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แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นวัตกรรมเป็นความคิด หรือการปฏิบัติใหม่ๆ ที่ผิดแผกไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมด
หรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ยังไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน เพื่อจะนามาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
สาหรับในบทนีจ้ ะได้นาเสนอเนื้อหาตามลาดับ ดังนี้ ความหมายของนวัตกรรม ความหมาย
ของนวัตกรรมการศึกษา เกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวน
การพัฒนานวัตกรรม กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์ และระดับการยอมรับนวัตกรรม

ความหมายของนวัตกรรม
“นวัตกรรม” (innovation) มีรากศัพท์มาจากคาว่า innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทา
สิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับคาว่า “นวัตกรรม” ในภาษาไทยที่มีรูปศัพท์
เดิมมาจากภาษาบาลี คือ “นว” แปลว่าใหม่ “อัตต” แปลว่าตนเอง และ “กรรม” แปลว่าการ
กระทา เมื่อนาคา นว มาสนธิกับ อัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคา นวัตต สมาสกับ กรรม
จึงเป็นคาใหม่ว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทาที่ใหม่ของตนเอง หรือการ
กระทาของตนเองใหม่ หรือหมายถึง ความคิด หรือการกระทาใหม่ ๆ ที่นามาใช้แก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
นวัตกรรมเป็นการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจปรับปรุงจากสิ่งเก่าเพื่อให้
เหมาะสม หรือค้นพบสิ่งใหม่ ทั้งนีส้ ิ่งนั้นๆ ได้รับการพัฒนาทดลองจนเชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทาง
ปฏิบัติ ทาให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2526 : 20)
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นวั ตกรรมเป็นการนาเอาวิธี ก ารใหม่ๆ มาปฏิบัติ ซึ่งผ่านการทดลองและได้รับ การ
พัฒนามาเป็นขั้นๆ ตั้งแต่การคิดค้น (invention) พัฒนาการ (development) และทดลองใน
วงแคบ (pilot project) แล้วจึงนามาใช้ปฏิบัติจริง โดยการปฏิบัติจะแตกต่างจากเดิม (Rogers
and Shoemaker. 1978 : 19)
นวั ต กรรม หมายถึ ง วิ ธี ก ารใหม่ ที่ร อการยอมรับ เมื่อ ทรงสภาพอยู่ไ ด้ ก็ ก ลายเป็ น
เทคโนโลยีตอ่ ไป (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2536 : 32)
นวัตกรรมเป็นความคิดที่ใหม่ ซึ่งถูกค้นพบหรือใช้เป็นครั้งแรก เป็นการรับรู้ถึงความ
ใหม่ของความคิดที่เกิดขึ้น ถ้าความคิดนั้นใหม่สาหรับแต่ละคน สิ่งนั้นก็คือนวัตกรรม (Rogers.
1995 : 1)
นวัตกรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย (กิดานันท์ มลิทอง. 2543
: 255-278)
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ทาใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ
หรืออุปกรณ์ เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 565-566)
นวัตกรรม หมายถึง การทาสิ่งใหม่ ขึ้นมา หรือการเสนอบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ อาทิ
แนวความคิด ใหม่ วิธี ก ารใหม่ เครื่องมือใหม่ เทคนิค ใหม่ และ/หรือเทคโนโลยีใ หม่สู่สังคม
(นพดล เหลืองภิรมย์. 2555 : 14-15)
นวั ตกรรมเป็น ความคิ ด วิ ธี ก าร การกระท า หรื อ สิ่ง ใหม่ ๆ ที่ นามาท าให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม หรื อนามาเพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม แม้ว่า
ความคิด วิธีการ การกระทา หรือสิ่งใหม่ๆ นั้นจะเคยใช้ในสังคมอื่นได้ผลดีมาแล้วก็ตาม แต่ถ้า
นามาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกแห่งหนึ่งก็จัดว่าเป็นนวัตกรรม (พยัต วุฒิรงค์.
2555 : 14)
โดยสรุป นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใช้
มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น
เมื่อ นานวั ต กรรมมาใช้จ ะช่ ว ยให้ ก ารท างานนั้น ได้ผ ลดี มี ป ระสิท ธิผ ลและประสิท ธิ ภาพสู ง
กว่าเดิม
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ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
นักศึกษาหลายท่านให้ความหมายนวัตกรรมการศึกษา (educational innovation) ดังนี้
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง กระบวนการ แนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆ ทางการศึกษา
ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองที่จะจัดขึ้นมาอย่างมีระบบและกว้างขวาง เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ
อันจะนาไปสู่ก ารยอมรับนาไปใช้ในระบบการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป (ทิศนา แขมมณี.
2526 : 12)
นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง การนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของวัสดุอุปกรณ์
หรือวิธีการที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยประหยัดเวลาในการเรียน
(ธนิศ ภูศ่ ริ ิ และธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์. 2552 : 13-7)
สรุ ป ได้ ว่ า นวั ต กรรมการศึ ก ษา หมายถึ ง การน าสิ่ ง ใหม่ ๆ ซึ่ ง อาจจะเป็ น
ความคิด วิธีการ หรือการกระทา หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการ
พั ฒ นาดั ด แปลงจากสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ต่ เ ดิ ม ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยอาศั ย หลั ก การ ทฤษฎี ที่ ไ ด้ ผ่ า นการ
ทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้ นามาใช้เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรมศึกษา
ในการพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมการศึกษาหรือไม่ ได้มผี กู้ ล่าวถึงหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา ดังนี้
Rich (1985 อ้างถึงใน สาลี ทองธิว. 2536 : 120) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมศึกษา หรือไม่มดี ังนี้
1) พิจารณาจากหลักการหรือเหตุผล (rationale) สิ่งที่เกิดขึน้ ใหม่จะต้องมีความแตกต่าง
จากของเดิมในแง่หลักการหรือแนวเหตุผล
2) พิจารณาจากโครงสร้าง (organization) สิ่งที่เกิดขึน้ ใหม่จะต้องมีความแตกต่างในแง่
โครงสร้าง
3) พิจารณาจากการจัดหลักสูตรและการสอน (curriculum and instruction) สิ่งที่
เกิดขึ้นใหม่จะต้องมีความแตกต่างในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2536 : 33 - 34) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณานวัตกรรมดังนี้
1) ต้องเป็นของใหม่โดยอาจจะใหม่ทั้งหมด หรือใหม่บางส่วน
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2) ต้องนาวิธีการจัดระบบมาใช้
3) ผ่านการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัยเพือ่ หาประสิทธิภาพ
4) ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปัจจุบัน
ทิศนา แขมมณี (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะของนวัตกรรมมีดังนี้
1) เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งมีความหมายในหลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่
1.1) เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน
1.2) เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีการนามาใช้ในที่นนั้ กล่าวคือ เป็นสิ่งใหม่ในบริบทหนึ่ง
แต่อาจเป็นของเก่าในอีกบริบทหนึ่ง ได้แก่ การนาสิ่งที่ใช้หรือปฏิบัติกันในสังคมหนึ่งมาปรับใช้
ในอีกสังคมหนึ่ง นับเป็นนวัตกรรมในสังคมนั้น
1.3) เป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่อาจเป็นของเก่าในอีกช่วงเวลาหนึ่ง อาทิ อาจเป็น
สิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ได้ผล เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน ต่อมาเมื่อปัจจัยและสถานการณ์
อานวยจึงนามาเผยแพร่และทดลองใช้ใหม่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้
2) เป็นสิ่งใหม่ที่กาลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ทดสอบ ว่าจะได้ใช้ผลมากน้อยเพียงใด
ในบริบทนั้น
3) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับนาไปใช้ แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติ หาก
การยอมรับการนาไปใช้นนั้ ได้กลายเป็นการใช้อย่างปกติในระบบงานของที่นั่นแล้วจะไม่ถือว่า
เป็นนวัตกรรมอีกต่อไป
4) เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับนาไปใช้บ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลาย กล่าวคือยังไม่เป็น
ที่รจู้ ักกันอย่างกว้างขวาง
พยัต วุฒิรงค์ (2555 : 36) ได้กล่าวถึงลักษณะของนวัตกรรม อาจพิจารณาได้ ดังนี้
1) มีการการคิดค้นใหม่เป็นของใหม่ทั้งหมด หรือบางส่วน เช่น ปรับปรุงของเก่าให้
เหมาะสมกับสมัย
2) มีการนาเอาวิธีการจัดระบบมาใช้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ
3) มีการพัฒนาตามขั้นตอน คือ คิดค้น ทดลอง และนามาใช้
4) ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน
สรุปได้ว่า การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมควรพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้
1. ต้องมีทฤษฎีที่มาของการสร้างนวัตกรรม การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมมี ทฤษฎี
หลักการ หรือแนวคิดมารองรับการพัฒนานวัตกรรม
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2. ต้องเป็นของใหม่โดยอาจใหม่ทั้งหมดหรือใหม่บางส่วน นวัตกรรมการศึกษา
บางอย่างอาจเป็นสิ่งที่เลิกใช้มาแล้ว แต่ปัจจุบันมีผู้นามาใช้หรืออาจเป็นสิ่งที่ใช้แพร่หลายในที่
อื่นๆ แต่เพิ่งมาเริ่มทดลองใช้ที่ใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรืออาจจะนานวัตกรรมที่
กลายเป็นเทคโนโลยีเดิมมาปรับปรุงใหม่
3. ต้องนาวิธีการจัดระบบมาใช้ ในการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่ในขั้นความคิดมาเป็น
รูปธรรมด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบบ สร้างแบบจาลองระบบ และทดสอบระบบ เพื่อให้
แน่ใจว่าผ่านการพิจารณาการดาเนินการมาอย่างดีแล้ว เนื่องจากการจัดระบบและจะทาให้
มั่นใจว่านวัตกรรมการศึกษาดังกล่าวผ่านการพิจารณาการดาเนินการมาอย่างดี
4. ผ่านการวิจัยหรืออยู่ในระหว่างการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพ สิ่งที่จะเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาจะต้องผ่านการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการวิจัยเพื่อพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
เพียงใด
5. ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบปัจจุบัน กล่าวคือยังคงอยู่ระหว่างการเผยแพร่
ในวงกว้าง ถ้าสิ่งใดเผยแพร่จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้ว ย่อมไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม
การศึกษา
เกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวจะต้องมีครบทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งย่อมไม่ถือว่า
สิ่งนั้นเป็นนวัตกรรม
เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จนแพร่หลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว นวัตกรรมนั้นก็
กลายเป็นเทคโนโลยีไปในทีส่ ุด และเทคโนโลยีนนั้ เมื่อใช้ไปนานๆ มีผู้นาไปดัดแปลงหรือปรับปรุง
ก็จะได้เป็นนวัตกรรมขึ้นมาอีก
ผ่านการใช้จนแพร่หลายเป็นที่ยอมรับ

