
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาํนํา 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนท่ี 4 เร่ือง ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ เล่มน้ีจดัทาํข้ึน

เพื่อเป็นแนวทางและใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อให้

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนและบรรลุวตัถุประสงค ์ ตลอดทั้งสามารถ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ  นอกจากน้ีชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้เล่มน้ียงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนส่ือความหมาย  

ถือเป็นทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ท่ีสาํคญัยิง่ท่ีมีผลต่อการพฒันา  โดยเฉพาะการคิดท่ีถือวา่

เป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา  ตลอดจนเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีมุ่งใหผู้เ้รียนปฏิบติั

กิจกรรมเป็นกลุ่มร่วมกนั  สมาชิกช่วยกนัศึกษาคน้หาคาํตอบ  และสรุปหาคาํตอบร่วมกนั 

อยา่งสมเหตุสมผล  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความซ่ือสัตย ์ รับผิดชอบ  สามคัคี  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

ในหมู่คณะ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เสริมสร้างวนิยัและประชาธิปไตยในระบบกลุ่ม  

ท่ีสาํคญัผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนจนก่อใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนรู้วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และส่งผลใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดียิง่ข้ึนต่อไป  ทั้งน้ี

เพราะวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวตักรรม  และเทคโนโลยทีางการเรียนรู้อยา่งหน่ึงใน

ปัจจุบนัท่ีมีส่วนช่วยใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้บรรลุสู่เป้าหมาย 
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ส่วนประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ทีเ่น้นการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค Jigsaw 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

เร่ือง  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

          ประกอบด้วย 

 

      คําช้ีแจงสําหรับครูในการใช้ชุดกจิกรรมการเรียน 

      บทบาทของครู 

      บทบาทของนักเรียน 

      การประเมินผล 

      แผนภูมิการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

      บัตรคําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

      บัตรเนือ้หา 

      บัตรกจิกรรม 

      แบบทดสอบประจําชุดกจิกรรม 

      บัตรเฉลยกจิกรรม 

      เฉลยแบบทดสอบประจําชุดกจิกรรม 
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คาํช้ีแจงสําหรับครู 

 
 

 ศึกษาขั้นตอนในการใชชุ้ดกิจกรรมน้ีใหเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่ง

เคร่งครัด 

  1. ครูนาํเขา้สู่บทเรียนและแจง้จุดประสงคใ์นการเรียน 

  2. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ กลุ่มๆ ละ 6-7 คน 

  3. ครูอธิบายวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1  ท่ีเนน้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw  ร่วมกบัหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   เร่ือง 

ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ   

  4. อธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของนกัเรียน 

  5. ครูใหโ้อกาสนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจไดซ้กัถามเก่ียวกบัวธีิการเรียน ขั้นตอนการ

ใชชุ้ดกิจกรรม หรือบทบาทของนกัเรียนเอง ตลอดจนขอ้ขอ้งใจอ่ืน ๆ 

  6. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียนใหเ้ป็นหนา้ท่ีของครูเป็นผูน้าํเขา้สู่บทเรียน โดยให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

  7. เม่ือนกัเรียนเขา้นัง่ประจาํกลุ่มของตนเองแลว้ ตวัแทนกลุ่มจะรับชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ กลุ่มละ 1 ชุด และใชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาเน้ือหาหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book)  ท่ีครูสร้างข้ึน 

  8. ใหน้กัเรียนประกอบกิจกรรมในเวลาท่ีกาํหนดใหอ้ยา่งเคร่งครัด 

  9. นกัเรียนช่วยกนัสรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนมา โดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษา คอยแนะนาํ

เม่ือนกัเรียนมีปัญหาขอความช่วยเหลือเท่านั้น 
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บทบาทของครู 

 

 ส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัก่อน หลงั และขณะท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  มีดงัน้ี 

  1. ครูตอ้งศึกษาวธีิใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้  ตลอดจน

วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw  การวดัและประเมินผลใหเ้ขา้ใจ 

  2. ครูตอ้งคน้ควา้ และอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

  3. ครูตอ้งเตรียมการสอนล่วงหนา้ เตรียมสถานท่ี ส่ือการสอนต่างๆ ตลอดจน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  และวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่ไดจ้ดัไวใ้นชุด

กิจกรรมใหพ้ร้อมก่อนท่ีจะใช ้

  4. การจดัห้องเรียนควรแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ  6-7  คน   

  5. ครูตอ้งดูแลตรวจส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุดกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อน

และหลงัการใชทุ้กคร้ัง 

  6. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน และเลขานุการกลุ่ม 

กลุ่มละ 1 คน 

  7. ขณะท่ีนกัเรียนประกอบกิจกรรม ครูผูส้อนควรดูแลอยา่งใกลชิ้ด  ถา้เกิด

ปัญหาในการเรียนจะไดใ้หค้วามช่วยเหลือทนัที  รวมทั้งอธิบายขอ้สงสัยในการเรียนเป็น

รายบุคคลดว้ย 

  8. ขณะนกัเรียนทาํกิจกรรม ครูไม่ควรพูดเสียงดงั หากมีอะไรจะพดูตอ้งพดูเป็น

รายกลุ่มหรือรายบุคคล  ตอ้งไม่รบกวนการทาํกิจกรรมของกลุ่มอ่ืนของนกัเรียนยกเวน้กรณี

นกัเรียนมีขอ้สงสัย 

  9. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกนัของนกัเรียนทุกกลุ่ม 

  10. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบประจาํชุดกิจกรรมทุกชุด 
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ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

 

 

 

 1.  บัตรคําช้ีแจง   จํานวน   6 ชุด 

 2. บัตรเนือ้หา   จํานวน  42 ชุด 

 3. บัตรกจิกรรม   จํานวน  42 ชุด 

 4. แบบทดสอบ   จํานวน  42 ชุด 

 6. บัตรเฉลยกจิกรรม   จํานวน   6 ชุด 

 7. เฉลยแบบทดสอบ   จํานวน   6 ชุด 

 9. กระดาษคําตอบ   จํานวน  42 แผ่น 
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บทบาทของนักเรียน 

 

 ครูตอ้งช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงบทบาทของนกัเรียน  ดงัน้ี 

  1.  หวัหนา้กลุ่ม  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

   1.1 เป็นผูน้าํในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม  โดยทาํหนา้ท่ีอ่านบตัรกิจกรรม

เพื่อใหทุ้กคนทาํตามคาํช้ีแจงในการประกอบกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอน 

   1.2 ควบคุมดูแลการทาํงาน หรือการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่มใหเ้ป็น

ระเบียบเรียบร้อย  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนกลุ่มอ่ืน 

   1.3 ตรวจเช็คการจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยหลงัเสร็จกิจกรรมการเรียนแลว้ 

   1.4 เป็นผูติ้ดต่อกบัครูเม่ือมีปัญหาภายในกลุ่ม 

   1.5 เป็นผูอ่้านบตัรเฉลยแต่ละกิจกรรมให้เพื่อนฟังเพื่อตรวจคาํตอบ 

  2. เลขานุการ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 

   2.1 เป็นผูแ้จกบตัรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเม่ือสมาชิกทุกคนทาํเสร็จ 

เรียบร้อยแลว้ 

  3. สมาชิกกลุ่ม มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

   3.1 ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจและใหท้นัตามกาํหนดโดยไม่ชวนเพื่อน

คุยหรือเล่น 

   3.2 ศึกษาบตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรม และปรึกษาหารือกนัภายในกลุ่ม 

   3.3 ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบติักิจกรรม 

   3.4 ช่วยเก็บวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอนต่าง ๆ ของกลุ่มตนเองใส่ซองให ้

