
 
 



 
 

ค ำน ำ 

 

กรุงเทพมหานครได้น าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานมากข้ึน            
เครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงมีการใช้งานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ รองรับการท างานที่สลับซับซ้อน        
จากเดิมหน่วยงานใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาช่วยส าหรับงานประมวลผลเล็ก ๆ เท่านั้น เช่น การจัดพิมพ์
เอกสารหรือปฏิบัติงานในส านักงาน ซึ่งยังไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องของการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย                      
แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึงมีการท างานร่วมกันและใช้ทรัพยากรดังกล่าวร่วมกันได้  

  การช ารุดของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากการใช้งาน อันเกิดจากการขาดการดูแลและ
บ ารุงรักษา หรืออาจช ารุดจากการเสื่อมสภาพ แต่ไม่ว่าจะช ารุดจากกรณีใดก็ตาม สิ่งที่จะตามมาคือค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ ารุง การขาดเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการช ารุดบางกรณีเกิดจากสาเหตุที่ไม่ซับซ้อน
สามารถซ่อมแซมเองได้ ถ้าหากว่าผู้รับผิดชอบหรือผู้ดูแลมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ และระบบการท างานของ
อุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการซ่อมแซมในระดับหนึ่ง กองบริการระบบ-
คอมพิวเตอร์โดยฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ จึงจัดท าคู่มือแนวทางการแก้ไขปัญหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน สามารถซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในเบื้องต้นเองได้ 

 
                                                                            ฝ่ำยช่ำงคอมพิวเตอร์ กองบริกำรระบบคอมพิวเตอร์ 

ส ำนักยุทธศำสตร์และประเมินผล 
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แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
1. ท ำควำมรู้จักคอมพิวเตอร์  
คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้งานกันทั่วไป ทั้งท่ีบ้าน ที่ส านักงาน การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์จึงเป็น
เรื่องท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษา และท างานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เราจึงต้องรู้จักคอมพิวเตอร์ใน
ภาพรวม เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในแต่ละชิ้นต่อไป 

ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
จ าแนกออกได้เป็น 4 ชนิด โดยพิจารณาจากความสามารถในการเก็บข้อมูล และความเร็วในการประมวลผล ดังนี้ 

➢ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) 
หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างข้ึนเป็นการเฉพาะ 
เพ่ืองานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน และต้องการความเร็วสูง เช่น งานวิจัยขีปนาวุธ     
งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) งานสื่อสารดาวเทียม หรืองานพยากรณ์อากาศ เป็นต้น 

 
➢ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจ าและความเร็วน้อยลง สามารถใช้ข้อมูลและค าสั่งของเครื่อง
รุ่นอื่นในตระกูล (Family) เดียวกันได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ นอกจากนั้นยังสามารถท างานในระบบ
เครือข่าย (Network) ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เครื่องปลายทาง (Terminal) 
จ านวนมากได ้สามารถท างานได้พร้อมกันหลายงาน (Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน (Multi 
User) ปกติเครื่องชนิดนี้นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ มีราคาตั้งแต่สิบล้านบาทไปจนถึงหลายร้อยล้านบาท 
ตัวอย่างของเครื่องเมนเฟรมที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ คอมพิวเตอร์ของธนาคารที่เชื่อมต่อไปยังตู้ ATM และสาขา
ของธนาคารทั่วประเทศนั่นเอง  
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คอมพิวเตอร์ All in One

➢ มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) 
ธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพง ผู้ผลิต
คอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่า เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ โดยมี
ลักษณะพิเศษในการท างานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้ มีการใช้แผ่นจานแม่เหล็กชนิด
แข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูล สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและบริษัทที่ใช้
คอมพิวเตอร์ขนาดนี้ ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ 

 
➢ ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) 

หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจ าและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุด 
สามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) 
ปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมาก อาจเท่ากับหรือมากกว่าเครื่องเมนเฟรมใน
ยุคก่อน นอกจากนั้นยังราคาถูกลงมาก ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน 
ตลอดจนตามโรงเรียน สถานศึกษา และบ้านเรือน บริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกจ าหน่ายจนประสบ
ความส าเร็จเป็นบริษัทแรก คือ บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ าแนกออกได้เป็น                     
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) แบบติดตั้งใช้งำนอยู่กับที่บนโต๊ะท ำงำน (Desktop Computer)  

▪ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop Computer) มักเรียกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เป็นคอมพิวเตอร์
ที่มีความสามารถสูง และราคาค่อนข้างถูก เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืน ๆ มีหลายรุ่นให้เลือก ทั้งด้าน
ส่วนประกอบเครื่องและโปรแกรมท่ีใช้งาน ซึ่งเราอาจซื้อแบบส าเร็จรูปหรือประกอบเองตามสเปคที่ต้องการได้ 

▪ คอมพิวเตอร์ All in One เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวมจอภาพกับตัวเครื่องไว้ด้วยกัน จึงไม่
กินพ้ืนที่ในการจัดวาง หน้าจอมักมีขนาดใหญ่ และมาพร้อมสเปคเครื่องที่หลากหลายให้เลือก อาทิ ความเร็ว
ซีพียู การ์ดแสดงผล และความจุฮาร์ดดิสก์ โดยมีเมาส์ คีย์บอร์ดแถมมาให้ด้วยเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที 

 

              

Desktop Computer



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 3 
 
 

2) แบบเคลื่อนย้ำยได้ (Portable Computer) สำมำรถพกพำติดตัว อำศัยพลังงำนไฟฟ้ำจำกแบตเตอรี่
จำกภำยนอก ส่วนใหญ่มักเรียกตำมลักษณะของกำรใช้งำนว่ำ Laptop Computer หรือ Notebook 
Computer 

▪ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook Computer) มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป รวม
เอาอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นชิ้นเดียว ท าให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก โดยแบ่งย่อยออกเป็นหลายประเภท 
เช่น โน้ตบุ๊กรุ่นปกติ และอัลตร้าบุ๊ก (Ultrabook) ที่เน้นความบางเบาเป็นพิเศษ เพราะตัดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
ที่อาจไม่ใช้ออก แต่ว่าราคายังสูงกว่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop Computer) 

 
▪ คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก (Netbook Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่เหมือนย่อขนาดโน้ตบุ๊กลง

มา จุดเด่นอยู่ที่ตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก ง่ายต่อการพกพา ใช้พลังงานน้อย ประสิทธิภาพปานกลาง และมีราคา
ไม่สูง หน้าจอมีขนาดเพียง 7 – 10 นิ้ว 

▪ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน มีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ
ให้เลือก หน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีน ให้เราสามารถสั่งงานหรือป้อนข้อมูลด้วยการใช้นิ้วแตะบนหน้าจอได้
ทันที มีโปรแกรมที่รองรับการท างานอย่างครบครัน บางรุ่นสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้ด้วย 

▪ นอกจากคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีเครื่องสมาร์ทโฟน (Smart Phone) 
เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมในปัจจุบัน นอกจากโทรออกและรับสายแล้ว ยังเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
ส าหรับใช้บันทึกนัดหมาย วางแผนงาน เปิดดูไฟล์เอกสาร รับ/ส่งอีเมล ท่องเว็บ Facebook/Twitter แชทกับ
เพ่ือน หรือเล่นเกม ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่อง iPhone, Samsung, Windows Phone หรือ Blackberry 

 
 

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
ในความเป็นจริงแล้ว ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็น ๆ กันอยู่นี้เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ถ้าต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามท่ีเราต้องการนั้น จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ประการ มาท างานประสานงานร่วมกัน ซึ่ง
องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)Netbook Computer

Smart Phone



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 4 
 
 

➢ ฮำร์ดแวร์ (Hardware)  
หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตา
และสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
มีลักษณะการท างาน 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central 
Processing Unit : CPU)  หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary Storage) 
โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การท างานแตกต่างกัน 

 
➢ ซอฟต์แวร์ (Software)    

หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท าอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 

1) ซอฟต์แวร์ส ำหรับระบบ (System Software)    

คือ ชุดของค าสั่งที่เขียนไว้เป็นค าสั่งส าเร็จรูป ซึ่งจะท างานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด เพื่อคอยควบคุม
การท างานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม
ระบบที่รู้จักกันดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมทั้งโปรแกรมแปลค าสั่งที่เขียนในภาษาระดับสูง เช่น 
ภาษา Basic, Fortran, Pascal, Cobol, C เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบระบบเช่น 
Norton’s Utilities ก็นับเป็นโปรแกรมส าหรับระบบด้วยเช่นกัน 

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  

คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี 
การจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

▪ ซอฟต์แวร์ประยุกตเ์ฉพาะทาง คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพ่ือการท างานเฉพาะอย่างที่เรา
ต้องการ บางที่เรียกว่า User’s Program เช่น โปรแกรมการท าบัญชีจ่ายเงินเดือน โปรแกรมระบบเช่าซื้อ 
โปรแกรมการท าสินค้าคงคลัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรมก็มักจะมีเงื่อนไข หรือแบบฟอร์มแตกต่างกันออกไป
ตามความต้องการ หรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึ่งสามารถดัดแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม (Modifications) 
ในบางส่วนของโปรแกรมได้ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
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▪ ซอฟต์แวร์ประยุกต์พ้ืนฐาน ที่เขียนขึ้นนี้โดยส่วนใหญ่มักใช้ภาษาระดับสูงเป็นตัวพัฒนา
ซอฟต์แวร์ส าหรับงานทั่วไป เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีมีผู้จัดท าไว้ เพื่อใช้ในการท างานประเภทต่าง ๆ ทั่วไป 
โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ สามารถน าโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลของตนได้ แต่จะไม่สามารถท าการดัดแปลง 
หรือแก้ไขโปรแกรมได้ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายใน
การเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ ยังไม่ต้องเวลามากในการฝึกและปฏิบัติ ซึ่งโปรแกรมส าเร็จรูปนี้ มักจะมีการใช้
งานในหน่วยงานทีข่าดบุคลากรที่มีความช านาญเป็นพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้น การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปจึงเป็นสิ่งที่อ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างโปรแกรมส าเร็จรูปที่นิยมใช้ได้แก่ 
MS-Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และ เกมส์ต่าง ๆ 

➢ บุคลำกร (Peopleware) 
หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้
คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 4 ระดับ ดังนี้ 

1) ผู้จัดกำรระบบ (System Manager)  

คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
2) นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst) 

คือ ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และท าการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช้
คอมพิวเตอร์กับระบบงาน เพ่ือให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู่เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน 

3) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 

คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ท างานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเขียนตามแผนผังที่
นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 

4) ผู้ใช้ (User) 

คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม เพ่ือให้โปรแกรมท่ีมี
อยู่สามารถท างานได้ตามที่ต้องการเนื่องจากเป็นผู้ก าหนดโปรแกรมและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มนุษย์จึง
เป็นตัวแปรส าคัญในอันที่จะท าให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากค าสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล
ได้รับจากการก าหนดของมนุษย์ (Peopleware) ทั้งสิ้น 

➢ ข้อมูล (Data)   
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ พร้อม
กับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นเพ่ือผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้กับ
คอมพิวเตอร์ได้ มี  5 ประเภท คือ ข้อมูลตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง 
(Audio Data) ข้อมูลภาพ (Images Data) และข้อมูลภาพเคลื่อนไหว (Video Data) การน าข้อมูลไปใช้ มี
ระดบัโครงสร้างของข้อมูลดังนี้ 