นวัตกรรม

เทคโนโลยี

ประดิษฐ์ขนึ้ ใหม่ หรือปรับปรุงจากของเดิม

ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับเทคโนโลยี
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ประเภทของนวัตกรรม
การจาแนกประเภทของนวัตกรรม แบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะขอบเขต และ
วัตถุประสงค์ของการนาไปใช้ การจาแนกที่พบบ่อยและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงการวิจัย
สามารถสรุป และอธิบายรายละเอียดของการจาแนกประเภทของนวัตกรรมในแต่ละลักษณะ
ได้ดังนี้
1. การจาแนกตามเป้าหมายนวัตกรรม
1.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คือการพัฒนา
และนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผล (outputs)
ขององค์การ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (goods) หรือการบริการ (service) ก็ได้ ตัวแปร
หลักที่สาคัญของการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) โอกาสทางด้าน
เทคโนโลยีหมายถึงองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
กระบวนการที่จะทาให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึน้ ได้ และ 2) ความต้องการของตลาด
หมายถึงความต้องการของผูใ้ ช้ที่มคี วามต้องการในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั้น และพร้อมที่จะซือ้ หรือ
ใช้ และส่งผลทาให้ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม
1.2 นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) นวัตกรรมกระบวนการ หมายถึง
การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่สง่ ผลให้กระบวนการผลิต และการ
ทางานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรม
กระบวนการเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือกรรมวิธีการผลิต
การจัดจาหน่าย หรือรูปแบบการจัดองค์การ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะนาไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ให้ไปถึงมือผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ
องค์การมากที่สุด
แม้ว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่า แต่นวัตกรรมกระบวนการ
ก็มีความสาคัญมากเช่นเดียวกัน ในการที่จะทาให้องค์การหรือธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันทางธุรกิจ โดยนวัตกรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ
(quality control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
กิจกรรม หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบกลไกคือปัจจัยนาเข้า (input)
กระบวนการ (process) และผลิตผล (output)

