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บทที่

1

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม

สาระส�ำคัญ
1. สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�ำให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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เทคโนโลยี ม.2

บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

นักเรียนได้เรียนมาแล้วว่า เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น ซึง่
อาจเป็นได้ทงั้ ชิน้ งานหรือวิธกี าร เพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หา สนองความต้องการหรือเพิม่ ความสามารถ
ในการท�ำงานของมนุษย์
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 538) ได้อธิบายไว้
ว่า เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการทีเ่ กีย่ วกับศิลปะในการน�ำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั แิ ละอุตสาหกรรม หรือหมายถึงการประยุกต์ความรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ และก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ง่าย และสะดวก
ยิ่งขึ้น
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น เครือ่ งรับโทรทัศน์หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า ทีวี (TV: Television) จากทีวขี าวด�ำ
แบบจอแก้ว เป็นทีวีสีแบบจอแก้ว และจากทีวีจอแก้วเป็นทีวีจอแบน ดังภาพที่ 1.1
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1.1 สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้เทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1) ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ
2) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

1.1.1 ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ
เทคโนโลยีต้องอาศัยองค์ความรู้ทางศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
ในการประดิษฐ์คดิ ค้นเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทใี่ ช้แก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการของมนุษย์
และวิทยาศาสตร์กต็ อ้ งอาศัยเครือ่ งมือทีส่ ร้างจากเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรูใ้ หม่ ๆ
เมือ่ ศาสตร์ตา่ ง ๆ มีความก้าวหน้าขึน้ จึงส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตามมา

กิจกรรม 1-1
ให้นกั เรียนค้นหาว่าความก้าวหน้าของศาสตร์ตา่ ง ๆ ท�ำให้เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างไร และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ทีวีขาวด�ำ

ทีวีสี

ทีวีจอแบน

ภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเครื่องรับโทรทัศน์

นักเรียนทราบหรือไม่ว่าสาเหตุที่ท�ำให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง
ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษากันต่อไป

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจท�ำให้เกิดความทันสมัย
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตตามแบบดั้งเดิมในยุคสังคมเกษตรกรรมไปสู่การผลิต
แบบอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้แรงงานมนุษย์ไปสู่การใช้แรงงาน
จากเครื่องจักรกลท�ำให้ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และบริเวณใดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมย่อมมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเขตเมืองเพราะมี
การอพยพแรงงานจากชนบทเข้ามาท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นผลให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการก่อสร้าง และอื่นๆ เป็นต้น
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ในระบบเศรษฐกิจที่กิจกรรมด�ำเนินไปรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าจะ
เร่งการผลิตซึ่งอัตราความเร็วดังกล่าวนี้จะวัดกันด้วยความเร็วในการด�ำเนินธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจ เวลาที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ความส�ำเร็จในการสร้าง
แนวคิดใหม่ ๆ และการน�ำสินค้าสู่ตลาด อัตราการหมุนเวียนของทุน ประการส�ำคัญคือ
ความเร็วในการสร้างและกระจายข้อมูลสารสนเทศและความรู้ภายในระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจทีเ่ ร็วจะสร้างความมัง่ คัง่ ได้รวดเร็วกว่าระบบเศรษฐกิจทีช่ า้ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้
ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ดำ� เนินไปอย่างรวดเร็ว คือความรูซ้ ง่ึ ความรูน้ จี้ ะเป็นพืน้ ฐานของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บาร์โค้ด คอมพิวเตอร์ และข่ายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่แผ่ไปทั่วโลก
เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วซึ่งนอกจาก
จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถเก็บข้อมูล
จากลูกค้าผูใ้ ช้สนิ ค้าและบริการแล้วป้อนกลับไปยังผูผ้ ลิตในทันทีสามารถท�ำให้ผผู้ ลิตรับรู้
และตอบสนองความเปลีย่ นแปลงของตลาดผูบ้ ริโภคได้ทนั ต่อเหตุการณ์ ความรูจ้ งึ ช่วยให้
ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสั้นลง
ในประเทศก�ำลังพัฒนาอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์และวิทยาการด้านพันธุศาสตร์
เข้าช่วยจึงจะท�ำให้สามารถก้าวหน้ารวดเร็วได้ การเพิ่มผลผลิตทางเกษตรนอกจาก
การผลิตธัญพืชทีเ่ ป็นอาหารแล้วจะต้องเน้นการผลิตพืชทีใ่ ห้พลังงานและน�ำไปสังเคราะห์
วัตถุใหม่ ๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมี่อได้มีการเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจที่ด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบโทรคมนาคมและข่ายงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย

กิจกรรม 1-2
ให้นกั เรียนค้นหาว่าการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ ท�ำให้เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างไร และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
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1.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เมื่อมีสิ่งใหม่ที่ทันสมัยเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นได้เองหรือการรับ
เอามาใช้ สังคมจึงย่อมได้รบั ผลกระทบและมีการเปลีย่ นแปลงซึง่ อาจเป็นระดับกลุม่ หรือ
ระดับโครงสร้างสังคมขึ้นอยู่กับว่าคนในสังคมได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้น
มากหรือน้อย เพราะเทคโนโลยีท�ำให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกระท�ำต่อ
กิจกรรมทีน่ ำ� เอาเทคโนโลยีมาใช้ บางสิง่ ต้องสร้างระบบหรือปรับโครงสร้างในการท�ำงานใหม่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการท�ำงานของเทคโนโลยี (เช่นการเปลีย่ นไปใช้ระบบโทรศัพท์แบบ
3 G หรือ 4 G ) แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีบางอย่างก็อาจท�ำให้มนุษย์ตอ้ งท�ำงานมากขึน้
และเร็วขึ้น จนต้องท�ำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อครอบครัวและคนอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
มีการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นแล้วเมื่อน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นอาจท�ำให้เกิด
ความล้าช้าทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ที่ย่อมปรับตัวในอัตรา
ทีไ่ ม่เท่ากันจนเกิดเป็นความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างกันและเป็นปัญหาสังคมตามมาได้ภายหลัง
ในปัจจุบัน มีผู้สูงอายุมากขึ้น สังคมก็เปลี่ยนแปลงไปจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

กิจกรรม 1-3
ให้นักเรียนค้นหาว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท�ำให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างไร และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

1.1.4 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและลัทธิบริโภคนิยม รวมทั้งการผูกขาด
ด้านข้อมูลข่าวสารและธุรกิจมวลชนแพร่หลายจึงเกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตก
เข้าครอบง�ำวัฒนธรรมของชนชาติอื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามา
มีบทบาทส�ำคัญทางการศึกษา จ�ำนวนผู้รู้ภาษาสากลจะมีมากขึ้นท�ำให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีมากขึ้น
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กิจกรรม 1-4
ให้นกั เรียนค้นหาว่าการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม ท�ำให้เทคโนโลยีเปลีย่ นแปลง
ได้อย่างไร และมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

