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บทที่ 1 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

อาจารย์อัจฉริยา  เหล่าศิริ 
 
1.1 ความหมายของเทคโนโลยี 
 เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่
ทันสมัย มีราคาแพง มีระบบการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งเมื่อน ามาใช้แล้วสามารถช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นและประสิทธิผลสูงขึ้นรวมทั้งประหยัดเวลาและแรงงานอีกด้วย  
 อย่างไร ก็ตาม “เทคโนโลยี” เป็นค าที่มาจากภาษาลาติน และภาษากรีก คือ ภาษาลาติน Texere 
การสาน (to weare) : การสร้าง (to construct)  ภาษากรีก Technologia : การกระท าอย่างมีระบบ 
(Systematic Treatment) เทคโนโลยีมิได้มีความหมายเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลอย่างเดียวเท่านั้นแต่
ยังรวมไปถึงการปฏิบัติหรือด าเนินการใดๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพ่ือช่วยให้
การด าเนินการต่างๆ บรรลุผล พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยีว่า หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ ในการน าเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
 
1.2 ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1.2.1 เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้ เพ่ือน าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็น
กระบวนการที่เชื่อถือได้และน าไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ 
 1.2.2 เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากการใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยี 
 1.2.3 เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process and product) เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการท างานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม 
 



 สารานุกรมเอ็นคารทา (Encarta 1999) ได้ให้ที่มาและความหมายของค าว่าเทคโนโลยี (Technology) 
ไว้ว่า Technology เป็นค าที่มาจากภาษากรีก 2 ค ารวมกัน คือ Tekhne หมายถึง ศิลป์ หรืองาน
ช่างฝีมือ (art of craft) และ logia หมายถึง สาขาวิชาของการศึกษา (art of study)  
 ดังนั้น ถ้าจะแปลตามตัวแล้ว เทคโนโลยี จึงหมายถึง การศึกษาหรือศาสตร์ของงานช่างฝีมือ
พจนานุกรมเว็บสเทอร์ (Websters 1994) ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคโนโลยี ไว้ดังนี้  
 1) ก. การใช้ทางวิทยาศาสร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านอุตสาหกรรมและพานิช
กรรม ข. องค์รวมทั้งหมดของวิธีการและวัสดุที่ใช้เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 2) องค์ความรู้ที่มีอยู่ในอารยะธรรมเพ่ือใช้ในการเพ่ิมพูน ฝึกหัดด้านศิลปะและทักษะความช านาญ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุ 
 บราวน์ (Brown) กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นการน าวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลประโยชน์ 
 เดล (Dale, 1969) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยีประกอบด้วยผลรวมของการทดลอง เครื่องมือ 
และกระบวนการ ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ ทดลอง และได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว 
 กัลเบรท (Galbraith, 1967) ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคโนโลยี ไว้ดังนี้คือ เทคโนโลยีเป็นการ
ใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้มาใช้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
น าไปสู่ผลในทางปฏิบัติ ส่วนนักการศึกษาของไทยได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี ดังนี้ 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ได้ให้รายละเอียดของค าว่าเทคโนโลยี หมายถึง 

1. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
2. การประยุกต์วิทยาศาสตร์ 
3. วัสดุ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ 
4. กรรมวิธี และวิธีด าเนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
5. ศิลปะ และทักษะในการจ าแนกและรวบรวมวัสดุ 

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิต การสร้าง และการใช้
สิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้มีในธรรมชาตินั่นเอง 
 สุพิทย์ กาญจนพันธุ์ (2541) กล่าวไว้ว่า หมายถึงวิธีการอย่างมีระบบในการวางแผน การประยุกต์ใช้ 
และการประเมินกระบวนการเรียนการสอนทั้งระบบ โดยให้ความส าคัญต่อทั้งด้านเครื่องมือ 
ทรัพยากรมนุษย์ และ ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับเครื่องมือ เพ่ือจะได้รูปแบบการศึกษาที่มี



ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในความหมายนี้ เทคโนโลยีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ระบบเป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
 เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต (2528) กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีคือวิธีการหรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในการด าเนินการต่างๆเพ่ือให้บรรลุผล และจากความหมายดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่าเทคโนโลยี 
เป็นการน าเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทาง
วิทยาศาสตร์ทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพ่ือช่วยให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น 
 การน าเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้น เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยส าคัญ 3 ประการ 
และถือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วย (ก่อ สวัสดิพาณิชย์, 2517 ) คือ 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การท างานบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่าง
เที่ยงตรงและรวดเร็ว 

2. ประสิทธิผล (Productivity) เป็นการท างานเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างเต็มที่มากท่ีสุดเท่าที่
จะมากได้ เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด 

3. ประหยัด (Economy) เป็นการประหยัดทั้งเวลาและแรงงานในการท างานด้วยการลงทุนน้อย
แต่ได้ผลมากกว่าที่ลงทุนไป  

 
1.3 ความหมายของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็น
การพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะ
ช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและ
แรงงานได้ด้วย 
  “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ท าสิ่งใหม่ข้ึนมา 
ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือคือ ”การท าในสิ่งที่
แตกต่างจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็น
โอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”
แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐ



อุตสาหกรรมเช่นผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development, 
1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะน าไปสู่
การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เป็นหลัก นวัตกรรม ยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย 
(พันธุ์อาจ ชัยรัตน์, 2016)  
 ค าว่า“นวัตกรรม”เป็นค าที่ค่อนข้างจะใหม่ในวงการศึกษาของไทยค านี้เป็นศัพท์บัญญัติของ
คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation 
มาจากค ากริยาว่า innovate แปลว่า ท าใหม่ เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้ค าว่า  
“นวกรรม” ต่อมาพบว่า ค านี้มีความหมายคลาดเคลื่อน จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ 
วัด ตะ ก า) หมายถึงการน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจากวิธีการที่ท าอยู่เดิม เพ่ือให้ใช้
ได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นไม่ว่าวงการหรือกิจการใดๆ ก็ตาม เมื่อมีการน าเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามา
ใช้เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมของวงการนั้นๆเช่นในวงการศึกษาน าเอา
มาใช้ก็เรียกว่า“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation) ส าหรับผู้ที่กระท า หรือน าความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาใช้นี้ เรียกว่าเป็น “นวัตกร” (Innovator)  
 ทอมัส ฮิวช์ (Thomas Hughes) ได้ให้ความหมายของ “นวัตกรรม” ว่า เป็นการน าวิธีการใหม่ๆ 
มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่การคิดค้น 
(Invention) การพัฒนา (Development) ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติก่อน 
(Pilot Project) แล้วจึงน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา  
 มอร์ตัน (Morton,J.A.) ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ว่าเป็นการท าให้ใหม่ขึ้นอีกครั้ง(Renewal) 
ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงสิ่งเก่าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตลอดจนหน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ 
นวัตกรรม ไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ ปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนา  
 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ 
ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่าให้
เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ 
ท าให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
 จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า “แม้ในภาษาอังกฤษ
เอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใดๆ จะเป็นผล 



ส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อจะน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ท าอยู่เดิม
แล้วกับอีกระดับหนึ่งซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี 
และผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ค าว่า “นวัตกรรม” มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้น าความ
เปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาใช้ได้ผลส าเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ
  
