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บทนํา  
 

 เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา นักกีฬาท่ีมีศักยภาพและขีดความสามารถสูงจะไดรับช่ือเสียง 
เกียรติยศ เงินรางวัลและผลประโยชนตอบแทนท่ีสูงกวานักกีฬาท่ัวไป ดังจะเห็นไดจากการแขงขันกีฬาใน
รายการสําคัญๆ เชน กีฬาโอลิมปก กีฬาเอเชียนเกมส กีฬาซีเกมส และกีฬาระหวางประเทศในรายการอ่ืนๆ 
ในขณะท่ีปจจุบันการแขงขันกีฬาระหวางประเทศในรายการสําคัญตางๆ แตละประเทศไดพยายามชวงชิง
ความเปนหนึ่งในการแขงขันกีฬาแตละชนิดกีฬานั้น  ๆโดยประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญ
ใหกับการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะตัวนักกีฬาในแตละชนิดกีฬามาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนท่ี
ยอมรับในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ   

 แตในปจจุบันประเทศชาติของเรายังขาดแคลนนักกีฬาท่ีมีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูงใน
แตละชนิดกีฬาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติรายการสําคัญตางๆ รวมท้ัง
ขาดผูฝกสอนกีฬาท่ีมีทักษะ ประสบการณ และมีความรูในเชิงเทคนิควิชาการ ตลอดจนผูจัดการทีมและ
ทีมงานเฉพาะดานท่ีมีคุณภาพอยูมาก ซ่ึงหากจะใหไดนักกีฬาท่ีมีศักยภาพและมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทา
มาตรฐานสากลแลว จําเปนตองผานการเรียนการสอน และไดรับการฝกทักษะทางการกีฬาในแตละสาขาอยาง
จริงจัง และอาศัยทีมงานท่ีมีคุณภาพในแตละสาขา โดยเฉพาะเรายังขาดทีมงานในการสรางนักกีฬาเฉพาะทาง
อยูมาก นอกจากนี้การสรางนักกีฬาตองมีการวางแผนในทุกมิติอยางรอบดานและตองลงทุนสูง เชน ตองมี
การพัฒนาโครงสรางรางกายและสรางกลามเนื้อท่ีเหมาะสมกับแตละชนิดกีฬา ตองมีผูฝกสอนกีฬาท่ีมี
ความรูท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอยางรอบดาน ตองมีศูนยฝกกีฬาท่ีไดมาตรฐานพรอมอุปกรณท่ีครบครัน 
เพ่ือใหเกิดทักษะความรูความชํานาญจากการฝกภาคปฏิบัติในสนามจริง และตองอาศัยเทคโนโลยีและวิทยาการ
ทางคอมพิวเตอรเขามาชวยสนับสนุนการพัฒนาความสามารถทางการกีฬาในแตละชนิด เปนตน  

 การพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะของนักกีฬาเพ่ือพัฒนาไปสูความเปนเลิศใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยระยะเวลาท่ียาวนานและปจจัยท่ี
เก่ียวของเปนองคประกอบท่ีสําคัญ เร่ิมตั้งแตกระบวนสรางและผลิตนักกีฬาอยางเปนระบบและครบวงจรใน
ทุกขั้นตอนจากทุกฝายเก่ียวของ โดยเฉพาะศาสตรหรือความรูท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา จะตองเขามามีบทบาทสําคัญในการสรางนักกีฬาอยางเปนระบบ ตั้งแตกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นักกีฬาในรายชนิดกีฬา การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตจากผูเช่ียวชาญทางการแพทย นักวิทยาศาสตร
การกีฬา นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา รวมท้ังฝายวิศวกรรมเทคโนโลยีการกีฬา รวมไปถึง
การเรียนรูทางเทคนิควิชาการท้ังในเชิงทฤษฎีและฝกปฏิบัติในแตละชนิดกีฬาอยางละเอียดทุกขั้นตอน เพ่ือให
เกิดทักษะในการเคล่ือนไหวรางกายอยางเปนระบบ ตลอดจนการมีศูนยฝกกีฬาท่ีไดมาตรฐานสากล พรอมท้ัง
อุปกรณท่ีครบครัน การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาใชในการฝกสอนกีฬา การเรียนรู
เทคนิคและวางแผนการแขงขันกีฬาจากผูฝกสอนกีฬามืออาชีพ การเก็บรวบรวมขอมูลสถิตกิารแขงขันกีฬา
ท้ังของตัวนักกีฬาเองและนักกีฬาของประเทศคูแขงขันในแตละชนิดกีฬา เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหพยากรณ 
คาดการณโอกาสแพชนะในการแขงขันกีฬาชนิดนั้นๆ ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการของประเทศท่ีพัฒนาแลว 
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เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุน เปนตน ลวนแตเปนประเทศท่ีนําเอาหลักทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬาไปพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬาใหสูงขึ้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬาจึงเปนศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาท้ังทางดานกายภาพ คือ สมรรถภาพ
และสุขภาพ และทางดานจิตใจ ในขณะท่ีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาในประเทศไทย
ไดมีการพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2509 จนถึงปจจุบัน แตการพัฒนากลับไมกาวหนาเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเนื่อง 
มาจากปจจัยหลายๆ อยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนในการสรางนักกีฬา
ในแตละชนิดกีฬาอยางเปนระบบและครบวงจร นอกจากนี้ การสรางสภาพแวดลอมและแรงจูงใจท่ีเอ้ือตอ
การเปนนักกีฬา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการกีฬา การปรับโครงสรางท่ีเอ้ือ
ตอการเสนอขอรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา รวมท้ังการกระตุนและสรางกระแสการเลนกีฬาและเชียร
นักกีฬา ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวนเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการสรางนักกีฬาไปสูความเปนเลิศท้ังส้ิน  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน.จึงจําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ 
(พ.ศ. 2553 – 2559) ขึ้นมารองรับในการสรางและพัฒนานักกีฬาไปสูความเปนเลิศในการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาต.ิรวมท้ังการปอนนักกีฬาท่ีมีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูงสูภาคอุตสาหกรรมกีฬาไทยโดยตรง 
โดยการประสานความรวมมือและระดมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เคร่ืองมือ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวก
และงบประมาณท่ีมีอยูใหสามารถทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักกีฬาอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนกลไกสําคัญ
ในการสนับสนุนศักยภาพการแขงขันทางการกีฬาของประเทศใหอยูในระดับแนวหนาในระดับนานาชาตติอไป 
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บทท่ี 1  
สถานการณและแนวโนมการพัฒนากีฬาไทยในภาวะปจจุบัน 

 
1.1 สถานการณดานการกีฬาระดับโลก 
 ดวยท่ัวโลกไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกีฬา โดยรณรงคเพ่ือใหคนมี
สุขภาพดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในดานตางๆ ซ่ึงรวมถึงการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือใหมี
สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้แลว องคการอนามัยโลกยังไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางสุขภาพแนวใหม 
จึงไดมีการจัดทํากฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) วาดวยการสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2529 ซ่ึงเปนกฎบัตร
แรกในการสรางเสริมสุขภาพ และเม่ือสถานการณโลกเปล่ียนแปลงไป มีการใชเทคโนโลยีดานตางๆ มากขึ้น 
วิถีชีวิตผูคนเปล่ียนแปลงไป จึงไดมีการปรับปรุงอีกคร้ังเม่ือ พ.ศ. 2548 โดยมีการประกาศกฎบัตรกรุงเทพ 
(Bangkok Charter) สําหรับการสงเสริมสุขภาพในโลกยุคโลกาภิวัตน จากการประชุมสงเสริมสุขภาพโลก 
คร้ังท่ี 6 ท่ีประเทศไทย เพ่ือใชเปนนโยบายท่ีเช่ือมโยงกันท้ังในรัฐบาลและระหวางประเทศ และพันธสัญญา
ท่ีจะทํางานรวมกับประชาสังคม เอกชน และทุกกลุมกิจการ เพ่ือความกาวหนาของการจัดการกับปจจัยกําหนด
ดานสุขภาพ โดยมีกลยุทธสําหรับการสงเสริมสุขภาพในโลกยุคโลกาภิวัฒน ดังนี้ 
 1) เสนอแนะใหสุขภาพเปนพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชนและภราดรภาพ 
 2) ลงทุนในการพัฒนานโยบายท่ียั่งยืนการดําเนินการและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือจัดการกับ
ปจจัยกําหนดดานสุขภาพ 
 3) สรางศักยภาพเพ่ือการพัฒนานโยบาย ภาวะผูนํา การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ การวิจัย
และการถายทอดความรู ตลอดจนการเรียนรูดานสุขภาพ 
 4) กํากับและบัญญัติกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนไดรับความคุมครอง จากภยันตรายและ
สงเสริมโอกาสท่ีเทาเทียมกันทางสุขภาพและความผาสุกของประชาชนท่ัวโลก 
 5) สรางเครือขายและพันธมิตรท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรภาคเอกชนและประชาสังคมเพ่ือ
สรางกิจกรรมสงเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน 
 จากการท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญเร่ืองสุขภาพ ซ่ึงเปนกีฬาพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาไปสูการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และเพ่ือการอาชีพดังกลาวแลวนั้น ท่ัวโลกยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ซ่ึงถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหนักกีฬาประสบความสําเร็จในการ
แขงขันกีฬาในทุกระดบั ดังนั้นการพัฒนาความรูและการนําความรู ตลอดจนเทคนิคทางดานวิทยาศาสตร
การกีฬาใชในการฝกฝนและพัฒนาโครงสรางของรางกาย อุปกรณหรือเคร่ืองมือท่ีใชในการเลนกีฬา จึงควร
ไดรับการสนับสนุนจากผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหนักกีฬาประสบความสําเร็จท้ังช่ือเสียงและรายไดตอนักกีฬาเอง
และประเทศ ตัวอยางความสําเร็จของการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 
เชน สถาบันกีฬาแหงออสเตรเลีย (Australian Institute of Sport, AIS) ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา
นักกีฬาโดยจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการตางๆ ดานการกีฬาใหไดตามมาตรฐานสูงสุด และ
จัดทําโครงการใชวิทยาศาสตรทางการกีฬา ไดแก ไบโอแมคานิกส สรีรวิทยา และจิตวิทยานักกีฬาในการฝก
นักกีฬาจํานวน 26 ประเภท เพ่ือสงเขาแขงขันกีฬาโอลิมปก คร้ังท่ี 28 พ.ศ. 2547 พบวา นักกีฬาจากประเทศ
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ออสเตรเลียท่ีสงเขาแขงขันเปนนักกีฬาในโครงการ AIS รอยละ 60 และประสบความสําเร็จในการแขงขัน 
ไดเหรียญรางวัลรวม 32 เหรียญ จากจํานวนท้ังหมด 49 เหรียญ เปนอันดับท่ี 4 รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
จีน และรัสเซีย และในคร้ังท่ี 29 พ.ศ. 2551 ประเทศออสเตรเลียยังคงประสบความสําเร็จ โดยไดเหรียญ
รางวัลรวม 46 เหรียญ เปนอันดับท่ี 6 รองจากประเทศจีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร และเยอรมัน  
 
1.2 ภาวะการแขงขันกีฬาของนักกีฬาไทย 
 1.2.1 การแขงขันกีฬาระดับโอลิมปกเกมส 
 การแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส เปนการแขงขันท่ีมีความหมาย เจตนารมณ และอุดมการณ
ท่ีมุงเนนใหเปนกิจกรรมสัญลักษณแหงสันติภาพสําหรับมวลมนุษยชาติ และเปนมหกรรมกีฬาสําหรับทุก
ประเทศสมาชิกท่ัวโลก จํานวน 205 ประเทศ จัดการแขงขันประมาณ 28 ชนิดกีฬา ซ่ึงประเทศไทยในฐานะท่ี
เปนหนึ่งในสมาชิกโอลิมปกสากลและไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันมาโดยตลอด เม่ือพิจารณาผลงานของ
นักกีฬาไทยจากการแขงขัน 5 คร้ังหลังสุด พบวา ประเทศไทยสามารถทําอันดับไดดีขึ้นเร่ือยมา โดยสามารถ
ทําเหรียญทอง เงิน และทองแดง ไดเพ่ิมมากขึ้นในแตละคร้ัง และคร้ังท่ีประเทศไทยมีผลงานดีท่ีสุด คือ 
การแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส คร้ังท่ี 28 ณ ประเทศกรีซ ซ่ึงประเทศไทยไดรับเหรียญรางวัลรวม 8 เหรียญ 
คือ เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ และในการแขงขันคร้ังตอมา
คือ คร้ังท่ี 29 ณ ประเทศจีน นักกีฬาไทยอาจทําผลงานไดไมดีเทาคร้ังท่ี 28 แตก็ยังถือวาทําผลงานไดดี 
โดยไดรับเหรียญรางวัลรวม 4 เหรียญ คือ เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญเงิน 2 เหรียญ อยางไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาผลงานเทียบกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียดวยกันแลว พบวา ผลการแขงขัน 2 คร้ังหลังสุด 
ประเทศไทยสามารถทําผลงานไดดี คือ ไมเกินอันดับท่ี 5 ของประเทศเอเชียท่ีเขารวมการแขงขัน โดยเปน
รองจากประเทศจีน เกาหลีใต ญี่ปุน และคาซัคสถานเทานั้น ซ่ึงประเทศดังกลาวถือวาเปนผูนําทางการกีฬา
ท้ังในระดับเอเชียและระดับโลก (แสดงในแผนภูมิท่ี 1) ดังนั้นอาจกลาวไดวา ผลงานของประเทศไทย
ในการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสนั้น เปนผลงานท่ีดีและควรจะตองรักษามาตรฐานเดิมไวใหไดในการ
แขงขันคร้ังตอๆ ไป สวนการแขงขันกีฬาพาราลิมปคเกมส คร้ังลาสุดในป 2551 นั้น นักกีฬาไทยสามารถ
ทําผลงานไดเปนอันดับท่ี 41 ของโลก โดยไดรับ 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง 
รวม 13 เหรียญ และเม่ือพิจารณาประเทศในภูมิภาคเอเชียดวยกันแลว พบวา ประเทศไทยสามารถทําผลงาน
ไดดีรองจากประเทศจีนเทานั้น 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงอันดับของประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส 5 คร้ังท่ีผานมา 

 
 1.2.2 การแขงขันกีฬาระดับเอเช่ียนเกมส 
 การแขงขันกีฬาในทวีปเอเชียมีการแขงขันกีฬาท่ีสําคัญ ไดแก การแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส
ซ่ึงเปนการแขงขันกีฬาท่ีเกือบทุกประเทศในทวีปเอเชียตางสงนักกีฬาเขาแขงขัน โดยประเทศท่ีสงนักกีฬา
เขาแขงขันมีท้ังหมดประมาณ 40 ประเทศ จัดการแขงขันประมาณ 38 ชนิดกีฬา สําหรับการแขงขันกีฬา
เอเช่ียนเกมสนั้นมีการจัดขึ้นเพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศในกลุมเอเชียใหไดมาตรฐานทัดเทียม
กับนักกีฬาในประเทศยุโรปและอเมริกา และเปนการสานสัมพันธอันดีระหวางประเทศในภาคพ้ืนเอเชีย อยางไร
ก็ตามประเทศท่ีมีขนาดใหญ หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะไดเปรียบประเทศท่ีมีขนาดเล็กหรือมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดอยกวาโดยประเทศท่ีมีความโดดเดนในการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส ไดแก ประเทศจีน เกาหลีใต 
ญี่ปุน และคาซัคสถาน ซ่ึงประเทศเหลานี้มีการพัฒนานักกีฬาประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง และมีการให
ความสําคัญกับการพัฒนากีฬาสมัครเลนท้ังทางดานงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
นักกีฬาในประเภทตางๆ สําหรับประเทศไทยมีอันดับการแขงขันอยูในอันดับท่ีดีขึ้นมาโดยตลอด โดยในการ
แขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมสคร้ังท่ี 15 (คร้ังลาสุดท่ีประเทศการตาร) ประเทศไทยอยูท่ีอันดับท่ี 5 รองจาก
ประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลีใต และอุซเบกิซสถาน (แสดงในแผนภูมิท่ี 2) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลการแขงขัน
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันแลว ตั้งแตการแขงขันคร้ังท่ี 13 ท่ีผานมา ประเทศไทยมี
อันดับท่ีดีกวาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทุกประเทศ (แสดงในแผนภูมิท่ี 3) นอกจากนั้น
ในสวนของการแขงขันกีฬาเอเช่ียนพาราเกมส คร้ังท่ี 9 ณ ประเทศมาเลเซีย นักกีฬาไทยสามารถทําผลงาน
ไดเปนอันดับท่ี 2 โดยไดรับ 61 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน และ 49 เหรียญทองแดง รวม 153 เหรียญ 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงอันดับของประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส 5 คร้ังท่ีผานมา 

 
 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงอันดับของประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส 5 คร้ังท่ีผานมา 
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 1.2.3 การแขงขันกีฬาระดับซีเกมส   
 การแขงขันกีฬาท่ีสําคัญรายการหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียนนั้น 
คือ การแขงขันกีฬาซีเกมส ซ่ึงเปนการจัดการแขงขันกีฬาเฉพาะประเทศในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เดิมเรียกวา กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือเซียปเกมส (SEAP Games) และ
ในป 2520 ไดเปล่ียนช่ือเปนซีเกมส (Southeast Asian Games) โดยมีประเทศไทย พมา มาเลเซีย ลาว 
เวียดนาม และกัมพูชา (สิงคโปรมารวมในภายหลัง) ถือเปนสมาชิกผูกอตั้ง ประเทศเหลานี้มีความตกลงรวมกัน
ท่ีจะจัดการแขงขันกีฬาขึ้นแบบสองปคร้ัง ปจจุบันมีประเทศสมาชิกท่ีสงนักกีฬาเขาแขงขันมีท้ังหมด 11 ประเทศ 
ไดแก ไทย พมา มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน และติมอรตะวันออก 
จัดการแขงขันประมาณ 35 ชนิดกีฬา สําหรับการแขงขันกีฬาซีเกมสนัน้ มีการจัดการแขงขันเพ่ือชวยสนับสนุน
ความรวมมือ ความเขาใจ และความสัมพันธในบรรดาประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สําหรับผลการแขงขันคร้ังท่ี 24 ป 2550 ท่ีผานมานั้น ประเทศไทยไดอันดับท่ี 1 ท้ังนี้ ท่ีผานมาประเทศไทย
มีอันดับในการแขงขันแตละคร้ังไมเกินอันดับท่ี 2 ซ่ึงในแตละคร้ังท่ีไทยไดรับอันดับท่ี 2 นั้นมักจะเปนการ
ไดรองจากเจาภาพท่ีไดอันดับท่ี 1 ซ่ึงเห็นไดจากการแขงขัน 5 คร้ังลาสุด (แสดงในแผนภูมิท่ี 4) อยางไรก็ตาม
ผลการแขงขันในสวนของกีฬาสากล (กีฬาท่ีมีการแขงขันในกีฬาโอลิมปกเกมสและกีฬาเอเช่ียนเกมส) นั้น 
ประเทศไทยไดอันดับท่ี 1 ในเหรียญทองจากกีฬาสากลตลอด 3 คร้ังท่ีผานมา นอกจากนั้นในสวนของการ
แขงขันกีฬาอาเซ่ียนพาราเกมส คร้ังท่ี 4 ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพนั้น พบวาประเทศไทยสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน 292 คน จาก 14 ชนิดกีฬา นักกีฬาไทยสามารถทําผลงานไดเปนอันดับท่ี 1 จาก 11 ประเทศ 
โดยไดรับ 256 เหรียญทอง 109 เหรียญเงิน 89 เหรียญทองแดง รวม 454 เหรียญ   
 
