
4.4 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากขึ้น ขณะเดียวกันเครื่อง

คอมพิวเตอร์ก็มีราคาถูกลง ดังนั้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานต่าง ๆ จึงเป็นไป
อย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังด้าน
บวกและด้านลบ ดังนี้ 

1. ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางบวกต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้ 
1) ด้านคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ได้รับความสะดวกสบายขึ้น ได้แก่  
    - มนุษย์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมออฟฟิศช่วยให้เกิดความรวดเร็ว

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
   - มนุษย์ใช้ระบบโทรคมนาคมในการสื่อสารท่ีรวดเร็ว เช่น การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ติดต่อสื่อสารในขณะเดินทางไปยังท่ีต่าง ๆ มนุษย์ใช้หุ่นยนต์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตท่ีต้อง
เสี่ยงกับอันตราย หรือในงานท่ีต้องการความแม่นย าและความรวดเร็วในการผลิต เช่น หุ่นยนต์
ส าหรับงานส ารวจ หุ่นยนต์ท่ีใช้งานในอวกาศ เป็นต้น 

   - มนุษย์น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ให้มีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก เช่น เครื่องมือตรวจคลื่นหัวใจท่ีทันสมัย มีเครื่องเอกซเรย์ภาคตัดขวางท่ี
สามารถตรวจดูอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างละเอียด เครื่องมือช่วยในการผ่าตัดท่ีท าให้คนไข้
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการผลิตยา และวัคซีนสมัยใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าช่วยด้วย  

 
 

เครื่อง Computed Tomography Scanner : CT Scan  
เป็นเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ค านวณและสร้างภาพออกมา 
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     2) ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางด้านบวกต่อสังคม ดังนี้ 
         - เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น

สังคมสารสนเทศ กล่าวคือเป็นสังคมท่ีใช้สารสนเทศในการตัดสินใจและการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ไปได้ทั่วทุกหนแห่งแม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคม 

          - เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดชุมชนเสมือน ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสนใจเรื่อง
เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกันได้ และความรู้เหล่านี้จะถูกบันทึก
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และสามารถเรียกใช้ได้ตามต้องการ  

 
 

จานดาวเทียมส าหรับการศึกษาทางไกล 
 

        3) ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้  
 - การสร้างโปรแกรมจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน

ได้อย่างชัดเจน เช่น การจ าลองสภาวะสิ่งแวดล้อม การจ าลองระบบมลภาวะ การจ าลองการไหล
ของของเหลว หรือแม้แต่การน าเอาคอมพิวเตอร์มาจ าลองให้ผู้เรียนได้อยู่ในสภาพท่ีเสมือนจริง 
เช่น จ าลองการเดินเรือ จ าลองการขับเครื่องบิน จ าลองการขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งลดความ
ผิดพลาดจากความเสียหายและความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายของผู้เรียนลงได้  
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โปรแกรมจ าลองการบินเสมือนจริง 
 

            - เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong learning) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจโลก รวมท้ังเทคโนโลยีท่ี
รวดเร็ว ท าให้มนุษย์ต้องขวนขวายพัฒนาตนเอง และปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ท่ัวโลก  

 

 
 

ตารางการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในถิ่นทุรกันดาร 
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2. ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางลบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้ 
1) คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต                 

ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนี้ 
     - โรคอันเกิดจากการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ได้แก่ อาการบาดเจ็บ

ของกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือเนื่องจากจับเมาส์ หรือใช้แป้นพิมพ์เป็นเวลานาน อาการปวดคอ ไหล่ 
และหลัง การเกิดปัญหาด้านสายตาเนื่องจากเพ่งมองท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน 
เป็นต้น 

 
 

ท่านั่งที่ไม่ถูกต้องในการนั่งท างานคอมพิวเตอร ์
 
            - โรคทนรอไม่ได้   (Hurry Sickness) เกิดกับผู้ท่ีใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งท าให้