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม
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2. การจาแนกตามระดับของการเปลี่ยนแปลง
2.1 นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (radical innovation) เป็นนวัตกรรมที่มีระดับ
ความใหม่ ในลักษณะที่มีความแตกต่างจากกรรมวิธีและแนวคิดเดิมไปอย่างสิ้นเชิง หรือเป็น
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน ดังนั้น นวัตกรรมที่มลี ักษณะการเปลี่ยนแปลง
แบบเฉียบพลัน จึงมีนัยสาคัญมากกว่าการปรับปรุงสิ่งที่มอี ยู่เดิม แต่เป็นการออกแบบและใช้
แนวคิดใหม่ทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้หากพิจารณาการให้ความหมายของ
นวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน (radical innovation) จะทาให้เกิดการออกแบบที่เป็นต้นแบบ
ใหม่ของนวัตกรรม (new dominant design) รวมถึงแนวคิดของการออกแบบ และรายละเอียด
ขององค์ประกอบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมด้วย นวัตกรรมที่มลี ักษณะเฉียบพลันจะมีเพียง
10% ของนวัตกรรมทั้งหมด ตัวอย่างนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมในลักษณะเฉียบพลัน
(radical innovation) เช่น กล้องถ่ายรูปแบบดิจติ อลที่เปลี่ยนแปลงมาจากกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม
โทรศัพท์ที่เกิดขึน้ แทนการส่งข้อความด้วยจดหมายหรือบันทึกข้อความ เป็นต้น
2.2 นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (incremental innovation) นวัตกรรม
ประเภทนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึน้ จานวนมาก และมีความถี่ในการเกิดบ่อยมากกว่านวัตกรรมใน
ลักษณะเฉียบพลัน โดยมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุงระบบ
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละน้อยจากเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มอี ยู่เดิม นวัตกรรมในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป (incremental innovation) เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากความเชี่ยวชาญของ
องค์การหรือธุรกิจ ในเรื่องของเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมเดิม เช่น เครื่อง
ซักผ้าที่มกี ารเปลี่ยนระบบการหมุน และประสิทธิภาพในการซักให้มคี ุณภาพมากขึ้น หรือ
เครื่องปรับอากาศที่มกี ารปรับปรุงระบบการฟอกอากาศ และการทางานให้มีประสิทธิภาพดีขนึ้
ก็นับว่าเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน กล่าว
โดยสรุป นวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปเป็นนวัตกรรมที่มลี ักษณะของการเปลี่ยนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะพัฒนาจากพืน้ ฐานแนวคิดหรือการออกแบบจากผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการที่มีอยู่เดิม ทั้งนี้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขนึ้ อยู่กับ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลความต้องการของลูกค้าที่องค์การ
3. การจาแนกตามขอบเขตของผลกระทบ
3.1 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (technological innovation) เป็นนวัตกรรมที่มพี ืน้ ฐาน
หรือขอบเขตของการพัฒนามาจากเทคโนโลยี โดยปัจจุบันการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี
มีบทบาทและความสาคัญต่อหลายๆ อุตสาหกรรม ทั้งนีเ้ นื่องจากเทคโนโลยีช่วยทาให้การ
พัฒนานวัตกรรมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผูบ้ ริโภค
และสร้างความ
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ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งเป็นนวัตกรรมที่มแี รงผลักดันที่สาคัญของ
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่
ของประชากร นวัตกรรมทางเทคโนโลยีจงึ เป็นได้ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ
นวัตกรรมที่มลี ักษณะเฉียบพลัน และนวัตกรรมที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ถ้าการพัฒนา
นวัตกรรมนั้นอยู่บนพืน้ ฐานของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3.2 นวัตกรรมทางการบริหาร (administrative innovation) นวัตกรรมทางการ
บริหารเป็นเรื่องของการคิดค้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ตลอดจนกระบวนการจัดการ
องค์การใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการทางาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
ขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น การบริหารองค์การในลักษณะโครงสร้างองค์การ
แบบเมตริกซ์ การใช้แนวคิด balanced score card ในการวางแผนและประเมินผลงานของ
องค์การ การพัฒนารูปแบบการดาเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็น open business models เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) ก็จัดได้ว่าเป็นลักษณะ
ของนวัตกรรมทางการบริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินงาน
ขององค์การ หรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ หรือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น กล่าวโดย
สรุป นวัตกรรมทางการบริหารเป็นเรื่องที่มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบายโครงสร้างองค์การ
ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์การ ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้
วิชิต สุรัตน์เรืองชัย (2549 – 2550 : 5-7) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ประเมินความต้องการจาเป็น 2) ออกแบบผลิตภัณฑ์
3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ 4) ตรวจสอบเบื้องต้น 5) ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 6) ตรวจสอบภาคสนาม
และ 7) สรุปและเผยแพร่นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 12-15) ได้กล่าวถึงกระบวน
การพัฒนานวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของบุคลากรหลาย ๆ
ฝ่ายในโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียนรวมถึงชุมชน โดยใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ สารวจ
วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดเด่น จุดด้อยและความต้องการในการพัฒนาการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอนและคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 2) ออกแบบนวัตกรรม นวัตกรรม
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การศึกษาที่มักได้รับความสนใจและยอมรับนาไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้
2.1) คิดจินตนาการ สร้างฝันในสิ่งที่คาดหวังที่จะนามาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาปรับปรุง
ตามสภาพปัญหาและความต้องการ 2.2) จัดลาดับความคิด สรุปว่าจะทาอะไร ทาอย่างไรที่
สามารถนามาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
3) สร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 3.1) จัดเตรียมทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือทีจ่ าเป็นและจัดหางบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม 3.2) ดาเนินการสร้างหรือ
พัฒนานวัตกรรมตามขั้นตอนที่กาหนด 3.3) ตรวจสอบนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาในแต่ละ
ขั้นตอน 3.4) สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและปรับปรุงนวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนา 3.5) กาหนด
เกณฑ์การประเมินคุณค่าความเป็นนวัตกรรม 4) ทดลองใช้ ประกอบด้วย 4.1) สร้างเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดลองใช้ 4.2) นานวัตกรรมไปทดลองใช้ (try out) 4.3) ประเมินผล
การทดลองใช้และปรับปรุงนวัตกรรม และ 5) สรุป รายงานและเผยแพร่ ประกอบด้วย 5.1) สรุป
รายงานผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 5.2) เผยแพร่นวัตกรรม
รัตนะ บัวสนธ์ (2552 : 13-15) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
2) การออกแบบ สร้าง และประเมินนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) 3) การนานวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
ไปทดลองใช้ 4) การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์) และ 5) การเผยแพร่
นวัตกรรม (ผลิตภัณฑ์)
ธนิศ ภูศ่ ริ ิ และธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์ (2552 : 13-23 – 13-25) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
พัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 2) กาหนดวัตถุประสงค์
3) ออกแบบ/สร้างนวัตกรรม 4) นาไปทดลองใช้ 5) ประเมิน 6) นาไปใช้ และ 7) เผยแพร่
นอกจากนี้ จากการศึกษาผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนา อาทิ ฉรัต ไทยอุทิศ (2547) ได้ทาการวิจัยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา สาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยหลักการ “Balance
Scorecard” โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูล
สาหรับการวางแผนสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 2) การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรม 4) การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม และ 5) การปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรม แสงรุนีย์ มีพร (2547) ได้ทาการวิจัยและพัฒนาคู่มือการจัดการความรู้ เพื่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) การสร้างคู่มือโดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย 2) การ
ตรวจสอบและปรับปรุงคูม่ อื โดยผู้เชี่ยวชาญและสนทนากลุ่ม และ 3) การทดลองใช้คู่มอื ใน
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ภาคสนามโดยทดลองกับโรงเรียน 1 โรง ซึ่งใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง พจนีย์ มั่งคั่ง
(2549) ได้พัฒนาหลักการฝึกอบรมยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนสาหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม 3) การทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 4) การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฝึกอบรม จินตนา ศรีสารคาม (2554) ได้ทาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาภาวะผูน้ า
ทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฏีของโปรแกรม 2) การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ขั้นตอนที่ 1 และจัดทางบประกอบโครงการ 3) การตรวจสอบและการปรับปรุงโปรแกรม 4) การ
สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในขั้นตอนการทดสอบใช้โปรแกรมในภาคสนาม และ 5) การทดลองใช้
โปรแกรมในภาคสนามจริง อนันต์ พันนึก (2554) ที่ได้ทาการวิจัยและพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนา 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบแนวคิดเชิงทฤษฏีของโปรแกรมเป็นการตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฏี 2) การสร้างรายละเอียดโปรแกรม 3) การตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม 4) การสร้าง
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม และ 5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนามโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง
จากการศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่กล่าวมา สรุปได้วา่ กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการ 2) การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และ 4) การเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
เป็นการดาเนินการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) หรือการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการให้พัฒนา ผลการดาเนินการในขั้นตอนนี้จะ
