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       ข้อ 1.3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยม และโครงสร้างองค์กร    
- โครงสร้าง กกท. 2564 
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570 
ภาคผนวก ข้อ 1.5 กระบวนการดำเนินงาน 
- QWP กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. (QWP SAT) 

 

 
บทที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. 

 

ภาคผนวก ข้อ 2.1 ข้อมูลสารสนเทศจากลูกค้า 
- การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ข้อ 2.2 ข้อมูลสารสนเทศจากตลาด 
- การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ข้อ 2.3 ข้อมูลสารสนเทศจากผลิตภัณฑ์และบริการ 
- รายงานโครงร่างองค์กร 2564 (ท่ีปรึกษาฯ) 
- SAT2021 Inception Report ส่งมอบงวดท่ี 1 Revised (ท่ีปรึกษาฯ) 
ภาคผนวก ข้อ 2.4 ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน 
- การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ข้อ 2.5 ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์ 
- การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ข้อ 2.6 แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวต่างๆขององค์กร 
- นโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน)  
- แผนปฏิบัติการดิจิทัล กกท. ระยะ 3 ปี (2564-2566)  
- แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2564-2567  
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570  
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สารบัญภาคผนวก (QR CODE) 
ภาคผนวก ข้อ 2.7 การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
      ข้อ 2.7.1 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
- แผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับท่ี 6 
- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (20 ปี) ประเด็นท่ี 5  
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570 
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (20 ปี)  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี  
     ข้อ 2.7.2 นโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
- นโยบายการขับเคลื่อนด้านกีฬา  
- นโยบายประเทศไทย 4.0  
- นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรี  
- เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
     ข้อ 2.7.3 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
- พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  
- พระราชบัญญัติ ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 
- พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 
- พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 
- มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555  
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
- พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
- ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
- คู่มือจริยธรรม สำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย 
- จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ 

 

 

บทที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management) 
 

ภาคผนวก ข้อ 3.1 การรวบรวมข้อมูล 
- แผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับท่ี 6 
- การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564 
- รายงานการสำรวจแนวโน้มการออกกำลังกายของคนไทย 
- รายงานประจำปี กกท. 2563 
- เล่มรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ (รายปี) 
- แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 
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ภาคผนวก ข้อ 3.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจำแนกกลุ่มลูกค้า 
- การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570  
- รายงานโครงร่างองค์กร 2564  
- SAT2021 Inception Report ส่งมอบงวดท่ี 1 Revised  
- SAT TQA การประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบงาน และกระบวนการทำงานของ กกท.  
- Value Chain กกท. 
- Value Chain จำนวน 16 ฝ่าย 
- Customer Profile 
ภาคผนวก ข้อ 3.3 Customer Profile 
-  Customer Profile 
ภาคผนวก ข้อ 3.4 การรับฟังเสียงลูกค้า 
- กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (QWP SAT) 
ภาคผนวก ข้อ 3.5 การประเมินความพึงพอใจ 
- กระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ (QWP SAT) 
- การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
ภาคผนวก ข้อ 3.7 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของ กกท. 
- การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- การนำเสนอรายงานผลแผนการดำเนินงาน ท่ีประชุม 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ กกท. ครั้งท่ี 12-2563 
  
 
บทที่ 6 การสื่อสาร พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และการจัดการความสัมพันธ์ด้านลูกค้าของ กกท. 

 

ภาคผนวก ข้อ 6.1 แนวทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท. 
       ข้อ 6.1.1 การสื่อสารการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติประจำปีฯ 
- การติดตามและรายงานการประเมินผลการสื่อสารฯ 
- แบบประเมินแผนการปฏิบัติงานประจำปี 
- เผยแพร่แผนยุทธฯ 65-70 (หนังสือเวียน) 
- สื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามยุทธศาสตร์ฯ ของ กกท   
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- คำกล่าวเจตจำนง กิจกรรมการสื่อสาร ปี 2564  
- งานนำเสนอ สวนนงนุช SCM ให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  
- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
- แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ 64-70  
- ภาพกิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 
- วาระการประชุม ผู้บริหาร กกท. (งบ 65)  
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ข้อ 6.1.2 การติดตามและรายงานการประเมินผลการสื่อสารตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ 

- ตารางรายละเอียดแสดงความหมาย  
- ผลประเมินการรับรู้แผนการสร้างความสัมพันธ์ ของฝ่ายและสำนักต่างๆ ของ กกท. ประจำปี 2564  
- สรุปผลประเมินการรับรู้แผนการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าท่ีมีต่อ กกท  
- หนังสือ (บันทึกข้อความ) แบบประเมินการสื่อสารและรับรู้แผนปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2564 
ภาคผนวก ข้อ 6.2 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์ บริหารจัดการลูกค้าต่อสาธารณชน 
- กระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ (QWP SAT) 
- การจัดจ้างท่ีปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- วาระการประชุม ผู้บริหาร กกท. (งบ 65) 
ภาคผนวก ข้อ 6.3 แนวทางการจัดทำรายละเอียดกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ 
- กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (เอกสารการนำเสนอท่ีประชุมฯ)  
- ประกาศกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ ของ กกท. 
- ระเบียบวาระ เรื่องกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ กกท.  
- หนังสือเวียนแจ้งฝ่ายและสำนัก รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่องกฎบัตรฯ  
ภาคผนวก ข้อ 6.4 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
- การจัดการข้อร้องเรียน ของ กกท. 
- คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ของ กกท.  
- บันทึกข้อความ แจ้งประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดการข้อร้องเรียน 
ภาคผนวก ข้อ 6.5 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
- กระบวนการกำหนดผลิตภัณฑ์ (QWP SAT 3.1ข (2)) 
- กระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (QWP SAT 3.2 ก (1)) 
ภาคผนวก ข้อ 6.6 แนวทางการประยุกต์ใช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในแผนงานหรือโครงการ 
- การประเมินความเสี่ยงสำหรับแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์ บริหารจัดการด้านลูกค้า ประจำปี 2565 
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บทท่ี 1 

บริบทของ กกท. 
1.1 ทีม่าและความสำคัญ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั ้งขึ ้นโดยพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เพื่อจัดตั้ง “การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แทน 
“องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” (องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2507) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการยกระดับให้มีการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อ  
การขยายตัวของการกีฬาในชาติและเมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โอนไปสังกัด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป 

ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 และมีการตราพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ขึ ้น ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที ่ 26 มีนาคม 2558 โดยนัยแห่ง
พระราชบัญญัตินี ้ ได้กําหนดให้มีการจัดตั ้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย  
กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และมาตรการในการกํากับดูแลการดําเนินการ 
ของสมาคม คณะกรรมการสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ปัจจุบัน กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจให้บริการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬา 
เพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ รวมถึงการบริการสถานที่ อุปกรณ์ และองค์ความรู้ด้านกีฬาแก่นักกีฬา บุคลากร
ทางการกีฬา ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกท้ัง มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
และยังให้บริการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกแขนง ตามความต้องการของสมาคมกีฬา นักกีฬา และผู้ใช้บริการ 
โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ กกท. มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 

ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้ ตามมาตรา 8 กกท.  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
     1. ส่งเสริมการกีฬา 
     2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 
     3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล 
     4. จัด ช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา 
     5. สำรวจ จัดสร้าง และบูรณาสถานที่สำหรับการกีฬา 
     6. ติดต่อร่วมมือองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
     7. สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา 
     8. ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ 
     9. ประกอบกิจการอ่ืน ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพ่ือประโยชน์ของการกีฬา 
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1.3 ลักษณะขององค์กร  
     1.3.1 ผลิตภัณฑ์และการบริการของ กกท. 

กกท. มีผลิตภัณฑ์และบริการ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ
ขององค์กร และกลไกที่ กกท. ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ มีดังนี้ 

ประเภท/ผลิตภัณฑ ์
และบริการ 

รายละเอียด 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ความสำคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 
แต่ละผลิตภัณฑ ์

กลไกการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. รายการการแข่งขัน 
ที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

กิจกรรมการแข่งขันที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่  
กีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ กีฬาอาวโุส
แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา    
ให้มีผลงานดีขึ้นจนติดทีมชาติ 

4 • สถานที่การจัด 
การแข่งขันฯ 

2. ให้การสนับสนุน
งบประมาณด้านบริหาร
จัดการกีฬา 

เป็นการอุดหนุนงบประมาณในทุกดา้นให้กับสมาคมกีฬา  
ผู้จัดแข่งขัน นักกีฬาอาชพี เพื่อให้สามารถจัดและดำเนินการ
ด้านกีฬาได้ตามแผน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรกีฬา สามารถ
ดำเนินการด้านการจัดแข่ง ส่งแข่งในนามประเทศไทย       
ได้อย่างถูกต้องและการจัดสวัสดกิารใหก้ับนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬา 

1 
 

• ประชุมเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์และจัดสรร
งบประมาณ 

• เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

3. การใหบ้ริการสถานที ่
อุปกรณ์กีฬา 

เป็นการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนามฝึกซ้อม แข่งขัน    
ที่พัก และด้านอุปกรณ์กีฬา ในกระบวนการเก็บตัวฝกึซ้อม
ของนักกีฬาระดับชาต ิเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการให้บริการแก่
ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปที่มาใช้บริการ 

3 • ให้บริการที่ กกท. 
ส่วนกลางและสว่น
ภูมิภาค  

4. การบริการวิทยาศาสตร์
การกีฬา 
 

เป็นการให้บริการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 6 ด้าน ได้แก่  
   1. การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
   2. เวชศาสตร์การกีฬา  
   3. จิตวิทยาการกีฬา 
   4. โภชนาการ 
   5. สรีระวิทยาการออกกำลังกาย 
   6. ชวีกลศาสตร์ 
ตามความต้องการของสมาคมกีฬา นกักฬีา และผู้ใช้บริการ 
โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ กกท.   
จัดทำขึ้นและที่รวบรวมจากหนว่ยงานและผู้เชี่ยวชาญ 

2 • ให้บริการภายใน ณ 
สถานที่ทำการของ 
กกท. ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ทั้ง 6 ด้าน 

• ให้บริการนอกสถานที่  
ณ สมาคมกีฬา สถานที่
แข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ สถานที่
เก็บตัวของนักกีฬาทั้งใน
และต่างประเทศ 

• งานวิจัยและองค์ความรู้
เผยแพร่ทาง Social 
Media 

 
 
 

ตารางแสดง : ผลติภณัฑ์และบริการ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑ์ และกลไกการสง่มอบฯ ของ กกท.  
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1.3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยม และโครงสร้างองค์กร    
     กกท. มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม รวมทั้ง สมรรถนะหลักขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กร ดังนี้ 

 
 

“พัฒนาการกีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย  
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” 

 1 2 3 4 5 
ส่งเสริม สนับสนุน  

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
กีฬาอาชีพ กีฬามวย  

เพื่อสรรหา พัฒนานักกีฬา  
และบุคลากรกีฬา 

ให้ประสบความสำเรจ็ 
ในระดับชาติ และ

นานาชาติ 

ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานของกีฬาอย่าง 
มีมาตรฐาน พัฒนาองค์

ความรู้วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีการกีฬา 

เพื่อนักกีฬา บุคลากรกีฬา  
และบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา 

ให้มีมาตรฐาน เพื่อสรา้ง
โอกาส ประสบการณ์
ให้กับนักกีฬา และ

บุคลากรกีฬา รวมทั้ง
สร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุน 
สร้างกระแส 
ความตื่นตัว 

ของประชาชน      
ในการออกกำลังกาย   

เล่นกีฬา และ 
การเข้าร่วมกิจกรรม

กีฬา  

พัฒนาองค์กรด้วยระบบ
การบริหารจัดการสู่
องค์กรสมรรถนะสูง  
ให้มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ด ี

 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) 

V 

Value  
คุณค่าของ
ทรัพยากร 

R 

Rareness 
ความหายาก
ของทรัพยากร 

I 

Inimitable 
ยากต่อการ
เลียนแบบ 

O 

Organized 
การจัดการ

องค์กร 

1. เป็นองค์กรหลักท่ีรับผิดชอบด้านกีฬาของประเทศ     

2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการพัฒนาผลงานนักกีฬาท่ีครบวงจร  - -  

3. มีความเป็นมืออาชีพ (มีความเช่ียวชาญ) ด้านการบริหารจดัการการแข่งขันกีฬา  - -  

4. เครือข่าย (ด้านกีฬา) กับสมาคมกีฬาท้ังในประเทศและต่างประเทศ     

 
 

ค่านิยม : VRSAT 

Visionary 
คิดไกลไปข้างหน้า 

Risk 
Management 

กล้าเสี่ยงและรับมือ 

Spirit 
ยึดถือสปิรติ 

 

Accountability 
รับชอบ รับผิด พร้อมแก้ไข 

Teamwork 
สู่ความยิ่งใหญด่้วยพลังทีม 

 
 
 
 

 
 

ตารางแสดง : ความสมัพันธ์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก และค่านิยมขององค์กร 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

(MISSION) 
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โครงสร้างองค์กร 

กกท. มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีผู้ว่าการ กกท. เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 
ประกอบด้วย รองผู ้ว ่าการฝ่ายบริหาร รองผู ้ว ่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรองผู ้ว ่าการ  
ฝ่ายส่งเสริมกีฬา รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
ตอบสนองต่อพันธกิจขององค์กร การจัดโครงสร้างการบริหารงานได้แสดงถึงระบบการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยใช้
ระบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ 
กกท. เป็นผู้กำกับดูแล กกท. ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 15 คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระจากภายนอก 
จำนวน 5 คน และผู้นำระดับสูงที่ไม่สามารถออกเสียงได้ จำนวน 1 คน ดังรูปต่อไปนี้  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

โดยในปีงบประมาณ 2564 กกท. มีการปรับปรุงโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย 2564 และกำหนด 
ให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เรื่องการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ได้แก่ งานพัฒนาและบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า กองนโยบายและบริหารความเสี่ยงสังกั ด ฝ่ายนโยบายและแผน รวมถึงมี 
การแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะประสานงาน และคณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินงานการยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและ  
การจัดการของรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่บูรณาการการทำงานตามเกณฑ์ TQA และ SE-AM เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน
ระหว่างสำนักของ กกท. 

 

 

รูปแสดง : โครงสรา้งการบริหารงาน กกท. จำนวน 16 ฝ่าย/สำนัก 
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1.4 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้ความต้องการและความคาดหวังในมุมมองของลูกค้ารวมถึงทัศนคติที่มีต่อการบริการ
ของ กกท. ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและเพ่ือพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 2. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าของ กกท. ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนการสร้างความสัมพันธ์ 
การบริหารจัดการลูกค้าประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ 
การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

1.5 กระบวนการดำเนินงาน  
          กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1. การจัดทำข้ันตอนกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 
2. การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีสำคัญ เพ่ือนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าเพ่ือนำมาเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับ

ทำแผนยุทธศาสตร์จากทุกฝ่ายสำนักท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย ความต้องการและความคาดหวัง ฐานข้อมูล โปรไฟล์  

รายงานหรือกระบวนการที ่สำคัญ Value Chain นโยบายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
แผนระยะยาว หรือแผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้องของ กกท. 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis)  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตบริหารจัดการ 
6. การวิเคราะห์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) พร้อมพิจารณา

สมรรถนะหลักขององค์กร (CC) เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือกำหนดแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
8. การนำเรื่องเสนอเข้าท่ีประชุมผู้บริหาร กกท. คณะอนุกลั่นกรอง และคณะกรรมการ กกท. 
9. การถ่ายทอดและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าเพ่ือให้เกิดการรับรู้/ความเข้าใจสู่การนำไปปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม 
10. การประชุมฯ เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานผล 
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รูปแสดง : กระบวนการจดัทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. 

 การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญ  
2.1 ข้อมูลสารสนเทศจากลูกค้า  

สารสนเทศจากลูกค้า หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งได้มาจากกระบวนการของรัฐวิสาหกิจทั้ง  
เชิงรุกและเชิงรับเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถประมวลผล วิเคราะห์ และคัดกรองความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า ทั้งที่ระบุไว้ชัดเจนไม่ได้ระบุชัดเจนและที่เกิดจากคาดหมายหรือพยากรณ์แนวโน้มที่เกิดขึ้นในอนาคต  
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อและการผูกพันของลูกค้ากับรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งจากความหมายดังกล่าว ข้อมูลสารสนเทศ 
จากลูกค้าสำหรับ กกท. ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายของลูกค้า ของ กกท. ที่แบ่งตามช่วงวงจรชีวิตของลูกค้า (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ที่มี  
ความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสร้างความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : นิยามความหมายของกลุ่มลูกค้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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2.1.2 ข้อมูลประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง กลุ่มลูกค้าที่ต่อ กกท. โดยมีการรวบรวมและบูรณาการ
ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ผลจากการทำสำรวจ (Surveys) การสัมภาษณ์ (Interviews) การสนทนา
กลุ ่ม (Focus groups) ข้อมูลจากระบบข้อร้องเรียน (Complaints) ตลอดจนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูล 
จากองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทวิเคราะห์หรือรายงานการวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา  
ดังมีประเด็นรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ที ่ กลุ่ม สรุปผลการสำรวจประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ของ ลูกค้า  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

วงจรชีวิต ความพึงพอใจ ความต้องการ/ คาดหวัง หมายเหตุ 

1. นักกฬีาเป็นเลิศ อดีต คะแนน 3.29 / ระดับปานกลาง คะแนน 3.65 / ระดับมาก หน้า 85 - 86 

ปัจจุบัน คะแนน 3.98 / ระดับมาก คะแนน 4.09 / ระดับมาก หน้า 87 

อนาคต คะแนน 3.74 / ระดับมาก คะแนน 3.99 / ระดับมาก หน้า 88 - 89 

2. นักกฬีาอาชีพ อดีต คะแนน 3.58 / ระดับมาก คะแนน 3.75 / ระดับมาก หน้า 165 - 166 

ปัจจุบัน คะแนน 3.49 / ระดับมาก คะแนน 3.81 / ระดับมาก หน้า 166 - 167 

อนาคต คะแนน 3.53 / ระดับมาก คะแนน 3.85 / ระดับมาก หน้า 167 - 168 

3. บุคลากรกีฬาอาชีพ อดีต คะแนน 3.70 / ระดับมาก คะแนน 3.83 / ระดับมาก หน้า 244 - 245 

ปัจจุบัน คะแนน 3.83 / ระดับมาก คะแนน 4.11 / ระดับมาก หน้า 245 - 246 

อนาคต คะแนน 3.39 / ระดับปานกลาง คะแนน 3.88 / ระดับมาก หน้า 246 - 247 

4. ผู้ใช้บริการทางการกีฬา อดีต - - - 

ปัจจุบัน คะแนน 3.84 / ระดับมาก คะแนน 4.04 / ระดับมาก หน้า 339 

อนาคต คะแนน 3.56 / ระดับมาก คะแนน 3.89 / ระดับมาก หน้า 340 

ตารางแสดง : สรุปผลการสำรวจประเด็นความต้องการ ความคาดหวงั ความพึงพอใจ ของ ลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ที ่ กลุ่ม สรุปผลการสำรวจประเด็น ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ ลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 

วงจร
ชีวิต 

ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน หมายเหตุ 

อ้างอิงเล่มรายงาน 
การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนิน 
การสำรวจความต้องการ 

และความคาดหวังฯ 

1. นักกีฬา
เป็นเลิศ 

อดีต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 41.18) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 35.38) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ และสถานที่ (ร้อยละ 31.51) 

คะแนน 2.29 /  
ระดับปานกลาง 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 125 - 128 
ความผูกพัน หน้า 131 

ปัจจุบัน 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 32.03) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านการรับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเอง (ร้อยละ 60.39) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ และสถานที่ (ร้อยละ 30.83) 

คะแนน 2.76 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 125 - 128 
ความผูกพัน หน้า 131 

อนาคต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 35.36) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านการรับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเอง (ร้อยละ 32.58) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ และสถานที่ (ร้อยละ 30.44) 

คะแนน 2.64 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 125 - 128 
ความผูกพัน หน้า 131 

2. นักกีฬา
อาชีพ 

อดีต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 41.67) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 47.22) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 33.33) 

คะแนน 2.53 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 189 - 193 
ความผูกพัน หน้า 197 

ปัจจุบัน 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 60.00) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 51.22) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์ และสถานที่ (ร้อยละ 34.69) 

คะแนน 2.68 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 189 - 193 
ความผูกพัน หน้า 197 

อนาคต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 42.86) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 39.29) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์และสถานที่ (ร้อยละ 39.29) 

คะแนน 2.68 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 189 - 193 
ความผูกพัน หน้า 197 

 ตารางแสดง : สรุปผลการสำรวจประเด็นความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ ลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2564  
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ที่ กลุ่ม สรุปผลการสำรวจประเด็น ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ ลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 

วงจรชีวิต ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน หมายเหต ุ

อ้างอิงเล่มรายงาน 
การจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนิน 
การสำรวจความต้องการ 

และความคาดหวังฯ 

3. บุคลากร
กีฬาอาชีพ 

อดีต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 36.67) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 43.33) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์และสถานที่ (ร้อยละ 40.00) 

คะแนน 2.67 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 287 - 290  
ความผูกพัน หน้า 292 - 293 

ปัจจุบัน 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 37.76) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 33.06) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์และสถานที่ (ร้อยละ 28.38) 

คะแนน 2.67 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 287 - 290 
ความผูกพัน หน้า 292 - 293 

อนาคต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การสนับสนุนงบประมาณ ด้านบรหิารจัดการกีฬา (ร้อยละ 31.25) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านการรับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเอง (ร้อยละ 38.19) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความปลอดภยั มีมาตรฐานของอปุกรณ์ (ร้อยละ 41.67) 

คะแนน 2.91 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 287 - 290  
ความผูกพัน หน้า 292 - 293  

4. ผู้ใช้บริการ
ทางการ

กีฬา 

อดีต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การให้บริการ สถานที่ อุปกรณ์กีฬา (ร้อยละ 51.14) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านการรับผิดชอบต่อหนา้ที่ของตนเองเพื่อการให้ผู้รับบริการได้รับ 
ความพึงพอใจ (ร้อยละ 42.85) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์และสถานที่ (ร้อยละ 51.14) 

คะแนน 2.48 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 365 - 368  
ความผูกพัน หน้า 371  

ปัจจุบัน 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา (รอ้ยละ 61.54) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านความรู้ ความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนเอง (ร้อยละ 46.15) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 38.46) 

คะแนน 2.65 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 365 - 368  
ความผูกพัน หน้า 371  

อนาคต 1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
- การให้บริการ สถานที่ อุปกรณ์กีฬา (ร้อยละ 46.19) 
2. ด้านการให้บริการของเจา้หน้าที่ 
- ด้านทักษะการให้บริการ (ร้อยละ 34.04) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- ด้านความทันสมัยของอุปกรณ์และสถานที่ (ร้อยละ 35.89) 

คะแนน 2.56 /  
ระดับมาก 

ความไม่พึงพอใจ หน้า 365 - 368 
ความผูกพัน หน้า 371 

ตารางแสดง : สรุปผลการสำรวจประเด็นความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของ ลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อเนื่อง)  
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2.1.3 ความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจ (เชิงบวก) และไม่พึงพอใจ (เชิงลบ)  
ของกลุ่มนักกีฬาเป็นเลิศที่มีต่อ กกท. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ประเด็น 2.1.3 (1) ประเด็นความพึงพอใจ (เชิงบวก) ของกลุ่มนกักีฬาเป็นเลิศ ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 

นักกฬีาเป็นเลิศ ปัจจุบัน 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มนกักฬีาเป็นเลิศปัจจุบนั ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในการดำเนินงาน
ของ กกท. 
1. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกฬีา 
มีความเหมาะสมตามระเบียบและข้อบังคับ 

4.26 4.11 

2. กกท. จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ 4.24 4.13 
3. สถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อม 4.20 4.01 
4. กกท. จัดให้มีการให้มีองค์ความรู้ทางด้านสารต้องห้าม 4.20 4.13 
นักกฬีาเป็นเลิศ อดีต 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มอดีตนักกีฬาเป็นเลิศ ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกฬีา 
มีความเหมาะสมตามระเบียบและข้อบังคับ 

3.92 3.42 

2. กกท. จัดให้มีการให้มีองค์ความรู้ทางด้านสารต้องห้าม 3.90 3.62 
3. กกท. จัดให้มีแผนและขัน้ตอนการทดสอบสมรรถภาพ ทางกายที่มีความเหมาะสม 3.88 3.69 
นักกฬีาเป็นเลิศ อนาคต 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มนกักฬีาเป็นเลิศอนาคต ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ 4.14 3.96 
2. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกฬีา 
มีความเหมาะสมตามระเบียบและข้อบังคับ 

4.11 3.88 

3. กกท. ดำเนินการส่งเสริมนักกฬีาที่ประสบความสำเร็จและเปน็แบบอย่างท่ีดี 4.08 3.77 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการและความคาดหวังของ กลุ่มนักกีฬาเป็นเลศิ 
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2.1.3 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ กลุ่มนักกีฬาเป็นเลิศที่มีต่อ กกท. 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน..... คน 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน..... คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านกระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดำเนินการ  

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 



 

แผนยทุธศาสตรด์า้นลกูคา้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570                                              หนา้ 13 

 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน..... คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 (3) ประเด็นความผูกพัน ของ กลุ่มนักกีฬาเป็นเลิศที่มีต่อ กกท. 
กีฬาแห่งประเทศไทยโดยใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด  

ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับโดยคํานวนช่วงคะแนนพิสัย และสามารถแปลผล
คะแนนความผูกพันต่อการบริการของกลุ่มนักกีฬาเป็นเลิศแห่งประเทศไทย ต่อบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย     การแปลผล 
2.34 - 3.00  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับมาก 
1.67 - 2.33  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.66   มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับน้อย 

 

ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 
นักกฬีาเป็นเลิศ  ปัจจุบนั นักกฬีาเป็นเลิศ อดีต นักกฬีาเป็นเลิศ  อนาคต 

1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.76 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.76 1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.75 
2. ศูนย์ออกกำลังกาย  
(SAT Fitness) 

2.66 2. ศูนย์ออกกำลังกาย  
(SAT Fitness) 

2.66 2. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.67 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.58 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.58 
 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

2.25 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านสิง่อำนวยความสะดวก 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บรกิารของ กกท. กลุ่มนักกีฬาเป็นเลศิ 
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2.1.3 (1) ประเด็นความพึงพอใจ (เชิงบวก) ของกลุ่มนักกีฬาอาชีพ 

ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใชบ้ริการของ กกท. 
นักกฬีาเป็นเลิศ ปัจจุบัน นักกฬีาเป็นเลิศ อดีต นักกฬีาเป็นเลิศ  อนาคต 

1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.68 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.59 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.60 
2. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.75 2. ศูนย์ออกกำลังกาย        

(SAT Fitness) 
2.70 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.66 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.75 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.67 3. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.65 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท.  
 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บริการ และการแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท.  
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2.1.4 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ (เชิงบวก) และไม่พึงพอใจ (เชิงลบ)  
ของกลุ่มนักกีฬาอาชีพที่มีต่อ กกท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ประเด็น 2.1.4 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจ (เชิงบวก)  
ของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพท่ีมีต่อ กกท. 

ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 
นักกฬีาอาชีพ ปัจจุบนั 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มนกักฬีาอาชีพปัจจุบัน ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. มีขั้นตอนและการให้บริการในการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ มีความสะดวก รวดเร็ว  
และถูกต้อง 

3.98 3.81 

1. กกท. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีได้มาตรฐานสากล       3.98 3.57 
2. ระเบียบและเกณฑ์การให้การสนับสนุนเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันมีความเหมาะสม 3.93 3.44 
3. กกท. มีการกำกับให้องค์กรกีฬาอาชีพดำเนินการไปตามสัญญาจ้าง 3.91 3.68 
นักกฬีาอาชีพ อดีต 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มอดีตนักกีฬาอาชพี ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. มีการสนับสนุนด้านสวัสดิการ หรือการคุ้มครอง เป็นไปตาม พ.ร.บ กีฬาอาชีพท่ีเหมาะสม 4.02 3.52 
2. ส่งเสริมนักกฬีาอาชีพที่ประสบความสำเร็จเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี 3.88 3.69 
3. กกท. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีได้มาตรฐานสากล       
 

3.80 3.67 
นักกฬีาอาชีพ อนาคต 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มนกักฬีาอาชีพอนาคต ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีได้มาตรฐานสากล       4.10 3.57 
2. กกท. มีขั้นตอนและการให้บริการในการจดแจ้งและขึน้ทะเบียนตาม พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 3.98 3.89 
3. ระเบียบและเกณฑ์การให้การสนับสนุนเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันมีความเหมาะสม 3.93 3.78 
3. กกท. จัดให้มีการบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครบทุกด้านและมีความเหมาะสม 3.93 3.37 

แผนภูมิแสดง : ระดับความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ (เชิงบวก) ของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพ 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ (เชิงบวก) ของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพท่ีมีต่อ กกท. 
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2.1.4 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพที่มีต่อ กกท. 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน..... คน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน..... คน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านกระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดำเนินการของ กลุม่นักกีฬาอาชีพ 
 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพ 
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ผอบแบบสอบถามจำนวน..... คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 2.1.4 (3) ประเด็นความผูกพัน ของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพที่มีต่อ กกท. 

กีฬาแห่งประเทศไทยโดยใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด  
ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับโดยคํานวนช่วงคะแนนพิสัย และสามารถแปลผลคะแนน
ความผูกพันต่อการบริการของกลุ่มบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดังนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย     การแปลผล 

2.34 - 3.00  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับมาก 
1.67 - 2.33  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.66   มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับน้อย 

 
 
 

ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 
นักกฬีาอาชีพ ปัจจุบนั นักกฬีาอาชีพอดีต นักกฬีาอาชีพ อนาคต 

1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.62 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.56 1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.62 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.56 2. ศูนย์ออกกำลังกาย  

(SAT Fitness) 
2.52 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.56 

3. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.50 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.51 
 

3. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.50 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านสิง่อำนวยความสะดวกของ กลุ่มนักกีฬาอาชีพ 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บรกิารของ กกท. 
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ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใชบ้ริการของ กกท. 
นักกฬีาอาชีพ ปัจจุบนั นักกฬีาอาชีพอดีต นักกฬีาอาชีพ อนาคต 

1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.74 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.70 1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.74 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.71 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
2.68 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.71 

3. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.60 3. ศูนย์ออกกำลังกาย        
(SAT Fitness) 

2.64 
 

3. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.60 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 
. 
 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท. 
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แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท. 
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2.1.5 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ (เชิงบวก) และไม่พึงพอใจ (เชิงลบ)  
ของกลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีต่อ กกท. 

 
 
 

 

 

 

 

ประเด็น 2.1.5 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจ (เชิงบวก)  
ของกลุม่บุคลากรกฬีาอาชีพที่มีต่อ กกท. 

ความ
ต้องการ 
คาดหวัง 

ความ
พึง

พอใจ 
บุคลากรกีฬาอาชีพ ปัจจุบัน 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพปัจจุบนั ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกฬีามคีวามเหมาะสม 
ตามระเบียบและข้อบังคับ 

4.23 3.98 

2. กกท. มีการสนับสนุนบุคลากรกีฬาอาชีพเพ่ือเข้าร่วมและปฏิบติัหน้าท่ีในการแข่งขันกีฬาอาชีพ 4.20 3.91 
3. กกท. จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาชพี 4.18 3.93 
3. กกท. มีการจัดการการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีได้มาตราฐาน 4.18 3.97 
3. กกท. ส่งเสริมบุคลากรกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ 4.18 3.87 
บุคลากรกีฬาอาชีพ อดีต 
ในการดำเนนิงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุม่อดีตบุคลากรกฬีาอาชพี ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสม  
ตามระเบียบและข้อบังคับ 

4.23 3.98 

2. กกท. มีการสนับสนุนบุคลากรกีฬาอาชีพเพ่ือเข้าร่วมและปฏิบติัหน้าท่ีในการแข่งขันกีฬาอาชีพ 4.20 3.91 
3. กกท. ส่งเสริมบุคลากรกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ 4.18 3.87 
3. กกท. มีการจัดการการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีได้มาตราฐาน 4.18 3.97 
3. กกท. จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาชพี 4.18 3.93 
บุคลากรกีฬาอาชีพ อนาคต 
ในการดำเนินงานของ กกท. ในภาพรวมของกลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพอนาคต ช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการ 
1. กกท. จัดให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอาชพี 4.60 4.20 
2. ระยะเวลาและแผนการเตรียมนักกฬีาเพ่ือส่งเข้าร่วมการแข่งขนัในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสม 4.40 4.00 
2. กกท.มีการทำองค์ความรู้ แนะนำเส้นทางการพัฒนา หลักเกณณ์การขอรับการสนับสนุน สูก่ารเป็นบุคลากรกฬีาอาชีพ 
เช่น คู่มือด้านกฎหมายและสวัสดิการกีฬาอาชีพ 

4.40 3.50 

3. กกท. มีการจัดการการแข่งขันกีฬาอาชีพท่ีได้มาตราฐาน 4.20 3.60 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ (เชิงบวก) ของ กลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพกลุ่มนักกีฬาอาชีพท่ีมี ต่อ กกท. 
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         2.1.5 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ กลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพท่ีมีต่อ กกท. 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน......คน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน......คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพ 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านให้บริการของเจ้าหนา้ที ่กลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพ 
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน......คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 (3) ประเด็นความผูกพัน ของ กลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีต่อ กกท. 

การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด  
ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับโดยคํานวนช่วงคะแนนพิสัย และสามารถแปลผล
คะแนนความผูกพันต่อการบริการของกลุ่มบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยได ้ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย     การแปลผล 
2.34 - 3.00  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับมาก 
1.67 - 2.33  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.66   มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับน้อย 

 

 

ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 
บุคลากรกีฬาอาชีพ ปัจจุบัน บุคลากรกีฬาอาชีพ อดีต บุคลากรกีฬาอาชีพ อนาคต 

1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.76 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.76 1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.75 
2. ศูนย์ออกกำลังกาย  
(SAT Fitness) 

2.66 2. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.66 2. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.67 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.58 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.58 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.25 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านสิง่อำนวยความสะดวก กลุ่มบุคลากรกีฬาอาชีพ 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บรกิารของ กกท. 
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ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใชบ้ริการของ กกท. 
บุคลากรกีฬาอาชีพ ปัจจุบัน บุคลากรกีฬาอาชีพ อดีต บุคลากรกีฬาอาชีพ อนาคต 

1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.77 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.77 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 3.00 
2. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.74 2.ศูนย์ออกกำลังกาย        

(SAT Fitness) 
2.74 2. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.75 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.74 3.ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.74 
 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3.00 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท. 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท. 
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2.1.6 ความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ (เชิงบวก) และไม่พึงพอใจ (เชิงลบ)  
ของกลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬาที่มีต่อ กกท. 
 

  

2.1.6 (1) ประเด็นความต้องการ ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจ (เชิงบวก) 
ของ กลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬา ที่มีต่อ กกท. 
สนามกีฬา 

ความ 
ต้องการคาดหวัง 

ความ 
พึงพอใจ 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา ปัจจุบัน 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 4.06 4.06 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.02 4.09 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.04 4.07 
ผู้ใช้บริการทางการกีฬา อนาคต 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 3.95 3.53 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.05 3.52 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 3.96 3.44 
ฟิตเนส 

 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา ปัจจุบัน 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 3.99 4.06 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.04 4.09 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.08 4.07 
ผู้ใช้บริการทางการกีฬา อนาคต 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 3.94 3.49 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.00 3.60 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.02 3.51 
ศูนย์ออกกำลังกาย 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา อดีต 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 4.70 3.83 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.96 3.87 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.74 3.77 
ผู้ใช้บริการทางการกีฬา ปัจจุบัน 
ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 4.06 4.06 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.02 4.09 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.04 4.07 

ตารางแสดง : ประเด็นความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจ (เชิงบวก) กลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬาที่มีต่อ กกท. 
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2.1.6 (2) ประเด็นความไม่พึงพอใจ (เชิงลบ) ของ กลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬาที่มีต่อ กกท.          

