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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสมรรถนะและรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรม
กีฬาประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การ
กีฬา วิธีดาํเนินการวิจยั เป็นการวิจยัแบบผสม
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใช้การสํารวจเอกสาร แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มยอ่ย 
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา  
 ผลการวิจยั สมรรถนะของผูบ้ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้า้ส่งและ
ผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬาในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้านได้แ ก่  (1 )  ด้าน
คุณลกัษณะพิเศษ คือ ความน่าเช่ือถือ (2) ดา้น
ความสามารถ คือ การเรียนรู้ (3) ดา้นความรู้ 
คือผลิตภณัฑ์ (4) ดา้นทกัษะ คือ การบริหาร
เวลา ส่วนสมรรถนะท่ีคาดหวงัอยูใ่นระดบัสูง
ได้แก่ (1) ด้านคุณลักษณะพิเศษ คือ ความ

เป็นผูน้าํ (2)ดา้นความสามารถ คือ การทาํงาน
ร่วมกับผูอ่ื้น (3) ด้านความรู้ คือ การตลาด   
(4) ดา้นทกัษะ คือ การใชภ้าษาองักฤษ 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่ง
และผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา พบว่า ควรใช้
การฝึกอบรม โดยให้ความสําคัญกับเร่ือง    
(1) การเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนตอ้งเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะ มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาตนเอง   
(2) บรรยากาศการเรียน ตอ้งรู้สึกผ่อนคลาย 
ส่ิงอํานวยความสะดวก  (3) การวางแผน 
ว า ง เ ป้ าหมายชัด เ จน  ( 4 )  การวิ นิ จฉั ย           
ความจําเป็น สร้างโอกาสท่ีดีให้ผู ้บริหาร     
(5) การกําหนดวัตถุประสงค์ เน้นองค์กร   
เป็นหลัก (6) การออกแบบแผนการเรียนรู้ 
เน้นความตอ้งการขององคก์รและการแลกก
เปล่ียนประสบการณ์ (7) กิจกรรมและวิธีการ
เรียนรู้  เน้นการพัฒนาผู ้บริหารเป็นหลัก       
(8) การประเมินผล มีกระบวนการประเมินผล
ท่ีเช่ือถือได ้

1  คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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สรุปผลการวิจัย  สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผู ้ค้าส่งและผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬาใน
ปัจจุบนัอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วน
สมรรถนะท่ีคาดหวงัอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น 
ในขณะท่ีรูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผู ้ค้าส่งและผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา ให้
ความสาํคญักบัการฝึกอบรม การสมัมนา และ
การศึกษาต่อตามลาํดบั 
 
คําสําคัญ : การพฒันาสมรรถนะผูบ้ริหาร,  
อุตสาหกรรมกีฬา , ผู ้ค้าส่งและผู ้ค้าปลีก
อุปกรณ์การกีฬา 
 
Abstract 

The purpose of the research were to 
study the competency and the model of 
competency development of sports industry 
managers in sports equipment retail and 
wholesale. Research Methodology: This 
research work uses the mixed method that 
incorporates both quantitative and qualitative 
research disciplines. Data are collected with 
documentary research technique, questionnaire 
survey technique, in-depth interviews and 
focus group interviews among executives of 
sport appliance wholesalers and retailers in 
sport industry. 

Research Findings: All the 
categories of the competence of the studied 
executives are in the moderate level. The 

categories are (1) special feature which is 
credibility, (2) capability which is learning 
ability, (3) knowledge which is the 
knowledge about products, and (4) skill 
which is time management. Meanwhile, the 
categories of competence that is highly 
expected are (1) (1) special feature which is 
charisma, (2) capability which is ability to 
work with others, (3) knowledge which is the 
knowledge about marketing, and (4) skill 
which is English language literacy. 

As for the model to improve the 
competence of the executives, it is discovered 
that the most recommended method is 
training. The focus should be put on (1) the 
promptness of the trainees in the right time 
for trainees to improve themselves, (2) the 
ambience that is relaxing and incorporating 
all necessary facilities, (3) the planning with 
clearly defined targets, (4) the analysis on 
priorities to build good opportunities for the 
executives, (5) the setting of objectives that 
focus on the organizations, (6) the design of 
the learning plans that emphasize on the 
needs of the organizations and experience 
exchange, (7) activities and learning methods 
that concentrate on the improvement for the 
executives, and (8) the assessment with 
reliable assessment and evaluation methods. 

Summary of Research Findings: The 
competences of the executives of sport 
appliance wholesalers and retailers in sport  
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industry in all categories are in the moderate 
level. As for the expected competencies, all 
the categories are highly expected. To 
improve the competence of the executives of 
sport appliance wholesalers and retailers in 
sport industry, the executives choose 
training, seminar arrangement and extended 
education (further study), respectively. 
 
Keywords: The Development Competency 
of the Executives, Sport Industry, 
Wholesalers and Retailers of Sport Industry. 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมกีฬา เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศท่ี
พฒันาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน 
และญ่ีปุ่น เพราะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาด
ใหญ่ ส่วนแบ่งทางการตลาดติดอนัดับตน้ๆ 
ของโลก หากเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภท
อ่ืนๆ (Sport Business Journal :1999) ได้จัด
อับดับ อุตสาหกรรมประ เภทต่างๆ  ใน
สหรัฐอเมริกาและประมาณมูลค่า ดังน้ี (1) 
ประเภทอสังหาริมทรัพยมี์มูลล่า 935.00 (2) 
การค้าปลีก 713.00 ล้านเหรียญ (3) สินค้า
สุขภาพ 460.00 ลา้นเหรียญ (4) การธนาคาร 
266.00 ล้านเหรียญ (5) การขนส่ง 256.00 
ลา้นเหรียญ (6) ธุรกิจกีฬา 213.00 ลา้นเหรียญ
(7)  การส่ือสาร  212.00 ล้านเหรียญ  (8) 
สาธารณูปโภค  210.00 ล้านเหรียญ  (9) 
การเกษตร 132.00 ลา้นเหรียญ (10) การทาํ
เหมืองแร่ 121.00 ลา้นเหรียญ (11) อุปกรณ์

