
 

หน่วยที่ 1 เร่ือง เทคโนโลยน่ีารู้ 

รายวชิา เทคโนโลยสีาระสนเทศ ง 31102 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 1  

เร่ือง เทคโนโลยน่ีารู้  

เทคโนโลย ี(Technology) คือ การใชค้วามรู้ เคร่ืองมือ ความคิด หลกัการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวธีิ 

กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวทิยาศาสตร์ทั้งส่ิงประดิษฐแ์ละวธีิการ มาประยกุตใ์ชใ้นระบบงานเพื่อช่วยให้

เกิดการเปล่ียนแปลงในการทางานใหดี้ยิง่ข้ึนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหมี้มากยิง่ข้ึน 

การน าเทคโนโลยมีาใชก้บังานในสาขาใดสาขาหน่ึงนั้นเทคโนโลย ีมีความส าคญั 3 ประการ คือ  

1.ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยจีะช่วยใหก้ารทางานบรรลุผลตามเป้าหมายได ้เท่ียงตรงและรวดเร็ว  

2.ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเตม็ท่ี ไดป้ระสิทธิผลสูงสุด  

3.ประหยดั (Economy) ประหยดัทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนนอ้ยแต่ไดผ้ลมาก  

ความส าคญัของเทคโนโลยี 

1 .เป็นพื้นฐานปัจจยัจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ 

2. เป็นปัจจยัหลกัท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันา  

3 .เป็นเร่ืองราวของมนุษย ์และธรรมชาติ  

 

 

 



ในช่วงสองทศวรรษทีผา่นมา วทิยาศาสตร์ และ เทคโนโลย ีไดมี้บทบาทส าคญัเพิ่มข้ึนจนสามารถสร้าง

นวตักรรม (Innovation) ซึงกคื็อ การเรียนรู้ การผลิตและ การใชป้ระโยชน์จากความคิดใหม่ ใหเ้กิดผลทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม เทคโนโลยที  าใหส้ังคมโลกท่ีเรียบง่าย กลายเป็นสังคมท่ีมี

การด ารงชีวติท่ี สลบัซบัซอ้นมากข้ึน ก่อใหเ้กิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวฒัน์ ท่ีเขา้มาสู่

ทุกประเทศอยา่ง รวดเร็ว จากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ อนัเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เขา้

ดว้ยกนัไดแ้ก่ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และข่าวสาร (Electronics , Computer ,Telecomunication and 

Information หรือเรียกยอ่ๆ วา่ ECTI ) ท าใหส้ังคมโลกสามารถส่ือสารกนัไดทุ้กแห่งทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว 

สามารถรับรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ ไดพ้ร้อมกนั สามารถบริหารจดัการและตดัสินใจไดทุ้กขณะเวลา 

การลงทุนคา้ขาย และธุรกรรม การเงินไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น เทคโนโลย ีกาลงัท าใหโ้ลกใบน้ี “เล็กลง” ทุกขณะ  

ววิฒันาการเทคโนโลยี (Evolution of Technolgy) 

เทคโนโลย ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาเม่ือเวลาผา่นไปขั้นตอนการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บักระบวน 

การทางววิฒันาการ (Evolution) ของระบบหรือเคร่ืองมือนั้นๆ ดงันั้นคาวา่ววิฒันาการของ เทคโนโลย ี

(Evolution of Technology) จึงหมายถึง ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบหรือเคร่ืองมือท่ี เกิดข้ึนอยา่ง

ซบัซอ้น และมีการเปล่ียนแปลงตามล าดบัอยา่งต่อเน่ืองอนัมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ  

ความสัมพนัธ์ระหวา่ง เทคโนโลย ีกบั นวตักรรม 

ค าวา่ นวตักรรม เป็นค าท่ีใชค้วบคู่กบั เทคโนโลยี เสมอๆ ในภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Innotech ความ จริง

แลว้ นวตักรรมและเทคโนโลยนีั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดเน่ืองจากนวตักรรมเป็นเร่ืองของ การคิดคน้

หรือการกระท าใหม่ ๆเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนซ่ึงอาจจะอยูใ่นขั้นของการ เสนอความคิดหรือ

ในขั้นของการทดลองอยูก่็ได ้ยงัไม่เป็นท่ีคุน้เคยของสังคม ส่วนเทคโนโลยนีั้นมุ่งไป ท่ีการน าส่ิงต่าง ๆรวมทั้ง

วธีิการเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการท างาน หรือแกปั้ญหาใหมี้ประสิทธิภาพมาก ท่ีสุด ถา้หากพิจารณาวา่นวตักรรม

หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีน่าจะน ามาใช ้การน าเอานวตักรรมเขา้มาใชน้ี้ ก็จดัไดว้า่เป็นเทคโนโลยดีว้ย และในการ

ใชเ้ทคโนโลยน้ีีถา้เราท าให้เกิดวธีิการหรือส่ิงใหม่ๆ ข้ึน ส่ิงนั้น ก็เรียกวา่เป็นนวตักรรม เราจึงมกัเห็นค า 

นวตักรรม และ เทคโนโลย ีอยูค่วบคู่กนัเสมอ  

 



1. ความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยกีบัวทิยาศาสตร์  

วทิยาศาสตร์ คือ วชิาท่ีศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในสภาพน่ิงหรือสภาพท่ีมีการ เปล่ียนแปลง 

เทคโนโลย ีคือ กระบวนการหรือวธีิการและเคร่ืองมือท่ีเกิดจากการประยกุต ์และผสมผสาน ความรู้ทาง 

วทิยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมนุษยเ์หมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี วทิยาศาสตร์มี

จุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ โดยตั้งขอ้สมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐาน ดว้ยกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ ความรู้ หรือขอ้เทจ็จริงจากปรากฏการณ์นั้น ๆ ถา้มีการพิสูจน์ อีกก็ ยงัคงใชข้อ้เทจ็จริงเหมือนเดิม

เทคโนโลยเีป็นวทิยาการท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์และ ศาสตร์อ่ืนๆ ในการแกปั้ญหา โดยมุ่ง

แสวงหากระบวนการหรือวธีิการ (Know How) โดยอาศยัเคร่ืองมือ และความรู้ต่าง ๆ ผลของกระบวนการ

เทคโนโลยมีี 2 ลกัษณะ คือ  

1. เคร่ืองมือ หรือฮาร์ดแวร์ หมายถึง เทคโนโลยใีนรูปของอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น เคร่ือง บ าบดัน ้าเสีย 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองบิน เป็นตน้  

2. วธีิการหรือ เรียนกวา่ ซอฟตแ์วร์ หมายถึง เทคโนโลยใีนรูปของวธีิการ กระบวนการ ความรู้ ต่าง ๆ เช่น วธีิ

จดัการระบบบริหารองคก์ร วธีิประเมินผลต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

วทิยาศาสตร์แตกต่างจากเทคโนโลยใีนเร่ืองของเป้าหมาย (goal) และวธีิการ (methodlogies) แต่ทั้ง 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด เทคโนโลยสีัมพนัธ์กบัความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ใน

การออกแบบผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อแกปั้ญหา แต่ขณะเดียวกนัวทิยาศาสตร์ตอ้งอาศยัความรู้ทางเทคโนโลยี

แสวงหาความรู้หรือทฤษฎีใหม่ ๆ เทคโนโลยจึีงไม่ใช่วทิยาศาสตร์ประยกุต ์แต่เป็นศาสตร์อีกแขนงหน่ึง อาจ

สรุปความสัมพนัธ์ของศาสตร์ทั้งสอง ไดด้งัน้ี  

1. เทคโนโลยเีกิดจากการใชค้วามรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่  

2. การประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นเทคโนโลยีนั้น มีจุดประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาทางเทคโนโลยี  

วชิาวทิยาศาสตร์เป็นวชิาท่ีเราใหค้วามส าคญัในการแกปั้ญหาต่าง ๆ อยา่งมาก และตอ้งใชว้ชิา

เทคโนโลยเีพื่อเสริมการแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์ทั้ง 2 วชิามีความสัมพนัธ์กนัและเป็นการนาความรู้

วทิยาศาสตร์ไปสู่การปฏิบติันัน่เอง  



วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด จึงมกัถูกเรียกควบคู่กนั แต่วธีิการใชท้ั้งสอง

วชิาเพื่อใหไ้ดค้  าตอบนั้นไม่เหมือนกนัทีเดียว และจุดประสงคห์รือเป้าหมายต่างกนั  

วทิยาศาสตร์เร่ิมจากค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีสังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากนั้น จึงใชว้ธีิการสืบ

เสาะหาความรู้ ไดแ้ก่ การสังเกต รวบรวมขอ้มูล ทดลอง วเิคราะห์ และสรุปผล ซ่ึงเป็นกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ในการหาค าตอบเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้น ค าตอบจากการคน้หานั้น จะเป็นกฎเกณฑ์

ทางทฤษฎี  

เทคโนโลยเีร่ิมจากปัญหาหรือความตอ้งการของมนุษย ์แลว้ใชก้ระบวนการต่าง ๆ เพื่อหาวธีิการ แกไ้ข

ปัญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษย ์โดยใชท้รัพยากร ทกัษะ และความรู้ดา้นต่าง ๆ ส าหรับปรับปรุง

พฒันาผลิตภณัฑ์นั้นตามกระบวนการเทคโนโลย ี 

ขอ้แตกต่างของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกล่าวโดยสรุป คือ ทั้ง 2 วชิา มีธรรมชาติและกิจกรรม

แตกต่างกนั กล่าวคือ วทิยาศาสตร์มุ่งเนน้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจริงในธรรมชาติ (Facts and Phenomena of 

Nature ) ส่วนเทคโนโลยศึีกษาส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ การแกปั้ญหา และคุณสมบติัของส่ิงของ 

(Artifacts) ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์หรือสร้างข้ึน วทิยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัการพยายามตอบค าถาม “What” ในขณะท่ี 

เทคโนโลยมุี่งแกปั้ญหาท่ีมาจากความตอ้งการจะตอบค าถาม “How” เราจะมีวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร หรือสร้างส่ิงท่ี

เกิดจากการความตอ้งการอยา่งไร  

ความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงด้วยภาพดังต่อไปนี ้

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ + ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ  -------------> เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 



2. ความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยกีบัศาสตร์ต่างๆ  

1) เทคโนโลยกีารควบคุม (Control Technology)  

2) เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology)  

3) เทคโนโลยอีาหาร (Food Technology)  

4) เทคโนโลยวีสัดุ (Materials Technology)  

5) เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์และการผลิต (Production and Process Technology)  

6) เทคโนโลยโีครงสร้าง (Structural Technology)  

7) เทคโนโลยขีนส่ง (Transportation Technology)  

8) เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)  

9) เทคโนโลยส่ิีงทอและเส้ือผา้ (Textile and Garment Technology)  

10) เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology)  

11) เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology)  

12) เทคโนโลยกีารเกษตร (Agriculture Technology)  

 

3. ระดับของเทคโนโลยีทีใ่ช้ในสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ  

1) เทคโนโลยรีะดบัพื้นบา้นหรือระดบัพื้นฐาน (Low Technology)  

2) เทคโนโลยรีะดบักลาง (Intermediate Technology)  

3) เทคโนโลยรีะดบัสูง (High Technology)  