แผนภูมิท่ี 4 แสดงอันดับของประเทศท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส 5 คร้ังท่ีผานมา 
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1.3 ผลงานดานการกีฬาที่สําคัญ 
 1.3.1 ผลการดําเนินงานดานการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชน 
 การดําเนินงานพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐานและมวลชน เปนภารกิจท่ีสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนออกกําลังกาย เลนกีฬาเพ่ือการมีสุขภาพดี และสรางพ้ืนฐานสําหรับการเลนกีฬาเพ่ือการแขงขัน 
และสูการเปนอาชีพได ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีสําคัญสําหรับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
 1. การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการแขงขันระดับชาติและนานาชาต ิ
 1.1 การจัดการแขงขันระดับชาติ เชน ดําเนินการฝกสอนกีฬาภาคฤดูรอน “รอนนี้
มีกีฬาเพ่ือลูกรัก” จํานวน 16 ชนิดกีฬา ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 877 อําเภอใน 75 จังหวัด ในป 2551 มีการจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 29 ชุมพรเกมส มีนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 27 ชนิดกีฬา 
รวมท้ังส้ิน 4,432 คน ซ่ึงไดจากการคัดเลือกในระดับจังหวัด 75 จังหวัด และระดับเขต 10 เขตท่ัวประเทศ
กวา 230,000 คน การจัดการแขงขันกีฬานักเรียนคนพิการแหงประเทศไทย โดยมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
คนพิการเขารวมการแขงขัน จํานวน 2,500 คน และเร่ิมมีการดําเนินงานในชนิดกีฬาท่ีมีแนวโนมในการ
พัฒนา ไดแก การจัดการแขงขันฟุตบอลเด็กเล็กชิงถวยพระราชทาน พระเจาหลานเธอพระองคเจาทีปงกร
รัศมีโชต ิมีทีมฟุตบอลเด็กเล็กสนใจเขารวมการแขงขัน จํานวน 300 ทีม รวมท้ังส้ิน 4,000 คน เปนการ
ดําเนินการเพ่ือยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยและเยาวชนใหสูงขึ้น  
 1.2 จัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ มีการจัดสงกีฬานักเรียนเขารวมการแขงขัน
กีฬานักเรียนระหวางประเทศแหงอาเซียนและเอเชีย ในนามประเทศไทย ซ่ึงเปนสมาชิกอาเซียน สงเสริมกีฬา
นักเรียนในระดับนานาชาติ โดยแตละปจะมีเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแตละชนิดกีฬาในภูมิภาคเอเชีย
และเอเชียตะวันออก และในกลุมอาเซียน เชน กอลฟฯอาเซียน แบดมินตันฯอาเซียน วายน้ํานักเรียนเอเชีย 
กรีฑาอาเซียน ยิงปนเอเชีย ยิมนาสติกอาเซียน เปนตน ซ่ึงแตละชนิดกีฬาประเทศก็ไดรับเหรียญรางวัล
มาโดยตลอด อาทิ ในป 2551 กอลฟฯอาเซียน ไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง วายน้ํานักเรียนเอเชีย ไดรับรางวัล 
4 เหรียญทองประเภทบุคคลชาย, ทีมชายและทีมหญิง 1 เหรียญเงินประเภทบุคคลหญิง ในป 2550 ยิมนาสติก
อาเซียน ไดรับรางวัล 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง กรีฑา ไดรับรางวัล 21 เหรียญทอง 
13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และวอลเลยบอลชายและหญิงไดรับตําแหนงชนะเลิศ เปนตน ในดาน
กีฬาคนพิการมีการดําเนินการคัดเลือก เก็บตัวนักกีฬาเพ่ือจัดสงนักกีฬาคนพิการเขารวมการแขงขัน
กีฬาคนพิการระหวางประเทศ 
 2. การพัฒนากีฬามวลชน 
 2.1 ดําเนินการพัฒนากีฬามวลชนภายในประเทศ เชน การสงเสริมพลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ และสุขภาพ สามารถสงเสริมและสนับสุนนใหประชาชนตระหนัก ตื่นตัว สรางกระแสในการกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดมหกรรมกีฬาเพ่ือมวลชน “แชลเลนจเดย” เปนการรณรงคให
ประชาชนท่ัวประเทศไดออกกําลังกาย เลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสุขภาพรางกายและจิตใจอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงเปนมหกรรมท่ีดําเนินการพรอมกันท่ัวโลก ในวันพุธสุดทายของเดือนพฤษภาคมของทุกป ในป 2551 
มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน 30,137,713 คน การอนุรักษและเผยแพรศิลปะมวยไทย โดยการสงเสริมการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทยอยางถูกตองท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงมีเด็ก เยาวชนและประชาชนผูสนใจในการฝกทักษะ
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และพัฒนาแมไมมวยไทยกวา 300 คน และการจัดการแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขาใน 20 จังหวัดท่ัวประเทศไทย 
มีชาวไทยภูเขาเขารวมไมนอยกวา 20,000 คน ในแตละป  
 2.2 ดําเนินการพัฒนากีฬามวลชนระหวางประเทศ ไดแก กีฬาพ้ืนบานลุมน้ําโขง 
คร้ังท่ี 6 ป 2551 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีประเทศท่ีเขารวมการแขงขันท้ังกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบาน
รวม 6 ประเทศ คือ ลาว พมา กัมพูชา จีน เวียดนาม และไทย และดําเนินการกีฬานันทนาการสรางเสริม
สัมพันธไทย - มาเลเซีย ไดสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางขาราชการและประชากรตามแนวตะเข็บ
ชายแดนของท้ังสองประเทศ เกิดความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรตอกัน ในป 2551 มีประชาชน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตและจากประเทศมาเลเซีย จํานวน 4,000 คน 
 
 1.3.2 ผลการดําเนินงานดานการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศ 

การดําเนินการเพ่ือพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศในดานตางๆ ไดแก 
 1) การกอสรางศูนยบริหารองคกรกีฬา (ศูนยฝกซอมและแขงขันกีฬา) งบประมาณท้ังส้ิน 
567 ลานบาท ซ่ึงเปนงบประมาณการกอสรางของปบัญชี 2551 จํานวน 189 ลานบาท ณ ส้ินปบัญชี 2551 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง 
 2) การพัฒนานักกีฬา มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของนักกีฬาในระดับตางๆ เชน โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) เปนการคัดเลือกนักกีฬาท่ีมี
ผลงานการแขงขันระดับประเทศในเกณฑดี และผูฝกสอนท่ีมีประสบการณทักษะและสมรรถภาพทางกาย
อยูในเกณฑดีเขารวมโครงการ ซ่ึงนักกีฬาจะไดรับการฝกซอมตลอดป โดยไดสงเสริมใหมีการนํา
วิทยาศาสตรการกีฬามาพัฒนาขีดความสามารถ ซ่ึงในป 2551 มีนักกีฬาท่ีเขารวมโครงการจํานวนท้ังส้ิน 
1,018 คน นอกจากนั้น ยังมีการสนับสนุนการเก็บตัวฝกซอมเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
ท่ีสําคัญ ไดแก การแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 24 จํานวน 1,389 คน การแขงขันกีฬาอาเซ่ียนพาราเกมส 
คร้ังท่ี 4 จํานวน 459 คน เปนตน 
 3) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาทุกระดับ โดยทําการพัฒนาท้ังผูฝกสอนในระดับชาติ
ผูตัดสินระดับนานาชาติ ผูบริหารทางการกีฬาระดับนานาชาติ รวมท้ังอบรมบุคลากรกีฬาคนพิการ โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดมีการพัฒนาผูฝกสอนกีฬาระดับชาติ (ขั้นกลางและขั้นสูง) จํานวน 630 คน 
ผูตัดสินกีฬาระดับชาติ จํานวน 365 คน พัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการ จํานวน 304 คน และบุคลากรกีฬา
ระดับนานาชาติ จํานวน 130 คน นอกจากนั้นยังมีการอบรมผูฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติรวมกับสถาบัน
กีฬาของสหรัฐอเมริกา จํานวน 56 คน และผูบริหารทางการกีฬาระดับนานาชาติ จํานวน 54 คน 
 4) การสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับชาติ ไดใหการสนับสนุนการเตรียมการแขงขัน
กีฬาแหงชาต ิคร้ังท่ี 37 จังหวัดพิษณุโลก (พิษณุโลกเกมส) ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือซอมแซมสนามกีฬา
สนับสนุนเจาภาพระดับภาค 5 ภาค ดําเนินการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระหวาง
วันท่ี 14-24 ธันวาคม 2551 การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ คร้ังท่ี 24 จังหวัดอุบลราชธานี การสนับสนุน
การเตรียมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติคร้ังท่ี 25 จังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเตรียมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 26 จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังการสนับสนุนการ
แขงขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส คร้ังท่ี 5 
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 5) การสนับสนุนการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ มีท้ังการสนับสนุนการเตรียมเขารวม
การแขงขัน และการสนับสนนุการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ซ่ึงมีผลการแขงขันในรายการ  
ท่ีสําคัญๆ อาจพอสรุปไดดังนี้  

เหรียญรางวัล รายการแขงขันกีฬา อันดับ 
ของไทย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1. กีฬาโอลิมปกเกมส คร้ังท่ี 29 ป 2551  
 (ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 

31  
(4 เอเชีย) 

2 2 0 4 

2. กีฬาเอเชี่ยนเกมส คร้ังท่ี 15 ป 2549  
 (ณ ประเทศกาตาร) 

9 9 12 11 32 

3. กีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 24 ป 2552 (ณ ประเทศไทย) 1 183 123 103 409 
4. กีฬาพาราลิมปกเกมส คร้ังท่ี 13 ป 2551  

 (ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
41 1 5 7 13 

5. กีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส คร้ังท่ี 9 ป 2549   
 (ณ ประเทศมาเลเซีย) 

2 61 43 49 153 

6. กีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส คร้ังท่ี 4 ป 2552              
(ณ ประเทศไทย) 

1 256 109 84 449 

 
 1.3.3 ผลการดําเนินงานดานการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ 
 การดําเนินการเพ่ือพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพในดานตางๆ ไดแก 
 1) การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ ซ่ึงการกีฬาแหงประเทศไทยไดรวมมือกับสมาคมในการ
ใหการสนับสนุนงบประมาณใหแกสมาคมในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ จํานวน 10 ชนิดกีฬา ไดแก 
การแขงขันฟุตบอลอาชีพ ไทยแลนดพรีเมียรลีก 2007-2008 การแขงขันวอลเลยบอลอาชีพ การแขงขัน
เทนนิสอาชีพการแขงขันสนุกเกอรอาชีพ ท้ังดิวิช่ัน 1 และ 2 การแขงขันกอลฟอาชีพการแขงขันโบวล่ิงอาชีพ 
การแขงขันตะกรอลอดหวงอาชีพ การแขงขันตะกรออาชีพไทยแลนดลีก การแขงขันแบดมินตันอาชีพ 
(The Master Thailand Badminton Professional 2008) และการแขงขันเทเบิลเทนนิสอาชีพ 
 2) การพัฒนานักกีฬาอาชีพ โดยการสงเขารวมการแขงขันรายการอาชีพเพ่ือเพ่ิมประสบการณ
และจัดลําดับการเปนนักกีฬาอาชีพ (Ranking) 
 3) การพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ ไดแก ผูฝกสอน ผูตัดสิน และบุคลากรกีฬา โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ รวม 239 คน 
 4) การอุดหนุนศูนยพัฒนาฝกซอมและแขงขันกีฬาอาชีพ ไดแก การอุดหนุนศูนยพัฒนา
กีฬากอลฟอาชีพ บิลเลียดอาชีพ โบวล่ิง แบดมินตัน และตระกรออาชีพนานาชาต ิ
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 1.3.4 ผลการดําเนินงานดานการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 
 การสงเสริมการดําเนินงานดานดานวิทยาศาสตรการกีฬาไดดําเนินการตางๆ ไดแก 
 1) สรางและพัฒนาองคความรู ผลิตเอกสารและส่ือทางดานเวชศาสตร เชน การปองกัน
การบาดเจ็บทางกีฬา การจัดหนวยปฐมพยาบาลประจําสนามแขงขันกีฬา เปนการสรางความเขาใจใหประชาชน
เปนผูท่ีรูจักการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางถูกตอง และมีความปลอดภัยตอรางกาย รวมท้ังเผยแพร
องคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาตางๆ โดยการจัดสัปดาหวิทยาศาสตรการกีฬา 
 2) เสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ ณ ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาและการออก
กําลังกาย และลานหนาสนามกีฬาแหงชาติในป 2551 มีผูเขารวมกิจกรรม 97,144 คน/คร้ัง มีการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับขาราชการในสังกัดสํานักงานและประชาชน โดยบริการรถวิทยาศาสตร
การกีฬาเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) และในป 2550 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชนภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีประชาชนชายและหญิงอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป จํานวน 18,450 คน 
 3) อบรมบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา ในป 2550 จัดฝกอบรมการใชเคร่ืองมือ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับครู อาจารยพลศึกษา และบุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวน
ภูมิภาคและสวนกลาง และก็มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตรการกีฬา รวมกับหนวยงานตางๆ 
ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณกับผูเช่ียวชาญอยางตอเนื่อง 
 4) การสรางองคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาจากการทํางานวิจัยทางดานจิตวิทยาการกีฬา 
โภชนาการกีฬา สรีรวิทยาการกีฬาและรายงานทางวิชาการดานเทคโนโลยีการกีฬาโดยไดนําความรูและงานวิจัย
ไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ  
 5) จัดอบรมแกบุคลากรทางการกีฬาท้ังสวนกลางและภูมิภาค การจัดสัมมนาดานวิทยาศาสตร
การกีฬาในสวนภูมิภาค การเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาโดยการจัดทําสารวิทยาศาสตรและ
แจกจายใหโรงเรียนสถาบันการศึกษา และการจัดสงนักวิทยาศาสตรการกีฬาเขารวมประชุมวิชาการ 
 6) การใหบริการทดสอบสมรรถภาพและสงเสริมสมรรถภาพแกนักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬา   
 7) การควบคุมการใชสารตองหามในนักกีฬาไทย โดยไดประสานความรวมมือระหวางประเทศ
กับองคกรตอตานสารตองหามโลก (World Anti-Doping Agency หรือ WADA) และในระดับภาคพ้ืนเอเชีย 
โดยปฏิบัติหนาท่ีเหมือนองคกรตอตานสารตองหามแหงชาติ (Regional Anti-Doping Organization : RADO) 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสารตองหามจากแหลงวิชาการตางๆ เพ่ือจัดทําส่ือและเอกสารเผยแพรให
คําแนะนําในการใชสารตองหามกับนักกีฬาและประชาชน ไดแก คูมือสารตองหาม เอกสารแผนพับ หนังสือยา
ท่ีใชไดและยาท่ีหามใช นอกจากนี้ยังไดดําเนินการจัดอบรมเจาหนาท่ีควบคุมสารตองหามตามหลักสูตร WADA 
เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติตอไป 
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 1.3.5 ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการกีฬา 
การดําเนินการเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาในดานตางๆ ไดแก 

 1) การสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมกีฬาและองคกรเครือขายกีฬา เพ่ือทําการเก็บตัว
ฝกซอมนักกีฬา การสงเขารวมการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดการอบรมบุคลากรของสมาคมกีฬาตางๆ 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสมาคมและองคกรเครือขายกีฬาตางๆ 
รวม 205 องคกร ไดแก สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย 54 สมาคม สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย สมาคม
ผูเปล่ียนอวัยวะแหงประเทศไทย คณะกรรมการสเปเช่ียลโอลิมปกแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด 
76 จังหวัด และคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 75 จังหวัด ปละประมาณ 250 ลานบาท 
 2) การจัดตั้งสถานีทีวีกีฬา (T - Sports) ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางหนวยงาน
ดานกีฬาท่ีเก่ียวของ อาทิ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย องคการส่ือสารมวลชน 
กรมประชาสัมพันธ ประชาคมกีฬา และส่ือกีฬา โดยมุงเนนการเผยแพรการแขงขันกีฬาของสมาคมกีฬาตางๆ 
การสงเสริมความรูเก่ียวกับการกีฬา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของนโยบายกีฬาสําหรับทุกคน (Sports For All) เชน 
เกร็ดกีฬา โภชนาการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา กฎหมายเก่ียวกับการกีฬา การออกกําลังกายในผูสูงอายุ 
กีฬาบําบัด เปนตน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ ประมาณปละ 20 - 40 ลานบาท 
 
1.4 แนวโนมและทิศทางการพัฒนาการกีฬาของไทย   
 การพัฒนาการกีฬาของไทยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 10 
(2550 - 2554) โดยยังคงมีแนวคิดพ้ืนฐานในการยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อมุงสูสังคม
ท่ีเขมแข็งมีคุณภาพ และมีเปาหมายหลักเพ่ือลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได 
เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดรายจายดานสุขภาพ และสงเสริมใหคนไทยหันมาออกกําลังกาย
ใหมากขึ้น.ถูกวิธีมากขึ้น ท้ังนี้เปนไปตามยุทธศาสตรดานสาธารณสุขใหมท่ีเนนการปองกันไมใหเกิดโรค
มากกวาการรักษาและมุงเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความสัมพันธทาง
สังคมและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพ
เชิงปองกัน และการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ และไดใหความสําคัญของการเตรียมความพรอมของคน
และระบบ.ใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต.แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทัน
โลกาภิวัฒนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 10 มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมท่ีสัมพันธกับแผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ ดังนี้ 
 1. ประเด็นการเปล่ียนแปลงดานสังคมในประเทศท่ีพัฒนาสังคมกําลังเปล่ียนเขาสูสังคม
ผูสูงอายุรวมท้ังประเทศไทยดวยทําใหกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพท้ังดานการกีฬาการออกกําลังกายและ
การทองเท่ียวสําหรับผูสูงอายุจะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ประเด็นสถานะดานสังคมของประเทศไทย พบวา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมี
การพัฒนาคนอยูระดับกลาง การพัฒนาคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว แตความสามารถ
ในการเรียนรูโดยเช่ือมโยงนําความรูไปปรับใชยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการปรับตัว
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เทาทันการเปล่ียนแปลงและการเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ และการนํา
องคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังต่ํา.ทําใหไมสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในเชิงแขงขันกับ
ตางประเทศได 
 3. ประเด็นวิกฤตคานิยมทางวัฒนธรรม พบวา ประชาชนขาดการคัดกรองและการเลือกรับ
วัฒนธรรมท่ีดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง สาเหตุเนื่องจากสถาบันครอบครัว สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันศาสนามีบทบาทในการเล้ียงดูและอบรมเยาวชนลดนอยลง ทําใหคานิยม และพฤติกรรม
มุงเนนท่ีวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมขึ้น 
 4. ประเด็นปญหาสุขภาวะ แมคนไทยไดรับหลักประกันสุขภาพอยางท่ัวถึง แตคนไทย
ตองเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคท่ีปองกันได 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
หลอดเลือดสมองและมะเร็ง 
 5. ประเด็นดานการบริหารจัดการประเทศมีการเปดโอกาสใหภาคสวนอ่ืนๆ เขามารวมกับ
ภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนยังมีบทบาทจํากัดการพัฒนาดานการกีฬาเก่ียวของกับองคประกอบในดาน
บุคลากรดานการกีฬา รวมท้ังเก่ียวของกับประชาชนท่ัวไปในการเขามาชมกีฬาหรือใชบริการ เพ่ือการออก
กําลังกายและเลนกีฬา โครงสรางพ้ืนฐานรองรับการแขงขัน และอุปกรณดานการกีฬา รวมท้ังองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา จึงจําเปนตองบริหารจัดการองคกรแบบบูรณาการใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ
มีสวนรวม 