รถยนต์ 85.00 ล้านเหรียญ (12) ภาพการ
เคล่ือนไหว 31.00 ลา้นเหรียญ จะเห็นไดว้่า
ธุรกิจกีฬามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ     
ท่ี  6  ตามหลัง เพี ยง ธุร กิจประเภทธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีก  สินค้าด้าน
สุขภาพ การธนาคาร และการขนส่ง เท่านั้น 
 อุ ตส าหกรรม กีฬ า มี มู ล ค่ าท า ง
เศรษฐกิจรวมมากกว่า 400,000 ลา้นเหรียญ  
มีการขยายตวัในอตัราส่วนร้อยละ 20 ต่อปี 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีอุตสาหกรรม
กีฬาใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของโลก มูลค่าทาง
การตลาดมากกว่าปีละ 210,000 ลา้นเหรียญ 
คิดเป็นร้อยละ  2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ส่วนในภูมิภาคเอเชีย
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศท่ีมี
อุตสาหกรรมกีฬาใหญ่ ท่ี สุด มูล ค่ าทาง
เศรษฐกิจประมาณ 800,000 ลา้นหยวน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ (GDP) (ไพจิตร วิบูลยธ์นสาร, 2007) 
ในประเทศไทยสามารถสร้างรายไดป้ระมาณ 
140,000 ล้านบาทต่อปี มูลค่าทางการตลาด
ส่วนใหญ่มาจากการผลิต และการจาํหน่าย
อุปกรณ์การกีฬา อาทิเช่น เส้ือผา้กีฬา รองเทา้
กีฬาและอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงเติบโตไปพร้อมๆ 
กบัการกีฬาของประเทศ (Wisetjung, 2013)   
 สําหรับอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก เป็นอุตสาหกรรมกีฬา
อี กปร ะ เ ภทห น่ึ ง ท่ี กํ า ลั ง เ จ ริญ เ ติ บ โต                   
มีบทบาทสําคัญในการขับเค ล่ือนธุรกิจ            
ท่ี เ ก่ียวกับอุปกรณ์การกีฬาของประเทศ 
ปัจจุบันมีการรวมตัวกันในรูปแบบของ
สมาคมการค้าเคร่ืองกีฬา  (ประเทศไทย)         
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มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ส่งเสริมการประกอบ
วิสาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกับผูผ้ลิต และค้า
เคร่ืองกีฬาทุกชนิด (2) ประสานความสามคัคี 
แลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสารการค้า รวมทั้ ง
ติดตามความเคล่ือนไหวของตลาดการค้า
เคร่ืองกีฬาทั้งในและต่างประเทศ (3) อาํนวย
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ (4) รองรับ
เขตการคา้เสรีอาเซียนสมาคมจะมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพของสมาชิก โดยแบ่งเป็น 4 
กลุ่ม คือ กลุ่มผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ
กลุ่มการคา้ระหว่างประเทศ อีกทั้งจะพฒันา
เครือข่ายการคา้และผูผ้ลิตเคร่ืองกีฬาเพิ่มข้ึน
ทั้งในและต่างประเทศ (5) ขยายอุตสาหกรรม
กีฬาของประเทศไทย ปัจจุบนัมี นายชยั นิมา
กร ผูบ้ริหารจากบริษทัแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป 
จํากัด เป็นนายกสมาคมการค้าเคร่ืองกีฬา 
(ประเทศไทย) มีองค์กรท่ีเข้าร่วมสมาคม
การคา้เคร่ืองกีฬาฯ มากกว่า 100 องคก์ร การ
บริหารจดัการธุรกิจประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาในปัจจุบนัยงัประสบ
ปัญหาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในระดับ
ผูบ้ริหาร  
 ปัญหาการบริหารในอุตสาหกรรม
กีฬาของไทยโดยเฉพาะประเภทผูค้า้ส่งและ
ผู ้ค้าปลีกพบว่าไม่เป็นมืออาชีพ  มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหาร
ค่อนข้างน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ  การบริหารจัดการไม่เป็นสากล  ไม่
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ได ้
การดํา เนินธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นระบบ
ครอบครัวมากกว่าไม่สามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติได้ รวมถึงปัญหาการใช้

ภาษาต่างประเทศในการดาํเนินธุรกิจ ทาํให้
ภาพรวมธุรกิจเก่ียวกับผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก
อุปกรณ์การกีฬาของไทยมีส่วนแบ่งการตลาด
นอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มเอเชีย
ดว้ยกนั (Samahito, 2013) 
 จากสถิติดงักล่าวขา้งตน้เป็นตวับ่งช้ี      
ใหเ้ห็นวา่ ธุรกิจดา้นการกีฬากาํลงัไดรั้บความ
สนใจจากคนทั่วโลกและมีแนวโน้มท่ีจะ
พฒันามากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย 
และทวีปอ่ืนๆ รวมทั้ งในประเทศไทยด้วย 
ดงันั้น องคก์รท่ีเก่ียวกบัการกีฬาทุกประเภท
จําเป็นต้องมีการวางแผนในทุกด้านเพื่อ
รองรับการขยายตวัดา้นการกีฬา การวางแผน
เพื่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ี
องคก์ ทุกประเภทให้ความสําคญัและไม่อาจ
มองขา้มไดเ้พราะมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่า
ท่ีสุดขององค์กร และเป็นตวัจกัรสําคญัท่ีจะ
นาํพาองคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้บุคลากร 
ในองค์กรทุกคนจาํเป็นตอ้งมีสมรรถนะสูง 
(high competency) ประกอบไปด้วย  องค์
ความรู้  (knowledge) มีทักษะ  (skills) และ
ความสามารถ (ability) โดยเฉพาะ บุคลากร
ระดับผูบ้ริหารต้องมีความรู้ ความสามารถ 
รอบดา้น เพื่อสร้างความสําเร็จให้กบัองคก์ร
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
เพิ่มความพร้อมใหก้บัองคก์ร 
 จากความสําคญัและปัญหาดงักล่าว
ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูบ้ริหารมีความสาํคญัต่อ
องค์กร  หากองค์กรใดมีผู ้บริหารท่ี เ ก่งมี
ความสามารถรอบดา้น มีการพฒันาใหท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคมปัจจุบนั ย่อมจะ
ส่งผลให้องค์กรนั้ นประสบความสําเร็จใน
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การดาํเนินงานดว้ยเช่นกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรม
กีฬาประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การ
กีฬา เพื่อทราบแนวทางการพฒันาผูบ้ริหาร
องค์กรกีฬาประเภทผู ้ค้าส่งและผู ้ค้าปลีก
อุปกรณ์การกีฬาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ริหารให้เกิด
ความ รู้  ทักษะ  และความสามารถตาม
สมรรถนะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหาร และเม่ือนาํไปสู่การปฏิบติัจริงก็จะ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
องคก์ารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้า้ส่งและ
ผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา และ รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬา 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
 1. ก ลุ่ ม แ บ บส อบ ถ า ม  ไ ด้ แ ก่  
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา จาํนวน 
130 คน (จากบริษทัหรือห้างหุน้ส่วนต่างๆ ท่ี
อยูใ่นสมาคมการคา้เคร่ืองกีฬาประเทศไทย) 
 2. กลุ่มการสนทนากลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท

ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา จาํนวน 
10 คน 
 3. กลุ่มการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 
ผู ้ทรงคุณวุ ฒิด้านกีฬาและผู ้บ ริหารองค์
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬา จาํนวน 10 คน 
 วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การวิ จัย ในค ร้ั ง น้ี  ผู ้วิ จัย ได้ เ ก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.  การสาํรวจเอกสาร เป็นการศึกษา
ขอ้มูลจากแหล่งขอ้ปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเป็น
หลกัฐานสนบัสนุนการวิจยัทั้งท่ีเป็นเอกสาร
ทางการและไม่ทางการ ไดแ้ก่ ตาํรา เอกสาร
วิชาการ บทความ วารสารต่างๆ ขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต ์รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  การสํารวจจากแบบสอบถาม    
เป็นการสอบถามขอ้มูลจากผูบ้ริหารองค์กร 
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาเก่ียวกบัสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารฯ และแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารฯ 25 องคก์ร จาํนวน 130 คน 
 3.  การสนทนากลุ่มย่อย  เป็นการ
สนทนาเพื่อรับทราบข้อมูลจากผู ้บริหาร
องค์กร อุตสาหกรรมกีฬาผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ป ลีก อุปกรณ์การกีฬา  เ ป็นการสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มและใช้
คาํถามท่ีไดผ้่านการเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ เพื่อตอ้งการทราบขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู ้บ ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมกีฬา ประเภทผูค้า้ส่งและ
ผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม โดยเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
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กนัและกนัในกลุ่มย่อย ก่อนนาํความคิดเห็น
ของกลุ่มย่อยทั้ ง 2 กลุ่มมาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อหาฉันทมติในการนํา เสนอแนวทาง       
การพัฒนาสมรรถนะผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาต่อไป 
 4.  การสัมภาษณ์เชิงลึก  เ ป็นการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง
ด้ า น ก า ร กี ฬ า แ ล ะ ผู ้ บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้า้ส่งและคา้ปลีก
อุปกรณ์การกีฬา ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ เพื่อตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบั
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู ้บ ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้า้ส่งและ
ผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา โดยใช้หลกัความ
ยดืหยุน่ในการสมัภาษณ์ดาํเนินไปเสมือนเป็น
การสนทนาในชีวิตประจาํวนั สอดคลอ้งกบั
ผูใ้ห้สัมภาษณ์แต่ละคน และสถานการณ์การ
สมัภาษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 5. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
โดยผูเ้ ช่ียวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ    
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยผูว้ิจยัเลือก
ขอ้คาํถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาเป็นขอ้
คาํถาม  
 6. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try 
out) กับกลุ่มท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกับกลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงและความชดัเจนของเคร่ืองมือ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สําหรับขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผู ้วิจัยได้นํารายละเอียดจาก  การสํารวจ

เอกสาร  แบบสอบถาม  สรุปผลจากการ
สนทนาก ลุ่มย่อย  และสรุปผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  ทั้ ง ท่ี เป็นข้อมูลดิบ  การ
บันทึกเทปมาถอดเทป ด้วยตัวเอง เพื่อจัด
เรียงลําดับเน้ือหา ส่วนแบบสอบถามก็จะ
นํามาผ่านกระบวนการประเมินผลด้วย
โปรแกรมทางด้านสถิติ SPSS แยกแยะ จัด
กลุ่มความคิดเห็นท่ีคลา้ยกนัและแตกต่างกนั 
รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลให้ครอบคลุมทุก
ประเด็น แปรผลและสรุปผล รวมถึงการ
นาํเสนอขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัและ
เสนอแนะขอ้มูลเพื่อสร้างงานวิจยัในโอกาส
ต่อไปดว้ย  
 
