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 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ (1) เพ่ือทราบองค์ประกอบความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้และการบริหารงาน

ห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ (2) เพ่ือทราบรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้

และการบริหารงานห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ และ (3) เพ่ือยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ในการ

บริหารงานห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ  การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยวิธีแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างได้จาก

การสุ่มบุคลากรในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 13 แห่ง รวมทัง้สิน้ 312 คน และผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้การวจิยั ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั การวิเคราะห์

อิทธิพล และการวเิคราะห์เนือ้หา  

     ผลการวจิยัพบว่า  

 1. การวเิคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ในการบริการงานห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษา

ของรัฐ โดยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้มีอยู่ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การจดัการพฤติกรรมท่ีไม่เอือ้ต่อการทํางาน การ

บริการท่ีเป็นระบบและมีขัน้ตอนท่ีเหมาะสม การกําหนดวิธีการบริหารท่ีทําให้บรรลุเป้าหมาย การสนบัสนนุและส่งเสริม

การมีส่วนร่วม การมีอิสระในการวางแผน และการส่ือสารในการปฏิบตัิงาน การติดตาม เปล่ียนแปลง และประเมินผล 

ความเตม็ใจและความรับผิดชอบในการทํางาน และความมุ่งมัน่และอดทนในการปฏิบตังิานห้องสมดุ  

 2. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ในการบริหารงานห้องสมดุ

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบว่า การจัดการพฤติกรรมท่ีไม่เอือ้ต่อการทํางาน การบริการท่ีเป็นระบบและมีขัน้ตอนท่ี

เหมาะสม การกําหนดวิธีการบริหารท่ีทําให้บรรลุเป้าหมาย การสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม การติดตาม 

เปล่ียนแปลง และประเมินผล ความเต็มใจและความรับผิดชอบในการทํางาน และความมุ่งมั่นและอดทนในการ

ปฏิบตัิงานห้องสมุด มีอิทธิพลทางตรงกบัการบริหารงานห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ ส่วนการการสนบัสนนุและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การมีอิสระในการวางแผนและการส่ือสารในการปฏิบัติงาน การติดตาม เปล่ียนแปลง และ

ประเมินผล และความมุ่งมั่น และอดทนในการปฏิบัติงานห้องสมุดมีอิทธิพลทางอ้อมกับการบริหารงานห้องสมุด

สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 3. การวเิคราะห์รูปแบบความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ในการบริหารงานห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ 

พบวา่ รูปแบบมีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงานห้องสมดุสถาบนัอุดมศกึษาของรัฐ

อย่างเป็นเอกฉันท์ อีกทัง้ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอแนะให้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล และการให้บริการท่ี

รวดเร็ว 
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 The purposes of this research were: (1) to realize the components of accountability and 

administration in libraries of public higher education institutions, (2) to identifind the causal relation between 

accountability and administration in libraries of public higher education institutions, and (3) to confirm a 

model of accountability in libraries administration of public higher education institutions.  This research was 

used the mixed methodology. The samples were selected from libraries personnels of 13 public higher 

education institutions, totally 312 persons. The instruments for selecting data were structure interview and a 

questionnaire. The statistical analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, factor 

analysis, path analysis and content analysis. 

 The findings revealed as follows: 

 1. The components of accountability in libraries administration of public higher education 

institutions were 8 factors: behavior arrangement for disorganized working, systematic service and suitable 

process, determined administrative methodology attaining destination, supporting and enforcing 

participation, freely in planning and communication in performing, monitoring, changing and evaluating, 

willing and responsibility in working, and effort and patience in libraries performance.   

 2. The causal relation between accountability in libraries administration of public higher 

education institutions was found that behavior arrangement for disorganized working, systematic service and 

suitable process, determined administrative methodology attaining destination, supporting and enforcing 

participation, monitoring, changing and evaluating, willing and responsibility in working, and effort and 

patience in libraries performance were direct effect to libraries administration of public higher education 

institutions.  But supporting and enforcing participation, freely in planning and communication in performing, 

monitoring, changing and evaluating, and effort and patience in libraries performance were indirect effect to 

libraries administration of public higher education institutions significantly at the level . 01. 

 3. The model accountability in libraries administration of public higher education institutions 

was found that this model was appropriate, feasible, accurate and useful consensus in libraries 

administration; additionally, the experts suggested leading modern technologies in colleting data and giving 

fast service in future. 
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 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนีสํ้าเร็จได้ด้วยดีก็เพราะความกรุณาจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์              

ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ ประธานวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร 

กรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ชินะตงักูร ประธานกรรมการสอบ 

ดษุฎีนิพนธ์ และดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ ผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีได้ให้คําสัง่สอน แนะนํา ให้คําปรึกษา

ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาวิจยัเป็นอย่างดีตลอดมา ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้และ         

ขอกราบขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์จากภาควิชาการบริหารการศกึษาทกุท่าน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง อาจารย์ ดร.ศริยา  สุขพานิช  รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ คงคล้าย และ                    

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม  ชินะตงักูร ท่ีได้สัง่สอนพฒันาทัง้ด้านความรู้ แนวคิด และถ่ายทอด

ประสบการณ์ตา่งๆ ให้เป็นอยา่งดี   

 คุณประโยชน์อันเน่ืองมาจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี ้ ผู้ วิจัยขอมอบบูชาแด่ผู้ มีพระคุณ         

ทกุทา่นท่ีให้การสนบัสนนุ และความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคณุพ่อคณุแม่ 

และบตุรธิดา ท่ีคอยเป็นกําลงัใจแก่ผู้ วิจยัเสมอมา ขอกราบขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้
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