
บทที่ 1 นวตักรรมและเทคโนโลยี 

 
ความหมายของนวตักรรม 

          ‚นวตักรรม‛ (Innovation) มีรากศพัทม์าจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา่ ท าส่ิงใหม่ข้ึนมา 
ความหมายของนวตักรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การน าแนวความคิดใหม่หรือการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมี
อยูแ่ลว้มาใชใ้นรูปแบบ ใหม่ เพื่อท าใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ‛การท าในส่ิงท่ีแตกต่างจากคน
อ่ืน โดยอาศยัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (Change) ท่ีเกิดข้ึนรอบตวัเราใหก้ลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) 
และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ท่ีท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม‛  แนวความคิดน้ีไดถู้ก
พฒันาข้ึนมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นไดจ้ากแนวคิดของนกัเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ 
Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเนน้ไปท่ีการสร้างสรรค ์การ
วจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนัจะน าไปสู่การไดม้าซ่ึง นวตักรรมทางเทคโนโลยี 
(I n n o v a t i o n  T e c h n o l o g y )  

ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ นวตักรรม (innovation) คือ ‚ส่ิงใหม่ท่ีเกิด
จากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม" และหมายรวมถึงส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากความสามารถในการใชค้วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือ
การจดัการมาพฒันาให้เกิดผลิตภณัฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการ
ฝึกอบรมท่ีน ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ สาธารณะในรูปแบบของการเกิด
ธุรกิจ การลงทุน ผูป้ระกอบการ หรือตลาดใหม่่หรือรายไดแ้หล่งใหม่ รวมทั้งการจา้งงานใหม่ นวตักรรมจึง
เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวก กบัความสามารถในการบริหาร
จดัการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวตักรรมหรือธุรกิจใหม่ อนัจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ท่ีส่งผลต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของ ประเทศ  

ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท (2553) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ นวตักรรม (Innovation) หมายถึงการท า
ส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีการใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือ
องค์กร ไม่ว่าการเปล่ียนนั้นจะเกิดข้ึนจากการการพฒันาต่อยอด การเปล่ียนแปลง การประยุกต์หรือ
กระบวนการ และในหลายสาขา เช่ือกนัตรงกนัวา่การท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเป็นนวตักรรมไดน้ั้น จะตอ้งมีความ
ใหม่อยา่งเห็นไดช้ดั และความใหม่นั้นจะตอ้งเพิ่มมูลค่าส่ิงต่าง ๆ ไดอี้กดว้ย โดยเป้าหมายของนวตักรรมคือ
การเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้ส่ิงต่างๆเกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน นวตักรรมก่อให้ไดผ้ลิตผล
เพิ่มข้ึน และเป็นท่ีมาส าคญัของความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3


            อจัฉรา  ส้มเขียวหวาน (2549)  ใหค้วามหมายของนวตักรรมวา่  นวตักรรมคือ  ความ คิดหรือการ
ปฏิบติัใหม่ๆท่ีผดิแปลกไปจากส่ิงท่ีเคยปฏิบติัมาทั้งหมดหรือการ เปล่ียนแปลงบางส่วนจากส่ิงท่ีเคยปฏิบติั
มาก่อนท่ีเกิดจากกระบวนการวจิยัท่ี ยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั เพื่อจะน ามาใชใ้นการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงการด าเนินงานต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพ สูงยิง่ข้ึน  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2546)  นวตักรรม  (Innovation)  หมายถึง  วธีิการใหม่ๆ  
ท่ีน ามาใช ้ ซ่ึงไม่เคยใชใ้นหน่วยงานนั้นมาก่อน อาจเป็นวธีิการใหม่ท่ีใชเ้ป็นคร้ังแรก  หรืออาจเป็นวธีิการ
ใหม่ท่ีเคยใชใ้นหน่วยงานอ่ืนมาก่อน 

อ านวย  เดชชัยศรี  (2544)ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้า่  นวตักรรมคือ  ความใหม่และทนัสมยั
ซ่ึงถูกคนพบโดยส่ิงนั้นไม่เคยมีมาก่อนในโลกน้ีเพิ่งจะมีเป็นคร้ังแรก  อีกประการหน่ึงส่ิงท่ีถูกคน้พบถูกเก็บ
ซ่อนไวโ้ดยยงัไม่ผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์  เม่ือน ามาทดสอบหรือทดลองก็เป็นนวตักรรม 