ผลการวจัิย 
 1.  สถานภาพทั่วไปของผู ้บริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้
ปลีกอุปกรณ์การกีฬา จาํนวน 130 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 86 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.2 ส่วนเพศหญิงมีจาํนวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 ระดบัการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาโท  มีจํานวน  66 คน 
ระดับตาํแหน่งในองค์กร ส่วนใหญ่มีระดับ
ตาํแหน่งองคก์ร เป็นผูจ้ดัการฝ่าย คิดเป็นร้อย
ละ 39.2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังาน 11–20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 และประเภทขององค์กรส่วน
ใหญ่เป็นประเภทองคก์รผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก 
คิดเป็นร้อยละ 48.5 
 2.  ผลของการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู ้บ ริหารองค์กร อุตสาหกรรมกีฬา
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ประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา
ท่ี มี ต่ อสมรรถนะของผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ป ลี ก อุปกร ณ์ก า ร กีฬ า ใน ปั จ จุบันและ
สมรรถนะของผูบ้ริหารองค์กรท่ีคาดหวัง 
ได้แก่  ความรู้  (knowledge) ทักษะ  (skills) 
ความสามารถ (ability) และคุณลกัษณะพิเศษ 
(special characteristics) พบว่า ความคิดเห็น
ของผู ้บ ริหารองค์กร อุตสาหกรรมกีฬา
ประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา 
ในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทุกดา้น โดยดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น
คุณลักษณะพิเศษ  (3.16) รองลงมา  ด้าน
ความสามารถ (3.07) ดา้นความรู้ (2.94) และ
ด้านทกัษะ (2.92) ตามลาํดับ สําหรับความ
คาดหวงัมีสมรรถนะส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง 
โดยด้าน ท่ี มี ค่ า เฉ ล่ีย สูง สุด  ได้แ ก่  ด้าน
คุณลักษณะพิเศษ  (4.26) รองลงมา  ด้าน
ความสามารถ (4.17) ดา้นความรู้ (4.08) และ
ดา้นทกัษะ (4.07) ตามลาํดบั 
 โดยจาํแนกสมรรถนะของผูบ้ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้า้ส่งและ
ผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬาในปัจจุบันและ
สมรรถนะของผูบ้ริหารองค์กรท่ีคาดหวัง     
ในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
  2.1 สมร ร ถนะด้ า น ค ว า ม รู้  
(knowledge) ในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 3.07 
(สมรรถนะสูงสุด คือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(มีสมรรถนะปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.18) สาํหรับ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร

อุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก
อุปกรณ์การกีฬา มีสมรรถนะในระดบัสูง ทุก
ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้าน
การตลาด เท่ากบั 4.19 (สมรรถนะสูงสุด คือ 
ปฏิบติัการทางการตลาด (มีสมรรถนะสูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21) 
  2.2 ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ทั ก ษ ะ 
(skills) ในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่  ด้านการบริหารเวลา  เท่ากับ  3.06 
(สมรรถนะสูงสุด คือ สามารถขอคาํปรึกษา
และคาํแนะนาํจากผูอ่ื้นถึงเทคนิคและวิธีการ
บริหารเวลา (มีสมรรถนะปานกลาง, ค่าเฉล่ีย 
3.09) สําหรับความคาดหวังของผูบ้ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้
ปลีกอุปกรณ์การกีฬา ส่วนใหญ่มีสมรรถนะ
ในระดบัสูง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ 
ด้านการใช้ภ าษาอังกฤษ  เ ท่ ากับ  4 . 2 2 
(สมรรถนะสูงสุด คือ สามารถพูดโต้ตอบ
ภาษาองักฤษได ้(มีสมรรถนะสูงมาก ค่าเฉล่ีย 
4.28) 
  2.3 สมรรถนะดา้นความสามารถ 
(ability) ในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยู่ในระดบั
ปานกลาง ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ เท่ากบั 3.17 (สมรรถนะ
สูงสุด คือ สนใจเรียนรู้รายละเอียดของงาน 
( มีสมรรถนะปานกลาง  ค่า เฉล่ีย  3 .18)) 
สําหรับความคาดหวงัของผูบ้ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก
อุปกรณ์การกีฬา ส่วนใหญ่มีสมรรถนะใน
ระดับสูงมาก  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ ด้านทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น เท่ากับ 4.23 
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(สมรรถนะสูงสุด คือ ให้ความร่วมมือกบัการ
เปล่ียนแปลง (มีสมรรถนะสูงมาก ค่าเฉล่ีย 
4.24) 
  2.4 สมรรถนะด้านคุณลกัษณะ
พิ เศษ  (special characteristic)  ในปัจจุบันมี
สมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น โดย
ด้านท่ีมี ค่า เฉล่ียสูงสุด  ได้แก่  ด้านความ
น่าเช่ือถือ เท่ากบั 3.24 (สมรรถนะสูงสุด คือ 
ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผูอ่ื้น (มีสมรรถนะปาน
กลาง, ค่าเฉล่ีย 3.27) สําหรับความคาดหวงั
ของผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมประเภท
ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา ส่วน
ใหญ่มีสมรรถนะในระดบัสูงมาก โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านความเป็นผูน้ํา 
เ ท่ากับ  4 .39 (สมรรถนะสูงสุด  คือ  เ ป็น
แบบอย่าง ท่ี ดีแ ก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา  และ
ถ่ายทอดกลยุทธ์ จูงใจผูใ้ต้บังคบับญัชา (มี
สมรรถนะสูงมาก ค่าเฉล่ีย 4.40) 
 3.  จากการสํารวจความคิด เ ห็น
ผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่ง
และผูค้ ้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา เห็นควรใช้
รูปแบบในการพฒันาสมรรถนะมากท่ีสุดคือ 
การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.48 รองลงมา 
คือ การสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 18.71 และ
การศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 6.92 
 4.  การประเมินความคาดหวงัของ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผู ้ค้า ส่งและผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา ท่ี
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะอยา่งเร่งด่วนในแต่
ละดา้น ดงัน้ี ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ เขา้ใจ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ สามารถ
พดูโตต้อบภาษาองักฤษได ้ดา้นความสามารถ 