เรียบร้อย นอกจากบตัรบนัทึกกิจกรรมท่ีตอ้งส่งใหค้รูตรวจใหร้วบรวมส่งครู 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาอยา่งเขา้ใจนะคะ 
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การประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ประเมินผลจากการทาํแบบทดสอบ 

2.  ประเมนผลจากผลงานของนกัเรียนในการปฏิบติักิจกรรมจาก 

    บตัรกิจกรรม 

3.  สังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียน 

4.  สังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน 
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แผนภูมกิารใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  ทีเ่น้นการเรียนรู้แบบแบบร่วมมอืเทคนิค Jigsaw 

เร่ือง  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดักลุ่มยอ่ยคละความสามารถ  (กลุ่มบา้น) 

กาํหนดหมายเลขประจาํตวัเป็นหมายเลข 

 

หมายเลขเดียวกนัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหม ่ (กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 

ศึกษาหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนั 

ทาํแบบทดสอบประจาํชุดกิจกรรม 

ผูเ้ช่ียวชาญกลบักลุ่มบา้นของตน 

ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนกนัอธิบายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง 

สมาชิกกลุ่มร่วมกนัคิดหาคาํตอบในบตัรกิจกรรม 

ตรวจคาํตอบเก็บคะแนนรายบุคคล 

ไม่ผา่น 

ซ่อมเสริม 

เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ  Jigsaw 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชุดที ่4  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

สาระสําคัญ 

 

 เทคโนโลยมีีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ทาํใหชี้วติ 

มีความสะดวกสบายมากข้ึน แต่ก็มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอยา่งมาก หากผูใ้ชข้าดคุณธรรม  

จริยธรรม  ดงันั้นผูใ้ชจึ้งตอ้งใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 1.  อธิบายผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

 2.  อธิบายผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
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บัตรคาํช้ีแจง 

ชุดที ่4  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 1. เม่ือนกัเรียนรับซองกิจกรรมจากครูแลว้ดาํเนินการเลือกหวัหนา้และเลขานุการ

กลุ่ม  นกัเรียนท่ีเหลือเป็นสมาชิกกลุ่ม  เม่ือไดห้วัหนา้กลุ่มแลว้ใหห้วัหนา้กลุ่มเป็นผูด้าํเนิน

กิจกรรมต่อ 

 2. หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบส่ิงท่ีอยูใ่นซองวา่มีครบถว้นหรือไม่  โดยดูจากรายการ

หนา้ซองกิจกรรมแลว้อ่านหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มใหเ้พื่อนฟัง 

 หัวหน้ากลุ่ม 

 เป็นผูน้าํในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 

 ควบคุมดูแลการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่ม 

 ตรวจเช็คการจดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

 เป็นผูติ้ดต่อประสานงานกบัครูเม่ือมีปัญหา 

 อ่านบตัรเฉลยใหเ้พื่อฟังเพื่อตรวจคาํตอบ 

เลขานุการกลุ่ม 

 เป็นผูบ้นัทึกกิจกรรมในบตัรกิจกรรมต่างๆ 

 เป็นผูแ้จกบตัรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเม่ือสมาชิกทุกคนทาํเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ 

สมาชิกกลุ่ม 

 ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความตั้งใจและใหท้นัตามกาํหนดเวลา 

 ศึกษาบตัรเน้ือหา  บตัรกิจกรรม 

 ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบติักิจกรรม 

 ช่วยเก็บวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอนต่างๆ ใส่ซองใหเ้รียบร้อย 

 3. เม่ือแต่ละกลุ่มทาํกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหท้าํแบบทดสอบประจาํชุด

กิจกรรม 

 4. เม่ือปฏิบติักิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหส้มาชิกทุกคนเก็บส่ือการสอนทุกอยา่ง

ใส่ซองใหเ้รียบร้อย 
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บัตรเนือ้หา 

ชุดที ่4  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทในชีวติประจาํวนัของมนุษยม์ากข้ึน  ขณะเดียวกนั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูกลง ดงันั้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบังานต่างๆ  จึง

เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยนีั้นมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของ

มนุษยท์ั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดงัน้ี  

 

 1. ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 

  1.1. ด้านคุณภาพชีวติ 

     มนุษยใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และโปรแกรมออฟฟิศช่วยใหเ้กิด

ความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

     มนุษยใ์ชร้ะบบโทรคมนาคมในการส่ือสารท่ีรวดเร็ว เช่น การใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีติดต่อส่ือสารในขณะเดินทางไปยงัท่ีต่างๆ 

     มนุษยน์าํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการแพทยใ์หมี้

ความเจริญกา้วหนา้ข้ึนมาก 
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 1.2  ด้านสังคม 

          สังคมใชส้ารสนเทศในการตดัสินใจ 

              และการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปได ้

              ทัว่ทุกแห่งแมแ้ต่ถ่ินทุรกนัดาร 

          เทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหเ้กิด 

             ชุมชนเสมือน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความ 

             สนใจเร่ืองเดียวกนั  สามารถแลกเปล่ียน 

             ความคิดเห็น ความรู้ซ่ึงกนัและกนัได ้ 

 1.3  ด้านการเรียนการสอน 

  การสร้างโปรแกรมจาํลองสถานการณ์ต่างๆ 

      ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาของบทเรียนได ้

      อยา่งชดัเจน 

 

  เทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 

     ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning) 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

สมาชิกกลุ่มศึกษาเพ่ิมเติมใน E-book  

ท่ีครูมอบหมายให ้
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 2. ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศ    

 

2.1  ด้านคุณภาพชีวติ 

       โรคอนัเกิดจากการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เป็นเวลานา  ไดแ้ก่  อาการบาดเจบ็ของกลา้มเน้ือ 

บริเวณขอ้มือเน่ืองจากจบัเมาส์  การเกิดปัญหาดา้น 

สายตาเน่ืองจากเพง่มองท่ีหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็น 

เวลานานติดต่อกนั เป็นตน้ 
 

           โรคทนรอไม่ได ้(Hurry Sickness) เกิดกบัผูท่ี้ 

         ใชง้านอินเทอร์เน็ต  ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชเ้ป็นคนข้ีเบ่ือ  

         หงุดหงิดง่าย ใจร้อน เครียดง่าย ความอดทนลดลง 

       มนุษยเ์กิดความเครียดจากการเลือกใชข้อ้มูล 

     และสารสนเทศท่ีมีอยูอ่ยา่งมากมาย 

 

2.2  ด้านสังคม 

         การขาดทกัษะทางสังคม  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตทาํใหเ้กิดการส่ือสารกนั

โดยไม่ตอ้งพบเจอกนั 

         การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากข้ึนและรุนแรงข้ึน 

         2.3  ด้านการเรียนการสอน 

                 ผลกระทบในทางลบกนัการเรียนการ 

        สอนจะเกิดข้ึนหากผูส้อน ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

        ในการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด และปล่อยให ้

     ผูเ้รียนศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนท่ีมี 

     ประสบการณ์นอ้ยอาจตีความไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
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แบบทดสอบประจําชุดกจิกรรม 

ชุดที ่4  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2557 

 

 

    คําช้ีแจง    1. แบบทดสอบฉบบัน้ีมีทั้งหมด  10 ขอ้  ใชเ้วลา   10  นาที 

     2. ใหท้าํเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ทบัตวัอกัษร  ก  ข  ค  หรือ  ง 

        ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  ลงในกระดาษคาํตอบ   

 

1. การเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ มีผลกระทบต่อผูเ้รียนอยา่งไร 

   ก.   ขาดประสบการณ์จริง 

   ข.   ขาดการอบรมสั่งสอนดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

   ค.  เกิดปัญหาทางดา้นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

   ง.   เกิดการขาดทกัษะทางสังคม ส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ไดง่้าย 

