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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยืนยันความ
คาดหวัง (Expectation Confirmation Theory: ECT) มาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษา ประกอบด้วย ความคาดหวัง (Expectation) การรับรู้ประสิทธิภาพ 
(Perceived performance) การยืนยันความคาดหวัง (Confirmation) การรู้สารสนเทศ 
(Information literacy) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) 
ความตั้งใจ (User’s intention) ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ จ านวน 201 คน โดยใช้การรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2558 – เมษายน 2559  

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ใช้จะมีความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการรู้สารสนเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งการที่จะมีความพึงพอใจระดับสูง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล อยู่ในระดับที่พอดีกับการ
ยืนยันความคาดหวังของผู้ใช้ และพบว่าประสบการณ์ในอดีตไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจและความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา 

ประโยชน์ของงานวิจัย คือ ท าให้ห้องสมุดเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ และจะได้ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง



(2) 

ห้องสมุดจะได้มีแนวทางในการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมี
งานวิจัยในอนาคต คือ การศึกษาปัจจัยอื่นๆ เพ่ิมเติมในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 

 
ค าส าคัญ: ฐานข้อมูลออนไลน์  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ความตั้งใจ  
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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, all 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. 

These findings may be useful in promoting library training and improving 
acquisitions policies by focusing on budgetary data and statistics. Future research 
might study the various samples in more depth. 

 
Keywords: Online databases, Thammasat University Libraries, Intention. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
เป็นบทแรกของการค้นคว้าอิสระ ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญของเรื่องที่จะศึกษาทั้งในแง่

ของความส าคัญของปัญหาและในแง่ของวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษา ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงค าจ ากัด
ความหรือสัญลักษณ์ส าคัญท่ีใช้ ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีผลโดยตรงต่อขอบเขต วิธีและผลของการ
ศึกษาวิจัย โดยประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 
1.1 เหตุผลและความส าคัญของการวิจัย 

 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในวงการ

วิชาการของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
(ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) และเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆได้มากกว่าเพียงฐานข้อมูล
ออนไลน์ของห้องสมุด โดยผู้ใช้ไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล (Joo and Choi, 2015) 

ปี 2558 ห้องสมุดมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์จ านวนมาก และ
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ด้วยช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ วิดีโอภายในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบสถิติการใช้งานระหว่างปี 2557 และ 2558 พบว่า
มีสถิติการใช้งานที่ลดลงร้อยละ 40 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ, 2558) ทั้งยังมีปัจจัยคุกคามความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล ท าให้ผู้ใช้ไม่ตระหนัก
ถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (Biddix, Chung and Park, 2011) สอดคล้องกับที่ Weiler กล่าว
ว่า ประสบการณ์ในอดีตของผู้ใช้ (Past experience) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเข้าใช้แหล่งข้อมูล 
(Weiler, 2004) และน าไปสู่ความตั้งใจในการใช้งานในอนาคต (Chang, 2013) ในขณะที่ผลการ
ส ารวจของผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยฮ่องกงแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ร้อยละ 68 นิยมใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
ห้องสมุด (Woo, 2005, as cited in Korobili, Tilikidou and Delistavrou, 2006) ซึ่งมีความ
แตกต่างจากจ านวนผู้ใช้ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงน่าสนใจในการท าวิจัยเพ่ือส่งเสริมการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด และเพ่ือพัฒนาบริการของสมุดให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ในอนาคตด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาปัจจัยต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา กอปรกับเมื่อศึกษาจากงานวิจัย
ในอดีตแล้วพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้งานมีผู้วิจัยศึกษาด้วยทฤษฎีการยอมรับ
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เทคโนโลยี (TAM) เป็นจ านวนมาก และยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความความ
ตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษางานวิจัยนี้
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้ ซึ่งมุ่งเน้นที่การรับรู้คุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด และสามารถน าผลการวิจัยไปวางแผนด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
1.2 ประเด็นค าถามในการวิจัย 
 

1. ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา   
2. ปัจจัยเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความความตั้งใจในการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพ การยืนยัน
ความคาดหวัง การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ความพึงพอใจ และประสบการณ์ในอดีต โดยพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการประยุกต์เข้ากับทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation 
Confirmation Theory) 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความความตั้งใจในการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด ซึ่งส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation Confirmation Theory: ECT) 
ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation Confirmation Theory: ECT) 

พัฒนาขึ้นในปี 1977 โดย Oliver ใช้ส าหรับศึกษาความพึงพอใจและความตั้งใจในการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค ซึ่งทฤษฎี ECT ระบุว่า ในขั้นต้นผู้บริโภคจะสร้างความคาดหวังก่อนการซื้อสินค้า และสร้าง
การรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าหลังจากช่วงเวลาที่เริ่มต้นใช้สินค้า จากนั้นผู้บริโภคจะประเมินความ
พึงพอใจสินค้าเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่แท้จริงของสินค้าหลังการใช้งาน (Baek, 2014) 
สอดคล้องกับที่ Eid กล่าวว่า เมื่อผู้บริโภคได้ยืนยันความคาดหวังในตัวสินค้าว่ามีความน่าเชื่อถือแล้ว 
ผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจและสนใจที่จะซื้อสินค้า (Eid, 2011) ในท านองเดียวกันความพึงพอใจ
จะส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในอนาคต (Oliver, 1980, as cited in Chang, 2013)  

จากทฤษฎีข้างต้นสามารถน ามาประยุกต์กับความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษาได้ โดยทฤษฎีนี้ เชื่อว่าความคาดหวังต่อฐานข้อมูลออนไลน์ การรับรู้
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลออนไลน์ และการยืนยันความคาดหวังในการเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และน าไปสู่ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ของนักศึกษา ดังภาพที่ 2.1 แสดงทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation - Confirmation 
Theory: ECT) 

 

 
ภาพที่ 2.1 Expectation - Confirmation Theory (Baek, 2014) 
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2.2 งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องพบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา ประกอบด้วย 

 (ก) ความคาดหวัง (Expectation)  
 (ข) การรับรู้ประสิทธิภาพ (Perceived performance)   
 (ค) การยืนยันความคาดหวัง (Confirmation)  
 (ง) การรู้สารสนเทศ (Information literacy) 
 (จ) ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 (ฉ) ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) 
 (ช) ความตั้งใจ (User’s intention) 
 
2.2.1 ความคาดหวัง 

ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึก หรือความคิดของบุคคลที่
คาดการณ์ล่วงหน้าต่อเหตุการณ์ในอนาคต หรือสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น (Oxford English 
Dictionary online, 2015) สอดคล้องกับที่ Tsao กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความเชื่อของ
ลูกค้าที่มีต่อคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพการท างานของสินค้า  (Spreng, Mackenzie and 
Olshavsky, 1996, as cited in Tsao, 2013) ซึ่งจากทฤษฎี ECT ระบุว่า ในขั้นต้นผู้บริโภคจะสร้าง
ความคาดหวังก่อนการซื้อสินค้า จากนั้นจึงจะยอมรับและใช้สินค้า (Bhattacherjee, 2001) และเมื่อ
ความคาดหวังอยู่ในระดับที่พอดี (meet) จะส่งผลทางบวกต่อการยืนยันความคาดหวัง (Brown, et 
al., 2008)  

2.2.2 การรับรู้ประสิทธิภาพ 
การรับรู้ประสิทธิภาพ หมายถึง การรับรู้ถึงการท างานของสินค้าหรือบริการที่

ตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาของลูกค้า (Cadotte et al., 1987, as cited in 
Tsao, 2013 ) สอดคล้องกับที่ทฤษฎี ECT ระบุว่า หลังจากท่ีผู้บริโภคได้ใช้สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะสร้าง
การรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าเปรียบเทียบกับความคาดหวังในขั้นต้น และน าไปสู่การยืนยันความ
คาดหวัง (Bhattacherjee, 2001) นอกจากนี้ Chang กล่าวว่าการขาดความสนใจและความรู้ความ
เข้าใจในสินค้ายังเป็นตัววัดการรับรู้ประสิทธิภาพอีกด้วย (Chang, 2013) 
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2.2.3 การยืนยันความคาดหวัง 
การยืนยันความคาดหวัง หมายถึง ระดับการรับรู้ของผู้ใช้ถึงความสอดคล้องกัน

ระหว่างความคาดหวังในตัวสินค้าและประสิทธิภาพการท างานที่แท้จริงของสินค้า (Bhattacherjee, 
2001) ในทางตรงกันข้าม เมื่อระดับความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าไม่พอดีกัน จะ
เกิดการไม่ยืนยันความคาดหวัง (disconfirmation) และเมื่อระดับการไม่ยืนยันความคาดหวังเพ่ิม
สูงขึ้นมากกว่าระดับความพึงพอใจจะท าให้ระดับความพึงพอใจลดลง (Brown, et al., 2008)    

2.2.4 การรู้สารสนเทศ 
การรู้สารสนเทศ หมายถึง สมรรถนะด้านสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถ

ในการระบุข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ รวมถึงความสามารถและทักษะในการค้นหา การประเมิน และการใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Lau, 2006) ในท านองเดียวกัน Amalahu, Oluwasina และ Laoye 
กล่าวว่าการรู้สารสนเทศมีความหมายรวมถึงความสามารถในการใช้ห้องสมุด การใช้คอมพิวเตอร์ การ
ท าวิจัย และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking skills) (Amalahu, Oluwasina 
and Laoye, 2009) อีกทั้ง Bruce ได้ให้ความส าคัญกับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ความ
ตระหนักด้านจริยธรรมในการใช้งาน การประเมินสารสนเทศ การจัดระเบียบข้อมูลส่งผลกับการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ และทักษะการวิจัย (Bruce, 1999, as cited in Amalahu, Oluwasina 
and Laoye, 2009) รวมถึงการรู้สารสนเทศจ าเป็นต่อการใช้ห้องสมุด (Ukachi, 2015) และ
สอดคล้องกับที่ Joo และ Choi กล่าวว่าผู้ใช้ที่มีทักษะสูงในการสืบค้นสารสนเทศจะมีความตั้งใจสูงใน
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Joo and Choi, 2015)    

2.2.5 ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงระดับความดีใจ ความสมหวัง หรือความ

ผิดหวังโดยเปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการกับระดับที่ผู้ใช้คาดหวัง ซึ่งใน
บริบทของธุรกิจถือได้ว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
(Chen, et al., 2010) และในมุมมองของผู้ใช้ ความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพ
โดยรวมของสินค้าหรือบริการ (McDougall and Levesque, 2000, Chen, 2003, as cited in 
Ariff, Fen and Ismail, 2012) สอดคล้องกับที่ Tsao กล่าวว่าเมื่อผู้บริโภคยืนยันความคาดหวังในตัว
สินค้าแล้ว จะส่งผลต่อความพึงพอใจ (Tsao, 2013) นอกจากนี้ความพึงพอใจยังได้รับอิทธิพลมาจาก
ระดับการไม่ยืนยันความคาดหวัง (disconfirmation) หรือระดับความคาดหวังที่ไม่พอดีกัน (unmet) 
ซึ่งการไม่ยืนยันความคาดหวังจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ใช้ขาดความคาดหวังจะส่งผลให้ระดับความพึง
พอใจลดลง ในท านองเดียวกันเมื่อผู้ใช้มีความคาดหวังทางบวกจะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้น
ในทางบวก (Brown et al., 2008) และความพึงพอใจยังน าไปสู่ความตั้งใจในการใช้งานในอนาคต 
(Chang, 2013) 
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2.2.6 ประสบการณ์ในอดีต 
ประสบการณ์ในอดีต หมายถึง การกระท าหรือปฏิกิริยาของบุคคลในการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายนอกหรือภายในที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Sommer, 2011) งานวิจัย
ในอดีตได้ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ดีจะส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการเลือกซื้อสินค้า และส่งผล
ต่อทัศนคติและความพึงพอใจของลูกค้า (Pappas et al., 2014) นอกจากนี้ Shane กล่าวว่า การสั่ง
สมความรู้เดิมของผู้ประกอบการยังท าให้ได้พบความรู้ใหม่ๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้อยู่ที่ประสบการณ์ที่ฝัง
อยู่ในแต่ละบุคคล และประสบการณ์นี้จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต 
(Shane, 2000, as cited in Ukachi, 2015) 

2.2.7 ความตั้งใจ  
ความตั้งใจ หมายถึง พฤติกรรมทางความคิดรูปแบบหนึ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็น

ได้ แต่ สามารถวัดได้ เป็นพฤติกรรมตั้งต้นที่ท าให้เกิดการแสดงออกของพฤติกรรมในล าดับต่อไป 
(Sommer, 2011) เพราะความตั้งใจเป็นตัวแปรก่อนการเกิดพฤติกรรม ดังนั้นความตั้งใจจึงหมายถึง 
ความพร้อม หรือความเป็นไปได้ของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมใดๆ ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลาย
รูปแบบ (Joo and Choi, 2015) และงานวิจัยในอดีตพบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจจะน าไปสู่ความ
ตั้งใจในการซื้อสินค้า (Baek, Ahn and Oh, 2014) 

 

ตารางที่ 2.1  
 
สรุปทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัย 

ทฤษฎี/งานวิจัยที่อ้างอิง 

คว
าม

คา
ดห

วัง
 (E

XP
) 

กา
รร

ับร
ู้ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

(P
ER

) 

กา
รย

ืนย
ันค

วา
มค

าด
หว

ัง  
(C

ON
) 

กา
รร

ู้สา
รส

นเ
ทศ

 (I
NF

) 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
  (

SA
TIS

) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ์ใ
นอ

ดีต
 (P

AS
T)

 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

 (U
SE

) 

Amalahu, Oluwasina and Laoye (2009)        

Ariff, Fen and Ismail (2012)        

7 
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ตารางที่ 2.1  
 
สรุปทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัย (ต่อ) 

ทฤษฎี/งานวิจัยที่อ้างอิง 

คว
าม

คา
ดห

วัง
 (E

XP
) 

กา
รร

ับร
ู้ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

(P
ER

) 

กา
รย

ืนย
ันค

วา
มค

าด
หว

ัง  
(C

ON
) 

กา
รร

ู้สา
รส

นเ
ทศ

 (I
NF

) 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
  (

SA
TIS

) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ์ใ
นอ

ดีต
 (P

AS
T)

 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

 (U
SE

) 

Baek, Ahn and Oh (2014)        

Bhattacherjee (2001)        

Brown et al. (2008)        

Chang (2013)        

Chen et al. (2010)        

Eid (2011)        

Joo and Choi (2015)        

Lau (2006)        

Oliver (1977)        

Pappas et al. (2014)        

Quan (2012)        

Sommer (2011)        
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ตารางที่ 2.1  
 
สรุปทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัย (ต่อ) 

ทฤษฎี/งานวิจัยที่อ้างอิง 

คว
าม

คา
ดห

วัง
 (E

XP
) 

กา
รร

ับร
ู้ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

(P
ER

) 

กา
รย

ืนย
ันค

วา
มค

าด
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ัง  
(C
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) 

กา
รร

ู้สา
รส

นเ
ทศ

 (I
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) 

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
  (
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TIS

) 

ปร
ะส

บก
าร

ณ์ใ
นอ

ดีต
 (P

AS
T)

 

คว
าม

ตั้ง
ใจ

 (U
SE

) 

Tsao (2013)        

Ukachi (2015)        

Weiler (2014)        
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ตารางที่ 2.2  
 
ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้อง 

ทฤษฎี/งานวิจัยที่อ้างอิง 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 1

 : 
 E

XP
 

 C
ON

 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 2

 : 
 P

ER
 

 C
ON

  

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 3

 : 
  C

ON
 

 S
AT

IS 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 4

 : 
 IN

F 


 U
SE

 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 5

 : 
 S

AT
IS 


 U
SE

 

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ท
ี่ 6

 : 
 P

AS
T 


 U
SE

 

Baek, Ahn and Oh (2014)       

Bhattacherjee (2001)       

Brown et al. (2008)       

Chang (2013)       

Chen et al. (2010)       

Eid (2011)       

Joo and Choi (2015)       

Oliver (1977)       

Pappas et al. (2014)       

Tsao (2013)       

Ukachi (2015)       
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รายการสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

สัญลักษณ์/ค าย่อ   ค าเต็ม/ค าจ ากัดความ 
 
   EXP    Expectation 

PER    Perceived Performance 
CON    Confirmation 
INF    Information literacy 
SATIS    Satisfaction 
PAST    Past experience 
USE    User’s intention  
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บทที่ 3 
กรอบการวิจัยและสมมตฐิาน 

 
3.1 รูปแบบและกรอบแนวคิด 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนามาจากงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง 7 ปัจจัย ได้แก่ ความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพ การยืนยันความคาดหวัง การรู้
สารสนเทศของนักศึกษา ความพึงพอใจ ประสบการณ์ในอดีตของนักศึกษา และความตั้งใจในการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการยืนยัน
ความคาดหวัง การยืนยันความคาดหวังจะส่งผลต่อความพึงพอใจ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาและ
ความพึงพอใจจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งขนาดความสัมพันธ์
ของความพึงพอใจและความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการใช้งานใน
อดีต  

 ส าหรับกรอบแนวคิดนี้มีปัจจัยที่ท าการศึกษาเพ่ิมเติม ได้แก่ การรู้สารสนเทศของ
นักศึกษาและประสบการณ์ใช้งานในอดีตของนักศึกษา ดังภาพที่ 3.1 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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3.2 นิยามตัวแปร 
 
ตารางที่ 3.1  
 
ตารางแสดงรายการค านิยามแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย ค านิยาม 

ความคาดหวัง (Expectation)  ความเชื่อ ความรู้สึก หรือความคิดของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Oxford English Dictionary online, 2015 ; Spreng, 
Mackenzie and Olshavsky, 1996, as cited in Tsao, 2013 ; 
Bhattacherjee, 2001 ; Brown, et al., 2008) 

การรับรู้ประสิทธิภาพ  
(Perceived performance) 

การรับรู้คุณภาพการใช้งานของฐานข้อมูลออนไลน์ (Cadotte et al., 
1987, as cited in Tsao, 2013 ; Bhattacherjee, 2001 ; Chang, 
2013) 

การยืนยันความคาดหวัง 
(Confirmation)   

ระดับการรับรู้ของผู้ ใช้ เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังใน
ฐานข้อมูลออนไลน์และการประเมินการใช้งานจริง (Bhattacherjee, 
2001 ; Brown, et al., 2008) 

การรู้สารสนเทศของนักศึกษา 
(Information literacy) 

ความสามารถด้ านสารสนเทศและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ที่จ าเป็นต่อการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น 
การค้นหา การดาวน์โหลดบทความ เป็นต้น (Amalahu, Oluwasina 
and Laoye, 2009 ; Bruce, 1999, as cited in Amalahu, 
Oluwasina and Laoye, 2009 ; Ukachi, 2015 ; Joo and Choi, 
2015) 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

การแสดงระดับความดีใจ ความสมหวัง หรือความผิดหวังโดย
เปรียบเทียบระหว่างประสิทธิภาพของฐานข้อมูลออนไลน์กับการใช้
งานที่ผู้ใช้คาดหวัง (Chen et al., 2010 ; McDougall and 
Levesque, 2000, Chen, 2003, as cited in Ariff, Fen and 
Ismail, 2012 ; Brown et al., 2008 ; Chang, 2013) 
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ตารางที่ 3.1  
 
ตารางแสดงรายการค านิยามแต่ละปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัย ค านิยาม 

ประสบการณ์ในอดีตของ
นักศึกษา (Past experience) 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้ใช้ ที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Sommer, 2011 ; Pappas et al., 2014 ; Shane, 2000, as 
cited in Ukachi, 2015)   

ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษา 
(User’s intention to use 
online library resources) 

ระดับท่ีผู้ใช้มีความประสงค์ท่ีจะใช้งานทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาของผู้ใช้ (Sommer, 2011 ;  
Joo and Choi, 2015) 

 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

3.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการยืนยันความคาดหวัง 
จากทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังความคาดหวังระบุว่า ในขั้นต้นผู้บริโภคจะ

สร้างความคาดหวังก่อนการใช้งาน จากนั้นจึงจะยอมรับและใช้งาน (Bhattacherjee, 2001) และเมื่อ
ความคาดหวังอยู่ในระดับที่พอดี (meet) จะส่งผลทางบวกต่อการยืนยันความคาดหวัง (Brown, et 
al., 2008) ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยืนยันความ
คาดหวัง 

