
มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐาน 
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ 

ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา  
มีน�้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา และนันทนาการ

ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอม 
ความเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา 

ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14

ศักยภาพการกีฬา14
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

“



 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 จากฐานข ้อมูลอายุคาดเฉลี่ ยของการมี
สุขภาพดี	 (Healthy	 Adjust	 life	 expectancy:	
HALE)	 จัดท�าโดยองค ์การอนามัยโลก	 (World	
Health	Organizatio:	WHO)	ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูล
ล ่ าสุด  คือ  ป ี  2562 อายุคาดเฉ ล่ียของการ 
มีสุขภาพดีของประชากรประเทศไทยอยู่ท่ี 68.3 ปี  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 ที่ 68 ปี 
ทั้ง น้ี	 เมื่อพิจารณาจ�าแนกอายุคาดเฉลี่ยของการ 
มีสุขภาพดีตามเพศ	พบว่า	 ประชากรไทยเพศหญิง	 
อายุคาดเฉล่ียอยู่ท่ี	70.6	ในขณะท่ีเพศชายอยู่ที่	65.9	
ซึ่ งสะท ้อนให ้ เห็นว ่าอายุคาดเฉลี่ยของเพศชาย 
ยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน�้าใจนักกีฬา 
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากข้ึนด้วยกีฬา140001

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพที่ดี (อายุเฉลี่ย)

ที่มา:	องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	WHO)

	 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีท่ีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	(อายุเฉลี่ย)	ไม่น้อยกว่า	68	ปี

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

จ.1

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา	 ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม 
การใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง 
สุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 
และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ	 สร้างความสามัคคี	 โดยมีเป้าหมายระดับประเด็น	 คือ	 
คนไทยมีสุขภาพดีข้ึนมีน�้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา	 ท้ังน้ี	 แผนแม่บทฯ	 
สนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติให้สามารถบรรลุเป้าหมายคนไทย 
เป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีคุณภาพ	พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 ซึ่งเกี่ยวข ้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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	 นอกจากนี้ 	 เ มื่ อ เปรี ยบ เ ทียบกับข ้ อมู ล 
อายุ ค าด เฉลี่ ย เ มื่ อ แ รก เ กิ ดของประชากร ไทย	 
(Life	expectancy	at	birth,	total	(years))	จากฐาน
ข ้ อมู ลการพัฒนา ตัวชี้ วั ด โลกของธนาคาร โลก	 
( The 	 Wo r ld 	 Bank ) 	 พบว ่ า 	 อ ายุ ค าด เฉลี่ ย 
ของประชากรไทยในภาพรวมในป ี 	 2562	 อยู ่ที่	 
77.2	 ป ี 	 โดยเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่องจากป ี 	 2560	 
และ	2561	ที่	 76.7	 และ	 76.9	 อีกท้ังเมื่อพิจารณา 
ร ่ วมกั บตั วชี้ วั ด เ ที ยบ เคี ย ง ท่ี เ กี่ ย วข ้ อ ง 	 ได ้ แก 	่ 
ข ้อมูลด ้านการออกก�าลั งกายกีฬา	 นันทนาการ	 
และวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา	กระทรวง

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทย (แรกเกิด) โดยธนาคารโลก

ที่มา:	ธนาคารโลก	(The	World	Bank)

การท ่องเที่ยวและกีฬา	 พบว ่า	 ในป ี 	 2564	 ประชาชนที่ออกก�าลังกายสม�่ า เสมอของกลุ ่มเป ้าหมาย 
ที่มีช่วงอายุตั้งแต่	 15	 ข้ึนไป	อยู่ท่ีร้อยละ	39.18	 ซ่ึงลดลงเล็กน้อยจากปี	 2563	และปี	 2562	ร้อยละ	41.82	 
และ	 40.40	 ตามล�าดับ	 แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า	 ซ่ึงแม้ว่าสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19	จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของประชาชน	แต่ในทางกลับกัน 
ก็เป็นปัจจัยส�าคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	 โดยเฉพาะเกิดกระแสการรักสุขภาพของ
คนไทยมากยิ่งขึ้นด้วย

	 ทั้ งนี้ 	 ยังคงมีประเด็นท ้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพื่อให ้บรรลุ เป ้าหมายของแผนแม ่บทฯ	 ได ้แก ่	 
(1)	การยกระดับและพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและรูปแบบการท�ากิจกรรมที่เอื้อและเหมาะสม 
ต่อการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัย	สามารถรองรับการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	
บนฐานวิถีชีวิตใหม่	 โดยประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง	 
(Internet	 of	 thing	 :	 IoT)	 มาใช้ในการปรับทัศนคติ	 สร้างความตระหนัก	 และดึงดูดประชาชนให้หันมา 
ออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬาของประชาชนท่ีเพียงพอและยั่งยืนต่อไป	 (2)	การปรับปรุง	ทบทวนกฎหมายหรือระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักสากล	 โดยองค์กรทางด้านกีฬาของไทยจ�าเป็นต้องรู้เท่าทันและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององค์กรทางด้านกีฬาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด	 เพื่อรักษาสิทธิ์	 
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยังคงความต่อเนื่องในการพัฒนานักกีฬาชาติไทยสู่ระดับโลก	 
และ	(3)	การสร้างความยอมรับในมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรทางด้านการกีฬาและนันทนาการ	เพื่อสร้างโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับนานาชาติ	 รวมทั้งการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อสร ้างแรงจูงใจ 
และสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรกีฬาและนันทนาการอาจยังไม่เพียงพอ	และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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 คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในปี 2565 ได้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 40

 โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอของคนไทยในปี	 2564	จากข้อมูลตัวช้ีวัดเทียบเคียง 
ด้านการออกก�าลังกายกีฬา	 นันทนาการ	และวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	พบว่า	 
ในปี	 2564	ประชาชนท่ีออกก�าลังกายสม�่าเสมอของกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุตั้งแต่	15	ขึ้นไป	อยู่ที่ร้อยละ	39.18	ซึ่งลดลง 
จากปี	 2563	และปี	 2562	 เล็กน้อยที่ร้อยละ	41.82	และ	40.40	ตามล�าดับ	ส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับ 

ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

140101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก ่

อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับที่ 7 ในระดับเอเชีย

 
 โดยในปี	 2561	ประเทศไทยอยู่อันดับที่	 11	 ซึ่งลดลงจากอันดับที่	 6	 ในปี	 2557	 ของการแข่งขันในมหกรรมกีฬา 
เอเชียนเกมส์	ซึ่งจัดขึ้นทุก	ๆ 	4	ปี	ซึ่งในปี	2564	การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทวีปเอเชียถูกยกเลิกไปเน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	จึงได้พิจารณาตัวช้ีวัดเทียบเคียงใหม่	คือ อันดับผลการแข่งขันกีฬาของไทยในมหกรรมการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น	ซ่ึงมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	205	ประเทศ	โดย
ประเทศในทวีปเอเชียเข้าร ่วมการแข่งขันจ�านวน	 39	 ประเทศ	 โดยเมื่อพิจารณาจากอันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทย 
ใน	3	ครั้งล่าสุด	พบว่า	 ผลการแข่งขันของนักกีฬาทีมชาติไทยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอันดับการได้เหรียญทองของประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มลดลง	คือ	จากอันดับที่	 11	 ในปี	2555	อันดับท่ี	8	 ในปี	2559	และมาอยู่ในอันดับที่	 12	 ในปี	2564	 
และหากพิจารณาอันดับของประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่า	อันดับของประเทศไทย 

ตกลงจากอันดับที่	1	มาอยู่ที่อันดับที่	3	จึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564140201

ประกอบด้วย 3 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

140001

140101 140201 140301

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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 บุคลากรด้านการกีฬา และนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุ 
ในปี 2565 ได้แก่ มีบุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
 
	 โดยเทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 ซึ่งปรับปรุงข้อมูล	 
ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 2564	พบว่า	 จ�านวนผู ้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง	 
โดยในปี	 2564	ที่	 60	คน	ลดลงจากปี	 2563	ที่	 179	คน	สอดคล้องกับจ�านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน โดยกรมพลศึกษาที่ลดลง	โดยปี	2564	อยู่ที่จ�านวน	2,781	คน	ลดลงจากจ�านวน	4,495	คน	ในปี	2563	 
ในขณะที่จ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
ในปี	 2564	 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีจ�านวน	5	คน	จากปี	 2563	ที่เพิ่มขึ้นเพียง	 1	คน	แต่เมื่อเทียบกับช่วงปี	 2561	–	2562	ถือว่า 
ลดลงในสัดส่วนที่สูงมาก	 เน่ืองจากในปี	 2561	 -	2562	มีจ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียน	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	77	คน	 

และ	90	คน	ตามล�าดับ	ซึ่งส่งผลให้มีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับวิกฤต

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564140301
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การส่งเสริมการออกก�าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก�าลังกาย กีฬา และนันทนาการ

คนไทยออกก�าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
อย่างสม�่าเสมอเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ร้อยละ 40 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอ 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การออกก�าลังกาย	การเล่นกีฬา	และนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตจะเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะ	
พัฒนาจิตใจ	 คุณภาพชีวิตของประชาชน	 รวมทั้งการสร้างความสามัคคี	 ความมีน�้าใจนักกีฬาของคนในชาติ	 
โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ในการออกก�าลังกาย	การเล่นกีฬา
ตามความถนัดและความสนใจ	การมีทัศนคติที่ถูกต้อง	และการปลูกฝังให้ประชาชนมีน�้าใจนักกีฬา	มีระเบียบ
วินัย	ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย	ตลอดจนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	 ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น	 
ระดับจังหวัด	 และระดับประเทศ	 โดยมีป ัจจัยความส�า เร็จส�าคัญที่ส ่ งผลให ้บรรลุ เป ้าหมาย	 ได ้แก ่	 
การสร้างแรงจูงใจ	ความตระหนัก	 ถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และนันทนาการ	 รวมทั้ง	 
มีโครงสร ้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ เพียงพอ	 ตลอดจนการสร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อให ้ 
คนไทยออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอ	ทั้งนี้	 ยังคงมีความท้าทายจากปี	 2563	 
ในการสร้างแรงจูงใจและการสร้างวินัยในการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	อีกทั้งการน�าเทคโนโลยีนวัตกรรม 
มาใช้ในการสนับสนุนและปลุกกระแสการรักการออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม	รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ต้องบูรณาการความร่วมมือในการวางระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อดึงดูดใจ	 และเอ้ือให้ 
คนไทยหันมาให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และนันทนาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19	อย่างสร้างสรรค์