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน......คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน......คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านกระบวนการ ข้ันตอน และระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี กลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน......คน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  2.1.6 (3) ประเด็นความผูกพัน ของ กลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬาที่มีต่อ กกท. 

กีฬาแห่งประเทศไทยโดยใช้การแบ่งระดับแบบอิงเกณฑ์จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด  
ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-3 คะแนน และแบ่งค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 3 ระดับโดยคํานวนช่วงคะแนนพิสัย และสามารถแปลผล
คะแนนความผูกพันต่อการบริการของกลุ่มบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย     การแปลผล 
2.34 - 3.00  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับมาก 
1.67 - 2.33  มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.66   มีความผูกพันต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยในระดับน้อย 

 

ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 
นักกฬีาอาชีพ ปัจจุบนั นักกฬีาอาชีพอดีต นักกฬีาอาชีพ อนาคต 

1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.76 1. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.52 1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.65 
2. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.66 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.48 2. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.57 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.54 3. ศูนย์ออกกำลังกาย  

(SAT Fitness) 
2.46 
 

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

2.54 

แผนภูมิแสดง : ความไม่พึงพอใจตอ่การดำเนินงานของ กกท. ด้านสิง่อำนวยความสะดวก กลุ่มผู้ใช้บรกิารทางการกีฬา 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บรกิารของ กกท. 
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ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เร่ือง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใชบ้ริการของ กกท. 
นักกฬีาอาชีพ ปัจจุบนั นักกฬีาอาชีพอดีต นักกฬีาอาชีพ อนาคต 

1. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.90 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.84 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3.00 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2.82 2. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.64 2. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.76 
3. สนามกีฬาและหอพักกฬีา 2.80 3. ศูนย์ออกกำลังกาย  

(SAT Fitness) 
2.67 
 

3. ศูนย์ออกกำลังกาย (SAT Fitness) 2.75 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การกลับมาใช้บริการของ กกท. 

ตารางแสดง : ความคิดเห็นด้านความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท. 

แผนภูมิแสดง : ระดับความผูกพัน เรื่อง การแนะนำบุคคลอื่นให้มาใช้บริการของ กกท. 
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2.2 ข้อมูลสารสนเทศจากตลาด 

 สารสนเทศจากตลาด หมายถึง สารสนเทศทางการ ตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งส่วนตลาด (Market Segment) ขนาดของตลาด (Market Size) การเติบโต 
ของตลาด (Market Growth) ส่วนแบ่งตลาด(Market Share) และแนวโน้มตลาด (Market Trends) ซึ ่งจาก
ความหมายดังกล่าว ข้อมูลสารสนเทศจากตลาด สำหรับ กกท. ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 

2.2.1 สถานการณ์กีฬาปัจจุบัน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อการกีฬาทั้งระบบ 
ทั้งการฝึกหัด การฝึกซ้อม การแข่งขันรวมทั้งการสนับสนุน การเผยเผยแพร่ และการรับรู้ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม 
สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับโลกลงมาท้ังกีฬาอาชีพและกีฬาเป็นเลิศรายการต่าง ๆ ต้องยกเลิก หรือเลื่อน
ออกไป หรือต้องจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที ่ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า      
(COVID -19) อย่างเคร่งครัด และมาตรการในการจัดการแข่งขัน เช่น การจำกัดผู้ชม การแข่งขันแบบไม่มีผู้ชม    
ในสนาม ดังจากรายงานยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2570 ที่ระบุการแข่งขันกีฬาของโลก
ต้องเลื่อนออกไป เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 การแข่งขันกีฬาอาชีพในประเทศยุโรป เช่น ฟุตบอลลีกต่าง ๆ หรือ
การแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการแข่งขันกีฬาอาชีพที่เดินทางไปแข่งขันตามรายการต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ เช่น เทนนิส กอล์ฟ การแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ล้วนต่างได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
การแข่งขัน หรือเลื่อนการแข่งขัน หรือปรับระบบการแข่งขัน ทำให้นักกีฬาขาดโอกาส ขาดรายได้ ผู้จัดการแข่งขัน
และสโมสร ต้องสูญเสียรายได้ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าว หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ง กกท. เป็นหน่ วยงานหลัก 
ด้านการกีฬาของประเทศได้ให้ความสำคัญ มีความตระหนักและมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแล รักษา พัฒนาสุขภาพ
และพลานามัยที่ดีของประชาชน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อป้องกันมิให้
ประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชาติ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ที่จะเป็นผู้พัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการควบคู่กับการให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาการกีฬาเพ ื ่อความเป็นเล ิศของชาติ เพื ่อสร ้างช ื ่อเส ียง สร ้างเก ียรต ิภ ูม ิให ้แก ่ประเทศ  
จากการประสบความสำเร็จของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศ และการต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ                
เพื ่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสร้างมูลค่าเพิ ่มทางเศรษฐกิจให้ก ับประเทศ ดังปรากฏในยุทธศาสตร์  
การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2570 
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บทบาทหน้าที่หลักของ กกท.   
 

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดำเนินการภายใต้ จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2564 - 2570) ซึ่งมีบทบาท
และหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบงานกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM รายงานการวิเคราะห์ สารสนเทศจากตลาดของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั ้งนี ้จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจสารสนเทศความต้องการ ความคาดหวัง และ 
ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสารสนเทศจากตลาด สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้ม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของ กกท. โดยจะเป็นการวิเคราะห์สารสนเทศตลาดตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และขอบเขตลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย นำเสนอดังต่อไปนี้ 

     
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
(1) การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรก

ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 15 ณ เมือง Helsinki ในปี ค.ศ. 1952 จนถึงปัจจุบันประสบความสำเร็จได้รับเหรียญ
รางวัลครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 21 ค.ศ. 1976 ณ เมือง Montreal โดยจะนำเสนอจำนวน 
การได้รับเหรียญรางวัล และอันดับที่ในระดับโลก ทวีปเอเชีย และภูมิภาค (South East Asia) ดังตาราง 

จากตาราง แสดงความสำเร็จผลงานของนักกีฬาไทยจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยได้รับเหรียญ
ทองแดงครั ้งแรกในครั ้งที่ 21 Montreal Games 1976 เป็นอันดับที ่ 37 ของโลก ได้รับเหรียญทองครั ้งแรก 
ในครั้งที่ 23 L.A. Games 1984 เป็นอันดับที่ 33 ของโลก อันดับ 5 ของทวีปเอเชีย อันดับ 1 ของภูมิภาค และ
ประสบผลสำเร็จมากที่สุด ในครั้งท่ี 26 Athens Games 2004 ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 
เป็นอันดับที่ 25 ของโลก อันดับ 4 ทวีปเอเชีย และเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค ทั้งนี้ประเทศไทย ได้อันดับที่ 2     
ในภูมิภาค 4 ครั้ง โดยประเทศอินโดนีเซีย เป็นอันดับที่ 1 ที่เหลือประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาค สำหรับ
การแข่งกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 Tokyo Games ประเทศไทยได้อันดับที่ 56 ของโลก อันดับที่ 10 ของ 
ทวีปเอเชีย และอันดับที่ 3 ของภูมิภาค (ข้อมูลวันที่ 5 สิงหาคม 64)  

เมื่อวิเคราะห์ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในกีฬาโอลิมปิก จะเห็นได้ว่าในระดับโลกผลงานต่ำสุด คือ ครั้งที่ 30 
ได้อันดับที่ 57 London Games 2012 ผลงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 31 – 54 ส่วนผลงานเมื่อเทียบกับประเทศใน
ทวีปเอเชีย ส่วนใหญ่อยู่ในอันดับเลขตัวเดียว ยกเว้นครั้งที่ 30 London Games 2012 ได้อันดับที่ 11 ทั้งนี้ความสำเร็จ
ของนักกีฬาไทยในกีฬาโอลิมปิกส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาประเภทบุคคล ได้แก่ ยกน้ำหนัก และกีฬาบุคคลประเภทต่อสู้ 
ได้แก่ กีฬามวยสากล กีฬาเทควันโด อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ของนักกีฬามีผลทำให้ขาดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่มีความหวังและเคยประสบความสำเร็จ  
ในการแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมา ดังนั้น ในการดำเนินการสนับสนุน และพัฒนากีฬาเป็นเลิศควรมีการวิเคราะห์ชนิดกีฬา 
วิธีการสนับสนุน ความต่อเนื่อง โอกาส การจัดลำดับความสำคัญของการสนับสนุน รวมทั้งการสร้างเครือข่าย  
ในลักษณะ partnership หรือการสนับสนุนในหลายรูปแบบโดยเฉพาะระบบ Matching Fund หรือ การสนับสนุน
เพ่ิมพิเศษ (Topping Up) โดยมีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมตามโอกาสและธรรมชาติของชนิดกีฬา 
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ครั้งที่ ค.ศ. เมือง 
อันดับ จำนวนเหรียญ หมายเหตุ 

โลก ทวีป ภูมิภาค ทอง เงิน ทองแดง 
32 2020 Tokyo 56 10 3 1  1 6 ส.ค. 

31 2016 Rio 35 8 1 2 2 2  

30 2012 London 57 11 1 0 2 1  

29 2008 Beijing 31 5 1 2 2 0  

28 2004 Athens 25 4 1 3 1 4  

27 2000 Sydney 46 8 2 1 0 2  

26 1996 Atlanta 47 8 2 1 0 1  

25 1992 Barcelona 54 9 2 0 0 1  

24 1988 Soul 46 6 2 0 0 1  

23 1984 L.A. 33 5 1 0 1 0  

22 1980 Moscow - - - - - - ไม่ส่ง 

21 1976 Montreal 37   0 0 1  

 
 
(2) การแข่งขันกีฬาเป็นเลิศในทวีปเอเชีย การแข่งขันมหกรรมกีฬาเป็นเลิศในทวีปเอเชียที่ประเทศไทย

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมีหลายรายการ ได้แก่ Asian Games Asian Beach Games Asian Indoor & 
Martial Art Games และ Asian Winter Games เป็นต้น ในที่นี้ขอรายงานวิเคราะห์สถานการณ์กีฬาความสำเร็จ 
ของนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราตารางแสดง : ความสำเร็จและผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
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2.1) กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
 

ครั้งที ่ ค.ศ. เมือง อันดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

1 1951 Delhi - 0 0 0 

2 1954 Mania - 0 0 0 

3 1958 Tokyo 12 1 3 4 

4 1962 Jakarta 7 2 6 4 

5 1966 Bangkok 3 12 14 11 

6 1970 Bangkok 3 9 17 13 

7 1974 Tehran 8 4 2 8 

8 1978 Bangkok 5 11 12 19 

9 1982 Delhi 12 1 5 4 

10 1986 Soul 7 3 10 13 

11 1990 Beijing 9 2 7 8 

12 1994 Hiroshima 7 3 10 13 

13 1998 Bangkok 4 24 26 40 

14 2002 Busan 6 14 19 10 

15 2006 Doha 5 13 15 26 

16 2010 Guangzhou 9 11 9 32 

17 2014 Inchon 6 12 7 28 

18 2018 JRK-PLB 11 11 16 46 

 
 
จากตาราง แสดงความสำเร็จและผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ พบว่าผลงานดีที่สุด

ได้อันดับที่ 3 อันดับที่ 4 และที่ 5 เมื่อเป็นเจ้าภาพ และได้อันดับที่ 12 จำนวน 2 ครั้ง ที่ Tokyo และ Delhi  
เป็นเจ้าภาพ 

 
 

ตารางแสดง : ความสำเร็จและผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
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2.2) กีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ (Asian Indoor Games)  
การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จจากการแข่งขัน นำเสนอดังตาราง 
 

ตารางแสดง : ความสำเร็จและผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ 

คร้ังท่ี ค.ศ. เมือง อันดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

1 2005 Bangkok 3 20 21 33 

2 2007 Macau 2 19 28 22 

3 2009 Hanoi 4 19 17 34 

         จากตาราง แสดงให้เห็นว่านักกีฬาไทยได้อันดับที่ 3 ในการแข่งขันเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทย  
2.3) กีฬาเอเชี่ยนมาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ (Asian Martial Art Games) การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน

มาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาศิลปะป้องกันตัว นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จ นำเสนอดังตาราง 
 

ตารางแสดง : ความสำเร็จและผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนมาเชี่ยลอาร์ตเกมส์ 
 

ครั้งที ่ ค.ศ. เมือง อันดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
1 2009 Bangkok 1 21 17 16 

       จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการจัดการแข่งขันเอเชี่ยนมาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1 ประเทศไทย ได้อันดับที่ 1 
    2.4) กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์แอนด์มาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์แอนด์ 
มาเชี่ยลอาร์ตเกมส์ (Asian Indoor and Martial Art Games) เป็นการรวมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ และ
การแข่งขันกีฬามารเชี่ยนอาร์ตเกมส์ เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2013 นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จ มีผลงานนำเสนอดังตาราง 
 

ตารางแสดง : ผลงานนักกีฬาไทยที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์แอนด์มาร์เชี่ยลอาร์ตเกมส์ 
 

ครั้งที ่ ค.ศ. เมือง อันดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

1 2013 Inchon 4 8 3 11 
2 2017 Ashgabat 6 21 20 29 

  จากตาราง แสดงว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์แอนด์มาร์เชี่ยนอาร์ตเกมส์ ได้อันดับที่ 4 และ 6 ตามลำดับ 
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2.5) การแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ (Asian Beach Games) การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ 
นักกีฬาไทยประสบผลสำเร็จนำเสนอ ดังตาราง 

 

ตารางแสดง : ผลงานความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ 
 

ครั้งที ่ ค.ศ. เมือง อันดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

1 2008 Bali 2 10 17 10 

2 2010 Muscat 1 15 10 11 

3 2012 Haiyang 2 13 9 6 

4 2014 Phuket 1 56 37 33 

5 2016 Da Nang 2 36 24 30 

6 2020 Sanya     

จากตาราง แสดงผลงานและความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ได้อันดับที่ 1 
จำนวน 2 ครั้ง และอันดับที่ 3 จำนวน 3 ครั้ง 

สำหรับการแข่งขันกีฬาในระดับทวีปของประเทศไทย โดยสรุป การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีผลงาน    
ดีที่สุดเมื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน แต่เมื่อส่งนักกีฬาไปแข่งขันในต่างประเทศมีผลงานไม่โดดเด่นหรือพัฒนามากนัก 
และมีผลงานอันดับต่ำลงในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ได้อันดับที่ 11 ถือว่าเกือบต่ำที่สุด (เคยได้ อันดับ 12 
จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 ที่ Tokyo และครั้งที่ 9 ที่ Delhi) สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช ประสบความสำเร็จ
อันดับ 1 และ 2 และสำหรับกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ นักกีฬาไทยมีผลงานอันดับต้น ๆ แต่เป็น
รายการที่อยู่ในความสนใจระดับไม่กว้างขวาง 

ดังนั้น ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรหลัก จึงควรให้ความสนใจ 
ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ในการรักษาระดับความสำเร็จในชนิด
กีฬาเดิม และมีมาตรการสำหรับพัฒนาให้กีฬาชนิดอื่นๆ ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ปัญหาด้านงบประมาณ
ได้รับการแก้ไขจากการมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่ง 
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2.6) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ประเทศไทยประความสำเร็จในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ตั้งแต่ ครั้งแรก (กีฬาแหลมทอง) จนถึงปัจจุบันมีผลงานนำเสนอ ดังตาราง 

 

ตารางแสดง : ผลงานความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 
 

คร้ังท่ี ค.ศ. เมือง อันดับ 
จำนวนเหรียญ 

หมายเหตุ ทอง เงิน ทองแดง 
1 1959 Bangkok 1 35 26 17 

ครั้งที่ 1 - 8 เรียก 
กีฬาแหลมทอง 

2 1961 Rangoon 2 21 18 22 
3 1963 Kuala Lumpur 1 38 33 35 

4 1965 Bangkok 1 77 48 40 
5 1967 Rangoon 2 32 32 45 
6 1969 Kuala Lumpur 1 44 27 38 
7 1971 Singapore 1 47 25 27 
8 1973 Bangkok 1 80 45 39 

9 1975 Kuala Lumpur 2 37 35 33 

ครั้งที่ 9 เป็นต้นไป 
เรียก ซีเกมส์ 

10 1977 Jakarta 2 50 46 29 
11 1979 Manila 2 62 45 41 
12 1981 Singapore 3 49 40 38 
13 1983 Bangkok 1 92 66 59 
14 1983 Jakarta 2 63 58 67 
15 1985 Kuala Lumpur 3 62 63 96 

คร้ังท่ี ค.ศ. เมือง อันดับ 
จำนวนเหรียญ 

ทอง เงิน ทองแดง 
16 1987 Manila 3 72 80 69 
17 1993 Singapore 2 63 70 63 
18 1995 Chiang Mai 1 157 98 91 
19 1997 Jakarta 2 83 97 78 
20 1999 Bandaseri  1 65 48 56 
21 2001 Kuala Lumpur 2 103 86 89 
22 2003 Hanoi 2 90 93 98 
23 2005 Manila 2 87 78 118 
24 2007 Nakornrachasima 1 183 123 103 
25 2009 Vientiane 1 86 83 97 
26 2011 Jakarta 2 109 100 120 
27 2013 Nay Pyi Taw 1 107 94 81 
28 2015 Singapore 1 95 83 69 
29 2017 Kuala Lumpur 2 72 86 88 
30 2019 Manila 3 92 103 123 
20 1999 Bandaseri  1 65 48 56 
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จากตาราง แสดงความสำเร็จของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทองในอดีตและกีฬาซีเกมส์  
ในปัจจุบัน รวม 30 ครั้ง พบว่า ได้จำนวนเหรียญทองอันดับที่ 1 และอันดับ 2 เท่ากัน คือจำนวน 13 ครั้ง และ
อันดับ 3 จำนวน 4 ครั้ง 
2.2.2 การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและผลิตภัณฑ์ 

รายการการแข่งขันที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
โดยที่สถานภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียว          

(Authority) ที่รับผิดชอบกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ จึงมีอำนาจและหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติการกีฬา 
แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริม ประสานงาน ร่วมมือ สอดส่องและกำกับดูแลกิจกรรมกีฬา ซึ่งหมายรวมถึง  
การเป็นเจ้าของรายการแข่งขันที่การกีฬาแห่งประเทศกำหนดขึ้น และการประกอบกิจการอื่นๆเพื่อประโยชน์ของ
การกีฬาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนากีฬาอาชีพของประเทศไทย กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมที่นานาประเทศให้
ความสำคัญในการสร้างรายได้ให้นักกีฬา ผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดวงจร              
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ดังปรากฏการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั่วโลกในชนิดกีฬาต่าง ๆ เช่น กีฬาฟุตบอล       
กีฬากอล์ฟ กีฬาเทนนิส กีฬาบาสเกตบอล กีฬาอเมริกันฟุตบอล กีฬาแข่งรถยนต์ กีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์  
กีฬาเจ๊ตสกี และอีกหลายกีฬาที่ได้รับความนิยมและขยายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกีฬาอาชีพเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้
นักกีฬา ผู ้จัดการแข่ง และธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื ่อง โดยจะมีรายได้จากลิขสิทธิ ์การแข่งขัน ระบบสิทธิประโยชน์          
การถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ ค่าบัตรเข้าชม การจำหน่ายสินค้าทีระลึก รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และระบบโลจิสติกส์ (Logistics) 

สำหรับประเทศไทยสถานการณ์กีฬาอาชีพ กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาอาชีพที่ได้รับความนิยมและพัฒนา  
มาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นกีฬาอาชีพที่พัฒนาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นตามลำดับ รวมทั้งมีการพัฒนากระจาย  
สู่ภูมิภาคทั่วประเทศและมีการแข่งขันที่พัฒนาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ส่วนกีฬาอาชีพในชนิดกีฬาอ่ืน ๆ อยู่ในช่วง
การพัฒนา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศกีฬาอาชีพ จำนวน 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล 
กีฬากอล์ฟ กีฬาเจ๊ตสกี กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาตะกร้อ กีฬาโบว์ลิ ่ง กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ กีฬาจักรยาน  
กีฬาแข่งรถยนต์ กีฬาสนุกเกอร์ กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทนนิส กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาอีสปอร์ต ทั้งนี้กีฬามวย
อาชีพก็เป็นชนิดกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศมีมูลค่าหมุนเวียนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ระดับสูงด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์กีฬาอาชีพที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนมี 2 ส่วน คือ  
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรกีฬา และภาคเอกชนการจัดการแข่งขันให้มีการจัดการแข่งขัน

ภายในประเทศ การสนับสนุนให้มีการนำรายการแข่งขันกีฬาอาชีพระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทย 
2. การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพ ให้ม ีโอกาสได้ ร ับการพัฒนาและเข้าร ่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ 

ในต่างประเทศทั้งนักกีฬาอาชีพ และนักกีฬาที่แววจะพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีนักกีฬาอาชีพและการพัฒนาการของกีฬาอาชีพปรากฏให้เห็น      

ที ่สามารถเป็นแรงบันดาลใจ และสร้างแนวทางการพัฒนากีฬาอาชีพให้ประสบความสำเร็จในระดับบุคคล            
(ตัวนักกีฬา) และระดับองค์กรได้ อาทิ รัชนก อินทนนท์ จากกีฬาแบดมินตัน เอริยา และโมริยา จุฑานุกาล        
จากกีฬากอล์ฟ ชนาธิป สรงกระสินธ์ และธีรทร บุญมาทัน ฯลฯ จากกีฬาฟุตบอล และการจัดการกีฬาจักรยานยนต์
ชิงแชมป์โลก การจัดการแข่งขันเจ๊ตสกี และการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพรายการนานาชาติ เป็นต้น 
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สำหรับสถานการณ์กีฬาอาชีพของประเทศไทย ได้มีการดำเนินการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบ
ความสำเร็จในกีฬาฟุตบอล และกีฬาชนิดอื่นๆ จากการประกาศชนิดกีฬาอาชีพ การให้การสนับสนุนที่มีหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่อง และมีเป้าหมายทั้งนักกีฬา องค์กรกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน และภาคเอกชน  
จนมีผลการพัฒนาอย่างชัดเจน แต่เมื ่อมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ทำให้เกิดผลกระทบ 
ต้องยกเลิก หรือเลื่อนการแข่งขัน ปรับวิธีการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชม หรือจำกัดผู้ชม รวมทั้งการดำเนินมาตรการ 
ทางสาธารณสุขในการตรวจเชื้อ ป้องกัน หรือแม้กระทั่งการรักษากรณีมีผู้ที่เกี่ยวข้องติดเชื้อโรค เหล่านี้เป็นปัญหา
กระทบต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายของสโมสรและผู้จัด ซึ่งส่งผลกระทบกับนักกีฬา ผู้สนับสนุน และวงจรธุรกิ จ 
ที่ต่อเนื่อง ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเป็นผู้นำหลักในการเข้าไปช่วยเหลือการปรับรูปแบบการสนับสนุน 
การกำหนดมาตรการเยียวยาให้องค์กรกีฬาอาชีพ นักกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สามารถ
ดำเนินกิจการกีฬาอาชีพได้ต่อไป  

4.2 การสนับสนุนงบประมาณด้านบริหารจัดการกีฬา 
จากสถานการณ์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผลงานและความสำเร็จของ

นักกีฬาไทยในกีฬาโอลิมปิกยังไม่สามารถรักษามาตรฐานผลงานเท่ากับที่เคยทำได้ในอดีตทั้งจำนวนเหรียญรางวัล
และชนิดกีฬา แต่ก็มีความสำเร็จในการพัฒนาจนได้เหรียญทองในชนิดกีฬาเทควันโดและมีชนิดกีฬาที่เคยประสบ
ความสำเร็จมีปัญหาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขัน ส่วนกีฬาระดับทวีป เช่น การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มีผลงาน
ดีที่สุดเมื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน แต่เมื่อส่งนักกีฬาไปแข่งขันในต่างประเทศมีผลงานไม่โดดเด่นหรือพัฒนามากนัก 
และมีผลงานอันดับต่ำลงในการแข่งขันกีฬาเอเชี ่ยนเกมส์ ครั ้งที ่ 18 ได้อันดับที ่ 11 ถือว่าเกือบต่ำที ่สุด  
(เคยได้ อันดับ 12 จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 ที่ Tokyo และครั้งที่ 9 ที่ Delhi) สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีช  
ประสบความสำเร็จอันดับ 1 และ2 และสำหรับกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ตเกมส์ นักกีฬาไทยมีผลงาน
อันดับต้นๆ แต่เป็นรายการที่อยู่ในความสนใจระดับไม่กว้างขวาง 

ดังนั้นในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรหลัก จึงควรให้ความสนใจ
ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ในการรักษาระดับความสำเร็จในชนิด
กีฬาเดิม และมีมาตรการสำหรับพัฒนาให้กีฬาชนิดอื ่นๆ  ประสบความสำเร ็จเพิ ่มขึ ้น ซึ ่งขณะนี ้ป ัญหา 
ด้านงบประมาณได้รับการแก้ไขจากการมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งสำหรับ  
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ นักกีฬาไทยมีผลงานอันดับ 1 ทุกครั้งเมื่อเป็นเจ้าภาพ เช่นเดียวกันในกรณีที่ชาติอ่ืน  
เป็นเจ้าภาพ ส่วนใหญ่ผลงานของเจ้าภาพจะได้เป็นอันดับ 1 มีเพียง 2 ชาติ คือ อินโดนีเซีย และประเทศไทย  
เคยได้อันดับ 1 เมื่อประเทศตนเองไม่ได้เป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 
(Manila) ประเทศไทยมีผลงานอันดับ 3 เป็นครั้งแรก ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายถ้านับเฉพาะชนิดกีฬาสากลไทย  
จะไม่เป็นที ่ 3 ในกรณีเช่นนี ้ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงควรมีการพิจารณาทบทวนเกี ่ยวกับเป้าหมาย  
การสนับสนุน ในฐานะผู้รับผิดชอบกีฬาเป็นเลิศของประเทศไทยโดยร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิก  
แห่งประเทศไทยฯ ในฐานะเป็นองค์กรเดียวที่มีสิทธิในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ 
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาและการกีฬาแห่ งประเทศไทยในฐานะ 
ผู้ให้การสนับสนุนภาครัฐตามกฎหมาย เพ่ือเป้าหมายและความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ 
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กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาและบูรณาการด้าน  
การท่องเที ่ยวและการกีฬา เพื ่อสร้างเสริมความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสัง คมของประเทศ รวมถึง 
การส่งเสริม ให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ให้เป็นวิถีชีวิตเพื ่อสุขภาวะที่ยั ่งยืน ซึ ่งมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ดังนั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา จึงมีบทบาทหลักในการดำเนินการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เมื ่อเปรียบเทียบงบประมาณ 
การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 10.4% ของงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 14,161.4 ล้านบาท จึงถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่เพียงรายเดียวของตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพ : รายงานการวิเคราะห์งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานงบประมาณรัฐสภา 
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การเติบโตของตลาด (Market growth) 
จากสารสนเทศด้านการตลาดกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

กับรายการการแข่งขันที่ กกท. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และการสนับสนุนงบประมาณด้านบริหารจัดการกีฬาจาก
สถานการณ์และผลงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาด (Market growth) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
มีเพิ่มมากขึ้นทั้งกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การมีรายการแข่งขันที่มากขึ้น  
ในชนิดกีฬาเดิมและมีรายการแข่งขันใหม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับการมีสมาคมกีฬาใหม่เกิดขึ้น ในประเด็นนี้ การขยาย
ให้การจัดการแข่งขัน หรือส่งนักกีฬาไปแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต การสร้างรายการแข่งขันกีฬารายการใหม่
ในประเทศ หรือการจัดการแข่งกีฬาระดับนานาชาติในประเทศให้กระจายในต่างจังหวัดโดยเฉพาะเมืองกีฬาหรือ
จังหวัดที่พร้อม การสร้างกิจกรรมกีฬาบูรณาการกับการท่องเที่ยวหรือการสร้างพันธมิตรทางกีฬาให้เป็นนวัตกรรมใหม่
ทางการกีฬาและการสร้างการมีส่วนร่วมทางการกีฬาระหว่างรัฐเอกชน หรือเอกชนกับท้องถิ่น 

การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) 
การแบ่งส่วนการตลาดของการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุ่มลูกค้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย 4 ประเภท ประกอบด้วย นักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ 

บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ใช้บริการทางการกีฬาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
1. นักกีฬาเป็นเลิศ ปัจจุบันมีชนิดกีฬาเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การ

รับรอง 88 สมาคม มีรายการแข่งขันระดับนานาชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนเป็นการแข่งขัน  
ในรูปแบบมหกรรมกีฬา (Multi Event) ซึ ่งแต่ละชนิดกีฬามีจำนวนนักกีฬาที ่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปตาม
ธรรมนูญการแข่งแน่นอน จะมีผันแปรไปตามชนิดกีฬาที่อยู่ในโปรแกรมของเกมส์นั้นๆ สารสนเทศนักกีฬาเป็นเลิศ
ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์มีความแน่นอนในชนิดกีฬาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 ปี แต่กีฬาระดับทวีปและภูมิภาคจะมีความ  
ไม่แน่นอนในชนิดกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาบังคับชนิดกีฬาจะเปลี่ยนไปบ้างในแต่ละเกมส์ การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงควรใช้
ข้อมูลดังกล่าวสำหรับวางแผนให้การสนับสนุน และประการสำคัญความสำเร็จผลงานของนักกีฬาไทยจำเป็นต้อง
วางแผนระยะยาว โดยเฉพาะกีฬาโอลิมปิกเกมส์และเอเชี่ยนเกมส์ในการรักษาระดับความสำเร็จเดิมควรคงไว้ และ
ชนิดกีฬาใหม่ที่เป็นชนิดกีฬามีโอกาสควรได้รับการสนับสนุนให้มากพอที่จะประสบความสำเร็จ ส่วนกีฬารายการ
อื่นๆ และกีฬาซีเกมส์ชนิดกีฬาเลือกค่อนข้างผันแปรในโปรแกรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จผลงาน
รวมที่ไม่แน่นอน เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนกลุ่มลูกค้านักกีฬาเป็ นเลิศจึงควรมีสารสนเทศ 
รายการแข่งขันในทุกรายการมาบูรณาการในการพิจารณาให้การสนับสนุน โดยให้มีการสนับสนุนมีความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงกับการแข่งขันตั้งแต่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาระดับทวีปและระดับภูมิภาค รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
รายการแข่งขันชิงชนะเลิศ (Single event) ระดับโลก ทวีป และระดับภูมิภาค รวมทั ้งให้สอดคล้องกับ 
รายการแข่งขันชิงชนะเลิศในแต่ละชนิดกีฬา (Single event) ระดับโลก ทวีป และระดับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ขณะเดียวกันการสนับสนุนกีฬาอนาคตควรมีการวางแผนควบคู่ให้สอดคล้องกันไป ส่วนอดีตนักกีฬาเป็นเลิศควรมี
และใช้ข้อมูลสารสนเทศในการติดตามสภาพความเป็นอยู่ สวัสดิการ รวมทั้งการนำความรู้และประสบการณ์  
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนากีฬา 
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2. นักกีฬาอาชีพ เป็นกลุ ่มที่นักกีฬาปัจจุบันและอนาคตได้รับผลกระทบในสถานการณ์ปัจจุบันจาก 
การยกเลิก การเลื่อน และปรับระบบการแข่งขัน ทำให้ขาดรายได้ การฝึกซ้อม ต้องปรับเปลี่ยนไป นักกีฬาอาชีพ  
เป็นหัวใจสำคัญของกีฬาอาชีพ ดังนั้นจึงควรมีข้อมูลสำหรับการช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพที่สมเห ตุผล โดยเฉพาะ
นักกีฬาอาชีพในอนาคตต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ส่วนอดีตนักกีฬาอาชีพควรมีข้อมูลสภาพการดำรงชีวิต และ
อาจพิจารณาสวัสดิการหรือการช่วยเหลือตามสมควร 

3. บุคลากรกีฬาอาชีพ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกับนักกีฬา แต่บุคลากรกีฬาอาชีพ 
มีทั้งที่ทำงานแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลา สารสนเทศของบุคลากรกีฬาอาชีพปัจจุบัน และอนาคต จึงมี  
ความจำเป็นในการให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ ส่วนอดีตบุคลากรกีฬาอาชีพควรมีข้อมูลสภาพการดำรงชี วิต 
และอาจพิจารณาสวัสดิการหรือการช่วยเหลือตามสมควร 

4. ผู้ใช้บริการทางการกีฬา เป็นลูกค้าที่เป็นประชาชนมาใช้บริการสนามกีฬาและศูนย์ออกกำลังกายของ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันจากแนวโน้มประชาชนในประเทศไทยจากการสำรวจของหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า 
คนไทยสนใจในสุขภาพและมีแนวโน้มการออกกำลังกายมากขึ้น การเพิ่มของสถานออกกำลังกายเอกชน และ
รูปแบบการออกำลังกายที่หลากหลาย  

เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) มีการปิดสถานออกกำลังกาย และสนาม
กีฬา ทำให้การให้บริการหยุดชะงัก ดังนั้น สารสนเทศของผู้ใช้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ควรนำมาใช้ใน
การปรับรูปแบบการให้บริการ การสื่อสารให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกจึงมีความจำเป็น ประการสำคัญเนื่องจาก  
การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่หลักด้านกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ส่วนการให้บริการประชาชนออกกำลังกาย
เป็นภารกิจเสริม และในขณะเดียวกันการให้บริการออกกำลังกายมีภาคเอกชน และส่วนราชการจำนวนมาก
ให้บริการ โดยเฉพาะภาคเอกชนมีการแข่งขันสูง แต่เนื ่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ 
(Authority) มีกิจกรรมเฉพาะตามพระราชบัญญัติ คือกีฬาเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ การดำเนินงานด้านให้บริการ
ออกกำลังกายประชาชนจึงมีลักษณะเกื้อกูลเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชน และสามารถสร้างพันธมิตรให้เป็นเครือข่าย
และเป็นต้นแบบหรือผู้นำด้านวิชาการให้โดดเด่นของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศกีฬาและการออกำลังกายโดยมีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหน่วยงานหลักให้การสนับสนุน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำแนกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย  
1. พันธมิตร/คู ่ค้า ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาอาชีพ  

สโมสรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ และคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ 
เป็นผู ้ที ่ร ่วมรับผิดชอบการดำเนินการด้านกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพในแต่ละบริบท สารสนเทศการตลาด  
ด้านส่วนแบ่งตลาดของแต่ละกลุ่มนำเสนอดังต่อไปนี้ 

1.1 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง 
จำนวน 88 สมาคม แต่ในรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างประเทศที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบทุกสมาคม 
และทุกรายการ รวมทั้งรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้น การรับทราบและ
มีข้อมูลการแข่งขันล่วงหน้าจะช่วยในการวางแผนการสนับสนุนและเตรียมนักกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเลือก 
ในการแข่งขันระดับทวีป เช่น เอเชี่ยนเกมส์ฯลฯ และซีเกมส์ ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการกีฬาแห่งประเทศไทย  
แต่สำหรับกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ อยู่ในอำนาจการกีฬาแห่งประเทศไทย อาจมีการกำหนด  
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ชนิดกีฬาให้บูรณาการสอดคล้องกับชนิดกีฬาและระยะเวลาที่มีในการแข่งขันระดับนานาชาติ ส่วนจำนวนนักกีฬา
จะคงที่ตามธรรมนูญในแต่ละชนิดกีฬา 