1.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อชีวติ สังคม และสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม ในที่นี้
ขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ เนือ่ งจากปัจจุบนั เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (IT: Information Technology) หมายถึง
เทคโนโลยีสำ� หรับการประมวลผลสารสนเทศซึง่ ครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ
การประมวลผล และการสืบค้นสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพืน้ ฐานทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีลักษณะการกระจายแบบทุกทิศทางและมีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็วและยัง
สื่อสารแบบสองทิศทาง ด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมจึงแตกต่างจากในอดีตมาก ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ผลของความก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้เกิด
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
หลายด้าน แนวโน้มทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิด
จากเทคโนโลยีและเป็นที่กล่าวถึง
กันมากมีหลายประการ
ภาพที่ 1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม
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เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความ
ต้องการ การใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเป็นแบบบังคับ เช่น การดูโทรทัศน์ วิทยุ เมื่อเราเปิด
เครื่องรับโทรทัศน์ เราไม่สามารถเลือกตามความต้องการได้ ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมา
เราก็จะต้องชม ดังนั้นเมื่อเปิดวิทยุจะมีเสียงดังขึ้นทันที หากไม่พอใจก็ท�ำได้เพียงเลือก
สถานีใหม่ แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่า on demand
เราจะมี TV on demand มีวิทยุแบบตามความต้องการ เช่น เมื่อต้องการชมภาพยนตร์
เรื่องใดก็เลือกชมและดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หากจะศึกษาหรือเรียนรู้ก็มี education on
demand คือสามารถเลือกเรียนตามต้องการได้ การตอบสนองตามความต้องการเป็น
หนทางที่เป็นไปได้เพราะเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าจนสามารถน�ำระบบสื่อสาร
มาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้เกิดสภาพทางการท�ำงานแบบทุกสถานทีแ่ ละทุกเวลา
เมื่อการสื่อสารแบบสองทางก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น การโต้ตอบผ่านเครือข่ายท�ำให้
เสมือนมีปฏิสมั พันธ์ได้จริง มีระบบวีดโิ อคอนเฟอเรนซ์ ระบบประชุมบนเครือข่าย มีระบบ
Tele-education มีระบบการค้าบนเครือข่าย ลักษณะของการด�ำเนินธุรกิจเหล่านี้
ท�ำให้ขยายขอบเขตการท�ำงานหรือด�ำเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแห่งและด�ำเนินการได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ตัวอย่างที่มีมานานแล้ว เช่น ระบบเอทีเอ็ม ท�ำให้การเบิกจ่ายได้เกือบ
ตลอดเวลาและกระจายไปใกล้ตัวผู้รับบริการมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
การบริการจะกระจายมากยิ่งขึ้นจนถึงที่บ้าน ในอนาคตสังคมการท�ำงานจะกระจาย
จนงานบางงานอาจนั่งท�ำที่บ้านหรือที่ใดก็ได้และเวลาใดก็ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็น
เศรษฐกิจโลก ความเกีย่ วโยงของเครือข่ายสารสนเทศท�ำให้เกิดสังคมโลกาภิวฒ
ั น์ ระบบ
เศรษฐกิจซึง่ แต่เดิมมีขอบเขตจ�ำกัดภายในประเทศก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก ทัว่ โลกจะมี
กระแสการหมุ น เวี ย นแลกเปลี่ ย น
สินค้าบริ ก ารอย่ า งกว้ า งขวางและ
รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีสว่ น
เอือ้ อ�ำนวยให้การด�ำเนินการมีขอบเขต
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ระบบเศรษฐกิจ
ของโลกจึงผูกพันกับทุกประเทศ และ
เชื่อมโยงกันแนบแน่นขึ้น

ภาพที่ 1.3 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นได้เพราะความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน หน่วยงานภายในเป็นแบบ
เครือข่ายมากขึน้ แต่เดิมการจัดองค์กรมีการวางเป็นล�ำดับขัน้ มีสายการบังคับบัญชาจาก
บนลงล่าง แต่เมือ่ การสือ่ สารแบบสองทางและการกระจายข่าวสารดีขนึ้ มีการใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในองค์กรผูกพันกันเป็นกลุม่ งาน มีการเพิม่ คุณค่าขององค์กรด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดโครงสร้างขององค์กรจึงปรับเปลีย่ นจากเดิม และมีแนวโน้มทีจ่ ะสร้าง
องค์กรเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจจะมี
ขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย สถานภาพขององค์กรจึง
ต้องแปรเปลีย่ นไปตามกระแสของเทคโนโลยี เพราะการด�ำเนินธุรกิจต้องใช้ระบบสือ่ สาร
ที่มีความรวดเร็วเท่ากับแสงก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการด�ำเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้ง
ยังท�ำให้วิถีการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น แต่เดิมการตัดสินปัญหา
อาจมีหนทางให้เลือกได้น้อย เช่น มีค�ำตอบเดียว ใช่ และ ไม่ใช่ แต่ด้วยข้อมูลข่าวสาร
ที่สนับสนุนการตัดสินใจ ท�ำให้วิถีความคิดในการตัดสินปัญหาเปลี่ยนไป ผู้ตัดสินใจมี
ทางเลือกได้มากขึ้น มีความละเอียดอ่อนในการตัดสินปัญหาได้ดีขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีเดียวทีม่ บี ทบาททีส่ ำ� คัญในทุกวงการ ดังนัน้
จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้อย่างมาก ลองนึกดูว่า
ขณะนี้เราสามารถชมข่าว ชมรายการทีวีที่ส่งกระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่าง ๆ
ได้ทั่วโลก เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที เราใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร
ระหว่างกัน และติดต่อกับคนได้ทั่วโลก จึงเป็นที่แน่ชัดว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น

1.2.1 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิต
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อปัจเจกบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวิต
ประจ�ำวันของมนุษย์มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการท�ำงาน การเลือกซือ้ ของ การพักผ่อน การ
ฝาก-ถอนเงิน การรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งผลกระทบต่อบุคคลที่ส�ำคัญดังนี้

บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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ผลกระทบที่มีผลต่อสภาวะจิตใจ การที่สภาพแวดล้อมถูกกระตุ้นมากเกินไป
ข่าวสารข้อมูลมีมากเกินไป ทางเลือกต่าง ๆ มีมาก ท�ำให้เกิดการตัดสินใจของมนุษย์
ด้อยประสิทธิภาพลงเมื่ออยู่ในภาวะที่ถูกกระตุ้นมากไป
การย้อนกลับไปสู่ศาสตร์ลี้ลับ เนื่องมาจากการสูญเสียอ�ำนาจควบคุมพลังและ
ศาสตร์ต่างๆ ก้าวไปไกลเกินกว่าที่มนุษย์จะควบคุม มนุษย์จึงเลิกสนใจวิทยาศาสตร์แต่
หันมาสนใจศาสตร์ลี้ลับต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ความเป็นส่วนตัวลดลง ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นส่วนตัวทุกอย่างของมนุษย์ได้
ผลกระทบต่อวิธีคิดมนุษย์ มนุษย์จะสามารถเก็บข้อมูลมากที่สุดในเวลาอันสั้น
แล้วทิง้ ไป แต่จะน�ำเอาข้อมูลเพียงเล็กน้อยมาสรุปรวมกันเป็นทัศนะใหม่ จะไม่รบั แนวคิด
ที่ส่งผ่านมาทั้งกระบวนอีกต่อไป
การเปลี่ยนแปลงเรื่องความรู้สึกตลอดเวลา มีคนจ�ำนวนไม่น้อยเกิดความรู้สึกว่า
สรรพสิ่งเคลื่อนไหวเร็วขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

1.2.2 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคม
สารสนเทศ สภาพของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้งจากสังคมความเป็นอยู่
แบบเร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตร
ท�ำให้มกี ารสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจ�ำเป็นต้องผลิตสินค้าให้ได้ปริมาณมาก
และต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ท�ำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมเมือง มีการรวมกลุ่มอยู่อาศัยเป็นเมือง มีอุตสาหกรรมเป็น
ฐานการผลิต สังคมอุตสาหกรรมได้ด�ำเนินมาจนถึงปัจจุบัน และก�ำลังจะเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการ
ใช้เครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท�ำงานต่าง ๆ การด�ำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศ
อย่างกว้างขวาง เกิดค�ำใหม่วา่ ไซเบอร์สเปซ มีการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในไซเบอร์สเปซ
เช่น การพูดคุย การซือ้ สินค้าและบริการ การท�ำงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำ� ให้
เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย เช่น ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ท�ำงาน
เสมือนจริง ฯลฯ
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ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคม ท�ำให้ระบบ
เศรษฐกิจเป็นจริงขึน้ มา พรมแดนของประเทศกลายเป็นสิง่ ไร้ความหมาย การบริการด้าน
การเงินได้รับแรงเสริมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งผลกระทบจาก
การใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารโดยเฉพาะในส�ำนักงานท�ำให้วธิ คี ดิ และวิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การท�ำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การท�ำงานไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในส�ำนักงานตลอด
เวลาอีกแล้ว
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ผลกระทบด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านการศึกษา
มาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�ำคัญ คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI: Computer Assisted Instruction) หรือ เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียน
(CAL: Computer Assisted Learning) ซึ่งหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการ
สอนและการเรียนรู้ โดยมีผลท�ำให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกล
สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับคนเมือง นอกจากนี้ยังมีส่วนท�ำให้อาจารย์มีเวลามากขึ้น
ที่จะท�ำการศึกษาวิจัย น�ำเสนอผลงานใหม่ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

