
 

 

 

ผลกระทบต่อการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศหรือท่ีรู้จักกันดีและนิยมเรียกสั้นๆ ว่า ไอที (IT : Information Technology) 
คือ เครื่องมือหรือวิธีการท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการท างานในด้าน
ต่างๆ ท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการท างานในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดอาชีพต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท างาน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สังคมในยุคโลกาภิวัตน์เป็นสังคมท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนท าให้สังคมเกษตรกรรมกลายเป็น
สังคมของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มนุษย์จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยี  โดย 
เฉพาะ “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ท่ีมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของทุกคน ซึ่งมีผลกระทบทางด้าน
บวกและทางด้านลบ ดังนั้นผู้ใช้จึงควรศึกษาผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
สามารถใช้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดหรือหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีเกิดจาก
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสมให้มาก
ท่ีสุด 

ผลกระทบทางด้านบวก 

 ผลกระทบทางด้านบวกเกิดจากผลงานหรือขึ้นด้วยความตั้งใจหรือเป็นวัตถุประสงค์ของผู้สร้างท่ีผู้ใช้
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนต้องการ ตัวอย่างผลกระทบทางด้านบวกท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

1. ส่งเสริมความสะดวกสบาย  เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
ท างานทางด้านข้อมูลหรือสารสนเทศ ท าให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น  โดยเฉพาะอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่จะมุ่งเน้นออกแบบและพัฒนาขึ้นให้มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา ท าให้สามารถ
พกพาได้สะดวก และส่งเสริมการท างานในรูปแบบเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน
ทางเน็ตบุ๊ก (Netbook) 
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2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความเท่าเทียมและลดช่องว่างระหว่างชน
ชั้น ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วโลก ตลอดเวลา ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด การติดตาม
ข่าวสารจากท่ัวโลกด้วยการรับข้อมูลจากดาวเทียม การน าเสนอความรู้ด้วยโทรทัศน์ทางไกล 

3. ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งท่ีมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการค้นคว้าและวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลาย อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศหลายชนิดมีการแบ่งเวอร์ชั่น (Version) เป็นหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีคุณสมบัติและความสามารถ
แตกต่างกัน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนท่ีเวอร์ชั่น N-Series มีคุณสมบัติเด่นด้านมัลติมีเดีย ส่วนเวอร์ชั่น C-Series    
มีคุณสมบัติเด่นด้านการสนทนาออนไลน์ 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ท้ัง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการน าเสนอข้อมูล
รูปแบบต่างๆ และการค้นหาความรู้ด้วย
ตนเองผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น การศึกษาข้อมูล
วิชาคณิตศาสตร์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
การศึกษาวิธีการท าอาหารญี่ปุ่นจากบล็อก
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการท าอาหาร การศึกษา
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ 

5. ส่งเสริมการติดต่อสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน จากการรับ
และส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ และสัญญาณดาวเทียม เทคโนโลยีเหล่านี้
ล้วนส่งเสริมการติดต่อสื่อสารในระยะไกลท่ีมีค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารถูกกว่าในอดีต และสามารถ
ติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย ไม่จ ากัดเพียงสัญลักษณ์ ข้อความ หรือเสียงเท่านั้น เช่น การ
ส่งคลิปวิดีโอ (Clip Video) ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การสนทนา
ออนไลน์ 

6. ส่งเสริมเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Commerce (Electronic Commerce) เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาส่งเสริมและจัดระบบการซื้อและการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ซื้อ
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สามารถเลือกซื้อสินค้าได้จากทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ขายสามารถโฆษณาสินค้าและเปิดให้บริการได้
ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีสถานท่ีหรือพนักงานขาย นอกจากนี้ยังมีระบบการส่งสินค้าและช าระค่าสินค้าผ่าน
ระบบธนาคารออนไลน์หรือ E-Banking (Electronic Banking) ได้อีกด้วย เช่น การจ าหน่ายสินค้าผ่าน
อีเบย์ (e-bay)  เป็นการเปรียบเทียบราคาเตียงนอนจากเว็บไซต์ของผู้ขายหลายๆ ร้าน 

7. ส่งเสริมการท างานในด้านอุตสาหกรรม  โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการข้อมูล
ในกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม ช่วยให้สามารถค านวณปริมาณวัตถุดิบ ราคาต้นทุน และระยะเวลา
ในการผลิตได้อย่างแม่นย า นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของหุ่นยนต์และเครื่องจักร 
เพื่อให้ผลิตสินค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 

8. ส่งเสริมความปลอดภัย  โดยมีการใช้ระบบ GPSs (Global Positioning Systems)  ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการวิเคราะห์และระบตุ าแหน่งของคน สัตว์ หรือสิ่งของท่ีเป็นเป้าหมายด้วย
สัญญาณดาวเทียม ท าให้สามารถติดตามรถยนต์หรือบุคคลท่ีสูญหายได้ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีชีวภาพ
ช่วยคัดแยกลักษณะเฉพาะของบุคคลเพ่ือใช้เป็นรหัสในการเปิดหรือเข้าใช้อุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย เช่น การใช้
เครื่องสแกนม่านตาเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของม่านตาท่ีได้บันทึกไว้ หากพบว่าตรงกันระบบจึงจะปฏิบัติ
ตามค าส่ังต่อไป 

9. ส่งเสริมการบริหารประเทศ  รัฐบาลไทยได้จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(MICT : Ministry of Information and Communication Technology)  เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2545  เพื่อท าหน้าท่ีก ากับ ดูแล พัฒนา ให้ความรู้ ส่งเสริมการลงทุน และพัฒนานวัตกรรมทางด้าน

สารสนเทศ ตลอดจนมีนโยบายน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ
รัฐบาลซึ่งเรียกว่า E-Government 
(Electronic Government) ในด้าน
กระบวนการท างาน การวางแผน 
งบประมาณ การจัดองค์กร และการ
พัฒนาบุคลากรของรัฐบาล โดยมีการ
สร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการจัดการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล 
ตลอดจนเชื่อมโยงการจัดการข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานรัฐบาล 
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10. ส่งเสริมความบันเทิง  เป็นบทบาทส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ใช้ทุกคน ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความบันเทิงในทุกเพศทุกวัย เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาคุณภาพรูปแบบของข้อมูลน าเสนอให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
นอกจากนี้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันยังมีราคาถูก ใช้งานง่าย ท าให้ผู้ใช้ท่ัวไปสามารถเป็น
เจ้าของได้ เช่น การดูภาพยนตร์แอนิเมชั่น (Animation) 4 มิติ การฟังเพลงจากเคร่ืองเล่น MP3 

ผลกระทบทางด้านลบ 

         ความนิยมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแพร่หลายท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ทางด้านลบต่อผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่ามีการก าหนดกฎหมายเพื่อควบคุมและดแูลการกระท า
ความผิดด้านการใช้งานเทคโนโลยีหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก ากับดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537 ก ากับดูแลการน าข้อมูล สารสนเทศ และสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่นมาใช้งาน 

 ผลกระทบทางด้านลบจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกต้องท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก ่

1. เพ่ิมช่องทางในการก่ออาชญากรรม  
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้ทุก
สถานท่ีทุกเวลา จึงท าให้มีผู้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง 
ปลอมแปลงและขโมยข้อมลูของผู้อื่นผ่านทาง
เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Crime หรือ Cyber Crime)  

2. ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์  
เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นระบบและอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการใช้งานท่ีมุ่งเน้นความสะดวกสบาย ท าให้
ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง แม้จะมีการส่งเสริมการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแต่ผู้ใช้ก็ยังคงไม่ได้พบหรือ
สัมผัสกับผู้ใช้อื่นๆ โดยตรง นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ใช้ขาดการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ และ
ไม่มีความมั่นใจในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 

3. เพ่ิมความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  การท าธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นน าเข้า
มูลทางด้านการเงินมาเผยแพร่ผ่านทางระบบเครือข่าย ซึ่งอาชญากรอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการขโมยข้อมูลดังกล่าวได้ หากผู้ใช้ขาดมาตรการในการป้องกันข้อมูลก็จะท าให้เกิดความเสี่ยงในการ
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ด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังส่งเสริมการด าเนินธุรกิจส าหรับบุคคลท่ัวไป ท า
ให้ผู้ประกอบการมีภาวะความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งชันทางการค้าสูงขึ้นอีกด้วย 

4. มีการเผยแพร่วัฒนธรรมและข้อมูลที่ไม่เหมาะสม  เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถควบคุมเพศ วัย 
หรือจ ากัดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ใช้ที่มีวุฒิภาวะเหมาะสมได้ ผู้ใช้ท่ีขาดวุฒิภาวะจึงไม่
สามารถแยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูล วัฒนธรรมท่ีผิด และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคม เช่น การเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ 

5. เกิดโรคติดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เกิดจากภาวะทางจิตของผู้ใช้ท่ีไม่สามารถควบคุม
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองได้ ผู้เป็น
โรคติดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีอาการคล้าย
กับการติดสารเสพติด กล่าวคือ เมื่อไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดอาการหงุดหงิด ย้ าคิด
ย้ าท า สมาธิสั้น ซึ่งโรคติดการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนี้มักพบกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเกม
ประเภทต่างๆ โดยเรียกชื่อโรคตามลักษณะของ
เทคโนโลยีท่ีผู้ใช้ติด เช่น โรคติดอินเทอร์เน็ต      
โรคติดเกม 

6. เกิดความเจ็บป่วยทางกาย  เป็นอาการ
ของผู้ใช้ท่ีเกิดขึ้นกับอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศบ่อย ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเวลานานเกินไป ขาดการท ากิจกรรมอื่นๆ หรือการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
ตัวอย่างอาการเจ็บป่วยของร่างกายที่พบมาก เช่น 

6.1 อาการทางเส้นเอ็นและข้อมือ  โดยจะเกิดขึ้นบริเวณข้อมือและนิ้วของผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้ในการสนทนาออนไลน์ หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากเกินไป 

6.2 อาการทางสายตา  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่น าเสนอข้อมูลผ่านทางจอภาพ
ท่ีมีคลื่นความถี่และแสงซึ่งมีผลเสียต่อสายตาของผู้ใช้ 

6.3 อาการปวดบ่าและหลัง  เกิดจากการนั่งใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในท่าท่ีไม่ถูกต้อง และ
นั่งในท่าเดียวกันเป็นเวลานานๆ 

7. เพิ่มค่าใช้จ่าย  แม้ปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีราคาถูกกว่าในอดีต แต่อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ราคาของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการใช้งานเพ่ิมขึ้นด้วย เช่น การรับและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์แบบ 3G มี
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ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรับและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์แบบไวไฟ (WiFi) การรับและการส่งข้อมูลด้วย
ความเร็วสูงจะมีค่าใช้จ่างสูงขึ้นตามอัตราความเร็วนั้น เช่น อัตราค่าบริการ Hi-speed Internet ของบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 

อัตราความเร็ว รอบบิลที่ 1-1 (บาท/เดือน) รอบบิลที่ 3-12 (บาท/เดือน) 
3 Mbps./512 Kbps. 

390 
490 

7 Mbps./512 Kbps. 590 
10 Mbps./1 Mbps. 590 890 
12 Mbps./1 Mbps.  890 1,290 
15 Mbps./ 1 Mbps. 1,290 1,890 
20 Mbps./1 Mbps. 1,890 2,290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


