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1.ขอมูลนักศึกษา 
ชื่อ-สกุล นายปญญภาภิวัฒน  รักงาน นักศึกษา 5951101245 
เบอรโทร 082-154-2588 E-mail : panyapiwatrakngan.pim@gmail.com 
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยกิติชัย  ศรีสุขนาม  เบอรโทร 02-832-1000 
 
2. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนวัตกรรม 
2.1 ความหมายของนวัตกรรม         
        นวัตกรรม”  หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน  เม่ือนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการ
ทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ท้ังยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย 
        นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา ทําสิ่งใหมข้ึนมา ความหมาย
ของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรคือ การนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชนจากสิ่งท่ีมีอยูแลวมาใชใน
รูปแบบใหม เพ่ือทําใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทําในสิ่งท่ีแตกตางจากคนอ่ืน โดยอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และถายทอดไปสู
แนวความคิดใหมท่ีทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ไดถูกพัฒนาข้ึนมาในชวงตนศตวรรษท่ี 
20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เชน ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The 
Theory of Economic Development,1934 โดยจะเนนไปท่ีการสรางสรรค การวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการไดมาซ่ึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) 
เพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยเปนหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรูและนําไปปฎิบัติใหเกิดผลได
จริงอีกดวย 
ท่ีมาของขอมูล : https://sites.google.com/site/ajthanadol/nwatkrrm/khwam-hmay-khxng-nwatkrrm 
 

2.2 องคประกอบของนวัตกรรม        

 องคประกอบท่ีเปนมิติสําคัญของนวัตกรรม มีอยู 3 ประการ คือ 

        1.ความใหม (Newness) หมายถึง เปนสิ่งใหมท่ีถูกพัฒนาข้ึน ซ่ึงอาจเปนตัวผลิตภัณฑ บริการ หรือ

กระบวนการ โดยจะเปนการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาข้ึนใหมเลยก็ได 

        2. ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสรางความสําเร็จในเชิงพาณิชย กลาวคือ 

นวัตกรรม จะตองสามารถทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึนไดจากการพัฒนาสิ่งใหมนั้นๆซ่ึงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะ

วัดไดเปนตัวเงินโดยตรง หรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได   
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        3.  การใชความรูและความคิดสรางสรรค(Knowledge and Creativity Idea) สิ่งท่ีจะเปนนวัตกรรม

ไดนั้นตองเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคเปนฐานของการพัฒนาใหเกิดซํ้าใหม ไมใชเกิดจากการ

