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1. ระบบที่ไมมีระบบปฏิบัติการ 
(Non Operating System)

 เปนคอมพิวเตอรที่มีแตเครื่องเปลาๆ ไมมีระบบปฏิบัติการ 
การสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานจะตองเขียนโปรแกรมสั่ง

ใหอุปกรณทุกอยางทํางานดวยตัวเอง มีผูดูแล 
(Operator) มาคอยดูแลเครื่อง



2. ระบบแบ็ต(Batch System)

ตอมามีการพัฒนาอุปกรณในการสงขอมูลเขาไปยังคอมพิวเตอร เชน แถบ
แมเหล็ก เครื่องอานบัตร เครื่องพิมพ เปนตน ทําใหมีระบบการทํางานแบบ
เรียงลําดับ หรือระบบแบ็ตช โดยการสั่งใหคอมพิวเตอรทํางาน ผูใชไมจําเปนตอง
มาสั่งที่ละคําสั่งทีละคําสั่งและผูใชตองเตรียมชุดคําสั่งไวกอน โดยชุดคําสั่งนี้
จะตองเปนการรวบรวมเอาคําสั่งหลายๆ คําสั่งมาเรียงกันจากนั้นจึงนําเครื่อง
คอมพิวเตอรไปทํางาน โดยผานอุปกรณอาน เชนเทปแมเหล็ก หรือเครื่องอานบัตร
วิธีนี้จะทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไดตอเนื่องและใชไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
แตอยางไรก็ตามก็ยังมีปญหาเรื่องความเร็วในการอานขอมูลและการประมวลผล 
เพราะเทปแมเหล็กหรือเครื่องอานบัตรจะมีความเร็วในการอานขอมูลชากวา CPU 



3. การทํางานแบบ บัฟเฟอร (Buffering)

แนวความคิดนี้ คือ ใหหนวยรับขอมูลและหนวยแสดงผล 
ทํางานขนานไปพรอมกันกับหนวยประมวลผลกลางมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได วิธีการคือ ขณะที่หนวยประมวลผลกลาง 
ประมวลผลขอมูลจํานวนหนึ่ง หนวยรับขอมูลก็จะอานขอมูล
ถัดไปเข ามาในหนวยความจํ า  เพื่ อรอการประมวลผล 
หนวยความจําที่เตรียมไว ในสวนนี้เรียกวา Buffer หากการ
อานขอมูล หรือการพิมพผลลัพธ สําหรับขอมูลแตละหนวยใช
เวลาเทากับการประมวลผลขอมูลพอดี



4. ระบบสพูลลิ่ง (Spooling)

เมื่อมีการพัฒนาจานแมเหล็กแผนดิสก ทําใหเกดิระบบสพูลลิ่งขึ้นมา โดย
แผนดิสกจะมีขอดีกวาเทปแมเหล็กคือสามารถอานขอมูล ณ ตําแหนงไดทันที 
ในขณะที่เทปแมเหล็กตองคนหาตั้งแตตนจนกวาจะพบขอมูลได และขณะอาน
ขอมูลจะไมสามารถประมวลผลไปพรอม ๆ กันได ระบบสพูลลิ่งจะทําการอาน
ขอมูลจากเครื่องอานบัตรหรือเทปแมเหล็กแลวนําไปเก็บไวในแผนดิสก จากนั้น 
CPU จะดึงขอมูลจากดิสกมาประมวลผลซึ่งในขณะเดียวกัน CPU ก็จะทําการ
อานขอมูลมาเก็บไวในแผนดิสก และทําการสงผลไปยังอุปกรณแสดงผลดวย จะ
พบวา CPU จะทํางานมากกวา 1 อยางพรอม ๆ กัน ทําใหสามารถใช CPU ได
เต็มที่กวาเดิม



5. ระบบโปรแกรมมิ่ง ( Multiprogramming 
System) เปนระบบที่เปนจุดกําเนิดระบบปฏิบัติการ 
เครื่องจะทําการอานขอมูลมาเก็บไวในหนวยความจํา
ตามลําดบังานที่เขามากอนหลัง โดยงานใดที่เขามาถึง
กอนก็จะทําการประมวลผลกอนแตถางานใดมีการหยดุ
รอเพื่อรับ-สงขอมูล CPU จะนํางานที่อยูถัดไปมา
ประมวลผลทันที โดยไมหยดุรอใหงานแรกทําจนเสร็จ
กอน



6. ระบบแบงเวลา (Time-Sharing System)
เนื่องจากโดยทั่วไปคอมพิวเตอร 1 เครื่องจะใชงานได     
ทีละ 1 คน ดังนั้นจึงคิดระบบที่มีผูใชหลายคนสามารถใช 
CPU รวมกันไดเพื่อจะไดใช CPU ไดเต็มที่โดยผูใชแตละ
คนจะติดตอเขามาโดยผานทางเทอรมินอล  ซึ่งการ
ประมวลผลนั้น CPU จะใชวิธีแบงเวลา Time-Sharing 
โดยเมื่อมีงานเขามาหลายๆงานพรอมกัน ระบบนี้จะแบง
เวลาในการประมวลผลใหแตละงาน โดยจะสลับการ
ทํางานไปมา  ทําใหประมวลผลงานไดหลายๆงาน             
พรอมกัน



7. ระบบเรียลไทม (Real-Time System)
เปนระบบที่สามารถตอบสนองการทํางานไดทันที หลังจากไดรับอินพุตเขาไป 
กลาวคือ เมื่อสงขอมูลเขาไปแลวจะสามารถแสดงออกมาทันทีโดยใชเวลาในการ
ประมวลผลศูนย หรือเรียกชวงเวลาผลตางนี้วาเวลาตอบสนอง แตในความเปนจริง
ไมสามารถเปนไปไดเพราะตองใชเวลาในการสงขอมูลจะทําไดก็เพียงทําใหใชเวลา
ใหนอยที่สุดเทานั้น



8. ระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคล    

(Personal Computer System : PC)
คอมพิวเตอรสวนบคุคลเริ่มมีการผลติขึ้นมาเมื่อมี 1970 
อุปกรณรับขอมูลจะมีคียบอรดเปนหลกั และเมาสเปนหลกั 
สวนอปุกรณแสดงผลจะมจีอภาพและเครื่องพิมพเปนหลกั 
ซึ่งปจจุบนัคอมพิวเตอรมีราคาถูก และมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประยุกตใชกับงานไดหลายอยาง ระบบปฏิบัตกิารใช
ก็มีตัง้แต DOS และพฒันามาเปน Windows รุนตางๆและมี 
LINUX ที่กําลังเปนที่นาสนใจขณะนี้



9. ระบบเวอรชวลแมชนี  ( Virtual Machine System)
หรือระบบเครื่องจักรเสมือนเปนระบบที่จําลองใหคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 
สามารถจําลองตัวเองใหเสมือนวาเปนคอมพิวเตอรหลายเครื่อง โดยมีระบบ
เวอรชวลแมชีนทําการจัดสรรทรัพยากรใหสามารถทํางานหลายๆอยางไดพรอม
กัน ใมวาจะเปนการรับขอมูล การประมวลผล การแสดงผล
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10. ระบบมลัตโิปรเซสเซอร 
(Multiprocessor System)
 เปนระบบปฏิบัติการทีม่ีตัวประมวลผลหรือ CPU 
หลายตัวอยูในเครื่องเดียวกัน ซึ่งทําใหการ
ประมวลผลไดเร็วขึ้น 

1.1 ทําใหแสดงผลทําไดเร็วขึ้น

1.2 ประหยดัวาการใชระบบหนวยประมวลผลเดี่ยว
หลายเครื่อง

1.3 ความนาเชื่อถือของระบบ และความมีเสถยีรภาพ



11. ระบบแบบกระจาย ( Distributed System)
เปนระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องเขาดวยกันมีการติดตอกันเพื่อใช
ทรัพยากรตางๆ รวมกัน การเชื่อมโยงจะใชระบบที่มีการสงขอมูลสูง สําหรับ
ระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกันนี้ไมจําเปนตองเปนเครื่องที่เหมือนกัน

คอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ



ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ระบบปฏิบัตกิารเปนโปรแกรมระบบปฏิบัตกิารเปนโปรแกรม  
((Software) Software) ที่ที่ทําทําหนาที่หนาที่  ควบคุมการควบคุมการ
ทํางานทํางานของของ  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
ตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอรตอพวงกับเครื่องคอมพิวเตอร  
ซึ่งระบบปฏิบตัิการจะซึ่งระบบปฏิบตัิการจะทําทําหนาที่หนาที่  เปนเปน  ตัวกลางตัวกลาง
ในการติดตอกับฮารดแวรของเครื่องโดยตรงและในการติดตอกับฮารดแวรของเครื่องโดยตรงและ
โปรแกรมการโปรแกรมการใชใชงานตางงานตาง  ๆๆ



