
        HMP15 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการบริหารธุรกจิของผู้ประกอบการ  
อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

Graduates, Instructors and Entrepreneurs Information Seeking Behavior of 
The Business Administration  

 
คนึงนิตย ์หีบแกว้ (Khaneungnit Heebkaew)* ดร.มาลี กาบมาลา (Dr.Malee Kabmala)** 

 
บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงสารสนเทศดา้นการบริหารธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
อาจารย ์และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 58 คน ใชว้ิธีวิจยัและพฒันา เคร่ืองมือวิจยัคือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการแสวงหาเพื่อการตลาด 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์จากหนงัสืออิเลค็ทรอนิกส์ท่ีอยู่
ในฐานขอ้มูลการบริหารธุรกิจ ตอ้งการเน้ือหาสถิติเศรษฐกิจดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การตลาดออนไลน์ การสร้าง
แบรนด์ ส่วนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแสวงหาเพื่อท าวิจยัและสร้างนวตักรรมใหม่ 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์จากงานวิจยั
ของคลงัปัญญา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ตอ้งการเน้ือหาสถิติเศรษฐกิจดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบรรจุ
หีบห่อ การวางแผนการขนส่ง และอาจารยแ์สวงหาเพื่อท าวิจยัและสร้างนวตักรรมใหม่ทุกวนัจากวารสารของคลงั
ปัญญา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ตอ้งการเน้ือหาบทวิเคราะห์และบทสรุปผูบ้ริหารดา้นการบริหารโครงการ การ
ควบคุมดา้นการเงิน ค าคน้ของผูใ้ชส่้วนใหญ่เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง บางค าท่ีมีเน้ือหาเฉพาะเจาะจงอยูใ่นกลุ่มความรู้
ทางดา้นการขนส่งและเทคโนโลยสีารสนเทศ ลกัษณะค าคน้มีความหลากหลาย ส่วนปัญหาการใชค้  าคน้ (1) ค  าคน้เป็น
ค ากวา้งเกินไป (2) ค  าคน้ไม่ทนัสมยั (3) จ านวนค าคน้ไม่ครอบคลุม 

 
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 The problem  1) Over broad terms 2) Out 
of date 3) Terms is not covered.  
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บทน า  
การบริหารธุรกิจเป็นกระบวนการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การจดัการองคก์ร การจดัคนเขา้

ท างาน การอ านวยการ ภาวะผูน้ า และการควบคุมก ากบัธุรกิจใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(Hatten, 2016) ซ่ึงการบริหารจดัการ
ธุรกิจมีเน้ือหาสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฎิบติัหน้าท่ีของผูป้ระกอบการส าหรับใชว้างแผนกลยุทธ์ การด าเนินการ 
ควบคุม ตดัสินใจ (อรรพล, 2551 ; ตาณ, 2554) ลดความเส่ียงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ สร้างจุดแข็ง สร้างขอ้
ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนั สามารถปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลง ใหป้ระสบความส าเร็จและเจริญเติบโต
อยา่งย ัง่ยืน (Yang, 2008 ; Ulesov et al., 2013 ; Chen et al., 2015) ทั้งน้ีหากผูป้ระกอบการไดรั้บสารสนเทศไม่เพียงพอ
และไม่ตรงความตอ้งการจะท าให้การด าเนินงานธุรกิจเช่ืองชา้ ไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (องัสนา, ขจรวรรณ, 2555 ; 
ธนัยมยั, 2557) ไม่กลา้ตดัสินใจลงทุน ขยายกิจการ ไม่สร้างเทคโนโลยี นวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนั 
ไม่สามารถบ ริหารจัดการไดอ้ย่างมืออาชีพ (ธงพล, 2553 ; เร่งรัด และคณะ, 2558) และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
เศรษฐกิจระดบัฐานรากของประเทศ (Onugu, 2000)  

