
 

 

ผังโครงสร้างยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย   

  

 

 

 

  
  
  
  
 
 
 
  
  

วิสัยทัศน์   พัฒนากีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย 
พันธกิจ 

๑.  การพัฒนานักกีฬาเรือพายของไทยให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในระดับเอเซีย และระดับโลกตามตัวชี้วัดที่ กกท.ก าหนด ทั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย 
 ๒.  การส่งเสริมให้กีฬาเรือพายได้รับความนิยมสูงขึ้นในเอเซีย และมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา การเสริมสร้างอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  
 ๓. การส่งเสริมการส่งนักกีฬากีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายอย่างยั่งยืน  
 ๔.  การจัดตั้งศูนย์ฝึกและสนามกีฬาเรือพายทั่วทุกภาคของประเทศ  น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
 ๕.  การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเรือพายทุกประเภท ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล และมีก าลังใจที่จะสามารถสร้างนักกีฬาและผลงานจากการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับสากล ทั้งซีเกมส์ 
เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน  
 ๖.   สมาคมและชมรมสมาชิกมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มันสมัย รวมทั้งมีระบบการเงินและการบัญชีที่เข็มแข็ง  พึ่งตนเอง และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของสมาคมที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 

เป้าประสงค์ ๑๓ 
สมาคมฯ เป็น
องค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง  

(HPO) และมีการ
บริหารจัดการที่ดี 

โปร่งใส 
 
 

เป้าประสงค์ ๑๒ 
กิจกรรมของสมาคมฯ 

สามารถสร้างผลประโยชน์
ทางการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมกีฬาให้แก่

ท้องถ่ินและประเทศอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ (Sport for Excellence) 

ผลผลิต นักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นผู้น าของทวีปเอเซียที่เข้าร่วม
การแข่งขันโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลก 
ผลลัพธ์ ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากวงการกีฬาโลกว่าเป็นเลิศในการสร้างและพัฒนา
กีฬาเรือพายของเอเซีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การส่งเสรมิกฬีาเรอืพายให้เป็นกฬีาส าหรับคนไทยในการออกก าลัง
กาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความสมานฉนัท์ความปรองดองของคนในสังคม 
ผลผลิต กีฬาเรือพายเป็นที่นิยมและใช้ในการสร้างความสามัคคีให้แก่สังคมไทย 
ผลลัพธ์ คนไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สังคมสงบสุข 
 

เป้าประสงค์ ๑  
นักกีฬาสมาคมกีฬาเรือ
พายประสบความส าเร็จ
ในรายการโอลิมปิกหรือ

ชิงแชมป์โลก 

เป้าประสงค์ ๒ 
คนไทยนิยมใช้
กีฬาเรือพายใน
การออกก าลัง
กายและสร้าง
สังคมไทยให้เกิด
ความสงบสุข 

 

เป้าประสงค์ ๓ 
มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศที่
เกี่ยวข้องกับ
กีฬาเรือพาย
สูงข้ึน  

 

เป้าประสงค์ ๔ 
สมาคมฯ ได้รับ
การยอมรับจาก
ชมรมในสมาคม
เรือพายสูงข้ึน 

 

เป้าประสงค์ ๕ 
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานใน
กิจกรรมเรือพาย
ต่างๆ มีมากข้ึน 

 
 

เป้าประสงค์ ๖ 
สมาคมฯ ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ให้การ
สนับสนุนมากข้ึน
(หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ

ท้องถ่ิน)   
 

เป้าประสงค์ ๗ 
ผู้รับบริการได้รับ

การตอบสนองความ
ต้องการทาง

ยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
 

เป้าประสงค์ ๘ 
นักกีฬามีขีด

สมรรถนะเป็นไปตาม
เส้นทางพัฒนา

นักกีฬา (Athlete 
Path Way) ต้ังแต่

ยุวชน 
 

เป้าประสงค์  ๙ 
บุคลากรกีฬา  
(ผู้ฝึกสอน/
กรรมการผู้
ตัดสิน) มีขีด

สมรรถนะสูงและ
เพียงพอ 

 

เป้าประสงค์ ๑๐ 
การสร้างผลงาน

ของนักกีฬาในการ
แข่งขันระดับ

นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ๑ 
.สนับสนุนนักกีฬาสมาคม
กีฬาเรือพายให้ประสบ
ความส าเร็จในระดับ
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 

 
 

กลยุทธ์ ๒ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 
 

กลยุทธ์ ๗ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัด
ต่างๆ ในการเสริมสร้างกีฬาเรือพายให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความสามัคคีระหว่าง
ชุมชน และเป็นกีฬานันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

 
 
 

กลยุทธ์ ๖ 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็น
มาตรฐาน โดย
สนับสนุนด้วยระบบ IT 

 

กลยุทธ์ ๓ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการ
แข่งขันในระดับนานาชาติให้
มีมาตรฐาน และต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ๔ 
พัฒนานักกีฬาตามเส้นทาง

พัฒนานักกีฬา (Athlete Path 
Way) ต้ังแต่ยุวชนให้มีปริมาณ 
ขีดสมรรถนะสูง และมีก าลังใจที่
จะสามารถสร้างผลงานในระดับ
โลก รวมถึงนักกีฬาคนพิการ 

กลยุทธ์ ๕ 
เสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชมรมเรือพาย
พายและสถาบันการศึกษา
ต่างๆในการพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬาให้มีขีด
สมรรถนะที่เป็น
มาตรฐานสากล 

๔ 

เป้าประสงค์ ๑๑ 
กิจกรรมของสมาคมฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี 

สามารถดึงดูดให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถ่ิน 

รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือ
เข้าชมการแข่งขันสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ๘ 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและ
การด าเนินธุรกิจต่อเนื่องของ
กีฬาเรือพายให้เป็นที่นิยมของ
คนไทยและทีมนักกีฬา
ต่างชาติ 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความนิยมให้แก่กีฬาเรือพายทุกประเภท ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างย่ังยืน 
ผลผลิต  การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายทุกประเภทได้รับความนิยมจากประชาชนคน
ไทย  และนักกีฬาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์  ประเทศไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการจัดการแข่งขัน และอุตสาหกรรม
การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพาย   
 

กลยุทธ์ ๙ 
พัฒนากีฬาเรือพายให้
แพร่หลายในสังคมไทย โดย
การน าเสนอข่าวสารการ
แข่งขันและจัดกิจกรรมใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามและมีผู้ให้ความสนใจ
จ านวนมาก 

 
 



      

๕ 

 

บทที ่๑ 
 

การวเิคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
 

 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  เนื่องจากท าให้
รับทราบข้อมูลความต้องการของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการของสมาคมฯ หรือที่เรียกว่า “ความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์”  ซึ่งจะน าไปเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป ความต้องการทางยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของสมาคม  อาทิ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือ  การเมือง  เศรษฐกิจ  
สภาพสังคม  ความต้องการของผู้รับบริการอื่นๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นบุคลากรทางการกีฬา  นักกีฬา  รวมทั้ง
ชมรมกีฬาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ และก าหนดเป็นความต้องการทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มของกีฬาของโลกและประเทศไทย 

  ปัจจุบันความนิยมในการรักษาสุขภาพ การออกก าลังกายและการเล่นกีฬามากขึ้น จะเห็นได้จากธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของโลกมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างมากในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา  และหลาย
ประเทศท่ีมีการพัฒนากีฬาสูงมากในยุโรปและเอเซียได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากีฬาหรือยุทธศาสตร์การ
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศมาสู่การพัฒนากีฬาเพื่อการออกก าลังกายมากขึ้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์สาเหตุได้ดังนี้ 
      - ประชาชนสามารถรับข่าวสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของสุขภาพและประโยชน์ของการ
ออกก าลังกายมากขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายที่ถูกต้องได้โดยง่าย  
ผ่านช่องทาง Social Network ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการออกก าลังกายของ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสูงขึ้นอย่างมาก 

       
  - ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่การออกก าลังกายมากยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นห้องออกก าลังกายฟิตเนส และ
สถานที่ออกก าลังกายต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้
ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้องจากสถานที่ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 
 
      - ประชาชนสามารถจัดหาอุปกรณ์ในการออกก าลังกายในประเภทที่ตนเองชอบ มีคุณภาพและราคา
ตามที่ตนเองต้องการไดง้่ายมากขึ้น โดยเฉพาะการออกก าลังกายง่ายๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถออกก าลัง
กายท่ีบ้านได้ อาทิ การเดิน  การวิ่ง  การว่ายน้ า  การปั่นจักรยาน โยคะ และฟิตเนส เป็นต้น   
      



      

๖ 

 

  ส าหรับการเล่นกีฬานั้น คนไทยได้พัฒนาจากความรักในการออกก าลังกายและเกิดแรงบันดาลใจใน
ความต้องการทดสอบความสามารถของตนเอง จะเห็นได้จากกีฬาที่มีผู้เข้าร่วมสมัครแข่งขันในรายการต่างๆ มากขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา อาทิ การวิ่งมาราธอน มินิมาราธอน  ไตรกีฬา  การยิงปืน และการปั่นจักรยาน 
เป็นต้น รวมทั้งมีประชาชนจ านวนมากที่มีการฝึกซ้อมตนเองเพ่ือเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าว 
 

