
    ศกัยภาพการกฬีา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 14

ยุทธศาสตรชาติดาน

การพัฒนา
และเสริมสรางศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ รวมทั้งการใชก้ฬีา

และนนัทนาการในการสร้างความสามคัคขีองคนในชาติ 
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี ตลอดจนการพัฒนาทกัษะดา้นกฬีา

สู่ความเปน็เลศิและกฬีาเพ่ือการอาชพี”
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรใช้กิจกรรมกีฬำ 
และนันทนำกำรบนฐำนของวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะของประชำชนอย่ำง 
ครบวงจรและมีคุณภำพมำตรฐำน กำรสร้ำงนิสัยรักกีฬำและมีน�้ำใจเป็นนักกีฬำ และกำรใช้กีฬำและนันทนำกำร 
ในกำรพัฒนำจิตใจ สร้ำงควำมสำมัคคี โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา  
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา เมื่อพิจำรณำจำกอำยุคำดเฉลี่ย
ของกำรมีสุขภำพดีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จำกฐำนข้อมูล Healthy life expectancy (HALE) จัดท�ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก 
(World Health Organization (WHO)) พบว่ำอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดีของประชำกรประเทศไทยมีค่ำเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง  โดยในปี 2558 ที่ 66.6 ปี เพิ่มเป็น 66.8 ปี ในปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี 
ของประชำกรประเทศไทยที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมี
สุขภำพดีที่ 68 ปี ภำยในปี 2565 ได้ส�ำเร็จ

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรประเทศไทย

อายุเฉลี่ย

ที่มำ: องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization)

 2548           2553            2558            2559       ปี (พ.ศ.)
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140101 140201 140301

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยท่ีต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) กำรสร้ำงแรงจูงใจ 
ในกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้เวลำของประชำชนเพื่อกำรออกก�ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร (2) กำรคัดเลือก  
พัฒนำ สร้ำงโอกำสกำรเข้ำร่วมแข่งขัน และกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพให้กับนักกีฬำไทย และ (3) กำรสร้ำงควำมยอมรับ 
ในมำตรฐำนคุณภำพ ควำมยุติธรรม และควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกรทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรส่งเสริม
กำรออกก�ำลังกำย และกีฬำข้ันพื้นฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิตและกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ออกก�ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับกำรออกก�ำลังกำย  
กำรเล่นกีฬำ และกำรนันทนำกำรตำมควำมถนัดหรือควำมสนใจ ตลอดจนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน อุปกรณ์ สถำนท่ี
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นวิถีชีวิต  
เพือ่พฒันำจติใจ ปลกูฝังคุณธรรมของควำมเป็นนกักฬีำ มีระเบยีบวินยั และสร้ำงสขุภำวะท่ีดแีก่ประชำชน (2) กำรส่งเสรมิ
กำรกีฬำเพื่อพัฒนำสู่ระดับอำชีพ มุ่งเฟ้นหำ สร้ำงและพัฒนำนักกีฬำของชำติ เพื่อควำมเป็นเลิศทำงกีฬำและต่อยอด
ควำมส�ำเร็จสู่กำรประกอบอำชีพกีฬำท่ีมั่นคงและนันทนำกำรเชิงพำณิชย์ในระดับสำกล (3) กำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร มุ ่งสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร อำทิ ครูผู ้ฝ ึกสอน  
ผู ้ตัดสิน นักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ผู ้บริหำรกำรกีฬำ และอำสำสมัครกีฬำ อย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน  
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้แก่ประชำชนทุกกลุ่มได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สนับสนุน
กำรพัฒนำกีฬำและนันทนำกำร โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทย่อย ดังนี้
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140101คนไทยออกก�าลงักาย เลน่กฬีา
และนันทนาการอยา่งสม�า่เสมอเพ่ิมขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬา
ขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬาและนันทนาการ

มุ่งเน้นกำรส่งเสริมควำมรู้ที่ถูกต้อง และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและอุปกรณ์อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
ในกำรออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำและนันทนำกำร รวมถึงกำรจัดกิจกรรมออกก�ำลังกำย กิจกรรมกีฬำ และกิจกรรม
นันทนำกำรที่ต ่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำจิตใจ ปลูกฝ ังคุณธรรมควำมเป ็นนักกีฬำ ควำมมีวิ นัย และท�ำให  ้
ประชำชนมีสุขภำวะที่ดี โดยกำรจะบรรลุเป้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อยได้นั้น ต้องให้ควำมส�ำคัญกับค่ำนิยม 
ในกำรรักกำรออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำและนันทนำกำร และกิจกรรมส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย เล่นกีฬำและนันทนำกำร 