สารสนเทศทางดา้นการบริหารธุรกิจน้ีถือวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัการท างาน การด าเนินการ การควบคุม 
กิจการของผูป้ระกอบการในยุคเศรษฐกิจท่ีเน้นความรู้เป็นฐาน (knowledge Based Economy) (Martinsons, Davison, 
2007) ประกอบกบัปัจจุบนัรูปแบบการบริหารธุรกิจเปล่ียนไปจากอดีตค่อนขา้งมาก ผูป้ระกอบการตอ้งการเน้ือหา
สารสนเทศการบริหารจดัการสมยัใหม่เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมประจ าวนัธุรกิจและกิจกรรมการผลิต เพิ่มมูลค่าใน
กระบวนการพฒันาองคก์รมากข้ึน (Yang, 2008) ท าให้ผูป้ระกอบการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ 
เพื่อน าไปใชป้ระกอบการวางแผน ก าหนดวิธีการด าเนินงานของธุรกิจ ปรับเปล่ียนการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์เศรษฐกิจ สร้างขอ้ไดเ้ปรียบการแข่งขนั และน าพากิจการใหอ้ยูร่อด  

จากการศึกษางานวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศพบว่า ผูป้ระกอบการตอ้งการสารสนเทศ
ทางดา้นการตลาดมากท่ีสุดคือ (บุหลนั, 2548) ตอ้งการสารสนเทศท่ีมีคุณลกัษณะเป็นเชิงพรรณนา เชิงวิเคราะห์ ตวัเลข
และสถิติ เขา้ถึงไดง่้าย มีความทนัสมยั สามารถน าไปใชไ้ดท้นัที (สุรชาติ, 2555) โดยใชเ้คร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศคือ 
ค าคน้ แต่ประสบปัญหาการใชค้  าคน้ เช่น หวัเร่ืองเป็นค ากวา้งเกินไป ไม่เฉพาะเจาะจง ไม่ทนัสมยั มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ไม่สามารถเขา้ถึงเน้ือหาสารสนเทศได ้(นภสักร, 2559) ส่วนการใชค้  าศพัท์เฉพาะสาขาวิชาท่ีเป็นค าพอ้งความหมาย 
ค าพอ้งรูป ค ายอ่ (Walsh, 2011 ; พิชญสินี และคณะ, 2554) ท าให้ไดส้ารสนเทศปริมาณมาก ไม่ตรงกบัความตอ้งการ   
(สุรียา, 2559) ไม่ถูกตอ้ง ไม่ทนัสมยั (รุ่งอรุณ  , 2557 ; Bruno et al., 2016) ไม่ครบถว้น ไม่ครอบคลุม บางคร้ังไดรั้บ
สารสนเทศเพื่อการด าเนินธุรกิจน้อยเกินไป (อ่ิมจิต และคณะ, 2549) ไม่สอดคลอ้งกบัค าคน้ (Ulesov et al., 2013 ; 
Sparks, 2014 ; Stocker et al., 2015)  

จะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศท่ีมีคุณลกัษณะเน้ือหาเฉพาะเจาะจง แต่ค าคน้ท่ีใชเ้ป็น 
เคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถเขา้ถึงเน้ือหาสารสนเทศเฉพาะเจาะจงตรงความ
ตอ้งการและตรงกบัค าคน้ได ้จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้เช่น วตัถุประสงค ์ความถ่ี 
ระยะเวลา ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคการใชค้  าคน้ 
เพื่อน าผลไปใชพ้ฒันาเคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศดา้นการบริหารธุรกิจให้มีความครอบคลุม ตรงกบัความตอ้งการมาก
ข้ึน  
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงสารสนเทศดา้นการบริหารธุรกิจของผูป้ระกอบการ อาจารยแ์ละนกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา 
 

กรอบแนวคดิวจิัย 
การศึกษาน้ีผูว้ิจยัน าแนวทางและใชต้วัแบบการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ Wilson (2000)  

ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลภูมิหลงัของผูใ้ช ้การแสวงหาสารสนเทศ ความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศ และการใชค้  าคน้ มา
เป็นกรอบแนวคิดดงัน้ี 

1. การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ประกอบกิจการ/ 
การท างาน ประเภทกิจการ ช่ือกิจการ 

2. การแสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค ์ความถ่ี ระยะเวลา ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่ง 
สารสนเทศ เคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศ 3) เน้ือหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ กลุ่มเน้ือหาความรู้ ล  าดบัเน้ือหาสารสนเทศและ
คุณลกัษณะสารสนเทศท่ีตอ้งการ 4) ปัญหาเคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศ ไดแ้ก่ การใชค้  าคน้และขอ้เสนอแนะ 
 
