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การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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จุฑามาศ กาญจนธรรม1, เด่น ชะเนติ ยงั 2
Chutamas Kanjanatham1, Den Chanetiyoung2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
เขต 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 21 คน พบว่าทุกคนเห็นด้วย
กับองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึ กษาจันทบุร ี เขต 2 คือ
1) การสร้างกาลังคนให้มศี กั ยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต2) การ
สนับสนุ นการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากค่ามัธยฐานของแต่ละข้อสูงตัง้ แต่ 3.50
ขึน้ ไป และค่าพิสยั ควอไทล์ตงั ้ แต่ 1.50 ลงมา การจัดสนทนากลุ่มเพื่อประเมินรูปแบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา กับผูเ้ ชีย่ วชาญ 8
คน ผลปรากฏว่า ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเหมาะสมและเป็ นไปได้ การ
ประเมินความคิดเห็นของครูและบุค ลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร จ านวน 100 คน พบว่ า รูปแบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
เขต 2 มีความเห็นด้วยและเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก ( =4.27)
The purpose of the research was to develop the model of Information and
Communication Technologies (ICT) on educational management in school under the
office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, Office 2. Based upon these
findings, it was concluded that the model of Information and Communication Technologies
on educational management in school under the office of Chanthaburi Primary Educational
Service Area, Office 2, the 21 expert agreed with the four factors and 20 indicators.
There were 1) developing potential manpower on information and communication
technology; 2) using information and communication technology to support learning;
3) developing the information and communication technology infrastructure and 4) using
information and communication technology for management. Focus Group Discussion,
the eight experts also agreed with the Information and Communication Technologies
(ICT) for educational management in school model. The opinions of 100 teachers
and educational personnel relating to information and communication technology on
information and communication technology for educational management in school
under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, Office 2 found
generally high levels of agreement ( =4.27).
Key word : Model of Information and Communication Technologies (ICT).

บทนา
โลกปจั จุบนั มีความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ น
อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

เปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ทัง้ ทางด้า น
สัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง วัฒ นธรรม
และการศึกษา ซึง่ ช่วยให้คนในยุคปจั จุบนั
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาส
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รับ รู้ ข่ า วสาร มีร ะบบการส่ ง ข่ า วสารที่
รวดเร็ว เหตุการณ์ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลก
สามารถสื่อ สารถึง กัน ได้อ ย่ า งทัน ที สิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดสังคมแบบเปิด ทีท่ ุกชาติ
สามารถเรีย นรู้ ซ่ึง กัน และกั น ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว และได้ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ชีวติ ประจาวันและความเป็ นอยู่ของบุคคล
ใน สั ง คม ทั ้ง ใ น ทางบวกและทางลบ
โดยเฉพาะเด็กซึง่ จะเป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศต่ อไปในอนาคตก็ย งั ต้อ ง
เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เด็กมีความว่องไว
ต่ อ การรับ รู้ส ิ่ง ใหม่ๆ ได้ม ีโ อกาสเรีย นรู้
ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่ างๆ เป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับแผน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 -2559 มี
การสนับสนุ นการนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและจัดให้มสี ่อื อุ ปกรณ์ ท่จี าเป็ น
ต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์
อุ ป กรณ์ เ ชื่อ มต่ อ ระบบและซอฟต์ แ วร์
รวมทัง้ สนับสนุ นการให้ค วามรู้แ ละสร้าง
คว า มต ระ หนั ก ถึ ง คว าม ส า คั ญ ขอ ง
การศึกษาแก่สถาบันทางสังคม ชุมชน
และประชาชน ดังนัน้ เทคโนโลยีจ ึงมี
บทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา การ
สร้างกระบวนการเรียนรูส้ าหรับการพัฒนา
คนและสังคม การทีจ่ ะพัฒนาประเทศชาติ
ให้ไปสู่ความเจริญรุง่ เรืองได้นนั ้ จะต้อง
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พัฒนาที่ตวั คนในประเทศก่อน และการที่
จะพัฒนาตัวคนได้นัน้ จะต้องยกระดับ
การศึกษาของคนให้สูงขึน้ การศึกษาจึง
เป็ นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคนทีจ่ ะทา
การพัฒนาประเทศ การจัดกระบวนการ