ผู้ใช้เป็นคนขี้เบ่ือ หงุดหงิดง่าย ใจร้อน เครียดง่าย ความอดทนลดลง ทนรอเครื่องดาวน์โหลด            
นาน ๆ ไม่ได้ จะกระวนกระวาย ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมติดตัวไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันด้วย หากมีอาการมาก ๆ อาจจะเข้าข่ายโรคประสาทได้ 

 

 
 

โรคทนรอไม่ได้ 

https://sites.google.com/site/kroonom/phlk-ra-thb-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/kroonom/phlk-ra-thb-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes/%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%941.jpg?attredirects=0


            - มนุษย์เกิดความเครียดจากการเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีอยู่อย่าง
มากมายรวมถึงความเครียดจากความวิตกกังวลว่าจะมีการน าคอมพิวเตอร์มาทดแทนแรงงาน           
ของคน  

 
 

โรคเครียด 
 

        2) ด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทางด้านลบต่อสังคม ดังนี้ 
            - การขาดทักษะทางสังคม เนื่องจากอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดการสื่อสารพันได้

โดยไม่ต้องพบเจอกัน ซึ่งพบว่าปัจจุบันคนในสังคมจะนิยมใช้บริการเครือข่ายสังคม หรือท่ีเรียกว่า 
social network มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ Hi5 และเว็บไซต์ Facebook ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่า
บุคคลในสังคมน้อยลง ทักษะทางสังคมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน 
ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การท างานร่วมกัน รวมท้ังความสามารถในการเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย กฎกติกาต่าง ๆ ในสังคม และการคิดค านึงถึงคนรอบข้างอย่างเข้าอกเข้าใจ ซึ่งทักษะ
ทางสังคมเป็นสิ่งท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกเพศทุกวัย ดังนั้นการขาดทักษะทางสังคมจะท าให้
คนขาดการท าความเข้าใจผู้อื่น ไม่มีการท างานร่วมกัน จนกระทั่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันใน
สังคมขึ้นได้  

 
 

สื่อที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดบนโลกไซเบอร ์
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            - การเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นและ
รุนแรงขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการก่อ
อาชญากรรมได้ง่าย ผู้ไม่หวังดีอาจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางท่ีผิด เช่น การขโมยข้อมูลของบริษัทและน าไปเปิดเผย
กับบริษัทคู่แข่ง การเจาะระบบของธนาคารและเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเงินในบัญชีธนาคารให้สูงขึ้น การล่อลวงผู้ท่ีเล่น
อินเทอร์เน็ตและก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ การเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ท้ังภาพลามกอนาจ าร การพนันออนไลน์ การจ าหน่ายของผิด
กฎหมาย หรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีเนื้อหาแอบแฝงแนวคิด ก้าวร้าว รุนแรง การส่งไวรัสเข้าไปท าลาย
ข้อมูลของผู้อื่น เป็นต้น  

        3) ด้านการเรียนการสอน ผลกระทบในทางลบกับการเรียนการสอนจะเกิดขึ้นหาก
ผู้สอน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด และปล่อยให้ผู้เรียนศึกษาและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนท่ีมีประสบการณ์น้อยอาจตีความได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต
ในทางท่ีผิด ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การเรียนการสอน รวมท้ังให้ค าแนะน า อบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 
 

ปัญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์ที่มาของอาชญากรรม 
 

ที่มา : https://sites.google.com/site/kroonom/phlk-ra-thb-khxng-thekhnoloyi-
sarsnthes 

  https://sites.google.com/site/krunoptechno/kar-prayukt 
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ใบงานท่ี 

4.4.1  ผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนจดัท าผงัมโนทศัน์แสดงผลกระทบทางบวกของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลกระทบทางบวก 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

ใบงานท่ี 

4.4.2  ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมอย่างไร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบทางลบต่อการเรียนการสอนอย่างไร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. นักเรียนได้รับผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. นักเรียนคิดว่า ผลกระทบทางลบของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีป้องกันได้หรือไม่ จง
อธิบาย 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 


