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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงสารสนเทศด้านการบริ หารธุรกิจของผูป้ ระกอบการ
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 58 คน ใช้วิธีวิจยั และพัฒนา เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการแสวงหาเพื่อการตลาด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์จากหนังสื ออิเล็คทรอนิ กส์ที่อยู่
ในฐานข้อมูลการบริ หารธุ รกิจ ต้องการเนื้ อหาสถิติเศรษฐกิจด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การตลาดออนไลน์ การสร้าง
แบรนด์ ส่ วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแสวงหาเพื่อทาวิจยั และสร้างนวัตกรรมใหม่ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์จากงานวิจยั
ของคลังปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องการเนื้ อหาสถิติเศรษฐกิจด้านการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน การบรรจุ
หี บห่ อ การวางแผนการขนส่ ง และอาจารย์แสวงหาเพื่อทาวิจยั และสร้ างนวัตกรรมใหม่ทุกวันจากวารสารของคลัง
ปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องการเนื้ อหาบทวิเคราะห์และบทสรุ ปผูบ้ ริ หารด้านการบริ หารโครงการ การ
ควบคุมด้านการเงิน คาค้นของผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เป็ นคาที่มีความหมายกว้าง บางคาที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงอยูใ่ นกลุ่มความรู ้
ทางด้านการขนส่ งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะคาค้นมีความหลากหลาย ส่ วนปั ญหาการใช้คาค้น (1) คาค้นเป็ น
คากว้างเกินไป (2) คาค้นไม่ทนั สมัย (3) จานวนคาค้นไม่ครอบคลุม
ABSTRACT
The purpose of this study graduates, instructors and entrepreneurs information seeking behavior of the
business administration from 55 persons. Use research and development method, Instrument is questionnaires and
interviews. The results found Entrepreneurs seek for marketing 1- 2 times a week from e- books on business
administration database. Content need statistics economic with in distribution channels, online marketing, branding.
Graduates seek for research and innovation 5-6 times a week from research on SUT Intellectual Repository. Content
need statistics economic with in supply chain management, packaging, transportation planning. Instructors seek for
research and innovation every day from journal on SUT Intellectual Repository. Content need review and executive
summary with in project management, financial control. All users use have mean broader term and technical terms with
transportation and information technology, Description terms have variety. The problem 1) Over broad terms 2) Out
of date 3) Terms is not covered.
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บทนา
การบริ หารธุ รกิจเป็ นกระบวนการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการองค์กร การจัดคนเข้า
ทางาน การอานวยการ ภาวะผูน้ า และการควบคุมกากับธุรกิจให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (Hatten, 2016) ซึ่ งการบริ หารจัดการ
ธุ รกิ จมี เนื้ อหาสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฎิ บตั ิหน้าที่ ของผูป้ ระกอบการสาหรับใช้วางแผนกลยุทธ์ การดาเนิ นการ
ควบคุม ตัดสิ นใจ (อรรพล, 2551 ; ตาณ, 2554) ลดความเสี่ ยงและความไม่แน่ นอนทางธุ รกิ จ สร้ างจุ ดแข็ง สร้ างข้อ
