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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 2) ความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานและ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
ห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 152 คนได้รับกลับคืนมา 145 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 95.39 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent) สถิติ 
F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทดสอบความ
แตกต่างรายคู่โดยใช้ Scheffe’s test และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ด้วยวิธี 
Stepwise 

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเป็นจริงในระ ดับมาก1ด้านคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยล าดับแรกคือ ความอิสระใน
การปฏิบัติงาน ล าดับต่อมาคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
รายได้และสวัสดิการ 
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2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความเป็นจริงในระดับมากส่วนด้านการประกอบวิชาชีพ
มีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี 3 ด้านคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านความอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ร้อยละ 
47.0 แสดงเป็นสมการได้ ดังนี้ 

ความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะศูนย์
สารสนเทศ = 1.431 + 0.250 (รายได้และสวัสดิการ ) + 0.222 (ความอิสระในการปฏิบัติงาน ) 
+0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน) 
 

ABSTRACT 
 This Research, Factors Affecting the Success of Work Performance of 
Librarians/Information Professionals for Special Libraries/Information Center of 
Government Sectors, State Enterprises and Public Organizations in Bangkok Metropolis 
and Boundary, aims to study 1) work performance factors 2) work performance success; 
and 3) factors affecting work performance success of librarians/information 
professionals for special libraries/information center of government sectors, state 
enterprises and public organizations in Bangkok Metropolis and boundary. A survey 
research method was the research technique used to collect data in this study. 
Questionnaires were distributed to random sample of 152 librarians who worked in 
government sectors, state enterprises and public organizations in Bangkok Metropolis 
and boundary. The high proportion of 145 librarians (95.39%) responded to the 
questionnaires. The statistical techniques used in analyzing the data included 
descriptive statistics, t-test (independent) one-way analysis of variance, Scheffe’s 
method of pair-wise comparison, and stepwise regression analysis. 
 The research results show that: 

1. Librarians/Information professionals in the sample had opinioned toward 
work performance factors, as a whole at the moderate level, and by aspect, the top 
rate work performance was the working environment at the high level, followed by 
the others were rate at moderate level, work freedom, rapport with the administrator 
and the colleagues; while the factors of income and welfare were rated at the last.   

2. Work performance success, the overall success was perceived to be true 
at the high level. When considered by aspect, it was found that the professional code 
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of ethics was aspect at the high level, while the professional practice was aspect at 
the moderate level. 

3. Factors affecting work performance success were income and welfare, 
work freedom, and environment at work. The predicting power was 47.0 percent. The 
regression equation was as follows:  
 Work performance success = 1.431 + 0.250 (income and welfare) + 0.222 
(work freedom) +0.250 (environment at work). 
 
