
วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 24 

  

ความตัง้ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ขวญัชนก สถาพรพิบลูย*์ 

หอสมดุแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
*Correspondence: kwancn@tu.ac.th doi: 10.14456/jisb.2017.20 
 
บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ซึง่ไดป้ระยุกต์ใชท้ฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงั มาสรา้งกรอบแนวคดิในการ
วจิยั และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์
ของนกัศกึษา ประกอบดว้ย ความคาดหวงั การรบัรูป้ระสทิธภิาพ การยนืยนัความคาดหวงั การรูส้ารสนเทศ ความพงึ
พอใจ และประสบการณ์ในอดตี งานวจิยัเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จากนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา คณะ
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีเ่คยมปีระสบการณ์ใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ จ านวน 201 คน 

ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ใช้จะมคีวามตัง้ใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์นัน้ขึ้นอยู่กบัปัจจยัด้านการรู้
สารสนเทศ และความพงึพอใจของผูใ้ช ้ซึง่การทีจ่ะมคีวามพงึพอใจระดบัสงู ขึน้อยูก่บัปัจจยัเรื่องความคาดหวงัและการ
รบัรูป้ระสทิธภิาพของฐานขอ้มลู ผ่านตวัแปรการยนืยนัความคาดหวงัของผูใ้ช ้นอกจากน้ียงัพบวา่ประสบการณ์ในอดตี
ไมส่นบัสนุนความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจในการใชแ้หล่งขอ้มลูออนไลน์หอ้งสมดุของนกัศกึษา 
 
ค าส าคญั: ฐานขอ้มลูออนไลน์  ความคาดหวงั  การรูส้ารสนเทศ  ความตัง้ใจ 
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Abstract  

The purpose of this paper was to study factors affecting online database selection by Thammasat 
University graduate students and examine how past experiences moderated the relationship between 
satisfaction and user intention. Survey research was used with 201 samples from Thammasat University 
graduate students with experience using online databases. Data was gathered by an online questionnaire. 

Results were that information literacy and satisfaction influenced online database selection. High user 
intent related to expectation and perceived performance being confirmed. In addition, past experience did not 
moderate the relationship between satisfaction and user intention. 

 
Keywords: Online databases, Expectation, Information literacy, Intention 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 26 

  
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยกีารสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเขา้มามบีทบาทในวงการวชิาการของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ช่วยใหผู้ใ้ชค้น้หาสารสนเทศทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ (ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554) และเลอืกใชข้อ้มลูจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้มากกว่าเพยีงฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด โดยผู้ใช้ไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถอืของขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูอื่นทีไ่มใ่ชฐ่านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุ (Joo & Choi, 2015) 

ในปี 2558 หอ้งสมดุมกีารจดัหาทรพัยากรสารสนเทศในรปูแบบออนไลน์จ านวนมาก และประชาสมัพนัธก์ารเขา้ใช้
ดว้ยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์วดิโีอภายในมหาวทิยาลยั ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดม้ากขึน้ แต่เมื่อ
เปรยีบเทยีบสถติกิารใชง้านระหว่างปี 2557 และ 2558 พบว่ามสีถติกิารใชง้านที่ลดลงรอ้ยละ 40 (ฝ่ายบรหิารจดัการ
ทรพัยากรสารสนเทศ, 2558) ทัง้ยงัมปัีจจยัคุกคามความสะดวกสบายในการเขา้ถงึขอ้มลู ท าใหผู้ใ้ชไ้มต่ระหนกัถึงความ
น่าเชื่อถอืของแหล่งขอ้มลู (Biddix et al., 2011) สอดคลอ้งกบัที่ Weiler (2004) กล่าววา่ ประสบการณ์ในอดตีของผูใ้ช้ 
(Past experience) สง่ผลต่อความพงึพอใจในการเขา้ใชแ้หล่งขอ้มลู และน าไปสูค่วามตัง้ใจในการใชง้านในอนาคต 
(Chang, 2013) ในขณะทีผ่ลการส ารวจของผูใ้ชข้องมหาวทิยาลยัฮ่องกงแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชร้อ้ยละ 68 นิยมใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมุด (Woo, 2005, as cited in Korobili et al., 2006) ซึง่มคีวามแตกต่างจากจ านวนผูใ้ช้
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จงึน่าสนใจในการท าวจิยัเพื่อส่งเสรมิการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมุด และเพื่อ
พฒันาบรกิารของห้องสมุดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต ด้วยเหตุน้ีผู้วจิยัจงึได้เล็งเห็นถงึความ
จ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องศกึษาปัจจยัต่างๆ ที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษา 
กอปรกบัเมื่อศกึษาจากงานวจิยัในอดตีพบว่า งานวจิยัเกี่ยวกบัความตัง้ใจในการใชง้านมผีูว้จิยัศกึษาด้วยทฤษฎีการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology acceptance model: TAM) เป็นจ านวนมาก และยงัไมม่งีานวจิยัใดทีศ่กึษาเกีย่วกบั
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ดว้ยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎอีื่นๆ ผูว้จิยัจงึไดท้ าการศกึษา
งานวจิยัน้ีเพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูใ้ช ้ซึง่มุ่งเน้นทีก่ารรบัรูคุ้ณค่าของทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด 
และสามารถน าผลการวจิยัไปวางแผนด้านการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธฐ์านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อความความตัง้ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวงั การรบัรู้ประสทิธิภาพ การยืนยนัความคาดหวงั การรู้สารสนเทศของ
นกัศกึษา ความพงึพอใจ และประสบการณ์ในอดตี โดยพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการประยุกตเ์ขา้กบัทฤษฎกีาร
ยนืยนัความคาดหวงั  

