
หลักการเลือกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

            คอมพิวเตอร์มีคุณสมบติัการใชง้านท่ีหลากหลาย
เพื่อให้รองรับการท างานในแต่ละรูปแบบของแต่ละผูใ้ช ้
1.  วเิคราะห์วตัถุประสงค์ของการใช้งาน 
     วเิคราะห์เพื่อให้รู้วา่คุณสมบติันั้นๆ เหมาะสมกบัการใช้
งานคอมพิวเตอร์ของเราหรือไม่ 
     1.1  การใชง้านส านกังานและงานน าเสนอทัว่ไป  
(Home & Office)  การใชง้านระบบขั้นพื้นฐานส่วนมากใช้
ในการรายงาน โครงงาน หรือสไลดเ์พื่อใชใ้นการประกอบ 
การศึกษา การใชง้านในลกัษณะน้ีจะเนน้การน าเขา้ขอ้มูลดว้ยแผงแป้นอกัขระ (Keyboard) และเมาส์ แสดงผลทาง
หนา้จอหรือพิมพอ์อกมาเป็นเอกสาร 
     1.2  การใชง้านประมวลผล (Computing)  การใชง้านประเภทน้ีเป็นการใชง้านแบบน าเขา้ขอ้มูลดว้ยตวัเลข การ
ค านวณผลท่ีออกมาจะแสดงผลอยูใ่นรูปแบบจ าลองกราฟิก 2 มิติหรือ 3 มิติทางจอแสดงผล 
     1.3  การใชส่ื้อประสม (Multimedia)  เป็นการใชง้านท่ีมีการน าเขา้ขอ้มูลอยา่งหลากหลาย เช่น ตวัเลข แผงแป้น
อกัขระ  น าเขา้โดยอุปกรณ์เช่ือมต่อต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงการน าเขา้ขอ้มูลประเภทน้ีตอ้งการการประมวลผลท่ีมากและ
ใชท้รัพยากรระบบค่อนขา้งสูง ส่วนมากจะใชใ้นการสร้างงานภาพเคล่ือนไหว แอนนิเมชัน่ เป็นตน้ 
       2.  เลอืกคอมพวิเตอร์ตามลกัษณะการใช้งาน 

         คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท และไดรั้บการพฒันาเพื่อ
ตอบสนองต่อการใชง้านท่ีเพิ่มมากข้ึนของผูค้นในปัจจุบนั 
2.1  งานนอกสถานท่ี 
       งานนอกสถานท่ีเป็นงานท่ีตอ้งการคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถพกพาได ้สะดวก และพร้อมใชง้านทุกสถาน 
การณ์ พอจ าแนกไดด้งัน้ี 
       1.  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ (Notebook) เป็นคอมพิวเตอร์
ขนาดเล็ก พกพาสะดวก น ้าหนกัเบา ขนาดเล็ก มีการเช่ือมต่อ
โดยเครือข่ายมีสายและไร้สาย การใชง้านน้ีเหมาะสมส าหรับ 
นกัธุรกิจ นกัการขาย นกัวชิาการ วทิยากร เป็นตน้ 
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     2. คอมพิวเตอร์เน็ตบุก๊ (Net book) 
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกวา่โน๊ตบุก๊ 
มีอุปกรณ์เช่ือมต่อเหมือนโน๊ตบุก๊ทุก
ประการ มีหน่วยความจ ากลางขนาดจ๋ิว 
ไม่มีเคร่ืองอ่านแผน่ซีดี ดีวดีี น ้าหนกั
เบากวา่โน๊ตบุก๊ เกิดความร้อนนอ้ย และ
ราคาท่ีถูกกวา่โน๊ตบุก๊อีกดว้ย 
     3. แทบ็เลตคอมพิวเตอร์ (Tablet 
Computer) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
รวมอุปกรณ์ต่างๆไวใ้นหนา้จอสัมผสั 
โดยแสดงผลผา่นหนา้จอสัมผสันั้น 
2.2  งานในสถานท่ี  เป็นลกัษณะงาน
ในส านกังาน ไม่มีการเคล่ือนท่ี

คอมพิวเตอร์ โดยมีองคป์ระกอบหลกัในการใชง้านดงัน้ี 
     1.  เคร่ืองชุด เป็นคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีซ้ือมาแลว้พร้อมใชง้าน เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นชุดเดียวกนัหมดหรือ
บางคร้ังอาจเรียกวา่เคร่ืองแบรนด์เนม ซ่ึงมีผูผ้ลิตรายเดียวกนัหมดทั้งชุด มีขอ้ดีคือมีราคาท่ีแน่นอน การออกแบบ
ดี การติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆไดม้าตรฐาน ทนัสมยั สวยงาม และ คงทน 
     2.  เคร่ืองประกอบ เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีผูใ้ชง้านตอ้งซ้ืออุปกรณ์ต่างๆมาประกอบเอง และลงโปรแกรมเอง
ทั้งหมด ดีท่ีจะไดค้อมพิวเตอร์ตามสเปคท่ีเราตอ้งการมากท่ีสุด ขอ้เสียคือไม่มีการรับประกนัสินคา้ ดงันั้นเวลา
มนัพงัมาอาจซ่อมยากหน่อย 
3.  การเลอืกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
      ในการเลือกคุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกบังานนั้น เม่ือไดว้ิเคราะห์วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะ
ของการใชง้านแลว้ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกคุณลกัษณะฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ไดง่้ายข้ึน ในการก าหนด
คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์นั้น จ  าเป็นตอ้งพิจารณาดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ไปพร้อมๆกนั เน่ืองจากพฒันา
ของเทคโนโลยทีั้งดา้นฮาร์ดแวร์ก่อน อาจจะส่งผลใหไ้ม่สามารถใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์ตอ้งการได ้การเลือก
คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านมีรายละเอียดดงัน้ี 
     3.1 การใชง้านส านกังานและงานน าเสนอทัว่ไป 
           - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกามากกวา่ 2.4 กิกะเฮิร์ต 
           - มีส่วนควบคุมการแสดงผลท่ีมีหน่วยความจ ามากกวา่ 128 เมกะไบต(์MB) 
           - มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิดดีดีอาร์ทรี (DDR3) หรือดีกวา่ มีขนาดมากกวา่ 2 กิกะไบต(์GB) 
           - มีหน่วยความจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุมากกวา่ 250 กิกะไบต ์ 
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         หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุมากกวา่ 30 กิกะไบตจ์  านวน 1 หน่วย 
      - มีเคร่ืองอ่านและเขียนดีวดีี หรือดีกวา่ จ  านวน 1 หน่วย 
      - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 เมกะไบตต่์อวนิาที จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
      - มีจอภาพ LCD มี Contrast Ratio มากกวา่ 600:1 และมีขนาดมากกวา่ 18 น้ิว จ  านวนหน่ึงหน่วย  

   3.2 การใชง้านประมวล 
         - มีหน่วยประมวลผล 
   กลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2  
   แกนหลกั (2 core) และ 
   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
   ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 กิกะเฮิร์ต  
   และมีความเร็วของ 
   หน่วยความจ า หรือมี HTT  
   ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,066  
   เมกะเฮิร์ต 
        - มีหน่วยประมวลผลเพื่อ 
   แสดงภาพแยกจากแผง่วงจร 
   หลกั ท่ีมีหน่วยความจ า 

          ขนาดมากกวา่ 512 เมกะไบต ์
        - มีหน่วยความจ าหลกัชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดมากกวา่ 4 กิกะไบต ์
        - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด เอเอสทีเอ หรือดีกวา่ มีขนาดความจุมากกวา่ 500 กิกะไบต ์จ านวน 1 หน่วย 
        - ท่ีเหลือเหมือนขอ้ 3.1 
3.3 การใชส่ื้อประสม 
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกามากกวา่ 2.6 กิกะเฮิร์ต และมี 
          ความเร็วของหน่วยความจ าขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,066 เมกะเฮิร์ต 
       - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผง่วงจรหลกั ท่ีมีหน่วยความไม่นอ้ยกวา่ 1 กิกะไบต ์
       - มีหน่วยจดัเก็บความจ าหลกั ชนิดดีดีอาร์ทรี หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 กิกะไบต ์
       - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด เอสเอทีเอ หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 เทระไบต ์
       - ท่ีเหลือเหมือนขอ้ 3.1และ3.2 
       เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ไดมี้การพฒันาข้ึนไปมาก และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา คุณสมบติัดงักล่าว อาจจะไม่
ตายตวั อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไปบา้งตามกาลเวลาและยคุสมยัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชชี้วติประจ าวนัอีกดว้ย 
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4.  แหล่งขาย 
     แหล่งขายเป็นปัจจยัหน่ึงของการเลือกฮาร์ดแวร์ 
เพื่อใหเ้หมาะสมกบังาน มีขอ้พิจารณาแหล่งขายดงัน้ี 
     4.1 มีความน่าเช่ือถือ ควรเป็นสถานท่ีตั้งท่ีแน่นอน
ไม่ใช่แผงเช่าถูกๆหรือนิทรรศการต่างๆ เพราะสินคา้
อาจเป็นของปลอม ดงันั้นซ้ือจากร้านจ าหน่ายท่ีเป็น
หลกัแหล่งจะดีกวา่ 
     4.2 มีการแข่งขนัสูง ท าให้สามารถต่อรองราคาได ้
ยิง่ถา้เป็นยา่นท่ีคา้ขายดา้นน้ีเฉพาะจะยิง่ถูกมาก 
     4.3 มีประสบการณ์ ผูจ้  าหน่ายตอ้งมีประสบการณ์พอสมควร หากไม่มีขอ้มูลท่ีเพียงพออาจจะท าใหผู้ซ้ื้อได้
ขอ้มูลท่ีผดิๆ ได ้
     4.4 มีช่องทางการติดต่อ ถา้หากเราตอ้งการเปล่ียนสินคา้เราจะไดเ้ปล่ียนถูก และจะไดรั้บค าแนะน าท่ีดีจากผูข้าย 
     4.5 เง่ือนไขรับประกนั เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือของร้านและอุปกรณ์ โดยปกติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะมีการ
รับประกนัอยูแ่ลว้ 

          การเลอืกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
              การเลือกเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใชใ้นระบบงาน ตอ้งสามารถรองรับการขยายตวัของระบบงานได้
ในอนาคต เน่ืองจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์มีการพฒันาอยูต่ลอดเวลาและรวดเร็วมาก การเลือกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มาใชง้านตอ้งพิจารณาจากงานในธุรกิจนั้น แนวโนม้ของธุรกิจในอนาคต ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ 
              1. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เหมาะกบัธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางสามารถเช่ือมต่อกนั
เป็นระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน LAN (Local Area Network) และเช่ือมต่อกนัเป็นระบบ WAN (Wide Area Network)  
โดยผา่นระบบการส่ือสารแบบต่างๆ เช่น ดาวเทียม คล่ืนวิทย ุคล่ืนไมโครเวฟ ฯลฯ และเขา้สู่ระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึง
เป็นเครือข่ายสากลไดด้ว้ย เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง 
              2. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เหมาะกบัธุรกิจขนาดกลาง มีระบบการเก็บขอ้มูลท่ีดีกวา่
ไมโครคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะกบัขอ้มูลท่ีไม่เปล่ียนแปลงบ่อยนกั ราคาเคร่ืองสูงกวา่ไมโครคอมพิวเตอร์ 
              3. เมนเฟรม (Mainframe) และ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เหมาะกบัธุรกิจขนาดใหญ่ ท าหนา้ท่ี
เป็นคอมพิวเตอร์ศูนยก์ลาง มีการประมวลผลขอ้มูลท่ีซบัซอ้น รวดเร็วมาก ประสิทธิภาพสูง ราคาแพง ตอ้งใช้
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มท่ีออกแบบเป็นพิเศษ ควบคุมอุณหภูมิ เป็นตน้ 

          วธีิการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ 
              การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์มี 3 วธีิ คือ 
              1. ระบบจดัซ้ือ (Buying) เป็นวธีิท่ีประหยดัท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวธีิอ่ืนถา้ใชเ้คร่ืองติดต่อกนัเป็นเวลานาน 
สามารถใชเ้คร่ืองไดเ้ตม็ท่ีนานเท่าท่ีตอ้งการ ขอ้เสียคือ ตอ้งเสียค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองและเส่ียงต่อการลา้สมยัง่าย 
เน่ืองจากเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์พฒันารวดเร็วมาก 
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              2. ระบบการเช่า (Renting) เป็นวธีิท่ีแพงท่ีสุดถา้ตอ้งเช่าติดต่อกนันานหลายปี แต่ผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินกอ้น
ใหญ่ในคร้ังแรก ลดความเส่ียงในเร่ืองลา้สมยั สามารถเปล่ียนระบบไดเ้ม่ือครบก าหนดตามสัญญา ไม่ตอ้งมีค่า
บ ารุงรักษา รวมอยูใ่นค่าเช่าแลว้ การใชร้ะบบน้ีตอ้งรอบคอบในเร่ืองของเง่ือนไขในสัญญาเช่าทั้งในส่วนของสเปค
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้เช่าและการใหบ้ริการบ ารุงรักษา 
              3. ระบบเช่าซ้ือ (Leasing) เป็นระบบผอ่นช าระค่าเคร่ืองตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถูกกวา่การเช่าแต่แพงกวา่
การซ้ือ เพราะรวมค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองไวด้ว้ย ผูเ้ช่าซ้ือตอ้งผกูพนัต่อสัญญาถา้เลิกเช่าซ้ือก่อนครบก าหนดอาจจะ
ตอ้งเสียค่าปรับ โดยค่าเช่าซ้ือมกัจะลดลงตามระยะเวลาการใช ้ระหวา่งการใชง้านผูซ้ื้อจะมีสิทธิครอบครองจนกวา่
จะผอ่นช าระครบ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลกัการเลอืกซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์  

          การเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
               1. งบประมาณในการจดัซ้ือ 
               2. ประเภทของงานท่ีน าคอมพิวเตอร์มาใช้ 
               3. สมรรถนะของเคร่ือง 
              4. ความสามารถในการ Upgrade ในอนาคต 
         รายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลกั ๆ โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
               1. รุ่นและความเร็วในการประมวลผลของ CPU 
               2. ชนิดและขนาดของหน่วยความจ า RAM 
               3. ขนาดของหน่วยความจ าแคช (Cache Level 2) 
               4. ขนาดความจุของฮาร์ดดิสก ์(Hard disk) 
          คอมพิวเตอร์พีซีโดยทัว่ไปในปัจจุบนั เป็นระบบมลัติมีเดีย สามารถดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกม และเช่ือมต่อ
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อินเตอร์เน็ตได ้ การพิจารณารายละเอียดของเคร่ืองควรดูท่ีความเหมาะสมในการน ามาใชง้านมากกวา่การตดัสินใจ
ซ้ือตามแฟชัน่หรือ การเลือกซ้ือรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อใหเ้ป็นคนทนัสมยั ซ่ึงจะท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายแพงเพราะอีกไม่นานก็
จะตกรุ่น ราคาก็จะลดลงมาดว้ย และยงัเส่ียงต่อความไม่สมบูรณ์ของเคร่ือง เน่ืองจากยงัมีขอ้ผดิพลาดในการผลิต 
จะตอ้งมีการปรับปรุงอีก เทคนิคของการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์คือ ควรซ้ือเคร่ืองในรุ่นท่ีต ่ากวา่รุ่นท่ีออกใหม่ 1 รุ่น 
จะไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพในราคาถูก 
        การเลอืกโปรแกรมคอมพวิเตอร์  
            การเลือกโปรแกรมส าหรับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแรกคือระบบปฏิบติัการ ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ และตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิ เช่น วนิโดว ์9x ข้ึนไป หรือ โปรแกรมฟรี เช่น ลีนุกซ์ 
เป็นตน้  จากนั้นเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบังาน การจดัหาโปรแกรมมี 3 วธีิคือ 
            1. โปรแกรมส าเร็จรูป (Package Program) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน สามารถ
เลือกซ้ือใชไ้ดต้ามความตอ้งการ เช่น ส าหรับส านกังาน (Office) ประกอบดว้ยโปรแกรมประมวลผลค า (Word 
Processing: MS-Word) โปรแกรมตารางท างาน (Spread sheet: Excel, Lotus1-2-3)  โปรแกรมเสนองาน
(Presentation: PowerPoint) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (Data Base: Access, dBase, FoxBASE, FoxPro) 
            2. โปรแกรมประยกุต ์(Application Program: User Program) หมายถึงโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนใชเ้องตามความ
ตอ้งการ เพื่องานดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมส าหรับระบบงานบญัชี โปรแกรมส าหรับงานการเรียน
การสอน เป็นตน้  ซ่ึงโปรแกรมประเภทน้ีอาจใชโ้ปรแกรมเมอร์ขององคก์รเขียนข้ึนหรือวา่จา้งบริษทัรับจา้งเขียน
โปรแกรม ค่าใชจ่้ายจะสูงกวา่การซ้ือโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช ้แต่จะตรงกบัความตอ้งการมากกวา่ 
            3. โปรแกรมท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ (Program Tools) ไดแ้ก่ โปรแกรมประเภท CASE  
เช่น Excelerator ซ่ึงโปรแกรมเมอร์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบงาน 
           ขั้นตอนในการเลอืกโปรแกรมให้เหมาะสมกบัลกัษณะของงานมีดังนี้ 
           1. ตรงกบัความตอ้งการ (Requirement) สามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
           2. มีประสิทธิภาพ (Performance) สามารถ
จดัการกบัขอ้มูลไดดี้ การแสดงผล การ
ประมวลผลรวดเร็วและถูกตอ้ง 
           3. ง่ายต่อการใชง้าน (Easy to 
use) สามารถเรียนรู้วธีิการใชง้านไดง่้าย ใน
ระยะเวลาอนัสั้น และมีเมนูช่วยเหลือ (Help 
menu) ในระหวา่งการใชง้าน 
           4. มีความยดืหยุน่ (Flexibility) สามารถ
ใชไ้ดก้บัระบบปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนัสามารถ
รับส่งขอ้มูลกบัโปรแกรมอ่ืน ๆ ได ้รวมทั้ง
สามารถใชง้านกบัอุปกรณ์แสดงผลไดห้ลายชนิด เช่น จอภาพ เคร่ืองพิมพ ์
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           5. คู่มือการใชง้านท่ีมีคุณภาพ (Quality of Documentation) ตอ้งสามารถอธิบายหรือใหค้  าแนะน าต่อ
ผูใ้ชง้านเม่ือเกิดปัญหาข้ึน ช่วยใหแ้กไ้ขปัญหาไดเ้ม่ือปฏิบติัตาม 
           6. การรับรองผลิตภณัฑ ์(Manufacture Support) ผูผ้ลิตหรือผูข้ายรับรองผลิตภณัฑข์องตน บริการให้
ค  าปรึกษาเม่ือมีปัญหาจากการใชผ้ลิตภณัฑ์  แจง้ข่าวสารการปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ใหบ้ริการ Upgrade ฟรี เป็นตน้ 
           การใชโ้ปรแกรมควรมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยการน าขอ้มูลจริงบนัทึกลงบนโปรแกรมนั้น 
หลงัจากประมวลผลแลว้ ดูผลลพัธ์ท่ีไดถู้กตอ้งตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการเลอืกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกบังาน 
ซอฟตแ์วร์ประเภทซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับคอมพิวเตอร์เพราะช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท างาน โดยมีหลกัการเลือกซอฟตแ์วร์ดงัน้ี 
     1.  ความสามารถในการท างาน   เป็นหลกัการในอนัดบัตน้ท่ีผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์จะตอ้งเลือกเพื่อใหซ้อฟตแ์วร์ท่ี
ติดตั้งนั้น สามารถตอบสนองต่อการท างาน สามารถช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวก และเกิดประสิทธิภาพใน
การท างานมากท่ีสุด 
     2.  การติดต่อกบัผู้ใช้  รูปแบบของซอฟตแ์วร์ตอ้งออกแบบมาเพื่อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายต่อการท างาน เช่น เป็น
รูปแบบไอคอน เพื่อง่ายต่อการท างานมากข้ึน เป็นตน้ 
     3.  ความเข้ากนัได้  ความเขา้กนัไดข้องซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป เป็นหลกัการท่ีตอ้งพิจารณาใหล้ะเอียดรอบคอบ
อยา่งเหมาะสม เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิดการท างานไม่เตม็ท่ี หรือส่งผลกระทบต่อระบบการท างานของคอมพิวเตอร์
ได ้มีขอ้ตอ้งค านึง 2 ส่วนดงัน้ี 
          1.  ความเข้ากนัได้ของฮาร์ดแวร์  ตอ้งค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นการใชง้านใหคู้่กนัไปของซอฟตแ์วร์และ
ฮาร์ดแวร์ คือ ตอ้งเขา้กนัได ้ควรเลือกใหส้ัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด เพื่อประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด 
         2.  ความเป็นกนัได้ของซอฟต์แวร์  ค านึงถึงความเขา้กนัไดข้องระบบปฏิบติัการซอฟตแ์วร์ ระบบปฏิบติัการ
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วนิโดวส์ ความเขา้กนัไดข้องรุ่นคอมพิวเตอร์ ตลอดจนความเขา้กนัไดข้องซอฟตแ์วร์ดว้ยกนัเอง 
     4.  การติดตั้งและการดูแลรักษา  ซอฟตแ์วร์ทัว่ไปจะตอ้งติดตั้งง่าย มีระบบการตรวจสอบการติดตั้ง ระบบ
ช่วยเหลือ เพื่อความสะดวกในการใชง้านของผูใ้ชเ้องดว้ย 
     5.  กลุ่มผู้ใช้  หากมีผูใ้ชม้ากๆก็เป็นการรับรองคุณภาพไดว้า่ ของเขาดีจริง จึงมีคนใชม้าก 
 

 
           ซอฟตแ์วร์ (software) หมายถึง ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีใชส้ั่งงาน 
ใหค้อมพิวเตอร์ท างาน ซอฟตแ์วร์จึงหมายถึงล าดบัขั้นตอนการท างานท่ี 
เขียนข้ึนดว้ยค าสั่งของคอมพิวเตอร์ ค าสั่งเหล่าน้ีเรียงกนัเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จากท่ีทราบมาแลว้วา่คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่ง การท างาน
พื้นฐานเป็นเพียงการกระท ากบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขฐานสอง ซ่ึงใชแ้ทนขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ หรือ
แมแ้ต่เป็นเสียงพดูก็ได ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟตแ์วร์ เพราะเป็นล าดบัขั้นตอน
การท างานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงท างานแตกต่างกนัไดม้ากมายดว้ยซอฟตแ์วร์ท่ีแตกต่างกนั 
ซอฟตแ์วร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทท่ีท าใหค้อมพิวเตอร์ท างานได ้ การท่ีเราเห็น
คอมพิวเตอร์ท างานใหก้บัเราไดม้ากมาย เพราะวา่มีผูพ้ฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใหเ้ราสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
ร้านคา้อาจใชค้อมพิวเตอร์ท าบญัชีท่ียุง่ยากซบัซอ้น บริษทัขายตัว๋ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตัว๋ 
คอมพิวเตอร์ช่วยในเร่ืองกิจการงานธนาคารท่ีมีขอ้มูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพเ์อกสารใหส้วยงาม 
เป็นตน้ การท่ีคอมพิวเตอร์ด าเนินการใหป้ระโยชน์ไดม้ากมายมหาศาลจะอยูท่ี่ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์จึงเป็นส่วน
ส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถท างานได ้ซอฟตแ์วร์จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น 
และมีความส าคญัมาก และเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีท าให้ระบบสารสนเทศเป็นไปไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 

 
            เม่ือมนุษยต์อ้งการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการท างาน มนุษยจ์ะตอ้งบอกขั้นตอนวธีิการใหค้อมพิวเตอร์ทราบ 
การท่ีบอกส่ิงท่ีมนุษยเ์ขา้ใจใหค้อมพิวเตอร์รับรู้ และท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จ าเป็นตอ้งมีส่ือกลาง ถา้เปรียบเทียบกบั
ชีวติประจ าวนัแลว้ เรามีภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อซ่ึงกนัและกนั เช่นเดียวกนัถา้มนุษยต์อ้งการจะถ่ายทอดความ
ตอ้งการใหค้อมพิวเตอร์รับรู้และปฏิบติัตาม จะตอ้งมีส่ือกลางส าหรับการติดต่อเพื่อให้คอมพิวเตอร์รับรู้ เราเรียก
ส่ือกลางน้ีวา่ภาษาคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ท างานดว้ยสัญญาณทางไฟฟ้า ใชแ้ทนดว้ยตวัเลข 0 และ 1 ได ้
ผูอ้อกแบบคอมพิวเตอร์ใชต้วัเลข 0 และ 1 น้ีเป็นรหสัแทนค าสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ รหสัแทนขอ้มูลและ
ค าสั่งโดยใชร้ะบบเลขฐานสองน้ี คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจได ้เราเรียกเลขฐานสองท่ีประกอบกนัเป็นชุดค าสั่งและ
ใชส้ั่งงานคอมพิวเตอร์วา่ภาษาเคร่ือง การใชภ้าษาเคร่ืองน้ีถึงแมค้อมพิวเตอร์จะเขา้ใจไดท้นัที แต่มนุษยผ์ูใ้ชจ้ะมีขอ้
ยุง่ยากมาก เพราะเขา้ใจและจดจ าไดย้าก จึงมีผูส้ร้างภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบท่ีเป็นตวัอกัษร เป็นประโยค

ความจ าเป็นของการใช้ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพวิเตอร์ 
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ขอ้ความ ภาษาในลกัษณะดงักล่าวน้ีเรียกวา่ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูง ภาษาระดบัสูงมีอยูม่ากมาย บางภาษามีความ
เหมาะสมกบัการใชส้ั่งงานการค านวณทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บางภาษามีความเหมาะสมไวใ้ชส้ั่งงาน
ทางดา้นการจดัการขอ้มูลในการท างานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะแปลภาษาระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง 
ดงันั้น  จึงมีผูพ้ฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง โปรแกรมท่ีใช้
แปลภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองเรียกวา่ คอมไพเลอร์ (compiler) หรือ อินเทอร์พรีเตอร์ 
(interpreter) คอมไพเลอร์จะท าการแปลโปรแกรมท่ีเขียนเป็นภาษาระดบัสูงทั้งโปรแกรมใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองก่อน 
แลว้จึงใหค้อมพิวเตอร์ท างานตามภาษาเคร่ืองนั้น ส่วนอินเทอร์พรีเตอร์จะท าการแปลทีละค าสั่ง แลว้ใหค้อมพิวเตอร์
ท าตามค าสั่งนั้น เม่ือท าเสร็จแลว้จึงมาท าการแปลค าสั่งล าดบัต่อไป ขอ้แตกต่างระหวา่งคอมไพเลอร์กบัอินเทอร์พรี
เตอร์จึงอยูท่ี่การแปลทั้งโปรแกรมหรือแปลทีละค าสั่ง ตวัแปลภาษาท่ีรู้จกักนัดี เช่น ตวัแปลภาษาเบสิก ตวัแปลภาษา
โคบอล ซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนส าคญัท่ีควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ให้ด าเนินการ
ตามแนวความคิดท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้แลว้ คอมพิวเตอร์ตอ้งท างานตามโปรแกรมเท่านั้น ไม่สามารถท างานท่ี
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม 

 
        ในบรรดาซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีผูพ้ฒันาข้ึนเพื่อใชง้านกบัคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟตแ์วร์
เหล่าน้ีอาจไดรั้บการพฒันาโดยผูใ้ชง้านเอง หรือผูพ้ฒันาระบบ หรือผูผ้ลิตจ าหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟตแ์วร์
ตามสภาพการท างาน พอแบ่งแยกซอฟตแ์วร์ไดเ้ป็นสองประเภท คือ ซอฟตแ์วร์ระบบ (system software) และ
ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(application software) 
 ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัผูผ้ลิตสร้างข้ึนมาเพื่อใชจ้ดัการกบัระบบ หนา้ท่ีการท างานของ

ซอฟตแ์วร์ระบบคือด าเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับขอ้มูลจากแผงแป้นอกัขระแลว้
แปลความหมายใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจ น าขอ้มูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือน าออกไปยงัเคร่ืองพิมพ ์จดัการ
ขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูลบนหน่วยความจ ารอง เม่ือเราเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทนัทีท่ีมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า

ชนิดของซอฟต์แวร์ 
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ใหก้บัคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะท างานตามโปรแกรมทนัที โปรแกรมแรกท่ีสั่งคอมพิวเตอร์ท างานน้ีเป็น
ซอฟตแ์วร์ระบบ ซอฟตแ์วร์ระบบอาจเก็บไวใ้นรอม หรือในแผน่จานแม่เหล็ก หากไม่มีซอฟตแ์วร์ระบบ 
คอมพิวเตอร์จะท างานไม่ได ้ซอฟตแ์วร์ระบบยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ และยงัรวมไป
ถึงซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการแปลภาษาต่าง ๆ 

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชก้บังานดา้นต่าง ๆ ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยตรง ปัจจุบนัมีผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ใชง้านทางดา้นต่าง ๆ ออกจ าหน่ายมาก การประยกุตง์าน
คอมพิวเตอร์จึงกวา้งขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์อกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟตแ์วร์
ส าเร็จ และซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนใชง้านเฉพาะ ซอฟตแ์วร์ส าเร็จในปัจจุบนัมีมากมาย เช่น ซอฟตแ์วร์
ประมวลค า ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน ฯลฯ 

 

 
           คอมพิวเตอร์ประกอบดว้ย หน่วยรับเขา้ หน่วยส่งออก 
หน่วยความจ า และหน่วยประมวลผล ในการท างานของ
คอมพิวเตอร์จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินงานกบัอุปกรณ์พื้นฐานท่ี
จ าเป็น ดงันั้นจึงตอ้งมีซอฟตแ์วร์ระบบเพื่อใชใ้นการจดัการ
ระบบ หนา้ท่ีหลกัของซอฟตแ์วร์ระบบประกอบดว้ย 
1.  ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น รับการ
กดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอกัขระ ส่งรหสัตวัอกัษรออกทาง
จอภาพหรือเคร่ืองพิมพ ์ติดต่อกบัอุปกรณ์รับเขา้ และส่งออกอ่ืน 
ๆ เช่น เมาส์ อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง 
2.  ใช้ในการจัดการหน่วยความจ า เพื่อน าขอ้มูลจากแผน่บนัทึก
มาบรรจุยงัหน่วยความจ าหลกั หรือในท านองกลบักนั คือน า 

      ขอ้มูลจากหน่วยความจ าหลกัมาเก็บไวใ้นแผน่บนัทึก 
3.   ใช้เป็นตัวเช่ือมต่อระหว่างผู้ใช้งานกบัคอมพวิเตอร์ สามารถใชง้านไดง่้ายข้ึน เช่น การขอดูรายการสารบญัใน
แผน่บนัทึก การท าส าเนาแฟ้มขอ้มูล  
        ซอฟตแ์วร์ระบบพื้นฐานท่ีเห็นกนัทัว่ไป แบ่งออกเป็นระบบปฏิบติัการ และตวัแปลภาษา ซอฟตแ์วร์ทั้งสอง
ประเภทน้ีท าใหเ้กิดพฒันาการประยกุตใ์ชง้านไดง่้ายข้ึน 

  ระบบปฏิบัติการ  หรือท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ โอเอส (Operating System : OS) เป็นซอฟตแ์วร์ใชใ้นการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะตอ้งมีซอฟตแ์วร์ระบบปฏิบติัการน้ี ระบบปฏิบติัการท่ีนิยมใชก้นัมาก
และเป็นท่ีรู้จกักนัดีเช่นดอส (Disk Operating System : DOS) วนิโดวส์ (Windows) โอเอสทู (OS/2) ยนิูกซ์ (UNIX) 

ซอฟต์แวร์ระบบ 
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1) ดอส เป็นซอฟตแ์วร์จดัระบบงานท่ีพฒันามานานแลว้ การใชง้านจึงใชค้  าสั่งเป็นตวัอกัษร ดอสเป็นซอฟตแ์วร์ท่ี
รู้จกักนัดีในหมู่ผูใ้ชไ้มโครคอมพิวเตอร์ 
2) วนิโดวส์ เป็นระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาต่อจากดอส เพื่อเนน้การใชง้านท่ีง่ายข้ึน สามารถท างานหลายงานพร้อม
กนัได ้โดยงานแต่ละงานจะอยูใ่นกรอบช่องหนา้ต่างท่ีแสดงผลบนจอภาพ การใชง้านเนน้รูปแบบกราฟิก ผูใ้ชง้าน
สามารถใชเ้มาส์เล่ือนตวัช้ีต าแหน่งเพื่อเลือกต าแหน่งท่ีปรากฏบนจอภาพ ท าใหใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ไดง่้าย 
วนิโดวส์จึงไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
3) โอเอสทู เป็นระบบปฏิบติัการแบบเดียวกบัวนิโดวส์ แต่บริษทัผูพ้ฒันาคือ บริษทัไอบีเอม็ เป็นระบบปฏิบติัการท่ี
ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชท้  างานไดห้ลายงานพร้อมกนั 
และการใชง้านก็เป็นแบบกราฟิกเช่นเดียวกบั
วนิโดวส์ 
4) ยูนิกซ์ เป็นระบบปฏิบติัการท่ีพฒันามาตั้งแต่
คร้ังใชก้บัเคร่ืองมินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการ
ยนิูกซ์เป็นระบบปฏิบติัการท่ีสามารถใชง้านได้
หลายงานพร้อมกนั และท างานไดห้ลาย ๆ งานใน
เวลาเดียวกนั ยนิูกซ์จึงใชไ้ดก้บัเคร่ืองท่ีเช่ือมโยง
และต่อกบัเคร่ืองปลายทางไดห้ลายเคร่ืองพร้อมกนั 
ระบบปฏิบติัการยงัมีอีกมาก โดยเฉพาะ
ระบบปฏิบติัการท่ีใชใ้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใหค้อมพิวเตอร์ท างานร่วมกนัเป็นระบบ เช่น 
ระบบปฏิบติัการเน็ตแวร์ วนิโดวส์เอน็ที 

  ตัวแปลภาษา  ในการพฒันาซอฟตแ์วร์จ าเป็นตอ้งมีซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการแปลภาษาระดบัสูง เพื่อแปลภาษา
ระดบัสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง ภาษาระดบัสูงมีหลายภาษา ภาษาระดบัสูงเหล่าน้ีสร้างข้ึนเพื่อใหผู้เ้ขียนโปรแกรม
เขียนชุดค าสั่งไดง่้าย เขา้ใจได ้ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแกไ้ขซอฟตแ์วร์ในภายหลงัได ้
          ภาษาระดบัสูงท่ีพฒันาข้ึนมาทุกภาษาจะตอ้งมีตวัแปลภาษาส าหรับแปลภาษา ภาษาระดบัสูงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
และนิยมกนัมากในปัจจุบนั เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาโลโก 
1) ภาษาปาสคาล เป็นภาษาสั่งงานคอมพิวเตอร์ท่ีมีรูปแบบเป็นโครงสร้าง เขียนสั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นกระบวน
ความ ผูเ้ขียนสามารถแบ่งแยกงานออกเป็นช้ินเล็ก ๆ แลว้มารวมกนัเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ได ้
2) ภาษาเบสิก เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบค าสั่งไม่ยุง่ยาก สามารถเรียนรู้และเขา้ใจไดง่้าย มีรูปแบบค าสั่งพื้นฐานท่ี
สามารถน ามาเขียนเรียงต่อกนัเป็นโปรแกรมได ้
3) ภาษาซี เป็นภาษาท่ีเหมาะส าหรับใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์อ่ืน ๆ ภาษาซีเป็นภาษาท่ีมีโครงสร้างคล่องตวั
ส าหรับการเขียนโปรแกรมหรือใหค้อมพิวเตอร์ติดต่อกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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4) ภาษาโลโก เป็นภาษาท่ีเหมาะส าหรับการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการโปรแกรมภาษาโลโกไดรั้บการพฒันาส าหรับ
เด็ก  นอกจากภาษาท่ีกล่าวถึงแลว้ ยงัมีภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัอีกมากมายหลายภาษา เช่น ภาษา
ฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี 
 

 
         การท่ีเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ไดพ้ฒันากา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะการท่ีมีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท าใหมี้
การใชง้านคล่องตวัข้ึน จนในปัจจุบนัสามารถน าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ติดตวัไปใชง้านในท่ีต่าง ๆ ไดส้ะดวก 
การใชง้านคอมพิวเตอร์ตอ้งมีซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ซ่ึงอาจเป็นซอฟตแ์วร์ส าเร็จท่ีมีผูพ้ฒันาเพื่อใชง้านทัว่ไปท าให้
ท างานไดส้ะดวกข้ึน หรืออาจเป็นซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะ ซ่ึงผูใ้ชเ้ป็นผูพ้ฒันาข้ึนเองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการ
ท างานของตน 

  ซอฟต์แวร์ส าเร็จ 
       ในบรรดาซอฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์มีใชก้นั
ทัว่ไป ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ (package) เป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีมีความนิยมใชก้นัสูงมาก 
ซอฟตแ์วร์ส าเร็จเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทั
พฒันาข้ึน แลว้น าออกมาจ าหน่าย เพื่อให้
ผูใ้ชง้านซ้ือไปใชไ้ดโ้ดยตรง ไม่ตอ้งเสียเวลา
ในการพฒันาซอฟตแ์วร์อีก ซอฟตแ์วร์ส าเร็จ
ท่ีมีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป และเป็นท่ี
นิยมของผูใ้ชมี้ 5 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์

ประมวลค า (word processing software) ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน (spread sheet software) ซอฟตแ์วร์จดัการ
ฐานขอ้มูล (data base management software) ซอฟตแ์วร์น าเสนอ (presentation software) และซอฟตแ์วร์ส่ือสาร
ขอ้มูล (data communication software) 
1) ซอฟต์แวร์ประมวลค า  เป็นซอฟตแ์วร์ประยกุตใ์ชส้ าหรับการพิมพเ์อกสาร สามารถแกไ้ข เพิ่ม แทรก ลบ และ
จดัรูปแบบเอกสารไดอ้ยา่งดี เอกสารท่ีพิมพไ์วจ้ดัเป็นแฟ้มขอ้มูล เรียกมาพิมพห์รือแกไ้ขใหม่ได ้การพิมพอ์อกทาง
เคร่ืองพิมพก์็มีรูปแบบตวัอกัษรใหเ้ลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ปัจจุบนัมีการเพิ่มขีด
ความสามารถของซอฟตแ์วร์ประมวลค าอีกมากมาย ซอฟตแ์วร์ประมวลค าท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนั เช่น วนิส์เวร์ิด  
(MS-Word) จุฬาจารึก โลตสัเอมิโปร 
2) ซอฟต์แวร์ตารางท างาน   เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการคิดค านวณ การท างานของซอฟตแ์วร์ตารางท างาน ใช้
หลกัการเสมือนมีโตะ๊ท างานท่ีมีกระดาษขนาดใหญ่วางไว ้มีเคร่ืองมือคลา้ยปากกา ยางลบ และเคร่ืองค านวณเตรียม
ไวใ้หเ้สร็จ บนกระดาษมีช่องใหใ้ส่ตวัเลข ขอ้ความหรือสูตร สามารถสั่งใหค้  านวณตามสูตรหรือเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
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ผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ตารางท างานสามารถประยกุตใ์ชง้านประมวลผลตวัเลขอ่ืน ๆ ไดก้วา้งขวาง ซอฟตแ์วร์ตารางท างาน
ท่ีนิยมใช ้เช่น เอกเซล (MS-Excel) โลตสั (Lotus) 
3) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล  การใชค้อมพิวเตอร์อยา่งหน่ึงคือการใชเ้ก็บขอ้มูล และจดัการกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บใน
คอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นตอ้งมีซอฟตแ์วร์จดัการขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนัไวใ้น
คอมพิวเตอร์ เราก็เรียกวา่ฐานขอ้มูล ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลจึงหมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการเก็บ การเรียก
คน้มาใชง้าน การท ารายงาน การสรุปผลจากขอ้มูล ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูลท่ีนิยมใช ้เช่น เอกเซส  
(MS-Access) ดีเบส (Dbase)  พาราด็อก (Paradox) ฟ๊อกเบส (Foxbase) 
4) ซอฟต์แวร์น าเสนอ  เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้ าหรับน าเสนอขอ้มูล การแสดงผลตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจ 
ซอฟตแ์วร์เหล่าน้ีจึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีนอกจากสามารถแสดงขอ้ความในลกัษณะท่ีจะส่ือความหมายไดง่้ายแลว้
จะตอ้งสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได ้ตวัอยา่งของซอฟตแ์วร์น าเสนอ เช่น เพาเวอร์พอยต ์ (MS-PowerPoint) 
โลตสัฟรีแลนซ์  ฮาร์วาร์ดกราฟิก 

5) ซอฟต์แวร์ส่ือสารข้อมูล  ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูลน้ีหมายถึงซอฟตแ์วร์ท่ีจะช่วยใหไ้มโครคอมพิวเตอร์ติดต่อ 
ส่ือสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนในท่ีห่างไกล โดยผา่นทางสายโทรศพัท ์ซอฟตแ์วร์ส่ือสารใชเ้ช่ือมโยงต่อเขา้กบั
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ท าใหส้ามารถใชบ้ริการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได ้สามารถใชรั้บส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ ใชโ้อนยา้ยแฟ้มขอ้มูล ใชแ้ลกเปล่ียนขอ้มูล อ่านข่าวสาร นอกจากน้ียงัใชใ้นการเช่ือมเขา้หามินิ 
คอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพื่อเรียกใชง้านจากเคร่ืองเหล่านั้นได ้ซอฟตแ์วร์ส่ือสารขอ้มูลท่ีนิยมมีมากมายหลาย
ซอฟตแ์วร์ เช่น โปรคอม ครอสทอลค์ เทลิก 

  ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ 
       การประยกุตใ์ชง้านดว้ยซอฟตแ์วร์ส าเร็จมกัจะเนน้การใชง้านทัว่ไป แต่อาจจะน ามาประยกุตโ์ดยตรงกบังาน 
ทางธุรกิจบางอยา่งไม่ได ้เช่นในกิจการธนาคาร มีการฝากถอนเงิน งานทางดา้นบญัชี หรือในหา้งสรรพสินคา้ก็มี
งานการขายสินคา้ การออกใบเสร็จรับเงิน การควบคุมสินคา้คงคลงั ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ใชง้าน
เฉพาะส าหรับงานแต่ละประเภทใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละราย  
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ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะมกัเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีผูพ้ฒันาตอ้งเขา้ไปศึกษารูปแบบการท างานหรือความตอ้งการของธุรกิจ
นั้น ๆ แลว้จดัท าข้ึน โดยทัว่ไปจะเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีมีหลายส่วนรวมกนัเพื่อร่วมกนัท างาน ซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะท่ี
ใชก้นัในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางดา้นบญัชี ระบบงานจดัจ าหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริหาร
การเงิน และการเช่าซ้ือ ความตอ้งการของการใชค้อมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยงัมีอีกมาก ดงันั้นจึงตอ้งมีความ
ตอ้งการผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อพฒันาซอฟตแ์วร์ใชง้านเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย 
 

ท่ีมา   :   http://pongsakornnamrussri3.blogspot.com/ 
ท่ีมา   :   http://kaynattida.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 
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