
เทคโนโลยกีบัชีวติประจ ำวนั

กำรยอมรับเทคโนโลยี

ควำมหมำยของเทคโนโลยี
ระบบทำงเทคโนโลยี

ววิฒันำกำรเทคโนโลยี
ควำมส ำคญัของเทคโนโลยี

ปัจจัยทีท่ ำให้เกดิเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ปัจจัยที่ท ำให้เทคโนโลยเีปลีย่นปปลง

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1



ช้ินงำน วธีิกำร

ขดุดินง่าย
และเร็วข้ึน

เดินทาง
สะดวกข้ึน ใชต้กัอาหาร

ปลูกขา้วไวบ้ริโภค
และจดัจ าหน่าย

เล้ียงสตัวไ์วบ้ริโภค
และจดัจ าหน่าย

เพื่อแกปั้ญหา สนองความตอ้งการ หรือเพิ่มความสามารถในการท างาน

เทคโนโลย ีคือส่ิงทีม่นุษย์สร้ำงขึน้



เป็นกลุ่มของส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ส่วนข้ึนไป ประกอบเขา้ดว้ยกนั
ท างานร่วมกนัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์
การท างานของระบบเทคโนโลยปีระกอบดว้ย ตวัป้อน (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ท่ีสัมพนัธ์กนั

ระบบทำงเทคโนโลยี

อำจมีข้อมูลย้อนกลบั (feedback) เพ่ือใช้ปรับปรุงกำรท ำงำนตำมวตัถุประสงค์

input

process

output

พลงังำนไฟฟ้ำ ข้ำวสุกเปลีย่นพลังงำนไฟฟ้ำเป็น
พลังงำนควำมร้อน

Feedback : ข้ำวสุกปล้วสวติช์เด้งกลบัเพ่ือตัดกำรท ำงำน

ตัวอย่ำงเช่น



ววิฒันำกำรของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะวิวฒันาการไปตาม
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปดงัต่อไปน้ี

