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               ในการเลือกซือ้ชิน้สวนอุปกรณคอมพิวเตอรเพือ่มาประกอบ ซื้อมาทดแทนอุปกรณทีเ่กิด

ความเสียหาย หรือเพือ่ปรับปรุงอุปกรณบางอยางใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น แตดวยเทคโนโลยีดานการ

ผลิตชิน้สวนอุปกรณคอมพิวเตอร ไมวาจะเปน ซีพียู เมนบอรด หรือแรม มีการเปลีย่นแปลงอยาง

รวดเร็ว ในการเลือกชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ จึงควรมีหลักในการพิจารณาเลือกซือ้อุปกรณแตละชนิด 

ซึง่รายละเอียดในการพิจาณาเลือกอุปกรณแตละตัวมีคอนขางมาก และอาจทําความเขาใจไดยาก 

ดังนั้นการศึกษาขอมูลและรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณแตละตัวจึงเปนแนวทางในการพิจารณา

เลือกชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอรตอไป 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับวิธีการเลอืกอุปกรณคอมพิวเตอร 

              2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับคุณสมบัติตาง ๆ ของอุปกรณคอมพิวเตอร 

              3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกวิธีเลือกหนวยประมวลผลกลางได 

              2. บอกวิธีเลือกเมนบอรดได 

              3. บอกวิธีเลือกหนวยความจําแรมได 

              4. บอกวิธีเลือกฮารดดิสกได 

              5. บอกวิธีเลือกการดแสดงผลได 

              6. บอกวิธีเลือกจอแสดงผลได 

              7. บอกวิธีเลือกออปติคอลไดรฟได 

              8. บอกวิธีเลือกการดเสียงได 

              9. บอกวิธีเลือกเคสได 

              10. บอกวิธีเลือกแหลงจายไฟได 

              11. บอกวิธีการเลือกคียบอรดได 

              12. บอกวิธีการเลือกเมาสได 

หน่วยท่ี 8 

การเลือกอุปกรณค์อมพิวเตอร ์

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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8.1 การเลือกหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

              8.1.1 ความเร็วของซีพียู 

              8.1.2 แคช (Cache) หรือหนวยความจําแคช 

8.2 การเลือกเมนบอรด 

              8.2.1 ซ็อกเก็ตซีพียู  

              8.2.2 รูปแบบและขนาดของเมนบอรด หรือฟอรมแฟกเตอร (Form Factor)  

              8.2.3 จํานวนสล็อตแรม 

              8.2.4 รุนแรมท่ีรองรับ  

              8.2.5 การดแสดงผลติดตั้งมาบนเมนบอรด 

              8.2.6 จํานวนสล็อตขยาย  

              8.2.7 ชองเสียบสายเชื่อมตอฮารดดิสก และไดรฟตาง ๆ  

              8.2.8 ชองเสียบไฟเลี้ยง  

              8.2.9 พอรตตาง ๆ  

8.3 การเลือกหนวยความจําแรม 

              8.3.1 ขนาดความจุของแรม  

              8.3.2 ความเร็ว (Speed) ของแรม  

              8.3.3  แรงดันไฟฟา (Voltage) 

8.4 การเลือกฮารดดิสก 

              8.4.1 ชนิดของการเชื่อมตอของฮารดดิสก  

              8.4.2 ขนาดความจุของฮารดดิสก  

              8.4.3 ความเร็วรอบในการหมุนของฮารดดิสก  

8.5 การเลือกการดแสดงผล (Display Card) 

              8.5.1 รุนการดแสดงผล (Type of Graphic Card) 

                            8.5.1.1 การดแสดงผลสําหรับใชงานแสดงผลท่ัวไป  

                            8.5.1.2 การดแสดงผลสําหรับใชงานแสดงผลกราฟกเล็กนอย 

                            8.5.1.3 การดแสดงผลสําหรับการเลนเกมและการแสดงผล 3D  

                            8.5.1.4 การดแสดงผลสําหรับการใชงานดานกราฟก  

              8.5.2 หนวยความจํา (Memory) 

                            8.5.2.1 การดแสดงผลท่ีมีหนวยความจํามาก ๆ  

                            8.5.2.2 การดแสดงผลท่ีมีหนวยความจําความเร็วสูง  

เน้ือหา 
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              8.5.3 ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution)  

              8.5.4 ความถ่ีในการแสดงภาพ (Refresh Rate) 

              8.5.5 จุดประสงคหลักในการใชงาน และ งบประมาณ 

8.6 การเลือกจอแสดงผล (Display Monitor) 

              8.6.1 ประเภทของจอแสดงผล  

              8.6.2 ขนาดของจอแสดงผล  

              8.6.3 ความละเอียดในการแสดงผล 

              8.6.4  ระยะหางระหวางแตละจุดสีบนจอภาพ 

              8.6.5  ความถ่ีในการแสดงภาพ  

              8.6.6  การเชื่อมตอของจอแสดงผล (Connectivity)  

              8.6.7  ความลึกสี (Color Depth) 

              8.6.8  แหลงกําเนิดแสดงบนจอภาพ (Backlighting) 

8.7 การเลือกออปติคอลไดรฟ (Optical Drive) 

              8.7.1 อัตราการถายทอดขอมูล (Data Transfer Rate)  

              8.7.2 เวลาในการเขาถึงขอมูล (Access Time)  

              8.7.3 บัฟเฟอร (Buffer)  

              8.7.4 อินเทอรเฟส (Interface)  

8.8 การเลือกการดเสียง (Sound Card) 

              8.8.1 รูปแบบการติดตั้ง  

              8.8.2 ลักษณะงานท่ีจะนําไปใช  

              8.8.3 การเชื่อมตอ หรืออินเทอรเฟส  

              8.8.4 คุณสมบัติดานอ่ืน ๆ  

8.9 การเลือกเคส และแหลงจายไฟ (Case and Power Supply) 

              8.9.1 การเลือกเคส (Case) 

              8.9.2 การเลือกแหลงจายไฟ (Power Supply) 

8.10 การเลือกคียบอรด 

8.11 การเลือกเมาส 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 20 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใชเวลา 20 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ขอใดเปนตัวกําหนดความเร็วของซีพียู 

ก. ความจุของซีพียู ข. ยี่หอของซีพียู 

ค. สัญญาณนาฬิกาของซีพียู  ง. ชิปเซ็ตท่ีใชกับซีพียู 

2. ซีพียูเปนตัวกําหนดการเลือกเมนบอรดเนื่องจากขอใด 

ก. รุนของแรมท่ีใชกับซีพียู ข. ขนาดของเมนบอรดท่ีใชซีพียู 

ค. จํานวนสล็อตแรมท่ีซีพียูใชได ง. ซ็อกเก็ตซีพียู  

3. จากตัวเลือกเมนบอรดใดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

ก. Micro-ATX ข. Mini-ITX 

ค. Nano-ITX ง. Pico-ITX   

4. DDR3 1600/1333 MHz หมายความวาอยางไร 

ก. รองรับซีพียูชนิด DDR3 มีความจุ 1600 MB ความเร็ว 1333 MHz  

ข. รองรับซีพียูชนิด DDR3 มีความเร็วบัส 1600 MHz หรอื 1333 MHz   

ค. รองรับแรมชนิด DDR3 มีความจุ 1600 MB ความเร็ว 1333 MHz 

ง. รองรับแรมชนิด DDR3 มีความเร็วบัส 1600 MHz หรอื 1333 MHz  

5. หากตองการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคตควรพิจาณาเลือกเมนบอรดจากขอใด 

ก. จํานวนชองสําหรับตอฮารดดิสกบนเมนบอรด 

ข. จํานวนสล็อตขยายบนเมนบอรด  

ค. ชองเสียบไฟเลี้ยงบนเมนบอรด 

ง. พอรตตาง ๆ ของเมนบอรด 

6. ขอใดไมใชขอควรพิจาณาในการเลือกแรม 

ก. โปรแกรมท่ีจะใชงาน ข. ระบบปฏิบัติการท่ีจะใชงาน 

ค. พอรตท่ีจะใชงาน  ง. เมนบอรดท่ีจะใชงาน 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 8 

การเลือกอุปกรณค์อมพิวเตอร ์



193 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

7. ฮารดดิสกท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปมีความเร็วรอบในการหมุนเทาใด 

ก. 3600 รอบตอนาที  ข. 5400 รอบตอนาที  

ค. 7200 รอบตอนาที  ง. 10,000 รอบตอนาที  

8. ขอใดไมใชขอควรพิจารณาในการเลือกฮารดดิสก 

ก. อินเทอรเฟสของฮารดดิสก ข. ความหนาของฮารดิสก  

ค. ความจุของฮารดดิสก ง. ความเร็วในการหมุนของฮารดิสก 

9. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. การดแสดงผลมีหนวยความจํามาก การแสดงผลจะมีความเร็วสูง 

ข. การดแสดงผลมีหนวยความจําความเร็วสูง จะสามารถรับสงขอมูลไดเร็วข้ึน 

ค. การดแสดงผลออนบอรดจะไมมีหนวยความจํา 

ง. การดแสดงผลมีหนวยความจํามาก การประมวลผลของซีพียูจะเร็วข้ึน  

10. อัตราการรีเฟรชต่ํา จะทําใหภาพบนหนาจอเปนอยางไร 

ก. สีสันไมสวยงาม ข. แสงสวางไมเพียงพอ 

ค. ภาพกระพรบิ ง. ความละเอียดภาพต่ํา 

11. จอแสดงผลท่ีใชพลังงานนอยท่ีสุดคือจอชนิดใด 

ก. จอ LED ข. จอ LCD 

ค. จอ CRT ง. จอ Plasma 

12. ความละเอียดของจอแสดงผล 1366X768 ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. จอแสดงผลมีความละเอียดในแนวนอน 768 พิกเซล 

