
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ 

(INTRODUCTION TO OPERATING   
 SYSTEM)  
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ระบบปฏบิตักิาร 

ระบบปฏบัิตกิารเป็นโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นผู้
ประสานระหว่างผู้ใช้คอมพวิเตอร์ และเคร่ือง
คอมพวิเตอร์  

จุดประสงค์ของระบบปฏิบัตกิาร 
•คือ การจดัเตรียมสิ่งที่จ าเป็นในการประมวลผลแก่ผู้ ใช้ 
เพื่อให้ความสะดวกสบาย แก่ผู้ ใช้และมีการใช้ทรัพยากร
ตา่งๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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อะไรคอืระบบปฏบิตักิารทีแ่ทจ้รงิ  

•ระบบปฏบิัตกิารหรือ OS เป็นได้ทัง้ 
• ซอฟต์แวร์  
• ฮาร์ดแวร์  
• เฟิร์มแวร์(Firmware)  
• หรือผสมผสานกนัก็ได้  

•เป้าหมายการท างานของ OS  
• คือสามารถให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดย
ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบกลไกการท างานของฮาร์ดแวร์  
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ซอฟแวร์ OS  
•คือ OS ท่ีเป็นโปรแกรมควบคมุการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  
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อะไรคือระบบปฏบิัตกิารที่แท้จริง  



ฮาร์ดแวร์ OS  
•คือ OS ท่ีถกูสร้างขึน้จากอปุกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็น
สว่นหนึง่ของฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองด้วย มีหน้าท่ีเช่นเดียวกนั 

• ข้อด ีในการสร้างฮาร์ดแวร์ OS ก็เพราะมนัสามารถท างาน
ได้รวดเร็วกวา่ซอฟต์แวร์ OS  

• ข้อเสีย การปรับปรุงแก้ไข OS นัน้ยุง่ยากอาจท าไม่ได้ 
นอกจากนีย้งัมีราคาแพงอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงครัง้หนึง่ 
นัน่หมายถงึ การสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ก็วา่ได้ 
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อะไรคือระบบปฏบิัตกิารที่แท้จริง  



เฟิร์มแวร์ OS  

•คือ OS ท่ีเขียนขึน้โดยใช้ค าสัง่ไมโคร ท าให้มีความเร็วสงูกวา่ซอฟต์แวร์ 
OS แตย่งัช้ากวา่ ฮาร์ดแวร์ OS การแก้ไขเฟิร์มแวร์ OS คอ่นข้างยาก
และคา่ใช้จ่ายมาก แตย่งัถกูวา่การเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ OS  

• เฟิร์มแวร์ หมายถึง สว่นโปรแกรมท่ีเก็บไว้เป็นสว่นหนึง่ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเหลา่นีเ้รียกวา่ ไมโครโปรแกรม
(Microprogram) แตล่ะโปรแกรมประกอบขึน้จากค าสัง่หลายๆ ค าสัง่ 
ค าสัง่เหลา่นีเ้รียกวา่ ค าสัง่ ไมโคร(Microinstruction) ค าสัง่ไมโครเป็น
ชดุค าสัง่ในระดบัท่ีต ่าท่ีสดุของระบบของคอมพิวเตอร์ควบคมุการ
ท างานของซีพียใูนทกุๆขัน้ตอน 
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อะไรคือระบบปฏบิัตกิารที่แท้จริง  



ดังนัน้ OS ทั่วไปจะถูกสร้างขึน้เป็นซอฟต์แวร์ 
เน่ืองจากปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่มีได้ง่าย  

แต่ในบางส่วนของ OS ที่ถูกใช้งานบ่อยมากๆ กจ็ะ 
ถูกสร้างโปรแกรมไว้ด้วยไมโครโปรแกรมเพื่อท างาน 
ได้เร็วขึน้  
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อะไรคือระบบปฏบิัตกิารที่แท้จริง  



นยิามของระบบปฏบิตักิาร  

1.1 Resource allocator บริหารการจัดสรรทรัพยากร เช่น 
การจัดการฮาร์ดดสิก์ (Hard disk) หน่วยความจ า (Memory) 
เคร่ืองพมิพ์ (printer) ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเตม็ที่  

1.2 Control program ควบคุมการเอก็ซีคิวส์ (Execute) 
โปรแกรมของผู้ใช้ และการท างานของอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล  

1.3 Kernel (แก่นแท้) โปรแกรมที่ท างานอยู่ตลอดเวลาบน
คอมพวิเตอร์(ในระดบัฮาร์ดแวร์ของเคร่ือง)  
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นยิามของระบบปฏบิตักิาร 

จากค านิยามดังกล่าว พอสรุปได้ว่า  

ระบบปฏบิัตกิาร คือ โปรแกรมหรือชุดค าส่ังที่เป็น
ตัวเช่ือมหรือประสานงาน ระหว่างผู้ใช้งานกับ
ฮาร์ดแวร์ของเคร่ือง ให้สามารถท างานโดยสะดวก 
โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องรู้กลไกการท างานของ
เคร่ืองกส็ามารถที่จะใช้งานคอมพวิเตอร์ได้  
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สว่นประกอบของระบบคอมพวิเตอร ์

•ระบบปฏิบตัิการคือสว่นประกอบท่ีส าคญัของระบบ
คอมพิวเตอร์  
•ถ้าเราแบง่สว่นประกอบของระบบคอมพิวเตอร์   

• สว่นของเคร่ือง  
• ระบบปฏิบตัิการ  
• โปรแกรมประยกุต์และผู้ใช้  
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สว่นประกอบของระบบคอมพวิเตอร ์ 
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สว่นประกอบของระบบคอมพวิเตอร ์

ส่วนของเคร่ือง ประกอบด้วย CPU, หน่วยความจ า และ อุปกรณ์รับและแสดงผล 
ซึ่งสิ่งเหล่านีถ้ือว่าเป็น ทรัพยากรคอมพวิเตอร์  
โปรแกรมประยุกต์ (ตัวแปลภาษา ระบบฐานข้อมูล,โปรแกรมทางธุรกจิ เป็นต้น) 
เป็นตัวก าหนดการใช้ทรัพยากรคอมพวิเตอร์ ในการแก้ปัญหาของผู้ใช้ ซึ่งอาจจะ 
มีผู้ใช้ หลายคนใช้คอมพวิเตอร์ท างานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน  
ระบบปฏิบัตกิารจะต้องควบคุม และประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์  
ของผู้ใช้เหล่านีร้วมทัง้จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
 
ดังนัน้เราจะกล่าวได้ว่า ระบบปฏิบัตกิาร คือ โปรแกรมโปรแกรมหน่ึงซึ่งท างาน 
อยู่ตลอดเวลา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และจัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ใช้ 
ได้เหมาะสม  
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หนา้ทีข่องระบบปฏบิตักิาร 
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1. ตดิต่อกับผู้ใช้ (User interface)  
 ผู้ใช้สามารถติดตอ่หรือควบคมุการท างานของเคร่ือง
ผ่านทางระบบปฏิบตัิการได้ ซึง่ผู้ ใช้จะพิมพ์ค าสัง่หรือ เลือก
สญัลกัษณ์ตามท่ีต้องการ เพื่อให้ระบบปฏิบตัิการจดัการกบั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามต้องการเช่น การสัง่ copy แฟ้มข้อมลู  
 นอกจากนีผู้้ ใช้ยงัสามารถติดตอ่กบั ระบบปฏิบตัิการ
ได้โดยผ่านทาง system call ซึง่เป็นการเรียกใช้โปรแกรมย่อย
ตา่ง ๆของระบบปฏิบตัิการ  



หนา้ทีข่องระบบปฏบิตักิาร 

2. ควบคุมดแูลอุปกรณ์และการท างานของเคร่ือง 
   คอมพวิเตอร์  

 เน่ืองจากโปรแกรมของผู้ใช้จะต้องเก่ียวข้องกับ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์หลายส่วน ซึ่งผู้ใช้อาจไม่จ าเป็น 
ต้องมีความเข้าใจถงึหลักการท างานของเคร่ือง  

 ดังนีร้ะบบปฏิบัตกิารจึงต้องมีหน้าที่ควบคุมดแูล 
การท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การท างานของระบบ
เป็นไปได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกัน  
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หนา้ทีข่องระบบปฏบิตักิาร 

3. จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระบบ  
 ทรัพยากร คือส่ิงที่ถูกใช้ไปเพ่ือให้โปรแกรมสามารถด าเนินไปได้ เช่น 
CPU หน่วยความจ า ดสิก์ เป็นต้น สาเหตุที่ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรคือ 
  

- ทรัพยากรของระบบมีจ ากัด เราต้องจัดสรรให้โปรแกรมของผู้ใช้ทุกคนได้ใช้
ทรัพยากร อย่างเหมาะสม  

- มีทรัพยากรอยู่หลายประเภท บางโปรแกรมอาจต้องการใช้ทรัพยากรหลาย
อย่างพร้อมกัน ระบบปฏิบัตกิารจงึต้องมีการเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของแต่ละโปรแกรม  

- ทรัพยากรหลักที่ระบบปฏบิัตกิารจัดสรรได้แก่ โปรเซสเซอร์  หน่วยความจ า  
อุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต ข้อมูล 
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร  

รุ่นที่ 0 (The Zeroth genaration) ยังไม่มีระบบปฏิบัตกิาร (ค.ศ. 1940)  

 ระบบคอมพวิเตอร์ในยุคแรก ๆ เช่น ENIAC นัน้ยังไม่มี
ระบบปฏิบัตกิาร การส่ังงานจะท าด้วยมือทุก ขัน้ตอน เร่ิมแรก
โปรแกรมเมอร์จะโหลดโปรแกรมจาก tape กระดาษ หรือบัตรเจาะรู
เข้าสู่หน่วยความจ าของเคร่ือง โดยการกดปุ่มจาก console จากนัน้ก็
ส่ังให้เร่ิมท างานโดยกดปุ่มเช่นกัน ในขณะที่โปรแกรมก าลังท างาน
โปรแกรมเมอร์หรือโอเปอร์เรเตอร์จะต้องคอยดอูยู่ตลอดเวลา หาก
เกิด error ขึน้ จะต้องหยุดการท างานและจ าค่าของรีจสิเตอร์ และ
แก้ไขโปรแกรมโดยตรงจาก console output จะถูกบันทกึลงใน tape 
กระดาษหรือบัตรเจาะรู  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

รุ่นที่ 1 (the first generation) ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม  
(ค.ศ. 1950) 
  ก่อนที่จะเร่ิมมีการพัฒนาระบบปฏิบัตกิารขึน้มา 
การใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์นัน้ ต้องสูญเสียเวลามากในช่วงที่
งาน (Job)หน่ึงเสร็จสิน้ลงและเร่ิมต้นรันงานต่อไป  
  ถ้าเรามีงานหลายๆ งานรอที่จะให้คอมพวิเตอร์
รัน เราก็จะต้องเสียเวลาเป็นอันมาก และนอกจากนีเ้ราต้อง
ท างานเช่นนีซ้ า้อยู่หลายครัง้  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

รุ่นที่ 1 (the first generation) ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม  
(ค.ศ. 1950) 
  ด้วยเหตุนีร้ะบบปฏบิัตกิารจงึถูกสร้างขึน้มาเพื่อท างานชิน้นี ้
แทนมนุษย์ซึ่งเรียกว่าเป็น ระบบประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing 
systems) น่ันคือ  

  มีการรวบรวมงานของผู้ใช้เข้าเป็นกลุ่ม หรือเรียกว่า แบตซ์ 
(batch) แล้วส่งไปประมวลผลพร้อมกัน เมื่อโปรแกรมหน่ึง ท างานเสร็จ 
ระบบปฏบิัตกิารกจ็ะท างานต่อไปเข้ามาประมวลผลต่อ  

  แต่ก็จะมีปัญหางานที่ประมวลผล ในล าดับต้น ๆ เป็นงาน 
ที่ใช้เวลานาน งานที่อยู่ท้าย ๆ ต้องรอเป็นเวลานาน  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 
รุ่นที่ 2 (the second generaiton) ระบบมัลตโิปรแกรมมิ่ง 
(ค.ศ. 1960)  