ค าส าคัญ 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จบรรณารักษ์ นักสารสนเทศห้องสมุดเฉพาะศูนย์สารสนเทศ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ห้องสมุดที่ท าหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง  
จัดหา จัดเก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร จุลสาร รายงาน สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศใน
รูปแบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรนั้นๆ อย่างครบถ้วนจัดเป็นห้องสมุด
เฉพาะ มักเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการ องค์การ บริษัทเอกชนหรือธนาคาร ซึ่งจะเน้นการช่วยค้น
เรื่องราวตอบค าถาม  แปลบทความทางวิชาการ จัดท าส าเนาเอกสาร ค้นหาเอกสาร  จัดท า
บรรณานุกรมและดัชนีค้นเรื่องให้ตามต้องการจัดพิมพ์ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่องส่งให้ถึงผู้ใช้
จัดส่งเอกสารและเรื่องย่อของเอกสารเฉพาะเรื่องให้ถึงผู้ใช้ตามความสนใจเป็นรายบุคคล เนื่องจากใน
ปัจจุบันการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆโดยเฉพาะวารสารทางวิชาการรายงานการวิจัย และรายงาน
การประชุมทางวิชาการมีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากมายแต่ละสาขาวิชาก็มี   สาขาแยกย่อยเป็นรายละเอียด
ลึกซึ้ง จึงยากที่ห้องสมุดแห่งใดแห่งหนึ่งจะรวบรวมเอกสารเหล่านี้ได้หมดทุกอย่างและให้บริการได้ทุก
อย่างครบถ้วนจึงเกิดมีหน่วยงานด าเนินการเฉพาะเรื่องเช่นรวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ           
เฉพาะสาขาวิชาย่อยวิเคราะห์เนื้อหาจัดท าเรื่องย่อ และดัชนีค้นเรื่องนั้นๆแล้วพิมพ์ออกเผยแพร่ให้ถึง
ตัวผู้ต้องการเรื่องราวข่าวสารและข้อมูลตลอดจนเอกสารในเรื่องนั้นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเภทนี้จะ
มีชื่อเรียกว่า ศูนย์เอกสาร ศูนย์สารสนเทศศูนย์ข่าวสารหรือศูนย์สารนิเทศ เช่น ศูนย์เอกสารการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ศูนย์ข่าวสารการประมง เป็นต้นศูนย์เหล่านี้บางศูนย์เป็นเอกเทศบางศูนย์ก็เป็นส่วน
หนึ่งของห้องสมุดบางศูนย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเช่นเดียวกับห้องสมุดเฉพาะ (แม้นมาส ชวลิต, 
2550) ซึ่งสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (2551) ได้ก าหนดว่าห้องสมุดเฉพาะ หมายถึง ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ศูนย์บรรณสาร หรือ
เรียกชื่ออ่ืน ในที่นี้จะรวมเรียกว่า ห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ  

องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จได้นอกจากอาคารสถานที่ งบประมาณ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและ
เพียงพอแล้วยังมีบุคลากร เรียกว่า “บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ” ผู้มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่
บริหารและ การให้บริการ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะต้องเข้าใจนโยบายและโครงสร้างขององค์กร
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ของห้องสมุดได้อย่างชัดเจน เหมาะสมและเป็นที่
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ยอมรับขององค์กรต้นสังกัด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร (Eddison, 1990)  

Marshall and others (1996) ได้สรุปความสามารถของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
จ าแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถด้านวิชาชีพ (Professional Competencies) หมายถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้ทางวิชาชีพเป็นพ้ืนฐานในการให้บริการสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ เทคโนโลยี 
การจัดการ และการวิจัย 2) ความสามารถเฉพาะบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง ทักษะ 
ทัศนคติและคุณค่าที่แต่ละบุคคลมีเพ่ือเสริมให้การท างานในวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การเป็นผู้มีการสื่อสารที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มีจิตใจที่ชอบ
ช่วยเหลือและบริการผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการท างานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 ในปัจจุบัน สังคมอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และ
สารสนเทศ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการท างานในทางวิชาชีพต่างๆ ได้แก่วงการธุรกิจ การเงิน 
การธนาคาร การศึกษา และการวิจัย รวมทั้งวงการห้องสมุดก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท  การ
ด าเนินงานและการให้บริการ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้
สอดคล้องกับสังคมสารสนเทศ ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ความสามารถของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศได้รับการท้าทายที่สูงมากข้ึน อาทิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมที่มีพัฒนาการ
ของ ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการแข่งขันในด้านต่างๆ ตลอดจนความรู้สึกของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนางานให้ดีขึ้น (วิจารณ์ พานิช, 2557) 

จากประเด็นต่างๆ ดังกล่าว เห็นได้ว่าห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
มีบทบาทส าคัญในการช่วยสนับสนุนองค์กรต้นสังกัด ให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมโดยมีจักรกลส าคัญ
ในการปฏิบัติงานห้องสมุด คือ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อน าผลการวิจัยเสนอต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์กรที่ห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศนั้นๆ สังกัดอยู่ อีกท้ังยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นอย่างไร 
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2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์
สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นอย่างไร 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
ห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/
ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
มหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีมีเพศต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 

2. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีมีอายุต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
3. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน 
4. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีมีสถานภาพต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
5.  บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีระดับต าแหน่งต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน 
6. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างกันมี

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่างกัน 
7. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน

ต่างกัน 
8. บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีประเภทหน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานต่างกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรเป็นบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ สังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การ
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มหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 252 คน (ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ, 
2555) สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 152คนใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ส าหรับตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและตอนที่ 3 ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.94 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์การยอมรับอยู่ที่  0.7ขึ้นไปได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 145 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.39 
แบ่งเป็น บรรณารักษ์/นักสารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 69.66 สังกัด
รัฐวิสาหกิจ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 และสังกัดองค์การมหาชน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.21 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที t-test,
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ F-test จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ 
ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายได้ และหน่วยงานที่สังกัดทดสอบความแตกต่างราย
คู่โดยใช้ Scheffe’s test และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จ านวน 145 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 70.34 อายุ 31-40 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 37.24วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่าจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 69.66 มีสถานภาพโสด จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 62.76 มีต าแหน่งเป็นบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.52 มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ33.10 ได้รับเงินเดือน
ประจ า 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และสังกัดหน่วยงานราชการ 
จ านวน 101 คน คิดเป็น ร้อยละ 69.66 
 2. ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก  1 ด้านคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยล าดับแรกคือ ความอิสระใน
การปฏิบัติงาน ล าดับต่อมาคือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานล าดับสุดท้ายคือ ด้าน
รายได้และสวัสดิการรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยในการปฏิบัติ งาน  

 
 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นจริง 

X  S.D. ระดับ ล าดับ
ที ่

1. ด้านรายได้และสวัสดิการ 
2. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
   และผู้ร่วมงาน 
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
4. ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน 

3.14 
3.37 
3.44 
3.39 

0.60 
0.60 
0.56 
0.67 

ปานกลาง 
ปานกลาง

มาก 
ปานกลาง 

4 
3 
1 
2 

รวม 3.34 0.54 ปานกลาง  

  
 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบว่า 1) ด้านรายได้และสวัสดิการ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า    มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก 1 ข้อคือ 
องค์กรมีการส่งเสริมการศึกษาต่อฝึกอบรมและดูงานส่วนอีก  6 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง เรียง
ตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยคือสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากองค์กรเป็นแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
รองลงมาคือ โครงสร้างสวัสดิการขององค์กรมีความเพียงพอและเป็นธรรมต่อมาคือสวัสดิการที่ได้รับ
จากองค์กรมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สุดท้ายคือรายได้ที่ได้รับในปัจจุบันมีความ
เหมาะสมกับค่าตอบแทนส าหรับวิชาชีพ 2) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน โดยรวม
มีความเป็นจริงอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก  5 ข้อ 
ระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มงานใหม่
อย่างเต็มที่รองลงมา คือ ผู้บริหารให้ความเป็นกันเองกับท่านทั้งภายในและภายนอกเวลาปฏิบัติงาน
ล าดับต่อมาคือ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่ผู้บริหารได้ก าหนดไว้ล าดับสุดท้าย 
คือ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ   3) 
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยรวมมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 4 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
คือ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีรองลงมาคือ ภายในองค์กรมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดีล าดับสุดท้ายคือ ภายในองค์กรมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 4) 
ด้านความอิสระในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็น
จริงในระดับมาก 4 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ได้รับความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรองลงมาคือ สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเสรีล าดับสุดท้ายคือ มีส่วนร่วมในการเสนอความเป็นจริงต่างๆ ต่อผู้บริหารอยู่เสมอ 

3. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านจรรยาบรรณใน
วิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ใน ระดับมาก ส่วนด้านการประกอบวิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ในระดับปาน
กลางรายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 
 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นจริง 

X  S.D. ระดับ ล าดับที่ 
1. ด้านการประกอบวิชาชีพ 
2. ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.35 
4.05 

0.63 
0.52 

ปานกลาง 
มาก 

2 
1 

รวม 3.70 0.49 มาก  
 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า     1) บรรณารักษ์/นัก

