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บทคดัย่อ
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ 1) สมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรจะเป็นของนักศึกษำ

ครูสำขำวิชำพลศึกษำ 

 2) ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ วิธีดสำเนินกำรวิจัย

เป็นกำรวิจัยประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น (Needs Assessment Research) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กสำหนด

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 2) ศึกษำสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะ

ของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ 3) ประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำง คือ อำจำรย์นิเทศกำรศึกษำ 

อำจำรย์นเิทศก์วชิำพลศึกษำ ครพูีเ่ลีย้ง และนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครสูำขำวชิำพลศึกษำ รวมทัง้ส้ิน จสำนวน 

125 คน โดยใช้กำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Selection) สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรหำค่ำร้อยละ  

(Percentage) ค่ำเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) หำค่ำควำมต้องกำรจสำเป็นโดยวิธี Priority Need Index แบบ

ปรับปรุง (PNI Modified)
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 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) สมรรถนะที่เป็นจริงในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ 

โดยรวมทุกด้ำน 

 มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 3.87, S.D. = 0.65) สมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของ

นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยรวมทุกด้ำน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.68, S.D. = 0.45) 2) กำรประเมิน

ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำงสมรรถนะของนกัศึกษำ

ครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยภำพรวมทุกด้ำนมีควำมจสำเป็นทุกรำยกำร โดยมีค่ำควำมควำมต้องกำรจสำเป็น (PNI Modi-

fied) อยู่ระหว่ำง 0.11 – 0.31

 ค�าส�าคญั : กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำ

วิชำพลศึกษำ

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the real and desirable competencies of physical education 

teacher students 2) to study the needs to enhance the competencies of physical education teacher students. The 

research method was needed assessment research and divide to 3 steps including (1) determine the conceptual 

framework (2) study the real and desirable competencies for enhancing the competencies of physical education 

teacher students (3) assess the needs for preparing before practicing the teaching profession to enhance the compe-

tencies of physical education teacher students. The sample was 125 of supervisor instructors, supervisor physical 

education teachers, mentor teachers and practicing the teacher profession students by using purposive sampling. 

The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and priority needs index (modified)

 The research results showed that: 1) the real competencies of physical education teacher students in 

overall mean was rating at good ( = 3.87, S.D. = 0.65) and desirable competencies of physical education teacher 

students in overall mean was rating at very good (= 4.68, S.D. = 0.45) 2) the needs assessment for preparing 

before practicing the teacher profession to enhance the competencies of physical education teacher students in 

overall of every topic were necessary with the needs between 0.11 – 0.31

 Keywords : Needs Assessment, Professional Teacher Preparation, Competencies of Physical Education 

Teacher Students

บทน�า
 กำรศึกษำเป็นเครือ่งมอืสสำคัญในกำรสร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติ กระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำน

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงได้จัดทสำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำร

จดักำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจดักำรศึกษำให้คนไทยทกุคนสำมำรถเข้ำถงึโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ

ที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ พัฒนำกสำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรทสำงำนที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและควำมต้องกำรของประเทศ [1] สอดคล้องกับนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ

ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นกำรเรียนรู้อย่ำงเร่งด่วน เพื่อพัฒนำคุณภำพของคนยุคใหม่ให้สำมำรถ
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เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำ 

ทสำงำนกลุ่มได้อย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีทักษะพื้นฐำนที่จสำเป็น โดยจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลอ

ย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ [2]

 ภำยใต้ควำมมุ่งหวังท่ีจะให้กำรศึกษำเป็นกลไกกำรพัฒนำคุณภำพคนของประเทศเพื่อเป็นกสำลังสสำคัญใน

กำรพฒันำขีดควำมสำมำรถของประเทศ เสรมิสร้ำงศักยภำพในกำรพึง่พำตนเองและกำรแข่งขนัรวมทัง้ควำมก้ำวหน้ำ

และม่ันคงทำงเศรษฐกจิในประชำคมโลกบนฐำนแห่งควำมเป็นไทย ครเูป็นผูมี้บทบำทสสำคญัยิง่ท่ีจะทำให้กำรศึกษำ

เป็นกลไกนสำไปสู่คุณภำพคนของประเทศได้ ดังนั้นปัญหำเกี่ยวกับครูและวิชำชีพครูจสำเป็นที่จะต้องเร่งดสำเนินกำร

ปรับปรุง แก้ไขพัฒนำโดยเร่งด่วน เพื่อให้กำรศึกษำสำมำรถพัฒนำคุณภำพครูได้สมตำมเจตนำรมณ์ที่ต้ังไว้ กำร

สร้ำงสรรค์คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ท่ีเป็นมืออำชีพและสร้ำงสรรค์หลักสูตรครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์ ที่มีเน้ือหำสำระ

และกระบวนกำรเรียนรู้และกำรฝึกหัดท่ีเข้มข้นมีประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้ ทักษะ และภำวะผู้นำทำง

วิชำกำร เป็นผู้นสำกำรเปลี่ยนแปลงเป็นครูมืออำชีพ

 ปัจจุบันสถำบันท่ีผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ในกำรผลิตครูน้ันต้องเป็นไปตำมข้อ

บังคับคุรุสภำว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพครู [3] ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ตส่ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำร

ศึกษำ หรอืเทยีบเท่ำหรอืมีคณุวฒิุอืน่ท่ีครุสุภำรบัรอง โดยมมีำตรฐำนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์วชิำชพี ดงัต่อไปน้ี (ก) 

มำตรฐำนควำมรู้ ประกอบด้วยควำมรู้ดังนี้ 1) ควำมเป็นครู 2) ปรัชญำกำรศึกษำ 3) ภำษำและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยำ

สสำหรับครู 5) หลักสูตร 6) กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรชั้นเรียน 7) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ 8) นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 9) กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 10) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ

 กำรพฒันำคณุภำพครยูคุใหม่ทีผ่ำ่นมำ กำรจดักำรศกึษำของไทยประสบปัญหำหลำยประกำร ปัญหำสสำคญั

ประกำรหนึ่ง คือ ปัญหำเกี่ยวกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีปัญหำตั้งแต่กำรผลิต กำรใช้ กำรพัฒนำและกำร

รกัษำมำตรฐำนของวชิำชพีครู ปัญหำเกีย่วกบักระบวนกำรผลติ เช่น ปัญหำอนัเน่ืองมำจำกตัวป้อนเข้ำของกระบวนกำร

ผลิตครู กระบวนกำรเรียนกำรสอนนักศึกษำครู กำรกสำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตครู และกำรควบคุมให้บัณฑิตที่

สสำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะตำมที่กสำหนด เป็นต้น

 สสำหรับกำรพัฒนำนักศึกษำครูพลศึกษำนั้น นักศึกษำจะออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในสถำนศึกษำ เป็น

เวลำ 1 ปีกำรศึกษำ 

 จำกกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงกำรพฒันำกำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครขูองนักศึกษำสถำบันกำรพลศึกษำ วทิยำเขต

ชลบรุขีอง สโรชำ คล้ำยพนัธ์ุ [4] ในด้ำนกำรปฏบัิติกำรสอน พบว่ำ นักศึกษำยงัทักษะกำรบูรณำกำรกำรสอนให้เข้ำกบักจิกรรม

ต่ำง ๆ  ได้ทุกกจิกรรม ท้ังนีเ้น่ืองจำกลกัษณะกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีผ่่ำนมำเป็นวธีิกำรเรยีนทีมุ่่งเน้นกำรถ่ำยทอดเน้ือหำวิชำ

มำกกว่ำกำรเรยีนรู ้จำกสภำพทีเ่ป็นจรงิและไม่เน้นกระบวนกำรเรยีนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้พฒันำกำรคิดวิเครำะห์ กำรแสดงควำมคิดเหน็  

 กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอีกท้ังยังขำดกำรเชื่อมโยงให้เหมำะสมกับบริบทและสภำพแวดล้อมใน

สังคม จะเห็นได้ว่ำ แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีสภำพปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่แตกต่ำงกันจำกในอดีต ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับหลำยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ สภำพและปัญหำของนักศึกษำระหว่ำงกำร

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพที่ผ่ำนมำ ประเด็นปัญหำของนักศึกษำในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่พบมำกมีด้วยกัน 

6 ประเด็น ที่เป็นที่น่ำสนใจ คือ 1) ด้ำนกำรจัดทสำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ 3) ด้ำนกำรจัดกำร

ชั้นเรียน 4) ด้ำนกำรเลือกใช้หรือสร้ำงสื่อกำรเรียน 5) ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน และ 6) ด้ำน

กำรทสำวิจัยในชั้นเรียน [5]
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 กำรดสำเนนิกำรหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำจำกกำรฝกึประสบกำรณ์วิชำชพีครขูองนกัศกึษำจงึเป็นเรื่อง

ทีจ่สำเป็นและเร่งด่วน ซ่ึงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำมีหลำกหลำยวธีิกำรต้ังแต่กำรย้อนกลับไปประเมินหลกัสตูรในองค์

ประกอบด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนจุดประสงค์ ด้ำนเนื้อหำสำระและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์

กำรเรียนรู้ และด้ำนกำรประเมินผล [6] อำจใช้ระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงทันท่วงที

และสำมำรถพฒันำศักยภำพของนกัศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพคร ูผูว้จัิยในฐำนะทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องในกำร

พัฒนำนักศึกษำครูพลศึกษำเล็งเห็นว่ำกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นซึ่งเป็นกำรสสำรวจปัญหำที่เกิดขึ้นเนื่องจำกมี

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงสภำพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน (what is) กับสภำพที่ควรจะเป็น (what should be) จึงเป็นพื้น

ฐำนสสำคญัทีน่สำไปสูก่ำรวำงแผนและกำรกสำหนดแนวทำงกำรพฒันำให้สอดคล้องกบัสภำพทีเ่กดิขึน้และสนองควำม

ต้องกำรได้ตรงจุด [7] ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำเกี่ยวกับกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อม

ก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
 1. เพื่อศึกษำสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

 2. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

วธีิด�าเนินการวจิยั
 กลุ่มประชากร ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และ

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เปิดสอนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 

5 ปี สำขำวิชำพลศึกษำ

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูของนักศึกษำสำขำวิชำพลศึกษำ

โดยใช้กำรสุ่มแบบเจำะจง จำก 5 สถำบันคือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี สถำบัน

ละ 25 คน จำกทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ จำนวน 5 คน อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำ จำนวน 5 คน 

อำจำรย์พี่เลี้ยง จำนวน 10 คน และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 

125 คน

 วธีิด�าเนินการวจิัย เป็นกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็น (Needs Assessment) แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน 

ดังนี้ 1) กสำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 2) ศึกษำสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรสร้ำงเสริม

สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ 3) ประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรพัฒนำหลักสูตรเตรียมควำม

พร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถำมควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสรมิสมรรถนะของนกัศึกษำครสูำวชิำ  

พลศึกษำ ตรวจสอบควำมตรงเชงิเน้ือหำ (Content Validity) ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) อยูใ่นช่วง 0.60 – 1.00 

ตรวจสอบควำมเทีย่ง (Reliability) ด้วยวธีิประมำณค่ำสัมประสทิธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha coef-

ficient) ค่ำควำมเทีย่ง คอื 0.90

 การวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรำยละเอียดดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม เพื่ออธิบำยลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถำม ด้วยค่ำสถิติ

พื้นฐำน ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ร้อยละ
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 ตอนท่ี 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำ

พลศึกษำ ผู้วิจัยทสำกำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นของนักศึกษำ

ครูสำวิชำพลศึกษำโดยกำรวิเครำะห์ควำมต่ำงระหว่ำงสมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่ควรจะเป็นจำกนั้นดสำเนิน

