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 ความหมายของระบบปฏิบัติการ

 หนาที่ของระบบปฏบิัติการ

 สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ

 ประเภทของระบบปฏิบัตกิาร

 เริ่มตนการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร

 สวนประสานงานกับผูใช

 การจัดการหนวยความจํา
 การจัดการอุปกรณนําเขาขอมลูและอุปกรณแสดงผล

 การจัดการโปรเซสเซอร

ระบบปฏิบตัิการ (Operating System)
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ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร บัวเย็น

(ประกอบตําราไมโครคอมพิวเตอรและพีชคณิตบูลีน)
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  ความหมายและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ

     ระบบปฏิบัติการ (OS : Operating System)   คือกลุมของโปรแกรมที่ควบคุมการ

ทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรและชวยจัดการใหการรันโปรแกรมเสร็จส้ินสมบูรณ  ซ่ึงเปน

สวนที่อํานวยความสะดวกแกผูใชงานคอมพิวเตอร  โดยที่ผูใชไมจําเปนตองรูกลไกการทํางาน

ของระบบหรือฮารดแวรของระบบ

     หนาที่ของระบบปฏิบัติการ

o ทําหนาที่ติดตอประสานงานระหวางผูใชกับฮารดแวรของคอมพิวเตอร (User 

Interface)
o ทําหนาที่ควบคุมดูแลอปุกรณและการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร (Control 

Devices)

o ทําหนาที่จัดสรรทรัพยากรตางๆ ในระบบ (Resources Management)
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  สวนประกอบของระบบปฏิบตัิการ

       ระบบปฏิบัติการโดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 สวนประกอบหลักๆ คือ เคอรเนล 

(Kernel) และเชลล (Shall) โดยมีคาํส่ังเรียกระบบ หรือเรียกวาซิสเต็มคอล (System 

Call) ในการติดตอส่ือสารกัน
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  สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ

o เคอรเนล (Kernel)

เคอรเนลคือสวนประกอบหลักหรือแกน (Core) ของระบบปฏิบัตกิารเปนสวนที่

ทําหนาที่สําคัญโดยรวมทั้งหมด เชน การจัดลําดับงาน และการจัดสรรหนวยความจํา เปน

ตน โดยเคอรเนลจะเปนสวนที่ไมอนุญาตใหผูใชเขาถึงโดยตรง เปนสวนที่จะฝงตัวอยูใน

หนวยความจําตลอดเวลา และเปนสวนที่ทาํงานใกลชิดกับระบบฮารดแวรมากที่สุด

o เชลล (Shall)

เชลล คือสวนที่เปนเสมือนตัวหอหุมหรือเปลือกของเคอรเนล ซ่ึงเปนสวนที่

อนุญาตใหผูใชปอนขอมูลหรือสงคําส่ังลงไปได โดยสวนน้ีจะจัดการงานบางสวนเพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกผูใช เชน ในระบบปฏิบัติการดอส จะมีโปรแกรม command.com 

เปนเชลลที่คอยรับคําส่ังจากผูใชเพ่ือแปลความหมายของทํางานตามคําส่ังนั้น เชน dir

(แสดงไฟลและไดเรกทอร่ีทั้งหมด) copy (คัดลอก) del (ลบ) และ ren (เปล่ียนชื่อ) เปน

ตน โดยผานบรรทดัคําส่ัง (Command Line)
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  สวนประกอบของระบบปฏิบตัิการ

o คาํสั่งเรียกระบบ (System Call)

คําส่ังเรียกระบบ  เปนสวนหนึ่งของระบบปฏิบัตทิี่ทําหนาที่จัดเตรียมการ

ประสานงานระหวางกระบวนการในระบบปฏิบัติการ โดยจะทําหนาที่ติดตอประสานงาน

ระหวางโปรแกรมของผูใชกับเชลล และระหวางเชลลกับเคอรเนล คําส่ังเรียกระบบมนัจะ

เปนคําส่ังภาษาแอสเซมบลี (Assembly) หรือในบางกรณีระบบอาจอนุญาตใหเรียกระบบ

ไดโดยตรงจากคําส่ังโปรแกรมภาษาระดับสูงที่ผูใชเขียนขึ้นได

คําส่ังเรียกระบบสามารถแบงไดเปน 5 กลุมใหญๆ ไดแก

 คําส่ังการควบคุมกระบวนการ (Process Control)

 คําส่ังการจัดการแฟม (File Management)

 คําส่ังการจัดการอุปกรณ (Device Management)
 คําส่ังการบํารุงรักษาขอมูลของระบบ (Information Maintenance)

 คําส่ังการตดิตอส่ือสาร (Communication)
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  ประเภทของระบบปฏิบัติการ