 กดิานันท์  มลทิอง (2540)  ได ้กล่าวไวว้า่ นวตักรรมเป็นแนวความคิด การปฏิบติั หรือส่ิงประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อนหรือเป็นการพฒันาดดัแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ ทนัสมยัและใชไ้ดผ้ลดี
ยิง่ข้ึน เม่ือน านวตักรรมมาใชจ้ะช่วยใหก้ารท างานนั้นไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงกวา่เดิม ทั้ง
ยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย 

        Everette M. Rogers (1983) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ นวตักรรม (Innovation) ว่า นวตักรรมคือ 
ความคิด การกระท า หรือส่ิงใหม่  ซ่ึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ๆ ดว้ยตวับุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืน ๆ ของ
การยอมรับในสังคม (Innovation is a new idea, practice or object, that is perceived as new by the 
individual or other unit of adoption)  

Toffler  (2003) ใหค้วามหมายของนวตักรรมไวว้า่  นวตักรรม  เป็นการผสมผสานระหวา่งเคร่ืองมือ
กล  และเทคนิคต่างๆ  ท่ีมี3ลกัษณะประกอบกนัไดแ้ก่ 

1.       จะตอ้งเป็นการสร้างสรรคข้ึ์นใหม่  (creative) และเป็นความคิดท่ีสามารถปฏิบติัได ้ (feasible  
idea) 

2.       จะตอ้งสามารถน าไปใชไ้ดผ้ลจริง  (practical  application) 
3.       มีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน (Distribution) 
Thormas Hughes  (2003)  ใหค้วามหมายของนวตักรรม (innovation)   ไวว้า่เป็นการน าวธีิการ

ใหม่ๆมาปฏิบติั  หลงัจากไดผ้า่นการทดลองหรือไดรั้บการพฒันามาเป็นขั้นๆแลว้  โดยเร่ิมมาตั้งแต่การ 
1. คิดคน้(invention)  
2. การพฒันา(development) หรือ โครงการทดลองปฏิบติัก่อน (pilot  project)   
3. น าไปปฏิบติัจริง (implement)    



    โดย สรุปแลว้ นวตักรรมหมายถึง ความคิดและกระบวนการใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือการพฒันา
ดดัแปลงจากของเดิมใหดี้ข้ึนและเม่ือน ามาใช ้ก็ท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

 

ลกัษณะของนวตักรรม  

1. น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ อ ย่ า ง ส้ิ น เ ชิ ง ( Radical Innovation)  
           หมายถึง ขบวนการเสนอส่ิงใหม่ท่ีใหม่อยา่งแทจ้ริง สู่สังคม โดยการเปล่ียนแปลงค่านิยม 
(value), ความเช่ือ (belief ) เดิม ตลอดจนระบบคุณค่า(value system)ของสังคม อย่างส้ินเชิง 
ตวัอยา่งเช่นอินเตอร์-เน็ท (Internet) จดัวา่เป็นนวตักรรมหน่ึงในยุคโลกขอ้มูลข่าวสาร  การน าเสนอ
ระบบอินเตอร์เน็ท ท าใหค้่านิยมเดิมท่ีเช่ือวา่ โลกขอ้มูลข่าวสารจ ากดัอยู ่ในวงเฉพาะทั้งในดา้นเวลา 
และ สถานท่ีนั้น เปล่ียนไป อินเตอร์เน็ทเปิดโอกาส ให้ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลไร้ขีดจ ากดั 
ทั้งในดา้นของเวลา และระยะทาง การเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี ท าให้ระบบคุณค่าของขอ้มูลข่าวสาร 
เปล่ียนแปลงไป  



2. น วั ต ก ร ร ม  ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ค่ อ ย เ ป็ น ค่ อ ย ไ ป  
           เป็น ขบวนการการคน้พบ (discover) หรือ คิดคน้ส่ิงใหม่(invent)โดยการประยุกต์ ใชแ้นวคิด
ใหม่ (new idea) หรือ ความรู้ใหม่ (new knowledge) ท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด โดยการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ ของมนุษย ์และการคน้คน้ เทคนิค (technique) หรือ 
เทคโนโลยี (technology) ใหม่ นวตักรรมท่ีมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป จึงมีลกัษณะของการสะสม
การเรียนรู้ (cumulative learning) อยูใ่นบริบท ของสังคมหน่ึง ในปัจจุบนัสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป
อยา่งมาก เพราะผลของขบวนการโลกาภิวตัน์ ท าให้สังคมมีลกัษณะไร้ขอบเขต (borderless) เป็น
สังคมของชาวโลกท่ีมีความหลากหลายทางดา้นสังคมวฒันธรรมและการเมือง  ส่งผลให้นวตักรรม 
มีแนวโน้มท่ีจะเป็น ขบวนการคน้พบใหม่อย่างต่อเน่ืองในระดบันานาชาติ มากกว่า ท่ีจะเป็น
นวตักรรมใหม่โดยส้ินเชิง ส าหรับสังคมหน่ึง ๆ  