 
 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการยุทธศาสตร์  

  การสร้างและพัฒนานักกีฬาเรือพายให้มีมากข้ึน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในเชิงปริมาณนั้นสมาคม
กีฬาเรือพายฯ สามารถเกาะกระแสความนิยมดังกล่าวในการเสริมสร้างความนิยมในกีฬาเรือพายได้โดยง่าย สามารถ
จัดการแข่งขันได้ในทุกเพศทุกวัย และขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในเชิงคุณภาพนั้นสมาคมกีฬาเรือพายฯ 
สามารถคัดเลือกนักกีฬาที่มีพรสวรรค์ได้ง่ายขึ้นจากการจัดกิจกรรมและการแข่งขันดังกล่าว 
 
 ๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มด้านการกีฬาเรือพายของโลกและประเทศไทย 

 กีฬาเรือพายเป็นกิจกรรมทางน้ าที่ได้รับความนิยมต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมสันทนาการในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในกระแสความนิยมของประชาชนในปัจจุบัน  รวมทั้งมีประเภทใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและได้รับ
ความนิยมสูงขึ้น อาทิ Stand Up Paddling Board (SUP) ที่มีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลก 

 

  



      

๗ 

 

 
    เรือพายประเภทกีฬาโอลิมปิก ยังคงมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ในระดับโอลิมปิค เอเชี่ยนเกมส์ 
ซีเกมส์  ชิงแชมป์โลก  ชิงแชมป์เอเซีย  และในระดับนานาชาติ และมีกิจกรรม การประชุม/สัมมนา การพัฒนา
นักกีฬา และการฝึกอบรมบุคลากรทางการกีฬาต่างๆ เกิดข้ึนมากมายตลอดปี  
 

 
 
    เรือยาวสากลยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศในเอเซียที่ต้องการจะยกระดับ
มาตรฐานของทีมตนเองขึ้นสู่ระดับโลกมากยิ่งขึ้น  จะเห็นได้จากประเทศในเอเซียได้ส่งทีมและบุคลากรเข้าร่วมใน
การจัดการแข่งขัน กิจกรรมการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสูงขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน
เรือยาวสากลของประเทศไทยมีชื่อเสียงอย่างมากและได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการชิง
แชมป์โลกในปี พ.ศ.๒๕๖๒  

 
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการยุทธศาสตร์ 
    - จากสถานการณ์กีฬาในประเทศไทยสมาคมกีฬาเรือพายฯ สามารถสร้างความนิยมในกีฬาเรือพายเพ่ือ
เป็นกิจกรรมสันทนาการในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ด้านอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศในอนาคต  
    - จากสถานการณ์กีฬาเรือพายของโลก สมาคมกีฬาเรือพายฯ สามารถสร้างและพัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาเรือพายในระดับโลก เพ่ือความเป็นเลิศในระดับโอลิมปิก และสามารถสร้างเครือข่ายระดับโลกเพ่ือ
เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติในประเทศไทยมากขึ้นทั้งในประเภทกีฬาโอลิมปิกและ
เรือยาวสากล 



      

๘ 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

  วิสัยทัศน์:  “การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”    

  พันธกิจ 
 ๑.  ประชาชนทุกคนมีความตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 ๒.  ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะเล่นกีฬาหรือชมกีฬาที่ตนเองต้องการได้อย่างเท่าเทียม 
 ๓.  ต้องมีระบบนิเวศการกีฬาที่พร้อมเช่นบุคลากรการกีฬาโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬากิจกรรมด้าน
การกีฬาองค์กรกีฬาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาและนโยบายในการผลักดันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศอันจะสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่คนในชาติ 
 ๔.  ประเทศไทยจะมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางการกีฬาที่มีมาตรฐานและอยู่ในระดับชั้นน าของภูมิภาค
เอเชียรวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
 ๕.  การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการสร้างส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
 ๖.  การบริหารจัดการการกีฬาจะต้องมีมาตรฐานที่ดีเพ่ือท าให้การกีฬาไทยเป็นที่น่าสนใจสาหรับคนไทย
และต่างชาติทั้งนักกีฬาภาคธุรกิจและภาคประชาชน 
 
   เป้าประสงค์หลัก 
 ๑.  ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาโดยมีสัดส่วนประชากรที่ออก
กาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลา ๓๐ นาทีต่อวันและอย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์ไม่น้อยกว่าร้อยละ๓๐
ของประชาชนทั่วประเทศ 
 ๒.  นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสาเร็จในการแข่งกีฬาทั้งในระดับภูมิภาคระดับทวีปและ
ระดับโลกเพ่ือสร้างความสมานสามัคคีและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติโดยเป็นจ้าวเหรียญทองในการ
แข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์และไม่น้อยกว่าอันดับ ๖ ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์
และไม่น้อยกว่าอันดับที่ ๗ ของประเทศจากทวีปเอเชียในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และไม่น้อยกว่าอันดับที่ ๖ ของ
ประเทศจากทวีปเอเชียในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 
 ๓.  อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศและมี
การเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนโดยมีอัตราการเติบโตของรายได้จากอุตสาหกรรมการกีฬาไม่ต่ ากว่าอัตราการเติบโต
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๑. การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒. การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
 ๓. การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพ 
 ๔. การขับเคลื่อนธุรกิจการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๕. การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๖. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



      

๙ 

 

  จากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬา
เรือพายฯ ในการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ อันจะส่งผลให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก ๓ ประการ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมให้
มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการกีฬา 

การเสริมสร้างความนิยมในกีฬาเรือพายในทุกเพศทุกวัย และขยาย
ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้สามารถคัดเลือกนักกีฬา
ที่มีพรสวรรค์ได้ง่ายขึ้นจากการจัดกิจกรรมและการแข่งขันดังกล่าว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนากีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ความส าเร็จ
ในระดับอาชีพ 

การพัฒนานักกีฬาเรือพายให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันใน
ระดับเอเซีย และระดับโลกตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งในมหกรรมกีฬา
โอลิมปิกเกมส์และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การขับเคลื่อน
ธุรกิจการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

การส่งเสริมให้กีฬาเรือพายได้รับความนิยมสูงขึ้นในเอเซีย และมี
การจัดการแข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การเสริมสร้างอุตสาหกรรมการกีฬา
ของประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศ
และมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

   
 
 
 ๑.๔ แผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  วิสัยทัศน์ “การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือ
การอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้น าทางการกีฬาของเอเซีย” 

  ประเด็นยุทธ์ศาสตร์  คือ 
 ๑. การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
  ตัวชี้วัด ดัชนีความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกภาคส่วน ให้
สามารถบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ เพ่ิมขีดสมรรถนะของนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ 
 ๒. การพัฒนาการบริการทางการกีฬา 
  ตัวชี้วัด จ านวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐาน 
  กลยุทธ์ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เป็นกลไกส าคัญในความส าเร็จของกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศประสบความส าเร็จ  



      

๑๐ 

 

    เมื่อวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ ประเด็นแล้ว สามารถสรุปความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่
สมาคมกีฬาเรือพายฯ ควรจะต้องด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 ๑. มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล สามารถบรรลุวิสัยทัศน์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๒. นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬาเรือพายมีขีดสมรรถนะระดับบุคคลที่เป็นมาตรฐานสากล เพียงพอ 
สร้างผลงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูง 
 ๓. มีระบบสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของนักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬาเรือพาย 
 ๔. การแข่งขันในประเทศมีจ านวนมากพอ ต่อเนื่อง  สร้างโอกาส และความนิยมในกีฬาเรือพาย 
    



      

๑๑ 

 

 ๑.๕ ปัจจัยทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจสังคม  และเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
  สภาพการเมืองไทยในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนา
กีฬาเรือพายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนโดยท่ัวไปมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน มีการสร้างความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มกันบ่อยครั้ง ท าให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นปึกแผ่นของชาติในอนาคต สมาคมฯ จึงควรสร้างผลงานในเวที
ระดับโลกหรือโอลิมปิคให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และก่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นอีกครั้ง 
  นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก มีการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับในงานด้านต่างๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะงานด้านการบริหารจัดการซึ่งพัฒนาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของส่วนราชการ ซึ่งระบบเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ผู้บริหารของส่วนราชการสามารถตัดสินใจในการ
บริหารจัดการหน่วยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีข้อมูลและสารสนเทศ ที่เชื่อถือได้ ทันสมัย  

 ๑.๖ ปัจจัยอ่ืนๆ  
  เป็นปัจจัยที่ส าคัญอ่ืนๆ ดังนี้ 

  - สมาพันธ์นานาชาติต่างๆ  
               การจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาเรือพายฯ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและ
มาตรฐานที่สมาพันธ์กีฬาเรือพายโลก และเอเซียก าหนด 

  - สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง  
               การสร้างและพัฒนานักกีฬาร่วมกันเพ่ือความเป็นเลิศ 
               การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ กับสมาคมกีฬาอ่ืน 