ได้แก่ เรียนรู้ระบบ IT อย่างต่อเน่ือง ด้าน
คุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ อธิบายทิศทางใน
การทาํงาน และสร้างความเช่ือมัน่ในองคก์ร 
 5.  ผลจากการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬา สามารถสรุปสมรรถนะ
ท่ีควรไดรั้บการพฒันาและรูปแบบการพฒันา 
พร้อมคาํอธิบายผลการศึกษา ดงัน้ี 
  5.1 ตามความเห็นของผูบ้ริหาร
องคก์รอุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้า้ส่งและ
ผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา  สมรรถนะท่ี
เร่งด่วนต้องรีบดําเนินการพัฒนาในด้าน
ความรู้  ได้แก่  เข้าใจ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
กฎหมาย การนําเขา้และส่งออก ปฏิบติัการ
ทางการตลาด การปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และ
การควบคุมทางการตลาด  สมรรถนะท่ี
เ ร่งด่วนต้องพัฒนาในด้านทักษะ  ได้แก่  
สามารถพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้  เขา้ใจ
ภาษาองักฤษในระดบัสากล  สามารถคาดเดา
คาํศัพท์ในเอกสารได้ สามารถอ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษ และการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
สมรรถนะท่ี เ ร่ง ด่วนต้องพัฒนาในด้าน
ความสามารถ ได้แก่ เรียนรู้ระบบ IT อย่าง
ต่อเน่ือง ใช้ระบบ IT เพื่อขยายเครือข่าย ให้
ความสําคญักับเครือข่าย ประเมินศักยภาพ
ของเครือข่าย และนาํระบบ IT มาพฒันาการ
ทํางาน  สําหรับสมรรถนะท่ีเร่งด่วนต้อง
พฒันาในด้านคุณลกัษณะพิเศษ ได้แก่ การ
อธิบายทิศทางในการทาํงาน และสร้างความ
เช่ือมัน่ภายในองคก์ร การถ่ายทอดกลยทุธ์ จูง
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ใจผู ้ใต้บังคับบัญชา  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสร้างความไวว้างใจและ
คอยให้คาํปรึกษา และการช้ีแจงให้ขอ้มูลเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ 
  5.2 รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
ของผู ้บ ริหารองค์กร อุตสาหกรรมกีฬา
ประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา 
โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้       
ในระดับบุคคล  และองค์ประกอบของ
กระบวนการเรียนรู้ในผู ้ใหญ่  คือ  1) การ
เตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียน ควรมีการพูดคุย
หารือกนัก่อนล่วงหนา้ พิจารณาถึงเหตุผลใน
การท่ีจะเขา้ร่วมพฒันาสมรรถนะ สอบถาม
ความต้องการ เฉพาะองค์ความ รู้ ท่ีขาด 
วิเคราะห์ความชํานาญและความรู้ 2) การ
สร้างบรรยากาศ  ควรเป็นบรรยากาศใน
ระหว่างทาํงานจริงท่ีผ่อนคลาย อาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจดัหอ้ง 
แสงสว่าง และอุณหภูมิของห้องใหพ้อเหมาะ 
มีบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่าง
ในทางความคิด และประสบการณ์ท่ีแตกต่าง
กนัของแต่ละคน มีความเคารพซ่ึงกนั และกนั 
วิทยากรเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับและ
ถ่ายทอดความรู้ไดดี้และน่าสนใจ มีมาตรการ
หรือนโยบายท่ี จูงใจจากภาครัฐ  3)  การ
วางแผนการเรียนรู้ ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณและ
ความเร่งด่วน  ต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผูอ้บรม (ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และผู ้
ปฏิบัติ) หารือร่วมกันว่าเป้าหมายคืออะไร 
วิธีการ กลยุทธ์ท่ีจะทําให้เป้าหมายสําเร็จ      
4) การวินิจฉยัความจาํเป็น ควรเป็นการสร้าง
โอกาสใหผู้บ้ริหารและหวัหนา้งานไดเ้ห็นถึง

การปรับปรุงพฒันาตนเอง คาํนึงถึงนโยบาย 
เป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก การแข่งขัน
ทางการคา้และวิเคราะห์เพื่อแยกแยะคน้หา
ปัญหา  สาเหตุท่ีแท้จริง  การค้นหาความ
จํา เ ป็นในการฝึกอบรม  5 )  การกําหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ควรมีโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ร่วมกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ
เรียน โดยการวิเคราะห์ความต้องการและ
วิธีการพฒันา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
เ พื่ อ เ จ ร จ าห า รื อ  ต่ อ ร อ ง ก า ร กํ า หนด
วตัถุประสงค ์ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของ
องคก์ร เพื่อเป็นการพฒันาตนเองให้สามารถ
นาํองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 6) การออกแบบ
แผนการเรียนรู้ ควรเน้นตามความตอ้งการ 
หรือกําหนดเ ป็นโครงการ  มุ่ ง เน้นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีเป้าหมายชดัเจนท่ี
เป็นรูปธรรม และทา้ทาย แสดงเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากแบบธรรมดา 
เร่ืองท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั และน่าสนใจต่อ
ผู ้ เ รี ยน  สอดคล้องกับสถานการณ์จ ริ ง             
ในชีวิตประจาํวนั และมีความหมายต่อผูเ้รียน 
เน้นเพื่อผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาส      
ให้ผูเ้รียนใชว้ิธีหลากหลายวิธีในการทาํงาน
ตามความสนใจของตนเอง  เน้นการจัด
ป ร ะสบก า ร ณ์ ให ม่ๆ  แทนแบบ เ ดิ มๆ                  
7 )  กิ จกรรม -วิ ธีการ เ รียน รู้  ควรใช้การ 
Workshop ตามโครงการท่ีไดรั้บ มอบหมาย 
โดยการยกปัญหาท่ีมีอยู่มาให้ศึกษาหรือ
ทดลองปฏิบัติ และอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติ
หลงัการประชุมฯ หรือจะมีการศึกษาดูงาน 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมในการประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์
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การกีฬา ในการพฒันาและฝึกอบรมควรใช้
เวลา 3-5 วนั 8) การประเมินผลการเรียนรู้ 
ตอ้งประเมินอย่างเป็นระบบ มีวตัถุประสงค์
ในการประเมินชัดเจน มีกระบวนการวดัท่ี
สามารถวัดประเมินได้ ควรมีการทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลงัจากการฝึกอบรม และ
รูปแบบการประเ มินควรมีทั้ งแบบเ ป็น
ทางการและแบบไม่เป็นทางการ  
 
สรุปผลการวจัิย 
 สมรรถนะของผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาในปัจจุบนัมีสมรรถนะ
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะพิเศษ ด้านความสามารถ ด้าน
ความรู้ และดา้นทกัษะ ในขณะท่ีสมรรถนะ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผู ้ค้า ส่งและผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา ท่ี
คาดหวงัอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น ส่วนรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะของผู ้บริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ป ลีก อุปกรณ์การ กีฬา  ผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาส่วนใหญ่เลือกการ
ฝึกอบรม  การสัมมนา  และการศึกษาต่อ 
ตามลาํดบั รูปแบบการพฒันาสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผูค้ ้าส่งและผูค้ ้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา โดย
อาศยัพื้นฐานแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ในระดบั
บุคคล และองค์ประกอบของกระบวนการ
เรียนรู้ในผูใ้หญ่ คือ 1) การเตรียมความพร้อม
ให้ผู ้เ รียน  ควรมีการพูดคุยหารือกันก่อน