 นอกจากนั้นการพัฒนากีฬาของไทยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซ่ึงเปนแผนแมบททางการกีฬาท่ีใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนากีฬาของชาติ
ใหบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาการกีฬาไว 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
 1) การพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือมวลชน 
 3) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 
 4) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 5) การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 6) การพัฒนาการบริหารการกีฬา 
 ซ่ึงท้ัง 6 ยุทธศาสตรเปนยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติบรรลุเปาหมาย
ในการสงเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ การพัฒนากีฬาในทองถ่ิน และกีฬาเพ่ือการแขงขันในระดับโลก 
 นโยบายของรัฐบาล (ฯพณฯ อภิสิทธ เวชชาชีวะ) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ดานการกีฬาของประเทศ โดยไดกําหนดใหการพัฒนาการกีฬาอยูในนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือมุง
เสริมสรางสังคมแข็งแรง โดยการสงเสริมใหมีการเลนกีฬาในทุกมิติ และทุกๆ ดานอยางครบวงจร รวมถึง
การยกระดับมาตรฐานกีฬาของไทยสูการเปนเลิศในการแขงขันและเพ่ือประโยชนในการสงเสริมสุขพลานามัย
ของคนไทย โดยกําหนดนโยบายการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้ 
 1) เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี
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สวนรวมในการพัฒนากีฬา จัดหาสถานท่ีจัดกิจกรรมการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริม
ใหเยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 2) พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ โดยจัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ พรอมท้ังนําวิทยาศาสตร
การกีฬามาใช จัดใหมีการควบคุมมาตรฐานการฝกสอนดานการกีฬาใหมีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 
 3) สงเสริมกีฬาไทยใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น 
 4) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬา โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีบทบาทและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานการกีฬาจัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมท้ังจัดสรางลานกีฬา
ในทุกหมูบานและชุมชน 
 5) ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและท่ีเก่ียวของ โดยจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมาย
เก่ียวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือเปนเคร่ืองมือการบริหารจดัการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) นโยบายรัฐบาลและภาวการณแขงขันกีฬา 
ท่ีผานมาสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมทางดานการพัฒนากีฬาเพ่ือสุขภาพและการพัฒนากีฬาเพ่ือการแขงขัน ดังนี้ 
 1. แนวโนมการพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน เนนการนําประเด็นดานการพัฒนาการกีฬา
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพใหเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพของประชาชน หนวยงานตางๆ เพ่ือให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการเลนกีฬาและการออกกําลังกายมากขึ้น 
 2. โครงสรางสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้น .โดยประชากรกลุมผูสูงอายุมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 10 ในป พ.ศ. 2563 การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาและ
การออกกําลังกายในอนาคตจึงจําเปนตองคํานึงถึงการสงเสริมการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย รวมท้ัง
การนันทนาการใหแกประชาชนท่ัวไปใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมในแตละชวงวัยของ
ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 3. ปจจุบันเร่ิมมีการแพรระบาดของยาเสพติดเขาสูกลุมเยาวชนใหมอีกคร้ังหนึ่ง ทําใหทุกฝาย
ในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของการใชการเลนกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือชวยลดปญหายาเสพติด 
โดยมีการรณรงคและสงเสริมใหเยาวชนหันมานิยมเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ปญหา
ความไมสงบในสังคมไทยโดยเฉพาะปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีลักษณะยืดเยื้อ
และตอเนื่องจึงควรมีการใชมิติกีฬาดานความม่ันคงเพ่ือลดปญหา 
 4. มีการใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือชวยใหขาวสารดานการกีฬา
ท่ัวโลกเขาถึงประชาชนไดอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนเพ่ือสรางกระแสคานิยม และวัฒนธรรม
ในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย 
 5. การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มีแนวโนมความตองการ
เพ่ิมขึ้น ท้ังในดานการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและส่ิงประดิษฐ หรือธุรกิจอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชสนับสนุน
ดานกีฬาและออกกําลังกายของประชาชน 
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 6. จากความสําเร็จของนักกีฬาไทยในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ เชน กีฬาเอเช่ียนเกมส 
คร้ังท่ี 15 และกีฬาเฟสปคเกมส คร้ังท่ี 9 ท่ีผานมา ทําใหภาคธุรกิจเอกชนและสมาคมกีฬามีความตื่นตัวในการ
จัดการแขงขันกีฬาเพ่ือธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ สงผลใหประเทศไทยมีโอกาส
ท่ีจะใชการกีฬาเปนมิติเศรษฐศาสตรเปนเคร่ืองมือในการสรางรายไดเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 7. อนาคตการเลนกีฬาและออกกําลังกายของประชาชนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เพราะเร่ือง
สุขภาพเปนเร่ืองของทุกคน และเปนสวนหนึ่งท่ีเก่ียวของอยูกับชีวิต อาชีพ และความเปนอยูนั่นคือ การกีฬา
และการออกกําลังกายเปนเร่ืองของวิถีชีวิต ดังนั้นในอนาคตจึงมีแนวโนมพัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกาย
ใหเปนวิถีชีวิตของคนไทย 

 ดังนั้นจะเห็นไดวา สําหรับประเทศไทยประชาชนเร่ิมมีความนิยมทางดานกีฬามากขึ้นเนื่องจาก
แนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้นของการใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ แตการพัฒนากีฬาของประเทศไทยนั้นยังคงตอง
พ่ึงพาภาครัฐเปนสําคัญ เนื่องจากความนิยมดังกลาวยังไมมากพอท่ีจะทําใหธุรกิจทางดานกีฬาสามารถสราง
รายไดจํานวนมากใหกับภาคเอกชนท่ีตองการจะลงทุนในธุรกิจดังกลาว จึงทําใหการพัฒนานักกีฬาและบุคลากร
กีฬาตองอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ อยางไรก็ตาม รัฐบาลมีงบประมาณจํากัดในการสนับสนุนกีฬาท้ังกีฬา
สมัครเลนและกีฬาอาชีพ จึงสงผลกระทบตอความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ ซ่ึงประเทศไทย
จําเปนตองมีการพัฒนานักกีฬารุนใหมขึ้นมาอยางตอเนื่อง แตขอจํากัดดังกลาวทําใหการสรรหานักกีฬารุนใหม
ทําไดเฉพาะกลุม และรัฐบาลยังไมมีงบประมาณเพียงพอในการเสริมสรางศักยภาพใหกับสมาคมกีฬา องคกร
กีฬาตางๆ เพ่ือใหสมาคมเหลานั้นพัฒนานักกีฬาสมัครเลนท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปนตัวแทนประเทศไทยเขาทํา
การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติรายการตางๆ  
 นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาสถานการณกีฬาอาชีพ อาจพบวา ปจจุบันประเทศตางๆ ไดมีการ
สงเสริมใหประชาชนมีความเปนเลิศดานกีฬาและประกอบอาชีพทางการกีฬา ซ่ึงประเทศท่ีสามารถพัฒนากีฬา
ไปสูการอาชีพไดนั้นจะเกิดประโยชนตอประเทศ เชน การสรางช่ือเสียง การนํารายไดเขาสูประเทศ เปนตน 
เนื่องจากการประกอบธุรกิจทางการกีฬาเปนการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน ซ่ึงจะมี
รายไดจากการประกอบอาชีพทางการกีฬา ท่ีผานมาประเทศไทยไดเร่ิมใหความสําคัญกับการพัฒนากีฬา
เพ่ือการอาชีพมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2531-2539) 
จนมาถึงฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีไดระบุวัตถุประสงคและเปาหมายไวอยางชัดเจนในการสงเสริม
กีฬาเพ่ือการอาชีพโดยพัฒนากีฬาเพ่ือนํารองสูกีฬาอาชีพรวม 12 ชนิดกีฬา ประกอบดวย ประเภทบุคคล 
8 ชนิดกีฬา ไดแก กอลฟ เทนนิส บิลเลียด โบวล่ิง แบดมินตัน จักรยานยนต เทเบิลเทนนิส และมวยไทย 
ประเภททีม 4 ชนิดกีฬา ไดแกฟุตบอล ตะกรอ ตะกรอลอดหวง และวอลเลยบอล อยางไรก็ตามการพัฒนา
กีฬาเพ่ือการอาชีพ ท่ีผานมาในประเทศไทยนั้น ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย 
ไดแก นักกีฬาท่ีมีความสามารถทัดเทียมในระดับนานาชาติมีนอยลงเนื่องจากขาดความตอเนื่องในการ
สงเสริมเยาวชน ขาดกระบวนการในการสรางนักกีฬาควบคูไปกับการแขงขันกีฬาเพ่ือใหมีจํานวนนักกีฬา
เพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังบุคลากรทางการกีฬาไดแก ผูฝกสอน ผูตัดสิน ผูจัดการทีม ผูบริหารองคกรกีฬาและ
บุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ สวนใหญทํางานเปนอาสาสมัคร ไมมีผลตอบแทนท่ีตอเนื่อง ทําใหการพัฒนากีฬา
ไปสูกีฬาเพ่ือการอาชีพยังไมกาวหนา 
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 กีฬาอาชีพถือไดวาเปนธุรกิจบันเทิงประเภทหนึ่ง การพัฒนากีฬาอาชีพจําเปนท่ีนักกีฬา
ตองมีคุณภาพและมีความสามารถระดับมาตรฐานสากล นักกีฬาอาชีพจําเปนตองมีความสามารถสูงจึงจะ
ไดรับการสนับสนุนจากผูชม และมีผูใหการสนับสนุน (Sponsor) นอกจากนี้ยังตองนําหลักการตลาดเขามา
เก่ียวของดวย จึงจะชวยสงผลใหการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพประสบความสําเร็จ รวมท้ังจะตองพัฒนาตอ
จากกีฬาเพ่ือความเปนเลิศท้ังในมุมมองดานคุณภาพและจํานวนนักกีฬาท่ีสามารถพัฒนาขึ้นได ซ่ึงในการ
พัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอยางยั่งยืนจําเปนตองมีการกําหนดแผนงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ท่ีสอดคลอง
กับแผนงานการพัฒนาของประเทศ (แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ) และตองมีความตอเนื่อง เพ่ือใหการ
พัฒนากีฬาอาชีพบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพ 5 วัตถุประสงค  ไดแก 
1) สงเสริมและพัฒนากีฬาสากลท่ีมีศักยภาพและกีฬาไทยบางชนิดใหเปนกีฬาอาชีพอยางมีมาตรฐาน 
2) พัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอยางเปนระบบและครบวงจร และสงเสริมใหมีการรวมกลุมเปนสมาชิก
ขององคกร สโมสรกีฬาอาชีพท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันผลิต
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 3) พัฒนาการจัดการแขงขันใหเปนระบบและมีมาตรฐานสากล 4) พัฒนา
ปจจัยพ้ืนฐานดานสถานกีฬาและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือการฝกซอมและแขงขันตามมาตรฐานสากล 
และใหมีการศึกษาเรียนรูและนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬามาประยุกตใหในการพัฒนา
นักกีฬาและ 5) พัฒนาระบบบริหารการจัดการแบบมืออาชีพ โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริม
และสวัสดิการกีฬาอาชีพเพ่ือการคุมครอง และรักษาสิทธิหรือผลประโยชน รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหองคกร
เอกชนรวมสงเสริมกีฬาอาชีพ ดังนั้น ในสวนของการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพถือไดวาเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นํามาซ่ึงรายได ช่ือเสียงของนักกีฬา และภาพลักษณของ
ประเทศ ปจจุบันกีฬาอาชีพเปนดัชนีช้ีวัดความเจริญของประเทศท่ีพัฒนาแลวอีกทางหนึ่งดวย 
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บทท่ี 2 
ความเปนมาและกระบวนการจัดทําแผน 

 
2.1 ความเปนมา 
 การพัฒนาการกีฬา เปนมาตรการท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากร
ของประเทศท้ังในดานสุขภาพพลานามัย และดานจิตใจเปนปจจัยสําคัญและเอ้ืออํานวยใหประชากรในชาติ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลมี
นโยบายนอกจากจะสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกายและเลนกีฬา เพ่ือประโยชนทางดานสุขภาพพลานามัย
และสรางพ้ืนฐานการกีฬาแลว การสงเสริมใหนักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
ยังเปนมาตรการสําคัญท่ีจะกระตุน ความสามัคคี ความรักชาติ สรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศและ
สรางช่ือเสียงตอประเทศชาติอีกดวย 
 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ภายใตการดําเนินงานของรัฐบาลปจจุบันมีนโยบายในการ
สงเสริมการดําเนินงานดานกีฬาในการพัฒนากีฬาใหกาวสูความเปนเลิศในระดับสากล โดยสนับสนุนใหมี
การจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง การจัดหาอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกและสถานท่ี 
การนําวิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการพัฒนานักกีฬา การสงเสริมกีฬาไทยใหเปนกีฬาสากล การปรับปรุง
กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการดานกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ เพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศในการแขงขันกีฬาในระดับสากล รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา (นายชุมพล ศิลปอาชา) จึงไดมอบหมายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการกีฬาของ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จัดทําแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) 
เพ่ือเปนการวางแผนและเตรียมความพรอมนักกีฬาไทยท้ังคนปกติและคนพิการไดประสบชัยชนะในการ
แขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสและกีฬาพาราลิมปกเกมส ในป พ.ศ. 2555 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และในป พ.ศ. 2559 ณ กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา 
ผูแทนคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย ผูแทนสมาคมกีฬาแหงประเทศไทย รวมกับการกีฬา
แหงประเทศไทย ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) โดยนํา
แนวคิด หลักการ และขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญมาประกอบการจัดทํา ประกอบดวย 
 1. แนวโนมและทิศทางการพัฒนาการกีฬาโลกและการกีฬาของประเทศไทย ซ่ึงเปน
ตนทุนสําคัญในการวิเคราะหสถานการณ และศักยภาพของนักกีฬาไทย 
 2. ขอมูลท่ีไดจากการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส ท่ีกรุงปกก่ิง รวมท้ังภาวะการแขงขันกีฬา
ระดับตางๆ ท่ีไดนํามาใชในการวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร ไดแก นักกีฬา 
บุคลากรทางการกีฬา (ผูฝกสอน ผูตัดสิน ผูจัดการทีม ผูแทนสหพันธกีฬา) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา สนามแขงขัน อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก ฯลฯ 
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 3. ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors) ในการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศมาใช
เปนแนวทางในการดําเนินการ โดยยึดหลักนักกีฬาเปนศูนยกลางการพัฒนา มีปจจัยอ่ืนๆ สนับสนุน 
 4. แนวคิดการแบงกลุมการเตรียมและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ
ออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย 
 4.1) ระดับโลก ไดแก โอลิมปกเกมสฤดูรอน, โอลิมปกเกมสฤดูหนาว, พาราลิมปกเกมส
ฤดูรอน, พาราลิมปกเกมสฤดูหนาว, ยูธโอลิมปกเกมส ชิงชนะเลิศแหงโลก นานาชาต/ิเซอรกิต เปนตน 
 4.2) ระดับเอเชีย ไดแก เอเช่ียนเกมสฤดูรอน, เอเช่ียนเกมสฤดูหนาว, เอเช่ียน
อินดอรเกมส, เอเช่ียนบีชเกมส, เอเช่ียนมาเชียลอารทเกมส, เอเช่ียนยูธเกมส, เอเซ่ียนพาราเกมส (เฟสปกเกมส), 
ชิงชนะเลิศแหงเอเชีย 
 4.3) ระดับอาเซียน ไดแก อาเซียนพาราเกมส, ชิงชนะเลิศแหงอาเซียน 
 สําหรับการขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวเปนสวนท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําประเทศไปสูความสําเร็จ
ในการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป พ.ศ. 2555 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และในป พ.ศ. 2559 
ณ กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงจากการดําเนินงานการพัฒนากีฬาท่ีผานมาประสบปญหาท่ีเปน
อุปสรรคตอการพัฒนานักกีฬา รวมท้ังอันดับในการแขงขันตางๆ โดยสรุปไดดังนี ้
 1) ดานบุคลากร นักกีฬายังขาดศักยภาพ ในการแขงขันกับนักกีฬาในระดับนานาชาติ 
เนื่องจากขาดการเก็บตัวฝกซอมท่ีตอเนื่อง อีกท้ังยังไมมีผูฝกสอนในระดับอาชีพดูแลอยางจริงจังและตอเนื่อง 
และนักกีฬามีประสบการณในการแขงขันในรายการระดับนานาชาติคอนขางนอย 
 2) ดานงบประมาณ ระเบียบการใชจายงบประมาณจากภาครัฐขาดความคลองตัว ซ่ึงทําให
ไมสามารถสนับสนุนนักกีฬาไดอยางเต็มท่ีและตอเนื่อง 
 3) ดานสนามกีฬาและส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ียังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพพรอมใชและสรางประโยชนใหกับชุมชน 
 4) ดานการบริหารจัดการ โดยยังขาดรูปแบบในการบริหารจัดการกีฬาท่ีไดมาตรฐานสากล 
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กระทรวง
การทองเท่ียว

และกีฬา

คณะกรรมการ
โอลิมปคฯ

สมาคมกีฬา

ศูนยประชุมองคกร
กีฬานานาชาติ

ผลักดันประเทศไทยเปน
ศูนยกลางกีฬาของเอเชีย

ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา

ศูนยกลางจัดการ
แขงขันกีฬา

ศูนยฝกซอมกีฬา
นานาชาติ

สรางและพัฒนานักกีฬา
อยางเปนระบบและ

ครบวงจร

ยกระดับบุคลากรกีฬา
สูระดับนานาชาติ

สวัสดิการ

สรรหาคัดเลือก
สงเขาแขงขัน

เก็บตัวฝกซอม

ผูบริหารสมาคมกีฬา

ผูฝกสอนกีฬา

ผูตัดสินกีฬา

วิสัยทัศน
รวม

การเตรียมความพรอม
การเปนเจาภาพจัดประชุม ศูนยตรวจสารตองหาม

ศูนยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬา

ศูนยวิจัย

- เปาหมาย 375 รายการ (โลก 29 เอเชีย 346 รายการ) -เปาหมายศูนยตรวจสารตองหาม
ไดมาตรฐานสากล

- เปาหมายศูนยพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาท่ีไดมาตรฐานสากล