ความหมายของระบบปฏิบัติการความหมายของระบบปฏิบัติการ  
โปรแกรมระบบปฏิบัตกิารโปรแกรมระบบปฏิบัตกิาร  หรือเรียกสั้นหรือเรียกสั้น  ๆๆ  วาวา    OS OS 
(Operating System)  (Operating System)  เปนโปรแกรมเปนโปรแกรม  ควบคุมควบคุม
การการทํางานทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรของเครื่องคอมพิวเตอร  ทําทําหนาที่ควบคุมการหนาที่ควบคุมการ
ทํางานตางทํางานตาง  ๆๆ  เชนเชน  การแสดงผลการแสดงผล  ขอมูลการตดิตอกบัผูใชขอมูลการตดิตอกบัผูใช  
โดยโดยทําทําหนาที่เปนสื่อกลางหนาที่เปนสื่อกลาง  ระหวางผูใชกับเครื่องใหสามารถระหวางผูใชกับเครื่องใหสามารถ
สื่อสารกันไดควบคุมและจัดสรรทรัพยากรใหกับโปรแกรมสื่อสารกันไดควบคุมและจัดสรรทรัพยากรใหกับโปรแกรม
ตางตาง  ๆๆ  



ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ ( (Operating Operating 
System) System) ระบบตางๆระบบตางๆ  

  การการทํางานทํางานของคอมพิวเตอรจะไมสามารถของคอมพิวเตอรจะไมสามารถทํางานทํางานดวยดวย
ตัวเองไดตัวเองได  แตจะตองอาศัยโปรแกรมสั่งใหคอมพิวเตอรแตจะตองอาศัยโปรแกรมสั่งใหคอมพิวเตอร
ทํางานทํางานซึ่งเรียกวาซึ่งเรียกวา  ““ซอฟตแวรซอฟตแวร”” (Software) (Software) 

โดยทั่วไปซอฟตแวรจะแบงเปนโดยทั่วไปซอฟตแวรจะแบงเปน  22  ประเภทประเภท  
คือคือ  โปรแกรมโปรแกรมสําเร็จรูปสําเร็จรูป  และโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้จะมีหนาที่ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้จะมีหนาที่  ในการจัดการในการจัดการ
และควบคุมการและควบคุมการทํางานทํางานและอุปกรณตางๆและอุปกรณตางๆ  ของเครื่องของเครื่อง
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร  เชนเชน  การจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลการจัดการเกี่ยวกับการแสดงผล
บนจอภาพบนจอภาพ  รับขอมูลทางแปนพิมพหรือเมาสรับขอมูลทางแปนพิมพหรือเมาส  การการ
จัดการเกี่ยวกับแฟมขอมูลจัดการเกี่ยวกับแฟมขอมูล  การจัดเกบ็ขอมูลลงแฟมการจัดเกบ็ขอมูลลงแฟม  



การติดตั้งโปรแกรมการติดตั้งโปรแกรม  

นอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยังชวยสรางสวนติดตอนอกจากนี้ระบบปฏิบัติการยังชวยสรางสวนติดตอ  
ร ะ ห ว า ง ผู ใ ช กั บ ค อ มพิ ว เ ต อ รร ะ ห ว า ง ผู ใ ช กั บ ค อ มพิ ว เ ต อ ร  ( (User User 
interface) interface) ใหงายตอการใชงานใหงายตอการใชงาน  
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร มี อ ยู ห ล า ยร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร มี อ ยู ห ล า ย   ร ะ บ บร ะ บ บ          
ซึ่ ง มี ก า ร พั ฒ น า จ า ก ผู ผ ลิ ต ห ล า ย บ ริ ษั ทซึ่ ง มี ก า ร พั ฒ น า จ า ก ผู ผ ลิ ต ห ล า ย บ ริ ษั ท          
แตที่สําคัญแตที่สําคัญ  ๆๆ  มีดังนี้มีดังนี้



ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ  Microsoft Microsoft 
Windows Windows 

Windows เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัท
Microsoft ซึ่งจะมีสวนติดตอกับ ผูใช เปนแบบกราฟก หรือเปน
ระบบทีใ่ชรูปภาพแทนคําสั่ง เรียกวา GUI โดยสามารถสั่งใหเครื่อง
ทํางานไดโดยใชเมาสคลิกที่สัญลักษณหรอืคลิกที่คําสั่งที่ตองการ ระบบนี้
อนุญาตใหผูใชสามารถใชงานโปรแกรมไดมากกวา 1 โปรแกรมใน
ขณะเดยีวกัน ซึ่งถาเปนระบบ DOS หากตองการเปลี่ยนไปทํางาน
โปรแกรมอื่น ๆ จะตองออกจาก โปรแกรม เดมิกอนจงึจะสามารถไปใช
งานโปรแกรมอื่น ๆ ได ในลักษณะการทํางานของ Windows จะมี
สวนที่เรียกวา “หนาตาง” โดยแตละโปรแกรมจะถือเปนหนาตางหนึง่
หนาตาง ผูใชสามารถ สลับไปมาระหวางหนาตางได



ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ  UnixUnix
Unix Unix เปนระบบปฏิบัติการที่ใชบนเครื่องเปนระบบปฏิบัติการที่ใชบนเครื่อง  SUN SUN ของบริษัทของบริษัท  SUN SUN 
Microsystems Microsystems แตไมไดเปนคูแขงกับบริษัทแตไมไดเปนคูแขงกับบริษัท  Microsoft Microsoft ในเรื่องของในเรื่องของ
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องระบบปฏิบัติการบนเครื่อง  PC PC แตอยางใดแตอยางใด  แตแตUnix Unix เปนเปน
ระบบปฏิบัติการที่ระบบปฏิบัติการที่ ใช็ใช็เทคโนโลยีแบบเปดเทคโนโลยีแบบเปด  ซึ่งเปนแนวคิดที่ผูใชไมซึ่งเปนแนวคิดที่ผูใชไม
ตองตอง   ผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่งหรืออุปกรณยี่หอเดียวกันผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่งหรืออุปกรณยี่หอเดียวกัน  
นอกจากนี้นอกจากนี้  Unix Unix ยังถูกออกแบบมาเพื่อยังถูกออกแบบมาเพื่อ  ตอบสนองการใชงานในตอบสนองการใชงานใน
ลักษณะใหมีผูใชไดหลายคนในเวลาเดียวกันลักษณะใหมีผูใชไดหลายคนในเวลาเดียวกัน  เรียกวาเรียกวา  ระบบหลายระบบหลาย
ผูใชผูใช   และสามารถและสามารถทํางานทํางานไดหลายไดหลาย   ๆๆ  งานในเวลาเดียวกันงานในเวลาเดียวกัน   ในใน
ลักษณะที่เรียกวาลักษณะที่เรียกวา  ระบบหลายภารกิจระบบหลายภารกิจ



··ระบบระบบHardware OS Hardware OS 

ทําหนาที่เดียวกับทําหนาที่เดียวกับ  Software OS Software OS แตทํางานเร็วกวาแตทํางานเร็วกวา  
เปนเปน  OS OS ที่สรางจากอุปกรณที่สรางจากอุปกรณ  electronic electronic เปนสวนเปนสวน
หนึ่งของหนึ่งของ  Hardware Hardware เครื่องเครื่อง  ปรับปรุงแกไขยากปรับปรุงแกไขยาก  มีมี

ราคาแพงราคาแพง



รายชื่อตอไปนี้เปนรายชื่อของระบบปฏิบัตกิารตางๆ

CP/M ซพีีเอ็ม หรือ CP/M เปน
ระบบปฏิบัตกิาร ซึ่งเดิมเขียนเพื่อทํางานบนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรที่ใชชิพตระกูล 8080/85 
ของอินเทล CP/M เริ่มเขียนโดย แกรี คิลดัล 
แหงบริษัท ดิจิทัล รีเสิรช เดิมเปนระบบซิง
เกิลทัสกและทํางานกับเฉพาะเซ็นเซอรขนาด8บิต



ดอส (DOS)

ดอส (DOS; ยอมากจาก Disk Operating System)
 เปนชื่อเรียกระบบปฏิบัติการ หลายตัวที่พัฒนาโดยไอบีเอ็มและไมโครซอฟท 
ในชวงป พ.ศ. 2524-พ.ศ. 2538 (โดยถารวมดอสในวินโดวส 
จะนับถึงป พ.ศ. 2543



ไมโครซอฟทไมโครซอฟท  วินโดวสวินโดวส  

เปนระบบปฏิบัติการเปนระบบปฏิบัติการ  ซึ่งพัฒนาซึ่งพัฒนา
โดยบริษทัไมโครซอฟทโดยบริษทัไมโครซอฟท  เปดตัวเปดตัว
เมื่อปเมื่อป  พพ..ศศ.. 2528 2528 ((คค..ศศ.. 19851985))  
และครองความนิยมในตลาดและครองความนิยมในตลาด

คอมพิวเตอรสวนบุคคลคอมพิวเตอรสวนบุคคล  มากกวามากกวา  
90%90%  ของการใชงานทั่วโลกของการใชงานทั่วโลก



แมคโอแมคโอเอสเอส ( (Mac OS)Mac OS)

เปนระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินเปนระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมคอินทอชทอช  
โดยทั้งคูเปนผลิตภัณฑของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอรโดยทั้งคูเปนผลิตภัณฑของบริษัทแอปเปลคอมพิวเตอร..  แมคโอแมคโอ
เอสเอส เปนระบบปฏิบัติการที่ มีสวนตอประสานกับผู ใชแบบเปนระบบปฏิบัติการที่ มีสวนตอประสานกับผู ใชแบบ
กราฟกกราฟก ( (GUI) GUI) รายแรกที่ประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชยรายแรกที่ประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย      รุนรุน
แรกๆแรกๆ   ของระบบปฏิบัติการนี้ของระบบปฏิบัติการนี้   ไมไดใชชื่อแมคโอไมไดใชชื่อแมคโอเอสเอส ,,  อันที่จริงอันที่จริง
ระบบปฏิบัติการนี้ในรุนแรกๆระบบปฏิบัติการนี้ในรุนแรกๆ   ยังไมมีชื่อเรียกดวยซ้ํายังไมมีชื่อเรียกดวยซ้ํา       ทีมทีม
พัฒนาแมคโอพัฒนาแมคโอเอสเอสประกอบดวยประกอบดวย   บิลลบิลล   แอแอตคินตคินสันสัน ,,  เจฟเจฟ   รัสรัสกินกิน ,,  
แอนดีแอนดี  เฮิตซเฟลดเฮิตซเฟลด  และคนอื่นๆและคนอื่นๆ    แมคโอแมคโอเอสเอสเปนระบบปฏิบัติการเปนระบบปฏิบัติการ
ที่นิยมเปนอันดับสองรองจากที่นิยมเปนอันดับสองรองจาก  วินโดวสวินโดวส



FreeBSD FreeBSD ((ฟรบีเีอสดีฟรบีเีอสดี))
คือซอฟตแวรเสรีซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่เหมอืนยูนิกซคือซอฟตแวรเสรีซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่เหมอืนยูนิกซ  

((UnixUnix--like) like) สืบทอดมาจากสืบทอดมาจาก  AT&T UNIX AT&T UNIX ผานทางผานทาง
สายของสายของ  Berkeley Software DistributionBerkeley Software Distribution

(BSD) (BSD) คือคือ  386BSD 386BSD และและ  4.4BSD. 4.4BSD. 
FreeBSD FreeBSD รองรับการทํางานบนรองรับการทํางานบนCPUCPUตระกูลหลักๆตระกูลหลักๆ  หลายหลาย
ตระกูลดวยกันตระกูลดวยกัน..  นอกจากตระกูลนอกจากตระกูล  X86X86  ของของ  Intel Intel ที่ใชกนัที่ใชกนั
อยางกวางขวาแลวยังมีอยางกวางขวาแลวยังมี  DEC Alpha, Ultra SPARCDEC Alpha, Ultra SPARC

  ของของ  Sun Microsystems, Itanium (IASun Microsystems, Itanium (IA--64)64)
AMD64AMD64  และและ  PowerPC. PowerPC. สวนของตระกูลรองไดแกคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมแบบสวนของตระกูลรองไดแกคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมแบบ  



โซลาริส (Solaris) 

หรือในชื่อเต็มหรือในชื่อเต็ม  The Solaris Operating Environment The Solaris Operating Environment เปนระบบปฏิบัติการเปนระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร  แบบยูนิกซแบบยูนิกซ  ที่พัฒนาโดยที่พัฒนาโดย  ซันซัน  ไมโคไมโครซิสเต็มสรซิสเต็มส
ระบบปฏิบัติการโซลาระบบปฏิบัติการโซลาริสริส   ใชไดกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสองแบบใชไดกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสองแบบ   คือคือ  
แบบแบบ   สปารคสปารค   และแบบและแบบ   xx8686 ((แบบเดียวกับในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบเดียวกับในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ทั่วไปทั่วไป))  รุนแรกรุนแรก  ๆๆ  ของโซลาของโซลาริสริสนั้นนั้น  ใชชื่อวาใชชื่อวา  ซันซันโอโอเอสเอส ( (SunOS) SunOS) โดยมีพื้นฐานโดยมีพื้นฐาน
มาจากยูนิกซตระกูลบีเอสดีมาจากยูนิกซตระกูลบีเอสดี ..  แตตอมาในรุนที่แตตอมาในรุนที่   55  ไดเปลี่ยนมาใชโคดของไดเปลี่ยนมาใชโคดของ                          
ซิสเต็มสไฟวซิสเต็มสไฟว  แทนแทน  และเปลี่ยนชื่อมาเปนและเปลี่ยนชื่อมาเปน  โซลาโซลาริสริส  







ป รุน/รายละเอียด
ตุลาคม 2524 IBM เปดตัวคอมพิวเตอรสวนบุคคลครั้งแรกพรอมระบบปฎิบัติการ PC-DOS1.0
มีนาคม 2526 ไมโครซอฟทเปดตัว MS-DOS ที่สนับสนุนการใชงานแบบใหม
พฤศจกิายน 2526 ไมโครซอฟทแนะนําระบบปฏิบัติการโดยใชชือ่วา Interface Manager
พฤศจกิายน 2528 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 1.0

เมษายน 2530 IBM และไมโครซอฟทรวมกนัเปดตัว OS/2 1.0 ระบบปฎิบัติการยุคใหม

ธนัวาคม 2530 ไมโครซอฟทจําหนายระบบปฏิบัติการWindows 2.0 ที่หนาตางสามารถวางซอนทับกัน
ได

ธนัวาคม 2530 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการซึ่งสามารถเรียกใช DOS ไดหลายแบบ

มิถุนายน 2531 ไมโครซอฟทจําหนายระบบปฏิบัติการ มีชื่อวา Windows-286

ตุลาคม 2531 IBM และไมโครซอฟท รวมกนัพัฒนาและออก OS/2 1.1 ซึ่งมาหนาตาแบบกราฟกคลาย
กับวินโดวตอมาภายหลงัทั้งสองบริษัทไดหยดุความรวมมือในการพัฒนา OS/2



ป รุน/รายละเอียดตางๆ
พฤศจกิายน 2531 เปดตัวMS-DOS 4.1 ออกสูตลาด

พฤษภาคม 2533 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 3.0 และไดรับการยกยองอยางดีโดยชวง
ปลายปขยายซอฟทแวรไดมากกวา 1 ลานชุดตอเดอืน

เมษายน 2534 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 3.1 ดวยเทคโนโลยีแสดงตัวอกัษรแบบ
ใหมและแกปญหาบั๊กตางๆ

มิถุนายน 2534 เปดตัว MS-DOS 5.0 ออกสูตลาด

ตุลาคม 2534 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows for Workgroup 3.1

มีนาคม 2535 เปดตัว MS-DOS 6.0ออกสูตลาด

พฤษภาคม 2535 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows NT 3.1 เวอรชันของสายผลิตภันฑ

พฤศจกิายน 2536 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบ Windows for Workgroup 3.11 พรอมกับ MS-DOS 6.0

มีนาคม 2537 เปดตัว MS-DOS 6.21 ออกสูตลาด



ป รุน/รายละเอียดตางๆ
พฤษภาคม 2537 เวอรชั่นสดุทายของ DOS ที่ออกสูตลาด คือ MS-DOS 6.22 ดวยความสามารถในการบีบอดั

ขอมลูบนฮารดกิส
กนัยายน 2537 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows NT เวอรชัน2 ออกสูตลาด

มิถุนายน 2538 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows NT 3.51

สิงหาคม 2538 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 95 ออกสูตลาด

กรกฎาคม 2539 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows NT 4.0 ซึ่งมีหนาจออนิเทอรเฟชแบบ
เดียวกับ Windows 95 และเปนระบบปฏิบัติการสาย NT ตัวแรกที่ประสบความสําเร็จ

ตุลาคม 2539 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ ของ Windows 95  ที่เรียกวา OSR2 และเปน
ผลิตภัณฑของ Windows 95 ตัวแรกทีสนับสนุนการใชงานไฟลแบบ FAT32

มิถุนายน 2540 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 95 OSR 2.1 ซึ่งสนับสนุนตัวประมวลผล
ทางดานกราฟก

พฤษภาคม 2542 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 98 Second Edition ออกสูตลาด



ป รุน/รายละเอียดตางๆ
กุมภาพันธ 2543 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 2000 โดยสนับสนุนคุณสมบัติ 

Plug and Play, DirectX, USB และเทคโนลยอีื่นๆทีมีอยูใน Windows 9X  

กนัยายน 2543 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows Millenium Edition (Me) ซึ่งถือเปน
ผลิตภัณฑสุดทายของ Windows 9X

ตุลาคม 2544 ไมโครซอฟทเปดตัวระบบปฏิบัติการ Windows eXPerience หรอื Windows XPซึ่งถือ
เปนผลิตภณัฑที่รวมสายผลิตภัณฑ Windows 9X  และWindows NT/2000 เขาไว
ดวยกนัและสนับสนุนงานดาน Multimedia





ดอส เปนระบบปฏิบัติการบนเครื่องซีพีสําหรับเครื่องไอบีเอ็ม หรือไอบีเอ็มคอม
แพตติเบิ้ลที่เคยเปนทีน่ิยมใชงานมากในอดีตหรือแมแตในปจจุบันก็ยังมีการใชงานอยู 
ดอสเปนระบบปฏิบัติการทีม่ีลกัษณะการทํางานเปนแบบงานเดียว (Single Task) ซึ่ง
หมายความวาขณะทีม่ีการใชเครื่องคอมพิวเตอรทํางานในอยูนั้น จะตองรอจนกวา
งานนั้นจะเสร็จกอนจึงสามารถใชคอมพิวเตอรทํางานอยางอื่นตอไป ตัวอยางเชน ถา
สั่งใหคอมพิวเตอรพิมพไฟลออกทางเครื่องพิมพ ก็จะตองรอจนกวาการพิมพนั้นจะ
เสร็จสิ้น จึงจะสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทํางานอยางอื่นตอไปได



การจัดการโปรเซส
เนื่องจากดอสเปนระบบปฏิบัติการสําหรับผูใชคนเดียว ทํางานครั้งละหนึ่งคน ทําให

การควบคุมระบบคอนขางงาย คือ รับงานจากผูใช สงมอบการควบคุมใหกับโปรแกรม
ของผูใชจนกระทั่งโปรแกรมจบ แลวกลับมาควบคุมระบบตอ (รอรับงานตอไป) จนเหน็
วาไมมีความจําเปนที่จะแนวความคิดเรื่องโปรเซสใหยุงยากแตถาหากจะมองในแงของ
การจัดการโปรเซสของดอสแลว ก็อาจแสดงไดอยางงายๆ เริ่มจากเมื่อผูใชสงงานระบบ
ดอสจะใหโปรเซส (โปรแกรม) ทํางาน การทํางานของโปรเซสจะมีอยูเพียง2สถานะ คือ 
สถานะรัน หมายถึง โปรเซสกําลังครอบครองซีพียูอยู และ สถานะติดขัดหมายถึง 
โปรเซสกําลังรอเหตุการณบางอยาง เชน การทํางานของอุปกรณอินพุต-เอาตพุต



การจัดการหนวยความจํา
เนื่องจากดอสเปนระบบปฏิบัติการที่ถูกสรางขึ้นมาใชกับไมโครคอมพิวเตอร ของ

บริษัทไอบีเอ็มโดยตรง ทําใหการทํางานหลายอยางตองขึ้นอยูกับฮารดแวรของเครื่อง
ดวย หนวยความจําก็เชนเดียวกัน ดอสตองจัดการเนื้อที่ในหนวยความจําใน
ไมโครคอมพิวเตอรซึ่งมีขนาดจํากัดพอเพียงเทานั้น ความจริงแลวตามสถาปตยกรรม
ของไมโคร โปรเซสเซอร 8088 สามารถอางหนวยความจําไดมากถึง 1 เมกกะไบตแต
สาเหตุที่เหลือหนวยความจําเพียงแค 640 กิโลไบตใหดอสจัดการนั้นเปนเพราะสวนที่
เกิน 640 กิโลไบต เปนสวนที่ถูกจองไวใชสําหรบัการทํางานของระบบ เชน เปน
หนวยความจําสําหรับขอมูลบนจอภาพที่เรียกวา วีดีโอแรม หรอื เปนหนวยความจํา
ประเภทรอมเปนตน



ดิสกและระบบไฟล
ดอสมกีารจัดวางรูปแบบเนื้อทีห่นวยความจําในดิสกเปนของตนเอง เรียกวา การทํา

ฟอรแมต (Format) กอนใชงานดิสกกจ็ะตองนําแผนดิสกมาผานการฟอรแมตเสียกอน 
ซึ่งดอสมีโปรแกรมสําหรับการทําฟอรแมตไวแลว

ดอสแบงเนื้อที่ในดิสกออกเปน 4 สวน โดยเริม่จากเซกเตอรแรกตามลําดับ ดังนี้

1. บูตเรคคอรด    เปนโปรแกรมขนาดสั้นๆ ที่ใชสําหรบัการสตารอัฟเครื่องกินเนื้อที่ 1 
เรคคอรด นอกจากนี้ยังเก็บรายละเอียดของดิสกนั้นไวดวย

2. ตารางการจดัสรรไฟล    ดอสใชตารางการจัดสรรไฟลเพื่อเก็บรายละเอียดวา บล็อก
ขอมูลของไฟลแตละไฟลแตละไฟลถกูเก็บไวที่ไหนในแผนดิสก ขนาดของการจัดสรร
ไฟล มีตั้งแตขนาด 2-18 เซกเตอร ขึ้นอยูกับขนาดความจุของแผนดิสก



3. ไดเร็กทรอรีร่าก หรือ รูท    ซึ่งเก็บรายละเอียดของไฟลที่เก็บไวภายใตไดเร็กทรอรีน่ี้
โดยใชเนื้อที่ 32 ไบต ตอไฟล ในสวนของไดเร็กทรอรีน่ี้กินเนือ้ที่ 7 เซกเตอร สําหรับดิสก
ทีม่ีความจุ 320,360 และ 720 กิโลไบต ทําใหมีรูททีม่ีไฟลไดมากที่สุด 122 ไฟล และเนื้อที่ 
14 เซกเตอร สําหรับดิสกที่มีความจุ 1.2 และ 1.44 เมกกะไบตทําใหรูทมีไฟลไดมากที่สุก 
224 ไฟล

4. สวนเก็บขอมลู   เปนเนื้อทีส่วนที่เหลือทั้งหมดในแผนดิสก ซึ่งใชเก็บขอมูลของไฟล
จริงๆ





โครงสรางของดอสอาจแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ติดอยูกับฮารดแวรของเครื่องมี
ชื่อวารอมไบออส และสวนที่อยูบนแผนดิกส ซึ่งประกอบไปดวยบูตเรคคอรด

1. รอมไบออส คือ โปรแกรมทีค่วบคุมอุปกรณพื้นฐาน ดานอินพุตและเอาทพุตของ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร โปรแกรมนี้จะถูกเก็บอยูในรอมจะไมเปลีย่นแปลงไปตามดอส
เวอรชันตางๆ แตจะเปลี่ยนไปตามฮารดแวรของเครื่องพีซีรุนตางๆแทน

2. บูตเรคอรด บูตเรคอรดดอสเปนสวนที่เก็บไวอยูในเซกเตอรแรกของดิกสทุกแผน ที่
ใชบูตเครื่องได ซึ่งเปนโปรแกรมที่มีหนาที่โหลดเอาสวนไฟล IO.SYS และ MS-
DOS.SYS ของดอสในดิสกเขาไวในหนวยความจํา ดังนี้ ดิสกทีม่ีเซกเตอรแรกเสียหายจะ
ไมสามารถนํามาใชบูตเครื่องได



การสตารทอัฟ
ขั้นตอนการเริ่มตนการทํางานหรือการบูตเครื่องนั้นเกิดขึ้นเมือ่

1. เริ่มตนเปดสวิทหรือเครื่องหรือ

2. กดแปน Ctrl Alt Del 3 ปุมพรอมกนัหรือ

3. กดปุมรีเซ็ต (Reset)





คําสั่งภายในของดอส ความหมาย
Copy กอปปไฟล
Del, Delete, eEra, หรือ Erase ลบไฟล
Rename หรือ Ren เปลี่ยนชื่อไฟล
Date แสดงและเปลี่ยนวันที่ใหกับเครื่อง
Time แสดงและเปลี่ยนเวลาใหกับเครื่อง
Cd เปลี่ยนไดเร็กทอรรีป่จจบุัน
Md สรางไดเร็กทรอรี่ยอย
Dd ลบไดเรก็ทรอรีย่อย



คําสั่งภายนอกของดอส ความหมาย
Format ใชสําหรบัฟอรแมตแผนดิสก
Tree แสดงโครงสรางระบบไฟล
Lable แสดงปายชื่อของดิสก
Attrib เปลี่ยนแอตตริบิวทของไฟล
Backup สําเนาไฟล
DiskCopy กอปปดสิกทั้งแผน