  - ผู้สนับสนุนสมาคมฯ 
               การรักษาสิทธิประโยชน์ องค์กรเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การยอมรับจากสังคม และผลประโยชน์
ที่องค์กรจะได้รับ 

  - สถาบันการศึกษา 
   การมีนักกีฬาที่มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในรายการแข่งขันต่างๆ  
   การสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 

  - จังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่น 
   มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดสูงขึ้น/การมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นสูงขึ้น/ความสนุกสนาน/
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องสูงขึ้น 

  - ประชาชน 
   ความร่วมแรงร่วมใจ /ความรักชาติ /ความสนุกสนาน 
     



      

๑๒ 

 

 
 ๑.๗ สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ในปัจจัยภายในของสมาคม คือ นโยบายสมาคม  ความ
ต้องการของบุคลากรทางการกีฬา และนักกีฬาซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด เนื่องจากเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นได้ในการ
ด าเนินการ ซึ่งข้อจ ากัดในการด าเนินการนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในด้านทรัพยากร (Resource 
Constrain) ของสมาคมฯ ผลการวิเคราะห์มาจากการสัมมนาระดมความคิดร่วมกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เป็นการรวมรวมความต้องการทางยุทธศาสตร์อันเกิดจากการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งกระทบต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ เพ่ือให้สามารถสร้างผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ตามตารางด้างล่าง  
  

นโยบาย ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

สมาคมกีฬา
เรือพาย 

๑. พัฒนานักกีฬาเรือพายทุกประเภทไปสู่ความเป็นเลิศในระดับซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดแข่งขันภายในประเทศ  ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายไปในทุกระดับ  เพ่ือให้
การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดับขั้น 
๓. การสง่เสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการกีฬาในทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนากีฬาเรือพายให้ยั่งยืน 
๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรใน
สมาคม 

๑. ระบบการบริหารจัดการภายในสมาคมฯ มีอย่างประสิทธิภาพ 
๒. ขีดสมรรถนะในการประสานงานและการท างานร่วมกับสมาคมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบุคลากรกีฬาเรือพายให้มีบทบาทน าในเวทีระหว่างประเทศ 
 

นักกีฬา ๑.  สถานที่ฝึกซ้อม อุปกรณ์การฝึกและการแข่งขันมีความพร้อม ทันสมัย สากล 
๒.  รายการแข่งขันในระดับนานาชาติที่นักกีฬาจะสามารถสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียง  และรายได้  
๓.  ระบบการบริหารจัดการนักกีฬาตามเส้นทางพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศทีช่ัดเจน 
๔.  ความมั่นคงในชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



      

๑๓ 

 

 ๑.๘ สรุปความต้องการทางยุทธศาสตร์  

  ๑.  การพัฒนานักกีฬาเรือพายของไทยให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในระดับเอเซีย และระดับ
โลกตามตัวชี้วัดที่ กกท.ก าหนด ทั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ เพ่ือสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่คนไทย 

  ๒.  การส่งเสริมให้กีฬาเรือพายได้รับความนิยมสูงขึ้นในเอเซีย และมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การเสริมสร้างอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  

  ๓. การส่งเสริมการส่งนักกีฬากีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายอย่างยั่งยืน  

  ๔.  การจัดตั้งศูนย์ฝึกและสนามกีฬาเรือพายทั่วทุกภาคของประเทศ  น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
อย่างจริงจัง 

  ๕.  การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้งประเภทว่ายน้ า  วิ่ง  ยิงปืน  ขี่ม้า  และฟัน
ดาบ มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล และมีก าลังใจที่จะสามารถสร้างนักกีฬา
และผลงานจากการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับสากล ทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน  

  ๖.   สมาคมและชมรมสมาชิกมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมันสมัย รวมทั้งมีระบบการเงินและการบัญชีที่เข็มแข็ง  พ่ึงตนเอง และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 



๑๔ 

 

บทที่ ๒ 
 

การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting)  
 

  

การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 เพ่ือให้สามารถส่งผลผลิต และผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ข้างต้น จึงพิจารณาก าหนด
ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เพ่ือสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย
ทั้งประเทศ  
 ๒. การส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาส าหรับคนไทยในการออกก าลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ความปรองดองของคนในสังคม 
 ๓. สร้างความนิยมให้แก่กีฬาเรือพายทุกประเภท ให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 การก าหนดวิสัยทัศน์จะแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทั้ง ๓ ประเด็น  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ในอนาคต  และสามารถถ่ายทอดลงไปสู่บุคลากรของสมาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย  ส าหรับการก าหนดพันธกิจ 
เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 



๑๕ 

 

 
วิสัยทัศน์   พัฒนากีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย 

 
   นิยาม : การด าเนินการของสมาคมกีฬาเรือพายจะมุ่งเน้นการด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ โดยจะมีการด าเนินการในส่วนต่างๆ นอกเหนือจากการพัฒนากีฬา
เรือพายเพื่อความเป็นเลิศในระดับโลก คือ การส่งเสริมกีฬาเรือพายเพ่ือสุขภาพและการออกก าลังกาย (Sport for All) 
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเรือพายและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรือพายเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ (Sport Industry & Sport Tourism) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนากีฬาของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
๑.  การพัฒนานักกีฬาเรือพายของไทยให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขันในระดับเอเซีย และระดับโลกตาม
ตัวชี้วัดที่ กกท.ก าหนด ทั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ เพ่ือสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่คนไทย รวมทั้งนักกีฬาคนพิการ 

 ๒.  การส่งเสริมใหก้ีฬาเรือพายได้รับความนิยมสูงขึ้นในเอเซีย และมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การเสริมสร้างอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  
 ๓. การส่งเสริมการส่งนักกีฬากีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายอย่างยั่งยืน  
 ๔.  การจัดตั้งศูนย์ฝึกและสนามกีฬาเรือพายทั่วทุกภาคของประเทศ  น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างจริงจัง 
 ๕.  การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเรือพายทุกประเภท ให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ มีขีดสมรรถนะที่เป็น
มาตรฐานสากล และมีก าลังใจที่จะสามารถสร้างนักกีฬาและผลงานจากการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับสากล 
ทั้งซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน  
 ๖.   สมาคมและชมรมสมาชิกมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มันสมัย รวมทั้งมีระบบการเงินและการบัญชีที่เข็มแข็ง  พ่ึงตนเอง และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์/
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
  ๑. การพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เพ่ือสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้ง
ประเทศ (Sport for Excellence) 
  ๒. การส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาส าหรับคนไทยในการออกก าลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์ความปรองดองของคนในสังคม (Sport for All)   
  ๓. การจัดกิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Sport Tourism/Industry) 
 



๑๖ 

 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต  ผลลัพธ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ มิติพัฒนาองค์กร 
๑. พัฒนากีฬาเรือพายไทยเพื่อความเป็นเลิศในระดับโลก 
ผลผลิต นักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายฯ ได้รับการจัดล าดับเป็น
ผู้น าของทวีปเอเซียที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหรือชิงแชมป์
โลก 
ผลลัพธ์ ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากวงการกีฬาโลกว่า
เป็นเลิศในการสร้างและพัฒนากีฬาเรือพายของเอเซีย 

๑.นักกีฬาสมาคมกีฬา
เรือพายประสบ
ความส าเร็จในรายการ
โอลิมปิกหรือชิงแชมป์
โลก 

๔.ผู้รับบริการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
 
๕.สมาคมฯ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ให้การสนับสนุนมากขึ้น
(หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น)   
 
๖.เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในกิจกรรม
เรือพายต่างๆ มีมากขึ้น 
 
๗.สมาคมฯ ได้รับการยอมรับ
จากชมรมในสมาคมเรือพาย
สูงขึ้น 
 
 

๘.นักกีฬามีขีดสมรรถนะเป็นไปตามเส้นทางพัฒนา
นักกีฬา (Athlete Path Way) ตัง้แต่ยุวชน รวมถึง
นักกีฬาคนพิการ 
 
๙.บุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอน/กรรมการผู้ตัดสิน) มี 
ขีดสมรรถนะสูงและเพียงพอ  
 
๑๐.การสร้างผลงานของนักกีฬาในการแข่งขันระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
 
๑๑.กิจกรรมของสมาคมฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถ
ดึงดูดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน
ในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือ
เข้าชมการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
๑๒.กิจกรรมของสมาคมฯ สามารถสร้างผลประโยชน์
ทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาให้แก่ท้องถิ่น
และประเทศอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง 

๑๓.สมาคมฯ เป็น
องค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง  
(HPO) และมีการ
บริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส 
 ๒. การส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาส าหรับคนไทยใน

การออกก าลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ความปรองดองของคนในสังคม 
ผลผลิต กีฬาเรือพายเป็นที่นิยมและใช้ในการสร้างความ
สามัคคีให้แก่สังคมไทย 
ผลลัพธ์ คนไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี สังคมสงบสุข 