ข. จอแสดงผลมีความละเอียดในแนวตั้ง 1366 พิกเซล 

ค. จอแสดงผลมีความละเอียด 100,889,088 พิกเซล  

ง. จอแสดงผลมีความละเอียด 786,432 พิกเซล  

13. ถาดอทพิทช (Dot Pitch) มีคามากจะมีผลเปนอยางไร 

ก. ภาพมีความคมชัดมาก ข. ภาพจะกระพริบ 

ค. ความละเอียดสูงข้ึน ง. ภาพจะมีจุดเล็ก ๆ ปนอยู 

14. คาใดของจอแสดงผลบอกถึงจํานวนครั้งท่ีจอแสดงผลจะแสดงภาพไดใน 1 วินาที 

ก. ด็อตพิทช (Dot Pitch) ข. อัตราการรีเฟรชหนาจอ (Refresh Rate)  

ค. รีโซลูชั่น (Resolution) ง. จํานวนพิกเซล (Pixel) ของจอแสดงผล 
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15. ขอมูลทางเทคนิคใดของออปติคอลไดรฟท่ีบอกถึงขนาดพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกอนสงไปประมวลผล 

ก. Access Time ข. Buffer  

ค. Interface ง. Data Transfer Rate 

16. ระบบเสียงมาตรฐานของการดเสียงในปจจุบันคือขอใด 

ก. High Fidelity  ข. Surround Sound 

ค. Home Audio System ง. High Definition Audio  

17. เคสลกัษณะใดท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ก. ภายในเคสมีความโปรง กวาง ข. ฝาเคสสามารถปดเปดไดสะดวก 

ค. มีโครงสรางแข็งแรง  ง. มีพอรตตาง ๆ เพ่ิมเติมดานหนาเครื่อง  

18. ขอใดควรคํานึงถึงมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือแหลงจายไฟ 

ก. ราคา ข. จํานวนหัวตอไฟแบบตาง ๆ 

ค. กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีจายได  ง. การรับประกัน 

19. หากตองการซ้ือคียบอรดเพ่ือใชสําหรับกิจการคาราโอเกะควรเลือกคียบอรดลักษณะใด 

ก. คียบอรดไรสาย ข. คียบอรดแบบยูเอสบี 

ค. คียบอรดมีปุมคียลัด  ง. คียบอรดแบบ Ergonomic  

20. หากตองการใชเมาสสําหรับงานเขียนแบบควรพิจารณาจากคุณสมบัติขอใดเปนหลัก 

ก. DPI ข. Sensitivity 

ค. Resolution ง. Sensor 
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 ในปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) มีจําหนายในลักษณะ

ครบท้ังชุด หรืออาจเรียกวาครบเซต โดยสวนใหญจะเปนเครื่องแบรนดเนม (Brand name) คือเครื่อง

คอมพิวเตอรที ่ถูกผลิตและประกอบจากโรงงานผู ผลิตโดยตรง สวนประกอบโดยสวนใหญจะถูก

ประทับตราเครือ่งหมายการคาเปนตัวเดียวกันทั้งหมด และคอมพิวเตอรสวนบุคคลอีกลักษณะคือ

เครื่องคอมพิวเตอรประกอบ ซึ่งอาจเปนการจัดชุดคอมพิวเตอรจากรานจําหนายคอมพิวเตอร หรือจัด

ชุดคอมพิวเตอรดวยตนเองของผูใชคอมพิวเตอรที่มีทักษะการเลือกซื้อและประกอบคอมพิวเตอร 

สําหรับการเลือกซ้ืออุปกรณตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลเพ่ือประกอบใชงานเองนัน้มีหลัก

และวิธีการเลือกอุปกรณตาง ๆ เบื้องตนดังตอไปนี้ 

 

8.1 การเลือกหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  

 หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู เปนชิ้นสวนหลักท่ีทําหนาท่ีคิด คํานวณ และประมวลผล

ขอมูลตาง ๆ ทั้งการคํานวณดานตัวเลขและเชิงเปรียบเทียบขอมูล โดยคาความถี่สัญญาณนาฬิกา 

(Clock) จะเปนตัวกําหนดความเร็วในการทํางานของซีพียูและคอยใหจังหวะในการทํางานแกวงจร 

รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ภายในคอมพิวเตอรใหทํางานไดอยางสอดคลองกัน 

 ซีพียูที่นิยมใชแพรหลายในปจจุบันมาจาก 2 บริษัทคือ อินเทล (Intel) และเอเอ็มดี 

(AMD) ซ่ึงซีพียูในปจจุบันสวนใหญจะถูกออกแบบใหมีหลายหนวยประมวลผลหรือท่ีเรียกวาหลายคอร 

(Multi-Core) บรรจุอยูในชิปเดียวกันเพื่อชวยกันประมวลผลหรือแบงการทํางาน เพื่อใหสามารถ

ทํางานหลาย ๆ อยางไปพรอมกัน ซึ่งซีพียูที ่ถูกออกแบบมาสําหรับคอมพิวเตอรสวนบุคคล และ

คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) มีใหเลือกตัง้แต 1 คอร (Single-Core) ,2 คอร (Dual-Core), 

4 คอร (Quad-Core ), 6 คอร (Hexa-Core ),8 คอร (Octa-Core ) และบางรุนอาจมีถึง 12 คอร (4 

CPU + 8 GPU) ซ่ึงหลักในการเลือกซ้ือซีพียูท่ีตองพิจารณาเบื้องตนมีดังตอไปนี้ 

 8.1.1 ความเรว็ของซีพยีู 

 สําหรับความเร็วของซีพียูจะใชสัญญาณนาฬิกาเปนตัวกําหนด โดยมีหนวยเปน “เฮิรตซ 

(Hertz)”  คือการทีซี่พียูทํางานเปนจํานวนครั้งใน 1 วินาทีนัน่เอง  และ CPU ทีผ่ลิตออกมาในตลาด

ยุคปจจุบันนี้ ถือวามีความเร็วอยูในระดับ “กิกะเฮิรตซ (GHz)” แลว  เชน 1 กิกะเฮิรตซ (ซีพียูทํางาน

ไดถึง 1 พันลานครัง้/วินาที)  คือยิ่งซีพียูมีคาสัญญาณนาฬิกามากเทาไหร ก็สามารถทํางานไดรวดเร็ว

เทานั้น เชน Intel Core i7-7700 3.6 GHz, AMD A8-9000 3.1 GHz เปนตน 

หน่วยท่ี 8 

การเลือกอุปกรณค์อมพิวเตอร ์
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ภาพท่ี 8.1 กลองซีพียู อินเทล (Intel) และซีพียู เอเอ็มดี (AMD) 

 ท่ีมา : https://www.advice.co.th/product/cpu/intel-1151-core-i7, 2559 

 ท่ีมา : https://www.advice.co.th/product/cpu/amd-am4, 2559 

 8.1.2 แคช (Cache) หรอืหนวยความจาํแคช 

 สําหรับหนวยความจําแคชก็เปนอีกหนึง่สวนประกอบกอนการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ซีพียู เพราะแคชมีหนาทีใ่นการจัดเก็บคําสัง่และขอมูลทีไ่ดใชบอยเพือ่สงไปยังซีพียู  ซ่ึงแคชท่ีวานี้จะ

ทํางานรวมกับแรม (RAM) ซ่ึงเปนการเชื่อมตอขอมูลระหวาง 2 อุปกรณใหเชือ่มตอกัน ดังนัน้ซีพียูยิ่งมี

คาแคชมากเทาไหรก็ยิ่งมีความเร็วสูงเพิ่มขึ้นตามไปดวย หนวยความจําแคชแบงเปน 2 ถึง 3 ระดับ 

(Level) คือ L1, L2 และ L3  

 
 

ภาพท่ี 8.2 ตารางแสดงคุณลักษณะของซีพียูอินเทล (Intel) รุนตาง ๆ  

ท่ีมา : http://canacopegdl.com/keyword/intel-chipset-comparison-chart.html, 2559 
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ตารางท่ี 8.1 ซีพียูท่ีเหมาะกับการใชงานระดับตาง ๆ 

ระดับเครื่องคอมพิวเตอร ซีพียูรุนตาง ๆ ในปจจุบันท่ีเหมาะสม 

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานพ้ืนฐาน 

Intel Core i3 

Intel Pentium/Celeron 

AMD APU A4-Series 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานดานกราฟก 

Intel Core i5 

AMD APU A6-Series 

AMD APU A8-Series 

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานระดับสูง 

Intel Core i7 

Intel Core i9 

AMD APU A8-Series 

AMD APU A10-Series 

 

8.2 การเลือกเมนบอรด 

 เมื่อเราไดกําหนดระดับของเครื่องคอมพิวเตอร และเลือกซีพียูทีต่องการแลว อุปกรณ

ตอไปท่ีควรจะเลือกเปนคือเมนบอรด เนื่องจากเมนบอรดจะเปนอุปกรณท่ีรองรับการเชื่อมตออุปกรณ