สอนที่เป็ นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
มิใ ช่ การสอนที่เ ป็ น การถ่ า ยทอดความรู้
จากครูแต่เพียงอย่างเดียว จึงจาเป็ นที่
จะต้องแสวงหาความรูอ้ ยู่ตลอดเวลา โดย
ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545)
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารหรือ ICT (Information and
Communication Technology) เป็ น
เครื่อ งมือ ที่ช่ว ยให้มนุ ษ ย์มขี ้อ มูล ที่ใ ช้ใ น
การคิด การตัดสินใจ ทัง้ ในเรื่องการ
ดาเนินชีวติ การศึกษาเล่าเรียน การทางาน
และยังเป็ นเครื่องมือที่ช่ วยในการค้นหา
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน การ
จัดองค์การ การติดตาม ประเมินผล และ
การรายงานการดาเนินงานขององค์การ
ซึ่งความสาเร็จขององค์การจะอยู่ท่คี วาม
สามารถในการเข้า ถึง การประยุ ก ต์ ใ ช้
ประโยชน์ แ ละการจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ
ดัง ที่ก ระทรวงศึก ษาธิก ารตระหนั ก ถึง
ความส าคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพื่อใช้ในการ
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พัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้ประกาศใช้
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับแรก
(IT 2000) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแก้ไข
เพิม่ เติม พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 สรุปว่า รัฐ
จัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้าง
พื้น ฐานอื่น ที่จ าเป็ น เพื่อ ใช้ ป ระโยชน์
สาหรับการศึกษาทุกรูปแบบ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสื่อ การพัฒนาบุคลากร
การให้ ส ิ ท ธิ ผู้ เ รีย นใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึ ก ษาในการแสวงหาความรู้ ด้ ว ย
ตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และให้คุ้ม ค่ า และ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคน
ไทย นอกจากนี้ ร ัฐ ได้ ก าหนดนโยบาย
e-Education โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย
การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา จะช่วยลดข้อจากัด
ต่างๆ ของการจัดการศึกษา อาทิเช่น
ข้อจากัดด้านระยะทางที่จะช่ว ยให้เ ข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ทุกทีท่ ุกเวลา ข้อจากัด
ด้านค่ า ใช้จ่าย หากมีก ารบริห ารจัด การ
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ดี จ ะเป็ น การ
ประหยัดเวลาในการสร้างการใช้งานและ
การเข้าถึง ข้อ มูล ข่าวสาร (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2542 : 17) เทคโนโลยีท่ี
พัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ค่าใช้จา่ ยใน
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การสร้ า งเนื้ อ หาดิ จ ิ ต อลลดลงท าให้
ปริมาณของเนื้อหาดิจติ อลเพิม่ ขึน้ ซึง่ ถือ
ว่า เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการลดข้อจากัดของ
การศึกษา สถาบันการศึกษาสมัยใหม่จงึ ได้
พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาใช้เป็ นเครื่องมือใน
การถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่างผู้สอน
กั บ ผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ยกระดับการศึกษาให้แก่ ผู้เรียน เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น (ยืน
ภู่วรวรรณ. 2551; สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2547) รูปแบบในการ
เรีย นการสอนแตกต่ า งไปตามกระแส
โ ล ก า ภิ ว ั ฒ น์ ที่ ม ี เ ท ค โ น โ ล ยี เ ป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และ
เป็ น ที่ย อมรับ ว่ า การน าสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารมาใช้ใ นการ
พัฒ นาการสอนให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพเป็ น
วิธกี ารแก้ปญั หาอย่างหนึ่ง จากความสาคัญ
ของสื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร จึงเห็นได้ว่าเป็ นรากฐานของการ
เรี ย นรู้ ท่ี ดี ท าให้ ก ารเรี ย นการสอนมี
ความหมายและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ แก่
ผู้ เ รีย นในการพัฒ นาการศึ ก ษาในยุ ค
ปฏิรปู การศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับการจัด
การศึก ษาแบบใหม่ ที่เ น้ น ผู้ เ รีย นเป็ น
สาคัญ การใช้วธิ กี ารสอน การเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ประกอบกับครูค วรมีทกั ษะ
ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
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พัฒ นาการใช้ส่ ือ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้ส่อื นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
มีก ารจัด การเรีย นรู้ต ามหลัก สู ต รโดยมี
เนื้อหาแตกต่ างกันตามระดับชัน้
เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้ทนั กับยุคแห่งการเรียนรู้
และควรมีก ารจัด อบรมครู ใ ห้ ม ีค วามรู้
ความเข้า ใจและทัก ษะด้ า นการพัฒ นา
สื่อ ข้อมูล สารสนเทศ (ICT) ในการ
ออกแบบและจัด การเรีย นรู้ ใ ห้ เ กิ ด กับ
ผูเ้ รียน จะเห็นได้ว่าปจั จัยทีส่ าคัญในการ
จัดการเรียนการสอน คือ สื่อการสอน
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สารจะต้ อ งได้ ร ับ การพัฒ นาให้
ทัน สมัย
โดยค านึ ง ถึ ง การพัฒ นา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
(ส านั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา.
