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ปัจจุบัน หลายประเทศท่ัวโลกต่างมีความตระหนักในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพ และพลานามัย ท่ีดี
ของประชาชนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรงท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีของคนในชาติซึ่งเมื่อคนในชาติมีคุณภาพชีวิตเป็นผู้ท่ีพัฒนาประเทศชาติให้มีความเข้มแข็งเจริญก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญในการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของชาติเพื่อสร้าง
ช่ือเสียง สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศจากการประสบความส าเร็จของนักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนของประเทศ 
 ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ได้แก่ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์             
การแข่งขันชิงแชมป์โลก การแข่งขันระดับทวีป และการแข่งขันกีฬาอาชีพในรายการต่างๆ โดยองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬายังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีแต่ละประเทศยังคงพัฒนาและ
น าไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขัน 
 ส าหรับในประเทศไทยสถานการณ์ด้านกีฬาอาชีพพบว่ามีฟุตบอลอาชีพ (Thai League) เป็นกีฬาท่ี
ได้รับความนิยมสูงสุดและมีแนวโน้มว่าจะสามารถเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืนส่วนชนิด/ประเภท/และรายการ
แข่งขันกีฬาอาชีพอื่นๆ ยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นอย่างจริงจังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลอาชีพ ตะกร้อ
อาชีพฟุตซอลอาชีพ บาสเกตบอลอาชีพ และจักรยานยนต์อาชีพ นอกจากนั้นกีฬาอาชีพอื่นๆได้แก่ กอล์ฟ
อาชีพ เทนนิสอาชีพ สนุกเกอร์อาชีพ รถยนต์อาชีพ เป็นการจัดแข่งขันเพื่อเป็นฐานให้กับนักกีฬาอาชีพรุ่นใหม่
ได้มีเวทีในการเข้าแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างไรก็ตามยังมี
รายการแข่งขันกีฬาอาชีพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการจัดกีฬาอาชีพท่ีเป็นการน าเอารายการระดับโลกเข้ามาแข่งขัน
ในประเทศไทย ได้แก่ จักรยานยนต์อาชีพ  (Moto GP), โบว์ ล่ิงอาชีพ (World Bowling Tour), เจ็ตสกี        
(King’s Cup) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสร้างรายได้ให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีทางด้านกีฬาให้กับประเทศอีกด้วยสอดคล้องตามแนวนโยบายด้าน Sports tourism ของ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่ งประเทศไทย                      
พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่ อใช้เป็น เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการขององค์กร ในด้านต่างๆ                   
โดยใช้แนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ มาเป็นกรอบในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๑ 
๒. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๓. กรอบแนวทางสู่ประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ 
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๖. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๗. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) สาขาสังคมและเทคโนโลยี 

 



ท้ังนี้ความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
กับแนวนโยบายและแผนระดับต่างๆ น ามาสู่การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพเพื่อสร้างความสุขให้กับสังคม และส่งเสริม
อุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” 
พันธกิจ (Mission) 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับองค์กรกีฬาเป็นเลิศให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
นักกีฬา และบุคลากรกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติสามารถ
สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับสังคม  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและก ากับองค์กรกีฬาอาชีพให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา          
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ประสบความส าเร็จในการเป็นอาชีพสามารถสร้างความสุข
และ  ความภาคภูมิใจให้กับสังคม 

๓. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา   
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 

๔. บริหารจัดการองค์กรและบริการทางการกีฬาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนากีฬาของประเทศ 

๕. ส่งเสริมและผลักดันภาครัฐและเอกชนให้มีศักยภาพในการสร้างและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
๑. เพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต้ังแต่ระดับเยาวชน                  

ให้ประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติ 
๒. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรกีฬาในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้มีระบบริหารจัดการ

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
๓. เพื่อพัฒนากิจกรรมกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างความสุขและความ

ภาคภูมิใจให้กับสังคม 
๔. เพื่อพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาอาชีพ ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรกีฬา

อาชีพให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
๕. เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานรวมท้ังพัฒนาและน าองค์

ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในการพัฒนานักกีฬาทุกระดับ 
๖. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน สามารถสร้าง                 

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
๗. เพื่อขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 



๘. เพื่อสนับสนุนการจัดการกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และกิจกรรม กีฬาด้าน
อื่นๆ  ท้ังในระดับชาติและนานาชาติให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (Goal) 
๑. ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสุข 

และความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
๒. ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการสร้างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ และสามารถสร้าง

ความสุข และความภาคภูมิใจให้กับสังคม 
๓. การบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามีมาตรฐานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อ

รองรับการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาทุกระดับ 
๔. การบริหารจัดการองค์กรและการบริการทางการกีฬาท่ีมีมาตรฐาน รองรับการพัฒนากีฬาของประเทศ 
๕. อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาได้รับการส่งเสริมในหลากมิติอย่างครบวงจร จนมีความ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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Abstract  : 
 Nowadays, many countries pay great attention to health and health education 
enhancement for their people’s physical and mental strength, which later lead to good life 
quality of the people. Once people are having good quality of life. Once people are of good 
quality, they can contribute to sustainable and strong growth of the nation. Also, in parallel 
with that, the development of sports for excellence and sports professionals to achieve 
success and reputation, as well as bring pride for the country must also be conducted. The 
athletes include those playing on regional and international levels such as SEA Games, Asian 
Games and Olympics Games, as well as in professional sports competitions will also be 
continuously supported. The knowledge and innovation for sports science technology have 
been crucial factors to enhance athlete’s competency for their success in competitions. 
 In Thailand, among different professional sports, football (Thai League) is the most 
popular one and has tendency to be sustainable professional sports. Other professional 
sports such as volleyball, rattan ball, futsal, basketball and motorbike racing are still in their 
starting stage for continuous growth. As well, other professional sports such as golf, tennis, 
snooker and car racing are offering various competitions as stages for new sports 
professionals to exercise their capability for higher level of competitions. In addition to what 
mentioned, several world sports events were organized in Thailand such as Moto GP, World 
bowling tour and King’s Cup Jet Ski to contribute to Thailand economy, generate income for 
sports professionals and support the country’s good image on Sports Tourism in compliance 
with Sports Tourism policy of Ministry of Sports and Tourism. 

Sports Authority of Thailand organized the national sports strategic plan (2017-2021) 
as tools for organizational development in various aspects by following policies and plans of 
different plans and frameworks as below. 

1. Thailand Constitutional Law 2017 (Section 71) 
2. Framework of the 20-year National Strategy (2018-2037) 
3. Framework of Thailand 4.0 
4. The twelfth national economic and social development plan (2017-2021) 
5. The sixth national sports development plan (2017-2021) 
6. The strategic plan of Ministry of Sports and Tourism (2017-2021) 
7. The strategic plan of State Enterprises (society and technology field)  
 



As there are correlations of the revised strategic plan of SAT (2019-2021) with policies 
and various national plans, the revision and modification of the modified strategic plan of 
SAT (2019-2021) was taken place with results as followed. 

 
The revised strategic plan of SAT for the period of 2017-2021 (The revised version of 
2019-20121) 

Vision  
“To develop sports for excellence and sports for professions as to contribute for 
society’s contentment and promote sports industry for contributing to economic 
value of the country. “ 
Mission 

 Support, promote and regulate the sports for excellence organization to 
effectively manage its operations aiming to enhance athletes and sports 
professionals ‘capability and success in international levels. The success of 
this mission results in contentment and pride for the society. 

 Support and promote the sports for professions organization to effectively 
manage its operations aiming to enhance athletes and sports professionals to 
continue in sports as professions. The success of this mission results in 
contentment and pride for the society. 

 Enhance sports science and technology effectiveness and standard for the 
development of athletes and sports professionals. 

 Manage sports organizations and sports service facilities with fine standard, 
aiming to achieve the best benefit for sports development of the country. 

 Support and encourage government and private sectors for their potentiality 
to promote sports tourism and sport-related business with expectation to 
develop the country’s economy.  

Strategic objectives 
 To groom and develop juvenile athletes of sports for excellence under 

continuous supportive system in order to achieve international success. 
 To encourage collaboration with the sports for excellence organization to 

achieve the standard in operations management.  
 To develop activities for sports for professions to reach success, bringing 

happiness and pride to the society. 
 To develop athletes, sports professionals, professional sport promoters, 

professional sports club and associations to meet law requirements. 
 To develop effectiveness and standard of sports science centers as well as 

make best use of knowledge and innovation about sports science technology 
to enhance capability of the athletes in all levels.  



 To enhance management quality and standard of sports organizations and 
sports service facilities for customers’ satisfaction. 

 To drive sports industry as one of industries promoting a nation’s economy. 
 To support organizing of events for sports for excellence, sport for professions 

and other sport events in national and international level, aiming to 
contribute to national economic value. 

Service Goals of the organization 
 Thailand achieves success of developing of sports for excellence activities 

contributing to the society’s happiness and pride. 
 Thailand achieve success of grooming athletes and sports professionals 

contributing to the society’s happiness and pride. 
 The standard of sports science and technology services are met for both 

central and regional service centers, aiming to assist the development 
process of athletes’ potentiality.   

 The sports industry and sports-related business are well supported in 
different dimensions for sustainable growth. 