ประเภทของนวตักรรม 

1. นวตักรรมผลติภัณฑ์  (Product Innovation)  
           คือ การปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนในเชิงพาณิชยท่ี์ไดใ้หดี้ข้ึนหรือเป็นส่ิง ใหม่ในตลาด 
นวตักรรมน้ีอาจจะเป็นของใหม่ต่อโลก, ต่อประเทศหรือแมแ้ต่ต่อองคก์ร นวตักรรมผลิตภณัฑ ์นั้น
ยงัสามารถถูกแบ่งออกเป็นผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได(้tangible product) หรือสินคา้ทัว่ไปเช่นรถยนตรุ่์น
ใหม่, ทีวท่ีีใชเ้ทคโนโลยสูีงหรือ‘High Definition TV(HDTV)’,  ดีวดีีหรือ‘Digital Video 
Disc(DVD)’ และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(intangible product) อาทิ เช่น การบริการ (services) 
เช่น เพกเก็จทวัร์อนุรักษธ์รรมชาติ, ธุรกรรมการเงิน-ธนาคารโดยผา่นทางโทรศพัท ์(telephone 
finance banking)เป็นตน้  

2. นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation)  
           เป็นการ เปล่ียนแนวทาง หรือ วธีิการผลิตสินคา้ หรือบริการ ใหก้ารใหบ้ริการในรูปแบบท่ี
แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น  การผลิตแบบทนัเวลาพอดี หรือ‘Just In Time (JIT)’  , การบริหารงาน
คุณภาพองคก์รรวมหรือ‘Total Quality Management (TQM)’, และ การผลิตแบบกระทดัรัดหรือ ‘ 
Lean Production ’ เป็นตน้  



 

ข้อสังเกตเกีย่วกบัส่ิงทีถ่ือว่าเป็นนวตักรรม 
1. เป็นความคิดและกระบวนการกระท าใหม่ทั้งหมดหรือปรับปรุงดดัแปลงจากท่ีส่ิงท่ีเคยมีน ามาปรับปรุง
ใหม่ใหดี้ยิง่ข้ึน 
2. ความคิดหรือการกระท านั้น มีการพิสูจน์ดว้ยการทดลอง วจิยั ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  
3. มีการน าวธีิระบบมาใชอ้ยา่งชดัเจนโดยพิจารณาองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วน คือ ขอ้มูล กระบวนการ และ
ผลลพัธ ์ 
4. ยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบงานในปัจจุบนั  
 
หลกัส าคญัในการพิจารณาวา่เป็นนวตักรรม จาก ความหมายของค าวา่นวตักรรมจะเห็นวา่นกัการศึกษาแต่
ละท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้แตกต่างกนั แต่พอจะมีเกณฑ์ใหเ้ราพิจารณาไดว้า่ส่ิงใดเป็นนวตักรรมหรือไม่ 
โดย ชยัยงค ์พรหมวงศ ์ไดใ้หเ้กณฑใ์นการพิจารณาส่ิงท่ีจะถือวา่เป็น นวตักรรมไวด้งัน้ี  
1. จะตอ้งเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
2. มีการน าวธีิการจดัระบบมาใช ้โดยพิจารณาองคป์ระกอบทั้งส่วนขอ้มูลท่ีใส่เขา้ไป กระบวนการ และ
ผลลพัธ ์ใหเ้หมาะสมก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง  
3. มีการพิสูจน์ดว้ยการวจิยั หรืออยูร่ะหวา่งการวจิยัวา้ จะช่วยใหก้ารด าเนินงานบางอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน  
4. ยงัไม่เป็นส่วนหน่ึงของระบบงานในปัจจุบนั หากกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบงานท่ีด าเนินอยูใ่นขณะน้ี 
ไม่ถือวา่เป็นนวตักรรม 
 
