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บทที ่2 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบปฏิบัติการ 
 

2.1 ความน า 
การใชง้านคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ นั้นค่อนขา้งยุง่ยาก เน่ืองจากผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งเรียนรู้

ภาษาเคร่ือง เพื่อสั่งให้เคร่ืองท างาน ต่อมามีการสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ข้ึนมาเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ช้มากข้ึน นัน่คือภาษาแอสเซมบลีแต่ก็ยงัประสบกบัปัญหาในเร่ืองของความยากใน
การเขา้ใจค าสั่งของภาษา 

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่โปรแกรมเมอร์ในสมยัก่อนจ าเป็นตอ้งทราบโครงสร้าง และ
การท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้ในความเป็นจริงไดมี้การพฒันาโปรแกรมอีกประเภทหน่ึงควบคู่กนัมา 
กบัภาษาคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมน้ีจะควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ในเบ้ืองตน้ทนัทีท่ีเปิด
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนมาท างาน เช่น บริหารจดัสรรทรัพยากรท่ีมีในระบบ ตลอดจนคอยควบคุม
อุปกรณ์เพื่อลดข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในขณะท างาน โปรแกรมท่ีกล่าวมาน้ีเรียกว่า 
ระบบปฏิบติัการ (Operating System) 

 

2.2 ความหมายของระบบปฏบิัติการ 
ระบบปฏิบติัการนั้นผูเ้ขียนไดศึ้กษาคน้ควา้พบว่า มีผูรู้้ไดก้ล่าวถึงความหมาย และให้ค  า

นิยาม ตลอดจนอธิบายเอาไวด้งัน้ี 
ระบบปฏิบติัการ หมายถึง ระบบท่ีอาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการจดั

ระเบียบในการอินเทอร์เฟสระหวา่งผูใ้ชก้บัเคร่ือง ตลอดจนควมคุมการท างานของอุปกรณ์ และการ
จดัสรรทรัพยากรในระบบให้ใช้งานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (น.ท.ไพศาล โมลิสกุลมงคล 
และคนอ่ืน ๆ, 2545) 

ระบบปฏิบติัการ คือ โปรแกรมท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรคท์รัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ควบคุมการประมวลผล (Execute) ของโปรแกรม ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ และท า
หนา้ท่ีติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ เพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านโปรแกรมประยุกตไ์ดอ้ยา่ง
สะดวกและมีประสิทธิภาพ (นรีรัตน์ นิยมไทย, 2549)  
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ระบบปฏิบติัการ คือ ซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึงท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ประยกุต ์มีหนา้ท่ีควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ (อรพิน ประวติับริสุทธ์ิ, 2551)  

ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ระบบท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ทัว่ไป โดยท่ีระบบปฏิบติัการท าหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้บริการแก่ซอฟตแ์วร์ประยุกต์ในเร่ืองต่างๆ เช่น การรับส่งและการจดัเก็บขอ้มูล การรับส่ง
ขอ้มูลในระบบเครือข่ายการจดัสรรพื้นท่ีในหน่วยความจ า และการจดัสรรเวลาการใชซี้พีย ูเป็นตน้
(สุจิตรา อดุลยเ์กษม, 2552)  

ระบบปฏิบัติการ คือ กลุ่มโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง ระหว่างผู ้ใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผูใ้ช้กระท าการกบัโปรแกรม 
(Execute Programs) โดยมีเป้าหมายหลกั เพื่อให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้เป็นไปอย่าง
สะดวก รวมทั้งการใชฮ้าร์ดแวร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (วเิชษฐ ์พลายมาศ, 2552)  

ระบบปฏิบติัการ เป็นระบบโปรแกรมท่ีควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์และโปรแกรม
ประยกุตต่์างๆ ใหด้ าเนินไปอยา่งราบร่ืน ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้(พีระพนธ์ โสภศัสถิตย,์ 
2552)  

ระบบปฏิบติัการ  เป็นซอฟตแ์วร์ระบบท่ีเป็นตวักลางประสานการท างานระหวา่งฮาร์ดแวร์
และซอฟตแ์วร์ประยกุตต่์างๆ โดยท าหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เม่ือมีการติดต่อกบัฮาร์ดแวร์ เช่น  การรับขอ้มูลจากแป้นพิมพ ์การส่งขอ้มูลไป
แสดงผลบนจอภาพ และการจดัเก็บไฟล์ขอ้มูลลงในฮาร์ดดิสก์ เป็นตน้ รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ในการจดัหาสภาพแวดลอ้มการท างาน (Environment) ท่ีเหมาะสมใหก้บัผูใ้ช ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งทราบกลไกการท างาน
ภายในท่ีซบัซอ้น (พิรพร หมุนสนิท และคนอ่ืน ๆ, 2553)  

จากความหมาย ค านิยาม และค าอธิบายจากผู ้รู้ ต่างๆ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
ระบบปฏิบติัการ หมายถึง กลุ่มของโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัระเบียบในการติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บั
เคร่ือง ตลอดจนควบคุมการท างานของอุปกรณ์ และการจดัสรรทรัพยากรในระบบให้ใชง้านร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ประเภทของระบบปฏบิัติการ 
ระบบปฏิบติัการไม่ได้มีเพียงชนิดท่ีเป็นซอฟต์แวร์เท่านั้น ยงัมีระบบปฏิบติัการท่ีเป็น 

ฮาร์ดแวร์อีกดว้ย ดงันั้นระบบปฏิบติัการจึงแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 

2.3.1 Software Operating System 
เป็นระบบปฏิบัติการท่ีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้รับความนิยมใช้งานอย่าง

แพร่หลาย เน่ืองจากสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดง่้าย และมีราคาไม่แพง 
 
2.3.2 Hardware Operating System 
เป็นระบบปฏิบติัการท่ีเป็นตวัอุปกรณ์ ซ่ึงท างานไดมี้ประสิทธิภาพกว่า ระบบปฏิบติัการ

ประเภทอ่ืนๆ แต่ไม่นิยมใชง้านเน่ืองจากปรับปรุงแกไ้ขไดย้าก และมีราคาแพง 
 
2.3.3 Firmware Operating System 
เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใช้ค  าสั่งภาษาระดับต ่าในการท างาน เรียกว่าไมโครโปรแกรม 

(Microprogram) เป็นค าสั่งท่ีใช้ติดต่อกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรง ซ่ึงอาจเกิดมาจากค าสั่ง      
ไมโครอินสตรัคชัน่ (Microinstruction) ตั้งแต่ 1 ค าสั่งข้ึนไป การแกไ้ข เปล่ียนแปลง สามารถท าได้
โดยตอ้งสร้างไมโครโปรแกรมข้ึนมาใหม่ ซ่ึงไมโครโปรแกรมเป็นภาษาเคร่ือง การเขียนโปรแกรม
ดว้ยภาษาเคร่ืองท าได้อย่างยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูง ระบบปฏิบติัการประเภทน้ีจึงไม่ถูกนิยม
น ามาใชง้าน  
 

ดงันั้นหากมีการกล่าวถึงระบบปฏิบติัการ จะเขา้ใจถึงระบบปฏิบติัการท่ีเป็นซอฟตแ์วร์เป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นประเภทของระบบปฏิบติัการท่ีถูกน ามาใช้อยา่งแพร่หลายและกวา้งขวาง 
กวา่ระบบปฏิบติัการประเภทอ่ืนๆ นัน่เอง 
 

2.4 หน้าทีข่องระบบปฏบิัติการ 
จากนิยามของระบบปฏิบติัการ ท าใหท้ราบวา่ระบบปฏิบติัการเป็นส่วนท่ีช่วยเหลือผูใ้ชง้าน

ในการควบคุมระบบ โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งทราบโครงสร้าง หรือกลไกการท างานของเคร่ืองเลย 
จึงสามารถแบ่งหนา้ท่ีหลกัของระบบปฏิบติัการได ้3 หนา้ท่ีหลกั ดงัน้ี 
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2.4.1 การติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface) 
ผูใ้ชส้ามารถติดต่อหรือสั่งการให้คอมพิวเตอร์ท างานตามท่ีตอ้งการได ้โดยการสั่งผา่นทาง

อินเตอร์เฟซของระบบปฏิบติัการ เช่น ใช้ค  าสั่ง คดัลอก (Copy) ท่ีดอสพรอมพ์ (DOS Prompt)       
ในกรณีท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการดอส (MS-DOS) หรือใชเ้มาส์เลือกค าสั่ง หรือไอคอนต่าง ๆ ในกรณีท่ี
ใชร้ะบบปฏิบติัการวนิโดวส์ (MS-Windows)  

ระบบปฏิบติัการจึงเป็นตวักลางในการรับค าสั่งจากผูใ้ช้ หลงัจากนั้นระบบปฏิบติัการจะ
เรียกใชค้  าสั่งผา่นทางซิสเต็มคอล (System Call) จึงเป็นการเรียกใชรู้ทีน (Routine) หรือโปรแกรม
ยอ่ยต่างๆ ของโปรแกรมระบบปฏิบติัการของผูใ้ช ้เพื่อปฏิบติัส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการ ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 
 

ภาพที ่2.1 แสดงลกัษณะการเป็นตวักลางของระบบปฏิบติัการระหวา่งผูใ้ชก้บัฮาร์ดแวร์ 
 

2.4.2 ควบคุมดูแลอุปกรณ์ (Control Devices) 
ผูใ้ช้งานคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่มีความจ าเป็นต้องทราบกลไกการท างาน ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากระบบปฏิบัติการจะท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
ท างานเป็นระบบ และสอดคลอ้ง โดยไม่เกิดขอ้ผดิพลาด ระบบปฏิบติัการจะประกอบดว้ยรูทีน หรือ
โปรแกรมย่อยมากมายท่ีควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีแตกต่างกันไป เช่น รูทีนควบคุมดิสก ์             
รูทีนควบคุมจอภาพ เป็นต้น รูทีนเหล่าน้ี สามารถเรียกใช้ได้ทนัทีผ่านทางซิสเต็มคอล โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมควบคุมเอง ท าให้ประหยดัเวลา และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกนั แต่เน่ืองจากระบบปฏิบติัการมีส่วนประกอบของรูทีนเพื่อควบคุมอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก 
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ท าให้เรียกใช้งานไดแ้ต่ไม่รวดเร็ว ดงันั้นถา้สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์เหล่าน้ีได ้   
ก็จะท าใหท้  างานไดเ้ร็วข้ึน 
 

2.4.3 จัดสรรทรัพยากร (Resources Management) 

ทรัพยากร (Resources) คือ ส่ิงท่ีถูกใช้ไปเพื่อให้โปรแกรมด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง 
ทรัพยากรท่ีระบบปฏิบติัการจดัสรรไดแ้ก่ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจ า (Memory) 
อุปกรณ์น าเขา้ขอ้มูลและหรือแสดงผลขอ้มูล (Input/Output Devices) และขอ้มูล (Data) สาเหตุ              
ท่ีตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากร เน่ืองมาจาก 

1) ทรัพยากรของระบบมีจ ากัด  โปรแกรมจะใช้ทรัพยากรมากบ้างน้อยบ้าง                        
แต่เน่ืองจาก ทรัพยากรบางอย่างมีจ ากดั ท าให้เม่ือมีการเรียกใช้อาจจะท าให้ทรัพยากรนั้นหมดได ้
เช่น หน่วยความจ า ในปัจจุบนัเม่ือการใชโ้ปรแกรมคราวละหลายโปรแกรม เช่นในระบบปฏิบติัการ    
วนิโดวส์ ท าใหห้น่วยความจ าถูกน าไปใชจ้นหมด หรือในระบบท่ีมีซีพียเูพียงตวัเดียว แต่ตอ้งท างาน
หลายๆ โปรแกรมพร้อมกนั 

 
2) ทรัพยากรมีหลายประเภท เน่ืองจากในแต่ละโปรเซสหรือโปรแกรมอาจจะมี

ความต้องการเพียงประเภทเดียวบ้าง หลายประเภทบ้าง ระบบปฏิบัติการจะท าหน้าท่ีจัดสรร
ทรัพยากรเหล่าน้ีตามความเหมาะสม และตามความตอ้งการของโปรเซส 

 
ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ ท่ีจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั และ

หลายประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ระบบท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้
งานเพิ่มมากข้ึน 
 

2.5 องค์ประกอบหลกัของระบบปฏบิัติการ 
ในการพฒันาระบบปฏิบติัการใดๆ ข้ึนมานั้น ระบบปฏิบติัการจะตอ้งมีองค์ประกอบหลกั

ของระบบปฏิบติัการ (Operating System Component) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีเหมือนกนั                       
อยูท่ ั้งหมด 5 ประการดงัต่อไปน้ี 
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2.5.1 ส่วนจัดการตัวประมวลผล (Processor Management) 
ส่วนจดัการตวัประมวลผล เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของระบบปฏิบติัการ 

โดยทุกๆ ระบบปฏิบติัการจะตอ้งมีส่วนประกอบน้ีในการควบคุมการท างานของตวัประมวลผลให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 
2.5.2 ส่วนจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) 
ส่วนจดัการหน่วยความจ า เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีระบบปฏิบติัการ ใช้ในการจดัสรรและ

ควบคุมการท างานของหน่วยความจ าทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ ให้ถูกน ามาใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.5.3 ส่วนจัดการหน่วยรับและหรือหน่วยแสดงผล (Input / Output Management) 
ส่วนจดัการหน่วยรับและหรือหน่วยแสดงผล เป็นส่วนท่ีระบบปฏิบติัการใชใ้นการควบคุม

การท างานของหน่วยรับและหรือหน่วยแสดงผล โดยท่ีผูใ้ชง้านไม่จ  าเป็นตอ้งทราบถึงกระบวนการ
ท างานของอุปกรณ์เหล่าน้ี เพียงแต่ผูใ้ช้งานเรียกใช้งานอุปกรณ์หน่วยรับและหรือหน่วยแสดงผล
ผ่านระบบปฏิบติัการ แลว้ระบบปฏิบติัการจะท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของหน่วยรับและหรือ
หน่วยแสดงผล โดยอาศยัส่วนจดัการหน่วยรับและหรือหน่วยแสดงผล 

 
2.5.4 ส่วนระบบแฟ้มข้อมูล (File system) 
แฟ้มขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในระบบปฏิบติัการ เน่ืองจากทุกๆ ระบบปฏิบติัการจะตอ้งมี

แฟ้มขอ้มูลของตวัระบบปฏิบติัการเองแลว้ ยงัมีแฟ้มขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนอีกมากมายจากการเรียกใช้
งานระบบปฏิบติัการของผูใ้ช้ รวมถึงแฟ้มขอ้มูลของโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนแฟ้มขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนจากการใชง้านโปรแกรมประยุกตอี์กดว้ย ส่วนระบบแฟ้มขอ้มูลของระบบปฏิบติัการจะคอย
จดัการกบัแฟ้มขอ้มูลเหล่าน้ีใหส้ามารถเรียกใช ้ปรับปรุง และจดัเก็บไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 
2.5.5 ส่วนจัดการตารางเวลาการท างานและจัดสรรทรัพยากร  (Job Scheduler and 

Resource Allocator) 
ในระบบปฏิบติัการ นอกจากส่วนจดัการตวัประมวลผลท่ีระบบปฏิบติัการใช้ควบคุมการ

ท างานของหน่วยประมวลผลกลางแล้ว ยงัมีส่วนท่ีเรียกว่าส่วนจดัการตารางเวลาการท างานและ
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จดัสรรทรัพยากร ท่ีระบบปฏิบติัการใช้ในการจดัตารางการท างานให้กบัหน่วยประมวลผลกลาง 
ควบคู่กบัส่วนจดัการตวัประมวลผล เพื่อคอยจดัตารางการท างานให้กบัหน่วยประมวลผลกลาง ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีหน่วยประมวลผลกลางเพียงตวัเดียว แต่ตอ้งรองรับงานต่างๆ 
มากมาย ท่ีเกิดจากการเรียกใช้ตวัระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์ ส่วนจดัการตารางเวลา
การท างานและจดัสรรทรัพยากรจึงเป็นส่วนท่ีใชจ้ดัการหน่วยประมวลผลกลาง ให้สามารถท าการ
ประมวลผล งานต่างๆ มากมายเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

2.6 ววิฒันาการของระบบปฏบิัติการ 
หากจะกล่าวถึงวิวฒันาการของระบบปฏิบติัการก็สามารถอา้งอิงไดจ้าก วิวฒันาการของ

คอมพิวเตอร์ท่ีมีวิวฒันาการ 4 ยุคนั้น ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในยุคท่ี 1 นั้นยงัไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เกิดข้ึนจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้มีระบบปฏิบติัการไวใ้ชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงันั้นวิวฒันาการของ
ระบบปฏิบติัการก็จะเร่ิมข้ึนในยคุท่ี 2 ของคอมพิวเตอร์นั้นเอง ซ่ึงเป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไวใ้ชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้ ววิฒันาการของระบบปฏิบติัการจึงแบ่งออกเป็น 3 
ยคุดงัน้ี 

 
2.6.1 ยุคที ่1 (ค.ศ.1950-1965) 
เป็นยคุท่ีคอมพิวเตอร์อาศยัทรานซิสเตอร์เป็นเทคโนโลยหีลกัในการสร้างคอมพิวเตอร์และ

อาศยัการประมวลผลแบบแบตซ์  และเร่ิมมีการน าคอมพิวเตอร์ไปใชง้านมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในวงการธุรกิจ มีการพัฒนาภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) ข้ึนเพื่อใช้งานซ่ึงถือว่าเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาแรก และต่อมาได้มีการพฒันาภาษาแอสเซมบลี (Assembly)       
ในการท างาน ตวัอย่างของระบบปฏิบติัการท่ีมีใชง้านในยุคน้ี ไดแ้ก่ ระบบปฏิบติัการเอฟเอ็มเอส 
(FMS : Fortran Monitor System) 
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ภาพที ่2.2 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการเอฟเอม็เอส 
ท่ีมา (https://forum.prologic.ws/lofiversion/index.php?t3063.html, 2551) 
 

2.6.2 ยุคที ่2  (ค.ศ.1965-1980) 
เป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์อาศยัวงจรร่วม (IC : Integrated Circuit) เป็นเทคโนโลยีหลกัในการ

สร้างคอมพิวเตอร์และมีการท างานแบบระบบหลายโปรแกรม (Multiprogramming) จึงมีความ
ตอ้งการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็วข้ึน จึงไดเ้กิดแนวความคิดและออกแบบระบบการ
ท างานแบบจดัสรรเวลา (Time Sharing) ข้ึนมา โดยการจดัสรรเวลาของหน่วยประมวลผลให้บริการ
งานต่างๆ ท่ีมีอยู่พร้อมๆ กนั ระบบปฏิบติัการแรกท่ีใช้ระบบจดัสรรเวลาน้ีคือระบบปฏิบติัการ      
มลัติก (MULTIC : MULTiplxed Information and Computing Service) ซ่ึงพฒันาข้ึนโดยสถาบนั
เทคโนโลยีแห่งรัฐแมสชาชูเซต (MIT Massachusetts Institute of Technology) และต่อมา            
เคน ทอมสัน (Ken Tompson) ไดพ้ฒันาระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ (UNIX Operating System ) ซ่ึงเป็น
ระบบปฏิบติัการแบบจดัสรรเวลาเช่นเดียวกนั และเป็นท่ีนิยมใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายในเวลานั้น 
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ภาพที ่2.3 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการมลัติก 
ท่ีมา (http://www.sfgate.com/cgi-bin/object/article?o=0&f=/c/a/BUGF75VUUQ1.DTL, 2551) 
 

 

 
 

ภาพที ่2.4 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ 
ท่ีมา (http://www.state.sc.us/oir/datacenter/computersvcs1.html, 2551) 
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2.6.3 ยุคที ่3  (ค.ศ.19801 - ปัจจุบัน) 
เป็นยุคท่ีคอมพิวเตอร์อาศยัวีแอลเอสไอ (VLSI : Very Large Scale Integrate Circuit) หรือ

วงจรรวมขนาดใหญ่เป็นเทคโนโลยหีลกัในการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบติัการ ในยุคน้ี มี 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใช้กบัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซ่ึงได้แก่ระบบปฏิบติัการส าหรับคอมพิวเตอร์
เคร่ืองเด่ียว (Stand Alone Operating System) และระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating 
System : NOS) ระบบปฏิบติัการในยุคน้ีมีมากมายหลายระบบ ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการส าหรับ
คอมพิวเตอร์เคร่ืองเด่ียว เช่น MS-DOS, PC-DOS, MS-Windows XP, MAC OS, OS/2,                              
MS-Windows 7, MS-Windows 8 ส่วนตวัอยา่งของระบบปฏิบติัการเครือข่าย เช่น Netware, Linux, 
MS-Windows NT Server, MS-Windows 2003 Server  เป็นตน้ (ทรงศกัด์ิ ล้ิมศิริสันติกุล, 2549) 

 

 
 

ภาพที ่2.5 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการ MS-DOS 
ท่ีมา (http://www.vintagecomputer.net/browse_thread.cfm?id=194, 2551) 
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ภาพที ่2.6 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการ MS-Windows XP 
ท่ีมา (http://www.ubergizmo.com/archives/navisurfer_indash_windows_xp_computer.html, 2551) 

 

 
 

ภาพที ่2.7 แสดงหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการ MS-Windows 7 
ท่ีมา (http://getintopc.com/softwares/operating-systems/windows-7-ultimate-free-download-iso-
32-and-64-bit/, 2557) 
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ภาพที ่2.8 แสดงหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการ MS-Windows 8 
ท่ีมา (http://www.hongkiat.com/blog/windows-8-keyboard-shortcuts/, 2557) 

 

 
 

ภาพที ่2.9 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการ MAC OS 
ท่ีมา (http://www.istudio.in.th/mac_product_detail.php?id=361, 2551) 
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ภาพที ่2.10 แสดงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบปฏิบติัการเครือข่าย Netware 
ท่ีมา (http://www.nobodyasked.com/category/techie-stuff/, 2551) 
 

 
 

ภาพที ่2.11 แสดงหนา้จอการใชง้านระบบปฏิบติัการเครือข่าย MS-Windows 2003 Server 
ท่ีมา (http://www.vmodtech.com/modules.php, 2551) 
 

  

http://www.nobodyasked.com/wp-content/uploads/2008/04/monitor.jpg
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2.7 คุณสมบัติของระบบปฏบิัติการ 
 จากท่ีได้ทราบถึงวิว ัฒนาการของระบบปฏิบัติการมาแล้วข้างต้น หากจะกล่าวถึง
ความสามารถหรือคุณสมบติัของระบบปฏิบติัการ ก็จะสามารถแบ่งคุณสมบติัของระบบปฏิบติัการ
ไดด้งัน้ี 
 
 2.7.1 การท างานแบบโปรแกรมเดียว (Monoprogramming) 
 เป็นความสามารถของระบบปฏิบติัการในยุคเร่ิมแรก ท่ีมีเพียงแค่ 1 โปรแกรมเท่านั้น                 
ท่ีระบบปฏิบติัการสามารถอนุญาติใหท้  างานงานไดใ้นหน่ึงช่วงเวลา ในระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ ซ่ึง
เป็นการท างานท่ีจดัการทรัพยากรต่างๆ ง่ายกวา่การท างานแบบอ่ืนๆ ท่ีจะไดก้ล่าวต่อไป 
 
 2.7.2 การท างานแบบหลายโปรแกรม (Multiprogramming) 
 การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ นั้นเป็นการท างานคร้ังละ 1 โปรแกรม
เท่านั้นซ่ึงว่าใช้ทรัพยากรต่างๆ ของระบบอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะมีบางช่วงเวลาท่ี
ทรัพยากรของระบบตอ้งว่างงาน โดยเฉพาะซีพียูนัน่เอง เน่ืองจากตอ้งหยุดรอเพื่อให้งานอ่ืนเสร็จ
ส้ินลงก่อน เช่น เม่ือซีพียสูั่งใหอ่้านขอ้มูลจากดิสก ์ซีพียตูอ้งรอคอยจนกวา่การท างานนั้นจะเสร็จ ซ่ึง
บางคร้ังใช้เวลาในการท างานนานเน่ืองจากอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลท างานในอัตราเร็วท่ีช้ากว่า
อตัราเร็วการท างานของซีพียูอยู่มาก จึงมีการพฒันาระบบหลายโปรแกรมข้ึนมา เพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถท างานหลายงานไดพ้ร้อมกนั โดยในการท างานนั้นจะมีโปรแกรมหรืองานท่ี
พร้อมจะถูกเรียกไปประมวลผลมากกว่า 1 งาน บรรจุไว้ในหน่วยความจ าหลัก จากนั้ น
ระบบปฏิบติัการจะท าหน้าท่ีเลือกงานหรือโปรแกรมเข้าไปประมวลผลในซีพียู การท างานใน
ลกัษณะน้ีท าใหมี้การใชง้านทรัพยากรของระบบโดยเฉพาะซีพียไูดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
 2.7.3 การท างานแบบระบบแบ่งเวลา (Time-Sharing Systems) 
 ในการท างานของระบบหลายโปรแกรมนั้น เป็นระบบการท างานท่ีมีมากกว่าหน่ึง
โปรแกรมหรือมีมากกวา่หน่ึงงานท่ีถูกบรรจุไวใ้นหน่วยความจ าหลกัพร้อมกนั เพื่อรอให้ซีพียนู าไป
ประมวลผลทีละหน่ึงงานหรือหน่ึงโปรแกรม โดยท่ีบางคร้ังโปรแกรมหรืองานท่ีถูกเรียกเขา้ไป
ท างานในซีพียูนั้นมีขนาดใหญ่หรือเป็นงานท่ีเน้นการใช้งานท่ีซีพียู และมีการท างานท่ีซีพียูเป็น
เวลานานมาก ท าใหโ้ปรแกรมอ่ืนท่ีจะตอ้งเขา้ไปท างานในซีพียเูสียเวลารอคอยนาน จึงก าหนดให้มี
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ระบบการแบ่งเวลาส าหรับแต่ละงานหรือแต่ละโปรแกรมเขา้ไปท างานในซีพียูในระยะเวลาท่ี
ก าหนดเอาไว ้
 ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีการท างานในระบบหลายโปรแกรมร่วมกบัระบบการแบ่ง
เวลานั้น จะช่วยให้ระบบสามารถให้บริการผูใ้ช้ไดห้ลายคนพร้อมๆ กนั โดยให้งานหรือโปรแกรม
ของผูใ้ชแ้ต่ละคนสลบักนัเขา้ไปใชง้านซีพีย ูดว้ยเหตุท่ีซีพียมีูอตัราการท างานดว้ยความเร็วท่ีสูงมาก
จึงท าใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคนรู้สึกเหมือนวา่ตนเองเป็นผูค้รอบครองการท างานของระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 
 
 2.7.4 การท างานแบบระบบทนัท ี(Real-Time Systems) 
 ระบบการท างานแบบทนัทีหรือระบบเรียลไทม ์คือ ระบบท่ีสามารถให้การตอบสนองอยา่ง
ทนัทีทนัใดเม่ือได้รับอินพุตเขา้ไปในระบบ ในทางอุตมคติระบบเรียลไทม์น้ีจะเป็นระบบท่ีไม่
เสียเวลาในการประมวลผลหรืออาจกล่าวไดว้่าเวลาในการประมวลผลเป็นศูนย ์แต่ในทางปฏิบติั
แลว้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท างานแบบเรียลไทมน้ี์ไม่สามารถผลิตข้ึนมาได ้ท าไดแ้ต่เพียงลดเวลาใน
การตอบสนองให้นอ้ยท่ีสุด จนไม่สามารถเห็นความแตกต่างของช่วงเวลาท่ีป้อนอินพุตเขา้ไปและ
ไดรั้บเอาต์พุตออกมาจากระบบ ช่วงเวลาของความแตกต่างน้ีเรียกว่า เวลาตอบสนอง ซ่ึงผูใ้ช้งาน
ทัว่ไปตอ้งการใหค้่าของเวลาตอบสนองเป็นค่าท่ีนอ้ยท่ีสุดเพื่อประสิทธิภาพของระบบ  
 
 ระบบเรียลไทมแ์บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 1) Hard real-time system 
 ระบบท่ีก าหนดเวลาไวแ้น่นอนส าหรับให้ระบบสามารถท างานไดเ้สร็จเรียบร้อย หากว่า
ระบบไม่สามารถท างานเสร็จไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไวจ้ะก่อใหเ้กิดปัญหาร้ายแรง เป็นระบบท่ีรับรอง
วา่ภารกิจวกิฤต (critical task) ตอ้งเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ความล่าชา้ทั้งหมดในระบบตอ้งถูกน ามา
เก่ียวพนักนัตั้งแต่การดึงขอ้มูลท่ีเก็บไวอ้อกมาจนถึงเวลาท่ีระบบปฏิบติัการใชเ้พื่อท าให้การร้องขอ
ใดๆ เสร็จสมบูรณ์ขอ้จ ากดัของเวลาเป็นตวับงัคบัส่ิงท่ีใช้ได้ในระบบฮาร์ดเรียลไทม์ โดยปกติด
ขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บอยูใ่นหน่วยความจ าแบบอ่านอยา่งเดียวหรือรอม ในระบบปฏิบติัการชั้นสูง ก็ขาด
คุณลักษณะ น้ีด้วยเช่นกัน เน่ืองจากมันมักจะแยกผู ้ใช้ออกจากฮาร์ดแวร์ซ่ึงเป็นผลให้ความ                        
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินการ เช่น หน่วยความจ าเสมือน เกือบจะไม่เคยพบกบั
ระบบเวลาจริงเลย ดงันั้นระบบฮาร์ดเรียลไทมจ์ะขดัแยง้กบัระบบแบ่งกนัใชเ้วลา และทั้งสองระบบ
น้ีไม่สามารถผสมกนัได ้
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 2) Soft real-time system 
 เป็นระบบท่ีก าหนดเวลาไวเ้ช่นเดียวกนักบั Hard real-time system แต่ถา้ระบบไม่สามารถ
ท างานเสร็จไดต้ามเวลาท่ีก าหนดไวจ้ะไม่ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงเท่ากบั Hard real-time system 
กล่าวคือ ระบบซอฟตเ์รียลไทม ์ซ่ึงงานท่ีวิกฤตจะไดรั้บล าดบัความส าคญั เหนือกวา่งานอ่ืนๆ และ
จะไดรั้บล าดบัความส าคญันั้นจนกระทัง่งานเสร็จสมบูรณ์งานในระบบแบบเวลาจริงไม่สามารถรอ
แบบไม่ส้ินสุดเพื่อให้เคอร์เนล (kernel) ด าเนินงานกบัมนัได้ ระบบซอฟต์เรียลไทม์เป็นระบบท่ี
สามารถแกไ้ขให้ใช้ร่วมกบัระบบอ่ืนได ้แต่ก็มีขอ้จ ากดัทางดา้นการใชป้ระโยชน์มากกว่าแบบฮาร์
ดเรียลไทม์ เช่น การไม่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลาจะเป็นการเส่ียงท่ีจะใช้ส าหรับการความคุมทาง
อุตสาหกรรมและควบคุมหุ่นยนต ์อยา่งไรก็ตามยงัมีการใชป้ระโยชน์ระบบชอฟตเ์รียลไทม ์ตวัอยา่ง 
เช่น มลัติมีเดีย ระบบความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) และโครงการทางด้วนวิทยาศาสตร์
ชั้นสูง เช่น การส ารวจใตท้ะเล การโคจรของดาวเคราะห์ ระบบซอฟตเ์รียลไทมเ์ป็นหนทางของการ
ไปสู่ระบบปฏิบติัการส่วนใหญ่ในปัจจุบนัซ่ึงรวมทั้งเวอร์ชัน่หลกัๆ ของ UNIX ดว้ย 
 
 ระบบเรียลไทมนิ์ยมน าไปใช้ในการควบคุมกระบวนการในทางอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจุบนั
สามารถควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัให้ค่าเวลาตอบสนองท่ียอมรับได้ ส าหรับใน
วงการคอมพิวเตอร์ระบบเรียลไทม์มีความสามารถเขา้ใกลอุ้ดมคติมากข้ึนเน่ืองจากความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยกีารผลิตซีพียท่ีูท าใหซี้พียมีูความเร็วในการประมวลผลเพิ่มสูงข้ึนมาก 
 
 2.7.5 การท างานแบบระบบคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Systems) 
 ซีพียูท่ีใช้กบัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในช่วงแรกๆ นั้นขาดคุณลกัษณะท่ีตอ้งใช้ส าหรับ
ป้องกนัระบบปฏิบติัการจากผูใ้ชห้ลายคน ดงันั้นระบบปฏิบติัการท่ีใชง้านจึงไม่ใช่ระบบปฏิบติัการ
แบบหลายผูใ้ช ้หรือหลายงาน เป้าหมายของการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดเ้ปล่ียนไป จากควร
ท่ีจะปรับปรุงให้ระบบปฏิบติัการเป็นแบบหลายผูใ้ชห้รือหลายงาน หรือท าให้การใช้งานซีพียูและ
อุปกรณ์พ่วงต่อต่างๆ มากข้ึน แต่กลบัปรับปรุงเก่ียวกบัความสะดวกสบายและการตอบสนองให้
มากข้ึน ระบบเหล่าน้ีรวมถึงระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์ินโดวส์และระบบปฏิบติัการแอปเปิล
แมคอินทอช โดยระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตด์อสไดถู้กแทนท่ีโดยระบบปฏิบติัการไมโครซอฟต์
วินโดวส์ และบริษทัไอบีเอ็มไดพ้ฒันาระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตด์อส ไปเป็นระบบแบบหลาย
ภารกิจโอเอสทู ส่วนระบบปฏิบติัการแอปเปิลแมคอินทอชก็ได้ถูกน าไปใช้งานบนฮาร์ดแวร์ท่ีมี
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ความสามารถมากข้ึน ส่วนระบบปฏิบติัการลินุกซ์ก็สามารถน าเอาความสามารถท่ีเหมือนกับ
ระบบปฏิบติัการยนิูกซ์มาใชบ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได ้
 ระบบปฏิบติัการส าหรับคอมพิวเตอร์เหล่าน้ีได้รับประโยนช์หลายอย่างจากการพฒันา
ระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถรับเอาเทคโนโลยี
บางอย่างท่ีพฒันาส าหรับระบบปฏิบติัการของเคร่ืองใหญ่มาใช้งานได ้ในอีกแง่มุมหน่ึงราคาของ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีราคาถูกลงมามากพอท่ีคนส่วนใหญ่จะสามารถหาซ้ือ
คอมพิวเตอร์มาใชง้านเป็นส่วนตวัได ้เม่ือการใชง้านซีพียไูม่ใช่ส่ิงท่ีค  านึงถึงเป็นอนัดบัแรกอีกต่อไป
ดงันั้นการออกแบบบางอย่างส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เมนเฟรมอาจไม่เหมาะสมส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ส่วนการออกแบบบางอยา่งก็ยงัคงใชง้านไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 
เช่น การป้องกนัแฟ้มขอ้มูลซ่ึงในอดีตไม่มีความจ าเป็นส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ใน
ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลถูกเช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ สามารถ
เขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ผา่นเครือข่ายได ้การป้องกนัแฟ้มขอ้มูลจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีในคุณสมบติั
ของระบบปฏิบติัการ ถา้ไม่มีระบบป้องกนัแฟ้มขอ้มูลดงักล่าวอาจท าให้การมุ่งร้ายต่อแฟ้มขอ้มูลใน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเหล่านั้นเกิดข้ึนได ้
 การพิจารณาระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละระดบันั้นเป็นเร่ืองจ าเป็น
อย่างมาก โดยในบางคุณสมบัติอาจใช้งานได้ร่วมกัน แต่บางคุณสมบติัท่ีใช้งานได้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหญ่ๆ ก็อาจต้องลดความสามารถลงมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในระดบัเล็กได ้
 
 2.7.6 การท างานแบบระบบจ าลองเคร่ืองจักร (Virtual Machine Systems) 
 ระบบจ าลองเคร่ืองจกัรหรือระบบเวอร์ชวลแมชีน ระบบน้ีจะช่วยให้คิดวา่ผูใ้ชก้  าลงัใชง้าน
กบัคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองทั้งๆ ท่ีท างานบนเคร่ืองเดียว โปรแกรมเช่นน้ีสามารถช่วยให้ผูใ้ชห้ลาย
คนท างานกบัคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียว เน่ืองจากผูใ้ชแ้ต่ละคนอยูท่ี่เทอร์มินอลของตนเองท าให้คิดวา่
ตอนเองเป็นเจา้ของเคร่ืองโดนล าพงั ระบบเมนเฟรมเป็นตวัเอยา่งท่ีดีของเวอร์ชวลแมชีน เม่ือมีการ
ใช้เทคนิคการจดัเวลาของซีพียูและความจ าเสมือน ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานได้หลาย โปรเซส
พร้อมๆ กัน โดยแต่ละโปรเซสสามารถเอ็กซิคิวต์ไปด้วยโปรเซสและหน่วยความจ าเสมือน                   
ของตวัเอง แต่ละโปรเซสจะตอ้งเพิ่มเติมฟีเจอร์ส าหรับจดัการ เช่น system call หรือระบบไฟล์                    
ท่ีระบบฮาร์ดแวร์ดั้ งเดิมไม่มี  จริง ๆ แล้วเวอร์ชวลแมชีนไม่ได้เพิ่มเติมฟังก์ชัน แต่จะ ก าหนด



 

 

                                                                                                                                       บทท่ี 2 

44 

รูปแบบเฉพาะให้กบัฮาร์ดแวร์ โดยสร้างเวอร์ชวลแมชีนขั้นกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับ Kernel                
ท่ีติดต่อกับโปรเซส จะมีการแชร์รีซอร์สของคอมพิวเตอร์ทางกายภาพเพื่อร่วมกันสร้างเป็น
เวอร์ชวลแมชีน การจดัเวลาของซีพียจูะน ามาใช้ในการแชร์ซีพีย ูและสร้างส่ิงท่ีให้ผูใ้ช้คิดว่าผูเ้ป็น
เจา้ของโปรเซสเซอร์ ระบบสพูลล่ิงและระบบไฟล์ท าให้สามารถใชเ้คร่ืองการ์ดแบบเวอร์ชวล และ
เคร่ืองพิมพแ์บบเวอร์ชวล และส าหรับเทอร์มินลัท่ีใชร้ะบบแบ่งเวลาก็จะสนบัสนุนฟังก์ชนัส าหรับ
เทอร์มินอลแบบเวอร์ชวล เช่นกนั 
 
 2.7.7 การท างานแบบระบบมัลติโปรเซสเซอร์ (Multiprocessor Systems) 

