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การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียน
ในกลุมตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7
The Satisfactions of the Parents to administration of Wangmaidang 
School Group At Prathai District offi ce under the Nakornrajchasima 

primary educational service area 7

ประภาพร โพธิ์ไพร* ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน**

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง นักเรียนที่มีตอการ

บริหารงานโรงเรยีนในกลุมตาํบลวงัไมแดง อาํเภอประทาย สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 

7 จาํแนกตามเพศและระดับการศึกษากลุมตวัอยางไดแก ผูปกครองนักเรียน จาํนวน 6 โรงเรียน ในกลุมตาํบลวังไมแดง 

จํานวน 200 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 

 1.  ผูปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจตอการบริหารงานโรงเรียนในกลุมตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = 3.94 ) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในดานงานบุคลากร เปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก ดานงาน

แผนและงบประมาณ ดานงานบริหารงานทั่วไป และดานงานวิชาการ ตามลําดับ

 2.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนจําแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองท่ีมเีพศตางกัน

มคีวามพงึพอใจตอการบรหิารโรงเรยีนในภาพรวม ดานงานวชิาการ และดานงานบคุลากร แตกตางกันอยางมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สวนในดานงานแผนและงบประมาณ และดานงานบรหิารงานทัว่ไป ไมแตกตางกนั ผลการเปรยีบ

เทยีบตามระดับการศึกษา พบวาโดยภาพรวมใน ดานงานวิชาการ และดานงานบุคลากร ดานงานแผนและงบประมาณ 

และดานงานบริหารงานทั่วไป ไมแตกตางกัน 

ABSTRACT

 The objective of the study was to investigate The Satisfactions of the Parents to administration 

of Wangmaidang School Group At Prathai District offi ce under the Nakornrajchasima primary 
educational service area 7. The sample group consisted of 200 parents who were studying in the 

second semester of the 2012 academic year. The instrument used was a questionnaire and the data 

was analyzed by percentage , mean and standard deviation

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 The results of the study were as follows ; 

 1.  In general the Satisfactions of Parents to administration for group of Wangmaidang school 

Ampro Prathai under the offi ce of Nakornrajchasima Educational primary service area 7. Was at a 

high level. when considering each item separately it was found that the parent were satisfi ed In 

personnel. First, followed by the work plan and budget. The general administrative. And teachers, 

respectively. 

 2.  The comparison; results the satisfaction of the parents classifi ed by sex found that 

parents of different sex were satisfi ed with the management of the school as a whole. The academic 

and the personnel. Were statistically signifi cant at the .05 level. The work plan, budget. and general 

management. Were not difference. 

1.  บทนํา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กลาวถึงความหมายของการศึกษาไววา การศึกษาเปน

กระบวนการเรยีนรูของบคุคลและสงัคมโดยการถายทอด

ความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการ

สรางองคความรู อันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคมการ

เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต แตการจัดการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบันยังไม

สามารถสนองความตองการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน 

ทองถิ่น และประเทศซึ่งกําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ไดดี

เทาที่ควร การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน
ตองมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญ

 การศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนและทุกคนจะ
ตองชวยกันเพื่อการศึกษารวมทั้งตัวเด็กเอง ผูปกครอง 

ประชาชน องคกรตางๆ ในสังคมและหนวยงานตางๆ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนบุคคลท่ีมี
สขุภาพ และมีคณุลักษณะทีด่ตีามทีส่งัคมตองการ สถาบนั

ครอบครัวนับวาเปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง บิดา 

มารดาหรือผูปกครอง มีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่ง
อยูในความดูแล ใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจน

ไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตาม

ความพรอมของครอบครัว ผูปกครองจึงเปนผูทีม่บีทบาท

สาํคญัยิง่ตอชวีติของเด็ก บทบาทของผูปกครองท่ีมตีอเด็ก 

ไมไดจาํกดัเฉพาะการเลีย้งด ูอบรมนสิยัเทานัน้ แตรวมถงึ

การใหการสนบัสนนุดานการศกึษาแกบตุรหลานของตนที่

บาน และการเขาไปมสีวนรวมในการพฒันาการศกึษากบั

โรงเรียน เพื่อผลสําเร็จสูคุณภาพชีวิตของผูเรียน ที่จะได

เปนคนดี คนเกง และมีความสุข ซึ่งการพัฒนาคุณภาพที่

ตัวนักเรียนเปนสําคัญนั้น ยอมตองอาศัยหลักการบริหาร

งานโรงเรียนท่ีมียุทธศาสตรตลอดจนวิธีการที่เหมาะสม 

หลากหลาย บนความรวมมือของทุกฝายทุกองคกรที่

เกี่ยวของ (อรรณพ จีนะวัฒน, 2543 )

