
แนวทางการจัดการเรียนรู 

บทที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี 



จุดประสงค

1. วิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยีทั้ง

ดานบวกและดานลบที่สงผลตอ

มนุษย สังคม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอม

2. เสนอแนวทางในการปองกันและ

แกไขปญหาที่เกิดจากผลกระทบของ

เทคโนโลยี



สาระสําคัญ

ผลกระทบของเทคโนโลยีสามารถแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ

สิ่งแวดลอม

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ

เศรษฐกิจ 

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ

มนุษยและสังคม 



 ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

 ใชกลวิธีที่หลากหลาย

 มุงเนนใหผูเรียนศึกษาคนควา

 เปดโอกาสใหมีการอภิปราย วิพากษ วิจารณบนฐานของขอมูลที่

เช่ือถือได

 เช่ือมโยงสูชีวิตจริง

แนวทางการจัดการเรียนรู



 ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงผานกิจกรรมและมีบทบาทในการคนควาหา

ความรูดวยตนเอง 

 เนนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและเรียนรูจากกิจกรรมที่ไดทําจริง 

และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางองคความรู

 สงเสริมการสรางปฏิสัมพันธและการรวมมือกันของผูเรียน

การจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมเปนฐาน (activity-based learning)



รายการดวลวาทะ ในหัวขอ 

“สื่อ และเทคโนโลยีสื่อสารยิ่งกาวไกล ความสุขในใจยิ่งลดลง”

ตัวอยางการจัดการเรียนรูโดยมีกิจกรรมเปนฐาน 

https://www.youtube.com/watch?v=cgoT8XdYZ1A



คําถามนําไปสูการเรียนรู

 จากรายการ “ดวลวาทะ”หัวขอดังกลาว 

เปนผลกระทบของเทคโนโลยีดานใด

 ผลกระทบดานบวก จากวิดีโอ คืออะไรบาง

 ผลกระทบดานลบ จากวิดีโอ คืออะไรบาง

 ทานเห็นดวยหรือไม เพราะเหตุใด

 แนวทางปองกัน และแกไข ไมใหเกิดปญหา

ดังกลาวทําไดอยางไรบาง



ผลกระทบของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม

กิจกรรม : ภาพเลาเรื่อง
- ผลกระทบของเทคโนโลยีการการสื่อสารตอมนุษยและสังคม

- แนวทางปองกัน และแกไข ไมใหเกิดปญหาจากเทคโนโลยีดังกลาวทําไดอยางไรบาง



ผลกระทบของเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจ

กิจกรรม : ภาพเลาเรื่อง
- ผลกระทบของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอเศรษฐกิจ

- แนวทางปองกัน และแกไข ไมใหเกิดปญหาดังกลาวทําไดอยางไรบาง



ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม

กิจกรรม : ภาพเลาเรื่อง
- ผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกตอสิ่งแวดลอม

- แนวทางปองกัน และแกไข ไมใหเกิดปญหาจากเทคโนโลยีดังกลาว ทําไดอยางไรบาง

โรงงานไฟฟาจากขยะ



 นําปญหามาเปนตัวกระตุนในการเรียนรู

 มีกระบวนการการจัดการเรียนรู 

ระบุปญหา >> ตั้งสมมติฐานเพื่อหาคําตอบของปญหา >> กําหนด

ประเด็นการเรียนรูหรือวัตถุประสงค >> คนควา >> นําขอมูลมาใชในการ

ออกแบบการแกปญหาตอไป

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning)



 ใหนักเรียนศึกษาปญหาท่ีครูกําหนดให หรือสํารวจจากในชุมชน แลวนํามา

วิเคราะหถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดานตางๆ พรอมเสนอแนวทางแกไข

ประเด็นปญหา 

 ปญหาอุทกภัยจากเขื่อนแตกท่ีประเทศลาว

 ปญหาการตกงาน

 ความขัดแยงเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ พืชตัดแตงพันธุกรรม (GMOs)

 ความขัดแยงเรื่องการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

 หรือ ปญหาอ่ืนๆ ในชุมชนของนักเรียน

ตัวอยาง การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 



ตัวอยาง รูปแบบการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีกรณีการสรางสนามบิน

มนุษยและสังคมผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ

• การคมนาคมขนสงสะดวก ทั้งในการ

เดินทางของมนุษย และการขนสงสินคา

อุปโภค บริโภค

• เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง และใชเวลา

นอยลง

• มีการเวนคืนที่ดินทําใหมีการยายที่อยู

• ปญหาจราจร ปญหามลพิษทางเสียงสงผลตอ

สุขภาพของประชาชนในบริเวณขางเคียง

แนวทางแกไข

• หาพ้ืนที่ ที่เหมาะสมในการสรางสนามบิน เชน พ้ืนที่

ที่ไมมีแหลงที่อยูอาศัย

• การเวนคืนที่ดินจะตองใหราคาที่เปนธรรมกับ

ประชาชน



รูปแบบการวิเคราะห 

ตารางวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

 หัวขอ (ดานบวกและลบ)

 ผลกระทบตอมนุษยและสังคม

 ผลกระทบตอเศรษฐกิจ

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม



ตัวอยางการจัดการเรียนรู โดยใชการโตวาที 

1. ต้ังประเด็น เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน มีประโยชนอยางไร

2. เทคโนโลยีที่ใชอยู มีผลกระทบดานอ่ืนๆ หรือไม

3. ครูยกตัวอยางเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานมนุษยและสังคม  แลวเสนอ

ประเด็นเพ่ือใหนักเรียนอภิปราย เชน 

- สื่อสารผานเว็ปแคม ตรงใจ คุยไดทุกเวลา  ดีกวาพบหนาเช่ืองชา ลาหลัง

- เขื่อน แหลงขุมทรัพยหรอืหลุมศพของสัตวปา

- แรงงานหุนยนต หรือจะอดทนเทาคนทํางาน 

4. แบงกลุมนักเรียน เปน 6 กลุม เพ่ือจับสลากแบงเปนฝายคานและฝายเสนอ  3 ประเด็น

5. นักเรียนสืบคนขอมูล เพ่ือใชในการโตวาที

6. จัดกิจกรรมโตวาทีในช้ันเรียน และประเมินผลจากการตัดสินของผูฟง

7. ครูและนักเรียนอภิปรายเพ่ิมเติม ทั้งดานบวกและดานลบ



การสรุปทายบท

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นอยาง

ตอเน่ืองจากการใช การพัฒนา และการสรางเทคโนโลยีใน

ดานตาง ๆ น้ัน กอใหเกิดผลกระทบดานบวกและดานลบ

ตอมนุษย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังน้ันจึงมี

ความจําเปนอยางมากที่จะตองรูจักวิธีการคิดอยางมี

เหตุผลและรอบคอบ ซึ่งจะทําใหผูใชสามารถใชเทคโนโลยี

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ปองกันและ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
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