กำรเรียงลสำดับของผลต่ำงของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้วิธี Modified Priority Index (PNImodified) เป็นวิธีที่หำผลต่ำง

ของสมรรถนะที่ควรจะเป็น (Importance: I) กับสมรรถนะที่เป็นจริง (Degree of Success: D) และหำรด้วยค่ำสภำพ

ที่เป็นจริง ซึ่งมีสูตรกำรคสำนวณคือ PNI modified = (I - D) / D และจัดลสำดับควำมต้องกำรจสำเป็นตำมค่ำ PNI modi-

fied เกณฑ์กำรประเมนิค่ำ PNI modified ทีมี่ค่ำต้ังแต่0.3 ขึน้ไปถือเป็นควำมต้องกำรจสำเป็นเร่งด่วน ส่วนกำรจดัลสำดบั

ควำมสสำคัญของควำมต้องกำรจสำเป็นใช้กำรเรียงค่ำดัชนีจำกมำกไปหำน้อย

สรุปผลการวจิยั
 กำรวิจัยเรื่อง กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. จำกข้อมลูเบือ้งต้นของผูต้อบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญงิ โดยมีเพศชำย 

จสำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 และเพศหญิง จสำนวน 44 คนคิดเป็น ร้อยละ 35.20 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร

ตอบแบบสอบถำมคอื อำจำรย์นเิทศก์กำรศึกษำ อำจำรย์นเิทศก์วชิำพลศึกษำ ครพูีเ่ลีย้ง และนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำ ซึ่งแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูพลศึกษำ โดยมี

อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำจสำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำจสำนวน 25 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20.00 ครูพี่เลี้ยงจสำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู จสำนวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.00 สสำหรับประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์

 วิชำชีพครูพลศึกษำที่ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี จสำนวน 49 คนคิด

เป็นร้อยละ 39.20 รองลงมำมีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี จสำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 และมีประสบกำรณ์

ระหว่ำง 5-10 ปี จสำนวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ตำมลสำดับ

 2. ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ พบว่ำ

 2.1 สมรรถนะท่ีเป็นจริงในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำโดยรวมทุกด้ำน

อยู่ในระดับดี (= 3.87, S.D. = 0.65) พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.35, S.D. = 0.58) รองลงมำคือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพครู

พลศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.16, S.D. = 0.60) ด้ำนหลักกำรและปรัชญำพลศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

(= 3.92 , S.D. = 0.53) และลสำดับสุดท้ำย คือ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปำนกลำง (= 3.48 , S.D. = 0.78) ตำมลสำดับ

 2.2 สมรรถนะท่ีควรจะเป็นในกำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะของนกัศึกษำครสูำขำวชิำพลศึกษำ โดยรวมทุกด้ำน

อยู่ในระดับดีมำก (= 4.68, S.D. = 0.45) พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำน

ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.81, S.D. = 0.37) รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.80, S.D. = 0.40) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพครูพลศึกษำ มี

ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก (= 4.79, S.D. = 0.39) และลสำดับสุดท้ำย คือ ด้ำนทักษะชีวิต มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 

4.48, S.D. = 0.59) ตำมลสำดับ
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 2.3 กำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำง

สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยภำพรวมทุกด้ำนมีควำมจสำเป็นทุกรำยกำร โดยมีค่ำควำมต้องกำร

จสำเป็น 

 (PNI modified) อยู่ระหว่ำง 0.11 – 0.31 โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย 4 รำยกำรแรก ได้แก่ ด้ำนที่มีค่ำ PNI 

modified สูงทีส่ดุและมีควำมสสำคญัทีต้่องได้รบักำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครสูำขำวชิำพลศึกษำ ลสำดบัที ่1 

คือ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.31 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรวัดและประเมิน

ผลทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.29 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้พลศึกษำและกำรจัดกำรชั้นเรียน ค่ำ PNI modified = 

0.26 และด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.23 ตำมลสำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำ 

PNI modified ตส่ำที่สุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.11 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

ตารางที ่1 สรุปผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะของนักศึกษำครูสำวิชำพลศึกษำ

รำยกำร

สมรรถนะ

ที่เป็นจริง ระดับ

สมรรถนะ

ที่ควรจะเป็น ระดับ

ควำม

ต้องกำร

จสำเป็น

(PNI)

ลสำดับ

ควำมสสำคัญ

 S.D.  S.D.

