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2.1 เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างไร 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ที่มา: (https://www.propertycasualty360.com/2018/10/24/three-secrets-to-managing-
new-technology/?slreturn=20190520063935) 

 
ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพราะวิวัฒนาการเหล่านั้นแทรกซึม อยู่ในทุก

ตารางการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการ
ด ารงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication - CMC) ซึ่งเป็น
การสื่อสารแบบสองทาง ท าให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกันได้ กล่าวถึง อิทธิพลของเครื่องมือการสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อวิวัฒนาการของมนุษยชาติ อารยธรรมยุคโลกาภิวัตน์ อารยธรรมของโลก โลกทั้งโลกจะ
เชื่อมต่อกันด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพของสังคมจะเปลี่ยนไปจากยุคอุตสาหกรรมเป็น
โลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมในรูปแบบของการติดต่อระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เทคโนโลยี



เริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ท าให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพ่ิมขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนา
จนถึงการสื่อสารกันโดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ มีการส่งภาพโทรทัศน์และ
คอมพิวเตอร์ท าให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมาก ขึ้น ในปัจจุบันมีสถานีวิทยุ โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมเพ่ือรายงานเหตุการณ์สด เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมีการพัฒนา
อย่างไม่หยุดนิ่ง เพ่ือให้มีความเสมือนกับโลกของจริงมาที่สุดการติดต่อสื่อสารผ่านโลก Cyber อาจมี
ผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เริ่มให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีในด้านนี้มาก
เกินไปการใช้ เทคโนโลยีด้านนี้ เราควรรู้จักวิธีใช้และความเหมาะสม เพ่ือการใช้งานที่เป็นประโยชน์
และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.2 เทคโนโลยีมีผลต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

มนุษย์มีการด าเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตกาล ผ่านการด ารงชีวิตมาในรูปแบบต่างๆ ตามยุคตามสมัย
และมีการด ารงชีวิตในแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกัน อาจจะมีส่วนคล้ายกันบางแต่ก็ไม่ทั้งหมด ซึ่งในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องมีการพบเจอกับเรื่องหรือปัญหา ต่างๆท าให้มนุษย์เกิดการคิด คิดที่จะท า
อะไรบางอย่างเพ่ือแก่ปัญหานั้นๆ แรกเริ่มอาจจะคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นจึงมีการ
พัฒนาและต่อยอด ความคิดนั้นให้สามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้นกว่าเดิม จนสามารถแก้ปัญหานั้นได้และ
มนุษย์ก็มีการคิดอยู่ตลอดเวลา ท าให้มนุษย์มีพัฒนาการ เกิดความคิดประดิษฐ์ ในเรื่องต่างๆ ซึ่งมี
มากมายตามยุคสมัยของมนุษย์ เทคโนโลยีเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากความคิดและการพัฒนาขึ้นของ
มนุษย์ เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการ
แก้ปัญหาพ้ืนฐาน ในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็น การเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
ในระยะแรกเทคโนโลยีที่น ามาใช้เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานไม่สลับซับซ้อนเหมือนดัง ปัจจุบัน การเพ่ิม
จ านวนของประชากรและข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ เป็นปัจจัยส าคัญในการน าและพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
เองก็มีความสัมพันธ์กันมากเพราะเทคโนโลยีเกิดจาก พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาอย่าง ต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า ซึ่งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ก็เป็นความรู้ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ มนุษย์ได้สังเกตเห็น โดยหลักส าคัญ
คือ สิ่งที่มนุษย์ใช้อธิบายว่าท าไมจึงเกิดอย่างนั้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก
และในการด าเนินชีวิตใน ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้



เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น การใช้โทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ต สังคมเครือข่าย (Social Network) 
การใช้เทคโนโลยีในด้านการศึกษา จัดระบบในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท าให้เทคโนโลยีมี
บทบาทกับมนุษย์จนเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว ที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมมนุษย์จึงให้ทั้งผลดีและผลเสีย ต่างๆตามมาเพราะมนุษย์อยู่กันเป็นสังคม ซึ่งสังคมนั้นก็
คือคนหมู่มากแล้วเมื่อมีคนมากก็ต้องมีผลต่างๆ ตามมา การน าเทคโนโลยีมาใช้จึงให้ทั้งผลดีและ
ผลเสียนั้นเอง จึงต้องมีความรู้และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความ
ต้องการของประเทศพร้อมทั้งเตรียมแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่พร้อม จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจาก
การใช้เทคโนโลยีทั้งท่ีนึกถึงและคาดไม่ถึง 

 
 

ภาพที่ 2.2 เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากต่อการด ารงชีวิตมนุษย์ 
ที่มา: (https://premium.nl/category/whitepaper/) 
 
2.3 บทบาทของเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิต 

เทคโนโลยี มีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เพราะมนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยว ข้องใน
การพัฒนาในด้านต่างๆเพ่ือการด ารงอยู่ของมนุษย์ ดังนี้ 

 
 



2.3.1 เทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้น แล้วยังช่วย

ประหยัดแรงงาน ลดต้นทุนและรักษาสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย เช่น คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีเลเซอร์ การแพทย์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ เช่น 
พลาสติก แก้ว วัสดุก่อสร้าง โลหะ เป็นต้น 

 
2.3.2 เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านการเกษตร 

 ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต ปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนา
อย่างมาก แต่ทั้งนี้การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายด้าน เช่น 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความเสมอภาคในโอกาสและการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้เกิด
ความ ผสมกลมกลืนต่อการพัฒนาประเทศ 

2.3.3 เทคโนโลยีกับการพัฒนาด้านสารสนเทศ 
 โลกในทุกวันนี้ที่การสร้างความสัมพันธ์ทางด้านสังคม อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

พัฒนาทางด้านสังคมให้เกิดขึ้น จนเรียกกันติดหูว่า สังคมเครือข่าย (Social Network) หรือสังคม
ออนไลน์สังคมเครือข่าย เป็นสังคมที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาล ไม่สิ้นสุด ซึ่ง
สังคมที่เกิดขึ้น ก็คือ เครือข่ายหนึ่งของโลก ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในรูปแบบเฉพาะเจาะจง เช่น 
ทางด้านความคิด เงินทอง มิตรภาพ การค้า ซึ่งอธิบายได้ว่า สังคม เครือข่าย ก็คือแผนผังความ
เกี่ยวข้อง ที่มาจากความสนใจในรูปแบบต่างๆ กัน มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น กลุ่มเพ่ือนสมัยอนุบาล 
เพ่ือนประถม กลุ่มคนรักกล้อง กลุ่มคนที่สะสมตุ๊กตา กลุ่มแฟนคลับของศิลปินเกาหลี เป็นต้น  
โดยมี Website ที่ได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักกันดี เป็นตัวกลางเชื่อมต่อความชอบของคนแต่ละ
กลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางสังคมโลก เทคโนโลยี สารสนเทศท าให้
การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทาง และมีระบบ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยังสื่อสารแบบสองทิศทาง ด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมาก ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผลของ



ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญหลาย
ด้าน แนวโน้มที่ส าคัญท่ีเกิดจากเทคโนโลยีที่ส าคัญและเป็นที่กล่าวถึงกันมาก มีหลายประการ ดังนี้ 

2.3.3.1 ท าให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ  
สภาพของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้ง จากสังคมความเป็นอยู่แบบ

เร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและ สร้างผลิตผลทางการเกษตรท าให้มีการสร้าง
บ้านเรือนเป็นหลักแหล่งต่อมามีความจ าเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูกจึงต้องหันมา
ผลิตแบบอุตสาหกรรม ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการ
รวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็นฐานการผลิต สังคมอุตสาหกรรมได้ด าเนินการมาจนถึง
ปัจจุบันและก าลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสารสนเทศ  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมี
บทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่าย เช่นอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท างานต่างๆ การด าเนินธุรกิจใช้
สารสนเทศอย่างกว้างขวาง  

2.3.3.2 ให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา   
เมื่อการสื่อสารแบบสองทาง ก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น  การโต้ตอบผ่าน

เครือข่ายท าให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริง เรามีระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระบบประชุมบนเครือข่าย 
มีระบบการค้าบนเครือข่าย ลักษณะของการด าเนินธุรกิจเหล่านี้ท าให้ขยายขอบเขตการท างาน หรือ
ด าเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแห่ง และด าเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เราจะเห็นจากตัวอย่างที่มีมา
นานแล้ว เช่น ระบบเอทีเอ็ม ท าให้การเบิกจ่ายได้เกือบตลอดเวลา และกระจายไปใกล้ตัวผู้รับบริการ
มากขึ้น แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การบริการจะกระจายมากยิ่งขึ้นจนถึงที่บ้าน ในอนาคต
สังคมการท างานจะกระจายจนงานบางงานอาจนั่งท าท่ีบ้านหรือที่ใดก็ได้ และเวลาใดก็ได้ 

2.3.3.3 ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจ  
โลกความเกี่ยวโยงของเครือข่ายสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์  ระบบ

เศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจ ากัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก ทั่วโลกจะมีกระแส
การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
เอ้ืออ านวยให้การด าเนินการมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงผูกพันกับทุก
ประเทศ และเชื่อมโยงกันแนบแน่นขึ้น 