  ในยุคนี ้OS สามารถที่จะท างานในลักษณะมัลติ
โปรแกรมมิ่ง(Multiprogramming) และเป็นจุดเร่ิมต้นของระบบมัลติ
โปรเซสซิ่ง (Multiprocessing)  

 ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง มีการเก็บโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรม
เข้าไว้ในหน่วยความจ าพร้อมกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 
ให้โปรแกรมผลัดเปล่ียนกันเข้าใช้ CPU ที่ละโปรแกรมในช่วงเวลาสัน้ๆ 
จงึท าให้หลาย ๆ โปรแกรมได้ประมวลผลในเวลาที่ใกล้เคียงกัน   

 แต่ก็ยังมีปัญหาผู้ใช้ไม่สามารถน าโปรแกรมประยุกต์จากเคร่ือง 
ที่ ต่างกันมาใช้ร่วมกันได้ เน่ืองจากระบบปฏิบัติการของแต่ละเคร่ือง 
มีความแตกต่างกัน ผู้ใช้จะต้องเสียเวลาในการเขียนโปรแกรมใหม่ 
เมื่อเปลี่ยนเคร่ือง  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

ระบบ real-time ก็เกดิขึน้ในช่วงนีเ้ช่นกัน  
•ระบบ real-time  

• คือระบบท่ีสามารถให้การตอบสนองจากระบบอยา่งทนัทีทนัใด
เม่ือรับอินพตุเข้าไปแล้ว ในทางอดุมคต ิreal-time คือระบบท่ีไม่
เสียเวลาในการประมวลผลหรือเวลาในการประมวลผลเป็นศนูย์ 
แตใ่นทางปฏิบตัิเราไม่สามารถผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ลกัษณะนีไ้ด้ ท าได้แคล่ดเวลาการประมวลผลของเคร่ืองให้น้อย
ท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ สว่นมากจะน าไปใช้ในการควบคมุ
กระบวนการตา่งๆ ในงานอตุสาหกรรม  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

รุ่นที่ 3 (the third generation) ระบบปฏบิัตกิาร
เอนกประสงค์ (กลาง ค.ศ. 1960 ถงึกลาง ค.ศ. 1970)  
•OS ในยคุนีถ้กูออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์หลาย 
ๆ แบบในรุ่นเดียวกนั และใช้ได้กบังาน หลาย ๆ ประเภท ไม่ได้
เจาะจงลงไปท่ีลกัษณะงานใดงานหนึง่ ทัง้นีเ้ป็นเพราะเหตผุล
ทางการค้า ผู้ เขียนโปรแกรม OS ต้องการยอดขายให้ได้มาก จงึ
เขียน OS ให้ใครก็ได้สามารถใช้ OS ของเขาได้ และใช้กบังาน
หลายประเภทได้ สง่ผลให้ OS มีขนาดใหญ่ ท างานช้าลงและ
แพงขึน้  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

รุ่นที่ 4 (the forth generation) ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
(กลาง ค.ศ. 1970 ถงึปัจจุบัน)  
• เทคนิคการเขียนโปรกรม OS ในรุ่นท่ี 3 เร่ิมถึงจดุอิ่มตวั ในยคุนี ้OS จงึ
ถกูพฒันาให้มีความสามารถในงานพิเศษอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (computer network) ระบบนีผู้้ใช้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ติดตอ่กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของผู้ อ่ืนโดยผา่นทาง
เทอร์มินอลชนิดตา่ง ๆ ซึง่ต้องเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายและกระจายไป
ตามจดุตา่ง ๆ เช่นภายในอาคารส านกังานภายในจงัหวดั และทัว่โลก 
ซึง่ท าให้สามารถใช้สารสนเทศร่วมกนัได้โดยไม่ต้องค านงึถึงระยะทาง 
และชนิดของคอมพิวเตอร์  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

แนวคดิเร่ืองเคร่ืองคอมพวิเตอร์เสมือน (virtual machine) เร่ิมน ามาใช้งานอย่าง
กว้างขวาง เคร่ืองคอมพวิเตอร์เสมือน หมายถงึ การแปลงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ที่เรามีอยู่ให้กลายเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืน โดยที่ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้อง
ยุ่งยากเก่ียวกับรายละเอียดทางด้านฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพวิเตอร์อีกต่อไป  
ผู้ใช้สามารถสร้างเคร่ืองคอมพวิเตอร์เสมือนได้โดยการใช้ OS  
 
ระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์เสมือนจะมี OS อีกตัวหน่ึงตดิต่อกับผู้ใช้ และท างาน
อยู่บน OS ของเคร่ือง ซึ่ง OS ตัวที่ 2 นีจ้ะเป็น OS ที่ถูกสร้างขึน้ให้เหมือนกับ 
OS ของเคร่ืองอ่ืนที่เราต้องการให้ระบบคอมพวิเตอร์ของเราเป็น  
ดังนัน้คอมพวิเตอร์และ OS ตัวแรกจะเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์
เคร่ืองใหม่ในสายตาของผู้ใช้  
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ววิฒันาการของระบบปฏบิตักิาร 

2
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การท างานระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน (virtual machine) 



สรุประบบต่าง ๆ  
ภายในคอมพวิเตอร์ 
ตัง้แต่อดีตถงึปัจจุบัน 
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1. ระบบที่ไม่มีระบบปฏบิัตกิาร  
(NON OPERATING SYSTEM)  

•ยคุแรก ๆ คอมพิวเตอร์มีแตเ่คร่ืองเปลา่ ๆ ผู้ ใช้ต้องเขียน
โปรแกรมสัง่งาน ตรวจสอบการท างาน ป้อนข้อมลู และควบคมุ
เอง ท าให้ระยะแรกใช้กนัอยูใ่นวงจ ากดั  
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2. ระบบงานแบต็ซ์ (BATCH SYSTEM)  

•ในอดีต คอมพิวเตอร์จะท างานได้ครัง้ละ 1 งาน การสัง่งาน
คอมพิวเตอร์ให้มีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ท าได้โดยการรวมงาน 
ที่คล้ายกนัเป็นกลุม่ แล้วสง่ให้เคร่ือง ประมวลผล โดยผู้ท า
หน้าท่ีรวมงาน จะรับงานจากนกัพฒันาโปรแกรม มาจดัเรียง
ตามความส าคญั และตามลกัษณะของโปรแกรม จดัเป็นกลุม่
งาน แล้วสง่ให้ คอมพิวเตอร์ประมวลผล  
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3. ระบบบัฟเฟอร์ (BUFFERING SYSTEM)  

•การท างานเพื่อขยายขีดความสามารถของระบบ ท าให้หน่วย
รับ-แสดงผลสามารถท างานไปพร้อม ๆ กบัการประมวลผลของ
ซีพีย ูในขณะที่ประมวลผลค าสัง่ที่ ถกูโหลดเข้าซีพียนูัน้ จะมี
การโหลดข้อมลูเข้าไปเก็บในหน่วยความจ าก่อน เมื่อถงึเวลา
ประมวลผลจะสามารถท างานได้ทนัที และโหลดข้อมลูตอ่ไป
เข้ามาแทนที่ หน่วยความจ าที่ท าหน้าที่เก็บข้อมลูที่
เตรียมพร้อมนีเ้รียกวา่ บัฟเฟอร์ (buffer)  
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4. ระบบสพลูลิ่ง (SPOOLING)  

Simultaneous Peripheral Operating On-Line เป็น multiprogramming 
พืน้ฐาน ท าให้ซีพียูท างานเตม็ประสิทธิภาพ เพราะท าให้สามารถ
ท างานได้ 2 งานพร้อมกัน งานแรกคือประมวลผลในส่วนของซีพียู 
งานที่สองคือการรับ-แสดงผลข้อมูล ซึ่งต่างกับ buffer ที่ซีพียู และ
หน่วยรับ-แสดงผลท างานร่วมกัน และ spooling มี job pool ท าให้
สามารถเลือกการประมวลผลตามล าดบัก่อนหลังได้ โดยค านึงถงึ 
priority เป็นส าคัญ  
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5. ระบบมัลตโิปรแกรมมิ่ง (MULTIPROGRAMMING)  

การท างานที่โหลดโปรแกรมไปไว้ในหน่วยความจ าหลัก และ
พร้อมที่จะประมวลผลได้ทนัท ีระบบปฏิบัตกิารจะเลือกงาน
เข้าไปประมวลผลจนกว่าจะหยุดคอยงานบางอย่าง ในช่วงที่
หยุดรอจะดงึงานเข้าไปประมวลผลต่อทนัท ีท าให้มีการใช้
ซีพยูีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ระบบปฏบิตักิาร 

งานที ่1 

งานที ่2 

งานที ่3 

... 



