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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) สมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรจะเป็นของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา  

2) ความตอ้งการจ าเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา  วิธีด าเนินการวิจยัเป็นการวิจยัประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น (Needs Assessment Research) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 2) ศึกษาสมรรถนะท่ีเป็นจริงและ
สมรรถนะท่ีควรจะเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา  3) ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา  กลุ่มตวัอยา่ง คือ อาจารยนิ์เทศการศึกษา 
อาจารยนิ์เทศกว์ชิาพลศึกษา ครูพ่ีเล้ียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาวชิาพลศึกษา รวมทั้งส้ิน จ านวน 125 คน โดยใชก้ารสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Selection) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) หาค่าความตอ้งการจ าเป็นโดยวธีิ Priority Need Index แบบปรับปรุง (PNI Modified)  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะท่ีเป็นจริงในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา  โดยรวมทุกด้าน  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดี  ( X̅  = 3.87, S.D. = 0.65) สมรรถนะท่ีควรจะเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา 
โดยรวมทุกดา้น มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก (X̅  = 4.68, S.D. = 0.45)   2) การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมทุกดา้นมีความจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่า
ความความตอ้งการจ าเป็น (PNI Modified) อยูร่ะหวา่ง 0.11 – 0.31  
 

ค าส าคัญ : การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  สมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา 
 

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 enha ncing the 
competencies of physical education teacher students (3) assess the needs for preparing before practicing the teach ing profession to enhance 
the competencies of physical education teacher students. The sample was 125 of supervisor instructors, supervisor physical ed ucation 
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teachers, mentor teachers and practicing the teacher profession students by using purposive sampl ing. 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 (X ̅ = 3.87, S.D. = 0.65) and desirable competencies of physical education teacher students in overall mean was rating at very goo d 
(X ̅ = 4.68, S.D. = 0.45) 2) the needs assessment for preparing before practicing the teacher profession to enhance the competen cies 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   
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการโดยสานกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษาจึงไดจ้ดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศ 
โดยมุ่งจดัการศึกษาใหค้นไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาก าลงัคนให้มีสมรรถนะในการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานและความ
ตอ้งการของประเทศ [1] สอดคลอ้งกบันโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีเนน้การเรียนรู้อยา่งเร่งด่วน 
เพ่ือพฒันาคุณภาพของคนยคุใหม่ใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการ
ส่ือสาร คิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา ท างานกลุ่มไดอ้ยา่งเป็นกลัยาณมิตร มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น โดยจดัหลกัสูตรการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผลอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา [2] 
 ภายใตค้วามมุ่งหวงัท่ีจะให้การศึกษาเป็นกลไกการพฒันาคุณภาพคนของประเทศเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาขีด
ความสามารถของประเทศ เสริมสร้างศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเองและการแข่งขนัรวมทั้งความกา้วหนา้และมัน่คงทางเศรษฐกิจใน
ประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย ครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิง่ท่ีจะทาใหก้ารศึกษาเป็นกลไกน าไปสู่คุณภาพคนของประเทศ
ได้ ดังนั้นปัญหาเก่ียวกับครูและวิชาชีพครูจ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไขพฒันาโดยเร่งด่วน เพื่อให้การศึกษา
สามารถพฒันาคุณภาพครูไดส้มตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้การสร้างสรรค์คุณลกัษณะครูรุ่นใหม่ท่ีเป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์
หลกัสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรู้และการฝึกหดัท่ีเขม้ขน้มีประสิทธิภาพเพื่อพฒันาครูให้มี
ความรู้ ทกัษะ และภาวะผูน้าทางวชิาการ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นครูมืออาชีพ 
 ปัจจุบนัสถาบนัท่ีผลิตบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลิตครูนั้นตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัคุรุสภาวา่
ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพครู [3] ซ่ึงผูป้ระกอบวชิาชีพครู ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่าหรือมีคุณวฒิุอ่ืน
ท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี (ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้วยความรู้ดงัน้ี           
1) ความเป็นครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวฒันธรรม 4) จิตวทิยาส าหรับครู 5) หลกัสูตร 6) การจดัการเรียนรู้และการจดัการ
ชั้นเรียน 7) การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ 10) การประกนัคุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
 การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ท่ีผา่นมา การจดัการศึกษาของไทยประสบปัญหาหลายประการ ปัญหาส าคญัประการหน่ึง 
คือ ปัญหาเก่ียวกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีปัญหาตั้งแต่การผลิต การใช ้การพฒันาและการรักษามาตรฐานของวิชาชีพ
ครู ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการผลิต เช่น ปัญหาอนัเน่ืองมาจากตวัป้อนเขา้ของกระบวนการผลิตครู กระบวนการเรียนการสอน
นกัศึกษาครู การก าหนดคุณลกัษณะของบณัฑิตครู และการควบคุมใหบ้ณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะตามท่ีก าหนด เป็นตน้ 
ส าหรับการพฒันานักศึกษาครูพลศึกษานั้น นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา  
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี  
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ของ สโรชา คลา้ยพนัธ์ุ [4] ในดา้นการปฏิบติัการสอน พบวา่ นกัศึกษายงัทกัษะการบูรณาการการสอนให้เขา้กบักิจกรรมต่าง ๆ  
ไดทุ้กกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะการจดัการเรียนการสอนท่ีผ่านมาเป็นวิธีการเรียนท่ีมุ่งเนน้การถ่ายทอดเน้ือหาวิชามากกว่า
การเรียนรู้ จากสภาพท่ีเป็นจริงและไม่เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนได้พฒันาการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น  
การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอีกทั้งยงัขาดการเช่ือมโยงให้เหมาะสมกบับริบทและสภาพแวดลอ้มในสังคม จะเห็นไดว้า่ แมใ้น
ปัจจุบนัก็ยงัคงมีสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนัจากในอดีต ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
นกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา สภาพและปัญหาของนกัศึกษาระหวา่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีผ่านมา ประเด็นปัญหาของ
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่ีพบมากมีดว้ยกนั 6 ประเด็น ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ คือ 1) ดา้นการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ 2) ดา้นการจดัการเรียนรู้  3) ดา้นการจดัการชั้นเรียน 4) ดา้นการเลือกใชห้รือสร้างส่ือการเรียน 5) ดา้นการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัเรียน และ 6) ดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียน [5]  
 การด าเนินการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนกัศึกษาจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นและ
เร่งด่วน ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขปัญหามีหลากหลายวิธีการตั้งแต่การยอ้นกลบัไปประเมินหลกัสูตรในองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นจุดประสงค์ ดา้นเน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ ดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และดา้นการประเมินผล [6] 
อาจใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงทีและสามารถพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ผูว้ิจยัในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันานกัศึกษาครูพลศึกษาเล็งเห็นว่าการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นซ่ึงเป็นการส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนั (what is) กบัสภาพท่ีควรจะ
เป็น (what should be) จึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ีน าไปสู่การวางแผนและการก าหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัสภาพท่ี
เกิดข้ึนและสนองความตอ้งการไดต้รงจุด [7] ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรจะเป็นของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา  
2. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มประชากร ในการวิจยัคร้ังน้ี  คือ อาจารยนิ์เทศก์การศึกษา อาจารยนิ์เทศก์วิชาพลศึกษา ครูพ่ีเล้ียง และนกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพครูสาขาวชิาพลศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัท่ีเปิดสอนหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 5 ปี สาขาวชิาพลศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาโดยใชก้ารสุ่ม
แบบเจาะจง จาก 5 สถาบนัคือ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจา้พระยา มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี สถาบนัละ 25 คน จากทั้ง 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาจารยนิ์เทศก์
การศึกษา จานวน 5 คน อาจารยนิ์เทศก์วิชาพลศึกษา จานวน 5 คน อาจารยพ่ี์เล้ียง จานวน 10 คน และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูสาขาวชิาพลศึกษา จานวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 125 คน 

วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั 2) ศึกษาสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรจะเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครู
สาขาวิชาพลศึกษา 3) ประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือ
สร้างเสริมสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา  
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตอ้งการจ าเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูสาวิชา  
พลศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูใ่นช่วง 0.60 – 1.00 ตรวจสอบความ
เท่ียง (Reliability) ดว้ยวธีิประมาณค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ค่าความเท่ียง คือ 0.90 
 การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เพ่ืออธิบายลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ  

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา ผูว้จิยัท า
การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาครูสาวชิาพลศึกษาโดยการวเิคราะห์
ความต่างระหวา่งสมรรถนะท่ีเป็นจริงกบัสมรรถนะท่ีควรจะเป็นจากนั้นด าเนินการเรียงล าดบัของผลต่างของคะแนนเฉล่ีย โดยใช้
วธีิ Modified Priority Index (PNImodified) เป็นวธีิท่ีหาผลต่างของสมรรถนะท่ีควรจะเป็น (Importance: I) กบัสมรรถนะท่ีเป็นจริง 
(Degree of Success: D) และหารดว้ยค่าสภาพท่ีเป็นจริง ซ่ึงมีสูตรการค านวณคือ PNI modified = (I - D) / D และจดัล าดบัความ
ตอ้งการจ าเป็นตามค่า PNI modified เกณฑก์ารประเมินค่า PNI modified ท่ีมีค่าตั้งแต่0.3 ข้ึนไปถือเป็นความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน 
ส่วนการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นใชก้ารเรียงค่าดชันีจากมากไปหานอ้ย 
 

