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ใบความรู้ที่ 1 
หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์             รหัส ง 31202 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                              เวลา 4 ชั่วโมง                        
ผู้สอน นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ 

 
แนวคิด 
 “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วยค าว่า “เทคโนโลยี” และ “สารสนเทศ” เป็นการน าเทคโนโลยีที่
ส าคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม มารวมไว้ด้วยกัน เพ่ือน ามาจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศไปยังบุคคลที่อยู่ห่างไกลได้ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 
3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2. บอกความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยได้ 
3. อธิบายบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันได้ 
4. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
5. บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
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 พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป จากความเป็นอยู่ ในสังคม
เกษตรกรรม พัฒนามาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และหลังจาก พ.ศ. 2530 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์ จนพัฒนามาเป็นสังคมของข้อมูล ข่าวสาร เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ท า
ให้สังคมมีความต้องการใช้สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจและด าเนินงานด้านต่างๆ และใน
รูปแบบของสังคมสารสนเทศนี้เองเป็นสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีมีคุณภาพรวดเร็ว โดยเกิดจากการน าเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ มาใช้ที่เรียกว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยค าว่า “เทคโนโลยี” และ “สารสนเทศ” มาจากภาษาอังกฤษว่า 
“Information Technology” ซึ่งประกอบด้วยค าว่า “Information” และ “Technology” เรียกสั้นๆ ว่า “ไอที 
(IT)” 
 เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร  
 สารสนเทศ (information) หมายถึงข่าวสารที่ได้จากข้อมูลดิบ (Raw data) จากแหล่งต่างๆ น ามาค านวณ
ทางสถิติหรือผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเรียกว่า "สารสนเทศ" ข้อมูล
ที่ได้ออกมาจะอยู่ในรูปที่สามารถน าไปใช้งานได้ทันที 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการโดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน
สารสนเทศ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การท าส าเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม 
เพ่ือให้ได้สารสนเทศ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีขั้นตอนต่างๆ  
 "เทคโนโลยีสารสนเทศ" ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีหลักที่ส าคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกกันย่อ ๆ ว่า C & C อย่างไร
ก็ตาม มีแนวโน้มที่จะนับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของ C & C และเกี่ยวเนื่องเข้ามาเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย เช่น เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีส านัก
อัตโนมัติ เทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น 
 ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์กันอย่างกว้างขวาง 
งานประยุกต์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างระบบสารสนเทศแบบต่างๆ มีการน าเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมไปใช้ในหน่วยงานหรือธุรกิจต่างๆ มุ่งไปที่การคิดค้นวิธีการจัดเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล การจัดระบบข้อมูลให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท ารายงาน ตลอดจนการ
จัดท าผลลัพธ์ของข้อมูลให้สามารถค้นคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 
 การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ท าให้ข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญ ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และความจ าเป็นในความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา มีความต้องการใช้เท คโนโลยี
สารสนเทศอยู่ตลอดเวลา จนกระท่ังได้กลายเป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว 
 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้ง “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที 
(ICT)” 
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 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะที่หนึ่ง เรียกว่า “นโยบาย IT 2000” เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้วาง
พ้ืนฐานให้กับการพัฒนาประเทศในช่วงที่สังคมไทยยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี โดยก าหนดภารกิจหลัก คือ 

1. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การปฏิรูปภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้จัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศใน
ระยะที่สอง ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2544 - 2553) หรือ “IT 2010”  
 กรอบนโยบาย IT 2010 เป็นนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของประเทศไทย นโยบายฉบับนี้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. ลงทุนในการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ เป็นพื้นฐานส าคัญ 
2. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม ในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
3. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศ 

 
 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถจัดแบ่งกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ 
 ภาครัฐได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ และจัดให้มีเครือข่ายข้อมูลกลางภาครัฐ ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ 
  รูปแบบการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

1. ภาครัฐต่อประชาชน เช่น การขอทะเบียนบ้าน การช าระภาษี และการขออนุญาตมีบัตรประชาชน 
เป็นต้น 