 
 



2.3.3.4 เป็นเทคโนโลยีเดียวที่มีบทบาทที่ส าคัญในทุกวงการ  
ดังนั้น จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมาก 

ลองนึกดูว่าขณะนี้เราสามารถชมข่าว ชมรายการทีวี ที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่างๆ ได้
ทั่วโลก เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีเราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกัน และ
ติดต่อกับคนได้ทั่วโลก จึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองจึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มโลกจึงขึ้นกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในทุกวงการ 
ที่มา: (http://socialtht.blogspot.com/2011/01/blog-post_834.html) 
 
2.4 เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ 

ความหมายของวิทยาศาสตร์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายว่า
“วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าจากการประจักษ์ตามธรรมชาติแล้วจัดเข้ าเป็น
ระเบียบหรือเป็นวิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผล แล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ”ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษย์ กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็นการน าเอาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ ในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่าง
หนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการ  



ซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติส่วนรวมของชาวโลก มีการเผยแพร่โดยไม่มีการซื้อขาย
แต่อย่างใด 

กล่าวโดยสรุป คือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานรองรับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ค าว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสม หมายความถึง เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความต้องการของประเทศ เทคโนโลยีบางเรื่องเหมาะสมกับบางประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของแต่ละประเทศ 

 

2.4.1 ความจ าเป็นที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรมีมากกว่ารายได้อย่างอ่ืน และประมาณร้อยละ  80 ของ ประชากร
อาศัยอยู่ในชนบท ดังนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นเรื่องจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สินค้าทางการเกษตร ส่วนใหญ่ส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศในลักษณะวัตถุดิบ เช่น 
การขายเมล็ดโกโก้ให้ต่างประเทศแล้วน าไปผลิตเป็นช็อคโกแลต หากตั้งโรงงานในประเทศไทยต้องใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการแปรรูป 

 
2.4.2 เทคโนโลยีที่ เหมาะสม  มีผู้รู้หลายท่านได้ตีความหมายของค าว่า  “เหมาะสม” ว่า

เหมาะสมกับอะไรต่อเศรษฐกิจระยะเวลาหรือระดับเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ เทคโนโลยีที่สามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการต่างๆ และสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และก าลังเศรษฐกิจของคนท่ัวไป 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประเทศ 
ที่มา: (http://406009033.blogspot.com/p/blog-page_9.html) 



2.5 ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีถูกจ าแนกออกมาตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหลายๆครั้งถ้าถูก

น ามาใช้ในทางที่ดี ก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมแต่ในบางครั้งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ท าให้เกิดปัญหา 
ตามมาไม่น้อยเหมือนกัน อยู่ที่การน าไปใช้ ซึ่งส่งผลกระทบดังนี้ 

 
 2.5.1 ผลกระทบทางสังคม ส าหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมนั้น หากมองในทางที่ดีแล้ว 
จะพบว่า เทคโนโลยี ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในสังคมใช้เวลาที่
รวดเร็ว บางครั้งไม่ต้องเดินทางข้ามประเทศ เพื่อมาพบกัน ก็สามารถเจอกันได้ผ่านทางสังคมออนไลน์ 
อีก ทั้งท าให้เกิดความอิสระในการมีเพ่ือนที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทั้ง
ทางด้านทัศนคติ ความรู้ และวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีท า
ให้เกิดคลังความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในสังคมเครือข่าย ที่มีการต่อยอด
ทางความคิด กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในหลายๆ ครั้งก็พบว่ามี นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมาจากการคุยกัน
ใน เว็บบอร์ด รวมไปถึงการสร้างพลังทางสังคมที่มากขึ้น โดยจะเห็นได้จากเมื่อใดก็ตามที่สังคมเกิด
ปัญหาขึ้น ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น หาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ โดยมีคนเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก ซึ่งการรวมกลุ่มทางสังคมนี้ขึ้นมา ก็ท าให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และ
ปรับปรุงประเทศต่อไป พร้อมทั้งยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้การพัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆ แต่ ใน
อีกมุมหนึ่ง จะพบว่า ความสัมพันธ์ของคนที่ใช้เทคโนโลยีนี้ เป็นความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย  ไม่ได้มี
การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันอย่างแท้จริง บางคนต้องการเพียงแค่ เก็บจ านวนเพ่ือนให้เยอะๆ 
เฉยๆ เพ่ือนที่อยู่ในสังคมนี้จึงไม่ค่อยมีความส าคัญเท่าไรนัก นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในสังคม
เครือข่าย ก็บอกไม่ได้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ ท าให้ถูกมองว่าเป็นสังคมแห่งความหลอกลวง และ
ไม่จริงใจ 

การที่ไม่ต้องเห็นหน้าในการสื่อสารกัน ท าให้ในหลายๆ ครั้งผู้ใช้เองก็ขาดสติ และศีลธรรม และ
น าพฤติกรรมทางด้านลบที่ตัวเองอยากท า แต่ไม่ได้ท าในโลกของความเป็นจริงมาใช้ในโลกของไซเบอร์ 
โดยมักใช้ข้อความในการดูหมิ่น ถากถาง หรือการ โพส์ต ภาพที่ค่อนข้างอนาจารท าให้ในหลายๆ ครั้ง
สังคมเครือข่าย กลายเป็นแหล่งรวมของกลุ่มคนที่เป็นปัญหาทางสังคม และในท้ายที่สุด หลายๆ กรณี 
ก็ท าให้เกิดปัญหาทางด้านกฎหมายตามมาอีกมากมาย อย่างที่เรามักจะพบเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่
ทุกวันและที่เลวร้ายไปกว่านั้น ก็คือบ่อยครั้งที่ผู้ใช้เอง มักถูกล่อลวงจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยไป



หลงเชื่อข้อความที่อยู่ในเครือข่ายนั้น และโดนหลอกลวงไปท ามิดีมิร้ายต่างๆ เช่น ถูกหลอกไปข่มขืน 
ท าร้ายร่างกาย หรือท าให้เสียชีวิต ซึ่งกลายเป็นว่าสังคมเครือข่ายเป็นต้นเหตุ ที่ท าให้เกิดคดีต่างๆ เพิ่ม
มากขึ้น 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสังคมเครือข่ายแม้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ก้าวเข้ามาในโลกไม่นานนัก แต่ก็
ส่งผลต่อสังคมสูงมาก และถ้าองค์กรทางภาครัฐ หรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการดูแลทางด้านสังคมไม่ได้
ระวังตัว ก็จะท าให้สังคมของตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีนี้ก็ได้   ทั้งยังมีการใช้เครื่องจักรใน
โรงงานแทนแรงงานคนมากขึ้นท าให้คนตกงานมากข้ึนผลกระทบด้านเศรษฐกิ 

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมเครือข่ายเป็นช่องทางในการหาข้อมูล หรือท าธุรกิจที่มีราคาถูก
มาก โดยในปัจจุบันบริษัทต่างๆ ก็หันมาโฆษณาผ่านทางสังคมเครือข่ายมากข้ึน เพราะไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และได้ผลรวดเร็วต่อการสื่อสารให้คนอ่ืนๆ ได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าเครือข่ายไว้
ที่ Facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ และรับความคิดเห็นของลูกค้า หรือการน าโฆษณาของตนเองไป 
โพส์ต ไว้ที่ YouTube ซึ่งก็กลายเป็นช่องทางที่ท าให้คนเข้ามาดูมากกว่าช่องทางที่เป็นโทรทัศน์หรือ
วิทยุ ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสส าหรับองค์กรต่างๆ ที่สามารถเก็บข้อมูล ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ตรง  

นอกจากนี้ การร่วมด้วยช่วยกันคิดผ่านสังคมเครือข่าย ก็ท าให้เกิดมุมมองต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น มี
ความคิดเห็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จนท าให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา และสามารถน าไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ หรือการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี  แต่ในทางกลับกัน หากผู้ใช้งานเอง ไม่ได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการน าเทคโนโลยีนี้ มาใช้แล้วล่ะก็จะกลายเป็นว่าวันๆ เอาแต่
เล่น Hi5 Facebook โพสรูปของตัวเองเรื่อยไป งานการไม่ได้ท า ท าให้องค์กรไม่ได้รับการพัฒนา 
เพราะคนในองค์กรไม่ได้ใส่ใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสังคมเครือ ข่าย จึงมีอิทธิพลทั้งทางด้านดี และทางด้านไม่ดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงมาก ซึ่ง
หากมองเห็นถึงประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมเครือข่ายนี้ ก็จะถูกน ามาใช้สร้างเป็นกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่า หากผู้ขายสามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้า
มากยิ่งขึ้น และตอบรับความต้องการได้อย่างโดนใจแล้วล่ะก็ ก็ย่อมส่งผลในทางที่ดีต่อสภาวะทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน 

 
 



2.5.2 ผลกระทบทางด้านการเมือง 
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมเครือข่าย ถูกน ามาใช้สร้างอิทธิพลทางการเมืองสูงมาก แต่

ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เท่าไร จนกระทั่ง บารัค โอบามา ชนะการเลือกตั้ ง เป็นประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาคนที่ 44 ซึ่ง เขาเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สังคม เครือข่ายข้ึน และสามารถน ามาใช้ในการหาเสียงได้เป็นอย่างดี  