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์และคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง “สิ่งใหม่ที่
เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมี
ลักกษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม” 
 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ดังนี้คือ สิ่งใหม่ที่ เกิดขึ้น
จากความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมถึงสิ่งที่ เกิด จาก
ความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะหรือประสบการณ์ทางเทคโนโลยีแม้แต่การ
จัดการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตหรือบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีการแพร่กระจายเทคโนโลยีและการฝึกอบรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในลักษณะของการเกิดธุรกิจการลงทุนนวัตกรรมจึงเป็น
กระบวนการที่ เรียกได้ว่าเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกันกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือก่อให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ซี่งน าไปสู่การลงทุนที่
ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เศรษฐชัย  ชัยสนิท (2553) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ การท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยวิธีการใหม่ๆ และยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดการผลิตกระบวนการหรือองค์กรไม่ว่า
การเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาต่อยอดการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์หรือแม้แต่กระบวนการ
ในหลายสาขานอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องมีความใหม่อย่าง
เห็นได้ชัดและความใหม่นั้นจะต้องเพ่ิมมูลค่าสิ่งต่างๆ ได้โดยเป้าหมายของนวัตกรรมคือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพ่ือท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนวัตกรรมก่อให้เกิด ผลิตผล
เพ่ิมข้ึนและเป็นที่มาส าคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมชาติ 
 อัจฉรา  ส้มเขียวหวาน (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ดังนี้คือความคิดหรือการปฏิบัติ
ใหม่ๆ ที่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมา



ก่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบันเพ่ือจะน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2546) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ คือ วิธีการ ใหม่ๆ 
ที่น าไปใช้ซึ่งไม่เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อนอาจเป็นวิธีการใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรกหรืออาจเป็นวิธีการ
ใหม่ที่เคยใช้ในหน่วยงานอื่นมาก่อน 
 
 สรุป นวัตกรรม  คือ “สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการเพ่ือประดิษฐ์
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ” 
 
1.4 แนวคิดและบทบาททางด้านเทคโนโลยี 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในทุกๆ ด้านของมนุษย์ ไม่ว่าเทคโนโลยีสื่อสาร 
เทคโนโลยีคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะมีบทบาทส าคัญในการช่วยจัดการศึกษา
บรรลุอุดมการณ์การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารโทรคมนาคม มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาด้านต่างๆ เทคโนโลยี
เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา ระบบสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียน ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิชาการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีกับการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การสอนทางไกล ระบบ Video Teleconference  
E-Learning คือ การเรียนการสอนทางไกลที่ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง World Wide Web 
เทคโนโลยีเพ่ือสร้างพ้ืนฐานและอาชีพด้วยวิวัฒนาการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 
สามารถสื่อสารโต้ตอบและส่งภาพถึงกันได้แม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่ที่ห่างไกลกันมาก หรือการส่ง
ข่าวสารในระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อความ ภาพ เสียง ไปให้ผู้อื่นได้ และสื่อสารโต้ตอบกันได้ในเวลา
ปัจจุบัน โดยเฉพาะ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันคือ ระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet) 
 เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอ านวยความสะดวกสบายของมนุษย์ อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มี
เทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย และเทคโนโลยีพวกนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีอันที่ดีกว่าก็มาแทนที่



อันเก่า นับว่าการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์เลยก็ว่าได้ และ
เทคโนโลยีที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์มีดังนี้ 

1.4.1 เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดแรงกาย ลดต้นทุนรักษาสภาพแวดล้อม เป็นเทคโนโลยีที่มี

บทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย อาทิ  คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การแพทย์ พลังงาน ฯลฯ 

1.4.2 เทคโนโลยีพัฒนาด้านการเกษตร 
เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิต เทคโนโลยีมีผลต่อการพัฒนาอย่างมาก แต่การที่ผู้ใช้จะ

น าเทคโนโลยีมาใช้นั้นจะต้องศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศ 

1.4.3 เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสัมพันธ์ในสังคม ที่ไม่ได้เป็นแค่การพบปะ พูดคุย มองเห็น

รูปร่างหน้าตาหรือท ากิจกรรมร่วมกัน แต่เป็นการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่เรียกว่า สังคมเครือข่าย 

 
1.5 แนวคิดและบทบาททางด้านนวัตกรรม 

นวัตกรรม เป็นความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อน านวัตกรรมมาใช้จะช่วย
ให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน 

การพิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขาดังนั้นนวัตกรรมของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่นวัตกรรมของบุคคลกลุ่ม
อ่ืนๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของบุคคลนั้นว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับเขาหรือไม่ อีกประการหนึ่งความใหม่ 
(newness) อาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยสิ่งใหม่ๆ ตามความหมายของนวัตกรรมไม่จ าเป็นจะต้องใหม่
จริงๆ แต่อาจจะหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความคิดหรือการปฏิบัติที่เคยท ากันมาแล้วแต่ได้หยุดกันไป
ระยะเวลาหนึ่งต่อมาได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาท าใหม่เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาในสภาพการณ์
ใหม่นั้นได้ก็นับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่ได้ นวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆ ดังต่อไปนี้ 

 



1. สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย 
2. สิ่งใหม่ที่เคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ 
3. สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม  

นวัตกรรมนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งส าคัญสองประการคือจาก
แรงผลักบ้างในบางครั้งและจากแรงดึงดูดในบางครั้งแต่นวัตกรรมที่ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยปฏิสัมพันธ์ของแรงทั้งสองไปพร้อมๆ กันเปรียบได้ดั่งกรรไกรที่ต้องอาศัยใบมีดทั้งสองด้านไป
พร้อมๆ กันจึงจะน าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
 1.5.1 นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรุงแต่งของเก่าให้เหมาะสม
กับกาลสมัย 

ระยะที่ 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลองจัดท าอยู่ในลักษณะ
ของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (Pilot Project) 

ระยะที่ 3 การน าเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ท่ัวไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมข้ันสมบูรณ์ 
 

1.5.2 ลักษณะของนวัตกรรม 
1.5.2.1 เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ 
1.5.2.2 คิดหรือท าขึ้นใหม่ 
1.5.2.3 เก่าจากที่อ่ืนพึ่งน าเข้า 
1.5.2.4 คัดแปลงปรับปรุงของเดิม 
1.5.2.5 เดิมไม่เหมาะแต่ปัจจุบันใช้ได้ดี 
1.5.2.6 สถานการณ์เอ้ืออ านวยท าให้เกิดสิ่งใหม่ 
1.5.2.7 เป็นสิ่งได้รับการตรวจสอบหรือทดลองและพัฒนา 
1.5.2.8 น ามาใช้หรือปฏิบัติได้ดี 
1.5.2.9 มีการแพร่กระจายออกสู่ชุมชน 

 
 



1.5.3 ประเภทของนวัตกรรม 
1.5.3.1 แบ่งตามลักษณะของการสร้างนวัตกรรม 
1.5.3.1 นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (incremental innovation) 
1.5.3.2 นวัตกรรมที่เพ่ิงค้นพบ (breakthrough innovation) 
1.5.3.3 แบ่งตามลักษณะการใช้นวัตกรรม 
1.5.3.4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) 
1.5.3.5 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
 

1.5.4 องค์ประกอบของนวัตกรรม 
จากประเด็นที่ เป็นแก่นหลักส าคัญของค านิยาม องค์ประกอบที่ เป็นมิติส าคัญของ

นวัตกรรมมีอยู่ 3 ประการ คือ 
1.5.4.1 ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัว

ผลิตภัณฑ์บริการ หรือกระบวนการโดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพัฒนาขึ้นใหม่เลยก็ได้ 
1.5.4.2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หรือการสร้างความส าเร็จใน

เชิงพาณิชย์ กล่าวคือนวัตกรรมจะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่งใหม่นั้นๆซึ่ง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรงหรือไม่เป็นตัวเงินโดยตรงก็ได้ 

1.5.4.3 การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) สิ่งที่
จะเป็นนวัตกรรมได้นั้นต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้
เกิดซ้ าใหม่ ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ การท าซ้ า เป็นต้น  

