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เร่ือง การประกอบคอมพิวเตอรปที่ 1 และปที่ 2  
 
 

เนื่องจากการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรดวยตนเอง ปจจุบันไมใชเรื่องยากอีกตอไป ซ่ึงเรา
สามารถหัดประกอบคอมพิวเตอรดวยตนเองได  กอนอ่ืนตองมาทําความเขาใจเก่ียวกับความหมายของ
คอมพิวเตอร ชนิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน ในการ
เรียนรูกอนที่จะประกอบคอมพิวเตอรและลงโปรแกรมตาง ๆ ที่สามารถดําเนินการไดเอง  

 

ความหมายคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร คือ เครื่องมือหรืออุปกรณคอมพิวเตอร (Computer นิยมอานในภาษาไทยวา 

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีความสามารถในการคํานวณอัตโนมัติตามคําส่ัง สวนท่ีใชประมวลผลเรียกวา
หนวยประมวลผลชุดของคําส่ังท่ีระบุขั้นตอนการคํานวณ เรียกวาโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลลัพธท่ีไดออกมา
นั้นอาจเปนไดท้ัง ตัวเลข ขอความ รูปภาพ เสียง หรืออยูในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย  

ลักษณะทางกายภาพของคอมพิวเตอรนั้นมีหลากหลาย มีท้ังขนาดท่ีใหญมากจนตองใชหองท้ัง
หองในการบรรจุ และขนาดเล็กจนวางไดบนฝามือ การจัดแบงประเภทของคอมพิวเตอรสามารถจัดแบงไดตาม
ขนาดทางกายภาพเปนสําคัญ ซึ่งมักจะแปลผันกับประสิทธิภาพความเร็วในการประมวลผลโดยขนาด
คอมพิวเตอร ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดเรียกวา ซูเปอรคอมพิวเตอร ใชกับการคํานวณผลทางวิทยาศาสตร ขนาด
รองลงมาเรียกวา เมนเฟรม มักใชในบริษัทขนาดใหญท่ีตองมีการประมวลผลธุรกรรมทางธุรกิจจํานวนมากๆ 
สําหรับคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีใชในระดับบุคคลเรียกวา คอมพิวเตอรสวนบุคคล และคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ท่ีพกพาไดเรียกวา คอมพิวเตอรโนตบุก สวนคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีสามารถวางบนฝามือไดเรียกวา พีดีเอ 
อยางไรก็ตามคอมพิวเตอรมีใชกันอยางกวางขวางมาก ซึ่งมีอุปกรณหลายๆชนิดไดนําคอมพิวเตอร ไปใชเปน
กลไกหลักในการทํางาน เชน กลองดิจิทัล เครื่องเลนเอ็มพีสามหรือในรถยนตเองก็มีคอมพิวเตอรท่ีใชชวยใน 
การตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องยนต 

ชนิดของคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอรมีขนาดและความสามารถแตกตางกันไป ดานหนึ่งเปน ซูเปอรคอมพิวเตอร ซึ่งเปน

คอมพิวเตอรขนาดใหญมาก มีตัวประมวลผลท่ีเชื่อมโยงกันอยูเปนพันๆ ตัวท่ีรับหนาท่ีทําการคํานวณท่ีซับซอน
มาก สวนอีกดานเปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีฝงตัวอยูในรถยนต ทีวี ระบบสเตอรริโอ เครื่องคิดเลข และ
เครื่องใชตางๆ คอมพิวเตอรเหลานี้สรางขึ้นเพ่ือทํางานแบบจํากัดคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ พีซี ไดรับการ
ออกแบบใหใชไดคราวละหนึ่งคน หัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดตางๆ ไดแก 
คอมพิวเตอรตั้งโตะ แล็ปท็อป คอมพิวเตอรมือถือ และแท็บเล็ตพีซี 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ ไดรับการออกแบบมาเพ่ือใชบนโตะ โดยท่ัวไปจะมีขนาดใหญกวาและมี
ประสิทธิภาพมากกวาคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดอื่นๆ คอมพิวเตอรตั้งโตะประกอบดวยชิ้นสวนท่ีแยกออกจาก
กันสวนประกอบหลักท่ีเรียกวา หนวยระบบ มักจะเปนเครือ่งทรงส่ีเหล่ียมซึ่งวางอยูบนหรือใตโตะ 
สวนประกอบอื่นๆ เชน จอภาพ เมาส และแปนพิมพ จะเชื่อมตอกับหนวยระบบ 

