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บทที ่2 
ระบบปฏบิตักิาร  (Operating System) 

 จากองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ จะเห็นวา่ในส่วนของซอฟตแ์วร์จะมีส่วนยอ่ยท่ีเรียกวา่ ระบบปฏิบติัการ 

ซ่ึงมีความจาํเป็นสาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากระบบปฏิบติัการน้ีจะช่วยควบคุมอุปกรณ์ ตลอดจนจดัสรรทรัพยากร

เพื่อใหร้ะบบทาํงานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ สาหรับคอมพิวเตอร์ในยคุแรก ๆ การใชง้านค่อนขา้งยุง่ยาก เน่ืองจาก

ผูใ้ชง้านจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาเคร่ือง (Machine Language) เพ่ือสั่งใหเ้คร่ืองทาํงาน เช่น 

111001  แทนการบวก 

100100  แทนการเกบ็ค่าลงในหน่วยความจาํ 

ซ่ึงลกัษณะคาํสั่งจะแทนดว้ยเลขฐานสองจาํนวน 1 ชุด ทาํใหจ้ดจาํไดย้าก ถึงแมห้ลงัจากนั้นจะมีผูคิ้ดคน้รูปแบบ

ภาษาเพ่ือใหใ้ชง้านสะดวกยิง่ข้ึนท่ีเรียกวา่ “ภาษาแอสเซ็มบลี” (Assembly language) โดยมีตวัแปลคาํสั่งจากแอสเซ็มบลี

ใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองท่ีเรียกวา่ “แอสเซ็มเบลอร์” (Assembler) ตวัอยา่งของภาษา เช่น 

ภาษาแอสเซ็มบลี   ภาษาเคร่ือง  ความหมาย 

 ADD   111001   การบวก 

 MOVE   010110   ยา้ยค่า 

ถึงแมจ้ะส่ือความหมายไดดี้กวา่ภาษาเคร่ือง แต่กย็งัถือวา่ยากในการทาํความเขา้ใจ และยงัมีความจาํเป็นตอ้งทราบ

โครงสร้างการทาํงานของเคร่ืองอีกดว้ย เราจึงเรียกวา่ภาษาแอสเซ็มบลีวา่เป็นภาษาระดบัตํ่า(Low level language) ต่อมา

ไดมี้การพฒันารูปแบบของภาษาข้ึนมาใหม่อีกมากมายโดยท่ีผูเ้ขียนโปรแกรมไม่จาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้างและการทาํงาน

ของเคร่ือง รูปแบบของภาษาใหม่น้ีเรียกวา่ “ภาษาระดบัสูง” (High level language)  เช่น ภาษาโคบอล(COBOL), 

เบสิก(BASIC) หรือปาสคาล(Pascal) เป็นตน้ โดยโปรแกรมภาษาระดบัสูงเหล่าน้ีตอ้งมีตวัแปลภาษาท่ีเรียกวา่ 

“อินเตอร์พริเตอร์” (Interpreter) หรือ “คอมไพเลอร์” (Compiler) เพ่ือเปล่ียนภาษาในรูปแบบต่างๆ ใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง

นัน่เอง 

จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่โปรแกรมเมอร์ในสมยัก่อนจาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้าง และการทาํงานของเคร่ือง

เป็นอยา่งดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทาํงานของเคร่ืองได ้ในความเป็นจริงไดมี้การพฒันาโปรแกรมอีก

ประเภทหน่ึงควบคู่กนัมา โดยโปรแกรมน้ีจะควบคุมการทาํงานของคอมพวิเตอร์ในเบ้ืองตน้ทนัทีท่ีเปิดเคร่ืองข้ึนมา เช่น 
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บริหารจดัสรรทรัพยากรท่ีมีในระบบ ตลอดจนคอยควบคุมอุปกรณ์เพ่ือลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นขณะทาํงาน 

โปรแกรมท่ีกล่าวมาน้ีเรียกวา่ “ระบบปฏิบติัการ” (Operating System) 

ถึงแมท้างศาสตร์คอมพิวเตอร์จะไม่มีใครใหนิ้ยามของระบบปฏิบติัการท่ีชดัเจน แต่ทัว่ไปแลว้ “ระบบปฏิบติัการ” 

หมายถึง ระบบซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการจดัระเบียบในการติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัเคร่ือง ตลอดจนควบคุมการทาํงานของ

อุปกรณ์ และการจดัสรรทรัพยากรในระบบใหใ้ชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1 ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

ระบบปฏิบติัการไม่ไดมี้เพียงชนิดท่ีเป็น Software เท่านั้นยงัมี ระบบปฏิบติัการท่ีเป็น Hardware ดว้ย ดงันั้น

ระบบปฏิบติัการจึงแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) Software Operating System เป็นระบบปฏิบติัการท่ีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึง ไดรั้บความนิยมใชง้าน

อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากสามารถปรับปรุงแกไ้ขไดง่้าย และมีราคาไม่แพง 

2) Hardware Operating System เป็นระบบปฏิบติัการท่ีเป็นตวัอุปกรณ์ ซ่ึงทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพกวา่ 

ระบบปฏิบติัการประเภทอ่ืนๆ แต่ไม่นิยมใชง้านเน่ืองจากปรับปรุงแกไ้ขไดย้าก และมีราคาแพง 

3) Firmware Operating System เป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชค้าํสั่งภาษาระดบัตํ่าในการทาํงาน (Micro 

program คือคาํสั่งท่ีใชติ้ดต่อกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยตรง ซ่ึงอาจเกิดมาจากคาํสั่ง Micro Instruction ตั้งแต่ 1 คาํสั่ง

ข้ึนไป) การแกไ้ข เปล่ียนแปลง ทาํไดโ้ดยตอ้งสร้าง Micro program ข้ึนมาใหม่ซ่ึง Micro program เป็นภาษาเคร่ือง 

การเขียนภาษาเคร่ืองทาํไดอ้ยา่งยุง่ยาก และเสียค่าใชจ่้ายสูง ระบบปฏิบติัการประเภทน้ีจึงไม่ถกูนิยมนาํมาใชง้าน 

2.2 หน้าทีข่องระบบปฏิบัตกิาร  

 จากนิยามของระบบปฏิบติัการ ทาใหท้ราบวา่ระบบปฏิบติัการเป็นส่วนท่ีช่วยเหลือผูใ้ชง้านในการควบคุมระบบ 

โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งทราบโครงสร้าง หรือกลไกการทาํงานของเคร่ืองเลย เราสามารถแบ่งหนา้ท่ีหลกัของ

ระบบปฏิบติัการได ้3 หนา้ท่ีหลกั ดงัน้ี 

2.2.1. การติดต่อกบัผูใ้ช ้หรือยเูซอร์อินเตอร์เฟช (User Interface) 

          ผูใ้ชส้ามารถติดต่อหรือสั่งการใหค้อมพิวเตอร์ทาํงานตามท่ีตอ้งการได ้โดยการสั่งผา่นทางแป้นพิมพท์างพร

อมพ ์(เช่น ใชค้าสั่ง Copy ท่ีดอสพรอมพใ์นกรณีท่ีใชด้อส) หรือใชเ้มาส์ลากแลว้ปล่อยคาํสั่ง หรือไอคอนต่าง ๆ (กรณีท่ีใช ้

Windows) ระบบปฏิบติัการจึงเป็นตวักลางในการรับคาํสั่งจากผูใ้ช ้หลงัจากนั้นระบบปฏิบติัการจะเรียกใชค้าํสั่งผา่นทาง 

System Call จึงเป็นการเรียกใชรู้ทีน (โปรแกรมยอ่ย) ต่าง ๆ ของโปรแกรมของผูใ้ช ้เพื่อปฏิบติัส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการ 
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รูป 2.1 ลกัษณะการเป็นตวักลางของระบบปฏิบติัการระหวา่งผูใ้ชก้บัฮาร์ดแวร์ 

 2.2.2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ (Control Devices) 

  ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่มีความจาํเป็นตอ้งทราบกลไกการทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เน่ืองจากระบบปฏิบติัการจะทาํหนา้ท่ีควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใหท้าํงานเป็นระบบ และสอดคลอ้ง โดยไม่

เกิดขอ้ผดิพลาด ระบบปฏิบติัการจะประกอบดว้ยรูทีน หรือโปรแกรมยอ่ยมากมายท่ีควบคุมอุปกรณ์แต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนั

ไป เช่น รูทีนควบคุมดิสก ์รูทีนควบคุมจอภาพ เป็นตน้ รูทีนเหล่าน้ี สามารถเรียกใชไ้ดท้นัทีผา่นทาง System Call โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเขียนโปรแกรมควบคุมเอง ทาํใหป้ระหยดั เวลา และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั แต่เน่ืองจาก

ระบบปฏิบติัการมีส่วนประกอบของรูทีนเพื่อควบคุมอุปกรณ์เป็นจาํนวนมาก ทาํใหก้ารเรียกใชง้านไดช้า้ ดงันั้นถา้สามารถ

เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์เหล่าน้ีได ้กจ็ะทาํใหท้าํงานไดเ้ร็วข้ึน 

 2.2.3. จดัสรรทรัพยากร (Resources Management) 

 ทรัพยากร(Resources) คือส่ิงท่ีถกูใชไ้ปเพื่อใหโ้ปรแกรมดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง ทรัพยากรหลกัท่ี

ระบบปฏิบติัการจดัสรรไดแ้ก่ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจาํ (Memory) อุปกรณ์นาํเขา้ขอ้มูล/แสดงผล

ขอ้มูล (Input/output Devices) และขอ้มูล (Data) สาเหตุท่ีตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากร เน่ืองมาจาก 

 1) ทรัพยากรของระบบมีจาํกดั โปรแกรมจะใชท้รัพยากรมากบา้งนอ้ยบา้ง แต่เน่ืองจากทรัพยากร

บางอยา่งมีจาํกดั ทาํใหเ้ม่ือมีการเรียกใชอ้าจจะทาํใหท้รัพยากรนั้นหมดได ้เช่น หน่วยความจาํ ในปัจจุบนัเม่ือการใช้

โปรแกรมคราวละหลายโปรแกรม (เช่นใน Windows) ทาํใหห้น่วยความจาํถกูนาไปใชจ้นหมด หรือในระบบท่ีมีซีพียู

เพียงตวัเดียว แต่ตอ้งทาํงานหลายๆ โปรแกรมพร้อมกนั  

 2) ทรัพยากรมีหลายประเภท เน่ืองจากในแต่ละโปรเซสหรือโปรแกรมอาจจะมีความตอ้งการเพียง

ประเภทเดียวบา้ง หลายประเภทบา้ง ระบบปฏิบติัการจะทาํหนา้ท่ีจดัสรรทรัพยากรเหล่าน้ีตามความเหมาะสม และตาม

ความตอ้งการของโปรเซส 

 ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการท่ีจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และหลายประเภท

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือใหร้ะบบทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไดง้านเพิ่มมากข้ึน 
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2.3 ววิฒันาการของคอมพวิเตอร์และระบบปฏบิตักิาร 

 มนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้งคิดและประมวลผลมาตั้งแต่อดีต เร่ิมตั้งแต่การนบัน้ิวมือ ต่อมากใ็ชเ้ศษไม ้กอ้นหิน 

หลงัจากนั้นกมี็ววิฒันาการเป็นลกูคิด (Abacus) ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือนบัช้ินแรกของโลก หลงัจากนั้นกมี็การสร้างเคร่ืองมือ

เพิ่มเติมมากมาย เช่น ในปี 1617 John Napier สร้างเคร่ืองคิดเลขท่ีเรียกวา่ “Napier’s Bones” ส่วน Henry Briggs 

คิดคน้แบบคาํนวณตารางลอการิทึม และ Edmund Gunter ไดน้าํค่าลอการิทึมของ Briggs มาแกะลงไมบ้รรทดั ในปี 

1700 William Aughtred ไดน้าํความคิดของ Gunter มาสร้าง Slide Rule ซ่ึงถือวา่เป็นคอมพิวเตอร์อนาลอกเคร่ือง

แรกของโลก เป็นตน้ ส่วนคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเคร่ืองแรก ออกแบบโดย นกัคณิตศาสตร์ชาวองักฤษท่ีช่ือ Charles 

Babbage (ค.ศ.1792-1871) โดยเขาตอ้งการสร้างเคร่ืองมือท่ีช่ือ “อนาไลติคลั เอน็จิน” (Analytical Engine) ซ่ึงมี

ส่วนประกอบเหมือนกบัคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั คือมีหน่วยรับส่งขอ้มูล หน่วยควบคุมและหน่วยความจาํ โดยจะใช้

บตัรเจาะรูเป็นส่วนในการรับและแสดงผล แต่เคร่ืองมือดงักล่าวไม่เคยทาํงานไดถ้กูตอ้งแม่นยาํเลย เขาคิดวา่เคร่ืองมือน้ี

จาํเป็นตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์ เขาจึงไดว้า่จา้ง Ada Lovelace เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก ซ่ึงช่ือน้ีเองท่ีเป็นภาษาสาํหรับ

การเขียนโปรแกรมท่ีช่ือ Ada ในเวลาต่อมา หลงัจากนั้น กไ็ดมี้การพฒันาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการเร่ือยมาแต่ไม่

ประสบความสาํเร็จอีกเลย หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงเร่ิมเป็นรูปร่างของคอมพิวเตอร์มากข้ึน 

