวชี้วัด มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
นิยามของตัวชี้วัด  

ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ทั้งนี้ ไม่มีค านิยามที่แน่ชัด ส าหรับการรับรอง
มาตรฐาน) 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

ไม่มีวิธกีารวัดและวธิีการค านวณที่ชัดเจน 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 50 34 16 
Measurable 86 14 0 
Controllable 12 88 0 
Affordable 80 20 0 
Comparable 20 60 20 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ต้องมีหน่วยงานที่เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานให้ชัดเจน 
2) สามารถรวบรวมมาตรฐานในระดับสากลต่าง ๆ มาออกเป็นมาตรฐานกลางของประเทศที่ใช้ร่วมกัน 
3) ควรให้นิยาม / ก าหนดมาตรฐานที่ชัดเจนขึ้น 
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4) ควรมีการจ าแนกระดับของมาตรฐาน ประเภทของมาตรฐาน 
5) ข้อมูลด้านบุคลากรด้านกีฬาฯ ยังก าหนดการรับรองมาตรฐานไม่ชัดเจนของกลุ่มด้านกีฬา ช่วงอายุของนักกีฬาฯ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
แม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่เนื่องจากยังขาดค านิยามที่แน่ชัดส าหรับการรับรองมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าว 

มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ควรปรับปรุงนิยามตัวช้ีวัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดมีความเหมาะสม แต่ควรปรบัปรุงนิยามตัวช้ีวัดที่ที่ปรึกษาเสนอมาให้สอดคล้องกับการด าเนินการมากขึ้น 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ด้วยยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาเห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนด  
ค่าเป้าหมาย 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรปรับเปลี่ยนนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด “มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น” ได้ดังนี ้
นิยามของตัวชี้วัด  

บุคลากรการกีฬา ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารการกีฬา  
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 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานวิชาชีพ และ/หรือ หลักสูตรที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ในแต่ละชนิดกีฬา) เป็นผู้ก าหนดและให้กับ
การรับรองในระบบทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาชาติของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรืออาจหมายถึงการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์กีฬานานาชาติแต่ละชนิดกีฬา  

 บุคลากรด้านนันทนาการ หมายถึง ผู้น านันทนาการ 

 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานจากกรมพลศึกษา  
 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง บุคลากรที่ประกอบอาชีพเป็นนักปฏิบัติและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 

 การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: น าเข้าข้อมูลข้างต้นโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

วิธีการค านวณ: (ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
นิยามในปีปัจจุบัน - ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนิยาม  
ในปีฐาน) หารด้วย ร้อยละของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งตามนิยาม 
ในปีฐาน X 100 ประมวลผลโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 32 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลือ่นเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถี่ 
บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานบุคลากรด้านกีฬา ในปีฐาน  

ร้อยละ  / กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา 

กรมพลศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตร์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) 

รายปี 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานบุคลากรด้านกีฬา ในปีปัจจุบัน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานบุ คลากรด้ านนั นทนาการ  
ในปีฐาน  
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานบุ คลากรด้ านนั นทนาการ  
ในปีปัจจุบัน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา ในปีฐาน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานบุคลากรด้ านวิทยาศาสตร์ 
การกีฬา ในปีปัจจุบัน 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

        

ที่มา: ระบบทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (http://www.hrd.sat.or.th) 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

มี บุ คลากรด้ านการกี ฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14 แผนย่อย
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ  

     

เห็นควรใหด้ าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี  
แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน              
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