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คำปรารภนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง ๑ ใน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกำหนดให้มีการเสริมสร้าง

ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยมุ่งส่งเสริมการ

ใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนา

ร่างกายและจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการ

พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการ

สร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาทางน้ำท่ีสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง

ประเทศไทยรับผิดชอบ ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเพื่อดำรงความต่อเนื่องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของ

ยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฉบับปัจจุบันซึ่งได้ส้ิน สุดไปแล้วในปี ๒๕๖๒ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ จึงได้

จัดทำยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ฉบับใหม่ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ตลอดจนแผนงาน และโครงการท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดท่ีได้กำหนดขึ้นไว้

อย่างชัดเจน ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี โดยได้มีการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบความคิดเห็นกับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholders) กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯในทุกภาคส่วนและทุกระดับอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้  และนับจากนี้เป็นต้นไป สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯจะนำยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สมาคม

กีฬาว่ายน้ำฯ บรรลุวิสัยทัศน์ “สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยรวมใจเป็นหนึ่ง เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนากีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศ ต่อยอดสู่อาชีพ ร่วมสร้างความสุขให้กับคนไทย” ภายในห้วงระยะเวลา ๕ ปี เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐท่ีช่วยเหลือในเรื่องการสนับสนุนในทุก

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องและการใช้กลไกของรัฐในการขับเคล่ือนงบประมาณในการพัฒนากีฬาชาติ รวมท้ังภาคเอกชนท่ีมีส่วนช่วย

สนับสนุนสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ท้ังในเรื่องบุคลากร งบประมาณและการประชาสัมพันธ์ และท่ีสำคัญท่ีสุด ขอขอบคุณ 

ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน นักกีฬา และผู้ปกครองทุกท่าน ท่ีสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดทำยุทธศาสตร์สมาคม

กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ฉบับนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

พลเอก  

(ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
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คำนำ 
   
  แผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  (พ.ศ. 2563 - 2567) จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔  รวมถึงเป็นแนวทางใน             
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสมาคมฯ   
  

  แผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  (พ.ศ. 2563 - 2567) ฉบับนี้ ได้คำนึงถึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและบริบทต่าง ๆ รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการภายในของ
สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมท้ังผู้บริหารระดับสูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิด                
การบูรณาการข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน      
        
  สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ ต่อ           
การดำเนินงานเพื่อให้มุ่งสู่วิสัยทัศน์  
 

“สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย รวมใจเป็นหนึ่ง  
เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ  

ต่อยอดสู่อาชีพ เพ่ือสร้างความสุขให้กับคนไทย” 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

     สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ช่ือย่อ ส.ว.ท  (Thailand Swimming Association) เป็นสมาคมท่ีกำกับ
ดูแลเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำในประเทศไทย ภายใต้การรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น 
กีฬาว่ายน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ ท่ีนิยมจัดการแข่งขันส่วนระดับนานาชาติก็มีการจัดการแข่งขันในระดับ
ซีเกมส์ เอเชียเกมส์ โอลิมปิค ชิงแชมป์โลก ระดับเยาวชนก็มีรายการซีเอจกรุ๊ป เอเชียเอจกรุ๊ป กีฬาว่ายน้ำนักกีฬา
เอเซียน เป็นต้น  
    สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔ โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7 
ภายใต้แนวคิด Road to Paris Olympics โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย รวมใจเป็นหนึ่ง  
เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ  
ต่อยอดสู่อาชีพ เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย 

 

พันธกิจ (Mission)  
1. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่ง ในกีฬายอดนิยมของคนไทย 
2. สนับสนุนการแสวงหา พัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาว 

(LTAD) 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา และนันทนาการท่ัวประเทศ 
4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีทันสมัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
พันธกิจ 1. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่ง ในกีฬายอดนิยมของคนไทย 

1.1 พัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี กกท. กำหนด 
1.2 พัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
1.3 ขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

พันธกิจ 2. สนับสนุนการแสวงหา พัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบ
ระยะยาว (LTAD) 



 

ง 
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2.1 บูรณาการการแสวงหา พัฒนา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะ

ยาวตามแนวทาง LTAD 
2.2  สร้างอาชีพท่ีมั่นคงให้กับนักกีฬา และบุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

พันธกิจ 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา และนันทนาการทั่วประเทศ 
3.1 การบรรจุกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท้ังเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 

พันธกิจ 4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย 
4.1 การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 การกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรทุกระดับ 

 

เป้าประสงค์ (Objectives)  
พันธกิจ 1. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่ง ในกีฬายอดนิยมของคนไทย 

1.1 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.2 ประเทศไทยมีช่ือเสียง ประชาชนมีความสุข และกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยได้รับความนิยม

เพิ่มมากขึ้น 
1.3 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งทุกระดับท้ังภายในประเทศและระดับนานาชาติ 

พันธกิจ 2. สนับสนุนการแสวงหา พัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบ
ระยะยาว (LTAD) 

2.1 นักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
2.2 นักกีฬา บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีอาชีพท่ีมั่นคง 

พันธกิจ 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬา และนันทนาการทั่วประเทศ 
3.1 นักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยได้รับการพัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับ 
      นานาชาติ 
3.2 คนไทยมีความสุข สุขภาพดี และว่ายน้ำเป็นทุกคน 

พันธกิจ 4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย 
      4.1 นักกีฬา และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ ทุกระดับท่ัวประเทศมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึ้น 
      4.2 นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา และปลอดการ

ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 

โดยการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญเพื่อช่วยผลักดันและขับเคล่ือนการพัฒนาตามแผนสู่การ
ปฏิบัติต่อไป  

 



 

จ 
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บทนำ 
 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแสดงในแผนภาพท่ี 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 

 

 
 

 

4. 
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน ์

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพฒันา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 

ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ังคง 
เสมอภาค และเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

  

“มั่นคง” 

กรอบการพัฒนาระยะยาว 

3. 
การพัฒนาและ    

เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

2. 
การสร้าง

ความสามารถ       
ในการแขง่ขัน 

5. 
การสร้างการเตบิโต 

 
 ที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

บนคุณภาพชีวิต 

1. 
ความม่ันคง 

6. 
 

และพัฒนาระบบ 
การบริหารจดัการ 

ภาครัฐ 

การปรับสมดุล 

“มั่งคั่ง” “ยั่งยืน” 
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 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร  
และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา การใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ     
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านกีฬา   
สู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 

1.1 การส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดท่ีมีความจําเป็นต่อทักษะในการดํารงชีวิต 
รวมท้ังการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี   

1.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ สถานท่ีส่ิงอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  

1.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพโดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ 
การเฟ้นหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ สร้างพื้นท่ีและโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสําเร็จ       
จากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพท่ีมั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม     
ด้านการกีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนํามาใช้ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพและนันทนาการเชิงพาณิชย์   

1.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการท้ังครูหรือผู้สอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์            
การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่ างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอด
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนและ    
เสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการลงทุน และ
ฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ       
การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ 
ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬา นันทนาการ และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  
  

 ดังนั้น เพื่อให้การนำองค์กรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) สมาคมฯ  จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 -2567 ภายใต้แนวคิด Road to Paris Oympics ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
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การสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT & Strategic Analysis) ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 มุ่งเน้นการศึกษาองค์ประกอบในการบริหารจัดการองค์กร นับต้ังแต่            
คณะผู้บริหาร นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตลอดจนเครือข่าย ความต้องการและมุมมองของประชาชนและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจเข้ามากระทบ เพื่อ นํามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT 
analysis) หลังจากกำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix และการกำหนดแนวทางการใช้
ประโยชน์และการแก้ไข ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การวิเคราะหป์ัจจัยภายใน–ปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 
 ปัจจัยภายใน จุดแข็ง-จุดอ่อน 
 
 

 
 

จุดแข็ง 
 

1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
- ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 

2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
    - นักกีฬามีจำนวนมากเพราะเป็นกีฬาพ้ืนฐาน  
    - นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเป็น Sports Idol 
    - บุคลากรทางการกีฬาในประเทศมีพร้อม 
    - นักกีฬา ผู้ฝึกสอน มีวินัย และมีความต้ังใจจริง 
    - นักกีฬามีอายุยังน้อย ต้ังใจ และมุ่งมั่น 
    - บางชนิดกีฬาใช้เทคนิคหรือการจัดระเบียบร่างกายในการแข่งขันมากกว่าขนาดรูปร่างนักกีฬา 
    - บางชนิดกีฬา นักกีฬาสามารถเป็นทีมชาติได้ต่อเน่ืองและยาวนาน 
3. สนามฝึกซ้อม/สนามแข่งขัน 
    - มีศูนย์ฝึกในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่  
4. งบประมาณ 
    - มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 
5. กิจกรรมกีฬา/การแข่งขัน 
    - มีการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพ่ิมมากข้ึน 

 

 
 

จุดอ่อน 
 

1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 
- ขาดการบริหารจัดการเชิงระบบ และความสามัคคี 
- มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ส่งผลให้นโยบายไม่ต่อเน่ือง  
- โครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน 
- ขาดการกระจายอำนาจและความรู้ด้านกีฬาไปสู่ส่วนภูมิภาค  
- ค่าตอบแทนบุคลากรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬามีจำกัด 
- บุคลากรกีฬามีจำนวนน้อยหรือไม่เพียงพอ ทั้งชาวไทย และต่างชาติ  
- นักกีฬาส่วนใหญ่จะลงแข่งขันช่วงอายุ 15-19 ปี และเลิกเมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  
- ระยะเวลาในการสร้างนักกีฬาทีมชาติหน่ึงคนใช้เวลานาน 4-7 ปี 
- บางชนิดกีฬามีจำนวนสโมสรกีฬาน้อย 