โครงสร้ำงข้อมูล (Data Structure) 

▪ บิต (Bit) คือ ข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและ
น าไปใช้งานได้ ซึ่งได้แก่ เลข 0 หรือ เลข 1 เท่านั้น 

▪ ไบต์ (Byte) หรือ อักขระ (Character) ได้แก่ ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว 
เช่น 0, 1, …, 9, A, B, …, Z และเครื่องหมายต่างๆ ซึ่ง 1 ไบต์จะเท่ากับ 8 บิต หรือ ตัวอักขระ 1 ตัว เป็นต้น 
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▪ ฟิลด์ (Field) ได้แก่ ไบต์ หรือ อักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปรวมกันเป็นฟิลด์ เช่น เลขประจ าตัว 
ชื่อพนักงาน 

▪ เรคคอร์ด (Record) ได้แก่ ฟิลด์ตั้งแต่ 1 ฟิลด์ ขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องรวมกัน เช่น 
ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว ยอดขาย ข้อมูลของพนักงาน 1 คน เป็น 1 เรคคอร์ด 

▪ ไฟล์ (Files) หรือ แฟ้มข้อมูล ได้แก่ เรคคอร์ดหลายๆ เรคคอร์ดรวมกัน ซึ่งเป็นเรื่อง
เดียวกัน เช่น เป็นไฟล์หรือแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานของบริษัท 

▪ ฐานข้อมูล (Database)  คือ การเก็บรวบรวมไฟล์ข้อมูลหลาย ๆ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องมารวมกัน 
เช่น ไฟล์ข้อมูลของแผนกต่าง ๆ มารวมกันเป็นฐานข้อมูลของบริษัท 

▪ การวัดขนาดข้อมูล ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีขนาดมากน้อยเพียงไร เรามีหน่วยในการวัด
ขนาดของข้อมูลดังต่อไปนี้ 

8 Bit   =  1 Byte 
1,024 Byte  =  1 KB (กิโลไบต์) 
1,024 KB  =  1 MB (เมกกะไบต์) 
1,024 MB  =  1 GB (กิกะไบต์) 
1,024 GB  =  1 TB (เทระไบต์) 

ส่วนประกอบของฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการท างาน แบ่งออกเป็น 5 หน่วยที่ส าคัญ  ดังนี้ 

➢ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 
หน่วยป้อนข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการ
ป้อนข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้แก่ แป้นพิมพ์ ส าหรับพิมพ์ตัวอักษรและอักขระต่าง ๆ เมาส์ส าหรับคลิก
สั่งงานโปรแกรม สแกนเนอร์ส าหรับสแกนรูปภาพ จอยสติ๊ก ส าหรับเล่นเกมส์ ไมโครโฟนส าหรับพูดอัดเสียง 
และกล้องดิจิตอลส าหรับถ่ายภาพ และน าเข้าไปเก็บไว้ ในดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 

➢ หน่วยควำมจ ำหลัก (Memory Unit) 
หน่วยความจ าหลัก (Memory Unit) มีหน้าที่ในการจ าข้อมูล ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ มีอยู่ 2 ชนิดคือ หน่วย
ความถาวร (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจ าที่สามารถจ าข้อมูลได้ตลอดเวลา ส่วนอีก
ประเภทหนึ่งคือ หน่วยความจ าชั่วคราว (RAM : Random Access Memory) จะจ าข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มี 
การเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น หน่วยความจ าชั่วคราว ถือว่าเป็นหน่วยความจ าหลักภายในเครื่อง สามารถซื้อ
มาติดตั้งเพ่ิมเติมได้ เรียกกันทั่วไปคือหน่วยความจ าแรม ที่ใช้ในปัจจุบันคือ แรมแบบ DDR RAM เป็นต้น 
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➢ หน่วยประมวลผลกลำง (CPU หรือ Central  Processing  Unit) 
หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หรือมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ไมโครโปรเซสเซอร์ มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล ในลักษณะของการค านวณและเปรียบเทียบ โดยจะ
ท างานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เรียกว่าสัญญาณ Clock เมื่อมีการเคาะจังหวะหนึ่งครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรม 1 
ครั้ง เราเรียกหน่วย ที่ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียูว่า “เฮิร์ท”(Herzt) หมายถึงการท างานได้ก่ีครั้งในจ านวน 
1 วินาที เช่น ซีพียู CORE i3 มีความเร็ว 3.5 GHz หมายถึงท างานเร็ว 3,500 ล้านครั้ง ในหนึ่งวินาที กรณีท่ี
สัญญาณ Clock เร็วก็จะท าให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น มีความเร็วสูงตามไปด้วย ซีพียูที่ท างานเร็วมาก ราคาก็จะ
แพงขึ้นมากตามไปด้วย การเลือกซื้อจะต้องเลือกซ้ือให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการน าไปใช้ เช่นต้องการน าไปใช้
งานกราฟิกส์ ที่มีการประมวลผลมาก จ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องที่มีการประมวลผลได้เร็ว ส่วนการพิมพ์รายงาน
ทั่วไปใช้เครื่องที่ความเร็ว 100 MHz ก็เพียงพอแล้ว 

        
➢ หน่วยเก็บข้อมูลส ำรอง (Secondary Storage) 

หน่วยความจ าส ารองคืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป เนื่องจากหน่วยความจ าแรม                     
จ าข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มีการเปิดไฟ เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป 
จะต้องบันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจ าส ารอง ซึ่งหน่วยความจ าส ารองมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่มีนิยมใช้กัน
ทั่วไปคือ ฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอม ดีวีดีรอม ทัมท์ไดรฟ์ เป็นต้น 

➢ หน่วยแสดงผล (Output Unit) 
หน่วยแสดงผล (Output Unit) มีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูล ที่ผ่านการประมวลผลในรูปของ ข้อความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือ เสียง เป็นต้น อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการแสดงผลได้แก่ จอภาพ (Monitor) 
ส าหรับแสดงตัวอักษรและรูปภาพ เครื่องพิมพ์ (Printer) ส าหรับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง ออกทาง
กระดาษพิมพ์ ล าโพง (Speaker) แสดงเสียงเพลงและค าพูด เป็นต้น 
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➢ อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ 
นอกจากส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเคส จอแสดงผล คีย์บอร์ด 
และเมาส์ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดภายในเคสแล้ว ยังมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ช่วยเสริมการท างานบางอย่าง เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องส ารองไฟ (UPS) Modem 
Router หรือสแกนเนอร์ (Scanner) 

▪ เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ส าคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ท างานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
พิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การท ารายงาน การพิมพ์จดหมาย โดยแบ่งออกเป็นเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต (Inkjet) 
และแบบเลเซอร์ (Laser) 

▪ เครื่องส ารองไฟ (UPS : Uninterrupted Power Supply) เป็นอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในการ
จ่ายไฟฉุกเฉิน กรณีท่ีกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือดับกะทันหัน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอที่จะบันทึกข้อมูล และปิด
เครื่องได้ทันโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

▪ โมเด็ม/เราท์เตอร์ (Modem/Router) ใช้ส าหรับเชื่อมต่อเครื่องของเรากับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Internet) โดยใช้สายโทรศัพท์ต่อเข้ากับโมเด็ม/เราท์เตอร์ เพ่ือแปลงสัญญาณท่ีได้เป็นข้อมูล 
และสามารถแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องอ่ืน ๆ ได้ด้วย 

▪ สแกนเนอร์ (Scanner) ใช้ส าหรับสแกนหน้ากระดาษเอกสารไปเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพบน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไปใช้งานต่อไป 

 

 

เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องส ำรองไฟ (UPS)

โมเด็ม/เรำท์เตอร์ (Modem/Router)

สแกนเนอร์ (Scanner)
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2. ประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร ์
➢ เมนบอร์ด (Mainboard)  

เป็นอุปกรณ์ส าคัญอีกชิ้นหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นซีพียู (CPU) หน่วยความจ า (RAM) การ์ดติดตั้ง รวมไปถึงช่อง
เชื่อมต่อต่าง ๆ 

▪ ชิปเซ็ต (Chipset) เป็นหัวใจหลักของเมนบอร์ดถูกติดตั้งมากับเมนบอร์ด ชิปเซ็ตจะเป็นตัว
บอกให้ทราบว่าเมนบอร์ดรุ่นนั้นสามารถรองรับซีพียูและอุปกรณ์อะไรได้บ้าง อีกท้ังยังเป็นตัวก าหนด
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น ความเร็วบัส การแสดงผลของการ์ดจอ เป็นต้น 

▪ ซ็อกเก็ตส าหรับติดตั้งซีพียู (CPU Socket) หรือสล็อตซีพียู (CPU Slot) เป็นช่องสล็อตบน
เมนบอร์ดส าหรับติดตั้งซีพียู เนื่องจากชิปซีพียูจะมีหน้าสัมผัสจ านวนมากที่ต้องแตะกับเมนบอร์ด ซ็อกเก็ตซีพียู
จะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่รองรับซีพียูท่ีมีแพ็กเกจจิ้งแบบ PGA (Pin Grid Array) หรือบางครั้งมีชื่อเรียกว่า 
ZIF (Zero Insertion Force) 

▪ สล็อตส าหรับติดตั้งแรม     ช่องต่อไฟเลี้ยงเมนบอร์ด 4 PIN, 24 PIN 
▪ พอร์ตส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก   ช่องเชื่อมต่อ Serial ATA 
▪ พอร์ตส าหรับเชื่อมต่อการ์ดแสดงผล   แบตเตอรี่ไบออส 

 

 

ไฟเลี้ยงเมนบอร์ด  
4 PIN 

CPU Socket 

RAM Slot 

ไฟเลี้ยงเมนบอร์ด 
24 PIN 

SATA Slot 

PCI Express Slot 

Battery BIOS 

Port ส าหรับเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ภายนอก 

Chipset 



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 10 
 
 

➢ ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) หรือหน่วยประมวลผลกลำง  
เป็นเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่หลักในการประมวลผลข้อมูล โดยรับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด จากนั้นจึงท าการประมวลผล และส่งผลลัพธ์ออกมาทางอุปกรณ์แสดงผล เช่น ทางจอภาพ 
ล าโพง หรือเครื่องพิมพ์ พัดลมระบายความร้อน CPU (จะมาพร้อม CPU) มีไว้ส าหรับระบายความร้อนจาก
ซีพียู เพราะเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ซีพียูจะเริ่มท างานมีการผ่านเข้าออกของกระแสไฟฟ้าภายในวงจร
ของตัวซีพียู ท าให้เกิดความร้อนมาก ถ้าไม่มีระบบระบายความร้อน วรจรภายในซีพียูจะมีความร้อนขึ้นสูง หรือ
เกิดการหยุดท างานที่เรียกว่าเครื่องแฮงค์ (Hang)  

        
➢ แรม (RAM : Random Access Memory)  

แรม (RAM) คือ หน่วยความจ าที่ใช้เป็นหน่วยความจ าหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจ าประเภท
ที่อ่าน/เขียน ข้อมูลลงไปได้ตลอดเวลา แต่ถ้าไฟดับหรือปิดเครื่อง ข้อมูลในหน่วยความจ าจะหายหมดทันที 
หน่วยความจ าจะท างานร่วมกันกับซีพียูตลอดเวลา จะมีการอ่าน/เขียนข้อมูลไปยังหน่วยความจ าเสมอ หรือ
แม้แต่ในขณะที่เราสั่งย้ายข้อมูลจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งก็ต้องใช้หน่วยความเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล โดย
จะท างานร่วมกับซีพียูที่เป็นตัวกลางในการรับค าสั่งงานจากผู้ใช้ เพ่ือมาประมวลผลแล้วส่งผลที่ได้ไปให้แรม 

