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   ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบปฏิบัติการ  รหัสวิชา 4123708  จัดได้ว่าเป็นรายวิชาที่มีความส าคัญ
ต่อการผลิตบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์   ตามหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  
นอกจากนั้นต าราเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพ่ือให้ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์เก่ียวกับทักษะและเทคนิครวมทั้งได้ศึกษาการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
 สาระส าคัญของเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้   ประกอบด้วย 10 บท  ได้แก่  ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการการจัดการหน่วยความจ า การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง การจัดการเก่ียวกับไฟล์ ระบบรับและ
แสดงผลข้อมูล การจั ดการกระบวนการ กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิ บัติการวินโดว์  กรณี ศึกษา             
(Case Study) ระบบปฏิบัติการยู นิกซ์  กรณี ศึกษา (Case Study) ระบบปฏิ บัติการลีนุ กซ์ : ภาคทฤษฎี  และ
กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ : ภาคปฏิบัติ  ซ่ึงการเรียบเรียงประมวลเอกสารประกอบการสอน
ตามเนื้อหาดังกล่ าวข้างต้นนั้ น  ผู้ เขี ยนได้ค านึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคัญตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งเนื้อหามีความทันสมัยทันเหตุการณ์  ครอบคลุมตามสาระการเรียนรู้ที่ พึง
มี  และน าทักษะและเทคนิคสมัยใหม่ที่ เก่ียวข้องมาน าเสนอประกอบ  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในองค์ความรู้ของ
ศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์  สามารถติดต้ังระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและการพกพาอุปกรณ์ที่ ติดต้ังระบบปฏิบัติการแล้ว
ไปใช้ในการท างานได้จริง  ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้ อ่านบ้างตามโอกาส
อันสมควร 
                 
        
             จุฑาวุฒิ จันทรมาลี    
                 7  มีนาคม  2557 
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แผนบริหำรกำรสอนประจ ำวิชำ 

รำยวิชำ    ระบบปฏิบัติการ                    
รหัสวิชำ    4123708  (Operating System)                                      
จ ำนวนหน่วยกิต – ช.ม.          3 (2-2) 
เวลำเรียน                                                                                   45  ชั่วโมง/ภำคเรียน 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
 ศึกษาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กระบวนการและการจัดการความพร้อมกัน การจัดการ
และการล าดับกระบวนการ การจัดการอินพุตเอาท์พุต การจัดการหน่วยความจ า ระบบแฟ้ม ความมันคงของ
ระบบคอมพิวเตอร์    
วัตถุประสงค์ท่ัวไป    
 1.1 เพ่ือ ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ เก่ีย วกับ ระบบปฏิบัติกา รคอมพิว เตอร์เบื้อ งต้น และ
กระบวนการและการจัดการความพร้อมกัน   
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการและการล าดับกระบวนการ การจัดการอินพุต
เอาท์พุต การจัดการหน่วยความจ า ระบบแฟ้ม การรักษาความมันคงของของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้
 1.3 เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  เข้าใจและอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับ
ระบบปฏิบัติการ  
เน้ือหำ     
 บทท่ี 1  ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 4  คาบ/สัปดาห์ 
  การจ าแนกเครื่องคอมพิวเตอร์  รูปแบบและกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์
  ประโยชน์ของการใช้ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor Systems)  การแบ่งประเภท           
  ของระบบปฏิบัติการวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  (Evolution of the Operating System)  
  หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (Function of the Operating System) 
 บทท่ี 2  การจัดการหน่วยความจ า 4  คาบ/สัปดาห์ 
  การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) การเชื่อมโยงต าแหน่ง (Address 
  Binding) การเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่ทางกายภาพกับพ้ืนที่ทางตรรกะ (Logical & Physical-
  Address Space) การโหลดแบบพลวัต (Dynamic Loading) การใช้ไลบรารีร่วมกัน และ
  การเชื่อมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking and Shared Libraries) กลยุทธ์ในการจัดการ
  หน่วยความจ า (Memory Strategy) การจัดสรรหน่วยความจ าที่ ต่อเนื่องกัน (Continues 
  Memory Allocation)   
 บทท่ี 3 การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง  4  คาบ/สัปดาห์ 
  การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Management) การจัดตารางการท างานของ
  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling) อัลกอริทึมส าหรับการจัดตารางการท างาน 
  (Scheduling Algorithms) การจัดตารางการท างานของระบบหลายกระบวนการ 
  (Multiple-Processor Scheduling) การจัดตารางการท างานของระบบแบบทันที   (Real-
  Time Scheduling) วิวัฒนาการของอัลกอริทึม (Algorithm Evolution)    
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 บทท่ี 4  การจัดการเก่ียวกับไฟล์ 4  คาบ/สัปดาห์ 
  แนวคิดเก่ียวกับไฟล์ (File Concept) โครงสร้างของไฟล์ (File Structure) โครงสรา้งภายในไฟล ์
  (Internal File Structure) วิธีการเข้าถึงไฟล์ (File Access Methods) โครงสร้างไดเร็กทรอรี 
  (Directory Structure) การใช้ไฟล์ร่วมกัน (File Sharing) การป้องกัน (Protection) 
 บทท่ี 5  ระบบรับและแสดงผลข้อมูล 4  คาบ/สัปดาห์ 
  หลักการท างานและประเภทของ I/O System ฮาร์ดแวร์ของหน่วยรับและแสดงผลข้อมูล 
  (I/O Hardware) ส่วนต่อประสานงานในระบบรับและแสดงผล (Application I/O Interface)  
  ระบบรับหรือแสดงผลย่อย (Kernel I/O Subsystem) การส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streams) 
  ประสิทธิภาพการท างาน (Performance)   
 บทท่ี 6  การจัดการกระบวนการ 4  คาบ/สัปดาห์ 
  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ (Process Concept) การจัดตารางกระบวนการ (Process 
  Scheduling) การด าเนินการกับกระบวนการ (Operations on Processes) การร่วมกัน
  ของกระบวนการ (Cooperating Process) การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ 
  (Interprocess Communication) 
 บทท่ี 7   กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 4  คาบ/สัปดาห์ 
  ประวัติความเป็นมา (History) หลักการออกแบบ (Design Principle) ส่วนประกอบของ
  ระบบ (System Components) ระบบงานย่อยที่เก่ียวข้อง (Environmental Subsystems)  
  จัดการไฟล์ (File System)  การจัดการเครือข่าย (Networking) การจัดการความปลอดภัย  
  (Security Management)   
 บทท่ี 8   กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 4  คาบ/สัปดาห์ 
  ประวัติความเป็นมา (History) เป้าหมายของการออกแบบ (The Gold of Design)       
  การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) การจัดการกระบวนการ (Process 
  Management) การจัดการอุปกรณ์ในการรับและแสดงผล (I/O Device Management) 
  การจัดการไฟล์ (File Management)   
 บทท่ี 9  กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์: ภาคทฤษฎี 4  คาบ/สัปดาห์ 
  ประวัติความเป็นมา (History) เป้าหมายของการออกแบบ (The Gold of Design)       
  การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) การจัดการกระบวนการ (Process 
  Management) การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล (I/O Device Management)       
  การสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) โครงสร้างระบบเครือข่าย 
  (Network Structure) การรักษาความปลอดภัย (Security)   
 บทท่ี 10  กรณีศึกษา (Case Study) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์: ภาคปฏิบัติ 4  คาบ/สัปดาห์ 
  ท าความรู้จักระบบปฏิบัติการ Ubuntu ลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติการ Ubuntu รูปแบบ
  การติดต้ังระบบปฏิบัติการ Ubuntu ขั้นตอนและวิธีการติดต้ังระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
  12.04 LTS ขั้นตอนการเริ่มใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS ส่วนประกอบ
  ต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS 
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วิธีสอนและกิจกรรม          
 - บรรยาย          
 - สืบเสาะหาความรู้          
 - ค้นคว้าเพ่ิมเติม          
 - ตอบค าถาม              
ส่ือกำรเรียนกำรสอน          
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์          
 - ตอบค าถาม           
 - ภาพ            
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า                  
กำรวัดผลและประเมินผล          
 1. กำรวัดผล           
 1.1 คะแนนระหว่างภาครวม      ร้อยละ 60   
  1.1.1 คะแนนเข้าชั้นเรียน     ร้อยละ 10  
  1.1.2 คะแนนจัดท ารายงายกลุ่ม    ร้อยละ 10  
  1.1.3 คะแนนฝึกปฏิบัติการ    ร้อยละ 10  
  1.1.4 คะแนนสอบกลางภาค    ร้อยละ 30  
 1.2 คะแนนสอบปลาภาครวม      ร้อยละ 40   
  1.1.1 คะแนนเข้าสอบปลายภาค    ร้อยละ 30  
  1.1.3 คะแนนฝึกปฏิบัติการ    ร้อยละ 10  
 2. กำรประเมินผล 
 

ระดับคะแนน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน ค่ำร้อยละ 
A ดีเยี่ยม 4.0 90 - 100 
B+ ดีมาก 3.5 85 – 89 
B ดี 3.0 75 – 84 

C+ ดีพอใช้ 2.5 70 – 74 
C พอใช้ 2.0 60 – 69 

D+ อ่อน 1.5 55 – 59  
D อ่อนมาก 1.0 50 – 54 
E ตก 0.0 0 – 49 
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            แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1                      
หัวข้อเน้ือหา          
 - การจ าแนกเครือ่งคอมพิวเตอร ์       
 - รูปแบบและกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์    
 - ประโยชน์ของการใช้ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor Systems)  
 - การแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการ 
 - วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ (Evolution of the Operating System)    
 - หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ (Function of the Operating System)        
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถจ าแนกเครื่องคอมพิวเตอร์ตามรุ่นต่างๆ ได้     
 - สามารถแยกชนิดของคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบและกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์
 - มีความเข้าใจประโยชน์ของการใช้ระบบการประมวลผลหลายตวั (Multiprocessor Systems) 
 - อธิบายการแบ่งประเภทของระบบปฏิบัตกิารและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการได ้
 - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และการท างานของระบบปฏิบัตกิาร      
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม                      
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า        
การวัดผลและประเมินผล              
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สงัเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้        
การประเมินผล              
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด                    
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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     บทที่ 1 
                                           บทน า                              
       (Introduction) 

         ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาข้ึนจากหลายผู้ผลิตให้ใช้งานบนสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น 
งานด้านธุรกิจ งานด้านบันเทิง งานด้านสถาปัตยกรรม งานด้านวิศวกรรม งานด้านอุตสาหกรรมและ 
งานด้านการพยากรณ์ เป็นต้น ดังนั้นการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
งาน จ าเป็นต้องค านึงถึงความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง ความถูกต้องแม่นย าในการค านวณ
รวมถึงสภาพแวดล้อมพื้นฐานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ (Operating System)   
จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยจัดการในส่วนของเครื่องหรืออุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดค าสั่ง 
(Software) ให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544 )  
 ในบทนี้จะขอกล่าวถึงลักษณะ เนื้อหา ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนข้ึน  

1.1 การจ าแนกเครื่องคอมพิวเตอร์    สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้   
  1. เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มี 
ประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงสุด มีสถาปัตยกรรมการท างานที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็น ด้านการท างาน 
การประมวลผลด้วความเร็วสูง การจัดการข้อมูลจ านวนมากๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องแม่นย าของ
ผลลัพธ์ เช่น การพยากรณ์ (Prediction) การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) การวิจัยเชิงลึก 
(Depth research) คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักมีราคาแพงมากส่วนใหญ่จะถูกน ามาใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิเช่น หน่วยงานทางด้านทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น       
 2. เครื่องเมนเฟรม (Mainframe Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กรองจาก
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพในการประมวลผลรองลงมาแต่ก็สามารถประมวลผลความเร็วสูง
ได้ คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักมีราคาแพง ถูกน ามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น 
ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ เป็นต้น                                         
 3. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง มีขนาด
เล็กกว่าเครื่องเมนเฟรม ประสิทธิภาพดีพอสมควร คอมพิวเตอร์ประเภทนี้มักมีราคาไม่แพงมาก ถูก
น ามาใช้ในหน่วยงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่              
 4. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสถาบันการศึกษา ภายในหน่วยงายภาครัฐและเอกชน ตามครัวเรือน
เพราะมีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้หลายอย่างและราคาไม่แพง บางครั้งมักถูกเรียกว่าเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้ งแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) และแบบหอคอย (Tower Computer) 
ไมโครคอมพิวเตอร์แยกออกเป็นหลายชนิดแล้วแต่ประเภทและความเหมาะสมกับการน าไปใช้งาน 
เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) คอมพิวเตอร์แบบ
พกพาขนาดเล็ก (Pocket PC) คอมพิวเตอร์แบบสัมผัส (Lap tab) เป็นต้น 
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รูปท่ี 1.1 แสดงโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ (Structure of Computer System) 

 จากรูปที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยหลายส่วนที่มี
ความสัมพันธ์กัน  ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใช้งาน (User) ตัวระบบและชุดค าสั่งใช้งาน (System and 
Application Programs) ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยส่วนส าคัญต่างที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแปร
ชุดค าสั่ง (Compiler) ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี (Assembler) บรรณาธิกรณ์ข้อความ (Text Editor) 
ระบบฐานข้อมล (Database System) โดยมีระบบปฏิบัติการ (Operating System) เป็นระบบ
ชุดค าสั่งที่ควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์และชุดค าสั่งประยุกต์ต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น 
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์, 2552) 
 
1.2 รูปแบบและกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
  ระบบคอมพิวเตอร์มีรูปแบบและกระบวนการท างานที่ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบและวิธีการท างานให้เข้ากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยเริ่มต้นรูปแบบ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ
เมนเฟรม (Mainframe Computer Systems) ก่อนและพัฒนาต่อมาเรื่อยๆซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของระบบ
คอมพิวเตอร์ตั่งแต่เริ่มต้นได้ดังนี้ 
 
ระบบการท างานแบบกลุ่ม (Batch Systems) เป็นรูปแบบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในยุค
แรกที่คอมพิวเตอร์มีขนาดค่อนข้างใหญ่และใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวของหลายชนิด เช่น เครื่องอ่านบัตร 
(Card Reader) หน่วยขับแถบบันทึก (Tape drive) บัตรเจาะรู (Card Punches) โดยต้องติดต่อ
ประสาน การท างานผ่านตัวด าเนินการ (Operator)  เป็นตัวเรียงล าดับในการรับส่งข้อมูลและชุดค าสั่งที่มี
ความคล้ายกันเป็นกลุ่มเดียวกัน (Batches) มีการประมวลผลทีละกลุ่ม แล้วส่งผลลัพธ์คืนกลับไปยัง
ผู้ใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ ของงานหรือตามประเภทของอุปกรณ์ที่แสดงผล บางครั้งระบบปฏิบัติการจะ
จัดท าตารางงาน (Job scheduling) ข้ึนมาเพื่อส่งผลลัพธ์ออกไปประมวลผลอีกที ระบบการท างาน
แบบกลุ่มมีข้อจ ากัดในเรื่องความเร็วใน การประมวลผลและการรับส่งข้อมูลระหว่างซีพียแูละอุปกรณ์

ผู้ใช้ที่ 1 ผู้ใช้ที่ 2 ผู้ใช้ที่ 3 ผู้ใช้ที่ n 

ตัวแปลโปรแกรม     ตัวแปลภาษาแอสเซมบลี       บรรณาธิกรณ์ข้อความ              ระบบฐานข้อมูล 
    (Compiler)                (Assembler)                 (Text Editor)                (Database System) 
                                      ตัวระบบและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ   
                                    (System and Application Programs) 

                               ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

                       ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) 
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รับและส่งข้อมูล เนื่องจากซีพยีูจัดเป็นอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจงึมคีวามเร็วในการประมวลผลมากกว่า
อุปกรณ์รับและส่งข้อมูล ซึ่งเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ท าให้การท างานทั้งสอง
อุปกรณ์ไม่สอดคล้องกัน ดังรูปที่ 1.2 (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)   
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

รูปท่ี 1.2 แสดงพื้นที่ของหน่วยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบกลุ่ม 

     จากรูปที่ 1.2 แสดงพื้นที่ของหน่วยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบกลุ่ม โดยมีพื้น
ชุดค าสั่งส าหรับผู้ใช้งาน ท างานผ่านตัวด าเนินการ (Operator) ซึ่งมีหน้าที่เรียงล าดับอีกทั้งยังค่อย
รับส่งข้อมูลและชุดค าสั่งที่มีความคล้ายกันหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน (Batches) แล้วส่งข้อมูลให้
ระบบปฏิบัติการท าการประมวลผลทีละกลุ่ม 

ระบบการท างานหลายชุดค าสั่ง (Multiprograms Systems) เป็นรูปแบบการท างานที่ใช้
แก้ปัญหา การท างานที่ละงาน (Single Job) ท าให้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ต้องหยุดรอการ
ส่งผ่านข้อมูลหรอืงานอื่น ระหว่างจานบันทึก (disk) (disk) กับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จึงท าให้
ใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยระบบการท างานแบบหลายชุดค าสั่ง 
(Multiprograms Systems) ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ที่มีความต้องการใช้
งานมากกว่าหนึ่งงานในช่วงเวลาเดียวกันโดยอาศัย การท างานบนหน่วยความจ า ซึ่งท าให้ หน่วย
ประมวลผลกลางถูกใช้งานอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องหยุดรอ (wait) การใช้งานจากผู้ใช้
หรืออุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมลู อีกทั้งยังสามารถบรรจ ุ(load) งานอื่นมาด าเนินการประมวลผลได้
พร้อมกับงานที่ด าเนินการอยูก่่อนหน้าที่ได้ทันที เพื่อให้เห็นข้ันตอนการท างานของหน่วยความจ าใน
รูปแบบบการท างานหลายชุดค าสั่งอย่างเป็นระบบ (Multiprograms Systems) ตามล าดับช้ันการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน แสดงไดด้ังรูปที่ 1.3 
 
 
 
 
 

ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

 
 

พื้นที่โปรแกรมส าหรับ
ผู้ใช้งาน 

(User program area) 
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รูปท่ี 1.3 แสดงพื้นที่ของหน่วยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบหลายชุดค าสัง่ 

    จากรูปที่ 1.3 แสดงพื้นที่ของหน่วยความจ าส าหรับระบบการท างานแบบหลายชุดค าสั่ง ยกตัวอย่าง 
เช่น งาน 1 (Job 1) เป็นการท างานในส่วนของชุดค าสั่งประมวลผลค า (Word Processing) งาน 2 (Job 2) เป็น
การท างานในส่วนของชุดค าสั่งตารางการท างาน (Spread Sheet) ส่วนงาน 3 (Job 3) เป็นการท างาน
ของชุดค าสั่งน าเสนอข้อมูล (Micorsoft PowerPoint) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ท าหน้าที่ในการ
จัดสรรพื้นที่ของหน่วยความจ าให้แต่ละงานสามารถท างานไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการแบ่งช่วงเวลา (Time-Sharing Systems) เป็นรูปแบบการท างานโดยที่ผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง
คนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
รับส่งข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) หรือเมาส์ (Mouse) ใช้ควบคุมสั่งงานผ่านหน้าจอของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ปลายทาง (Terminal) โดยระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่ในการแบ่งช่วงเวลาการท างาน
ของหน่วยประมวล (CPU) ให้สามารถจัดสรรเวลาและตอบสนองต่อความต้องการให้กับผู้ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Systems) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาข้ึนมาในช่วง ปี ค.ศ. 1970s 
เพื่อให้ผู้งานคอมพิวเตอร์ได้ใช้เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งด้านการรับข้อมูลเข้า การ
แสดงผล การประมวลผลที่มีราคาถูกและขนาดเล็กลงได้ และให้ช่ือเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่า 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการเข้าไปช่วย
จัดการด้านต่าง ๆ ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DOS ของบริษัท
ไมโครซอฟต์และพัฒนาต่อมาเป็นระบบปฏิบัติการ  Windows เวอร์ช่ันต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ OS/2 
ของบริษัท IBM ระบบปฏิบัติการ MacOS x ของบริษัท Apples หรือแม้กระทั้งระบบระบบปฏิบัติการ Linux 
เวอร์ช่ัน (Distros) ต่างๆ ในกลุ่มของโอเพนซอสท์ (Open Source) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ 
ความสะดวก ประสิทธิภาพและความงา่ยต่อการน าไปใช้งานให้กับผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ ได้ 

ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

งาน 1 
(Job 1) 

0 

512K 

งาน 2 
(Job 2) 

งาน 3 
(Job 3) 
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ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor Systems) เป็นระบบการใช้ตัวประมวลผล 
(Processor) หรือหน่วยประมวลผลกลางมากกว่าหนึ่งตัวในการประมวลผล บางครั้งอาจจะเรียกว่า 
ระบบการประมวลผลแบบนี้ว่า ระบบคู่ขนาน (Parallel System) หรือ ระบบการประมวลผลแบบ
แนบแน่น (Tightly Couple System) โดยการท างานจะมีการใช้สายส่งสัญญาณข้อมูล สัญญาณ
นาฬิกา (Clock) หน่วยความจ า (Memory) หรืออุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral Devices) ร่วมกันได้อย่าง
ของระบบ    

ประโยชน์ของการใช้ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor Systems)         
1. เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการเข้าถึงข้อมูล (Increased throughput) เนื่องจากมีการใช้การประมวลผล
หลายตัวท าให้ลดเวลาในการท างาน มากกว่าหนึ่งงานลง                                   
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย (Economy scale) เนื่องจากมีการแบ่งการท างานกัน เช่น การแบ่งบันอุปกรณ์รอบข้าง 
(Share peripherals) หน่วยความจ ากลุ่มใหญ่ (Mass storage) อุปกรณ์แปลงไฟ (Power supplies) เป็นต้น                          
3. เพิ่มความน่าเช่ือถือ (Increased reliability) เนื่องจากมีการใช้การประมวลผลหลายตัว หากตัว
หนึ่งตัวใดเกิดท างานล้มเหลว (Failure) ก็ยังมีตัวประมวลผลอีกหลายตัวท างานต่อไปได้ ท าให้ระบบ
ไม่หยุดชะงัก (Halt) ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่เรียกว่า ความทนทานของระบบเมื่อเกิดข้อผิดปกติข้ึน 
(Fault tolerant)             
 โดยทั่วไปแล้วระบบการใช้ตัวประมวลผล (Processor) หรือ CPU มากกว่าหนึ่งตัวในการ
ประมวลผล จะมี 2 รูปแบบการท างานด้วยกัน คือ                               
1.รูปแบบการท างานแบบสมมาตร (Symmetric multiprocessing: SMP) คือระบบที่ตัวประมวลผล 
(Processor) ทุกตัวแบ่งการท างานเท่าๆกัน แสดงไดด้ังรูปที่ 1.4                              
2.รูปแบบการท างานแบบไม่สมมาตร (Asymmetric multiprocessing) คือระบบที่ตัวประมวลผล 
(Processor) ทุกตัวแบ่งการท างานไม่เท่ากัน โดยมีการแบ่งการท างานเป็นแบบตัวประมวลผลหลัก 
(Master Processor) และตัวประมวลผลภายใต้การควบคุม (Slave Processors) อีกที่หนึ่ง 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.4 แสดงรูปแบบการท างานแบบสมมาตร (Symmetric multiprocessing: SMP) 

    จากรูปที่ 1.4 แสดงให้เห็นรูปแบบการท างานแบบสมมาตร (Symmetric multiprocessing: SMP) 
คือ ระบบที่ตัวประมวลผล (Processor) ทุกตัวสามารถใช้ทรัพยากรของระบบเช่น บัส (bus) หน่วยความจ า 
(Memory) หรืออุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล (I/O) ร่วมกันได้ เป็นต้น 

หน่วยความจ า 
(Memory) 

หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) 

หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) 

หน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) 
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ระบบการท างานแบบกระจาย (Distributed Systems) เป็นระบบการใช้ในการเช่ือมโยงและ
สื่อสารระหว่างสองหรอืหลายระบบเข้าด้วยกัน ระบบการท างานแบบกระจายมักเลือกใช้กับระบบ
เครือข่าย (Network) โดยแต่ละเครือข่ายจะมีโปรโตคอล (Protocol) ที่เลือกใช้ การแบ่งระยะทาง
ระหว่างเครือข่าย  การแบง่ปันทรัพยากรระหว่างเครือข่ายร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้ที่อยู่ในเครือข่าย 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ายสารระหว่างกันบนเครือข่าย ท าให้ระบบการท างานแบบกระจายมี
ความยืดหยุ่น น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบเครอืข่ายมีอยู่หลายแบบมักแบง่ตามระยะทาง

ในการติดต่อเช่ือมโยงระหว่างโหนด (Node) เช่น                      
- ระบบเครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local area Network: LAN) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ เช่น ในห้องหรือในอาคาร                
- ระบบเครอืข่ายระดบัเมือง (Metropolitan area Network: MAN) เป็นเครือข่ายระยะไกลภายในเมือง เช่น 
เครือข่ายที่ใช้เช่ืองโยงระหว่างอาคาร อาจใช้อุปกรณ์บลทููธ (Bluetooth devices) ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันหรอืสร้างเป็นระบบเครอืข่ายขนาดเล็ก (small-area network) ที่มรีะยะการเช่ือมตอ่ไม่ไกลมาก 

ข้ึนมาใช้เฉพาะพื้นที่ก็ได ้                                                            
- ระบบเครอืข่ายระดับประเทศ (Wide area Network: WAN) เป็นเครือข่ายระยะไกลในระดบัประเทศ เช่น 
เครือข่ายที่ใช้เช่ืองโยงระหว่างเมืองหรือประเทศ ระบบเครือข่ายแบบนีส้ามารถประมวลผลบนโปรโตคอลเพยีง

ตัวเดยีวหรือหลายโปรโตคอลได้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี 2556)    

ระบบเครือข่ายแม่/เครือข่ายลูก (Client/Server Systems) ระบบนี้ถูกออกแบบโดยการใช้
สถาปัตยกรรมระบบการให้บริการแบบศูนย์กลาง (centralized system architecture) หรือบางครัง้
อาจเรียกการให้บริการจากระบบเครือข่ายแม่ (Server systems) กับเครือข่ายลูก (Client) ผู้ติดต่อ
ขอใช้บริการดังรูปที่ 1.5 โดยระบบเครือข่ายแม่ ยังแบ่งออกเป็น           
- ระบบที่ใช้เครือข่ายแม่ในการประมวลผล (Compute-server system) เป็นระบบเครือข่ายที่ยอม
ให้ลูกข่ายติดต่อเข้ามาและขอใช้บริการการค านวณ โดยส่งค าขอเพื่อกระท าการดังกล่าว มายังระบบ
เครือข่ายแม่เพื่อช่วยค านวณและส่งผลลัพธ์กลับคืนไปยังเครื่องลูก                                                                  
- ระบบที่ใช้เครือข่ายแม่ในการจดัการเกี่ยวกับไฟล์ (File-server system) เป็นระบบเครือข่ายแม่เพื่อ
ใช้ควบคุมหรือจ ากัดสิทธิในการ สร้าง (Create) อ่าน (Read) ปรับปรุง (Update) หรือลบ (Delete) 
ไฟล์ข้อมูลจากเครือข่ายลูก 

 

 

 

  

 

 

เครื่องแม่ 
(Server) 

ลูก 
(Client) 

 

เครือข่าย 
(Network) 

รูปท่ี 1.5 แสดงโครงสร้างทั่วไปของระบบเครือข่ายแม่/เครือข่ายลูก (Client/Server Systems) 

เครื่องลูก 
(Client) 

เครื่องลูก 
(Client) 
 (Client) 

 

เครื่องลูก 
(Client) 
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    จากรูปที่ 1.5 แสดงให้เห็นแสดงโครงสร้างทั่วไปของระบบเครือข่ายแม่/เครือข่ายลูก 
(Client/Server Systems) โดยเครื่องแม่ (Server) สามารถเช่ือมต่อผ่านไปยังเครื่องลูก (Client) ผ่านระบบ
เครื่อข่าย (Network) คอมพิวเตอร์ได้หลายตัวในเวลาเดียวกัน 

ระบบการท างานแบบกลุ่ม (Clustered Systems) ระบบนี้เป็นการน าเอาตัวประมวลผลหลาย ๆ ตัว 
(multiple CPUs) มารวมกันเป็นกลุ่ม (Clustered) ให้สามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้ โดยเฉพาะ
หน่วยความจ า ระบบการท างานแบบกลุ่มสามารถที่จะใช้การเช่ือมโยงผ่านระบบเครือข่ายแบบ
ท้องถ่ิน (LAN) ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูง (High availability) ในด้านการประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเกินไปเมื่อเทียบกับระบบเมนเฟรม (Main frame) ในด้าน
ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลขนาดเท่ากัน  

ระบบการประมวลผลแบบทันที (Real Time Systems) ระบบที่พัฒนาให้เหมาะกับงานหรือข้อมูล
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้ได้อย่างรวดเร็วและเปน็ปัจจบุัน จนผู้ใช้มีความรู้สกึว่าไม่เหน็
ความแตกต่างของเวลาในการรับส่งข้อมูลเพื่อน าไปประมวลผล ซึ่งระบบการประมวลผลแบบทันที 
(Real-time systems) ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบคือ                                                   
 1. ระบบประมวลผลทันทีแบบเข้มงวด (Hard real-time systems) เป็นระบบที่ต้องรับประกัน
และยืนยันได้เสมอว่างานที่อยูใ่นช่วงวิกฤต (Critical tasks) จะได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์ ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องมีรับประกันความเสียง (Risk) เช่น งานควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial control) และหุ่นยนต์ (Robotics) กู้ภัย เป็นต้น        
 2. ระบบประมวลผลทันทีแบบไม่เข้มงวด (Soft real-time systems) กรณีที่งานอยู่ในช่วงวิกฤต 
(Critical tasks) ระบบประมวลผลทันทีแบบไม่เข้มงวดโดยจะท าการจัดล าดับก่อนและหลัง (Priority) ให้กับ
งานนั้นๆ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เช่น งานมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบเสมือนจริง 
(Reality) งานด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการค้นคว้าเชิงลกึ เช่น งานส ารวจใต้ท้องทะเลลึก งานด้านดารา
ศาสตร์และดวงดาว เป็นต้น      

ระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Handheld Systems) ระบบที่พัฒนาให้เหมาะกับกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เหมาะสมในการพกพาติดตัว เช่น เครื่องพีดีเอ (Personal digital assistants: PDAs) 
เครื่องปาล์ม (Palm) โทรศัพท์มือถือ (Cellular Mobile) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ไอโฟน 
(Iphone) ไอแพด (IPad) ที่มีการเช่ือมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต ( Internet) ไวไฟ 
(Wi-Fi)  เครือข่าย 3G อุปกรณ์ประเภทดังกล่าวจะมีการติดตั้งอุปกรณ์หรือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบปฏิบัติการไว้ส าหรับใช้งานร่วมกันในรูปแบบฝังตัว (Embedded System) ซึ่งในปัจจุบันระบบ
คอมพิวเตอร์แบบพกพามีขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าระบบในยุคแรกๆ 
ทั้งในด้านความจุ ขนาดของหน่วยความจ า ความเร็วของหน่วยประมวลผล ความง่ายต่อการใช้งาน 
ความหลากหลายของแอปพลิเคช่ันที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ท า ขนาดและรูปร่างที่ทันสมัยใน
การพกพา ตลอดจนความเร็วข้ึนของระบบเครือข่ายที่เช่ือมต่อ  เป็นต้น ระบบคอมคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาจึงได้รับความนิยม ในการน ามาใช้มากที่สุดของคนในยุคปัจจุบัน 



9 
 

1.3 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  

 เป็นระบบชุดค าสั่งที่ผู้พัฒนามีจุดประสงค์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) ประเภทต่าง ๆ ให้สามารถท างานร่วมกันกับ
บุคลากร (Peopleware) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่าง
ราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แสดงได้ดังรูปที่ 1.6 นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการที่ดียังมีหน้าที่
ควบคุมการท างานให้ผู้ใช้ให้สามารถท างานหลายงาน (Multitasking) หรือท างานหลายคน (Multi-user)   
ได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ส่งกระทบกับการท างานของบุคคลอื่น รวมไปถึงการควบคุม (Control) การ
ใช้งาน การให้สิทธิการเข้าถึงไฟล์ข้อมูล (Access File) การรักษาความปลอดภัย (Security) การ
ป้องกันการรุกราน (Protection) จากผู้ไม่หวังดีเข้ามาใช้งานระบบได้ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.6 แสดงความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ  

              จากรูปที่  1.6 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในส่วนเครื่อง(Hardware) เพื่อให้บริการใน
ส่วนชุดค าสั่ง (Software) ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับส่วนเครื่อง เช่น การส่งข้อมูลภาพไป
แสดงผลที่จอภาพ (Monitor) การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากจานบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard disk) การรับส่ง
ข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกล าโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ า ตามที่ผู้ใข้งาน 
(People ware) ติกต่อหรือร้องขอ รวมทั้งท าหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ในกรณี
ที่อนุญาตให้ชุดค าสัง่ (Software) หลาย  ๆตัวท างานพร้อม  ๆกัน ในเวลาเดียวกัน (วิกิพีเดยี สารานุกรมเสรี, 2556) 

การแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติการ  

1. แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (Divided by Objective)     
 1.1 การใช้งานโดยล าพัง (Stand-alone) เป็นระบบปฏิบัติการที่ ถูกพัฒนาข้ึนโดย
วัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์สวนบุคคลที่รู้จักกันในรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์
สวนบุคคล (Personal Computer: PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ที่ท างานโดยไม่มีการ
เช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น MS-DOS, Linux Desktop, Mac OS, และ Windows รุ่นต่างๆ

ส่วนเครื่อง 
Hardware 

ส่วนชุดค าสั่ง 
Software 

ผู้ใข้งาน 
People ware 

ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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 1.2 การใช้งานโดยมีการเช่ือมโยง (Network Connection) เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูก
พัฒนาข้ึนโดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเช่ืองโยงกันตั้งแต่หนึ่งเครื่องข้ึนไป 
โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกับบนระบบเครือข่ายแม่หรือผู้ให้บริการ (Server) และเครือข่ายลูกหรือ
ผู้รับบริการ (Client) เช่น Novell Netware, Linux Server, UNIX, Windows Server และ Solaris เป็นต้น  
              
 1.3 การใช้งานแบบฝังตัว (Embedded) เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจ าแบบอ่านอย่างเดียว (Read Only Memory: ROM) ส่วนใหญ่
จะพบได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา เช่น Windows RT, Windows Mobile, Pocket PC’s OS, 
Android, Blackberry OS เป็นต้น                           

2. การแบ่งตามลักษณะการใช้งาน (Divided by Used)     
 2.1 การใช้งานโดยคนเดียว (Single User) เป็นระบบปฏิบัติการที่การใช้งานในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง จะมีผู้ใช้งานเพียงหนึ่งคนเท่านั้น แต่ผู้ใช้งานสามารถที่จะท างานหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกันหรือเปิดใช้งานพร้อมกันหลายชุดค าสั่งได้ เช่น Linux Desktop, Mac OS, และ Windows 95  ข้ึนไป เป็นต้น 
 2.2 การใช้งานได้หลายคน (Multi User) เป็นระบบปฏิบัติการที่การใช้งานในช่วงเวลาใด
ช่วงเวลาหนึ่ง จะมีผู้ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน เช่น Novell Netware, Linux Server, 
UNIX, Windows Server และ Solaris เป็นต้น        
 2.3 การใช้งานเดียว (Single Tasking) เป็นระบบปฏิบัติการที่ก าหนดให้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลการท างานของชุดค าสั่งได้ทีละหนึ่งงานเท่านั้น โดยลักษณะการท างานจะเป็นการสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานภายใต้เครื่องหมายค าสั่ง (Command Line) ทีละค าสั่งจนเสร็จ ซึ่งในปจัจุบันผู้ใช้
ไม่นิยมใช้ระบบปฏิบัติการประเภทนี้แล้ว เช่น Disk Operating System: DOS เป็นต้น  
 2.4 การใช้งานพร้อมกันได้หลายงาน (Multi Tasking) เป็นระบบปฏิบัติการที่ก าหนดให้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลการท างานของชุดค าสั่งได้ที่ละหลายงานพร้อมกัน โดยลักษณะการท างานจะ
เป็นการสั่งให้คอมพวิเตอร์ท างานมากกว่าหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันระบบปฏิบัติสว่นใหญ่จะ
เป็นการท างานในลักษณะนี้แทบทุกระบบปฏิบัติการ 

 นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการถือ
เป็นปัจจัยที่ช่วยในก าหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน (Multi-Platform)  และระบบปฏิบัติการเดียวกันยังสามารถใช้งานได้
หลายสถาปัตยกรรม โดยการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่ง เช่น  

- เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ IRIX และ UNICOS          
- เครื่องเมนเฟรม (Mainframe Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ OS/390, Linux และ UNIX                 
-  เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ OS400, Linux Server และ OpenVMS                      
-  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux Desktop และ UNIX        
-  เครื่องเวิร์กสเตช่ัน (Workstation) ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS, Linux Desktop และ OS/2    
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1.4 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ (Evolution of the Operating System)                     
           
    การก่อก าเนิดของระบบปฏิบัติการได้ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ยุคเริ่มต้นที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องค านวณที่มีค าสั่งการท างานแบบง่ายๆ ไม่มีความซับซ้อนเท่าไรนัก 
จนมาถึงยุคปัจจุบันที่ระบบปฏิบัติการถูกพัฒนาและน ากับใช้กับงานหลายประเภทและมีความซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเปลีย่นแปลงทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้มี
ผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการควบคู่ไปด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถจ าแนก
วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการตัง้แต่ยุคเริ่มต้นจนมาถึงจนมาถึงยุคปัจจุบันได้ดังนี้ 

 ยุคเริ่มต้น (ช่วงปี ค.ศ. 1940- 1949) เป็นช่วงเริ่มต้นในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ค านวณด้วยค าสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ในรูปของไบนารีชุดค าสั่ง (Binary code) ที่เรียก
เครื่องค านวณค าสั่งมือ (hand-code) และในปี ค.ศ.1942 จอห์น มอชลี่ (John Mauchly) และเปรส
เบอร์ แอคเคิร์ท (Presper Ackert) จากมหาวิทยาลัยแพนซิลเวนเนีย ได้ร่วมมือกันสร้างคอมพิวเตอร์ 
อิเล็คทรอนิคส์เครื่องแรกของโลกมีช่ือว่า ENIAC ย่อมาจาก (Electronic Numerical Integrator and 
Calculator)  

 ยุคท่ีหน่ึง (ช่วงปี ค.ศ. 1950) เป็นช่วงที่เริ่มมีนักเขียนชุดค าสั่ง (Programmer) เกิดข้ึนและ
พัฒนาภาษาชุดค าสั่งที่ใช้จัดการและสั่งงานการประมวลผลแบบกลุ่มทีละงาน (Batch processing) 
โดยห้องวิจัยของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ (General Motors Research Laboratories) ได้พัฒนา
ระบบปฏิบัตเิพื่อใช้งานและติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มที่ช่ือว่า IBM 701 การท างานของ
ระบบปฏิบัตกิารนี้จะประมวลผลได้ที่ละงาน ตลอดจนความเร็วในการประมวลผลค่อนข้างช้า เพราะ
ข้อจ ากัดทางด้านความเร็วของหน่วยความจ า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 ยุคท่ีสอง (ช่วงปี ค.ศ. 1960) เป็นช่วงที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของชุดค าสั่งให้สามารถ
จัดการงานได้มากกว่าหนึ่งงาน (Multitasking)ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า ระบบการท างานแบบ
หลายชุดค าสั่ง (Multiprogramming) แต่วิธีการท างานยังเป็นแบบการการประมวลผลแบบกลุ่ม 
(Batch processing) และอุปกรณ์ส่วนใหญย่ังใช้เวลาในการประมวลผลค่อนข้างนาน และไม่สัมพันธ์
กับความเร็วของตัวประมวลผล (Processor) ในยุคนี้มีการพัฒนาให้ระบบปฏิบัติการรองรับการ
ท างานที่ซับซ้อนมากข้ึน ในด้านของผู้ใช้สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน โดยที่ผู้ใช้
สามารถติดต่อ (Interface) ผ่านหน้าจอ (Dumb terminal) ในลักษณะการป้อนค าสั่ง และรอรับการ
แสดงผลที่หน้าจอ ซึ่งไม่มีตัวประมวลผลติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง ส่วนวิธีการจัดการท างานเป็น
รูปแบบแบ่งบันเวลา (Time-Sharing) ในการใช้งานให้กับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน และ
เริ่มต้นการออกแบบและพฒันาการท างานในรูปแบบที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานแบบทันที (Real-time) 

 ยุคท่ีสาม (ช่วงปี ค.ศ. 1970) เป็นช่วงที่มีการพัฒนาต่อยอดจากยุคที่สามไม่ว่าจะเป็น การ
ท างานแบบกลุ่ม (Batch processing) การแบ่งเวลาใช้งาน (Time-Sharing) การท างานในรูปแบบที่
ตอบสนองกับผู้ ใช้งานแบบทันที่  (Real-time) เริ่มมีการพัฒนาตัวประมวลผลขนาดเล็ก 
(Microprocessor) เพื่อให้ใช้งานกับระบบปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ยุคนี้เป็นยุค
เริ่มต้นการพัฒนาเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์        
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เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน การพัฒนาระบบป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ร่วมทั้ งการรับประกันว่าข้อมูลที่ส่งจากต้นทาง 
(Source) ไปยังปลายทาง (Destination) ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ท าให้ยุคนี้มีการ
เริ่มต้นแนวคิดการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และถอดรหัสข้อมูล (Decryption) ข้ึน 

 ยุคท่ีสี่ (ช่วงปี ค.ศ. 1980) เป็นช่วงที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer)  โดยเฉพาะความเร็วของตัวประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก 
(Microprocessor) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทไอบีเอ็ม ( IBM)  ได้ผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ข้ึนในปี ค.ศ. 1981 ต่อมาบริษัทแอปเปิล (Apple) ได้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
แมคอินทอช (Macintosh) ข้ึนในปี ค.ศ. 1984 ยุคนี้มีสถาปัตยกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย
บนระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย คือ ระบบเครือข่ายแม่/เครือข่ายลูก (Client/Server) บนอินเตอร์เน็ต โดย
หน่วยงานที่ช่ือว่า Advance Research Project Agency : ARPA ซึ่งเครือข่ายบนอินเตอร์
ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั่งแต่ยุคที่สอง (ช่วงปี ค.ศ. 1960) และในปี ค.ศ. 1989 ได้มีการ
คิดค้นและสร้างสรรค์รูปแบบเพื่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน  โดยอาศัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เป็นตัวเช่ือมโยง ที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) ซึ่งเป็น
ที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการในยุคนี้จะถูก
พัฒนาให้รองรับการท างานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ยุคท่ีห้า (ช่วงปี ค.ศ. 1990) เป็นช่วงที่การพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ให้รองรับการท างานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
กว่ายุคต่างๆ ที่กล่าวมา ทั้งด้านความเร็วในการประมวลผล ขนาดความจุข้อมูลเพิ่มมากขึ้นใน
ระดับกิกะไบต์ (Gigabyte = 1024 Mbyte )  ท าให้ภาษาชุดค าสั่งและซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ใน
หน่วยงานต่าง ๆ ในยุคนี้ถูกพัฒนาให้มีความซับซ้อน และมี  ความต้องการประมวลผลใน
ระดับที่ต้องใช้เวลาความเร็วสูงได้โดยไม่ต้องค านึงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเท่าใดนัก ในยุคนี้
มีการเปิดตัวการเขียนภาษาชุดค าสั่งสมัยใหม่ ที่เรียกว่า ภาษาชุดค าสั่งเชิงวัตถุ (Object-
Orient Programming Language) เช่น ภาษา C++ ภาษาจาวา (Java) เป็นต้น 
ระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาข้ึนในยุคนี้ก็จะต้องสนับสนุนภาษาชุดค าสั่งประเภทนี้ด้วย เช่น 
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ตระกูล 9x (Windows 9x Operating System) ระบบปฏิบัติการลิ
นุกซ์ (Linux Operating System) และอาร์ปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache Wab Server) ซึ่ง
เป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับการท างานบนระบบเครือข่ายแบบกระจาย (Distributed 
System) ท าให้การเช่ือมต่อบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) ท า
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน 

 ยุคท่ีหก (ช่วงปี ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน) เป็นช่วงที่การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้รับความนิยมกับผู้ใช้ทุกมุมโลกสูงสุด ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการ
เช่ือมโยงและสื่อสารข้อมูลระหว่างกันจึงจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ จึงเกิดการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการบนระบบเครือข่าย (Web Service) ข้ึน เพื่อให้การเช่ือมโยงและสื่อสารข้อมูลบน
สถาปัตยกรรมที่ต่างกัน (Platform) ระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาข้ึนมาใช้
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ในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายยังคงเป็นของบริษัทไมโครซอฟต์ คือ ระบบปฏิบัติการ
ตระกูลวินโดว์ เช่น Windows XP, Windows Vista, Windows 7 เป็นต้น นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันผู้ใช้
ให้ความนิยมใช้อุปกรณ์แบบพกพาที่ผสมผสานกันระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่ายไรสายความเร็วสูง เช่น Hi-Speed Intern, WiFi, 3G, 4G เพิ่มมากข้ึนหลายเท่าตัวไม่ว่าจะเป็น 
สมาร์ทโฟน (Smart phone) แบล็คเบอร์รี่ (Blackberry) ไอโฟน (IPhone) ไอแพด (IPad) เป็นต้น ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและรองรับการ
ท างาน ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application on Mobile) ต่างๆ ที่ตอบสนองกับความ
ต้องการให้กับผู้ใช้ควบคู่ไปด้วย เช่น ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian) วินโดว์โมบาย 
(Windows Mobile) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการแบล็คเบอร์รี 
(Blackberry OS6) ระบบปฏิบัติการไอโฟน (IPhone OS)  เป็นต้น (พีรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสุกุลชัย, 
อัจจิมา เลี้ยงอยู่, 2553) 

1.5 หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ (Function of the Operating System)    
           
 ระบบปฏิบัติการท าหน้าที่ในการควบคุมการท างาน อ านวยความสะดวก และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ    การท างาน โดยเน้นความง่ายในการท างานให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด ใน
ลกัษณะที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบรายละเอียดหรือกลไกการท างานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ การ
ประมวลผลข้อมูล การน าเข้า/ออก การประมวลผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลแบบหลักและแบบส ารอง 
การแสดงผลรวมถึงการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกันในระบบเครือข่าย ดังรูปที่ 1.7 แบ่งได้ดังนี ้       
 1. การกระท าการของชุดค าสั่ง (Program Execution)    
 2. การด าเนินงานของอินพุต/เอาท์พุต (I/O Operation)    
 3. ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)      
 4. การติดต่อสื่อสาร (Communication)        
 5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)     
 6. การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Accounting)      
 7. การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection)     
 8. การป้องกันและการรักษาความปลอดภัย (Protection and Security) 
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             รูปท่ี 1.7 แสดงหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ (Function of the Operating System) 

 จากรูปที่ 1.7 แสดงให้เห็นหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ (Function of the Operating 
System)  ในการกระท าการของชุดค าสั่ง (Program Execution) การกระท าการในส่วนของอุปกรณ์รับและ
แสดงผลข้อมูล (I/O Operation) การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems) การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Accounting) 
และการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection) ที่เกิดข้ึนกับระบบคอมพิวเตอร์ 

1. การกระท าการของชุดค าสั่ง (Program Execution)     
 ระบบปฏิบัติการจะมีฟังกช่ันไว้ให้บริการ ในการกระท าการของชุดค าสั่ง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ให้กับผู้ใช้ในการอินเตอร์เฟซหรือติดต่อกับระบบ ซึ่งในเกือบทุกระบบปฏิบัติการจะมีส่วนที่
เรียกว่า ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ค าสั่งควบคุม (Command – Line: CLI) ส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ในแบบกราฟฟิก (Graphics User Interface: GUI) แบทช์ไฟล์ (Batch) ที่แตกต่างกัน ชุดค าสั่ง
ระบบปฏิบัติการจะต้องสามารถที่จะบรรจุชุดค าสั่งลงในหน่วยความจ าและเรียกใช้ชุดค าสั่งที่สิ้นสุด
การท างานไม่ว่าจะปกติหรือผิดปกติหรือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได ้  

2. การกระท าการในส่วนของอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล (I/O Operation)   
 ในระหว่างที่ชุดค าสั่งท างาน อาจต้องการท างานในส่วนการน าเข้ามูลเข้าหรือออก การจัดการ
ไฟล์ข้อมูลหรือการใช้งานหน่วยรับและแสดงผลข้อมูลของอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ระบบปฏิบัติการจะท า
หน้าที่อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานระหว่างผู้ใช้ไปยังอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูลนั้นๆ โดย
ที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องค านึงกระบวนหรือข้ันตอนการท างาน  การส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับและแสดงผล
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ข้อมูลที่ต้องการ ส าหรับการป้องกันการเข้าถึงการใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูลของผู้ใช้งาน
พร้อมๆ กัน เนื่องจากผู้ใช้งานไม่สามารถควบคุมการท างานอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูลได้โดยตรง 
เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการจะก าหนดการเข้าถึงการเข้ารับบริการอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล
ของผู้ใช้งานพร้อมกัน โดยให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูลรอจนกว่าผู้
ครอบครองใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูลนั้นๆ เสร็จสิ้นก่อน จึงจะใช้งานอุปกรณ์รับและ
แสดงผลข้อมูลนั้นๆ ต่อจากผู้ครอบครองได ้    

3. ระบบจัดการระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)      
 การจัดการไฟล์ เป็นที่สิ่งที่ส าคัญ โดยเฉพาะในขณะที่ชุดค าสั่งชดค าสั่งท างาน จ าเป็นที่
จะต้องอ่านและเขียนไฟล์และบันทึกข้อมูลลงในไดเรกทอรี่ การสร้าง ลบและการค้นหารายช่ือจาก
แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ การจัดการไฟล์ต่างๆ ตลอดจนการได้รับอนุญาตในกระท าการที่เกี่ยวกับ
ไฟล์ข้อมูล ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับงานดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งระบบปฏิบัติที่ดี
จ าเป็นต้องมีฟังก์ช่ันการท างานที่เป็นประโยชน์ ค่อยอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการ
ระบบไฟล์ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้งาน   

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication)       
 กระบวนการติดต่อสื่อสารอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน 
(Single Communication) หรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอรผ์า่นระบบเครือข่าย (Multi-Communication) การสือ่สาร
อาจจะผ่านทางหน่วยความจ าที่ใช้ร่วมกันหรือผ่านทางข้อความ (ผ่านแพ็คเก็ตย้ายจาก Operating System) 
โดยอาศัยระบบปฏิบัติการเป็นตัวด าเนินการในการติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลจากระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Server) ไปยังระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) ก็ได้ ดังนั้น
ระบบปฏิบัติการจึงท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้การด าเนินการในการ
ติดต่อสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูลที่ต้องให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)    
 ระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่ในการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
เมื่อมีผู้ใช้หลายคนหรือท างานหลายงานพร้อมกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการต้องมีการจัดการกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างทั่วถึงและคลอบคลุมเพื่อสนับสนุนและช่วยให้การท างานของผู้ใช้
เรียกใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้หลายส่วน เช่น การใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 
หน่วยความจ า (Memory Unit) อุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral Device) เครื่องพิมพ์ (Printer) หน่วยความจ าหลัก 
(Main memory) และหน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) เป็นต้น    
   

6. การจัดการบัญชีผู้ใช้ (Accounting)       
 การใช้งานหลาย ๆ ประเภทของแหล่งข้อมูลบางอย่าง ( เช่นรอบการท างานของ
หน่วยความจ าหลักและจัดเก็บไฟล์) อาจมีรหัสการจัดสรรพิเศษอื่น ๆ เช่น การใช้งานอุปกรณ์รับและ
แสดงผลข้อมูลเมื่อมีการร้องขอจากผู้ใช้ การท าบัญชีผู้ใช้เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมในการใช้
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งาน ระยะเวลาการใช้งาน ว่าใช้ไปแล้วเป็นจ านวนเท่าไร ประเภทของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่
ชุดค าสั่ งร้องขอ สิทธิการเ ข้าถึงและใช้งานข้อมูลบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบ
ระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่ตามที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ก าหนดข้ึนมา       

7. การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error Detection)     
 ระบบปฏิบัติการที่ดจีะต้องสามารถตรวจจบัเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดระหว่างการด าเนินการ
ต่าง ๆ ส่งผลต่อการท างานโดยรวมของระบบ ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ ระบบไฟฟ้า 
ข้อจ ากัดทางกายภาพของระบบ รวมถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึง ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกดิข้ึนใน
แต่ละประเภทระบบปฏิบตัิการจะต้องจัดเตรียมและมีวิธีการเบื้องต้นไว้รองรับและหาวิธีการแก้ปัญหา
ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขและด าเนินการ ซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนและพบบ่อยๆ ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการจะต้องเตรียมการแก้ไขและป้องกัน ได้แก่        
 7.1 ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในส่วนของ CPU และ Memory เช่น การบันทึกข้อมูลลงบน
หน่วยความจ าผิดพลาด (Memory error) ไฟฟ้าลัดวงจร (Power failure) การตรวจสอบบิตข้อมูล
ผิดพลาด (Parity error on tape) การติดต่อล้มเหลวบนระบบเครือข่าย (Connection failure on network)
 7.2 ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนในส่วนผู้ใช้งานชุดค าสั่ง เข่น การหารด้วยศูนย์ (Arithmetic Overflow) 
การพยายามเข้าถึงพื้นที่ในหน่วยความจ าที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเข้าถึง (Access an illegal memory) 
การใช้เวลาในหน่วยจ ามากเกินไป (too-great use of CPU time)                     

8. การป้องกันและการรักษาความปลอดภัย (Protection and Security)   
  8.1 การป้องกัน (Protection) จะเกี่ยวข้องกับการมั่นใจว่าการเข้าถึงทรัพยากรของระบบ
ทั้งหมดจะถูกควบคุม การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อาจต้องการควบคุมการใช้ข้อมูลที่
ประมวลผลพรอ้มกนัจะต้องไม่รบกวนกันและเปน็อิสระต่อกัน    
 8.2 การรักษาความปลอดภัย (Security) จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบจาก
บุคคลภายนอกต้องมีการตรวจสอบสิทธ์ิของผู้ใช้แต่ละคน อีกทั้งยังรวมถึงการป้องกันการเข้าถึง
อุปกรณ์รับและแสดงผลข่อมูลจากความพยายามในการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง การได้รับความคุ้มครองและ
รักษาความปลอดภัย การค้นหารายช่ือแฟ้มข้อมูล การได้รับอนุญาตในการเข้าถึง อ่าน และบันทึก
ไฟล์ข้อมูล รวมถึงการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย
การติดต่อสื่อสารด้วย เช่น ชุดค าสั่งป้องกันการรักษาบุกรุกจากบุคคลภายนอก (firewall) การเข้ารหัสข้อมูล 
(encryption) การตรวจจับข้อผิดพลาด (error detection) เป็นต้น 
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สรุป  

 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) เป็นระบบที่จ าเป็นที่ต้องให้อุปกรณ์พื้นฐานทั้ง
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) และบุคลาการ (Peopleware) ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการเก็บข้อมลูทีจ่ าเป็นต้องอาศัยการเกบ็
ข้อมูลลงในหน่วยความจ าหลัก (Primary Storage) และหน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) 
เพื่อท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีตัวควบคุม
หน่วยความจ า (Memory Controller) ที่ช่วยในการจัดสรรและแบ่งบันทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับงาน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยหน่วยความจ าในการควบคุมและสั่งการการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด                                                                                                    
          ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้การด าเนินการระหว่าง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยหน้าที่หลกัคือ  การจัดสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใหก้าร
ติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวรต์่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การน าเข้ามูลเข้าจากแป้นพิมพ์หรือ
เมาส์ การประมวลผลข้อมูล (Processing)  การน าเสนอข้อมูล (Output Display) และการจัดเก็บข้อมูล
ลงในหน่วยความจ าหลัก (Main memory) และหน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) เป็นต้น 
รวมทั้ง การติดต่อสื่อสารกันในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ
เครือข่าย การจัดสรรทรพัยากรที่เหมาะสมใหก้ับผูใ้ช้ การจัดการบัญชีผู้ใช้ การตรวจสอบข้อผิดพลาด การ
ป้องกันและการรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธ์ิในการเข้าถึงระบบ เข้ามาใช้งานระบบได้  
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ค าถามทบทวน   