2.4 ยุคของคอมพวิเตอร์ 

2.4.1 ยคุที่ 1 (พ.ศ. 2489-2501) ยคุหลอดสุญญากาศ 

 หลงัจากท่ีชาลล์ แบบเบส ประสบผลสาํเร็จใน การออกแบบเคร่ืองคาํนวณ มีการพฒันาการสร้าง

คอมพวิเตอร์ไปเพียง เลก็นอ้ยเท่านั้น จนกระทัง่ถึงช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประมาณกลางปี ค .ศ. 1940 โฮเวร์ิด ไอเคน 

(Howard Aiken) แห่งมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด และ จอห์น นิวแมน (John Newman) ไดส้ร้างเคร่ืองจกัรใน การคาํนวณ

โดยใชห้ลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) ข้ึนมาไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีมี ขนาดใหญ่มากประกอบดว้ยหลอด

สุญญากาศประมาณ 10,000 หลอด แต่มีความเร็วในการทาํงานตํ่ากวา่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบนัมาก และมีเพียง

คนบางกลุ่มเท่านั้นท่ีไดใ้ชง้าน และเช่ียวชาญกบัเคร่ืองดงักล่าว ในการสั่งงานใหเ้คร่ืองทาํงานตามโปรแกรมท่ีกาํหนด

จะตอ้ง ทาํงานโดยตรงกบัเคร่ืองโดยใชฮ้าร์ดแวร์ในการสั่งงาน หรือท่ีเรียกวา่ปลัก๊บอร์ดซ่ึงเป็น แผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ใน

การควบคุมการทาํงาน ภาษาคอมพิวเตอร์กย็งัไม่เกิดข้ึน และระบบ จดัการเป็นคาํท่ีไม่เคยมีใครไดย้นิมาก่อน จึงตอ้งมีการ

ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองโดยคนอยู ่ตลอดเวลา ต่อมาในปี ค .ศ. 1950 ไดมี้การพฒันาบตัรเจาะรูข้ึนมาใชง้าน ซ่ึง

สามารถบนัทึก ขอ้มูลไดท้าํใหก้ารใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทาํไดส้ะดวกข้ึน (Hunchinson & Sawyer 1996) 
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รูป 2.2 หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) 

 

 2.4.2 คอมพิวเตอร์ยคุท่ีสอง (พ.ศ. 2502-2506) ยคุทรานซิสเตอร์ 

 ยคุของทรานซิสเตอร์และการประมวลผลแบบแบตซ์ ในกลางปี ค.ศ. 1950 ไดมี้การคิดคน้และประดิษฐ์

ทรานซิสเตอร์ข้ึนเป็นผลสาํเร็จ ทาํใหว้งการคอมพิวเตอร์มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก โดยไดมี้การนาเอาทรานซิสเตอร์มา

ใชเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในการสร้างคอมพิวเตอร์แทนการใชห้ลอดสุญญากาศแบบเดิม และเร่ิมมีการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้

งานมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการธุรกิจ และในช่วงน้ีเองท่ีมีการแบ่งกลุ่มหรือจดัสรรบุคลากรท่ีทางานทางดา้น

คอมพิวเตอร์ออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีหนา้ท่ีการทางานเฉพาะดา้นอยา่งชดัเจน จากเดิมท่ีคนเพียงคนเดียวทางานทุก

อยา่งกลายเป็นแต่ละคนจะมีหนา้ท่ีเฉพาะอยา่งเช่น ผูอ้อกแบบระบบ นกัเขียนโปรแกรม พนกังานบนัทึกขอ้มูล ผูบ้ารุงรักษา

เคร่ืองเป็นตน้ (Hunchinson & Sawyer 1996 : 22) ในช่วงน้ีกไ็ดมี้การพฒันาภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) ข้ึนเพือ่ใช้

งานซ่ึงถือวา่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงภาษาแรก โดยใชบ้ตัรเจาะรูในการบนัทึกขอ้มูล การเขียนโปรแกรมแต่ละคร้ัง

จะเป็นการเขียนโปรแกรมลงกระดาษก่อนแลว้จึงนาไปในหอ้งบนัทึกเพื่อทาการเจาะบตัรตามโปรแกรมท่ีเขียนไว ้

ต่อจากนั้นจะส่งบตัรไปใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านขอ้มูลเพื่อนาไปประมวลผล เม่ือคอมพิวเตอร์ทางานเสร็จพนกังาน

ควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จะนาผลท่ีไดไ้ปยงัหอ้งแสดงผลเพื่อใหผู้เ้ขียนโปรแกรมตรวจสอบความถกูตอ้งของโปรแกรมท่ี

ตนเขียน ซ่ึงจะเห็นวา่มีขั้นตอนในการทางานมาก และเสียเวลาในการทางานมาก และจากการท่ีจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ

ใชง้านมาก นกัออกแบบระบบคอมพิวเตอร์จึงไดพ้ยายามหาหนทางท่ีจะทาใหก้ารทางานเร็วข้ึน ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็น

ระบบการประมวลผลแบบแบตซ์ (Batch Processing System) ซ่ึงเป็นแนวความคิดในการรวบรวมงานจานวนหลายๆ 

งาน มาเกบ็ไวใ้นเทปแม่เหลก็ซ่ึงมีขนาดเลก็กวา่และทางานไดเ้ร็วกวา่บตัรเจาะรู หลงัจากท่ีมีการรวบรวมงานลงบนเทปแลว้ 

กน็าเทปดงักล่าว บรรจุงาน 1 งาน หรือมากกวา่ 1 งาน ไปยงัหอ้งเคร่ืองซ่ึงพนกังานควบคุมเคร่ืองจะติดตั้งเทป และเรียกใช้

โปรแกรมพิเศษ (ในปัจจุบนัเรียกวา่ระบบปฏิบติัการ) เพื่อทาหนา้ท่ีอ่านขอ้มูลจากเทปและนาไปประมวลผล ผลลพัธ์ท่ีได้

จากการทางาน กจ็ดัเกบ็ลงบนเทปอีกมว้นหน่ึง หรือพิมพอ์อกทางเคร่ืองพิมพก์ไ็ด ้และเม่ือเสร็จงานหน่ึงๆ ระบบจดัการกจ็ะ

ทาการอ่านงานถดัไปโดยอตัโนมติัต่อไป และเม่ือหมดทุกงานหรือเทปหมดพนกังานควบคุมเคร่ืองกเ็พียงแต่นาเทปมว้น

ใหม่ใส่เขา้ไปเพ่ือทางานต่อ และนาเอาเทปท่ีเกบ็ผลลพัธ์ไปพิมพท่ี์เคร่ืองท่ีจดัไวเ้พ่ือการพิมพผ์ลโดยเฉพาะ ทาใหก้ารทางาน



เอกสารประกอบการสอน วชิา 1192511 ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  6 

 

อาจารยธี์รชาติ นอ้ยสมบติั สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสินธุ์ (เรียบเรียง) 

 

เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาใหไ้ดป้ริมาณงานมากในระยะเวลาการใชง้านเท่ากนัเม่ือเทียบกบัการใชง้านในรูปแบบเดิม 

(Milenkovic 1992 : 11) 

งานส่วนใหญ่ท่ีนามาใชง้านกบัคอมพิวเตอร์ในยคุท่ี 2 น้ี จะเป็นงานท่ีเก่ียวกบัทาง วทิยาศาสตร์ และการคานวณ

ทางวศิวกรรม การแกส้มการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ จะใชภ้าษาฟอร์แทรน และ แอสเซมบลี ในการทางาน 

ตวัอยา่งของระบบปฏิบติัการท่ีมีใชง้าน ในยคุน้ี ไดแ้ก่ ระบบปฏิบติัการเอฟเอม็เอส (FMS : Fortran Monitor System) 

เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

รูป 2.3 ทรานซิสเตอร์ 

 

2.4.3 คอมพิวเตอร์ยคุท่ีสาม (พ.ศ. 2507-2512) ยคุไอซี 

  ในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1960 การใชง้านคอมพิวเตอร์ ไดมี้การขยายขอบเขตการใชง้านไปสู่วงการต่างๆ เพิ่ม

มากข้ึน โดยสามารถแบ่งกลุ่มของงาน ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ งานทางดา้นธุรกิจ และงานทางดา้นวทิยาศาสตร์ และเพื่อ

สนองความ ตอ้งการการใชค้อมพิวเตอร์ในวงการธุรกิจ (Tanenbaum 1992 : 8) บริษทัไอบีเอม็จึงไดพ้ฒันา คอมพิวเตอร์

ท่ีเหมาะกบังานทางดา้นธุรกิจ แต่ยงัคงความสามารถในการคานวณขอ้มลูทาง คณิตศาสตร์ไวเ้ช่นเดิม เรียกวา่ ซิสเตม็ 360 

(System 360) และไดมี้การพฒันาต่อไปเป็น 370 4304 3080 และ 3090 ในเวลาต่อมาไอบีเอม็ 360 เป็นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์เคร่ืองแรกท่ีมีการ นาเอาเทคโนโลยไีอซีมาใช ้จึงทาใหมี้ความเร็วในการทางานสูงข้ึนจากเดิมเป็นอยา่งมาก แต่ 

อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่ความเร็วในการทางานจะสูงเพียงใดกต็าม แต่เน่ืองจากมีการนาอุปกรณ์ อ่ืนๆ มาเช่ือมต่อ เช่น 

เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองขบัเทปแม่เหลก็ เป็นตน้ จึงทาใหก้ารทางานท่ีชา้กวา่ มากจนทาใหห้น่วยประมวลผลตอ้งคอยการทางาน

ของอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น การอ่านขอ้มูล จากเคร่ืองอ่านบตัร หรือเทป ซ่ึงในขณะท่ีอ่านขอ้มูลอยูน่ั้นหน่วยประมวลผล

ไม่ไดท้างานอ่ืน เลยเน่ืองจากตอ้งคอยใหอ้่านขอ้มูลเสร็จก่อน หน่วยประมวลผลจึงจะทางานต่อไปได ้เพ่ือแกไ้ข ปัญหา

ดงักล่าวจึงไดเ้กิดแนวความคิดท่ีวา่ในขณะท่ีหน่วยประมวลผลคอยการทางานของ อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หน่ึงอยูน่ั้น แทนท่ี

หน่วยประมวลผลจะคอยการทางานของอุปกรณ์ กใ็ห ้หน่วยประมวลผลไปทางานอ่ืนๆ ท่ีมีในระบบและกลบัมาทางานเดิม

ต่อไปเม่ือการทางานของ อุปกรณ์นั้นเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงการทางานลกัษณะน้ีเรียกวา่ระบบหลายโปรแกรม 

(Multiprogramming) (Silberschatz & Galvin 1997:8) แนวคิดในการทางานแบบหลาย โปรแกรมน้ี จะมีการแบ่ง

ส่วนของหน่วยความจาเป็นส่วนๆ เพ่ือเกบ็งานต่างๆ ท่ีมีในระบบไว ้เม่ืองานใดงานหน่ึงมีการคอยหรือมีการติดต่อกบั
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อุปกรณ์ หน่วยประมวลผลกจ็ะไปทางานอ่ืนๆท่ีมีอยูซ่ึ่งจะทาใหส้ามารถใชง้านหน่วยประมวลผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี กล่าวคือ

หน่วยประมวลผลไม่ ตอ้งมีการคอยงานเลย (Davis 1992 : 111) 

 แต่อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่ในหน่วยความจาจะมีการเกบ็งานต่างๆ ไว ้แต่หากวา่งานท่ี ทาอยูมี่ขนาดใหญ่มาก งาน

อ่ืนๆ จะไม่ไดรั้บการประมวลผลเลยจนกวา่งานท่ีหน่วยประมวลผล กาลงัประมวลผลจะเสร็จส้ินเสียก่อน ซ่ึงทาใหผู้ท่ี้

ตอ้งการทางานอ่ืนๆ ตอ้งคอย เช่น หาก โปรแกรมมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนตอ้งนามาแกไ้ข และส่งเขา้ไปต่อคิวอีกจะทาให้

เสียเวลามากข้ึน 

 

ระบบปฏิบติัการ 

งานท่ี 1 

งานท่ี 2 

งานท่ี 3 

 

รูป 2.4 แสดงการแบ่งหน่วยความจาเพื่อเกบ็โปรแกรมในระบบหลายโปรแกรม 

  

 จากการท่ีตอ้งการตอบสนองจากคอมพิวเตอร์ใหร้วดเร็วข้ึน จึงไดเ้กิดแนวความคิดและ ออกแบบระบบการทา

งานแบบจดัสรรเวลา (Time Sharing) ข้ึน โดยการจดัสรรเวลาของหน่วย ประมวลผลใหบ้ริการงานต่างๆ ท่ีมีอยูพ่ร้อมๆ 

กนั (Crowley 1997 : 116-117) เช่นถา้มีงานอยูใ่น ระบบ 20 งาน หน่วยประมวลผลจะแบ่งเวลามาทางานของงานท่ี 1 

งานท่ี 2 ต่อไปเร่ือยๆ จนถึงงาน ท่ี 20 โดยการเปล่ียนงานซ่ึงไม่จาเป็นตอ้งเสร็จงานใดงานหน่ึงก่อน กล่าวคือในการเปล่ียน

งานจาก งานท่ี 1 ไปทางานท่ี 2 นั้น งานท่ี 1 อาจจะยงัไม่เสร็จสมบูรณ์กไ็ด ้ซ่ึงการทางานในลกัษณะน้ีทาให ้ผูใ้ชบ้ริการใน