        
➢ ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM Drive) หรือ ดีวีดีรอมไดรฟ์ (DVD-ROM Drive) 

1) ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM Drive) 

คือ เครื่องขับคอมแพคดิสก์เป็นไดรฟ์ที่ใช้ส าหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีรอมเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะใช้งาน
ในด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงงานที่เก่ียวกับความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟัง
เพลง และงานด้านมัลติมีเดีย โดยมีหน่วยความเร็วในการอ่านข้อมูลเป็น X เช่น 48X 50Xหรือ 52X เป็นต้น 
ในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีไดรฟซ์ีดีรอม อย่างน้อยหนึ่งไดรฟเ์สมอ ซึ่งได้
กลายเป็นมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนนี้แล้ว แผ่นซีดี มีความจุ 700 MB 
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2) ดีวีดีรอมไดรฟ์ (DVD-ROM Drive) 

คือ เป็นไดรฟท์ี่ใช้ส าหรับอ่านแผ่นดีวีดีรอม ซึ่งมีขนาดและลักษณะคล้ายกับแผ่นซีดีรอม แต่มีความจุมากกว่าแผ่น
ซีดีรอมถึงประมาณ 7 – 25 เท่าข้ึนไป แผ่นดีวดี มีความจุ 4.7 GB ไดรฟท์ี่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี และ  
ดีวีดี เรียกว่า ซีดี หรือดีวีดีไรท์เตอร์ไดรฟซ์ึ่งสามารถใช้เขียนข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีอาร์ 
และแผ่นซีดหีรือดีวีดีอาร์ดับบลิว ปัจจุบันแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 3 ประเภท ได้แก่  

▪ แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) หรือ (DVD-ROM) เป็นแผ่นแบบอ่านได้อย่างเดียว  
▪ แผ่นซีดีอาร์ (CD-R) หรือ (DVD-R) เป็นแบบเขียนได้ แตเ่ขียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
▪ แผ่นซีดีอาร์ดับบลิว (CD-RW) หรือ (DVD-RW) เป็นแผ่นแบบเขียนซ้ าได้หลายครั้ง 

3) แผ่นอีกชนิดคือ Blu-ray อ่ำนว่ำ บลูเรย์ 

เป็นเทคโนโลยีส าหรับบันทึกข้อมูลลงแผ่น Blu-ray Disc (BD) ซึ่งมีความจุในการเก็บข้อมูลสูงกว่า DVD หลาย
เท่า ถ้าเป็นแบบหน้าเดียว (Single Layer) มีความจุ 25 GB แล้วแบบสองหน้า (Double Layer) มีความจุเป็น 
2 เท่า คือ 50 GB วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยีนี้คือสามารถบันทึกไฟล์วีดีโอคุณภาพสูง HD (High 
Definition) สามารถเก็บความจุได้ถึง 9 ชั่วโมง แผ่นดีวีดีจะใช้แสงสีแดงในการอ่าน/เขียน ส่วนแผ่นบลูเรย์จะ
ใช้แสงสีน้ าเงิน – สีม่วงในการอ่าน/เขียน 

 
➢ ฮำร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Harddisk Drive)  

คือ หน่วยความจ าส ารอง ท าหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวร สามารถบันทึกและลบข้อมูลออกได้ จะไม่สูญหายไป
เมื่อปิดเครื่อง อุปกรณ์ท่ีถือเป็นหน่วยความจ าส ารอง ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ ซีดี/ดีวีดี เป็นต้น สามารถเก็บโปรแกรม
ใช้งานต่าง ๆ ไฟล์ข้อมูล รวมทั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่อง คุณสมบัติที่ส าคัญของฮาร์ดดิสก์มีอยู่หลายประการ 
เช่น ประเภทฮาร์ดดิสก์ ความจุของฮาร์ดดิสก์ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และมาตรฐานการท างานของ
ฮาร์ดดิสก์  
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➢ สำยสัญญำณ SATA  
ตามจ านวนฮาร์ดดิกส์ ในที่นี้ มี 2 เส้น เพราะมีฮาร์ดดิสก์ และ DVD-Rom Drive ใช้สาย SATA แต่ถ้า HDD 
หรือไดรฟ์ DVD เป็นสายแบบ IDE ก็ต้องสายแบบ IDE (ยกเว้นใช้ตัวแปลง SATA เป็น IDE) 

 
➢ อุปกรณ์ส ำหรับกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์  

 
เริ่มประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เปิดฝาเคส ออกทั้ง 2 ด้าน เพ่ือให้ง่ายต่อการประกอบ การใส่ซีพียูควรใส่บนเมนบอร์ดก่อนค่อยน าไปใส่ในเคส 

 
 

สายแพร์แบบ IDE

สายแบบ SATA
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▪ เริ่มจากเอาก้านล็อคขึ้นก่อน 
▪ ใส่ซีพียูลงไป โดยด้านบนของซีพียูจะมีร่องทั้งด้านซ้าย – ขวา อย่าพยายามกดซีพียูลงไป 

เพราะถ้าเมนบอร์ดรองรับซีพียูจะสามารถใส่กันได้พอดี หากไม่ได้แสดงว่าเป็นรุ่นที่ไม่รองรับ 
▪ จากนั้นน าพัดลมที่ได้มาพร้อมซีพียูวางให้ตรง แล้วใช้ขาล็อคยึดลงแผ่นเมนบอร์ดตรง ๆ แล้ว

น าสายไฟที่พัดลมเสียบลงบนเมนบอร์ด 

       

  
▪ ใส่แรม (RAM) เป็นแบบ DDR3 (DDR=Double-Data-Rate Synchronous Dynamic 

Random) มีขนาดความจุ 8 GB เป็นบัส 1600 MHz โดยให้เอาก้านล็อคทั้งซ้าย – ขวาออกก่อนน าแรมใส่ลงไป 
สังเกตจะมรี่องบนสล็อตให้ใส่ให้ตรงกับที่แรม แล้วเอามือกดลงไปตรง ๆ แล้วก้านล็อคข้าง ๆ จะเด้งเข้ามาเอง 

  

 



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 14 
 
 

▪ ถ้ามีแรม 1 แถว ควรใส่แถว DIMM 1 ก่อน หากมี 2 แถว ก็สามารถใส่ทั้ง DIMM 1 และ DIMM2  

 
▪ จากนั้นติดตั้งเมนบอร์ด ที่ประกอบซีพียู แรมเสร็จแล้ว ลงไปในเคส ตามด้วยไขน็อตให้เรียบร้อย 
▪ ให้น าสายไฟที่แสดงสถานะไฟของเคสเสียบลงเมนบอร์ด ควรใช้คู่มือของเมนบอร์ดช่วย ด้านที่

เป็นเส้นสีส่วนมากจะเป็นขั้ว (+) ส่วนเส้นสีขาวจะเป็นขั้ว (-) ได้แก่  
- POWER SW สถานะสีเขียวบอกการท างานเครื่อง ว่าเปิด/Stanby 
- H.D.D LED สถานะสีส้มหรือแดง บอกการอ่านเขียนของฮาร์ดดิสก์ 
- RESET SW ใช้รีสตาร์ทเครื่อง 
- +P LED หรือ POWER LED + 
- -P LED หรือ POWER LED - 
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▪ ด้านหน้าเคสจะมีช่องเสียบ USB ให้เราน าสาย USB มาเสียบที่เมนบอร์ดตรง JUSB1 
▪ ด้านหน้าเคสจะมีช่องเสียบไมค์ และหูฟัง ให้เราน าสาย Audio มาเสียบที่เมนบอร์ดตรง JAUD1 

   
▪ ใส่ Power Supply ลงไปในเคสจะอยู่ด้านล่างของเคส จากนั้นเสียบสายไฟ 24 PIN และ 4 PIN 

        
▪ ต่อมาใส่ไดรฟ์ต่าง ๆ เสียบสายสัญญาณและสายไฟ ได้แก่ ใส่ฮาร์ดดิสก์ และ DVD-ROM เข้าไป 

ใส่น็อตให้เรียบร้อย ควรใส่ทั้ง 2 ด้านของไดรฟ์ 
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▪ ปัจจุบันเมนบอร์ดส่วนใหญ่จะมีการท างานด้านเสียง (Sound) และการแสดงผล (VGA) อยู่
บนเมนบอร์ด (On board) แต่ส าหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพการแสดงผลสูง จะซื้อการ์ด
แสดงผลที่ติดตั้งชิปแสดงผลไว้บนตัวการ์ดมาติดตั้งเพ่ิมบนสล็อต PCIe (PCI Express) บนเมนบอร์ด ซึ่งการ์ด
แสดงผลส่วนใหญ่จะมีหน่วยความจ า VRAM แยกออกมา (ยกเว้นบางรุ่นที่มีราคาถูกก็อาจดึงหน่วยความจ า
แรมของเครื่องมาใช้) ข้อดีของชิปแสดงผลแบบนี้คือ มีประสิทธิภาพการท างานที่สูง สามารถอัพเกรดหรือ
เปลี่ยนการ์ดตัวใหม่มาใช้งานได้ทันที อินเทอร์เฟชเชื่อมต่อ แต่เดิมจะใช้การติดตั้งลงบนสล็อตแบบ PCI และ
แบบ AGP แต่เมนบอร์ดที่เราน ามาใช้เป็นแบบ PCI Express แล้ว  

 

   
▪ โดยปกติเมนบอร์ดจะมีพอร์ต (Port) ต่าง ๆ ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

ช่องต่อ DVI ต่อกับจอภาพ LCD 

ช่องต่อ VGA ต่อกับจอภาพ 

ช่องต่อ HDMI ต่อกับจอภาพ HD TV 

อินเทอร์เฟชเชื่อมต่อ : PCI Express 

Port PS/2 ส าหรับเมาส์/คีย์บอร์ด 

Port USB 3.0 Port HDMI Port DVI 

Port VGA 

Port USB 2.0 Mic In (ไมโครโฟน) 

Line Out (ล าโพง) 

Line In (น าเสียงเข้า) 

Port LAN (RJ-45) 
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▪ เมื่อประกอบเคสและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เรียบร้อย ทดลองเสียบจอภาพ เมาส์ 
และคีย์บอร์ด และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 

         
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยหลังประกอบเครื่อง 

หลังการประกอบเครื่องเสร็จแล้ว เราอาจพบปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ จากความผิดพลาดบางอย่างใน
ขัน้ตอนการประกอบเครื่อง เช่น เครื่องไม่สามารถท างานได้ เนื่องจากอุปกรณ์บางตัวยังเชื่อมต่อไม่แน่น หรือมี
การเสียบสายสัญญาณผิดช่อง เป็นต้น ดังนั้นหลังประกอบเครื่องเสร็จ ยังไม่ควรปิดฝาเคสทันที แต่ควรเปิด
เครื่องเพ่ือทดสอบการท างานของเครื่องดูก่อน หากท างานได้เรียบร้อยแล้วจึงปิดฝาเคสของเครื่องภายหลัง 
ก่อนทดลองเปิดเครื่องใช้งาน ขอแนะน าให้ตรวจสอบความเรียบร้อยในการประกอบเครื่องอีกครั้ง เพื่อให้
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนเป็นไปได้น้อยที่สุด เช่น การติดตั้งซีพียู แรม สายสัญญาณ และสายไฟเลี้ยงต่าง ๆ ว่าแน่น
สนิทดีหรือไม่ พร้อมตรวจสอบการ์ดที่เสียบเข้ากับช่องสล็อตเรียบร้อยดีหรือไม่ 

➢ ไบออส (BIOS) 
เป็นหน่วยความจ าที่ท าหน้าที่เก็บค่าต่าง ๆ ที่ก าหนดการท างานเริ่มต้นของระบบ โดยเมื่อเปิดเครื่อง ไบออสจะ
คอยตรวจสอบการท างานของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ซึ่งเรียกข้ันตอนนี้ว่า 
POST (Power-On-Self Test) ซึ่งจะแสดงสัญญาณต่าง ๆ ให้เราทราบ ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) เสียงป๊ีบ (Beep Code) 

ไบออสจะสั่งให้ระบบส่งสัญญาณเสียงออกมาทางล าโพงของตัวเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในตัวเคส (หากไม่มีเสียงใด ๆ 
เลย อาจเป็นเพราะเราต่อสายสัญญาณของล าโพงในตัวเครื่องผิด) หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะส่ง
สัญญาณเสียงเป็นเสียงปี๊บเพียง 1 ครั้งเท่านั้น แต่ถ้ามีสัญญาณปี๊บดังติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง แสดงว่าเกิดความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์บางตัวแน่นอน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

2) แสดงข้อควำมแจ้ง (Message) 

หลังการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ไบออสจะแสดงผลการตรวจสอบทางหน้าจอ เพ่ือแจ้งรายละเอียดของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือแสดงข้อผิดพลาด หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ถูกต้อง พร้อม ๆ กันเสียงปี๊บ เพ่ือให้เราท า
การแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น คือเมื่อเราเปิดเครื่องแล้ว มีเสียงปี๊บดัง 1 ครั้ง และ
ปรากฏข้อความแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ แสดงว่าเครื่องสามารถท างานได้ตามปกติ ส าหรับหน้าจอใน
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กระบวนการตรวจสอบเครื่องของไบออสนั้น มีอยู่ทั้งหมด 2 หน้าจอด้วยกัน หากมีเสียงปี๊บมากกว่า 1 ครั้ง 
และหยุดการท างาน แสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น 

▪ หน้าจอแรก แสดงรุ่นของไบออสที่ใช้บนเมนบอร์ด แสดงรุ่นและความเร็วของซีพียู ขนาดของ
แรม แสดงอุปกรณ์ SATA ที่เชื่อมต่ออยู่ (ฮาร์ดดิสก์ และดีวีดีไดรฟ)์ 

▪ หน้าจอที่ 2 แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่อง เช่น ซีพียู หน่วยความจ า 
ไดรฟช์นิดต่าง ๆ และสถานะของพอร์ตเชื่อมต่อต่าง ๆ 

➢ สรุปปัญหำที่มักพบหลังกำรประกอบเครื่อง 

ปัญหำ สำเหตุ วิธีแก้ไข 
เมื่อเปิดสวิตซ์เครื่องแล้วมีไฟเข้า 
(สังเกตจากไฟท่ีปุ่ม Power) แต่ว่าไม่มี
เสียงปี๊บใด ๆ เลย และหน้าจอก็ไม่ข้ึน
ตัวอักษรใด ๆ (แต่มีไฟเข้าที่หน้าจอ) 

ติดตั้งซีพียูไม่แน่น ให้เราเปิดฝาเคส และลองถอดพัดลม และ
ติดตั้งซีพียูใหม่ จากนั้นลองเปิดเครื่องใหม่
อีกครั้ง 

เปิดเครื่องแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไฟ
ที่ปุ่ม Power ก็ไม่ติด 

- สายพาวเวอร์ที่อยู่ด้านหลังของ
เคสหลวม ไม่แน่น 
- Power Supply มีปัญหา 
- ต่อสายสัญญาณ POWER SW 
ผิดต าแหน่ง 

- ขยับสายพาวเวอร์ด้านหลังเครื่องให้แน่น 
แล้วลองเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง สังเกตดูที่ไฟ 
Power ว่าติดหรือไม่ 
- ถ้าขยับสายพาวเวอร์แน่นแล้ว แสดงว่าตัว 
Power Supply น่าจะมีปัญหา คงต้อง
เปลี่ยนตัวใหม่ 
- หากยังไม่ได้ให้เปิดดูคู่มือเมนบอร์ด และ
เปลี่ยนต าแหน่งสายสัญญาณให้ถูกต้อง 

มีเสียงการท างาน เช่น เสียงปี๊บ 1 ครั้ง 
มีไฟสัญญาณแสดงการอ่านข้อมูล
ฮาร์ดดิสก์แต่ไม่มีสัญญาณออกทาง
จอภาพ 

เสียบสายสัญญาณท่ีเชื่อมต่อจาก
การ์ดแสดงผลไม่แน่น 

- หากไม่มีสัญญาณไฟ Power ที่หน้าจอ
ด้วย อาจเป็นเพราะสาย Power ของ
จอแสดงผลที่ต่อเข้ากับตัวเคสไม่แน่น หรือ
หลวมให้ลองขยับสายดู 
- กรณีท่ีมีไฟเข้าไปยังหน้าจอ อาจเป็น
เพราะสายสัญญาณท่ีต่อเข้ากับพอร์ต DVI 
หรือ VGA ของการ์ดแสดงผลไม่แน่น ให้
ลองตรวจสอบดูว่าเชื่อมต่อแน่นหรือยัง 
- หากพบว่าเชื่อมต่อแน่นดีแล้ว แต่
สัญญาณภาพก็ยังไม่ปรากฏบนหน้าจอให้
เราลองตรวจสอบการ์ดแสดงผลที่ต่อเข้ากับ
สล็อตบนเมนบอร์ดว่าหลวมหรือไม่ โดยเปิด
ฝาเครื่องออก และลองขยับดูอีกครั้ง 
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ปัญหำ สำเหตุ วิธีแก้ไข 
มีเสียงปี๊บติดต่อกันหลายครั้งระหว่าง
เข้าสู่หน้าจอที่สอง และค้างไปอย่าง
นั้น 

เสียบอุปกรณ์บางตัวไม่แน่น เช่น 
แรม ท าให้ไบออสแจ้งความ
ผิดพลาดขึ้นมาด้วยการส่งเสียงปี๊บ
หลาย ๆ ครั้ง 

กรณีการติดตั้งอุปกรณ์ไม่แน่นนั้น นอกจาก
จะเกิดขึ้นกับซีพียู หรือการ์ดต่าง ๆ แล้ว 
อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่มักจะเกิดเหตุการณ์
แบบนี้ขึ้นเสมอก็คือ แรม ให้เราเปิดฝา
เครื่อง แล้วลองขยับแรมให้แน่น ตรงกับ
สล็อต และก้านสล็อตเข้ากับช่องด้านข้าง
ของแรมพอดี 

3. กำรติดตั้งระบบปฏบิัติกำร 
หลังจากประกอบเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง ซึ่งท า
หน้าที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็นตัวกลางระหว่างโปรแกรมใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
เครื่อง โดยในคู่มือนี้จะติดตั้งระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟท์ที่ได้รับความนิยมอย่าง Windows 8.1  

สิ่งท่ีต้องเตรียมก่อนติดตั้ง Windows 
➢ แผ่นติดตั้ง Windows 
➢ แผ่นติดตั้งโปรแกรม 

แผ่นโปรแกรมติดตั้งที่ต้องใช้ เช่น Microsoft Office, Adode Photoshop 2 (โปรแกรมนี้จะมีค่าลิขสิทธิ์) 
และโปรแกรมป้องกันไวรัส หากต้องการใช้โปรแกรมส านักงานแบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แนะน าให้ใช้โปรแกรม 
LibreOffice ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี 

➢ แผ่นไดรเวอร์อุปกรณ์ 
หลังลง Windows ต้องลงไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์เพ่ือพร้อมใช้งาน หาแผ่นไดรเวอร์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ อีกทั้ง Windows 8.1 จะมีไดรเวอร์บางตัวติดตั้งมากับการลง Windows ให้
บ้างแล้ว 

กำรแบ่งพำร์ทิชันฮำร์ดดิสก์ (Partition Harddisk) 
➢ ประเภทพำร์ทิชันบนฮำร์ดดิสก์ 

เนื่องจากฮาร์ดดิสก์มีขนาดใหญ่จึงนิยมแบ่งออกเป็นไดรฟย์่อย ๆ ที่เรียกว่าการแบ่งพาร์ทิชัน (Partition)                    
โดยส่วนใหญ่มักจะแบ่งออกเป็น 2 ไดรฟ ์ทั้ง ๆ ที่ในเครื่องมีฮาร์ดดิสก์เพียง 1 ตัว ซึ่งไดรฟ์ย่อย ๆ เรียกว่า                    
Logical Drive การแบ่งพาร์ทิชันบนฮาร์ดดิสก์ ท าให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นระบบมากข้ึน โดยพาร์ทิชัน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ไพรมำรีพำร์ทิชัน (Primary Partition) 

เป็นพาร์ทิชันหลักที่ใช้ลง Windows พาร์ทิชันนี้มีได้พาร์ทิชันเดียวใน 1 ไดรฟ ์ดังนั้น 1 ไพรมารีพาร์ทิชัน จะ
เท่ากับ 1 ไดรฟ ์ส่วนใหญ่ คือ ไดรฟ ์C:  

2) เอ็กซ์เท็นด์พำร์ทิชัน (Extended Partition) 

เป็นพาร์ทิชันรอง สามารถแตกออกเป็นไดรฟย์่อย ๆ ที่เรียกว่า ลอจิคอลไดรฟ์ (Logical Drive) ได้ เช่น                    
พาร์ทิชันที่แบ่งออกเป็น 2 ไดรฟ์ย่อย คือ ไดรฟ์ D: และ E: 
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ก ำหนดให้เครื่องบูตจำกไดรฟ์ดีวีดี 
การติดตั้ง Windows ด้วยแผ่นติดตั้งนั้น จะต้องบูตเครื่องจากแผ่นดีวีดีติดตั้ง ซึ่งหากเครื่องของเรายังไม่ถูก
ก าหนดให้บูตจากไดรฟ์ดีวีดีก่อน (เพราะปกติจะเข้าท่ีฮาร์ดดิสก์ หรือไดรฟ์ C: เป็นล าดับแรก) เราต้องเข้าไป
ปรับค่าในไบออส (BIOS) 

➢ เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ม Del (หรือปุ่มอ่ืนตำมที่แสดงบนหน้ำจอ ข้ึนอยู่กับรุ่นของ
ไบออส) 

เพ่ือเข้าสู่การปรับแต่งค่าไบออส หน้าจอการก าหนดค่าไบออส อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรุ่น
ของไบออส แนะน าให้ดูจากคู่มือเมนบอร์ดส่วนที่เกี่ยวกับการปรับแต่งค่าไบออสที่ได้มาตอนซื้อเครื่อง 

1) เลือกเมนู Boot 
2) เลือก Boot Device Priority และกดปุ่ม Enter เพ่ือก าหนดล าดับการบูต 
3) ไปที่ 1st Boot Device เพ่ือก าหนดล าดับแรก 
4) กดปุ่ม PageUp เพ่ือเลือกเป็นไดรฟ์ดีวีดี 
5) กดปุ่ม Esc เพ่ือกลับสู่เมนูหลัก 
6) เลือกเมนู Exit 
7) เลือก Exit&Save Changes เพ่ือบันทึกและออกจากไบออส 

