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ทุกวงการทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ต่างตื่นตัวและแข่งขันกันในเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือการท างาน เพ่ือลดขั้ นตอนในการติดต่อประสานงาน อ านวย            
ความสะดวก ตลอดถึงการด าเนินชีวิต การใช้เทคโนโลยีถือว่ามีความจ าเป็นและเป็นเกณฑ์ตัดสินการพัฒนาได้ 
ส่วนการปฏิเสธเทคโนโลยีด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ย่อมเป็นการหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้า
ในบางเรื่องหรือทุกเรื่องในชีวิตหรือสังคมได้เลย 

แต่ที่ผ่านมา ในสังคมไทยก็มีปัญหาในหลายๆ เรื่องจากเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสีย
ทรัพย์สินเงินทอง การถูกล่อลวง หรือถูกเข้าใจผิด แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้หากมองในแง่ดีก็สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์หรือมีคุณค่าอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม เทคโนโลยีก็สามารถท าให้เกิดอันตรายได้
เหมือนกัน ดังนั้น การรู้จักใช้และการเข้าใจต่อเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะจะปล่อยให้เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกหรือการเติบโตไปอย่างไม่มีกรอบด าเนินการ ใช้ไม่ได้แล้ว 
เพราะหากเป็นเช่นนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก็อาจเป็นภัยต่อมนุษย์และสังคมได้ ดังนั้น ในที่นี้ผู้เขียนได้
น าเสนอเก่ียวกับการรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง โดยเป็นการใช้เงื่อนไขในเรื่องการทันสมัยและการใช้ให้เป็น
เป็นข้อถกเถียงให้ได้ข้อสรุปที่เป็นแนวทางต่อการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม
ด้วย 



การใช้เทคโนโลยี : ทันสมยั 

 การใช้เทคโนโลยีในสังคมไทยและสังคมโลกมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างแน่นอน 
แต่โจทย์การใช้เทคโนโลยีในที่นี้ คือ เพ่ือต้องการความทันสมัย ซ่ึงเป็นโจทย์ที่ผู้เขียนต้องการแสวงหาความจริง
ให้ได้ว่า เหตุผลเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับกันได้มากขนาดไหน เพราะเหตุผลข้อนี้ได้มีบางคนที่เกี่ยวข้องและ          
ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียอมรับว่าเป็นเหตุผลหลักหรือเป็นเรื่องที่ส าคัญมิใช่น้อย การใช้เทคโนโลยีสามารถ
เป็นเครื่องมือการันตีถึงความทันสมัยได้ดี เพราะช่วยท าให้หลายคนได้รับการยอมรับว่าไม่ล้าสมัย เป็นคน           
ล้ าสมัย ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีเพ่ือความทันสมัยนี้จึงมีจุดดีและจุดที่ควรพัฒนาดังนี้ 

 1. จุดดีส าหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อความทันสมัย  

การใช้เทคโนโลยีท าให้สังคมและผู้ใช้ได้รับการยอมรับ โดยการยอมรับในลักษณะเช่นนี้
เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของการยอมรับว่าเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ เรื่อง หากคนในสังคม  
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีย่อมเป็นการแสดงว่ามีความรู้ เพราะมีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
ความรู้นั่นเอง  

2. จุดที่ควรพัฒนาส าหรับการใช้เทคโนโลยีเพื่อความทันสมัย  

เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีนั้นไม่ใช่แค่ท าให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าเท่านั้น 
เทคโนโลยียังสามารถท าให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้ได้ เช่น เทคโนโลยีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง            
ความเท็จหรือข่าวลวง ดังจะเห็นได้จากสังคมเกิดปัญหาการล่อลวงให้หลงเชื่อผ่านเทคโนโลยี ซึ่งเหตุการณ์
ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการมองว่า เทคโนโลยีเป็นตัวบ่งชี้ถึงความทันสมัยนั่นเอง แต่ถ้าคนในสังคมมีภูมิต้านทาน 
มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณย่อมสามารถท าให้หลุดรอดจากการตกเป็นเหยื่อได้ โดยวิจารณญาณในที่นี้ คือ 
การมีทัศนะที่ถูกต้องต่อเทคโนโลยี เป็นการมองเทคโนโลยีเป็นเพียงแค่อุปกรณ์น าไปสู่ความรู้และความจริง
เท่านั้น หากประสงค์จะได้ความรู้และความจริงที่ถูกต้องและชัดเจนก็ต้องแสวงหาร่วมกับอุปกรณ์การศึกษา
อ่ืนๆ ด้วย มิใช่แค่มองว่า เมื่อใช้เทคโนโลยีก็ทันสมัยแล้ว และมิใช่แค่เป็นสิ่งที่ส่งผ่านเทคโนโลยีแล้วจะเป็น
ความรู้และความจริงไปเสียทั้งหมด  