ได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ให้ประสบความสาเร็ จและเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน (Yang, 2008 ; Ulesov et al., 2013 ; Chen et al., 2015) ทั้งนี้ หากผูป้ ระกอบการได้รับสารสนเทศไม่เพียงพอ
และไม่ตรงความต้องการจะทาให้การดาเนิ นงานธุ รกิจเชื่องช้า ไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง (อังสนา, ขจรวรรณ, 2555 ;
ธันยมัย, 2557) ไม่กล้าตัดสิ นใจลงทุน ขยายกิจการ ไม่สร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
ไม่สามารถบริ หารจั ด การได้อย่างมืออาชี พ (ธงพล, 2553 ; เร่ งรั ด และคณะ, 2558) และเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ (Onugu, 2000)
สารสนเทศทางด้านการบริ หารธุรกิจนี้ถือว่าเป็ นองค์ประกอบหลักการทางาน การดาเนินการ การควบคุม
กิ จการของผูป้ ระกอบการในยุคเศรษฐกิ จที่ เน้นความรู ้ เป็ นฐาน (knowledge Based Economy) (Martinsons, Davison,
2007) ประกอบกับปั จจุ บนั รู ปแบบการบริ หารธุ รกิ จเปลี่ ยนไปจากอดี ตค่อนข้างมาก ผูป้ ระกอบการต้องการเนื้ อหา
สารสนเทศการบริ หารจัดการสมัยใหม่เพื่อนาไปใช้ในกิ จกรรมประจาวันธุ รกิ จและกิ จกรรมการผลิ ต เพิ่มมู ลค่าใน
กระบวนการพัฒนาองค์กรมากขึ้น (Yang, 2008) ทาให้ผูป้ ระกอบการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ประกอบการวางแผน กาหนดวิธีการดาเนิ นงานของธุ รกิจ ปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์เศรษฐกิจ สร้างข้อได้เปรี ยบการแข่งขัน และนาพากิจการให้อยูร่ อด
จากการศึกษางานวิจยั ทางด้านพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศพบว่า ผูป้ ระกอบการต้องการสารสนเทศ
ทางด้านการตลาดมากที่สุดคือ (บุหลัน, 2548) ต้องการสารสนเทศที่มีคุณลักษณะเป็ นเชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์ ตัวเลข
และสถิติ เข้าถึงได้ง่าย มีความทันสมัย สามารถนาไปใช้ได้ทนั ที (สุ รชาติ, 2555) โดยใช้เครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศคือ
คาค้น แต่ประสบปั ญหาการใช้คาค้น เช่น หัวเรื่ องเป็ นคากว้างเกินไป ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่ทนั สมัย มีจานวนไม่เพียงพอ
ไม่สามารถเข้าถึงเนื้ อหาสารสนเทศได้ (นภัสกร, 2559) ส่ วนการใช้คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาที่เป็ นคาพ้องความหมาย
คาพ้องรู ป คาย่อ (Walsh, 2011 ; พิชญสิ นี และคณะ, 2554) ทาให้ได้สารสนเทศปริ มาณมาก ไม่ตรงกับความต้องการ
(สุ รียา, 2559) ไม่ถูกต้อง ไม่ทนั สมัย (รุ่ งอรุ ณ , 2557 ; Bruno et al., 2016) ไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุม บางครั้ งได้รับ
สารสนเทศเพื่อการดาเนิ นธุ รกิ จน้อยเกิ นไป (อิ่ มจิ ต และคณะ, 2549) ไม่ สอดคล้องกับคาค้น (Ulesov et al., 2013 ;
Sparks, 2014 ; Stocker et al., 2015)
จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการต้องการเนื้อหาสารสนเทศที่มีคุณลักษณะเนื้อหาเฉพาะเจาะจง แต่คาค้นที่ใช้เป็ น
เครื่ องมื อเข้าถึงสารสนเทศไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ไม่สามารถเข้าถึ งเนื้ อหาสารสนเทศเฉพาะเจาะจงตรงความ
ต้องการและตรงกับคาค้นได้ จึงจาเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ ช้ เช่น วัตถุประสงค์ ความถี่
ระยะเวลา ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ความต้องการเนื้ อหาสารสนเทศ ปั ญหาและอุปสรรคการใช้คาค้น
เพื่อนาผลไปใช้พฒั นาเครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศด้านการบริ หารธุ รกิจให้มีความครอบคลุม ตรงกับความต้องการมาก
ขึ้น
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงสารสนเทศด้านการบริ หารธุรกิจของผูป้ ระกอบการ อาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