สรุปผลการวจัิย 
การวิจยัเร่ือง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา ผลการวจิยัพบวา่  
 1. จากขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยมีเพศชาย จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 64.10 และเพศหญิง จ านวน 44 คนคิดเป็น ร้อยละ 35.20 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตอบแบบสอบถามคือ 
อาจารยนิ์เทศกก์ารศึกษา อาจารยนิ์เทศกว์ชิาพลศึกษา ครูพ่ีเล้ียง และนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวชิาพลศึกษา ซ่ึงแต่
ละคนมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษา โดยมีอาจารยนิ์เทศก์การศึกษาจ านวน 25 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.00 อาจารยนิ์เทศก์วิชาพลศึกษาจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ครูพ่ีเล้ียงจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และ
นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส าหรับประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพครูพลศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 49 คนคิดเป็นร้อยละ 39.20 รองลงมา
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 และมีประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 22.40 ตามล าดบั  
 2. ความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา พบวา่  

     2.1 สมรรถนะท่ีเป็นจริงในการเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี 
( X̅ = 3.87, S.D. = 0.65) พบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี         
( X̅ = 4.35, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครูพลศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดี            
( X̅  = 4.16, S.D. = 0.60) ดา้นหลกัการและปรัชญาพลศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ( X̅ = 3.92 , S.D. = 0.53) และล าดบัสุดทา้ย คือ 
ดา้นการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทางพลศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X̅  = 3.48 , S.D. = 0.78) ตามล าดบั 

     2.2 สมรรถนะท่ีควรจะเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยรวมทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัดีมาก ( X̅ = 4.68, S.D. = 0.45) พบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัดีมาก ( X̅ = 4.81, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ ดา้นการวดัและประเมินผลทางพลศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก ( X̅  = 4.80, 
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S.D. = 0.40) ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครูพลศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีมาก ( X̅ = 4.79, S.D. = 0.39) 
และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นทกัษะชีวติ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัดี ( X̅  = 4.48, S.D. = 0.59) ตามล าดบั 
      2.3 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านมีความจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่าความต้องการจ าเป็น  
(PNI modified) อยูร่ะหวา่ง 0.11 – 0.31 โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 4 รายการแรก ไดแ้ก่ ดา้นท่ีมีค่า PNI modified สูงท่ีสุดและ
มีความส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา ล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.31 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวดัและประเมินผลทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.29 
ดา้นการจดัการเรียนรู้พลศึกษาและการจดัการชั้นเรียน ค่า  PNI modified = 0.26 และดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
พลศึกษา ค่า PNI modified = 0.23 ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่า PNI modified ต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา     
ค่า PNI modified = 0.11 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่1 สรุปผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการสร้างเสริมสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาวชิาพลศึกษา 

รายการ 

สมรรถนะท่ี
เป็นจริง 

ระดบั 

สมรรถนะท่ี
ควรจะเป็น 

ระดบั 

ความ
ตอ้งการ
จ าเป็น 
(PNI) 

ล าดบั 
ความส าคญั 

x̅ S.D. x̅ S.D. 

1. ดา้นหลกัการและปรัชญาพลศึกษา 3.92 0.53 ดี 4.73 0.36 ดีมาก 0.21 5 
2. ดา้นการจดัการเรียนรู้พลศึกษาและ
การจดัการชั้นเรียน 

3.67 0.61 ดี 4.62 0.37 ดีมาก 0.26 3 

3. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา 
บรรณวชิาชีพครูพลศึกษา 

4.16 0.60 ดี 4.79 0.39 ดีมาก 0.15 7 

4. ดา้นทกัษะชีวติ 3.88 0.68 ดี 4.48 0.59 ดี 0.15 6 
5. ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้
ทางพลศึกษา 

