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แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค หลักและวิธีการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา และเสนอแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่ า งเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร และครู จานวน 26๐ คน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
๑. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ทั้ง 4 ด้าน
มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก
๒. หลักและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ทั้ง 4 ด้าน ด้านวิชาการ มีการ
ใช้ค อมพิ ว เตอร์ ใ นงานทะเบี ย นนั ก เรีย น บุ คลากรในโรงเรี ยนมี การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
ประโยชน์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ
การรายงานทางการเงินและงบการเงิน ด้านบริหารงานบุคคล มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู ด้านบริหารทั่วไป เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอ
๓. แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ด้านวิชาการสถานศึกษาควรใช้
๑
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนให้เป็นระบบ ด้านงบประมาณ ควรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูลบัญชีรับ-จ่าย การรายงานผลทางด้านการเงิน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการประมวลผลงาน ด้ านการบริ ห ารงานบุ คคล ควรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลและ รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ และ
ด้านการบริหารทั่วไป ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาทะเบียนประวัตินักเรียน
คำสำคัญ : เทคโนโลยี, สารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารการศึกษา,

Abstract
This research was aimed to study the current state, problem, obstacle,
principle and method of using information technology in primary school educational
administration and to propose development guidelines of using information
technology in primary school educational administration under the Office of
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2. The mixed research
methodology was used in the study. The quantitative data were collected by
questionnaires from 260 school administrators and teachers and the analyzed by
mean and standard deviation. The qualitative data were obtained by in-depth
interviews and analyzed by content analysis. The results of the study found that:
1. The current state, problem and obstacle of using information
technology in primary school educational administration under the Office of
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2 in 4 aspects were
appropriate at the high level.
2. Principles and methods of using information technology in primary
school educational administration under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya
Primary Educational Service Area 2 in 4 aspects were as follows; In academic,
computerized system was used in students’ registration and school personnel were
computer literate; In teaching and learning and budget management, information
technology was used in teaching and learning reports and in financial and budget
reports; In personnel management, information technology was used in filing and
reporting work performance of teachers, and in general management, the office
instrument and information technology were sufficient and in up-to-date.
3. Guidelines of using information technology in primary school
educational administration under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary
Educational Service Area 2 were that; In academic management, schools should
collect students’ data in information technology system; In budget management,
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information technology should be used in recording credit and debit account and
financial reports; In teaching and learning management, information technology was
used in teaching and learning evaluation and measurement; In personnel
management, information technology was used in data processing and calculating
work performance and promotion, and In general management, information
technology was used in recording students’ biodata.
Keywords : Technology, Information, Information Technology, Educational administration
บทนา
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการดารงชีวิตนวัตกรรมและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive
technology) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ต้องเผชิญ กับเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจาวันมากมาย ทั้ง
ด้านการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา การจัด การทรัพยากรธรรมชาติ การเดินทาง การใช้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุก เรื่องใน
ชีวิตประจาวัน ดังนั้น เยาวชนรุ่นใหม่ จึงควรเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้รู้เท่า
ทันและนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคมและประเทศต่อไป ซึ่งเป็นบทบาทของการศึกษาที่
ต้องพัฒ นาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะและความรู้ในเรื่องดั งกล่าว โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของ
บริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The FourthIndustrial Revolution) เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ ๒๕๕๘ (Millennium Development Goals : MDGs ๒๐๑๕) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ๒๕๗๓ (Sustainable Development Goals : SDGs ๒๐๓๐)
และความต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และปัจจัยภายในประเทศ จากนโยบายการ
ปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และวิกฤตสังคมสูงวัย
ล้ว นมีผลกระทบต่อการบริห ารจั ดการศึกษาเพื่อพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดั งนั้นการ
พัฒนาการศึกษาจึงต้องนาปัจจัยทุกด้านมาประมวลและวิเคราะห์เพื่ อกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ยุ ทธศาสตร์ แนวทางการพัฒ นาไว้ใ นแผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ด้ว ยเหตุ นี้
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าผู้บริหารมีวิธีการ
บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีก็นาพาสถานศึกษาประสบความสาเร็จได้ไม่ยากการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรัฐ
ที่มีภารกิจหลักที่ต้องดูแลเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๒ ปี จึงได้กาหนดนโยบายเร่งรัดในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษาในทุกด้าน
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
โรงเรียน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้สนับสนุนการบริหารตามขอบข่ายงานทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่ว ไป ซึ่ งในการจั ดหาอุป กรณ์ เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ นั้นจาเป็นอย่า งยิ่งที่ต้ องมีผู้ ที่ มีความรู้
ความสามารถในการใช้อุป กรณ์เหล่ านั้นเป็นอย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจัยของเด่นชัย โพธิ์ส ว่าง
(๒๕๕๐) ทีพ่ บว่า ปัญหาการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีมีสองประการ คือ ข้อจากัดต่างๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อจากัดของผู้ใช้การพัฒนาองค์กรเริ่มให้ความสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้
มากที่สุด จึงทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์รวมถึงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ บางครั้งเกิดปัญหาครุภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีคุณภาพ เกิดความชารุดเสียหาย งบประมาณในการ
บริหารด้านนี้ไม่เพียงพอ การใช้งานไม่สม่าเสมอ ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสไม่มีความถนัดในการ
ใช้เทคโนโลยี และความต่อเนื่องในการบริหารที่ก็ช้า ปัจจุบันสั่งงานผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ บริ ห ารสถานศึกษาจึ งต้องเป็นผู้ ที่ส นใจใฝ่ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่ าง
สม่าเสมอ เพื่อที่จะสามารถแนะนาและกระตุ้นบุคลากรให้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายฉบับที่แสดงให้
เห็ นว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษายังไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร เกิดจากงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินมีไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือและ
ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนงบประมาณสนับสนุนในการสร้างห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านวัสดุครุภัณฑ์สานักงานยังต้องการให้มีบุ คลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทาหน้าที่
เกี่ยวกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศให้มีจานวนเพียงพอปัญหาในเรื่องความพร้อมของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนสื่อซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน รวมทั้งจานวนบุคลากรในสถานศึกษามีน้อย จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการบริ ห ารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เพื่อจะได้ทราบสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของโรงเรียน ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิช าการ ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารงานของสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
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๒. เพื่อศึกษาหลักและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๓. เพื่ อ เสนอแนวทางพั ฒ นาการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการบริ ห ารการศึ ก ษาโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณ โดย
มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก
๑) ประชาการ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร ๑๖๕ โรงเรี ย นๆ ละ ๑ คน รวม ๑๖๕ คน และครู
ผู้รับผิดชอบ ๑๖๕ โรงเรียนๆ ละ ๔ คน รวม ๖๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๘๒๕ คน ๒) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ ผู้ บริ หารและครูโ รงเรียนประถมศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างคานวณได้ตามสูตรของ Krejcie และ Morgan และ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน ๒๖๐ คน
๒) ประชากรผู้ให้ข้อมูล เชิงลึก (สัมภาษณ์) ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก ๕ โรงเรียน โดยสัมภาษณ์
แบบเจาะจง (Purpose Sampling) รวม ๕ คน
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑) แบบสอบถาม เป็ น แบบสอบถามเพื่อ ศึก ษาแนวทางการพัฒ นาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ ห ารการศึ ก ษาโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจังพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist ) ประกอบด้วย สถานภาพ และ ประสบการณ์สอน
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการบริ หารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จานวน ๒๔ ข้อ ๔ ด้าน
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักและวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๒ จานวน ๒๔ ข้อ ๔ ด้าน
ตอนที่ ๒ และ ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ของลิ
เกิร์ท (Likert)
๒) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยมีประเด็นคาถามเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จานวน ๔ ข้อ
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๓. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
๑) แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
(๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมเนื้อหากรอบความคิดของการวิจัย
(๒) สร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ในระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
(๓) นาแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในเบื้องต้น
(๔) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้ จานวน ๕ คน๕
โดยหาค่าความสอดคล้องดัชนีระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence
Index = IOC) สาหรับพิจารณาเนื้อหาและภาษาของข้อคาถามแต่ละข้อว่า เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่
เหมาะสม ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง ๐.๖๕-๑.๐๐ ถือว่า ข้อคาถามนั้น
มีความเหมาะสม
(๕) นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่านมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม แล้วนาไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างทดสอบในการวิจัย จานวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา หรือวิธีของ Cronbach ซึ่งมี
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ ๐.๙๖๑
(๖) ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ก่อนนาไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
