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ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดค ำส่ังหรือโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ทุก
ประเภททีส่ั่งงำนให้คอมพวิเตอร์
ท ำงำนตำมล ำดบัขั้นตอนกำร
ท ำงำนซ่ึงเขียนขึน้ด้วยภำษำ
คอมพวิเตอร์



กำรที่คอมพวิเตอร์ท ำงำนตำมที่เรำต้องกำรได้น้ัน  
เพรำะมีซอฟต์แวร์มำช่วยสนับสนุนกำรท ำงำน  เช่น ใช้
ซอฟต์แวร์ประมวลผลค ำในกำรพมิพ์เอกสำร ใช้ซอฟต์แวร์
จดักำรฐำนข้อมูลในกำรรวบรวมและจดัเกบ็ข้อมูลต่ำงๆ ใช้
ซอฟต์แวร์เกมในกำรเล่นเกม ใช้ซอฟต์แวร์ติดต่อส่ือสำรเข้ำสู่
อนิเทอร์เน็ต



ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ผู้ี
พฒันำขึน้เพ่ือใช้งำนกบัคอมพวิเตอร์มีมำกมำย ซ่ึง
อำจได้รับกำรพฒันำโดยผู้ใช้งำน ผู้พฒันำระบบ 
หรือผู้ผลติเพ่ือจ ำหน่ำย โดยซอฟต์แวร์สำมำรถแบ่ง
ลกัษณะกำรท ำงำนได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ซอฟต์แวร์
ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์
(Application Software)



ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ท ำหน้ำที่ควบคุมกำร
ท ำงำนของฮำร์ดแวร์และประสำนงำนระหว่ำงซอฟต์แวร์ 
ฮำร์ดแวร์ และผู้ใช้งำน ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย
ระบบปฏิบัตกิำร (Operating System) โปรแกรมแปลภำษำ
คอมพวิเตอร์ (Translator) โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
(Utility Program) และ
โปรแกรมขบัอุปกรณ์ (Device Driver)



ระบบปฏิบัตกิำร ท ำหน้ำที ่จดัสรรและควบคุมกำร
ท ำงำนของฮำร์ดแวร์ เช่น กำรรับข้อมูลจำกคย์ีบอร์ด กำร
จดัสรรพืน้ทีใ่นหน่วยควำมจ ำ กำรควบคุมกำรท ำงำนของซีพยูี 
กำรควบคุมกำรอ่ำนและบันทกึข้อมูลของหน่วยเกบ็ข้อมูล กำร
ควบคุมกำรแสดงส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถติดต่อ
กบัส่วนต่ำงๆ ของคอมพวิเตอร์ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ได้



ส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ (User Interface) คือ ส่วนทีผู้่ใช้สำมำรถ
มองเห็น และสำมำรถกระท ำกำรต่ำงๆ เป็นส่วนทีป่รำกฏอยู่บน
พืน้ที่กำรท ำงำนหรือเดสก์ทอป (Desktop) ของคอมพวิเตอร์ 
ผู้ใช้สำมำรถตดิต่อกบัซอฟต์แวร์หรือฮำร์ดแวร์เพ่ือท ำงำนต่ำงๆ 
เช่น กำรเรียกโปรแกรมประยุกต์ให้ท ำงำน กำรใช้งำน
อนิเทอร์เน็ต กำรเล่น
เกม กำรเข้ำถึงไฟล์ในฮำร์ดดสิก์ 
กำรเขยีนแผ่นซีด ีหรือกำรปิด
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยต้องส่ง
ผ่ำนส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้นี้



1. ส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้แบบบรรทดัค ำส่ัง (Command-Line 
User Interface) เป็นส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ทีผู้่ใช้ต้องป้อน
ข้อควำมค ำส่ังทีละ 1 ข้อควำม ท ำให้ไม่สะดวกในกำร
ท ำงำน ตวัอย่ำงส่วนติดต่อกบั
ผู้ใช้แบบบรรทดัค ำส่ัง
ดงัรูปภำพ



2.  ส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้แบบกรำฟิก (Graphical User Interface)
เป็นส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ทีม่อีงค์ประกอบทำงกรำฟิกต่ำงๆ เช่น
 ไอคอน หรือ สัญรูป (Icon) ซ่ึงเป็นรูปภำพทีใ่ช้แทนค ำส่ัง โปรแกรม และ

องค์ประกอบต่ำงๆ  ของคอมพวิเตอร์ เช่น โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรม
อรรถประโยชน์ ไฟล์ หรือกำรเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต

 หน้ำต่ำง (Window) เพ่ือแสดง
ขอบเขตกำรท ำงำนของโปรแกรม
บนเดสก์ทอป โดยทั่วไปมี 1 
หน้ำต่ำงต่อ 1 โปรแกรม ภำยใน
หน้ำต่ำงอำจประกอบด้วยแถบ
เมนูค ำส่ัง ปุ่มค ำส่ัง กล่อง
ข้อควำม เป็นต้น