3. ขาดองค์ความรู้ อุปกรณ์ และสนามฝึกซ้อม 
- สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ยังไม่มีสระว่ายน้ำเป็นของตนเอง  
- บางชนิดกีฬายังขาดอุปกรณ์ และองค์ความรู้ตามมาตรฐานสากล  
- การถ่ายทอดความรู้ของโค้ชบางท่านยังขาดองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทำให้ฝึกซ้อมไม่ถูกต้องต่อยอดไม่ได้  
- อุปกรณ์การฝึกซ้อม/สระ ไม่พร้อม/ชำรุด และไม่มียิมบกในการฝึกซ้อม  

4. ขาดการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่จริงจัง 
- กีฬาว่ายน้ำบางชนิดกีฬายังไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทย 

ตารางที่ 1  ปัจจัยภายใน จุดแข็ง-จุดอ่อน 
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ปัจจัยภายนอก โอกาส-อุปสรรค 
 

 
 

โอกาส 
 

1. สนามฝึกซ้อม และเครือขา่ยความร่วมมือจำนวนมาก 
- มีสถานที่ฝึกซ้อม/สระว่ายน้ำจำนวนมากท่ัวประเทศ  
- มีความร่วมมือกับประเทศจีนในการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อม 
- มีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรกีฬาและองคค์วามรู้ 

2. ผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณใน 
    การเก็บตัวและการส่งแข่งขันในต่างประเทศ  
- มีสปอนเซอร์ที่สนใจสนับสนุนกีฬาทางน้ำค่อนข้างมาก 

3. คนไทยนิยมการว่ายน้ำ 
- คนไทยส่วนใหญ่สามารถว่ายน้ำได้ 
- มีการขยายความรู้ และความนิยมกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ไปสู่ทุกภูมิภาค            

ทั่วประเทศ  

 

 

 
 

อุปสรรค 
 

1. ประเทศเจ้าภาพ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาไม่พร้อม 
-    เจ้าภาพ SEA Games จะเลือกบรรจุเฉพาะชนิดกีฬาที่ประเทศตนมีความหวัง  
    ดังน้ันบางชนิดกีฬาจะไม่ได้จัดการแข่งขัน 

    -    ไม่สามารถจัดการแข่งขันในไทยได้ เน่ืองจากขาดนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
-    บางชนิดกีฬา ไม่มีการจัดต้ังสโมสร ไม่มสีมาชิก ทำให้ไม่มีการพัฒนา  

2. ปัญหาการเดินทาง และสถานที่ฝึกซ้อม 
- การเดินทาง และสภาพการจราจรติดขัดทำให้ไปฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ตรงเวลา 
- สถานที่ฝึกซ้อมไม่สะดวก หรืออยู่ห่างไกล  

3. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
- ผู้ปกครองและนักกีฬาที่เป็นความหวังเลือกการศึกษามากกว่าเล่นกีฬา  

4. ระบบการศึกษาและสถานศึกษาไม่สนับสนุน 
- โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุนการเล่นกีฬา และการซ้อมกีฬา หรือการไปร่วมแข่งขันกีฬาของ

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  
5. ปัญหาความปลอดภัย 

- ปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา   
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยภายนอก โอกาส-อุปสรรค 
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แนวทางการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และโอกาส 

 

 

จุดแข็ง 
 

 

แนวทางการใช้ประโยชน์ 
 

1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
-    ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- นักกีฬามีจำนวนมากเพราะเป็นกีฬาพื้นฐาน  
- นักกีฬาท่ีประสบความสำเร็จเป็น Sports Idol 
- บุคลากรทางการกีฬาในประเทศมีพร้อม 
- นักกีฬา ผู้ฝึกสอน มีวินัย และมีความต้ังใจจริง 
- นักกีฬามีอายุยังน้อย ต้ังใจ และมุ่งมั่น 
- บางชนิดกีฬาใช้เทคนิคหรือการจัดระเบียบร่างกาย

ในการแข่งขันมากกว่าขนาดรูปร่างของนักกีฬา 
- บางชนิดกีฬา นักกีฬาสามารถเป็นทีมชาติได้

ต่อเนื่องและยาวนาน 
- 3. สนามฝึกซ้อม/สนามแข่งขัน 
- มีศูนย์ฝึกในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่  
- งบประมาณ 
- มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ 
- กิจกรรมกีฬา/การแข่งขัน 
- มีการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ

แห่งประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น 
 

1. ขอคำแนะนำ และความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการขยายเครือข่ายท่ีสามารถให้               
การสนับสนุน และบูรณาการการทำงานร่วมกับ         
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย ท้ังเพื่อ การนันทนาการหรือการแข่งขัน 
ทุกชนิดกีฬาท่ัวประเทศ  

3. กระจาย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานสาขา เครือข่าย 
ในด้านการสรรหา และพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำท่ีมี
ศักยภาพท่ัวประเทศ 

4. ประยุกต์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับแบบระยะ
ยาว (Long Term Athlete Development – LTAD) 
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โอกาส 
 

 

แนวทางการใช้ประโยชน์ 
 

1. สนามฝึกซ้อม และเครือข่ายความร่วมมือ 
จำนวนมาก 
- มีสถานท่ีฝึกซ้อม/สระว่ายน้ำจำนวนมากท่ัว

ประเทศ  
- มีความร่วมมือกับประเทศจีนในการส่งนักกีฬา       

ไปฝึกซ้อม 
- มีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากร

กีฬาและองค์ความรู้ 
2. ผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
- การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนา     

การกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณใน            
การเก็บตัวและการส่งแข่งขันในต่างประเทศ  

- มีสปอนเซอร์ท่ีสนใจสนับสนุนกีฬาทางน้ำ
ค่อนข้างมาก 

3. คนไทยนิยมว่ายน้ำ 
- คนไทยส่วนใหญ่สามารถว่ายน้ำได้  
- การขยายความรู้ และความนิยมกีฬาของ        

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยไปสู่ทุก 
ภูมิภาคท่ัวประเทศ  
 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ 
แห่งประเทศไทย ท้ังเพื่อการนันทนาการหรือ        
การแข่งขันทุกชนิดกีฬาท่ัวประเทศ  

2. กระจาย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานสาขา 
เครือข่ายในด้านการสรรหา และพัฒนานักกีฬา 
ว่ายน้ำท่ีมีศักยภาพท่ัวประเทศ 

3. ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายท้ังภายใน และ
ต่างประเทศในด้านการพัฒนานักกีฬาและบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย        
แบบมุ่งสมรรถนะ เพื่อความเป็นเลิศ เพื่อการอาชีพ 
และเพื่อนันทนาการ 

4. ขอรับการสนับสนุนท้ังท่ีเป็นตัวเงิน หรือส่ิงของ 
จาก สปอนเซอร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย  
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ใน 
การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา หรือจัดกิจกรรม
กีฬาว่ายน้ำท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติใน
ประเทศไทย 

 

 

ตารางที่ 3 แนวทางการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง-โอกาส 
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แนวทางการแก้ไข จุดอ่อน และอุปสรรค 

 

จุดอ่อน 
 

 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 
- ขาดการบริหารจัดการเชิงระบบ และ        

ความสามัคคี 
- มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้ง ส่งผลให้

นโยบายไม่ต่อเนื่อง  
- โครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน 
- ขาดการกระจายอำนาจและความรู้ด้านกีฬา

ไปสู่ส่วนภูมิภาค  
- ค่าตอบแทนบุคลากรไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน  
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬามีจำกัด 

- บุคลากรกีฬามีจำนวนน้อยหรือไม่เพียงพอ 
ท้ังชาวไทย และต่างชาติ  

- นักกีฬาจะเล่นช่วงอายุ 15-19 ปี และเลิก
เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัย  

- ระยะเวลาในการสร้างนักกีฬาทีมชาติหนึ่งคน
ใช้เวลานาน 4-7 ปี 

- บางชนิดกีฬามีจำนวนสโมสรกีฬาน้อย 
3. ขาดองค์ความรู้ อุปกรณ์ และสนามฝึกซ้อม 

- สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ยังไม่มี
สระว่ายน้ำเป็นของตนเอง  

- บางชนิดกีฬายังขาดอุปกรณ์ และองค์ความรู้
ตามมาตรฐานสากล  

- การถ่ายทอดความรู้ของโค้ชบางท่านยังขาด 
องค์ความรู้ท่ีทันสมัย ทำให้ฝึกซ้อมไม่ถูกต้อง
ต่อยอดไม่ได้  

- อุปกรณ์การฝึกซ้อม/สระ ไม่พร้อม/ชำรุด        
ไม่มียิมบก  

4. ขาดการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
    ที่จริงจัง 

- กีฬาว่ายน้ำบางชนิดกีฬายังไม่ เป็น ท่ีนิยม
สำหรับคนไทย 

1. ปรับโครงสร้างองค์กร กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ผลตอบแทน จำนวน
บุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย   
และสำนักงานสาขาทุกชนิดกีฬาเพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี         
และกำกับดูแลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. กระจาย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานสาขา           
เครือข่าย ในด้านการสรรหา และพัฒนานักกีฬา      
ว่ายน้ำท่ีมีศักยภาพท่ัวประเทศ 

4. พัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา      
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบมุ่งสมรรถนะท้ังเพื่อ 
ความเป็นเลิศเพื่อการอาชีพ และเพื่อนันทนาการ 

5. ประยุกต์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับแบบ       
ระยะยาว (Long Term Athlete Development – 
LTAD) 

6. จัดหาสนามฝึกซ้อม อุปกรณ์การทดสอบสมรรถนะ 
อุปกรณ์การฝึกซ้อม อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์กีฬา          
องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ 
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อุปสรรค 
 

 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. ประเทศเจ้าภาพ นักกีฬา และบุคลากรกีฬา    
ไม่พร้อม 
-   เจ้าภาพ SEA Games จะเลือกบรรจุเฉพาะชนิด 
    กีฬาท่ีประเทศตนมีความหวัง หรือไม่จัดทุกเกมส์ 
- ไม่สามารถจัดการแข่งขันในไทยได้ เนื่องจากขาด

นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- ขาดสโมสรสมาชิกในบางชนิดกีฬา  
2. ปัญหาการเดินทาง และสถานที่ฝึกซ้อม 
- การเดินทาง และสภาพการจราจรติดขัดทำให้ไป

ฝึกซ้อมได้ไม่เต็มท่ี หรือไม่ตรงเวลา 
- สถานท่ีฝึกซ้อมไม่สะดวก หรืออยู่ห่างไกล  
3. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬาของสมาคมกีฬา

ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
- ผู้ปกครองและนักกีฬาท่ีเป็นความหวังเลือก

การศึกษามากกว่าเล่นกีฬา  
4. ระบบการศึกษาและสถานศึกษาไม่สนับสนุน 
- โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุนการเล่นกีฬา 

และการซ้อมกีฬา หรือการไปร่วมแข่งขันกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

5. ปัญหาความปลอดภัย 
- ปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬา 
 

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำ และ
กำกั บ ดู แลการน ำแผน ไป สู่ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

2. กระจาย หรือมอบอำนาจให้สำนักงานสาขา เครือข่าย 
ในด้านการสรรหา และพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำท่ีมี
ศักยภาพท่ัวประเทศ 

3. ประยุกต์การพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำทุกระดับแบบระยะ
ย า ว  ( Long Term Athlete Development – 
LTAD) 

4. จัดหาสนามฝึกซ้อม อุปกรณ์การทดสอบสมรรถนะ 
อุปกรณ์การฝึกซ้อม อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา อุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์กีฬา           
องค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ี ไ ด้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ 

5. ส่ง เสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ ำ          
แห่ งประเทศไทย  ท้ั ง เพื่ อการนัน ทนาการหรือ           
การแข่งขันทุกชนิดกีฬา ท่ัวประเทศ  

 

 

ตารางที่ 4 แนวทางการแก้ไขจุดอ่อน-อุปสรรค 
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การกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอกด้วย SWOT Analysis พบว่าสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังรายละเอียดท่ีระบุข้างต้น จากนั้นได้นำตารางกลยุทธ์ หรือ TOWS Matrix 
มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์โดยพบว่าในด้านปัจจัยภายในสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
และปัจจัยภายในพบว่าโอกาสในด้านผู้ให้การสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการดำเนินงานของด้าน          
การขยายความรู้ และความนิยมกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ไปสู่ทุกภูมิภาค ทำให้เกิดความร่วมมือของ
เครือข่ายจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ียิ่งใหญ่มากกว่าอุปสรรค ดังนั้น คณะทำงานจึงมีความเห็นร่วมกันให้ใช้กลยุทธ์ 
SO Strategy หรือรุกเต็มท่ีในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 -2569            
ดังแผนภาพท่ี 2  

 
แผนภาพที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก ด้วย TOWS Matrix 
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 “สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย” (ส.ว.ท.) ช่ือภาษาอังกฤษ THAILAND SWIMMING ASSOCIATION (TSA) 
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น กีฬาว่ายน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาโปโลน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ กีฬาว่ายน้ำมาราธอน และ
กีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์ เป็นต้น โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย รวมใจเป็นหน่ึง  
เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนากีฬา สู่ความเป็นเลิศ  
ต่อยอดสู่อาชีพ เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย 

 

 

พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่ง ในกีฬายอดนิยมของคนไทย 
2. สนับสนนุการแสวงหา พัฒนา นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบ 

ระยะยาว (LTAD) 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อการกีฬา และนันทนาการทั่วประเทศ 
4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา           

ที่ทันสมัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 
 
 
 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬา         
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในกีฬา          
ยอดนิยมของคนไทย 

1.1 พัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด 

1.2 พัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้ได้รับ 
       เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

1.3 ขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสมาคมกีฬา 
      ว่ายน้ำท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนการแสวงหา พัฒนา นักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ             
แห่งประเทศไทยแบบระยะยาว (LTAD) 

2.1 บูรณาการการแสวงหา พัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬา 
      ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาวตาม 
      แนวทาง LTAD 

2.2 สร้างอาชีพท่ีมั่นคงให้กับนักกีฬา และบุคลากรของสมาคม 
      กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬา         
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬาและ  
นันทนาการท่ัวประเทศ 

3.1 การบรรจุกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยใน 
      การแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท้ังเพื่อ 
      การกีฬาและนันทนาการ 

4. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยระดับ
นานาชาติด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีทันสมัย 

4.1 การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการสรรหา พัฒนา นักกีฬา  
      และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย   
      ทุกระดับท่ัวประเทศ 

4.2 การให้ความรู้ความด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
      สารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
      ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 

ตารางที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
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เป้าประสงค์ (Objectives)  
 
 
      พันธกิจที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมุ่งสู่ 
                              การเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมของคนไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1.1 พัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศ
ไทยตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กำหนด 

1.1 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. ระดับความสำเร็จใน            
การพัฒนาสมาคมตามเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กำหนด (SAT18) 

1.2 พัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยให้ได้รับเหรียญรางวัลใน
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

1.2 ประเทศไทยมีช่ือเสียง 
ประชาชนมีความสุข และกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติ และระดับ
โลกของนักกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
(SAT01) 

1.3 ขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศ
ไทยท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.3 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งทุก
ระดับท้ังภายในประเทศและระดับ
นานาชาติ 

3. ระดับความสำเร็จใน               
การขยายและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายสมาคมกีฬา           
ว่ายน้ำทุกระดับ 

ตารางที่ 6 เป้าประสงค์ของพันธกิจที่ 1 
      
                   พันธกิจท่ี 2  สนับสนุนการแสวงหา พัฒนา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาของ 
                                   สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาว (LTAD) 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

2.1 บูรณาการการแสวงหา พัฒนา 
นักกีฬา และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาวตาม
แนวทาง LTAD 

2.1 นักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ระดับความสำเร็จใน           
การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบ
ระยะยาว (LTAD) 

2.2 สร้างอาชีพท่ีมั่นคงให้กับนักกีฬา และ
บุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย 

2.2 นักกีฬา บุคลากรกีฬาของ
นักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ
มีอาชีพท่ีมั่นคง 

5. จำนวนนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาท่ีมีอาชีพเกี่ยวข้องกับกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย 

ตารางที่ 7 เป้าประสงค์ของพันธกิจที่ 2 

2  

1 
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    พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬาและ  
                               นันทนาการทั่วประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

3.1 การบรรจุกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3.1 นักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยได้รับการพัฒนา 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

6. จำนวนนักกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีได้
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3.2 การจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่าย
น้ำแห่งประเทศไทยท้ังเพื่อการกีฬาและ
นันทนาการ 

3.2 คนไทยมีความสุข สุขภาพดี 
และว่ายน้ำเป็นทุกคน 

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศ
ไทยเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ
การออกกำลังกาย (SAT23) 

 
 

ตารางที่ 8  เป้าประสงค์ของพันธกิจที่ 3 

 
 
   
        พันธกิจท่ี 4  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้วย
วิทยาศาสตร์     และเทคโนโลยีการกีฬาที่ทันสมัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 

4.1 การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใน        
การสรรหา พัฒนานักกีฬา และบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำทุกระดับ 
ท่ัวประเทศ 

4.1 นั ก กี ฬ า  และบุ คลากรขอ ง
สม าคม กี ฬ าว่ าย น้ ำ  ทุ ก ร ะ ดั บ         
ท่ัวประเทศมีสมรรถภาพทางกาย          
ท่ีดีขึ้น 
 

8. ร้อยละของนักกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ ท่ีมีสมรรถภาพทาง
ก า ย อ ยู่ ใน เก ณ ฑ์ ท่ี ดี ถึ ง ดี ม า ก 
(SAT13) 

4 .2  ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬา และสารต้องห้าม
ทางการกีฬาแก่นักกีฬาและบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ 
 

4 .2  นั ก กี ฬ าและบุ คลากรของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 
ป ลอดก าร ใช้ ส าร ต้ อ งห้ าม ท าง         
การกีฬา 
 

9. ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬา ว่ายน้ำท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์
การกีฬา และสารต้องห้ ามตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด (SAT26) 

 
 

ตารางที่ 9   เป้าประสงค์ของพันธกิจที่ 4 
 

 3 

4 
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ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 
 
 

2564 Tokyo Olympics, Beach Games  
2564 FINA World, SEA Games 

2565 Asian Games  
2566 SEA Games 

2567 Paris Olympics 

 
พันธกิจที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมุ่งสู่ 
      การเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมของคนไทย 
                               

