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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติการ

สอน สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 51 คน และครูพี่เลี้ยง จำานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติ
การสอน จำานวน 6 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่ คณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัศกึษาปฏบิตักิารสอนมหาวทิยาลัยการกฬีา
แหง่ชาต ิวทิยาเขตชัยภูม ิตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิตามทศันคตผิูบ้รหิารสถาน
ศึกษาและครูพี่เลี้ยง โดยรวมนักศึกษาปฏิบัติการสอน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเปน็รายด้านพบวา่นกัศกึษาปฏบัิตกิารสอนมคีณุลกัษณะอันพงึประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
โดยเรียงลำาดับดังนี้

ดา้นทักษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ดา้นทกัษะ
การจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คำ�สำ�คัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน พลศึกษา
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Abstract
The purpose of this research was to study the desirable characteristics of teaching 

students in physical education of National Sports University Chaiyaphum Campus for Thai 
Qualifications Framework for Higher Education based on the attitudes of school administrators  
and mentors. The target audience includes 51 school administrators and 45 mentors, a 
total of 96 people. Research instruments include a true condition questionnaire about the  
desirable characteristics of teaching students. 6 areas: ethics and moral, knowledge, cognitive 
skills, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis, communication and informa-
tion technology skills, learning management skills and structured interviews. Statistics used 
to analyze data include percentage, average, standard deviation. The results showed that 
the desirable characteristics of teaching students of National Sports University Chaiyaphum 
Campus for Thai Qualifications Framework for Higher Education based on the attitudes of 
school administrators and mentors. Overall, the students in the teaching practice have a 
very desirable level of attributes. When considering the case, the teaching students have a 
very desirable level of attributes in all aspects, sorting: interpersonal skills and responsibility, 
ethics and moral, learning management skills, knowledge, cognitive skills, numerical analysis 
and communication and information technology skills.

Keywords: Desirable characteristics, teaching students, physical education

บทนำา
การศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า 
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 
2542) นอกจากน้ีการศึกษายังเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนามนุษย์และสังคมให้เกิดความเจริญ
งอกงาม ซ่ึงอาศัยการอบรมบ่มเพาะ และปลูกฝัง
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆ การศึกษา
ยังเป็นไปเพ่ือปรับเปล่ียนความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม 

และคุณธรรม จริยธรรมท่ีแต่ละคนพึงมีและปฏิบัติ
ได้ในชีวิตประจำาวัน ยังผลให้สังคมในภาพรวมเกิด
ความปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2561) รวมถึงมุ่งให้ผู้เรียนน้ันสามารถ
ตอบสนองแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ บนพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ความรู้ความสามารถ
ช้ีนำาและพัฒนาในด้านต่างๆ ของชาติได้อย่างย่ังยืน 
ตลอดจนเตรียมพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2552) ดังน้ัน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสถาบัน
การศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ
หลักสูตรท่ีมีลักษณะท่ีแตกต่างตามจุดเน้นของสาขา
วิชาการและวิชาชีพต่างๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิต
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ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน
ท่ีทำาหน้าท่ีดูแลด้านการจัดการศึกษาได้กำาหนด
ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ีพิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2560) ได้ออกประกาศเร่ืองกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึง
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง แต่ละหลักสูตรจะต้องมีตัว
บ่งช้ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์การประเมินตามท่ีการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
กำาหนด (สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2552) โดยกำาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุก
ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความ
รู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำาหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเน้น
ทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย่างน้อย
ต้องเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
กำาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
ส่งผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ 
มีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียน
วิธีสอนเพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาให้คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย นอกจากน้ี 
มีการยกระดับของสถาบันการศึกษาข้ึนเป็น
มหาวิทยาลัย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวทำาให้สถาบัน
อุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพ่ือ
ให้ประชาชนมีอากาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
ได้อย่างท่ัวถึงท่ามกลางส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ จะทำาอย่างไร
ให้สังคมเช่ือมม่ันได้ว่าคุณวุฒิ ท่ีบัณฑิตได้รับจาก
สถาบันอุดมศึกษา ทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐาน
ท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ (สำานักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา, 2552)