ลักษณะอืน่ ๆ ของดอส
ระบบปฏิบัติการโอเอสทู

และระบบปฏิบัติการ Window 95

ลักษณะอืน่ลักษณะอืน่  ๆๆ  ของดอสของดอส
ระบบปฏิบัติการโอระบบปฏิบัติการโอเอสเอสทูทู

และระบบปฏิบัติการและระบบปฏิบัติการ  Window 95Window 95



ลักษณะอืน่ ๆ ของดอส
ดอสเปนระบบปฏิบัติการทีม่ีระบบไฟลหลายระบบ ในแผนดิสกแตละ

แผนจะเก็บระบบไฟลไวหนึ่งระบบ ซึ่งตางกับยูนิกซทีม่ีระบบไฟลเพียง
ระบบเดยีว ผูใชทุกคนอยูในระบบไฟลเดียวกันเพียงแตอยูตาง ไดเร็กทอรี่
ยอยเทานั้น แตดอสแยกระบบไฟลออกไปเลย ตามตัวขับดิสกหรือดสิก
ไดรฟ ดอสกําหนดใหระบบมดีิสกไดรฟอยางนอย 2 ตัว คือ A: และ 
B: ( โดยที่เราอาจมีดิสกไดรฟจริง ๆ 1 หรือ 2 ตัวก็ได) ถาเรามี
ดิสกไดรฟ ( ขอเรียกสั้น ๆ วาไดรฟ) เพิ่มขึ้นอีก ดอสก็จะใหเปนไดรฟ 
C: D: และตอ ๆ ไปตามจํานวนที่มีเพิ่ม 



ลักษณะอืน่ ๆ ของดอส
การอางถึงไฟลตาง ๆ นอกจากจะตองกําหนดพาธ ( path) 

และชื่อไฟลแลว ยังตองกําหนดไดรฟ (ระบบไฟล) ของไฟลดวย เชน 
การอางถึงไฟล TEST.DAT ในไดรฟ A: จะอางไดเปน 
A:TEST.DAT เปนตน หมายถึงเปนไฟลที่อยูในดิสกไดรฟ A: 
เปนตน 

ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดของไดเร็กทอรี่ปจจุบัน ดอสก็มีไดรฟ
ปจจุบัน (current drive) ดวยเชนกัน ถาการอางถึงไฟลไมมี
การกําหนดไดรฟของไฟล ดอสก็จะถือวาไฟลที่อางถึงนั้นเปนไฟลในไดรฟ
ปจจุบัน ผูใชสามารถเปลี่ยนไดรฟปจจุบันไดเหมือนกับที่สามารถเปลี่ยนได
เร็กทอรี่ปจจุบัน โดยปกติแลวเครื่องหมายพรอมตจะบอกไดรฟปจจุบันไว
แลว เชน เครื่องหมายพรอมตเปนดังนี้ 

A:\> หมายความวาไดรฟปจจุบันคือ ไดรฟ A



ลักษณะอืน่ ๆ ของดอส
วิธีการเปลี่ยนไดรฟปจจุบันนั้นงายมาก เพียงแคใสชื่อไดรฟที่

ตองการใหเปนไดรฟปจจุบันและตามดวยเครื่องหมาย “:” เทานั้น 
เชน ไดรฟปจจุบันคือ A ตองการเปลี่ยนใหเปน B ใหใสคําสั่ง
ใหกับดอสดังนี้ 

A:\>B:
ดอสจะเปลี่ยนไดรฟปจจุบันเปนไดรฟ B และจะแสดง

เครื่องหมายพรอมตเปน B:\> 



ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
โอเอสทูเปนระบบปฏิบัติการที่ใชสําหรับเครื่องไอบีเอ็ม  

และไอบีเอ็มคอมแพททิเบิลเปนระบบปฏบิัติการที่ไมตองอยูภายใต
การควบคุมของดอสและมีลักษณะเปน GUI เชนเดียวกับแมค
โอเอสและวินโดว ซึ่งGUI ของโอเอสทูนี้จะถูกเรียกวา 
Workplace Shell ( WPS)



ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
ความสามารถอยางหนึ่งของโอเอสทู คือ จะสามารถรันบน

โปรแกรมประยุกตที่พัฒนาบนดอส วินโดว และโอเอสทูเองได
อยางพรอมๆกัน ยิ่งไปกวานั้นโอเอสทูเปนระบบปฏิบตัิการตัวแรก
บนเครื่องพีซีที่สามารถดึงความสามารถของไมโครโปรเซสของ 
Intel รุนลาสุด คือ 486 และ เพนเทียมมาใชประโยชนได
อยางเต็มที่



ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
โอเอสทู นับวาเปนมิตใิหมของระบบปฏิบัติการบนเครื่อง
คอมพวิเตอรขนาดเล็ก มีลักษณะเดน ๆ ของโอเอสทู 
โดยสรุปไดดังนี้

1.เปนระบบหลายโปรแกรม ( Multiprogramming )
2.การนําเสนอบนจอภาพเปนแบบกราฟก
3.สามารถรันโปรแกรมตางๆที่รันภายใตระบบดอสได ( dos 

Compatibility )
4.ใชหนวยความจําเสมือนใหโปรแกรมมีขนาดโตไดมากถึง 1 กิกะไบต
5.และอื่นๆ เชน มีระบบฐานขอมูล เปนตน



ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
การจัดการโปรเซส
โอเอสทแูบงหนวยการทํางานในระบบออกเปน 3 ประเภท
1. เซสชั่น (Session ) เปนหนวยใหญที่สดุในระบบ ซึ่งจะหมายถึงการ
ทํางานใดงานหนึ่งที่มีการใชจอภาพกับแปนพิมพ
2.โปรเซส(Process) แตละเซสชั่นประกอบดวยโปรเซส 1 โปรเซส 
หรือมากกวา ชวยกันทํางานเพื่อใหเซสชั่นนัน้ๆเสร็จสิ้นไป
3. เธรด (Thread ) เปนหนวยยอยทีสุ่ดในระบบที่ทาํงาน

จริงๆ โปรเซสหนึ่งๆจะประกอบดวย เธรด 1 เธรด หรือมากกวา
ชวยกันทํางาน



ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
โอเอสท ูแบงประเภทของเธรดออกเปน 3 ประเภท
1. Time-Critical เปนเธรดทีม่ีลําดับความสําคัญสูงสุด
2. Regular เปนเธรดทีไ่ดเขาทํางานเปนลาํดับที่ 2 ตอจากเธรด

ประเภทแรก
3. Idle-Time  เปนเธรดทีม่ีลาํดับความสําคัญต่ําสุด



ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
การจัดการหนวยความจํา

โอเอสทู สามารถจัดการหนวยความจําจริงไดตั้งแต 2 เมกะไบต
ขึ้นไปจนถึง 16 เมกะไบต  ในขณะที่ดอสสามารถจัดการ
หนวยความจําจริงไดมากที่สุดเพียง 1 เมกะไบตเทานั้น



โครงสรางของโอเอสทู
โอเอสทู แบงเปน 2 สวนใหญๆ ไดแก
1. Session Manager เปนสวนที่ควบคุมการทํางานของเครื่อง มี
หนาที่ จัดการใหเซสชั่นตางๆทํางานไดพรอมกันๆกันในระบบ
2. WPM ( Window Presentation Manager )
 เปนสวนชวยจัดการแบงจอภาพออกเปนวินโดวหลายๆวินโดว แตละวินโดว
เปรียบเสมือนเปนจอภาพของแตละโปรแกรม



ระบบปฏิบัติการ Windows 95
ระบบปฏิบัติการ Windows 95  เปน

ระบบปฏิบัติการที่ใชในการ ทํางานและควบคุม การ
ทํางานตางๆของเครื่อง เชน การจัดการเกี่ยวกับการ
แสดงบนจอภาพ รับขอมูลทางแปนพิมพ หรือเมาส การ
จักการเกี่ยวกับการทําสําเนาแฟม การเปลี่ยนชื่อ
แฟมขอมูล



: การทํางานของวินโดวสจะแสดงโดยใชรูปภาพ
เล็กๆ หรือที่เราเรียกวา ไอคอน

: สื่อความหมายตามคําสั่งของโปรแกรม ซึ่งจะ
ทําใหใชงานไดงายขึ้น  

: โปรแกรมวินโดวสนี้จะจาํลองการทํางานบน
จอภาพ ใหมีลักษณะเหมือนกับโตะทํางาน



1. หนาตางของ วินโดวส 95 ไดปรับปรุงใหอยูใน
รูปแบบที่ผูใชสามารถติดตอใชงานคอมพิวเตอรไดงาย ทํา
ใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น    

2. วินโดวส 95 จะทําการตรวจสอบอุปกรณที่
ติดตั้งใหมและทําการกําหนดขอมูลในระบบใหอยาง
อัตโนมัติ



3. วินโดวส 95 สนับสนุนการทํางานแบบสื่อประสม  โดย
มีโปรแกรมจดัการเกี่ยวกับเรื่องวีดีทัศน และแฟมขอมูลในแผนซีดี

4. วินโดวส 95 มีระบบการดานการติดตั้งฮารดแวรและ
ซอฟทแวรที่ไมยุงยาก  ระบบสนับสนุนการเชื่อมตอสถานี
ปลายทางไปยังเครือขางตาง ๆ รวมทั้งสามารถตอเขากับ
อินเตอรเน็ตไดดวย





Windows 98 (เรียกวา "Memphis" ระหวางการพัฒนา และเดิมเรียก 
"Windows 97" ตามแผนงานเดิม) ไดเปนสนิคาที่ไดรบัการติดตั้งอยางกวางขวาง 
ในการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ "Windows" สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล ระบบ Windows 98 ไดแสดงออกถึงความเชื่อของ Microsoft ที่วาผูใช
ตองการการมองแบบองครวมตอทรัพยากรของพวกเขา และเทคโนโลยีของเว็บ 
(Web Technology) เปนสวนการอินเตอรเฟซทีส่ําคัญ ถึงแมวาการเพิ่มเว็บ
บราวเซอร จะไดรับการฟองจากระทรวงยุติธรรมของสหรฐั 
แต Windows 98 ก็ไดรับการวางจําหนายโดยมบีราวเซอร
ตามแผน



Microsoft Internet Explorer เปนสวนของระบบปฏิบัติการใน 
Windows 98 เมื่อใช Active Desktop ของ Windows 98 จะสามารถ
มองและเขาถึงอ็อบเจค ที่อยูใน World Wide Web แบบเดียวกับ ไฟลหรือ
โปรแกรมประยกุตบนเครื่อง ใน Windows 98 desk top เปนเว็บเพจที่ใช 
HTML Link และมีสวนของตัวควบคุมแบบ ActiveX ภายใน Windows 
98 สามารถตั้งคาใหสามารถดึงขอมูล และขาวสารจากเว็บไซดทีร่ะบุไว



Windows 98 ใช FAT32 เพื่อทําใหสามารถสรางพารติชัน
ของฮารดดิสก ขนาดใหญ 2 กิกะไบต และสวนประกอบอื่นไดแก

- สนับสนุน Universal Serial Bus (USB) ทําใหสะดวกในการตออุปกรณ
ใหม 

- สนับสนุน Digital Versatile Disc (DVD) 
- สนับสนุนมาตรฐานการบริหารการใชไฟฟาใหมที่เรียกวา Advanced 

Configuration and power Interface (ACPI) Windows 98 กําลังจะ
ถูกแทนที่โดย Windows 2000 ซึ่งไดรับการออกสําหรับธุรกิจสวนบุคคล และ
ธุรกิจขนาดเล็ก



เมื่อเขาสูโปรแกรมวินโดวส 98 เปนทีเ่รียบรอยแลว วินโดวสจะแสดง
ไดอะลอ็กบ็อกซของ Welcome to Windows 98 สําหรับการเริ่มตนทํางาน
วินโดวส

1.เราจะใชไดอะล็อกบ็อกซ เริม่ตนทํางานในวินโดวสก็ไดดวยการเลือกคําสั่ง
ทางดานซายไดแก Register Now, Connect to the Internet, Discover 
Windows 98, Maintain Your Computer

2.เมื่อทาํงานในขอใดขอหนึ่งเสร็จเรียบรอยแลว วินโดวสจะกลับมายังไดอะล็อก
บอกซของ Welcome to Windows 98 ใหเราเลือกทํางานใหมไดเสมอ ดังนั้น 
เมื่อเราทํางานเสร็จแลวสามารถออกจากไดอะล็อกบ็อกซนี้ไดดวยวิธีการคลิกที ่Close 
ทีมุ่มขวาบนของวินโดวส หรือปุมคําสั่ง Exit

องคประกอบหนาจอของวินโดวสองคประกอบหนาจอของวินโดวส  9898



3. เมื่อปดไดอะล็อกบ็อกซของ Welcome to Windows 98 ไปแลว เราจะ
เหน็วาหนาจอของโปรแกรมวินโดวส 98 ซึ่งเหมือนกันกับหนาจอของโปรแกรม
วินโดวส 95 ซึ่งมีองคประกอบของหนาจอดังตอไปนี้

4. เดสกทอป สําหรับวินโดวส 98 มีการพัฒนามมุมองของเดสทอป ใหมดวยการ
นําเทคโนโลยีของเว็บเพจมาใชเดสกทอป ดงันั้น ผูใชทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการคลิกและ
ดับเบิลคลิกรวมถึงผูใชมือใหมที่มีประสบการณนอยจะไดรับความสะดวกมากขึ้นดวย
มุมมองแบบเว็บเพจนี้

5. ทาสกบาร เปนแถบที่แสดงรายชื่อของโปรแกรมทีก่ําลังทํางานอยู เมื่อแรกเขาสู
โปรแกรมวินโดว ผูใชสามารถเริ่มตนทาํงานดวยการคลิกที่ปุม Start ที่ปรากฏอยูที่
ดานซายของแถบนี้



6. ออบเจ็กต เปนอปุกรณหรือโปรแกรมที่ใชในการทาํงานบนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่วินโดวส 98 ไดจักเตรียมไวใหในรปูของรูปภาพที่วางอยูบนเดสกทอป ออปเจ็กตมี
หลายประเภทแตที่ปรากฏ อยูบนเดสกทอปสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คอื

7. โปรแกรม เปนออบเจ็กตซึ่งตัวแทนของโปรแกรมยอย ๆ ของวินโดวส 98
เชน Recycle Bin หรือ Inbox เปนตน

8. ชอรทคัท เปนออบเจ็กตซึ่งเปนทางลัดที่จะเขาสูโปรแกรม หากผูใชตองการเขา
สูโปรแกรมอยางรวดเร็วสามารถสรางชอรทคทัของโปรแกรมวางไวบนเดสกทอปได

9. โฟลเดอร เปนออบเจ็กตซึ่งใชสําหรบัเก็บไฟลลักษณะเหมอืนไดเรก็ทอรีของ
ดอสนั่นเองเพียงแตไดเร็กทอรนีี ้วินโดวส 98 ทําใหผูใชสามารถเขาถึงและจากการได
งายราวกับเปนแฟมบรรจุงานที่วางอยูบนโตะทํางานจริง ๆ



ดวนพัฒนาการทางดานกราฟกที่ดีขึ้นกวาเดิม เราจึงเหน็ไดวา
วินโดวส 98 แสดงผลทีห่นาจอภาพดวยรูปภาพกราฟกแบบ 3 มิต ิที่สวยงามมาก
และเหมอืนจริงยิ่งกวาในเวอรชันกอนตอไปนี ้จะกลาวถึง รูปแบบของการโตตอบ 
(Interface) ที่วินโดวส 98 ใชเพื่อติดตอกับผูใชซึ่งมีลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้
วินโดวสหรือหนาตางเปนรูปแบบหนึ่งและของการโตตอบที่ใชเพื่อแสดงโปรแกรม
และงานของโปรแกรม

วินโดวสมี 2 ประเภท คือ วินโดวสของโปรแกรม และ
วินโดวสของงานในโปรแกรม

การตอบโตตอบกับเครื่องคอมพวิเตอรการตอบโตตอบกับเครื่องคอมพวิเตอร



วินโดวสของโปรแกรมเปนวิโดวสที่สามารถปรากฏอยูบนเดสกทอปไดแตวนิโดวสของงาน
ในโปรแกรมจะตองปรากฏอยูภายใตวินโดวสของโปรแกรมเทานั้น ไมวาวินโดวสจะเปนปรพเภทใด
ก็ตาม ลวนประกอบดวยชิ้นสวนสําคัญตาง ๆ ซึ่งมีความหมายกับวินโดวส ดังนี้

Control Menu เราสามารถใชเมนนูี ้ยอ ขยาย ยายปรับขาด และปดวินโดวสได
Title Bar แถบแสดงชื่อของวินโดวส
Manu Bar บรรทัดแสดงเมนูคําสั่งทั้งหมดของโปรแกรมในวินโดวสนั้น โดยเมนบูารจะมี

ปรากฏเฉพาะในวินโดวสของโปรแกรมเทานัน้
Minimize Button ปุมที่ใชในการยอวินโดวสใหกลายเปนแถบงานบนทาสบาร
Maximize Button ปุมที่ใชในการขยายวินโดวสใหกวางเตม็เดสกทอป
Restore Button ปุมที่ใชในการปรับขนาดของวินโดวสใหกับเปนขนาดเดิมกอนขนาดที่

เปนอยู
Close Button ปุมที่ใชในการปดวินโดวส
Window Border ขอบของวินโดวสใชในการปรับขนาด

ของวินโดวสใหม





ในตอนตนทศวรรษ 1990 หลังจากระบบปฏิบัติการ Windows 3.1 ออสูตลาดแลวไมโครซอฟทก็
เริ่มมองหาหนทาง ที่จะขยายระบบปฏิบัติการ ใหสามารถทํางานไดครอบคลุมเครื่องทุกระดับ แต 
Windows 3.1 มีลักษณะการออกแบบขั้นพื้นฐานที่ผูกติดกับระบบขนาดเล็กในระดับของเครื่องพีซี
และซีพียูของ Intel มากเกินไป จนไมสามารถปรับปรุงพัฒนาตอเนื่องไดมากนัก แมแต Windows 95
และ 98 ที่พัฒนาตอมาก็ยังติดปญหานี้อยู เพราะตองรกัษาความเขากันไดหรือ Compatibility กับฐาน
ลูกคาเดิมบนเครื่องพีซีหลายสิบลานเครื่องเอาไว ดังนั้นไมโครซอฟท จึงตองมองหาระบบปฏิบัติการ
ตัวใหม ที่สามารถพัฒนาตอเนื่องไดในระยะยาวกวา Windows ตัวเดิม และนัน่คือที่มาของ Windows
NT โดย NT ยอมาจาก “New Technology” หมายถึง เปน SO ที่ออกแบบขึ้นใหมหมด โดยอาศัย
เทคโนโลยีใหมลาสุดเทาที่จะคิดคนกันขนมาในขณะนัน้และไมจําเปนตองพะวงวาจะให Compatible 
กับ Windows 3.1 หรือ Windows 95 ในแงของการทํางานภายใน หรือจะตองใหใชโปรแกรมตาง ๆ ที่
เคยใชกับ Windows 3.1 ไดอีก ดังนั้น  Windows NT จึงเปน ระบบปฏิบัติการที่ไมไดพัฒนาตอจาก 
Windows 3.1 และ Windows 95/98 เพยีงแตมีหนาตาหรือวิธีการใชงานที่พบเห็นภายนอก ใกลเคียงกัน
เทานัน้หัวหนาทีมพัฒนา Windows NT ในยุคแรก คือ Dave Cutler ซึง่เคยทํางานกับบริษัท (DEC : 
Digital Equipment Corporation) ไดนําเอาเทคโนโลยีและประสบการณ จากการออกแบบระบบ
ปฏิบัติการบนเครือ่งมินิคอมพิวเตอรของ Digital มาใชในการสราง Windows NT ใหเปนระบบ
ปฏิบัติการ ที่สามารถรองรบังานใหญ เชน ทําหนาที่เปนเซริฟเวอรใหกับพีซีลูกขายหรือ Client หลาย
รอย หลายพันเครือ่ง ไดอยางมีเสรีภาพ ในระดับที่เชื่อถือไดพอสมควร



Windows NT Workstation เปนระบบปฏิบัติการ 32 
บิต ที่มีความเร็วมากกวา Windows95 20% ตั้งแตระบบ 
16 บติ การจัดพื้นที่การทํางานจะใหโปรแกรมใชพื้นที่ที่แยกจาก
กัน เมื่อมีโปรแกรมหนึ่งเสียหาย จะไมมผีลตอโปรแกรมอื่นหรือ
ระบบปฏิบัติการ ในสวนระบบ
ความปลอดภัยและการบริหารการอินเตอรเฟซ ของ Work 

Station เหมือนกับ Windows 95
Windows NT Server เปนระบบที่ไดรับความนิยมมากใน
ระบบเครือขาย Microsoft กลาววา NT Server เริ่มที่จะ
เขาไปแทนที ่Netware และระบบ Unix ตาง ๆ เชน Sun 
Microsystems และ Hewlet-Packard สําหรับ NT 
server 5.0 จะใชชือ่ใหมวา 
Windows2000





Windows 2000 คือ ผลติภัณฑในตระกูล Microsoft Windows ทีพ่ัฒนาการมา
จากสายพัน Windows NT ซึง่ถือวาเปนระบบปฏิบัติการที่ดีมากตัวหนึ่งของโลก 
Windows 2000 นี ้ถือวาเปนระบบปฎิบัติการรุนที่ 5 ตอจาก Windows NT 
ปจจบุนั Windows 2000 ยังไมเปนทีน่ิยมใชสําหรับผูใชตามบานมากนักสาเหตุอาจ
มาจากความตองการทรัพยากรของคอมพิวเตอรที่มากขึ้น และซอรฟแวรที่รองรับการ
ทํางานยงัไมมากเทาใดนัก

สําหรับผูสนใจนํา Windows 2000 มาทดลองใช อยากแนะนําให
ใช Windows 2000 Professional เพราะเปนรุนสําหรับเครื่อง PC 
ทั่วใป และที่สําคัญผูเคยใชงาน Windows 95,98 มากอนก็เชื่อไดวาจะ
สามารถใชงาน Windows 2000 Professional ๆไดอยางไมนาจะมี
ปญหามากนัก



Windows 2000 แบงออกได 4 ประเภท

1. Windows 2000 Professional – สําหรับเครื่อง Desktop & 
Notebook & Workstation

1.1. เพิ่มความสามารถใหกับระบบ Network , Explorer, 
ปรับปรุงดานการติดตั้งแตยกเลิกซอรฟแวร

1.2. ปรับปรุง Control Panel ใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

1.3. เพิ่มระบบ System Recovery Console และ 
Windows Installer ชวยดูแลระบบ

1.4. นอกจากนี้เครื่อง Notebook เพิ่มการรองรับ ACPI 
และ Plug and Play, Synchronization Manager และ
อื่น ๆ

1.5. และที่นาสนใจมาก คือ ลดการบูตระบบใหมดวย 
Windows File Protection ปรับปรุงระบบ TCP/IP 
Stack



2. Windows 2000 Server - File Server , Print Server, web 
Server

2.1 สนับสนุนโปรโตคอลหลายอยางทําใหบริการไฟลใหกับ Client ของ 
Novell, Unix รวมทั้ง Macintosh

2.2 มีการเขารหัสบน Server แมกระทั่งการเขารหัสเมื่อมีการ Backup สู 
Tape

2.3 Dynamic Volume Management ชวยจัดการหนวยเก็บขอมลู
2,4 มีระบบ Active Directory ชวยในการคนหาขอมลูไดงาย
2.5 สนับสนุน Internet Printing ProtoCol สามารถพิมพผาน

อินเตอรเน็ตได
2.6 สนับสนุนการทํางานเปน web Server มีระบบดาน

ความปลอดภัยแบบ SSL
2.7 ชวยในการเชื่อมโยงแบบ Dai-Up และ VPN ไดงาย



3. Windows 2000 Advanced Server
3.1 มคีณุสมบัติหลัก ๆ ทั้งหมด ของ Windows 2000 Server รวมอยู
3.2 รองรับซีพียูไดมากถึง 8 ตวั หนวยความจํา 8 GB
3.3 สนับสนุนการทํางาน Network Load Balanceing สูงสุดถึง 

32 โหนด
3.4 สามารถทํางานไดแม Server บางตัวหยุดทํางาน
3.5 สนับสนุนการทํา Rolling Upgrade บน Server Cluster



4. Windows 2000 Datacenter Server
4.1 มคีณุสมบัติหลัก ๆ ทั้งหมด ของ Windows

2000 Advanced  Server รวมอยู
4.2 รองรับซีพียูไดมากถึง 32 ตัว หนวยความจํา 64 GB
4.3 มีคณุสมบติ Winsock Direct สําหรับหารสื่อสารความเร็วสูง

ระหวางโปรเซสในระบบ SAN 
4.4 ทํางานตอเนื่องไมมีหยุดดวย Server Clustering Service
4.5 Process Control Manager ชวยจัดทรัพยากรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 





การออกแบบและสรางระบบปฏิบัตกิารในหัวขอนี้จะกลาวถึง
ปญหาในการออกแบบและสรางระบบปฏิบัตกิาร และเนือ่งจากไม
มีคําตอบที่สมบูรณแบบใดๆ สําหรับปญหาการออกแบบ ดังนัน้ 
สิ่งที่จะกลาวจึงเปนเพียงแนวทางที่เคยไดปฏิบัตจินสําเร็จมากอน
เทานัน้



ปญหาแรกในการออกแบบระบบปฏิบัติคือ การกําหนดเปาหมาย
และขอกําหนดรายละเอยีด (Specifications) ของ
ระบบปฏิบัตกิารในระดับสูงสุดนัน้การออกแบบระบบจะถูกกระทบ
ดวยตวัเลือกของฮารดแวรและชนิดของระบบไดแกระบบแบบแบทช 
แบบแบงเวลา แบบใชผูเดียว แบบกระจาย แบบเรียลไทม และ
สําหรับงานทั่วไป ที่ระดับเหนอืขึ้นไปจากระดับสูงสุดของการ
ออกแบบนี้จะเดี่ยวของกับความตองการซึ่งกําหนดไดยากยิ่งขึ้น 
ความตองการเหลานี้สามารถแยกออกเปน 2 กลุม คือ



• 1.1 User Goal คือ ความตองการของผูใชที่
ตองการใหระบบมีคุณสมบัตติามที่ตองการเชน สะดวก 
เรียนรูไดงาย ใชงานงาย เชื่อถือได ปลอดภัย และเร็ว จะ
เห็นวารายละเอียดเหลานี้ไมไดมีประโยชนตอการออกแบบ
นัก เนือ่งจากไมมีขอตกลงทั่วไปใด ๆ ที่จะบอกวาจะทํา
ตามเปาหมายเหลานีอ้ยางไร



• 1.2    System Goal ความตองการที่ถูกกําหนดมา
จากบุคคลที่ทําหนาที่ในการออกแบบ สราง ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบซึ่งมีความตองการใหระบบออกแบบไดงายสราง
และดูแลรักษาไดงาย นอกจากนัน้ระบบควรมีความยืดหยุน 
เชื่อถือได ไมมีความผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งความ
ตองการเหลานี้คอนขางกวางและไมสามารถหาคําตอบทั่วไป
ไดจะเห็นวาในการออกแบบระบบปฏิบัตกิารใหตรงกับความ
ตองการตาง ๆ ที่กลาวมานัน้ไมสามารถหาคําตอบที่จําเพาะ
ได ดังนั้น งานในการกําหนดรายละเอียดและออกแบบ
ระบบปฏิบัตกิารจึงเปนงานที่ตองใชความคิดสรางสรรคเปน
อันมาก



• เปนการกําหนดวาจะอยางไร สวนนโยบาย(Policy) เปนการ
ตดัสินใจวาจะทําอะไร ตัวอยางเชน กลไกในการรับประกันการ
ปองกันซีพียูทําโดยการสรางตัวตัง้เวลา (Timer) และการ
ตดัสินใจวาจะตั้งเวลาสําหรับผูใชแตละคนนานเทาใดเปนนโยบาย 
ความสําคัญของการแยกระหวางกลไกกับนโยบายเพื่อใหเกดิความ
ยืดหยุน ทั้งนีเ้นือ่งจากเปนไปไดวานโยบายมีโอกาสเปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานที่และเวลา ซึ่งถาหากไมแยกออกจากกลไกแลวก็
จะตองทําการเปลี่ยนแปลงกลไกตามนโยบายอยูตลอกไปแทนที่จะ
เปลี่ยนแปลงแคพารามิเตอรบางประการของระบบ



• หลังจากออกแบบแลวก็จะตองทําการสรางระบบปฏิบัติการ   ซึ่ง
แตเดมิการเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัตกิารจะเขียนดวย
ภาษาแอสเซมบลีแตปจจุบันมักเขยีนดวยภาษาระดับสูง 
ประโยชนของการใชภาษาระดับสูง คือ เขียนไดเร็วขึ้นโปรแกรม
มีขนาดเล็ก ทําความเขาใจและดีบักไดงายกวานอกจากนัน้แลว
พัฒนาการเทคโนโลยีของคอมไพเลอรชวยใหการสรางโคดของ
ระบบปฏิบัตกิารทั้งระบบดวยคอมไพเลอรใหมทําไดงายขึ้น



• และเหตุผลสุดทาย คือ งายตอการพอรต (Port)
ซึ่งก็คือ การยายโปรแกรมไปใชกับฮารดแวรที่แตกตางกันได 
นอกจากนัน้แลวขอดีของการใชภาษาระดับสูง คือ ทําให
ออกแบบโครงสรางขอมูลไดดีขึ้นและใชอัลกอริทึทที่ซับซอนได
ดีกวาการใชภาษาแอสเซมบลี ซึ้งแมวาระบบปฏิบัตกิารจะเปน
ระบบขนาดใหญมากแตจะมโีคดจํานวนนอยมากที่มีผลตอ
สมรรถนะของระบบ เชน สวนจัดการหนวยความจําและสวน
จัดลําดับงานของซีพียู โดยเมื่อเขียนระบบเสร็จและทําการรันได
อยางถูกตองแลวก็จะทาํการตรวจหารูทีนที่มีผลสมรรถนะแลวจึง
ทําการแทนรูทีนนัน้ดวยภาษาแอสเซมบลี



การใหบริการของ
ระบบปฏบิัติการ

(Operating System Services)



ระบบปฏิบัติการไดเตรียมสภาพแวดลอม และ
การบริการเพื่อการเอ็กซิคิวซโปรแกรมไวใหกับ
ผูใชอยูแลว การบริการในแตละระบบปฏิบัติการ
ยอมมีความแตกตางกันออกไป แตก็มีการ
บริการพื้นฐานที่เหมือนกัน โดยจะตองคํานึงถึง
ความสะดวกสบายในการใชงานใหมากที่สุด 
ก า ร บ ริ ก า ร พื้ น ฐ า น ที่ น า ส น ใ จ ข อ ง
ระบบปฏิบัติการมี ดังนี้



1.การเอกซีคิวซโปรแกรม 
(Program Execution)

ระบบจะตองสามารถโหลดโปรแกรมลงไปที่
หนวยความจําและทําการรันได นอกจากนั้นยัง
ตองสามารถหยุดการเอ็กซีคิวซของโปรแกรมได
ทั้งในแบบปกติและแบบผิดปกติ               
(มีความผิดพลาดเกิดขึน้)



2.การดําเนินงานอนิพุต/เอาตพุต  (I/O Operations)
ระบบปฏิบัติการจะตองจดัหาวิธีการในการ

ติดตอกับ I/O ใหกบัโปรแกรมที่กําลงัดําเนินงานอยู
ได การดําเนินการระบบแฟม 
(File – System Manipulation) ระบบปฏิบัติการ
จะตองใหบรกิารแกโปรแกรมในการเขียนและอาน
แฟมนอกจากนั้นยังตองสามารถสรางและลบแฟมได 
โดยการอางอิงดวยชื่อแฟม



3. การสื่อสาร  (Communications)
ในหลายกรณีทีโ่พรเซสจําเปนตองมีการติดตอเพื่อ
แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกัน  ซึ่งการตดิตอสื่อสารมีอยู
รูปแบบหลัก  ๆ ดวยกัน คือ ระหวางโพรเซสที่ดําเนนิงานอยู
บนคอมพวิเตอรเครือ่งเดียวกัน  และระหวางโพรเซสที่
ดําเนนิงานอยูบนคอมพิวเตอรคนละเครือ่งกันแตเชื่อมตอถึง
กันผานเครอืขายคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนหนาที่ของ
ระบบปฏบิัติการที่จะตองจัดการสงผานขาวสารระหวาง
โพรเซสใหถูกตองสมบูรณ



4. การตรวจจับความผิดพลาด  (Error  Detection)
ระบบปฏิบัติการจะตองมกีารดําเนินการที่

เหมาะสมตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ  
เพื่อใหการดําเนินงานของระบบเปนไปอยางถูกตอง



5. การจัดสรรทรัพยากร  (Resource Allocation)  

ทรัพยากรระบบจะตองมกีารจัดสรรให
ผูใชงานหลาย  ๆ คนหรอืงานหลายงานทีด่ําเนนิไป
พรอม ๆ กัน ทรัพยากรตาง ๆ จะตองถูกจัดการโดย
ระบบปฏบิัติการ ทรพัยากรบางอยางอาจตองมีการ
จัดการโดยใชโปรแกรมพิเศษเปนการเฉพาะ 
บางอยางก็ใชโปรแกรมธรรมดาในการจัดการ



6. การควบคุมการใชงาน  (Accounting)
การควบคุมการใชงานก็เพื่อที่จะไดทราบวา

ผูใชสามารถใชงานระบบไดมากนอยเพียงใด  
บันทึกการใชงานนี้อาจจะใชเพื่อนการคิด
คํานวณเปนคาใชจายเพื่อการเรียกเก็บเงินได  
หรอือาจจะสะสมเพื่อเปนขอมูลทางสถิติเพื่อการ
ปรับปรุงการใหบริการของระบบ



7.การปองกัน  (Protection)
ในระบบแบบผูใชหลายคนนัน้  เจาของสารสนเทศที่

เก็บในระบบอาจตองการควบคุมสารสนเทศของตัวเอง  
เมื่อมโีพรเซสที่ไมขึน้ตอกันดําเนินงานพรอม  ๆ  กัน
หลายโพรเซสก็ตองมกีารปองไมใหมกีารรบกวนซึ่งกัน
และกัน  การปองกันมวีัตถปุระสงคเพื่อใหมัน่ใจไดวาการ
เขาถงึทรัพยากรของระบบจะไดรับการควบคมุเปนอยางดี 
ความปลอดภัย  (Security)  ของระบบจากบุคคลภายนอก
ก็นับเปนสวนสาํคัญสวนหนึ่งของระบบปฏิบตัิการ




