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ชุดการสอน  ชุดที่  1  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  ก 

  

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

ค ำน ำ 

 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  มี
สมรรถนะส าคัญด้านการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา   การใช้ทักษะชีวิต   และการใช้เทคโนโลยี  
ตลอดจนพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ท าประโยชน์ให้สังคม  เพื่อให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  

ผู้ศึกษาได้พัฒนาชุดการสอนวิชาโครงงานอาชีพ  เร่ือง การประกอบอาชีพในยุคโลกาภิวัตน์  
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อหาทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 เร่ือง โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลง   
ชุดที่ 2  เร่ือง หลักการท างาน    
ชุดที่ 3  เร่ือง คุณธรรมในการท างาน   
ชุดที่ 4  เร่ือง สภาวะโลกร้อน   
ชุดที่ 5  เร่ือง  หลักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
ทั้งนี้ผู้จดัท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ชุดการสอน ชุดที่ 1 เร่ือง  โลกาภิวัฒน์กับการ

เปลี่ยนแปลง นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  ช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้  มีทักษะ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตลอดจนบรรลุตัวชี้วัดตามที่หลักสูตร ได้
ก าหนดไว้ 
 
 

                                                                                     วันศักดิ์    ค ำแหง 
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ชุดการสอน  ชุดที่  1  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  ข 

  

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

สำรบัญ 

 

เรื่อง                                                                       หน้ำ 

 
ค าชี้แจงส าหรับการใช้ชุดการสอนส าหรับครู    ..................................................    1 
 
แบบทดสอบก่อนเรียน    .....................................................................................    2 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน    .............................................................................    4 
 
ความหมายของโลกาภิวัฒน์    ..............................................................................    5 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก    ................................................................    5 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก    ....................................................    14 
แนวโน้มเกี่ยวกับความร่วมมือและความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ    ..........................    18 
โลกาภิวัฒน์กับกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง    ……………………………...    20 
 
ใบงานที่ 2  เร่ือง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง    ............................................    39 
เฉลยใบงานที่ 2  เร่ือง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง    ....................................    40 
 
แบบทดสอบหลังเรียน    ......................................................................................    42 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน    ..............................................................................    44 
 
บรรณานุกรม    .....................................................................................................    45

     www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแหลง  1 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

ค าชี้แจงในการใช้ชดุการสอนส าหรับคร ู

ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง 

 1. ชุดการสอนที่ 1 เร่ือง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง รายวิชา  โครงงานอาชีพ (ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  รหัสวิชา   ง 33102    กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 22  
จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียน  
  1.1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของโลกาภิวัตน์ได้ 
   1.2. อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกที่มีต่อ
การด ารงชีวิตได้ 
             2. ชุดการสอนชุดนี้ใช้เวลาจัดการเรียนรู้   1  ชั่วโมง ใช้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ประกอบด้วย กิจกรรม 2  กิจกรรม คือ      
   2.1  กิจกรรมที่  1  ความหมายของโลกาภิวัฒน์ 
   2.2  กิจกรรมที่  2  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกที่มีต่อการ
ด ารงชีวิต 

3. ชุดการสอนนี้ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  ใบงาน ใบเฉลยใบงาน  
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

4. ก่อนจัดการเรียนรู้ ครูต้องจัดชุดการสอนให้ครบส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มและทุกคน  แจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน จัดกลุ่มนักเรียน 
และข้อตกลงเกี่ยวกับการเลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม บทบาทสมาชิกกลุ่ม  

5. ชุดการสอนชุดนี้ มีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน 10 ข้อโดย 
จัดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน ใช้เวลาทดสอบคร้ังละ 10 นาที  

6. ขณะที่นักเรียนด าเนินการศึกษาชุดการสอนตามขั้นตอน ครูต้องคอยดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทุกกลุ่มและทุกคนอย่างทั่วถงึ 
 7. ครูร่วมสรุปองค์ความรูก้ับนักเรียน เมื่อทุกกลุ่มและทุกคนด าเนินการศึกษาชุดการสอน
ครบตามขั้นตอน  

8. ให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจค าตอบ ตามใบเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน โดยครู 
อธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขึ้น 
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ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแหลง  2 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน X ลงในช่องตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  

1.  ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจฉบับใด 
     ก.   ฉบับที่  7 
     ข.   ฉบับที่ 8 
     ค.   ฉบับที่ 9 
     ง.   ฉบับที ่10 
2.  ข้อใด ไม่ใช่ บริบทกำรพัฒนำในยุคโลกำภิวัตน์ 
     ก.   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
     ข.   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
     ค.   การเปลี่ยนแปลงทางความคิด      
     ง.   การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  ข้อใด  ไม่ใช่ แนวคิดหลักในกำรปรับตัวของประเทศไทย 
      ก.    ทรัพยากรในประเทศมีไม่เพียงพอ 
      ข.   ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
      ค.   ต้องมีความรอบรู้  
      ง.    โครงสร้างการพัฒนาประเทศไม่สมดุล  ไม่ยั่งยืน 
4. ข้อใด ไม่ใช่ ควำมส ำคัญของกำรประกอบอำชีพอิสระ 
     ก.   ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
     ข.   ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     ค.   เปิดโอกาสให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
     ง.   ส่งเสริมและพัฒนาประชากรให้มีอาชีพที่มั่นคง 
5.  คุณสมบัติใดส ำคัญท่ีสุดส ำหรับผู้ท่ีจะประกอบอำชีพรับจ้ำง 
     ก.   มีวิสัยทัศน์กว้างไกล    
     ข.   มีการวางแผนในการท างาน   
     ค.   มีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม   
     ง.   มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการท างาน 
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ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแหลง  3 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

6.  ข้อใดไม่ใช่พันธกิจในกำรปรับตัวของประเทศไทย 
      ก.   พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมน าความรู้อย่างเท่าทัน 
     ข.   เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม 
     ค.   ใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศให้มากที่สุด 
     ง.   พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
7. ข้อใดเป็นเป้ำหมำยหลักกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 
 ก. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศ 
 ข. เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ 
 ค. เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน 
 ง. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
8. ข้อใด ไม่ใช่ เป้ำหมำยของกำรเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ 
 ก. การพัฒนาคุณภาพคน   
 ข. การพัฒนาชุมชน 
 ค. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 ง. การพัฒนาสารสนเทศ 
9. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นฐำนท่ีมั่นคงของประเทศ ให้ควำมส ำคัญกับสิ่ง
ต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด 
 ก. การให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 ข. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
 ค. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
 ง. การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ 
10. ข้อใดไม่ใช่กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมผล 
 ก. ก าหนดแนวทางการลงทุนที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 
 ข. เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์      
     ค. ศึกษาวิจัยการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
     ง. ให้มีการระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 
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ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแหลง  4 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

 

เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

วิชาโครงงานอาชีพ เร่ือง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง 

  
  1. ง 
  2. ง 
  3. ข 
  4. ค 
  5. ก  
  6. ง 
  7. ข  
  8. ค 
  9. ข 
  10. ง   
 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 หมายถึง  ดี  คะแนนรวม = 9 - 10 
ระดับ 2 หมายถึง  พอใช้  คะแนนรวม = 6 – 8 
ระดับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง คะแนนรวม = 0 – 5 
 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ต้องได้ระดับคุณภาพระดับ  2  หมายถึง  พอใช้    หรือได้คะแนนอย่างน้อย  

คะแนนรวม  =  6    คิดเป็นร้อยละ 60 
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ใบความรู้ที่ 2  โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
ความหมายของ  โลกาภิวัตน์ 
                   ในปัจจุบัน จะเห็นว่าสังคมโลกมีลักษณะเป็นพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยแวดล้อมหลายประการที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วบางเร่ืองอาจสิ้นสุดไปแล้ว แต่
บางเร่ืองยังด าเนินต่อไป ในบทนี้จะได้ศึกษาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและปัญหาในอนาคต
ของสังคมโลกทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพื่อจะท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจและรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถปรับตัวปรับใจให้เหมาะสมเพื่ออยู่ในสังคมโลกอย่างสันติสุข  
(กิติยวดี สีดา ดุษฎี อายุวัฒน์ และ มณีมัย ทองอยู่. (2551  : 1) 
 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของโลก 
                   จากการศึกษาวิวัฒนาการและปัญหาสังคมโลกที่ผ่านมาในอดีตและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ท าให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและปัญหาของโลกทางด้านสังคมในอนาคตได้
หลายประเด็น ดังนี้ 

