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ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

§  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟต์แวร์อีกประเภทหนึ่ง ที่
ใช้สําหรับควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
สามารถทํางานได้เองตามอัตโนมัติ โดยลักษณะการทํางาน
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการนั้นจะส่งโปรแกรมเข้า
ประมวลผลในเครื่องโปรแกรมควบคุมระบบ จะจัดการให้
เครื่องเรียกโปรแกรมเข้ามาในซีพียู ให้สัญญาณแก่
โปรแกรมภาษา และจัดการเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ให้เป็นผลลัพธ์ตามคําสั่งของโปรแกรม แล้วแสดงผลลัพธ์
ไปยังหน่วยแสดงผล หากมีข้อผิดพลาดอะไรก็จะแสดงให้ผู้
ใช้รับทราบ
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ความหมายของระบบปฏิบัติการ�

§  ระบบปฏิบัติการ คือ ซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย
กลุ่มโปรแกรมมากมาย เพื่อทํางานหลายๆ 
ด้าน ทั้งการจัดสรรทรัพยากรและการปฏิบัติ
งานทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์
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หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ	
ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลักๆ อยู่ 3 ประการ คือ 
1. การจ ัดสรรทร ัพยากรในเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ 

(Resources management) เพื ่อให้บริการ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่ง และจัดเก็บ
ข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผล
ที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์ 
การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญาณ
เสียงไปออกลําโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจํา 
ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทําหน้าที่
จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่
อนุญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวพร้อมกัน
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หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

2. อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ โดยจะทํา 
หน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยจัดการทํางานตามคําสั่งที่ผู้
ใช้ระบุ ระบบปฏิบัติการช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์
ประยุกต์ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วย
ตนเอง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบ
ปฏิบัติการก็พอ ทําให้พัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ได้ง่ายขึ้น

5	



หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ (Control devices) 
ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ให้
ทํางานสอดคล้องกับความต้องการ โดยไม่เกิดข้อ
ผิดพลาด ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย เช่น การติดต่อกับอุปกรณ์
รับ/แสดงผลข้อมูล อย่างดิสก์ หรือเครื่องพิมพ์ 
เป็นต้น โดยที่ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่จําเป็นต้อง
เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวขับดิสก์เพราะระบบ
ปฏิบัติการจัดบริการให้มีคําสั่งสําหรับติดต่อกับ
อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างง่ายๆ
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หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

Hard	  Ware	  

Operating	  System	  

Application	  

User	  
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ	
1. การจัดการโปรเซส (Process management) 
โปรเซส หรือ กระบวนการ คือ โปรแกรมที่กําลัง
ทํางานอยู่ในขณะนั้น ในระบบปฏิบัติการที่เป็นแบบ
มัลติโปรแกรมมิ่ง ซีพียูจะกําหนดให้โปรแกรมต่างๆ 
ทํางานสลับกันไปมาโดยเรียงลําดับความสําคัญของ
โปรแกรมนั้นๆ และหากระบบปฏิบัติการหยุดการ
ทํางานหรือถูกขัดจังหวะของโปรเซสหนึ่ง ก็จะเรียก
อีกโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาทํางานจนกระทั่งเสร็จ
กระบวนการหรือว่าถูกขัดจังหวะ ก็จะทําการเรียกโปร
แกรมอื่นๆ หรือแม้กระทั่งกลับไปเรียกโปรแกรมเดิม
กลับมาทํางานใหม่อีกครั้ง
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

 อย่างไรก็ตาม ในหนึ่งหน่วยเวลา ซีพียูจะประมวล
ผลได้เพียง 1 โปรเซส เท่านั้น แต่อาจจะมีหลายๆ 
โปรเซสที่อยู่ในสถานะพร้อมที่จะทํางาน (ready) 
และสถานะรอคอย (waiting)
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เริ่มตน!

พรอม ! ทำงาน!

เสร็จสิ้น!

รอคอย !



โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

§  2. การจัดการหน่วยความจํา (Memory 
management) หน่วยความจําเป็นทรัพยากรอย่าง
หนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นที่พักของข้อมูล 
(Array of words or bytes) ระหว่างหน่วย
ประมวลผลกลางและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล ต้องมีการ
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ปกติเมื่อเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาหน่วยความจําจะถูกแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ ส่วนของระบบปฏิบัติการ และส่วนของ
โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ในส่วนของระบบปฏิบัติ
การจะทําหน้าที่จัดการกับหน่วยความจําดังนี้
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

§  บันทึกข้อมูลว่าโปรแกรมอยู่ในตําแหน่งใดในหน่วยความจํา 
นั้น

§  เลือกโปรเซสสําหรับนํามาเก็บในหน่วยความจํา เมื่อหน่วย
ความจํานั้นว่างลง

§  จัดสรรและคืนหน่วยความจําตามที่ระบบร้องขอ


11	

หนวยความจำหลัก!

Swap	  
File!

Page	  In !

Page	  
Out !

หนวยความจำเสมือน/หนวย

ความจำสำรอง4

!



โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

3. การจัดการไฟล์ (File management) ไฟล์ 
(File) หรือ แฟ้มข้อมูล คือที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กัน โดยผู้ใช้เป็นผู้สร้างขึ้นมา เช่น 
แฟ้มข้อมูลจํานวนนิสิต แฟ้มข้อมูลมีหลายประเภท 
บางประเภทมีโครงสร้าง บางประเภทไม่มี
โครงสร้าง เช่น แฟ้มข้อมูลประเภทฐานข้อมูล 
(database fie) กับแฟ้มข้อมูลประเภทข้อความ 
(text file) เป็นต้น โดยระบบปฏิบัติการจะมีหน้า
ที่ในการจัดการแฟ้มข้อมูล
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

§  สร้างและลบแฟ้มข้อมูล
§  สร้างและลบไดเรคทอรี (Directory)
§  ให้บริการการใช้งานแฟ้มข้อมูลและไดเรคทอรี
§  อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยความจําสํารอง(เช่น disk) 
กับข้อมูลจากแฟ้ม

§  สําเนาข้อมูลลงในหน่วยความจําสํารอง เช่น tape, 
disk
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

4. การจัดการอินพุต / เอาต์พุต (Input/Output 
management) ในระบบปฏิบัติการจะมีการแยก
ระบบรับส่งข้อมูลออกมาต่างหาก ซึ่งประกอบด้วย 
ú  ส่วนของการจัดการหน่วยความจํา ได้แก่ 

Buffering, Caching และ Spooling
ú  ส่วนของการเรียกใช้ตัวควบคุมอุปกรณ์ 
ú  ส่วนของตัวควบคุมอุปกรณ์พิเศษ   
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แฟมขอมูลที่สั่งพิมพ!
Spooling!

แฟมขอมูลที่
กำลังพิมพ !

ในการจัดการอินพุต-เอาต์พุต หรือการรับ-ส่งข้อมูล อย่าง
เช่น การสั่งพิมพ์นั้น บางครั้งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สั่งพิมพ์
มีขนาดที่ใหญ่ หรือมีปริมาณมากๆ ระบบปฏิบัติการจะกันพื้นที่บน
ฮาร์ดดิสก์ไว้ส่วนหนึ่งเรียกว่า Spool โดยจะพักข้อมูลที่จะพิมพ์ไว้
ชั่วคราวก่อนส่งต่อไปเครื่องพิมพ์ ลักษณะการพักข้อมูลนี้เรียกว่า 
Spooling ซึ่งจะทําให้มีการพิมพ์แฟ้มข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างมี
ระเบียบตามคิว



โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	

5. การจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage management) ใน
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ จะทํางานตามชุดคําสั่งที่ผู้
ใช้ป้อนเข้ามา โดยขณะที่กําลังทํางานชุดคําสั่งต่างๆ จะต้อง
อยู่ในหน่วยความจํา แต่เนื่องจากหน่วยความจํามีขนาด
จํากัด ดังนั้น จึงต้องมีหน่วยความจําสํารองสําหรับจัดเก็บ
ข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นจานแม่เหล็ก (Disk) เป็นสื่อใน
การจัดเก็บข้อมูลทั้งโปรแกรม ระบบปฏิบัติการจึงต้องมีหน้า
ที่ในการจัดการและบริหารสื่อบันทึกข้อมูล ดังนี้
ú  การจัดสรรพื้นที่ว่างบนดิสก์
ú  การจัดหาเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล
ú  การจัดตารางการใช้ดิสก์
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	
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6. เน็ตเวิร์ค (Networking) ในระบบเครือข่าย จะ
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ ตัวเชื่อม
ต่อกัน สามารถสื่อสารและส่งข้อมูลถึงกัน โดย
แต่ละเครื่องจะมีหน่วยประมวลผลและหน่วยความ
จําแตกต่างกันไป ระบบปฏิบัติการจะทําหน้าที่
จัดการให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ
เครือข่ายได้มากมาย เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว



โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	
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7. ระบบป้องกัน (Protection system) หรือระบบ
รักษาความปลอดภัย เป็นการป้องความผิดพลาด
อันเกิดจากกระบวนการหรือโปรเซสหนึ่งจะไป
กระทบกับโปรเซสหนึ่ง โดยสร้างกลไกการป้องกัน
แฟ้มข้อมูล หน่วยความจํา หน่วยประมวลผล และ
ทรัพยากรต่างๆ ในระบบ สามารถตรวจจับข้อผิด
พลาดที่อาจเกิดขึ้นในการติดต่อระหว่างระบบย่อย 
และสามารถกําหนดสิทธิการใช้งานได้



โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	
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8. ระบบตัวแปลคําสั่ง (Interpreter system) เป็น
ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบปฏิบัติการ ซึ่งระบบ
ปฏิบัติการบางระบบได้รวมเอาตัวแปลคําสั่งไว้กับ
แกนกลางของระบบ (Kernel) ซึ่งจะทํางานเมื่อมีงาน
เข้ามาในระบบหรือเมื่อผู้ใช้เริ่ม log in เข้าสู่ระบบ



งานบริการของระบบปฏิบัติการ	
1. การสั่งให้โปรแกรมทํางาน (Program execution) 
ระบบปฏิบัติการจะนําเอาโปรแกรมหรือชุดคําสั่งไปไว้
หน่วยความจํา แล้วสั่งให้โปรแกรมทํางานตาม
เงื่อนไขหรือเวลาที่กําหนดไว้

2. กระบวนการรับส่งข้อมูล (I/O operation) โดย
ทั่วไปแล้วโปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่างๆ อาจมีการ
ติดต่อกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูล เช่น แผ่นจานแม่เหล็ก 
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่สามารถติดต่อ
กับอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องอาศัย
กระบวนการรับส่งข้อมูลของระบบปฏิบัติการ
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งานบริการของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	
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3. ระบบการใช้แฟ้มข้อมูล (File-system 
manipulation) ในการอ่านหรือเขียนแฟ้มข้อมูลลง
ในสื่อบันทึกข้อมูลนั้น ผู้ใช้อาจทําการลบ แก้ไข 
เคลื่อนย้าย หรือคัดลอกแฟ้มข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นๆ 
ระบบปฏิบัติการจะทําหน้าที่อํานวยความสะดวกใน
ส่วนนี้

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ในการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันในระบบเครือข่าย 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมี
ระบบปฏิบัติการเป็นตัวกลางในการติดต่อ





งานบริการของระบบปฏิบัติการ (ต่อ)	
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5. การตรวจจับความผิดพลาด (Error detection) 
บางคร้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาจทํางานผิดพลาด 
อย่างเช่น กรณี สั่งบันทึกข้อมูลลงในดิสก์โดยที่ไม่มี
ดิสก์ในช่องขับ หรือสั่งพิมพ์งานโดยที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ต่อกับเครื่องพิมพ์ ดังนั้น ระบบ
ปฏิบัติการจะทําหน้าที่ตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ 
แล้วแจ้งข้อผิดพลาดนี้ให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อทําการแก้ไข
ต่อไป



ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	
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1. ระบบปฏิบัติการประเภทใช้งานเดียว (single-tasking) 
เป็นระบบปฏิบัติการที่อนุญาตให้เครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์รันโปรแกรมได้ทีละหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งระบบ
ปฏิบัติการแบบนี้ก็คือ ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) ใน
อดีตนั่นเอง ซึ่งเมื่อสั่งงานให้โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน
ใดๆ ทํางาน โปรแกรมก็จะทํางานนั้นๆ จนเสร็จเสียก่อน
จึงจะสามารถทํางานอย่างอื่นต่อไปได้ ยกตัวอย่างเช่น 
โปรแกรม CU-Writer หรือโปรแกรม CW หลังจากที่เรา
พิมพ์งานเสร็จแล้ว และสั่ง print ออกทางเครื่องพิมพ์ 
เราต้องรอให้โปรแกรม print งานออกมาจนเสร็จก่อน 
จึงจะสามารถพิมพ์งานอื่นต่อไปได้
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2. ระบบปฏิบัติการประเภทใช้หลายงาน 
(multitasking) เนื่องจากระบบปฏิบัติการแบบงาน
เดียวทําให้เกิดปัญหาความยุ่งยากและเสียเวลา จึง
ได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบ
สนองการใช้งานให้สามารถทํางานพร้อมกันได้
หลายๆ อย่าง ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้ย่อมมี
ความซับซ้อนและมีความสามารถมากกว่าระบบ
ปฏิบัติการแบบงานเดียว ตัวอย่างของระบบปฏิบัติ
การแบบนี้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows
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3. ระบบปฏิบัติการ
ประเภทใช้งานหลายคน (multiuser) ในหน่วยงาน
บางแห่งอาจใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทําหน้าที่
ประมวลผล ทําให้ในขณะใดขณะหนึ่งมีผู้ใช้
คอมพิวเตอร์พร้อมกันหลายคน แต่ละคนจะมีสถานีงาน
ของตนเองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จึงต้องใช้ระบบ
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการจัดการสูง เพื่อให้ผู้
ใช้ทุกคนสามารถทํางานเสร็จได้ในเวลา ระบบปฏิบัติ
การในกลุ่มนี้ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เอ็นที ซึ่งจะ
ถูกติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า เครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ (Server Computer)
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