สารสนเทศมีความเป็นจริงต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน    ด้านการประกอบวิชาชีพโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก  3 ข้อ ปานกลาง 3 ข้อ 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือมีความภูมิใจในผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายของวิชาชีพที่
ได้ก าหนดไว้รองลงมาคือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพล าดับสุดท้ายคือ มีรายได้จาก
การประกอบวิชาชีพเพียงพอต่อการด ารงชีพ 2) บรรณารักษ์/    นักสารสนเทศมีความเป็นจริงต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยล าดับแรกมี 2 ข้อ คือ ปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ รองลงมาคือ ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาคล าดับสุดท้ายคือได้
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษ์/นักสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศต่างกันมี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่1 2) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีอายุต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม และ
ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพไม่มีความแตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนด้านการ
ประกอบวิชาชีพ มีความแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 3) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3  4) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีสถานภาพต่างกันมีความส าเร็จใน      
การปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่  4  5) 
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีระดับต าแหน่งต่างกันมีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 5 6) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวม
และรายด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 6 7) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่แตกต่างกันซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 7 แต่ด้านการประกอบวิชาชีพมีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 7 8) บรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่สังกัดหน่วยงานต่างกันมีความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวม และด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 
ส่วนด้านการประกอบวิชาชีพไม่มีความแตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 8 
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4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ พบว่า ปัจจัย
ทั้ง 4 ด้านที่น ามาศึกษาในการวิจัยนี้มี 3 ด้านที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยล าดับแรกคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ รองลงมาคือ 
ด้านความอิสระใน การปฏิบัติงาน และล าดับสุดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 47.0  

สมการ คือ  
ความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะศูนย์

สารสนเทศ = 1.431+0.250 (รายได้และสวัสดิการ) (X1)+0.222(ความอิสระในการปฏิบัติงาน) 
(X4) +0.250 (สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน) (X3) 