ที่มำ: กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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140101

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย โดยได ้ก�ำหนด 
กำรประ เมินสถำนกำรณ ์จำกจ� ำนวนประชำชน 
ทุกภำคส ่วนของประชำกรทั้ งหมดออกก�ำลั งกำย 
อย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งจำกข้อมูลด้ำนกำรออกก�ำลังกำยกีฬำ 
และนันทนำกำร และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ จัดท�ำโดย 
กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ พบว่ำ
อัตรำส่วนประชำชนที่ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอมีค่ำลดลง
จำกร ้อยละ 34.5 ในป ี 2560 เป ็นร ้อยละ 27.7  
ในปี 2561 ประกอบกับรำยงำนพฤติกรรมผู ้ใช้งำน
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 (ส�ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)) พบว่ำ 
คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 10 ช่ัวโมง 5 นำทีต่อวัน  
โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำถึง 3 ชั่วโมง 30 นำทีต่อวัน  
จึงอำจส ่งผลให ้มีข ้อจ�ำกัดในกำรใช ้ เวลำว ่ำงเพื่อ 
กำรออกก�ำลังกำย และแสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำย 
อย ่ ำ งมำก ในกำรบรรลุ เป ้ ำหมำยที่ ร ้ อยละ  40  
ของประชำกรทั้งหมดภำยในปี 2565 ได้ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา  หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถำบันกำรศึกษำ ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรในลักษณะต่ำง ๆ 
ประกอบด้วย (1) ลักษณะกำรให้ควำมรู้ในกำรเล่นกีฬำที่ถูกต้องแก่ประชำชน อำทิ โครงกำร Exercise Class  
(2) ลักษณะกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงกีฬำ อำทิ โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำและนันทนำกำรมวลชน  
โครงกำรส ่ ง เสริมวิ ถี ชี วิ ตตำมแนวคิดวิทยำศำสตร ์กำรกีฬำ เพื่ อกำรพัฒนำสุขภำวะที่ ยั่ ง ยืน  และ  
(3) ลักษณะกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเล่นกฬีำในกลุ่มนกัเรียน นกัศกึษำ อำทิ กำรฝึกอบรม และกำร
ทดสอบสมรรถนะทำงกีฬำ ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรออกก�ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำอย่ำงถูกต้อง ปลอดภัยและกำรใช้เวลำ
ของประชำชนในกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกีฬำต่ำง ๆ

ประชาชนทกุภาคสว่นของประชากรทัง้หมด
ออกก�าลงักายอยา่งสม�า่เสมอ

ที่มำ: กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยท่ีส�ำคัญในกำรท�ำให้คนไทยออกก�ำลังกำย 
เล่นกีฬำและนันทนำกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ คือ กำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปรับพฤติกรรมกำรใช้เวลำของประชำชน
เพือ่กำรออกก�ำลงักำย เล่นกฬีำ และนนัทนำกำร ตลอดจน
กำรสร้ำงค่ำนิยมและกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมต่ำง ๆ  
ที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำย  
กีฬำ และนันทนำกำรที่ เหมำะสมกับประชำชนใน 
ทุกระดับและทุกช่วงวัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐ 
อำทิ  กระทรวงกำรท ่องเ ท่ียวและกีฬำ กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมกันส่งเสริม 
ให้ประชำชนมีควำมต้องกำรเล่นกีฬำ ออกก�ำลังกำย  
และนันทนำกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็น  
กีฬำในระดับท้องถิ่น กีฬำนักเรียนนักศึกษำ ตลอดจน
กฬีำพ้ืนบ้ำน โดยด�ำเนนิโครงกำรส�ำคญั เช่น กำรน�ำบคุคล 
ที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นแบบอย่ำงในกำรออกก�ำลังกำย 
กำรน�ำนักกีฬำที่ประสบควำมส�ำเร็จเพ่ือเป็นต้นแบบ 
และแรงจูงใจในกำรเล่นกีฬำในพ้ืนท่ีบ้ำนเกิด กำรใช้
อุปกรณ์ดิจิทัลวัดผลกำรออกก�ำลังกำยเพื่อแลกสิทธิ
ประโยชน ์ต ่ ำง  ๆ เป ็นต ้น  เพื่ อส ่ ง เสริมค ่ ำนิยม 
ในกำรรักกำรออกก� ำลั งกำยและกีฬำขั้ นพื้ นฐำน 
ให้กลำยเป็นกิจกรรมในวิถีชีวิตตำมเป้ำหมำยต่อไป

