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  ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดค าส่ังทีใ่ช้ควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “โปรแกรม” กไ็ด้ ซ่ึงหมายถึง 
ค าส่ังหรือชุดของค าส่ัง สามารถใช้เพือ่ส่ังให้คอมพวิเตอร์ท างาน เรา
ต้องการให้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ท าอะไรกเ็ขียนเป็นค าส่ัง ที่จะต้องส่ังเป็น
ขั้นเป็นตอน และแต่ละขั้นตอนต้องท าอย่างละเอยีดและครบถ้วน ซ่ึงจะ
เกดิเป็นงานช้ินหน่ึงขึน้มา มีช่ือเรียกว่า โปรแกรม ผู้ทีเ่ขียนโปรแกรมดั่ง
กล่าวกจ็ะเรียกว่า (Programmer) 

ซอฟต์แวร์ 



LOGO ซอฟต์แวร์ 

  ส าหรับการเขียนโปรแกรมน้ันต้องใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรมโดยเฉพาะ หรือหมายถึง ภาษาที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์สามารถ
เข้าใจได้ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล เป็นต้น 
โปรแกรมที่เขียนขึน้มากจ็ะน าไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรม
สต็อกสินค้าคงคลัง โปรแกรมค านวณภาษี โปรแกรมคิดเงินเดือน
พนักงาน เป็นต้น 



LOGO ประเภทของซอฟต์แวร์ 



LOGO 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

               เกีย่วข้องกบัการควบคุมการท างานทีใ่กล้ชิดกบัอุปกรณ์คอมพวิเตอร์
มากทีสุ่ดแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ   

               ระบบปฎบิัติการ (Operating Systems) หมายถึง  โปรแกรมที่มี
หน้าทีค่วบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอ านวยความสะดวก
ให้กบัผู้ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
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           โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs) คอื โปรแกรมระบบที่
ท าหน้าทีใ่นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ให้
สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึน้ เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการ
เรียงล าดับข้อมูล โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลอกีชนิดหน่ึงไปยงัอกีชนิดหน่ึง 
โปรแกรมรวบรวมข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกนั โปรแกรมคดัลอกข้อมูล เป็นต้น 

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 



LOGO 2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

  หมายถึง โปรแกรมทีผู้่ใช้คอมพวิเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง เพือ่

ส่ังให้คอมพวิเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ต้องการ และพฒันาขึน้

มาเพือ่ใช้เฉพาะด้านเท่าน้ัน แบ่งออกตามเกณฑ์ที่ใช้แบ่งได้ดังนี ้

• แบ่งตามลกัษณะการผลติ  

• แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 
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– แบ่งตามลกัษณะการผลติ ได้ 2 ประเภทคือ 

• ซอฟต์แวร์ที่พฒันาขึน้ใช้เองโดยเฉพาะ 

• ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทัว่ไป  

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 
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– แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน ได้ 3 กลุ่มใหญ่คอื 

• กลุ่มการใช้งานทางด้านธุรกจิ 

• กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย 

• กลุ่มใช้งานบนเวบ็และการติดต่อส่ือสาร 

2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 



LOGO 2.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามการผลติ 

แบ่งตามลกัษณะการผลติได้เป็น 2 ประเภท 

– ซอฟต์แวร์ที่พฒันาเอง (proprietary software) 

– ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทัว่ไป (off-the-shelf software) 

 



LOGO ซอฟต์แวร์ที่พฒันาเอง (proprietary software) 

• เพราะหน่วยงานไม่สามารถหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดีเพยีงพอกบัความต้องการได้ 

• วธีิการพฒันาอาจท าได้ 2 วธีิคอื 

– In-House Developed สร้างและพฒันาโดยหน่วยงานในบริษัทเอง 

– Contract หรือ Outsource เป็นการจ้างบุคคลภายนอกให้ท าขึน้มา 
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ข้อดีของซอฟต์แวร์ที่พฒันาเอง 

