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บทคดัย่อ 

  

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบนวตักรรมทีค่รแูละบุคคลากรทางการศกึษาจดัทาํ

ผลงานวชิาการ เพื่อใหเ้ขา้สู่วทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี

โดยมเีป้าหมายในการศกึษาจาํนวนนวตักรรมและความสมัพนัธข์องประเภทนวตักรรม จาํแนกตามสาระการ

เรยีนรูแ้ละช่วงชัน้ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผลงานวชิาการของคร ูและบุคลากรทางการศกึษาทีผ่่านการประเมนิผล

งานวชิาการวทิย-ฐานะชาํนาญการพเิศษ สาํนกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานนครราชสมีา เขต 4-7 จาํนวน 214 

ชื่อเรื่อง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสาํรวจผูผ้่านการประเมนิผลงานวชิาการ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ใชค่้ารอ้ยละ 

 ผลการศกึษาพบวา่  จากรปูแบบนวตักรรม 12 ชนดิ ผลงานทีม่ผีูเ้ลอืกจดัทาํผลงานวชิาการมาก

ทีส่ดุไดแ้ก่ เอกสารประกอบการเรยีน/การสอน 87 ราย ( 40.65 %) เมือ่พจิารณาตามสาระการเรยีนรูใ้น 5 

สาระของกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยพีบวา่กลุ่มสาระการดาํรงชวีติและครอบครวัมผีู้

เลอืกจดัทาํมากทีส่ดุ 185 ราย ( 86.45 %)และสาระเทคโนโลยเีพื่อการทาํงานและอาชพีไม่มผีูเ้ลอืกทาํเลย 

เมือ่พจิารณาตามชว่งชัน้ของนกัเรยีน พบวา่ชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-6) เป็นชว่งชัน้ทีม่ผีลงานมากทีส่ดุ 144 ราย 

(67.29 %) โดยชว่งชัน้ที ่4 (ม. 4-6) มผีู้เลอืกทาํน้อยทีส่ดุ 6 ราย ( 2.8 %) สาํหรบัการพจิารณาผลงานใน

ภาพรวมทัง้ 4 เขต พบวา่ ผลงานของเขต 5 มจีาํนวนมากทีส่ดุ (84 ราย) เขต  6 มน้ีอยทีส่ดุ (21 ราย)  โดย

ทุกเขตมผีลงานส่วนใหญ่ในช่วงชัน้ปีที ่2 (ป.4-6) โดยมผีลงานส่วนใหญ่เป็นเอกสารประกอบการเรยีน/การ

สอน  ความสมัพนัธข์องนวตักรรมผลงานวชิาการเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสาระการเรยีนรู ้และระดบัช่วงชัน้ คอื

กลุ่มสาระการดาํรงชวีติและครอบครวั และ ช่วงชัน้ปีที ่2 ตามลาํดบั และรปูแบบของนวตักรรมสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะเนื้อหา เช่น บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนกบักลุ่มสาระเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  
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ABSTRACT 

 

 This study aimed to study the instructional innovations developed by teachers and 

educational staffs in the Office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area for their career 

ladder promotions. Instructional innovations were studied according to the types and the 

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

students. Samples of this study were 214 instructional innovations developed by teachers and  

educational staffs of Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 4-7. The tool used in this 

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

used to analyze the data. 

 The study revealed as follows: From 12 types of instructional innovation developed by 

teachers in Nakhon Ratchasima Educational Area Office 4-7, instructional text was selected the 

most (87 titles/40.65%). Considering with subject group, life and family category was selected for 

developing to be academic products in career ladder promotion most (185 titles/86.45%), especially 

in the agricultural unit (83 titles/44.86%). When considering  the students’ levels, as a whole, the 

second level (Prathomsuksa 4-6) was found  the most of products for all types of instructional 

innovation (144 titles/67.29 %), while the fourth level (Matlhayomsuksa 4-6) was shown the least (6 

titles/2.28 %). Comparing with 4 Areas of Educational Service Office, all Areas were found the 

most amount of instructional innovation in the 2nd students’ level with instructional text format. The 

total amount of all type of innovation was Area 5 (84 titles), and the least was Area 6 (21 titles).  

The relationships of instructional innovation with the subject group were found in the life and family 

category, and with the students’ level was the 2nd level.  Moreover, the  type of innovation was 

concerned to the category such as CAI for Information technology category.  
 