140101



312

14 ศักยภาพการกีฬา

นักกฬีาไทยประสบความส�าเรจ็ในการแขง่ขนั
ระดบันานาชาติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการกีฬา
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

มุ ่งเน้นกำรพัฒนำนักกีฬำไทยให้เป็นที่ยอมรับในกำรแข่งขันระดับสำกล เพื่อพัฒนำนักกีฬำไทยสู ่กีฬำอำชีพ 
ในระดับสำกล ซึ่งนอกจำกจะช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับนักกีฬำและผู้เกี่ยวข้องแล้ว กำรพัฒนำดังกล่ำวจะมีส่วนช่วย 
สร้ำงแรงบันดำลใจ เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับเยำวชนในกำรมีน�้ำใจนักกีฬำ สร้ำงควำมนิยมในกำรเล่นกีฬำ  
และช่วยสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีของคนในชำติ รวมทั้งช ่วยสร้ำงชื่อเสียง ประชำสัมพันธ์และส่งเสริม 
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนำนำชำติ  ท้ังนี้ กำรจะบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ จ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรคัดเลือก พัฒนำ สร้ำงโอกำสกำรเข้ำร่วมแข่งขัน และกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพให้กับนักกีฬำไทย 

ผลการแขง่ขนัในมหกรรมกฬีา ASIAN GAME ปี 2561
สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจ ำรณำ 
จำกอันดับกำรแข่งขันกีฬำในมหกรรมกีฬำระดับนำนำชำติ 
(ระดับเอเชีย) ของนักกีฬำไทย ซ่ึงผลอันดับกำรแข่งขัน 
ในมหกรรมกีฬำ Asian Game ปี 2557 (ค.ศ. 2014)  
ไทยอยู ่ ท่ีอันดับ 6 ทั้ งนี้  ในป ี 2561 (ค.ศ. 2018)  
ผลกำรแข่งขันของไทยลดต�่ำลงโดยอยู ่ในอันดับที่ 11 
แสดงให ้เห็นถึงควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยในปี 2565 ซ่ึงก�ำหนดไว้ท่ีอนัดับ 7 ของกำรแข่งขัน 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด�ำเนิน
โครงกำรที่ส�ำคัญ เช่น โครงกำรบริหำรจัดกำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำในกำรเตรียมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
โอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 โครงกำรเตรียมและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ โครงกำรกำรพัฒนำ 
ส่งเสริมกำรบริกำรด้ำนกีฬำเวชศำสตร์ รวมถึงโครงกำรนักเรียนผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงกีฬำ (ช้ำงเผือก)  
ของสถำบันกำรศึกษำ นอกจำกนั้น สมำคมกีฬำอำชีพต่ำง ๆ ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำกีฬำอำชีพ เพื่อมุ่งสู่ 
ควำมเป็นเลิศและก้ำวสู่กำรเป็นนักกีฬำอำชีพเพื่อเป็นตัวแทนในกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ ตลอดจนกำรกีฬำ
แห่งประเทศไทยและภำคส่วนต่ำง ๆ ได้ผลักดันให้ประเทศไทยประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรแขง่ขัน  
โมโต จีพี ในปี 2561-2562 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้เกิดเป็นกำรกีฬำเพื่อกำรท่องเที่ยว และน�ำประเทศไทยไปสู่กำรเป็น
ประเทศที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับโลก 
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อันดับ ประเทศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1  China (CHN) 132 92 65 289
2  Japan (JPN) 75 56 74 205
3  South Korea (KOR) 49 58 70 177
4  Indonesia (INA)* 31 24 43 98
5  Uzbekistan (UZB) 20 24 25 69
6  Iran (IRI) 20 20 22 62
7  Chinese Taipei (TPE) 17 19 31 67
8  India (IND) 16 23 31 70
9  Kazakhstan (KAZ) 15 17 44 76
10  North Korea (PRK) 12 12 13 37
11  Thailand (THA) 11 16 46 73
12  Bahrain (BRN) 10 7 7 24
13  Hong Kong (HKG) 8 18 20 46
14  Malaysia (MAS) 7 13 16 36