3.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประสิทธิภาพและการยืนยันความคาดหวัง 
การยืนยันความคาดหวังเป็นผลมาจากการรับรู้ประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวใน

ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังความคาดหวังว่า ผู้ใช้จะสร้างการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าหลังจาก
ช่วงเวลาที่เริ่มต้นใช้สินค้า เมื่อผู้ใช้ได้ยืนยันความคาดหวังในตัวสินค้าว่ามีความน่าเชื่อถือแล้ว ผู้บริโภค
จะเกิดแรงจูงใจที่จะซื้อสินค้าต่อไป (Eid, 2011) สอดคล้องกับที่ Bhattacherjee กล่าวว่าหลังจากที่
ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะสร้างการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าเปรียบเทียบกับความ
คาดหวังในขั้นต้น และน าไปสู่การยืนยันความคาดหวัง (Bhattacherjee, 2001) ท าให้สามารถ
ตั้งสมมติฐานได้ดังนี ้
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยืนยัน
ความคาดหวัง 

3.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการยืนยันความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นผลมาจากการยืนยันความคาดหวังความคาดหวัง

ต่อสินค้าและบริการ เมื่อการยืนยันความคาดหวังความคาดหวังมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจจะน าไปสู่การใช้งาน (Bhattacherjee, 2001, as cited in Lee, 2010; Lin and 
Wang, 2012) เมื่อระดับความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าพอดีกัน จะท าให้ความพึง
พอใจมีระดับที่สูงขึ้น ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 3 การยืนยันความคาดหวังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึง
พอใจ 

3.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้สารสนเทศและความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษา 

Joo และ Choi พบว่า ความคุ้นเคยกับทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้ที่มีทักษะ
สูงในการสืบค้นสารสนเทศจะมีความตั้งใจสูงในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ท าให้สามารถตั้งสมมติฐาน
ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 4 การรู้สารสนเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจในการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 

3.3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษา 

Chen กล่าวว่าในบริบทของธุรกิจถือได้ว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค (Chen, et al., 2010) สอดคล้องกับที่ Quan กล่าวว่า ไม่เพียงแค่
ความต้องการส่วนบุคคลที่จะซื้อสินค้า ความตั้งใจในการซื้อสินค้ายังต้องอาศัยประสบการณ์ในอดีตมา
ประกอบการตัดสินใจอีกด้วย (Quan, 2012) 

นอกจากนี้ Bhattacherjee พบว่า ประสบการณ์ในอดีตมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าในอนาคต และความตั้งใจนั้นได้รับผลกระทบหลักจากความพึง
พอใจจากประสบการณ์ในอดีตของผู้ใช้ (Bhattacherjee, 2001) ท าให้สามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา  

สมมติฐานที่ 6 ประสบการณ์ในการใช้งานในอดีตเป็นตัวปรับค่าความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 
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บทที่ 4 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการส ารวจใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานงานวิจัยโดยใช้วิธีการทางสถิติ ส าหรับในส่วนนี้จะ
กล่าวถึงการวิจัยประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

4.1.1 ประชากร 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างปฐมภูมิ (Primary Data) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง (Self - Administered Questionnaire) 
ผู้วิจัยจะกระจายแบบสอบถามผ่าน Social Network โดยใช้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์ Google Docs 

4.1.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ วิจัยค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น ( Probability 

sampling) ด้วยวิธีการก าหนดตัวอย่างจากการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ดังสูตรต่อไปนี้ (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2552) 

   
    

  
 

ก าหนดให้   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   Z  = ค่าระดับความเชื่อมั่นที่มีระดับนัยส าคัญ 0.05 เท่ากับ 0.196 

     = ค่าความแปรปรวน ส าหรับ Likert Scale 5 ระดับ อ้างอิง 
                          จากงานวิจัยที่ ใกล้เคียงกัน คือ 1.07 (Kisilevich and 
                          Mansmann, 2010) 

E = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เกิดจากผลคูณของ ผลต่าง 
                                     ของความผิดพลาด (Acceptable Magin of Error) กับ 
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                                     ค่าเฉลี่ย (Lowest Mean) โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่ใกล้เคียง  
                                     คือ 3 (Kisilevich and Mansmann, 2010) 
เมื่อแทนค่าตามสูตรได้ผลดังนี้ 

      
(    )  (    ) 

(      ) 
 

=  195.48 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้เท่ากับ 196 คน โดยได้เพ่ิมขนาด

ของตัวอย่างเป็นทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง เพ่ือลดความคลาดเคลื่อน และสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บ
ข้อมูลของงานวิจัยนี้ จึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นจ านวน 200 ตัวอย่างโดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บ
ข้อมูลในการวิจัย ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1: ค าถามเก่ียวกับประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ส่วนที่ 2: ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ความคาดหวัง 

การรับรู้ประสิทธิภาพ การยืนยันความคาดหวัง การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ความพึงพอใจ 
ประสบการณ์ในอดีต และความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 

ส่วนที่ 3: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ มีลักษณะแบบเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) 

ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s 
scale มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ (ความคิดเห็น)      คะแนน 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5 
เห็นด้วย    4 
ปานกลาง   3 
ไม่เห็นด้วย   2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                   1 
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ในงานวิจัยนี้ก าหนดค าถามโดยการน าค าถามจากงานวิจัยในอดีตมาประยุกต์ใช้ใน
บริ บทของความตั้ ง ใ จ ในการ ใช้ ฐ านข้ อมู ลออนไลน์ ของนั กศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยนี้ ตามตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1  
 
ค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม 
ส่วนที ่1: ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
2.1 ท่านเคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือไม่ 
  เคยใช้                      ไม่เคยใช้ (จบแบบสอบถาม) 
2.2 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
  ทุกวัน                     5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  2-4 ครั้งต่อสัปดาห์       1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
  น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
2.3 จุดประสงค์ที่ท่านใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย          เพ่ือติดตามข่าวสารที่ทันสมัย   
  เพ่ือการศึกษาหาความรู้                  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
2.4 กรณีท่ีท่านไม่ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ เพราะเหตุใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ใช้งานยาก 
  ข้อมูลไม่ทันสมัย 
  ไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………… 
2.5 แหล่งข้อมูลที่ท่านใช้ค้นหาข้อมูล (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  Google                   Library Catalog (http://koha.library.tu.ac.th) 
  ฐานข้อมูลออนไลน์       อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
2.6 สถานที่ทีท่่านใช้หาข้อมูล (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  ห้องสมุด                  บ้าน 
  ที่ท างาน                .   อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
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ตารางที ่4.1  
 
ค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนที่ 2: ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
ข้อ ค าถามที่ใช้ในแบบสอบถาม อ้างอิง 

ความคาดหวัง (Expectation) 
1. ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าท่านจะได้ข้อมูลที่ดี ปรับปรุงจาก 

Oxford English 
Dictionary 
online (2015), 
Spreng, 
Mackenzie and 
Olshavsky, 1996, 
as cited in Tsao, 
(2013), 
Bhattacherjee, 
(2001) และ
Brown, et al. 
(2008) 

2. ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าฐานข้อมูลออนไลน์จะช่วย
ให้ท่านหาข้อมูลได้จ านวนมาก 

3. ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย เช่น  บทความวารสาร/
abstract/e-book/reviews 

4. ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ช่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 

5. ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าฐานข้อมูลออนไลน์มีข้อมูล
ที่ทันสมัย 
 

การรับรู้ประสิทธิภาพ (Perceived performance) 
1. ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ได้ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ปรับปรุงจาก 

Cadotte et al., 
1987, as cited in 
Tsao (2013), 
Bhattacherjee 
(2001) และ 
Chang (2013)  

2. ท่านชอบให้ฐานข้อมูลมีฟังก์ชั่นแนะน าบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ท่านค้นหา 

3. ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านมีทางเลือกที่
หลากหลายในการค้นหาข้อมูล 

4. ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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ตารางที ่4.1  
 
ค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม (ต่อ) 

การรู้สารสนเทศของนักศึกษา (Information literacy) 

1. ท่านรู้วิธีในการค้นหาข้อมูล/ดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ ปรับปรุงจาก 
Amalahu, 
Oluwasina & 
Laoye (2009), 
Bruce, 1999, as 
cited in 
Amalahu, 
Oluwasina and 
Laoye (2009), 
Joo and Choi 
(2015) และ
Ukachi (2015)  

2. ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการค้นหาข้อมูล 

3. 
ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ท่านใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 
5. ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศจ าเป็นต่อการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 

การยืนยันความคาดหวัง (Confirmation) 
1. หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ให้ผลลัพธ์ที่ดี 

ปรับปรุงจาก 
Bhattacherjee 
(2001) และ 
Brown, et al. 
(2008)  

2. หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  ท่านรู้สึกว่าข้อมูลภายในฐานข้อมูล
ออนไลน์มีคุณภาพ 

3. หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านรู้สึกว่าฐานข้อมูลออนไลน์ให้
ข้อมูลที่ดีจ านวนมาก 

4. หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านรู้สึกว่าฐานข้อมูลออนไลน์มี
ข้อมูลตามที่ท่านต้องการ 
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ตารางที ่4.1  
 
ค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม (ต่อ) 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
1. ท่านพึงพอใจในประสิทธิภาพของฐานข้อมูลออนไลน์ ปรับปรุงจาก Chen 

et al. (2010), 
McDougall and 
Levesque, 2000, 
Chen, 2003, as 
cited in Ariff, 
Fen and Ismail 
(2012), Brown et 
al. (2008) และ 
Chang (2013) 

2. ท่านพึงพอใจในข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
3. ท่านคิดว่าการเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีในการหา

ข้อมูล 

4. ท่านรู้สึกดีกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
5. ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นการตัดสินใจที่ดี 

ประสบการณ์ในอดีตของนักศึกษา (Past experience) 
1. ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่านมาท าให้ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
ปรับปรุงจาก 
Sommer (2011), 
Pappas et al. 
(2014) และ
Shane, 2000, as 
cited in Ukachi, 
(2015)  

2. ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่านมาท าให้ท่านใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 

3. ท่านมักเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ท่านคุ้นเคย 
4. ท่านมีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา  
(User’s intention to use online library resources ) 

1. ท่านเชื่อว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีในการหาข้อมูล ปรับปรุงจาก
Sommer (2011), 
Joo and Choi 
(2015) 

2. ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น 
wikipedia/web blog/เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ 

3. ท่านอยากแนะน าให้ผู้อ่ืนใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด 
4. หากต้องค้นหาข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ท่าน

จะเลือกใช้ 
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ตารางที ่4.1  
 
ค าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม (ต่อ) 

ส่วนที่ 3: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบ  
1.1 เพศ  
 ชาย                 หญิง 
1.2 อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี        21-30 ปี    
 31-40 ปี         มากกว่า 40 ปี   
1.3 ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโทและสูงกว่า 
1.4 คณะที่ศึกษา           _________________________ 
1.5 อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา           ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 พนักงานบริษัทเอกชน          ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ      
 อ่ืน ๆ ระบ.ุ....................... 