หลกัส าคญัในการน านวตักรรมเขา้มาใช้  
การท่ีจะรับนวตักรรมเขา้มาใชใ้นสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ตลอดจนความคุม้ค่าของการน ามาใชโ้ดยค านึงถึงส่ิง



ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
(กิดานนัท ์มลิทอง. 2541:246)  
1. นวตักรรมท่ีจะน ามาใชน้ั้นมีจุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดักวา่วสัดุ อุปกรณ์ หรือวธีิการท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมากนอ้ย
เพียงใด  
2. นวตักรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กบัระบบหรือสภาพท่ีเป็นอยู ่ 
3. มีการวจิยัหรือกรณีศึกษาท่ียนืยนัแน่นอนแลว้วา่ สามารถน ามาใชไ้ดดี้ในสภาวการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี  
4. นวตักรรมนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งจริงจงั  

สถานะของนวตักรรม  
1. ความคิดหรือการปฏิบติัใหม่นั้น อาจเก่ามาจากท่ีอ่ืนและเหมาะท่ีจะน ามาปฏิบติักบัสถานท่ีน้ีใน 
สถานะการณ์ปัจจุบนั 
2. ความคิดหรือการปฏิบติัใหม่นั้นคร้ังหน่ึงเคยน ามาใช ้แต่ไม่ไดผ้ลและลม้เลิกไป เน่ืองจากเกิดปัญหาต่าง ๆ 
และความไม่พร้อมในระยะนั้น แต่ในสภาพปัจจุบนัความคิดหรือ การปฏิบติัใหม่นั้นเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้
อีกคร้ังหน่ึง  
3. ความคิดหรือการปฏิบติัใหม่นั้นมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน เพื่อแกปั้ญหาบางอยา่ง 
และจะช่วยใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
4. ความคิดหรือการปฏิบติัใหม่นั้นถูกปฏิเสธมาคร้ังหน่ึงแลว้ อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้ริหารไม่สนบัสนุน หรือมี
เจตคติ ิิท่ีไม่ดีต่อความคิดหรือการปฏิบติัใหม่นั้น ต่อมาผูบ้ริหารได ้เปล่ียนเจตคติไปในทางท่ีดีหรือมีการ
เปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารใหม่ ท าใหค้วามคิดหรือการปฏิบติั ใหม่นั้นไดรั้บการสนบัสนุนน ามาใช ้ 
5. ความคิดหรือการปฏิบติัใหม่ท่ีไม่เคยมีใครคิดหรือปฏิบติัมาก่อน เป็นส่ิงท่ีไดรั้บ การคิดคน้ไดเ้ป็นคนแรก  

ปัจจัยส าคัญทีม่ีอิทธิพลอนัมีผลท าให้เกดินวตักรรม  
 
1. แนวความคิดพื้นฐานในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Different) นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
สนองแนวความคิดพื้นฐานน้ี เช่น  
- การเรียนแบบไม่แบ่งชั้น (Non-Graded School)  
- แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text Book)  
- เคร่ืองสอน (Teaching Machine)  
- การสอนเป็นคณะ (TeamTeaching) 
- การจดัโรงเรียนในโรงเรียน (School within School)  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)  
 



2. แนวความคิดพื้นฐานในเร่ืองความพร้อม (Readiness) นวตักรรมท่ีสนองแนว ความคิดพื้นฐานดา้นน้ี เช่น 
- ศูนยก์ารเรียน (Learning Center) 
- การจดัโรงเรียนในโรงเรียน (School within School) 
-การปรับปรุงการสอนสามชั้น (Instructional Development in 3 Phases)  
 
3. แนวความคิดพื้นฐานในเร่ืองการใชเ้วลาเพื่อการศึกษา นวตักรรมท่ี สนองแนวความคิด เช่น 
- การจดัตารางสอนแบบยดืหยุน่ (Flexible Scheduling)  
- มหาวทิยาลยัเปิด (Open University) 
- แบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text Book) 
- การเรียนทางไปรษณีย ์ 
4. แนวความคิดพื้นฐานในเร่ืองการขยายตวัทางวชิาการและอตัราการเพิ่มประชากร นวตักรรมในดา้นน้ีท่ี
เกิดข้ึน เช่น 
- มหาวทิยาลยัเปิด 
- การเรียนทางวทิย ุการเรียนทางโทรทศัน์ 
- การเรียนทางไปรษณีย ์แบบเรียนส าเร็จรูป  
- ชุดการเรียน  