2554)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาจันทบุร ี เขต2 เป็ นหน่ วยงาน
ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่องการ
แบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 มี
ความรั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษาตอนต้ น
(เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) จานวน 6
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อาเภอ ได้แก่ อาเภอนายายอาม อาเภอ
ขลุง อาเภอแหลมสิงห์ อาเภอโป่งน้ าร้อน
อ าเภอสอยดาว และอ าเภอเขาคิชฌกู ฏ
รวม 108 โรงเรี ย น มี นั ก เรี ย นทั ้ง สิ้ น
21,599 คน ครู 1,250 คน มีการบริหาร
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี าร
ใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อใช้ในการสอนอย่างกว้างขวาง
โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งความร่ ว มมือ และ
ส่ งเสริมการใช้ ส่ือการเรียนการสอนให้ม ี
คุ ณภาพเหมาะสมกับความต้อ งการของ
ผูเ้ รียนและความต้องการของท้องถิน่ ดัง
คากล่าวที่ว่า "เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใย
ทัวโลก"
่
ส่งผลให้โลกทัศน์ ของเด็กไทย
เปิ ดกว้างขึ้น แต่ จากการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ปี การศึกษา 2553 และปี การศึกษา 2554
พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย
เพิม่ ขึน้ เกือบทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นสาระการ
เรีย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยีม ี
ผลสัมฤทธิท์ ่ีล ดลง (ส านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จันทุ บรี เขต 2.
2556 : 7)
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังได้
กล่ า วมาแล้ว ผู้ว ิจ ัย จึง สนใจที่จ ะศึก ษา
เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
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การศึก ษาประถมศึก ษาจัน ทบุ ร ี เขต 2
ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการบู ร ณาการ
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทาง
เรียนทีส่ งู ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อ พัฒ นารู ป แบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัด การในสถานศึก ษา สัง กัด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
เขต 2

วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริห ารจัดการในสถานศึก ษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุร ี เขต 2 มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 กระบวนการเดลฟาย
(Delphi Technic)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดการในสถานศึกษา
เพื่อกาหนดเป็ นกรอบการวิจยั โดยผู้วจิ ยั
ได้พจิ ารณาเลือกองค์ประกอบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจากแผนแม่บท
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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พ.ศ. 2554 – 2556 ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้ทาการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญต่อไป
การสัม ภาษณ์ ร อบที่ 1 ผู้ ว ิจ ัย
สร้างแบบสัมภาษณ์ ชนิดโครงสร้าง โดย
มีเ นื้ อ หาครอบคลุ ม องค์ ป ระกอบทัง้ 4
ด้า น สัมภาษณ์ ผู้เ ชี่ย วชาญ จ านวน 21
คน (จ านวนที่ม ีค วามคลาดเคลื่อ นน้ อ ย
ที่สุ ด) ผู้เ ชี่ยวชาญทัง้ หมดได้มาจากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง การสัมภาษณ์ รอบ
แรก จะได้อนั ดับขององค์ประกอบ โดยถือ
ว่ า องค์ป ระกอบข้อใดที่ผู้เ ชี่ยวชาญเห็น
ด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป ถือว่าใช้ได้ และ
ต่ ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ให้ตดั ทิ้ง สถิติท่ใี ช้
ในรอบนี้จงึ เป็นค่าร้อยละ
การสัมภาษณ์รอบที่ 2 ผู้วจิ ยั นา
ผลสั ม ฤทธิ ใ์ นรอบแรก มาพั ฒ นาเป็ น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale
Questionnaire) จานวน 24 ข้อ สัมภาษณ์
อีกครัง้ เมื่อได้คาตอบมาแล้วก็จะใช้สถิติ
หาค่ามัธยฐาน (Mdn) และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR) ซึ่งจะทาให้ทราบได้ว่า
ความคิดเห็นกลางมีค่าเท่าไร
การสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ผู้ว ิจยั นา
ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอไทล์แสดงลง
