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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า (1) อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้ในการสืบค้นข้อมูล คือ Smartphone ในการ

เชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่นักศึกษาใช้เว็บบราวเซอร์ เป็น Google Chrome นักศึกษาใช้

งานอินเทอร์เน็ต มากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้ระยะเวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 3-4 ชั่วโมงต่อคร้ัง  

ช่วงระยะเวลาท่ีเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นช่วงเวลา 18.00 น.–00.00 น. ส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ที่บ้านหรือหอพัก และปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ ความล่าช้าของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

(2) ด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติมนอกจากการเรียนในชั้นเรียน (3) ด้านประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาใช้

ในการดูหนัง ฟังเพลง (4) ด้านการค้นคว้าข้อมูล นักศึกษาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำรายงาน  

(5) ด้านการติดต่อสื่อสาร นักศึกษาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและอาจารย์ทาง Social Network 

และ E-mail 
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ABSTRACT 

 
 

This survey research the objective is to survey information technology behavior 

of undergraduate students. Educational Technology and Communication Program 

Bangkok Thonburi University, this research collected data with the population. Who are 

undergraduate students Educational Technology and Communication Program Bangkok 

Thonburi University, consisting of 86 people. The instrument used in this research was a 

survey questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 

average and standard deviation.  

The results of the research are as follows: (1 )  The device that students use to 

search for information is a Smartphone to connect to the internet. Most of the students 

use the web browser Google Chrome. Students use the internet more than 4  times a 

week. Use the time to use the internet 3-4 hours per time. The period of access to the 

internet is from 18:00 - 00:00 hrs. Most of them use the internet. at home or dormitory 

and the problem of internet usage is the delay of the internet network system  

(2 )  Internet use for education Students use the internet to search for information and 

search for additional knowledge other than studying in the classroom. (3 )  Information 

Technology Experience Students use it to watch movies and listen to music. (4) Information 

research Students use it to research and create reports. (5) Communication Students use it 

to communicate with friends and teachers via Social Network and E-mail. 
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