1.2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เป็นพันธมิตรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จำนวนชนิดกีฬา และจำนวนนักกีฬาจะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน  
โดยเฉพาะกีฬาเลือกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง ซึ่งจะสงผลต่อความต่อเนื่องในการพัฒนา และการส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานชาติ การมีสารสนเทศที่ชัดเจน ทันสมัยให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจะเปน็ส่วน
สำคัญในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศท่ีเชื่อมระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ 

1.3 สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ  พันธมิตรกลุ่มนี้
ต้องทำงานประสานกัน สารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน หลักเกณฑ์ บทบาท ปฏิทินการดำเนินงานต้องมีความชัดเจน 
พันธมิตรกลุ ่มนี ้ได ้ร ับผลกระทบโดยตรงจากาถานการณ์ โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การพิจารณาให้  
ความช่วยเหลือจึงมีความจำเป็น 

1.4 คณะกรรมการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  เป็นพันธมิตรในการ
ทำหน้าที่ช่วยพิจารณาแผนงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์ประกอบปัจจุบันเป็นบุคลากรของการกีฬา  
แห่งประเทศไทย และมีที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ  
อาจมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์แข่งขันกีฬาที่เปลี่ยนไป 

2. คู่ความร่วมมือ/ผู้ให้ความร่วมมือ คือ จังหวัดที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ โดยทั่วไปมีความต้องการและพร้อมที่จะดำเนินงาน ขณะเดียวกันก็ยังต้องการรับการ
สนับสนุน โดยเฉพาะจังหวัดที่รับเป็นเจ้าภาพครั้งแรก อย่างไรก็ตามจากการสำรวจ คู่ความร่วมมือยังต้องการรับ
ความสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในด้านงบประมาณ ด้านเทคนิคกีฬาโดยเฉพาะการกำหนดชนิดกีฬา
ที่ไม่กดดันเจ้าภาพหรือมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ด้านการสนับสนุนการแข่งขัน ด้านระบบสิทธิประโยชน์      
ที่ผ่านมาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด และยังมีจังหวัด  
ที่สนใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติดังกล่าว ยังสามารถพัฒนายกระดับ  
สู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

3. องค์กรกำกับดูแล ประกอบด้วย สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา โดยทั ่วไป  
การดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับองค์กรกำกับดูแลมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติไว้ชัดเจน 
รวมทั้งการมีสวนร่วมและการรายงานเป็นระยะ ทำให้การดำเนินเป็นไปด้วยดี  

4. บุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่กับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการ
ขับเคลื่อนงาน บุคลากรทั้งหมดมีความคาดหวังและพึงใจกับการปฏิบัติ มีความเชื่อมั่น ผูกพันกับองค์กร แต่ยังมี
ความต้องการด้านการสื่อสาร และความชัดเจนของนโยบาย รวมทั้งสวัสดิการที่ดี 

5. ชุมชนโดยรอบการกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)  ในฐานะคู่ความร่วมมือ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยตรงด้านบวก คือ ความสะดวกในการใช้บริการเพราะอยู่ใกล้ หรือ/และ
มีกิจการอาชีพที่เกี่ยวข้องจากผู้มาติดต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ด้านลบ คือ การมีผลกระทบเมื่อมีการจัด
กิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ การจราจร และเสียงรบกวน ผู้มี่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จึงควรได้รับ  
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การสื่อสารที่จำเป็นและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทยในบริบทที่เหมาะสม 

ขนาดของตลาด (Market Size) 
เป็นความต้องการลูกค้า คือ นักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ ที ่มีต่อการกีฬา  

แห่งประเทศไทย ในด้านใดบ้าง มีมากเพียงใด คุณภาพที่คาดหวัง และปริมาณเท่าใดเพียงพอตามความต้องการ 
สารสนเทศจากการสำรวจครั ้งนี้ จะทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาการ
ดำเนินงาน ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันกับองค์กรให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ความต้องการที่ลูกค้าต้องการจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักกีฬา และรายการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเพิ่มด้านจำนวนและระบบงบประมาณ การให้บริการสถานที่ฝึกซ้อมที่มี
คุณภาพและเพียงพอ การให้บริการวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมครบถ้วนมีมาตรฐานและเพียงพอ มีระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง รวดเร็วและสะดวกต่อการเข้าถึง รวมถึงการมีสวัสดิการและขวัญกำลังใจ          
ที่เหมาะสม 

สำหร ับล ูกค ้าท ี ่ เป ็นผ ู ้ ใช ้บร ิการทางการก ีฬา ท ี ่ เป ็นศ ูนย ์ออกกำล ังกายและสนามกีฬาของ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย รูปแบบการให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจากเดิม ภายหลังสถานการณ์  
โรคไวรัสโคโรน่า (COVID -19) และต้องรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าเพิ ่ม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรศูนย์  
ออกกำลังกายทั้งของรัฐและเอกชนให้เป็นเครือข่ายเชิงเก้ือกูลกันมากกว่าเป็นคู่แข่ง    

 
4.3 การให้บริการ สถานที่ อุปกรณ์กีฬา 
ผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. ในด้านนี้ประกอบด้วย การให้บริการด้านสถานที่ เช่น สนามฝึกซ้อม 

แข่งขัน ที่พัก และด้านอุปกรณ์กีฬา ในกระบวนการเก็บตัวฝึกซ้อม ของนักกีฬาระดับชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการให้บริการแก่ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปที่มาใช้บริการจากสถิติ 
การเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพของโลกโดย Global Wellness Institute (GWI) ที่ระบุว่า ธุรกิจการท่องเที่ยว       
เชิงสุขภาพ (wellness tourism) มีสัดส่วนการเติบโตมากที่สุดเมื่อเทียบกับธุรกิจด้านสุขภาพอื่นๆ โดยจะเห็นได้
จากปี 2558 - 2560 ที่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 6.5 ต่อปี ซึ่งเติบโตมากกว่าธุรกิจท่องเที่ยว
ทั ่วไปถึง 2 เท่า ถือเป็นอีกหนึ ่งรูปแบบของการดูแลสุขภาพยุคใหม่  โดยเฉพาะในปี 2560 ที่การท่องเที ่ยว 
เชิงสุขภาพมีจำนวนสูงขึ้นถึง 830 ล้านทริป ซึ่งมากกว่าปี 2558 ถึง 139 ล้านทริป และเม่ือมองลงมาที่ตลาดเอเชีย 
จากสถิติของ GWI ระบุว่า ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 33 ในระยะ 
2 ปีท ี ่ผ ่านมา และยังม ีแนวโน้มที ่จะส ูงข ึ ้นเป ็น 2 เท ่า (จาก 137 พันล ้านเหร ียญสหรัฐฯ ในปี 2562  
เป็น 252 พันล้านเหรียญ ในปี 2565) 

การดูแลสุขภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่ Mega trend ที่เกิดขึ้นทั่วโลก หากแต่เป็นไลฟ์สไตล์ของผู้คนทั่วโลก 
ไปแล้ว นั่นหมายความว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ทั้งตลาด Healthcare และ Healthy & 
Wellness Foods ทั่วโลกเปน็อุตสาหกรรมขาข้ึน ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง Healthcare ทั่วโลก มีหลายเซ็กเมนต์ 
เช่น บริการด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพสัตว์ว่า นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา 
ตลาดการดูแลสุขภาพทั่วโลกเติบโตโดยเฉลี่ย 7.3% ต่อปี โดยในปี 2018 มีมูลค่าตลาด 8,452 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และคาดการณ์ว่าปี 2022 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 11,908.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายงาน Global Health and 
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Wellness Foods Industry ได้ฉายภาพว่าในสถานการณ์ COVID-19 ของปี 2020 ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพทั่วโลก   
มีมูลค่าประมาณ 764.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะขยับเพ่ิมขึ้นแตะระดับ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ในปี 2070 
 การเติบโตของตลาด (Market growth) 

สำหรับตลาดในไทย ทิศทางและแนวโน้มการดูแลสุขภาพยุคใหม่ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพกำลังเป็นสิ่ง
ผู้บริโภคต่างให้ความสนใจ และเป็นขาข้ึนที่มาแรงสำหรับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะด้วยนโยบายภาครัฐในการผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแข่ งขันในธุรกิจอาหารสุขภาพ ธุรกิจ
อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ยิ่งการเกิดขึ้นของ COVID-19 ในปี 2020 ต่อเนื่องมาถึง 2021 เป็นตัวเร่งให้ 
คนทั่วโลกหันมาตระหนักกับ “สุขภาพ” มากขึ้น ส่งผลให้สินค้า และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพเติบโต และมีผู้เล่น
มากมาย ทั้งธุรกิจ SME ไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าสู่ตลาดนี้ ธุรกิจฟิตเนสในช่วง 1 - 2 ปีมานี้ มีการเติบโต และมี
ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาเรื่อยๆ โดยคาดกันว่า มูลค่าตลาดราว 9,000-10,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% โอกาส
ในการเติบโตก็ยังมีสูง เพราะเมื่อเทียบอัตราการออกกำลังกายของคนไทยถือว่ายังต่ำมาก และจำนวนฟิตเนส  
ในไทยก็ยังไม่เยอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เคยมีรายงานเมื่อปี 2558 ของ International Health Racquet & 
Sports Club Association ที่ระบุไว้ว่า คนไทยเล่นฟิตเนสเพียงแค่ 0.6% ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่ายังน้อยมาก       
ต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยของคนเอเชียที ่เล่นฟิตเนสอยู่ที ่ 8% ดังนั ้นความต้องของตลาดฟิตเนสในประเทศไทยยังอยู่ 
ในอัตราที่สูงมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 รูปแสดง : อัตราการเล่นฟิสเนสของประชากรในเอเชีย  
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      แผนภูมิภาพ : แสดงมูลค่าตลาดฟิตเนสในประเทศไทยและอัตราการเล่นฟิตเนสของประชากรในเอเชีย 

จากรายงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจฟิตเนสในปี 2562 
(ม.ค. - พ.ค.) มีจำนวน 70 ราย เพ่ิมข้ึน 12 ราย คิดเป็น 20.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยตั้งแต่
ปี 2559 – 2561 มีจำนวนการจัดตั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 150 ราย ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มูลค่าทุนจดทะเบียนมีการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีจำนวนมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้น 30% แสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจฟิตเนสซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจัดตั้งใหม่
การจัดตั้งธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ซึ่งมักเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ลูกค้ามากขึ้น เช่น การจัดตั้งตามแนวรถไฟฟ้า มีการขยายสาขา และมีการจัดตั้งธุรกิจโดยผู้ประกอบการ 
รายเล็กเพ่ิมขึ้นรองลงมา คือ ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 21.32% และในภูมิภาคอ่ืนๆ พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ใน
จังหวัดใหญ่ เช่น ภูเก็ต จำนวน 82 ราย ชลบุรี จำนวน 54 ราย และเชียงใหม่ จำนวน 37 ราย ตามลำดับ   
ซึ่งพ้ืนที่ที่ประชากรมีความหนาแน่นมีกำลังซื้อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการคมนาคมสนับสนุนการใช้บริการ
ของกลุ่มบริโภคและนักท่องเที่ยว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : การกระจายตัวของธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทย 
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สำหรับรายได้รวมของกลุ ่มธุรกิจฟิตเนสในปี 2558  – 2560 เพิ ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่องโดยมีอัตรา 
การเจริญเติบโตเฉลี่ยถึง 12.40% ต่อปี ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจฟิตเนสขนาดเล็ก (S) มีรายได้รวมเพ่ิมข้ึนในอัตรา
ที่ก้าวกระโดดถึง 37.88% และ 38.83% ในปี 2559 และ 2560 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจที่มีฟิต
เนส รายย่อยเปิดตัวมากขึ้นและกระจายตัวในย่านชุมชนเพื่อจับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออกกำลังกายใกล้บ้าน  
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ส่วนธุรกิจขนาดกลาง (M) เริ่มมีผลการดำเนินการที่กลับมาเป็นบวกในปี 2560 ในขณะ 
ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ก็ยังคงมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องคิดเป็น 30.46% ในปี 2558 และอัตราเติบโตชะลอตัว 
ลงเหลือ 5.56% ในปี 2560  

อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันธุรกิจฟิตเนสก็กำลังถูก Disrupt จากเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนออกกำลังกาย 
ที่บ้านได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ยังไม่ชัดเจนว่าการกลับมาออกกำลังกายตามปกติจะได้เมื่อไหร่ 
พฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหรือไม่ เมื่อผู้บริโภคลงทุนในอุปกรณ์และปรับการออกกำลังกายเพื่อให้
สอดรับกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ที ่บ้าน ซึ่งผู ้บริโภคเหล่านี้มีโอกาสที่จะยกเลิกสมาชิกฟิตเนสไปโดยเฉพาะผู้ที ่ลง ทุน 
ในอุปกรณ์ราคาสูง เช่น จักรยาน ลู่วิ่ง หรือชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนัก เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่ไปฟิตเนสเพื่อพบปะผู้คน
ใหม่ๆ หรือเพื่อสร้างสังคมสามารถเข้ากลุ่มด้วย Platform ต่างๆ ได้แทน นอกจากนี้ฟิตเนสยังมีโอกาสที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งรายได้จากการจ้างเทรนเนอร์ที่ลดลงเพราะเทรนเนอร์หลายคนมีการปรับตัว โดยการไปสอนตามบ้านเพ่ือ
หารายได้เสริมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งการสอนส่วนตัวตามบ้านจะทำให้ลูกค้าจ่ายเงินน้อยกว่าและ
เทรนเนอร์ได้เงินมากกว่า เพราะไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับฟิตเนส  

สถานออกกำลังกายและฟิตเนสเซ็นเตอร์หลายแห่งปรับปรุงรูปแบบการสอนออกกำลังกาย  ทั้งแบบส่วน
บุคคลและแบบกลุ่ม เป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วยแพลทฟอร์มและชื่อที่แตกต่างกัน  เช่น Fitness at home 
และ Group fitness at home โดยฟิตเนสเฟ ิรส ์ท  หร ือ PT (Personal Trainer) Training Online Face to 
Face โดยวีฟิตเนสโซไซตี้ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  จัดโครงการเตรียมร่างกายนักกีฬาสู่ 
การคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยการฝึกในรูปแบบสถานี (Circuit training) และใช้โปรแกรม 
ZOOM เป็นสื่อกลางให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสามารถติดตามและปรับปรุงการฝึกซ้อมของนักกีฬาแบบออนไลน์   
และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย          
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนคนไทย หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพภายใต้ชื่อโครงการ ปิดเทอมนี้มี Six Pack Online 
โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนการออกกำลังกายและรายงานการรับประทานอาหารในระยะเวลา  45 วัน 
ผ่านแฟลทฟอร์ม (Platform) ที่กำหนด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทยจำนวนกว่า 6,300 คน (ดิฏฐชัย จันทร์คุณา และคณะ 2564) 
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การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) 
ขนาดของสถานออกกำลังกายและฟิตเนสในประเทศไทย สามารถจำแนกตามลักษณะการให้บริการ

ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. สโมสร (Mega Club) เป็นศูนย์ออกกำลังกายที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีกีฬาเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
กีฬากลางแจ้งหรือกีฬาในอาคาร มีห้องอาหารและห้องเสริมสวยไว้บริการ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม
รายเดือนค่อนข้างสูง เช่น ราชกรีฑาสโมสรสปอร์ตคลับ (Royal Bangkok Sports Club) และสโมสรราชพฤกษ์ 
(Rajaprueg Sport Club) เป็นต้น  

2. ศูนย์กีฬา (Multi - Sports Center) เป็นศูนย์ออกกำลังกายขนาดปานกลาง โดยมากจะอยู่ในโรงแรม
หรืออาคารสำนักงานขนาดใหญ่ มีกีฬากลางแจ้งและในอาคารบางประเภทไว้บริการ โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และรายเดือนค่อนข้างสูง เช่น สปอร์ตซิต้ี (Sports City) 

3. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center) เป็นศูนย์ออกกำลังกายที่มีขนาดเล็ก เน้นการออกกำลังกายเฉพาะ
และให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทาง และมีการคิดค่าบริการที่หลากหลายตามประเภทของกีฬา
ที่เลือกใช้บริการ มีที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนต่างๆ นิยมตั้งในศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานเช่น ฟิตเนสเฟิรสท์ 
(Fitness First) 

4. ศูนย์บริการเฉพาะ (Niche Club) เป็นศูนย์บริการเฉพาะที่รวมการออกกำลังกายเฉพาะส่วนและ 
การควบคุมน้ำหนัก จะมีกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง ส่วนใหญ่ไม่มีการสมัครสมาชิก จะเป็นลักษณะของการซื้อ
คอร์สในการลดน้ำหนักหรือการลดสัดส่วนเฉพาะที่ต่างๆ โดยเฉพาะ 

การแบ่งขนาดของฟิตเนสเซ็นเตอร์ ตามมาตรฐาน จำนวนสาขาฟิตเนสเซ็นเตอร์ สามารถแบ่งขนาด 
ของฟิตเนสเซ็นเตอร์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ขนาดใหญ่ หมายถึง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีจำนวนสาขามากกว่า 10 สาขา เช่น ฟิตเนส 
เฟิรส์ท (Fitness First) ที่มีจำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ  

2. ฟิตเนสเซ็นเตอร์กลาง หมายถึง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที ่มีจำนวนสาขา 5 - 9 สาขา เช่น วี ฟิตเนส  
(We Fitness) มีจำนวน 6 สาขา 

3. ฟิตเนสเซ็นเตอร์เล็ก หมายถึง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มีจำนวนสาขามากกว่า 2 สาขา แต่ไม่เกิน 5 สาขา 
เช่น เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) มี 4 สาขา หรือ ดี เวิร์คเอ้าท์ (D-Workout) มี 3 สาขา  

4. ฟิตเนสเซ็นเตอร์เฉพาะองค์กร หมายถึง ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที ่แต่  ละองค์กรจัดให้เป็นสวัสดิการ            
แก่พนักงาน ส่วนมากจะพบในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง  ผู้ใช้บริการเกือบทั้งหมด 
เป็นบุคลากรภายในองค์กรนั้น เช่น ฟิตเนสเซ็นเตอร์ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ยูนีลี  เวอร์ฟิตเนส       
(จิราภา พึ่งบางกรวย, 2550; ดิฏฐชัย จันทร์คุณาและธเนษฐ์พงษ์ สุขวงศ์, 2562)  

การแบ่งส่วนการตลาดของการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดออกเป็น 2 กลุ ่ม คือ กลุ ่มนักกีฬาเป็นเลิศ  
จากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที ่มาให้บริการสนามกีฬา สถานที ่ฝ ึกซ้อม หอพักนักกีฬาและสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสม และกลุ่มผู้ใช้บริการทางการกีฬาทั่วไป ที่เป็นศูนย์ออกกำลังกายและสนามกีฬาของ
การกีฬาแห่งประเทศไทยเพ่ือการออกกำลังกาย ซึ่งไม่ได้เรียกเก็บเงินจากประชาชนผู้ใช้บริการ 
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ขนาดของตลาด (Market Size) 
 การให้บริการ สถานที่ อุปกรณ์กีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ถือว่าอยู่ในกลุ่มขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อเทยีบ
กับคู่แข่งภาคส่วนอื่นๆ นั้น จะพบว่ามีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง เนื่องด้วยรายได้ที่ลดลงจากการเรียกเก็บ
ค่าบริการ ในขณะที่ กกท. มีการให้บริการ สถานที่ อุปกรณ์กีฬา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทัดเทียมกับภาคเอกชน นอกจากนี้
ตลาดการให้บริการของ กกท. ยังมีส่วนการให้บริการที่ไม่ได้เก็บเงินจากประชาชนผู้ใช้บริการ การเอื้ออำนวย  
ความสะดวกให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้นตลาดการให้บริการ สถานที่ 
อุปกรณ์กีฬา จึงถือได้ว่า กกท. มุ่งเน้นการเข้าถึงการใช้บริการสำหรับทุกภาคส่วน ทิศทางการเติบโตมีการเพิ่มข้ึน 
อาทิ กลุ่มกีฬาเป็นเลิศที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาทั่วไปเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีนักกีฬาและรายการ
แข่งขันเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศ และส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปสนใจกีฬาและ  
การออกกำลังกายมากขึ้น เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรรมการใส่ใจดูแลสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ดังข้อมูลผลการสำรวจของสำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า จากการสำรวจในปี 2546 2547 2550 และ 2562 มีคนออกกำลังกายเพิ ่มขึ้น         
ร้อยละ 29 ร้อยละ 29.1 ร้อยละ 29.6 และ 40.6 ตามลำดับ สอดคล้องกับเป้าหมายแผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
ที่มีเป้าหมายให้ประชาชาชนทุกภาคส่วนของประเทศออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 40 ในปี 2564 และ     
ปี 2565 รวมทั้งให้มีนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ
เพิ ่มเติม ร้อยละ 5 ในปี 2564 และร้อยละ 10 ในปี 2565 ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็ นถึงแนวโน้มลูกค้า 
ด้านกีฬาเป็นเลิศ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนที่จะใช้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
จะเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งจะเป็นการขยายฐานด้านกีฬาอาชีพที่เพ่ิมมากขึ้นตามจำวนวนคนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ทั่วไป และกีฬาเป็นเลิศ  

4.4 การบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ตลาดเวชศาสตร์การกีฬาทั่วโลกมีมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 11.21 

พันล้านดอลลาร์ในปี 2570 ที่อัตรา CAGR 6.7% ในช่วงปี 2563 - 2570 แพทย์เวชศาสตร์การกีฬาเป็นผู้ให้ยา
การกีฬาสำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย/กิจกรรมทางกาย
ทุกประเภท การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดการทรงตัว และเทคนิคหรือรูปแบบที ่ไม่
เหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาทำงานร่วมกับนักกีฬามืออาชีพและมอบสิ่งอำนวยความสะดวก 
ในการรักษาให้กับเด็กและวัยรุ ่นที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากการกีฬา 
แห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที ่มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว ในภาคเอกชนกลุ่ม 
ผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน หรือที่เรียกว่า “เวชศาสตร์กีฬา” เวชศาสตร์การกีฬา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า 
Sports Medicine เป็นสาขาหนึ่งในทางการแพทย์ ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำความรู้ทางการแพทย์  
มาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา ปราศจากซึ่งการบาดเจ็บของร่างกายส่วนต่าง ๆ ซึ่ง
ถือเป็นการป้องกัน และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือเมื่อนักกีฬาได้รับ
การบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมหรือหลังการแข่งขัน จำเป็นต้องมีการได้รับการรักษาเพื่อลด บรรเทา รักษา และ
ฟ้ืนฟูอาการบาดเจ็บอย่างรีบด่วน ถูกต้องและเห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บสามารถ
กลับเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬาให้ได้เหมือนเดิม  
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เวชศาสตร์การกีฬาไม่ได้มีข้อกำหนดว่าเกี่ยวข้องเฉพาะนักกีฬาเพ่ือการแข่งขันเท่านั้น ประชาชนทั่วไป 
เล่นกีฬาเพ่ือการออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ ล้วนมีความเก่ียวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬาด้วยกัน
ทั ้งสิ ้น เพราะงานบริการทางเวชศาสตร์การกีฬาครอบคลุมทั ้งสรีระวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์  
ทางการกีฬาโภชนาการทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และการบาดเจ็บจากกีฬา หน่วยงานที่ให้บริการทางด้าน
เวชศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยนั้นมีหลายที่ด้วยกันที่นักกีฬาและบุคคลทั่วไปสามารถรับบริการได้ เช่น สถาบัน
เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย โรงพยาบาลกรุงเทพ คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
โรงพยาบาลพระราม 9 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการดูแลรักษาการบาดเจ็บทางกีฬาด้วยมาตรฐานระดับสากล  
ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนทุกเพศทุกวัยที่รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ดูแลด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและทีม
ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬาหลากหลายสาขา ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่ การทดสอบประเมินสมรรถภาพ
ร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการตรวจวินิจฉัย รักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การทำกายภาพบำบัด  
การป้องกันการบาดเจ็บที่ทันสมัย การผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง และที่ สำคัญยังมีโปรแกรม
ฟ้ืนฟูและเสริมสมรรถภาพที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยทีม
แพทย์เฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งานทางด้านเวชศาสตร์การกีฬายังครอบคลุมในเรื่อง
การให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านการออกกำลังกาย ภาวะโภชนาการ และจิตวิทยา ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานภาพทางสุขภาพ โครงสร้างร่างกาย ลักษณะกล้ามเนื้อ และลักษณะการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคล นำผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ปรับปรุง ให้คำแนะนำแก่ผู้เล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งงานเวชศาสตร์การกีฬา นั้นสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไป นักกีฬาสมัครเล่น นักกีฬาอาชีพ ผู้สูงอายุ 
ผู ้ป่วย และผู ้ที ่มีโรคประจำตัว อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และผู ้ที ่มีน้ำหนักเกิน เป็นต้น              
ผู้ให้บริการในตลาดเวชศาสตร์การกีฬานี้ ในปัจจุบันนี้มีทั้ง หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจน 
การบริการของโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทเอกชน อาทิเช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลนนทเวช 
โรงพยาบาลวิชัยเวช และบริษัท Replay จำกัดเป็นต้น  
 จากข้อมูลของ Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2017-2023 รายงานว่ามูลค่า
ตลาดภาพรวมของเวชศาสตร์การกีฬาระดับโลก ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีมูลค่าอยู่ที ่ 6,615 ล้านดอลลาร์ และ
คาดการณ์ว่าในปี 2566 มูลค่าจะสูงถึง 11,172 ล้านดอลลาร์ และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทิศทางสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย  
ซึ่งทำงานร่วมกับนักกีฬามักมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ พื้นที่ใหม่ ๆ ของเวชศาสตร์การกีฬา และคาดการณ์ว่า  
ในปี 2566 มูลค่าจะสูงถึง 11,172 ล้านดอลลาร์ และยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย มีความก้าวหน้า 
ในการวินิจฉัยและรักษาผู้บาดเจ็บด้วยอุปกรณ์ใหม่ๆ รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพและแม้แต่ชีววิทยาเช่นการบำบัด
ด้วยเซลล์ต้นกำเนิด เนื่องจากการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ยังคงขยายตัวต่อไปดังนั้น การประยุกต์ใช้ 
ในสาขาเวชศาสตร์การกีฬาจึงมีลักษณะเฉพาะ  
 การดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื ่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเป็นพันธกิจหนึ ่งที่สำคัญ  
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยมีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เป็นหน่วยงานภายในที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬาให้กับสมาคม  
กีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาบุคลากรตามโครงการของ  
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงการเตรียมนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โครงการสปอร์ตฮีโร 
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และโครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด นอกจากนั้นตามบทบาทหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการ
พัฒนากีฬาเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ ได้มีหลักสูตรพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเสริมสร้างสมรรถภาพ  
ทางกายนักกีฬา การอบรมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการอบรมนักวิทยาศาสตร์ประจำทีมกีฬา 
และการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ  
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬาเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ฝึกสอนทั่วไป ผู้ฝึกสอนจำแนกตามชนิดกีฬา 
และผู้ฝึกสอนสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบของสมรรถภาพกล้ามเนื้อ 
2. หลักการพิจารณาความหนักท่ีเหมาะสมในการฝึก 
3. หลักคิดในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา 
4. Training Theory and Principle of Training และเทคนิคการฝึกซ้อม เพื ่อพัฒนาระบบ   

พลังงาน 
5. องค์ความรู้พ้ืนฐานของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้านสำหรับนักกีฬา 
6. องค์ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแผนการฝึกซ้อม และโปรแกรมการฝึกซ้อม 
7. ทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 
8. Warm Up and Cool Down Technique for Sport 
9. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา (Sport Hero Camp) จำแนกตาม

ชนิดกีฬา รวม 17 ชนิดกีฬา จำนวน 319 คน ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ จักรยาน เทควันโด เทนนิส 
เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยปล้ำ มวยสากลสมัครเล่น ยกน้ำหนัก ยิงธนู ยิงปืน ยิมนาสติก 
ยูโด เรือพาย ว่ายน้ำ และวอลเลย์บอลชายหาด 

10. Sport Strength and Conditioning Certification: SSCC 
11. International Certification in Sports Coaching Program: ICSC 

 ดังนั ้นภาพรวมองค์กรที ่ดำเนินการด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในประเทศไทย มีหลาย
หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันการศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย สโมสรกีฬาอาชีพ กรมพลศึกษา และภาคเอกชน 
ต่างก็มีการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และมีการพัฒนา
บุคลากรให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และเพียงพอกับความต้องการ แต่ขณะเดียวกันในภาพรวมของการดำเนินงานยังไม่มี
หน่วยงานกลางระดับชาติที่ทำหน้าที่รับรองมาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับองค์กร
นานาชาติด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการการจัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันเพื่อการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้าน 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของประเทศไทยสู่ระดับสากล 
 การเติบโตของตลาด (Market growth) 
 จากสารสนเทศด้านการตลาดกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภายใต้ระบบการแข่งขันกีฬาที่เป็นอาชีพและมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทิศทาง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีกระแสตื่นตัวใส่ใจดูแลสุขภาพและการออกกาลังกาย แสดง ให้เห็นถึงทิศทางและ
แนวโน้มของการเติบโตของตลาด (Market growth) การบริการวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ทิศทางการใช้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเพ่ือ  
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การแข่งขัน การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพและความสามารถของนักกีฬาเฉพาะรายบุคคล         
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การรักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การทดสอบประเมินสมรรถภาพร่างกาย          
มีการปรับตัวด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อม่งเน้นคุณภาพการให้บริการรวมถึง  ธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและจากหน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ  โดยครอบคลุมถึงกิจกรรม
ดูแลสุขภาพ 
 การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation) 

การกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย และมีความพร้อม
ทางด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ราบครันสามารถตอบโจทย์ในการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่  
กลุ่มลูกค้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่นักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ตลาดจึงเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักกีฬาเป็นเลิศของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ด้วยสถานภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรง
ตามกฎหมาย (Authority) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและกำกับสมาคมกีฬา สำหรับ
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ใช้บริการทางการกีฬาทั่วไป ก็เป็นทางเลือกให้กับ นักกีฬาอาชีพ บุคลากร
กีฬาอาชีพ และประชาชนทั่วไป สามารถเลือกใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สถานที่และสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกสำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นลักษณะการเกื้อกูลและมีจุดแข็งที่ ความมีมาตรฐานตามหลัก
ทางวิชาการ ความทันสมัย และค่าบริการต่ำกว่าเอกชน 

แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักกีฬาอนาคต ทั้งกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาเยาวชนอาจจะ
เป็นลูกค้า (ได้รับการสนับสนุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือบริการ) ส่วนราชการอื่นเช่น การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ หรือการแข่งขันนักเรียนนักศึกษาอาเซียน ที่อาจเป็นนักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ (ปัจจุบัน
หรืออนาคต) หรือนักกีฬาสังกัดสโมสรเอกชน โดยเป็นนักกีฬาคนเดียวแต่ได้รับการบริการจากหลายหน่วยงาน     
ซึ่งไม่ถือเป็นการซ้ำซ้อน แม้ว่าจะเป็นนักกีฬาชนิดกีฬาเดียวกัน หรือกลุ่ม ตัวนักกีฬาเดียวกัน แต่ถือเป็นการเกื้อกูล 
เพราะมีการจัดระบบการแข่งขัน การให้การสนับสนุน และกำหนดช่วงเวลาไม่ซ้ำซ้อนกัน แต่ถ้าต้องการความเป็น
เอกภาพ ความทั่วถึง เพียงพอ และการขยายฐานนักกีฬาให้มากขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพ
ในการบูรณาการจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนากีฬา โดยเฉพาะบทบาทเป็นองค์กรผู้นำการกีฬาของประเทศ
ให้เกิดเอกภาพ และมีประสิทธิภาพในการพัฒนา 

ส่วนแบ่งตลาด (Market share) 
ส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการบริการวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา การเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การรักษาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ การทดสอบประเมินสมรรถภาพร่างกาย มีหน่วยงานองค์กร
ภาคเอกชนและโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษารักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากการเล่นกีฬาหรือ
การออกกำลังกายโดยทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกีฬาเวชศาสตร์ ตลอดจนทำการรักษาการบาดเจ็บ  
การประเมินสมรรถภาพร่างกาย และให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ครอบคลุมทัง้ระบบตามความต้องการของลูกค้า
ทั้งนักกีฬาเป็นเลิศและประชาชนทั่วไปที่ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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ขนาดของตลาด (Market Size) 
กลุ่มลูกค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น อาทิ กลุ่มกีฬาเป็นเลิศที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาทั่วไป

เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีนักกีฬาและรายการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศ และส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติ 
รวมทั้งประชาชนทั่วไปสนใจกีฬาและการออกกำลังกายมากขึ้น เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรรมการใส่ใจดูแล
สุขภาพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตดังข้อมูลผลการสำรวจของสำนักงานการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 
และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า จากการสำรวจในปี 2546 2547 2550 และ 2562 
มีคนออกกำลังกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29 ร้อยละ 29.1 ร้อยละ 29.6 และ 40.6 ตามลำดับ สอดคล้องกับเป้าหมาย
แผนปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ที่มีเป้าหมายให้ประชาชาชนทุกภาคส่วนของประเทศออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
ร้อยละ 40 ในปี 2564 และปี 2565 รวมทั้งให้มีนักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่  
การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มเติม ร้อยละ 5 ในปี 2564 และร้อยละ 10 ในปี 2565 ข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มลูกค้าด้านกีฬาเป็นเลิศ การออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนที่จะใช้บริการของการกีฬา  
แห่งประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการขยายฐานด้านกีฬาอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นตามจำวนวนคนเล่นกีฬา
และออกกำลังกายทั่วไป และกีฬาเป็นเลิศ 

▪ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะพันธมิตร/คู่ค้า เพิ่มมากขึ้นจากจำนวนนักกีฬา ชนิดกีฬา และ
กีฬาอาชีพ 

▪ การปรับเปลี ่ยนวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า         
(COVID- 19) ทั้งรูปแบบและมาตรการด้านสาธารณะสุข 

▪ การสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการกีฬา ทั้งการฝึกหัด การฝึกซ้อม การจัด 
การแข่งขัน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา ในสถานการณ์วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

▪ การสนับสนุนกีฬาจากภาคเอกชนจะได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจจากปัญหา  
โรคระบาด 
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2.3 ข้อมูลสารสนเทศจากผลิตภัณฑ์และบริการ 

(1) ผลิตภัณฑ์ 
กกท. มีผลิตภัณฑ์และบริการ ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ที ่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

ขององค์กร และกลไกที่ กกท. ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ มีดังนี้ 

ประเภท/ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียด 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ความสำคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 
แต่ละผลิตภัณฑ์ 

กลไกการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1. รายการการแข่งขัน
ที่ กกท. เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ ์ 

กิจกรรมการแข่งขันที่ กกท.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
ได้แก่ กีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการ
แห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ โดยมุ ่งเน้นด้าน 
การส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีผลงานดีขึ้น 
จนติดทีมชาติ 

4 

1. สถานที่การจัด 
การแข่งขัน 

2. ให้การสนับสนุน
งบประมาณด้าน
บริหารจดัการกีฬา  

เป็นการอุดหนุนงบประมาณในทุกด้านให้กับ
สมาคมกีฬา ผู้จัดแข่งขัน นักกีฬาอาชีพ เพื่อให้
สามารถจัดและดำเนินการด้านกีฬาได้ตามแผน 
รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรกีฬาสามารถดำเนินการ
ด้านการจัดแข่ง ส่งแข่งในนามประเทศไทย 
ได้อย่างถูกต้องและการจัดสวัสดิการให้กับ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