ในแบบสอบถามรอบที่ 2 แล้วสัมภาษณ์
เป็ นรอบที่ 3 ซึง่ ผูเ้ ชี่ยวชาญย่อมทราบดีว่า
ความคิดเห็นของตนเองอยู่ต าแหน่ งไหน
และมติส่วนรวมอยู่ตาแหน่ งไหน จะเปลีย่ น
ใจหรือยืนยันความคิดเห็น เมือ่ ได้คาตอบ
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กลั บ มาแล้ ว จึ ง น ามาสรุ ป เป็ นรู ป แบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการในสถานศึก ษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุร ี เขต 2 ต่อไป
ตอนที่ 2 การสนท นากลุ่ ม
(Focus Group Discussion)
ผู้วจิ ยั ทาการแสวงหาข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติ ม รู ป แบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา โดยการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็ น
ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ก ารงาน
อาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิว เตอร์ )
จานวน 8 คน มาสนทนาเพื่อเสริมรูปแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจัดการในสถานศึก ษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุร ี เขต 2 ให้มคี วามเหมาะสมและ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ตอนที่ 3 การประเมิ นความ
คิ ดเห็น
ผู้ ว ิจ ัย ได้ น ารู ป แบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี เขต 2
ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 100 คน ประเมิน
ความเหมาะสม โดยนาแบบสอบถามมา
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วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกาหนด
ค่าเฉลีย่ ไว้ท่ี 5 ระดับ ในการแปลความหมาย
ของค่ า เฉลี่ ย ตามเกณฑ์ (บุ ญ ชม ศรี
สะอาด, 2545)

ผลการวิ จยั
1. รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อ มูล จาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 21 คน โดยพิจารณาจาก
ค่ า มัธ ยฐานของแต่ ล ะข้อ สูง ตัง้ แต่ 3.50
ขึ้น ไป และค่ า พิส ัยควอไทล์ต ัง้ แต่ 1.50
ลงมา ปรากฏว่ าทุ ก คนมีค วามเห็นด้ว ย
กับรูปแบบ คือ การสร้างกาลังคนให้ม ี
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สาร การสนับสนุ น การเรีย น
การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารจัดการ
2. การจัดการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ประเมินรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารเพื่ อ การบริห ารจัด การใน
สถานศึก ษากับ ผู้ เ ชี่ย วชาญ 8 คน ผล
ปรากฏว่า ทุกคนมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าเหมาะสม
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3. การประเมิน ความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ในการนารูปแบบไป
ใช้ ก ั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พบว่า โดยรวมมีความเห็นว่าเหมาะสมใน
ระดับมาก ( =4.27)

อภิ ปรายผล
การพัฒ นารู ป แบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัด การในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
เขต 2 ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มคี วามพร้อมรองรับการขยายตัวทาง
การศึก ษา พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็ น
เอกภาพ มีการบูรณาการ จัดสรรงบประมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอ จัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมเพียงพอ และสนับสนุ นการวิจยั
เทคโนโลยีเพื่อผู้พกิ าร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ภูมใิ จ สงวนแก้ว (อ้างใน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
แห่งชาติ. 2544 : 18) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
จัดการศึกษาในโรงเรียนไผทศึกษา พบว่า
ระหว่างการนาระบบ ICT มาใช้ทงั ้ ระบบ
บริหารการจัดการ และระบบวิชาการมีผล
ท าให้ นั ก เรี ย นเห็ น ความส าคั ญ ของ
คอมพิวเตอร์ นักเรียนใช้ICT อย่างมี

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

คุ ณ ภาพตามระดับ ความรู้ นัก เรีย น
ประยุกต์ใช้ ICT กับสิง่ ใกล้ตวั และ
ชีวติ ประจาวันเพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ าให้
เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ครอบครัว และ
สังคม เป็ นกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทาง
ความคิด เน้นสร้างพฤติกรรมการใช้ ICT
สู่การเรียนทุกวิชาการนาระบบ ICT มาใช้
