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บทนํา

           เทคโนโลย ีเป�นหลักการที�อาศัยองค์ความรูท้างด้านวทิยาศาสตรเ์ป�นหลัก มนุษยม์กีารพฒันาและเปลี�ยนแปลง
เทคโนโลยอียา่งต่อเนื�อง และ สรา้งสิ�งใหม ่ๆ ขึ�นมาเป�นนวดักรรม เพื�อจะได้ตอบสนองความต้องการของมนุษยที์�
เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ

นวัตกรรม

           นวตักรรม หมายถึง สิ�งที�สรา้งขึ�นใหม่
หรอืเป�นการเอาสิ�งเดิมที�มอียูแ่ล้วนํามาปรบัปรุง
ใหแ้ตกต่างจากของเดิม  โดยใชค้วามคิด
สรา้งสรรค์และความรูใ้นแขนงต่าง ๆ แล้วการ
ทดสอบการใชง้าน และมกีารปรบัปรุงเพื�อใหม้ี
ประสทิธภ์าพที�ดีขึ�น

           เทคโนโลย ีหมายถึง สิ�งที�มนุษยส์รา้งขึ�น
เพื�อชว่ยในการทํานหรอืแก้ป�ญหาต่าง ๆ เชน่
อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องจกัร วสัด ุหรอืสิ�งที�ไม่
สามารถจบัต้องได้ ที�เรยีกวา่ กระบวนการ 
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          สาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) ได้ใหค้วามหมายของนํ�าวตักรรม (Innovation)
ไวว้า่ นวตักรรม หมายถึง วธิกีารปฏิบติัใหม ่ๆ ที�แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดคันพบวธิกีารใหม ่ๆ ขึ�นมา
หรอืการปรุงแต่งของเก่าใหใ้หมแ่ละเหมาะสม ซึ�งสิ�งทั�งหลายเหล่านี�จะต้องได้รบัการทดลองและพฒันาจนเป�นที�เชื�อถือ
ได้แล้ววา่ได้ผลดีในทางปฏิบติั ทําใหร้ะบบก้าวไปสูจุ่ดหมายปลายทางได้อยา่งมปีระสทิธภิาพขึ�น

1 นวตักรรม

          สาํนักนวตักรรมแหง่ชาติ ได้ใหค้วามหมายของนวตักรรม
ไวว้า่ นวตักรรม หมายถึง สิ�งใหมที่�เกิดจากการใหค้วามรู ้และ
ความคิดสรา้งสรรค์ที�มปีระโยชน์ต่อเศรษฐจิและสงัคม
           ดังนั�น นวดักรรม หมายถึง การสรา้งสิ�งใหม ่หรอื
การนําของเก่ามาปรบัปรุงใหแ้ตกต่างจากของเดิม โดยใชค้วาม
คิดสรา้งสรรค์ และความรูใ้นแขนงต่าง ๆ แล้วมกีารทดสอบการ
ใชง้าน และปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพดีขึ�น
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นวตักรรมของการพฒันาของที�มอียูเ่ดิมใหด้ียิ�งขึ�นหุน่ยนตั
Pepper เป�นหุน่ยนต์ที�ถกูพฒันาขึ�นใหม้รีูปรา่งและป�ญญา
เทียบเท่ามนุษย ์พฒันาโดยบรษัิท Softbank ของประเทศ
ญี�ปุ�น และบรษัิท Aldebran Roboticsของประเทศ
ฝรั�งเศส เป�นหุน่ยนต์ที�ถกูสรา้งขึ�นมาเพื�อสรา้งความสขุให้
กับคนรอบตัว นอกจากนั�นยงัมปี�ญญาประดิษฐที์�ชว่ยใน
การเรยีนรูอ้ารมณ์และความรูส้กึของมนุษยจ์ากสหีน้าอีก
ทั�งยงัสามารถพูดคยุกับคู่สนทนาได้หลายภาษาอีกด้วย

จรวด Falcon 9 เป�นนวตักรรมการสรา้งพาหนะ สาํหรบั
เดินทางในอวกาศ โดยจรวดนี�ได้ถกูออกแบบมาให ้สามารถ
นํากลับมาใชใ้หมไ่ด้อยา่งน้อย 10 ครั�ง