ส าหรับในเมืองไทยเอง ก็มีการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสังคมเครือข่ายขึ้นเหมือนกัน 
อย่างในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นั้น ก็มองเห็นถึงอิทธิพลจากสังคมเครือข่าย จึงมีการ
สนับสนุนให้ใช้Facebook และHi5ในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน ทั้งจากการน านโยบายมาสื่อสาร
ให้ประชาชนได้ทราบ หรือการรับข้อเสนอแนะจากประชาชนก็ตาม และบุคคลที่ได้ชื่อว่า เป็นอีกผู้
หนึ่งที่นิยมชมชอบในการสื่อสารกับประชาชน ด้วยเทคโนโลยีประเภทนี้ ก็คือ คุณกรณ์ จาติ กวณิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งท่านเองก็มี Facebook และ Hi5 ไว้ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ว่า
ในขณะนี้ รัฐบาลก าลังด าเนินงานเรื่องอะไร มีผลกระทบอะไรบ้าง และต้องการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างไร โดยเปิดรับความคิดเห็นจากในเครือข่าย แน่นอนว่า ท่านเองก็ได้เข้ามาใช้งานใน
สังคมเครือข่ายนี้อย่างเป็นประจ าทุกวัน เพราท่านรู้ดีว่ากลุ่มคนในสังคมเครือข่ายนี้ จะมีอิทธิพลต่อ
การขับเคลื่อนประเทศนั่นเอง 

แต่ในทางกลับกัน แม้ว่าสังคมเครือข่ายจะมีคุณประโยชน์กับภาครัฐก็จริงอยู่ แต่ในบางครั้ง
ก็มีโทษมหันต์เหมือนกัน เพราะเนื่องจากเป็นสังคมที่ไม่มีการปิดกั้นทางความคิด ท าให้ในหลายๆ ครั้ง
มีการโพสกระทู้ที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของชาติ หรือสภาบันพระมหากษัตริย์ ตามที่เคยมีข่าว
ออกมา ก็ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้โพสต์เอง และเจ้าของที่ให้บริการด้วย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย 

 
2.5.3 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความต้องการและใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งวัสดุอุปกรณ์ บางประเภท
ที่ใช้น ามาประกอบเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนั้นเมื่อหมดอายุการใช้ งานหรือไม่ใช้แล้วยากต่อการ
ก าจัดและวัสดุอุปกรณ์บางชนิดก็มีสารเคมีที่เป็น อันตรายหลงเหลืออยู่เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาน ซึ่ง
บางครั้งมีการน ามาท้ิงในที่สาธารณะเช่น แม่น้ า ด้วยความมักงาย ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

 



แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1. แยกขยะที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแล้วจึงน าไปทิ้งในที่ๆ 

ถูกต้อง 
2. องค์กร ทางภาครัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางด้านสังคมต้องค่อยสอดส่อง

ดูแล พร้อมทั้งน าเสนอและเตือนภัยที่พบในสังคมนี้ให้ทั่วถึง เพื่อที่จะไม่ให้สังคมของตัวเองต้องตกเป็น
เหยื่อของเทคโนโลยีนี้ได้ 

3. ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าและให้ความรู้ที่ต้องเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีและภัยที่มาจาก
เทคโนโลยี 

4. ควรจะส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกในสังคมท าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่สร้าง
ความเดือดร้อน และใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในทางท่ีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมามากกว่าท าลาย 

 
เมื่อมนุษย์มีสังคมและมีการด ารงชีวิตท าให้เกิดความคิด เริ่มที่จะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

การด าเนินชีวิตของตน ท าให้มีการใช้ความคิด เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหา จากเริ่มแรกที่
มนุษย์ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาเพียงพ้ืนฐานซึ่งไม่สลับซับ ซ้อนมาก ยิ่งเมื่อมนุษย์มีการพัฒนา
รูปแบบของการด ารงชีวิตและความคิดมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็ท าให้มนุษย์รู้จักการคิดที่ซับซ้อนขึ้น เกิดความ
ละเอียด รอบคอบ เกิดความคิดที่จะสร้างสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยว กับ
การด ารงชีวิตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้ เครื่องมือ หรือกระบวนการต่างๆจึงเกิดขึ้น เทคโนโลยีเองก็
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ ซึ้งวิทยาศาสตร์ก็คือ ความรู้ที่เกิดจากการสังเกต
ธรรมชาติของมนุษย์และเทคโนโลยีนี้เองที่เข้ามามี บทบาทต่อการด าเนินชีวิต จึงท าให้การด าเนินชีวิต
ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นที่
สนใจของคนทุกมุมโลก ทุกสาขาเทคโนโลยีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะ
เป็น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านการเรียนหรือจะเป็นด้านการสื่อสาร ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันทั้งสิ้น 

 เทคโนโลยี มีบทบาทมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรม
ประจ าวัน ใช้ในด้านการงาน ในด้านการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ จนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาด
ไม่ได้ในการด ารงชีวิต  พบว่าในการด ารงชีวิตประจ าวันของต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเมื่อลอง
มอง ไปรอบๆตัวเทคโนโลยี จะอยู่ในสายตาเสมอ เพราะมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาในรูปแบบ



และจ านวนที่มากมาย แล้วถ้าถามว่าเทคโนโลยีที่ล้ าหน้าที่สุดและคนทั้งโลกให้ความส าคัญมากที่สุด ก็
คงนี้ไม่พ้น เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เป็นเครือข่ายครอบคลุมทั้งโลก ที่ถึงแม้จะอยู่คนละฟากโลกก็
สามารถใกล้ชิดกันได้ในเครือข่ายนี้ ซึ่งเป็นเรื่องง่ายแล้วยังสะดวกสบายและยังมีหลากหลายรูปแบบ 
เกิดเป็นสังคมเครือข่ายขึ้น การเกิดสังคมเครือข่ายนี้เองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิต 
เกิดผลกระทบต่อด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมที่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมมากขึ้น มี
เพ่ือนในสังคมเครือมาก แต่หากมีการรับสิ่งที่ไม่ดีมาใช้ก็จะท าให้เกิดปัญหาได้ หรือเลือกที่จะใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมก็ท าให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เหมือนกัน เช่น การติดเกมส์ การซื้อสินค้า
ผิดกฎหมาย และเนื่องจากเทคโนโลยีเข้าถึงง่ายมีความสะดวกสบายในการใช้ พร้อมทั้งการที่จะ
ควบคุมดูแลก็อาจไม่ทั่วถึงเพราะเทคโนโลยีมีคอบเขตที่กว้าง ขว้างดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเทคโนโลยี
และเลือกใช้อย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาตามมา 

 
2.6 ผลกระทบนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยี  

การจัดการเทคโนโลยี คือ วิธีการ กระบวนการในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือพัฒนาผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ได้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล ประหยัด และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การจัดการเทคโนโลยี คือการ
ผสมผสาน หรือองค์รวม หรือจะเรียกว่าการบูรณาการก็ได้  

การจัดการเทคโนโลยี จะต้องประกอบด้วยความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารเทคโนโลยี หลาย
องค์ประกอบ เช่น กลยุทธ์ระยะยาวทางเทคโนโลยี นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขบวนการ
ทางนวัตกรรมเทคโนโลยี การจัดการการวิจัยและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจขนาดย่อยและความเสี่ยง วงจรชีวิต ขบวนการและ
ผลิตผล การพยากรณ์เทคโนโลยีและการวางแผน นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวางแผนกลยุทธ์ การ
ถ่ายโยงเทคโนโลยี การถ่ายโยงเทคโนโลยีสู่สากลและบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและการประเมิน  การวิเคราะห์เศรษฐกิจ มนุษย์ สังคม และ
เทคโนโลยี สาระวัฒนธรรมมนุษย์ สังคม และเทคโนโลยี สาระการศึกษาและการฝึกอบรมในการ
จัดการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต  การจัดการเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืนๆ การตลาด การผลิต และภายหลัง
การเชื่อมโยงการตลาด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างขององค์กร  



2.7 นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อประเทศหลายประการดังนี้ 
1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาวัตกรรมด้าน 

ต่างๆ จะท าให้ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้น เช่น การใช้ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือติดต่อสื่อสารให้
สะดวกรวดเร็ว มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอ านวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุม
เครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมการท างานของเครื่องซักผ้า ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ตัวอย่าง
การใช้รีโมทเพ่ือความสะดวกในการควบคุมโทรทัศน์ 

2. การเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและการกระจายโอกาส นวัตกรรมจะมีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่ง เช่นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การกระจายข่าวสารไปได้ทั่วทุกหนแห่งแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร 
ท าให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้
ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้มีความพยายามที่จะใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร 

3. การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีการน าคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือประกอบ
ช่วยในการเรียนรู้  เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัด
การศึกษา จัดตารางสอน ค านวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ท ารายงานเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึง
ปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษามากข้ึน 

4. การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลายๆ ด้าน เช่น เช่น การดูแลรักษาป่า จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียม  การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อม
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าต่างๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจน
การใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า  โทรมาตร เป็นต้น 