ล่วงหน้า 2) การสร้างบรรยากาศ ควรเป็น
บรรยากาศในระหว่างทาํงานจริงท่ีผอ่นคลาย 
ส่งเสริมการเรียนรู้ และการยอมรับในความ
แตกต่างในทางความคิด 3) การวางแผนการ
เรียนรู้ ตอ้งมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู ้
อบรม และกาํหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน 4) การ
วินิจฉยัความจาํเป็น ควรเป็นการสร้างโอกาส
ในก า รพัฒน าตน เ อ ง  5 )  ก า รกํา หนด
วัต ถุประสงค์ก าร เ รี ยน รู้  ควร เ ป็นการ
ผสมผสานเป้าหมายตนเองและองคก์ร 6) การ
ออกแบบแผนการ เ รียน รู้  ควร เ ป็นการ
ออกแบบแผนการเรียนรู้ร่วมกนั 7) กิจกรรม-
วิธีการเรียนรู้ ควรใชฝึ้กอบรม การ workshop 
และการศึกษาดูงาน 8) การประเมินผลการ
เรียนรู้ ตอ้งประเมินอยา่งเป็นระบบ ควรมีการ
ทดสอบความรู้ก่อนและหลงัจากการฝึกอบรม 
และรูปแบบการประเมินควรมีทั้งแบบเป็น
ทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผู ้ค้าส่งและผู ้ค้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา  ใน
ปัจจุบันมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง 
ทุกด้าน และเรียงลาํดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะพิเศษ รองลงมา ดา้น
ความสามารถ ด้านความรู้ และด้านทักษะ 
ตามลาํดบั สาํหรับความคาดหวงัมีสมรรถนะ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูง และเรียงลาํดบัจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านคุณลกัษณะพิเศษ 
รองลงมา ดา้นความสามารถ ดา้นความรู้ และ
ดา้นทกัษะ ตามลาํดบั ตามท่ี พิมพล์กัษณ์ อยู่
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วัฒนา (Yuwatthana, 2014) พบว่า ผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามาตรฐานการ
พฒันาบุคลากรโดยเรียงลาํดบัความสาํคญั คือ 
ความรู้ และทกัษะ  
 สมรรถนะของผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ป ลี ก อุปกร ณ์ก า ร กีฬ า ใน ปั จ จุบันและ
สมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รท่ีคาดหวงั ใน
แต่ละดา้นไดด้งัน้ี  
 สมรรถนะดา้นความรู้ (knowledge) 
ในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ (สมรรถนะสูงสุด คือ การพฒันา
ผลิตภัณฑ์ )  สําห รับความคาดหวังของ
ผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่ง
และผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา มีสมรรถนะใน
ระดับสูงทุกด้าน โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการตลาด (สมรรถนะสูงสุด คือ 
ปฏิบัติการทางการตลาด) สมรรถนะด้าน
ทกัษะ (skills) ในปัจจุบนัมีสมรรถนะอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารเวลา (สมรรถนะ
สู ง สุด  คื อ  สามารถขอคําป รึ กษาและ
คําแนะนําจากผู ้อ่ืนถึงเทคนิคและวิ ธีการ
บริหารเวลา) สําหรับความคาดหวังของ
ผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่ง
และผูค้ ้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา ส่วนใหญ่มี
สมรรถนะในระดับสูง โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูง สุด  ได้แ ก่  ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
(สมรรถนะสูงสุด คือ สามารถพูดโต้ตอบ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ )  ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น
ค ว า มส า ม า ร ถ  ( ability)  ใ น ปั จ จุ บัน มี

สมรรถนะอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้น โดย
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ 
(สม ร ร ถน ะ สู ง สุ ด  คื อ  สน ใ จ เ รี ย น รู้
รายละเอียดของงาน) สําหรับความคาดหวงั
ของผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมประเภท
ผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา ส่วน
ใหญ่มีสมรรถนะในระดบัสูงมาก โดยดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ด้านทาํงานร่วมกับ
ผูอ่ื้น (สมรรถนะสูงสุด คือ ให้ความร่วมมือ
กับการ เป ล่ี ยนแปลง )  สมรรถนะด้าน
คุณลกัษณะพิเศษ (special characteristic) ใน
ปัจจุบันมีสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง  
ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น
ความน่าเช่ือถือ (สมรรถนะสูงสุด คือ ให้
ข้อ มูล ท่ี ถูกต้องแ ก่ผู ้ อ่ืน )  สําห รับความ
คาดหวงัของผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรม
ประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การกีฬา 
ส่วนใหญ่มีสมรรถนะในระดบัสูงมาก โดย
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
ผูน้าํ (สมรรถนะสูงสุด คือ เป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และถ่ายทอดกลยุทธ์ จูง
ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) ตามท่ี พรนารี โสภาบุตร 
(Sophabutr, 2012) พบว่ า  สมร รถนะ ใน
ปัจ จุบันอยู่ ในระดับปานกลาง ทุกด้าน
เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ค่านิยม ด้านความรู้ และด้านทักษะ ความ
ต้อ งก า รสมรรถนะ เ ม่ื อประ เทศ เ ข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความตอ้งการ
สมรรถนะในระดบัสูงทุกดา้นเรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นค่านิยม 
และดา้นทกัษะ ทั้งน้ีทกัษะภาษาต่างประเทศ
เ ป็นสมรรถนะท่ี ส่ง เสริมให้ผู ้ประกอบ
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วิชาชีพวิศวกรรมมีความพร้อมต่อการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน และ อุดมพร บางท่าไม้ 
(Bangthamai, 2013) พบว่า สมรรถนะหลกัท่ี
พึงประสงคข์องขา้ราชการตาํรวจตรวจคนเขา้
เมือง ประกอบไปดว้ย 7 สมรรถนะหลกัดงัน้ี 
1) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 2) การบริหารท่ีดี 3) การ
สั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 4) ความ
ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  และ
จริยธรรม 5) การทาํงานเป็นทีม 6) สมรรถนะ
ดา้นภาษาต่างประเทศ และ 7) สมรรถนะดา้น
คว าม รู้ คว าม เข้า ใ จ ในวัฒนธรรมของ
ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน และสมรรถนะ
ดา้นภาษาต่างประเทศมีส่วนช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตาํรวจตรวจคนเขา้เมืองปฏิบติังานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีก
อุปกรณ์การกีฬา  ส่วนใหญ่ เ ห็นควรใช้
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ คือ การ
ฝึกอบรม รองลงมา คือ การสัมมนา และ
การศึกษาต่อ ตามท่ี พิมพ์ลักษณ์ อยู่วฒันา 
(Yuwatthana, 2014) พบว่ า  ผู ้บ ริหารส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าวิธีการพฒันาท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติังานตามลาํดบัความสาํคญั คือ เร่ือง
การอบรม สมัมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ และ
การศึกษาดูงาน และ จุรีพร บวรผดุงกิตติ 
( Bowornphadungkitti, 1999)  พบว่ า  ความ
ตอ้งการดา้นวิธีการพฒันาบุคลากรในระดบั
มาก  3 อันดับแรก  คือ  การฝึกอบรม  การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ การเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิชาการ และการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 

