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ใบความรู 

ซอฟตแวร 

ความจําเปนของการใชซอฟตแวร  

  ซอฟตแวร (software) หมายถึง ชุดคาํส่ัง หรือโปรแกรม ที่ใช ส่ังงานใหคอมพิวเตอร 
ทํางาน หรือ หมายถึง ลําดับ ขั้นตอน การทํางาน ที่เขียน ขึ้นดวย คําส่ังของ 
คอมพิวเตอร คําส่ัง เหลานี้เรียงกัน เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร ทํางานได มากมาย เพราะมีผูพัฒนา โปรแกรม คอมพิวเตอร มาสั่งงาน 
คอมพิวเตอร 
   ซอฟตแวร จึงเปน สวนสําคัญ ของระบบ คอมพิวเตอร หากขาด ซอฟตแวร 
คอมพิวเตอร ก็ไมสามารถ ทํางานได 

 ซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอร 

ถามนุษย ตองการ ถายทอด ความตองการให คอมพิวเตอร รับรู และปฏิบัติตาม 
จะตองมี ส่ือกลาง สําหรับ การติดตอ เพื่อให คอมพิวเตอร รับรู เราเรียก ส่ือกลาง นี้วา 
ภาษาคอมพวิเตอร ผูออกแบบ คอมพิวเตอร ใชตัวเลข 0 และ 1 นี้เปน รหัสแทน คําส่ัง 
ในการสั่งงาน คอมพิวเตอร รหัสแทน ขอมูลและ คําส่ังโดย ใชระบบเลข ฐานสอง นี้ 
คอมพิวเตอร สามารถ เขาใจได เราเรียก เลขฐานสอง ที่ประกอบกัน เปนชุดคําส่ัง และ
ใชส่ังงาน คอมพิวเตอรวา ภาษาเครื่อง ภาษาเครื่องเปนภาษา ที่มนุษยไมเขาใจ จึงมี
ผูสราง ภาษาคอมพิวเตอร ในรูปแบบที่ เปนตัวอักษร เปนประโยค ขอความ เรียก
ภาษานี้วา ภาษาคอมพิวเตอร ระดับสูงใน การทํางานของ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร 
จะแปลภาษาระดับสูง ใหเปน ภาษาเครื่อง โดยใชโปรแกรม คอมไพเลอร (compiler) 
หรือ อินเทอรพรีเตอร (interpreter) 

คอมไพเลอร (Compiler) 

จะทําการแปลโปรแกรมที่เขียนเปนภาษาระดับสูงทั้งโปรแกรมใหเปน  
ภาษาเครื่องกอนแลวจึงใหคอมพิวเตอรทํางานตามภาษาเครื่องน้ัน 
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อินเทอรพรีเตอร (Interpreter) 

จะทําการแปลที่ละคําส่ังแลวใหคอมพิวเตอรทําตามคําส่ังน้ัน เมื่อทํา 
เสร็จแลวจึงมาทําการแปลคําส่ังลําดับตอไป ขอแตกตางระหวางคอมไพเลอร  
กับอินเทอรพรีเตอร จึงอยูที่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละครั้ง ตัวแปล  
ที่รูจักกันดี เชน ตัวแปลภาษาเบสิก ตัวแปลภาษาโคบอล 

ชนิดซอฟตแวร 

(1) ซอฟตแวรระบบ (system software) 
(2) ซอฟตแวรประยุกต (application software 

(1) ซอฟตแวรระบบ (system software) 

คือ ซอฟตแวรที่บริษัทผูผลิตสรางขึ้นมาเพื่อใชจัดการกับระบบ หนาที่การทํา 
งานของซอฟตแวรระบบ คือดําเนินงานพื้นฐานตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร  
เชน รับขอมูลจากแผงแปนอักขระแลวแปลความหมายใหคอมพิวเตอรเขาใจ  
นําขอมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนําออกไปยงัเคร่ืองพิมพจัดการขอมลู  
ในระบบแฟมขอมูลบนหนวยความจํารอง  
เมื่อเราเปดเครื่องคอมพวิเตอรทันทีที่มีการจายกระแสไฟฟาใหกับ 

