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SOFTWARE
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ความหมาย

โปรแกรมหรือชุดค ำสัง่ท่ีเขียนข้ึนเพื่อบงัคบั
และควบคุมฮำร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้
ท ำงำนตำมท่ีตอ้งกำร

ล ำดบัขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีเขียนดว้ยค ำสัง่ของ
คอมพิวเตอร์ ค  ำสัง่เหล่ำน้ีเรียงกนัเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงท ำงำนแตกต่ำงกนั
ดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีแตกต่ำงกนั 

ซอฟตแ์วร์จึงหมำยถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทุกประเภทท่ีท ำใหค้อมพิวเตอร์ท ำงำนได้
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ภาษาคอมพวิเตอร์
 เป็นส่ือกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมตอ้งกำรของ
มนุษยใ์หค้อมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบติัตำม

คอมพิวเตอร์ท ำงำนดว้ยสญัญำณทำงไฟฟ้ำ แทน
ดว้ย 0 และ 1 ซ่ึงเป็นรหสัแทนค ำสัง่ในกำรสัง่งำน
คอมพิวเตอร์  

 เลขฐำนสองท่ีประกอบกนัเป็นชุดค ำสัง่และใช้
สัง่งำนคอมพิวเตอร์คือ ภาษาเคร่ือง
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ซอฟต์แวร์ (Software)

ซอฟต์แวร์ระบบ

ระบบปฏิบตัิการ

ตัวแปลภาษา

โปรแกรมอรรถประโยชน์

โปรแกรมตรวจข้อผดิพลาด

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป

ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
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ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ในระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนต่ำงๆ

 เม่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำใหค้อมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์
ระบบเป็นโปรแกรมแรกท่ีสัง่คอมพิวเตอร์ท ำงำน 

 เกบ็ในหน่วยควำมจ ำประเภทรอม หรือแผน่ดิสก ์
หำกไม่มีซอฟตแ์วร์ระบบ คอมพิวเตอร์จะท ำงำน
ไม่ได้
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หน้าที่หลกัของซอฟต์แวร์ระบบ

จดักำรหน่วยรับเขำ้และหน่วยส่งออก 
จดักำรหน่วยควำมจ ำ เพ่ือน ำขอ้มูลจำกแผน่
บนัทึกมำบรรจุยงัหน่วยควำมจ ำหลกั

 เป็นตวัเช่ือมระหวำ่งผูใ้ชง้ำนกบัคอมพิวเตอร์ เช่น 
กำรขอดูรำยกำรแฟ้มขอ้มูลในแผน่บนัทึก กำรท ำ
ส ำเนำแฟ้มขอ้มูล
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ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 
(Types of System Software)
ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System) เป็น
โปรแกรมที่มีความจ าเป็นในการท างานของระบบ
คอมพวิเตอร์

ตัวแปลภาษา (Language Translator) เป็น
โปรแกรมที่แปลงจากภาษาคอมพวิเตอร์มาเป็นส่ิงที่
คอมพวิเตอร์เข้าใจ (ศูนย์และหน่ึง)
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ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 
(Types of System Software)  (ต่อ)
 โปรแกรมอ านวยความสะดวก (Utility Program)
โปรแกรมช่วยเหลือให้ระบบคอมพวิเตอร์ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 โปรแกรมตรวจข้อผดิพลาด(Diagnostic 
Program) เป็นโปรแกรมรายงานข้อผดิพลาด
ต่างๆ ที่เกดิขึน้กบัโปรแกรมของระบบไม่ว่าจะเป็น
การพมิพ์ค าส่ังผดิ เช่น Norton, QAPlus 
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ระบบปฏิบัติการ (OS)

จัดการทรัพยากรต่างๆ ของระบบคอมพวิเตอร์ให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น RAM, mouse

 ให้บริการต่างๆ กบัซอฟต์แวร์ประยุกต์

 เป็นตัวกลางระหว่าง Hardware และผู้ใช้ 

 เป็นตัวกลางระหว่าง Software และผู้ใช้ -- จดัเตรียม
ส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้งาน (User Interface)

ระบบปฏิบัตกิารมหีน้าที่
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ระบบปฏิบัติการ (OS)                         (ต่อ)
 เป็นตัวประสานงานระหว่างCPU, RAM, Mouse,  

Printer และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตวัอ่ืนๆ

 จัดการเกีย่วกบัวธีิการจัดเกบ็และดงึข้อมูลจากดสิก์

 เป็นตวัแปลค าส่ังทีถู่กส่ังจากผู้ใช้ผ่านส่ิงที ่OS เตรียม
ให้เป็นรหัสคอมพวิเตอร์ทีค่อมพวิเตอร์เข้าใจ

 แสดงผลลพัธ์จากการท างาน
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หน้าที่ OS- เป็นตัวกลางระหว่าง Hardware และผู้ใช้
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Operating System Types

ระบบปฏิบัตกิาร แบบ Text-Based - Dos

ระบบปฏิบัตกิาร แบบ Graphical User 
Interface (GUI) - MS Windows, Mac OS, โอ
เอสทู(OS/2) 
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ระบบปฏิบัติการ แบบ Text-Based
(Command Language) 

ระบบปฏิบัติการแบบตัวอกัษรทีรั่บ
ค าส่ังด้วยการพมิพ์ค าส่ัง 

Input Device หลกัคือ Keyboard

ผู้ใช้ต้องรู้ค าส่ัง
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ตัวอย่าง
ดอส (Disk Operating System) 
ข้อเสีย - ผู้ใช้ต้องจ าและพมิพ์ค าส่ังเอง
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DOS
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The DOS Prompt is not seen much these days!
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ระบบปฏิบัติการแบบ Graphical 
User Interface (GUI)

ระบบปฏิบัติการแบบกราฟิกที่รับค าส่ังด้วยการ
ช้ีและเลือกค าส่ังจาก Icon และ Menu 

Input Device หลกัคือ อุปกรณ์การช้ี (Pointing 
Devices)

 ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้ค าส่ัง
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ระบบปฏิบัติการ แบบ GUI
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ระบบปฏิบัติการ Windows

Windows 3.11 

Windows 95 (Plug & Play), 98, 2000, XP
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Windows 3.11 
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Windows 95, 98
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Windows 2000
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Macintosh Operating System (Mac OS)
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โอเอสทู(OS/2) 

 เป็นระบบปฏิบัตกิารแบบเดียวกบัวนิโดว์ส

บริษทัผู้พฒันาคือ บริษทัไอบีเอม็ 

 เป็นระบบปฏิบัตกิารทีใ่ห้ผู้ใช้ท างานได้หลายงาน
พร้อมกนั(Multitasking)

การใช้งานเป็นกราฟิกเช่นเดียวกบัวนิโดวส์
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ยูนิกซ์(UNIX) 
 เป็นระบบปฏิบติักำรท่ีพฒันำมำตั้งแต่เคร่ือง
มินิคอมพิวเตอร์ 

 เป็นระบบปฏิบติักำรท่ีใชง้ำนไดห้ลำยงำนพร้อม
กนั(Multitasking)

ยนิูกซ์ใชไ้ดก้บัเคร่ืองท่ีเช่ือมโยงและต่อกบัเคร่ือง
ปลำยทำงไดห้ลำยเคร่ืองพร้อมกนั
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ลกัษณะการประมวลผล

Single Task สามารถท างานได้เพยีงคร้ังละ 1 งาน 
( Task )

Multitasking สามารถท างานพร้อมๆ กนัได้หลาย
งานในช่วงเวลาเดียวกนั (Concurrently 
processing ) โดยใช้การแบ่งเวลา (Time Sharing)
ให้แต่ละ Task เพ่ือประมวลผล
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Icons

Start menu

Start button

Taskbar

Desktop

Dialog box

Program

running in

a window

Window control buttons
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Single task Multitasking Single user Multi-user

DOS  

Windows3.11  

Windows95  

Windows98  

WindowsNT  

Unix  

Linux  
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ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ (Single)

Windows CE ท างานบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ขนาดเลก็
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ตัวแปลภาษา
(Language Translator)
แปลภำษำระดบัสูงไปเป็นภำษำเคร่ือง
3 ประเภท

– คอมไพเลอร์(Compilor) 
– อินเตอร์พรีเตอร์(Interpreter)
– แอสเซมเบลอร์(Assembler)
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คอมไพเลอร์(Compilor)

ท ำกำรแปลโปรแกรมท่ีเขียนเป็นภำษำระดบั
สูงทั้งโปรแกรมใหเ้ป็นภำษำเคร่ืองก่อน แลว้จึง
ใหค้อมพิวเตอร์ท ำงำนตำมภำษำเคร่ืองนั้น
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อนิเตอร์พรีเตอร์(Interpreter)

ท ำกำรแปลทีละค ำสัง่ แลว้ใหค้อมพิวเตอร์ท ำ
ตำมค ำสัง่นั้น เม่ือท ำเสร็จแลว้จึงมำท ำกำรแปล
ค ำสัง่ล  ำดบัต่อไป 
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แอสเซมเบลอร์(Assembler)

ซอฟตแ์วร์แปลภำษำท่ีท ำกำรแปลภำษำ
โปรแกรมท่ีพฒันำดว้ยภำษำแอสเซมบลี
(Assembly) 
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ขอ้แตกต่ำงระหวำ่งคอมไพเลอร์กบัอินเทอร์
พรีเตอร์...

