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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

แบบสอบถามสําหรับ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2563 
 1. ขอมูลท่ัวไป  
 2. ความคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  
 3. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของนักศึกษา  

  
 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ ประเมิน เก่ียวกับสถานภาพ ท่ัวไป โดยการหา
คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ(Percentage) ดังแสดงในตาราง 4.1 
 
ตาราง 4.1  สถานภาพของนักศึกษาท่ีปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 
เพศ   
 ชาย 79 22.6 
 หญิง 271 77.4 
 รวม 350 100.0 
ท่ีพักอาศัยระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู   
 บานตนเอง/บานญาติ 63 18.0 
 เชาบาน/หอพักอยูตามลําพัง 196 56.0 
 เชาบาน/หอพักอยูกับเพ่ือน 88 25.1 
 อ่ืนๆ 3 .9 
 รวม 350 100.0 
สาขาวิชาท่ีศึกษา   
 คณิตศาสตร 44 12.6 
 วิทยาศาสตรท่ัวไป 40 11.4 
 ภาษาไทย 52 14.9 
 ภาษาอังกฤษ 48 13.7 
 คอมพิวเตอรศึกษา 71 20.3 
 สังคมศึกษา 48 13.7 
 การศึกษาปฐมวัย 47 13.4 
 รวม 350 100.0 
นักศึกษาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการสอนตรงตามสาขาวิชาท่ีศึกษาหรือไม 
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 ตรงสาขาวิชาท้ังหมด 290 82.9 
 ตรงสาขาวิชาเปนสวนใหญ 60 17.1 
 ตรงสาขาวิชาเปนสวนนอย 0 0 
 ไมตรงสาขาวิชา 0 0 
 รวม 350 100.0 

 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.1(ตอ) 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 
งานดานอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย   
 งานวิชาการ 161 46.0 
 งานอาจารยท่ีปรึกษา 242 69.1 
 งานลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารี 272 77.7 
 งานธุรการ 92 26.3 
 งานกิจการนักเรียน 118 33.7 
 งานบริการ 119 34.0 
 งานอ่ืนๆ 61 17.4 
    

การนิเทศของอาจารยนิเทศก   
 1 ครั้ง/เทอม 0 0 
 2 ครั้ง/เทอม 33 9.4 
 3 ครั้ง/เทอม 164 46.9 
 มากกวา 4 ครั้ง/เทอม 153 43.7 
 รวม 350 100.0 

 
คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงาน
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยรวมและในแตละดาน 
 

 

กระบวนการดําเนินงาน 
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 

นักศึกษา (N=350) 

  µ σ ระดับ 
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ความพึงพอใจ 
1. ดานฝายฝกประสบการณ 3.99 0.71875 มาก 
2. ดานโรงเรียนเครือขาย 4.21 0.7005 มาก 
3. ดานสมรรถนะนักศึกษา 4.44 0.592214 มาก 

รวม 4.21 0.670488 มาก 

 
 จากตาราง 4.2 แสดงวา ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของ  

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 4.21, σ = 0.670488) และ

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานฝายฝกประสบการณนักศึกษามีความเห็นในระดับมาก (µ = 3.99,  

σ = 0.71875) ดานโรงเรียนเครือขายนักศึกษา มีความเห็น ในระดับมาก ( µ = 4.21, σ = 0.7005) 

และดานสมรรถนะนักศึกษา นักศึกษามีความเห็นในระดับมาก (µ = 4.44, σ = 0.592214) 
 
ตาราง 4.3 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานฝายฝกประสบการณ เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
นักศึกษา (N=350) 

ดานฝายฝกประสบการณ µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูมีการประชาสัมพันธ
ขอมูลกับนักศึกษาผานสื่อหลากหลายชองทาง 

3.69 .727 มาก 

2. นักศึกษารับรูขอมูลการประชาสัมพันธของฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพครูอยางท่ัวถึง 

3.83 .708 มาก 

3. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูจัดหาอาจารยนิเทศก
ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 

4.18 .681 มาก 

 
 
 
ตาราง 4.3 (ตอ)  
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
นักศึกษา (N=350) 

ดานฝายฝกประสบการณ µ σ ระดับความ
คิดเห็น 
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4. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูกําหนดใหนักศึกษาไป
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอยางเหมาะสม 

4.10 .731 มาก 

5. มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

3.85 .811 มาก 

6. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา ระหวางปฏิบัติการ
สอนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 

3.96 .739 มาก 

7. คูมือ/แนวปฏิบัต/ิแบบประเมินในการปฏิบัติการสอนมี
รายละเอียดเหมาะสมชัดเจน 

3.97 .676 มาก 

8. เอกสารท่ีเก่ียวของในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
นักศึกษาสามารถดาวนโหลดและเขาถึงได 

4.02 .694 มาก 

9. กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

3.90 .703 มาก 

10. ระยะเวลาปฏิบัติการสอนของนักศึกษามีความ
เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรท่ีศึกษา 

4.23 .643 มาก 

11. ฝายฝกแนะนําใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยาง
เหมาะสมเทาเทียมกัน 

4.14 .736 มาก 

12. ฝายฝกใหความสําคัญดูแลเอาใจใสนักศึกษาท่ีออกฝก
อยางเหมาะสม 

4.01 .776 มาก 

รวม 3.99 0.71875 มาก 

  
 จากตาราง 4.3 แสดงวา ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ดานฝายฝกประสบการณ โดยรวมมีความเห็นในระดับมาก (µ = 3.99, σ = 
0.71875) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก สําหรับขอท่ีมีคาคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาปฏิบัติการสอนของนักศึกษามีความเหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรท่ี

ศึกษา มีคา (µ = 4.23, σ = 0.643) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ฝายฝกประสบการณ