กรอบแนวคิดวิจัย
การศึกษานี้ ผูว้ ิจยั นาแนวทางและใช้ตวั แบบการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson (2000)
ได้แก่ การศึกษาข้อมูลภูมิหลังของผูใ้ ช้ การแสวงหาสารสนเทศ ความต้องการเนื้ อหาสารสนเทศ และการใช้คาค้น มา
เป็ นกรอบแนวคิดดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ช้ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ประกอบกิจการ/
การทางาน ประเภทกิจการ ชื่อกิจการ
2. การแสวงหาสารสนเทศ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความถี่ ระยะเวลา ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง
สารสนเทศ เครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศ 3) เนื้ อหาสารสนเทศ ได้แก่ กลุ่มเนื้ อหาความรู ้ ลาดับเนื้ อหาสารสนเทศและ
คุณลักษณะสารสนเทศที่ตอ้ งการ 4) ปั ญหาเครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ การใช้คาค้นและข้อเสนอแนะ
วิธีการวิจัย
ใช้วิธีเชิงสารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม จานวนทั้งสิ้ น 58 คน ประกอบด้วย ผูป้ ระกอบการกิจการผลิตสิ นค้า
การค้าส่ ง การค้าปลีกและการบริ การในจังหวัดนครราชสี มา จานวน 48 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 คน
และอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จานวน 3 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ ระกอบการและอาจารย์ใช้วิธีสโนว์บอลล์ ส่ วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเลือกเฉพาะผู ้ อ ยู่
ในระหว่ า งการทาวิ ท ยานิ พ นธ์ ท างด้านการบริ หารธุรกิจ
เครื่ องมื อ วิจัย และการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล 1) แบบสอบถามออนไลน์ ใช้วิธี การแชร์ Link แบบสอบถาม
ออนไลน์ผา่ นทาง Facebook, Line และ E-mail เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามต้องการตอบคาถามโดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้วิธีสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รู ปแบบคาถามปลายเปิ ด ประกอบด้วย 3 ตอน
(1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ช้ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ประกอบกิจการ/การทางาน ประเภทกิจการ
และชื่ อกิ จการ (2) การแสวงหาสารสนเทศ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ความถี่ ระยะเวลา กลุ่มเนื้ อหาความรู ้ ลาดับเนื้ อหา
สารสนเทศ คุณลักษณะสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศ การใช้คาค้น
และปั ญหาการใช้คาค้น (3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ และนาเสนอข้อมูลเป็ นความเรี ยงและสรุ ปเฉพาะสาระสาคัญ เป็ นที่
สามารถนาไปเป็ นข้อมูลพัฒนาศัพท์สัมพันธ์
ผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั นาเสนอผลการวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูใ้ ช้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งสิ้ น 58 คน ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดย่อม จานวน 48
คน (ร้อยละ 82.75) มีอายุ 45-49 ปี จานวน 14 คน (ร้อยละ 24.13) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 34 คน (ร้อยละ
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58.62) ประสบการณ์การประกอบกิจการ 1-5 ปี จานวน 24 คน (ร้อยละ 41.37) ประกอบกิจการบริ การ จานวน 19 คน
(ร้อยละ 32.75)
ส่ วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 7 คน (ร้อยละ 12.06) มีอายุ 25-29 ปี จานวน 4 คน
(ร้อยละ 6.89) จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 7 คน (ร้อยละ 12.06) กาลังศึกษาชั้นปี 1-5จานวน 7 คน (ร้อยละ