ในการบริหารจัดการและระบบวิชาการมี
ผ ล ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
คอมพิวเตอร์สามารถใช้ ICT ได้อย่างมี
คุณภาพตามระดับความรู้ รูจ้ กั ประยุกต์ใช้
ICT กับสื่อใกล้ตวั ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนเอง ครอบครัวและสังคม การ
จัด การเรีย นการสอนของครูส ามารถใช้
กระบวนการและสื่อที่หลากหลาย เป็ น
การพัฒนาบุคลากรสามารถอย่างต่อเนื่อง
การสร้างกาลังคนให้ม ีศ ักยภาพ
ในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการเพิม่ ปริมาณและคุณภาพ
ผู้ ส อนสาขาวิ ช าทั ว่ ไปให้ เ ก่ ง การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
เพิม่ ปริมาณและคุณภาพผู้สอนสาขาการ
ใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร
เพิ่ม ปริม าณและคุ ณ ภาพบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษ าให้ เ ก่ งการใช้ เ ทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีการปรับ
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการ
ใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผูส้ อน พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 ว่าด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 67
กาหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และ
พัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่ า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของ
คนไทย(สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2542) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543
- 2543 (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2543)
มุ่งเน้นเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ครู
อาจารย์ มีความรู้ มีทกั ษะและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้ าที่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
คุณภาพ มีประสิทธิผล มีความรวดเร็ว
ถูกต้อง ทันสมัยยกระดับความรู้ความ
สามารถให้มคี วามก้าวหน้า ความทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ปยังนักเรียน
นิสติ นักศึกษาให้เป็ นคนรุ่นใหม่ ขณะที่
ผูบ้ ริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มคี วามรู้ ทักษะด้านนี้มนี ้อยการ
สร้างทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Literacy) รวมถึงการใช้ค อมพิว เตอร์
ซอฟต์แวร์พน้ื ฐานและอินเทอร์เน็ตให้กบั
ครูทวประเทศจึ
ั่
งต้องดาเนินการ (พิเชษฐ
ดุรงคเวโรจน์ และคณะ. 2543) โดยกาหนด
เป็ นการฝึ กอบรม 3 ระดับคือ 1) ระดับ
พืน้ ฐานให้ครูทุกคน 2) ระดับประยุกต์ใช้
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โดยจัดประเภทการประยุกต์ใช้ทเ่ี หมาะสม
3) ระดับก้าวหน้าให้ครูคอมพิวเตอร์และ
ครูท่านอื่นๆ ทีม่ ศี กั ยภาพและความสนใจ
ซึง่ สอดคล้องกับ กิตนิ ารถ เฟื่ องฟุ้ง (อ้างใน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2544 : 28) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามรู้ด้านการใช้ส่อื ICT
ในโรงเรียนจิตรลดา พบว่ามีการอบรมครู
โดยการปฏิบตั ิ มีการนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ ใ นการเรีย นการสอนท าให้ ค รู ไ ม่
กลัวคอมพิวเตอร์ สามารถเปิดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ ครูม ีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา มีการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่กนั
มีผ ลให้ค รูรู้จ กั น าคอมพิว เตอร์ม าใช้ใ น
การเรียนการสอน ครูผลิตสื่อการสอนจาก
คอมพิวเตอร์ และครูสามารถแนะนาให้
นักเรียนค้นคว้าความรูจ้ ากอินเตอร์เน็ตได้
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของสงัด สายแสง
จันทร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการใช้ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ง า น ก า ร ศึ ก ษ า พื้ น ฐ า น
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ
ลาดวน จังหวัดสุรนิ ทร์โดยมุ่งพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้
ระบบสารสนเทศงานการศึกษาพื้น ฐาน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ
ลาดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ ดาเนินการพัฒนา
โดยใช้ ห ลั ก การวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก าร
(Action Research) ซึง่ ประกอบด้วย 4
