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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจในการใชฐานขอมูลออนไลนของ
นั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ซึ่งไดป ระยุกตใชทฤษฎีการยื น ยั น ความ
คาดหวัง (Expectation Confirmation Theory: ECT) มาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วของพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจในการใชฐานขอมูล
ออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษา ประกอบด ว ย ความคาดหวั ง (Expectation) การรั บ รู ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(Perceived performance) การยืน ยันความคาดหวัง (Confirmation) การรูสารสนเทศ
(Information literacy) ความพึงพอใจ (Satisfaction) ประสบการณในอดีต (Past experience)
ความตั้งใจ (User’s intention) ดําเนิ นการเก็บ ขอมูล โดยใชแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จากคณะตางๆของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตรที่เคยมีประสบการณใชงานฐานขอมูล
ออนไลน จํานวน 201 คน โดยใชการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน เดือน มีนาคม 2558 – เมษายน 2559
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การที่ผูใชจะมีความตั้งใจในการใชฐานขอมูลออนไลนนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยดานการรูสารสนเทศ และความพึงพอใจของผูใช ซึ่งการที่จะมีความพึงพอใจระดับสูง
ขึ้นอยูกับปจจัยเรื่องความคาดหวังและการรับรูประสิทธิภาพของฐานขอมูล อยูในระดับที่พอดีกับการ
ยืนยันความคาดหวังของผูใช และพบวาประสบการณในอดีตไมสนับสนุนความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจและความตั้งใจในการใชแหลงขอมูลออนไลนหองสมุดของนักศึกษา
ประโยชนของงานวิจัย คือ ทําใหห องสมุดเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมสงเสริมการรู
สารสนเทศ และจะไดประชาสัมพันธฐานขอมูล ออนไลนของห องสมุดอยางมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้ง
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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.