 

เทคโนโลย ี
        ค า วา่ เทคโนโลย ี ตรงกบัค าภาษาองักฤษวา่ "Technology" ซ่ึงมาจากภาษากรีกวา่ "Technologia" 
แปลวา่ การกระท าท่ีระบบ อยา่งไรก็ตามค าวา่ เทคโนโลยี มกันิยมควบคู่กบัค าวา่ วทิยาศาสตร์ โดยเรียกรวม 
ๆ วา่ "วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย"ี ซ่ึง          พจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑิตยสถาน (2539) ไดใ้หค้วามหมาย
ของเทคโนโลย ี คือ   วทิยาการ ท่ีเก่ียวกบัศิลปะในการน าเอวทิยาศาสตร์ประยกุตม์าใชใ้หเ้กิดประโยชน์
ในทาง ปฏิบติัและอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยงัมีผูใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยไีวห้ลากหลาย ดงัน้ี คือ 
ารานุกรมเอ็นคาร์ทา(Encarta1999)ไดใ้หท่ี้มาและความหมายของค าวา่ เทคโนโลย(ีTechnology)ไวว้า่
Technologyเป็นค าท่ีมาจากภาษากรีก2ค ารวมกนั คือTekhneหมายถึงศิลปหรืองานช่างฝีมือ(art of craft)และ
logiaหมายถึง สาขาวชิาของการศึกษา(art of study)ดงันั้นถา้จะแปลตามตวัแลว้เทคโนโลย ี จึงหมายถึง 
การศึกษาหรือศาสตร์ของงานช่างฝีมือ 

พจนานุกรมเวบ็สเทอร์(Websters1994)ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่เทคโนโลย ีไวด้งัน้ี1)ก.การใชท้าง
วทิยาศาสร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นอุตสาหกรรมและพานิชกรรม ข.องคร์วมทั้งหมดของ



วธีิการและวสัดุท่ีใชเ้พื่อบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว2้)องคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นอารยธรรมเพื่อใชใ้นการ
เพิ่มพนูฝึกหดัดา้นศิลปะและทกัษะความช านาญ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงวสัดุ 

เดล(Dale 1969)ใหค้วามหมายวา่ เทคโนโลยปีระกอบดว้ยผลรวมของการทดลอง เคร่ืองมือและ
กระบวนการ ซ่ึงส่ิงทั้งหลายเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้ ทดลอง และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขมาแลว้ 

กลัเบรท(Galbraith1967)ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ เทคโนโลย ี ไวด้งัน้ีคือเทคโนโลยเีป็นการใช้
อยา่งเป็นระบบของวธีิการทางวทิยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆท่ีรวบรวมไวม้าใชอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อน าไปสู่
ผลในทางปฏิบติั 

ครรชิต มาลยัวงศ(์2539)ไดใ้หร้ายละเอียดของค าวา่เทคโนโลยหีมายถึง 

1.      องคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ประยกุต์ 

2.      การประยกุตว์ทิยาศาสตร์ 

3.      วสัดุ เคร่ืองยนตก์ลไกเคร่ืองมือ 

4.      กรรมวธีิและวธีิด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

5.      ศิลปะและทกัษะในการจ าแนกและรวบรวมวสัดุ 

กล่าวอีกนยัหน่ึงเทคโนโลย ี หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการผลิต การสร้างและการใชส่ิ้งของ 
กระบวนการ หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ไดมี้ในธรรมชาตินัน่เอง 

          ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ (2531) กล่าววา่ เทคโนโลยี คือ ความรู้วิชาการรวมกบัความรู้วิธีการ และ
ความช านาญท่ีสามารถน าไปปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนั้ นมีความรู้
วทิยาศาสตร์รวมอยูด่ว้ย นั้นคือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยีเป็นการน าความรู้ไปใชใ้นทางปฏิบติั จึง
มกันิยมใชส้องค าดว้ยกนั คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเนน้ให้เขา้ใจวา่ ทั้งสองอยา่งน้ีตอ้งควบคู่กนั
ไปจึงจะมีประสิทธิภาพ 

              ช านาญ เชาวกีรติพงศ์ (2534) ไดใ้ห้ความหมายสั้น ๆ ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิชาท่ีว่าดว้ยการ
ประกอบวตัถุเป็นอุตสาหกรรม หรือวชิาช่างอุตสาหกรรม หรือการน าเอาวทิยาศาสตร์มาใชใ้นทางปฏิบติั 