ระบบทั้ง 20 งานไดรั้บการตอบสนองหรือไดรั้บบริการจากคอมพิวเตอร์พร้อมๆ กนั ได ้ระบบปฏิบติัการแรกท่ีใชร้ะบบ

จดัสรรเวลาน้ีคือระบบปฏิบติัการมลัติก (MULTIC : MULTiplxed Information and Computing Service) 

(Tanenbaum 1987:10-11) ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย สถาบนัเทคโนโลยแีห่งรัฐแมสชาชูเซต (Massachusetts Institute of 

Technology : MIT) และต่อมา เคน ทอมสัน (Ken Tompson) ไดพ้ฒันาระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ (UNIX Operating 

System ) ซ่ึงเป็น ระบบปฏิบติัการแบบจดัสรรเวลาเช่นเดียวกนัข้ึนมา และเป็นท่ีนิยมใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายใน ปัจจุบนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถาบนัการศึกษา รวมถึงองคก์รทางธุรกิจต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.5 ไอซี (Integrate Circuit: IC) 

 
 

 2.4.3 ยคุท่ีส่ี (พ.ศ. 2513-ปัจจุบนั) ยคุคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

  จากการท่ีไดมี้การคิดคน้และประดิษฐว์แีอลเอสไอ (VLSI:Very Large Scale Integrate Circuit) 

ไดส้าเร็จ ซ่ึงต่อมาไดน้ามาใชใ้นการผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลข้ึน จึงทาใหข้นาดของคอมพวิเตอร์มีขนาดเลก็ลงจากเดิม

เป็นอนัมาก (Hunchinson & Sawyer 1996:23) นอกจากน้ีราคากต่็าลงทาใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ ท่ี

หน่วยงานต่างๆ สามารถมีไวใ้ชง้านไดอ้ยา่งไม่ยากนกั ซ่ึงในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะถกูนาไปไวใ้นงานทางดา้นธุรกิจ 
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สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานของรัฐบาล ซ่ึงรูปแบบการใชง้านนั้นมีทั้งแบบการใชง้านเฉพาะตวั หรืออยูใ่นรูปของการ

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายๆ เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั เป็นระบบเดียวกนั และใชท้รัพยากรต่างๆ ในระบบร่วมกนั ซ่ึง

เรียกวา่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ระบบปฏิบติัการ ในยคุน้ี มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีใชก้บัคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เอม็เอสดอส (MS-DOS) และพีซีดอส (PC-DOS) ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใชก้บั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เอม็เอสดอสมีอยูด่ว้ยกนัหลายรุ่นตามวิวฒันาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กล่าวคือ

เม่ือมีการพฒันาสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกจ็ะมีการพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ

ระบบปฏิบติัการตามไปดว้ย ระบบปฏิบติัการอีกกลุ่มหน่ึงคือระบบปฏิบติัการยนิูกซ์ ซ่ึงเป็นระบบปฏิบติัการท่ีใชง้านบน

เคร่ืองตั้งแต่ระดบัไมโครคอมพิวเตอร์ข้ึนไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในวงการ

ระบบปฏิบติัการกล่าวคือมีระบบปฏิบติัการท่ีใชส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เรียกวา่ระบบปฏิบติัการเครือข่าย (Network Operating System : NOS) ซ่ึงทาใหส้ามารถขยายขอบเขต

การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไดเ้ป็นอยา่งมาก (Comer 1987:3) ระบบปฏิบติัการเครือข่ายมีแนวความคิด

พ้ืนฐานไม่ต่างจากระบบจดัการแบบเดิมเท่าใดนกั โดยจะมีการจดัการเก่ียวกบัอุปกรณ์ควบคุมการส่ือสาร และโปรแกรมท่ี

ควบคุมการทางาน เช่น การเขา้ถึงขอ้มลู เป็นตน้ แต่อยา่งไรกต็ามกย็งัรักษาโครงสร้าง และหนา้ท่ีหลกัๆ ของ

ระบบปฏิบติัการเอาไวเ้ช่นเดิม 

 

2.5 องคป์ระกอบหลกัของระบบปฏิบติัการ (Operating System Component) 

 1) Processor Management (ส่วนจดัการตวัประมวลผล) 

 2) Memory Management (ส่วนจดัการหน่วยความจา) 

 3) Input / Output Management (ส่วนจดัการหน่วยรับ/หน่วยแสดงผล) 

 4) File system (ส่วนระบบแฟ้มขอ้มูล) 