1.2.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1.4 การให้บริการด้าน Mobile Banking ท�ำให้การบริการด้านการเงิน
ของธนาคารสะดวกมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบด้านการเมืองและการตัดสินใจ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ละเอียดและปราณีตมากขึ้นท�ำให้การตัดสินใจไม่เป็นไปตามค่านิยมแต่
จะเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลและข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความคิดเห็นที่มีการเก็บรวบรวม
และมีวิธีการวิเคราะห์ประกอบด้วย ส่วนรูปแบบการเมือง จะได้รับผลกระทบคือ ระบบ
เผด็จการจะลดน้อยลง เนือ่ งจากไม่สามารถควบคุมข่าวสารได้ ระบบการสือ่ สารทีก่ ระจาย
อ�ำนาจท�ำให้ประชาชนมีอ�ำนาจมากขึ้นสามารถติดตามการท�ำงานของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การเกิดขึน้ ของชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตจะเกิดชุมชนใหม่ทเี่ รียกว่า “ชุมชน
อิเล็กทรอนิกส์” ที่ปรากฏขึ้นเมื่อทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ และกลุ่มที่มีความสนใจเหมือน
กันจะติดต่อโดยผ่านบริการของสหกรณ์ ซึง่ สามารถจัดการให้ทกุ คนได้แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกันได้ และข้อมูลที่น�ำมาแลกเปลี่ยนกันนี้จะถูกบันทึกไว้และ
จะเรียกกลับมาใช้อีกเมื่อไหร่ก็ได้

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่ได้เป็นตัวการ
ท�ำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิด
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีตา่ ง ๆ และเทคโนโลยีเหล่านัน้ ท�ำให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ โดย
การใช้คอมพิวเตอร์ในการค�ำนวณ หรือจ�ำลองแบบมวลอากาศเพื่อพยากรณ์ทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบการ
บุกรุกท�ำลายป่าหรือการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการแพร่มลพิษในน�้ำหรือในอากาศ

ภาพที่ 1.5 การใช้งานระบบภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
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1.2.4 ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสรุปมีดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน (Operation Efficiency)
2) เพิ่มผลผลิต (Function Effectiveness)
3) เพิ่มคุณภาพบริการลูกค้า (Quality Customer Service)
4) ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลผลิต (Product Creation and Enhancement)
5) สามารถสร้างทางเลือกเพือ่ แข่งขันได้ (Altering the basic of competition)
6) สร้างโอกาสทางธุรกิจ (Identifying and Exploiting Business Opportunities)
7) ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่ง (Client Lock-In/Competitor Lock-Out)

1.2.5 ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้
1) วงจรชีวิตของระบบสารสนเทศเป็นระบบที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างจ�ำกัดอาจจะ
อธิบายได้ว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ� ให้ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นระบบสารสนเทศ
ไปด้วย หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริหารก็อาจจะต้องเปลี่ยนระบบ
สารสนเทศไปด้วย
2) ลงทุนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงและส่วนมากไม่
อาจจะน�ำไปใช้ได้ทันที แต่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
3) ท�ำให้เกิดช่องว่างในการรับข่าวสารระหว่างคนจนกับคนรวย

กิจกรรม 1-5
ให้นกั เรียนเลือกเทคโนโลยีทสี่ นใจ เช่น เทคโนโลยีการขนส่ง หรือ อืน่ ๆ แล้ววิเคราะห์
เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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สรุป
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะ
เป็นการท�ำงาน การเลือกซื้อของ การพักผ่อน การฝาก-ถอนเงินและการรักษาพยาบาล
เป็นต้น
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคม
สารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือข่าย
เช่น อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการท�ำงานต่าง ๆ การด�ำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้าง
ขวาง
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ โดย
การใช้คอมพิวเตอร์ในการค�ำนวณ หรือจ�ำลองแบบมวลอากาศเพื่อพยากรณ์ทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบการ
บุกรุกท�ำลายป่า หรือการใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบการแพร่มลพิษในน�้ำหรือในอากาศ
ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ
		1. เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
		2. เพิ่มผลผลิต
		3. เพิ่มคุณภาพบริการลูกค้า
		4. ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลผลิต
		5. สามารถสร้างทางเลือกเพื่อแข่งขันได้
		6. สร้างโอกาสทางธุรกิจ
		7. ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่ง

14

เทคโนโลยี ม.2

ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วงจรชีวิตของระบบสารสนเทศเป็นระบบที่มีวงจรชีวิตค่อนข้างจ�ำกัด
2. ลงทุนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง
3. ท�ำให้เกิดช่องว่างในการรับข่าวสารระหว่างคนจนกับคนรวย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 1
ค�ำชี้แจง ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เทคโนโลยีคืออะไร
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
3. เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
5. ข้อดี - ข้อเสียของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง

