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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ 

ผ่านระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ และประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศผ่านระบบการ 

จัดการชั้นเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ชองนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแอนิเมชั้นและดิจิทัสมีเดีย คณะวิทยาศาสตรีและ 

เทคโนโลยี ที่เรียนรายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ 

เจาะจง เครื่องมิอที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงงานระดับปริญญาตรี 1 2) ระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ 

ClassStart 3) แบบวัดการรู้สารสนเทศ ตามมาตรฐานการรู้สารสนเทศของ UCLA (2001) 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ใน 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (Paired Samples t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการรู้สารสนเทศก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ของ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้นเรียนออนไลน์ รายวิชาโครงงาน 

ระดับปริญญาตรี 1 โดยความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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Abstract

The purpose of this research were to compare information literacy skill before and after activities to 

enhance Information literacy skill though online classroom management system and assess satisfaction of 

activities to enhance Information literacy skill though online classroom management system in senior project 1 

subject for undergraduate students. The samples group were 21 undergraduate students who enroll senior 

project 1 subject in 1st semester of academic year 2018 by purposive sampling method. The research instruments 

were: 1-)- learning management plan of senior project 1 subject 2) ClassStart online classroom management 

system 3) information literacy test according to UCLA's Information Literacy standard (2001) 4) students 

satisfaction assessment form. The statistic used were average, standard deviation and paired samples t-test. The 

results shown that the comparison of information literacy skills through online classroom management system in 

senior project 1 subject was higher than before study at significantly .05 level and the assessment of students' 

satisfaction after activities to enhance Information literacy skill through online classroom management system in 

senior project 1 subject was at high level.
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