
บทความการวิจัย 
 

สภาพปัญหาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์    
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 
        ปภานิน  กมลนัด 

        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานห้องสมุดตามความคิดเห็นของครูและ
นักเรียนผู้ใช้บริการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6 
 กลุ่มผู้ใช้บริการเป็นครูและนักเรียน  ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2557   จ านวน 356 คน  ซึ่งได้มาโดย
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน  มีระดับความเชื่อมั่น  95% ด าเนินการสุ่มตัวอย่าง
ของครู และนักเรียนโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 สภาพปัญหาการบริหารงานห้องสมุด  งานเทคนิคห้องสมุด งานประชาสัมพันธ์  การจัดหา
ทรัพยากรห้องสมุด การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนผู้ใช้บริการ
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียนภาพรวม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ สังกัดพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้  2 กลุ่มคือ ครูและนักเรียน  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามของการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการน าไปสร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อให้
ครอบคลุม ทั้ง 3 ด้าน 

2. สร้างข้อค าถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการ จ านวน 45 ข้อซึ่งมากกว่าข้อค าถามท่ีใช้จริง 1.5 เท่า 
3. น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงพินิจเพ่ือ

วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างนิยามเชิงปฏิบัติการกับข้อค าถามโดยพิจารณา4.น าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
validity) ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ความ
เหมาะสมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบ (Format) ความถูกต้องของภาษา 
(Wording) แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ
อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  
 4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในด้านภาษาและเนื้อหาจากนั้นน าไปทดลองใช้กับ
ครูและนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน   
 5. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์คุณภาพเป็นรายข้อโดยหาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามโดยใช้
เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (บุญเชิด ภิญโญอนันตงาม น.- 2545)ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.97 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จ านวน 1 
ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ และระดับชั้น  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาแหล่งรู้ห้องสมุด ในโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:98) จ านวน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านงานบริหารห้องสมุด ด้านงานเทคนิคห้องสมุด และด้านงานบริการห้องสมุด  
 