5. การป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้นวัตกรรมและการจัดการ
เทคโนโลยี เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร อุตสาหกรรม 
ฯลฯ เช่น ระบบควบคุม ระบบป้องกันภัย และ ระบบเฝ้าระวัง 

6. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม  การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องหาวิธีการในการผลิต เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้จ านวนมากและมีราคาที่ถูก
ลง นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทมาก นอกจากนี้ยังมีการใช้



นวัตกรรมการจัดการข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการ การด าเนินการและยังรวมไปถึง
การให้บริการกับลูกค้า เพ่ือให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น 

7. ความคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีด้านต่างๆ มีผลกระทบ
เกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจ าวัน และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนจึง
ต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สามารถสิ่งเหล่านั้นไปพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยไม่ต้องพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศมากนัก ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงสิ่งใดที่มีประโยชน์และความส าคัญ ย่อม
ต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคม ทั้งในทางบวกและทางลบ 

 
2.7.1 ผลกระทบในทางบวก 

ผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคมมีหลายประการซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม ผลกระทบนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีในทางบวกหรือทางที่ดีนั้นมีดังนี้ 

2.7.1.1 ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยท าให้
มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการท างาน เช่นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้มนุษย์รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับงานที่มีอันตราย มีเครื่องมือ
สื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ท าให้ติดต่อถึงกันได้สะดวก มีระบบคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ในขณะเดินทางไปยังที่ต่างๆ โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

2.7.1.2 ช่วยท าให้การผลิตในอุตสาหกรรมดีขึ้น ระบบการผลิตสินค้าในปัจจุบันเป็นระบบที่
ต้องการผลิตสินค้าจ านวนมาก มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตในสมัยปัจจุบันใช้เครื่องจักรท างานอย่าง
อัตโนมัติ สามารถท างานได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง สินค้าที่ได้มีคุณภาพดีและปริมาณพอเพียงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ปัจจุบันมีความพยายามที่จะสร้างหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต 
การน าพลังงานรูปแบบต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดการเรื่องโลจิสติกส์ การน าผลิตภัณฑ์
เก่าใช้แล้วไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2.7.1.3 ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าให้
ประเทศชาติได้มีนักวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้นกว่าสมัยก่อน โดยการน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นคว้าวิจัยมี



ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ช่วยงานค านวณที่ซับซ้อน ซึ่งแต่ก่อนยากที่จะท าได้ เช่นงานส ารวจ
ทางด้านอวกาศ งานพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ท าให้ได้สูตรยารักษาโรคใหม่ๆ เกิดขึ้น
มากมาย ปัจจุบันงานค้นคว้าวิจัยทุกแขนงจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณต่างๆ นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการจ าลองรูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นตัว ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลที่มีจ านวนมากและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก สามารถค้นหารายงานวิจัยที่มีผู้เคยท าไว้แล้ว
และที่เก็บไว้ในห้องสมุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยด้านต่างๆ มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพราะ
เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างมาก 

2.7.1.4 ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี 
มาช่วยงานทางด้านการแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอีกมาก ปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
ล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการด าเนินการ ช่วยในการแปลผล มี
เครื่องมือตรวจหัวใจที่ทันสมัย มีเครื่องเอกซเรย์ภาคตัดขวางที่สามารถตรวจดูอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายได้อย่างละเอียด มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค้นหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่ทันสมัย หรือแม้แต่
การผ่าตัดก็มีเครื่องมือช่วยในการผ่าตัดที่ท าให้คนไข้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มีเครื่องมือที่วั ดและ
ตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียด ระบบการรักษาพยาบาลจากที่ห่างไกล 
เช่น คนไข้อยู่ที่จังหวัดชายแดนและขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ผู้ท าการรักษาสามารถส่ง
ค าถามมาปรึกษาหารือกับแพทย์ผู้ช านาญการเฉพาะได้ มีการรวบรวมความรู้ของแพทย์ผู้ช านาญการ
จัดสร้างเป็นฐานความรอบรู้ เพ่ือให้ ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เครื่องมือช่วยคนพิการต่างๆ เช่น การสร้างแขนเทียม ขาเทียม การสร้างเครื่องกระตุ้นหัวใจ สร้าง
เครื่องช่วยฟังเสียง หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะส าคัญต่างๆ รวมทั้งการผลิ ตยา 
และวัคซีนสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้วย 

 
 
 



 
 

ภาพที่ 2.5 เทคโนโลยีมีส่วนชว่ยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ 
ที่มา: (https://www.franklinboe.org/Page/16264) 
 

2.7.1.5 ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีจุดเด่นที่ท าให้การท างานต่างๆ 
รวดเร็ว มีความแม่นย า และสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ได้มาก การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนบางอย่าง
กระท าได้ดี และรวดเร็ว งานบางอย่างถ้าให้มนุษย์ท าอาจต้องเสียเวลาในการคิดค านวณตลอดชีวิต แต่
คอมพิวเตอร์สามารถท างานเสร็จในเวลาไม่ก่ีวินาที ดังนั้นจึงมีการน าคอมพิวเตอร์มาจ าลองเหตุการณ์
ต่างๆ เพ่ือให้มนุษย์หาทางศึกษาหรือแก้ไขปัญหา เช่นการจ าลองสภาวะของสิ่งแวดล้อม การจ าลอง
ระบบมลภาวะ การจ าลองการไหลของของเหลว การควบคุมระบบจราจร หรือแม้แต่การน าเอา
คอมพิวเตอร์มาจ าลองในสภาพที่เหมือนจริง เช่น จ าลองการเดินเรือ จ าลองการขับเครื่องบิน การขับ
รถยนต์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท าให้เหมือนจริงได้ หากมีการผิดพลาดก็ไม่ท าให้เกิดอันตราย คอมพิวเตอร์จึง
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ดี ปัจจุบันมีการน าบทเรียนมาไว้ในคอมพิวเตอร์ และให้
เรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ( Computer Assisted Instruction : 
CAI) คอมพิวเตอร์ยังเป็นเครื่องมือที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัยใหม่ เชื่อมโยงติดต่อกันทาง
อินเทอร์เน็ต สามารถเรียกค้นข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่าย สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือ
เรียนจากที่ห่างไกลได้ คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทที่ท าให้มนุษย์ได้รับข่าวสารมากขึ้นกว่าเดิม และเป็น
หนทางที่ท าให้เกิดสติปัญญาอย่างแท้จริง 

2.7.1.6 นวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็น
เรื่องที่จ าเป็นต่ออุตสาหกรรม กิจการค้าขาย ธุรกิจต่างๆ กิจการทางด้านธนาคาร ช่วยส่งเสริมงาน
ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้กระแสเงินหมุนเวียนได้อย่างกว้างขวาง ผู้ผลิตในสายอุตสาหกรรมจะผลิต



สินค้าได้มาก ลดต้นทุน ธุรกิจอาศัยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน เกิดระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า อีดีไอ (Electronic Data Interchang : EDI) 

2.7.1.7 ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน การสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ช่วยย่อ
โลกให้เล็กลง สังคมโลกมีสภาพไร้พรมแดน มีการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากขึ้น เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกันได้ดี ท าให้ลดปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง  

2.7.1.8 ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้ง มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกระจายข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนได้ เห็นความส าคัญของระบบ
ประชาธิปไตย แม้แต่การเลือกตั้งก็มีการใช้คอมพิวเตอร์รวมผลคะแนน ใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุแจ้งผลการ
นับคะแนนที่ท าให้ทราบผลได้อย่างรวดเร็ว  

 
2.7.2 ผลกระทบในทางลบ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก และ
กว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปในด้านต่างๆ 
ซึ่งกล่าวในทางลบ เพ่ือร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป 

2.7.2.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี ท าให้เกิดอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนทาง
ในการก่ออาชญากรรมได้ โจรผู้ร้ายอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนปล้น วางแผนโจรกรรม 
มีการลักลอบใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการโจรกรรมหรือแก้ไขตัวเลขบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ การลอบเข้าไป
แก้ไขข้อมูลอาจท าให้เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น การแก้ไขระดับคะแนนของนักศึกษา การแก้ไขข้อมูล
ในโรงพยาบาลเพ่ือให้การรักษาพยาบาลคนไข้ผิด ซึ่งเป็นการท าร้ายหรือฆาตกรรมดังที่เห็นใน
ภาพยนตร์ 

2.7.2.2 ท าให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ท า
ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมส์มี
ลักษณะการใช้งานเพียงคนเดียว ท าให้ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนลดลง ผลกระทบนี้ท าให้มีความเชื่อว่า 
มนุษย์สัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลง สังคมใหม่จะเป็นสังคมที่ไม่ต้องพ่ึงพากันมาก อย่างไรก็ดีได้มี
งานวิจัยคัดค้านและแสดงความคิดเห็นที่ว่าเทคโนโลยีได้ช่วยให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารถึงกันมากข้ึน
และความสัมพันธ์ดีขึ้น 

 



 

 
 

ภาพที่ 2.6 เทคโนโลยีย่อมมีผลกระทบในทางลบเช่นกัน 
ที่มา: (https://sites.google.com/site/techno5040407/tidtx-1) 
 

