ก

ชื่อรายงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนวิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง วิธี
เรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
สมบูรณ์กุลกัลยา อาเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้รายงาน นายเจตนพัทธ์ แสงทอง
ตาแหน่ง ครู ชานาญการ
สถานศึกษา โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ปี ทีร่ ายงาน ปี การศึกษา 2556

บทคัดย่ อ
การรายงานครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการ
เรี ยนวิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ ยนและวิธีจดั หมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์ 80/80
2 ) เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิ ผลของเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ อง
วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล 0.5 ขึ้นไป
3) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ อกสาร
ประกอบการเรี ย นวิช า เสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ 4 เรื่ องวิธี เ รี ย งสั บ เปลี่ ย นและวิธี จดั หมู่ ข อง
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีค่าความพึงพอใจระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้
คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จานวน 55 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้จากการ
สุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เนื่ องจากมีท้ งั นักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ 2) เอกสารประกอบการเรี ยนเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ กุล
กัลยา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 6 เล่ ม ดังนี้ เล่ มที่ 1 กฎเกณฑ์เบื้ องต้น
เกี่ยวกับการนับโดยใช้แผนภาพต้นไม้ เล่มที่ 2 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ (หลักการคูณ
และ การบวก) เล่มที่ 3 แฟกทอเรี ยล n (n factorial) เล่มที่ 4 วิธีเรี ยงสับเปลี่ยน (Permutation)
เล่มที่ 5 วิธีจดั หมู่ (Combination) เล่มที่ 6 ทฤษฎีบททวินาม (Binomail Theorem)
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3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ยน
และวิธีจดั หมู่ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 ที่เรี ยนวิชาเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิท ยาลัยสมบู รณ์ กุล กัลยา
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่จดั การเรี ยนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์4 เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั นี้ ค่าร้อยละ ค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกของ
แบบทดสอบ ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบและแบบวัด ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ เอกสาร
ประกอบการเรี ยนวิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่
ผลการรายงานพบว่า 1) ผลประสิ ทธิ ภาพของเอกสารประกอบการเรี ยนวิชาเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ องวิธี เ รี ยงสั บ เปลี่ ย นและวิธี จดั หมู่ ซึ่ ง นาไปทดลองกับ ตัวอย่า งมี ค่ า E1/E2
เท่ากับ 82.58 / 81.03 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ประสิ ทธิ ผลของเอกสารประกอบการเรี ยน
วิชาเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ 4 เรื่ องวิธีเรี ยงสับเปลี่ ยนและวิธีจดั หมู่ ค่าดัชนี เท่ากับ 0.64 ซึ่ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือสู งกว่า 0.5 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ ยรวมแต่ละ
เล่ มอยู่ระหว่าง 4.91 – 4.93 คะแนน และค่าเฉลี่ ยรวมทั้ง 6 เล่ มเท่ากับ 4.92 คะแนน และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึ กษาอย่างดียิ่ง
จากผูเ้ ชี่ยวชาญและผูม้ ีพระคุณหลายท่าน ผูร้ ายงานขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คุ ณคุณครู ประคอง คงสุ วรรณ อาจารย์สายใจ เพชรคงทอง ซึ่ งกรุ ณา
เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการศึกษาและเสนอแนวคิดใน
การจัดทารายงานจนมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่อนุ ญาตและ
สนับสนุนให้ผรู้ ายงานได้ศึกษาและเสนอแนวคิดในการจัดทารายงานจนมีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ขอขอบใจนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบู ร ณ์ กุ ล กัน ยา ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ นอย่า งดี ใ นการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ประโยชน์และคุณค่าของรายงานฉบับนี้ ผูร้ ายงานขอมอบเป้ นความกตัญญูแด่คุณพ่อ คุณแม่และ
อาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู ้แก่ผรู ้ ายงาน
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