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เอกสารประกอบการสอน สัปดาห์ที ่5 

เร่ือง คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 

 ซอฟตแ์วร์เป็นโปรแกรมหรือชุดคาํสัง่ท่ีควบคุมการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เขียนข้ึน

ดว้ยภาษาต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละภาษามีคุณสมบติัเด่นเฉพาะตวั ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ประเภท

หลกั ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ระบบ หรือท่ีเรียกวา่ Operating System เป็นโปรแกรมท่ีควบคุมการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนอีกประเภทหน่ึงคือ ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเพื่อประยกุต์

ใหใ้ชก้บังานดา้นต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

สาระสาํคญั 

 การเลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยกุตจ์ะตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความ

เป็นมาตรฐาน การทาํงานร่วมกบัภาษาหรือระบบอ่ืน ๆ    และลกัษณะของงานท่ีจะนาํไปประยกุตใ์ช ้

เป็นตน้ 

1. เขา้ใจความหมายของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

วตัถุประสงค ์

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งซอฟตแ์วร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

3. จาํแนกประเภทของซอฟตแ์วร์ประยกุตแ์ละภาษาคอมพิวเตอร์ได ้

4. บอกคุณลกัษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษา 

5. รู้จกัตวัอยา่ภาษาคอมพิวเตอร์ และการเลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ในงานดา้นต่าง ๆ 

เน้ือหา

 ซอฟต์แวร์ (Software)  หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคาํสัง่ท่ีควบคุมใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํงาน

ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ ซอฟตแ์วร์แบ่งเป็น  2 ประเภท คือ ซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) 

และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application Software) 

 (อา้งอิงตาํราหลกั บทท่ี 4) 
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 (1) ซอฟตแ์วร์ระบบ (System Software) 

       ซอฟตแ์วร์ระบบ  หมายถึง   โปรแกรมหรือคาํสัง่ท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมการปฏิบติังานของ

ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1) ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 

    1.1 ระบบปฏิบติัการเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 

 DOS 

  Microsoft Windows 

    1.2 ระบบปฏิบติัการเครือข่าย (NOS)  

    1.3 ระบบปฏิบติัการแบบเปิด  

 UNIX 

 Linux 

2) ตวัแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 

2.1 คอมไพเลอร์ (Compiler)   เป็นตวัแปลภาษาระดบัสูง เช่น  ภาษาปาสคาล  โคบอล       

       และภาษาฟอร์แทรนใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง 

2.2  อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)   เช่น  ภาษาเบสิก (BASIC) 

2.3  แอสแซมเบลอ (Assembler)  เป็นตวัแปลภาษาแอสแซมบลี (Assembly) ใหเ้ป็น   

       ภาษาเคร่ือง 

 (2) ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

       ซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานดา้นต่าง  ๆ ตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช ้ สามารถแบ่งตามประเภทของงานไดด้งัน้ี                
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   โปรแกรมประมวลผลคาํ   เช่น โปรแกรม Microsoft Word 2007, Word Perfect และ  

        Lotus Word Pro  

   โปรแกรมดา้นการคาํนวณ   เช่น โปรแกรม  Microsoft Excel, Lotus1-2-3 และ  

         Quattro Pro เป็นตน้ 

 โปรแกรมการนาํเสนอขอ้มูล   เช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint, Multimedia Maker   

 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล  เช่น Microsoft Access, และ FoxPro เป็นตน้ 

 โปรแกรมดา้นงานพิมพ ์  เช่น โปรแกรม Adobe PageMaker  

 โปรแกรมกราฟิก  เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม  Microsoft Paint และ 

       CorelDraw เป็นตน้ 

 โปรแกรมสาํหรับการออกแบบ  เช่น โปรแกรม  AutoCAD  

  โปรแกรมคน้หาขอ้มูล  เช่น เวิลดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web หรือ WWW)   

 โปรแกรมดา้นติดต่อส่ือสาร เช่น  ftp (file transfer protocol), ICQ, MIRC, MS Chat,  

MSN 

 โปรแกรมอรรถประโยชน์   เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวรัส (virus scan), Win Zip 

 โปรแกรมดา้นสาระและบนัเทิง  เช่น โปรแกรมต่อสูจ้าํลอง (Fight Simulator),    

      โปรแกรมสร้างเมือง เป็นตน้ 

Uภาษาคอมพิวเตอร์U (Computer Programming Language) 

 ภาษาคอมพิวเตอร์จาํแนกเป็น 5 ประเภทคือ  

1. ภาษาเคร่ือง (Machine Language) 

2. ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language) 

3. ภาษาระดบัสูง (High-Level Languages)  เช่น ภาษาเบสิก  ภาษาปาสคาล  ภาษาโคบอล 

และภาษาฟอร์แทรน  

4. ภาษายคุท่ีส่ี (Fourth-Generation Languages)  เช่น SQL (Structured Query Language)  

5. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ไดแ้ก่  ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) และ 

 ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence) 

 Uตวัอยา่งของภาษาคอมพิวเตอร์ 

• ภาษาเบสิก (BASIC) 

• ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) 

• ภาษาโคบอล (COBOL) 
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• ภาษาปาสคาล (PASCAL) 

• ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) 

• ภาษาซี (C) 

• ภาษา HTML 

• ภาษาจาวา (JAVA) 

• ภาษา XML 

Uการเลือกใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ 

1) ภาษามาตรฐานท่ีใชใ้นองคก์าร 

2) ความเหมาะสมและคุณสมบติัของภาษา 

3) การทาํงานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืน 

4) การทาํงานร่วมกบัระบบอ่ืน ๆ 