อยู่ทีก่ารแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทลีะค าส่ัง

ตวัแปลภำษำท่ีรู้จกักนัดี เช่น ตวัแปลภำษำเบ
สิค ตวัแปลภำษำโคบอล 
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ภาษาระดบัสูง

 เป็นภำษำท่ีมนุษยเ์ขำ้ใจ
ภำษำระดบัสูงมีอยูม่ำกมำย 

– บำงภำษำใชส้ัง่งำนกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และ
วทิยำศำสตร์ 

– บำงภำษำใชส้ัง่งำนทำงดำ้นกำรจดักำรขอ้มูล
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ตวัอย่างภาษาระดบัสูง
ภาษาปาสคาล (Pascal)

– มีรูปแบบเป็นโครงสร้ำง เป็นกระบวนควำม 
– ผูเ้ขียนสำมำรถแบ่งงำนออกเป็นช้ินเลก็ๆ แลว้มำรวมกนั
เป็นโปรแกรมขนำดใหญ่ได้

ภาษาเบสิก(BASIC)
– มีรูปแบบค ำสัง่ไม่ยุง่ยำก สำมำรถเรียนรู้และเขำ้ใจไดง่้ำย 
– มีรูปแบบค ำสัง่พ้ืนฐำนท่ีน ำมำเขียนเรียงต่อกนัเป็น
โปรแกรมได้
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ตวัอย่างภาษาระดบัสูง

ภำษำซี(C)
– เหมำะส ำหรับพฒันำซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ 
– เป็นภำษำท่ีมีโครงสร้ำงส ำหรับเขียนโปรแกรมให้
คอมพิวเตอร์ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่ำง ๆ

ภำษำโลโก(Logo)
– โปรแกรมภำษำโลโกไดรั้บกำรพฒันำส ำหรับเดก็
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โปรแกรมอ านวยความสะดวก 
(Utility Program)
โปรแกรมส ารองข้อมูล Backup Software
โปรแกรมป้องกนัไวรัส Virus Protection S/W
โปรแกรมป้องกนัจอภาพ Screen Saver 

Software
โปรแกรมกู้ไฟล์ Data Recovery Software
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โปรแกรมอ านวยความสะดวก 
(Utility Program)
โปรแกรมยอ่ขอ้มูล Data Compression 

Software
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ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application S/W)

คือโปรแกรม หรือ ชุดค าส่ังทีถู่กสร้าง

ขึน้เพ่ือตอบสนองงานเฉพาะด้าน หรือ

ให้สามารถท างานได้ตามวตัถุประสงค์

ใด วตัถุประสงค์หน่ึง
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ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์
(Types of Application Software)
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป (Packaging S/W หรือ

Canned Program) เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั่วไป (Horizontal Market S/W) เช่น Microsoft 
Office

ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ (Custom Program) เพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง (Vertical Market 
S/W) เช่น ซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์
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ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
(Packaging S/W)
 ซอฟต์แวร์ประมวลค า (Word Processing Software)

 ซอฟต์แวร์ ตารางท างาน (Spread Sheet Software)

 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management 
Software)

 ซอฟต์แวร์น าเสนอ (Presentation Software)

 ซอฟต์แวร์ส่ือสารข้อมูล (Data Communication 
Software)
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ซอฟต์แวร์ประมวลค า (Word 
Processing Software)
 ใชส้ ำหรับกำรพิมพเ์อกสำร
 เอกสำรท่ีพิมพไ์วจ้ดัเป็นแฟ้มขอ้มูล เรียกมำพิมพห์รือ
แกไ้ขใหม่ได ้

 กำรพิมพอ์อกทำงเคร่ืองพิมพมี์รูปแบบตวัอกัษรให้
เลือกหลำยรูปแบบ 

 เช่น Microsoft Word, Lotus AmiPro, Word Star, 
Word Perfect, เวร์ิดรำชวิถี, เวร์ิดจุฬำ
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ซอฟต์แวร์ ตารางท างาน (Spread 
Sheet Software)
 เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในกำรคิดค ำนวณ 
 ใชห้ลกักำรเสมือนมีโต๊ะท ำงำนท่ีมีกระดำษขนำดใหญ่
วำงไว ้มีเคร่ืองมือคลำ้ยปำกกำ ยำงลบ และเคร่ือง
ค ำนวณเตรียมไวใ้หเ้สร็จ บนกระดำษมีช่องใหใ้ส่
ตวัเลข ขอ้ควำมหรือสูตร สำมำรถสัง่ใหค้  ำนวณตำม
สูตรหรือเง่ือนไขท่ีก ำหนด 