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร จะทํางานตามโปรแกรมทันทีโปรแกรมแรกที่ส่ัง 
คอมพิวเตอรทํางาน นี้ เปนซอฟตแวรระบบซอฟตแวรระบบอาจเก็บไวในรอม 
หรือในแผนจานแมเหล็ก หากไมมีซอฟตแวรระบบคอมพิวเตอรจะทํางานไมได 
ซอฟตแวรระบบยังใชเปนเครื่องมือในพัฒนาซอฟตแวรอื่นๆ และยังรวมไปถึง  

ซอฟตแวรทีใ่ชในการแปลภาษาตางๆ 

(2) ซอฟตแวรประยุกต (application software) 

เปนซอฟตแวรที่ใชกับงานดานตางๆ ตามความตองการของผูใชที่สามารถ  
นํามาใชประโยชนไดโดยตรงปจจุบันมีผูพัฒนาซอฟตแวรใชงานทางดาน ตางๆ  
ออกจําหนายมาก การประยุกตงานคอมพิวเตอรจึงกวางขวาง และแพรหลาย เรา 
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อาจแบงซอฟตแวรประยุกตออกเปนสองกลุม คือ ซอฟตแวรสําเร็จและซอฟตแวร  
ที่พัฒนาขึ้นใชงานเฉพาะซอฟตแวรสําเร็จ ในปจจุบันมีมากมาย เชน ซอฟตแวร 
ประมวลคํา ซอฟตแวรตารางทํางาน ฯลฯ  

ซอฟตแวรระบบ 

หนาที่หลักของซอฟตแวรระบบ :  
(1) ใชในการจัดการหนวยรับเขาและหนวยสงออก  
(2) ใชในการจัดการหนวยความจํา  
(3) ใชในตัวเชื่อมตอระหวางผูใชงานกับคอมพิวเตอร  
ประเภทของซอฟตแวรระบบ :  
(1) ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) : 
1) ดอส (Disk Operating System : DOS) 2) วินโดวส (Windows)  
3) โอเอสทู (OS/2) 4) ยูนิกส (UNIX)  
(2) ตัวแปลภาษา :  
1) ภาษาปาลคาล (Pascal) 2) ภาษาเบสิก (BASIC)  
3) ภาษาซี (C) 4) ภาษาโลโก (LOGO)  

หนาที่หลักของซอฟตแวรระบบ 

(1) ใชในการจัดการหนวยรับเขาและหนวยสงออก 

 เชน รับการกดแปน ตางๆ บนแผงแปนอักขระสงรหัสตัวอักษรออกทาง  
จอภาพ หรือเครื่องพิมพ ติดตอกับอุปกรณรับเขาและสงออกอื่นๆ เชน เมาส  
อุปกรณ สังเคราะหเสียง 

 (2) ใชในการจัดการหนวยหนวยความจํา 

เพื่อนําขอมลูจากแผนบันทึกมาบรรจุยังหนวยความจําหลัก หรือในทํานอง 
กลับกัน คือนําขอมูลจากหนวยความจําหลักมาเก็บไวในแผนบันทึก 

(3) ใชในตัวเชื่อมตอระหวางผูใชงานกับคอมพิวเตอร 
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สามารถใชงานไดงายขึ้น เชน การขอดูรายการสารบบในแผนบันทึก 
การทําสําเนาแฟมขอมูล 

 

1) ดอส (Disk Operating System : DOS) 

เปนซอฟตแวรจัดระบบงานที่พัฒนามานานแลว การใชงานจึงใชคําส่ัง  
เปนตัวอักษร ดอสเปนซอฟตแวรที่รูจักกันดีในหมูผูใชไมโครคอมพิวเตอร 