12.06)
อาจารย์ จานวน 3 คน (ร้อยละ 5.17) มีอายุ 45-49 ปี จานวน 2 คน (ร้อยละ (3.44) จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท จานวน 2 คน (ร้อยละ 3.40) ประสบการณ์การทางาน 16-20 ปี จานวน 3 คน (ร้อยละ (5.17)
2. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
2.1 ผูป้ ระกอบการ
1) สภาพทัว่ ไปของการแสวงหาสารสนเทศ
ผูป้ ระกอบการมีวตั ถุประสงค์แสวงสารสนเทศเพื่อ (1) การตลาด (2) พัฒนาและต่อยอด
ผลิ ตภัณฑ์ (3) การผลิ ตและการจัดการสิ นค้าหรื อบริ การ ความถี่ 1-2 ครั้ งต่อสัปดาห์ ความถี่ เพิ่มมากขึ้ นตามความ
ต้องการและความจาเป็ นเร่ งด่วนการนาสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ ใช้เวลาเฉลี่ย 26 นาทีข้ ึนไป และเวลาขึ้นอยูก่ บั
ความเชี่ยวชาญเนื้ อหาเฉพาะสาขาวิชาและความต้องการเนื้อหาสารสนเทศ หากต้องการเนื้อหาสารสนเทศเฉพาะเจาะจง
และเชิงลึกใช้ระยะเวลานานประมาณ 2-3 วัน แสวงหาสารสนเทศจากหนังสื อมากที่สุด แหล่งสารสนเทศ คือ ฐานข้อมูล
บริ การสารสนเทศด้านการบริ หารธุ รกิจ ได้แก่ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศ คือ คาศัพท์ที่มี
เนื้อหาการบริ หารธุรกิจ
2) เนื้อหาสารสนเทศ
ผูป้ ระกอบการต้องการเนื้อหาหลักทางด้านการตลาดมากที่สุด ประกอบด้วย ช่องทางการ
จัดจาหน่ าย การตลาดออนไลน์ การสร้ างแบรนด์ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและชุ มชน การบริ การลูกค้า ลาดับเนื้ อหา
สารสนเทศที่ตอ้ งการ ได้แก่ (1) การตลาด (2) การจัดการองค์การ (3) การผลิต ต้องการคุณลักษณะเนื้ อหาสารสนเทศ
เป็ นสถิติเศรษฐกิจ นวัตกรรม และกรณี ศึกษา/แนวปฏิบตั ิที่ดี
3) คาค้นและปัญหาการใช้คาค้น
ผูป้ ระกอบการใช้คาศัพท์ใหม่ทางด้านการตลาด เป็ นคาที่ไม่มีในหัวเรื่ อง เช่น การตลาด
ดิจิทลั (Digital Marketing) การปรับเปลี่ยนตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และขยายคาค้น
โดยใช้คาศัพท์เนื้ อหาทางด้านการจัดการองค์การและการผลิ ต เช่ น การจัดการแบบมุ่งผลงาน การจัดการเครื อข่ าย
สัมพันธ์ การออกแบบวิถีใหม่ สิ ทธิ บตั รการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อจั ฉริ ยะ ผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการเพิ่มมากขึ้น คาศัพท์นามาจาก (1) รายละเอียดส่ วนผสม/ส่ วนประกอบที่ปรากฎอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า (2)
ข่าวสารที่กาลังเป็ นกระแสนิ ยมในสังคม (3) การพูดคุยกับผูป้ ระกอบการรายอื่น ส่ วนปั ญหาการใช้คาค้น คือ คาค้นไม่
ทันสมัย มีความหมายกว้าง จานวนไม่เพียงพอ
2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1) สภาพทัว่ ไปของการแสวงหาสารสนเทศ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีวตั ถุประสงค์แสวงสารสนเทศเพือ่ การทาวิจยั /สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ความถี่ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ ความถี่ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการ/ความจาเป็ นเร่ งด่วนของการนาความรู ้ไปใช้
กรณี เร่ งด่วนจะมี ความถี่ หลายครั้ งต่อ 1 วัน หรื อทุ กวัน ใช้เวลาเฉลี่ย 26 นาที ข้ ึ นไป หากต้องการเนื้ อหาสารสนเทศ
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ครอบคลุมวิทยานิ พนธ์จะใช้เวลา 30 นาทีข้ ึนไป แสวงหาสารสนเทศจากงานวิจยั มากที่สุด แหล่งสารสนเทศ คือ คลัง
ปั ญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฐานข้อมูลบริ การสารสนเทศด้านการบริ หารธุ รกิจ ได้แก่ สานักงานส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กรมส่ งเสริ มการค้า
ระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สถาบันพัฒนาวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กรมการค้าภายใน กรมสรรพากร และสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย เครื่ องมือ
เข้าถึงสารสนเทศ คือ คาศัพท์และคาสาคัญที่อยูใ่ นชื่อเรื่ องของงานวิจยั
2) เนื้อหาสารสนเทศ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการเนื้อหาหลักทางด้านการขนส่ งมากที่สุด ประกอบด้วย
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน การบรรจุหีบห่ อ การวางแผนการขนส่ งสิ นค้า ลาดับเนื้ อหาสารสนเทศที่ตอ้ งการ ได้แก่ (1)
การจัดการองค์ก าร (2) การบริ หารองค์การ (3) การตลาด ต้องการสารสนเทศที่ มีคุ ณ ลักษณะเป็ นสถิ ติ เศรษฐกิ จ
กรณี ศึกษา/แนวปฏิบตั ิที่ดี และนวัตกรรม
3) คาค้นและปัญหาการใช้คาค้น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้คาศัพท์เนื้อหาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ (1) คาศัพท์ทางด้านการ
ขนส่ ง เช่น ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (2) คาศัพท์ทางด้านการจัดการ เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบการ
ทางาน การจัดการพนักงาน 3) คาศัพท์ทางด้านการบริ หาร เช่น วัฏจักรการบริ หารจัดการ การมี ส่วนร่ วมการบริ หาร
ส่ วนใหญ่คาศัพท์ที่ใช้ท้ งั สามด้านอยู่ในชื่ องานวิจยั ทางด้านการขนส่ ง และมี ความหมายเดียวกับชื่ อเรื่ องวิทยานิ พนธ์
และนามาจาก (1) ส่ วนสาคัญในงานวิจยั เช่น ชื่อเรื่ อง บทคัดย่อ คานา สารบัญ หัวข้อ (2) ประเด็นปั ญหาแนวทางการ
แก้ปัญหาในชุมชน 3) การให้บริ การตอบคาถามช่วยการค้นคว้าของบรรณารักษ์ การแนะนาจากอาจารย์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ส่ วนปั ญหาการใช้คาค้น คือ คาค้นมีความหมายกว้าง
2.3 อาจารย์
1) สภาพทัว่ ไปของการแสวงหาสารสนเทศ
อาจารย์ส่วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาวิจยั และสร้างนวัตกรรมใหม่ ความถี่ทุกวัน ใช้เวลา
เฉลี่ ย 26 นาที ข้ ึ นไป แสวงหาสารสนเทศจากวารสารมากที่ สุด แหล่งสารสนเทศ คื อ คลังปั ญญาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ฐานข้อมูลบริ การสารสนเทศด้านการบริ หารธุ รกิจ ได้แก่ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อ ม (สสว.) กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า งประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศ คือ คาศัพท์ที่อยูใ่ นบทความวารสาร
2) เนื้อหาสารสนเทศ
อาจารย์ตอ้ งการเนื้อหาหลัก 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
2.1) กลุ่มเนื้อหาความรู ้การบริ หารธุรกิจ ได้แก่ (1) การเงิน ประกอบด้วย ธนาคารและ
การธนาคาร การควบคุมด้านการเงิน (2) การบัญชี ประกอบด้วย บัญชีตน้ ทุน (3) การผลิต ขอบเขตเนื้อหา ประกอบด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลีนสตาร์ ทอัพ การใช้เทคโนโลยีทางการผลิ ตใหม่
ระบบนิเวศทางธุรกิจ (4) การลงทุน ประกอบด้วย การร่ วมลงทุน การส่ งเสริ มการลงทุน
2.2) กลุ่มความรู ้การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ ต้องการเนื้อหาความรู ้การขนส่ ง
ประกอบด้วย การวางแผนการขนส่ งสิ นค้า การขนส่ งทางราง การประกันการขนส่ ง
2.3) กลุ่มเนื้อหาความรู ้เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ (1) เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ความ
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ต้องการสิ นค้าและบริ การ (2) เศรษฐกิจ ประกอบด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเขตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสตาร์ ทอัพ
ลาดับเนื้ อหาสารสนเทศที่ตอ้ งการ ได้แก่1) การเงิน (2) การบัญชี (3) การขนส่ ง ต้องการสารสนเทศที่มีคุณลักษณะเป็ น
