
หน่วยที่ 4  เรียนรู้ซอฟต์แวร์  
 

ความหมายของซอฟต์แวร ์
คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะท างานได้ ต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ซอฟต์แวร์ 

(Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชดุค าสัง่หรือโปรแกรมท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือใช้สัง่งานให้

คอมพวิเตอร์ท างานตามล าดบัขัน้ตอน 

ประเภทของซอฟต์แวร ์
 ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 
 



1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก หน่วยความจ า และหน่วย

ประมวลผล ในการท างานของคอมพิวเตอร์จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินงานกับอุปกรณ์พ้ืนฐานท่ี
จ าเป็น จึงต้องมีซอฟต์แวร์ระบบเพื่อใช้ในการจัดการระบบต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ 

1.1 หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบ ได้แก ่
 

 
 

1.2 ประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1.2.1 ระบบปฏิบัติการ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า โอเอส (OS : Operating 

System) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการดูแลระบบของคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง
จะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ ระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใช้มากและเป็นท่ีรู้จัก ได้แก่ 

1) ดอส (DOS) เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงานท่ีพัฒนามานานแล้ว การใช้
งานจึงใช้ค าส่ังเป็นตัวอักษร  

 
 



2) วินโดว์ (Windows) เป็นระบบปฏิบัติการท่ีพัฒนาต่อจากดอส เพื่อเน้น
การใช้งานท่ีง่ายขึ้น สามารถท างานหลายงานพร้อมกันได้ โดยในแต่ละงานจะอยู่ในกรอบช่อง
หน้าต่างท่ีแสดงผลบนจอภาพ การใช้งานเน้น
รูปแบบกราฟิก ผู้ใช้งานสามารถใช้เมาส์เลื่อน
ตัวชี้ต าแหน่งเพื่อเลือกต าแหน่งที่ปรากฏบน
จอภาพ ท าให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย 
ระบบปฏิบัติการวินโดว์จึงได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน 

3) โอเอสทู (OS/2) เป็นระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับวินโดว์ แต่บริษัท
ผู้พัฒนาคือบริษัทไอบีเอ็ม ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการโอเอสทูให้เป็นระบบปฏิบัติการท่ีให้ผู้ใช้
สามารถท างานได้หลายงานพร้อมกัน และการใช้งานก็เป็นแบบกราฟิกเช่นเดียวกับระบบปฏิบัติ
วินโดว ์

4) ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการท่ีสามารถใช้งานได้หลายอย่าง
พร้อมกัน และท างานได้หลาย ๆ งานในเวลาเดียวกัน ยูนิกซ์จึงใช้ได้กับเครื่องท่ีเชื่อมโยงและต่อกับ
เครื่องปลายทางได้หลายเครื่องพร้อมกัน 

ระบบปฏิบัติการยังมีอีกหลายชนิด โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการท่ีใช้ใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานร่วมกันเป็นระบบ เช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช เป็นต้น 

1.2.2 ตัวแปลภาษา คอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการแปลภาษา
ระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษาท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้
ผู้เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมได้สะดวก ตลอดจนสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้ 

ภาษาระดับสูงซึ่งเป็นท่ีรู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษาซี ภาษา
ปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาโลโก เป็นต้น 

 
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  

เป็นชุค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีท าให้คอมพิวเตอร์ท างานตามท่ีผู้ใช้งานต้องการ สามารถ
ใช้งานได้ง่าย มักใช้งานกับบุคคลหรืองานธุรกิจ 

 

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  



1) ซอฟต์แวร์ส าเร็จ เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีผู้พัฒนาเพื่อใช้งานท่ัวไปให้ท างานได้สะดวก
ขึ้น หรืออาจเป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ
ท างานของตน 

ซอฟต์แวร์ส าเร็จ (Package) เป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีความนิยมใช้กันมาก เป็นซอฟต์แวร์
ท่ีมีการพัฒนาขึ้น แล้วน าออกมาจ าหน่ายเพ่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้โดยตรง ซอฟต์แวร์ส าเร็จท่ีมี
จ าหน่ายในท้องตลาดท่ัวไป และเป็นท่ีนิยมของผู้ใช้ มี 5 กลุ่มใหญ่ ๆ แก่ 

 
 

กลุ่มของซอฟต์แวร์ ลักษณะการใช้งาน ตัวอย่างซอฟต์แวร์ 
1. ซอฟต์แวร์ประมวลค า 

(Word Processing 
Software) 

ใช้ส าหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถ
แก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และ
จัดรูปแบบเอกสารได้ 

- ไมโครซอฟต์เวิร์ด 

2. ซอฟต์แวร์ตารางงาน 
(Spread Sheet 
Software) 

ใช้ในการคิดค านวณ โดยใส่ตัวเลข
หรือข้อความ แล้วส่ังให้ค านวณ  
ตามสูตรหรือเงื่อนไขท่ีก าหนด 

- ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 

3. ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูล (Data Base 
Management 
Software) 

ช่วยในการเก็บข้อมูล การเรียกค้น
ข้อมูลมาใช้งาน การท ารายงาน  
การสรุปผลข้อมูล 

- ไมโครซอฟต์เอ็กเซส 

4. ซอฟต์แวร์น าเสนอ 
(Presentation 
Software) 

ใช้ส าหรับน าเสนอข้อมูลท่ีต้องสร้าง
แผนภูมิ กราฟ และรูปภาพ 

- ไมโครซอต์เพาเวอร์พอยต์ 
- โลตัสฟรีแลนซ ์

5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล 
(Data 
Communication 
Software) 

ช่วยให้ไมโครคอมพิวเตอร์
ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์
อื่นในท่ีห่างไกล โดยผ่านทาง
สายโทรศัพท์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้ยังใช้ในการเชื่อมเข้าหา
มินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพื่อ
เรียกใช้งานจากเคร่ืองเหล่านั้นได้ 

- โปรคอมครอสทอล์คเทลิก 

 



2) ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้เฉพาะงานแต่ละประเภท เพราะการ
ใช้งานซอฟต์แวร์ส าเร็จมักจะเน้นการใช้งานท่ัวไป แต่อาจจะน ามาใช้โดยตรงกับงานธุรกิจ
บางอย่างไม่ได้ เช่น การฝากถอนเงิน งานด้านบัญชี ในกิจการธนาคาร หรืองานด้านการขายสินค้า 
การออกใบเสร็จรับเงินในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ส าหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย เช่น ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ส าหรับ
ฝาก-ถอนเงินสดในเคร่ือง ATM เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ใบงานท่ี 

 2.1 เรียนรู้ซอฟตแ์วร ์

 
ค ำช้ีแจง ใหน้กัเรยีนท าตามค าสัง่ต่อไปนี้และตอบค าถามลงในสมดุ 

 

1. ใหน้กัเรยีนส ารวจบรเิวณต่าง ๆ ภายในโรงเรยีนว่ามสีถานทีใ่ดบา้งทีม่กีารใชง้านซอฟต์แวร์ใช้
งานเฉพาะ และใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการท างานอะไร แล้วบันทึกข้อมูลลงสมุด 

 ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ซอฟต์แวร์ส าเรจ็และซอฟตแ์วรใ์ชง้านเฉพาะมคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. นกัเรยีนเคยใชง้านซอฟต์แวร์ประเภทใดบ้าง และใชท้ าอะไร 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 