ตาง ๆ ซ่ึงปจจัยท่ีตองพิจารณาในการเลือกเมนบอรดเบื้องตนมีดังนี้ 

 8.2.1 ซ็อกเก็ตซีพยูี  

 เมนบอรดรุ นใหม ๆ จะรองรับซ็อกเก็ตไดแบบใดแบบหนึง่ ดังนั้นเมื่อเลือกซีพียูไวแลว 

เมนบอรดท่ีจะใชรวมกับซีพียูได จําเปนตองมีซ็อกเก็ตท่ีรองรับซีพียูตัวนั้น 
 

 
 

ภาพท่ี 8.3 รายละเอียดของซีพียูท่ีสามารถใชงานกับเมนบอรดรุน GA-H81M-DS2 

ท่ีมา : download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-h81m-ds2_e.pdf, 2559 

 8.2.2 รปูแบบและขนาดของเมนบอรด หรอืฟอรมแฟกเตอร (Form Factor)  

 รูปแบบและขนาดของเมนบอรดแตละรุนจะมีรูปแบบและขนาดแตกตางกันออกไปขึน้อยู

กับความสามารถ และชองสล็อตตาง ๆ สําหรับเชือ่มตออุปกรณตาง ๆ รูปแบบเมนบอรดสวนใหญที่

พบไดบอยคือ เอทีเอ็กซ (ATX) และ ไมโครเอทีเอ็กซ (Micro ATX) สําหรับรูปแบบไมโครเอทีเอ็กซ 
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จะเหมาะกับเครือ่งคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็ก ในขณะทีเ่มนบอรดแบบเอทีเอ็กซจะใชกับเครือ่งทีเ่นน

ประสิทธิภาพการทํางานในระดับสูง 

 
ภาพท่ี 8.4 ขนาดของเมนบอรดในรูปแบบตาง ๆ (หนวยเปนมิลลิเมตร) 

ท่ีมา : http://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/11569021, 2559 

 
ภาพท่ี 8.5 เปรียบเทียบขนาดเมนบอรดรูปแบบตาง ๆ 

ท่ีมา : http://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/11569021, 2559 

 8.2.3 จาํนวนสล็อตแรม 

  สล็อตเสียบแรมแตละสล็อตจะเสียบแรมไดเพียง 1 ตัว (DIMM) ดังนั้นจํานวนสล็อตจะ

บอกวาเมนบอรดจะรองรับขนาดแรมสูงสุดที่ติดตั้งในเครื่องได นอกจากนัน้ตองทราบวาเมนบอรด

รองรับแรมความเร็วบัส (Bus) สูงสุดเทาไร เพ่ือจะไดเลือกแรมท่ีมีความเร็วสอดคลองกับเมนบอรด 
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 8.2.4 รุนแรมท่ีรองรับ  

 ในการเลือกเมนบอรดตองตรวจสอบดวยวาเมนบอรดรองรับแรมรุนใดเพราะในปจจุบันมี

แรมหลายรุน ซ่ึงจะไมสามารถนําแรมตางรุนมาเสียบแทนกันได และตองเลือกความเร็วบัส (Bus) แรม

ใหสอดคลองกับเมนบอรดดวย เชนรายละเอียดทีเ่มนบอรดเปน DDR3 1600/1333 MHz หมายถึง 

เมนบอรดรองรับแรมชนิด DDR3 ท่ีมีความเร็วบัส (Bus) 1600 เมกะเฮิรตซ หรอื 1333 เมกะเฮิรตซ  
 

 
 

ภาพท่ี 8.6 รายละเอียดของหนวยความจําแรมท่ีสามารถใชงานกับเมนบอรดรุน GA-H81M-DS2 

ท่ีมา : download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-h81m-ds2_e.pdf, 2559 

 8.2.5 การดแสดงผลติดตั้งมาบนเมนบอรด (Graphics Card Onboard)  

 ในปจจุบันเมนบอรดในระดับเริ่มตน จนถึงระดับกลางสวนใหญจะมีการดแสดงผลติดตั้ง

มาบนเมนบอรดดวยสําหรับใชงานทัว่ไป หากตองการใชงานความสามารถดานกราฟกที่สูงขึ้นจะตอง

ติดตั้งการดแสดงผลท่ีมีความสามารถเพ่ิมเติมเขาไป 

 8.2.6 จํานวนสล็อตขยาย (Expansion Slot)  

 เมนบอรดสวนใหญจะมีสล็อตขยายตัง้แต 4-8 สล็อต ซึง่สล็อตทีไ่ดรับความนิยมคือพีซีไอ 

เอ็กเพรส (PCI Express) ในการเลือกเมนบอรดจึงตองคํานึงถึงจํานวนการดที่จะนํามาเสียบเพิ่มเติม

บนเมนบอรด เชนการดแสดงผล การดเสียง การดแลน ใหมีจํานวนเพียงพอ และมีชนิดตามทีต่องการ 

อีกท้ังยังเปนการเผื่อสําหรับการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรในโอกาสตอไปดวย 

 8.2.7 ชองเสียบสายเช่ือมตอฮารดดิสก และไดรฟตาง ๆ  

 เมนบอรดรุนเกาจะใชชองเชือ่มตอกับฮารดดิสกผาน พอรตเชื่อมตอแบบไอดีอี (IDE) แต

ในปจจุบันฮารดดิสกรุนใหมจะเชือ่มตอกับเมนบอรดผานพอรตซาตา (SATA) ในการเลือกเมนบอรด

จะตองคํานึงถึงจํานวนชองเชื่อมตอแบบซาตา วาเพียงพอตอความตองการหรือไม รวมถึงจําเปนตองมี

ชองเชื่อมตอแบบไอดอีีหรอืไม 
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 8.2.8 ชองเสียบไฟเล้ียง  

 เมนบอรดรุนใหม ๆ จะมีชองสําหรับเสียงไฟเลีย้ง 2 ชอง ชองแรกจะเปนแบบ 20 หรือ 

24 ขา (Pin) และอีกชองจะเปนแบบ 4 หรือ 8 ขา ทีอ่ยูใกลกับซีพียู เพือ่เปนตัวกําหนดการเลือก

แหลงจายไฟ (Power Supply) ใหสอดคลองและเหมาะสมกับเมนบอรดตอไป 

      
 

ภาพท่ี 8.7 ภาพชองเสียบไฟเลี้ยงเมนบอรดขนาด 24 pin และ 8 pin 

ท่ีมา : https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=93&t=6187, 2559 

 8.2.9 พอรตตาง ๆ  

 ในปจจุบันเมนบอรดจะมีพอรตมาตรฐานติดตั้งอยูบนเมนบอรดอยูแลวเชน พอรตยูเอสบี 

(USB) พอรตการดแลนด (Lan Onboard) พอรตการดเสียง (Audio Onboard) เปนตน หาก

ตองการใชพอรตพิเศษท่ีไมมีบนเมนบอรดท่ัว ๆ เชนพอรตฟายวาย (Firewire) พอรตอีซาตา (eSATA) 

จําเปนตองศึกษารายละเอียดของเมนบอรดแตละตัวอยางละเอียดวามีอยูหรือไม 
 

 
 

ภาพท่ี 8.8 พอรตตาง ๆ ของเมนบอรด 

ท่ีมา : http://www.imagequiz.co.uk/quizzes/40339002, 2559 

 

8.3 การเลือกหนวยความจําแรม 

 เมนบอรดเปนปจจัยหลักในการกําหนดชนิด ขนาด และความเร็วของหนวยความจาํแรมท่ี

จะนํามาใชบนเมนบอรดนั้น ๆ เนื่องจากชิปเซตท่ีอยูบนเมนบอรดจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติของแรม

ท่ีจะมาใชงานบนเมนบอรดได ซ่ึงปจจัยท่ีตองนํามาพิจารณาในการเลือกหนวยความจํามีดังตอไปนี้ 
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 8.3.1 ขนาดความจขุองแรม  

 ควรเลือกใหเหมาะกับลักษณะการใชงาน โปรแกรมทีจ่ะใชงาน ความตองการของ

ระบบปฏิบัติการ โดยระบบปฏิบัติการจะกําหนดขนาดของหนวยความจําต่ําสุดที่จะสามารถใชงานได 

ตัวอยางเชน ตองการใชกับระบบปฏิบัติการ Windows 7 Home Basic (64 บิต) และใชงานกับ

โปรแกรม Adobe PhotoShop CS5 ควรเลือกความจุระหวาง 2 GB – 8 GB เนื่องจาก

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Home Basic (64 บิต) สามารถรองรับขนาดของแรมได 2 GB – 8 

GB อีกท้ังโปรแกรม Adobe PhotoShop CS5 ตองการแรม 1 GB ข้ึนไป 

 8.3.2 ความเรว็ (Speed) ของแรม  

 ความเร็วของแรมใชหนวยวัดความเร็วเปนเมกะเฮิรตซ (MHz) หมายถึงความถี่ของ

สัญญาณนาฬิกา (Clock) ท่ีแรมทํางานได เชน แรมแบบ DDR3 - 1600 จะทํางานกับสัญญาณนาฬิกา 

800 เมกะเฮิรตซ เนื่องจาก DDR มาจากคําวา Double Data Rate ซ่ึงจะสามารถสงถายขอมูลในชวง

ขาขึ้น และขาลงของสัญญาณนาฬิกา (800 MHz x 2) อยางไรก็ตามแรมที่สามารถเลือกใชไดตอง

คํานึงถึงความเร็วบัสของเมนบอรดทีร่องรับได คาความเร็วของแรมมีคายิ่งสูงยิ่งสามารถสงถายขอมูล