 
4.3 กระบวนการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้ท าการ pre test แบบสอบถามครั้งที่ 1 จ านวน 20 ชุด และครั้งที่ 2 จ านวน 

50 ชุด เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้นและปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
ผลทางสถิติ spss 16.0 และโปรแกรม Interaction v.16 และเมื่อแบบสอบถามเหมาะสมแล้วได้เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ตัวอย่าง โดยการกระจายแบบสอบถามผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ ไปยังผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
4.4 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่น ามาใช้ส าหรับงานวิจัย 
 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่น ามาใช้ส าหรับงานวิจัยนี้ มีดังนี้ 
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4.4.1 ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ โดยการสอบทานข้อมูลที่ขาดหาย (Missing 
Data) ของแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด และการสอบทานการกระจายข้อมูลแบบปกติ (Univatiate 
outlier) โดยท าการทดสอบจากดูค่าความเบ้ Skewness ที่มากกว่า +3 หรือน้อยกว่า -3 เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา ด้วยการใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

4.4.2 ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้การหมุนแกนในลักษณะของ Varimax rotation และมีการ
พิจารณาลดข้อค าถามโดยคัดเลือกตัดเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าน้ าหนักตัวประกอบ (Factor Analysis) 
ต่ ากว่า 0.5 และข้อค าถามท่ีไม่เกาะกลุ่มภายในปัจจัยเดียวกัน 

4.4.3 ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือในการวิจัย (Reliability) โดยการใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และสามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มีความน่าเชื่อถือได้สูงหรือค่อนข้างสูง หรือ เมื่อค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเข้าใกล้ 0.5 แสดงว่า มีความน่าเชื่อถือได้ปานกลางหรือ เมื่อค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเข้าใกล้ 0 
แสดงว่า มีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างน้อย โดยงานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่สูงที่สุด แต่
ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยแบบ Basic Research 

4.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
ค านวณค่าร้อยละของลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

4.4.5 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าการวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย (Simple regression) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) มา
วิเคราะห์และพยากรณ์ค่าตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระ โดยงานวิจัยนี้ ใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 เป็นตัวก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significant level) 
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บทที่ 5 
ผลการวิจัย 

 
ในบทนี้จะแสดงผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง

ในเรื่องความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ ในการเก็บแบบสอบถาม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 204 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับมาเป็นแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน 
201 ชุด ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปทางด้านสถิติ ได้ผลดังนี้ 
 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติ 
 

5.1.1 การสอบทานข้อมูลที่ขาดหาย (Missing Data) 
จากการสอบทานข้อมูลที่ขาดหาย (Missing Data) ของแบบสอบถามจ านวน 

201 ชุด พบว่าไม่มีข้อมูลใดที่ขาดหาย เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ออนไลน์ โดยก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามจ าเป็นต้องตอบในทุกข้อค าถาม จึงจะสามารถส่งข้อมูล
ความคิดเห็นกลับมาได้ ดังนั้นจึงไม่พบข้อมูลในส่วนที่ขาดหาย 

5.1.2 การทดสอบค่าความเบ้ (Skewness) 
งานวิจัยนี้มีการสอบทานการกระจายของข้อมูลก่อนน าค่า Skewness หารด้วย

ค่า Standard error of skewness ซึ่งผลลัพธ์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ โดยต้องมีค่าไม่มากกว่า 3 และ
ต้องไม่ต่ ากว่า -3 จากการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลพบว่า ค่าของผลลัพธ์ไม่มากกว่า 3 และไม่
ต่ ากว่า -3 จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะการกระจาย
ตามปกติ (Normal) ดังแสดงตารางที่ ข.1 ภาคผนวก ข. 

5.1.3 การสอบทานความสัมพันธ์ของตัววัดที่ใช้วัดตัวแปร (Correlation) 
จากการสอบทานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Correlation) ได้ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าสหสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรมีค่าต่ ากว่า 0.7 ซึ่ง
ต่ าเกินกว่าที่จะเกิดภาวะ Multicollinearity ดังแสดงตารางที่ ข.2 ภาคผนวก ข. 
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5.2 ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือในการวิจัย (Reliability of Instruments) 
 

งานวิจัยนี้ได้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยใช้ค่า Cronbach’s Alpha โดยใช้
เกณฑ์ 0.60 ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยแบบ Basic Research ได้ผลดังตารางที่ 
5.1 โดยรายละเอียดการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยแต่ละปัจจัย แสดงในตาราง ข.3 - ข.11 
ภาคผนวก ข. 
 
ตารางที่ 5.1  
 
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha N of Items 
ความคาดหวัง (Expectation) 0.939 5 

การรับรู้ประสิทธิภาพ (Perceived performance) 0.650 4 

การยืนยันความคาดหวัง (Confirmation) 0.931 4 
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา (Information 
literacy) 

0.853 5 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 0.896 5 

ประสบการณ์ในอดีตของนักศึกษา (Past 
experience) 

0.844 4 

ความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุด
ของนักศึกษา (User’s intention to use online 
library resources) 

0.731 4 
 

 
5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
 

งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ตัวแปร (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มและลดจ านวนตัวแปร
ให้อยู่ในกลุ่มหรือปัจจัยเดียวกัน โดยใช้วิธีการทางสถิติที่เรียกว่า Principle Component Factor 
Analysis และใช้วิธีการหมุนแกนในลักษณะ Varimax Rotation งานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ในการตัดสิน
จ านวนปัจจัยทางสถิติ โดยใช้ค่า Eigen ที่มีสูงกว่า 1 นอกจากนี้ยังก าหนดค่า Factor Loading ของ
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ตัววัดในปัจจัยว่าต้องมีค่าสูงกว่า 0.50 และตัววัดจะต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงในปัจจัยมากกว่า 
1 ปัจจัย โดยการวิเคราะห์แยกตัวแปรแยกตามกลุ่มปัจจัย 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ความคาดหวัง (Expectation) การรับรู้ประสิทธิภาพ 
(Perceived performance)  และการยืนยันความคาดหวัง (Confirmation) รวม 3 ปัจจัย ดังแสดง
ในตารางที่ ข.10 ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 0.852 โดยสามารถ
จัดกลุ่มตัววัดออกมาได้เป็น 3 ปัจจัย และทุกตัววัดมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.5 

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (Information literacy) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และความตั้งใจ (User’s intention) รวม 3 ปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ ข.11 
ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 0.929 โดยสามารถจัดกลุ่มตัววัด
ออกมาได้เป็น 3 ปัจจัยและทุกตัววัดมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.5  

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย ประสบการณ์ในอดีต (Past experience) รวม 1 ปัจจัย ดัง
แสดงในตารางที่ ข.12 ภาคผนวก ข. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า มีค่า KMO เท่ากับ 0.811 โดย
สามารถจัดกลุ่มตัววัดออกมาได้เป็น 1 ปัจจัย และทุกตัววัดมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.5 
  
5.4 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากค่าสถิติงานวิจัยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
76.6) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 91.5) จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ร้อย
ละ 57.2) และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 64.2) เป็นจ านวนมากที่สุด ดังตารางที่ 5.2  
 
ตารางที่ 5.2  
 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

   ชาย 47 23.4 

   หญิง 154 76.6 
   รวม 201 100.0 

 



26 

ตารางที่ 5.2 
 
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

2. อายุ 

   21-30 ปี 186 92.5 
   31-40 ปี 14 7 

   มากกว่า 40 ปี 1 0.5 
   รวม 201 100.0 

3. คณะที่ศึกษา 
   คณะนิติศาสตร์ 8 4.0 

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 115 57.2 
   คณะรัฐศาสตร์ 5 2.5 

   คณะเศรษฐศาสตร์ 3 1.5 

   คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3 1.5 
   คณะศิลปศาสตร์ 39 19.3 

   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 11 5.5 
   คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 1.0 

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 1.5 
   คณะแพทยศาสตร์ 3 1.5 

   คณะสหเวชศาสตร์ 1 0.5 
   คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 3.5 

   คณะพยาบาลศาสตร์ 1 0.5 
   รวม 201 100.0 

4. อาชีพ 

   นักเรียน/นักศึกษา 12 6.0 
   ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 31 15.4 

   พนักงานบริษัทเอกชน 129 64.2 
   ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 26 12.9 

   อื่นๆ 3 1.5 
   รวม 201 100.0 
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5.5 ลักษณะประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชากรทุกคนเคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่มี
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 2 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 51.5) โดยมีจุดประสงค์ที่ใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (ร้อยละ 88.0) ในกรณีที่ไม่ใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์เป็นเพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ (ร้อยละ 62.3) แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่ คือ 
Google (ร้อยละ 98.5) และสถานที่ท่ีใช้ค้นหาข้อมูล คือ ห้องสมุด (ร้อยละ 86.8) ดังตารางที่ 5.3 
 
ตารางที่ 5.3  
 
ลักษณะประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

1. ประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

   เคยใช้งาน 201 100.0 
   รวม 201 100.0 

2. ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
   ทุกวัน 8 4.0 

   5 - 6 ครั้งต่อสัปดาห์ 20 9.9 

   2 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ 103 51.5 
   1 ครั้งต่อสัปดาห์ 46 22.8 

   น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 24 11.8 

   รวม 201 100.0 
3. จุดประสงค์ที่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

   เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย 176 88.0 

   เพ่ือติดตามข่าวสารที่ทันสมัย 22 11.0 
   เพ่ือการศึกษาหาความรู้         76 38.0 

   อ่ืนๆ 5 2.5 
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ตารางที่ 5.3  
 
ลักษณะประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ต่อ) 

ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
4. กรณีที่ไม่ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ เพราะ 