วธีิการวจิัย 

ใชว้ิธีเชิงส ารวจจากกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม จ านวนทั้งส้ิน 58 คน ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการกิจการผลิตสินคา้ 
การคา้ส่ง การคา้ปลีกและการบริการในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 48 คน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 7 คน 
และอาจารย ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการ ส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  จ านวน 3 คน 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ระกอบการและอาจารยใ์ชว้ิธีสโนวบ์อลล ์ ส่วนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาเลือกเฉพาะผู ้อยู่
ในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ทางดา้นการบริหารธุรกิจ   

เคร่ืองมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 1) แบบสอบถามออนไลน์ ใช้วิธีการแชร์ Link แบบสอบถาม
ออนไลน์ผา่นทาง Facebook, Line และ E-mail เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการตอบค าถามโดยไม่จ ากดัเวลาและ
สถานท่ี 2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใชว้ิธีสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์รูปแบบค าถามปลายเปิด ประกอบดว้ย 3 ตอน 
(1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช ้ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ประกอบกิจการ/การท างาน ประเภทกิจการ 
และช่ือกิจการ (2) การแสวงหาสารสนเทศ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ ความถ่ี ระยะเวลา กลุ่มเน้ือหาความรู้ ล  าดบัเน้ือหา
สารสนเทศ คุณลกัษณะสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศ การใชค้  าคน้
และปัญหาการใช้ค  าคน้ (3) ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ และน าเสนอขอ้มูลเป็นความเรียงและสรุปเฉพาะสาระส าคญัเป็นท่ี
สามารถน าไปเป็นขอ้มูลพฒันาศพัทส์ัมพนัธ์ 
 
ผลการวจิัย 
 ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช ้
         ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 58 คน ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดยอ่ม จ านวน 48 
คน (ร้อยละ 82.75) มีอาย ุ45-49 ปี จ านวน 14 คน (ร้อยละ 24.13) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 34 คน (ร้อยละ 
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58.62) ประสบการณ์การประกอบกิจการ 1-5 ปี จ านวน 24 คน (ร้อยละ 41.37) ประกอบกิจการบริการ จ านวน 19 คน 
(ร้อยละ 32.75)  

     ส่วนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 7 คน (ร้อยละ 12.06) มีอาย ุ25-29 ปี จ านวน 4 คน  
(ร้อยละ 6.89) จบการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 7 คน (ร้อยละ 12.06) ก าลงัศึกษาชั้นปี 1-5จ านวน 7 คน (ร้อยละ 
12.06)  

     อาจารย ์จ านวน 3 คน (ร้อยละ 5.17) มีอาย ุ45-49 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ (3.44) จบการศึกษา 
ระดบัปริญญาโท จ านวน 2 คน (ร้อยละ 3.40) ประสบการณ์การท างาน 16-20 ปี จ านวน 3 คน (ร้อยละ (5.17) 

2. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  
2.1 ผูป้ระกอบการ 

1) สภาพทัว่ไปของการแสวงหาสารสนเทศ  
ผูป้ระกอบการมีวตัถุประสงคแ์สวงสารสนเทศเพื่อ (1) การตลาด (2) พฒันาและต่อยอด 

ผลิตภณัฑ์ (3) การผลิตและการจัดการสินคา้หรือบริการ ความถ่ี 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์ ความถ่ีเพิ่มมากข้ึนตามความ
ตอ้งการและความจ าเป็นเร่งด่วนการน าสารสนเทศไปใชป้ระกอบอาชีพ ใชเ้วลาเฉล่ีย 26 นาทีข้ึนไป และเวลาข้ึนอยูก่บั
ความเช่ียวชาญเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชาและความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศ หากตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศเฉพาะเจาะจง
และเชิงลึกใชร้ะยะเวลานานประมาณ 2-3 วนั แสวงหาสารสนเทศจากหนงัสือมากท่ีสุด แหล่งสารสนเทศ คือ ฐานขอ้มูล
บริการสารสนเทศดา้นการบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) สถาบนั
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศ คือ ค าศพัทท่ี์มี
เน้ือหาการบริหารธุรกิจ 

2) เน้ือหาสารสนเทศ  
ผูป้ระกอบการตอ้งการเน้ือหาหลกัทางดา้นการตลาดมากท่ีสุด ประกอบดว้ย ช่องทางการ 