ตัวชี้วัด  ค่าพื้นฐาน เป้าหมาย 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. ระดับความสำเร็จใน          
การพัฒนาสมาคมตามเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย กำหนด (SAT18) 

เตรียม 
จัดทำแผน        

การพัฒนาฯ 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 10  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของพันธกิจที่ 1 

 
  

International Sports Games 

นิยามระดับความสำเร็จ 
ระดับ 1 หมายถึง มีแผนการพัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี กกท. กำหนด 
ระดับ 2 หมายถึง มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ อย่างน้อยร้อยละ 20 
ระดับ 3 หมายถึง มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ อย่างน้อยร้อยละ 40 
ระดับ 4 หมายถึง มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ อย่างน้อยร้อยละ 60 
ระดับ 5 หมายถึง มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ อย่างน้อยร้อยละ 80 
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แผน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ 
 
พันธกิจที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยมุ่งสู่ 
               การเป็นหนึ่งในกีฬายอดนิยมของคนไทย 
 

ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
สมาคมตามเกณฑ์มาตรฐานตาม       
ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทย 
กำหนด (SAT18) 

1. แผนสร้างกีฬา
ว่ายน้ำให้เป็นหนึ่ง 

1. การปรับโครงสร้างองค์กร
และพัฒนาระบบบริหาร
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย แบบบูรณาการ 

นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย  
อุปนายกฝ่ายบริหาร และ
เลขาธิการ 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติ และระดับ
โลกของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย (SAT01) 

2. การเตรียมและส่งนักกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
และระดับโลกเชิงรุก 

อุปนายกฝ่ายกีฬา         
(5 ชนิดกีฬา) เลขาธิการ 
สำนักงานสาขาสโมสร
กีฬา สถาบันการศึกษา 
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และ
ผู้ปกครอง 

3. ระดับความสำเร็จในการขยาย
และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยทุกระดับ 

3. การขยายและสร้าง          
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ           
แห่งประเทศไทยทุกระดับ            
ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

อุปนายกฝ่ายกีฬา            
(5 ชนิดกีฬา) เลขาธิการ 
ผู้ฝึกสอน และ
สถาบันการศึกษา  

 
 

ตารางที่ 11 แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบของพันธกิจที่ 1  
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พันธกิจที่ 2  สนบัสนนุการแสวงหา พัฒนา นักกีฬา และบุคลากรกีฬาของ 
                สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาว (LTAD) 

ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. ระดับความสำเร็จใน 
การแสวงหาพัฒนานักกีฬา
และบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย แบบระยะยาว 
(LTAD) 

2. แผนแสวงหาพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ 
แห่งประเทศไทยแบบ 
ระยะยาว (LTAD) 

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬา
และบุคลากรกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
แบบระยะยาวมุ่งสู่ปารีส
โอลิมปิก (LTAD) 

อุปนายกฝ่ายกีฬา          
(5 ชนิดกีฬา) เลขาธิการ 
สำนักงานสาขา สโมสร
กีฬา สถาบันการศึกษา  
ผู้ฝึกสอน นักกีฬา  
และผู้ปกครอง 

5. จำนวนนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาท่ีมีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย 

5. การส่งเสริมอาชีพและ
จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน
นักกีฬาและบุคลากรกีฬา       
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย  

นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย 
อุปนายกฝ่ายบริหาร  
อุปนายกฝ่ายกีฬา              
(5 ชนิดกีฬา) และ
เลขาธิการ 

ตารางที่ 12  แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบของพันธกิจที่  2  
 
 
พันธกิจท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
               เพื่อการกีฬาและนันทนาการทั่วประเทศ 

ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

6. จำนวนนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยท่ีได้เข้าร่วม        
การแข่งขันกีฬาระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

3. แผนส่งเสริมกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยเพื่อ            
การกีฬาและนันทนาการ 

6. การส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท้ัง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในประเทศไทย 

อุปนายกฝ่ายกีฬา        
(5 ชนิดกีฬา)  
เลขาธิการ  
สำนักงานสาขา  
สโมสรกีฬา 
สถาบันการศึกษา 
ผู้ฝึกสอน 
นักกีฬา และ 
ผู้ปกครอง 

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยเพื่อส่งเสริม         
การเล่นกีฬาและ             
การออกกำลังกาย (SAT23) 

7. การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อ
การออกกำลังกายและ
นันทนาการท่ัวประเทศ 

 
 

ตารางที่ 13 แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบของพันธกิจที่ 3 
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พันธกิจที่  4  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ 
         และเทคโนโลยีการกีฬาที่ทันสมัย 
 

ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8. ร้อยละของนักกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยท่ีเข้าร่วม       
การแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติท่ีมีสมรรถภาพทาง
กายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก 
(SAT13) 

4. แผนประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ 

8. การทดสอบและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬา           
ท่ีเหมาะสม และทันสมัย 

อุปนายกฝ่ายกีฬา                    
(5 ชนิดกีฬา)  
เลขาธิการ 
ผู้ฝึกสอน 
นักกีฬา  
ผู้ปกครอง 
และฝ่ายวิทยาศาสตร์  
การกีฬา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

9. ร้อยละของนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง         
สารต้องห้ามตามมาตรฐาน         
ท่ีกำหนด (SAT26) 

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและ
บุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและ          
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

อุปนายกฝ่ายกีฬา        
(5 ชนิดกีฬา)          
เลขาธิการ และ 
สำนักงานควบคุมการใช้
สารต้องห้ามทางการกีฬา 
(สคสก.) 

 

ตารางที่ 14  แผนงาน โครงการ และผู้รับผิดชอบของพันธกิจที่  4 
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แผนการดำเนินการ 

โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 
1. การปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาระบบบริหาร
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบบูรณาการ 

     

2. การเตรียมและส่งนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
และระดับโลกเชิงรุก 

     

3. การขยายและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยทุกระดับท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

     

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบบระยะยาวมุ่งสู่ปารีส
โอลิมปิก (LTAD) 

     

5. การส่งเสริมอาชีพและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬา
และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

     

6. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา          
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ในประเทศไทย 

     

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา        
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการออกกำลังกายและ
นันทนาการท่ัวประเทศ 

     

8. การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

     

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ         
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

     

 
ตารางที่ 15  แผนการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 -2567 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์กีฬาว่ายน้ำ (Swimming) 

พ.ศ. 2563 -2567 
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1.1   การวิเคราะห์อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต กีฬาว่ายน้ำ  
 
 

 เป้าหมาย/ผลงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/ความรู้ งบประมาณ/
สถานที่ 

อื่นๆ 

อด
ีต 

- นักกีฬาผ่านเกณฑ์ B 
โอลิมปิก เข้าร่วม
โอลิมปิก 4 คน 

- นักวิทย์ 6 คน 
- ผู้ฝึกสอน 1 คน 
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
   4 คน 
- นักกีฬา 24 คน 

- วิทยาศาสตร์             
การกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 
- เทคนิคการว่ายน้ำ 

- ไม่เกิน  
5,000,000 บาท 
- สระว่ายน้ำ 1 แห่ง 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- สวัสดิการ ท่ีพักนักกีฬา            
ทุน เบี้ยเลี้ยง ประกันอุบัติเหตุ
ขณะเป็นนักกีฬาในโครงการ
ไม่ทั่วถึง 
- การศึกษานักกีฬาไม่ต่อเน่ือง
เพราะต้องฝึกซ้อม 

ปัจ
จุบ

ัน 

- ผ่านเกณฑ์ A 
โอลิมปิก 2 คน 
- 1 เหรียญทองซีเกมส์ 

- นักวิทย์ 12 คน 
- ผู้ฝึกสอน - คน 
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
  2 คน 
- นักกีฬา 24 คน 

- วิทยาศาสตร์              
การกีฬา 
- เทคนิคการว่าย         
ข้ันกลาง 
- เครื่องมือทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ไม่เกิน 
10,000,000 
บาท 
- สระว่ายน้ำ                
1 แห่ง 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ 
- สวัสดิการ ท่ีพักนักกีฬา   
ทุน เบี้ยเลี้ยง ประกันอุบัติเหตุ
ขณะเป็นนักกีฬาในโครงการ
ไม่ทั่วถึง 
- นักกีฬามีปัญหาเรื่อง          
การฝึกซ้อมเน่ืองจาก            
การเรียน 

อน
าค

ต 

- ผ่านเกณฑ์ A               
4 คน 

- นักวิทย์ 18 คน 
- ผู้ฝึกสอน 4 คน 
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
  8 คน 
- นักกีฬา 30 คน 

- วิทยาศาสตร์                  
การกีฬา 
- เทคนิคการว่ายข้ันสูง 
- เครื่องมือด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา
มีอย่างครบครัน 

- สระว่ายน้ำ                 
3 แห่ง 

- ประชาสัมพันธ์กีฬาว่ายน้ำ 
- จัดสวัสดิการ เช่น ท่ีพัก 
นักกีฬา ทุนการศึกษา            
เบี้ยเลี้ยง ประกันอุบัติเหตุ
ขณะเป็นนักกีฬาในโครงการ 
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1.2   การวิเคราะห์ SWOT  ของกีฬาว่ายน้ำ  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
-    ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- นักกีฬามีจำนวนมากเพราะเป็นกีฬาพื้นฐาน             

(ว่ายน้ำ) 
3. งบประมาณ 

- ได้รับงบประมาณเพียงพอ (ว่ายน้ำ) 