 
1.5.5 กระบวนการนวัตกรรม 

กระบวนการนวัตกรรมจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่และเจริญเติบโต
ต่อไปได้ซ่ึงกระบวนการประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญๆ หลายประการ 

1.5.5.1 การค้นหา (Searching) เป็นการส ารวจสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือตรวจจับสัญญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรค ส าหรับการน าไปสู่จุดเริ่มต้นการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 



1.5.5.2 การเลือกสรร (Selecting) เป็นการตัดสินใจเลือกสัญณาณที่ส ารวจพบเหล่านั้น 
เพ่ือจะน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้ การเลือกสรรจ าเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับหลักกลยุทธ์ขององค์กร 

1.5.5.3 การน าไปปฏิบัติ (Implementing) เป็นการแปลงสัญญาณที่มีศักยภาพ ไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นและน าสิ่งเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่
สัญญาณที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เท่านั้นหากแต่จะเกิดขึ้น ด้วยการด าเนินงานขั้นตอนที่
ส าคัญอีก 5 ประการ ดังนี้ 

1) การรับ (Acquiring) คือ ขั้นตอนของการน าองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดเป็นนวัตกรรมขึ้น เช่น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากกระบวนการทางวิจัยและพัฒนา (R&D) , การท า
วิจัยทางการตลาด รวมไปถึง การได้รับองค์ความรู้จากแหล่งอ่ืนๆ โดยการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) หรือการค้นคว้าร่วมกันในเครือพันธมิตร (Strategic Alliance) เป็นต้น 

2) การปฏิบัติ (Executing) คือ ขั้นตอนของการน าโครงการดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติงานภายใต้สภาพของความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหา (Problem-
Solving) ตลอดเวลา 

3) การน าเสนอ (Launching) คือ การน านวัตกรรมที่ได้ออกสู่ตลาด โดยอาศัย
การจัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้นวัตกรรมนั้นสามารถเป็นที่ยอมรับจากตลาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงแรกของการน าออกสู่ตลาด 

4) การรักษาสภาพ (Sustaining) คือ การรักษาสถานะภาพการยอมรับจากตลาด
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปและคงอยู่ให้นานเท่าที่จะเป็นได้ซึ่งอาจจะต้องน านวัตกรรมนั้นๆ กลับมา
ปรับปรุงแก้ไขในแนวความคิดหรือท าการเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น (Rein novation) เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่ถึก
พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น 

5) การเรียนรู้ (Learning) เป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษาและเรียนรู้ในชั้น
ตอนต่างๆ ของกระบวนการทางนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานที่แข้งแกร่งและ
สามารถน าไปใช้พัฒนาวิธีการส าหรับจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ
ที่ดียิ่งข้ึน 

 
 



1.5.6 ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1.5.6.1 นวัตกรรมเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติ หรือการกระท าใหม่ๆ จะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด

หรือเพียงบางส่วน ก็ได้แต่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับจนกลายเป็นแนวปฏิบัติ 
1.5.6.2 นวัตกรรมอยู่ในขั้นการเอาไปใช้ในกลุ่มย่อยเพียงบางส่วนไม่แพร่หลายแต่เทคโนโลยี

อยู่ในขั้นการน าเอาไปปฏิบัติกันในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา 
 
1.6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต มีดังนี้ 

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความก้าวหน้า รวดเร็ว และ
เที่ยงตรงท าให้เทคโนโลยีที่มีหลากหลายเริ่มเป็นที่น่าจับตามมองที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ในอนาคต ผลการส ารวจผลจาก Tech Breakthroughs Megatrend ซึ่งท าการส ารวจรูปแบบ
เทคโนโลยีกว่า 150 แบบทั่วโลกจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา เพ่ือค้นหาเทคโนโลยีที่
จะเข้ามามีบทบาทในการพลิกโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอนาคตอีก 3 - 7 ปีข้างหน้า 