   ใช้งานยาก 97 58.1 
   ข้อมูลไม่ทันสมัย 9 5.4 

   ไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ 104 62.3 

   อ่ืนๆ 2 1.2 
5. แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูล 

   Google 198 98.5 

   Library Catalog (http://koha.library.tu.ac.th) 68 33.8 
   ฐานข้อมูลออนไลน์    153 76.1 

   อ่ืนๆ 2 1.0 

6. สถานที่ท่ีค้นหาข้อมูล 
   ห้องสมุด   177 86.8 

   บ้าน 148 72.5 
   ที่ท างาน 57 27.9 

   อ่ืนๆ 3 1.5 

 
นอกจากนี้เมื่อน าแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลมาแจกแจงตารางแบบไขว้กับคณะที่

ศึกษาแล้ว พบว่า นอกจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้งาน Google ร่วมกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ หรือใช้ 
Library Catalog (http://koha.library.tu.ac.th) ซึ่งเป็นแหล่งค้นหาทรัพยากรสารสนเทศใน
รูปแบบฉบับพิมพ์ และใช้ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ คือ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากฐานข้อมูลของห้องสมุดไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา จึง
ท าให้นักศึกษาไม่ใช้งานฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ 
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ตารางที่ 5.4 

 

ตารางแสดงการแจงแจกแบบตารางไขว้ระหว่างแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลและคณะที่ศึกษา 
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5.6 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  
 

งานวิจัยนี้ ใช้สถิติการวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส นอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression) และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในรูปสมการ เพ่ือน าสมการนั้นไป
ประมาณหรือพยากรณ์คาของตัวแปรตาม โดยงานวิจัยนี้ใช้ค่า p-value ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 
เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ (Significant Level) ส่วนค่า p-value ที่อยู่ระหว่าง 0.05 และ 
0.01 เป็นตัวก าหนดนัยส าคัญส่วนเพ่ิมเติม (Marginal Significant) ซึ่งกาวิเคราะห์การถดถอยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

 
กลุ่มที่ 1 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยืนยันความคาดหวัง 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ความคาดหวัง (Expectation) และ 

การรับรู้ประสิทธิภาพ (Perceived performance) กับตัวแปรตาม การยืนยันความคาดหวัง 
(Confirmation)  พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัวแปรตาม โดยผลการวิเคราะห์ความถดถอยได้
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ ก าหนดตัวแปรตาม ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.007 (F1,198 = 5.122) ดัง
แสดงในตารางที่ 5.5 
 
ตารางที่ 5.5 
 
ค่าสถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ของการยืนยันความคาดหวัง 

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 

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบว่าความคาดหวังและการรับรู้
ประสิทธิภาพเป็นตัวก าหนดการยืนยันความคาดหวัง ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.043 และ 0.037 
ตามล าดับ โดยความผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 4.9 (R2 = 0.049) และมีค่าสัมประสิทธิ์

35 
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การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เท่ากับ 0.164 และ 0.360 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5.6 และ
ภาพที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.6  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของการยืนยันความคาดหวัง 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2.136 0.725  2.948 0.004 

ความคาดหวัง 0.164 0.081 0.143 2.033 0.043** 

การรับรู้ประสิทธิภาพ 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 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามการยืนยันความคาดหวัง 

 
กลุ่มที่ 2 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 
การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระ การยืนยันความคาดหวั ง 

(Confirmation) กับตัวแปรตาม ความพึงพอใจ (Satisfaction) พบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับตัว
แปรตาม โดยผลการวิเคราะห์ความถดถอยได้แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ ก าหนดตัวแปรตาม ที่ระดับ
นัยส าคัญ p = 0.032 (F1,199 = 4.647) ดังแสดงในตารางที่ 5.7 
 
 
 

 Expectation 

 
Perceived 

Performance 

 Confirmation 

0.164* 

0.360* 

R2 = 0.049 
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ตารางที่ 5.7 
 
ค่าสถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ของความพึงพอใจ 

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 
เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบว่าการยืนยันความคาดหวังเป็น

ตัวก าหนดความพึงพอใจ ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.032 โดยความผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อย
ละ 2.3 (R2 = 0.023) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เท่ากับ 0.087 ดังแสดง
ในตารางที่ 5.8 และภาพท่ี 5.2 

 
ตารางที่ 5.8 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของความพึงพอใจ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 4.176 0.172  24.334 0.000 

การยืนยันความ
คาดหวัง 

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 
 
 
 
ภาพที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามความพึงพอใจ 

 Confirmation  Satisfaction 

R2 = 0.023 

0.087* 
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กลุ่มที่ 3 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ การรู้สารสนเทศ ( Information 

literacy) และความพึงพอใจ (Satisfaction) กับตัวแปรตาม ความตั้งใจ (User’s intention) พบว่ามี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับตัวแปรตาม โดยผลการวิเคราะห์ความถดถอยได้แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระ 
ก าหนดตัวแปรตาม ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.000 (F1,198 = 55.280) ดังแสดงในตารางที่ 5.9 
 
ตารางที่ 5.9 
 
ค่าสถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ของความตั้งใจ 

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 

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบว่าการรู้สารสนเทศและความพึง
พอใจเป็นตัวก าหนดความตั้งใจ ที่ระดับนัยส าคัญ p = 0.033 และ 0.000 ตามล าดับ โดยความผัน
แปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 35.8 (R2 = 0.358) และมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระ (B) เท่ากับ 0.175 และ 0.411 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5.10 และภาพท่ี 5.3 
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ตารางที่ 5.10  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของความตั้งใจ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 1.831 0.286  6.410 0.000 

การรู้สารสนเทศ 0.175 0.081 0.166 2.153 0.033** 

ความพึงพอใจ 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 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตามความตั้งใจ 
 

กลุ่มที่ 4 การทดสอบสมมติฐานตัวปรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ความตั้งใจ 

การวิเคราะห์ตัวปรับค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ความพึงพอใจ ความตั้งใจ  และ
ประสบการณ์ในอดีต พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ระดับนัยส าคัญ  p = 0.000 (F1,197 = 
56.752) ดังแสดงในตารางที่ 5.11 
  

 Information literacy 

 Satisfaction 

 User’s intention 
0.175* 

0.411* 

R2 = 0.358 
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ตารางที่ 5.11 
 
ค่าสถิตกิารวิเคราะห์การถดถอย (Regression) ของตัวปรับค่าความสัมพันธ์ความตั้งใจ 

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 
 

เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของตัวปรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งสนับสนุนให้เกิดความตั้งใจ จะพบว่าทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ p = 0.000 โดยความผันแปรเท่ากับร้อยละ 46.3 (R2 = 0.463) และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของตัวแปรเท่ากับ 1.823 และ 1.664 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5.12 และภาพท่ี 5.4 
 
ตารางที่ 5.12 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของตัวปรับค่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจและความตั้งใจ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

(Constant) 5.899 0.593 9.932 0.000** 

ความพึงพอใจ -0.261 0.126 -2.061 0.040** 

ประสบการณ์ในอดีต  -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 
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จากการวิเคราะห์สถิติตัวปรับค่าความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Interaction v.1.6 พบว่า
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพึงพอใจ (SATIS_M) กับประสบการณ์ในอดีต (PAST_M) มีความผกผัน
กันซึ่งท าให้ความตั้งใจไม่เพ่ิมสูงขึ้นในทิศทางบวก จึงสรุปได้ว่าทั้งความพึงพอใจและประสบการณ์ใน
อดีตไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ท าให้เกิดความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ดังแสดงตามภาพที่ 
5.4 
 

 
ภาพที่ 5.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ ความตั้งใจ และประสบการณ์ในอดีต 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ ความตั้งใจ และประสบการณ์ในอดีต 
 

จากการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) ผู้วิจัย 
สามารถสรุปสมมติฐานของงานวิจัยได้ ดังตารางที่ 5.13 
 
 
 
 

 Satisfaction  User’s intention 
 

R2 = 0.463 

 Past experience 

-0.261* 

-1.664* 
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ตารางที่ 5.13 
 
สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

สมมติฐาน สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสอบ 
H1 ความคาดหวังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยืนยันความ

คาดหวัง 
สนับสนุน 

H2 การรับรู้ประสิทธิภาพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการ
ยืนยันความคาดหวัง 

สนับสนุน 

H3 การยืนยันความคาดหวังมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความ
พึงพอใจ 

สนับสนุน 

H4 การรู้สารสนเทศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจใน
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 

สนับสนุน 

H5 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความตั้งใจใน
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 

สนับสนุน 

H6 ประสบการณ์ในการใช้งานในอดีตเป็นตัวปรับค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจในการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 

ไม่สนับสนุน 

 
5.7 สรุปผลการวิจัย 
 

 5.7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการยืนยันความคาดหวัง 
ผลการวิเคราะห์สถิติแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังส่งผล

ต่อการยืนยันความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังที่ได้กล่าวไว้ว่า ในขั้นต้น
ผู้บริโภคจะสร้างความคาดหวังก่อนการใช้งาน จากนั้นจึงจะยอมรับและใช้งาน (Bhattacherjee, 
2001) และเม่ือความคาดหวังอยู่ในระดับที่พอดี (meet) จะส่งผลทางบวกต่อการยืนยันความคาดหวัง 
(Brown, et al., 2008) 

 5.7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประสิทธิภาพและการยืนยันความคาดหวัง 
ผลการวิ เคราะห์สถิติแสดงให้ เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้

ประสิทธิภาพส่งผลต่อการยืนยันความคาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไว้ว่า การยืนยันความคาดหวังเป็นผลมาจากการรับรู้ประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวใน
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ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังว่า ผู้ใช้จะสร้างการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าหลังจากช่วงเวลาที่
เริ่มต้นใช้สินค้า เมื่อผู้ใช้ได้ยืนยันความคาดหวังในตัวสินค้าว่ามีความน่าเชื่อถือแล้ว ผู้บริโภคจะเกิด
แรงจูงใจที่จะซื้อสินค้าต่อไป (Eid, 2011) สอดคล้องกับที่ Bhattacherjee กล่าวว่าหลังจากที่
ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะสร้างการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าเปรียบเทียบกับความ
คาดหวังในขั้นต้น และน าไปสู่การยืนยันความคาดหวัง (Bhattacherjee, 2001)  

 5.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการยืนยันความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ผลการวิเคราะห์สถิติแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังส่งผล