2.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ก. ทาํใหเ้กิดช่องวา่งทางสังคม 

     ข. ทาํใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน 

     ค. ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายในการติดต่อส่ือสาร 

     ง. ทาํใหสิ้นคา้มีความแปลกใหม่และหลากหลายข้ึน 

3.  ขอ้ใดคือผลกระทบทางดา้นลบท่ีเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการเรียนการสอน 

     ก.   ส่ือท่ีใชข้าดความน่าสนใจ 

     ข.   ผูเ้รียนไม่มีสถานท่ีเรียนหนงัสือ 

     ค.   เคร่ืองมือท่ีใชต้อ้งมีความทนัสมยั 

     ง.   ผูเ้รียนไม่สามารถสอบถามผูส้อนได ้

4. ขอ้ใดเป็นผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ก. ทาํ ใหส้ังคมเกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน 

     ข. ทาํ ใหก้ารมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดนอ้ยลง 

     ค. สร้างโอกาสใหค้นพิการไดพ้ฒันาทกัษะและความรู้ 

     ง. สร้างค่านิยมใหม่ใหก้บัสังคมจากการรับวฒันธรรมใหม่ 
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5.  โรคทนรอไม่ได ้(Hurry Sickness)  มีลกัษณะอาการอยา่งไร 

    ก.   เบ่ืออาหารซึมเศร้า   

    ข.   เครียดง่าย ความอดทนลดลง 

    ค.   วติกกงัวล หวัใจเตน้เร็ว 

    ง.   ปวดเกร็งบริเวณขอ้มือ สายตาผดิปกติ 

6.  ขอ้ใดคือผลกระทบทางดา้นบวกจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีต่อสังคม 

     ก.  ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

     ข.  ลดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

     ค.  ทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลของผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต 

     ง.  ทาํใหรั้บรู้ข่าวสารและติดต่อส่ือสารกนัไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

7.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ก. ทาํ ใหส้ังคมเกิดการแข่งขนักนัมากข้ึน 

     ข. ทาํ ใหก้ารมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดนอ้ยลง 

     ค. สร้างโอกาสใหค้นพิการไดพ้ฒันาทกัษะและความรู้ 

     ง. สร้างค่านิยมใหม่ใหก้บัสังคมจากการรับวฒันธรรมใหม่ 

8.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีต่อชีวติและสังคม 

     ก.  การสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีดี 

     ข.  การเพิ่มมลพิษทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

     ค.  การสร้างความเท่าเทียมกนัในสังคม 

     ง.  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน 

9.  ขอ้ใดเป็นผลทางดา้นลบของเทคโนโลย ี

     ก.  การผลิตอาวธุท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

     ข.  รับรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วไม่จาํกดั 

     ค.  มนุษยมี์ชีวติท่ีสุขสบายมากยิง่ข้ึน 

     ง.  คน้ควา้ขอ้มูลจากห้องสมุดโรงเรียน 

10.  นกัเรียนคิดวา่ “ปัญหาทางสายตาเน่ืองจากการเพง่มองท่ีหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็น

เวลานานๆ ติดต่อกนั”  เป็นผลกระทบทางใดของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       ก.  ผลกระทบทางสายตา         ข.  ผลกระทบทางบวก 

       ค.  ผลกระทบทางลบ          ง.  ผลกระทบทางสังคม 
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บัตรกจิกรรมที ่

 1 ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

สมาชิกกลุ่ม 1. ............................................... 2............................................  

 3. ............................................... 4............................................ 

 5. ............................................... 6............................................ 

คําช้ีแจง ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัคิดและจดัทาํผงัมโนทศัน์แสดงผลกระทบทางบวกของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบทางบวก 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บัตรกจิกรรมที ่

 2 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

สมาชิกกลุ่ม  1. ............................................... 2............................................  

  3. ............................................... 4............................................ 

  5. ............................................... 6............................................ 

คําช้ีแจง ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัคิดและจดัทาํผงัมโนทศัน์แสดงผลกระทบทางลบของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบทางลบ 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บัตรกจิกรรมที ่ 

      3   ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

คําช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

1.  เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวติอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2.  เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3.  เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อการเรียนการสอนอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4.  นกัเรียนไดรั้บผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5.  นกัเรียนคิดวา่ ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงท่ีป้องกนัไดห้รือไม่  

จงอธิบาย 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

15 



 
บัตรกจิกรรมที ่

 4     ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

สมาชิกกลุ่ม 1. ............................................... 2............................................  

 3. ............................................... 4............................................ 

 5. ............................................... 6............................................ 

 คาํช้ีแจง ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัคิดและยกตวัอยา่งผลกระทบทางบวกและทางลบลงไปใน

ตารางท่ีกาํหนดให ้

ผลกระทบด้าน ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

 

ด้านคุณภาพชีวติ 
................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

 

ด้านสังคม 
................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

 

ด้านการเรียน 

การสอน 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 
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บัตรเฉลยกจิกรรมที่ 

  1 ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

คําช้ีแจง ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัคิดและจดัทาํผงัมโนทศัน์แสดงผลกระทบทางบวกของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ แลว้ส่งตวัแทนนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบทางบวก 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ด้านคณุภาพชีวิต ด้านสงัคม ด้านการเรียนการ

 

ไดร้บัความสะดวกสบายขึ้น 

ใชเ้ทคโนโลยี

คอมพวิเตอร ์

 
ใชร้ะบบโทรคมนาคม 

ในการสือ่สารทีร่วดเรว็ 

ใชหุ้่นยนตช์่วยใน 

อุตสาหกรรมการผลติ 

ใชใ้นดา้นการแพทย ์

    เครือ่งตรวจคลืน่

 

  เครือ่งเอกซเรย์

 

การผลติยา และ

 

เกดิการเปลีย่นแปลงจาก 

สงัคมอุตสาหกรรมมาเป็น 

สงัคมสารสนเทศ 

ทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพการ

 

การสรา้งโปรแกรมจาํลอง 

สถานการณ์ต่างๆ 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ทาํใหเ้กดิชุมชนเสมอืน 
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บัตรเฉลยกจิกรรมที่ 

  2 ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบทางลบ 

ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ด้านคณุภาพชีวิต ด้านสงัคม ด้านการเรียนการ

 

โรคอนัเกดิจาการใชง้าน

คอมพวิเตอรเ์ป็นเวลานาน 

เกดิความเครยีดง่าย 

หงุดหงดิง่าย  

เกดิปญัหาดา้นสขุภาพ 

เช่น แสบตา เวยีนศรีษะ 

ทาํใหเ้กดิความวติกกงัวล 

ผูใ้ชแ้รงงานอาจตกงาน 

เกดิภาวะการแขง่ขนัทาง

ธุรกจิทีรุ่นแรงขึ้น 

ผูเ้รยีนขาดคาํแนะนําอบรม

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม 

การเรยีนแบบมสีว่นร่วม

ของนกัเรยีนลดน้อยลง 

ผูเ้รยีนทีม่ปีระสบการณ์

น้อยอาจตคีวามไม่ถูกตอ้ง 

การแพร่ของวฒันธรรม

จากสงัคมหนึง่ไปสูส่งัคม

หนึง่เป็นสรา้งค่านิยมใหม ่

ทาํใหศ้ลิธรรมของ

ประเทศเสือ่มสลายลง 

การละเมดิสทิธเิสรภีาพ

สว่นบุคคล 

เกดิช่องว่างทางสงัคม 

ทาํใหม้กีารพฒันาอาวธุที ่

มอีาํนาจทาํลายสงู 
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บัตรเฉลยกจิกรรมที่ 

  3 ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

คําช้ีแจง ใหน้กัเรียนตอบคาํถามท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้ง 

1.  เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวติอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

2.  เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

3.  เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อการเรียนการสอนอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

4.  นกัเรียนไดรั้บผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งไร 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

5.  นกัเรียนคิดวา่ ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่ิงท่ีป้องกนัไดห้รือไม่  

จงอธิบาย 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

1) โรคอนัเกิดจากการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  

2) โรคทนรอไม่ได ้            3) การเกิดความเครียด  

 (พิจารณาตามคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

1)  การขาดทกัษะทางสงัคม ทาํใหค้นขาดการทาํความเขา้ใจผูอ่ื้น ไม่มีการทาํงานร่วมกนั     

    จนกระทัง่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กนัในสังคม  

2)  การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากข้ึนและรุนแรงข้ึน  

 (พิจารณาตามคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

     ถา้ผูส้อนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด และปล่อยใหผู้เ้รียนศึกษาและ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์นอ้ยอาจตีความไม่ถูกตอ้ง และอาจใชอิ้นเทอร์เน็ตในทางท่ีผิด

 (พิจารณาตามคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

 

การเรียนผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บางคร้ังขาดความเขา้ใจไม่สามารถสอบถามจากครูโดยตรงได ้ และไม่

สามารถทราบคาํตอบไดท้นัที  บางคร้ังการใชง้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก  

 (พิจารณาตามคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 

 

เราควรศึกษาขอ้ดีขอ้เสียของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในแต่ละดา้น  ควรหลีกเล่ียงและปฏิบติัตาม

หลกัการของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีถูกตอ้ง    

(พิจารณาตามคาํตอบของนกัเรียน  โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูผูส้อน) 
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บัตรเฉลยกจิกรรมที่ 

  4 ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

สมาชิกกลุ่ม      1. ............................................... 2............................................  

  3. ............................................... 4............................................ 

  5. ............................................... 6............................................ 

 คาํช้ีแจง ใหส้มาชิกกลุ่มร่วมกนัคิดและยกตวัอยา่งผลกระทบทางบวกและทางลบลงไปใน

ตารางท่ีกาํหนดให ้

ผลกระทบด้าน ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

 

ด้านคุณภาพชีวติ 
................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

 

ด้านสังคม 
................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

 

ด้านการเรียน 

การสอน 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

................................................... 

- มนุษยน์าํเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการแพทยใ์หมี้

ความเจริญกา้วหนา้ 

- เกิดปัญหาดา้นสายตาเน่ืองจาก

เพง่มองหนา้จอคอมพิวเตอร์เป็น

เวลานานติดต่อกนั 

- สงัคมใชส้ารสนเทศในการ

ตดัสินใจและการกระจายขอ้มูล

ข่าวสารไปไดท้ัว่ทุกแห่ง 

- เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ท่ี

รุนแรงมากข้ึน 

- เทคโนโลยสีารสนเทศทาํใหเ้กิด

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

- ครูผูส้อนใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ทั้งหมด และปล่อยให้

นกัเรียนเรียนรู้เอง  ทาํใหน้กัเรียน

ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยอาจตีความ

ไม่ถูกตอ้ง 
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เฉลยแบบทดสอบประจําชุดกจิกรรม 

ชุดที ่4  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ข 

2. ก 

3. ค 

4. ค 

5. ข 

6.  ง 

7.  ค 

8.  ง 

9.  ก 

10.  ค 
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กระดาษคาํตอบ 

แบบทดสอบประจําชุดกจิกรรม 

ชุดที ่4  เร่ือง  ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ช่ือ .................................................................................... เลขท่ี ............... ชั้น ม.1/........ 

คําช้ีแจง  ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย (X)  ลงในช่องขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

    

                  

 

 

 

 

ขอ้ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเตม็ ........................ คะแนน 

คะแนนท่ีได ้....................... คะแนน 

       ผา่น         ไดค้ะแนน  8  คะแนนข้ึนไป 

       ไม่ผา่น    ไดค้ะแนนตํ่ากวา่  8  คะแนน 
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