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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นของนักศึกษา
ครูสาขาวิชาพลศึกษา
2) ความต้องการจ�ำเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา วิธีด�ำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยประเมินความต้องการจ�ำเป็น (Needs Assessment Research) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ก�ำหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา 3) ประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์นิเทศการศึกษา
อาจารย์นเิ ทศก์วชิ าพลศึกษา ครูพเี่ ลีย้ ง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา รวมทัง้ สิน้ จำ� นวน
125 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Selection) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าความต้องการจ�ำเป็นโดยวิธี Priority Need Index แบบ
ปรับปรุง (PNI Modified)
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ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะที่เป็นจริงในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
โดยรวมทุกด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 3.87, S.D. = 0.65) สมรรถนะที่ควรจะเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของ
นักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (= 4.68, S.D. = 0.45) 2) การประเมิน
ความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา
ครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านมีความจ�ำเป็นทุกรายการ โดยมีค่าความความต้องการจ�ำเป็น (PNI Modified) อยู่ระหว่าง 0.11 – 0.31
ค�ำส� ำคัญ : การประเมินความต้องการจ�ำเป็น ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สมรรถนะของนักศึกษาครูสาขา
วิชาพลศึกษา

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 competencies 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�ำ

การศึกษาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุง่ จัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก�ำลังคนให้มีสมรรถนะในการท�ำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและความต้องการของประเทศ [1] สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนยุคใหม่ให้สามารถ
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เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
ท�ำงานกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็น โดยจัดหลักสูตรการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลอ
ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา [2]
ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพในการพึง่ พาตนเองและการแข่งขันรวมทัง้ ความก้าวหน้า
และมัน่ คงทางเศรษฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย ครูเป็นผูม้ บี ทบาทสำ� คัญยิง่ ทีจ่ ะทาให้การศึกษา
เป็นกลไกน�ำไปสู่คุณภาพคนของประเทศได้ ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับครูและวิชาชีพครูจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งด�ำเนินการ
ปรับปรุง แก้ไขพัฒนาโดยเร่งด่วน เพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพครูได้สมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ การ
สร้างสรรค์คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้และการฝึกหัดที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นาทาง
วิชาการ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นครูมืออาชีพ
ปัจจุบันสถาบันที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตครูนั้นต้องเป็นไปตามข้อ
บังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู [3] ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีทางการ
ศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคณ
ุ วุฒอิ นื่ ทีค่ รุ สุ ภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ ดังต่อไปนี้ (ก)
มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ดังนี้ 1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยา
ส�ำหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8) นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 10) การประกันคุณภาพการศึกษา
11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
การพัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่ทผี่ า่ นมา การจัดการศึกษาของไทยประสบปัญหาหลายประการ ปัญหาส�ำคัญ
ประการหนึ่ง คือ ปัญหาเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีปัญหาตั้งแต่การผลิต การใช้ การพัฒนาและการ
รักษามาตรฐานของวิชาชีพครู ปัญหาเกีย่ วกับกระบวนการผลิต เช่น ปัญหาอันเนือ่ งมาจากตัวป้อนเข้าของกระบวนการ
ผลิตครู กระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาครู การก�ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตครู และการควบคุมให้บัณฑิตที่
ส�ำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะตามที่ก�ำหนด เป็นต้น
ส�ำหรับการพัฒนานักศึกษาครูพลศึกษานั้น นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา เป็น
เวลา 1 ปีการศึกษา
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชลบุรขี อง สโรชา คล้ายพันธุ์ [4] ในด้านการปฏิบตั กิ ารสอน พบว่า นักศึกษายังทักษะการบูรณาการการสอนให้เข้ากับกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ทกุ กิจกรรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากลักษณะการจัดการเรียนการสอนทีผ่ า่ นมาเป็นวิธกี ารเรียนทีม่ งุ่ เน้นการถ่ายทอดเนือ้ หาวิชา
มากกว่าการเรียนรู้ จากสภาพทีเ่ ป็นจริงและไม่เน้นกระบวนการเรียนรูท้ ใี่ ห้ผเู้ รียนได้พฒั นาการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกทั้งยังขาดการเชื่อมโยงให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมใน
สังคม จะเห็นได้ว่า แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกันจากในอดีต ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา สภาพและปัญหาของนักศึกษาระหว่างการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมา ประเด็นปัญหาของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พบมากมีด้วยกัน
6 ประเด็น ที่เป็นที่น่าสนใจ คือ 1) ด้านการจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดการ
ชั้นเรียน 4) ด้านการเลือกใช้หรือสร้างสื่อการเรียน 5) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และ 6) ด้าน
การท�ำวิจัยในชั้นเรียน [5]
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การด�ำเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาจึงเป็นเรื่อง
ทีจ่ ำ� เป็นและเร่งด่วน ซึง่ แนวทางการแก้ไขปัญหามีหลากหลายวิธกี ารตัง้ แต่การย้อนกลับไปประเมินหลักสูตรในองค์
ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ ด้านเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และด้านการประเมินผล [6] อาจใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
และสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการ
พัฒนานักศึกษาครูพลศึกษาเล็งเห็นว่าการประเมินความต้องการจ�ำเป็นซึ่งเป็นการส�ำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมี
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน (what is) กับสภาพที่ควรจะเป็น (what should be) จึงเป็นพื้น
ฐานส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารวางแผนและการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทีเ่ กิดขึน้ และสนองความ
ต้องการได้ตรงจุด [7] ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
2. เพื่อศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา

วิธีดำ� เนินการวิจยั

กลุ่มประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาพลศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
5 ปี สาขาวิชาพลศึกษา
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง จาก 5 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบัน
ละ 25 คน จากทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา จานวน 5 คน อาจารย์นิเทศก์วิชาพลศึกษา จานวน 5 คน
อาจารย์พี่เลี้ยง จานวน 10 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น
125 คน
วิธีดำ� เนินการวิจัย เป็นการประเมินความต้องการจ�ำเป็น (Needs Assessment) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริงและสมรรถนะที่ควรจะเป็นในการสร้างเสริม
สมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา 3) ประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความต้องการจำ� เป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาวิชา
พลศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูใ่ นช่วง 0.60 – 1.00
ตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability) ด้วยวิธปี ระมาณค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ค่าความเทีย่ ง คือ 0.90
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่ออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชา
พลศึกษา ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความต้องการจ�ำเป็นของนักศึกษา
ครูสาวิชาพลศึกษาโดยการวิเคราะห์ความต่างระหว่างสมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่ควรจะเป็นจากนั้นด�ำเนิน
การเรียงล�ำดับของผลต่างของคะแนนเฉลี่ย โดยใช้วิธี Modified Priority Index (PNImodified) เป็นวิธีที่หาผลต่าง
ของสมรรถนะที่ควรจะเป็น (Importance: I) กับสมรรถนะที่เป็นจริง (Degree of Success: D) และหารด้วยค่าสภาพ
ที่เป็นจริง ซึ่งมีสูตรการค�ำนวณคือ PNI modified = (I - D) / D และจัดล�ำดับความต้องการจ�ำเป็นตามค่า PNI modified เกณฑ์การประเมินค่า PNI modified ทีม่ คี า่ ตัง้ แต่0.3 ขึน้ ไปถือเป็นความต้องการจำ� เป็นเร่งด่วน ส่วนการจัดลำ� ดับ
ความส�ำคัญของความต้องการจ�ำเป็นใช้การเรียงค่าดัชนีจากมากไปหาน้อย