          
 

ภาพ  อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ ( Alvin Toffler)  (ที่มา  :  สติยะพนัธ์  คชมิตร .  2553) 
 
                   1. แนวโน้มเกี่ยวกับครอบครัว อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) นักวิชาการและนัก
วิจารณ์สังคม ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเร่ือง “อนาคตระทึก” (Future Shock) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความตื่นกระหนกอย่างใหญ่หลวงของสังคมอเมริกันภายหลังจากสหภาพโซเวียตส่ง
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ดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) ขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศได้ส าเร็จเป็นประเทศแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 
1957 (พ.ศ. 2500) ขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญยังท าไม่ได้ และในหนังสือเร่ือง “คลื่นลูกที่
สาม” (The Third Wave) เขาได้ชี้ให้เห็นว่ากระแสคลื่นหรือกระแสวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เกิดขึ้นมา
ก่อนแล้วสองลูกคือคลื่น การปฏิวัติเกษตรกรรมในยุคหินใหม่ ซึ่งกระแสคลื่นดังกล่าวใช้เวลานับพันปี
กว่าจะแสดงตัวเองอย่างเด่นชัด คลื่นลูกที่สองคือกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ซึ่ง
ใช้เวลาประมาณ 300 ปี จึงสามารถแสดงออกซึ่งวิถีชีวิตบดบังวิถีชีวิตคลื่นลูกเก่าได้  ส่วนคลื่นลูกที่
สามที่ก าลังเกิดขึ้น คือ คลื่นแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งคลื่นลูกที่สามนี้จะสง่ผลกระทบต่อ
การผลิตแบบใหม่ ครอบครัวแบบใหม่ รวมทั้งสถาบันใหม่ ๆ จะบังเกิดขึ้น 
                                1.1 ครอบครวัอนาคต อัลวินกล่าวว่าครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยวอันประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก 1-3 คน พ่อมีหน้าที่ท างานเลี้ยงครอบครัว แม่มีหน้าที่
ดูแลบ้านและเลี้ยงลูก ครอบครัวแบบนี้มีความเหมาะสมกับรูปแบบสังคมในยุคคลื่นลูกที่สอง ซึ่งเป็น
สังคมที่มีผลผลิตทีละมาก ๆ มีค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน มีการปกครอง
ตามล าดับขั้น มีการแบ่งแยกชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวที่บ้านออกจากกันอย่างเด็ดขาด ส าหรับใน
อนาคต อัลวินเห็นว่ารูปแบบครอบครัวจะเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานบางชนิด 
เช่น การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบอาคาร การเขียนต ารา การตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตระยะไกล การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถท าได้ที่บ้าน สามีภรรยาจะมีเวลาได้อยู่
ใกล้ชิดกันมากขึ้น ลักษณะการท างานอาจแบ่งกันท าคนละชิ้นหรือแบ่งเวลากันท าคนละช่วง 
นอกจากนั้นแนวคิดในการหาคู่ครองจะเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งแต่เดิมการเลือกคู่ครองมีเหตุผลส าคัญ
จากความรักในเชิงโรแมนติก แต่ในอนาคตคู่สมรสจะต้องพิจารณาการท างานแบบรวมมันสมอง โดย
จะต้องเพิ่มเกณฑ์การเลือกคู่ครองในเร่ืองสติปัญญา ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และคุณธรรมการ
ท างานด้วยเด็ก ๆ ในยุคคลื่นลูกที่สามจะต้องถูกตัดขาดจากพ่อแม่เพราะต้องไปเรียนหนังสือ แต่เขาจะ
เติบโตในบ้านอิเล็กทรอนิกส์และคุ้นเคยกับงานของพ่อแม่ตั้งแต่เกิด เมื่อเขาโตขึ้นถึงระดับหนึ่ง เขาจะ
มีส่วนร่วมในการท างานของพ่อแม่ด้วย อัลวินยังเห็นว่าครอบครัวในอนาคตจะกลับไปมีลักษณะคล้าย
ยุคคลื่นลูกที่หนึ่ง ตรงที่ครอบครัวจะมีลักษณะครอบครัวขยาย คือครอบครัวที่มีจ านวนคนมากขึ้นและ
มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ครอบครัวอาจประกอบด้วยเพื่อน
ของพ่อ เพื่อนของแม่ที่ร่วมธุรกิจด้วยหรืออาจรวมถึงลูกค้าที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งไม่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตจะส่งผลตามมาในลักษณะใดก็ตาม อัลวินสรุปว่าโลกจะต้องก้าวต่อไปและ
ระบบครอบครัวจะยังเป็นสถาบันหลักของสังคมต่อไป ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ระบบครอบครัวจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสังคมและการปรับตัวสู่อารยธรรมของคลื่นลูกใหม่ 
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                   นอกจากแนวคิดของอัลวินเร่ืองครอบครัวในอนาคตดังกล่าวแล้วความต้องการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพจะท าให้มนุษย์สามารถเลือกมีบุตรตามความต้องการได้อีกด้วย 
โดยเฉพาะในเร่ืองลักษณะทางกายภาพ 
                                1.2 บ้านส านักงาน (Office Home) อัลวินเชื่อว่าการปฏิบัติทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารจะท าให้เกิดระบบการผลิตแผนใหม่ที่จะดึงคนจ านวนนับล้านคนให้ออกจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อกลับเข้าท างานในบ้านโดยการปรับบ้านให้เป็นที่ท างานแทนการท างานในโรงงาน 
บ้านดังกล่าวจะเป็นบ้านที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการผลิต ทั้งนี้เพราะการท างานใน
อนาคตจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลมากกว่าการท ากับสิ่งของหรือเคร่ืองจักรซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น
สามารถท าที่บ้านได้ ในอนาคตบ้านจึงกลายเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ท างาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
หลายประการ เช่น 

1)    ท าให้ชุมชนมีความมั่นคงขึ้น เพราะคนท างานไม่ต้องย้ายตามสถานที่ท างานใน
กรณีถูกโยกย้าย 

2)    เป็นการลดและกระจายพลังงานจากการกระจุกอยู่ตามอาคารใหญ่ ๆ และยัง
สามารถใช้พลังงานทดแทนจากดวงอาทิตย์ได้อย่างเพียงพออีกด้วย 

3)     ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมจะเจริญก้าวหน้า ในขณะ
ที่ธุรกิจรถยนต์และธุรกิจซื้อขายที่ดินอาจลดลง 