 ดังนั้น เพื่อใหผูบรหิารสถานศึกษา คณะครู และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเห็นความสําคัญ

ในการที่จะไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

จึงจําเปนตองมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง 

นักเรียนในการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาการบริหารโรงเรียนใหเจริญ

กาวหนาและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ในฐานะที่เปนครู

ในกลุมโรงเรียนวังไมแดง มีความสนใจท่ีจะศึกษาความ

พึงพอใจของผูปกครอง นักเรียน ที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรียนในกลุมตําบลวังไมแดง ที่สําคัญเพ่ือเปนแนวทาง

ในการพัฒนาและกระชับความสัมพันธระหวางโรงเรียน

กบัผูปกครอง นกัเรยีนใหมากย่ิงขึน้ (ภญิโญ สาธร , 2549) 
ทั้งนี้เพ่ือความเจริญกาวหนาของโรงเรียนในกลุมตําบล

วังไมแดง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ตอไป 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง 

นักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในกลุมตําบล

วังไมแดง อําเภอประทาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง

นักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในกลุมตําบล

วังไมแดง จําแนกตาม เพศ และระดับการศึกษา อําเภอ

ประทาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 7 

3. ขอบเขตการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาความพึง

พอใจของผูปกครอง นักเรียนตอการบริหารงานโรงเรียน

ในกลุมตําบลวังไมแดง กรณีเฉพาะผูปกครองนักเรียน

ระดับประถมศึกษา อําเภอประทาย สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยยึด

ขอบขายงาน 4 ดานและในงานแตละดานน้ันผูศึกษา

คนควา ไดเลอืกงานทีเ่กีย่วของกบัผูปกครองนกัเรยีน ดงันี ้

(สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540) 

 1.  ดานงานวิชาการ    

  - หลักสูตรทองถิ่น

 2. ดานงานบุคลากร     

  -  จรรยาบรรณครู

 3.  ดานงานแผนและงบประมาณ    

  - การระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหาร

   การศึกษา 

 4.  ดานงานบริหารงานท่ัวไป  
   -  งานกิจการนักเรียน

4.  สรุปผลการวิจัย

 ประชากร

 เปนเพศหญิง 145 คน คดิเปนรอยละ 72.50 เพศ

ชาย 55 คน คิดเปนรอยละ 27.50 จําแนกตามระดับการ

ศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรีจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 

61.00 ระดับปริญญาตรีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 

33.50 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ 5.5 และสรุปผลการวิจัย ดงันี้ 

 1. ความพึงพอใจ ของผูปกครอง นักเรียนที่มี

การบริหารงานโรงเรียนในกลุมตําบลวังไมแดง อําเภอ

ประทาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต 7
  ในดานงานบุคลากร เรื่อง จรรยาบรรณครู 

โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปนรายขอ พบ

วา ขอทีม่คีาเฉลีย่สูงสดุ คอื ครพูดูจาสุภาพและสรางสรรค

โดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดกับนักเรียนและสังคม รองลงมา 

คือ ครูสรางความเปนมิตร เปนที่พึงพาและไววางใจได

ของนกัเรยีนใหความเปนกนัเองกบันกัเรยีน และขอทีม่คีา

เฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ ครูควรแสดง ออกดวยความชื่นชม 

และเช่ือมัน่ในอาชพีคร ูดวยตระหนักวามคีวามสาํคญั และ

จําเปนตอสังคม สวนในขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ครูเปน

ผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ไทย

  ในดานงานแผนและงบประมาณ เร่ือง การ

ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษา โดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ทีม่คีาเฉล่ียสูงสดุ คอื โรงเรียนนิมนตพระสงฆหรือนกับวช

ในศาสนาอ่ืน มาใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม แก

นกัเรียน รองลงมา คอื ทางโรงเรียนไดขอความรวมมือจาก

หนวยงานสาธารณสขุ โรงพยาบาล และแพทยมาใหความ

รูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โรคระบาดแกนักเรียน สวนใน

ขอที่ผูปกครองมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ โรงเรียนได
ขอความอนุเคราะหยืมอุปกรณการศึกษาท่ีขาดแคลนใน