 5) Job Scheduler and Resource Allocator (ส่วนจดัการตารางเวลาการทางานและจดัสรรทรัพยากร) 
 
2.6 System Calls 

 คุณลกัษณะน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีสาคญัของระบบปฏิบติัการท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อประมวลผลโปรแกรม และใหก้ารดา

เนินการของโปรเซสเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดย System Calls น้ีจะกาหนดการเช่ือมประสาน (Interface) 

ระหวา่งโปรเซสกบัระบบปฏิบติัการ ท่ีสร้างดว้ยคาสั่งภาษาแอสเซมบลีและแสดงอยูใ่นคู่มือเพื่อใหผู้ใ้ชท้ราบและสามารถ

นามาใชไ้ด ้ในบางระบบ คาสั่งจาพวกน้ีอาจจะสร้างดว้ยภาษาระดบัสูงกไ็ด ้System Calls น้ีอาจจะจดัเป็น 5 กลุ่มหลกั คือ 

 2.6.1 การควบคุมโปรเซส 

  กลุ่มน้ีเป็นการควบคุมโปรเซสทั้งหมด ซ่ึงในขณะท่ีกาลงัประมวลผลโปรแกรมอยูน่ั้น อาจจะตอ้งการ

หยดุโปรเซสในลกัษณะการหยดุปกติ(End) การหยดุแบบไม่ปกติ(Abort) โหลดขอ้มูลเพ่ิมเติม ประมวลผลโปรเซสอีก

คร้ัง จบโปรเซส สร้างโปรเซสข้ึนมาใหม่ แสดงแอต็ทริบิวตข์องโปรเซส การปรับแต่งโปรเซส สั่งใหห้ยดุรอ หรือการรออี

เวนตอ่ื์น ๆ กไ็ด ้

 2.6.2 การจดัการกบัไฟล ์

  กลุ่มน้ีเป็นการจดัการไฟลท์ั้งหมด ทั้งการสร้าง การลบ การปิดและการเปิดไฟล ์รวมทั้งการอ่าน/เขียน

และการเปล่ียนตาํแหน่งไฟล ์

 2.6.3 การจดัการอุปกรณ์ 
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  กลุ่มน้ีเป็นการจดัการอุปกรณ์ในระบบเม่ือมีโปรเซส ระบบอาจจะเรียกใชอุ้ปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ร้องขอ

ใชเ้ทป หลงัจากใชเ้สร็จแลว้ จะมีการปล่อยใหอุ้ปกรณ์นั้นคืนสู่สภาพเดิม เป็นตน้ งานในกลุ่มน้ีอาจจะเป็น การร้องขอ

อุปกรณ์ การปล่อยอุปกรณ์คืนสู่สภาพเดิม การอ่าน/เขียนและการเปล่ียนตาแหน่งของอุปกรณ์ การรับค่าและปรับแต่งแอ็

ตทริบิวตข์องระบบ การผกูติดและการปลดปล่อยอุปกรณ์ใหก้บัระบบปฏิบติัการ 

 2.6.4 การบารุงรักษาขอ้มูล 

  กลุ่มน้ีจะตอบสนองงานหลกัของระบบปฏิบติัการ ในระบบส่วนใหญ่จะมีการถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่ง

ผูใ้ชก้บัระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ีบางระบบยงัอาจจะตอ้งการแสดงวนั-เวลาปัจจุบนั แสดงขอ้มูลของระบบ เช่น จานวน

ผูใ้ชง้านปัจจุบนั เวอร์ชนัของระบบปฏิบติัการ เน้ือท่ีวา่งของหน่วยความจา และดิสก ์เป็นตน้ 

 2.6.5 การติดต่อส่ือสาร 

  ในการทางานอาจจะมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งโปรเซส ซ่ึงมีการติดต่ออยู ่2 รูปแบบ คือระหวา่ง

โปรเซสในระบบคอมพิวเตอร์เดียวกนั และการติดต่อส่ือสารระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์ขา้มเน็ตเวิร์ก โดยงานของ System 

Call ในกลุ่มน้ีอาจจะเป็นการเช่ือมต่อและยกเลิกการเช่ือมต่อ รับส่งขอ้มูล ขอ้มูลสถานะการถ่ายโอนรวมถึงการผกูและ

ปล่อยอุปกรณ์ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหดัทา้ยบท 

1.  ระบบปฏิบติัการมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง  

2.  จงอธิบายการทางานของระบบการประมวลผลแบบแบตซ์ (Batch Processing System)  

3.  จงอธิบายการทางานของระบบการทางานแบบจดัสรรเวลา (Time Sharing)  

  