3.48 0.78 
ปาน
กลาง 

4.56 0.60 ดีมาก 0.31 1 

6. ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางพลศึกษา 

3.80 0.71 ดี 4.69 0.50 ดีมาก 0.23 4 

7. ดา้นการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ทางพลศึกษา 

3.73 0.70 ดี 4.80 0.40 ดีมาก 0.29 2 

8. ดา้นการปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา 

4.35 0.58 ดี 4.81 0.37 ดีมาก 0.11 8 

                      รวม 3.87 0.65 ดี 4.68 0.45 ดีมาก 0.21  
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการตอบ
แบบสอบถามคือ อาจารยนิ์เทศก์การศึกษา อาจารยนิ์เทศก์วิชาพลศึกษา ครูพ่ีเล้ียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาพลศึกษา  ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพลศึกษา พบว่า   มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี        
คิดเป็นร้อยละ 39.20 มีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ร้อยละ 38.40 และมีประสบการณ์ระหวา่ง 5-10 ปี คิดเป็น  ร้อยละ 22.40 ซ่ึงจาก
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ขอ้มูลดังกล่าวรวมถึงระดับของประสบการณ์ในวิชาชีพครูพลศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ขอ้มูลใน
การศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษามีคุณสมบติัตรงตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ 
สอดคลอ้งกบัสุวมิล วอ่งวาณิช [7] กล่าวไวว้า่ การก าหนดคุณสมบติัของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงตอ้งมีเกณฑก์ารคดัเขา้ (inclusion criteria) 
และเกณฑส์ าหรับคดัออก (exclusion criteria) ซ่ึงจะท าใหต้วัอยา่งวิจยัมีคุณสมบติัตามท่ีผูป้ระเมินความตอ้งการจ าเป็นตอ้งการแต่
ตอ้งไม่ลืมว่าบางคร้ังมีคุณสมบติับางประการซ่ึงผูป้ระเมินไม่สนใจ แต่มีอิทธิพลต่อค าตอบท่ีได ้ดงันั้น ผูป้ระเมินความตอ้งการ
จ าเป็นตอ้งพิจารณาคุณสมบติัหรือตวัแปรบางประการท่ีแมจ้ะไม่ไดส้นใจศึกษาแต่มีอิทธิพลต่อค าตอบ จึงอาจก าหนดเกณฑค์ดัออก   

2. ความตอ้งการจ าเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา พบวา่ สมรรถนะท่ีเป็นจริงในการ
เสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาโดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นการ
ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครูพลศึกษา ดา้นหลกัการและปรัชญาพลศึกษา 
และด้านการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ทางพลศึกษา ตามล าดับ ส่วนสมรรถนะท่ีควรจะเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะของ
นกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีมาก พบวา่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นการปฏิบติัการสอนใน
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านการวดัและประเมินผลทางพลศึกษา และดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพครู      
พลศึกษา จากผลการวจิยัจะเห็นวา่ สมรรถนะท่ีเป็นจริงกบัสมรรถนะท่ีคาดหวงัมีความแตกต่างกนั แสดงวา่ความตอ้งการจ าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา 

3. การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา โดยภาพรวมทุกดา้นมีความจ าเป็นทุกรายการ โดยมีค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI modified) อยู่
ระหวา่ง 0.11 – 0.31 โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 4 รายการแรก ไดแ้ก่ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทางพลศึกษา ค่า PNI 
modified = 0.31 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการวดัและประเมินผลทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 0.29 ดา้นการจดัการเรียนรู้พลศึกษา
และการจดัการชั้นเรียน ค่า PNI modified = 0.26 และดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา ค่า PNI modified = 
0.23 ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่า PNI modified ต ่ าท่ีสุดคือ ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค่า PNI modified = 0.11              
จะเห็นไดว้า่มีดา้นท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเร่งด่วนคือ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทางพลศึกษา เพราะเกณฑก์ารประเมินค่า 
PNI modified ท่ีมีค่าตั้ งแต่0.3 ข้ึนไปถือเป็นความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน [7] สอดคลอ้งกับ พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ          
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 [8]  มาตรา 30 ระบุวา่ “ใหส้ถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริม
ใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา” ครูจึงตอ้งท างานวจิยั โดยเฉพาะการวจิยั
ปฏิบติัการพลศึกษาในชั้นเรียน (classroom action research in physical education – CAR-PE) เพ่ือรู้จกันกัเรียนและส่งเสริมพฒันา
ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรแต่ละระดบัชั้น การท างานวจิยัปฏิบติัการพลศึกษาในชั้นเรียนจึงมี
ประโยชน์ต่อการเรียนของนกัเรียนรวมทั้งการสอนและความกา้วหนา้ของการท างานของครูอีกดว้ย [9] 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา เม่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น พบวา่ นกัศึกษาครูสาขาวิชาพล
ศึกษาควรไดรั้บการพฒันาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ทางพลศึกษา ควรจดัโดยเร่งด่วน รองลงมาคือ  
ด้านการวดัและประเมินผลทางพลศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ พลศึกษาและการจัดการชั้นเรียน และด้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางพลศึกษา สถาบนัผลิตครูหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตและพฒันานกัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
ควรไดรั้บการพฒันาดา้นดงักล่าว ก่อนดา้นอ่ืนๆ โดยแนวทางการพฒันาควรจดัหลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการให้แก่นกัศึกษาครู
สาขาวชิาพลศึกษา โดยเนน้ใหค้วามรู้และใหน้กัศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัจริง 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (September - December)  30  - 36  (2019)       Vol. 9, No. 3 

36 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 ควรน าผลจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนกัศึกษาครูสาขาวชิาพลศึกษา  
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