วิชาชีพครูมีการประชาสัมพันธขอมูลกับนักศึกษาผานสื่อหลากหลายชองทาง  มีคา (µ = 3.69, σ = 
0.727)  
 
 
ตาราง 4.4 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานโรงเรียนเครือขาย เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
นักศึกษา (N=350) 
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ดานโรงเรียนเครือขาย µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีนักศึกษาไปฝก จัดหาครูพ่ี
เลี้ยงเพ่ือทําหนาท่ีแนะนํา 

4.33 .629 มาก 

2. สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน/สถานศึกษา 4.06 .799 มาก 
3. บรรยากาศและสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ี
นักศึกษาไปฝก 

4.24 .673 มาก 

4. โรงเรียน/สถานศึกษากับฝายฝกมีการประสานความ
รวมมือและมีความสัมพันธท่ีดี 

4.22 .701 มาก 

รวม 4.2125 0.7005 มาก 

 
 จากตาราง 4.4 แสดงวา ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ดานโรงเรียนเครือขาย  โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 4.2125, σ = 
0.7005)  และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความ เห็นในระดับมาก สําหรับขอท่ีมีคาคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีนักศึกษาไปฝก  จัดหาครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือทําหนาท่ีแนะนํา  มีคา 

(µ = 4.33, σ = .629) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน /

สถานศึกษา มีคา (µ = 4.06, σ = .799) 
 
ตาราง 4.5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานสมรรถนะนักศึกษา เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
นักศึกษา (N=350) 

ดานสมรรถนะนักศึกษา µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนนักศึกษาท่ีไปฝก
ในโรงเรียนเดียวกัน 

4.55 .578 มากท่ีสุด 

2. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอครูพ่ีเลี้ยง 4.60 .535 มากท่ีสุด 
3. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตออาจารยนิเทศก 4.61 .523 มากท่ีสุด 
4. นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนใน
หลักสูตรไปประยุกตใชในการฝก 

4.39 .613 มาก 

5. นักศึกษาสามารถสอนไดสอดคลองกับความตองการ
ของโรงเรียน/สถานศึกษา 

4.30 .627 มาก 

6. การฝกประสบการณวิชาชีพครูชวยใหนักศึกษามี
พัฒนาการดานการสอนท่ีดีข้ึน 

4.50 .560 มากท่ีสุด 
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ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
นักศึกษา (N=350) 

ดานสมรรถนะนักศึกษา µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

7. การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีข้ึน 

4.27 .700 มาก 

8. การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการวิจัยใน
ชั้นเรียนท่ีดีข้ึน 

4.29 .625 มาก 

9. การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

4.42 .579 มาก 

10. การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานหลักการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

4.35 .590 มาก 

11. การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการ
วางแผนและจัดลําดับความสําคัญในการทํางานท่ีดีข้ึน 

4.44 .557 มาก 

12. การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการ
แกปญหาระหวางการสอนและแกปญหาเฉพาะหนา 

4.49 .539 มาก 

13. การฝกชวยใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ ม่ันใจใน
ตนเอง และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

4.47 .594 มาก 

14. นักศึกษามีความรักอาชีพครูและรูสึกภาคภูมิใจท่ีจะ
บอกกับใครวาเปนครู 

4.52 .671 มาก 

รวม 4.442857 0.592214 มาก 
 
 จากตาราง 4.5 แสดงวา ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ดานสมรรถนะนักศึกษา โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 4.44, σ = 
0.592214)  และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความ เห็นในระดับมาก สําหรับขอท่ีมีคาคะแนน

เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตออาจารยนิเทศก  มีคา (µ = 4.61, σ = .523) สวน
ขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การฝกชวยใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีข้ึน มีคา (µ = 4.27, σ = .700) 
 

ข้ันตอนที่ 2 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูคณะครุศาสตรไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้เปนการ ประเมินคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงานของฝาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ของผูบริหารโรงเรียนท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร
ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 72 คน  
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 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ ประเมิน เก่ียวกับสถานภาพ ท่ัวไป  โดยการหา
คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 4.6    
 
ตาราง 4.6 สถานภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรไป
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 
เพศ   
 ชาย 40 55.6 
 หญิง 32 44.4 
 รวม 72 100.0 
อายุ   
 30-35 6 8.33 
 36-40 ป 7 9.72 
 41-45 ป 2 2.78 
        46-50 3 4.17 
 51 ปข้ึนไป 54 75.0 
 รวม 72 100.0 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 4 5.6 
 ปริญญาโท 63 87.5 
 ปริญญาเอก 5 6.9 
 รวม 72 100.0 
ตําแหนงบริหาร   
 ผูอํานวยการโรงเรียน 30 41.7 
 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 19 26.4 
 รองผูอํานวยการฝายบริหาร 9 12.5 
 อ่ืนๆ 14 19.4 
 รวม 72 100.0 
 
ระยะเวลาในการทํางาน 

  

 1-10 ป 19 26.39 
 11-20 ป 4 5.56 
 21-30 ป 3 4.16 
 31 ปข้ึนไป 46 63.89 
 รวม 72 100.0 
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 จากตาราง 4.6 ผูตอบแบบประเมินเปนผูบริหารโรงเรียนท่ีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตรไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 72 คน   
สวนใหญเปน ผูบริหารชาย  จํานวน 40  คน คิดเปนรอยละ 55.6  รองลงมาเปน ผูบริหารหญิง   
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 44.4 มีอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมามี
อายุ ระหวาง 36-40 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 9.72 ตามลําดับ ผูบริหารสวนใหญสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 87.5 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 6.9  ตามลําดับ  สวนใหญดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน   
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการฝายวิชาการ จํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 26.4  ตามลําดับ ระยะเวลาในการทํางาน 31 ปข้ึนไป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
63.89 รองลงมา ระยะเวลาในการทํางาน นอยกวา 1 -10  ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 26.39 
ตามลําดับ 
 