140101

จ.3
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140101

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย	 เ ม่ือพิจารณา
สถานการณ ์การออกก� าลั งกายอย ่ างสม�่ า เสมอ 
ของคนไทยในปี	 2564	จากข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง 
ด ้ า น ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย กี ฬ า 	 นั น ท น า ก า ร	 
และวิ ทย าศาสตร ์ ก า รกี ฬ าขอ งกรมพลศึ กษา	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	พบว่า	 ในปี	 2564	
ประชาชนที่ ออกก� าลั งกายสม�่ า เ สมอของก ลุ ่ ม 
เป้าหมายที่มีช่วงอายุต้ังแต่	 15	 ขึ้นไป	 อยู ่ที่ร ้อยละ	
39.18	ซึ่งลดลงจากปี	 2563	และปี	 2562	 เล็กน้อย 
ที่ร้อยละ	41.82	และ	40.40	ตามล�าดับ	
อย่างไรก็ตามผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	และมาตรการขอความร่วมมือให้อยู ่ในที่อยู ่อาศัย
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีช่วยกระตุ ้นให้ผู ้คนหันมาเลือกท�ากิจกรรมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นแทนการเดินทางออกจาก 
บ้านเรือน	 การออกก�าลังกาย	 หรือเล ่นกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู ้คน	 จึงอาจส่งผลให้ในปี	 2564	 
ร้อยละของประชาชนท่ีออกก�าลังกายสม�่าเสมอของกลุ ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุตั้งแต่	 15	 ขึ้นไป	 ลดลงจาก 
ปี	 2563	 เล็กน้อย	ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้ประชาชน 
มีความตื่นตัวและตระหนักถึงการรักสุขภาพและหันมาออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น	 แต่ในขณะเดียวกัน 

ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ที่มา:	กรมพลศึกษา

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 1 

แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริม 2 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 3 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (140101) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม  าเสมอ4 
เพิ มขึ้น ค่าเป้าหมายที ต้องบรรลุในปี 2565 ร้อยละ 40 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรท้ังหมดออก5 
ก าลังกายอย่างสม  าเสมอ  6 

การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตจะเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะ พัฒนา7 
จิตใจ คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการสร้างความสามัคคี ความมีน้ าใจนักกีฬาของคนในชาติ โดยมุ่ง8 
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาตาม9 
ความถนัดและความสนใจ การมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการปลูกฝังให้ประชาชนมีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 10 
ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกใน11 
การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพ้ืนที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ตั้งแต่ ระดับท้องถิ่น  12 
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยมีปัจจัยความส าเร็จส าคัญที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 13 
ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจ ความตระหนัก ถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 14 
รวมทั้ง มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้คน15 
ไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ยังคงมีความท้าทายจากปี 2563 ในการ16 
สร้างแรงจูงใจและการสร้างวินัยในการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งการน าเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ใน17 
การสนับสนุนและปลุกกระแสการรักการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณา18 
การความร่วมมือในการวางระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดใจ และเอ้ือให้คนไทยหันมาให้19 
ความส าคัญกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ20 
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างสร้างสรรค์ 21 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา22 
สถานการณ์การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอของ23 
คนไทยในปี 2564 จากข้อมูลตัวชี้วัดเทียบเคียง 24 
ด้านการออกก าลังกายกีฬา นันทนาการ และ25 
วิทยาศาสตร์การกีฬา ของกรมพลศึกษา กระทรวง26 
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี 2564 ประชาชน27 
ที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอของกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วง28 
อายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 39.18 ซึ่งลดลง29 
จากปี 2563 และปี 2562 เล็กน้อยที่ร้อยละ 41.82 30 
และ 40.40 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามผลกระทบจาก 31 
COVID-19 และมาตรการขอความร่วมมือให้อยู่ในที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือกท า32 
กิจกรรมออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น แทนการเดินทางจากบ้านเรือน ออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬา เพ่ือหลีกเลี่ยงการ33 
ต้องพบปะผู้คน จึงอาจส่งผลให้ในปี 2564 ร้อยละของประชาชนที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอของกลุ่มเป้าหมายที่34 
มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป ลดลงจากจากปี 2563 เล็กน้อย ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์การแพร่35 
ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงการรักสุขภาพและหันมาออกก าลัง36 

140101 
ปี 2562 สีส้ม 

 

ที่มา กรมพลศึกษา 
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ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด
ออกก าลังกายอย่างสม  าเสมอ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 

140101 
ปี 2563 สีเขียว 

 

140101 
ปี 2564 สเีหลือง 

 

จ.3 : 

กาย เล่นกีฬามากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจ านวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตโดย37 
เฉลี่ยต่อวัน จากรายงานผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2563 โดยส านักงาน38 
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว พบว่า ในปี 2563 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 39 
25 นาที โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที (10 ชั่วโมง 22 นาที) และเพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ที่มีการ40 
ส ารวจกว่า 7 ชั่วโมงเช่นกันและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 41 
และนันทนาการของประชาชนในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถการ42 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

การด าเนินการที ผ่านมา ในช่วงปี 2564 ได้มีการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย โดยกระทรวงการ55 
ท่องเที่ยวและกีฬามีการด าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 56 
ในบางพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 น้อย เพ่ือให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและเข้าร่วมกิจกรรม57 
นันทนาการผ่านเครือข่ายกีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด อีกท้ัง เพ่ือให้ประชาชนในทุกระดับสามารถเข้าถึง58 
โครงสร้างพ้ืนฐานในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา กรมพลศึกษา ได้มีการด าเนินโครงการปรับสภาพสนามกีฬา59 
ระดับอ าเภอในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ส านักงานกองทุน60 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน61 
ท้องถิ่นด าเนินโครงการก้าวท้าใจ Season 3 เพ่ือสมัครประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลัง62 
กายในพ้ืนที่ปลอดภัย และบันทึกสะสมคะแนนสถิติการออกก าลังกายผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือแลกของรางวัล ทั้งนี้63 
การด าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่น64 
กีฬาและนันทนาการ และรูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 65 
ของประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง 66 