การแบงประเภทตามระยะเวลาการตอบสนอง

o ระบบปฏิบัตกิารแบบแบทช (Batch System) คือ ระบบปฏิบัติการที่จะไมตอบสนองตอ

ผูใชทันที แตผูใชงานจะตองสงขอมูลและคําส่ังที่จะประมวลผลเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

และรอเวลาจนกระทั่งระบบปฏิบัติการจัดสรรเวลาการทํางานให จึงจะเร่ิมทํางานได

o ระบบปฏิบัตกิารแบบตอบสนอง (Interactive System) หรือเรียกอีกชื่อวาระบบ              

ไทมแชรร่ิง (Time-Sharing System) คือระบบปฏิบัติการที่ยินยอมผูใชงานสามารถ

ติดตอกับระบบปฏิบัตกิารไดโดยตรง โดยระบบปฏิบัติการจะตอบสนองตอผูใชงานใน

ลักษณะโตตอบกันไปมา

o ระบบปฏิบัตกิารแบบเรียลไทม (Real-Time System) คือระบบปฏิบัตทิี่สามารถ

ตอบสนองตอผูใชงานแบบทันททีันใดได และทํางานไดทันภายในเวลาที่กําหนด ซ่ึงมักจะ

พบในระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการควบคมุเคร่ืองจักรตางๆ
o ระบบปฏิบัตกิารแบบไฮบริด (Hybrid System) คือระบบปฏิบตัิการที่รวมเอาคณุสมบัติ

แบบแบทชกับแบบตอบสนองเขาไวดวยกัน ซ่ึงจะพบในระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ

เปนสวนมาก
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  ประเภทของระบบปฏิบัติการ

การแบงประเภทตามจํานวนผูใชงาน

o ระบบปฏิบัตกิารแบบผูใชคนเดียว (Single User) คือ ระบบปฏิบัติการที่ ณ เวลา

หนึ่งๆ จะมีผูใชงานระบบปฏิบัติการไดเพียงคนเดียวเทานั้น (แตอาจใชงานหลาย

โปรแกรมพรอมกันได) ไดแก ระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows OS) เชน 

Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 เปนตน และ MAC OS เปนตน

o ระบบปฏิบัตกิารแบบผูใชหลายคน (Multi User) คือระบบปฏิบัตกิารที่ใชผูใชงาน

หลายๆ คนทํางานพรอมกันไดในเวลาเดียวกัน อาทิ ระบบปฏบิัติการวินโดวส

เซอรฟเวอร (Windows Server) เชน Windows Server 2012 และ OS X-Server 

สําหรับเคร่ืองตระกูล Apple และระบบปฏิบัตกิาร Linux เปนตน
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  ประเภทของระบบปฏิบัติการ

การแบงประเภทตามจํานวนงานที่ประมวลผล

o ระบบปฏิบัตกิารประเภทประมวลผลทีละงาน (Single-Tasking)                              

เปนระบบปฏิบัติการที่สามารถประมวลผลโปรแกรมไดเพียง 1 โปรแกรมในเวลา

หนึ่งๆ เทานั้น ซ่ึงในปจจุบันไมพบเห็นการใชระบบปฏิบัติการประเภทนี้แลว 

เนื่องจากไมสามารถตอบสนองความตองการในการใชงานของผูใชได

o ระบบปฏิบัตกิารประเภทประมวลผลหลายงาน (Multi-Tasking)                            

เปนระบบปฏิบัติการที่สามารถประมวลผลโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมพรอมกันได 

เชน เมื่อผูใชเปดโปรแกรม Microsoft Word เพื่อพิมพงาน ผูใชยังสามารถเปด

โปรแกรม Windows Media Player เพ่ือฟงเพลงไปพรอมกันได ซ่ึงระบบปฏิบัติการ

ประเภทนี้จะพบเห็นโดยทั่วไปในปจจุบัน
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  เริ่มตนการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
กระบวนการบูตเครื่อง หรือเรียกวาการบูตอัพ (Boot Up) มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

o ขั้นตอนที่ 1 การจายไฟฟาเขาสูระบบคอมพิวเตอร เปนกระบวนการท่ีเริ่มตั้งแตผูใชกดปุม

สวิตชเปดเครื่อง (Power On) จากนั้นเพาเวอรซัพพลาย (Power Supply) จะแปลง

สัญญาณไฟฟาทั่วไปใหเปนสัญญาณสาํหรับระบบคอมพิวเตอรเพื่อจายไปยังอปุกรณและชิ้นสวน

ตางๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเมื่ออุปกรณตางๆ เหลานั้นไดรับกระแสไฟฟาหลอเล้ียงแลว 

ระบบจะสงสญัญาณไปยังซีพียูเพื่อเริ่มการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เรียกวาสัญญาณ

เพาเวอรกูด (Power Good)

o ขั้นตอนที่ 2 เริ่มการทํางานของไบออส (BIOS)  โดยซีพียูจะเขาถงึขอมูลที่อยูในไบออสเพื่อ

ประมวลผลตามชุดคําส่ังที่เก็บไว

o ขั้นตอนที่ 3 เริ่มกระบวนการโพสต (POST: Power-On Self-Test) ซึ่งการโพสต เปน

โปรแกรมสวนหนึ่งในไบออสท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบความพรอมของอปุกรณท่ีถูกติดต้ังไวในเครื่อง

คอมพิวเตอรทั้งหมด อาทิ ซีพียู เมนบอรด แรม ฮารดดิสก รวมถึงอุปกรณตอพวงตางๆ อาทิ 

คียบอรด และเมาส เปนตน  โดยผลการตรวจสอบท่ีไดจะแสดงเปนขอความบนจอภาพใน

ระหวางการบูต พรอมกับมีสัญญาณเสียงปบ 1 ครั้ง เพื่อแสดงวาอุปกรณหลักในการทํางาน

ทั้งหมดครบและพรอมใชงาน
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  เริ่มตนการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
o ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบรายการอุปกรณที่คนพบจากกระบวนการโพสตกับรายการในไบออส

ซ่ึงหากผลการเปรียบเทียบรายการอุปกรณตรงกัน เครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานตอไปตามปกติ 

แตหากรายการของอุปกรณท่ีถูกติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอรไมตรงกับรายการในซีมอส ระบบ

จะแจงใหผูใชทราบทันที

o ขั้นตอนที่ 5 ไบออสจะคนหาและอานคาของระบบปฏิบัติการ ซึ่งระบบปฏิบัติการนี้ อาจจะถูก

บรรจุอยูในฮารดดสิก หรือซดีีรอม (CD-ROM) ก็ได (ลาํดับการคนหาอุปกรณท่ีบรรจุ

ระบบปฏิบัติการสามารถถูกกําหนดโดยผูใชได)

o ขั้นตอนที่ 6 โหลดเคอรเนล (Kernel) ซึ่งเปนสวนสําคัญหลักของระบบปฏิบัติการ ไปไวใน

หนวยความจําหลัก นั่นคือแรม

o ขั้นตอนที่ 7 ระบบปฏิบัติการจะถูกประมวลผลภายใตการควบคุมของเคอรเนล โดย

ระบบปฏิบัติการจะเขาควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด พรอมทั้งแสดงสถานะ

และความพรอมแกผูใชออกทางจอภาพ และเมื่อระบบปฏิบัติการไดทํางานเสร็จสิ้นแลว จอภาพ

จะมีลักษณะที่พรอมใหผูใชใชงาน ซ่ึงเรียกสวนของจอภาพที่พรอมใชงานนี้วา สวนประสานงาน

กับผูใช (User Interface) ซ่ึงในปจจุบันจะมีรูปแบบเปนภาพกราฟกรวมกับขอความเพื่อใหผูใชใช

งานไดอยางสะดวก (อานเพิ่มเติมในหัวขอ สวนประสานงานกับผูใช)
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  สวนประสานงานกับผูใช (User Interface)

สวนประสานงานกับผูใชประเภทคอมมานดไลน (Command Line)
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  สวนประสานงานกับผูใช (User Interface)

สวนประสานงานกับผูใชประเภทกราฟก (GUI: Graphic User Interface)
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  การจัดการหนวยความจํา (Memory Management)

เนื่องจากในความเปนจริงของการประมวลผลจําเปนจะตองใชขอมูลและคําส่ังในการ

ประมวลผลเปนจํานวนมากหรือในบางคร้ังอาจจะตองมีการทํางานของโปรแกรมหลายๆ 

โปรแกรมพรอมกันซ่ึงทําใหตองมีคาํส่ังที่ใชในการประมวลผลเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย  

ทั้งนีใ้นการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ระบบจําเปนจะตองเก็บคําส่ังหรือขอมูล

ที่จะประมวลผลทั้งหมดไวในแรม ซ่ึงแรมอาจจะมีเนื้อที่ไมเพียงพอตอการเก็บขอมูลในขณะ

ประมวลผลเหลานั้นไวได 

จากปญหาขางตน ระบบปฏบิตัิการจะแกปญหาโดยการสรางหนวยความจําเสมือน ซ่ึง

เปนการจําลองเนื้อที่ในหนวยความจําสํารอง น่ันคือฮารดดิสก ใหทําหนาที่เสมือนแรม เพ่ือ

ใชในการเก็บขอมูลทั้งหมดของโปรแกรมที่จะประมวลผลเอาไว โดยโปรแกรมที่ถูกจัดเก็บใน

หนวยความจําเสมือนจะถูกเก็บในรูปของไฟล เรียกวาสวอปไฟล (Swap File)
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  การจัดการหนวยความจํา (Memory Management)