1. จงอธิบายวิธีการจ าแนกเครือ่งคอมพิวเตอรอ์อกเป็นกีร่ะบบ อะไรบ้าง                                           
2. จงเปรียบเทียบการแบ่งประเภทของระบบปฏิบัติว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งแตกต่างกันอย่างไรบ้าง           
3. จงอธิบายรปูแบบและกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้                  
 3.1 ระบบการท างานแบบกลุม่ (Batch Systems)          
 3.2 ระบบการท างานหลายชุดค าสั่ง  (Multiprocessing Systems)            
 3.3 ระบบการแบง่ช่วงเวลา (Time-Sharing Systems)       
 3.4 ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Desktop Systems)                   
 3.5 ระบบการประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor  Systems)        
 3.6 ระบบการท างานแบบกระจาย (Distributed Systems)       
 3.7 ระบบเครือข่ายแม่ / เครือข่ายลูก (Client/Server Systems)      
 3.8 ระบบการท างานแบบกลุม่ (Clustered Systems)       
 3.9 ระบบการประมวลผลแบบทันที (Real-Time Systems)                
 3.10 ระบบคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Handheld  Systems)        
4. จงอธิบายและยกตัวอย่างการแบง่ประเภทของระบบปฏิบัติการว่ามีอะไรบ้าง                          
5. วิวัฒนาการของระบบปฏิบัตกิารของคอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 มีการพัฒนาที่แตกต่างกับคอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 
อย่างไร สิ่งใดแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างได้อย่างเด่นชัด                                      
6. จงอธิบายหน้าที่การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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    แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2      
หัวข้อเน้ือหา          
 - การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management)    
 - การเช่ือมโยงต าแหน่ง (Address Binding)       
 - การเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่ทางตรรกะ (Logical & Physical-Address Space) 
 - การโหลดแบบพลวัต (Dynamic Loading)     
 - การใช้ไลบรารรี่วมกนั และการเช่ือมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking and Shared Libraries) 
 - กลยุทธ์ในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Strategy)    
 - การจัดสรรหน่วยความจ าที่ต่อเนื่องกัน (Continues Memory Allocation)     
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจวิธีการการจัดการหน่วยความจ า     
 - มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่ือมโยงต าแหน่งและการเช่ือมโยงระหว่างพื้นที่ทางกายภาพกับพื้นที่
 - มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไลบรารีร่วมกัน และการเช่ือมโยงแบบพลวัต  
 - อธิบายกลยทุธ์ในการจัดการหน่วยความจ า     
 - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยความจ าของระบบปฏิบัติการ     
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม              
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า         
การวัดผลและประเมินผล             
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้         
การประเมินผล               
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ       
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด           
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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         บทที่ 2 
                                   การจดัการหน่วยความจ า        
                     (Memory Management) 

 หน่วยความจ าถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางให้การ
ด าเนินการด้านต่าง ๆ  ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภายใน
หน่วยความจ าจะมีการท างานหลายส่วน เช่น การท างานของชุดค าสั่งจ านวนมาก ซึ่งต้องมีการแบ่ง
พื้นที่การใช้งานและวิธีการจัดการด้านต่างๆ ให้กับงาน (Task) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียด การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) การเช่ือมโยง
ต าแหน่ง (address binding) การบรรจุข้อมูล (load) การใช้คลังชุดค าสั่ง (library) การแบ่งส่วน (Segmentation) 
การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ า (memory allocation) พอสังเขป  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556)   

2.1 การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management)                
           
 การจัดการหน่วยความจ าสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 
และหน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) โดยแต่ละวิธีในการจัดเก็บข้อมูลทั้งสองส่วนมีข้อดีและ
ข้อเสียต่างกันข้ึนอยู่กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เลือกใช้ว่าสอดคล้องและสนับสนุนการท างานและ
วิธีการที่จัดเก็บในหน่วยความจ าที่เลือกใช้มากน้อยเพียงใด ดังรูปที่ 2.1       
1. หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ประกอบไปด้วยอาร์เรย์ขนาดใหญ่ (large array) ซึ่งภายใน
ประกอบเวิร์ด (Words) และไบต์ (Bytes) ซึ่งแต่ละที่จะมีเลขต าแหน่ง (Address) เป็นของตัวเอง
นอกจากนี้หน่วยความจ าหลักยังท าหน้าที่เก็บชนิดกระบวนการในการประมวลผลค าสั่งเพื่อให้หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit: CPU) น าไปใช้ในการประมวลแล้วจึงส่งผลลัพธ์ของค าสั่งนั้น ๆ กลับมาจัดเก็บ
กลับไว้ในหน่วยความจ าหลักอีกที 

 

 

 

 

 

                   รูปท่ี 2.1 แสดงกระบวนการท างานของหนว่ยความจ าหลัก (Main Memory)                          

 จากรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นกระบวนการท างานของหน่วยความจ าหลัก (Main Memory)  
โดยที่กระบวนการ A (Process A) จะถูกบรรจุ (load) เข้าไปใช้งานหน่วยความจ าหลัก ในขณะที่

CPU 
หน่วยประมวลผลกลาง

กลาง 
 

 

        
หน่วยความจ าหลัก 
(Main Memory) 

 

Process    
A 

Process    
B 

Process    
B 

Process    
A 

บัส 
(Bus) 
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หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ก็จะบรรจุ ( load)  กระบวนการ (Process)  ที่ต้องการจาก
หน่วยความจ าหลัก ผ่านเส้นทางการรับและส่งข้อมูล (Bus) เพื่อน าไปใช้ในการประมวลแล้วจึงส่งผล
ลัพธ์ของค าสั่งนั้น ๆ กลับมาจัดเก็บกลับไว้ในหน่วยความจ าหลักอีกที 

       2. หน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) เป็นเทคนิคที่อนุญาตให้กระบวนการ 
(Process) สามารถประมวลผลได้นอกหน่วยความจ าหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดพื้นที่ใช้ในการ
ประมวลผลว่าเพียงพอกับขนาดของชุดค าสั่งหรือไม่ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการแชร์ไฟล์ (Share files) 
พื้นที่ว่าง (Address Space) และเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการท างานได้เร็วข้ึน เพราะไม่ต้องคอย
ตรวจสอบขนาดของหน่วยความจ าทางกายภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

รูปท่ี 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความเสมือน (Virtual Memory)    
   และหน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) 

  จากรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความเสมือน (Virtual Memory) และ
หน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) โดยหน่วยความจ าเสมือนเกิดข้ึนจากการแบ่ง
หน่วยความจ าตรรกะ (Logical Memory) ให้ท างานเป็นอิสระจากหน่วยความจ ากายภาพ โดย
ระบบปฏิบัติการจะท าการบรรจุ (load) ชุดค าสั่งเฉพาะส่วนที่ใช้ประมวลผลเข้าสู่หน่วยความจ าตรรกะ
ก่อน ส่วนที่ไม่จ าเป็นต้องประมวลผลจะไม่ ถูกบรรจุ (load) เข้าสู่หน่วยความจ า ท าให้พื้นที่
หน่วยความจ าทางตรรกะมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่หน่วยความจ าทางกายภาพ โดยการท างานลักษณะนี้
อาศัยการสลับกระบวนการ (Process) เข้าและออกจากพื้นที่หน่วยความจ าในขณะก าลังประมวลผล     
(พีรพร หมุนสนิท, สุธี พงศาสุกุลชัย, อัจจิมา เลี้ยงอยู่, 2553) 
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2.2 การเชื่อมโยงต าแหน่ง (Address Binding)             
           
 โดยทั่วไปกระบวนการ (Process) ที่จะถูกน าไปประมวลผลจะข้ึนอยู่กับการจัดการ
หน่วยความจ าที่เลือกใช้ กระบวนการอาจจะถูกเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมาระหว่างจานบันทึก (disk) 
และหน่วยความจ าก่อนที่มันจะถูกประมวลผล โดยระบบปฏิบัติการจะมีการเก็บกระบวนการที่รอ
ประมวลผลตามล าดับ (input queue) ของกระบวนการที่จะน าเข้ามาประมวลผลในหน่วยความจ า
ร่วมทั้งยังเช่ือมโยงกับค่าเริ่มต้นของต าแหน่ง ระบบคอมพิวเตอร์มักเริ่มต้นค่าต าแหน่งเช่ือมโยงที่ค่า
เริ่มต้นที่ต าแหน่ง 0 และแบ่งค่าที่เช่ือมโยงต าแหน่ง ได้เป็นค่าจรงิ (Absolute address) ของกระบวน
ที่อยู่ในหน่วยความจ า (Memory) และค่าต าแหน่งที่สัมพันธ์กัน (Relative address) หรือชุดค าสั่ง
ต่าง ๆ ที่ได้รับหลังจากการแปลชุดค าสั่ง (Compile) การจ าแนกการเช่ือมโยงของค าสั่งและต าแหน่ง
ของข้อมูลในหน่วยความจ าสามารถแบ่งตามข้ันตอนแต่ละช่วงเวลาได้ดังนี้    
 
 1. ช่วงเวลาแปลชุดค าสั่ง (Compile time) คือ ช่วงเวลาที่ชุดค าสั่งหรือข้อมูลถูกแปลโดย
ตัวแปลชุดค าสั่ง (Compiler) โดยตัวแปลชุดค าสั่งจะค้นหาต าแหน่งจริง (Absolute Code) ในหน่วยความจ าเมื่อ
พบแล้วจะสร้างชุดค าสั่งท าให้ระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผลค าสั่งหรือข้อมูลนั้นได้ทันที แต่หาก
ต าแหน่งจริงถูกเปลี่ยนแปลง ตัวแปลชุดค าสั่งก็จะทวนการแปลชุดค าสั่ง (Recompile) ชุดค าสั่งหรือ
ข้อมูลนั้นข้ึนใหม่ทุกๆ ครั้ง   
     
          2. ช่วงเวลาบรรจุ (Load time) ช่วงเวลาที่ค าสั่งหรือข้อมูลถูกบรรจุเข้าสู่หน่วยความจ า
โดยล าดับแรกตัวแปลชุดค าสั่งจะสร้างชุดค าสั่งที่สามารถประมวลผลได้ทันที (Relocation code) ข้ึนมาก่อน 
หลังจากชุดค าสั่งหรือข้อมูลถูกบรรจุเข้าสู่หน่วยความจ าแล้วตัวแปลชุดค าสั่งจะท าการแปลต าแหน่งที่
บรรจุเข้ามาให้เป็นต าแหน่งจริง (Absolute Code) เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถประมวลผลค าสั่ง
หรือข้อมูลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการแปลชุดค าสั่งใหม่ทุกครั้ง แต่จะเสียเวลาเฉพาะตอนบรรจุ
ค าสั่งหรือข้อมูลนั้นเข้ามาในหน่วยความจ า    
                
 3. ช่วงเวลาประมวลผล (Execution time) ช่วงเวลาที่ค าสั่งหรือข้อมูลถูกประมวลผล 
โดยตัวแปลชุดค าสั่ง โดยจะท าการเช่ือมโยงต าแหน่งและแปลชุดค าสั่งค าสั่งหรือข้อมูลตรงต าแหน่ง
นั้นๆ เข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ า ในขณะที่อยู่ในช่วงเวลาประมวลผลระบบปฏิบัติการจะเสียเวลาในการ
แปลต าแหน่งค าสั่ งหรือข้อมูลต่างๆ ก่อนถูกน ามาเข้าสู่กระบวนการประมวลผล ใหม่ทุกครั้ ง             
(ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)   
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   รูปท่ี 2.3 แสดงช่วงเวลาเช่ือมโยงต าแหน่ง (Address Binding) 

 จากรูปที่ 2.3 แสดงช่วงเวลาเช่ือมโยงต าแหนง่ (Address Binding) ในแต่ละช่วง ดังนี้ ช่วงเวลาที่ 1 
ช่วงเวลาแปลชุดค าสัง่ (Compile time) ใช้ในการแปลชุดค าสั่งในส่วนเฉพาะ (module) เพือ่ส่งชุดค าสั่ง
หรอืข้อมลูที่ถูกแปลแล้วเข้าสู่ช่วงที่ 2 ช่วงเวลาบรรจุ (Load time) ชุดค าสั่งทั้งหมดเข้าสู่ ช่วงเวลาที่ 3 
ช่วงเวลาประมวลผล (Execution time) ช่วงเวลานี้ชุดค าสั่งหรือข้อมูลที่ถูกประมวลผลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บลงใน
หน่วยความจ าอีกครัง้หนึง่ 

 

ภาษา
ชุดค าสั่ง 

ตัวแปลชุดค าสั่ง 

ส่วน
จ าเพาะ 

ตัวเชื่อมโยง ส่วน
จ าเพาะ 
อ่ืนๆ 

บรรจุส่วน
จ าเพาะ 
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          (1) 
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             (2) 
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ช่วงเวลาประมวลผล 
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2.3 การเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนท่ีทางกายภาพกับพ้ืนท่ีทางตรรกะ                      
     (Logical- Versus Physical-Address Space)               
การเช่ือมโยงพืน้ที่ในหน่วยความจ าจะตอ้งมีการอ้างองิถึงต าแหน่งทีเ่กี่ยวข้องอยู่ 2 ประเภท คือ            

1. ต าแหน่งพ้ืนท่ีทางตรรกะ (Logical Address Space) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ต าแหน่งเสมือน 
(Virtual Address) ซึ่งถูกสร้างข้ึน (Generate) โดยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพือ่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล โดยกลุม่ของต าแหน่งพืน้ที่ทางตรรกะ (Logical Address Space) ทั้งหมดถูกสร้างโดยชุดค าสั่ง         
2. ต าแหน่งพ้ืนท่ีทางกายภาพ (Physical Address Space) คือต าแหน่งจริงที่ท างานอยู่ในหน่วยความจ า
หลัก (Memory Unit) และท างานโดยตอบสนอง (Corresponding) กับต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) 
เสมอ โดยช่วงเวลาที่ชุดค าสั่งก าลังท างานอยู่ (Run-Time) ต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) และต าแหน่ง
ทางกายภาพ (Physical Address) จะถูกจบัคู่ (Mapping) โดยสว่นเครื่องหรืออุปกรณ์ (Hardware) ชนิดหนึ่ง     
ที่เรียกว่า หน่วยจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Unit : MMU) ท าหน้าที่ในแปลง
ต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) ไปเป็นต าแหนง่ทางกายภาพ (Physical Address) โดยน า
ค่าที่ได้เกบ็ไว้ในรีจสิเตอร์พื้นฐาน (Base-Register) ส่วนการยา้ยต าแหนง่ (Relocation Register) กจ็ะน า
ค่าที่ได้เก็บไว้ในรีจิสเตอร์พื้นฐาน (Base-Register) มาบวกกับค่าต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) เพื่อใช้
ในการหาค่าของต าแหน่งทางกายภาพ (Physical Address) แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้เข้าสู่หน่วยความจ า (Memory) 
โดยก าหนดค่าเริม่ต้นต าแหนง่ทางตรรกะ (Logical Address) ให้อยู่ในช่วงระหว่างต่ าสุด (ค่าเริม่ต้นที่ค่า 0 ) 
ถึงค่าสูงสุด (max) และก าหนดค่าเริ่มต้นต าแหนง่ทางกายภาพ (Physical Address) อยู่ในช่วงระหว่าง 
R + 0 ถึง R + max (R คือ Relocation Register เป็นรีจสิเตอรส์ าหรับการย้ายต าแหน่ง) ดังรูปที่ 2.4  

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 2.4  แสดงตัวอย่างของการท างานของหน่วยจัดการหน่วยความจ า  
     (Memory Management Unit: MMU) 

 จากรูปที่ 2.4 แสดงให้เห็นตัวอย่างของการการท างานของหน่วยจัดการหน่วยความจ า 
(Memory Management Unit: MMU) โดยที่หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จะไม่สามารถเข้าถึง
หน่วยความจ า (Memory) ได้โดยตรงเป็นหน้าที่ของส่วนเครื่องหรืออุปกรณ์ (Hardware) ที่เรียกว่า  
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หน่วยจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Unit : MMU) โดย MMU  จะท าการแปลง
ต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) โดยน าเอาค่าเริ่มต้นที่ก าหนดข้ึนมาคือค่า 999 จับคู่ 
(Mapping) หรือบวกเข้ากับค่ารีจิสเตอร์ส าหรับการย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) คือค่า 99000 
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่า 99999 คือค่าของต าแหน่งทางกายภาพ (Physical Address) หลังจากนั้น 
MMU ส่งผลลัพธ์ที่ได้เข้าสู่หน่วยความจ า (Memory) จึงจะท าให้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
เข้าถึงหน่วยความจ า (Memory) ได้น้ันเอง 

2.4 การบรรจุแบบพลวัต (Dynamic Loading)  

 เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการประมวลผลในหน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) 
มีการจ ากัดขนาดข้อมูล  ดังนั้นชุดค าสั่งและข้อมูลทั้งหมดของกระบวนการ (Process) จะต้องมีขนาด
เล็กกว่าหน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) ในขณะที่บรรจุข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่ว่าง
ในหน่วยความจ า โดยในแต่ละครั้งจะต้องมีการตรวจสอบขนาดของข้อมูล เพื่อจะช่วยให้การ
ประมวลผลชุดค าสั่งและการบรรจุข้อมูลเข้าหน่วยความจ าท าได้รวดเร็วยิ่งข้ึน ลักษณะการท างาน
ดังกล่าวนี้เรียกว่า การบรรจุแบบพลวัต (Dynamic Loading) ซึ่งวิธีการท างานจะไม่บรรจุชุดค าสั่งย่อย 
(Routine) จนกว่าจะมีการถูกเรียกใช้งาน (Call) ท าให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ในหน่วยความจ า โดยทุกครั้ง
ที่ชุดค าสั่งหลัก (Main Program) ถูกบรรจุเข้าสู่หน่วยความจ าเพื่อท าการประมวลผลและมีการ
เรียกใช้ชุดค าสั่งย่อย (Routine) จะมีการตรวจสอบชุดค าสั่งย่อยตัวแรกก่อน (Routine First) ควบคู่
กับการบรรจุชุดค าสั่งย่อยตัวอื่นพร้อมกันไปด้วย กรณีที่ไม่มีการบรรจุชุดค าสั่งย่อย ตัวเช่ือมโยงการ
ย้ายต าแหน่ง (Relocation linking Loader) จะท าการบรรจุชุดค าสั่งย่อยไปเก็บไว้ในตารางเพื่อระบุ
ต าแหน่ง (Address Table) ซึ่งตัวชุดค าสั่งจะท าการปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่มีผลกระทบกับการ
เคลื่อนย้ายต าแหน่งโดยไม่ต้องอาศัยระบบปฏิบัติช่วยในการจัดการ ซึ่งตัวชุดค าสั่งจะเป็นตัวจัดการ
เหตุการณ์ดังกล่าวเอง 

2.5 การใช้คลังโปรแกรมร่วมกันและการเชื่อมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking and Shared Libraries)  

 วิธีการเช่ือมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking) มีความคล้ายกันกับการบรรจุแบบพลวัต 
(Dynamic Loading) ต่างกันตรงเวลาที่ใช้ในการเช่ือมโยงที่มากกว่าเมื่อระบบต้องการเรียกใช้งาน
ชุดค าสั่งย่อยในคลังโปรแกรม (Subroutine Libraries) จะมีชุดค าสั่งขนาดเล็กที่ช่ือว่า สตั๊บ (Stub) 
ท าการตรวจสอบว่ามีชุดค าสั่งย่อยในคลังโปรแกรมที่ต้องการใช้งานว่าอยู่ในหน่วยความจ าแล้วหรือยัง 
ถ้ายังไม่มี ชุดค าสั่งสตั๊บ (Stub) จะมีหน้าที่ท าการบรรจุชุดค าสั่งย่อยใหม่เข้าสู่หน่วยความจ าทันที 
พร้อมกับแทนที่ค่าต าแหน่งชุดค าสั่งย่อยใหม่ทับต าแหน่งชุดค าสั่งย่อยเดิมโดยเรียกกระบวนการท างานนี้ว่า 
วิธีการเช่ือมโยงแบบพลวัต (Dynamic Linking) โดยที่ทุกๆ กระบวนการจะใช้ภาษาในคลังโปรแกรม
ท าการประมวลมลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น พร้อมกับท าส าเนารหัส (Library code) ซึ่งเป็นไฟล์ที่มี
นามสกุลเป็น .dll พร้อมกับท าการปรับปรุงไฟล์ในคลังข้อมูลและสร้างการเช่ือมโยงใหม่ทันที เพื่อให้
ระบบสามารถเรียกใช้งานไฟล์ .dll ร่วมกันจากชุดค าสั่งย่อยในคลังโปรแกรมได้ (Shared Libraries) 



27 
 

2.6 การแบ่งส่วน (Overlay) 

 เป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่กระบวนการมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจ าที่ต้องการจัดเก็บ จ าเป็นที่
จะต้องจัดสรรหน่วยความจ าให้เหมาะสมโดยการแบ่งส่วน (Overlay) หลักการท างานของการแบ่ง
ส่วนโดยที่ค าสั่งและข้อมูลจะถูกเกบ็อยู่ในหน่วยความจ าตามขนาดของหน่วยความจ าที่มีอยู ่ซึ่งจะต้อง
อาศัยการท างานของตัวขับในการแบ่งส่วน (Overlay Driver) เพื่อบรรจุค าสั่งที่ต้องการใช้งาน
หน่วยความจ าเข้ามาใช้งานจนเสร็จก่อนแล้วจึงสลับให้ค าสั่งอื่นที่ต้องการใช้งานหน่วยความจ าเข้ามา
ท าใช้งานหน่วยความจ าครั้งต่อไป 

ตัวอย่าง พิจารณาจากตัวแปลภาษาเอสเซมบลี (Assembler) ในการจัดการน า 2 กระบวนการเข้าการท างาน 
โดยที่กระบวนการ 1 ต้องการที่จะใช้ตารางสัญลักษณ์ (Symbol Table) ขณะที่กระบวนการ 2 ต้องการที่จะ
สร้างค าสั่งภาษาเครื่อง (Machine-language code) เราอาจจะต้องท าการแบ่งพาร์ทิช่ัน (Partition) ให้ตัว
แปลภาษาเอสเซมบลี ในการจัดการการน าเข้าการท างานของค าสั่งในกระบวนการ 1 ค าสั่งในกระบวนการ 2 
การใช้งานตารางสัญลักษณ์ (Symbol Table) และชุดค าสัง่ย่อยปกติ (Common Routine) ในหน่วยความจ า
ร่วมกันทัง้สองกระบวนการ  โดยก าหนดขนาดการใช้งานหน่วยความจ าของแตล่ะค าสั่งได้ดังนี ้

 การน าเข้าครัง้ที่ 1 (Pass 1)    70 KB    
 การน าเข้าครัง้ที่ 2 (Pass 2)   80 KB    
 ตารางสญัลกัษณ์ (Symbol Table)   20 KB    
 ชุดค าสั่งย่อยปกติ (Common Routine)   30 KB 

 จากตัวอย่าง จะเห็นว่าการบรรจุทุกค าสั่งหนึ่งครั้งจะต้องใช้หน่วยความจ าถึง 200KB ซึ่งใน
ระบบมีขนาดของหน่วยความจ าเพียง 150KB ท าให้ไม่สามารถประมวลผลกระบวนทั้ง 2 กระบวนการ
ที่มีอยู่ได้ จากการสังเกตแล้วพบว่าการน าเข้ากระบวนครั้งที่ 1 และการน าเข้ากระบวนครั้งที่ 2 ไม่
ต้องการใช้งานหน่วยความจ าในเวลาเดียวกัน แสดงได้ดังรูปที่ 2.4    
    

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 แสดงการแบ่งส่วนหน่วยความจ าส าหรับการน าเข้าของกระบวนการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
 ของตัวแปลภาษาเอสเซมบลี (Overlays for two-pass assembler) 

ตารางสญัลกัษณ์ 
(Symbol Table) 

โปรแกรมย่อยปกติ
(Common Routine) 

ตัวขับการแบ่งส่วน 
(Overlay Driver) 

การน าเข้าครัง้ที่ 1 
Pass 1 

การน าเข้าครัง้ที่ 2 
Pass 2 

20K 

30K 

10K 

80K 70K 
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 จากรูปที่ 2.5 แสดงวิธีการแก้ปัญหา การแบง่ส่วนหน่วยความจ าส าหรบัการน าเข้าของกระบวนการ
ครั้งที่ 1 และกระบวนการครั้งที่ 2 ของตัวแปลภาษาเอสเซมบลี (Overlays for two-pass assembler) โดย
ระบบจะแบ่งการท างานออกเป็นสองส่วน (Two Overlays) คือ Overlay A ท างานกับตาราง
สัญลักษณ์ (Symbol Table)  ชุดค าสั่งย่อยปกติ (Common Routine) และการน าเข้ากระบวนการครั้งที่ 1 
(Pass 1) ส่วน Overlay B ก็ท างาน (Symbol Table)  ชุดค าสั่งย่อยปกติ (Common Routine) และการ
น าเข้ากระบวนการครัง้ที่ 2 (Pass 2) ระบบจะท าการเพิ่มตัวขับในการแบ่งส่วน (Overlay Driver) 
ขนาด 10 KB เพื่อบรรจุค าสั่งใน Overlay A ที่ต้องการใช้งานหน่วยความจ า 120KB จนท างานเสรจ็ 
แล้วจึงกระโดดกลบัไปที่ตัวขับในการแบ่งส่วนอีกครัง้เพือ่บรรจุค าสัง่ใน Overlay B ที่ต้องการใช้งาน
หน่วยความจ า 130KB โดยเข้าไปแทนที่ (Overwriting) Overlay A ซึ่งจะท าให้ตัวแปลภาษาเอส
เซมบลี  สามารถทีจ่ะประมวลบนพื้นที่หน่วยความจ าขนาด 150KB ที่มีอยู่อยากจ ากัดได ้

2.7 กลยุทธ์ในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Strategy) 

 การจัดการหน่วยความจ าถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของระบบปฏิบัติการ เพื่อจัดสรรพื้นที่
หน่วยความจ าให้กับชุดค าสั่งหรือข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แบ่งออกเป็น  3 วิธี ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การบรรจุ (Fetch Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรจุค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ 
จากหน่วยเก็บข้อมูลส ารองเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก แบ่งออกเป็น 2 วิธี     
1.1 Demand Fetch Strategy คือ วิธีการบรรจุเฉพาะค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการใช้
งานเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก ซึ่งโดยปกติถือกันว่าค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ของกระบวนการถูก
น าเข้าหน่วยความจ าหลักต่อเมื่อถูกอ้างอิงถึงเท่านั้น ซึ่งมีเหตุผลที่ส าคัญอยู่หลายประการคือ
1.1.1 ในทางทฤษฎี เราไม่อาจคาดเดาพฤติกรรมหรือเส้นทางของการด าเนินโปรแกรมได้
อย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้นการพยายามบรรจุค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้ใช้นั้น อาจ
เป็นการบรรจุผิดค าสั่งหรือข้อมูลก็เป็นได ้                          
1.1.2 การบรรจุค าสั่งหรือข้อมูลต่าง ๆ ลงในหน่วนความจ ารับรองได้ว่าจะถูกเรียกใช้งานแน่นอน
1.1.3 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในแง่การบรรจุเมื่อถูกเรียกใช้งานมีน้อยที่สุด               
1.2 Anticipate Fetch Strategy คือ วิธีการคาดเดาว่าค าสั่งหรือข้อมูลใดจะถูกบรรจุเข้าสู่
หน่วยความจ าหลักก่อนที่จะถูกใช้งานจริง โดยอาศัยพิจารณาจากพฤติกรรมของการด าเนิน
ครั้งก่อน ๆ และถ้าบางครั้งเกิดการคาดเดาทีผ่ิดพลาดอาจจะท าให้ค าสั่งหรือข้อมูลที่ถูกบรรจุ
เข้าไปล่วงหน้าไม่ได้ถูกใช้งานจริงก็จะท าให้เสียเวลา 
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2. กลยุทธ์การวาง (Placement Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดวางค าสั่งหรือข้อมูลใหม่เข้าสู่
หน่วยความจ าหลักบนพื้นที่ว่างในหน่วยความจ าที่เรียกว่า “โฮล (Hole)” เพื่อให้กับชุดค าสั่งหรือ
ข้อมูลต่างๆ ไว้ให้เหมาะสมกับขนาดค าสั่งหรือข้อมูลนั้น 

3. กลยุทธ์การแทนท่ี (Replacement Strategy) โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นส่วนที่ช่วยในการ
ตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการแทนที่ค าสั่งข้อมูลลงบนหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 
ให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีทั้งหมด 5 วิธีดังนี้               
3.1 วิธีสุ่ม (Random) คือ การสุ่มหาพื้นที่ว่างในหน่วยความจ า โดยค าสั่งหรือข้อมูลมีโอกาสถูกเลือก
มาใช้งานเท่ากัน                               
3.2 วิธีมาก่อนได้ใช้ก่อน (First-in, First-out : FIFO) คือ ค าสั่งหรือข้อมูลใดถูกบรรจุเข้าไปใช้งาน
หน่วยความจ าหลักก่อนจะถูกเลือกออกไปก่อน                            
3.3 NFU (Not Frequency Use) คือ การเลือกค าสั่งหรือข้อมูลที่ถูกใช้งานน้อยที่สุดออกไปก่อน
เนื่องจากค าสั่งหรือข้อมูลกลุ่มนี้ถูกใช้งานน้อยโอกาสจะถูกบรรจุเข้ามาใช้งานอีก มีโอกาศน้อยตาม  
ไปด้วย ดังนั้นจึงควรน าออกจากหน่วยความจ าหลัก                                
3.4 LRU (Lead Recently Use) คือ วิธีที่เก็บเวลาการใช้งานหน่วยความจ าครั้งล่าสุด โดยค าสั่งหรือ
ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกน ามาใช้งานนานที่สุดจะถูกเลือกออกไปก่อน                           
3.5 NRU (Not Recently Use) คือ วิธีนี้แต่ละค าสั่งหรือข้อมูลจะเพิ่มบิตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2 บิต
ด้วยกันคือ บิตอ้างอิง (Reference Bit) และบิตแก้ไข (Modify Bit) ซึ่งจะมีค่าเป็น 0 เมื่อมีการเข้าถึง
ค าสั่งหรือข้อมูลและจะมีค่าเป็น 1 เมื่อมีการแก้ไข    

2.8 การสับเปลี่ยน (Swapping) 

 การสับเปลี่ยน (Swapping) เป็นวิธีที่ในการสลับกระบวนการที่ต้องการจะเข้าหรือออกเพื่อ
ประมวลผลในหน่วยความจ า โดยหลักการจะต้องสลับกระบวนการเก่าออกมาก่อนแล้วจึงน าเข้ากระบวนการ
ใหม่เข้าไปใช้งานหน่วยความจ าโดยน าเข้าไปเก็บไว้ในระบบสนับสนุนการจัดเก็บ (Backing Store) แสดงได้ดัง
รูปที่  2.6 โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นส่วนจัดการเหตุการณ์ในการสลับกระบวนการเข้า-ออก จาก
หน่วยความจ าดังนี้  
1. กระบวนการ (Process) ด าเนินการเสร็จสิ้น           
2. กระบวนการ (Process) ร้องขอการใช้งานอุปกรณ์ I/O                    
3. กระบวนการ (Process) หมดเวลาการท างาน (Quantum Time)     
           
 ดังนั้นหลักการส าคัญในการสับเปลี่ยน (Swapping) จะต้องค านึงถึงระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย 
(Transfer) กระบวนการซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนขนาดหรือพื้นที่ในหน่วยความจ าที่มีอยู่ด้วย 
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รูปท่ี 2.6 แสดงการสบัเปลี่ยนระหว่าง 2 กระบวนการ ในการใช้งานพื้นที่จานบันทึก (disk) ในการ
 จัดเกบ็ (Swapping of two processes using a disk as a backing store) 

 จากรูปที่ 2.6 อธิบายการควบคุมการสับเปลี่ยน (Swapping) ของระบบปฏิบัติการ โดยใช้
อัลกอริทึมการก าหนดตารางล าดับความส าคัญ (Priority-base Scheduling Algorithms) ถ้า
กระบวนการ P1 มีล าดับความส าคัญสูงกว่า (Higher-priority process) เข้ามาถึงและต้องการจะใช้
บริการหน่วยความจ า ตัวจัดการหน่วยความจ าสามารถที่จะท าการสลับเอากระบวนการ P2 ที่มีล าดับ
ความส าคัญต่ ากว่า (Lower-priority process) ออกไปก่อน (Swap out) และสลับกระบวนการ P1 
(Swap in) ซึ่งมีล าดับความส าคัญสูงกว่า (Higher-priority process) เข้ามาท างานให้แล้วเสร็จก่อน 
กระบวนการ P2 จึงจะสลับกลับมา (Swap back) เพื่อท างานในหน่วยความจ าต่อไปได้ โดยบางครั้ง
อาจจะเรียกวิธีการสลับแบบนี้ว่าการหมุนเข้า (Roll in) หรือหมุนออก (Roll out) 

2.9 การจัดสรรหน่วยความจ าท่ีต่อเน่ืองกัน (Continues Memory Allocation) 

 หน่วยความจ าหลักต้องจ าเป็นจะต้องอ านวยความสะดวกให้กับระบบปฏิบัติการและความ
หลากของผู้ใช้งานกระบวนการ ดังนั้นในแต่ละกระบวนการ (Process) จึงมีความต้องการใช้พื้นที่ใน
หน่วยความจ าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการจัดสรรพื้นที่ ว่างอย่างต่อเนื่อง
ภายในหน่วยความจ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหน่วยความจ าหลัก (Main Memory)     
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ง่ายกับการจัดการ แบ่งออกเป็น 

หน่วยความจ าหลัก 
 (Main Memory) 

ระบบสนับสนนุการจัดเก็บ 
(Backing Store) 

 
 ระบบปฏิบัติการ

(Operating System) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 พื้นที่ผู้ใช้  
(User Space) 

 
P2 

การสับเปลี่ยนเข้า 
(Swap in) 

การสับเปลี่ยนออก 
(Swap out) 

 
P1 

1 

2 
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ส่วนท่ี 1  หน่วยความจ าระดับบน (High Memory) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ติดต่อกับส่วนของผู้ใช้ (User)   
ส่วนท่ี 2  หน่วยความจ าระดับล่าง (Low Memory) ซึ่งเป็นส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System)     
 แสดงได้ดังรูปที่ 2.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 แสดงการแบ่งระดับของหน่วยความจ าหลกั (The Level of Main Memory) 

 นอกจากนี้การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน ซึ่งจะต้องพิจารณาจากผู้ใช้งานกระบวนการ (User Processes) และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานกระบวนการอื่นด้วย โดยมีการตรวจสอบค่าต าแหน่งในรีจิสเตอร์ (Register) ต่างๆ เพื่อป้องกัน
การแก้ไขค าสั่งหรือข้อมูลในส่วนของระบบปฏิบัติการ (Operating System) และในส่วนของผู้ใช้ 
(User) ที่ก าลังท างานอยู่ เช่น                            
 1. รีจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) เป็นรีจิสเตอร์ที่ภายในบรรจุค่าที่เล็ก
ที่สุดของต าแหน่งทางกายภาพ (Smallest Physical)      
 2. รีจิสเตอร์ขอบเขต (Limit Register) เป็นรีจิสเตอร์ที่ภายในบรรจุขนาดหรือช่วงของ
ต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) เช่น รีจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) = 
100040 และรีจิสเตอร์ขอบเขต (Limit Register) = 74600 เป็นต้น โดยค่าต าแหน่งทางตรรกะ 
(Logical Address) ต้องน้อยกว่ารีจิสเตอร์ขอบเขต (Limit Register) เสมอ โดยหน่วยจัดการ
หน่วยความจ า (Main Memory Unit: MMU) จะท าการจับคู่ (Map) ต าแหน่งทางตรรกะ (Logical 
Address) แบบพลวัต (Dynamically) โดยการเพิ่มค่าลงไปในรีจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation 
Register) แล้วส่งค่าต าแหน่งไปยังหน่วยความจ า (Memory) อีกที  แสดงได้ดังรูปที่ 2.8 

 

 
 ส่วนผู้ใช้ (User) 

High Memory 

ระบบปฏิบัติการ 

(Operating System) 
Low Memory 

512 

0 

    หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 
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2.10 การจัดสรรพ้ืนท่ีในหน่วยความจ า แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้    
 1. การจัดสรรหน่วยความจ าแบบพื้นท่ีเดียว (Single-partition Allocation) วิธีนี้
หน่วยความจ าจะไม่ถูกแบ่งพื้นที่  โดยกระบวนการในส่วนของระบบปฏิบัติการจะอยู่ในส่วน
หน่วยความจ าระดับล่าง (Low Memory) และส่วนของกระบวนการของผู้ใช้อยู่ในส่วนหน่วยความจ า
ระดับบน (High Memory) โดยเกี่ยวข้องกับรีจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง (Relocation Register) ในการ
แยกกระบวนการ (Process) ในส่วนของผู้ใช้ออกจากส่วนของระบบปฏิบัติการและรีจิสเตอร์ขอบเขต 
(Limit Register) เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ระบุขนาดของค่าต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) โดยค่า
ต าแหน่งทางตรรกะต้องน้อยกว่ารีจิสเตอร์ขอบเขตเสมอ          
 2. การจัดสรรหน่วยความจ าแบบหลายพ้ืนท่ี (Multiple-partition Allocation) วิธีนี้
หน่วยความจ าจะถูกแบ่งตามจ านวนกระบวนการ (Process) โดยมีวิธีการจัดสรรพื้นที่ 2 รูปแบบ ดังนี้
 2.1 การแบ่งแบบคงท่ี (Fixed Partition) โดยการแบ่งพื้นที่หน่วยความจ าอออกเป็น
หลาย ๆ พาร์ทิช่ัน (Partition) แต่ละพาร์ทิช่ันมีขนาดเท่ากันและบรรจุกระบวนการอยู่ภายในเพียง
หนึ่งกระบวนการเท่านั้น โดยที่จ านวนพาร์ทิ ช่ันถูกก าหนดโดยจ านวนกระบวนการที่มีอยู่ใน
หน่วยความจ า ข้อเสียของวิธีนีคื้อ หากกระบวนการที่บรรจุอยู่ในหน่วยความจ ามีขนาดเล็กกว่าพาร์
ทิช่ันที่ก าหนดจะท าให้เหลือพื้นที่ในหน่วยความจ า (พาร์ทิช่ันมีพื้นที่ว่างเหลือ) เรียกพื้นที่ว่างที่เหลือนี้
ว่า “Internal Fragmentation” กรณีที่ขนาดของกระบวนการมีขนาดใหญก่ว่าพาร์ทช่ัินที่ก าหนดก็
จะไม่สามารถน ากระบวนการนั้นเข้าไปใช้งานพื้นที่ในหน่วยความจ าหลักได้               
 2.2 การแบ่งแบบพลวัต (Dynamic Partition) เป็นการแบ่งพื้นที่ตามขนาดของ
กระบวนการ โดยการใช้พื้นที่ว่างทางกายภาพที่เรียกว่า โฮล (Hold) เมื่อมีกระบวนการต้องการใช้งาน
พื้นที่ในหน่วยความจ า ระบบปฏิบัติการจะมีหน้าที่ในค้นหาพื้นที่โฮล (Hold) ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
กับกระบวนการ แล้วจึงน ากระบวนการนั้นเข้าไปใช้งานหน่วยความจ าและจะท าการเก็บข้อมูลของ

+ 

รีจิสเตอร์ขอบเขต 
(Limit Register) 

< 

รีจิสเตอร์ย้ายต าแหน่ง 
(Relocation Register) 

CPU 

 

 

 

หน่วยความจ าหลัก 
(Main Memory) 

ต าแหน่งทางตรรกะ 
(Logical Address) 

ต าแหน่งทางกายภาพ 
(Physical Address) Yes 

No 

ต าแหน่งผิดพลาด 
      Address Error 

    รูปท่ี 2.8 แสดงภาพฮาร์ดแวร์ทีส่นับสนุนการท างานของรีจสิเตอร์ย้ายต าแหน่งรจีิสเตอร์ขอบเขต       
       (Hardware Support for relocation and limit registers) 
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กระบวนการอื่นที่ยังไม่ได้น าเข้าไปใช้งานหน่วยความจ าและพื้นที่ว่าง (Free Partition Hold) ที่ยัง
ไม่ได้ถูกจัดสรรให้กับกระบวนการใดๆ ด้วยแถวคอยการท างาน (Job Queue)      โดยสัมพันธ์กับ
เวลาที่ใช้งานจริง (Use time) ของแตล่ะกระบวนการด้วย แสดงได้ดังรูปที่ 2.9 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 2.9 แสดงการแบ่งหน่วยความจ าแบบพลวัต (Dynamic Partition) 

 ปัญหาการจัดสรรพื้นที่หน่วยความจ าแบบพลวัต (Dynamic Storage-allocation Problem) 
ที่พบบ่อยคือการคืนพื้นที่หน่วยความจ าใหก้ับระบบเมื่อกระบวนการได้ท างานเสร็จแล้วท าให้เกิดพื้นที่
ว่างในหน่วยความจ า ซึ่งเรียกพื้นที่ว่างนี้ว่า “โฮล (Hold)” ดังนั้นเราจึงใช้วิธีการวาง (Placement) 
เพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งจะท าให้การจัดสรรพื้นที่ว่างในหน่วยความจ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้  
1. วิธีเลือกพ้ืนท่ีว่างแรกท่ีพบ (First fit) เป็นการเลือกโฮลตัวแรก (First Hold) ที่พบก่อนและมี
ขนาดใหญ่เพียงพอกับกระบวนการที่จะน าเข้าไปวางในหน่วยความจ า ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด   
2. วิธีเลือกพ้ืนท่ีว่างเหมาะสมท่ีสุด (Best fit) เป็นการเลือกโฮลที่มขีนากเลก็ที่สดุ (smallest Hold) 
เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับ กระบวนการที่จะน าเข้าไปวางในหน่วยความจ า ซึ่งต้องท าการค้นหาทั้ง
รายการที่เก็บขนาดของโฮล (Hold) ที่ว่าง ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรพื้นที่ว่างในหน่วยความจ าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพราะเหลือพื้นที่ว่างโฮลน้อยที่สุด (smallest leftover hold) แต่ก็เสียเวลาการค้นหา     
3. วิธีเลือกพ้ืนท่ีว่างท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด (Worst fit) เป็นการเลือกโฮลขนาดที่ใหญ่ที่สุด (Largest 
Hold) เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับกระบวนการที่จะน าเข้าไปวางในหน่วยความจ า ซึ่งต้องท าการค้นหา
ทั้งรายการที่เก็บขนาดของโฮล (Hold) ที่ว่าง วิธีนี้อาจจะจัดสรรเนื้อที่ในหน่วยความจ าได้ดีกว่าวิธี 
Best fit เพราะเหลือพื้นที่ว่างโฮลในหน่วยความจ าน้อยกว่า 

 

 

 

ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

Process1 

Process2 

Process3 

 
260K 

แถวคอยงาน (Job Queue) 

กระบวนการ 
Process 

หน่วยความจ า 
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เวลาที่ใช้ 
(Use Time) 
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Process2 
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1000K 

300K 

700K 

500K 

 

10 

5 
20 
8 
15 
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รูปท่ี 2.10 แสดงวิธีการวาง (Placement) แบบต่างๆ 

 วิธีการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าให้กับแต่ละกระบวนการ อาจเกิดการสูญเปล่าของเนื้อ
ที่ว่างของโฮล (Hold) หรือพื้นที่ว่างที่ไม่สามารถน าไปใช้งานได้ทั้งภายใน (Internal Fragmentation) 
และภายนอก (External Fragmentation) ที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดในหน่วยความจ าหลกั 
(Main Memory) และมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปท าให้ไม่เหมาะสมกับขนาดของกระบวนการที่จะ
น าไปใช้งานได้ ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาการจัดสรรพื้นที่สูญเปล่าดังกล่าวอยู่ 2 วิธีดังนี้   
 1. การบีบอัด (Compression) หรือการจัดระเบียบพื้นที่ (Defragmentation) เป็นการจัด
พื้นที่ว่างระหว่างกระบวนการใหม่ โดยการสับเปลี่ยนต าแหน่งของกระบวนการต่าง ๆ  ใน
หน่วยความจ าให้เรียงต่อกัน ท าให้มีพื้นที่เพิ่มข้ึนหรอืมีขนาดใหญข้ึ่นซึ่งเหมาะกับการจัดสรรพื้นที่แบบ
พลวัต (Dynamic Allocation) ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวจัดการ โดยที่กระบวนการต่าง ๆ จะถูก
ย้ายไปยังต าแหน่งต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ            
 2. อนุญาตให้ต าแหน่งพื้นที่ทางตรรกะ (Logical Address) ของกระบวนการที่ไม่ได้อยู่
ติดกัน (Noncontiguous) โดยที่กระบวนการจะถูกจัดสรรไว้บนพื้นที่หน่วยความจ าทางกายภาพ 
(Allocated Physical Memory) ที่ใดก็ได้ที่ทุกต าแหน่งสามารถใช้งานได้ 

2.11 การแบ่งหน้า (Paging)  

การแบ่งหน้า (Paging) เป็นการจัดสรรพื้นที่ว่างบนหน่วยความจ า โดยท าให้กระบวนการทีอ่ยู่
บนหน่วยความจ าได้โดยไม่ต้องเรียงต่อเนื่องกันทั้งกระบวนการเป็นการใช้พื้นที่ว่างอยู่กระจัดกระจาย
โดยไม่สูญเปล่า และไม่จ าเป็นจะต้องบีบอัดพื้นที่ว่างในหน่วยความจ าก่อน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
       

โฮล (Hold) 
12KB 

ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

20 KB 

First Fit 

Best Fit 

Worst Fit 

Process1 

13 KB 
 
 

30 KB 
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1. การจดัสรรหน่วยความจ าทางกายภาพ (Paging Model of Physical Memory) เป็นวิธีการ
แบ่งพื้นที่ให้มีขนาดคงที่ (Fixed-Size Block) เรียกพื้นที่ในส่วนน้ีว่า เฟรม (Frames) โดยที่ขนาดของ
เพจถูกก าหนดโดยฮาร์ดแวร์ ซึ่งขนาดของเพจเป็นเลขยกก าลัง 2 ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 512 ไบต์ (Byte) 
ถึง 16 (เมกะไบต์) MB ต่อหนึ่งเพจ ข้ึนอยู่กับสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด  
       

2. การจัดสรรหน่วยความจ าทางตรรกะ (Paging Model of Logical Memory) เป็นวิธีการแบ่ง
พื้นที่แบบบล็อค (Block) เรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า เพจ (Pages) โดยก าหนดขนาดเพจเท่ากับขนาดเฟรม 
แสดงได้ดังรูปที่ 2.11 แสดงภาพของฮาร์ดแวร์ซึ่งจะเป็นตัวจัดการแบ่งหน้า ทุกๆ ต าแหน่งจะถูก
จัดสรรโดยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ    
 1. หมายเลขเพจ (Page Number: p) โดยหมายเลขเพจจะใช้ดรรชนี (Index) เพื่อช้ีไปยัง
ตารางเพจ (Page Table) ซึ่งภายในบรรจุต าแหน่งเริ่มต้น (Base Address) ของแต่ละเพจใน
หน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory)      
 2. ขอบเขตเพจ (Page Offset: d) คือ ต าแหน่งจริงในหน่วยความจ า ที่น ามารวมกับ
ต าแหน่งเริ่มต้น (Base Address) ที่ได้จากตารางเพจ (Page Table) เพื่อใช้ค านวณหาต าแหน่งของ
หน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) แสดงได้ดังรูปที่ 2.11 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงฮาร์ดแวร์การแบง่ตาราง (Hardware Paging)  

วิธีการจัดสรรพื้นที่ว่างบนหน่วยความจ า ระบบปฏิบัติการจะมีการแบ่งหน่วยความจ าออกเป็น 2 ส่วน 
คือหน่วยความจ าแบบตรรกะและหน่วยความจ าแบบกายภาพ   แสดงได้ดังรูปที่ 2.11 

หน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) 
ตารางเพจ (Page Table)  
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รูปท่ี 2.12 แสดงรปูแบบการแบง่เพจในหน่วยความจ าแบบตรรกะและหน่วยความจ าแบบกายภาพ   
  (Paging model of logical and physical memory)  

2.12 ฮาร์ดแวร์กับการสนับสนุนการแบ่งหน้า (Hardware Support) 
 
 การน าฮาร์ดแวร์กับการสนับสนุนการจัดการตารางเพจ (Page Table) ท าได้หลายทาง  ซึ่งการ
เข้าถึงต าแหน่งในหน่วยความจ าแต่ละครั้ง จะต้องมีการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจ าทางกายภาพ         
(Physical Memory) ถึงสองครั้ง  
 ครั้งที่หนึ่ง จากตารางเพจ (Page Table)  
 ครั้งที่สอง จากต าแหน่งข้อมูลทางกายภาพ (Physical Address)   
 ท าให้เสียเวลาและการเข้าถึงหน่วยความจ าล่าช้า ดังนั้นวิธีมาตรฐานที่ใช้แก้ปัญหา
จ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กที่มีความเร็ว (Hardware Cache) ในการอ่านและจัดเก็บข้อมูลสูง 
(Fast-Lookup) ซึ่งเรียกฮาร์ดแวร์ชนิดนี้ว่า “Translation Look-aside Buffer (TLB)” ซึ่งข้อมูล
จะถูกอ่านจากหน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical Memory) เพียงครั้งเดียว แล้วจัดเก็บลง TLB 
ซึ่งเป็นหน่วยความจ าที่มีความเร็วสูง (High Speed Memory) ซึ่งประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกัน 
คือ ส่วนที่หนึ่งเก็บกุญแจ (Key) หรือเท็กซ์ (Tag) ส่วนที่สองเก็บค่า (Value) หากต้องการอ่านข้อมูล
จากหน่วยความจ าก็จะท าการเปรียบเทียบกุญแจว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าพบรายการที่ค้นหาที่สอดคล้อง
กับค่าของฟิลด์ (Value Field) ก็จะส่งคืนค่ากับไปให้ ซึ่งประสิทธิภาพของการค้นหาจะรวดเร็ว แต่
ฮาร์ดแวร์ชนิดนี้จะมีราคาแพง และค่าของจ านวนข้อมูลที่เข้ามาอยู่ใน TLB จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
มักมีค่าอยู่ระหว่าง 64 ถึง 1024 ตัว  
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จากรูปที่ 2.13 เป็นการอ้างถึงต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) ซึ่งในการค้นหาจะใช้การส่ง
หมายเลขเพจ (Page Number) ที่ต้องการค้นหาเข้าสู่ TLB และเปรียบเทียบกับหมายเลขเฟรม 
(Frame Number)  ที่สัมพันธ์กับหมายเลขเพจ (Page Numbers) ทุกตัวพร้อมๆ กัน ซึ่งการค้นหา
ต าแหน่งใน TLB  เรียกวิธีการ  นี้ว่า “ค้นหาแบบคู่ขนาน (Parallel Search)” กรณีที่ไม่พบ
หมายเลขเพจที่ต้องการค้นหาใน TLB ก็จะท า  การค้นหาจากตารางเพจ (Page Table) ว่าอยู่เฟรมใด
ในหน่วยความจ าหลักอีกที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13  แสดงฮาร์ดแวร์กบัการสนับสนุนการแบ่งหน้าด้วย TLB   
     (Paging hardware with Table look-aside buffer) 

ในกรณีที่ TLB เต็ม ระบบปฏิบัติการก็จะท าการเลอืกหรือลบบางเพจออก (Flushed or Erased) 
และน าเพจที่ใช้อยูล่่าสุดไปแทนที่ แต่ในบาง TLB จะไม่อนุญาตให้สามารถท าวิธีการแบบนี้ได้ ซึง่จะ
ท าให้เกิดการ “Wired Down” เช่น เพจทีเ่กบ็ค าสั่งในส่วนของแกนกลาง (Kernel Code) เป็นต้น 
ดังนั้นเปอรเ์ซ็นต์ของเวลาในการค้นหาหมายเลขเพจ (Page Numbers) ที่พบใน TLB เราเรียกว่า  
“อัตราส่วนท่ีพบ (Hit Ratio”  เช่น 80% อัตราส่วนทีพ่บหมายความว่า เราต้องการค้นหาหมายเลข
เพจใน TLB แล้วเจอ 80% ของเวลาทั้งหมดหรือถ้าเราใช้เวลา 20 Nanoseconds ในการค้นหา ใน 
TLB และ 100 Nanoseconds ในการเข้าถึงหน่วยความจ า (Access Memory) ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่
ใช้ไป (Mapped-Memory Access) จะเท่ากบั 120 Nanoseconds เมื่อหมายเลขเพจ (Page 
Numbers) อยู่ใน TLB  แต่ถ้าไม่พบหมายเลขเพจ (Page Numbers) ใน TLB ซึ่งเสียเวลาไป 20 
Nanoseconds และเสียเวลาครั้งแรกไปในการเข้าถึงหน่วยความจ าส าหรับการค้นหาในตารางเพจ 
(Page Table) 100 Nanoseconds และเสียเวลาครั้งที่สองในการค้นหาหมายเลขเฟรม (Frame Numbers) 
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อีกเป็นเวลา 100 Nanoseconds ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดในการค้นหาเท่ากับ 200 Nanoseconds ดังนั้น  วิธีการ
ค านวณหาประสิทธิภาพของเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจ า (Effective Memory-Access Time) สามารถคิด

ได้จากค่าถ่ัวเฉลี่ยไปตามเหตุการณ์ต่างทีเ่กิดข้ึน จึงสรปุได้ว่า    

 Effective Memory-Access Time =  0.80 X 120 + 0.20 X 220  
      =  140  Nanoseconds   
 สรุปได้ว่า  เวลาจะช้าลงไปถึง 40% ในการเข้าถึงหน่วยความจ า   
   (คือจาก 100 เป็น 140 นาโนวินาที)   

ตัวอย่าง ถ้า 98% ของอัตราส่วนที่พบหมายความว่าอย่างไร อธิบายได้ดังนี้     
 Effective Memory-Access Time =  0.98 X 120 + 0.02 X 220  
       =  122  Nanoseconds  
 สรุปได้ว่า  เวลาจะช้าลงไปถึง 22% ในการเข้าถึงหน่วยความจ า    
      (คือจาก 100 เป็น 122 นาโนวินาที)                

2.13 การป้องกันหน่วยความจ า (Memory Protection)      
 โดยปกติจ านวนบิต (Bits) ที่เก็บอยู่ในตารางเพจ (Page Table) เราสามารถก าหนดบิตเพื่อ
ใช้การตรวจสอบและก าหนดเพจในการ อ่าน-เขียน (Read-Write) หรืออ่านข้อมูลเท่านั้น (Read-Only) ซึ่ง
เรียกบิตพิเศษนี้ว่า “กลุ่มบิตป้องกัน (Associating Protection Bits)” ให้กับทุกๆ เฟรม ที่อยู่ใน
หน่วยความจ า (Main Memory) ซึ่งแบ่งบิตสถานะออกเป็น 2 บิต คือ    
 1. บิตใช้งานได้ (Valid Bit) เป็นบิตสถานะที่บอกว่าข้อมูลในเพจถูกอ่านเข้าสู่หน่วยความจ า
ทางกายภาพแล้ว และสามารถน าไปใช้งานได้ทันที         
 2.บิตใช้งานไม่ได้ ( Invalid Bit) เป็นบิตสถานะที่บอกว่าข้อมูลในเพจนั้นไม่มีอยู่ใน
หน่วยความจ าทางกายภาพแล้ว (Physical Memory) และไม่สามารถน าไปใช้งานได้ อาจเกิดจาก
กรณีที่ระบบปฏิบัติการยังไม่ได้อ่านข้อมูลจากเพจเข้าสู่หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) หรือ
ข้อมูลของเพจที่ต้องการอ่านนั้นถูกสลับ (Swapped) ออกจากหน่วยความจ าแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดข้ึนที่ เรียกว่า “การผิดหน้า (Page Fault)” จึงจ าเป็นต้องบรรจุเพจข้อมูลเข้าสู่
หน่วยความจ าก่อนแล้วจึงเปลี่ยนค่าของบิตใช้งานไม่ได้ (Invalid Bit) ให้เป็นบิตใช้งานได้ (Valid Bit) 
แล้วจึงท าการประมวลผลข้อมูลนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง       
 รูปที่  2.14 แสดงตาราง เพจของบิตที่ ใ ช้ งานได้ -บิตที่ ใ ช้งานไม่ ได้  (V-I Bit)  ของ
ระบบปฏิบัติการ 14 บิต (14-bit) ซึ่งมีพื้นที่ใช้งานได้ต้ังแต่ต าแหน่งที่ 0 ถึง 16383 และค าสั่งเพื่อใช้
งานต าแหน่งตั้งแต่เริ่มต้นที่ 0 จนถึง 10468 และมีขนาดเพจ (Page Size) เท่ากับ 2 KB เริ่มต าแหน่ง
เพจเริ่มต้นที่ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และท าการแม็บ (Map) ไปยังตารางเพจ (Page Table) เข้ากับหมายเลข
ตารางเฟรม (Frame Number) 2, 3, 4, 7, 8, 9 เพื่อบอกสถานการณ์การใช้งานพื้นที่บนหน่วยความจ า
ทางกายภาพ (Physical Memory) ส่วนตารางเพจที่ 6 และ 7 บอกสถานะบิตเป็นบิตใช้งานไม่ได้ 
(Invalid Bit) ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ในการบรรจุเพจข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ าเสร็จจึงเปลี่ยนค่าบิต
ที่ใช้งานไม่ได้ (Invalid Bit) ให้เป็นบิตที่ใช้งานได้ (Valid Bit) แล้วท าการประมวลผลข้อมูลนั้นใหม่อีกที 
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                รูปท่ี 2.14 แสดงตารางเพจของบิตที่ใช้งานได-้บิตที่ใช้งานไม่ได้          
           (Valid (v) or Invalid (i) Bit in a Page Table) 

2.14 การใช้เพจร่วมกัน (Shared Pages)  

 เป็นวิธีการแบ่งปันการใช้เพจร่วมกนัในรูปแบบการแบ่งเวลา (Time-Sharing) โดยข้อมูลนั้น
จะเป็นข้อมูลที่ใช้อยู่ในลักษณะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Non-Self-modifying Code) ในขณะที่มี
การประมวลผล แต่ใช้งานร่วมกันได้ เรียกข้อมูลชนิดนี้ว่า “Reentrant Code” หรือ “Pure Code” 
ซึ่งจะเก็บไว้ในต าแหน่งทางตรรกะ (Logical Address) เดียวกัน แต่ละกระบวนการมีข้อมูลเพจ 
(Own Data Page) เป็นของตัวเอง        
 รูปที่  2.15 แสดงการใช้เพจร่วมกันระหว่างกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วย  3 
กระบวนการ คือ P1, P2, และ P3 ต้องการใช้งานชุดค าสั่ง Text  Editor ร่วมกันใน Page 0, Page1 
และ Page3 ที่ถูกจัดเก็บไว้ในหมายเลขเฟรมที่ 3, 4 และ 6 ดังนั้นถ้าระบบปฏิบัติการมีผู้ต้องการใช้
งาน 40 คน ก าลังใช้งานชุดค าสั่ง Text  Editor ซึ่งใช้พื้นที่ 150 KB และใช้เพจส าหรับเก็บข้อมูล 50 
KB ดังนั้นหากกระบวนการต่างใช้งานพื้นที่ในหน่วยความจ าไม่ร่วมกันจะต้องใช้พื้นที่ในหน่วยความจ า
เท่ากับ 40 x (150 + 50) = 8000 KB แต่หากกระบวนการทั้งหมดใช้งานเพจร่วมกันจะใช้พื้นที่ใน
หน่วยความจ าเท่ากับ 150 + (40 x 50) = 1250 KB ซึ่งจะช่วยลดการใช้พื้นที่ในหน่วยความจ าลงได้ 
แต่ก็มีข้อเสียคือถ้ากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสร็จจะไม่สามารถลบข้อมูลในเพจที่ใช้งานร่วมกัน 
(Shared Pages) ได้ ต้องรอจนกว่ากระบวนการอื่นจะใช้งานข้อมูลในเพจที่ใช้งานร่วมกันเสร็จก่อนจึง
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จะลบข้อมูลในเพจได้ การใช้งานของชุดค าสั่งร่วมกันแบบอื่น เช่น คอมไพเลอร์ (Compilers) การ
ประมวลผลในส่วนไลบรารี (Run-Time Libraries) ระบบฐานข้อมูล (Database System) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

   รูปท่ี 2.15 แสดงภาพแวดล้อมของการใช้งานเพจร่วมกัน         
               (Sharing of Code In a Paging Environment) 

2.15 โครงสร้างของตารางเพจ (Memory Protection)                         
เทคนิคการสร้างตารางเพจแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่                                  
1. โครงสร้างแบบล าดับชั้น (Hierarchical Paging) ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่จะสบับสนุน
ต าแหน่งพื้นที่ทางตรรกะ (Logical-Address Space) ขนาดใหญ่ (232 ถึง 264) ซึ่งโครงสร้างแบบ
ล าดับช้ันเป็นการแบ่งพื้นที่ทางตรรกะออกเป็นตารางเพจ (Page Table) หลายตาราง โดยใช้ข้ันตอนวิธี 
(Algorithm) ในการแบ่งเพจแบบ 2 ระดับ (Two-Level  Page Table) ได้แก่   
 1.1 หมายเลขเพจ (Page Number)        
 1.2 ขอบเขตเพจ (Page Offset) 
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ตัวอย่าง ระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 32 บิต ประกอบด้วยเพจขนาด (Page Size) 4 KB ต าแหน่งทาง
ตรรกะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกขนาด 20 บิต (Bits) เก็บหมายเลขเพจ (Page Number) และ
ส่วนที่สองขนาด 12 บิต (Bits) เก็บขอบเขตเพจ (Page Offset) ซึ่งแสดงโครงสร้างข้อมูลดังนี้ 

 

 

 
 
 รูปท่ี 2.16 แสดงโครงสร้างต าแหน่งทางตรรกะแบบ 1 ระดับขนาด 32 บิต  
 
 ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการ P1 เป็นดัชนีที่อ้างอิงไปยังตารางเพจส่วนแรกที่เรียกว่า 
“ตารางเพจส่วนนอก (The Outer Page Table)” หลังจากนั้นก็จะอ้างอิงไปยังส่วนที่สองที่เรียกว่า 
“เพจของตารางเพจ (Page of Page Table)” โดยมีกระบวนการ P2 อยู่ในเพจของตารางเพจ 

 

 

 

 

 

   

              รูปท่ี 2.17 แสดงโครงสร้างต าแหน่งทางตรรกะแบบ 2 ระดับขนาด 32 บิต         
          (Address Translation for a Two-Level 32-Bit Paging Architecture) 

2. โครงสร้างแบบตารางเฮช (Hash Page Table) ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โครงสร้างแบบนี้ ต้อง
มีต าแหน่งขนาดพื้นที่ (Address Space) มากกว่า 32 บิต โดยค่าของเฮชจะอยู่ภายในหมายเลขเพจ
เสมือน (Virtual-Page Number) ซึ่งแต่ละหน่วย (Elements) ในตารางเฮชภายในจะมีลิงก์ลิสต์ 
(Link List) เช่ือมโยงไปยังหน่วยที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยข้อมูลในแต่ละหน่วยจะประกอบไปด้วย
 2.1 ค่าหมายเลขเพจเสมือน (Virtual-Page Number)     
 2.2 ค่าดรรชนีที่ช้ีไปยังเฟรมเพจ (Page Frame)     
 2.3 ค่าของตัวช้ี  (Pointer) ที่ช้ีไปยังหน่วยที่เช่ือมโยงในลิงก์ลิสต์ (Link List) 

หมายเลขเพจ (Page Number) 

P1 
 

P2 
 

D 
 

ขอบเขตเพจ (Page Offset ) 

      10                      10                              12 

P1 
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ตารางเพจส่วนนอก 
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              รูปท่ี 2.18 แสดงโครงสร้างแบบตารางแฮช (Hashed Page Table) 

จากรูปที่ 2.18 แสดงอัลกอริทึมของหมายเลขเพจเสมือน (Virtual-Page Number) ในตารางเฮช 
(Hash Table) โดยจะท าการเปรียบเทียบค่าของฟิลด์ (Field) กับต าแหน่งแรกในลิงกล์ิสต์ (Link List) 
ถ้าเหมือนกัน (match) ก็จะส่งค่าของเฟรมเพจ (Page Frame) ที่ใช้เช่ือมโยงไปยังต าแหน่งทาง
กายภาพแต่ถ้าไม่เหมือนกัน (no match) ก็จะท าการค้นหาค่าที่เหมือนกันที่อยู่ในค่าหมายเลขเพจ
เสมือน (Virtual-Page Number)  อีกที 

3.โครงสร้างเพจแบบผกผัน (Inverted Page Table) ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้โครงสร้างแบบนี้ 
ต้องมีคุณสมบัติก าหนดโดยตารางเพจ (Page Table) จะมีเพียงหนึ่งกระบวนการใช้งานพื้นที่หน่วยความจ า 
โดยชุดค าสั่งหรือข้อมูลจะประกอบไปด้วยต าแหน่งของเพจเสมือน (Virtual-Address of Page) ที่เก็บอยู่
ในหน่วยความจ าจริง (Real Memory) แสดงได้ดังรูปที่ 2.19 จะมีเพียงหนึ่งตารางเพจ (One Page Table) 
เท่านั้นที่อยู่ในหน่วยความจ า โดยแต่ละต าแหน่งของเพจเสมือน (Virtual-Address of Page) 
ประกอบไปด้วย              
<หมายเลขกระบวนการ (process-id), หมายเลขเพจ (page-number), ขอบเขต (offset) 
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ต าแหน่งทางตรรกะ 
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ต าแหน่งทางกายภาพ 
(Physical Address)  

หน่วยความจ าทางกายภาพ 
(Physical Memory) 

ตารางแฮช 
(Hash Table) 
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   โดยแต่ละตารางเพจแบบผกผนั (Inverted Page Table) จะประกอบด้วย <process-id, page-number> 
ซึ่งจะท าการค้นหาโดยการจับคู่ต าแหน่งของเพจที่เหมือนกัน (Match) ในตารางเพจ (Page Table)   
ถ้าพบก็จะท าการ Map ค่าของ entry i  กับต าแหน่งทางกายภาพ (Physical Address) เพื่อส่งเข้าไป
ประมวลผลในหน่วยความจ าหลัก แต่ถ้าไม่พบก็จะท าการค้นต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะใช้งาน
หน่วยความจ าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็จะต้องเสียเวลาทีจ่ะค้นหาต าแหน่งที่อยู่ในตารางอีครั้งหนึ่ง 
กรณีที่มีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนหน้า 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

2.17 การแบ่งส่วน (Segmentation) 

 วิธีการนี้เป็นการจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ าหลักออกเป็นส่วนๆ ตามขนาดของชุดค าสั่ง
หรือโมดูลย่อย  เรียกพื้นที่นี้ว่า Segment โดยแต่ละโมดูลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่มีขนาดไม่
เท่ากัน เช่น ชุดค าสั่งหลัก   ไรซีเยอร์ ฟังก์ชัน ตัวแปร บล็อก สแต็ก ตารางสัญลักษณ์ และอาร์เรย์ ซึ่ง
แต่ละโมดูลจะมีการท างานสัมพันธ์กัน แสดงได้ดังรูปที่ 2.20 
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รูปท่ี 2.19 แสดงโครงสร้างแบบผกผัน (Inverted Page Table) 
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ตัวอย่าง  จากรูปที่ 2.21 ก าหนดให้มีการแบ่งส่วน (Segment) ออกเป็น 5 ส่วน (Segment) มี
หมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง 4 โดยแต่ละส่วน (Segment) ถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจ าทางกายภาพ 
(Physical memory) ภายในตารางการแบ่งส่วนมีข้อมูลอยู่ภายใน โดยก าหนดต าแหน่งเริ่มต้นเรียกว่า
ต าแหน่งฐาน (Base) และขนาดของการแบ่งส่วนเรียกว่า Limit อธิบายได้ดังนี้       
1. ก าหนดให้ Segment 2 มีความยาว 400 ไบต์และต าแหน่งเริ่มต้น (Base of Segment) ที่ 4300 
ดังนั้นถ้ามีการอ้างอิงไปยังไบต์ที่ 53 ของ Segment 2 ก็จะท าการจับคู่ (Map) ไปยังต าแหน่งเริ่มต้น
บวกกับต าแหน่งที่อ้างอิงถึงจะได้เท่ากับ 4300 + 53 = 4353                  
2. ก าหนดให้ Segment 3 มีความยาว 1000 ไบต์และต าแหน่งเริ่มต้น (Base of Segment) ที่ 3200 
ดังนั้นถ้ามีการอ้างอิงไปยังไบต์ที่ 852 ของ Segment 3 ก็จะท าการจับคู่ (Map) ไปยังต าแหน่งเริ่มต้น
บวกกับต าแหน่งที่อ้างอิงถึงจะได้เท่ากับ 3200 + 852 = 4052                    
3.ก าหนดให้ Segment 0  มีความยาว 1000 ไบต์และต าแหน่งเริ่มต้น (Base of Segment) ที่ 1400 
ดังนั้นถ้ามีการอ้างอิงไปยังไบต์ที่ 1222 ซึ่งอยู่ที่ต าแหน่ง Segment 0 มีความยาวเพียง 1000 ไบต์ จึง
เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการในการเลื่อน (Tab) ไปยัง Segment อื่นๆ ที่มีขนาดความยาวไบต์ 
(Bytes Long) พอดีกับไบต์ที่ต้องการ 
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(Symbol Table)  

ฟังก์ชัน 
(Function) 
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หน่วยความจ าทางตรรกะ 
(Logical Memory) 

  รูปท่ี 2.20 แสดงโครงสร้างแบบแบง่ส่วน (Segmentation) 
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 รูปท่ี 2.21 แสดงโครงสร้างตารางการแบง่ส่วน (Segmentation Table) 
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สรุป  
          การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) เป็นหน้าที่หนึ่งของระบบปฏิบัติการ 
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดสรรพื้นที่ในการใช้งานให้กับหลายชุดค าสั่ง (Multiprogramming) หรือ
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ฮาร์ดแวร์ (Hardware provided) เข้าไปช่วยสนับสนุนวิธีการเข้าถึงต าแหน่งใน
หน่วยความจ าทั้งในส่วนหน่วยความจ าทางตรรกะ (Logical memory) และหน่วยความจ าทาง
กายภาพ (Physical memory) ซึ่งมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นตัวประมวลผล (Generated) อีกที  
                                  
อัลกอริทึมในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Algorithms) มี 4 แบบ คือ                   
1. การจัดสรรแบบต่อเนื่อง (Contiguous allocations)           
2. การแบ่งหน้า (Paging)                      
3. การแบ่งส่วน (Segmentation)                      
4. การผสมผสานระหว่างวิธีแบ่งหน้าและแบ่งส่วน (Combination of Paging and Segmentation) 
โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Strategy) ให้เลือกใช้ ดังนี้               
 1. ความสามารถของฮาร์แวร์ (Hardware Support) เป็นพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการ
ท างานของกระบวนการการแบ่งหน้า (Paging) และการแบ่งส่วน (Segmentation) โดยโครงสร้าง
ตารางการจับคู่ระหว่างข้อมูลและต าแหน่งของหน่วยความจ าหลัก    
 2. ประสิทธิภาพ (Performance) วิธีที่ใช้จัดการหน่วยความจ าหลักแต่ละวิธีจะมีความ
ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการจับคู่ระหว่างหน่วยความจ าทางตรรกะ (Logical memory) และ
หน่วยความจ าทางกายภาพ (Physical memory) ดังนั้น ระบบปฏิบัติการจึงต้องเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมและรวดเร็ว                                
 3. การจัดการพื้นที่ ว่ าง (Fragmentation) ในระบบคอมพิวเตอร์แบบหลายชุดค าสั่ ง 
(Multiprogramming) มีความสามารถในการประมวลผลสูง จะต้องมีการจัดการพื้นที่ว่างที่เหมาะสม
กับขนาดของกระบวนการ (Process) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึน                                                                                                   
 4. การย้ายต าแหน่ง (Relocation) การนจัดการหน่วยความจ าหลักที่ดีควรสามารถย้าย
กระบวนการ (Process)  ในหน่วยความจ าหลักได้อย่างอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการเกิดพิ้นที่ว่าง 
(Fragmentation) ในหน่วยความจ าหลัก        
 5. การสลับ (Swapping) กลไกการสลับกระบวนการ (Process) เข้า/ออก จาก
หน่วยความจ าหลัก ควรให้มีการสลับกระบวนการให้น้อยที่สุดภายในหนึ่งหน่วยเวลา  
 6. การใช้งานร่วมกัน (Sharing) ระบบปฏิบัติการที่ดีควรสามารถจัดสรรโปรแกรมหรือ
ข้อมูลต่างๆ ให้สามารถท างานร่วมกันได้ เพื่อให้กระบวนการ (Process) จ านวนมากสามารถท างาน
ร่วมกันได้                                          
 7. การป้องกัน (Protection) การป้องกันค าสั่งหรือข้อมูลต่างๆ โครงสร้างข้อก าหนด
เงื่อนไขในการอ่านหรือเขียนข้อมูล โดยระบบต้องมีการตรวจสอบค าสั่ งหรือข้อมูลต่างๆ ขณะก าลัง
ประมวลผล พร้อมทั้งแสดงข้อผิดพลาดได้ 
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ค าถามทบทวน 

1. กลยุทธ์ในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Strategy) มีกี่วิธีอะไรบ้าง                 
2. ถ้าต้องการค้นหาหมายเลขเพจใน TLB แล้วเจอ 70% ของเวลาทั้งหมดหรือถ้าเราใช้เวลา 25  
Nanoseconds ในการค้นหา ใน TLB และ 120 Nanoseconds ในการเข้าถึงหน่วยความจ า 
(Access Memory) ดังนั้นเวลาทั้งหมดที่ใช้ไป (Mapped-Memory Access) จะเท่ากับ 140 
Nanoseconds เมื่อหมายเลขเพจ (Page Numbers) อยู่ใน TLB  แต่ถ้าไม่พบหมายเลขเพจ (Page 
Numbers) ใน TLB ซึ่งเสียเวลาไป 25 Nanoseconds และเสียเวลาครั้งแรกไปในการเข้าถึง
หน่วยความจ าส าหรับการค้นหาในตารางเพจ (Page Table) 110 Nanoseconds และเสียเวลาครั้งที่
สองในการค้นหาหมายเลขเฟรม (Frame Numbers) อีก 110 Nanoseconds ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด
ในการค้นหาเท่ากับ 220 Nanoseconds จงค านวณหาประสิทธิภาพของเวลาในการเข้าถึง
หน่วยความจ า (Effective Memory-Access Time)                
3. จงอธิบายอัลกอริทึมในการจัดการหน่วยความจ า (Memory Management Algorithms) ต่อไปนี้        
3.1 การจัดสรรแบบต่อเนื่อง (Contiguous allocations)                    
3.2 การแบ่งหน้า (Paging)                                         
3.3 การแบ่งส่วน (Segmentation)                          
3.4 การผสมผสานระหว่างวิธีแบ่งหน้าและแบ่งส่วน (Combination of Paging and Segmentation)            
4. ก ลุ่ ม บิ ต ป้ อ ง กั น ( Associating Protection Bits) แ บ่ ง เ ป็ น กี่ ป ร ะ เ ภ ท อ ะ ไ ร บ้ า ง                                     
5. เทคนิคการสร้างตารางเพจแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบอะไรบ้าง 
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   แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3            
หัวข้อเน้ือหา          
 - การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Management)  
 - การจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling)  
 - อัลกอริทมึส าหรบัการจัดตารางการท างาน (Scheduling Algorithms)  
 - การจัดตารางการท างานของระบบหลายกระบวนการ (Multiple-Processor Scheduling) 
 - การจัดตารางการท างานของระบบแบบทันที (Real-Time Scheduling) 
 - วิวัฒนาการของอลักอริทึม (Algorithm Evolution)                   
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจการจัดกระบวนการและการจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง
 - สามารถจ าแนกวิธีการจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผลกลางระดับต่างๆ 
 - มีความเข้าใจอัลกอริทมึส าหรบัการจัดตารางการท างานแบบต่างๆ   
 - อธิบายวิธีการจัดตารางการท างานของระบบหลายกระบวนการและการจัดตารางการ  
   ท างานของระบบแบบทันทีได ้
 - มีความรู้และความเข้าใจวิวัฒนาการของอลักอริทึม                                  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สบืเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม             
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า                 
การวัดผลและประเมินผล            
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้         
การประเมินผล              
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด           
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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      บทที่ 3 
                               การจดัการหน่วยประมวลกลาง        
                            (CPU Manageme) 

 หน่วยประมวลมวลผลกลาง (CPU) เป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบคอมพิวเตอร ์ถือว่าเป็น
สมองของคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่หลักคือ อ่านและแปลชุดค าสั่ง ประมวลผลชุดค าสั่ง ติดต่อกับ
หน่วยความจ า ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ และย้ายข้อมูลตลอดจนค าสั่งระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น    
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสลับการท างานหลายงานพร้อมๆ กัน (Multi-tasking) ได้
ระบบปฏิบตัิการ (Operating System) จะต้องท าการแบ่งเวลาให้กับงานหรือกระบวนการ (Process) ใน
แต่ละงาน สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเสมือนว่าท างานได้หลายๆ งานได้ในเวลาเดียวกัน 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการการจัดการกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Management) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ (Process) การจัดตารางการท างาน (CPU Scheduling) การ
ประยุกต์ใช้ข้ันตอนวิธี (Algorithm) เข้าไปช่วยในการจัดตารางการท างานในระบบที่มี หน่วย
ประมวลผลกลางหลายตัว (Multiprocessor) การใช้งานระบบการประมวลผลแบบทันที (Real Time) 
เพื่อใช้ในการจัดกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)
  

3.1 การจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling)  

     การจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Scheduling) เป็นหน้าที่
พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ เกือบจะทุกระบบคอมพิวเตอร์ก่อนกระบวนการ (Process) จะมีการใช้
งานทรัพยากรต่างๆ หน่วยประมวลผลกลางจะเป็นส่วนที่ใช้จัดตารางการใช้ทรัพยากรดังนี้        
3.1.1 ระดับการจัดตารางการท างาน (Level Scheduling) คือ การเลือกกระบวนการ (Process) 
หรือจัดสรรทรัพยากรที่มีจ ากัดให้กับกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ         
 1. การจัดตารางการท างานในระดับบน (High-Level Scheduling) เป็นการจัดล าดับงาน
ให้กับกระบวนการ (Process) ที่จะเข้าไปใช้งานทรัพยากร CPU แบบกลุ่มซึ่งมีจ านวนกระบวนการ 
(Process) มากเกินกว่าระบบจะรบัได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้น ระบบปฏิบัติการจะมีหน้าที่จัดล าดับ
ความเหมาะสมให้แต่ละกระบวนการ (Process) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ ล าดับความส าคัญ (Priority) และภาวะการติดตาย (Deadlock) เป็นต้น   
 2. การจัดตารางการท างานในระดับล่าง (Low-Level Scheduling) เป็นการเลือกและส่ง
กระบวนการ (Process) ที่จะเข้าไปใช้งานทรัพยากร CPU โดยเลือกกระบวนการที่มีสถานะพร้อม 
(Ready State) จากคิวโดยจะถูกส่งโดยตัวจัดการเวลา (Dispatcher)  

3.1.2 ระยะเวลาใช้งานและรับส่งของมูลของ CPU (CPU-I/O Burst Cycle) ความส าคัญของการ
จัดเวลาของ CPU นั้น ข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของกระบวนการ (Process) ซึ่งโดยทั่วๆ ไป การ
ประมวลผลกระบวนการ (Process Execute) จะประกอบด้วยรอบเวลา (Cycle) ที่ใช้งาน CPU และ
เวลาที่ต้องคอยใช้งานอุปกรณ์ I/O ในขณะที่มีการประมวลผลกระบวนการ (Process Execute) จะมี
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การสลับการท างานระหว่าง 2 ช่วงเวลาน้ีเท่านั้น คือ ระยะเวลาใช้งาน (CPU Burst) และระยะเวลา
ในการรับ - ส่งข้อมูล (I/O Burst) ซึ่งจะไม่เกิดข้ึนพร้อมกัน การประมวลผล (Execute) มักจะเริ่มจาก
การใช้งาน CPU แล้วก็จะตามด้วย การคอยการใช้งานอุปกรณ์ I/O หลังจากใช้งานอุปกรณ์ I/O เสร็จ 
ก็จะกลับมาใช้งาน CPU ต่อ สลับกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมวลผล ซึ่งการสิ้นสุดการ
เสร็จสิ้นการประมวลผลนี้มักจะใช้เวลา CPU (CPU Burst) มากกว่าการรอคอยในระยะเวลาในการรับ 
- ส่งข้อมูล (I/O Burst) แสดงได้ดังรูปที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      รูปท่ี 3.1  แสดงการสลับการท างานระหว่างระยะเวลาใช้งานและระยะเวลาในการรบั– ส่งข้อมูล 
        (Alternating sequence of CPU and I/O bursts) 
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รูปท่ี 3.2  แสดงฮีสโตแกรมของระยะเวลาการใช้งาน CPU (Histogram of CPU-burst times)  

ตัวจัดตารางการท างานของ CPU (CPU Scheduler)      
 เมื่อใดก็ตามที่ CPU ว่างระบบปฏิบัติการ (Operating System) จะต้องเข้ามาด าเนินการ
น าเอากระบวนการ (Process) ใดกระบวนการหนึ่งที่คอยอยู่ในคิวเข้ามาใช้งาน CPU โดยการเลือก
กระบวนการ (Process) เพื่อเข้ามาใช้งาน CPU นี้ จะถูกจัดการด้วยส่วนที่เรียกว่า ตัวจัดการเวลาช่วง
สั้น (Short-Term Scheduler) หรือ ตัวจัดการเวลา CPU ตัวจัดการเวลานี้จะเลือกกระบวนการ 
(Process) ที่อยู่ในหน่วยความจ าที่พร้อมในการประมวลผล (Execute) ที่สุด เพื่อให้ครอบครองเวลา
การใช้งาน CPU และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น (Process)  นั้นภายใต้บล็อกควบคุม
กระบวนการ (Process Control Block : PCBs) ซึ่งมีอัลกอริทึมในการจัดการคิวที่มีความพร้อม 
(Ready Queue) ให้เลือกใช้หลากหลาย เช่น คิวแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน  (FIFO Queue) คิว
แบบเรียงตามล าดับอาวุโส (A Priority Queue) ต้นไม้ (Tree) หรือลิงค์ลิสต์แบบไม่เรียงล าดับ 
(Unordered Linked List) เป็นต้น 

การให้สิทธิการจัดเวลา (Preemptive Scheduling)      
 การตัดสินใจของ CPU ในการเลือกว่ากระบวนการใด (Process) จะถูกประมวลผล (Execute) 
ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ดังต่อไปนี ้  
1.  เมื่อมีการกระบวนการ (Process) เปลี่ยนสถานะของจากสถานะที่ประมวลผลอยู่ (Running State) ไปเป็น  
สถานะคอย (Waiting State) เช่น การร้องขอใช้งานอุปกรณ์ I/O เป็นต้น  
2. เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของ process จากสถานะรัน เป็นสถานะพร้อม  

ระยะเวลาใช้งาน CPU Burst duration (milliseconds) 
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3. เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของ process จากสถานะคอย เป็นสถานะพร้อม  
4. เมื่อ process เสร็จสิ้นไปแล้ว 

ตัวจัดการเวลา (Dispatcher)         
 เป็นคอมโพเนนต์ (Component) ที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งที่เกีย่วข้องกับฟังก์ชันในการจดัเวลาใน
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งเป็นโมดูลที่ท าหน้าที่ควบคุมการครอบครองเวลาใน CPU ของ
กระบวนการ (Process)  โดยฟังก์ชันน้ีจะประกอบด้วย  
• การย้ายไปในส่วนของอธิบายขยายความ (Switching Context)  
• การย้ายไปในส่วนของผู้ใช้ (User Mode)  
• การกระโดด (Jumping) ไปยังต าแหน่งที่เหมาะสมของชุดค าสั่ง เพื่อที่จะเริ่มรันชุดค าสั่งใหม่อีกครั้ง 
    นอกจากนี้ตัวจัดการเวลา (Dispatcher) ควรมีการท างานที่เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพราะว่า
ตัวจัดการเวลาจะต้องท างานทุกครั้งที่มีการย้ายกระบวนการ (Process) ซึ่งเวลาที่ถูกใช้ไปกับการท า
การแบบนี้เรียกว่า Dispatch Latency 

เกณฑ์ในการจัดตารางการท างาน (Scheduling Criteria)     
 ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของอัลกอริทึมที่ใช้ส าหรับกระบวนการ (Process) ใน
การเข้ามาใช้งาน CPU หรือเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการท างาน CPU ว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุด ดังนี้
1. การใช้ CPU ให้เกิดประโยชน์ (CPU Utilization) สูงสุด (0-100%) เช่น 40 % ส าหรับการบรรจุ
เบาๆ (Lightly Load) และ ไม่ควรเกิน 90 % ส าหรับการบรรจุหนัก (Hardily Load)                                       
2. ปริมาณงาน (Throughput) ขณะที่มีการประมวลผล จะมีจ านวนกระบวนการ (Process) ที่ท างาน
เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งหน่วยเวลา (Per Time Unit) เท่าใด                                                                 
3. การวนรอบการท างาน (Turnaround Time)  คือ ระยะเวลาที่กระบวนการ (Process) เริ่มเข้าไป
ประมวลผลจนกระทั้งท างานเสรจ็สมบรูณ์ หรืออาจจะเป็นเวลาที่กระบวนการ (Process) รอเพื่อที่จะ
เข้าไปใช้งาน CPU รออยู่ในแถวคอยเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อม (Ready) ในการประมวลผล 
(Execute) บน CPU หรือรอเพื่อใช้งานอุปกรณ์ I/O เป็นต้น           
4. เวลาที่ใช้คอย (Waiting Time) รออยู่ในแถวคอยเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อม (Ready)      
5. เวลาในการตอบสนอง (Respond Time) ระยะเวลาที่กระบวนการ (Process) ใช้ในการสนองต่อ
ค าสั่งจากผู้ใช้ที่ร้องขอ (Request) จนกระทั้งได้ผลลัพธ์ส่งกลับมายังผู้ใช้ โดยที่เวลาในการตอบสนอง
มักจะข้ึนอยู่กับความเร็ว (Speed) ของอุปกรณ์แสดงผล (Output Device) 

3.2 อัลกอริทึมส าหรับการจัดตารางการท างาน (Scheduling Algorithms)  
          หน้าที่หลักของตัวจัดการคิวคือ การคัดเลือกกระบวนการซึ่งรออยู่ในสถานะพร้อมที่เหมาะสม
ที่สุดให้ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในสถานะรัน (Run) เพื่อได้ครอบครองและใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่หลักของงระบบปฏิบัติการ โดยใช้ช่ือเรียกว่าตัวส่ง (dispatcher) ท าการคัดเลือก
กระบวนการและเรียกให้ตัวส่ง (dispatcher)  ส่งกระบวนการที่ถูกเลือกแล้วเข้าไปใช้งานในหน่วย
ประมวลผลกลาง โดยมีขั้นตอนวิธี (Algorithm) ในการจัดการ ดังนี ้(ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 



54 
 

1. การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS : First-come First-served Scheduling)   
 การจัดคิวแบบมาก่อนได้ก่อน FCFS (first-come-first-served) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คือ 
กระบวนการไหนเข้ามารอในคิวก่อนก็จะได้ครอบครองหรือใช้บริการซีพียูก่อน ตามล าดับเวลาของ
การเข้ามาอยู่ในคิว คือ "มาก่อนได้รับบริการก่อน" กระบวนการที่ได้ครอบครองซีพียูจะท างานไปจน
เสร็จ โดยไม่ระยะเวลาอื่นมาเกี่ยวข้อง  แต่ถ้ากระบวนการมีการเรียกใช้งานอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต 
(I/O Device) หรือรอเหตุการณ์บางอย่าง ของกระบวนการนั้นอยู่จ าเป็นจะต้องปลดปล่อยซีพียู และ
ออกจากสถานะรัน (Running State) ไปอยู่ในสถานะขัดจังหวะ (Interrupted) เมื่อใดที่กระบวนการ
ท างานเสร็จสิ้นลงหรือเกิดเหตุการณ์ที่ก าลังรออยู่ กระบวนการนั้นก็จะปรับเปลี่ยนสถานะกลับเข้าไป
ต่อท้ายคิวใหม่อีกครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนสถานะของกระบวนการโดยใช้การจัดคิวแบบ FCFS ซึ่งจะเห็นว่า
แตกต่างกับรูปแสดงการเปลี่ยนสถานะของกระบวนการที่เคยกล่าวมาคือ ไม่มีการเปลี่ยนสถานะของ
กระบวนการจากสถานะรัน (Running State) มายังสถานะพร้อม (Ready State) โดยตรง  

 

     
     

 
 

ตัวอย่าง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1, P2, P3 และใช้วิธีการแบบ 
FCFS แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt chart ได้ดังนี้  

 

           
  
 

 P1 ใช้เวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 24 มิลลิวินาที 
(millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย 27 มิลลิวินาที (millisecond) ดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ยในการค่อย
เป็น (0 + 24 + 27)/3 = 17 มิลลิวินาที (millisecond)  
 
แต่ถ้ากระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานเปลี่ยนล าดับเป็น P2, P3, P1 แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt chart 
ได้ดังนี้  
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ดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ยในการค่อยเป็น (6 + 0 + 3)/3 = 3 มิลลิวินาที (millisecond) ซึ่งจะเห็นว่าเวลา
เฉลี่ยในการคอยลดลง ดังนั้นสรุปได้ว่าเวลาเฉลี่ยในการคอยจะข้ึนอยู่กับวิธีการเรียงล าดับหรือ
อัลกอริทึมที่เลือกใช้และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของกระบวนการ (Process) ที่เข้ามาใช้งาน
เวลาในหน่วยประมวลผลกลาง 

2. การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน (SJF: Short-Job-First Scheduling)   
 การจัดคิวแบบงานสั้นท าก่อน SJN (shortest job next) การคัดเลือกกระบวนการด้วยวิธีนี้ 
จะคัดเลือกเอากระบวนการที่ต้องการใช้เวลาในการท างานในหน่วยประมวลผลกลางน้อยที่สุด ท าให้
กระบวนการที่ต้องการเวลาในการท างานน้อยจบออกไปได้เร็วข้ึน จ านวนกระบวนการในระบบที่รอ
อยู่ในคิวก็จะมีจ านวนลดลง ซึ่งก็จะท าให้เวลาท างานโดยเฉลี่ยเสร็จเร็วข้ึน แต่วิธีการจัดล าดับคิวแบบ
นีก้็มีข้อเสียตรงที่หากกระบวนการที่ต้องการเวลาในการท างานนานก็จะต้องเสียเวลาค่อย (Waiting times) 
มากด้วยเช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1 , P2, P3, P4 และใช้วิธีการแบบ 
SJF แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt chart ได้ดังนี ้

 

 

P1 ใช้เวลาในการคอย 3 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 16 มิลลิวินาที 
(millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย  9  มิลลิวินาที (millisecond) และ P4 ใช้เวลาในการคอย  0  มิลลิวินาที 
(millisecond) ดังนั้นใช้เวลาเฉลีย่ในการค่อยเปน็ (3 + 16 + 9 + 0)/4 = 7 มิลลิวินาที (millisecond) แต่
ถ้าใช้วิธีการแบบ FCFS จะใช้เวลาเฉลี่ยในการค่อยถึง (0 + 6 +14 + 21)/4 = 10.25 มิลลิวินาที 
(millisecond) 
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3. การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority Scheduling)   
 การจัดคิวแบบล าดับความส าคัญ (priority queue) คิว แบบล าดับความส าคัญมีลักษณะ
แตกต่างกับคิวธรรมดา ภายในคิวจะมีการจัดเรียงล าดับของกระบวนการต่าง ๆ  ตามล าดับความส าคัญ
ของกระบวนการนั้น กระบวนการที่อยู่ต้นคิวจะมีล าดับความส าคัญมากที่สุด และลดลงเรื่อย ๆ 
กระบวนการที่อยู่ท้ายคิวคือกระบวนการที่มีล าดับความส าคัญต่ าสุด การคัดเลือกกระบวนการจะเอา
กระบวนการที่อยู่ต้นคิว (มีล าดับความส าคัญสูงสุด) เข้าไปครอบครองซีพียูก่อน ดังนั้นถึงแม้ว่า
กระบวนการที่เข้าคิวทีหลังแต่มีล าดับความส าคัญสูงกว่าก็อาจได้ เข้าไปครอบครองซีพียูก่อน เช่น 
กระบวนการ P5 เข้าคิวเป็นกระบวนการหลังสุด แต่จะได้ครอบครองซีพียูก่อนกระบวนการ P3 และ 
P4 เพราะมีความส าคัญสูงกว่า แต่ถ้ากรณีที่กระบวนการมีล าดับความส าคัญเท่ากันจะใช้วิธีมาก่อนได้
ก่อนในการช่วยพิจารณา 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1, P2, P3, P4, P5 และใช้วิธีการ
แบบตามล าดับความส าคัญ Priority Queue แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt chart ได้ดังนี ้

 

 

P1 ใช้เวลาในการคอย 6 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที 
(millisecond), P3 ใช้เวลาในการคอย 16 มิลลิวินาที (millisecond) และ P4 ใช้เวลาในการคอย 18 
มิลลิวินาที (millisecond) และ P1 ใช้เวลาในการคอย 1 มิลลิวินาที (millisecond) ดังนั้นใช้เวลา
เฉลี่ยในการค่อยเป็น (6 + 0 + 16 + 18 + 1)/5 = 8.2 มิลลิวินาที (millisecond) 

4. การจัดเวลาแบบวนรอบ (RR : Round-Robin Scheduling)   
 การจัดคิวแบบการวนรอบ (round-robin) เป็นการจัดล าดับคิวแบบมีการวนรอบ ลักษณะ
คือมีการคัดเลือกกระบวนการในคิวในรูปแบบ FCFS คือ "มาก่อนได้รับบริการก่อน" แต่ต่างกันตรงมี
การครอบครองซีพียูของกระบวนการในสถานะใช้งาน (Running State) ที่ถูกจ ากัดเวลาไว้ด้วย
ระยะเวลาควอนตัม (Quantum Time) ท าให้กระบวนการที่ต้องการเวลาในการท างานนานจะต้อง
เปลี่ยนสถานะวนรอบ (round-robin) ระหว่างสถานะ พร้อม (Ready State) และสถานะใช้งาน 
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(Running State)  การจัดคิวแบบการวนรอบสามารถแก้ปัญหาการคอยนานของแต่ละกระบวนการที่
ต้องการเวลาท างานในหน่วยประมวลผลกลางน้อย ๆ ถ้าระบบก าหนดเวลาควอนตัมเป็น 4 มิลลิวินาที 
กระบวนการ P1 ต้องมีการวนรอบเปลี่ยนสถานะระหว่างสถานะรันและสถานะพร้อม 6 ครั้ง 
กระบวนการ P2 1 ครั้งกระบวนการ P3 1 ครั้ง เมื่อกระบวนการ P1 เข้าไปอยู่ในสถานะรันครั้งแรกและ
กลับออกมา กระบวนการ P2 จะได้ครอบครองซีพียูได้และ ท างานเสร็จกระบวนการ  P2 จบและออก
จากระบบไปเลย กระบวนการถัดไปที่จัดได้ครอบครองซีพียูคือ P3 กระบวนการ P3 จะครอบครองซพียีู 
3 มิลลิวินาที จนกระทั่งกระบวนการ P3 จบ เหลือกระบวนการ P1 เพียงกระบวนการเดียว จนเข้ามา
ด าเนินการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางจนเสร็จสิ้น โดยมีตัวควบคุมการส่งกระบวนการให้เข้าไปในคิว
ที่เรียกว่า Process Control Block (PCB) แสดงได้ดังรูปที่ 3.3 เป็นแผนภาพแสดงการจัดคิวแบบ
การวนรอบ (round-robin) ของกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ 

                                                  ก าหนด Quantum Time เป็น 4 มิลลิวินาท ี

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 แสดงการครอบครองหน่วยประมวลผลกลางแบบวนรอบ (round-robin) 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ถ้ามีกระบวนการ (Process) เข้ามาใช้งานตามล าดับดังนี้ P1, P2, P3 และใช้วิธีการแบบ
วนรอบ (Round-Robin) และใช้เวลาควอนตัม (Time Quantum) เป็น 4 มิลลิวินาที (millisecond) 
แสดงอยู่ในรูปแบบ Gantt chart ได้ดังนี ้
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P1 ใช้เวลาในการคอย 0 มิลลิวินาที (millisecond), P2 ใช้เวลาในการคอย 4 มิลลิวินาที (millisecond), P3 
ใช้เวลาในการคอย 3 มิลลิวินาที (millisecond) ดังนั้นใช้เวลาเฉลี่ยในการค่อยเป็น [(10-4)+ 4 + 7 ]/3 = 17/3 
= 5.66 มิลลิวินาที (millisecond) 

5. การจัดเวลาแบบคิวหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling)   
เป็นวิธีการจัดคิวโดยการแบ่งคิวออกเป็นระดับ (Partition) แสดงได้ดังรูปที่ 3.4 มีการก าหนด
คุณลักษณะของแต่ละกระบวนการ (Process) เช่น ขนาดของหน่วยความจ า ล าดับความส าคัญของ
กระบวนการ และชนิดของกระบวนการ แต่ละคิวจะมีอัลกอริทึมการจัดเวลาเป็นของตัวเอง และมี
จัดล าดับความส าคัญของแต่ละกระบวนการในรูปแบบกระบวนการล าดับความส าคัญต่ าสุด (Lowest 
Priority) ไปจนถึงกระบวนการล าดับความส าคัญสูงสุด (Highest Priority) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การจัดเวลาแบบคิวหลายระดับแบบย้อนกลับ (Multilevel Feedback Queue Scheduling)   
 เป็นการจัดเวลาแบบล าดับคิวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีการผสมผสานการจัดการ
ล าดับคิวหลาย ๆ เทคนิคมาประยุกต์รวมเข้าด้วยกัน โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญ (Piority Queue) 
ของงาน ท าให้งานที่มีความส าคัญเหมือนกันอยู่ในคิวเดียวกันและให้งานส าคัญน้อย ๆ อยู่ในคิวที่
ส าคัญน้อยด้วยเช่นกัน แสดงไดด้ังรูปที่ 3.5 
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รูปท่ี 3.4  แสดงการจัดเวลาแบบคิวหลายระดบั (Multilevel Queue Scheduling)  
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รูปท่ี 3.5  แสดงการจัดเวลาแบบคิวหลายระดบัแบบย้อนกลับ  
      (Multilevel Feedback Queue Scheduling)   
 

3.3 การจัดตารางการท างานของระบบหลายกระบวนการ (Multiple-Processor Scheduling) 
  
         การท างานในลักษณะที่มีหน่วยประมวลผลกลางหลายตัวต่างก็มีระบบการจัดเวลาของตัวเอง 
จะต้องมีการออกแบบอย่างระมัดระวังในเรื่องของการที่กระบวนการแต่ละกระบวนการอาจจะต้องการ
ใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลในเวลาเดียวกัน รวมทั้งต้องระวังไม่ให้หน่วยประมวลผลกลางว่างงานพร้อมกัน  
         ในระบบคอมพิวเตอร์บางระบบที่มีการพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ได้มีการใช้หน่วย
ประมวลผลกลางแยกต่างหากระหว่างงานภายในของระบบ และกับงานที่เป็นของผู้ใช้ซึ่งการท างาน
แยกกันของหน่วยประมวลผลกลางแบบนี้ ท าให้การออกแบบระบบปฏิบัติการมีความซับซ้อนน้อยลง
มาก เนื่องจากมีหน่วยประมวลผลกลางเพียงตัวเดียวที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลของระบบปฏิบัติการ เพราะว่า 
หน่วยประมวลผลกลางตัวอื่นๆ ไม่ว่าจะกี่ตัวก็ตาม จะเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกเท่านั้น
  
3.4 การจัดตารางการท างานของระบบแบบทันที (Real-Time Scheduling)  
         Hard real-time คือระบบที่สามารถท างานใดงานหนึ่งให้เสรจ็ตามเวลาที่ก าหนดได้ ซึ่งงานที่
จะรับเข้ามาแต่ละงานนั้นจะมีความต้องการของเวลาที่ต้องการให้ เสร็ จมาด้วย ดังนั้นตัวจัดเวลา
จะต้องเป็นตัวตัดสินใจว่าจะรับงานเข้ามาท าหรือไม่  
         Soft real-time คือระบบที่แบ่งเวลาธรรมดาที่มีการให้ระดับความส าคัญแก่งานบางประเภท 
หรืองานที่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้าว่าเป็นงานเร่งด่วน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาของการท างานในระดับต่ า ๆ 
อาจไม่ได้รับเวลาของหน่วยประมวลผลกลางเลย  
 

 

 

Quantum = 8 

Quantum = 16 

FCFS 
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3.5 รูปแบบของขั้นตอนวิธี (Algorithm Evolution)      
               
 การก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการเลือกใช้อัลกอริทึมมักจะถูกก าหนดจากการเข้าไปใช้งาน 
หน่วยประมวลผลกลาง โดยมีเวลาในการโต้ตอบ (Respond Time) หรือปริมาณงาน (Throughput) 
ที่ได้ของแต่ละกระบวนการ ดังนั้นการเลือกใช้ข้ันตอนวิธี (Algorithm) จะต้องค านึงถึงการวัด
ประสิทธิภาพการใช้งานโดยพิจารณาจากสิ่งตอ่ไปนี ้ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

1. การใช้ประโยชน์จากหน่วยประมวลผลกลางได้สูงสุดภายใต้ข้อก าหนดของเวลาในการตอบสนอง 
(Maximum Respond Time) ให้ได้อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวินาที (หนึ่งหน่วยเวลา)       
2. การใช้ประโยชน์จาก CPU ได้สูงสุดของปริมาณงาน (Throughput) ที่ได้เมื่อเทียบกับอัตราส่วน
ของเวลาในการประมวลผล (Execution Time) กับจ านวนกระบวนการที่ท างานเสร็จสมบูรณ์ภายใน
หนึง่หน่วยเวลา ตั้งแต่กระบวนการนั้นถูกส่งไปใช้งานจนกระทั้งได้รับผลลัพธ์กลับมาโดยมีอัลกอริทึม
หรือรูปแบบให้เลือกใช้ ดังนี้ 

 Deterministic Modeling       
      วิธีนี้เป็นวิธีการคัดเลือกที่เรียกว่า analytic evaluation ซึ่งจะน าเอาข้ันตอนวิธี 
(Algorithm) ชนิดต่างๆ และลักษณะของงานมาสร้างสูตร เพื่อใช้ในการค านวณหาตัวเลข
ของประสิทธิภาพที่สามารถวัดและเปรียบเทียบได้ 

 Queuing Models  
ลักษณะของงานที่เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์นั้นมักจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอน ในแต่ละวันที่มี
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้น งานต่างๆที่เข้ามาอาจมีลักษณะที่ไม่ซ้ ากันเลย อย่างไรก็ตามมี
สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสามารถท านายหรือก าหนดได้ ก็คือ การกระจายของเวลาในการใช้หน่วย
ประมวลผลกลางและการใช้เลือกอุปกรณ์น าเข้าหรือสง่ออก (Input/output) ซึ่งเราสามารถที่
จะก าหนดแบบคร่าวๆได้ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับเวลาของการมาถึงระบบของงานต่างๆที่เราก็
สามารถก าหนดไว้แบบไม่เฉพาะเจาะจงเช่นกัน 

 Simulations 
วิธีการจ าลองระบบ การที่เราจะเลือกวิธีการ หรือเลือกใช้ข้ันตอนวิธี (Algorithm) ที่ถูกต้อง
ต่อระบบใดๆ อย่างเป็นจริงเปน็จังแล้ว เราสามารถใช้วิธีการของการจ าลองระบบ ซึ่งวิธีการนี้
จะสามารถค านวณตัวเลขต่าง ๆ ออกมาได้อย่างเที่ยงตรงมากขึ้น การท าการจ าลองระบบใน
ที่นี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีการเขียนชุดค าสั่งเพื่อใช้เป็น
ตัวแทนหรือหุ่นจ าลองของระบบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องมี การเขียนชุดค าสั่ง
เพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยว ข้องกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆอีกด้วย 

 Implementation  
วิธีการทดลองน าไปใช้งานจริง ซึ่งจ าให้พบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนได้ง่ายกว่าการสร้าง
แบบจ าลองเพื่อมาทดสอบ โดยการสร้างข้ันตอนวิธี (Algorithm) ชนิดต่างๆ เพื่อทดลองใช้
กับชุดค าสั่งกับระบบงานจริง ๆ ที่ถูกก าหนดข้ึนมา 
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 สรุป   
 การจัดการกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Management) จึงเกี่ยวข้องกับการจัด
กระบวนการ (Process) การจัดตารางการท างาน (CPU Scheduling) การประยุกต์ใช้ข้ันตอนวิธี 
(Algorithm) เข้าไปช่วยในการจดัตารางการท างานใหก้ับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยมีขั้นตอนวิธี (Algorithm) ให้เลือกใช้หลายแบบด้วยกัน เช่น                 

1. การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS : First-come First-served Scheduling) เป็นอัลกอริทึม
ประเภทที่ไม่สามารถแทรกกลางคันได้ (Non-preemptive) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานแบบกลุ่ม  
(Batch System) มีข้อดีคือง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานแต่ก็มีข้อเสียที่ตามมาคือจะไม่สามารถคาดเดา
เหตุการณ์ของแต่ละกระบวนการในการเข้าใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได ้       
2. การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน (SJF: Short-Job-First Scheduling) เป็นอัลกอริทึมประเภทที่ไม่
สามารถแทรกกลางคันได้ (Non-preemptive) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานแบบกลุ่ม (Batch System) 
มีข้อดีคือ มีค่าเฉลี่ยเวลาในการรอคอยในการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางแต่ละกระบวนการน้อยที่สุด 
ข้อเสียคืออาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร (Starvation)         
3. การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority Scheduling) เป็นอัลกอริทึมประเภทที่ไม่สามารถ
แทรกกลางคันได้ (Non-preemptive) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานแบบกลุ่ม (Batch System) 
มีข้อดีคือ ล าดับงานที่มีความส าคัญจะได้รับการประมวลผลก่อนเสมอ ข้อเสียคืออาจท าให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนทรัพยากร (Starvation)           
4. การจัดเวลาแบบวนรอบ (RR : Round-Robin Scheduling) เป็นอัลกอริทึมประเภทที่สามารถ
แทรกกลางคันได้ (Preemptive) เหมาะกับการใช้งานในระบบงานแบบโต้ตอบ (Interactive System)    
มีข้อดีคือ สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ข้อเสียคือต้องมีการก าหนดระยะเวลาการใช้งาน 
(Quantum Time) ที่แน่นอนให้กับแต่ละกระบวนการ          
5. การจัดเวลาแบบคิวหลายระดับ (Multilevel Queue Scheduling) เป็นอัลกอริทึมประเภทที่
สามารถแทรกกลางคันได้หรือไม่สามารถแทรกกลางคันได้ (Preemptive/Non- Preemptive) 
เหมาะกับการใช้การใช้งานในระบบงานแบบกลุ่ม (Batch System) และงานในระบบงานแบบโต้ตอบ 
(Interactive System) มีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexibility) ข้อเสียคือมี overhead ในการ
จากการตรวจสอบล าดับคิวการจัดตารางงานของระบบตัวประมวลผลหลายตัว (Multiprocessor)  
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ค าถามทบทวน 

1. การเลือกกระบวนการหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีจ ากัดให้กับกระบวนการแบ่งออกเป็นกี่แบบอะไรบ้าง       
2. จงเปรียบเทียบและแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาใช้งาน (CPU Burst) และระยะเวลาในการรับ - ส่งข้อมูล 
(I/O Burst) มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร                 
3. จงแสดงข้ันตอนการให้สิทธิการจัดเวลา (Preemptive Scheduling) การตัดสินใจของหน่วย
ประมวลผลกลางในการเลือกว่ากระบวนการใด (Process) จะถูกประมวลผล (Execute) ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ใดบ้าง                  
4. ตัวจัดการเวลา (Dispatcher) มีหน้าที่การท างานอย่างไร                     
5. เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของอัลกอริทึมที่ใช้ส าหรับกระบวนการ (Process) ในการเข้า
มาใช้งานหน่วยประมวลผลกลางหรือเปรียบเทียบวิธีการจัดตารางการท างานหน่วยประมวลผลกลางว่า
วิธีใดเหมาะสมที่สดุท าได้อย่างไรบา้ง                    
6. จากตารางที่ให้มาจงใช้อัลกอริทึมต่อไปนี้แสดงวิธีการหาเวลาเฉลี่ยในการค่อยว่าเป็นเท่าใด 

 

 

 

 

 

 6.1 การจัดเวลาแบบมาก่อนได้ก่อน (FCFS: First-come First-served Scheduling) 
 6.2 การจัดเวลาแบบงานสั้นท าก่อน (SJF: Short-Job-First Scheduling)   
 6.3 การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority Scheduling)            
7. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง hard real-time และ soft real-time                  
8. การเลือกใช้อัลกอริทึมจะต้องค านึงถึงการวัดประสิทธิภาพการใช้งานโดยพิจารณาจากสิ่งใดบ้าง
    

 

 

 

 

กระบวนการ 
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(Burst Time) 

P1 

P2 
P3 
P4 
P5 
 

15 

5 
2 
4 
8 
 
 

ล าดับความส าคัญ 
(Priority) 

5 

1 
2 
4 
3 



63 
 

     เอกสารอ้างอิง     
         
 ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน. สืบค้นเมื่อ 2556, 
กรกฎาคม 26, เข้าถึงได้จาก: http://rirs3.royin.go.th/coinages/    
 หน่วยประมวลผลกลาง. (2556). วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. สืบค้นเมื่อ 2556, ตุลาคม 15, 
เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/                     
พีรพร หมุนสนทิ, สุธี พงศาสุกลุชัย, อัจจิมา เลี้ยงอยู่. (2553).ระบบปฏิบัติการ: Operating Systems. 
 กรุงเทพฯ : เคทีพี แอนด์ คอนซัลท.์                
พีระพนธ์ โสภาสถิตย์. (2552).ระบบปฏิบัติการ: Operating Systems. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.                  
Silberschartz, Galvin, Gangne. (2011). Operating System Concepts. 8 th (ed), New York: McGra Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

   แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4            
หัวข้อเน้ือหา          
 - แนวคิดเกี่ยวกับไฟล์ (File Concept) 
 - โครงสร้างของไฟล ์(File Structure)      
 - โครงสร้างภายในไฟล์ (Internal File Structure)     
 - วิธีการเข้าถึงไฟล์ (File Access Methods) 
 - โครงสร้างไดเร็กทรอรี (Directory Structure)       
 - การใช้ไฟล์ร่วมกัน (File Sharing)        
 - การป้องกัน (Protection)                         
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจความหมาย โครงสร้างภายในไฟล ์     
 - สามารถจ าแนกวิธีการเข้าถึงไฟล์แบบต่างๆ ได้     
 - มีความเข้าใจโครงสร้างไดเรก็ทรอรีและการใช้ไฟล์ร่วมกัน    
 - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร ์                  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม             
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า        
การวัดผลและประเมินผล             
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้         
การประเมินผล              
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด                     
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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       บทที่ 4 
                                    การจดัการเกี่ยวกบัไฟล ์          
                      (File  Management) 

 ส าหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไปการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ (File Management) จะเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ของระบบปฏิบัติการโดยตรงในการสนับสนุนการจัดเก็บและการัดการไฟล์ ซึ่งระบบไฟล์ (File 
System) อาจจะประกอบไปด้วย ข้อมูล (Data)  โครงสร้างสารบบ  (Directory Structure) การแบ่ง
ไฟล์ (Partitions)  การป้องกันไฟล์ (File Protection) ร่วมถึงการใช้ไฟล์ร่วมกัน (Share File) 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ (File Management) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานบนระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นหลัก อธิบายได้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

4.1 แนวคิดเก่ียวกับไฟล์ (File Concept) 

 ไฟล์ (File) คือ กลุ่มข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันและถูกจัดเก็บไว้บน
หน่วยความจ ารอง (Secondary Storage) เพราะข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บลงบนหน่วยความจ าได้
โดยตรงจะต้องจัดเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ โดยทั่วไปไฟล์จะจัดเก็บโดยล าดับของบิต (Bits) ไบต์ 
(Bytes) หรือ เร็คคอร์ด (Recodes)  โดยผู้ใช้เป็นผู้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เช่น 
 1. ไฟล์ชุดค าสั่ง (Program File) เช่น ไฟล์ข้อความ (Text File) ไฟล์เฉพาะ (Specific File) 
ไฟล์ส าหรับประมวลผล (Execute File) ไฟล์ไลบรารี (Library File)        
 2. ไฟล์ข้อมูล (Data File) เช่น ตัวเลข (Numeric) ตัวอักษร (Alphabetic) สัญลักษณ์ 
(Alphanumeric) หรือเลขฐานสอง (Binary)        
 การจัดเก็บไฟลจ์ะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับผู้ใช้เป็นผู้สร้างข้ึน โดยไฟล์แต่ละประเภทจะมี
การก าหนดโครงสรา้ง (Structure) ที่แน่นอน โดยใช้วิธีการจัดเก็บทางตรรกะ (Logical Secondary Storage) 
หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเก็บอยู่ในที่เดียวกัน เช่น          
- ไฟล์ข้อความ (Text File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบรวมกลุ่มของข้อความที่ประกอบข้ึนจากหลายบรรทัด
เอาไว้ที่เดียวกัน                         
- ไฟล์ชุดค าสั่ง (Source File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบชุดค าสั่งย่อย (Subroutines) และฟังก์ชันการ
ท างานเอาไว้ที่เดียวกัน              
- ไฟล์วัตถุ (Object File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบรวมกลุ่มข้อมูลของไบต์ (Bytes) และจัดเก็บไว้ในรูป
บล็อก (Blocks)  เอาไว้ที่เดียวกัน             
- ไฟล์ประมวลผล (Executable File) เป็นไฟล์ที่เก็บรวบรวมชุดค าสั่งเพื่อที่จะสามารถบรรจุเข้าไป
ประมวลผลยังหน่วยความจ าได้ 

4.1.1 คุณลักษณะของไฟล์ (File Attributes)           
1. ช่ือไฟล์ (Name) เป็นกลุ่มของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อใช้สื่อความหมายต่างๆ 
และแสดงคุณสมบัติชองไฟล์นั้น  
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2. ลักษณะเฉพาะของไฟล์ (Identifier) เป็นแท็กเฉพาะ (Unique Tag) ใช้ตัวเลขระบุโดยรวมเข้ากับ
ไฟล์ภายในระบบไฟล์ (File System)            
3. ประเภทของไฟล์ (Type) เป็นข้อมูลเพื่อใช้ระบุว่าเป็นไฟล์ชนิดอะไร โดยที่ระบบปฏิบัติการเป็นตัว
จัดการเพื่อรองรับความแตกต่างของไฟล์แต่ละชนิดกัน                                        
4. ต าแหน่ง (Location) เป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงเครื่องมือและต าแหน่งของไฟล์ที่ใช้จัดเก็บบนอุปกรณ์ต่างๆ 
5. ขนาด (Size) เป็นขนาดปัจจุบันของไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ เช่น ไบต์ (Bytes) เวิร์ด (Words) หรือบล็อค (Block) 
เป็นต้น โดยขนาดสูงสุดที่จัดเก็บได้จะระบุไว้ในคุณลักษณะของไฟล์                                                   
6. การป้องกัน (Protection) เป็นการควบคุมการเข้าถึง (Access-control) ข้อมูล การก าหนดสิทธ์ิใน
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การประมวลผล (Executing) เป็นต้น                                                
7. เวลา (Time) วันที่ (Date) และการระบุคุณลักษณะผู้ใช้ (User Identification) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้  
เพื่อระบุ ควบคุม ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการใช้งานได้ เช่น การสร้าง (Creation) การเปลี่ยนแปลง
ครั้งล่าสุด (Last Modify) การใช้งานครั้งล่าสุด (Last Use) เป็นต้น 

การจัดการเกี่ยวกับไฟล์ (File Operating)      
 ระบบปฏิบัติการทุกประเภทมีค าสั่งพื้นฐานที่ใช้เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับไฟล์ผ่านค าสั่งใน 
System Call พื้นฐาน 6 ค าสั่งดังนี้             
1. การสร้างไฟล์ (Creating a file) ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน คือ              
 1.1 หาที่ว่างส าหรับสร้างไฟล์        
 1.2 ระบุไฟล์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ไว้ในสารบบ  ที่บรรจุ ช่ือไฟล์ ต าแหน่ง หรือข้อมูลด้านอื่นๆ     
2. การเขียนไฟล์ (Writing a file) เป็นการใช้ค าสั่งใน System Call ในการเขียนช่ือและข้อมูลต่างๆ 
ของไฟล์ โดยระบบปฏิบัติการจะท าการค้นหาสารบบ ที่ระบุต าแหน่งไฟล์ โดยระบบจะเก็บตัวช้ี (Pointer) 
ส าหรับระบุต าแหน่งที่ต้องการเขียนลงบนไฟล์ และมีการปรับปรุงต าแหน่งตัวช้ี ใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการ
เขียนไฟล์เกิดข้ึน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)                                              
3. การอ่านไฟล์ (Reading a file) เป็นการใช้ค าสั่งใน System Call ในการระบุช่ือและที่อยู่เพื่อ
เพื่อที่จะค้นหาไฟล์ที่ต้องการจากสารบบ  และท าการจัดเก็บตัวช้ี ของไฟล์ที่ถูกอ่านหรือเขียนไว้ในตัว
ช้ี ณ ต าแหน่งไฟล์ปัจจุบัน (Current-File-Position Pointer) โดยไฟล์ที่ถูกอ่านหรือเขียนจะจัดเก็บไว้
เพียงตัวช้ีเดียวเท่านั้น ซึ่งท าให้ช่วยประหยัดพื้นที่และลดความซ้ าซ้อนของตัวช้ีในหน่วยความจ า                
4. การย้ายต าแหน่งภายในไฟล์ (Repositioning Within a File) เป็นการค้นหาไฟล์ในสารบบ  และ
ก าหนดค่าตัวช้ี ให้ช้ีไปยังต าแหน่งไฟล์ปัจจุบัน (Current-File-Position) เพื่อย้ายไฟล์ไปยังต าแหน่ง
ใหม่ที่ต้องการ เราเรียกวิธีการแบบนี้ว่า การค้นหา (Seek)                     
5. การลบไฟล ์(Deleting  a file) เป็นการใช้ค าสั่งใน System Call ในการลบไฟล์ที่ต้องการ และคืนพื้นที่
ว่างที่เกิดหลังจากการลบไฟลใ์ห้กบัระบบปฏิบัติการเพื่อด าเนินการเพื่อจัดสรรพื้นที่ว่างใหก้ับไฟล์อื่นต่อไป         
6. การตัดทอนไฟล์ (Truncating a file) ผู้ใช้อาจจะต้องการลบเนื้อหาบางส่วนของไฟล์ออกแต่ยังคง
เก็บคุณลักษณะของไฟล์เดิมไว้ โดยฟังก์ช่ันนี้จะท าให้คุณสมบัติเดิมของไฟล์ไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้น
ความยาวของไฟล์   
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 นอกจาก 6 พื้นฐานในการด าเนินการเกี่ยวกับไฟล์แล้ว ยังมีวิธีการด าเนินการอื่นอีกในการ
จัดการกับไฟล์ เช่น การต่อท้าย (Appending) การเปลี่ยนช่ือไฟล์ (Renaming) และการคัดลอกไฟล์ 
(Copy) เป็นต้น การด าเนินการค้นหาไฟล์ในสารบบ เป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ โดยมีการเรียกใช้
ค าสั่งใน System Call ในการเปิด (Open) ไฟล์เพื่อท าการค้นหาไฟล์ในต าแหน่งที่ระบุช่ือไฟล์นั้นไว้ ใน
ขณะเดียวกันก็จะมีการสร้างตารางส าหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Open File Table 
เพื่อใช้เป็นดัชนีให้กับตัวด าเนินการเกี่ยวกับไฟล์ในการค้นหาไฟล์ในครั้งต่อไป ท าให้ไม่ต้องเสียเวลา
ค้นหาไฟล์ในสารบบ อีก และในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานไฟล์นั้นแล้ว ระบบปฏิบัติการก็จะท าการปิด 
(Close) ไฟล์นั้นทันทีแล้วน าข้อมูลออกจาก Open File Table  โดยการเปิดไฟล์ทุกครั้งจะเกี่ยวข้อง
กับไฟล์ต่อไปนี้                                                      
- ตัวช้ีต าแหน่งไฟล์ (File Pointer)  ใช้ส าหรับช้ีไปยังต าแหน่งที่ถูกอ่านหรือเขียนเป็นครั้งสุดท้าย        
- ตัวนับการเปิดไฟล์ (File Open Count)  ใช้ส าหรับนับจ านวนครั้งของการเปิดไฟล์       
- ต าแหน่งของไฟล์บนจานบันทึกม (Disk location of the File)  ใช้ระบุต าแหน่งไฟล์บนจานบันทึก (disk) 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในไฟล์                                
- การให้สิทธิในการเข้าถึง (Access rights) แต่ละกระบวนการที่ต้องการการเข้าถึงเพื่อเปิดไฟล์
ระบบปฏิบัติการเป็นตัวจัดการว่าจะอนุญาตหรือปฏิเสธในการเข้าถึงไฟล์หรืออุปกรณ์ I/O ได ้

4.1.3 ประเภทของไฟล์ (File Type)             
 โดยทั่วไปแล้วทุกๆ ระบบปฏิบัติการควรจะรู้จ า (Recognize) และสนับสนุนประเภทของ
ไฟล์หลังจากมีการสร้างปละจัดเก็บไฟล์เกิดข้ึนจ าเป็นต้องมีการก าหนดประเภทของไฟล์ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ช่ือ (Name) และนามสกุล (Extension) และทั้งสองส่วนจะมี “ . ” (Period) ข้ัน
ระหว่างกัน เช่น work.pdf, os.doc, test.txt เป็นต้น              

ตารางท่ี 4.1 แสดงประเภทของไฟล ์

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของไฟล ์(File Type) นามสกุล (Extention) หน้าที่ (Function) 

executable exe, com, bin or none ไฟล์พร้อมที่จะถูกประมวลผลโดยภาษาเครื่อง 

object obi, o ไฟล์ที่คอมไพล์เป็นภาษาเครื่องแล้วแต่ยังไม่พร้อม
ที่จะประมวลผล (not link) 
 

source code c, cc, java, pas, asm, a ซอร์ซโค้ดของภาษาโปรแกรมต่างๆ 

batch bat, sh   
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4.2 โครงสร้างของไฟล์ (File Structure)       
   

 ชนิดของไฟล์อาจจะใช้แสดงถึงโครงสร้างที่อยู่ภายในไฟล์ ซึ่งระบบปฏิบัติการจะสามารถ
ประมวลผลไฟลไ์ด้ก็ต่อเมื่อเข้าใจโครงสร้างของไฟลก์่อน เป็นการก าหนดว่าระบบปฏิบัติการจะท าการ
บรรจุไฟล์ไปเก็บไว้ที่ต าแหน่งใดและท าการตรวจสอบว่าค าสั่งเริ่มต้นอยู่ ณ ต าแหน่งใดใน
หน่วยความจ าหลัก ดังนั้นระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปจะต้องสนับสนุนโครงสรา้งของไฟล์อย่างน้อยหนึ่ง
โครงสร้าง คือ ไฟล์ส าหรับประมวลผล (Executable File) ซึ่งเป็นไฟล์ที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการ
สามารถบรรจุ (Load) และประมวลผลชุดค าสั่ง (Run Programs) ในต าแหน่งที่ถูกต้องได้    
 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Macintosh) สนับสนุนโครงสร้างไฟล์ที่มีขนาดเล็กได้ โดยแบ่ง
โครงสร้างของไฟล์ออกเป็น 2 ส่วน คือ                                                      
1. ส่วนของทรัพยากร (Resource Fork) ใช้บรรจุสารสนเทศ (Information) ที่ผู้ใช้ต้องการ                 
2. ส่วนข้อมูล (Data Fork) ใช้บรรจุชุดค าสั่งชุดค าสั่ง (Program Code) และข้อมูล (Data)     
 
การจัดโครงสร้างไฟล์ท่ีใช้กันโดยท่ัวไปมี 3 วิธี 
1. แบบไบต์เรียงต่อกัน  
 มีการเก็บเป็นไบต์เรียงต่อ ๆ กันไป ดังเช่นในระบบปฏิบัติการของ UNIX  และ Windows 
การเก็บไฟล์ในลักษณะนี้เป็นแบบที่ไม่มโีครงสรา้งในการจัดเก็บ ไฟล์ที่ถูกสร้างใหม่จะถูกน ามาเรียงต่อ
กันไปเรื่อย ๆ จนเต็มเนื้อที่ โดยที่ตัวระบบปฏิบัติการแทบจะไม่ท าหน้าทีอ่ะไรเลย แสดงได้ดังรูปที่ 4.1 
 
 

ประเภทของไฟล ์(File Type) นามสกุล (Extention) หน้าที่ (Function) 

text txt, doc ไฟล์ที่เป็นข้อความหรือเอกสารทั่วไป 

word processor wp, tex, rtf, doc ไฟล์ที่ได้จากการประมวลผลข้อความรูปแบบต่างๆ 
 

library lib, a, sof, dll ไฟล์ไลบรารีหรือโปรแกรมย่อย 
 

print of view ps, pdf, jpg ไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอสกี (ASCII) หรือ
รูปแบบไบนารีส าหรับพิมพ์หรือแสดงผล 
 

archive arc, zip, tar ไฟล์ที่รวบรวมไฟล์ทั้งหมดให้เป็นหนึ่งไฟล์หรือไฟล์
ที่เกิดจากการบีบอัด (compressed)    เพ่ือ
ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 
 

multimedia mpeg, mov, rm ไฟล์ไบนารีที่ภายในสามารถบรรจุเสียงหรือภาพ 
(A/V information)  
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  รูปท่ี 4.1 แสดงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บแบบเรียงล าดับ 
 
2. แบบเร็กคอร์ดเรียงต่อกัน         
 โดยมีขนาดของเร็กคอร์ดคงที่ ในแต่ละไฟล์จะถูกจัดเกบ็อยู่ในรูปของเร็กคอร์ดจดัเรยีงกันไป
ตามล าดับจนถึงเร็กคอร์ดสุดท้าย ซึ่งในเร็กคอร์ดสุดท้ายอาจจะไม่เต็มเร็กคอร์ดก็ได้ ในการอ่านและ
เขียนจะท าไปทีละเร็กคอร์ด ในบางระบบอาจจะก าหนดให้แต่ละเร็กคอร์ดมีขนาดเท่ากับ 80 อักษร 
ซึ่งเท่ากับ 1 บรรทัดพอดี เช่นในระบบปฏิบัติการ CP/M  แสดงได้ดังรูปที่ 4.2 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 แสดงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บแบบเรกคอร์ด 
 
 
3. แบบต้นไม้                                                       
 แต่ละบล็อกจะประกอบไปด้วยเร็กคอร์ด โดยมีขนาดของเร็กคอร์ดข้ึนอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ขนาดของไฟล์ข้อมูล เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล (Access time) เป็นต้น วิธีนี้ใช้ใน
ระบบปฏิบัติการหลายเครื่องด้วยกัน แสดงได้ดังรูปที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
  รูปท่ี 4.3 แสดงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บแบบต้นไม ้

 

          

1 ไบต์ (Byte) 
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ตัวอัษร 

 
80 
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A1 A2 B1 B2 

B11 B12 B13 
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4.3 โครงสร้างภายในไฟล์ (Internal File Structure)     
              
 ระบบปฏิบตัแิต่ละระบบจะมีโครงสร้างภายในการจัดการไฟล์ที่ซับซ้อนและแตกต่างกันออกไป 
การจัดเก็บไฟล์ลงบนพื้นที่ว่างในจานบันทึก (disk) ขนาดของบล็อก (Block size) จะถูกก าหนดโดย
ขนาดของเซกเตอร์ (Sector) โดยที่ขนาดความยาวของการบันทึกทางตรรกะ (Logical Recode) 
จะต้องมีขนาดความยาวเท่ากับของการบันทึกทางกายภาพ (Physical Record) โดยส่วนใหญ่แล้ว
จ านวนขนาดความยาวของการบันทึกทางตรรกะ (Logical Recode) มักจะจัดเก็บเป็นชุด (Packing) 
และสัมพันธ์กับบล็อกในของขนาดความยาวทางกายภาพด้วย (Physical Block) ซึ่งชุด (Packing) 
ข้อมูลทางกายภาพอาจจะถูกก าหนดโดยผู้ใช้งานชุดค าสั่งหรือระบบปฏิบัติการก็ได้ 

4.4 วิธีการเข้าถึงไฟล์ (File Access Methods)          
             
 การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เมื่อมีการเรียกใช้จะต้องมีการเข้าถึงและอ่านไฟล์นั้นเข้ามาเก็บยัง
หน่วยความจ าหลัก ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในไฟล์สามารถเข้าถึงได้หลายวิธี ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะท าการ
เลือกวิธีที่เหมาะสมเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นในการเข้าถึงไฟล์และเลือกกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาการเข้าถึงไฟล์ได้ดังนี้                
 4.4.1 การเข้าถึงแบบเรียงล าดับ (Sequential Access) เป็นการอ่านและเขียนไฟล์แบบ
เรียงล าดับ โดยการอ่านจะอ่านส่วนถัดไปของไฟล์และท าการปรับเปลี่ยนค่าตัวช้ี โดยอัตโนมัติตามต าแหน่ง 
(Track) ของอุปกรณ์ I/O นั้น โดยวิธีนี้คล้ายกับการเขียนไปยังท้ายไฟลแ์ละสามารถย้อยกลับไปยังต าแหน่ง
เริ่มต้นของไฟล์ได้ ดังนั้นการเข้าถึงไฟล์สามารถที่จะย้อนกลับไปมา (Forward or Backward) ระหว่าง
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดได้ แสดงได้ดังรูปที่ 4.4 และการเข้าถึงแบบล าดับข้ึนอยู่กับรูปแบบการจัดเก็บ
ไฟล์ลงเทปซึ่งท างานได้ดีในอุปกรณ์ที่เข้าถึงแบบเรียงล าดับมากกว่าการเข้าถึงแบบสุ่ม 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 การเข้าถึงแบบเรียงล าดับ (Sequential Access) 

 4.4.2 การเข้าถึงแบบทางตรง (Direct Access) เป็นการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บในรูปแบบ
ของเรกคอร์ดทางตรรกะ (Logical Records) ที่มีขนาดความยาวคงที่ท าให้ชุดค าสั่งสามารถอ่านหรือ
เขียนเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องสนใจล าดับในการเข้าถึง อาจจะเรียกวิธีการเข้าถึงแบบนี้ว่า 
“การเข้าถึงแบบสัมพันธ์ (Relative Access) ” เป็นลักษณะพื้นฐานของการท างานบนจานบันทึก (disk) 
ซึ่ งอนุญาตให้ เ ข้าถึง ไฟล์ในบล็อกแบบสุ่ม ( Random)  ได้  ดั งนั้นการ เ ข้าถึงแบบทางตรง

  

เริ่มต้น (Beginning) 
 

สิ้นสุด (End) 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน (Current 
Position) 

 

ย้อนกลับ (Rewind) 
 

 อ่าน/เขียน (Read or Write) 
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ระบบปฏิบัติการจะยอมให้อ่านหรือเขียนไฟล์ ณ ต าแหน่งใดก็ไดใ้นบล็อกโดยไม่มีข้อจ ากัดมาควบคุม
การเข้าถึง ท าให้การเข้าถึงแบบทางตรงสามารถค้นหาและด าเนินการต่าง ๆ บนไฟล์เร็วกว่าการเข้าถึง
แบบล าดับโดยที่ไฟล์ทั้งหมดจะมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ โดยมีการรวมหมายเลขบล็อกเข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อใช้เป็นพารามิเตอร์ในการถึงไฟล์  โดยผู้ใช้เป็นผู้ก าหนดหมายเลขบล็อกที่สัมพันธ์กัน 
(Relative Block Number) ให้กับระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้เป็นดัชนีที่สัมพันธ์กับจุดเริ่มต้นของไฟล์ ซึ่ง
มีการเรียงล าดับเป็น 0, 1, 2, …. โดยระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจะน าไฟล์ไปไว้ ณ 
ต าแหน่งใดที่สัมพันธ์กับหมายเลขบล็อก (มักจะเริ่มที่หมายเลขบล็อกที่ 0 หรือ บล็อกที่ 1) ร่วมถึง
สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิเข้ามาใช้งานไฟล์        

   ตารางท่ี 4.2 แสดงการจ าลองสถานการณ์ของการเข้าถึงแบบล าดับให้เป็นการเข้าถึงแบบทางตรง 

 

 

 

 

 

 4.4.3 การเข้าถึงแบบดัชนี (Index and Relative Files) เป็นวิธีการใช้ดัชนี (Index) ในการ
เข้าถึงไฟล์โดยภายในจะบรรจุตัวช้ี และจัดเก็บไว้ในบล็อกที่แตกต่างเพื่อใช้ค้นหาเร็กคอร์ดที่อยู่ภายใน
ไฟล์ โดยล าดับแรกจะท าการค้นหาดัชนีก่อน หลังจากนั้นจะใช้ตัวช้ี ในการเข้าถึงไฟล์โดยตรงเพื่อท า
การค้นหาเร็กคอร์ดที่ต้องการได้ แสดงไดด้ังรูปที่ 4.5  

 

 

 

 

 

                 รูปท่ี 4.5  แสดงตัวอย่างการใช้ดัชนีและความสมัพันธ์ของไฟล์   
               (Example of Index and Relative Files Access) 

การน าไปใช้งานกับการเข้าถึงแบบทางตรง 
 (Implement for direct access) 

การเข้าถึงแบบล าดับ  
(Sequential access) 

reset cp = 0; 

read next 

write next 
 

read cp; 
cp = cp + 1; 

write cp; 
cp = cp + 1; 

จิตรจันเพ็ญ 

จรารัศมี 
  

จันทรมาลี 
 

  

 

 

 

นามสกุล (Last Name)  
 

 

จุฑาวุฒิ, จันทรมาลี 
 

ไฟล์ดัชนี (Index File) 
 

Logical recode Number 
 
 

อาชีพ 
 

อายุ 
  

 ไฟล์สัมพันธ์ (Relative File)  
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4.5 โครงสร้างสารบบ  (Directory Structure)        
             
 การจัดเก็บไฟล์ลงบนของคอมพิวเตอร์ เป็นหน้าที่ขอระบบปฏิบัติการ ในการจัดเก็บลงบน
พื้นที่หน่วยความจ าส ารอง (Seconder Memory) โดยที่รู้จักดีคือจัดเก็บลงบนพื้นที่จานบันทึก (disk) 
ซึ่งบางระบบอาจจะสามารถเก็บไฟล์ขนาดเทราไบต์ (Terabytes) ลงบนพื้นที่จานบันทึก (disk)ได้ 
ดังนั้นการจัดเก็บไฟล์ทัง้หมดจ าเป็นจะต้องจัดโครงสร้างสารบบ  (Directory) ให้เหมาะสม กับพื้นที่ใน
จานบันทึก (disk) โดยการจัดโครงสร้างของพื้นที่จานบันทึก (disk)สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ       

ส่วนท่ี 1            
 จานบันทึก (disk) จะถูกแบ่งออกเป็น Partition เดียวหรือมากกว่าหนึ่ง Partition ซึ่ง
บางครั้งอาจจะเรียกพื้นที่ๆ แบ่งออกมานี้ตามชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น IBM เรียกว่า จานบันทึก 
(disk) ขนาดเล็ก (Minidisks) เครื่อง PC เรียกว่า ความจุ (Volume) เครื่อง Macintosh เรียกว่า 
อาณาเขต (Arenas)                                               

ส่วนท่ี 2            
 แต่ละ Partition จะบรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ที่จัดเก็บไว้ภายใน โดยข้อมูลจะจัดเก็บไว้
ในอุปกรณ์สารบบ (Device Directory) หรือ ตารางแสดงรายการความจุ (Volume Table of Content) และ
มักจะเรียกช่ือสั้นๆ ว่าสารบบ (Directory) โดยข้อมูลที่บันทึกอยู่ในไฟล์บน Partition จะ
ประกอบด้วย ช่ือ ต าแหน่ง ขนาด และชนิด เป็นต้น การจัดโครงสร้างของระบบไฟล์ที่แตกต่างกัน 
แสดงได้ดังรูปที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.6 แสดงการจัดโครงสร้างของระบบไฟล์โดยทั่วไป (A Typical File-System Organization) 

 

สารบบ (Directory) 

ไฟล์ 
(Files) Partition A 

 

สารบบ (Directory) 

ไฟล์ 
(Files) 

 

Partition B 
 

จานบันทึก 1 
(Disk 1) 

 

สารบบ (Directory) 

 
 
 

ไฟล์ 
(Files) 

Partition C 
 

จานบันทึก 2 
 (Disk 2) 
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การด าเนินการต่างๆ บนสารบบ (Directory)             
1. การค้นหาไฟล์ (Search for a File) เป็นการค้นหาไฟล์ ณ ต าแหน่งต่างๆ ที่อยู่ในสารบบ                
2. การสร้างไฟล์ (Create a File) เป็นการสร้างไฟล์และมีการจัดเก็บลงในสารบบ                               
3. การลบไฟล์ (Delete a File) เป็นการลบไฟล์ออกจากสารบบ                     
4. การแสดงรายช่ือสารบบ (List a Directory) เป็นการแสดงรายช่ือและรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละไฟล์
ในสารบบ                         
5. การเปลี่ยนช่ือไฟล์ (Rename a File) ช่ือไฟล์ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
รายละเอียดของไฟล์เปลี่ยนไปด้วย                                             
6. การท่องไปของระบบไฟล์ (Traverse The File System) เป็นเทคนิคการค้นหาหรอืท าการคัดลอก
ไฟล์ไปยังต าแหน่งหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสามารถเข้าถึงทุก ๆ สารบบ  หรือทุก ๆ ไฟล์ภายใน
โครงสร้างของสารบบ ได้               
โครงสร้างทางตรรกะของสารบบ สามารถจ าแนกตามลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้                 
1. โครงสร้างแบบสารบบเดียว (Single-Level Directory) เป็นโครงสร้างสารบบ ที่ธรรมดาที่สุด
เพราะทุก ๆ ไฟล์บรรจุอยู่ในสารบบ เดียวกัน สามารถจัดการและท าความเข้าใจได้ง่าย โดยโครงสร้าง
ข้อมูลแบบนี้มีข้อจ ากัดตรงที่เมือ่มีจ านวนไฟล์เพิ่มมากข้ึนหรอืในระบบมีผูใ้ช้จ านวนมากและไฟล์แต่ละ
ประเภทต้องอยู่รวมกัน หากผู้ใช้สร้างไฟล์ที่มีช่ือเดียวกันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดข้ึนเพราะไฟล์ใหม่     
ที่สร้างขึ้นไปทับไฟล์เก่าเดิมที่มีอยู่ อีกทั้งข้อจ ากัดการก าหนดความยาวตัวอักษรในการตั้งช่ือไฟล์ของ
แต่ละระบบปฏิบัติด้วย เช่น MS-DOS อนุญาตให้ไม่เกิน 11 ตัวอักษร และ UNIX อนุญาตให้ไม่เกิน 
255 ตัวอักษร  โดยโครงสร้างแบบสารบบเดียว แสดงไดด้ังรูปที่ 4.7   

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงโครงสร้างแบบสารบบเดียว (Single-Level Directory) 

2. โครงสร้างแบบสองสารบบ (Two-Level Directory) เป็นโครงสร้างที่แบ่งสารบบให้กับผู้ใช้แต่ละคน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ              
 1. สารบบของผู้ใช้ (User File Directory: UDF) ใช้เก็บไฟล์แต่ละคนของผู้ใช้  
 2. สารบบหลัก (Master File Directory: MFD) ซึ่งจะมีดรรชนีที่ช้ีไปยังผู้ใช้ (User  Name) หรือ
 หมายเลขบัญชี (Account Name) ของผู้ใช้แต่ละคน โดยโครงสร้างแบบสองสารบบ แสดง
 ไดด้ังรูปที่ 4.8   
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รูปท่ี 4.8 แสดงโครงสร้างแบบสองสารบบ  (Two-Level Directory) 

3. โครงสร้างสารบบแบบต้นไม้ (Tree-Structure Directory) เป็นโครงสร้างที่แบ่งสารบบ 
ออกเป็นหลายระดับในลักษณะต้นไม้ที่แบ่งออกเป็นระดับช้ันและอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถที่จะ
สร้างสารบบย่อยและจัดการไฟล์แต่ละไฟล์ในภายในโครงสร้างสารบบ  โดยต้นไม้จะมีสารบบราก (Root) 
และทุก ๆ ไฟล์ในระบบจะมีเส้นทางเฉพาะเป็นของตัวเอง (Unique Path Name) ซึ่งเช่ือมต่อไปยัง
สารบบย่อยที่เก็บไฟล์ที่ต้องการโดยเฉพาะ สารบบ รากจะจัดเก็บไฟล์หรือสารบบ รากต่างๆ ที่มี
โครงสร้างภายในเหมือนกัน และมีการจัดเก็บบิตเพื่อบอกสถานะ คือ บิต 0 กรณีเป็นไฟล์หรือบิต 1 
เป็นสารบบย่อยและใช้ค าสั่ง System Call ในการสร้างและลบสารบบ  ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้แต่ละคนจะมี 
“สารบบปัจจุบัน (Current Directory)” ส าหรับจัดเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้ต้องการใช้ในปัจจุบัน เมื่อผู้ใช้
อ้างอิงถึงไฟล์ที่ต้องการ ระบบปฏิบัติการจะท าการค้นหาไฟลใ์นสารบบ ในปัจจุบัน กรณีทีไม่พบไฟล์ที่
ต้องการ ผู้ใช้จะต้องมีการระบุช่ือของเส้นทาง (Path Name) ซึ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท         
1.ช่ือเส้นทางแบบสมบูรณ์ (Absolute Path Name) เป็นเส้นทางการค้นหาไฟล์ที่ต้องการจากราก 
(Root) ลงมายังไฟล์ที่ต้องการ โดยมีการระบุช่ือสารบบ ที่ต้องการค้นหา         
2.ช่ือเส้นทางแบบสัมพันธ์ (Relative Path Name) เป็นเส้นทางทีก าหนดจากสารบบปัจจุบัน 

ตัวอย่าง ในโครงสร้างสารบบ แบบทรี ในการจัดการระบบไฟล์ (โดยการอ้างอิงถึงช่ือไฟล์เดียวกัน) 
แสดงได้ดังรูปที่ 4.9 ถ้าสารบบปัจจุบันคือ Root --> Document --> Excel  จะได้ว่า                             
- ช่ือเส้นทางแบบสัมพันธ์ (Relative Path Name) คือ Excel --> B.xls                                 
- ช่ือเส้นทางแบบสมบูรณ์ (Absolute Path Name) คือ Root --> Document --> Excel --> B.xls
 ในส่วนของการลบสารบบ ของโครงสร้างแบบต้นไม้นั้นข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้ 
เช่น ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ MS-DOS จะใช้วิธีการลบสารบบ ย่อยให้หมดก่อนแล้วจึงไล่ข้ึนมาจนถึง
สารบบที่ต้องการลบ ส่วนในระบบปฏิบัติการ UNIX จะใช้ชุดค าสั่ง rmdir (remove directory) ใช้ลบ
สารบบ ซึ่งทั้งไฟล์และสารบบย่อยจะถูกลบออกทั้งหมด 
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รูปท่ี 4.9 แสดงโครงสร้างสารบบแบบต้นไม ้(Tree-Structure Directory) 

4. สารบบกราฟแบบไม่เป็นวงจร (Acyclic-Graph Directory) เป็นโครงสร้างต้นไม้ต้นไม้ที่มีการ
เช่ือมสารบบ ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อจะได้สามารถท างาน หรือใช้ไฟล์ร่วมกันได้ ท าให้เกิดสารบบ ที่มี
ลักษณะเป็นกราฟไม่เปน็วงจร (Acyclic Graph) โดยที่ไฟล์หรือสารบบย่อยเดียวกัน อาจอยู่ในสารบบ 
ที่ต่างกันได้ เช่น ระบบปฏิบัติการ UNIX จะใช้วิธีการใช้ไฟล์หรือสารบบย่อยร่วมกัน โดยการสร้างสา
รบบ ใหม่ที่เรียกว่า “ลิงก์ (Link)” โดยมีตัวช้ี  (Pointer) ในการเช่ือมโยงไปยังไฟล์หรือสารบบ ย่อย
อื่น ๆ แสดงได้ดังรูปที่ 4.10 
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รูปท่ี 4.10 แสดงโครงสร้างสารบบแบบไม่เป็นวงจร (Acyclic-Graph Directory) 
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5. สารบบแบบกราฟท่ัวไป (General Graph Directory) ส าหรับสารบบกราฟแบบไม่เป็นวงจร
นั้นการเช่ือมสารบบจะเป็นการเช่ือมสารบบ ย่อยของสารบบเข้าด้วยกันแต่ไม่มีการเช่ือมสารบบย่อย
สามารถย้อนกลบัไปหาสารบบหลกัได้ โดยที่สารบบแบบกราฟทั่วไปจะสามารถเช่ือมและย้อนกลบัไปมา
ระหว่างสารบบย่อยและสารบบหลักได ้แสดงได้ดังรูปที่ 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงโครงสร้างสารบบแบบกราฟทั่วไป (General Graph Directory) 

4.6 การใช้ไฟล์ร่วมกัน (File Sharing)    

 ระบบปฏิบัติการที่ดีจะต้องมีการจัดการไฟล์ที่ดี ในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้งานไฟล์จ านวนมาก 
ระบบปฏิบัติการจ าเป็นต้องคัดลอกไฟล์ให้กับผู้ใช้ทุกคนท าให้ต้องเสียพื้นที่ในหน่วยความจ า และถ้ามี       
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือคัดลอกไฟล์ก็จ าเป็นต้องแจ้งให้กับผู้ใช้คนอื่นทราบด้วยทุกครั้ง ท าให้
ยุ่งยากและเสียเวลาซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับไฟล์ได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาดัง
กล่าวคือ การใช้ไฟล์ร่วมกันและส ารองไฟล์ (Backup Files) ไปไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละตนสาม
รถที่จะเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการร่วมกันได้ ท าให้ประหยัดเวลาและการเข้าถึงไฟล์ท าได้รวดเร็วข้ึน      
โดยการใช้ไฟล์ร่วมกันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้            
1. การก าหนดผู้ใช้ได้หลายคน (Multiple Users) เป็นการก าหนดให้ไฟล์และสารบบ ให้กับผู้ใช้โดย
ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิและการเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการ      
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ         
 1.1 การระบุเอกลักษณ์เฉพาะผู้ใช้ (User Identifiers/User Ids/Security ID) เป็นการระบุ
ตัวตนของผู้ใช้ โดยตัวเลขที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้ต้องไม่ซ้ ากัน และจัดเก็บเอกลักษณ์กลุ่มผู้ใช้ไว้ใน
รายการรายช่ือ (User Name List) เมื่อมีการเข้าถึงจึงมาเรียกใช้บริการผ่านรายการรายช่ือทุกครั้ง  
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 1.2 การระบุเอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ (Group Identifiers) เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้ภายในกลุ่ม   
โดยที่ผู้ใช้อาจจะมีตัวตนในกลุ่มเดี่ยวหรือหลายกลุ่มก็ได้ข้ึนอยู่กับระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้ แสดงได้
ดังรูปที่ 4.12                              

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงการใช้ไฟลร์่วมกันแบบการก าหนดผู้ใช้ได้หลายคน (Multiple Users) 

2. ระบบการใช้ไฟล์ทางไกล (Remote File System) เป็นการใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์
ผ่านระบบเครือข่าย (Network) โดยระบบเครือข่ายจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสือ่สารและใช้ไฟล์
ร่วมกันกันได้ โดยวิวัฒนาการของระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟล์มีวิธีการใช้ไฟล์ร่วมกันดังนี้
 2.1 การใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางชุดค าสั่ง โดยด าเนินการผ่านทาง
โปรโตคอล (Protocol) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อรับส่งไฟล์หรือข้อมูล เช่น FTP (File Transfer Protocol)
 2.2 การใช้ไฟล์ร่วมกันแบบกระจาย ซึ่งมีการร้องขอและส่งไฟล์หรือข้อมูลโดยการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายแม่/เครือข่ายลูก (Client/Server) อาศัยชุดค าสั่งประยุกต์พัฒนาข้ึนมาและท างาน
ในลักษณะที่เรียกว่า DFS (Distributed File System)      
 2.3 การใช้ไฟล์ร่วมกันแบบ World Wide Web โดยอาศัยบราวเซอร์ (Browser) เพื่อช่วย
ในการเข้าถึงไฟล์บนเครื่องแม่ (Server) แล้วจึงถ่ายโอนไฟล์ (Transfer Files) ที่ต้องการไปยังเครื่องลูก 
(Client) ของผู้ใช้ แสดงได้ดังรูปที่ 4.13                
                  

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงการใช้ไฟลร์่วมกันแบบระบบการใช้ไฟล์ทางไกล (Remote File System) 
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3. การระบุความหมายให้สอดคล้องกัน (Consistency Semantic) เป็นการระบุเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละ
คนสามารถอ้างถึงไฟล์ที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีการใช้ไฟล์ร่วมกันหากมีการแก้ไขข้อมูลในไฟล์โดยผู้ใช้
คนใดคนหนึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้คนอื่นแก้ไขข้อมูลตามไปด้วย การท างานจะสัมพันธ์โดยตรงกับ
กระบวนการอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า Process Synchronization Algorithm โดยระบบที่ถูกพัฒนาข้ึนมา
เพื่อการระบุความหมายให้สอดคล้องกันเมื่อมีการใช้ไฟล์ร่วมกัน คือ    
 3.1 The UNIX File System เป็นระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์ข้ึนมาเพื่ออ่าน
หรือเขียนและใช้ตัวช้ีร่วมกันในการอ้างถึงต าแหน่งที่เป็นปัจจุบันไปยังไฟล์ที่ต้องการใช้งานได้                  
 3.2 The Andrew File System เป็นระบบที่มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลในไฟล์และรองรับการกระจายของข้อมูลเมื่อมีการใช้ไฟล์ร่วมกัน แสดงได้ดังรูปที่ 4.14           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.14 แสดงการใช้ไฟล์ร่วมกันแบบการระบุความหมายให้สอดคล้องกัน (Consistency Semantic) 

4.7 การป้องกัน (Protection)  

 ในระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบ การป้องกันและควบคุมการเข้าถึงไฟล์โดยผู้ไม่ได้รับสิทธ์ิ 
(Unauthentication) หรือผู้ไม่หวังดีรวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากและ
สามารถท าได้หลายวิธีซึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจยัหลายประเภท เช่น ประเภทของการเข้าถึง การควบคุม
การเข้าถึง การป้องกันโดยก าหนดรหัสผ่าน ซึ่งแต่ละวิธีมี รายละเอียดการป้องกันไฟล์ ดังนี้            
1. ประเภทของการเข้าถึงไฟล์ (Type of  Access) กลไกการป้องกันหรอืการจัดเตรียมการควบคุม        
การเข้าถึงไฟล์ โดยจ ากัดชนิดของการเข้าถึงไฟล์สามารถท าได้และข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ
รวมถึงชนิดของการร้องขอเพื่อเข้าถึงไฟล์มีดังนี ้      
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 1.1 การอ่าน (Read) เป็นการอ่านข้อมูลจากไฟล์      
 1.2 การเขียน (Write) เป็นการเขียนหรือแก้ไขข้อมูลในไฟล์       
 1.3 การประมวลผล (Execute) เป็นการสั่งให้ประมวลผลข้อมูลในไฟล์   
 1.4 การเพิ่มข้อมูล (Append) เป็นการเพิ่มข้อมูลลงในไฟล์โดยการเพิ่มข้อมูลต่อท้ายไฟล์เดิม 
 1.5 การลบ (Delete) เป็นการลบไฟล์และคืนพื้นที่กับสู่ระบบเพื่อน าไปใช้ใหม่  
 1.6 การแสดงรายช่ือ (List) เป็นการแสดงช่ือและคุณลักษณะของไฟล์                                     
2. การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) เป็นการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ ซึ่งโดยทั่วไป
การป้องกันการเข้าถึงไฟล์จะใช้วิธีการระบุตัวตน (Identify) ของผู้ใช้และไฟล์หรือสารบบ ที่ต้องการ
เข้าถึงมักจะเก็บไว้ในรายการการเข้าถึง (Access-Control List: ACL) หากเป็นระบบที่ใช้งานคนเดียว 
เช่น ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) มักไม่ค่อยมีการก าหนดสิทธ์ิในการใช้
ข้อมูลในไฟล์มากนักเพราะถือว่ามีการใช้งานเพียงคนเดียว  แต่ในกรณีที่เป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่น Server ของเวปเพจ จะมีการเข้ามาใช้และแก้ไขข้อมูลในไฟล์อยู่ตลอดเวลาและมี
ผู้ใช้บริการหลายคน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ ในระบบปฏิบัติการ 
UNIX จะมีการก าหนดก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลไว้ 3 ชนิด คือ R (Read), W (Write) และ X (Execute) 
และในการเข้ามาใช้งานระบบแบบกลุ่มหรือหลายคน ระบบต้องมีการจัดระดับของผู้เข้ามาใช้บริการ 
เพื่อจ ากัดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล โดยในระบบ UNIX จะแบ่งผู้ใช้บริการเป็น 3 กลุ่ม คือ    
 2.1 เจ้าของ (Owner) เป็นกลุ่มเจ้าของสารบบ นั้นๆ โดยมากจะก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง
ข้อมูลในไฟล์ได้ทุกไฟล์          
 2.2 กลุ่ม (Group) เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีสารบบ ของตัวเองใน Server เช่นเดียวกัน แต่
ไม่ใช่เจ้าของไดเรกทอรี บางครั้งระบบจะให้สิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ในสารบบ ต่างๆด้วย เช่น สามารถ
เข้าไปดูข้อมูลในสารบบ ของคนอื่นได้ (ยกเว้นเจ้าของจะไม่อนุญาต) แต่จะไม่มีสิทธ์ิในการแก้ไขข้อมูล
ในของคนอื่น           
 2.3 ผู้ใช้ทั่วไป (Universe หรือ Other) เป็นผู้ใช้บริการที่เป็นคนนอกที่ไม่มีสารบบ เป็นของ
ตนเอง ผู้ใช้บริการเหล่าน้ีมักจะถูกก าหนดสิทธ์ิไว้ต่ าสุด คืออาจจะอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว  หรืออาจ
อ่านและประมวลผลได้ แต่มักไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้  

ตัวอย่าง 1 ชูใจสร้างเว็บไซต์รับสมัครงานข้ึนมาและรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามา 3 คน เพื่อช่วย
พัฒนาเว็บไซต์ได้แก่ มานะ ปิติ และมานี ชูใจสร้างไฟล์ช่ือ ”Web“ ส าหรับจัดเก็บรายละเอียด และ
ป้องกันการเข้าถึงไฟล์ โดยก าหนดสิทธ์ิการใช้งานให้กับผู้ใช้แต่ละคนดังนี้   
 1. ชูใจ เจ้าของ (Owner) สามารถจะด าเนินการกับไฟล์ได้ทุกอย่าง    
 2. มานะ ปิติ และมานี กลุ่ม (Group) สามารถอ่านและเขียนไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถลบไฟล์นี้ได้   
 3. ผู้ใช้ทั่วไป (Universe หรือ Other) สามารถเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้เท่านั้น (ชูใจต้องการให้
ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของตัวเอง)      
 นอกจากนี้ชูใจยังสามารถป้องกันไฟล์ได้โดยสร้างกลุ่มใหม่ (New Group) ข้ึนมา โดยใช้ช่ือว่า 
“Site”  ซึ่งก าหนดสิทธ์ิให้มานะ ปิติ และมานี สามารถเข้าถึงไฟล์ได้และไฟล์ “Site” จะเกี่ยวข้องกับไฟล์
“Web” และก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ตามเงือนไขที่ก าหนดไว้เดิม  
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ตัวอย่าง 2 ระบบปฏิบัติการ UNIX ก าหนดบิตควบคุมในการเข้าถึงไฟล์จ านวน 3 บิต คือ r, w และ x 
โดย r ควบคุมการอ่าน (Read) w ควบคุมการเขียน (Write) x ควบคุมการประมวลผล (Execution)                 
จากตัวอย่างที่ 1 สามารถป้องกันไฟล์โดยก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ได้ดังนั้น                 
1. ชูใจ เจ้าของ (Owner) สามารถควบคุมการเข้าถึงไฟล์ได้ทั้ง 3 บิต                         
2. มานะ ปิติ และมานี กลุ่ม (Group) สามารถควบคุมการเข้าถึงโดยใช้บิต r และ w                   
3. ผู้ใช้ทั่วไป (Universe หรือ Other) สามารถควบคุมการเข้าถึงโดยใช้บิต r เท่านั้น                         
3. การป้องกันโดยก าหนดรหัสผ่าน (Password Protection) โดยก าหนดกลุ่มของรหัสผ่านให้แต่
ละไฟล์ การเข้าถึงไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์มักจะถูกควบคุมโดยรหัสผ่าน วิธีอาจมีข้อเสียคือ  
 1. ถ้าจ านวนไฟล์มีมากผู้ใช้อาจจ ารหัสผ่านไม่ได้ทั้งหมด    
 2. ถ้าก าหนดให้ใช้เพียงหัสผ่านเดียวในการเข้าถึงทุกๆ ไฟล์ได้ หากถูกค้นพบอาจจะท าให้
ผู้ใช้สามารถน ารหัสผ่านไปใช้กับไฟล์ได้ทั้งหมด       
 3. ปกติการใช้รหัสผ่านเพียงรหัสเดียวในการก าหนดกลุ่มของไฟล์ทั้งหมด ท าให้การป้องกัน
การเข้าถึงไฟล์ข้ันพื้นฐานท าได้อยากจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดระดับรายละเอียดโดยใช้รหัสผ่านหลายตัว 
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สรุป   
 ไฟล์ คือ กลุ่มข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันและถูกจัดเก็บไว้บนหน่วยความจ าส ารอง 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ไฟล์ชุดค าสั่งและไฟล์ข้อมูล การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล เมื่อมีการเรียกใช้
จะต้องมี การเข้าถึงและอ่านไฟล์นั้นเข้ามาเก็บยังหน่วยความจ าหลัก ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในไฟล์สามารถ
เข้าถึงได้หลายวิธี ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะท าการเลือกวิธีที่เหมาะสมเพียงหนึ่งวิธีเท่านั้นในการเข้าถึง
ไฟล์และเลือกกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการเข้าถึงไฟล์ แบ่งออกเป็น การเข้าถึง
แบบเรียงล าดับและการเข้าถึงแบบทางตรง 

โครงสร้างสารบบ เป็นกลไกที่ใช้สร้างและจัดเก็บแฟ้ม (Folder) ที่บรรจุไฟล์ต่างๆ ไว้ สามารถจ าแนก
ออกเป็นลักษณะต่างๆ เช่น  โครงสร้างแบบสารบบ เดียว โตรงสร้างสารบบ แบบ 2 ระดับ โครงสร้าง    
สารบบ แบบต้นไม้  โครงสร้างสารบบแบบกราฟไม่เป็นวงจรและโครงสร้างสารบบแบบกราฟทั่วไป 

การใช้ไฟล์รวมกัน เป็นวิธีการส ารองไฟล์ (Back up) ไปวางไว้เพียงที่เดียว และให้ผู้ใช้แต่ละคน
สามารถที่จะระบุช่ือไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้ได้ โดยการใช้ไฟล์รวมกันแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การ
ก าหนดผู้ใช้ได้หลายคน (Multiple User) ระบบการใช้ไฟล์ทางไกล (Remote File System) และ
การระบุความหมายให้สอดคล้องกัน (Consistency Semantic) 

ส่วนการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงไฟล์โดยผู้ไม่ได้รับสิทธ์ิ (Unauthentication) หรือผู้ไม่หวังดี
รวมถึงผู้บุกรุก (Hacker) ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของระบบปฏิบัติการสามารถท าได้หลายวิธีซึ่ง
จะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประเภท เช่น ประเภทของการเข้าถึง การควบคุมการเข้าถึง การป้องกัน
โดยก าหนดรหัสผ่านซึ่งแต่ละวิธีมีรายละเอียดการป้องกันไฟล์ 
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ค าถามทบทวน 

1. ไฟล์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง                                    
2. จงอธิบายคุณลักษณะของไฟล์ (File Attributes)  ว่าประกอบด้วยอะไร                 
3. ค าสั่งพื้นฐานที่ใช้เพื่อใช้จัดการเกี่ยวกับไฟลผ์่านค าสั่งใน System Call พื้นฐานมีค าสั่งอะไรบ้าง     
4. การจัดโครงสร้างไฟล์ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีกี่วิธีอะไรบ้าง                   
5. จงอธิบายวิธีการเข้าถึงไฟล ์(File Access Methods) ดังต่อไปนี ้    
 5.1 การเข้าถึงแบบเรียงล าดับ (Sequential Access)        
 5.2 การเข้าถึงแบบทางตรง (Direct Access)  
 5.3 การจัดเวลาตามล าดับความส าคัญ (Priority Scheduling)                      
6. การจัดโครงสร้างของพื้นทีจ่านบันทึก (disk)สามารถแบ่งได้เป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง       
7. จงอธิบายโครงสร้างทางตรรกะของสารบบ ต่อไปนี้        
 7.1 โครงสร้างแบบสารบบเดียว (Single-Level Directory)       
 7.2 โครงสร้างแบบสองสารบบ  (Two-Level Directory) 
 7.3 โครงสร้างสารบบ แบบต้นไม้ (Tree-Structure Directory)   
 7.4 สารบบกราฟแบบไมเ่ป็นวงจร (Acyclic-Graph Directory)  
 7.5 สารบบแบบกราฟทั่วไป (General Graph Directory)                             
8. การใช้ไฟล์ร่วมกันแบ่งออกเป็นกี่แบบอะไรบ้าง                      
9. จงยกตัวอย่างและอธิบายวิธีการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงไฟล์มา 1 วิธี   
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                        แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5            
หัวข้อเน้ือหา          
 - หลกัการท างานและประเภทของ I/O System     
 - ฮาร์ดแวร์ของหน่วยรบัและแสดงผลข้อมูล (I/O Hardware)    
 - ส่วนต่อประสานงานในระบบรับและแสดงผล (Application I/O Interface)  
 - ระบบรับหรอืแสดงผลย่อย (Kernel I/O Subsystem)     
 - การส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Streams)      
 - ประสิทธิภาพการท างาน (Performance)        
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจหลักการท างานและประเภทของ I/O System   
 - มีความเข้าใจการเช่ือมต่ออุปกรณ์ I/O ต่างๆ เขากับระบบคอมพิวเตอร์ได ้  
 - มีความเข้าใจส่วนต่อประสานงานในระบบรับและแสดงผล           
 - มีความรู้และความเข้าใจวิธีการส่งข้อมลูอย่างตอ่เนื่อง    
 - สามารถเข้าใจปจัจัยที่มผีลกับประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ I/O                                        
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม             
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า       
การวัดผลและประเมินผล            
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้         
การประเมินผล               
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด                      
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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                                         บทที่ 5 
                                    ระบบรบัและแสดงผลข้อมูล          
                      (Input/output System)  
 
     การติดต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการรับข้อมูลหรือส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลออกจ าเป็นจะต้องมรีะบบปฏิบัติการเพื่อใช้ควบคุมการด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ  เรียกระบบจัดการส่วนนี้ว่า “ระบบรับและแสดงผลข้อมูล (I/O System)” ซึ่ง
เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้รับและแสดงผลข้อมูล การเช่ือมต่อตลอดจน
การลดช่องว่างระหว่างอปุกรณ์ส่วนต่อประสาน (Hardware Interface) กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะการ
ท างานและวิธีการด าเนินการส่วนต่อประสาน (Application Interface) ที่แตกต่างกันให้สามารถท างาน
ร่วมกันได ้ในบทนี้จะกล่าวถึงระบบรับและแสดงผลข้อมูล (I/O System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ การรับข้อมูลเข้าหรือส่งผลลัพธ์ที่ได้จากประมวลผลแล้วออกไปให้
อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม อธิบายได้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)   

5.1 หลักการท างานและประเภทของ I/O System 

      ระบบรับและแสดงผลข้อมูล (I/O System) เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้รับและแสดงผลข้อมูล ซึ่งเรียกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า “อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral Device)” 
แสดงได้ดังรูปที่ 5.2 ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการรับหรือส่งข้อมูลข้ึนมา
หลากหลายประเภท ดังนี้               
1. อุปกรณ์ประเภทรับข้อมลูเข้า เช่น เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) จอสัมผัส (Touch  Screen) 
และไมโครโฟน (Microphone) เป็นต้น                
2. อุปกรณ์ประเภทแสดงผลข้อมูลออก เช่น จอภาพ (Monitor) ล าโพง (Speaker) และ เครื่ องพิมพ์ 
(Printer)  เป็นต้น              
3. อุปกรณ์ประเภทบันทึก เช่น จานบันทึก (disk) เทป (Tape) และซีดีรอม (CD-ROM) เป็นต้น  

 จะเห็นว่าอุปกรณ์แต่ประเภทมีลักษณะการท างานและความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่
แตกต่างกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องให้การสนับสนุนตลอดจนกลไกในการควบคุมอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทและจะต้องทราบขั้นตอนและรูปแบบการท างานของอุปกรณ์แต่ละประเภทให้สามารถท างาน
ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
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รูปท่ี 5.1 แสดงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Peripheral Devices)                               
ท่ีมา : (https://www.google.co.th/search?q=Peripheral+Device) 

 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการให้รองรับการท างานที่เป็นอิสระต่อ
ประเภทและอุปกรณ์แต่ละชนิด (Device Independence) ซึ่งจะมองอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเพียงช่องทางในการ
รับหรือส่งข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงคุณลักษณะพิเศษของอุปกรณ์นั้นๆ จึงท าให้ระบบปฏิบัติการ
สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยเรียกระบบย่อยที่ใช้จัดการ
ภายใน  (Kernel) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ I/O นี้ว่า “ระบบรับและแสดงผลข้อมูล I/O System” คอยท า
หน้าที่ในการสั่งงาน ควบคุม และตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ I/O ทั้งหมด สามารถที่จะเรียกใช้อุปกรณ์ I/O 
ได้อยา่งสะดวก แสดงโครงสร้างการท างานของระบบรับและแสดงผลข้อมูล ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับ
ระบบปฏิบัติการจะมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ ประกอบด้วย ตัวควบคุม
อุปกรณ์ (Device Controller) ท าหน้าที่รับและส่งข้อมูลและตัวขับ (Device Driver) เป็นซอฟต์แวร์ท าหน้าที่
ติดต่อกับอุปกรณ์ I/O แต่ละประเภท แสดงได้ดังรูปที่ 5.2 

 

 

 

 

 

                          

            รูปท่ี 5.2 แสดงโครงสร้างพื้นฐานของระบบรบัและแสดงผลข้อมูล             
(Infrastructure of I/O System) 

OS Kernel 

I/O Subsystem 

อุปกรณ์ขับ 
(Device Driver) 

อุปกรณ์ขับ 
(Device Driver) 

อุปกรณค์วบคมุ 
(Device Controller) 

อุปกรณค์วบคมุ 
(Device Controller) 

 

อุปกรณ์ A 
(Device A) 

อุปกรณ์ B 
(Device B) 
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5.2 ฮาร์ดแวร์ของหน่วยรับและแสดงผลข้อมลู (I/O Hardware) 

 ฮาร์ดแวร์ของหน่วยรับและแสดงผลข้อมูล (I/O Hardware)  ประกอบด้วยอุปกรณ์ของ
หน่วยรับและแสดงผลประเภทต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถที่
จะใช้ซอฟต์แวร์เช่ือมต่อเพื่อควบคุมการท างานรวมกันระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จ านวนมาก ซึ่ง
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แต่ละประเภทก็จะมีวิธีการเช่ือมต่อที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการเช่ือมต่ออุปกรณ์รับ
และแสดงผลข้อมูล (I/O Devices) ต่างๆ เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็นจะต้องมีส่วนต่อประสานที่
เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ โดยการส่ง
สัญญาณไปตามสายส่งผ่านส่วนต่อประสานชนิดต่างๆ เช่น  

 1. การติดต่อผ่านส่วนต่อประสานที่เรียกว่า “พอร์ต (Port”) เป็นส่วนต่อประสานที่ติดต้ังมา
พร้อมกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้เช่ือมต่อกับอุปกรณ์ตัวเดียวเข้าด้วยกัน เช่น การเช่ือมต่อแบบ
อนุกรม (Serial Port) การเช่ือมต่อแบบขนาน (Parallel Port) การเช่ือมต่อโดยใช้เมาส์ (Mouse) 
เป็นต้น 

 2. การติดต่อผ่านส่วนต่อประสานที่เรียกว่า “บัส (Bus)” เป็นส่วนต่อประสานที่ใช้เช่ือมต่อ
กับอุปกรณ์หลักหลายตัว โดยการออกแบบโปรโตคอลเพื่อใช้กลุ่มค าสั่งในการควบคุมการส่งสัญญาณ
ผ่ายสายส่ง ซึ่งเรียกวิธีการส่งสัญญาณแบบนี้ว่า “Daisy Chain” ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้สายสัญญาณหรือ
ส่วนต่อประสานของอุปกรณ์หลายประเภทเข้าด้วยกัน แสดงได้ดังรูปที่ 5.3   

 ส่วนต่อประสานอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป จะเช่ือมต่อโดยผ่านจุดเช่ือมต่อที่
เรียกว่า “PCI Bus” ที่ต่อประสานกับจอภาพ (Monitor) หน่วยประมวลผล (Processor) 
หน่วยความจ า (Memory)  และอุปกรณ์ประเภทอื่นที่มีความเร็วสูง ซึ่งจะมีระบบการเช่ือมต่อโดยใช้
ส่วนต่อประสานที่เรยีกว่า SCSI (Small Computer System Interface) หรือส่วนต่อประสานที่เรียกว่า 
IDE (Integrated Development Environment)  ซึ่งเป็นมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ส่วนต่อ
ประสานวิธีหนึ่งเพื่อเช่ือมต่ออุปกรณ์และสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับ
บัส เช่น อุปกรณ์จ าพวกจานบันทึก (disk) นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยบัสส่วนขยาย (Expansion Bus) 
เพื่อใช้เช่ือมต่ออุปกรณ์ที่มีความเร็วต่ า เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นต้น โดยที่อุปกรณ์แต่ละ
ประเภทจะมีหน่วยควบคุม (Controller) ซึ่งเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบเข้าเป็นตัวซิบ 
(Chip) บรรจุลงบนแผ่นวงจร (Circuit Broad) ท าหน้าที่ในการควบคุมการท างานของอุปกรณ์แต่ละ
ประเภท ให้สามารถเช่ือมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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รูปท่ี 5.3 แสดงโครงสร้างการเช่ือมต่ออุปกรณ์แต่ละชนิดของระบบคอมพิวเตอร์
              (A Typical PC Bus Structure) 

          ในการควบคุมการรับส่งค าสั่งและข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผ่านทางจุดเช่ือมต่อ (Port) จะอยู่ภายใต ้  
การควบคุมของโดยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ซึ่งจะมีการใช้ค าสั่ง (I/O Instruction) ในการสลับ
ช่องทาง (Triggers Bus Lines) เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์และส่งข้อมูลเข้าออกในระดับบิตซึ่งจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสเตอร์ (Register) บางตัวในหน่วยควบคุมอุปกรณ์นั้นและเรียกวิธีการนี้ว่า 
“Memory-Mapped I/O” โดยต าแหน่งของจุดเช่ือมต่อของอุปกรณ์รับและแสดงผลแต่ละประเภท 
แสดงได้ดังรูปที่ 5.4 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับรีจีสเตอร์ที่ส าคัญ 4 ชนิด ดังนี้        
1. รีจีสเตอร์บอกสถานะ (The Status Register) ประกอบด้วยบิตเพื่อบอกสถานะว่าสามารถอ่านข้อมูล  
หรือแสดงความผิดพลาดของอุปกรณ์ (Device Error)         
2. รีจีสเตอร์ควบคุม (The Control Register) ประกอบด้วยค าสั่งในการควบคุมอัตราความเร็วการรับส่ง
ข้อมูลรวมถึงการใช้บิตตรวจสอบ (Parity Checking Bit)                  
3. รีจีสเตอร์แสดงข้อมูลเข้า (The Data-In Register) ประกอบด้วยค าสั่งที่แสดงว่าพร้อมที่จะอ่าน
ข้อมูลเข้ามาเก็บในรีจีสเตอร์                       
4. รีจีสเตอร์แสดงข้อมูลเข้า (The Data-Out Register) ประกอบด้วยค าสั่งที่แสดงว่าพร้อมที่จะเขียน 
ข้อมูลและส่งข้อมูลออกไปยังอุปกรณ์ I/O 

 

SCSI Controller 

Disk 

Disk 

Disk 

Monitor 

Serial Port Parallel Port 
port 

Expansion Bus Interface Keyboard IDE Disk Controller 

Disk Disk 

Processor 

Cache 

Memory 

 

PCI bus 

Expansion bus 

SC
SI 

  B
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Graphic Controller Bridge/Memory 
controller 
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รูปท่ี 5.4 แสดงต าแหน่งของจุดเช่ือมต่อของอุปกรณ์รบัและแสดงผลแต่ละประเภท
     (Device I/O Port Location on PCs :partial) 

วิธีรับหรือส่งข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์น าเข้า/แสดงผล 
(CPU with I/O Device )      
 
1. การโพลลิ่ง (Polling) เป็นวิธีการส่งสัญญาณโต้ตอบกนัระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) กับ
อุปกรณ์ I/O เพื่อของทราบสถานะท างานของอุปกรณ์ I/O นั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับค าสั่งแสดง
สถานะการท างาน ดังนี้                 
1.1 ค าสั่งพร้อม (Command Ready) เป็นค าสั่งที่แสดงว่าอุปกรณ์พร้อมทีจ่ะรบัค าสัง่ให้ท างานตามค าขอ    
1.2 ไม่ว่าง-รอก่อน (Busy-Waiting) เป็นค าสั่งที่แสดงว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมที่จะท างาน เนื่องจากมีการ
ใช้งานอุปกรณ์ I/O นั้นอยู่ ต้องรอจนกว่าอุปกรณ์ I/O นั้นจะถูกใช้งานจนเสร็จ       
1.3 ผิดพลาด (Error) เป็นค าสั่งที่แสดงว่าอุปกรณ์ขัดข้อง หรือไม่สามารถรับค าสั่งใดๆ ได้ วิธีการแบบ Polling 
นี้มีข้อเสียตรงที่ว่าหน่วยประมวลกลาง (CPU) ต้องเสียเวลาในการรอคอยการใช้งานอุปกรณ์ I/O บางประเภท
เป็นเวลานานๆ ท าให้ไม่สามารถท างานประเภทอื่นต่อไปได้เพราะต้องรอจนกว่าอุปกรณ์ I/O นั้นจะถูกใช้งาน

ต าแหน่งของอุปกรณ์รับและแสดงผล (เลขฐานสบิหก) 
     
     
      

ประเภทอปุกรณ์ (Device) 

                              000-00F ตัวควบคุมการเข้าถงึหน่วยความจ าโดยตรง 
(DMA Controller) 

                              020-021   
   

ตัวควบคุมการขดัจังหวะ 
(Interrupt Controller) 

                              040-043 ตัวควบคุมเวลา 
(Timer) 

200-20F ตัวควบคุมเกมส ์
Game Controller 

2F8-2FF พอร์ตแบบอนุกรม (พอร์ต 2) 
Serial Port (Secondary) 

320-32F ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ 
Hard-Disk Controller 

378-37F พอร์ตแบบขนาน 
Parallel Port  

 
3D0-3DF ตัวควบคุมกราฟิก 

Graphics Controller 

3F0-3F7 ตัวควบคุมดิสก์ไดร์ฟ 
Diskettes-Drive Controller 

3F8-3FF พอร์ตแบบอนุกรม (พอร์ต 1) 
Serial Port (Secondary) 
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จนเสร็จ เช่น การอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก (disk) เป็นต้น ซึ่งมักเรียกสภาวะการที่เกิดข้ึนนี้ว่า 
“Busy-Wait Cycle”                               
      
2. การขัดจังหวะ (Interrupts) เป็นวิธีที่ช่วยให้หน่วยประมวลกลาง (CPU) สามารถท างานอย่างอื่น
ได้โดยไม่ต้องรอการใช้งานอุปกรณ์ I/O จนเสร็จ โดยการส่งสัญญาณการไปขัดจังหวะ ( Interrupt) 
การท างานของหน่วยประมวลกลาง (CPU) เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ I/O พร้อมที่จะรับส่งข้อมูลแล้วผ่าน
ทาง Interrupt-Request Line เมื่อ CPU ได้รับสัญญาณขัดจังหวะผ่านช่องทางดังกล่าวก็จะหยุดการ
ท างานช่ัวคราวเพื่อให้บริการกับอุปกรณ์ที่รอ้งขอการขัดจงัหวะเข้ามา ซึ่งแสดงข้ันตอนการวนรอบการ
ขัดจังหวะของอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล แสดงได้ดังรูปที่ 5.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     รูปท่ี 5.5 แสดงการวนรอบการขัดจงัหวะของอปุกรณ์รบัและแสดงผล (Interrupt-Device I/O Cycle) 

3. การเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง (Direct Access Memory) เป็นวิธีที่พัฒนาข้ึนมาเพื่อ
การรับหรือส่งข้อมูลปริมาณมากๆ ในเวลาเดียวกัน โดยใช้อุปกรณ์ตัวควบคุมการด าเนินการในการ
รับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) กับอุปกรณ์ I/O ที่เรียกว่า ตัวควบคุมการ
เข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง (Direct Access Memory: DMA) โดยไม่จ าเป็นต้องผ่าน      

ตัวขับสั่งให้อุปกรณ์ I/O  
เร่ิมต้นท างาน 

CPU ได้รับสัญญาณขัดจังหวะและ
ส่งการควบคุมไปยัง Interrupt 

Handler 

Interrupt Handler ประมวลผล
ข้อมูลที่ได้รับส่งค่าการขัดจังหวะ

กลับคืนไป 

CPU ตรวจสอบการขดัจังหวะ 

1 

CPU ย้อนกลับมาประมวลผล
โปรเซสเดิมที่ท างานค้าวอยู่ก่อนที่

จะถูกขัดจังหวะ 

5 

ข้อมูลพร้อม  

เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ I/O  
เพ่ือเร่ิมต้นท างาน 

หน่วยรับและควบคมุการประมวลผล  
(I/O Controller) 

หน่วยประมวลผลกลาง  
(Central Processing Unit: CPU) 

2 

3 

4 

7 
6 
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หน่วยประมวลผลกลางจึงท าให้  การรับหรือส่งข้อมูลท าได้เร็วข้ึนเพราะหน่วยประมวลผลกลางไม่ต้อง
เสียเวลาในรอการท างานของอุปกรณ์ I/O ท าให้สามารถใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได้อย่างเต็มที่          
ตัวควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง (DMA Controller) จะท าการส่งผ่านข้อมูลจ านวน X ไบต ์
จากอุปกรณ์หน่วยความจ าหลัก โดยส่งสัญญาณการขัดจังหวะ ( Interrupt) การท างานไปยัง      
หน่วยประมวลผลกลาง เมื่อได้รับค าสั่งตอบกลับ (Acknowledge) เป็นหน้าที่ของหน่วยควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูล (DMA Controller) จะท าการยึดคลองบัส (Bus) และเริ่มขบวนการส่งผ่านข้อมูลซึ่งใน
ขณะนั้นหน่วยประมวลผลกลางยังสามารถที่จะท างานด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ แสดงได้ดังรูปที่ 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5.6 แสดงข้ันตอนการท างานของการเข้าถึงหน่วยความจ าหลัก (Step in a DMA Transfer) 

5.3 ส่วนต่อประสานงานในระบบรับและแสดงผล (Application I/O Interface) เป็นมาตรฐาน
การใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันสามารถติดต่อกันระหว่างระบบปฏิบัติการกับ
อุปกรณ์ I/O ที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน เช่น บริษัทผู้ผลิต ชนิดหรือประเภทของอุปกรณ์ 
เป็นต้น เรียกมาตรฐานนี้ว่า “ส่วนประสาน (Interface)” ซึ่งความแตกต่างของตัวอุปกรณ์ I/O จะ
ถูกซ่อนรายละเอียดไว้ภายในคอร์เนลโมดูล (Kernel Modules) โดยใช้ไดรเวอร์ (Driver) เป็นตัว
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ I/O แต่ละประเภท เพื่อให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับ
ระบบปฏิบัติการใช้มาตรฐานเดียวกัน แสดงโครงสร้างการเช่ือมต่อคอร์เนล  (Kernel) ของหน่วยรับ
และแสดงผลข้อมูล แสดงได้ดังรูปที่ 5.7 

 

IDE Disk Controller 

Disk Disk 

DMA/Bus/Interrupt 
Controller 

Cache 

 
Memory 

PCI bus 

CPU 

CPU Memory Bus 
Buffer 

x 

1. ตัวขับอุปกรณ์ได้รับค าสั่งให้
ถ่ายโอนข้อมูลจากดิสก์ไปยัง
บัฟเฟอร์ ณ ต าแหน่ง X 
2. ตัวขับอุปกรณ์ส่งค าสั่งไปยัง
ตัวควบคุมดิสก์ให้ถ่ายโอนข้อมูล
จ านวน C ไบต์ จากดิสก์ไปยัง
บัฟเฟอร์ ณ ต าแหน่ง X 
 5. ตัวควบคุม DMA ถ่ายโอนข้อมูล

ไปยังบัฟเฟอร์ ณ ต าแหน่ง X 
6. เมื่อ C = 0 DMA จะส่งสัญญาณ
การขัดจังหวะไปแจ้งให้ CPU ทราบ
ว่าถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว 
 

3. ตัวควบคุมดิสก์เร่ิมกระบวน ถ่าย
โอนข้อมูลด้วยวิธีการเข้าถึง
หน่วยความจ าหลักโดยตรง 
4. ตัวควบคุมดิสก์ท าการส่งข้อมูลแต่
ละไบต์ไปยังตัวควบคุมการเข้าถงึ
หน่วยความจ าหลัก 
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 นอกจากนี้การพัฒนาอุปกรณ์ I/O ให้สอดคล้องกับลักษณะการท างานร่วมกับ
ระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดซึ่งต่างก็มีมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ในการเช่ือมต่อ (Device Driver 
interface) ที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับลักษณะการท างาน ฟังก์ชันและรูปแบบการน าไปประยุกต์ใช้งาน
ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์     

 ตารางท่ี 5.1 แสดงความแตกต่างของลักษณะการท างานของอุปกรณ์ I/O แต่ละประเภทในแง่มุมต่างๆ       

 

 

 

 

 

 

 

     

 

แง่มุม 
(Aspect) 

ความแตกตา่ง 
(Variation) 

อุปกรณ์รับและแสดงผล 
(I/O Device) 

รูปแบบการส่งข้อมูล 
(Data Transfer Mode) 

ตัวอักขระ (Character) 
บล็อก (Bock) 

วิธีการเข้าถึงข้อมูล 
(Access Method) 

การระบุการส่ง 
(Transfer Schedule) 

เรียงล าดับ (Synchronous) 
ไม่เรียงล าดับ (Asynchronous) 

Keyboard 
Devices 

Controller 

SCSI 
Devices 

SCSI 
Devices 

Controller 

SCSI 
Devices 
Driver 

Keyboard 

Keyboard 
Devices 

Controller 

Keyboard 
Devices 
Driver 

Keyboard 

Keyboard 
Devices 
Driver 

… 

 
 
 

… 
 

… 

 
PCI Bus 

PCI Bus 
Devices 

Controller 

PCI Bus 
Devices 
Driver 

Floppy-Disk 
Driver 

Floppy 
Devices 

Controller 

Floppy 
Devices 
Driver 

Disk, 
Tape 

 

ATAPI 
Devices 

Controller 

ATAPI 
Devices 
Driver 

Kernel I/O Subsystem 

Kernel  

อุปกรณ์แสดงผล (Terminal) 
ดิสก์ (Disk) 

ตามล าดับ (Sequential) 
แบบสุ่ม (Random) 

โมเด็ม (Modem) 
ซีดีรอม (CD-ROM) 

เทป (Tape) 
แป้นพิมพ์ (Keyboard) 

การใช้งานร่วมกัน 
(Sharing) 

ใช้งานเฉพาะ (Dedicated) 
ท างานร่วมกัน (Sharable) 

เทป (Tape) 
แป้นพิมพ์ (keyboard) 
 ความเร็วของอุปกรณ์ 

(Device Speed) 
Latency, Seek time 
Transfer rate, Delay between operations 

 

อุปแบบการเข้าถึงอุปกรณ์ I/O 
(I/O Direction) 

อ่านอย่างเดียว (Read Only) 
เขียนอย่างเดียว (Write Only) 
อ่านและเขียน (Read only) 

ซีดีรอม (CD-ROM) 
ตัวควบคุมกราฟิก (Graphic Controller) 
ดิสก์ (Disk) 
 

รูปท่ี 5.7 แสดงโครงสร้างการเช่ือมต่อคอรเ์นลของหน่วยรับและแสดงผลข้อมลู (A Kernel I/O Structure) 
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ประเภทของอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีติดต่อกับระบบรับและแสดงผลข้อมูล (I/O System)  

1. อุปกรณ์ท่ีใช้รับหรือส่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Block and Character Device) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับ
หรือส่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Block) จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คือ จานบันทึก (disk) (Disk) ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียก
วิธีการเข้าถึงแบบนี้ว่า การรับหรือแสดงผลเป็นแถว (Raw I/O) โดยค าสั่ง System Calls เพื่อใช้ในการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ I/O ดังกล่าว เช่น ค าสั่ง Read () ค าสั่ง Write () และค าสั่ง Seek () เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการรับหรือส่งข้อมูลที่ละตัวอักษร (Character) มักจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คือ แป้นพิมพ์ 
(Keyboard) เมาส์ (Mouse) และโมเด็ม(Modem) โดยค าสั่ง System Calls เพื่อใช้ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ 
I/O ดังกล่าวเช่น ค าสั่ง (Get) และค าสั่ง (Put) เป็นต้น                          
2. อุปกรณ์ท่ีใช้รับหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย (Network Devices) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับหรือส่งข้อมูล
บนเครือข่าย ผ่านชุดค าสั่งที่เช่ือมต่อที่เรยีกว่า Socket Interface โดยติดตั้งมากับระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะ 
เช่น UNIX และ Windows NT เป็นต้น ภายใน Socket จะมีฟังก์ชันการท างานในการเช่ือมต่อเพื่อรับและส่ง
ข้อมูลอยู่ภายในเรียกว่าฟังก์ชัน Select () โดยหน้าที่หลักของฟังก์ชันนี้จะท าการส่งคืนค่าสถานะในขณะนั้น
กลับไปยังส่วนที่มีการเรียกใช้งานโดยจะมี Socket Packet เพื่อคอยรับข้อมูลในฝังรับและมี Socket Room 
ท าหน้าส่งข้อมูลในฝังส่งตามที่ก าหนด                  
3. อุปกรณ์สัญญาณนาฬิกาและอุปกรณ์บอกเวลา (Clock and Timers) เป็นอุปกรณ์ติดตั้งมากับ
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีท าหน้าที่หลัก 3 อย่าง คือ       
 1. แสดงว่า ณ ปัจจุบัน         
 2. แสดงเวลาที่ผ่านพ้นไป        
 3. ตั้งเวลาเพื่อที่จะด าเนินการกระตุ้น (Trigger) เช่น เวลาที่จะใช้ในการขัดจังหวะ (Interrupt)      
ทั้ง 3 หน้าที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของระบบปฏิบัติการ โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้แสดงเวลาที่ผ่านพ้นไปตั้ง
และตั้งเวลาเพื่อที่จะด าเนินการกระตุ้น (Trigger) เรียกว่า “Programmable Interval Timer” 
โดยสามารถที่จะตั้งเวลารอคอย (Wait) และเวลาที่จะขัดจังหวะ (Interrupt) ในการด าเนินการของ
กระบวนการ (Process) ในแต่ละครั้งได้            
4. อุปกรณ์รับ/ส่งข้อมูลภายใต้ก าหนดเวลาท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน (Blocking and Nonblocking I/O) 
บางครั้งอาจจะเรยีกอุปกรณ์ประเภทนี้ว่า Synchronous and Asynchronous Device โดยอุปกรณ์
ประเภทที่รับหรือส่งข้อมูลที่ก าหนดเวลาที่แน่นอน (Synchronous) เช่น เทป เป็นต้น หลักการ
ท างานแบบนี้อยู่ภายใต้ค าสั่งระบบเรียกใช้งาน (System Call) โดยกระบวนการ (Process) ที่ก าลัง
ประมวลผลอยู่จะหยุดการท างานช่ัวคราว เพื่อให้ค าสั่งที่ระบบเรียกใช้งาน (System Call) ท างานจน
เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถกลับมาประมวลผลกระบวนการ (Process) เดิมต่อไปได้ ส าหรับอุปกรณ์
ประเภทที่รับหรือส่งข้อมูลที่ก าหนดเวลาที่ไม่แน่นอน (Asynchronous) เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard) 
เมาส์ (Mouse) เป็นต้น กระบวนการ (Process) ที่ก าลังประมวลผลอยู่ไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างาน 
สามารถท างานจนเสรจ็สิน้ก่อน จึงคอยให้ค าสั่งที่ระบบเรียกใช้งาน (System Call) เข้ามาประมวลผล 
ลักษณะการท างานแบบนี้เรียกว่า เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่อเนื่องกันหลายเหตุการณ์ (Multithreading) 
เช่น ขณะที่ใช้งานอุปกรณ์ในการเขียนข้อมูล (Writer) ในขณะเวลาเดียวกันก็สามารถประมวลผล
อุปกรณ์ I/O ควบคู่กันไปด้วย เป็นต้น 
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5.4 ระบบรับหรอืแสดงผลย่อย (Kernel I/O Subsystem)  

 ระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปจะมีส่วนคอร์เนล (Kernel) ไว้คอยสนับสนุนการให้บริการต่างๆ ที่
เกี่ยวพันกับอุปกรณ์ I/O หลายอย่าง เช่น การจัดตารางอุปกรณ์ (I/O Scheduling) ที่พักข้อมูล (Buffering) 
การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ า (Caching) การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handing) การจัดโครงสร้าง
ข้อมูลภายในคอร์เนล (Kernel Data Structures) เป็นต้น ซึ่งถูกจัดการโดยระบบรับหรือแสดงผลย่อย 
(Kernel I/O Subsystem)                                               
1. การจัดตารางอุปกรณ์ (I/O Scheduling) เป็นการก าหนดความส าคัญในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ โดยการบันทึกข้อมูลการท างานของอุปกรณ์ I/O แต่ละตัวไว้ใน ตารางแสดงสถานะการท างานของ
แต่ละอุปกรณ์ (Device-Status Table) เพื่อตรวจสอบสถานะว่าอุปกรณ์ I/O นั้นพร้อมที่จะท างานหรือไม่ ถ้า
พร้อม ระบบปฏิบัติการก็จะท าการตรวจสอบสัญญาณขัดจังหวะ (Interrupt) ว่ามาจากอุปกรณ์ I/O ตัวใดก็
จะท าการปรับเปลี่ยนค่าให้ถูกต้องตามสัญญาณขัดจังหวะนั้น และพร้อมกับท าการตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ 
I/O ใดเข้าคิว (Queue) ก็จะท างานตามค าร้องขอ (Request) ถัดไป เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะท าการ
คืนค่า การควบคุมเพื่อกลับไปประมวลผลงานเดิมก่อนที่จะถูกขัดจังหวะ        
2. ท่ีพักข้อมูล (Buffering) เป็นพื้นที่ในหน่วยความจ า (Memory) ที่ใช้เก็บข้อมูลขณะที่มีการถ่ายโอน
ระหว่างอุปกรณ์ 2 ชนิดกันหรือระหว่างอุปกรณ์กับงานที่ท าอยู่ เนื่องจากอัตราความเร็วในการท างานของแต่
ละอุปกรณ์กับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วไม่เท่ากัน ดังนั้นจ าเป็นจะต้องมีที่พักข้อมูลช่ัวคราว 
เพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง 2 อุปกรณ์มีความต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับระบบ
คอมพิวเตอร์ แสดงได้ดังรูปที่ 5.8         

 

 

 

 

 

  

  

 

รูปท่ี 5.8 แสดงความเร็วในการโอนข้อมูลของแต่ละอปุกรณ์                    
       (Sun Enterprise 6000 Device-Transfer Rate: Logarithmic) 

 

 

 
แป้นพิมพ์ (keyboard) 

 0       0.01       0.1        1         10       100     1000    10000    100000    1000000  
 

เมาส์ (Mouse) 
 

โมเด็ม (Modem) 
 

 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) 
 

 

การ์ดเครือข่าย (Ethernet) 
 

 

ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) 
 

 

การ์ดเครือข่ายชนิดเร็ว 
 (Fast Ethernet) 

 
 

                              SCSI Bus 
 
 

 

                                   SBUS 
 
 

 

                      Gigaplane Bus 
 
 

 



95 
 

3. การเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจ า (Caching) โดยที่แคลช (Cache) เป็นหน่วยความจ าความเร็ว
สูงที่อยู่ระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ท าหน้าที่ใน
การพักข้อมูลไว้ช่ัวคราว โดยการน าข้อมูลบางส่วนมาใส่ไว้ในแคลช (Cache) เนื่องจากการอ่านข้อมูล
ได้เร็วกว่า แต่ถ้าไม่มีข้อมูลในแคลช (Cache) ก็จะไปอ่านข้อมูลในหน่วยความจ าแทน การใช้งานของ
แคลช (Cache) มีรูปแบบ  การท างานที่ไม่แตกต่างจากที่พักข้อมูล (Buffering) มากนัก เพียงแต่
ท างานได้เร็วกว่า แต่มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นงานที่ต้องการความเร็วมักจะนิยมใช้ แคลช (Cache) 
เป็นตัวจัดการ 

4. การพักข้อมูลชั่วคราว (Spooling and Device Reservation) เป็นที่พักข้อมูลช่ัวคราวส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลที่จะถูกส่งออกไปยังอุปกรณ์ I/O เพื่อแก้ปัญหาของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถสลับการท างาน
หรือท างานพร้อมกันระหว่างกระบวนการ (Process) ได้ การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน (Share Printer) 
ระบบปฏิบัติการจะวิธีการพักข้อมูลช่ัวคราว (Spooling) เพื่อจัดล าดับคิวงานในการส่งข้อมูลเข้ามา
ให้กับเครื่องพิมพ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะยกเลิกการพิมพ์ได้เพราะล าดับของคิวต่างๆ ที่
เก็บอยู่ในที่พักข้อมูลช่ัวคราว (Spooling) ผู้ใช้สามารถควบคุมการท างานผ่านระบบปฏิบัติการได้ 

5. การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handing) ระบบปฏิบัติจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานการ
ท างาน ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆและชุดค าสั่งส าเร็จรูป (Application Program) ของผู้ใช้ ดังนั้นระบบ
ปฏิบัติจะต้องคอยป้องกันการใช้งานหน่วยความจ า (Protected Memory) และจัดการข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดข้ึนในขณะส่งผ่านข้อมูลหรือที่มีการเรียกใช้งานอุปกรณ์ I/O นั้นๆ อยู่เพื่อให้ระบบไม่เกิด
การติดขัดและสามารถท างานต่อไปได้ เช่น ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับเครื่องพิมพ์กรณีการที่ใช้พิมพ์อยู่หมด 
ระบบปฏิบัติจะต้องมีการจัดข้อผิดพลาดในการใช้งานให้กับผู้ใช้ทราบได้ทันที่ เป็นต้น 

6. การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในคอร์เนล (Kernel Data Structures) ภายในคอร์เนล (Kernel) 
ต้องการที่จะเก็บสถานะการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ I/O แต่ละชนิด วิธีการหนึ่งคือ
การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในคอร์เนล (Kernel Data Structures) เช่น การเปิดไฟล์ (Open-File) 
ดังรูปที่ 5.9 แสดงตารางโครงสร้างภายในคอร์เนล (Kernel) ในการติดตาม (Track) การเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย การติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ส่งผ่านข้อมูลอักขระ (Character-Device) หรือกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ I/O เป็นต้น 
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รูปท่ี 5.9 แสดงความเร็วในการโอนข้อมูลของแต่ละอปุกรณ์                    
              (UNIX I/O Kernel Structure) 

5.5 การส่งข้อมลูอย่างต่อเน่ือง (Streams) 

 เป็นวิธีการจัดการในติดต่อและการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องระหว่างอุปกรณ์ตัวขับ (Device Driver) 
กับผู้ใช้ในระดับกระบวนการ (User-Level Process) ซึ่งโครงสร้างการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Stream) 
ประกอบด้วยส่วนหัวของการส่ง (Stream Head) โดยท าการเช่ือมต่อกับส่วนของกระบวนการผู้ใช้และตัวขับ
สุดท้ายหรือส่วนสิ้นสุด (Driver end) ท าการควบคุมอุปกรณ์สตรีมโมดูล (Stream module) แต่และตัว    
โดยที่ส่วนหัวของ  การส่ง (Stream Head) ตัวขับสุดท้ายหรือตัวสิ้นสุด (Driver end) และแต่ละโมดูล
ประกอบด้วยคู่ของแถวล าดับ จ านวนหลายคู่ (Pair of Queues) เช่น คู่ของแถวล าดับการอ่าน            
(Read Queue) กับแถวล าดับการเขียน (Write Queue) โดยการส่งผ่านข้อมูลจะกระท าโดยคู่แถวล าดับใน 
แต่ละแถวล าดับ แสดงได้ดังรูปที่ 5.10 
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รูปท่ี 5.10 แสดงโครงสร้างการสง่ข้อมลูอย่างต่อเนื่อง (The Streams Structure)
     

5.6 ประสิทธิภาพการท างาน (Performance) 

 ปัจจัยที่มีผลกับประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ I/O ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์หรืองานที่เข้า
มาประมวลผลในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ควบคู่กับชุดค าสั่งขับอุปกรณ์ (Device-Driver Code) 
และการจัดตารางการท างานให้แต่ละกระบวนการว่ามีประสทิธิภาพดีมากน้อยเพียงไร ตลอดจนประสิทธิภาพ
ของการรับหรือส่งข้อมูลภายใต้ก าหนดเวลาที่แน่นอนและไม่แน่นอน (Block and Unblocked) อีกทั้งยัง
ข้ึนอยู่กับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้งานอีกด้วย 
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สรุป   
 พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนจะเกี่ยงข้องและติดต่อประสานการท างานระบบ
รับและแสดงผลข้อมูล (I/O System) ซึ่งมีตัวควบคุมการท างาน (Device Controllers) เป็นของตัวเอง 
โดยหลักการท างานจะเป็นการโอยย้ายข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 
ถูกจัดการโดยหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ผ่านชุดค าสั่งที่ใช้จัดการอุปกรณ์ I/O หรือจัดการอยู่
ภายในการควบคุมการเข้าถึงหน่วยความจ าหลักโดยตรง (Direct Access Memory) โดยมี
ระบบปฏิบัติการเข้ามาควบคุมเพื่อให้  การด าเนินงานต่างเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ 
ระบบการท างานย่อยที่ท าหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์รับและแดงผลข้อมูลที่เรียกว่า “I/O Subsystem” 
ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการรับหรือส่งข้อมูลข้ึนมาหลากหลายประเภท ดังนี้         
1. อุปกรณ์ประเภทรับข้อมูลเข้า เช่น เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) จอสัมผัส (Touch Screen) และ
ไมโครโฟน (Microphone) เป็นต้น                                                            
2. อุปกรณ์ประเภทแสดงผลข้อมูลออก เช่น จอภาพ (Monitor) ล าโพง (Speaker) และเครื่องพิมพ์ 
(Printer) เป็นต้น               
3. อุปกรณ์ประเภทบันทึก เช่น จานบันทึก (disk)  เทป (Tape) และซีดีรอม (CD-ROM) เป็นต้น 
 โดยแต่ละอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อกับระบบปฏิบัติการจะมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้ควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะ ประกอบด้วย ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device Controller) ท าหน้าที่รับและ
ส่งข้อมูลและตัวขับ (Device Driver) เป็นซอฟต์แวร์ท าหน้าที่ติดต่อกับอุปกรณ์ I/O แต่ละประเภท     

วิธีรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกับอุปกรณ์น าเข้าและแสดงผลข้อมูล (CPU with I/O Device)  
สามารถท าได้หลายวิธี เช่น วิธีการท า Polling วิธีการขัดจังหวะ (Interrupts) วิธีการเข้าถึงหน่วยความจ าหลัก
โดยตรง (Direct Access Memory) เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์ I/O ยังสามารถแบ่งตามฟังก์ช่ัน       
การท างานของชุดค าสั่งประยุกต์ที่แต่ละบริษัทผลิตข้ึนมาใช้งาน เช่น  อุปกรณ์ที่ใช้รับหรือส่งข้อมูลเป็นกลุ่ม 
(Block and Character Device) อุปกรณ์ที่ใช้รับหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย (Network Devices) อุปกรณ์
สัญญาณนาฬิกาและอุปกรณ์บอกเวลา (Clock and Timers) อุปกรณ์รับ/ส่งข้อมูลภายใต้ก าหนดเวลาที่
แน่นอนและไม่แน่นอน (Blocking and Nonblocking I/O) เป็นต้น โดยแต่ละวิธีจะมีรูปแบบการท างานที่
แตกต่างกันข้ึนอยู่กับสถาปัตยกรรมของผู้ออกแบบระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
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ค าถามทบทวน 

1. จงยกตัวอย่างพร้อมอธิบายอปุกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการรับหรือส่งข้อมูลแตล่ะประเภทที่นิยมใช้ในปจัจบุัน  
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการติดต่อผ่านจุดเช่ือมต่อทีเ่รียกว่า “พอร์ต (Port”) และ “บัส (Bus)”      
3. อุปกรณ์ทีเ่รียกว่า Memory-Mapped I/O จะเกี่ยวข้องกบัรจีีสเตอรท์ี่ส าคัญ 4 ชนิดอะไรบ้าง     
4. จงอธิบายวิธีรับหรอืสง่ข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกลางกบัอุปกรณ์น าเข้า/แสดงผลต่อไปนี้    
 4.1 การโพลลิ่ง (Polling)       
 4.2 การขัดจังหวะ (Interrupts)       
 4.3 การเข้าถึงหน่วยความจ าหลกัโดยตรง (Direct Access Memory)      
5. จงแสดงโครงสร้างการเช่ือมต่อคอร์เนลของหน่วยรับและแสดงผลข้อมูล (A Kernel I/O Structure)            
6. Programmable Interval Timer คืออะไร                                   
7. จงอธิบายระบบรบัหรือแสดงผลย่อย (Kernel I/O Subsystem) ต่อไปนี้    
 7.1 การจัดตารางอุปกรณ์ (I/O Scheduling)        
 7.2 ที่พักข้อมูล (Buffering)       
 7.3 การเกบ็ข้อมูลไว้ในหน่วยความจ า (Caching)     
 7.4 การพักข้อมลูช่ัวคราว (Spooling and Device Reservation) 
 7.5 การจัดการข้อผิดพลาด (Error Handing)        
 7.6 การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในคอรเ์นล (Kernel Data Structures)                                      
8. จงอธิบายโครงสร้างการส่งข้อมลูอย่างต่อเนื่อง (The Streams Structure) พร้อมวาดรปูประกอบ
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   แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6            
หัวข้อเน้ือหา          
 - แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ (Process Concept)     
 - การจัดตารางกระบวนการ (Process Scheduling)     
 - การด าเนินการกบักระบวนการ (Operations on Processes)   
 - การร่วมกันของกระบวนการ (Cooperating Process)    
 - การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication)   
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจวิธีการจัดการกับกระบวนการในรปูแบบต่างๆ    
 - มีความเข้าใจองค์ประกอบเพื่อช่วยในการจัดการกับกระบวนการ   
 - มีความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในระบบสามารถประมวลพร้อมกันได้ภายในเวลาเดยีวกัน
 - มีความรู้และความเข้าใจการประมวลผลกระบวนการพรอ้มกันในระบบปฏิบัติการ 
 - สามารถเข้าใจวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ                                        
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม             
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า       
การวัดผลและประเมินผล            
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้        
การประเมินผล               
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด            
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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        บทที่ 6 
                                    การจดัการกระบวนการ          
                       (Process Management)  
 

     หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ก็คือการจัดสรรทรัพยากรของระบบการ
ท างานที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สิ่งที่เกี่ยวข้องหลักก็คือ กระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นข้ันตอนหรือวิธีการท างานตามค าสั่งต่างๆ ที่
สัมพันธ์กันกับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องจะต้องควบคุม
กระบวนการ (Process) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การท างานอย่างเป็นระบบและมีล าดับการท างานที่
ชัดเจนส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยทุก ๆ กระบวนการจะให้ความส าคัญในการ
ประมวลผล ณ เวลาปัจจุบันกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นหลัก   
 ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการจัดการกับกระบวนการ (Process) การท างานของกระบวนการ 
การจัดตาราง การสลับและการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ ภายใต้การควบคุมและสั่งการโดย
ระบบปฏิบัติการ (ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)   

6.1 แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ (Process Concept) 

 การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในอดีต จะมีวิธีการจัดการกับกระบวนการ (Process) ใน
รูปแบบกระประมวลผลทีละค าสั่งหรือทีละกระบวนการ (Single Process) ท าการใช้งานทรัพยากรที่
มีอยู่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบจะจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดไว้ส าหรับงานที่ก าลัง
ประมวลผลอยู่เท่านั้น จึงท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับการท างาน 
กรณีที่มีผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หลายคน (multi-user computer system) สามารถท างานหลาย
กระบวนการไปพร้อมกันได้ ดังนั้นการท างานของงานหนึ่ง อาจมีผลกระทบทางอ้อมกับอีกงานหนึ่ง  
โดยผ่านทางทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เพื่อมิให้งานต่างๆ ส่งผลกระทบกันอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบ จึงเป็นหน้าที่หนึ่งของระบบปฏิบัติการที่จะต้องสามารถควบคุมงานหรือสับหลีกการท างาน
ของแต่ละชุดค าสั่งที่มาเกี่ยวข้อง (interaction) หน้าที่นี้เรียกว่า การเข้าจังหวะกันของกระบวน หรือ 
การซิงโครไนซ์กระบวนการ (process synchronization) เพื่อให้การท างานแต่ละงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ                  
6.1.1 เกี่ยวกับกระบวนการ (The Process) กระบวนการ (Process) ไม่ได้หมายถึงการท างานหรือ
ชุดค าสั่งที่ก าลังประมวลผลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่อาจจะรวมถึงส่วนของข้อความ       
(Text Section) ที่ประกอบไปด้วยค่าของชุดค าสั่งตัวนับ (Program Counter) และรายละเอียดของ
รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดังนั้นการท างานของระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็น
จะต้องมีการจัดการและจัดสรรเวลาการท างานเป็นอย่างดี เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการ (Process) ที่มีอยู่ทั้งหมดไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
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6.1.2 สถานะของกระบวนการ (Process State) การด าเนินการของการประมวลผลของแต่ละ
กระบวนการ (Process) จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะ (State) ของการท างานที่เกิดข้ึน 5 ข้ันตอน ดังนี้
 1. New เพื่อแสดงถึง การสร้างกระบวนการใหม่ (Created) ข้ึนมา   
 2. Running เพื่อแสดงถึง ค าสั่งที่จะได้รับการประมวลผล (Executed)  
 3. Waiting เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอคอย (Waiting) บางเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดข้ึน 
       รอใช้งานอุปกรณ์ I/O หรือรอรับสัญญาณ (signal) บางอย่าง)   
 4. Ready เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอเพื่อที่จะใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
 5. Terminal เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่ประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว  

 การแสดงการเปลี่ยนสถานะการท างานของแต่ละกระบวนการ (Process) จะมีรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามหน้าที่ (Function) หรือแสดงให้รู้ว่ามีกระบวนการ (Process) ที่ก าลังด าเนินการ
อะไรอยู่บาง ณ เวลาในขณะนั้น แสดงได้ดังรูปที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

   

                     รูปท่ี 6.1 แสดงแผนภาพข้ันตอนการท างานของกระบวนการ  
      (Diagram of Process State) 

6.1.3 บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB) อยู่ภายในระบบปฏิบัติการมี
หน้าที่เป็นตัวควบคุมการท างานของแต่ละกระบวนการ (Process) บางครั้งอาจเรียกว่า “บล็อกควบคุมการท างาน 
(Task Control Block)” แสดงได้ดังรูปที่ 6.2 ซึ่งประกอบไปด้วย  

 

 

 

New 

Ready Running 

Terminated 

Waiting 

การขัดจังหวะ  
(Interrupt) พร้อมด าเนินการ 

(Admitted) 
ด าเนินการเสร็จสิ้น  

(Exit) 

รอใช้งานอุปกรณ์ I/O หรือ 
ด าเนินการเสร็จ 

(I/O or Event Completion) 

รอใช้งานอุปกรณ์ I/O หรือ 
ด าเนินการเสร็จ 

(I/O or Event Completion) 

ตัวส่งโปรเซส 
(Scheduler Dispatch) 
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                   รูปท่ี 6.2 บล็อกควบคุมกระบวนการ (Process Control Block: PCB) 

 1. สถานะของกระบวนการ (Process State) อาจจะเป็นสถานะที่เกิดข้ึนใหม่ (New) 
ของกระบวนการสถานะพร้อม (Running) สถานะที่ก าลังประมวลผล (Running) สถานะคอย 
(Waiting) และสถานะหยุดการท างานช่ัวคราว (Halted) เป็นต้น                     
 2. ชุดค าสั่งนับ (Program Counter) จะใช้แสดงต าแหน่งของค าสั่ งถัดไปของ
กระบวนการ (Process) ที่จะถูกประมวลผล                   
 3. รีจิสเตอร์ท่ีเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU Registers) ตัวเลขและชนิดของ
รีจิสเตอร์ทุกตัวจะข้ึนอยู่กับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับ ตัวสะสมค่า 
(Accumulator) รีจิสเตอร์ตัวช้ี (Index Register) สแต็ก (Stack) ตัวช้ี (Pointer) และ รีจีสเตอร์ทั่วไป 
(General-Purpose Registers) รวมไปถึงค าสั่งเพื่อก าหนดเงื่อนไขต่างๆ (Condition-Code Information) 
เป็นต้น โดยที่ชุดค าสั่งตัวช้ีจะเก็บสถานะของกระบวนการ (Process) เมื่อเกิดมีการขัดจังหวะข้ึน 
(Interrupt) และสามารถกลับมาท างานเดิมต่อได้ภายหลัง แสดงได้ดังรูปที่ 6.3                          
 4. การจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผล (CPU-Scheduling Information) 
ข้อมูลที่เก็บอยู่จะเกี่ยวของกับการจัดล าดับความส าคัญของกระบวนการ (Process Priority) ตัวช้ีไปยังที่แถว
ล าดับ (Queues) และค่าพารามิเตอร์ (Parameters) อื่น  ๆที่จัดเก็บอยู่ในตารางการท างานของหน่วยประมวลผล   
 5. การจัดการข้อมูลภายในหน่วยความจ า(Memory-Management Information) ประกอบด้วย
รีจิสเตอร์ที่ใช้เก็บค่าของต าแหน่งต่ าสุดของแต่ละกระบวนการ (Base Register) และเก็บค่าขนาดของแต่ละ
กระบวนการ (Limit Register) ลงบนตารางเพจ (Page Tables) หรือตารางเซ็กเมนต์ (Segment Tables)   ซึ่งข้ึนอยู่
กับระบบการจัดการหน่วยความจ า (Memory System) ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่เลือกใช้ 

ตัวชี ้
(Pointer)  

สถานะกระบวนการ 
(Process State)  

เลขที่กระบวนการ 
(Process Number)  

โปรแกรมนับ 
(Program Counter)  

รีจีสเตอร์ 
(Registers)  

การจ ากัดหน่วยความจ า 
(Memory Limits)  

รายการไฟล์ที่เปิด 
(List of Open Files)  

  
. . . 
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      6. บัญชีข้อมูล (Account Information) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนของหน่วย
ประมวลผลที่ใช้ (Amount CPU) เวลาที่ใช้งานจริง ๆ เวลาทั้งหมด (Limit Times) บัญชีตัวเลข 
(Account Numbers) งาน (Job) และจ านวนกระบวนการที่มีอยู่ (Process Numbers)       
     7. สถานะอุปกรณ์รับและแสดงผลข้อมูล (I/O Status Information) เป็นข้อมูลที่มี
ไว้ส าหรับแสดงรายการการจัดสรร (Allocated) การใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผล ( I/O Devices) 
หรืออาจจะเป็น การเปิดไฟล์ (Open Files) ของแต่ละกระบวนการ (Process)             
6.1.4 หน่วยงานย่อยภายในกระบวนการ (Threads) เดิมการพัฒนาระบบปฏิบัติการนั้น ภายใน
กระบวนการ (Process) จะประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียวเท่าน้ัน (Single Thread) 
ที่ได้รับการประมวลผล (Execution) ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการให้กระบวนการ
หนึ่งสามารถที่จะมีหน่วยงานย่อยภายในกระบวนการ (Threads) จ านวนมากได้ โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกับหน่วยการประมวลผลให้สามารถ ที่จะประมวลผลหน่วยงานย่อยภายใน
กระบวนการ (Threads) พร้อมๆ กันและเป็นอิสระต่อกันได้ ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของ
กระบวนการ (Process) รวดเร็วข้ึน โดยกระบวนการ (Process) ที่ภายในประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 
(Threads) ท างานอยู่นี้ว่า “Multithreading” 

6.2 การจัดตารางกระบวนการ (Process Scheduling) 

 จุดประสงค์หลักของระบบการท างานต้องการประมวลผลแต่ละกระบวนการ (Process) ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได้อย่างเต็มที่ (CPU Utilization) 
ดังนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบเพื่อช่วยในการจัดการกับกระบวนการ (Process) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการจัดการความถ่ีของกระบวนการ (Process) ในการ
สลับเข้าและออกเพื่อเข้าไปใช้งานหน่วยประมวลผลการ (CPU) โดยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งาน
ชุดค าสั่งได้ขณะที่กระบวนการ (Process) นั้นๆ ถูกประมวลผลอยู่ ดังนั้นการจัดตารางการท างานของ
กระบวนการ (Process) จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 6.3  แสดงแผนภาพการท างานของหน่วยประมวลผลกลางในการเปลี่ยนสถานะระหว่าง 2 กระบวนการ          
 (Diagram Showing CPU Switch from Process to Process) 

6.2.1 การจัดตารางแถวล าดับ (Scheduling Queues) เมื่อกระบวนการ (Process) ถูกน าเข้า
ระบบ จะถูกใส่ลงไปในแถวล าดับการท างาน (Job Queue) โดยที่กระบวนการ (Process) ที่มีอยู่
ภายในหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ที่อยู่ในสถานะพร้อม (Ready) และสถานะคอย (Wait) 
ที่พร้อมจะถูกประมวลผลจะถูกจัดเก็บลงบนรายการ (List) เรียกสถานะนี้ว่า สถานะพร้อมของแถว
ล าดับ (Ready Queue) โดยที่สถานะพร้อมของแถวล าดับหัว (Ready Queue Header) ภายใน
รายการ (Lists) จะมีตัวช้ี (Pointers) ไปยังต าแหน่งแรกและต าแหน่งสุดท้ายของบล็อกควบคุม
กระบวนการ (Process Control Block: PCB) และสามารถที่จะเพิ่มจ านวนบล็อกควบคุม
กระบวนการ (PCB) และมีขอบเขตของตัวช้ี (Pointer Field) เพื่อช้ีไปยังบล็อกควบคุมกระบวนการ 
(PCB) ตัวถัดไปได้ ซึ่งระบบโดยทั่วไปที่ประกอบด้วยหลายๆ กระบวนการ พื้นที่บนจานบันทึก 
(disk)อาจไม่ว่างเมื่อมีการร้องขอการใช้งานอุปกรณ์ I/O จากบางกระบวนการ ดังนั้นกระบวนการ
จ าเป็นต้องค่อยการใช้พื้นที่บนจานบันทกึ (disk) รายการ (List) ของกระบวนการที่คอยใช้งานอปุกรณ์ 
I/O เรียกว่า แถวล าดับการใช้งานอุปกรณ์ (Device Queue) โดยแต่ละกระบวนการ (Process) จะมี
ล าดับการใช้งานอุปกรณ์เป็นของตัวเอง (Device)  แสดงได้ดังรูปที่ 6.4 

  

ก าลังประมวลผล 
(Executing) การขัดจังหวะ/ค าสั่งเรียกระบบ 

(Interrupt or System Call) 

เก็บสถานะลงในบล็อกแรก 
(Save State into PCB0)  

กระบวนการแรก               ระบบปฏิบัติการ      กระบวนการที่สอง       
(Process P0)            (Operating System)         (Process P1)  
 
    (Process P0) ก าลังประมวลผล 
(Executing) 

โหลดสถานะจากบล็อกที่สอง 
(Reload state from PCB1)  

ก าลังประมวลผล 
(Executing) 

การขัดจังหวะ/ค าสั่งเรียกระบบ 
(Interrupt or System Call) 

เก็บสถานะลงในบล็อกแรก 
(Save State into PCB0)  

โหลดสถานะจากบล็อกที่สอง 
(Reload state from PCB1)  

ไม่ท างาน 
(Idle) 

ไม่ท างาน 
(Idle) 

ไม่ท างาน 
(Idle) 

. . . 

. . . 
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  รูปท่ี 6.4 แสดงสถานะพร้อมของคิวและล าดับการใช้งานอุปกรณ์รับและแสดงผล
     (The Ready Queue and Various I/O Device Queues)   
 โดยปกติการแสดงการจดัตารางล าดับของกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับแผนภาพแสดงล าดับ
การท างาน (Queuing Diagram) แสดงได้ดังรูปที่ 6.5 ซึ่งกรอปสี่เหลี่ยมแสดงแถวล าดับการท างาน 
(Queue) และรูปวงรีแสดงทรัพยากรที่ค่อยให้บริการแถวล าดับการท างาน โดยประกอบด้วยแถว
ล าดับที่แสดงสถานะพร้อม (Ready Queue) และกลุ่มของอุปกรณ์ที่แถวล าดับเรียกใช้ (Device Queue) 
และลูกศรแสดงทิศทางการไหลของกระบวนการท างานในระบบ เริ่มต้นโดยที่กระบวนการใหม่ (New Process) 
ถูกใส่ลงในสถานะพร้อมของแถวล าดับ (Ready Queue) และคอยจนกระทั้งถูกเลือกเพื่อเข้าเข้าไป
ประมวลผล (โดยตัวจัดส่ง Dispatcher) ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยระหว่างการด าเนินการ
อยู่นั้นอาจมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสามารถที่จะเกิดข้ึนได้ดังนี้         
1. กระบวนการ (Process) ร้องขอการใช้งานอุปกรณ์ I/O จึงถูกจัดให้รออยู่ในแถวล าดับ      
2. กระบวนการ (Process) สร้างกระบวนการย่อยและคอยจนกว่ากระบวนการย่อยด าเนินการเสร็จ 
3. กระบวนการ (Process) สามารถที่ถูกย้ายออกจากหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เนื่องจากมีการ
ขัดจังหวะ (Interrupt) และเปลี่ยนสถานะเป็นสถานะพร้อมของแถวล าดับ (Ready Queue) 

 

  Head  

 Tail Registers 

 

หัวล าดบั 
(Queue Header) บล็อกควบคุม

(PCB7) 
สถานะพร้อมของคิว 
(Ready Queue) 

. . . 

 
 Registers  

 

บล็อกควบคุม
(PCB2) 

. 