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงั (Expectation Confirmation Theory: ECT) ทีพ่ฒันาขึน้ในปี 1977 
โดย Oliver (1977) เพือ่ศกึษาความพงึพอใจและความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ทฤษฎ ีECT ระบุวา่ ในขัน้ตน้
ผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการซือ้สนิคา้ และสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใช้
สนิคา้ จากนัน้ผูบ้รโิภคจะประเมนิความพงึพอใจสนิคา้เปรยีบเทยีบกบัประสทิธภิาพที่แทจ้รงิของสนิคา้หลงัการใชง้าน 
(Baek, 2014) สอดคลอ้งกบัที ่Eid (2011) กลา่ววา่ เมือ่ผูบ้รโิภคไดย้นืยนัความคาดหวงัในตวัสนิคา้วา่มคีวามน่าเชื่อถอื
แลว้ ผูบ้รโิภคจะเกดิความพงึพอใจและสนใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ ในท านองเดยีวกนัความพงึพอใจจะสง่ผลทางบวกต่อความ
ตัง้ใจในอนาคต (Oliver, 1980, as cited in Chang, 2013) จากทฤษฎขีา้งตน้สามารถน ามาประยุกตก์บัความตัง้ใจใน
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาได้ โดยทฤษฎีน้ีเชื่อว่าความคาดหวังต่อฐานข้อมูลออนไลน์ การรับรู้
ประสทิธภิาพของฐานขอ้มูลออนไลน์ และการยนืยนัความคาดหวงัในการเลอืกใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ส่งผลต่อความ    
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พงึพอใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์และน าไปสู่ความตัง้ใจในการใช้ฐานขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษา  โดยสามารถ
อธบิายแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี 

ความคาดหวงั (Expectation) หมายถงึ ความเชื่อ ความรูส้กึ หรอืความคดิของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้าต่อ
เหตุการณ์ในอนาคต หรอืสถานการณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ สอดคลอ้งกบัที ่Spreng et al., 1996, as cited in Tsao, 
2013) กลา่ววา่ ความคาดหวงั หมายถงึ ความเชื่อของลกูคา้ทีม่ตี่อคุณสมบตัหิรอืประสทิธภิาพการท างานของสนิคา้ ซึง่
จากทฤษฎ ีECT ระบุว่า ในขัน้ตน้ผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการซื้อสนิคา้ จากนัน้จงึจะยอมรบัและใชส้นิคา้ 
(Bhattacherjee, 2001) และเมื่อความคาดหวงัอยูใ่นระดบัทีพ่อดี จะสง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Brown 
et al., 2008) 

การรบัรู้ประสิทธิภาพ (Perceived performance) หมายถึง การรบัรู้ถงึการท างานของสนิค้าหรอืบรกิารที่
ตอบสนองต่อความตอ้งการและความปรารถนาของลกูคา้ (Cadotte et al., 1987, as cited in Tsao, 2013) สอดคลอ้ง
กบัที่ทฤษฎี ECT ระบุว่า หลงัจากที่ผูบ้รโิภคไดใ้ชส้นิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคจะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้
เปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัในขัน้ตน้ และน าไปสูก่ารยนืยนัความคาดหวงั (Bhattacherjee, 2001) นอกจากน้ี 
Chang กล่าววา่การขาดความสนใจและความรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้ยงัเป็นตัววดัการรบัรูป้ระสทิธภิาพอกีดว้ย (Chang, 
2013) 

การยืนยนัความคาดหวงั (Confirmation) หมายถงึ ระดบัการรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความสอดคลอ้งกนัระหว่างความ
คาดหวงัในตวัสนิคา้และประสทิธภิาพการท างานทีแ่ทจ้รงิของสนิค้า (Bhattacherjee, 2001) ในทางตรงกนัขา้ม เมื่อ
ระดับความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าไม่พอดีกัน จะเกิดการไม่ยืนยันความคาดหวัง 
(Disconfirmation) และเมื่อระดบัการไมย่นืยนัความคาดหวงัเพิม่สงูขึน้มากกวา่ระดบัความพงึพอใจจะท าใหร้ะดบัความ
พงึพอใจลดลง (Brown et al., 2008) 

การรู้สารสนเทศ (Information literacy) หมายถงึ สมรรถนะดา้นสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการ
ระบุข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ รวมถึงความสามารถและทักษะในการค้นหา การประเมิน และการใช้ข้อมูลอย่างมี
ประสทิธภิาพ (Lau, 2006) ในท านองเดยีวกนั Amalahu et al. (2009) กล่าววา่การรูส้ารสนเทศมคีวามหมายรวมถงึ
ความสามารถในการใช้ห้องสมุด การใช้คอมพิวเตอร์ การท าวิจยั และทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical 
thinking skills) อกีทัง้ Bruce, 1999, as cited in Amalahu et al., 2009) ไดใ้หค้วามส าคญักบัทกัษะการคดิเชงิ
วพิากษ์วจิารณ์วา่ ความตระหนกัดา้นจรยิธรรมในการใชง้าน การประเมนิสารสนเทศ การจดัระเบยีบขอ้มลูสง่ผลกบัการ
แกปั้ญหา การตดัสนิใจ และทกัษะการวจิยั รวมถงึการรูส้ารสนเทศจ าเป็นต่อการใชห้อ้งสมุด (Ukachi, 2015) และ
สอดคลอ้งกบัที ่Joo and Choi (2015) กล่าววา่ผูใ้ชท้ีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะมคีวามตัง้ใจสงูในการใช้
ฐานขอ้มลูออนไลน์ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถงึ การแสดงระดบัความดใีจ ความสมหวงั หรอืความผดิหวงัโดย
เปรยีบเทยีบระหว่างประสทิธภิาพของสนิค้าหรอืบรกิารกบัระดบัที่ผู้ใชค้าดหวงั ซึ่งในบรบิทของธุรกจิถอืได้ว่าความ   
พงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค (Chen et al., 2010) และในมุมมองของผูใ้ช ้ความ  
พงึพอใจเป็นเครือ่งมอืในการตดัสนิคุณภาพโดยรวมของสนิคา้หรอืบรกิาร (Chen, 2003, as cited in Ariff et al., 2012) 
สอดคลอ้งกบัที ่Tsao (2013) กล่าวว่าเมื่อผูบ้รโิภคยนืยนัความคาดหวงัในตวัสนิคา้แลว้ จะส่งผลต่อความพงึพอใจ 
นอกจากน้ีความพงึพอใจยงัไดร้บัอทิธพิลมาจากระดบัการไมย่นืยนัความคาดหวงั หรอืระดบัความคาดหวงัทีไ่มพ่อดกีนั 
ซึ่งการไม่ยนืยนัความคาดหวงัจะแสดงให้เหน็ว่าเมื่อผูใ้ช้ขาดความคาดหวงัจะส่งผลให้ระดบัความพงึพอใจลดลง ใน
ท านองเดยีวกนัเมื่อผูใ้ชม้คีวามคาดหวงัทางบวกจะสง่ผลใหร้ะดบัความพงึพอใจเพิม่ขึน้ในทางบวก (Brown et al., 
2008) และความพงึพอใจยงัน าไปสูค่วามตัง้ใจในการใชง้านในอนาคต (Chang, 2013) 
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ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) หมายถงึ การกระท าหรอืปฏกิริยิาของบุคคลในการตอบสนองต่อสิง่เรา้

ทัง้ภายนอกหรอืภายในทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมา (Sommer, 2011) งานวจิยัในอดตีไดช้ีใ้หเ้หน็วา่ประสบการณ์ทีด่ี
จะสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ และสง่ผลต่อทศันคตแิละความพงึพอใจของลกูคา้ (Pappas et al., 
2014) นอกจากน้ี Shane, 2000, as cited in Ukachi, 2015) กล่าววา่ การสัง่สมความรูเ้ดมิของผูป้ระกอบการยงัท าให้
ไดพ้บความรูใ้หม่ๆ  ซึง่ความรูเ้หล่าน้ีอยูท่ีป่ระสบการณ์ทีฝั่งอยูใ่นแต่ละบุคคล และประสบการณ์น้ีจะมอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคต 

ความตัง้ใจ (User’s intention) หมายถงึ พฤตกิรรมทางความคดิรูปแบบหน่ึงที่ไม่สามารถสงัเกตเหน็ได้ แต่
สามารถวดัได ้เป็นพฤตกิรรมตัง้ตน้ทีท่ าใหเ้กดิการแสดงออกของพฤติกรรมในล าดบัต่อไป (Sommer, 2011) เพราะ
ความตัง้ใจเป็นตวัแปรก่อนการเกิดพฤตกิรรม ดงันัน้ความตัง้ใจจงึหมายถงึ ความพรอ้ม หรอืความเป็นไปไดข้องบุคคล
ในการแสดงพฤตกิรรมใดๆ ซึง่สามารถแสดงออกไดห้ลายรปูแบบ (Joo and Choi, 2015) และงานวจิยัในอดตีพบว่า
ปัจจยัดา้นความพงึพอใจจะน าไปสูค่วามตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ (Baek et al., 2014) 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความตัง้ ใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พฒันามาจากงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมปัีจจยัที่เกี่ยวข้อง 7 ปัจจยั ได้แก่ ความ
คาดหวงั การรบัรูป้ระสทิธภิาพ การยนืยนัความคาดหวงั การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา ความพงึพอใจ ประสบการณ์ใน
อดตีของนกัศกึษา และความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา ซึง่ความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพ
จะสง่ผลต่อการยนืยนัความคาดหวงั การยนืยนัความคาดหวงัจะสง่ผลต่อความพงึพอใจ การรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา
และความพงึพอใจจะส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษา ซึ่งขนาดความสมัพนัธ์ของความ   
พงึพอใจและความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ในการใชง้านในอดตี โดยงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่
ปัจจยัการรูส้ารสนเทศของนักศกึษาและประสบการณ์ใชง้านในอดตีของนักศกึษา (แสดงในกรอบเสน้ประ) เพิม่เตมิจาก
งานวจิยัในอดตี ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา  

ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

จากทฤษฎีการยนืยนัความคาดหวงัระบุว่า ในขัน้ต้นผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการใชง้านจากนัน้จงึจะ
ยอมรบัและใชง้าน (Bhattacherjee, 2001) และเมื่อความคาดหวงัอยู่ในระดบัทีพ่อดีกบัการยนืยนัความคาดหวงั จะ
สง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Brown et al., 2008) ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
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H1: ความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการยนืยนัความคาดหวงั  
 
การยนืยนัความคาดหวงัเป็นผลมาจากการรบัรูป้ระสทิธภิาพ ตามทีก่ลา่วในทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงัวา่ ผูใ้ช้

จะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใชส้นิคา้ เมื่อผูใ้ชไ้ดย้นืยนัความคาดหวงัในตัวสนิคา้
วา่มคีวามน่าเชื่อถอืแลว้ ผูบ้รโิภคจะเกดิแรงจงูใจทีจ่ะซื้อสนิคา้ต่อไป (Eid, 2011) สอดคลอ้งกบัที่ Bhattacherjee 
(2001) กล่าวว่าหลงัจากทีผู่้บรโิภคไดใ้ชส้นิคา้แลว้ ผูบ้รโิภคจะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้เปรยีบเทยีบกบั
ความคาดหวงัในขัน้ตน้ และน าไปสูก่ารยนืยนัความคาดหวงั ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H2: การรบัรูป้ระสทิธภิาพมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัการยนืยนัความคาดหวงั 
 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นผลมาจากการยืนยนัความคาดหวงัต่อสนิค้าและบริการ เมื่อการยืนยนัความ

คาดหวงัมคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจจะน าไปสู่การใชง้าน (Bhattacherjee, 2001) เมื่อระดบั
ความคาดหวงัและการรบัรู้ประสทิธิภาพของสนิค้าพอดีกนั จะท าให้ความพึงพอใจมรีะดบัที่สูงขึ้น ท าให้สามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H3: การยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความพงึพอใจ 
 
Joo and Choi (2015) พบวา่ ความคุน้เคยกบัทรพัยากรสารสนเทศและผูใ้ชท้ีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะ

มคีวามตัง้ใจสงูในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 
H4: การรูส้ารสนเทศมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา 
 
Chen et al. (2010) กล่าววา่ในบรบิทของธุรกจิถอืไดว้า่ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

ของผูบ้รโิภค สอดคลอ้งกบัที ่Quan (2012) กล่าววา่ ไมเ่พยีงแค่ความตอ้งการสว่นบุคคลทีจ่ะซือ้สนิคา้ ความตัง้ใจใน
การซือ้สนิคา้ยงัตอ้งอาศยัประสบการณ์ในอดตีมาประกอบการตดัสนิใจอกีดว้ย ท าใหส้ามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H5: ความพงึพอใจมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา 
 
นอกจากน้ี Bhattacherjee (2001) พบวา่ ประสบการณ์ในอดตีมแีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อพฤตกิรรมการซื้อ

สนิคา้ในอนาคต และความตัง้ใจนัน้ไดร้บัผลกระทบหลกัจากความพงึพอใจจากประสบการณ์ในอดตีของผูใ้ช้  ท าให้
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
H6: ประสบการณ์ในการใชง้านในอดตีเป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจในการใช้

ฐานขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที่เคยมปีระสบการณ์ใช้งาน

ฐานขอ้มลูออนไลน์ จ านวน 201 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื อน่ึงก่อนการจดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Bhattacherjee, 2001; Brown et al., 
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2008; Chang, 2013; Chen et al., 2010; Joo and Choi, 2015; Pappas et al., 2014; Sommer, 2011; Ukachi, 
2015) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างครัง้ที่ 1 จ านวน 20 คน และครัง้ที่ 2 จ านวน 30 คน เพื่อวเิคราะห์แบบสอบถาม
เบื้องต้นและปรบัปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และโปรแกรม 
Interaction และเมื่อแบบสอบถามเหมาะสมแลว้ได้เกบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 201 คน โดยการกระจาย
แบบสอบถามผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ ไปยงัผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลที่จดัเก็บจากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) และข้อมูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบว่าขอ้มลูมกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะร่วม
เสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และมภีาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม่ ผลการทดสอบพบว่าขอ้มลูไม่มปัีญหา
ด้านขอ้มูลขาดหาย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกติ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงและไม่มปัีญหา
ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรง ดงักล่าว 

งานวจิยัไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะห์ Cronbach’s alpha พบวา่ทุกตวัแปรมคี่า
มากกวา่ 0.60 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (Hair et al., 1998) นอกจากน้ียงัได้
ทดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑ์ทีข่อ้ค าถามที่     
จบักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไม่น้อยกว่า 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนปัจจยั
ทัง้หมด 7 องคป์ระกอบ (ดงัแสดงในตารางที ่1) 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระ
กอบ 

1. ความคาดหวงั (% of variance = 35.861, Cronbach’s alpha =0.939) 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์จะชว่ยให้
ทา่นหาขอ้มลูไดจ้ านวนมาก 

3.26 0.902 0.921 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่ท่านจะไดข้อ้มลูทีด่ ี 2.98 0.995 0.904 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ย 
ใหท้า่นคน้หาขอ้มลูไดห้ลากหลาย 

3.27 0.905 0.889 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์มขีอ้มลูที่
ทนัสมยั 

3.27 0.854 0.872 

ก่อนการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ย
ใหท้า่นไดข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ 

3.20 0.922 0.866 

2. การยืนยนัความคาดหวงั (% of variance = 23.430, Cronbach’s alpha = 0.650) 

หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์  ทา่นรูส้กึวา่ขอ้มลูภายในฐานขอ้มลู
ออนไลน์มคีุณภาพ 

4.29 1.076 0.921 

หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นรูส้กึวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์ใหข้อ้มลูที่
ดจี านวนมาก 4.19 1.012 0.911 
หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นรูส้กึวา่ฐานขอ้มลูออนไลน์มขีอ้มลู
ตามทีท่า่นตอ้งการ 4.25 1.077 0.910 
หลงัการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ ทา่นคดิวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ให้
ผลลพัธท์ีด่ ี 3.94 0.978 0.875 
3. การรบัรู้ประสิทธิภาพ (% of variance = 13.919, Cronbach’s alpha = 0.931) 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ยใหท้า่นไดข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 4.63 0.643 0.748 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ยใหท้า่นมทีางเลอืกทีห่ลากหลายใน
การคน้หาขอ้มลู 4.13 0.503 0.693 
ทา่นชอบใหฐ้านขอ้มลูมฟัีงกช์ัน่แนะน าบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีท่า่น
คน้หา 4.46 0.591 0.678 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูเฉพาะเรือ่ง 4.06 0.548 0.647 
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระ
กอบ 

4. ความพึงพอใจ (% of variance = 48.414, Cronbach’s alpha = 0.896) 

ทา่นรูส้กึดกีบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 4.51 0.672 0.807 
ทา่นรูส้กึวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เป็นการตดัสนิใจทีด่ ี 4.56 0.646 0.792 
ทา่นพงึพอใจในขอ้มลูจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.55 0.670 0.750 
ทา่นพงึพอใจในประสทิธภิาพของฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.47 0.656 0.739 
ทา่นคดิวา่การเลอืกใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เป็นทางเลอืกทีด่ใีนการหาขอ้มลู 4.59 0.568 0.723 
5. การรู้สารสนเทศ (% of variance = 9.790, Cronbach’s alpha = 0.853) 

ทา่นคดิวา่การรูส้ารสนเทศท าใหค้น้หาขอ้มลูไดร้วดเรว็ 4.77 0.507 0.767 
ทา่นรูส้กึวา่การรูส้ารสนเทศจ าเป็นต่อการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.52 0.617 0.736 
ทา่นคดิวา่การรูส้ารสนเทศท าใหท้า่นใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 4.69 0.561 0.724 
ทา่นรูส้กึวา่การรูส้ารสนเทศมคีวามส าคญัต่อการคน้หาขอ้มลู 4.66 0.561 0.715 
ทา่นรูว้ธิใีนการคน้หาขอ้มลู/ดาวน์โหลดบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ 4.70 0.550 0.616 
6. ประสบการณ์ในอดีต (% of variance = 68.165, Cronbach’s alpha = 0.844) 
ทา่นคดิวา่ประสบการณ์ใชง้านทีผ่า่นมาท าใหท้า่นใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์
ไดง้า่ยขึน้ 4.50 0.708 0.866 
ทา่นมปีระสบการณ์ทีด่กีบัการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ 4.46 0.707 0.818 
ทา่นคดิวา่ประสบการณ์ใชง้านทีผ่า่นมาท าใหท้า่นเลอืกใชฐ้านขอ้มลู
ออนไลน์ 4.51 0.672 

0.809 

ทา่นมกัเลอืกใชง้านฐานขอ้มลูทีท่า่นคุน้เคย 4.59 0.716 0.808 
7. ความตัง้ใจ (% of variance = 7.983, Cronbach’s alpha = 0.731) 
ทา่นเลอืกใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์มากกวา่แหลง่ขอ้มลูอื่นๆ 4.66 0.636 0.765 
หากตอ้งคน้หาขอ้มลู ฐานขอ้มลูออนไลน์จะเป็นหนึ่งในชอ่งทางทีท่า่นจะ
เลอืกใช ้ 4.65 0.624 

0.672 

ทา่นเชื่อวา่การใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์เป็นทางเลอืกทีด่ใีนการหาขอ้มลู 4.64 0.657 0.626 
ทา่นอยากแนะน าใหผู้อ้ื่นใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุ 4.62 0.572 0.590 

 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 76.6) มี
อายุระหวา่ง 21-30 ปี (รอ้ยละ 91.5) จบการศกึษาจากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี(รอ้ยละ 57.2) และมอีาชพี
เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน (รอ้ยละ 64.2) เป็นจ านวนมากทีส่ดุ 
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5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็น
ตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบง่การวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพ กบัตวัแปร
ตาม การยนืยนัความคาดหวงั โดยผลการวเิคราะห์ความถดถอยแสดงให้เห็นว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ที่
ระดบันยัส าคญั p = 0.007 (F1,198 = 5.122) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่ความคาดหวงัและ
การรบัรูป้ระสทิธภิาพเป็นตวัก าหนดการยนืยนัความคาดหวงั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.043 และ 0.037 ตามล าดบั โดย
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 4.9 (R2 = 0.049) และมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) 
เท่ากบั 0.164 และ 0.360 ตามล าดบั (ตารางที ่2 และ 3) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารยนืยนัความคาดหวงัทีไ่ดก้ล่าวไว้
วา่ ในขัน้ตน้ผูบ้รโิภคจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการใชง้าน จากนัน้จงึจะยอมรบัและใชง้าน (Bhattacherjee, 2001) และ
เมื่อความคาดหวงัอยูใ่นระดบัทีพ่อดีกบัการยนืยนัความคาดหวงั จะสง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั (Brown 
et al., 2008) อกีทัง้การยนืยนัความคาดหวงัเป็นผลมาจากการรบัรูป้ระสทิธภิาพ ผูใ้ชจ้ะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของ
สนิคา้หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใชส้นิคา้เปรยีบเทยีบกบัความคาดหวงัในขัน้ตน้ และน าไปสู่การยนืยนัความคาดหวงั 
(Bhattacherjee, 2001) 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพกบัการยนืยนัความคาดหวงั 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 8.762 2 4.381 5.122 0.007** 

Residual 169.362 198 0.855   

Total 178.124 200    

 ** p < 0.05 
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพ  
กบัการยนืยนัความคาดหวงั 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.136 0.725  2.948 0.004 

ความคาดหวงั 0.164 0.081 0.143 2.033 0.043** 

การรบัรูป้ระสทิธภิาพ 0.360 0.171 0.148 2.102 0.037** 

R = 0.222,  R2 = 0.049, Std. Error of the estimate = 0.92486 
** p < 0.05 
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ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ การยนืยนัความคาดหวงักบัตวัแปรตาม ความ      

พงึพอใจ โดยผลการวเิคราะหค์วามถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.032 
(F1,199 = 4.647) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การยนืยนัความคาดหวงัเป็นตวัก าหนดความ 
พงึพอใจ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.032 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 2.3 (R2 = 0.023) และมคี่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.087 (ตารางที ่4 และ 5) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าว
วา่ ความพงึพอใจของผูใ้ชง้านเป็นผลมาจากการยนืยนัความคาดหวงัต่อสนิคา้และบรกิาร เมื่อการยนืยนัความคาดหวงั
มคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจจะน าไปสูก่ารใชง้าน (Bhattacherjee, 2001, as cited in Lee, 2010; 
Lin and Wang, 2012) เมื่อระดบัความคาดหวงัและการรบัรูป้ระสทิธภิาพของสนิคา้พอดกีนั จะท าใหค้วามพงึพอใจมี
ระดบัทีส่งูขึน้ 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการยนืยนัความคาดหวงักบัความพงึพอใจ 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1.334 1 1.334 4.647 0.032** 

Residual 57.131 199 0.287   

Total 58.465 200    
 ** p < 0.05 

 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการยนืยนัความคาดหวงักบัความพงึพอใจ 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 4.176 0.172  24.334 0.000 

การยนืยนัความคาดหวงั 0.087 0.040 0.151 2.156 0.032** 

R = 0.151,  R2 = 0.023, Std. Error of the estimate = 0.53581 
** p < 0.05 

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ การรูส้ารสนเทศและความพงึพอใจ สง่ผลทางบวกต่อ
ตวัแปรตาม ความตัง้ใจ โดยผลการวเิคราะห์ความถดถอยแสดงให้เห็นว่าตวัแปรอิสระก าหนดตวัแปรตาม ที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 (F1,198 = 55.280) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การรูส้ารสนเทศและ
ความพงึพอใจเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจ ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.033 และ 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวั
แปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 35.8 (R2 = 0.358) และมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.175 และ 
0.411 ตามล าดบั (ตารางที ่6 และ 7) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Joo และ Choi (2015) ทีก่ล่าวไวว้า่ ความคุน้เคย
กบัทรพัยากรสารสนเทศและผูใ้ชท้ีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะมคีวามตัง้ใจสงูในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chen et al. (2010) ทีก่ล่าววา่ในบรบิทของธุรกจิถอืไดว้า่ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญั
ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในตวัสนิคา้จะน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 
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ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการรูส้ารสนเทศและความพงึพอใจกบัความตัง้ใจ 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 15.774 2 7.887 55.280 0.000** 

Residual 28.250 198 0.143   

Total 44.025 200    
** p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของการรูส้ารสนเทศและความพงึพอใจกบัความตัง้ใจ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 1.831 0.286  6.410 0.000 

การรูส้ารสนเทศ 0.175 0.081 0.166 2.153 0.033** 

ความพงึพอใจ 0.411 0.067 0.474 6.149 0.000** 

R = 0.599,  R2 = 0.358, Std. Error of the estimate = 0.37773 
** p < 0.05 

 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจและความตัง้ใจ ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,197 = 56.752) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอียดของตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความ  
พงึพอใจและประสบการณ์ในอดตี ซึ่งสนบัสนุนใหเ้กดิความตัง้ใจ พบว่าตวัปรบัค่าความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจ
และความตัง้ใจ (Interaction term) แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบั p = 0.000 (F3,197 = 56.752) โดยความผนัแปรเท่ากบัรอ้ยละ 
46.3 (R2 = 0.463) และมคีา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรเทา่กบั 0.347 (ตารางที ่8 และ 9)  

 

ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจ 
Model Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 20.409 3 6.803 56.752 0.000** 

Residual 23.615 197 0.119   

Total 44.024 200    
 ** p < 0.05 
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ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัปรบัคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจ 

Model Unstandardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error 

(Constant) 5.899 0.593 9.932 0.000** 

ความพงึพอใจ -0.261 0.126 -2.061 0.040** 

ประสบการณ์ในอดตี  -1.664 0.263 -6.307 0.000** 

Interaction term 0.347 0.060 5.738 0.000** 

R = 0.680,  R2 = 0.463, Std. Error of the estimate = 0.34622 
** p < 0.05 

 
แต่จากการวเิคราะหก์ราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งพงึพอใจ (SATIS_M) กบัประสบการณ์ในอดตี (PAST_M) มคีวาม

ผกผนักนัซึง่ท าใหค้วามตัง้ใจไมเ่พิม่สงูขึน้ในทศิทางบวก ดงัภาพที ่2 จงึสรุปไดว้า่ ประสบการณ์ในอดตีไมเ่ป็นตวัปรบั
คา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจและความตัง้ใจ สามารถอธบิายไดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูแหล่งขอ้มลูทีใ่ชค้น้หา
ขอ้มลูมาแจกแจงตารางแบบไขวก้บัคณะที่ศกึษา พบวา่นกัศกึษานิยมใชง้าน Google และแหล่งขอ้มลูอื่นๆ ไดแ้ก่ 
Library catalog (http://koha.library.tu.ac.th) ฐานขอ้มลูวทิยานิพนธข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอืฐานขอ้มลูอื่นๆ 
ทีห่อ้งสมุดไมไ่ดบ้อกรบั เน่ืองจากฐานขอ้มลูของหอ้งสมุดไมต่รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษา จงึท าใหน้กัศกึษาไมใ่ช้
งานฐานขอ้มูลที่ห้องสมุดบอกรบั จงึท าให้ประสบการณ์ในอดตีไม่สนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจและ
ความตัง้ใจในการใชแ้หลง่ขอ้มลูออนไลน์หอ้งสมดุของนกัศกึษา 