2.7.2.3 ท าให้เกิดความวิตกกังวล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มบุคคล
บางกลุ่มที่มีความวิตกกังวลว่า คอมพิวเตอร์อาจท าให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง มีการน าเอาหุ่นยนต์
มาใช้ในงานมากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้แรงงานอาจตกงาน หรือหน่วยงาน
อาจเลิกว่าจ้างได้ โดยความจริงแล้วความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น แต่ถ้าบุคคล
นั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นแล้วปัญหานี้จะ
ไม่เกิดขึ้น 

2.7.2.4 ท าให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ  ธุรกิจในปัจจุบันจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้
การค้า ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อันเนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น 
ไฟไหม้ น้ าท่วม หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ท าให้ข้อมูลหายหมด ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยตรง 

2.7.2.5 ท าให้มีการพัฒนาอาวุธที่มีอ านาจท าลายสูง ประเทศที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมและ
การจัดการเทคโนโลยี สามารถน านวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างอาวุธที่มี
อานุภาพการท าลายสูง ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดสงครามและมีการสูญเสียมากข้ึน 



2.7.2.6 ท าให้ เกิดการแพร่วัฒ นธรรมและกระจายข่ าวสารที่ ไม่ เหมาะสมอย่ าง
รวดเร็ว คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ท างานตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด การน ามาใช้ในทางใดจึงขึ้นอยู่กับ
ผู้ใช้ จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องส าคัญ ดังเช่นการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผู้สร้างโฮมเพจหรือ
สร้างข้อมูลข่าวสารในเรื่องภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพอนาจาร หรือภาพที่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย การ
ด าเนินการเช่นนี้ย่อมขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงระบบ
จดหมาย เพื่อส่งจดหมายถึงผู้อ่ืนโดยมีเจตนากระจายข่าวที่เป็นเท็จ จริยธรรมการใช้งานเครือข่ายเป็น
เรื่องส าคัญท่ีต้องปลูกฝังอย่างมาก 

2.7.2.7 ท าให้ข้อมูลหรือโปรแกรมถูกท าลายได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา
มากข้อมูลก็มีความส าคัญมากข้ึนตามไปด้วย เทคโนโลยีท าให้ข้อมูลถูกท าลายได้ง่าย อาจจะถูกท าลาย
ด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถท าส าเนาตัวเองเข้าไปอยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพร่ไปยังระบบคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ไวรัสคอมพิวเตอร์บางชนิดท าลายโปรแกรมหรือข้อมูลต่างๆ บางชนิดท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างาน
ช้าลง ผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์และ
จุดประสงค์ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัสนั้น ว่าต้องการให้โปรแกรมท างานอย่างไร ทั้งนี้เราก็ควรจะ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี ไม่ให้ท าลายข้อมูลผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสียหายได ้

 
2.7 ผลกระทบของความเจริญทางด้าน IT ที่ต่อมีชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์ในทุกๆ 
ด้านจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ไปเลยก็ว่าได้ และทุกทุกวันเทคโนโลยีก็ได้ถูก พัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคม ท าให้มนุษย์สามารถติดต่อถึงกันข้ามทวีปได้โดยใช้
เวลาไม่ถึงนาที นอกจากนี้ยังมีด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจ
ก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ถ้ามนุษย์น ามันไปใช้ ในทางท่ีผิด เช่น การโจรกรรมข้อมูล ลักลอบเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลของธนาคารหรือโรงพยาบาล การสร้างขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วน
ก่อให้เกิดโทษอย่างร้ายแรง ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมากอันเป็นปัญหาที่เคย
ประสบ มาแล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งที่ยัง คงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตราบใดที่ เรายังคงต้องพ่ึงเทคโนโลยีอยู่ แต่ผลกระทบต่อมนุษย์ที่จะเกิดแก่มนุษย์



นั้นจะร้าย ดี มาก น้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ คิด ท า และน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้นั่นเอง ผลกระทบของเทคโนโลยีมีทั้งด้านดีและด้านเสีย หรือทางบวกและทางลบ
ดังต่อไปนี้ 

 
2.7.1 ผลกระทบในทางบวก 

2.7.1.1 ช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีส่วนส าคัญในการช่วยให้
งานค้นคว้าด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมากเพราะสามารถช่วยงานค านวณที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถ
ท าได้มาก่อน ตัวอย่างง่ายๆ เช่น การควบคุมการส่งดาวเทียม การส่งยานอวกาศ การค านวณ
ออกแบบอาคารหรือโครงสร้างใหญ่ๆ จะท าได้ยากถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์  อนึ่ง นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ 
และนักเทคโนโลยีปัจจุบันยังสามารถใช้ข้อมูลจากธนาคารข้อมูล (Data Bank) ส าหรับอ้างอิงและ
คิดค้นสร้างงานวิจัยหรืองานค้นคว้าใหม่ๆ ในสาขาของตนเพ่ิมได้อีกด้วยงานค้นคว้าวิจัยเหล่านี้ในที่สุด
ก็กลับมามีผลต่อประชาชนในด้านต่างๆ  

2.7.1.2 ช่วยส่งเสริมด้านความสะดวกสบายของมนุษย์คอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้มนุษย์
ท างานต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะในส านักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า โรงพยาบาล เครื่องบิน รถยนต์ ฯลฯ คอมพิวเตอร์ช่วยจัดล าดับงาน ช่วยพิมพ์ช่วย
ควบคุมการขึ้นและลงของเครื่องบิน ช่วยควบคุมเครื่องมือต่างๆให้ท างานอย่างเที่ยงตรง และมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยให้เรามีเวลาพักผ่อนและคลายความเครียดจากการท างานได้มาก  

2.7.1.3 ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ท้าทายปัญญา 
ความคิดของมนุษย์กล่าวคือ มนุษย์จะเป็นผู้เขียนค าสั่งบงการให้เครื่องท างานตามที่ต้องการแม้
คอมพิวเตอร์จะท าให้เราคิดค านวณน้อยลง แต่เราจะต้องใช้ความคิดในการสั่งงาน ในการแก้ปัญหา
มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษาช่วยให้มนุษย์ได้ศึกษา 
และเข้าใจวิชาการต่างๆ มากขึ้น ท าให้มนุษย์เข้าใจธรรมชาติและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  

2.7.1.4 ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อใดที่ครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถมีคอมพิวเตอร์ใช้
รัฐบาลอาจใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เช่น ใช้ส่งข่าวสารของรัฐไปสู่
ทุกครอบครัวโดยตรง ใช้รับข้อมูลความคิดเห็นจากประชาชน ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเพ่ือให้ได้
ข้อสนเทศที่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ของรัฐบาล และจัดท าสถิติข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็วเพ่ือ
ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชนได้ทัน ในขณะนี้แม้จะยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในทุก



ครัวเรือน แต่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งท าให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนทราบผล
การลงคะแนนอย่างรวดเร็ว  

2.7.1.5 ช่วยส่งเสริมสุขภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยให้งานค้นคว้าทางด้านการแพทย์เจริญ
รุดหน้าไปมาก ดังจะเห็นว่ามีเครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจสมอง เครื่องตรวจสายตาที่ใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุม เป็นต้น นอกจากงานด้านเครื่องมือแพทย์แล้ว ยังน ามาใช้ช่วยศึกษาสถิติประวัติการรักษา
คนไข้ด้วยยาประเภทต่างๆ ว่าได้ผลเสียงเพียงใด ช่วยในด้านการวินิจฉัยโรค และช่วยในการสกัดและ
ป้องกันโรคระบาดด้วย ผลก็คือ ประชาชนจะมีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้น  

2.7.1.6 ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
อีกมากทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยทางอ้อม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การ
ผลิตการบ ารุงรักษาและซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนั้นยังมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์อีกมากมาย เช่น พนักงานคุมคอมพิวเตอร์ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบ 
เป็นต้น ในด้านการพาณิชย์และธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ 
ท าให้สามารถด าเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีฐานะและสภาวะความเป็นอยู่ดีขึ้น
ตามไปด้วย ผลกระทบที่คอมพิวเตอร์มีในทางดีไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นเราอาจคิดปลีกย่อยไป ได้อีก
มากมายเช่น การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือช่วยค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ 
ค้นหาแหล่งน้ า ป้องกันการบุกรุกป่า เป็นต้น 

 
2.7.2 ผลกระทบในทางลบ 

เมื่อย้อนกลับไปในทางที่เป็นลบบ้าง เราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์อาจมีผลกระทบต่อสังคมได้
เช่นเดียวกัน ผลกระทบเหล่านี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่อาจเกิดได้ถ้าหากเราไม่ได้หาทางหลีกเลี่ยงและ
ป้องกันเสียก่อน 

2.7.2.1 ท าให้เกิดการวิตกกังวล ผลกระทบนี้เกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เป็นความวิตกกังวลหรือความกลัวว่า เมื่อน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน
ส านักงานและโรงงานอุตสาหกรรมแล้วจะท าให้โรงงานปลด คนงานเก่าออกและไม่จ้างคนงานใหม่เข้า
ท างานอีกแต่ในความเป็นจริง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้นั้นมักจะเน้นในงานที่ซ้ าซาก หรือซับซ้อนและ
ต้องใช้แรงงานคนมาก ไม่ถึงกับต้องการให้ท าแทนคนโดยเด็ดขาด โดยปกติเรามักจะให้ผู้ที่ท างานอยู่
เดิมบางคนเปลี่ยนต าแหน่งไปท างานหน้าที่ ใหม่ หรือฝึกให้ท างานกับคอมพิวเตอร์แทน เป็นการท าให้