 Head  

 Tail 

 เทปหน่วยที่ 1 
(Mag Tape Unit0)  

 Head  

 Tail 

 เทปหน่วยที่ 2 
(Mag Tape Unit0)  

 Head  

 Tail 

 ดิสก์หน่วยที่ 1 
(Disk Unit0)  

 Head  

 Tail 

 อุปกรณ์แสดงผล
หน่วยที่ 1 

(Terminal Unit0)  

 
 

 

บล็อกควบคุม
(PCB3) 
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บล็อกควบคุม
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บล็อกควบคุม
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บล็อกควบคุม
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รูปท่ี 6.5 แสดงแผนภาพการท างานของแถวล าดับของการจดัตารางกระบวนการ 
   (Queuing-Diagram Representation of Process Scheduling)  

6.2.2 การจัดตารางการท างาน (Scheduler) เป็นการจัดการกระบวนการ (Process) ที่เหมาะสม
เข้าหรือออกจากตารางแถวล าดับ (Scheduling Queues) ซึ่งเป็นหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ใน
ระบบงานแบบกลุ่มการจัดการกระบวนการมักจะน าไปพักไว้ช่ัวคราว (Spooled) ณ อุปกรณ์
หนว่ยความจ าส ารองที่มคีวามจุขนาดใหญ่ (Mass-Storage Device) เช่น จานบันทึก (disk) เป็นต้น เพื่อที่จะ
น าไปประมวลผลในเวลาต่อมาซึ่งมีวิธีการจัดตารางการท างานหลายวิธี ดังนี้                           
1. การจัดตารางการท างานระยะยาว ( Long-term scheduler) หรือเรียกวิธีนี้ว่า การจัดตารางงาน(Job 
Scheduler) วิธีนี้การท างานจะท าการเลือกกระบวนการ (Processes) ที่เก็บพักไว้ช่ัวคราว (Spool) แล้วท า
การบรรจุ (Load) ข้อมูลเข้ามาในหน่วยความจ าเพื่อท าการประมวลผลความถ่ีในการประมวลผลจะถกเรียกใช้
ไม่บ่อยมากนักระหว่างการสร้างกระบวนการข้ึน ในระบบ นอกจากนี้การจัดตารางการท างานระยะยาวจะท า
การควบคุมระดับของการท างานหลายๆ ชุดค าสั่งพร้อมกัน (Degree of Multiprogramming) ระหว่างการ
ประมวลผล                                                   
2. การจัดตารางการท างานระยะกลาง (Medium-term scheduler) บางระบบปฏิบัติการจะมีวิธีการจัด
ตารางการท างานแบบนี้ เช่น ระบบการแบ่งปันเวลาในการท างาน (Time-Sharing Systems) ซึ่งกระบวนการ 
(Process) ที่เข้ามาใช้งานหน่วยความจ าจะมีสับเปลี่ยนเข้ามา (Swapped in) และสับเปลี่ยนออก (Swapped Out) 
เป็นต้น แสดงได้ดังรูปที่ 6.6             
3. การจัดตารางการท างานระยะสั้น (Short-term scheduler) หรือเรียกวิธีนี้ว่า การจัดการหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU Scheduler) วิธีนี้การท างานจะท าการเลือกกระบวนการ (Processes) ที่อยู่
ในสถานะพร้อม (Ready) เพื่อน ามาประมวลผล (Execute) และจัดสรรเนื้อที่การใช้งาน     
ประมวลผลกลางกลาง (CPU) ให้กับกระบวนการนั้นที่เลือกมา 

สถานะพร้อมของแถวล าดับ 
(Ready Queue)  

ร้องขอการใช้งานอุปกรณ์ 
(I/O Request)  

ร้องขอการใช้งานอุปกรณ์ 
(Time Slice Expired)  

    กระบวนการย่อย  
(Fork a Child) 

ค่อยเพ่ือขัดจังหวะ     
(Wait for an Interrupt)  

แถวล าดับอุปกรณ์ 
 (I/O Queue) 

CPU 

I/O 

ประมวลผลกระบวนการย่อย 
(Child Executes) 

เกิดเหตุการณ์ขัดจังหวะ 
(Interrupt Occurs) 
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 รูปท่ี 6.6 แสดงแผนภาพการเพิม่วิธีการจัดตารางการท างานระยะกลาง  
             (Addition of Medium-Term Scheduling to The Queuing Diagram)  

6.2.3 การสลับกระบวนการท างาน (Context Switch)  
การสลับ (Switching) ให้กระบวนการ (Process) อื่นเข้ามาใช้งานหน่วยประมวลผลการ (CPU) เพื่อ
จัดเก็บค่าสถานะเดิมของกระบวนการ (Old Process) ขณะเดียวกันก็จะท าการบรรจุและจัดเก็บค่า
สถานะให้กับกระบวนการใหม่ (New Process) ลักษณะการด าเนินงานดังกล่าว เรียกว่า การสลับ
กระบวนการท างาน (Context Switch) โดยการสลับกระบวนการท างาน จะอยู่ภายในบล็อกควบคุม
กระบวนการ (PCB) ซึ่งจัดเก็บค่ารีจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผลกลางไว้ (CPU Register) โดยสถานะ
ของกระบวนการ (Process State) แสดงได้ดังรูปที่ 6.1 

6.3 การด าเนินการกับกระบวนการ (Operations on Processes)    
 กระบวนการ (Process) ต่างๆ ที่อยู่ในระบบสามารถประมวลพร้อมกันได้ภายในเวลา
เดียวกัน ขณะเดียวกันการสร้าง (Created) และลบ (Deleted) กระบวนการก็เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา
เช่นเดียวกัน ดังนั้นระบบปฏิบัติการจะต้องมีกลไกหรือความสามารถในการสร้างกระบวนการ 
(Process Creation) และเมื่อกระบวนการด าเนินการเสร็จสิ้น (Process Termination) ก็สามารถที่
จะลบกระบวนการนั้นทิ้ งไปได้  ซึ่งสามารถอธิบายการด าเนินกับกระบวนการต่างๆ  ได้ดังนี้ 
6.3.1 การสร้างกระบวนการ (Process Creation) กระบวนการ (Process) อาจจะสร้างขึ้นมาใหม่
โดยผ่านทางค าสั่งระบบ (System Call)  โดยเรียกกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้ว่า กระบวนการ
พ่อหรือแม่ (Parent Process) และเรียกกระบวนการที่ถูกสร้างข้ึนภายหลังว่า กระบวนการลูก 
(Children Process) นอกจากนี้แต่ละกระบวนการก็สามารถที่จะสร้างกระบวนใหม่ตามล าดับใน
รูปแบบต้นไม้ แสดงได้ดังรูปที่ 6.7       
 โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการจะต้องการใช้ทรัพยากร เช่น เวลาใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง      
(CPU Time) หน่วยความจ า (Memory) ไฟล์ (File) อุปกรณ์รับและแสดงผล (I/O Device) เป็นต้น 
เพื่อจะให้งานที่ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์ เมื่อกระบวนการได้สร้างกระบวนการย่อยข้ึนมา กระบวนการ
ย่อย (Subprocess) อาจจะใช้งานทรัพยากรได้โดยตรงจากระบบปฏิบัติการหรือใช้งานผ่านกลุ่มงาน
ย่อยของกระบวนการพ่อหรือแม่ก็ได้ (Parent) และเมื่อหลังจากประมวลผลกระบวนการ (Process) 

แถวล าดับคอยใช้งานอุปกรณ์ 
 (I/O Waiting Queue) 

CPU 

I/O 

สถานะพร้อมของแถวล าดับ 
(Ready Queue)  

 

การสับเปลี่ยนกระบวนการเพียงบางส่วนออกไป
ประมวลผล (Partially Executed Swapped-Out) 

Processes) 
 

สับเปลี่ยนเข้า (Swap 
in) 

สับเปลี่ยนออก (Swap out) 

จบการท างาน (End) 
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เสร็จสิ้นแล้วจะต้องคืนทรัพยากรที่ใช้ในการท างานกลับคืนสู่ระบบ และกระบวนการก็จะลบหรือ
ท าลายทิ้งตามกลไกการท างานของระบบปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 6.7 แสดงโครงสร้างต้นไม้ในการสร้างกระบวนการใหม่ของระบบปฏิบัติการ UNIX
     (A Tree of Processes on a typical UNIX System)  
6.3.2 การสิ้นสุดกระบวนการ (Process Termination) จะเกิดข้ึนเมื่อค าสั่งสุดท้ายถูกประมวลผลจน
เสร็จและส่งค าถามไปยังระบบปฏิบัติการว่าจะท าการลบกระบวนการนี้เพื่อออกจากระบบโดยเรียกใช้ค าสั่ง
ระบบ (System Call) ณ จุดนี้กระบวนการ (Process) อาจจะส่งข้อมูลออกไปยังกระบวนการพ่อหรือแม่ 
(Parent) ก็ได้ ดังนั้นกระบวนการพ่อหรือแม่ยังสามารถท างานหรือสร้างกระบวนการลูกข้ึนมาใหม่ได้ตาม
ต้องการ กระบวนการพ่อหรือแม่ (Parent) สามารถที่จะยกเลิกการท างานของกระบวนการลูก (Children) ได้
หลายเหตุผล ดังนี ้             
1. กระบวนการลูก (Children) ใช้บางทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบมากเกินไป ดังนั้นกระบวนการพ่อหรือแม่  
(Parent) จ าเป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบสถานะของกระบวนการลูก (Children) ด้วย       
2. งานที่มอบหมายให้กับกระบวนการลูก (Children) ไม่มีความจ าเป็น        
3. กระบวนการพ่อหรือแม่ (Parent) ประมวลผลเสร็จแล้วและระบบปฏิบัติการมาอนุญาตให้
กระบวนการลูก (Children) ไม่สามารถท างานต่อได้ถ้ากระบวนการพ่อหรือแม่ (Parent) สิ้นสุดการ
ท างานแล้วทุกกระบวนการลูก (Children) ต้องสิ้นสุดการท างานเหมือนกัน ปรากฏการณ์ลักษณะนี้
มักเรียกว่า การสิ้นสุดการเช่ือมโยง (Cascading Termination) ถูกจัดการโดยระบบปฏิบัติการ 
 
6.4 การร่วมกันของกระบวนการ (Cooperating Process) 
 
 การประมวลผลกระบวนการ (Process) พร้อมกันในระบบปฏิบัติการ แต่ละกระบวนการอาจจะ
เป็นอิสระจากกัน (Independent) โดยเมื่อกระบวนการหนึ่งก าลงัประมวลผลอยู่จะไม่มีส่งผลกระทบ (Effect) 
กับอีกกระบวนการหนึ่งหรือการร่วมกันของกระบวนการ (Cooperating) ถ้ากระบวนการหนึ่งก าลัง

Root 
 

Pagedaemon 
 

Swapper 
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User 1 
 

User 2 
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ประมวลผลอยู่จะมีผลกระทบ (Effect) กับอีกกระบวนการหนึ่ง เพราะมีการใช้ข้อมูลบางตัวรวมกันอยู่ โดยเรา
สามารถที่จะก าหนดสภาพแวดล้อมที่อนุญาตให้การร่วมกันของกระบวนการด้วยเหตุผลทั่วไปต่อไปนี้       
1. การใช้ข้อมูลร่วมกัน (Information Sharing) เช่น การใช้ไฟล์ร่วมกัน (Shared File) เป็นต้น     
2. การเพิ่มความเร็วในการค านวณ (Computation Speedup) กรณีที่ต้องการให้งานที่ประมวลผล
เร็วข้ึน จ าเป็นต้องแบ่งงานออกเป็นงานย่อย (Subtask) โดยแต่ละงานย่อย (Subtask) จะประมวลผล ใน
รูปแบบคู่ขนาน (Parallel) ดังนั้นความเร็วจะเพิ่มข้ึนได้ถ้าคอมพิวเตอร์มีตัวประมวลผลหลายตัว 
(Multiple Processing Elements) เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPUs) หรือช่องของการรับและ
แสดงผล (I/O Channels) เป็นต้น            
3. การแบ่งเป็นโมดูล (Modularity) เป็นการแบ่งกระบวนการ (Process) ออกเป็นโมดูลย่อย ๆ        
4. ความสะดวงสบาย (Convenience) หมายถึงผู้ใช้แต่ละอาจจะท างานได้หลายๆ งานในเวลาหนึ่ง เช่น เพิ่ม
ข้อมูล (Editing) การพิมพ์ (Printing) และการแปลชุดค าสั่งในระบบคู่ขนาน (Compiling in Parallel) เป็นต้น 
 
6.5 การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) 
 ในระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่สามารถที่จะประมวลผลได้หลายๆ ชุดค าสั่งในเวลา
เดียวกัน (Multiprogramming) มีการเช่ือมโยงและติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย ร่วมทั้งมีการ
แบ่งปันทรัพยากรและใช้งานกระบวนการ (Process) ร่วมกันได้ ซึ่งบางครั้งเราจะเรียกวิธีการติดต่อสื่อสาร
แบบนี้ว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication: IPC) โดยที่ระบบจะมี
กลไกการท างานโดยจะอนุญาตให้แต่ละกระบวนการ (Processes) ติดต่อและส่งข้อมูลระหว่างกันได้
อย่างต่อเนื่อง (Synchronize) โดยไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างต าแหน่งเดียวกัน ซึ่งการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกระบวนการ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้    
6.5.1 ระบบการส่งข้อความ (Message-Passing System) หน้าที่ของระบบการส่งข้อความ จะยอม
ให้กระบวนการ (Processes) ติดต่อสื่อสารกับกระบวนการ (Processes) อื่นโดยไม่ต้องการที่จะใช้ทรัพยากร
หรือข้อมูลร่วมกัน เพียงต้องการที่จะส่งข้อความด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารกับ ไมโครคอร์เนล (Microkernels) 
เท่านั้น ปกติการบริการจะค านึงถึงผู้ใช้กระบวนการ (Processes) เป็นหลัก โดยการด าเนินการจะอยู่
ภายนอกคอร์เนล ซึ่งการสื่อสารของผูใ้ช้กระบวนการ (Processes) ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน
ข้อความเท่านั้น และการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ ( IPC) จะใช้ตัวด าเนินการ 2 ตัว คือ ส่ง
ข้อความ (send(message)) และรับข้อความ (receive(message)) โดยมีตัวเช่ือมการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Link) ในการส่งข้อความระหว่าง 2 กระบวนการ (Processes)            
วิธีการทางกายภาพที่สามารถน าไปใช้จัดการกับการเช่ือมโยงระหว่างตัวด าเนินการส่งและรับข้อความ 
(Send/Receive Operations) ท าได้ดังนี ้                                        
1. การสื่อสารทางตรงหรือทางอ้อม (Direct or Indirect Communication) 
2. การสื่อสารแบบสมมาตรหรือไมส่มมาตร (Symmetric or Asymmetric Communication) 
3. ที่พักข้อมูลที่แน่นอนหรืออัตโนมัติ (Automatic or Explicit Buffering) 
4. ส่งแล้วท าส าเนาหรือส่งแล้วท าการอ้างองิ (Send by Copy or Send by Reference) 
5. ระบุขนาดข้อความที่แน่นอนหรือข้อความที่แน่นอน (Fixed-Sized or Variable-Sized Massage)
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6.5.2 การระบุช่องทางสื่อสาร (Naming) กระบวนการ (Process) ที่ต้องการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันต้องมีการอ้างถึงทิศทางในการสื่อสาร เช่น การสื่อสารแบบทางตรง (Direct Communication) 
หรือการสื่อสารแบบทางอ้อม (Indirect Communication) เป็นต้น            
6.5.2.1 การสื่อสารทางตรง (Direct Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่าง
กระบวนการ (Process) โดยระบุช่ือผู้ส่งต้นทางและผู้รับปลายทางให้ถูกต้องโดยใช้ของค าสั่งที่
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันดังนี้ การระบุต าแหน่งแบบสมมาตร (Symmetry)   
 send(P, message)  หมายถึง ส่งข้อความข่าวสารไปยังกระบวนการ (Process)  P 
 Receive(Q, message)  หมายถึง รับข้อความข่าวสารจากกระบวนการ (Process)  Q             
โดยการเช่ือมโยงการติดต่อสื่อสารประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้      
- สร้างการเช่ือมโยงเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Process) ทุกคู่ (ผู้ส่งและผู้รับ) อย่างอัตโนมัติ
และแต่ละกระบวนการ (Process) จะมีความสัมพันธ์เมื่อมีการติดต่อสื่อสารและเช่ือมโยงกันเท่านั้น       
- การเช่ือมโยงของกลุ่มที่แน่นอนระหว่างสองกระบวนการ (Process)         
- ระหว่างกระบวนการ (Process) ทุกคู่ (ผู้ส่งและผู้รับ) จะมีเส้นทางการเช่ือมโยงภายเพียงหนึ่ง
เส้นทางเท่านั้น                      
การระบุต าแหน่งแบบไม่สมมาตร (Asymmetry)                                                                      
send (P, message) หมายถึง ส่งข้อความข่าวสารไปยังกระบวนการ (Process)                                                    
Receive (id, message) หมายถึง รับข้อความข่าวสารจากกระบวนการ (Process) ใด ๆ โดยระบุตัวแปร id 
เพื่อบอกกลุ่มช่ือของกระบวนการ (Process) เพื่อใช้ในการ                                                           
6.5.2.2 การสื่อสารทางอ้อม ( Indirect Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กระบวนการ (Process) ข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งไปถึงผู้รับผ่านตัวกลางที่เรียกว่า กล่องข้อความ (Mail Box) 
หรือช่องทางการสื่อสาร (Port) โดยกล่องข้อความจะใช้จัดเก็บข้อความของกระบวนการ (Process) เพื่อจัด
ส่งไปยังกระบวนการ (Process) อื่นต่อไปและแต่ละกล่องข้อความจะมีหมายเลขที่ระบุไว้ไม่ซ้ ากัน (Unique) 
และการติดต่อสื่อสานระหว่างกระบวนการไปยังกระบวนการ (Process) อื่นผ่านทางหมายเลขกล่อง
ข้อความที่แตกต่างกัน ระหว่างกระบวนการ (Process) สามารถที่จะใช้กล่องข้อความร่วมกันได้ โดย
การส่งและการรับสามารถก าหนดได้ดังนี้       
 send (A, message)  หมายถึง ส่งข้อความข่าวสารไปยังกล่องข้อความ (Mail Box)  A 
 Receive(A, message)  หมายถึง รับข้อความข่าวสารจากกล่องข้อความ (Mail Box) A             
โดยการเช่ือมโยงการติดต่อสื่อสารประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้         
- สร้างการเช่ือมโยงเพือ่ติดต่อสือ่สารระหว่างกระบวนการ (Process) ทุกคู่ (ผู้ส่งและผู้รับ) เฉพาะคู่ที่มี
การใช้ข้อมูลในกล่องข้อความ (Mail Box) ร่วมกันเท่านั้น          
- การเช่ือมโยงของกลุ่มมีการเช่ือมโยงไปยังกระบวนการอื่นมากกว่าสองกระบวนการ (Process)      
- การเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ (Process) อาจท าได้หลายเส้นทาง แต่จะมีเพียงหนึ่งเส้นทางที่เช่ือมโยง
ไปยังกล่องข้อความ (Mail Box) เดียวเท่านั้น  
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6.5.3 การส่งข้อความประสานกันหรือไม่ประสานกัน (Synchronization or Asynchronization) 
เป็นวิธีการส่งข้อมูลในรูปแบบบล็อกข้อความ  (Blocking) ที่ต้องประสานการส่งหรือการส่งข้อมูลใน
รูปแบบบลอ็กข้อความที่ไม่ต้องประสานการส่ง (Nonblocking) โดยแต่ละรูปแบบมีวิธีการส่งข้อความ 
(Send) และการรับข้อความ (Receive) ดังนี้ 
 รูปแบบการส่งข้อความประสานกัน (Synchronization) แบ่งออกเป็น 
 1. การประสานงานฝั่งส่ง (Blocking Sent) เป็นวิธีการส่งกระบวนการ (Process) ในรูปแบบบล็อก
ข้อความ โดยที่ข้อความใหม่จะถูกส่งต่อไปได้ต้องได้รับสัญญาณยืนยัน (Acknowledgement) หรือการตอบ
กลับมาจากฝั่งผู้รับว่าได้รับบล็อกข้อความที่ส่งไปแล้ว 
 2. การประสานงานฝั่งรับ (Blocking Receive) เป็นวิธีการรับกระบวนการ (Process) ใน
รูปแบบบล็อกข้อความ โดยที่ฝั่งผู้รับจะต้องรอคอยสัญญาณข้อความจากฝั่ งผู้ส่ง โดยฝั่งผู้รับจะไม่
สามารถท างานอย่างอื่นต่อไปได้ต้องรอจนกว่าบล็อกข้อความจะถูกส่งมาจนครบแล้ว 
 รูปแบบการส่งข้อความไม่ประสานกัน (Asynchronization) แบ่งออกเป็น 
 1. วิธีการประสานงานฝั่งส่ง (Nonblocking Sent) เป็นวิธีการส่งกระบวนการ (Process) ใน
รูปแบบบล็ อกข้อความ โดยที่ ข้อความใหม่จะถูกส่ งต่อไปได้  โดยไม่ ต้องรอสัญญาณยืนยัน 
(Acknowledgement) หรือการตอบกลับมาจากฝั่งผู้รับว่าได้รับบล็อกข้อความที่ส่งไปแล้ว โดยฝั่งผู้รับ
จะต้องมีที่พักข้อมูล (Buffer) ส าหรับจัดเก็บข้อความที่ได้รับมาจากฝั่งผู้ส่ง 
 2. การประสานงานฝั่งส่ง (Nonblocking Receive) เป็นวิธีการรับกระบวนการ (Process) 
ในรูปแบบบล็อกข้อความ การรับข้อความในรูปแบบนี้ ฝั่งผู้รับสามารถท างานอย่างอื่นไปพร้อมๆ กัน
ได้ โดยไม่ต้องรอข้อความตอบกลับมา 
6.5.4 การพักข้อมูล (Buffering) ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางตรง (Direct) หรือทางอ้อม 
(Indirect) การแลกเปลี่ยนข้อความ การลดขนาดของกระบวนการ (Process) สื่อสารภายในแถวล าดับช่ัวคราว 
การจัดการเกี่ยวกับคิวสามารถกระท าได้ 3 ทางดังตอไปนี ้
 1. ความจุเป็นศูนย์ (Zero Capacity) แถวล าดับมีความจุสูงสุดมีขนาดเท่ากับ 0 ดังนั้นการ
เช่ือมโยงจะไม่มีข้อความที่คอยอยู่ในแถวล าดับ ในกรณีนี้ ผู้ส่งจะส่งข้อความประสานกันจนกระทั้ง
ผู้รับได้รับข้อความนั้น          
 2. ความจุเต็มขอบ (Bounded Capacity) แถวล าดับมีความจุเต็มขอบมีขนาดเท่ากับ n 
ดังนั้นข้อความทั้งหมดจ านวน n สามารถที่จะลดขนาด (Resize) ภายในแถวล าดับ ถ้าแถวล าดับไม่
เต็มเมื่อมีข้อความใหม่ส่งเข้ามาจะถูกจัดเก็บลงในแถวล าดับ (ข้อความจะถูกคัดลอกหรือตัวชีไปยัง
ข้อความจะถูกจัดเก็บเช่นเดียวกัน) และผู้ส่งสามารถที่จะประมวลผลข้อมูลต่อไปได้โดยไม่ตรงรอการ
เช่ือมโยงที่มีความจุเต็มขอบ อย่างไรก็ตามถ้าการเช่ือมโยงเต็ม ผู้รับต้องส่งข้อความประสานกัน
ระหว่างกระบวนการว่ามีเนื้อที่ว่างในคิวที่สามารถใช้งานได้     
 3. ความจุเต็มไม่ขอบ (Unbounded Capacity) แถวล าดับมีความจุไม่เต็ม ดังนั้นทุก ๆ 
จ านวนข้อความสามารถรอคอยอยู่ในแถวล าดับ ผู้ส่งไม่จ าเป็นต้องส่งข้อความประสานกัน 
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สรุป   
 หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ก็คือการจัดสรรทรัพยากรของระบบการท างานที่มี
อยู่ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เกี่ยวข้อง
หลักก็คือ กระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นข้ันตอนหรือวิธีการท างานตามค าสั่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันกับการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

กระบวนการ (Process) ไม่ได้หมายถึงการท างานหรือชุดค าสั่งทีก่ าลังประมวลผลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่าน้ัน แต่อาจจะรวมถึงส่วนของข้อความ (Text Section) ที่ประกอบไปด้วยค่าของชุดค าสั่งตัวนับ 
(Program Counter) และรายละเอียดของรีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดังนั้น     
การท างานของระบบคอมพิวเตอร์จ าเป็นจะต้องมีการจัดการที่ดี และจัดสรรเวลาการท างานเป็นอย่างดี 
เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ (Process) ที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานะของกระบวนการ (Process State) การด าเนินการของการประมวลผลของแต่ละกระบวนการ 
(Process) จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะ (State) ของการท างานที่เกิดข้ึน ดังนี้ New เพื่อแสดงถึง การ
สร้างกระบวนการใหม่ (Created) ข้ึนมา Running เพื่อแสดงถึง ค าสั่งที่จะได้รับการประมวลผล (Executed) 
Waiting เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอคอย (Waiting) บางเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดข้ึน (รอใช้งาน
อุปกรณ์ I/O หรือรอรับสัญญาณ (signal) บางอย่าง) Ready เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่รอ
เพื่อที่จะใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Terminal เพื่อแสดงถึง กระบวนการ (Process) ที่ประมวลผล
เสร็จสิ้นแล้ว 

จุดประสงค์หลักของระบบการท างานต้องการประมวลผลแต่ละกระบวนการ (Process) ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพและใช้งานหน่วยประมวลผลกลางได้อย่างเต็มที่ (CPU Utilization) ดังนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัย
องค์ประกอบเพื่อช่วยในการจัดการกับกระบวนการ (Process) ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนการจัดการความถี่ของกระบวนการ (Process) ในการสลับเข้าและออกเพื่อเข้าไปใช้งานหน่วย
ประมวลผลการ (CPU) โดยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานชุดค าสั่งได้ขณะที่กระบวนการ (Process) นั้น ๆ   ถูก
ประมวลผลอยู่   

กระบวนการ (Process) ต่างๆ ที่อยู่ในระบบสามารถประมวลพร้อมกันได้ภายในเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน
การสร้าง (Created) และลบ (Deleted) กระบวนการก็ เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ดังนั้น
ระบบปฏิบัติการจะต้องมีกลไกหรือความสามารถในการสร้างกระบวนการ (Process Creation) และเมื่อ
กระบวนการด าเนินการเสร็จสิ้น (Process Termination) ก็สามารถที่จะลบกระบวนการนั้นทิ้งไปได้  

ในระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่สามารถที่จะประมวลผลได้หลาย ๆ ชุดค าสั่ งในเวลาเดียวกัน 
(Multiprogramming) มีการเช่ือมโยงและติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย ร่วมทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากร
และใช้งานกระบวนการ (Process) ร่วมกันได้ ซึ่งบางครั้งเราจะเรียกวิธีการติดต่อสื่อสารแบบนี้ว่า การติดต่อ 
สื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication: IPC) 
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ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายการเปลี่ยนสถานะต่างๆ ของการด าเนินการของการประมวลผลของแต่ละกระบวนการ            
2. บล็อกควบคุมการท างาน (Task Control Block) มีหน้าที่อะไรและท างานอย่างไร      
3. Multithreading คืออะไรจงอธิบาย                            
4. จงแสดงแผนภาพการท างานของหน่วยประมวลผลกลางในการเปลี่ยนสถานะระหว่าง 2 กระบวนการว่ามี
วิธีการท างานอย่างไร                               
5. ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยระหว่างการด าเนินการอยู่นั้นอาจมีเหตุการณ์ใดเหตกุารณ์
หนึ่งสามารถทีจ่ะเกิดข้ึนได้อย่างไรบ้าง                    
6. จงอธิบายวิธีการจัดตารางการท างาน (Scheduler) ต่อไปนี้     
 6.1 การจัดตารางการท างานระยะยาว ( Long-term scheduler)      
 6.2 การจัดตารางการท างานระยะกลาง (Medium-term scheduler)  
 6.3 การจัดตารางการท างานระยะสั้น (Short-term scheduler)        
7. การสิ้นสุดกระบวนการ (Process Termination) เกิดข้ึนได้อย่างไรบ้างจงอธิบาย          
8. เราสามารถทีจ่ะก าหนดสภาพแวดล้อมที่อนญุาตใหก้ารร่วมกนัของกระบวนการด้วยเหตผุลใดได้บ้าง         
9. จงอธิบายวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication)  
 9.1 ระบบการส่งข้อความ (Message-Passing System)       
 9.2 การระบุช่องทางสื่อสาร (Naming)      
 9.3 การสง่ข้อความประสานกันหรือไมป่ระสานกัน (Synchronization or Asynchronization) 
 9.4 การพักข้อมลู (Buffering)        
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   แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7            
หัวข้อเน้ือหา          
 - ประวัติความเป็นมา (History)       
 - หลกัการออกแบบ (Design Principle)            
 - ส่วนประกอบของระบบ (System Components)     
 - ระบบงานย่อยทีเ่กี่ยวข้อง (Environmental Subsystems)    
 - จัดการไฟล์ (File System)  
 - การจัดการเครือข่าย (Networking)       
 - การจัดการความปลอดภัย (Security Management)  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจประวัติความเปน็มาของระบบปฏิบัตกิารวินโดว์รุ่นต่างๆ  
 - มีความเข้าใจเป้าหมายในการออกแบบระบบปฏิบัติการวินโดว์   
 - มีความเข้าใจโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี  
 - มีความรู้และความเข้าใจระบบงานย่อยที่เกี่ยวข้องและจัดการไฟล์ของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี
 - สามารถเข้าใจวิธีการจัดการเครือข่ายและการจัดการความปลอดภัย                                        
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม             
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า        
การวัดผลและประเมินผล            
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้        
การประเมินผล               
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงานและแบบฝึกหัด                   
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 



118 
 

        บทที่ 7 
                            กรณศีึกษา (Case Study) 
          ระบบปฏบิตัิการวินโดว์ (Windows Operating System)                                        

     เนื่องจากความยากในการใช้งานระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System) บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ บริษัทไมโครซอฟต์จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า วินโดวส์ (Windows) ที่มี
ลักษณะการโต้ตอบกับผู้ใช้ในรูปแบบกราฟิก (Graphic-User Interface: GUI) แลดูสวยงามและน่าใช้งาน
ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการของบริษัทแอปเบิ้ล ซึ่งพัฒนาระบบปฏิบัติการแมคอินทอชโอเอส (Mac OS X) 
ข้ึนมาเพื่อให้การใช้งานดอสท าได้ง่ายข้ึน แต่วินโดวส์ก็ยังไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานโดยล าพัง ยังคงต้อง
ท างานอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปฏิบัติการดอส กล่าวคือผู้ใช้จ าเป็นต้องท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ดอสก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน ซึ่งการท างานจะใช้ค าสั่งต่าง ๆ  
ที่มีอยู่บนดอสได้โดยพิมพจ์ากแป้นพิมพ์โดยตรงผา่นทางระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งจะท าให้ง่ายและสะดวก
กว่ามาก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows Operating System) เพื่อรองรับการ
ท างานส าหรับผูใ้ช้คอมพิวเตอร์สว่นบุคคล ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ 
ระบบงานย่อย การจัดการไฟล์ ตลอดจนการจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ปฏิบัติวินโดวส์ (Windows) อธิบายได้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

7.1 ประวัติความเป็นมา (History)  
  
 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ที่ถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยรุ่นแรกจะติดตั้งและ
ทดลองใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งใช้ชิพประมวลผลหลายรุ่น เช่นซีพียูเบอร์ 
80286 80386 และ 80486 และยังสามารถแบ่งตามยุคการพัฒนาได้หลายยุคดังนี ้ 

 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยุคเริ่มต้น-ยุคท่ี 3 
Windows 1.0 พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1985 เป็นผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการรุ่นแรกของบริษัทไมโครซอฟท์ 
ซึ่งพฒันาข้ึนมาให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System)  
Windows 3.0 พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1990 ปรับปรุงประสิทธิภาพให้สามารถใช้งานได้ง่ายและยังมี
ฟีเจอร์ที่ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความคล่องตัวข้ึนกว่าวินโดวส์รุ่นแรก 
Windows 3.1 พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1992 ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงผลด้านกราฟิกในรูปแบบ
การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งาน (Graphic User Interface: GUI) ให้สะดวกรวดเร็วข้ึน 

 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยุคท่ี 4  
Windows 95 พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1995 เป็นระบบปฏิบัติการวินโดวส์อย่างแท้จริงที่สร้างข้ึนมาเพื่อ
แทนระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating System) และยังได้มีการพัฒนา Windows 98 ในปีค.ศ. 
1998 ออกจ าหน่ายตามมาอีก 
Windows NT พัฒนาข้ึนมาเพื่อจุดมุ่งหมายที่ต่างจาก Windows 95 โดยมีจดมุ่งหมายในการพัฒนาข้ึนมา
เพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้สามารถเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์หลายตัวเข้าด้วยกันโดยที่
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คอมพิวเตอร์แต่ละตัวสามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ซึ่งต่างจากระบบปฏิบัติการ Windows 95 ถึงแม้
จะรูปแบบหรือวิธีการใช้งานที่คล้ายกัน โดยค าว่า NT ย่อมาจาก New Technology หมายถึงการน า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้ เป็นการพัฒนาระบบปฏิบัติการเครือข่ายของบริษัทไมโครซอฟท์ที่ต้องการแยก
ระบบปฏิบัติการตามบ้านออกจากระบบปฏิบัติการที่ใช้ในส านักงานหรือองค์กรทางธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบ
เครื่อข่าย (Networks) ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นแม่ข่าย ( Windows NT Server) และ ส่วนที่เป็นลูก
ข่าย (Windows NT Client) โดยใช้การเช่ือมโยงในรูปแบบเครือข่ายภายในองค์กร (Local Area Network: LAN) 
ระหว่างเครือข่ายแม่และเครือข่ายลกู (Client/Server) จุดมุ่งหมายหลักเพื่อต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่
ละตัวสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Share Resource) ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและลด
ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้มาก 

 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยุคท่ี 5  
Windows 2000 พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 2000 โดยมีรากฐานมาจากระบบปฏิบัติการ Windows NT ซึ่งพฒันา
ต่อจาก Windows NT รุ่นที่ 4 แทนที่จะเรียกการพฒันาในรุ่นนีว่้าเป็น  Windows NT รุ่นที่ 5 แต่ทางบริษัท
ไมโครซอฟท์ไม่ใช้ช่ือนี้กลบัเปลี่ยนไปใช้ช่ือระบบปฏิบัตกิารนี้ภายใต้ช่ือ Windows 2000 ซึ่งแบง่เป็น 2 ส่วน
เช่นเดียวกับ Windows NT รุ่นที่ 4 แต่ใช้ช่ือเรียกต่างออกไปโดยเครื่องทีเ่ป็นลูกข่ายใช้ช่ือเรียกว่า Windows 
2000 Professional สามารถใช้งานไดก้บัคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) 
Windows Millennium พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 2000 เป็นวินโดวส์ตระกูล Windows 95/98 รุ่น
สุดท้ายของบริษัทไมโครซอฟท์ซึง่มีนโยบายที่จะเลกิพฒันาวินโดวส์ตระกูลนี้ไปถูกพัฒนามาเพื่อการค้า
เพื่อให้รองรับกับปีสหัสวรรษใหม่และท าให้ทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง  
Windows XP Home Edition พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 2001 เป็นวินโดวส์สายพันธ์ุวินโดวส์ Windows NT 
พัฒนาข้ึนมาให้ส าหรับผู้ที่ใช้งานตามบ้าน อีกทั้งยังสามารถเช่ือมต่อบนเครือข่ายขนาดเล็กที่ไม่ต้องมีความ
เข้มงวดในความปลอดภัยมากนัก 
Windows XP Professional พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 2001 เช่นเดียวกับ Windows XP Home Edition เป็น
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ขนาด 32/64 บิต พัฒนาข้ึนมาใช้งานภาคธุรกิจ สามารถเช่ือมต่อบนเครือข่ายขนาด
เล็กที่ไม่ต้องมีความเข้มงวดในความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง        

 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยุคท่ี 6  
Windows XP Vista พัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 2006 ได้ปรับปรุงคุณสมบัติด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของระบบ เช่น เครื่องมือในการซ่อมระบบ การบูต (Boot) ที่รวดเร็ว สนับสนุนเอกสารใน
รูปแบบ Metadata  

 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยุคท่ี 7  
Windows 7  พัฒนาข้ึนในปลายปี 2009 มีหน้าตาที่ทันสมัย เปลี่ยนไปจาก Windows รุ่นก่อน ๆ  อย่างมาก 
ชุดค าสั่งต่างๆ ที่มาพร้อมกับตัว Windows ที่ดูจะมีประโยชน์มากกว่า Windows รุ่นที่ผ่าน ๆ มาด้าน
ประสิทธิภาพ และความเสถียรในการใช้งานสูงกว่า Windows รุ่นก่อนๆ มาก รวมถึงความสามารถใหม่ ๆ 
อย่าง Windows XP Mode, Aero Peek, Aero Snap และอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน Windows 7 
ที่เมื่อใช้แล้วรู้สึกได้ถึงความสะดวก และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน 
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 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ยุคท่ี 8  
Windows 8 เริ่มน ามาใช้งานในปลายปี 2011 มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอินเตอร์เฟซ
หลักที่เรียกว่า "Metro-Styled" มี ลักษณะเดียวกับอินเตอร์เฟสของระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน 7 ไม่ใช่แค่
การใช้งานบน NoteBook และ PC แต่ระบบปฏิบัติวินโดวส์ 8 ยังท างานได้บน Tablets และนอกจากนี้ยังมี
การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เช่น Internet Explorer 10 เช่ือมต่อและใช้งานร่วมกับสังคมออนไลน์ (Social 
Network ) สนับสนุนการใช้งานกับอุปกรณ์แบบ Touchscreen ปรับปรุงสมรรถนะการท างานที่ให้รวดเร็วที่
เรียกว่า "Metro interface"  มี Windows Appplication Store เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และเสถียรภาพของระบบ ใช้ทรัพยากรหน่วยความจ าน้อยลงกว่าเดิมท าให้ท างานได้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติของเครื่องไม่สูงมากนัก สามารถใช้งานได้ในทุกๆ อุปกรณ์ (Device) รวม
ไปถึงแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 ก็สามารถน ามาใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 8 ได้เช่นเดียวกัน 
 
7.2 หลักการออกแบบ (Design Principle) มีเป้าหมายในการออกแบบดังนี้             
  
 7.2.1. ความปลอดภัย (Security) ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ถูก
ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง โดยใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ดังนี้   
 1.1 Kerberos เป็นโปรโตคอลส าหรับพิสูจน์ตัวตนบนระบบเครือข่ายโดยอาศัยวิธีการ
เข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งและสามารถอ่านได้โดยใช้รหัสร่วมเท่านั้น    
 1.2 ACL (Access Control List) เป็นตารางรายการส าหรับก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
เช่นการอ่าน (Read) การเขียน (Write) การประมวลผล (Execute) เป็นต้น ของผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายแต่ละคน 
 1.3 Packet Filter Firewall ใช้ส าหรับตรวจสอบและกลั่นกรองแพ็กเกจที่ผ่านเข้าหรือออกบน
ระบบเครือข่าย 
 1.4 ระดับมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 
 
 7.2.2 ความสามารถในการขยายระบบ (Extensibility) ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี 
(Windows XP) ก าหนดให้การด าเนินการพื้นฐานของระบบอยู่ในระดับป้องกันภายในคอร์เนล 
(Kernel Space หรือ Protection Mode) ส่วนชุดค าสั่งของผู้ใช้จะท างานในระดับพื้นที่ผู้ใช้ (User Space) 
โดยด าเนินการผ่านทาง สภาพแวดล้อมของระบบย่อย (Environment Subsystem) เช่น Security 
Subsystem, OS/2 Subsystem, Win32 Subsystem, POSIX Subsystem เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถขยาย
เพิ่มเติมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการท างานของชุดค าสั่งตลอดจนสามารถเพิ่มอุปกรณ์ I/O ได้ง่าย 
แสดงได้ดังรูปที่ 7.1 
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        รูปท่ี 7.1 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมในระดับช้ันของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) 
 
7.2.3 ความเชื่อถือได้ (Reliability) ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ได้ผ่านการ
ทดสอบการท างานที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน โดยมีการทดสอบรหัสต้นฉบับ (Source Code) ที่ใช้งาน
กว่า 63,000 บรรทัด เพื่อจะได้พบข้อบกพร่องของชุดค าสั่ง (Bug) น้อยที่สุด รวมทั้งการตรวจสอบ
ค้นหาไดร์เวอร์อัตโนมัติ (Auto Detected) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน (ศัพท์บัญญัติ 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2544)   
7.2.4 การท างานร่วมกันได้กับระบบปฏิบัติการวินโดว์และมาตรฐานการต่อประสานระหว่าง
ชุดค าสั่งและระบบปฏิบัติการ (Windows and POSIX Application) เป็นการท าให้ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูปต่างๆ (Application Program) สามารถท างานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ (Application 
Compatibility) โดยระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบให้มีระบบติดต่อกับผู้ใช้ 
(User Interface) และระบบติดต่อกับชุดค าสั่งส าเร็จรูปต่างๆ (Application Program interface: API) 
ตลอดจนชุดค าสั่งที่พัฒนาโดยใช้มาตรฐาน POSIX (Portable Operating System Interface) ซึ่งเป็น
มาตรฐานในการต่อประสานระหว่างชุดค าสั่งและระบบการโดยมีระบบปฏิบัติยูนิกส์ (UNIX) เป็นบรรทัดฐาน 
ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้  การควบคุมของ Interix ซึ่งเป็นชุดค าสั่งที่ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอปพลิเคช่ันของ
ยูนิกส์ (UNIX) บนเครื่องที่ใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) โดยไม่ต้องแก้ไขชุดค าสั่ง
  

กระบวนการผู้ใช้ (Native API Interface)  

Executive  

กระบวนการผู้ใช้ 
(User Process)  

กระบวนการผู้ใช้ 
(User Process)  

 (Dynamic Link Library: DLL)  

สภาพแวดล้อมของระบบย่อย  
(Environment Subsystem) 

ระดับชั้นส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์โดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL)   

Microkernel อุปกรณ์ขับ (Device Driver)
  

 Hardware 

Plug and Play 
Manager  

Security  
Reference Monitor  

Power Manager  I/O Manager  

Object Manager  Configuration Manager  
  

Cache Manager  
Virtual Memory 

Manager  

ส่วนของผู้ใช้ (User Mode)  
พ้ืนที่แกนกลาง (Kernel Space) 

Physical Hardware 
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7.2.5 สมรรถนะสูง (High Performance) ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ถูก
ออกแบบให้มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านความเร็วในการท างานและการตอบสนองผู้ใช้งานเนื่องจากมี
ระบบย่อยที่เรียกว่า Local Procedural Call: LPC ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการส าหรับชุดค าสั่งลูก
ข่ายที่อยู่ในเครื่องเดียวกันสามารถเรียกใช้งานโดยการส่งข้อความถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2.6 ความสามารถในการใช้งานได้ในทุกระบบ (Portability) ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี     
(Windows XP) ถูกออกแบบมาให้สามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมของ
ฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการแบ่งระดับช้ันส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์โดยตรง 
(Hardware Abstraction Layer: HAL) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวประสานการท างานระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์เพื่อให้การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะท าการซ่อนความแตกต่างของ
ฮาร์ดแวร์จากส่วนคอร์เนล (Kernel) ของระบบปฏิบัติการ ท าให้ชุดค าสั่งค าสั่งสามารถท างานได้บน
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ต่างกัน 
7.2.7 สนับสนุนการใช้งานได้หลายภาษา (International Support) ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี 
(Windows XP) ถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานได้หลายภาษา (National-Language-Support: NLS) 
โดยมีส่วนระบบติดต่อกับชุดค าสั่งส าเร็จรูปต่างๆ (Application Program interface: API) ซึ่งเป็นชุดค าสั่ง
พิเศษที่ใช้ส าหรับก าหนดรูปแบบวันที่ (Date) เวลา (Time) และสกุลเงิน (Currency) ต่าง ๆ ทั่วโลก         
โดยวิธีการเปรียบเทียบชุดสายอักขระ (String) เพื่อก าหนดชุดอักขระที่แตกต่างกัน (Unicode) และสนับสนุน
ชุดอักขระในกลุ่ม ANSI โดยการแปลงไปเป็นอักขระในกลุ่ม Unicode ก่อน โดยชุดอักขระของระบบจะถูก
จัดเก็บในรูปแบบของไฟล์และสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามการติดตั้งค่าให้กับระบบ 
 
7.3 ส่วนประกอบของระบบ (System Components) 
โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
1. ส่วนของผู้ใช้ (User Mode) เป็นส่วนสามารถเข้าถึงทรพัยากรอย่างจ ากัด เพราะต้องป้องกันไม่ให้มี       
การแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการ โดยออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ  
 1.1 Environment Subsystem เป็นสภาพแวดล้อมการท างานของระบบย่อยที่จ าลองเปน็
 ระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน       
 1.2 Protection Subsystem เป็นระบบย่อยที่ท าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ  
2. ส่วนแกนกลาง (Kernel Mode)  เป็นส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างต่างๆ อย่างไม่จ ากัด แบ่ง
ออกเป็นระดับช้ัน (Layer) ของแต่ละโมดูล ได้แก่       
 2.1 ระดับช้ันส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์โดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL) คือ 
 ระดับช้ันของซอฟต์แวร์ที่ซ่อนความแตกต่างของฮาร์ดแวร์จากส่วนคอร์เนล (Kernel) ของ
 ระบบปฏิบัติการ ท าให้ชุดค าสั่งค าสั่งสามารถท างานได้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ต่างกัน
 2.2 ระดับช้ันแกนกลาง (Kernel) จัดเป็นออปเจ๊ก (Object) รูปแบบหนึ่ง ประกอบด้วยชุด
 ออปเจ๊ก (Object) 2 ชุด คือ  

1. ชุด Dispatcher Object  
2. ชุดของการประสานการท างานของระบบ แสดงดังตารางที่ 7.1 และตารางที่ 7.2  



123 
 

ตารางท่ี 7.1 แสดงชุด Dispatcher Object 

 

 

           

 

 

  

 

ตารางท่ี 7.2 แสดงชุดการประสานการท างานของระบบ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 2.3 ระดับช้ันประมวลผล (Executive) เขียนด้วยภาษาซี (C Language) ประกอบด้วย
 คอมโพเนนต์ (Component) ต่างๆ ภายในประกอบด้วยกระบวนการ (Procedure) ที่
 สามารถท างานร่วมกันได้ซึ่งคอมโพเนนต์ที่อยู่ในช้ันน้ีประกอบด้วย             
 2.3.1 Object Manager ท าหน้ าที่ ในการจั ดการกั บออปเจกต์  (Object) ต่ างๆ ใน
 ระบบปฏิบัติการ วินโดว์เอ็กพี (Windows XP) รวมไปถึงกระบวนการ (Process) กระบวนการย่อยภายใน
 กระบวนการ (Thread) ไฟล์ (File) สารบบ  (Directory) และอุปกรณ์รับและแสดงผล (I/O Device)  

ค าอธิบาย (Description) วัตถุ(Object) 

ใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดและท าการประสานการท างาน Event Object 

ควบคุมการเกิด Mutual Exclusion ใน Kernel Mode และ User Mode Mutant Object 

เป็น Object ที่มีเฉพาะใน Kernel Mode เป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดติดตาย (Deadlock) Mutex Object 

ท าหน้าที่เหมือนตัวนับเพื่อควบคุมจ านวน Thread ที่ใช้ทรัพยากร Semaphore Object 

เป็น Object ที่ Run โดย Kernel และมีความสัมพันธ์กับ Process Object Thread Object 

จะติดตามเวลาและสัญญาณการขอเวลานอกเม่ือระบบใช้เวลานานๆและการ
ขัดจังหวะ (Interrupt) 

Timer Object 

ค าอธิบาย (Description) วัตถุ(Object) 

ใช้หยุดการท างานของ Thread ที่ก าลังประมวลผล (Execute) อยู่และเรียกใช้
โปรแกรมย่อย (Procedure) 

Asynchronous 
Procedure Call (APC) 

เป็น Object ที่รวมการให้บริการขัดจังหวะย่อย (Interrupt Service Routine) ไว้
ส าหรับการขัดจังหวะหลัก (Interrupt Source) 

Interrupt Object 

เป็น Object ที่ใช้เรียกโปรแกรมย่อย (Routine) พิเศษโดยอัตโยมัติเม่ือระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 

Power Notify Object 

เป็น Object ที่ใช้สถานะ (Status) เม่ือระบบไฟฟ้าว่าขัดข้องหรือไม่ Power Status Object 

ท าหน้าที่แสดงต าแหน่งของหน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) และควบคุม
ข้อมูลที่ส าคัญเพื่อท าการประมวลผล (Execute) ชุดกระบวนการย่อย (Thread) 

Process Object  

ท าหน้าที่เก็บค่าเวลาที่ใช้ในแต่ละชุดของโค้ดโปรแกรม (Code) Profile Object 
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2.3.2 Virtual Memory Manager ท าหน้าที่ในการจัดการหน่วยความจ าเสมือนในระบบปฏิบัติการ
วินโดว์เอ็กพี (Windows XP) โดยท าการแมป (Map) ไปยงัหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ใช้การ
จัดการพื้นฐานแบบเพจ(Page Base) ขนาด 4  KB เก็บไว้ในเพจไฟล์ (Paging File) บนจานบันทึก 
(disk) โดยที่แต่ละกระบวนการ (Process) มีหน่วยความจ าเสมือนได้ถึง 4 GB โดยแบ่งพื้นที่ 1GB 
ส าหรับระบบปฏิบัติการและพื้นที่ 3GB ส าหรับการท างานของกระบวนการ (Process)   

2.3.3 Process Manager ท าหน้าที่ในการสร้าง (Create) การลบ (Delete) กระบวนการ 
(Process) และกระบวนการย่อยภายในกระบวนการ (Thread)    

2.3.4 Local Procedure Call Facility ท าหน้าที่ส่งผ่านค าร้องขอและผลลัพธ์ระหว่าง
กระบวนการ (Process) ลักษณะการท างานจะเหมือนกับการร้องขอเพื่อให้ส่งข้อมูลทางไกล 
(Remote Procedure Call) โดยมากจะใช้การส่งระหว่างเครือข่ายในรูปแบบเครือข่ายแม่
และเครือข่ายลูก (Client/Server) ผ่านช่องทาง (Port) สื่อสาร   

2.3.5 I/O Manager ท าหน้าที่จัดการกับระบบไฟล์ (File System) อุปกรณ์ขับ (Device Driver) 
อุปกรณ์ขับระบบเครือข่าย (Network Driver)   

2.3.6 Cache Manager ท าหน้าที่ในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้เนื้อที่จานบันทึก (disk) ว่ามี
ข้อมูลส่วนน้ันอยู่บนหน่วยความจ าหรือไม่เพื่อสามารถเรียกมาใช้งานได้เร็วข้ึน ส่วนมากจะ
เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์มากกว่าโดยขนาดของ Cache จะเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต 
(Dynamic) ข้ึนอยู่กับขนาดของหน่วยความจ าใช้งานได้ในระบบ   

2.3.7 Security Reference Monitor (SRM) ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องในช่วงเวลาที่มีการประมวลผล (Run Time) นอกจากนี้จะท าการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ  

2.3.8 Plug and Play Manager ท าหน้าที่แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เช่ือมต่อเข้ากับ
ระบบคอมพิวเตอร์ในขณะที่บูต (Boot) เครื่องหรือขณะที่ระบบก าลังท างานอยู่ 
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ข้อดีของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี  คือ การติดตอ่สื่อสารระหว่างโมดลูท าได้งา่ย แสดงได้ดังรูปที่ 7.2 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

         
 
 

รูปท่ี 7.2 แสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) 
 
จากรูปที่ 7.2 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) 

ซึ่งแบ่งเปน็ 2 ส่วนคือ 1. ส่วนของผู้ใช้ (User Mode) เป็นส่วนที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างจ ากัด เพราะต้อง
ป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น Environment 
Subsystem เป็นสภาพแวดล้อมการท างานของระบบย่อยที่จ าลองเป็นระบบปฏิบัติการที่ต่างกันและส่วนที่
เรียกว่า Protection Subsystem เป็นระบบย่อยที่ท าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ 2. ส่วน
แกนกลาง (Kernel Mode)  เป็นส่วนสามารถเข้าถึงทรัพยากรอย่างต่างๆ อย่างไม่จ ากัด แบ่งออกเป็นระดับช้ัน 
(Layer) ของแต่ละโมดูล ได้แก่ระดับช้ันส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์และระดับช้ันแกนกลางจัดเป็นออปเจ๊ก 
(Object) ซึ่งประกอบด้วยชุด Dispatcher Object และชุดของการประสานการท างานของระบบ  
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7.4 ระบบงานย่อยท่ีเกี่ยวข้อง (Environmental Subsystems) 

   เป็นกระบวนการ (Process) ที่อยู่ในส่วนของผู้ใช้ (User Mode) ท าให้ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็ก
พี (Windows XP) สามารถประมวลผล (Run) ชุดค าสั่งที่ถูกพัฒนาจากระบบปฏิบัติการอื่นได้ เช่น Windows 
16 Bits, MS-DOS, POSIX, Character-Based of OS/2 แต่ละระบบงานย่อยจะมี 1 ชุดค าสั่งส าเร็จรูปเพื่อใช้
ติดต่อ (Application Program Interface: API) โดยระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) จะมี 
Win32 เป็นระบบงานหลักที่ท าหน้าที่ในการเริ่มต้น (Start) ทุกกระบวนการ (Process) ที่มีการประมวลผล 
(Execute) โดย Win32 จะเรียกใช้งานตัวจัดการหน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory Manager) เพื่อ
บรรจุชุดค าสั่ง (Load Code) และส่งสถานะกลับไปยัง Win32 จะท าการตรวจดูว่ามีระบบย่อยที่เหมาะสม
ประมวลผล (Run) อยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีมันจะเริ่มต้นกระบวนการ (Process) ในส่วนของผู้ใช้ (User Mode) แล้ว
สร้างกระบวนการ (Process) เพื่อประมวลผล (Run) งาน (Application) และส่งการควบคุมไปยังระบบงาน
ย่อยที่เกี่ยวข้อง (Environmental Subsystems) โดยที่ Win32 สามารถแสดงผลในรูปของกราฟิกและ
ตัวอักษรได้ โดยที่ตัวอักษรจะแสดงผลเป็นแอสกี (ASCII) ส่วนกราฟิกจะแสดงผลใน Windows 

7.5 การจัดการไฟล์ (File System)  

ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) สนับสนุนการจัดการไฟล์หลายรูปแบบ ดังนี้               
1. FAT-16 (File Allocation Table-16 Bits) ใช้แอดเดรส (Address) แบบ 16 บิต ขนาดของจานบันทึก 
(disk) สามารถก าหนดพาร์ทิชัน (Partition) มีขนาดได้ไม่เกิน 2 กิกะไบต์ (GB)                     
2. FAT-32 (File Allocation Table-32 Bits) ใช้แอดเดรส (Address) แบบ 32 บิต ขนาดของจานบันทึก 
(disk) สามารถก าหนดพาร์ทิชัน (Partition) มีขนาดได้ไม่เกิน 2 เทราไบต์ (2TB = 2048 GB)                     
3. NTFS (New Technology File System) เป็นระบบไฟล์แบบใหม่ที่สนับสนุนงานทั้งระบบปฏิบัติการ
วินโดว์เอ็กพี (Windows XP) และระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็นที (Windows NT) ใช้แอดเดรส (Address) 
แบบ 64 บิต ขนาดของจานบันทึก (disk) สามารถก าหนดพาร์ทิชัน (Partition) มีขนาดได้ถึง 264 ไบต์ (Byte) 
4. OS/2 HPFS (High Performance File System) เป็นระบบไฟล์ที่น าไปใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ 
OS/2 ของ IBM เวอร์ชัน 1.2 HPFS ใช้ส าหรับจัดการไฟลข์นาดใหญ ่2 กิกะไบต ์(GB) บนพื้นที่ของจานบันทึก 
(disk) จ านวนมากได ้(มีขนาดได้สูงสุดถึง 2 เทราไบต์) และก าหนดช่ือไฟล์มีขนาดความยาวได้ถึง 256 ไบต์ 
แสดงดังตารางที่ 7.3 

ตารางท่ี 7.3 แสดงการจัดการไฟล์รปูแบบต่างๆ 

 

  

 

 

รูปแบบไฟล ์
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7.6 การจัดการเครือข่าย (Networking)  

  ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) นอกจากจะใช้จัดการกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้ว 
ยังสนับสนุนการท างานบนระบบเครือข่ายแบบเพียรท์ูเพียร์ (Peer-to-Peer) และเครือข่ายไคเอนด์เซิฟท์เวอร์ 
(Client/Server) โดยมีเครื่องมือในการจดัการระบบเครอืข่าย การส่งข้อมูล กระติดต่อกันระหว่างกระบวนการ 
(Interprocess Communication) การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันบนเครือข่าย (Sharing Files) โดยมีส่วนต่อ
ประสาน (Interface) ในเครือข่ายที่สนับสนุน การท างาน 2 รูปแบบคือ                                          
1. NDIS (Network Device Interface Specification) เริ่มพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1989 โดยความร่วมมือ 
ระหว่างบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft Corporation) และบริษัททรีคอม (3Com) เพื่อแยกระบบ Network 
Adaptor ออกจากโปรโตคอลในระดับช้ันทรานสปอต์ (Transport) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับส่วนอื่นที่อยู่
ระหว่างระดับช้ัน Data Link Control และ Media Access Control รูปแบบของสถาปัตยกรรมเครือข่าย
มาตรฐานในช่ือของ " รูปแบบ OSI " (Open System Interconnection Model) และมีโปรโตคอลที่สามารถ
ท างานได้หลายเครือข่ายที่แตกต่างกัน (Network Adapter)          
2. TDI (Transport Driver Interface) เป็นรูปแบบ (Model) ของ OSI โดยจะท าการเช่ือมต่อ (Interface) 
ระหว่างช้ันทราสปอต์ (Transport) และช้ันเซสช่ัน (Session) ซึ่งสามารถส่งข้อมลูได้โดยแบบที่ต้องมีการสร้าง
การติดต่อกันก่อน (Connection) และแบบที่ไม่ต้องมีการสร้างการติดต่อ (Connectionless) ในระหว่างการ
ส่งข้อมูลบนระบบเครือข่าย 

7.6.1 โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) สนับสนุนการ
ท างานโดยมีโปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้                      
1. SMB (Server Massage Block) เป็นโปรโตคอลที่เริ่มที่ใช้งานในระบบปฏิบัติการดอส (MS-DOS 3.1)   
ใช้การส่งค าร้องขอ I/O Request ผ่านทางเครือข่าย โดยมี Message 4 ประเภทที่เกี่ยวข้อง คือ                
 1.1 Session Control เป็นค าสั่งเพื่อเริ่มต้นและจบการเช่ือมต่อเพื่อใช้ง่านทรัพยากรร่วมกัน 
 1.2 File เป็น Message ที่ใช้เข้าถึงไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์         
 1.3 Printer เป็น Message เพื่อส่งข้อมูลไปยังแถวล าดับ (Queue) เพื่อสั่งพิมพ์งานจาก
 เครื่องระยะไกลและรับข้อมูลเพื่อบอกสถานะ (Status) กลับมา          
 1.4 Message เป็น Message ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Workstation) ตัวอื่น      
2. NetBIOS (Network Basic Input/output System) เป็นโปรโตคอลที่พัฒนาข้ึนมาในช่วงปี ค.ศ. 1980 
ส าหรับเครือข่ายในรูปแบบ Hardware Abstraction Interface โดยสร้าง Login Name และสร้าง Logical 
Connection เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Session บนระบบเครือข่ายทั้งสอง                                
3. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) เป็นโปรโตคอลที่พัฒนาข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1985 โดย
บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ใช้งานบนระบบปฏิบตัิการวินโดว์ 95 (Windows 95) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรรว่มกนั
บนเครือข่าย แต่มีข้อจ ากัดจะใช้ช่ือคอมพิวเตอร์เพื่อบอกต าแหน่ง (Address) ไม่สนับสนุนการท างานใน
รูปแบบ Routing จึงมีการพัฒนาโปรโตคอลเพื่อใช้เช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่างสถาปัตยกรรม 
(Platform) เข้าด้วยกัน เช่น SNMP (Simple Network Management Protocol), DHCP (Dynamic Host-
Configuration Protocol), WINS (Windows Internet Name Service)  เป็นต้น       
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4. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเซิฟท์เวอร์ 
(Remote Access Server) ของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) กับไคลเอนต์ (Client) โดยท า
การเช่ือมต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) สนับสนุนการท างานในรูปแบบ Multiprotocol และการเข้า 
รหัสในรูปแบบ VPN (Virtual Private Network) อีกด้วย                                                       
5. (Data Link Control) เป็นโปรโตคอลที่ใช้เพือ่ติดต่อสือ่สารกับเครือ่งคอมพิวเตอรเ์มนเฟรม (Mainframe) 
และเครื่องพิมพ์ของฮิวเล็ตเพกการ์ด (Hewlet Package) ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet)              
6. AppleTalk เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบโดยบริษัทเอปเปิ่ล (Apple) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช 
(Macintosh)สามารถที่จะเช่ือมต่อและใช้ไฟล์ร่วมกันได้ และท าให้ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) 
เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) โดยสามารถที่จะใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้        
7.6.2 กลไกการประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย (Distributed-Processing Mechanisms) ซึ่งแม้
ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) จะไม่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย แต่กลไกการท างาน
สามารถสนับสนุนการประมวลผลข้อมูลแบบกระจายได้ เช่น NetBEUI, Named Pipes and Mailslots, 
Windows Sockets, ROC และ Network Dynamic Data Exchange (NetDDE) 

7.7 การจัดการความปลอดภัย (Security Management)  
 
ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง ระดับ

มาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เช่น การใช้ช่ือล็อกอิน (Login Name) และการใช้
รหัสผ่าน (Password) ส าหรับเข้าสู่ระบบ เป็นต้น และผู้ใช้ทุกคนจะถูกก าหนดด้วยรหัสการรักษา
ความปลอดภัย (Security ID) โดยประกอบด้วยเลขฐานสองก าหนดเป็นส่วนหัวแล้วตามด้วยเลขสุ่ม 
หลักการท างานเมือ่มีผูใ้ช้เริ่มต้นกระบวนการ (Process) ระบบงานย่อยภายในกระบวนการ (Thread) 
จะสามารถประมวลผล (Run) ภายใต้ SID ของผู้ใช้หรือกลุ่มของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วน
หลักการพื้นฐานอื่นๆ คือ การใช้ตัวควบคุมความปลอดภัย (Security Descriptor) โดยที่ทุก Object 
จะมีตัวควบคุมความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับตัวเองเพือ่แสดงให้เหน็ว่าผู้ใช้คนใดสามารถด าเนินการใดได้
บ้าง แต่ถ้าไม่มีตัวควบคุมความปลอดภัย (Security Descriptor) จะใช้การเข้าถึงแบบเฉพาะแทน 
(Access Token) 
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สรุป   
 บริษัทไมโครซอฟต์ได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า วินโดวส์ (Windows) ที่มีลักษณะเป็นงาน
แบบกราฟิก (Graphic-User Interface: GUI) ใกล้เคียงกับแมคอินทอชโอเอส (Mac OS X) เพื่อให้การใช้งาน
ดอสท าได้ง่ายข้ึน แต่วินโดวส์จะยังไม่ใช่ระบบปฏิบัติการจริง ๆ  เนื่องจากมันจะท างานอยู่ภายใต้การควบคุม
ของดอสอีกที กล่าวคือจะต้องมีการติดตั้งดอสก่อนที่จะติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และผู้ใช้จะสามารถ
เรียกใช้ค าสั่งต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในดอสได้โดยผ่านทางวินโดวส์ ซึ่งจะง่ายกว่าการออกค าสั่งโดยพิมพ์จากแป้นพิมพ์
โดยตรง รองรับการท างานส าหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยงานต่างๆ และผู้ใช้ในภาคธุรกิจทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ข้ึนมา นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบมาให้สามารถ
ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการแบ่งระดับช้ัน
ส าหรับการจัดการกับฮาร์ดแวร์โดยตรง (Hardware Abstraction Layer: HAL) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวประสาน
การท างานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะท าการ
ซ่อน ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์จากส่วนคอร์เนล (Kernel) ของระบบปฏิบัติการ ท าให้ชุดค าสั่งค าสั่ง
สามารถท างานได้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ต่างกัน 
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ค าถามทบทวน 

1. เราสามารถแบง่การพฒันาระบบปฏิบัตกิารวินโดว์ออกเป็นกีรุ่น่อะไรบ้าง                    
2. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) ถูกออกแบบใหม้ีความปลอดภัยสงู โดยการน าเทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัยใดมาใช้จงอธิบาย                                        
3. จงอธิบายโครงสร้างสถาปัตยกรรมในระดับช้ันต่างๆ ของระบบปฏิบัตกิารวินโดว์เอ็กพี (Windows XP)    
4. โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) แบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง                        
5. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพี (Windows XP) สนับสนุนการจดัการไฟล์แบบใดบ้าง                   
6. จงอธิบายวิธีการจัดการเครือข่าย (Networking) ต่อไปนี้      
 6.1 NDIS (Network Device Interface Specification)        
 6.2 TDI (Transport Driver Interface)                                   
7. จงอธิบายโปรโตคอล (Protocol) ของระบบปฏิบัติการวินโดว์เอ็กพีทีส่นับสนุนการท างานต่อไปนี้  
 7.1 SMB (Server Massage Block)          
 7.2 NetBIOS (Network Basic Input/output System)    
 7.3 NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)     
 7.4 PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)     
 7.5 DLC (Data Link Control) 
 7.6 AppleTalk                    
8. จงอธิบายวิธีการจัดการความปลอดภัย ระดบัมาตรฐาน C2 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 
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 - สามารถเข้าใจประวัติความเปน็มาของระบบปฏิบัตกิารยูนิกซ์ (UNIX)  
 - มีความเข้าใจเป้าหมายในการออกแบบระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)  
 - มีความเข้าใจโครงสร้างการจัดการหน่วยความจ าและการจดัการกระบวนการ  
 - มีความรู้และความเข้าใจจัดการอปุกรณ์ในการรบัและแสดงผลของระบบปฏิบัตกิารยูนิกซ์ (UNIX)
 - สามารถเข้าใจวิธีการจัดการไฟล ์                                                        
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม            
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า                 
การวัดผลและประเมินผล            
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้          
การประเมินผล              
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า            
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด             
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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         บทที่ 8 
                            กรณศีึกษา (Case Study) 
     ระบบปฏบิัตกิารยนูิกซ์ (UNIX Operating System)                                        
  

 ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักวิจัยและผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการ
ทั่วโลกระบบหนึ่งเพราะมีจุดเด่นด้วยกันหลายประการ เช่น มีความยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถที่จะแก้ไข
หรือปรับปรุงให้เข้ากับระบบอื่นได้ตามต้องการ รองรับการท างานทั้งในระบบงานภายในองค์กรขนาดกลาง
และองค์กรขนาดใหญ่ เป็นระบบที่มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ท าให้ผู้พัฒนาหรือผู้ที่สนใจ
สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าและท าการศึกษาได้ด้วยต้นเอง อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ยึดติดกับ
อุปกรณ์ (Device) หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่เกี่ยวกับกับระบบอีกด้วย เป็นต้น   
 ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ ระบบงานย่อย 
การจัดการไฟล์ ตลอดจนการจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติยูนิกซ์ (UNIX) 
อธิบายได้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี ้ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557) 
  

8.1 ประวัติความเป็นมา (History)  

  ในปี ค.ศ.1960 สถาบัน MIT (Massascusetts Institute of Technology) และบริษัท GE 
(General Electric) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการภายใต้ช่ือว่า Multics เพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบัติการให้สามารถท างานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe Computer) รุ่น GE 
และมีความสามารถท างานในลักษณะแบบโต้ตอบ (Interactive) กับผูใ้ช้อีกทั้งยังมีระบบที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกต่อการใช้แฟ้ม (File) และข้อมูล (Data) ให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งต่อมาได้เกิด
ปัญหาข้ึนมากมายหลายประการ จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1969 สถาบันวิจัย Bell Labs ได้ถอนตัวออก
จากโครงการ แต่โครงการก็ยังด าเนินการต่อโดย Ken Thompson และ Dennis Ritchie ได้ร่วมกัน
พัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น PDP-7 และใช้ช่ือว่า
ระบบปฏิบัติการที่ร่วมกันพัฒนาข้ึนมาใหม่นี้ว่า ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) 
เพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับระบบ Multics ดังนั้นต้นก าหนดของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์กคื็อ Multics 
นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นช่ือระบบแฟ้มข้อมูล (File Name) ที่ใช้ แนวคิดของตัวแปรค าสั่ง (Shell) 
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็น Version 2 เพื่อท างานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้หลายรุ่น โดนเฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น PDP-11/20 โดยใช้ภาษา Assembly 
เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) และได้ต่อมา ในปี ค.ศ. 1976 ได้พัฒนาและปรับปรุงด้วย
ภาษาซี (C Language) เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ Version 6 เผยแพร่ไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานกันอย่างแพร่หลายด้วย  
  ในปี ค.ศ. 1978 สถาบัน AT&T ผู้รับผิดชอบหลักของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ซึ่งเป็นองค์กร
แม่ของห้องวิจัย Bell Labs ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ Version 7 ซึ่งเป็นต้นแบบของ
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) รุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องท าให้
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ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายแทนที่จะเป็นเครื่องมือวิจัย
เฉพาะทางด้านต่างๆ ภายในสถาบัน โดยมีช่ือให้เรียก ภายใต้ช่ือรุ่นต่างๆ แล้วแต่ปีที่ได้พัฒนา เช่น  
ในปี 1982 พัฒนาใช้ช่ือรุ่นว่า System III และ ในปี 1993 พัฒนาใช้ช่ือรุ่นว่า System V เป็นต้น 

 เนื่องจากมีผู้สนใจพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) เพิ่มข้ึนมาหลาย
แห่ง สามารถแยกตามสถาบันที่พัฒนาและมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปได้ดังนี้        
- University of California at Berkley ได้พัฒนา BSD UNIX (Berkley Software Distribution)   
- กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) ได้ให้ทุนกับ 
Berkley ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ให้มีขีดความสามารถดา้นเครือข่ายเพิ่มข้ึน เช่น  
 1. รุ่น DARPA Version 4BSD สนับสนุนการท างานในระบบเครือข่ายของ ซึ่งมีโปรโตคอลที่ใช้ในการ
 ติดต่อสื่อสาร คือ TCP/IP        
 2. รุ่น DARPA Version Version 4.4 BSD สนับสนุนการท างานของโปรโตคอล X.25        
- บริษัทไมโครซิสเต็ม (Sun Microsystem Co.,Ltd) ได้พัฒนา SunOS และ Solaris         
- บริษัท DEC ได้พัฒนา Ultrix และเปลี่ยนช่ือเป็น OSF/1            
- บริษัทไมโครซอฟต์ ไดพ้ัฒนา XENIX             
- บริษัทไอบีเอ็ม ไดพ้ัฒนา AIX เป็นต้น        
 ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดที่พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) 
ก็ตาม ต่างก็ยึดแนวทางของสถาบัน BSD UNIX (Berkley Software Distribution) หรือไม่ก็ใช้
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(UNIX Operating System) รุ่น System V มาเป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาให้เป็น
รูปแบบของตัวเอง  

  ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีการจดทะเบียน 
(Registered Trademark) ภายใตเ้ครื่องหมายการค้าที่ช่ือว่า The Open Group ซึ่งเป็นผู้ก าหนดและรับรอง
มาตรฐานโดยพิจารณาจาก 2 คุณลักษณะด้วยกัน คือ  

1. ระบบปฏิบตัิการทีไ่ด้รับรองมาตรฐาน UNIX เช่น Digital UNIX, IBM's Open Edition MVS, SCO UNIX  เป็นต้น 

2. ระบบปฏิบัติการไม่ได้จดทะเบียนรับรองมาตรฐาน UNIX ซึ่งบ้างครั้งอาจเรียกว่าระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับ 
UNIX (UNIX Compatible) เช่น Linux, IBM AIX, Sun Solaris, เป็นต้น          

                  

8.2 เป้าหมายของการออกแบบ (The Gold of Design) 
             
  เนื่องจากยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่ ดังนั้นเป้าหมายหลักของการ
ออกแบบ คือ การท างานหลายๆ งานพร้อมกัน (Multitasking) และผู้ใช้หลายคนสามารถท างานได้
พร้อมกัน (Multi-User) อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาให้ใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainfram Computer) มินิคอมพิวเตอร์และเวิร์กสเตช่ัน 
(MiniComputer and Workstation) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (MicroComputer) อีกทั้งยังรองรับการ
ท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ผู้ใช้ (User) สามารถเช่ือมต่อเข้ามาได้มากถึง 120 ตัว ได้พร้อม ๆ กัน
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ในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการเช่ือมต่อบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
นอกจากนั้นยังสามารถเคลื่อนย้ายงานและแอพพลิเคช่ันไปมาระหว่างต่างสถาปัตยกรรม (Multi-
Platform) ได้ งานที่ประมวลผลอยู่บนระบบปฏิบัติการดอส (DOS) หรือระบบปฏิบัติวินโดว์ 
(Windows Opearating System) ก็ยังสามารถโอนย้ายมาใช้ประมวลผลบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
และยังมีอรรถประโยชน์ (Utility) ที่ค่อยช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานง่ายและสะดวกขึ้นอีกด้วย 

8.3 การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) 
            
 เป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) จะใช้วิธีการจัดการหน่วยความจ าโดยใช้เทคนิควิธีการสลับ
เข้า/ออก (Swapping) หรือเทคนิควิธีจัดการเพจตามความต้องการ (Demand Paging) โดยพิจารณาจากงาน 
(Task) หรือกระบวนการ (Process) ที่เข้ามาใช้งานในระบบ ดังนี ้    
 เทคนิควิธีการสลับเข้า/ออก (Swapping) จะเหมาะกับงานหรือกระบวนการที่มีขนาดเล็กโดยจะ
เก็บงานหรือกระบวนการที่ต้องการประมวลผล (Execute) ลงในหน่วยความจ าหลกั (Main Memory) แต่วิธีก็
มีข้อจ ากัดเกิดข้ึนตรงที่ว่าการก าหนดขนาดของงานหรือกระบวนการที่เข้ามาประมวลผล เช่น ถ้าระบบมี
ขนาดหน่วยความจ า 256 MB  ต้องใช้พื้นที่ส าหรับจดัเก็บระบบปฏิบัติการขนาด 128 MB เหลือพื้นที่ส าหรับ
กระบวนการอยู่ 128 MB ซึ่ง ณ เวลาหนึ่งถ้ามีงานหรือกระบวนการขนาดเท่ากับหน่วยความจ าที่เหลือแสดง
ว่าจะมีเพียงกระบวนการเดียวเท่านั้นที่ประมวลผลอยู่ หากกระบวนการอื่นที่มีขนาดเล็กหรือใกล้เคียงกับ
กระบวนการแรกต่อหยุดรอ (Wait) ให้กระบวนการแรกท างานเสร็จก่อนจึงจะสลับเอากระบวนการอื่นเข้ามา
ประมวลผลแทนกระบวนการเดิมท าให้ต้องเสียเวลาและใช้ประสิทธิภาพของระบบไม่ดีเท่าที่ควร  
 เทคนิควิธีจัดการเพจตามความต้องการ (Demand Paging) เป็นวิธีการท างานควบคู่กับ
เทคนิคการจัดการหน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) ท าให้งานหรือกระบวนการที่มขีนาดใหญ่
สามารถเข้ามาประมวลผลในหน่วยความจ าที่เล็กกว่าได้ โดยน างานหรือกระบวนการที่ต้องการ
ประมวลผลไว้ในหน่วยความจ าหลักส่วนงานหรือกระบวนการที่รอการประมวลผลถูกบรรจุเข้าไปเก็บ
ไว้ในหน่วยความจ าส ารอง แสดงได้ดังรูปที่ 8.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8.1  แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของหน่วยความจ าในระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(UNIX) 
    

สแต็ก (Stack)  

  ข้อมูล (Data)  

 

  ข้อมูล (Data)  

  โค้ดโปรแกรม (Program Code) 

  .    .    .  

http://dict.longdo.com/search/อรรถประโยชน์
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 จากรูปที่ 8.1 แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของหน่วยความจ าในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โดย
ก าหนดส่วนสแต็ก (Stack) และส่วนข้อมูล (Data) เป็นส่วนเฉพาะที่งานและกระบวนการนั้นๆ ท างาน
เท่านั้นเมื่อท างานเสร็จก็จะคืนพื้นที่หน่วยความจ าที่ใช้แล้วคืนระบบ ไล่ข้ึนไปจนถึงส่วนบนสุดของ
หน่วยความจ าจะเป็นสแต็ก (Stack) ซึ่งใช้เก็บข้อมูลค าสั่งในการเรียก (Call) หรือค าสั่งในการ
ขัดจังหวะ ( Interrupt) ส่วนการท างานของชุดค าสั่งชุดค าสั่ง (Program Code) จะถูกแบ่งปัน 
(Share) เพื่อให้ทุกกระบวนการ (Process) สามารถที่จะเรียกใช้งานได้แต่จะก าหนดสิทธิเฉพาะอ่าน
อย่างเดียว (Read) โดยชุดค าสั่งชุดค าสั่งจะถูกกันไว้ให้แต่ละกระบวนการท างานจนเสร็จสิ้น โดย
ระบบปฏิบัติการยูนิกซจ์ะใช้ตารางตัวอักษร (Text Table) ส าหรับเก็บรอบ (Track) ของกระบวนการ
ที่ใช้งานชุดค าสั่งชุดค าสั่ง        
 ขณะที่ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ท างาน หน่วยความจ าจะเก็บส่วนที่เป็นคอร์เนล (Kernel) ไว้
ตลอดเวลา เพราะคอร์เนล (Kernel) เป็นกลุ่มของชุดค าสั่งที่ท างานพื้นฐานและเก็บเฉพาะเพจ (Page) 
ที่จ าเป็นต้องใช้ไว้หน่วยความจ าเท่านั้น  โดยคอร์เนล (Kernel) จะมีค าสั่งเรียก (System Call) เพื่อ
ค่อยให้บริการกระบวนการ (Process) ที่ร้องขอการท างานบางอย่าง เช่น การรับส่งข้อมูลระหว่าง
เครือข่าย การเรียกใช้อุปกรณ์ในการรับและแสดงผล (I/O Device) ข้อมูล เป็นต้น 
 
8.4 การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 
 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(UNIX Operating System) ภายในคอร์เนล (Kernel) จะมีฟังก์ชัน 
(Function) ในการจัดการกระบวนการ (Process Management) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเวลาใน
การใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) การจัดตารางการท างาน 
(Process scheduling) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกกระบวนการ (Process) ที่เปลี่ยนสถานะจาก 
สถานะพร้อม (Ready) เข้ามาประมวลผล (Execute) ตามรูปแบบของอัลกอริทึมและเวลาที่จัดสรรไว้ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อัลกอริทึมแบบแถวล าดับตามความส าคัญ (Priority Queue) ในการเลือก
กระบวนการ (Process) เข้ามาประมวลผล (Execute) ส่วนกระบวนการ (Process) ที่ใช้เวลาของ 
CPU มากจะถูกบรรจุเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าส ารองแทน เช่น ฮาร์ดจานบันทึก (disk) (Hard 
disk) เป็นต้น ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะมีค าสั่งส าหรับจัดการกระบวนการ ดังนี้            
 ค าสั่ง Fork เป็นค าสั่งที่ยอมให้ชุดค าสั่ง a สามารถด าเนินการต่างกับชุดค าสั่ง b ได้ เช่น เปิดไฟล์
 บันทึกข้อมูลของชุดค าสั่ง b โดยแบ่งส าเนา (Copy) ออกเป็น 2 ชุด เมื่อมีการประมวลผล 
 (Execute) จะสร้าง Process ID (PID) ข้ึนมาใหม่และจะมี PID ที่ไม่ซ้ ากัน 

 ค าสั่ง Wait เป็นค าสั่งที่บอกให้กระบวนการ (Process) หยุดรอ 
 ค าสั่ง Exec ใช้ส าหรับสั่งให้ชุดค าสั่งเริ่มท าการประมวลผลใหม่ 
 

8.5 การจัดการอุปกรณ์ในการรับและแสดงผล (I/O Device Management)  
 
 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) สามารถควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ในการรับและแสดงผล (I/O Device Management) ที่ต่างชนิดกันได้โดยใช้ไฟล์ชนิดพิเศษที่
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ช่ือว่า “i-node” ที่อยู่ภายในสารบบ ซึ่งเก็บข้อมูลและรายละเอียดของอุปกรณ์ (Device Directory) 
ในขณะที่มีการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) กับอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(Peripheral Device) และมี ชุดค าสั่ งที่ ใ ช้ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ ใน
ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า “อุปกรณ์ขับ (Device Driver)”  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เก็บข้อมูลของอุปกรณ์อยู่ในสารบบ  (Directory) ที่ช่ือว่า /dev นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยูนิกซย์ังมี
ไฟล์ conf.c ที่ใช้เก็บค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ส าหรับใช้ควบคุมทรัพยากรต่างๆ เช่น ขนาดของ
ที่พักข้อมูล (Buffer) ของคอร์เนล (Kernel) หรือขนาดพื้นที่ส าหรับการสลับ (Swap) กระบวนการ 
(Process) เข้าหรือออกเมื่อมีการเรียกใช้งานอุปกรณ์ในการรับและแสดงผล ( I/O Device)  เป็นต้น 
โดยระบบปฏิบัติการยูนิกซ์แบ่งระบบ I/O ส าหรับจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็น 2 ประเภท ได้แก่     
1. ระบบ I/O ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการอุปกรณ์ที่เกบ็ข้อมูลเป็นบล็อก (Block) เช่น จานบันทึก (disk) 
(Disk) เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tap) ซึ่งอาจจะเรียกอุปกรณ์กลุ่มนี้ว่า อุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลเป็นบล็อก 
(Block Device) เป็นต้น                 
2. ระบบ I/O ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลเป็นตัวอักษร (Character) หรืออุปกรณ์ที่
เก็บข้อมูลแบบไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured I/O) เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) ซึ่งอาจจะเรียก
อุปกรณ์กลุ่มนี้ว่า อุปกรณ์ที่ต้องติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูล (Communication Device) หรืออุปกรณ์
ที่รับส่งข้อมูลเป็นตัวอักขระ (Character Device) เป็นต้น 
 
8.6 การจัดการไฟล์ (File Management)  
      
 การจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) จะใช้วิธีการจัดการไฟล์ใน
รูปแบบไดเร็กทอรี่เดียว (Single Directory) แต่มีหลายระดับช้ัน (Multi-Level) เริ่มตั้งแต่รูท (root) ไล่ลงมา
เรื่อย ๆ  จนถึงผู้ใช้ไฟล์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเก็บลงในจานบันทึก (disk) (Disk) ตัวไหน เทป (Tape) ม้วนไหน ก็จะ
รวมอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกันทั้งหมด               8.6.1 ประเภทของไฟล์ (File 
Type) โดยยูนิกซ์ (UNIX) แบ่งไฟล์ออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟล์ธรรมดา (Ordinary File) ไฟล์พิเศษ 
(Special File) และ สารบบ (Directory) ดังนี ้  
       1. ไฟล์ธรรมดา (Ordinary File) คือกลุ่มของข้อมูลหลายๆ ไบต์วางเรียงต่อกันไม่มีโครงสร้างของ
ข้อมูลใด ๆ เช่น ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ชุดค าสั่ง เป็นต้น การที่ยูนิกซ์มองไฟล์เป็นกลุ่มของไบต์ที่ไม่มีโครงสร้าง
ข้อมูลนี้ สร้างความยืดหยุ่นในการท างานของชุดค าสั่งต่าง ๆ ชุดค าสั่งที่ต้องการเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์ต้อง
จัดการเรื่องโครงสร้างข้อมูลเอาเองทั้งหมด ชุดค าสั่งจึงมีอิสระในการจัดโครงสร้างข้อมูลไฟล์ได้อย่างเต็มที่ 
         2. ไฟล์พิเศษ (Special File) คือ ไฟล์ที่สามารถอ้างอิงไปถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ยูนิกซ์มอง
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ในระบบเป็นไฟล์ เช่น เครื่องพิมพ์ 1 เครื่องเป็น 1 ไฟล์ จอภาพ 1 จอภาพเป็น 1 ไฟล์ ไฟล์
เหล่านี้จะติดต่อกับตัวขับอุปกรณ์ของอุปกรณ์นั้น ๆ  ดังนั้นการที่จะสง่ข้อมลูหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ต้องส่งหรือรับข้อมูลผ่านทางไฟล์ของอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งวิธีนี้เกิดผลดีในแง่ของการถ่ายเทข้อมูลของ
กระบวนการต่าง ๆ  
        3. ไฟล์สารบบ  (Directory)  คือ ไฟล์ที่ยูนิกซ์ก าหนดโครงสร้างข้อมูลไว้ให้ โดยมีโครงสร้างเป็นสา
รบบของระบบคือ ข้อมูลหนึ่งตัวจะประกอบไปด้วยช่ือไฟล์ และหมายเลขไอโหนดของไฟล์นั้น  
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 นอกจากนีส้ารบบยังสามารถเช่ือมโยงถึงกันได้ด้วยสารบบ (directory) และไฟล์ที่เก็บรวมอยู่ใน
จานบันทึก (disk) หรือเทป หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นสารบบ เดียวกันกับสารบบ ของยูนิกซ์ สามารถ
น ามาต่อเช่ือมโยงเข้ากับสารบบ ของระบบเป็น ไดเร็กทอรี่ย่อยหนึ่งได้ โดยยูนิกซ์มีค าสั่งพิเศษคือค าสั่ง 
mount เพื่อใช้เช่ือมสารบบ อื่นเข้ากับสารบบ  ของระบบ และในท านองเดียวกันยูนิกซ์ก็มีค าสั่ง unmount 
เพื่อตัดสารบบ ย่อยออกจากระบบทั้งค าสั่ง mount และ unmount นี้มีประโยชน์ส าหรับการใช้จานบันทึก 
(disk) หรือเทปที่ถอดเข้าออกจากตัวขับได้ 
8.6.2 การตั้งชื่อไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ช่ือไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จะเป็นแบบ Case 
Sensitive คือ การใช้อักษรตัวใหญ่และอักษรตัวเล็กจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน เช่น  ROOT, 
root, Root และ Root จะถือว่าเป็นช่ือไฟล์ที่ไม่เหมือนกนั ซึ่งช่ือไฟล์ที่ใช้ในการตั้งช่ือสามารถก าหนด
ความยาวได้ถึง 255 ตัวอักษรโดยมีการใช้โครงสร้างต้นไม้ในการแสดงการอ้างถึงสารบบ  (Directory) 
และไฟล์ต่างๆ จะเครื่องหมาย Slash (/) จากจุดบนสุด (Root) ของโครงสร้างต้นไม้ ผ่านล าดับช้ัน 
(Level) ต่างๆ ลงมา แต่หากต้องการอ้างอิงข้ึนไปหนึ่งระดับจากสารบบ ปัจจุบัน (Current 
Directory) จะใช้เครื่องหมาย 2 จุดติดกัน (..) แสดงได้ดังรูปที่ 8.2 
     นอกจากนีร้ะบบปฏิบตัิการยูนิกซ ์(UNIX Operating System) ยังได้จัดเตรียมค าสั่งส าหรบั
เรียกดูรายละเอียดในไดร์กทอรี โดยเรียกดูผ่านค าสั่ง ls (ย่อมาจากค าสั่ง List) ซึ่งมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องดังนี้ - l เป็นการก าหนดให้แสดงผลลัพธ์แบบยาว (Long Format)  
  - a แสดงไฟล์ข้อมูลทั้งหมด      
  - F แสดงเครื่องหมาย / หลังช่ือสารบบ และแสดงเครื่องหมาย * หลังไฟล์ที่
ก าลังประมวลผล (Execute) ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
รูปท่ี 8.2  แสดงตัวอย่างโครงสร้างล าดับช้ันของการจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(UNIX) 

/  

/bin 
Essential 
program
s  

/dev 
Device 
files  

/etc 
Admin files 
& programs  

/tem 
Temporary 
files  

/public 
Access for 
all users  

/bin More Programs  

/lib 

/tmp 

/local 

/yoo 

/bee 

/tom 

สารบบราก 
(Root Directory) 

/us
r 
  

/user 
user 
files  
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ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) สามารถก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ในแต่ละ
ชุดได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

r-- หมายถึง อ่านอย่างเดียว 
rw- หมายถึง อ่านและเขียนได้ 
r-x หมายถึง อ่านและประมวลผล (Execute) ได ้
rwx หมายถึง อ่าน เขียนและประมวลผล (Execute) ได ้
 

8.6.3 ค าสั่งต่างๆ ในระบบในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โดยจัดการผ่านระบบโหมดค าสั่ง (Command 
Mode) ซึ่งค าสั่งต่างๆ จะอยู่ในรูปตัวอักษรย่อที่ผู้ใช้งานสามารถจดจ าค าสั่งได้ง่าย โดยรูปแบบค าสั่ง มีดังนี้ 
 
 
 
โดยที่    command  หมายถึง   ค าสั่งของยูนิกซ์ (UNIX) ที่ต้องการใช้ 
    argument   หมายถึง   ทางเลอืกของค าสั่ง 
 filename    หมายถึง   สารบบ หรือเส้นทาง 
ค าสั่งทีส่ าคัญและมักใช้งานอยูเ่ป็นประจ าในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ แสดงได้ดังตารางที่ 8.1 
ตารางท่ี 8.1 แสดงค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดไฟล์ในระบบปฏิบัตกิารยูนิกซ์ (UNIX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

command    argument    filenname 

ค าสั่ง ความหมาย ค าอธิบาย 

ls List Directory แสดงรายการชื่อไฟล์ที่อยู่ในไดเร็กทอรี 

ls -l Long List  แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดในไดเร็กทอรี 

cd Change Directory เปลี่ยนไดเร็กทอรี 

cp copy ท าการคัดลอกไฟล์หรือไดเร็กทอรี 

rm Remove ลบไฟล์หรือไดเร็กทอรี 

mv Move ย้ายไฟล์หรือไดเร็กทอรี 

lpr Print พิมพ์ไฟล์ 

mkdir Make Directory สร้างไดเร็กทอรีใหม่ 

format Format ท าการฟอร์แมท 

pwd Print Working Directory แสดงชื่อของไดเร็กทอรีที่ก าลังท างานอยู่ 
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8.6.4 Shell และ Script File  
Script File (Command File/Shell File) ใช้เพื่อท างานเดิมซ้ า ๆ แต่ละค าสั่งภายในไฟล์ซึ่งมี
รูปแบบ การท างานดังนี้             
1. การประมวลผลแบบต่อเน่ือง (Synchronous Execution) จะท างานตามล าดับ โดยท าที่ละค าสั่ง
ต่อเนื่องกันไปจนเสร็จสิ้นจึงจะสามารถรับค าสั่งจากผู้ใช้เข้ามาประมวลผลใหม่ได้ ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกการ
ท างานในลักษณะนี้ว่า “โหมดส่วนหน้า (Foreground Mode)”                                           
2. การประมวลผลแบบไม่ต่อเน่ือง (Asynchronous Execution) จะท างานแบบไมเ่ป็นล าดับ โดยสามารถ
รับค าสั่งจากผู้ใช้เข้ามาประมวลผลใหม่ได้โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าค าสั่งที่ประมวลผลก่อนหน้าจะแล้วเสร็จซึ่ง
บางครั้งอาจจะเรียกการท างานในลักษณะนี้ว่า “โหมดส่วนหลัง (Background Mode)” 
Shell จะท าหน้าที่รับค าสัง่จากผูใ้ช้ เพื่อส่งให้กับระบบปฏิบัติการท างานตามค าสั่งที่ผู้ใช้ก าหนดไว้ เช่น    
1. Bourne Shell (sh) เป็น Shell มาตรฐานที่มีในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ทุกเวอร์ชัน (Version)  
2. C Shell (csh) พัฒนามาจากภาษาซี (C Language) มีประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า Bourne Shell 
3. Korn Shell (ksh) เป็น Shell ที่น า Bourne Shell และ C Shell มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานสูงกว่า Shell ทั้งสองและเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถเขียน Shell Script ได้ง่ายแต่ตัวชุดค าสั่งที่ใช้เขียน
มาขนาดใหญ่ 
4. Bourne Again Shell (bash) เป็น Shell ที่น า Bourne Shell มาพัฒนาต่อจนกลายเป็น Shell 
มาตรฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) สามารถประมวลผล (Run) ได้ทั้ง Script 
File ของ Bourne Shell และ C Shell 
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สรุป            
           
 ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการที่มคีวามยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถที่จะแก้ไขหรอืปรบัปรุง
ให้เข้ากับระบบอื่นได้ตามต้องการ รองรับการท างานทั้งในระบบงานภายในองค์กรขนาดกลางและองค์กร
ขนาดใหญ่ เป็นระบบที่มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ท าให้ผู้พัฒนาหรือผู้ที่สนใจสามารถที่จะ
เข้าไปค้นคว้าและท าการศึกษาได้ด้วยต้นเอง อีกทั้งยังเป็นระบบปฏิบัติการที่ไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ (Device) 
หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่เกี่ยวกับกับระบบอีกด้วย   
 การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating 
System) โดยที่ยูนิกซ์ (UNIX) จะใช้วิธีการจัดการหน่วยความจ าโดยใช้เทคนิควิธีการสลับเข้า/ออก 
(Swapping) หรือเทคนิควิธีจัดการเพจตามความต้องการ (Demand Paging) โดยพิจารณาจากงาน (Task) 
หรือกระบวนการ (Process) ที่เข้ามาใช้งานในระบบโดยใช้เทคนิควิธีการสลบัเข้า/ออก (Swapping) จะเหมาะ
กับงานหรือกระบวนการที่มีขนาดเล็กโดยจะเก็บงานหรือกระบวนการที่ต้องการประมวลผล (Execute) ลงใน
หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) แต่วิธีก็มีข้อจ ากัดเกิดข้ึนตรงที่ว่าการก าหนดขนาดของงานหรือ
กระบวนการที่เข้ามาประมวลผล        
 การจัดการไฟล์ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) จะใช้วิธีการจัดการไฟล์ใน
รูปแบบไดเร็กทอรี่เดียว (Single Directory) แต่มีหลายระดับช้ัน (Multi-Level) เริ่มตั้งแต่รูท (root) ไล่ลงมา
เรื่อย ๆ  จนถึงผู้ใช้ไฟล์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเก็บลงในจานบันทึก (disk) (Disk) ตัวไหน เทป (Tape) ม้วนไหน ก็จะ
รวมอยู่ในไดเร็กทอรี่เดียวกันทั้งหมดโดยยูนิกซ์ (UNIX) แบ่งไฟล์ออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไฟล์ธรรมดา 
(Ordinary File) ไฟล์พิเศษ (Special File) และสารบบ  (Directory)   
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ค าถามทบทวน 

1. มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ UNIX มีกี่ลักษณะอะไรบา้ง                               
2. ยูนิกซ์ (UNIX) แบ่งไฟลอ์อกได้เป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง              
3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซส์ามารถก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ในแต่ละชุดได้อย่างไรบ้าง      
4. จงอธิบาย Script File (Command File/Shell File) ต่อไปนี้     
 4.1 การประมวลผลแบบต่อเนื่อง (Synchronous Execution)      
 4.2 การประมวลผลแบบไม่ต่อเนื่อง (Asynchronous Execution)                                 
5. จงอธิบาย Shell ต่อไปนี ้        
 5.1 Bourne Shell (sh)        
 5.2 C Shell (csh)        
 5.3 Korn Shell (ksh)        
 5.4 Bourne Again Shell (bash)       
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  แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9            
หัวข้อเน้ือหา          
 - ประวัติความเป็นมา (History)       
 - เป้าหมายของการออกแบบ (The Gold of Design)          
 - การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management)    
 - การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 - การจัดการอุปกรณ์รบัและแสดงผล (I/O Device Management) 
 - การสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) 
 - โครงสร้างระบบเครอืข่าย (Network Structure) 
 - การรักษาความปลอดภัย (Security) 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจประวัติความเปน็มาของระบบปฏิบัตกิารลีนกุซ์ (Linux)  
 - มีความเข้าใจเป้าหมายในการออกแบบระบบปฏิบัติการลนีุกซ์ (Linux)  
 - มีความเข้าใจการจัดการหน่วยความจ าและการจดัการกระบวนการของระบบปฏิบัตกิารลีนุกซ์
 - มีความรู้และความเข้าใจการสื่อสารระหว่างกระบวนการของระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์
 - สามารถเข้าใจวิธีการจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย                                       
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม             
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า        
การวัดผลและประเมินผล            
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้         
การประเมินผล              
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ  ตรวจรายงานและ ตรวจแบบฝึกหัด                
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน        
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      บทที่ 9 
                            กรณศีึกษา (Case Study) 
               ระบบปฏิบตักิารลีนกุซ์: ภาคทฤษฎ ี(Linux Operating System I)                                        
  
 ลีนุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบตัิการที่ถูกออกแบบให้มโีครงสร้างการท างานที่ไม่ซับซ้อน สามารถใช้
งานได้กับระบบคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น สามารถพัฒนาให้เป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์
อื่นๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติเป็นตัวควบคุมกระบวนการท างาน ท าให้ได้รับความนิยมจากองค์กรขนาดใหญ่ ภาค
ธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคคลผู้สนใจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) เทียบเท่ากับ
ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Operating System) ซึ่งในปัจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีองค์กรหรือ
ผู้ร่วมมือช่วยพัฒนาและปรับปรุงจากทั่วทุกมุมโลก ให้เป็นระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและง่ายกับการใช้งาน
มากข้ึนกว่าเดิมเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา       
 ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของระบบ ระบบงานย่อย 
การจัดการไฟล์ ตลอดจนการจัดการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติลีนุกซ์ (Linux) 
อธิบายได้ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี ้(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557) 
 
9.1 ประวัติความเป็นมา (History)  
 
 ลีนุกซ์(Linux) ถือก าเนิดข้ึนในปี ค.ศ. 1980 โดยนักศึกษาชาวฟินแลนด์ที่ช่ือว่า ลีนุส 
โทรวัลด์ส (Linus Benedict Torvald) ขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Science) ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (University of Helsinki) ได้เขียนข้อความและ
โพสต์ข้ึนไปยังเว็บไซต์ของยูสเน็ต (www.comp.os.minix) ว่าเขาได้สร้างระบบปฏิบัติการขนาดเล็ก 
(Mini operation) ที่มีหน้าตาเหมือนกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix Operating System) ข้ึนและ
ตั้งช่ือระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้ว่า ลีนุกซ์(Linux) ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่ช่ือว่ามินิกซ์ (Minix)  พัฒนาข้ึนโดยศาสตราจารย์แอนด
รูว์ ทาเนนบาวม์ (Andrew S. Tanenbaum) ซึ่งเขาเห็นว่ายังมีประสิทธิภาพและความสามารถยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง จึงเริ่มพัฒนา ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux 
Operating System) เวอร์ชันแรกขึ้นมาและได้มีการน าไปเผยแพร่ให้กับสาธารณชนหรือผู้ที่มีสนใจ
สามารถที่จะดาวนบ์รรจุชุดค าสั่งต้นฉบับ (source code) ได้จากเว็บไซต์ ftp://nic.funet.fi โดยได้
ออกลีนุกซ์ (Linux) เวอร์ช่ัน 0.01 ในช่วงแรก 
       ต่อมาได้พัฒนาลีนุกซ์ (Linux) เวอร์ช่ัน 0.02 ให้มีความสามารถที่จะรัน Shell (เชลล์) แบบ 
bash (GNU Bourne Again Shell ) และ Shell (เชลล์) แบบ gcc (GNU C Compiler) ได้ หลัก
จากนั้นก็ได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นเวอร์ช่ัน 0.03 และกระโดดข้ามไปเป็นเวอร์ช่ัน 0.10 และได้พัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยชุดค าสั่งเมอร์ทั่วทุกมุมโลกและสิ้นสุดที่เวอร์ช่ัน 0.95 จนกระทั้งในเดือนมีนาคม ปี 
ค.ศ.1992 ได้มีการพัฒนาเวอร์ช่ัน 1.0 ข้ึนอย่างเป็นทางการที่สามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านและ
ส านักงานที่น าไปติดตั้ง         



146 
 

 ปัจจุบันระบบปฏิบัติการลนีุกซ ์(Linux Operating System) เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความคล้ายคลึง
กับระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(Unix-liked) อีกทั้งยังมีความสมบูรณ์แบบในหลาย  ๆด้านและยังได้รับความสนใจจาก
กลุ้มคนจ านวนมาก จนสามารถก้าวข้ึนเป็นระบบปฏิบัตทิี่มีผู้ใช้งานเพิ่มมากข้ึนในทุก  ๆปี ในทั่วทุกมุมโลกจนใน
บางครั้งบางกลุ่มคนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการหลัก (Mainstream Operating System)                 
ที่ใช้งานจริงอยู่ภายในหน่วยงานและองค์กร อีกทั้งยังเป็นคู่แข่งส าคัญในตลาดซอฟต์แวร์ในระดับการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบนัก็ว่าได ้ ประสิทธิภาพและความสามารถของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux 
Operating System) ได้ถูกพัฒนาเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว จะสามารถพัฒนาให้เข้ากับ
สถาปัตยกรรม (Architechture) หรือแพลตฟอร์ม (Platform) อื่นๆ มากมาย เช่น Sparc ,Alpha และ 
Macintosh เป็นต้น ท าให้ชุดค าสั่งเมอร์ทั่วทุกมุมโลกเริ่มที่จะพัฒนาชุดค าสั่งประยุกต์ (Application 
Program) ออกมาให้สนับสนุนการท างานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) เพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ ท าให้ซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญท่ี่มีขายตามท้องตลาดเริม่จะมีราคาถูกลงอีกทั้งบางครัง้อาจจะใหผู้้ใช้งาน
สามารถที่จะเลือกดาว์นบรรจุใช้งานฟรี (Free Down Load) ก็ได้ แถมยังเปิดเผยชุดค าสั่งต้นฉบับ (Open 
Source Code) ให้เป็นผู้สนใจมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดค าสั่งประยุกต์ (Application Program) นั้นๆ ได ้ 
   ในปี ค.ศ. 1998  สถาบันจัดอันดับ IDC (International Data Corporation of Framingham, 
Messachusette) ได้ประเมินไว้ว่า การเติบโตของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) จะมี
ส่วนแบ่งตลาดถึงเป็นร้อยละ 17.2 ของการใช้งานการใช้งานระบบปฏิบัติของบริษัททั่วทุกมุมโลก ซึ่งระหว่าง
ช่วงเวลา 4 - 5 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์หลายแห่งได้น าส่วนที่เรียกว่าคอร์เนล (Kernel) ของ
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) มาพัฒนาและน าออกสูท่้องตลาดมีทั้งซอฟต์แวร์ส าหรับ
ผู้สนใจสามารถที่จะดาว์นบรรจุฟรี (Free Down Load) และซอฟต์แวร์เพื่อจัดจ าหน่ายส าหรับดาว์นบรรจุ
เพื่อการค้า (Commercial Distribution) จนสามารถที่จะพัฒนาและเกิดเป็นลีนุกซ์ดีสโทร (Linux 
Distribution) สายพันธ์ต่าง ๆ  ข้ึนมากมาย ซึ่งมีช่ือเรียกตามค่ายที่พัฒนา ดังนี ้

 Slackware Linux  ถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1993 ถือเป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่เก่าแกม่ากที่สุด แตย่ังคง
มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาข้ึนโดยชุดค าสั่งเมอร์ชาวอเมริกัน ที่ช่ือ  Patrick Volkerding  มี
รูปแบบการติดตั้งและใช้งานแบบเทก็ซ์โหมด (Text Mode) คล้ายกับระบบปฏิบัติการยูนิกส์ (UNIX 
Oprating System) ท างานในรูปกราฟิกโหมด (GUI) ท าให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ได้ง่าย มีทั้งรุ่นเดสก์ทอบ 
(Desktop) และเวิร์กสเตชัน (Workstation)  

 Mandrake Linux  ถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1998 พร้อม ๆ กับลีนุกซ์ดิสโทร (Distro)  Red Hat 
Linux (Version 5.1) ก่อนที่จะแยกตัวออกมาพัฒนาเป็นของตนเองโดยใช้ใหม่ว่า Mandriva Linux 
เป็นลีนุกซ์ดิสโทรทีม่ีด้วยกันหมายเลขเวอร์ช่ัน (Version) ทั้งแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาว์นบรรจุ
(open source software) และเสียค่าใช้จ่ายในการดาว์นบรรจุ (business and server editions ) 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 เดอืน คล้ายกับลีนุกซ์ดิสโทร (Distro)  สายพันธ์ Ubuntu และ ลีนุกซ์
ดิสโทร (Distro) สายพันธ์ Fedora ปี โดยเวอร์ช่ัน (Version) ล่าสุด (ปี ค.ศ. 2011) ใช้ช่ือว่า 
Hydrogen 

 Red Hat / Fedora Core Linux  ถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1993 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นลี
นุกซ์ดิสโทร (Distro)  ที่มีความมั่นคงในการด าเนินงานมากที่สุด เพราะมีรวมกลุ่มและการก่อตั้งเป็น
สมาคมขนาดใหญ่ ด าเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจโอเพ่นซอร์ส (open source software) หลาย
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รูปแบบติดตั้ง อีกทั้งยัง มีให้เลือกใช้งานได้หลายเพทตฟอร์ม (Platform) อาทิเช่น ซอฟต์แวร์ระบบ 
(system platforms) ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับองค์กรขนาดกลาง (middleware) ) ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ 
งานเฉพาะทาง (applications) ซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการผลิต (management products) การ
บริการด้านการสนับสนุนองค์กร (support) การฝึกอบบรม (training) การบริการเป็นที่ปรึกษาใน
การท าธุรกิจ (consulting services) ปัจจุบันลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) Red Hat ได้แบ่งสายการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ออกเป็น 2 ส่วน คือ             
1. ส่วนที่เป็นการท าธุรกิจ โดยใช้ช่ือเรียกว่า Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ซึ่งเป็นสินค้า 
(Products) ภายใต้เครื่องหมายการค่าเพื่อหวังผลก าไร เพื่อความอยู่รอดขององค์กร มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องออกรุ่นใหม่ทุกๆ 2 ปี   
2. ส่วนที่เป็นสาธารณะหรือเพื่อชุมชน โดยใช้ช่ือเรียกว่า Fedora Core จะมีลักษณะคล้าย  

 งานวิจัยและพัฒนาที่ภายชุมชนที่เรียกว่า โอเพ่นซอร์ส (open source software) จะ ร่วมกันพัฒนา
แก้ไขข้อบกพร่องและใช้ประโยชน์ร่วมกนัจึงท าใหซ้อฟต์แวร์มีความทันสมัยสามารถที่จะพัฒนาและออกรุ่น
ใหม่ไดทุ้กๆ 6 เดือน มีประสิทธภาพสูงเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมพัฒนาข้อแตกต่างระหว่าง RHEL กับ Fedora 
Core Linux คือ  

1. RHEL เป็นสินค้าที่ต้องซื้อพร้อมสิทธ์ิในการใช้งานและขอรับการสนับสนุนหลังการขาย ส่วน 
Fedora Core สามารถดาวนบ์รรจุมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในเรื่องของประสิทธิภาพ  

2. RHEL จะมีการปรับแต่ง (Optimization) ให้ท างานในฐานะเครื่องแม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ
ในขณะที่ Fedora Core มีคุณสมบัติเข้ากับการท างานที่หลากหลาย เช่น  เครื่องแม่ข่าย 
(Server) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) งานด้านสื่อผสม (Multimedia)  

3. RHEL จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (Test and Certified) จาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท IBM, บริษัท Oracle, บริษัท Sun, บริษัท HP เป็นต้น 
เพื่อตรวจสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะที่ Fedora Core 
กระบวนการทดสอบและรับรองมาตรฐานดังกล่าว                                
ดังนั้น Red Hat Linux จึงเป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) ที่มีผู้นิยมและดาว์นบรรจมุาใช้งานทัว่โลก
อีกทั้งยังถูกน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) สายพันธ์อื่นๆ อีกมาก เช่น 
OpenNA Linux, Linux TLE,Turbo Linux เป็นต้น  

 Debian Linux ถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1996 ณ ประเทศอังกฤษ โดยการรวมตัวกันของชุมชุน
ภายใต้โครงการที่ใช้ช่ือว่า Debian Linux ซึ่งตั้งช่ือเพื่อให้เป็นเกียรติกับสามีและภรรยาที่ช่ือ Deb 
และ Ian Murdock และร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์โดยไม่เน้นการด าเนินงานเชิงธุรกิจ
หรือการค้าอย่างแท้จริงและยังเป็นต้นแบบลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) อื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น 
Ubuntu ,MEPIS, Xandros, Linspire, Damn Small Linux, KNOPPIX เป็นต้น  ระบบปฏิบัติลี
นุกซ์ Debian เป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) มีการพัฒนาแพกเกจและเครื่องมือประกอบใหม่ๆ เกิดข้ึน
ในวงการลีนุกซ์เป็นอย่างมาก เช่น มีการพัฒนาแพกเกจจัดการซอฟต์แวร์ แพกเกจการติดตั้ง และ
เครื่องมือหรือยูทิลิตี ้(Utility Tools) ส าคัญๆ ข้ึนมามากมาย เป็นต้น จนกลายเป็นรูปแบบการใช้
งานที่ได้มาตรฐานของการใช้งานลีนุกซ์ค่ายหนึ่งเหมือนกับกลุ่มลีนุกซ์ดิสโทรค่าย Red Hat ที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดี่ยวกัน สิ่งที่จุดเด่นประการหนึ่งส าหรับ Debian Linux คือ ความ
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เสถียร (Stable) อีกทั้งหากผู้ทีส่นใจต้องการสอบใบอนุญาต (Linux Certified) กับลีนุกซ์ดิสโทรค่าย 
Red Hat จะมีแยกแบบทดสอบออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดข้อสอบส าหรับผู้ช านาญการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ของ Red Hat และชุดข้อสอบส าหรับผู้ช านาญการใช้งานระบบปฏิบัติการลี
นุกซ์ของ Debian Linux อย่างชัดเจน 

 SuSE Linux ถูกพัฒนาข้ึนในปี ค.ศ. 1994 ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีช่ือเรียกเต็มค าว่า 
Software Und System-Entwicklung หรือ  Software and systems development  เป็น
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) อีกค่ายหนึ่งที่มีขีดสามารถไม่แพ้ค่ายอื่นที่กล่าวมา โดย
จุดเดน่ของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ SuSE Linux คือ สามารถที่จะรวบร่วมเทคโนโลยีด้านต่างๆ ใน
ทุกแขนงเข้าไว้ในระบบปฏิบัติตัวเดียวกัน ได้อย่างเด่นชัด เช่น เทคโนโลยีด้านเสียง (Audio) 
เทคโนโลยดี้านความง่ายจากการใช้งาน  (User Friendly) เทคโนโลยดี้านการติดตั้งและการเซ็ตคอน
ฟิกค่าต่างๆ ของระบบไว้ภายในเครื่องมือหลักเพียงตัวเดียวที่เรียกว่า YaST (Yet Another Setup 
Tools) เทคโนโลยดี้านความประณีตสวยงามที่แสดงผลบนข้ันตอนการติดตั้ง เทคโนโลยีด้านความ
สวยงามของหน้าจอเดสทอป (Screen on Desktop) ที่เทคโนโลยดี้านความน่าที่เช่ือถือ (Reliability) 
เป็นต้น จนในปัจจุบันระบบปฏิบัติ SuSE Linux ได้รับการประกาศให้เป็นระบบปฏิบัติการใน
หน่วยงานภาครัฐของกลุ่มประเทศยุโรป ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 บริษัท Novell Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ
ของ SuSE และได้พัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ภายใต้โครงการที่ช่ือว่า OpenSUSE มีผลิตภัณฑ์
ออกให้กับผู้ใช้มากมาย เช่น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ส าหรับผู้ใช้ทั่วไป (Community Release) ที่มี
ความทันสมัย สนับสนุนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เกือบทุกชนิด  และยังพัฒนาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
ส าหรับนักพัฒนา (Developer) โดยใช้ช่ือรุ่นนี้ว่า AppArmor (Application Armor) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์รุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Name-based Security พร้อมความ
น่าเช่ือถือติดตั้งเพิ่มเข้ามา เป็นต้น 

          ในปัจจุบัน ( ค.ศ. 2001 ) มีการน า Linux มาใช้งานในกิจการต่าง ๆ มากข้ึน โดยที่เน้นไปที่งานด้าน
ระบบเซิรฟ์เวอร ์(Server) และเครือข่าย (Network) เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการประยุกต์ใช้งาน Linux เพื่อใช้งาน
เป็นเครื่องลูกข่าย (Client) หรือใช้งานบนเครื่องเดสทอป (Desktop) นั้นยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้น แต่ก็มี
แนวโน้มที่ชัดเจนที่จะพัฒนา Linux เพื่อให้ใช้งานบนเดสทอปเพิ่มมากข้ึน ดังเช่น Linux TLE 4.0 ของไทย 
หรือ Redmond Linux ของทางต่างประเทศ ก็ได้พัฒนา Linux เพื่อใช้งานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีความเป็นไป
ได้ทีร่ะบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) จะเข้ามามีบทบาทในระดับผู้ใช้ทั่วไป และอาจเป็น
คู่แข่งที่ส าคัญกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows Operating System) ไดใ้นอนาคต  
 
9.2 เป้าหมายของการออกแบบ (The Gold of Design) 
                 
 ลีนุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยชุดค าสั่งคอร์เนล(kernel) ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของระบบปฏิบัติการ (Center Operating System) ประกอบไปดว้ยชุดค าสั่งขนาดเล็กจ านวนมาก
ที่น ามารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยแต่ละส่วนประกอบจะมีหน้าที่สนับสนุนการท างานซึ่งกันและกันเพื่อให้ระบบ
คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดภายใน
ระบบปฏิบัติการก็คือตัวชุดค าสั่งคอร์เนล (Kernel) นั้นเอง โดยภายในคอร์เนลจะมีส่วนชุดค าสั่งย่อยๆ 
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เรียกว่า โมดูล (Kernel Module) รวมกันไว้ภายใน แต่ละโมดูลจะมีหน้าที่ช่วยให้ระบบปฏิบัติการมีการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กับความสามารถและจ านวนของโมดูลภายในคอร์เนล  ด ังนั้น
ระบบปฏิบัติการเกือบทุกระบบ จะมีคอร์เนลเป็นศูนย์กลางของระบบ แต่ความแตกต่างกันของ
ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาข้ึนมานั้นข้ันอยู่กับการพัฒนาส่วนคอร์เนลให้รองรับการท างานด้านต่างๆ โดย
คุณสมบัติที่ดีของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ที่ดีต้องประกอบไปด้วย 5 คุณสมบัติ ต่อไปนี้ 

1. วิธีการติดตั้ง (Installation Method) ควรมีค าอธิบายหรือข้ันตอนการติดตั้งที่ช่วยให้ผู้ใช้ท าได้ง่าย แม้แต่
กรณีที่ผู้ไม่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถท าได้ด้วยตนเอง 
2. ความง่ายในการใช้งาน (Ease of using) สนับสนุนให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความง่าย สะดวกที่จะเลือกต่อการใช้
งานลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) แต่ละค่าย เช่น การใช้เมาส์คลิกเพื่อโต้ตอบกับแอปพลิเคช่ันต่างๆ บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น     
3. ซอฟต์แวร์และวิธีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ (Bundle and Supported Software) จะต้องมี
ชุดค าสั่งใช้งานต่างๆ รวมทั้งยูทิลิตี ้(Utility Tools) ต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ตลอดการใช้
งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) แต่ละค่ายด้วย                               
4. การสนับสนุนการท างานทางเทคนิคและทางเชิงพาณิชย์ ( Technical and Commercial Support ) เช่น  
หากผู้ใช้ซื่อผลิตภัณฑ์หรือเซ็นสัญญาบริการรายปีกับลีนกุซ์ดิสโทร (Distro) ค่ายนั้น ๆ  ก็จะได้รับสิทธ์ิในการ
บริการหลังการขายตามเงื่อนไขหรือบรกิารที่ไดก้ าหนดไว้ในสัญญา หรือหากกรณีที่ผูใ้ช้เลือกที่จะขอได้รับการ
สนับสนุนโดยชุมชน (Community Support) หรือกลุ่มผู้ใช้งานลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) ค่ายนั้น ๆ รวมตัวก็
สามารถท าได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น แตผู่้ใช้ก็ต้องยอมรับสภาพคุณภาพของการได้รับบริการก็
ไม่สามารถรับประกันคุณภาพได้เช่นเดียวกัน  
5. การด าเนินงานเชิงธุรกิจ (Business) ลีนุกซ์ดิสโทรแต่ละ (Distro) ควรมีระเบียบและกฏเกณฑ์ในการ
ขับเคลื่อนระหว่างผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายองค์กรและการอยู่รอด (Survial) หากขาด
การได้รับสนับสนุนหรือผลตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงอยู่ขององค์กร ดังนั้นการด าเนินงานเชิง
ธุรกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ลีนุกซ์ดิสโทรแต่ละ (Distro) ควรจะค านึงเป็นประการแรก เช่น กรณีศึกษา
ของลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) ค่าย RedHat Linux ที่น าสามาถน ากิจการของตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ตลอด
ทั้งยังมีสินค้าและบริการให้เลือกใช้งานเป็นจ านวนมาก สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ใช้งานและ
องค์กรต่างๆ ที่เลือกใช้งานเปรียบเที่ยบกับลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) ค่ายอื่นๆ ทั้งหมด เป็นต้น 
   

9.3 การจัดการหน่วยความจ า (Memory Management) 

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) จะแบ่งพื้นที่หน่วยความจ าออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. ส่วนพื้นที่คอร์เนล (Kernel)              
2. ส่วนของกระบวนการ (Process) ที่ก าลังประมวลผล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ   
 2.1 Process Code         
 2.2 Process Data          
 2.3 Library Process และ Stack      
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 โดย Linux จะใช้อัลกอริทึมแบบถูกใช้งานน้อยที่สุดน าออกไปก่อน (Least Recently Use: LRU) 
ในการจัดสรรเพจ (Page) ในหน่วยความจ าให้กับกระบวนการ (Process) และคอร์เนล (Kernel) และ
สนับสนุนการใช้งานหน่วยความจ าเสมือน (Virtual Memory) โดยมีการใช้ตารางเพจ (Page Table) เพื่อใช้ใน       
การตรวจสอบว่าเพจว่างหรือไม่ว่าง และใช้เทคนิคการสลับ (Swapping) และ/หรือ ความต้องการใช้เพจ
(Demand Paging) ในการจัดการหน่วยความจ า โดยมีอัลกอริทึมแบบ Buddy-Heap Algorithm ใช้กับรอบ 
(Track) ของการเนื้อที่เพจจริง (Physical Page) ในหน่วยความจ า ดังรูปที่ 9.1  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 9.1 แสดงการแบ่งแยกหน่วยความจ าในลกัษณะการจดัสรรหน่วยความจ าแบบฮีฟคู่ 

   (Splitting of Memory in a Buddy Heap Algorithm) 
 
9.4 การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) ใช้วิธีการจัดกระบวนการ (Process) ผ่าน
ค าสั่งเรียกระบบ (System Call) เพื่อส่งข้อความติดต่อให้กระบวนการที่อยู่นอกสามารถเข้ามาใช้งาน
หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ได้โดยหน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีดังนี ้
 9.4.1 การจัดตารางการท างานกระบวนการ (Process Scheduling)  ตัวมีตัวระบุ (Descriptor) 
เพื่อสร้างรายการ (Fields) เพื่อใช้เก็บรายละเอียดของกระบวนการ โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบรายการเช่ือมโยง
แบบคู่ (Double Link List) ให้กับกระบวนการได้โดยอัตโนมัติ     
 9.4.2 การประสานการท างานกระบวนการ (Process Interface) โดยใช้ค าสั่งแถวล าดับที่ก าลังรอ 
(Wait Queue) ของกระบวนการ (Process) โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบรายการเช่ือมโยงแบบวงกลม   (Circular Link List) 
โดยใช้สัญญาณในการเช่ือมต่อ ซึ่งภายในโครงสร้างรายการ (Fields) ประกอบด้วย ตัวนับสัญญาณ 
(Countable Signal) จ านวนกระบวนการ (Process Number) ที่ก าลังรอ และรายช่ือของกระบวนการ 
(Process Name) ที่ก าลังรอสัญญาณ ว่าจะสามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรได้เมื่อใด 
 
9.5 การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล (I/O Device Management) 
 ระบบปฏิบัติการลนีุกซ์ (Linux Operating System) มีฟังก์ชันเพื่อช่วยประสานการท างาน
ร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ไว้อย่างครอบคลุม โดยระบบปฏิบัติการ ลีนุกซ์
สามารถจ าแนกประเภทของอุปกรณ์ได้โดยก าหนดหมายเลข (Number) ให้กับอุปกรณ์ ดังนี้ 
            

 
หน่วยความจ าขนาด 

(16K)  

หน่วยความจ าขนาด 
(8K)  

หน่วยความจ าขนาด 
(8K)  

หน่วยความจ าขนาด 
(8K)  

  หน่วยความจ าขนาด 
(4K)  

  หน่วยความจ าขนาด 
(4K)  
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1. หมายเลขอุปกรณ์หลัก (Major Device Number) ใช้เป็นตังช้ี (Index) เพื่อระบุประเภทของอุปกรณ์        
2. หมายเลขอุปกรณ์รอง (Minor Device Number) ใช้ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์นั้น 
ซึ่งหมายเลขอุปกรณ์ทั้งสองจะถูกส่งไปเป็น (Argument) ของชุดค าสั่งขับอุปกรณ์ (Device Driver) เพื่อใช้
ระบุการเข้าถึงและควบคุมการท างานของอุปกรณ์ I/O  
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แยกอุปกรณ์ออกเป็น 3 คลาส (Class) คือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับตัวอักขระ 
(Character Device) อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบล็อกข้อมูล (Block Device) และอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย 
(Network Interface) ดังรูปที่ 9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปท่ี 9.2 แสดงโครงสร้างของกลุ่มอุปกรณ์ I/O ของระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์
         (Device-Driver Block Structure )  
 

9.6 การสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) 
           
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) มีฟังก์ชันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกระบวนการตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนหรือจะใช้การส่งผ่านข้อมูลจากกระบวนการ 
(Process) หนึ่งไปยังกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดนมีรูปแบบการการด าเนินการ ดังนี้  
 9.6.1 สัญญาณและการเข้าจังหวะ (Synchronization and Signal)  สัญญาณสามารถส่งผ่าน
กันไปมาระหว่างกระบวนการ (Process) โดยคอร์เนล (Kernel) จะเป็นตัวสร้าง (generates) สัญญาณภายใน
ข้ึนมา เพื่อส่งให้กับกระบวนการว่าสามารถที่จะส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารบนระบบเครือข่ายหรือ
อาจจะส่งสญัญาณไปยังกระบวนการพ่อ (Parent Process) เมื่อกระบวนการลูก (Child Process) ท างานเสร็จ
หรือได้รับข้อมูลแล้วหรือไม่ก็ตัวจัดการเวลาแจ้งสิ้นสุดเวลา (Timer Expires) ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง
กระบวนการ โดยลีนุกซ์คอร์เนล (Linux Kernel) จะไม่ส่งสัญญาณเพื่อให้เกิดการติอต่อสื่อสารข้ึนในขณะที่มี
กระบวนการก าลังประมวลผล (Running) อยู่ภายในคอร์เนลโหมด (kernel Mode) ขณะที่กระบวนการอื่น
จะต้องหยุดอยู่ภายในแถวคอยล าดับ (Wait Queue) จนกว่ากระบวนการ (Process) ภายในคอร์เนลโหมด  จะ
ประมวลผลจนเสร็จก่อนจึงจะส่งสัญญาณไปบอกเพื่อให้กระบวนการอื่นเข้ามาประมวลผลได้               

  ระบบแฟ้มข้อมลู 
(File System)  

  อุปกรณ์ที่เกบ็แฟ้มข้อมูลทีเป็นบลอ็ก 
(Block Device File)   

  ที่พักข้อมูล (Buffer Cache)  

  ตัวจัดการการร้องขอ (Request Manager)  

  อุปกรณ์ที่
เก่ียวกับบล็อก

ข้อมูล  
(Block Device 

Driver)  

ตังจดัการการเชื่อมต่อแบบ SCSI (SCSI 
Manager)   

อุปกรณ์ขับการเชื่อมต่อแบบ SCSI          
(SCSI Device Driver)   

  อุปกรณ์ที่เกบ็แฟ้มข้อมูลที
ละตัวอกัษร (Character 

Device File)   

  ช่องสญัญาณเพื่อ
เชื่อมต่อเครือข่าย 

(Network Socket)   

โปรโตรคอลตัวขับ
(Protocol Driver)  

  อุปกรณ์ขบัเพื่อเชื่อมต่อ
เครือข่าย (Network 

Device Driver)   

 

 
อุปกรณ์ขับชนดิทีละตัวอักษร 
(Character Device Driver)   

TTY Driver      Line                              
             Discipline  
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 9.6.2 การส่งผ่านข้อมูลในแต่ละกระบวนการ (Passing of Data Amount Process)  ลีนุกซ์ 
(Linux) จะใช้กลไกในการส่งผ่านข้อมูลในแต่ละกระบวนการโดยใช้มาตรฐานของ UNIX ที่เรียกว่า “ท่อส่ง 
(Pipe)” รูปแบบการท างานจะเป็นแบบกระบวนการลูก (Child Process) จะสืบทอดคุณสมบัติ (Inherit) ช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารจากกระบวนการพ่อ (Parent Process) เพื่อใช้ในการเขียนหรืออ่านข้อมูลผ่านท่อส่ง ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) จะมีชุดค าสั่งพิเศษที่ใช้จัดการเหตุการณ์ดังกล่าว
เรียกว่า ซอฟต์แวร์ระบบเสมือนในการจัดการไฟล์ (Virtual File System Software) และแต่ท่อส่งจะมีคู่ของ
แถวคอยล าดับ (Wait Queue) ในการเข้าจังหวะเพื่ออ่านและเขียนไฟล์ในเวลาเดียวกัน 
 
9.7 โครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Structure) 
  
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) มีฟังก์ชันในการติดต่อระหว่าง
เครือข่ายไม่เฉพาะแต่เครื่องข่ายโดยมาตรฐานโปรโตคอลระหว่างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์กับยูนิกซ์ 
(UNIX to UNIX) เท่านั้นยังรองรับการติดต่อระหว่างเครือข่ายที่ไม่ใช่ตระกูลของระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซ์ด้วย (Non-UNIX) ซึ่งแต่เดิมการเช่ือมต่อเครือข่ายจะเป็นการท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (PC) มากกว่าเครื่องเวิร์กสเตช่ันขนาดใหญ่ (Large Workstations) หรือในกลุ่มของระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Class System) โดยมีโปรโตคอลที่ใช้คือ AppleTalk และ IPX 
เท่านั้น โดยลีนุกซ์คอร์เนล (Linux Kernel) มีชุดค าสั่งที่ใช้จัดการในระดับเครือข่ายอยู่ 3 ระดับคือ
 1. การเช่ือมต่อของช่องสัญญาณ (The Socket Interface) 
 2. ตัวขับโปรโตคอล (Protocol Driver) 
 3. อุปกรณ์ตัวขับการเช่ือมต่อบนระบบเครอืข่าย (Network Device Drivers) 
 
9.8 การรักษาความปลอดภัย (Security) 
  
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) มีรูปแบการรักษาความปลอดภัย
คล้ายกับระบบระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(UNIX) โดยแบ่งการรักษาความปลอดภัยออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 9.8.1 การยืนยันตัวบุคคล (Authentication) เป็นการที่จะแน่ใจได้ว่าไม่มีใครที่สามารถ
เข้าถึงระบบโดยเป็นการยืนยันเบือ้งต้นว่าเป็นบุคคลที่ถูกต้องเข้ามาในระบบ ซึ่งระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์
(UNIX) แบบเดิมมักจะใช้รหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบ อีกทั้งเมื่อมีการเช่ือมต่อ
ระบบบนเครือข่ายยังมีการเข้ารหัส (Encrypted Password) ในการเข้าถึงไฟล์ (File) ถ้าไม่มีกุญแจ
สาธารณะ (Publicly Readable) ในการอ่านข้อมูลในไฟล์และยังก าหนดเวลา (Limit the Times) 
ในการเข้าถึงอีกด้วย ในปัจจุบันมีการน าวิธีการยืนยันตัวแบบใหม่มาใช้ เรียกว่า รูปแบบการยืนยันตัว
บุคคลโดยจ ากัดสิทธ์ิให้กับผู้ใช้งาน (Pluggable Authentication Model: PAM) เช่น วิธีการยืนยัน
ตัวบุคคล ระดับการเข้าถึงไฟล์ บัญชีผู้ใช้งาน การเปลี่ยนแปลงรหัส เป็นต้น  
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 9.8.2 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) 
รวมถึงระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) จะก าหนดการควบคุมเข้าถึงโดยใช้ตัวเลขที่ไม่ซ้ ากัน (Unique 
Numeric Identifiers) ดังนี้             
 1. กรณีเป็นผู้ใช้คนเดียว (Single User) ก าหนดการเข้าถึงโดยใช้รูปแบบเปน็ User Identifier (uid)            
 2. กรณีเป็นผู้เป็นกลุ่ม (Group User) ก าหนดการเข้าถึงโดยใช้รปูแบบเปน็ Group Identifier (gid) 
 การควบคุมการเข้าถึงถูกประยุกต์ใช้กับวัถตุที่แตกต่างกัน (Various Object) ในระบบ โดยทุก ๆ  
การใช้งานไฟล์ในระบบจะถูกป้องกันด้วยกลไกมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึง นอกจากนั้น การใช้วัตถุ
ร่วมกัน เช่น ส่วนการใช้หน่วยความจ ารวมกัน  Semaphores และการใช้การเข้าถึงระบบเดียวกัน เป็นต้น 
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สรุป 
 
 ลีนุกซ์ (Linux) เป็นระบบปฏิบัติการได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มผู้ใช้งานทั่วโลก เพราะเป็น
ระบบปฏิบัติการที่เปิดเผยชุดค าสั่งต้นฉบับ (Open Source Code) มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 
และสามารถท างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายสถาปัตยกรรม (Multi Platforms) มีส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ (User Interface) และส่วนติดต่อกับชุดค าสั่ง (Programming Interface) ภายใต้มาตรฐานของ
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ ์(UNIX) สามารถประมวลผลได้กับงานจ านวนมากและใช้ได้กับการท างานที่
หลาก รองรับการท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) ใช้วิธีการจัดกระบวนการ (Process) 
ผ่านค าสั่งเรียกระบบ (System Call) เพื่อส่งข้อความติดต่อให้กระบวนการที่อยู่นอกสามารถเข้ามาใช้
งานหน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ได้โดยหน้าที่หลัก คือ การจัดตารางการท างานกระบวนการ 
(Process Scheduling)  และ การประสานการท างานกระบวนการ (Process Interface) และยังมี
ฟังก์ชันเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนหรือจะใช้การ
ส่งผ่านข้อมูลจากกระบวนการ (Process) หนึ่งไปยังกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดนมีรูปแบบการ
การด าเนินการ คือ การใช้สัญญาณและการเข้าจังหวะ (Synchronization and Signal) และการ
ส่งผ่านข้อมูลในแต่ละกระบวนการ (Passing of Data Amount Process)    
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) มีฟังก์ชันในการติดต่อระหว่าง
เครือข่ายไม่เฉพาะแต่เครื่องข่ายโดยมาตรฐานโปรโตคอลระหว่างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์กับยูนิกซ์ 
(UNIX to UNIX) เท่านั้นยังรองรับการติดต่อระหว่างเครือข่ายที่ไม่ใช่ตระกูลของระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซ์ด้วย (Non-UNIX) นอกจากนี้ยูนิกซ์ (UNIX) จะก าหนดการควบคุมเข้าถึงโดยใช้ตัวเลขที่ไม่ซ้ า
กัน (Unique Numeric Identifiers) เช่น ผู้ใช้คนเดียว (User Identifier: uid) และผู้ใช้เป็นกลุ่ม 
(Group Identifier: gid)  เป็นต้น 
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ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบาย Linux Distribution ต่อไปนี ้       
 1.1 Slackware Linux         
 1.2 Mandrake Linux        
 1.3 Red Hat / Fedora Core Linux        
 1.4 Debian Linux        
 1.5 SuSE Linux                                               
2. คุณสมบัติที่ดีของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง                       
3. ระบบปฏิบัติการยูนิกซส์ามารถก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงไฟล์ในแต่ละชุดได้อย่างไรบ้าง      
4. จงแสดงการแบ่งแยกหน่วยความจ าในลักษณะการจัดสรรหน่วยความจ าแบบฮีฟคู่                
5. ระบบปฏิบัติการลีนกุซ์ใช้วิธีการจัดกระบวนการอย่างไร          
6. จงแสดงโครงสร้างของกลุ่มอุปกรณ์ I/O ของระบบปฏิบัติการลีนกุซ ์                 
7. จงอธิบายรปูแบบการสื่อสารระหว่างกระบวนการ (Interprocess Communication) ต่อไปนี ้   
 7.1 สัญญาณและการเข้าจังหวะ (Synchronization and Signal)   
 7.2 การส่งผ่านข้อมลูในแต่ละกระบวนการ (Passing of Data Amount Process)   
8. วิธีการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ท าได้อย่างไร       
9. จงอธิบายวิธีการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ภายใต้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) 
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   แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10            
หัวข้อเน้ือหา          
 - ท าความรู้จกัระบบปฏิบัติการ Ubuntu  
 - ลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติการ Ubuntu     
 - รูปแบบการติดตั้งระบบปฏิบัตกิาร Ubuntu     
 - ข้ันตอนและวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS   
 - ข้ันตอนการเริม่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS 
 - ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม        
 - สามารถเข้าใจประวัติความเปน็มาของระบบปฏิบัตกิาร Ubuntu   
 - มีความเข้าใจลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติการ Ubuntu    
 - มีความเข้าใจรูปแบบและวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัตกิาร Ubuntu   
 - มีความรู้และความเข้าใจข้ันตอนการเริ่มใช้งานระบบปฏิบตัิการ   
 - สามารถเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัตกิาร Ubuntu                                  
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน        
 - บรรยาย         
 - สืบเสาะหาความรู้         
 - ค้นคว้าเพิ่มเติม         
 - ตอบค าถาม            
สื่อการเรียนการสอน         
 - สื่ออิเลก็ทรอนิกส์         
 - ตอบค าถาม          
 - ภาพ           
 - เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้า        
การวัดผลและประเมินผล           
ใช้วิธีการสังเกตและจดบันทึกไว้เป็นระยะ       
 - สังเกตจากงานทีก่ าหนดให้ไปท ามาส่ง      
 - สังเกตจากการตอบค าถาม       
 - สังเกตจากการน าความรู้ไปใช้         
การประเมินผล               
วิธีตรวจผลงานต่างๆ ท่ีให้ท า        
 - ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ        
 - ตรวจรายงาน         
 - ตรวจแบบฝกึหัด           
ใช้วิธีการออกข้อสอบข้อเขียน 
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      บทที่ 10 
                            กรณศีึกษา (Case Study) 
               ระบบปฏิบตักิารลีนกุซ์: ภาคปฏบิตั ิ(Linux Operating System: II)                                        
           
 ในปัจจุบันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating System) นัน้เข้ามามีบทบาทในการท างาน
ของคนทั่วทุกมุมโลก ซึ่งคุณสมบัติเด่นก็คือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ตามเงื่อนไขของ GPL 
(General Public License)  ซึ่งเป็นโมเดลของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (Open Source) ที่มีการเปิดเผยรหัส
การพัฒนาให้ทุกคนได้เข้าถึง และต่อยอดการพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด ในวันนี้ลีนุกซ์ (Linux) ได้
แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง ภายใต้ข้อก าหนดของ Free Software คือ ผู้ใช้มีเสรีในการรันหรือใช้
ซอฟต์แวร์ส าหรับทุกๆวัตถุประสงค์ ผู้ใช้มีเสรีในการปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ เพื่อให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ ผู้ใช้มีเสรีในการท าส าเนาซอฟต์แวร์ (Copy Software) เพื่อเผยแพร่ไปยังผู้อื่น และผู้ใช้มีเสรีในการ
เผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมตามความต้องการแล้วซึ่งมีหน่วยงานที่ควบคุมเงื่อนไข 
อย่างเช่น GNU ย่อมาจากค าว่า “GNU’s Not Unix” จึงท าให้มีข้อแตกต่าง จากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มี
การจ าหน่ายเชิงธุรกิจ และมีราคาค่อนข้างแพง เป็นต้น 
 ในบทนี้จะกล่าวอธิบายวิธีการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu ซึ่งสามารถเรียนรู้และ
ฝึกฝนการใช้งานเบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะเบื้องต้นตามหัวข้อต่างๆ ดังนี ้(วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2556) 
 
10.1 ท าความรู้จักระบบปฏิบัติการ Ubuntu  
         
 ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Distro) ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ใช้
ระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ ในทุกๆ เป็นระบบปฏิบัติเปิดที่ทุกคนหรือ
ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาหรือดาว์นบรรจุไปติดตั้งใช้งานจึงเป็นระบบปฏิบัติการที่
ถูกเรียกว่าช่ือว่า ระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส (Opensource Operating System)  ส่วนค าว่าลี
นุกซ์ดิสโทร (Distro) มาจากค าเต็มว่า Linux Distribution ซึ่งหมายถึงลนีุกซ์สายพันธ์ที่มีการร่วมกัน
พัฒนาและกระจายให้กับผู้อื่นสามารถที่จะเลือกน าไปติดตั้งใช้งานเหมือนลีนุกซ์สายพันธ์อื่นๆ ที่มีอยู่
เลือกใช้งานก่อนแล้ว เช่น Redhat, SUSE, Mandriva เป็นต้น ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเป็นลีนุกซ์
ดิสโทร (Distro) ที่มีพัฒนาโดยอ้างอิงจากชุดค าสั่งต้นแบบเดิม คือจากค่ายของ Debian GNU/Linux 
ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาเพื่อต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนก็เป็นค ากล่าวที่ไม่ผิดอะไร แต่
สาเหตุที่ท าให้ระบบปฏิบัติการอูบันตูนั้นเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือน
ระบบปฏิบัติการค่ายอื่นคือ สามารถที่จะคัดเลือกชุดค าสั่งในส่วนที่จ าเป็นและส าคัญจริง ๆ ให้กับผู้ใช้ 
อีกทั้งยังมีแผ่นซีดีส าหรับติดตัง้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น (Only One CD for Install) และยังมีให้เลือก
ส าหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Laptop Computer) และรุ่นแม่ข่าย (Sever) ให้ผู้ใช้งานสามารถ
เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับระบบงานอีกด้วย 
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10.2 ลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติการ Ubuntu  
 
1. การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง (System Update) ระบบปฏิบัติการอูบันตูเป็นลนีุกซ์สายพันธ์ุ Debian 
ที่มีการน าระบบการจัดการชุดค าสั่งส าเรจ็รปูต่างๆ ที่เรียกว่า APT (Advanced Package Tool) มาใช้ท าให้มี
จุดเด่นตรงที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกติดตั้งชุดค าสั่งเสรมิ (Package Software) โดยเช่ือมต่อเพื่อดาว์นบรรจุและ
ท าการติดตั้งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ตลอดเวลาและยังมีส่วนที่ช่วยจัดการปรับแต่งค่า
พื้นฐานต่างๆ ให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ 
2. การติดตั้งแบบกราฟิก (Graphic Installation) ระบบปฏิบัติการอูบันตูมีรูปแบบกราฟิกของผู้ใช้และ
คอมพิวเตอร์ (Graphic User Interface) ท าให้มีความสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง 
3. ลองใช้งานก่อนที่จะติดตั้งจริง (Try before You Install) ระบบปฏิบัติการอูบันตูยอมให้ผู้ใช้สามารถ
ทดลองติดตั้งเพื่อใช้งานก่อน โดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้งานจะมีความ
แน่ใจและมั่นใจว่าจะเลือกใช้งานจริงจึงเลือกที่จะติดตัง้ลงในจานบันทึก (disk) ของผู้ใช้เป็นการถาวรได ้
4. ใช้ซีดเีพียงแผ่นเดียวเท่านั้น (One-Cd Only) ระบบปฏิบัติการอูบันตูมีความสามารถในการจัดชุดชุดค าสั่ง 
(Software Package) ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะท าให้ไฟล์และชุดค าสั่งส าหรับติดตั้งจ านวนไม่มากจนเกินไปซึ่ง
บรรจุลงได้ในแผ่นซีดีเพียงแผ่นเดียว เพื่อไม่ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนหรือลดความซ้ าซ้อนในการติดตั้ง
และใช้งาน ท าให้ใช้เวลาในการติดตั้งชุดค าสั่งไม่ยาวนานจนเกินไป 
5. มีทันสมัยอยูต่ลอดเวลา (Up to Date) ระบบปฏิบัติการอูบันตูจะมีเวอร์ช่ัน (Version) ออกใหม่ในทุกๆ    
6 เดือน (โดยก าหนดออกในทุกเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี) พร้อมทั้งระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะดาว์นบรรจุเพื่อปรับปรุงให้โปรแกมมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 
10.3 รูปแบบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu  
 
 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu สามารถดาว์นบรรจุ (Download) ผ่านทางเว็บไซต์ (Website)  
http://www.ubuntu.com โดยสามารถเลือกรูปแบบการดาว์นบรรจุเพื่อใช้ในการติดตั้งแยกเป็น 3 รูปแบบ
โดยแต่ละกลุ่มที่เลือกข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้ 
1. Download Ubuntu Server: ไฟล์ในรูปแบบนี้จะสร้างออกมาเป็นแผ่นที่สามารถรองรับใช้งานได้ส าหรับ
องค์กรที่ต้องการความมั่นคงมากข้ึนส าหรับการใช้งานขนาดใหญ่ (Long Term Support: LTS) 
2. Download Ubuntu: ไฟล์ในรูปแบบ Desktop เป็นแผ่นที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้ง หรือใช้
ส าหรับติดตั้งด้วยก็ได ้ซึ่งจะเป็นการติดตั้งผ่านอินเทอร์เฟสแบบ GUI ที่สามารถใช้เมาส์คลิกเพื่อติดตั้ง และ
ก าหนดค่าต่างๆ ระหว่างติดตั้งได ้
3. Alternate Download: ไฟล์นีจ้ะสร้างออกมาเป็นแผ่นที่ส าหรับติดตั้งโดยเฉพาะ และเป็นการติดตั้งผ่าน 
Text base UI (คล้ายการติดตัง้ Windows XP) เมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้งานได้เหมือนกับที่ติดตั้ง
ผ่านแผ่น Desktop CD ทุกประการ 
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10.4 ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) Daily Build 
 
 กรณีศึกษา (Case Study): ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์: ภาคปฏิบัติ ของบทเรียนบทที่ 10 
ผู้สอนจะเน้นการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนทดลองติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS 
(Precise Pangolin) Daily Build ลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Thumb Drive/ Flash 
Drive) เพื่อให้ง่ายและสะดวกในจัดการเรียนการสอนโดยผู้สอนสามารถแสดงข้ันตอนการดาว์นบรรจุ
ไฟล์และวิธีการติดตั้ง ดังนี้      
ขั้นตอนท่ี 1 การดาว์นบรรจุไฟล์ 2 ไฟล์ลงบน Desktop ของเครือ่งคอมพิวเตอร ์
1. Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe 
2. precise-desktop-i386.iso 
สามารถแสดงข้ันตอนต่างๆ ของการดาว์นบรรจุไฟล์ดังนี ้
 

1. ดาว์นบรรจุ  Download Pen Drive Linux's USB Installer  ผ่านทางเว็บไซต ์(Website)    
 http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/#button 

2. คลิ๊ก (Click) เลือก Download Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe 
 

           
3. คลิ๊ก (Click) เลือก บันทกึแฟ้ม Save File ลงบน Desktop 

 

 
 

 
 

http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/#button
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/#button
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4. บิ้ลคลิก๊  (Double-Click)  ที่ไฟล์  Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe ที่ดาว์นบรรจมุา 

 

 
 

5. คลิ๊ก (Click) เลือกรัน (Run) 
 

 
 

6. เลือก I Agree 
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7. คลิ๊ก (Click) เลือก Ubuntu 12.04  Desktop Daily Build 
 

 
8. คลิ๊ก (Click) เลือก Download the iso (Optional) แล้ว  คลิ๊ก (Click) เลือก Yes 

 

 

 
9. คลิ๊ก (Click) เลือก precise-desktop-i386.iso แล้ว คลิ๊ก (Click) เลือก Save as 
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10. Save File ที่ช่ือ precise-desktop-i386 ลงบน Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร ์
 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การติดตั้ง Ubuntu 12.04 LTS Desktop ลงบน Flash drive  
1. ดับเบิล้คลิก๊  (Double-Click)  ที่ไฟล ์ Universal-USB-Installer-1.8.9.0.exe ที่ดาว์

นบรรจุมา 
 

 

 
2. คลิ๊ก (Click) เลือกรัน (Run) 
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3. เลือก I Agree 
 

 
 

4. Step 1: คลิ๊ก (Click) เลือก Ubuntu 12.04 Desktop Daily Build 
 

        

 
5. Step 2: คลิ๊ก (Click)  เบราว์ (Browse) 
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6. คลิ๊ก (Click) เลือก precise-desktop-i386 

 

               
จะเห็นว่าข้อความใน Step 2 จะเปลี่ยนจาก  สีเหลือง --> เป็นสเีขียว  
C:\Users\mooky\Desktop\precise-desktop-i386.iso 

 

 
7. Step 3: คลิ๊ก (Click)  เลือก USB Flash Drive ที่เตรียมไว้ (ต้องเสียบ USB Flash 

Drive ไว้ก่อนหน้าตั้งแต่ Step 1) 
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8. Step 4: แดรกเมาส์ (Drag Mouse)  ไปทางขวาเลือกขนาดความจุของระบบปฏิบัติการ 

Ubuntu ที่ต้องการ (แนะน าให้เลือกขนาดความจุสูงสุดทีเ่ลอืกได้ 
 

 
9. คลิ๊ก (Click)  เลือก Create แล้วตอบ Yes ระบบจะเริ่มท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 

Ubuntu ลงบน USB Flash Drive 
 

         
 

10. แสดงความก้าวหน้าในการติดตั้ง  (Execute)   
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11. การติดตั้งสมบรูณ์ (Installation Complete) คลิ๊ก (Click) ปิด (Close)   
 

              
              

10.5 ขั้นตอนการเริม่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) Daily Build 
1. ท าการ Set Bios ให้เครือ่งคอมพิวเตอร์ของผูเ้รยีน โดยการก าหนดให ้Bios ท าการบูต (Boot) จาก Flash 
Drive เป็นล าดบัแรก (1st) แล้ว Save ค่า Bios แล้วรีบูตเครื่อง (Reboot) เครื่องคอมพิวเตอรอ์ีกครัง้ 
2. เสียบ Flash Drive ที่ไดต้ิดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ไว้แล้วเมือ่เครื่องคอมพิวเตอรบ์ูตข้ึนมาจะปรากฏ
หน้าตา Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) Daily Build for Desktop ดังรปูข้างล่าง 
 

 

http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/
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10.6 ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS แสดงได้ดังรูปที่ 10.1 
10.6.1 หน้าจอการท างาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
 

 
 
           รูปท่ี 10.1  แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS 
 

1. เมนู Search ใช้ส าหรับค้นหาและเรียกใช้งานชุดค าสั่งต่างๆ  
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2. Install Ubuntu 12.04 LTS ส าหรับติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ Ubuntu ลงบนเนื้อที่ฮาร์ดดิกส ์
 

           
 
3. Home แสดงโฟร์เดอร์ทีบ่รรจุไฟล์ต่างๆ 
 

          
 
4. FireFox Web Brower ส าหรบัท่องโลกอินเตอรเ์น็ต 
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5. LibreOffice Writer ชุดค าสั่งส าหรับพมิพ์งานเอกสาร (คล้ายกับชุดค าสัง่ MS-Word) 
 

 
 

6. LibreOffice Calc ชุดค าสั่งส าหรับงานตาราง (คล้ายกบัชุดค าสั่ง MS-Excel) 
 

 
 

7. LibreOffice Inpress ชุดค าสั่งส าหรับงานน าเสนอ (คล้ายกับชุดค าสัง่ MS-PowerPoint) 
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8. Ubuntu Software Center ส าแหลง่ร่วมแอปพลิเ่คช่ัน (Application) และซอฟต์แวร ์(Software) 
ส าหรับดาว์นบรรจ ุ

 
 

9. Ubuntu One สถานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก Ubuntu One ในการมีพื้นทีส่่วนตัวในการจัดเกบ็
ไฟล์ (File) รูปภาพ (Photo) เพลง (Music) อีกทั้งยังเป็นแหลง่ในการแลกเปลี่ยนไฟล์ (post online) 
ให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้อีกด้วย 
 

 
 

A. System Settings การตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบ ซึ่งแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1. Personal การตัง้ค่าและปรับแตง่เครือ่งคอมพิวเตอร์ Desktop 
2. Hardware การตั้งค่าและปรบัแต่งอปุกรณ์ต่างๆ 
3. System การตั้งค่าและปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร ์
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B.Workspaces Switcher ส าหรับสลับหน้าจอการท างานเสมอืน 
 

 
 

C.Trash ถังขยะเกบ็ไฟลท์ี่ถูกลบแล้ว 
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10.6.2 เมนูหลัก ของ Ubuntu 12.04 LTS ประกอบไปดว้ยเมนูทั้งหมด 5 เมนู ดังนี ้
 1. Applications 
 2. Recently Used 
  3. File and Folder 
 4. Music Collection 
 5. Video 
ซึ่งเมนูแต่ละอย่างจะมีหน้าที่ต่างกันดังนี ้

1. เมนู Applications  ชุดค าสั่งต่างๆจะถูกจัดหมวดหมู่เกบ็ไว้เป็นอย่างดีในเมนูนีซ้ึง่คุณ
สามารถเรียกใช้ชุดค าสั่งต่างๆ ที่มผี่านทางเมน ูApplications  
                 

 
 

2. เมนู Recently Used ที่เมนูนี้จะเกบ็ข้อมลูการใช้งานล่าสดุของผู้ใช้     
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3. เมนู File and Folder เป็นเมนูที่จัดเก็บแฟ้มข้อมูล (File) และ โฟว์เดอร์ (Folder) ทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
4. เมนู Music Collection เป็นเมนูทีจ่ัดเกบ็ข้อมลูไฟลเ์พลงที่มีอยู่ทัง้หมดในระบบ 

 
5. เมนู Video เป็นเมนูทีจ่ัดเกบ็ข้อมลูวีดีโอที่มอียู่ทั้งหมดในระบบ 
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10.6.3 การปรับแต่งการแสดงผลของ Ubuntu 12.04 LTS ในส่วนของการแสดงผล Ubuntu 
สามารถปรบัแต่งการแสดงผลได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี ้
1. การปรับความละเอียดหน้าจอ Ubuntu 12.04 LTS จะเลือกความละเอียดมากที่สุดเท่าทีจ่อภาพ
และการ์ดแสดงผลรองรบั ซึ่งบางครัง้ถ้าใช้ความละเอียดมากเกินไปจะท าให้ไอคอนและตัวหนงัสอื
ต่างๆนัน้อาจจะดเูล็กไป  ดังนั้นผู้ใช้สามารถปรบัความละเอยีดของหน้าจอให้ตรงตามความต้องการได้ 
ซึ่งการปรับค่าความละเอียดหน้าจอนั้น สามารถท าได้โดยไปที่ เมน ูDash Home > System 
Settings > Hardware > Displays หน้าต่างการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอจะถูกเรียกขึ้นมา ซึ่งผู้ใช้
สามารถเลือกความละเอียดได้ตามต้องการ เสรจ็แล้วกดที ่Apply เพื่อใช้งานค่าทีเ่ลือกได้ 
 

  
2. การเปลี่ยนภาพพ้ืนหลัง ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนภาพพื้นหลงักันได้น้ัน (wallpapers) ระบบต้องมี
ภาพพื้นหลงัที่จะใช้ก่อน ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ภาพในฟอร์แมทใดก็ได้มาท าเป็นภาพพื้นหลัง โดยพยายาม
ท าให้ภาพน้ันมีความละเอียดไม่น้อยไปกว่า Resolution ของหน้าจอ เมื่อได้ภาพที่ต้องการมาท าเป็น
ภาพพื้นหลงัแล้ว ให้ใหผู้้ใช้เลอืกไปทีเ่มน ูDash Home > System Settings > Personal  > 
Appearance ภายในหน้าจอผู้ใช้จะเห็นภาพหน้าจอทีม่ีให้อยู่แล้วจ านวนหนึ่งโดยสามารถเลือกที่ภาพ
และใช้งานได้ทันท ีแต่ถ้าผู้ใช้ไม่อยากใช้ภาพพื้นหลัง ผู้ใช้ก็สามารถเซตให้เป็นสเีดียวก็ได้ โดยเข้าไป
เซตที่ช่อง Wallpapers ให้เลือก No Wallpaper และเลอืกสีที่ต้องการที่ช่อง Desktop Colors 
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   ส่วนการน าภาพที่ต้องการมาท า Wallpaper นั้นให้คลกิทีปุ่่มเครื่องหมายบวก (+) แล้วเลือกไฟล์
ภาพที่ผู้ใช้ต้องการ ภาพที่ต้องการก็จะปรากฏข้ึนมาเป็น  
3. การปรับเปลี่ยนและติดตั้งค่าต่างของระบบ ใน Ubuntu มีเมนูที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนและติดตั้ง
ระบบที่ช่ือว่า System settings ใช้ในการตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบ แสดงดังเมนูด้านล่าง 

 

                
 
องค์ประกอบของ  System settings 
ก่อนที่ผู้ใช้จะท าการตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบ ผู้ใช้ต้องเข้าใจองค์ประกอบของว่าในเมนูของ 
System settings แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
    1. Personal การตั้งค่าและปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop 
    2. Hardware การตั้งค่าและปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆ 
    3. System การตั้งค่าและปรับแต่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์        
 องค์ประกอบต่างๆ นีผู้้ใช้สามารถเลือกตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบที่ต้องการได้ เช่น 
การติดตั้งค่าภาษาที่ต้องการที่ Language Support ในส่วนของ Personal คลิ๊กเลือก Install/Remove 
Languages คลิ๊กเลือกภาษาที่ต้องการในช่อง Installed แล้วคลิ๊กที่ปุม Apply Changes เป็นอันเสร็จข้ันตอน
การติดตั้งค่าภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นต้น 
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4. การเปลี่ยนฟอนต์ท่ีใช้แสดงผล แบบอักษร (Style) หรือที่เรียกว่าฟอนต์ (Font) ที่ใช้ในการแสดงผล ใน
ส่วนต่างๆของ Ubuntu ผู้ใช้สามารถเปลีย่นเป็นรูปแบบอักษรแบบอื่นได้ตามตามต้องการ วิธีการเปลี่ยนแบบ
อักษรให้ผู้ใช้ไปที่เมนู System > Preferences > Font จะปรากฏหน้าต่างการตั้งค่า Font Preferences 
แสดงข้ึนมา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแบบอักษรให้กับส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอได้ตามต้องการ 
 

 
 
10.6.4 ชุดค าสั่งพ้ืนฐาน เมื่อท าการติดตัง้ Ubuntu 12.04 LTS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีชุดค าสั่งพื้นฐานมา
ให้พร้อมใช้งานไดท้ันที ซึ่งไม่จ าเป็นต้องติดตัง้เพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งชุดค าสั่งพื้นฐานประกอบไปด้วย 
1. Home ชุดค าสั่งจัดการไฟล์ใน Ubuntu 12.04 LTS จะมีช่ือเรียกว่า Nautilus ทุกครั้งที่มีการเปิด
โฟลเดอร์รูปบ้านหรือดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่โฟลเดอร์ใดๆก็ตาม Nautilus จะถูกเรียกข้ึนมาท างาน 
(ซึ่ง Nautilus นีม้ีหน้าตาคล้ายกับ File Manager ของระบบปฏิบัติการ Windows)  
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2. เทคนิคในการใช้งาน การแสดงแฟ้มที่ถูกซ่อนอยู่ ท าได้โดยให้ผู้ใช้กด Ctrl+H ชุดค าสั่งจะแสดง
ไฟล์และแฟม้ที่ถูกซอ่นข้ึนมา ซึ่งส่วนไฟล์ใหญ่จะเป็นไฟล์ที่ใช้ในการบันทึกการตั้งค่าส่วนตัว การสร้าง
แฟ้มซ่อนน้ันเพียงแค่เปลี่ยนช่ือไฟล์หรือแฟ้มนั้นๆ แล้วใส ่“จุด” น าหน้า เช่น โฟลเดอร์ช่ือ hidden 
เปลี่ยนช่ือเป็น .hidden 
ไฟล์หรือแฟ้มดงักล่าวกจ็ะถูกซ่อนในทันที ในส่วนของต าแหน่งในหมายเลข 3 ถ้าผู้ใช้รู้ต าแหน่งที่
แน่นอนที่ต้องการไป เช่น /media/cdrom ผู้ใช้สามารถพมิพ์ต าแหน่งที่ต้องการลงไปได้เลย โดยการ
กด Ctrl+L แถบที่ใช้บอกต าแหน่งด้วยปุ่มจะเปลี่ยนเป็นแถบยาวๆ คล้ายกับ Web Browser เพื่อให้
ผู้ใช้พิมพ์ต าแหนง่ที่ต้องการลงไป ซึง่เมนูด้านข้างผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากสถานที่ส าคัญเป็นข้อมูลของ
แฟ้มหรอืมุมมองแบบรากไม้ก็ได ้ด้วยการคลกิที่ข้อความที่เขียนว่า Places แล้วเลือกตัวเลือกที่
ต้องการ 
3. Web Browser ชุดค าสั่ง Web Browser หรือชุดค าสัง่ท่องอินเทอร์เน็ตนั้นจะเป็นชุดค าสั่ง 
Firefox ซึ่งวิธีการใช้งาน (เหมือนกบั Firefox ที่เป็นเวอร์ช่ันของ Windows) วิธีเรียกใช้ชุดค าสั่ง 
Firefox นี้สามารถเรียกได้ปุม่รปูหมาป่าทีเ่รียกว่า Firefox Web Browser 
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4. การตัง้ค่าภาษาไทย การตัง้ค่าภาษาไทยส าหรับ Firefox เพื่อใช้เว็บไซต์ภาษาไทยนั้น ผู้ใช้จะต้องท าการตั้ง
ค่าเพื่อใช้งานส าหรับการเข้ารหัสสองแบบคือ UTF-8 และ TIS-620 วิธีการตั้งค่าภาษาไทยนั้นให้ผู้ใช้คลิกที่ 
Edit > Preferences หน้าต่างการตั้ง ค่าจะถูกเปิดข้ึนมา ให้เลือกที่ Content (ที่คล้ายหน้ากระดาษ) ชุดค าสั่ง
จะแสดงส่วนปรับตั้ง ค่าส าหรับการแสดงผลของเว็บไซต์ข้ึนมา ดูที่กรอบ Fonts & Colors ที่ช่อง Default 
Font ให้เลือก Loma ซึ่งเป็นฟอนต์ทีน่ิยมมากตัวหนึ่ง จากนัน้ท้ายช่อง Default Font ให้คลิกที่ Advanced 
หน้าต่างส าหรับตั้งค่าฟอนต ์(Font) จะเปิดข้ึนมา ที่ช่องบนสุดให้คลิกเลือกเป็น Thai ก่อน เพื่อปรับแต่งค่า
ส าหรับเว็บไซต์ที่เข้ารหัสแบบ TIS-620 ที่ช่อง Serif และ Sans-serif ให้เลือกผู้ใช้เลือกฟอนต์เป็น Loma 
เสร็จแล้ว ไปที่ที่ช่อง Fonts for เลือกเป็น Thai และให้เปลี่ยนเป็น Western เพื่อตั้งค่าการแสดงผลส าหรับ
เว็บที่เข้ารหัสแบบ UTF-8 ที่ช่อง Serif และ Sans-serif ให้เลือกเป็น Loma เช่นเดิม เสร็จแล้วไปที่กรอบ 
Character Encoding ด้านล่าง ให้เลือกเป็น Thai (TIS-620) เพื่อให้หน้าเว็บที่ไม่ได้ก าหนดรหัสภาษาใช้การ
เข้ารหัสแบบ TIS-620 โดยอัตโนมัติ 
 

             
 

5. การใช้งาน Movie Player ชุดค าสั่งดูหนังใน Ubuntu จะมีช่ือว่า Totem ใช้ส าหรับเล่นไฟล์ภาพยนตร์
ต่างๆ รวมถึง CD และ DVD ด้วย ตัวชุดค าสั่งสามารถเรียกได้ทาง เมนู Applications > Sound &Video > 
Movie Player โดยหลังจากที่ติดตั้ง Ubuntu เสร็จแล้ว ก็สามารถเลือกใช้งานชุดค าสั่งดังกล่าวได้ทันที 
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6. การเขียนซีดี ใน Ubuntu 2.04 LTS นัน้ให้ผู้ใช้สามารถเขียนซีดผี่านชุดค าสั่ง Brasero Disc Burner ได ้
ทันที โดยถ้าหากผู้ใช้ใส่แผ่นซีดีเปล่าเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะปรากฏหน้าต่าง Create a new 
project ข้ึนมาถามผู้ใช้ว่าต้องการที่จะสร้างซีดี (CD) หรือดีวีด ี(DVD) ในรูปแบบใด เช่น การสร้างไฟล์เพลง
ดิจิตอล (Audio project) การสร้างไฟล์ข้อมูล (Data Project) การสร้างไฟล์วิดีโอ (Video project)  ท าการ  
คัดลอกลงบนจานบันทึก (disk) หรือการเบิร์นไฟล์อิมเมทลงบนแผ่น (Burn image) เป็นต้น 
 

        
 
7. HUD (Head-up Display) มีลักษณะที่เป็นช่องพิมพ์ค าสั่งเหมือนช่องค้นหาใน Unity launcher 
ซึ่งน ามาใช้งานแทน Global memus ใน Ubuntu รุ่นก่อนหน้า หน้าที่หลักของ HUD ใช้เพื่อพิมพ์
เพื่อค้นหาค าสั่งในเมนูยังสามารถสั่งงานชุดค าสั่งต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น การใช้เปลี่ยนสถานะใน 
Emphathy หรือเปลี่ยนเพลงใน Banshee เป็นต้น วิธีใช้งานให้ผู้ใช้งานกด Alt ค้างไว้ชุดค าสั่ง HUD 
จะปรากฏข้ึนมาให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ค าสัง่เพือ่ใช้ค้นหา ชุดค าสั่งที่ต้องการก็จะปรากฏข้ึนมาเพื่อให้ผู้ใช้
เลือนแทบเมนูลงมาแล้วเลือกซอฟต์แวร์ที่ต้องการใช้แล้วกด Enter เพื่อใช้งานชุดค าสั่งดังกล่าวได้
ทันที แสดงดังรูปข้างล่าง  
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10.6.4 ชุดค าสั่งเสริม ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS จะมีชุดค าสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาว์นบรรจุ 
(Downloads) ชุดค าสั่งเสริมที่ช่ือว่า Ubutu Software Center มาติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง
ได้ตามใจชอบซึ่งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS ได้จัดชุดค าสั่งเสริมต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้ 
 

           
 

1. Accessories ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ย่อยเบ็ดเตล็ดที่มีให้ผู้ใช้สามารถเลือกดาว์นบรรจุ
มากมาย 

      
 
2. Book & Magazines ใช้ส าหรบัติดตั้งซอฟต์แวรท์ี่เกี่ยวกับหนังสือและแม็กกาซีนต่างๆ ที่ช่ืนชอบ

ทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไมเ่สยีค่าใช้จ่าย 
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3. Developer Tools ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวของกับชุดค าสั่งหรือซอฟต์แวร์ส าหรับ

นักพัฒนาภาษาชุดค าสั่งต่างๆ ให้เลือกบรรจุมากมาย 
                    

 
 

4. Educations ใช้ส าหรบัติดตั้งซอฟต์แวร์เกี่ยวของกับการศึกษาหรอืแหล่งการเรียนรู้ทั่วทกุมุมโลก   

 
  

5. Fonts  ใช้ส าหรับติดตั้งฟอนตท์ี่สนับสนุนภาษาต่าง  ๆที่ผู้ใช้ต้องการเพียงแค่พิมพ์ภาษาที่ต้องการ     
 ค้นหาเพื่อติดตั้ง ฟอนต์ของภาษาที่ต้องการก็จะแสดงข้ึนมาให้เลือกติดตั้งได้ทันที 
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6. Games ใช้ส าหรับติดตัง้ซอฟต์แวรเ์กี่ยวของกับเกมส ์ซึ่งมีให้ผู้ใช้งานเลอืกบรรจุได้ทัง้แบบเกมส์
สองมิติและเกมส์แบบสามมิติต่างๆ มากมาย 

 
 

7. Graphics ใช้ส าหรบัติดตั้งซอฟต์แวร์เกี่ยวของกับงานด้านกราฟฟิกต่างๆ 

 
 

8. Internet ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวรเ์กีย่วของการใช้งานด้านอินเตอร์เน็ต เช่น การแชร์ไฟล์ (File Sharing) 
การพูดคุยระหว่างบุคคล (Chat) การส่งเมล์ (Mail) เว็บเบาร์เซอร์  (Web Browsers) เป็นต้น 
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9. Office ใช้ส าหรับติดตั้งซอฟต์แวรเ์กี่ยวของกบังานด้านส านักงานต่างๆ 

 
10. Science & Engineering ใช้ส าหรบับรรจซุอฟต์แวร์ทีเ่กี่ยวของกบัวิทยาศาสตรห์รือวิศวกรรมศาสตร์ 

 
11. Sound & Video ใช้ส าหรบับรรจุซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวของกบัดูหนังหรือฟงัเพลง 
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12. System เป็นซอฟแวร์ที่ไว้ติดตั้งชุดค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของระบบที่ผ้ใช้ต้องการ
      ติดตั้งเพิ่มเติ่มหลังจากที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu เสรจ็เรียบร้อยแล้ว 

 
13. Themes & Tweaks เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ส าหรับปรับแต่งส่วนประกอบหน้าจอและ 

            สว่นประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ ubuntu 

 
14. Universal Access เป็นซอฟแวร์ที่ใช้ส าหรับการเข้าถึงโครงข่ายพื้นฐานการใช้งานระหว่าง  
                    คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่ออย่างทั่วถึง 
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สรุป 

 ระบบปฏิบัติการอูบันตู (Ubuntu Operating System) นั้นเป็นลีนุกซ์ดิสโทร (Linux Distro) ที่
ได้รับความนิยมมากจากผู้พัฒนาและผู้ใช้งานทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่มี ความ
ประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถสูง เป็บระบบปฏิบัติการที่เน้นในรูปแบบกราฟิกของผู้ใช้และ
คอมพิวเตอร์ (Graphic User Interface) ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน สามารถท างานและ
ประมวลผลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นจะต้องดาว์
นบรรจุหรือท าการติดตั้งซอฟต์แวร์เสริม (Enhanced Software) ใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งระบบปฏิบัติการอูบันตู 
(Ubuntu Operating System) จะเมนูเสรมิเพิ่มเติมเข้ามาที่เรียกว่าจุดรวมซอฟต์แวร์ (Ubutu Software Center) 
ให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกเพื่อดาว์นบรรจุ (Downloads) ซอฟต์แวร์ที่ตนเองต้องการติดต้ังลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และยังมีระบบที่คอยจัดการไฟล์ที่ดาว์นบรรจุมาให้อยู่เป็นหมวดหมู่ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
คุณสมบัติเด่นอีกประการหนึ่งคือจะมีเวอร์ช่ัน (Version) ออกใหม่ในทุกๆ 6 เดือน (โดยก าหนดออกในทุก
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทกุ  ๆป)ี ช่ึงเวอร์ช่ัน (Version) ที่ออกใหม่ที่ผู้ใช้งานมักนิยมที่จะดาว์นบรร
จุ (Download) มาติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของตัวเองมักจะนิยมเลือก เวอร์ช่ัน (Version) ที่มีค าว่าต่อท้ายว่า 
LTS (Long Term Support) ตามมาเสมอ ซึ่งหมายถึงว่าผู้พัฒนาระบบจะมีการพัฒนาตัวระบบปฏิบัติการ
และท าการอัพเดท (Update) ส่วนต่างๆ ในระบบอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจว่าจะมีชุดค าสั่ง
เสริมเพื่อติดตั้งหรือแก้ไขขอบกพร่อมเดิมของตัวชุดค าสั่งเองอยู่ตลอดไป กล่าวคือคือส าหรับรุ่นคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (Laptop Computer) สนับสนุนเป็นเวลานานถึง 3 ปีเต็ม ส่วนในรุ่นแม่ข่าย (Sever) สนับสนุนเป็น
เวลานานถึง 5 ปีเต็มตามมาเป็นล าดับ เพราะเหตุนี้เองจึงท าให้ระบบปฏิบัติการอูบันตู (Ubuntu Operating System) 
เป็นระบบปฏิบัติการโอเพ่นซอร์ส (Opensource) ที่มีผู้เลือกใช้งานมากที่สุดในโลก 
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ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายลักษณะเด่นของระบบปฏิบัติการ Ubuntu ว่ามีอะไรบ้าง                       
2. ณ เว็บไซต์ http://www.ubuntu.com สามารถเลือกรูปแบบการดาว์นบรรจุเพื่อใช้ในการติดตั้ง 
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu แยกได้เป็นกี่รูปแบบอะไรบ้าง                                       
3. การติดต้ัง Ubuntu 12.04 LTS Desktop ลงบน Flash drive ประกอบด้วยข้ันตอนอย่างไรบ้าง             
4. ส่วนประกอบต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS มีส าคัญมีอะไรบ้างจงอธิบาย 
5. การตั้งค่าและปรับแต่งค่าต่างๆ ของระบบ (System Settings) ซึ่งแบ่งออกเป็นกี่ส่วนอะไรบ้าง               
6. ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 LTS for Desktop จะมีชุดค าสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดาว์นบรรจุ 
(Downloads) ชุดค าสั่งเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมที่ช่ือว่า Ubutu Software Center ประกอบไปด้วยกี่กลุ่มอะไรบ้าง
จงอธิบายพอสังเขป                                                                
7. ค าว่า Long Term Support หมายถึงอะไรและมีความเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ Ubuntu อยา่งไร 
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