  
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพรเทพ ข าสุภาพ (2547) พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีความเป็นจริงต่อปัจจัยด้านการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน ระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 1 ด้านคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง ล าดับแรกคือ ความอิสระในการปฏิบัติงาน สอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์สเบิร์กมัสเนอร์และสไนเดอแมน (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1993) ทีก่ล่าวว่า ปัจจัยอนามัยส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน หากขาดปัจจัยนี้ไปจะ
มีอิทธิพลต่อการสร้างความไม่พึงพอใจในการท างานและสอดคล้องกับทฤษฎี ERG. ของแอลเดอร์
เฟอร์ (สมยศ นาวีการ, 2546) อันเป็นทฤษฎีที่เป็นความต้องการอยู่รอด เป็นความต้องการทางกาย               
และความปลอดภัย รวมถึงความปรารถนาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น อาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
เงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูล และสภาพการท างานที่ดี เพราะประสิทธิภาพในการท างานย่อมขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างขวัญที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย 
ส าหรับความอิสระในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดบาง
แห่งยังมีนโยบายให้ห้องสมุดท ากิจกรรมที่เป็นการบริการเฉพาะหน่วยงานภายในเท่านั้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล (2548 ) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของผู้ท าบัญชีในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีไทยส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร ล าดับแรกคือ    ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของ
ปัจจัยใน การปฏิบัติงาน พบว่า 1) ด้านรายได้และสวัสดิการ พบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมี
ความเป็นจริงต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังคณา นุตยกุล (2548) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ท าบัญชีมีความเป็นจริงในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 1 ข้อ คือ องค์กรมีการส่งเสริม
การศึกษาต่อฝึกอบรมและดูงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการปฏิบัติในห้องสมุดยุคใหม่ที่มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น จึงจ าเป็นที่
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บรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะต้องแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมให้สูงขึ้น ข้อรองลงมามีความเป็นจริงใน
ระดับปานกลาง คือ โครงสร้างสวัสดิการขององค์กรมีความเพียงพอและเป็นธรรมแสดงว่า หน่วยงาน/
องค์กรต้นสังกัดของห้องสมุดเฉพาะส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดโครงสร้างสวัสดิการให้แก่
พนักงานขององค์กรอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ดีต่อการท างานของพนักงาน 
สอดคล้องกับสมยศ นาวีการ (2546) ที่ว่า แรงจูงใจคือพลังที่ริเริ่มก ากับและค้ าจุนพฤติกรรมและการ
กระท าส่วนบุคคล อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของสตีร์ (Steers, 1991) ที่ได้เสนอแบบจ าลองผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าได้รับอิทธิพลมาจากทั้งปัจจัยบุคคลและองค์กร คือ ปัจจัยองค์กร 
ได้แก่ โครงสร้างการปฏิบัติงาน บรรยากาศและรูปแบบ การบริหาร ล าดับสุดท้ายคือ รายได้ที่ได้รับใน
ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนส าหรับวิชาชีพ ทั้งนี้เป็นเพราะในปัจจุบันกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นมาก อีกทั้งบรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่
อาจเป็นคนต่างพ้ืนที่ที่เข้ามาท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พัก ค่า
เดินทาง และค่าอาหารที่เพ่ิมขึ้น แต่หน่วยงาน/องค์กรยังไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนใหม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ล าดับที่ 1 
เป็นความต้องการทางกาย (Physiological Needs) อันเป็นความต้องการพื้นฐานที่จะเป็นแรงผลักดัน
ชีววิทยาขั้นพ้ืนฐาน เช่น ในองค์กรต่างๆ นายจ้างต้องให้เงินเดือนแก่พนักงานหรือลูกจ้างอย่างเพียงพอ 
เพ่ือให้เขาด ารงชีวิตอยู่ได้ตามความเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริเพ็ญ อรัญคีรี (2550) ที่
พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีความพึงพอใจด้านรายได้และสวัสดิการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ และบางส่วนมาจากต่างพ้ืนที่ แต่เมื่อมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
แล้วได้ตั้งถิ่นฐานของตนเองในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจ สามารถประกอบอาชีพเสริมได้ ท าให้ส่วน
ใหญ่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดี 2) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน พบว่า 
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังคณา นุตยกุล (2548) ที่พบว่า ผู้ท าบัญชีมีความเป็นจริงในภาพรวมเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 5 ข้อ ล าดับ
แรกคือ ได้รับการส่งเสริมให้ริเริ่มงานใหม่อย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและผู้ร่วมงานให้
ความส าคัญกับการริเริ่มงานใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและองค์กรโดยรวม 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’ s Two Factor Theory) คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors) ที่เกี่ยวพันกับเนื้อหาของงาน เช่น ความส าเร็จ การยกย่อง ความรับผิดชอบ 
ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท างาน เพราะลักษณะงานของห้องสมุดเป็นงานบริการความรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนั้นๆ ดังนั้น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบรรณารักษ์/นักสารสนเทศจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังงานวิจัยของ
มิค, ลินด์เซย์ และคัลลาฮัน (Mick, Lindsey & Callahan, 1980) ที่ว่า การรับรู้ถึงบทบาทและการให้
ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง 4 ข้อ ล าดับสุดท้ายคือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่อผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ แสดงว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีโอกาสน้อยในการแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่เห็นถึง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

144 

ความส าคัญของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศเท่าที่ควร จึงไม่เปิดโอกาสให้บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ
ได้แสดงความคิดเห็น 3) ด้านสภาพแวดล้อมใน การปฏิบัติงานพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมี
ความเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงว่า หน่วยงาน/องค์กรได้ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพ
แวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็น
จริงในระดับมาก 4 ข้อล าดับแรกคือ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีอาจ
เป็นเพราะห้องสมุดเฉพาะเป็นหน่วยงานที่มี ขนาดเล็กมีจ านวนบุคลากรไม่มาก จึงมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกัน อีกทั้งลักษณะของงานห้องสมุดเป็นการบริการความรู้ บุคลากรในห้องสมุดจึงมุ่งท างาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการท างานเพ่ือการแข่งขันแบบธุรกิจที่ทุกคนต้องต่อสู้แย่งชิงกัน 
รองลงมาคือ ภายในองค์กรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสอดคล้องกับทฤษฎี ERG ของแอลเดอร์
เฟอร์ (Alderfer & ERG Theory) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการการอยู่รอด (E - Existence 
Needs) เป็นความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ข าสุภาพ 
(2547)     ที่พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มี
ความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
ท าให้เกิดความสุขกายสบายใจใน การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ล าดับสุดท้ายคือ ภายใน
องค์กรมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะอาคารห้องสมุดเฉพาะในหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก พ้ืนที่จึงคับแคบ เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัด
มองว่าเป็นงานที่ให้บริการความรู้เฉพาะด้านเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่ให้บริการที่
กว้างขวางมาก 4) ด้านความอิสระในการปฏิบัติงานพบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริง
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงในระดับมาก 4 ข้อล าดับแรก
คือ ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ข า
สุภาพ (2547) พบว่า พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
สามารถประสานงานขอความร่วมมือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือ สามารถใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเสรีเนื่องจากลักษณะงานห้องสมุดเป็นการบริการสืบค้น
ข้อมูล ความรู้เพ่ือบริการบุคลากรทุกฝ่ายในหน่วยงาน/องค์กร ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ทางผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดจึงให้อิสระแก่
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างเสรี ส่วนความเป็นจริงที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ข้อ ล าดับสุดท้ายคือ มีส่วนร่วมในการเสนอความเป็นจริงต่างๆ ต่อผู้บริหารอยู่เสมอ 
แสดงว่าผู้บริหารภายในหน่วยงาน/องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล (2548) ที่พบว่า ผู้บริหารไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับผู้ท าบัญชีเท่าที่ควร ซึ่งความจริงแล้วบรรณารักษ์/นักสารสนเทศจะเป็นผู้ที่รู้ว่าข้อมูลที่
เป็นจริงและถูกต้องเป็นอย่างไร ผู้บริหารควรให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความเป็น
จริงทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องจึงจะเกิดผลดีต่อองค์กรใน
ที่สุด  

2. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความเป็นจริงอยู่ใน
ระดับมากสอดคล้องกับแนวคิดของ   พรนพ พุกกะพันธ์ (2546) ที่กล่าวว่า ผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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จะต้องเป็นผู้ที่มีอุดมคติและมีหลักปฏิบัติแห่งวิชาชีพ โดยต้องถือว่าความรับผิดชอบในวิชาชีพมี
ความส าคัญมากกว่าและต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา นุตยกุล 
(2548) ที่พบว่า ความส าเร็จของผู้ท าบัญชีใน ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยู่ในระดับมากอาจ
เนื่องจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดยังให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศไม่มากเท่าที่ควร แต่จากผลการวิจัยพบว่าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพของตนเองในห้องสมุดเฉพาะ สังกัดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรมหาชน เนื่องจากได้รับการตอบสนองตามสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theories) ได้จัดล าดับความต้องการของ
มนุษย์ไว้ 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ขั้นที่ 3 
ความต้องการทางสังคม ขั้นที่ 4 ความต้องการด้านการยอมรับนับถือ ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะเข้าใจ
ตนเอง ซึ่งขั้นที่ 1-3 เป็นความต้องการขั้นต่ า ส่วนขั้นที่ 4-5 เป็นความต้องการขั้นสูง เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านของความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า1)ด้านการประกอบวิชาชีพ บรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศมีความเป็นจริงต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า มีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ล าดับแรกคือ มีความภูมิใจในผลงานที่บรรลุตามเป้าหมาย
ของวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ รองลงมาคือมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพแสดงว่า
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศส่วนใหญ่มีความรักในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์           
และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของพรเทพ ข าสุภาพ (2547) พบว่า 
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีความรู้สึกภูมิใจใน
ผลงานที่ท าได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก เช่นเดียวกับศิริเพ็ญ 
อรัญคีรี (2550)    วิจัยพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน        
ด้านความส าเร็จในงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ เป็นเพราะคุณภาพของงานสามารถน าไปสู่
ความก้าวหน้าในอาชีพได้ 2) ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพบรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีความเป็นจริง
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความเป็นจริงอยู่
ในระดับมาก ทุกข้อ โดยล าดับแรกมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ได้ปฏิบัติงานด้วย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ รองลงมาคือ ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้บริการด้วยความเสมอภาค ล าดับสุดท้ายคือได้ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกับจรรยาบรรณบรรณารักษ์พุทธศักราช 2552 หมวด 1 จรรยาบรรณต่อผู้ใช้ที่ก าหนดว่า
ต้องค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่นใด และต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็ม
ความสามารถสอดคล้องกับพรนพ พุกกะพันธุ์ (2546) ที่กล่าวว่า ผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพจะต้อง
เป็นผู้ที่มีอุดมคติและมีหลักปฏิบัติแห่งวิชาชีพ โดยต้องค านึงถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพ อันมี
ความส าคัญมากกว่าและต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน และสอดคล้องกับนีนา สวัสดิสันต์ (Neena 
Swasdison, 1990) พบว่า หน้าที่การงานที่รับผิดชอบเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ 