ท าให้ ผู้ วิ จั ย สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ส อดคล้ อ งเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึน้
2. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็ นการด าเนิ นการโดยการน าความรู้ และผลการวิจั ย ที่ ไ ด้จ ากขั้ นตอนที่ 1 มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการกาหนดวัตถุประสงค์
เฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกาหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทรัพยากรที่
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ต้ อ งการเพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ในด้ า นก าลั ง คน งบประมาณ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ และ
ระยะเวลา หลั งจากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ใ ห้มี ลัก ษณะหรือรูป แบบตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนามีลักษณะอย่างไร หรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์มอี ะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นีจ้ ะต้องใช้บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
3. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
เมื่ อ สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สร็ จ แล้ ว จะต้ อ งน าไปตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพยังไม่
เป็นที่พึงพอใจหรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ จะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งผลิตภัณฑ์
มี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด การทดลองใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะ
ดาเนินการ ดังนี้
3.1 การทดลองกั บ กลุ่ม เป้าหมายขนาดเล็ ก เป็นการทดลองเบื้องต้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลประเมินเชิงคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ มักนิยมทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน 1-3 โรง เด็กนักเรียน 6-12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ หรือการสอบถาม แล้วนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์
3.2 การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ เป็นการนาผลิตภัณฑ์ไปทดลอง
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มนาร่อง (pilot group) ซึ่งได้แก่การนาไปใช้ใน
โรงเรี ย น 5-15 โรง มี จ านวน นั ก เรี ย น 30-100 คน มี ก ารทดสอบก่ อ นและหลั ง การใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผลที่ ไ ด้ป ระเมิ น โดยเปรีย บเทีย บกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อกลุ่ ม ควบคุ มที่ เ หมาะสม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการทดลองใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม ขนาดใหญ่ คื อ ต้ อ งการจะบ่ ง ชี้ ว่ า
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ใน
การดาเนินการของขั้นตอนนี้จะใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงทดลอง (experimental design) แล้ว
นาผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์
3.3 การทดลองความพร้อมนาไปใช้ หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์จนมี
ความมั่นใจในด้านคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรนารูปแบบไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความ
พร้อมสูก่ ารปฏิบัติ โดยนาไปใช้ในโรงเรียน 10-13 โรง นักเรียน 40-200 คน รวบรวมข้อมูลโดย
การสอบถาม การสั ม ภาษณ์ แ ละการสั งเกต เพื่อ ตรวจสอบว่ าผลิ ต ภั ณ ฑ์ท างการศึ ก ษาที่
พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะนาไปใช้ในโรงเรียนได้โดยไม่ต้องมีผู้วจิ ัยหรือผู้พัฒนาหรือไม่เพียงใด
แล้วนาสารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้มาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑ์มี
ความชัดเจนหรือไม่เพียงใด เป็นต้น การดาเนินการในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการใช้
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ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ ผลที่
ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น ผลที่ไ ด้จากการประเมินจะ
นาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือ
เสี่ ย งอั น ตรายก็ จ ะยุ ติ ก ารใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น แต่ ถ้ า หากผลการประเมิ น พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้ได้เป็นอย่างดีก็จะนาไปสู่การดาเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์
การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
4. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
การนาผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปเผยแพร่ เช่น การนาเสนอในที่ประชุม
สัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ การส่งไปลงเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การติดต่อกับ
หน่วยงานทางการศึกษาเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ หรือ
ติดต่อกับบริษัทเพื่อผลิตจาหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อผลิตภัณฑ์ได้เผยแพร่และนาไปใช้ในวงกว้างแล้ว อาจจะพบปัญหา
หรือผูใ้ ช้มีความต้องการเพิ่มเติม ผูว้ ิจัยจะนาสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามเหมาะสมยิ่งขึ้น จากนั้นจึงดาเนินการนาผลิตภัณฑ์ไปทดลอง และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามวงจรการวิจัยและพัฒนาตามที่กล่าวมา
ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได้ ดังนี้