-เปาหมายศูนยวิจัย
วิทยาศาสตรฯได
มาตรฐานสากล

- เปาหมาย 2 รายการ ศูนยฝกซอมรวม
หลายชนิดกีฬา

ศูนยฝกซอมเฉพาะกีฬา

- เปาหมาย 10 ศูนยฯ

- เปาหมาย 10 ชนิดกีฬา

- เปาหมาย 29,250 คน

- เปาหมาย 15,000 คน

- เปาหมาย 2,790 คน

- เปาหมาย 2,790 คน

- เปาหมาย 655 คน

แผนภูมิที่ 5 แนวคิด : การสรางกีฬาไทยเพื่อความเปนเลิศระดับนานาชาต ิ (พ.ศ. 2553 - 2559)

 การเมือง                                                                วิทยาศาสตรการกีฬา

เทคโนโลยี                                                                
กฎหมาย

เศ
รษ

ฐก
ิจ  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

สัง
คม

  การแขงขันรวมหลายชนิดกีฬา

- เปาหมาย 653 รายการ

การแขงขันเฉพาะกีฬา

8303,300อาเซียน

เปาหมายนักกีฬา(คน)
ระดับ คนพิการปกติ

110238โลก

6,658

3,120 270เอเชีย

รวม 1,210
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงแนวคิดปจจัยหลักความสําเร็จกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ (Key Success Factors) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวทางการทํางาน จะเปนลักษณะบูรณาการทํางานรวมกัน มีการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
เพ่ือสรางกระบวนการทํางานเปนทีมและเปาหมายรวมกัน โดยอาศัยการทําเปนโปรแกรมหรือโครงการ 
(program or project – based activities) ท่ีสามารถตั้งและยุบเลิกไดเม่ือบรรลุเปาหมายของงานท่ีตั้งเอาไว 
ซ่ึงแตละทีมงานหลักจะอาศัยความเช่ียวชาญในการทํางานรวมกัน ตัวอยางเชน โครงการผลิตและพัฒนา
นักกีฬาเฉพาะทาง ทุกทีมงานควรมาหารือและมองภาพรวมหรือเปาหมายรวมกัน กําหนดกิจกรรมและจัดลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรม เชน ในการผลิตและพัฒนานักกีฬา ทีมงานดานวิจัยและพัฒนาจําเปนตองอาศัย
การวิเคราะหและขอมูลจากทีมงานดานสถิติและสารสนเทศ และทีมงานดานวิเคราะหคูแขงขันตองอาศัย
ขอมูลการศึกษา/วิจัยจากทีมงานดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาโจทยการผลิตและพัฒนานักกีฬารวมกัน 
ท้ังนี้ ตองอาศัยการสนับสนุนจากทีมงานดานวิทยาศาสตรการกีฬาในดานโครงสรางรางกายของนักกีฬาและ
การพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณฝกซอมหรืองานวิศวกรรมจากทีมงานวิศวกรรมการกีฬา รวมท้ังการสนับสนุน
ในเชิงเทคนิควิชาการจากทีมงานดานผูฝกสอนกีฬาอยางมืออาชีพ และจากทีมงานดานการบริหารงานกลาง
ในดานการวางแผน การเงินและงบประมาณ เปนตน 

 

 

 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

บุคลากรการกีฬา 
(ผูฝกสอน ผูตัดสิน ผูจัดการทีม 

ผูแทนสหพันธกีฬา) 
สถานกีฬา อุปกรณกีฬา 

และสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการกีฬา 

การบริหารจัดการสิทธิประโยชน
และสวัสดิการ 

นักกีฬา 

การจัดและสงแขงขันกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนภูมิท่ี 7  แสดงแนวทางการทํางานในลักษณะการบูรณาการรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ แนวทางการบริหารงานควรเช่ือมโยงในลักษณะ cross – function ไดดวย โดยอาศัย
การทํางานเปนทีม ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับรูปแบบของกิจกรรมและโครงการ ตัวอยางเชน โครงการวิจัยการผลิตและ
พัฒนานักกีฬาวิ่งชายประเภทวิ่งผลัด ก็ควรเปนทีมในลักษณะคณะทํางาน ถาเปนโครงการวิจัยประยุกต 
(applied research) ท่ีตอเนื่อง มีระยะเวลานานหลายเดือน เชน โครงการวิจัยรองเทาวิ่งขามกระโดดร้ัวบนพ้ืนยาง
สําหรับนักกีฑาชาย ตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ก็ควรเปนทีมเฉพาะกิจท่ีมีภารกิจชัดเจน ถาเปน
โครงการวิจัยขนาดใหญ (strategic or basic research) ท่ีตองใชเงินลงทุนสูง มีระยะเวลานานหลายป อาศัยนักวิจัย
และผูเช่ียวชาญเต็มเวลาจํานวนมาก ก็ควรเปนการยายบุคลากรมาจัดตั้งเปนทีมอิสระในรูปแบบโครงการจัดตั้ง/
หนวยงานเฉพาะทาง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและคลองตัวในการทํางาน เปนตน 

ตัวอยางการบริหารแบบ cross – functional team 
 ทีม 

วิจัยและ
พัฒนา 

ทีม
วิศวกรรม 
การกีฬา 

ทีม 
สถิติและ

สารสนเทศ 

ทีม
วิทยาศาสตร 

การกีฬา 

ทีม 
วิเคราะห 
คูแขงขัน 

ทีม                  
ผูฝกสอน 

ทีม
บริหารงาน

กลาง 
โครงการผลิต
และพัฒน า
นักกีฑาชาย
วิ่งขามร้ัว 

       

โครงการวิจัย
รองเทากีฬา        

ทีมงานสถิติและ
สารสนเทศ 

ทีมงานวิศวกรรม 
การกีฬา 

ทีมงานวิทยาศาสตร
การกีฬา 

ทีมงานวิจัย 
และพัฒนา 

ทีมงาน 
ผูฝกสอนกีฬา 

ทีมงานบริหาร 
งานกลาง 

ทีมงานวิเคราะห 
คูแขงขัน 
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2.2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) ไดนํา
นโยบายดานการกีฬาของรัฐบาล แนวโนมและทิศทางการพัฒนาการกีฬาโลก และแนวโนมและทิศทางการ
พัฒนาการกีฬาของประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหภาวะการแขงขันกีฬาระดับตางๆ มาใชในการวิเคราะห
เพ่ือการวางแผนและเตรียมความพรอมของนักกีฬาไทยในดานตางๆ โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโนม 
และทิศทาง 

พัฒนา 
การกีฬาโลก 

 

ภาวะการแขงขันกีฬาระดับตาง  ๆ
 การแขงขันกีฬาระดับโลก 
 การแขงขันกีฬาระดับเอเชีย 
 การแขงขันกีฬาระดับอาเซียน 

 

แนวโนม 
และทิศทาง 

พัฒนา 
การกีฬาของ
ประเทศไทย 

การวางแผนและเตรียมความพรอม 
ดานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

ประเทศไทยเปนเลิศและเปนศูนยกลางกีฬาของเอเชีย 

 ผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางกีฬา
ของเอเชีย 
 ศูนยกลางการจัดการแขงขันกีฬา 
 ศูนยฝกซอมกีฬาระดับนานาชาติ 
 ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ศูนยประชุมองคกรกีฬานานาชาติ 

 สรางและพัฒนานักกีฬาอยางเปนระบบและ
ครบวงจร 
 สรรหาคัดเลือกนักกีฬา 
 เก็บตัวฝกซอม 
 สงเขารวมการแขงขัน 
 สนับสนุนดานสวสัดิการ 

 ยกระดับบุคลากรกีฬาสูระดับนานาชาต ิ
 พัฒนาผูตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ 
 พัฒนาผูฝกสอนกีฬาระดับนานาชาติ 
 พัฒนาผูบริหารทางการกีฬาและผลักดันใหมีบทบาท                 

ในองคกรกีฬานานาชาติ 
 

 
 
 

หนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของ 

 
นโยบาย 

ดานการกีฬา
ของรัฐบาล 
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2.3 ประโยชนของแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) 
 1) แผนยุทธศาสตรฯ จะเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะใชเปนกรอบทิศทางในการสรางนักกีฬา
เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ และการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสในป พ.ศ. 2555 และป 
พ.ศ. 2559 ของทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 
 2) แผนยุทธศาสตรฯ จะชวยลดการทํางานท่ีซํ้าซอนของหนวยงานภาครัฐในเร่ืองการ
พัฒนาการกีฬาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3) แผนยุทธศาสตรฯ จะชวยใหหนวยงานของรัฐและองคกรท่ีเก่ียวของสามารถนํากลยุทธ
ไปแปลงเปนนโยบายและแผนปฏิบัติการในหนวยงาน/องคกรของตน เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการกีฬา
อยางถูกตองเหมาะสม 
 4) แผนยุทธศาสตรฯ จะใชเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะเปนแผนยุทธศาสตรท่ีมีแนวทางการปรับตัว เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
และแกไขปญหาท่ียังคงมีอยู 
  
2.4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเคราะหสถานการณ 

การประชุมระดมความคิดเห็น 

(ราง) แผนยุทธศาสตรฯ 

การปรับปรุงแกไขรางแผนยุทธศาสตรฯ 

ผูบริหารกระทรวงพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอสรุปการประชุม
คณะกรรมการยกรางฯ 

กรอบวิสัยทัศน 
และกลยุทธ 

คณะกรรมการยกรางฯ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
พิจารณาใหความเห็น 

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ 
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2.5 ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 - 2559) 
 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และหนวยงานอ่ืนๆ เปน
หนวยงานสนับสนุนในการผลักดันใหแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) 
บรรลุตามเปาหมาย  
 

2.6 คําที่ควรสรางความเขาใจใหตรงกัน 
 1) แผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 - 2559) : แผนแมบท
ในการพัฒนานักกีฬาไทยสูความเปนเลิศในระหวางป พ.ศ. 2553 - 2559 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
กีฬาของเอเชีย ประสบความสําเร็จในการเขารวมและจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติท้ังกีฬาคนปกติ
และกีฬาคนพิการ รวมท้ังบุคลากรกีฬามีบทบาทในองคกรกีฬาระดับนานาชาต ิ
 2) วิสัยทัศน (Vision) : ภาพในอนาคตของภาคกีฬาของประเทศไทยท่ีควรจะเปน 
 3) พันธกิจ (Mission) : คําประกาศจุดมุงหมายและขอบเขตการปฏิบัติการท่ีพึงกระทํา
เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน 
 4) เปาประสงค (Goal) : เปาหมายท่ีพึงประสงคและตองการบรรลุผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม
สามารถวัดไดภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด 
 5) ยุทธศาสตร (Strategic) : ทิศทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามภารกิจของ
แผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 - 2559) 
 6) กลยุทธ (Strategy) : วิธีการท่ีใชเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค ภารกิจ 
 

2.7 กระบวนการในการดําเนินงานวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
 ความสามารถของนักกีฬาไทย 
 ความพรอมในดานอุปกรณกีฬาและสถานกีฬา  
 การสนับสนุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
 การนําองคความรูและปญหาอุปสรรคมาพัฒนา 
 การบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยงาน 
 ระบบบริหารจัดการดานการกีฬา 
 ฯลฯ 
 

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
 นโยบายรัฐบาลดานกีฬา 
 การตกลงแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางประเทศ 
 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   
 การพัฒนาดานกีฬาของประเทศคูแขง 
 การเปลี่ยนแปลงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การกีฬา 
 ฯลฯ 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

จุดแข็ง/จุดออน 
 

โอกาส/อุปสรรค 

ขอมูลจากการพัฒนาการกีฬาระดับชาติและนานาชาต ิ

แผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 - 2559) 
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2.8 ผลการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 
 2.8.1 ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน)  
 1. จุดแข็ง (Strengths) 
 1.1) นักกีฬาไทยมีศักยภาพและความสามารถในดานกีฬามากขึ้น โดยเฉพาะกีฬาประเภทบคุคล 
ซ่ึงสามารถเห็นไดจากความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ  
 1.2) มีหนวยงานหลักของภาครัฐท่ีทําหนาท่ีในการสงเสริมประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล
เก่ียวกับการกีฬาอยางชัดเจน  
 1.3) มีความพรอมในดานสถานกีฬาและอุปกรณกีฬาสําหรับการเก็บตัวฝกซอมและ
การแขงขัน 
 1.4) บุคลากรทางการกีฬามีประสบการณในการจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง 
 1.5) มีงบประมาณสนับสนุนดานกีฬาท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 1.6) มีสวัสดิการสําหรับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาท่ีประสบความสําเร็จจากการ
แขงขันในระดับนานาชาติ 
 1.7) มีแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซ่ึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรอยางชัดเจน 
 1.8) คณะรัฐมนตรีใหความสําคัญในการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 1.9) มีองคกร และบุคลากรท่ีชัดเจนในสวนภูมิภาคเพ่ือการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

           2. จุดออน (Weaknesses)  
 2.1) ขาดการบูรณาการการทํางานดานกีฬาระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.2) ผูบริหารในองคกรกีฬายังขาดความรูความเขาใจในการบริหารจัดการกีฬาใหเปนไป
ตามระบบมาตรฐานสากล ทําใหระบบบริหารจัดการดานกีฬายังขาดประสิทธิภาพ  
 2.3) การพัฒนาการกีฬาในระดับชาติยังขาดการจัดการเชิงระบบ ตั้งแตกระบวนการวางแผน 
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 2.4) ขาดการนําองคความรู และปญหาอุปสรรคท่ีผานมา มาใชในการพัฒนากีฬาเพ่ือให
กาวหนาทัดเทียมนานาชาต ิ
 2.5) ขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการสรางมาตรฐานของสมาคมกีฬาแตละระดับ 
  2.6) บุคลากรทางการกีฬาบางสวนขาดทักษะการส่ือสารภาษาตางประเทศ ทําใหไมสามารถ
พัฒนาไปสูระดับนานาชาติ 
 2.7) ระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ยังไมเพียงพอตอการสนับสนุนการดําเนินงาน 
 2.8) การบริหารจัดการแบบบูรณาการกับหนวยงานภายนอก ยังไมครอบคลุม 
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 2.8.2 ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 1. โอกาส (Opportunities)  
 1.1) สังคมท้ังระดับโลกและระดับภายในประเทศ มีความตื่นตัวดานกีฬามากขึ้น 
 1.2) รัฐบาลใหความสําคัญโดยมีนโยบาย แผนการพัฒนาการกีฬา และงบประมาณในการ
สนับสนุนกีฬาอยางตอเนื่อง 
 1.3) หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือและสนับสนุนกีฬามากขึ้น 
 1.4) ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทําใหการรับรูขอมูล 
ขาวสารดานการกีฬาท่ัวถึง รวดเร็ว 
 1.5) การตกลงแลกเปล่ียนความรวมมือดานการกีฬาระหวางประเทศ ทําใหนักกีฬาและ
บุคลากรทางการกีฬามีการพัฒนาองคความรู 
 1.6) รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาไวชัดเจน 
 1.7) องคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย เลนกีฬา และนันทนาการมากขึ้น 
 1.8) การเพ่ิมขึ้นของการจัดการแขงขันกีฬาในระดับชาติ นานาชาติ ชวยสรางกระแสและ
เปนแรงกระตุนใหประชาชนสนใจ และเขารวมกิจกรรมการเลนกีฬา 

 2. อุปสรรค (Threats) 
 2.1) กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติบางสวนไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาการกีฬา และไมสอดคลอง
กับสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา 
 2.2) การพัฒนาดานกีฬาของประเทศอ่ืนๆ ท่ีเปนคูแขงดานกีฬาของประเทศไทยในระดับ
นานาชาติ 
 2.3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว แตในวงการ
กีฬาไทยปรับตัวไมทันตอการเปล่ียนแปลง ทําใหเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน 
 2.4) วงการกีฬาทุกระดับมักถูกการเมืองแทรกแซง ทําใหการพัฒนากีฬาในแตละระดับ
ไมบรรลุเปาหมายเทาท่ีควร 
 2.5) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทยท่ียังประสบปญหา ทําใหขาด
ความเช่ือม่ันในดานความพรอมของการเสนอขอรับเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา และจัดประชุมองคกร
กีฬานานาชาติ 
 2.6) กฎหมายการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการสงเสริม
สนับสนุนดานกีฬาไมตอเนื่อง 
 2.7) มิติของการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลเพ่ือการแกไขปญหาสังคมดวยการกีฬา
และนันทนาการ ยังมีขอจํากัด 
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บทท่ี 3  
องคประกอบพื้นฐานและสภาพปญหาอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬาไทย 

 
3.1 องคประกอบพื้นฐานของอุตสาหกรรมกีฬาไทย 
 กีฬา เปนกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวและลีลาการเลนภายใตกฎกติกาอยางเปนระเบียบ โดยมุง
เพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเพ่ือสุขภาพกอเกิดประโยชนในการพัฒนารางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา บางคร้ังอาจใชการแขงขันดวย  
 การพัฒนาการกีฬาของไทยไดนําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิซ่ึงเปนแผนเฉพาะเร่ืองดาน
การกีฬาท่ีมีลักษณะองครวมท่ีตองอาศัยการประสานความรวมมือระหวางหลายๆ หนวยงานและกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการแปลงแผนการกีฬาแหงชาติฯ ไปสูการปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิภาพในแผนพัฒนา
การกีฬาแหงชาต ิฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550 – 2554) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร 
ตามหลักการในการพัฒนากีฬาเร่ิมตั้งแตการพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนากีฬาเพ่ือมวลชน ตอดวยการ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยอาศัยการสนับสนุนอีก 2 ยุทธศาสตร
ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา และพัฒนาการบริหารการกีฬา เปนกระบวนการ
สําคัญในการขับเคล่ือนในแตละยุทธศาสตร    
 กีฬาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาท่ีใชทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรู เจตคติ และทักษะกีฬา ทําใหสามารถเลนกีฬาได และดูกีฬาเปน โดยมุงพัฒนา
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา กอใหเกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ําใจนักกีฬา 
 กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา รวมท้ังการออกกําลังกาย
ในการประกอบอาชีพ หรือการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน ท่ีประชาชนทุกกลุมรวมท้ังบุคคลกลุมพิเศษ 
และผูดอยโอกาสไดออกกําลังกายและเลนกีฬาใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของตน เพื่อมีสุขภาพดีและ
มีคุณภาพชีวิต 

 รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการดําเนินงานดานกีฬาในการพัฒนากีฬาใหเขาสูความ
เปนเลิศในระดับสากล โดยสนับสนุนใหมีการจัดการแขงขันในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางโอกาส
ใหนักกีฬาไทยไดรับประสบการณจากการแขงขันกับนักกีฬาระดับโลก ซ่ึงทําใหนักกีฬาพัฒนาฝมือไดอยาง
รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักกีฬายังสามารถสรางโอกาสในการเขาแขงขันในรายการระดับอาชีพ เพ่ือเปนการ
สรางรายไดและช่ือเสียงใหกับตนเองและประเทศชาติดังจะเห็นไดจากปจจุบันท่ีมีนักกีฬาชนะเลิศในการแขงขนั
รายการระดับนานาชาติ สามารถสรางรายไดใหกับตนเองไดอยางมหาศาล  และนักกีฬาอาชีพหลายคนสนใจ
ในการเปนตัวแทนทีมชาติเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติท่ียิ่งใหญท่ีสุด อยางกีฬาโอลิมปก เพ่ือสราง
ความภูมิใจใหกับตนเองและวงศตระกูล รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิมในการใชกีฬาเปนอาชีพอยางยั่งยืน ซ่ึงจะนําไปใช
เปนสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) ท่ีใหความสําคัญ
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กับการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพตามแนวทางของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
ดังกลาว คือ 
 กีฬาเพื่อความเปนเลิศ หมายถึง กีฬาสมัครเลน ท่ีเนนผลการแขงขันและความสามารถของ
นักกีฬา ท่ีมีการจัดการแขงขันทุกระดับ ไดแก ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิตนักศึกษา ระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิซ่ึงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักกีฬาปกติและนักกีฬา
ผูพิการมีโอกาสเขารวมการแขงขันและพัฒนาความสามารถ ทักษะและจริยธรรม โดยมุงเนนความเปนเลิศ
ในการแขงขันกีฬาภายในประเทศและนานาชาติ การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการจัดการแขงขันกีฬาใหไดมาตรฐานสากล โดยมีปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการพัฒนากีฬาเพ่ือ
ความเปนเลิศ 9 ปจจัย ดังนี้ 
 1) องคกรกีฬามีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
 2) กองทุนพัฒนากีฬาท่ีเพียงพอในการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมกีฬา  
 3) โครงสรางพ้ืนฐาน สถานกีฬา อุปกรณกีฬา และส่ิงอํานวยความสะดวก 
 4) ศูนยฝกกีฬาแหงชาติพรอมเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการกีฬา  
 5) นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาท่ีมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขนั  
 6) องคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 7) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาประยุกตใช 
 8) การใชระบบธุรกิจสิทธิประโยชนเพ่ือพัฒนากีฬา 
 9) การจัดการแขงขันอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศท่ีผานมา พบวา มีการเลนกีฬาและแขงขันกีฬาในระดับ
โรงเรียนอยางตอเนื่องรอยละ 92.2 มีการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศภายในประเทศทุกระดับอยางตอเนื่อง 
มีการแขงขันและเขารวมแขงขันกีฬานานาชาติทุกระดับอยางตอเนื่อง ไดแก  

เหรียญรางวัล รายการแขงขันกีฬา อันดับ 
ของไทย ทอง เงิน ทองแดง รวม 

1. กีฬาโอลิมปกเกมส คร้ังท่ี 29 ป 2551  
 (ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 

31  
(4 เอเชีย) 

2 2 0 4 

2. กีฬาเอเชี่ยนเกมส คร้ังท่ี 15 ป 2549  
 (ณ ประเทศกาตาร) 

9 9 12 11 32 

3. กีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 24 ป 2552 (ณ ประเทศไทย) 1 183 123 103 409 
4. กีฬาพาราลิมปกเกมส คร้ังท่ี 13 ป 2551  

 (ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
41 1 5 7 13 

5. กีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส คร้ังท่ี 9 ป 2549   
 (ณ ประเทศมาเลเซีย) 

2 61 43 49 153 

6. กีฬาอาเซี่ยนพาราเกมส คร้ังท่ี 4 ป 2552              
(ณ ประเทศไทย) 

1 256 109 84 449 
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 การพัฒนานักกีฬาไทยเพ่ือความเปนเลิศในปจจุบัน เร่ิมตนจากความสนใจของนักกีฬาตั้งแต
ระดับเด็กและเยาวชน และไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวท้ังทางดานอุปกรณกีฬาและการจัดหาผูฝกสอน 
ซ่ึงปจจุบันครอบครัวท่ีเขาใจและมองเห็นแนวโนมในอนาคตของการพัฒนาเปนนักกีฬาอาชีพเร่ิมมีมากขึ้น 
และการสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาในส่ิงท่ีเด็กสนใจและมีพรสวรรคจะทําใหประสบความสําเร็จในเสนทางนั้น
มากกวา เนื่องจากปจจุบันคานิยมของประเทศไทยไมไดมีการใหความสําคัญกับการเลนกีฬามากนักมาตั้งแต
เร่ิมตน ซ่ึงแตกตางกับตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จทางดานกีฬาในปจจุบันท่ีทุกวันหยุดสุดสัปดาห
ครอบครัวจะพากันไปใชเวลารวมกันท่ีสนามกีฬา ใหลูกๆ ไดเลนกีฬา และท่ีสนามกีฬานั้นจะมีผูฝกสอนท่ีมี
ความสามารถคอยแนะนํา ดังนั้นการท่ีประเทศไทยจะมีนักกีฬาท่ีมีความสามารถในระดับโลก แตละคร้ังจะใช
เวลาคอนขางนานเพราะกระบวนการในการสรางนักกีฬาไมตอเนื่อง ไมมีการสนับสนุนท่ีเปนรูปแบบอยางชัดเจน 
จึงขึ้นอยูกับนักกีฬาและครอบครัวของนักกีฬาเองเปนหลัก องคกรตางๆ นั้นจะเขามามีบทบาทระดับหนึ่งแต
ไมสามารถใหความชวยเหลือไดทุกอยาง เชน การสงไปแขงขันตางประเทศเพ่ือรับ การจัดอันดับและการสงไป
แขงขันเพ่ือหาประสบการณ เม่ือเกิดความไมตอเนื่องในกระบวนการสรางนักกีฬา ในเวลาท่ีนักกีฬาท่ีมี
ช่ือเสียงไมสามารถรักษาระดับของตัวเองไดในอันดับโลก การท่ีจะมีนักกีฬาคนอ่ืนขึ้นมาทดแทนก็ลําบาก 
ซ่ึงเหตุการณนี้จะสงผลกระทบตอระดับความนิยมของกีฬาชนิดนั้น เม่ือไมมีนักกีฬาท่ีมีความสามารถขึ้นมา
ทดแทน ความนิยมตอกีฬาชนิดนั้นก็จะถดถอยประชาชนจะมีความสนใจเลนกีฬาชนิดนั้นลดลง และการ
สนับสนุนจากภาคเอกชนก็จะลดลงตามไปดวย 

 การพัฒนานักกีฬานอกจากจะตองไดรับการสนับสนุนจากสถาบันครอบครัวสวนหนึ่งแลว 
องคกรกีฬาก็มีสวนอยางมากในการสงเสริมกีฬา ตั้งแตระบบการสรางนักกีฬาในระยะเร่ิมตน คือเร่ิมจากระบบ
การเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีตองใหมีช่ัวโมงพลศึกษา สนับสนุนใหเด็กรักการเลนกีฬา มีสถานท่ีและอุปกรณ
กีฬาท่ีไดมาตรฐานท่ีสําคัญตองมีผูฝกสอนท่ีมีความรูความสามารถในการถายทอดวิธีการเลนท่ีถูกตองซ่ึงจะ
ทําใหการพัฒนาเทคนิคการเลนสามารถทําไดดีและจะเปนพ้ืนฐานของการเปนนักกีฬาอาชีพในอนาคต แมวา
ปจจุบันรัฐบาลพยายามสงเสริมใหมีการเลนกีฬาท่ัวประเทศ โดยใหทองถ่ินมีการจัดการแขงขันกีฬา ซ่ึงก็เปน
การพัฒนาตั้งแตเบื้องตน แตการพัฒนาเหลานั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรกีฬาของทองถ่ินเปนหลัก 
ซ่ึงไมใชบุคลากรกีฬาท่ีไดมาตรฐานดานกีฬา ทําใหการพัฒนาขาดหลักวิชาการท่ีถูกตอง 

 นอกจากระดับเด็กและเยาวชนท่ีตองไดรับการสนับสนุนตั้งแตเร่ิมตนแลว การท่ีรัฐบาล
สนับสนุนใหจัดสรางสนามกีฬาในทุกจังหวัด และมีสถานท่ีเลนกีฬาในตําบลตางๆ นั้น เปนการสนับสนุนกีฬา
ในระดับมวลชน นอกจากตองเนนเร่ืองมาตรฐานของสนามกีฬาและอุปกรณท่ีใชในการฝกซอมแลว ผูฝกสอน
ประจําในแตละสนามก็มีความจําเปนเชนกัน ปจจุบันอุปกรณกีฬาตางๆ ท่ีมีในแตละสนามนั้นบางสนามกีฬา
มีไมครบถวนและไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของกีฬาชนิดนั้น ทําใหสงผลกระทบตอเทคนิคการเลนของ
นักกีฬาในอนาคต และการจัดผูฝกสอนท่ีมีความสามารถก็มีไมเพียงพอทุกสนามกีฬา  
 กีฬาเพื่อการอาชีพ หมายถึง กีฬาท่ีเลนเปนอาชีพ ซ่ึงเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมแพรหลาย
ท้ังผูชมและผูเลน นักกีฬามีระดับความสามารถสูง มีการจัดระบบการแขงขันท่ีเปนมาตรฐานมีองคกรกีฬา
อาชีพ มีพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ นักกีฬาและผูเก่ียวของสามารถหาเล้ียงชีพได โดยการประกอบกิจกรรม
ในกีฬาชนิดนั้นๆ โดยมีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีวิตหรือกีฬาท่ีมีผูเลนมีเจตนาท่ีจะเลนเพ่ือหารายได



 

ยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) 
26 มกราคม 2553 

 

30 

มายังชีพ เปนอาชีพหลัก ซ่ึงการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากีฬาสากลท่ีมีศักยภาพ 
และกีฬาไทยบางชนิดใหเปนกีฬาอาชีพอยางมีมาตรฐาน โดยการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอาชีพ
ใหมีมาตรฐานสากล จัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพทางการกีฬา
ท่ีเหมาะสมและทันสมัย รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหองคกรเอกชนรวมสงเสริมกิจการกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยมี
ปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพ สรุปผลไดปจจัยตางๆ 10 ปจจัย ดังนี้   
 1) นักกีฬา การจะเปนนักฟุตบอลอาชีพ เขาตองมีศักยภาพและความสามารถในระดับ
มืออาชีพเพ่ือท่ีจะเปนแมเหล็กดึงดูดผูชมในหันมานิยมฟุตบอลอาชีพ    
 2) ความนิยมของตอเกมสการแขงขันของผูชม หมายถึงจัดแลวตองมีคนดู มีคนซ้ือบัตร
ซ้ือสินคา  เปนตัวช้ีวัดสําคัญตัวหนึ่งวาจะมุงสูกีฬาอาชีพไดหรือไม 
 3) การบริหารจัดการองคกรกีฬาอาชีพตองมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ท้ังสมาคม
และสโมสรกีฬาเพ่ืออาชีพ 
 4) บุคลากรท้ังผูฝกสอนและผูตัดสิน รวมท้ังคณะกรรมการแขงขันตองไดมาตรฐานมีคุณวุฒ ิ
คุณภาพอยางมืออาชีพ มีการรับรอง (Certificate) ตามมาตรฐานบุคลากรอาชีพ 
 5) สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะสนามฝกซอมและสนามแขงขัน
ตองมีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดในระดับสากล 
 6) มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการดําเนินงานระบบจัดการ
แขงขัน ตองไดมาตรฐานในการจัดการแขงขันตามคูมือหรือมาตรฐานขั้นต่ําท่ีกําหนดไว หรือสูงกวามาตรฐาน 
 7) ระบบจัดการแขงขันตองไดมาตรฐานในการจัดการแขงขันตามคูมือหรือมาตรฐาน 
ขั้นต่ําท่ีกําหนดไว หรือสูงกวามาตรฐาน 
 8) ส่ือมวลชนตองสนับสนุนการเผยแพรขาวสาร การสรางกระแสนิยม และแฟนคลับของ
สโมสรฟุตบอลอาชีพ 
 9) การตลาดและสิทธิประโยชน องคกรกีฬาอาชีพตองมีแนวคิดการหารายได โดยการสราง
กระแสนิยมเพ่ือขยายฐานกลุมเปาหมาย/ลูกคาใหกวางขึ้น (Market Share and Focus Group) 
 10) นโยบายรัฐบาล ตองสนับสนุนชวยเหลือ มีกฎหมายรองรับเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัต ิ
และมาตรฐานการแขงขัน เชน การลดภาษีของผูบริจาค ภาษีนักกีฬา ภาษีสนามกอลฟ เปนตน   
 
3.2 สภาพปญหาและอุปสรรคของการพัฒนานักกีฬาไทยสูความเปนเลิศ 
 สภาพปญหาอุปสรรคสําหรับการพัฒนากีฬาเพ่ือมวลชน คือ บุคลากรดานกีฬาและนันทนาการ 
ซ่ึงจะเปนผูดําเนินงานสงเสริมกีฬาในระดับทองถ่ิน และชุมชนไมเพียงพอกับความตองการของชุมชน และ
งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางเสมอภาคและมีประสิทธิภาพโดยแนวทางแกไข 
คือ จะตองจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูดานการกีฬาและนันทนาการไปดําเนินงานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
รวมถึงการบริหารจัดการกีฬาในทองถ่ินและชุมชน และสรางเครือขายดานกีฬาและนันทนาการในระดับทองถ่ิน
และชุมชน รวมถึงการสนับสนุนดานงบประมาณ โดยการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ และ
การสนับสนุนจากภาคเอกชนและทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจไดอยางเสมอภาคและท่ัวถึง 
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 การสงเสริมและพัฒนากีฬาพ้ืนฐานและมวลชนไดมุงเนนในทุกกลุมเปาหมายท้ังเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ และคนพิการ เพ่ือกระตุนใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายของ
ประเทศไทยไดมีโอกาสเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และเล็งเห็นความสําคัญของการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ แข็งแรง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นได โดยใชกลไกการสราง
กระแสใหเกิดความสนใจ และเขารวมกิจกรรมทางการกีฬาใหมากขึ้น เร่ิมตนจากการพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน
ในสถานศึกษา เด็ก นักเรียน และนักศึกษา ซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตนของการสรางนักกีฬาท่ีโดดเดนในแตละชนิดกีฬา 
เพ่ือจะไดพัฒนาสูความเปนเลิศและอาชีพได รวมถึงการสรางและพัฒนาเครือขายทางการกีฬาและวิทยาศาสตร
การกีฬาท่ีกวางขวางและมีความเขมแข็งมากขึ้น 
 ในปจจุบันการพัฒนานักกีฬาไทยใหเปนนักกีฬาอาชีพ เร่ิมตนจากความสนใจของนักกีฬา
ตั้งแตระดับเด็กและเยาวชน และไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวท้ังทางดานอุปกรณกีฬาและการจัดหา
ผูฝกสอน ซ่ึงปจจุบันครอบครัวท่ีเขาใจและมองเห็นแนวโนมในอนาคตของการพัฒนาเปนนักกีฬาอาชีพเร่ิมมี
มากขึ้น และการสนับสนุนใหเด็กไดพัฒนาในส่ิงท่ีเด็กสนใจและมีพรสวรรคจะทําใหประสบความสําเร็จ
ในเสนทางนั้นมากกวา เนื่องจากปจจุบันคานิยมของประเทศไทยไมไดมีการใหความสําคัญกับการเลนกีฬามาก
นักมาตั้งแตเร่ิมตน ซ่ึงแตกตางกับตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จทางดานกีฬาในปจจุบันท่ีทุกวันหยุด
สุดสัปดาหครอบครัวจะพากันไปใชเวลารวมกันท่ีสนามกีฬา ใหลูกๆ ไดเลนกีฬา และท่ีสนามกีฬานั้นจะมี
ผูฝกสอนท่ีมีความสามารถคอยแนะนํา ดังนั้นการท่ีประเทศไทยจะมีนักกีฬาท่ีมีความสามารถในระดับโลกแต
ละคร้ังจะใชเวลาคอนขางนานเพราะกระบวนการในการสรางนักกีฬาอาชีพนั้นไมตอเนื่อง ไมมีการสนับสนุนท่ี
เปนรูปแบบ อยางชัดเจน จึงขึ้นอยูกับนักกีฬาและครอบครัวของนักกีฬาเองเปนหลัก องคกรตางๆ นั้นจะเขา
มามีบทบาทระดับหนึ่งแตไมสามารถใหความชวยเหลือไดทุกอยาง เชน การสงไปแขงขันตางประเทศเพ่ือรับ
การจัดอันดับและการสงไปแขงขันเพ่ือหาประสบการณ เม่ือเกิดความไมตอเนื่องในกระบวนการสรางนักกีฬา 
ในเวลาท่ีนักกีฬาท่ีมีช่ือเสียงไมสามารถรักษาระดับของตัวเองไดในอันดับโลกการท่ีจะมีนักกีฬาคนอ่ืนขึ้นมา
ทดแทนก็ลําบาก ซ่ึงเหตุการณนี้จะสงผลกระทบตอระดับความนิยมของกีฬาชนิดนั้น เม่ือไมมีนักกีฬาท่ีมี
ความสามารถขึ้นมาทดแทน ความนิยมตอกีฬาชนิดนั้นก็จะถดถอยประชาชนจะมีความสนใจเลนกีฬาชนิด
นั้นลดลง และการสนับสนุนจากภาคเอกชนก็จะลดลงตามไปดวย 
 การพัฒนานักกีฬาไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพนั้น นอกจากจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
สถาบนัครอบครัวสวนหนึ่งแลว ภาครัฐบาลก็มีสวนอยางมากในการสงเสริมกีฬาอาชีพ ตั้งแตระบบการสราง
นักกีฬาในระยะเร่ิมตน คือเร่ิมจากระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีตองใหมีช่ัวโมงพลศึกษา สนับสนุน
ใหเด็กรักการเลนกีฬา มีสนามกีฬาหรืออาคารเอนกประสงคท่ีไดมาตรฐาน และอุปกรณกีฬาท่ีมีคุณภาพดี
และตรงกับมาตรฐานท่ีกําหนดของกีฬาชนิดนั้น รวมท้ังมีผูฝกสอนท่ีมีความรูความสามารถในการถายทอด
วิธีการเลนท่ีถูกตองซ่ึงจะทําใหการพัฒนาเทคนิคการเลนสามารถทําไดดีและจะเปนพ้ืนฐานของการเปน
นักกีฬาอาชีพในอนาคต แตปจจุบันการใหความสําคัญกับช่ัวโมงพลศึกษาในปจจุบันลดนอยลง บางโรงเรียน
แทบจะไมมีช่ัวโมงพลศึกษาซ่ึงจะสงผลทําใหเด็กไมสนใจกีฬาเทาท่ีควร การพัฒนานกกีฬาในระดับเด็กและ
เยาวชนจนกระท่ังเปนนักกีฬาอาชีพโดยท่ัวไปจะตองผานการแขงขันในระดับตางๆ ดังตอไปนี้ 
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แผนภูมิท่ี 8  แสดงการพัฒนาจากการแขงขันกีฬาพ้ืนฐานไปสูกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ถึงแมวาปจจุบันรัฐบาลพยายามสงเสริมใหมีการเลนกีฬาท่ัวประเทศ โดยทุกโรงเรียนตองมี
การจัดการแขงขันกีฬา ซ่ึงก็เปนการพัฒนาตั้งแตเบื้องตน แตการพัฒนาเหลานั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ
ของบุคลากรท่ีทางโรงเรียน ตําบล และอําเภอมีเปนหลัก เม่ือไดนักกีฬาท่ีความสามารถในการแขงขันตั้งแต
ระดับเด็กและเยาวชน ขึ้นไปยังไมมีกระบวนการสนับสนุนท่ีตอเนื่อง  
 นอกจากระดับเด็กและเยาวชนท่ีตองไดรับการสนับสนุนตั้งแตเร่ิมตนแลว การท่ีรัฐบาล
มีการสนับสนุนใหสรางสนามกีฬาในทุกจังหวัด และมีสถานท่ีเลนกีฬาในตําบลตางๆ นั้นเปนการสนับสนุน
กีฬาในระดับมวลชน นอกจากตองเนนเร่ืองมาตรฐานของสนามกีฬาและอุปกรณท่ีใชในการฝกซอมแลว
ผูฝกสอนประจําในแตละสนามก็มีความจําเปนเชนกัน ปจจุบันอุปกรณกีฬาตางๆ ท่ีมีในแตละสนามนั้น
บางสนามกีฬามีไมครบถวนและไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของกีฬาชนิดนั้น ทําใหสงผลกระทบตอ
เทคนิคการเลนของนักกีฬาในอนาคต และการจัดผูฝกสอนท่ีมีความสามารถก็มีไมเพียงพอทุกสนามกีฬา 
ในดานของสนามการแขงขันและสนามฝกซอม นโยบายของรัฐพยายามจัดใหมีกระจายท่ัวประเทศ แตกีฬา
บางชนิดสนามแขงขันท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจะอยูท่ีกรุงเทพมหานครเทานั้น เชน สถานท่ี
แขงขันสนุกเกอร ซ่ึงอยูท่ีสนามราชมังคลากีฬาสถาน สนามเทนนิสมี 11 แหง ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานอยูท่ี
กรุงเทพฯ และพัทยา แตไมมี Court ดิน และ Court หญา ใหนักกีฬาฝกซอมมากนัก ซ่ึงจํานวนสนามและ
สถานฝกซอมก็เปนปจจัยหลักอันหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาความสามารถของนักกีฬาใหกาวไปสูการเปนนักกีฬา
อาชีพในอนาคต 
 นอกจากเร่ืองของสนามกีฬาและสนามฝกซอมแลวผูฝกสอนกีฬาก็มีสวนสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถของนักกีฬาใหกาวไปสูระดับอาชีพได ผูฝกสอนท่ีมีความสามารถในประเทศไทยมีเฉพาะในกีฬา
บางชนิดและมีจํานวนนอย ผูฝกสอนอาชีพท่ีมีความสามารถสูงมักจะอยูในกีฬาท่ีผูเลนสามารถจายคาฝกสอน