ขอ้มลูจาก https://web.archive.org/web/20180827190940/https://en.asiangames2018.id/medals/
https://www.espn.com.au/olympics/trackandfield/story/_/id/27220824/adekoya-latest-bahrain-runner-get-doping-ban
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
ควำมท้ำทำยส�ำคัญ คือ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ทำง 
กำรกีฬำของประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำเพ่ือประยุกต์ 
ใช้เป็นฐำนกำรพัฒนำนักกีฬำ และพัฒนำกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีพประเภทต่ำง ๆ ในระดับประเทศ เพื่อสร ้ำง 
เส้นทำงอำชีพนักกีฬำท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองและเลี้ยงชีพ 
ได้จริง รวมทั้งกำรใช้สื่อรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มกำรดึงดูด
ผู้ท่ีมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำเข้ำสู่ระบบกำรคัดเลือก
และพัฒนำ และกำรส่งเข ้ำร ่วมแข่งขันเป็นตัวแทน
ประเทศในระดับนำนำชำติ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรยกระดับ 
กำรพัฒนำและกำรน�ำวิทยำศำสตร์ทำงกำรกีฬำมำใช ้
เพือ่พฒันำกำรกฬีำในทกุระดบัและทุกภำคส่วน นอกจำกนัน้
ควรร่วมมอืกบัสมำคมกฬีำต่ำง ๆ และหนว่ยงำนทุกภำคส่วน
ในกำรพัฒนำนักกีฬำและส่งเสริมให้กีฬำเป็นอำชีพที่

พึ่ งพำตนเองได ้ ทั้ งนี้กำรพัฒนำนักกีฬำให ้ประสบ 
ควำมส�ำเร็จในระดับนำนำชำตินั้น นอกจำกกำรสรรหำ
นักกีฬำที่มีควำมสำมำรถเฉพำะตัว และกำรสนับสนุน 
กำรเข ้ ำแข ่ ง ขันในระดับต ่ำง  ๆ แล ้ว  กระทรวง 
กำรท ่อง เที่ ยวและกีฬำ ในฐำนะหน ่วยงำนหลัก 
ด้ำนกำรกีฬำ ควรร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และสมำคมกำรกีฬำที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินโครงกำร 
เช ่น กำรจัด ต้ังกำรแข ่ง ขันกีฬำอำชีพในประเภท 
ที่ประชำชนสนใจในระดับประเทศ กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
หรือกำรแข่งขันระดับนำนำชำติควบคู่กับกำรส่งเสริม
กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กำรขยำยผลกำรพัฒนำเมือง 
ด้ำนกำรกีฬำ และกำรอำศัยสื่อบันเทิงต่ำง ๆ  อำทิ กำร์ตูน 
ภำพยนตร์ ในกำรกระตุ้นเยำวชนให้พัฒนำตนเองสูก่ำร
เป็นนกักฬีำอำชพี เช่น กปัตนัฟตุบอลซึบำซะ บำสเก็ตบอล
แสลมดังก์ ภำพยนตร์ “สตรีเหล็ก” “โปรเมย์ อัจฉริยะ
ต้องสร้ำง” เป็นต้น
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บุคลากรดา้นการกฬีาและนนัทนาการ
มีคณุภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

มุง่สรำ้งและพฒันำบคุลำกรดำ้นกำรกฬีำและนนัทนำกำร อำทิ ครผูู้ฝึกสอน ผูตั้ดสนิ นกัวทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ ผูบ้รหิำร 
กำรกีฬำ และอำสำสมคัรกฬีำ อยำ่งเป็นระบบและมมีำตรฐำน สำมำรถถำ่ยทอดควำมรูแ้กป่ระชำชนทุกกลุม่ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
และมคีวำมสำมำรถในกำรพฒันำนวตักรรมทีส่นบัสนนุกำรพัฒนำกฬีำและนนัทนำกำร น�ำไปสูก่ำรเลน่กฬีำอยำ่งถูกตอ้ง 
และปลอดภยัในหมูป่ระชำชน รวมถึงสนบัสนนุกำรพฒันำของวทิยำศำสตรก์ำรกฬีำซ่ึงจะน�ำไปสูค่วำมรู้ในกำรออกก�ำลงักำย
และกำรสรำ้งสุขภำพที่ดี โดยกำรจัดมำตรฐำนและก�ำกับคุณภำพบุคลำกร ตลอดจนกำรพัฒนำระบบขอ้มูลบุคลำกร 
ดำ้นกำรกฬีำและนนัทนำกำร ซึง่จะเป็นปจัจยัส�ำคญัทีจ่ะสง่ผลตอ่กำรบรรลเุป้ำหมำยดงักลำ่วไดอ้ยำ่งเป็นรปูธรรม