 

 
 
ภาพที่ 1.1 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
ที่มา: (https://www.salesforce.com/uk/blog/2017/05/what-is-artificial-intelligence-ai.html) 

 
อันดับ 1 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
Ai เรียกง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ที่สามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ด้วยเหตุและผลจนสามารถ

ตอบโต้การสนทนาได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนได้
อย่างลึกซึ้ง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบเพราะการน าไปใช้งานของแต่ละ



องค์กรนั้นแตกต่างกัน  ซึ่งแน่นอนว่าการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงบางส่วนของเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น แต่ในอนาคต ความก้าวหน้าและผลส าเร็จของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะ
ช่วยให้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของโลกอินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้ประโยชน์มากกว่าในปัจจุบัน นอกจากนั้น
ยังสามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้ทุกเรื่องจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งมนุษย์ไม่มีวันท าได้ แต่
ถึงกระนั้นความกังวลใจเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เองได้อย่างอิสระของปัญญาประดิษฐ์ก็ถูกมองว่า
อาจจะเป็นภัยต่อมนุษย์ เพราะกรอบจริยธรรม ความคิด หรือแม้กระทั่งการตอบสนองจะต้องถูก
ควบคุมอย่างดี เพ่ือให้ปลอดภัยกับมนุษย์มากที่สุด ก่อนที่จะเริ่มการปฏิวัติวงการด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 โลกกึง่เสมือนจริงจากเกมโปเกม่อนโก 
ที่มา: (https://phys.org/news/2018-11-augmented-reality.html) 

 
อันดับ 2 โลกกึ่งเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR) 
AR เทคโนโลยีโลกกึ่งเสมือนจริง ด้วยรูปแบบการผสมผสานเทคโนโลยีการมองเห็นกับโลกของ

ความเป็นจริงมาเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการซ้อนเทคโนโลยีเข้ากับการมองของมนุษย์ปกติ ท าให้เกิด
มุมมองใหม่ของการเรียกใช้เทคโนโลยีและจัดการระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยปัจจุบันแม้ว่า
จะยังเป็นแค่การท างานอย่างง่ายๆ เช่น การออกก าลังกายในลู่วิ่ง เมื่อสวมแว่น VR เข้าไปจะท าให้การ
วิ่งนั้นมองเห็นวิวทิวทัศน์ในสถานที่ที่เราต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือจะเป็นการสวมใส่ VR ใน
การจัดของเพ่ือตรวจนับสต๊อกสินค้าไปในตัว เป็นต้น ซึ่งอีกไม่นานเราจะเห็นการน า AR ไปใช้ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งด้านความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลายในอนาคต 



 

 
 

ภาพที่ 1.3 เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ที่มา: (http://connectedtechnologysolutions.co.uk/traceable-trust-with-trust-free-tech/) 

 
อันดับ 3 บล็อกเชน (Block chain) 
บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีการร้อยต่อข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมด โดยข้อมูลทุกบล็อกจะเป็น

เหมือนส าเนาของตัวเอง เมื่อเกิดการแก้ไขจะท าให้ทุกบล็อกรับรู้การแก้ไขนั้นๆ และมีประวัติเก็บไว้
อย่างซับซ้อน โดยเนื้อแท้ของเทคโนโลยีจึงมีความปลอดภัยจากโครงสร้างที่เกิดขึ้น ซึ่งความสามารถ
ของบล็อกเชนเริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อถูกน ามาใช้งานในรูปของ Bitcoin หรือเงินเสมือนจริงที่มีการใช้งาน
อย่างแพร่หลาย ด้วยรูปแบบการบันทึกทุกกล่องเป็นส าเนาข้อมูลเหมือนกันหมด ท าให้บล็อกเชนมี
ความปลอดภัยมากกว่าการบันทึกด้วยมนุษย์หรือเครื่องมือบันทึกใดๆ ที่มีอยู่เดิม และนั่นก็ท าให้
บล็อกเชนได้รับความสนใจกับกลุ่มธุรกิจการเงินเช่นธนาคารเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าบล็อกเชนจะ
เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากกว่าเทคโนโลยี การเงินที่ใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบัน 