ตัวอยาง



Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา - ฝ�ายมธัยม

ลักษณะในขอ้ใดไมจ่ดัเป�น "นวตักรรม"
1. สิ�งที�สรา้งสรรค์ขึ�นใหมแ่ละนาํไปใชไ้ด้จรงิ
2. สิ�งที�เป�นกลไกสาํคัญในการผลักดนัเศรษฐกิจ
3. สิ�งที�ปรบัปรงุใหม้ศัีกยภาพในการใชง้านดยีิ�งขึ�น
4. สิ�งที�คิดรเิริ�มขึ�นเพื�อนาํมาประยุกต์ใชอ้ยา่งสมัฤทธผิล
5. สิ�งที�มกีารเผยแพรอ่อกไปสูชุ่มขนต่าง ๆ อยา่งแพรห่ลาย
    วเิคราะหคํ์าตอบ บวดักรรม คือ การทําสิ�งต่างๆ ดว้ยวธิใีหม่ๆ หรอืการ
เปลี�ยนแปลงความคิด การผลิต กระบวนการ หรอืองค์กร ซึ�งการเปลี�ยนแปลง
นั�นอาจเปลี�ยนแปลงทั�งหมดหรอืการพฒันาต่อยอดใหด้ยีิ�งขึ�น ทั�งนี� เพื�อการนํา
มาประยุกต์ใชอ้ยา่งสมัฤทธผิล ดงันั�น ตอบขอ้ 2)

ขอสอบ เนนการคิด
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          พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหค้วามหมายวา่ เทคโนโล คือ วทิยาการที�นําเอาความรูท้าง
วทิยาศาสตรม์าใชใ้หเ้กิดประยชน์ในทางปฏิบติัเป�นอุตสาหกรรม'ทคโนโลยอีาจมวีวิฒันาการมาจาการนําเอาความรูม้าใช้
เพื�อพฒันากระบวนการทํางานจากสิ�งที�ปฏิบติัเป�นกิจวตัรประจาํวนั เชน่ การจดัเก็บขอ้มูล เริ�มจากการใชด้ินสอ ปากกา
ลกูลื�น เครื�องพมิพด์ีดไฟฟ�า และการใชค้อมพวิเตอร์

1.1 ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวตักรรม
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          พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ใหค้วามหมายวา่ เทคโนโล คือ วทิยาการที�นําเอาความรูท้าง
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ววิฒันาการเทคโนโลยเีครอืขา่ยไรส้ายตัวอยาง

0G หรอื Pre-Cellular ยุคของวทิยุโทรศัพท์เคลื�อนที�

1G เครอืขา่ยไรส้ายสามารถรบัสง่ขอ้มูลเสยีงเท่านั�น

2G เป�นยุคแรกที�เครอืขา่ยไรส้ายทํางานภายใต้
มาตรฐาน GSM

3G เทคโนโลยเีครอืขา่ยที�ก้าวหนา้ขึ�น เชน่ 
High Speed Packet Access (HSPA) 

4 ซึ�งมขีดีความสามารถในการรบัสง่ขอ้มูลที�เพิ�มขึ�นอยา่ง
ก้าวกระโดดจากการนาํมาตรฐาน Long-Term Evolution (LTE)

5G นั�น ตอบสนองต่อความต้องการเชื�อมต่อเครื�องจกัรสูเ่ครื�องจกัร 
หรอืเครื�องจกัรสูอุ่ปกรณอื์�น ๆ
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จากแผนภาพ เป�นการแสดงเกี�ยวกับสิ�งใด
1. ขั�นตอนการพฒันานวตักรรม
2. ขั�นตอนการพฒันาเทคโนโลยี
3. ขั�นตอนการปรบัปรงุแก้ไขนวตักรรม
4. ความสมัพนัธข์องเทคโนโลยแีละนวตักรรม
5. กระบวนการเผยแพรเ่ทคโนโลยแีละนวตักรรม
     วเิคราะหคํ์าตอบ แผนภาพนี� แสดงความสมัพนัธ์
ของเทคโนโลยแีละนวดักรรม ดงันั�น ตอบขอ้ 4)

ขอสอบ เนนการคิด
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           เทคโนโลยคืีอ หลักการที�พฒันาจากความรูพ้ื�นฐาน เชน่ เทคโนโลยกีารปรบัอากาศ ที�เกิดจากหลักการสรา้ง
เครื�องปรบัอากาศจาก วทิยาการเทอรโ์มไดนามกิส ์(Thermodynamics) รวมไปถึงเทคโนโลยกีารแพทย ์เทคโนลยี
ดิจทัิล เทคโนโลยยีานยนต์ เทคโนโลยกีารบนิและอวกาศ

           เทคโนโลยคืีอ ความสามารถของกระบวนการผลิตซึ�งเทคโนโลยทีี�เป�นกระบวนการเชน่ ในโรงงานผลิตรถยนต์
เทคโนโลยทีี�เป�นกระบวนการผลิตมากมายเชน่ การขึ�นรูปโลหะ การประกอบเครื�องยนต์และตัวถัง การชุบตัวถังและ
เคลือบ การเคลื�อนยา้ยด้วยสายพาน การผลิต การตรวจสอบควบคมุคณุภาพ

1.2 รูปแบบของเทคโนโลยีและนวตักรรม
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บุคคลใดเกี�ยวขอ้งกับนวตักรรมดา้นบรกิาร
1. กุ้งซอ่มเครื�องดดูฝุ�นใหม้พีลังในการดดูฝุ�นเพิ�มขึ�น
2. ไก่เปลี�ยนแปลงกระบวนการทํางานในบรษัิททั�งระบบ
3. แก้วออกแบบเครื�องทํานํ�าอุ่นที�สามารถปรบัอุณหภมูไิดเ้อง
4. เก่งยกเลิกการสั�งสนิค้าแบบการโทรศัพท์สั�งเป�นการสั�งแบบออนไลน์
5. ก้อยไดร้บัแจง้ใหโ้หลดแอปพลิเคชนัของธนาคารเพื�อความสะดวกใน
การใชบ้รกิาร
     วเิคราะหคํ์าตอบ นวดักรรมดา้นบรกิาร เป�นนวตักรรมที�ไมส่ามารถจบั
ต้องไดเ้หมอืนนวตักรรมผลิตภัณฑ์ จะเป�นรปูแบบของการใหบ้รกิาร เชน่
การเปลี�ยนแปลงการบรกิารดา้นการเงินของธนาคาร การบรกิารของ
บรษัิทโทรศัพท์เคลื�อนที�ดา้นโปรโมชั�นต่างๆ ดังนั�น ตอบขอ้ 5.)

ขอสอบ เนนการคิด
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          •เทคโนโลยทีี�เป�นผลผลิตสดุท้ายที�จาํหน่ายได้จดัเป�น นวตักรรม
          •หลักการที�เป�นวทิยาการพื�นฐาน เป�นฐานความรูเ้อาไปใชใ้หเ้กิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต จดัเป�น
เทคโนโลยี

          การเกิดนวตักรรมมาจากการนําเทคโนโลยแีละความรูห้ลายด้านมารวมกัน เชน่ การสรา้งหุน่ยนต์ที�มปี�ญญา
เทียบเท่ามนุษย ์(AI) เกิดจากวทิยาการทางด้าน วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์วศิวกรรมเครื�องกล และคณิตศาสตร ์หรอืการ
สรา้งจรวดสาํหรบัเดินทางในกาศที�สามารถนํากลับมาใชใ้หได้ การนํา นวตักรรมมาใชห้กิ้ด เทคโนโลยเีชน่วตักรรมจาก
หุน่ยนต์มาใชใ้นกระบวนการผลิต ในโรงงาน อตสุาหกรรมแบบใหมแ่ทนแรงงานของมนุษยห์รอืการนํานวตักรรมจาการ
สรา้งจรวดมาประยุกต์ใชใ้นอตสุาํหกรรม การบนิ

1.2 รูปแบบของเทคโนโลยีและนวตักรรม
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ขอ้ใดไมเ่กี�ยวขอ้งกับการสรา้งนวตักรรม
1. การโอนเงินผา่นแอปพลิเคชนัของธนาคาร
2. การสรา้งเครื�องตัดหญา้พลังงานแสงอาทิตย์
3. การพฒันาโทรศัพท์เคลื�อนที�แบบเป�นสมารต์โฟน
4.Iการผลิตถงุจากวสัดธุรรมชาติขึ�นมาใชแ้ทนถงุพลาสติก
5. การสรา้งเครื�องล้างจานขึ�นมาใชแ้ทนการใชแ้รงงานมนษุย ์  
    วเิคราะหคํ์าตอบ การสรา้งนวตักรรม คือ การนาํของเก่ามาปรบัปรงุเพิ�ม
เติม โดยการใชค้วามคิดสรา้งสรรค์ใหเ้กิดเป�นสิ�งใหมห่รอืการปรบัเปลี�ยน
แนวคิดไปจากเดิมใหก้ลายเป�นผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารที�ดขีึ�นกวา่เดมิ ดงันั�น
ตอบขอ้ 1.)

ขอสอบ เนนการคิด