ต่อความพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวไว้ว่า ความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นผลมาจากการยืนยันความคาดหวังความคาดหวังต่อสินค้าและบริการ เมื่อ
การยืนยันความคาดหวังความคาดหวังมีความสอดคล้องกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจจะน าไปสู่
การใช้งาน (Bhattacherjee, 2001, as cited in Lee, 2010; Lin and Wang, 2012) เมื่อระดับ
ความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของสินค้าพอดีกัน จะท าให้ความพึงพอใจมีระดับที่สูงขึ้น 

5.7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้สารสนเทศและความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์สถิติแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรู้สารสนเทศ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Joo และ Choi ที่กล่าวไว้ว่า ความคุ้นเคยกับทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้ที่มีทักษะสูงในการสืบค้น
สารสนเทศจะมีความตั้งใจสูงในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Joo and Choi, 2015)  

5.7.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์สถิติแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chen ที่กล่าวว่าในบริบทของธุรกิจถือได้ว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินค้าจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า (Chen, et al., 
2010) 

5.7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ประสบการณ์ใช้งานในอดีต และ
ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 

ผลการวิเคราะห์สถิติแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและ
ประสบการณ์ใช้งานในอดีตไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัย Quan กล่าวว่าไม่เพียงแค่ความต้องการส่วนบุคคลที่จะซื้อสินค้า ความตั้งใจใน
การซื้อสินค้ายังต้องอาศัยประสบการณ์ในอดีตมาประกอบการตัดสินใจอีกด้วย (Quan, 2012) และ 
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Bhattacherjee กล่าวว่าประสบการณ์ในอดีตมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ในอนาคต และความตั้งใจนั้นได้รับผลกระทบหลักจากความพึงพอใจจากประสบการณ์ในอดีตของผู้ใช้ 
(Bhattacherjee, 2001) 

จากการผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ในอดีตซึ่งเป็นตัวปรับค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจ ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา สามารถอธิบายได้ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลมาแจกแจงตารางแบบไขว้กับคณะที่ศึกษา พบว่านักศึกษา
นิยมใช้งาน Google และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ Library Catalog (http://koha.library.tu.ac.th) 
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือฐานข้อมูลอ่ืนๆที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ 
เนื่องจากฐานข้อมูลของห้องสมุดไม่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา จึงท าให้นักศึกษาไม่ใช้งาน
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ จึงท าให้ประสบการณ์ในอดีตไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจและความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา 
  



40 

บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่องความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยเป็น 3 ส่วนคือ สรุปผลการศึกษาวิจัย
ประโยชน์จากงานวิจัย และ ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
 
6.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เกิดจากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สถิติการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างปี 2557 และ 2558 พบว่ามีสถิติการใช้งานที่ลดลง 
จึงเกิดข้อสงสัยว่าในเมื่อห้องสมุดได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศหลากหลาย
ช่องทางแล้ว สถิติการใช้งานกลับไม่เพ่ิมขึ้นมากนัก กอปรกับเมื่อศึกษาจากงานวิจัยในอดีตแล้วพบว่า
ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษางานวิจัยนี้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพ การยืนยันความคาดหวัง 
การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ความพึงพอใจ และประสบการณ์ในอดีต โดยพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัยด้วยการประยุกต์เข้ากับทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง (Expectation Confirmation Theory) 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างปฐมภูมิ 
(Primary Data) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เคยมีประสบการณ์ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
กรอกแบบสอบถามเอง (Self - Administered Questionnaire) ผู้วิจัยจะกระจายแบบสอบถามผ่าน 
Social Network โดยใช้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Google Docs เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามตอบกลับในจ านวนที่ เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ  หลังจากการน า
แบบสอบถามที่ได้มาท าการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล (Screening Data) ประมวลผลด้วย
วิธีการทางสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรโดยใช้
วิธีการหมุนแกนในลักษณะ Varimax Rotation และได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพ่ือน าไปพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม โดย
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แบบสอบถามที่สมบูรณ์และถูกน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 201 ชุด และน าไป
ประมวลผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าประชากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 76.6) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 91.5) จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี (ร้อยละ 57.2) และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 64.2) เป็นจ านวนมากที่สุด ส่วน
ใหญ่เคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งมีปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 2 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 
51.5) โดยมีจุดประสงค์ที่ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (ร้อยละ 88.0) ในกรณี
ที่ไม่ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เป็นเพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ (ร้อยละ 62.3) แหล่งข้อมูลที่ใช้
ค้นหาข้อมูลส่วนใหญ่ คือ Google (ร้อยละ 98.5) และสถานที่ที่ใช้ค้นหาข้อมูล คือ ห้องสมุด (ร้อยละ 
86.8) โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ใช้จะมีความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านการรู้สารสนเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งการที่จะมีความพึงพอใจระดับสูงขึ้นอยู่
กับปัจจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของฐานข้อมูล อยู่ในระดับที่พอดีกับการยืนยัน
ความคาดหวังของผู้ใช้ และพบว่าประสบการณ์ในอดีตไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจและความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดของนักศึกษา  
 
6.2 ประโยชน์จากงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติดังนี้ 
 
6.2.1 ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงทฤษฎี 

งานวิจัยนี้พัฒนากรอบแนวคิดความตั้งใจในการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ห้องสมุด
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จากทฤษฎีการยืนยันความคาดหวัง 
(Expectation Confirmation Theory: ECT) ซึ่งได้น าปัจจัยความคาดหวัง การรับรู้ประสิทธิภาพ 
การยืนยันความคาดหวังผนวกเข้ากับความพึงพอใจ และความตั้งใจ โดยมีปัจจัยที่เพ่ิมเข้ามา ได้แก่ 
การรู้สารสนเทศและประสบการณ์ในอดีตที่ต่อยอดจากงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อน ามาศึกษาท า
ให้พบว่าปัจจัยการรู้สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ แต่พบว่าประสบการณ์ในอดีตไม่เป็นตัวปรับค่าระหว่างความ
พึงพอใจและความตั้งใจ จึงท าให้ทราบว่าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความตั้งใจยัง
จ าเป็นต้องศึกษาด้วยทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เนื่องจากไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎี
การยืนยันความคาดหวัง เพราะทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังมุ่งเน้นศึกษาด้านวิวัฒนาการทาง
จิตวิทยา แต่ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีใช้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลการยอมรับการใช้
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เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ เช่น การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ แต่
ทฤษฎีการยืนยันความคาดหวังไม่ได้ศึกษาปัจจัยนี้ จึงไม่สามารถศึกษาด้วยทฤษฎีการยืนยันความ
คาดหวังได ้ 

6.2.2 ประโยชนจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติ 
เมื่อพิจารณาผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะเกิดความตั้งใจในการใช้

ฐานข้อมูลออนไลน์ต่อเม่ือเกิดความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พอใจคือการยืนยันความคาดหวังที่เป็นผลกระทบจากความคาดหวังและการรับรู้ประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนั้นการวิจัยนี้ท าให้ห้องสมุดเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ และจะได้ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อมี
สถิติการใช้งานฐานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นแล้วจะได้มีแนวทางในการวางแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย  
 
6.3 ข้อจ ากัดในการวิจัยและงานวิจัยในอนาคต 
 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าค่า R – Square ที่บ่งบอกนัยแห่งความสัมพันธ์ของทุก
ปัจจัยยังมีค่าไม่สูงมากนัก อาจเป็นเพราะปัจจัยที่น ามาศึกษายังไม่เพียงพอ ในการศึกษาต่อไปควร
ศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม รวมถึงปัจจัยที่ปรับค่าความสัมพันธ์ด้านความพึงพอใจและความตั้งใจ 
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของงานวิจัยนี้เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาจาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท าให้ผลที่ไดจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวอาจจะไมสามารถอธิบาย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาแทนประชากรทั้งหมดได้ 
เนื่องจากปัจจัยด้านอายุ คณะทีศ่ึกษา และแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาข้อมูลอาจจะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆ ที่
มีผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาด้วยเช่นกัน อีกทั้งงานวิจัยนี้เก็บข้อมูล
เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น จึงไม่อาจประยุกต์ผลการวิจัยเข้ากับกรณีศึกษาอ่ืนๆ
ได้ ดังนั้นงานวิจัยต่อเนื่องควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย หรืออาจจะศึกษา
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงานวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามเรื่อง 

ความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์ : 
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอิสระของนักศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MSMIS) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือความสมบูรณ์ของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็น และตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ความคิดเห็นของ
ท่านมีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
ค านิยาม 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) หมายถึง แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ
เป็นสมาชิกเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งแหล่งข้อมูลต่างๆรวบรวมเนื้อหาเอกสารฉบับเต็ม ( full text) 
บทคัดย่อ (abstract) ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์ เป็นต้น 
ค าชี้แจง: 
 แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1: ค าถามเก่ียวกับประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ส่วนที่ 2: ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ความคาดหวัง การ
รับรู้ประสิทธิภาพ การยืนยันความคาดหวัง การรู้สารสนเทศของนักศึกษา ความพึงพอใจ 
ประสบการณ์ในอดีต และความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษา 
 ส่วนที่ 3: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ มีลักษณะแบบเป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
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ส่วนที่ 1: ค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
2.1 ท่านเคยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือไม ่
   เคยใช้        ไม่เคยใช้ (จบแบบสอบถาม) 
2.2 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
   ทุกวัน                     5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 
   2-4 ครั้งต่อสัปดาห์       1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
   น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
2.3 จุดประสงค์ที่ท่านใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย   เพ่ือติดตามข่าวสารที่ทันสมัย   
   เพ่ือการศึกษาหาความรู้                  อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
2.4 กรณีท่ีท่านไม่ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ เพราะเหตุใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้งานยาก     ข้อมูลไม่ทันสมัย 
   ไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
2.5 แหล่งข้อมูลที่ท่านใช้ค้นหาข้อมูล (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   Google                   Library Catalog (http://koha.library.tu.ac.th) 
   ฐานขอ้มูลออนไลน์      อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
2.6 สถานที่ที่ท่านใช้ค้นหาข้อมูล (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   ห้องสมุด     บ้าน 
   ที่ท างาน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................ 
ส่วนที่ 2: ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับค าตอบของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 
        ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามรูปแบบของ Likert’s 
scale มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ระดับ (ความคิดเห็น)                คะแนน 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง    5 
  เห็นด้วย     4 
  ปานกลาง    3 
  ไม่เห็นด้วย    2 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง           1 
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ข้อ 

 
ค าถาม 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ไม่
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย

  

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

  
1 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าท่าน

จะได้ข้อมูลที่ดี 
     

2 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่า
ฐานข้อมูลออนไลน์จะช่วยให้ท่านหาข้อมูลได้
จ านวนมาก 

     

3 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลได้
หลากหลาย เช่น บทความวารสาร/abstract/e-
book/reviews 

     

4 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพ 

     

5 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่า
ฐานข้อมูลออนไลน์มีข้อมูลที่ทันสมัย 

     

6 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ได้
ข้อมูลเฉพาะเรื่อง 

     

7 ท่านชอบให้ฐานข้อมูลมีฟังก์ชั่นแนะน าบทความที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท่านค้นหา 

     

8 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายในการค้นหาข้อมูล 

     

9 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

     

10 ท่านรู้วิธีในการค้นหาข้อมูล/ดาวน์โหลดบทความ
จากฐานข้อมูลออนไลน์ 
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ข้อ 

 
ค าถาม 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ไม่
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย

  

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

  
11 ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการ

ค้นหาข้อมูล 
     

12 ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ท่านใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

13 ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ค้นหาข้อมูลได้
รวดเร็ว 

     

14 ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศจ าเป็นต่อการใช้งาน
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

     

15 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการ
ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้ผลลัพธ์ที่ดี 

     

16 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  ท่านรู้สึกว่า
ข้อมูลภายในฐานข้อมูลออนไลน์มีคุณภาพ 

     

17 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านรู้สึกว่า
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้ข้อมูลที่ดีจ านวนมาก 

     

18 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านรู้สึกว่า
ฐานข้อมูลออนไลน์มีข้อมูลตามที่ท่านต้องการ 

     

19 ท่านพึงพอใจในประสิทธิภาพของฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

     

20 ท่านพึงพอใจในข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์      

21 ท่านคิดว่าการเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็น
ทางเลือกท่ีดีในการหาข้อมูล 

     

22 ท่านรู้สึกดีกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์      

23 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นการ
ตัดสินใจที่ดี 
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ข้อ 

 
ค าถาม 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ไม่
เห็น
ด้วย 
อย่าง
ยิ่ง 

ไม่
เห็น 
ด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย

  

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง

  
24 ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่านมาท าให้ท่าน

เลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 
     

25 ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่านมาท าให้ท่าน
ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 

     

26 ท่านมักเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ท่านคุ้นเคย      
27 ท่านมีประสบการณ์ที่ ดีกับการใช้ฐานข้อมูล

ออนไลน์ 
     

28 ท่านเชื่อว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นทางเลือก
ที่ดีในการหาข้อมูล 

     

29 ท่ า น เ ลื อ ก ใ ช้ ฐ า นข้ อมู ล อ อน ไ ลน์ ม า กก ว่ า
แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น wikipedia/web blog/
เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ 

     

30 ท่านอยากแนะน าให้ผู้อ่ืนใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของ
ห้องสมุด 

     

31 หากต้องค้นหาข้อมูล ฐานข้อมูลออนไลน์จะเป็น
หนึ่งในช่องทางที่ท่านจะเลือกใช้ 
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบที่ตรงกับตัวท่าน 
1.1 เพศ  
 ชาย                      หญิง 
1.2 อาย ุ
  ต่ ากว่า 20 ปี    21-30 ปี    
  31-40 ปี    มากกว่า 40 ปี   
1.3 ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโทและสูงกว่า 
1.4 คณะที่ศึกษา           _________________________ 
1.5 อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา   ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ      
  อ่ืน ๆ ระบุ........................ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางที่ ข.1 
 
ข้อมูลสถิติของตัวแปร 

ตัวแปร Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านคิดวา่ทา่นจะได้ข้อมูลที่ด ี 1 5 2.98 0.995 0.625 -0.503 

ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านคิดวา่ฐานข้อมูลออนไลน์จะ
ช่วยให้ท่านหาข้อมูลได้จ านวน
มาก 

2 5 3.26 0.902 0.664 -0.252 

ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านคิดวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลนช์่วยให้ท่านคน้หาข้อมูล
ได้หลากหลาย เช่น บทความ
วารสาร/abstract/e-
book/reviews 

1 5 3.27 0.905 0.574 -0.194 

ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านคิดวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลนช์่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพ 

1 5 3.20 0.922 0.444 -0.234 

ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านคิดวา่ฐานข้อมูลออนไลน์มี
ข้อมูลที่ทันสมัย 

1 5 3.27 0.854 0.511 0.218 

ท่านรู้สึกวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลนช์่วยให้ได้ข้อมูลเฉพาะ
เร่ือง 

2 5 4.06 0.548 -0.328 1.867 
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ตารางที่ ข.1 
 
ข้อมูลสถิติของตัวแปร (ต่อ) 

ตัวแปร Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis 

ท่านรู้สึกวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลนช์่วยให้ได้ข้อมูลเฉพาะ
เร่ือง 

2 5 4.06 0.548 -0.328 1.867 

ท่านชอบให้ฐานข้อมูลมีฟังกช์ั่น
แนะน าบทความที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองที่ท่านค้นหา 

1 5 4.46 0.591 -1.155 4.288 

ท่านรู้สึกวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลนช์่วยให้ท่านมทีางเลือกที่
หลากหลายในการค้นหาข้อมูล 

2 5 4.13 0.503 -0.241 3.064 

ท่านรู้วิธีในการค้นหาข้อมูล/ดาวน์
โหลดบทความจากฐานข้อมูล
ออนไลน ์

2 5 4.70 0.550 -1.831 3.413 

ท่านรู้สึกวา่การรู้สารสนเทศมี
ความส าคัญต่อการค้นหาข้อมูล 

2 5 4.66 0.561 -1.779 4.008 

ท่านคิดวา่การรู้สารสนเทศท าให้
ท่านใชง้านฐานข้อมูลออนไลน์ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

3 5 4.69 0.561 -1.659 1.794 

ท่านคิดวา่การรู้สารสนเทศท าให้
ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 2 5 4.77 0.507 -2.408 6.311 

ท่านรู้สึกวา่การรู้สารสนเทศ
จ าเป็นต่อการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน ์

2 5 4.52 0.617 -1.033 0.674 

ท่านรู้สึกวา่การรู้สารสนเทศ
จ าเป็นต่อการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน ์

2 5 4.52 0.617 -1.033 0.674 
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ตารางที่ ข.1 
 
ข้อมูลสถิติของตัวแปร (ต่อ) 

 
ตัวแปร Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis 

หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านคิดวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ให้ผลลัพธ์ที่ด ี

1 5 3.94 0.978 -1.499 2.371 

หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  
ท่านรู้สึกวา่ข้อมูลภายใน
ฐานข้อมูลออนไลน์มีคุณภาพ 

1 5 4.29 1.076 -1.750 2.388 

หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านรู้สึกวา่ฐานข้อมูลออนไลน์ให้
ข้อมูลที่ดีจ านวนมาก 

1 5 4.19 1.012 -1.469 1.788 

หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
ท่านรู้สึกวา่ฐานข้อมูลออนไลน์มี
ข้อมูลตามที่ท่านต้องการ 

1 5 4.25 1.077 -1.612 1.897 

ท่านพงึพอใจในประสทิธิภาพของ
ฐานข้อมูลออนไลน ์

2 5 4.47 0.656 -0.971 0.297 

ท่านพงึพอใจในข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน ์ 2 5 4.55 0.670 -1.483 2.067 

ท่านคิดวา่การเลือกใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เปน็ทางเลือกที่ดีในการ
หาข้อมูล 

2 5 4.59 0.568 -1.194 1.368 

ท่านรู้สึกดีกับการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน ์

2 5 4.51 0.672 -1.427 2.297 

ท่านรู้สึกวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เปน็การตัดสนิใจที่ดี 

2 5 4.56 0.646 -1.414 1.758 
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ตารางที่ ข.1 
 
ข้อมูลสถิติของตัวแปร (ต่อ) 

 
ตัวแปร Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Skewness Kurtosis 

ท่านคิดวา่ประสบการณ์ใช้งานที่
ผ่านมาท าให้ท่านเลือกใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์

2 5 4.51 0.672 -1.427 2.297 

ท่านคิดวา่ประสบการณ์ใช้งานที่
ผ่านมาท าให้ท่านใชง้านฐานข้อมูล
ออนไลนไ์ด้ง่ายขึ้น 

1 5 4.50 0.708 -1.912 5.654 

ท่านมักเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่
ท่านคุน้เคย 

2 5 4.59 0.716 -2.102 4.610 

ท่านมปีระสบการณ์ที่ดีกับการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน ์

1 5 4.46 0.707 -1.523 3.367 

ท่านเชื่อวา่การใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เปน็ทางเลือกที่ดีในการ
หาข้อมูล 

2 5 4.64 0.657 -2.144 5.002 

ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
มากกว่าแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น 
wikipedia/web blog/เว็บไซต์
หน่วนงานตา่งๆ 

2 5 4.66 0.636 -1.921 3.272 

ท่านอยากแนะน าให้ผู้อื่นใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด 

3 5 4.62 0.572 -1.197 0.457 
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  ตารางที่ ข.2 

 
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) 
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   ตารางที่ ข.2 

 
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) (ต่อ) 
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 ตารางที่ ข.2 

 
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) (ต่อ) 
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ตารางที่ ข.3 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยความคาดหวัง 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.939 5 
 

Item-Total Statistics 

Item 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

EXP1 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ ทา่นคิดวา่ทา่นจะได้ขอ้มูลที่ดี 

13.00 10.415 0.855 0.922 

EXP2 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ ทา่นคิดวา่ฐานข้อมูลออนไลน์
จะช่วยให้ท่านหาข้อมูลได้จ านวนมาก 

12.73 10.830 0.885 0.916 

EXP3 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ ทา่นคิดวา่การใช้ฐานขอ้มูล
ออนไลนช์่วยให้ท่านคน้หาข้อมูลได้
หลากหลาย เช่น บทความวารสาร/
abstract/e-book/reviews 

12.71 11.046 0.836 0.925 

EXP4 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ ทา่นคิดวา่การใช้ฐานขอ้มูล
ออนไลนช์่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพ 