จดัจ าหน่าย การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด์ ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และชุมชน การบริการลูกคา้ ล  าดบัเน้ือหา
สารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ (1) การตลาด (2) การจดัการองคก์าร (3) การผลิต ตอ้งการคุณลกัษณะเน้ือหาสารสนเทศ
เป็นสถิติเศรษฐกิจ นวตักรรม และกรณีศึกษา/แนวปฏิบติัท่ีดี 

3) ค  าคน้และปัญหาการใชค้  าคน้ 
ผูป้ระกอบการใชค้  าศพัทใ์หม่ทางดา้นการตลาด เป็นค าท่ีไม่มีในหวัเร่ือง เช่น การตลาด 

ดิจิทลั (Digital Marketing) การปรับเปล่ียนต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ และขยายค าคน้ 
โดยใชค้  าศพัท์เน้ือหาทางดา้นการจัดการองค์การและการผลิต เช่น การจดัการแบบมุ่งผลงาน การจดัการเครือข่าย
สัมพนัธ์ การออกแบบวิถีใหม่ สิทธิบตัรการออกแบบ ผลิตภณัฑ์อจัฉริยะ ผลิตภณัฑ์อินทรีย ์เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ี
ตอ้งการเพิ่มมากข้ึน ค าศพัทน์ ามาจาก (1) รายละเอียดส่วนผสม/ส่วนประกอบท่ีปรากฎอยูใ่นบรรจุภณัฑข์องสินคา้ (2) 
ข่าวสารท่ีก าลงัเป็นกระแสนิยมในสังคม (3) การพูดคุยกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ส่วนปัญหาการใชค้  าคน้ คือ ค าคน้ไม่
ทนัสมยั มีความหมายกวา้ง จ านวนไม่เพียงพอ 
  2.2 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

1) สภาพทัว่ไปของการแสวงหาสารสนเทศ  
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีวตัถุประสงคแ์สวงสารสนเทศเพ่ือการท าวจิยั/สร้าง 

นวตักรรมใหม่ ความถ่ี 5-6 คร้ังต่อสัปดาห์ ความถ่ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ/ความจ าเป็นเร่งด่วนของการน าความรู้ไปใช ้
กรณีเร่งด่วนจะมีความถ่ีหลายคร้ังต่อ 1 วนั หรือทุกวนั ใชเ้วลาเฉล่ีย 26 นาทีข้ึนไป หากตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศ
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ครอบคลุมวิทยานิพนธ์จะใชเ้วลา 30 นาทีข้ึนไป แสวงหาสารสนเทศจากงานวิจยัมากท่ีสุด แหล่งสารสนเทศ คือ คลงั
ปัญญาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ฐานขอ้มูลบริการสารสนเทศดา้นการบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ ส านกังานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการคา้
ระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สถาบนัพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) กรมการคา้ภายใน กรมสรรพากร และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เคร่ืองมือ
เขา้ถึงสารสนเทศ คือ ค าศพัทแ์ละค าส าคญัท่ีอยูใ่นช่ือเร่ืองของงานวิจยั 

2) เน้ือหาสารสนเทศ  
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งการเน้ือหาหลกัทางดา้นการขนส่งมากท่ีสุด ประกอบดว้ย  

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบรรจุหีบห่อ การวางแผนการขนส่งสินคา้ ล  าดบัเน้ือหาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ (1) 
การจัดการองค์การ (2) การบริหารองค์การ (3) การตลาด ตอ้งการสารสนเทศท่ีมีคุณลักษณะเป็นสถิติเศรษฐกิจ 
กรณีศึกษา/แนวปฏิบติัท่ีดี และนวตักรรม 

3) ค  าคน้และปัญหาการใชค้  าคน้ 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใชค้  าศพัทเ์น้ือหาหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ค  าศพัทท์างดา้นการ 

