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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับความสุขในการทางานและบุคลิกภาพของนักวิชาชีพ
สารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทางานของนักวิชาชี พ
สารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักวิชาชีพสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยในประเทศไทย จานวนประชากร 262 คน เก็บ
ข้อมูลได้จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 81.29 สถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่านักวิชาชีพ สารสนเทศที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 191 คน (ร้อยละ
89.60) เมื่อพิจารณาจากบุคลิกภาพพบว่า มีบุคลิกภาพแบบ B มากที่สุด จานวน 158 คน (ร้อยละ 74.18) และส่วนใหญ่
ความสุขในระดับ น้อย จานวน 105 คน (ร้อยละ 49.30) ปัจจัยที่มีความสัมพัน ธ์ต่อ ความสุขในการทางานของนักวิชาชีพ
สารสนเทศ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยบุคลิกภาพแบบ A และ B ปัจจัยครอบครัวประกอบด้วยสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ในภาพรวมมีความเห็นว่าความสุขของตนขึ้นอยู่กับ สมาชิกในครอบครัวเห็นคุณค่าความสาคัญของกันและกันใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.26) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการสนับสนุนจากครอบครัวให้ความสาคัญกับสมาชิก
ในครอบครัวสนับสนุนงานที่ทาในปัจจุบัน เป็นอย่างดีในระดับมากที่สุด ( x = 4.27) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อีกทั้งปัจจัยด้านองค์กรประกอบไปด้วยลักษณะงานที่ทาในภาพรวมมีความเห็นว่าความสุขของตนขึ้นอยู่กับงานมีความมั่นคง
ในระดับมาก ( x = 4.11) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 สัมพันธภาพในที่ทางานเห็นว่าความขัดแย้งในการ
ท างานกั บ เพื่ อ นร่วมงานมี ความส าคั ญ ในระดั บ มาก ( x = 4.17) อย่ างมี นั ย สาคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 และ .001 และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ความสาคัญ กับความยุติธรรมในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานในระดับมาก ( x = 3.90)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001
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Abstract
The purpose of this research was to study 1) the personal factors, the level of happiness in work
and personality of information professionals in research universities library in Thailand. 2) study the factors
related to happiness at work of information professionals in research universities library in Thailand. This
research was a quantitative research. The survey data were collected by using questionnaires. The
population comprise of 262 the information professionals at research universities library in Thailand. 213
copies (81.29%) were returned by respondents. The data are analyzed by using frequency, percentage,
means, standard deviation and correlation.
The finding found that most the information professionals at Thai research universities were 191
females (89.60%). Considering of the personality, it was found that the highest level were 105 personality
type B (74.18%). Most of 105 (49.30%) respondents level was low. Factors related to happy workplace of
information professionals in research university libraries in Thailand consist of, such as the personal
factors including type A and type B personality. The family factors consist of the family relationships,
overview of the opinion that the respondents also mentioned that their happiness levels, depend on the
family members who were highest appreciate the importance of each other ( x = 4.26) and progress in
work was statistically significant at .0 0 1 level. And the family support also mentioned that who were
highest appreciate the importance of the family members to support the work in the present as well ( x =
4.27) and progress in work was statistically significant at .001. Moreover, the organizational factors consist
of a job description, overview of the opinion that happiness levels depend on a high level of steady
employment ( x = 4 .1 1 ) and progress in work was statistically significant at .0 5 and .0 0 1 level. The
relationships at work were highest appreciate the importance of a conflict with a co-worker ( x = 4.17)
and progress in work was statistically significant at .0 5 and .0 0 1 level. Moreover, the information
professionals thought that the important level of work growth was very high level ( x = 3.90), the relation
between work growth and the happiness at work had the significant level at 0.5 and .001 and progress in
work was statistically significant at .05 and .001 level.
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