ไดเร็ว สําหรับในรายละเอียด (Specification) ของแรม จะใชอัตราการสงถายขอมูล (Data Rate) 

แทนคําวาความเร็ว (Speed) และมีหนวยเปนเมกกะทรานเฟอรตอวินาที (MT/s : Megatransfers 

per Second) ซ่ึง MT/s จะเทากับ MHz  

 8.3.3  แรงดันไฟฟา (Voltage)  

 แรงดันไฟฟาท่ีแรมตองการ หากต่ําไปก็จะทํางานไมได แตถาสูงเกินไปก็จะทําใหแรม

เสียหายได  
 

 
 

ภาพท่ี 8.9 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของแรมชนิดตาง ๆ 

ท่ีมา : https://superuser.com/questions/344132/does-ram-cooling-make-a-difference-

to-performance, 2559 
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ภาพท่ี 8.10 ฉลากแสดงรายละเอียดของแรม 

ท่ีมา : http://www.itinstock.com/samsung-8gb-pc3-10600r-ddr3-1333mhz-ecc-reg-

m393b1k70ch0-ch9-ram-server-memory-43630-p.asp, 2559 

 ในแรมบางรุน บางยี่หอ จะมีการพิมพฉลากติดที่ตัวแรมไวเปนโมเดลของแรม ขึน้ตนดวย 

PC ใหนําตัวเลขท่ีตอทายมาหารดวย 8 ตัวอยางดังในภาพท่ี 8.10 ซ่ึงสามารถอานขอมูลของแรมไดคือ 

มีความจุ 8 กิกะไบต (8 GB) เปนแรมชนิด DDR3 (มาจาก PC3) และความเร็วในการสงถายขอมูล 

1333 MHz (ไดจาก 10,600/8=1,325 ซ่ึงจะเทียบไดกับความเร็วในการสงถายขอมูล 1333 MHz) 

 

8.4 การเลือกฮารดดิสก 

 ปจจุบันฮารดดิสกมีหลายรุน หลายบริษัทผูผลิต ขนาดความจุก็มีหลากหลายใหเลือก และ

ชนิดของการเชือ่มตอหรือเรียกวาอินเทอรเฟส (Interface) ก็มีหลายชนิดเชนกัน ดังนั้นในการเลือก

ฮารดดิสกจึงมีขอควรพิจารณาในการเลือกใชเบื้องตนดังนี้ 

 8.4.1 ชนิดของการเช่ือมตอของฮารดดิสก  

 ในการเลือกชนิดของการเชื่อมตอของฮารดดิสกตองเลือกตามการเชื่อมตอของเมนบอรด 

โดยในปจจุบันฮารดดิสกสวนใหญจะใชมาตรฐานซาตา (SATA) แตหากตองนําไปใชกับเมนบอรดรุน

เกาอาจตองเลือกการเชื่อมตอแบบไอดอีี (IDE) หรือสกัสซ่ี (SCSI) ซ่ึงปจจุบันหาซ้ือไดยาก 

 8.4.2 ขนาดความจุของฮารดดิสก  

 สําหรับขนาดความจุของฮารดดิสก ตองคํานึงถึงลักษณะการใชงานเปนหลัก หากตองการ

นําเก็บขอมูลจํานวนมากเชน เพลง ภาพ วิดีโอ หรือใชงานดานกราฟก จําเปนตองเลือกฮารดดิสกทีมี่

ความจุสูง ๆ ไวกอน 

 8.4.3 ความเรว็รอบในการหมุนของฮารดดิสก  

 แมในปจจุบันจะฮารดดิสกแบบโซลิดสเตต ซึ ่งไมตองใชมอเตอรในการหมุนแผนจาน

แมเหล็กแลว แตก็ยังมีราคาคอนขางสูง ผูใชคอมพิวเตอรโดยท่ัวไปจึงยังใชฮารดดิสกท่ีมีแผนจานหมุน

อยู ซึง่ความเร็วรอบในการหมุนมีผลกับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรในภาพรวม โดยปกติแลว

เครื่องคอมพิวเตอรโดยทัว่ไปฮารดดิสกจะหมุนทีค่วามเร็ว 7,200 รอบตอนาที (rpm : Round Per 
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Minute) ถาเปนฮารดดิสกที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือโนตบุก จะมีความเร็ว 5,400 

รอบตอนาที ซ่ึงชากวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะท่ัวไปเนื่องจากตองการประหยัดพลังงาน และลด

ความรอนจากการทํางาน และเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะที่สูงเชนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server Computer) ฮารดดิสกท่ีใชจะมีความเร็ว 10,000 หรอื 15,000 รอบตอนาที 
 

 
 

ภาพท่ี 8.11 ตัวอยางฉลากรายละเอียดของฮารดดิสก 

ท่ีมา : http://www.techwarelabs.com/reviews/storage/hitachi250sata/, 2559 

 จากภาพที่ 8.11 เปนฮารดดิสกที ่ผลิตโดยบริษัท HITACHI ผลิตในประเทศไทย          

รุน HDS722525VLSA80 มีชนิดการเชื่อมตอของฮารดดิสกแบบซาตา (SATA) ขนาดความจุ 250 

กิกะไบต และมีความเร็วรอบในการหมุน 7,200 รอบตอนาที 

 

8.5 การเลือกการดแสดงผล (Display Card) 

 การดแสดงผลหรือการดแสดงผล (Graphic Card) เปนสวนประกอบของคอมพิวเตอรท่ี

สําคัญชิ้นหนึ่ง เนื่องจากการดแสดงผลนั้นมีสวนสําคัญในการชวยกระบวนการประมวลผลภาพเมื่อ

โปรแกรมตาง ๆ สงขอมูลมาประมวลผลที่ซีพียู เมื่อซีพียูประมวลผลเสร็จก็จะสงขอมูลที่จะนํามา

แสดงผลมาท่ีการดแสดงผล จากนั้นการดแสดงผลก็จะสงขอมูลทีไ่ดไปยังจอแสดงผลตอไป จะเห็นวา

การดแสดงผลนั ้นมีความสําคัญมาก การดแสดงผลในปจจุบันมีหลากหลายยี ่หอ ซึ่งมีการใชชิป

แสดงผลท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไป การเลือกการดแสดงผลมาใชงานจึงขึ้นอยูกับผูใชงานเครือ่ง

คอมพิวเตอรวาจะใหคอมพิวเตอรทํางานในระดับใด เชนหากตองการใชงานดานงานเขียนแบบ ภาพ

สามมิติ ตองเลือกการดแสดงผลที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ในระดับสูง หากตองการใชงานดานงานเอกสาร 

ก็ไมจําเปนตองใชการดแสดงผลความสามารถสูง ซึ่งการในการเลือกการดแสดงผลควรพิจารณา

คุณสมบัติเบื้องตนดังตอไปนี้ 
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 8.5.1 ประเภทของการดแสดงผล 

 การดแสดงผลนั้นแตละประเภทนั้นมีประสิทธิภาพในการประมวลผลและแสดงผลไม

เทากัน โดยสวนใหญแลวจะแบงประเภทการดแสดงผลออก 4 ประเภทตามการใชงานเปนดังนี้ 

  8.5.1.1 การดแสดงผลสําหรับใชงานแสดงผลท่ัวไป  

  การดแสดงผลประเภทนี้ไมเนนการแสดงผลดานกราฟก สวนมากจะใชงาน

เปนการดแสดงผลแบบออนบอรด (Onboard) หรือการดแสดงผลทีต่ิดมากับเมนบอรดอยูแลว ไมมี

การเสียบการดแสดงผลเพ่ิม การดแสดงผลประเภทนี้จะไมมีหนวยความจําชวยในการแสดงผลมาดวย

จึงตองแบงหนวยความจําแรมจากระบบมาชวยในการแสดงผล ทําใหหนวยความจําของระบบลดลง 

  8.5.1.2 การดแสดงผลสําหรับใชงานแสดงผลกราฟกเล็กนอย  

  สวนใหญจะเนนทางดานดูหนัง เนนความบันเทิง แตไมรวมการเลนเกมแบบ 

3 มิติ (3D) หรือ แอนิเมชั่น (Animation) บนกราฟกความละเอียดสูง ๆ จะใชงานการดแสดงผลท่ีมี

ประสิทธิภาพการแสดงผลต่ําและราคาถูก แตรองรับการแสดงผลระดับ HD (High-Definition) ความ

ละเอียด 720p/1080p 

  8.5.1.3 การดแสดงผลสําหรับการเลนเกมและการแสดงผลสามมิติ (3D) 

  เนนการเลนเกมบนภาพทีส่มจริงเปนหลัก สวนใหญจะใชงานการดแสดงผลท่ี

รองรับการแสดงผลแบบ 3 มิติ หรือการดแสดงผลท่ีมีการแสดงผลท่ีสูงมาก ๆ ราคาของการดแสดงผล

ชนิดนี้มีราคาคอนขางสูง  

  8.5.1.4 การดแสดงผลสําหรับการใชงานดานกราฟก  

  เนนการทํางานดานการออกแบบ การใชงานโปรแกรมออกแบบสรางผลงาน

ทางดานกราฟก ซ่ึงจะตองใชการประมวลผลของระบบ Graphics Processing Unit (GPU) อยู

ตลอดเวลา เพือ่ใหงานเดินไปอยางราบรื่น การดแสดงผลประเภทนีจ้ะตองมีประสิทธิภาพสูงมาก ๆ 

