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กระบวนการ

ประโยชน์

การสร้าง (การปฏิบัติ)

ความคิด

ใหม่

ลักษณะ

พฤติกรรม

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น



“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐิจและสังคม” 

(สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)

“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ

ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น” 

(สมนึกและคณะ, 2553)

“สิ่งใหม่” ที่พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์

และสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลทีด่ีขึ้นกว่าเดิม
(โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั, 2019)

NEW – CREATE – BETTER





“มีแต่คนเสียสติเท่านั้น
ที่ทําแต่สิ่งเดิมซ้ํา ๆ 

แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่าง”

“มีแต่คนเสียสติเท่านั้น
ที่ทําแต่สิ่งเดิมซ้ํา ๆ 

แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่าง”



   เปนการนําเอาสิ่งใหมซึ่งอาจจะอยูใน
รูปของความคิด หรือ การกระทํารวมทั้ง
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษฐ ม า ใ ช เ พื่ อมุ ง ห วั ง ที่ จ ะ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง สิ่ ง ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ใ ห มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การใช้นวัตกรรม



กระบวนการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรม

การนํานวัตกรรมไปใช้

ผลจากนํานวัตกรรมไปใช้

แก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการ

การดํารงชีวติ/การปฏิบัติงานทีด่ีขึ้น



กฤษมันต  วัฒนาณรงค (2536)

1. เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

2. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่มิได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านนั้น ๆ มา

ก่อน แต่ต่อมาได้นํามาใช้ ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม

3. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและเคยนํามาใช้แล้วแต่ไม่ได้รับความนิยมในเวลา

หนึ่ง ได้นํากลับมาใช้อกีครั้งในเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

4. เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วและใช้อยู่อย่างได้ผลดีในสังคมอื่น หรือประเทศอื่น 

แล้วนํามาใช้ในอีกสังคมหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง

5. การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของเทคนิควิธีที่มีอยู่ หรือสื่อที่มีอยู่ ให้มี

ลักษณะต่างจากของต้นแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยี

ลักษณะทีถ่ือว่าเปน็นวัตกรรม





ประเภทของนวัตกรรม

1. นวัตกรรมที่เปนผลิตภัณฑ
   PRODUCT INNOVATION
2. นวัตกรรมที่เปนกระบวนการ
 PROCESS INNOVATION

นวัตกรรมทีเ่ปนเทคโนโลยี
TECHNILOGICAL INNOVATION
นวัตกรรมทีไ่มใชเทคโนโลยี
NON-TECHNILOGICAL INNOVATION



ประเภทของนวัตกรรม

1. นวัตกรรมที่เปนผลิตภัณฑ
   PRODUCT INNOVATION
     นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็น ผลิตผล (Outputs) ขององค์กรหรือธุรกิจ 

โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือการบริการ(Services) โดยมี

ตัวแปรหลักที่สําคัญ ได้แก่ 

      1) โอกาสทางด้านเทคโนโลยี หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่จะทําให้ สามารถ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นได้ 

     2) ความต้องการของตลาด หมายถึง ความต้องการของผู้ใช้ที่มีความ

ต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นและพร้อมที่จะซื้อหรือใช้ และส่งผลทําให้ผู้เป็น

เจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม



ประเภทของนวัตกรรม

2. นวัตกรรมที่เปนกระบวนการ
 PROCESS INNOVATION
     เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่ง ผลให้

กระบวนการผลิตและการทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบกระบวนการผลิต

ใหม่ เป็นต้น 

     นวัตกรรมกระบวนการก็มีความสําคัญในการที่จะทําให้องค์การหรือธุรกิจ

มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนวัตกรรม กระบวนการส่วน

ใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

กิจกรรมหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบ ซึ่งได้แก่ปัจจัย

นําเข้า (Inputs) กระบวนการ(Process) และผลิตผล (Outputs)



แนวคิด
ในการสร้างนวัตกรรม



กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรม

การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับนวัตกรรม

การวิเคราะห์

การตัดสินใจ

การออกแบบการสร้าง

การประเมิน

การพิจารณา

หาทางเลือกที่

เหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรม

การดําเนินการพัฒนา

นวัตกรรมให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่

ตรงตามความต้องการ

การผลิต ผลิตภัณฑ์ 

(นวัตกรรม) ตาม “แบบ” 

ที่ได้พัฒนาขึ้น

การสํารวจตรวจสอบ

และเก็บรวบรวมข้อมูล

ของการใช้นวัตกรรม



Adaptive Innovative

(Kirton, 1976)

แบบปรับเปลี่ยน แบบสร้างใหม่

คุณลักษณะของบุคคลทีม่ีความคิดสร้างสรรค์

- เน้นทําสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

- แก้ปัญหาด้วยข้อมูลตามการรับรู้ที่มี

- เน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

- อาจคล้อยตามความคิดเห็นของกลุ่ม

- เน้นสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่าง

- ท้าทายกฎเกณฑ์และการรับรู้เดิม ๆ 

- เป็นตัวของตัวเองมากกว่า

- อาจขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อทําตามความ

  คิดเห็นของตัวเอง



THINKING
Japan (Japanese: ⽇本; Nippon [ɲippoɴ] or  Nihon [ɲihoɴ]; formally ⽇本国
About this soundNippon-koku or  Nihon-koku, lit. " State of Japan" ) is an island 

country in East Asia. Located in the Pacific Ocean, it lies off the eastern coast of the 

Asian continent and stretches from the Sea of Okhotsk in the nor th to the East China 

Sea and the Philippine Sea in the south. 

The kanji that make up Japan's name mean " sun or igin" , and it is often called the 

" Land of the Rising Sun" . Japan is a stratovolcanic archipelago consisting of about 

6,852 islands. The four  largest are Honshu, Hokkaido, Kyushu, and Shikoku, which 

make up about ninety-seven percent of Japan's land area and often are refer red to as 

home islands. The country is divided into 47 prefectures in eight regions, with 

Hokkaido being the nor thernmost prefecture and Okinawa being the southernmost 

one. The population of 127 million is the wor ld's tenth largest, of which 98.5%  are 

ethnic Japanese. 90.7%  of people live in cities, while 9.3%  live in the countryside.[16] 

About 13.8 million people live in Tokyo,[17] the capital of Japan. The Greater  Tokyo 

Area is the most populous metropolitan area in the wor ld with over  38 million 

people.[18] 

Archaeological research indicates that Japan was inhabited as ear ly as the Upper  

Paleolithic per iod. The fir st wr itten mention of Japan is in Chinese history texts from 

the 1st century AD. Influence from other  regions, mainly China, followed by per iods 

of isolation, par ticular ly from Western Europe, has character ized Japan's history. 



ความเปนไปได
(ทางเทคโนโลยี)

ความตองการ, ความพึงพอใจ

ความคุมคา
(ทางการตลาด)



Think Inside the Box

Hit the Sweet Spot

Don’t Underestimate 
Autonomous Thought

Open Your Mind,
Expand Your Experience

Use Your 
Unconscious Mind

คิดในกล่อง

ตีให้ถูกจุด

อย่าประมาทความคิดของตนเอง

เปิดใจ ขยายประสบการณ์

ใช้จิตใร้สํานึก
(Amantha Imber, 2018)

“ความคิดสร้างสรรค์ชอบข้อจํากัด” 

“ตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย” 

“อิสรภาพก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์” 

“เปิดกว้างทางความคิดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” 

“ปล่อยความคิดให้ตกตะกอน” 



1. Analyze Audience Characteristics
     ขั้นวิเคราะหกลุมเปาหมาย

2. State Objectives
     ขั้นกําหนดวัตถุประสงค

3. Select, Modify, or Design Materials
     ขั้นคัดเลือก ปรับปรุง ดัดแปลง ออกแบบ ผลิต

4. Utilize Materials
     ขั้นใชหรือทดลองใช

5. Require Audience Response
     ขั้นการตอบสนองจากผูใช

6. Evaluation
     ขั้นประเมินผล

ASSURE
MODEL



1. จุดประกายความคิด

2. กลั่นกรองความคิด

3. พัฒนากรอบความคิด

4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้

5. ทดสอบผลิตภัณฑ์  

6. การนําไปใช้

7. การจัดการเชิงพาณิชย์



จุดประกายความคิด

วางแผน

ดําเนินการ
วิเคราะห์

กําหนดกลยุทธ์







ADDIE
วิเคราะห์

ออกแบบ

พัฒนา
นําไปใช้

ประเมิน



“I’ll be happy to give you innovative thinking, What are the guidelines?”



นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรมที่ครูนํามาใช้

เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ

การเรียนรู้ของผู้เรียน

นวัตกรรมผู้เรียนสร้างขึ้น

อันเป็นผลมาจากกระบวน

การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา



บอกนวัตกรรม

ที่ครูสามารถนํามาใชใ้นการ

จัดการเรีนการสอนเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพ

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ในรายวิชาทีค่รูสอน

5 อย่าง

บอกนวัตกรรม

ที่ผู้เรียนสามารถสรา้งได้

ในชั้นเรียนโดยอาศัย

ความรู้และทกัษะทีไ่ด้

จากการเรียนรู้

ในรายวิชาทีค่รูสอน

5 อย่าง



บอกนวัตกรรม

ที่ผู้เรียนสามารถสร้างได้ในชั้นเรียน

โดยอาศัยความรู้และทักษะที่ได้จาก

การเรียนรู้ในรายวิชาทีค่รูสอน

5 อย่าง



โอกาสซักถาม?