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ขัน้ ตอน คือ การวางแผน (Planning) การ
ปฏิบตั ิต ามแผน (Action) การสังเกต
(Observation) การสะท้อนผล (Reflection)
พบว่าบุค ลากรได้รบั ความรู้ค วามเข้าใจ
จากการศึ ก ษาดู ง าน และการประชุ ม
ปฏิบ ัติก ารกระบวนการทัง้ 6 ขัน้ ตอน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
(Collecting Data) การตรวจสอบข้อมูล
(Checking Data) การจัดหน่ วยหรือ
คลังข้อมูล(Organizing or Storage) การ
ประมวลผลข้อมูล (Processing Data)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data)
และการนาข้อ มูล ไปใช้ (Using Data)
พบว่ า สามารถพั ฒ นากรอบงานตาม
แนวคิดที่วางไว้ ตลอดจนมีความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บ ั ติ ง า น ร ะ บ บ
ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารจัดการ มีการ
สนับสนุนให้ผบู้ ริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สนับสนุ นการจัดตัง้ แหล่ง
เรียนรู้ด้านการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร สนั บ สนุ นการสร้ า ง
Education Community มีก ารพัฒ นา
ฐานข้อ มูลอย่างบูรณาการ และมีการ
สนับสนุ นการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ ์
สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของชิณ กรณ์
แก้วรักษา (2554 : 26) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง การ
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ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มตัวอย่าง
ั หาการใช้ เ ทคโนโลยี
มี ส ภาพและป ญ
สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อยู่ในระดับ
มาก และโรงเรียนที่ม ขี นาดต่างกัน มี
สภาพและปญั หาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ไม่แตกต่างกัน (P>.05)
ซึง่ สอดคล้องกับ อดิศร โชคบัณฑิต (2548)
ศึกษาเรื่อ งการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่า สภาพการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของพิทยา รักพรหม (2555: 85-86) ที่
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบการ
บริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อ สารของโรงเรีย นมัธ ยมศึ ก ษา
พบว่ า การประชุ ม อย่ า งเป็ น ทางการ
การศึก ษาดู ง านสถานศึก ษาต้ น แบบมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
การสนับสนุ นการเรียนการสอน
ด้ว ยการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการปรับปรุงรูปแบบและวิธกี าร
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และสภาพแวดล้อ มในการจัด การเรีย น
การสอนทุกระดับทุกประเภท เพื่อนา ICT
มาประยุกต์เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการ
เรียนการสอน มีการส่งเสริมการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทให้นา ICT มาใช้เป็ น
เครื่องมือในการเรียนการสอนเพิม่ มากขึน้
ให้มกี ารเพิม่ ปริมาณและคุณภาพผู้เรียน
ให้มที กั ษะ ICT สูงขึน้ มีการยกระดับการ
พัฒ นาสื่อ การเรีย นการสอนและสาระ
ความรู้ (Content) ในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุ นเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ICT ให้แก่ผเู้ รียนซึ่งเป็ นผูพ้ กิ าร
ผูด้ ้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และส่งเสริม
สนับสนุ นการศึก ษาทางด้านศาสนาด้วย
การใช้ ICT เป็ นเครื่องมือในการเรียนการ
สอน รวมทัง้ เผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ
ตามหลักธรรมคาสอนของแต่ละศาสนาที่ม ี
การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ สมศักดิ ์ คงเทศ (2554 :
26) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู
ในสถานศึกษา ตาบลบางนายสี อาเภอ
ตะกัวป
่ ่า จังหวัดพังงา จากการวิจยั พบว่า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ของครูในสถานศึกษา ตาบลบาง
นายสี อาเภอตะกัวป
่ ่า จังหวัดพังงา
พบว่า ผูท้ ม่ี เี พศ ประสบการณ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ แตกต่างกันมีผลกระทบต่อ
ระดับความคิดเห็นในด้านการใช้
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เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
(ICT) ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เมื่อ
พิจ ารณารายข้อ พบว่ า
มีก ารระดม
ทรัพยากรในชุมชนเพื่อนามาจัดหาสื่อสาร
สนเทศ (ICT) ให้แก่สถานศึกษา การ