บทวิเคราะห์เชิงลึก และบทสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร
3) คาค้นและปัญหาการใช้คาค้น
อาจารย์ใช้คาศัพท์เนื้อหาหลัก 3 ด้านได้แก่ (1) คาศัพท์ทางด้านการเงิน เช่น ความรู ้
เทคโนโลยีทางการเงิน การโอนเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (2) คาศัพท์ทางด้านการบัญชี เช่น กรอบการตรวจสอบบัญชี การ
เบิกเกินบัญชี การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน (3) คาศัพท์ทางด้านการขนส่ ง เช่น รถไฟระบบรางแคบ ส่ วนใหญ่คาศัพท์ที่ใช้ท้ งั
สามด้านนามาจาก (1) บทความวารสาร (2) นโยบายหน่ วยงานรั ฐบาล (3) การประชุ ม สั มมนาทางวิชาการ การ
แลกเปลี่ ยนระหว่างผูเ้ ชี่ ยวชาญ ส่ วนปั ญหาการใช้คาค้น คือ คาศัพท์เทคนิ คเกี่ ยวกับธนาคารอิ เล็กทรอนิ กส์ การใช้
เทคโนโลยีทางการผลิตใหม่ ระบบนิ เวศทางธุ รกิจ เศรษฐกิจสตาร์ ทอัพ มีความเฉพาะเจาะจง แล้วไม่พบสารสนเทศตรง
กับคาค้น
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั ได้สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ ช้ ดังนี้
1. ความต้องการเนื้อหาสารสนเทศของผูใ้ ช้พบว่า ผูป้ ระกอบการต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการ
จัดจาหน่าย การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและชุมชน การบริ การลูกค้า อาจสื บเนื่องมาจาก
ความรู ้มีเนื้ อหาสาคัญที่ช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และนาข้อมูลไปผลิตสิ นค้า
หรื อบริ การให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ ส่ งเสริ มการค้าขายให้ได้รับผลกาไรมากขึ้น
ส่ วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบรรจุหีบห่อ
การวางแผนการขนส่ งสิ นค้า อาจสื บเนื่ องมาจากแนวโน้มด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์มีรูปแบบเปลี่ยนแปลงและการ
ขยายตัวสู ง ความต้องการบริ การขนส่ งและการกระจายสิ นค้าในเขตเมืองใหญ่เพิ่มมากขึ้น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จึงสนใจและต้องการเนื้อสารสนเทศทางด้านการขนส่ งไปทาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ตอ้ งการเนื้อหาหลัก 3 กลุ่ม กลุ่มเนื้อหาความรู ้การบริ หารธุรกิจ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การ
ผลิต การลงทุน กลุ่มเนื้อหาความรู ้การบริ หารจัดการโลจิสติกส์ ได้แก่ การขนส่ ง กลุ่มเนื้อหาความรู ้เศรษฐศาสตร์ ได้แก่
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ อาจสื บเนื่ องมาจากกลุ่มเนื้ อหาความรู ้ดงั กล่าวมีประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมมนุ ษย์ การ
ตัดสิ นใจ การจัดสรรทรัพยากรที่มีจากัด การพิจารณาปั ญหาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์และสังคม
ส่ วนรวม จึงเหมาะสาหรับนาความรู ้ไปเป็ นพื้นฐานเตรี ยมการสอน ให้คาปรึ กษาทาวิจยั และสร้างนวัตกรรมใหม่
จะเห็นได้วา่ ความต้องการเนื้อหาสารสนเทศของผูใ้ ช้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การนา
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ความต้องการเนื้ อหาสารสนเทศเกิ ดขึ้ นได้จ ากความต้องการภายในตัวผูใ้ ช้แ ละความ
ต้องการภายนอก ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นให้นาไปสู่ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านอื่นๆ เช่น ความถี่ การกาหนดคาค้น
ทรั พยากรสารสนเทศ การเลื อกแหล่งสารสนเทศ ปั ญหาและอุ ปสรรคการแสวงหาสารสนเทศ เป็ นต้น และความ
ต้องการจะเพิ่มมากขึ้นตามความจาเป็ นเร่ งด่วนของการนาความรู ้ไปใช้
2. การกาหนดคาค้นของผูใ้ ช้พบว่า ผูป้ ระกอบการใช้คาศัพท์เนื้ อหาทางด้านการตลาด นักศึกษาใช้