และอาจมีการตอพวงการดแสดงผลหลาย ๆ ตัว เพิม่เติมเพือ่ใชในการประมวลผลภาพที่สมบูรณ

สมจริงและรวดเร็ว การดแสดงผลประเภทนีร้าคาจะสูงมากไมเหมาะกับการนํามาเลนเกมเนื่องจาก

เกินความจําเปน เพราะใชการดแสดงผลสําหรับการเลนเกมก็เพียงพอแลว 

 8.5.2 หนวยความจาํ (Memory) 

 การดแสดงผลนั้นจะตองมีหนวยความจําทีเ่พียงพอในการใชงาน เพือ่ใชสําหรับเก็บขอมูล

ทีไ่ดรับมาจากซีพียู และสําหรับการดแสดงผลบางรุน จะสามารถประมวลผลไดภายในตัวการด โดย

ทําหนาที่ในการประมวลผลภาพ แทนซีพียูไปเลย ชวยใหซีพียูไมตองรับภาระหนักจึงทําใหซีพียูนั้น

สามารถประมวลผลการทํางานไดเร็วข้ึน และเม่ือไดรับขอมูลจากซีพียูมาการดแสดงผล ก็จะเก็บขอมูล
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ท่ีไดรับมาไวในหนวยความจําสวนนี้ โดยสิ่งสําคัญในหนวยความจําของการดแสดงผลนั้นมีอยู 2 อยาง

คือ 

  1) การดแสดงผลท่ีมีหนวยความจํามาก ๆ ก็จะรับขอมูลมาจากซีพียูไดมากข้ึน 

ชวยใหการแสดงผลบนจอภาพ มีความเร็วสูงข้ึน 

  2) การดแสดงผลทีมี่หนวยความจําความเร็วสูง จะสามารถรับสงขอมูลไดเร็ว

ขึน้ ยิ่งถาขอมูล ที่มาจากซีพียู มีขนาดใหญ ก็ยิ่งตองใชหนวยความจําที่มีขนาดใหญ เพื่อรองรับการ

ทํางานไดโดยไมเสียเวลา ขอมูลท่ีมี ขนาดใหญนั่นก็คือขอมูลของภาพ ท่ีมีสีและความละเอียดของภาพ

สูง ๆ 

 8.5.3 ความละเอียดในการแสดงผล (Resolution)  

 การดแสดงผลท่ีดีจะตองมีความสามารถในการแสดงผลในความละเอียดสูง ๆ ไดเปนอยาง

ดี ความละเอียดในการแสดงผลหรือ รีโซลูชัน่ (Resolution) ก็คือจํานวนของจุดหรือพิเซล (Pixel) ท่ี

การดสามารถนําไป แสดงบนจอภาพได จํานวนจุดยิง่มาก ก็ทําใหภาพที่ได มีความคมชัดขึ้น สวน

ความละเอียดของสีก็คือ ความสามารถในการแสดงสี ไดในหนึ่งจุด จุดท่ีกลาวถึงนีก็้คือ จุดทีใ่ชในการ

แสดงผล ในหนาจอ  

 8.5.4 ความถี่ในการแสดงภาพ (Refresh Rate) 

 การดแสดงผลท่ีมีประสิทธิภาพ จะตองมีความถี่ในการแสดงภาพ หรืออัตราการรีเฟรช

หนาจอไดหลาย ๆ อัตรา อัตราการรีเฟรชหนาจอก็คอื อัตราความเร็วที่เครือ่งคอมพิวเตอรสามารถจะ

สรางภาพใหมบนจอแสดงผล ในการสรางภาพใหมนี ้ยิง่ทําไดเร็วเทาไหรยิ่งดี อัตราความชา/เร็ว ของ

การสรางภาพใหมนี้ขึ้นกับคุณภาพของจอดวย ถาหากวาอัตรารีเฟรชต่ํา จะทําใหภาพบนหนาจอ มี

การกระพริบ ทําใหผูท่ีใชงานคอมพิวเตอร เกิดอาการลา ของกลามเนื้อตา และอาจทําใหเกิดอันตราย 

กับดวงตาได อัตราการรีเฟรชในปจจุบันอยูที่ 72 เฮิรตซ ถาใชจอภาพขนาดใหญ อัตรารีเฟรชยิ่งตอง

เพ่ิมมากข้ึน 

 8.5.5 จุดประสงคหลักในการใชงาน และ งบประมาณ 

 กอนอ่ืนตองกําหนดวัตถุประสงคของการใชงานใหชัดเจน วาตองการนําการดแสดงผลมา

ใชงานทางดานใดเปนหลัก เพราะหากไมคอยไดเลนเกม แตกลับซือ้การดแสดงผลสําหรับการเลนเกม 

ตองเสียคาใชจายจํานวนมาก ไมคุมคากับคาใชจายทีเ่สียไป อีกทั้งยังเปนภาระในเรือ่งคาไฟฟาท่ี

เพ่ิมข้ึนอีกดวย 
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ภาพท่ี 8.12 ตัวอยางคุณสมบัติของการดแสดงผล 

ท่ีมา : https://www.jib.co.th/web/index.php/product/readProduct/6047/51/VGA--การด

แสดงผล--GIGABYTE-PCI-E-210-1GB-64-BIT--N210D3-1GI-, 2559 

 

8.6 การเลือกจอแสดงผล (Display Monitor) 

 จอแสดงผล หรือนิยมเรียกวาจอมอนิเตอร เปนอุปกรณที่สําคัญที่ผูใชคอมพิวเตอรตอง

ติดตอหรือเกี่ยวของดวยตลอดเวลาผานทางสายตา ดังนั้นในการเลือกใชจอแสดงผลตองคํานึงถึงคือ

การเลือกใชจอแสดงผลใหเหมาะสมกับงาน และสุขภาพดวงตาก็เปนสิ่งจําเปนทีต่องคํานึงถึงควบคูกัน

ไป ซ่ึงในการเลือกใชจอแสดงผลมีขอควรพิจารณาเบื้องตนดังนี้ 

 8.6.1 ประเภทของจอแสดงผล  

 จอแสดงผลปจจุบันจะเปนแบบแอลซีดี (LCD) และมีการพัฒนาโดยเปลีย่นแหลงกําเนิด

แสงดานหลังจากหลอดฟลูออเรสเซนตไปเปนหลอดแอลอีดี (LED) ทีทํ่าใหจอแสดงผลสวางและมี

ความคมชัดมากขึ ้น เรียกวาจอแอลอีดีซึ ่งยังบางกวาและใชพลังงานนอยกวาจอแบบแอลซีดี 

นอกจากนั้นยังมีจอแสดงผลแบบทัชสกรีน (Touch Screen) ที่สามารถปอนคําสั่งโดยการใชนิว้สัมผัส

บนหนาจอไดโดยตรง 

 8.6.2 ขนาดของจอแสดงผล  

 ในปจจุบันจอแสดงผลมีขนาดใหเลือกตั้งแต 17 นิ้ว ไปจนถึง 24 นิ้ว ข้ึนอยูกับลักษณะ 

การใชงาน จอแสดงผลขนาดใหญจะเหมาะกับการใชงานดานการออกแบบกราฟก 
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 8.6.3 ความละเอียดในการแสดงผล  

 ความละเอียดในการแสดงผลหรือรีโซลูชั่น (Resolution) คือจํานวนพิกเซล (Pixel) ท่ี

จอแสดงผลสามารถแสดงได สําหรับจอภาพทีมี่คารีโซลูชั่น อยูที่ 1024X768 หมายความวาสามารถ

แสดงผลได 1024 พิกเซลในแนวนอน (Horizontal) และ 768 พิกเซล ในแนวตัง้ (Vertical) หรือ 

786,432 พิกเซลบนหนาจอ สําหรับจอแสดงผลทีมี่คารีโซลูชั่นสูงจะสามารถแสดงภาพทีมี่ขนาดใหญ 

และมีพ้ืนท่ีบนหนาจอสําหรับใชงานมากข้ึน อยางไรก็ตามหากจอแสดงผลมีขนาดไมใหญมาก แตปรับ

คารีโซลูชั่นไวสูงมาก ๆ ก็จะทําใหสิ่งตาง ๆ ที่อยูบนหนาจอมีขนาดเล็กจนอาจทําใหเรามองเห็นได

ลําบากขึ้น จอแสดงผลรุ นใหม ๆ สามารถแสดงความละเอียดบนจอภาพไดหลายคา แตจะมีคา

มาตรฐานของจอที่เรียกกวาเนทีพ รีโซลูชั ่น (Native Resolution) ซึ ่งเปนคาที่จอแสดงผลถูก

ออกแบบใหแสดงผลไดดีท่ีสุด 
 

 
            จอโทรทัศนแบบหลอดภาพ  จอแสดงผลแบบหลอดภาพ    จอแสดงผลแบบแอลซีดี 

                 (CRT Television)               (CRT  Monitor)              (LCD Monitor) 
 

ภาพท่ี 8.13 แสดงการวางตัวของจุดกําเนิดสีของจอชนิดตาง ๆ 

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pixel_geometry_01_Pengo.jpg, 2559 

 
ภาพท่ี 8.14 แสดงจดุแสดงผลของจอแสดงผลแบบแอลซีดี 

ท่ีมา : http://solette.egloos.com/5129112, 2559 

จุดสีท่ีเรียงตัวขนาด 1 พิกเซล 

พิกเซลแนวนอนขนาด 4 คอลัมน 

พิก
เซ

ลแ
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 8.6.4  ระยะหางระหวางแตละจดุสีบนจอภาพ 

