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บทที ่3  

ซอฟต์แวร์ 

ความหมายของซอฟต์แวร์ 

 ซอฟต์แวร์หมายถงึชุดคาํส ั่งหรือโปรแกรมทีใ่ชส้ ั่งงานใหค้อมพวิเตอร์ทาํงา

น หรืออีกความหมายหน่ึง 

ซอฟต์แวร์หมายถงึลาํดบัข ัน้ตอนการทาํงานทีเ่ขยีนขึน้ดว้ยคาํส ั่งของคอมพวิเตอร์ 

คาํส ั่งเหลา่น้ีเรียงกนัเป็น โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

คอมพวิเตอร์เครือ่งหน่ึงสามารทาํงานแตกตา่งกนัไดม้ากมายดว้ยซอฟต์แวร์ทีแ่ต

กตา่งกนั 

ซอฟต์แวร์จงึหมายรวมถงึโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทุกประเภททีท่าํใหค้อมพวิเตอร์

ทาํงานได ้

 ในบรรดาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ีผูพ้ฒันาขึน้เพือ่ใชง้าน

กบัคอมพวิเตอร์มีมากมาก ซอฟต์แวร์เหลา่น้ีอาจไดร้บัการพฒันาโดยผูใ้ชง้านเอง 

หรือผูพ้ฒันาโปรแกรม หรือผูผ้ลติจาํหน่าย หากแบง่แยก 

ชนิดของซอฟต์แวร์ตามลกัษณะการทาํงาน 

สามารถแบง่ซอฟต์แวร์ไดเ้ป็นสองประเภท คอื ซอฟต์แวร์ระบบ (System 

software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)   

  

 ซอฟต์แวร์ระบบ 

คอืซอฟต์แวร์ทีบ่รษิทัผูผ้ลติสรา้งขึน้มาเพือ่ใชจ้ดัการกบัระบบคอมพวิเตอร์ 

เพือ่ให ้ระบบคอมพวิเตอร์สามารถดาํเนินงานพื้นฐานตา่ง ๆ ได ้เชน่ 

รบัขอ้มูลจากแป้นพมิพ์แลว้แปล ความหมายใหค้อมพวิเตอร์เขา้ใจ 

นําขอ้มูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนําออกไปยงัเครือ่งพมิพ์ 

จดัการขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูลบนหน่วยความจาํรอง 

เมือ่เราเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ทนัทีทีม่ีการจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์จะ 

ทาํงานตามโปรแกรมทนัที 

โปรแกรมแรกทีส่ ั่งคอมพวิเตอร์ทาํงานน้ีเป็นซอฟต์แวร์ระบบ หากไมม่ี 

ซอฟต์แวร์ระบบคอมพวิเตอร์จะทาํงานใหเ้ราไมไ่ดเ้ลย    
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 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ชก้บังานดา้นตา่ง ๆ 

ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ทีส่ามารถ นํามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง 

ปจัจุบนัมีผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ใชง้านทางดา้นตา่ง ๆ ออกจาํหน่ายมาก 

การประยุกต์งานคอมพวิเตอร์จงึกวา้งขวางและแพรห่ลาย เช่น 

นกัวเิคราะห์ใชโ้ปรแกรมตารางทาํ การคาํนวณยอดขาย 

นกัออกแบบกราฟิกใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ตกแตง่ภาพ 

นิสติใช ้   อีเมลในการตดิตอ่สือ่สารกบัอาจาร 

ซอฟต์แวร์ระบบ สามารถ แบง่ตามหน้าทีก่ารทาํงานไดด้งัน้ี  

1. ระบบปฏบิตักิาร (Operating System) หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ OS 

ซึง่ทาํหน้าทีใ่นการบรหิารและ 

จดัการทรพัยากรในระบบคอมพวิเตอร์ใหก้บัผูใ้ช ้เชน่ ระบบปฏบิตักิาร 

Windows Unix MacOS  ซึ่งเป็น 

โปรแกรมทีท่าํงานตลอดเวลาทีเ่ราเปิดเครือ่งคอมพวิเตอร์   

2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Programs) 

เป็นโปรแกรมทีช่ว่ยบรหิารจดัการระบบคอมพวิเตอร์ 

ใหท้าํงานไดอ้ยา่งราบรืน่ เชน่ โปรแกรมตรวจจบัไวรสัคอมพวิเตอร์ 

เป็นตน้  

ระบบปฏบิตักิาร   

  ระบบปฏบิตักิาร หรือทีส่ว่นใหญเ่ราจะเรียกวา่ OS  

ซึง่เป็นชุดคาํส ั่งทีใ่ชใ้นการควบคมุจดัการทรพัยากร ฮาร์ดแวร์ 

โดยทาํหน้าทีใ่นการเชือ่มการทาํงานระหวา่งฮาร์ดแวร์กบัซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

จดัการกระบวนการใช ้ทรพัยากรระหวา่งซอฟต์แวร์ประยุกต์และฮาร์ดแวร์ 

อีกท ัง้ยงัเป็นตวักลางเชือ่มระหวา่งผูใ้ชใ้หใ้ชง้านฮาร์ดแวร์ทีม่ี 

ในระบบคอมพวิเตอร์อยา่งมีประสทิธภิาพและสะดวกสบายยิง่ขึน้ 

เน่ืองจากการใชง้านฮาร์ดแวร์โดยตรงนัน้มีความ 

ซบัซอ้นและยากมากสาํหรบัผูใ้ช ้

ระบบปฏบิตักิารจงึถูกออกแบบมาใหผู้ใ้ชส้ามารถใชท้รพัยากรฮาร์ดแวร์ไดง้า่

ยขึน้ ตวัอยา่งงานทีร่ะบบปฏบิตักิารจะจดัการใหก้บัผูใ้ช ้เชน่ 

ผูใ้ชต้อ้งการบนัทกึไฟล์ขอ้มูลตา่ง ๆ ลงในฮาร์ดดสิก์ การ 

พมิพ์เอกสารออกทางเครือ่งพมิพ์ 
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(ท ัง้ฮาร์ดดสิก์และเครือ่งพมิพ์ถือวา่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตวัหน่ึง)  ดงันัน้ 

