
 
 

รูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสู่ 

การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

  

โดย 

อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์นี้ได้รับการสนับสนุน 
จากทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 

2557 
 
 



 
 

Administrative Model of Provincial University Library Network for 

Innovative Organization 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Sakdipan Tonwimonrat, Ph.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Research Report Of Research Scholar Supporting in Educational 
Administration, Department of Educational Administration in the Celebration on  

The Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 84 th Birthday Anniversary 



ง 
 

ชื่อเร่ือง : รูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยสว่นภูมิภาคสู่ 
การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 

ชื่อผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรตัน ์
สาขา : การบริหารการศึกษา 
ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหาร, องค์การแห่งนวัตกรรม 
 

บทคัดย่อ 
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ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) การ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
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ยุทธศาสตร์, วัฒนธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบระบบการ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์, วัฒนธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมองค์การ และโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
 3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม ด้วยวิธีการระดมความคิดเห็น (Focus Group Discussion) พบว่า ผู้บริหารข่ายงานห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคแสดงความคิดเห็นและยืนยันรูปแบบการบริหารข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วน
ภูมิภาคสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม ว่ามีความสัมพันธ์กัน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และ
ใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 
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Abstract 
 The purpose of this research was  to determine ( 1) The administrative 
components of a provincial university library network for innovative organization ( 2) The 
administrative model of a provincial university library network for innovative organization and 
( 3) The results of the administrative model of a provincial university library network for 
innovative organization. Samples were taken from 19 provincial university library networks. 
The total of 304 respondents included directors, librarians, and library staff. The instruments 
for collecting the data were semi-structural interviews and opinionnaires. The statistics for 
analyzing the data included frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
exploratory factor analysis and path analysis. 
 The research results are as follows: 
 1. The administrative components for a provincial university library network for 
innovative organization are 1) effective leadership 2) an information technology and 
communication system 3) vision and strategic planning 4) effective human resources 5) 
human resource development 6) organizational structure 7) organizational culture and                      
8) an innovative support system. 
 2. The model of administrative components of a provincial university library 
network for innovative organization demonstrates a correlation among these components: 
an information technology and communication system, vision and strategic planning, an 
organizational structure and organizational culture, that  directly affects an innovative 
support system, while effective leadership, effective human resources and human resource 
development indirectly affect an innovative support system. 
 3. The result confirms the administrative model of a provincial university library 
network for innovative organization by focus group discussion. Among the eight components 
of a model of provincial university library network for innovative organization are found: 
propriety, feasibility, accuracy, utility, accordance with relevant theories and research of 
conceptual frameworks. 
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สถาบันที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลทั้ง 20 สถาบันที่เป็นสมาชิกข่ายงานมหาวิทยาลัยส่วน
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