1 

1. ประชุมเพ่ือกำหนด
หลักเกณฑ์และ
จัดสรรงบประมาณ 

2.  การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 

3. การใหบ้รกิาร 
สถานท่ี อุปกรณ์กีฬา 

เป ็นการให้บร ิการด้านสถานที ่  เช ่น สนาม
ฝึกซ้อม แข่งขัน ที่พัก และด้านอุปกรณ์กีฬา ใน
กระบวนการเก ็บต ัวฝ ึกซ ้อม ของน ักก ีฬา
ระดับชาติเพื ่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่การ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการให้บริการ
แก่ประชาชน และหน่วยงานท่ัวไปที่มาใช้บริการ 

3 

1. ให้บริการที่ กกท.
ส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

4. การบริการ
วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

เป็นการให้บริการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 
6 ด้าน ได้แก่  
1. การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
2. เวชศาสตร์การกีฬา  
3. จิตวิทยาการกีฬา 
4. โภชนาการ 
5. สรีระวิทยาการออกกำลังกาย 
6. ชีวกลศาสตร์ 
ตามความต้องการของสมาคมกีฬา นักกีฬา และ
ผู้ใช้บริการ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาที่ กกท. จัดทำขึ้นและที่รวบรวม 
จากหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
2 

1. ให้บริการภายใน  
ณ สถานที่ทำการของ 
กกท. ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ทั้ง 6 ด้าน 
2. ให้บริการนอกสถานที่ 
ณ สมาคมกีฬา สถานที่
แข่งขันทั้งในและ
ต่างประเทศ สถานที่เก็บ
ตัวของนักกีฬาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ตารางแสดง : ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และกลไกที ่กกท. ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้รับบริการ 
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ประเภท/ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียด 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ความสำคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 
แต่ละผลิตภัณฑ์ 

กลไกการส่งมอบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

3. งานวิจัยและองค์
ความรู้เผยแพร่ทาง 
Social Media 

 
 

(2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
       ในด้านผลิตภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในที่นี้ จะจำแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ ่ม ดังนี้               
การสนับสนุนงบประมาณ การให้บริการ สถานที่ (Infrastructure) และอุปกรณ์กีฬา และการให้บริการของ
บุคลากร โดยจะวิเคราะห์จุดเด่น และจุดควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

1. การสนับสนุนงบประมาณสำหรับกิจกรรม จากผลลการสำรวจในภาพรวม ส่วนใหญ่ กลุ ่มลูกค้า 
(นักกีฬา) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และปริมาณการให้ การสนับสนุน  
ที่ครอบคลุมกิจกรรม ทั ่วถึง และเพียงพอที่สมเหตุสมผล และโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ปัจจุบันมีกองทุนพัฒนา  
การกีฬาแห่งชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณอีกช่องทางหนึ่ง 

2. การให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 
(1) การให้บริการสำนักงานติดต่อ ประสานงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก จากผลการสำรวจ      

ในภาพรวมส่วนใหญ่ พบว่า มีความพึงพอใจระดับมาก ทั้งในด้านหลักเกณฑ์ กระบวนการ สิ่งอำนวยความสะดวก 
ช่องทางการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงถือว่าเป็นจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ (บริการ) 

(2) การให้บริการทางวิชาการกีฬา จากผลการสำรวจในภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ      
การให้บริการมีคุณภาพในระดับมาก โดยมีการให้บริการความรู้ด้านสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงถือได้
ว่ามีการเผยแพร่ความรู้ได้อย่างทั่วถึง และสะดวกต่อการเข้าถึงในหลายช่องทาง นับเป็นบริการที่มีคุณภาพในการ
ให้บริการ 

(3) การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นการให้บริการด้านการสร้างองความรู้ การเผยแพร่
ความรู้ และการให้บริการกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา จากผลการสำรวจในภาพรวมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก 
การให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬา ถือว่างานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำทั้ง
องค์ความรู้ การให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนกลาง แต่ในภูมิภาคยังมีความต้องการในระดับมาก 
อย่างไรก็ตามการให้บริการด้านการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่ลูกค้า  (นักกีฬา) จำเป็นต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในการได้รับอนุญาตไปแข่งขันต่างประเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทยเองควรมีการปรับปรุง พัฒนา
วิธีการ และการให้บริการสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดภาพจำที่ดี    
เป็นการรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  

 
 

ตารางแสดง : ความสำคญัเชิงเปรยีบเทียบของแต่ละผลิตภณัฑ์ทีส่่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร  
และกลไกท่ี กกท. ใช้ในการส่งมอบผลติภณัฑ์ให้แก่ผูร้ับบริการ (ต่อเนื่อง) 
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(4) การให้บริการสถานกีฬา อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกกีฬา (Sport Infrastructure)     
จากผลการสำรวจในภาพรวมส่วนใหญ่ พบว่า สถานกีฬา อุปกรณ์และสิ ่งอำนวยความสะดวกกีฬาของ  
การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความเป็นมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์การเข้าใช้ชัดเจน แต่ยังมีความต้องการเพ่ิมให้มีจำนวน
มากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการให้ครอบคลุมชนิดกีฬา กระจายให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม และสะดวกในการเข้าใช้ 
สำหรับประชาชนที่อยู่รอบการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้บริการสถานที่ และอุปกรณ์  
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา แม้จะไม่ใช่ภารกิจหลัก แต่ควรจัดการให้บริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับกลุ่มลูกค้า 
(นักกีฬา) เป็นการเสริมภารกิจหลัก สร้างภาพจำที่ดี เพื่อให้กลับมาใช้บริการซ้ำ ตลอดจนการแนะนำและบอกต่อ
คุณภาพการให้บริการ 

(5) การให้บริการของบุคลากร จากผลการสำรวจในภาพรวมส่วนใหญ่ พบว่า กลุ ่มลูกค้า        
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระดับมากในการให้บริการของเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย      
ในทุกด้านทั้งความรู้ความสามารถ การให้ข้อมูลที่ชัดเจน การอำนวยความสะดวกและคุณภาพการให้บริการ       
ในด้านนี้ถือเป็นคุณภาพขององค์กรที่มีบุคลากรสามารถให้บริการที่มีคุณภาพต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้
หากมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และสร้างขวัญกำลังใจที่ดี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจะทำให้      
การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรบริการคุณภาพชั้นนำ     
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2.4 ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน 

สำหรับการวิเคราะห์ SWOT ในรายงานนี ้ จะเป็นการวิเคราะห์ภายใต้บริบทใช้ข้อมูลการสำรวจ 
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564  
เป็นหลัก โดยมีผลการวิเคราะห์ นำเสนอดังนี้ 
 S : Strengths  

1. การมีบุคลากรเชี่ยวชาญด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และคุณภาพการให้บริการที่ดี 
2. เป็นองค์กรที ่มีแหล่งงบประมาณเพ่ิมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำให้การสนับสนุน

งบประมาณกีฬาดำเนินไปได้อย่างเพียงพอ 
3. การมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านสถานกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน

ระดับนานาชาติทั้งส่วนกลางและกระจายทุกภูมิภาค 
4. การเป็นเจ้าของรายการแข่งขันกีฬาระดับชาติในระบบมหกรรมกีฬา (Single Sport Event) อาทิ 

กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ เป็นต้น 
5. ศักยภาพการระดมทรัพยากรและบุคลากรภายนอกมาสนับสนุนการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ            

ตามความจำเป ็น เช ่น คณะกรรมการเตร ียมน ักก ีฬาเพ ื ่ อการแข ่ งข ันก ีฬานานาชา ติ   
การเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาช่วยดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น 

6. เป็นองค์กรผู้นำองค์ความรู้ด้านกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ 
7. การมีสถานีโทรทัศน์ T sport สำหรับเผยแพร่กีฬาเป็นการเฉพาะ 

W : Weaknesses 
1. การขาดระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการการใช้ข้อมูลในการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก 

ตลอดจนความเป็นปัจจุบันและความสะดวกในการเข้าถึง 
2. การมีสัดส่วนที่เหมาะในการดำเนินงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา (นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์

เฉพาะ) ทำงานร่วมกับบุคลากรภายในให้ครอบคลุมภารกิจ อาทิ คณะกรรมการเตรียมนักกีฬา เพ่ือ 
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เป็นต้น 

3. ขาดการบูรณาการการดำเนินงานทั้งทรัพยากรและบุคลากร เพื่อลดความซ้ำซ้อน ให้เป็นการเกื้อกูล
ระหว่างกันของแต่ละฝ่าย 

4. การพัฒนาบุคลากรขาดความต่อเนื่องในสายงาน และการเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ
ของงานและบุคคล 

5. งานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคยังมีช่องว่างด้านมาตรฐานทางวิชาการและการให้บริการ         
กับส่วนกลาง 

6. การจัดระบบงบประมาณสำหรับการเตรียมนักกีฬายังไม่ต่อเนื ่องและสอดคล้องกับวงรอบระบบ  
การแข่งขันกีฬา อาทิ กีฬาโอลิมปิก และเอเชี่ยนเกมส์ มีวงรอบ 4 ปี กีฬาซีเกมส์ มีวงรอบ 2 ปี เป็นต้น 

7. ความไม่แน่นอนและความต่อเนื่องในการกำหนดชนิดกีฬาในกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
รวมทั้งความสอดคล้องกับชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬานานาชาติ  
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O : Opportunities 
1. เป็นหน่วยงานเดียวที ่รับผิดชอบกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ( Sports Authority ) เป็นการเฉพาะ 

ตามพระราชบัญญัติ 
2. การมีกฎหมาย (พ.ร.บ.) รองรับภารกิจที่ชัดเจน เช่น การกำกับสมาคมกีฬา การส่ง เสริมกีฬาอาชีพ     

กีฬามวย และการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นต้น 
3. ประเทศให้ความสำคัญด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ 

และนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา 
4. ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา   

เป็นเลิศและกีฬาอาชีพจากองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ หรือเจ้าของรายการแข่งขัน 
5. การปรับระบบการแข่งขันกีฬา กิจกรรมกีฬา และการเผยแพร่กีฬาในยุค New Normal 

T : Treats 
1. การทับซ้อนในบทบาทและกิจกรรมระหว่างหน่วยงานกีฬาที่ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกัน       

ในกิจกรรมและช่วงเวลา อาทิ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ        
ที่มีชนิดกีฬาและนักกีฬาที่เหมือนกัน เป็นต้น 

2. ชนิดกีฬาอาชีพที ่ประกาศ ยังมีข้อจำกัดด้านความนิยม ความเป็นไปได้ และความยั ่งยืนควรมีการ
ประเมินผลสำหรับทบทวน และการพัฒนาอย่างจริงจัง 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า (Covid – 19) มีผลกระทบต่อการกีฬาทั้งระบบ รวมทั้ง
ผู้ใช้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

4. สถานการณ์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการสนับสนุนกีฬาของภาคเอกชน 
5. อิทธิพลภายนอกบางส่วนมีผลต่อการกำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาชนแห่งชาติ 

และการแข่งขันกีฬานานาชาติ ซึ่งกระทบต่อเป้าหมายความสำเร็จของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
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2.5  ข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาดและผลิตภัณฑ์ 

 จากรายงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ระบุว่าอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดมากกว่า  2 แสนล้านบาท และมีอัตราเติบโตอย่างน้อย          
4 - 5% ต่อปี และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
(กกท.) สามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดสูงถึง 27,663 ล้านบาท ที่สำคัญมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 5 ปี และ     
ในรอบ 6 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2558 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณร้อยละ 5.6 ในขณะที่อัตรา
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเภท  (GDP) เฉลี ่ยต่อปี ประมาณร้อยละ 2.8 จึงเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมการกีฬาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเป็น  2 เท่า เมื ่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รวม
ภายในประเทศ 
 จากรายงานดังกล ่าวข้างต ้นระบุว ่าในปีงบประมาณ 2561 ระหว ่างเด ือนมกราคม - กันยายน                   
มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเกี่ยวกับกีฬาและสินค้ากีฬามากกว่า  200 บริษัท ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็น สถานให้บริการ อาท ิฟิตเนส โยคะ ยิม มวยไทย รวมถึงเปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล 
ให้เช่า รวมทั้งผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกาย เสื้อผ้าชุดกีฬา เกิดข้ึนเป็นจำนวนมากเช่นกัน ธุรกิจกีฬา
ของไทยที่เกิดขึ้นล้วนเป็นตัวกระตุ้นรายได้ทางเศรษฐกิจและมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเห็นได้จาก
จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการทางธุรกิจกีฬาในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นในทุก ๆ ปี และ
มีธุรกิจหลากหลายแขนง อาทิ สถานบริการออกกำลังกาย สโมสรกีฬาสมัครเล่น สื ่อสารมวลชน การตลาด
ประชาสัมพันธ์ การจัดสิทธิประโยชน์ ลิขสิทธ์การกีฬาอาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การค้า
ปลีก/ค้าส่งอุปกรณ์กีฬา ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา การนำเข้าและส่งออกทางกีฬา ที่ธุรกิจเหล่านี้ เป็นที่นิยมอาจเป็นผล
มาจากกระแสนิยมด้านสุขภาพของประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
ปัจจุบัน หากเปรียบเทียบสัดส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจด้านกีฬาของไทย พบว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
มีสัดส่วนสูงสุดถึง 40.3% เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยประมาณการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2562 ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ดังปรากฏการณ์ในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และผลงาน
นักกีฬาไทยหลายชนิดกีฬา อาทิ วอลเลย์บอล เทควันโด มวย กอล์ฟ และมีการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมกีฬา
ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจทางการกีฬาในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 
86,137 ล้านบาทในปี 2562 ที่ผ่านมา 
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แผนภูมิภาพ: ประมาณการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2553–2562  
(ท่ีมา : โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจการกีฬาของประเทศไทย ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2562–2564) 

  
นอกจากนั้น จากการสำรวจโครงสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยพบว่า  ประเภทกีฬา 

ที่เป็นที่นิยม มากที่สุดในไทย 5 อันดับ อันได้แก ่  
(1) มวย กีฬายอดนิยมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการของสนามมวยเวทีราชดำเนิน  และ

สนามมวยเวทีลุมพินี ที่มีการขออนุญาตตีตั๋วพนัน และจัดการแข่งขันปิดวิกเก็บค่าเข้าชมแบบถูกกฎหมาย สามารถ
ทำรายได้จากการจัดการแข่งขันรวมกันกว่า 188,922,770 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ ยังมีรายการ
แข่งขันอื่น ๆ อีกมากมายทั้งเป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่รู้จักที่สร้างรายได้มหาศาลจากการแข่งขันมวยไทย  และยังมี
โรงเรียนสอนมวยไทยที่ประจำตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ และภูเก็ต ล้วนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในพื้นที่  

(2) ฟุตบอล จากกระแสความนิยมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยส่งผลให้เกิดการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอด
ฟุตบอลไทยลีกในช่วงปี 2560 - 2563 มูลค่าลิขสิทธิ์สูงถึง 4,200 ล้านบาท หรือเฉลี่ยที่ 1,050 ล้านบาทต่อปี 
เพิ่มขึ้นจากในช่วงปี 2557 - 2559 มูลค่าการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีกอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท หรือ   
เฉลี่ยที่ 600 ล้านบาทต่อปี และยังไม่รวมธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายกีฬาประเภทนี้ อาทิ การขายตั๋วเข้าชม   
การแข่งขัน ธุรกิจเสื้อผ้า/ของที่ระลึกลิขสิทธิ์ของสโมสร ตลอดจนการซื้อขายนักเตะ เป็นต้น  

(3) วอลเลย์บอล นอกจากรายได้จากผู้สนับสนุนที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับแล้ว 
ยังมีรายได้จากการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลของไทยทั้งชายและหญิงไปเข้าร่วมลีกต่าง  ๆ ในต่างประเทศที่สนใจ  
โดยแต่ละคนได้ค่าเหนื่อยมากกว่าเล่นในเมืองไทยหลายเท่าในระยะเวลาสั้น ๆ  

(4) กอล์ฟ กีฬากอล์ฟในประเทศไทยตลาดมีการเติบโตที่ดี 6% ต่อเนื่องมาตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ
ความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งนักกอล์ฟมืออาชีพที่มีชื่อเสียง 
ในเวทีโลกล้วนแล้วเคยเข้ามาใช้สนามบริการสนามกอล์ฟของไทยทั้งสิ้น  ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจสนามกอล์ฟ
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ในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี  เช่นจังหวัดภูเก็ต มีสนามกอล์ฟอยู่ 6 สนาม  
และนำรายได้เข้าสู่จังหวัดได้ปีละประมาณ 500 - 600 ล้านบาท  

(5) แบดมินตัน เนื่องด้วยกระแสความนิยมในกีฬาแบดมินตันไทยเพิ่มขึ้นและผู้นิยมเล่นกีฬาแบดมินตัน 
ทั่วประเทศ ประมาณ 1,500,000 คน มีองค์กรกีฬาที่ควบคุมดำเนินการและสนับสนุนกีฬาแบดมินตัน 10 องค์กร 
สโมสรสมาชิกจำนวน 106 สโมสร ศูนย์แบดมินตันเยาวชนจำนวน 6 ศูนย์ บุคลากรทางกีฬาแบดมินตัน มีจำนวน
รวมทั้งสิ้น 3,171 คน ล้วนก่อให้เกิดรายได้ในหลักล้านบาท  
 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา  ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม  
และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้พิจารณาผลการศึกษาร่วมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางการกีฬา และสมาคมจัดการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย สามารถกำหนดกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ กีฬารวม   
12 กลุ่ม ได้แก่  

กลุม่ที ่1 กลุ่มสถานที่บริการออกกาลังกาย   
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น   
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสื่อสารมวลชน กิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา   
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬากลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา   
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มกีฬาอาชีพ อาท ินักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาอาชีพ   
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา   
กลุ่มท่ี 7 กลุ่มสถาบันการศึกษาผู้ผลิตบุคลากรด้านการกีฬา   
กลุ่มท่ี 8 กลุ่มการจัดการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ   
กลุ่มท่ี 9 กลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา   
กลุ่มท่ี 10 กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่งอุปกรณ์กีฬา อาท ิชุดกีฬา รองเท้ากีฬา เครื่องกีฬา   
กลุ่มท่ี 11 กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา อาท ิชุดกีฬา รองเท้ากีฬา เครื่องกีฬา   
กลุ่มที ่12 กลุ่มผู้นำเข้าและส่งออกทางการกีฬา (เพ่ือการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา)  
นอกจากนั้นยังจัดหมวดหมู่ของกลุ่มที่มีลักษณะธุรกิจที่มีการประกอบการอย่างใกล้เคียงกันและเชื่อมโยง

กันเป็น กลุ่มธุรกิจ (Cluster) รวม 5 กลุ่มธุรกิจประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มให้บริการสถานบริการออกกำลังกายและสโมสรกีฬาสมัครเล่น ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มสถานที่บริการออกกำลังกาย กลุ่มสโมสรกีฬาสมัครเล่น  
กลุ่มที่ 2 กลุ่มให้บริการสื่อสารมวลชน ลิขสิทธิ์ทางการกีฬาและกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ ่มสื ่อสารมวลชน กิจกรรมการตลาดและโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา กลุ ่มการจัดการสิทธิ  
ประโยชน์และลิขสิทธิ์ทางการกีฬาและกลุ่มกีฬาอาชีพ   

กลุ่มที่ 3 กลุ ่มวิทยาการทางการกีฬาและผู ้ผลิตบุคลากรทางการกีฬา  ประกอบด้วย 2 กลุ ่ม ได้แก่       
กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬากับกลุ่มสถาบันการศึกษาผู้ผลิตบุคลากรด้านการกีฬา  

กลุ่มที ่4 กลุ่มธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยว และการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการจัดการ
กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการกับกลุ่มการจัดการแข่งขันกีฬา  
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กลุ่มที ่5 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้าและส่งออกทางการกีฬา ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ค้าปลีกและ
ค้าส่งอุปกรณ์กีฬา กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาและกลุ่มผู้นำเข้าและส่งออกทางการกีฬา (The Commissioner of 
The National Reform Steering Assembly in Sports, Arts, Cultures, Religion and Ethics,2016;           
ดิฏฐชัย จันทร์คุณา และคณะ 2564) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ โดย
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากลได้จัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกีฬาดังต่อไปนี้ 

1. การผลิตชุดกีฬา 
2. การผลิตรองเท้ากีฬา 
3. การผลิตลูกบอลที่ใช้ในการกีฬา 
4. การผลิตอุปกรณ์กีฬาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
5. กิจกรรมอ่ืนๆทางด้านการกีฬา 
6. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา 
7. กิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬาซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
8. การขายส่งเครื่องกีฬา 
9. การผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานรวมถึงเครื่องดื่มเกลือแร่ 
10. การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
11. การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 
12. การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ 
13. การให้เช่าและให้เช่าแบบลีสซิ่งสินค้าเพ่ือการนันทนาการและการกีฬา 
14. การดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแข่งขัน กีฬา 
15. การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย 
16. การซ่อมเครื่องกีฬา   

 จากข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากโครงการจ ัดทำแผนพัฒนาเศรษฐก ิจการก ีฬาของประเทศไทย  ฉบับที่ 1                 
(พ.ศ. 2562 – 2564) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
(พ.ศ. 2564 – 2570) ที่ระบุว่าแนวโน้มการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีแนวโน้มบริโภคสินค้าที่ออกแบบเฉพาะ เช่น รองเท้าและเสื้อผ้าสำหรับกีฬา
เฉพาะอย่าง รองเท้าเสื้อผ้ากีฬาแฟชั่น เครื่องกีฬาเฉพาะอย่าง ทำให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย
เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค  ทำให้มูลค่าตลาดของธุรกิจนี ้มีตัวเลขเติบโตสูงขึ ้น  นอกจากนี้           
จากนโยบายของภาครัฐและความตื่นตัวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของคน
ในสังคมไทยที่ผนวกการกีฬาเข้ากับแฟชั ่นธุรกิจกีฬาที ่เพิ ่มสูงขึ้น  ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสนับสนุนให้           
ผลประกอบการทั้งในส่วนของรายได้และกำไรของธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 
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2.6 แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวต่าง ๆ ขององค์กร  
ข้อมูลสารสนเทศที ่สำคัญ สำหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์ฯ  

และแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวต่าง ๆ ขององค์กร มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้า ดังนี้  
2.6.1 แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 – 2570) เพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการของ

องค์กรในด้านต่าง ๆ และช่วยผลักดันพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
เกิดการพัฒนากีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่ าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
โดยมียุทธศาสตร์ฯ ดังนี้ 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ กกท. (2565-2570) กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
1. การบริหารจัดการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ • นักกีฬาเป็นเลิศ 
2. การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
 

• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 

3. การบริหารกีฬาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 

4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและบริการทางการ
กีฬาของ กกท. 

• นักกีฬาเป็นเลิศ 
• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 
• ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 

5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร • นักกีฬาเป็นเลิศ 
• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 
• ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 

 

ตารางแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับ แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 
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รูปแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับ แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 
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2.6.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ฉบับนี้ มุ่งเน้นการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร เพื่อนำองค์กรมุ่งสู่ Digital Transformation เพื่อให้โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน (Government Integration) มีการวางแผนจัดทำกรอบธรรมภิบาลข้อมูลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่อดำเนินการทั้งด้านนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อการ
บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กกท.ฯ  กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 
1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาข้อมูลดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ  
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Roadmap) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

• นักกีฬาเป็นเลิศ 
• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 
• ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 

 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วม สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล และการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลสำหรับองค์กรด้านกีฬาแก่
ผู้บริหารองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
3. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจำปี (Digital Roadmap and 
Action Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
4. เพ่ือกำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผล
รัฐวิสาหกิจตามระบบ ประเมินผลใหม่ State Enterprise Assessment 
Model (SE-AM) หัวข้อ 2.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology: DT) 
 

 
2.6.3 แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2564 – 2567 
การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร  ดังนั ้นการจัดลำดับความสำคัญของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต้องสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์องค์กรและผู ้บริหารทุกสายงาน /หน่วยงาน 
ต้องร่วมกันรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  อีกทั้งการดูแลบุคลากรให้ได้รับสวัสดิการ   
ต่าง ๆ มีความสุขในการทำงาน และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
 

ตารางแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ  
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แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กกท.ฯ (ยุทธศาสตร์) 

กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก 
(Proactive HR) 

• นักกีฬาเป็นเลิศ 
• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 
• ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 

 

 

2. การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล
ของ กกท. 
3. การส่งเสริมให้ กกท. เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
4. การพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

2.6.4 นโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564  
(ฉบับทบทวน) 

จากวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ กกท. ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการส่งเสริมเสริม  กีฬาอาชีพ 
และจุดยืนทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา  อาชีพ ทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีบทบาทต่อการ
พัฒนากีฬาอาชีพในกลุ ่มลูกค้าต่าง ๆ ที่ เกี ่ยวข้อง โดยสามารถกำหนดออกมาเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ 
และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับ แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท.  
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นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท 
การส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพฯ 

(ยุทธศาสตร์) 

กลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง 

1. การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพแก่นักกีฬา 
บุคลากรทางการกีฬา และองค์กรกีฬาที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาอาชีพ 

• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 

2. การส่งเสริมการพัฒนาภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้และทักษะของกีฬาอาชีพ 

• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 

3. การจัดการระเบียบข้อบังคับ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 

4. การเชื่อมโยงกีฬาอาชีพอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

• นักกีฬาอาชีพ 
• บุคลากรกีฬาอาชีพ 
• ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 

 
 
2.7 การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย กฎหมาย/ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง  
2.7.1 แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
           แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีความเกี่ยวข้องต่อแนวทางการดำเนินการกีฬาจะเป็นแนวทางที่สำคัญ    
ของ กกท. ในการวางแผนแนวทางและกลยุทธ์ในการทำงาน ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่สำคัญ ดังนี้ 

     2.7.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ได้บัญญัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกีฬาไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่ 71 คือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็น เลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” สำหรับด้านกีฬา เพื่อให้การส่งเสริม
และการพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กกท. มีแนวทางการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญฯ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ความเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ของ กกท. ตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแมบ่ทการส่งเสริม 
และพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564  

(ฉบับทบทวน) 
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ประเด็นที่สำคัญ แนวทางการดำเนินงาน 
มาตรา 71 
   ร ัฐพ ึงเสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งของครอบคร ัวอัน 
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชน
มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และพัฒนาการเสริมสร้าง
สุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่
เข้มแข็งรวมตลอด ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่
ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์ส ูงส ุดแก่ ประชาชน  
รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพลเมืองที่ดี  
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ
เด ็ก เยาวชน สตร ี ผ ู ้ส ูงอายุ คนพิการ ผ ู ้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

 
3. ส ่งเสร ิมและพัฒนาการกีฬาให ้ไปส ู ่ความเป็นเลิศ 
และเกิดประโยชน์ส ูงส ุดแก่ประชาชน ซ ึ ่ งสอดคล้อง 
ตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558 มาตรา 8 กกท. มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมการกีฬา 
(2) ทำหน้าที ่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี ่ยวกับ  
การกีฬา 
(7) สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

 

2.7.1.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
วิส ัยทัศน ์ประเทศไทย 2580 “ประเทศไทยมีความมั ่นคง ม ั ่งค ั ่ง ย ั ่งย ืน เป ็นประเทศพัฒนาแล้ว  

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

        “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมียุทธศาสตร์ ทั ้งหมด 6 ด้าน ที ่ต้องดำเนินการ  
อย่างสมดุลในทุกมิติทั้งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่นยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ประเด็นท่ีสำคัญ และแนวทางการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ของ กกท. 

(ฉบับทบทวน) 

รูปแสดง : เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2565-2580 (20 ปี) 
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สำหรับด้านการกีฬาปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมาย 20 ปี 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3      
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย 20 ปี 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วเศรษฐกจิเติบโตอย่างมเีสถยีรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ เศรษฐกิจเติบโต 
              อย่างมีและการกระจายรายได ้
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลติของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลติและแรงงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน 

ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้าน 
การท่องเท่ียว 
- ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
- ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
- ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
- ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ  
- ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
1. โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา   
   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 
2. โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย 20 ปี 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดขีองคนไทย 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน 
ประเด็นที่ 7 เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา 
ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
- การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต 

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา  
 

 ตารางแสดง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงาน 
- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรม 
ออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
- การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ และต่อยอด 
สู่ระดับอาชีพ  
- การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา และนันทนาการเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

2.  โครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา 
3.  โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติ 
4.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาขาติ 
การพัฒนากีฬาอาชีพ 
5.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
อย่างเป็นระบบ  
6.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 
7.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ 
การพัฒนาบุคลากรกีฬา 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาให้มีศักยภาพ 
9. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ  
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน 
การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
10. โครงการบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงาน 
ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน 

 

2.7.1.3 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 
 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เพื่อกำหนดประเด็นที่สำคัญ และเชื่อมโยงสู่แผนย่อย
สำหรับหน่วยงาน กกท. ด้านการกีฬาในส่วนที่เกี ่ยวข้องไปดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย สำหรับ
ประเด็นที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว และประเด็นที่ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ดังนี้ 

2.7.1.3.1 ประเด็นที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว 
แผนย่อย (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

ส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงานในระดับนานาชาติ รวมทั้ง  ประชาสัมพันธ์เมือง/
พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และส่งเสริมกิจกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือจูงใจให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการประกอบธุรกิจหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อยอดอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีที ่นำไปสู ่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเวทีเจรจาการค้าและ        
การลงทุนของธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
 
 

ตารางแสดง : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) ต่อเนื่อง 
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ประเด็นที่ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว 
แผนย่อย (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น 
KPI : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 5/ปี 

การส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
1. โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬา     
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) 
2. โครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) 

 
 

2.7.1.3.2 ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั ้นพื ้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา  
หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย  
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคมในพื้นที่ชุมชน การพัฒนาในการร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นที่  
หรือร่วมบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มขึน้ 
KPI : ประชาชนทุกภาคส่วนของ ประชากรทั้งหมดออก
กำลังกายอย่างสมำ่เสมอ  
- ปี 2561 - 2565 ร้อยละ 40 
- ปี 2566 – 2570 ร้อยละ 50 
- ปี 2571 – 2575 ร้อยละ 70 
- ปี 2576 – 2580 ร้อยละ 80 

การส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- โครงการบูรณาการงานกีฬาร่วมกับหน่วยงาน 
  ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน 
 

 
 

 
 
 

ตารางแสดง : ประเด็น และแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) 

ตารางแสดง : ประเด็น และแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) ต่อเนื่อง 
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แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มีความถนัด และ
ทักษะด้านการกีฬาและสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศต่าง ๆ
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

- ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน  สากล พัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ สิ ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้านอุปกรณ์การกีฬาที ่ม ีมาตรฐาน  
ด้านโภชนาการที่เหมาะสมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม ที่เกี ่ยวข้อง 
กับการกีฬาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการกีฬาเพื ่อนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื ่อคว ามเป็นเลิศ           
และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
          - ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในทุกระดับ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน
การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการต่อยอด
ความสำเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั ่นคง สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
พร้อมผลักดันการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันกีฬา
และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป 
 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ
KPI : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดบันานาชาติ
ของนักกีฬาไทย 
- ปี 2561 - 2565 อันดับ 7 ในระดับเอเชีย 
- ปี 2566 – 2570 อันดับ 6 ในระดับเอเชีย 
- ปี 2571 – 2575 อันดับ 5 ในระดับเอเชีย 
- ปี 2576 – 2580 อันดับ 4 ในระดับเอเชีย 

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 
1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา  
2.  โครงการสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา 
3.  โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
     ระดับนานาชาติ 
4.  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
     ระดับนานาขาติ 
การพัฒนากีฬาอาชีพ 
5.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
    อย่างเป็นระบบ  
6.  โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬามวย 
     อย่างเป็นระบบ 
7.  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกีฬาอาชีพ 

 
 

 
 

ตารางแสดง : ประเด็น และแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) ต่อเนื่อง 
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แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬาอาสาสมัครกีฬา 
โดยเฉพาะกลุ ่มก ีฬาเป ้าหมายที ่ประชาชนไทยมีความนิยมหรือมีศ ักยภาพในการพัฒนาในระดับอาชีพ  
บนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจำนวนเพียงพอสามารถให้บริการ     
ด้านกีฬาได้อย่างทั ่วถึงและสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั ่วไป  บุคคลกลุ ่มพิเศษ             
และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง  

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลโดยสนับสนุน      
ให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ มหรือจัดตั้งชมรมเพื่อคัดสรร
บุคลากรนันทนาการตัวอย่าง และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่มผู้สนใจตลอดจนส่งเสริม  
ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความแตกต่างและต่อยอดความเป็นพหุปัญญาของสังคม 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงาน 
เป้าหมาย : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
KPI : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลีย่ร้อยละ) 
- ปี 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
- ปี 2566 – 2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
- ปี 2571 – 2575 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
- ปี 2576 – 2580 มีสัดส่วนท่ีเหมาะสม                 
ตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาบุคลากรกีฬา 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาและบุคลากร 
    ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ  
    ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดง : ประเด็น และแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) ต่อเนื่อง 
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และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูล  
เชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในห้วงปีที่ 2 (2566-2570) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  5
พฤษภาคม 2563 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและจัดทำ
ข้อเสนอโครงการสำคัญ เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศต่อไป 

ซึ่งการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าฯ ในแต่ละประเด็นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินั้น ได้ดำเนินการ
ในช่วงวันที่ 11 มิ.ย. – 12 ก.ค. 64 โดยการวิเคราะห์นั้น จะต้องมีความครอบคลุม ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยแสดง องค์ประกอบ และปัจจัยตั้งแต่ต้นทาง ไปจนถึงปลายทางของกระบวนการที่ส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  กกท. เป็นองค์กรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีส่วนร่วม
ดำเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้ได้เป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยมีสุขภาพดีขึ ้นมีน้ำใจนักกีฬา  
และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา รวมทั้งในระดับแผนย่อย (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬา
ขั ้นพื ้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและ
นันทนาการ แผนย่อย (2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ แผนย่อย (3) การพัฒนาบุคลากรด้าน 
การกีฬาและนันทนาการ และมีการกำหนดผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร สอดคล้องตามองค์ประกอบในแต่ละ 
Value Chain ในแผนย่อยข้างต้น องค์กรจะสามารถกำหนดพันธกิจ, ตลอดจน Value Chain ขององค์กรให้มี
ความสอดคล้อง และทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของตัวองค์กรเองว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กร  
สร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร และเมื่อมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ อย่ างชัดเจนแล้ว องค์กรจะเป็นหน่วยงาน
สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่สามารถช่วยผลักดันให้เพื่อบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์
ชาติต่อไปอย่างยั่งยืน 
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ตารางแสดง : Value Chain ประเด็น 14 ศักยภาพกีฬาตามแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (20 ปี) ต่อเนื่อง 
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2.7.1.3.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน เป็นผลมาจากการนำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาปรับปรุงรายละเอียด
และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือเป็นแนวปฏิรูปประเทศ จำนวน 13 ด้าน ประกอบด้วย 

 