ขนส่ง เช่น ผูใ้ห้บริการขนส่งพสัดุภณัฑ์ (2) ค  าศพัท์ทางดา้นการจดัการ เช่น การจดัการทรัพยากร การจดัระบบการ
ท างาน การจดัการพนักงาน 3) ค  าศพัท์ทางดา้นการบริหาร เช่น วฏัจกัรการบริหารจดัการ การมีส่วนร่วมการบริหาร 
ส่วนใหญ่ค าศพัท์ท่ีใชท้ั้งสามดา้นอยู่ในช่ืองานวิจยัทางดา้นการขนส่ง และมีความหมายเดียวกบัช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ์ 
และน ามาจาก (1) ส่วนส าคญัในงานวิจยั เช่น ช่ือเร่ือง บทคดัยอ่ ค  าน า สารบญั หัวขอ้ (2) ประเด็นปัญหาแนวทางการ
แกปั้ญหาในชุมชน 3) การใหบ้ริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้ของบรรณารักษ ์การแนะน าจากอาจารย ์และผูเ้ช่ียวชาญ 
ส่วนปัญหาการใชค้  าคน้ คือ ค าคน้มีความหมายกวา้ง  

2.3 อาจารย ์ 
1) สภาพทัว่ไปของการแสวงหาสารสนเทศ  

อาจารยส่์วนใหญ่มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าวจิยัและสร้างนวตักรรมใหม่ ความถ่ีทุกวนั ใชเ้วลา 
เฉล่ีย 26 นาทีข้ึนไป แสวงหาสารสนเทศจากวารสารมากท่ีสุด แหล่งสารสนเทศ คือ คลงัปัญญาของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี ฐานขอ้มูลบริการสารสนเทศดา้นการบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศ คือ ค าศพัทท่ี์อยูใ่นบทความวารสาร 

2) เน้ือหาสารสนเทศ  
อาจารยต์อ้งการเน้ือหาหลกั 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดงัน้ี  
     2.1) กลุ่มเน้ือหาความรู้การบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ (1) การเงิน ประกอบดว้ย ธนาคารและ 

การธนาคาร การควบคุมดา้นการเงิน (2) การบญัชี ประกอบดว้ย บญัชีตน้ทุน (3) การผลิต ขอบเขตเน้ือหา ประกอบดว้ย 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์ ลีนสตาร์ทอพั การใชเ้ทคโนโลยีทางการผลิตใหม่ 
ระบบนิเวศทางธุรกิจ (4) การลงทุน ประกอบดว้ย การร่วมลงทุน การส่งเสริมการลงทุน  

2.2) กลุ่มความรู้การบริหารจดัการโลจิสติกส์ ตอ้งการเน้ือหาความรู้การขนส่ง  
ประกอบดว้ย การวางแผนการขนส่งสินคา้ การขนส่งทางราง การประกนัการขนส่ง  

2.3) กลุ่มเน้ือหาความรู้เศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) เศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ย ความ 

2017
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ตอ้งการสินคา้และบริการ (2) เศรษฐกิจ ประกอบดว้ย เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเขตเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสตาร์ทอพั 
ล าดบัเน้ือหาสารสนเทศท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่1) การเงิน (2) การบญัชี (3) การขนส่ง ตอ้งการสารสนเทศท่ีมีคุณลกัษณะเป็น
บทวเิคราะห์เชิงลึก และบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร  

3) ค  าคน้และปัญหาการใชค้  าคน้ 
อาจารยใ์ชค้  าศพัทเ์น้ือหาหลกั 3 ดา้นไดแ้ก่ (1) ค  าศพัทท์างดา้นการเงิน เช่น ความรู้ 

เทคโนโลยีทางการเงิน การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (2) ค  าศพัท์ทางดา้นการบญัชี เช่น กรอบการตรวจสอบบญัชี การ
เบิกเกินบญัชี การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน (3) ค  าศพัทท์างดา้นการขนส่ง เช่น รถไฟระบบรางแคบ ส่วนใหญ่ค าศพัทท่ี์ใชท้ั้ง
สามด้านน ามาจาก (1) บทความวารสาร (2) นโยบายหน่วยงานรัฐบาล (3) การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การ
แลกเปล่ียนระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ ส่วนปัญหาการใชค้  าคน้ คือ ค  าศพัท์เทคนิคเก่ียวกบัธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
เทคโนโลยทีางการผลิตใหม่ ระบบนิเวศทางธุรกิจ เศรษฐกิจสตาร์ทอพั มีความเฉพาะเจาะจง แลว้ไม่พบสารสนเทศตรง
กบัค าคน้ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช ้ดงัน้ี  
1. ความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศของผูใ้ชพ้บวา่ ผูป้ระกอบการตอ้งการเน้ือหาเก่ียวกบัช่องทางการ 