ลอกเลียนแบบ  การทําซํ้า เปนตน  

ท่ีมาของขอมูล : https://mrslaongtip.wordpress.com 
 
2.3 ข้ันตอนการทํานวัตกรรม         
        1 การระบุปญหา (Problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมนั้น สวนใหญจะเริ่มจากการมองเห็นปญหา 
และตองการแกไขปญหานั้นใหประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ 
        2 การกําหนดจุดมุงหมาย (Objective) เม่ือกําหนดปญหาแลวก็กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือจัดทําหรือพัฒนา
นวัตกรรมใหมีคุณสมบัติ หรือลักษณะตรงตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
        3 การศึกษาขอจํากัดตางๆ (Constraints) ผูพัฒนานวัตกรรมทางดานการเรียนการสอนตองศึกษาขอมูลของ
ปญหาและขอจํากัดท่ีจะใชนวัตกรรมนั้น เพ่ือประโยชนในการนําไปใชไดจริง 
        4 การประดิษฐคิดคนนวัตกรรม (Innovation) ผูจัดทําหรือพัฒนานวัตกรรมจะตองมีความรู ประสบการณ 
ความริเริ่มสรางสรรค ซ่ึงอาจนําของเกามาปรับปรุง ดัดแปลง เพ่ือใชในการแกปญหาและทําใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน หรืออาจคิดคนข้ึนมาใหมท้ังหมด นวัตกรรมทางการศึกษามีรูปแบบแตกตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะปญหาหรือ
วัตถุประสงคของนวัตกรรมนั้น เชนอาจมีลักษณะเปนแนวคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ
กระบวนการ เทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยี เปนตน 
         5 การทดลองใช (Experimentation) เม่ือคิดคนหรือประดิษฐนวัตกรรมทางการศึกษาแลว ตองทดลอง
นวัตกรรม ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือเปนการประเมินผลและปรับปรุงแกไขผลการทดลองจะทําใหไดขอมูลนํามาใชใน
การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมตอไป ถาหากมีการทดลองใชนวัตกรรมหลายครั้งก็ยอมมีความม่ันใจใน
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้น 
        6 การเผยแพร (Dissemination) เม่ือม่ันใจนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพแลวก็สามารถนําไปเผยแพร
ใหเปนท่ีรูจัก 
ท่ีมาของขอมูล 
:http://innovationforeducation.weebly.com/35863633365736093605362936093585363436193614
3633360236093634.html 
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2.4 ประโยชนของนวัตกรรม         
        ความสําคัญของนวัตกรรมตอการพัฒนาองคกร คือ การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององคกร หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมองคกร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมเคยปรับเปลี่ยนมากอน เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราของบริบทโลกาภิวัตนท่ีมีความรู
และนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพ่ิมคุณคา พัฒนา ผลิตสินคาและบริการท่ีดีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของลูกคา ความอยูรอด และความสามารถเชิงการแขงขันขององคกรในตลาดการคา
โลกเสรี  
        ความสําคัญของนวัตกรรมตอการพัฒนาทองถ่ิน คือ ผลิตภัณฑ กระบวนการการจัดการใหมท่ีคิดคน และ
พัฒนาจากองคความรูและประสบการณของชุมชน เพ่ือแกปญหาการประกอบอาชีพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต และการเสริมสรางสุขภาวะอยางเปนระบบตามภูมิสังคมของชุมชน กอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
        ความสําคัญของนวัตกรรมตอการพัฒนาประเทศ  โดยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน หรือประเทศท่ี
พัฒนาแลวพบวา ขณะนี้การใชเทคโนโลยีท่ีคิดคนเองในประเทศเพ่ิงเริ่มตน จึงตองมีการเรงกระบวนการถายทอด
เทคโนโลยี และการสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา และ
การบริหารจัดการภายใตแนวคิดและรูปแบบใหม ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและระดับทองถ่ิน โดยสรางใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดนวัตกรรมจํานวนมากพอท่ีจะ
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางรวดเร็ว  OTOP เปนตัวอยางหนึ่งของการทํา
นวัตกรรมดานบริหารจัดการท่ีสามารถผลักดันสินคา ของไทยใหข้ึนมาอยูในระดับแนวหนาและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดโลกได นั้น จะตองมีการสรางความแตกตางใหกับสินคา การจัดทําแผนธุรกิจ และการพัฒนา
ตลาดในเชิงรุก ซ่ึงตองเชื่อมโยงกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน และอาจตอยอดใหถึงระดับอุตสาหกรรมระดับสูง
ไดตอไป 

ท่ีมาของขอมูล : https://www.gotoknow.org/posts/492092 
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2.5 ตัวอยางนวัตกรรมท่ีมีในปจจุบันท่ีนักศึกษาสนใจ 
       อุปกรณชวยแสกนตัวอักษรหรือประโยชนสําคัญ รวมถึงศูตรทางคณิตศาสตรในหนังสือใหแสดงข้ึนบนหนาจอ
คอมพิวเตอร หรือแล็ปท็อปไดเพ่ือบันทึกเปนไฟล Word หรือ Excel ได 
 

ภาพตัวอยางนวัตกรรม 
 

 
 
 
 
ท่ีมาของขอมูล : http://mcot-web.mcot.net/lively/content.php?id=5473fcd4be0470dfcb8b4593 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                  (ลายเซ็นผูจัดทํา)                                              (ลายเซ็นหัวหนางาน/ประทับตราราน) 
 

 

(………………………………………………….) 

วันท่ี............../................/.................. 

 

(………………………………………………….) 

วันท่ี............../................/.................. 

ลงช่ือผูจัดทําดวยปากกาสีน้ําเงิน 

และลงวันท่ีใหชัดเจน 

ประทับตรารานลงช่ือผูจัดการรานดวย

ปากกาสีน้ําเงินและลงวันท่ีใหชัดเจน 
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