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป ้ า ห ม า ย  
โดยได้ก�ำหนดกำรประเมินสถำนกำรณ์จำก
กำรมีบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ นันทนำกำร  
และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำท่ัวประเทศที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนได้
จำกข้อมูลประกอบท่ีเกี่ยวเนื่อง คือ ข้อมูล
ทะเบียนบุคลำกรทำงกำรกีฬำของชำติ  
ซ่ึงจัดท�ำโดยกระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำ โดยพบว่ำมีจ�ำนวนบุคลำกรเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำก 120 คน ในปี 2558  
เป็น 322 คน ในปี 2562 และคำดกำรณ์ว่ำ

จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นประมำณ 400 คนภำยในปี 2565 ซ่ึงแสดงให้เห็นแนวโน้มกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยใน 
ปี 2565 ที่ก�ำหนดให้มีบุคลำกรดังกล่ำวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 5 ได้ ประกอบกับที่ผ่ำนมำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำของไทย
ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแข่งขันกีฬำระดับชำติอยู่บ่อยครั้ง เช่น ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำผู้ตัดสินฟุตบอลชำวไทยได้รับ
โอกำสท�ำหน้ำที่เป็นผู้ตัดสินในกำรแข่งขันฟุตบอลในระดับทวีปเอเชียในรำยกำร AFC Champions League ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำของไทยที่มีควำมเป็นมำตรฐำนสำกลมำกขึ้น

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐ ได้แก่ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงศึกษำธิกำร และกำรกีฬำ 
แห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินโครงกำรเพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำควำมสำมำรถและเพิ่มจ�ำนวนของบุคลำกรกำรกีฬำ 
ที่มีคุณภำพในลักษณะต่ำง ๆ ประกอบด้วย (1) กำรก�ำหนดมำตรฐำนและเสริมสร้ำงคุณภำพของบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร อำทิ โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบมำตรฐำนผู้ฝึกสอนกีฬำและผู้ตัดสินกีฬำ โครงกำรส่งเสริม
มำตรฐำนผู้ฝึกสอนกีฬำและผู้ตัดสินกีฬำ และโครงกำรส่งเสริมอำสำสมัครกีฬำและผู้น�ำกำรออกก�ำลังกำย ซึ่งมุ่งเน้น
กำรจัดท�ำมำตรฐำนกลำงผู้ฝึกสอนกีฬำและผู้ตัดสินกีฬำ และ (2) กำรจัดท�ำส่ือสำระองค์ควำมรู้และหลักสูตรอบรม 
ในกำรพัฒนำบุคลำกร และอำสำสมัครกีฬำให้มีควำมสำมำรถสอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว 
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บุคลากรดานกีฬาระดับนานาชาติ

คาดการณจํานวนบุคลากรในอนาคต

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
คือ กำรยกระดับมำตรฐำนและก�ำกับคุณภำพบุคลำกร 
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรให้ครอบคลุมทุกประเภท
กีฬำและนันทนำกำร เพื่อให้ผู้เล่นกีฬำและนันทนำกำร
ประ เภทต ่ ำ ง  ๆ  ยอมรั บ ในมำตรฐ ำนคุณภำพ  
ควำมยุติธรรม และควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกร 
ทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรของประเทศไทย

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กระทรวง 
กำรท่องเที่ยวและกีฬำควรร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร 
และกระทรวงมหำดไทย ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนและ

ก�ำกับคุณภำพ คุณธรรม และจริยธรรม ให้มีกำรบังคับใช้ 
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรอบรมทักษะที่จ�ำเป็นต่ำง ๆ 
ของบุคลำกร กีฬำและนันทนำกำรให ้ตอบสนอง 
ต่อมำตรฐำนดังกล่ำว และมีควำมครอบคลุมบุคลำกร 
กำรกีฬำ ในทุกพื้ นที่  โดยด� ำ เนิน โครงกำร  อำ ทิ  
กำรประกวดหรือจัดอันดับบุคลำกรทำงด้ำนกำรกีฬำ 
และนันทนำกำรของประเทศ กำรลงโทษบุคลำกร 
ทำงด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรที่ประพฤติตนหรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ไม่เหมำะสม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำบุคลำกรด ้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนเพิ่มขึ้น
    