Non - Sport Specific (3 – 8 ป) 

Mini Sport (8 – 11 ป) 

Club - Competition 
(12 – 13 ป, 14 – 15 ป, 16 – 17 ป) 

Intensive Training Center 
(17 – 18 ป) 

National Youth Competition 
(3 – 8 ป) 

National Competition 
 (3 – 8 ป) 

International 
Competition 

Professional 
Sport 
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ไดในราคาสูง เชน กีฬากอลฟ จึงทําใหมีบุคลากรท่ีเกงและจบมาจากตางประเทศกลับมาสอนในประเทศไทย 
แตกีฬาชนิดอ่ืนๆนั้นผูฝกสอนท่ีมีความสามารถยังมีจํานวนนอย ดังนั้นรัฐบาลควรเรงสงเสริมใหมีผูฝกสอน
ท่ีมีความสามารถมีจํานวนเพ่ิมขึ้นโดยอาจมีการใหทุนไปศึกษาตอเพ่ือใหไดรับความรูท่ีถูกตองและกลับมาสอน
อยางถูกวิธี แตก็ตองสนับสนุนดานอุปกรณกีฬาใหไดมาตรฐานและเพียงพอในการใชเปนอุปกรณการสอนดวย  
 ถึงแมวาการพัฒนากีฬาไปสูการเปนกีฬาอาชีพนั้นปจจัยสําคัญอยูท่ีตัวของนักกีฬาแต
สมาคมกีฬาตางๆ ก็มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหกีฬาอาชีพประสบความสําเร็จได เม่ือสมาคมตางๆ 
มีนักกีฬาท่ีมีความสามารถมาเลนในระดับกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ โดยไดทําการคัดเลือกจากการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติมาสวนหนึ่ง นักกีฬาท่ีมุงเนนการเลนกีฬาเพ่ือความเปนเลิศและมี
ความสามารถระดับนานาชาติ คือประสบความสําเร็จในการแขงขันซีเกมส เอเช่ียนเกมสและโอลิมปกเกมส
สามารถพัฒนาตอไปเปนนักกีฬาอาชีพได สําหรับนโยบายในการสงนักกีฬาเขาแขงขันในการแขงขันระดับ
นานาชาตินั้น ก็มีความสําคัญในการสงเสริมกีฬาเพ่ือความเปนเลิศท่ีจะพัฒนาไปสูกีฬาอาชีพ การกระจาย
ตัวมากเกินไปของชนิดกีฬาท่ีสงเขาแขงขันทําใหความสําเร็จของนักกีฬาโดยรวมอยูในระดับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต การกระจายจํานวนชนิดกีฬาท่ีมุงเนนใหลดลงและมุงเนนเฉพาะกีฬาสากลท่ีสงแขงขัน
ในโอลิมปกเกมสเทานั้นเปนการกําหนดกรอบของชนิดกีฬาซึ่งอาจจะทําใหประสบความสําเร็จมากขึ้น 
ถาเปรียบเทียบประเทศท่ีเปนผูนําทางดานกีฬาในเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซ่ึงไดกําหนดกรอบ
ชนิดกีฬามานานแลว โดยรัฐจะเนนไปท่ีกีฬาสากลท่ีสงเขาแขงขันในโอลิมปกเกมส ทุมงบประมาณในการ
ฝกซอม ลงทุนเก่ียวกับสนามฝกซอมและมีการเพ่ิมเงินรางวัลใหกับนักกีฬาชนิดนั้นๆ ทําใหความสําเร็จของ
กีฬาสากลเหลานั้นพัฒนาขึ้นมาจนโดดเดนในการแขงขันระดับเอเช่ียนเกมสและโอลิมปกเกมส แตสําหรับ
ประเทศไทยการสนับสนุนของภาครัฐในดานงบประมาณจะกระจายไปทุกๆ สมาคม ซ่ึงก็มีขอดีคือทําให
สมาคมกีฬาเล็กๆ มีโอกาสในการพัฒนาขึ้นมา แตสมาคมกีฬาขนาดใหญก็มีงบประมาณไมเพียงพอ 
นอกจากนั้นงบประมาณยังกระจายไปหนวยงานตางๆ อีกหลายหนวยงานทําใหการพัฒนาโดยเนนเฉพาะจุด
อาจจะตองมีการทบทวนการใชงบประมาณใหม และพิจารณาเร่ืองระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ   
 จากการท่ีกีฬาอาชีพในประเทศไทยยังอยูในระยะเร่ิมตน รายไดของนักกีฬาอาชีพนั้นจะ
ไดมาจากเงินรางวัลในการแขงขัน รวมท้ังไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและสมาคมกีฬาจํานวนหนึ่ง 
ซ่ึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนนั้นจะขึ้นกับความสําเร็จของนักกีฬา สวนเงินสนับสนุนจากทางสมาคมมีจํานวน
ไมมากนักนอกจากเร่ืองรายไดท่ีเปนปจจัยหลักของนักกีฬา ท่ีทําใหนักกีฬาสามารถยึดกีฬาดังกลาวเปนอาชีพ
ไดแลว เร่ืองสวัสดิการของนักกีฬาอาชีพปจจุบันก็ยังไมมีกีฬาใดท่ีมีสวัสดิการใหกับนักกีฬาท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่อง และไมมีหนวยงานใดท่ีสนับสนุนเปนทางการ ถึงแมจะมีกีฬาบางชนิด เชน มวยไทย มวยสากล 
ท่ีมีสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ใหการชวยเหลือนักมวยท่ีบาดเจ็บ ทุพลภาพหรือตาย แตก็ยังไมเพียงพอ 
กีฬาท่ีเปนกีฬาอาชีพและประสบความสําเร็จในประเทศไทยปจจุบันจึงยังมีจํานวนนอยและ กีฬาท่ีมีนักกีฬา
อาชีพจะเปนกีฬาท่ีเลนเดี่ยวโดยการจะประสบความสําเร็จนั้นจะไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวเปนสวนสําคัญ 
เชน กีฬาเทนนิสและกอลฟ สวนกีฬาท่ีเลนเปนทีมนั้นยังไมมีกีฬาใดท่ีประสบความสําเร็จ ดังนั้นในระยะเร่ิมตน
ของการพัฒนาดานกีฬาอาชีพนี้ รัฐบาลควรคํานึงถึงมีการพัฒนาระบบการสรางนักกีฬาตั้งแตเร่ิมตนโดยเฉพาะ
กีฬาท่ีมุงเนนจะสงเสริมใหเปนกีฬาอาชีพและเปนกีฬาท่ีไดรับความนิยมจากประชาชน 
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 อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาประเทศไทยมีนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติมาแลวหลายฉบับ รวมท้ังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายคร้ัง อยางไรก็ตาม
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติยังคงตองใชเวลา ผูนําองคกรกีฬาใหความเห็นคลายคลึงกันวา แผนหลายแผน
ยังไมเหมาะสมท่ีจะนําไปปฏิบัติ เนื่องจากยังขาดการวางแผนและการทํางานรวมกัน ขาดการประสานการ
ทํางานท่ีสอดคลองกัน สภาพดังกลาวนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แตพบไดในหลายๆ ประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและพ้ืนฐานปจจัยส่ีของประชาชนยังตองดิ้นรนในการดํารงชีวิตประจําวัน 
ทําใหโปรแกรมการพัฒนากีฬาอยางแทจริงจึงตองใชเวลา วิธีการขับเคล่ือนอยางเรงดวน และตองทําดวย
ความระมัดระวังเพราะจะเปนการขับเคล่ือนระยะส้ัน อาจจะทําใหสูญเปลา และไมยั่งยืน การพัฒนากีฬาอยาง
ม่ันคงในหวงแหงวิกฤติเศรษฐกิจโลกนั้น ประเทศไทยตองชวงชิงโอกาส และใชชวงเวลานี้ ใหการศึกษา ความรู 
ทักษะ และปรับทัศนคติใหบุคลากรกีฬาทุกระดับ และประชาชนท่ัวไปอยางตอเนื่องเปนลําดับแรก เนื่องจาก
การใชงบประมาณยุคเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสม   
 การพัฒนาการกีฬาของประเทศใหบรรลุเปาหมาย ท้ังดานการพัฒนาการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน  
การกีฬาเพ่ือมวลชน การกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ การกีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬาเสริมสรางศักยภาพในการออกกําลังกายและเลนกีฬาและใชหลักการบูรณาการทุกภาค
สวน และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการกีฬา ท่ีสนับสนุนและเอ้ือตอการพัฒนาการกีฬาทุกระดับ 
เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมทุกระดับมีโอกาสไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาทักษะดานการกีฬาขั้น
พ้ืนฐานอยางถูกตอง และเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี ปลูกฝงความมี
น้ําใจนักกีฬาใหเปนคานิยม เกิดความสมานฉันทของคนในชาติ จึงตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือให
สามารถรองรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไปพรอมกับการพัฒนาขีดความสามารถใหสูงขึ้นในการบริหารงาน 
ผลกระทบในดานการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหการพัฒนาของประเทศไดอยางท่ัวถึง ในการสนับสนุนความ
ตองการในการพัฒนาในดานงบประมาณ บุคลากร และการดําเนินงาน ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทางดาน
กีฬาตางๆ   
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บทท่ี 4 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 
 วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาประสงค (Goal) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของ
โครงสรางแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน (Vision) 

ประเทศไทยเปนเลิศและเปนศูนยกลางกีฬาระดับนานาชาติของเอเชีย 
 
2. พันธกิจ (Mission) 
                      1) สงเสริม สนับสนุน พัฒนานักกีฬาใหประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาต ิ
                      2) สงเสริม สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางกีฬาระดับนานาชาติของเอเชีย 
                     3) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรกีฬามีบทบาทในองคกรกีฬาระดับนานาชาติ 
 
3. เปาประสงค (Goal) 

ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ เปนศูนยกลางกีฬา
ของเอเชีย และบุคลากรกีฬามีบทบาทในองคกรกีฬาระดับนานาชาติ 
 
4. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) อันดับท่ีประเทศไทยไดรับจากการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 
1.1) ประเทศไทยไดอันดับท่ี 1 จากการแขงขันกีฬาซีเกมส และกีฬาอาเซ่ียนพาราเกมส 

(ในชนิดกีฬาสากลท่ีมีการแขงขัน) 
1.2) ประเทศไทยไดอันดับท่ี 1 - 3 จากการแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส และกีฬาเอเช่ียน

พาราเกมส 
1.3) ประเทศไทยไดอันดับท่ี 1 - 3 ของเอเชียจากการแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมส 

และกีฬาพาราลิมปคเกมส 
 2) จํานวนชนิดกีฬาท่ีนักกีฬาไทยไดเขารวมการแขงขันในกีฬาโอลิมปกเกมสเพ่ิมขึ้น 
อยางนอย 2 ชนิดกีฬา 

3) จํานวนนักกีฬาไทยท่ีไดเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 
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4. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย (ตอ) 
4) จํานวนรายการจัดการแขงขันท่ีประเทศไทยไดรับคัดเลือกใหเปนเจาภาพในการ

จัดการแขงขันกีฬาเปนเลิศระดับนานาชาติ เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตอป 
5) จํานวนบุคลากรกีฬาท่ีไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการในองคกรกีฬา/สหพันธกีฬา 

ระดับนานาชาติ เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
6) จํานวนศูนยฝกซอมกีฬานานาชาติท่ีสหพันธกีฬารับรอง 10 ชนิดกีฬา 
7)  ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 

 
 

5. เปาหมายเหรียญทอง   
โอลิมปกเกมส ชนิดกีฬา 

ป 2555 (ลอนดอน) ป 2559 (ริโอเดอจาเนโร) 
1. มวยสากล 2 3 
2. ยกน้ําหนัก 2 3 
3. เทควันโด 1 2 
4. ยิงปน 1 1 
5. ยิงเปาบิน 1 1 
6. เทนนิส - 1 
7. แบดมินตัน - 1 
8. กรีฑา (กระโดดไกล) - 1 
9. มวยปล้ํา - 1 

รวม 7 14 
พาราลิมปกเกมส ชนิดกีฬา 

ป 2555 (ลอนดอน) ป 2559 (ริโอเดอจาเนโร) 
1. กรีฑา : วีลแชร เรซซิ่ง 2 3 
2. ฟนดาบ 1 1 
3. บ็อคเชีย - 1 

รวม 3 5 
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เอเช่ียนเกมส ชนิดกีฬา 

ป 2553 (กวางโจว) ป 2557 (อินชอน) 
1. ยกน้ําหนัก 1 2 
2. มวยสากลสมัครเลน 2 2 
3. เทควันโด 1 2 
4. ยิงปน 1 1 
5. ยิงเปาบิน 1 1 
6. กรีฑา (4 x 100) 1 1 
7. ตะกรอ 4 4 
8. บิลเลียด 1 1 
9. เทนนิส 1 1 
10. เพาะกาย 1 1 
11. เรือใบ 1 1 
12. จักรยาน (เสือภูเขา) 1 1 
13. วอลเลยบอล  1 1 
14. วอลเลยบอล (ชายหาด) 1 1 
15. กอลฟ 1 1 
16. แบดมินตัน - 1 
17. โบวลิ่ง - 1 
18. มวยปล้ํา - 1 
19. วินดเซิรฟ - 1 

รวม 19 25 
เอเช่ียนพาราเกมส ชนิดกีฬา 

ป 2553 (กวางโจว) ป 2557 (อินชอน) 
1. วายน้ํา 31 32 
2. กรีฑา (แขน ขา และเรซซิ่ง) 22 26 
3. เทนนิส (วีลแชร) 5 5 
4. แบดมินตัน 3 4 
5. ฟนดาบ 1 3 
6. ยกน้ําหนัก 3 4 
7. บ็อคเชีย 2 2 
8. ยูโด 1 1 
9. เทเบิลเทนนิส 2 3 

รวม 70 80 
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ซีเกมส 
ชนิดกีฬา ป 2552 (เวียงจันทน) ป 2554 (บันดุง,เซมารัง) 

1. มวยสากล 8 10 
2. ยกน้ําหนัก 7 6 
3. เทควันโด 8 5 
4. ยิงปน 11 12 
5. คาราเต 2 3 
6. กรีฑา 18 17 
7. ตะกรอ 6 6 
8. บิลเลียด 4 6 
9. เทนนิส 7 5 
10. วายน้ํา (กระโดดน้ํา/โปโลน้ํา) 8 5 
11. ปนจักสีลัต 3 2 
12. เปตอง 4 6 
13. จักรยาน 4 3 
14. วอลเลยบอล 3 2 
15. กอลฟ 3 2 
16. มวยปล้ํา 3 2 
17. ยิงธน ู 1 2 
18. ยูโด 8 6 
19. ฟุตบอล/ฟุตซอล 1 3 
20. วูซ ู 3 2 
21. มวยไทย 8 10 
22. ชัตเติลค็อก 1 - 
23. ฟนสวิมม่ิง 1 - 
24. แบดมินตัน 1 1 
25. เบสบอล 1 1 
26. บาสเกตบอล 1 1 
27. โบวลิ่ง 1 1 
28. ข่ีมา 3 3 
29. ข่ีมาโปโล 1 1 
30. ฟนดาบ 5 5 
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ซีเกมส 
ชนิดกีฬา ป 2552 (เวียงจันทน) ป 2554 (บันดุง,เซมารัง) 

31. ยิมนาสติก - 7 
32. แฮนดบอล - 1 
33. รักบี้ฟุตบอล - 1 
34. เรือใบ - 5 
35. เรือพาย - 7 
36. วินดเซิรฟ - 3 
37. ยิงเปาบิน - 2 
38. ซอฟบอล - 1 
39. เทเบิลเทนนิส - 1 
40. ไตรกีฬา - 2 
41. เพาะกาย - 2 
42. ลีลาส - 4 
43. ลอนโบวลส - 2 

รวม 120 - 122 166 - 170 
อาเซียนพาราเกมส 

ชนิดกีฬา 
ป 2552 (เวียงจันทน) ป 2554 (บันดุง,เซมารัง) 

1. วายน้ํา - 55 
2. กรีฑา (แขน ขา เรซซิ่ง) - 65 
3. วีลแชรเทนนิส - 6 
4. แบดมินตัน - 4 
5. ยกน้ําหนัก - 7 
6. เทเบิลเทนนิส - 20 
7. โบวลิ่ง - 1 
8. วิลแชรบาสเกตบอล - 2 

รวม - 160 
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6. เปาหมายนักกีฬาไทยเขารวมการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 
นักกีฬาไทยเขารวมการแขงขัน ป 

รายการ คน 
ป 2552 (เวียงจันทน) Sea Games 600 
ป 2553 (กวางโจว) Asian Games 250 
ป 2553 (กวางโจว) Para Games of Asia 150 
ป 2554 (บันดุง) Sea Games 800 
ป 2554 (บันดุง) Asean Para Games 200 
ป 2555 (ลอนดอน) Olympic Games 60 
ป 2555 (ลอนดอน) Paralympic Games 60 
ป 2556 (สิงคโปร) Sea Games 800 
ป 2556 (สิงคโปร) Asean Para Games 200 
ป 2557 (อินชอน) Asian Games 300 
ป 2557 (อินชอน) Para Games of Asia 150 
ป 2558  Sea Games 800 
ป 2558 Asean Para Games 200 
ป 2559 (ริโอเดอจาเนโร) Olympic Games 70 
ป 2559 (ริโอเดอจาเนโร) Paralympic Games 65 