ควำมต้องกำรปัญหำ ควำมก้ำวหน้ำ
ของศำสตร์ต่ำง ๆ

สังคมเศรษฐกจิ
อากาศร้อน ตอ้งการเดินทาง

ใหเ้ร็วข้ึน

ประชากรมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน



วิวฒันาการของเทคโนโลยกีารส่ือสาร

ยคุโฮโมเซเปียนส์

ส่ือสาร
แบบซ่ึงหนา้

4,000 ปี
ก่อนประวติัศาสตร์

ใชส้ัญญาณควนั

2,500 ปี
ก่อนประวติัศาสตร์

ใชก้ลอง
ส่งสัญญาณเสียง

ปี 1835

โทรเลข
แบบมีสาย



วิวฒันาการของเทคโนโลยกีารส่ือสาร

ปี 1876 ปี 1890

โทรเลข
แบบไร้สาย

โทรศพัท์
แบบมีสาย

ปี 1965

คอมพิวเตอร์เมนเฟรม

การส่งอีเมลระหวา่ง
คอมพิวเตอร์

ปี 1979

โทรศพัท์
เคล่ือนท่ี



วิวฒันาการของเทคโนโลยกีารส่ือสาร

ปี 1994

ระบบอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบนั

เครือข่ายส่ือสาร
สังคมออนไลน์



ควำมส ำคญัของเทคโนโลยี

1. สนองควำมต้องกำร

กำรเดนิทำง ควำมบันเทงิ

กำรประกอบอำหำร กำรท ำงำน



ควำมส ำคญัของเทคโนโลยี

2. ประดิษฐ์คดิค้น

กลอ้งจุลทรรศน์ กลอ้งโทรทรรศน์



ควำมส ำคญัของเทคโนโลยี

3. ใช้ทรัพยำกร

น ้ามนั ตน้ไม้

เหลก็ เมลด็กาแฟ
กาแฟส าเร็จรูป



ทีอ่ยู่อำศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยำรักษำโรคอำหำร

ปัจจัยที่ท ำให้เกดิเทคโนโลยี
ปัจจัยส่ี

เอำชนะธรรมชำติ

ควำมอยำกรู้อยำกเห็น

กำรเตือนภัย กำรป้องกนัภัย กำรควบคุมธรรมชำติ

ดูส่ิงมชีีวติทีม่ขีนำดเลก็ ดูดวงดำวในอวกำศ

เคร่ืองตรวจจบั
แผน่ดินไหว การท าฝายชะลอน ้า การท าฝนเทียม

กลอ้งจุลทรรศน์ กลอ้งโทรทรรศน์



สุนทรียะปละควำมบันเทงิ

ควำมเช่ือ วฒันธรรม กฎระเบียบทำงสังคม

ปัจจัยทีท่ ำให้เกดิเทคโนโลยี

ดูโทรทศัน์ ฟังวิทยุ เคร่ืองเล่นดนตรี

การคิดคน้บั้งไฟ
เพื่อส่ือสารกบัเทพ

ท่ีดลบนัดาลใหฝ้นตก

การสร้างส่ิงก่อสร้าง
ทางวฒันธรรม

การท ามมัม่ี 
เพื่อรอการกลบัคืนร่างของ
วญิญาณผูท่ี้ตายไปแลว้



ควำมสะดวกสบำย

กำรยอมรับเทคโนโลยี

ใช้ทดปทนกนัได้ ช่วยเพิม่ผลผลติ ใช้งำนง่ำย

ต้นทุนต ำ่ อเนกประสงค์

เพรำะมนุษย์เรำมีเหตุผล ควำมต้องกำร ปละควำมจ ำเป็นทีป่ตกต่ำงกนั 
กำรยอมรับหรือเลือกใช้เทคโนโลยจึีงมำจำกสำเหตุหลกั ๆ ดังนี้

รำคำปพง รำคำถูก



ใช้งำนได้หลำกหลำย



ปัจจัยที่ท ำให้เทคโนโลยเีปลีย่นปปลง
1. เกดิปัญหำ 2. กำรปข่งขัน 3. กำรปลกเปลีย่น

วฒันธรรม
4. ควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวทิยำศำสตร์

ล่ำช้ำ
กำรปย่งชิง

ทรัพยำกรอำหำร
ทีม่อียู่อย่ำงจ ำกดั

คนไทย คนจีน



1. เกดิควำมเท่ำเทยีม 2. สร้ำงอตัลกัษณ์

ผลกระทบ : ด้ำนบวกของเทคโนโลยี

ทุกคน ทุกอาชีพ สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยี
ข่าวสารต่าง ๆ ไดเ้หมือนกนั

เช่น สามารถตั้งค่าการใชง้านต่าง ๆ
ของสมาร์ตโฟนไดต้ามความตอ้งการ



3. เปลีย่นโครงสร้ำงองค์กร

ผลกระทบ : ด้ำนบวกของเทคโนโลยี

ร้านโชวห่์วย

ร้านสะดวกซ้ือ

4. ธุรกรรมออนไลน์

ธุรกรรมทางการเงิน

การซ้ือ-ขายสินคา้



ผลกระทบ : ด้ำนบวกของเทคโนโลยี
5. เปลีย่นกำรส่ือสำร 6. กำรไหลรวมของวัฒนธรรม

การติดต่อส่ือสารโดยการพูดคุยทางโทรศพัท์

การติดต่อส่ือสารผา่นทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

การรับวฒันธรรมการแต่งกายจากต่างชาติ
ต่างทอ้งถ่ิน มาใชห้รือประยกุตใ์ช้

ในการแต่งกาย



1. ชุมชน 2. เศรษฐกจิ

ผลกระทบ : ด้ำนลบของเทคโนโลยี

ขำดปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบข้ำง อตัรำกำรจ้ำงงำนลดลง

ใชแ้รงงานคน
ในการผลิต

ใชเ้คร่ืองจกัร
ในการผลิต

สังคมกม้หนา้



ผลกระทบ : ด้ำนลบของเทคโนโลยี
3. จิตวทิยำ

การเล่นเกมท่ีมีพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง
ส่งผลใหเ้ดก็ลอกเลียนแบบการใชพ้ฤติกรรม
ความรุนแรงจากการเล่นเกมมาใชใ้นชีวิตจริง 

ท าใหมี้การคุมทางอารมณ์ต ่า

4. ส่ิงปวดล้อม

ควนัเสียจากภาคอุตสาหกรรม 
ก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศ 
ภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน



ผลกระทบ : ด้ำนลบของเทคโนโลยี
6. วฒันธรรม

โครงสร้ำงภำษำผดิเพีย้น

น่ำร ำคำญ = น่ำมคำน
ท ำอะไรอยู่ = ทำมรำยอยู่

อะไร = อลัไร
มำก = มว๊ำก
ไม่รู้ = มะรุ
ไป = ปัย

ให้ = ห้ัย

5. กำรศึกษำ

เดก็เล่นเกมและเสพส่ือออนไลน์มากเกินไป 
ท าใหก้ารใส่ใจในการเรียนนอ้ยลง ส่งผลให้
สมาธิสั้น เรียนไม่รู้เร่ือง โมโหหงุดหงิดง่าย 


