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บทที่ 2
ความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ระบบคอมพิวเตอรมีสวนประกอบพื้นฐานสําคัญในการทํางาน ไดแก ฮารดแวร
ซอฟต แ วร กระบวนการ ผู ใ ช ง านและข อ มู ล ร ว มกั น ทํ า งานโดยมี ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
เปนตัวประสานและควบคุมกระบวนการทํางานใหผูใชง านสามารถทํางานกับคอมพิวเตอร
ผานระบบปฏิบัติการ จึงทําใหการพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอรกับระบบปฏิบัติการดําเนิน
ควบคู กั น ไป ดั ง นั้ น ระบบปฏิ บั ติ ก ารจึ ง เป น สิ่ ง สํา คั ญ ที่ ทํา ให เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพของระบบ
คอมพิวเตอร ในบทนี้จึงนําเสนอเกี่ยวกับ 1) ความหมายของระบบปฏิบัติการ 2) ความสําคัญ
ของระบบปฏิบัติการ 3) พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 4) องคประกอบของระบบปฏิบัติการ
และ 5) ประเภทของระบบปฏิบัติการ เพื่อใหผูเรียนภาพรวมของระบบปฏิบัติก ารสามารถ
มีความเขาใจและสามารถนําไปเปนพื้นฐานในการศึกษาเนื้อหาอื่นๆ ตอไป

2.1 ความหมายของระบบปฏิบัติการ
นั ก วิ ช าการทางการศึ ก ษาได ใ ห ค วามหมายของระบบปฏิ บั ติ ก ารไว ต าม
ประสบการณ ดังนี้
อรพิ น ประวั ติ บริ สุ ท ธิ์ (2551: 21) ได ก ล า วว า ระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating
System : OS) คือ ซอฟตแวรชนิดหนึ่งที่อยูตรงกลางระหวางฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกต
มีหนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวร ตัวอยางของระบบปฏิบัติการที่นิยม ไดแก 1) DOS
Microsoft Windows 2) Linux 3) Mac OS X แสดงดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 แสดงตัวอยางระบบปฏิบัติการ
ที่มา :
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 22)
วิเชษฐ พลายมาศ (2552: 12-13) ไดใหความหมายของระบบปฏิบัติการไววา คือ
กลุมโปรแกรมที่ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อการจัดหาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหผูใชกระทําการกับโปรแกรม (Execute Programs)
โดยมีเปาหมายหลัก ใหก ารใชร ะบบคอมพิวเตอรของผูใชเปน ไปอยางสะดวกรวมทั้ง การใช
ฮารดแวรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการประกอบดวยโปรแกรมหลักของระบบ ที่
คอยจัดการเกี่ยวกับปฏิบัติการพื้นฐานของคอมพิวเตอรโปรแกรมเหลานี้จะคอยจัดหาบริการ
เกี่ ย วกั บ การจัด ทรัพ ยากรหลายประเภท ควบคุ ม กิจ กรรมในการดํ า เนิ น การ จั ด เก็ บ ทั้ ง
โปรแกรมและขอมูลที่ประมวลผล ระบบปฏิบัติการจะทํางานคอยอํานวยความสะดวกเพื่อให
ผูใชสามารถใชโปรแกรมประยุกตไดอยางสะดวก โดยไมจําเปนตองเกี่ยวของกับรายละเอียด
ที่ซับซอนของฮารดแวร แสดงดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 แสดงแบบจําลองพื้นผิวแตละชั้นทีแ่ สดงปฏิสัมพันธระหวางผูใชโปรแกรมประยุกต
ระบบปฏิบัตกิ ารและฮารดแวร
ที่มา :
(H.L. Capron,2543: 144 อึงถึงใน พิรพร หมุนสนิทและคณะ,2553: 4)
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 4-5) กลาววา ระบบปฏิบัติการ (Operating
Systems) หรือที่เรียกวา “OS” เปนซอฟตแวรระบบที่เปนตัวกลางประสานการทํางานระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกตตางๆ โดยทําหนาที่จัดสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร
เพื่ อให บริ ก ารแก ซอฟแวรป ระยุ ก ต เ มื่อ มีก ารติ ด ต อ กับ ฮาร ด แวร เช น การรับ ข อมู ล จาก
แปนพิมพ การสงขอมูลไปแสดงผลบนจอภาพและการจัดเก็บไฟลขอมูลลงในฮารดดิสก รวมทัง้
อํานวยความสะดวกในการจัดหาสภาพแวดลอมการทํางาน (Environment) ที่เหมาะสมใหกับ
ผู ใ ช เ พื่ อ ให ผู ใ ช ส ามารถใช ง านคอมพิ ว เตอร ไ ด อ ย า งสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยไมจําเปนตองทราบกลไกลการทํางานภายในที่ซับซอน
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ผูใช 1

ผูใช 2

ผูใช 3

ซอฟตแวรประยุกต

ระบบปฏิบัตกิ าร
ฮารดแวร

ภาพที่ 2.3 แสดงความสัมพันธระหวางผูใช ซอฟตแวรประยุกต ระบบปฏิบัติการและฮารดแวร
ที่มา :