 
7. เปาหมายเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ 

เจาภาพจัดการแขงขันกีฬา ป 
รายการ คร้ัง 

ป 2553 - 2555 World Championship 5 
ป 2555 การประชุมคณะกรรมการ FIFA 1 
ป 2556 - 2559 World Championship 7 

ป 2558 - 2559 Indoor Martial Games/ 
Asian Beach Games 2 

ที่มา/แหลงขอมูล  :  การกีฬาแหงประเทศไทย 
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บทท่ี 5 
กรอบวงเงินงบประมาณ 

 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดประมาณการคาใชจายงบประมาณ 
ภายใตยุทธศาสตร 3 ดาน ในกรอบวงเงิน จํานวน 19,133,920,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยสามสิบสามลานเกาแสนสองหม่ืนบาทถวน) สรุปไดดังนี้ 

 
งบประมาณ ยุทธศาสตรการ

พัฒนา รวมทั้งส้ิน 
ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

ยอดรวม 19,133,920,000 1,033,920,000 2,500,000,000 3,500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 2,800,000,000 3,800,000,000 
1. ยุทธศาสตรสราง
และพัฒนานักกีฬา
อยางเปนระบบและ
ครบวงจร 

8,132,600,000 512,600,000 1,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,320,000,000 1,150,000,000 1,650,000,000 

กลยุทธที่ 1.1 :  
เพิ่มขีดสมรรถนะของ
นักกีฬาอยางเปนระบบ
ครบวงจร 

6,712,600,000 442,600,000 850,000,000 1,200,000,000 850,000,000 1,020,000,000 1,000,000,000 1,350,000,000 

กลยุทธที่ 1.2 :  
สนับสนุนการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 

1,420,000,000 70,000,000 150,000,000 300,000,000 150,000,000 300,000,000 150,000,000 300,000,000 

2. ยุทธศาสตร
ยกระดับบุคลากรกีฬา 
สูระดับนานาชาติ 

3,847,400,000 47,400,000 500,000,000 700,000,000 500,000,000 600,000,000 650,000,000 850,000,000 

กลยุทธที่ 2.1 :  
พัฒนาบุคลากรกีฬาสู
มาตรฐานระดับนานาชาติ     

3,532,400,000 32,400,000 450,000,000 650,000,000 450,000,000 550,000,000 600,000,000 800,000,000 
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งบประมาณ ยุทธศาสตรการ
พัฒนา รวมทั้งส้ิน 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 
กลยุทธที่ 2.2 :  
สนับสนุนบุคลากรกีฬา
เปนกรรมการบริหาร
องคกรกีฬาระดับ
นานาชาติ 

315,000,000 15,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 

3. ยุทธศาสตรผลักดัน
ประเทศไทย ใหเปน
ศูนยกลางกีฬาของ
เอเชีย (Sports Hub of 

Asia) 

7,153,920,000 473,920,000 1,000,000,000 1,300,000,000 1,000,000,000 1,080,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000 

กลยุทธที่ 3.1 :    
สนับสนุนการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

3,130,000,000 30,000,000 150,000,000 450,000,000 550,000,000 550,000,000 550,000,000 850,000,000 

กลยุทธที่ 3.2 :  
จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรกีฬาใหเปน
ศูนยกลางกีฬาของเอเชีย 

4,023,920,000 443,920,000 850,000,000 850,000,000 450,000,000 530,000,000 450,000,000 450,000,000 

 
ที่มา/แหลงขอมูล  :  การกีฬาแหงประเทศไทย
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แผนภูมิท่ี 9 แสดงงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ  

(พ.ศ. 2553 - 2559) จําแนกตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 : สรางและ
พัฒนานักกีฬาอยางเปนระบบ
และครบวงจร 
8,132,600,000 บาท (43 %) 

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางและ
ผลักดันประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลางกีฬาของเอเชีย 
7,153,920,000 บาท (37 %) 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับ
บุคลากรกีฬาสูระดับนานาชาติ 
3,847,000,000 บาท (20 %) 
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บทท่ี 6 
แผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559)   

 
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของแผน
ยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรออกเปน 3 ดาน 
ในแตละยุทธศาสตรไดกําหนดกลยุทธและแนวทางการดําเนินการไว ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางและพัฒนานักกีฬาอยางเปนระบบและครบวงจร   
กลยุทธท่ี 1.1 : เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาอยางครบวงจร    

 แนวทางการดําเนินการ 
 1.1.1 สนับสนุนใหจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนานักกีฬาท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
และสถาบันเฉพาะทางเพ่ือการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเพ่ือเปนศูนยกลางในดานการบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของนักกีฬาใหเปนไปอยางเปนระบบในทุกขั้นตอน 
 1.1.2 จัดทําแผนการพัฒนานักกีฬาอยางเปนระบบในทุกขั้นตอนจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ตั้งแตกระบวนการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและจิตจากผูเช่ียวชาญทางการแพทย นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ และนักจิตวิทยา รวมท้ังฝายวิศวกรรมเทคโนโลยีการกีฬา รวมไปถึงการ
เรียนรูเทคนิควิชาการและการวางกลยุทธในการแขงขันท้ังในเชิงทฤษฎีและฝกปฏิบัติจากผูฝกสอนกีฬา
มืออาชีพในแตละชนิดกีฬาอยางละเอียดทุกขั้นตอน เพ่ือใหเกิดทักษะในการเคล่ือนไหวรางกายอยางเปนระบบ  
 1.1.3 จัดใหมีการทดสอบสมรรถภาพและรับรองมาตรฐานทางการกีฬาสําหรับนักกีฬา
และบุคลากรดานการกีฬาท่ีเก่ียวของ  
 1.1.4 การวิจัยและพัฒนานักกีฬาในรายชนิดกีฬา โดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามา
สนับสนุนการพัฒนานักกีฬา รวมไปถึงการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามาใชในการฝกสอนกีฬา 
การเก็บรวบรวมสถิติขอมูลการแขงขันกีฬาท้ังของตัวเองและนักกีฬาของประเทศคูแขงขันในแตละชนิดกีฬา
เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหพยากรณโอกาสแพชนะในการแขงขันกีฬาชนิดนั้นๆ 
 1.1.5 ฝกซอมและประลองเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ 
 1.1.6 สรรหาผูเช่ียวชาญในการฝกสอนนักกีฬา 
 1.1.7 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกสอนนักกีฬาท่ีเหมาะสําหรับเพศ อายุ และ
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาคนนั้นๆ 
 1.1.8 สงเสริมสนับสนุนใหชมรมหรือสโมสรหรือสมาคมจัดทําเสนทางสูการเปน
นักกีฬาอาชีพ (Road Map) สําหรับนักกีฬาไทยท่ีมีขีดสมรรถนะในระดับสูง 
 1.1.9 จัดใหมีการประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนานักกีฬาใหมีความพรอม
สูงสุดสําหรับการแขงขัน 
 1.1.10 ติดตามประเมินผลศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา โดยการทดสอบ  
ประเมินผล ติดตามพัฒนาการของนักกีฬาอยางใกลชิดและเปนระบบ เพ่ือหาขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข
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ไดอยางทันทวงที ในลักษณะแบบบูรณาการรวมกัน 4 ดาน คือ 1) ดานทักษะของนักกีฬา 2) ดานสมรรถภาพ
ทางกาย 3) ดานสมรรถภาพทางจิตใจ และ 4) ดานสภาวะแวดลอม 
 1.1.11 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในระดับชุมชน โรงเรียน องคกรกีฬาในการสราง
และพัฒนานักกีฬาท่ีมีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูงในแตละชนิดกีฬาตางๆ โดยใหมีการถายทอดความรู
และเทคนิคทางการกีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาในรูปแบบตางๆ แกเด็ก เยาวชน บุคลากร
ทางการกีฬา และประชาชนท่ัวไปอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
 1.1.12 เปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริม
การสรางและพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ โดยไมควรผูกขาดหรือตั้งกฎเกณฑปดก้ันโอกาสนักกีฬาท่ีมี
ศักยภาพและขีดสมรรถนะสูง ซ่ึงจะทําใหมีโอกาสในการสรรหาและเลือกสรรนักกีฬาไดอยางกวางขวางมากขึ้น 
 1.1.13 จัดใหการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการผลิตและพัฒนานักกีฬาไทยเชิงลึกเฉพาะดาน
ในรายสาขาชนิดกีฬานั้นๆ ท้ังกีฬาประเภทชายและกีฬาประเภทหญิง และกีฬาประเภทเดี่ยวและกีฬา
ประเภททีม โดยการศึกษาวิจัยท้ังทางสังคมและทางวิทยาศาสตรจะเปนฐานขอมูล (Database) ท่ีดีสําหรับ
การฝกสอนนักกีฬา 
 
กลยุทธท่ี 1.2 : สนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับนานาชาติ 
 แนวทางการดําเนินการ 
 1.2.1 สนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเพ่ือความเปนเลิศท้ังในระดับชาติ 
ระดับนานาชาต ิและระดับอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ เทคนิค ทักษะ และความสําเร็จจากการแขงขันกีฬา 
 1.2.2 สงเสริมสนับสนุนใหภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการสงนักกีฬาในสังกัดเขารวม
การแขงขันกีฬาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 1.2.3 จัดใหมีเงินรางวัลหรือผลประโยชนตอบแทนอ่ืน เพ่ือเปนแรงจูงใจในการแขงขัน
และเปนรางวัลแกนักกีฬาท่ีประสบความสําเร็จอยางท่ัวถึง 
 1.2.4 จัดใหมีกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑในการสงเสริมใหนักกีฬาและบุคลากรมี
ความกาวหนาในการทํางาน 
 1.2.5 สรางหลักประกันและความม่ันคงในชีวิตท้ังระหวางการเปนนักกีฬาหรือเม่ือ
เลิกเลนแลว เชน การประกันชีวิต การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 1.2.6 ยกยองเชิดชูเกียรต ิ เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณใหนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
ท่ีทําช่ือเสียงใหกับประเทศชาต ิ
 1.2.7 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดสวัสดิการใหนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาในสังกัด 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับบุคลากรกีฬาสูระดับนานาชาติ 
กลยุทธท่ี 2.1 : พัฒนาบุคลากรกีฬาสูมาตรฐานระดับนานาชาติ 
 แนวทางการดําเนินการ 
 2.1.1 พัฒนาบุคลากรกีฬาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานในระดับสากล 
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 2.1.2 ประสานความรวมมือกับสถาบันกีฬาและองคกรกีฬาท้ังในและตางประเทศ 
 2.1.3 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะหลักตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนด 
 2.1.4 ศึกษาดูงานหรือปฏิบัติงานในตางประเทศเพ่ือสรางเสริมประสบการณ 
 2.1.5 สงเสริม สนับสนุน บุคลากรกีฬาท้ังผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา ผูบริหารกีฬา
ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพและขีดสมรรถนะความสามารถตามหลักเกณฑและมาตรฐานท่ีองคกรกีฬาระดับ
นานาชาติกําหนด 
 2.1.6 สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาในระดับ
นานาชาติ 
 
กลยุทธท่ี 2.2 : สนับสนุนบุคลากรกีฬาเปนกรรมการบริหารองคกรกีฬาระดับนานาชาติ 
 แนวทางการดําเนินการ 
 2.2.1 สงเสริมใหคณะกรรมการบริหารองคกรกีฬาในทุกระดับมีการพัฒนาความรู
ความเขาใจในการบริหารจัดการองคกรกีฬาอยางมืออาชีพ รวมท้ังผลักดันใหองคกรกีฬานํารูปแบบการ
บริหารจัดการองคกรกีฬาท่ีไดมาตรฐานสากลไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกร 
 2.2.2 สงเสริมใหมีการจัดประชุมสหพันธกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย 
 2.2.3 สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการบริหารของสหพันธกีฬานานาชาติ 
 2.2.4 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธกับคณะกรรมการสหพันธกีฬาไมวาจะ
เปนการจัดการแขงขัน การสงแขงขัน การเขารวมประชุมกับสหพันธ ฯลฯ เพ่ือใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากร
ทางการกีฬาของไทย 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 :  ผลักดันประเทศไทยใหเปนศูนยกลางกีฬาของเอเชีย (Sports Hub of Asia) 
กลยุทธท่ี 3.1 : สนับสนุนการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติ   
 แนวทางการดําเนินการ 
 3.1.1 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการคาการลงทุนธุรกิจดานการกีฬา การบริหารจัดการ
แขงขันกีฬา การบริหารงานสิทธิประโยชนของนักกีฬา และธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการกีฬา เพ่ือใหอุตสาหกรรม
การกีฬาไทยเกิดการขยายตัวท้ังระบบ   
 3.1.2 สนับสนุนการเปนเจาภาพจัดการแขงขันระดับนานาชาติ เพ่ือเปนการพัฒนากีฬา
ของชาต ิโดยการใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติในระดับตางๆ เชน  ระดับอาเซียน 
ระดับเอเชีย ระดับโลก ตลอดจนมหกรรมกีฬานานาชาติ 
 3.1.3 สงเสริมสนับสนุนใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาอาชีพเพ่ือส่ังสมประสบการณ 
และเปนการเก็บคะแนนและสรางโอกาสของนักกีฬาไทยในการพัฒนาอันดับเพ่ือเขารวมมหกรรมกีฬาระดับโลก  
การแขงขันชิงชนะเลิศระดับโลกหรือการแขงขันกีฬาอาชีพ  รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิมในการเลนกีฬาเพ่ือเปน
อาชีพอยางยั่งยืน  
 3.1.4 สรางสรรคกิจกรรมการแขงขันกีฬาใหมีความหลากหลายอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 
เพ่ือสรางความสนใจใหกับประชาชนในการเลนกีฬาและเชียรนกักีฬาไทย 
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 3.1.5 รณรงคประชาสัมพันธกิจกรรมกีฬาของไทยผานส่ือประชาสัมพันธ (โทรทัศน 
วิทยุ ส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณากลางแจง และอินเตอรเน็ต) เพ่ือใหคนในชาติตื่นตัวสนใจกีฬาและเขามามีสวนรวม
ในเกมสการแขงขันกีฬามากขึ้น ใหประชาชนไดรับรูและเขาถึงกิจกรรมกีฬาครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 3.1.6 ผลักดันใหภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการเผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรม
กีฬาของไทยไปเวทีนานาชาติ 
 3.1.7 พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชนทางการกีฬา
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 3.1.8 ปฏิรูประบบธุรกิจและสิทธิประโยชนเพ่ือการพัฒนากีฬาใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 3.1.9 ปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของในการจัดการธุรกิจและสิทธิ
ประโยชนทางการกีฬาไปใชในการหารายได 
 3.1.10 พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูในดานธุรกิจและสิทธิประโยชนทางการกีฬา 
 3.1.11 สรางลูกคาสัมพันธ (CRM) ของผูสนับสนุนทางการกีฬา 
 
กลยุทธท่ี 3.2 : จัดหาและพัฒนาทรัพยากรกีฬาใหเปนศูนยกลางกีฬาของเอเชีย 
 แนวทางการดําเนินการ 
 3.2.1 สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อสรางเครือขาย
การดําเนินงานทางดานกีฬากับตางประเทศ 
 3.2.2 ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการในองคกรกีฬาระดับภูมิภาค 
ระดับทวีป และระดับโลกใหมากขึ้น 
 3.2.3 กอสราง ปรับปรุง ตอเติม ซอมแซม ศูนยฝกกีฬาแหงชาติท่ีไดมาตรฐานสากล 
พรอมท้ังอุปกรณท่ีครบครันท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 ภาคท่ัวประเทศ เพ่ือใหเปน
ศูนยฝกกีฬาแบบครบวงจร ท้ังในดานมาตรฐานและความทันสมัยของสนามกีฬา อุปกรณกีฬา และส่ิงอํานวย
ความสะดวก รวมท้ังเปนศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีมีหนาท่ีดูแล สงเสริม สนับสนุนองคความรูตาง  ๆทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาในการเก็บตัว ฝกซอมของนักกีฬา และการสงเสริมดานสมรรถภาพ
ทางกายและจิตของนักกีฬาอยางตอเนื่อง 
 3.2.4 จัดใหมีศูนยกีฬาเพ่ือการแขงขันท่ีไดมาตรฐาน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค   
ในการรองรับการจัดการแขงขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
 3.2.5 สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดใหมีสถานกีฬารองรับในการฝกซอม
และแขงขัน 
 3.2.6 พัฒนาพ้ืนท่ี อาคาร และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการกีฬาในรูปแบบธุรกิจ
สิทธิประโยชนทางการกีฬา 
 3.2.7 จัดใหมีศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาท้ังในสวนกลางและภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทุกระดับตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 3.2.8 จัดรูปแบบการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการกีฬา ท้ังในดานการแสวงหาและ
การสรรหานักกีฬา การจัดสภาพแวดลอมดานวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีเหมาะสม การพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ
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เช่ียวชาญเฉพาะ ใหเกิดการพัฒนาท้ังนักกีฬา ผูฝกสอนและผูเช่ียวชาญท่ีเก่ียวของควบคูกันไปตามเปาหมาย
ท่ีตองการ 
 3.2.9 สงเสริม สนับสนนุใหมีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนักกีฬาดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการกีฬา 
 3.2.10 สงเสริมสนับสนุนใหเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนทุกกลุมมีสมรรถภาพ
ทางกายและสุขภาพท่ีด ีโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางทางรางกายใหสูงขึ้นตามมาตรฐานสากลในแตละ
ชนิดกีฬา เพ่ือมิใหเสียเปรียบนักกีฬาตางชาติ 
 3.2.11 จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศทางดานการกีฬา วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการกีฬา ซ่ึงจะมีสวนสําคัญในการสรางโอกาสและขีดความสามารถของนักกีฬาไทยใหมีโอกาส
ไดรับเหรียญรางวัลหรือชัยชนะจากการแขงขันในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 
 3.2.12 วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาสมัยใหม เพ่ือสรางนวัตกรรม 
(Innovation) และมูลคาเพ่ิม (Value Added) ใหแกกีฬาไทย 
 3.2.13 สงเสริม  สนับสนุนใหมีการจัดการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา 
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บทท่ี 7 
การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ 

(พ.ศ. 2553 – 2559) 
 
 การท่ีจะทําใหแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) สัมฤทธ์ิผล
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรฯ นั้น กระบวนการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรฯ 
โดยหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินการตามกลยุทธ แนวทางดําเนินการตามความเหมาะสมและศักยภาพของ
แตละองคกร โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ การพัฒนากีฬาเพ่ือความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ ดังนั้น จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ 
(พ.ศ. 2553 – 2559) ไวดังนี้ 
 