เน่ืองจำกระบบปฏิบัตกิำรจะต้องมีกำรตดิต่อกบัอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยใน
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ดงัน้ัน ระบบปฏิบัตกิำรแต่ละระบบ จึงได้รับกำรออกแบบให้
ท ำงำนได้กบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์แต่ละแบบ เช่น พซีี (Personal Computer : PC) 
เคร่ืองช่วยงำนส่วนบุคคลแบบดจิิทลัหรือพดีเีอ (Personal Digital Assitant : 
PDA) โทรศัพท์เคล่ือนที ่(Mobile Phone) ส ำหรับระบบปฏิบัตกิำรที่ใช้กบัเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ในปัจจุบันมมีำกมำย เช่น

1) ระบบปฏิบัตกิำรดอส
2) ระบบปฏิบัตกิำรวนิโดวส์
3) ระบบปฏิบัตกิำรแมค
4) ระบบปฏิบัตกิำรยูนิกซ์
5) ระบบปฏิบัตกิำรลนุิกซ์
6) ระบบปฏิบัตกิำรอ่ืนๆ



ระบบปฏิบัตกิำรดอส (Disk Operating System : DOS) เป็น
ระบบปฏิบัตกิำรส ำหรับพซีี พฒันำขึน้ในปี พ.ศ. 2524 โดย บิล เกตส์ (Bill Gates) 
และพอล อเลน (Paul Allen) มส่ีวนตดิต่อกบัผู้ใช้เป็นแบบบรรทดัค ำส่ัง โดยผู้ใช้
ต้องป้อนข้อควำมค ำส่ังทีละ 1 ข้อควำม และต้องจดจ ำรูปแบบของค ำส่ังให้ถูกต้อง 
จึงจะสำมำรถท ำงำนได้ตำมต้องกำร เช่น เม่ือพมิพ์ค ำส่ัง del c:\test.doc จะเป็น
กำรส่ังให้ลบไฟล์ช่ือ test.doc จำกไดรฟ์ C:

ในภำยหลงัมกีำรพฒันำส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้เป็นแบบกรำฟิก ระบบปฏิบัติกำร
นีจ้ึงไม่เป็นทีนิ่ยมในปัจจุบัน



ระบบปฏิบัตกิำรวนิโดวส์ (Windows) เป็นระบบปฏิบัตกิำรของบริษัท
ไมโครซอฟต์ทีม่ส่ีวนตดิต่อกบัผู้ใช้แบบกรำฟิก ซ่ึงประกอบด้วยไอคอนทีเ่ป็น
รูปภำพแทนโปรแกรม ค ำส่ัง หรือไฟล์ต่ำงๆ และหน้ำต่ำงแสดงขอบเขตกำร
ท ำงำน ระบบปฏิบัตกิำรวนิโดวส์สำมำรถท ำงำนได้ทีละหลำยงำนพร้อมกัน 
(Multitasking) ระบบปฏิบัตกิำรวนิโดวส์มกีำรพฒันำหลำยรุ่น เช่น วนิโดวส์
เอกซ์พ ี(Windows XP) วนิโดวส์วสิตำ (Windows Vista) วนิโดวส์เซเวน 
(Windows 7) 



ระบบปฏิบัตกิำรแมค (Mac OS) เป็นระบบปฏิบัติกำรของบริษัทแอปเปิล 
(Apple Inc.) ถูกพฒันำขึน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นระบบปฏิบัตกิำรที่มีพืน้ฐำนมำ
จำกระบบปฏิบัตกิำรยูนิกซ์ และเป็นผู้บุกเบิกส่วนตดิต่อผู้ใช้แบบกรำฟิก 
ระบบปฏิบัตกิำรแมคมกีำรพฒันำหลำยรุ่น เช่น แมคโอเอส รุ่นที ่9 (Mac OS 9) 
แมคโอเอส รุ่นที ่10 (Mac OS X)



ระบบปฏิบัตกิำรยูนิกซ์ (UNIX) พฒันำโดยกลุ่มพนักงำนห้องปฏิบัติกำร
เบลล์ของเอทีแอนด์ท ี(AT&T’s Bell Laboratories) ในปี พ.ศ. 2512 ยูนิกซ์เป็น
ระบบปฏิบัตกิำรแรกทีม่ีควำมสำมำรถด้ำนกำรประมวลผลแบบหลำยงำน 
(Multitasking) มผู้ีใช้หลำยคนในเวลำเดยีวกนัทีเ่รียกว่ำ ระบบหลำยผู้ใช้ 
(Multiuser) ในช่วงแรกระบบปฏิบัตกิำรยูนิกซ์นิยมใช้กบัคอมพวิเตอร์ทีเ่ช่ือมโยง
เป็นเครือข่ำยเพ่ือใช้งำนร่วมกนัหลำยเคร่ืองพร้อมกนั ในภำยหลงัระบบปฏิบัตกิำร
ยูนิกซ์ได้รับกำรพฒันำให้สำมำรถใช้กบัเคร่ืองมนิิคอมพวิเตอร์และในปัจจุบัน
สำมำรถใช้กบัพซีีได้ ระบบปฏิบัตกิำรยูนิกซ์เร่ิมต้นจำกกำรมส่ีวนตดิต่อกบัผู้ใช้
แบบบรรทดัค ำส่ัง ในปัจจุบันมส่ีวนตดิต่อกบัผู้ใช้แบบกรำฟิก เพ่ือให้สำมำรถใช้
งำนได้ง่ำยขึน้ ระบบปฏิบัตกิำรยูนิกซ์ เช่น โซลำรีส (Solaris) เอไอเอกซ์ (AIX)





ระบบปฏิบัตกิำรลนุิกซ์ (Linux) พฒันำโดยกลุ่มกะนู (GNU’s Not UNIX : 
GNU) ในปี พ.ศ. 2534 โดย ไลนัส ทอร์วำล์ด (Linus Torvalds) เป็น
ระบบปฏิบัตกิำรทีม่พืีน้ฐำนมำจำกระบบปฏิบัติกำรยูนิกซ์และเป็นซอฟต์แวร์
แบบรหัสเปิด (Open Source Software) ซ่ึงมกีำรแจกจ่ำยรหัสต้นฉบับ (Source 
Code) ให้ผู้ใช้ทีม่คีวำมสนใจช่วยกนัพฒันำเพ่ือให้ระบบปฏิบัติกำรลนุิกซ์สำมำรถ
ท ำงำนได้มปีระสิทธิภำพมำกขึน้ ลนุิกซ์ได้รับควำมนิยมในกลุ่มผู้ใช้พซีี เน่ืองจำก
ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือซอฟต์แวร์ จึงได้รับควำมร่วมมือของนักพฒันำทั่ว
โลกในกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถให้กบัระบบปฏิบัตกิำรลนุิกซ์ ระบบปฏิบัตลินุิกซ์
สำมำรถท ำงำนได้ทั้งกบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบพกพำไปจนถึงซูเปอร์
คอมพวิเตอร์ ระบบปฏิบัตกิำรลนุิกซ์ เช่น เรดแฮท (Red Hat) อูบันทู 
(UBUNTU) ลนุิกซ์ทะเล (Linux TLE)





ในปัจจุบันพดีเีอ สมำร์ทโฟน จีพเีอส หรืออุปกรณ์พกพำอ่ืนๆ เป็นอุปกรณ์
ทีไ่ด้รับควำมนิยมมำกยิง่ขึน้ อุปกรณ์พกพำเหล่ำนีม้ทีรัพยำกรทีจ่ ำกดั เช่น 
หน่วยควำมจ ำ แหล่งพลงังำน และอำจให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำอุปกรณ์รับ
ข้อมูล เช่น แทร็กบอล (Trackball) หรือจอสัมผสั (Touch Screen) ทีเ่พิม่ควำม
สะดวกในกำรใช้งำนมำกขึน้ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิง่ที่จะต้องมีระบบปฏิบัตกิำรเฉพำะ 
เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ระบบปฏิบัตกิำรในกลุ่มอุปกรณ์
ประเภทนี ้เรียกว่ำ ระบบปฏิบัตกิำรแบบฝังตวั (Embedded Operating System)
เช่น ซิมเบียน (Symbian) วนิโดวส์โมบำย (Windows Mobile) แบลคเบอร์ร่ี 
(BlackBerry) แอนดรอยด์ (Android)





กำรทีม่นุษย์จะตดิต่อส่ือสำรกบัคอมพวิเตอร์ เพ่ือให้
คอมพวิเตอร์ท ำงำนตำมต้องกำรได้น้ัน จ ำเป็นต้องมีตัวกลำงใน
กำรส่ือสำร ซ่ึงเปรียบเสมือนกบัภำษำทีม่นุษย์ใช้ในกำรส่ือสำร
ให้เกดิควำมเข้ำใจที่ตรงกนั ตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารกบั
คอมพวิเตอร์ เรียกว่ำ ภำษำคอมพวิเตอร์ ภำษำทีค่อมพวิเตอร์
รู้จกัและปฏิบัตงิำนได้ทนัที เรียกว่ำ ภำษำเคร่ือง ซ่ึงเป็นภำษำที่
อยู่ในรูปเลขฐำนสอง



เน่ืองจำกภำษำเคร่ืองเป็นภำษำที่มีควำมซับซ้อน ดังน้ันจึง
ได้มีกำรพฒันำภำษำคอมพวิเตอร์ขึน้อกีระดบัหนึ่ง โดยกำรใช้
ตัวอกัษรภำษำองักฤษเป็นรหัสแทนกำรท ำงำนและใช้กำรตั้งช่ือ
ตัวแปรแทนต ำแหน่งที่ใช้เกบ็จ ำนวนต่ำงๆ ภำษำประเภทนี้
จดัเป็นภำษำระดบัต ำ่ ซ่ึงกคื็อภำษำแอสเซมบลี แต่
ภำษำระดบัต ่ำนีย้งัมีควำมซับซ้อน เน่ืองจำกยงัมีควำมใกล้เคยีง
กบัภำษำเคร่ืองมำก ดงัน้ันจงึมีผู้พฒันำภำษำระดบัสูง เพ่ือช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขยีนโปรแกรม ซ่ึงลกัษณะค ำส่ัง
ของภำษำระดบัสูงจะประกอบด้วยค ำต่ำงๆ ในภำษำองักฤษ ที่
ใกล้เคยีงกบัภำษำมนุษย์ ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้



