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1.  บทน ำ 
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว่า 

ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ต้องมีเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม การมีบรรยากาศในการ
ท างานที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม การยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลว กระบวนการค้นหา
ความรู้ใหม่หรือยืนยันความรู้เดิมในสถานการณ์ใหม่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิด
ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ โดยกระบวนการนี้จะต้องท าตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับใน
แต่ละกลุ่มวิชา ตามปกติการค้นพบสิ่งใหม่จะสร้างความตื่นเต้นให้ผู้วิจัย ถึงแม้จะค้นพบได้เพียงร้อยละ 
1   รวมถึงความก้าวไกลของประเทศชาติซึ่งนวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
น าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  
ค าส าคัญ : เทคโนโลยี, นวัตกรรม 
 
2. ความส าคัญของนวัตกรรม  
   “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” มีความส าคัญดังนี้  

1.1 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลง  อย่างรวดเร็ว 
องค์การต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องคิดค้น เพ่ือสรรค์สร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  

1.2 Innovation มีความส าคัญกับองค์กรและมนุษย์ทุกคนบนโลก คือ ข้อจ ากัดของ ทรัพยากรต่าง 
ๆ ที่มีในโลก ซึ่งลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ และก าลังจะหมดไป จึงส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้อง
พ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติต้องพยายามแสวงหาวิธีที่จะท าให้ธุรกิจของตนเอง อยู่รอดได้อย่างยั่งยืนที่เห็น
อย่างชัดเจนและก าลังเป็นปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจในโลกก็คือ ราคา  น้ ามันที่สูงขึ้นอย่างมาก ท าให้
ธุรกิจรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องใช้น้ ามันเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ต้องพยายามค้นคิดหาพลังงาน
อ่ืนมาทดแทน จนเกิดเป็น Hybrid Car รถยนต์ลูกผสมที่ใช้ทั้งน้ ามัน และพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน ท าให้
ประหยัดน้ ามันได้อย่างมาก และยังช่วยลดมลภาวะ 

 
3. แนวคิดการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ส่วนที่ยากที่สุดในกระบวนการวิจัยทั้งหมดอาจเป็นในส่วนของการเริ่มต้นการท าวิจัย นอก จาก
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบางสถาบันการศึกษาที่ก าหนดให้ต้องรับทุนท าวิจัยในเรื่องที่ก าหนดให้
หรือเสนอมาในตอนสมัครเข้าเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่จะพบว่าหัวข้อการวิจัยจะมีอยู่กว้างขวางมาก 
ส าหรับนักวิจัยที่ผ่านการศึกษาแล้วจะยิ่งพบว่า หัวข้อการวิจัยยิ่งกว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุด นักวิจัย
หรือนักศึกษาส่วนใหญ่จึงรู้สึกถึงความยากในการเลือกหัวข้อวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่าง
จริงจังกับการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เป็นปี ถ้านักวิจัยหรือนักศึกษาไม่มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน กรอบเนื้อหาที่จะ
ท าการวิจัยจะกว้างขึ้น แต่กระบวนการก าหนดหัวข้อเรื่องวิจัยก็จะเป็นเช่นเดียวกัน คือ การขอ
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ค าแนะน าจากนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูงกว่าท่าน หรือจากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่สนใจ เพ่ือให้
เกิดแนวความคิดในการท าวิจัยที่สอดคล้อง ตรงกับความสนใจของผู้ท าวิจัยอย่างแท้จริง 

4. การวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์งานวิจัยไม่มากนัก แม้จะเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
เคยผ่านการท าวิทยานิพนธ์ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาแล้วก็ตาม มักมีความสับสนในการ
ตีความว่า งานวิจัยที่ตนต้องการท าคืออะไร และต้องท าอย่างไรจึงจะท าให้ผลงานวิจัยของตนเป็นงานที่
ดี ถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาและขาดผู้ร่วมงานที่มี
ประสบการณ์ ส่วนใหญ่นักวิจัยจะพยายามด าเนินการตามวิธีการที่ได้เรียนมา คือ พยายามด าเนินการใน
ลักษณะการท าแบบฝึกหัด แต่เป็นแบบฝึกหัดชนิดที่มิได้มีค าถามและสิ่งที่ก าหนดให้อย่างชัดเจน และยัง
เป็นแบบฝึกหัดที่ไม่เคยพบมาก่อนหรือไม่มีแนวทางการแสวงหาค าตอบที่ชัดเจนเพียงพอ 

 มักมีค าถามเกิดขึ้นบ่อย ๆ ว่า การวิจัยคืออะไร จะเป็นการทดสอบสมมุติฐานหรือเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช่หรือไม่ ท าไมในวงการศึกษาจึงต้องก าหนดให้การเรียนรู้ในการท าวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับปริญญาเอกและส่งเสริมอย่างจริงจังในระดับปริญญาโท ท าไมจึงมีผู้ยอมเสียเวลาตลอด
ชีวิตที่จะท าการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้ง ๆ ที่ผลที่ได้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ท าไมนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอกบางคนถึงมีแรงบันดาลใจที่จะท าการวิจัยถึง 18 ชั่วโมงต่อวันอย่างต่อเนื่องเป็นแรมปี 
และคนเหล่านี้มีความสุขในการท างานหนักเช่นนี้จริงหรือ ค าตอบง่าย ๆ ส าหรับค าถามเหล่านี้ก็คือ การ
วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ กระบวนการค้นหาความรู้ใหม่หรือยืนยันความรู้เดิมในสถานการณ์
ใหม่ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิดประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ โดย
กระบวนการนี้จะต้องท าตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับในแต่ละกลุ่มวิชา ตามปกติการค้นพบสิ่ง
ใหม่จะสร้างความตื่นเต้นให้ผู้วิจัย ถึงแม้จะค้นพบได้เพียงร้อยละ 1  ของสิ่งที่ต้องการจะรู้ แต่ผลที่ได้จะ
ท าให้เกิดความพอใจและเห็นแนวทางที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ
พยายามมากขึ้นเพ่ือที่จะรู้ให้ได้ท้ังหมด และการที่ได้รู้จะท าให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับความพยายามที่ใช้ไป 

5. ขั้นตอนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ก่อนอื่นจะต้องก าหนดประเด็นปัญหาอย่างกว้าง ๆ และตั้งข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยอาจท า
ความคุ้นเคยกับปัญหาได้หลายวิธี เช่น จากการอ่าน การคิด การปรึกษาหารือ การส ารวจพื้นที่ หรือการ
ทดลองเบื้องต้น จากค าถามพ้ืนฐานเหล่านี้ นักวิจัยจะคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ที่สังเกตพบเกิดขึ้นได้
อย่างไร แล้วจึงพิจารณาว่าจะท าการทดสอบเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานนั้นให้ได้ผลชัดเจนได้หรือไม่ ในกรณีที่
ไม่อาจท าได้ จะต้องตั้งสมมุติฐานใหม่จนกระทั่งสามารถด าเนินการได้  นั่นคือ ปัญหาอาจกว้างขึ้นหรือ
แคบลง หรืออาจยกเลิกไปเลยก็ได้ ในช่วงนี้ ผู้วิจัยจะต้องวางแผนการเก็บข้อมูล การเตรียมอุปกรณ์ 
และจัดระบบการท างาน พร้อมทั้งต้องพิจารณาแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปด้วยเลย ทั้งนี้
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐาน ตัวอย่างการใช้แนวคิดการ
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการหาข้อมูลหรือทดสอบสมมุติฐานด้วยการพยายามควบคุมสภาวะ
ของตัวแปร และวัดผลการตอบสนองของระบบตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตัวหนึ่งกับตัวแปรอ่ืนนั่น คือ เป็นการเลือกกลุ่มควบคุม (Control Groups) และเลือกด าเนินการกับ
กลุ่มอ่ืนที่เลือกมา จากนั้นจึงวัดและเปรียบเทียบผลที่วัดได้ 
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ภำพที ่1 แนวคิดกระบวนการสร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

6.  สรุป 

บทความวชิาการน้ีจะช่วยให้นกัวิจยัตั้งเป้าหมายไดดี้ ขณะเดียวกนัก็จะกระตุน้ให้เกิดค าถาม
อ่ืนต่อเน่ืองต่อไป เป็นท่ีหวงักนัว่าค าถามเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนักบัโลกแห่งความเป็นจริง 
ความเก่ียวพนัน้ีจะเป็นตวั ก าหนดคุณภาพของค าถามเอง แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ ค าถามการวิจยัจะตอ้ง
อยูใ่นความสนใจของนกัวจิยัเอง ลกัษณะของค าถามในการวจิยัจะตอ้ง 

 มีเป้าหมายในการสร้างองคค์วามรู้ท่ีชดัเจน กระตุน้ใหเ้กิดค าถามอ่ืน ๆ ตามมา  
 มีความส าคญัในเชิงทฤษฎี และ/หรือ ปฏิบติั 
 มีความสร้างสรรคท่ี์เป็นประโยชน์กบัเทคโนโลยวีตักรรรม 
 มีความเป็นไปไดใ้นการหาขอ้มูลท่ีเหมาะสม 
 ปัญหาท่ีสนใจตอ้งไม่สร้างความขดัแยง้ในสังคมหรือขดัต่อศีลธรรม 
 มีความสัมพนัธ์กบัโลกแห่งความเป็นจริง 

ทฤษฎี 

ทดลองและเก็บผล
วเิคราะห์ 

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

สมมุติฐาน 

ปัญหาของเทคโนโลยี
นวตักรรม 

 สร้างนวตักรรม 

การทดลอง, การสงัเกต 

วเิคราะห์ขอ้มูลและหา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร 

สงัเคราะห์ และ
ทดลองท าซ ้ าใหม่ 

การตั้ง สมมุติฐาน 

การวจัิยเทคโนโลย ี

ทดสอบ 

สมมุติฐาน 

ความถูกตอ้ง 
ตรรกะ 
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