
 
 

ใบความรูท้ี่ 5 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

1. ความหมายของซอฟต์แวร์ 

  ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่ท าหน้าที่เป็นค าสั่งที่ใช้ควบคุม

การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออาจเรียกว่า “ โปรแกรม ” ก็ได้ ซึ่ง

หมายถึงค าสั่งหรือชุดค าสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน เรา

ต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าอะไรก็เขียนเป็นค าสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน 

และแต่ละขั้นตอนต้องท าอย่างละเอียดและครบถ้วนก็จะเรียกว่า นักเขียน

โปรแกรม (Programmer) ส าหรับการเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้ภาษาที่ใช้ในการ

เขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ หรือหมายถึง ภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เชน่ ภาษาเบสิก ภาษาโค

บอล ภาษาปาสคาล เป็นต้น โปรแกรมที่เขียนขึน้มาก็จะน าไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมสต็อกสินค้า

คงคลัง โปรแกรมค านวณภาษี โปรแกรมคิดเงนิเดือนพนักงาน เป็นต้น 

2. ประเภทของซอฟต์แวร์ 

        ซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และ

ซอฟต์แวรป์ระยุกต์ ( Application Software) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 

        หมายถึง โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอ านวยความสะดวกให้กับ

ผูใ้ช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นโปรแกรมตามหนา้ที่การท างานดังนี้ 

1.1 OS (Operating System) 

คือ โปรแกรมระบบที่ท าหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุม

หน่วยความจ า ควบคุมหน่วยประมวลผล ควบคุมหน่วยรับและควบคุมหน่วยแสดงผล ตลอดจนแฟ้มข้อมูล 

ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการท างานสูงที่สุด และสามารถใช้อุปกรณ์ทุกสาวนของคอมพิวเตอร์และช่วย

จัดการกระบวนการพื้นฐานที่ส าคัญ ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นการเปิด หรือปิดไฟล์ การสื่อสารกัน

ระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่อง การส่งข้อมูลออกสู่เครื่องพิมพ์หรอืสู่จอภาพ เป็นต้น ก่อนที่คอมพิวเตอร์

แต่ละเครื่องจะสามารถอ่านไฟล์ต่าง ๆ หรอืสามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้จะต้องผ่านการดึงระบบปฏิบัติการ

ออกมาฝังตัวอยู่ในหน่วยความจ าก่อน ปัจจุบันนี้มีโปรแกรมระบบบอยู่หลายตัวด้วยกันซึ่งแต่ละตัวนั้นก็เป็น

โปรแกรมระบบปฏิบัติการเหมอืนกัน แตต่่างกันที่ลักษณะการท างานจะไม่เหมอืนกัน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOS (Disk operating System) เป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตออกมาพร้อมกับ

เครื่องพีซีของไอบีเอ็มรุ่นแรก ๆ จากนั้นก็มีการพัฒนารุ่นใหม่ออกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเวอร์ช่ัน

สุดท้ายคือ เวอร์ช่ัน 6.22 หลังจากที่มีการประกาศใช้วินโดวส์ 95 ก็คงจะไม่ผลิต DOS เวอร์ช่ัน

ใหม่ออกมาแล้ว โดยทั่วไปจะนิยมใช้วินโดวส์ 3. x ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่ใช้ใน

ดอส  

 UNIX เป็นระบบ OS ที่สามารถใช้ร่วมกันได้หลายคน (Multiuser) หรือเป็นระบบปฏิบัติการแบบ  
เครือข่าย โดยที่ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องมีชื่อและพาสเวิร์ดส่วนตัว และสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่ว

โลก โดยผ่านทางสายโทรศัพท์และมี Modem เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูล 

นิยมใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐบาล หรือบริษัทเอกชนที่มรีะบบคอมพิวเตอร์

ใหญ่ ๆ ใช้ ในระบบยูนิกซ์เองก็มีวินโดวส์อีกชนิดหนึ่งใช้เรียกว่า X Windows ส าหรับผูท้ี่ต้องการใช้

ระบบยูนิกซ์ในเครื่องพีซีที่บ้านก็มีเวอร์ช่ันส าหรับพีซีเรียกว่า Linux ซึ่งจะมีค าสั่งพื้นฐานคล้าย ๆ 

กับระบบยูนิกซ์  



 
 

 WINDOWS เป็นระบบปฏิบัติการที่ก าลังนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ซึ่งพัฒนามาถึงรุ่น Windows   

2000 แล้ว บริษัทไมโครซอฟต์ได้เริ่มประกาศใช้ MS Windows 95 ครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม ค.ศ.

1995 โดยมีความคิดที่ว่าจะออกมาแทน MS-DOS และ วินโดวส์ 3. X ที่ใช้ร่วมกันอยู่ ลักษณะ

ของวินโดวส์ 95 จึงคล้ายกับเป็นระบบโอเอสที่มีทั้งดอสและวินโดวส์อยู่ในตัวเดียวกัน แต่เป็น

วินโดวส์ที่มีลักษณะพิเศษกว่าวินโดวส์เดิม เช่น มีคุณสมบัติเป็น Plug and play ซึ่งสามารถจะ

รู้จักฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องได้โดยอัตโนมัติ มีลักษณะเป็นระบบ 32 บิต ในขณะที่

วนิโดวส์ เดิมเป็นระบบ 16 บิต เป็นต้น บริษัทไมโครซอฟต์ไม่ได้หยุดเพียงแค่วินโดวส์ 95 แต่ได้มี

การพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันใหม่ ๆ เข้าไป ในที่สุดก็ออกระบบโอเอสตัวถัดมาเป็น MS Windows 98 

และ MS Windows 2000 ตามล าดับโดยที่มีการติดตั้ง และการใช้งานที่มีพื้นฐานไม่แตกต่างกัน

มากนัก จงึง่ายส าหรับผูใ้ช้ในการปรับตัวเข้ากับระบบโอดอสใหม ่ๆ  

 Windows NT เป็นระบบ OS ที่ผลิตจากบริษัทไมโครซอฟต์เข่นเดียวกัน เป็นระบบ 32 บิต มี

รูปลักษณ์เป็นกราฟิกที่ตอ้งใชเ้มาส์กล้ายกับวินโดวส์ทั่วไป แต่นยิมใชใ้นระบบเวิร์กสเตชันมากกว่า

ในเครื่องพีซีทั่ว ไป  

 OS/2 เป็นระบบ OS ที่ผลิตออกมาจากบริษัท IBM เป็นระบบ 32 บิต ที่มีรูปลักษณ์เป็นกราฟิกที่

ต้องใช้เมาส์ คล้ายกับวินโดวส์ทั่วไปเชน่กัน 

1.2 Translation Program คือโปรแกรมที่ท าหน้าที่ในการแปลโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่เขียนด้วย

ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง หรอืภาษาเครื่องที่ไม่เข้าใจให้เป็นภาษาที่เครื่องสามารถรู้เรื่องเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ

ได้ เชน่ ภาษา BASIC ,COBOL,C, PASCAL, FORTRAN, ASSEMBLY เป็นต้น ส าหรับตัวแปลนั้นจะมี 3 แบบคือ 

 Assembler เป็นโปแกรมที่ใช้แปลภาษาแอสแซมบลี ซึ่งมีลักษณะการแปลทีละค าสั่ง เมื่อท าตาม

ค าสั่งนัน้เสร็จแลว้ ก็จะแปลค าสั่งถัดไปเรื่อย ๆ จนจบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpreter เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาเบสิก โดยจะแปลทีละค าสั่งแล้วท าตามค าสั่งนั้น แล้ว

แปลต่อไปเรื่อย ๆ จนจบโปรแกรม 

โปรแกรม  Doukutsu  Assembler  ส ำหรับแปลงภำษำระดบัต ่ำให้เป็นภำษำเคร่ือง 



 
 

 Compiler เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งจะแปลทั้งโปรแกรมให้เสร็จ

ก่อน จากนั้นจงึจะปฏิบัติตามค าสั่งทีละค าสั่ง  

 
1.3 Utility Program คือ โปรแกรมระบบที่ท าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ให้สามารถท างานได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการเรียงล าดับข้อมูล 

โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปยังอักชนิดหนึ่ง โปรแกรมรวบรวมข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกัน โปรแกรม

คัดลอกข้อมูลเป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Diagnostic Program คือ โปรแกรมระบบที่ท าหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดใน การท างานของ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปแกรม QAPLUS โปรแกรม NORTON เป็นต้น และเมื่อพบ

ข้อผิดพลาดก็จะแจ้งขึน้บนจอภาพใหท้ราบ 

 

 

 

 

โปรแกรม Disk Defragment เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮารด์ดสิก์ 

โปรแกรมบีบอัดไฟล ์(WinZip-WinRAR) 

เพื่อท าให้ไฟล ์มีขนาดเล็กลง 



 
 

ประเภทระบบปฎิบัติการ 

ระบบปฏิบัติการที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน  อาจน าเอาไปใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลากหลายชนิด ตั้งแต่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ระดับใหญ่จนถึงอุปกรณ์คอมพวิเตอร์พกพาขนาดเล็ก อาจแบ่งได้ออกเป็น  3  ชนิด  คือ 

         -   ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (stand-alone  OS)  เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการส าหรับ

ผู้ใช้เพียงคนเดียว(เจ้าของเครื่องนั้นๆ)  นิยมใช้ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและท างานแบบ

ทั่วไป  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์หรือส านักงาน  ซึ่งจะถูกติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้ไว้ใช้รองรับการท างาน

บางอย่าง  เช่น  พิมพ์รายงาน  ดูหนังหรอืเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น  ปัจจุบันพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่

เป็นเครื่องลูกข่ายเพื่อขอรับบริการ  จากเครื่องแม่ข่ายได้ด้วย เช่น ระบบปฏิบัติการ DOS (Disk Operating 

System)  ระบบปฏิบัติการ Windows  Unix   ระบบปฏิบัติการ Mac OS X  ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นต้น 

         -   ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย  (network OS)  เป็นระบบการที่มุ่งเน้นและบริการส าหรับผู้ใช้

หลายๆคน (multi-user)  นิยมใช้ส าหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลส าหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ  มัก

พบเห็นได้กับการน าไปใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไป  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะเรียกว่า 

เครื่อง  sever  ซึ่ งเป็นเสมือนเครื่องแม่ข่ายที่ ให้บริการข้อมูลต่างๆ   ที่จ าเป็นส าหรับผู้ ใช้นั่นเอง เช่น 

ระบบปฏิบัติการ Windows Server  ระบบปฏิบัติการ OS/2 Warp Server  ระบบปฏิบัติการ Solaris เป็นต้น 

 
 

         -   ระบบปฏิบัติการแบบฝัง  (embedded OS) เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

พกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอ หรือ Smart phone สามารถช่วยในการท างานของอุปกรณ์แบบไม่ประจ าที่เหล่านี้

ได้เป็นอย่างดี เกิดขึ้นมาหลังสุดพร้อมๆ กับที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้น บาง

ระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวด้วย รองรับการท างานทั่วไป ดูหนัง ฟังเพลงหรือ

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น ระบบปฏิบัติการ Symbian OS ระบบปฏิบัติการแอนดรอยย์ ระบบปฏิบัติการ IOS 

เป็นต้น 

Network OS 



 
 

    
 

2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 

        หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่ต้องการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

2.1 User Program คือ โปรแกรมที่ผูใ้ช้เขียนมาใช้เอง โดยใช้ภาษาระดับต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น 

ภาษา BSDIC , COBOL , PSDCSL , C , ASSEMBLY FORTRAN ฯลฯ ซึ่งการที่จะเลือกใช้ภาษาใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของงานเหล่านั้นด้วย เช่น โปรแกรมระบบบัญชี, โปรแกรมควบคุมสต็อกสินค้า, โปรแกรมแฟ้ม

ทะเบียนประวัติ, โปรแกรมค านวณภาษี,โปรแกรมคิดเงนิเดือน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Package Program คือ โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาโดยบริษัท

ต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแลว้พร้อมที่จะน าไปใช้งานต่าง ๆ ได้ทันทีตัวอย่างเช่น 

 Word Processor โปรแกรมที่ช่วยในการท าเอกสาร พิมพ์งานต่าง ๆ Microsoft Word, WordPerfect, 

AmiPro เป็นต้น  

 Spreadsheet โปรแกรมที่ใช้ในการค านวณข้อมูล มีลักษณะเป็นตาราง เช่น Microsoft Excel เป็น

ต้น  

 Database โปรแกรมที่ใช้ในการท างานทางด้านฐานข้อมูลจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีขนาด

ใหญ่ และมีขอ้มูลเป็นจ านวนมาก เชน่ Microsoft Access, foxpro, Visual Foxpro เป็นต้น  

โปรแกรมระบบบัญชี 

EASY-ACC ACCOUNTING SYSTEM 

โปรแกรมเงินเดอืนและค่าแรง 

EASY-ACC PAYROLL 



 
 

 โปรแกรมที่ใช้ในการท างานทางด้านการสร้างรูปภาพและกราฟฟิกต่าง ๆ รวมทั้งงานทางด้าน

สิ่ งพิ มพ์  การท าโบรชัวร์  แผ่นพับ  นามบัตร เช่น CorelDraw, Photoshop, Harvard Graphic, 

Freelance Graphic, PowerPoint, PageMaker เป็นต้น  

        จากข้างต้นเป็นตัวอย่างของ Package Program ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน ที่จริงแล้ว Package Program 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภทด้วยกัน ส าหรับรายละเอียดของโปรแกรมแต่ละประเภทนั้น มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

1.  โปรแกรมทางด้าน Word Processor 

        โปรแกรมทางด้าน Word Processor นั้น เป็นโปรแกรมที่ท างานเกี่ยวกับทางด้านการประมวลผลค า 

สามารถจัดท าเอกสาร รายงาน จดหมาย หนังสือต่าง ๆ ได้ ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ สวยงาม เนื่องจาก

สามารถจัดรูปแบบงานตามต้องการได้รวมทั้งยังแก้ไขงานที่ท าได้ด้วย อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไข

งาน และสามารถค้นหาข้อความต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 

        โปรแกรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม Word Processor มีดังนี ้คือ WordStat, ราชวิถีเวิรด์ เวิร์ดจุฬา โปรแกรมเหล่านี้

จะเป็นโปรแกรมที่ท างานบน Dos นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมที่ท างานบนวินโดวส์อีกด้วย คือ Word Perfect, 

Microsoft Word และ AmiPro โปรแกรมเหล่านี้จะใช้งานง่าย สะดวก สามารถจัดรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ 

รวมทั้งสามารถน าภาพมาประกอบกับงานเอกสาร หรือน าเอกสารจากโปรแกรมอื่นมาจัดรูปแบบในโปรแกรม

เหล่านีก้็ได้ 

 
 

2. โปรแกรมทางด้าน Spreadsheet 

        โปรแกรมทางด้าน Spreadsheet เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นกระดาษท าการขนาดใหญ่ หรือ เรียกว่า 

Worksheet ประกอบด้วยส่วนที่เป็น Row หรือแถวตามแนวนอนและส่วนที่เป็น Column หรือแถวตามแนวตั่ง 

ซึ่งใช้ในด้านการค านวณเป็นส่วนมาก นอกจากนั้นยังมีการน าเสนอข้อมูลออกมาในรูปของกราฟโดยสร้างเป็น

กราฟ 2 มิติและ 3 มิติได้อีกด้วย โปรแกรม Spreadsheet เหมาะกับการท างานในด้านการบัญชี การเงิน การ

วิเคราะหข์้อมูล หรอืงานการคิดคะแนนและเกรดของนักศึกษา เป็นต้น 

        ส าหรับโปแกรมที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ โปรแกรม Lotus ซึ่งมีทั้งที่ท างานบน Dos และบน Windows, 

โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรมเหล่านี้สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและก าหนดขนาดตัวอักษร รวมทั้ง



 
 

สามารถตีกรอบ สร้างตารางระบายสีลงในเซลล์ตา่ง ๆ ได้ นอกจากนั้นยังสามารถน ารูปกราฟที่สร้างไว้มารวม

กับข้อมูลที่อยู่ใน Worksheet เดียวกันได้ ท าให้ได้งานที่สมบูรณ์ขึ้น 
 

 
3.  โปรแกรมทางด้าน Database 

        โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ท างานทางด้านการจัดการฐานข้อมูล ช่วยจัดเก็บข้อมูล แก้ไข ค้นหา 

เพิ่มเติม รวมทั้งการจัดเรียงข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สะดวกรวดเร็วสามารถท างานได้เป็นระบบ โปรแกรม Database 

เหมาะกับการท างานที่มีข้อมูลมาก ๆ เช่น การเก็บสต็อกสินค้าคงคลัง การเก็บประวัติพนักงาน การเก็บ

รายชื่อนักศึกษาในโรงเรยีน การเก็บรายชื่อหนังสือในหอ้งสมุด เป็นต้น 

        โปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ โปรแกรม dBase lll Plus ซึ่งท างานบน Dos โปรแกรม Foxpro ซึ่งมีหน้าที่

ท างานบน Dos และบน Windows, โปรแกรม Microsoft Access และในปัจจุบันมีโปรแกรม Visual Foxpro ซึ่ง

เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่ท างานบน Windows เชน่กัน 

 
 

4.  โปรแกรมทางด้าน Graphic 

        โปรแกรม Graphic ส่วนมากแล้วจะเกี่ยวกับทางดา้นงานออกแบบ เขียนแบบวาดภาพ จัดท าสิ่งพิมพ์และ

จะเป็นทางด้านการน าเสนองาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานโฆษณา ท า Slide Show หรือน าไปใช้กับ

ระบบ Multimedia ได้ ปัจจุบันโปรแกรมกลุ่มนี้เป็นที่นยิมมาก 

        ส าหรับโปรแกรมที่ท างานทางด้าน Graphic นั้น มีอยู่หลายโปรแกรมและแต่ละโปรแกรมนั้น ส่วนใหญ่จะ

ท างานคล้ายกัน แตม่ีบางค าสั่งที่แตกต่างกันไปดังนี้ 

 CorelDraw และ Photoshop จะท าเกี่ยวกับงานออกแบบ วาดภาพ จัดท า สิ่งพิมพ์ ตกแต่งภาพให้

สวยงาม เหมาะกับงานทางดา้นโฆษณา  



 
 

 Harvard Graphic, Freelance Graphic และ PowerPoint เหมาะกับงานที่ต้องการน าเสนอ หรือ

แสดงออกโดยการสร้าง Slide Show สามารถน าภาพและเสียงมาประกอบกับงานได้ ท าให้ได้ 

Presentation ที่สวยงามออกมา 

 PageMaker เหมาะกับงานประเภทสิ่งพิมพ์ ใช้สร้างโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร และการท า

หนังสือ โปรแกรมที่นิยมใชก้ับโรงพิมพ์มาก 
 

                
5.  โปรแกรมเกม ( Game) 

        เป็นโปรแกรมที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ และปัจจุบันนี้มีโปรแกรมเกม

ต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบบธรรมดาและแบบ 3 มิติ ซึ่งที่จริงแล้วโปรแกรมเกมส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นมา เพื่อช่วย

ผ่อนคลายความตึงเครียดในการท างานแต่ละส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าเด็กจะเล่น เพื่อความสนุกสนาน

เพลิดเพลินมากกว่า ผู้ใหญ่ควรควบคุมเกมที่เด็ก ๆเล่นด้วย เพราะบางเกมเป็นลักษณะของการต่อสู้ เพื่อให้

เกิดชัยชนะ ซึ่งจะท าให้เด็กสร้างนิสัยผิด ๆ กลายเป็นเด็กที่ชอบเอาชนะคนอื่นชอบการต่อสู้ และอาจเป็นคนดุ

ร้าย เห็นแก่ตัวได้ 

6.  โปรแกรมทางด้านการสร้างสถานการณ์จ าลอง 

เป็นโปรแกรมที่ให้ผู้เล่นได้ทดลองสร้างสถานการณ์จ าลองของงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะ

เรียกว่า เกมส์ทางธุรกิจ โดยให้ผู้เล่นได้รู้จักวางแผนในการท างาน คิดถึงผลก าไรขาดทุนที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ 

รู้จักจัดสรรงบประมาณที่มอียู่ให้ได้ผลก าไรมากที่สุด 

7. โปรแกรมทางด้านการติดต่อสื่อสาร 

        เป็นโปรแกรมที่มักนิยมใช้ตามส านักงานต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนในการนัดหมายประชุม การท า

จดหมายเวียนไปตามฝ่ายต่างๆ โดยการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์แทนที่จะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ เพื่อ

แจ้งให้พนักงานทราบ ข้อดขีองโปรแกรมชนิดนี้คอื ท าให้ประหยัดกระดาษลงไปได้มาก 

8.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

        โปรแกรมประเภทนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นโปรแกรมที่น ามา

สอนให้กับนักเรียนในวิชาต่าง ๆ โดยที่นักเรียนจะเรียนกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์และครูเป็นผู้ชีแนะ ทดสอบ 

และวัดความเข้าใจ รวมทั้งสรุปเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนจากโปรแกรม CAI นี้ ปัจจุบันโปรแกรมประเภทนี้เริ่ม

น าเข้ามาใช้ในโรงเรียนแพร่หลายมากขึ้น เพราะทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ และ

สนใจการเรียนมากขึ้นดว้ย 