ภำษำระดบัสูงและระดบัต ำ่เป็นภำษำทีค่อมพวิเตอร์ไม่
สำมำรถเข้ำใจได้ทันที จงึจ ำเป็นต้องมีโปรแกรมแปลภำษำให้
เป็นภำษำที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์เข้ำใจได้ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ดงันี้

 คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็นโปรแกรมแปลภำษำ
ระดบัสูง โดยแปลทั้งโปรแกรมให้เป็นภำษำเคร่ืองก่อน แล้วจงึ
ให้คอมพวิเตอร์ท ำงำนตำมภำษำเคร่ืองน้ัน เช่น ตัวแปลภำษำซี 
ตัวแปลภำษำปำสคำล



 อนิเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) เป็นโปรแกรมแปลภำษำ
ระดบัสูง โดยแปลทลีะค ำส่ัง แล้วให้คอมพวิเตอร์ท ำตำมค ำส่ัง
น้ัน เม่ือท ำเสร็จแล้วจงึท ำกำรแปลค ำส่ังล ำดบัต่อไป เช่น ตัว
แปลภำษำโลโก

 แอสเซมเบลอร์ (Assembler) เป็นโปรแกรมแปล
ภำษำแอสเซมบลใีห้เป็นภำษำเคร่ือง

ภำษำคอมพวิเตอร์บำงภำษำมีตวัแปลภำษำทั้งประเภท
คอมไพเลอร์และอนิเทอร์พรีเตอร์ เช่น เบสิก จำวำ



โปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นโปรแกรมที่ช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใช้งำน หรือกำรจดักำรคอมพวิเตอร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เช่น กำรจดักำรไฟล์ กำรบีบอดัไฟล์ กำรส ำรอง
ไฟล์ กำรจดัเรียงพืน้ที่ดสิก์ กำรลบไฟล์ที่ไม่จ ำเป็น กำรป้องกนั
ไวรัส



 โปรแกรมจดักำรไฟล์ (File Manager) ใช้จดักำรไฟล์และ
โฟลเดอร์ต่ำงๆ ตำมทีผู้่ใช้ต้องกำร เช่น ค้นหำ คดัลอก 
เคล่ือนย้ำย ลบ เปลีย่นช่ือ ซ่ึงกำรจดักำรเหล่ำนีส้ำมำรถท ำได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ตัวอย่ำงโปรแกรมจดักำรไฟล์ เช่น
Windows Explorer, FreeCommander



 โปรแกรมบีบอดัไฟล์ (File Compression) ช่วยลดขนำด
ของไฟล์หรือกลุ่มของไฟล์ เพ่ือประหยดัพืน้ทีจ่ดัเกบ็ และ
สะดวกในกำรโอนย้ำยไฟล์ ก่อนกำรใช้งำนไฟล์ทีถู่กบีบอดั
มำแล้ว จ ำเป็นต้องเปลีย่นคืนสู่สภำพเดมิเหมือนก่อนกำรบีบอดั
ไฟล์ เช่น 7-Zip, WinZip, WinRAR 



 โปรแกรมส ำรองไฟล์ (Backup) ช่วยในกำรส ำเนำไฟล์จำก
ฮำร์ดดสิก์ไปเกบ็ไว้ในหน่วยเกบ็ข้อมูลอ่ืน ในกรณทีี่ฮำร์ดดสิก์
หรือข้อมูลเกดิควำมเสียหำย ผู้ใช้สำมำรถกู้คืนข้อมูลจำกหน่วย
เกบ็ข้อมูลทีเ่ป็นส ำเนำน้ันได้ และข้อมูลทีส่ ำรองไว้นั้นควรเกบ็
รักษำไว้ในทีท่ี่ปลอดภัย โปรแกรมส ำรองไฟล์ เช่น Backup



 โปรแกรมจัดเรียงพืน้ทีด่ิสก์ (Disk Defragmenter) ช่วยจดัเรียง
พืน้ทีว่่ำงทีก่ระจำยอยู่ในฮำร์ดดิสก์ ซ่ึงเกดิจำกำรสร้ำงและลบไฟล์ทีม่ี
อยู่เป็นจ ำนวนมำก ทั้งนีเ้พ่ือเพิม่ประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงไฟล์ ซ่ึงเดิม
ส่วนของไฟล์ดังกล่ำวอำจเคยกระจัดกระจำยอยู่ตำมต ำแหน่งต่ำงๆ ใน
ฮำร์ดดิสก์ เน่ืองจำกฮำร์ดดิสก์ไม่มีพืน้ทีว่่ำงทีข่นำดใหญ่พอจะเกบ็ไฟล์
น้ันในพืน้ทีต่่อเน่ืองกนัได้ ส่งผลให้ต้องใช้เวลำนำนในกำรเข้ำถึงทุก
ส่วนในไฟล์อย่ำงครบถ้วน โปรแกรมจัดเรียงพืน้ที่ดสิก์จะจัดเรียงส่วน
ของไฟล์เดียวกนัให้อยู่ในพืน้ทีท่ีต่่อเน่ืองกนัให้มำกทีสุ่ด ใน
ขณะเดียวกนักจั็ดเรียงพืน้ทีว่่ำงทีอ่ยู่ระหว่ำงส่วน
ของไฟล์ต่ำงๆ ให้มำอยู่ในพืน้ทีต่่อเน่ืองกนัด้วย 
โปรแกรมจัดเรียงพืน้ทีด่ิสก์ เช่น Disk Defragmenter, 
Ultra defrag



 โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จ ำเป็น (Disk Cleanup) เป็นโปรแกรมที่
ช่วยลบไฟล์หรือข้อมูลทีไ่ม่จ ำเป็นออกจำกฮำร์ดดสิก์ เช่น ข้อมูลที่
เกดิขึน้ขณะค้นหำทำงอนิเทอร์เน็ต หรือข้อมูลทีล่บทิง้แล้วแต่ยงัเกบ็ใน
ถังขยะ โปรแกรมลบไฟล์ที่ไม่จ ำเป็น เช่น Disk Cleanup



โปรแกรมขบัอุปกรณ์หรือดไีวซ์ไดรเวอร์ (Device 
Driver) เป็นโปรแกรมทีช่่วยในกำรติดตั้งระบบเพ่ือให้
คอมพวิเตอร์สำมำรถตดิต่อหรือใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้
ตวัอย่ำงโปรแกรมขบัอุปกรณ์ เช่น Printer driver, Scanner
driver, Sound driver



กำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพวิเตอร์  นอกจำกต้องใช้
ระบบปฏิบัตกิำรแล้ว  ผู้ใช้งำนยงัต้องใช้คอมพวิเตอร์ในกำร
ท ำงำนด้ำนต่ำงๆ  ซ่ึงต้องอำศัยซอฟต์แวร์ทีม่ีผู้ผลติขึน้มำให้
เลือกใช้งำนทีเ่รียกว่ำ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  โดยแบ่งออกเป็น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทัว่ไปและซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพำะงำน



ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทีใ่ช้กบังำนทัว่ไป  คือ  ซอฟต์แวร์
ส ำเร็จ  (Package)  ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษทัพฒันำขึน้และจดั
จ ำหน่ำยเพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถใช้งำนได้ทนัท ี โดยไม่ต้องเสียเวลำ
กำรพฒันำซอฟต์แวร์ขึน้ใช้เอง ซอฟต์แวร์ส ำเร็จที่มีจ ำหน่ำย
ในท้องตลำดทั่วไป  เช่น  ซอฟต์แวร์ประมวลค ำ  ซอฟต์แวร์
ตำรำงท ำงำน  ซอฟต์แวร์จดักำรฐำนข้อมูล  ซอฟต์แวร์น ำเสนอ  
ซอฟต์แวร์ส่ือสำร  ซอฟต์แวร์กรำฟิก  และส่ือประสม



ซอฟต์แวร์ประมวลค ำ (Word  Processing  Software)
เป็นซอฟต์แวร์ทีอ่อกแบบส ำหรับกำรพมิพ์เอกสำร  สำมำรถ
แก้ไข  เพิม่  แทรก  ลบ  และจดัรูปแบบเอกสำรได้อย่ำงด ี 
เอกสำรทีพ่มิพ์และจดัเกบ็ไฟล์  สำมำรถแก้ไข  และพมิพ์ออก
ทำงเคร่ืองพมิพ์ได้  ซอฟต์แวร์ประมวลค ำ  เช่น  
OpenOfflin.org  Writer,  Microsoft  Word  



ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำน  (Spreadsheet  Software)
เป็นซอฟต์แวร์ทีช่่วยในกำรคดิค ำนวณ  กำรท ำงำนของ
ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำนใช้หลกักำรเสมือนมีโต๊ะท ำงำนที่มี
กระดำษขนำดใหญ่วำงไว้  มีเคร่ืองมือคล้ำยปำกกำ  ยำงลบ
และเคร่ืองค ำนวณ บนกระดำษมีช่องให้ใส่ตัวเลข  ข้อควำม
หรือสูตร  สำมำรถส่ังให้ค ำนวณตำมสูตรหรือเง่ือนไขที่ก ำหนด  
หรือสำมำรถสร้ำงค ำส่ังหรือสูตรเพ่ือใช้งำนเฉพำะได้



นอกจำกนีย้งัสำมำรถใช้ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำนสร้ำง
กรำฟและแผนภูมิส ำหรับน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น  
แผนภูมิแท่ง  แผนภูมิวงกลม  ซอฟต์แวร์ตำรำงท ำงำน  เช่น 
OpenOfflin.org  Calc,  Microsoft  Excel