6. ระบบแบ่งเวลา (TIME-SHARING หรือ   
    MULTITASKING)  

เป็นการขยายระบบ multiprogramming ท าให้สามารถ
สับเปล่ียนงานของคนหลาย ๆ คนเข้าสู่ซีพยีู  
ซึ่งการสับเปล่ียนที่ท าด้วยความเร็วสูงจะท าให้ 
ผู้ใช้รู้สึกเหมือน ครอบครองซีพยีูอยู่เพยีงผู้เดยีว  
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7. ระบบเรียลไทม์ (REAL-TIME SYSTEM)  

จุดประสงค์อีกอย่างหน่ึงของ ระบบปฏิบัตกิาร คือ ระบบเวลา
จริง (Real-time system) หมายถงึการตอบสนองทนัท ีเช่น
ระบบ Sensor ที่ส่งข้อมูลให้คอมพวิเตอร์ เคร่ืองมือทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ระบบภาพทางการแพทย์ ระบบควบคุมในโรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบหวัฉีดในรถยนต์ ระบบควบคุมการยงิ 
ระบบแขนกล และ เคร่ืองใช้ในครัวเรือนทัง้หมด  

Real-time แบ่งได้ 2 ระบบ  

•1. Hard real-time system เป็นระบบท่ีถกูรับรองวา่จะได้รับการ
ตอบสนองตรงเวลา และหยดุรอไม่ได้ 
•  2. Soft real-time system เป็นระบบ less restrictive type ท่ี
สามารถรอให้งานอ่ืนท าให้เสร็จก่อนได้  
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8. ระบบคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล  
(PERSONAL COMPUTER SYSTEM)  
ปัจจุบันคอมพวิเตอร์ราคาถูกลง มีการพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง ทัง้แป้นพมิพ์ เมาส์ จอภาพ หน่วยความจ า 
หน่วยประมวลผล เป็นต้น และการใช้คอมพวิเตอร์ ไม่ได้
มุ่งเน้นด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่น าไปใช้เพื่อความบันเทงิ
ในบ้านมากขึน้ และกลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกองค์กร 

นอกจากคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ(Desktop) ยังมีคอมพวิเตอร์
แบบสมุดโน๊ต(Notebook) และคอมพิวเตอร์มือถือ (PDA) 
ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือที่ท างานแบบคอมพวิเตอร์ และใช้ดู
หนังฟังเพลง หรือประมวลผล ต่าง ๆ ที่ซับซ้อนมากขึน้ 
ใกล้เคียงกับคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะยิ่งขึน้  
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9. ระบบเวอร์ชวลแมชีน (VIRTUAL 
MACHINE)  

เคร่ืองเสมือน ท าให้ผู้ใช้คอมพวิเตอร์รู้สึกเหมือนใช้
คอมพวิเตอร์เพยีงคนเดียว แต่ในความเป็นจริงจะ
บริการให้ผู้ใช้หลายคน ในหลายโปรเซส โดยใช้
เทคโนโลยี Virtual machine บริการงานต่าง ๆ  
ให้กับผู้ใช้ได้หลาย ๆ งานพร้อมกัน  
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10. ระบบมัลตโิปรเซสเซอร์ 
(MULTIPROCESSOR SYSTEM)  

Symmetric-multiprocessing การประมวลผลแบบ
สมมาตร หมายถงึการประมวลผลหลายโปรเซสเซอร์ที่
ไม่มีโปรเซสเซอร์ตัวใดรับโหลดมากกว่าตัวอ่ืน  

Asymmetric-multiprocessing การประมวลผลแบบไม่
สมมาตร หมายถงึการมีโปรเซสเซอร์ตัวหน่ึงเป็นตัว
ควบคุม และแบ่งงานแต่ละแบบให้โปรเซสเซอร์แต่ละ
ตัวตามความเหมาะสม  
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11. ระบบแบบกระจาย (DISTRIBUTED SYSTEM)  

ระบบเครือข่าย ที่กระจายหน้าที่ กระจายการเป็น
ศูนย์บริการ และเช่ือมต่อเข้าด้วยกัน ด้วยจุดประสงค์
ต่าง ๆ กัน ในมาตรฐาน TCP/IP ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
ทัง้ Windows, Linux, Unix และ Mac ท าให้ทัง้หมด
สามารถส่ือสารกันรู้เร่ืองเข้าใจ และก่อให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน  
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ชนดิของระบบปฏบิตักิาร  

1. Single-Tasking  

 เป็นระบบปฏบัิตกิารที่ยอมให้มีผู้ใช้เพียงคนเดียว และท างานได้เพียง
อย่างเดียวในช่วงเวลาใด เวลาหน่ึง เช่นในขณะที่ท าการแปลโปรแกรม กไ็ม่
สามารถเรียกใช้ Editor ได้ การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบปฏบิัตกิาร 
จะไม่ซับซ้อนนัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดการอุปกรณ์รับ และแสดงผล การจัดการ
หน่วยความจ า การจัดการดสิก์ ตัวอย่างเช่น  

 - อ่านและแปลค่าจากการกดแป้นพมิพ์  

 - ส่งข้อมูลไปบันทกึในดสิก์ หรือพมิพ์ออกทางเคร่ืองพมิพ์  

 - จัดการที่ว่างบนดสิก์  

 - แยกเกบ็โปรแกรม คอมพวิเตอร์ editor และโปรแกรมระบบปฏิบัต
การในหน่วยความจ า ตัวอย่างของระบบปฏบิัตกิารแบบนีไ้ด้แก่ MS DOS  
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ชนดิของระบบปฏบิตักิาร  

3
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Single-Tasking 



ชนดิของระบบปฏบิตักิาร 

2. Multitasking (Single-User)  

  เป็นระบบปฏบัิตกิารที่ยอมให้มีผู้ใช้เพียงคนเดียวในช่วงเวลา
หน่ึง แต่สามารถท างานได้หลายอย่าง ในเวลาเดียวกัน เช่นสามารถที่จะใช้ 
editor ไปพร้อม ๆ กับพมิพ์งานอ่ืนทางเคร่ืองพมิพ์ได้ระบบปฏบิัตกิารจะสลับ
การใช้งานระหว่าง CPU และทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็วจนผู้ใช้ไม่รู้สกึว่าถูก
ขัดจังหวะการท างาน เน่ืองจากมีการท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน การ
ท างานของ ระบบปฏบิัตกิารจะซับซ้อนขึน้ เช่นการจัดการหน่วยความจ า 
จะต้องมีโปรแกรมหลายโปรแกรมเกบ็อยู่ในหน่วยความจ าในเวลาเดียวกัน 
ระบบปฏิบัตกิารจะต้องไม่ให้โปรแกรมเหล่านัน้ก้าวก่ายกัน ซึ่งอาจจะต้องมี
การจัดล าดับ หรือเลือกงานเพื่อเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆ และใช้เป็นเวลานาน
เท่าใด ตัวอย่างระบบปฏบิัตกิารแบบนีไ้ด้แก่ Windows 95, UNIX, OS/2, VMS  
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ชนดิของระบบปฏบิตักิาร 
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ระบบ multitasking 



ชนดิของระบบปฏบิตักิาร 
3. Multi-user systems  

 บางครัง้เรียกระบบ multiprogramming เป็นระบบที่มีความซับซ้อน 
กว่าระบบ Single user หลักการของระบบนีก้คื็อ  