4)    เอกชนที่ท างานคล้ายคลึงกันอาจร่วมมือกันเป็นเจ้าของเคร่ืองมือในการท างาน
ร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนหรือบริษัทขนาดย่อม เป็นต้น 
                   2. แนวโน้มเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
                   ปัจจุบันสังคมโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มากมายนับตั้งแต่โลกเข้าสู่
ยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ สังคมโลกมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจแบ่งได้
หลายประเภทที่ส าคัญ ได้แก่ 
                                2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีที่มีความส าคัญที่สุดในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้
เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในกระบวนการโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศมี
วิวัฒนาการมานานหลายพันปีแล้ว เร่ิมต้นจากการสื่อสารด้วยภาพและอักษรโดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ 
กระดาษ หมึก และเคร่ืองเขียนต่างๆ ตามเทคโนโลยี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์  เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด 
โทรศัพท์ ติดตามด้วยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การส่งข่าวสารต่างๆ 
เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีคมนาคมซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร รวมทั้งการสื่อสารผ่านดาวเทียมท าให้การสื่อสารเป็นไป
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อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว การน าเอาวัสดุสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตใยแก้วน าแสง (Fiber Optics) ท า
ให้มีการพัฒนาการสื่อสารด้วยภาพ เสียง และตัวเลขได้ดีขึ้นอย่างมาก เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้
สังคมโลกมีความใกล้ชิดกันจนเป็นเสมือนหมู่บ้านเดียวคือหมู่บ้านโลก ในอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้
จะยิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในอนาคตภาวะโลกาภิวัตน์จะกระจายไป
ทั่วทุกมุมโลกและคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายิ่งกว่าในปัจจุบันซึ่งกระจายเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีความสามารถและมีโอกาสสูงเท่านั้น เช่นระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้
เฉพาะประชากรบางกลุ่มเท่านั้น 
                                2.2  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Technology) เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตสินค้าและการบริการขนาดใหญ่ ได้แก่เทคโนโลยีในการท าวัสดุภัณฑ์สมัยใหม่ เช่น 
                                   1)  เซรามิกส์ (Ceramics) ซึ่งมีคุณภาพแข็ง ทน เบา ไม่เป็นสนิม ทนต่ออุณหภูมิ
สูง บางชนิดมีความแกร่งแต่บางเบา จึงสามารถน ามาผลิตสินค้าจ าพวกกรรไกร มีด เตารีด ในอนาคต
จะมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม รถยนต์ 
ดาวเทียม พลังงาน การแพทย์ และการทหาร 
                                  2) พลาสติก (Plastics) บางชนิดมีความแข็งเท่าโลหะแต่มีความบางเบากว่า เก็บ
ความร้อนและไฟฟ้าได้ดีกว่า ท าให้ประหยัดพลังงาน สามารถน าไปทดแทนโลหะและกระจกได้ เช่น 
กาน้ า คอนแท็กเลนส์ ท่อน้ า กระจกพลาสติก ขวดน้ า หลอดนีออน หมวกทหาร เสื้อกันกระสุน ซิป 
แผ่นความจ าในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมทั้งชิ้นส่วนเคร่ืองบินและดาวเทียม 
                                  3) ใยแก้วน าแสง (Fiber Optics) มีขนาดเล็กเท่าเส้นผมหรือประมาณหนึ่งในห้า
ของสายเคเบิลที่ท าจากทองแดง     แต่มีศักยภาพในการสื่อสารและรับส่งข้อมูลได้สูงกว่าสายเคเบิลที่
ท าจากทองแดงมากมาย ในอนาคตเคเบิลใยแก้วจะถูกน าไปวางเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก 
ส าหรับการสื่อสารคมนาคมทั้งด้านเสียง ภาพ และข้อมูลตัวเลข 
                                 4) เซมิคคอนดักเตอร์ (Semiconductors) เช่น การผลิตซิลิคอนจากทรายธรรมดา
ส าหรับไมโครอิเล็ทรอนิกส์จ าพวกทรานซิสเตอร์ แผงวงจร และชิป (Chip) ในอนาคตจะมีการพัฒนา
วัสดุผสมท าให้สามารถลดขนาดวงจรได้ วัตถุบางชนิดสามารถน ามาท า Chip ที่ท างานได้เร็วกว่ากิน
ไฟน้อยกว่า และยังทนความร้อนดีกว่า Chip แบบเดิมอีกด้วย 
                              5) นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีย่อส่วนที่จัดโครงสร้างของ
อะตอมแต่ละอย่างใหม่ ท าให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ซึ่งในอนาคต อาจจะมีวัสดุบางอย่างที่แข็งกว่าเหล็กถึง 
100 เท่า แต่มีน้ าหนักน้อยกว่าเหล็กถึง 6 เท่า และในอนาคตจะมีการสร้างอะไหล่ ชิ้นส่วนของมนุษย์ 
เรียกว่า Bio Compatible Replacement คือ มีการเปลี่ยนอะไหล่มนุษย์ด้วยเทคโนโลยี และสามารถ
ชะลอความแก่ โดยสิ่งที่เรียกว่า Artificial Red blood Cell 
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                   นาโนเทคโนโลยี เป็นอนาคตของโลก ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น “วัสดุฉลาด” ที่มีคุณสมบัติ
มหัศจรรย์ในการซ่อมแซม และส าเนาตัวเองได้ หากใช้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ. จะท าให้มี
ความเร็วในระดับ 10 พันล้านคร้ังต่อนาที และใช้พลังงานเพียง 1  ใน 1 หมื่นล้านส่วนของวัตต์ การ
ประมวลผลได้ถึง 1 ล้านล้านค าสั่งพร้อม ๆ กันซึ่งเป็นศักยภาพที่เหนือกว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มี
ศักยภาพสูงสุดในปัจจุบัน 
                   เป็นที่คาดว่าในปี ค.ศ. 2005 ตลาดสินค้าที่ผลิตนาโนเทคโนโลยี จะมีมูลค่า 1 หมื่น 8 
พันล้าน ดอลลาร์ และจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เชื่อกันว่า ปี ค.ศ. 2015 สินค้า “นาโนเทคโนโลยี” จะ
ครองตลาดด้วยมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ (40 ล้านล้านบาท) อย่างแน่นอน (มติชนรายวัน 16 
เมษายน 2547,20) 
                   2.3 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในอนาคตคือเทคโนโลยีชีวภาพจะมี
ความก้าวหน้าหลายประการ เช่น 
                                2.3.1 การตัดต่อยีนส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั่งพืชและสัตว์ด้วยการแทรกแซงพันธุกรรมโดยตรงโดยใช้เทคนิคการ
รวมตัวของสารดีเอ็นเอ (DNA) และการตัดต่อยีนส์ เทคโนโลยีดังกล่าวท าให้เกิด “สิ่งมีชีวิตที่เกิดจาก
การตัดต่อพันธุกรรม” (GMOs) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพการตัดต่อยีนส์ในอนาคตได้แก่
การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้ทนทานต่อโรคและปัจจัยที่บ่อนท าลายความเจริญเติบโตและการ
ขยายพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหรกรรม
อาหาร ยารักษาโรค รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมโลก 
                                2.3.2 การคัดลอกพันธุ์หรือโคลนนิ่ง (Cloning) เป็นการคัดลอกพันธุ์พืชและสัตว์
ให้เหมือนกับพ่อแม่ ประโยชน์ของการโคลน นอกจากจะเป็นการคัดลอกตัวใหม่ได้แล้วมีประโยชน์
ในการช่วยควบคุมไวรัสได้ด้วย พันธุ์พืชต้นเดียวที่ไร้โรคจะสามารถคัดลอกตัวใหม่ได้แล้วยังมี
ประโยชน์ในการช่วยควบคุมไวรัสได้ด้วย พันธุ์พืชต้นเดียวที่ไร้โรคจะสามารถคัดลอกได้นับเป็นพัน 
ๆ ต้นการโคลนสัตว์มีข้อยุ่งยากกว่าการโคลนพืชแต่ก็ใช้หลักการคล้ายคลึงกันเพียงแต่พืชสามารถ
เลี้ยงเซลล์และต้นอ่อนได้ในหลอดแก้วแล้วสามารถน าไปปลูกได้เลย ในขณะที่การโคลนสัตว์จะต้อง
น าตัวอ่อนไปฝังในมดลูกของตัวเมียจึงจะให้ลูกออกมาได้ การโคลนนอกจากจะใช้กับสัตว์แล้วยัง
สามารถใช้กับมนุษย์อีกด้วย 
                                2.3.3 การถอดรหัสยีนส์และท าแผนที่ยีนส์ (Human Genome & Gene Mapping) 
ซึ่งจะท าให้เราทราบถึงความลับของกลไกแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งทางกายภาพและพฤตกิรรม รวมทั้ง
การเจ็บไข้ได้ป่วยและความผิดปกติทางพันธุกรรม ตั้งแต่ก่อนการปฏิสนธิ เช่น รู้ว่าเด็กคนใดเกิด
มาแล้วจะมี พฤติกรรมอย่างไร จะเป็นคนเก่งกาจแค่ไหนรวมทั้งจะเป็น โรคอะไรและจะมีอายุมาก

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง   10 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

น้อยเพียงใดจุดมุ่งหมายส าคัญของ โครงการนี้ก็เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็น อุปสรรคต่อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ หรือความผิดปกติของยีนส์ได้ล่วงหน้า เช่น โรค
โลหิตเป็นพิษ โรคอัลไซเมอร์ โรคแก่เกินวัย เป็นต้น ซึ่งการค้นพบดังกล่าวย่อม ก่อให้เกิดผลดีในแง่
การป้องกัน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจส่งผล ต่อจิตใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
กรณี ที่หญิงบางคนได้ทราบล่วงหน้าว่าลูกในท้องที่จะเกิดออกมา จะมีพฤติกรรมเลวร้าย จะมีชีวิต อยู่
ได้ไม่กี่ขวบเป็นต้น 