 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารองค์กรอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผูค้ ้าส่งและผูค้ ้าปลีกอุปกรณ์การกีฬา โดย
อาศยัพื้นฐานแนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ในระดบั
บุคคล และองค์ประกอบของกระบวนการ
เรียนรู้ในผูใ้หญ่ คือ 1) การเตรียมความพร้อม
ให้ผู ้เ รียน  ควรมีการพูดคุยหารือกันก่อน
ล่วงหน้า พิจารณาถึงเหตุผลในการท่ีจะเขา้
ร่วมพฒันาสมรรถนะ สอบถามความตอ้งการ
เฉพาะองค์ความรู้ ท่ีขาด  วิ เคราะห์ความ
ชาํนาญและความรู้ 2) การสร้างบรรยากาศ 
ควรเป็นบรรยากาศในระหว่างทาํงานจริงท่ี
ผ่อนคลาย อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งทาง
กายภาพ เช่น การจัดห้อง แสงสว่าง และ
อุณหภูมิของห้องให้พอเหมาะ มีบรรยากาศ
ของการยอมรับในความแตกต่างในทาง
ความคิด และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของ
แ ต่ละคน  มีความ เคารพ ซ่ึงกันและกัน 
วิทยากรเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับและ
ถ่ายทอดความรู้ไดดี้และน่าสนใจ มีมาตรการ
หรือนโยบายท่ี จูงใจจากภาครัฐ  3)  การ
วางแผนการเรียนรู้ ตอ้งคาํนึงถึงปริมาณและ
ความเร่งด่วน  ต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผูอ้บรม (ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และผู ้
ปฏิบติั) หารือร่วมกันว่าเป้าหมาย คืออะไร 
วิธีการ กลยุทธ์ท่ีจะทาํให้เป้าหมายสําเร็จ 4) 
การวินิจฉัยความจาํเป็น ควรเป็นการสร้าง
โอกาสใหผู้บ้ริหารและหวัหนา้งานไดเ้ห็นถึง
การปรับปรุงพฒันาตนเอง คาํนึงถึงนโยบาย 
เป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก การแข่งขัน
ทางการคา้และวิเคราะห์เพื่อแยกแยะคน้หา
ปัญหา  สาเหตุท่ีแท้จริง  การค้นหาความ
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จํา เ ป็นในการฝึกอบรม  5 )  การกําหนด
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ควรมีโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ร่วมกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ
เรียน โดยการวิเคราะห์ความต้องการและ
วิธีการพฒันา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
เ พื่ อ เ จ ร จ า ห า รื อ ต่ อ ร อ ง ก า ร กํ า ห น ด
วตัถุประสงค ์ตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการของ
องคก์ร เพื่อเป็นการพฒันาตนเองให้สามารถ
นาํองค์กรไปสู่ความสําเร็จ 6) การออกแบบ
แผนการเรียนรู้ ควรเน้นตามความตอ้งการ 
หรือกําหนดเ ป็นโครงการ  มุ่ ง เน้นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ มีเป้าหมายชดัเจนท่ี
เป็นรูปธรรม และทา้ทาย แสดงเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากแบบธรรมดา 
เร่ืองท่ีเรียนเป็นเร่ืองท่ีสําคญั และน่าสนใจ  
ต่อผู ้เ รียน  สอดคล้องกับสถานการณ์จริง      
ในชีวิตประจาํวนั และมีความหมายต่อผูเ้รียน 
เน้นเพื่อผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาส     
ให้ผูเ้รียนใชว้ิธีหลากหลายวิธีในการทาํงาน
ตามความสนใจของตนเอง  เน้นการจัด
ป ร ะสบก า ร ณ์ ให ม่ๆ  แทนแบบ เ ดิ มๆ                 
7 )  กิ จกรรม -วิ ธีการ เ รียน รู้  ควรใช้การ 
workshop ตามโครงการท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยการยกปัญหาท่ีมีอยู่มาให้ศึกษาหรือ
ทดลองปฏิบัติ และอาจใช้เป็นแนวปฏิบัติ
หลงัการประชุมฯ หรือจะมีการศึกษาดูงาน 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมในการประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์
การกีฬา ในการพฒันาและฝึกอบรมควรใช้
เวลา 3-5 วนั 8) การประเมินผลการเรียนรู้ 
ตอ้งประเมินอย่างเป็นระบบ มีวตัถุประสงค์
ในการประเมินชัดเจน มีกระบวนการวดัท่ี

