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หน่วยที่ 2 

วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
 

 ระบบเทคโนโลยี 
 
 เทคโนโลยีมีองค์ประกอบส ำคัญ 5 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเรียกว่ำระบบ
เทคโนโลยี (Technological System) ดังแสดงในแผนภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี 
 

 

 1. ตัวป้อน (Input)  คือ ควำมต้องกำรของมนุษย์ (Need, Want) หรือปัญหำที่ต้องกำรหำค ำตอบ 
เช่น ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัย   เคร่ืองนุ่งห่ม  อำหำร  ยำรักษำโรค 

 

4.  ทรัพยากรทางเทคโนโลย ี(Resource) 

2.  กระบวนการเทคโนโลยี  
       (Technological Process) 

5.  ปัจจัยท่ีเอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี 
(Consideration) 
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 2. กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) คือ ขั้นตอนกำรแก้ปัญหำหรือตอบสยองต่อ
ควำมต้องกำร ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (Change) จำกทรัพยำกรมำเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์
ขั้นตอนของกระบวนกำรจะประกอบด้วย   7   ขั้นตอนดังน้ี 

1) ก ำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร 
2) รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหำวิธีกำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำร 
3) เลือกวิธีกำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำร 
4) ออกแบบและปฏิบัติกำร 
5) ทดสอบ 
6) ปรับปรุงแก้ไข 
7) ประเมินผล 
 

 3. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) คือ สิ่งที่ออกมำจำกกระบวนกำรได้สิ่งของ
เคร่ืองใช้หรือวิธีกำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ 
 4. ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource)   มีอยู่ด้วยกัน   7   ด้ำน  ได้แก่ 
  1)   คน (Human) 
  2)   ข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศ (Data and Informations) 
  3)   วัสดุ  (Materials) 
  4)   เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์  (Machine and Tools) 
  5)   พลังงำน (Energy) 
  6)   ทุน (Capital)  และทรัพย์สิน  (Asset) 
  4)   เวลำ (Time) 
 

  5.    ปัจจัยท่ีสนับสนุนหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration) 

  ควำมหมำยของ การออกแบบ (ทางเทคโนโลย)ี  “หมำยถึง  กำรล ำดับควำมคิดหรือจินตนำกำร
อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำร”   ดังนั้นกำรออกแบบ                   
(ทำงเทคโนโลยี) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งของกระบวนกำรเทคโนโลยี (Technological 
Process) ซึ่งประกอบด้วย  ก ำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำร รวบรวมข้อมูล     เลือกวิธีกำรออกแบบ             
และปฏิบัติกำร  ทดสอบ  ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล  โดยที่ผลของกำรออกแบบ (ทำงเทคโนโลยี) 
มีเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นหรือสนองควำมต้องกำร ซึ่งผลผลิตอำจได้ผลออกมำในรูปของ
ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีกำร (Product  หรือ Process) 



 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลที่ได้จำกกำรออกแบบน ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรได้  เป็นสิ่งของ
เคร่ืองใช้ที่สำมำรถแก้ปัญหำ หรือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ได้ 
 2. กระบวนการ หรือวิธีการ (Process) เป็นผลได้จำกกำรออกแบบที่ไม่ปรำกฏเป็นสิ่งของที่
สำมำรถจับต้องได้ แต่เป็นวิธีกำรที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหำ หรือสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ 
 
  ธรรมชาติของเทคโนโลยี  
 
  ถือว่ำเป็นองค์ควำมรู ้ (Knowledge) จำกเทคโนโลยีจะเป็นตัวบอกคุณลักษณะของเทคโนโลยี
นั้น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นควำมหมำย  ควำมส ำคัญ  วิวัฒนำกำร    กำรจัดระดับกลุ่มควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เทคโนโลยีกับสำขำวิชำอ่ืน ๆ รวมถึง ควำมจ ำเป็น และประโยชนท์ี่มีผลกระทบต่อเทคโนโลยีรวมไปถึง
กำรออกแบบทำงเทคโนโลยี   เป็นต้น 
  เทคโนโลยี เป็นกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกรมำสร้ำงสิ่งของเคร่ืองใช้ ที่เป็นผลิตภัณฑ์
หรือสร้ำงสรรค์วิธีกำร  โดยผ่ำนกระบวนกำรเพื่อแก้ปัญหำ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรท ำงำน                   
ของมนุษย์ 

 
 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์ 
 
 1. เทคโนโลยีเกิดจำกควำมต้องกำรตำมจุดมุ่งหมำยของมนุษย์    เพื่อส่งผลตำมที่ตนปรำถนำ 
 2. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพยำกรในด้ำนต่ำง ๆ        เช่น      ควำมรู้และสำรสนเทศ  
เคร่ืองมือ   อุปกรณ์   พลังงำนในกำรสร้ำงเทคโนโลยี   เป็นต้น  
 3. เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดจำกกำรคิด  กำรแก้ปัญหำ กำรทดลอง และ                    
กำรออกแบบสิ่งประดิษฐ์  และวิธีกำรซึ่งได้มำจำกกระบวนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์                       
โดยใช้เทคนิควิธีกำรตลอดจนใช้ทักษะและทรัพยำกรต่ำง ๆ       ไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
 4. มนุษย์ใช้กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี      เพื่อให้ได้ผลผลิต (Product)     หรือวิธีกำรต่ำง ๆ                  
เป็นกิจกรรมที่มุ่งสนองจุดประสงค์ตำมควำมพึงพอใจของมนุษย์ 

 ในกำรด ำรงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องกำรปัจจัยต่ำง ๆ มำกขึ้น จึงมีกำรแข่งขันเพื่อเกิดกำรพัฒนำ
ทำงเทคโนโลยีอันจะน ำไปสู่กำรเป็นผู้น ำทำงเศรษฐกิจและสังคม แต่อีกด้ำนหนึ่งถ้ำเทคโนโลยี                    
ใช้ในทำงที่ผิดหรือไม่เหมำะสมก็มีผลในทำงลบด้วย คือ ท ำให้คุณภำพของสิ่งแวดล้อมเลวลง   เช่น  
เกิดปัญหำมลพิษ     ดังนั้นวิทยำศำสตร์จึงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำด้ำนมลพิษของสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดเทคโนโลยี 
 
 1. ควำมจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต   มนุษย์จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก  
ได้แก่  อำหำร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ที่อยู่อำศัยและยำรักษำโรค  รวมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ     ที่จ ำเป็นที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตประจ ำวันอีกมำกมำย 
 2. ควำมต้องกำรอยู่รอดให้พ้นจำกภัยธรรมชำติ   เช่น  แผ่นดินไหว    น้ ำท่วม    ท ำให้มนุษย์ 
ต้องดิ้นรน  ป้องกัน  และหำวิธีกำรต่ำง  ๆ    ท ำให้เกิดเทคโนโลยีกำรตรวจจับและพยำกรณ์แผ่นดินไหว 
 3. ควำมใฝ่รู้ของมนุษย์    ท ำให้เกิดกำรคิดค้นเทคโนโลยีประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือ 
 4. ต้องกำรควำมบันเทิงและกำรพักผ่อน ซึ่งเป็นธรรมชำติของมนุษย์ที่ชอบกิจกรรมบันเทิง                
จึงท ำให้เกิดเทคโนโลยีเพื่อสนองตอบควำมต้องกำร 
 5. กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม เป็นสิ่งที่ผลักดันให้มีกำรคิดค้นเทคโนโลยี 

 
     กระบวนการทางเทคโนโลยี    
 กระบวนการเทคโนโลยี  (Technological Process)  มี  7    ขั้นตอนดังน้ี 
 1)   ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ (Identification the problem, need or preference) 
  เมื่อเกิดปัญหำหรือควำมต้องกำรขั้นแรก     คือ   กำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำนั้น ๆ  อย่ำงละเอียด 
หรือก ำหนดขอบเขตกำรแก้ปัญหำ   ระบุควำมต้องกำรให้ชัดเจนว่ำต้องกำรอะไร โดยเขียนเป็นข้อควำม
สั้น ๆ ให้ได้ใจควำมชัดเจน   ขั้นตอนนี้เรียกว่ำ  กำรวิเครำะห์ปัญหำหรือควำมต้องกำร  แล้วเขียนปัญหำ
หรือเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้ชัดเจน 
 2)   รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ (Information 
gathering  to  develop  possible  solutions) 
  เมื่อก ำหนดปัญหำหรือควำมต้องกำรแล้ว   ขั้นตอนต่อไปคือ เก็บรวบรวมข้อมูลและควำมรู้
ทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับปัญหำหรือควำมต้องกำร ทั้งนี้เพื่อหำวิธีกำรที่เหมำะสมส ำหรับแก้ปัญหำหรือ
สนองควำมต้องกำรที่ก ำหนดไว้ 
 3)   เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ (Selection  of  the  best possible  solution) 
  เป็นกำรตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดส ำหรับแก้ปัญหำ โดยกำรน ำข้อมูลและควำมรู้                  
ที่รวบรวมได้มำประกอบกัน  จนได้ข้อสรุปว่ำ   จะเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำหรือวิธีกำรตอบสนอง                 
ควำมต้องกำรเป็นแบบใด 
 
 

 



 

