
บทที่ 4 

ซอฟตแ์วร์และการเลือกใช  ้



หัวข้อบทเรียนท่ี 4 

 ความหมายและความส าคญัของซอฟตแ์วร ์

 ประเภทของซอฟตแ์วร ์

 ซอฟตแ์วรร์ะบบช่วยในการท างาน 

 ซอฟตแ์วรป์ระยุกตใ์นการท างาน 



1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 ซอฟตแ์วร์ (Software) หมายถึง กลุม่ของชุดค าสั่งที่
เขยีนดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมที่สั่งใหเ้คร่ือง

คอมพิวเตอร์ท างานตามวตัถุประสงคท์ี่ ผูใ้ชต้อ้งการรวมไปถึง

การควบคุมการท างานของอุปกรณค์อมพวิเตอรต์า่งๆ  

 ผูท้ ี่ เขียนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมมักเรียกว่า นักเขียน

โปรแกรม (Programmer) 



ประเภทของซอฟต์แวร์ 

ซอฟตแ์วร ์

(Software) 

ซอฟตแ์วรร์ะบบ 

(System 
Software) 

ระบบปฏิบตัิการ 

(Operating 
System) 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

(Utility 
Software) 

ซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์

(Application 
Software) 

ซอฟตแ์วรส์ าหรับงานเฉพาะดา้น 

(Special Purpose 
Software) 

ซอฟตแ์วรส์ าหรับงานทัว่ไป 

(General Purpose 
Software)  



ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM-OS) 

 ระบบปฏิบตักิารเป็นตวักลางที่อยูร่ะหวา่งฮารด์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต ์ 

ท าหนา้ที่ ควบคุมและประสานงานระหวา่งอุปกรณภ์ายในคอมพวิเตอร์

ท ัง้หมด ตัง้แต ่หน่วยรับขอ้มูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลกั 

หน่วยความจ าส ารอง และหน่วยแสดงผล และสนับสนุนค าสัง่ในการท างาน

ของฮารด์แวร์ใหก้บัซอฟตแ์วรป์ระยุกต ์  

 นิยมเรียกรวมๆ วา่ แพลตฟอร์ม (Platform)  

เ ม่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ ซอฟต์แวร์ที่ ตอ้งให ้เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ เ ป็นล าดับแรก คือ 

ระบบปฏิบตัิการ เพ่ือท าหนา้ที่ควบคุมและประสานงานอุปกรณภ์ายในคอมพวิเตอร์ 



ความสัมพันธ์ของ ผู้ใ ช้  ซอฟต์แวร์
ประยุกต์  ระบบปฏิบัติการ  และฮาร์ดแวร์  
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ประเภทของระบบปฏิบัติการ  

1. ระบบปฏิบติัการแบบเด่ียว (Stand - alone OS) เป็นระบบปฏิบตัิการส าหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลหรือโน๊ตบุค๊ที่ท  างานโดยไมม่กีารเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองอื่ น และปัจจุบนัระบบปฏิบตัิการดงักลา่วไดข้ยายขดีความสามารถใหเ้คร่ือง

คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลเช่ือมตอ่เป็นระบบเครือขา่ย 

2. ระบบปฏิบติัการแบบเครือข่าย (Network OS) ระบบปฏิบตัิการแบบเครือขา่ย 
เป็นระบบปฏิบตัิการที่มวีตัถุประสงคข์องการพฒันาขึ้นเพ่ือจดัการงานดา้นการส่ือสารระหวา่ง

คอมพวิเตอร ์และสามารถใชท้รัพยากรของระบบ เชน่ ฮารด์ดิสก ์เคร่ืองพมิพ ์ร่วมกนัได ้

รวมทัง้มรีะบบป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล 

3. ระบบปฏิบติัการแบบฝัง (Embedded OS) เป็นระบบปฏิบตัิการที่บรรจุไวใ้นชปิ

รอม (ROM) ของเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์กพา ไดแ้ก ่เคร่ืองพดีเีอ และโทรศพัทมื์อถือ 



ตัวอย่างระบบปฏิบ ัติการแบบเดี่ ยว  

DOS 
Microsoft Windows MAC OS 

Linux 

รูปแบบการโตต้อบกบัผูใ้ชง้านแบบบรรทดัค าสั่ง 

(Command Line)  

รูปแบบการโตต้อบกบัผูใ้ชง้าน 

แบบกราฟิก (Graphic User 

Interface – GUI) 



ตัวอย่างระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย  

Windows Server OS/2 Warp Server 

Solaris 



ตัวอย่างระบบปฏิบ ัติการแบบฝัง  

Palm OS Pocket PC OS 
Symbian OS 

Andriod 
iOS 



ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการส าหรับ

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

1 

• ความเหมาะสมกบัฮารด์แวร ์โดยเฉพาะหน่วยประมวลผลกลาง ขนาดความจุ

ของหน่วยความจ าหลกั และขนาดความจุของฮารด์ดิสก ์

2 
• งบประมาณในการจดัซ้ือระบบปฏิบตัิการ 

3 

• ความตอ้งการใชโ้ปรแกรมประยุกตข์องผูใ้ชว้า่โปรแรกมประยุกตท์ี่ตอ้งการใชน้ั้น

ใชก้บัระบบปฏิบตัิการใด 

4 

• ความสามารถในการบริการหลงัการขายของบริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วรห์ากเกดิ

ปัญหา 



โปรแกรมอรรถประโยชน์หรือโปรแกรมยูทิลิ ต้ี  

(UTILITY SOFTWARE)  

โปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นซอฟตแ์วรส์ าหรับการจดังานขนาดเลก็และใหบ้ริการตา่งๆ เชน่ การ

จดัเรียงขอ้มูลตามหลกัใดหลกัหน่ึง (Sort) รวมแฟ้มขอ้มูลที่ เรียงล าดบัแลว้เขา้ดว้ยกนั (Merge) 
หรือยา้ยขอ้มูลจากอุปกรณร์ับสง่อยา่งหน่ึงไปยงัอกีอุปกรณห์น่ึง รวมทัง้ โปรแกรมที่ใชจ้ดัการกบั

ฮารด์แวรโ์ดยตรง  

โปรแกรมอรรถประโยชน์บางโปรแกรมจะถูกรวมเขา้ไปอยูใ่นระบบปฏิบตัิการ 



โปรแกรมที่ ใหบ้ริการต่าง ๆ โดยสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด  

โปรแกรม

อรรถประโยชน ์

ส าหรบั

ระบบปฏิบติัการ  

อ่ืนๆ 

โปรแกรมอรรถประโยชน์อ่ืนๆ เป็น
โปรแกรมท่ีชว่ยให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท ำงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  

โปรแกรมอรรถประโยชน์ส ำหรับ
ระบบปฏิบตัิกำร เป็นโปรแกรมท่ี
ติดตัง้มำพร้อมกบัระบบปฏิบตัิกำร
อยูแ่ล้ว ซึง่ชว่ยอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกบัฮำร์ดแวร์ 



ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์

ส าหรับระบบปฏิบัติการ  

การจัดการไฟล์ (File Manager)  การยกเลิกการติดตัง้โปรแกรม (Uninstaller) 

สแกนดสิก์ (Disk Scanner)  



ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์อ่ืนๆ 

(STAND-ALONE UTILITY PROGRAMS) 

โปรแกรมป้องกันไวรัส 

(Anti virus Program) 

โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall)  



ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์

ส าหรับระบบปฏิบัติการ  

การรักษาหน้าจอ (Screen Saver) 
การจัดเรียงพืน้ที่จัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดสิก์  

(Disk Defragmenter) 



ตัวอย่างโปรแกรมอรรถประโยชน์อ่ืนๆ 

(STAND-ALONE UTILITY PROGRAMS) 

โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Utility) 



ซอฟต์แวร์ส าหรับงานเฉพาะด้าน (SPECIAL 

PURPOSE SOFTWARE) 

ซอฟตแ์วรส์ าหรับงานเฉพาะดา้นเป็นซอฟตแ์วรท์ี่องคก์รพฒันาข้ึน

ส าหรับใชง้านภายในองคก์รเอง ไมม่วีางจ าหน่ายทัว่ไป ดงันั้น 

ซอฟตแ์วรจึ์งมคีวามเหมาะสมกบัระบบงานขององคก์รมากที่สุด  

ตวัอยา่งเชน่ โปรแกรมค านวณภาษีของกรมศุลากร โปรแกรมฝาก

ถอนเงินของธนาคาร  เป็นตน้ 



โปรแกรมระบบบริการการศึกษา 



โปรแกรมค านวณภาษีของกรมสรรพากร 



ซอฟตแ์วรส์ าหรบังานทัว่ไป  

(General Purpose Software)  

 ซอฟตแ์วรส์ าหรับงานทัว่ไป เป็นซอฟตแ์วรท์ี่บริษทัผูผ้ลิตซอฟตแ์วรพ์ฒันาข้ึน

เพ่ือวางจ าหน่ายใหผู้ใ้ชเ้ลือกหาซอฟตแ์วรม์าประยุกตใ์ชง้านตามใหเ้หมาะสม

กบัลกัษณะงานของผูใ้ชค้อมพวิเตอร์  

 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร ์ไดแ้ก ่การจดัพมิพร์ายงาน การน าเสนองาน การจดัท า

บญัช ีการตกแตง่ภาพหรือการออกแบบเวบ็ไซต ์



ซอฟตแ์วรส์ าหรบังานทัว่ไป  

(General Purpose Software)  

ประเภทซอฟตแ์วร ์ ความสามารถของซอฟตแ์วร ์ ตวัอย่างโปรแกรม 

ซอฟตแ์วรจ์ดัการ
ฐานข้อมลู 
(Database 
Management 
Software) 

สรา้งฐานขอ้มลู และจดัการกบัขอ้มลู ไดแ้ก่ การ
เรยีกคน้ (Select) การปรบัปรงุขอ้มลู (Update) 
การเพิม่ขอ้มลู (Insert) และการลบขอ้มลู 
(Delete)  ทีจ่ดัเกบ็ในฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็  

Dbase , Paradox , 
Foxbase, Microsoft 
Access  

ซอฟตแ์วร์
ประมวลผลค า 
(Word Processing 
Software) 

ซอฟตแ์วรป์ระยุกตใ์ชส้ าหรบัการพมิพเ์อกสาร 
สามารถแกไ้ข เพิม่ แทรก ลบ และจดัรปูแบบ
เอกสารไดอ้ยา่งด ีเอกสารทีพ่มิพไ์วจ้ะถกูจดัเป็น
แฟ้มขอ้มลู (File) ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิได ้  
นอกจากนี้ยงัสัง่พมิพอ์อกทางเครือ่งพมิพต์าม
รปูแบบตวัอกัษรทีส่วยงาม 

Microsoft Office Word 
2007, Adobe PageMaker, 
CorelDraw, Word Perfect 
, OpenOffice Writer ใน
โปรแกรมชุด Pladao Office 



ซอฟตแ์วรส์ าหรบังานทัว่ไป  

(General Purpose Software)  

ประเภทซอฟตแ์วร ์ ความสามารถระบบ ตวัอย่างโปรแกรม 

ซอฟตแ์วรท์ าการ
ค านวณ 
(Calculation 
Software) 

ซอฟตแ์วรท์ีช่ว่ยในการคดิค านวณ การท างานของ
ซอฟตแ์วรใ์ชห้ลกัการเสมอืนมโีต๊ะท างานทีม่ี
กระดาษขนาดใหญ่วางไว ้ มเีครือ่งมอืคลา้ยปากกา 
ยางลบ และเครือ่งค านวณเตรยีามไวใ้หเ้สรจ็ บน
กระดาษมชีอ่งใหใ้สต่วัเลข ขอ้ความหรอืสตูร 
สามารถสัง่ใหค้ านวณตามสตูรหรอืเงือ่นไขทีก่ าหนด 
นอกจากนี้ผูใ้ชย้งัสามารถสรา้งกราฟเพือ่น าเสนอได้
อยา่งงา่ยดาย 

Microsoft Office  Excel, 
OpenOffice Calc ใน
โปรแกรมชุด Pladao Office 
 

ซอฟตแ์วรน์ าเสนอ 
(Presentation 
Software) 

ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการน าเสนอขอ้มลูดว้ย
คอมพวิเตอร ์สรา้งเอกสารทีป่ระกอบดว้ยตวัอกัษร 
รปูภาพ แผนผงั ภาพเคลือ่นไหว  นิยมใชใ้นการ
น าเสนอขอ้มลูในการบรรยายในชัน้เรยีนหรอืการ
ประชุม 

MS Office PowerPoint, 
OpenOffice Impress ใน
โปรแกรมชุด Pladao Office  
เป็นตน้ 



ซอฟตแ์วรส์ าหรบังานทัว่ไป  

(General Purpose Software)  

ประเภทซอฟตแ์วร ์ ความสามารถระบบ 

ซอฟตแ์วรท์างดา้น

กราฟิกสแ์ละ

มลัติมีเดีย 

(Graphics 

and 

Multimedia 
Software) 

ซอฟตแ์วรท์างดา้นกราฟิกสแ์ละมลัตมิเีป็นกลุม่

ซอฟตแ์วรป์ระยุกตท์ี่พฒันาขึ้นเพ่ือชว่ยส าหรบัจดัการ

ท างานทางดา้นกราฟิกและมลัตมิเีดยีใหเ้ป็นไปไดง้า่ย มี

ความสามารถเสมือนเป็นผูช้ว่ยในการออกแบบงาน

ตา่งๆ น่ันเอง เชน่ตกแตง่ภาพ  วาดรูป ปรับเสยีง ตดั

ตอ่ภาพเคล่ือนไหว รวมถึงการสรา้งและออกแบบ

พฒันาเวบ็ไซต ์



ตัวอย่างซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์

และมัลติมีเดีย  

ลกัษณะโปรแกรม ตวัอย่างโปรแกรม 
งานออกแบบ 
(Computer Aided Design-CAD) 

Autodesk AutoCAD และ  Microsoft Visio Professional 

งานส่ิงพิมพ ์(Desktop Publishing) Adobe InDesign, Adobe PageMaker,Corel VENTURA, Quark 
Xpress 

ตกแต่งภาพ (Paint/Image Editing) Adobe Iilustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Macromedia 
FreeHand 

ตดัต่อวิดีโอและเสียง 
(Video and Audio Editing) 

Adobe Premiere, Cakewalk SONAR, Prinnacle Studio DV 

สร้างส่ือมลัติมีเดีย 
(Multimedia Authoring) 

Toolbook Istructor, Macromedia Authorware, Macromedia 
Director Shockwave Studio 

สร้างเวบ็ (Web Page Authoring) Adobe Golive, Macromedia Dreamweaver, Macromedia 
Fireworks 
Macromedia Flash, Microsoft FrontPage 



ซอฟตแ์วรส์ าหรบังานทัว่ไป  

(General Purpose Software)  

ประเภทซอฟตแ์วร ์ ความสามารถระบบ 

ซอฟตแ์วรก์ารใชง้าน

บนเว็บและการ

ติดต่อส่ือสาร  

(Web and 
Communications) 

การเตบิโตของเครือขา่ยอนิเทอรเ์น็ตท าใหม้ี

ผูพ้ฒันาโปรแกรมเพ่ือใชง้านเฉพาะอยา่งเพิ่มมากขึ้น 

เชน่ โปรแกรมส าหรับการตรวจเชค็อเีมล ์การทอ่ง

เวบ็ไซต ์การจดัการและดูแลเวบ็รวมถึงการสง่

ขอ้ความตดิตอ่ส่ือสาร การประชุมทางไกลผา่น

เครือขา่ย  



ตัวอย่างซอฟต์แวร์การใช้งานบนเว็บ
และการติดต่อส่ือสาร  

ลกัษณะโปรแกรม ตวัอย่างโปรแกรม 
จดัการอีเมล ์(Electronic Mail) Microsoft Outlook 

Outlook Express 
Mozzili Thunderbird 

ท่องเวบ็ (Web Browser) Microsoft Internet Explorer 
Mozzila Firefox, Google Chrome 
Opera 

ประชุมทางไกล(Video Conference) Microsoft Netmeeting 
ถ่ายโอนไฟล ์(File Transfer) Cute_FTP 

WS_FTP 
ส่งข้อความ (Instant Messaging) MSN Messenger/Windows Messenger 

ICQ 
สนทนาบนอินเทอรเ์น็ต PIRCH 

MIRC 



ตัวอย่างซอฟต์แวร์จ ัดการฐานขอ้มูล  

MICROSOFT ACCESS 



ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประมวลผลค า 

WORD PERFECT 9 



การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ 
แถวและคอลัมน์ 

การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ 

ตวัอย่างซอฟตแ์วรท์ าการค านวณ 
 MS Excel 



ซอฟต์แวร์น าเสนอ  
MS POWERPOINT 



ตัวอย่างโปรแกรมตกแต่งภาพ  
ADOBE PHOTOSHOP 



เกณฑ์ในการเลือกซอฟต์แวร์  

1. ก าหนดงานท่ีเราจะน ามาใชก้บัคอมพิวเตอร ์เขียนเหตุผลคร่าวๆ และ

ก็เร่ิมศึกษารายละเอียด  
2. รูจ้กัระบบคอมพิวเตอรข์องเราเอง ว่าซอฟตแ์วรท่ี์ซ้ือมานัน้ ตอ้งท างาน

กบัระบบคอมพิวเตอรข์องเราได ้ เช่น 

 ความตอ้งการระบบ 
 ระบบหน่วยปฏิบตักิารแบบใด 

 หน่วยประมวลผลกลางรุ่นใด ความเร็วเทา่ไหร่ 

 การด์แสดงผลรุ่นใด มหีน่วยความจ าเทา่ไหร่ 

 หน่วยความจ าขนาดเทา่ไหร่ 

 ความจุของฮารด์ไดรฟ์ 



เกณฑ์ในการเลือกซอฟต์แวร์ (ต่อ) 

3. ลองใชซ้อฟตแ์วร ์อย่างนอ้ย 15 นาที โดยทดลองใชใ้นแง่มุมต่างๆ 
 ใชง้านงา่ยหรือไม ่ 
 ระบบความชว่ยเหลือมหีรือไม ่ 
 คูมื่อมหีรือไม ่อา่นงา่ยหรือไม ่

 มบีริการใหค้ าปรึกษาทางเทคนิคหลงัการขายหรือไม ่
4. เลือกเปรียบเทียบ 

 เลือกซอฟตแ์วรท์ี่มรีาคาเหมาะสมที่สุด 

 เปิดโอกาสใหคื้นซอฟตแ์วรท์ี่ ซ้ือไปไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

5. การเลือกซ้ือซอฟตแ์วร ์ตอ้งใชเ้วลาท าความคุน้เคยราว 1 สปัดาห์
ก่อนเร่ิมท างานได ้ฉะนัน้ควรน าซอฟตแ์วร ์มาใชเ้พ่ือความคุน้เคย

เสียก่อนแลว้ค่อยเลือกใชซ้อฟตแ์วรต์วัต่อไปมาใชง้าน 



ค าถามท้ายบท 

1.ถา้หากบริษทั EAU เป็นบริษทัที่ใหบ้ริการผลติชิ้นงานโฆษณาดงัน้ี ตอ้งใชโ้ปรแกรม
อะไรบา้ง 

 ออกแบบงาน ไดแ้ก ่ปฏิทนิ โบรช์วัร์ โปสเตอรโ์ฆษณา 

ปฏิทนิ 
โบรชวัรแ์ผนที่ โปสเตอรโ์ฆษณา 



ค าถามท้ายบท 

 2. สรา้ง Movies and  

Video Presentation 

 3. พฒันา web site 

http://www.giant-point.com/vdo/krusell.wmv


ให้ค ้นหาค าศัพท์ประเภทซอฟต์แวร์ ดังต่อไปน้ี 

พร้อมยกตัวอย่างโปรแกรม  

1. Commercial Software 

2. Shareware  

3. Freeware  

4. Open Source Software 