1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 

- ขาดความสามัคคี  
- ผู้บริหารเปล่ียนบ่อย/นโยบายไม่ต่อเนื่อง  
- ขาดการกระจายอำนาจและความรู้ไปสู่ส่วนภูมิภาค  

2. ขาดองค์ความรู้ อุปกรณ์ และสนามฝึกซ้อม 

- สมาคมไม่มีสระว่ายน้ำเป็นของตนเอง  
- ขาดองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง/โค้ชสอนผิด/ฝึกซ้อมผิด ต่อยอดไม่ได้  

โอกาส อุปสรรค 

1. สนามฝึกซ้อม และเครือข่ายความร่วมมือ   
จำนวนมาก 
- มีสถานท่ีฝึกซ้อม/มีสระว่ายน้ำจำนวนมากท่ัว

ประเทศ  
2. มีผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
- มีสปอนเซอร์ท่ีสนใจกีฬาทางน้ำค่อนข้างมาก 
3. คนไทยนิยมว่ายน้ำ 
- คนไทยว่ายน้ำเป็นเกือบทุกคน 

1. ปัญหาการเดินทาง และสถานที่ฝึกซ้อม 

- การเดินทาง/สถานท่ีฝึกซ้อมอยู่ห่างไกล  
3. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำ  
- ผู้ปกครองและนักกีฬาท่ีเป็นความหวังเลือกการศึกษามากกว่า

เล่นกีฬา  
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1.3 ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของกีฬาว่ายน้ำ  
 

ตัวชี้วัด  ค่าพื้นฐาน เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติ และระดับโลกของ
นักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย (SAT01) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

ผ่าน 
Qualify 
B 6 คน  

5 
 เหรียญ

ทอง 

ติด  
1 ใน 5 

10 
 เหรียญ

ทอง 

ผ่าน 
Qualify 
A 6 คน  

4. ระดับความสำเร็จในการแสวงหา
พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
แบบระยะยาว (LTAD) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

5. จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
ท่ีมีอาชีพเกี่ยวข้องกับกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1,000 
คน 

1,500 
คน 

2,000 
คน 

2,500 
คน 

3,000 
คน 

6. จำนวนนักกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

เตรียม 
ดำเนินการ 

800 
คน 

1,000 
คน 

1,200 
คน 

1,400 
คน 

1,600 
คน 

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและ         
การออกกำลังกาย (SAT23) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

6,000 
คน 
 

9,000 
คน 

 

12,000 
คน 
 

15,000 
คน 
 

18,000 
คน 
 

8. ร้อยละของนักกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติท่ีมี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ถึงดีมาก (SAT13) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

90 90 90 90 90 

9. ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสารต้องห้ามตามมาตรฐาน       
ท่ีกำหนด (SAT26) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

50 60 70 80 90 

หมายเหตุ  เฉพาะตวัชี้วัดที่เก่ียวขอ้งกับกีฬาว่ายน้ำ 
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1.4 แผนการดำเนินการ  
 

โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 
2. การเตรียมและส่งนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ      
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติและระดับโลกเชิงรุก 

     

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบบระยะยาวมุ่ง      
สู่ปารีสโอลิมปิก (LTAD) 

     

5. การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

     

6. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา  
ว่ายน้ำฯ ท้ังกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติใน  
ประเทศไทย 

     

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา  
ว่ายน้ำฯ เพื่อการออกกำลังกายและนันทนาการ           
ท่ัวประเทศ 

     

8. การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

     

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

     

 
หมายเหตุ  เฉพาะโครงการที่เก่ียวขอ้งกับกีฬาว่ายน้ำ 
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แผนยุทธศาสตร์กีฬาโปโลน้ำ (Water Polo) 

 

พ.ศ. 2563 -2567 
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1.1   การวิเคราะห์อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ของกีฬาโปโลน้ำ  
 

 
 เป้าหมาย/ผลงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/ความรู้ งบประมาณ/สถานที่ อื่นๆ 

อดี
ต 

- เป้าหมาย เหรียญทอง
ซีเกมส์ (ชาย/หญิง) 
- ผลงาน 1 ทอง 1 
ทองแดง ซีเกมส์ 
- นโยบายของผู้บริหาร        
ยังไม่ชัดเจน 
- สร้างประสบการณ์ให้กับ
นักกีฬา 
  

- ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ 2 คน 
- ผู้ฝึกสอนชาวไทย 2 คน 
- ผู้ตัดสินมีจำนวน 3 คน 
- คณะกรรมการฝ่าย 14 คน 
- นักกีฬาชาย 200 คน  
  นักกีฬาหญิง 15 คน 

- ไม่มีเครื่องมืออื่นๆ 
นอกจากเครื่องมือ         
การฝึกซ้อมพ้ืนฐาน 
- องค์ความรู้ต่าง ๆ มา
จากประสบการณ์ของ                 
ผู้ฝึกสอน 
- ไม่มีนักวิทยาศาสตร์          
การกีฬา 

- ใช้สระว่ายน้ำของ 
การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และจุฬาฯ  
- งบประมาณ 5 ล้าน
บาท โดยเป็นงบจาก 
การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมฯ 

- ยังไม่เป็น        
ที่นิยมแพร่หลาย 

ปัจ
จุบ

ัน 

- เป้าหมายทีมหญิง 1 ใน 
4 ของเอเชียเหรียญทอง
ซีเกมส์ 
- เป้าหมายทีมชาย 1 ใน 
3 ซีเกมส์  1 ใน 8 ของ
เอเชีย 

- ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ 2 คน 
- ผู้ฝึกสอนชาวไทย 5 คน 
- ผู้ตัดสินมีจำนวน 6 คน 
- คณะกรรมการฝ่าย 7 คน 
- นักกีฬาชาย 100 คน  
  นักกีฬาหญิง 50 คน 
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   1 คน 

- มีนักวิทยาศาสตร์เข้า
มาในการฝึกซ้อม 
- อุปกรณ์การฝึกซ้อมยัง
ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

- ได้รับงบประมาณ
เพ่ิมมากข้ึนแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา
ในเชิงรุก 

- มีศูนย์ฝึกกีฬา
โปโลน้ำในส่วน
ภูมิภาค และ
พยายามท่ีจะ
ขยายสู่ภูมิภาค
อื่น ๆ 

อน
าค

ต 

- เป้าหมายทีมหญิง เข้า
ร่วมแข่งขันโอลิมปิก           
ที่ปารีส 
- 1 ใน 2 ของเอเชีย 
- เหรียญทองซีเกมส์ 
- เป้าหมายทีมชาย 
เหรียญทองซีเกมส์  1             
ใน 8 ของเอเชีย 

- ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ 2 คน 
- ผู้ฝึกสอนชาวไทย 12 คน 
- ผู้ตัดสินมีจำนวน  
   15-20  คน 
- คณะกรรมการฝ่าย 15 คน 
- นักกีฬามีจำนวนมากข้ึน 
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  
   5 คน 

- อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ          
การฝึกซ้อมเฉพาะชนิด
กีฬาโปโลน้ำ 
- เครื่องมืออุปกรณ์จับ
เวลาท่ีทันสมัย 
- ส่งเสริมองค์ความรู้ให้          
ผู้ฝึกสอนในส่วนภูมิภาค 
- พัฒนาบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

- ควรมีงบประมาณ     
ที่เพียงพอต่อ          
การพัฒนานักกีฬา
และบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้กับนักกีฬา 
- ควรจะมีสถานที่
โดยเฉพาะสำหรับ
นักกีฬาใช้ฝึกซ้อม 
- ควรเพ่ิมศูนย์ภูมิภาค 
เชียงใหม่ สุพรรณฯ 
หาดใหญ่ โคราข 
ชลบุร ี

- ส่งเสริมกีฬา
โปโลน้ำ 
ให้เป็นที่รู้จักของ
คนในประเทศ 
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1.2   การวิเคราะห์ SWOT  ของกีฬาโปโลน้ำ  
 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
-    ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- มีนักกีฬาท่ีประสบความสำเร็จเป็น Idol  
- นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ท้ังไทยและต่างชาติ มีวินัย   

และต้ังใจจริง 
3. สนามฝึกซ้อม/สนามแข่งขัน 

- มีศูนย์ฝึกในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่  

1. นักกีฬาและบุคลากรกีฬามีจำกัด 

- บุคลากรกีฬามีจำนวนจำกัด/ไม่เพียงพอ ท้ังชาวไทย/
ต่างชาติ 

2. ขาดองค์ความรู้ อุปกรณ์ และสนามฝึกซ้อม 

- โค้ชไทยยังมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอ 
3. ขาดการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่จริงจัง 
- กีฬาว่ายน้ำยังไม่เป็นท่ีนิยมสำหรับคนไทย 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
- สมาคม/การกีฬาแห่งประเทศไทย/กองทุนฯ 

สนับสนุนการเก็บตัว/แข่งขันในต่างประเทศ 

1. ประเทศเจ้าภาพ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาไม่พร้อม 
-    ไม่สามารถจัดการแข่งขันในไทยได้ เนื่องจากขาดนักกีฬาและ 
     บุคลากรกีฬา  
2. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬาโปโลน้ำ  
3. ระบบการศึกษาและสถานศึกษาไม่สนับสนุน 

- โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ไม่สนับสนุนการเล่นกีฬาโปโลน้ำ 
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1.3 ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของกีฬาโปโลน้ำ  
 

ตัวชี้วัด  ค่า
พื้นฐาน 

เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติ และระดับโลกของนักกีฬา
สมาคมกีฬาว่ายน้ำ (SAT01) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