สามารถวัดประเมินได้ ควรมีการทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลงัจากการฝึกอบรม และ
รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว ร มี ทั้ ง แ บ บ                 
เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการตามท่ี 
พรนารี โสภาบุตร (Sophabutr, 2012) พบว่า 
การเตรียมความพร้อมเพื่อพฒันาสมรรถนะ
ควรเร่ิมต้นท่ีการอบรมให้ความรู้ในการ
แนวทางปฏิบติังานทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการ
บริหาร เพื่อให้บุคลากรเข้าใจตนเองและ
พัฒนาตนเองตามความต้องการส่ิงท่ีเป็น
แรงจูงใจให้ เ กิดความพร้อมจะเ กิดจาก
แรงจูงใจทั้งท่ีเป็นตวัเงินและความพอใจใน
งาน  บรรยากาศควรเป็นบรรยากาศการ
ทํา ง านจ ริ ง  การว า งแผนควร เน้นก าร
แลกเปล่ียนกบัผูมี้ประสบการณ์ การวินิจฉัย 
ควรเน้นเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการ
วินิจฉัย การกําหนดวัตถุประสงค์ ควรให้
สอดคลอ้งกันระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคล
และเป้าหมายองคก์ร การออกแบบการเรียนรู้ 
ควร เน้น ให้ เ กิ ดการ มี ส่ วน ร่วมในการ
ออกแบบ  กิจกรรมการพัฒนาใช้ทั้ งการ
ฝึกอบรมในงาน การมอบหมายงานจริงให้
ปฏิบัติ  การประเ มินผลควรประเ มินทั้ ง
ผลลัพ ธ์ เป รียบเ ทียบกับ เ ป้ าหมาย  และ
ประเมินพฤติกรรมระหว่างการพฒันา และ 
โบยาติส ลีโอนาร์ด ลี และ วิลเลอร์ (Boyatzis, 
Leonard, Rhee and Wheeler, 1996) พบว่ า 
สมรรถนะพฒันาได้ภายใต้องค์ประกอบ 3 
ประการ คือ 1) การประเมินรายบุคคลเพื่อ
คน้หาโปรแกรมหรือกิจกรรมท่ีบุคคลนั้นจะ
สามารถพฒันาตนเองได ้2) บรรยากาศของ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ีสนับสนุนให้
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บุคคลได้สํารวจ  เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ท่ี
ปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต 3) การไดรั้บ
โอกาสสําหรับทดลองแสดงพฤติกรรมและ
ความรู้ต่างๆ ในงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจัิยไปใช้ 
 (1) การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของผู ้บ ริหารองค์กร
อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการพฒันาสมรรถนะ และ
ควรเร่งรัดทาํความเขา้ใจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย  การนํา เ ข้า และ ส่ งออก  การ
ปฏิบัติการทางการตลาด  การพูดโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษ  การเ รียนรู้ระบบ  IT อย่าง
ต่อเน่ือง การอธิบายทิศทางในการทํางาน 
รวมถึงการสร้างความเช่ือมัน่ภายในองค์กร 
และควรตระหนกัถึงการพฒันาสมรรถนะให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และสร้างความ
สมดุลของความรู้ในเชิงบริหารดว้ย 
 (2) องคก์รอุตสาหกรรมกีฬาประเภท
ผูค้ ้าส่งและผูค้ ้าปลีกอุปกรณ์การกีฬาและ
องค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถนํารูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารไปปรับใชไ้ด้
ตามความ เหมาะสม  โดยต้องคํา นึ ง ถึ ง
สมรรถนะพ้ืนฐานของแต่ละองค์กร และ
สมรรถนะท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อความกา้วหนา้
ขององคก์ร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพฒันา
องค์กรและบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธ์ิมาก
ยิง่ข้ึนต่อไป 

 (3) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ 
องค์กรควรเลือกให้เหมาะสมกับรายบุคคล
หรือกลุ่มบุคคล เน่ืองจากแต่ละบุคคลย่อมมี
ความแตกต่าง ไม่ควรกาํหนดวิธีการเรียนรู้
แบบเดียวกนัทั้งหมด อาจใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบและวางแผน
ร่วมกันเพื่อกําหนดหลักสูตรและรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 
 (4) นักพฒันาทรัพยากรมนุษย์หรือ
ผูอ้อกแบบหลกัสูตรการฝึกอบรมควรมุ่งให้
เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทั้ง
ผู ้บริหาร  หัวหน้างาน  และผู ้ปฏิบัติ  และ
คาํนึงถึงความแตกต่างในสายงาน ความรู้ 
ความชาํนาญ การมีส่วนร่วมในการออกแบบ
หลักสูตร  การแลกเปล่ียนประสบการณ์
ร ะหว่ า ง ผู ้ป ร ะ กอบก า ร รุ่ น ให ม่  และ
ผูป้ระกอบการท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อ
สร้างความดึงดูดในกระบวนการเรียนรู้และ
ลดแรงต้านในการพัฒนาสมรรถนะตาม
กระบวนการหรือหลกัสูตรนั้นๆ 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
 (1) การศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ริหารองคก์รอุตสาหกรรม
กีฬาประเภทผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกอุปกรณ์การ
กีฬา คร้ังน้ี มุ่งเนน้ให้ทราบถึงสมรรถนะและ
รูปแบบการพฒันาของผูบ้ริหารองค์กรเป็น
หลัก ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรลงลึกถึง
ระดบัผูป้ฏิบติังานเพื่อสะทอ้นความตอ้งการ
การพฒันาสมรรถนะแบบองค์รวมเป็นการ
ร่วมมือแบบล่างสู่บนและสร้างทศันคติจาก
ภายใน รวมถึงเพื่อให้ทราบรูปแบบเชิงลึก
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เฉพาะสําหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมาก
ยิง่ข้ึน 
 (2) การศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะคร้ังต่อไป อาจทาํการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของสมรรถนะหลงัการพฒันา 
เพื่อเปรียบเทียบ ปรับฐานสมรรถนะและ
สร้างสมรรถนะใหม่ท่ีเหมาะสมต่อไป 

(3) การศึกษารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะคร้ังต่อไป อาจทาํการวิจยัองคก์ร

อุตสาหกรรมกีฬาประเภทผูค้ ้าส่งและผูค้ ้า
ปลีกอุปกรณ์การกีฬาและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถนะของผู ้บริหารของ
ประเทศไทยกบัต่างประเทศ และรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะท่ีเป็นสากล สามารถปรับ
ใชไ้ดก้บันานาชาติต่อไปได ้
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