 

 

2) วินโดวส (Windows) 

 
เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาตอจากดอสเพื่อเนนการใชงานที่งายขึ้น  

สามารถทํางานหลายงานพรอมกันได โดยงานแตละงานจะอยูในกรอบ  
ชองหนาตางที่แสดงผลบนจอภาพ การใชงานเนนรูปแบบกราฟกผูใชงาน  
สามารถใชเมาสเล่ือนตัวชี้ตําแหนงเพื่อเลือกตําแหนงที่ปรากฏบนจอภาพ  
ทําใหใชงานคอมพิวเตอรไดงายวินโดวสจึงไดรับความนิยมในปจจุบัน 

3) โอเอสทู (OS/2) 
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เปนระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับวินโดวส แตบริษัทผูพัฒนาคือบริษัท 
ไอบีเอ็ม เปนระบบปฏิบัติการที่ใหผูใชสามารถใชทํางานไดหลายงาน  
พรอมกัน และการใชงานก็เปนแบบกราฟก เชนเดียวกับวินโดวส 

4) ยูนิกส (UNIX) 

เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาตั้งแตใชกับเครื่องมินิคอมพิวเตอร  
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ เปนระบบปฏิบัติการที่สามารถใชงานไดหลายงาน  
พรอมกันและทํางานไดหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน ยูนิกซจึงใชไดกับ  
เครื่องที่เชื่อมโยงและตอกับเครื่องปลายทางไดหลายเครื่องพรอมกัน 

 

 

1) ภาษาปาลคาล (Pascal) 

 เปนภาษาสั่งงานคอมพิวเตอรที่มีรูปแบบเปนโครงสรางเขียนสั่งงาน  
คอมพิวเตอรเปนกระบวนความผูเขียนสามารถแบงแยกงานออกเปน 
ชิ้นเล็กๆ แลวมารวมกันเปนโปรแกรมขนาดใหญได  

 2) ภาษาเบสิก (BASIC) 

เปนภาษาที่มีรูปแบบคําส่ังไมยุงยากสามารถเรียนรูและเขาใจไดงาย  
มีรูปแบบคําส่ังพื้นฐานที่สามารถนํามาเขียนเรียงตอกันเปนโปรแกรมได 

3) ภาษาซี (C) 

เปนภาษาที่เหมาะสมสําหรับใชในการพัฒนาซอฟตแวร อื่นๆ ภาษาซี เปน 
ภาษาที่มีโครงสรางคลองตัวสําหรับการเขียนโปรแกรมหรือใหคอมพิวเตอร  
ติดตอกับอุปกรณตางๆ 

 

4) ภาษาโลโก (LOGO) 
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เปนภาษาที่เหมาะสําหรับการเรียนรู และเขาใจหลักการโปรแกรม ภาษาโลโก  
ไดรับการพัฒนาสําหรับเด็ก 

 

ซอฟตแวรประยุกต 

ลักษณะสําคัญของซอฟตแวรประยุกต  
ประเภทของซอฟตแวรประยุกต :  
(1) ซอฟตแวรสําเร็จ (package) :  
1) ซอฟตแวรประมวลคํา (word processing software)  

2) ซอฟตแวรตารางทํางาน (spread sheet software)  
3) ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล (data base management software)  
4) ซอฟตแวรนําเสนอ (presentation software)  
5) ซอฟตแวรส่ือสารขอมูล (data communication software)  
(2) ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ 

ลักษณะสําคัญของซอฟตแวรประยุกต 

การที่ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร ไดพฒันากาวหนา อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ การที่มี 
คอมพิวเตอร ขนาดเล็ก ทําใหมี การใชงานคลอง ตัวขึ้น จนในปจจุบัน สามารถนํา 
คอมพิวเตอร ขนาดเล็กติดตัว ไปใชงานใน ที่ตางๆ ไดสะดวก 
การใชงาน คอมพิวเตอร ตองมี ซอฟตแวรประยุกต ซึ่งอาจเปน ซอฟตแวรสําเร็จ ที่มี

ผูพัฒนา เพื่อใชงานทั่วไป ทําใหทํางาน ไดสะดวกขึ้น หรืออาจเปน ซอฟตแวร ใชงาน
เฉพาะ ซึ่งผูใชเปน ผูพัฒนาขึ้นเอง เพื่อใหเหมาะสม กับสภาพการ ทํางานของตน 
ในบรรดา ซอฟตแวรประยุกต ทีม่ีใชกันทั่วไป ซอฟตแวรสําเร็จ (package) เปน

ซอฟตแวร ที่มีความนิยม ใชกันสูงมาก ซอฟตแวร สําเร็จเปน ซอฟตแวร ที่บริษัท
พัฒนา ขึ้นแลวนํา ออกมาจําหนาย เพื่อใหผูใชง านซื้อไปใชได โดยตรง ไมตอง
เสียเวลา ในการพัฒนา ซอฟตแวร อกี ซอฟตแวรสําเร็จ ที่มีจําหนาย ในทองตลาด
ทั่วไป และเปนที่ นิยมของ ผูใชมี 5 กลุมใหญ  
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1) ซอฟตแวรประมวลคํา (word processing software) 

 เปน ซอฟตแวรประยุกต ใชสําหรับ การพิมพเอกสาร สามารถแกไข เพิม่ แทรก 
ลบ และจัดรูปแบบเอกสาร ไดอยางดี เอกสารที่ พมิพไว จัดเปน แฟมขอมลู เรียก
มา พิมพหรือ แกไข ใหมได การพิมพ ออกทาง เครื่องพิมพ ก็มีรูปแบบ ตัวอักษร 
ใหเลือกหลาย รูปแบบ เอกสารจึงด  ูเรียบรอย สวยงาม ปจจุบันม  ีการเพิ่มขีด 
ความสามารถของ ซอฟตแวร ประมวลคํา อีกมากมาย ซอฟตแวรประมวลคํา ที่
นิยม อยูในปจจุบัน เชน วินสเวิรด จุฬาจารึก โลตัสเอมิโปร 

2) ซอฟตแวรตารางทํางาน (spread sheet software) 

เปนซอฟตแวร ที่ชวยในการ คิดคํานวณ การทํางาน ของซอฟตแวร ตารางทํางาน ใช
หลักการ เสมือนมีโตะ ทาํงานที่มีกระดาษ ขนาดใหญ วางไว มีเครื่องมือ คลายปากกา 
ยางลบ และเครื่องคํานวณ เตรียมไว ใหเสร็จ บนกระดาษมีชอง ใหใสตัวเลข ขอความ 
หรือสูตร สามารถ ส่ังให คํานวณ ตามสูตร หรือเงื่อนไข ที่กําหนด ผูใชซอฟตแวร 
ตารางทํางาน สามารถประยุกต ใชงานประมวลผล ตัวเลขอื่นๆ ไดกวางขวาง ซอฟตแวร 
ตารางทํางาน ที่นิยมใช เชน เอกเซล โลตัส 

3)ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล (data base management software) 

การใชงาน คอมพิวเตอร อยางหนึ่ง คือการใช เก็บขอมูล และจัดการ กับขอมูลที่ 
จัดเก็บใน คอมพิวเตอร จึงจําเปน ตองมี ซอฟตแวร จัดการขอมูล การรวบรวม ขอมลู
หลายๆ เร่ืองที่ เกี่ยวของกัน ไวใน คอมพิวเตอร เราก็เรียกวา ฐานขอมูล ซอฟตแวร 
จัดการฐานขอมูล จึงหมายถึง ซอฟตแวร ที่ชวยใน การเก็บ การเรียกคน มาใชงาน การ
ทํารายงาน การสรุปผล จากขอมูล ซอฟตแวร จัดการฐานขอมูล ที่นิยมใช เชน เอกเซล 
ดีเบส พาราด็อก ฟอกเบส 