    โดยด้านที่เกี่ยวข้องกับ กกท. คือ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีขั้นตอน
และวิธีการปฏิรูปประเทศ ด้านการกีฬาตามแผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 
2. การปฏิรูปการหางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม (ร่วมกับกรมอนามัย) 
3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 
4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย) 
5. การพัฒนานักกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื ่อความเป็นเลิ ศทางการกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค          

ซึ่ง กกท. และหน่วยงานต่าง ๆ มีการกำหนดแผนงานโครงการ/การดำเนินงานที่สำคัญ และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

1. ด้านการเมือง  
2. ด้านการบริหารราชการแผนดิน  
3. ด้านกฎหมาย  
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5. ด้านเศรษฐกิจ  
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. ด้านสาธารณสุข  
8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9. ด้านสังคม  
10. ด้านพลังงาน  
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
     และประพฤติมิชอบ  
12. ด้านการศึกษา  
13. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา   
     ทรัพยากรมนุษย์ 

ตารางแสดง : แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน 13 ด้าน 
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โครงการ/การดำเนินงานสำคัญ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
1. การจัดตั้งสถาบันความรอบรู้แห่งชาติ (สาขา) เพื่อเป็นศูนย์
บริหารจดัการความรู้และความรอบรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลัง
กาย และกีฬาของชาติ โดยจะมสีาขาตั้งอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

สาขาสถาบันความรอบรู้แห่งชาติ 1 แห่ง  
 

2. โครงการพัฒนาทักษะผูต้ัดสิน โดยจัดฝึกอบรม 
ผู้ตัดสินกีฬาให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

จำนวน 59 หลักสูตร 30 คน /หลกัสูตร= 1,770 คน 
 

3. พัฒนาผู้นำกีฬาประจำท้องถิ่น พัฒนาผู้นำกีฬาของท้องถิ่น 
กลุ่มครูพลศึกษา ผูฝ้ึกสอนกีฬาใหเ้ป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อความ      
เป็นเลิศทีไ่ด้มาตรฐาน ผ่านการรับรองโดยสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทย โดยการจ่ายค่าตอบแทนเต็มเวลา = 15,000 บาท/
คน/เดือน 

ผู้นำกีฬาประจำท้องถิ่น ตำบลละ 1 คน  
(25 จังหวัด 3,054 ตำบล) 

 

4. ส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างนักกีฬา   
   4.1 จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอำเภอ  หลักสตูรมาตรฐานของการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬา             

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   4.2 โครงการ 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา (One Tambol One 
Sport : OTOS)  โดยมุ่งเน้นการสง่เสริมชนิดกีฬาเพื่อความ    
เป็นเลิศระดับตำบล 

1 ตำบล 1 ชนิดกีฬา ในท้องถิ่นใน 25 จังหวัด 

   4.3 จัดให้มีถนนกีฬา กำหนดให้ทุกจังหวัดมีถนนสายกีฬาอย่าง
น้อย 1 แห่ง โดยกำหนดชนิดกีฬาและพื้นที่ท่ีจะดำเนินการ        
ทั้งชุมชนเมืองและท้องถิ่น ท่ีเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม      
ทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มพิเศษ  

ถนนกีฬานำร่องในท้องถิ่นใน 25 จังหวัด 

4.4 การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ  ท้องถิ่นใน 77 อำเภอ (อำเภอละ 9 ชนิดกีฬา) ประกอบด้วย กีฬาบงัคับ      
2 ชนิดกีฬา กีฬาสากล 6 ชนิดกีฬา กีฬาท้องถิ่นนิยม 1 ชนิดกีฬา 

4.5 การจัดตั้งอนุญาโตตลุาการด้านกีฬา ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการด้านกีฬา 
5. การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเปน็เลิศ  
(Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งท่ีมีศักยภาพ 
มุ่งสู่โอลมิปิก 2024  

 
 
 
 

สร้างกระบวนการพัฒนาฯ จำนวน 1 ระบบ 
5.1 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาต ิ

5.2 จัดทำระบบพัฒนานักกีฬาเตม็เวลาระยะยาว (Full time 
athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete 
phase way) 
6. การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร        
การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 

ตารางแสดง : รายละเอียดโครงการ/ การดำเนินงานสำคัญและตัวช้ีวัด/ เป้าหมาย ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
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2.7.1.3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12  ถูกกำหนด 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกำหนดเป็นแนวทางในรายละเอียดที่แสดงให้เห็น    
ถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ 5 ปี ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสาน
ต่อการพัฒนาในประเด็นสำคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง   
และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำทาง ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียดที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ปี
และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อน
การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการแก้ปัญหาสำคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศ         
ให้ล ุล ่วง รวมทั ้งประเด็นร่วมที ่ม ีความเชื ่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาทีจะนำไปสู ่การพัฒนา  
ที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

เพื่อส่งเสริมให้คนไทย          
มีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 

คนไทยมสีุขภาวะทีด่ีขึ้น 
 

ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขนั 
ได้อย่างย่ังยืน 
 

สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจรายสาขา 
 

ประเทศไทยมรีายได้จาก       
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน   
ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

รายได้จากการท่องเทีย่วไม่ตำ่กวา่ 
3 ล้านลา้นบาท 
 

 

2.7.1.3.5 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) 
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนด

สาระสำคัญ สำหรับเป้าหมายการพัฒนา เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดหลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กกท. ประกอบด้วย 

เป้าหมายการพัฒนา 
ข้อ 3 พัฒนานักกีฬาของชาติโดยการเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถสร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขัน

กีฬาในระดับต่าง ๆ ในประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งอำนวย   
ความสะดวกเพ่ือการพัฒนานักกีฬาของชาติ เช่น การมีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาและระบบการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน 
ซึ่งจะทำให้นักกีฬามีพัฒนาการที่ดี พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็นเลิศ  
สู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง 

ข้อ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างถูกต้องรวมถึงการต่อยอด
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานของประเทศ บนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มี 

ตารางแสดง : ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
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คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยให้มีจำนวนเพียงพอสามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั ่วถึง  
เพ่ือรองรับการพัฒนาการกีฬาทุกภาคส่วน 

ข้อ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา โดยพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬา ควบคู่
กับการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬา และการสนับสนุนกิจกรรม และมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการของธุรกิจในอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ข้อ 6 การพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาทุกภาคส่วนของประเทศ ครอบคลุม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ให้เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ประชาชนทุกกลุ ่มวัย การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที ่มีอยู ่ในพื ้นที ่ต่าง ๆ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬา มาตรการสนับสนุน 
การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกีฬา และพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ การจัดการความรู้ 
เพ่ือนำมาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกภาคส่วน 

ข้อ 7 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมกีฬาในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อน  การกีฬาทุกภาคส่วนตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 

เป้าประสงค์  
ข้อ 3 นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับทวีป และระดับโลก เพื่อสร้าง  
ความสมานสามัคคีและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ โดยอันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ  
ของนักกีฬาไทย ไม่น้อยกว่าอันดับที่ 6 ในระดับเอเชีย 
ข้อ 4  บุคลากรด้านการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  และมีมาตรฐาน  
เพ่ือรองรับการพัฒนาการกีฬาทุกภาคส่วน 
ข้อ 5  อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัดหลัก 

 
 

 
 
 

ข้อ 3 อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อยู่ในอันดับ 7 ในระดับเอเชีย ในปี 2565 
และอันดับ 6 ในระดับเอเชีย ในปี 2566 - 2570 
ข้อ 4 มีบุคลากรด้านการกีฬาทุกประเภทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
ข้อ 5 มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

ตารางแสดง : เป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) 

 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัดหลักตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2565 - 2570) ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  
(Sport for Excellence and Profession) 

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมความต้องการเพ่ือ
ความเป็นเลิศทางกีฬาและการกีฬา
เพ่ืออาชีพ 
2. การสนับสนนุปัจจัยเอื้อ 
เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและกฬีาอาชีพ 
3. การยกระดับการบริหารจัดการ
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานด้านการ
พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ 

1. อันดับการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ -
อาเซียนพาราเกมส์  
อยู่ในอันดับ 1 
2. อันดับการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาเอเชียน
เกมส์-เอเชียนพาราเกมส์ 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 7 

1. การส่งเสริมความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาจากพ้ืนฐาน 
ไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
2. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่กีฬาอาชีพ 
3. การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของนักกีฬา ไปสู่กีฬาเพื่อความเปน็เลิศและกีฬาอาชีพ 
4. การสนับสนุนการยกระดับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 
5. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวก ในการวางแผนการส่งเสริมพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
6. การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
และการขับเคลื่อนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
7. การจัดทำระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  
(Sport HR Development) 

กลยุทธ์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ
ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬาท่ีเป็นมาตรฐาน 
2. การพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะ
ของบุคลากรทางการกีฬา 
3. การรับรองมาตรฐานบุคลากร
ทางการกีฬา 

บุคลากรด้านการกีฬาทุก
ประเภททั่วประเทศ ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
เทียบเท่าในระดับสากล 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

1. การพัฒนาหลักสตูรที่เป็นมาตรฐาน สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา ผูต้ัดสนิกีฬา 
ผู้บริหารการกีฬา 
2. การพัฒนาหลักสตูรที่เป็นมาตรฐาน สำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และแพทย์ทางการกีฬา 
3. การพัฒนาสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา 
ให้มีคุณภาพและเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล 
4. การรับรองมาตรฐานสำหรับผู้ฝกึสอนกีฬา ผู้ตดัสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา 
5. การรับรองมาตรฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และแพทย์ 
ทางการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : กลยทุธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับยทุธศาสตร์ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง ตามแผนพัฒนาการกฬีาแห่งชาติ ฉบับที่ 7  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

(Promotion of Sport Industry) 
กลยุทธ์/เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดระดับ

ยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา 

1. สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพ     
ในการแขง่ขนัของธุรกจิในอุตสาหกรรม
การกฬีา 
2. การสนับสนนุปัจจัยเอื้อเพ่ือการ
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 
3. การยกระดับการบริหารจัดการ 
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

ข้อ 2 มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ในการจัดการแข่งขันกีฬา
ในประเทศเพิม่ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
ข้อ 3 มูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากกิจกรรมกีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยวท้ังของภาครัฐ 
และภาคเอกชนขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

1. การสนับสนุนการจัดกจิกรรมและมหกรรมการกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ และการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน 
(International Sport Events & Private Sport Events) เพื่อเสรมิสร้าง
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
2. การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้รองรับการจดักิจกรรมและ
มหกรรมการกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวและการส่งเสริมอตุสาหกรรมการกีฬา
ในจังหวัดที่มีศักยภาพเหมาะสม 
3. การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา 

 
2.7.1.3.6 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2564 (โดยขยายระยะเวลา
สิ้นสุดปี 2565) สภาพแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจสาขาสังคมและเทคโนโลยี (ด้านกีฬา) 

แนวโน้มและทิศทางการกีฬาของโลกให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ โดยประเทศต่าง ๆ   
ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการฝึกฝนและพัฒนาโครงสร้างของร่างกายพร้อมทั้งอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเล่นกีฬา รวมถึงกระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้เกิด     
การตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทำให้ข่าวสารด้านกีฬาทั่วโลกเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและกระแสนิยม 
รวมทั้งวัฒนธรรมในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายให้แก่เด็กและเยาวชน 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
ของ กกท. ท้ังสิ้น ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อให้พลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผน DE 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) (พัฒนาเศรษฐกิจใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ    
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy มาประกอบ 
การดำเนินงาน (เพ่ิมเติม) 

ตารางแสดง : กลยทุธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับยทุธศาสตร์ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง ตามแผนพัฒนาการกฬีาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (ต่อเนือ่ง) 
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ยุทธศาสตร์  เป้าหมายการพัฒนา แนวทางการดำเนินงาน 
1. กำหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ 
ให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและทิศทาง     
การดำเนินงานชัดเจนภายในปี 2565 
2. รัฐวิสาหกิจจดัทาแผนและดาเนนิงาน           
ตามบทบาทและเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน 

1. กกท. ควรมีการประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจาก
การสนับสนุนการจดัการแข่งขันกฬีาในประเทศไทย ทั้งการ
แข่งขันในระดับนานาชาติและระดบัชาติเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการคดัเลือกการแข่งขันกีฬาและการวางแผนรองรับ
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับชาติในครั้งต่อไป 
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการสรา้งรายได้จาก 
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้าชมการแข่งขัน
กีฬาในประเทศไทย ทั้งการแข่งขันในระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ กกท. ควรมีการบรูณาการร่วมกับการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. บริหารแผนการลงทุน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ 

1. ภาครัฐมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของ
รัฐวิสาหกิจระยะ 5 ปี  
2. ภาครัฐกาหนดใหโ้ครงการลงทนุขนาดใหญ่ของ
รัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมครบถ้วน
ทุกโครงการโดยคำนึงถึงทางเลือกในการลงทุน 
ที่สามารถลดภาระงบประมาณของรัฐและส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและตลาดทุน 

1. กกท. ควรกำกับ ดูแลและเร่งรดัการเบิกจา่ยงบลงทุน     
ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจา่ยงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
2. กกท. ควรมีการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนท่ีเหมาะสมกับการ
ดำเนินงานของ กกท. 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง   
ทางการเงินเพ่ือความยั่งยืน      
ในระยะยาว 

1. รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เพียงพอต่อการดำเนินงานและการลงทุน 
ตามบทบาทและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ      
ของประเทศ  
2. รัฐวิสาหกิจที่มีปญัหาทางการเงนิได้รับการแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง  
3. ภาครัฐมีกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่
รัฐวิสาหกิจในการดำเนินงานตามบทบาท         
และภารกิจ 

1. กกท. ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหาร
งบประมาณทีไ่ด้รับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
2. กกท. ควรมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
และสิทธิประโยชน์ของ กกท. อย่างเป็นรูปธรรม 
และมีการกำกับตดิตามใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีได้กำหนดไว้
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับ กกท. และเป็นการลดภาระ
งบประมาณของภาครัฐ 

4. สนับสนนุการใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0     
และแผน DE 

1. รัฐวิสาหกิจมีนวตักรรมและเทคโนโลยี              
ที่เหมาะสมในการให้บริการและดำเนินงาน  
2. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
3. รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ทำให้เกดินวัตกรรม    
และเทคโนโลยีต่อสังคม 

กกท. ควรเร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขององค์กร เพื่อให้ กกท. สามารถก้าวทัน                   
ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และ
สามารถวิเคราะห์ข้อมลู Big Data เพื่อประโยชน์ต่อการ
นำไปวิเคราะห์ประกอบการวางแผนพัฒนาและส่งเสริม
การกีฬาของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี  
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ยุทธศาสตร์ 

 
เป้าหมายการพัฒนา 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 

1. โครงสร้างบรหิารจดัการองค์กรของรัฐวสิาหกิจที่
สอดรับกับบทบาทหนา้ที่และการปฏิบัติงานภายใต้
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีของรัฐวิสาหกิจและหลักธรรมาภิบาลฯ 
2. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งแสดงออกในการยอมรับและ
การปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดรวมทัง้ มีมาตรการ
ทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง  
3. รัฐวิสาหกิจให้ความสำคญักับประชาชน
ผู้รับบริการ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ในการตัดสินใจ  
4. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสที่
สามารถอธิบายเหตุผลในการตดัสนิใจ และมีกลไก
การตรวจสอบการตัดสินใจและการดำเนินการ 
รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน  
5. รัฐวิสาหกิจมีบคุลากรที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจบนพื้นฐานของค่านิยมที่
ยึดถือ ความเท่าเทียมและความยตุิธรรมอย่างมี
จริยธรรม โดยมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและกำกับ
ดูแลองค์กรด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 

1. กกท. ควรให้ความสำคญัและนำกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการของรัฐวิสาหกิจ Core Business Enablers 
ทั้ง 8 ด้าน มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง กกท.  
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม  
ในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ในอนาคต 
2. กกท.ควรมีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยงและจัดใหม้ีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบจากเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่
ไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้า เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่เช้ือไวรัส  โคโรนา (COVID-19) 
เหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมอืง การก่อการร้าย และ
ภัยธรรมชาต ิ

6. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์
รวม (BCG Model)  
(พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ ได้แก่ 
- เศรษฐกิจชีวภาพ              
(Bio Economy)  
- เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) - เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) มา
ประกอบการดำเนินงาน (เพ่ิมเติม) 

รัฐวิสาหกิจสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ประชาชนมีรายไดด้ี คณุภาพชีวิตดี 
รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรจากความ
หลากหลายทางชีวภาพให้มีคณุภาพท่ีดี ด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม 

กกท. ควรมีการกำหนดนโยบายเรือ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบองค์รวม (BCG Model) ทั้ง 3 มิติ มาใช้เป็นเครื่องมือ 
สำหรับการยกระดับกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ รวมถึง
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากร 
โดยเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และ
การบริหารทรัพยากร ให้สอดคล้องกับสถานการณโ์ลก 
รวมถึงการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้
เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานอย่างยั่งยืน 

ตารางแสดง : ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและเทคโนโลยี (ต่อเนื่อง) 
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2.7.1.3.7 แผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) 
แผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) ถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้กำหนดให้มีแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เชื่อมโยงต่อเนื่องไปสู่แผนปฏิบัติงานประจำปีฯ โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งเน้นการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระยะยาว)  

วิสัยทัศน์ (VISION) พัฒนาการกีฬาเพื ่อเป็นกลุ ่มผู ้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬามวย เพื่อสรรหา และพัฒนานักกีฬา 

และบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติ และนานาชาติ 
2) ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของกีฬาอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การกีฬาเพ่ือนักกีฬา บุคลากรกีฬา และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
3) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้มีมาตราฐาน เพ่ือสร้างโอกาส ประสบการณ์ให้กับ

นักกีฬาและบุคลากรกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
4) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างกระแสความตื่นตัวของประชาชนในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ  

การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
5) พัฒนาองค์กรด้วยระบบการบริหารจัดการสู ่องค์กรสมรรถนะสูง ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี
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แผนยุทธศาสตร์ กกท.  

(พ.ศ. 2565 - 2570) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objective) 

SO1 
การบริหารจัดการกีฬา 

เพื่อความเป็นเลิศ 

มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวเลอืกเข้าสู่การเตรยีมนักกีฬาระดับ
นานาชาติที่มีศักยภาพ รวมทั้งการสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการองค์ประกอบที่สำคญัคือ การเก็บตวั
ฝึกซ้อม NTC การสร้างและการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาด้วย
สถานท่ี อุปกรณ์ และบุคลากรผู้เชีย่วชาญ และการปรับปรุงระบบสวสัดิการสำหรับนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาท่ีเหมาะสม 

SO2 
การบริหารจัดการกีฬาอาชีพ

และกีฬามวย 

มุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวยให้มปีระสิทธิภาพและส่งเสริมการจัดการ
ธุรกิจกีฬาอาชีพ ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้หลักเกณฑ์
ด้านการส่งเสริม พัฒนา และการประเมินกีฬาอาชีพเพื่อให้สามารถยึดกีฬาเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

SO3 
การบริหารกีฬา 

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

มุ่งเน้นการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเป็นเลิศ          
กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) โดยการบรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศมากข้ึน  

SO4 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและบริการทางการ

กีฬาของ กกท. 

การมุ่งเน้นการพัฒนาการบรหิารทางการกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการเลน่กีฬาและออกกำลังกายของ
ประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างกระแสตื่นตัวทางการกีฬาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางการกีฬาขอฃ กกท. เพื่อสร้างมลูค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วยคณุภาพและ
มาตรฐานของบริการทางการกีฬา ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

SO5 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการองค์กร 

มุ่งเน้นการยกระดับการบรหิารจดัการองค์กรของ กกท. ให้มีมาตรฐานตามแนวทางการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ ด้วยเกณฑ์ SE-AM เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์สมรรถนะสูงที่สามารถสร้างและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : แผนยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ กกท. (พ.ศ. 2565 - 2570) 
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2.7.2 นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางชี้นำทิศทางและการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน 
ของ กกท. เนื่องจาก กกท. เป้นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐจึงนำนโยบายภาครัฐมาปฏิบัติ 
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กกท. ดังนี้ 

2.7.2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางชี้นำทิศทางและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน 

ของ กกท. เนื่องจาก กกท. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของหน่วยงานภาครัฐ จึงนำนโยบายภาครัฐมาปฏิบัติ 
นโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ 

นโยบายที่ 5 :  
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
ในการแข่งขันของไทย 

ข้อ 5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริม
พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกท่ีมเีอกลักษณ์โดดเด่น 
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการ ขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศสิง่แวดล้อมและ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง พัฒนา การท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมอืงรองที่มี
ศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวเรือ
สำราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

นโยบายที่ 8 :  
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ 
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 

ข้อ 8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ให้เช่ือมโยงกับระบบคณุวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวดัและประเมินผลเพื่อเทียบโอน
ความรู้และประสบการณห์น่วยการเรียนท่ีชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนทีม่ีศักยภาพ 
ด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นกักีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
การจัดให้มรีะบบท่ีสามารถรองรับ ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของ 
ทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ใหต้รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
ที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนม้ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

นโยบายที่ 9 :  
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 

ข้อ 9.2 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนา     
องค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัยส่งเสริมการเล่นกีฬาและ 
ออกกำลังกาย เพื่อเสรมิสร้างสุขภาวะสร้างระบบรับมือต่อโรคอุบตัใิหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำ ท้ังระบบ ติดตามเฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
อย่างครบวงจรและบูรณาการจัดระบบ การแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน ในการสรา้งสุขภาวะที่ด ี
ในทุกพื้นที่ 

นโยบายที่ 11 :  
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ข้อ 11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
พัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีการจดัรูปแบบองค์กรใหม่ที่มคีวามยืดหยุ่น
คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป พัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีรัฐใหส้ามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง 
ความต้องการของ ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมท้ัง ปรับเปลี่ยนระบบ 

ตารางแสดง : นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
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2.7.2.2 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเริ่มด้วย 
Thailand 1.0 ร ัฐเน ้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรมในสมัยน ั ้น เช ่น ปศุส ัตว ์ พ ืชไร ่ พ ืชสวน 

ส่วนการส่งออกในขณะนั้นยังเป็นแค่ข้าว ไม้สักและดีบุกเท่านั้นเอง 
Thailand 2.0 ร ัฐเน ้นลงท ุนในอ ุตสาหกรรมเบาท ี ่ต ้องอาศ ัยแรงงานของคนจำนวนมาก เช่น  

ใช้แรงงานจำนวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ 
Thailand 3.0 ร ัฐเน ้นลงทุนกับอุตสาหกรรมหนักรวมทั ้งม ีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น  

ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และขยับลงทุนในต่างประเทศ 
Thailand 4.0 ประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนเข้าสู่ (ประเทศไทย 4.0) เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ให้ประเทศไทยมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงด้วยการ
ทำน้อยแต่ได้มาก ลดการพึ่งพาต่างชาติ ลดความเหลื่อมล้ำต่าง ๆ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคม       
โดยอาศัยการเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรมแทน  

โดยรูปแบบทักษะอาชีพที่เราถนัดรวมถึงความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
จะถูกเพิ่มคุณค่าและมูลค่าโดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเพ่ือให้กลายมาเป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3. กลุ ่มเครื ่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที ่ใช ้ระบบอิเล ็กทรอนิกส์ควบคุม  

               (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4. กลุ ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื ่อมต่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และ เทคโนโลยี   

               สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) 

นโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ 
 การบริหารราชการแผ่นดินใหเ้กิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแตข่ั้น

วางแผนการนำไปปฏิบัติ การตดิตามประเมินผล การปรับปรุงการ
ทำงานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุง โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น 

นโยบายที่ 12 :  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 

ข้อ 12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหม้ีมาตรการ
และระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกัน และลดการทุจรติประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตาม 
การแก้ไขปัญหาทุจรติและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่ง
สร้างจิตสำนึกของคนในสังคม ใหย้ึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจรติ ถูกตอ้ง
ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสว่นให้เข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจรติประพฤติมชิอบ 

ตารางแสดง : นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ต่อเนื่อง 
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ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กกท. มุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป้าหมาย     
การขับเคลื่อนประเทศในส่วนที่เกี ่ยวข้องด้านกีฬา โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี หรือ     
การผลิตซอฟต์แวร์ใหม่เพ่ือใช้งานในองค์กร ประกอบด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายฯ 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดทำระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านกีฬาของประเทศ (Big Data) 

2. การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี การจัดทำงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

3. การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร การจัดทำแผนแม่บทด้านบคุลากร (ระยะยาว) ให้มีความรู้ ทักษะ/ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาของ
บุคลากรอยา่งยั่งยืน 

รูปแสดง : นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

ตารางแสดง : ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
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2.7.2.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
    ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่มีการกำหนดตัวชี้วัด 

การพัฒนา ทั้งหมด 17 ข้อ ทั้งนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 7 ข้อ ได้แก่ 

 เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 

SDGs : 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทกุพื้นที ่ • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรม 
และการแข่งขันกีฬาของประเทศ 
• ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยดึกีฬาเปน็อาชีพ
หรือประกอบอาชีพท่ีตนต้องการได้อย่างยั่งยืน 

SDGs : 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มคีุณภาพ และ
ส่งเสริมสขุภาวะที่ดีของคนทกุเพศทุกวัย 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้ทุกคน 
ในประเทศมสีุขภาพท่ีด ี
• ให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และส่งเสริมสุขภาพให้กบั
ประชากรทุกคนเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีที่ยั่งยืน 

SDGs : 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคณุภาพ อย่างเท่า
เทียมและครอบคลุม และส่งเสริม โอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาไดร้ับการศึกษาและ
พัฒนาทักษะสมรรถนะและศักยภาพ โดยกำหนดใหม้ีโครงการพัฒนา/อบรม
ให้ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
• ใช้กิจกรรมกีฬาสรา้งความตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองผา่นการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

SDGs : 5 บรรลุ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี และเด็กหญิง 

• ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสในการเล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกคน 
ทุกเพศและทุกวัย   
• สร้างโอกาสในการแข่งขันกีฬาท่ีเท่าเทียมให้แก่ประชาชนทุกคน ทุกเพศ 
และทุกวัย 

SDGs : 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ที่ย่ังยืนและ
ทั่วถึง และการจ้างงาน เต็มอัตราและงานที่มีคุณค่า
สำหรับทุกคน 

• ส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยดึกีฬาเปน็อาชีพ
หรือประกอบอาชีพท่ีตนต้องการได้อย่างยั่งยืน 
• ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
กีฬาด้านการจดักิจกรรมและการแข่งขันกีฬา 

SDGs : 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และ
ส่งเสริมนวตักรรม 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์บริการของ กกท. ท้ังส่วนกลาง 
และส่วนภูมภิาค 

SDGs :17 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไก ดำเนินงานและ
หุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับโลกสำหรับการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 

• การใช้เรื่องกีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขดี 
ความสามารถ และสร้างโอกาสความร่วมมือ ท้ังในระดับภูมภิาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 

 
 
 
 

ตารางแสดง : เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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2.7.2.4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ได้มอบนโยบาย
การบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมมีนโยบายที่จะเร่งรัดผลักดันให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเกิ ดประโยชน์      
แก่ประเทศชาติและประชาชน สำหรับในด้านการกีฬา ดังต่อไปนี้ 
นโยบายในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา 

1. ส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ 
2. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา 
3. ส่งเสริมโรงเรียนกีฬา เฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล, กอล์ฟ และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น 
4. ส่งเสริม Sport Tourism 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างประเทศ 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลกในประเทศไทย 
7. ส่งเสริมนักกีฬาไทยสู่กีฬาระดับโลก 

นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหน้าที่บูรณาการ    
การพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม 

รูปแสดง : เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ องค์การสหประชาชาติ 
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ทั ้งนี ้ การขับเคลื ่อนการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 

1. กลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)  
2. กลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy)  
3. กลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy)  

 

โดย กกท. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการกีฬาภายใต้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการลดใช้ทรัพยากรจากการจัดการแข่งขันกีฬา (Circular economy) 
กิจกรรมการคัดแยกขยะในช่วงการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำกลับไปใหม่หรือนำไปใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณขยะจากการดำเนินงาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  

2. โครงการ Clean Run (Circular economy) 
การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ จัดประกวดแนวคิดในการ

จัดการขยะในงานกีฬา การสอดแทรกการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการลดขยะต่อชุมชนและผู้ร่วมกิจกรรม 
และปรับแก้ประกาศของกระทรวงเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งตามภูมิภาคหรือมาตรฐานของสมาคม
กรีฑาแห่งประเทศไทยให้มีหลักเกณฑ์เรื่องความสะอาด รวมทั้งมีการกำหนด TOR ให้ผู้รับจ้างจัดงานมีแนวทาง
ปฏิบัติด้านการจัดการขยะและการดูแลความสะอาดในงานแข่งขันกีฬา  
3. โครงการกีฬาสีขาว (Green economy) 

การดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และเกิดการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมกีฬา โดยการการลดใช้ทรัพยากรจากการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมให้
ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในการจัดการแข่งขัน การคัดแยกขยะในช่วงการแข่งขันอย่างเป็น
รูปธรรม และการส่งเสริมสินค้าจากชุมชนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : 3 กลุ่มโครงการ ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
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รูปแสดง : ความเชื่อมโยงนโยบายภาครัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านลูกค้าของ กกท. 
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2.7.3 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้อง  
กกท. ได้ดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ซึ่ง กกท. ให้ความสำคัญ 

ในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีสำคัญดังนี้ 

ด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประเด็นครอบคลุมที่สำคัญ 
1. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 

สภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง
ความปลอดภัยของสถานท่ี/อุปกรณ์ 
เครื่องมือป้องกัน ฯลฯ 

2. การรับรองหรือ 
การขึ้นทะเบียน 

1.พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
2.พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.พระราชบัญญัติควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 
พ.ศ. 2555 
4.พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2550, 
กีฬาคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 

1.ขึ้นทะเบียนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด/นักกีฬา/บุคลากร
กีฬาอาชีพ 
2.ขึ้นทะเบียนนักกีฬา/องค์กรกีฬา 
3.ควบคุม กำกับ ดูแล องค์กรกีฬา  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
4.ให้ความรู้/ตรวจ/ลงโทษและอุทธรณ ์
5.รับรองการจัดการแข่งขันการควบคุม
พิทักษ์สิทธิ์ของนักกีฬามวย 

3. ข้อบังคับ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ประหยดัพลังงาน/ลดปรมิาณของเสีย เช่น 
ขยะ น้ำเสยี 

4. ข้อบังคับ 
ด้านการเงิน 

1.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2555 
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2550 
4.ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย พัสดุ พ.ศ. 2542 ว่าด้วย
การควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ TOR, การหาผู้รับจ้าง/
ตรวจรับ ฯลฯ 
5. พระราชบัญญตัิ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ 

1.คำขอ/จัดสรร/บรหิารงบประมาณ 
2.เร่งรัดการดำเนินงานตามมติ ครม. 
3.ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 
TOR, การหาผูร้ับจ้าง/ตรวจรบั ฯลฯ 

5.ข้อบังคับ 
ด้านผลิตภัณฑ ์

1.คู่มือจริยธรรมสำหรบัผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัยสำนัก 
2.จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ
3.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  
การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 

1.ควบคุมกระบวนการทำวิจัยให้เป็นไปตาม
สภาวิจัยแห่งชาติ (วช) กำหนด 
2.คุณภาพของการบริการได้มาตรฐาน  
(ของลูกค้า) 

 
ตารางแสดง : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประเด็นครอบคลุมที่สำคัญ ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้อง ของ กกท. 
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บทท่ี 3 

กระบวนการบริหารจัดการลูกค้า (Customer Management) 

จากเกณฑ์ประเมินการมุ ่งเน้นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า  อ้างอิงหลักการแนวคิดที ่เป็นสากล 
ของกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES) และระบบประเมินผลคุณภาพรัฐว ิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : 
SEPA) และเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งมีพื้นฐาน มาจาก
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) ที่เป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้โดย  
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามี เป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการความสัมพันธ์กับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าอย่างเป็นระบบ 

กล่าวคือให้รัฐวิสาหกิจรับทราบ เรียนรู้ คาดการณ์ถึงความต้องการความคาดหวังข้อกังวล และทัศนคติ  
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และใช้สารสนเทศเหล่านี ้เพื ่อกำหนดทิศทาง แนวทางหรือกระบวนการ 
สร้างความสัมพันธ์กับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าแต่ละกลุ ่ม  ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถติดตาม  
และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที ่มี
สาระสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาพลักษณ์ ตลอดจนความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ดีและพัฒนาสู่ความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 

 วัตถุประสงค์การประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า  

1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนำไปสู่การตอบสนอง 
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าทุกกลุ่มสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด  
และสร้างผลกระทบในเชิงบวกลดผลกระทบทางลบทางสังคมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้อง  

2. เพื ่อให้ร ัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารจัดการผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าที ่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และก่อให้เกิดการบูรณาการเข้ากับการกำกับดูแลขององค์กร  กลยุทธ์และการบริหารจัดการ 
ในทุกระดับเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันซึ่งนำไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 

ซึ่งจากหลักการดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาปรับใช้ในขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกระบวนการบริหาร
จัดการลูกค้าของ กกท. ดังนี้ 
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3.1 การรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลเป็นขั ้นตอนที่สำคัญ เพื ่อช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจและสามารถที ่จะสร้าง
กระบวนการบริหารจัดการลูกค้าของ กกท.  ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่สำคัญ ตามเกณฑ์ฯ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย (รายละเอียดตามเอกสารที่แสดงในบทที่ 2 ข้างต้น) 

ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าของ กกท. ประจำปี 2565 – 2570  

ที ่ ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ ความถี่ 
(ระยะเวลา) 

1. สารสนเทศจากลูกค้า 
- ความต้องการ/ความคาดหวัง 
- การทำการสำรวจ (Surveys) 
- การสัมภาษณ์ (Interviews) 
- การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
- ข้อมูลจากระบบข้อร้องเรียน (Complaints) 
- ข้อมูลจากอินเตอรเ์น็ต (Internet) 
- ข้อมูลจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- บทวิเคราะห์หรือรายงานการวิจยั 

- การจัดทำแบบสอบถามฯ 
- การสัมภาษณ ์
- การสนทนากลุ่ม 
- สรุปรายงานผลการวิจัย 
เรื่อง การสำรวจความ
ต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้าและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีของ กกท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  
เป็นต้น 

รวบรวมเนื้อหาพร้อม
สรุปข้อมลูฯ โดยใช้
เครื่องมือ (SPSS) 

ปีละครั้ง 

2. สารสนเทศจากตลาด 
- การแบ่งส่วนตลาด (Market Segment) 
- ขนาดของตลาด (Market Size) 
- การเติบโตของตลาด (Market Growth) 
- ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 
- แนวโน้มตลาด (Market Trends) 
 

- แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 7 
- แผนยุทธศาสตร์ กกท. 
- รายงานประจำปี กกท. 
- รายงานประจำปีกระทรวง 
- กระทรวงการท่องเที่ยว 
- การประเมินผลการแข่งขัน 
กีฬาต่างๆ 
- รายงานสถานณ์และ
แนวโน้มกีฬาโลก และไทย 
- รายงานธุรกิจและ
อุตสาหกรรมกีฬาและการ
ออกกำลังกาย 
- รายงานการสำรวจความ
ต้องการฯ 

การประมวล วิเคราะห์
เนื้อหา สถิติ และ
สังเคราะห์เสนอประเด็น 

ปีละครั้ง 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ปัจจัยนำเข้าทีส่ำคญัสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. ประจำปี 2565 - 2570 
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ที ่ ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ แหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ ความถี่ 
(ระยะเวลา) 

3. สารสนเทศจากผลิตภัณฑ์และบริการ 
- ด้านการขาย 
- ด้านบริการลูกค้า 
- ด้านคุณค่าและสิทธิประโยชน์ท่ีมีให้กับลูกค้า 
- ด้านการสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 
- ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพหรอืปรับปรุง
กระบวนการ 

- ข้อมูลด้านการขาย ได้แก่     
- ข้อมูลผลติภณัฑ์ (กิจกรรม 
- งบประมาณ/องค์ความรู/้
บริการ/ขวัญกำลังใจและ
สวัสดิการฯ) การสนับสนุนการ
ให้บรกิาร (รูปแบบ/ช่องทาง/
วิธีการ/และการอำนวยความ
สะดวก) และการวิเคราะห์การ
ขายหรือบริการ (ประสิทธิภาพ/
บุคลากร/ความพอใจ) 
- รายงานสำรวจความต้องการฯ 

- การประมวลและ
วิเคราะหเ์นื้อหา 
สถิติและสังเคราะห ์
- การพัฒนาและ
จัดทำระบบ
สารสนเทศ
การตลาด 

ปีละครั้ง 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน 
- สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
(Internal Environment) 
- สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  
(External Environment) 

- รายงานความต้องการ 
- รายงานผลการดำเนินงาน 
- สถานการณ์และแนวโน้มกีฬา
ของโลก ทวีป ภูมิภาค และ 
ในประเทศ 

โดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เช่น  
7’S Model 
SWOT Analysis 

ปีละครั้ง 

5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของ
ตลาดและผลิตภัณฑ ์
- สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
- ลักษณะของการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

- การกำหนดขอบเขตของตลาด
และเป้าหมายให้ชัดเจน 
- การกำหนดคู่เทียบหรือ 
คู่แข่งขัน 
- กำหนดพันธมิตรและบทบาท
ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยการวิเคราะห์
และประยุกต์ใช้
เครื่องมือ เช่น The 
five forces model 
for competition 

ปีละครั้ง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ตารางแสดง : ปัจจัยนำเข้าทีส่ำคญัสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. ประจำปี 2565 – 2570 (ต่อเนื่อง) 
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3.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจำแนกกลุ่มลูกค้า 
 การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจำแนกลูกค้าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ 

บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้ใช้บริการทางการกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ กกท. พร้อมทั้งนำไปใช้ 
ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายอย่างเหมาะสม อาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณา 
จากสารสนเทศท่ีสำคัญ ประกอบด้วย  

  3.2.1 แผนยุทธศาสตร์ของ กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายตามตัวช้ีวัด ของ กกท. 