1. ด้ำนหลักกำรและปรัชญำพลศึกษำ 3.92 0.53 ดี 4.73 0.36 ดีมำก 0.21 5

2. ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนรูพ้ลศึกษำและกำร

จัดกำรชั้นเรียน

3.67 0.61 ดี 4.62 0.37 ดีมำก 0.26 3

3. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำ 

บรรณวิชำชีพครูพลศึกษำ

4.16 0.60 ดี 4.79 0.39 ดีมำก 0.15 7

4. ด้ำนทักษะชีวิต 3.88 0.68 ดี 4.48 0.59 ดี 0.15 6

5. ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำง

พลศึกษำ 3.48 0.78
ปำน

กลำง
4.56 0.60 ดีมำก 0.31 1

6. ด้ำนนวตักรรมและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ทำงพลศึกษำ

3.80 0.71 ดี 4.69 0.50 ดีมำก 0.23 4

7. ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้

ทำงพลศึกษำ

3.73 0.70 ดี 4.80 0.40 ดีมำก 0.29 2

8. ด้ำนกำรปฏบิติักำรสอนในสถำนศึกษำ 4.35 0.58 ดี 4.81 0.37 ดีมำก 0.11 8

รวม 3.87 0.65 ดี 4.68 0.45 ดีมำก 0.21
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อภปิรายผลการวจิยั
 1. ข้อมลูเบ้ืองต้นของผูต้อบแบบสอบถำม พบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญงิ ผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้อง

ในกำรตอบแบบสอบถำมคือ อำจำรย์นิเทศก์กำรศึกษำ อำจำรย์นิเทศก์วิชำพลศึกษำ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษำฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครูสำขำวิชำพลศึกษำ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูพลศึกษำ พบ

ว่ำ มีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.20 มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ร้อยละ 38.40 และมีประสบกำรณ์

ระหว่ำง 5-10 ปี คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ซึ่งจำกข้อมูลดังกล่ำวรวมถึงระดับของประสบกำรณ์ในวิชำชีพครูพลศึกษำ

ของผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ให้ข้อมูลในกำรศึกษำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ

ของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำมีคุณสมบัติตรงตำมที่ผู้วิจัยต้องกำร สอดคล้องกับสุวิมล ว่องวำณิช [7] กล่ำวไว้

ว่ำ กำรกสำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งต้องมีเกณฑ์กำรคัดเข้ำ (inclusion criteria) และเกณฑ์สสำหรับคัดออก 

(exclusion criteria) ซึ่งจะทสำให้ตัวอย่ำงวิจัยมีคุณสมบัติตำมท่ีผู้ประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นต้องกำรแต่ต้องไม่ลมื

ว่ำบำงครัง้มีคณุสมบัติบำงประกำรซ่ึงผูป้ระเมนิไม่สนใจ แต่มีอทิธิพลต่อคสำตอบท่ีได้ ดังน้ัน ผูป้ระเมินควำมต้องกำร

จสำเป็นต้องพจิำรณำคุณสมบติัหรอืตัวแปรบำงประกำรทีแ่ม้จะไม่ได้สนใจศึกษำแต่มีอทิธิพลต่อคสำตอบ จงึอำจกสำหนด

เกณฑ์คดัออก

 2. ควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ พบว่ำ สมรรถนะ

ที่เป็นจริงในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำโดยรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย

สูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพ

ครูพลศึกษำ ด้ำนหลักกำรและปรัชญำพลศึกษำ และด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ ตำมลสำดับ ส่วน