ระบบปฏบิตักิารจงึถือวา่เป็นโปรแกรมทีม่ีความสาํคญัทีสุ่ด 

ใกลช้ดิกบัฮาร์ดแวร์ทีสุ่ดและมีความซบัซอ้นสูงมาก 

เน่ืองจากตอ้งทาํหน้าทีเ่บื้องหลงัท ัง้หมด    

เปรียบเสมือนเป็นเลขาทีค่อยรบัคาํส ั่งจากเจา้นาย อยูเ่บื้องหลงัการ 

ทาํงานของโปรแกรมตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นระบบคอมพวิเตอร์ 

ทาํใหโ้ปรแกรมทีม่ีอยูส่ามารถทาํงานรว่มกบัระบบฮาร์ดแวร์ 

ทีม่ีอยูไ่ดอ้ยา่งเต็มความสามารถ   

  ระบบปฏบิตักิารทีม่ีอยูใ่นปจัจุบนัแบง่ไดอ้อกเป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ ไดแ้ก ่

ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชก้บัเครือ่ง คอมพวิเตอร์พีซี 

และระบบปฏบิตักิารทีใ่ชก้บัอุปกรณ์สือ่สารขนาดเล็กอยา่งเชน่ เครือ่งพีดเีอ 

สมาร์ทโฟน (Smart Phones) หรือโทรศพัท์มือถือ  

 ระบบปฏบิตักิารทีใ่ชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์พีซี  

ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ทีใ่ชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นบุคคลทีไ่ดร้บัคว

ามนิยมแพรห่ลายท ั่วโลกก็ คอื ระบบปฏบิตักิาร Windows เช่น Windows 

XP, Windows Vista, Windows 7  ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ของ 

บรษิทัไมโครซอฟต์ 

แตห่ากเครือ่งคอมพวิเตอร์แมคอนิทอชทีผ่ลติมาจากบรษิทั Apple 

สว่นใหญใ่ช ้ระบบปฏบิตักิาร Mas OS อา่นวา่ แมคโอเอส เชน่ Mac OS 

X, Mac OS Leopard  

 ระบบปฏบิตักิารของบรษิทั Microsoft  

ถือวา่เป็นระบบปฏบิตักิารทีนิ่ยมใชม้ากทีสุ่ดและในปจัจุบนัมีสว่นแบ่

งทางการตลาด 93% โดยทีบ่รษิทั 

ไมโครซอฟต์ไดพ้ฒันาระบบปฏบิตักิารเพือ่ใชก้บัเครือ่งคอมพวิเตอร์

ขนาดเล็กสว่นบุคคล (PC) เริม่พฒันาต ัง้แตปี่ 1970 โดยบรษิทั 

IBM 

ไดว้า่จา้งใหพ้ฒันาระบบปฏบิตักิารของเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีอ่อกโดย

บรษิทั IBM มีชือ่วา่ PC-DOS และ MS-DOS ดงัรูปที ่3-1 

ท ัง้สองเป็นระบบปฏบิตักิารทีต่อ้งใชค้าํส ั่งป้อนเขา้ไปจงึจะทาํงานได ้

(command line) มีลกัษณะทีเ่ป็น Single User และ Single 

Task ตอ่มาปี 1985 ระบบปฏบิตักิารมีหน้าตาที ่เปลีย่นไป 
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คอืมีลกัษณะทีใ่ชรู้ปภาพและเมนูมาใชใ้นการส ั่งคอมพวิเตอร์ใหท้าํง

าน (GUI) โดยทางไมโครซอฟต์ได ้เปิดตวัระบบปฏบิตักิาร 

Windows1.0 ออกมาเพือ่ใชก้บัเครือ่งพีซี จากนัน้ปี 1995 

ไมโครซอฟต์ก็ออก ระบบปฏบิตักิารตวัใหม ่คอื Windows 95 

ซึง่มีหน้าตาทีส่วยงามกวา่และมีความสามารถสูงกวา่เดมิโดยมีลกัษณ

ะ ของเทคโนโลยีเพิม่ขึน้คอื Plug and Play จากนัน้ก็มี Windows 

98 เกดิขึน้ตามลาํดบั เพือ่ใชก้บัเครือ่ง คอมพวิเตอร์สว่นบุคคล   

 

 

 จากนัน้ทางไมโครซอฟต์ไดอ้อกระบบปฏบิตักิารทีม่ีลกัษณะเพือ่รองรบัหน่

วยประมวลผลทีม่ีขนาด 32 บติ และสามารถรองรบัผูใ้ชไ้ดห้ลายคน (Multi 

User) และสามารถทาํงานไดห้ลายงานพรอ้มกนั (Multitasking) ขึน้ คอื 

Windows NT 

โดยเป็นระบบทีเ่น้นใหร้ะบบปฏบิตักิารสามารถทาํงานรว่มกบัเครือขา่ยไดด้ยีิง่ขึน้ 

มีสว่นที ่ใหบ้รกิารหรือสว่นใหบ้รกิารไมว่า่จะเป็น ให้บรกิาร Web Server, 

Mail Server ตอ่มาในปี 2000 ทาง 

ไมโครซอฟต์ออกระบบปฏบิตักิารทีอ่ยูต่ระกูลของ Windows NT 

ออกมามีชือ่วา่ Windows 2000 และออก ระบบปฏบิตักิารทีอ่ยูใ่นตระกูลของ 

Windows 98 คอื Windows ME ซึง่ออกแบบมาเพือ่ใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านได ้