 4)   ออกแบบและปฏิบัติการ  (Design and Making) 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญ   เน้นกำรออกแบบและเทคโนโลยี    โดยเน้นให้
นักเรียนรู้จักกำรคิดกำรออกแบบ   
 5)   ทดสอบ (Testing to see if t works) 
  เมื่อสร้ำงวิธีกำรใหม่ได้แล้ว       ต้องน ำสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีกำรน้ันทดลองใช้เพื่อทดสอบว่ำ
ใช้งำนหรือท ำงำน 
 6)   การปรับปรุงแก้ไข (Modification  and  improvement) 
  หลังจำกทดสอบผล พบว่ำ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้ำงขึ้นหรือวิธีกำรที่คิดขึ้นไม่ท ำงำน    มีข้อบกพร่อง
เกิดขึ้น    ก็จะท ำกำรปรับปรุงแก้ไข 
 

 7)   ประเมินผล (Assessment) 
  หลังจำกที่ท ำกำรปรับปรุงแก้ไข สำมำรถใช้งำนได้ตำมวิธีกำรกำรออกแบบ  หลังจำกนั้นให้
น ำมำประเมินผล    โดยพิจำรณำข้อมูล   ดังนี้ 

 สิ่งประดิษฐ์สำมำรถแก้ปัญหำที่ระบุไว้ได้หรือไม่ 
 ใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นได้ตำมควำมต้องกำรหรือไม่ 
 สวยงำม ดึงดูดใจผู้ใช้หรือไม่ 
 แข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำนหรือไม่ 
 ต้นทุนกำรผลิตสูงเกินไปหรือไม่  

 
     ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
 
  ประเทศที่มีเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อกำรผลิตสินค้ำ หรือไม่สำมำรถผลิตเทคโนโลยีได้เอง
จ ำเป็นต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศส ำหรับประกอบกำรผลิต ต้องพิจำรณำว่ำเทคโนโลยีนั้นเหมำะสมกับ
สภำพของตนมำกน้อยเพียงใด 
 
   การประเมินเทคโนโลยี 
  
  กำรตัดสนใจเลือกใช้เทคโนโลยีใด ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษำผลดีและผลเสียของเทคโนโลยีนั้น ๆ 
และพิจำรณำว่ำ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นสำมำรถควบคุมหรือป้องกันได้ 
 
 

 

 



 

 สิ่งท่ีควรพิจารณาในการเลือกใช้เทคโนโลยี 
 1. ค่ำนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยี 
 2. ผลของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม    ประชำกรในสังคม    สถำบันและหน่วยงำนต่ำง ๆ  
 3. ผลกระทบเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ 
 
     การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
  
  เทคโนโลยีเป็นแนวคิดกำรสร้ำงหรือวิธีกำรจัดหำสิ่งที่มนุษย์ต้องกำรใช้ในกำรด ำรงชีวิต
เกิดขึ้นพร้อมกับมนุษย์ เร่ิมตั้งแต่อย่ำงง่ำยแล้วพัฒนำปรับปรุง    และวิวัฒนำกำรจนก้ำวหน้ำตำมควำมรู้                
ของแต่ละชุมชนและถูกถ่ำยทอดจำกชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง 
 
    ขั้นตอนของกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

 1)   กำรวิเครำะห์และวำงแผน 
 2)   กำรเสำะแสวงหำเทคโนโลยี 
 3)   กำรประเมินเทคโนโลยี 
 4)   กำรต่อรองเงื่อนไขในสัญญำ 
 5)   กำรเขียนสัญญำอย่ำงเป็นทำงกำร 

 

 



 

ใบงานที่  2 
หน่วยที่ 1   วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี                     ภาคเรียนท่ี 1 
รายวิชา     การออกแบบและเทคโนโลยี  ง 31102              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
                                          ครูวิชัย  พร้ิงมาดี 

ค าสั่ง  เมื่อนักเรียนศึกษำเน้ือหำจำกใบควำมรู้ที่  2  เร่ือง วิเครำะห์ระบบเทคโนโลยี แล้วตอบค ำถำม
ต่อไปนี้ 
1.   จงอธิบำย องค์ประกอบที่ส ำคัญเทคโนโลยี    มีอะไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

2.   จงอธิบำย ควำมหมำยของกำรออกแบบทำงเทคโนโลยี 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

3.   จงอธิบำย เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์ พรอ้มยกตัวอย่ำงประกอบ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

4.   จงอธิบำย ปัจจัยที่ท ำให้เกิดเทคโนโลยี  พร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 



 

5.   กระบวนกำรเทคโนโลยี (Technological Process)   มีกี่ขั้นตอน  อะไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

6.   กำรประเมินเทคโนโลยีหมำยถึงอะไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
7.   กำรเลือกใช้เทคโนโลยีควรพิจำรณำอะไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
10.   กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหมำยถึงอะไร    มีขั้นตอนอะไรบ้ำง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 