 

การใช้เทคโนโลยี : ใช้ให้เป็น 

 การใช้เทคโนโลยีนอกจากรู้จุดดีและจุดที่ควรพัฒนาแล้ว โจทย์ที่ส าคัญประการต่อมา คือ การใช้
เทคโนโลยีให้เป็นนั้นเป็นอย่างไร ยิ่งในสังคมปัจจุบันแทบจะไม่มีใครหลุดรอดไปจากการไม่ใช้เทคโนโลยีได้เลย 
เพราะใครๆ จะท าอะไรก็มักจะมีโจทย์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าไปร่วมด้วยเสมอ เรียกว่าค้าขายก็น า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือ หรือองค์กรทางการศึกษา ก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้น โจทย์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นนับว่าเป็นโจทย์ที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะช่วยท าให้การบริหารจัดการ
ชีวิตและหลายๆ เรื่องในชีวิตง่ายและสะดวกขึ้น ในที่นี้ ผู้เขียนสรุปเป็นจุดดีและจุดที่ควรพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไว้ดังนี้ 

 

 



 

1. จุดดีส าหรับการใช้เทคโนโลยีให้เป็น  

การใช้เทคโนโลยีในลักษณะนี้ คือ การน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือท าให้ชีวิตตนเองดีขึ้น
และท าให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ด้วย กล่าวคือ ที่ผ่านมาตัวเราและสังคมได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 
เพราะเทคโนโลยีท าให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปรับปรุงพัฒนาได้อย่างทันด่วน ดังนั้น หลายสิ่ง
หลายอย่างในอดีตที่ผ่านมาได้หมดปัญหาไปเพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไข ดังจะเห็นได้จากต่อไปนี้ สังคม         
ก็จะมีเทคโนโลยีเอไอ (AI) เข้ามาช่วยบริหารจัดการจนท าให้ชีวิตมนุษย์สุขสบายมากข้ึน  

2. จุดที่ควรพัฒนาส าหรับการใช้เทคโนโลยีให้เป็น  

เป็นที่ยอมรับแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ แค่มีประโยชน์อย่างเดียว เพราะหากใช้
เทคโนโลยีไม่เป็นหรือไม่ถูกต้องตามวิถีท่ีควรจะเป็นย่อมก่อให้เกิดโทษมหันต์เหมือนกัน ดังนั้น จุดที่ควรพัฒนา
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในที่นี้ ผู้เขียนเสนอว่าไม่ใช่แค่ดูที่จ านวนหรือเปอร์เซ็นต์ของคนใช้เทคโนโลยีเท่านั้น 
ด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพของผู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย ส่วนประเด็นที่ควรให้ความ
สนใจมากกว่า คือ คนในสังคมใช้เทคโนโลยีไปในทิศทางใด เป็นการใช้เพ่ือประโยชน์อะไร หากเป็นการใช้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับตนเองและสังคมแล้ว ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีเป็น เช่น       
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาค้นคว้าทางการศึกษา หรือการใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อประสานงาน โดยมุ่งให้
เกิดมูลค่าและคุณค่าในหน้าที่การงาน เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นการมุ่งไปที่ผลลัพธ์        
ที่เกิดขึ้นเป็นหลัก หากเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย การใช้เทคโนโลยีเป็นก็เกิดขึ้น 

 