จดัจ าหน่าย การตลาดออนไลน์ การสร้างแบรนด ์ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และชุมชน การบริการลูกคา้ อาจสืบเน่ืองมาจาก
ความรู้มีเน้ือหาส าคญัท่ีช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และน าขอ้มูลไปผลิตสินคา้
หรือบริการใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ ส่งเสริมการคา้ขายใหไ้ดรั้บผลก าไรมากข้ึน 

ส่วนนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งการเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบรรจุหีบห่อ  
การวางแผนการขนส่งสินคา้ อาจสืบเน่ืองมาจากแนวโนม้ดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์มีรูปแบบเปล่ียนแปลงและการ
ขยายตวัสูง ความตอ้งการบริการขนส่งและการกระจายสินคา้ในเขตเมืองใหญ่เพิ่มมากข้ึน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
จึงสนใจและตอ้งการเน้ือสารสนเทศทางดา้นการขนส่งไปท าวทิยานิพนธ์ 

อาจารยต์อ้งการเน้ือหาหลกั 3 กลุ่ม กลุ่มเน้ือหาความรู้การบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ การเงิน การบญัชี การ 
ผลิต การลงทุน กลุ่มเน้ือหาความรู้การบริหารจดัการโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ การขนส่ง กลุ่มเน้ือหาความรู้เศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ อาจสืบเน่ืองมาจากกลุ่มเน้ือหาความรู้ดงักล่าวมีประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์การ
ตดัสินใจ การจดัสรรทรัพยากรท่ีมีจ ากดั การพิจารณาปัญหาต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยแ์ละสังคม
ส่วนรวม จึงเหมาะส าหรับน าความรู้ไปเป็นพื้นฐานเตรียมการสอน ใหค้  าปรึกษาท าวจิยัและสร้างนวตักรรมใหม่  

จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศของผูใ้ชมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารน า 
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศเกิดข้ึนไดจ้ากความตอ้งการภายในตวัผูใ้ช้และความ
ตอ้งการภายนอก ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ใหน้ าไปสู่พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศดา้นอ่ืนๆ เช่น ความถ่ี การก าหนดค าคน้ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกแหล่งสารสนเทศ ปัญหาและอุปสรรคการแสวงหาสารสนเทศ เป็นตน้ และความ
ตอ้งการจะเพิ่มมากข้ึนตามความจ าเป็นเร่งด่วนของการน าความรู้ไปใช ้

2. การก าหนดค าคน้ของผูใ้ชพ้บว่า ผูป้ระกอบการใชค้  าศพัท์เน้ือหาทางดา้นการตลาด นกัศึกษาใช้
ค  าศพัท์เน้ือหาทางดา้นการขนส่ง และอาจารยใ์ชค้  าศพัทเ์น้ือหาทางดา้นการเงิน การบญัชี การขนส่ง จะเห็นไดว้่าการ
การก าหนดค าคน้เป็นค าศพัทใ์หม่ท่ีมีเน้ือหาเฉพาะเจาะจงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศ วตัถุประสงค์
การใชส้ารสนเทศ เน่ืองจากผูใ้ชต้อ้งการเขา้ถึงความรู้ท่ีมีความเฉพาะดา้นส าหรับปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

2018
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พฒันาการท างาน การก าหนดค าคน้นอกจากจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะบุคคลและความเช่ียวชาญดา้นเน้ือหาแลว้ อาจ
ข้ึนอยูก่บัแหล่งสารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีค าศพัท์ซ่ึงมีผลต่อความทนัสมยัของค าคน้ รูปแบบไวยากรณ์ 
ลกัษณะค าคน้ ระดบัภาษาค าคน้ เช่น บรรจุภณัฑ์ของสินคา้ งานวิจยั บทความ ข่าวสารสังคม และจากการสนทนากบั
บุคคลท่ีมีอาชีพเดียวกนัหรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกนั ค  าคน้จะมีความแตกต่างและลกัษณะหลากหลายน้ียอ่มเป็นอุปสรรคใน
การเขา้ถึงเน้ือหาสารสนเทศ 