ประเด็นท้าทายที ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา  67 
และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้นภายในปี 2565 ยังคงมีความท้าทายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด68 
ของโควิด 19 คลี่คลายลง และการคลายมาตรการขอความร่วมมือให้อยู่ในที่อยู่อาศัยที่ส่งผลให้ประชาชนหันไป69 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA ) 

ที่มา:	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(ETDA)

เ ม่ือเปรียบเทียบกับข ้อมูลจ�านวนชั่ ว โมงการใช ้
อินเทอร์เน็ต	 โดยเฉล่ียต่อวัน	จากรายงานผลส�ารวจ 
พฤติกรรมผู ้ใช ้ข ้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ใ นป ี 	 2 5 63 	 โ ดยส� า นั ก ง านพั ฒน า ธุ ร ก ร ร ม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (ETDA)	แล้ว	พบว่า	 ในปี	 2563 
คนไทยใช ้อินเทอร ์ เน็ต เฉ ล่ียวันละ	 11	 ชั่ ว โมง	 
25	 นาที	 โดยเพ่ิมขึ้นจากปี	 2562	 ถึง	 1	 ชั่วโมง	 
3	 นาที	 (10	 ชั่วโมง	 22	 นาที)	 และเพิ่มขึ้นจาก 
ปี	 2556	 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีมีการส�ารวจกว่า	 7	 ชั่วโมง
และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง	 ซึ่งอาจ 
ส่งผลต่อการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬา	และนันทนาการ 
ของประชาชนในช ่วงที่ ผ ่ านมา	 แต ่ ในภาพรวม 
ยังคงมีสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี	 2565	 ได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ร้อยละ
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การด�า เนินการที่ผ ่ านมา 	 ในช ่วงป ี 	 2564	 ได ้มีการด�า เนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป ้าหมาย	 
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการด�าเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในบางพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19	น้อย	 เพ่ือให้ประชาชนมีการออกก�าลังกาย 
และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการผ่านเครือข่ายกีฬาและนันทนาการระดับจังหวัด	อีกทั้ง	 เพ่ือให้ประชาชน 
ในทุกระดับสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 กรมพลศึกษา	 ได้มีการด�าเนิน 
โครงการปรับสภาพสนามกีฬาระดับอ�าเภอในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ	 นอกจากนั้น	 กรมอนามัยร่วมกับภาคี 
เครือข่าย	อาทิ	 	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงแรงงาน	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินโครงการก้าวท้าใจ	 Season	 3	 เพ่ือสมัคร 
ประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกายในพื้นที่ปลอดภัย	 และบันทึกสะสมคะแนนสถิติ 
การออกก�าลังกายผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อแลกของรางวัล	 ทั้งนี้การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัย 
ความส�าเร็จที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย	เล่นกีฬาและนันทนาการ	และรูปแบบกิจกรรม 
ที่ตอบสนองความต้องการในการออกก�าลังกาย	กีฬาและนันทนาการ	ของประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	 
และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มขึ้นภายในปี	 2565	 ยังคงมีความท้าทายหลังจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	คลี่คลายลง	และการคลายมาตรการขอความร่วมมือให้อยู่ในท่ีอยู่อาศัยที่ส่งผล 
ให้ประชาชนหันไปสนใจการท�ากิจกรรมอื่น	 ๆ	 แทนการด�าเนินกิจกรรมทางกายในชีวิตประจ�าวันจนกลาย
เป็นความปกติใหม่	 (New	Normal)	จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19		 ซ่ึงหน่วยงานของรัฐและภาคส่วน
ต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องควรยกระดับและพัฒนาการด�าเนินงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและรูปแบบการท�ากิจกรรม 
ที่เอื้อและเหมาะสมต่อประชาชนทุกช่วงวัย	 สามารถรองรับการออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	บนฐานวิถีชีวิตใหม่ 
โดยเฉพาะการประยุกต ์ใช ้ประโยชน์จากอินเทอร ์เน็ตในยุคที่ เทคโนโลยีต ่าง	 ๆ	 สามารถเชื่อมโยงกัน 
ได้อย่างทั่วถึง	 (Internet	 of	 thing	 :	 IoT)	 มาใช้ในการปรับทัศนคติ	 สร้างความตระหนัก	 และดึงดูด
ประชาชนให้หันมาออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬาที่เพียงพอในชีวิตประจ�าวัน	 เพื่อให้เกิดการมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืน 
ของประชาชนในทุกช่วงวัย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่คนไทยออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา 
และนันทนาการอย่างสม�่าเสมอเพิ่มข้ึนภายในปี	 2565	หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง 
ต้องให้ความส�าคัญกับปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจ	 และความตระหนักถึงความส�าคัญในการออกก�าลังกาย 
ของประชาชนทุกช่วงวัยและทุกระดับและทุกกลุ ่มเป้าหมาย	 โดยมุ ่งเน ้นให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่ไม ่มี 
การด�าเนินงานมารองรับเพื่อบรรลุเป้าหมาย	 เช่น	 การด�าเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ในการออกก�าลังกาย เล่นกีฬาและกิจกรรมนัทนาการในรูปแบบใหม่	และการมีบุคลากรที่มีทักษะที่เพียงพอ
เ พ่ือกระตุ ้นและสร ้างแรงจูงใจในการเข ้าร ่วมกิจกรรมอย ่างเหมาะสมและเอื้อต ่อการออกก�าลังกาย	 
เล ่นกีฬา	 และนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 และเชิญชวน 
ประชาชนผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	ที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์	 โซเชียลมีเดีย	 ในยุคท่ีประชาชนทุกพื้นที่ 
สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก		เพื่อให้คนไทยมีการออกก�าลังกาย			เล่นกีฬา				และนันทนาการ 
เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอและยั่งยืนต่อไป
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 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