๒.คนไทยนิยมใช้กีฬา
เรือพายในการออก
ก าลังกายและสร้าง
สังคมไทยให้เกิดความ
สงบสุข 
 

๓. สร้างความนิยมให้แก่กีฬาเรือพายทุกประเภท ให้เป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศและมี
การเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
ผลผลิต  การจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายทุกประเภทได้รับความ
นิยมจากประชาชนคนไทย  และนักกีฬาต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์  ประเทศไทยได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการจัดการ
แข่งขัน และอุตสาหกรรมการกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพาย 

๓.มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาเรือพายสูงขึ้น  
 



๑๗ 

 



๑๘ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑   นักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายประสบความส าเร็จในรายการโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลก 
หน่วยวัด : อันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๓๐ 
ค าอธิบาย : ผลงานนักกีฬาในการแข่งขันรายการโอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลกตามที่สมาพันธ์กีฬาเรือพายโลกเป็นผู้จัด 
และเป็นนักกีฬาที่สมาคมฯ ส่งเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๑-๑๐  ๕  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๑๑-๑๕ ๔  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๑๖-๒๐ ๓  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๒๑-๒๕ ๒  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๒๖-๓๐ ๑  คะแนน 

 
เงื่อนไข : - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ผลงานนักกีฬาในการแข่งขันรายการ
โอลิมปิกหรือชิงแชมป์โลก 

อันดับโลกหรือ
อันดับที่ได้ในกีฬา

โอลิมปิก 
ยังไม่มีข้อมูลการจัดอันดับโลก 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลการจัดอันดับโลกของกีฬาเรือพาย 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 

วธีิการแจงนบัการจดัอนัดบั 



๑๙ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ คนไทยนิยมใช้กีฬาเรือพายในการออกก าลังกายและสร้างสังคมไทยให้เกิดความสงบสุข 
หน่วยวัด : จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพาย 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐ 
ค าอธิบาย : ความนิยมในการใช้กีฬาเรือพายเพ่ือการออกก าลังกาย และสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ รวมทั้ง
ผู้ชมและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเรือพายสูงขึ้น 
 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาเรือพาย 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน 

๕  คะแนน 

จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาเรือพาย 
มากกว่า ๘,๐๐๐ คน 

๔  คะแนน 

จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาเรือพาย  
มากกว่า ๕,๐๐๐ คน 

๓  คะแนน 

จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาเรือพาย  
มากกว่า ๓,๐๐๐ คน 

๒  คะแนน 

จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพาย 
มากกว่า ๒,๐๐๐ คน 

๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
จ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกีฬาเรือพาย 

จ านวนคน มากกว่า ๒,๐๐๐ คน 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติจ านวนผู้เล่นกีฬาเรือพายเพ่ือออกก าลังกาย และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพาย  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
 

วิธีการแจงนับจ านวนคน 
 
 



๒๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓  มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพายสูงขึ้น  
หน่วยวัด :  มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ  
น้ าหนัก : ร้อยละ๕ 
ค าอธิบาย : มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ อาทิ การจัดการแข่งขันรายการนานาชาติ
ภายในประเทศ การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬานานาชาติภายในประเทศ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุปกรณ์กีฬา 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกีฬาเรือพาย 
 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ ๕  คะแนน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘ ๔  คะแนน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ ๓  คะแนน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ ๒  คะแนน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของ
สมาคมฯ 

ร้อยละ ยังไม่มีข้อมูล 

 
 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการด าเนินการของสมาคมฯ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
 

 

มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ ในปีปัจจุบัน – มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ ในปีเดิม  X ๑๐๐  
มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ ในปีเดิม 

 
 



๒๑ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๔  ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
หน่วยวัด : ได้รับการงบประมาณสูงขึ้นทุกปี 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๘ 
ค าอธิบาย : วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสูงขึ้นทุกปี 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
สูงขึ้น เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕  

๕  คะแนน 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
สูงขึ้น เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๔ 

๔  คะแนน 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
สูงขึ้น เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ 

๓  คะแนน 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
สูงขึ้น เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๒ 

๒  คะแนน 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
สูงขึ้น เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑ 

๑  คะแนน 

 
เงื่อนไข : - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. 

และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 
ร้อยละ  

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมข้อมูลวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก  กกท. และ กองทุน
พัฒนากีฬาแห่งชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรใหม่ – วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเดิม  X ๑๐๐  
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเดิม 



๒๒ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ สมาคมฯ ได้รับการยอมรับจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) มากขึ้น  
หน่วยวัด : วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor)  
น้ าหนัก : ร้อยละ ๙ 
ค าอธิบาย : วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ในแต่ละปี  
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ในแต่ละปี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕  ๕  คะแนน 

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ในแต่ละปี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๔ ๔  คะแนน 

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ในแต่ละปี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๓ ๓  คะแนน 

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ในแต่ละปี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒ ๒  คะแนน 

วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ในแต่ละปี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑ ๑  คะแนน 

 
เงื่อนไข : - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
วงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน 
(Sponsor)  

ร้อยละ  

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้การสนับสนุน 
(Sponsor)  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนใหม่ – วงเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเดิม  X ๑๐๐  
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนเดิม 

 
 



๒๓ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกิจกรรมเรือพายต่างๆ มีมากขึ้น 
หน่วยวัด : จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเรือพาย และความร่วมมือกับ
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ มีมากข้ึน 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ และสถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ กับ
สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย อาทิ การจัดการแข่งขัน การสร้างและพัฒนานักกีฬา การฝึกอบรม การ
ประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ   
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเรือพาย และความ
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ มากกว่าเดิม ร้อยละ ๒๐ 

๕  คะแนน 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเรือพาย และความ
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ มากกว่าเดิม ร้อยละ ๑๕ 

๔  คะแนน 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเรือพาย และความ
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ มากกว่าเดิม ร้อยละ ๑๐ 

๓  คะแนน 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเรือพาย และความ
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ มากกว่าเดิม ร้อยละ ๕ 

๒  คะแนน 

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเรือพาย และความ
ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ ไมม่ากกว่าเดิม  

๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
จ านวนชมรมกีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือ
พายแห่งประเทศไทย 

 
จ านวนชมรมฯ ยังไม่มีข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลจ านวนชมรมกีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือพายแห่ง
ประเทศไทย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 

วธีิการแจงนบัจ านวนชมรมฯ 
 
 



๒๔ 

 

 ตัวช้ีวัดที่ ๗ สมาคมฯ ได้รับการยอมรับจากชมรมในสมาคมเรือพายสูงขึ้น 
หน่วยวัด : ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และจ านวนเรื่องร้องเรียนของชมรมกีฬาเรือพายที่มีต่อสมาคมกีฬา 
เรือพายแห่งประเทศไทย 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย : ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของสมาคมเรือพายฯ รวมทั้งการ
จัดการในเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
ชมรมเรือพายมีความพึงพอใจผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของสมาคมเรือพายฯ ระดับดีมาก 
ร้อยละ ๗๐ และไม่มีชมรมใดไม่พึงพอใจ รวมทั้งไม่มีเรื่องร้องเรียน 

๕  คะแนน 

ชมรมเรือพายมีความพึงพอใจผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของสมาคมเรือพายฯ ระดับดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ และมีชมรมไม่พึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ รวมทั้งไม่มีเรื่องร้องเรียน 

๔  คะแนน 

ชมรมเรือพายมีความพึงพอใจผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของสมาคมเรือพายฯ ระดับดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ และมีชมรมไม่พึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ มีเรื่องร้องเรียน ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง/ปี 

๓  คะแนน 

ชมรมเรือพายมีความพึงพอใจผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของสมาคมเรือพายฯ ระดับดีมาก 
ร้อยละ ๕๐ และมีชมรมไม่พึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ มีเรื่องร้องเรียน ไม่เกิน ๑๐ เรื่อง/ปี 

๒  คะแนน 

ชมรมเรือพายมีความพึงพอใจผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของสมาคมเรือพายฯ ระดับดีมาก 
ร้อยละ ๕๐ และมีชมรมไม่พึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ มีเรื่องร้องเรียน มากกว่า ๑๐ เรื่อง/ปี 

๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
จ านวนชมรมกีฬาเรือพายของสมาคมกีฬาเรือ
พายแห่งประเทศไทย 

 
จ านวนชมรมฯ ยังไม่มีข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนของชมรมกีฬาเรือพายที่มีต่อสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 

วธีิการแจงนบัจ านวนชมรมฯ 
 
 



๒๕ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  นักกีฬามีขีดสมรรถนะเป็นไปตามเส้นทางพัฒนานักกีฬา (Athlete Path Way) ตั้งแต่ยุวชน 
หน่วยวัด : จ านวนนักกีฬาระดับโลก 
น้ าหนัก : ร้อยละ๕ 
ค าอธิบาย : นักกีฬาที่ได้รับการจัดอันดับ ๑ – ๒๐ ในรายการเยาวชนชิงแชมป์โลก หรือผ่านเข้ารอบการแข่งขันใน
รายการยูธโอลิมปิก 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
ผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในยูธกีฬาโอลิมปิก ๑-๒๐  ๕  คะแนน 

ผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในยูธกีฬาโอลิมปิก ๒๑-๒๕ ๔  คะแนน 

ผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในยูธกีฬาโอลิมปิก ๒๖-๓๐ ๓  คะแนน 

ผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในยูธกีฬาโอลิมปิก ๓๑-๓๕ ๒  คะแนน 

ผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในยูธกีฬาโอลิมปิก ๓๖-๔๐ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
ผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรือ
อันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก 

ร้อยละ ยังไม่มีข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้
ในกีฬาโอลิมปิก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕  

วิธีการแจงนับจ านวนผลงานนักกีฬาเยาวชน อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬายูธโอลิมปิก 
 



๒๖ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ บุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอน/กรรมการผู้ตัดสิน) มีขีดสมรรถนะสูงและเพียงพอ  
หน่วยวัด : จ านวนบุคลากรกีฬาระดับโลก 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  บุคลากรกีฬา หมายถึง  
๑. ผู้ฝึกสอนที่มีผลงานในการพัฒนานักกีฬาจนมีผลงาน ไม่เกิน ๑ -๑๐  ของโลก (ชิงแชมป์โลก/โอลิมปิก) 
๒. ผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ตัดสินในรายการชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิก 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
มีผู้ฝึกสอนที่มีผลงานในการพัฒนานักกีฬาจนมีผลงาน ไม่เกิน ๑ -๑๐  ของโลก (ชิงแชมป์โลก/
โอลิมปิก) หรือผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ตัดสินในรายการชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิก อย่างน้อย ๑ คน 

๕  คะแนน 

ผู้ฝึกสอนที่มีผลงานในการพัฒนานักกีฬาจนมีผลงาน ไม่เกิน ๑ -๕  ของเอเซีย (ชิงแชมป์เอเซีย/
เอเชี่ยนเกมส์) หรือผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ตัดสินในรายการชิงแชมป์เอเซีย/เอเชี่ยนเกมส์ อย่างน้อย ๑ คน 

๔  คะแนน 

ผู้ฝึกสอนที่มีผลงานในการพัฒนานักกีฬาจนมีผลงาน ไม่เกิน ๑ -๑๐  ของเอเซีย (ชิงแชมป์เอเซีย/
เอเชี่ยนเกมส์) หรือผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ตัดสินในรายการชิงแชมป์เอเซีย/เอเชี่ยนเกมส์ อย่างน้อย ๑ คน 

๓  คะแนน 

ผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ตัดสินในรายการนานาชาติ อย่างน้อย ๑ คน ๒  คะแนน 

ผู้ตัดสินที่ท าหน้าที่ตัดสินในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย อย่างน้อย ๑ คน ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
จ านวนบุคลากรกีฬาระดับโลก จ านวนคน  
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการกีฬาระดับโลก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕  

วิธีการแจงนับจ านวนบุคลากรกีฬาระดับโลก 
 
 



๒๗ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การสร้างผลงานของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

หน่วยวัด : จ านวนนักกีฬาระดับโลก 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย : นักกีฬาที่ได้รับการจัดอันดับ ๑ – ๕๐ ในรายการชิงแชมป์โลก หรือผ่านเข้ารอบการแข่งขันในรายการ
โอลิมปิก 
 
สูตรการค านวณ : 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๑-๕๐  ๕  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๕๑-๕๕ ๔  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๕๖-๖๐ ๓  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๖๑-๖๕ ๒  คะแนน 

ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก ๖๖-๗๐ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
ผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้
ในกีฬาโอลิมปิก 

ร้อยละ ยังไม่มีข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬา
โอลิมปิก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕  

วิธีการแจงนับจ านวนผลงานนักกีฬา อยู่ในอันดับโลกหรืออันดับที่ได้ในกีฬาโอลิมปิก 
 



๒๘ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ กิจกรรมของสมาคมฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดี สามารถดึงดูดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าชมการแข่งขันสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
หน่วยวัด : ความนิยมใน Social Network (Facebook/Instagram/Website)  
น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐ 
ค าอธิบาย : ความนิยมอันเกิดจากจ านวนคนที่ให้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่อง
ทาง Social Network ต่างๆ 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
จ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่องทาง Social 
Network มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน 

๕  คะแนน 

จ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่องทาง Social 
Network มากกว่า ๘,๐๐๐ คน 

๔  คะแนน 

จ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่องทาง Social 
Network มากกว่า ๕,๐๐๐ คน 

๓  คะแนน 

จ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่องทาง Social 
Network มากกว่า ๓,๐๐๐ คน 

๒  คะแนน 

จ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่องทาง Social 
Network มากกว่า ๒,๐๐๐ คน 

๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
จ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข่องทาง Social 
Network ต่างๆ  

จ านวนคน ยังไม่มีข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติจ านวนคนทีใ่ห้ความสนใจและหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในข่องทาง Social Network ต่างๆ  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
 
 
  

วิธีการแจงนับจ านวนคน 
 
 



๒๙ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ กิจกรรมของสมาคมฯ สามารถสร้างผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาให้แก่ท้องถิ่นและ
ประเทศอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง 
หน่วยวัด :  อัตราการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ   
น้ าหนัก : ร้อยละ๕ 
ค าอธิบาย : รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ หมายถึง รายได้ที่สมาคมฯ ร้านค้าชุมชน ผู้ประกอบการขนส่ง 
ที่พัก และร้านอาหารได้รับจากทีมนักกีฬา ผู้ชม และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ 
 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ๕  คะแนน 

รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘ ๔  คะแนน 

รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๕ ๓  คะแนน 

รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓ ๒  คะแนน 

รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 

รายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ร้อยละ ยังไม่มีข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
 
 
 
 
  

รายได้รวมของการจัดกิจกรรมปีปัจจุบัน – รายได้รวมของการจัดกิจกรรมปีเดิม  X ๑๐๐  
รายได้รวมของการจัดกิจกรรมปีเดิม 

 
 



๓๐ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๓  สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) และมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส 

หน่วยวัด : ระดับเกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐ 
ค าอธิบาย : เกณฑ์การประเมิน หมายถึง  ระดับเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นไปตามที่ กกท. ก าหนด 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลักเกณฑ์ คะแนน 
ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ A ๕  คะแนน 

ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ B+ ๔  คะแนน 

ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ B ๓  คะแนน 

ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ C+ ๒  คะแนน 

ได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ C ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด จ านวนวัด 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๗ ๕๘ ๕๙ 
ระดับเกณฑ์การประเมิน ระดับ ยังไม่มีข้อมูล 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลระดับเกณฑ์การประเมิน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ    เบอร์ติดต่อ: ๐๒ – ๑๗๐๙๒๓๕ 
 
 

วธีิการแจงนบัระดบัเกณฑ์ 
 
 



 

๓๑ 

 

บทที่ ๓ 
การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 

 
 
 การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นการน าทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  และแผนที่ยุทธศาสตร์ ) ที่ได้จากบทที่ ๒ มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก าหนด 
แนวทางการด าเนินการของแต่ละเป้าประสงค์ และน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมได้ชัดเจน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ นั้น นอกจากเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรในการ
ตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ แล้ว  ควรจะต้องมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าประสงค์ต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะท าให้มีการพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติ  
โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ SWOT Analysis  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
ที่ได้จากสภาวะแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weakness) ที่ได้จากสภาวะ
แวดล้อมภายใน แล้วจึงมาก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละเป้าประสงค์ โดยวิธีการ SWOT Matrix (S-Strength ,  
W-Weakness, O-Opportunity, T-Threat) ที่เป็นการน าผลที่ได้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมดังกล่าวมาก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ที่จะท าให้บรรลุตัวชี้วัดในเป้าประสงค์นั้นๆ ดังนี้ (รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT ตาม
ผนวก ข ) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

๓๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก เพ่ือสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ (Sport for Excellence) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ผลการวิเคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ 

๑.นักกีฬาสมาคมกีฬาเรือ
พายประสบความส าเร็จใน
รายการโอลิมปิกหรือรายการ
ชิงแชมป์โลก 

Olympic / 
WC Result 

 

<๕๐ <๔๐ <๓๐ <๒๐ <๑๐ S - สมาคมเป็นเอกภาพ/ผู้บริหารมี
ความรุ้และประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกีฬาจนได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน/บุคลากรมีความ 
สามารถหลากหลาย/มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ โปร่งใสและมี
มาตรฐาน 
O – รัฐบาลให้ความส าคัญกับการ
พัฒนากีฬาไทยอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง/
ภาคเอกชนให้ความส าคัญและให้การ
สนับสนุนการกีฬาไทยมากขึ้น 
- แพร่หลายในประเทศยุโรป และ
เอเซียบรรจุไว้ในการแข่งขันในระดับ
โอลิมปิก  
- ความนิยมในการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬามีมากขึ้น ท าให้มีโอกาส
ที่จะสร้างและพัฒนานักกีฬาระดับ
เยาวชนมีมากทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
- มีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่
สามารถให้การสนับสนุนการสร้าง
และพัฒนานักกีฬาเรือพายในทุก
ประเภทกีฬาเรือพาย 