ระบบหลายตัวประมวลผลหรือระบบมัลติโปรเซสเซอร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์                        
ท่ีโปรเซสเซอร์หรือซีพียูมากว่า 1 ซีพียู โดยท่ีซีพียูเหล่าน้ีมีการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน                      
การท างานในระบบมลัติโปรเซสเซอร์ท าให้ไดป้ระโยชน์หลายประการ อยา่งเช่น เพิ่มปริมาณงาน 
(Throughput) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์มี 2 ซีพียู แต่ละซีพียูท  างานต่างกันดังนั้นในระยะเวลา                   
ท่ีเท่ากนั ระบบท่ีใชจ้  านวนซีพียมูาก ยอ่มใหป้ริมาณงานท่ีมากวา่ระบบท่ีใชซี้พียนูอ้ยกวา่ นอกจากน้ี
ระบบมลัติโปรเซสเซอร์ยงัช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือของระบบ (Reliability) ด้วยการก าหนดให ้                  
ทุกซีพียูท  างานเดียวกัน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน และเพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์มีซีพียูส ารองท่ีสามารท างานทดแทนไดท้นัเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนกบัซีพีย ูหรือเกิด
ความผิดพลาดข้ึนจากการท างานของซีพียู ประโยชน์อีกประการของระบบมลัติโปรเซสเซอร์คือ 
ประหยดัค่าใช้จ่าย ด้วยการท่ีให้ซีพียูหลายตัวใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระบบมัลติโปรเซสเซอร์                         
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 

 1) การประมวลผลแบบสมมาตร (Symmetric-multiprocessing) 
 จะเป็นระบบท่ีมีการแบ่งการประมวลผลงานท่ีเข้ามาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
โปรเซสเซอร์ใดรับโหลดมากกว่าตวัอ่ืน จะท างานดว้ยตวัเองไม่ตอ้งรับค าสั่งจากโปรเซสเซอร์อ่ืน 
การประมวลผลโดยใช้ซีพียูมากกว่า 1 ตวั โดยแต่ละซีพียูท  างานเท่ากัน ไม่มีซีพียูตวัใดโหลด
มากกวา่ตวัอ่ืน 
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 2) ประมวลผลแบบไม่สมมาตร (Asymmetric-multiprocessing) 
 การประมวลผลโดยใชซี้พียมูากกวา่ 1 ตวั โดยมีซีพียตูวัหน่ึงเป็นผูค้วบคุมและแบ่ง

งานให้ซีพียู จะเป็นระบบท่ีมีการจดัสรรงานแต่ละแบบให้โปรเซสเซอร์แต่ละตวัประมวลผล                        
ท่ีแน่นอน โดยจะมีโปรเซสเซอร์ตัวหลักท าหน้าทีความคุมระบบ และก าหนดงานให้กับ
โปรเซสเซอร์อ่ืน ส าหรับโปรเซสเซอร์ท่ีท างานหน้าท่ีความคุมน้ีอาจจะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์
โปรเซสเซอร์ ( master processor) ส่วนโปรเซสเซอร์อ่ืนท่ีรับค าสั่งจากมาสเตอร์โปรเซสเซอร์                       
จะเรียกวา่เป็นสเลฟโปรเซสเซอร์ (slave processor) 
 

2.7.8 การท างานแบบระบบกระจาย (Distributed Systems) 
ระบบคอมพิวเตอร์อีกแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัน้ีคือระบบแบบกระจายซ่ึงจะ

ต่างกบัระบบหลายโปรเซสเซอร์ท่ีกล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ท่ีผ่านมา โดยระบบหลายโปรเซสเซอร์จะ
เป็นระบบเดียวท่ีมีหลายโปรเซสเซอร์แล้วแชร์ดีไวซ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกนั แต่ระบบแบบ
กระจายเป็นระบบท่ีแยกออกเป็นระบบย่อย โดยแต่ละระบบจะใช้โปรเซสเซอร์หน่ึงตวัและจะมี                
ดีไวซ์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็นของตวัเอง เช่น มีดิสก์เป็นของตวัเอง มีหน่วยความจ าเป็นของตวัเอง 
เป็นตน้ การติดต่อส่ือสารระหวา่งระบบอาจจะใชบ้สัความเร็วสูง สายโทรศพัท ์หรืออาจจะเป็นสาย 
UTP เป็นต้น ระบบกระจายน้ีอาจจะมีขนาดและฟังก์ชั่นของโปรเซสเซอร์ท่ีแตกต่างกันไป                      
ซ่ึงอาจจะเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ เวิร์คสเตชนั มินิคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆ             
มีช่ือส าหรับเรียกโปรเซสเซอร์เหล่าน้ีมากมาย เช่น ไซต์ (site) โหนด (node) หรือคอมพิวเตอร์ 
ข้ึนอยูก่บัวา่จะกล่าวในลกัษณะใด ส าหรับเหตุผลในการสร้างเป็นระบบแบบกระจาย มีดงัน้ี  
 1) การแชร์ทรัพยากร ถา้มีการเช่ือต่อเขา้ดว้ยกนัและก าหนดให้มีการแชร์แลว้ ผูใ้ช้
จากไซต์หน่ึงสามารถใช้รีซอร์สจากไซต์อ่ืนไดถ้า้รีซอร์สนั้นว่าง เช่น ผูใ้ช้จากไซต ์A สามารถส่ง
พิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ท่ีไซต์ B ได้ เป็นตน้ นอกจากเคร่ืองพิมพ์แล้วรีซอร์ส                       
ท่ีสามารถแชร์ได ้อาจจะเป็นไฟล ์ฐานขอ้มูล ดิสก ์ตอลดจนดีไวซ์ต่างๆ อีกดว้ย 
 2) เพิ่มความเร็วในการค านวณ ถา้การค านวณนั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ 
ได้ก็สามารถแบ่งไปให้โปรเซสเซอร์อ่ืนๆ ค านวณได้เช่นกัน เม่ือแต่ละส่วนค านวณเสร็จก็จะ
รวบรวมเป็นผลลพัธ์ท่ีสามบูรณ์แบบเพื่อน าไปใช้งานต่อไป นอกจากน้ีถา้มีไซตใ์ดโหลดงานมาก
เกินไป ก็จะมีการยา้ยงานนั้นไปให้โปรเซสเซอร์อ่ืนท่ีมีโหลดไม่มากนกั การยา้ยงานน้ีอาจจะเรียก
ไดว้า่ การแบ่งโหลด (Load Sharing)  



 

 