สรุปผล 
 การการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระ
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บรมราชานุเคราะห์ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัด
ศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 356 คน จ าแนกเป็นครู 59 คน และ
นักเรียน 297 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  ผลการสรุปผลได้
ดังนี้ 
 ผลการวิจัยสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนสรุปผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ พบว่าใน
ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า ด้านงานบริหารห้องสมุดอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ด้านงานบริการห้องสมุดอยู่ ในระดับปานกลาง และด้านงานเทคนิคห้องสมุดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
อภิปรายผลวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราช 
นุเคราะห์ จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผล ได้ ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อันเนื่องมาจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทางโรงเรียนมีนโยบายในการ
ปรับปรุงห้องสมุด จึงท าให้การให้บริการของห้องสมุดไม่สะดวกกับผู้ใช้บริการ จึงท าให้ในภาพรวมอยู่ระดับ
ปานกลางซึ่งความคิดเห็นของครูและนักเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า  
  1.1 ด้านงานบริหารห้องสมุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนได้ให้ความส าคัญของ
ห้องสมุดและมีการบริหารจัดการที่ดีในหลายด้าน เช่น สภาพที่ตั้งของห้องสมุดเหมาะสมและเป็นศูนย์กลาง
ของผู้ใช้บริการ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบห้องสมุด สะอาด   
ร่มรื่นและสวยงาม และครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดมีคุณวุฒิทางบรรณารักษ์ศาสตร์  ส่วนห้องสมุด
ปราศจากเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก จึงท าให้การด้านการบริหารงานห้องสมุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.71 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้มีการพัฒนาบุคลากรในการเรียนรู้ปฏิบัติงานและให้ความส าคัญในการ
บริหารจัดการและครูบรรณารักษ์มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่จัดหาวัสดุสารนิเทศและหนังสือเป็นไป
ตามหลักสูตรและนโยบายของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัลยาณี จันทร์ค าหอม 
(2551) ได้วิจัย เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม การปฏิรูปการศึกษาได้ส่งผลให้บทบาทของห้องสมุดเปลี่ยนไป โดย
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาได้ก าหนดให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของทุกระดับการศึกษา ซึ่ง
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พบว่า ห้องสมุดมีการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดให้บรรยากาศใน
ห้องสมุดเอ้ือต่อการอ่านและการศึกษาค้นคว้า ปัญหาการบริหารงานห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
โดยรวมและเป็นรายด้านระดับปานกลาง โดยบรรณารักษ์ที่มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ
ขนาดสถานศึกษาต่างกันพบสภาพปัญหาการบริหารงานห้องสมุดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน 
  1.2 ด้านงานบริการห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน อยู่ในช่วงการ
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมจึงท าให้ด้านงานบริการ ในส่วนของห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยัง
มุมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนั้นน้อยไม่เพียงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพราะนักเรียนใช้บริการ
ห้องสมุดในการค้นคว้าจ านวนมากท าให้สถานที่ในการบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงท าให้เกิดความ
ต้องการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ไปยังมุมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรพิมพ์  รัตนเดชก าจาย (2551) ได้วิจัยเรื่องแนวทาง การพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการคุณภาพ  : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า แนวทางการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วยควรมีการก าหนดเป็นแผนพัฒนาห้องสมุด 
ควรจัดการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ควรก าหนดแผนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ควรจัดท าโครงการ
ห้องสมุดในสวน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่        
  1.3 ด้านงานเทคนิคห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากโรงเรียนยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้จากข้อที่ว่าห้องสมุดมีคอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้เพราะนักเรียนที่เข้าใช้บริการห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลมีจ านวนมากแต่
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการมีน้อย จึงท าให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลไม่ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกังงานวิจัยของ สมนึก  ก้อนกลีบ (2551)  การศึกษาอิสระ เรื่อง การบริหารงาน
ห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่า ด้านอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์/การค้นคว้า Internet/ โปรแกรม    และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ    อากุส( Aguss, (2001, p.18) ได้ศึกษาห้องสมุดโรงเรียนในแคนดาพบว่า แนวทางในปัจจุบัน
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมครูบรรณารักษ์และโปรแกรมห้องสมุดโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกให้นักเรียนยืมสื่อ แหล่งข้อมูลขั้นพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้ คือ ห้องสมุด และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟาร์เมอร์( Farmer,(2002, p.6-12)ได้ศึกษาแหล่งข้อมูลด้วยอิเลคทรอนิคส์ออนไลน์ 
พบว่ามีการติดตั้งอิเลคทรอนิคส์ออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในห้องสมุดโรงเรียน มีการวางแผนยุทธศาสตร์ใน
การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิธีการใช้ห้องสมุดในการสืบค้นข้อมูลและสอดคล้องกับงานวิจัยของ Whelan 
(2003, p.21) ได้ศึกษาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในรัฐฟิลาเดลเฟีย  จ านวน 5 แห่ง เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาจ านวน 3 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2 แห่ง พบว่ามีการสนับสนุนการสร้างศูนย์สื่อการ
เรียนพร้อมท้ังจัดหาเครื่องมือคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์ เพ่ือให้บริการทั้งห้องสมุดและศูนย์สื่อการเรียน  
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 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรม
ราชานุเคราะห์ ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ จ าแนกตามสถานภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านงานบริหาร
ห้องสมุด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกนั้นไม่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียน
ได้มีการพัฒนาบุคลากรมีการจัดประชุมชี้แจงการด าเนินให้กับครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับทราบ
ร่วมกันจึงท าให้ครูและนักเรียนทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการด าเนินงานร่วมกัน แต่วุฒิภาวะและประสบการณ์ของครูและนักเรียนไม่เท่ากันท าให้มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานห้องสมุดท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐ พุฒิเนาวรัตน์ 
(2550) การจัดการห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือสนองต่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในเขต
พ้ืนที่การศึกษาชุมพร  เขต  2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดการห้องสมุด โรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานบริหารห้องสมุด ด้านงานเทคนิคห้องสมุด และด้านงานบริการ
ห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่ห้องสมุดในโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการ 
ห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีห้องสมุดในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการจัดการห้องสมุด ท้ังโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรา
ชานุเคราะห์ ยังมีข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการบริหารงานห้องสมุดต่อไป 
 1. ด้านงานบริหาร ผู้บริหารควรตระหนักและเห็นความส าคัญในการบริหารงานห้องสมุดซึ่งต้องจัดให้
มี งบประมาณ วัสดุและครุภัณฑ์และการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการพัฒนาห้องสมุดให้มากขึ้น  
 2. ด้านงานเทคนิค ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการจัดหาทรัพยากรห้องสมุดให้
มากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งานสืบค้นข้อมูลและบริการห้องสมุดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคอมพิวเตอร์และเครื่องมือโสตทัศนอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ มาเสริมสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยต่อไป 
 3. ด้านงานบริการ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้โดยบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเหมาะสม บรรณารักษ์ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านนอกจากการให้บริการในห้องสมุด เช่น จัดท าห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
กิจกรรมยอดนักอ่าน เป็นตัน และควรจัดให้บริการแก่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน 
 3. ควรศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนางานห้องสมุดในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ 