๑.สนับสนุนนักกีฬา
สมาคมกีฬาเรือพายให้
ประสบความส าเร็จใน
ระดับนานาชาติ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๒.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
นานาชาติ 
 
๓.สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการจัดการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติให้มี
มาตรฐาน และต่อเนื่อง 
 
 
 
 

พัฒนานักกีฬา 
๑.ส่งเสริมนักกีฬาสมาคมกีฬาเรือ
พายให้มีโอกาสที่จะสร้างผลงานใน
ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น 
๒.พัฒนามาตรฐานการเตรียมความ
พร้อมของนักกีฬาที่จะเข้าการ
แข่งขันให้ประสบความส าเร็จใน
ระดับนานาชาติ  
๓.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราช
นาวีให้มีความพร้อมในการพัฒนา
นักกีฬาทีมชาติให้มีสมรรถนะสูง  
 
ส่งนักกีฬาแข่งขันนานาชาติ 
๔.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ 
 
จัดการแข่งขันนานาชาติ 
๕.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การจัดการแข่งขันในระดับ
นานาชาติให้มีมาตรฐาน และ
ต่อเนื่อง 

๔. ผู้รับบริการได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน 

Budget 
Growth/year  

๖๕ ล. ๕๐ ล. ๗๐ ล. ๕๐ ล. ๖๐ ล. 

๕. ผู้สนับสนุน และสมาคมฯ 
ได้รับประโยชน์ร่วมกันตามที่
ต้องการ 

Benefit 
/Sponsorship 
Growth /year 

๑๕ ล. ๒๐ ล. ๒๕ ล. ๓๐ ล. ๓๕ ล. 

๑๐. การสร้างผลงานของ
นักกีฬาในการแข่งขันระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

World Medal 
Rank 

<๒๐ <๑๕ <๑๐ <๑๐ <๑๐ 

 
 



 

๓๓ 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ผลการวิเคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ 

๘.นักกีฬามีขีดสมรรถนะ
เป็นไปตามเส้นทางพัฒนา
นักกีฬา (Athlete Path Way) 
ตั้งแต่ยุวชน รวมถึงนักกีฬาคน
พิการ 

World Class 
Youth Athlete 

Ranking 
 

<๓๐ <๒๐ <๒๐ <๑๐ <๑๐ S – ผู้บริหาร/บุคลากรสมาคมฯ มีความรุ้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกีฬา และมี
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างๆ 
O – ความนิยมในการออกก าลังกายและการเล่น
กีฬามากขึ้น 
   - องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามี
เพียงพอ สามารถตอบสนองแผนการพัฒนา
นักกีฬาได้ตามที่ก าหนด 

 พัฒนานักกีฬาตาม
เส้นทางพัฒนานักกีฬา 
(Athlete Path Way
ตั้งแต่ยุวชนให้มี
ปริมาณ ขีดสมรรถนะ
สูง และมีก าลังใจที่จะ
สามารถสร้างผลงานใน
ระดับโลก รวมถึง
นักกีฬาคนพิการ 

๖.สร้างและพัฒนานักกีฬาในระดับ
เยาวชนที่มีขีดความสามารถตามที่ก าหนด
ไว้ โดยการรวบรวมข้อมูลนักกีฬาจาก
สนามการแข่งขัน และโครงการ Sport 
Hero และมีการคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงนักกีฬาคนพิการ 
๗.สร้างแรงจงูใจที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ 
๘.การสร้าง พัฒนา และจัดการแข่งขัน
ส าหรับคนพิการตั้งแต่ระดับยุวชน 

๙.บุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอน/
กรรมการผู้ตัดสิน) มี 
ขีดสมรรถนะสูงและเพียงพอ  

World Class 
Coach/ITO 

๒ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ S - สมาคมเป็นเอกภาพ/ผู้บริหารมีความรุ้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกีฬา/
บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 
O –หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง 
- แพร่หลายในประเทศยุโรป และเอเซียบรรจุไว้ใน
การแข่งขันในระดับโอลิมปิก  
- มีหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
- มีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่สามารถให้การ
สนับสนุนการสร้างและพัฒนานักกีฬาเรือพายใน
ทุกประเภทกีฬาเรือพาย 

เสรมิสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชมรม
เรือพายพายและ
สถาบันการศึกษา
ต่างๆในการพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา
ใหม้ ี
ขีดสมรรถนะที่เป็น
มาตรฐานสากล  

๙.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ชมรมเรือพายและสถาบันการศึกษา
ต่างๆในการพัฒนาบุคลากรทางการ
กีฬา 
๑๐.มีแผนพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
ให้มีขีดสมรรถนะที่เป็น
มาตรฐานสากล  
๑๑.พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
ทางการกีฬาในด้านต่าง โดยการสง่
เป็นคณะกรรมการ และเจา้หน้าท่ีใน
ระดับนานาชาต ิ

๗.สมาคมฯ ได้รับการยอมรับ
จากชมรมในสมาคมเรือพาย
สูงขึ้น 

Organization 
Quality > 
Grade A of 
SAT Gain 

A A A A A S - สมาคมเป็นเอกภาพ/ผู้บริหารมีความรุ้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกีฬาจนได้รับ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน/บุคลากรมีความ 
สามารถหลากหลาย/มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ โปร่งใสและมีมาตรฐาน 
O-IT ที่ทันสมัยมีราคาถูก 
- องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการมีมาก 
- มีหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรการ
กีฬาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่เป็น
มาตรฐาน โดย
สนับสนุนด้วยระบบ IT 

๑๒.การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ
มุ่งเน้นผลลัพธ ์มีระบบวัด วิเคราะห์ผล
การด าเนินการที่ชัดเจน เช่ือถือได้ 
๑๓.ให้บุคลากรในสมาคมและชมรมเรือ
พายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนฯ ที่ก าหนด 
๑๔.การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ 

๑๓. สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มี
ขีดสมรรถนะสูง  
(HPO) และมีการบริหาร
จัดการที่ดี โปร่งใส 



 

๓๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การส่งเสริมกีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาส าหรับคนไทยในการออกก าลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความสมานฉันท์ความปรองดอง
ของคนในสังคม 
 

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ผลการวิเคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติ 

๒.คนไทยนิยมใช้กีฬาเรือ
พายในการออกก าลังกาย
และสร้างสังคมไทยให้เกิด
ความสงบสุข 
 

Participate 
Mass 

> 

๓,000 

> 

4,000 

> 

5,000 

> 

8,000 

> 

10,00
0 

S - สมาคมเป็นเอกภาพ/ผู้บริหารมี
ความรุ้และประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการกีฬา/บุคลากรมีความสามารถ
หลากหลาย 
O - Social Network แพร่หลาย 
   - ความนิยมในการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการมากขึ้น 
โดยเฉพาะประเภท SUP 
   - ความนิยมในการจัดการแข่งขันเรือ
ยาวประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ  
   - รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กีฬาไทยอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง/
ภาคเอกชนให้ความส าคัญและให้การ
สนับสนุนการกีฬาไทยมากขึ้น 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ราชการและภาคเอกชน
ของจังหวัดต่างๆ ในการ
เสริมสร้างกีฬาเรือพายให้
เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสามัคคีระหว่าง
ชุมชน และเป็นกีฬา
นันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

๑๕.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่วนราชการและ
ภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ใน
การสร้างและพัฒนานักกีฬาเรือ
ยาวประเพณีระดับเยาวชนใน
จังหวัดต่างๆ ด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง 
และสมาคมฯ มีสว่นร่วมในการ
จัดการแข่งขันให้มีมาตรฐาน 
โปร่งใส  
๑๖.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานส่วนราชการและ
ภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ใน
การใช้เรือพายประเภทนันทนาการ 
เป็นเครื่องมือในการออกก าลังกาย 
อาทิ SUP และซีคยัค และจัดให้มี
การแข่งขันในเทศกาลการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง 

๖.เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในกิจกรรม
เรือพายต่างๆ มีมากขึ้น 

๑๑.กิจกรรมของสมาคมฯ มี
ภาพลักษณ์ที่ดี สามารถ
ดึงดูดให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
หรือเข้าชมการแข่งขันสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 



 

๓๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความนิยมให้แก่กีฬาเรือพายทุกประเภท ให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องอย่าง
ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 
๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ผลการวิเคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัต ิ

๓.มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกีฬาเรือพายสูงขึ้น  
 

Business 
Growth 

= GDP Growth 

S- สมาคมเป็นเอกภาพ/ผู้บริหารมีความรุ้และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกีฬา/บคุลากรมี
ความสามารถหลากหลาย/มีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบ โปร่งใสและมีมาตรฐาน 
O – รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนากีฬาไทยและ
การท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง/ภาคเอกชนให้
ความส าคัญและให้การสนับสนุนการกีฬาไทยมากขึ้น 
- แพร่หลายในประเทศยุโรป เอเซียและบรรจุไว้ใน
การแข่งขันในระดับโอลิมปิก ส าหรับในเอเซียยัง
ได้รับความนิยมไม่มากนัก  
- ความนิยมในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬามี
มากขึ้น 
- ความนิยมในการมาท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรม
สันทนาการในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง /
ความพร้อมด้านที่พัก สิ่งทอ และการบริการ 
- ช่องทาง Social Network  
- สถานท่ีจัดกิจกรรมสามารถจัดได้ในสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามและสามารถจัด
กิจกรรมไดต้ลอดป ี