งา่ยขึน้มีสว่นทีเ่กีย่วของกบัมลัตมิีเดยี (Multimedia) มากขึน้กวา่เดมิ  ในปี 

2001 ทางไมโครซอฟต์ไดพ้ฒันา ระบบปฏบิตักิารซึง่เปลีย่นโฉมของ GUI 

ทัง้หมดโดยนําขอ้ดขีองท ัง้ Windows 2000 และขอ้ดขีอง Windows ME 

เขา้ดว้ยกนั คอื นําเอาความสมบูรณ์ในการทาํงานของ Windows 2000 และ 

ความสวยงามใชง้า่ยของ Windows ME รวมกนัเพือ่สรา้งเป็น Windows XP 
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ดงัรูปที ่3-2 ทาํให ้Windows XP มีประสทิธภิาพการทาํงานทีด่แีละมี 

ความสวยงามในตวัเอง และยงัเป็นทีนิ่ยมใชก้นัเป็นอยา่งมาก และในปี 2009 

 

  บรษิทัไมโครซอฟต์ไดว้างจาํหน่าย Windows Vista 

ทีม่ีความเสถียรสูงกวา่ระบบปฏบิตักิาร Windows รุน่อืน่ ๆ 

ทีก่ลา่วมาท ัง้หมดขา้งตน้ เน่ืองจาก Windows Vista 

เน้นทีค่วามสวยงามของกราฟิกซึง่สามารถเทียบเคยีงกบัระบบปฏบิตักิาร Mac 

OS ของบรษิทั Apple ไดเ้ลย แตข่อ้เสียของ Windows Vista คอืตอ้งการ 

เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีม่ีคณุสมบตัสิูง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งการความสามารถของการ์ดแสดงผลทางกราฟิกทีสู่ง 

นอกจากนัน้หน่วยความจาํแรมจะตอ้งมีมากอีกดว้ย 

รวมไปถงึความจุของฮาร์ดดสิก์ก็ตอ้งมีมาก ซึง่หลายคนทีไ่ม ่

สามารถใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows Vista หรือคดิวา่ Windows Vista 

ไมเ่สถียร ท ัง้ทีจ่รงิแลว้อาจ 

เน่ืองมาจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีใ่ชอ้ยูน่ ัน้มีขดีความสามารถทีต่่าํ 

ใชฮ้าร์ดแวร์ไมส่อดคลอ้งกบัระบบปฏบิตักิาร Windows Vista นั่นเอง 
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  จากนัน้บรษิทัไมโครซอฟต์ไดอ้อกระบบปฏบิตักิารตวัใหมใ่นปี 2010 

ทีชื่อ่วา่ ระบบปฏบิตักิาร   Windows 7 ซึง่เป็นระบบปฏบิตักิาร Windows 

Vista ฉบบัปรบัปรุงนั่นเอง เพือ่มาทดแทนระบบปฏบิตักิาร Windows Vista 

ระบบปฏบิตักิาร Windows 7 ไดแ้กไ้ขจุดดอ้ยท ัง้หลายของ Windows Vista 

เชน่ ใชท้รพัยากร ของระบบน้อยลง 

มีกราฟิกทีส่วยงานเทียบเคยีงกบัระบบปฏบิตักิาร Mac OS ของบรษิทั Apple 

เป็นตน้ ซึง่ทาํให ้การทาํงานของ ระบบปฏบิตักิาร Windows 7 

ทาํงานไดเ้ร็วกวา่ Windows Vista ถงึแมจ้ะมีการปรบัปรุงในเรือ่ง 

ของการทาํงาน 

แตถ่งึอยา่งไรผูใ้ชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์พีซีสว่นใหญย่งัคงชืน่ชอบและใช ้

Windows XP อยู ่

 

 ระบบปฏบิตักิาร Linux    



7 

 

  ลีนุกซ์ถือกาํเนิดขึน้ในฟินแลนด์ ปี ค.ศ. 1980 โดยลีนุส โทรวลัด์ส (Linus 

Trovalds) นกัศกึษาภาควชิา วทิยาการคอมพวิเตอร์ (Computer Science) 

ในมหาวทิยาลยัเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ ลีนุส เห็นวา่ระบบ มนิิกซ์ (Minix) 

ทีเ่ป็นระบบยูนิกซ์บนพีซีในขณะนัน้ ซึง่ทาํการพฒันาโดย ศ.แอนดรูว์ 

ทาเนนบาวม์ (Andrew S. Tanenbaum) 

ยงัมีความสามารถไมเ่พียงพอแกค่วามตอ้งการ 

จงึไดเ้ริม่ตน้ทาํการพฒันาระบบยูนิกซ์ของตนเอง ขึน้มา 

โดยจุดประสงค์อีกประการ 

คอืตอ้งการทาํความเขา้ใจในวชิาระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ดว้ยเมือ่เขาเริม่ 

พฒันาลนุิกซ์ไปชว่งหน่ึงแลว้ 

เขาก็ไดท้าํการชกัชวนใหน้กัพฒันาโปรแกรมอืน่ๆมาชว่ยทาํการพฒันาลนุิกซ์ ซึง่ 

ความรว่มมือสว่นใหญก็่จะเป็นความรว่มมือผา่นทางอนิเทอร์เน็ต 

จงึทาํใหร้ะบบปฏบิตักิารลนุิกซ์มีความแพรห่ลาย มากขึน้เรือ่ย 

จนแตกออกลีนุกซ์ตระกูลตา่งๆ กนัออกไป ตวัอยา่ง เช่น Slackware, Redhat 

หรือในประเทศไทย ไดนํ้าเอาลนุิกซ์มาพฒันาตอ่เพือ่ใหใ้ชง้านภาษาไทยไดด้ ี

โดยมีทีมทีเ่ขา้มาพฒันาหลายกลุม่ เช่น ลนุิกซ์ทะเล, ลี นุกซ์ SIS 

และของมหาวทิยาลยับูรพาไดพ้ฒันาลนุิกซ์ทีม่ีชือ่วา่ บูรพาลนุิกซ์ 

ขึน้เพือ่แจกจา่ยและเผยแพรใ่หใ้ช ้โดย ไมค่ดิมูลคา่  

ระบบปฏบิตักิารลนุิกซ์เป็นระบบปฏบิตักิาร 32 บติ มีลกัษณะเป็น multitasking 

และ Multi-user มี สว่นตดิตอ่กบัผูใ้ชใ้นท ัง้สองรูปแบบ คอื Command line 

และ GUI ดงัรูปที ่3-4 และรูปที ่3-5 ใน ระบบปฏบิตักิารน้ีมีจุดเดน่ คอื 

สามารถใชไ้ดใ้นหลายแพลตฟอร์ม และเป็นระบบปฏบิตักิารทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งซ้ือ   