2. ภาครัฐต่อเอกชน เช่น การให้ข้อมูล การขออนุญาตเปิดธุรกิจ การขออนุมัติการลงทุน เป็นต้น 
3. ภาครัฐต่อภาครัฐ เช่น ระบบสารบรรณ ระบบการเงิน/งบประมาณ ระบบงานบุคคล และข้อมูลต่างๆ 

ในระดับนโยบาย เป็นต้น 
4. ภาครัฐต่อข้าราชการและพนักงานของรัฐ เช่น การสั่งการและการสื่อสารให้ข้อมูลระหว่างกัน การแจ้ง

หนังสือเวียน เป็นต้น 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพาณิชย์ 

 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า โดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบธุรกิจ โดยเน้นเพ่ือการส่งออก การค้าและบริการ การบริโภคภายในประเทศเป็นรูปแบบการค้าที่ท าให้
สามารถค้าขายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้บุคลากรและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
น้อยกว่า ระบบการค้าทั่วๆ ไป 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 
 รัฐบาลได้ส่งเสริมพัฒนาการใช้และการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์ธุรกรรมการ
ซื้อขายของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า อุตสาหกรรมออนไลน์ ที่มีการเชื่อมโยง การซื้อขาย
ระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภคสินค้าอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ  

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา 
 พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับของประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็น
สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สร้างระบบการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน สร้างขีด
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ความสามารถขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้ท าหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เกิดการเข้าถึงอย่าง
ทั่วถึงและเทา่เทียมกัน  

5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม 
 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ทางสังคมในยุคสารสนเทศ และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  บทบาทเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. บทบาทด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและความส าคัญเพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่
มนุษย์ มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยท าให้การจัดการระบบงานและการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ภายใน
ส านักงาน สามารถท าได้รวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นย า และสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

2. บทบาทด้านสังคม 
 เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแต่ภายในกลุ่มสังคมเดียวกัน แต่ได้ขยายไปสู่สังคมอ่ืนๆ ได้อย่างกว้างไกล จึง
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ การสื่อสารผ่านทางเว็บบอร์ด ห้องสนทนาหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3. บทบาทด้านเศรษฐกิจ 
 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับระบบธุรกิจการค้า ท าให้เกิดเป็นระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
E- commerce เป็นรูปแบบการค้าที่มีต้นทุนต่ าในการเปิดกิจการ แต่สามารถขายสินค้าไปได้กว้างไกลทั่วโลก และยัง
สามารถเปิดการค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. บทบาทด้านการศึกษา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในด้านการศึกษา และมีความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่าง
มาก สถาบันการศึกษามีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน ระบบ
ห้องสมุดออนไลน์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

5. บทบาทด้านการแพทย์ 
 ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดระบบข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ระบบการจัดการบริหารงานภายใน
โรงพยาบาล  

6. บทบาทด้านการบริการภาครัฐ 
 ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพื่อเก็บรายละเอียดของข้อมูลประชาชนและเชื่อมต่อระบบไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดท าหนังสือเดินทาง 
 

  ประโยชนข์องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. เพ่ิมความสะดวกสบายในการสื่อสาร การบริการและการผลิต ชีวิตคนในสังคมได้รับความสะดวกสบาย 
เช่น การติดต่อผ่านธนาคารด้วยระบบธนาคารที่บ้าน (Home Banking) การท างานที่บ้าน ติดต่อสื่อสารด้วยระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การบันเทิงพักผ่อนด้วยระบบมัลติมีเดียที่บ้าน เป็นต้น 
            2. เป็นสังคมแห่งการสื่อสารเกิดสังคมโลกขึ้น โดยสามารถเอาชนะเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ได้ ด้วย
ความเร็วในการติดต่อสื่อสารที่เป็นเครือข่ายความเร็วสูง และที่เป็นเครือข่ายแบบไร้สายท าให้มนุษย์แต่ละคนในสังคม
สามารถติดต่อถึงกัน อย่างรวดเร็ว 
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            3. มีระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในฐานข้อมูลความรู้ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
การแพทย์ แพทย์ที่อยู่ในชนบทก็สามารถวินิจฉัยโรคจากฐานข้อมูลความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางการแพทย์ใน
สถาบันการแพทย์ที่มีชื่อเสียงได้ทั่วโลกหรือใช้วิธี ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในระบบทางไกลได้ด้วย 
             4. เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสจากการพิการทางร่างกาย เกิดการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือคนพิการให้สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้ เพื่อให้คนพิการเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ผู้พิการจึงไม่ถูกทอดทิ้งให้เป็นภาวะของสังคม 
             5. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน (Computer-Assisted Instruction: CAI) และการ เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
(Computer-Assisted Learning : CAL) ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ไม่ซ้ าซากจ าเจผู้เรียน
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยระบบที่เป็นมัลติมีเดีย นอกจากนั้นยังมีบทบาทต่อการน ามาใช้ในการสอนทางไกล 
(Distance Learning) เพ่ือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชนบทที่ห่างไกล 
            6. การท างานเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น กล่าวคือช่วยลดเวลาในการท างานให้น้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น 
เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) เพ่ือช่วยในการพิมพ์เอกสาร การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบงานลักษณะต่างๆ 
            7. ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพดีขึ้น ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ท าให้รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้นผู้ผลิตผลิต สิ้นค้าที่มีคุณภาพ 
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการ และช่องทางทางการค้าก็มีให้เลือกมากขึ้น เช่น การเลือกซื้อสินค้าทาง
อินเตอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 