ระบบปฏิบัติการจะจัดการกับสวอปไฟลโดยการแบงสวอปไฟลน้ีออกเปนสวนๆ เรียกวา

เพจ (Page) โดยแตละเพจจะถูกกําหนดขนาดที่แนนอนเอาไว และเมื่อระบบปฏิบัตกิารจะ

ใชงานโปรแกรมใดๆ ในเพจ  ระบบปฏิบัติการจะเลือกเฉพาะเพจที่มีขอมูลที่กําลังจะใช

ประมวลผลเทานั้นเขาสูแรมจนกวาจะเต็มเนื้อที่ของแรม  แตหากแรมถูกบรรจุจนเต็มแลว 

และระบบยังคงตองการใชเนื้อที่ของแรมเพ่ิม  ระบบปฏิบัติการจะถายเทขอมูลบางเพจใน

แรมที่ยังไมใชในขณะน้ันกลับไปไวในฮารดดิสกเหมือนเดิม เพื่อใหแรมมเีนื้อที่วางพอสําหรับ

นําเพจใหมที่มีขอมูลที่จําเปนตองใชประมวลผลมาเก็บแทน ซ่ึงจะทําใหระบบสามารถ

ประมวลผลโปรแกรมหรือขอมูลเหลานั้นไดตอไป
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  การจัดการหนวยความจํา (Memory Management)

Swap File
Page
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  การจัดการอุปกรณนําเขาและแสดงผล (I/O Device Management)

ในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร อุปกรณนําเขาขอมลูมากกวาหนึ่งชิ้นจะสงขอมูล

เขาสูระบบปฏิบัติการพรอมๆ กัน  โดยขณะเดยีวกันนั้นระบบปฏิบัติการก็จะตองสงผลการ

ทํางานของหลายโปรแกรมออกไปสูอุปกรณแสดงผลหลายชิ้นดวยเชนกัน และเนื่องจาก

อุปกรณรับและแสดงผลเหลาน้ีมีความเร็วนอยกวาซีพียูมาก ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงตอง

จัดเตรียมพ้ืนที่สวนหนึ่งของหนวยความจําแรมหรือฮารดดสิก ซ่ึงเรียกวา บฟัเฟอร (Buffer) 

เพื่อเปนที่พักรอของขอมูลที่จะรับเขามาหรือเตรียมสงออกไปยังอปุกรณแสดงผลตอไป

Buffer
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  การจัดการอุปกรณนําเขาและแสดงผล (I/O Device Management)

เชนในกรณีการส่ังพมิพงานออกทางเคร่ืองพิมพ ขอมลูที่ถกูสงไปยังเคร่ืองพมิพอาจมี

ขนาดใหญ หรือในกรณีส่ังพิมพหลายงานพรอมกันจะทําใหมีปริมาณงานที่จะพมิพเพ่ิมมาก

ขึ้นซ่ึงจะทําใหหนวยความจาํในเคร่ืองพิมพไมเพียงพอตอการจัดเก็บไฟลงาน อีกทั้งในการ

พิมพงานของเคร่ืองพิมพเคร่ืองเดียวจะตองพมิพงานตามลําดับทีละงาน ไมสามารถสลับ

งานได ระบบปฏิบัติการจะจัดการโดยการแบงเนื้อที่สวนหนึ่งในฮารดดิสกเพ่ือสํารองขอมูล

ที่จะพมิพเหลานั้นเอาไว

วิธีการสํารองขอมูลที่จะส่ังออกทางเคร่ืองพิมพไวในหนวยความจําของเคร่ืองเรียกวา 

สปูลล่ิง (Spooling) โดยฮารดดิสกจะเก็บงานที่พิมพเหลานั้นไวและระบบปฏิบตัิการจะทํา

หนาที่จัดลําดับงานที่จะสงไปยังเคร่ืองพิมพตามลําดับการส่ังพิมพจากผูใชเพื่อสงไปยัง

เคร่ืองพิมพอีกคร้ังตามลําดับ โดยในการสปลูล่ิงนี้ ผูใชสามารถจัดการรายการพิมพได อาทิ 

การยกเลิกการพิมพไดทั้งในสถานะงานนั้นยังคงรอพิมพอยูในคิว หรืองานนั้นกําลังถูกพิมพ

อยูก็ได หรือการหยุดการพิมพชั่วคราว เปนตน
18

  การจัดการอุปกรณนําเขาและแสดงผล (I/O Device Management)

Spooling
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โปรเซส (Process)  คือ โปรแกรมที่กําลังถูก Execute   ซึ่งเปนส่ิงที่หนึ่ง OS 

จะตองทําการจัดการเพื่อใหการประมวลผลโปรเซสแตละโปรเซสเปนไปได

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สวนประกอบของโปรเซส มีดังนี้

1.  ช่ือและหมายเลขประจําตัวของโปรเซส (Process ID)

2.  โคดของโปรแกรม (Program Code) เปนคําส่ังที่สามารถ Execute ไดทันที

3.  ขอมูล (Data)

4.  บลอกควบคุมโปรเซส (Process Control Block = PCB)

5.  Program Status Words = PSW  เปนตัวเกบ็สถานะของโปรเซสและเก็บ 

          แอดเดรสถัดไปที่จะตองถูก Execute ซึ่งทําหนาที่คลาย PC                   

(Program Counter) ในไมโครโปรเซสเซอร

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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PCB คือ สวนหนึ่งของหนวยความจําที่ถูกแบงออกมาเพ่ือเก็บขอมูลสําคัญ

ของโปรเซส  ไดแก

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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- Process ID

- Process Status

- ลําดับความสําคัญของโปรเซส

- Pointer ที่ชี้ไปยังตําแหนงที่อยูของ

โปรเซสในหนวยความจํา

- Pointer ที่ชี้ไปยังทรัพยากรตางๆ ที่

โปรเซสนั้นครอบครอง

- พ้ืนที่ที่เก็บคาของ Register

คุณสมบตัขิองโปรเซส

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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o คุณสมบติัดานการจัดลําดับคาความสําคัญ (Priority) ซึ่งโปรเซสแตละตัวจะ

ถูกกําหนดคาความสําคัญขณะที่โปรเซสนั้นถูกสรางข้ึน ซึ่งคาความสําคัญนี้

อาจถกูเปล่ียนแปลงระหวางการประมวลผลหรือไมถูกเปล่ียนแปลงขึ้นอยู

กับระบบปฏิบัติการ ซึ่งระบบปฏิบัติการจะใหสิทธิพิเศษแกโปรเซสที่มีคา

ความสําคัญสูงมากกวาโปรเซสที่มีความสําคัญตํ่ากวา

o คุณสมบติัดานอํานาจหนาที่ (Authority)  เปนส่ิงที่บงบอกวาโปรเซสนั้น

สามารถทําอะไรไดบาง และสามารถใชอุปกรณชิ้นไหนไดบาง เปนตน

การสรางโปรเซส

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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การสรางโปรเซสเกิดจากการแตกตัวจากโปรเซสเร่ิมตน (Initial Process) 

และเมื่อไดโปรเซสสําหรับแตละงานแลว  โปรเซสเหลานั้นจะสรางโปรเซสเพ่ือ

ประมวลผล ซึ่งโปรเซสนี้จะเรียกวาโปรเซสพอแม (Parent Process) และ

โปรเซสที่ถูกสรางข้ึนใหมนั้นจะเรียกวา โปรเซสลูก (Child Process)

การใหกําเนิดโปรเซสลูกตอไปไดเร่ือยๆ จะทําใหเกิดเปน “ลําดับชั้นของ

โปรเซส (Process Hierarchy)”  ข้ึน   ซึ่งลําดับชั้นของโปรเซสนี้มีลักษณะเปน 

“โครงสรางแบบตนไม (Tree Structure)” โดยโปรเซสหนึ่งๆ จะมีโปรเซสพอ

แมไดเพียงโปรเซสเดียว  แตสามารถใหกําเนิดโปรเซสลูกไดหลายโปรเซส

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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จากรูปตัวอยางลําดับชั้นของโปรเซส  

โปรเซส A มีโปรเซสลูก 2 โปรเซสคือ โปรเซส 

B และ C  โปรเซส C ใหกาํเนิดโปรเซสลูก

ออกมา 3 โปรเซสคือ D  E และ F  โดย

โปรเซสตางๆ ของผูใชจะเปนโปรเซสลูกของ

ระบบปฏิบัติการเพราะถกูสรางขึ้นโดย

ระบบปฏิบัติการ ขอสําคัญประการหนึ่ง

เกี่ยวกับการใหกําเนิดโปรเซส คือ โปรเซสพอ

แมไมไดเปนผูสรางโปรเซสลูก แตเปนผูให

กําเนิด (แตกงานออกเปนงานยอย) แลว

ระบบปฏิบัติการจึงจะสรางโปรเซสเพ่ือนํางาน

ยอยเหลานั้นเขามาทํางานในระบบ

การทําลายโปรเซส

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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การทําลายโปรเซสจะเกิดขึ้นเมื่อโปรเซสนั้นๆ ไดทํางานเสร็จส้ินแลว โดยโปรเซส

จะแจงใหเคอรเนลและโปรเซสพอแมรับทราบวาจะขอคืนทรัพยากรและหนวยความจําที่
ใชงานอยูใหกับระบบ แลวจึงจะสามารถทําลายโปรเซสนั้นและลบบล็อกควบคุมโปรเซส

ของโปรเซสนั้นออกจากระบบได
ในกรณีที่โปรเซสพอแมถกูทําลายกอนทีโ่ปรเซสลูกจะทํางานเสร็จ เคอรเนลจะให

โปรเซสลูกนั้นไปอยูในความดูแลของโปรเซสต้ังตนแทน เมื่อโปรเซสลูกทํางานเสร็จแลวก็
จะแจงใหเคอรเนลและโปรเซสต้ังตนทราบแลวทําลายโปรเซสลูกนั้น  แตอาจมีบางกรณี

ที่โปรเซสต้ังตนทํางานผิดพลาดไมสามารถจัดการกับโปรเซสลูกได ซึ่งจะกอใหเกิดซอมบี้
โปรเซส (Zombie Process) ได 

(ซอมบ้ีโปรเซส เปนโปรเซสที่คืนทรัพยากรใหกับระบบแลว แตไมสามารถกําจัด
โปรเซสนั้นออกจากระบบได เนื่องจากโปรเซสพอแมของโปรเซสนั้นไดถูกทําลายไปแลว

และโปรเซสเร่ิมตนไมสามารถจัดการกับโปรเซสนี้ได)



5

สถานะของโปรเซส

สถานะของโปรเซสมี 5 สถานะ ตั้งแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการทํางาน ดังน้ี

1. สถานะเร่ิมตน (Start State) คือ สถานะแรกเร่ิมของโปรเซสที่ถูกสรางขึ้นมาใหมเพื่อ

นําเขาสูขั้นตอนการประมวลผลตอไป

2. สถานะพรอม (Ready State) คือสถานะที่โปรเซสพรอมที่จะใชซีพียูทันทีที่

ระบบปฏิบัติการมอบหมายให  ในสถานะนี้ไมมีการรันของโปรเซส (โปรเซสหยุดนิ่ง)

3. สถานะรัน (Running State) คือสถานะที่โปรเซสกําลังครอบครองซีพียูอยู  น่ันคือ 

เปนสถานะที่โปรเซสกําลังใชซีพียูเพ่ือประมวลผลชุดคําส่ังหรือขอมูลของโปรเซสนั้น

4. สถานะติดขัด (Blocked State) คือสถานะที่โปรเซสหยุดรอเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งใหเกิดขึ้น อาทิ รอเคร่ืองพิมพใหพรอมพิมพงาน โดยโปรเซสไมจําเปนตองใชซีพียู

และยังไมพรอมที่จะครอบครองทรัพยากรใดๆ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงแยกสถานะนี้

ออกมาตางหาก

5. สถานะพัก (Suspend State) คอืสถานะที่โปรเซสไมมีการทํางานใดๆ นั่นคือเปน

สถานะที่โปรเซสหยุดนิ่งอยางสมบรูณ ไมมีการรอใชซีพียูหรือรอเหตุการณใดๆ 
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สถานะเร่ิมตน

สถานะพรอม

คิวรอเขาใชซีพียู

สถานะติดขัด

รอเหตกุารณใดๆ เกิดขึ้น 
เชน รอความพรอมของ
เคร่ืองพิมพ

สถานะรัน CPU

โปรเซสเขาใชซีพียู

สถานะพัก

โปรเซสหยุดนิ่งอยางสมบรูณ

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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New
Admit Dispatch

Timeout

Release

Event Occurs Event Wait

Ready Running Exit

Block

ความสัมพันธของสถานะโปรเซส (Stalling, W., 2013, p. 300)

P2 P1P3

สถานะพรอม

สถานะรัน

จบ
เร่ิมตน

ไมมีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

28

สถานะรัน

จบ

P2 P1P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

Execute Process P1

ไมมีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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สถานะรัน

จบ

P2

P1

P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

Execute complete

ไมมีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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สถานะรัน

จบ

P2

P1P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

ไมมีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)
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P2 P1P3

สถานะพรอม

สถานะรัน

จบเร่ิมตน

มีเวลาควอนตัม

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)
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สถานะรัน

จบ

P2 P1P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

มีเวลาควอนตัม

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)
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สถานะรัน

จบ

P2

P1

P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

หมดเวลาควอนตัม

จํากัดเวลาในการใช CPU

มีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

34

สถานะรัน

จบ

P1

P2

P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

หมดเวลาควอนตัม

จํากัดเวลาในการใช CPU

มีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

35

สถานะรัน

จบ

P2

P1

P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

จํากัดเวลาในการใช CPU

Execute complete

มีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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สถานะรัน

จบ

P2

P1P3

สถานะพรอมเร่ิมตน

จํากัดเวลาในการใช CPU

มีเวลาควอนตัมการเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

37

สถานะรัน

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

P1

สถานะพรอม

กรณีมีสถานะติดขัด

สถานะติดขัด

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

38

สถานะติดขัด

สถานะรัน

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

P1

สถานะพรอม

กรณีมีสถานะติดขัด

ผูใชสั่งพิมพ

โปรเซสรอเครื่องพิมพ

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

39

สถานะพัก

สถานะพรอม

สถานะรัน

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

P1

กรณีโปรเซสไปยังสถานะพัก

สถานะติดขัด

ระบบมีการทํางานผิดพลาด หรือ

ระบบมีงานมากเกินไป

ระบบทาํงานไดตามปกติ

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

40

สถานะพรอม

สถานะพัก

สถานะรัน

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

P1

กรณีโปรเซสไปยังสถานะพัก

สถานะติดขัด

ผูใชหยุดการประมวลผลช่ัวคราว 

หรอื ระบบทํางานผิดพลาด

ผูใชยกเลิกการหยุดประมวลผล 

หรอืระบบทํางานไดตามปกติ 

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

41

สถานะติดขัด

สถานะพัก

สถานะพรอม

สถานะรัน

จํากัดเวลาในการใช CPU

การเปลี่ยนสถานะของโปรเซส (ตอ)

P1

กรณีโปรเซสไปยังสถานะพัก

เหตุการณที่รอเกิดการผิดปกติ 

เชน เครื่องพิมพไมพรอมทาํงาน

ระบบทํางานไดตามปกติ

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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ปญหาการทํางานของโปรเซส

P1

ปญหาการตัดตอน 

(Preemptive)

Resource A P2

- Memory

- CPU

- I/O device

P2 มี Priority สูงกวา P1

และตองการใช Resource 

A

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

43

ปญหาการทํางานของโปรเซส

P1

ปญหาการอดตาย (Starvation) 

หรือ Infinity Postponement

Resource A P2

- Memory

- CPU

- I/O device

P2 มี Priority สูงกวา P1

และตองการใช Resource 

A

P1P1

z
z

z
z

z
z

z
z

z

P3P4

P3 มี Priority สูงกวา P1

และตองการใช Resource 

A

P4 มี Priority สูงกวา P1

และตองการใช Resource 

A
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44

ปญหาการทํางานของโปรเซส

P1

ปญหาการติดตาย (Deadlock)

Resource A

P2

Resource B P2 ตองการใชทั้ง Resource 

A และ Resource B

P1 ตองการใชทั้ง Resource 

A และ Resource B

P1 P2P1 P2

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

หนาที่หนึ่งของ OS คือการจัดคิวและคัดสรรโปรเซสใหเขาใชโปรเซสเซอร ซึ่ง

เรียกวา ตัวจัดคิวในระยะส้ัน (Short-term Scheduler) โดยมี ตัวสง (Dispatcher) 

ทําหนาที่คัดสรรและจัดลําดับโปรเซสในสถานะพรอม  เพื่อจัดสงไปยัง สถานะรัน 

(เขาใชซีพียู) ตอไป

กลไกการคัดเลือกโปรเซสในคิวของสถานะพรอม มีหลายวิธีไดแก

1.  FCFS (First-Come-First-Serve)

2.  RR (Round-Robin)

3.  Priority Qeueu

4.  SJN (Shortest-Job-Next)

5.  SRT (Shortest-Remaining-Time)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)

46

การจัดคิวแบบ FCFS เปนวิธีการจัดคิวที่งายที่สุด คือ โปรเซสใดที่เขามา

ในคิวกอนก็จะไดเขาใชซีพียูกอน นั่นคือ “มากอนไดใชกอน”   และโปรเซสที่

ครอบครองซีพียูจะใชงานซีพียูจนกระทั่งงานเสร็จส้ิน   ไมมีการจํากัดเวลา

ควอนตัม

หากโปรเซสนั้นตองการใช I/O Device  โปรเซสก็จะปลดปลอยซีพียูแลว

ยายโปรเซสไปยังสถานะติดขัด  และเมื่อโปรเซสนั่นใชงาน I/O Device เสรจ็ก็

จะวนกลับมาตอคิวในสถานะพรอม

FCFS : First-Come-First-Serve

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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การคํานวณเวลาและตารางเวลาของโปรเซส FCFS : First-Come-First-Serve

โปรเซส ลําดับการเขาคิว เวลาที่ตองใชซีพียู 

(วินาท)ี

เวลาที่ตองรอในคิว 

(วินาท)ี

เวลาที่โปรเซสทํางานเสร็จสิ้น 

(วินาท)ี

P1 1 10

P2 2 4

P3 3 9

ให o แทนเวลาที่โปรเซสอยูในสถานะพรอม ให R แทนเวลาที่โปรเซสอยูในสถานะรัน

R R R R R R R R R R

o o o o o o o o o o

P1

R R R R

0 10

10

P2

14

o o o o o o o o o o o o o o

14

R R R R R R R R R

P3

23

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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การจัดคิวแบบ FCFS อาจเรียกวาเปนการจัดคิวแบบวนรอบ โดยลักษณะ

การจัดจะคลายกบั FCFS คือโปรเซสใดมากอนไดเขาใชซีพียูกอน  แต RR จะมี

การกําหนดเวลาเขาใชซีพียู หรือที่เรยีกวา เวลาควอนตัม (Quantum Time)

ทําใหโปรเซสที่ตองการเวลาในการประมวลผลนานจะตองหยดุการทํางานเมื่อ

หมดเวลาควอนตัมและออกจากซีพียูกลับไปตอคิวในสถานะพรอมอีกครั้ง  ซ่ึง

จะเปนการวนรอบเชนนี้จนกระทั่งโปรเซสนั้นทํางานเสร็จ

RR : Round-Robin
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การคํานวณเวลาและตารางเวลาของโปรเซส

โปรเซส ลําดับการเขาคิว เวลาที่ตองใชซีพียู 

(วินาท)ี

เวลาที่ตองรอในคิว 

(วินาท)ี

เวลาที่โปรเซสทํางานเสร็จสิ้น 

(วินาท)ี

P1 1 10

P2 2 4

P3 3 9

ให o แทนเวลาที่โปรเซสอยูในสถานะพรอม ให R แทนเวลาที่โปรเซสอยูในสถานะรัน

R

o

P3

13 23

7

P2

11

o

13

P2

22

RR : Round-Robin

o

R

o

o

o

R

R

o

o

o

R

o

o

o

R

R

o

o

o

R

o

o

o

R

R

o

o

o

R

o

o

R

R

o

o

R

R

o

o

R

R

o

o

R

R

o

o

R

R

o

o

R

R
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การจัดคิวแบบ Priority Queue  เปนการจัดลําดับโปรเซสในสถานะ

พรอมตามความสําคัญของโปรเซส  โดยจะใหโปรเซสที่มีความสําคัญมากที่สุด

เขาใชซีพยีูกอน  และใหโปรเซสที่มีความสําคัญนอยที่สุดใชซีพียูสุดทาย

Priority Queue

การพิจารณาความสําคัญของโปรเซสมีดังนี้

1.  ผูใชที่เปนเจาของโปรเซส  เชนโปรเซสของผูควบคุมระบบจะมี
ความสําคัญมากกวาโปรเซสของผูใชระบบทั่วไป

2.  ประเภทของโปรเซส  เชน โปรเซสที่อยูในโหมด Batch จะมี
ความสําคัญนอยกวาโปรเซสในโหมด Interactive (โหมดโตตอบ)

3.  ระยะเวลาที่โปรเซสเขามาในระบบ  เชน  โปรเซสที่อยูในระบบนาน
จะมีความสําคัญมากกวาโปรเซสที่เพ่ิงเขามาในระบบ

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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การจัดคิวแบบ SJN  เปนการคัดเลือกเอาโปรเซสที่ตองการเวลาในการ

ทํางานนอยที่สุดเขาใชซีพียูกอน  เพื่อใหโปรเซสที่ใชเวลานอยๆ ไดจบงานเร็ว

ขึ้น  ทําใหโปรเซสในระบบที่รออยูในคิวมีจํานวนลดลงเร็ว  

แตจะมีผลเสียตอโปรเซสที่ตองการเวลาทํางานมาก  ซ่ึงทําใหเกิดการอด

ตายได

SJN (Shortest-Job-Next)
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การจัดคิวแบบ SRT  เปนการคัดเลือกเอาโปรเซสที่มีเวลาทํางานเหลือ

นอยท่ีสุด  เขาใชซีพียกูอน   เพื่อใหโปรเซสที่ตองการเวลาในการทํางานนานแต

ใกลจะจบงานแลวสามารถจบออกไปจากระบบไดเร็วขึ้น

หากมีโปรเซสเขามาในระบบพรอมกัน ก็จะทําการเลือกโปรเซสที่มากอน

เขาใชโปรเซสเซอรกอน  แลวจะเริ่มพิจารณาเวลาที่เหลือในรอบถัดไป

 ซึ่งวิธนีี้จะตองมีการบันทึกเวลาที่โปรเซสทํางานไปแลว และบันทึกเวลาที่

เหลือของโปรเซสเพื่อนําเวลาที่เหลือนั้นมาจัดลําดับ

SRT (Shortest-Remaining-Time)

  การจัดการโปรเซสเซอร (Processor Management)
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