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บทคดัย่อ 

  

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษานวตักรรมทีค่รแูละบุคคลากรทางการศกึษาจดัทาํผลงาน

วชิาการ เพื่อใหเ้ขา้สู่วทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีโดยมี

เป้าหมายในการศกึษาประเภทนวตักรรมและความสมัพนัธข์องนวตักรรม จาํแนกตามสาระและช่วงชัน้ กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นผลงานวชิาการของคร ูและบุคลากรทางการศกึษาทีผ่า่นการประเมนิผลงานวชิาการวทิยฐานะ

ชาํนาญการพเิศษ สาํนกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานนครราชสมีา เขต 1-3 จาํนวน 84 ชื่อเรื่อง เครื่องมอืทีใ่ช้

ในการวจิยัเป็นแบบสาํรวจผูผ้่านการประเมนิผลงานวชิาการ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ใชค่้ารอ้ยละ 

 ผลการศกึษาพบวา่  

  1. นวตักรรมทีม่ผีูเ้ลอืกจดัทาํผลงานวชิาการมากทีสุ่ดไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

28 ราย (33.32 %) หนงัสอืเสรมิประสบการณ์ 13 ราย (15.47 %) และชดุการสอน 11 ราย (13.09 %) 

ตามลาํดบั เมื่อแยกตามช่วงชัน้ทุกนวตักรรม ช่วงชัน้ที ่2 (ป.4-6) มผีู้เลอืกจดัทาํมากทีส่ดุ 51 ราย (60.69 

%) โดยชว่งชัน้ที ่4 (ม. 4-6) มผีู้เลอืกทาํน้อยทีส่ดุ 6 ราย (7.14 %)  

  2. ใน 5 สาระของกลุ่มสาระการเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมกลุ่มสาระการดาํรงชวีติและ

ครอบครวัมผีู้เลอืกจดัทาํมากทีส่ดุ 63 ราย (75.00 %) โดยสาระเทคโนโลยเีพื่อการทาํงานและอาชพีไม่มผีู้

เลอืกทาํเลย และเมื่อจาํแนกกลุ่มงานในกลุ่มสาระการดาํรงชวีติและครอบครวั มผีูเ้ลอืกจดัทาํในจาํนวนที่

ใกลเ้คยีงกนั โดยงานธุรกจิไม่มผีูเ้ลอืกทาํเลย 

 3. เหตุผลของการเลอืกนวตักรรมเอกสารประกอบการเรยีนการสอนมากทีสุ่ด 21 ราย (24.99 %) 

ในชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-6) น่าจะเนื่องมาจากรปูแบบนวตักรรมไมซ่บัซอ้น มตีวัอยา่งใหศ้กึษาเป็นแบบอยา่งมาก 

ตามหลกัสตูรมกีารจดัทาํอยูแ่ลว้ในสถานศกึษา มเีนื้อหาอยูใ่นเอกสารตาํราอยูม่าก อาศยัทกัษะในการเรยีบ

เรยีงเป็นสาํคญั และในช่วงชัน้นี้นกัเรยีนมทีกัษะการใชภ้าษาเพยีงพอเหมาะสมในการศกึษาเอกสารประกอบ

และเนื้อหากลุ่มสาระนี้เป็นงานปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่ 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study the instructional innovations developed by 

teachers and educational staffs of the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area for 

their career ladder promotion. Instructional innovations were studied according to the types and the 

relationships concerning contents in career and technology subject group and the 4 levels of 

students. Samples of this study were 84 instructional innovations developed by teachers and 

educational staffs of Nakorn Ratchasima Educational Office Area Office 1-3.  The tool used in this 

study was the questionnaire for those who passed the evaluation criteria. The percentage was 

used to analyze the data. 

 The study revealed as follows: 

 1. Instructional texts were selected the most (28 titles/33.32 %), supplementary texts, 

and instructional packages were chosen respectively (13 titles/15.471%, titles/13.09 %). When 

considering the students’ levels, the second level (Prathomsuksa 4-6) were selected most (51 

titles/60.69 %) when the fourth level (Matlhayomsuksa 4-6) were selected  the least (6 titles/7.14 

%).  

 2. In the five category of career and technology subject group,                              

living and family category was selected the most (63 titles/75 %) while the technology for working 

and career category was not selected at all. When considering the five units in the living and family 

category, the numbers of instructional innovations were not different, and the business unit was not 

chosen at all. 

 3. The reasons for choosing instructional texts most (21 titles/ 24.99) in the 2nd students’ 

level (Prathomsuksa 4-6) may be the developing pattern was not complicated, and there were a lot 

of examples which each school has its own  
 