(สสวท, 2544) เทคโนโลย ี(TECHNOLOGY)  เป็นการน าความรู้ทกัษะ และทรัพยากรทาง
เทคโนโลย ีมาสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวธีิการโดยผา่นขบวนการเพื่อแกปั้ญหา สนองความตอ้งการหรือ
เพิ่มความสามารถในการท างานของมนุษย ์   

จากการท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของ เทคโนโลยไีวห้ลากหลาย สรุปไดว้า่ เทคโนโลย ีหมายถึง วชิาท่ี
น าเอาวทิยาการทางวทิยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ มาประยกุตใ์ชต้ามความตอ้งการของมนุษย ์เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงกล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยเีป็นภาษา ง่าย 
ๆ วา่ หมายถึง การรู้จกัน ามาท าใหเ้ป็นประโยชน์นัน่เอง  

ลกัษณะของเทคโนโลย ี

ลกัษณะของเทคโนโลยสีามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น3ลกัษณะ คือ (Heinich,Molendaand Russell. 
1993) 

1.      เทคโนโลยใีนลกัษณะของกระบวนการ( process)เป็นการใชอ้ยา่งเป็นระบบของวธีิการ
ทางวทิยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆท่ีไดร้วบรวมไวเ้พื่อน าไปสู่ผลในทางปฏิบติัโดยเช่ือวา่
เป็นกระบวนการท่ีเช่ือถือไดแ้ละน าไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ 

2.      เทคโนโลยใีนลกัษณะของผลผลิต(product)หมายถึงวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเป็นผลมาจากการ
ใชก้ระบวนการทางเทคโนโลย ี

3.      เทคโนโลยใีนลกัษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต(process and product)เช่นระบบ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีการท างานเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเคร่ืองกบัโปรแกรม 

                       

การประยุคใช้เทคโนโลยี 

Technology 

product 

process 
and 

product 
process 

http://designtechnology.ipst.ac.th/index.php/?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=106
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การน า เทคโนโลยมีาใชก้บังานในสาขาใดสาขาหน่ึงนั้น เทคโนโลยจีะมีส่วนช่วยส าคญั 3 ประการ และถือ
เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาน าเทคโนโลยมีาใชด้ว้ย (ก่อ สวสัดิพาณิชย,์ 2517) คือ 

1. ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) เทคโนโลยจีะช่วยใหก้ารท างานบรรลุผลตามเป้าหมายไดอ้ยา่ง
เท่ียงตรงและรวดเร็ว 

2. ประสิทธิผล ( Productivity ) เป็นการท างานเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตออกมาอยา่งเตม็ท่ีมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะมากได ้เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิผลสูงสุด 

3. ประหยดั ( Economy ) เป็นการประหยดัทั้งเวลาและแรงงานในการท างานดว้ยการลงทุน
นอ้ยแต่ไดผ้ลมากกวา่ท่ีลงทุนไป 

ระดับของเทคโนโลย ี
ระดบัของเทคโนโลยสีามารถแบ่งตามความรู้ท่ีใชไ้ดเ้ป็น _3_ _ระดบั _ดงัน้ี 

1. เทคโนโลยรีะดบัพื้นฐาน (Basic Technology) 

คือการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ง่ายๆ ราคาไม่แพง หรือเป็นการน าเสนอวสัดุจากธรรมชาติมาใชโ้ดยตรง 
เช่นการน าไมไ้ผม่าท าท่ีพกัอาศยั หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคียวเก่ียวขา้ว เคร่ืองทอผา้ เป็นตน้ ลกัษณะแบบน้ี
เรียกวา่ " ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน" ลกัษณะงานเช่นน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชว้ศิวกรท่ีมีความรู้มาออกแบบจะใช้
ประสบการณ์ หรือประมาณจากการประสบการณ์ของตนเอง 

 

การเก่ียวขา้วโดยใชแ้รงงานคนเป็นเทคโนโลยรีะดบัพื้นฐาน 

2. เทคโนโลยรีะดบักลาง (Intermediate Technology) 