 ระยะหางระหวางแตละจุดสีบนจอภาพ หรือดอทพิทช (Dot Pitch) แตละพิกเซลที่

แสดงผลบนจอภาพจะประกอบดวยจุดสีที่เรียกวา ซับพิกเซล (Sub Pixel) ทีป่ระกอบกันเปนแตละ

พิกเซล ซ่ึงด็อตพิทช เปนคาวัดระหวางแตละจุดซับพิกเซลสีเดียวกัน คาด็อตพิทชมีผลกับคุณภาพของ

จอแสดงผล หากจุดสีบนจอแสดงผลอยูหางกันเกินไปจะทําใหภาพมีจุดเล็ก ๆ อยูซึ่งอาจมองเห็นได 

หากจุดสีอยูชิดกันภาพที่ไดก็จะมีความคมชัด โดยทั่วไปด็อตพิทชจะอยูที่ 0.30 มิลลิเมตร ถึง 0.15 

มิลลิเมตร ในขนาดจอท่ีเทากัน จอท่ีมีด็อตพิทชนอยกวาจะมีการแสดงผลท่ีดีกวา 
 

 
             จอโทรทัศนแบบหลอดภาพ           จอแสดงผลแบบหลอดภาพ            จอแสดงผลแบบแอลซดี ี

                  (CRT Television)                      (CRT  Monitor)                       (LCD Monitor) 

ภาพท่ี 8.15 การวัดระยะด็อตพิทช 

ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRT_mask_types_en-de.svg, 2559 

 8.6.5 ความถี่ในการแสดงภาพ  

 ความถี่ในการแสดงภาพ หรืออัตราการรีเฟรชหนาจอ (Refresh Rate) หมายถึงจํานวน

ครั ้งที ่จอแสดงผลจะแสดงภาพไดใน 1 วินาที หากจอแสดงผลมีคารีเฟรชเรท อยูที 70 เฮิรตซ 

หมายความวาจะแสดงภาพบนจอแสดงผลได 70 ครั้งใน 1 วินาที ในจอแสดงผลรุนเกาที่มีลักษณะ

เปนจอแกว (CRT) จะมีรีเฟรชเรทที่ต่ําทําใหสามารถสังเกตเห็นการกระพริบของจอได แตจอแสดงผล

รุนใหมชนิดแอลอีดี (LED) และแอลซีดี (LCD) จะไมมีปญหาการกระพริบ เนือ่งจากเทคโนโลยีที่สูงขึน้ 

ผูผลิตจึงอาจไมกลาวถึงคารีเฟรชเรทอีกตอไป 

 8.6.6  การเช่ือมตอของจอแสดงผล (Connectivity)  

 ในปจจุบันมีการเชื่อตอจอแสดงผลกับเครื่องคอมพิวเตอรอยู 3 แบบคือ แบบวีจีเอ (VGA), 

ดีวีไอ (DVI) และ เอชดีเอ็มไอ (HDMI) จอแสดงผลแตละรุนจะรองรับไดเพียง 1 หรือ 2 แบบเทานัน้ 

ดังนั้นในการเลือกจอแสดงผลจะตองเลือกพอรตเชื่อมตอของจอแสดงผลใหตรงกับพอรตของการด

แสดงผลดวย 
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 8.6.7 ความลึกสี (Color Depth) 

 ความลึกสี (Color Depth) หมายถึงจํานวนเฉดสีที่จอแสดงผลสามารถแสดงได 

จอแสดงผลแบบแอลอีดี และ แอลซีดี สามารถแสดงผลได 16.7 ลานสี หรือ 24 บิต ซึ่งประกอบดวย

เฉดสีแดง เขียว และน้ําเงิน อยางละ 256 เฉด (256X256X256=16,777,216 เฉดสี) 

 8.6.8  แหลงกําเนิดแสดงบนจอภาพ (Backlighting)  

 แหลงกําเนิดแสดงบนจอภาพ เปนสิง่ทีมี่การเปลี ่ยนแปลงมากที่สุด เนือ่งจากจอแบบ

แอลอีดี (LED) ใชแหลงกําเนิดแสดงจํานวนมากแบบแอลอีดี (LED) ซึง่มีประสิทธิภาพกวาจอแสดงผล

แบบแอลซีดี (LCD) ท่ีใชแหลงกําเนิดแสงโดยใชหลอดฟลูออเรสเซนต 

 

8.7 การเลือกออปตคิอลไดรฟ (Optical Drive) 

 ออปติคอลไดรฟ ทําหนาในการอาน และเขียนขอมูล ในสื่อประเภทออปติคอล (Optical 

Storage) ไดแกแผนซีดี (CD) แผนดีวีดี (DVD) ซึง่ไดรับความนิยมอยางมาก ออปติคอลไดรฟจะมีให

เลือกใชทั้งแบบ 2 แบบ คือแบบติดตั ้งภายใน และแบบติดตั ้งภายนอก แบบติดตั ้งภายในใชการ

เชื่อมตอแบบเดียวกันกับฮารดดิสก แบบติดตั้งภายนอกจะมีใหเลือกท้ังพอรตยูเอสบี (USB) และพอรต

ฟายวาย (Firewire) 
 

 
 

ภาพท่ี 8.16 ออปติคอลไดรฟแบบติดตั้งภายใน และแบบติดตั้งภายนอก 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/product/optical-disk-drive, 2559 

 โดยทั ่วไปแลวขอมูลทางเทคนิคของออปติคอลไดรฟจะบอกใหทราบลักษณะและ

ประสิทธิภาพของเครื่อง ซ่ึงจะมีขอมูลทางเทคนิคอยู 4 ประการท่ีจะชวยในการพิจารณาเลือกใชคือ 

 8.7.1 อัตราการถายทอดขอมูล (Data Transfer Rate)  

 อัตราการถายทอดขอมูล บอกถึงจํานวนขอมูลที่ออปติคอลไดรฟอานขอมูลในแผนและสง

ขอมูลใหกับเครื่องคอมพิวเตอร หนวยท่ีใชวัดอัตราถายทอดขอมูลท่ีเปนมาตรฐานคือกิโลไบตตอวินาที 
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(kB/s) อัตราการถายทอดขอมูลเปนการวัดประสิทธิภาพสูงสุดที่เครื่องทํางานได เครื่องที่มีตัวเลข

อัตราการถายทอดขอมูลมากยิ่งดี 

 8.7.2 เวลาในการเขาถึงขอมูล (Access Time)  

 เวลาในการเขาถึงขอมูล คือ เวลาระหวางที่ออปติคอลไดรฟไดรับคําสั่งในการอานขอมูล

และเวลาทีอ่อปติคอลไดรฟเริ่มอานขอมูลที่ตองการ เวลาที่ใชจะถูกบันทึกในหนวยของมิลลิวินาที 

(ms) เวลาท่ีออปตคิอลไดรฟใชสําหรับเริ่มอานขอมูลจากสวนตาง ๆ ของดิสกเรียกวา อัตราการเขาถึง

ขอมูลเฉลี่ย (Average Access Rate) เวลาในการเขาถึงขอมูลเฉลีย่ของออปติคอลไดรฟนั้นอยูในชวง 

500 ถึง 200 มิลลิวินาที ซ่ึงชากวาของฮารดดิสก (ฮารดดิสกท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 20 มิลลิวินาที) 

 8.7.3 บัฟเฟอร (Buffer)  

 ออปติคอลไดรฟบางเครื่องจะมีบัฟเฟอรอยูภายในเครื่อง บัฟเฟอรเปนหนวยความจําท่ีอยู

ในออปติคอลไดรฟ ใชสําหรับเก็บขอมูลใหมีจํานวนมากพอกอนที่จะสงไปยังใหเครื่องคอมพิวเตอร 

ประมวลผล ตามปกติออปตคิอลไดรฟมีบัฟเฟอรขนาด 64 กิโลไบต  

 8.7.4 อินเทอรเฟส (Interface)  

 อินเทอรเฟส หมายถึงวิธีการตอสายสัญญาณระหวางออปติคอลไดรฟกับคอมพิวเตอร จึง

มีความสําคัญสําหรับการถายทอดขอมูลจากออปตคิอลไดรฟไปยงัคอมพิวเตอร 

 

8.8 การเลือกการดเสียง (Sound Card) 

 การดเสียงเปนอุปกรณทีแ่ทบจะขาดไมไดแลวในเครื่องคอมพิวเตอรทัว่ไป ซึง่จะชวยเพิ่ม

ความสามารถในดานความบันเทิงใหมีความสมบูรณ โดยหลักที่ควรพิจาณาในการเลือกใชเบือ้งตนมี

ดังตอไปนี้ 

 8.8.1 รูปแบบการติดตั้ง  

 โดยทัว่ไปมี 2 รูปแบบคือ ออนบอรด (Onboard) ซึง่ปจจุบันชิป (Chip) เสียงแทบทุกรุน

จะใชระบบเสียงมาตรฐาน High Definition Audio  และแบบการดเสียงที่ติดตัง้เพิม่เติม ซึ่งมีสล็อต

เสียบเพ่ิมเติมหลายแบบ แตท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันคือสล็อตแบบ    PCI-Express X1 การดเสียง

ท้ัง 2 แบบนีมี้มาตรฐานที่ใกลเคียงกัน ยกเวนการดเสียงที่มีคุณภาพสูง ๆ (Hi-End) ที่ออกแบบมาใช

