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ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่

ท าหน้าที่เป็นตัวกลาง  ระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทั่วไป 
ระบบปฏิบตัิการมีหน้าที่ หลัก ๆ คือ  

 การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับ
ฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ 
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ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ หลัก ๆ คือ  
 การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์  

 การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย  

 การส่งสัญญาณเสียงไปออกล าโพง 

 การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจ า  ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ 

 การจัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง  ในกรณีที่อนุญาตให้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์หลาย ๆ ตัวท างานพร้อม ๆ กัน 
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ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่ หลัก ๆ คือ  

• ระบบปฏิบัติการ  ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์  
ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตัวเอง เพียงแค่
เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอ  ท าให้
พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่ายขึ้น 
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ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน 
 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ Windows  

 ระบบปฏิบัติการยูนิต UNIX 

 ระบบปฏิบัติการลนิุกซ ์Linux 

 ระบบปฏิบัติการดอส DOS 

 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android)  

 ระบบปฏิบัติ Mac OS X 
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ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 

 ไมโครซอฟท์ วินโดวส์  (Microsoft Windows)  เป็น
ระบบปฏิบัติการ ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์  เปิดตัว
เมื่อ ปีพ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985 โดยรุ่นแรกของวินโดวส์ คือ 
วินโดวส์ 1.0) และครองความนิยมในตลาดคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลมากกว่า  90% ของการใช้งานทั่วโลก 
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Windows XP 
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Windows 7 
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Windows 8 
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ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน (ต่อ) 
• ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) หมายถึง ระบบปฏิบัติการแบบ

ยูนิกซ์  โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล เป็นศูนย์กลางท างานร่วมกับ 
ไลบรารี และเครื่องอื่น ลินุกซ์เป็นตัวอย่างหนึ่งในฐานะซอฟต์แวร์
เสรี และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ที่ประสบความส าเร็จและมี
ชื่อเสียง ทุกคนสามารถดูหรือน าโค้ดของลินุกซ์ไปใช้งาน แก้ไข 
และแจกจ่ายได้อย่างเสรี ลินุกซ์นิยมจ าหน่ายหรือแจกฟรีใน
ลักษณะเป็นแพ็คเกจ โดยผู้จัดท าจะรวมซอฟต์แวร์ส าหรับใช้งาน
ในด้านอื่นเป็นชุดด้วยกัน ลินุกซ์เป็นระบบที่เชื่อถือได้ ราคาต่ า 
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ระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 
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ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 
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  Mac OS X เป็นระบบปฏิบัติการที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของ บริษัทแอปเปิ้ลโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งเน้นการใช้งานประเภท
สิ่งพิมพ์ กราฟิก และศิลปะเป็นหลัก รุ่นก่อนหน้านี้จนถึง Mac OS 9 เป็น
ระบบปฏิบัติการแบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร แต่รุ่น OS X (X คือเลข 10 แบบ
โรมัน) ได้รับการพัฒนามาจากระบบปฏิบัติการแบบ UNIX แต่ก็ยังเป็นแบบ
เฉพาะตัวอยู่ คือเครื่องของบริษัทอื่นหรือที่ประกอบขึ้นมาเองไม่สามารถที่จะใช้
ระบบ ปฏิบัติการตัวนี้ได้ เนื่องจากใช้ระบบการประมวลผลที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
รูปแบบและการท างานต่าง ๆ ของ Mac OS X จะมีระบบสนับสนุนแบบ GUI 
เช่นเดียวกันกับระบบปฏิบัติการ Windows  

                                     (และความจริงใช้มาก่อน Windows เสียด้วยซ้ า)  



ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 
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ระบบปฏิบัติการ DOS 
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ระบบคอมพิวเตอร์ในระดับไมโครคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปใช้
ระบบปฏิบัติการที่จัดเก็บอยู่บนแผ่นบันทึกหรือฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีในชื่อของ เอ็มเอสดอส (Microsort Disk Operating 
System : MS-DOS) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟตค์อร์ปอเรชัน 
ระบบปฏิบัติการนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการ
ของผู้ใช้และพัฒนาการทางด้านซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์  



ระบบปฏิบัติการ DOS 
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การเริ่มต้นท างานของระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติจากส่วนของ
ชุดค าสั่งที่จัดเก็บอยู่ บนหน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อ่านได้
อย่างเดียวที่เรียกว่ารอม (Read Only Memory : ROM) ค าสั่งเหล่านี้จะท า
หน้าที่ควบคุมอุปกรณ์พื้นฐานและท าการบรรจุระบบปฏิบัติการจากแผ่น
บันทึกหรือฮาร์ดดิสก์ ขึ้นสู่หน่วยความจ าหลัก หลังจากนี้การควบคุมการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์จะถูกบรรจ  ุไปอยู่บนหน่วยความจ าหลักเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมหนึ่งในระบบปฏิบัติการดอสที่ถูกบรรจุคือ โปรแกรม
ค าสั่งที่มีชื่อว่า command.com และกระบวนการเริ่มต้นการท างานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนี้เรียกกันทั่วไปว่า การบูทเครื่อง (boot) 

                                                                         คอมพิวเตอร์  



ระบบปฏิบัติการ DOS 
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การบูทเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือ  

1. Cold Boot คือการเปิดเครื่องด้วยสวิตช์ปิดเปิดเครื่อง (power)  

2. Worm Boot คือ จะใช้วิธีนี้ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ในกรณีที่
เครื่องค้าง (Hank) เครื่องไม่ท างานตามที่เราป้อนค าสั่งเข้าไป การบูท
เครื่องแบบนี้สามารถกระท าได้อยู่ 2 วิธีคือ  

1. กดปุ่ม Reset  

2. กดปุ่ม Ctrl+Alt+Del พร้อมกัน แล้วปล่อยมือ 

 



ระบบปฏิบัติการ DOS 
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android)  
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Android (แอนดรอยด์) มีพื้นฐานการท างานมาจาก ระบบปฏิบัติการ 
Linux ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทที่ใช้ชื่อว่า แอนดรอยด ์แล้วถูกน ามา
พัฒนาต่อยอดโดย กเูกิ้ล พร้อมด้วยความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ 
รวมไปถึง ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ มากกว่า 30 ราย Android เปิดตัว
อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีต่อมาจึงน าไป
ใส่ในโทรศัพท์มือถือพร้อมออกวางจ าหน่ายให้กับลูกค้า ได้ยลโฉม
ระบบปฏิบัติการใหม่ในปี พ.ศ. 2551 สิ่งที่ท าให้ Android ได้รับ
ความสนใจจากบริษัทผลิตโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงลูกค้า 



ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android)  
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 นั่นก็คือเรื่องลิขสิทธิ์น า Android ไปใช้งาน จะอยู่ในลักษณะของ
ซอฟต์แวร์เสรี หรือ สามารถน า Android ไปใช้งานได้ฟรี อีกทั้งยัง
เปิดโอกาสให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรม ได้ดาวน์โหลดชุด 
Software Develop Kit ไปพัฒนาโปรแกรมได้อย่างอิสระ ส่งผลให้
ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมและ
เกมส์ต่างๆ ได้ฟรี (มีค่าบริการในบางโปแกรม) 



ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  (Android)  
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ระบบปฏิบัติการยูนิต UNIX 
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• ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ถูกสร้าง ด้วยภาษาซี (C Language) ยูนิกซ์มีใช้แพร่หลายบน
เคร่ืองขนาดกลางถึงระดับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
สถาปัตยกรรมแบบ RISC เช่น ORACLE SPARC, ORACLE UltraSPARC, IBM Power, 
HP PA-RISC และ INTEL Itanium เป็นต้นตัวอย่างระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ เช่น 
ORACLE Solaris, IBM AIX และ HP-UX เป็นต้น  

•  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีใช้ในองค์กรขนาดกลางถึง ใหญ่เป็น
ส่วนมาก มักใช้จัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญถ่ึงใหญ่มากและระบบโปรแกรม
ประยุกต์ ที่มีจ านวนโปรแกรมมากและซับซ้อนซึ่งต้องใช้ทรัพยากรมากถึงมากมหาศาล 
เช่น ต้องใช้ดิสก์จ านวนมาก หน่วยความจ าก็มาก จ านวนหน่วยประมวลผลก็เยอะ 
จ านวนผู้ใช้งานในระบบก็บานเบอะกระจายอยู่ทั่วจังหวัดหรือทั่วประเทศหรือทั่ว โลก  

•  ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีใช้บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีไม่กี่ย่ีห้อแต่ มูลค่าตลาด
รวมกันมากมายมหาศาล เช่น ORACLE Database, IBM DB2, IBM Informix และ 
SAP Sybase เป็นต้น ส่วน MICROSOFT SQL Server ไม่มีใช้บนยูนิกซ์  



ระบบปฏิบัติการยูนิต UNIX 
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การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP 

 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP ปกติจะ
สามารถท าได้ 2 แบบคือ  การติดตั้งโดยการอัพเกรดจาก 
Windows ตัวเดิม หรือท าการติดตั้งใหม่เลยทั้งหมด  
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การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP (ต่อ) 
 วิธีการติดต้ัง Windows XP สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ

ดังต่อไปนี ้
  ติดต้ังแบบอัพเกรดจาก Windows ตัวเดิม โดยใส่แผ่น CD  และเลือก

ติดต้ังจาก CD นั้นได้เลย 

 ติดตั้งโดยการ บูตเครื่องใหม่จาก CD ของ Windows XP setup และ
ท าการติดตั้ง 

  ติดต้ังจากฮาร์ดดิสก์ โดยท าการ copy ไฟล์ทั้งหมดจาก CD ไปเก็บไว้
ในฮาร์ดดิสก์ ก่อนท าการติดตั้ง 
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การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP (ต่อ) 
• ในการแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์  แนะน าให้ท าการวางแผน

ประมาณขนาดพื้นที่ไว้ล่วงหน้า  โดยทั่วไปขนาดพื้นที่ควร
จะไม่ต่ ากว่า 3 G 

•  การตั้งค่าใน BIOS ก่อนท าการติดตั้ง Windows XP ใหม่
จ าเป็นต้องท าการ Disable Virus Protection ใน BIOS 
เพราะเมนบอร์ดบางรุ่นจะมีการป้องกัน Virus โดยการ
ป้องกันการเขียนทับในส่วนของ Boot Area ของฮาร์ดดิสก์  
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การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP (ต่อ) 

o  ขั้นตอนการติดตั้ง Windows XP เริ่มต้นโดยการบูตเครื่อง
จาก CD-Rom Drive ก่อน โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าใน 
Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกล าดับการบูต ให้
เลือก CD-Rom Drive  เป็นตัวแรก  

26 



การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP (ต่อ) 
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การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP (ต่อ) 

• เมื่อบูตเครื่องจากแผ่น ซีดี Windows XP Setup จะมีข้อความให้
กดปุ่มอะไรก็ได้ เพื่อบูตจากซีดี ให้กด Enter  
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โปรแกรมจะท าการตรวจสอบและเช็คข้อมูล 
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กดปุ่ม Enter ในการลง Windows  
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เลือก Drive ของฮาร์ดดิสก์ที่จะลง Windows XP 
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เลือกชนิดของระบบ FAT ที่จะใช้งานกับ Windows XP 
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โปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้ง 
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โปรแกรมจะท าการ Restart เครื่องใหม่อีกครั้ง 
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หลังจากบูตเครื่องอีกครั้ง จะเริ่มเห็นหน้าตา Windows XP 

35 



โปรแกรมจะเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งต่าง ๆ 

36 



จะมีเมนูของการให้เลือก Regional and Language ให้กดปุ่ม Next 

37 



ใส่ชื่อและบริษัทผู้ใช้งาน แล้วกดปุ่ม Next เพื่อท าการติดตั้งต่อไป 

38 



ใส่ Product Key แล้วกดปุ่ม Next เพื่อติดตั้ง 

39 



หน้าจอให้ใส่ Password ของ Admin ให้ว่างไว้แล้วกดปุ่ม Next 
เพื่อติดตั้งต่อไป 

40 



เลือก Time Zone ให้เป็นของไทย (GMT+07.00) 
Bangkok, Hanoi , Jakarta แล้วกดปุ่ม Next  

41 



รอ รอ รอสักพักใหญ่ ๆ จนกระทั่งขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อย 

42 



เริ่มต้นบูตเครื่อง เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Windows XP 

43 



หน้าตาแรก ของระบบปฏิบัติการ Windows XP สามารถ
ลง Driver ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยต่อไป 

44 