คนงานเหล่านั้นมีความรับผิดชอบมากข้ันและสะดวกสบายมากข้ึน จึงไม่เรียกกว่าเป็นการท าให้คนตก
งาน เพราะแม้การใช้คอมพิวเตอร์จะช่วยทุ่นแรงงานคนไปได้มากก็จริง ในขณะเดียวกันก็สร้างงานทาง
คอมพิวเตอร์ขึ้นจากความต้องการใช้คนที่มีความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์อีกมากเป็นการทดแทน ดังนั้นจึง
เท่ากับเปลี่ยนลักษณะงานจากการใช้แรงงานเป็นการใช้สมอง การเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมมีผลกระทบต่อ
คนง่นเดิมที่มีการศึกษาน้อยอยู่บ้าง แต่ถ้าคนงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ก็จะไม่ประสบปัญหา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามผลกระทบนี้คงจะเกิดขึ้นไม่นาน เมื่อการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และด้าน
อ่ืนๆ ขยายตัว หรือถ้าหากหน่วยงานต่างๆ ได้วางแผนการน าคอมพิวเตอร์มาใช้โดยรอบคอบแล้ว  
ผลกระทบนี้ก็คงจะน้อยลง 

2.7.2.2 ท าให้เกิดการเสี่ยงทางด้านธุรกิจ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจอย่างเต็มที่
เท่ากับเป็นการฝากลม หายใจไว้กับคอมพิวเตอร์ ถ้าหากไม่เก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่เป็นหัวใจของธุรกิจ
ให้มั่นคงแล้ว บังเอิญข้อมูลนั้นสูญเสียไปด้วยประการใดก็ตาม จะทให้ธุรกิจนั้นถึงกับหายนะได้ แต่ถ้า
หากมีการป้องกันข้อมูลต่างๆโดยรอบคอบ เช่น ถ้ามีการท าส าเนาข้อมูลเก็บไว้ต่างหากแล้ว แม้ข้อมูล
ที่ใช้จะสูญเสียไปก็อาจน าข้อมูลส ารองมาใช้งานได้ อนึ่ง การออกแบบการท างานที่ใช้คอมพิวเตอร์โดย
ไม่รอบคอมอาจท าให้ธุรกิจไม่คล่องตัว และเสียเปรียบคู่แข่งขันได้ด้วย 

2.7.2.3 ท าให้เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ท าให้เกิดอาชญากรรมประเภท
ใหม่ขึ้น คือการขโมยโปรแกรมและข้อมูลไปขายให้คู่แข่งขัน ท าให้คู่แข่งขันได้เปรียบเพราะล่วงรู้ข้อมูล
และแผนการท างานของเราได้ นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างก็เป็นความลับส่วนบุคคลซึ่งถ้าหากถูกขโมย
ออกไปเปิด เผยอาจท าให้เสื่อมเสียได้ อนึ่ งยังอาจมีการแอบใช้คอมพิวเตอร์ลับลอบแก้ไขดัดแปลง
ตัวเลขในบัญชีของ ธนาคารโดยไม่ถูกต้อง เป็นผลให้กิจการเสียหายได้ อาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้น
มากตามการขยายตัวของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในอนาคตและจ าเป็นต้องมีการศึกษาหาทาง
ป้องกัน 

2.7.2.4 ท าให้มนุษยสัมพันธ์เสื่อมถอย การที่คนเราต้องใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ใช้เวลา
สั่งงานและโต้ตอบกับเครื่องมากขึ้น จะท าให้ความรู้สึกเอาใจเขามาใส่ใจเราลดน้อยลงเพราะการใช้
งานคอมพิวเตอร์มี ลักษณะของการสั่งงานข้างเดียวโดยไม่ต้องสนใจว่าเครื่องจะคิดอย่างไร ต่อไป
นานๆ เข้าคนอาจติดนิสัยในการคิดและการท างานโดยไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน และอาจท า
ให้เกิดปัญหาขัดแย้งทางด้านมนุษยสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนี้เป็นเพียงการคาดการณ์
เท่านั้นยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดจริงหรือไม่ 



2.7.2.5 ท าให้ เกิดอาวุธร้ายแรงชนิดใหม่ๆ  คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แต่จะช่วยในด้านการ
ค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เท่านั้น แต่ยังอาจช่วยให้คนบางกลุ่มน าไปใช้ค้นคว้าหาทางสร้าง
อาวุธใหม่ๆ ที่มีอันตรายร้ายแรงมาก ได้ด้วยเช่นกัน 

2.7.2.6 ท าให้เสียสุขภาพ การใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมเป็นเวลานานอาจท าให้เสียสายตา 
และเกิดปัญหาในเรื่องการเรียน  กล่าวโดยสรุปแล้ว คอมพิวเตอร์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือเครื่องใช้
อ่ืนๆ ซึ่งมีทั้งคุณและโทษแล้วแต่เราจะเลือกใช้ในทางใด ถ้าน าไปใช้ในทางที่เป็นภัย เช่นในการท า
สงคราม ผลการะทบในทางลบก็มีมาก อย่างไรก็ตามเมื่อมองดูผลกระทบโดยส่วนรวมแล้ว จะเห็นว่า
คอมพิวเตอร์มีคุณประโยชน์มากกว่ามีโทษ โลกของเรานี้จะไม่มีทางพัฒนาก้าวหน้ามาสู่ระดับนี้ได้เลย
ถ้าหากปราศจาก คอมพิวเตอร์เสียแล้ว ในอนาคตที่ก าลังจะมาถึงนี้  ตัวเราเองก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพถ้าหากไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 

 
2.8 การใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของวัยรุ่น 

โลกปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่มีที่สิ้นสุด ได้ก่อเกิดนวัตกรรม
ที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ในหลายๆด้าน ไปมาหาสู้กันด้วยยานพาหนะ จัดส่งเอกสารผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ติดต่อค้าขายด้วยเครื่องคมนาคมและเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัย ติดต่อสื่อสาร
กันด้วยเครื่องมือสื่อสาร เรียกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการอยู่รอดของมนุษย์ มี
อิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตในทุกๆด้าน โครงงานนี้จัดท าเพ่ือการศึกษา เรื่องอิทธิพลของเทคโนโลยี
ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีที่น่ าจะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากใน
ยุคปัจจุบัน คือ เครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือ ค่ายโทรศัพท์มือถือแต่ละค่ายต่างแข่งขันกันน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใส่ในโทรศัพท์มือถือของตน เพ่ือกระตุ้นความอยากซื้อให้ผู้เสพเทคโนโลยีสนใจ 
นอกจากโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องสื่อสารแล้วยังสร้างความบันเทิงในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะ ดูหนัง 
ฟังเพลง เชื่อมอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์ ถ่ายรูป ดูนาฬิกา และอีกมากมาย ผู้เสพเทคโนโลยีกลุ่มใหญ่ก็
คือวัยรุ่น ยิ่งมีฟังก์ชันเยอะ รูปลักษณ์สวยดูล้ าสมัย พร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆราคาแพงๆ โทรศัพท์
กลายเป็นเครื่องแสดงฐานะด้วยราคาค่าเทคโนโลยีที่สูงขึ้น โทรศัพท์กลายเป็นเครื่องสร้างความเสื่อม
ในสังคมเพราะการใช้เทคโนโลยี ที่ไม่ถูกต้องไม่สมควร แล้วคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ เห็นว่าโทรศัพท์คือ
อะไร  



ส าหรับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ที่มีต่อวัยรุ่นนั้น พฤติกรรมด้านบวก มือถือกลายเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งของวัยรุ่น เพราะมือถือก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เป็นทั้งเครื่องมือสื่อสารที่ย่นทั้งระยะทางและระยะเวลา
ระหว่างกัน เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านมือถือนั้นสร้างความสะดวกสบายให้กับวัยรุ่นได้อย่างมาก 
บางครั้งที่มีอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือด่วนมือถือก็จะมีประโยชน์มากในช่วงเวลานั้น 
หรือบางทีมือถือยังท าหน้าที่สร้าง และกระชับความสัมพันธ์ของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง
หรือกลุ่มเพ่ือน ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันมากแต่ก็เชื่อมความสัมพันธ์กันได้ด้วยมือถือ ยิ่งปัจจุบันนี้มือถือ
มีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าเดิมมาก ซึ่งนอกจากจะดูหนังฟังเพลงแล้วยังสามารถใช้อินเทอร์เน็ต และยัง
สามารถเล่นได้เกือบทุกที่ทุกเวลา ยิ่งท าให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามการใช้
โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องค านึงถึงความจ าเป็น ใช้แต่พอเพียงเท่านั้นเพ่ือไม่ให้ตก
เป็นทาสของมือถือ พฤติกรรมด้านลบจากส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  (สวช.) 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พบว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือก าลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนยุคโลกา 
ภิวัตน์ ที่จะขาดไม่ได้จนกลายเป็นอวัยวะส่วนที่ 33 โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ข้อเสีย
หากผู้ใช้น าไปใช้ในทางที่ผิดหรือใช้ไม่เป็นท าให้เกิดโรคใหม่ๆ ตามมาหลายโรคที่เกิดจากการใช้
โทรศัพท์มือถือที่มีผลกระทบในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนไทย ได้แก่ 

1. โรคเห่อตามแฟชั่น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนิยมเปลี่ยนมือถือตามแฟชั่นเพ่ือให้อินเทรนด์  
ดูทันสมัยไม่ตกรุ่นทัดเทียมเพ่ือน ดังนั้น มือถือจึงกลายเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกสถานภาพทาง
สังคมอีกทางหนึ่ง 

2. โรคทรัพย์จาง ซึ่งหลายคนต้องหาเงินเพ่ือมาซื้อมือถือรุ่นใหม่ ทั้งนี้บางคนไม่มีเงินแต่รสนิยมสูง 
จึงเกิดสภาวะทรัพย์จางต้องไปกู้ยืมหนี้ยืมสินมาซื้อมือถือ เป็นต้น 

3. โรคขาดความอดทนและใจร้อน เนื่องจากคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือกดปุ๊บต้อง ติดปั๊บ ท า
ให้หลายคนกลายเป็นคนไม่มีความอดทน แม้แต่เรื่องเล็กๆ เช่น นัดเพ่ือนไว้ช้าแค่ 5 นาที ต้องโทรตาม 
จึงกลายเป็นคนเร่งรีบ ร้อนรนและไม่รอบคอบ 

4. โรคขาดกาลเทศะและไร้มารยาท ซึ่งการโทรศัพท์ไปหาบุคคลที่เราอยากจะพูด ทุกเวลา โดยไม่
ดูเวลาหรือกาลเทศะที่ควรโทร บางคนโทรขายประกัน ขายเครื่องกรองน้ าชวนสมัครบัตรเครดิตทั้งๆ  
ที่ไม่รู้จักกัน ท าให้ผู้รับสายเกิดความร าคาญใจ 

5. โรคขาดมนุษยสัมพันธ์ คนส่วนใหญ่จะใช้มือถือพูดคุยกับญาติสนิท ขาดความใส่ใจที่จะสร้าง
สัมพันธ์กับผู้อื่น หลบมุมโทรไปคุยกับเพ่ือนแทนที่จะพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือท ากิจกรรมที่ท าให้



ความสัมพันธ์ในบ้านห่างเหิน ซึ่งจะเกิดอาการเฉาหรือเหงาหงอย กลายเป็นคนแยกตัวออกจากสังคมมี
โลกของตัวเองและเป็นโรคติดโทรศัพท์ในที่สุด 

6. โรคไม่จริงใจ เนื่องจาก การพูดคุยทางโทรศัพท์ไม่ต้องเห็นหน้าตา ท่าทาง สายตาและ 
ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ท าให้หลายคนสามารถใช้ค าหวานหลอกลวง หรือพูดโกหกผู้อ่ืนหรือนิยมส่ง sms 
ไปยังอีกฝ่ายท าเสมือนรักใคร่ ผูกพันหรือห่วงใย 

 
2.9 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

2.9.1 การจัดการเทคโนโลยี 

การจัดการเทคโนโลยี คือ วิธีการ กระบวนการ ในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ได้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง มี

ประสิทธิผล ประหยัด เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การจัดการเทคโนโลยี คือ การผสมผสาน

หรือองค์รวม หรือจะเรียกว่าการบูรณาการก็ได้ เพราะจะต้องน าศาสตร์สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมตลอดจนการจัดการเข้าด้วยกัน เทคโนโลยี เป็นฐานปัจจัยหลักในการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ 

แต่ทั้งนี้ ต้องให้ค านึงถึงปัจจัยอีกประการ คืออการเพ่ิมระดับความรู้ (Enhancement of Knowledge) 

ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (Effective 

Exploitation of Resource) การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ การจัดการนี้

จะต้องมีการจัดการที่เป็นระบบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

 



 
 

ภาพที่ 2.7 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

การจัดการเทคโนโลยี จะต้องประกอบด้วยความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารเทคโนโลยี 

หลายองค์ประกอบ เช่น กลยุทธ์ระยะยาวทางเทคโนโลยี นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ขบวนการทางนวัตกรรมเทคโนโลยี การจัดการการวิจัยและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจขนาดย่อยและความเสี่ยง วงจรชีวิต 

ขบวนการและผลิตผล การพยากรณ์เทคโนโลยีและการวางแผน นวัตกรรมเทคโนโลยีและการวางแผน

กลยุทธ์ การถ่ายโยงเทคโนโลยี การถ่ายโยงเทคโนโลยีสู่สากลและบทบาทความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและการประเมิน การวิเคราะห์เศรษฐกิจ มนุษย์ 

สังคม และเทคโนโลยี สาระวัฒนธรรม มนุษย์ สังคม และเทคโนโลยี สาระการศึกษาและการฝึกอบรม

ในการจัดการเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการเทคโนโลยีใน

อุตสาหกรรมการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืนๆ การตลาด การผลิต และภายหลัง

การเชื่อมโยงการตลาด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและโครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีการเงินและการ

ตัดสินใจทางการเงิน สาระ คุณภาพ และผลผลิต วิธีการจัดการเทคโนโลยี  การไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

และธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้เป็นแนวความคิด และแนวทางที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการ

จัดการเทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ใช้ที่เชื่อมโยงระหว่างวิชาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

             
      

                       
           

         
           

                  
               

       

            

    



การจัดการเข้ามาไว้ด้วยกัน ผสมผสานบูรณาการแบบองค์รวมให้ผลในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

การจัดการเทคโนโลยี เป็นศาสตร์ที่บูรณาการศาสตร์หลายสาขาเข้าด้วยกัน และมีบทบาทในการ

แสวงหาความเจริญทางเทคโนโลยีหลายด้าน เช่น การแข่งขัน และโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาระบบ

การผลิตในงานอุตสาหกรรม การบริหาร ตลอดจนการบริห ารโครงสร้างองค์กรภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังนั้นหากผู้บริหารประเทศและประชาชนในประเทศร่วมกันส่งเสริม 

เสริมสร้าง องค์ความรู้ หรือสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ ต่อ

เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง และต้องร่วมกันมุ่งเน้นร่วมมือกันพัฒนาความก้าวหน้าในด้าน

เทคโนโลยี ควรมีการก าหนดนโยบายโดยค านึงถึงสภาวะที่ต้องแข่งขัน ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการ

จัดการด้านวิจัยและพัฒนา 

 

2.9.2 การจัดการนวัตกรรม  

การจั ดการน วั ตกรรม  ( Innovation Management หรื อ  IM) ห มายถึ ง  วิ ธี ก าร 

กระบวนการจัดการที่จะต้องประกอบด้วยความรู้ส าหรับการจัดการนวัตกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ

หลายองค์ประกอบ เช่นทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรม การสื่อสาร และกระบวนการเชิงองค์การและ

ธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยี และเป็นเครื่องมือในการรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เข้ากับกลยุทธ์

ทางธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม จึงมีความส าคัญและจ าเป็นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะส าหรับองค์กร

ต่างๆ ในประเทศไทย ที่จะต้องขยับปรับระบบการบริหารงานภายในไปสู่การใช้ความคิดควบคู่ไปกับ

ทักษะแรงงานที่หลากหลาย ค าตอบของค าถามก็คือ IMS ซึ่งมี 2 ส่วนด้วยกันคือ Innovation 

Management System การพัฒนาระบบงานใหม่ในองค์กรที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงแบบ

ก้าวกระโดด และ Innovation Management Standard มาตรฐานที่จะมาก าหนดแนวทางและ

วิธีการ (guideline) เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการจัดการนั้นด าเนินการได้อย่างครบถ้วนรอบด้านมากพอ 

2.9.2.1 ทฤษฎีในการจัดการนวัตกรรม 

ทศวรรษที่ 1960 ทฤษฎีเชิงเส้น เป็นทฤษฎีซึ่งเกิดขึ้นเพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงที่ว่า 

เราทุ่มเทงบประมาณเท่าไหร่ เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้นตามไปด้วย 



ทศวรรษที่ 1980 ทฤษฎีการเชื่อมโยงในห่วงโซ่ เป็นทฤษฎีซึ่งเกิดขึ้นเพ่ืออธิบาย

ข้อเท็จจริงที่ว่า  ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับตลาดไม่ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 

– ต้นทศวรรษ : ให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยกับตลาดผ่าน

กระบวนการพัฒนาทางเทคโนโลยี วิศวกรรม การผลิต การตลาดและการขาย 

– ปลายทศวรรษ : เน้นที่ความส าคัญของการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในการ

เชื่อมโยงระหว่างบริษัท ลูกค้าและซัพพลายเออร์ 

ศตวรรษที่ 1990 ระบบของนวัตกรรมเน้นความส าคัญของที่มาของข้อมูล

ดังกล่าว ว่ามาจากนอกองค์กร ต่อมาจากลูกค้า 

ทฤษฎีล่าสุด ทฤษฎีเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม  การสะสมความรู้ทาง

เทคนิคอย่างต่อเนื่องและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการจัดการ

นวัตกรรม  โจ ทิดด์ และคณะ ( Joe Tidd et.,al  2005 ) เสนอองค์ประกอบ  5 ประการในการ