๒) แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
(๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหากรอบความคิดของการวิจัย
(๒) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ ในระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
(๓) นาแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในเบื้องต้น
(๔) นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๕ คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) และภาษา
ที่ใช้
(๕) นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ ท่านมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์
แล้วนาไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๑) แบบสอบถาม (Questionnaire) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(๑) ผู้วิจัยขอหนังสือจากผู้อานวยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเชิญคณาจารย์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่างทดสอบเครื่องมือวิจัย และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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(๒) นาหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย และนาหนังสือขอ
ความร่ ว มมือไปยั งกลุ่ มตัว อย่ างทดสอบเครื่องมือวิจัย และกลุ่มตั วอย่างในการวิจัย เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยทาการนัดหมาย
วัน เวลา ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในแจกแบบสอบถามและเก็บคืน
๒) การสัมภาษณ์ (Interview) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
(๑) ผู้วิจัย ขอหนังสือจากผู้อานวยการหลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการสัมภาษณ์
(๒) นาหนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยไปมอบ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการให้สัมภาษณ์
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และทาการบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยการจด
บันทึก ภาพนิ่ง และเครื่องบันทึกเสียง
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล
๑) การวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content Analysis)
๒) แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ นาเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นาเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
๓) การสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
สรุปผลข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
สรุปผลการวิจัย
๑. สภาพปั จ จุ บั น ปั ญหาและอุป สรรคในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ใน
ภาพรวมทุกด้านมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และ ด้านวิชาการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑) ด้านวิชาการ โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับแรก คือ มี
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนนักเรียน รองลงมาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ รวบรวมข้อมูลประวัติ
และความประพฤตินักเรี ยน การทาใบงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ และครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอันดับสาม
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๒) ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมผู้บริห ารและครูมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ
แรก คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและงบการเงินเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมามีก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ดท าบั ญชี การเงิน เป็น อัน ดับ สอง และมี การใช้
คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณเป็นอันดับสามตามลาดับ
๓) ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็ นในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓
อันดับแรก คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ครูและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาบัญชีเงินเดือน เป็นอันดับหนึ่งเท่ากัน รองลงมามี
การเก็บข้อมูลบุคลากรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอันดั บสอง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
บริหารงานบุคคล เป็นอันดับสาม ตามลาดับ
๔) ด้านการบริห ารทั่วไป โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็ นในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓
อันดับ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ มีจานวนเพียงพอกับ
ปริมาณงานฝ่ายและเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอเป็น
อันดับหนึ่งเท่ากัน รองลงมาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการสามารถนามาใช้ได้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภ าพเป็นอันดับสอง ครูผู้บริห ารให้ ความสาคัญในการวางแผนระบบ
สารสนเทศและการนาไปใช้เป็นอันดับสามตามลาดับ
๒. หลักและวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สรุปทุกด้านโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
บริหารทั่วไป รองลงมา คือ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และ ด้านวิชาการ ตามลาดับ
๑) ด้านวิชาการ โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ คือ มีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานทะเบียนนักเรียน อันดับหนึ่ง รองลงมาบุคลากรในโรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์มาใช้ในการ รวบรวม
ข้อมูลประวัติและความประพฤตินั กเรียน การทาใบงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ อันดับสอง และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับสามตามลาดับ
๒) ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมผู้บริห ารและครูมีความคิดเห็ นอยู่ ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ
คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและงบการเงินอันดับหนึ่ง รองลงมา
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาบัญชีการเงิน อันดับสอง และมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงบประมาณเป็นอันดับสามตามลาดับ
๓) ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็ น ในระดั บมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย ๓
อันดับ คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู
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อันดับหนึ่ง รองลงมามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาบัญชีเงินเดือน อันดับสอง และมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารงานบุคคลและมีการเก็บข้อมูลบุคลากรโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นอันดับสามเท่ากันตามลาดับ