๑.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการด าเนิน
ธุรกิจต่อเนื่องของกีฬา
เรือพายให้เป็นที่นิยม
ของคนไทยและทีม
นักกีฬาต่างชาติ 
๒.พัฒนากีฬาเรือพาย
ให้แพร่หลายใน
สังคมไทย โดยการ
น าเสนอข่าวสารการ
แข่งขันและจัดกิจกรรม
ในสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมี
ความสวยงามและมีผู้ให้
ความสนใจจ านวนมาก 

๑๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
และการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง
ของกีฬาเรือพายให้เป็นที่นิยม
ของคนไทยและทีมนักกีฬา
ต่างชาติ 
๑๘.พัฒนากีฬาเรือพายให้
แพร่หลายในสังคมไทย โดย
การน าเสนอข่าวสารการ
แข่งขันและจัดกิจกรรมใน
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีความ
สวยงามและมผีู้ให้ความสนใจ
จ านวนมาก 
๑๙.การประชาสัมพันธ์
กิจการของสมาคมผ่านทาง 
Website  Social Network 
และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ 
 

๑๑.กจิกรรมของสมาคมฯ มี
ภาพลักษณ์ที่ดี สามารถ
ดึงดดูให้หนว่ยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดักจิกรรมหรือ
เข้าชมการแข่งขันสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง 

FB /Website Rating 
(Engagement)/year 
 

30% 30% 20% 20% 20% 

๑๒.กจิกรรมของสมาคมฯ 
สามารถสร้างผลประโยชน์
ทางการท่องเทีย่วและ
อุตสาหกรรมกฬีาให้แก่
ท้องถิ่นและประเทศอย่าง
ชัดเจน ตอ่เนื่อง 

Benefit 
Income/ 
Event 

Growth 
 

30% 10% 10% 10% 10% 



 

๓๖ 

 

การแบ่งมอบความรับผิดชอบการด าเนินการตามกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ฝ่ายที่รับผิดชอบ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๑.นักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายประสบความส าเร็จในรายการโอลิมปิกหรือรายการ
ชิงแชมป์โลก 
๔. ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ทุกด้าน 
๕. ผู้สนับสนุน และสมาคมฯ ได้รับประโยชน์ร่วมกันตามที่ต้องการ 
๑๐. การสร้างผลงานของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

๑.สนับสนุนนักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายให้ประสบความส าเร็จใน
ระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 
๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
๓.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติให้มี
มาตรฐาน และต่อเนื่อง 

ฝ่ายจัดการ
แข่งขัน 

ประชาสัมพันธ์/เทคนิคกีฬา/
วิทยาศาสตร์การกีฬา/ต่างประเทศ 

๘.นักกีฬามีขีดสมรรถนะเป็นไปตามเส้นทางพัฒนานักกีฬา (Athlete Path Way) 
ตั้งแต่ยุวชน 

๔.พัฒนานักกีฬาตามเส้นทางพัฒนานักกีฬา (Athlete Path 
Way) ตั้งแต่ยุวชนให้มีปริมาณ ขีดสมรรถนะสูง และมีก าลังใจที่
จะสามารถสร้างผลงานในระดับโลก รวมถึงนักกีฬาคนพิการ 

ศูนย์ฝึกฯ จัดการแข่งขัน/ประชาสัมพันธ์/
ต่างประเทศ 

๙.บุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอน/กรรมการผู้ตัดสิน) มีขีดสมรรถนะสูงและเพียงพอ ๕.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับชมรมเรือพายพายและ
สถาบันการศึกษาต่างๆในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาใหม้ี
ขีดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล  

แผน/โครงการ จัดการแข่งขัน/เทคนิคกีฬา/
วิทยาศาสตร์การกีฬา/ 

กฎกติกา 

๗.สมาคมฯ ได้รับการยอมรับจากชมรมในสมาคมเรือพายสูงขึ้น 
๑๓.สมาคมเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการทีด่ี โปร่งใส 

๖.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยสนับสนุน
ด้วยระบบ IT 

ส านักงาน
สมาคมฯ 

จัดการแข่งขัน/เทคนิคกีฬา/
วิทยาศาสตร์การกีฬา/ 

กฎกติกา 

๒.คนไทยนิยมใช้กีฬาเรือพายในการออกก าลังกายและสร้างสังคมไทยให้เกิดความ
สงบสุข 
๖.เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกิจกรรมเรือพายต่างๆ มีมากขึ้น 
๑๑.กิจกรรมของสมาคมฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถดึงดูดให้หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าชมการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๗.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการและ
ภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ในการเสริมสร้างกีฬาเรือพายให้
เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน และเป็น
กีฬานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวทั่วประเทศ 

ฝ่ายจัดการ
แข่งขัน 

ทุกฝ่ายฯ 

๓.มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือพายสูงขึ้น  
๑๑.กจิกรรมของสมาคมฯ มภีาพลักษณ์ที่ดี สามารถดึงดดูใหห้น่วยงานภาครฐั
ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมหรือเขา้ชมการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.กจิกรรมของสมาคมฯ สามารถสร้างผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมกีฬาให้แก่ท้องถิน่และประเทศอย่างชัดเจน ตอ่เนื่อง 

๘.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องของกีฬา
เรือพายให้เป็นที่นิยมของคนไทยและทีมนักกีฬาต่างชาติ 
๙.พัฒนากีฬาเรือพายให้แพร่หลายในสังคมไทย โดยการ
น าเสนอข่าวสารการแข่งขันและจดักิจกรรมในสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามและมผีูใ้ห้ความสนใจจ านวนมาก 

แผน/โครงการ ทุกฝ่ายฯ 

 



37 

 

บทที่ ๔ 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 

 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการน าเป็นการน าแนวทางการด าเนินการในขั้นการก าหนด
ยุทธศาสตร์(บทที่ ๓) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง  ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม ตัวชี้วัด ห้วงเวลา งบประมาณ และหน่วยรับผิดชอบ 
 จากการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
ทั้งท่ีเป็นนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชน สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. สนับสนุนนักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายให้ประสบความส าเร็จในระดับนานาชาต ิอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับนานาชาต ิ
 ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ให้มีมาตรฐาน และต่อเนื่อง 
 ๔.  พัฒนานักกีฬาตามเส้นทางพัฒนานักกีฬา (Athlete Path Way) ตั้งแต่ยุวชนให้มีปริมาณ ขีดสมรรถนะสูง 
และมีก าลังใจที่จะสามารถสร้างผลงานในระดับโลก รวมถึงนักกีฬาคนพิการ 
 ๕.  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชมรมเรือพายพายและสถาบันการศึกษาต่างๆในการ พัฒนา
บุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล 
 ๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โดยสนับสนุนด้วยระบบ IT 
 ๗.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ในการเสริมสร้าง
กีฬาเรือพายให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชน และเป็นกีฬานันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยวทั่ว
ประเทศ 
 ๘. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการด าเนินธุรกิจต่อเนื่องของกีฬาเรือพายให้เป็นที่นิยมของคนไทยและทีม
นักกีฬาต่างชาต ิ
 ๙. พัฒนากีฬาเรือพายให้แพร่หลายในสังคมไทย โดยการน าเสนอข่าวสารการแข่งขันและจัดกิจกรรมใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีผู้ให้ความสนใจจ านวนมาก  
 
 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะต้องมีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติเพ่ิมเติม โดยการก าหนดเป็นแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตามตารางท่ีก าหนด 
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๔. การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

แนวทางการปฏิบัติ โครงการ รายละเอียดการด าเนินการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งป.๖๐ – ๖๔ กลยุทธ์ 
๑.ส่งเสริมนักกีฬาสมาคมกีฬาเรือพายให้มี
โอกาสทีจ่ะสร้างผลงานในระดับนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น 

OG 2020  
Training Camp 

- แสวงหาวิธีการจัดการเตรียมนักกีฬาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่
การคัดเลือก พัฒนา และส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
- ก าหนดแนวทาง/แผนการพัฒนานกักีฬาที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการน าวทิยาศาสตร์การกฬีามาใช้ในการสร้างและ
พัฒนานักกฬีาใหม้ีขีดสมรรถนะสูง 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายให้มีความ
พร้อมในการพัฒนานักกีฬาทีมชาติให้มีสมรรถนะสูง 

ผลการแข่งขันในรายการ
นานาชาติเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

คณะกรรมการ
เตรียมนักกีฬา 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๑ 

๒.พัฒนามาตรฐานการเตรียมความพร้อมของ
นักกีฬาที่จะเข้าการแข่งขันให้ประสบ
ความส าเร็จในระดับนานาชาติ  
๓.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาศูนย์ฝึก
กีฬาเรือพายให้มีความพร้อมในการพัฒนา
นักกีฬาทีมชาติให้มีสมรรถนะสูง  
๔.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
 