การใช้เทคโนโลยีใช้ให้เป็น 

 จากที่กล่าวทั้งหมด การรู้จักใช้เทคโนโลยีนั้นมีความส าคัญมาก เพราะหากใช้เทคโนโลยีไม่ถูกต้องหรือ
ใช้อย่างไม่เป็นประโยชน์ ย่อมท าให้เกิดโทษหลายอย่างตามมา โดยเป็นโทษทั้งในระดับตนเองและสังคม           
โทษในระดับตนเอง คือ ท าให้ตนเองไม่ได้รับประโยชน์จากการมีและการใช้เทคโนโลยีเท่าที่ควร มิหน าซ้ า 
อาจจะท าให้ตนเองตกเป็นทาสของเทคโนโลยีได้  ส่วนโทษในระดับสังคม คือ เทคโนโลยีไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนาสังคมโดยรวมได้ เพราะคนในสังคมไม่มีศักยภาพตามที่ควรจะเป็นจนท าให้สังคมแทนที่จะได้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีก็กลับกลายเป็นว่า สังคมเกิดความสับสนวุ่นวายเพราะเทคโนโลยีท าให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรค ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีให้เป็นจึงเป็นการมองไปที่องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน ดังนี้  

 1. การใช้เทคโนโลยีให้เป็น เกิดจากการมีความรู้ที่ถูกต้อง  

การใช้เทคโนโลยีให้เป็นนั้น อันดับแรกสุดต้องเกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
อย่างถูกต้อง กล่าวคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีเยอะมาก เรียกว่าจะท าอะไรก็ต้องค านึงถึงเทคโนโลยีให้ถูก
กับงาน การมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของการรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ตรงกันข้าม หากไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในเทคโนโลยีแล้ว ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ก็หมดตามไปด้วย 

 



 

 

 2. การใช้เทคโนโลยีให้เป็น เกิดจากการฝึกปฏิบัติจนช านาญ  

การใช้เทคโนโลยีให้เป็นต้องเริ่มจากการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน หลังจากนั้น จึงมี
การฝึกฝนหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้เชี่ยวชาญหรือฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพราะเทคโนโลยีมีความ
เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เรียกว่าแค่เพียงกระพริบตา การตกยุคเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น การรู้จักใช้
เทคโนโลยีให้เป็นนั้น นอกจากมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังจ าเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิด
ความช านาญอย่างสม่ าเสมอ 

 3. การใช้เทคโนโลยีให้เป็น เกิดจากการเกิดประโยชน์ตามเป้าหมาย  

เมื่อมีความรู้ในเทคโนโลยีและเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีแล้ว ประการสุดท้าย          
ที่ผู้ใช้เทคโนโลยีควรค านึงถึงหรือให้ความส าคัญ คือ การได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยี เพราะหากมีแต่
ความรู้และการใช้เทคโนโลยีแล้ว ความยั่งยืนและการต่อยอดเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องอาศัย
การลงทุนเพ่ิมเติม แต่การลงทุนดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต้องอาศัยการใช้เทคโนโลยีจนก่อให้เกิด
ผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั่นเอง  

 

 ตามที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีนี้มีโจทย์อยู่ 2 อย่าง คือ ใช้เพ่ือความทันสมัยและใช้เพ่ือให้
เป็นประโยชน์ โดยทั้ง 2 โจทย์นี้ ท าให้การใช้เทคโนโลยีเกิดความเหมาะสมกับไม่เหมาะสมได้ ดังจะเห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในสังคมที่บางคนก็เสียประโยชน์ที่จะพึงได้และบางคนได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีให้เป็นนับว่าเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะหากใช้เพียงเพ่ือให้ตนเองรู้สึกว่าทันสมัยหรือ 
ไม่ตกยุคก็ย่อมเป็นการใช้ที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างในประเด็นนี้จะเห็นได้จากที่หลายๆ ครั้งในสังคมไทยมี              
หลายคนพยายามแสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าตนเองทันสมัยผ่านการใช้เทคโนโลยี แต่ท้ายที่สุดแล้ว การใช้เทคโนโลยี
แบบนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้เลย การใช้เทคโนโลยีให้เป็นต้องเน้นให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและผู้ใช้            
จึงจะนับว่าเทคโนโลยีเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและทันสมัย โดยมิใช่เป็นความทันสมัยเพียงแค่เป็นความโก้หรู
หรือขอให้คนอ่ืนยอมรับเท่านั้น 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 