๔) ด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็น ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย สามอันดับ
คือ เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอ อันดับหนึ่ง รองลงมา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การสามารถน ามาใช้ ได้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิ ทธิภ าพและผู้ ปฏิบัติงานด้านการใช้คอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศอื่น ๆ มีจานวน
เพีย งพอกับ ปริ มาณงานฝ่ าย อัน ดับสองเท่ากัน และผู้บริหารให้ความสาคัญในการวางแผนระบบ
สารสนเทศและการนาไปใช้เป็นอันดับสามตามลาดับ
๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๑) ด้านวิช าการสถานศึก ษาควรใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศการจัดเก็บ ข้ อมู ล นักเรีย น
ห้องเรียนและอื่นๆ รองลงมา ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเตรียมเอกสารทางวิชาการ และควรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนและวิเคราะห์งานวิชาการ
๒) ด้านงบประมาณ ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการบันทึกข้อมูลบัญชีรับ -จ่าย ควร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการประมวลผลงาน การรายงานผลทางด้านการเงิน และควรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการบันทึกการจาหน่าย โอน ยืมพัสดุครุภัณฑ์
๓) ด้านการบริหารงานบุคคล ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการประมวลผลข้อมูลและ
รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ รองลงมา ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการวางแผนและ
วิเคราะห์งานบุคคล และควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔) ด้านการบริหารทั่วไป ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บบันทึก ข้อมูลสามะโน
นั กเรี ย น รองลงมา ควรใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศการจัดทา ทะเบีย นประวั ตินักเรี ยนและควรใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดทาทะเบียนประวัติสุขภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศึก ษา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มี
ประเด็นที่น่าสนใจผู้ศึกษาจึงนามาอภิปรายผล ดังนี้
๑. สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาและอุ ป สรรคการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห าร
การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๒ มีการปฏิบั ติในระดับ มาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริห าร
สถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริห ารและการจั ดการศึกษาให้ คณะกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อานาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่กระทรวงศึ กษาธิการได้ประกาศใช้ในปี ๒๕๖๐ ได้กาหนด
ภาระงาน ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
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บริหารทั่วไป ไว้อย่างชัดเจน การบริหารงาน งานในด้านต่างๆ จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อนามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่าง
สะดวกและทันสมัย จึงจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบกับในภาวะ
ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง
และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น หน่วยงานทางการศึกษาได้นา
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ช่วยให้การปฏิบัติงานอยู่บนฐานของข้อมูลต่างๆ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงทาให้สภาพปัจจุบัน ปัญหา
และอุปสรรคการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัณฑิตย์ กองกูล (๒๕๔๐) ได้ทาการศึกษาการจัดการใช้
ระบบและสภาพปัญหาสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พบว่า ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน
๒. หลั ก และวิ ธี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา โรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีหลักและ
วิธีการในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งได้ปฏิรูประบบการ บริหารภายในสถานศึกษาเพื่อให้การบริหารงานได้ดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล มีการปรับปรุงระบบการปฏิบั ติงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บุคลากรในสถานศึกษาได้พยายามเรียนรู้
ถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งการพัฒนาการเรียนรู้ใน
การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยตนเอง และการเข้ารับการอบรมแนวทางในการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ อย่างทันสมัยและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
จึงทาให้หลักและวิธีการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ อยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรังสิทธ์ จับใจนาย (๒๕๔๒) ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต ๔ ใน ๖ ด้าน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
๑) ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
มาช่วยในการทางาน เป็นข้อที่ปฏิบัติต่าสุดในด้านวิชาการ สถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการทางาน
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๒) ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการวางแผนและจัดสรร
งบประมาณเป็น ข้อที่ปฏิบัติต่าสุดในด้านงบประมาณ สถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
๓) ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการวางแผนอัตรากาลัง เป็น
ข้อที่มีการปฏิบัติต่าสุดในด้านการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการวางแผนอัตรากาลัง
๔) ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์และวางระบบเพื่อ
บริ ห ารงานโรงเรี ย น เป็ น ข้ อ ที่ ป ฏิ บั ติ ต่ าสุ ด ในด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป สถานศึ ก ษาใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์และวางระบบเพื่อบริหารงานโรงเรียน
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุ คลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริ ห ารการศึก ษาโรงเรีย นประถมศึก ษา สั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ เพื่อบุคลากรจะได้มีความชานาญมากขึ้น
๒) ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร และครูผู้สอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
เพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ต่อไป
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