2.4    เทคโนโลยีอวกาศ มนุษย์สามารถส่งวัสดุออกไปนอกโลกได้เมื่อ 5 ทศวรรษ
มาแล้วเมื่อ สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกขึ้นสู่วงโคจรในปลายปี ค.ศ. 1957 และ
สหรัฐอเมริกาส่งดาวเทียมเอ็กพลอเรอร์ (Explorer) ได้ในเดือนมกราคมปีถัดมา จากนั้นทั้ง
สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตก็แข่งขันกันส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู่วงโคจรอย่างต่อเนื่อง 
จนในที่สุดในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512 ) สหรัฐอเมริกาก็สามารถส่งมนุษย์อวกาศสาม
คนขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกตามโครงการอพอลโล 11 และส่งมนุษย์อวกาศสองคนลงเหยียบผิวดวง
จันทร์ในวันที่ 21 กรกฎาคม 1969 ซึ่งการที่จะส่งมนุษย์ ไปลงยังดวงจันทร์ได้จะต้องอาศัยความรู้และ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาก หลังจากนั้นมนุษย์ก็ไม่อยู่นิ่ง แต่ได้พยายามส ารวจจักรวาล อันกว้างใหญ่
ไพศาล โดยการส่งยานส ารวจออกไปนอกระบบสุริยะ ส่งกล้องโทรทัศน์ อวกาศไปลอยอยู่นอกโลก
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของจักรวาล รวมทั้งการส่งสัญญาณ ติดต่อไปยังดวงดาวที่คาดว่าอาจมี 
“สิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาด” (Extra Terrestrial) ซึ่งมีความเป็นไปได้ในเมื่อค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจักรวาล
มีความกว้างนับหมื่นปีแสงและประกอบด้วยกลุ่มดาวหรือดาราจักร (Galaxy) มากมายนับหมื่นล้าน 
แกแล็กซี่ เทคโนโลยีอวกาศฟังดูเหมือนเป็นเร่ืองไกลตัวแต่การศึกษาอวกาศ และจักรวาลนอกจากจะ
ท าให้เราเข้าใจธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและแสดงภูมิปัญญาความสามารถ ของมนุษย์แล้วผลประโยชน์
อ่ืนที่ติดตามมาที่เราได้รับแล้วมีมากมาย เช่น  การส่งดาวเทียมสู่ท้องฟ้าก็เป็นผลจากการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และดาวเทียมนี่เองที่ท าให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ต รวมทั้งใช้ใน การถ่ายทอด
รายการต่างๆ ทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีอวกาศจึงส่งผล
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งมวลอย่างมหาศาล 
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นีล อาร์มสตรอง 
ผู้พิชิตดวงจันทร์ 

 

ยูริ กาการิน ชาวรัสเซีย มนุษย์อวกาศคนแรกของโลก ขึ้นสู่อวกาศเมื่อ 12 เม.ย. 1961 
ภาพ  การแข่งขันด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยีการเดินทางสู่อวกาศ 

(ที่มา  :  สติยะพันธ์  คชมิต. 2553) 
 
                   3. แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาสังคม 
                   ปัญหาสังคมที่ปรากฏขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาประชากร ปัญหาการขาดแคลน
อาหาร ปัญหาสารเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน จะเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการ
พิจารณาอย่างจริงจังต่อไป 
                                3.1 แนวโน้มเกี่ยวกับจ านวนประชากรและผลกระทบ ในช่วงแรก ๆ ของมนุษย์
หรือเมื่อประมาณสองแสนปีเศษมาแล้วประชากรโลกมีจ านวนเพียงประมาณ 1 ล้านคน ปัจจุบันพล
โลกที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ 6,000 ล้านได้ถือก าเนิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 (ค.ศ. 1999) นัก
ประชากรศาสตร์ใช้สูตรค านวณว่าในปี ค.ศ. 2025 หรืออีกประมาณยี่สิบปีข้างหน้าโลกจะมีประชากร
อย่างต่ า 7,600 ล้านคน จึงกล่าวได้ว่าจ านวนประชากรส่วนใหญ่ระบุตรงกันว่าประชากรของโลกที่
เพิ่มขึ้นในอัตราสูงมากที่สุดคือประเทศด้อยพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งมี
อัตราเพิ่มถึงร้อยละ 3 ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 1.7 และยุโรปมีอัตราเฉลี่ยเพียง 0.22 จ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้นอกจากจะส่งผลกระทบในเร่ืองการขาดแคลนอาหารแล้วยังมีผล
ต่อการละทิ้งที่อยู่อาศัยเข้าอยู่ในเขตเมือง ประมาณว่าในละตินอเมริกาจะมีคนอาศัยในเขตเมือง 
ประมาณว่าในละตินอเมริกาจะมีคนอาศัยในเขตเมืองถึงร้อยละ 85 แอฟริการ้อยละ 58 เอเชียร้อยละ 
53 ในต้นศตวรรษที่ 21 นี้จะมีเมืองขนาดยักษ์ที่มีประชากรเกิน 11 ล้าน ถึง 20 เมือง ปัญหาจ านวน
หรือมีรายได้ต่ ากว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวันประมาณ 1,200 ล้านคน และเพิ่มเป็น 1,300 คน ใน
ปี ค.ศ. 1998 และ 1,500 ล้านคนในปี ค.ศ. 1999 หรือประมาณร้อยละ 30 ของประชากรทั่วโลก 
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                   นอกจากนั้นยังปรากฎข้อเท็จจริงว่ากระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจได้ส่งผบให้คนที่มี
ฐานะดมีีความร่ ารวยยิ่งขึ้นในขณะที่คนยากจนกลับยิ่งจนลง ช่องว่างระหว่างคนยากจนกับคนร่ ารวย
จึงมีมากขึ้นด้วย 
                                3.2 แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติด แม้ว่าประเทศต่าง ๆ จะได้ท าการ
ปราบปรามสารเสพติดอย่างจริงจัง แต่ปัญหาสารเสพติดก็ยังคงจะเป็นปัญหาสังคมอีกต่อไป ทั้งนี้
เพราะมีปัจจัยหลายประการที่จะส่งเสริมให้สารเสพติดแพร่หลายทั้งในกลุ่มเยาวชน และคนทั่วไป 
ปัญหาสารเสพติดจะยังเป็นปัญหาระดับโลกของหลายภูมิภาค ส าหรับประเทศไทยเราได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสารเสพติดที่มีการผลิตจ านวนมากทางแถบชายแดน สารเสพติดที่ส าคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างมาก ได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน โคเคน และแอมเฟตตามีนหรือ “ยาบ้า” 
                                3.3 แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาเอดส์ (AIDS) เอดส์นับได้ว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรง
ที่สุดเท่าที่โลกเคยประสบมา ค าว่า AIDS มาจากค าเต็มว่า Acquired Immuno-Deficiency Syndromes 
ซึ่งหมายถึงกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม หรือกลุ่มอยู่ในระยะเร่ิมแรกเท่านั้น ในอีก 20 ปีข้างหน้าคาดกัน
ว่าเอดส์จะคร่าชีวิตมนุษย์ถึง 17 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบทะเลทรายซาฮาราใน
แอฟริกา 
                   การที่สถานการณ์เอดส์ยังมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายออกไปอีกมากนั้น ปัจจัยด้านหนึ่ง
มาจากลักษณะพิเศษของเอดส์ที่สามารถหลบซ่อนอยู่ในเซลล์เม็ดเลือด สามารถเปลี่ยนแปลงผนัง
เปลือกนอกที่ห่อหุ้มตัวเองได้รวดเร็วมากจนยากที่จะหาวิธีป้องกันให้ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งมาจากมนุษย์
เองที่ไม่รู้เท่าทันหรือไม่มีระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
                   อย่างไรก็ตามในขณะมีข่าวในด้านดีส าหรับคนทั่วไปด้วยโดยขณะนี้ได้มีการทดลอง
วัคซีนป้องกันเอดส์ในสัตว์ประสบผลส าเร็จและกระทรวงสาธารณาสุขไทยร่วมกับโครงการ HIV 
แห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาและสถาบันอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศก าลังทดลองวัคซีนป้องกัน
เอดส์ที่เรียกว่า “แอลแวควัคซีน” และ “เอดส์แวกซ์วัคซีน” ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์และทราบผลได้ใน
ราวปี ค.ศ. 2005 
                                3.4 แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การเพิ่มขึ้นของประชากรจะยังส่งผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบก ในน้ า และในอากาศ การ
ตัดไม้ท าลายป่ายังจะคงมีต่อไป แม้ว่ามลพิษทางอากาศอันเกิดจากสารอุตสาหกรรมจะได้รับการ
ตระหนักมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากให้ความส าคัญกับเร่ืองการป้องกันมลพิษต่าง ๆ 
โดยการงดใช้สารจ าพวก Chlorofluocarbon-CFC กับเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เช่น ตู้เย็นเพื่อป้องกันการ
ท าลายบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก รวมทั้งการลดปริมาณแก๊สต่างๆ ที่ก่อให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นอีกด้วย 
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                                3.5 แนวโน้มเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิของมนุษยชน คงจะได้รับการแก้ไข
มากยิ่งขึ้น เพราะประเทศต่าง ๆ หันมาสนใจในเร่ืองนี้มากขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีบางประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศก าลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ซึ่งยังจะคงปัญหาดังกล่าวไปอีกระยะหนึ่ง 