นักกีฬาไทยประสบความส�าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

140201

	 การที่นักกีฬาไทยจะประสบความส�าเร็จในการแข่งขันในระดับนานาชาติจ�าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่าง	ๆ	
อาทิ		สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล	การมีแรงจูงใจ/เป้าหมายความส�าเร็จ	การปลูกฝังความเชื่อมั่น
ของครอบครัว	การมีหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา	การมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ	 และโปรแกรมการฝ ึกซ ้อมที่ เข ้มข ้นมีการน�าวิทยาศาสตร ์การกีฬามา 
เป ็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานักกีฬา	 นอกจากนี้ 	 การจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศยังเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของนักกีฬา	 เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าร่วมแข่งขันระดับ
นานาชาติของนักกีฬาไทยและเป็นแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการก้าวเข้าสู่นักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาอาชีพ	
อย่างไรก็ดี	 การจัดการแข่งขันกีฬาท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 จ�าเป ็นต้องด�าเนินการ 
อย ่างเข ้มงวดตามมาตรการการควบคุมโรคของไทย	 อีกทั้ ง	 องค ์กรที่ เกี่ยวข ้องในการพัฒนานักกีฬา 
ระดับนานาชาติของไทยจ�าเป็นต้องรู ้เท่าทันและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอิสระด้านกีฬาระหว่าง
ประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสิทธิ์ของประเทศไทยและคงความต่อเนื่องในเร่ืองการพัฒนานักกีฬาชาติไทย 
ในระดับโลก	นอกจากนี้	จ�าเป็นต้องมีแผนรองรับส�าหรับนักกีฬาไทยสามารถต่อยอดความเป็นเลิศสู่การประกอบ
อาชีพที่มั่นคงได้	 ซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬาแล้ว	 ยังสามารถสร้างชื่อเสียง 
ให้กับประเทศ	ตลอดจน	สามารถผลักดันอุตสาหกรรมการกีฬาของไทย	การเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
กีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	
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การด าเนินการที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2564 โครงการการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 34 

ระดับนานาชาติ และโครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติซึ่งรวมถึงการ35 

เตรียมความพร้อมและจัดส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 36 

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2564 โดยนักกีฬาทีมชาติไทย 37 

ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับโควตาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น  41 คน  38 

เข้าร่วมการแข่งขัน 16 ประเภทกีฬา โดยผลงานของนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้รวม 2 เหรียญ 39 

คือ 1 เหรียญทองจากกีฬาเทควันโดหญิงรุ่น 49 กก.หญิง และ 1 เหรียญทองแดงจากมวยสากลหญิงรุ่นไลต์เวต 40 

หรือ 60 กก. นอกจากนี้ โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย่าง41 

เป็นระบบ โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ และโครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความ42 

เป็นเลิศและส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ ซึ่งด าเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ43 

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาคเอกชน ส่งผลให้44 

นักกีฬาอาชีพของไทยสามารถท าผลงานได้ในระดับดีเลิศ สามารถสร้างชื่อเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี45 

ให้แก่ประเทศไทยในสายตาชาวโลก อาทิ ชนะเลิศรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีในระดับเมเจอร์คือ ANA 46 

Inspiration ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักกอล์ฟอาชีพสตรี (LPGA) 47 

คือรางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 นอกจากนี้ ทีมนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมสามารถ48 

คว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขันแบดมินตันในระดับ World Tour Super 1000 ได้ถึง 3 รายการ49 

ติดต่อกัน ในเดือนมกราคม 2564 ณ ประเทศไทย และทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีม50 

สุดท้ายในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกท่ีประเทศลัตเวียได้ นอกจากนี้ผลการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอล51 

หญิงทีมชาติไทยในฐานะ 1 ใน 4 ทีมตัวแทนทวีปเอเชียร่วมการแข่งขันในรายการเนชันส์ลีก 2021 ณ ประเทศ52 

อิตาลีก็ยังมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งต่างส่งผลให้การกีฬาของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล53 

มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี อันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติมีแนวโน้มที่ลดลง  54 
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อันดับเหรียญรางวัลของไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 

อันดับเหรียญรางวัลของไทย อันดับเหรียญรางวัลของไทยเมือเทียบกบัประเทศในเอเชีย อันดับเหรียญรางวัลของไทยเม่ือเทียบกบัประเทศใน SEA 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	ภายใต้สถานการณ์
ก า รแพร ่ ร ะบาดของ เชื้ อ โ ควิ ด - 19 	 ส ่ ง ผล ให  ้
การแข ่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทวีปเอเชีย 
ถูกยกเลิกไป	 โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่	 31	
ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในปี	 2564	ณ	ประเทศเวียดนาม 
ได้ถูกยกเลิกจัดการแข่งขัน	 จึงได้พิจารณาตัวชี้วัด
เทียบเคียงใหม ่ 	 คือ	 อันดับผลการแข ่งขันกีฬา 
ของ ไทยในมหกรรมการแข ่ ง ขันกีฬา โอลิ มป ิ ก 
ฤดูร ้อน	 ครั้งที่ 	 32	 ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ ่น 
ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	205	ประเทศ	
โดยประเทศในทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	 39	ประเทศ	ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาจากอันดับการแข่งขัน 
ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร ้อนของนักกีฬาไทยใน	 3	 คร้ังล ่าสุด	 คือ	 ในปี	 2555	 (สหราชอาณาจักร) 
ปี	2559	 (บราซิล)	และปี	2564	 (ญ่ีปุ่น)	 เห็นว่าผลการแข่งขันของนักกีฬาชาติไทย	 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ 
อันดับการได้เหรียญทองของประเทศในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มลดลง	 คือ	 จากอันดับที่	 11	 ในปี	 2555	 
อันดับที่	 8	 ในปี	 2559	 และมาอยู ่ในอันดับที่	 12	 ในปี	 2564	 และหากพิจารณาอันดับของประเทศไทย 
เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พบว่า	 อันดับของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่	 1	 
ลงมาที่อันดับท่ี	 3	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายอันดับ	 7	 (ระดับเอเชีย)	 
ของการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ที่จะจัดขึ้นคร้ังถัดไปในปี	2565	