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา 
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิได้จัดการการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทาง
พลศึกษาและบุคลากรท่ีทำางานสายวิชาชีพทาง
พลศึกษาตามความต้องการของสังคม ในการจัดการ
ศึกษาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พบว่ายังไม่มีการทำาวิจัย
หรือศึกษาถึงคุณลักษณะท่ีเป็นจริงของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาพลศึกษาว่ามีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติมากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติ
การสอนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชยัภูม ิตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนานักศึกษา เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ด้วย1) ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนที่
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
ไปปฏบิติัการสอนในปกีารศกึษา 2562 จำานวน 51 
คน และ 2) ครพูีเ่ลีย้งจากโรงเรยีนทีนั่กศกึษาสาขา
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิไปปฏิบัติการ
สอนในปีการศึกษา 2562 จำานวน 45 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในวิจัย มี 2 ชนิด ดังนี้ 

1. แบบสอบถามสภาพทีเ่ปน็จรงิเกีย่วกบั 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติ 
การสอน สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตชัยภมู ิตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่  1  สภาพ ท่ัว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist) ประกอบด้วย ข้อมูลเพศ ตำาแหน่ง 

และอายุ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพที่เป็นจริง
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดับ จำานวน 6 ด้าน 44 ข้อ ประกอบด้วย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จำานวน 10 ข้อ ด้าน
ความรู้ จำานวน 10 ข้อ ด้านทักษะทางปัญญา 
จำานวน 8 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ จำานวน 6 ข้อ ด้าน
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำานวน 5 ข้อ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ จำานวน 5 ข้อ

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลาย
เปดิ เพือ่แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอืน่ๆ 

2. แบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงเก่ียวกับคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของ ครูพลศึกษาที่สถานศึกษา
ตอ้งการ มี 6 ประเดน็ คอื ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย ดังต่อไปนี้

1. ขอหนังสืออนุญาตเก็บข้อมูลจาก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิเพื่อทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนที่
นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน
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2. การดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดังนี้

2.1 แบบสอบถาม ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสง่ทาง
ไปรษณีย์พร้อมสอดซองติดดวงตราไปรษณียากร
จ่าหน้าถึงผู้วิจัย

2.2 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำานวน 10 คน และครูพี่เลี้ยงจาก
โรงเรียนที่นักศึกษาไปปฏิบัติการสอน จำานวน 
10 คน

3. นำาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

4. ข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้จัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และคำานวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage) 

2. ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่2 เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ดำาเนินการดังนี้

2 .1 นำาแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมา

ทั้งหมด ตรวจสอบความสมบูรณ์

2.2 นำาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
แต่ละฉบับมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตาม
เกณฑ์การให้คะแนน 

3. นำาคะแนนท่ีได้รับไปดำาเนินการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น 
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความ 
คาดหวงัตอ่นกัศึกษาปฏบิตักิารสอนมหาวทิยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำา 
ค่าเฉล่ียที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมาย 

4. นำาขอ้มลูจากแบบสอบถามแบบปลาย
เปิด ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
และขอ้มลูจาก การสมัภาษณผ์ูบ้รหิารสถานศึกษา
และ ครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนที่นักศึกษาไปปฏิบัติ
การสอนมาสรุปแบบรายด้าน แล้วนำาเสนอในรูป
ความเรียง

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมนิสภาพทีเ่ปน็จรงิเก่ียวกับ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาปฏิบัติการ
สอนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชยัภูม ิตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ ดังปรากฏในตาราง 1
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จากตาราง 1 พบว่าผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติ
การสอนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชยัภมู ิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศกึษา
แห่งชาติ ตามทัศนคติผู้บริหารสถานศึกษา โดย
รวมนักศึกษาปฏิบัติการสอนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมาก (µ=4.03) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(µ=4.29) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม (µ=4.23) ด้าน
ทักษะการจดัการเรยีนรู ้(µ=4.15) ด้านทกัษะทาง
ปัญญา (µ=3.88) ด้านความรู ้(µ=3.85) และด้าน
ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (µ=3.79) ตามลำาดบั

ส่วนผลการประเมินคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติ  การสอน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ ตามทัศนคติครูพี่เลี้ยง โดยรวมนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก (µ=4.14) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่านักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ (µ=4.44) ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม (µ=4.26) ด้านทักษะการ
จัดการเรียนรู้ (µ=4.23) ด้านความรู้ (µ=4.03) 
ด้านทักษะทางปัญญา (µ=3.93) และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (µ=3.93) ตามลำาดับ

2. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
และครพูีเ่ลีย้งเกีย่วกบัความตอ้งการครพูลศกึษาที่
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัศกึษา ปฏบิตักิารสอน
มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตชยัภูม ิตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ โดยรวมและรายด้านตามทัศนคติผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครูพี่เลี้ยง

µ σ ระดับ µ σ ระดับ

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.23 0.52 มาก 4.26 0.54 มาก

2. ด้านความรู้ 3.85 0.77 มาก 4.03 0.67 มาก

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.88 0.69 มาก 3.93 0.70 มาก

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.29 0.60 มาก 4.44 0.61 มาก

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.79 0.70 มาก 3.93 0.74 มาก

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 4.15 0.58 มาก 4.23 0.70 มาก

รวม 4.03 0.64 ม�ก 4.14 0.66 ม�ก
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ต�ร�ง 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยงเก่ียวกับความต้องการครูพลศึกษาที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ด้�น ผู้บริห�ร ครูพี่เลี้ยง ผู้วิจัยสรุป

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

ตระหนักถึงหน้าที่ มีความรับ
ผิดชอบในงานที่ได้รับมอบ
หมาย มีความเสียสละ ทำางาน
เป็นทีม มีความรักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ประพฤติตน
อยู่ในศีลธรรม และมีจรรยา 
บรรณวิชาชีพครู ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในและ
นอกสถานศึกษา

ทำาหน้าที่ครูอย่างเต็ม
ความสามารถ เสียสละ
เวลาส่วนตัวเพื่อพัฒนา
นักเรียน สร้างทัศนคติที่
ดีต่อการออกกำาลังกายให้
กับผู้เรียน เห็นคุณค่าของ
วิชาชีพพลศึกษา มีน้ำาใจ
เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง 
รักในวิชาชีพครู เป็นแบบ
อย่างที่ดีและมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

ครูพลศึกษาควรตระหนัก
ถึงคุณค่าของวิชาชีพครูและ
วิชาชีพพลศึกษา มีความรับผิด
ชอบ ทำางานเป็นทีม มีความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มี
คุณธรรม จริยธรรมประพฤติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

2. ด้านความรู้ มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
พลศึกษาในโรงเรียนสามารถ
วิเคราะห์หลักสูตรได้ โดย
เฉพาะกลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา มี
ความรู้ในศาสตร์ของตนทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

สามารถบูรณาการวิชา
พลศึกษาเข้ากับวิชาอื่นได้ 
มีทักษะการเป็นผู้ฝึกสอน
และผู้ตัดสินกีฬา แสวงหา
ความรู้ ทฤษฎีใหม่ๆ แล้ว
นำามาถ่ายทอดให้กับ
นักเรียนได้

ครูพลศึกษาต้องมีความรู้ 
เกี่ยวกับการบริหารพลศึกษา
ในโรงเรียน วิเคราะห์หลักสูตร
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาแล้วนำาไปออก แบบ
การจัดการเรียนรู้ได้ และนำาไป
บูรณาการกับรายวิชาอื่นได้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

มีความสามารถในการทำาวิจัย
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนหรือ
พัฒนาผู้เรียน เป็นผู้แสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา และมีทักษะในการแก้
ปัญหารวมถึงการคิดพัฒนา
งาน

สามารถนำาความรู้ศาสตร์
พลศึกษามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความรู้ความสามารถใน
การทำาวิจัยในชั้นเรียน  
มีความคิดสร้างสรรค์  
ผลิตสื่อหรือนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ครูพลศึกษาควรมีความ
กระตือรือร้นและแสวงหา 
ความรู้ทางวิชาชีพที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถนำา
ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน  
มีความรู้ในการทำาวิจัย และการ
ผลิตสื่อหรือนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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ด้�น ผู้บริห�ร ครูพี่เลี้ยง ผู้วิจัยสรุป

4. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับ
ผิดชอบ

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีความเข้าใจด้าน
สังคม การทำางานในองค์กร
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง มีวุฒิภาวะ 
การเป็นผู้นำาและผู้ตาม
ที่ดี เสียสละ อดทน มีจิต
สาธารณะ มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่คำานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม ทำางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