จัดการนวัตกรรม 

1) การก าหนดกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรม ผู้บริหารสูงสุดมี

หน้าที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือการสื่อสารอย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กร กลยุทธ์ในการจัดการ

นวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร อาทิเช่น กลยุทธ์ในการจัดการเทคโนโลยี และ

กลยุทธ์การตลาด  

การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารนวัตกรรม 

ผู้บริหารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในระดับรองลงมาทุกระดับชั้น มีวิสัยทัศน์ร่วม 

(shared vision) มีความพร้อมเพรียงที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

2) การจัดการขบวนการนวัตกรรมและทรัพยากรนวัตกรรม  จ าเป็นต้องมี

ขั้นตอนอย่างชัดเจนที่ช่วยให้ผู้จัดการนวัตกรรม ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความคิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การน าเสนอแนวคิดใหม่ การแลกเปลี่ยนแนวคิด การกลั่นกรองแนวคิด การน า

แนวคิดไปทดสอบ และการน าเสนอนวัตกรรมออกสู่ตลาด องค์กรมีระบบในการค้นหาแนวคิดใหม่ ใน



การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขบวนการ มีระบบที่ชัดเจนในการ

กลั่นกรองโครงการนวัตกรรมและการติดตามประเมินผลส าเร็จของนวัตกรรม เพ่ือการเรียนรู้ปรับปรุง

ขบวนการนวัตกรรม และการจัดการทรัพยากรนวัตกรรมที่เหมาะสม ทั้ งทรัพยากรที่จับต้องได้และ

ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ 

3) การจัดการองค์การนวัตกรรม ผู้บริหารนวัตกรรมควรจัดให้มีโครงสร้าง

องค์การที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนท างานร่วมกัน สามารถท างานข่ามสาย

งานได้โดยการลดข้อจ ากัด และข้อกีดขวางในการท างานระหว่างแผนก ส่งเสริมให้มีการน าเสนอ

แนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือขบวนการนวัตกรรมใหม่ๆ  โครงสร้างองค์การจะต้องมี

ความยืดหยุ่น คล่องตัว เปิดโอกาสให้มีการประสานงานในแนวราบ และแนวดิ่ง  มีทีมงานสามารถ

ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีโครงสร้างในการจัดสรรผลตอบแทน การให้รางวัล และส่งเสริมบรรยากาศ

ที่ดีในการเสนอแนวคิดใหม่ๆตลอดเวลา มีโครงสร้างที่เอ้ือให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบประเมินผล

โครงการนวัตกรรม ในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นไปได้ทางตลาด และทางเทคนิค ผลตอบแทนในการ

ลงทุน และการเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ตลอดเวลา 

4) การจัดการเชื่อมโยงกับภายนอก  การเชื่อมโยงกับภายนอกนี้ หมายถึงตั้งแต่

องค์การภายนอก สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ทางการตลาด ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมวัฒนธรรม 

และอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อขบวนการสร้างนวัตกรรม และการจัดการทางด้านทรัพยากรนวัตกรรม

ส าหรับองค์การภายนอก ท าได้โดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ส่งมอบ(suppliers)   ผู้รับเหมาช่วง 

(contractors)  สถาบันวิจัยอ่ืนๆ มหาวิทยาลัย ตัวแทนลูกค้า ลูกค้า  องค์การมีขั้นตอนการปฏิบัติที่

เปิดโอกาสให้ลุกค้า ผู้ส่งมอบ  องค์การอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสได้ท างานร่วมกัน ในการสร้าง

นวัตกรรม 

5) การจัดการขบวนการเรียนรู้  การจัดการขบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจะ

ช่วยให้องค์การสามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่เดิมภายในองค์การ และสร้างความรู้ใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่แฝงเร้น( tacit knowledge) และความรู้ที่

ฝังอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์การสื่อสาร และการปฏิบัติงานขององค์การที่ยากแก่การค้นหา มักจะ

แฝงอยู่ในบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และโครงสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ การ



จัดการขบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบท าได้โดย การค้นหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้

เป็นระบบโดยมีการประมวลผล และการกลั่นกรองความรู้ สร้างระบบการเข้าถึงความรู้ และการ

แลกเปลี่ยนความรู้ มีระบบการทบทวนความส าเร็จและความผิดพลาด ในทุกขั้นตอนของการสร้าง

นวัตกรรม มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ๆ และขบวนการในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมกับองค์การอ่ืน และการเก็บรวบรวมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างโอกาส

ในการเรียนรู้ และปรับปรุงขบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ไปสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
 

สรุป 
เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ซึ่งมนุษย์มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกสบาย

ต่อการด ารงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี มนุษย์
เริ่มให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีในด้านนี้มากเกินไปการใช้ เทคโนโลยีด้านนี้ เราควรรู้จักวิธีใช้ และ
ความเหมาะสม เพื่อการใช้งานที่เป็นประโยชน์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเองก็เป็น
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิทยาศาสตร์ก็คือ ความรู้ที่เกิดจากการสังเกต
ธรรมชาติของมนุษย์และเทคโนโลยีนี้เองที่เข้ามามี บทบาทต่อการด าเนินชีวิต จึงท าให้การด าเนินชีวิต
ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายเป็นที่
สนใจของคนทุกมุมโลก ทุกสาขาเทคโนโลยีถูกน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะ
เป็น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านการเรียนหรือจะเป็นด้านการสื่อสาร ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันทั้งสิ้น 

การจัดการเทคโนโลยี คือ วิธีการกระบวนการในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ เพ่ือพัฒนาผลผลิตที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ได้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล ประหยัด และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การจัดการเทคโนโลยี คือการ
ผสมผสาน หรือองค์รวม หรือจะเรียกว่าการบูรณาการก็ได้ สิ่งใดที่มีประโยชน์และความส าคัญย่อม
ต้องมีผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคม ทั้งในทางบวกและทางลบ ผลกระทบในทางบวก 
ผลกระทบต่อประเทศชาติและสังคมมีหลายประการซึ่งจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ผลกระทบนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีในทางบวกหรือทางที่ดี ผลกระทบในทางลบ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก และกว้างขวาง ซึ่งหมายถึงการใช้



เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปในด้านต่างๆ ซึ่งกล่าวในทางลบ เพ่ือ
ร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป 

ข้อเสนอแนะ เทคโนโลยีมีบทบาทมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการท ากิจกรรม
ประจ าวันใช้ในด้านการงาน ในด้านการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ จนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้
ในการด ารงชีวิต อย่างในวันหนึ่งๆ นี้ถ้าคุณลองนึกดูให้ดีคุณจะพบว่า ในการด ารงชีวิตประจ าวันของ
คุณต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและเมื่อคุณลองมอง ไปรอบๆ ตัว เทคโนโลยี จะอยู่ในสายตาคุณเสมอ 
เพราะมนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาในรูปแบบและจ านวนที่มากมาย แล้วถ้าถามว่าเทคโนโลยีที่ล้ า
หน้าที่สุดและคนทั้งโลกให้ความส าคัญมากท่ีสุด ก็คงนี้ไม่พ้น เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่เป็นเครือข่าย
ครอบคลุมทั้งโลก ที่ถึงแม้คุณจะอยู่คนละฟากโลกก็สามารถใกล้ชิดกันได้ในเครือข่ายนี้ ซึ้งเป็นเรื่อง
ง่ายแล้วยังสะดวกสบายและยังมีหลากหลายรูปแบบ เกิดเป็นสังคมเครือข่ายขึ้น  การเกิดสังคม
เครือข่ายนี้เองท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิต เกิดผลกระทบต่อด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคมท่ี มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมมากขึ้น มีเพื่อนในสังคมเครือมาก แต่หากมีการรับสิ่งที่
ไม่ดีมาใช้ก็จะท าให้เกิดปัญหาได้ หรือเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมก็ท า ให้เกิด
ปัญหาขึ้นได้ เหมือนกัน เช่น การติดเกมส์ การซื้อสินค้าผิดกฎหมาย และเนื่องจากเทคโนโลยีเข้าถึง
ง่ายมีความสะดวกสบายในการใช้ พร้อมทั้งการที่จะควบคุมดูแลก็อาจไม่ทั่วถึงเพราะเทคโนโลยีมีคอบ
เขตที่กว้าง ขว้างดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีและเลือกใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ เกิดปัญหา
ตามมาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัดท้ายบท 
1. จงอธิบายเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างไร 
2. จงอธิบายในปัจจุบันเทคโนโลยีมีผลต่อการด ารงชีวิตอย่างไรบ้าง 
3. จงอธิบายถึงบทบาทของเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิต 
4. จงอธิบายถึงความสัมพันธ์เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ 
5. จงอธิบายผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง 
6. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบการใช้เทคโนโลยีอย่างไร 
7. จงอธิบายนวัตกรรมทางการจัดการเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อประเทศอย่างไรบ้าง 
8. จงอธิบายผลกระทบของความเจริญทางด้าน IT ในทางบวกมีอะไรบ้าง 
9. จงอธิบายการใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของวัยรุ่นอย่างไรบ้าง 
10. การจัดการเทคโนโลยีหมายถึงอะไร 

11. การจัดการนวัตกรรมหมายถึงอะไร 
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