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 ในปีงบประมาณ	2564	 ได้มีการด�าเนินโครงการการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	 และโครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬาเป็นเลิศเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมและจัดส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
ฤดูร ้อน	 ครั้งที่	 32	ณ	 กรุงโตเกียว	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ในระหว่างวันที่	 23	 กรกฎาคม	 ถึง	 8	 สิงหาคม	 2564 
โดยนักกีฬาทีมชาติไทยท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับโควต้าเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในครั้งนี้ 
มีจ�านวนท้ังสิ้น	 41	คน	 เข้าร่วมการแข่งขัน	16	ประเภทกีฬา	 โดยผลงานของนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญ
รางวัลได้รวม	2	เหรียญ	คือ	1	เหรียญทองจากกีฬาเทควันโดหญิงรุ่น	49	กิโลกรัมหญิง	และ	1	เหรียญทองแดง 
จากมวยสากลหญิงรุ่นไลต์เวต	หรือ	60	กิโลกรัม	นอกจากนี้	ยังมีการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้อง	อาทิ	
โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพอย ่างเป ็นระบบ	 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	 และโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ	ซึ่งด�าเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ได ้รับการสนับสนุนด ้านการเงินจากภาคเอกชน	 ส ่งผลให ้นักกีฬาอาชีพของไทยสามารถท�าผลงาน 
ได้ในระดับดีเลิศ	สามารถสร้างช่ือเสียงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในสายตาชาวโลก	อาทิ	
ชนะเลิศรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีในระดับเมเจอร์	 คือ	 ANA	 Inspiration	ณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 
และได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักกอล์ฟอาชีพสตรี	(LPGA)	คือ	รางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
แห่งปี	 2021	นอกจากนี้	 ทีมนักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน
แบดมินตันในระดับ	 World	 Tour	 Super	 1000	 ได้ถึง	 3	 รายการติดต่อกัน	 ในเดือนมกราคม	 2564	 
ณ	ประเทศไทย	 และทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู ่รอบ	 16	 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตซอล 

อันดับเหรียญรางวัลของไทยในมหกรรม 
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
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ชิงแชมป์โลกที่ประเทศลัตเวียได้	 นอกจากนี้	 ผลการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในฐานะ	 
1	 ใน	 4	 ทีมตัวแทนทวีปเอเชียร่วมการแข่งขันในรายการเนชันส์ลีก	 2021	ณ	ประเทศอิตาลีก็ยังมีผลงาน 
เป ็นที่น ่าพอใจ	 ซึ่งต ่างส ่งผลให ้การกีฬาของไทยมีชื่อเสียงและเป ็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น	 
อย่างไรก็ดี	 อันดับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในการแข่งขันในระดับนานาชาติมีแนวโน้มที่ลดลง	จึงจ�าเป็น
ต ้องมีการศึกษาวิ เคราะห ์ทบทวนจุดด ้อยการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยในทุก ข้ันตอนกระบวนการ	 
รวมถึง	พัฒนาโครงการใหม่เพื่อปิดจุดด้อยและพัฒนาจุดแข็งของนักกีฬาชาติไทยเพื่อมุ่งสู่ระดับนักกีฬาอาชีพ
ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว	้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 การยกระดับและพัฒนากระบวนการค้นหา	 การสร้าง	 
และการเลือกสรรนักกีฬาท่ีเป็นระบบท้ังในระดับประเทศ	 ระดับจังหวัด	 และระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้ได้มา 
ซ่ึ งนักกีฬาที่ มีพรสวรรค ์ ในแต ่ละประเภทกีฬาครอบคลุมทุก พ้ืน ท่ียั งคงเป ็นประเ ด็นท ้าทายส� า คัญ	 
นอกจากนี้ 	 การแพร ่ ระบาดของ เชื้ อ โควิด -19	 ส ่ งผลให ้กิ จกรรมกระบวนการค ้นหา	 การสร ้ า ง	 
เลือกสรร	 และพัฒนานักกีฬาในทุกระดับถูกระงับไป	 รวมถึงการแข ่งขันกีฬาในทุกชนิดได ้ถูกระงับไป 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	 จะผ่อนคลาย	 ส่งผลให้ไทยไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติได ้	 รวมท้ัง	 ประเด็นการก�าหนดบทลงโทษขององค์การต่อต้านการใช้สาร 
ต้องห้ามโลก	 (WADA)	 ต่อประเทศไทยในความล่าช้าของการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสาร 
ต้องห้ามทางการกีฬา	 พ.ศ.	 2555	 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติได ้ในทุกกรณี	 ซึ่งเป็นกรณีท้าทายตัวอย่างที่องค์กรทางด้านกีฬาของไทยจ�าเป็นต้องรู ้ เท ่าทัน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรทางด้านกีฬาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอย่างเข้มงวด 
และเคร่งครัด	เพื่อรักษาสิทธิ์	และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและยังคงความต่อเนื่องในการพัฒนา
นักกีฬาชาติไทยสู่ระดับโลก	