3. ปัญหาการเขา้ถึงเน้ือหาสารสนเทศพบวา่ ผูใ้ชท้ั้งหมดประสบปัญหาการใชค้  าคน้เป็นค ากวา้ง 
เกินไป ค าคน้ไม่ทนัสมยั มีค  าศพัท์เฉพาะดา้นไม่เพียงพอ เม่ือใช้ค  าศพัท์เฉพาะสาขาวิชาและค าศพัท์เทคนิคไดรั้บ
สารสนเทศไม่สัมพนัธ์กบัค าคน้ อาจสืบเน่ืองมาจากเคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศท่ีใชเ้ป็นศพัทค์วบคุมในฐานขอ้มูลการ
บริหารธุรกิจมีค าศพัท์ท่ีใชค้วบคุมไม่ทนัสมยั ไม่ไดเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างค าศพัท์และกลุ่มเน้ือหาความรู้
ครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชา ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเน้ือหาสารสนเทศของผูใ้ช ้และบริบทการแสวงหา
สารสนเทศของผูใ้ช ้เช่น วตัถุประสงค์ ความถ่ี ระยะเวลา แหล่งสารสนเทศ ความตอ้งการดา้นเน้ือหาสารสนเทศ ซ่ึง
ความเก่ียวขอ้งดงักล่าวน้ีน าไปสู่การกระท า กิจกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และการเขา้เน้ือหาสารสนเทศ 

ดงันั้นหากจะแกไ้ขปัญหาการใชค้  าคน้และปัญหาการเขา้ถึงเน้ือหาสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา จึง 
จ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผูใ้ช้ เพื่อน าผลไปพฒันาเคร่ืองมือเข้าถึงสารสนเทศ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์แนวคิดทางดา้นการบริหารธุรกิจใหมี้ความครอบคลุม ตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน  
 
กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และอาจารย ์สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการ 
ส านกัวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลและให้ค  าแนะน าการท าวิจยัใน
คร้ังน้ี 
 
ข้อเสนอแนะการวจิัย 

ควรพฒันาเคร่ืองมือเขา้ถึงสารสนเทศเป็นชุดค าคน้ท่ีมีค  าศพัท์ใหม่เฉพาะสาขาวิชาเดียวกนั มีความสัมพนัธ์
ระหว่างค าศพัท์หลายลกัษณะ ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์เท่าเทียมกนัระหว่างค าศพัท์ท่ีมีความหมายเดียวกนั เช่น ค าพอ้ง
ความหมาย ค าพอ้งรูป ค าย่อ เป็นตน้ ความสัมพนัธ์กวา้งกว่าตามสกุล ความสัมพนัธ์แคบกว่าในฐานะตวัอย่าง และ
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหวา่งส่ิงใดส่ิงหน่ึงกบัวตัถุ ส่ิงตรงกนัขา้ม คุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพื่อช่วยแกปั้ญหาการใช้
ค  าคน้มีความหมายกวา้ง ค  าคน้ไม่ทนัสมยั และมีค าศพัทเ์ฉพาะดา้นไม่เพียงพอ  
 
เอกสารอ้างองิ 
ตาณ ธารกธ์รรม. (2554). การบริหารจัดการธุรกจิทีม่กีารเตบิโตสูงของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมในอุตสาหกรรมการผลติในจังหวดันครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร. (2553). รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์การพฒันาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. สงขลา: ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 

2019



        HMP15-8 

ธนัยมยั เจียรกลุ. (2557). รายงานการวจิยัเร่ืองปัญหาและแนวทางการปรับตวัของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC. 
สมุทรปราการ: มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

นภสักร กรวยสวสัดิ. (2559). การบูรณาการแนวคิดของปัจเจกวิธาน (FOLKSONOMY) ในการสร้างหวัเร่ืองส าหรับ
ทรัพยากรสารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

บุหลนั อุย้ตระกูล. ความตอ้งการใชส้ารสนเทศธุรกิจของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดั
ขอนแก่น. [วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศ์าสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น]. ขอนแก่น: มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2548. 

พิชญสินี กิจวฒันาถาวร, ธรา อัง่สกลุ, จิติมนต ์อัง่สกลุ. การพฒันาระบบสกดัความรู้แบบอตัโนมติัจากบทวจิารณ์
ออนไลน์ของลูกคา้. [วทิยานิพนธ์วทิยาการสารสนเทศมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัวิชา
เทคโนโลยสีังคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี]. นครราชสีมา: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี; 2554. 