-  1  
เหรียญ
ทอง 

 Top  
4 

2  
เหรียญ
ทอง 

ผ่าน 
Qualify  

4. ระดับความสำเร็จในการแสวงหาพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาว 
(LTAD) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

5. จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีมี
อาชีพเกี่ยวข้องกับกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1,000 
คน 

1,500 
คน 

2,000 
คน 

2,500 
คน 

3,000 
คน 

6. จำนวนนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เตรียม 
ดำเนินการ 

ชาย  
7 
คน 

ชาย/หญิง 
26 
คน 

ชาย/หญิง 
26 
คน 

ชาย/
หญิง 26 

คน 

หญิง  
13 
คน 

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริม
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย 
(SAT23) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

200 
คน 
 

300 
คน 

500 
คน 

700 
คน 

1,000 
คน 

8. ร้อยละของนักกีฬาของสมาคมกีฬา 
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีเข้าร่วม           
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติท่ีมี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีถึงดี
มาก (SAT13) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

90 90 90 90 90 

9. ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย         
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้าม
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด (SAT26) 
 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

80 85 90 95 100 

หมายเหตุ  เฉพาะตวัชี้วัดและเป้าหมาย ทีเ่ก่ียวข้องกับกีฬาโปโลน้ำ 
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1.4 แผนการดำเนินการ  
 

โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 
2. การเตรียมและส่งนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติและระดับโลกเชิงรุก 

     

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบบระยะยาวมุ่งสู่ปารีส
โอลิมปิก (LTAD) 

     

5. การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

     

6. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา     
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ท้ังกีฬาระดับชาติและระดับ
นานาชาติในประเทศไทย 

     

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา     
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อการออกกำลังกายและ
นันทนาการท่ัวประเทศ 

     

8. การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

     

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

     

 
หมายเหตุ  เฉพาะโครงการ ที่เก่ียวขอ้งกับกีฬาโปโลน้ำ 
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แผนยุทธศาสตร์กีฬาว่ายน้ำมาราธอน (Marathon) 
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แผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 -2567 

31 

 
 
 
1.1   การวิเคราะห์อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ของกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  
 

 เป้าหมาย/ผลงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/ความรู้ งบประมาณ/สถานที่ 

อดี
ต 

- เป้าหมาย 
เข้าร่วมการแข่งขันที่ฮ่องกง 
เอเชียนบีชเกมส์,บีชเกมส์,ซีเกมส์ 
- ผลงาน 

เหรียญเงินจากรายการเอเชียน 
บีชเกมส์ที่ภูเก็ต 2014 

 
- มีแนวคิดและวิธีการ       
ว่ายน้ำ 
- ไม่มีหลักสูตร/ผู้ฝึกสอน 
ที่ชัดเจน 

- งบประมาณ 

  ส.ว.ท. 1,000,000 บาท 

  การกีฬาแห่งประเทศไทย  
4,000,000 บาท 

  รวม   5,000,000 บาท 

- สถานที ่
   ซ้อมในสระว่ายน้ำ 

ปัจ
จุบ

ัน 

- เป้าหมาย 
 เหรียญทองซีเกมส์ 
- ผลงาน 

เหรียญทองบีชเกมส์ เวียดนาม 
2016 

เหรียญเงินซีเกมส์ มาเลเซีย 
2017 

จัดส่งนักกีฬาเยาวชนอาเซียน 

-นักกีฬาในโครงการฯ 15 คน 

-นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 250 
คน 

-ผู้ตัดสิน ระดับ 1 จำนวน 50 คน 

-ผู้ฝึกสอน จำนวน 30 คน  
จากสโมสรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

- นักกีฬาเข้าร่วม         
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
มาราธอนจำนวนมากข้ึน 

- รูปแบบการประเมิน 

- งบประมาณ 

  ส.ว.ท. 3,000,000 บาท 

  การกีฬาแห่งประเทศไทย  
2,000,000 บาท 

  รวม   5,000,000 บาท 

- สถานที ่
สระว่ายน้ำ 

อน
าค

ต 

- เป้าหมาย 
เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2024  
FINA World 2021 Top 10  
เอเชียนเกมส์ 2022 Top 3 

บีชเกมส์ 2020 1 เหรียญทอง 
ซีเกมส์ 2021 และ 2023 2 
เหรียญทอง 
- การจัดการแข่งขัน  
ระดับเอเชีย และระดับภูมิภาค     
กีฬาแห่งชาติ/เยาวชนแห่งชาติ 

กีฬานักเรียน   
กีฬาชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
3 ครั้ง 

- นักกีฬาในโครงการฯ 30 คน 

- นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
จำนวน 400-500 คน 

- ผู้ตัดสิน FINA จำนวน 5 คน 

- ผู้ตัดสินระดับ 1 จำนวน 50 คน 

- ผู้ตัดสินระดับ 2 จำนวน 20 คน 
- ผู้ฝึกสอน จำนวน 60 คน จาก  
สโมสรที่ส่งร่วมการแข่งขัน 

- มีคู่มือการจัดการแข่ง
กีฬาว่ายน้ำมาราธอนที่ได้
มาตรฐาน 

- มีรูปแบบการประเมินผล 
- มีหลักสูตรผู้ตัดสิน 

- มีเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีระบบฐานข้อมูล         
ผู้ฝึกสอน 

- มีนักวิทยาศาสตร์         
การกีฬา 
- มีศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำ
มาราธอน 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศมาฝึกซ้อม 

- งบประมาณ 

   10,000,000 บาท 

  
- สถานที ่
ศูนย์ฝึกภายในประเทศ 

และอุปกรณ์จัดการแข่งขัน 
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1.2   การวิเคราะห์ SWOT  ของกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
-    ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- บุคลากรในประเทศมีพร้อม 
3. กิจกรรมกีฬา/การแข่งขัน 

- มีการจัดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น 

1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 

- โครงสร้างไม่ชัดเจน 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬามีจำกัด 

- บุคลากรกีฬามีจำนวนจำกัด/ไม่เพียงพอ ท้ังชาวไทย/ต่างชาติ  
3. ขาดองค์ความรู้ อุปกรณ์ และสนามฝึกซ้อม 

- ขาดอุปกรณ์/องค์ความรู้ตามมาตรฐานสากล 

โอกาส อุปสรรค 

1. สนามฝึกซ้อม และเครือข่ายความร่วมมือจำนวน
มาก 
- มีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรกีฬาและ

องค์ความรู้  
2. มีผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
- มีสปอนเซอร์ท่ีสนใจกีฬาทางน้ำค่อนข้างมาก  
3. คนไทยนิยมว่ายน้ำ 
- การขยายความรู้/ความนิยมไปสู่ส่วนภูมิภาค 

1. ประเทศเจ้าภาพ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาไม่พร้อม 
-    เจ้าภาพ SEA Games จะเลือกบรรจุเฉพาะชนิดกีฬา 
     ท่ีประเทศตนมีความหวัง (ไม่จัดทุกเกมส์) 
2. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  
3. ปัญหาความปลอดภัย 
- ปัญหาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
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1.3 ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  
 

ตัวชี้วัด  ค่าพื้นฐาน เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติ และระดับโลกของนักกีฬาสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (SAT01) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

ผ่าน 
Qualify 

Top 10 
1 เหรียญ

ทอง   

Top 6 2 
เหรียญ
ทอง  

ผ่าน 
Qualify  

4. ระดับความสำเร็จในการแสวงหาพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยแบบระยะยาว 
(LTAD) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

5. จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีมีอาชีพ
เกี่ยวข้องกับกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

6. จำนวนนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย ท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1 คน 
4 คน 

2 คน 
4 คน  

4 คน 4 คน  1 คน  

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริม         
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย (SAT23) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

1,000 
 

1,500 
 

2,000 
 

2,500 
 

3,000 
 

8. ร้อยละของนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่าย
น้ำแห่งประเทศไทยท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีถึงดีมาก (SAT13) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

90 90 90 90 90 

9. ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด (SAT26) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

100 100 100 100 100 

 
หมายเหตุ  เฉพาะตวัชี้วัดและเป้าหมาย ทีเ่ก่ียวข้องกับกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
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1.4 แผนการดำเนินการ  
 

โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 
2. การเตรียมและส่งนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
และระดับโลกเชิงรุก 

     

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบบระยะยาวมุ่งสู่ปารีส
โอลิมปิก (LTAD) 

     

5. การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

     

6. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาว่าย
น้ำแห่งประเทศไทย ท้ังกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ
ในประเทศไทย 

     

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา        
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อการออกกำลังกายและ
นันทนาการท่ัวประเทศ 

     

8. การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

     

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ       
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

     

 
หมายเหตุ  เฉพาะโครงการ ที่เก่ียวขอ้งกับกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563 -2567 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์กีฬาระบำใตน้้ำ (Artistic) 
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1.1   การวิเคราะห์อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ของกีฬาระบำใต้น้ำ  
 

 เป้าหมาย/ผลงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/ความรู้ งบประมาณ/สถานที่ อื่นๆ 

อดี
ต 

- อันดับที่ 5 ใน
อาเซียน 
- ติด 20 อันดับแรก
ใน เอเชีย 

- โค้ชต่างชาติ 1 คน 
- โค้ชไทย 1 คน 
- ผู้ตัดสิน 1 คน 
- นักกีฬา 4-12 คน 
และไม่มีความแน่นอน 

 
- มีเวลาฝึกซ้อมเพียง              
3  เดือน และนักกีฬา
เปลี่ยนตัวบ่อย 

- ไม่เป็นที่นิยมใน
ไทย ทำให้มี
นักกีฬาน้อย 

ปัจ
จุบั

น 

- อันดับที่ 2 ใน
อาเซียน 
- ติด 10 อันดับแรก
ในเอเชีย 

- โค้ชต่างชาติ 2 คน 
- โค้ชไทย 2 คน 
- โค้ชเฉพาะทาง 2 คน 
- ผู้ตัดสิน 0 คน 
- นักกีฬา 25 คน            
(ชาย 2 คน) 

- ศูนย์ฝึกระดับชาติ 1 ศูนย์ 
- จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน  
 1 หลักสูตร 
- จัดฝึกอบรมผู้ตัดสิน 
 1 หลักสูตร 

- งบประมาณ 40 ล้าน 
 สำหรับ 4 ปี รวม           
การเข้า แคมป์ฝึกซ้อม
ต่างประเทศ และการสง่เข้า
ร่วมการแข่งขัน  
- ใช้สระกระโดดน้ำ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย 

- มีห้องพัก
สำหรับนักกีฬา 
13 คน 

อน
าค

ต 

- เข้าร่วมเกมส์ Duet 
- เหรียญทองซีเกมส์
เวียดนาม 
- ติด 5 อันดับแรก 
ในเอเชีย 
- ญ่ีปุ่นและจีน เป็น 
1 ใน 2  ของโลก 

- โค้ชต่างชาติ 2 คน 
- โค้ชไทย 2 คน 
- โค้ชเฉพาะทาง 
  20 คน 
- ผู้ตัดสินต่างชาติ  
  4 คน 
- ผู้ตัดสินไทย 12 คน 
- นักกีฬาหญิง 36 คน  
  นักกีฬาชาย 36 คน 

- มีศูนย์ฝึกระดับชาติ              
3 ศูนย์: 
 กรุงเทพฯ ภาคเหนือ และ 
 ภาคใต้ 
- จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอน            
1 ครั้ง/ป ี
- จัดคลินิกผู้ฝึกสอน          
1 ครั้ง/ป ี
- จัดคลินิกผู้ตัดสิน                   
1 ครั้ง/ป ี
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้ามาดูแลนักกีฬาอย่าง
สม่ำเสมอ 
- มี 20 สโมสรในประเทศ
ไทย 

- งบประมาณ 80 ล้าน
สำหรับ 4 ปี  
- สมาคมฯ ผลักดันให้มี            
การแข่งขันทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
- มีเงินเดือนสำหรับนักกีฬา
และหัวหน้า                 
ผู้ตัดสิน 

- ทำงานอย่าง
ใกล้ชิดกับ
นักวิทยาศาสตร์
กีฬาและ        
การควบคุม      
การใช้สาร
ต้องห้าม 
- มีห้องพักใน
โรงแรมและ
บริการอาหาร
สำหรับนักกีฬา
ทุกคน 
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1.2   การวิเคราะห์ SWOT  ของกีฬาระบำใต้น้ำ  
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
-    ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- นักกีฬาอายุยังน้อย มีความต้ังใจ มุ่งมั่น และ 

มีจำนวนมากพอ 

1. นักกีฬาและบุคลากรกีฬามีจำกัด 
- นักกีฬาจะเล่นช่วงอายุ 15-19 ปี และเลิกเมื่อเข้า

มหาวิทยาลัย  
- สโมสรกีฬาระบำใต้น้ำมีน้อย  

2. ขาดการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่จริงจัง 
- กีฬาระบำใต้น้ำยังไม่เป็นท่ีนิยมสำหรับคนไทย 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
- สมาคม/การกีฬาแห่งประเทศไทย/กองทุนฯ 

สนับสนุนการเก็บตัว/แข่งขันในต่างประเทศ 

1. ประเทศเจ้าภาพ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาไม่พร้อม 
-    เจ้าภาพ SEA Games จะเลือกบรรจุเฉพาะชนิดกีฬา 
     ท่ีประเทศตนมีความหวัง (ไม่จัดทุกเกมส์) 
2. ปัญหาการเดินทาง และสถานที่ฝึกซ้อม 
- การเดินทาง/สภาพการจราจรไปฝึกซ้อมได้ไม่เต็มท่ี/ไม่ตรง

เวลา/สถานท่ีฝึกซ้อมไม่สะดวก/การจราจรติดขัด (Artistic) 
3. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬาระบำใต้น้ำ  
4. ระบบการศึกษาและสถานศึกษาไม่สนับสนุน 
- โรงเรียน/มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการให้นักกีฬาไปซ้อม/

แข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำ 
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1.3 ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของกีฬาระบำใต้น้ำ 
 

ตัวชี้วัด  ค่าพื้นฐาน เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬา
ระดับนานาชาติ และระดับโลกของ
นักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำ (SAT01) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

เข้าร่วมการ
แข่งขัน Pre 
Olympics 

FINA World 
เข้ารอบ Final 
SEA Games  
ติด 1 ใน 3 

เข้าร่วม
การ

แข่งขัน 

เหรียญ
ทอง 

เข้าร่วม
การ

แข่งขัน 

4. ระดับความสำเร็จในการแสวงหา
พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
แบบระยะยาว (LTAD) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

5. จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
ท่ีมีอาชีพเกี่ยวข้องกับกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 

6. จำนวนนักกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีได้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

เตรียม 
ดำเนินการ 

100 
คน 

200 
คน 

300 
คน 

400 
คน 

500 
คน 

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย (SAT23) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

100 200 300 400 500 

8. ร้อยละของนักกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติท่ีมี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
ถึงดีมาก (SAT13) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

90 90 90 90 90 

9. ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องสารต้องห้ามตามมาตรฐาน        
ท่ีกำหนด (SAT26) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

 

50 60 70 80 90 
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หมายเหตุ  เฉพาะตวัชี้วัดและเป้าหมาย ทีเ่ก่ียวข้องกับกีฬาระบำใต้น้ำ  
 
 
1.4 แผนการดำเนินการ  
 

โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 

2. การเตรียมและส่งนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ      
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติและระดับโลกเชิงรุก 

     

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา ของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบบระยะยาวมุ่ง     
สู่ปารีสโอลิมปิก (LTAD) 

     

5. การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬาและบุคลากรกีฬา
ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

     

6. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา        
ว่ายน้ำฯ ท้ังกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ                  
ในประเทศไทย 

     

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา     
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพื่อการออกกำลังกายและ
นันทนาการท่ัวประเทศ 

     

8. การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

     

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
สารต้องห้ามทางการกีฬา 

     

 
หมายเหตุ  เฉพาะโครงการ ที่เก่ียวขอ้งกับกีฬาระบำใตน้้ำ 
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      แผนยุทธศาสตร์ 
      กีฬากระโดดน้ำ (Diving) 

         พ.ศ. 2563 -2567 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND 

https://www.flickr.com/photos/sumofmarc/7748787584/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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1.1 การวิเคราะห์อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ของกีฬากระโดดน้ำ 

 

 เป้าหมาย/ผลงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/ความรู้ งบประมาณ/สถานที่ อื่นๆ 

อดี
ต 

1. ซีเกมส์ คร้ังที่ 28 
2 เหรียญทองแดง 
2. Asian Age คร้ังที่ 9 
1 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง 
3. ซีเกมส์ คร้ังที่ 29 
2 เหรียญทองแดง 

บุคลากรท้ังหมด     
18 คน 
- ผู้ฝึกสอน 5 คน 
- ตปท. 2 คน 
- ไทย 3 คน 
- ผู้ตัดสิน 2 คน 
- นักกีฬาทีมชาติ      
4 คน 
- นักกีฬาเยาวชน     
ทีมชาติ 2 คน 

1. เคร่ืองมือ 
- มีอุปกรณ์การฝึกซ้อม
แต่ชำรุด ไม่พร้อมใช้
งาน และใช้ตาม
อัตภาพท่ีมี 
- ไม่มีอุปกรณ์ฝึกซ้อม   
ท่ีทันสมัย และ
เทคโนโลยีหรือ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เข้ามาช่วย 
- จัดการแข่งขัน
ระดับชาติ เพื่อหา
นักกีฬาทีมชาติและ
เยาวชนทีมชาติ 
- เก็บตัวฝึกซ้อมท้ังใน
และต่างประเทศ 
- การส่งแข่งขันกีฬา
แข่งขันต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาฝีมือ (มี
จำนวนน้อยครั้ง) 
2. ความรู้ 
- ผู้ฝึกสอนไม่มีความรู้ 
เทคนิค และทักษะใหม่ 
ๆ ร่วมสมัยในกีฬา
กระโดดน้ำ และขาด
แคลนผู้ฝึกสอน  
- ไม่มีหลักสูตร          
ผู้ฝึกสอนจึงทำให้ไม่
เข้าใจ และไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- กำลังจัดทำคู่มือ
กติกาผู้ตัดสินกีฬา
กระโดดน้ำฉบับ
ภาษาไทย 

1. งบประมาณ 
- งบจัดซื้ออุปกรณ์
ฝึกซ้อมไม่เพียงพอ 
เนื่องจากอุปกรณ์
ฝึกซ้อมมีราคาค่อนข้าง
สูงไม่มีผลิตในประเทศ
ไทย 
2. สถานที่ 
- สัตหีบ ชลบุรี 
- ธรรมศาสตร์ รังสิต 

- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 
- สวัสดิการท่ีพัก
นักกีฬา ทุน เบ้ีย
เล้ียง ประกัน
อุบัติเหตุขณะเป็น
นักกีฬาในโครงการ
ไม่ท่ัวถึง 
- การศึกษานักกีฬา
ไม่ต่อเนื่องเพราะ
ต้องฝึกซ้อม 

ปัจ
จุบ

ัน 

1. Asian Age คร้ังที่ 10 
    2 เหรียญเงิน 
    5 เหรียญทองแดง 
2. ซีเกมส์ คร้ังที่ 30 
   1 เหรียญเงิน 
   1 เหรียญทองแดง 

บุคลากรท้ังหมด 
16 คน 
- ผู้ฝึกสอน 4 คน 
- ตปท.  1 คน 
- ไทย 3 คน 
- ผู้ตัดสิน (ขาด
การต่ออายุ) 
- นักกีฬาทีมชาติ 
6 คน 
- นักกีฬาเยาวชน
ทีมชาติ  
3 คน 

1. งบประมาณ 
- งบจัดซื้ออุปกรณ์
ฝึกซ้อมไม่เพียงพอ 
เนื่องจากอุปกรณ์
ฝึกซ้อมมีราคาค่อนข้าง
สูงไม่มีผลิตในประเทศ
ไทย 
- จัดซื้อแทรมโพลีน         
1 ชุด 
2. สถานที่ 
- สัตหีบ ชลบุรี 
- ธรรมศาสตร์ รังสิต 

- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 
- สวัสดิการท่ีพัก
นักกีฬา ทุน เบ้ีย
เล้ียง ประกัน
อุบัติเหตุขณะเป็น
นักกีฬาในโครงการ
ไม่ท่ัวถึง 
- การศึกษานักกีฬา
ไม่ต่อเนื่องเพราะ
ต้องฝึกซ้อม 
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 เป้าหมาย/ผลงาน บุคลากร เคร่ืองมือ/ความรู้ งบประมาณ/สถานที่ อื่นๆ 

อน
าค

ต 

1. เข้าร่วม FINA 
World 
2. เข้าร่วมโอลิมปิก
เกมส์ครั้งท่ี 32 ปารีส 
3. Asian Games  
ครั้งท่ี 11 (เป้าหมาย) 
2 ทองแดง 
4. ซีเกมส์ ครั้งท่ี 31 
 (เป้าหมาย) 
1 เหรียญทอง 
1 เหรียญเงิน 

บุคลากรท้ังหมด 
35 คน 
- ผู้ฝึกสอนรวม           

6 คน 
- ผู้ฝึกสอนต่างชาติ 
   2 คน 
- ผู้ฝึกสอนไทย 
  4 คน 
- ผู้ตัดสิน 2 คน 
- นักกีฬาทีมชาติ 
   10 คน 
- นักกีฬาเยาวชน
ทีมชาติ 15 คน 
- ผู้จัดการทีม  
  2 คน 

1. เคร่ืองมือ 
- ควรซ่อมอุปกรณ ์        
การฝึกซ้อมท่ีชำรุด 
 ให้พร้อมใช้งาน 
- ควรสร้างยิมบก ท่ีมี
อุปกรณ์ฝึกซ้อมท่ี 
 ทันสมัย  
- ควรนำวิทยาศาสตร์
และ 
 เทคโนโลยีการกีฬาเข้า
มาช่วยพัฒนา 
 นักกีฬา 
- ควรจัดการแข่งขัน
ระดับชาติ เพื่อเฟ้นหา
นักกีฬาจากท่ัวประเทศ 
- ควรเก็บตัวฝึกซ้อมท้ัง
ในและต่างประเทศ 
- ควรส่งแข่งขันกีฬา
แข่งขันต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาฝีมือ 
2. ความรู้ 
- ควรจ้างผู้ฝึกสอนท่ีมี
ความรู้ เทคนิค และ
ทักษะใหม่ ๆ ในกีฬา
กระโดดน้ำเพิ่มอีก 2 
คน 
- ควรจัดทำหลักสูตร       
ผู้ฝึกสอนเพื่อให้เกิด 
 ความเข้าใจ และ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
- ควรจัดฝึกอบรม         
ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนกีฬา 
 และตำรากระโดดน้ำ
ฉบับภาษาไทย 

งบประมาณ 
- สร้างยิมบก 
- ซ่อมแซมอุปกรณ์
ฝึกซ้อม 
  ตามศูนย์ฝึกต่างๆ 
- จัดจ้างผู้ฝึกสอนเพิ่ม
ตามศูนย์ฝึกใหม่ 
- ค่าใช้จ่ายในการบำรุง
สถานท่ีฝึกซ้อม 
- ค่าท่ีพักนักกีฬา 
สำหรับเก็บตัวฝึกซ้อม 
สถานที่ 
- ศูนย์ฝึกสัตหีบ ชลบุรี 
- ศูนย์ฝึกธรรมศาสตร์ 
รังสิต 
- ศูนย์ฝึก ABAC บางนา 
- ศูนย์ฝึก สุพรรณบุรี 
- ศูนย์ฝึก การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย หัวหมาก 
- ศูนย์ฝึกเชียงใหม่ 700 
ปี 
- ศูนย์ฝึก ปากช่อง 

-ประชาสัมพันธ์
กีฬากระโดดน้ำ 
- จัดสวัสดิการ 
เช่น ท่ีพัก 
 นักกีฬา 
ทุนการศึกษา  
เบ้ียเล้ียง ประกัน
อุบัติเหตุขณะเป็น
นักกีฬาใน
โครงการ 
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1.2   การวิเคราะห์ SWOT  ของกีฬากระโดดน้ำ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. คณะผู้บริหารระดับสูงของสมาคม 
-    ผู้บริหารสมาคมมีความสามารถ เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทุกวงการ 
2. นักกีฬาและบุคลากรกีฬา 
- ด้านสรีรของนักกีฬาไทยไม่แพ้ชาติอื่น และนักกีฬา

สามารถเป็นทีมชาติได้นาน 

1. การบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบ 
- ค่าตอบแทนบุคลากรอาจไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
2. ขาดองค์ความรู้ อุปกรณ์ และสนามฝึกซ้อม 
- อุปกรณ์การฝึกซ้อม/สระกระโดด อุปกรณ์ไม่พร้อม/ชำรุด   

ไม่มียิมบก  
3. ขาดการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่จริงจัง 
- กีฬากระโดดน้ำยังไม่เป็นท่ีนิยมสำหรับคนไทย 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีผู้ให้การสนับสนุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 
- สมาคม/การกีฬาแห่งประเทศไทย/กองทุนฯ 

สนับสนุนการเก็บตัว/แข่งขันในต่างประเทศ 

1. ประเทศเจ้าภาพ นักกีฬา และบุคลากรกีฬาไม่พร้อม 
-    เจ้าภาพ SEA Games จะเลือกบรรจุเฉพาะชนิดกีฬา   
     ท่ีประเทศตนมีความหวัง (ไม่จัดทุกเกมส์) 
2. ปัญหาการเดินทาง และสถานที่ฝึกซ้อม 
- การเดินทาง/สถานท่ีฝึกซ้อมอยู่ห่างไกล 
3. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- ไม่มีอาชีพต่อยอดสำหรับนักกีฬากระโดดน้ำ  
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1.3 ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย ของกีฬากระโดดน้ำ 
 

ตัวชี้วัด  ค่าพื้นฐาน เป้าหมาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

2. อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติ และระดับโลกของนักกีฬาสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (SAT01) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

- 1 ทอง 
1 เงิน 

ติด 1  
ใน 5 

2 ทอง 
2 เงิน 

ติด 1  
ใน 10 

4. ระดับความสำเร็จในการแสวงหาพัฒนา
นักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคมกฬีาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทยแบบระยะยาว (LTAD) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

5. จำนวนนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีอาชีพ
เก่ียวข้องกับกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ            
แห่งประเทศไทย 

เตรียม 
ดำเนินการ 

1,000 
คน 

1,500 
คน 

2,000 
คน 

2,500 
คน 

3,000 
คน 

6. จำนวนนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ              
แห่งประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

เตรียม 
ดำเนินการ 

10 
คน 

12 
คน 

14 
คน 

16 
คน 

18 
คน 

7. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมกีฬา          
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกกำลังกาย (SAT23) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

25 
คน 

40 
คน 

60 
คน 

100 
คน 

200 
คน 

8. ร้อยละของนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ 
แห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติที่มีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ถึงดีมาก (SAT13) 

เตรียม 
ดำเนินการ 

90 90 90 90 90 

9. ร้อยละของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องสารต้องห้ามตามมาตรฐาน            
ที่กำหนด (SAT26) 
 

เตรียม 
ดำเนินการ 

50 60 70 80 90 
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1.4 แผนการดำเนินการ  
 

โครงการ 2563 2564 2565 2566 2567 

2. การเตรียมและส่งนักกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับ
นานาชาติและระดับโลกเชิงรุก 

     

4. การแสวงหาพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาของ
สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย แบบระยะยาวมุ่งสู่
ปารีสโอลิมปิก (LTAD) 

     

5. การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนนักกีฬาและบุคลากร
กีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  

     

6. การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ท้ังกีฬาระดับชาติและระดับ
นานาชาติในประเทศไทย 

     

7. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬา
ว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อการออกกำลังกายและ
นันทนาการท่ัวประเทศ 

     

8. การทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและ
จิตใจของนักกีฬาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

     

9. การฝึกอบรมนักกีฬาและบุคลากรกีฬาของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสารต้องห้ามทางการกีฬา 

     

 