4) ซอฟตแวรนําเสนอ (presentation software) 

เปน ซอฟตแวร ที่ใชสําหรับ นําเสนอขอมูล การแสดงผล ตองสามารถ ดึงดูด ความ
สนใจ ซอฟตแวร เหลานี้จึง เปนซอฟตแวร ที่นอกจาก สามารถแสดง ขอความ ใน
ลักษณะ ที่จะสื่อ ความหมาย ไดงายแลว จะตองสราง แผนภูมิ กราฟ และรูปภาพ ได 
ตัวอยางของ ซอฟตแวรนําเสนอ เชน เพาเวอรพอยด โลตัสฟรีแลนซ ฮารวารดกราฟก 
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5) ซอฟตแวรส่ือสารขอมูล (data communication software) 

ซอฟตแวร ส่ือสารขอมูล นี้หมายถึง ซอฟตแวร ที่จะชวยให ไมโครคอมพิวเตอร 
ติดตอส่ือสาร กับเครื่อง คอมพิวเตอร อื่นในที่หางไกล โดยผานทาง สายโทรศัพท 
ซอฟตแวร ส่ือสารใชเชื่อมโยง ตอเขากับ ระบบเครือ ขายคอมพิวเตอร เชน 
อินเทอรเน็ต ทําใหสามารถ ใชบริการอื่นๆ เพิ่มเตมิได สามารถ ใชรับสงไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ใชโอนยาย แฟมขอมูล ใชแลกเปลี่ยนขอมูล อานขาวสาร นอกจากนี้ยงั 
ใชในการเชื่อมเขาหา มินิคอมพิวเตอร หรือเมนเฟรม เพื่อเรียก ใชงานจาก เครื่อง
เหลานั้นได ซอฟตแวร ส่ือสารขอมูล ที่นิยม มีมากมาย หลายซอฟตแวร เชน โปรคอม 
ครอสทอลคเทลิก 

(2) ซอฟตแวรใชงานเฉพาะ 

การประยุกต ใชงานดวย ซอฟตแวรสําเร็จ มักจะเนน การใชงานทั่วไป แตอาจจะ
นํามาประยุกต โดยตรงกบังาน ทางธุรกิจบาง อยางไมได เชน ในกิจการธนาคาร มีการ
ฝากถอนเงิน งานทางดานบัญชี หรือใน หางสรรพสินคา ก็มีงาน การขายสินคา การ
ออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุม สินคาคงคลัง ดงัน้ัน จึงตองมีการ พัฒนาซอฟตแวร ใช
งานเฉพาะ สําหรับงาน แตละประเภท ใหตรงกับ ความตองการ ของผูใชแตละราย 
ซอฟตแวร ใชงานเฉพาะ มักเปนซอฟตแวร ที่ผูพฒันา ตองเขาไป ศึกษารูปแบบ การ

ทํางาน หรือความตองการ ของธุรกิจนั้นๆ แลวจัดทําขึ้น โดยทั่วไปจะเปน ซอฟตแวร ที่
มีหลาย สวนรวมกัน เพื่อรวมกันทํางาน ซอฟตแวร ใชงานเฉพาะที่ใชกัน ในทางธุรกิจ 
เชน ระบบงานทางดานบัญชี ระบบงานจัดจําหนาย ระบบงานใน โรงงานอุตสาหกรรม 
บริหารการเงิน และการเชาซื้อ 
ความตองการ ของการใช คอมพิวเตอร ในงานทางธุรกิจ ยังมีอกีมาก ดังน้ันจึง ยังมี

ความตองการ ผูพัฒนาซอฟตแวร เพื่อพัฒนาซอฟตแวร ใชงานเฉพาะตางๆ อีก
มากมาย 

 
 

ที่มา : school.obec.go.th/sawangha/compu05.doc 

 