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 4)
จากภาพที่ 2.3 จะเห็นไดวาระบบปฏิบัติการจะคอยประสานการทํางานและอํานวย
ความสะดวกใหกับผูใชใ นการเขาถึงฮารดแวรผานทางโปรแกรมประยุกต จึงไมส รางความ
ยุ ง ยากให กั บ ผู ใ ช นอกจากนี้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารยั ง มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ให ผู ใ ช ส ามารถทํ า งาน
หลายอยางหรือทํางานหลายคนพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน โดยไมสงผลกระทบกับการทํางาน
ของผูใชคนอื่นรวมไปถึงการควบคุมรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันไมใหผูที่ไมมีสิทธิ์เขามาใช
งานระบบได
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ชาน นท โบ นั ส (2556: ออน ไล น ) กล าว ว า ระบบป ฏิ บั ติ ก าร หมายถึ ง
โปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรทําหนาที่ควบคุมการทํางานตาง ๆ
เชน การแสดงผลขอมูล การติด ตอกับผูใช โดยทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรใหสามารถสื่อสารกันได ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรใหกับโปรแกรมตางๆ
ภาสกร ทองสม (2556: ออนไลน) กลาววา ระบบปฏิบัติการ หมายถึง โปรแกรม
ซอฟตแวร (Software) ที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร เชน
การแสดงผล การติดตอกับผูใช โดยทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางผูใชกับเครื่องใหสามารถ
สื่อสารกันได
จากคํากลาวขางตน สรุปไดวา ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ซอฟตแวรระบบที่เปน
ตัวกลางประสานการทํางานระหวางฮาร ด แวรแ ละซอฟตแ วรประยุก ตตางๆ โดยทําหนาที่
จัด สรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอรเพื่อ ใหแ กซอฟตแ วรประยุ ก ต เมื่อมีก ารติด ตอกั บ
ฮารด แวรผานทางผูใชง านคอมพิวเตอร เชน การรับขอมูล จากแปน พิมพ การสง ขอมูล ไป
แสดงผลบนจอภาพและการจัดเก็บไฟลขอมูลลงในฮารดดิสก รวมถึงการจัดหาสภาพแวดลอม
การทํางานที่ เหมาะสมใหกั บผู ใช เพื่ อให ผูใ ชส ามารถใชง านคอมพิ วเตอร ไดอ ยา งสะดวก
และมีประสิทธิภาพ
ระบบปฏิ บั ติ ก ารในป จ จุ บั น ถู ก พั ฒ นาขึ้ น จากหลายผู ผ ลิ ต เพื่ อ ใช ง านกั บ
คอมพิวเตอรในหลาย Platform แสดงดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงระบบปฏิบัติการในปจ จุบันถูกพัฒนาขึ้นจากหลายผูผลิต เพื่อใชง านกับ
คอมพิวเตอรในหลาย Platform
Platform
ระบบปฏิบัตกิ าร
Micro Computer
Linux, Unix และ Windows
Mini Computer
Linux, IBM OS/400, OpenVMS และ Unix
Mainframe Computer
IBM OS/390, Linux และ Unix
Super Computer
IRIX และ UNICOS
Workstation, Server
Linux, Unix และ Windows
Network
Linux, Net Ware, Unix และ Windows
Personal Digital Assistant (PDA)
Palm OS และ Windows Mobile
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ(2553: 19)
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2.2 ความสําคัญของระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการถือไดวามีความสําคัญกับเครื่องคอมพิวเตอรที่จะสามารถขับเคลื่อน
การทํางานใหเปนไปตามระบบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูสอนไดศึกษาเกี่ยวกับ
ความสําคัญของระบบปฏิบัติก ารจากนัก วิชาการดังนี้ 1) พีระพนธ โสพัศสถิต (2552: 1-4)
2) ฝายตําราวิชาการคอมพิวเตอร (2557: 38-39) แลวนํามากลาวโดยสรุปไดดังตอไปนี้
2.2.1 ระบบปฏิบัติการเปนซอฟตแวรที่ประสานการทํางานระหวางผูใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรใหสามารถทํางานไดผานทางหนาตางระบบปฏิบัติการ
2.2.2 ระบบปฏิบั ติก ารเปน ตัว ควบคุม อุป กรณอิ น พุต /เอาตพุ ต ที่ พว งต อกั บ
คอมพิวเตอรใหสามารถใชงานรวมกันได
2.2.3 ระบบปฏิบัติการ ทําใหผูใชสามารถเขาถึงไฟลและปฏิบัติการตางๆ กับไฟล
ไดสะดวก
2.2.4 ระบบปฏิบัติการทําหนาที่จัดการหนวยความจําเพื่อใหผูใชสามารถบันทึก
ขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรไดหลายอยางในหนวยความจําเดียวกัน
2.2.5 ระบบปฏิบัติก ารทํ าหนาที่จัด สรรและแบง เวลาในการประมวลผลงาน
ถามีการใชงานพรอมๆ กันหลายอยาง
2.2.5 ระบบปฏิบัติการเปนตัวเชื่อมประสานทําใหสามารถใชงานระบบเครือขาย
เพื่อบันปนไฟลและเขาสูโลกอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว
2.2.6 ระบบปฏิบัติการสามารถนํามาใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสมัยใหมตาง ๆ
เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องเลนเกม เครื่องซักผา ก็มีการใชระบบปฏิบัติการในการควบคุม
การทํางานเชนกัน
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2.3 พัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ในบทที่ 1 ไดก ลาวถึงพัฒนาการของระบบคอมพิวเตอรที่พัฒนาควบคุมไปกับ
พัฒนาการของระบบปฏิบัตกิ ารในเชิงระบบมาแลว สําหรับหัวขอนี้จะกลาวถึงพัฒนาการของ
ระบบปฏิบัติการในเชิงสถาปต ยกรรม ไดแก พัฒนาการไมโครโปรเซสเซอร Pentium และ
พั ฒ นาการไมโครโปรเซสเซอร PowerPC ซึ่ ง ผู ส อนได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของ
ระบบปฏิบัติการจากนักวิชาการดังนี้ 1) สตอริงค วิลเลี่ยม (Stalling William, 2003: 46)
2) ไพศาล โมลิสกุลมงคลและคณะ (2547: 8-15) 3) พีระพนธ โสพัศสถิตย (2552: 14-25)
แลวนํามากลาวโดยสรุปไดดังตอไปนี้
2.3.1 พัฒนาการไมโครโปรเซสเซอร Pentium
ไมโครโปรเซสเซอรตัวแรกผลิตโดยบริษัท Intel เรียกวา Pentium
ซึง่ เปนผลของการพัฒนาอยางตอเนื่องยาวนานมากวา 20 ป และเปนไมโครโปรเซสเซอรที่มี
สถาปตยกรรมเปนแบบ CISC (Complex instruction set computer) ซึ่งไมโครโปรเซสเซอร
ตัวนี้ เปน พื้นฐานการออกแบบโปรเซสเซอร แ บบเดียวกับที่ใชไมโครโปรเซสเซอรสําหรับ
เครื่องเมนเฟรมและซุปเปอรคอมพิวเตอร โดยพัฒนาการของชิพที่ผลิตโดยบริษัทอินเทล
มีดังนี้
2.3.1.1 8080 เปนไมโครโปรเซสเซอรสําหรับใชงานทั่วไปเปนตัวแรก
ของโลก ชิพตัวนี้ทํางานกับขอมูล 8 บิต และมีความกวางของบัสสําหรับการรับ–สงขอมูล
ขนาด 8 บิต ชิพตัวนี้ถกู นําไปผลิตเปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเครื่องแรกชื่อ “Altair”
2.3.1.2 8086 เปนชิพขนาด 16 บิตที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น
เปนสถาปตยกรรมที่สนับสนุนการอานคําสั่งเขามาลวงหนาเพื่อรอการประมวลผล ซึ่งใน
ขณะเดียวกันบริษัทไอบีเอ็มไดผลิตชิพ 8088 ออกมาเพื่อใชเปนซีพียูสําหรับคอมพิวเตอร
สวนบุคคลรุนแรกของบริษัทไอบีเอ็มเพื่อการจําหนาย
2.3.1.3 80286 เปนชิพที่ขยายขีดความสารถของชิพ 8086 เพื่อใช
สามารถอางอิงพืน้ ที่ในหนวยความจําเพิ่มขึ้นจาก 1 Mbytes เปน 16 Mbytes
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2.3.1.4 80386 เปนชิพขนาด 32 บิต ตัวแรกของบริษัทอินเทล
ซึ่งถือวาเปนการปรับปรุงครั้งใหญครั้งแรกของบริษัท ชิพตัวนี้ใชกับเครื่องมินิคอมพิวเตอร
และเมนเฟรมคอมพิ ว เตอร นอกจากนั้ น ยั ง สนั บ สนุ น การทํ า งานแบบหลายภารกิ จ
(Multitasking) คือ การประมวลผลหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน
2.3.1.5 80486 ชิพตัวนี้มีความซับซอนมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนการ
ใชคํ าสั่ ง ที่ ซับซ อนแบบไปปไ ลน (Pipelining) ที่ ขยายประสิท ธิภาพของคอมพิว เตอร แ ละ
มีโปรเซสเซอรสําหรับการคํานวณที่ซั บซอนทางคณิต ศาสตรอยูในตัวเองทําใหส ามารถ
ประมวลผลไดเร็วยิ่งขึ้น
2.3.1.6 Pentium บริษัทอินเทลนําเทคนิคซุปเปอรสเกลาร
(Superscalar) มาใชเพื่อประมวลผลหลายคําสั่งพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน
2.3.1.7 Pentium Pro เปนการปรับปรุงเทคนิคซุปเปอรสเกลารใหดี
ยิ่งขึ้นโดยการใชเทคนิคการเปลี่ยนชื่อรีจีสเตอร (Register Renaming)
2.3.1.8 Pentium II บริษัทอินเทลนําเทคโนโลยีใหมทางดานมัลติมีเดีย
มาใชเรียกวา เทคโนโลยี MMX
2.3.1.9 Pentium III เปนชิพทีส่ นับสนุนการแสดงภาพสามมิตแิ ละ
การประมวลผลขั้นสูงกับเลขจํานวนจริง
2.3.1.10 Pentium 4 ขยายขีดความสามารถในการประมวลผลเลข
จํานวนจริง และขีดความสามารถมัลติมีเดีย
2.3.1.11 Itanium เปนชิพขนาด 64 บิตรุนใหมของบริษัทอินเทลที่ใช
สถาปตยกรรมแบบ IA-64
2.3.2 พัฒนาการไมโครโปรเซสเซอร PowerPC
ไมโครโปรเซสเซอร Power PC ใชสถาปตยกรรมแบบ RISC (Reduced
instruction set computer) เปนไมโครโปรเซสเซอรที่มีขีดความสามารถสูงและถือวามีการ
ออกแบบไดอยางยอดเยี่ยมที่สุดในทองตลาด มีพัฒนาการดังนี้
2.3.2.1 ในป พ.ศ. 2518 บริษทั ไอบีเอ็มไดทําการวิจัยมินิคอมพิวเตอร
801 ซึ่ง เป น ลัก ษณะของสถาป ต ยกรรมแบบใหมเ รียกวา RISC (Reduced Instruction Set
computer) ในการขยายประสิ ทธิ ภ าพของเครื่ องคอมพิ วเตอร แ ละในเวลาใกลเ คี ยงกั น
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มหาวิทยาลัยแหงรัฐคาลิฟอรเนียรที่ Berkeley ทําการวิจัยชื่อ RISC–1 ซึ่งงานวิจัยทั้งสองนี้
ถือวาเปนตนกําเนิดของโปรเซสเซอรแบบ RISC
2.3.2.2 ในป พ.ศ. 2529 บริ ษัท ไอบี เ อ็ม ไดดํ า เนิ น การผลิ ต เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลชื่อ RT PC ซึ่งไมประสบผลสําเร็จทางการตลาด
2.3.2.3 ในป พ.ศ. 2533 บริษัทไอบีเอ็มไดผลิต เครื่องรุน ที่ส าม คือ
IBM RISC System/6000 ซึ่งตองการใหนํามาใชเปนเครื่องเวิรคสเตชัน (Work Station) ขั้นสูง
เรียกสถาปตยกรรมนี้วา POWER
2.3.2.4 บริษัทไอบีเอ็มไดรวมมือกับบริษัทโมโตโรลา ในการพัฒนา
ไมโครโปรเซสเซอรตระกูล 68000 โดยมีบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรเปนผูนําชิพไปใชในการ
สรางเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ตอมามีการพัฒนาซีพียูรุนใหมซึ่งไดนําสถาปตยกรรม
POWER ไปใช ซึ่งไดปรับปรุงขอบกพรองตางๆ และสรางชิพตัวใหมขึ้นมาเรียกวา PowerPC
ซึ่ ง ใช ส ถาป ต ยกรรมแบบซุ ป เปอร ส เกลาร RISC ชิ พ ตั ว นี้ ไ ด รั บ การนํ า ไปใช ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรของบริษัทแอปเปล (Apple) คือ เครื่องแมคอินทอช (Macintosh) ซึ่งไดรับความ
นิยมพอสมควร

2.4 องคประกอบของระบบปฏิบัติการ
องคประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการถูกนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบ
ระบบปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังที่ผูสอนไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของระบบปฏิบัติการ
จากนักวิชาการดังนี้ 1) อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ (2551: 25-27) 2) พีระพนธ โสพัศสถิตย (2552:
7-10) 3) พิร พร หมุน สนิท และคณะ (2553: 12-18) แลวนํามาสรุปไดวา ระบบปฏิบัติก าร
โดยทั่วไปจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ 6 สวน คือ สวนตอประสานเพื่อรับคําสั่งจากผูใช
(User Command Interface) การจัดการหนวยความจํา (Memory Manager) การจัดการโปรเซส
(Processor Manager) การจัดการไฟล (File Manager) การจัดการอุปกรณ (Device Manager)
และการจัดการระบบเครือขาย (Network Management) แสดงภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 แสดงพีระมิดแสดงองคประกอบพื้นฐานที่จําเปนตองมีในทุกระบบปฏิบัติการ
ที่มา : พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 12)
จากภาพที่ 2.4 แสดงโครงสร างพี ร ะมิ ด ที่ เ ป น ตั ว แทนองค ป ระกอบพื้ น ฐานที่
จําเปนตองมีในทุกระบบปฏิบัติการซึ่งสอดคลองกับสภาวะการทํางานในระบบคอมพิวเตอร
โดยถูกนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบระบบปฏิบัติการและนํามากําหนดเปนภารกิจหลัก
ที่ทุกระบบปฏิบัติการตองรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.4.1 สวนตอประสานเพื่อรับคําสั่งจากผูใช (User Command Interface)
เปนสวนสําคัญที่ร ะบบปฏิบัติการใชในการติดตอกับผูใชเพื่อรับคําสั่งไป
ดําเนินการทั้งในแบบ Command Driven Interface, Menu Driven Interface และ Graphic User
Interface แตปจจุบันมีแนวโนมเปนไปในลักษณะของ GUI มากขึ้น
2.4.2 การจัดการโปรเซส (Processor Management)
ส ว นนี้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด การงาน (Job) ที่ เ ข า มาในระบบ
วาจะยอมรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Reject) งานนั้น รวมทั้ง การจั ด ตารางการทํา งานของ
โปรเซส (Process Scheduling) โดยใชอัลกอริธึมในการจัด ตาราง โปรเซส เพื่อพิจ ารณาวา
โปรเซส ใด ควรไดใชงาน CPU หรือ Processor ตามลําดับกอนหลังและใชงานเปนเวลานาน