คอมพิวเตอรแล็ปท็อป เปนพีซีแบบเคล่ือนท่ีได มีน้ําหนักเบาและมีหนาจอท่ีบาง หรือมักจะเรียก
กันวา คอมพิวเตอรโนตบุก เพราะมีขนาดเล็ก แล็ปท็อปสามารถทํางานโดยใชแบตเตอรี่ ดังนั้นคุณจึงสามารถ

นําแล็ปท็อปไปไดทุกท่ี อยางไรก็ตาม แล็ปท็อปจะไมเหมือนคอมพิวเตอรตั้งโตะ เนื่องจากจะรวม CPU หนาจอ 
และแปนพิมพไวอยูในตัวเครื่องเดียวกัน หนาจอจะพับลงบนแปนพิมพเมื่อไมไดใชงาน 

คอมพิวเตอรมือถือ  หรือท่ีเรียกวา เครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA) เปนคอมพิวเตอรท่ี
ทํางานดวยแบตเตอรี่และเล็กพอท่ีจะพกพาไปไดทุกท่ี แมวาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรมือถือจะไมเทากับ
คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือแล็ปท็อป แตคอมพิวเตอรมือถือก็มีประโยชนสําหรับการกําหนดการนัดหมาย การเก็บ
ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพท รวมถึงการเลนเกมตางๆ คอมพิวเตอรมือถือบางเครื่องมีประสิทธิภาพสูงกวานั้น 
เชน สามารถใชโทรศัพทหรือใชอินเทอรเน็ตได แทนท่ีจะใชแปนพิมพ คอมพิวเตอรมือถือมีหนาจอสัมผัสท่ีคุณ
สามารถใชโดยใชนิ้วมือ หรือ สไตลัส (อุปกรณชี้ท่ีมีรูปรางเหมือนปากกา) 

แท็บเล็ตพีซี คือ พีซีเคล่ือนท่ีท่ีรวมคุณลักษณะของแล็ปท็อปและคอมพิวเตอรมือถือเขาดวยกัน 
แท็บเล็ตพีซีเหมือนกับแล็ปท็อป คือมีประสิทธิภาพมากและมีหนาจอแบบในตัว แท็บเล็ตพีซีเหมือนกับ
คอมพิวเตอรมือถือตรงท่ีอนุญาตใหคุณเขียนบันทึกหรือวาดภาพบนหนาจอ โดยท่ัวไปโดยใช ปากกาแท็บเล็ต 
แทนท่ีจะเปนสไตลัส นอกจากนี้ยังสามารถแปลงลายมือของคุณใหเปนขอความแบบพิมพได แท็บเล็ตพีซีบาง
เครื่องเปนแบบ "พับ" โดยมีหนาจอท่ีหมุนไดและเปดออกเพ่ือใหเห็นแปนพิมพท่ีอยูดานลางได 

 

สวนประกอบคอมพิวเตอร 

1.) สวนรับขอมูล (Input Unit) : หนวยรับขอมูล (Input Unit) ทําหนาท่ีรับขอมูลจากผูใชเขาสู
หนวยความจําหลัก ปจจุบันมีส่ือตาง ๆ ใหเลือกใชไดมากมาย แบงเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี ้

อุปกรณแบบกด (Keyed Device) เชน แปนพิมพ (Keyboard) แบงเปน 4 กลุมดวยกันคือ 
- อุปกรณชี้ตําแหนง (Pointing Device) เชน เมาส (Mouse) ลูกกลมควบคุม (Track ball) 

แทงชี้ควบคุม (Track Point) แผนรองสัมผัส (Touch Pad) จอยสติก (Joy stick) เปนตน 
- จอภาพระบบไวตอการสัมผัส (Touch-Sensitive Screen) เชน จอภาพระบบสัมผัส (Touch 

screen) 
- ระบบปากกา (Pen-Based System) เชน ปากกาแสง (Light pen) เครื่องอานพิกัด 

(Digitizing tablet) 
- อุปกรณกวาดขอมูล (Data Scanning Device) เชน เอ็มไอซีอาร (Magnetic Ink Character 

