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15  กุมภาพนัธ 48 
 หนวยงานตาง ๆ ลวนใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ในการดําเนินงาน  เทคโนโลยีที่ใชมากก็คือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)   เทคโนโลยีเหลานี้เปนทรพัยากรที่สําคญัและจําเปนตอง
ไดรับการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม  มิฉะนั้นแทนที่เทคโนโลยจีะเปนประโยชนกลับจะเปน
ภาระหรือตวัถวงทําใหหนวยงานไมสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได 
 การจัดการเทคโนโลยีควรใชหลักการที่สําคัญคือ 
1. มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยี   หนวยงานจําเปนตองประกาศนโยบายดานการจดัการ

เทคโนโลยีใหชัดเจน   การประกาศนโยบายนั้นหมายความถึงการเขียนนโยบายขึ้นเปนลายลักษณ
อักษร  การแจงใหผูบริหาร พนักงาน และ ผูเกี่ยวของทราบ และนํานโยบายนัน้ไปปฏิบัติจริง 

2. มีผูรับผดิชอบในการจัดการเทคโนโลยี   การปฏิบัติงานใด ๆ จะบรรลุเปาหมายไดตอเมื่อมีการ
มอบหมายความรับผิดชอบแกผูที่มีความสามารถ   นอกจากนั้นบุคคลผูนั้นควรเปนผูที่มีความรูและ
ทักษะอยางแทจริง  ถาหากไมมีความรูและทักษะ  ก็จําเปนตองสงบุคคลผูนั้นไปฝกอบรมทางดานนี้ 

3. มีการวางแผนงาน  การปฏิบัติงานใด ๆ สมควรมีการวางแผนไวลวงหนา  เพื่อใชเปนแนวทางให
ผูบริหารระดับสูง และผูปฏิบัติงานทราบวางานนั้น ๆ จะตองทําอะไรบาง  ใชทรัพยากรมากนอย
เพียงใด  และคาดหวังไดวาจะเกดิอะไรขึ้น 

4. มีการจัดสรรทรัพยากรสําหรบัการปฏิบตัิงาน   การปฏิบัติงานใด ๆ ลวนตองใชทรัพยากรมากบาง
นอยบาง  ยกตวัอยางเชน งบประมาณ  ทรัพยากรบุคคล  เครื่องมือตาง ๆ   ผูบริหารระดับสูงจะตอง
สนับสนุนใหไดรับทรัพยากรอยางพอเพยีง 

5. มีการจัดฝกอบรมผูปฏิบัตงิาน   การฝกอบรมนั้นตองตรงกับความตองการของบริษัท  และตองทํา
ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ของบริษัทไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

6. มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย   เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานนั้นมีผูใดเกี่ยวของหรือมีสวน
ไดสวนเสยีบาง การกําหนดนี้ก็เพื่อใหทกคนที่เกี่ยวของไดเขามารวมในการดําเนนิงานตั้งแตตน 
และเพื่อใหแนใจวาการดําเนนิการนั้นจะไดผลดีที่สุด 

7. มีการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนงานอยางเหมาะสม  แผนงานที่จัดทาํขึ้นนั้นระบุ
กิจกรรมตาง ๆ เอาไว   กิจกรรมที่อยูในแผนตองเหมาะสมกับสภาพการณ  ไมมีกิจกรรมที่มาก



เกินไป หรือ นอยเกินไป  และการดําเนินงานตามกิจกรรมนั้นจะตองไดรับการควบคุมใหทําไป
อยางถูกตองดวย 

8. มีการวัดผลการดําเนินงานตามกิจกรรม   การดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ตองมีการวดัผลตาม
แนวทางทีก่ําหนดไวเพื่อใหแนใจวา  ผลการดําเนินงาน (ทั้งสวนที่เปน Output และ Outcome) 
ไดผลดี 

9. มีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียดการดําเนนิงานเอาไวอยางครบถวน  โดยจัดทําดัชนีสําหรับใหคน
เร่ืองที่ตองการไดอยางถูกตอง 