ซอฟต์แวร์จดักำรฐำนข้อมูล  (Database  
Management  Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในกำรเกบ็
ข้อมูล  ผู้ใช้สำมำรถใช้  ปรับปรุง  และค้นคืน  ข้อมูลได้ง่ำย  ทั้ง
ยงัสำมำรถสร้ำงรำยงำนหรือสรุปผลข้อมูลได้หลำยรูปแบบ  
ซอฟต์แวร์นีจ้ะมีกำรจดัเกบ็ทั้งค่ำข้อมูลพร้อมโครงสร้ำงข้อมูล  
เพ่ือช่วยลดควำมซ ้ำซ้อน  และควำมขดัแย้งของข้อมูลตลอดจน
ช่วยให้ผู้ใช้งำนได้รับควำมสะดวกและใช้ข้อมูลร่วมกนัได้  
ซอฟต์แวร์จดักำรฐำนข้อมูล  เช่น OpenOfflin.org  Base,  
Microsoft  Access,  MySQL,  Oracle



ซอฟต์แวร์น ำเสนอ  (Presentation Software) เป็น
ซอฟต์แวร์ทีช่่วยในกำรน ำเสนอ  ช่วยให้กำรน ำเสนอท ำได้ง่ำย  
สะดวกรวดเร็ว  และมีควำมน่ำสนใจมำกยิง่ขึน้  ซอฟต์แวร์
น ำเสนอสำมำรถสร้ำงสไลด์ทีป่ระกอบด้วย  ตวัอกัษร  รูปภำพ  
กรำฟ  แผนภูมิ  ตำรำง  ภำพเคล่ือนไหว  และเสียง  สำมำรถ
ตกแต่งและน ำเสนอสไลด์ด้วยรูปแบบต่ำงๆ  เช่น กำรใส่และ
ตกแต่งพืน้หลงัของสไลด์  ตกแต่งตวัอกัษรและเลือกรูปแบบ
กำรแสดงตวัอกัษรและสไลด์  ตัวอย่ำงซอฟต์แวร์น ำเสนอ เช่น 
OpenOfflin.org  Impress,  Microsoft  PowerPoint



ซอฟต์แวร์ส่ือสำร  (Communication Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วย
ให้เรำสำมำรถตดิต่อส่ือสำรกนัได้ทัว่โลก  ซ่ึงให้ควำมสะดวกและรวดเร็ว  ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรค้นหำข้อมูลข่ำวสำร  กำรซ้ือขำยสินค้ำ  กำรศึกษำ  โดยใช้ซอฟต์แวร์
ส่ือสำรเช่ือมต่อเข้ำกบัระบบเครือข่ำย เช่น อนิเทอร์เน็ต  ท ำให้สำมำรถใช้บริกำร
อ่ืนๆ  เพิม่เตมิได้  สำมำรถใช้รับส่งอเีมล์  ใช้โอนย้ำยไฟล์ข้อมูล  ใช้แลกเปลีย่น
ข้อมูลข่ำวสำร  สนทนำผ่ำนเครือข่ำย  นอกจำกนีย้งัใช้ในกำรเช่ือมโยงเข้ำกบั
ระบบคอมพวิเตอร์อ่ืนๆ  ได้  ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในกำรส่ือสำร  เช่น Windows  Live  
Messenger  ใช้ในกำรสนทนำผ่ำนเครือข่ำย, Mozilla  Firefox  ใช้ในกำรเข้ำถึง
ข้อมูล,  Thunderbird  ใช้ในกำรรับส่งอเีมล์,  FileZilla  ใช้ในกำรโอนย้ำย
ไฟล์ข้อมูล



ซอฟต์แวร์กรำฟิกและส่ือประสม  (Graphic  and  
Multimedia Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้ำง  ออกแบบ
วำด  ตกแต่ง  แสดงเอกสำรหรือรูปภำพ  และจดักำรส่ือที่
ประกอบด้วยภำพน่ิง  เสียง  ข้อควำม  ภำพเคล่ือนไหว  สะดวก
ต่อกำรน ำไปใช้งำนด้ำนกรำฟิกและส่ือประสม ซอฟต์แวร์
กรำฟิกและส่ือประสม  เช่น GIMP, Paint, Adobe  
Photoshop,  Corel  Draw,  LiveSwif, Adobe  Flash,  3D  
MAX,  Windows  Movie  Maker



ศัพท์น่ำรู้เกีย่วกบัซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์

 ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์แบบใช้ได้เสรี  (Freeware)

หมำยถงึ  ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ที่สำมำรถน ำมำใช้งำน
ได้ฟรี  โดยเจ้ำของลขิสิทธ์ิอำจมีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรใช้งำนไว้



ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์แบบทดลองใช้
(Shareware/Tialware)

หมำยถงึ  ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ที่สำมำรถน ำไป
ทดลองใช้ได้ฟรีตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  หลงัจำกน้ันต้องจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้งำน



ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์สำธำรณะ
(Public  Domain  Software)

หมำยถงึ  ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ที่เจ้ำของลขิสิทธ์ิได้
สละลขิสิทธ์ิเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สำธำรณชน  หรือเป็น
ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ทีห่มดอำยุกำรคุ้มครอง  ผู้ใช้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงไม่มีข้อจ ำกดั



ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์แบบรหัสเปิด
(Open  Source  Software)

หมำยถงึ  ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ที่สำมำรถน ำไปใช้
งำนได้  และมีกำรเปิดเผยรหัสต้นฉบับหรือซอร์สโค้ด
(Source  Code)  เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถท ำกำรศึกษำ
เปลีย่นแปลงแก้ไข  และพฒันำซอฟต์แวร์  รวมทั้งจ ำหน่ำย
จ่ำยแจกซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ที่ได้พฒันำต่อยอดน้ันได้



กำรประยุกต์ใช้งำนด้วยซอฟต์แวร์ส ำเร็จมักจะเน้นกำร
ใช้งำนทัว่ไป  ซ่ึงอำจไม่เหมำะกบังำนทำงธุรกจิบำงอย่ำง  เช่น  
ในงำนธนำคำรมีกำรฝำกถอนเงิน  งำนทำงด้ำนบัญชีหรือใน
ห้ำงสรรพสินค้ำกม็ีงำนกำรขำยสินค้ำ  กำรออกใบเสร็จรับเงนิ  
กำรควบคุมสินค้ำคงคลงั  ดงัน้ันจงึต้องมีกำรพฒันำซอฟต์แวร์
ใช้งำนเฉพำะส ำหรับงำนแต่ละประเภทให้ตรงกบัควำมต้องกำร
ของผู้ใช้แต่ละรำย



นอกจำกนีย้งัมีซอฟต์แวร์เฉพำะงำนด้ำนกำรศึกษำที่
ช่วยเสริมกำรเรียนรู้ในสำขำต่ำงๆ  เช่น  Thai  Geometer’s
Sketchpad  (ThaiGSP),  Mathlab,  Scilab

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพำะงำนอกีประเภทหน่ึง  คือ  
ซอฟต์แวร์เกม  ซ่ึงเป็นที่นิยมกนัทั่วโลกทั้งในกลุ่มของเดก็และ
ผู้ใหญ่  รูปแบบของซอฟต์แวร์เกมมีอยู่หลำกหลำย  ซอฟต์แวร์
เกมแต่ละชนิดกม็ีควำมเหมำะสมและไม่เหมำะสมที่แตกต่ำงกนั  
ดงัน้ันกำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์เกมจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำร
พจิำรณำให้รอบคอบ  และควรปรึกษำผู้ปกครองถงึควำม
เหมำะสมด้วย



ไวรัสคอมพวิเตอร์เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีอ่อกแบบขึน้มำ  
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือก่อควำมร ำคำญ  สร้ำงควำมเสียหำย  หรือ
ขัดขวำงกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์  ฮำร์ดแวร์  หรือระบบเครือข่ำย
คอมพวิเตอร์ กำรแพร่กระจำยของไวรัสคอมพวิเตอร์เร่ิมต้นจำกกำรที่
ไวรัสคอมพวิเตอร์ถูกน ำไปซ่อนไว้ในอุปกรณ์เกบ็ข้อมูลโดยทีผู้่ใช้ไม่
รู้ตัว  เม่ือมีกำรใช้งำนคอมพวิเตอร์  ไวรัสคอมพวิเตอร์จะท ำงำนตำม
ค ำส่ังทีก่ ำหนดไว้  ไวรัสคอมพวิเตอร์สำมำรถแพร่กระจำยผ่ำนอุปกรณ์
เกบ็ข้อมูล  หรือเครือข่ำยไปสู่คอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืนผ่ำนบริกำรต่ำงๆ  
บนอนิเทอร์เน็ต



พ.ศ. 2529  ไวรัสตัวแรกช่ือ Brain ไวรัสคอมพวิเตอร์
แพร่กระจำยผ่ำนกำรใช้แผ่นบันทกึในกำรโอนย้ำยไฟล์ระหว่ำง
คอมพวิเตอร์  แต่ยงัไม่ได้ก่อควำมเสียหำยให้กบัคอมพวิเตอร์และ
ผู้ใช้งำน

ตัวอย่ำงไวรัสคอมพวิเตอร์

พ.ศ. 2542  ไวรัสช่ือ Melissa ติดไปยงัเคร่ืองคอมพวิเตอร์
กว่ำ 100,000  เคร่ือง  ผ่ำนระบบเครือข่ำย

พ.ศ. 2543  ไวรัสช่ือ Loveletter ท ำให้เกดิควำมสูญเสีย
มูลค่ำสูงถึง  8 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐฯ

พ.ศ. 2546  ไวรัสช่ือ Slammer เกือบท ำให้อนิเทอร์เน็ตไม่
สำมำรถใช้งำนได้



เพ่ือป้องกนัเคร่ืองคอมพวิเตอร์จำกกำรโจมตขีองไวรัส  
ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส  หรือโปรแกรมก ำจัดไวรัส  
โดยทั่วไปโปรแกรมป้องกนัไวรัสมีหน้ำที่ดงันี้