จากสมมติฐานการวิจัยพบว่าบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่มีเพศต่างกัน มีวุฒิการศึกษา
ต่างกันมีสถานภาพต่างกันมีระดับต าแหน่งต่างกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มี
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ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันแสดงว่า บรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์มหาชนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ ก.พ. ก าหนด และได้ใช้ความรู้ความสามารถ พร้อมยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงานตรงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยได้บัญญัติไว้ ฉะนั้นไม่ ว่า
บรรณารักษ์/ นักสารสนเทศที่มีเพศ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานต่างกัน จึงมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อังคณา นุตยกุล (2548) พบว่า ผู้ท าบัญชีที่มีเพศ และประสบการณ์ในการท างานในวิชาชีพต่างกัน มี
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศที่
เป็น กลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และประเภทหน่วยงานที่สังกัดต่างกัน มีความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจากการมีอายุมากขึ้นของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศย่อมมีความคิด 
ความละเอียดรอบคอบ และมีความลึกซึ้งในการท างานมากกว่าคนอายุน้อย ส่วนรายได้ต่อเดือน เมื่อ
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีอายุมากขึ้นย่อมมีความสามารถมากขึ้นจึงท าให้มีรายได้สูงขึ้น ส าหรับ
ประเด็นที่บรรณารักษ์/นักสารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่าง
จากผู้ที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ทั้งในภาพรวมและรายด้านในด้าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อาจเป็นเพราะห้องสมุดเฉพาะในสังกัดหน่วยงานของรัฐบาลมีมากกว่า
ห้องสมุดในสังกัดรัฐวิสาหกิจ กับองค์การมหาชนรวมกัน และบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในหน่วยงาน
ราชการส่วนใหญ่จะท างานมานานแล้ว จึงมักเป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่าผู้ที่ท างานในรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีมาภายหลัง นอกจากนั้นห้องสมุดเฉพาะในสังกัดหน่วยงานต่างๆ จะมี
ลักษณะงานไม่เหมือนกัน เช่น สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน นโยบายของหน่วยงาน เป็นต้น อีก
ทั้งในปัจจุบันมีผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเน้นความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทมากกว่าด้านบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะท างานอยู่ในห้องสมุดสังกัด
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จึงท าให้บรรณารักษ์/นักสารสนเทศมีมุมมองในการท างานที่แตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิยดา แสงศรี (2540) ที่พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะที่สังกัดใน
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มีความส าเร็จในการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศในการปฏิบัติงานห้องสมุด
เฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศ พบว่า มี 3 ปัจจัย ล าดับแรกคือ ด้านรายได้และสวัสดิการ อันเป็นความ
ต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์คือ  ความต้องการทางร่างกาย ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ซึ่งความต้องการเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันทางชีววิทยา
พ้ืนฐาน ดังนั้น ถ้าในหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้มีการปรับเงินเดือน ค่าจ้างให้แก่พนักงานอย่าง
เพียงพอ ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) (สมยศ นาวี
การ, 2546) โดยบุคคลจะถูกจูงใจให้แสวงหาความเสมอภาคในรางวัลที่คาดหวังจากผลการปฏิบัติงาน
ของตน ดังนั้นเมื่อบรรณารักษ์/นักสารสนเทศได้รับสิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นคือ รายได้หรือผลตอบแทน
ที่ดี ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเขาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้
สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที่หน่วยงาน/องค์กร  ต้นสังกัดได้วางไว้ ก็จะท าให้งานในหน้าที่ที่
บรรณารักษ์/นักสารสนเทศรับผิดชอบประสบความส าเร็จสูงขึ้น เช่นเดียวกับบรรจบ เนียมมณี (2532) 
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ได้กล่าวว่า ปัจจัยสิ่งตอบแทนหรือบ าเน็จรางวัลจัดเป็นปัจจัยค้ าจุนที่ป้องกันมิให้บุคคลเกิดความ
ท้อถอย ความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยรองลงมาคือ ด้านความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เพราะลักษณะงานห้องสมุดเป็นงานที่ต้องการความสงบ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
จัดหา จัดเก็บ และให้บริการสืบค้นข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างหลากหลายเพราะ
ไม่มีการชี้น า หรือแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายอ่ืนๆสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา แสงศรี  
(2540) พบว่า ความมีอิสระในการท างาน มีความสัมพันธ์กับการแสวงหาสารสนเทศของบรรณารักษ์
ห้องสมุดเฉพาะส าหรับล าดับสุดท้ายคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เนื่องจากห้องสมุด
เป็นสถานที่ให้บริการความรู้แก่ผู้ใช้ โดยเฉพาะสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของฐานความรู้ 
(Knowledge Base) ห้องสมุดจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ทันสมัยเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
และสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้บริการที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น
ห้องสมุดยังต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นเอกเทศ และมีความสงบเงียบ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้มี
สมาธิในการค้นหาความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิยดา แสงศรี (2540) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ห้องสมุดมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ในการแสวงหาสารสนเทศ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายข้อมูลในรูปอินเทอร์เน็ต บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกต่อการแสวงหาสารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจส าหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานไม่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ เนื่องจากงาน   ด้านห้องสมุดเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
เฉพาะทาง ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่และท ารายการหนังสือ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการบริการที่
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งงานเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล 
ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานให้ค าชี้แนะใน การปฏิบัติงานดังกล่าว แต่ถ้าบรรณารักษ์/
นักสารสนเทศแต่ละคนไม่มีทักษะเฉพาะบุคคลในด้านดังกล่าวก็ยากแก่การประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554) ก าหนดว่า บรรณารักษ์
ต้องมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านงานจัดหา จัดเก็บ ค้นคืน และงานบริการผู้ใช้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดควรให้ความส าคัญกับงานห้องสมุด ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆ เพราะห้องสมุดเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้
ให้ทุกฝ่ายในองค์กรได้น าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงานให้
เจริญก้าวหน้าและทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงาน/
องค์กรโดยรวม ซึ่งบุคลากรส าคัญในการด าเนินงานห้องสมุดคือ บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ จึงควรให้
ได้รับรายได้และสวัสดิการที่เพียงพอต่อความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมความมีอิสระ
ในการปฏิบัติงาน และจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ที่มีความทันสมัย เพ่ือประสิทธิผลของการบริการ อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานห้องสมุดให้บรรลุ    
ผลส าเร็จได้มากยิ่งข้ึน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

148 

 1.2 ผู้บริหารทุกฝ่ายควรให้โอกาสบรรณารักษ์/นักสารสนเทศได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ อีกทั้งควรพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และสอดคล้องสภาพ
เศรษฐกิจ 
 1.3 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อันเป็นรากฐานของการท างานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในอนาคต 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศในห้องสมุดเฉพาะสังกัดหน่วยงานเอกชน 
    2.2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นัก
สารสนเทศ 
    2.3 ศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศด้วยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
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