งานเปนพิเศษ 

 8.8.2 ลักษณะงานท่ีจะนําไปใช  

 หากเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชงานตองการใชการดเสียงเพือ่ดูหนัง ฟงเพลง และเลนเกม

ทัว่ไป สามารถเลือกใชการดเสียงแบบออนบอรด มาตรฐาน AC’97 และใชงานรวมกับลําโพงแบบ
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สเตอรริโอแบบ 2 ตัว (แยกซาย-ขวา) แตถาตองการใชงานในระดับโฮมเธียรเตอร หรือเลนเกมอยาง

จริงจัง สามารถเลือกใชการดเสียงแบบออนบอรด มาตรฐาน High Definition Audio หรือการดเสียง

ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม และใชงานรวมกับลําโพงท่ีมีซับวูฟเฟอร (Subwoofer) ในระบบ 2.1 ขึ้นไป สวนการ

นําไปใชงานเฉพาะดานเชนงานดานการแตงเพลง การแสดงดนตรี ควรใชการดที่ติดตั้งเพ่ิมเติมท่ี

ออกแบบมาใชงานดานนี้โดยเฉพาะ 

 8.8.3 การเช่ือมตอ หรืออินเทอรเฟส  

 ในปจจุบันการดเสียงที่ผลิตออกมาจําหนายจะใชอินเทอรเฟสแบบพีซีไอ เอ็กเพรส X1     

(PCI-Express X1) แทบทั้งสิ้น สวนอินเทอรเฟสแบบพีซีไอ (PCI) ถูกผลิตออกมานอยลงเนือ่งจาก

เมนบอรดรุนใหม ๆ ไดตัดอินเทอรเฟสนี้ออกแลว 

 8.8.4 คุณสมบัติดานอ่ืน ๆ  

 การดเสียงยังมีคุณสมบัติดานอื ่น ๆ เชน มีชองตอสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลจาก

ออปตคิอลไดรฟ มีชองตอไปยังตัวถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบหลายแชนแนล สําหรับชุดโฮมเธียเตอร 

เปนตน 

 

8.9 การเลือกเคส และแหลงจายไฟ (Case and Power Supply) 

 โดยปกติแลวเคสราคาถูก มักจะมีแหลงจายไฟ (Power Supply) ติดมาใหดวยอยูแลวใน

ตัว ยกเวนถาเปนเคสคุณภาพสูงที่ใชวัสดุคุณภาพดี และภายในถูกออกแบบมาเปนพิเศษ ราคาก็จะสูง

ตามไปดวย ซึง่เคสลักษณะนีจ้ะไมมีแหลงจายไฟติดมาใหดวย ตองหาซือ้มาติดตั้งเพิ่มเติม อีกกรณีคือ

ถาตองการเปลี่ยนแหลงจายไฟใหม เนื่องจากตัวเดิมเกิดการชํารุดหรือกําลังไฟฟาไมเพียงพอ โดยหลัก

ในการพิจารณาในการเลือกใชเบื้องตนมีดังตอไปนี้ 

 8.9.1 การเลือกเคส (Case) 

  1) ภายในเคสควรโปรง กวาง และสามารถถายเทอากาศไดดี ควรมีชองไว

ติดตั้งพัดลมเพ่ิมเติมไดดวย 

  2) ฝาเคสสามารถเปด/ปดฝาเคสไดสะดวก เชน ใชสกรูแบบมือหมุนไดเปนตน 

  3) แทนรองเมนบอรดภายในตัวเคส อาจสามารถถอดออกไดเพ่ือความสะดวก

ในการประกอบเครื่อง  

  4) ชองใสอุปกรณ เชน ฮารดดิสก ออปตคิอลไดรฟ ควรสะดวกในการติดตั้ง 

  5) ฝาเคสดานหนาอาจจะเปด/ปด ได เพื่อความสะดวก เรียบรอย และ

สวยงาม 
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  6) มีพอรตตาง ๆ เพิ่มเติมใหที่ดานหนาหรือดานขางของตัวเคส เชนพอรต   

ยูเอสบี และชองตอไมคโครโฟน หูฟง เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 

  7) ตัวเคสควรออกแบบใหสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 

  8) ตัวเคสควรมีโครงสรางที ่แข็งแรง อาจทําจากพลาสติก เหล็ก หรือ

อลูมิเนียม โดยมีการตกแตงขอบโลหะเรียบรอยไมมีคม 

  9) ถามีแหลงจายไฟติดตัง้มาใหดวย ควรมีกําลังฟาที่เพียงพอ โดยทัว่ไปจะมี

กําลังไฟฟาประมาณ 500 วัตตข้ึนไป  

 8.9.2 การเลือกแหลงจายไฟ (Power Supply) 

  1) ควรเลือกใหตรงกับขนิดและความตองการของเมนบอรด เชน เมนบอรด

แบบเอทีเอ็กซ (ATX) ที่มีหัวตอสายแหลงจายไฟแบบ 24 พิน ก็ตองเลือกแหลงจายไฟใหมีหัวตอ

ดังกลาวดวย  

  2) ควรเลือกใชแหลงจายไฟที่มีหัวตอไฟตาง ๆ มาใหอยางครบถวน เชน 

หัวตอแหลงจายไฟแบบ 24 พิน (ATX Power Connector), หัวตอไฟเอทีเอ็กซ 12 โวลต (ATX12V) 

แบบ 4 หรอื 8 พิน,  หัวตอไฟแบบซาตา (SATA Power Connector) เปนตน 
 

 
 

 

ภาพท่ี 8.17 หัวตอท่ีจําเปนของแหลงจากไฟเอทีเอ็ก (ATX) 

ท่ีมา : http://thetada.com/pc-power-supply-color-code, 2559 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 8.18 หัวตอเพ่ิมเติมของแหลงจากไฟเอทีเอ็กซ (ATX) ข้ึนอยูกับความตองการของเมนบอรด 

ท่ีมา : http://thetada.com/pc-power-supply-color-code, 2559 

ATX Power 

20+4 Pin 

PCI-Express 

6 Pin 

 

SATA Power 

15 Pin 

Molex Power 

4 Pin 

AUX Power 

6 pin 

 

Floppy Drive 

Power 4 Pin 

 

ATX12V 

4 Pin 

 

HP Video 

4 pin 
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  3) กําลังไฟฟาสูงสุดที่แหลงจายไฟสามารถจายใหกับอุปกรณตาง ๆ เปนสิ่ง

สําคัญในการเลือกใช โดยพิจารณาจากจํานวนอุปกรณท่ีเชื่อมตอเชน ฮารดดิสก, การดแสดงผล, การด

เสียง, พัดลมระบายอากาศ, อุปกรณตอพวงทางพอรตยูเอสบี เปนตน ซึ่งถากําลังไฟฟาเพียงพอ 

เครื ่องคอมพิวเตอรก็จะมีเสถียรภาพที่ดี สามารถจายไฟใหกับอุปกรณตาง ๆ ไดอยางเต็มที่และ

ตอเนื่อง เบื้องตนควรเลือกกําลังไฟฟาของแหลงจายไฟตั้งแต 500 วัตต ข้ึนไป โดยเฉพาะเมนบอรดรุน

ใหม และมีการใชการดแสดงผลที่มีประสิทธิภาพสูงควรจะใชแหลงจายไฟที่มีกําลังไฟฟาตั้งแต 700 

วัตตข้ึนไป 

 

8.10 การเลือกคียบอรด 

 คียบอรดเปนอุปกรณพืน้ฐานที่มีความสําคัญกับการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งโดยปกติแลว

คียบอรดแตละตัวจะมีอายุในการใชงานท่ียาวนาน ในการเลือกซือ้คียบอรดที่สามารถตอบสนองความ

ตองการในการใชงานไดอยางครอบคลุม มีหลักการเบื้องตนดังตอไปนี้ 

 1) รองรับสรีระในการใชงานของผูใชทีเ่หมาะสม เพือ่ที่จะหลีกเลีย่งโรคอยางเชน โรคการ

กดทับเสนประสาทบริเวณขอมือ และโรคกลามเนื้อปวดตึงเครียดสะสม เปนตน อาจเปนแบบท่ีมา

พรอมกับที่พักขอมือ หรือซื้อแยกตางหาก อยางไรก็ตามที่พักมือนั้นสามารถชวยทําใหขอมือของคุณ

อยูในตําแหนงการใชงานที่เหมาะสม จึงทําใหโอกาสที่จะเปนโรคการกดทับเสนประสาทขอมือ หรือ

กลามเนื้อปวดตึงเครียดสะสมนั้นนอยลงไปไดอยางดี 

 2) รูปแบบของคียบอรด คียบอรดมีรูปแบบการออกแบบพื้นฐานอยู 2 แบบดวยกัน โดย

นัน้ก็คือการออกแบบในรูปแบบคิวดับบริวอีอารทีวาย (QWERTY) และ เออโกโนมิค (Ergonomic 

keyboard) ซ่ึงแบบ QWERTY นี้จะเปนแบบท่ีใชกันอยูท่ัวไปเพราะปุมนั้นจะวางเรียงกันเปนแนวตรง