  3.2.2 ผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. ท่ีส่งผลต่อความสำเร็จของ กกท. 
  3.2.3 สมรรถนะหลักของ กกท. (ลักษณะพิเศษ หรือสิ่งท่ี กกท. มีความชำนาญ) 
   3.2.4 ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ 
  - สารสนเทศจากลูกค้า 
  - สารสนเทศจากตลาด 
  - สารสนเทศจากผลิตภัณฑ์และบริการ 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกในการดำเนินงาน 
  - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของตลาด และผลิตภัณฑ์ 
   3.2.5 รายละเอียดข้อมูลกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Profile)  
  3.2.6 ระบบงาน/ กระบวนการทำงานที ่สำค ัญ/ห่วงโซ่คุณค่าของ กกท. (Value Chain SAT)  

ที่แสดงให้เห็นถึงกลไกที่ กกท. ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า  
  3.2.7 ฐานข้อมูล Data Analytic กลุ่มลูกค้า ซึ ่งเป็นเครื ่องทางสถิติในการจำแนกกลุ ่มลูกค้า โดย 

ในปัจจุบัน กกท. มีการเก็บข้อมูล จำนวนนักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬา และผู้ใช้บริการทางการกีฬา  
เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของแต่ละกลุ่มลูกค้าเพ่ือนำไปใช้ในการมุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
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กลุ่มลูกค้า ของ กกท. ฝ่ายที่รับผิดชอบ จำนวนข้อมูล แหล่งข้อมูล/ที่มาฐานข้อมูล ที่ใช้ในการอ้าง 
ปี 2564 ปี 2563 

1. นักกีฬาเป็นเลิศ (อดีต) 
-นักกีฬาท่ีเคยติดทีมชาติและปัจจบุัน
อยู่ในระบบฐานข้อมูลการได้รับ 
การส่งเสริมสนับสนุนจาก กกท.  
ณ ปี ปัจจุบัน 

ฝ่ายการคลังกองทุน - - - 

2. นักกีฬาเป็นเลิศ (ปัจจุบัน) 
-นักกีฬาท่ีติดทีมชาติเพื่อเตรียมส่ง 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติในงบประมาณ 

ฝ่ายพัฒนากีฬา 
เป็นเลิศ 

- 981 - 

3. นักกีฬาเป็นเลิศ (อนาคต) 
-นักกีฬาทั่วไปที่ยังไม่เคยติดทีมชาติ 
หรือเคยติดทีมชาติแต่ในปัจจุบันไม่ได้
ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ใน
งบประมาณปีปัจจุบัน และฐานข้อมูล
ทะเบียนนักกีฬาของ กกท. ณ ปีปัจจุบัน 
เช่น นักกีฬา sports hero 

ฝ่ายกีฬาภมูิภาค - 490 https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive 

4. นักกีฬาอาชีพ (อดีต) 
-นักกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบกีฬา
อาชีพและกีฬามวยตามที่คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพกำหนดและได้รับการ
สนับสนุน/พัฒนาจาก กกท. 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬามวย 

2,331 - ระบบฐานข้อมลูกีฬามวย
https://reg.thaips.org/front/search/athlete 

5. นักกีฬาอาชีพ (ปจัจุบนั) 
-นักกีฬาท่ีขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบกีฬา
อาชีพและกีฬามวยตามที่คณะกรรมการ
กีฬาอาชีพกำหนดปัจจุบันมรีายไดจ้าก
การแข่งขัน กีฬาอาชีพ และไดร้ับการ
สนับสนุน/พัฒนาจาก กกท. ได้แก ่
แข่งรถยนต์, แบดมินตัน, บาสเกตบอล
, โบว์ลิ่ง, จักรยาน, ฟุตบอล, กอลฟ์, 
เจ็ตสกี, แข่งรถจักรยานยนต์,  
สนุกเกอร์, ตะกร้อ, เทนนสิ, 
วอลเลย์บอล, นักมวย 
 
 
 
 
 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 
สำนักคณะกรรมการ
กีฬามวย 

15,295 1,487 ระบบฐานข้อมลูกีฬาอาชีพ 
https://reg.thaips.org/front/search/athlete  

ระบบฐานข้อมลูกีฬามวย 
www.muaythai.world  

ตารางแสดง : ปัจจยัสำคัญที่ใช้ในการจำแนกลูกค้า ของ กกท. 
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กลุ่มลูกค้า ของ กกท. 

 
ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 
จำนวนข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล/ที่มาฐานข้อมูล ที่ใช้ในการอ้าง 

ปี 2564 ปี 2563 
6. นักกีฬาอาชีพ (อนาคต) 
-นักกีฬาท่ีเตรียมเล่นกีฬาเป็นอาชีพ 
โดยได้รับการสนบัสนุนจาก กกท. 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬามวย 
สำนักคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 
 

7,406  - ระบบฐานข้อมลูกีฬามวย 
www.muaythai.world 

ฐานข้อมูลอยู่ท่ีสำนักคณะกรรมการกีฬาอาชีพ 
 

7. บุคลากรอาชีพ (อดีต) 
-บุคลากรที่ทำหน้าท่ีตามประเภทหรือ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพกำหนด ขึ้น
ทะเบียนอยู่ในระบบกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย ไดร้ับการสนับสนุน/พัฒนา/
สวัสดิการ จาก กกท. แต่ปัจจุบันไม่มี
รายได้จากกีฬาอาชีพ 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬามวย 

200 - ระบบฐานข้อมลูกีฬามวย 
www.muaythai.world 

8. บุคลากรอาชีพ (ปัจจุบนั) 
-บุคลากรที่ทำหน้าท่ีตามประเภทหรือ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพกำหนด ขึ้น
ทะเบียนอยู่ในระบบกีฬาอาชีพและ
กีฬามวย ไดร้ับการสนับสนุน/พัฒนา/
สวสัดิการจาก กกท. ปจัจุบันมรีายได้จาก
กีฬาอาชีพ ได้แก่ แข่งรถยนต์, 
แบดมินตัน, บาสเกตบอล, โบวล์ิ่ง, 
จักรยาน, ฟุตบอล, กอล์ฟ, เจ็ตสก,ี 
แขง่รถจักรยานยนต์, สนุกเกอร,์ 
ตะกร้อ, เทนนสิ, วอลเลย์บอล, 
นักมวย 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 

2,432 1,600 ระบบฐานข้อมูลกีฬาอาชีพ 
https://reg.thaips.org/front/search/athperson 

9. บุคลากรอาชีพ (อนาคต) 
-บุคลากรกีฬาอาชีพตามประเภทหรือ
คณะกรรมการกีฬาอาชีพกำหนด 
ปัจจุบันยังไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนอยู่ใน
ระบบกีฬาอาชีพและกีฬามวยและ 
ยังไม่เคยไดร้ับการสนับสนุน/พัฒนา/
สวัสดิการจาก กกท. 
 
 
 
 
 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 

2,132 - ฐานข้อมูล บุคลากรกีฬาอาชีพ (อนาคต) 
https://hrd.sat.or.th/personnel.aspx 

 ตารางแสดง : ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจำแนกลูกคา้ ของ กกท. (ต่อเนื่อง) 

http://www.muaythai.world/


 

แผนยทุธศาสตรด์า้นลกูคา้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570                                              หนา้ 98 

 

กลุ่มลูกค้า ของ กกท. ฝ่ายที่รับผิดชอบ จำนวนข้อมูล แหล่งข้อมูล/ที่มาฐานข้อมูล ที่ใช้ในการอ้าง 

ปี 2564 ปี 2563 
10. ผู้ใช้บริการทางการกีฬา (อดีต) 
-หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่เคยใช้
บริการทางการกีฬาของ กกท. แต่ปัจจุบัน
ไม่มีการมาใช้บริการใน กกท. มากกว่า  
1 ปี ขึ้นไป 
 

สำนักคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ 

- - - 

11. ผู้ใช้บริการทางการกีฬา (ปัจจุบัน) 
-หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปท่ีใช้บริการ
ทางการกีฬาของ กกท. ณ ปีปัจจุบัน 

ฝ่ายธุรกิจกีฬา 
และฝา่ยกีฬา
ภูมิภาค 

5,085,045 18,800,583 https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive 

12. ผู้ใช้บริการทางการกีฬา (อนาคต) 
-หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ใช้
บริการทางการกีฬาของ กกท. 

ฝ่ายกีฬาภมูิภาค - - https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive 

 
 
        โดยสำหรับ กกท. วิเคราะห์การจำแนกลูกค้าจากห่วงโซ่คุณค่า  (Value Chain) ตามแผนภูมิ

โครงสร้าง กกท. พ.ศ. 2564 ระดับกอง (Tier 2) ระดับฝ่าย/สำนัก (Tier 1) จนถึงระดับองค์กร (SAT Value 
Chain) ตามภารกิจหน้าที ่ความรับผิดชอบที ่ม ีต ่อลูกค้าในแต่ละกลุ ่ม โดยการใช้ทฤษฎี SIPOC Model  
เข้ามาดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำสำหรับแต่ละกระบวนการทำงาน เพ่ือให้เห็นภาพลูกค้าทั้งหมด  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : Value Chain Approach - SIPOC 

ตารางแสดง : ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการจำแนกลูกคา้ ของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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ซึ่งในการจำแนกลูกค้าของ กกท. อาศัยกระบวนการออกแบบระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 

(WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) โดยอาศัยทฤษฎี SIPOC Model เพื ่อหากระบวนการที ่
สำคัญ(CORE PROCESS) ขององค์กร ซึ่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจคำนึงถึง วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ สมรรถนะหลักขององค์กร ความร่วมมือและการส่งมอบของพันธมิตร คู่ความร่วมมือต่าง  ๆ ขององค์กร 
ที่จำเป็น  ต่อการพัฒนาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ  
ในเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า (ลูกค้ามีความพึงพอใจ ความผูกพัน และความภักดี) ต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบ 

เมื่อได้กระบวนการที่สำคัญ หรือกระบวนการทำงานหลัก  (CORE PROCESS) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปหน่วยงานที่รับผิดชอบก็นำไปออกแบบกระบวนย่อย (SUB PROCESS) และกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพ (Quality Work Process) เพ่ือนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือ การหาลูกค้าของแต่ละขั้นตอนหรือการระบุ
ว่าลูกค้าขององค์กรคือใคร เมื่อทราบว่าลูกค้าขององค์กรคือใคร จึงนำไปสู่การไปสอบถามข้อมูลสารสนเทศ 
จากลูกค้า ประเด็นความต้องการความคาดหวัง  

 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : กระบวนการระบุผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าโดยใช้ Value Chain กกท. แบบ Top-Down และแบบ Bottom-Up 
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เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบกระบวนทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพ่ือเป้าหมายคือการตอบสนองประเด็นความต้องการความคาดหวัง การสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของ
กลุ่มลูกค้าที่มีต่อ กกท. โดยขั้นตอนสุดท้าย เราต้องดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงของกระบวนการทำงาน
หลัก (CORE PROCESS) ระบบงาน กระบวนการทำงาน (WORK SYSTEMS) ขององค์กร เพื่อสนับสนุนต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร (Strategic Objective) ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน
ระหว ่ า งด ้ านการวางแผน เช ิ งกลย ุทธ ์  ( Strategic Planning: SP)  ในส ่ วนการออกแบบระบบงาน  
(Work Systems) เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ Strategic Objectives กับด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และลูกค้า (Stakeholder & Customer Management: SCM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : ความเชื่อมโยงกับวัตถปุระสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ กับ กระบวนการทำงานหลักของ กกท. 

ตารางแสดง : การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้า ปี 2563 และ 2564 
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3.3 การจัดทำข้อมูลกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Profile) 
องค์กรต้องดำเนินการวิเคราะห์ว่าองค์กรและลูกค้าแต่ละกลุ่มมีประเด็นอะไรที่เป็นผลกระทบระหว่างกัน  

และมีประเด็นอะไรบ้าง โดยเชื่อมโยงลูกค้าและผลกระทบ (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ที่เกิดจากขั้นตอนการทำงาน
ต่าง ๆ  ที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ กกท. อาศัยข้อมูลรายละเอียดจากการ
ทำห ่วงโซ ่ค ุณค ่า  (Value Chain) ระด ับกอง (Tier 2)  และ  Stakeholder Profile ท ั ่ วท ั ้ งระด ับองค ์กร  
และสายงาน/ฝ่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

รูปแสดง : แบบฟอร์มการจดัทำข้อมูลกลุม่ลูกค้า Customer Segment Profile 
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3.4 การรับฟังเสียงลูกค้า  
กกท. มีการกำหนดช่องทางและแนวทางปฏิบัติในการรับฟัง การมีปฏิสัมพันธ์การสังเกตลูกค้าเพื่อให้ได้

สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทุกกลุ่มลูกค้า และครอบคลุมทั้งลูกค้าปัจจุบัน อดีต
ลูกค้า ลูกค้าคู่แข่งและผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต เพื่อค้นหาความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าตลอด
วงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า เพื่อรับฟังลูกค้า สำหรับใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอด แนวทางปฏิบัติในการรับฟังลูกค้า
ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึงและสามารถนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการรับฟัง VOC ที่ผ่านมา พร้อมศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. การกำหนดรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ VOC 
3. ประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการกำหนดช่องทาง วิธีการรับฟัง VOC ความถี่ และผู้รับผิดชอบ 

ในแต่ละช่องทาง 
4. จัดอบรมวิธีการรับฟัง VOC ให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละช่องทางการรับฟัง VOC และประเมินผลความรู้

ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม  
5. ดำเนินการรับฟังและรวบรวมข้อมูล VOC จากช่องทางตามระยะเวลาที่กำหนดและ รวบรวม นำส่งฝ่าย

นโยบายและแผนตามระยะเวลาที่กำหนด 
6. วิเคราะห์ข้อมูล และนำมาจัดลำดับความสำคัญ VOC เพ่ือเตรียมนำเสนอเข้าท่ีประชุมผู้บริหาร 
7. ผู้บริหาร กกท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
8. คณะกรรมการ กกท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
9. ถ่ายทอด/สื่อสาร VOC ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง

ให้เหนือกว่าความต้องการและ จัดส่งข้อมูลให้กับฝ่ายนโยบายและแผนเพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการฯ 
10. การเก็บรวบรวมข้อมูล VOC เป็นฐานข้อมูลองค์กรระบุไว้ที่โครงร่างองค์กร เพื่อนำไปเป็นปัจจัย

นำเข้าที่สำคัญ  
11. ติดตามและประเมินผลกระบวนการรับฟัง VOC เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
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รูปแสดง : กระบวนการรับฟังเสียง กลุ่มลูกค้าของ กกท.  
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 รูปแสดง : กระบวนการรับฟังเสียง กลุ่มลูกค้าของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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3.5 การประเมินความพึงพอใจ  
กกท. มีการวิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นของรัฐวิสาหกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำหนด

วัตถุประสงค์ รูปแบบความถี่ ของการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มี 
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการการสนับสนุนลูกค้า การสร้างความผูกพัน และภาพลักษณ์ของรัฐวิสาหกิจ อย่างครบถ้วน 
ในทุกกลุ่มลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจฯ ที่ผ่านมาพร้อมศึกษารายละเอียด
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2. ประชุมหารือร่วมกันกำหนดขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจฯ ประกอบด้วย 
    - การกำหนดหัวข้อ/ประเด็นในการประเมิน 
    - เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการประเมิน 
    - (จำนวนกลุ่มตัวอย่าง, หลักสถิต,ิ แบบฟอร์ม, ระยะเวลาในการประเมินและแจ้งผลการประเมิน) 
3. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจฯ โดย 
    - จัดทำแบบสอบถาม 
    - จัด Focus Group เพ่ือทดสอบเครื่องมือและแบบสอบถาม 
    - ปรับปรุงแบบสอบถามที่ได้จาก Focus Group 
4. ดำเนินการประเมินโดยแจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามส่งฝ่ายนโยบายและแผน 
5. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ โดยใช้เครื่องมือตามหลักสถิติ และจัดทำข้อมูล 

นำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร กกท. 
6. ผู้บริหาร กกท.พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
7. คณะกรรมการ กกท.พิจารณพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
8. แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจฯ ที ่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท.ให้หน่วยงาน  

ภายในที่เก่ียวข้อง นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
9. ติดตามและประเมินผลกระบวนการประเมินความพึงพอใจฯ เพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุง 
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 รูปแสดง : กระบวนการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มลูกค้าของ กกท.  
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รูปแสดง : กระบวนการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มลูกค้าของ กกท. (ต่อเนื่อง) 
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3.6 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับลูกค้าของ กกท. 
 

องค์กรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ครอบคลุมทุกสายงาน/ฝ่าย โดยแผนมีการระบุ โครงการ  
/แผนงาน/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อระดับ (Levels) ที่คาดหวังและสอดคล้อง ตามวิธีการ/รูปแบบ (Methods)  
ของการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ ที่ได้ออกแบบครบทุกประเด็นรวมทั้งโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมมีการ
กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ KPI ที่มีค่าเป้าหมายที่สอดคล้องตาม KPI และเป้าหมายในภาพรวม
องค์กร และสายงาน/ฝ่าย 

ทั้งนี ้ในอนาคตองค์กรมีแผนการถ่ายทอดเป็น KPI และเป้าหมายของหน่วยงานระดับถัดลงมาจนถึงระดับ
บุคคล รวมทั้งมีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผน และ KPI/ เป้าหมายให้ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามแผน 

 
3.7 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของ กกท.  

องค์กรมีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกฝ่ายและสำนัก  โดยกำหนด KPI 
/เป้าหมาย ความถี่ ผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลตามตัวชี ้ว ัดในแต่ละแผนปฏิบัติการประจำปีฯ เพื ่อรวบรวมข้อมูล และรายงานสรุปผล  
การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนนำเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแผนการติดตามและ
รายงานผลดังกล่าว เชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามเกณฑ์ (SE-AM) ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 
(Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership) ในข้อการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน โดยมีความถี่การรายงานอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน  รวมถึงเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

ทั้งนี้ ในอนาคตองค์กรต้องประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยรายงานภาพรวมของการ  
สร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ รวมทั้งผลลัพธ์ทั้ง Output และ Outcome และรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสาธารณชน ประกอบด้วย รายงานที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  (Sustainability-related report)  
/รายงานประจำปี/การรายงานในเว็บไซต์ และการรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ ได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม 
ทุกช่องทาง รวมถึงนำผลการประเมินไปทบทวน ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และเริ่มต้นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าใหม่ในอนาคต 
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บทท่ี 4 

กระบวนการวิเคราะหแ์ผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้า 
จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการลูกค้า และหลักเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจด้านการมุ่งเน้นลูกค้าจะเห็น 

ได้ว่าการบริหารจัดการลูกค้านั้นเป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อปัญหา และประเด็นสำคัญที่ลูกค้าให้ความสำคัญ 
และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างลูกค้ากับองค์กร ซึ่งจะสนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และความยั่งยืนขององค์กร 
ในอนาคต ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าจึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางแผนงาน ตลอดจนเป้าหมาย
ด้านการบริหารจัดการลูกค้าขององค์กรให้มีความชัดเจนและบูรณาการกันทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าควรกำหนดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านลูกค้าสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื ่องและได้ร ับการ ปรับปรุง ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีขั ้นตอน 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

4.1 การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ 
การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ระยะยาว) ด้านลูกค้า 

ที่ต้องสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญ ระดับองค์กร ระดับสายงาน
และระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รายละเอียดตามข้อมูลในบทที่ 2 

4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรไดนำ SWOT Analysis มาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห์

หาจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค ที่จะมีผลต่อการดำเนินการซึ่ง 
ช่วยให้องค์กรเข้าใจสถานะ การบริหารจัดการลูกค้าขององค์กรได้ดียิ ่งขึ ้น และสามารถวางแผนการดำเนินงาน 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพ่ือที่องค์กรจะได้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
รูปแสดง : การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) ของ กกท. 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง และ จุดอ่อน) 

Strengths  
(จุดแข็ง) 

S1 มีสนามกีฬาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครองรับการให้บริการ (I) 

S2 มีงบประมาณเพียงพอในเรื่องการบริหารจัดการลูกค้า (I) 
S3 มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (I) 
S4 มีรายการแข่งขันมหกรรมกีฬา (กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาคนพิการ กีฬาอาวุโส)  

ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร (I) 
 

 

Weaknesses 
(จุดอ่อน) 

W1 ควรมีแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์สารสนเทศท่ีสำคัญ รวมถึง 
มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กกท. และแผนแม่บทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง (R) 

W2 ควรมีแนวทางการจำแนกลูกค้าในหลากหลายมิติและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติท่ีเหมาะสม
มาใช้ในการวิเคราะห์ (R) 

W3 ควรวิเคราะห์เพื่อกำหนดช่องทางและวิธีการรับฟังลูกค้าให้ครบถ้วนตามวงจรชีวิตลูกค้า  
และจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในการรับฟังลูกค้าในแตล่ะช่องทาง (R) 

W4 ควรวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความภักดี เพ่ือให้ได้
สารสนเทศสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองลูกค้า (R) 

W5 ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นระบบ (R) 
W6 ควรวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง/คู่เทียบ 

เพ่ือกำหนดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
W7 ผลการสำรวจข้อมูลสารสนเทศเสียงของลูกค้ามีช่องว่าง (Gaps) ที่ต้องพัฒนากระบวน         

การทำงานรวมถึงกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (O,R) 
 

 

 

 

 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน) ของ กกท.  

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง) ของ กกท. 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส และ อุปสรรค) 

Opportunities  
(โอกาส) 

O1 หน่วยงานที่กำกับดูแล (สคร.) มีการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน จึงสามารถ
นำเป็นใช้เป็นกรอบและขั้นตอนในการวางแผนการพัฒนาองค์กร (T) 

O2 เนื่องจาก กกท. ก่อตั้งมาระยะเวลายาวนานทำให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าระดับหนึ่ง  
และพร้อมให้ความร่วมมือ (I) 

O3 รัฐบาลสนับสนุนเรื่องของกีฬา ซึ่งมีการกำหนดเป็นเป็นนโยบายที่สำคัญ (O, T) 
 

 

Threats  
(อุปสรรค) 

T1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบกับทุกด้านไม่เว้นเรื่องของกีฬา 
ของประเทศ (I, T) 

T2 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากเรื่องกีฬาไม่ใช่สิ่งจำเป็นพื้นฐานของคนทั่วไป ดังนั้นอาจ 
มีความสำคัญลดลง (I, T) 

T3 ความคาดหวังจากหน่วยงานภายนอก ที่ต้องการเห็นหน่วยงานรัฐ (กกท.) มีระบบบริหาร   
จัดการที่ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน (O, T) 

 

 

ที่มาของข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT 

R    = รายงานผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ด้าน CM 
I     = การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และผลการดำเนินงานของ กกท. 
O   = ข้อมูลจากสำรวจลูกค้าภายนอก 
T   = องค์ความรู้/ฐานข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (อุปสรรค) ของ กกท. 
 

ตารางแสดง : การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส) ของ กกท. 
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4.3 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลัก 

การระบุความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage: SA) และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Challenge: SC) ด้านลูกค้าผ่านเครื่องมือ TOWS Matrix ซึ่งจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง
กับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์    
ในข้อมูลแต่ละคู ่สามารถสรุปเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  
และทำให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถ แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ  

- กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที ่เป ็นจุดแข็ง 
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือที่จะนามากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  

- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง     
และข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์กรต้องพบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคจากภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้ 
แต่องค์กรสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกันอุปสรรคที่มาจากภายนอกได้  

- กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน     
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์กร
มีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่  

- กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที ่เป็นจุดอ่อน 
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กร
เผชิญกับท้ังจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ 

กกท. ยังคงไดรับการยอมรับวามีความเชี่ยวชาญในด้านกีฬาซึ่งถือวาเปนความสามารถพิเศษ และเปนจุดแข็ง 
ที่เปนสมรรถนะหลักขององคกรที่สามารถนำมาใช้สรางความไดเปรียบในการแขงขันและในการใช้การกำหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้หลัก VRIO FRAMEWORK ประกอบด้วย 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency : CC) 
CC1 เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านกีฬาของประเทศ 
CC2 ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านการพัฒนาผลงานนักกีฬาที่ครบวงจร 
CC3 มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬา 
CC4 เครือข่ายกับสมาคมกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : สมรรถนะหลักของ กกท.  
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TOWS Matrix 

 Strengths Weaknesses 

Op
po

rtu
ni

tie
s 

SA1 ยกระดับการให้บริหารจัดการสถานที่ อุปกรณ์
และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาของประเทศ  
(S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3) 
SA2 ยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาของประเทศทุก
ระดับ เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อม และประสบการณ์
ในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ  
(S1 + S2 + S4 + O1 + O2 + O3)  

SC2 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บฐานข้อมูลด้าน
ลูกค้า โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(W1 + W2 + W5 + O1 + O3) 
SC3 การพัฒนากระบวนการช่องทาง การรับฟังเสียง
ของลูกค้า เพื่อสร้างความร่วมมือให้สำเร็จ 
ได้ตามเป้าหมาย 
(W3 + W4 + W5 + W6 + W7 + O1 + O2 + O3)  

Th
re

at
s 

SC1 การพัฒนากระบวนการสร้างภาพลักษณ์  
การยอมรับ และการพัฒนาความสัมพันธ์กับ 
กลุ่มลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจต่อองค์กร 
(S2 + T1 + T2+ T3)  

SC4 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจำปีด้านลูกค้า  
เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 
ตามสถานการณ์ Covid-19 และสภาพเศรษฐกิจ 
(W1 + W2 + W6 + W7 + T1+ T2+ T3)  

 

 

4.4 ความต้องการความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ 
กกท. ได้วิเคราะห์ประเด็นความต้องการและความคาดหวัง กับความพึงพอใจของลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่ม  

ซึ่งรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวนำมาจากกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยตรงที่มีการสอบถามเพื่อสำรวจ 
ความคิดเห็นกับลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. ประจำปี พ.ศ. 2564  

การเปรียบเทียบความต้องการและความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นวิธีการประเมินคุณภาพ
การบริการซึ่ง หมายถึง ช่องว่าง (Gaps) ระหว่างความต้องการและความคาดหวังและการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการได้รับบริการจริงจาก กกท. ทั้งนี้การประเมินคุณภาพบริการ โดยทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างบริการที่คาดหวังและบริการที่รับรู้ในมุมมองของกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐานองค์ประกอบคุณภาพบริการ

ตารางแสดง : การระบคุวามได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage: SA) และความได้เปรยีบเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Challenge: SC) โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ของ กกท. 
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จึงเป็นโอกาสที่ กกท. จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเปรียบเทียบ
ระหว่างบริการที่คาดหวังกับบริการที่รับรู้ในมุมมองของกลุ่มลูกค้าจะเกิดผลลัพธ์ 3 กรณ ีได้แก ่

1. หากบริการที่ได้รับรู้ผ่านระดับของความพึงพอใจ มากกว่า ความต้องการและความคาดหวัง จะถือว่า
คุณภาพการบริการขององค์กรจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจ (ผลต่างน้อยกว่าศูนย์หรือติดลบ) 

2. หากบริการที่ได้รับรู้ผ่านระดับของความพึงพอใจ น้อยกว่า ความต้องการและความคาดหวัง จะถือว่า
คุณภาพการบริการขององค์กรจัดอยู ่ในระดับที ่ไม่สามารถยอมรับได้  ซึ ่งจะเป็นข้อมูลที ่สำคัญขององค์กร             
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป (ผลต่างมากกว่าศูนย์)  

3. หากบริการที่ได้รับรู้ผ่านระดับของความพึงพอใจ เท่ากันหรือตรงกับหรือมีช่องว่างของคุณภาพบริการ
อยู่ในระดับน้อยมาก ความต้องการและความคาดหวัง จะถือว่า คุณภาพการบริการขององค์กรจัดอยู่ในระดับ        
น่าพึงพอใจ (เข้าใกล้ศูนย์) 

ทั ้งนี ้การวิเคราะห์ระดับความต้องการและความคาดหวังกับความพึงพอใจ และช่องว่างของคุณภาพ  
ในการให้บริการ จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตรวัดระดับความต้องการ ความคาดหวัง ความผูกพัน  
และความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวน 
การขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของผลิตภัณฑ์
และบริการหลักของ กกท. ทั้ง 3 คือ สนามกีฬา ฟิตเนส และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สามารถสรุปคุณภาพบริการของ กกท. โดยการวิเคราะห์ระดับความต้องการและความคาดหวังกับ 
ความพึงพอใจและช่องว่างของคุณภาพในการให้บริการในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS)  ของ กกท. 

แนวทางการ ปิด/ลดช่องว่าง       
ตามความสามารถ ของ กกท.         
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปี 2565 

นักกีฬาเป็นเลิศ 
(อดีต) 

1. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วม
การแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสมตามระเบียบ
และข้อบังคับ (3.92 - 3.42 = 0.50) 
2. กกท. จัดให้มกีารให้มีองค์ความรู้ทางด้านสารต้องห้าม  
(3.90 - 3.62 = 0.28) 
3. กกท. จัดให้มแีผนและขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพ     
ทางกายที่มีความเหมาะสม (3.88 - 3.69 = 0.19) 

1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
คัดเลือกนักกีฬา และสมาคมกีฬาฯ เพื่อ         
เข้าร่วมโครงการ 
2. บูรณาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
3. บูรณาการติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
NTC พร้อมเก็บข้อมูลฯ 
4. การจัดทำแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศ           
ในการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้ารว่ม          
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
5. การเตรียมและส่งนักกีฬาเพือ่ให้ได้สิทธิ   
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
6. การให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 

1. โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์
ฝึกกีฬาและสนามกีฬาของ กกท.  
ตามรูปแบบ NTC 
2. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเป็นเลิศ 
3. โครงการขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือ่สนับสนุน      
การจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 

นักกีฬาเป็นเลิศ 
(ปัจจุบัน) 

1. สถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อม  
(4.20 - 4.01 = 0.19) 
2. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วม
การแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสมตามระเบียบ
และข้อบังคับ (4.26 - 4.11 = 0.15) 
3. กกท. จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ  
(4.24 - 4.13 = 0.11) 
4. กกท. จัดให้มกีารให้มีองค์ความรู้ทางด้านสารต้องห้าม  
(4.20 - 4.13 = 0.07) 

1. จัดประชุมหารือรว่มกับหนว่ยงาน                 
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อจัดทำแผน กำหนดตัวชีว้ัด  
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2. การจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรงุ   
การให้บริการฯ 
 - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
 - ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่
 - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
คัดเลือกนักกีฬา และสมาคมกีฬาฯ เพื่อเข้าร่วม
โครงการ 
4. บูรณาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
5. บูรณาการติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา 
NTC พร้อมเก็บข้อมูลฯ 
6. การจัดทำแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศ           
ในการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้ารว่ม           
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
7. การเตรียมและส่งนักกีฬาเพือ่ให้ได้สิทธิ  
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
8. การให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 
 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการให้บรกิารและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย 
2. โครงการสร้างและพัฒนา    
ศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา    
ของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
3. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเป็นเลิศ 
4. โครงการขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือ่สนับสนุน     
การจัดกิจกรรมและ            
การแข่งขันกีฬาทกุระดับ 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ  
เชื่อมโยงโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของ นักกีฬาเป็นเลิศ (อนาคต)  
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS) ของ กกท. 

แนวทางการ ปิด/ลดช่องว่าง        
ตามความสามารถ ของ กกท.         
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปี 2565 

นักกีฬาเป็นเลิศ 
(อนาคต) 

1. กกท. ดำเนินการส่งเสริมนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ     
และเป็นแบบอย่างที่ดี (4.08 – 3.77 = 0.31) 
2. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วม
การแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสมตามระเบียบ
และข้อบังคับ (4.11 – 3.88 = 0.23) 
3. กกท. จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ 
(4.14 – 3.96 = 0.18) 
 

1. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากร
ในวงการกีฬา 
2. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
คัดเลือกนักกีฬาและสมาคมกีฬาฯ เพื่อเข้าร่วม
โครงการ 
3. บูรณาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
4. บูรณาการติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อม  
นักกีฬา NTC พร้อมเกบ็ข้อมูลฯ 
5. การจัดทำแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศ          
ในการเตรียมและส่งนักกีฬาเข้ารว่ม           
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
6. การเตรียมและส่งนักกีฬาเพือ่ให้ได้สิทธิ   
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
7. การให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 
 

1. โครงการสร้างและพัฒนา       
ศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา     
ของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
2. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเป็นเลิศ 
3. โครงการขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือ่สนับสนุน      
การจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ  
เชื่อมโยงโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของ นักกีฬาเป็นเลิศ (อนาคต) ต่อเนื่อง 
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS) ของ กกท. 