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม

13

การวิจัย
(research)

1. การสารวจ
วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการ

การดาเนินการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) หรือการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องการให้
พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนา

2. การออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

นาความรู้และผลการวิจัยที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 1 มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้มี
ลักษณะและรูปแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

3. การทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์

ดาเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดย
ดาเนินการทดลอง 3 ครั้ง ได้แก่ การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก
การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ และการทดลองความพร้อมนาไปใช้

4. การเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์

การนาเสนอผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ส่งไปลงเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ติดต่อกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาเพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา หรือติดต่อกับบริษัทเพื่อผลิต
จาหน่ายและเผยแพร่ในวงกว้าง

(development)

ผลย้อนกลับ

ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรม

กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์
การประเมินผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
สคิฟเวน (Scriven. 1967 อ้างถึงใน Worthen and Sauder. 1987 : 88-90) ได้เสนอ
กระบวนทัศน์การประเมินผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาไว้ 13 ประการ ดังนี้
1) ความจาเป็น ได้แก่ จานวนคนที่จะได้รับผลกระทบ ความสาคัญในทางสังคม
และหลักฐานแสดงความต้องการจาเป็น
2) การตลาด แผนการนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย ขนาดของตลาด (market share)
และความสาคัญของตลาดที่คาดหวัง
3) ผลประกอบการจากการทดลอง ได้แก่ หลักฐานแสดงถึงประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์
4) ผลประกอบการจากผูบ้ ริโภคจริง
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5) ผลประกอบการจากการเปรียบเทียบจากคู่แข่ง
6) ผลประกอบการในระยะยาว เช่น 1 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
7) ผลข้างเคียงเกิดขึ้น
8) ผลประกอบการในเชิงกระบวนการ ได้แก่ หลักฐานที่แสดงถึงผลของผลิตภัณฑ์
เป็นไปตามคาพรรณนาสรรพคุณ ความเป็นเหตุเป็นผลตามที่กล่าวอ้าง และความสอดคล้อง
กับเกณฑ์ด้านศีลธรรมจรรยา
9) ความเป็นเหตุเป็นผลของผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ มีหลักฐานที่แสดง
ถึงความมีประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง
การศึกษาย้อนหลัง หรือการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
10) ผลประกอบการในเชิงความมีนัยสาคัญทางสถิติ กล่าวคือมีหลักฐานในเชิง
สถิติ แสดงถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคนิคทางสถิติวิเคราะห์ที่เหมาะสม ระดับ
นัยสาคัญและการแปลความหมายอย่างถูกต้อง
11) ผลประกอบการในเชิงความสาคัญทางการศึกษา กล่าวคือ ความสาคัญ
ทางการศึกษาที่เป็นผลจากการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการตัดสินใจจากการวิเคราะห์ราย
ข้อและคะแนนดิบที่วัดได้ ผลข้างเคียง ผลในระยะยาว และการเปรียบเทียบคะแนนที่เพิ่มขึ้น
ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล
12) ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล แสดงโดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอันเป็นผลการ
ตัด สินจากผู้เ ชี่ย วชาญ และการเปรีย บเทีย บค่าใช้จ่ายกั บ คู่แข่งขั นในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
ดังกล่าว
13) การบริการหลังการขาย โดยพิจารณาจากแผนบริการหลังการขายและการ
พัฒนา การอบรมพนักงานประจาการ การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการศึกษาการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดจนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริโภค
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่เป็นหลักสูตร
มอร์ริเซทท์ และสตีเวนส์ (Morrisett and Stevens. 1967 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยา
นุวัฒน์. 2541 : 264-265) ได้พัฒนาระบบการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร (The Curriculum
Materials Analysis System : CMAS) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 6 ประการดังนี้
1) บรรยายคุณลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เวลาที่ตอ้ งการ สไตล์
ค่าใช้จ่าย ข้อมูลประกอบการที่มีอยู่ เนือ้ หาวิชา เอกลักษณ์ของหลักสูตร
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2) วิเคราะห์หลั กการและเหตุผล ตลอดจนวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตรโดยการ
บรรยายและประเมินหลักการและเหตุผลของหลักสูตร วัตถุประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
3) พิจารณาเงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา
สมรรถภาพของครูอาจารย์ คุณลักษณะของโรงเรียนและชุมชน การจัดหลักสูตรและหลักสูตร
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
4) พิจารณาเนือ้ หาสาระของหลักสูตรทั้งในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
5) พิจารณาด้านการเรียนการสอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในหลักสูตร โดย
กล่าวถึงความเหมาะสมของกลยุทธ์การสอน รูปแบบ วิธีการ สื่อ และกระบวนการการเรียนการ
สอนต่างๆ
6) การตัดสินคุณค่าโดยรวม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงบรรยายอื่น ๆ
รายงานและประสบการณ์ที่ใช้หลักสูตร ผลการทดลองใช้หลักสูตรและคาแนะนาต่าง ๆ
การประเมินผลิตภัณฑ์ประเภทสือ่ การเรียนการสอน
การประเมินผลิตภัณฑ์ประเภทสื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยกระบวนการประเมิน 2
ขั้นตอน (วชิราพร อัจฉริยโกศล. 2536 : 13-31) ดังนี้
1) การตรวจสอบโครงสร้างภายในสื่อ ประกอบด้วย
1.1) ลักษณะสื่อ ประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะตามประเภทสื่อ มาตรฐานการ
ออกแบบ มาตรฐานทางเทคนิควิธี และมาตรฐานความมีสุนทรีของสื่อ
1.2 เนื้อหาสาระ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คนเป็นผู้ตรวจสอบ
เนือ้ หาสาระที่ปรากฏในสื่อ โดยแสดงความเห็นเพื่อการปรับปรุงในส่วนที่ควรปรับปรุง หรือให้
ความเห็นชอบในการดาเนินการต่อไป
2) การตรวจสอบคุ ณ ภาพสื่ อ ด าเนิ น การโดยการทดลองใช้ สื่ อ กั บ ตั ว แทน
กลุ่มเป้าหมายในสภาพการณ์จริง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การทดสอบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง (2) การทดสอบกลุ่มเล็ก และ (3) การทดสอบกลุ่มใหญ่
โดยเปรียบเทียบผลการทดลองใช้ส่อื กับเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวคือสื่อ การเรียน
การสอนที่มีการประเมินมีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 90/90 ในที่นี้ 90 ตัวแรกหมายถึงคะแนน
รวมเฉลี่ยของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 90 ส่วน 90 ตัวหลังหมายถึงร้อยละ 90 ของผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์แต่ละข้อของสื่อการเรียนการสอน
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ระดับการยอมรับนวัตกรรม
ขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม (adoption process) ในการแพร่กระจายนวัตกรรมไปสู่
สังคมนัน้ นวัตกรรมจะถูกนาไปใช้หรือยอมรับโดยบุคคล ซึ่ง Rogers (1971 : 100) ได้สรุป
ทฤษฎีและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตื่นตัวหรือรับทราบ (awareness) เป็นขั้นแรกที่บุคคลรับรู้วา่ มีความคิดใหม่ สิ่ง
ใหม่หรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆ เกิดขึน้ แล้วนวัตกรรมมีอยู่จริง แต่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดของสิ่งนั้นอยู่
2. ขั้นสนใจ (interest) เป็นขั้นที่บุคคลจะรู้สกึ สนใจในนวัตกรรมนั้นทันทีที่เขาเห็นว่า
ตรงกับปัญหาที่เขาประสบอยู่หรือตรงกับความสนใจ และจะเริ่มหาข้อเท็จจริงและข่าวสารมาก
ขึน้ โดยอาจสอบถามจากเพื่อนซึ่งได้เคยทดลองทามาแล้วหรือเสาะหาความรูจ้ ากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับนวัตกรรมนั้นเพื่อสนองตอบความอยากรู้ของตนเอง
3. ขั้นประเมินผล (evaluation) ในขั้นตอนนี้บุคคลจะพิจารณาว่านวัตกรรมนั้นจะมี
ความเหมาะสมกับเขาหรือไม่ จะให้ผลคุม้ ค่าเพียงใด หลังจากที่ได้ศกึ ษานวัตกรรมนัน้ มาแล้ว
ระยะหนึ่ง นวัตกรรมนัน้ มีความยากและข้อจากัดสาหรับเขาเพียงใด และจะปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างไร แล้วจึงตัดสินใจว่าจะทดลองใช้ความคิดใหม่ๆ นัน้ หรือไม่
4. ขัน้ ทดลอง (trail) เป็นขั้นตอนที่บุคคลได้ผ่านการไตร่ตรองมาแล้วและตัดสินใจที่
จะทดลองปฏิบัติตามความคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด การทดลอง
ปฏิบัติน้เี ป็นเพียงการยอมรับนวัตกรรมชั่วคราว เพื่อดูผลว่าควรจะตัดสินใจยอมรับโดยถาวร
หรือไม่
5. ขั้นยอมรับปฏิบัติ (adoption) ถ้าการทดลองของบุคคลได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะ
ยอมรับความคิดใหม่ๆ อย่างเต็มที่และขยายการปฏิบัติออกไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
นวัตกรรมนั้นกลายเป็นวิธีการที่เขายึดถือปฏิบัติโดยถาวรต่อไป ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร
กระบวนการยอมรับทั้ง 5 ขั้นนี้ Rogers และ Shoemaker (1978) ชีใ้ ห้เห็นว่ายังมี
ข้อบกพร่องอยู่ในบางประการคือ 1) กระบวนการยอมรับ เป็นกระบวนการที่อธิบายเฉพาะใน
ด้านบวก (positive) เท่านั้น ซึ่งความจริงแล้วในขั้นสุดท้ายของกระบวนการเกษตรกรอาจจะไม่
ยอมรับก็ได้ หากได้ทดลองปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลหรือไม่ได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน และ 2) กระบวน
การยอมรับทั้ง 5 ขั้นนีใ้ นความเป็นจริงแล้วอาจเกิดไม่ครบทุกขั้นตอนหรือบางขั้นตอนอาจเกิดขึ้น
ทุกระยะ เช่น ขั้นทดลองอาจจะไม่เกิดขึ้นเลย หรือขั้นประเมินผลอาจเกิดขึ้นได้ทุกระยะก็ได้
3) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการยอมรับปฏิบัติทั้ง 5 ขั้นนี้ยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ถาวรทีเดียว แต่เขาจะหาสิ่งอื่นๆ หรือบุคคลยืนยันความคิดของเขา และถ้าหากว่าไม่ได้รับ
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การยืนยันว่าสิ่งที่เขารับปฏิบัติตามแนวคิดใหม่นถี้ ูกต้อง เขาก็อาจจะเลิกล้มไม่ยอมรับความคิด
นั้นก็ได้
Rogers’s และ Shoemaker (1978) จึงได้เสนอโครงสร้างใหม่ เรียกว่า กระบวนการ
ตัดสินใจนวัตกรรม (innovation decision process) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นความรู้ (knowledge) เป็นขั้นตอนที่รับทราบว่ามีนวัตกรรมเกิดขึ้นและหาข่าวสาร
จนเข้าใจในนวัตกรรมนัน้ ๆ
2. ขั้นชักชวน (persuasion) เป็นขั้นตอนที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใหม่ๆ ในทางที่เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อ “นวัตกรรม” นั้นๆ
3. ขั้นตัดสินใจ (decision) เป็นขั้นที่บุคคลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่นาไปสู่การเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมแล้ว และตัดสินใจว่าจะรับนวัตกรรมนั้นหรือไม่ แต่การตัดสินใจนั้นยังไม่ถาวร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง
4. ขั้นยืนยัน (confirmation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ซึ่งเป็นการหาข้อมูล
มาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา อาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งยอมรับแนวความคิด
ใหม่ๆ ไปปฏิบัติเป็นการถาวรจริงๆ
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