
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 

และการเลือกใช้ 
ลัดดา  เพ็ชสังฆาต 



นักเรียนรู้จกัและเคยใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้หรือไม่ 

LINUX 

Microsoft Windows XP 



นักเรียนรู้จกัและเคยใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้หรือไม่ 

Photoshop 

MS Word 



นักเรียนรู้จกัและเคยใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้หรือไม่ 

Dreamweaver 

MS Excel 



นักเรียนรู้จกัและเคยใช้ซอฟท์แวร์เหล่านี้หรือไม่ 



ความจ าเป็นในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์  

        ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดค าสั่งหรือ
โปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟต์แวร์จึง หมายถึง

ล าดับขั้นตอนการท างานที่เขียนขึ้นด้วยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ ค าสั่ง

เหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่า

คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง การท างานพื้นฐานเป็นเพียงการ

กระท ากับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข 

ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้  



ความจ าเป็นในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์  

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็น

ซอฟต์แวร์ เพราะเป็นล าดับขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งท างานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์

ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุก

ประเภทที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานได้  

 การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ท างานให้กับเราได้มากมาย 

เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงาน

คอมพิวเตอร ์



ความจ าเป็นในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์  

  ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ท าบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขาย

ตั๋วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่อง

กิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงาน

พิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ด าเนินการให้

ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วน

ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่

สามารถท างานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น และมีความส าคัญมาก 

และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ท าให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่

ต้องการ  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ประเภท
ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ระบบ (system 
software)  

ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา  

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

(application software)  

ซอฟต์แวร์ส าเร็จ 
ซอฟต์แวร์ 

ใช้งานเฉพาะ  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)  

 ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมา

เพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การท างานของซอฟต์แวร์ระบบ คือ

ด าเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูล

จากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ 

น าข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือน าออกไปยังเครื่องพิมพ์ 

จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจ ารอง  



หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ  

(system software)  

จัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก  

จัดการหน่วยความจ า 

เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์  



ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ  

(system software)  
ระบบปฏิบัติการ  

 ระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า โอเอส (Operating 
System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ 

ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จักกันดีเช่นดอส (Disk 
Operating System : DOS) วินโดวส์ (Windows) โอเอสทู 
(OS/2) ยูนิกซ์ (UNIX)  



ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ  

(system software)  ระบบปฏิบัติการ  

   
ดอส เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงานที่พัฒนามานานแล้ว การใช้

งานจึงใช้ค าสั่งเป็นตัวอักษร ดอสเป็นซอฟต์แวร์ท่ีรู้จักกันดีใน

หมู่ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์  

วินโดวส์ เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อจากดอส เพื่อ

เน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถท างานหลายงานพร้อม

กันได้ โดยงานแต่ละงานจะอยู่ในกรอบช่องหน้าต่างที่

แสดงผลบนจอภาพ การใช้งานเน้นรูปแบบกราฟิก 

ผู้ใช้งานสามารถใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้ต าแหน่งเพื่อเลือก

ต าแหน่งที่ปรากฏบนจอภาพ ท าให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

ง่าย วินโดวส์จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน  



ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ  

(system software)  ระบบปฏิบัติการ  

   โอเอสทู เป็นระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับวินโดว์ส แต่

บริษัทผู้พัฒนาคือ บริษัทไอบีเอ็ม เป็นระบบปฏิบัติการที่ให้

ผู้ใช้สามารถใช้ท างานได้หลายงานพร้อมกัน และการใช้งานก็

เป็นแบบกราฟิกเช่นเดียวกับวินโดวส์  

ยูนิกซ ์เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาต้ังแต่ครั้งที่ใช้กับเครื่อง

มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัตกิารยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่

สามารถใช้งานได้หลายงานพร้อมกัน และท างานได้หลาย ๆ งาน

ในเวลาเดียวกัน ยูนิกซ์จึงใช้ได้กับเครื่องที่เชื่อมโยงและต่อกับ

เครื่องปลายทางได้หลายเครื่องพร้อมกัน ระบบปฏิบัติการยังมีอีก

มาก โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานร่วมกันเป็นระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการ

เน็ตแวร์ วินโดว์สเอ็นท ี 



ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ  

(system software)  ตัวแปลภาษา  

   
 ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ

แปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง 

ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหล่าน้ีสร้างขึ้นเพ่ือให้

ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดค าสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ ในภายหลังได้  ภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้น

มาทุกภาษาจะต้องมีตัวแปลภาษาส าหรับแปลภาษา ภาษาระดับสูง

ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษาปาสคาล ภาษา

เบสิก ภาษาซี และภาษาโลโก  



ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ  

(system software)  ตัวแปลภาษา  

ภาษาปาสคาล เป็นภาษาส่ังงานคอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบเปน็โครงสร้าง เขียนส่ังงานคอมพิวเตอร์เป็น
กระบวนความ ผู้เขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วมารวมกันเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ได้  

ภาษาเบสิก เป็นภาษาที่มีรูปแบบค าสั่งไม่ยุ่งยาก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐานที่
สามารถน ามาเขียนเรียงต่อกันเป็นโปรแกรมได้  

ภาษาซ ีเป็นภาษาที่เหมาะส าหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ภาษาซีเป็นภาษาที่มีโครงสร้างคล่องตัว

ส าหรับการเขียนโปรแกรมหรือใหค้อมพวิเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ภาษาโลโก เป็นภาษาที่เหมาะส าหรับการเรียนรู้และเข้าใจหลักการโปรแกรมภาษาโลโกไดร้ับการพัฒนา

ส าหรับเด็ก นอกจากภาษาที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบนัอีกมากมายหลายภาษา เช่น 

ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  

 ซอฟต์แวรป์ระยุกต ์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ 
ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจ าหน่ายมาก 
การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจ
แบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์ส าเร็จ และ
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาข้ึนใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์ส าเร็จในปัจจุบัน มี
มากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์ตารางท างาน ฯลฯ  



 ในบรรดาซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีใช้กันทั่วไป ซอฟต์แวร์ส าเร็จ 
(package) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์ส าเร็จเป็น
ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาข้ึน แล้วน าออกมาจ าหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไป
ใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์ส าเร็จที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาดท่ัวไป และเป็นที่นิยมของผู้ใช้มี 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
ซอฟต์แวร์ประมวลค า (word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางท างาน 
(spread sheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base 
management software) ซอฟต์แวร์น าเสนอ (presentation software) และ
ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (data communication software)  

ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  

 ซอฟต์แวรป์ระมวลค า เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ส าหรับการพิมพ์
เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี 
เอกสารท่ีพิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมูล เรียกมาพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การ
พิมพ์ออกทางเคร่ืองพิมพ์ก็มีรูปแบบตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ 
เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ปัจจุบันมีการเพิ่มขีดความสามารถของ
ซอฟต์แวร์ประมวลค า อีกมากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลค าท่ีนิยมอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น วินส์เวิร์ด จุฬาจารึก โลตัสเอมโิปร 



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  

 ซอฟต์แวร์ตารางท างาน เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดค านวณ 
การท างานของซอฟต์แวร์ตารางท างาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะท างานที่มี
กระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่อง
ค านวณเตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตร 
สามารถส่ังให้ค านวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่ก าหนด ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตาราง
ท างานสามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ได้กว้างขวาง    
ซอฟต์แวร์ตารางท างานที่ นิยมใช้ เช่น เอกเซล โลตัส  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  

 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งคือการ
ใช้เก็บข้อมูล และจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องมี
ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้
ในคอมพิวเตอร์ เราก็เรียกว่า ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูลจึง
หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บ การเรียกค้นมาใช้งาน การท ารายงาน 
การสรุปผลจากข้อมูล ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น เอกเซส 
ดีเบส พาราดอ็ก  ฟ๊อกเบส  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  

 ซอฟต์แวรน์ าเสนอ  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูล   
การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟต์แวร์เหล่านี้จึงเป็น
ซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมาย
ได้ง่ายแล้วจะต้องสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได้ ตัวอย่างของ
ซอฟต์แวร์น าเสนอ เช่น เพาเวอร์พอยต์ โลตัสฟรแีลนซ ์ฮาร์วารด์กราฟิก  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ  

 ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลนี้หมายถึง
ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสารกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อื่นในที่ห่างไกล โดยผ่านทางสายโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์สื่อสาร
ใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ท าให้
สามารถใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รับส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้โอนย้ายแฟ้มข้อมูล ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสาร 
นอกจากนี้ยังใช้ในการเชื่อมเข้าหามินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพื่อ
เรียกใช้งานจากเครื่องเหล่านั้นได้ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลที่นิยมมีมากมาย
หลายซอฟต์แวร์ เช่น โปรคอม ครอสทอล์ค เทลิก  



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ  

 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไป
ศึกษารูปแบบการท างานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดท าขึ้น 
โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนรวมกันเพื่อร่วมกันท างาน 
ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กันในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี 
ระบบงานจัดจ าหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหารการเงิน 
และการเช่าซื้อ  
 ความต้องการของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยังมีอีกมาก 
ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้
งานเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย 