 
4. แนวโน้มเกี่ยวกับวัฒนธรรม  

                                4.1 แนวโน้มเกี่ยวกับวัฒนธรรม จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการด้านต่าง ๆ 
อาจสรุปได้ว่าแนวโน้มทางสังคมวัฒนธรรม อาจเป็นดังน้ี 
                                                4.1.1 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปัจจุบันหลายชนชาติได้ประกาศ
ตนเป็นอิสระซึ่งต่างก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองก่อให้เกิดชาตินิยมทางวัฒนธรรมขึ้น ท าให้
วัฒนธรรมโลกมีลักษณะหลากหลาย การยึดมั่นในวัฒนธรรมของตนอย่างเหนียวแน่น และหลงใหล
ในชาติพันธุ์ของตนอาจน าไปสู่ความขัดแย้งจนกลายเป็นสงครามได้ แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ ประชากรมี
โอกาสได้พบเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้นท าให้เกิดการยอมรับความหลากหลายของ
วัฒนธรรมได้ 
                                                4.1.2 การครอบง าของวัฒนธรรมตะวันตก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็น
มหาอ านาจเดียวในโลก ประกอบกับการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและลิทธิบริโภคนิยม 
(Consumerism) รวมทั้งการผูกขาดด้านข้อมูลข่าวสารและธุรกิจมวลชนแพร่หลายจึงเกิดการไหลบ่า
ของวัฒนธรรมตะวันตกเข้าครอบง าวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ความ
เป็นอยู่ อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาท
ส าคัญทางการศึกษา จ านนผู้รู้ภาษาสากลจะมีมากขึ้น และภาษาญ่ีปุ่นจะกลายเป็นภาษาสากลอีกภาษา
หนึ่ง 
                                                4.1.3 ขบวนการทางการเมือง บางประเภทจะเติบโตขึ้น เช่น ขบวนการ
สันติภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขบวนการสตรี ขบวนการสิทธิมนุษยชน
และขบวนการก าหนด วิถีชีวิตของตนเอง (Determination) เป็นต้น 
                                4.2 แนวโน้มเกี่ยวกับศาสนาและชาติพันธุ์    กระแสชาติพันธุ์นิยมจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งด้านศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์มากยิ่งขึน้ จ าเป็นจะต้องหาทางสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง 
                                4.3 แนวโน้มเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มเกี่ยวกับประชากรและสังคม
มนุษย์ มีข้อพิจารณา ดังนี้ 
                                                4.3.1 แนวโน้มเกี่ยวกับประชากร สัดส่วนประชากรในแอฟริกา 
ตะวันออกกลาง เอเชียใต้จะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรในยุโรปและอเมริกาเหนือจะลดลง จีนและ
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อินเดียจะยังเป็นประเทศที่มีประชากรสูงสุดสองล าดับแรก และมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของทั่ว
โลก สัดส่วนของประเทศด้อยพัฒนาจะมากขึ้นในขณะที่สัดส่วนของประเทศพัฒนาแล้วลดลง 
สัดส่วนของเด็กจะลดลงในขณะที่ผู้สูงอายุจะมากขึ้น อัตราส่วนการพึ่งพิงจะลดลงส าหรับประเทศ
ก าลังพัฒนาแต่จะเพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว อายุของประชากรจะยาวขึ้นเน่ืองจากความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณภาพของประชากรจะสูงขึ้นเน่ืองจากความก้าวหน้าทางการศึกษาและ
เทคโนโลยี การเกิดลักษณะเมืองและการสร้างเมืองในประเทศยากจนและประเทศที่มีฐานะปานกลาง
จะเพิ่มขึ้น 
                                                4.3.2 ความเหลื่อมล้ าทางสังคมระหว่างกลุ่มชนต่าง ๆ จะลดลงอย่าง
มาก ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ความเสมอภาคระหว่างเพศมีมากขึ้น สตรีจะเข้ามาเป็นผู้น า
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้น เพราะประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้นและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น 
                                                4.3.3  ความตระหนักในคุณภาพชีวิต สังคมจะตระหนักในคุณภาพชีวิต
มากขึ้นและช่วยกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมากขึ้น 
                                                4.3.4  แนวคิดของประชาชน ในอนาคตแนวคิดของประชาชนในสังคม
จะเปลี่ยนจากการคิดแบบสากลแต่ปฏิบัติจริงแบบท้องถิ่น ไปเป็นการคิดอย่างท้องถิ่นแต่ท าอย่าง
สากล (Think Globally , Act Locally เป็น Think Locally, Act Globally) เน่ืองจากประชาชนมีความ
ฉลาดและมีความสามารถมากขึ้น สามารถประยุกต์แนวคิดสากลมาใช้ได้มากขึ้น 
 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก 
                   1. แนวโน้มเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ในศตวรรษที่ 21 ระบบเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมจะ
ยังคงเป็นระบบทุนนิยม หรือเสรีนิยมแต่จะมีรูปแบบที่พัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การค้าเสรีจะยังคง
ด ารงอยู่แม้ว่าจะลดความส าคัญลง องค์การการค้าโลกจะมีบทบาทมากขึ้น 
                   ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจก้าวหน้าที่สุดเคลื่อนตัวไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลสนเทศมากไปให้กับประเทศระดับรอง
ลงไป เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ และไทย โดยจะส่งมอบระบบการสร้างความมั่งคั่งในรูปแบบ
คลื่นลูกที่สองให้กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่ ากว่าตนท าให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเร็วขึ้น ทิ้งห่างประเทศในกลุ่มที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่ าออกไป 
ส่วนประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) ก็จะส่งมอบผลิตแบบคลื่นลูกที่สองพร้อมกับสังคมนิยม
คอมมิวนิสต์จะหมดไปเพราะจะมีแต่ประเทศทุนนิยมเท่านั้น การแบ่งกลุ่มประเทศในเชิงเศรษฐกิจใน
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อนาคตจึงเป็นการแบ่งแบบใหม่ คือกลุ่มประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างรวดเร็วกับ
กลุ่มประเทศที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างเชื่องช้า 
                   ในระบบเศรษฐกิจที่กิจกรรมด าเนินไปรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าจะเร่งการผลิต
ซึ่งอัตราความเร็วดังกล่าวนี้จะวัดกันด้วยความเร็วในการด าเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจ เวลาที่ต้องใช้
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ความส าเร็จในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และการน าสินค้าสู่ตลาด
อัตราการหมุนเวียนของทุน ประการส าคัญคือความเร็วในการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ และการน าสินค้าสู่
ตลาด อตัราการหมุนเวียนของทุน ประการส าคัญคือความเร็วในการสร้างและกระจายข้อมูล
สารสนเทศและความรู้ภายในระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจที่เร็วจะสร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วกว่า
ระบบเศรษฐกิจที่ช้า ปัจจัยที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ด าเนินไปอย่างรวดเร็วคือความรู้ ซึ่ง
ความรู้น้ีจะเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น บาร์โค้ด คอมพิวเตอร์ และข่ายงานอิเล็กทรอนิกส์
ที่แผ่ไปทั่วโลก เป็นต้น เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วยังสามารถเก็บข้อมูลจากลูกค้า
ผู้ใช้สินค้าและบริการแล้วป้อนกลับไปยังผู้ผลิตในทันที สามารถท าให้ผู้ผลิตรับรู้และตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคได้ทันต่อเหตุการณ์ ความรู้จึงช่วยให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจสั้นลง 
                   ส่วนในประเทศก าลังพัฒนาอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์และวิทยาการด้านพันธุศาสตร์เข้า
ช่วยจึงจะท าให้สามารถก้าวหน้ารวดเร็วได้ การเพิ่มผลผลิตทางเกษตรนอกจากการผลิตธัญพืชที่เป็น
อาหารแล้วจะต้องเน้นการผลิตพืชที่ให้พลังงานและน าไปสังเคราะห์วัตถุใหม่ๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจที่ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ระบบโทรคมนาคมและข่ายงานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย 
                   การค้าเสรีจะเป็นประเด็นส าคัญในทางเศรษฐกิจในอนาคต การกีดกันทางการค้าจะค่อย
ได้รับการแก้ไขแม้ว่าจะมีรูปแบบอื่น ๆ ที่มิใช่มาตรการทางภาษีศุลกากรแต่อาจอยู่ในรูปแบบอื่นๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้ผลิตเพื่อการส่งออกให้สามารถสู้กับสินค้าต่างประเทศได้ ซึ่งองค์การการค้าโลก
คงจะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  
                   2. แนวโน้มเกี่ยวกับการเงินและการค้า 
                   ในอนาคตระเบียบการเงิน ระเบียบการค้า และการค้าต่างประเทศจะมีแนวโน้มดังนี้ 
                                2.1 ระเบียบการเงิน ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าจะยังไม่มีระบบการเงินระหว่าง
ประเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้เพราะประสบการณ์จากการใช้ระบบมาตรฐานปริวรรตทองค า
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการใช้กลไกอัตราแลกเปลี่ยนของสหภาพยุโรปท าให้ไม่มี
ประเทศมหาอ านาจใดยอมเป็นผู้น าในการดูแลระบบการเงินระหว่างประเทศเพราะการท าหน้าที่เป็นผู้
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คุมกฎจะท าให้ประเทศของตนไม่มีเสรีภาพในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะมีเงินตรา 3 สกุลใหญ่ ๆ คือ ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (US$) เงินยูโร (Euro) ของสหภาพยุโรป และเงินเยน (Yen) ของญ่ีปุ่น 
 