สมรรถนะที่ควรจะเป็นในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับ

ดีมำก พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 ลสำดับแรก คือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและ

ประเมินผลทำงพลศึกษำ และด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยำบรรณวิชำชีพครู พลศึกษำ จำกผลกำรวิจัยจะเห็น

ว่ำ สมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คำดหวังมีควำมแตกต่ำงกัน แสดงว่ำควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำม

พร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ

 3. กำรประเมนิควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วชิำชพีครเูพือ่เสรมิสร้ำง

สมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยภำพรวมทุกด้ำนมีควำมจสำเป็นทุกรำยกำร โดยมีค่ำควำมต้องกำร

จสำเป็น (PNI modified) อยู่ระหว่ำง 0.11 – 0.31 โดยเรียงลสำดับจำกมำกไปน้อย 4 รำยกำรแรก ได้แก่ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อ

พัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.31 รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ 

ค่ำ PNI modified = 0.29 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้พลศึกษำและกำรจัดกำรชั้นเรียน ค่ำ PNI modified = 0.26 และด้ำน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงพลศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.23 ตำมลสำดับ ส่วนด้ำนที่มีค่ำ PNI modi-

fied ตส่ำที่สุดคือ ด้ำนกำรปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ค่ำ PNI modified = 0.11 จะเห็นได้ว่ำมีด้ำนที่ต้องได้รับกำร

พัฒนำเร่งด่วนคือ ด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงพลศึกษำ เพรำะเกณฑ์กำรประเมินค่ำ PNI modified ที่มีค่ำ

ตั้งแต่0.3 ขึ้นไปถือเป็นควำมต้องกำรจสำเป็นเร่งด่วน [7] สอดคล้องกับ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 [8] มำตรำ 30 ระบุว่ำ “ให้สถำนศึกษำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรส่ง

เสรมิให้ผูส้อนสำมำรถวจัิยเพือ่พฒันำกำรเรียนรู้ทีเ่หมำะสมกบัผูเ้รยีนในแต่ละระดับกำรศึกษำ” ครจูงึต้องทสำงำนวจิยั 

โดยเฉพำะกำรวิจัยปฏิบัติกำรพลศึกษำในชั้นเรียน (classroom action research in physical education – CAR-PE) เพื่อ

รูจ้กันกัเรยีนและส่งเสรมิพฒันำให้นักเรยีนเกิดกำรเรยีนรูต้ำมมำตรฐำนและตัวชีว้ดัของหลกัสูตรแต่ละระดับชัน้ กำร

ทสำงำนวิจยัปฏิบัติกำรพลศึกษำในชัน้เรยีนจงึมปีระโยชน์ต่อกำรเรยีนของนกัเรยีนรวมท้ังกำรสอนและควำมก้ำวหน้ำ

ของกำรทสำงำนของครูอีกด้วย [9]
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้

 จำกผลกำรประเมินควำมต้องกำรจสำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อ

เสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ เม่ือวิเครำะห์สำเหตุท่ีทสำให้เกิดควำมต้องกำรจสำเป็น พบ

ว่ำ นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำควรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะที่จสำเป็นในด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ทำง

พลศึกษำ ควรจัดโดยเร่งด่วน รองลงมำคือ ด้ำนกำรวัดและประเมินผลทำงพลศึกษำ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ พลศึกษำ

และกำรจัดกำรชั้นเรียน และด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงพลศึกษำ สถำบันผลิตครูหรือผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องในกำรผลิตและพัฒนำนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำควรได้รับกำรพัฒนำด้ำนดังกล่ำว ก่อนด้ำนอื่นๆ โดย

แนวทำงกำรพัฒนำควรจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ โดยเน้นให้ควำมรู้และ

ให้นักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง

 ข้อเสนอแนะในการท�าวจิยัคร้ังต่อไป

 ควรนสำผลจำกกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมก่อนฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพครูเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะของนักศึกษำครูสำขำวิชำพลศึกษำ
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