  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่างๆ มากมาย แต่ท าให้เกิดผลกระทบหลายด้าน สามารถจ าแนกได้
ดังต่อไปนี้  
  
 2. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิ่งแวดล้อม 

- เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์น าเทคโนโลยีทางด้าน IT ไปพัฒนาอย่างผิดวิธีและ
น าไปใช้ในทางท่ีผิด เพราะมุ่งเพียงแต่จะก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองเท่านั้น 

- การผลิตอาวุธมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีการท าลายกัน เพราะสามารถหาข้อมูล และเรียนรู้
การผลิตอาวุธที่รุนแรงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
 3. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม 

- ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานของแรงงานเพราะมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้ไม่เป็นต้องใช้แรงงาน
มนุษย์อีกต่อไป 

- การปรับตัวเพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของพนักงานที่มีอายุมากหรือมีความรู้น้อย ก็จะท าให้พวก
เขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ เพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท าได้ยากต้องมีความรู้จึงจะเข้าใจได้ 

- สมาชิกในสังคมมีการด าเนินชีวิตที่เป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่ความสัมพันธ์กันภายในสังคม  เพราะต่าง
มีชีวิตที่ต้องรีบเร่งและดิ้นรน 

- ปัญหาด้านอาชญากรรม ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกล่อลวง โดยบุคคลที่รู้จักผ่านการสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ต 
 4. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อเศรษฐกิจ 

- มนุษย์สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้น เพราะมีบัตรเครดิตท าให้ไม่ต้องพกเงินสด  
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- หากต้องการอะไรที่ไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก็สามารถซื้อได้ทันที  เพียงแต่มีบัตรเครดิตเท่านั้นท าให้
อัตราการเป็นหนี้สูงขึ้น 

- การแข่งขันกันทางธุรกิจสูงมากขึ้นเพราะต่างก็มุ่งหวังผลก าไรซึ่งก็เกิดผลดี คืออัตรา 
- การขยายตัวทางธุรกิจสูงขึ้น แต่ผลกระทบก็เกิดตามมาคือบางครั้งก็มุ่งแต่แข่งขันกันจนลืม 

ความมีมนุษยธรรมหรือความมีน้ าใจไป 
 5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสุขภาพจิต 

- เมื่อการด าเนินชีวิตจากเดิมที่เป็นแบบเรียบง่าย ต้องเปลี่ยนมาปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ตลอดเวลา ก็อาจจะท าให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล ไม่ว่าจะในหน้าที่การงานหรือการด าเนินชี วิตประจ าวันก็
ตาม 

- พฤติกรรมของเยาวชนโดยเฉพาะพวกเกมคอมพิวเตอร์ท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบต่อสู้ 
การใช้ก าลัง เป็นต้น 

- นักธุรกิจก็ต้องท างานแข่งกับเวลา ไม่มีเวลาได้พักผ่อนก็ก่อให้เกิดความเครียดสุขภาพจิตก็เสียตามมา
ด้วย 