 

 
ภาพที ่2 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความพงึพอใจ ความตัง้ใจ และประสบการณ์ในอดตี 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา ระดบั
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. ในขัน้ต้นนักศกึษาจะสรา้งความคาดหวงัก่อนการใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน์ จากนัน้จงึจะยอมรบัและใชง้าน 
และเมื่อความคาดหวงัอยู่ในระดบัทีพ่อดกีบัการยนืยนัความคาดหวงั จะสง่ผลทางบวกต่อการยนืยนัความคาดหวงั ซึ่ง
เป็นไปตามผลการวจิยัของ Bhattacherjee (2001) และ Brown et al. (2008) 

2. นกัศกึษาจะสรา้งการรบัรูป้ระสทิธภิาพของฐานขอ้มลูออนไลน์หลงัจากช่วงเวลาทีเ่ริม่ตน้ใช้งาน เมื่อนกัศกึษา
ได้ยนืยนัความคาดหวงัในฐานขอ้มูลออนไลน์ ว่ามคีวามน่าเชื่อถอืแล้ว นักศกึษาจะเกดิความพงึพอใจและจะใช้งาน
ฐานขอ้มลูออนไลน์ต่อไป ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Bhattacherjee (2001) และ Eid (2011)  

3. ความพงึพอใจจากการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษาเป็นผลมาจากการยนืยนัความคาดหวงั เมื่อการ
ยนืยนัความคาดหวงัมคีวามสอดคลอ้งกบัความพงึพอใจ ความพงึพอใจจะน าไปสูก่ารใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยั
ของ Bhattacherjee (2001) 

4. นกัศกึษาทีม่ทีกัษะสงูในการสบืคน้สารสนเทศจะมคีวามตัง้ใจสงูในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์  ซึ่งเป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Joo and Choi (2015) 

5. ความพงึพอใจเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการใชง้านฐานขอ้มลูออนไลน์ หากนกัศกึษามคีวามพงึพอใจในฐานขอ้มลู
ออนไลน์ จะน าไปสูก่ารใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Chen et al. (2010) 

6. ประสบการณ์ในอดีตไม่เป็นตวัปรบัค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตัง้ใจ ในการใช้งาน
ฐานขอ้มลูออนไลน์ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Bhattacherjee (2001) และ Quan (2012) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

หอ้งสมดุทีต่อ้งการใหน้กัศกึษาเกดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ สามารถน าผลการวจิยัไปปฏบิตัไิดด้งัน้ี 
1. ท าใหน้ักศกึษารูส้กึว่าฐานขอ้มลูออนไลน์ใหข้อ้มลูทีม่คีุณภาพ ตรงความตอ้งการ และมขีอ้มลูทีด่จี านวนมาก

ซึง่จะท าใหน้กัศกึษาเกดิความพงึพอใจและเกดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมุด ส าหรบัการทีจ่ะท า
ให้นักศกึษารูส้กึว่าฐานขอ้มูลออนไลน์ให้ขอ้มูลที่ดดีงักล่าวขา้งต้นนัน้ ห้องสมุดต้องท าให้นักศกึษารูส้กึว่าฐานขอ้มูล
ออนไลน์ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั หลากหลาย และเป็นขอ้มลูเฉพาะเรือ่ง 

2. ท าใหน้ักศกึษาทราบถงึวธิคีน้หา/ดาวน์โหลดบทความจากฐานขอ้มลูออนไลน์ นอกจากน้ีตอ้งท าใหน้ักศกึษา
รบัรู้ว่าความสามารถและทักษะในการค้นหาข้อมูลเป็นสิ่งที่จ าเป็นและจะท าให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและรวดเรว็ ซึง่จะท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของหอ้งสมดุ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
 เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 

1. การทีง่านวจิยัน้ีมคีา่ R2 ทีบ่่งบอกนยัแหง่ความสมัพนัธข์องทุกปัจจยัยงัมคีา่ไมส่งูมากนกั อาจเป็นเพราะปัจจยั
ทีน่ ามาศกึษายงัไมเ่พยีงพอ ในการศกึษาต่อไปควรศกึษาปัจจยัดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิ รวมถงึปัจจยัทีป่รบัค่าความสมัพนัธ์
ดา้นความพงึพอใจและความตัง้ใจ  

2. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของงานวจิยัน้ีเป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศกึษาจากคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัช ีท าใหผ้ลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวอาจจะไม่สามารถอธบิายปัจจยัที่ส่งผลต่อความ
ตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มูลออนไลน์ของนักศกึษาแทนประชากรทัง้หมดได้ เน่ืองจากปัจจยัด้านอายุ คณะที่ศกึษา และ
แหล่งขอ้มลูทีใ่ชค้น้หาขอ้มลูอาจจะสง่ผลต่อปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการใชฐ้านขอ้มลูออนไลน์ของนกัศกึษา
ดว้ยเชน่กนั อกีทัง้งานวจิยัน้ีเกบ็ขอ้มูลเฉพาะนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรเ์ท่านัน้ ผลการวจิยัจงึไมส่ามารถน าไป
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ประยุกต์เขา้กบักรณีศกึษาอื่นๆ ได ้ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควรเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่มคีวามหลากหลาย หรอื
อาจจะศกึษาปัจจยัดา้นความพงึพอใจในงานวจิยัเชงิคุณภาพต่อไป 
 
บรรณานุกรม 
ภาณุวฒัน์ กองราช. (2554). การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของวยัรุน่ในประเทศไทย: กรณีศกึษา 
Facebook. (วทิยานิพนธ์ปรญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, วทิยาลยันวตักรรม, สาขาการบรหิาร

เทคโนโลย.ี 
Amalahu, C., Oluwasina, O. O. E., and Laoye, O. A. (2009). Higher Education and Information Literacy : A 

Case Study of Tai Solarin University of Education. Library Philosophy and Practice, 1-7.  
Ariff, M. B., Fen, H. S., and Ismail, K. (2012). Relationship Between Customers’ Perceived Values, 

Satisfaction and Loyalty of Mobile Phone Users. Review of  In tegrat ive Business and 
Economics  Research , 1(1), 126-135.  