มีความรับผิดชอบ
มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพเพื่อนร่วม
งาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่มั่นคง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นเป็นกัลยาณมิตร 
ที่ดีต่อนักเรียนและเพื่อน
ร่วมงาน มีจิตวิทยาในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิชาพลศึกษา
และการเล่นกีฬา 

ครูพลศึกษาต้องมีความรับผิด
ชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับทุกคน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
อดทนอดกลั้น มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ที่มั่นคง เป็นผู้นำาและ
ผู้ตามที่ดี รับฟังความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

5. ด้านทักษะ การ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต้องเป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้าน
ข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโน โลยีทางการศึกษา 
สามารถนำาเทคโนโลยีมาใช้
เป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอน การสร้างบทเรียน
ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพ 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน เก็บ
ข้อมูล สถิติ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล เพื่อพัฒนาผู้เรียน
สามารถใช้โปรแกรม ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับ
งานวิจัย และการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติ
งานได้

ครูพลศึกษาควรมีการนำา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยาก
จะเรียนรู้ สามารถวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอดข้อมูล
ข่าวสารด้านพลศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์

6. ด้านทักษะ
การจัดการเรียนรู้

สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับ
พลศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพมีการวิเคราะห์ผู้เรียน
ที่มีความแตกต่างกัน
และจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสม และสามารถ
บูรณาการวิชาชีพครูกับการ
สอนพลศึกษาได้

สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผลได้ถูก
ต้อง มีเทคนิควิธีการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา วิชา
และวัยของผู้เรียน สามารถ
ควบคุมชั้นเรียนได้ มี
จิตวิทยาในการดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน

ครูพลศึกษาควรจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาและวัยผู้เรียน โดย
คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถควบคุมชั้นเรียน
ได้ มีจิตวิทยาในสอน มีการวัด
และประเมินผลที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้

ต�ร�ง 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับความต้องการครูพลศึกษาที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ต่อ)
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท่ีเป็นจริง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาปฏิบัติ
การสอนมหาวทิยาลยั การกฬีาแห่งชาต ิวทิยาเขต
ชยัภมู ิตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดับอดุมศกึษา
แห่งชาติ ตามทัศนคติของผู้บริหารศึกษาและ 
ครูพี่เลี้ยงพบประเด็นที่นำามาอภิปรายผลดังนี้

1. โดยรวมพบวา่นักศึกษาปฏิบติัการสอน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก อาจ
เปน็เพราะวา่ นักศกึษาได้ผ่านกระบวนการจดัการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา  
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทาง พลศึกษา 
ดังนี้ 1) ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ถูกต้อง
มีความสามารถในด้านความเป็นครู และผู้นำา
ทางพลศึกษา สามารถนำาไปใช้ประกอบอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้  
2) ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม 
และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การทำางานร่วมกัน 3) ให้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีน้ำาใจนักกีฬา มี
จรรยาบรรณในวชิาชีพ และสามารถนำาไปใช้ปฏบัิติ
งานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และ 
4) สามารถนำาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและ
ทักษะไปใช้เอื้ออำานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ในปัจจุบัน (สถาบันการพลศึกษา, 
2558) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จริญญา 
สมานญาติ (2564) ศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาต ิใน 6 ดา้น ไดแ้ก ่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สารและการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ พบว่า โดยรวมนักศึกษามีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 

2. เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักศึกษาปฏิบัติการสอนมีคุณลักษณะ อัน 
พึงประสงค์อยู่ ในระดับมากทุกด้าน แสดง
ว่านักศึกษาปฏิบัติการสอนมีคุณลักษณะ ที่  
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 กล่าวคือ มีการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม รู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและในสาขา
วชิาวิชาชพี สามารถใชท้กัษะและเนือ้หาสาระทาง
วิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาผู้เรียน สามารถ
ใช้วิธีการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถใน
การทำางานเป็นกลุ่ม มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถ
เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และมีความ
รู้และทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในสาขาวิชาชีพ (สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา, 2552) โดยจำาแนก 
รายด้านดังนี้

2.1 ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะ
อันพงึประสงคอ์ยูใ่นระดับมาก เนือ่งจากมกีารสอด
แทรกคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี
ครูในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สุจริต เพียรชอบ (2561) 
ที่กล่าวถึงครูพลศึกษาท่ีดีต้องเป็นผู้ที่มีความรัก
และมีความศรัทธาในวิชาชีพพลศึกษาและกีฬา
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ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพครูโดยเคร่งครัด ถือ
ปฏิบัติตนให้เป็นครูและนักการศึกษาท่ีดีคนหน่ึง
ของโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกัน 

