
ความหมายของนวัตกรรม 

นวัตกรรม มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ Innovare ซึ่งหมายถึง “การท าสิ่งใหม่ขึ้นมา” นวัตกรรม
นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร บุคคล สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นมีผู้ให้ค านิยาม ส าหรับค าว่า นวัตกรรม 
หลายแง่มุม ดังนี้ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช).  2542 : 153-154) 

1. นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่ เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการที่มีผู้เห็นว่าใหม่ส าหรับตน 

2. นวัตกรรม นวัตกรรม คือกระบวนการรับสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือมาปรับปรุงให้เกิดแก่ตน (บุคคล องค์กร
หรือสังคม) ทั้งในรูปแบบเทคนิควิธีการหรือสิ่งที่จับต้องได้ จนท าให้เกิดนวัตกรรม 

3. นวัตกรรม คือ การคิดค้นและด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความรู้ ความช านาญที่มีอยู่ใน
ตน (บุคคล องค์กรหรือสังคม) และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จนท าให้เกิดนวัตกรรม 

4. นวัตกรรม คือ คุณลักษณะของบุคคล องค์กรหรือสังคมที่มุ่งแสวงหาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จนท า
ให้เกิดนวัตกรรม 

5. นวัตกรรม คือ การเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพ่ือให้เกิดผลดีทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการก าเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี 
การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(กองทุนพัฒนานวัตกรรม.  2545 : 79) 

สรุปได้ว่า นวัตกรรม หรือ Innovation คือ ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งนวัตกรรมนั้นๆ จะเป็นของใหม่ของกลุ่มที่เกิดการยอมรับนวัตกรรม 

 

องค์ประกอบของนวัตกรรม 

อัจฉรา จันทร์ฉาย  (2553 : 54)  ได้อธิบายองค์ประกอบของนวัตกรรมมีอยู่    3 ประการ คือ 

1. ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่า มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีก็
คือ ความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลั กษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริการ หรือ
กระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ 

2. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  (Knowledge and Creativity Idea) หมายความว่า 
สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐานของการพัฒนาให้
เกิดข้ึนใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบการท าซ้ า เป็นต้น 



3. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (EconomicBenefits) และสังคม (Social)  ก็คือ การให้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรม จะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง และในเชิงสังคม
เป็นการสร้างคุณค่า ซึ่งไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของ“นวัตกรรม” คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ มี
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” 

 

ประเภทของนวัตกรรม 

นวัตกรรมในองค์กรสามารถแบ่งได้เป็น4 ประเภท (4Ps of Innovation)  ดังนี้ 

1. Product innovation เพ่ือการปลี่ยนแปลง ด้านสินค้าและบริการ 

2. Process innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการการผลิต การท างานและการส่งมอบ 

3. Position innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการน าเสนอ หรือการวาง
ต าแหน่งของสินค้าและบริการ 

4. Paradigm innovation เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิด (Mental model) 
และกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่องค์กรต้องการเป็น 

 

โดยนวัตกรรมทั้ง 4 ประเภทสามารถเกิดขึ้นได้ควบคู่กันไปจากนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental innovation) ไปสู่นวัตกรรมใหม่อย่างสิ้นเชิง (Radical Innovation) การสร้างนวัตกรรมใน
องค์กร จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาขององค์การว่าจะวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมอย่างไรที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรมากท่ีสุด  และการจัดการกระบวนการนวัตกรรมก็เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งความแตกต่างหรือความยากง่าย
ของการจัดการนั้นๆ จะข้ึนอยู่กับว่านวัตกรรมนั้นมีความใหม่ต่อผู้คิดค้นเพียงใด 

 

ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น และประเทศ 

       ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาองค์กร คือ การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์กร หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรับเปลี่ยนมาก่อน เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบริบทโลกาภิ
วัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพ่ิมคุณค่า พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ความอยู่รอด และความสามารถเชิงการแข่งขันของ
องค์กรในตลาดการค้าโลกเสรี  



        ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาท้องถิ่น คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการการจัดการใหม่ที่คิดค้น 
และพัฒนาจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างเป็นระบบตามภูมิสังคมของชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

        ความส าคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือ
ประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่า ขณะนี้การใช้เทคโนโลยีที่คิดค้นเองในประเทศเพ่ิงเริ่มต้น จึงต้องมีการเร่ง
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการภายใต้แนวคิดและรูปแบบใหม่ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระดับ
ท้องถิ่น โดยสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิด
นวัตกรรมจ านวนมากพอที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างรวดเร็ว  OTOP 
เป็นตัวอย่างหนึ่งของการท านวัตกรรมด้านบริหารจัดการที่สามารถผลักดันสินค้า ของไทยให้ขึ้นมาอยู่ในระดับ
แนวหน้าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกได้ นั้น จะต้องมีการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า การ
จัดท าแผนธุรกิจ และการพัฒนาตลาดในเชิงรุก ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอาจต่อ
ยอดให้ถึงระดับอุตสาหกรรมระดับสูงได้ต่อไป 
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