แนวทางการ ปิด/ลดช่องว่าง        
ตามความสามารถ ของ กกท.         
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปี 2565 

นักกีฬาอาชีพ 
(อดีต) 

1. กกท. มีการสนับสนุนด้านสวัสดิการ หรือการคุ้มครอง 
เป็นไปตาม พ.ร.บ กีฬาอาชีพที่เหมาะสม  
(4.02 – 3.52 = 0.50) 
2. ส่งเสริมนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็น
แบบอยา่งที่ดี (3.88 – 3.69 = 0.19) 
3. กกท. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล    
(3.80 – 3.67 = 0.13) 

1. การศึกษา/ทบทวน/วิเคราะห์ และจดัทำ
หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรายได้นักกีฬา 
บุคลากรกีฬาอาชพี และเกณฑ์ 
การก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
2. จัดทำองค์ความรู้อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
 - การประเมินผลสัมฤทธิก์ีฬาอาชพี 
 - การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ            
การสร้างมูลค่าจากกีฬาอาชพี 
 - เส้นทางการพัฒนานักกีฬาอาชพี 
 - กฎหมายกีฬาอาชพี เป็นต้น 
3. นำเสนอเข้าที่ประชุม (ผู้บริหาร, 
อนุกรรมการคณะกรรมการ) เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
4. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากร
ในวงการกีฬา 
5. จัดประชุมหารือรว่มกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายใน กกท. และหน่วยงานอื่น เพื่อ
วิเคราะห์แนวทางความร่วมมอื/การบูรณาการ 
6. การจัดทำแผนการจัดการแข่งขันกีฬา   
เพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อ      
การท่องเท่ียวและนันทนาการ (Sports 
Tourism) ที่ กกท. ให้การสนับสนุน 
7. การดำเนินงานตามแผนการจัดกจิกรรม 
หรือ จัดการแข่งขันฯ 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬา
อาชีพ 
2. โครงการพัฒนาและจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเป็นเลิศ 
3. โครงการขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพือ่สนับสนุน 
การจัดกิจกรรม และการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ  
เชื่อมโยงโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของ นักกีฬาอาชีพ (อดีต)  
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS) ของ กกท. 

แนวทางการ ปิด/ลดช่องว่าง       
ตามความสามารถ ของ กกท.        
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปี 2565 

นักกีฬาอาชีพ 
(ปัจจุบัน) 

1. ระเบียบและเกณฑ์การให้การสนับสนุนเพื่อส่งเข้าร่วม 
การแข่งขันมีความเหมาะสม (3.93 – 3.44 = 0.49) 
2. กกท. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล 
(3.98 – 3.57 = 0.41)       
3. กกท. มีขั้นตอนและการให้บริการในการจดแจ้งและ 
ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ มีความสะดวก รวดเร็ว  
และถูกต้อง (3.98 – 3.81 = 0.17) 
 

1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
รายละเอียดการดำเนินโครงการร่วมกัน 
2. จัดทำองค์ความรู้อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
 - การประเมินผลสัมฤทธิก์ีฬาอาชพี 
 - นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
 - การศึกษาและพัฒนาให้ความชว่ยเหลือ  
 - การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ            
การสร้างมูลค่าจากกีฬาอาชพี 
 - เส้นทางการพัฒนานักกีฬาอาชพี 
 - กฎหมายกีฬาอาชพี เปน็ต้น 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
 - การประชาสัมพันธ์ฯ 
 - ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ที่เกีย่วข้องฯ 
4. การจดแจ้ง/ขึ้นทะเบยีนพ.ร.บ. ตามระบบ
ฐานข้อมูลนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู ้และ
หลักเกณฑ์เกีย่วกบักีฬาอาชพี 
2. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอาชีพ 

นักกีฬาอาชีพ 
(อนาคต) 

1. กกท. จัดให้มกีารบริการด้านการให้คำปรึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาครบทุกด้านและมคีวามเหมาะสม      
(3.93 – 3.37 = 0.56) 
2. กกท. มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล    
(4.10 – 3.57 = 0.53) 
3. ระเบียบและเกณฑ์การให้การสนับสนุนเพื่อส่งเข้าร่วม    
การแข่งขันมีความเหมาะสม (3.93 – 3.78 = 0.15) 
4. กกท. มีขั้นตอนและการให้บริการในการจดแจ้งและ         
ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ มีความสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้อง (3.98 – 3.89 = 0.09) 

1. การให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการกีฬา 
2. จัดประชุมหารือรว่มกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายใน กกท. และหนว่ยงานอื่น เพือ่วิเคราะห์
แนวทางความรว่มมือ/การบูรณาการ 
3. การจัดทำแผนการจัดการแข่งขันกีฬา   
เพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อ            
การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) 
ที่ กกท. ใหก้ารสนับสนุน 
4. การดำเนินงานตามแผนการจัดกจิกรรมหรือ
จัดการแข่งขันฯ 
5. จัดทำองค์ความรู้อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
 - การประเมินผลสัมฤทธิก์ีฬาอาชพี 
 - นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
 - การศึกษาและพัฒนาให้ความชว่ยเหลือ  
 - การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ            
การสร้างมูลค่าจากกีฬาอาชพี 
 - เส้นทางการพัฒนานักกีฬาอาชพี 
 - กฎหมายกีฬาอาชพี เป็นต้น 
6. นำเสนอเข้าที่ประชุม (ผู้บริหาร, 
อนุกรรมการคณะกรรมการ) เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
7. การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
 - การประชาสัมพันธ์ฯ 
 - ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ที่เกีย่วข้องฯ 
8. การจดแจ้ง/ขึ้นทะเบยีน พ.ร.บ. ตามระบบ
ฐานข้อมูลนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

1. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเป็นเลิศ 
2. โครงการขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพือ่สนับสนุน      
การจัดกิจกรรมและ             
การแข่งขันกีฬาทกุระดับ 
3. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
หลักเกณฑ์เกีย่วกบักีฬาอาชพี 
4. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอาชีพ 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ เช่ือมโยงโครงการแผนปฏิบตัิการประจำปี 2565  
ของ นักกีฬาอาชีพ (ปัจจุบัน, อนาคต) ต่อเนื่อง 
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS) ของ กกท. 

แนวทางการ ปิด/ลดช่องว่าง        
ตามความสามารถ ของ กกท.         
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 

บุคลากรกีฬาอาชีพ 
(อดีต) 

1. กกท. ส่งเสริมบุคลากรกีฬาอาชพีที่ประสบความสำเร็จ 
(4.18 – 3.87 = 0.31) 
2. กกท. มีการสนับสนุนบุคลากรกีฬาอาชีพเพื่อเข้ารว่ม      
และปฏิบัตหิน้าที่ในการแข่งขันกีฬาอาชพี  
(4.20 – 3.91 = 0.29) 
3. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่ง        
เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสม   
ตามระเบียบและข้อบังคับ (4.23 – 3.98 = 0.25) 
4. กกท. จัดให้มกีารอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร
อาชีพ (4.18 – 3.93 = 0.25) 
5. กกท. มีการจัดการการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน 
(4.18 – 3.97 = 0.21) 

1. การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากร
ในวงการกีฬา 
2. การสนับสนุน การสรรหาคัดเลือกนักกีฬา
บุคลากร กีฬาเข้าสูก่ารเป็นนักกีฬาอาชพีและ
บุคลากรกีฬาอาชพี 
- สนับสนุนการคัดเลือกของสโมสรกีฬาต่างๆ 
- ศูนย์พัฒนากีฬาอาชีพ (Academy) 
- ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชพี  
- การส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬา และบุคลากร
กีฬาอาชีพเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ       
ในต่างประเทศ 
3. การจดแจ้ง/ขึ้นทะเบยีนพ.ร.บ. ตามระบบ
ฐานข้อมูลนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
4. จัดทำองค์ความรู้อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
 - การประเมินผลสัมฤทธิก์ีฬาอาชพี 
5. วิเคราะห์และทบทวนหลักเกณฑ์ 
การสนับสนุนการจัดกิจกรรม และ 
การจัดการแข่งขนักีฬาแต่ละระดับ 
6. จดัประชุมหารือรว่มกบัหนว่ยงาน                  
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายใน กกท. และหนว่ยงานอื่น    
เพื่อวิเคราะห์แนวทางความรว่มมือ/ 
การบูรณาการ 
7. การจัดทำแผนการจัดการแข่งขันกีฬา   
เพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ                  
กีฬาเพื่อการทอ่งเที่ยวและนันทนาการ 
(Sports Tourism) ที่ กกท. ใหก้ารสนับสนุน 

1. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเป็นเลิศ 
2. โครงการพัฒนา และจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอาชีพ 
3. โครงการพัฒนาองค์ความรู ้ 
และหลกัเกณฑ์เกีย่วกับกีฬาอาชพี 
4. โครงการขยายความร่วมมอื
กับหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อสนบัสนุนการจัดกิจกรรมและ
การแข่งขันกีฬาทุกระดบั 

บุคลากรกีฬาอาชีพ 
(ปัจจุบัน) 

1. กกท. ส่งเสริมบุคลากรกีฬาอาชพีที่ประสบความสำเร็จ 
(4.18 – 3.87 = 0.31) 
2. กกท. มีการสนับสนุนบุคลากรกีฬาอาชีพเพื่อเข้ารว่มและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาอาชพี  
(4.20 – 3.91 = 0.29) 
3. กกท. ให้การสนับสนุนแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่ง 
เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสม 
ตามระเบียบและข้อบังคับ (4.23 – 3.98 = 0.25) 
4. กกท. จัดให้มกีารอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร
อาชีพ (4.18 – 3.93 = 0.25) 
5. กกท. มีการจัดการการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน 
(4.18 – 3.97 = 0.21) 
 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ เช่ือมโยงโครงการแผนปฏิบตัิการประจำปี 2565  
ของ นักกีฬาอาชีพ (อดีต, ปัจจุบัน)  
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS) ของ กกท. 

แนวทางการ ปิด/ลดช่องว่าง        
ตามความสามารถ ของ กกท.          
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2565 

บุคลากรกีฬาอาชีพ 
(อนาคต) 

1. กกท.มีการทำองค์ความรู้ แนะนำเส้นทางการพัฒนา  
หลักเกณณ์การขอรับการสนับสนุน สู่การเป็นบุคลากร    
กีฬาอาชีพ เช่น คู่มือด้านกฎหมายและสวัสดิการกีฬาอาชีพ  
(4.40 – 3.50 = 0.90) 
2. กกท. จัดให้มกีารอบรมเพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากร
อาชีพ (4.60 – 4.20 = 0.40) 
3. ระยะเวลาและแผนการเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งเข้าร่วม 
การแข่งขันในแต่ละมหกรรมกีฬามีความเหมาะสม  
(4.40 – 4.00 = 0.40) 

1. จัดทำองค์ความรู้อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
 - การประเมินผลสัมฤทธิก์ีฬาอาชพี 
 - นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
 - การศึกษาและพัฒนาให้ความชว่ยเหลือ  
 - การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ            
การสร้างมูลค่าจากกีฬาอาชพี 
 - เส้นทางการพัฒนานักกีฬาอาชพี 
 - กฎหมายกีฬาอาชพี เป็นต้น 
2. การสนับสนุน การสรรหาคัดเลือกนักกีฬา
บุคลากร กีฬาเข้าสูก่ารเป็นนักกีฬาอาชพีและ
บุคลากรกีฬาอาชพี 
- สนับสนุนการคัดเลือกของสโมสรกีฬาต่างๆ 
- ศูนย์พัฒนากีฬาอาชีพ (Academy) 
- ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชพี  
- การส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬา และบุคลากร
กีฬาอาชีพเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ       
ในต่างประเทศ 
3. การจดแจ้ง/ขึ้นทะเบยีนพ.ร.บ. ตามระบบ
ฐานข้อมูลนักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
 - การประชาสัมพันธ์ฯ 
 - ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ที่เกีย่วข้องฯ 
5. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
รายละเอียดการดำเนินโครงการร่วมกัน 

1. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ       
กีฬาอาชีพ 
2. โครงการพัฒนาและจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอาชีพ 
 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ เช่ือมโยงโครงการแผนปฏิบตัิการประจำปี 2565  
ของ นักกีฬาอาชีพ (อนาคต)  
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กลุ่มลูกค้า 

 
ปัจจัยท่ีเป็นช่องว่าง (GAPS) ของ กกท. 

แนวทางการปิด/ลดช่องว่าง        
ตามความสามารถ ของ กกท.         
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ 

โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจำปี 2565 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
(อดีต) 

ศูนย์ออกกำลังกาย 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ (5.00 – 4.00 = 1.00) 
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (5.00 – 4.00 = 1.00) 
3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
(5.00 – 4.20 = 0.80) 

1. การศึกษาผลจากรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศจากลูกค้า (ความต้องการ
ความพึงพอใจ และช่องวา่งการดำเนินงาน) 
เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงฯ  
2. ศึกษา/ทบทวนหลักเกณฑ ์และมาตรฐาน
การให้บริการ (ส่วนกลาง และสว่นภูมภิาค) 
ของ กกท. ณ สถานการณ์ปัจจุบัน 
3. จัดประชุมหารือรว่มกับหนว่ยงาน                 
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจัดทำแผน กำหนดตัวชีว้ดั   
และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. การจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรงุ    
การให้บริการฯ 
 - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
 - ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่
 - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
5. การดำเนินงานตามแผนการพัฒนา และ
ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ประจำปีฯ 
6. จัดทำแผนธุรกจิ (Business Plan)  
ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ  
7. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ ถา่ยทอด 
แผนธุรกิจให้ผู้รับผิดชอบ พร้อมหน่วยงาน                    
ที่เกี่ยวขอ้งทราบ 
8. การดำเนินงานตามแผนธุรกจิ (Business Plan) 
ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา 
 
 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการให้บรกิารและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสนามกีฬา  
ของ กกท. โดยใช้องค์ความรู้ 
เร่ือง Business Model 
3. โครงการพัฒนากระบวนการ
รับฟังเสียงของลูกค้า และค้นหา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
4. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ลูกค้า กกท.    
ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
5. โครงการจัดทำแผนปฏบิัต ิ
การประจำปีฯ การสร้าง 
ความผูกพัน ของ กกท. 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
(ปัจจุบัน) 

ศูนย์ออกกำลังกาย 
1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (4.04 – 4.28 = 0.24) 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
(4.38 – 4.33 = 0.05) 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ (4.29 – 4.33 = 0.04) 
สนามกีฬา 
1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (4.04 – 4.28 = 0.24) 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
(4.38 – 4.33 = 0.05) 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ (4.29 – 4.33 = 0.04) 
ฟิตเนส 
1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (4.24 – 3.88 = 0.36) 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ (4.20 – 3.96 = 0.24) 
3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ 
(4.08 – 4.04 = 0.04) 

ผู้ใช้บริการทางการกีฬา 
(อนาคต) 

สนามกีฬา 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ (4.49 – 3.50 = 0.99) 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
(4.04 – 3.51 = 0.53) 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (3.99 – 3.50 = 0.49) 
ฟิตเนส 
1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (4.07 – 3.50 = 0.57) 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
(3.97 – 3.53 = 0.44) 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหนา้ที่ (4.06 – 3.69 = 0.37) 

ตารางแสดง : ปัจจัยที่เป็นช่องว่าง (Gaps) พร้อมแนวทางการปิดช่องว่างในการสร้างความสัมพันธ์ฯ  
เชื่อมโยงโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของ ผู้ใช้บริการทางการกีฬา (อดีต, ปัจจุบัน, อนาคต)  
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยความต้องการและความ
คาดหวัง เทียบกับความพึงพอใจจากปัจจัยที่เป็นช่องว่างนำมาสู่การจัดอันดับความสำคัญของการแก้ไข/ปรับปรุง
กระบวนการฯ ซึ่งจากพิจารณา กกท. ควรกำหนดแนวทางการปิด/ลดช่องว่าง ตามความสามารถของ กกท.  
ในการสร้างความสัมพันธ์ฯ เพื ่อตอบสนองความพึงพอใจ และสอดรับกับแผนระยะยาว แผนกลยุทธ์ 
การสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของ กกท. จึงนำไปสู่การกำหนดนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านลูกค้า ของ กกท. เพ่ือนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การด้าน CRM ของ กกท. พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่  

- การพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
- การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
- การพัฒนากิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับลูกค้าขององค์กร 
- การพัฒนาการให้บริการเพื่อเพ่ิมศักยภาพศูนย์บริการทางการกีฬา 
- การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าขององค์กร 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีฯ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีเป้าหมาย

ประกอบด้วย (เชื่อมโยงกับรายละเอียดตามแผนงานโครงการที่แสดงไว้ในบทที่ 5) 
  - เพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสาร  
  - สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  - การสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจที่ดำเนินร่วมกัน  
  - การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
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บทท่ี 5 

แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท. 

จากการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นความต้องการความคาดหวังของลูกค้า 
พบว่าองค์กรควรให้ความสำคัญและตระหนักถึงบทบาทของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มลูกค้า 
มีอิทธิพลมากขึ้นต่อความสำเร็จและการดำเนินงานขององค์กรจึงให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน 
กับลูกค้าโดยคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มตลอดจนมีกระบวนการติดตามและประเมินผล 
ของการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื ่อให้องค์กรเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่องและนำไปบูรณาการทำงาน  
ให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจึงนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและแผนปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ด้านลูกค้าได้ ดังนี้ 

5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ มุ่งมั่นการพัฒนา เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อมสร้างความพึงพอใจและความผูกพันที่ดีต่อลูกค้า 
           ของ กกท.” 

5.2 พันธกจิ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุน นักกีฬาเป็นเลิศ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพให้ประสบผลความสำเร็จ 
    ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา และองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพ 
    และพัฒนาด้านกีฬาของประเทศ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการด้านกีฬา    

ให้ผู้ใช้บริการทางการกีฬามีความพึงพอใจในการให้บริการของ กกท. 
5.3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 

1. การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
2. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย 
3. การพัฒนากิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับลูกค้าขององค์กร 
4. การพัฒนาการให้บริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์บริการทางการกีฬา 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าขององค์กร 
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5.4 เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
2. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
3. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาทั้งประเทศ 
4. ความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการทางการกีฬา 
5. ผลการประเมินตามเกณฑ์ Core Business Enabler ด้านการมุ่งเน้นการบริหารจัดการลูกค้า  
   เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5.5 ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท. 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้าของ กกท.มีความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2570 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 SO1  
การพัฒนานักกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

 

SO2  
การพัฒนานักกีฬา
และบุคลากรกฬีา

อาชีพและกฬีามวย 

SO3  
การพัฒนากิจกรรม
กีฬาเพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับ
ลูกค้าขององค์กร 

SO4  
การพัฒนา            

การให้บริการเพ่ือ   
เพ่ิมศักยภาพ      
ศูนย์บริการ      
ทางการกีฬา 

SO5  
การพัฒนา

ประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการ  
เพ่ือตอบสนองทุก

กลุ่มลูกค้าขององค์กร 
SO1  
การบริหารจัดการกีฬา       
เพื่อความเป็นเลิศ 

 
√ 

    

SO2  
การบริหารจัดการ           
กีฬาอาชีพและกีฬามวย 

  
√ 

   

SO3  
การบริหารกีฬาเพื่อ         
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   
√ 

  

SO4  
การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและบริการ
ทางการกีฬาของ กกท. 

    
√ 

 

SO5  
การเพิ่มประสิทธิภาพ         
ในการบริหาร 
จัดการองค์กร 

     
√ 

 ตารางแสดง : ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565 – 2570 และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. 

ยุทธศาสตร ์
ด้านลูกค้า กกท. 

ยุทธศาสตร ์
กกท. 
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5.6 ความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มลูกค้า กกท. 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้าของ กกท. มีความสอดคล้อง/ 

เชื่อมโยงกับกลุ่มกลุ่มลูกค้าโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

นักกีฬาเป็นเลิศ  นักกีฬาอาชีพ 
 

บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้ใช้บริการ 
ทางการกีฬา 

 

SO1 การพัฒนานักกีฬา 
เพื่อความเป็นเลิศ 

✓ 
   

SO2 การพัฒนานักกีฬา 
และบุคลากรกีฬาอาชีพ 
และกีฬามวย 

 
✓ ✓ 

 

SO3 การพัฒนากิจกรรมกีฬา 
เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับลูกค้าขององค์กร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

SO4 การพัฒนาการให้บริการ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ศูนย์บริการทางการกีฬา 

✓ ✓ ✓ ✓ 

SO5 การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ  
เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า
ขององค์กร 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. กับกลุ่มลูกค้า กกท. 

วัตถุประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 

กลุ่มลูกค้า 
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5.7 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท. 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
1. การพัฒนานักกีฬาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ 

1. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬาเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ 

1. พัฒนาศูนย์ฝึกและสนามกีฬาในรูปแบบ 
(National Training Center: NTC)  
ให้ได้มาตรฐาน 

2. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากร
กีฬาอาชีพและกีฬามวย 

2. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
กีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 

3. การพัฒนากิจกรรมกีฬาเพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ลูกค้าขององค์กร 

3. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการแข่งขัน
และการจัดกิจกรรมกีฬาทั้งประเทศ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
และกิจกรรมกีฬาของประเทศให้สามารถ
สร้างรายได้ 

4. การพัฒนาการให้บริการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพศูนย์บริการทางการกีฬา 

4. ความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการ
ทางการกีฬา 

4. ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท.  
ให้มีมาตรฐาน 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง 
ทุกกลุ่มลูกค้าขององค์กร 

5. ผลการประเมินตามเกณฑ์  
Core Business Enabler ด้านการมุ่งเน้น
การบริหารจัดการลูกค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
เพ่ือสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้กับ 
ลูกค้าขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ความเช่ือมโยงวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. ปี 2565 - 2570 
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ยุทธศาสตร์ลูกค้า ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาศูนย์ฝึกและ    
สนามกีฬาในรูปแบบ 
(National Training Center: 
NTC) ให้ได้มาตรฐาน 

1. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการ
พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาตามรูปแบบ NTC (ร้อยละ 100) 
2. ผลสำรวจความพึงพอใจของนักกีฬาเป็นเลิศ    
ที่มีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 
3. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูล    
นักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (ร้อยละ 100) 

1. โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา  
และสนามกีฬาของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
2. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูล
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน   
การพัฒนากีฬาอาชีพ 
และกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 

4. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬา
และบุคลากรกีฬาเพ่ือการอาชีพ (ร้อยละ 100) 
5. ผลสำรวจความพึงพอใจของนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาอาชีพที่มีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 
6. จำนวนองค์ความรู้ หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 
กีฬาอาชีพที่ได้การอนุมัติและประกาศใช้        
อย่างเป็นทางการ (2 เรื่อง) 

3. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูล
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกีฬาอาชีพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน   
การจัดการแข่งขัน 
และกิจกรรมกีฬาของประเทศ     
ให้สามารถสร้างรายได้ 

7. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและ  
การจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ 
กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
(เพ่ิมขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา) 

5. โครงการขยายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 

4. ยกระดับเทคโนโลยี      
และนวัตกรรมทางการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการกีฬา
ของ กกท. ให้มีมาตรฐาน 

7. ความสำเร็จขององค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการของ กกท. (2 เรื่อง) 
8. ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร 
(ไม่ต่ำกว่า 4.35) 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ      
การให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสนามกีฬาของ กกท.  
โดยใช้องค์ความรู้ เรื่อง Business Model 
8. โครงการพัฒนากระบวนการรับฟัง 
เสียงของลูกค้าและค้นหาปัจจัยที่มีผล 
ต่อความพึงพอใจ 

5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือสื่อสาร 
และสร้างความสัมพันธ์ 
ให้กับลูกค้าขององค์กร 

9. ผลการประเมิน Core Business Enabler     
ด้าน SCM ขององค์กร (เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมา) 
10. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน           
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ การสร้างความผูกพัน
ของ กกท. (ร้อยละ 100) 

9. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำ           
แผนยุทธศาสตร์ลูกค้า กกท. ได้อย่าง
ครบถ้วน และเป็นระบบ 
10. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีฯ การสร้างความผูกพัน 
ของ กกท. 
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5.8 รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท.  
ปี 2565 - 2570 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 

1. การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 

1. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ลูกค้า 

1. พัฒนาศูนย์ฝึกและสนามกีฬาในรูปแบบ (National Training Center: NTC) ให้ได้มาตรฐาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
2. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ความสำเร็จในการดำเนินงาน         
ตามแผนการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา
ตามรูปแบบ NTC  

100 100 100 100 100 100 

2. ผลสำรวจความพึงพอใจ    
ของนักกีฬาเป็นเลิศที่มีต่อองค์กร     

(ไม่ต่ำกว่า 
4.35) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

3. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

100 100 100 100 100 100 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 
2. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

เป้าประสงค์ 
2. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ 
 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย (รายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ปี 2565 - 2570 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

4. ร้อยละความสำเร็จการจัดทำ
ฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาเพ่ือการอาชีพ  

100 100 100 100 100 100 

5. ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ  
ที่มีต่อองค์กร  

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

6. จำนวนองค์ความรู้ หรือ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับกีฬาอาชีพ   
ที่ได้การอนุมัติและประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 

3. การพัฒนากิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับลูกค้าขององค์กร 
เป้าประสงค์ 

3. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาทั้งประเทศ 
ยุทธศาสตร์ลูกค้า 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาของประเทศ ให้สามารถสร้างรายได้ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5. โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
และการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย (รายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ปี 2565 – 2570 (ต่อเนื่อง) 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

7. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ    
จากการแข่งขันและการ         
จัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
กีฬาอาชีพ กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว
และนันทนาการ  

(เพ่ิมขึ้น  
5 % จากป ี
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 

4. การพัฒนาการให้บริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพศูนย์บริการทางการกีฬา 
เป้าประสงค์ 

4. ความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการทางการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ลูกค้า 

4. ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท.ให้มีมาตรฐาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
7. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสนามกีฬาของ กกท. โดยใช้องค์ความรู้ เรื่อง Business Model 
8. โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย (รายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ปี 2565 – 2570 (ต่อเนื่อง) 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

7. ความสำเร็จขององค์ความรู้ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการของ กกท.  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

8. ผลสำรวจความพึงพอใจ     
ของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร  

ไม่ต่ำกว่า 
4.35 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

 

 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าขององค์กร 
เป้าประสงค์ 

5. ผลการประเมินตามเกณฑ์ Core Business Enabler ด้านการมุ่งเน้นการบริหารจัดการลูกค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ลูกค้า 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าขององค์กร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

9. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลูกค้า กกท. ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
10. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ การสร้างความผูกพันของ กกท. 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย (รายปี) 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 

9. ผลการประเมิน Core 
Business Enabler ด้าน SCM 
ขององค์กร  

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

(เพ่ิมขึ้นจากปี 
ที่ผ่านมา) 

10. ร้อยละความสำเร็จการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีฯ การสร้างความผูกพัน
ของ กกท.  

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 

 

 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย (รายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ปี 2565 – 2570 (ต่อเนื่อง) 

ตารางแสดง : ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย (รายปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ปี 2565 – 2570 (ต่อเนื่อง) 
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5.9 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ของ กกท. พิจารณาความเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดทำ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้าของ กกท. ปี 2565 – 2570 โดยกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
ได้นำกลยุทธ์มาแปลงเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อใช้ในการสื่อสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในองค์กรสามารถ
นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ติดตามและประเมินผลให้เกิดความมั ่นใจต่อการบรรลุเป้าหมาย  
และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด ้านลูกค้าขององค์กร โดยกระบวนการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัต ิการ 
ด้านการบริหารจัดการลูกค้าของ กกท. ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 

    1. ประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการลูกค้าของ กกท.  ปี 2565 – 2570 
ให้กับทุกฝ่ายและสำนักทราบครอบคลุมทุกสายงาน เพื ่อให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร 
จัดการลูกค้า ของ กกท. ประจำปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 2. ฝ่ายนโยบายและแผนประสานงานกับฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
เพื่อกำหนดรายละเอียด เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด (ที่ สอดคล้องกับ KPI ภาพรวมองค์กร 
และสายงาน/ฝ่าย) ทร ัพยากร (งบประมาณ  คน เคร ื ่องม ือ) รวมถึงการสร ุปรายงานผลการดำเน ินงาน  
โดยการกำหนดรายละเอียดคำนึงถึงการพิจารณาข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ ประกอบด้วย เช่น เรื ่องระดับ 
ความต้องการระดับความคาดหวัง (Level) ของลูกค้าตามวิธีการ/รูปแบบ (Methods) ของการสร้างความสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานที ่ผ ่านมาขีดความสามารถขององค์กร (Capacity) และความสอดคล้องกับนโยบายหรือ 
แผนยุทธศาสตร์/แผนวิสาหกิจและแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการระยะยาวที่สำคัญขององค์กร 

 3. เมื่อฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ที่จัดทำขึ้นในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบก็ดำเนินการส่งแผนดังกล่าวให้ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมของทุกฝ่ายและสำนักเพื ่อนำเสนอ  
เข้าที่ประชุมผู้บริหาร กกท. เพื่อพิจารณาร่วมกัน โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะพร้อมปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียด
แผนปฏิบัติการดังกล่าว และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ต่อไป 

 4. เมื ่อแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ได้ร ับความเห็นชอบตามขั ้นตอนที่ เกี ่ยวข้องฝ่ายนโยบายและ 
แผนแจ้งให้ฝ่ายและสำนักต่าง ๆ ทราบ เพ่ือให้ฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบดำเนินการสื่อสาร ถ่ายทอดแผนปฏิบัติประจำปี 
ให้บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 5. หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมรายงานผล 
 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ให้ทราบตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
1. โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาของ กกท. ตามรูปแบบ NTC 
ตัวชี้วัดรายการ : 1. ผลสำรวจความพึงพอใจของนักกีฬาเป็นเลิศท่ีมีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 

2. รูปแบบการบริหารและรูปแบบการฝึกซ้อมของนักกีฬา ศักยภาพสูงไม่น้อยกว่า 3 ชนิดกีฬา 
           3. ผลการแข่งขันของนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมในรูปแบบศูนย์ฝึกกีฬา (NTC) จำนวน 10 ชนิดกีฬา  
     มีผลการแข่งขันที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
1. การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 1. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬา 

เพ่ือความเป็นเลิศ 
1. พัฒนาศูนย์ฝึกและสนามกีฬาใน
รูปแบบ (National Training Center : 
NTC) ให้ได้มาตราฐาน 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 การกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยละเอียด 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

1 กระบวนการ 

ฝวก. 
ฝกล. 

* * *          

2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทบทวน 
หรือจัดทำหลกัเกณฑ์) การพัฒนา 
ศูนย์ฝึกกีฬา  และสนามกีฬาฯ รูปแบบ NTC 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

ฝกล. 
ฝวก. 
ฝธก. 

* * *          

3 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพจิารณา
คัดเลือกนักกีฬา และสมาคมกีฬาฯ  
เพื่อเข้าร่วมโครงการ 

ศูนย์ฝึกกีฬาตาม
รูปแบบ NTC ที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 

ฝกล. * * *          

4 บูรณาการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ จำนวนนกักีฬา   
ตามเป้าหมาย (คน) 

ฝวก. * * * * * * * * * * * * 

5 บูรณาการติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมนกักีฬา 
NTC พร้อมเก็บข้อมูลฯ 

ผลการแข่งขันของ
นักกีฬาที่เก็บตัว

ฝึกซ้อมในรูปแบบ
ศูนย์ฝึกกีฬา (NTC) 
จำนวน 10 ชนิดกีฬา 
มีผลการแข่งขันที่ดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับ 
ครั้งที่ผ่านมา 

ฝวก. 
ฝกล. 

* * * * * * * * * * * * 

6 ศึกษาองค์ประกอบวางแนวทางในการบริหาร
จัดการศูนย์ NTC (ที่ปรกึษา) 
- ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ / บุคลากร 
- ระเบียบ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ฯ 
- เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง 

รูปแบบการบรหิาร
และรูปแบบการ

ฝึกซ้อมของนักกีฬา 
ศักยภาพสูงไม่น้อย
กว่า 3 ชนิดกีฬา 

ฝกล. 
ฝวก. 
ฝธก. 

* * * * * * * * * * * * 

7 การนำเสนอและรายงานผลการดำเนิน
โครงการต่อที่ประชุมผู้บริหารฯ 

12 เดือน ฝวก. 
ฝกล. 

  *   *   *   * 

8 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ฝวก. 
ฝกล. 

* * * * * * * * * * * * 

ตารางแสดง : แผนปฏิบตัิการดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

2. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดรายการ : 1. ร้อยละความสำเร็จแผนการจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ (ร้อยละ 100) 
  2. ผลสำรวจความพึงพอใจของนักกีฬาเป็นเลิศที่มีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 
  3. ร้อยละของนักกีฬาที่มีศักยภาพ/ ผลงาน/ สถิติตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันฯ (ร้อยละ 90) 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 การสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาเปน็เลิศ
ระดับจังหวัด 

นักกีฬาโครงการที่เข้า
ร่วมการแข่งขันฯ ติด

อันดับ 1 ใน 5 รายการ 
ที่เข้าร่วม 

ฝกล. * * *          

2 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

- ทุกจังหวัด 
- จำนวนชนิดกีฬา/ 
Event ที่เพิ่มขึ้น 

ฝกล. *   *         

3 การขยายความร่วมมือขึ้นทะเบียนนกักฬีา  
(ชมรมกีฬา/สโมสรกีฬา) 

จำนวนนกักีฬาที่ขึ้น
ทะเบียนกับสมาคมกีฬา
จังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5 

ฝกล.   *   *       

4 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
(กีฬาแห่งชาติ/ กีฬาเยาวชน/ กีฬาคนพกิาร) 

ร้อยละของผลงานสถิติ/ 
อันดับที่ดีขึ้นจากครั้งที่

ผ่านมา 

ฝกล. * * * * * * * * * * * * 

5 ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บสถิติและอันดับ 
จากรายการแข่งขันกีฬาในระดับชาต ิ

ร้อยละของข้อมูลนกักีฬา
ในระบบมีความครบถ้วน

ร้อยละ 100 

ฝทส. * * * * * * * * * * * * 

6 การจัดทำแผนพัฒนากีฬาเป็นเลิศในการเตรียม
และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาต ิ

การสรรหานักกีฬา 
ที่มีศักยภาพโดดเด่น  

ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

ฝกล.   
ฝวก. 

* * * * * * * * * * * * 

7 การเตรียมและส่งนักกีฬาเพือ่ให้ได้สิทธิ 
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

แผนการเก็บตัวฝกึซ้อม
ของแต่ละชนิดกีฬา 

(ประจำป ี– ระยะยาว) 

ฝกล. 
 

* * * * * * * * * * * * 

8 จัดหาและวิเคราะห์ขอ้มูลนักกีฬาที่มีศักยภาพ 
โดดเด่นสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนด 

ร้อยละของนักกีฬาที่มี
ศักยภาพ/ ผลงาน/ สถิต ิ
ตามเป้าหมายที่กำหนด
ร่วมกันฯ (ร้อยละ 90) 

ฝกล. 
ฝทส. 

* * * * * * * * * * * * 

9 จัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาที่มีศักยภาพ    
โดดเด่นเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาต ิ

จัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาฯ 
แล้วเสร็จ (ร้อยละ100) 

ฝกล. * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 

ตารางแสดง : แผนปฏิบตัิการดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565  
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 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 การพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีความโดดเด่น 
และมีศักยภาพระยะยาว 

ร้อยละของนักกีฬาดาวรุ่ง
มีศักยภาพ/ ผลงาน/ 

สถิติที่ดีขึ้น (ร้อยละ 100) 

ฝกล. * * * * * * * * * * * * 

11 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการ
เพื่อพัฒนากีฬาเป็นเลิศ 

ร้อยละของการ
ดำเนินงานตามแผน

ปรับปรุงกฎฯ (ร้อยละ 80) 

สกม. * * * * * * * * * * * * 

12 ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬา 
- การให้การสนับสนุนงบประมาณ 
- การพัฒนาองค์ความรู้ระบบบริหารจัดการ 

ระดับความพึงพอใจของ
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 

(4.35) 
- ระดับความพึงพอใจ

ของสมาคมกีฬา 
แห่งประเทศไทย (4.35) 

ฝกล. 
ฝกภ. 