 

 

 

US$ YEN EURO 
ภาพ  สกุลเงินหลักของโลกในยุคปัจจุบัน  ที่มาภาพ  สติยะพันธ์  คชมิตร (2553) 

 
                                2.2 ระเบียบการค้า ในอนาคตองค์การการค้าโลกจะมีบทบาทส าคัญในการจัดท า
ข้อตกลงและวางระเบียบกฎเกณฑ์ทางการค้าแทน GATT การค้าต่างประเทศจะเปลี่ยนจากพหุภาคี
นิยม (Multilateralism) ไปสู่ระบบทวิภาคีนิยม (Bilateralism) มากขึ้น 
                                2.3 การค้าระหว่างประเทศเขตเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคจะมีบทบาทมากขึ้น เช่น 
สหภาพยุโรป เขตการค้าเสรีอเมริกา เขตการค้าเสรีอาเซียน สินค้าในเขตเศรษฐกิจจะขยายตัวใน
ขณะเดียวกันแต่ละเขตเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นป้อมปราการในการสกัดสินค้าจากต่างเขต 
ขณะเดียวกันก็จะมีการกีดกันสินค้าสมัยใหม่ด้วยการสร้างท านบที่มิใช่ภาษีศุลกากร (Non-Tariff 
Bariers) ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น การค้าระหว่างหน่วยการผลิตภายใต้เจ้าของเดียวกันและการค้า
ภายใต้อุตสาหกรรมเดียวกันจะมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากความเติบโตของบริษัทระหว่างประเทศ
ด้วยการขยายสาขาและบริษัทในเครือท าให้การค้าขยายกว้างขวางมากขึ้น 
                                2.4 การเงินระหว่างประเทศ เนื่องจากมีการขยายเครือข่ายการลงทุนของบริษัท
ระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติมากขึ้น บรรษัทข้ามชาติขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีมากขึ้นและ
มีความส าคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรษัทของประเทศโลกที่สาม บริษัทขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่
จะใหญ่ขึ้นและเชื่อมสัมพันธ์กับตลาดการเงินของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น การเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศจะเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเอกชนและการระดมเงิน
ด้วยการขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ  ในตลาดทางการเงินระหว่างประเทศจะเพิ่มความส าคัญมากขึ้น 
เศรษฐกิจฟองสบู่จะเกิดขึ้นและสลายเป็นระยะ ๆ การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศและความช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น 
                   3. แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจโลก 
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                                3.1 แนวโน้มเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจโลก ในอนาคตกระบวนการทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีมานับร้อยปีนับแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังแรกจะยังคงปรากฎ
ต่อไป เศรษฐกิจโลกจะมีเขตเศรษฐกิจส าคัญ 3 เขต ได้แก่ อเมริกาเหนือน าโดยสหรัฐอเมริกา ยุโรปน า
โดยสหภาพยุโรปและเอเชียแปซิฟิกน าโดยญี่ปุ่น เขตเศรษฐกิจแต่ละเขตต่างพยายามปรับต าแหน่ง
ของตนในภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยการสร้างสายสัมพันธ์กบัภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ 
                   สหรัฐอเมริกาจะมีความส าคัญในโครงสร้างการผลิตของโลกลดลง สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียจะมีความส าคัญมากขึ้น 
                                3.2 แนวโน้มเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจโลกไม่มีความแน่นอน
มั่นคงมาโดยตลอด หลังสงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ ามาก อันเป็นผลกระทบ
จากภาวะสงครามคร้ังใหญ่ ซึ่งมีขอบเขตเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามเมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษ 1990 
เศรษฐกิจโลกได้กระเตื้องขึ้น เกิดองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายองค์การ เช่น สหภาพยุโรป 
(EU) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค้าเสรีอาเซียน และเอเปค แต่แล้วก็ต้องซบเซาลงไปอีกจาก
การเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย ซึ่งคงต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะกระเตื้องขึ้น 
                                3.3 แนวโน้มเกี่ยวกับการกระจายรายได้ ความยากจน ความอดอยากหิวโหย และ
ภาวะทุพโภชนายังคงมีต่อไป ภาวะทุพภิกขภัยจะเกิดขึ้นเป็นคร้ังคราว แม้ว่าโลกจะมีธัญพืชอย่าง
พอเพียงส าหรับ การเลี้ยงดูประชากรโลก แอฟริกาเป็นศูนย์กลางแห่งความยากจน ปัญหาความยากจน
ในเอเชียจะบรรเทาเบาบางลง การกระจายรายได้ระหว่างประเทศจะเลวร้ายลงเพราะประเทศที่มีฐานะ
ปานกลางสามารถตักตวงผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ แต่กลุ่มประเทศยากจนไม่
อยู่ในฐานะที่ได้รับประโยชน์ดังกล่าว ประเทศยากจนอาจไม่สามารถเข้าไปอยู่ในเครือข่ายการผลิต
และการค้าของเขตเศรษฐกิจต่างๆ  และไม่สามารถแสวงหาเงินทุนได้ 
                                3.4 แนวโน้มเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประเทศ ในอนาคตสินค้าและ
บริการสามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในเขตเศรษฐกิจเดียวกัน แต่การค้าข้ามเขตเศรษฐกิจจะมีการ
แทรกแซงมากขึ้น การเคลื่อนย้ายทุนเป็นไปโดยเสรีมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินจะ
มีความถี่ในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การขาดแคลนเงินจะกลายเป็นปัญหาระดับโลก การแย่งชิงเงินจะ
มีมากขึ้น เงินทุนจะถูกดึงดูดไปยังเขตเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง เช่น สหภาพยุโรป 
                   ในเร่ืองแรงงานนั้น กลไกราคาจะไม่สามารถท าหน้าที่จัดสรรแรงงานระหว่างประเทศได้
อย่างเต็มที่ ประเทศต่างๆ มีนโยบายส่งออกแรงงานแต่กีดกันการอพยพเข้าของแรงงาน ยกเว้น
แรงงานที่ประเทศนั้นขาดแคลน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจะมีมากขึ้น 
                                3.5 แนวโน้มเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียที่เร่ิมต้นใน
ปี ค.ศ. 1997 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ แม้ว่าต่อมาจะเร่ิมปรับเข้าสู่
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เสถียรภาพมากขึ้นในช่วงปลายปี ค.ศ. 1998 อันเนื่องมาจากการด าเนินมาตรการเพื่อปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ประสบปัญหาโดยตรงรวมทั้งการด าเนินมาตรการเพื่อ
ผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศส าคัญทางอุตสาหกรรม แต่การเคลื่อนย้าย
เงินทุนการเงินระหว่างประเทศต้องปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจลงในปี ค.ศ. 1999 เป็นร้อยละ 
2.2 เท่ากับปีก่อนหน้านั้น โดยปริมาณการค้าโลกจะขยายตัวร้อยละ 4.41 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่จนขยายตัวร้อยละ 0.5 เทียบกับการหดตัวร้อยละ 2.6 ในปีก่อน กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาขยายตัว
ร้อยละ 3.5 เทียบกับร้อยละ 2.8 ในปีก่อน ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนจะหดตัวร้อยละ 1.4 กลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมส าคัญขยายตัวร้อยละ 1.5 ชะลอตัวลงเมือเทียบกับปีก่อน 
                   ส าหรับประเทศไทยซึ่งต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 ท า
ให้ต้องมีภาระหนี้สินกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศจ านวนเกือบล้านล้านบาท กล่าวคือ เมื่อถึง
สิ้นปีงบประมาณ 2544 ประเทศไทยมีหนี้สินสาธารณะถึง 2,931,700 ล้านบาท มากกว่าหนี้สิน
ปีงบประมาณ 2543 ซึ่งมีเพียง 2,804,300 ล้านบาท ถึงกว่า 127,000 ล้านบาท  
 
                   4. แนวโน้มเกี่ยวกับความร่วมมือและความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ 
                                4.1 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันประเทศต่างๆ  ได้ร่วมมือกันก่อต้ังเขต
เศรษฐกิจ ได้แก่ สหภาพยุโรป เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ เขตการค้าเสรีอาเซียน เขตความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเขตเศรษฐกิจเหล่านี้จะมีการร่วมมือกันต่อไปและจะร่วมมือกันแน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มและกดีกันสินค้าจากนอกเขตกลุ่มของตน 
                   กลุ่มที่มีการร่วมมืออย่างเข้มแข็งยิ่งคือกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งมีการร่วมมือกันจนสามารถใช้
เงินสกุลเดียวกันคือเงินยู (Euro) โดยในชั้นแรกเมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 อันเป็นวัน
ก าหนดให้มีการใช้เงินยูโรอย่างเป็นทางการ มี 11 ประเทศ ในจ านวน 15 ประเทศจนถึงวันที่ 1 
มกราคม ค.ศ. 2002 ประเทศสมาชิกยูโร ประกาศใช้เงินยูโร ร่วมกันทั้งหมดยกเว้น 3 ประเทศที่เหลือ 
ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก และสวีเดน ก็พร้อมที่จะใช้ในโอกาสต่อไปเชื่อว่าสหภาพยุโรปจะร่วมมือกัน
อย่างแน่นแฟ้นแข็งขันต่อไป ส่วนกลุ่มความร่วมมืออ่ืน ๆ ก็คงจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันต่อไป
เช่นเดียวกัน 
                   4.2 ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตความขัดแย้งกันในรูปของ
การแข่งขัน และการกีดกันทางการค้า เช่น สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา
กับญ่ีปุ่น หรือการขัดแย้งกันเกี่ยวกับแหล่งเศรษฐกิจ เช่นการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะ สแปรตลีย์ 
(Spratlys) ของประเทศต่าง ๆ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน 
ซึ่งหมู่เกาะดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะมีน้ ามันและแหล่งแก๊สธรรมชาติมหาศาล อีกทั้งเป็นจุดผ่านส าคัญ
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ของเส้นทางเดินเรือของชาติต่างๆ  ในและนอกเขต เหตุการณ์ที่ท าท่าจะรุนแรงผ่อนคลายลงเมื่อ
อาเซียนได้ประกาศปฏิญญาอาเซียนเหนือทะเลจีนใต้ (ASEAN Declaration on the South China Sea) 
ว่า “ประเทศที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตยและสิทธิการครอบครองอาณาเขตบนหมู่เกาะ
ดังกล่าวในทะเลจีนใต้ตกลงกันว่าจะแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี”  ท าให้ปัญหาดังกล่าวผ่อนคลายลงแต่
ยังคงเป็นปัญหาเร้ือรังอยู่จนถึงปัจจุบันและยังเป็นประเด็นขัดแย้งต่อไปในอนาคต 
 
ท่ีมา  สติยะพันธ์  คชมิตร. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก. อุดรธานี:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ.  
              2553 
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ใบงานที่  2  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อนักเรียน...................................................................เลขที่.........................ระดับชั้น...ม.6/1...... 

ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่าง หรือตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์  (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

1.บริบทในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่ส าคัญมีกี่บริบท  อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
2.แนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
3.ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย มีทิศทางใด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
4. การพัฒนาประเทศไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ก าหนดพันธกิจไว้อย่างไร 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
5.ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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เฉลยใบงานที ่ 2  แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน 

เรื่อง โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง 

ให้นักเรียนเติมค าในช่องว่าง หรือตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์  (ข้อละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 

1.บริบทในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่ส าคัญมีกี่บริบท  อะไรบ้าง 
1. การรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  

 2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  
3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม     

 4. การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี   
5. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 
2.แนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง 

1. ปัญหาเชิงโครงสร้างการพัฒนาประเทศไม่สมดุลไม่ยั่งยนื และอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความ
ผันผวนของปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

2. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐของกิจพอเพียง เป็นแนวทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณา
การเป็นองค์รวมที่ยึด คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสาย
กลาง 

3. ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
ความสมดุลระหว่างชนบทกับชุมชนเมือง โดยมีการเตรียม“ระบบภูมิคุ้มกัน”  

4. การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วย
การรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและ
ส านึกใน“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
3.ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย มีทิศทางใด 

1. เสริมสร้างทุนสังคม  ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ชุดการสอน  ชุดท่ี 1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  40 

 

 นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

2. เสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมี 
เสถียรภาพ มีคุณภาพ 

3. เสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  
4. เสริมสรา้งระบบ โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหาร  พัฒนาประเทศให้อยู่บนหลัก 

ธรรมาภิบาล 
 
4. การพัฒนาประเทศไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ก าหนดพันธกิจไว้อย่างไร 

1.   พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม       น าความรู้อย่างเท่าทัน 
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ       เสถียรภาพ และเป็นธรรม 
3. ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพและ     สร้างมั่นความคงของรากฐานทรัพยากร 

     ธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิด     ธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
5.ประเทศไทยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้     
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งชองชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการประเทศ  

  
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 หมายถึง  ดี  คะแนนรายข้อ =  2 คะแนนรวม = 8 - 10 
ระดับ 2 หมายถึง  พอใช้  คะแนนรายข้อ =  1 คะแนนรวม = 5 – 7 
ระดับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง คะแนนรายข้อ =  0 คะแนนรวม = 0 – 4 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ต้องได้คะแนนอย่างน้อย  คะแนนรายข้อ  =  2 คะแนนรวม  =  8 

หรือคิดเป็นร้อยละ 80 
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แบบฝึกทักษะ 
 