ป้องกนัเคร่ืองคอมพวิเตอร์จำกไวรัสคอมพวิเตอร์ทีบุ่กรุกเข้ำมำ

ตรวจสอบภำยในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ว่ำมีไวรัสคอมพวิเตอร์อยู่หรือไม่

ก ำจัดไวรัสคอมพวิเตอร์ที่ตรวจพบ



ในกำรตรวจสอบว่ำไฟล์ใดติดไวรัสคอมพวิเตอร์  อำจ
ใช้วธีิกำรตรวจหำ  (Scanning)  โดยกำรเปรียบเทียบไฟล์กบั
ข้อมูลของไวรัสคอมพวิเตอร์ทีโ่ปรแกรมป้องกนัไวรัสรู้จกั  แต่
ในกรณทีีโ่ปรแกรมป้องกนัไวรัสไม่รู้จกัไวรัสชนิดน้ัน  
จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงข้อมูลหรือรำยช่ือไวรัสอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพ่ือให้สำมำรถตรวจหำไวรัสชนิดใหม่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ



ซอฟต์แวร์มีหลำยประเภทด้วยกนั  ดังน้ันกำรเลือกใช้
ซอฟต์แวร์จึงต้องพจิำรณำให้เหมำะสม  ข้อควรพจิำรณำในกำรเลือกใช้
ซอฟต์แวร์  เช่น

กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมำะสมกบังำน
กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมำะกบัทรัพยำกร
กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมำะสมกบังบประมำณ

กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ละเมิดลขิสิทธ์ิ



กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมำะสมกบังำนต้องพจิำรณำ
ถงึวตัถุประสงค์ในกำรน ำซอฟต์แวร์ไปใช้งำน  เพ่ือจะได้
ซอฟต์แวร์ทีต่รงกบัควำมต้องกำรของผู้ใช้มำกทีสุ่ด  และเพ่ือให้
ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรท ำงำนของซอฟต์แวร์  เช่น  
ในกำรจดัท ำบัญชีและแสดงข้อมูลกรำฟ  ควรใช้ซอฟต์แวร์
ตำรำงท ำงำนโดยเฉพำะ  เพ่ือให้กำรท ำบัญชีเกดิควำมสะดวก
และรวดเร็ว



กำรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมำะสมกบัทรัพยำกรหรือ
ฮำร์ดแวร์ทีม่ีอยู่  ต้องพจิำรณำคุณลกัษณะขั้นต ำ่ของ
คอมพวิเตอร์ที่จ ำเป็นต้องมี  เพ่ือให้สำมำรถประมวลผล
ซอฟต์แวร์น้ันได้  โดยคอมพวิเตอร์ที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์
จะต้องมีคุณลกัษณะไม่ต ำ่ไปกว่ำทีผู้่ผลติซอฟต์แวร์ก ำหนดไว้  
คุณลกัษณะในกำรพจิำรณำ  เช่น  ควำมเร็วของซีพยูี  ควำมจุ
ของแรม  ควำมละเอยีดของกำร์ดแสดงผล



หำกมีงบประมำณไม่เพยีงพอ  อำจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่
รำคำต ่ำกว่ำหรือไม่เสียค่ำใช้จ่ำย  แต่มีประสิทธิภำพใกล้เคยีงกนั  
เช่น  กำรใช้ซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิดแทนซอฟต์แวร์ที่มีรำคำ
แพง



เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้มผู้ีผลติซอฟต์แวร์ต่ำงๆ  อย่ำง
ต่อเน่ือง  ถ้ำต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลขิสิทธ์ิต้องจดัซ้ือให้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย



ซอฟต์แวร์อำจสำมำรถหำซ้ือได้จำกร้ำนค้ำที่ขำย
ผลติภัณฑ์ที่เกีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์  โดยมักจะอยู่ในรูปของ
แผ่นซีด ี หรือแผ่นดวีดีทีีบ่รรจุโปรแกรม  หรืออำจดำวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ที่ต้องกำรจำกอนิเทอร์เน็ต  ไม่ว่ำจะได้ซอฟต์แวร์มำ
ด้วยวธีิกำรใดกต็ำม  ซอฟต์แวร์ดงักล่ำวจะต้องถูกตดิตั้งลงใน
คอมพวิเตอร์เสียก่อน  จงึจะสำมำรถเรียกใช้เพ่ือให้ประมวลผล
ตำมหน้ำที่ของซอฟต์แวร์น้ันๆ  ได้



ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทจะมีกำรปรับปรุงรุ่นของ
ซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  โดยมีกำรปรับปรุงใน
หลำยๆ  ด้ำน  เช่น  กำรเพิม่ฟังก์ชันหรือควำมสำมำรถใหม่  กำร
ปรับปรุงส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้  กำรแก้ปัญหำข้อผดิพลำดทีม่ีในรุ่น
ก่อนหน้ำ  ดงัน้ันผู้ใช้จงึควรพจิำรณำว่ำสมควรจะปรับปรุงรุ่น
ของซอฟต์แวร์หรือไม่  โดยพจิำรณำจำกควำมสำมำรถของ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์และควำมต้องกำรน ำไปใช้งำนเพ่ือให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด