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
ในการประสานและบูรณาการการพัฒนานักกีฬาชาติไทยให้ประสบความส�าเร็จในระดับนานาชาติ	อาทิ	เร่งให้
มีการจัดท�าหลักสูตรเฉพาะในการพัฒนานักกีฬาที่เหมาะสมในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา	 เร ่งยกระดับและพัฒนากระบวนการค้นหา	 การสร้าง	 และการเลือกสรรนักกีฬา 
ท่ีเป ็นระบบทั้งในระดับประเทศ	 ระดับจังหวัด	 และระดับท้องถิ่น	 เพื่อให้ได ้มาซ่ึงนักกีฬาที่ มีพรสวรรค  ์
และในแต่ละประเภทกีฬา	นอกจากน้ี	การจัดการแข่งขันในทุกประเภทกีฬาท้ังในระดับท้องถิ่น	ระดับประเทศ	
และระดับนานาชาติ	 จ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยการด�าเนินการจัดการแข่งขันโดยไม่มีผู ้เข้าชมหรือการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้าชมอาจ
จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการแข่งขันภายใต้แนวทางวิถีชีวิตใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19	 นอกจากนี้	 ควรเร ่งปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับองค์กรทางด้านกีฬาของโลก	 
เพื่อรักษาสิทธิ์ของประเทศไทยและยังคงความต่อเนื่องการพัฒนานักกีฬาชาติไทยสู่ระดับโลก
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การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ

บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การพัฒนาศักยภาพการกีฬาต้องพัฒนาองค์ประกอบหลายมิติไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา 
การฝึกซ้อม	 และการดูแลรักษาเพื่อฟื ้นฟู	 ดังนั้น	 การพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพ 
และมีมาตรฐานบนฐานของวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอกับความต้องการของทุกประเภทกีฬา	 รวมทั้งสามารถ 
ให้บริการด้านกีฬาและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
จึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีจะช่วยท�าให้ศักยภาพการกีฬาของประเทศมีความเข้มแข็งมากข้ึน	 และช่วยส่งเสริม 
การออกก�าลังกาย	 เล่นกีฬา	และนันทนาการของประชาชนที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น	ซึ่งจ�าเป็นต้องให้
ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรกีฬาและนันทนาการที่ได ้มาตรฐานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ควบคู ่ไป 
กับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ	 
ทั้งนี้	ประเด็นความท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในปี	 2564	คือ	ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด-19	ที่ท�าให้การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรกีฬานันทนาการ	 และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด	จึงส่งผลต่อกระทบต่อจ�านวนของผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมาก	 รวมไปถึงการมีโครงการที่สนับสนุนให้เกิดมาตรการและนโยบายที่จะเข ้ามาสนับสนุน 
บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการท่ีน้อยเกินไป		
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140301

สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย	 เ ม่ือพิจารณา 
เทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬา 
ของชาติ	 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย	 ระหว่าง 
ปี	 2561	 ถึงปี	 2564	 ที่มีการจัดเก็บและเผยแพร่
ข ้อมูลล ่าสุด	 ณ	 เดือนพฤศจิกายน	 2564	 พบว่า	
จ�านวนผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ 
มีแนวโน ้มลดลงอย่างต ่อเนื่อง	 โดยเฉพาะในช่วง 
ปี	 2563	 -	 2564	 ถือว่าลดลงอย่างมากท่ี	 179	 คน 
และ	 60	 คน	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส ่งผลให ้การ 
คัดเลือกและฝึกอบรมผู ้ลงทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามระยะ
เวลาที่ก�าหนด	ซึ่งสอดคล้องกับจ�านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	โดย
กรมพลศึกษาที่ ลดลง เช ่น เ ดียวกัน 	 โดยป ี 	 2564	 อยู ่ ที่ จ� านวน	 2 ,781 	 คน	 ลดลงจากจ� านวน	 
4,495	 คน	 ในป ี	 2563	 ขณะท่ีจ�านวนนักวิทยาศาสตร ์การกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนเป ็นสมาชิกกับสมาคม 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยในปี	 2564	 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยที่จ�านวน	5	คน	จากปี	 2563	ที่เพ่ิมขึ้น
เพียง	 1	 คน	 แต่เมื่อเทียบกับช่วงปี	 2561	 –	 2564	 ถือว ่าลดลงในสัดส่วนที่ สูงมาก	 เมื่อเปรียบเทียบ 
กับปี	 2561	 -	 2562	ที่มีจ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ	 เพิ่มข้ึนจ�านวน	 77	 คน	 
และ	90	คน	ตามล�าดับ	 ท้ังน้ี	ณ	 เดือน	พฤศจิกายน	2564	มีจ�านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียน 
เป็นสมาชิกกับสมาคมจากทั่วประเทศทั้งหมด	 886	 คน	 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความเส่ียงอย่างมาก 
ที่อาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดให้มีบุคลากรด้านการกีฬาของไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	5	ต่อปี	ภายในปี	2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ที่รุนแรง
จนกระทบต่อการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและฝึกอบรมบุคลากรด้านกีฬาและนัทนาการในภาพรวม	 แต่ยังคง 
มีการด�าเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการภายใต้ข้อจ�ากัดดังกล่าวได้อยู  ่
บางส่วน	 อาทิ	 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา	 โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	 
และโครงการพัฒนาผู ้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน	 ซึ่งล ้วนมีส ่วนส�าคัญต่อการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้าน 
การกีฬาและนันทนาการของประเทศ	 นอกจากนี้ 	 ยังได ้สร ้างความร ่วมมือกับต ่างประเทศซ่ึงน�าไปสู  ่
การยกระดับมาตรฐานของบุคลากรกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น	 อาทิ	 โครงการค่าใช้จ ่าย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	 โดยเป็นความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านกีฬา
ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์	 ประเทศสิงคโปร์	 เพ่ือเตรียมนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ	

1 
 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 1 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (140301) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐาน3 
เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 จ านวนบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การ4 
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน (เฉลี่ยร้อยละ) เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  5 

การพัฒนาศักยภาพการกีฬาต้องพัฒนาองค์ประกอบหลายมิติไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคัดเลือกนักกีฬา  6 
การฝึกซ้อม และการดูแลรักษาเพ่ือฟ้ืนฟู ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ 7 
มีมาตรฐานบนฐานของวิทยาศาสตร์ทีเ่พียงพอกับความต้องการของทุกประเภทกีฬา รวมทั้งสามารถให้บริการด้าน8 
กีฬาและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องส าคัญ 9 
ที่จะช่วยท าให้ศักยภาพการกีฬาของประเทศมีความเข้มแข็งมากขึ้น และช่วยส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 10 
และนันทนาการของประชาชนที่มี คุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา11 
บุคลากรกีฬาและนันทนาการที่ได้มาตรฐานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ12 
การเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ทั้งนี้ ประเด็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อ13 
การบรรลุเป้าหมายในปี 2564 คือ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท าให้การจัดฝึกอบรมและ14 
พัฒนาบุคลากรกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด  จนส่งผลต่อ15 
กระทบต่อจ านวนของผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานที่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก รวมไปถึงการมีโครงการที่สนับสนุน16 
ให้เกิดมาตรการและนโยบายที่จะเข้ามาสนับสนุนบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่น้อยเกินไป   17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ  18 
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2561  19 
ถึงปี 2564 ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ 20 
ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า 21 
จ านวนผู้ ลงทะเบียนบุคลากรด้านกีฬาระดับ22 
น า น า ช า ติ มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  23 
โดยเฉพาะในช่วงปี 2563 -2564 ถือว่าลดลง 24 
อย่างหนักที่  179 คน และ 60 คน ตามล าดับ 25 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 26 
โควิด -19 ส่ งผลให้การคัด เลือกและฝึกอบรม 27 
ผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาไม่สามารถ28 
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด 29 
ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมพลศึกษาที่ลดลง 30 
โดยปี 2564 อยู่ท่ีจ านวน 2,781 คน ลดลงจากจ านวน 4,495 คน ในปี 2563 ขณะที่จ านวนนักวิทยาศาสตร์การ31 
กีฬาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยในปี 2564 เพ่ิมขึ้น เล็กน้อยที่32 
จ านวน 5 คน จากปี 2563 ที่เพ่ิมขึ้นเพียง 1 คน แต่เมื่อเทียบกับช่วงปี 2561 – 2564 ถือว่าลดลงในสัดส่วนที่สูง33 
มาก เนื่องจากในปี 2561 - 2562 มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ เพ่ิมขึ้นจ านวน 77 34 
คน และ 90 คน ตามล าดับ ทั้งนี้ ณ เดือน พฤศจิกายน 2564 มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ขึ้นทะเบียนเป็น35 

ที่มา: การกีฬาแห่งประเทศไทย 
หมายเหต:ุ เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564  
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จ.3 : 

บุคลากรด้านกีฬาระดับนานาชาติ

ที่มา:	การกีฬาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ:	เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่	ณ	เดือนพฤศจิกายน	2564

(คน)

(ปี)
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แนวโน้มของผู้ลงทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาทั้งระดับชาติ
และระดับสากลมีจ�านวนลดลงอย่างมาก	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ท�าให  ้
การจัดฝ ึกอบรมและการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการหลังจบหลักสูตรการอบรม 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด	 ขณะเดียวกันการขาดการจัดฝึกอบรมรวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา 
ที่ต ่อเนื่องอาจท�าให้คุณภาพของบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่คาดหวังไว ้	
เนื่องจากขาดเวทีในการฝึกฝนทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการปฏิบัติงานภาคสนาม	 รวมทั้ง	 ยังอาจ 
ส่งผลกระทบไปถึงการถ่ายทอดความรู ้แก ่เด็ก	 เยาวชน	 ประชาชนทั่วไป	 รวมถึงผู ้ด ้อยโอกาสอีกด ้วย	 
นอกจากนี้	 ภาครัฐยังมีโครงการที่จะท�าให้เกิดการสร้างแรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 
กีฬาและนันทนาการน้อยเกินไป

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 การกีฬาแห่งประเทศไทย	สมาคม 
กีฬาต่าง	 ๆ	 และภาคส่วนที่ เกี่ยวข ้อง	 ควรเร ่งจัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  
เพื่อชดเชยกับช่วงเวลาท่ีขาดหายไปในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ให้หลากหลายมากขึ้น	 โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 อาทิ	 ระบบประชุม 
ทางไกล	และการใช้เครื่องจ�าลองต่าง	ๆ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพ่ิมทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง 
หาก เ กิ ดกรณี ที่ ท� า ให ้ ไ ม ่ ส ามา รถจั ดก า รอบรม ได ้ อี ก ในอนาคต เหมื อน ดั ง เ ช ่ นก า รแพร ่ ร ะบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 ในปัจจุบัน	 ซึ่งช ่วยเพิ่มจ�านวนบุคลากรกีฬาและนันทนาการให้เป ็นไปตามเป้าหมาย 
ได้มากขึ้น	 นอกจากนี้	 ภาครัฐควรมุ ่งเน้นการด�าเนินโครงการที่จะท�าให้เกิดมาตรการหรือนโยบายรัฐ 
ที่สามารถสร้างแรงจูงใจต่อภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรกีฬา
และนันทนาการร่วมกันมากข้ึน
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