1 Tournament  
1 Sponsor  

 

๑.แสวงหาผูใ้ห้การสนับสนนุจากภาคเอกชนในการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
๒.ส่งเสริมให้ชมรมต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมอืจากทุก
ภาคส่วนในท้องถิน่ เพื่อให้ชมรมมีการบรหิารจดัการอย่าง
ความมัน่คง และสามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติทั้งในและต่างประเทศ 

๑.ร้อยละของรายการ
แข่งขันนานาชาติที่
สมาคมสามารถส่ง
นักกีฬาได้ตามแผนฯ 
ร้อยละ ๘๐  

ฝ่ายสิทธิ
ประโยชน ์

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๒ 

๕.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการแข่งขัน
ในระดับนานาชาติให้มีมาตรฐาน และ
ต่อเนื่อง 
 

RCAT 
International/ 
Championship 

๑.ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ เป็นประจ าทุกปี 
๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันให้เป็นที่
ยอมรับของสมาพันธ์นานาชาติ 
๓.พัฒนาศูนย์ฝึกเรือพายทุกแห่งให้สามารถรองรับการจัดการ
แข่งขันระดับนานาชาติจนเป็นที่ยอมรับของสมาพันธ์โลก 
เอเซีย และประเทศต่างๆ 

๑.ร้อยละของรายการ
แข่งขันระดับนานาชาติ
ภายในประเทศไม่น้อย
กว่า ๒ รายการ/ปี 
๒.ร้อยละความพึงพอใจ
ของสมาพันธ์ และ
ประเทศต่างๆ ระดับดี ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

ฝ่ายเรือต่างๆ /
คณะกรรมการ
จัดการแข่งขัน 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๓ 

๖.สร้างและพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนที่มี
ขีดความสามารถตามที่ก าหนดไว้ โดยการ
รวบรวมข้อมูลนักกีฬาจากสนามการแข่งขัน 
และโครงการ Sport Hero และมีการคัดเลือกที่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงนักกีฬาคนพิการ 

YOG 2018 
Training Camp 

๑.สร้างและพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนที่มีขีดความสามารถ
ตามที่ก าหนดไว้ โดยการรวบรวมข้อมูลนักกีฬาจากสนามการ
แข่งขัน และโครงการ Sport Hero และมีการคัดเลือกที่เป็น
มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ IT ในการบรหิารจดัการ
ข้อมูล และสถิตกิารแข่งขนัของนักกฬีาตา่งๆ 
๒.สร้างความรว่มมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การศึกษานักกีฬา 
๓.พัฒนาศูนย์ฝึกเรือพายประจภูมิภาคให้สามารถรองรับการ
สร้างและพัฒนานักกีฬาตาม Athlete Path Way 
(รวมทั้งนักกีฬาคนพิการระดับยุวชน) 

๑.ผลการแข่งขันใน
รายการนานาชาติเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๒.นกักีฬาทกุคนได้เขา้รับ
การศึกษาต่อในทุกระดับ 
 
 
 
 
(รวมทั้งนักกีฬาคนพิการ) 

คณะกรรมการ
เตรียมนักกีฬา 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๔ 

๗.สร้างแรงจูงใจที่ตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของนักกีฬาอย่างเป็นระบบ 
๘.การสร้าง พัฒนา และจัดการแข่งขัน
ส าหรับคนพิการตั้งแต่ระดับยุวชน 

Youth Para 
Training Camp 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี



39 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติ โครงการ รายละเอียดการด าเนินการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งป.๖๐ – ๖๔ กลยุทธ์ 
๙.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับชมรมเรือพาย
และสถาบันการศึกษาต่างๆในการพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา 

World Class 
Officer 

๑.เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับชมรมเรือพาย
และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการสรา้งและพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา ทั้งกีฬาปกติและคนพิการ 
๒.มีแผนพัฒนาบุคลากรทางการกฬีาให้มีขีด
สมรรถนะทีก่ าหนดอย่างชัดเจน และเป็น
มาตรฐานสากล ทั้งในระดับนานาชาติและ
ระดับประเทศ 
๓.พัฒนาบคุลากร (ผู้ฝึกสอน/กรรมการ) ของศูนย์ฝึก
เรือพายทุกแห่งให้มีขีดสมรรถนะในระดับโลก 

จ านวนบุคลากรกีฬา
ระดับโลกและ
ระดับประเทศ  

(ผู้ฝึกสอน/กรรมการ) 
เป็นไปตามที่สมาคม

ก าหนด 

ฝ่ายเรือ/ 
ฝ่ายเทคนิคกีฬา/ 

ฝ่ายผู้ตัดสิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๕ 

๑๐.มีแผนพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีด
สมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล  

๑๑.พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการกีฬาใน
ด้านต่าง โดยการส่งเป็นคณะกรรมการ และเจ้าหนา้ที่
ในระดับนานาชาต ิ
๑๒.การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ มีระบบวัด วิเคราะห์ผลการด าเนินการที่
ชัดเจน เช่ือถือได้ 

RCAT HPO ๑.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย 
๒.พัฒนาระบบ IT มาใช้ในการสนับสนุนระบบการ
บริหารจัดการเพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศที่เช่ือถือได้ 
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างทันเวลา 
๓.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ CRM 
๔.ประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผ่านทาง 
Website  Social Network และช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ 

- ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่ กกท.ก าหนด 
ภายใน ปี ๖๑ 

 
- จ านวนผู้ติดตามใน 
Social Network ในทุก
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ คน/ปี 

ส านักงาน/ฝ่าย
แผนและ
โครงการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐  
บาท/ปี 

๖ 

๑๓.ให้บุคลากรในสมาคมและชมรมเรือพายต่างๆ เข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนฯ ที่ก าหนด 
๑๔.การสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ 
๑๙.การประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผ่านทาง 
Website  Social Network และช่องทางการ
สื่อสารอื่นๆ 
๑๕.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ราชการและภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ในการสร้าง
และพัฒนานักกีฬาเรือยาวประเพณีระดับเยาวชนใน
จังหวัดต่างๆ ด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง และสมาคมฯ มี
ส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐาน โปร่งใส  

Traditional 
Boat 

Thailand 
Open 

๑.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ราชการและภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ในการสร้าง
และพัฒนานักกีฬาเรือยาวประเพณีระดับเยาวชนใน
จังหวัดต่างๆ  
๒.สนับสนุนผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในการฝึกอบรมการ
พายเรือยาวสากล และเรือยาวประเพณีให้แก่นักกีฬา
เยาวชนของจังหวัดต่างๆ 
๓.สนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือยาวให้แก่จังหวัด
ต่างๆ ตามที่ร้องขอ อย่างเป็นมาตรฐาน และเกิดความ
สนุกสนาน 

- จ านวนนักกีฬาเรือยาว
ระดับเยาวชนของ
จังหวัดต่างๆ สูงขึ้น 
- จ านวนสนามแข่งขันที่
สมาคมฯ ให้การ
สนับสนุนในการจัดการ
แข่งขันสูงขึ้น 

ฝ่ายเรือยาว
สากล/ 
เรือยาว

ประเพณี/ 
จัดการแข่งขัน 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๗,๙ 
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แนวทางการปฏิบัติ โครงการ รายละเอียดการด าเนินการ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งป.๖๐ – ๖๔ กลยุทธ์ 
๑๖.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน
ราชการและภาคเอกชนของจังหวัดต่างๆ ในการใช้เรือ
พายประเภทนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการออก
ก าลังกาย  

RCAT Sport 
Industry & 
Tourism 

๑.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนในพื้นที่ให้มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศ/
ระดับนานาชาติเป็นประจ าทุกปี อาทิ SUP และซีคยัค 
โดยจัดให้มีการแข่งขันในเทศกาลการท่องเที่ยวของ
จังหวัดเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
๒.ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และอตุสาหกรรมกีฬาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเรือ
พายในทุกด้าน 
๓.พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายทุกแห่งให้สามารถรองรับ
การบริการด้านการออกก าลังกายและการพายเรือเพื่อ
นันทนาการให้แก่ประชาชนทั่วไป 

- มีกิจกรรมกีฬาเรือพาย
ครอบคลุมทุกภาคของ
ประเทศ 
- มูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดจากการท่องเที่ยว
และธุรกิจกีฬาเรือพาย
สูงขึ้น เท่ากับ GDP  

ฝ่ายแผน/
โครงการ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท/ป ี

๘ , ๙ 

๑๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการด าเนินธุรกิจ
ต่อเนื่องของกีฬาเรือพายให้เป็นที่นิยมของคนไทย
และทีมนักกีฬาต่างชาติ 

๑๘.พัฒนากีฬาเรือพายให้แพรห่ลายในสังคมไทย 
โดยการน าเสนอข่าวสารการแข่งขันและจัดกจิกรรม
ในสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมีความสวยงามและมีผู้ให้
ความสนใจจ านวนมาก 