 เช่น Microsoft Excel, Lotus 
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ซอฟต์แวร์จดัการฐานข้อมูล 
(Database Management Software)
 ฐำนขอ้มูลกำรรวบรวมขอ้มูลหลำย ๆ เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไวใ้นคอมพิวเตอร์ 

 ซอฟตแ์วร์จดักำรฐำนขอ้มูลซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยใน
กำรเกบ็ กำรเรียกคน้มำใชง้ำน กำรท ำรำยงำน กำร
สรุปผลจำกขอ้มูล 

 เช่น Microsoft Access, dBase, Paradox, Foxbase, 
Oracle, Infomix, Sybase, Microsoft SQL 
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ซอฟต์แวร์น าเสนอ (Presentation 
Software)
 เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ ำหรับน ำเสนอขอ้มูล 
กำรแสดงผลตอ้งสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ 
แสดงแผนภูมิ กรำฟ และรูปภำพได ้
 เช่น Microsoft  PowerPoint, Lotus Freelance, 

Harvard Graphic 
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ซอฟต์แวร์ส่ือสารข้อมูล (Data 
Communication Software)
 ซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยใหไ้มโครคอมพิวเตอร์ติดต่อส่ือสำร
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนในท่ีห่ำงไกล โดยผำ่นทำง
สำยโทรศพัท ์

 ใชเ้ช่ือมโยงต่อเขำ้กบัระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เช่น 
อินเตอร์เน็ต ท ำใหส้ำมำรถใชบ้ริกำรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้
เช่นรับส่งไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์,โอนยำ้ยแฟ้มขอ้มูล, 
แลกเปล่ียนขอ้มูล อ่ำนข่ำวสำร 

 เช่น Procomm, CrossTalk, Telix 
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ข้อดขีองซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
(Advantages of Using Packaging 
Software)
ประหยดัเวลาในการเขียนโปรแกรม สามารถ
ใช้ได้ทันที

ผลติภัณฑ์ได้มาตรฐาน
มคีนรู้จกัมาก ความช่วยเหลือหาง่าย
ราคาไม่แพง
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ข้อเสียของซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป
(Disadvantages of Using Packaging 
Software)

ไม่ตรงกบัความต้องการเพราะถูกเขยีนขึน้
กลางๆ
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ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ (Custom 
Program)

การพฒันาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะส าหรับ
งานแต่ละประเภทให้ตรงกบัความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละราย

เช่นในกิจกำรธนำคำร มีกำรฝำกถอนเงิน 
งำนทำงดำ้นบญัชี หรือในหำ้งสรรพสินคำ้กมี็
งำนกำรขำยสินคำ้ กำรออกใบเสร็จรับเงิน กำร
ควบคุมสินคำ้คงคลงั 
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ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ (Custom 
Program)

ให้หน่วยงานภายในจัดการ (In-house)

ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource)
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ข้อดขีองการให้หน่วยงานภายในจัดการ 
(Advantages of Using In-House)

ตอบสนองความต้องการที่อาจต่างออกไป

ความลบัไม่ร่ัวไหลไปภายนอกองค์กร

กรณทีีม่ผู้ีเช่ียวชาญอยู่แล้ว เสียค่าใช้จ่ายต ่า 
เพราะไม่ต้องหาเพิม่
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ข้อเสียของหน่วยงานภายใน 
(Disadvantages of Using In-House)
อาจต้องหาคนเพิม่/โยกย้ายต าแหน่งงาน

ใช้เวลาในการพฒันานาน และอาจยืดเยื้อ

โปรแกรม/เอกสาร อาจไม่ได้มาตรฐาน
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ข้อดขีองหน่วยงานภายนอก 
(Advantages of Using Outsource)

ตอบสนองความต้องการที่อาจต่างออกไป

ตรงตามก าหนดเวลา

ได้มาตรฐาน



57

ข้อเสียของหน่วยงานภายนอก 
(Disadvantages of Using Outsource)
ความลบัอาจร่ัวไหลไปภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายสูงมาก