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง ป ฏิ บ ั ติ ก า ร
คอมพิว เตอร์ของสถานศึกษาให้มคี วาม
ทันสมัย ครูเข้ารับการอบรมการใช้ส่อื
สารสนเทศ (ICT) อย่างสม่าเสมอ ครูใช้
สื่อสารสนเทศ (ICT) ที่หลากหลาย มี
ระบบการเรีย นผ่ า นระบบอิน เตอร์เ น็ ต
ผู้บ ริห ารจัด สรรงบประมาณเพื่อ พัฒ นา
ทางด้านสื่อสารสนเทศ (ICT) ผู้บริหาร
สนับสนุ นให้ครูใช้ส่อื สารสนเทศ (ICT) การ
จัดหาวิทยากรที่ม ีความรู้ มาอบรมให้
ความรูแ้ ก่ครู ผู้บริหารดาเนินการพัฒนา
ระบบสื่อสารสนเทศ (ICT) อย่างต่อเนื่อง
มี ร ะบบการนิ เ ทศติ ด ตามการใช้ ส่ื อ
สารสนเทศ (ICT) มีการให้บริการความรู้
แ ก่ ชุ ม ช น แ ล ะ ล า ดั บ สุ ด ท้ า ย เ รื่ อ ง
สถานศึ ก ษามีบุ ค ลากรรับ ผิด ชอบงาน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ด้า นการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
(ICT) ในการจัดการเรียนการสอนของครู
เมื่อ พิจ ารณารายข้อ พบว่ า ครูมกี าร
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ใ นการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครูม ี
ความรูค้ วามสามารถในการใช้ส่อื
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สารสนเทศ (ICT) ครูสอนให้นักเรียน
ประยุกต์ใช้ส่อื สารสนเทศ (ICT) ครูใช้
สื่อ สารสนเทศ (ICT) เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรู้ ครูใช้ส่อื สารสนเทศ
(ICT) มาพัฒนาเป็ นนวัตกรรม ครูเปิ ด
โอกาสให้ ผู้เ รีย นค้น คว้า หาความรู้ด้ว ย
ตนเองจากสื่อสารสนเทศ (ICT) ครูมกี าร
ค้นคว้าหาความรู้เพิม่ เติมในเรื่องสื่อสาร
สนเทศ (ICT) และครูให้นกั เรียนใช้ส่อื สาร
สนเทศ (ICT) อย่างมีคุณภาพตามระดับ
ความรู้
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
รูปแบบการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา
ด้ า นองค์ ป ระกอบหลั ก โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้า น มีค่ า เฉลี่ย อยู่ใ นระดับ มากทุ ก
ด้ า น คื อ ด้ า นการสร้ า งก าลัง คนให้ ม ี
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ ด้านการสนับสนุ นการ
เรี ย นการสอนด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของทิพย์
วรรณ อู่ทรัพย์ (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้
ทาการศึกษาค้นคว้าเรือ่ งการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาลัย
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สารพัดช่างกาฬสินธุ์ผลการศึกษาค้นคว้า
พบว่า ผู้บริหารครูและอาจารย์มคี วามพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โดยรวมอยู่ใ นระดับมาก โดยมีค วามพึง
พอใจเป็นรายข้ออยูใ่ นระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อ คิด เห็น ที่ไ ด้จ ากการวิจ ัย
ครัง้ นี้
1.1 ควรมีก ารสร้างก าลัง คน
การปรับสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ICT
ให้ ม ี ศ ั ก ยภาพในการใช้ เ ทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา
1.2 ควรมีก ารสนั บ สนุ น การ
เรียนการสอน การปรับปรุงรูปแบบและวิธ ี
สอนทุกระดับให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา
1.3 ควรสนับสนุ นให้ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารจัดการเป็ นเครือ่ งมือ
2. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการใช้
ประโยชน์
2.1 ผู้บริห ารโรงเรีย น ควรน า
รูป แบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
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สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถม
ศึกษาจันทบุร ี เขต 2 ที่ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึ้น
ไปใช้ดาเนินการบริหารจัดการในสถานศึกษา
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน
มากยิง่ ขึน้
2.2 ควรมี ก ารเพิ่ ม จ านวน
บุ ค ลากรที่ร ับผิดชอบในด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิ งาน
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เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษามาก
ทีส่ ุด
2.3 ควรวิจยั เพื่อติดตามผล
การใช้รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารเพื่ อ การบริห ารจัด การใน
สถานศึก ษา สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี เขต2 ใน
สถานการณ์จริง
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