
 

 

 

 

บทที่ 1 
แนะน ำพื้นฐำนกำรท ำงำนระบบปฏิบตัิกำรคอมพิวเตอร ์

 
ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 
ท าหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์” ดังนั้น
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ท างานแทนมนุษย์ในด้านการคิด
ค านวณ และสามารถจ าข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้ เพ่ือการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป   

นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของโปรแกรม และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทาง
ตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ได้   
สิ่งที่ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานได้ต้องประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้ใช้งาน ค าสั่งต่าง ๆ 
ทีส่ั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานคือสิ่งที่เราเรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ดังนั้นนักศึกษาที่ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
จึงมีความจ าเป็นในการเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถ
ท างานตามกระบวนการตามค าสั่งที่เราต้องการ   
 
1.1 องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร ์
 

เมื่อพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงดูหลักการท างานแล้ว จะพบว่าระบบคอมพิวเตอร์                
มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 องค์ประกอบ เพ่ือท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ คือ  
 
1.1.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware)   
 

หมายถึง ส่วนประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ถือเป็นทรัพยากร
พ้ืนฐานที่ส าคัญที่ต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงเพ่ือการใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 ส่วน คือ  

1. หน่วยรับข้อมูล (Input unit)  
      ท าหน้าที่รับข้อมูลหรือค าสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วส่งไปเก็บไว้ในหน่วยความจ า เพ่ือให้
หน่วยประมวลผลกลางประมวลผล ตัวอย่างของหน่วยรับข้อมูล เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด สแกนเนอร์ กล้อง
ดิจิตอล และไมโครโฟน เป็นต้น 
 2. หน่วยแสดงผล (Output unit) 
     ท าหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ ได้จากการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางที่ เก็บอยู่ใน
หน่วยความจ า โดยรูปแบบการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างของหน่วยแสดงผล เช่น 
จอภาพ เครื่องพิมพ์ ล าโพง และเครื่องฉายภาพสไลด์ เป็นต้น 
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    3. หน่วยประมวลผลกลำง (Central Processing Unit : CPU) 
         หรือซีพียู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor)  เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญ
มากที่สุดของฮาร์ดแวร์ ท าหน้าที่ประมวลผลค าสั่งและควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ 
    4. หน่วยควำมจ ำ (Memory unit) 
        ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลหรือค าสั่งที่รับเข้ามา เพ่ือส่งต่อไปยังซีพียูและเมื่อซีพียูประมวลผล
เสร็จแล้ว จะน าผลลัพธ์ที่ได้มาเก็บไว้ในหน่วยความจ า เพ่ือน าไปแสดงผลทางอุปกรณ์แสดงผล หรือจัดเก็บ
ลงหน่วยความจ าส ารอง เพ่ือเรียกข้อมูลน ากลับมาใช้งานต่อไป หน่วยความจ าแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  

1. หน่วยควำมจ ำหลัก (Primary Storage/Main Memory) ท าหน้าที่เก็บข้อมูล
และค าสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมเพ่ือรอการประมวลผล และเก็บสารสนเทศที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้ ว       ก่อนที่ จะส่ งไปยั งอุปกรณ์ ส่ งออก (Output device) 
นอกจากนี้หน่วยความจ าหลักยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  ROM (Read 
Only Memory) เป็นหน่วยความจ าที่ เก็บข้อมูลไว้แบบถาวร  (Nonvolatile 
memory) ไม่สามารถลบได้ด้วยวิธีธรรมดาทั่วไป ข้อมูลใน ROM จะยังคงถูกเก็บอยู่
ได้โดยไม่ต้องมีไฟฟ้าไปเลี้ยง เช่น BIOS เป็นต้น และ RAM (Random Access 
Memory) เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลไว้แบบชั่วคราว (Volatile memory) เมื่อ
ไม่มีกระแสไฟหรือเมื่อปิดเครื่อง ข้อมูลที่อยู่ใน RAM จะหายไป โดย RAM ใช้เก็บ
ข้อมูลหรือชุดค าสั่งจากโปรแกรมใน ระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก าลังท างาน เช่น 
DDR RAM และนอกจากนี้ยัง มีหน่วยความจ าขนาดเล็กที่เรียกว่าหน่วยความจ า 
Cache ท าให้หน่วยประมวลผลกลางสามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้เร็วกว่า
หน่วยความจ าหลัก 

2. หน่วยควำมจ ำส ำรอง (Secondary Storage) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูล
และโปรแกรมไว้ได้ แม้ว่าจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ตาม สื่อที่ ใช้ในการเก็บ
หน่วยความจ า     ส ารองที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรฟ์ (Flash 
drive) เป็นต้น 

 
1.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
 

ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ท างานรวมไปถึงการควบคุมการท างาน 
ของอุปกรณ์แวดล้อมต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดร์ฟ ซีดีรอม การ์ดอินเตอร์เฟสต่าง ๆ เป็นต้น ซอฟต์แวร์
เป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างาน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
มาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ท าให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามท่ีต้องการ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 

1. ระบบปฏิบัติกำร (Operating System)  
                เมื่อผู้ใช้ต้องการติดต่อหรือใช้งานแอปพลิเคชั่นโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System : OS) จะช่วยให้แอปพลิเคชั่นโปรแกรมต่าง ๆ สามารถติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องได้ 
ซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ท างานอยู่เบื้องหลัง  การด าเนินการของคอมพิวเตอร์ช่วยให้คอมพิวเตอร์
จัดการกับทรัพยากรภายในเครื่องได้ ระบบปฏิบัติการท าหน้าที่ประสานงานทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ใน
คอมพิวเตอร์ จัดเตรียมส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการด าเนินงานกับแอพพลิเคชั่น
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โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดส าหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และระบบปฏิบัติการรหัสเปิด
ต่าง ๆ (Open sources) เช่น ระบบปฏิบัติการลินุกส์ (Linux) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.2 รายชื่อและสัญลักษณ์ของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ 
 

2. โปรแกรมประยุกต์ (Application Programs) 
      คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นเพ่ือการท างานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ เช่น งาน
ส่วนตัว งานทางด้านธุรกิจ งานทางด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทางธุรกิจ เกมส์ต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูล 
ตลอดจนตัวแปลภาษา เราอาจเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า User's Program โปรแกรมประเภทนี้โดยส่วน
ใหญ่ มักใช้ภาษาระดับสูงในการพัฒนา เช่น ภาษา C, C++, Java ฯลฯ ตัวอย่างของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้งาน เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรม
ในทางธุรกิจ เช่น โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll program) โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง (Stock 
program) ฯลฯ ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็จะมีเงื่อนไขตามความต้องการหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ 
โปรแกรมประเภทนี้เราสามารถดัดแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมเองได้ 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรม โปรแกรมเหล่านี้เป็นตัวก าหนดแนวทางในการใช้
ทรัพยากรระบบ เพ่ือท างานต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้หลากหลายประเภท ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคล โปรแกรม หรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นตัวแปลภาษาต้องใช้ทรัพยากรระบบในการแปลโปรแกรมภาษาระดับสูงให้เป็น
ภาษาเครื่องแก่โปรแกรมเมอร์ ดังนั้น ระบบปฏิบัติการต้องควบคุมและประสานงานในการใช้ทรัพยากร
ระบบของผู้ใช้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.3 ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ 
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 3. ผู้ใช้ (Users) 
 

     แม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่
ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถท างานได้  ถ้าขาดอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งได้แก่ องค์ประกอบทางด้าน
บุคลากรที่จะเป็นผู้จัดการและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น คอยแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ท่ีถูกพัฒนาขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.4 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: Abraham, S. Peter, B. G., & Greg, G. Operating system concepts 9th ed. (2013, p.4) 
 

4. ข้อมูลและสำรสนเทศ 
  

     ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วใช้ตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ท าความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น เช่น คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา อายุของพนักงานในบริษัท
คอมพิวเตอร์จ ากัด ราคาขายของหนังสือในร้านหนังสือดอก และค าตอบที่ผู้ถูกส ารวจตอบในแบบสอบถาม
เป็นต้น 

    สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อสรุปต่าง ๆ ที่ได้จากการน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
หรือผ่านวิธีการที่ ได้ก าหนดขึ้น  ทั้ งนี้ เพ่ือน าข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง เช่น เกรดเฉลี่ยของวิชา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อายุเฉลี่ยของพนักงานในบริษัทคอมพิวเตอร์จ ากัด ราคาขายสูงสุดของหนังสือ
ในร้านหนังสือ และข้อสรุปจากการส ารวจค าตอบในแบบสอบถาม เป็นต้น 
 
1.2 ควำมหมำยระบบปฏิบัติกำร 
 

กลุ่มโปรแกรมที่ได้รับการจัดระเบียบเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบ  และสนับสนุน
การท างานในส่วนของฮาร์ดแวร์ โดยใช้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้  ทั้งนี้เพ่ือ
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อ านวยความสะดวกในการพัฒนาและการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ใน
ระบบให้มีประสิทธิผลที่ดี ในลักษณะที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบกลไกการท างานหรือฮาร์ดแวร์ของระบบ 
 
1.2.1 หน้ำที่ของระบบปฏิบัติกำร  
 

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการสามารถแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 หัวข้อหลักด้วยกัน คือ 
 

 1. จัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ร่วมกัน  
     คือ การจัดการทรัพยากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจ า หน่วยประมวลผล  ฯลฯ ให้
สามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ร่วมกันได้  ดังนั้นการเข้าใช้ทรัพยากรเหล่านี้ร่วมกันในลักษณะของระบบ 
Multiprogramming ระบบปฏิบัติการจะต้องมีหน้าที่ ในการท าให้ เกิดความยุติธรรมต่อการเข้าใช้
ทรัพยากรและขจัดหรือป้องกันความขัดแย้งต่าง ๆ ทั้งนี้หากมีของผิดพลาด   เพียงโปรแกรมหนึ่งจะต้องไม่
มีผลกระทบกับส่วนอ่ืน ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยค านึงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบเป็นหลักส าคัญ
ในการควบคุมการท างานของโปรแกรม  
 

 2. ควบคุมกำรท ำงำนของโปรแกรมต่ำง    
     เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดของโปรแกรมและ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการมีโปรแกรมย่อยมากมาย ที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ จอภาพ ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมย่อย
นั้น ๆ ในส่วนเคอร์เนล (Kernel) ของระบบปฏิบัติการ  
 
 

     3. เป็นโปรแกรมท่ีท ำงำนอยู่ตลอดเวลำบนเครื่องคอมพิวเตอร์  
     เคอร์เนลจะเป็นโปรแกรมแก่นส าคัญของระบบปฏิบัติการ ซึ่งคอยดูแลบริหารทรัพยากรของ
ระบบ ติดต่อกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เนื่องจากว่าเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ เป็น
ฐานล่างสุดในการติดต่อกับทรัพยากรต่าง ๆ เช่น หน่วยความจ า หน่วยประมวลผลกลาง และ อุปกรณ์
อินพุตเอาต์พุต โดยภายในเคอร์เนลจะประกอบไปด้วยโมดูล (module) ต่าง ๆ และบางครั้งเราอาจจะ
เรียกโมดูลเหล่านี้ว่า ไดรเวอร์ (Driver) ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกันระหว่างแอพพลิเคชั่นหรือ
ระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมด  ทั้งภายในและนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตัวสั่งการที่ท างาน
ควบคู่กับฮาร์ดแวร์ตลอดเวลา) 
     เคอร์เนล ได้รวมถึง Interrupt handler ซึ่งดูแลค าขอหรือประมวลผลการท างานของ  Input/ 
Output  เพ่ือจัดล าดับการท างานให้เคอร์เนล และดูแลแต่ละขั้นตอนเมื่อประมวลผลเคอร์เนล มักจะ
รวมถึงการจัดการต าแหน่งของระบบปฏิบัติการ ในหน่วยความจ าและอุปกรณ์เก็บข้อมูล  เพ่ือจัดสรร
ส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ และโปรแกรมประยุกต์ เรียกว่า System call หรือ Monitor call 
 
 
 
 
 

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2154-i-o-คืออะไร.html
http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2154-i-o-คืออะไร.html
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ภำพที่ 1.5 บริการต่าง ๆ ของระบบปฏิบัติการ 
ที่มา: Abraham, S. Peter, B. G., & Greg, G.  Operating system concepts 9th ed. (2013, p56) 
 
1.3 กำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีการโหลดโปรแกรมขึ้นมาท างานเรียกโปรแกรมนี้ว่า “Bootstrap 
program” โดยปกติโปรแกรมนี้จะถูกเก็บไว้ใน ROM หรือ EPROM หรือที่เรารู้จักโปรแกรมนี้ในชื่อว่า 
“Firmware” การท างานของโปรแกรมนี้เมื่อเราเริ่มเปิดหรือรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะเริ่มท า
การตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าพร้อมท างานหรือไม่ เช่น หน่วยความจ า 
ฮาร์ดดิสก์ และเมื่อผ่านกระบวนการตรวจคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้ว จะโหลดระบบปฏิบัติการ
และส่วนของเคอร์เนลเข้าสู่หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์เพ่ือพร้อมในการท างานต่อไป 
 ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใหม่จะมีหน่วยประมวลผลกลาง ตัวควบคุมอุปกรณ์ (Device controller) 
ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านระบบบัส (Common bus) โดยมีการใช้หน่วยความจ าร่วมกัน (Share memory) ดัง
แสดงในภาพที่ 1.6 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.6 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
ที่มา: Abraham, S. Peter, B. G., & Greg, G.  Operating system concepts 9th ed. (2013, p.7) 
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 จากภาพที่ 1.6 สามารถอธิบายได้ว่าหน่วยประมวลผลกลาง หรือซีพียู ตัวควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อ
กับระบบบัส เพ่ือเป็นเส้นทางในการรับส่งข้อมูลเข้าสู่หน่วยความจ าที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นการประมวลผล
พร้อมกันของซีพียูและอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับรอบการเข้าใช้หน่วยความจ า 
 
1.3.1 กำรด ำเนินกำรของระบบคอมพิวเตอร์ 
  

การด าเนินการของระบบคอมพิวเตอร์ ตัวอุปกรณ์อินพุตเอาท์พุต และซีพียูสามารถถูกด าเนินการ
พร้อมกันได้ ตัวควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวเป็นตัวควบคุมเฉพาะประเภทของอุปกรณ์นั้น  ๆ เช่น Disk 
controller จะควบคุมการท างานของดิสก์ USB controller ควบคุมรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ 
USB ตัวควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวจะมีหน่วยความจ าของตัวเองหรือที่เรียกว่า  บัฟเฟอร์ (Buffer) ซีพียู
เคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าออกจากหน่วยความจ าหลัก และหน่วยความจ าหลักเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าออกจาก 
Local buffer ของตัวควบคุมอุปกรณ์ ข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตน าเข้าสู่ Local buffer ของ
ตัวควบคุมอุปกรณ์ ตัวควบคุมอุปกรณ์ท าการแจ้งซีพียูให้ทราบหลังการท างานได้เสร็จสิ้น โดยการท าให้เกิด
สัญญาณการขัดจังหวะหรือเรียกว่า การอินเตอร์รัพ (Interrupt) 

อินเตอร์รัพเป็นสัญญาณจากอุปกรณ์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบโปรแกรมภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ท าให้โปรแกรมหลักหรือระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์หยุด และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสัญญาณการอินเตอร์รัพให้ท าอะไรต่อไป เครื่องคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดใน
ปัจจุบัน เป็นระบบ Interrupt driven โดยระบบ เริ่มท างานตามรายการค าสั่งต่อไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการ
ท างาน หรือเริ่มท างานตามรายการค าสั่งต่อไปจนกระทั่ง เมื่อสัญญาณอินเตอร์รัพถูกส่งออกมาจ าเป็นต้อง
หยุดรอเพ่ือดูค าสั่งจากสัญญาณอินเตอร์รัพนั้น และภายหลังการท างานตามสัญญาณอินเตอร์รัพเสร็จสิ้น 
คอมพิวเตอร์กลับมาท างานต่อไปใหม่โดยให้โปรแกรมท างานต่อไป หรือให้โปรแกรมอ่ืนเริ่มต้นท างาน 

เมื่อซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ต้องการให้ซีพียูพักจากงานที่ท าอยู่เพ่ือมาท างานตามการร้องขอของ
ตนก่อน ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เหล่านี้จะท าการส่งสัญญาณที่เรียกว่า การร้องขออินเตอร์รัพ (Interrupt 
request) ให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อได้รับสัญญาณการร้องขออินเตอร์รัพนั้นแล้ว จะท า        การสนองตอบ
สัญญาณโดยการข้ามไปท าการประมวลผลโปรแกรมย่อยที่เรียกว่า Interrupt Service Routine (ISR) 
ต าแหน่งเริ่มต้นของ ISR แต่ละอย่างจะมีค่าขึ้นอยู่กับชนิดของอินเตอร์รัพที่เกิดขึ้น โดยค่าต าแหน่งที่อยู่
เริ่มต้นเหล่านี้จะถูกระบุอยู่ใน Interrupt Vector แยกตามชนิดของอินเตอร์รัพที่เกิดขึ้น 
 ระบบปฏิบัติการมักจะมีรหัสที่ เรียกว่า อินเตอร์รัพแฮนเดิล (Interrupt handle) ซึ่งท าการ
ตรวจสอบก่อนว่าสัญญาณนั้นเป็นสัญญาณขัดจังหวะประเภทใด  จากนั้นก็โยกย้ายการควบคุมไปยัง
ต าแหน่งเริ่มต้นของส่วนการบริการการขัดจังหวะประเภทนั้น ๆ ซ่ึ งการจัดการงานนี้ต้องท าอย่างรวดเร็ว
โดยใช้ตารางเก็บต าแหน่งส่วนบริการการขัดจังหวะ (Interrupt vector table)  ที่อยู่ในหน่วยความจ า
หลัก ซึ่ งข้อมูลในตารางนี้ เป็นต าแหน่งที่อยู่ เริ่มต้นของส่วนบริการการขัดจังหวะแต่ละประเภท  
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และไมโครซอฟต์ดอส ก็อาศัยกลไกการขัดจังหวะนี้ 
 
1.3.2 โครงสร้ำงหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Structure) 
 

ในทางอุดมคติ เราต้องการให้โปรแกรมและข้อมูลอาศัยอยู่ ในหน่วยความจ าหลัก (Main 
memory) อย่างถาวร แต่ในการท างานจริงไม่สามารถท าได้ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1) หน่วยความจ า



 8    บทที่ 1 แนะน าพื้นฐานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 

หลัก มีขนาดเล็ก เกิน ไปที่ จะสามารถเก็บ โปรแกรมและข้อมูลที่ จ า เป็นทั้ งหมด ได้อย่ างถาวร                   
2)  หน่วยความจ าหลัก เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบชั่วขณะ เป็นหน่วยความจ าแบบลบเลือนได้ คือ ถ้า
เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้กับวงจรหน่วยความจ า ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไป
หมด เพราะเม่ือปิดเครื่องข้อมูลก็หาย  
 ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary storage) หน่วยความจ าไม่ลบ
เลือนความหมายคือ หน่วยความจ าเก็บข้อมูลได้ โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร เพ่ือเก็บข้อมูลมาก ๆ ได้
อย่างถาวร ท าให้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลส ารองซึ่งสามารถเก็บข้อมูลจ านวนมาก 
อย่างไรก็ดีความเร็วในการอ่านและบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูลส ารองจะต่ ากว่าหน่วยความจ าหลัก  
โดยสามารถจัดล าดับของหน่วยความจ าตามปัจจัยหลักคือ ความเร็ว ต้นทุน และประเภทแบบ Volatile 
หรือ Nonvolatile ได้ดังภาพที่ 1.7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.7 ระดับชั้นของหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง 
 
 1. เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) 
     จะอ่านข้อมูลตามล าดับก่อนหลังตามที่ได้บันทึกไว้  เรียกหลักการนี้ว่าการเข้าถึงข้อมูล
ตามล าดับ (Sequential access) การท างานลักษณะนี้จึงเป็นข้อเสียของการใช้เทปแม่เหล็กบันทึกข้อมูล 
คือท าให้อ่านข้อมูลได้ช้า เนื่องจากต้องอ่านข้อมูลในม้วนเทปไปเรื่อย ๆ จนถึงต าแหน่งที่ต้องการ ผู้ใช้จึง
นิยมน าเทปแม่เหล็กมาส ารองข้อมูลเท่านั้น ส่วนข้อมูลที่ก าลังใช้งานจะถูกเก็บอยู่บนหน่วยเก็บข้อมูลแบบ
จานแม่เหล็ก (Magnetic disk) เพ่ือให้เรียกใช้ได้ง่าย และน าเฉพาะข้อมูลที่ส าคัญและไม่ถูกเรียกใช้บ่อยมา
เก็บส ารอง (Backup) ไว้ในเทปแม่เหล็ก เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 

 2. จำนแม่เหล็ก (Magnetic Disk)  
     จานแม่เหล็กสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมาก และมีคุณสมบัติในการเข้าถึงข้อมูลโดยตรง 
(Direct access)  จานแม่เหล็กจะต้องใช้คู่กับตัวขับจานแม่เหล็ก หรือ ดิสก์ไดรฟ์ (Disk drive)  ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ส าหรับอ่านเขียนจานแม่เหล็ก จานแม่เหล็กเป็นสื่อที่ใช้หลักการของการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม 
(Random access) นั่นคือ ถ้าต้องการข้อมูลล าดับที่ 52 หัวอ่านก็จะตรงไปที่ข้อมูลนั้นและอ่านข้อมูลนั้น
ขึ้นมาใช้งานทันที ท าให้มีความเร็วในการอ่านและบันทึกที่สูงกว่าเทปแม่เหล็กมาก หัวอ่านของดิสก์ไดรฟ์ 
เรียกว่า หัวอ่านและบันทึก (Read/Write head) เมื่อผู้ใช้ใส่แผ่นจานแม่เหล็กเข้าไปในดิสก์ไดรฟ์  ก่อนที่
จะใช้แผ่นจานแม่เหล็กเก็บข้อมูล จะต้องผ่านขั้นตอนของการฟอร์แมต (Format) ก่อน เพ่ือเตรียมแผ่น
จานแม่เหล็กให้พร้อมส าหรับเครื่องรุ่นที่จะใช้ การฟอร์แมตจัดเป็นงานพ้ืนฐานหนึ่งของระบบปฏิบัติการ  
 

 
 

 

register
cache

main memory
solid-state disk
magnetic disk
optical disk

magnetic tapes
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 3. ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk) 
     ใช้เทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก ในปัจจุบันจะมีออปติคอล
อยู่หลายแบบ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป  พัฒนาจนถึง ดีวีดี  (Digital Versatile Disk : DVD) เป็น
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แผ่นดีวีดีสามารถเก็บข้อมูลได้ต่ าสุดที่ 4.7 จิกะไบต์ ซึ่งเพียงพอ
ส าหรับเก็บภาพยนตร์เต็มเรื่องด้วยคุณภาพสูงสุดทั้งภาพและเสียง (ในขณะที่ CD-ROM หรือ Laser disk 
ต้องใช้จ านวนหลายแผ่น)  ท าให้ดีวีดีจะสามารถมีความจุได้ตั้งแต่ 4.7 กิกะไบต์ ถึง 17 กิกะไบต์ และมี
ความเร็วในการเข้าถึง (Access time) อยู่ที่ 600 กิโลไบต์ต่อวินาที ถึง 1.3 เมกะไบต์ต่อวินาที  
 

 4. Solid-State Disk (SSD)  
    เป็นการใช้ชิปหน่วยความจ าเก็บข้อมูลแทนจานแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ เหมือนแฟลชไดรฟ์ ที่เรา
ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้มีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ ชิปหน่วยความจ า กับชิปคอนโทรลเลอร์ ข้อดีของ 
SSD  ใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าฮาร์ดดิสก์ เพราะไม่มีหัวอ่าน ไม่มีจานแม่เหล็ก  ไม่ต้องหมุน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้เลย ปัจจุบันมีความเร็วในการอ่านถึง 120 เมกะไบต์/วินาที และความเร็ว          ในการ
เขียนที่ 100 เมกะไบต์/วินาที ซึ่งเกือบจะเร็วเท่าฮาร์ดดิสก์ที่เร็วที่สุดอยู่แล้ว และสามารถพัฒนาไปได้อีก  
เสียงเงียบเพราะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เหมือนฮาร์ดดิสก์ ทนแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน ทนต่อ
อุณหภูมิที่สูงกว่า มีน้ าหนักเบา ที่ส าคัญคือ ปัญหาเรื่องการแตกกระจายของการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล (File 
fragmentation) ไม่มีผลต่อความเร็วของ SSD  
 

 5. หน่วยควำมจ ำแคช (Cache memory) 
     เป็ นหน่ วยความจ าแบบ Random access ซึ่ งซี พี ยู สามารถเข้ าถึ งข้อมูล ได้ เร็วกว่ า
หน่วยความจ า (RAM) แบบปกติ ในการประมวลผลข้อมูล ซีพียูจะมองหาข้อมูลในหน่วยความจ าแคช 
(Cache memory) ก่อน เพ่ือท าให้การประมวลผลเร็วขึ้น หน่วยความจ าแคชในบางครั้งมีการอธิบายว่า
เป็นหน่วยความจ าระดับที่ใกล้และเข้าถึงได้ง่ายจากซีพียู ในส่วน L1 และ L2 cache ที่อยู่บนซีพียูมักจะ
เป็น Static RAM (SRAM) ในขณะที่หน่วยความจ าหลักเป็น Dynamic RAM (DRAM) ในส่วนของ SRAM 
จะไม่มีการ Refresh ตัวเอง 
 

 6. รีจิสเตอร์ (Register) 
     รีจิสเตอร์ คือ หน่วยเก็บข้อมูลขนาดจิ๋ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีพียู และใช้เป็นที่เก็บข้อมูล
ชั่วคราวส าหรับการส่งผ่านผลลัพธ์ของค าสั่งหนึ่งไปยังค าสั่งถัดไปในซีพียู หรือโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปฏิบัติการ รีจีสเตอร์จ าเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเก็บค าสั่งได้ใน
บางกรณี  รีจีสเตอร์อาจมีขนาดเล็ก เช่น  มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่ งของค าสั่ง ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของซีพียูนั้น ๆ 
 
1.3.3 โครงสร้ำงอินพุตและเอำต์พุต (Input/Output Structure) 
 

เมื่ออินพุตและเอาท์พุตหรือเขียนย่อว่า I/O เริ่มท างาน ซีพียูจะโหลดรีจิสเตอร์ที่จ าเป็นมาไว้ในตัว
ควบคุมอุปกรณ์ ซึ่งตัวควบคุมอุปกรณ์จะท าการตรวจสอบรีจิสเตอร์เหล่านั้น เพ่ือก าหนดว่าจะท างานอะไร 
โดยมีการรับส่งข้อมูล 2 แบบคือ 
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1. กำรรับ-ส่งข้อมูลแบบสัมพันธ์   
     เมื่อการรับส่งข้อมูลเริ่มขึ้น จะท าการโยกย้ายการควบคุมให้กับโปรแกรมของผู้ใช้   การรับส่ง
ข้อมูลจะท าได้อีกครั้งหลังจากเสร็จการรับส่งข้อมูลเท่านั้น  ในการรอรับส่งข้อมูลเสร็จมี 2 วิธี คือ  1) 
คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีชุดค าสั่ง Wait พิเศษ ซึ่งปล่อยให้ซีพียูว่าง จนกระทั่งเกิดสัญญาณขัดจังหวะถัดไป 
2) เครื่องจักรที่ไม่มีชุดค าสั่งดังกล่าว อาจจะมี Wait loop ถ้าซีพียูต้องรอให้การรับส่งข้อมูลเสร็จก่อนเสมอ 
แสดงว่าต้องมีการร้องขอของอินพุตหรือเอาท์พุตอยู่หนึ่งตัวที่เด่นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อเกิดสัญญาณ
ขัดจังหวะการรับส่งข้อมูล ระบบปฏิบัติการจะรู้ทันทีว่า อุปกรณ์ก าลังถูกขัดจังหวะ แต่ไม่สามารถ
ประมวลผลอินพุตหรือเอาท์พุตของอุปกรณห์ลาย ๆ ตัวพร้อมกันได้  
 

 2. กำรรับส่งข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์  
    เมื่อการรับส่งข้อมูลเริ่มขึ้น การโยกย้ายการควบคุมให้กับโปรแกรมของผู้ใช้ ท าได้โดยไม่ต้องรอ
ให้การรับส่งข้อมูลเสร็จ ค าสั่งร้องขอระบบปฏิบัติการ อนุญาตให้โปรแกรมของผู้ใช้รอคอยให้รับส่งข้อมูล
เสร็จ ตารางที่ระบบปฏิบัติการใช้เก็บบันทึกของอุปกรณ์รับส่งข้อมูลแต่ละตัว  คือ Device status table 
ซึ่งใช้แสดงประเภทของอุปกรณ ์ที่อยู่ และสถานะ (ว่าง ก าลังท างาน หรือเสีย)  
  
1.3.4 กำรเข้ำถึงหน่วยควำมจ ำโดยตรง (Direct Memory Access : DMA) 
 

โดยปกติเมื่อมีการส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจ า จากนั้น
ซีพียูจะอ่านข้อมูลจากหน่วยความจ า เพ่ือส่งไปให้อุปกรณ์ที่ก าหนด ในทางกลับกันเมื่ออุปกรณ์ต้องการส่ง
ข้อมูลให้โพรเซส ข้อมูลจะถูกส่งผ่านซีพียูไปยังหน่วยความจ าส่วนนี้ จากนั้นโพรเซสจึงจะน าข้อมูลไปใช้ได้ 
ซึ่งจะเห็นว่าการท างานในลักษณะนี้ท าได้ช้าและเปลืองเวลาการท างานของซีพียู ดังนั้นจึงมีแนวคิดใหม่    
ในการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุตเข้าไปยังหน่วยความจ าโดยตรงโดยไม่ต้องส่งผ่านซีพียู 
ซึ่งจะท าให้การรับส่งข้อมูลท าได้เร็วขึ้น และยังจะสามารถใช้ซีพียูในการท างาน โพรเซสอ่ืน ๆ ได้ วิธีการ
เช่นนี้เรียกว่า การเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง  

การรับข้อมูลแบบเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรงต้องอาศัยแชนแนล โดยแชลแนลเป็นฮาร์ดแวร์
รูปแบบหนึ่งซึ่งติดตั้งอยู่ในตัวควบคุมอุปกรณ์ แชลแนลจะท าหน้าที่แทนซีพียูในงานที่เก่ียวข้องกับการรับส่ง
ข้อมูลแบบเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง (ในกรณีที่อุปกรณ์นั้นสามารถเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรงได้) ซึ่ง
เมื่อระบบมีความต้องการรับส่งข้อมูลแบบเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง แชลแนลจะส่งสัญญาณไปบอก
ซีพียูให้รับรู้ว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องการจะรับส่งข้อมูล เมื่อซีพียูทราบว่าจะมีการรับส่งข้อมูลแบบเข้าถึง
หน่วยความจ าโดยตรง ซีพียูสั่งให้แชลแนลท างานในรูทีนที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล  (มอบให้แชลแนล
ด าเนินการ) จากนั้นซีพียูจะไปท างานอ่ืน (เนื่องจากไม่ต้องมาคอยควบคุมการท างานในส่วนที่ แชลแนล
รับผิดชอบ) และเมื่อแชลแนลท าการรับส่งข้อมูลเสร็จ แชลแนลจะส่งสัญญาณบอกให้ซีพียูรับรู้อีกครั้งว่า
การท างานเสร็จสิ้นแล้ว ส าหรับกรณีอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณสมบัติในการเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรงได้ การ
รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์นั้นกับหน่วยความจ าด าเนินการผ่านซีพียูตามปกติ 
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1.4 สถำปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  
 
1.4.1 ระบบหน่วยประมวลผลเดี่ยว (Single Processor System) 
 

     ปกติโดยทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และท างานตามข้ันตอนของ
โปรแกรม ใช้เพียง 1 ซีพียูในการท างานซึ่งเพียงพอต่อปริมาณงาน แต่ปัจจุบันมีการใช้งานด้าน Graphic 
และด้าน Multimedia กันมาก มีการประมวลผลมากขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหาคอขวดที่เรียกกันว่าปัญหา 
Bottom neck (ซีพียูประเมินผลไม่ทันกับข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามา) ประกอบกับการเพ่ิมความถี่ให้กับซีพียูยังมี
ข้อจ ากัดด้านความร้อน จึงเกิดเทคโนโลยีระบบหลายหน่วยประมวลผล (Multiprocessor systems) ขึ้น 
เพ่ือมาช่วยในการประมวลผลมากกว่าเพิ่มสัญญาณความถี่ให้กับซีพียูเหมือนที่ผ่านมา 
 
1.4.2 ระบบหลำยหน่วยประมวลผล (Multiprocessor System) 
 

     เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเพ่ิมแกน (Core) ในการประมวลผลให้มีมากกว่า 1 แกนบน 
Chip เดียวกัน แต่ละตัวท างานเป็นอิสระจากกัน มีการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน เช่น Dual-Core 
processor, Quad-Core processor  ประโยชน์ของระบบหลายหน่วยประมวลผล ท าให้เพ่ิมปริมาณงาน 
(Throughput) เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 2 ซีพียูและแต่ละซีพียูท างานต่างกัน ดังนั้นในเวลาที่
เท่ากัน ระบบที่ใช้จ านวนซีพียูมากกว่า ย่อมให้ปริมาณงานที่มากกว่า ท าให้ระบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
(Reliability)  ด้วยการก าหนดให้ทุกซีพียูท างานเดียวกัน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน 
และมีซีพียูส ารอง ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับซีพียูหลัก และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการให้ซีพียูหลายตัว
ใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน ระบบหลายหน่วยประมวลผลแบ่งเป็น 2 ประเภท  
 

 1. ประมวลผลแบบสมมำตร (Symmetric Multiprocessing) 
              เป็นการประมวลผลโดยใช้ซีพียูมากกว่า 1 ตัว โดยที่แต่ละซีพียูท างานเท่ากัน ไม่มซีีพียูตัวใดรับ
โหลดหรือท างานมากกว่าตัวอ่ืน และใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกันทุกซีพียู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.8 ไดอะแกรมของระบบหลายหน่วยประมวลผล แบบแบบสมมาตร 
ที่มา: Wikipedia, the free encyclopedia. File:SMP - Symmetric Multiprocessor System.svg 
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          2. ประมวลผลแบบไม่สมมำตร (Asymmetric Multiprocessing) 
              เป็นการประมวลผลโดยใช้ซีพียูมากกว่า 1 ตัว โดยมีซีพียูตัวหนึ่งเป็นตัวหลัก ท าหน้าที่บริหาร
จัดสรรทรัพยากร และแบ่งงานให้ซีพียูตัวอ่ืน ๆ ท างาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.9 ไดอะแกรมของระบบระบบหลายหน่วยประมวลผล แบบไม่สมมาตร 
ที่มา: Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved June 2, 2014 from 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asmp_2.gif 
 
1.4.3 ระบบคลัสเตอร์ (Clustered Systems) 
 

เป็นการเชื่อมต่อระบบการท างานของกลุ่มคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน  ภายใต้ระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง มีความสามารถในการกระจายงานที่ท าไปยังเครื่องภายในระบบ เพ่ือให้การประมวลผลมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาจเทียบเท่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หรือสูงกว่า ส าหรับการประมวลผลงานที่มี
ความซับซ้อนโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การจ าลองโครงสร้างของโมเลกุลทางเคมี การวิเคราะห์
เกี่ยวกับต าแหน่งการเกิดพายุสุริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เป็นต้น ถ้าดูตามโครงสร้างแล้ว 
ระบบคลัสเตอร์ คือคอมพิวเตอร์แบบขนานที่มีหน่วยความจ าแยกนั่นเอง โครงสร้างของระบบคลัสเตอร์ 
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ  
        

    1. ระบบคลัสเตอร์แบบปิด  
     คลัสเตอร์จะซ่อนระบบทั้งหมดและจะต่อผ่านเกตเวย์สู่โลกภายนอก ข้อดี คือ มีความปลอดภัย
สูงและใช้อินเตอร์เน็ตแอดเดรสเพียงแอดเดรสเดียวเท่านั้น  ข้อเสีย คือ แต่ละโหนดในระบบไม่สามารถ
ช่วยกันบริหารข้อมูลจากภายนอกได้  
 

 2. ระบบคลัสเตอร์แบบเปิด  
     คลัสเตอร์จะติดต่อกับเครือข่ายภายนอกโดยตรง ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงทุกโหนดในระบบได้โดยตรง 
ระบบซอฟแวร์ที่ถูกใช้ในระบบคลัสเตอร์ควรเป็นโปรแกรมแบบขนาน การท างานโปรแกรมแบบขนานบน
ระบบคลัสเตอร์นั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า โปรแกรมแบบส่งผ่านข้อความ (Message passing) การท างาน
ของโปรแกรมในลักษณะนี้ท าได้โดยการกระจายงานขนาดใหญ่ไปยังหลาย ๆ  เครื่องให้ท างานพร้อมกัน 
และใช้การแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านเครือข่ายในการติดต่อระหว่างกลุ่มของโปรแกรมที่ช่วยกันท างาน ระบบ
โปรแกรมแบบขนานที่ ใช้ในปัจจุบันคือ แบบ MPI (Message Passing Interface) และ แบบ PVM 
(Parallel Virtual Machine) ซึ่งมีการท างานที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถสร้างและใช้ขีดความสามารถของ
ระบบคลัสเตอร์ได้เพ่ิมมากข้ึนด้วย 
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ภำพที่ 1.10 โครงสร้างทั่วไปของระบบ Cluster Systems 

 
1.4.4 ระบบแบบกระจำย (Distributed System) 
 

เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่แต่ละซีพียูมีทรัพยากรเป็นของตัวเอง มีการน าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
มาเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่าย แล้วแจกจ่ายงานให้กับซีพียูที่มีอยู่ ประโยชน์ของระบบแบบกระจาย คือ 
การแชร์ทรัพยากร (Resource sharing) เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์  เนื่องจากสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ มีการท างานเร็วขึ้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างานอยู่มีงานโอเวอร์
โหลด (Overload) จะท าการส่งงานบางส่วนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน  เรียกวิธีการนี้ว่า “Load 
sharing” ท าให้มีความน่าเชื่อถือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบเสีย สามารถโอนข้อมูล
ไปท างานที่คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน ๆ ได้โดยไม่ต้องรอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.11 ไดอะแกรมของระบบแบบกระจาย 
ที่มา: Temple University. CIS 307: Introduction to Distributed Systems. Retrieved June 2, 2014 from 
http://www.cis.temple.edu/~giorgio/cis307/readings/client-server.html 

 
1.5 โครงสร้ำงระบบคอมพิวเตอร์  
 

ระบบปฏิบัติการมีการพัฒนาควบคู่ไปกับระบบคอมพิวเตอร์ จากคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีขนาด
ใหญ่ ใช้หลอดสุญญากาศ และไม่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ พัฒนาจนถึงยุคที่คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็ก มี

Computer Computer Computer 

Stoage area 
Network 
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โครงสร้างของระบบปฏิบัติการที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถแบ่ง
ระบบปฏิบัติการตามคุณสมบัติการท างานได ้ดังนี้ 
 
1.5.1 ระบบท่ีไม่มีระบบปฏิบัติกำร (Non Operating System)  
 

อยู่ในช่วงเวลาของคอมพิวเตอร์ยุคแรก ๆ คอมพิวเตอร์จะไม่มีระบบปฏิบัติการ ผู้ใช้ต้องเขียน
โปรแกรมเพ่ือควบคุมการท างานทั้ งหมด  ท าให้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้น้อยมาก  (Low 
utilization) งานที่ได้จะขาดความน่าเชื่อถือ (Low reliability) ต้องมีโอเปอเรเตอร์ (Operator) เพ่ือท า
หน้าที่รวบรวมงานและเตรียมระบบส าหรับผู้ใช้งาน 
  
1.5.2 ระบบกลุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Batch System)   
 

คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ ท าการรับข้อมูลจากคอนโซล (Console) มีการพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับ
น าเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ส าหรับน าข้อมูลออก เช่น เครื่องอ่านบัตร เครื่องพิมพ์ เทปไดรฟ์ ผู้ใช้ไม่ได้ติดต่อ
กับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่เป็นเพียงผู้เตรียมข้อมูลเขียนโปรแกรม ข้อมูลส าหรับควบคุมระบบ มี
โอเปอเรเตอร์ท าหน้าที่รวบรวมงานที่จะประมวลผล จัดเรียงล าดับงานเป็นกลุ่ม งานมักอยู่ในรูปบัตรเจาะรู 
แล้วจึงส่งงานทั้งหมดเข้าระบบ โดยจะถูกประมวลผลทีละงาน หรือทีละกลุ่มงาน (Batch) การท างานใน
ระบบนี้ ซีพียู จะว่าง (Idle) บ่อยมาก เนื่องจากความเร็วของซีพียูและอุปกรณ์รับส่งมีความแตกต่างกันมาก 
ท าให้ซีพียูต้องหยุดรอ เพ่ือให้อุปกรณ์ในการอ่านข้อมูลท างานเสร็จก่อน การใช้ประโยชน์จากซีพียูอยู่ใน
ระดับต่ ามาก และมีการหน่วงเวลา (Delay) เกิดขึ้นระหว่างช่วงที่รันงานจนถึงงานเสร็จ  เรียกว่า 
“Turnaround time”  

เนื่องจากการท างานแบบ Batch system การใช้ประโยชน์ของหน่วยประมวลผลต่ ามาก จึงมีการ
ปรับแก้ไขปัญหานี้ได้แก่การปรับอัตรา (Buffering) ในการท างานจะให้อุปกรณ์รับส่งข้อมูลท างานไปพร้อม 
ๆ กับการประมวลผลของซีพียู โดยขณะที่ซีพียูประมวลผลค าสั่งหนึ่ง อุปกรณ์รับส่งข้อมูลจะน าเข้าข้อมูลที่
ต้องการใช้งานต่อไปทีซ่ีพียู น าเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าเรียกว่า บัพเฟอร์ ท าให้ซีพียูสามารถท างานต่อ
ได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดรออุปกรณ์รับส่งข้อมูล มีปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างความเร็วของซีพียูกับ
อุปกรณ์รับส่งอยู่  เนื่องจากซีพียูมีความเร็วสูงกว่าอุปกรณ์รับส่งข้อมูลมาก และประเภทของงานที่ซีพียู
ประมวลผลนั้นอาจเป็นงานที่เน้นการใช้งานซีพียู (CPU bound) หรือเน้นการใช้งานอุปกรณ์รับส่งข้อมูล 
(I/O bound)  
 
1.5.3 ระบบสพูลลิ่ง (Spooling System)  
 

พยายามแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างความเร็วของซีพียูกับอุปกรณ์รับส่งข้อมูลโดยให้มีการถ่าย
ข้อมูลไปยังอุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงกว่า เช่น เทปแม่เหล็ก เมื่อโปรแกรมต้องการใช้ข้อมูล 
ระบบปฏิบัติการจะสั่งให้ซีพียูไปอ่านข้อมูลที่เทปแม่เหล็กแทน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของซีพียู
สูงขึ้นเล็กน้อย แต่การท างานของโปรแกรมต้องผ่านขั้นตอนมากขึ้น และการเข้าถึงข้อมูลบนเทปแม่เหล็ก
ต้องเป็นแบบล าดับ ต่อมามีการคิดค้นดิสก์ขึ้นมาจึงได้เปลี่ยนไปใช้ดิสก์แทนเทปแม่เหล็ก ซึ่งท าให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงท าให้ระบบท างานได้รวดเร็วมากขึ้น  มีการน าเอาระบบ Spooling ไปประยุกต์ใช้
งานด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบ เช่น  การสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 
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ภำพที่ 1.12 การประยุกต์ใช้ระบบ Spooling ในการพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ 
ที่มา: Aficionado. Retrieved June 5, 2014 from 
http://aficionadous.blogspot.com/2009/04/spooling-os-spoofing-internet.html 

 
1.5.4 ระบบรองรับกำรท ำงำนหลำยโปรแกรม (Multiprogramming System)  
 

จากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เพราะสามารถท างานไดเ้พียงครั้งละ 1 งาน เพ่ือให้
สามารถท าได้หลายงานพร้อม ๆ กัน โดยในการท างานจะมีโปรแกรมประมวลผลมากกว่า 1 งาน อยู่ภายใน
หน่วยความจ าหลัก   

ระบบปฏิบัติการจะท าหน้าที่เลือกงานหรือโปรแกรมเข้าไปประมวลผลที่ ซีพียูทันทีที่ซีพียูว่าง 
จากนั้นอาจต้องรอการอ่านเทปหรือรอการท างานของอินพุตเอาท์พุต ระบบปฏิบัติการจะสวิตซ์ (Switch) 
ไปท างานที่สอง เมื่องานที่สองต้องรอ ท าให้ซีพียูจะสลับไปท างานอีกงานต่อไปเรื่อย ๆ จนวนมาถึงคิวของ
งานแรก ท าให้ซีพียูไม่มีช่วงเวลาว่างเลย ระบบหลายโปรแกรมช่วยให้มีการใช้งานทรัพยากรของระบบ 
โดยเฉพาะซีพียูอย่างเต็มประสิทธิภาพ (High utilization)  
 
    0 
 
 
 
 
 
 
        512M 
 
ภำพที่ 1.13 แสดงงานในหน่วยความจ าหลักในระบบ Multiprogramming System 
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1.5.5 ระบบแบ่งส่วนเวลำ (Time Sharing System)  
          

ปัญหาของระบบหลายโปรแกรม คือ หากโปรแกรมหรืองานที่เข้าไปท างานที่ซีพียูมีขนาดใหญ่ 
หรือมีการท างานที่ซีพียูเป็นเวลานาน จะท าให้โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่จะเข้าไปท างานที่ซีพียูต้องรอ  จึง
ก าหนดให้มีระบบการแบ่งเวลา (Time sharing) ส าหรับแต่ละโปรแกรมหรือแต่ละงาน ในการเข้าไป
ท างานที่ซีพียูในระยะเวลาที่ก าหนด ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการท างานในระบบหลายโปรแกรมร่วมกับ
ระบบการแบ่งเวลานั้น จะช่วยให้ระบบสามารถให้บริการผู้ใช้ได้หลายคนพร้อม ๆ กัน โดยผู้ใช้แต่ละคนจะ
สลับกันเข้าไปใช้งานซีพียู เนื่องจากซีพียูท างานด้วยความเร็วสูง ท าให้ผู้ใช้งานรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของระบบ
ทั้งหมด  
 
1.5.6 ระบบโต้ตอบฉับพลัน (Real Time System)  
 

เป็นระบบที่ใช้ในงานเฉพาะเจาะจง เช่น งานทดลองวิทยาศาสตร์ ระบบภาพทางการแพทย์ งาน
ควบคุมทางอุตสาหกรรม ค านึงถึงอัตราเวลาการตอบสนอง (Response time) เป็นส าคัญ โดยมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องท างานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด มีผลให้ซีพียูมีการใช้งานที่ต่ ามาก เนื่องจาก
ระบบต้องให้ซีพียูว่างหรือเกือบว่างตลอดเวลา เพ่ือที่ระบบจะได้สามารถประมวลผลงานทันที เมื่อมีข้อมูล
เขา้มาในระบบโต้ตอบฉับพลัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. Hard Real-Time System เป็นระบบที่ก าหนดเวลาไว้แน่นอน เพ่ือให้ระบบท างานได้เสร็จ 
หากว่าระบบไม่สามารถท างานเสร็จได้ตามเวลาที่ก าหนด จะเกิดปัญหาร้ายแรง  
    2. Soft Real-Time System เป็นระบบที่ก าหนดเวลาไว้แน่นอนเช่นกัน แต่ถ้าระบบท างานไม่
เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ จะไม่เกิดปัญหาร้ายแรงเท่ากับระบบที่ท างานแบบ   Hard Real-Time  
 
 
1.6 สรุป  
  

ในส่วนของระบบปฏิบัติการเป็นกลุ่มของโปรแกรมที่จัดการและเตรียมพร้อมส่วนของฮาร์ดแวร์
เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 4 องค์ประกอบ 
เพ่ือท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้ คือ ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ และ
ผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องมีการท างานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใหม่จะมีซีพียู ตัวควบคุม
อุปกรณ ์ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่าน Common bus ซึ่งมีการใช้หน่วยความจ าร่วมกัน 

โครงสร้างของหน่วยความจ าในทางอุดมคติ โปรแกรมและข้อมูลอาศัยอยู่ในหน่วยความจ าหลัก 
อย่างถาวร แต่ในการท างานจริงไม่สามารถท าได้ ด้วยเหตุผลหน่วยความจ าหลักมีขนาดเล็กเกินไปที่จะ
สามารถเก็บโปรแกรมและข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดได้อย่างถาวร  หน่วยความจ าหลักเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลแบบชั่วขณะ เป็นหน่วยความจ าแบบลบเลือนได้จึงต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง หน่วยความจ าไม่ลบ
เลือนคือ หน่วยความจ าเก็บข้อมูลได้ โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจรเพ่ือเก็บข้อมูลมาก ๆ ได้อย่างถาวร    
ท าให้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลส ารองซึ่งสามารถเก็บข้อมูลจ านวนมาก ตามปัจจัยหลัก
คือ ความเร็ว ต้นทุน และประเภทของหน่วยความจ าแบบ Volatile หรือแบบ Nonvolatile 
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สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ ปกติโดยทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล
ข้อมูลและรันโปรแกรม ที่ใช้เพียง 1 ซีพียูในการท างานซึ่งเพียงพอต่อปริมาณงาน ดังนั้นในเวลาที่เท่ากัน 
ระบบที่ใช้จ านวนซีพียูมากกว่า ย่อมให้ปริมาณงานที่มากกว่า เพ่ิมความน่าเชื่อถือของระบบด้วยการ
ก าหนดให้ทุกซีพียูท างานเดียวกัน ระบบหลายหน่วยประมวลผลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประมวลผลแบบ
สมมาตร และประมวลผลแบบไม่สมมาตร โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานของระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันได้น าระบบ ระบบ
แบบกระจาย ได้เป็นระบบที่มีการศึกษาและน ามาใช้งานมาก เช่น Cloud computing ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้ต่อไป 
 
แบบฝึกหัดท้ำยบทที่ 1 
 

1. จงบอกรายละเอียดของระบบคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่ส าคัญกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง 
2. จงอธิบายระบบปฏิบัติการท างานอย่างไร และบอกระบบปฏิบัติการที่รู้จักทั้งแบบรหัสเปิด 
และเชิงพาณิชย์มา 10 ระบบปฏิบัติการ 
3. จงอธิบายขั้นตอนการท างานของ Bootstrap program 
4. จงอธิบายถึงความสามารถในการจัดล าดับของหน่วยความจ า ตามปัจจัยหลักด้านใดบ้าง  
5. จงอธิบายการอินเตอร์รัพคืออะไรมีหลักการท างานอย่างไร 
6. Dual Core, Core 2 Dual และ Quad Core แตกต่างกันอย่างไร และท างานอย่างไร จงอธิบายมาให้  
เข้าใจ 
7. จงอธิบายระบบคลัสเตอร์คืออะไร และบอกระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนระบบนี้  
8. จงอธิบายการประมวลผลแบบสมมาตรกับการประมวลผลแบบไม่สมมาตร ท างานแตกต่างกันอย่างไร 
9. จงอธิบายระบบแบบกระจายคืออะไรท างานอย่างไร      

10. จงอธิบายระบบ Cloud computing คืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
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