12.79 11.159 0.793 0.933 

EXP5 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ ทา่นคิดวา่ฐานข้อมูลออนไลน์
มีข้อมูลที่ทันสมัย 

12.71 11.436 0.818 0.929 
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ตารางที่ ข.4 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยการรับรู้ประสิทธิภาพ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.650 4 

 

Item-Total Statistics 

Item Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PER1 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วย
ให้ได้ข้อมูลเฉพาะเรื่อง 

12.69 1.534 0.412 0.594 

PER2 ท่านชอบให้ฐานข้อมูลมีฟังก์ชั่นแนะน า
บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านค้นหา 

12.30 1.480 0.393 0.610 

PER3 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วย
ให้ท่านมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการค้นหา
ข้อมูล 

12.63 1.545 0.477 0.554 

PER4 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วย
ให้ท่านได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

12.65 1.458 0.446 0.571 
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ตารางที่ ข.5 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยการยืนยันความคาดหวัง 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.931 4 

 

Item-Total Statistics 

Item 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

CON1 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่าน
คิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้ผลลัพธ์ที่ดี 

12.74 8.625 0.813 0.919 

CON2 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  ท่าน
รู้สึกว่าข้อมูลภายในฐานข้อมูลออนไลน์มี
คุณภาพ 

12.38 7.878 0.863 0.902 

CON3 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่าน
รู้สึกว่าฐานข้อมูลออนไลน์ให้ข้อมูลที่ดีจ านวน
มาก 

12.49 8.271 0.851 0.906 

CON4 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่าน
รู้สึกว่าฐานข้อมูลออนไลน์มีข้อมูลตามที่ท่าน
ต้องการ 

12.42 8.025 0.830 0.913 
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ตารางที่ ข.6 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยการรู้สารสนเทศ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.853 5 

 
Item-Total Statistics 

Item 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

INF1 ท่านรู้วิธีในการค้นหาข้อมูล/ดาวน์โหลด
บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

18.64 3.251 0.702 0.813 

INF2 ท่านรู้ สึกว่าการรู้ สารสนเทศมี
ความส าคัญต่อการค้นหาข้อมูล 

18.68 3.260 0.676 0.820 

INF3 ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ท่านใช้
งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18.65 3.200 0.713 0.810 

INF4 ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ค้นหา
ข้อมูลได้รวดเร็ว 

18.57 3.257 0.781 0.796 

INF5 ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศจ าเป็นต่อ
การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 

18.82 3.438 0.492 0.872 
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ตารางที่ ข.7 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยความพึงพอใจ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.896 5 

 
Item-Total Statistics 

Item 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

SATIS1 ท่านพึงพอใจในประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

18.21 4.746 0.746 0.873 

SATIS2 ท่านพึงพอใจในข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

18.13 4.717 0.736 0.875 

SATIS3 ท่านคิดว่าการเลือกใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีในการหาข้อมูล 

18.09 5.092 0.739 0.876 

SATIS4 ท่านรู้สึกดีกับการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

18.17 4.665 0.756 0.870 

SATIS5 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
เป็นการตัดสินใจที่ดี 

18.12 4.776 0.749 0.872 
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ตารางที่ ข.8 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยประสบการณ์ในอดีต 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.844 4 

 

Item-Total Statistics 

Item 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PAST1 ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่าน
มาท าให้ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

13.55 3.299 0.656 0.812 

PAST2 ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่าน
มาท าให้ท่านใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ง่าย
ขึ้น 

13.56 3.028 0.740 0.775 

PAST3 ท่านมักเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ท่าน
คุ้นเคย 

13.46 3.170 0.655 0.813 

PAST4 ท่านมีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

13.60 3.172 0.668 0.807 
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ตารางที่ ข.9 
 
ค่า Cronbach's Alpha กลุ่มปัจจัยความตั้งใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.731 4 

 
Item-Total Statistics 

Item 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

USE1 ท่านเชื่อว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็น
ทางเลือกที่ดีในการหาข้อมูล 

13.41 1.934 0.634 0.601 

USE2 ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่า
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น wikipedia/web blog/
เว็บไซตห์น่วนงานต่างๆ 

13.92 2.334 0.381 0.752 

USE3 ท่านอยากแนะน าให้ผู้อื่นใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ของห้องสมุด 

13.39 2.010 0.614 0.615 

USE4 หากต้องค้นหาข้อมูล ฐานขอ้มูลออนไลน์
จะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ท่านจะเลอืกใช้ 

13.44 2.357 0.476 0.696 
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ตารางที่ ข.10   
  
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรความคาดหวัง (Expectation) การรับรู้
ประสิทธิภาพ (Perceived performance)  และการยืนยันความคาดหวัง (Confirmation) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.852 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.746E3 

df 78 

Sig. 0.000 
 

ตัววัด ความ
คาดหวัง 

การ
ยืนยัน
ความ

คาดหวัง 

การรับรู้
ประสิทธิ

ภาพ 

EXP2 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าฐานข้อมลูออนไลน์จะช่วย
ให้ท่านหาข้อมูลได้จ านวนมาก 

0.921   

EXP1  ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าท่านจะได้ข้อมลูที่ด ี 0.904   

EXP3 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ช่วยให้ท่านค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย เช่น บทความวารสาร/abstract/e-
book/reviews 

0.889   

EXP5 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าฐานข้อมลูออนไลน์มีข้อมูล
ที่ทันสมัย 

0.872   

EXP4 ก่อนการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ช่วยให้ท่านได้ข้อมูลที่มคีุณภาพ 

0.866   

CON2 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  ท่านรู้สึกว่าข้อมูลภายในฐานข้อมูล
ออนไลน์มีคณุภาพ 

 0.921  

CON3 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านรูส้ึกว่าฐานข้อมูลออนไลน์ให้
ข้อมูลที่ดีจ านวนมาก 

 0.911  

CON4 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านรูส้ึกว่าฐานข้อมูลออนไลน์มี
ข้อมูลตามที่ท่านต้องการ 

 0.910  
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ตารางที่ ข.10   
  
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรความคาดหวัง (Expectation) การรับรู้
ประสิทธิภาพ (Perceived performance)  และการยืนยันความคาดหวัง (Confirmation) (ต่อ) 

ตัววัด ความ
คาดหวัง 

การ
ยืนยัน
ความ

คาดหวัง 

การรับรู้
ประสิทธิ

ภาพ 

CON1 หลังการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ท่านคิดว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ให้ผลลัพธ์ที่ด ี

 0.875  

PER4 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านได้ข้อมลูที่เป็นปัจจุบัน   0.748 

PER3 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยให้ท่านมีทางเลือกที่
หลากหลายในการค้นหาข้อมูล 

  0.693 

PER2 ท่านชอบให้ฐานข้อมูลมีฟังก์ช่ันแนะน าบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
ท่านค้นหา 

  0.678 

PER1 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ช่วยใหไ้ด้ข้อมลูเฉพาะเรื่อง   0.647 
Eigen Value 4.662 3.046 1.810 
Variance (%) 35.861 23.430 13.919 
Cronbach’s Alpha 0.939 0.650 0.931 
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ตารางที่ ข.11 
  
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรการรู้สารสนเทศ (Information literacy) ความ
พึงพอใจ (Satisfaction) และความตั้งใจ (User’s intention) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.929 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.483E3 

df 91 

Sig. 0.000 
 

ตัววัด ความพึง
พอใจ 

การรู้
สารสนเทศ 

ความ
ต้ังใจ 

SATIS4 ท่านรู้สึกดีกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์ 0.807   
SATIS5 ท่านรู้สึกว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เป็นการตัดสินใจที่ด ี 0.792   

SATIS2 ท่านพึงพอใจในข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน ์ 0.750   
SATIS1 ท่านพึงพอใจในประสิทธิภาพของฐานข้อมูลออนไลน ์ 0.739   
SATIS3 ท่านคิดว่าการเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลนเ์ป็นทางเลือกที่ดีในการ
หาข้อมูล 

0.723   

INF4 ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ค้นหาข้อมูลไดร้วดเร็ว  0.767  

INF5 ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศจ าเป็นต่อการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์  0.736  
INF3 ท่านคิดว่าการรู้สารสนเทศท าให้ท่านใช้งานฐานข้อมูลออนไลนไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 0.724  

INF2 ท่านรู้สึกว่าการรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการค้นหาข้อมลู  0.715  
INF1 ท่านรู้วิธีในการค้นหาข้อมลู/ดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมลู
ออนไลน ์

 0.616  

USE2 ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่าแหล่งข้อมลูอื่นๆ เช่น 
wikipedia/web blog/เว็บไซตห์น่วยงานต่างๆ 

  0.765 

USE4 หากต้องค้นหาข้อมูล ฐานขอ้มูลออนไลนจ์ะเป็นหนึ่งในช่องทางที่
ท่านจะเลือกใช้ 

  0.672 

USE1 ท่านเชื่อว่าการใช้ฐานข้อมูลออนไลนเ์ป็นทางเลือกที่ดีในการหา
ข้อมูล 

  0.626 
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ตารางที่ ข.11 
  
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรการรู้สารสนเทศ (Information literacy) ความ
พึงพอใจ (Satisfaction) และความตั้งใจ (User’s intention) (ต่อ) 

ตัววัด ความพึง
พอใจ 

การรู้
สารสนเทศ 

ความ
ต้ังใจ 

USE3 ท่านอยากแนะน าให้ผู้อื่นใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุด   0.590 
Eigen Value 6.778 1.371 1.118 

Variance (%) 48.414 9.790 7.983 
Cronbach’s Alpha 0.896 0.853 0.731 
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ตารางที่ ข.12  
  
การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรประสบการณ์ในอดีต (Past experience) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

0.811 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 317.727 

df 6 

Sig. 0.000 

 
 

ตัววัด ประสบการณ์ในอดีต 

PAST2 ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่านมาท าให้ท่านใช้งานฐานข้อมูล
ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 

0.866 

PAST4 ท่านมีประสบการณ์ท่ีดีกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 0.818 

PAST1 ท่านคิดว่าประสบการณ์ใช้งานที่ผ่านมาท าให้ท่านเลือกใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

0.809 

PAST3 ท่านมักเลือกใช้งานฐานข้อมูลที่ท่านคุ้นเคย 0.808 
Eigen Value 2.727 

Variance (%) 68.165 

Cronbach’s Alpha 0.844 
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