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การปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
โปรแกรมในงานธุรกิจ

กสมล ชนะสุข
คณะวิทยาการจัดการ



การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรม

ในงานธุรกิจ

ความหมาย
หน้าที่ของ

ข้อมูล

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพประโยชน์

การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเรียนประจ าบท

ในยุคแห่ งการแข่ งขันในการท างาน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อ
ความต้องการใช้ จึงเป็นส่วนที่เสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
และส่งงานได้ตามก าหนดเวลา โปรแกรม
ประยุกต์ในปัจจุบันมีหลากหลายโปรแกรมที่
ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้ได้เป็นอย่างดี 
โดยความหมายของโปรแกรมประยุกต์อาจ
กล่าวคือโปรแกรมที่สามารถจัดการกับงาน
เฉพาะด้าน ใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะนั้น ๆ 
โปรแกรมประยุกต์เหล่านั้น เช่น  โปรแกรมไม
โครซอฟเวิร์ด โปรแกมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล 
โปรแกรมไมโครซอฟต์ เพา เวอร์พอยต์  
โปรแกรมประเภทเกมส์ต่าง ๆ เป็นต้น 

จากความหมายและความสามารถในการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ
งาน เมื่อระบบงานของแต่ละฝ่ายท างาน
อย่างไร ความสามารถของโปรแกรมก็สามารถ
ตอบสนองให้การท างานในฝ่ ายนั้ น เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้เช่นกัน



ความหมายของโปรแกรมประยกุต์

การใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว 
เหมาะกับงานทางธุรกิจ

การใช้งานที่ซับซ้อน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การใช้งานหลายด้าน
บนระบบปฏิบัติการ

ในยุคแห่งการแข่งขันในการท างานความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อความต้องการใช้ จึงเป็นส่วนที่เสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้อง และส่งงานได้ตามก าหนดเวลา โปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบันมีหลากหลายโดยโปรแกรมที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการใช้ได้เป็นอย่า งดี
โปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรมส าหรับใช้งานเฉพาะทาง ซึ่งจะแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น โปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรมที่สามารถจัดการ
กับงานเฉพาะด้าน ใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะนั้น ๆ 



หนา้ท่ีของขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ



ปร
ะม

วล
ผล

ข้อ
มูล ประมวลผลข้อมูลด้วย

มือ

ประมวลผลข้อมูลด้วย
เครื่องจักรกล

ประมวลผลข้อมูลด้วย
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ซับซ้อน ส าหรับงานที่มีประมาณไม่มาก ไม่เร่งด่วน

มีการท างานร่วมกับอุปกรณ์ส าหรับการประมวลผลด้วยมือ

นิยมใช้ในปัจจุบันเพราะมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า

หนา้ท่ีของขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ(ต่อ)



การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ

ประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา



ประยุกต์ใช้ในห้างสรรพสินค้า

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ



ประยุกต์ใช้ในงานการแพทย์

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ



ประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ



ประยุกต์ใช้ด้านการสื่อสารฯ

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ



ประยุกต์ใช้ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ



ประยุกต์ใช้ในภาครัฐและเอกชน

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงานธรุกิจ



Efficiency
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว จัดเก็บข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ การส่งข้อมูลและการสื่อสารเร็ว

Effectiveness
การบริหารงาน ช่วยในการตัดสินใจ สร้างคุณภาพ และได้เปรียบในการแข่งขัน

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ประโยชนห์รอืคณุลกัษณะของระบบสารสนเทศ



การวางแผน ก าหนดเป้าหมายและนโยบายในการบริหารองค์กร
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
การด าเนินงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การสนับสนุนการตัดสินใจ ช่วยให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
องค์กรมีมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนินงาน 
การสร้างโอกาสในการลงทุน ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน 
ความสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้ 

ประโยชนท่ี์ไดจ้ากระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการบรหิารงาน



การประยกุตเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน

มีบทบาทส าคัญต่อการเนินงานใน
ระดับบุคคลมาก เมื่อมีการงานเป็น
กลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน มีการวาง
เครือข่ายในรูปแบบเป็นเครือข่าย
ขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า เน็ตเวิค เพื่อ
รองรับการท างานของท้ังองค์กร

ซอฟต์แวร์ระดับบุคคลส่วนใหญ่เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ โปรแกรม
ประมวลค า โปรแกรมตารางท าการ 
โปรแกรมน าเสนอผลงาน โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น 

ข้อมูลข่าวสารสามารถใช้งานให้ตรง
กับวัตถุประสงค์การท างานแต่ละ
ส่วนขององค์กร เช่น ในระดับบุคคล
มี ก า ร ใช้ ข้ อมู ล ข่ า วส าร ในการ
ประมวลผล 

อ ง ค์ ก ร มี ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ด้ า น
บุคลากรให้รองรับการใช้งานและ
การท างาน โดยเน้นการวางแผนการ
ฝึกอบรมให้พนักงานได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ต่างๆ 

การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต จึง
เ น้ น ใ ห้ เ ป็ น ท า ง ด่ ว น ข้ อ มู ล
สารสนเทศภายในองค์กร เพื่อให้
การบริหารและการจัดการภายใน
องค์กรเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น



บทสรปุ

เมื่อองค์กรมีการปรับใช้หรือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจเกิดขึ้น
คอมพิวเตอร์มีอยู่ในโลกนี้เป็นจ านวนมาก การใช้งานในด้านความหลากหลายจึงเกิดขึ้น
ด้วยคุณสมบัติที่มีมากแล้วนั้น ส่งผลให้ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความสามารถรองรับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และการใช้งานเกิดประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ของงานนั้น คอมพิวเตอร์มีความน่าเชื่อท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมหลาย
ลักษณะหลายรูปแบบและหลายประเภท ได้แก่สถานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ งานธุรกิจ
งานธนาคาร ร้านค้าปลีก วงการแพทย์ วงการโทรคมนาคม งานอุตสาหกรรม และ
หน่วยงานราชการ



แบบฝึกหดัทา้ยบท

จงอธิบายความหมายของโปรแกรมประยุกต์มาพอสังเขป

จงอธิบายความหมายของข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศมาให้ถูกต้อง

จงอธิบายการใช้โปรแกรมยุกต์ ท่ีใช้ในด้านการศึกษาให้ถูกต้อง

จงอธิบายการใช้โปรแกรมยุกต์ ท่ีใช้ในด้านด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมให้ถูกต้อง

จงอธิบายการใช้โปรแกรมยุกต์ ท่ีใช้ในด้านการแพทย์พร้อมบอกว่าท าได้ด้านใดบ้าง

จงอธิบายการใช้โปรแกรมยุกต์ ท่ีใช้ในห้างสรรพสินค้าและสาขาย่อยให้ถูกต้อง

จงยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ในการท างานมา 3 โปรแกรมพร้อมอธิบายพอสังเขป

จงอธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศมาพอสังเขป

จงอธิบายการประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานมาพอเข้าใจ

จงยกตัวอย่างการประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานมาอย่างน้อย 3 ด้าน อธิบายพอสังเขป



ใบงานและลิ้งส าหรบัแหลง่เรียนร ูเ้พ่ิมเติม/ช่องทางการสง่งาน

ช่องทางการสง่งานและถามตอบ : WEBMAIL : ple_kusuma@webmail.npru.ac.th   

1. ให้นักศึกษาตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ว่ามีเว็บเบราว์เซอร์ช่ืออะไรบ้างแล้วเขียนช่ือเว็บเบราว์เซอร์ดังกล่าว
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.npru.ac.th และกด Enter เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ให้นักศึกษาส ารวจข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์โดยอาจใช้สัญลักษณ์รูปเครื่องมือของเว็บ
เบราว์เซอร์ในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหน้าและให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้

2.1 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของชื่อเว็บไซต์คือ ....................................................................................
2.2 เขียนหัวข้อที่นักศึกษาเขา้ดูรายละเอียดจ านวน 3 หัวข้อ 1)....................................................  2) ....................................................... 3) .................................................................

3. เลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 1 หัวข้อ แล้วสรุปเป็นข้อมูลอธิบายให้เข้าพอสังเขป
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

ใบงาน

ล้ิง(LINK) ส าหรบัแหลง่เรยีนร ูเ้พ่ิมเติม

1) https://goo.gl/i7oMnR         2) https://goo.gl/cDguqg           3) https://goo.gl/6Xhxp8 
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