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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย ครั้งนี้ม ืว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เปรีย บเทีย บทัก ษะการสืบ ค้น สารสนเทศและศึก ษาความพึงพอใจของนัก ศึก ษาที่ม ืต ่อ
กิจ กรรมส่งเสริม ทักษะการสืบ ค้น สารสนเทศผ่านระบบจัดการชั้น เรียนออนไลน์ฃองนักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีม หาวิท ยาลัยราซภัฏ
บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใช้ในการวิจ ัย คือ นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มหาวิท ยาราซกัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ที่
ลงทะเบีย นเรีย นรายวิช าเทคโนโลยีส ื่อ ดิจ ิท ัล ในชีว ิต ประจำวัน ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2562จำนวนทั้ง สิน 5 0 คน ได้ม าจากการ
ลุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ า) แผนการจัด กิจกรรม รายวิช าเทคโนโลยีส ื่อ ดิจ ิท ัล ในชีว ิต ประจำวัน ในชีว ิต ประจำวัน
2) ระบบจัด การชั้น เรีย นออนไลน์C lassStart 3) แบบประเมินทักษะการสืบค้นสารสนเทศ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเ คราะห์ข ้อ มูล คือ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิต ิ t-test แบบไม่อ ิส ระต่อ กัน ผลการวิจ ัย พบว่า ผลการ
เปรีย บเทีย บทัก ษะการสืบ ค้น สารสนเทศหลังจัด กิจ กรรมสูงกว่า ก่อ นจัด กิจ กรรมแตกต่างกัน อย่า งมืน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ระดับ .05
และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก
คำส่า คัญ : กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ระบบจัด การชั้น เรีย นออนไลน์C lassStart ความพึงพอใจ

Abstract
The research is purpose were to compare information retrieval skills and study the satisfaction of students with
activities encourage to information retrieval skills via online classroom management system of undergraduate students.
Sample is undergraduate students, Bansomdejchaopraya Rajabhat University enroll in course of digital media technology
in everyday use, 1st semester, academic year 2019 amount 50 people by Simple random sampling. The research tools
were 1) activity plan in course ๙ digital media technology in everyday use 2) ClassStart learning management 3)
information retrieval skills assessment and 4) Satisfaction assessment form of students to learning activities. The statistics
used mean, standard deviation and t-test (Paired Samples t-test). Result of research that Information retrieval skills after
learning activity were higher than before learning activity with statistical significance at .05 level and satisfaction
assessment of students to learning activities were at a high level.
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