
บทที่ 4 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์



ลักษณะการท างานของซอฟต์แวร์



     ซอฟต์แวร์ (software)   หมายถึง โปรแกรมหรือ
ชุดค าสั่งทีค่วบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์  ท างานใหไ้ด้ผล
ลัพธ์ตามที่ต้องการ

ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น  2  ประเภทคือ

1) ซอฟต์แวรร์ะบบ (system software)

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)



ซอฟต์แวร์ระบบ
เป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1) ระบบปฏิบัติการ (operating system)
1.1 ระบบปฏิบัติการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
DOS

1.2 ระบบปฏิบัติการแบบเปิด 
UNIX

Microsoft Windows

Linux



2) ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์
   2.1 คอมไพเลอร์ (compiler) เป็นตัวแปลภาษาระดับสงู เช่น  
         ภาษาปาสคาล, โคบอลและภาษาฟอร์แทรนให้เป็นภาษาเครื่อง

โปรแกรมต้นฉบับ
(Source program)

คอมไพเลอร์
(Compiler)

โปรแกรมเรียกใชง้าน
(executable program)

ผลลัพธ์
(output)

ข้อมูลน าเข้า
(Input)



  2.2 อินเตอร์พรีเตอร์ (interpreter)  เช่น  ภาษาเบสิก (BASIC)

2.3 แอสแซมเบลอ (assembler)  เป็นตัวแปลภาษาแอสแซมบลี
      (Assembly) ให้เป็นภาษาเครื่อง

โปรแกรมต้นฉบับ
(Source program)

อินเตอร์พรีเตอร์
(Interpreter)

ผลลัพธ์
(output)

ข้อมูลน าเข้า
(Input)



ซอฟต์แวร์ประยุกต์
พัฒนาขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอรท์ างานตามความต้องการของผู้ใช้

 โปรแกรมประมวลผลค า เช่น โปรแกรม Microsoft Word,  

Word Perfect และ Lotus Word Pro 

การใช้งาน

ใช้ส าหรับจัดท าเอกสาร เช่น รายงาน จดหมาย หนังสือ



ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Word



 โปรแกรมด้านการค านวณ   เช่น โปรแกรม  Microsoft Excel,   

Lotus1-2-3 และ Quattro Pro เป็นต้น

การใช้งาน

ใช้ส าหรับงานค านวณตัวเลข  ท ากราฟสถิติ  เช่น ท างบ
ก าไร-ขาดทุน รายงานการขาย รายงานคะแนน ฯลฯ



ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Excel



 โปรแกรมการน าเสนอข้อมูล เช่น 

     โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

การใช้งาน

ใช้ส าหรับการน าเสนอข้อมูลในการประชุม สัมมนา 
การบรรยายการเรียนการสอน



ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint



โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                               
เช่น Microsoft Access, และ FoxPro  เป็นต้น

การใช้งาน

ใช้ส าหรับงานเก็บข้อมูลจ านวนมาก เช่น ข้อมูลลูกค้า 
สินค้าคงคลัง ข้อมูลบุคลากร



ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Access



โปรแกรมด้านงานพิมพ์  เช่น โปรแกรม Adobe PageMaker 
และ Microsoft Publisher 

การใช้งาน

ใช้ส าหรับจัดหน้าสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือ 
นามบัตร ใบประชาสัมพันธ์ 



ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Publisher



โปรแกรมกราฟิก จ าแนกได้ 2 ประเภท

 ประเภทที่ 1 เป็นโปรแกรมส าหรับตกแต่งภาพ  

เช่น โปรแกรม Adobe PhotoShop, Microsoft Paint 

และ CorelDraw เป็นต้น

การใช้งาน

ใช้ส าหรับตกแต่งภาพให้สวยงาม  มีเครื่อมือที่มีลักษณะเหมือน
ดินสอ  แปรง  พู่กัน และอุปกรณ์ที่เลียนแบบของจริง



ตัวอย่างโปรแกรม Adobe Photoshop



 ประเภทที่ 2  เป็นโปรแกรมส าหรับการออกแบบ 

เช่น โปรแกรม AutoCAD และ Microsoft Visio

การใช้งาน

ใช้ส าหรับช่วยออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  
เช่น ช่วยออกแบบบ้าน  รถยนต์  ระบบไฟฟ้า  หรือแผงวงจร



ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Visio



โปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เช่น Macromedia Authorware, 
Macromedia Director และ ToolBook

การใช้งาน

เป็นโปรแกรมที่ผสมผสานข้อความ กราฟิก เสียง วิดีโอ 
และภาพเคลื่อนไหวเขา้ด้วยกัน ใช้เพื่อสร้างสื่อการเรียน
การสอน และการน าเสนอผลงาน



ตัวอย่างโปรแกรม Macromedia Authorware



การใช้งาน

ใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นบน
กระดานข่าว

 โปรแกรมด้านติดต่อสื่อสาร
ftp (file transfer protocol), ICQ, MIRC, MS Chat 
มีหลายประเภทดังนี้

 newgroup, webboard



ตัวอย่าง Web board



การใช้งาน

ใช้แสดงข้อมูลบนเว็บเพจหรือใช้ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล

 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer และ 
Netscape



ตัวอย่างโปรแกรม Internet Explorer



การใช้งาน

ใช้โอนย้ายโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้งานที่เครื่องของตนเอง

 โปรแกรมที่ช่วยโอนย้ายโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูล 
 เช่น File Transfer Protocol (FTP)



ตัวอย่างโปรแกรม FTP



การใช้งาน

ใช้สนทนากันโดยผ่านแป้นพิมพ์หรือสื่อประสมอื่น ๆ  
สามารถโต้ตอบกันแบบค าต่อค าได้ทันที

 โปรแกรมที่ใช้สนทนาพูดคุยโต้ตอบกัน เช่น ICQ, MIRC, 
Microsoft Chat 



ตัวอย่างโปรแกรม ICQ



ตัวอย่างโปรแกรม MSN



โปรแกรมอรรถประโยชน์ เช่น โปรแกรมตรวจสอบไวรัส 
(virus scan), Win Zip

การใช้งาน

ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาความปลอดภัย เช่น ส ารองข้อมูล 
ตรวจสอบไวรัส หรือบีบอัดข้อมูลใหม้ีขนาดเล็กลง



ตัวอย่างโปรแกรม WinZip



ตัวอย่างโปรแกรม Norton AntiVirus



โปรแกรมด้านสาระและบันเทิง เช่น โปรแกรมต่อสู้จ าลอง 
(fight simulator), โปรแกรมสร้างเมือง หรือโปรแกรม
เสริมสร้างทักษะของเด็กวัยต่าง ๆ

การใช้งาน

ใช้เป็นแหล่งความรู้ที่นา่สนใจ ปัจจุบันบรรจุอยู่ในแผ่น
ซีดีรอมเพราะใช้กันอย่างแพร่หลาย



ตัวอย่างโปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วยสอนเรื่องรามเกียรติ์



ตัวอย่างโปรแกรมแปลไทย



ภาษาคอมพิวเตอร์

 ภาษาเครื่อง (machine language) หรือเรียกว่าภาษายุคหนึ่ง 
เป็นชุดค าสั่งที่ประกอบด้วยเลขฐานสอง (0 และ 1) 
ข้อด ีสื่อสารกับเครื่องโดยตรง ไม่ต้องมีตัวแปลภาษา
ข้อเสีย  ท างานเฉพาะเครื่องที่พัฒนา และใช้เวลานาน

คอมพิวเตอร์มีการสื่อสารโดยใช้ภาษาเช่นเดียวกับมนุษย์ และภาษา
ที่ใช้มีความแตกต่างกันหรือเรียกวา่มีโครงสรา้งต่างกันดังนี้



 ภาษาแอสแซมบลี (assembly language) พัฒนาขึ้น
เป็นภาษายุคที่ 2 เนื่องจากภาษาเครื่องพัฒนายาก
ข้อดี  เรียนรู้ง่ายและเร็วกว่าพัฒนาด้วยภาษาเครื่อง
ข้อเสีย ต้องใช้ตัวแปลภาษาแอสแซมเบลอ

 ภาษาระดับสูง(high-level languages) เป็นภาษาที่ง่าย
ต่อการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้งาน
ข้อดี  ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันได้
ตัวอย่างภาษา เช่น เบสิก ปาสคาล โคบอล และ
ฟอร์แทรน



 ภาษาธรรมชาติ (natural language) ได้แก่  ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
     (expert system) และปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)     
      เป็นภาษาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อความที่เป็นภาษามนุษย์ใน
      โครงสร้างภาษาอังกฤษในการสั่งคอมพิวเตอร์ได้

 ภาษาระดับสูงมาก (Very High-level Languages) หรือ
     ภาษายุคที่สี่ เป็นภาษาที่เขียนง่ายเพราะไม่ต้องมีโพรซีเยอร์ 



โปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming)

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  คือกระบวนการที่โปรแกรมถูก
 จัดการให้อยู่ในรูปของวัตถุ (objects)  และวัตถุแต่ละประเภท
จะประกอบด้วยแอตทริบิวต์ และเมธอด หรือฟังก์ชันที่
ประกอบด้วยชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อการจัดการข้อมูลของวัตถุ
ชิ้นนั้นโดยเฉพาะ  เมื่อผู้ใช้ต้องการท างานนั้น ๆ ก็เพียงแต่
เรียกใช้เมธอดของวัตถุนั้น



ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาเบสิก (BASIC)

ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic)

ภาษาโคบอล (COBOL)

ภาษาปาสคาล (PASCAL)

ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)

ภาษาซี (C)

ภาษา HTML

ภาษาจาวา (JAVA)

ภาษา XML



ตัวอย่างโปรแกรมภาษา GWBasic



ตัวอย่างโปรแกรมภาษา JAVA



ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Pascal



ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Visual Basic



ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Visual Basic



การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

1)  ภาษามาตรฐานที่ใช้ในองค์การ  ในหน่วยงานควรมีภาษามาตรฐานใช้
พัฒนาเพราะท าให้เกิดความสะดวกในการดูแลระบบ

2)  ความเหมาะสมและคุณสมบัติของภาษา เพราะภาษาแต่ละภาษาได้
ถูกออกแบบมาเพื่องานเฉพาะอย่าง

3)  การท างานร่วมกับโปรแกรมอื่น ควรเลือกภาษาที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้
โปรแกรมท างานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีอุปสรรค

4)  การท างานร่วมกับระบบอื่น ๆ ควรเลือกภาษาที่เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาโปรแกรม จะท าให้โปรแกรมท างานได้ทกุระบบ


