
รองศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมด้านศาสตร์ทางการกีฬา”

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์



ค าคมชวนคิดจากอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะท าสิ่งเดิมซ้ า ๆ แต่กลับหวัง
ผลลัพธ์ที่แตกต่าง

จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจ ากัด 
แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นทีบ่นโลก





PHASR

Active Denial System The MAARS System



Tony Wagner
Creating Innovators









6 นวตักรรมตวัช่วยด้านไลฟ์สไตลส์ดุคลูส าหรบัคนยคุ 2020
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

KOOUP

Pharmasafe

Ontrack Studyplan
FINSTREET

OOCA

MUVMI

https://www.nia.or.th/




Nakefit

X-Swift บาสเกตบอล HANDLE STRESS



“ห้องตรวจหาเชื้อ 
(Modular Swab Unit)”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี ลด
เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ติดตั้งที่โรงพยาบาล





สรุปความหมายของนวัตกรรม
หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยัง

ไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้

ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
โดยเมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นๆได้ผลดี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม



ประเภทของนวัตกรรม

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)

คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในเชิงพาณิชย์ ให้ดีขึ้นหรือเป็นสิ่งใหม่ในตลาด 
นวัตกรรมนี้อาจจะเป็นของใหม่ต่อโลก, ต่อประเทศหรือแม้แต่ต่อองค์กร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นั้นยังสามารถถูกแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ (tangible product) หรือสินค้าทั่วไป
เช่น รถยนต์รุ่นใหม่, ทีวีที่ใช้เทคโนโลยีสูง หรือ ‘High Definition TV(HDTV)’, ดีวีดีหรือ
‘Digital Video Disc(DVD)’ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible product) อาทิ 
เช่น การบริการ (services) แพ็กเก็จทัวร์อนุรักษ์ธรรมชาติ, ธุรกรรมการเงิน-ธนาคารโดย
ผ่านทางโทรศัพท์ (telephone finance banking) เป็นต้น

คือ การเปลี่ยนแนวทาง หรือ วิธีการผลิตสินค้า หรือ การให้บริการในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม เช่น การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ ‘Just In Time (JIT)’, การ
บริหารงานคุณภาพองค์กรรวมหรือ ‘Total Quality Management (TQM)’, และ การ
ผลิตแบบกะทัดรัด หรือ ‘ Lean Production ’ เป็นต้น







นวัตกรรม vs สิ่งประดิษฐ์ ต่างกันอย่างไร

นวัตกรรม เป็นการผสมผสาน ระหว่าง 
เทคโนโลยี + การใช้งานที่เป็นประโยชน์ + เป็น
ที่ต้องการของสังคม

แต่ถ้ามีเพียง เทคโนโลยี โดยไม่ค านึงการใช้งานที่
เป็นประโยชน์ได้จริงตรงตามความต้องการในการ
แก้ปัญหา และไม่ได้เป็นที่ต้องการในการน าไปใช้ 
สิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์













บริบทประเทศไทยกับนวัตกรรม







5 นิสัยที่ท าให้ Elon Musk เป็นนวัตกร (Innovator)

1. อ่าน

2. เค้าเชื่อและท า
ในสิ่งที่เค้าชอบ

3. ยืนหยัดที่
จะคิดบวก

4. ทางผ่านไปสู่
นวัตกรรม คือ 
ความล้มเหลว

5. หาความสุขใส่ตัว
ให้เป็น

ไฮเปอร์ลูป
จาก 2 ชั่วโมง ให้เหลือ 30 นาที

- สเปซเอ็กซ์ และการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร

- SolarCity
- Web-based Phone Calls

- Tesla กับรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด 
มากกว่า 800,000 คัน
- Neuralink เช่ือมโยงสมองมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์



อ่านและเรียนรู้



หมายถึง  กระบวนการค้นคว้าหา
ความรู้อย่างมีระบบเพื่อตอบประเด็นที่
สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับ
ในศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

การวิจัย 

(ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540)



ศ.ดร. สุวิมล ว่องวาณิช



รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

1. การระบุ
ปัญหา

(Problem)

ขัน้ตอนการพัฒนา

นวัตกรรม

2. การก าหนด
จุดมุ่งหมาย
(Objective)

3. การศึกษา
ข้อจ ากัดต่างๆ
(Constraints)

4. การประดิษฐ์
คิดค้นนวัตกรรม
(Innovation)

5. การทดลองใช้
(Experimentation)

6. การเผยแพร่
(Dissemination)





3. เพื่อพัฒนาของใหม่ที่ไม่เคยมี

1. เพื่อแก้ปัญหา (Problem solving) 

2. เพื่อพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น

1. การระบุปัญหา
(Problem)



ศ.ดร. สุวมิล ว่องวาณิช



https://www.tech2biz.net/index.php

https://www.tech2biz.net/index.php




วิธีการตั้งโจทย์วิจัย : แหล่งที่มาของโจทย์วิจัย 
อาจได้มาจาก 
- นโยบายการวิจัยของชาติ 
- การค้นหาปัญหาโจทย์ร่วมกันกับพื้นที่ 
- การหาโจทย์งานวิจัยจากแหล่งให้ทุน 
- หาปัญหาในหน่วยงานและน ามาหา GAP 
- การทบทวนทฤษฎีหรืองานวิจัย 
- ประสบการณข์องนักวิจัยเอง
- อื่นๆ

2. การก าหนด
จุดมุ่งหมาย โจทย์

(Objective)





ลกัษณะของโจทยง์านวจิยัทีด่ ี ตาม
หลกัการของ FINER ประกอบดว้ย 

F: feasible 
(งานวิจัยเป็นไป

ได้ไหม)

I: interesting 
(งานวิจัยน่าสนใจหรือ

เปล่า)

N: novel 
(มีอะไรใหม่หรือ

แตกต่าง)

E: ethical 
(วิจัยนั้นมีจริยธรรมหรือ

ผิดจริยธรรมหรือไม่) 

R: relevant
(ตรงประเด็นกับ
ที่สนใจหรือไม)่



5. การทดลองใช้
(Experimentation)







6. การเผยแพร่
(Dissemination)







4. Physical Fitness station

3. เครื่องวัดแรงบีบมือแบบคูเ่พื่อคนไทย

1. SSKRU Muscle Fit

5. SMART knee raising counter device

รางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๒
SPORT SCIENCE INNOVATION CONTEST 2019

2. KU KidFit อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายในเด็ก