รุ่งอรุณ กลุหินตั้ง. พฤติกรรมสารสนเทศของผูป้ระกอบการบนระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง. [วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวทิยาลยัขอนแก่น]. 
ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น; 2557. 

เร่งรัด สุทธิสน, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ,์ สมชยั วงษน์ายะ. การพฒันากลยทุธ์การด าเนินธุรกิจขนาดยอ่มของ
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัก าแพงเพชร. วารสารวิชาการและวจิยัสังคมศาสตร์, 10(28): 47-64; 2558. 

สุรชาติ พทุธิมา. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์การศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการด าเนิน
ธุรกิจของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตเทศบาลเมืองตน้เปา อ  าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่. 
เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่; 2555. 

สุรียา ทศันาทินกร. พฤติกรรมสารสนเทศของผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในหมวดหมู่ธุรกิจ
บริการดา้นสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในจงัหวดัขอนแก่น. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34(3): 68-88; 2559. 

อรรถพล อุสายพนัธ์. รายงานการวจิยัเร่ืองการพฒันาความรู้ทางดา้นการบริหารธุรกิจใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในจงัหวดัราชบุรี. ราชบุรี: มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง; 2551. 

องัคณา แวซอเหาะ, สุธาทิพย ์ เกียรติวานิช. รายงานการวจิยัเร่ืองการคน้คืนสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของนกัศึกษา
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร; 2556. 

องัสนา ประสี, ขจรวรรณ อิฐรัตน์. ปัญหาการด าเนินงานและความตอ้งการการสนบัสนุนของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในจงัหวดันครสวรรค.์ วารสารการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง, 5(1): 
82-96; 2555. 

อ่ิมจิต เลิศพงศส์มบติั, ทิพาวรรณ ศิลวฒันานุสานต์ิ, สายพิณ วิไลรัตน,์ วาสนา ธนะสุข. ความตอ้งการและการแสวงหา
สารสนเทศเพื่อการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในภาคใต.้ 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบบัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 12(3): 394-414; 2549. 

Bruno, G., Taurino, T., Villa, A. An Approach to Support SMEs in Manufacturing Knowledge Organization. Journal  
of Intelligent Manufacturing: 1-14; 2016. 

Chen, Ming-Huei, Chang, Yu-Yu., Lee, Chia-Yu. Creative Entrepreneurs' Guanxi Networks and Success: 
Information and Resource. Journal of Business Research, 68(4): 900-905; 2015. 

2020



        HMP15-9 

Hatten, Timothy S. Small Business Management : Entrepreneurship and Beyond. 6th ed. Mason, OH: South-Western 
Cengage Learning; 2016. 

Martinsons, M. G., Davison, R. M. Strategic Decision Making and Support Systems: Comparing American, Japanese 
and Chinese Management. Decision Support Systems, 43(1): 284-300; 2007. 

Onugu, C. U. The Development Role of Community Banks in Rural Nigeria. Development in practice, 10(1): 102-
107; 2000. 

Sparks, B. H. The Relationship of Business Intelligence Systems to Organizational Performance Benefits: A 
structural Equation Modeling of Management Decision Making. [A Dissertation Presented in Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University]. Minneapolis, 
MN: Capella University; 2014. 

Stocker, Alexander, Richter, Alexander, Kaiser, Christian, Softic, Selver. Exploring Barriers of Enterprise Search 
Implementation: A Qualitative User Study. Aslib Journal of Information Management, 67(5): 470-491; 
2015. 

Ulesov, D. V., Murtazina, G., Safiullin, L. N., Saipullaev, U. A. Special Aspects of Development of Business in the 
Knowledge-Based Economy. World Applied Sciences Journal, 27(13): 189-192; 2013. 

Walsh, J. The Use of Library of Congress Subject Headings in Digital Collections. Library Review, 60(4): 328-343; 
2011.  

Wilson, T. D. Human Informtion Behaviour. Informing Science, 3(2): 49-55; 2000. 
Yang, Min Xiao. The Case Analysis of Document Access in Enterprises. ProQuest Dissertations Publishing, 2008. 

H355109; 2008. 

2021