ตาราง 4.7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยรวมและในแตละดาน 
 

 

กระบวนการดําเนินงาน 
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 

ผูบริหาร (N=72) 

  µ σ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานกระบวนการและการดําเนินงาน 4.128 0.6635 มาก 
2. ดานผลผลิต 4.285 0.5569 มาก 

รวม 4.2065 0.6102 มาก 

 
 จากตาราง 4.7 แสดงวา ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 4.2065, σ = 0.6102) และเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานกระบวนการและการดําเนินงานผูบริหาร มีความเห็น ในระดับมาก       

(µ = 4.128,  σ = 0.6635) ดาน ผลผลิต ผูบริหาร มีความเห็น ในระดับมาก ( µ = 4.285,              

σ = 0.5569)  
 
ตาราง 4.8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานกระบวนการและการดําเนินงาน เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ ผูบริหาร (N=72) 
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ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ดานกระบวนการและการดําเนินงาน µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูมีการประชาสัมพันธ 
   ขอมูลกับผูบริหารโรงเรียนผานสื่อหลากหลายชองทาง 

3.68 .885 มาก 

2. ผูบริหารโรงเรียนรับรูขอมูลการประชาสัมพันธของ 
   ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

3.89 .815 มาก 

3. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูจัดหาอาจารยนิเทศก 
   ใหนักศึกษาอยางเหมาะสม 

4.14 .512 มาก 

4. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูกําหนดใหนักศึกษา 
   ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอยางเหมาะสม 

4.28 .587 มาก 

5. กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณ 
   วิชาชีพครูเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว 

4.28 .587 มาก 

6. โรงเรียน/สถานศึกษาท่ีนักศึกษาไปฝกประสบการณ  
   วิชาชีพครู จัดหาครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือทําหนาท่ีแนะนําในการ   
  ปฏิบัติการสอนอยางเหมาะสม 

4.40 .494 มาก 

7. โรงเรียน/สถานศึกษากับฝายฝกประสบการณวิชาชีพ  
    ครูมีการประสานความรวมมือและมีความสัมพันธท่ีดี 
    ตอกัน 

4.21 .670 มาก 

8. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูมีการประสานงาน 

   กับโรงเรียนอยางเปนระบบและรวดเร็วทันเวลา 
4.08 .575 มาก 

9. ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนสอดคลองกับ 

    มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
4.49 .503 มาก 

10. โรงเรียนท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 
     เปนโรงเรียนท่ีขาดแคลนอัตรากําลังของบุคลากร 

3.83 1.007 มาก 

รวม 4.128 0.6635 มาก 

  
 จากตาราง 4.8 แสดงวา ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ดานกระบวนการและการดําเนินงาน  โดยรวมมีความ เห็น ในระดับมาก       

(µ = 4.128, σ = 0.6635) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความ เห็นในระดับมาก 
สําหรับขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูของครุสภา มีคา (µ = 4.49, σ = 0.503) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพครูมีการประชาสัมพันธขอมูลกับ ผูบริหารโรงเรียน ผานสื่อหลากหลายชองทาง    

มีคา (µ = 3.68, σ = 0.885) 
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ตาราง 4.9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการ
ดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานผลผลิต เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ผูบริหาร (N=72) 

ดานผลผลิต µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. โรงเรียนตองการรับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนอีก 
     ในคร้ังตอไป 

4.40 .494 มาก 

2. นักศึกษาสามารถสอนไดสอดคลองกับความตองการ 
     ของโรงเรียน/สถานศึกษา 

4.10 .675 มาก 

3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับ 
    นักเรียนของทานได 

4.15 .620 มาก 

4. นักศึกษาและครูพี่เลี้ยงมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 4.35 .479 มาก 

5. นักศึกษามีความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนนักศึกษาที่ไป 
     ฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนเดียวกัน 

4.22 .537 มาก 

6. นักศึกษามีความรับผิดชอบ มั่นใจในตนเอง และ 
     สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.29 .568 มาก 

7. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนใน 
     หลักสูตรไปประยุกตใชในการสอนเปนอยางดี 

4.24 .639 มาก 

8. นักศึกษามีความสามารถโดยรวมในการปฏิบัติงาน 
     ดานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียน 

4.28 .451 มาก 

9. คณะครุศาสตรสามารถสรางความสัมพันธระหวาง 
    โรงเรียนไดมากข้ึน โดยผานนักศึกษาที่ไปปฏิบัติการสอน 

4.35 .479 มาก 

10. นักศึกษามีความพรอมที่จะเปนบัณฑิตที่ดแีละ 
     สามารถประกอบวิชาชีพครูในสังคมไดเปนอยางดี  
     และมีประสิทธิภาพ 

4.47 .627 มาก 

รวม 4.285 0.5569 มาก 

 จากตาราง 4.9 แสดงวา ความคิดเห็นของผูบริหารท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ดานผลผลิต โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 4.285, σ = 0.5569) 
และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความ เห็นในระดับมาก สําหรับขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ย มาก
ท่ีสุด คือ นักศึกษามีความพรอมท่ีจะเปนบัณฑิต ท่ีดีและสามารถประกอบวิชาชีพครูในสังคมได เปน

อยางดี และมีประสิทธิภาพ มีคา (µ = 4.47, σ = 0.627) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

นักศึกษาสามารถสอนไดสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน/สถานศึกษา  มีคา (µ = 4.10, σ = 
0.675) 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ผูบริหารไดใหการเสนอแนะขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตางๆ ดังนี้ 
 1. ควรมีนักศึกษาจากสถาบันเดียวกันใหมาฝกประสบการณหลายวิชาเอก เนื่องจากนักศึกษา
จะไมมีเพ่ือนในการทําโปรเจค หรือปรึกษาในเรื่องตางๆ 