เทาใด ทั้งนี้ระบบปฏิบัติการที่ใชงานบนระบบคอมพิวเตอรที่มี Processor ตางกันจะมีการใชงาน
อัลกอริธึมการจัดตารางการทํางานของ โปรเซส ที่ตางกันดวย การทํางานของระบบปฏิบัติการ
จะมี CPU ทําหนาที่ในการดําเนินการตามคําสั่งที่ผูใชสั่งการผานทางโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่
ดํ า เนิ น การอยู นั้ น ถื อ ได ว า เป น โปรเซส (Process) โดยโปรเซสเหล า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี
การดําเนินงานใดงานหนึ่ง ภายในระบบการประมวลผล Process ใดๆ ก็ตาม จําเปนตองอาศัย
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ทรัพยากรที่แตกตางกันตามรูปแบบของงานนั้นทั้งที่เปนฮารดแวร ซอฟตแวรและอื่นๆ เชน ไฟล
(File) หนวยความจําและอุปกรณ I/O ทรัพยากรเหลานี้จ ะถูก จัด สรรเมื่อมีการสรางหรือ
กําหนดใหมี โปรเซส เกิดขึ้น ซึ่งจะจัดสรรตามความตองการของแตละงานและในหนึ่งงานอาจ
มีโปรเซสมากกวาหนึ่งโปรเซส เพื่อทํางานประสานกันจนประกอบกันเปนหนึ่งงาน ดังนั้นการ
จั ด การกั บ โปรเซส จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ต อ งานและต อ โปรเซสด ว ยกั น เอง นอกจาก
ระบบปฏิบัติการจะคอยจัด สรรทรัพยากรที่จําเปนในแตละโปรเซสแลว ยัง มีหนาที่อื่น ๆ อีก
ไดแก
2.4.2.1 สรางและกําจัดโปรเซสที่ไมจําเปนตองใชแลวทั้งที่เกิดจาก
ระบบและผูใช
2.4.2.2 สนับสนุนการขัดจังหวะการทํางานของโปรเซสที่อาจเกิดขึ้นได
ในระหวางดําเนินการ เชน หยุดรอคําสั่งและดําเนินการกับโปรเซสตอไป
2.4.2.3 จัดเตรียมกลไกในการสงสัญญาณการติดตอเพื่อประสานการ
ทํางานระหวาง โปรเซส
2.4.2.4 จั ด เตรี ย มกลไกที่ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาภาวการณ ติ ด ตาย
(Deadlock) ของโปรเซส
2.4.3 การจัดการหนวยความจํา (Memory Management)
สวนนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรองขอใชงานพื้นที่หนวยความจําหลัก พรอม
ทั้ ง ดู แ ลในเรื่ อ งของการจอง (Allocate) และคื น (Deal Locate) พื้ น ที่ ห น ว ยความจํ า หลั ก
ตลอดจนการแปลตําแหนงที่อยูของโปรเซสในหนวยความจําเสมือนไปเปนตําแหนงที่อยูจริงบน
หนวยความจําหลัก หนวยความจําเปนเสมือนตัวกลางในการถายโอนขอมูลจากหนวยสัง่ การไป
ยังหนวยประมวลผล ทําหนาที่เปนที่พักขอมูลกอนจะถูกถายโอนไปยังที่ใหม หนวยความจําเปน
อุปกรณสําหรับการบันทึกขอมูลชั่วคราว ซึ่งใชงานรวมกันระหวาง CPU และอุปกรณ I/O อื่นๆ
โดยมีโครงสรางคลายกับ Array ของคํา(Word) หรือจํานวน Bytes ที่มี Address เปนตําแหนง
ในการอางอิง เชน การดึงขอมูลจากดิสกกอนที่จะถูกสงไปยังปลายทางจะตองนํามาพักไวที่
หนวยความจําเสมอ เพื่อรอการประสานการทํางานกับอุปกรณปลายทาง โดยCPU จะอาน
คําสั่งจากหนวยความจําตลอดเวลาและในบางกรณีอาจเขียนและอานไปพรอมกัน ซึ่งจะกระทํา
ผานทาง DMA (Direct Memory Access)
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2.4.4 การจัดการอุปกรณ (Device Management)
สวนนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร
นอกเหนือจาก CPU และหนวยความจําไมวาจะเปนการเก็บสถานะของอุปกรณวาวางหรือไม
การจัดการรองขอใชงานอุปกรณ การจองและคืนการใชงานอุปกรณและการจัดการรับ -สง
ขอมูลระหวางอุปกรณ
2.4.5 การจัดการไฟล (File Management)
สวนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการไฟลทุกประเภทในระบบคอมพิวเตอร
ซึ่ง รวมถึง ไฟล มัล ติมีเ ดีย เช น การสราง ลบ แกไขและอานไฟล การจัด การกับโฟลเดอร
(Folder) เพื่อความเปนระเบียบในการจัดเก็บขอมูล การจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บไฟลและการ
รักษาความปลอดภัยใหกับไฟล ซึ่งไฟล (File) หรือ แฟมขอมูล หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของกันไว ไฟลขอมูลเหลานี้สามารถจัดเก็บไวในสื่อตางๆ ได เชน ดิสกและเทปแมเหล็ก
สื่อเหลานี้จะมีคุณสมบัติและรูปแบบการจัดการที่แตกตางกัน ทั้งในดานความเร็ว ความจุ และ
อัตราการถายโอนจึงควรพิจารณาวาคุณสมบัติใดมีความเหมาะสมกับระบบงานที่ใชมากที่สุด
ในการจัดการกับไฟลขอมูล ระบบปฏิบัติการจะดําเนินการจัดเก็บไวในสื่อที่เหมาะสมและเมื่อมี
การเรียกขึ้นมาใชงาน ระบบปฏิบัติการจะติดตอไฟลขอมูลดังกลาวผานอุปกรณที่เปนตัวจัดเก็บ
