
Software 



ค ำถำม 

1. ซอฟต์แวร์ (Software) คืออะไร ? 

2. ซอฟต์แวร์มีควำมจ ำเป็นหรือไม่ ? 

3. ซอฟต์แวร์แบ่งกี่ประเภทอะไรบ้ำง ? 

4. ซอฟต์แวร์ระบบคืออะไร ? 

5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร ? 

6. ระบบปฏิบัติกำรแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้ำง ? 
 



ซอฟต์แวร์ (Software)  

ซอฟต์แวร์ (Software)  หมำยถึงชุดค ำสั่งหรือ
โปรแกรมที่ใช้สั่งงำนให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน  



ควำมจ ำเป็นของซอฟต์แวร์ 

กำรที่คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนให้กับเรำได้
อย่ำงมำกมำย เป็นเพรำะว่ำมีผู้พัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มำให้เรำสั่งงำนคอมพิวเตอร์   

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมพิวเตอร์จึงเป็นส่วน
ส ำคัญที่ควบคุมกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ให้
ด ำเนินกำรตำมแนวควำมคิดที่ได้ก ำหนดไว้
ล่วงหน้ำแล้ว  



ซอฟต์แวร์และภำษำคอมพิวเตอร์ 
กำรบอกสิ่งที่มนุษย์เข้ำใจให้คอมพิวเตอร์รับรู้  และท ำงำนได้อย่ำง

ถูกต้องจ ำเป็นต้องมีสื่อกลำง ถ้ำเปรียบเทียบกับชีวิตประจ ำวัน
แล้ว เรำมีภำษำที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่นเดียวกันถ้ำมนุษย์
ต้องกำรถ่ำยทอดควำมต้องกำรให้คอมพิวเตอร์รับรู้ จะต้องอำศัย
สื่อกลำงที่เรียกว่ำ “ภำษำคอมพิวเตอร”์   ภำษำคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละยุคประกอบด้วย 



ภำษำคอมพิวเตอร์ 
ภำษำคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคประกอบด้วย 

1. ภำษำเครื่อง (Machine Languages) 

2. ภำษำแอสเซมบลี (Assembly Languages) 

3. ภำษำระดับสูง (High-Level Languages) 

4. ภำษำยุคที่ 4 (Fourth-Generation Languages:4GL) 

5. ภำษำเชิงวัตถุ (Object-Oriented Languages) 



ชนิดของซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

ซอฟต์แวร์ 

ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา ส าเร็จ เฉพาะ 



ซอฟต์แวร์ระบบ 

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก 
หน่วยความจ า และหน่วยประมวลผล ในการท างาน
ของคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานกับ
อุปกรณ์พื้นฐานที่จ าเป็น ดังนั้นจึงต้องมีซอฟต์แวร์
ระบบเพื่อใช้ในการจัดการระบบ หน้าที่หลักของ
ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย 
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ซอฟต์แวร์ระบบ (ต่อ) 
หน้ำที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย 
1. ใช้ในกำรจัดกำรหน่วยรับเข้ำและหน่วยส่งออก เช่น รับกำรกดแป้นต่ำง ๆ บนแผงแป้น

อักขระ ส่งรหัสตัวอักษรออกทำงจอภำพหรือเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้ำ และ
ส่งออกอื่น ๆ เช่น เมำส์ อุปกรณ์สังเครำะห์เสียง  

2. ใช้ในกำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ เพื่อน ำข้อมูลจำกแผ่นบันทกึมำบรรจุยังหน่วยควำมจ ำ
หลัก หรือในท ำนองกลับกัน คือน ำข้อมูลจำกหน่วยควำมจ ำหลักมำเก็บไว้ในแผ่น
บันทึก 

3. ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่ำงผู้ใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยขึ้น เช่น กำร
ขอดูรำยกำรสำรระบบในแผ่นบันทึก กำรท ำส ำเนำแฟ้มข้อมูล 

ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐำนที่เห็นกันทั่วไป แบ่งออกเป็นระบบปฏิบัติกำร และ ตัวแปลภำษำ 
ซอฟต์แวร์ทั่งสองประเภทนี้ท ำให้เกิดพัฒนำกำรประยุกต์ใช้งำนได้ง่ำยขึ้น 



ซอฟต์แวร์ระบบ - ระบบปฏิบัติกำร 

ระบบปฏิบัติกำร (Operating System : OS) เป็น
ซอฟต์แวร์ใช้ในกำรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ทุ ก เครื่ อ งจะต้ องมี
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติกำรนี้  ตัวอย่ำงเช่น
ดอส  วินโดวส์  โอเอสทู  ยูนิกซ์ เป็นต้น 



ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ 
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ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ 



ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ 



ซอฟต์แวร์ระบบ - ตัวแปลภำษำ 
ในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์จ ำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรแปลภำษำ

ระดับสูง  เพื่อแปลภำษำระดับสูงให้เป็นภำษำเครื่อง  ภำษำระดับสูงมี
หลำยภำษำ ภำษำระดับสูงนี้สร้ำงขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียน
ชุดค ำส่ังได้ง่ำย 

ภำษำระดับสูงที่พัฒนำขึ้นมำทุกภำษำจะต้องมีตัวแปลภำษำ ตัวอย่ำงภำษำ
ระดับสูง เช่น PASCAL, BASIC, C, LOCO เป็นต้น 



ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์  คือซอฟต์แวร์ที่ใช้กันงำนด้ำน
ต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ ที่สำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้โดยตรง  เรำแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์
ออกเป็นสองกลุ่มคอื ซอฟต์แวร์ส ำเร็จ  และ
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนำขึ้นใช้งำนเฉพำะ 



ซอฟต์แวร์ประยุกต์ - ซอฟต์แวร์ส ำเร็จ 

ซอฟต์แวร์ส ำเร็จ  เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนำขึ้น 
แล้วน ำออกมำจ ำหน่ำยเพื่อให้ผู้ใช้งำนซื้อไปใช้งำน
ได้โดยตรง โดยมีจ ำหน่ำยในท้องตลำดทั่วไป มี 5 
กลุ่มใหญ่ ได้แก ่

1. ซอฟต์แวร์ประมวลผลค ำ 
2. ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำน 
3. ซอฟต์แวร์จัดกำรฐำนข้อมลู 
4. ซอฟต์แวร์น ำเสนอ 
5. ซอฟต์แวร์สื่อสำรข้อมูล 



ซอฟต์แวร์ประยุกต์ - ซอฟต์แวร์ใช้งำนเฉพำะ 

ซอฟต์แวร์ใช้งำนเฉพำะ  เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกผลิต
ขึ้นเพื่อใช้งำนเฉพำะส ำหรับงำนแต่ละประเภทให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้แต่ละรำย 

 

ซอฟต์แวร์ใช้งำนเฉพำะมักเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนำ
ต้องเข้ำไปศึกษำรูปแบบกำรท ำงำนหรือควำม
ต้องกำรของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดท ำขึ้น  เช่น 
ระบบงำนทำงด้ำนบัญชี ระบบงำนจัดจ ำหน่ำย เป็น
ต้น 



ระบบปฏิบัติกำรแบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้ำง ? 

ระบบปฏิบัติกำรแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. ประเภทใช้งำนเดียว เป็นระบบปฏิบัติกำรนี้จะก ำหนดให้

คอมพิวเตอร์ใช้งำนได้ครั้งละหนึ่งงำนเท่ำนั้น เช่น DOS 
เป็นต้น 

2. ประเภทใช้หลำยงำน เป็นระบบปฏิบัติกำรประเภทนี้
สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนพร้อมกันหลำยงำนใน
ขณะเดียวกัน เช่น Windows 98 ขึ้นไป และ UNIX เป็นต้น  

3. ประเภทใช้งำนหลำยคน  เป็นระบบปฏิบัติกำรที่ขณะใด
ขณะหนึ่งมีผู้ใช้คอมพวิเตอร์พรอ้มกันหลำยคน เช่น 
Windows NT และ UNIX เป็นต้น 



ระบบติดต่อใช้งำนคอมพิวเตอร์ 

1. กลุ่มพิมพ์ค ำสั่งเข้ำทีละบรรทัด  คือระบบติดต่อที่ต้องป้อนค ำสั่งที
ละบรรทัด เช่น DOS  (คลิกภำพประกอบ) 

2. กลุ่มเลือกรำยกำรเมนู คือระบบที่จะแสดงรำยกำรย่อยของค ำสั่ง
ต่ำงๆ โดยท่ัวไปเป็นข้อควำมตัวอักษรไม่เป็นรูปกรำฟิก ผู้ใช้
เพียงแต่เลื่อนตัวชี้แถบสี หรือสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นหรือลงไปยัง
รำยกำรที่ต้องกำร 

3. กลุ่มเลือกสัญรูป คือระบบที่มีลักษณะคล้ำยกลุ่มเลือกรำยกกำรเมนู 
เพียงแต่ว่ำลักษณะเด่นของกลุ่มนี้คือจะเป็นรูปภำพ หรือสัญรูป
โดยมีอุปกรณ์เป็นตัวเลื่อนตัวชี้และรำยกำร ระบบติดต่อผู้ใช้เชิง
กรำฟิกเรียกว่ำ Graphic User Interface หรือ GUI  
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