2. นักศึกษาควรฝกสอนไดในทุกระดับชั้น 
3. ควรมีวิชาในการใหความรูเทคนิคในการควบคุมชั้นเรียนกิจกรรมฝกวินัยแกนักเรียน 
4. อยากใหทางมหาวิทยาลัยจัดใหมีการ รับนักศึกษาฝกประสบการณแบบเต็มรูปแบบ  

เพ่ือรวมกันวางแผนจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง ระยะเวลายาวตามหลักสูตร ท้ังนี้ในปท่ีผานมามีแค
นักศึกษา กรณีสังเกตการสอนในชวงสั้นเทานั้น 

5. นักศึกษาควรมีความม่ันใจและมีองคความรูในสาขาท่ีรับผิดชอบสามารถถายทอดเนื้อหา
สาระใหนักศึกษาไดเปนอยางดี จะทําใหนักเรียนมีความเชื่อมันในตัวครูผูสอน 

6. นักศึกษาควร ฝกการเปนคนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือน ครูพ่ีเลี้ยงและผูท่ีเก่ียวของ  
กลาพูดกลาซักถามขอสงสัยใหมากข้ึน 

7. การเปนผูมีจิตอาสาในการทํางาน ปรับตัวใหเขากับครูพ่ีเลี้ยงใหไดเปนอยางดี 
8. อยากให ทางมหาวิทยาลัย สงนักศึกษามาฝกประสบการณตลอดปการศึกษา เพ่ือจะได

เรียนรูการปฏิบัติงานใน 1 ปการศึกษา วาตองปฏิบัติอยางไรบาง 
9. นักศึกษามีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามมอบหมายอยางดี มีความรับผิดชอบตองานใน

หนาท่ี มีน้ําใจเอ้ือเฟอชวยเหลืองานของสถานศึกษาอยางเต็มกําลัง เปนคุณสมบัติท่ีดีมากในการ
ทํางานในสถานศึกษา 

10. นักศึกษาควรเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกลุมงานศึกษาใหละเอียด
ยิ่งข้ึน เพราะจะเปนประโยชนตอการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

11. นักศึกษาควรพัฒนามุมมอง แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเทคนิควิธีการท่ีหลาย
ยิ่งข้ึน เปนการมีสวนรวมของนักศึกษาและการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมนอกหองเรียน 

12. ทางโรงเรียนยินดีรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เพราะนักศึกษาท่ีมาปฏิบัติการ
สอนแหงนี้มีคุณภาพ 

13. นักศึกษา ท่ีมาปฏิบัติการสอนอยูในกรอบระเบียบ วินัย มีจรรยาบรรณดีมาก มีมนุษย
สัมพันธท่ีดีกับนักเรียน ผูปกครอง คณะครูพ่ีเลี้ยงเปนอยางท่ีดี ทุกคนมีน้ําใจ เอ้ืออาทร  

ข้ันตอนที่ 3 แบบสอบถามสําหรับครูพ่ีเลี้ยงที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน ใหดูแล
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้เปนการ ประเมินคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงานของฝาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู  ของ ครูพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน ใหดูแลนักศึกษา  
ฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 248 คน  
 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ ประเมิน เก่ียวกับสถานภาพ ท่ัวไป  โดยการหา
คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10 สถานภาพ ของ ครูพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน ใหดูแลนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 
เพศ   
 ชาย 83 33.5 
 หญิง 165 66.5 
 รวม 248 100.0 
อาย ุ   
 25-30 ป 42 16.94 
 31–35 ป 32 12.9 
 36-40 ป 28 11.29 
 41-45 ป 31 12.5 
 46 ปข้ึนไป 115 46.37 
 รวม 248 100.0 
ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 114 46.0 
 ปริญญาโท 134 54.0 
 ปริญญาเอก - - 
 รวม 248 100.0 
ประสบการณในการสอน   
 1-5 ป 48 19.35 
 6-10 ป 24 9.68 
 11 – 15 ป 10 4.03 
 16-20 ป         6 2.42 
 21 ปข้ึนไป       160 64.52 
 รวม 248 100.0 
 
ปจจุบันดํารงตําแหนง 
 ครูชํานาญการ 115 46.4 
 ครูชํานาญการพิเศษ 84 33.9 
 ครูประจําการ 16 6.5 
 อ่ืนๆ  33 13.3 
 รวม 248 100.0 
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 จากตาราง 4.10  ผูตอบแบบ ประเมิน เปนครูพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน  
ใหดูแลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  
จํานวน 248 คน ครูพ่ีเลี้ยง สวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 66.5 รองลงมา 
เปนเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 33.5  มีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 
46.37 รองลงมามีอายุระหวาง 25 – 30 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 16.94 ตามลําดับ ครูพ่ีเลี้ยง
สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตร ี จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 46.00 ตามลําดับ ประสบการณในดานการ
สอน ครูพ่ีเลี้ยงสวนใหญมีประสบการณในการสอนระยะเวลา 21 ปข้ึนไป จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 
64.52 รองลงมามีประสบการณในการสอน ระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 19.35 และ
ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูชํานาญการ จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 46.40 รองลงมาดํารงตําแหนง ครู
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 33.90 คน  ตามลําดับ  
 
ตาราง 4.11  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยรวมและในแตละดาน 
 

 

กระบวนการดําเนินงาน 
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 

ครูพ่ีเลี้ยง (N=248) 

  µ σ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน 4.104 0.5716 มาก 
2. ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน 3.926 0.6566 มาก 
3. ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 4.1355 0.5679 มาก 

รวม 4.055167 0.5987 มาก 

 
 จากตาราง 4.11 แสดงวา ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝายฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  โดยรวมมีความ เห็น ในระดับมาก  (µ = 4.06, σ = 0.5987) และเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความสําเร็จของการดําเนินงานครูพ่ีเลี้ยง มีความเห็น ในระดับมาก  

(µ = 4.10, σ = 0.5716) ดานความพึงพอใจในการดําเนินงานครูพ่ีเลี้ยง มีความเห็น ในระดับมาก  

(µ = 3.93 , σ = 0.6566) ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูพี่เล้ียง มีความเห็น ในระดับมาก    

(µ = 4.14, σ = 0.5679) ตามลําดับ 
 
ตาราง 4.12 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน เปนราย
ขอ 
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ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครูพ่ีเล้ียง (N=248) 

ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. สามารถผลิตนักศึกษาครูท่ีสามารถสอนใหสอดคลอง 
   กับความตองการของโรงเรียน/สถานศึกษา 

4.27 .578 มาก 

2. สามารถสรางความสัมพันธกับโรงเรียนไดมากข้ึน โดย 
   ผานนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติการสอน 

4.13 .621 มาก 

3. หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับการผลิตครู 
   มีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

3.93 .579 มาก 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนสอดคลองกับ    
    มาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 

4.06 .577 มาก 

5. มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาท่ีจะเปนบัณฑิต 
   และสามารถประกอบวิชาชีพครูในสังคมได 

4.13 .503 มาก 

รวม 4.104 0.5716 มาก 
 
 จากตาราง 4.12 แสดงวา ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝาย

ฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 

4.10, σ = 0.5716) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเห็นในระดับมาก สําหรับขอท่ีมีคา
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สามารถผลิตนักศึกษาครูท่ีสามารถสอนไดสอดคลองกับความตองการของ

โรงเรียน/สถานศึกษา  มีคา (µ = 4.27, σ = 0.578) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ  
หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับการผลิตครูมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  มี

คา (µ = 3.93, σ = 0.579) 
 
 
 
 ตาราง 4.13 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน        
เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครูพ่ีเล้ียง (N=248) 

ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน µ σ ระดับความ
คิดเห็น 
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1. มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาผูบริหาร ครูพีเ่ล้ียง  
   และอาจารยนิเทศก เพื่อใหทานทราบนโยบายและแนว 
   ปฏิบัติการสอน 

3.79 .745 มาก 

2. มีคูมือ/แนวปฏิบัติ/แบบประเมินในการปฏิบัติการสอน 
    ในสถานศึกษา 

3.79 .756 มาก 

3. มีความเหมาะสมของบุคลากร เชน อาจารยนิเทศก 
   ของมหาวิทยาลัย   

3.86 .720 มาก 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนมีความเหมาะสม 
   กับหลักสูตร 

4.13 .621 มาก 

5. ส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงเรียน/สถานศึกษา  
    เชน หองเรียนหองปฏิบัติการ ฯลฯ มีความเหมาะสม 

4.06 .441 มาก 

รวม 3.926 0.6566 มาก 

 
 จากตาราง 4.13 แสดงวา ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน  โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก     

(µ = 3.93 , σ = 0.6566) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเห็นในระดับมาก สําหรับ
ขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนมีความเหมาะสมกับหลักสูตร  มีคา 

(µ = 4.13, σ = 0.621) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนา
ผูบริหาร ครูพี่เล้ียง และอาจารยนิเทศก เพื่อใหทานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติการสอน  และมีคูมือ/แนว

ปฏิบัติ/แบบประเมินในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มีคา (µ = 3.79, σ = 0.745 และ 0.756 ) 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.14 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา     
เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครูพ่ีเล้ียง (N=248) 

ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา µ σ ระดับความ
คิดเห็น 
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1. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอครูพ่ีเลี้ยง 4.59 .616 มากท่ีสุด 
2. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนนักศึกษา  
     ท่ีไปฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนเดียวกัน 

4.32 .703 มาก 

3. นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนใน 
      หลักสูตรไปประยุกตใชในการสอนได 

4.19 .543 มาก 

4. นักศึกษาสามารถสอนไดสอดคลองกับความตองการ 
     ของโรงเรียน/สถานศึกษา 

4.26 .441 มาก 

5. นักศึกษามีพัฒนาการดานการสอนท่ีดีข้ึน 4.19 .543 มาก 
6. นักศึกษามีพัฒนาการดานการใชคอมพิวเตอร 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีข้ึน 

4.13 .623 มาก 

7. นักศึกษามีพัฒนาการดานการวิจัยในชั้นเรียนไดดี 
     เพ่ิมข้ึน 

3.67 .594 มาก 

8. นักศึกษามีพัฒนาการดานการผลิตสื่อการเรียนการ 
     สอนดีข้ึน 

3.80 .540 มาก 

9. นักศึกษามีพัฒนาการดานหลักการวัดและประเมิน 
     ผลการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

3.79 .657 มาก 

10. นักศึกษามีพัฒนาการดานการวางแผนและจัดลําดับ 
     ความสําคัญในการทํางานท่ีดีข้ึน 

4.00 .365 มาก 

11. นักศึกษามีพัฒนาการดานการแกปญหาระหวางการ 
     สอน และแกปญหาเฉพาะหนาท่ีดีข้ึน 

4.00 .365 มาก 

12. นักศึกษาสามารถใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา 
     แกนักเรียนท่ีมีปญหาได 

3.80 .540 มาก 

 
 
 
 
 
ตาราง 4.14 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ครูพ่ีเล้ียง (N=248) 

ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

13. นักศึกษาใหความเสมอภาคและไมมีอคติตอนักเรียน  4.26 .684 มาก 
14. นักศึกษาวางตนและประพฤติตนอยางเหมาะสม  4.19 .657 มาก 
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     มีบุคลิกนาเลื่อมใสและยึดถือเปนแบบอยางได 
15. นักศึกษามีความรับผิดชอบ ม่ันใจในตนเอง และ 
     สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีข้ึน 

4.13 .623 
มาก 

16. นักศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.40 .615 มาก 
17. นักศึกษามีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีตอคนรอบขาง 4.20 .545 มาก 
18. นักศึกษาปฏิบัติตนไดตามระเบียบและมีจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพครู 

4.13 .503 
มาก 

19. นักศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีไดบอกกับผูอ่ืนวาเปนครู 4.33 .600 มาก 
20. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ 
    ท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน/ครูพ่ีเลี้ยง 

4.33 .601 
มาก 

รวม 4.1355 0.5679 มาก 

 
 จากตาราง 4.14 แสดงวา ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของฝาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา โดยรวมมีความเห็นในระดับมาก

ท่ีสุด (µ = 4.14, σ = 0.5679) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความเห็นในระดับมาก 

สําหรับขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอครูพ่ีเลี้ยง มีคา (µ = 4.59, 

σ = 0.616) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักศึกษามีพัฒนาการดานการวิจัยในชั้นเรียนได

ดีเพ่ิมข้ึน มีคา (µ = 3.67, σ = 0.594) 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู สิ่งท่ีครูพ่ีเลี้ยงตองการใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมให
นักศึกษากอนสงมาปฏิบัติการสอน ซ่ึงไดมีการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาฝกประสบการณควรมาเรียนรูงาน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในรายวอชาท่ีสอน 
 2. นักศึกษาควรมาสรางความคุนเคยกอนสอน เพ่ือสัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักศึกษากับ
โรงเรียน 
 3. การทําสื่อการสอน เพ่ือชวยในการฝกออกเสียง / จดจําคําศัพทจากภาพ เปนตน 
 4. การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน เพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหนักเรียนในการฝกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในชีวิตประจําวัน 
 5. การมาสถานศึกษากอนวันเปดภาคเรียน เพ่ือเตรียมตัวและพบปะครูพ่ีเลี้ยง  
 6. การทําเอกสารการสอน นักศึกษาควรมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การสอน เชน แผนการสอน วิจัย 
 7. การจัดการสอนในสถานการณพิเศษ เนื่องจากการสอนในปจจุบันอาจจะประสบปญหา
โรคระบาดและตองมีการหยุดเรียน ดังนั้นควรปรับการสอนในชั้นเรียนเปนการสอนออนไลน ฯลฯ 
 8. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การวัดผลตาม
สภาพจริง 
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 9. การใหนักศึกษามารับเนื้อหาในรายวิชาสอนกอนเปดเทอม เพ่ือนักศึกษาไปเตรียมการสอน
ลวงหนากอนเปดภาคเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 10. การประสานแนวปฏิบัติในการทํางานรวมกัน เพ่ือความชัดเจนและการทํางานรวมกัน
อยางราบรื่น เรียบรอย 
 11. การศึกษาขอมูลเบื้องตน ควรใหนักศึกษาครูไดรูบริบทของนักเรียนและโรงเรียนท่ีจะไป
ทํางานดวย เพ่ือการวางบทบาทของตนเอง 
 

ข้ันตอนที่ 4 แบบสอบถามสําหรับอาจารยนิเทศกที่ไดรับแตงตั้งจากทางคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู            
คณะครุศาสตรในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
 การวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนนี้เปนการ ประเมินคิดเห็นตอกระบวนการดําเนินงานของฝาย
ฝกประสบการณวิชาชีพครู  ของอาจารยนิเทศกท่ีไดรับแตงตั้งจากทางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ใหไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร ในภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2563 จํานวน 56 คน  
 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ ประเมิน เก่ียวกับสถานภาพ ท่ัวไป  โดยการหา
คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ดังแสดงในตาราง 4.15    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.15 สถานภาพของอาจารยนิเทศกท่ีไดรับแตงตั้งจากทางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ใหไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2563 
 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 
เพศ   
 ชาย 21 37.50 
 หญิง 35 62.50 
 รวม 56 100.0 
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อายุ   
 30- 35 ป 35 62.5 
 36 - 40 ป 6 10.71 
 41- 45 ป 8 14.29 
 46 ปขึ้นไป 7 12.5 
 รวม 56 100.0 
ระดับการศึกษา     
 ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาโท 36 64.29 
 ปริญญาเอก 20 35.71 
 รวม 56 100.0 
ประสบการณในการสอน   
 1- 5 ป 5 8.93 
 6-10 ป 17 30.36 
 11-15 ป 21 37.5 
 20 ปข้ึนไป 13 23.21 
 รวม            56 100.0 
ประสบการณในการนิเทศ   
 1-5 ป 12 21.43 
 6-10 ป 25 44.65 
 11-15 ป 6 10.71 
 20 ปข้ึนไป 13 23.21 
 รวม 56 100.0 

 
 
 
 
ตาราง 4.15 (ตอ) 
 

สถานภาพ ความถี่ รอยละ 
ปจจุบันดํารงตําแหนงวิชาการ   
 อาจารย 34 60.72 
 ผูชวยศาสตราจารย 20 35.71 
 รองศาสตราจารย 2 3.57 
 ศาสตราจารย - - 
 รวม 56 100.0 
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จํานวนโรงเรียนท่ีทานไปนิเทศ   
 1-3 โรงเรียน 19 33.93 
 4-6 โรงเรียน 37 66.07 
 รวม 56 100.0 
จํานวนนักศึกษาท่ีอยูในการนิเทศ   
 สาขาวิชาคณิตศาสตร 44 12.6 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 71 20.3 
 สาขาวิชาภาษาไทย 52 14.9 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 48 13.7 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 40 11.4 
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 48 13.7 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 47 13.4 
 รวม 350 100.0 

 
 จากตาราง 4.15 ผูตอบแบบประเมินอาจารยนิเทศกท่ีไดรับแตงตั้งจากทางคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหไปนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 256 3 จํานวน 56 คน อาจารยนิเทศก สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 37.50  สวนใหญมีอายรุะหวาง 30-
35 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมามีอายรุะหวาง 41-45 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 14.29  ตามลําดับ อาจารยนิเทศกสวนใหญสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 35.71 
ตามลําดับ สวนใหญมีประสบการณในการสอนระหวาง 11 -15 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
รองลงมามีประสบการณในการสอนระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 30.36                 
มีประสบการณในการนิเทศ  6-10 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 44.65 รองลงมามีประสบการณใน
การนิเทศ 20 ปข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 23.21 ปจจุบันตําแหนงทางวิชาการเปนอาจารย 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 60.72 รองลงมาดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 3 5.71 ตามลําดับ โรงเรียนท่ีไปนิเทศมี 4-6 โรงเรียน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 
66.07  มีจํานวนนักศึกษาท่ีอยูในการนิเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
20.3 รองลงมาจํานวนนักศึกษาท่ีอยูในการนิเทศ ภาษาไทย จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.9 และ
จํานวนนักศึกษาท่ีอยูในการนิเทศนอยท่ีสุด คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอย
ละ 11.4 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4.16 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของอาจารยนิเทศก ท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยรวมและในแตละดาน 
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กระบวนการดําเนินงาน 
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

อาจารยนิเทศก (N=56) 

  µ σ ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน 4.298 0.5434 มาก 
2. ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน 4.011 0.7481 มาก 
3. ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา 4.1415 0.58465 มาก 

รวม 4.150167 0.625383 มาก 

 
 จากตาราง 4.16 แสดงวา ความคิดเห็นของอาจารยนิเทศก ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของ

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  (µ = 4.15, σ = 0.625383) และ
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความสําเร็จของการดําเนินงานอาจารยนิเทศกมี ความเห็น ในระดับ

มาก (µ = 4.29, σ = 0.5434) ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน อาจารยนิเทศกมี ความเห็น ใน

ระดับมาก ( µ = 4.01, σ = 0.7481) ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา อาจารยนิเทศกมี

ความเห็นในระดับมาก (µ = 4.14, σ = 0.58465) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.17 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของอาจารยนิเทศกท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
อาจารยนิเทศก (N=56) 

ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน µ σ ระดับความ
คิดเห็น 
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1. สามารถผลิตนักศึกษาครูท่ีสามารถสอนใหสอดคลอง 
   กับความตองการของโรงเรียนและสถานศึกษา 

4.21 .530 
มาก 

2. สามารถสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษา/
โรงเรียนไดมากข้ึน โดยผานนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติการสอน 

4.32 .471 
มาก 

3. หลักสูตรและการเรียนการสอนสําหรับการผลิตครู 
   มีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

4.21 .624 
มาก 

4. ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

4.59 .496 
มากท่ีสุด 

5. มีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาท่ีจะเปนบัณฑิต 
   สามารถประกอบวิชาชีพครูในสังคมได 

4.16 .596 
มาก 

รวม 4.298 0.5434 มาก 

 
 จากตาราง 4.17 แสดงวา ความคิดเห็นของ อาจารยนิเทศก ท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงาน
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความสําเร็จของการดําเนินงาน โดยรวมมีความ เห็นในระดับ

มาก (µ = 4.29, σ = 0.5434) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา สวนใหญมีความเห็นในระดับมาก 
สําหรับขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูของคุรุสภา  มีคา (µ = 4.59, σ = 0.496) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการ

เตรียมความพรอมใหนักศึกษาท่ีจะเปนบัณฑิต  สามารถประกอบวิชาชีพครูในสังคมได  มีคา (µ = 

4.16, σ = 0.596) 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4.18 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของอาจารยนิเทศก ท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน       
เปนรายขอ 
 

ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
อาจารยนิเทศก (N=56) 

ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูมีการประชาสัมพันธ 3.79 .909 มาก 
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  ขอมูล กับอาจารยนิเทศก ผานสื่อหลากหลายชองทาง 
  เชน E-mail Line , Facebook , Fax  เปนตน 
2. อาจารยนิเทศรับรูขอมูลการประชาสัมพันธของ 
   ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  

3.89 .928 มาก 

3. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูกําหนดใหนักศึกษา 
   ไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนอยางเหมาะสม   

4.05 .699 มาก 

4. กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณ 
   วิชาชีพครูเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  

3.95 .773 มาก 

5. ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูมีการประสานงาน  
    กับทานอยางเปนระบบและรวดเร็วทันเวลา   

3.68 .741 มาก 

6. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการจัด 
     สัมมนาผูบริหาร ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศก เพ่ือให 
      ทานทราบ นโยบายและแนวปฏิบัติการสอน 

4.38 .676 มาก 

7. คูมือ/แนวปฏิบัต/ิแบบประเมินในการปฏิบัติการสอน 
     ในสถานศึกษา 

4.16 .757 มาก 

8. มีความเหมาะสมของบุคลากร เชน อาจารยนิเทศ 
     ของมหาวิทยาลัย   

4.05 .773 มาก 

9. ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนมีความเหมาะสม 
     กับหลักสูตร 

4.43 .499 มาก 

10. สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียน/สถานศึกษา  
    เชน หองเรียนหองปฏิบัติการ ฯลฯ มีความเหมาะสม 

3.73 .726 มาก 

รวม 4.011 0.7481 มาก 

 
 จากตาราง 4.18 แสดงวา ความคิดเห็นของอาจารยนิเทศกท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของ
ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานความพึงพอใจในการดําเนินงาน โดยรวมมีความ เห็นในระดับมาก  

(µ = 4.01, σ = 0.7481) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีความเห็นในระดับมาก สําหรับขอ
ท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติการสอนมีความเหมาะสมกับหลักสูตร  มีคา 

(µ = 4.43, σ = 0.499) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูมี

การประสานงานกับทานอยางเปนระบบและรวดเร็วทันเวลา มีคา (µ = 3.68, σ = 0.741) 
 
ตาราง 4.19 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของอาจารยนิเทศก ท่ีมีตอ
กระบวนการดําเนินงานของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา     
เปนรายขอ 
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ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
อาจารยนิเทศก (N=56) 

ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

1. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตออาจารยนิเทศก  4.27 .646 มาก 

2. นักศึกษามีความสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนนักศึกษาท่ีไป 
     ฝกประสบการณวิชาชีพครูในโรงเรียนเดียวกัน  

4.16 .596 มาก 

3. นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนใน 
     หลักสูตรไปประยุกตใชในการสอนได   

3.89 .731 มาก 

4. นักศึกษาสามารถสอนใหสอดคลองกับความตองการ 
     ของโรงเรียน/สถานศึกษา  

4.05 .401 มาก 

5. นักศึกษามีพัฒนาการดานการสอนท่ีดีข้ึน   4.21 .530 มาก 

6. นักศึกษามีพัฒนาการดานการใชคอมพิวเตอร 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีข้ึน 

4.00 .661 มาก 

7. นักศึกษามีพัฒนาการดานการวิจัยในชั้นเรียนท่ีดีข้ึน 3.89 .802 มาก 

8. นักศึกษามีพัฒนาการดานการผลิตสื่อการเรียนการ 
     สอนท่ีดีข้ึน 

4.11 .652 มาก 

9. นักศึกษามีพัฒนาการดานหลักการวัดและประเมินผล 
     การเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 

3.95 .616 มาก 

10. นักศึกษามีพัฒนาการดานการวางแผนและจัดลําดับ 
     ความสําคัญในการทํางานท่ีดีข้ึน 

4.00 .739 มาก 

11. นักศึกษามีพัฒนาการดานการแกปญหาระหวางการ 
     สอนและแกปญหาเฉพาะหนาท่ีดีข้ึน 

4.21 .624 มาก 

12. นักศึกษาสามารถใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา 
     แกนักเรียนท่ีมีปญหาได 

4.00 .661 มาก 

13. นักศึกษาใหความเสมอภาคและไมมีอคติตอนักเรียน 
 

4.21 .624 มาก 

14. นักศึกษาวางตนและประพฤติตนอยางเหมาะสม  
     มีบุคลิกนาเลื่อมใสและยึดถือเปนแบบอยางได 

4.27 .556 มาก 

15. นักศึกษามีความรับผิดชอบ ม่ันใจในตนเอง และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีข้ึน 

4.32 .471 มาก 

16. นักศึกษาใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะ 4.16 .371 มาก 

17. นักศึกษามีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีตอคนรอบขาง 4.16 .496 มาก 

18. นักศึกษาปฏิบัติตนไดตามระเบียบและมีจรรยาบรรณ 
     วิชาชีพครู 

4.27 .556 มาก 
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ความคิดเห็นตอกระบวนการและการดําเนินงานของ 

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู 
อาจารยนิเทศก (N=56) 

ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา µ σ ระดับความ
คิดเห็น 

19. นักศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีไดบอกกับผูอ่ืนวาเปนครู 4.38 .489 มาก 

20. นักศึกษามีความสามารถโดยรวมในการปฏิบัติงาน 
     ดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากโรงเรียน/ครูพ่ีเลี้ยง 

4.32 .471 มาก 

รวม 4.1415 0.58465 มาก 

 
 จากตาราง 4.19 แสดงวา ความคิดเห็นของอาจารยนิเทศกท่ีมีตอกระบวนการดําเนินงานของ
ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู ดานการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา  โดยรวมมีความ เห็นในระดับ

มาก (µ = 4.14, σ = 0.58465) และเม่ือพิจารณารายขอ พบวา  ทุกขอมีความเห็นในระดับมาก 
สําหรับขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ นักศึกษามีความภาคภูมิใจท่ีไดบอกกับผูอ่ืนวาเปนครู  มีคา 

(µ = 4.38, σ = 0.489) สวนขอท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีได

จากการเรียนในหลักสูตรไปประยุกตใชในการสอนได  มีคา (µ = 3.89, σ = 0.731) และนักศึกษามี

พัฒนาการดานการวิจัยในชั้นเรียนท่ีดีข้ึน มีคา (µ = 3.89, σ = 0.802) 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน
ของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู สิ่งท่ีอาจารยนิเทศกตองการใหมหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมให
นักศึกษากอนสงมาปฏิบัติการสอน มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. เอกสารท่ีใชในการปฏิบัติการสอน ควรเตรียมใหพรอมกอนนักศึกษาออกฝกปฏิบัติการ
สอน 

2. จัดอบรมการออกฝก เพ่ือใหเห็นการทํางานจริงในโรงเรียนตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ 
3. การเขียนแผนการสอน 
4. การวิจัยในชั้นเรียน 
5. การเสริมความรู/ทักษะการสอน นักศึกษามีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอน 
6. คุณลักษณะความเปนครู นักศึกษาบางคนยังขาดคุณลักษณะของความเปนครูอยู 
7. องคความรูในสาขาวิชา ใหมีความรูพอเพียงท่ีจะถายทอดใหนักเรียนไดชัดเจนถูกตอง 
8. สถานท่ีและท่ีอยูของแตละโรงเรียน นักศึกษาครูและอาจารยนิเทศกสามารถวางแผนการ

เดินทางไดสะดวก 


	บทที่ 4
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	1. ข้อมูลทั่วไป
	3. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษา
	ตาราง 4.1(ต่อ)
	ตาราง 4.3 (ต่อ)