                                                                                                                                       บทท่ี 2 

46 

3) ความน่าเช่ือถือของระบบ เหตุผลขอ้น้ีเป็นการให้ระบบท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
เพราะเม่ือมีโปรเซสเซอร์ใดไม่สามารถท างานไดจ้ะมีการแบ่งงานไปให้โปรเซสเซอร์อ่ืน ท าให้การ
ประมวลผลเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 
2.7.9 การท างานแบบระบบคลสัเตอร์ (Clustered Systems) 
ระบบคลสัเตอร์คลา้ยกบัระบบขนาน ซ่ึงรวมหลายหน่วยประมวลผลกลางเขา้ประมวลผล

ร่วมกนั หรือช่วยกนัประมวลผลงานใหญ่ๆ ให้เสร็จในเวลาท่ีรวดเร็ว และยอมรับการเขา้ถึงจาก
เคร่ืองของสมาชิก โดยมีหลกัการท างานคือกลุ่มเคร่ืองของสมาชิกเห็นซ่ึงกนัและกนั หากมีเคร่ือง
หน่ึงท างานลม้เหลว อึกเคร่ืองหน่ึงจะเขา้ครอบครองหน่อยความจ า และสั่งเร่ิมตน้แอปพลิเคชัน่ท่ี
ก าลังท างานบนเคร่ืองท่ีล้มอยู่นั้น โดยเคร่ืองท่ีล้มก็ยงัอยู่ แต่ผูใ้ช้ยงัคงใช้งานต่อ เพียงแต่เห็น
ขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาดเล็กๆ ใหท้ราบเท่านั้น 

 

2.7.10 การท างานแบบระบบคอมพวิเตอร์มือถือ (Handheld Systems) 
 นกัพฒันาบนระบบคอมพิวเตอร์มือถือและแอปพลิเคชัน่ตอ้งเผชิญหนา้กบัความทา้ทาย
หลายประการส่วนใหญ่เกิดจากขนาดท่ีจ ากดัของอุปกรณ์เหล่านั้น ดว้ยขนาดท่ีจ ากดัท าให้อุปกรณ์
ประเภทน้ีมีหน้าจอขนาดเล็ก ความละเอียดการแสดงผลต ่า ชิปประมวลผลท่ีขีดความสามารถต ่า 
ตอ้งการใชพ้ลงังานต ่า ตอ้งการใชพ้ลงังานต ่า แผค่วามร้อนต ่ามีหน่วยความจ าขนาดเล็ก เป็นตน้ 
 การออกแบบและพฒันาระบบปฏิบติัการจะต้องค านึงถึงข้อจ ากัดต่างๆ เหล่าน้ีไว้
ตลอดเวลา อยา่งเช่นระบบปฏิบติัการการและแอปพลิเคชัน่จะตอ้งมีการจดัการหน่อยความจ าให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะไม่สามารถใชเ้ทคนิคการเพิ่มหน่วยความจ าแบบเสมือนได ้
 ประเด็นถดัมาท่ีนกัพฒันาตอ้งตระหนกัก็คือ ความเร็วของตวัประมวลผลท่ีใช้อุปกรณ์
ประเภทมือถือท่ีมีขีดความสามารถต ่ากวา่ระบบตั้งโต๊ะอยา่งมาก ถา้นกัพฒันาระบบปฏิบติัการและ
แอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งการเพิ่มความเร็วในการประมวลผล นัน่หมายความวา่มนัจะมา
พร้อมกบัความตอ้งการพลงังานท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย ซ่ึงอาจท าให้แบตเตอร่ีมีขนาดเพิ่มข้ึน หรือตอ้งชาร์ต
ไฟเพิ่มบ่อยข้ึน ในขณะท่ีความคาดหวงัของผูบ้ริโภคตอ้งการอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆ  
 อีกประเด็นหน่ึงคือ การออกแบบระบบปฏิบติัการและแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์มือถือ
ตอ้งค านึงถึงการแสดงผลบนจอภาพท่ีมีขนาดเล็ก ในขณะท่ีความคาดหวงัของบริโภคตอ้งการงานท่ี
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หลากหลายเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น ตอ้งการอ่านอีเมลล์หรือท่องเวบ็ วิธีหน่ึงท่ีช่วยไดก้็คือ การใช้
การตดัแปะเวบ็ (web clipping) หมายถึงยอ่เน้ือหาจากหนา้เวบ็ปกติใหมี้ขนาดเล็กลง 
 อุปกรณ์ประเภทมือถือหลายชนิดตอ้งการใช้เทคโนโลยีไร้สาย เช่น บลูทูธ หรือ อ่ืนๆ 
เพื่อการติดต่อส่ือสารกบัอุปกรณ์มือถือเคร่ืองอ่ืนๆ ส าหรับเขา้ถึงและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั
อีกดว้ย 
 

บทสรุป    
ระบบปฏิบติัการ หมายถึง กลุ่มของโปรแกรมท่ีช่วยในการจดัระเบียบในการติดต่อระหวา่ง

ผูใ้ชก้บัเคร่ือง ตลอดจนควบคุมการท างานของอุปกรณ์ และการจดัสรรทรัพยากรในระบบให้ใชง้าน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบติัการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Software Operating 
System, Hardware Operating System, Firmware Operating System โดยส่วนใหญ่มกักล่าวถึง
ระบบปฏิบติัการท่ีเป็น Software Operating System ซ่ึงมีหน้าท่ีการท างาน 3 หน้าท่ีหลกัคือ การ
ติดต่อกับผู ้ใช้ การควบคุมอุปกรณ์ และการจัดสรรทรัพยากร ทุกๆ ระบบปฏิบัติการจะมี
ส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญั 5 ส่วนเหมือนกนั คือ ส่วนจดัสรรตวัประมวลผล ส่วนจดัการอุปกรณ์รับ
และแสดงผลขอ้มูล ส่วนจดัการหน่วยความจ า ส่วนจดัการแฟ้มขอ้มูล และส่วนจดัตารางการท างาน
และจดัสรรทรัพยากร 
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ค าถามท้ายบทที ่2 
1. จงใหค้วามหมายของ ระบบปฏิบติัการ 
2. ระบบปฏิบติัการมีก่ีประเภท อะไรบา้ง จงอธิบายพอสังเขป 
3. จงอธิบายหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ 
4. ระบบปฏิบติัการมีส่วนประกอบก่ีส่วน อะไรบา้ง จงอธิบาย 
5. จงอธิบายถึงววิฒันาการของระบบปฏิบติัการ 

 
ปฏบิัติการ 

ใหน้กัศึกษาท าปฏิบติัการท่ี 1 
เร่ือง ศึกษาการสั่งแสดงผลอกัขระออกทางจอภาพ 
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มปฏิบติัการไดท่ี้ http://roongrote.crru.ac.th/CT2403.html 
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