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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ ฉ บับนี ม้ ุ่งศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในญี่ปนุ่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ ปุ่ นอันเกิดจากการปฏิวตั ิเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศด้ วยโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากการศึกษาพบว่าญี่ ปุ่ นเริ่ มปฏิวตั ิเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เนื่องจาก
ต้ องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจหลังจากประสบปั ญหาเศรษฐกิจตกตํ่า
เรื อ้ รั ง ในทศวรรษที ่ 1990 โดยเทคโนโลยี ห นึ ง่ ที ่มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การปฏิ วั ติ ค รั ง้ นี ก้ ็ คื อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ตลอดหนึง่ ทศวรรษที่ผ่านมา ญี่ปนดํ
ุ่ าเนินยุทธศาสตร์ เพื่อปฏิวตั ิเทคโนโลยีได้ แก่ ejapan u-Japan และ i-Japan โดยการดําเนินนโยบายดังกล่าวทําให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริ การที่
เกี่ยวข้ องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทําให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ก้าวเข้ ามามีอิทธิพลต่อสังคมญี่ปนุ่
ในหลายด้ าน ได้ แก่ การบริ โภค ธุรกิจ วัฒนธรรมการสื่อสาร การทํางาน และการเข้ าถึงสารสนเทศ
แต่ญี่ปนก็
ุ่ ยงั ไม่สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ เท่าที่ควร เนื่องจากเทคโนโลยีโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของญี่ปุ่นแตกต่างจากของประเทศอื่นๆ ทําให้ ไม่สามารถเข้ าไปแข่งขันในตลาดโลกได้
ประกอบกับการใช้ เทคโนโลยีในประเทศก็ยงั ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ วอื่นๆ เนื่องจากการดําเนินนโยบายเพื่อปฎิวัติเทคโนโลยีฯ นัน้ ไม่ได้ ความสําคัญต่อทําให้ คน
ญี่ปนรู
ุ่ ้ เท่าทันและสามารถใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินชีวิตสูงสุด

(1)

Abstract
This thesis aims to study about history and development of mobile phone
technology in Japan, and also changes in Japanese society that are the results of ICT
Revolution.
After the study, it is found that Japan started its ICT Revolution because it
want to increase its economic competency after it had decreased because of long
economic recession since 90s, and the key technology of this revolution is Mobile
Phone.
For last decade, Japan set three strategies; e-Japan, u-Japan, and i-Japan,
in order to serve its ICT revolution. The result of the strategies is that mobile phone and
related service has been developed and has more influences in Japanese life; including
consumption, business, communication culture, work, and information-accessing.
Instead Japan can achieve its goal to increase economic competency, it is still facing
inefficient information usage compared with the other developed countries because it
technology standard is unlike that of the others which make it cannot do the marketing in
the other countries. Moreover, as the strategies didn’t focus on technology literacy, the
Japanese cannot use mobile phone in useful ways as it should be.
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