Baek, H., Ahn, H., and Oh, S. (2014). Impact of Tweets on Box Office Revenue: Focusing on When Tweets 
are Written. ETRI Journal, 36(4), 1-10.  

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation 
model. MIS Quarterly, 25(3), 351-370.  

Biddix, J. P., Chung, C. J., and Park, H. W. (2011). Convenience or credibility? A study of college student 
online research behaviors. Internet and Higher Education, 14(3), 175-182.  

Brown, S. A., Venkatesh, V., Kuruzovich, J., and Massey, A. P. (2008). Expectation confirmation: An 
examination of three Competing models. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 
105(1), 52-66.  

Bruce, C. (1999). Workplace experiences of information literacy. International Journal of Information 
Management, 19(1), 33-47. 

Cadotte, E. R., Woodruff, R. B., and Jenkins, R. L. (1987). Expectations and norms in models of consumer 
satisfaction. Journal of Marketing Research, 24, 305-314. 

Chang, C. C. (2013). Exploring the determinants of e-learning systems continuance intention in academic 
libraries. Library Management, 34(1/2), 40-55.  

Chen, Z. (2003). Consumers’ Value Perception of an e-Store and Its Impact on e-Store Loyalty Intention. 
Retrieved January 12, 2009, from http://search.proquest.com/docview/305314952?accountid=42455. 

Chen, Y. Y., Huang, H. L., Hsu, Y. C., Tseng, H. C., and Lee, Y. C. (2010). Confirmation of Expectations and 
Satisfaction with the Internet Shopping: The Role of Internet Self-efficacy. Computer and Information 
Science, 3(3), 14-22.  

Eid, M. I. (2011). Determinant of E-commerce Customer Satisfaction, Trust, and Loyalty in Saudi Arabia. 
Journal of Electronic Commerce Research, 12(1), 78-93.  

Expectation. (n.d.). Retrieved December 1, 2015, from http://www.oed.com/view/Entry/66455?redirectedFrom=expec 
tation. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (1998). Construct Validity and Reliability. 
Retrieved January 12, 2009, from http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/ 
adtVVUT20080416.115505/public/ 05Chapter4.pdf. 

http://www.oed.com/view/Entry/66455
http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/%20adtVVUT20080416.115505/
http://wallaby.vu.edu.au/adt-VVUT/uploads/approved/%20adtVVUT20080416.115505/


วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 หน้า 39 

  
Joo, S., and Choi, N. (2015). Factors affecting undergraduates’ selection of online library resources in 

academic tasks: Usefulness, ease-of-use, resource quality, and individual differences. Library Hi Tech, 
33(2), 272-291.  

Korobili, S., Tilikidou, I., and Delistavrou, A. (2006). Factors that influence the use of library resources by 
faculty members. Library Review, 55(2), 91-105.  

Lau, J. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. Boca del Río, Veracruz, México: IFLA. 
Lee, M. (2010). Explaining and predicting users’ continuance intention toward e-learning: An extension of the 

expectation - confirmation model. Computers & Education, 54(2), 506–516. 
Lin, W. S., and Wang, C. H. (2012). Antecedences to continued intentions of adopting e-learning system in 

blended learning instruction: A contingency framework based on models of information system success 
and task-technology fit. Computers & Education, 58(1), 88-99. 

Oliver, R. L. (1977). Effect of Expectation and Disconfirmation on Postexposure Product Evaluations: An 
Alternative Interpretation. Journal of Applied Psychology, 62(4). 

Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. 
Journal of Marketing Research, 17(4), 460-469. 

Pappas, I. O., Pateli, A. G., Giannakos, M. N., and Chrissikopoulos, V. (2014). Moderating effects of online 
shopping experience on customer satisfaction and repurchase intentions. International Journal of Retail &  
Distribution Management, 42(3), 191-214.  

Quan, X. (2012). Prior experience, social network, and levels of entrepreneurial intentions. Management 
Research Review, 35(10), 945-957.  

Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science,  
11(4), 448-469. 

Sommer, L. (2011). The Theory Of Planned Behaviour And The Impact Of Past Behaviour. International 
Business and Economics Research Journal, 10(1), 91-110. 

Spreng, R. A., Mackenzie, S. B., and Olshavsky, B. W. (1996). A Re-examination of the determinants of 
consumer satisfaction. Journal of Marketing, 60(3), 15-22. 

Tsao, W. Y. (2013). Application of Expectation Confirmation Theory to Consumers’ Impulsive Purchase 
Behavior for Products Promoted by Showgirls in Exhibits. Journal of Promotion Management, 19(3).  

Ukachi, N. B. (2015). Information literacy of students as a correlate of their use of electronic resources in 
university libraries in Nigeria. The Electronic Library, 33(3), 486-501.  

Weiler, A. (2014). Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and 
Learning Theory. Journal of Academic Librarianship, 31(1), 46-53. 

Woo, H. (2005). The 2004 user survey at the University of Hong Kong Libraries. College & Research ibraries, 
66(2), 115-135. 