 



 
 

ภาพที่ 1.4 เทคโนโลยีโดรน 
ที่มา: (https://elpais.com/internacional/2017/10/24/mexico/1508802891_139491.html) 

 
อันดับ 4 โดรน (Drones) 
โดรนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการบินที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถของการบินหลายระยะ

ด้วยระบบอัตโนมัติ ท าให้โดรนเข้ามาแทนที่ในการบินหลากหลายระบบทั้งเล็กและใหญ่ เช่น จากเดิม
ที่ใช้เครื่องบินใส่ปุ๋ยและยาพืชไร่ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องโดรนที่บรรทุกปุ๋ยและยาบินเข้าพ้ืนที่แบบ
อัตโนมัติตามการวางโปรแกรมการบินเพ่ือจัดการพ้ืนที่ได้อย่างไม่หลงลืม  ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้โดรน
ในหลายรูปแบบ ทั้งทางการทหาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการขนส่ง ท าให้โดรนกลายเป็น
เครื่องมือขนส่งที่ตั้งเป้าว่าจะเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางอากาศระยะไกลได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ขนส่งคนหรือสิ่งของก็ตาม แนวคิดดังกล่าวยังไม่สามารถเกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์ แต่กระนั้นก็เริ่มมี
การทดลองอย่างจริงจังในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซที่กลายมาเป็นระบบค้าขายที่
ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 1.5 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง 
ที่มา: (http://simpletek.com/aweq2/) 
 

อันดับ 5 อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) 
เทคโนโลยี IoT เป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันมากที่สุด เพราะสามารถแทรกตัวเข้าไปได้แทบทุก

อุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีของการสื่อสารอุปกรณ์เท่านั้น โดยคาดหวังกันว่า IoT จะช่วย
ลดเวลาการจัดการทั้งหมดของมนุษย์ รวมไปถึงการดูแลความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความปลอดภัย 
สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ IoT ยังเป็นอุปกรณ์ที่จะเก็บข้อมูล รายงานสิ่งที่จ าเป็น
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการตรวจสอบในระบบสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับได้ว่าการ
แทรกตัวเข้าไปของทุกอุตสาหกรรมยังมีต้นทุนที่ราคาไม่แพงเกินไป ด้วยอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ฝัง เข้ากับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือช่วยในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ แต่หัวใจของการประมวลผลและคิดวิเคราะห์
ยังคงใช้งานจากส่วนกลางเพ่ือสนองตอบพฤติกรรมนั่นเอง 
 
 



 
 

ภาพที่ 1.6 เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
ที่มา: (http://simpletek.com/aweq2/) 
 

อันดับ 6 หุ่นยนต์ (Robots) 
หุ่นยนต์เป็นเป้าหมายใหม่ของการทดแทนแรงงานในอนาคต เนื่องจากงานบางชนิดเป็นการใช้

แรงงานที่ต้องท างานซ้ าๆ จนเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ด้วยค่าแรงที่ต่ าหรือปัญหาของพ้ืนที่ก็
ตามแต่ ซึ่งในโลกอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แขนกลที่ท าหน้าที่แทนหนุ่มสาวโรงงาน ทั้งการยกของจากจุด
หนึ่งไปอีกจุดหนึ่งหรือท างานซ้ าๆ แบบเดิมตามไลน์การผลิต มักใช้หุ่นยนต์แขนกลที่มีเพียงจังหวะ
หมุนของการผลิตเท่านั้น และนอกจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว หุ่นยนต์ยังสามารถเข้าไปแทนที่การ
ท างานในแง่มุมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หุ่นยนต์ดับเพลิง กู้ภัย หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ให้บริการ ท าให้ใน
อนาคต หุ่นยนต์จะถูกน ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์มากข้ึน 