สามารถดาวน์โหลดจากอนิเทอร์เน็ตไดโ้ดยตรง 

ดงันัน้ถา้ตอ้งการลดคา่ใชจ้า่ยในเรือ่งซอฟต์แวร์ลีนุกซ์เป็น 

ทางเลือกทีด่แีกภ่าคธุรกจิตา่ง ๆ 

สว่นแบง่ทางการตลาดของระบบปฏบิตักิารลนุิกซ์จะอยูท่ี ่3% ในสว่นของ 

คอมพวิเตอร์สว่นบุคคล และ 25% ในสว่นของการใชใ้นเครือ่งแมข่า่ย 

หรือเครือ่งใหบ้รกิาร 
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ระบบปฏบิตักิารบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ของบรษิทั Apple  

   เครือ่งคอมพวิเตอร์แมคอนิทอช (Macintosh) ทีถู่กสรา้งขึน้โดยบรษิทั 

Apple เป็นเครือ่งคอมพวิเตอร์ที ่พฒันาแขง่ขนักบัเครือ่ง PC ของ IBM 

โดยทีร่ะบบปฏบิตักิารทีผ่ลติมาเพือ่เครือ่งแมคอนิทอชนัน้มีชือ่วา่ แมคโอ เอส 

เท็น (Mac OS X) เป็นระบบปฏบิตักิารทีเ่กดิขึน้จากระบบปฏบิตักิาร UNIX 

เป็นระบบปฏบิตักิารชือ่ Mac OS เวอร์ชนั 10 

โดยระบบปฏบิตักิารจะเน้นทีก่ารสรา้งมลัตมิีเดยีสิง่พมิพ์ ภาพ เสียง วดิโีอ โดยที ่

Mac OS X ไดม้ี เวอร์ชนัออกมาแลว้ 8 เวอร์ชนั คอื 0 Cheetah, 1 Puma, 2 

Jaguar, 3 Panther, 4 Tiger, 5 Leopard, 6 Snow Leopard 

(ไดว้างจาํหน่ายเมือ่วนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2552), 7 Lion 

(มีการคาดการณ์วา่จะออกจาํหน่าย ชว่งเดอืนมถิุนายน 2554) 

ซึง่ลกัษณะการทาํงานของระบบปฏบิตักิาร Mac OS X มีสว่นตดิตอ่กบัผูใ้ชเ้ป็น 

GUI และเป็นระบบปฏบิตักิารทีม่ีลกัษณะเป็น multitasking และ Multi-user 

แสดงสว่นทีต่ดิตอ่กบัผูใ้ชด้งัรูปที ่3-6 
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  ระบบปฏบิตักิารสาํหรบัคอมพวิเตอร์พกพาขนาดเล็ก  

ปจัจุบนัคอมพวิเตอร์ไดเ้ขา้สูชี่วติประจาํวนัมากขึน้จนถงึขนาดทีต่อ้งพกพาเพือ่ใช้

งานไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

โดยอุปกรณ์ซึง่ถือไดว้า่เป็นอุปกรณ์คอมพวิเตอร์อยา่งหน่ึงคอื PDA (Personal 

Digital Assistant) ซึง่เป็น 

คอมพวิเตอร์ขนาดเล็กทีส่ามารถวางไวบ้นฝ่ามือไดพ้อดทีีช่ว่ยอาํนวยความสะดว

กในการจดบนัทกึ เก็บขอ้มูล เตอืนเวลานดัหมาย ใชง้านเว็บ เช็คอีเมล ดหูนงั 

ฟงัเพลง หรือ จดัการงานตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว เป็น ตน้ 

ดงันัน้การทีจ่ะทาํให ้PDA 

เป็นอุปกรณ์ทีอ่าํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชไ้ดจ้าํเป็นตอ้งมีซอฟต์แวร์ หรือ 

ระบบปฏบิตักิาร (OS) หรือในอีกชือ่หน่ึงจะเรียกวา่ Embedded OS 

ซึง่ใชใ้นการจดัการการทาํงานตา่งๆ ของ อุปกรณ์พกพานัน้เหลา่นัน้ 

ระบบปฏบิตักิารทีถู่กตดิต ัง้อยูใ่นเครือ่ง PDA นัน้หลกั ๆ 

ก็จะมีอยูส่องระบบปฏบิตักิาร ไดแ้ก ่ระบบปฏบิตักิาร Palm OS 

ดงันัน้เราจะเรียกเครือ่ง PDA ทีล่งระบบปฏบิตักิารน้ีวา่เครือ่ง Palm สว่น เครือ่ง 

PDA ทีใ่ชร้ะบบปฏบิตักิาร Microsoft Windows Mobile เราจะเรียกกนัวา่ 

Pocket PC แตใ่นปจัจุบนั PDA 

ไมเ่ป็นทีนิ่ยมมากในปจัจุบนัเน่ืองจากไมส่ามารถเป็นโทรศพัท์ได ้

ถา้จะเน้นการใช้งานโทรศพัท์ดว้ยก็ตอ้งซ้ือ PDA phone 
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แตก็่ยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมมากเทา่กบั Smart Phone 

ซึง่เป็นท ัง้โทรศพัท์มือถือทีร่วมความสามารถพเิศษ เพิม่เตมิของ PDA 

เขา้ไปและเพิม่ขดีความสามารถและมีลูกเลน่ทีด่กีวา่ PDA ซึ่งเรียกไดว้า่ Smart 

Phone เป็น คอมพวิเตอร์ขนาดยอ่มเลยทีเดยีว 

สว่นระบบปฏบิตักิารทีต่ดิต ัง้ลงใน Smart Phone ทีนิ่ยมใชง้านไดแ้ก ่  

 Symbian OS : สว่นใหญจ่ะตดิต ัง้ลงในโทรศพัท์มือถือแบบ 

Smart Phone ของคา่ย Nokia และ Sony Ericsson บางรุน่  

 Windows Mobile : ตดิต ัง้ลงใน Acer Neo Touch s200 

ของบรษิทั Acer หรือ HTC HD2   

 Android : เป็นการเปิดตวัคร ัง้แรกของบรษิทั Google 

ทีห่นัมาทาํระบบปฏบิตักิารทีม่ีแนวความคดิ แบบ Open Source 

ทาํใหร้ะบบปฏบิตักิาร Android 

ไดร้บัการพฒันาเพิม่เตมิประสทิธภิาพอยา่งรวดเร็ว 

ซึง่ระบบปฏบิตักิาร Android ไดร้บัความนิยมใหต้ดิต ัง้ลงใน Smart 

Phone ของบรษิทั หลาย ๆบรษิทัไมว่า่จะเป็น Nokia, Sony 

Ericsson, HTC, LG เป็นตน้  

 IOS (อา่นวา่ ไอโอเอส) : เป็นระบบปฏบิตักิารของคา่ย Apple 

ทีต่ดิต ัง้ลงใน Smart Phone อยา่ง iPhone รวมท ัง้ iPad ทีเ่ป็น 

Tablet PC และ iPod 

ทีเ่ป็นเครือ่งเลน่เพลงทีต่า่งจากเครือ่งเลน่เพลง ท ั่ว ๆ ไป 

นอกจากจะดหูนงั ฟงัเพลงได ้ยงัสามารถเลม่เกม 

เช็คสภาพอากาศท ั่วโลก หรือจะเขา้ใช ้งานอนิเทอร์เน็ตผา่น wifi 

ก็ทาํไดอ้ยา่งงา่ยดาย  

 Linux : เป็นระบบปฏบิตักิารหน่ึงทีต่ดิต ัง้ลงในโทรศพัท์มือถือหลาย 

ๆ รุน่ อยา่งเช่น Nokia และ Motorola 

 

 

โปรแกรมอรรถประโยชน์  
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  โปรแกรมอรรถประโยชน์คอืโปรแกรมทีช่ว่ยอาํนวยความสะดวกตา่งๆ 

ในการใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่ 

ทาํใหเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์ทาํงานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

จงึถือวา่เป็นโปรแกรมเสรมิทีต่อ้งมีในเครือ่งคอมพวิเตอร์ ตวัอยา่งเชน่   

 ประเภทการจดัแฟ้มขอ้มูล (File Manager) 

เป็นโปรแกรมทีช่ว่ยในการจดัการเกีย่วกบัแฟ้มขอ้มูล เชน่ 

การคดัลอก (Copy), การเปลีย่นชือ่(Rename), การแบง่พาตชินั 

(Partition) และการ จดัรูปแบบดสิก์ (Format)   

 ประเภทการลบทิง้โปรแกรม (Uninstall) 

เป็นโปรแกรมทีช่ว่ยในการลบโปรแกรมออกจาก ระบบปฏบิตักิาร 

ในกรณีทีไ่มต่อ้งการใชโ้ปรแกรมนัน้ ๆ แลว้ 

โปรแกรมจะทาํหน้าทีใ่นการตามเอา 

แฟ้มขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทีต่อ้งการลบออกท ัง้หมด เชน่ 

Add/Remove Programs ในสว่น Control Panel ของ 

Microsoft Windows  

 โปรแกรมจดัการดสิก์ (Disk Utility) 

เป็นโปรแกรมทีใ่ชใ้นการจดัการปญัหาหรือแกไ้ขใหฮ้าร์ดดสิก์ 

มีการทาํงานทีด่ขีึน้ เชน่ Disk Cleanup 

เป็นโปรแกรมช่วยลบไฟล์ทีไ่มจ่าํเป็นทิง้ ทาํใหฮ้าร์ดดสิก์มี 

เน้ือทีว่า่งเพิม่ขึน้ และชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบ 

เชน่ ไฟล์หรือโปรแกรมตา่ง ๆ ที ่

อาจถูกบนัทกึอยูใ่นฮาร์ดดสิก์ขณะทีเ่ราทอ่งไปในเว็บไซต์ตา่ง ๆ 

ซึง่จะเรียกวา่ temporal internet files 

สว่นอีกโปรแกรมทีช่่วยจดัการดสิก์คอื โปรแกรม Disk 

Defragmenter ซึง่เป็นโปรแกรมช่วย 

รวมไฟล์ทีเ่คยแยกออกเป็นไฟล์สว่นเล็ก ๆ 

ในขณะทีท่าํการจดัเก็บไวใ้นฮาร์ดดสิก์ ใหอ้ยูใ่นเน้ือที ่ตอ่เน่ืองกนั 

และยงัเป็นการจดัระเบียบเน้ือทีว่า่งบนฮาร์ดสิก์ใหอ้ยูใ่นรูปแบบทีม่ีป

ระสทิธภิาพมาก ทีสุ่ด  
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 โปรแกรมรกัษาหน้าจอ (Screen Saver) 

เป็นโปรแกรมทีช่ว่ยรกัษาอายุ การใช้งานของ 

จอคอมพวิเตอร์ใหม้ีอายุการใชง้านมากยิง่ขึน้  

 นอกจากน้ียงัมี โปรแกรมอรรถประโยชน์  อืน่ๆ อีกทีม่ีใชอ้ยูใ่นระบบปฏบิตักิาร 

เชน่  

 โปรแกรมป้องกนัไวรสั 

ใชป้้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร์และโปรแกรมอืน่ทีเ่ขา้มาสรา้งความเสี

ยหาย ใหก้บัระบบคอมพวิเตอร์  

 โปรแกรมบีบอดัแฟ้ม ใชล้ดขนาดของไฟล์ 

เพือ่ลดเน้ือทีใ่นการจดัเก็บ และทาํใหส้ามารถสง่ไฟล์ 

ดงักลา่วทางอนิเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 

 

ซอฟต์แวร์ประยุกต ์

 เราอาจแบง่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุม่คอื 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ทีพ่ฒันาขึน้ใชง้านเฉพาะ 

หากเราตอ้งการใชค้อมพวิเตอร์พมิพ์เอกสาร คาํนวณ จดัการฐานขอ้มูล 

และทาํงาน นําเสนอ สามารถเลือกใชซ้อฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน 

สาํหรบังานซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะดา้นเป็นซอฟต์แวร์ที ่

พฒันาขึน้มาสาํหรบังานเฉพาะอยา่งและสาํหรบัแตล่ะสาขาอาชีพ เชน่ 

นกัออกแบบเว็บไซด์ใชโ้ปรแกรมสาํหรบั สรา้งเว็บในการจดัการเกีย่วกบัเว็บตา่ง 

ๆ หรือนิสติใชซ้อฟต์แวร์ตดัตอ่เสียงและวดิโีอเพือ่ทาํสือ่แนะนํา มหาวทิยาลยั   

โดยท ั่วไปซอฟต์แวร์ประยุกต์จะถูกตดิต ัง้ในฮาร์ดดสิก์ของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

แตใ่นปจัจุบนัน้ีมีซอฟต์แวร์ 

ทีผู่ใ้ชไ้มจ่าํเป็นตอ้งตดิต ัง้ลงในเครือ่งคอมพวิเตอร์ของตนเอง 

แตส่ามารถใชง้านผา่นเว็บได ้การใชซ้อฟต์แวร์ 

ประยุกต์ทีท่าํงานผา่นเว็บกาํลงัเป็นทีนิ่ยมมากในระบบธุรกจิ 

เรียกซอฟต์แวร์ประยุกต์แบบน้ีวา่ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ทีท่าํงานผา่นเว็บ หรือ 

เว็บเบสแอพพลเิคชนั (Web-based application) เช่น มหาวทิยาลยับูรพาใช ้

โปรแกรมลงทะเบียนเรียนของนิสติผา่นระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 
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หรือบรษิทัสายการบนิใชโ้ปรแกรมขายต ั๋ว 

เครือ่งบนิผา่นระบบเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต   

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน ซอฟต์แวร์ประยุกต์พื้นฐาน (Basic application) 

หรอืบางคร ัง้เรียกวา่ ซอฟต์แวร์ประยุกต์อเนกประสงค์ (General-purpose 

application) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ชว่ยเพิม่ผลผลติ (Productivity 

application) เป็น ซอฟต์แวร์ทีนิ่ยมใชง้านกนัอยา่งแพรห่ลาย ไดแ้ก ่

ซอฟต์แวร์ประมวลคาํ ซอฟต์แวร์ตารางทาํการ ซอฟต์แวร์ นําเสนอ 

ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล และซอฟต์แวร์สือ่สารขอ้มูล  

 ซอฟต์แวร์ประมวลคาํ (Word processor software) 

ซอฟต์แวร์ประมวลคาํเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานทีใ่ชใ้นการสรา้งเอกสาร 

ซึง่มีการใชง้านกนัอยา่งแพรห่ลายไมว่า่จะ เป็นบุคคลท ั่ว ๆ ไป 

หรือตามองค์กรตา่ง ๆ เพือ่ใชโ้ปรแกรมน้ีสรา้งงานเอกสารตา่ง ๆ 

เชน่ การจดบนัทกึ จดหมาย คูม่ือ และแผน่พบั  

ซอฟต์แวร์ประมวลคาํถูกออกแบบมาใหม้คีณุสมบตัใินเรือ่งของการ

พมิพ์ผา่นแป้นพมิพ์ การ แกไ้ข และการจดัรูปแบบของเอกสาร 

ไดแ้ก ่การเลือกรูปแบบของตวัอกัษร 

การเลือกขนาดของตวัอกัษรหรือ 

เปลีย่นรูปแบบตวัอกัษรใหเ้ป็นตวัหนา 

ตวัเอียงและสีตวัอกัษรไดต้ามตอ้งการ  

นอกจากน้ีซอฟต์แวร์ประมวลได ้เพิม่คณุสมบตัอิืน่ ๆ อีกมากมาย 

เพือ่ทาํใหก้ารสรา้งงานเอกสารทาํไดอ้ยา่งงา่ยดายและสะดวกยิง่ขึน้ 

ไมว่า่จะเป็น การตดัคาํ 

โดยจะปดัคาํทีพ่มิพ์เกนิบรรทดัลงมาบรรทดัใหมใ่หโ้ดยอตัโนมตั ิ

การเพิม่สว่นพจนานุกรมทีร่วมคาํศพัท์ ทีม่ีความหมายใกลเ้คยีงกนั 

สามารถคน้หาตาํแหน่งของคาํในเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใชค้าํส ั่

ง “คน้หา” (find) 

และยงัสามารถแทนคาํทีค่น้หาไดด้ว้ยคาํใหมโ่ดยใชค้าํส ั่ง “แทนที”่ 

(replace) นอกจากน้ียงัสามารถตรวจสอบ 

การสะกดคาํและไวยากรณ์ เพือ่ตรวจสอบคาํหรือขอ้ความทีส่ะกดผดิ 

เป็นตน้ โปรแกรมประมวลคาํทีนิ่ยมใชก้นัไดแ้ก ่Microsoft Word, 
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Corel WordPerfect, Lotus Word Pro และ OpenOffice.org 

Writer 

 ซอฟต์แวร์ตารางคาํนวณ (Spreadsheet software) 

ซอฟต์แวร์ตารางทาํการเป็นซอฟต์แวร์ทีช่ว่ยในการคดิคาํนวณ 

วเิคราะห์ขอ้มูลทีเ่ป็นตวัเลขและสรา้ง แผนภูม ิ

ซอฟต์แวร์ประเภทน้ีนิยมสาํหรบัผูใ้ชใ้นเกือบทุกสาขาอาชีพ เชน่ 

ดา้นการศกึษา อาจารย์ใชเ้ก็บคะแนน ของนิสติ คาํนวณหาคา่เฉลีย่ 

และคาํนวณผลการเรียนของนิสติ ดา้นการตลาด 

อาจใชส้าํหรบัวเิคราะห์แนวโน้ม เกีย่วกบัการขาย เป็นตน้ 

การทาํงานของซอฟต์แวร์ตารางทาํงาน 

ใชห้ลกัการเสมือนมีโตะ๊ทาํงานทีม่ีกระดาษขนาด ใหญว่างไว ้

มีเครือ่งมือคลา้ยปากกา ยางลบ และเครือ่งคาํนวณเตรียมไวใ้หเ้สร็จ 

บนกระดาษมีชอ่งใหใ้สต่วัเลข ขอ้ความหรือสูตร 

สามารถส ั่งใหค้าํนวณตามสูตรหรือเงือ่นไขทีก่าํหนด 

ผูใ้ชซ้อฟต์แวร์ตารางทาํงานสามารถ 

ประยุกต์ใชง้านประมวลผลตวัเลขอืน่ ๆ ไดก้วา้งขวาง 

ซอฟต์แวร์ตารางทาํงานทีนิ่ยมใช ้เช่น Microsoft Excel, Lotus 

1-2-3 และ OpenOffice.org CalC 

 ซอฟต์แวร์นําเสนอ (Presentation software)  

ซอฟต์แวร์น้ีใชส้าํหรบันําเสนอขอ้มูล 

เพือ่ใหง้านทีต่อ้งการนําเสนอมีความน่าสนใจและมีลกัษณะเป็นมือ 

อาชีพ 

ซอฟต์แวร์น้ีจงึเป็นซอฟต์แวร์ทีน่อกจากสามารถแสดงขอ้ความในลกั

ษณะทีจ่ะสือ่ความหมายไดง้า่ยแลว้ จะตอ้งสรา้งแผนภูม ิกราฟ 

และรูปภาพไดอ้ีกดว้ย ตวัอยา่งเชน่ 

นิสติใชเ้พือ่นําเสนอรายงานทีไ่ดค้น้ควา้มาได ้

พนกังานขายนําเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัการขายผลติภณัฑ์ เป็นตน้ 

ไฟล์งานนําเสนอทีส่รา้งมาจากโปรแกรมประเภทน้ี 

จะประกอบดว้ยภาพน่ิง (Slide) หลาย ๆ ภาพ 

มีเครือ่งมืออตัโนมตัทิีเ่รียกวซิาร์ด (Wizard) ชว่ยแนะนําผูใ้ช ้

สามารถสรา้งงานนําเสนอไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
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รวมถงึมีเครือ่งมือเพือ่ใชเ้ลือกสี โครงรา่งภาพน่ิง แมแ่บบ ลูกเลน่ตา่ง 

ๆ และตน้แบบภาพน่ิง เป็นตน้  ซอฟต์แวร์นําเสนอทีนิ่ยมใชไ้ดแ้ก ่

Microsoft Excel, OpenOffice.org Impress, Corel 

Presentations และ Lotus Freelance Graphics 

 ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูล (Database management 

software)  การใชค้อมพวิเตอร์อยา่งหน่ึงคอืการใชเ้ก็บขอ้มูล 

และจดัการกบัขอ้มูลทีจ่ดัเก็บในคอมพวิเตอร์ จงึ 

จาํเป็นตอ้งมีซอฟต์แวร์จดัการขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูลหลาย ๆ 

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกนัไวใ้นคอมพวิเตอร์ เราจะ เรียกวา่ฐานขอ้มูล 

ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูลจงึหมายถงึซอฟต์แวร์ทีช่ว่ยในการเก็บข้

อมูล แกไ้ขขอ้มูล และดงึ ขอ้มูลทีเ่ก็บไวใ้นฐานขอ้มูลมาใชง้าน เช่น 

การทาํรายงาน การสรุปผลจากขอ้มูล 

การแสดงตารางสอนของอาจารย์ หลงัจากทีนิ่สติใสชื่อ่อาจารย์บน 

http://reg.buu.ac.th ซอฟต์แวร์จดัการฐานขอ้มูลทีนิ่ยมใช ้เชน่ 

Microsoft Access, OpenOffice.org Base, Corel Paradox 

และ Lotus Approach   

 ซอฟต์แวร์สือ่สารขอ้มูล (Data communication software)  

ซอฟต์แวร์สือ่สารขอ้มูลหมายถงึซอฟต์แวร์ทีจ่ะชว่ยใหค้อมพวิเตอร์ติ

ดตอ่สือ่สารกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

อืน่ในทีห่า่งไกลโดยผา่นทางสายโทรศพัท์ 

ซอฟต์แวร์สือ่สารใชเ้ชือ่มโยงตอ่เขา้กบัระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

เชน่ อนิเทอร์เน็ต ทาํใหส้ามารถใชบ้รกิารอืน่ ๆ ได ้ 

สามารถใชร้บัสง่ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ ทีเ่รียกวา่ e-mail ใช้ 

โอนยา้ยแฟ้มขอ้มูล ใชแ้ลกเปลีย่นขอ้มูล อา่นขา่วสาร   

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทีพ่ฒันาขึน้ใชง้านเฉพาะ  

  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทน้ีสามารถเรียกไดว้า่ 

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน (Specialized application) 

เป็นซอฟต์แวร์ทีส่รา้งขึน้มาใชเ้ฉพาะงานและเฉพาะกลุม่สาขาอาชีพ เชน่ 

ซอฟต์แวร์สาํหรบัการ จดัการภาพกราฟิก ซอฟต์แวร์สรา้งมลัตมิีเดยี 

และซอฟต์แวร์สรา้งเว็บไซต์  นอกจากซอฟต์แวร์เหลา่น้ีทีพ่อจะ 
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คุน้เคยยงัมีซอฟต์แวร์อีกประเภทหน่ึงทีเ่ริม่เขา้มามีบทบาทมากขึน้ 

โดยการนําเอาหลกัการปญัญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเอไอ 

(AI) มาทาํใหซ้อฟต์แวร์มีความฉลาดมีความสามารถเหมือนมนุษย์ เราคงเคยด ู

ภาพยนตร์หรือโทรทศัน์เกีย่วกบัหุน่ยนต์ทีม่ีความเฉลียวฉลาด สามารถตอบสนอง 

และมีความสามารถเหมือน มนุษย์   

 ซอฟต์แวร์ออกแบบสิง่พมิพ์ (Desktop publishing) 

เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ชส้าํหรบัการจดัหน้าเอกสารและการพมิพ์ 

ในรูปแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get)  

โดยสามารถทีจ่ะออกแบบโครงรา่งของหน้าเอกสาร 

ซึง่ประกอบไปดว้ยขอ้ความ(Text) และ กราฟิก(Graphics) 

รูปภาพ(Image) โดยสามารถพมิพ์ออกมาทางเครือ่งพมิพ์ 

ไดเ้หมือนกบัทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ ตวัอยา่งซอฟต์แวร์ประเภทน้ีไดแ้ก ่

QuarkXPress, Adobe InDesign, PageStream, 

RagTime, Microsoft Publisher, Apple Pages และ 

CorelDraw 

  ซอฟตแ์วร์สาํหรบัการจดัการภาพกราฟิก (Graphics editing)  

ซอฟต์แวร์สาํหรบัจดัการภาพกราฟิก 

เป็นโปรแกรมประยุกต์ทีม่ีความสามารถจดัการภาพกราฟิก ซึ่งเป็น 

การนําภาพมาผา่นการตกแตง่ดว้ยคอมพวิเตอร์ 

หรือจะเป็นการนําภาพถา่ยมารีทชั (Retouch) ตดัตอ่ใหมก็่ได ้เชน่ 

การปรบัแตง่สีของภาพ การลบริว้รอยบนใบหน้า 

การทาํภาพคนอว้นใหด้ผูอมเพรียวขึน้ นอกจากน้ียงั 

สามารถใชโ้ปรแกรมจดัการทางกราฟิกมาออกแบบตวัอกัษร 

เพือ่นํามาใชง้านบนเว็บไซต์ไดอ้ีกดว้ย  โปรแกรม 

จดัการทางกราฟิกทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดตวัหน่ึง คอื โปรแกรม 

Adobe Photoshop หรือจะใชโ้ปรแกรมทีชื่อ่ วา่ GIMP   

 CAI (Computer-Assisted Instruction) 

เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ชเ้กีย่วกบัการศกึษาในเพิม่ประสทิธภิาพการสอนแ

ละการรบัรูข้องผูเ้รียน โดยใช ้คอมพวิเตอร์เป็นตวันําเสนอเน้ือหา 

และกจิกรรมของการเรียน 

โดยนําเน้ือหาและลาํดบัวธิีการสอนมาบนัทกึเก็บไว ้
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และนําเสนอในรูปแบบทีเ่หมาะสม    CAI 

สามารถนํามาใชใ้นการฝึกทบทวน (Drill and Practice)  

แกป้ญัหา (Problem solving) จาํลองสถานการณ์ (Simulation) 

คน้พบ (Discovery) ได ้  ซอฟต์แวร์ CAI นัน้จะตอ้งถูก 

สรา้งขึน้มาตามวตัถุประสงค์ของการเรียนรู ้

โดยจะตอ้งมีเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการสรา้งซอฟต์แวร์ CAI หลายๆ 

เครือ่งมือมาประกอบกนั เช่น โปรแกรม Authorware, Toolbook 

, CAi ez Tools,  Photoshop, Movie Maker และ Sound 

Editor 

 ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ชว่ยออกแบบ (Computer-Aided 

Design: CAD) เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ชเ้กีย่วกบังานดา้นวศิวกรรม 

ออกแบบ และสถาปตัยกรรม  ซึ่งนํามาใชใ้นการออกแบบและ 

พฒันาผลติภณัฑ์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นชิน้สว่น อะไหล ่ตวัถงั 

หรือเซรามกิส์ เป็นตน้  หรือสามารถนํามาใชใ้นการรา่ง 

และออกแบบสิง่ปลูกสรา้งตา่งๆ ไดต้ ัง้แตบ่า้นหลงัเล็กๆ  

ไปจนถงึโรงแรม โรงพยาบาล คอนโดมีเนียมขนาดใหญไ่ด ้

ซึง่จะชว่ยอาํนวยความสะดวกในการกาํหนดรายละเอียด วสัด ุ

อุปกรณ์ตา่งๆ ทีจ่ะตอ้งใชไ้ด ้  ตวัอยา่งซอฟต์แวร์ ประเภทน้ีไดแ้ก่ 

AutoCAD, SolidWorks, Pro/ENGINEER, CATIA   

 Web Page Authoring  

เป็นซอฟต์แวร์ทีช่ว่ยในการสรา้งหน้าเว็บ(Web Page) 

ซึง่จะอาํนวยความสะดวกในการจดัรูปแบบหน้า เว็บเพจ 

และออกแบบหน้าเว็บเพจ โดยมีลกัษณะการใชง้านในรูปแบบ 

WYSIWYGตวัอยา่งซอฟต์แวร์ประเภทน้ี ไดแ้ก ่Adobe 

Dreamweaver, Arachnophilia, Microsoft FrontPage, 

SME Web, Cool Page, HomeSite, NetObject Fusion, 

Coffee Cup, Kompozer 
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