• สามารถเพิม่เงื่อนไขและความต้องการต่างๆได้ไม่จ ากดั 

• สามารถควบคุมให้เป็นไปตามทีต้่องการได้ตลอดระยะเวลาการพฒันาน้ัน 

• ยดืหยุ่นการท างานได้ดีกว่า เม่ือข้อมูลใดๆมีการเปลีย่นแปลง 

 

ซอฟต์แวร์ที่พฒันาเอง (proprietary software) 
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ข้อเสียของซอฟต์แวร์ที่พฒันาเอง 

• ใช้เวลาในการออกแบบและพัฒนานานมาก เพื่อให้ได้คุณสมบัติตรงตามที่

ต้องการ 

• ทีมงานถูกกดดัน เพราะจะถูกคาดหวังว่าต้องได้คุณสมบัติตรงตามความ

ต้องการทุกประการ 

• เสียเวลาดูแลและบ ารุงรักษาระบบน้ันๆตามมา 

• เส่ียงต่อความผดิพลาดสูง อาจท าให้เกดิปัญหาขึน้มาได้ 

 

ซอฟต์แวร์ที่พฒันาเอง (proprietary software) 



LOGO ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทั่วไป (Off-the-shelf Software) 

• มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป (off-the-shelf) โดยบรรจุหีบห่ออย่างดีและ

สามารถน าไปติดตั้งและใช้งานได้ทันที 

• บางคร้ังนิยมเรียกว่า โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Software) 

• อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

– โปรแกรมเฉพาะ (Customized Package) 

– โปรแกรมมาตรฐาน (Standard Package) 
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โปรแกรมเฉพาะ (customized package) 

• เป็นโปรแกรมทีอ่าจต้องขอให้ผู้ผลติท าการเพิม่เติมคุณสมบัติบางอย่างลง

ไปเพยีงเลก็น้อย 

• เพือ่ให้เหมาะสมกบัการใช้งานแบบเฉพาะองค์กรมากขึน้ 

• บางคร้ังนิยมเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ตามค าส่ัง (tailor-made software) 

 

ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทั่วไป (Off-the-shelf Software) 



LOGO 

โปรแกรมมาตรฐาน (standard package) 

• สามารถใช้ได้กบังานทัว่ไป 

• มีคุณสมบัติทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

• ใช้งานง่าย ศึกษาคู่มือและรายละเอยีดการใช้เพยีงเลก็น้อย 

• ไม่จ าเป็นต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนของโปรแกรมเพิม่เติม  

• เช่น กลุ่มโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้าน Microsoft Office 

ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทั่วไป (Off-the-shelf Software) 
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ข้อดีของซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทัว่ไป 

• ซ้ือได้ในราคาถูก เพราะน าออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก 

• ความเส่ียงในการใช้งานต า่ และสามารถศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพ

ของโปรแกรมได้โดยตรงจากคู่มือทีมี่ให้ 

• โปรแกรมทีไ่ด้มีคุณภาพดีกว่า เน่ืองจากมีผู้ใช้หลายรายทดสอบและแจ้ง

แก้ไขปัญหาให้กบัผู้ผลติมาเป็นอย่างดีแล้ว 

 

ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทั่วไป (Off-the-shelf Software) 
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ข้อเสียของซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทั่วไป 

• คุณสมบัติบางอย่างเกนิความจ าเป็นและต้องการ 

• คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้ 

• เม่ือต้องการเพิ่มคุณสมบัติต้องจ่ายเงินมากขึ้น แต่ในบางโปรแกรมก็ไม่

สามารถท าได้ 

• ไม่ยืดหยุ่น จึงไม่เหมาะสมกับงานที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข

ระบบอยู่บ่อยๆ 

 

ซอฟต์แวร์ที่หาซ้ือได้โดยทั่วไป (Off-the-shelf Software) 



LOGO 2.2  ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งตามกลุ่มการใช้งาน 

แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ 3 กลุ่มดังนี ้

– กลุ่มการใช้งานทางด้านธุรกจิ (business) 

– กลุ่มการใช้งานทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย (graphic and multimedia) 

– กลุ่มส าหรับการใช้งานบนเวบ็และการติดต่อส่ือสาร (web and 

communications)  