 
 
 
 
 
 



 
 
ภาพที่ 1.7 การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงทางการแพทย์ 
ที่มา: (//epics.ieee.org/remarkable-ways-virtual-reality-improving-society/) 
 

อันดับที่ 7 โลกเสมือนจริง (Virtual Reality หรือ VR) 
VR เป็นเทคโนโลยีที่อาจจะดูใกล้เคียงกับ AR หากมองแบบผิวเผิน แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่าง

กันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะวิธีการใช้หรือรูปแบบที่น าไปใช้ก็ตาม นั่นเพราะ VR เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกเสมือน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ร่างกายเพียงตอบสนองกับสิ่งที่เห็นเพ่ือฝึกฝนหรือเพ่ือความบันเทิง โดยที่ไม่มี
การซ้อนกันของโลกความเป็นจริงแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น การท าเครื่อง VR เพ่ือฝึกบินเครื่องบิน
ตามรุ่นต่างๆ ช่วยลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการฝึกบินบางส่วน หรืออีกตัวอย่างเป็นการฝึกผ่าตัดของ
แพทย์เพ่ือความเชี่ยวชาญ แน่นอนว่าเครื่องเหล่านี้สร้างระบบครอบการรับรู้ของมนุษย์ทั้งหมดไว้เพ่ือ
สร้างโลกเสมือนที่อาจจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ก็เป็นได้ 

 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่ 1.8 ตัวอย่างเทคโนโลยีระบบพิมพ์ 3 มิติ  
ที่มา: (https://justcreative.com/2017/08/28/7-incredible-ways-3d-printing-is-transforming-
our-world/) 
 

อันดับที่ 8 ระบบพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) 
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ อาจจะฟังดูเป็นเครื่องพรินเตอร์ที่วุ่นวายกับเรื่องหมึกไปสักหน่อย แต่

แท้จริงแล้วเครื่องนี้กลับเป็นอะไรที่แตกต่างออกไป เนื่องจากฟีเจอร์การท างานเป็นเหมือนการ
แกะสลักด้วยแบบดิจิทัลที่สั่งงานโดยคอมพิวเตอร์ ค่อยๆ แกะเนื้อวัสดุออกตามที่ต้องการไปทีละขั้นที
ละตอน เหมือนการขึ้นรูปวัสดุ และนั่นก็ท าให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นที่หมายปองของนักออกแบบ 
เพราะเพียงเวลาไม่นาน แบบที่ร่างไว้ในคอมพิวเตอร์ก็จะถูกพรินต์ออกมาเป็นโมเดล 3 มิติที่จับต้องได้
ทุกประการ ด้วยจุดเด่นของการท างานที่ไม่จ ากัดจ านวน และรวดเร็วเช่นที่พรินเตอร์จะ พิมพ์ออก 
มาได้ ท าให้เครื่องพิมพ์เช่นนี้หลุดเข้าไปในหลากหลายอุตสาหกรรม แน่นอนว่าในวงการแพทย์ที่มีการ
ออกแบบอวัยวะเทียมเพ่ือทดแทนอวัยวะส าคัญที่ขาดหายไป การออกแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติแล้ว
ฉีดเซลล์เข้าไปเพื่อลดอาการต่อต้านก็จะสามารถท าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. จงให้ความหมายของค าว่า เทคโนโลยี หมายถึงอะไร 
2. จงให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรม หมายถึงอะไร 
3. จงอธิบายบทบาทที่ส าคัญของนวัตกรรม มีอะไรบ้าง 
4. จงอธิบายถึงบทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง 
5. เกณฑ์การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมมีอะไรบ้าง 
6. ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลอันมีผลท าให้เกิดนวัตกรรมมีอะไรบ้าง 
7. ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีข้อแตกต่างอย่างไรจงอธิบาย 
8. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตมา 5 อย่าง 
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