คาศัพท์เนื้ อหาทางด้านการขนส่ ง และอาจารย์ใช้คาศัพท์เนื้ อหาทางด้านการเงิน การบัญชี การขนส่ ง จะเห็นได้ว่าการ
การกาหนดคาค้นเป็ นคาศัพท์ใหม่ที่มีเนื้ อหาเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับความต้องการเนื้ อหาสารสนเทศ วัตถุประสงค์
การใช้สารสนเทศ เนื่ องจากผูใ้ ช้ตอ้ งการเข้าถึงความรู ้ที่มีความเฉพาะด้านสาหรับปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ
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พัฒนาการทางาน การกาหนดคาค้นนอกจากจะขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะบุคคลและความเชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาแล้ว อาจ
ขึ้นอยูก่ บั แหล่งสารสนเทศหรื อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคาศัพท์ซ่ ึ งมีผลต่อความทันสมัยของคาค้น รู ปแบบไวยากรณ์
ลักษณะคาค้น ระดับภาษาคาค้น เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า งานวิจยั บทความ ข่าวสารสังคม และจากการสนทนากับ
บุคคลที่มีอาชีพเดียวกันหรื ออาชีพที่เกี่ยวข้องกัน คาค้นจะมีความแตกต่างและลักษณะหลากหลายนี้ยอ่ มเป็ นอุปสรรคใน
การเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศ
3. ปั ญหาการเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศพบว่า ผูใ้ ช้ท้ งั หมดประสบปั ญหาการใช้คาค้นเป็ นคากว้าง
เกิ นไป คาค้นไม่ ทนั สมัย มี คาศัพท์เฉพาะด้านไม่ เพียงพอ เมื่ อใช้คาศัพท์เฉพาะสาขาวิชาและคาศัพท์เทคนิ ค ได้รับ
สารสนเทศไม่สัมพันธ์กบั คาค้น อาจสื บเนื่ องมาจากเครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศที่ใช้เป็ นศัพท์ควบคุมในฐานข้อมูลการ
บริ หารธุ รกิ จมี คาศัพท์ที่ใช้ควบคุ มไม่ทนั สมัย ไม่ได้เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคาศัพท์และกลุ่มเนื้ อหาความรู ้
ครอบคลุมเนื้ อหาเฉพาะสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการเนื้ อหาสารสนเทศของผูใ้ ช้ และบริ บทการแสวงหา
สารสนเทศของผูใ้ ช้ เช่น วัตถุประสงค์ ความถี่ ระยะเวลา แหล่งสารสนเทศ ความต้องการด้านเนื้ อหาสารสนเทศ ซึ่ ง
ความเกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ นาไปสู่ การกระทา กิจกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และการเข้าเนื้อหาสารสนเทศ
ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหาการใช้คาค้นและปั ญหาการเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา จึง
จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาพฤติ ก รรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ ช้ เพื่ อ น าผลไปพัฒ นาเครื่ อ งมื อ เข้า ถึ ง สารสนเทศ ที่ มี
ความสัมพันธ์แนวคิดทางด้านการบริ หารธุรกิจให้มีความครอบคลุม ตรงกับความต้องการมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูป้ ระกอบการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ความอนุเคราะห์ ขอ้ มูลและให้คาแนะนาการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
ควรพัฒนาเครื่ องมือเข้าถึงสารสนเทศเป็ นชุดคาค้นที่มีคาศัพท์ใหม่เฉพาะสาขาวิชาเดียวกัน มีความสัมพันธ์
ระหว่างคาศัพท์หลายลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์เท่าเที ยมกันระหว่างคาศัพท์ที่มีความหมายเดี ยวกัน เช่ น คาพ้อง
ความหมาย คาพ้องรู ป คาย่อ เป็ นต้น ความสัมพันธ์กว้างกว่าตามสกุล ความสัมพันธ์แคบกว่าในฐานะตัวอย่าง และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งกับวัตถุ สิ่ งตรงกันข้าม คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้
คาค้นมีความหมายกว้าง คาค้นไม่ทนั สมัย และมีคาศัพท์เฉพาะด้านไม่เพียงพอ
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