ชุมชนหรือจากโรงเรียนอื่น 

  ในดานงานบริหารงานท่ัวไป เรือ่ง ดานงานกิจการ
นักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอทีม่คีาเฉล่ียสูงสดุ คอื โรงเรียนจดัอาหาร

กลางวันใหกับนักเรียนของทานอยางท่ัวถึงและเพียงพอ

ถกูหลักโภชนาการ รองลงมา คอืโรงเรยีนดาํเนนิงาน เก่ียวกบั

การปองกันและแกปญหาความประพฤติของนักเรียน
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เชน ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทไมเขาเรียน หรือหนีเรยีน 

และเร่ืองชูสาวของนกัเรยีนและขอทีม่คีาเฉลีย่ใกลเคยีงกัน 

คือ นักเรียน มีความประพฤติดี มีวินัย สุภาพ ออนนอม

ถอมตน สวนขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่สดุ คอื โรงเรยีนไดนาํเสนอ

ขอเสนอแนะของทานและชมุชน มาพจิารณาปรบัปรงุและ

พัฒนาโรงเรียน 

  ในดานงานวิชาการ เรื่อง หลักสูตรทองถิ่น 

โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบ

วา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนไดเชิญบุคลากรท่ีมี

ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่นในเขตพื้นที่บริการ มาให

ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการ รองลงมา คือ ผูปกครอง

มีความเชื่อมั่นในความสามารถการสอนหลักสูตรทองถิ่น

ของครู และ โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรในชุมชน เขา

มามีสวนรวมจัดทําหลักสูตรทองถ่ินในรูปกรรมการ และ

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ โรงเรียนใชวัสดุ อุปกรณ 

เก่ียวกับหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมกับชุมชนในทองถิ่น ตาม

ลําดับ สวนขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ โรงเรียนจัดใหมี

การอบรม พัฒนาบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

หลักสูตรทองถิ่นภายในโรงเรียนดวยวิธีการตางๆ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูปกครอง นกัเรียนท่ีมตีอการบริหารงานโรงเรียน ในกลุม

ตําบลวังไมแดง อําเภอประทาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  

  2.1 จําแนกตามเพศ

   พบวา ความพึงพอใจของผูปกครอง 

นักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนในกลุมตําบล
วงัไมแดง เพศชายและเพศหญงิในภาพรวม ดานงานวชิาการ

เร่ืองหลกัสตูรทองถิน่ และดานบคุลากรเรือ่ง จรรยาบรรณ

ครู มคีวามพงึพอใจแตกตางกนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05 สวนในดานงานแผนและงบประมาณ เรื่อง 

การระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการบริหารการศึกษา และ

ดานงานบริหารงานทั่วไป เรื่อง งานกิจการนักเรียน มี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

  2.2 จําแนกตามระดับการศึกษา

   พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา

ตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนในภาพรวม

ดานงานวิชาการเร่ืองหลักสูตรทองถ่ิน ดานงานบุคลากร

เรื่อง จรรยาบรรณครู ดานงานแผนและงบประมาณ 

เร่ือง การระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการบริหารการศึกษา 

และดานงานบริหารงานท่ัวไป เรื่อง งานกิจการนักเรียน 

ไมแตกตางกัน 

5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง 

นักเรียนท่ีมีตอการบริหารงาน โรงเรียนในกลุมตําบล

วังไมแดง อําเภอประทาย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 มีประเด็นที่ควรนํามา

อภิปราย ดังนี้

 ดานงานวิชาการ เรื่อง หลักสูตรทองถิ่น พบวา

ผูบริหารควรใหความสําคัญ เกี่ยวกับงานดานหลักสูตร 

การนําหลักสูตรทองถิ่นไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

ซึ่งสอดคลองกับ มนัสพงษ เต็มอุดมทรัพย (2548) กลาว

ในบทคัดยอไววา ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 

ควรใชกระบวนการบริหารทั้ง 4 ดาน คือ การวางแผน 

การจัดองคการ การนํา และการควบคุม สรุปไดวา การ

วางแผนในการใชกระบวนการบริหารมาสนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของครูมีความเหมาะสมมากที่สุด 

สวนของคณะกรรมการและผูปกครองนักเรียนนั้น 
การใชกระบวนการมาสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรทองถิน่

 ดานงานบุคลากร เรื่อง จรรยาบรรณครู พบวา 

ครูเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ณรงค 

สิทธิประเสริฐ (2547) ไดศึกษาเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ครู พบวา จรรยาบรรณครูดานการถายทอดตามความรู

ความสามารถ ดานการใหเกียรติผูรวมงานทางวชิาการ และ

ดานความซื่อสัตยสุจริต อยูในระดับมากและ ดานความ

เลือ่มใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหา

กษัตริยเปนประมุข ดานยึดม่ันในศาสนา ดานอุทิศเวลา
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ในการสอน ดานการรักษาชื่อเสียงของตนเอง ดานการ

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ ดานการประพฤติตนเปน

แบบอยางที่ดีซึ่งอยูในระดับมาก 

 ในดานงานแผนและงบประมาณ เรือ่ง การระดม

ทรัพยากรเพือ่ใชในการบรหิารการศกึษา พบวา มกีารการ

ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษา ซึ่งขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ นิมนตพระสงฆหรือนักบวชในศาสนา

อื่น มาใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรม แกนักเรียน 

สาํหรบัการนมินตพระสงฆหรอืนกับวชในศาสนาอืน่ มาให

ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม แกนกัเรียนน้ัน เปนการนํา

ทรพัยากรบคุคล ในทองถิน่มาใชประโยชน ทางการศกึษา 

นักเรียนจะไดสนทนา พูดจาปราศรัยหรือฟงคําบรรยาย

อภิปรายจากบุคคลในสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

อุสาห จันทรประสาน (2547) ที่กลาววา ประโยชนที่ได

รับจากทรัพยากรทางบุคคล ไดแก เชิญมาเปนวิทยากร 

ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือขอคําปรึกษา ความรูหรือขอ

เสนอแนะ

 ในดานงานบริหารงานท่ัวไป เรื่อง งานกิจการ

นักเรียน พบวา บริหารงานกิจการนักเรียนท่ีดี ซึ่ง

สอดคลองกับ ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล (2550) ซึ่ง

กลาวไววา การบริหารกิจการนักเรียนที่ไมใชการสอนใน

ชั้นเรียน แตเปนการดําเนินงานที่ครอบคลุมไปถึงงาน

สวัสดิการและการบริการนักเรียน งานดานการปกครอง

และวินยั งานดานการพัฒนาบุคลกิภาพของนักเรียน งาน

กจิกรรมนักเรียนหรอืงานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร และการ

ติดตามผลผลิต ซึ่งสงผลใหขอบขายการบริหารกิจการ

นักเรียนน้ันมีขอบเขตกวางขวางมากและข้ึนอยูกับ
องคประกอบหลายๆ ประการ

6.  ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1. การทํากิจกรรมของโรงเรียน ควรทําให

เกิดคุณลักษณะท่ีดี ควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความ

สามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน มาใหความรูและ

เสริมสราง ใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงครวมกัน 

  2.  โรงเรียนควรใหผูปกครอง มสีวนรวมการ

วางแผนการบรหิารงานโรงเรยีน เพือ่ความตอเนือ่ง ยัง่ยืน 

และปรบัหรอืพฒันาการบรหิารงานโรงเรยีนใหสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

  2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

  1.  ควรมีการวิจัยอยางตอเนื่องโดยการ

วิจัยจําแนกแตละดาน ไดแก ดานงานวิชาการ ดานงาน

บุคลากร ดานงานแผนและงบประมาณ ดานงานบริหาร

งานทั่วไป โดยแยกการทําวิจัยเฉพาะในแตละดาน เพื่อ

หารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาโรงเรียนตอไป

 2. ในการจัดทําหลักสตูรทองถิน่ ควรใหมคีวาม

สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน โรงเรียนตอง

ประชาสัมพันธและประชุมผูที่มีสวนไดเสียใหบอยครั้ง

กวาเดิม 

 3. หากจะมีการศึกษาความพึงพอใจของ

ผูปกครองครั้งตอไป ควรมีการบริการแนะแนว และ

โรงเรียนควรที่จะเพิ่มจํานวนครั้งในการออกเยี่ยมบาน

นักเรียน เพ่ือจะไดชวยเหลือ ประสานงาน ระหวางครู

และผูปกครองนักเรียน ในเร่ืองท่ีมีปญหา และสงเสริม

สนับสนุนในเรื่องตางๆ
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