10. มีการรายงานผลตอผูบริหารระดับสูง   การรายงานผลเปนเครื่องมือใหผูบริหารรับทราบผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน  และเพื่อใหผูบริหารระดับสูงสามารถเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ไดหากเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นระหวางการดําเนนิงานตามแผน 

 
 เมื่อมีการจัดการเทคโนโลยีแลว  ส่ิงที่คาดวาจะไดรับก็คอื  หนวยงานจะสามารถจัดหาและใช
งานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม  สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยทีี่จัดหาไดตามที่ตั้งใจไว  และ
สามารถกําหนดการที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยทีี่ลาสมัยใหทนัสมัยยิ่งขึ้นได 
 
บทบาทของเทคโนโลยตีอการปฏิบัตงิานขององคกร 
 เมื่อพิจารณาจากทางดานการใชเทคโนโลยี    อาจสรุปไดวาองคกรสองประเภท   ประเภทแรก
คือ องคกรที่ใชเทคโนโลยีเปนหลักในการปฏิบัติงาน  เทคโนโลยีที่ใชมีทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับองคกรนั้นโดยตรง องคกรประเภทนี้ไดแกโรงงานอุตสาหกรรม  
โรงพยาบาล  สถาบันวิจัย  หนวยงานการเกษตร  บริษัทกอสรางและวศิวกรรม ฯลฯ   ประเภทที่สองคือ
องคกรที่ไมใชเทคโนโลยีใด ๆ เปนหลัก แตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับสนับสนุน
การปฏิบัติงาน  องคกรประเภทนี้ไดแกหนวยงานราชการและบริษัทหางรานทั่วไป 
 องคกรที่ใชเทคโนโลยีเปนหลักนั้น  เทคโนโลยีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางแนนอน
ในทุก ๆ ดาน  เพราะถาหากองคกรไมรูจักใชเทคโนโลยใีหเปนประโยชนแลว  ยอมจะไมสามารถ
บริหารจัดการใหองคกรประสบความสําเร็จได  เทคโนโลยีนั้นเปนทั้งกลยุทธในการดําเนินงาน  เปนทั้ง
เครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงาน  เปนทั้งระบบที่สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการแกลูกคา  
อีกทั้งยังชวยในการสรางเสริมพันธมิตรทางธุรกิจใหมั่นคงมากขึ้นดวย 
 สําหรับองคกรที่ไมไดใชเทคโนโลยีเปนหลักในการปฏิบัติงานนั้น  เมื่อพิจารณาใหถ่ีถวนแลวก็
จะพบวากลับตองพึ่งพาอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคอนขางมาก   



 ไมวาจะเปนองคกรประเภทใด  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทดังตอไปนี ้
• เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่องคกรจะตองใช ณ เวลาที่เกดิขอมูลนั้น  ขอมูลนี้

เรียกวา transaction 
• เปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูลที่จัดเก็บไวเปนหมวดหมูที่เรียกวา Database เพื่อใหงายตอ

การจัดการ และ การคนคืนขอมูลออกมาใชงาน รวมทั้งเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่นิ่งแลว
เปนคลังขอมูลขนาดใหญ หรือ Data warehouse 

• เปนเครื่องมือในการประมวลผลขอมูลในแบบตาง ๆ   เชนระบบ MIS ระบบ EIS ระบบ DSS  
นอกจากนั้นยงัเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลแบบออนไลน หรือที่เรียกวา OLAP (Online 
Analysis Processing) ดวย 

• เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานกับเอกสารตาง ๆ เพื่อลดการใชและการจัดเก็บกระดาษที่ไม
จําเปนดวยระบบ Document Management System, ระบบ Office Automation, ระบบประชุม
ทางไกล (Tele Conference) . รวมไปถึงระบบกระแสงาน หรือ Work Flow และ ระบบกลุมงาน 
(Work Group) 

• เปนเครื่องมือในการจัดเก็บและจัดการความรู (Knowledge management system)   เพื่อบันทึก
ทักษะและประสบการณของผูบริหารและผูปฏิบัติงานของหนวยงานเอาไว 

• เปนเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธดวยระบบอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต 
และ เวิลดไวดเว็บ  และการประยุกตระบบนี้ก็นําไปสูงานอื่น ๆ อีกมากเชน การทําธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส (E-business)  การจัดฝกอบรมและการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-
Learning) 

• เปนเครื่องมือและอุปกรณอัตโนมัติ  เชน ระบบ Computer Numerical Control หรือ CNC  
ระบบหุนยนตอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 
 การประยกุตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามที่กลาวมานี้เปนเพียงภาพรวมกวาง ๆ 
เทานั้น   หากพิจารณารายละเอียดแลวจะเห็นวาเทคโนโลยีนี้มีประโยชนอีกมากมายจนสุดวิสัยที่จะ
อธิบายไดหมดสิ้น 
 
 
 
 



การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยตีามแนว S Curve 
 เทคโนโลยีทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เทคโนโลยีบางอยางที่เคยไดรับความสนใจ
ใชกันมากมายมาระยะหนึ่ง  ตอมาก็อาจลาสมัยและไมมใีครใชตอไป   ขณะเดียวกันกม็ีผูคิดคน
เทคโนโลยีใหม ๆ ขึ้นและนาํไปผลิตเปนอุปกรณออกจําหนายในตลาด 
 เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมนัน้  ปกติยังไมสามารถทําใหลูกคาจํานวนมากสนใจไดในทนัทีทันใด   
ลูกคาอาจยังไมแนใจในประสิทธิภาพของเทคโนโลยีหรืออุปกรณนั้น  หรืออาจยังไมพรอมที่จะเปลีย่น
มาใชเทคโนโลยีใหม  ดังนัน้การยอมรับของตลาดในระยะแรกจะเปนไปอยางชา ๆ 
 ตอมาเมื่อเทคโนโลยีใหมนัน้เปนที่รูจักมากขึ้น และ มีผูยอมรับมากขึน้  อัตราการขายเขาสู
ตลาดก็เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  เทคโนโลยีนั้นอาจไดรับการปรับปรุงใหดีมากยิ่งขึ้นหลังจากเขาสูตลาด
ไดระยะหนึ่ง  ผลก็คือเสนแสดงความสัมพันธระหวางการยอมรับในแตละชวงเวลาเริ่มชันมากขึ้น 
 อยางไรก็ตาม  เมื่อเทคโนโลยีนั้นไดเขาสูตลาดระยะหนึ่งจนทําใหตลาดเริ่มอ่ิมตัวแลว  
เทคโนโลยีนั้นก็เร่ิมจะมีอัตราการจําหนายที่ชาลง  ซ่ึงเปนเหตุการณทีอ่าจเกิดขึ้นไดจากสาเหตหุลาย
ประการ  เชน ตลาดเริ่มอ่ิมตัว  หรือ ลูกคาคาดหมายวาจะมีเทคโนโลยใีหมเขามาแทนที่  เมื่อเปนเชนนี้
เสนแสดงความสัมพันธก็เร่ิมจะลาดเอยีงในแนวนอนมากขึ้น 
 สุดทาย  เมื่อเกดิเทคโนโลยีใหมที่อาจดกีวา  หรือ มีประสิทธิภาพสูงกวาเขาสูตลาด  ลูกคาก็อาจ
ตัดสินใจไปใชเทคโนโลยีใหมกันหมด  ดงันั้น เทคโนโลยีที่เคยเปนเรื่องใหมในอดตีก็เร่ิมจะจําหนาย
ไมได และตองยุติการจําหนายในตลาดลง 
 การเขาใจธรรมชาติของเทคโนโลยีและอปุกรณตาง ๆ ตามแนวที่อธิบายมานี้มีความสําคัญมาก  
เพราะชวยใหเราสามารถตัดสินใจไดวา เราควรตอบสนองตอเทคโนโลยีและอุปกรณอยางไร 
 วิธีหนึ่งทีห่นวยงานควรปฏิบตัิก็คือ การจัดตั้งแผนกสําหรับติดตามความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีที่หนวยงานจะตองใช  ตรวจสอบขอกําหนดคณุสมบัติและความสามารถของอุปกรณที่มี
ผูพัฒนาออกสูตลาด  พิจารณาแนวโนมที่จะตองปรับเปลี่ยนเทคโนโลยหีรืออุปกรณในอนาคต  และ
วางแผนการที่จะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัชวงเวลาที่เทคโนโลยีนั้นเขาสูตลาด 
 ในการจดัซื้อจดัหาอุปกรณก็เชนกัน   หนวยงานควรพจิารณาวา อุปกรณที่ตองการซือ้นั้นอยู ณ 
ชวงใดของ S-Curve  หากเปนเทคโนโลยีสําคัญที่เพิ่งนําออกสูตลาดใหม ๆ  หนวยงานจะตองพิจารณา
องคประกอบหลายประการดวยกันวาสมควรจะซื้ออุปกรณนั้นหรือไม  เชน พิจารณาความจําเปนของ
เทคโนโลยีนั้น  ความเสี่ยงในการนําเทคโนโลยีนั้นมาใชงาน  โอกาสที่อุตสาหกรรมเดยีวกันจะยอมใช
เทคโนโลยีนั้น  โอกาสหรือขอไดเปรียบหากนําอุปกรณหรือเทคโนโลยีใหมนัน้มาใชกอนคูแขง ฯลฯ 



 หากอุปกรณหรือเทคโนโลยีนั้น  อยูในชวงทาย ๆ ของ S-Curve  หนวยงานก็สามารถตัดสินใจ
ไดชัดวา  ไมสมควรที่จะซื้อมาใช  เพราะเมื่อไดมาใชไปไมนานอุปกรณหรือเทคโนโลยีนั้นก็จะลาสมัย 
ส่ิงแวดลอมทางเทคโนโลย ี
 การที่จะทําความเขาใจเทคโนโลยีไดดี  จําเปนตองเริ่มดวยการทําความเขาใจสิ่งแวดลอมทาง
เทคโนโลยีกอน   ในทางทฤษฎีแลว  เราอาจพิจารณาสิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยีไดเปนสามระดับคอื 
 ระดับแรก  หมายถึงส่ิงแวดลอมทางการปฏิบัติงานขององคกร (Task environment)  ไดแก 
ลูกคา ซัพพลายเออร คูแขง ธนาคาร องคกรของรัฐ  องคกรเอกชน สมาคมทางดานธุรกิจที่หนวยงาน
หรือบริษัทเกีย่วของ 
 ระดับที่สอง  หมายถึง ส่ิงแวดลอมที่เปนอุตสาหกรรมหรือคูแขง ที่หนวยงานหรือบริษัทจะตอง
ปฏิบัติงานอยู   ส่ิงแวดลอมนี้เกี่ยวของกับการรวมมือ  การกําหนดมาตรฐาน  การจัดหาชิ้นสวนหรือ
วัตถุดิบสําหรับนํามาใชงาน  การกาวเขาสูอุตสาหกรรมของบริษัทใหม ๆ   การแขงขันและกดีกันของ
บริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ส่ิงแวดลอมเหลานี้มลัีกษณะแตกตางกันไปสุดแทแตอุตสาหกรรม 
และขณะเดยีวกัน  แมจะเปนบริษัทในอุตสาหกรรมเดยีวกันก็อาจจะตกอยูในสิ่งแวดลอมที่ตางกันได 
 ระดับที่สาม  หมายถึง ส่ิงแวดลอมระดับมหภาค (Macro environment)  ส่ิงแวดลอมนี้
ครอบคลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ หมดทุกดาน  และอาจจําแนกออกไดอีกเปน 

• ส่ิงแวดลอมทางสังคม 
• ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
• ส่ิงแวดลอมทางการเมือง 
• ส่ิงแวดลอมทางดานแนวโนมเทคโนโลยี 

  
 สําหรับสิ่งแวดลอมทางดานแนวโนมเทคโนโลยีนั้น  หากแยกยอยลงไปถึงประเด็นทีสํ่าคัญ  ก็
อาจจะไดแก 
• สังคมโลกไดเปลี่ยนไป  จากยุคเกษตร ไปสูยุคอุตสาหกรรม ยุคสารสนเทศ และ กําลังกาวไปสูยุค

ความรู   การเปลี่ยนสังคมในแตละยุคเกิดขึ้นเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม  
ขณะเดียวกันความกาวหนาของสังคมในแตละยุคก็เปนตัวการผลักดันใหมีการคิดคนเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

• การศึกษาระดบัตาง ๆ ไดเปลี่ยนไป  เชน การศึกษาทางระดับอุดมศึกษาซึ่งแตกอนเนนการรูและ
การคิดคนทางทฤษฎี  โดยเฉพาะทางดานศลิปศาสตร นิติศาสตร  วิทยาศาสตร และเปลี่ยนไปเปน
การเนนการปฏิบัติ  และการใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีมากขึ้น เชนวชิาการทางดาน



วิศวกรรมศาสตร และ ดานเทคโนโลยี ขนงตาง ๆ   การเปลี่ยนแนวทางนี้ในทางหนึ่งมีสวนสงเสริม
ใหเกดิผูสนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและอปุกรณตาง ๆ มากขึ้น 

• การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในกิจการตาง ๆ ของหนวยงาน  ไดทําใหเกดิการจัดเก็บขอมูล 
สารสนเทศ และความรูตาง ๆ เอาไวอยางมากมายมหาศาล  อาจกลาวไดวาความรูของมนุษยเพิ่มพนู
ขึ้นเทาตัวในเวลาเพียงสิบป  การเพิ่มพูนความรู  ผสมผสานกับความสะดวกสบายในการคนคืน
ความรู  ทําใหมนุษยสามารถคิดคนเทคโนโลยีใหมและประดิษฐอุปกรณใหม ๆ ออกมาไดอยาง
รวดเร็วมาก 

• ความจําเปนทางดานการแขงขันขององคกรตาง ๆ ทําใหแตละองคกรตองขวนขวายพฒันา
เทคโนโลยีและอุปกรณใหม ๆ ออกมาจําหนาย และใชงานกันอยางมากมาย   นอกจากนั้นยังเกิด
ความจําเปนทีจ่ะตองรีบเรงจดักระบวนการใหสามารถออกแบบ และ ผลิตสินคาตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็วยิ่งขึ้น  อันเปนแนวโนมที่เรียกวา การบีบอัดเวลา Time Compression  ขณะเดยีวกันก็มีความ
พยายามทีจ่ะพฒันาใหอุปกรณที่ผลิตนั้นทํางานไดดวยความเร็วสูงมากขึน้ 

• ความพยายามที่จะแขงขันใหเหนือกวาผูอ่ืนทําใหบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญดําเนินการทํา
วิจัยคนความากขึ้น   บางแหงไดจัดตั้งหองปฏิบัติการวิจัยของตนเองขึ้น  และดําเนินการวิจัยเปน
ความลับเพื่อไมใหคูแขงทราบ หรือคาดคะเนถูกวาบริษัทกําลังทําอะไร    สวนบางแหงใชวิธีวาจาง
สถาบันการศึกษาระดับสูงใหทําวิจยัให   การทําวิจยันั้นถือวาสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศและ
เสริมสรางความเขมแข็งในดานการทําธุรกิจ   ดังนั้นหนวยงานระดับโลกที่คอยตรวจสอบ
ความกาวหนาของประเทศตาง ๆ จึงนิยมใชระดับการลงทุนในดานการวิจัย  และ ผลการวิจยัเปน
เครื่องชี้วัดระบุความเจริญของประเทศ 

• ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสาขาตาง ๆ ไดทําใหเกิดการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
(Technology integration)  อยางกวางขวาง   การบูรณาการนี้หมายความถึงการที่อุปกรณหรือ
เทคโนโลยีหนึง่สามารถทํางานรวมกับอุปกรณหรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ไดอยางไรตะเขบ็ (Seamless) 
นั่นคือสามารถทํางานตอเนือ่งกันไดเปนอยางดี  ความจําเปนทางดานบรูณาการนี้ไดนําไปสูการ
กําหนดมาตรฐานตาง ๆ ทางดานอุตสาหกรรมออกมามากมาย   ตวัอยางที่เห็นชัดเมื่อขาดมาตรฐาน
ก็คือปล๊ักไฟฟาของอุปกรณในประเทศหนึง่ ไมสามารถใชกับเตาเสียบไฟฟาในอีกประเทศหนึ่งได  
เพราะแตละประเทศก็มีมาตรฐานทางดานปลั๊กและเตาเสยีบตางกัน 

   
 
 



นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
 นวัตกรรม โดยความหมายของคําแลวก็คือ ส่ิงใหม  หรือ ส่ิงประดิษฐใหม อันเปนผลมาจาก
การคิดคนทางดานเทคโนโลย ี   เราอาจกลาวไดวานวัตกรรมประกอบดวย 
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีซ่ึงเปนของใหมทั้งตอองคกรและตอวงการอุตสาหกรรมนั้น 
2. การเปลี่ยนแปลงที่กระจายไปสูวงการ และมีบริษัทนําไปใชจริง 
 แตถาหากพจิารณาองคประกอบของนวัตกรรมแตละอยางแลว  อาจกลาวไดวาประกอบดวย 
1. ฮารดแวร  หรือสวนที่เปนกายภาพของนวตักรรม 
2. ซอฟตแวร  หรือสวนที่เปนสารสนเทศสําหรับใชงานนวัตกรรมนั้น 
3. สารสนเทศสําหรับประเมิน  หรือสวนที่เปนสารสนเทศสําหรับใชในการประเมินวาสมควรใช

นวัตกรรมนัน้หรือไม 
 กระบวนการทีท่ําใหเกดินวัตกรรมมีสองอยางดวยกันคือ 
1. Market-pull  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีซ่ึงสวนมากเนนในการตอบสนองความตองการ

เฉพาะของตลาดอยางใดอยางหนึ่งเปนเรื่องหลัก  สวนการพยายามเพิ่มระดับความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีเปนเรื่องรอง 

2. Technology Push  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีซ่ึงสวนมากเนนในดานการเพิ่มระดับ
ความสามารถทางดานเทคโนโลยีเปนเรื่องหลัก  สวนการสนองตอบตอตลาดดานใดดานหนึง่เปน
เร่ืองรอง 

 
 ลักษณะของบริษัทซึ่งมีความสนใจทางดานนวัตกรรมมีดังนี ้
1. โครงสรางองคกรเหมาะสม   นั่นคือการจดัโครงสรางองคกรเห็นไดชัดวามีการสงเสริมใหเกิดการ

วิจัย  การทดลอง  การติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี  มีคณะกรรมการ  หรือมีตําแหนง
งานที่ทําหนาที่บริหารจัดการทางดานเทคโนโลยี 

2. จัดสรรทรัพยากรใหอยางพอเพียง   การลงทุนจะตองมากพอที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา
งานตาง ๆ ใหไดผล 

3. เปดรับสารสนเทศจากภายนอก  บริษัทหรอืหนวยงานจะตองเปดใจกวางแยะยอมรับฟงสารสนเทศ
ตาง ๆ จากภายนอกอยูเสมอ    การยอมรับนีเ้ปนสวนหนึ่งของการเรียนรูระดับองคกร 
(Organizational Learning)    หากหนวยงานมีการสื่อสารกับลูกคา พันธมิตร และ ผูเชีย่วชาญดาน
เทคนิค ภายนอกองคกรเปนประจําแลว  กแ็สดงวาหนวยงานนั้นสนใจในนวัตกรรมมาก 



4. การสื่อสารแบบไมเปนทางการ  บริษัทที่สนใจทางดานนวัตกรรม  มักจะเปนบริษัททีม่ีลักษณะการ
ส่ือสารภายในแบบไมเปนทางการ  หรือแบบอิสระ  เพราะการสื่อสารแบบนี้ชวยสงเสริมใหเกิด
นวัตกรรมไดมากขึ้น 

 
การกระจายเทคโนโลย ี
 การนําเทคโนโลยีมาใชนั้นเปนสวนหนึ่งของการกระจายเทคโนโลยี ออกมาจากแหลงผลิต  
หรือจากผูผลิต   และเปนกระบวนการที่ตองมาควบคูกับนวัตกรรม หากมีแตนวัตกรรมและไมมีการ
กระจาย  เทคโนโลยีนั้นกไ็มมีประโยชน เพราะไมมีใครรูจักและใชงาน 
 การกระจายเทคโนโลยี (Technology Diffusion)  เปนกระบวนการทีน่วตักรรมกระจายตาม
ชองทางตาง ๆ ไปยังหนวยยอยทั้งหลายของระบบในชวงเวลาที่กําหนด  จากความหมายนี้มีประเด็น
ยอยที่ควรพิจารณาสี่ดานคือ 
1. นวัตกรรม  ลูกคาจะเหน็วาการแกปญหาเปนนวัตกรรมกต็อเมื่อเปนของใหมทั้งตอบคุคล หรือ ตอ

แผนกที่ใช   
2. การกระจาย  หมายถึงการกระจายนวัตกรรมจากผูคิดคนหรือสรางสรรค  เปนผลการตัดสินใจที่จะ

ใชนวัตกรรมโดยบุคคลหรือบริษัท 
3. ชวงเวลา  หมายความวาการใชนวัตกรรมตองใชเวลาดวย  ไมใชวาทกุแผนกจะใชในเวลาเดียวกนั

หมด 
4. ระบบ  หมายความถึงแผนกตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกัน และรวมในกระบวนการใชเทคโนโลยี

รวมกัน 
 
 องคประกอบที่มีผลตอการกระจายนวัตกรรม 
1. ประโยชน  หมายความวานวัตกรรมนั้นดูเหมือนจะดีกวาเทคโนโลยีอ่ืน ๆ หรือไม 
2. ความเขากันได  หมายความวานวัตกรรมนัน้สอดคลองกับคานิยม ประสบการณในอดีต และ ความ

จําเปนในอนาคตหรือไม 
3. ความซับซอน หมายความวานวัตกรรมนัน้ซับซอนเกินกวาที่จะเขาใจ หรือ นําไปใชหรือไม 
4. การทดลองใช  หมายความวาหนวยงานจะทดลองนํานวตักรรมนั้นมาใชไดหรือไม 
5. การสังเกตเหน็  หมายความวาผลลัพธของการใชนวัตกรรมนั้นจะมีผูสังเกตเห็นหรือไม 
 
 



ผูบริหารเทคโนโลย ี
 หนวยงานและบริษัทที่ใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานทัง้ในสวนทีเ่ปนงานหลักและสวนที่เปน
งานสนับสนุนนั้นจําเปนจะตองมีผูรับผิดชอบตอการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี   ผูรับผิดชอบนี้นาจะ
เปน Chief Technology Officer หรือ CTO  สวนหนวยงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปนหลัก  ผูรับผิดชอบ นาจะเปน Chief Information Officer หรือ CIO 
 ไมวาผูรับผิดชอบจะเปน CTO หรือ CIO  หนาที่หลักควรจะมีดังนี ้
1. การวางแผน  การทํางานใด ๆ ก็ตามจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีแผนที่เหมาะสมและ

คํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนครบถวน   แผนที่จะตองพัฒนาขึ้น มีหลายแผน  เชนแผนยุทธศาสตร
อันเปนแผนหลักที่พิจารณาในดานกลยุทธที่จะชวยใหหนวยงานดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   แผนระยะสั้นหรือแผนปฏิบัติงานประจําป (หรืออีกนัยหนึ่งก็คือแผนงานตาม
งบประมาณ)   แผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อพิจารณาวาการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยนีั้นมีอะไรบาง  และควรจะดาํเนินการอยางไรในการแกปญหาที่เกิดจากความเสี่ยง
นั้น   แผนการจัดซื้อ อันเปนแผนงานที่เกี่ยวของกับการเลือกนวัตกรรมมาใชในหนวยงาน 

2. การจัดสรรทรัพยากร  ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตางๆ ของ
หนวยงาน  โดยดูวาโครงการนั้น ๆ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหรือไม  มีความเหมาะสมและ
เปนไปไดหรือไม   จะใหประโยชนตอบแทนไดจริงหรือไม  จากนัน้ก็จัดสรรทรัพยากรใหแก
โครงการตาง ๆ อยางพอเพียงที่จะดําเนินการนั้น 

3. การพัฒนาบุคลากร  การที่หนวยงานจะสามารถพัฒนาและประยกุตเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะเปนจํานวนมากพอ   
ผูบริหารเทคโนโลยีจะตองสาํรวจวานวัตกรรมที่จะใชนัน้จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูและ
ทักษะทางดานใดบาง  หากหนวยงานไมมีบุคลากรเชนนี้มากพอ  กจ็ะตองวางแผนพัฒนาบุคลากร
ใหพอเพียงโดยอาจวาจางมาเพิ่ม  หรืออาจจะวาจางเปนทีป่รึกษาแลวแตกรณี  แตถาหากมีบุคลากร
บางแลว  แตบคุลากรไมไดมปีระสบการณหรือมีความรูทางดานที่ตองการ ก็จะตองจดัฝกอบรมให
บุคลากรมีความรูพอเพียง 

4. การอํานวยการ   หมายถึงการดูแลใหการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีเปนไปอยางเรียบรอยและมี
ประสิทธิผล   ผูบริหารเทคโนโลยีอาจจะไมใชผูที่ลงไปปฏิบัติงานกับนวัตกรรม หรืออุปกรณตาง ๆ 
โดยตรง  แตเปนผูที่ทําหนาที่กํากับการปฏิบัติงานผานผูบริหารอื่น ๆ   อยางไรก็ตามผูบริหาร
เทคโนโลยีจะตองรวมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานกับผูบริหารอื่น ๆ ใหแนใจวางานตาง ๆ จะ
เปนไปตามแผนงาน และมกีารควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางเหมาะสม 



5. การจัดเก็บขอมูล   คือการสั่งการใหมกีารจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏบิัติงาน และผลที่เกิดขึ้น  แลว
นําขอมูลมาพิจารณาวาการดําเนินงานนั้นใหผลตามที่คาดการณไวหรือไม  หากพบวาการ
ปฏิบัติงานมีปญหา  ก็ใหนํารายละเอียดมาพิจารณาหาทางแกไข แลวนาํไปปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเดิมใหดีขึ้น 

6. การจัดการความรู   คือการสนับสนุนใหบริษัทสะสมจัดเก็บความรูและประสบการณที่ไดจากการ
ดําเนินงานตาง ๆ ทั้งที่เปนงานประจําและงานโครงการ  เพื่อใหเกิดองคความรูสําหรับนําไปใชใน
อนาคต 

7. การจัดทํารายงาน   ผูบริหารเทคโนโลยียังไมใชผูบริหารสูงสุดของบริษัท  ดังนั้นจึงตองจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนาํเสนอตอผูบริหารและผูเกีย่วของเปน
ระยะ ๆ 

  
สรุป 
 การจัดการเทคโนโลยีมีความสําคัญมากขึ้นทุกขณะ   หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ไมวาจะ
เปนหนวยงานที่แสวงหากําไร  หรือไมแสวงหากําไร  จําเปนตองวางแนวทางในการจดัการเทคโนโลยี
ของหนวยงานอยางรอบคอบ  และจะตองแตงตั้งผูรับผิดชอบในดานการจัดการเทคโนโลยีขึ้น  ผูบริหาร
เทคโนโลยีจะตองไดรับการฝกอบรมใหเขาใจงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยี  เขาใจ
ลักษณะและธรรมชาติของการนําเทคโนโลยีมาใชในองคกร  เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอการ
ปฏิบัติงาน และ การสรางหนวยงานใหมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันในตลาดหรือในสังคมได   
บทความนี้เปนเพียงหัวขอยอย ๆ สวนหนึง่ที่ผมเขียนขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาที่ใชสอนในครึ่งภาคแรกเทานั้น  
จึงยังมีเร่ืองอีกมากที่จะตองศกึษาทําความเขาใจตอไป 
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