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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้     มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  โดยท าการศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และศึกษาความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และสอบถามความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย จ านวน 600 ชุด  ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจ านวน 574 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 95.70 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบสุ่มจาก
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
   ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ทั้ง 4 แห่ง มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 
3.67 และมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 3.59  
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พบว่าไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05  
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Abstract 
  
          The purpose of this research is to study the behavior of the undergraduate 
students at Rajamangala University of Technology, as to how much they use 
information technology in their studies. The research had been designed by 
comparing the students’ behavior and validating their satisfaction of using the 
information technology in education.  
 The questionnaires of the information technology usage and the satisfaction 
were established. There were 600 samples of the questionnaires distributed, and 574 
samples were returned, in total 95.70 percentage. The samples were a randomized 
selection from the undergraduate students of Faculty of Science and Technology at 
the four Rajamangala Universities of Technology such as Thanyaburi, Suvarnabhumi, 
Phra Nakhon and Krungthep. The data was analyzed by using the one-way analysis of 
variance (ANOVA). 
 The results of the four universities showed that the average of the students 
behavior of using information technology for education, was at a good level of about 
3.67, and the satisfaction average was at a good level about 3.59. The result of 
comparison of using Information Technology for education Behavior found a 
significant  level of 0.05 that there was no difference significant. 
 
 
Keywords :  Information Technology Behavior for  Undergraduate  Students 
 

 



 ก  

 
 
 



 ข  

 

  
             