เป็นการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน มีขั้นตอนการท างานซบัซอ้น มีการค านวณและมีการวาง
เเผนในการท างานล่วงหนา้ก่อนการท างาน และผูป้ฏิบติังานกบัเคร่ืองอุปกรณ์เหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งมีความรู้
พอสมควรและผลิตภณัฑผ์ลิตออกมา ก็มีการใชว้สัดุสังเคราะห์มากข้ึน จากเกษตรพื้นบา้นเป็นเกษตรกรรม
เมือง  เทคโนโลยใีนระดบัน้ี เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรแทนคน  การใชเ้คร่ืองทุ่นแรง การใชส่ิ้งอานวยความ
สะดวกต่าง  ๆ  เป็นตน้ 

 

การเก่ียวขา้วโดยใชเ้คร่ืองจกัรทุ่นแรงเป็นเทคโนโลยรีะดบักลาง 

3. เทคโนโลยขีั้นสูง (High Technology) 

เป็นงานท่ีตอ้งอาศกัความรู้ทางวศิวกรรม การศึกษา วจิยั และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ดา้นเฉพาะดา้นขั้นสูง 
เช่น หุ่นยนต ์อาคารหรือตึกสูงๆ เคร่ืองบินโดยสาร ยานอวกาศ รถไฟความเร็วสูง รถแข่ง เป็นตน้ งานเหล่าน้ี
ตอ้งมีการค านวณอยา่งละเอียด มีการทดลองใชง้านเพื่อหาขอ้ผดิพลาดก่อนการใชง้านจริง  



 

หุ่นยนตเ์ป็นเทคโนโลยรีะดบัสูง 

 

สาขาของเทคโนโลยี 
เทคโนโลยเีป็นวทิยาศาสตร์ประยกุตท่ี์ผูผ้ลิตเทคโนโลยมีีจุดมุ่งหมายจะแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ
ของมนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ _จึงเกิดเป็นเทคโนโลยข้ึีนหลายสาขา _ดงัน้ี 
1_._เทคโนโลยผีลิตภณัฑแ์ละการผลิต _(_P_r_o_d_u_c_t_i_o_n_ _a_n_d_ _P_r_o_c_e_s_s_ 
_T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _ใชใ้นระบบการผลิต 
2_._เทคโนโลยกีารควบคุม _(_C_o_n_t_r_o_l_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _ใชค้วบคุมการบริหารจดัการ
ต่างๆ 
3_._เทคโนโลยชีีวภาพ _(_B_i_o_t_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _นามาใชท้างการแพทย ์_ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
4_._เทคโนโลยกีารอาหาร _(_F_o_o_d_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _ใชใ้นการถนอมอาหาร _การแปรรูป
อาหาร _บรรจุภณัฑ์ _การจดัจาหน่ายอาหาร _และเพิ่มคุณค่าของอาหารตามหลกัโภชนาการ 
5_._เทคโนโลยวีสัดุ _(_M_a_t_e_r_i_a_l_s_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _เป็นเทคโนโลยท่ีีมีความสาคญั
ในการผลกัดนัความกา้วหนา้ดา้นอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก _เทคโนโลยวีสัดุศาสตร์เนน้การพฒันาวสัดุ _
อุตสาหกรรมท่ีมีสมรรถนะสูง _เช่น _การพฒันาเซรามิกเพื่อใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม _ซ่ึงเป็นไดท้ั้งตวันา
และฉนวน _เป็นทั้งตวัระบายความร้อนและฉนวนความร้อน _และยงัเป็นวสัดุท่ีทนต่อการสึกหรอไดเ้ป็น
อยา่งดี _เป็นตน้ 



6_._เทคโนโลยทีางการขนส่ง _(_T_r_a_n_s_p_o_r_t_a_t_i_o_n_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _เป็น
เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ _ทั้งทางบก _ทางเรือ _และทางอากาศ _เช่น _รถยนต ์_รถไฟฟ้า _
เคร่ืองบิน _เรือ _เป็นตน้ 

7_._เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ _(_E_l_e_c_t_r_o_n_i_c_s_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _เป็นการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและหลกัการทางวทิยาศาสตร์สาหรับการออกแบบ _ผลิต _ติดตั้ง _ทดสอบ _บริการใช้
สอยและควบคุมช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ _เช่น _เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ _การส่ือสารดว้ยระบบเลเซอร์ _หุ่นยนต ์_ซูปเปอร์คอนดกัเตอร์ _เป็นตน้ 

8_._เทคโนโลยส่ิีงทอและเส้ือผา้ _(_T_e_x_t_i_l_e_ _G_a_r_m_e_n_t_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _ใช้
ในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการควบคุมการผลิตผลิตภณัฑ์ 

9_._เทคโนโลยสีารสนเทศ _(_I_n_f_o_r_m_a_t_i_o_n_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _ใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลประมวลผลขอ้มูล _และนาเสนอขอ้มูล 

1_0_._เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร _(_I_n_f_o_r_m_a_t_i_o_n_ _a_n_d_ 
_C_o_m_m_u_n_i_c_a_t_i_o_n_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _เป็นการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการส่ือสาร 

1_1_._เทคโนโลยกีารเกษตร _(_A_g_r_i_c_u_l_t_u_r_a_l_ _T_e_c_h_n_o_l_o_g_y_)_ _คือ _ความรู้ _
วทิยาการ _เทคนิค _วธีิการเคร่ืองจกัรกลท่ีเกษตรกรนามาใชป้รับปรุงหรือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร _เช่น _
เทคโนโลยใีนการเพาะปลูก _การขยายพนัธ์ุพืช _การใส่ปุ๋ย _การกาจดัศตัรูพืช _รวมถึงการเล้ียงสัตว ์_
เทคโนโลยกีารเกษตรจะเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยอ่ืีน _ๆ _เช่น _เทคโนโลยอีาหาร _เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหาร _เทคโนโลยชีีวภาพ _เป็นตน้ 

ลกัษณะของเทคโนโลยี 

จากสาขาของเทคโนโลยดีงักล่าวหากจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลกัษณะของเทคโนโลยสีามารถแบ่งออกเป็น 
_2_ _กลุ่ม _ดงัน้ี 
1_._เทคโนโลยท่ีีเป็นการสร้าง _เป็นเทคโนโลยท่ีีมนุษยใ์ชส้ร้างส่ิงของ _เคร่ืองมือ _เคร่ืองใชต่้างๆ _โดยใช้
ความรู้ _ทกัษะ _และประสบการณ์ _เพื่อใชพ้ฒันาอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน 

2_._เทคโนโลยท่ีีเป็นวธีิการ _เป็นเทคโนโลยท่ีีมนุษยไ์ดเ้ลือกวธีิการใดวธีิการหน่ึงในการทางาน _เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหไ้ดรั้บความสะดวกสบาย _มีชีวติท่ีง่ายข้ึน 
 



ความแตกต่างระหว่างนวตักรรมและเทคโนโลยี 

  
สุมิตา  บุญวาส  (2546)  ไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งนวตักรรมและเทคโนโลยไีวด้งัน้ี   
นวตักรรมเป็นการวิจยัหาวสัดุ  อุปกรณ์  และวธีิการใหม่ๆ  หรือปรับปรุงของเก่าใหไ้ดส่ิ้งท่ีมี

ประสิทธิภาพมากกวา่เดิม  ส่วน  เทคโนโลย ี  คือ  การน าเอาวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชนืในการ
ด าเนินงานต่างๆ  อยา่งมีระบบ 

  
อ านวย  เดชชยัศรี  (2544 )  ไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งนวตักรรมและเทคโนโลยไีวด้งัน้ี 

 นวตักรรมเกิดจากแนวคิดและความรู้ใหม่ๆท่ีเกิดจากการคิดสร้างสรรค ์ ส่วนเทคโนโลยเีกิดจากการ
น านวตักรรมมาพิสูจน์ตามขั้นตอนทางวทิยาศาสตร์  ผลผลิตจากการพิสูจน์ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งมีระบบเพื่อ
แกปั้ญหาต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ 

  
อจัฉรา  ส้มเขียวหวาน  (2006)  ไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งนวตักรรมและเทคโนโลยไีว้

ดงัน้ี 
1. นวตักรรมเป็นแนวคิด  แนวปฏิบติั  หรือการกระท าใหม่ๆจะเป็นส่ิงใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

ก็ไดแ้ต่เทคโนโลยเีป็นส่ิงท่ีผูค้นส่วนใหญ่ยอมรับจนกลายเป็น 
แนวปฏิบติั 

2.       นวตักรรม อยูใ่นขั้นการเอาไปใชใ้นกลุ่มยอ่ยเพียงบางส่วนไม่แพร่หลายแต่เทคโนโลยอียู ่ ในขั้น
การน าเอาไปปฏิบติักนัในชีวิตประจ าวนัจนกลายเป็นเร่ืองธรรมดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