Recognition - MICR) เครื่องอานรหัสบารโคด (Bar Code Reader) สแกนเนอร (Scanner) 
เครื่องรูจําอักขระดวยแสง (Optical Character Recognition - OCR) เครื่องอานเครื่องหมาย
ดวยแสง (Option Mark Reader -OMR) กลองถายภาพดิจิตอล (Digital Camera) กลอง
ถายทอดวีดีโอดิจิตอล (Digital Video) 

- อุปกรณรูจําเสียง (Voice Recognition Device) เชน อุปกรณวิเคราะหเสียงพูด (Speech 
Recognition Device) 

2.) สวนประมวลผลขอมูล (Central Processing Unit) หรือท่ีนิยมเรียก  ส้ัน ๆ  วา ซีพียู (CPU) 
เปนวงจรอิเลคทรอนิคสท่ีทํางาน หรือประมวลผล ตามชุดของคําส่ังเครื่องจากซอฟตแวร คํานี้เริ่มใชใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรตั้งแตตนศตวรรษ 1960s 

        หนวยประมวลผลเปรียบเสมือนเปนสมองของคอมพิวเตอร ในการทําหนาท่ีตัดสินใจหรือ 
คํานวณ จากคําส่ังท่ีไดรับมา เชน การเปรียบเทียบ การกระทําการทางคณิตศาสตร ฯลฯ โปรเซสเซอร  
 



(Processor) หรือ ชิป (chip) : นับเปนอุปกรณ ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ของฮารดแวร 
เพราะมีหนาท่ีในการประมวลผลขอมูลท่ีผูใชปอน เขามาทางอุปกรณอินพุต ตามชุดคําส่ังหรือโปรแกรมท่ีผูใช
ตองการใชงาน หนวยประมวลผลกลาง ประกอบดวยสวนประสําคัญ 3 สวน คือ 

1. หนวยคํานวณและตรรกะ (Arithmetic & Logical Unit: ALU) 
2. หนวยควบคุม (Control Unit) 
3. หนวยความจําหลัก (Main Memory) 

3.) สวนแสดงผล (Output Unit) ทําหนาท่ีแสดงผลลัพธจากคอมพิวเตอร โดยมากจะแบงออกเปน 
2 ประเภท 

หนวยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึง การแสดงผลออกมาใหผูใชไดรับทราบในขณะนั้น 
แตเมื่อเลิกการทํางานหรือเลิกใชแลวผลนั้นก็จะหายไป ไมเหลือเปนวัตถุใหเก็บได ถาตองการเก็บผลลัพธนั้นก็
สามารถสงถายไปเก็บในรูปของขอมูลในหนวยเก็บขอมูลสํารอง เพ่ือใหสามารถใชงานไดในภายหลัง ไดแก 
จอภาพ (Monitor) อุปกรณฉายภาพ (Projector) อุปกรณเสียง (Audio Output) 

2. หนวยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หมายถึง การแสดงผลท่ีสามารถจับตอง และเคล่ือนยายได
ตามตองการ มักจะออกมาในรูปของกระดาษ ซึ่งผูใชสามารถนําไปใชในท่ีตาง ๆ หรือใหผูรวมงานดูในท่ีใด ๆ 
ก็ได อุปกรณท่ีใช เชน  เครื่องพิมพ (Printer)  เครื่องพลอตเตอร (Plotter) 

4.) หนวยความจํา (Memory Unit)  เปนอุปกรณท่ีใชในการจดจําขอมูล และโปรแกรมตาง ๆ ท่ี
อยูระหวางการประมวลผลของคอมพิวเตอร บางครั้งอาจเรียกวา หนวยเก็บขอมูลหลัก (Primary storage) 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
1. หนวยความจําหลักแบบอานไดอยางเดียว (Read Only Memory - ROM) 

 เปนหนวยความจําแบบสารกึ่งตัวนําชั่วคราวชนิดอานไดอยางเดียว ใชเปนส่ือบันทึกในคอมพิวเตอร  
เพราะไมสามารถบันทึกซ้ําได (อยางงายๆ) เปนความจําท่ีซอฟตแวรหรือขอมูลอยูแลว และพรอมท่ีจะนํามาตอ
กับไมโครโพรเซสเซอรไดโดยตรง หนวยความจําประเภทนี้แมไมมีไฟเล้ียงตออยู ขอมูลก็จะไมหายไปจาก
หนวยความจํา (Nonvolatile) 
             โดยท่ัวไปจะใชเก็บขอมูลท่ีไมตองมีการแกไขอีกแลวเชน เก็บโปรแกรมไบออส (Basic Input 
output  
System : BIOS) หรือเฟรมแวรท่ีควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรใชเก็บโปรแกรมการทํางานสําหรับเครื่อง
คิดเลขใชเก็บโปรแกรมของคอมพิวเตอรท่ีทํางานเฉพาะดาน เชน ในรถยนตท่ีใชระบบคอมพิวเตอรควบคุม
วงจร ควบคุมในเครื่องซักผา เปนตน  

2. หนวยความจําหลักแบบแกไขได (Random Access Memory - RAM) 
 เปนหนวยความจําหลัก ท่ีใชในระบบคอมพิวเตอรยุคปจจุบัน หนวยความจําชนิดนี้ อนุญาต

ใหเขียนและอานขอมูลไดในตําแหนงตางๆ อยางอิสระ และรวดเร็วพอสมควร ซึ่งตางจากส่ือเก็บขอมูลชนิด
อื่นๆ อยางเทป หรือดิสก ท่ีมีขอจํากัดในการอานและเขียนขอมูล ท่ีตองทําตามลําดับกอนหลังตามท่ีจัดเก็บไว
ในส่ือ หรือมีขอกําจัดแบบรอม ท่ีอนุญาตใหอานเพียงอยางเดียว ขอมูลในแรม อาจเปนโปรแกรมท่ีกําลัง
ทํางาน หรือขอมูลท่ีใชในการประมวลผล ของโปรแกรมท่ีกําลังทํางานอยู ขอมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อ
ระบบคอมพิวเตอรถูกปดลง เนื่องจากหนวยความจําชนิดนี้ จะเก็บขอมูลไดเฉพาะเวลาท่ีมีกระแสไฟฟาหลอ
เล้ียงเทานั้น 

 Internal storage หรือเปนหนวยเก็บขอมูลและโปรแกรมชั่วคราว (temporary storage) เมื่อ
ปดเครื่องคอมพิวเตอรขอมูลหรือโปรเเกรมทุกอยาง ท่ีเก็บในแรมจะหายไป เนื่องจากไมมีกระแสไฟฟาหลอ

เล้ียง หนวยเก็บขอมูลประเภทนี้จึงเรียกวา volatile ดังนั้นจัดเก็บขอมูลอยางถาวร ไวใชงานในภายหลัง จึง
จําเปนจะตองมีหนวยเก็บขอมูลภายนอกท่ีเรียกวา external storage หรือ secondary storage หรือ 
auxiliary storage ซึ่งสามารถจัดเก็บขอมูลสําหรับการประมวลผลไวไดถึงแมวาจะไมมีกระแสไฟฟาหลอเล้ียง 
(non-volatile) ก็ตาม 

กระบวนการในการเก็บขอมูล เรียกวา การเขียนหรือการบันทึกขอมูล ( Writing หรือ 
recording data) เนื่องจากวา อุปกรณเก็บขอมูลสํารอง จะบันทึกขอมูลในรูปของส่ือตางๆท่ีสามารถนํามา
เรียกในภายหลังได กระบวนการดึงขอมูลมาใชเรียกวา retrieving data และถาเปนการอานขอมูลจะเรียกวา 
reading data เพราะอุปกรณเก็บขอมูลสํารองจะอานขอมูลและถายโอนไปยังหนวยความจําหลัก เพ่ือการ
ประมวลผลตอไป 

การใชงานคอมพิวเตอรในหนวยงานตางๆ จะมีความตองการอุปกรณในการจัดเก็บขอมูลท่ี
แตกตางกันออกไป เชน บริษัทประกันและธนาคาร อาจมีความตองการอุปกรณท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลของ
ลูกคาไดจํานวนมาก ในขณะท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอาจตองการอุปกรณ ในการจัดเก็บขอมูลไม
มากนัก 

  หนวยเก็บขอมูลสํารอง (Secondary Storage Unit) 
อุปกรณเก็บขอมูลสํารอง สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 
1. จานแมเหล็ก ( Magnetic disk storage)  เปนอุปกรณเก็บขอมูลสํารองท่ีนิยม 

ใชกันอยางแพรหลายกับเครื่องคอมพิวเตอรทุกประเภท จานแมเหล็กประกอบดวยแผนพลาสติกหรือโลหะท่ี
เคลือบดวยสารแมเหล็ก ขอมูลสามารถบันทึกและอานจากผิวหนาท่ีเคลือบดวยสารแมเหล็กนี้ จานแมเหล็ก
เปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลท่ีมีความจุสูง มีความเชื่อถือได และยังสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ประเภท
ของจานแมเหล็ก เชน ฮารดดิสก ( hard disk ) 

2. ฟลอปปดิสก ( Floppy disks) นิยมเรียกโดยท่ัวไปวา ดิสกเกตต ( Diskettes) หรือดิสก 
(disks)  

เปนอุปกรณเก็บขอมูลสํารองท่ีสามารถพกพาและเคล่ือนยายไดสะดวก ฟลอปปดิสก ในรุนแรก ๆ จะมีขนาด 8 
นิ้ว และ 5.25 นิ้ว แตปจจุบันนิยมใชขนาด 3.5 นิ้วแตเดิมฟลอปปดิสกเรียกวา ฟลอปป (floppies) เพราะดิสก
มีลักษณะท่ีบางและยืดหยุน แตปจจุบันลักษณะของดิสกไดพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เปนดิสกท่ีหุมดวยแผนพลาสติก
แข็ง แตเนื้อดิสกภายในยังคงออนเหมือนเดิม จึงเรียกฟลอปปเชนเดิม 

 

เทคนิคตางๆในการเลือกคอมพิวเตอรตอการใชงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันไดพัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถประมวลผลไดเร็วขึ้น แตราคาถูกลงกวาแตกอน
มาก การเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมาใชงานทําไดงาย มีใหเลือกหลากหลายรุนตามรานคาท่ัวไป ดังนี้  

1. ควรพิจารณาวาจะนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือทํางานดานใด เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรมีท้ัง
แบบท่ีใชไดกับงานทุกประเภทหรืองานเฉพาะดาน แมวาราคาเครื่องอุปกรณตางๆจะถูกลง  

2. ควรเลือกคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับการใชงานเพ่ือใหคุมคากับจํานวนเงิน ตัวอยาง ของ
การ 

เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตามลักษณะของงานแตละประเภท เชน 
    งานเอกสาร หรืองานในสํานักงาน เปนการใชคอมพิวเตอรสําหรับจัดการดานเอกสารรายงาน 

ตกแตงภาพ ทําการดอิเล็กทรอนิกส ดูภาพยนตรหรือส่ือทางการศึกษา ติดตอส่ือสาร คนหาขอมูลผาน
อินเทอรเน็ต ใชซอฟตแวรประยุกต เชน ซอฟแวรประมวลคํา และซอฟแวรตารางทํางาน เครื่องคอมพิวเตอรท่ี
ใชงานประเภทนี้ไมจําเปนตองใชซีพียูท่ีมีความเร็วสูง คือประมาณ 1 GHz ขึ้นไป แตควรมีแรมอยางนอย 1 GB 



และอาจเลือกใชจอภาพแบบแอลซีดีขนาดใหญ 17 – 19 นิ้ว เพ่ือถนอมสายตา เนื่องจากลักษณะงานตองจอง
มองจอภาพตลอดเวลา  

     งานกราฟก เปนใชคอมพิวเตอรสําหรับการตกแตงและออกแบบภาพ และมีการเรียกใชงาน
โปรแกรมหราฟกหลายๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน ใชซอฟแวรกราฟกในการสรางชิ้นงาน เชน งานส่ิงพิมพ 
งานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย สรางเว็บไซต ติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ต โดยมีการรับ-สงขอมูลจํานวนมากท่ี
มีท้ังภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในงานประเภทนี้จําเปนตองมีซีพียูท่ีมีความเร็วอยูใน
ระดับปานกลางถึงคอนขางสูง ประมาณ 2 GHz ขึ้นไปใชแรมอยางนอย 2 GB ขึ้นไป และมีฮารดดิสกท่ีมีความ
จุสูงเพ่ือใชในการเก็บขอมูลจํานวนมาก 

     งานออกแบบท่ีตองแสดงผลเปน 3 มิติ เปนการออกแบบภาพ 3 มิติ สรางภาพยนตร สราง
การตูน แอนิเมชัน (animation) ตัดตอวีดีทัศน ตัดตอเพลง เลนเกมท่ีมีกราฟกสูง งานประเภทนี้ตองการเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถในการคํานวณและแสดงภาพความละเอียดสูงสุดได ดังนั้น ควรเลือกซีพียูท่ีมี
ความเร็วไมนอยกวา 2 GHz มีแรมอยางนอย 4 GB การดแสดงผลท่ีสามารถแสดงภาพท่ีมีความละเอียดสูงไดดี
ควรใชจอภาพขนาดไมต่ํากวา 24 นิ้ว และควรมีเครื่องสํารองไฟเนื่องจากการทํางานประเภทนี้คอมพิวเตอร
ตองใชเวลาในการประมวลผลนานถาหากไฟดับหรือไฟกระตุกจะไมสะดวกในการเริ่มทํางานใหม 
 
ขอดี ขอเสียระหวางคอมพิวเตอรประกอบเองกับคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

ขอดีของคอมพิวเตอรประกอบเอง ขอดีของคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
1. ราคาถูก 
2. สเปคสูง 
3. เลือกสเปคไดตามตองการ 
4. ประกันตามชิ้น 1ป – ตลอดอายุการผลิต 
5. หากเสียสามารถซื้ออะไหลตามรานคอมท่ัวไปมา
เปล่ียนไดเลย 

1. มีบริการหลังการขาย 
2. สายภายในเคสเก็บเรียบรอย 
3. มีระบบปฏิบัติการให 
 

ขอเสียของคอมพิวเตอรประกอบเอง ขอเสียของคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
1. ตองมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
2. ไมมีบริการหลังการขาย 
3. ตองลงระบบปฏิบัติการเอง 

1. ราคาแพง 
2. สเปคต่ํา 
3. ไมสามารถเลือกสเปคไดเอง 
4. ประกันท้ังเครื่อง 1ป – 3ป 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการประกอบคอมพิวเตอร โดยมีวิธีการงายๆ ดังน้ี 

1.ขั้นแรกใหเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรเชน ไขควงส่ีแฉก กลองสําหรับ
ใสน็อต คูมือเมนบอรด คีมปากจ้ิงจก  

 
 

 
 

 
2.เริ่มจากการติดตั้งซีพียูกอน โดยกดและดันขาล็อคของซ็อกเก็ตออกขางๆแลวยกขึ้นมาจากนั้น นําซีพียูมาใส
ลงไปในซ็อกเก็ตโดยใหวางตําแหนงขาท่ี 1 ของซีพียูและซ็อกเก็ตใหตรงกัน โดยสังเกตวาท่ีขาท่ี 1 ของซีพียูจะ
ทําเครื่องหมายเปนจุดเล็กไวท่ีมุมดานบนของซีพีย ู 
 
 

  
 

 



3.เมื่อวางซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแลว จากนั้นใหกดขาล็อกลงไปเหมือนเดิม แลวนําซิลิโคนมาทาตรงบริเวณ
คอร (แกน) ของซีพีย ูและไมควรทาซิลิโคนใหหนา หากเห็นวาหนาเกินไปใหใชกระดาษหรือแผนพลาสติกมา
ปาดออกเสียบาง  

 
 

 
 
   
4.ติดตั้งฮีทซิงคและพัดลมลงไปบนคอรของซีพีย ูติดล็อกใหเรียบรอย ในขั้นตอนนี้มีจุดท่ีตองระวังอยู 2 จุดคือ 
การติดตั้งฮีทซิงคของพัดลมจะตองแนบสนิทกับคอรของซีพีย ูอยาพยายามกดแรงไป บางทีคอรของซีพียูอาจ
บ่ินได สวนขาสปริงท่ียึดพัดลมบางทีมันแข็งเกินไป บางคนใชไขควงพยามยามกดขาสปริงใหเขาล็อก ซึ่งอาจ
ทําใหพลาดไปขูดเอาลายปริ้นบนเมนบอรดขาดทําใหเมนบอรดอาจเสียหายได  
  
 
 

  
 
 
 

 
 5.เสียบสายไฟของพัดลมเขากับขั้ว CPU FAN โดยดูจากคูมือเมนบอรด 
 

 
 

 
 

  
6.นําแรมมาเสียบเขากับซ็อกเก็ตแรมโดยใหตรงกับรองของซ็อกเก็ต จากนั้น จึงกดลงไปจนดานล็อกท้ัง 2 ดาน
ดีดขึ้นมา (บางเมนบอรดตัวล็อกท้ังสองดานอาจไมจําเปนตองดีดขึ้นมาก็ไดใหดูวาเขาล็อกกันก็พอ) 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
7.นําเมนบอรดท่ีไดติดตั้งซีพียูและแรมวางลงไปบนเคสจากนั้นขันน็อตยึดเมนบอรดเขากับตัวเคสใหครบทุกตัว  
 
 

 
 

  
8.เสียบสายเพาเวอรซัพพลายเขากับขั้วตอบนเมนบอรด โดยควรเสียบใหปล๊ักของสายเพาเวอรซัพพลายตรง 
ล็อกกับขั้วตอบนเมนบอรด  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.สอดไดรฟซีดีรอมเขากับชองวางหนาเคส แลวขันน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน  
 
 

 

 
 
 

10.เสียบสาย SATA เขากับไดรฟซีดีรอม จากนั้นจึงเสียบสายไฟและสายสัญญาณเสียงเขาไปดวย 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



11. สอดฮารดดิสกเขากับชองติดตั้ง แลวขันน็อตยึดกับตัวเคสใหแนน 
 
 
 

 
 
 

12.เสียบสาย SATA เขากับฮารดดิสกโดยใหแถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1 หรือดานท่ีติดกับขั้วสายไฟ จากนั้นจึง
เสียบสายไฟเขาไปดวย  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.เสียบสาย SATA อีกดานเขากับขั้วตอ Primary SATA บนเมนบอรด โดยแถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1 ของขั้วและ
เสียบสาย SATA อีกดานเขากับขั้วตอ Secondary SATA บนเมนบอรดโดยแถบสีแดงตรงกับขาท่ี 1 ของขั้ว 

 
 
 

 
 

     
14.เสียบสายสัญญาณตางๆ จากเคส เชน สวิตชเปดปดเครื่อง ไฟบอกสถานะเปดเครื่อง ไฟบอกสถานะ
ฮารดดิสก ปุม Reset ลําโพง ลงบนเมนบอรดควรดูคูมือเมนบอรดประกอบดวย โดยตองเสียบขั้วใหถูกหากผิด
ขั้ว คอมพิวเตอรจะไมติดหรือมีไฟคางตลอดเวลา วิธีแกไขคือใหเราลองสลับขั้วและเปดเครื่องขึ้นมาใหม 
 
  

  
  
  
 
 
 
 
 



   15.เมื่อเรียบรอยดีแลวปดฝาเคสและขันน็อตใหเรียบรอย ก็เปนอันเสร็จส้ิน 
 
 
 

 
                     

 
 
 

การติดต้ัง Windows 7 Ultimate 
 

 ขั้นแรก boot ระบบดวยแผน DVD Windows 7  
 ระบบจะทําการโหลดไฟล setting ลงไปในเครื่อง 

 

 

 

 หนาเริ่มตนการติดตั้ง บรรทัดแรก เลือกภาษาอังกฤษในการติดตั้ง 
 บรรทัดสอง เลือก time and currency format ชองนี้ใหเลือกเปนไทยเพ่ือท่ีวา

เวลาติดตั้งเสร็จวินโดวสจะมีภาษาไทยใหใช 
 บรรทัดท่ีสาม keyboard เปน US ก็ไดครับไมมีปญหา แลวกด next 

 

 

 

 

 พรอมท่ีจะติดตั้ง กด Install now 
 ดานลางจะมีทางเลือกพิเศษใหสองทาง 

 

 



 ถาเลือก What to know before installing windows จะเปดไฟล Help and 
support ซึ่งจะบอกรายละเอียดของการติดตั้งเพ่ิมเติม 

 ถาเลือกอีกหัวขอ จะเปน repair your computer คือการซอมวินโดวสแบบไม
ตองลงใหม ในกรณีท่ี Windows เสียหรือมีปญหา 
 

 

 

 

 กรณีนี้เราเลือก Install now จะมาท่ีหนานี ้
 ใหคลิกยอมรับ Licence term แลวกด Next 

 

 

 หนานี้จะถามวา คุณจะติดตั้งแบบไหน เลือก Custom 
 ถาเลือก Upgrade จะเปนการลงวินโดวสทับของเกา โปรแกรมและไฟลจะไมหาย 
 ถาเลือก Custom จะเปนการติดตั้งแบบลงใหมหมด พรอมฟอรแมตดิสค  

 

 

 

 
 หนาตางนี้ จะถามวา คุณจะติดตั้งลงไดรไหน 
 ถาเครื่องคุณมีหลายไดร ตองจําชื่อหรือ จําขนาดใหดี เลือกแลว กด next 

แนะนําเพิ่มเติม ในขั้นตอนนี ้
  1.ทําการลบ Partition ท้ังหมดใหเหลือ Partition เดียว แลวคลิก Next  
   * กรณีนี้สามารถแบง Partition ไดภายหลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลวอยางงายดาย 
  2.ทําการแบง Partition ตามตองการแลวจึง คลิก Next  
 

 



 copy ไฟล และทําการติดตั้ง 
 

 

 

 ยังไมครบขั้นตอนดี เครื่องจะรีสตารทกอน 1 ครั้ง 
 

 

 

 

 

 กลับมาติดตั้งตออีกครั้ง แลวรีสตารทอีกรอบ 
 

 

 

 ติดตั้งเสร็จแลว ตั้งชื่อผูใช และ ตั้งชื่อคอมพิวเตอร 
 

 

 

 

 



 ตั้งรหัสผาน ถาไมตองการใชรหัสผานใหเวนวางไวเลย  
 ควรเวนวางไว แลวคลิก Next 

 

 

 

 

 ใส Product key ถาไมมีใหกด Next แตจะใชงานไดแค 30 วัน 
 

 

 

 ตั้งคาการอัพเดต แนะนําใหเลือก use recommended setting 
 

 

 

 

 

 ตั้งเวลา และวันเดือนป เอาเปน +7.00 bangkok 
 

 

 



 จากนั้นตั้งสภาพแวดลอมในการใชงานคอมพิวเตอร แตละหัวขอจะมีความ
ปลอดภัยตางกัน 

 Home network ความปลอดภัยจะต่ํา เนนการแชรไฟลใหกันและกัน 
 Work network ความปลอดภัยปานกลาง แชรไฟลไดแตตองมีรหัสผาน 
 Public network ความปลอดภัยสูง ไมเก็บพาสเวิรดและไมแชรไฟล 
 ถาไมแนใจใหเลือก Public network 

 

 

 

 เสร็จส้ินการติดตั้ง เตรียมเขาสู Windows 7 
 

 

 

 

 

อีกขอแนะนําคือ เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ขอใหเขาไปทําการ activate หรือลงทะเบียนการใช

งานแบบสมบูรณ ซึ่งตองทําภายใน 30 วัน หลังจากติดตั้งแลว สามารถทําไดแบบออนไลน แคคลิกเมนู 

start ไปท่ี my computer คลิกขวา เลือก properties เล่ือนลงมาดานลางจะมีล้ิงคใหคลิก activate 

online เมื่อทําเสร็จแลว จะสามารถใชไดอยางถูกตอง 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

เบอรโทรศัพท 039-471062   