สรุปผลการวิจยั

การวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1. จากข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชาย
จ�ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80 และเพศหญิง จ�ำนวน 44 คนคิดเป็น ร้อยละ 35.20 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ตอบแบบสอบถามคือ อาจารย์นเิ ทศก์การศึกษา อาจารย์นเิ ทศก์วชิ าพลศึกษา ครูพเี่ ลีย้ ง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งแต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษา โดยมี
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาจ�ำนวน 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00 อาจารย์นิเทศก์วิชาพลศึกษาจ�ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 ครูพี่เลี้ยงจ�ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ�ำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 ส�ำหรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูพลศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ�ำนวน 49 คนคิด
เป็นร้อยละ 39.20 รองลงมามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จ�ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 และมีประสบการณ์
ระหว่าง 5-10 ปี จ�ำนวน 28 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ตามล�ำดับ
2. ความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา พบว่า
2.1 สมรรถนะที่เป็นจริงในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับดี (= 3.87, S.D. = 0.65) พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.35, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครู
พลศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (= 4.16, S.D. = 0.60) ด้านหลักการและปรัชญาพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
(= 3.92 , S.D. = 0.53) และล�ำดับสุดท้าย คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 3.48 , S.D. = 0.78) ตามล�ำดับ
2.2 สมรรถนะทีค่ วรจะเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับดีมาก (= 4.68, S.D. = 0.45) พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (= 4.81, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (= 4.80, S.D. = 0.40) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครูพลศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (= 4.79, S.D. = 0.39) และล�ำดับสุดท้าย คือ ด้านทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (=
4.48, S.D. = 0.59) ตามล�ำดับ
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2.3 การประเมินความต้องการจำ� เป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูเพือ่ เสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านมีความจ�ำเป็นทุกรายการ โดยมีค่าความต้องการ
จ�ำเป็น
(PNI modified) อยู่ระหว่าง 0.11 – 0.31 โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 4 รายการแรก ได้แก่ ด้านที่มีค่า PNI
modified สูงทีส่ ดุ และมีความสำ� คัญทีต่ อ้ งได้รบั การเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา ล�ำดับที่ 1
คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.31 รองลงมา ได้แก่ ด้านการวัดและประเมิน
ผลทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.29 ด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษาและการจัดการชั้นเรียน ค่า PNI modified =
0.26 และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.23 ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่า
PNI modified ต�่ำที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่า PNI modified = 0.11 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาวิชาพลศึกษา
รายการ
1. ด้านหลักการและปรัชญาพลศึกษา

ความ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
ต้องการ
ล�ำดับ
ที่เป็นจริง ระดับ ที่ควรจะเป็น ระดับ
จ�ำเป็น ความส�ำคัญ
 S.D.
 S.D.
(PNI)
3.92 0.53

ดี

4.73 0.36 ดีมาก

0.21

5

2. ด้านการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาและการ 3.67 0.61
จัดการชั้นเรียน

ดี

4.62 0.37 ดีมาก

0.26

3

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 4.16 0.60
บรรณวิชาชีพครูพลศึกษา

ดี

4.79 0.39 ดีมาก

0.15

7

4. ด้านทักษะชีวิต

ดี

4.48 0.59

0.15

6

0.31

1

3.88 0.68

ดี

5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
ปาน
3.48 0.78
4.56 0.60 ดีมาก
พลศึกษา
กลาง
6. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.80 0.71
ทางพลศึกษา

ดี

4.69 0.50 ดีมาก

0.23

4

7. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3.73 0.70
ทางพลศึกษา

ดี

4.80 0.40 ดีมาก

0.29

2

8. ด้านการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 4.35 0.58

ดี

4.81 0.37 ดีมาก

0.11

8

ดี

4.68 0.45 ดีมาก

0.21

รวม

3.87 0.65
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อภิปรายผลการวิจยั

1. ข้อมูลเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการตอบแบบสอบถามคือ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาพลศึกษา ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษา พบ
ว่า มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.20 มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 38.40 และมีประสบการณ์
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็น ร้อยละ 22.40 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวรวมถึงระดับของประสบการณ์ในวิชาชีพครูพลศึกษา
ของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ สอดคล้องกับสุวิมล ว่องวาณิช [7] กล่าวไว้
ว่า การก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายซึ่งต้องมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) และเกณฑ์ส�ำหรับคัดออก
(exclusion criteria) ซึ่งจะท�ำให้ตัวอย่างวิจัยมีคุณสมบัติตามที่ผู้ประเมินความต้องการจ�ำเป็นต้องการแต่ตอ้ งไม่ลมื
ว่าบางครัง้ มีคณ
ุ สมบัตบิ างประการซึง่ ผูป้ ระเมินไม่สนใจ แต่มอี ทิ ธิพลต่อคำ� ตอบทีไ่ ด้ ดังนัน้ ผูป้ ระเมินความต้องการ
จ�ำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัตหิ รือตัวแปรบางประการทีแ่ ม้จะไม่ได้สนใจศึกษาแต่มอี ทิ ธิพลต่อค�ำตอบ จึงอาจก�ำหนด
เกณฑ์คดั ออก
2. ความต้องการจ�ำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา พบว่า สมรรถนะ
ที่เป็นจริงในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล�ำดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ
ครูพลศึกษา ด้านหลักการและปรัชญาพลศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา ตามล�ำดับ ส่วน
สมรรถนะที่ควรจะเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ดีมาก พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล�ำดับแรก คือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการวัดและ
ประเมินผลทางพลศึกษา และด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครู พลศึกษา จากผลการวิจัยจะเห็น
ว่า สมรรถนะที่เป็นจริงกับสมรรถนะที่คาดหวังมีความแตกต่างกัน แสดงว่าความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
3. การประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูเพือ่ เสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านมีความจ�ำเป็นทุกรายการ โดยมีค่าความต้องการ
จ�ำเป็น (PNI modified) อยู่ระหว่าง 0.11 – 0.31 โดยเรียงล�ำดับจากมากไปน้อย 4 รายการแรก ได้แก่ ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.31 รองลงมา ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา
ค่า PNI modified = 0.29 ด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษาและการจัดการชั้นเรียน ค่า PNI modified = 0.26 และด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.23 ตามล�ำดับ ส่วนด้านที่มีค่า PNI modified ต�่ำที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่า PNI modified = 0.11 จะเห็นได้ว่ามีด้านที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเร่งด่วนคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางพลศึกษา เพราะเกณฑ์การประเมินค่า PNI modified ที่มีค่า
ตั้งแต่0.3 ขึ้นไปถือเป็นความต้องการจ�ำเป็นเร่งด่วน [7] สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 [8] มาตรา 30 ระบุว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่ง
เสริมให้ผสู้ อนสามารถวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา” ครูจงึ ต้องทำ� งานวิจยั
โดยเฉพาะการวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน (classroom action research in physical education – CAR-PE) เพื่อ
รูจ้ กั นักเรียนและส่งเสริมพัฒนาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูต้ ามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรแต่ละระดับชัน้ การ
ทำ� งานวิจยั ปฏิบตั กิ ารพลศึกษาในชัน้ เรียนจึงมีประโยชน์ตอ่ การเรียนของนักเรียนรวมทัง้ การสอนและความก้าวหน้า
ของการท�ำงานของครูอีกด้วย [9]
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการประเมินความต้องการจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท�ำให้เกิดความต้องการจ�ำเป็น พบ
ว่า นักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จ�ำเป็นในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
พลศึกษา ควรจัดโดยเร่งด่วน รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผลทางพลศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ พลศึกษา
และการจัดการชั้นเรียน และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา สถาบันผลิตครูหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาควรได้รับการพัฒนาด้านดังกล่าว ก่อนด้านอื่นๆ โดย
แนวทางการพัฒนาควรจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยเน้นให้ความรู้และ
ให้นักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง
ข้ อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรน�ำผลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
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