2.2 ด้านความรู้  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ เน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีการคิดเสาะแสวงหาความรู้จากง่าย
ไปหายาก โดยให้ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้ด้วย
ตนเอง สำาหรับรายวิชาทักษะกีฬาทุกชนิดเมื่อ 
สิ้นสุดการสอนจะให้ผู้สอนประมวลความรู้ โดย
การจัดกิจกรรมการแข่งกีฬา เพื่อฝึกให้เป็น 
ผู้ฝึกสอนกีฬา และผู้ตัดสิน สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ ธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์ (2560) ศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาค
เหนอื ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศกึษา
แห่งชาติ พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน 
ความรู้ อยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะเน้นให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งน้ีได้ให้นักศึกษา
ไปสังเกตการสอนและพฤติกรรมผู้เรียน การ
บรหิารงานในโรงเรียน นำาหลกัสตูรของโรงเรยีนใน 
เครือข่ายมาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบแผน การ
จัดการเรียนรู้และทดลองสอน สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ อเนชา เพียรทอง (2556) ศึกษา
คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาในเขตภาคกลาง ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 
2555 พบว่าคุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษา
ด้านทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ คุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ ให้
นักศึกษาฝึกการทำางานร่วมกันเป็นทีม โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เน้นการสร้าง
สัมพันธภาพกับเพื่อน และการยอมรับความแตก
ต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้ทำางานอย่างเป็นขั้นตอน 
มีกระบวนการวางแผนการทำางาน เน้นทักษะ
การปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาพพิมพ์  
พรหมวงศ์ (2561) ศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม พบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บัณฑิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เป็น
เพราะได้มอบหมายให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล และการนำาเสนองานโดยเลือก
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมอบหมาย
ให้ผู้เรียนใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการคำานวณสถิติ
เพื่อการวิจัย เช่น การนำาเสนอข้อมูลทางสถิติใน
รายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัสรี สะอีดี, สิทธิศักดิ์ บุญหาญ และจิตรัตดา 
ธรรมเทศ (2562) ศกึษาสมรรถนะครพูลศกึษาใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ครูพลศึกษาต้องรู้จักการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในการสืบค้นความรู้ใหม่ 
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียน
การสอนได้ โดยครูพลศึกษาจะต้องมีสมรรถนะ 
ในการใชส้ือ่ตา่งๆ และการสรา้งสือ่ในหลากหลาย
รปูแบบ รวมถงึความเขา้ใจขอ้มลูสารสนเทศตา่งๆ 

 2.6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะว่า ให้นักศึกษาไปสังเกตการณ์สอน
พลศึกษาในช้ันปีที่ 3-4 จัดกิจกรรมทดลองสอน 
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ในสถานการณ์จำาลองและสถานการณ์จริงใน 
ชั้นปีที่ 4 เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตร 
สถานศึกษา ให้จัดทำาสื่อและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียน และให้ฝึกเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และทดลองสอน โดยสามารถเลือกวิธีการ
สอนทีห่ลากหลายและให้เหมาะสมกบัเน้ือหาสาระ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของนภสร ศิริเจริญศรี 
และอาทิตย์ ขวัญเขียน (2561) ศึกษาความคิด
เห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อคุณสมบัติของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา พบว่าคุณสมบัติ
ของนกัศึกษาปฏบิตักิารสอนด้านการจดัการเรยีนรู ้
นกัศกึษาควรเลอืกใช้ พัฒนา และสร้างสือ่อปุกรณ์
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และสามารถจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

 จากการศกึษาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนกัศกึษาปฏบิติัการสอนมหาวทิยาลยัการกฬีา

แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน แต่ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ดังนั้น ควรมีการพัฒนา
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
การโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับงาน
วิจัย และการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
ได้ดียิ่งขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย ครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของครูพลศึกษาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม

2.2 ควรศกึษาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของครูพลศึกษา ตามความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณลักษณะของครู
พลศึกษามากขึ้น เช่น ศึกษานิเทศก์ นักเรียน และ
ผู้ใช้บัณฑิต
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