ให้นักเรียนตอบค ำถำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์ 
1.บริบทในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่ส ำคัญมีกี่บริบท  อะไรบ้ำง 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
2.แนวคิดหลักของกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
3.ทิศทำงกำรปรับตัวของประเทศไทย มีทิศทำงใด 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
4. กำรพัฒนำประเทศไทย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง  ก ำหนดพันธกิจไว้อย่ำงไร 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
5.ประเทศไทยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงไรบ้ำง 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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เฉลยแบบฝึกทักษะ 
 
ให้นักเรียนตอบค ำถำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์ 
1.บริบทในกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่ส ำคัญมีกี่ริบท  อะไรบ้ำง 

๑.๑ กำรรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดกำรเงินของโลก  

  ๑.๒ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด  

๑.๓  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสังคม     

  ๑.๔  กำรเคลื่อนย้ำยของคนอย่ำงเสรี   

๑.๕  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

 
2.แนวคิดหลักของกำรเปลี่ยนแปลงประเทศไทยประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

๑. ปัญหำเชิงโครงสร้ำงกำรพัฒนำประเทศไม่สมดุลไม่ยั่งยนื และอ่อนไหวต่อผลกระทบ

จำกควำมผันผวนของปัจจัยภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

๒. ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติควบคู่ไปกับกำรพัฒนำแบบ

บูรณำกำรเป็นองค์รวมที่ยึด คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ เพื่อให้กำรพัฒนำและบริหำรประเทศเป็นไปในทำง

สำยกลำง 

๓. ควำมสมดุลระหว่ำงควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองกับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน

เวทีโลก ควำมสมดุลระหว่ำงชนบทกับชุมชนเมือง โดยมีกำรเตรียม“ระบบภูมิคุ้มกัน”  

๔. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำทุกขั้นตอนต้องใช้ “ควำมรอบรู้” ในกำรพัฒนำด้ำน

ต่ำงๆ ด้วยกำรรอบคอบเป็นไปตำมขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้ำง

คุณธรรมและส ำนึกใน“คุณธรรม” จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 
3.ทิศทำงกำรปรับตัวของประเทศไทย มีทิศทำงใด 

๑. เสริมสร้ำงทุนสังคม  ที่มุ่งพัฒนำศักยภำพคนในทุกมิติทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และ

สติปัญญำ  

๒. เสริมสร้ำงทุนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนำเศรษฐกิจไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงมี

เสถียรภำพ มีคุณภำพ 

๓. เสริมสร้ำงทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนำบนฐำนควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพ  

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



 

 

๔. เสริมสร้ำงระบบ โครงสร้ำง กลไก และกระบวนกำรบริหำร  พัฒนำประเทศให้อยู่บน

หลักธรรมำภิบำล 

 
4. กำรพัฒนำประเทศไทย ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง  ก ำหนดพันธกิจไว้อย่ำงไร 

๑.   พัฒนำคนให้มีคุณภำพ คุณธรรม       น ำควำมรู้อย่ำงเท่ำทัน 

๒. เสริมสร้ำงเศรษฐกิจให้มีคุณภำพ       เสถียรภำพ และเป็นธรรม 

๓. ด ำรงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ     สร้ำงมั่นควำมคงของรำกฐำนทรัพยำกร 

     ธรรมชำติ และคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

๔. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรประเทศให้เกิด     ธรรมำภิบำลภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย 

     อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
5.ประเทศไทยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงไรบ้ำง 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้    

 ๒.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งชองชุมชนและสังคมให้เป็นรำกฐำนที่มั่นคงของ

ประเทศ  

            ๓. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  

           ๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบนฐำนควำมหลำกหลำยำงชีวภำพและกำรสร้ำงควำมมั่นคงของ

ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  

         ๕. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรประเทศ  
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นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนเขียน X ลงในช่องตัวอักษรหน้าค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ให้ท าใน   
              กระดาษค าตอบที่แจกให้นักเรียน 

1. กำรเลือกอำชีพควรค ำนึงถึงสภำพประกอบอำชีพในชุมชนเพรำะอะไร 
  ก เพื่อการสัมภาษณ์ที่ดี 
   ข พิจารณาตามเสียงของประชาชน 

   ค ประกอบอาชีพได้อย่างมีอิสระ 
   ง เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน ามาพิจารณาเพื่อเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 

2.ควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกรมีหลำยประกำร ยกเว้น เร่ืองใด 

  ก แรงงาน 

   ข ประสบการณ์ 

   ค เงินทุน 

   ง สถานประกอบการ 
3. ข้อใดคือควำมพร้อมของตนเองเพื่อกำรประกอบอำชีพ 

   ก การประสบความส าเร็จ 
   ข ด้านความชอบและความต้องการ 
   ค วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิต 
   ง สภาพความต้องการของชุมชน 

4. กำรจะประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพต้องรู้เร่ืองกำรตลำดเพรำะอะไร 
    ก เพื่อความสนใจและความถนัด 
    ข เพื่อความรู้และความสามารถ 
    ค หาความรู้เกี่ยวกับเก็บเป็นข้อมูลเบื้องต้น 

    ง วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการสินค้า 
5. กำรจะประสบควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชีพต้องรู้สภำพกำรแข่งขันเพรำะอะไร 
    ก เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารของธุรกิจ 
    ข ทราบแนวโนม้ความต้องการของตลาดแรงงาน 

    ค น าข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่นิยมและความต้องการของลูกค้ามากกว่า 
    ง ลักษณะและสภาพแวดลอ้มของงานเป็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
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ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแหลง  42 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

 

6. กำรประกอบอำชีพมีกำรท ำบัญชีเป็นสิ่งส ำคัญเพรำะอะไร 
      ก ท าให้รู้สภาพการตลาด 

     ข รู้จุดอ่อนจุดเด่นของคู่แข่ง 
     ค ทราบผลของการจัดจ าหน่ายสินค้า 
     ง บอกสภาวะการขาดทุนหรือได้ก าไรของกิจการ 
  7. กำรประกอบอำชีพควรรู้วิธีกำรเลือกบุคลำกรมำร่วมงำนอย่ำงไร 
     ก มีความรู้ท าต าแหน่งใดก็ประสบความส าเร็จ 
     ข ประสบการณ์น้อยอยู่ในต าแหน่งใหญ่ 
     ค จัดสรรคนให้ท างานตามหน้าที่ที่เขาถนัด 

     ง เพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพดีตามความต้องการ 
 8. คุณลักษณะที่ส ำคัญในกำรประกอบอำชีพคือข้อใด 

     ก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
     ข ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
     ค มีความอดทนมุมานะในการท างาน 

     ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค  
9. ข้อใดคือกำรประกอบอำชีพแบบท ำงำนอดิเรก 
     ก ท าขนมกล้วยไปฝากขายตามร้าน 

     ข รับจ้างท าความสะอาดบ้าน 

     ค รับจ้างตกแต่งสวนหย่อม 

     ง เปิดร้านขายอาหารตามสั่ง 
10. อำชีพเกี่ยวกับงำนบ้ำนมีหลำยอย่ำง ยกเว้น อะไร   
      ก การจัดสวน 
      ข บุรุษไปรษณีย์ 
      ค การประกอบอาหาร 
      ง การท าความสะอาดสนามหญ้า 
 

 

 

 

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ชุดการสอน  ชุดที่  1  เรื่อง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแหลง  43 

 

นายวันศักดิ์  ค าแหง  ครูช านาญการ  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 

เฉลย 

แบบทดสอบหลังเรียน 

วิชาโครงงานอาชีพ เร่ือง  โลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง 

  
  1. ง 
  2. ง 
  3. ข 
  4. ค 
  5. ก  
  6. ง 
  7. ข  
  8. ค 
  9. ข 
  10. ง   
 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ 3 หมายถึง  ดี  คะแนนรวม = 9 - 10 
ระดับ 2 หมายถึง  พอใช้  คะแนนรวม = 6 – 8 
ระดับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง คะแนนรวม = 0 – 5 
 
เกณฑ์การประเมิน ผ่าน ต้องได้ระดับคุณภาพระดับ  2  หมายถึง  พอใช้    หรือได้คะแนนอย่างน้อย  

คะแนนรวม  =  6    คิดเป็นร้อยละ 60 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

 

 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : 
วัฒนาพานิช, 2545. 
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