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

• มุ่งเน้นให้ใช้งานเพือ่ประโยชน์ส าหรับงานทางด้านธุรกจิโดยเฉพาะ 

• ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพดีขึน้มากกว่าการใช้แรงงานคน 

• ตัวอย่างงาน เช่น ใช้ส าหรับการจัดพมิพ์รายงานเอกสาร น าเสนองาน 

รวมถึงการบันทึกนัดหมายต่างๆ 

 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 
อาจแบ่งซอฟต์แวร์กลุ่มนีอ้อกเป็นประเภท ได้ดงันี ้

– ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า (Word processing) 

– ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ (Spreadsheet) 

– ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database) 

– ซอฟต์แวร์น าเสนองาน (Presentation) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับพดีเีอ (PDA Software) 

– ซอฟต์แวร์แบบกลุ่ม (Software Suite) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการโครงการ (Project management) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับงานบญัชี (Accounting) 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

ซอฟต์แวร์ประมวลผลค า (Word processing) 

• เป็นกลุ่มของโปรแกรมทีช่่วยในการประมวลผลค า 

• สามารถจัดการเอกสารต่างๆได้ เช่น ขนาดตัวอกัษรใหญ่ เลก็ รูปแบบ

ตัวอกัษร เป็นต้น 

• น าเอารูปภาพมาผนวกเข้ากบัเอกสารได้ (คลปิอาร์ตและภาพถ่าย) 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น MicrosoftWord, Sun StarOffice Writer 
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ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Word 

ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

ซอฟต์แวร์ตารางค านวณ (Spreadsheet) 

• กลุ่มของซอฟต์แวร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการค านวณต่างๆ 

• น าเอา ตารางค านวณ (spreadsheet) มาใช้ในการท างาน 

• หน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดบริเวณท างานเรียกว่า เซล 

• นิยมใช้กบังานด้านบัญชีและรายการค านวณอืน่ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Excel,Sun StarOffice Calc 
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ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Excel 

ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database) 

• สร้างและรวบรวมข้อมูลต่างๆให้อยู่เป็นระบบ 

• แก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลต่างๆ เช่น การเพิม่ข้อมูล การเปลีย่นแปลง

ข้อมูล การลบข้อมูล หรือการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นไปได้โดยง่าย 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Access, Oracle, MySQL 
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ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Access 

ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 
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• ช่วยในเร่ืองของการน าเสนองานเป็นหลกั 

• อาจใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพตลอดจนเสียงต่างๆรวมถึงเทคนิคการ

น าเสนอให้มีความสวยงามและน่าสนใจได้ 

• การน าเสนองานบางคร้ังนิยมเรียกว่า slide show 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft PowerPoint, Sun StarOffice Impress 

 

ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

ซอฟต์แวร์น าเสนองาน (Presentation) 
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ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 



LOGO ซอฟตแ์วรก์ลุม่การใชง้านดา้นธรุกจิ 

ซอฟต์แวร์ส าหรับพดีีเอ (PDA Software) 
• เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทีม่กีารใช้งานในพดีเีอ 

• อาจเป็นซอฟต์แวร์ทีเ่รียกว่า PIM (Personal Information 

Manager) ซ่ึงท างานแบบพืน้ฐานทัว่ไป 

• ท างานร่วมกนักบัเคร่ืองพซีีได้โดยการถ่ายโอนข้อมูล 

(synchronization) 

• บางโปรแกรมทีเ่ห็นบนพซีีอาจน ามาใช้บนพดีเีอ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Pocket Outlook, Microsoft 

Pocket Excel, QuickNotes 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 
ซอฟต์แวร์แบบกลุ่ม (Software Suite) 

• น าเอาซอฟต์แวร์หลายตัวมาจ าหน่ายรวมกนัเป็นกลุ่มเดยีว 

• ท าให้การท างานคล่องตวัและสะดวก 

• เน่ืองจากจัดกลุ่มซอฟท์แวร์ทีท่ างานใกล้เคียงกนัไว้เป็นกลุ่มเดยีว 

• ราคาจ าหน่ายถูกกว่าการเลอืกซ้ือซอฟต์แวร์แต่ละตวัมาใช้ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Office,  

      Sun StarOffice, Pladao Office 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการโครงการ (Project management) 

• ใช้กบัการวเิคราะห์และวางแผนโครงการเป็นหลกั 

• จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมงาน (schedule) ติดตามงาน วิเคราะห์และหาต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆของโครงการได้ง่ายขึน้ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Project, 

      Macromedia Sitespring 

 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านธุรกจิ 

ซอฟต์แวร์ส าหรับงานบัญชี (Accounting) 

• บันทกึข้อมูลและแสดงรายงานทางการเงนิต่าง ๆ 

• ออกรายงานงบก าไรขาดทุน งบดุล รวมถึงรายงานซ้ือ-ขายได้ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Intuit QuickBooks, Peachtree Complete Accounting 

 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านกราฟิกและมลัตมิเีดยี 

• เพือ่ช่วยส าหรับจัดการงานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียให้ง่ายขึน้ 

• มีความสามารถเสมือนเป็นผู้ช่วยในการออกแบบงาน 

• มีความสามารถหลากหลาย เช่น ตกแต่งภาพ วาดรูป ปรับเสียง ตัดต่อ

ภาพเคลือ่นไหวรวมถึงการสร้างและออกแบบพฒันาเวบ็ไซท์ 

 



LOGO ซอฟต์แวร์กลุ่มการใช้งานด้านกราฟิกและมลัตมิเีดยี 
อาจแบ่งซอฟต์แวร์กลุ่มนีอ้อกเป็นประเภท ได้ดงันี ้

– ซอฟต์แวร์ส าหรับงานออกแบบ (CAD - Computer-aided design) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับส่ิงพมิพ์ (Desktop publishing) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับตกแต่งภาพ (Paint/image editing) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับการตัดต่อวดิโีอและเสียง (Video and audio editing) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างส่ือมลัติมเีดยี (Multimedia authoring) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างเวบ็ (Web page authoring) 

 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับงานออกแบบ (CAD - Computer-aided design) 

• ช่วยส าหรับการออกแบบแผนผงั การออกแบบและตกแต่งบ้าน รวมถึงการ

จัดองค์ประกอบอืน่ๆ 

• เหมาะส าหรับงานด้านวิศกรรมสถาปัตยกรรม รวมถึงงานด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยบีางประเภท 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น  Autodesk  

     AutoCAD, Microsoft Visio  

    Professional 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับงานออกแบบ (CAD - Computer-aided design) 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับส่ิงพมิพ์ (Desktop publishing) 

• ส าหรับการจัดการกับ ส่ิงพิมพ์  เ ช่นหนังสือ 

วารสาร หนังสือพมิพ์ โบร์ชัวร์แผ่นพบั โลโก้ 

• เหมาะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส่ือส่ิงพิมพ์ 

เช่น ส านักพิมพ์ โรงพิมพ์หรือบริษัทออกแบบ

กราฟิก 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Adobe InDesign, Adobe 

PageMaker, Corel VENTURA, QuarkXPress 

 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับตกแต่งภาพ (Paint/image editing) 

• ส าหรับการสร้างและจัดการรูปภาพ การจัดองค์ประกอบแสง-สีของภาพ รวมถึงการวาด

ภาพลายเส้น 

• เหมาะส าหรับออกแบบงานกราฟิก เช่น งานพาณิชย์ศิลป์ งานออกแบบและตกแต่งสินค้า 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Adobe Illustrator,  

      AdboePhotoshop, CorelDRAW,  

      Macromedia FreeHand 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับตกแต่งภาพ (Paint/image editing) 

ตัวอย่างโปรแกรม Adobe Photoshop 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับการตัดต่อวดิโีอและเสียง (Video and audio editing) 

• ใช้จัดการกบัข้อมูลเสียง เช่น ผสมเสียงแก้ไขเสียง 

สร้างเอฟเฟ็คต์หรือเสียงใหม่ๆ 

• เหมาะส าหรับใช้กบังานวงการตดัต่อภาพยนตร์ 

โทรทศัน์ สตูดโิอบันทกึเสียงหรืองานบน

อนิเทอร์เน็ตบางชนิด 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Adobe Premiere, 

Cakewalk SONAR, Pinnacle Studio DV 

 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างส่ือมลัตมิเีดยี(Multimedia authoring) 

• ซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นการผนวกเอาส่ือหลายชนิด

(multimedia) มาประกอบกนัเพือ่ให้การน าเสนองาน

มีความน่าสนใจ 

• อาจสร้างช้ินงานประเภทส่ือปฎสัิมพนัธ์กบัผู้ใช้ 

(interractive) เช่น บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนได้ 

• ตัวอย่างโปรแกรมเช่น Toolbook 

Instructor,Macromedia Authorware, 

Macromedia Director Shockwave Studio 

 



LOGO ซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างเวบ็ (Web page authoring) 
• สามารถจัดการและออกแบบเวบ็ไซท์ได้โดยง่าย 

• สามารถแทรกข้อมูลประเภทเสียง ข้อความ รูป

ภาพเคลือ่นไหว เพือ่น าเสนอบนเวบ็ไซท์ได้เป็น

อย่างด ี

• ตวัอย่างโปรแกรม เช่น Adobe GoLive, 

Macromedia Dreamweaver,  Macromedia 

Fireworks,  Macromedia Flash,  

      Microsoft FrontPage 



LOGO ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

• เน้นเฉพาะการใช้งานด้านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

• ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการติดต่อส่ือสาร แลกเปลีย่นข้อมูล 

• เกิดขึ้นมาเป็นจ านวนมาก และพัฒนาออกมาหลาย เวอร์ช่ัน หลาย

โปรแกรม เน่ืองจากการขยายตัวของการใช้งานที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว 

 



LOGO ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

กลุ่มของโปรแกรมประเภทนี ้เช่น 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการอเีมล์ (Electronic mail Software) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับท่องเวบ็ (Web browser) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดประชุมทางไกล (Video Conference) 

– ซอฟต์แวร์ส าหรับถ่ายโอนไฟล์ (File Transfer) 

– ซอฟต์แวร์ประเภทส่งข้อความด่วน (Instant Messaging) 

– ซอฟท์แวร์ส าหรับสนทนาบนอนิเทอร์เน็ต (Internet Relay Chat) 

 



LOGO 

ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการอเีมล์ (Electronic mail Software) 
• กลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับการส่ง

ข้อความจดหมาย 

• สามารถตรวจรับจดหมายเข้า ส่งจดหมาย

ออกหรือส าเนาจดหมายได้ 

• นอกจากน้ันยงัแทรกรูปภาพหรือไฟล์เพือ่ส่ง

แนบไปกบัจดหมายได้ 

• ตัวอย่างโปรแกรมเช่น Microsoft Outlook 

 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 



LOGO 

ซอฟต์แวร์ส าหรับท่องเว็บ (Web browser) 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

• มักเรียกย่อว่า บราวเซอร์ (browser) 

• เป็นโปรแกรมหลกัส าหรับการเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซท์ทีเ่ผยแพร่อยู่ในอนิเทอร์เน็ต 

• มีคุณสมบัติส าหรับการรับชมเว็บเพจได้ดี เช่น แสดงผลหลายภาษา ชมเว็บเพจแบบ

ออฟไลน์ ท างานร่วมกบัโปรแกรมเสริมได้ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Internet  

      Explorer, Nestcape Comunication, Opera 

 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรม Internet Explorer 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 



LOGO 

ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดประชุมทางไกล (Video Conference) 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

• ส าหรับการประชุมแบบทางไกลโดยเฉพาะ 

• สามารถให้ข้อมูลที่เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่

ใช้ในการประชุมและถ่ายทอดออกไปในระยะไกลได้ 

• อาจพบเห็นกับการน า เอาไปประยุกต์ใช้ ในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ต่างถิ่น

ได้ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Microsoft Netmeeting 

 



LOGO 

ซอฟต์แวร์ส าหรับถ่ายโอนไฟล์ (File Transfer) 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

• น ามาใช้ในการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูล (file transfer) บนอนิเทอร์เน็ต 

• เหมาะส าหรับนักพฒันาเวบ็ไซท์และผู้ดูแลเวบ็ไซท์เพือ่ส่งข้อมูลขึน้ไปเกบ็

ไว้บนอนิเทอร์เน็ต 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Cute_FTP, WS_FTP 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรม FTP 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 



LOGO 

ซอฟต์แวร์ประเภทส่งข้อความด่วน (Instant Messaging) 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

• ผู้รับและผู้ส่งสามารถทีจ่ะเปิดการเช่ือมต่อโปรแกรมและส่งข้อความถึง

กนัได้โดยทนัท ีผ่านเบอร์อเีมล์หรือหมายเลขทีร่ะบุ 

• การพูดคุยผ่านข้อความนีจ้ะเป็นแบบส่วนตัวมากขึน้ 

• บางโปรแกรมอาจสนทนาแบบกลุ่มได้ด้วย 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น ICQ , MSN Messenger, Yahoo Messenger 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรม ICQ 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรม MSN 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 



LOGO 

ซอฟต์แวร์ส าหรับสนทนาบนอนิเทอร์เน็ต (Internet Relay Chat) 

ซอฟต์แวร์การใช้งานบนเวบ็และการส่ือสาร 

• โปรแกรมส าหรับการสนทนาเฉพาะกลุ่ม 

• เรียกส้ันๆว่าโปรแกรม แชท (chat) 

• ติดต่อกนัโดยพมิพ์ข้อความโต้ตอบกนัไปมา 

• ผู้สนทนาสามารถตั้งห้องและพูดคุยกันในแชทรูม 

(chat room) ได้ 

• ตัวอย่างโปรแกรม เช่น PIRCH, MIRC 

 



LOGO การจัดหาซอฟต์แวร์ 

1. แบบส าเร็จรูป (Package Software) 

2. แบบว่าจ้าง (Custom Software) 

3. แบบทดลองใช้ (Shareware) 

4. แบบใช้งานฟรี (Freeware) 

5. แบบโอเพ่นซอร์ส (Public-Domain/Open Source) 



LOGO 1. แบบส าเร็จรูป (Package Software) 
• หาซ้ือได้กบัตัวแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลติ

โดยตรง 

• น าไปติดตั้งเพื่อการใช้งานได้โดยทันที โดยมีบรรจุภัณฑ์และเอกสารคู่มือ

การใช้งานไว้แล้ว 

• อาจเข้าไปในเวบ็ไซท์ของบริษัทผู้ผลติเพือ่ซ้ือได้เช่นกนั 

 



LOGO 2. แบบว่าจ้าง (Custom Software) 

• เหมาะกบัลกัษณะงานทีเ่ป็นแบบเฉพาะ 

• จ าเป็นต้องผลติขึน้มาใช้เองหรือว่าจ้างให้ท า 

• อาจมีค่าใช้จ่ายทีแ่พงพอสมควร 



LOGO 3. แบบทดลองใช้ (Shareware) 

• ลูกค้าสามารถทดสอบการใช้งานของโปรแกรมก่อนได้ฟรี 

• ผู้ผลติจะก าหนดระยะเวลาของการใช้งานหรือเงื่อนไขอืน่ เช่น ใช้ได้

ภายใน 30 วนั หรือ ใช้ได้ แต่ปรับลดคุณสมบัติบางอย่างลง 

• อาจดาวน์โหลดได้จากเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

 



LOGO 4. แบบใช้งานฟรี (Freeware) 

• สามารถดาวน์โหลดบนอนิเทอร์เน็ตได้ 

• ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมขนาดเล็กและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการ

ดาวน์โหลด 

• ให้ใช้งานได้ฟรี แต่ไม่สามารถน าไปพฒันาต่อหรือแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ 

• ลขิสิทธ์ิเป็นของบริษัทหรือทมีงานผู้ผลติ 



LOGO 5. แบบโอเพ่นซอร์ส (Public-Domain/Open Source) 

• Open Source = ซอฟต์แวร์ทีมี่การเปิดให้แก้ไขปรับปรุงตัวโปรแกรมต่างๆได้ 

• น าเอาโค้ดโปรแกรมไปพฒันาและประยุกต์ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด 

• มีนักพฒันาจากทัว่โลก ช่วยกนัเขียนโค้ดและน าไปแจกจ่ายต่อ 

• ประหยัดเงินและค่าใช้จ่าย 

• การพฒันาโปรแกรมท าได้เร็วขึน้ 



LOGO ภาษาคอมพวิเตอร์ 

• เป็นเสมือน “ล่ามแปลภาษา” 

• แบ่งออกได้หลายระดับ 

• หากใกล้เคยีงกบัคอมพวิเตอร์ จะอยู่กลุ่มระดับต ่า 

• หากใกล้เคยีงกบัมนุษย์ จะอยู่กลุ่มระดับสูง 



LOGO ยุคของภาษาคอมพวิเตอร์ 

• ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่1 (first generation language) 

• ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่2 (second generation language) 

• ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่3 (third generation language) 

• ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่4 (fourth generation language) 

• ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่5 (fifth generation language) 

 



LOGO ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่1 (first generation language) 

• การท างานใช้ภาษาระดับต ่า (low-level language) 

• เช่น ภาษาเคร่ือง (machine language) ที่ประกอบด้วยตัวเลขเฉพาะ      

0 และ 1 เท่าน้ัน 

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์สามารถท าความเข้าใจได้ทันที 

• การเขียนโปรแกรมค่อนข้างยุ่งยากและไม่สะดวก 

 



LOGO ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่2 (second generation language) 

• เอาสัญลกัษณ์ (symbol) มาแทนรูปแบบของตัวเลขในภาษาเคร่ือง 

• ภาษาที่ใช้คือ ภาษาแอสแซมบลี (assembly language) ซ่ึงได้น าเอาค าย่อ รวมถึง

สัญลกัษณ์ต่างๆมาใช้แทนตัวเลข 0 กบั 1 

• เป็นกลุ่มภาษาระดับต ่าเช่นเดียวกับภาษาเคร่ือง เพราะการท างานยังใกล้เคียงกับ

ภาษาของคอมพวิเตอร์ 

• มีตัวช่วยแปลภาษาที่เรียกว่า แอสแซมเบลอร์ ( assembler) เพื่อเป็นตัวกลาง

แปลภาษาให้คอมพวิเตอร์เข้าใจ 

 



LOGO ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่3 (third generation language) 

• พัฒนาให้มีรูปแบบใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์เรียกว่า ภาษาระดับสูง(high-level 

language) 

• มกีลุ่มค าภาษาองักฤษทีเ่ข้าใจง่ายขึน้ 

• เป็นภาษาเชิงกระบวนการหรือ procedural language ท างานเป็นขั้นตอน เรียง

ตามล าดบัค าส่ังที่เขียน 

• เขียนโปรแกรมทีซั่บซ้อนได้มากขึน้ แต่กย็งัยุ่งยากอยู่บ้าง 

• หากเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญ 



LOGO ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่4 (fourth generation language) 

• ช่วยเหลือการเขียนโปรแกรมได้มาก โดยใช้ ภาษาระดับสูงมาก (very-high 

level language) 

• อาศัยหลกัการแบบ nonprocedural language 

• เขียนโปรแกรมได้ง่ายมากยิง่ขึน้ 

• ได้โปรแกรมทีมี่ความสมบูรณ์และสวยงามมากขึน้ 



LOGO ภาษาคอมพวิเตอร์ยุคที ่5 (fifth generation language) 

• เป็นภาษาทีใ่กล้เคยีงกบัภาษาของมนุษย์มากที่สุดหรือที่เรียกว่าภาษาธรรมชาติ (natural 

language) 

• ท างานโดยอาศัยระบบฐานความรู้ (knowledge base system)เพื่อช่วยในการแปล

ความหมายของค าส่ัง 

• นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial 

Intelligence) 

• ตัวอย่างเช่น การพฒันาความรู้และการจ าในหุ่นยนต์ การส่ังงานโปรแกรมด้วยเสียง 

 