* * * * * * * * * * * * 

13 การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
ในวงการกีฬา 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (4.35) 

ฝกล.   *          

14 การให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทางการกีฬา 

ระดับความพึงพอใจของ
นักกีฬาเป็นเลิศ (4.35) 

ฝวก. * * * * * * * * * * * * 

15 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

ฝกล. 
ฝกภ. 

* * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : แผนปฏิบตัิการดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565 (ต่อเนื่อง) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
3. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 
ตัวชี้วัดรายการ : 1. ร้อยละความสำเร็จแผนการจัดทำฐานข้อมูลนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพ่ือการอาชีพ (ร้อยละ 100) 
  2. ผลสำรวจความพึงพอใจของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 
  3. จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพในระบบฐานข้อมูลตามเกณฑ์ท่ี กกท. กำหนด 
                       (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา) 

 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 การกำหนดรายละเอยีดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
โดยละเอียด 

ขั้นตอน 
การดำเนินงาน 
1 กระบวนการ 

สกอ. * * *          

2 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด
การดำเนินโครงการร่วมกัน 

รายละเอียดขอ้มูลฯ        
ตามแบบฟอร์ม   
ที่กำหนครบถ้วน 

สกอ. * * *          

3 การสนับสนุน การสรรหาคัดเลือกนักกฬีา 
บุคลากร กีฬาเข้าสูก่ารเป็นนักกีฬาอาชพีและ 
บุคลากรกีฬาอาชพี 
- สนับสนุนการคัดเลือกของสโมสรกีฬาต่างๆ 
- ศูนย์พัฒนากีฬาอาชีพ (Academy) 
- ส่งเสริมการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชพี  
- การส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬา และบุคลากรกีฬา
อาชพีเข้ารว่มการแข่งขันกีฬาอาชพีในต่างประเทศ 

ร้อยละของนักกีฬา
และบุคลากรกีฬา

อาชีพที่ขอรับ  
การสนับสนุน  
ตามหลักเกณฑ ์  
ที่ กกท. กำหนด

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5 
จากปีที่ผา่นมา) 

สกอ. * * * * * * * * * * * * 

4 การจดแจ้ง/ขึ้นทะเบยีนพ.ร.บ. ตามระบบฐานข้อมูล
นักกีฬา และบุคลากรกีฬาอาชีพ 

จำนวนนกักีฬาและ
บุคลากรกีฬาอาชพี
ในระบบฐานข้อมูล
ตามเกณฑ์ที่ กกท. 

กำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 จากปีที่ผ่านมา 

สกอ.       
ฝทส. 

* * * * * * * * * * * * 

5 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอาชีพ 
 - การประชาสัมพันธ์ฯ 
 - ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ ที่เกีย่วข้องฯ 

ระดับการรับรู ้
และความเข้าใจ/ 

จำนวนผู้รับรู ้

สกอ. * * * * * * * * * * * * 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

สกอ. * * * * * * * * * * * * 

 
 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
2. การพัฒนานักกีฬาและบุคลากร 
กีฬาอาชีพและกีฬามวย 

3. ความสำเร็จในเรื่องพัฒนานักกีฬา   
และบุคลากรกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา 
กีฬาอาชีพและกีฬามวยอย่างเป็นระบบ 

ตารางแสดง : แผนปฏิบตัิการดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ 
ตัวชี้วัดรายการ : จำนวนองค์ความรู้ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ ที่ได้การอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (2 เรื่อง) 

 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
รายละเอียดการดำเนินโครงการร่วมกัน 

รายละเอียด 
การดำเนินงานฯ 

สกอ. * * *          

2 การศึกษา/ทบทวน/วิเคราะห์ และจัดทำหลักเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานรายได้นกักีฬา  
บุคลากรกีฬาอาชีพ และเกณฑ์การก้าวสู ่
การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

หลักเกณฑ์มาตรฐาน
รายได้นักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาอาชพี 

สกอ. * * *          

3 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดา้นรายได้นักกีฬา  
และบุคลากรอาชีพ 

ฐานข้อมูลมีรายได ้
นักกีฬาและบุคลากรฯ 

สกอ.    * * * * * * * * * 

4 จัดทำองค์ความรู้อื่นๆที่เกีย่วขอ้ง เช่น 
 - การประเมินผลสัมฤทธิก์ีฬาอาชพี 
 - นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 
 - การศึกษาและพัฒนาให้ความชว่ยเหลือ  
 - การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างมูลค่า

จากกีฬาอาชีพ 
 - เส้นทางการพัฒนานักกีฬาอาชพี 
 - กฎหมายกีฬาอาชพี เป็นต้น 

จัดทำองค์ความรู้อื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง (2 เร่ือง) 

สกอ.    * * * * * * * * * 

5 นำเสนอ (ร่าง) เข้าที่ประชุม (ผู้บริหาร,อนุกรรมการ
คณะกรรมการ) เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ประเด็นข้อเสนอ แนะ/
มติที่ประชุม 

สกอ.       *   *   * 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

สกอ. * * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
5. โครงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม และการแข่งขันกีฬา 
ทุกระดับ 
ตัวชี้วัดรายการ : มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการแข่งขันและการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว                       
                       และนันทนาการ (เพ่ิมขึ้น 5% จากปีที่ผ่านมา) 
 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับรายการจัด 
การแข่งขันกีฬาเพือ่ความเป็นเลิศกีฬาอาชีพ  
กีฬาเพื่อการทอ่งเที่ยวและนันทนาการ  
(Sports Tourism) ที่ กกท.ให้การสนับสนุน 

สรุปข้อมูลผล
การศึกษา 
แล้วเสร็จ 

ฝกล. 
สกอ. 
ฝธก 
ฝกภ. 

* * *          

2 วิเคราะห์และทบทวนหลักเกณฑ์การสนับสนุน 
การจัดกิจกรรม และการจัดการแข่งขันกีฬา  
แต่ละระดับ 

หลักเกณฑ ์
การสนับสนุนฯ 

แต่ละระดับ 

ฝกล. 
สกอ.  
ฝธก. 
 ฝกภ. 

* * *          

3 จัดประชุมหารือรว่มกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายใน กกท. และหนว่ยงานอื่น เพื่อวิเคราะห์
แนวทางความรว่มมือ/ การบูรณาการ 

แนวทางและจำนวน
กิจกรรมที่ดำเนินการ 

ร่วมกัน 

ฝกล. 
สกอ. 
ฝธก. 
ฝกภ. 

* * *          

4 การจัดทำแผนการจัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ 
ความเป็นเลิศ กีฬาอาชพี กีฬาเพือ่การทอ่งเที่ยว 
และนนัทนาการ (Sports Tourism) ที่ กกท. 
ให้การสนบัสนุน 

จัดทำแผนฯ        
แล้วเสร็จ 

ฝกล. 
สกอ. 
ฝธก. 
ฝกภ. 

   * * * * * * * * * 

5 การดำเนินงานตามแผนการจัดกจิกรรม  
หรือจัดการแข่งขันฯ 

ร้อยละ 
การดำเนินงาน 
ตามแผนการ 

ฝกล. 
สกอ. 
ฝธก. 
 ฝกภ. 

   * * * * * * * * * 

6 ติดตามและประเมินผลการฯ มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(ล้านบาท) 

ฝกล. 
สกอ. 
ฝธก. 
ฝกภ. 

   * * * * * * * * * 

7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ฝกล. 
สกอ.  
ฝธก. 
ฝกภ. 

* * * * * * * * * * * * 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
3. การพัฒนากิจกรรมกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับลูกค้าขององค์กร 

3. มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจาก    
การแข่งขันและการจัดกิจกรรม 
กีฬาทั้งประเทศ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขัน
และกิจกรรมกีฬาของประเทศ ให้สามารถ
สร้างรายได้ 

ตารางแสดง : แผนปฏิบตัิการดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ลูกค้า 
4. การพัฒนาการให้บริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ศูนย์บริการทางการกีฬา 

4. ความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการ
ทางการกีฬา 

4. ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการกีฬาเพ่ือพัฒนาศูนย์บริการกีฬา
ของ กกท. ให้มีมาตรฐาน 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ตัวชี้วัดรายการ : 1. ความสำเร็จขององค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. (1 เรื่อง) 
  2. ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 
 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด/  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 การศึกษาผลจากรวบรวม และวิเคราะหข์้อมูล
สารสนเทศจากลกูค้า (ความต้องการความพงึพอใจ 
และชอ่งว่างการดำเนินงาน) เพื่อวางแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงฯ 

สรุปข้อมูล 
    ผลการศึกษา  

     แลว้เสร็จ 1 เร่ือง 

ฝธก. 
ฝกภ. 

* * *          

2 ศึกษา/ทบทวนหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการ
ให้บริการ (สว่นกลาง และสว่นภูมภิาค) ของ กกท. 
ณ สถานการณ์ปัจจุบัน 

 สรุปข้อมูล 
ผลการศึกษา  

แล้วเสร็จ 1 เร่ือง 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

* * *          

3 จัดประชุมหารือรว่มกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดทำแผน กำหนดตัวชี้วัด และหนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

แนวทางและจำนวน
กิจกรรมดำเนินการร่วมกัน 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

* * *          

4 การจัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการฯ 
 - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
 - ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่
 - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

แผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตราฐาน 

การให้บริการแล้วเสร็จ 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

   * * * * * * * * * 

5 การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรฐานการให้บริการ ประจำปีฯ 

- ร้อยละการดำเนินงาน
ตามแผนฯ 

- กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธก์ับ

ผู้ใช้บริการ 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

   * * * * * * * * * 

6 การติดตามและประเมินผลฯ                  ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการ 

ฝธก. 
ฝกภ. 

   * * * * * * * * * 

7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ฝธก. 
ฝกภ. 

* * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสนามกีฬาของ กกท. โดยใช้องค์ความรู้ เรื่อง Business Model 
ตัวชี้วัดรายการ : ความสำเร็จขององค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. (1 เรื่อง) 
  

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ศึกษา และวิเคราะหอ์งค์ประกอบการบริหารจัดการของ
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสว่นกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
สนามกีฬาจังหวัด ที่ กกท. เป็นผู้ดูแล เช่น 

 - กิจกรรมกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ 
 - ขอ้มูลสภาพปัญหาการดำเนินงาน 
 - ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อการดำเนนิงาน 
 - แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
 - การจัดการทางด้านกีฬาอย่างยั่งยืน 

รายงานผล
การศึกษา

ความสำเร็จ 
ขององค์ความรู้ 
จำนวน 1 เร่ือง      

ฝธก.  
ฝกภ. 
ฝวศ. 

* * *          

2 จัดทำแผนธุรกจิ (Business Plan) ของศูนย์ฝึกกีฬา
แห่งชาติ 

แผนธุรกิจของศูนย์
ฝึกกีฬาที่ กกท.

เป็นผู้ดูแล (6 แห่ง) 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

* * *          

3 การสร้างความรู้ความเขา้ใจ ถา่ยทอดแผนธุรกิจ 
ให้ผู้รับผิดชอบ พร้อมหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ 

ระดับการรับรู้และ
ความเข้าใจเร่ือง

แผนธุรกิจ 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

* * *          

4 การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ (Business Plan)  
ของศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬา 

ระดับความพึง
พอใจของลูกค้า 
ที่มาใช้บริการ 

ฝธก. 
ฝกภ. 

   * * * * * * * * * 

5 การประชุมติดตามและรายงานผล รายงานผลการ
ก้าวหน้า 

การดำเนิน
โครงการ 

ฝธก. 
ฝกภ. 
ฝวศ. 

   * * * * * * * * * 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาที่

กำหนด 

ฝธก.  
ฝกภ. 
ฝวศ. 

* * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
8. โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า และค้นหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดรายการ : ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กร (ไม่ต่ำกว่า 4.35) 
 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ทบทวน/ศึกษารายละเอยีดหลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวขอ้ง (SE-AM) 

รายงานผลศึกษา 
และทบทวนฯ 

ฝนผ. * * *          

2 การกำหนดรายละเอยีด และขั้นตอน 
การปฏิบัติงานโดยละเอยีด 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1 กระบวนการ 

ฝนผ. * * *          

3 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ
เครื่องมือการเก็บข้อมูล พร้อมอธิบายทำความ
เข้าใจในประเด็น ข้อคำถามและรายละเอียด 
การเก็บข้อมูล 

ผู้เข้าประชุมฯครบทกุฝ่าย 
และมคีวามรู/้เขา้ใจ

เครื่องมือ 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

* * *          

4 ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ พร้อมเกบ็รวบรวม
ข้อมูลกลุ่มลูกค้า 

รายละเอียด VOC และ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึ่ง

พอใจทุกกลุ่ม 

ฝนผ.    * * * * * * * * * 

5 การวิเคราะห์ขอ้มูล และนำมาจัดอันดับ 
ประเด็นที่สำคัญ 

(ร่าง) ผลการวิเคราะห ์   
1 เร่ือง 

ฝนผ.       * * *    

6 นำเสนอ (ร่าง) เข้าที่ประชุมผูบ้ริหารฯ  
เพื่อร่วมกันพจิารณา 

ประเด็นข้อเสนอ แนะ/มติ
ที่ประชุม 

ฝนผ. 
ผู้บริหาร 

      * * *    

7 การถ่ายทอด/สื่อสารในหนว่ยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกที่เกีย่วข้องทราบ 

ระดับการรับรู้ฯหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

      * * * * * * 

8 ทุกหน่วยงานส่งรายละเอยีดข้อมูล  
ให้ฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการ 
เก็บรวบรวมไว้เป็นฐานขอ้มูลขององค์กร 

ข้อมูลที่ครบถ้วนของลูกค้า
ของทุกฝ่าย/สายงาน 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

      * * * * * * 

9 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

ทุก
หน่วยงาน 

* * * * * * * * * * * * 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เพ่ือตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าขององค์กร 

5. ผลการประเมินตามเกณฑ์  
Core Business Enabler  
ด้านการมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ลูกค้าเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้า
ขององค์กร 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
9. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ลูกค้า กกท. ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดรายการ : ผลการประเมิน Core Business Enabler ด้าน SCM ขององค์กร (เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) 
   

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ทบทวนประเด็นปัญหา/อุปสรรคในปีที่ผ่านมา/
ศึกษารายละเอียดหลกัเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง (SE-AM) 

รายงานผลศึกษา 
และทบทวนฯ 

ฝนผ. * * *          

2 กำหนดปฏิทิน/ขั้นตอนการปฏบิัติงานการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

1 กระบวนการ 

ฝนผ. * * *          

3 จัดการประชุมหรือประสานงานเพื่อรวบรวม 
ปัจจัยและข้อมูลสารสนเทศ                  

ข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ครบถ้วน 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

* * * * * *       

4 การวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง รายงานผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลฯ 

ฝนผ.    * * *       

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ข้อมูล SWOT  
ด้าน SCM กกท. 

ฝนผ.       * * *    

6 การวิเคราะห ์SC SA พร้อม CC โดยใช้ TOWS 
Metrix เพื่อกำหนด SO กกท. 

ข้อมูล SC SA SO 
ด้าน SCM กกท. 

ฝนผ.
ผู้บริหาร 

      * * *    

7 จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านลกูค้า (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ฝนผ.
คณะทำงาน 

      * * *    

8 นำเสนอ (ร่าง) เข้าที่ประชุม (ผู้บริหาร อนุกรรมการ 
คณะกรรมการ) เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ประเดน็     
ข้อเสนอแนะ/ 
มติที่ประชุม 

ฝนผ.
ผู้บริหาร 

      * * * * * * 

9 การถ่ายทอด/ สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ 
ด้านลูกค้า ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

         * * * 

10 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ทุก
หน่วยงาน 

* * * * * * * * * * * * 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
10. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ การสร้างความผูกพันธ์ของ กกท. 
ตัวชี้วัดรายการ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ การสร้างความผูกพันธ์ของ กกท. (ร้อยละ 100) 
 

 การดำเนินงาน ตัวชี้วัด /  
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 การจัดประชุมเพื่อดำเนินการชี้แจง/ ทำความเข้าใจ
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ 

แผนงานที่ต้อง
รับผิดชอบ 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

      * * *    

2 ประสาน (Workshop) กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัตกิารประจำปีฯ  
การสร้างความผูกพัน ของ กกท. 

แผนงาน 
มีรายละเอียด

ครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่กำหนด 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

      * * *    

3 ฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมกันพิจารณากับคณะทำงาน
เพื่อแผนงานโครงการฯ 
 - การจัดสรรทรัพยากร 
 - การวิเคราะห์ความเส่ียงแผนงาน 
 - ประเด็นช่องวา่ง (Gaps) 
 - ข้อมูลสารสนเทศลูกค้า 

(ร่าง) แผนงาน 
เร่ืองการสร้างความ

ผูกพันธ์จำนวน 
(รายการ) 

ฝนผ.
คณะทำงาน 

      * * *    

4 นำเสนอ (ร่าง) เข้าที่ประชุม (ผู้บริหาร อนุกรรมการ 
คณะกรรมการ) เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ 

ประเด็น    
ข้อเสนอแนะ/    
มติที่ประชุม 

ฝนผ.
ผู้บริหาร 

      * * * * * * 

5 การถ่ายทอด/สื่อสารแผนปฏิบัตกิารฯ ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

ทุกหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ 

ฝนผ. 
ทุก

หน่วยงาน 

         * * * 

6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

ทุก
หน่วยงาน 

      * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางแสดง : แผนปฏิบตัิการดา้นการบริหารจัดการลูกค้า กกท. ประจำปี 2565  



 

แผนยทุธศาสตรด์า้นลกูคา้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570                                              หนา้ 144 

 

บทท่ี 6 

การสื่อสาร พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และการจัดการความสัมพันธ์ด้านลูกค้าของ กกท. 

6.1 แนวทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการลูกค้า กกท. 
  การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯด้านการบริหารจัดการลูกค้า  กกท. ยึดหลัก 
การมีส่วนร่วมเพื ่อนำไปสู ่การปฏิบัติงานการสร้างความรู ้ความเข้าใจการติดตามประเมินผลการสื ่อสาร 
ตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้เพื ่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานจัดทำเป็นสรุปรายงานภาพรวมของแผนเสนอ 
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทางปรับปรุง
พัฒนาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1.1 การสื ่อสารการสร้างความรู ้ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจำปีฯ ซึ่ง กกท. กำหนดให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ  
ด้านการบริหารจัดการลูกค้าทั ้งภายในและภายนอกองค์กรให้ร ับรู ้และเข้าใจ เพื ่อให้สามารถผลักดัน  
ผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

6.1.1.1 กิจกรรมการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีฯ ที่จัดขึ้นทุกไตรมาส (หน่วยงานภายใน) 
6.1.1.2 กิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาการชี้แจงผลประเมินปีที่ผ่านมาและการอธิบายเกณฑ์    

                    Core Business Enablers ในปีต่อไป (หน่วยงานภายนอก) 
6.1.1.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด  

                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน่วยงานภายนอก) 
6.1.1.4 การถ่ายทอด และสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กกท. พ.ศ. 2565-2570   

                    และแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า กกท. พ.ศ. 2565-2570 (หน่วยงานภายใน) 
           6.1.1.5 การบูรณาการร่วมกับการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ กกท. ในการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์   

ด้านลูกค้า และแผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กกท. ไปพร้อมกันเพื่อให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงฯ และดำเนินการจัดทำรายละเอียดสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงาน ทุกฝ่ายและสำนัก รวมถึงหน่วยงานภายนอกได้ทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ยกต ั วอย ่ า ง เช ่น  ผ ่ าน  Website ของ กกท.  บอร์ ดประชาส ัมพ ันธ ์  แผ ่น พับ 
แผนยุทธศาสตร์ กกท. การประชุมฯ การสอบของผู ้ช ่วยปฏิบัติงานเพื ่อบรรจุเป็น
พนักงาน การอบรมเลื ่อนระดับพนักงานในแต่ละระดับ ทั ่วทั ้งองค์กร ตลอดทั ้งปี  
(หน่วยงานภายใน/ภายนอก) 
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6.1.2 การติดตามและรายงานการประเมินผลการสื่อสารตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ 
ซึ่งจากการดำเนินการสื่อสารการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจำปีฯ ด้านการบริหารจัดการลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้การดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ จึงกำหนดให้มีการวัดผลการรับรู้ การรับรู้ในเรื่องแผนดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 6.1.2.1 การทำบ ันท ึก ให ้ตอบแบบสอบถามแบบประเม ิ นแผนการปฏ ิบ ัต ิ งานประจำปี  
การสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับลูกค้าของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Google Form  
ช่วงระหว่าง 1 - 28 พฤษภาคม 2564 ผลการรับรู้ แสดงดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง : การประเมินระดับการสื่อสาร เรื่องแผนการปฏิบัติงานประจำปี การสร้างความสมัพันธ์/ บริหารจดัการกับฝ่ายสำนักของ กกท. 
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6.2 แนวทางการติดตาม รายงานผล และประเมินผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/ 
บริหารจัดการลูกค้าต่อสาธารณชน  

1. กกท. กำหนดให้มีรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกับ  
ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG) ในวาระเรื่องรายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายไตรมาส ในส่วนที่ 4 
ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ลูกค้า (CSM) เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานฯ (รายละเอียดรายงานการประชุมฯ ตามเอกสารที่แนบ  
ในภาคผนวก) 

2. กกท. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งในระดับองค์กร 
สายงาน/ฝ่าย ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ ได้แก่ TV วิทยุ Facebook Website เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 
มีการรายงานไว้ในรายงานประจำปี โดยมีงานวิเคราะห์และประเมินผล กองติดตามและประเมินผลฝ่ายนโยบาย
และแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรวบรวมเนื้อหา ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีต่อลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 
ของ กกท. เพื่อนำมาสื่อสาร ทั้งนี้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง  
และพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้าต่อไป 

 
 
 

ตารางแสดง : การประเมินระดับการสื่อสาร เรื่องแผนการปฏิบัติงานประจำปี การสร้างความสมัพันธ์/ บริหารจดัการกับลูกค้าของ กกท.  



 

แผนยทุธศาสตรด์า้นลกูคา้ การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570                                              หนา้ 147 

 

3. กกท. มแีนวทางการติดตาม รายงานผล และประเมินผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์/บริหาร
จัดการลูกค้า โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของ กกท. ในกิจกรรม
องค์กรใช้สร้างความสัมพันธ์บริหารจัดการลูกค้า และความสำเร็จตามค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
ให้องค์กรทราบผลการดำเนินการและนำผลดังกล่าวไปเป็นข้อมูลป้อนกลับ Input เพื ่อปรับปรุงการดำเนิน 
การสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้าในปีงบประมาณถัดไป 

โดยในอนาคต กกท. มีแผนการพัฒนารายงานผลการดำเนินงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน 
(Sustainability – related report) เป็นระบบและชัดเจน ประกอบด้วย รายละเอียดแผน/แนวทางและรูปแบบที่ใช้ใน
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ความถี่ในการสร้างความสัมพันธ์ ประเด็นความต้องการ/คาดหวังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และความกังวลของลูกค้า และ Output/Outcome ให้ได้อย่างครบถ้วน 
6.3 แนวทางการจัดทำรายละเอียดกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Service Charter และ 
Customer Service Standard) 
 กกท. มีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสนับสนุนลูกค้า โดยกำหนดให้มีการจัดทำกฎบัตรและ
มาตรฐานด้านบริการรวมถึงการเผยแพร่กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการและบุคลากร
ภายในรัฐวิสาหกิจทราบอย่างทั ่วถึง และมีการถ่ายทอดตัวชี ้ว ัดและเป้าหมายมาตรฐานด้านบริการไปยัง
กระบวนการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางและกลไกในการกำกับ ติดตาม 
ควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ และขอบเขตและมาตรฐาน
การให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) ดังนี้ 
 6.3.1 วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเปน็เลิศ 
กีฬาอาชีพ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่มีมาตรฐานสำหรับการอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ เมื่อมีการติดต่อขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย   
2. เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำหนดใช้ใน 
การจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงการทำให้บุคลากร กกท. เข้าใจถึ งบทบาทหน้าที่  
และวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าท่ีเป็นมาตรฐาน  

   3. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร กกท. ทุกคนในองค์กรมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า 
   4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประเมินประสิทธิผลกระบวนการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ กกท. เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

6.3.2 ขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า (Customer Service Standard) 
     การกำหนดขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของ กกท. ได้คำนึงถึงความต้องการและความคาดหวัง
ของลูกค้า เส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey) จุดสัมผัสบริการ (Touch Point) ที่สำคัญตลอดวงจรชีวิต
ของลูกค้า (Customer Life Cycle)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ข้อกำหนดตามมาตรฐาน) ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้บุคลากร กกท. เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการปฏิบัติ 
ต่อลูกค้าท่ีเป็นมาตรฐาน เมื่อมีการติดต่อขอใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
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 เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า จึงนำไปสู่การกำหนดช่องทาง
และการออกแบบระบบงานที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติต่อลูกค้า
พร้อมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายและได้รับความเห็นชอบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
กกท. จึงดำเนินการจัดทำประกาศฯ เพื่อเผยแพร่เรื่องกฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการของ กกท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้มีรายละเอียดประกอบด้วย 

- เส้นทางเดินของลูกค้า (Customer Journey)  
 - ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
 - จุดสัมผัสบริการ (Touch Points) ครอบคลุมทั้ง Digital Touchpoint และ Physical Touchpoint 
 - แนวทางการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

            - การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดง : เส้นทางเดินของลูกค้า  
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 รูปแสดง : กฎบัตรและมาตรฐานการให้บริการ (Service Charter และCustomer Service Standard) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
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6.4 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 
 กกท. มีการกำหนดช่องทางการในการรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิดสิทธิ
ตามกฎหมาย โดยช่องทางในการร้องเรียนการให้บริการหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ กกท. กำหนดให้มีการแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาและวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนและการชดเชยเป็นไปตามที่คู ่มือการรปฏิบัติงานกระบวน 
การจัดการข้อร้องเรียนและการชดเชยกำหนด  

6.5 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 กกท. มีแนวทางการพัฒนาและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื ่อพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์/ 
บริหารจัดการลูกค้าของ กกท. ประกอบด้วย 

 
1. กระบวนการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มลูกค้า  
เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา เพื่อกำหนดปัญหา/อุปสรรค หรือข้อจำกัด 

ในการดำเนินงาน รวมถึงอาศัยข้อมูลสารสนเทศของลูกค้า (ความต้องการ/ความคาดหวัง) และข้อมูลป้อนกลับ  
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (Gaps) สำหรับการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบงาน 
ของ กกท. ในอนาคต ประกอบด้วย 

- ขั้นตอน/กระบวนการ 
- เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
- การจัดเก็บฐานข้อมูลฯ 
- กฎ ระเบียบ หรือมาตรฐาน 
- ทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยี บุคลากร องค์ความรู้ 

2. กระบวนการปรับปรุงและพัฒนา (ระบบงาน/กระบวนการทำงาน) 
การคิดทบทวน ปรับปรุงแก้ไข การเพ่ิมประสิทธิภาพแผนงานโครงการฯ โดยดำเนินการแก้ไขจุดที่เป็นข้อจำกัด

ของระบบงานหรือกระบวนการทำงาน ซึ่งอาจนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูล เข้ามาสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กระบวนการทำงาน/ระบบงาน มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
โครงการของ กกท. ที่สร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการลูกค้าของ กกท. ประกอบด้วย 

- การสร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาและสนามกีฬาตามรูปแบบ NTC ให้ได้มาตราฐาน  
- การก่อสร้างและปรับปรุงสถานกีฬา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
- กิจกรรมการสอนหรือให้ความรู้ด้านกีฬา 
- การยกระดับองค์ความรู้ของผู้ฝึกสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 
- การนำงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มาใช้พัฒนาขีดความสามารถ  

 ของนักกีฬา เป็นต้น 
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3. กระบวนการประยุกต์ใช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในแผนงาน
หรือโครงการ 
 กกท. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ/
เป้าหมายของการดำเนินงาน โดยการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องเหมาะสมและคุ้มค่า เพื่อลดโอกาส 
และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

6.6 แนวทางการประยุกต์ใช้บริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในแผนงาน
หรือโครงการ 

การบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร กกท. มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
กกท. ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าแล้วนำมาบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย โดย
กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ กกท. ประจำปีฯ ที่มีการวิเคราะห์ค่าโอกาสและผลกระทบ โดยใช้
พื้นฐานตามกรอบแนวคิดของ COSO 2017 (The Committee of Sponsoring Organization) ซึ่งให้ความสำคัญกับ
การมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร และการดำเนินงานที่สอดคล้องไปกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปพร้อมกัน 
ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (SP) ด้านการบริหารความเสี ่ยง 
และควบคุมภายใน (RM & IC) และด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (SCM) 

การนี้ ในส่วนการเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับสายงาน/
ฝ่ายนั ้น กกท. มีการประเมินความเสี ่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ลูกค้า กกท. พ.ศ. 2565-2570 สำหรับแผนปฏิบัติการ  
ด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับลูกค้า ประจำปี 2565 ครอบคลุมการวิเคราะห์ 2 มิติ ได้แก่  
   1.  มิติความเสี่ยงที่การดำเนินงาน และผลลัพธ์ตามแผนไม่ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า  

  2. มิติความเสี่ยงที่การดำเนินงาน และผลลัพธ์ตามแผนไม่ตอบสนองตามความต้องการของ กกท. 
 

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามแผนและตอบสนองประเด็นความต้องการ ซึ่งหากประเมินค่าโอกาส และผลกระทบ
ที่จะไม่สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ก็จะมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Contingency 
Plans) เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการกับกลุ่มลูกค้าขององค์กร ทั้งนี้ กกท. มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงองค์กร ดังนี้ 
   1. การกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมขององค์กร 
   2. มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กรและทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานได้ครบถ้วน
ทุกสายงาน 
   3. ทุกสายงานมีการประเมินกิจกรรมการควบคุมประกอบการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงระดับสายงานได้ครบถ้วน
ทุกสายงาน การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอนและทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจยั 
กระบวนการ ผลผลิต ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ) 
   4. กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดมีการบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในการนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากิจกรรมการควบคุม และกิจกรรมการควบคุมสอดคล้องกับแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี
ที่เก่ียวข้อง 
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   5. มีการทบทวนกิจกรรมการควบคุมระหว่างปีเพื ่อให้กิจกรรมการควบคุ มเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน 
จัดการความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

        

กระบวนการพิจารณาและระบุความเสี ่ยง แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการ 
กับลูกค้า ประจำปี 2565 ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความเสี ่ยง
แผนปฏิบัติการ กกท. ทั้งนี้เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณฯ ของ กกท.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) 

 

แผนบริหาร 

ความเสี่ยง 

Risk 
Management ความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

(Target Risk) 

 

 

 

ความเสี่ยง 

ก่อนจัดการ 

(Inherent Risk) 

 

มาตรการควบคุม 

(Controls) 

การควบคุม 

(Controls) 

 
ระดับ 

ความรุนแรง 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

ตารางแสดง : แบบประเมินประสทิธิภาพของการควบคุมภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงแผนปฏบิัติการ กกท. 

ตารางแสดง : ระดับความรุนแรง และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได ้
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โดยมีสรุปรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์ลูกค้า กกท. พ.ศ. 2565 – 2570 สำหรับ 
แผนปฏิบัติการ ด้านการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการกับลูกค้า ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี ้ (รายละเอียด 
การประเมินความเสี่ยงฯ ตามเอกสารตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 

 
 

แผนงาน/โครงการฯ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
ที่ไม่ตอบสนองตามความต้องการในมิต ิ

กลุ่มลูกค้า 
1. โครงการฯ ตอบสนองประเด็นความต้องการ 

ความคาดหวังของกลุ่มลกูค้า 
2. โครงการฯ ตอบสนองกลุม่ลูกค้า ทำให้ความ 
พึงพอใจและความผูกพันต่อ กกท. ในระดับที่ดีขึ้น 

กกท.  
(แบบประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) 

SO1 การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
1. โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์ฝกึกีฬา
และสนามกีฬาของ กกท. ตามรูปแบบ 
NTC  

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 

2. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูล
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาเป็นเลิศ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 
 
 

 

 

รูปแสดง : การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ กกท. 

ตารางแสดง : แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์ความเสีย่งจากการดำเนินงานท่ีไม่ตอบสนองตามความต้องการในมิติ ของ กลุ่มลูกคา้ 
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แผนงาน/โครงการฯ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
ที่ไม่ตอบสนองตามความต้องการในมิต ิ

กลุ่มลูกค้า 
1. โครงการฯ ตอบสนองประเด็นความต้องการ 

ความคาดหวังของกลุ่มลกูค้า 
2. โครงการฯ ตอบสนองกลุม่ลูกค้า ทำให้ความ 

พึงพอใจและความผูกพันต่อ กกท. ในระดับที่ดีขึ้น 

กกท.  
(แบบประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) 

SO2 การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและกีฬามวย 

3. โครงการพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูล
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 

4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกีฬาอาชีพ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 

SO3 การพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับลูกค้าขององค์กร 

5. โครงการขยายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขัน
กีฬาทุกระดับ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูล
เพิ่มเติม ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมา
พัฒนาเพิ่มทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้น
ได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 3 X 3 = 9 
(ระดับปานกลาง) 
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แผนงาน/โครงการฯ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
ที่ไม่ตอบสนองตามความต้องการในมิต ิ

กลุ่มลูกค้า 
1. โครงการฯ ตอบสนองประเด็นความต้องการ 

ความคาดหวังของกลุ่มลกูค้า 
2. โครงการฯ ตอบสนองกลุม่ลูกค้า ทำให้ความ 

พึงพอใจและความผูกพันต่อ กกท. ในระดับที่ดีขึ้น 

กกท.  
(แบบประเมินประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) 

SO4 การพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการทางการกีฬา 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
การให้บริการและนวตักรรมที่ทันสมัย 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม  
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีไม่เพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 4 X 3 = 12 
(ระดับสูง) โดย กกท. พิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการสนามกีฬาของ กกท. โดยใช้
องค์ความรู้ เรื่อง Business Model 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน 
(ระดับท่ีไม่เพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 5 X 3 = 15 
(ระดับสูงมาก) โดย กกท. พิจารณา
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
เพิ่มเตมิ 

8. โครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียง 
ของลูกค้า และค้นหาปจัจัยที่มผีลต่อ 
ความพึงพอใจ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยตรง 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำใหค้วามพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน 
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 1 X 4 = 4 
(ระดับตำ่) 

SO5 การพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการทางการกีฬา 
9. โครงการพัฒนากระบวนจัดทำ 
แผนยุทธศาสตรล์ูกค้า กกท.  
ได้อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยอ้อม 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 2 X 3 = 6 
(ระดับปานกลาง) 

10. โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการ
ประจำปฯี การสร้างความผูกพัน 
ของ กกท. 

1. โครงการ สามารถตอบสนองประเด็นความต้องการ 
ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยอ้อม 
2. ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติม 
ช่องว่าง (Gap) และสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเพิ่ม 
ทำให้ความพึงพอใจ - ความผูกพันสูงขึ้นได้ในอนาคต 

- การควบคุมภายในท่ีมี ณ ปัจจุบนัอยู่ใน
(ระดับท่ีเพียงพอ) 
- ระดับความเสี่ยง (L x I) = 2 X 3 = 6 
(ระดับปานกลาง) 

 

 

 

ตารางแสดง : แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์ความเสีย่งจากการดำเนินงานท่ีไม่ตอบสนองตามความต้องการในมิติ ของ กลุ่มลูกคา้ (ตอ่เนื่อง) 
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