7.1 แนวทางการดําเนินงาน 
 หลังจากแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) ผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาจะไดดําเนินการเพ่ือผลักดันกระบวนการ
แปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติของหนวยงานรัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติท่ีสําคัญดังนี้ 
 7.1.1 การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฯ 
โดยจัดใหมีกระบวนการสรางความรูและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใหเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของแผน
ยุทธศาสตร .โดยเฉพาะภารกิจและบทบาทของตนท่ีจะสนับสนุนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ .โดยการจัด
ประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) ใหแกผูบริหารของหนวยงาน
ของรัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจะไดนําไปกําหนดเปนกรอบแผนงาน/โครงการ และวางแผนดาน
งบประมาณกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ ใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรฯ 
 7.1.2 การตรวจสอบยุทธศาสตรและปรับปรุงกลไกการบริหารงาน เพ่ือศึกษาวิเคราะห
ความเช่ือมโยงกับบทบาทหนาท่ีของกระทรวง หนวยงาน หรือองคกรท่ีเก่ียวของ ในการนําแนวทางและมาตรการ
ในแตละยุทธศาสตรไปประกอบจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ตลอดจนการรณรงคสรางความเขาใจใหมีการบริหาร
จัดการกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีมีความเช่ือมโยงกันภายใตยุทธศาสตร กลยุทธ แนวทางการดําเนินการ
ในแตละยุทธศาสตรและมีการจัดลําดับความสําคัญตอไป 
 7.1.3 การบูรณาการของหนวยงานของรัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของแผนท่ีมีลักษณะเปนองครวม และสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติระดับแผนงาน/โครงการใหสําเร็จผลไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานของรัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ
จําเปนตองจัดทําแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการเขาดวยกัน รวมถึงการปรับปรุงกลไกการดําเนินงานและ
การเตรียมบุคลากรใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7.2 การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
 เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดนําแนวทางดําเนินการตามแผนกลยุทธ
ไปแปลงเปนแผนงาน/โครงการไดอยางเปนรูปธรรม จึงไดจัดลําดับความสําคัญของแนวทางดําเนินการและ
กําหนดหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบดําเนินการในแตละกลยุทธไว ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 

กลยุทธท่ี 1.1 : เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาอยางเปน
ระบบครบวงจร 

กก. ศธ., สธ., วท.,
สมาคมกีฬาฯ และ 
คกก.โอลิมปกฯ 

1. ยุทธศาสตรสรางและพัฒนา
นักกีฬาอยางเปนระบบและครบ
วงจร 

กลยุทธท่ี 1.2 : สนับสนุนการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ระดับนานาชาติ 

กก. ศธ., สมาคมกีฬาฯ 
และ คกก.โอลิมปกฯ 

กลยุทธท่ี 2.1 : พัฒนาบุคลากรกีฬาสูมาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

กก. ศธ., สธ., วท.,
สมาคมกีฬาฯ และ 
คกก.โอลิมปกฯ 

2. ยุทธศาสตรยกระดับบุคลากร
กีฬาสูระดับนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 2.2 : สนับสนุนบุคลากรกีฬาเปนกรรมการ 
บริหารองคกรกีฬาระดับนานาชาติ 

กก. สมาคมกีฬาฯ และ 
คกก.โอลิมปกฯ 

กลยุทธท่ี 3.1 : สนับสนุนการเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 

กก. นร., ศธ., กค., กต., 
คค., มท., วท., สธ., 
สมาคมกีฬาฯ และ 
คกก.โอลิมปกฯ 

3. ยุทธศาสตรผลักดันประเทศ
ไทยใหเปนศูนยกลางกีฬาของ
เอเชีย (Sports Hub of Asia) 

กลยุทธท่ี 3.2 : จัดหาและพัฒนาทรัพยากรกีฬาใหเปน
ศูนยกลางกีฬาของเอเชีย 

กก. กห., คค., มท., วท., 
สธ., สมาคมกีฬาฯ 
และ คกก.โอลิมปกฯ 

 
หมายเหตุ นร. คือ สํานักนายกรัฐมนตรี 
 กก. คือ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
 กห. คือ กระทรวงกลาโหม 
 กค. คือ กระทรวงการคลัง 
 กต. คือ กระทรวงการตางประเทศ 
 คค. คือ กระทรวงคมนาคม 
 มท. คือ กระทรวงมหาดไทย 
 วท. คือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ศธ. คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
 สธ. คือ กระทรวงสาธารณสุข 
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7.3 การติดตามและประเมินผล 
 7.3.1 การจัดทําตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผล เพ่ือใหการวัดผลการดําเนินการและ
ผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ (พ.ศ. 2553 – 2559) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
จะตองแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผล 
 7.3.2 การติดตามและประเมินผล สําหรับในขั้นตอนของการดําเนินงาน กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจาก
หนวยงานตางๆ เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลมาใชทบทวนและปรับปรุงแนวทาง 
การดําเนินการและแผนงาน/โครงการตอไป 
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รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ พ.ศ. 2553 - 2559 

คร้ังท่ี 1/2552 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 
ณ หองประชุมกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 1 ช้ัน 2 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
1 ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
2 พล.ต.จารึก อารีราชการัญย เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 
3 นพ.วารินทร ตัณฑศุภศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 
4 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน นายกสมาคมฮอกก้ีแหงประเทศไทย 
5 พล.อ.ทวีป จันทรโรจน นายกสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ 
6 พล.ต.อินทรัตน ยอดบางเตย ประธานท่ีปรึกษาสมาคมยกน้ําหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย 
7 รศ.ดร.ธงธวัช อนุคระหานนท คณะกรรมการสมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย 
8 นายสมบัติ คุรุพันธ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
9 นายกนกพันธุ จุลเกษม ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
10 นายวีรพจน ไพรัช รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝายแผนและพัฒนา 
11 นางสุพิทย วีระใจ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
12 นายไวพจน จันทรเสม คณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 
13 นายประกิต หงสแสนนาธรรม ผูชวยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
14 นายนนชัย ศานติบุตร ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
15 นายสกล วรรณพงษ ผูอํานวยการฝายพัฒนากีฬาเปนเลิศ 
16 นายนิวัฒน ลิ้มสุขนิรันดร นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการพิเศษ 
17 นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ผูอํานวยการกองพัฒนากีฬาเปนเลิศ 
18 นายจิรันธนิน กีรติกิตติพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
19 น.ส.สมฤด ี ใครอุบล เจาหนาท่ีนโยบายและยุทธศาสตร สพล. 
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รายช่ือผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรสรางกีฬาไทยสูความเปนเลิศ พ.ศ. 2553 - 2559 

คร้ังท่ี 2/2552 วันท่ี 16 กันยายน 2552 
ณ หองจตุรทิศ แกรนดบอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเรดิสัน 

 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
1 ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
2 นายสมบัติ คุรุพันธ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
3 นางสุพิทย วีระใจ ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
4 นายภูมิพิชญ เล็กแดงอยู ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
5 นายนเร เหลาวิชยา ผูอํานวยการสํานักนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ 
6 นายอิทธิพล มีเจริญ ผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
7 นายประสาน หงษทอง ผูอํานวยการสํานักอํานวยการและชวยเหลือนักทองเท่ียว 
8 นางดุลยรัตน นิธิกฤตานุสรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
9 นางธิดา จงกองเกียรติ หัวหนากลุมนโยบายและแผน 
10 นายอุดม โอษฐย้ิมพราย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
11 นางปรียา พฤกษะวัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
12 นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
13 นายอนุกูล จันทรจรัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
14 นายจิรันธนิน กีรติกิตติพัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
15 น.ส.สุวภา คุมทรัพย นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
16 นายสมชาย นัยเนตร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
17 นางจารุวรรณ ทวีทรัพย เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
18 น.ส.อมราวดี มิสินทชินดา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19 น.ส.ปยะธิดา คุมกัน เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
20 น.ส.ปททุมมา สุขภูวงค เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
21 นายวโรตม ชอินทรวงศ เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
22 นายพีชณัฐ จิตตเจริญ เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
23 น.ส.นิสาชล นิลประดิษฐ เจาหนาท่ีสํานกันโยบายและยุทธศาสตร 
24 น.ส.จุฑามาศ โพธิ์ทอง เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
25 น.ส.รัชน ี ฉิมหัวรอง เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
26 น.ส.เบญจวรรณ โชติชวง เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
27 น.ส.นริศรา รุงเรือง เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
28 น.ส.จุฑาทิพย สาริดาริน เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
29 น.ส.ศรินทรญา สัปปพันธ เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
30 นายโชคชัย กุลเจริญ เจาหนาท่ีสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
 การกีฬาแหงประเทศไทย  
1 นายกนกพันธุ จุลเกษม ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย 
2 นายนนชัย ศานติบุตร ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
3 นายสมาน แสงโชติ ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 
4 นายราเชชล ไดผลชัญญา ผูอํานวยการฝายกีฬาภูมิภาค 
5 นายณัฐวุฒิ เรืองภาส ผูอํานวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา 
6 นายปติวัตติ์ อังศุศิรกานต ผูชวยผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน 
7 นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก หัวหนางานทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ 
8 นายวัชระ คําเพ็ง หัวหนางานวิเคราะหและประเมินผล 
9 น.ส.ชลิตา เมฆานุวัฒน ผูชวยวิเคราะหและประเมินผล 
10 น.ส.วิลาสิน ี เทพษร ผูชวยปฏิบัติงานฯ 
11 นายณัฐพล อันตรเสน นักวิชาการ 6 
12 น.ส.ศุภเนตร ไชยชวย พนักงานวิเคราะห 6 
13 น.ส.ศิริวรรณ เหลาเลิศวัฒนา พนักงานวิเคราะห 4 
14 นายภัณฑิล จิตตหมอ พนักงานวิเคราะห 4 
15 นายวิชัย เกษกุล พนักงานวิเคราะห 

    

 สมาคมกีฬา   
1 พล.ต.จารึก อารีราชการัณย รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
2 พล.อ.บัญชา มรินทรพงษ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ 
3 พล.ต.ต.สุรพงษ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย               

ในพระบรมราชูปถัมภ 
4 พล.ต.ต.ศุภวณัฏฐ อาริยะมงคล รองเลขาธิการสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
5 ดร.เพชรนอย ศรีผุดผอง ฝายวิชาการสมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
6 นายบุญชัย หลอพิชัย สมาคมตระกรอแหงประเทศไทย 
7 นายณฐัพงศ โลหิตนาวี สมาคมจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
8 พล.ร.ต.สุนันท มนธาตุผลิน กรรมการสมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย                                      

ในพระบรมราชูปถัมภ 
9 พ.อ.จักราวุธ โสมภีร เลขาธิการสมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย                           

ในพระบรมราชูปถัมภ 
10 น.อ.ศูนยปน โสมภีร รองเลขาธิการสมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย                           

ในพระบรมราชูปถัมภ 
11 น.ส.พัชรภรณ เกตุพันธุ ผ ูชวยปฏิบัติงานสมาคมฟนดาบสมัครเลนแหงประเทศไทย                       

ในพระบรมราชูปถัมภ 
12 นายสมพงษ คุณอักษร กรรมการสมาคมโบวลิ่งแหงประเทศไทย 
13 นายพยัพ หลอเหลี่ยม กรรมการสมาคมโบวลิ่งแหงประเทศไทย 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
14 นายเจริญ วรรธนะสิน นายกสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
15 นายสัตยา ศรีออน กรรมการสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย                              

ในพระบรมราชูปถัมภ 
16 นายสุรศักดิ์ สงวรกุลพันธ เลขาธิการสมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทย                                 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
17 นายกฤษฎา ปาณะเสรี กรรมการสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
18 น.ต.มนตชัย สุระจิรกุล ผูแทนสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย 
19 นายบรรพต แสงเขียว อุปนายกสมาคมยกน้ําหนักสมัครเลนแหงประเทศไทย 
20 ร.ท.หญิงปวีณา ทองสุก รองเลขาธิการฝายเทคนิคสมาคมยกน้ําหนักสมัครเลนแหง

ประเทศไทย 
21 นายสมศักดิ์ พรผุดผอง นายกสมาคมเบสบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย 
22 นายชัยวัฒน ชัยวรรณจินดา ผูชวยเลขาธิการสมาคมเบสบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย 
23 น.ส.จุฑาภรณ พิมพพันธุ ผูประสานงานสมาคมเบสบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย 
24 นายสกุล อริยโชติมา รองเลขาธิการสมาคมเทเบิลเทนนิสแหงประเทศไทย 
25 นายไทยทนุ วรรณสุข ลอนเทนนิสสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
26 นายสิทธิชัย ปรียาดารา เลขาธิการสมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย 
27 น.ส.รัชชนก เพ็งปญจา เจาหนาท่ีสมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย 
28 นายสุรพงษ แกนมณ ี ผูประสานงานสมาคมกีฬาลีลาศแหงประเทศไทย 
29 น.ส.ปนัดดา ระกิติ ผูประสานงานสมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย 
30 น.ส.อุบลรัตน ชูเกียรติคุณ เจาหนาท่ีสมาคมกีฬายิงธนูแหงประเทศไทย 
31 นายเดโชพล พัวนุกูลนนท ผูแทนเลขาธิการสมาคมวินดเซิรฟแหงประเทศไทย 
32 น.ส.พิลาสิน ี ฉายะวรรณ ผูประสานงานสมาคมวินดเซิรฟแหงประเทศไทย 
33 Mr.Hanir Hassan สมาคมกีฬาบิลเลียดแหงประเทศไทย 
34 นายปองชัย สินสุวรรณเมธี สมาคมกีฬาบิลเลียดแหงประเทศไทย 
35 น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ ์ เลขาธิการสมาคมยิมนาสติกแหงประเทศไทย 
36 นางนภาพร บุณโยภาส กรรมการสมาคมยิงเปาบินแหงประเทศไทย 
37 น.ส.พิศมัย อัคปบุตร ผูชวยเลขาธิการสมาคมยิงเปาบินแหงประเทศไทย 
38 นางดวงใจ บุญใหญ ท่ีปรึกษาสมาคมวายน้ําแหงประเทศไทย 
39 ธันยนันท สงวนศิลป เจาหนาท่ีสมาคมกอลฟแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
40 จ.อ.หัสบดินทร โรจนชีวะ นายกสมาคมยูโดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
41 นายชูวิทย   เพิงสอน ผูแทนสมาคมกีฬายิงปนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
42 นายฐิติพงศ จามิกร ผูชวยผูจัดการสมาคมรักบี้ฟุตบอลแหงประเทศไทย                          

ในพระบรมราชูปถัมภ 
43 น.ส.ศิริกาญจน กองเกิน ผูประสานงานสมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย                                 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
44 นางเพ็ญศรี กองนิมิตร เจาหนาท่ีประสานงานสมาคมมวยปล้ําสมัครเลนแหงประเทศไทย 
45 นายนิติพันธ สระภักดิ์ กรรมการสมาคมแฮนดบอลแหงประเทศไทย 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
46 นายสภุชัย ยมเกิด ผูประสานงานสมาคมเปตองแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
47 พ.ท.กองเกียรติ หมวดสิงห ผูประสานงานสมาคมปนจักสีลัตแหงประเทศไทย 
48 น.ส.ขนิษฐา เชี่ยวชาญปรีชากุล ผูประสานงานสมาคมข่ีมาแหงประเทศไทย 
49 น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ ผูชวยเลขาธิการสมาคมเรือพายแหงประเทศไทย 
50 นายวิจิตร สิทธินาวิน นายกสมาคมไตรกีฬาแหงประเทศไทย 
51 น.ท.ทวีวัฒน กุลฉัตร ผูชวยเหรัญญิกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
52 นางกุฏารัศม์ิ กุลฉัตร เจาหนาท่ีสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแหงประเทศไทย            

ในพระบรมราชูปถัมภ 
53 นางเกศริน จินดาสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาฟกเกอรและสปดสเก็ตติ้งแหงประเทศไทย 
54 นายชัยวุฒิ พุฒทอง นายกสมาคมกีฬาปนผาแหงประเทศไทย 
55 นายเชิด โรจนะบุรานนท เลขาธิการสมาคมกาบัดดี้แหงประเทศไทย 
56 น.ส.อธิติยา จันทรหอม สมาคมคาราเตแหงประเทศไทย 
57 นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน นายกสมาคมฮอกก้ีแหงประเทศไทย 
58 นางกรขจี ดงศรี เลขาธิการสมาคมซอฟทบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย 
59 น.ส.ศรีลัศย จันทรหอม สมาคมลอนโบวลสแหงประเทศไทย 
60 น.ส.โฉมงาม สิทธิธรรม ผูประสานงานสมาคมซอฟทเทนนิสแหงประเทศไทย 
61 น.ส.ชิสา ธนาเดชวิจิตร ผูจัดการท่ัวไปราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
62 น.ส.สุนทรียา พัทยาวานิชย เจาหนาท่ีราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
63 นายเกริกวิชย ยศสุนทร ผูชวยเลขาธิการสมาคมข่ีมาโปโลแหงประเทศไทย 
64 ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี เลขาธิการสมาคมบริดจแหงประเทศไทย 
65 นายสมาน พงศาเจริญนนท อุปนายกสมาคมหมากรุกสากลแหงประเทศไทย 
66 นายจักรพงษ จันทรหอม เจาหนาท่ีสมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเลนแหงประเทศไทย 
67 นายฐานันดร เมธีธรรมวัฒน เจาหนาท่ีสมาคมคริกเกตแหงประเทศไทย 
68 นายพัฒนชาต ิ กฤดิบวร นายกสมาคมวูดบอลแหงประเทศไทย 
69 นายวิทวัส ขําหุน เจาหนาท่ีสมาคมวูดบอลแหงประเทศไทย 
70 นายปภาวิน อัตถศิลปกิจ กรรมการสมาคมวูดบอลแหงประเทศไทย 
71 น.ส.สรัญญา จีระเกรียติทวี เหรัญญิกสมาคมฟุตวอลเลยแหงประเทศไทย 
72 น.ส.กรณพภัสสร กิจพิทักษกุล เจาหนาท่ีสมาคมฟุตวอลเลยแหงประเทศไทย 
73 นายปติ ภิรมยภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซตรีมแหงประเทศไทย 
74 นายอมรพล เล็กหิรัญไพบูลย สมาคมกีฬาเอ็กซตรีมแหงประเทศไทย 
75 นายพงศไพศาล มะลูลีม เจาหนาท่ีสมาคมกีฬามวยอาชีพแหงประเทศไทย 
76 นายชีพวุธ ศิริสัมพันธ ผูแทนสมาคมมวยไทยแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ                             

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
77 นายทวี แตงทับทิม เลขาธิการสมาคมมวยไทยสมัครเลนแหงประเทศไทย                         

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 

78 นายจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ ผูจัดการสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย 
79 น.ส.วรรณดี อาษาสู ผูชวยหัวหนาสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย 
80 นายสรกฤษ โพธิทัตกุล นายทะเบียนสมาคมกีฬาแขงรถจักรยานยนตแหงประเทศไทย 
81 น.ส.ศศินันท เทียนเจริญผล เลขาธิการสมาคมกีฬาแขงรถจักรยานยนตแหงประเทศไทย 
82 พ.อ.โอสถ ภาวิไล นายกสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
83 นายวิธสิทธิ์ ยังประเสริฐ รองเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 
84 น.ส.วิรุฬ ลิ้มศิริโสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผูเปลี่ยนอวัยวะแหงประเทศไทย 
85 นพ.สําราญ แชมชอย National Director 

86 น.ส.ปยะนุช มีอินเกิด เจาหนาท่ีสมาคมบาสเกตบอลแหงประเทศไทย                                  
ในพระบรมราชูปถัมภ 

87 น.ส.ศิริกาญจน กองเกิน ผูประสานงานสมาคมแขงเรือใบแหงประเทศไทย                           
ในพระบรมราชูปถัมภ 

    
    
    

 
 
 