 - การให้มีโปรแกรมอยู่ในหน่วยความจ าพร้อมที่จะถูกประมวลผลได้
หลาย ๆ โปรแกรม ระบบปฏิบัตกิารจะเลือกโปรแกรมมา 1 โปรแกรมให้ CPU 
ท าการประมวลผล ไปเร่ือย ๆ เม่ือโปรแกรมนัน้ต้องตดิต่อกับอุปกรณ์รับและ
แสดงผล  ระบบปฏิบัตกิารกจ็ะเลือกโปรแกรมอ่ืนเข้ามาใช้ CPU แทน 
ระบบปฏบิัตกิารเลือกโปรแกรมให้แก่ CPU เร่ือย ๆ จนกว่าแต่ละโปรแกรมจะ
เสร็จสิน้ไปการที่จะท างานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อม ๆ กัน ระบบปฏบิัตกิารต้อง
คอยควบคุม และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้แต่โปรแกรม เช่น
จัดสรรเนือ้ที่ในหน่วยความจ าหลัก สับหลีกโปรแกรมที่จะเข้าใช้ CPU รวมถงึ
การจัดอุปกรณ์รับ และแสดงผล ไม่ให้เกดิความขัดแย้งกัน  
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ชนดิของระบบปฏบิตักิาร 
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ระบบ Multiuser 



ชนดิของระบบปฏบิตักิาร 

การท างานในลักษณะ multiuser ยังแบ่งเป็นการท างาน
แบบ Time sharing คือการแบ่งช่วงเวลา  

การเข้าใช้ CPU ให้แต่ละโปรแกรมเป็นช่วงสัน้ ๆ 
ผลัดเปล่ียนเวียนให้หลายงานได้มีโอกาสเข้า CPU  

ผู้ใช้แต่ละคนจะมีความรู้สึกว่าตนได้เป็นผู้ครอบครอง
คอมพวิเตอร์แต่เพยีงผู้เดยีว ตวัอย่าง  

ระบบปฏิบัตกิารแบบนีไ้ด้แก่ UNIX, VMS 
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โครงสร้างของระบบปฏิบัตกิาร 
(Operating system structure) 

1 ส่วนประกอบของระบบ (System Component) 
การจดัการโปรเซส (Process Management)  

การจดัการหน่วยความจ า (Memory Management) 

การจดัการไฟล์ (File Management) 

การจดัการอินพตุ / เอาต์พตุ (I/O System Management) 

การจดัการส่ือจดัเก็บ (Storage Management) 

 เครือข่าย (Network) 

ระบบป้องกนั (Protection System) 

ระบบตวัแปลค าสัง่ (Command-Interpreter System) 
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2 บริการของระบบปฏิบัตกิาร (Operating System Services) 
การเอ็กซีคิวต์โปรแกรม 

การปฏิบตัิกบัอินพตุ/เอาต์พตุ 

การจดัการระบบไฟล์ 

การตดิตอ่สื่อสาร 

การตรวจจบัข้อผิดพลาด 

การใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

 

โครงสร้างของระบบปฏิบัตกิาร 
(Operating system structure) 
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3 System Call 
     เป็นสว่นท่ีจดัไว้ให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้อยา่งสะดวกโดยไมจ่ าเป็นต้องรู้

กลไกมากมาย 

การควบคมุโปรเซส (Process Management) 

การจดัการกบัไฟล์ (File Management) 

การจดัการอปุกรณ์ (Device Management) 

การบ ารุงรักษาข้อมลู (Data Maintainant) 

การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

โครงสร้างของระบบปฏิบัตกิาร 
(Operating system structure) 



แบบฝึกหดั 
1. ระบบปฏิบัตกิารคืออะไร แตกต่างจากโปรแกรมประยุกต์อย่างไร  

2. ท าไมเคร่ืองคอมพวิเตอร์จงึจ าเป็นต้องมีระบบปฏบิัตกิาร  

3. อะไรบ้างที่เป็นส่วนสนับสนุนปัจจัยให้นักพัฒนาระบบปฏบิัตกิารพัฒนา 
   รุ่นใหม่เพิ่มเตมิขึน้มาเร่ือยๆ  

4. ยกตัวอย่างโปรแกรม เป็นระบบปฏบิัตกิาร และโปรแกรมประยุกต์  

5. สามารถแยกแยะออกได้ระหว่างระบบปฏบิัตกิารส าหรับเคร่ืองเดียว และ 
   ระบบปฏบิัตกิารเครือข่าย มีระบบการท างานเป็นอย่างไร  

6. แสดงความคดิเหน็ว่า แนวโน้มการพัฒนาระบบปฏบิัตกิารจะเป็นอย่างไร    
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