➢ สเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ส่วนประกอบ รำยละเอียดขั้นต่ ำ 
ซีพียู ความเร็ว 1 GHz ขึ้นไป 
หน่วยความจ า ขนาด 2 GB 
ฮาร์ดดิสก์ พ้ืนที่ว่างอย่างน้อย 20 GB 
หน่วยแสดงผล การ์ดมีหน่วยความจ าขั้นต่ า 128 MB 
อ่ืนๆ ไดรฟ์ดีวีดีส าหรับการติดตั้งผ่านแผ่นดีวีดี 

หรือแฟลตไดรฟ์กรณีติดตั้งผ่านแฟลตไดรฟ์ 

เริ่มติดตั้ง Windows 8.1 
➢  ติดตั้ง Windows 8.1 ลงเครื่องใหม่ 

1) ใส่แผ่นติดตั้งลงในไดรฟ์ และเปิดเครื่องให้บูตจากแผ่นติดตั้งนี้ 
2) เลือกภาษาที่ใช้ในระหว่างติดตั้ง Time Zone และชนิดคีย์บอร์ด 
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3) คลิก Install now เข้าสู่การติดตั้ง Windows 8.1 
4) กรอก Product Key และคลิก Next 

   
5) เลือกยอมรับข้อตกลงใช้งาน และคลิก Next 
6) เลือก Custom : Install Windows only (advanced) เพ่ือก าหนดติดตั้งเอง 

   
7) คลิกเลือกไดรฟ์ส าหรับลง Windows 8.1 และถ้าต้องการแบ่งพาร์ทิชัน (Partition) คลิกเลือก New  
8) ให้ก าหนด Size เช่น ถ้าต้องการแบ่งเป็น 2 พาร์ทิชันให้แบ่งครึ่ง ๆ กับจ านวนทั้งหมด เช่น ฮาร์ดดิสก์ขนาด 

60 GB ก็แบ่งอย่างละ 30 GB Size=30000 MB กดปุ่ม Apply 
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9) ฮาร์ดดิสก์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทิชัน แต่อีกพาร์ทิชัน Drive 0 Partition 1 : System Reserved เป็น
ส่วนที่เครื่องจะกันไว้ส าหรับระบบ แต่ว่าพาร์ทิชันที่ไว้ลง Windows คือ Drive 0 Partition 2 Type 
Primary เมื่อเลือกพาร์ทิชันแล้ว กดปุ่ม Next 

10) โปรแกรมจะคัดลอกไฟล์ที่จ าเป็นและเริ่มต้นติดตั้ง 
 

   
11) เมื่อ Windows 8 ติดตั้งเรียบร้อย เครื่องจะรีสตาร์ท 1 ครั้ง 
12) เลือกเฉดสีส าหรับการใช้งานในหน้า Start screen ตั้งชื่อแล้วคลิก Next 

   
13) คลิก Use express settings 
14) ระบุ email address ที่เราใช้งานประจ า ซึ่งจะถูกใช้ส าหรับล็อกอินเครื่อง 
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15) หน้าต่างต่อมาให้คลิก Local account  
16) ก าหนดชื่อ User name แล้วก าหนดรหัสผ่านที่ต้องการ 2 ครั้ง ในช่อง Passwordและ Reenter 

password จากนั้นข้อความช่วยจ ารหัสผ่านในช่อง Password hint แล้วคลิก Finish 

   
17) ระบบจะท าการจัดเตรียมระบบตามการตั้งค่า 
18) ระบบแนะน าการใช้งานเบื้องต้นจากหน้านี้ก็จะเข้าหน้า Lock on Screen 

   
19) จบขั้นตอนติดตั้งจะพบหน้าสกรีน ให้แตะปุ่มใด ๆ บนคีย์บอร์ด 
20) เข้าสู่หน้า Start screen ส าหรับเริ่มต้นใช้งาน Windows 8.1 
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4. กำรติดตั้งโปรแกรมประยกุต์ที่ควรมีไว้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของโปรแกรมประยุกต์ 

ส าหรับตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ อาจแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของโปรแกรมได้ดังนี้ 
➢ โปรแกรมด้ำนฐำนข้อมูล  

เป็นโปรแกรมช่วยจัดการกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ การค้นหา การจัดเรียง การจัดท ารายงานจาก
ข้อมูล ส่วนมากจะใช้โปรแกรมประเภทนี้เก็บข้อมูลสินค้า เก็บรายชื่อลูกค้า เป็นต้น ตัวอย่างโปรแกรมประเภท
นี้ เช่น dBASE, Access, Oracle (dBASE, Access หรือ MySQL อาจใช้ในหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก ส่วน 
Oracle, SQL จะใช้ในหน่วยงาน ที่มีขนาดใหญ่ มีสาขาทั่วประเทศ) 

➢ โปรแกรมด้ำนกรำฟิก  
เป็นโปรแกรมส าหรับงานออกแบบกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพ ออก แบบภาพ ออกแบบตัวหนังสือ โลโก้ 
เครื่องหมายการค้า รูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ตัวอย่างโปรแกรมประเภท นี้ เช่น CorelDRAW, Illustrator, Freehand 

➢ โปรแกรมออกแบบภำพ 3 มิติ (3D) และสร้ำงภำพเคลื่อนไหว 
เป็นโปรแกรมส าหรับออกแบบสิ่งของต่างๆ บ้าน รถ เครื่องใช้ ภาพที่ได้ค่อนข้างเหมือนจริงและอาจสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวส าหรับงานโฆษณา งานน าเสนอข้อมูล หรืออาจสร้างเป็นภาพยนต์ ตัวอย่างโปรแกรมประเภท
นี้เช่น Auto CAD, 3D Studio, Light wave, Maya เป็นต้น 

➢ โปรแกรมด้ำนมัลติมิเดีย  
เป็นโปรแกรมส าหรับการสร้างงานประเภทมัลติมิเดียหรือสื่อที่ผสม กันหลายอย่าง มีทั้งภาพ สี เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ช่วยให้สื่อมีความน่าสนใจมากกว่าสื่อแบบอ่ืนๆ ส่วนมาก จะใช้ในการน าเสนอข้อมูล                   
งานโฆษณา การสร้างโปรแกรมช่วยสอนวิชาต่าง ๆ ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ เช่น Authorware, 
Toolbook, Director, Flash 

➢ โปรแกรมด้ำนเสียงและกำรดนตรี  
เป็นโปรแกรมส าหรับนักดนตรี สามารถสร้างเสียง บันทึก เสียง ผสมเสียงเข้าด้วยกัน ปรับแต่งเสียง                     
แต่งท านองเพลงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ตัวอย่างโปรแกรม ประเภทนี้ เช่น Sound Forge, Winamp,  
Real Audio, Cakewalk, Sound Recorder ฯลฯ 

➢ โปรแกรมด้ำนกำรสื่อสำร 
เป็นโปรแกรมช่วยในการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ อาจเป็นการส่งอีเมล์ รับส่งแฟ็กซ์ รับส่งข้อมูล ตัวอย่าง
โปรแกรมประเภทนี้ เช่น Winfax Pro, PC Anywhere 

➢ โปรแกรมด้ำนกำรพิมพ์เอกสำรและจัดเตรียมเอกสำร  
เป็นโปรแกรมช่วยในการพิมพ์และจัด เตรียมเอกสารต่างๆ อาจจะจัดท าเป็นรายงาน หนังสือ บทความ                   
ท าใบปลิว ประกาศ ตัวอย่างโปรแกรม ประเภทนี้ เช่น Microsoft Word, PageMaker, Microsoft 
Publisher 

➢ โปรแกรมด้ำนกำรตกแต่งภำพ  
เป็นโปรแกรมส าหรับงานตกแต่งภาพต่างๆ ส าหรับน าไปใช้ ประกอบในหนังสือหรือปกหนังสือ โฆษณา   
ตกแต่งภาพถ่าย ตัวอย่าง โปรแกรมประเภทนี้ เช่น Photoshop, Corel Photo-Paint 

➢ โปรแกรมด้ำนงำนค ำนวณ  
เป็นโปรแกรมช่วยในการค านวณ การค านวณด้านภาษี สถิติ รายรับ รายจ่าย ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
การเงิน การธนาคาร งบดุล ฯลฯ ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ เช่น MS Excel, Lotus 1-2-3, Calc 
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➢ โปรแกรมส ำหรับสร้ำงโปรแกรมประยุกต์  
เป็นโปรแกรมไว้สร้างโปรแกรมต่าง ๆ จากที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น กรณีท่ีคุณเห็นว่าการใช้งานต่าง ๆ                               
ยังไม่ถูกใจ ก็อาจจะสร้างข้ึนมาเองให้ตรงกับความ ต้องการมากที่สุด ส่วนมากจะน าไปใช้สร้างโปรแกรมเฉพาะ
ด้าน เช่น โปรแกรมด้านบัญชี การจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมช่วยบริหารงานต่าง ๆ ตัวอย่าง โปรแกรมประเภทนี้ 
เช่น Visual Basic, C++, C, PHP, HTML5 เป็นต้น 

➢ โปรแกรมส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมูล  
เป็นโปรแกรมส าหรับงานน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการราย งานข้อมูลในที่ประชุม การรายงานหน้าชั้นเรียน                         
การบรรยายของวิทยากร ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ เช่น PowerPoint, Freelance Graphics, Impress 

➢ โปรแกรมส ำหรับสร้ำงเว็บเซิร์ฟเวอร์  
เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือให้บริการ อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ตัวอย่างโปรแกรม
ประเภทนี้ เช่น Linux, Appserv, IIS หรือ Apache 

➢ โปรแกรมตรวจฆ่ำไวรัส  
เป็นโปรแกรมช่วยตรวจฆ่าไวรัส ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้ เช่น Norton Anti Virus, Macafee Virus 
Scan, NOD, AntiVir, AVG 

➢ โปรแกรมสำรพัดประโยชน์  
เป็นโปรแกรมช่วยงานต่างๆ ตรวจซ่อมข้อมูล ซ่อมระบบ บีบอัด ข้อมูล ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้                       
เช่น Norton Utilities, Winzip ฯลฯ 

➢ โปรแกรมส ำหรับระบบเครือข่ำย  
เป็นโปรแกรมส าหรับใช้ในระบบเครือข่ายหรือระบบเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมประเภทนี้                          
เช่น Wingate, Ishare 

➢ โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์  
เป็นโปรแกรมส าหรับท่องอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล ดูข้อมูลในเว็บ ไซต์ต่างๆ เช่น Internet Explorer, 
Firefox, Google Chrome, Safari 

โปรแกรมประยุกต์ที่จะติดตั้ง 
➢ AVG Antivirus 

กำรติดตั้ง AVG Antivirus  

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม AVG เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม แล้วคลิก Yes 

    
 
 
  



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 26 
 
 

จะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง (Install) 

   
คลิกปุ่ม Continue → แล้วเลือกแบบ Full protection →คลิกปุ่ม Continue 

       
ก าหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้ง คลิกปุ่ม Install now รอให้การติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ 

       
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Restart now→ จะมีไอคอนโปรแกรม AVG Protection แสดงอยู่บนหน้าจอ 
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จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน AVG Protection เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม 

 
➢ LibreOffice 6.0.3 

กำรติดตั้ง LibreOffice 6.0.3 

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม LibreOffice 6.0.3 เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรม แล้วคลิกถัดไป 

  
เลือกการติดตั้ง ตามแบบฉบับ คลิกปุ่มถัดไป แล้วคลิกปุ่มติดตั้ง 

  
จะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง (Install)  
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จากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรม LibreOffice แล้วจะมีไอคอนโปรแกรม LibreOffice แสดงอยู่บนหน้าจอ 

  
➢ Chrome 

กำรติดตั้ง Google Chrome 

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม Google Chrome เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม แล้วคลิก Yes 

  
คลิกปุ่ม Accept and Install→จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง (Install)→เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีไอคอน
Google Chrome แสดงอยู่บนหน้าจอ 
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➢ Firefox 
กำรติดตั้ง Firefox 

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม Firefox เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม แล้วคลิก Yes 

   
คลิกปุ่ม ต่อไป →เลือกการติดตั้งเป็นแบบมาตรฐาน คลิกปุ่ม ต่อไป 

  
Firefox จะถูกติดตั้งไว้ที่ Program Files คลิกปุ่ม ติดตั้ง → คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น 

  
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอตัวช่วยน าเข้า โดยจะน าเข้าตัวเลือก ที่ค่ันหน้า ประวัติ รหัสผ่าน และข้อมูลจาก 
Microsoft Internet Explorer เข้ามาใช้ใน Firefox ให้คลิกปุ่ม ถัดไป→ การติดตั้งก็เสร็จสมบูรณ์ แล้วเข้าสู่
หน้าจอของ Welcome to Firefox 
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➢ Acrobat Reader 

กำรติดตั้ง Acrobat Reader 

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม Acrobat Reader เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม แล้วคลิก Yes 

  
จะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง (Install) → คลิกปุ่ม Install  

         
รอให้โปรแกรมก็อปปี้ไฟล์จนครบถ้วน → เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Finish 
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➢ 7zip 
กำรติดตั้ง 7zip 

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม 7zip เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม แล้วคลิก Next 

    
ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า I accept the terms in the License Agreement เพ่ือเป็นการยอมรับเงื่อนไขใน
การติดตั้งโปรแกรม 7-Zip → กดปุ่ม Next → กดปุ่ม Next อีกครั้ง 

            
จะเข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง (Install) → คลิกปุ่ม Install → เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Finish 
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➢ UltraISO 
กำรติดตั้ง UltraISO 

เปิดโฟลเดอร์ (Folder) ที่มีไฟล์โปรแกรม UltraISO เก็บไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกท่ีโปรแกรม แล้วคลิก Yes 

 
คลิกปุ่ม Next → เลือก I accept the agreement → คลิกปุ่ม Next  

           
คลิกปุ่ม Next → คลิกปุ่ม Next 
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คลิกปุ่ม Next → คลิกปุ่ม Install 

           
เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Finish → เลือก Continue to Try… เพ่ือใช้งาน 

           
เข้าสู่โปรแกรม UltraISO 

 
5. กำรส ำรองข้อมูลบนฮำร์ดดิสก ์

วิธีสร้ำง System Image Backup ส ำหรับ Windows 8/8.1 
หากติดตั้ง Windows และ Programs จนพร้อมใช้งานแล้ว หลังจากนั้นเครื่องของเราติดไวรัส รันโปรแกรม
ค้าง โหลดข้อมูลช้าผิดปกติ หรือล็อกอินเข้าหน้าจอไม่ได้ จนเกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน สถานะการณ์ใน
ลักษณะนี้จะมี 2 สิ่งหลัก ๆ ที่ต้องเสียตามมา อย่างแรก คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรมใหม่ อีกอย่างคือ
เวลาที่ต้องเสียไปส าหรับการก าหนดค่าโปรแกรมอีกรอบ ซึ่งอย่างหลังนี้บางทีก็จ าได้บ้าง ไม่ได้บ้างเหมือนกัน 
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เนื่องจากระยะเวลาที่ก าหนดค่าอาจเป็นช่วงต้นปี แต่เครื่องคอมของเรามาแฮงค์หลังจากผ่านการใช้งานไปแล้ว 
1-2 ปีก็เป็นไปได้ โดยที่ เราไม่มีทางทราบได้เลยว่าคอมพิวเตอร์ของเราจะแฮงค์ หรือมีอาการโหลดข้อมูลช้า
ขึ้นมาเม่ือใด แต่สิ่งทีส่ามารถท าได้ก่อนเกิดปัญหา คือ การป้องกันด้วยการท าส าเนาของระบบไว้ ส าหรับ
เครื่องมือที่จะใช้ คือ System image backup ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 8 หรือ Windows 8.1 โดย
สามารถท าไดด้ังนี้ เปิดหน้าต่าง Control panel → ปรับมุมมองเป็นแบบ Category → ตามด้วยการเลือก
เมนู System and Security → คลิกเลือกเมนู File History → หลังจากนั้น เลือกเมนู System Image 
Backup ที่ต าแหน่งซ้ายล่างของหน้าต่างโปรแกรม 

 

         
ต่อมาโปรแกรมจะให้เลือกว่า ต้องการเก็บส าเนาของระบบไว้ที่ใด ซึ่งมี 3 ทางเลือก ดังนี้ 

▪ On a hard disk  ความหมายคือ ต้องการเก็บส าเนาของระบบไว้ที่ External hard disk 
หรือ Flash drive (แนะน าทางเลือกนี้) 

▪ On one or more DVDS ต้องการเก็บส าเนาของระบบไว้ที่ แผ่นดีวีดี ซึ่งหากแผ่นเดียวพ้ืนที่
จัดเกบ็ไม่เพียงพอ โปรแกรมจะแจ้งให้ใส่แผ่นที่ 2 โดยอัตโนมัติ 

▪ สุดท้าย On a network location ต้องการเกบ็ส าเนาของระบบไว้ที่แชร์โฟลเดอร์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 
ในตัวอย่างนี้เก็บส าเนาของระบบไว้ที่ On a hard disk เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลมาก
เพียงพอ → คลิก Next → หน้าต่างถัดมาโปรแกรมจะสอบถามเพ่ิมเติมว่า นอกจากไดรฟ์ C: ที่ติดตั้ง 
Windows กับ Programs แล้วมีความต้องการจะท าส าเนาไดรฟ์อ่ืน ๆ บนเครื่องของอีกหรือไม่                                 
หากมีไดร์ฟอ่ืน ๆ เช่น D: , E: , F: ก็สามารถเลือกเพ่ิมเติมได้ในขั้นตอนนี้ แต่ขอให้ทราบว่ายิ่งเลือกจ านวน
ไดรฟ์มากเท่าใด ระยะเวลาในการท าส าเนาก็ยิ่งมากข้ึนตามจ านวนไดรฟ์และจ านวนข้อมูลที่เก็บอยู่ในไดรฟ์       
ในตัวอย่างนี้ขอเลือกเฉพาะไดร์ฟ C : เสร็จแล้วคลิก Next 
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หากตรวจสอบเสร็จแล้วและไม่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม คลิก Start backup (ในระหว่างขั้นตอนการ Backup   
ไมค่วรใช้งานเครื่อง เพ่ือลดระยะเวลาในการท าส าเนาระบบ อีกสาเหตุหนึ่งเพ่ือป้องกันความเสียหายของ
ข้อมูล) → หลังจากกดปุ่ม Start backup แล้ว โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้า 

          
หลังจากท าส าเนาระบบเสร็จ จะแสดงข้อความ “The backup completed successfully” ให้คลิกปุ่ม Close 

 
วิธีกำรท ำ Ghost 

Ghost คือ การโคลนฮาร์ดดิสก์ โดยการโคลนสามารถก็อปปี้รูปแบบพาร์ทิชัน ขนาดพาร์ทิชัน ข้อมูลใน              
พาร์ทิชันทั้งหมดลงในฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่ง ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการ Ghost เช่น Norton Ghost , 
Symantec Backup Exec System Recovery เป็นต้น ประโยชน์ของการ โคลนฮาร์ดดิสก์ไว้ก็ เช่น                            
หากเราเครื่องโดน virus เล่นงานหรือจะเสียโดยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ เราก็สามารถน า Windows ตัวเก่า
กลับมาใช้ได้  



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 36 
 
 

➢ ประโยชน์ของ Ghost 

1) ใช้ backup OS ได้ 
2) ใช้ copy OS ไปได้หลาย ๆ เครื่อง (ไม่ต้องมาลง Windows หลาย ๆ เครื่อง) 
3) ใช้ copy เฉพาะ Partition ตามท่ีเราต้องการ 
4) ใช้ backup OS ผ่านระบบ LAN (ไม่ใช่ตัวที่อยู่ใน Hiren's Boot CD) 

ข้อเสีย คือ หากระบบที่เราท าการ Ghost เก็บไว้นั้นมี bug/virus หรือข้อผิดพลาดอะไรก็ตาม สิ่งเหล่านั้นจะ
ติดมาด้วย การท า Ghost ที่ดีที่สุด คือ การลง Windows เสร็จใหม่ ๆ แล้วติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
แล้วท าการ Ghost 

➢ ขั้นตอนในกำรติดตั้ง Ghost 

ขั้นแรกต้องตั้งค่าให้เครื่องบูต Boot CD ROM เป็นอย่างแรก ตั้งค่าใน Bios 
ใส่แผ่น Hiren's Boot CD แล้วเลือกข้อ 2  Disk Clone Tools → แล้วเลือกข้อ 2 Norton Ghost 11.0.2 
→ แล้วเลือกข้อ 8 Ghost (Normal) → คลิกปุ่ม OK 

         
 

         
เราจะท าการ Ghost โดยเริ่มที่ Local และ Partition และ To Image → คลิกปุ่ม OK → แล้วเลือก 
Primary ซึ่งเป็น Drive C: คลิกปุ่ม OK → หา Drive ที่จะเก็บ ซึ่งเราจะเก็บไว้ที่ Drive D: 
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แล้วพิมพ์ชื่อ File name → Backup แล้วคลิกปุ่ม Save → เลือก Fast หรือ High ก็ได้ (แต่ส่วนใหญ่จะ
เลือก Fast เพ่ือความรวดเร็ว) → คลิกปุ่ ม Yes แล้วก็รอจนกว่าจะเสร็จ 
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ถ้าข้ึนหน้าต่างว่า Image Creation Complete Successfully แสดงว่าท าการ Ghost เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สามารถออกจากโปรแกรม Ghost ได ้→ โดยการเลือกเมนู Quit 
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6. กำรกู้ข้อมูล 
กำรน ำ Ghost กลับมำเพื่อกู้ Windows 

สมมุติว่าเครื่องเราโดน virus สิ่งที่เราต้องท าก็คือเตรียมแผ่น Hiren's Boot CD แล้วก็ restart ได้เลย แล้วเข้า
โปรแกรม Ghost → วิธีน ากลับมาให้เราเลือก Local และ Partition และ From Image → แล้วเลือก 
Drive ที่เราเก็บไว้ ในที่นี้เราเก็บไว้ที่ Drive D: → แล้วเลือกตัว Ghost ที่เราเก็บไว้  

         
 

         
แล้วเลือกคลิกปุ่ม OK → คลิกปุ่ม OK → คลิกปุ่ม OK → คลิกปุ่ม YES 
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แค่นี้ก็เสร็จแล้ว ให้เลือก Reset Computer → ปล่อยให้เครื่องบูตเข้าระบบ Windows เราจะได้ Windows 
ตัวเดิมกลับมาแล้ว 

         
การน า Windows กลับมานี้ จะไม่รวมไปถึงเอกสาร จะกู้กลับมาได้เหมือนตอนที่เราเก็บไว้ตอนท า Ghost 
เพราะฉะนั้นถ้าจะใช้วิธีนี้ ควรจะเก็บเอกสารไว้ Drive อ่ืน ควรจะแบ่ง Drive ไว้ดังนี้ Drive C: เป็นที่เก็บ 
Windows และ Drive D: เป็นที่เก็บข้อมูลที่ส าคัญ 

7. กำรติดตั้งเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และแชร์เครื่องพิมพ์ 
วิธีกำรเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Add Printer) และแชร์ให้ใช้งำนร่วมกัน 

ก่อนการ Add Printer ให้เราท าการเอาสาย USB ของ Printer ท าการเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราก่อน 
จากนั้นเปิดหน้า Modern UI จากนั้นท าการ พิมพ์ที่ Keyboard ของเราเลยครับ โดยพิมพ์ว่า “Printer” 
จากนั้นเราจะเห็น Devices and Printer ให้คลิกลงไป 

 
คลิก Add Printer จะแสดงหน้าจอ Devices and Printers ขึ้นมา 
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กด Next โดยไม่ต้องรอให้เครื่องค้นหา Searching for available printers… → เลือก Add a local 
Printer or network printer with Manaul Settings (อันนี้เหมาะส าหรับการใช้ Printer ต่อแบบ USB) →    
ถ้า Printer ของเราต่อกับคอมพิวเตอร์แบบใช้สายแลน ก็ให้เลือก Add a Printer TCP/IP หรือ → 
ถ้า Printer ของเรามีคุณสมบัติเป็นแบบไร้สาย ก็ให้เลือก Add a Bluetooth, wireless or network 
discoverable printer 

      
เลือก LPT1: Printer Port หรือ USB001 (Virtual printer port for USB) ถ้า Printer ของเราเป็นแบบ
หัวต่อ USB → จากนั้นคลิกปุ่ม Next → เลือก Add Printer ตามยี่ห้อ รุ่น แล้วคลิกปุ่ม Next (ถ้าไม่ม ี                   
ให้ท าการกด Have Disk จากนั้นเลือก Driver ที่เราท าการดาวน์โหลด Driver นั้น ๆ จาก website ของผู้ผลิต 
Driver Printer โดยให้ Browser หาไฟล์ .ini ใน Folders ของ Drivers ที่เราท าการดาวน์โหลดมา) 

      
Type a printer name : ใหใ้ส่ชื่อ Printer ที่เราต้องการ → ถ้าไม่ต้องการแชร์ให้เลือก Do not share this printer 

5       
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แต่ถ้าหากต้องการแชร์สามารถตั้ง Printer Sharing ได ้โดยเลือก Share this printer so that others on 
your network can find and use it → แล้วก าหนดชื่อให้กับ Printer Share name : ตามชื่อท่ีเรา
ต้องการตั้ง หรือถ้าเลือกตามที่แสดงขึ้นมาก็ได้ แล้วคลิกปุ่ม Next → การ Add Printer เราสามารถตั้งให้เป็น 
Set Default Printer เพ่ือใช้งานเครื่องนี้เป็นหลัก → จากนั้นก็สามารถทดสอบการพิมพ์ได้ โดยคลิกปุ่ม 
Print a test page และกด Finish เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

      
8. ไขปัญหำฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ปัญหาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งออกได้เป็น ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ หรือที่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์เครื่อง และปัญหาด้าน
ซอฟต์แวร์ ส าหรับหัวข้อนี้จะรวบรวมปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ที่พบบ่อย ๆ พร้อมแนวทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะ 

เปิดเครื่องไม่ติด 
ค ำถำม พอเปิดเครื่อง โดยกดปุ่ม Power คอมพิวเตอร์กลับนิ่งสนิทไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย ไม่รู้ว่าจะต้อง
ตรวจสอบอะไรบ้าง 
ค ำตอบ อาการนี้น่าจะเกิดจากระบบจ่ายไฟมีปัญหา หรือเรื่องของตัวซีพียูเองที่ไม่ท างาน เราจะต้องดูแต่ละ
สาเหตุ พร้อมวิธีแก้ไข ดังนี้ 

➢ ระบบจ่ำยไฟมีปัญหำ 
ทีเ่ครื่องเปิดไม่ติดส่วนมากก็มาจากไม่ได้เสียบปลั๊กหรือสายไฟหลวม  
วิธีกำรแก้ไข ก็ให้เราตรวจสอบดูสายไฟก่อน ถ้ายังไม่ได้ ก็อาจจะมาจากการที่สายไฟที่จ่ายไฟให้กับเมนบอร์ดมี
ปัญหา ลองถอดและเสียบเข้าไปใหม่ ปัญหานี้อาจเกิดจากพาวเวอร์ซัพพลาย จ่ายไฟไม่พอที่จะเลี้ยงอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเกิดเสียหาย ไม่จ่ายไฟ แบบนี้คงต้องจัดการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ 
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➢ ซีพียูหลวม 
หากระบบจ่ายไฟเป็นปกติ ให้เราตรวจสอบว่าซีพียูที่ติดตั้งลงไปบน Socket ที่เมนบอร์ดหลวมหรือไม่ ซึ่งอาจ
เกิดจากการติดตั้งซีพียูไม่แน่น หรือมีการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้ซีพียูเกิดการขยับ  
วิธีกำรแก้ไข ปัญหานี้ให้เราเปิดฝาเคส แล้วถอดพัดลมระบายความร้อนออก โยกก้านล็อคข้ึน ลองขยับตัวซีพียู 
วางลงให้แน่น แล้วติดตั้งพัดลมระบายความร้อนกลับคืนให้เรียบร้อย 

เครื่องแฮงค์ หรือรีสตำร์ทเองบ่อย ๆ 
ค ำถำม พอท างานไปสักพักเครื่องก็หยุดท างานไปดื้อ ๆ หรือบางทีพอบูตเครื่อง ยังไม่ทันเข้า Windows        
ก็รีสตาร์ทเครื่องเอง แบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไรดี 
ค ำตอบ สาเหตุของอาการนี้ น่าจะมาจาก ซีพียูร้อนเกินขนาด จนแฮงค์ หรือรีสตาร์ทเองมาดูสาเหตุที่ท าให้
ซีพียูร้อน และวิธีแก้ของปัญหานี้ 

➢ พัดลมระบำยอำกำศเสีย 
หากเราใช้งานเครื่องเป็นเวลายาวนาน (แบบไม่หยุดพัก) และถ้าระบบระบายความร้อนภายในเครื่องท างานได้
ไม่ดีพอก็จะท าให้อุณหภูมิภายในเครื่องสูงเกินปกติจนอาจท าให้เครื่องเสียหายได้  
วิธีกำรแก้ไข ก็ให้เราตรวจสอบดูพัดลมระบายอากาศท่ีอยู่ภายในเคสมีปัญหา หยุดท างาน หรือหมุนช้าเพราะมี
วัสดุเข้าไปติด ส่งผลให้อุณหภูมิของเครื่องร้อนขึ้น  

➢ ฝุ่นจับจนกระทบกับกำรระบำยควำมร้อนในเครื่อง 
หากพัดลมระบายอากาศท างานได้เป็นปกติ อาการเครื่องร้อนและเป็นเหตุให้เครื่องรีสตาร์ทเองอาจจะมาจาก
เรื่องของฝุ่นควันที่เข้าไปอยู่ในพัดลม เมื่อใช้ไปนาน ๆ ฝุ่นควันเหล่านี้ก็จะเกาะติดพัดลม ท าให้ความสามารถใน
การระบายอากาศของพัดลมลดลง หรืออาจจะเป็นเรื่องความชื้นที่มีสูงภายในเครื่อง 
วิธีกำรแก้ไข ให้เราใช้เครื่องเป่าลมขับไล่ฝุ่นต่าง ๆ ออกไป หรือใช้แปรงท าความสะอาดปัดฝุ่นออกจากชั้นส่วน
ต่าง ๆ ในเครื่อง ก็จะช่วยให้การระบายความร้อนท าได้ดีขึ้น 

บูตเครื่องจำกไดรฟ์ดีวีดีไม่ได้ 
ค ำถำม ก าลังจะล้างเครื่องลง Windows ใหม่ ใส่แผ่นติดตั้งลงในไดรฟ์ พอเปิดเครื่องขึ้นมา โปรแกรมติดตั้ง 
Windows กลับไม่ยอมรันขึ้นมา 
ค ำตอบ อาจเกิดจากไม่ได้ตั้งค่าในไบออสให้เครื่องบูตจากแผ่น โดยไปแก้ที่ไบออสให้บูตที่ไดรฟ์ดีวีดีเป็นอันดับ
แรกเม่ือเราเปิดเครื่อง ดังนี้ 

➢ ตั้งค่ำให้ไบออสบูตแผ่นดีวีดีเป็นอันดับแรก 
เมื่อปรากฏหน้าจอตอนเปิดโปรแกรมข้ึนมาหน้าแรก ให้กดปุ่ม Del เพ่ือเข้าสู่การปรับแต่งค่าไบออส เลือกเมนู 
Boot → กด PageUp เพ่ือเลือกไดรฟ์ดีวีดี → เลือก Exit & Save Changes เพ่ือบันทึกและออกจากไบออส 

9. ไขปัญหำซอฟต์แวร์ และอินเทอร์เน็ต 
ใช้แอพ/โปรแกรมท่ีช ำรุดหรือไม่สมบูรณ์ 

การใช้แอพ/โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา ไม่น่าเชื่อถือ การน ามาติดตั้งอาจท าให้เครื่องรวนได้ง่าย โปรแกรมท่ี
ช ารุดหรือไม่สมบูรณ์ มักจะเกิดอาการ “ค้าง” หรือแฮงค์ ท าให้เครื่องไม่ท างาน เราแก้ปัญหาได้โดยการกดปุ่ม 
Ctrl+Alt+Del ให้ Windows เรียก Task Manager ซึ่งเป็นหน้าต่างแสดงรายชื่อแอพ/โปรแกรมท้ังหมดที่
ก าลังใช้งานอยู่ขึ้นมา โดยจะมีค าว่า “Not Responding” ข้างชื่อแอพ/โปรแกรมที่แฮงค์ ให้คลิกหรือเลือกชื่อ



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 44 
 
 

นั้น แล้วคลิกปุ่ม End task เพ่ือสั่งให้ Windows ยกเลิกการท างานของแอพ/โปรแกรมได้ ข้อมูลที่ยังไม่ได้
บันทึกก็จะหายไปด้วย 

 
ปัญหานี้มักเกิดกับแอพ/โปรแกรมท่ีติดตั้งไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะโปรแกรมท่ีท างานอยู่บนโหมดเดสก์ท็อป     
ถ้าเราพบว่ามีปัญหาการแฮงค์นี้เกิดข้ึนบ่อยกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งให้ลองลบโปรแกรมนั้นออกจาก 
Windows โดยใช้ Programs and Features ใน Control Panel จากนั้นลองติดตั้งโปรแกรมใหม่อีกครั้ง 

 
ไฟล์ระบบเสียหำย 

ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเคยใช้ได้ดีมาก่อน แต่หลังจากท่ีได้มีการติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ใหม่ กลับพบว่ามีอาการแฮงค์บ่อย ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ไฟล์ระบบถูกลบไปโดยบังเอิญ                  
เราสามารถใช้เครื่องมือ Refresh PC และ Reset PC เพ่ือกู้คืนระบบได้ 

➢ Refresh PC 
เป็นการย้อนสถานะของระบบกลับไปยังจุดที่ยังใช้งานดีอยู่ โดยจะแก้ไขไฟล์ระบบเท่านั้น ไม่ยุ่งเก่ียวหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้ รวมทั้งแอพที่ติดตั้งบนเครื่องผ่าน Windows Store ด้วย 
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➢ Reset PC 
เป็นการล้างข้อมูลและโปรแกรมทั้งหมดบนเครื่อง และลงระบบ Windows ใหม่ทั้งหมด พร้อมใช้งานเครื่อง
ใหม่อีกครั้ง เหมือนเพ่ิงออกมาจากโรงงาน 

  

 
ไวรัสและสปำยแวร์ป่วนเครื่อง 
ปัญหายอดฮิตส าหรับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ มีผลกระทบตั้งแต่ท าให้ร าคาญใจ ไปจนถึงท าลาย

ข้อมูลบนเครื่อง บูตเครื่องไม่ข้ึน และต้องยกเครื่องซ่อมก็มี นอกจากนั้นยังมีสปายแวร์ที่แอบติดตั้งตัวเองใน
เครื่อง เพ่ือเก็บข้อมูลของเราหรือแสดงโฆษณาแปลก ๆ สร้างความร าคาญ และท าให้เครื่องช้าลง  

การแก้ปัญหาไวรัสและสปายแวร์ป่วนเครื่องใน Windows เราสามารถใช้โปรแกรม Windows 
Defender ที่ติดตั้งมาให้ฟรีพร้อมกับระบบ หรือเลือกติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับตรวจสอบและก าจัดไวรัสไว้
บนเครื่องเพ่ิมเติม เช่น Norton Antivirus หรือ NOD32 ก็ได้ ส าหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม Windows 
Defender และ Norton Antivirus เพ่ือตรวจสอบและก าจัดไวรัส/สปายแวร์ จะกล่าวอีกครั้งในหัวข้อที่ 10 
ไขปัญหาไวรัสคอมพิวตอร์ และสปายแวร์ 

ข้อผิดพลำดจำก Windows เอง 
มีข้อบกพร่องบางอย่างท าให้เครื่องท างานช้า Windows เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความซับซ้อน ผู้ใช้ก็ยังอาจ
พบข้อผิดพลาดในการท างาน และจุดบกพร่องใน Windows อยู่ ซึ่งทางบริษัทไมโครซอฟต์เองจะออก
โปรแกรมอัพเดต Windows ที่เรียกว่า Patch เพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และอาจมีการเพ่ิมเติมคุณสมบัติบาง
ประการเข้าไปด้วย เราสามารถใช้ Window Update เพ่ือตรวจสอบดูว่าเครื่องของเราได้ติดตั้งอะไรไปแล้ว
บ้าง และท าการโหลดส่วนที่มีการปรับปรุงใหม่จากอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ 
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ติดตั้งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ที่มีปัญหำ 

นอกจากปัญหาการใช้งานโปรแกรม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องอาจท าให้เกิดปัญหาได้อีกด้วย บางครั้ง
ปัญหาที่เกิดกับ Windows อาจถึงข้ันที่ไม่สามารถบูตเข้าสู่ระบบ Windows ได้ ปัญหาแนวนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก
การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือรุ่นไดรเวอร์ผิดพลาด เช่น มีการน าไดรเวอร์ที่ไม่รองรับ Windows มาใช้ โดย
เมื่อท าการติดตั้งเสร็จและ Windows รีสตาร์ทตัวเอง เพื่อน าค่าท่ีก าหนดใหม่มาใช้ ก็จะเกิดปัญหาทันที เช่น 
เกิดการแฮงค์ของเครื่องขึ้นมา 
วิธีแก้ปัญหำคือ ให้เราท าการบูตเครื่องเพ่ือเข้าใช้งาน Windows แบบ Safe Mode โดยกดปุ่ม Shift พร้อม
กับเลือกค าสั่งรีสตาร์ทเครื่อง เพื่อในระบบแสดงเมนู Advanced boot options หรือกด F8+Shift เมื่อเครื่อง
บูตขึ้นมา ดังนี้ 

  
หลังจากบูตเครื่องจะเข้าสู่หน้าเมนู เลือกการบูต ให้เราคลิกที่เมนู Troubleshoot → คลิกท่ี Advanced 
options 
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คลิกท่ี Startup Settings → คลิกท่ีปุ่ม Restart เพ่ือรีสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อให้มีเมนูการบูตเข้าสู่ 
Safe Mode ให้เลือก 

  
หลังบูตเครื่อง จะปรากฏตัวเลือกการบูตเครื่อง ให้เรากดปุ่มตัวเลข 4 หรือ F4 เพ่ือเข้าสู่โหมด Safe Mode  

 
10. ไขปัญหำไวรัสคอมพิวเตอร์ และสปำยแวร์ 

ไวรัสคอมพิวเตอร์ 
คือ โปรแกรมที่พยายามเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ให้เจ้าของเครื่องทราบ ไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่พันธุ์
ได้โดยการเกาะติดกับโปรแกรมใช้งาน เช่น โปรแกรม Word และติดกับไฟล์ข้อมูล จนไปถึงข้ันแฝงตัวเข้าไปใน 
Windows ไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง แต่เป็นโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นโดยนักคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเล่นสนุก 
หรือจงใจสร้างปัญหาให้กับตัวเครื่อง โดยลักษณะการท างานของไวรัสจะแฝงตัวเข้าไปอยู่ในหน่วยความจ าของ
เครื่อง และพยายามแพร่พันทางแฟลชไดรฟ์ หรือผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรและอินเทอร์เน็ต 
 ไวรัสส่วนใหญ่จะพยายามแพร่พันธุ์อย่างเงียบ ๆ โดยไม่แสดงอาการ รอจนถึงวันที่ก าหนดให้แผลงฤทธิ์ 
แต่บางครั้งอาจท าให้เกิดอาการเช่นนี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 
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▪ เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานช้าลง 
▪ โปรแกรมใช้เวลาโหลดนานผิดปกติ 
▪ โปรแกรมท่ีใช้เกิดท างานไม่ได้ และแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 
▪ ไดรฟ์ท างานทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สั่งให้อ่านหรือเขียนข้อมูล 
▪ มีข้อความแปลก ๆ ปรากฏบนหน้าจอ 
▪ เครื่องส่งเสียงแปลก ๆ ในขณะที่ก าลังพิมพ์ข้อความ 
▪ พบไฟล์ชื่อแปลก ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในฮาร์ดดิสก์ 
▪ ไฟล์โปรแกรมซึ่งควรมีขนาดตายตัว มีขนาดเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ 

สปำยแวร์ 
คือ ซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่แอบติดตั้งตัวเองบนเครื่อง โดยมักเข้ามาขณะที่เราเปิดเว็บหรือเปิดอีเมล หรืออาจ
แฝงมากับซอฟต์แวร์ที่เราโหลดมาติดตั้ง เมื่อเครื่องของเราโดนสปายแวร์จะมีอาการ ดังนี้ 

▪ เมื่อเปิดบราวเซอร์ ปรากฏว่ามีหน้าเว็บอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเป็นหน้าเว็บแรก เมื่อเราเข้าไปปรับแก้ไข
แล้วก็กลับมาใหม่อีกทุกครั้งที่เปิดเว็บ 

▪ มี Pop Up โฆษณาแสดงขึ้นมาเองในขณะที่เปิดเว็บ โดยที่เราไม่ได้คลิกหรือท าอะไรกับหน้าเว็บ 
▪ มีแถบเครื่องมือ (Tool Bar) แปลก ๆ เพ่ิมขึ้นมาบนหน้าต่างบราวเซอร์ 
▪ มีไอคอนโฆษณาปรากฏขึ้นมาบนเดสก์ท็อป แม้ลบไปแล้วก็ยังกลับมาแสดงตลอด 
▪ รายชื่อเว็บไซต์ใน Favorites เพ่ิมข้ึนมาจากไหนไม่ทราบ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยเข้าเว็บนั้น ๆ มาก่อน 
▪ ไฟฮาร์ดดิสก์ท างานอยู่ตลอดทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ท างานใด ๆ กับเครื่อง 
▪ หน้าเว็บใดที่เปิดเข้าไม่ได้ จะแสดงเป็นหน้าเว็บอื่น 

โทรจัน 
เป็นโปรแกรมท่ีท างานคล้ายกับไวรัส คือจะซ่อนตัวอยู่กับไฟล์ประเภท .exe รวมทั้งไฟล์ของฟรีทั้งหลายจาก
อินเทอร์เน็ต โดยเมื่อเราเรียกใช้โปรแกรม โทรจันจะเข้าไปขโมยข้อมูลส าคัญในเครื่องของเรา เช่น รหัสผ่าน 
และส่งข้อมูลนี้ไปทางอีเมลให้กับผู้ที่ต้องการล้วงความลับของเรา หรือจะสั่งการเครื่องเราให้ท าบางอย่าง เช่น 
แสดงข้อความท่ีไม่เหมาะสม หรือลบข้อมูลในดิสก์ เรามักจะติดโทรจันผ่านโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะเป็นโปรแกรมแจกฟรี 

Worms 
เป็นโปรแกรมอีกประเภทที่สามารถแพร่กระจายได้เหมือนไวรัส แต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือพยายามท าลายไฟล์
ประเภท .exe เหมือนกับไวรัส แต่จะเน้นแพร่กระจายตัวเองให้ได้มากท่ีสุด โดยอาศัยช่องโหว่เชิงเทคนิคใน
ระบบหรือในโค้ดโปรแกรม ซึ่งโดยผิวเผินนั้นอาจดูเหมือนกับว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเครื่องของเรา แต่ถ้า 
Worms แพร่กระจายบนเครื่องมากเข้า อาจท าให้ระบบท างานช้าลง หรือสร้างความแออัดในการรับส่งข้อมูล
ทางเครือข่ายจนมีผลท าให้ระบบล่มได้ 

สแกนไวรัสและสปำยแวร์ด้วย Windows Defender 
โปรแกรม Windows Defender ซึ่งถูกติดตั้งมากับ Windows นั้นสามารถสแกนได้ทั้งไวรัสและสปายแวร์ โดย
เมื่อสงสัยว่าเครื่องของเราติดไวรัสหรือสปายแวร์ จากการอ่านข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์จากภายนอก ของแนะน า
ให้ลองตรวจสอบไวรัสหรือสปายแวร์ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
กรณีท่ียังไม่ได้เปิด Windows Defender เข้าไปที่ Action Center → ต้องท าการเปิดก่อน (Turn on now) 



แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ หน้ำ 49 
 
 

   
Windows Defender จะท าการ Update ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ → เมื่อ Update เสร็จแล้ว  

 
ให้เลือกมาที่แท็บ Home ถ้าต้องการสแกนไวรัสหรือสปายแวร์ให้คลิกท่ีปุ่ม Scan now 
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หากต้องการเข้ามาสแกนไวรัส หรือสปายแวร์ สามารถเข้าได้อีกวิธีหนึ่ง คือ ให้เข้ามาที่การค้นหา Search แล้ว
พิมพ์ค าว่า Windows Defender แล้วคลิกไอคอน Windows Defender →  

 
กรณีท่ีต้องการปิด Windows Defender ให้เลือกท่ีแท็บ Settings แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า Turn on 
Windows Defender ออก → แล้วคลิกปุ่ม Save Changes  
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