ขอมูลไว โดยผูใชสามารถกําหนดชื่อใหกับไฟลขอมูลเองได เนื่องจากขอมูลภายในอาจมีรูปแบบ
ใดก็ได ทั้งที่เปนตัวอักษร ตัวเลข หรือเปนทั้งสองอยาง การตั้งชื่อไฟลขอมูลจะชวยบงบอกถึง
เนื้อหาไดในระดับหนึ่ง ไฟลขอมูลจํานวนมากอาจถูกจัดเก็บไวในสื่อจัด เก็บขอมูลชนิดตางๆ
ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงตองมีการจัดการไฟลขอมูลและควบคุ มอุปกรณที่บันทึกไฟลขอมูล
เหลานี้ไวเพื่อชวยใหก ารเรียกใชงานเปนไปอยางมีร ะเบียบ เชน การจัด เก็บไฟลขอมูล ไวใน
Folder ตามประเภทของขอมูล นอกจากนี้เจาของไฟลขอมูลยังสามารถควบคุมการเขาถึงขอมูล
ไดเพื่อเปน การจํากัด ขอบเขตการใชง านของผูใชอื่น ที่ไมเกี่ ยวของและเปน การรัก ษาความ
ปลอดภัยอีกดวย
2.4.6 การจัดการเครือขาย (Network Management)
สวนนี้รับผิด ชอบเกี่ยวกั บการทํางานในระบบเครือขายและระบบแบบ
กระจาย เชน การจัดการรูปแบบการติดตอสื่อสารผานเครือขาย (Network Communication)
การกําหนดโปรโตคอล (Protocol) ที่ใชในการติด ตอสื่ อสาร การแบง กัน ใชแ ฟมขอมูล ขา ม
เครือขาย การจัดหาวิธีในการปองกันระบบควบคุมการเขาถึงทรัพยากรที่ใชงานรวมกันในระบบ
และการสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับระบบ ซึ่งจะเห็นไดวาภารกิจในการจัดการเครือขาย
ของระบบปฏิบัติการครอบคลุมการทํางานในหลายเรื่องดวยกัน ในที่นี้จึงแบงเนื้อหาที่เกี่ยวของ
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กับการจั ด การเครื อขา ยออกเปน 3 สว น คื อ 1) การจัด การระบบกระจายและเครือ ขา ย
(Distributed System and Network Management) 2) การปองกันระบบ (System Protection)
3) ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security)
2.4.6.1 การจัด การระบบกระจายและเครือขาย (Distributed System
and Network Management) ระบบเครือขายเปนการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรและอุ ปกรณ
ต า งๆ จํ า นวนมากเข า ด ว ยกั น เพื่ อ ให เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ อ ยู ภ ายในเครื อ ข า ยสามารถ
ใชทรัพยากรรวมกันได ดวยเหตุที่ระบบเครือขายเปนระบบที่มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
จํานวนมาก การควบคุมการทํางานและการติดตอระหวางอุปกรณจึงมีความซับซอนมากกวา
ระบบคอมพิวเตอรทั่วไป ทําใหระบบปฏิบัติการตองมีห นาที่ดูแลในสวนของระบบเครือขาย
เพิ่ มขึ้ น การใช ง านในระบบเครื อข า ยนอกจากการแบง ป น ทรั พยากรแลว ยัง สามารถใช
Processor ที่มีม ากกวาหนึ่ง ตั วมาชวยในการประมวลผลงานที่รั บผิด ชอบไดด วยรู ปแบบ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอรที่รูจักกันดี คือ ระบบกระจาย (Distributed System) ซึ่งเปน
ระบบเครือขายที่กระจายอํานาจการครอบครองทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรในระบบให
มากขึ้น เนื่องจากสามารถใชทรัพยากรไดมากกวาเดิม สงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถ
ทํา งานได เร็ วขึ้ น ค น หาเขา ถึ ง ข อมู ล ที่ ต องการได งา ย ระบบปฏิบั ติก ารจึ ง ต องมี ห น าที่ ใ น
การจัดการกับระบบกระจายและสามารถรองรับการทํางานที่หลากหลายได เพื่อใหการใชงาน
คอมพิวเตอรบนระบบเครือขายมีประสิทธิภาพสูง อํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร
พรอมทั้งไดรับขอมูลที่ถูกตอง ปลอดภัยและประหยัดคาใชจาย
2.4.6.2 การปองกันระบบ (System Protection) การปองกัน (Protection)
เปนกลไกการควบคุมการเขาถึงทรัพยากรที่อยูภายในระบบของโปรเซส (Process) ซึ่งจะตองมี
ขอกําหนดและขอบังคับเพื่อควบคุมไมใหทรัพยากรถูกนําไปใชผิดวัตถุประสงคดังนั้น ในระบบ
เครือขายและระบบกระจายที่มีผูใชจํานวนมากใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน ระบบปฏิ บัติการ
จะต อ งมี ก ลไกในการป อ งกั น (OS Protection) เพื่ อ ทํ า ให ก ารใช ท รั พ ยากรเป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยระบบปฏิบัติการจะตองควบคุมการเขาถึงทรัพยากรตางๆ ของ
ระบบจากโปรเซสหรือโปรแกรมผูใชไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรของระบบและเปนไป
ตามนโยบาย (Policy) ที่เจาของระบบวางไว โดยจะยินยอมใหเฉพาะโปรเซสหรือโปรแกรมที่
ได รั บ สิ ท ธิ์ เ ขา ใช ท รั พ ยากรของระบบได เ ท า นั้ น เพื่ อ ป อ งกั น ไมใ ห โ ปรเซสหรื อ โปรแกรม
ที่ไมปลอดภัยเขามาสรางความเสียหายตอทรัพยากร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอระบบในระยะยาว
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2.4.6.3 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security) ความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) เปนวิธีที่ทําใหมั่นใจไดวาขอมูลหรือทรัพยากรของระบบมีความสมบูรณ
ไมถูก เขาถึง หรือแกไขจากผูไมไดรับอนุญาต โดยจะตองคํานึง ถึง สภาพแวดลอมภายนอก
ที่เกี่ยวของกับการทํางานของระบบดวย ในระบบเครือขายและระบบกระจายที่มีผูใชจํา นวน
มากระบบปฏิบัติการจึงตองมีสวนที่จัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันและ
รักษาสิทธิ์ประโยชนของผูใชแตละคน เชน การเขาสูระบบของผูใชแตละคน สิทธิ์ในการเขาถึง
อาน และบันทึกไฟลขอมูลของผูอื่นและสิทธิในการใชงานทรัพยากรเปนตน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความ
นาเชื่อถือใหกับระบบมากขึ้น

2.5 ประเภทของระบบปฏิบัติการ
พิรพร หมุนสนิทและคณะ (2553: 5-6) กลาววา ประเภทของระบบปฏิบัติการ
สามารถแบงไดตามวัตถุประสงคการใชงานและแบงตามลักษณะการใชงาน
2.5.1 แบงตามวัตถุประสงคการใชงาน ดังตอไปนี้
2.5.1.1 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ใช ง านคอมพิ ว เตอร แ บบตั ว เดี ย ว
(Stand-Alone) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer:
PC) หรือโนต บุก (Notebook) ที่ทํางานโดยไมมีก ารเชื่อมตอกับเครื่องอื่น เชน เอ็มเอส-ดอส
(MS-DOS), วินโดว (Windows) และแมคโอเอส (Mac OS)
2.5.1.2 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ใช ง านคอมพิ ว เตอร แ บบเครื อ ข า ย
(Network) ถูก พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการทํางานของเครื่องแมขาย (Server) ที่เชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายตลอดเวลา โดยทําหนาที่ดูแลจัดการการใชทรัพยากรรวมกันของเครื่องลูกขาย
(Client) ตางๆ ไดแก 1) เน็ตแวร (Net Ware) 2) ลีนุกซ (Linux) 3) ยูนิกซ (UNIX) 4) วินโดว
เซิรฟเวอร(Windows Server) 5) โซลารีส(Solaris)
2.5.1.3 ระบบปฏิบัติการแบบฝง (Embedded OS) เปนระบบปฏิบัติการ
ที่ม าพร อ มกั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โดยจั ด เก็ บ ไว บ นรอม(ROM) ของเครื่ องและพบได ใ น
คอมพิ ว เตอร แ บบพกพา ได แ ก 1) Windows CE 2) Windows Mobile 3) Pocket PC’s OS
4) Palm OS
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2.5.2 แบงตามลักษณะการใชงาน
2.5.2.1 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ใช ง านได ค นเดี ย ว (Single User)
ระบบปฏิบัติการประเภทนี้ ณ ชวงเวลาหนึ่งๆ จะมีผูใชงานไดเพียง 1 คนเทานั้น แตอาจใชงาน
หลายโปรแกรมพรอมกันได เชน Windows XP และ Windows 7
2.5.2.2 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ใช ง านได ห ลายคน (Multi User)
เปนระบบปฏิบัติการที่อนุญาตใหผูใชหลายคนทํางานพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน เชน เน็ตแวร,
ลีนุกซ, ยูนิกซ, วินโดวเซิรฟเวอรและโซลารีส (Solaris)
2.5.2.3 ระบบปฏิ บัติ ก ารสํ า หรั บใช ง านไดง านเดีย ว (Single Tasking)
ระบบปฏิบัติการประเภทนี้จะกําหนดใหคอมพิวเตอร Run โปรแกรมหรือใชงานไดครั้งละ 1 งาน
เทานั้น ซึ่งปจจุบันไมนิยมใชระบบปฏิบัติการประเภทนี้แลว
2.5.2.4 ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า ห รั บ ใช ไ ด ห ลายงาน (Multi Tasking)
เปนระบบปฏิบัติการที่กําหนดใหคอมพิวเตอร Run โปรแกรมหรือใชงานไดหลายๆ งานพรอม
กันซึ่งระบบปฏิบัติการที่ใชงานในปจจุบันสวนใหญจะอยูในประเภทนี้
จะเห็ น ได ว า ระบบปฏิ บั ติ ก ารเหลา นี้ ไ ด ถูก พั ฒ นาขึ้ น หลากหลายรู ป แบบตาม
พั ฒ นาการของคอมพิ ว เตอร ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและสามารถรองรั บ การทํ า งานภายใต
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ดังนั้นการพิจารณาเลือกใชจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละ
ระบบงานเปนหลัก
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2.6 บทสรุป
ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟตแวรระบบที่เปนตัวกลางประสานการทํางานระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวรประยุกตตางๆ โดยทําหนาที่จัดสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร
เพื่อใหแกซอฟตแวรประยุกต เมื่อมีการติดตอกับฮารดแวรผานทางผูใชงานคอมพิวเตอร เชน
การรับขอมูลจากแปนพิมพ การสงขอมูลไปแสดงผลบนจอภาพและการจัดเก็บไฟลขอมูลลงใน
ฮาร ด ดิส ก รวมถึ ง การจัด หาสภาพแวดลอมการทํา งานที่เหมาะสมใหกับ ผูใช เพื่ อให ผูใ ช
สามารถใชงานคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก
ระบบปฏิบัติการมีความสําคัญกับเครื่องคอมพิวเตอร ในการประสานการทํางาน
ระหวางผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใ หส ามารถทํางานไดผานทางหนาตางระบบปฏิบัติก าร
ควบคุมอุปกรณอินพุต/เอาตพุต จัดการเกี่ยวกับการเขาถึงไฟลและปฏิบัติการตางๆ กับไฟลได
จัดการหนวยความจําเพื่อใหผูใชสามารถบันทึกขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรไดหลายอยางใน
หนวยความจําเดียวกัน จัดสรรและแบงเวลาแบบประสานการทํางาน ประสานการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายและนอกจากนี้ ระบบปฏิบัติก ารยังมีความสําคัญกับการนํามาใชกับ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิก สส มัยใหมตาง ๆ เชน โทรศั พทเคลื่อนที่ เครื่องเลน เกม เครื่องซักผา อีก ดวย
พัฒนาการของระบบปฏิบัติการในเชิง สถาปตยกรรม ไดแก พัฒนาการไมโครโปรเซสเซอร
Pentiumและพัฒนาการไมโครโปรเซสเซอร PowerPC
ระบบปฏิบัติการมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 6 สวน คือ 1) สวนตอประสานเพื่อ
รับคําสั่งจากผูใช 2) การจัดการโปรเซส 3) การจัดการหนวยความจํา 4) การจัดการอุปกรณ
5) การจั ด การไฟล 6) การจั ด การเครื อ ข า ย ซึ่ ง ประเภทของระบบปฏิ บั ติ ก ารแบ ง ตาม
วัต ถุประสงคการใชงาน ไดแ ก 1) ระบบปฏิบัติก ารสําหรับใชงานคอมพิวเตอรแบบตัวเดียว
2) ระบบปฏิบัติก ารสําหรับใชง านคอมพิวเตอรแ บบเครือข าย 3) ระบบปฏิ บัติก ารแบบฝ ง
ถ า แบ ง ตามลั ก ษณะการใช ง าน ได แ ก 1) ระบบปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ใช ง านได ค นเดี ย ว
2) ระบบปฏิบัติการสําหรับใชงานไดหลายคน 3) ระบบปฏิบัติการสําหรับใชงานไดงานเดียว
4) ระบบปฏิบัติการสําหรับใชงานไดหลายงาน
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2.7 แบบฝกหัด
ตอนที่ 1 ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ดวยตัวเอง
1. ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) คืออะไรและมีความสัมพันธกับ
สวนอื่นๆ ในระบบคอมพิวเตอรอยางไร
2. ระบบปฏิบัติการแบงไดเปนกี่ประเภท และสามารถใชเกณฑอะไรในการแบง
3. การประมวลผลแบบ Multiprogramming มีขอดีและมีขอเสียอยางไร
4. พัฒนาการดานการติดตอสื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้นเปนอันดับแรกคืออะไร และมี
ลักษณะอยางไร
5. หนาที่หลักของระบบปฏิบัติการมีอะไรบาง จงอธิบาย
6. สวนตอประสานกับผูใช (User Interface) แบงไดเปนกี่ประเภทและปจจุบันมี
แนวโนมการใชงานในลักษณะใด
7. องคประกอบพื้นฐานที่จําเปนตองมีในทุกระบบปฏิบัติการมีอะไรบาง
แตละสวนมีภารกิจอยางไร
8. ระบบปฏิบัติการทั่วไปและระบบปฏิบัติการประเภทเครือขายมีองคประกอบ
สวนใดที่แตกตางกันและสวนที่แตกตางนั้นมีภารกิจใดบางที่ตองรับผิดชอบ อธิบายพอสังเขป
ตอนที่ 2 ใหผูเรียนแบงกลุมๆ ละ 4 คน เพื่อศึกษาระบบปฏิบัติการดังตอไปนี้
แลวจัดทํารายงานสงในสัปดาหถัดไป
1. ระบบปฏิบัติการที่นิยมใชงานกันอยูในปจจุบันมีอะไรบาง ใครเปนผูผลิตและ
นําไปใชระดับฮารดแวรประเภทใด
2. ระบบการปฏิ บั ติ ก าร Linux ในแต ล ะบริ ษั ท การผลิ ต พร อ มกั บ อธิ บ าย
คุณลักษณะเดนของระบบปฏิบัติการ Linux ในแตละคายการผลิต
ตอนที่ 3 ใหผูเรียนสะทอนคิดถึง สิ่งที่ไดเรียนรูในบทที่ 2 แลวนํา มาเขียนในลักษณะ
ความเรียงจัด เก็บไวในแฟม สะสมผลงานเพื่อสงผูสอนตอนสิ้นสุด กิจกรรม
การเรียนการสอนในภาคเรียนนี้