LOGO ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 

• เป็นตัวกลางในการแปลความหมายหรือภาษาของชุดค าส่ังทีม่นุษย์ 

• เขียนให้อยู่ในรูปแบบของภาษาทีค่อมพวิเตอร์จะเข้าใจได้ 

• แปลงซอร์สโค้ด (source code) ให้เป็น รหัสค าส่ัง (object code) 



LOGO ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกนัคอื 

– แอสแซมเบลอร์ (Assemblers) 

– อนิเตอร์พรีเตอร์ (Interpreters) 

– คอมไพเลอร์ (Compilers) 



LOGO ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 

แอสแซมเบลอร์ (Assemblers) 

– ตัวแปลภาษาของภาษาแอสแซมบล ี

– แปลความหมายสัญลกัษณ์ชุดค าส่ังให้เป็นภาษาเคร่ือง 

– ใช้งานร่วมกับการเขียนโปรแกรมของภาษาระดับต ่ า  ( low-level 

language) 

 



LOGO ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 

อนิเตอร์พรีเตอร์ (Interpreters) 

– ส าหรับการเขียนโปรแกรมในภาษาระดับสูง (high-level language) 

– แปลความหมายของชุดค าส่ังทีละบรรทัดค าส่ัง 

– เหมาะส าหรับการเขียนโปรแกรมทีม่ีขนาดเลก็ 

 



LOGO 

โปรแกรมต้นฉบบั 

(Source program) 
อนิเตอร์พรีเตอร์ 
(Interpreter) 

ผลลพัธ์ 
(output) 

ข้อมูลน าเข้า 
(Input) 

ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 

คอมไพเลอร์ (Compilers) 

– ใช้กบัการท างานในภาษาระดบัสูง (high-level language) 

– แปลความหมายของชุดค าส่ังทีเ่ขียนทั้งหมดในคราวเดยีวกนั 

– เป็นชุดของรหัสค าส่ังเกบ็ไว้ใช้เมือ่ต้องการ 

– ไม่ต้องเสียเวลาไปแปลชุดค าส่ังซ ้าอกี 

– เหมาะกบัการการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่และซับซ้อน 



LOGO 

โปรแกรมต้นฉบบั 

(Source program) 
คอมไพเลอร์ 
(Compiler) 

โปรแกรมเรียกใช้งาน 

(executable program) 
ผลลพัธ์ 
(output) 

ข้อมูลน าเข้า 
(Input) 

ตัวแปลภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 

ภาษาเบสิก (BASIC) 

ภาษาวชิวลเบสิก (Visual Basic) 

ภาษาโคบอล (COBOL) 

ภาษาปาสคาล (PASCAL) 

ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) 

ภาษาซี (C) 

ภาษา HTML 

ภาษาจาวา (JAVA) 

ภาษา XML 



LOGO 

ตวัอย่างโปรแกรมภาษา GWBasic 

ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษา JAVA 

ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Pascal 

ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษา Visual Basic 

ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษา HTML 

ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 



LOGO การเลอืกใช้ภาษาคอมพวิเตอร์ 

1)  ภาษามาตรฐานที่ใช้ในองค์การ  ในหน่วยงานควรมีภาษามาตรฐานใช้พฒันา
เพราะท าให้เกดิความสะดวกในการดูแลระบบ 

2)  ความเหมาะสมและคุณสมบัติของภาษา เพราะภาษาแต่ละภาษาได้ถูก
ออกแบบมาเพือ่งานเฉพาะอย่าง 

3)  การท างานร่วมกบัโปรแกรมอืน่ ควรเลอืกภาษาทีใ่กล้เคียงกนัเพือ่ให้โปรแกรม
ท างานร่วมกบัโปรแกรมอืน่ ๆ ได้อย่างไม่มีอุปสรรค 

4)  การท างานร่วมกบัระบบอืน่ ๆ ควรเลอืกภาษาทีเ่ป็นพืน้ฐานในการพฒันา
โปรแกรม จะท าให้โปรแกรมท างานได้ทุกระบบ 



C l i c k  t o  e d i t  c o m p a n y  s l o g a n  