เหนือบอรด ในขณะแปนพิมพแบบเออโกโนมิค นั้นออกแบบตามหลักการยศาสตร (Ergonomic 

keyboard ) โดยออกแบบการจัดวางปุมกดตามสรีระของมือ เพือ่ชวยลดอาการเมือ่ย กลามเนื้อ

บริเวณขอมือ  ท่ีเกิดจากาการพิมพงานเปนเวลานาน  

 
ภาพท่ี 8.19 รูปแบบการจัดเรียงตัวอักษรในคียบอรดแบบ QWERTY 

ท่ีมา : https://www.comgeeks.net/qwerty-keyboard/,2559 
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ภาพท่ี 8.20 คียบอรดแบบ Ergonomic keyboard 

ท่ีมา : http://www.tweak3d.net/reviews/microsoft/keyboard/, 2559 

 3) มีสายหรือไรสาย โดยท้ังสอบแบบนี้จะมีขอดี และขอเสียของตัวเอง การเลือกจึงขึ้นอยู

กับความชอบสวนบุคคล โดยควรพิจารณาวาคุณจะใชคียบอรด ทีไ่หน หรืออยางไร โดยคําถามนี้จะ

ชวยทําใหสามารถประเมินไดวาการเชื่อมตอแบบไหนเหมาะสําหรับการใชงานมากกวากัน ยกตัวอยาง

เชน ถามีแผนท่ีจะใชคียบอรดตอกับคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับชุดโฮมเธียรเตอร (Home Theater) 

อาจจะเลือกใชคียบอรดแบบไรสาย ซึง่ทําใหไมจําเปนตองนั่งหนาคอมพิวเตอร เมื่อกําลังดูหนัง หรือ

ฟงเพลงอยูนั้นเอง 

 4) ปุมคียลัด (Hotkey) คียบอรดสวนใหญจะมาพรอมกับปุมคียลัดเสริมที่ดานบนของ 

คียบอรดโดยปุมคียลัดเหลานี้สามารถทําหลายสิ่งไดอยางกวางขวางตั้งแต การควบคุมระดับความดัง

ของเสียง ไปจนถึงการเปดอีเมลดวยการสัมผัสแคปุมเดียว อยางไรก็ตามปจจัยนีจ้ะชวยใหมีตัวเลือกที่

แคบลงได  

 5) ลักษณะการใชงานเพ่ิมเติมคียบอรด บางตัวนัน้จะมาพรอมกับลักษณะการใชงานเสริม

เชนมีจุดตออุปกรณยูเอสบี (USB Hub) ซ่ึงสามารถเชื่อมตออุปกรณท่ีตองการพลังไฟต่ําเขาสูคียบอรด

ได เพ่ือความสะดวกสบาย แตราคายอมสูงข้ึนตามไปดวย 

 

8.11 การเลือกเมาส 

 เมาสเปนอุปกรณสําคัญสําหรับใชงานคอมพิวเตอรในปจจุบัน ถึงแมวาในขณะนี้จะมีระบบ

เมาสสัมผัสจําพวกทัชแพด (Touchpad) หรือทัชสกรีน (Touchscreen) เพ่ือมาแทนท่ี แตก็คงปฏิเสธ

ไมไดวาเมาสยังเปนอุปกรณทีผู่ใชทัว่ไปคุนเคยมากทีสุ่ด ในปจจุบันเทคโนโลยีของเมาสนั้นสามารถใช

งานบนพืน้ผิวที่เปนกระจกไดเรียบรอยแลว คือเทคโนโลยี Darkfield ของ Logitech นอกจากนั้น
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ปจจุบัน Sensor ของเมาสนัน้ถูกพัฒนาใหเปน Laser เพือ่แทนที ่Optical ดวยคุณสมบัติทีแ่มนยํา

กวา ใชงานบนพ้ืนผิวตาง ๆ ไดดีกวา นอกจากนั้นเมาสยังมีใหเลือกท้ังแบบมีสายและไรสายอีกดวย  

 ความรูสําคัญที่จําเปนตองทราบกอนเลือกใชเมาสคือคาดีพีไอ (DPI) ยอมาจาก Dot Per 

Inch ถาแปลตามตัวก็คือหนวยท่ีบอกวาภายในพ้ืนท่ี 1 ตารางนิ้วมีท้ังหมดก่ีจุด ยกตัวอยางเชน 1,000 

DPI เลื่อนไประยะ 1 นิ้ว ไดคาวาเลื่อนไป 1,000 หนวย แตถาเมาสมีคาดีพีไอแค 500 เลือ่นในระยะ 1 

นิ้วเทากัน ไดคาวาเลื่อนไป 500 หนวย ตองเลือ่นถึง 2 นิ้วเพือ่ใหไดคาเทากัน ถึงแมวา Windows จะ

สามารถปรับคาความไว (Sensitivity) เพื่อชดเชยความเร็วไดแตความแมนยําก็จะลดลงเพราะมีคา ดี

พีไอท่ีต่ํากวานั่นเอง 

 
ภาพท่ี 8.21 ตัวอยางการคิดคารีโซลูชั่น (Resolution) 

ท่ีมา : https://notebookspec.com/สิ่งท่ีควรรูกอนเลือก/157797/, 2559 

 ในการเลือกซ้ือเมาสมีสิ่งท่ีควรคํานึงถึงดังตอไปนี้ 

 1) ความถนัดในการจับและจุดประสงคของการใชงาน เมาสสวนใหญนัน้ถูกออกแบบมา

ใหเขากับมือขวาเปนหลัก แตก็ยังมีเมาสอีกหลาย ๆ ตัวทีร่องรับแบบทั้งสองมือ ยกตัวอยางคือ ถา

ตองการซ้ือเมาสเพ่ือไปใชทํางานเอกสาร ไมจําเปนตองซือ้เมาสที่มีความละเอียดขนาด 5600 DPI แต 

ถาหากคุณเปนนักเลนเกม (Gamer) หรือทํางานที่เกีย่วของกับงานดานกราฟกบนหนาจอขนาดใหญ

ถือวามีความเหมาะสม 

 2) ปุมพิเศษ (Macro key) ปุมพิเศษเหลานี้ชวยใหทํางานไดรวดเร็วขึ้น ไมวาจะเปน 

นักเลนเกม หรือพนักงานในสํานักงานที่ทํางานดานเอกสารเปนหลัก เพราะปุมเหลานีส้ามารถตั้งคา

ตางไดมากและสามารถกําหนดคียตาง ๆ ไดตามตองการ ชวยอํานวยความสะดวกในการใชโปรแกรม

ตาง ๆ ไดดีข้ึน 

 3) ชนิดของเซ็นเซอร (Sensor) ก็มีความสําคัญเชนกัน ในปจจุบันที่เห็นไดทั่วไปก็มี 

Optical , Laser , BlueTrack (Microsoft) , Darkfield (Logitech) ในบรรดาเซ็นเซอรเหลานีก้าร
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เลือกซื้อใหเหมาะสมกับงานและความชอบสวนตัว ในปจจุบันเซ็นเซอรที่นาสนใจคือ Darkfield ท่ี

ออกมาเปนคูแขงกับ BlueTrack ซ่ึง BlueTrack เองมีขอจํากัดในเรือ่งการใชงานบนกระจกใสที่ไม

สามารถใชไดเหมือนกับ Darkfield แตถาพ้ืนท่ีท่ีใชงานไมใชกระจกหรือพื้นทีที่เ่ปนผิวมันลื่นแลว 

สามารถเลือกเมาสแบบ Laser ก็เพียงพอแลว 

 4) ไรสายหรือมีสาย ขอดีของเมาสแบบไรสายคือ พกพางาย สายไมพันยุงเหยิง แตสิง่ที่จะ

เปนภาระตามมาคือ แบตเตอรรี่ เพราะเมาสไรสายตองพึ่งพลังงานจากแบตเตอรรี่เปนหลัก ถาเปน

นักเลนเกมควรจะใชแบบมีสาย เพราะหากเลนเกมอยูแลวแบตเตอรรี่หมด คงทําใหอรรถรสในการเลน

เกมหายไป การหนวงเวลาหรือทํางานชาท่ีพบบอยในเมาสไรสาย ซ่ึงในปจจุบันเมาสแบบไรสายเองก็มี

ท้ังแบบท่ีใชเครื่องรับ (Receiver) แบบบลูทูธ (Bluetooth) ขอดขีองบลูทูธ คือไมตองพ่ึง เครื่องรับตัด

ปญหาจุกจิกเรื่องเครื่องรับหายไปไดเลย แตขอดีของเครื่องรับคือสามารถเชือ่มตออุปกรณไดหลายตัว 

เชน เชื่อมตอไดท้ังเมาส และคียบอรดพรอมกัน 

 5) คุณสมบัติพิเศษ เมาสในปจจุบันมีคุณสมบัติเสริมมากมาย ควรจะศึกษากอนทําการซ้ือ 

ซึง่คุณสมบัติเหลานีก็้จะแตกตางกันไปในแตละรุนแตละยีห่อ ยกตัวอยางเชน ตุมถวงน้าํหนักสําหรับ

เมาสเลนเกมเพือ่ใหเกิดความถนัด, ปุมสําหรับเลือ่นหนาจอแบบรวดเร็วเหมาะสําหรับผูใชงานที่ตอง

เลื่อนหนาเอกสารจํานวนมากหรือเปดเว็บไซต, ปุมสําหรับเลือกรูปแบบในการใชงาน  
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 14 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหดัทุกขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  

               ใชเวลา 30 นาที 

 

1. จงอธิบายลักษณะของซีพียูในปจจุบัน (1 คะแนน) 

2. แคช (Cache) คืออะไร (1 คะแนน) 

3. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานดานกราฟกในปจจุบันควรใชซีพียูยี่หอ และรุนใด (1 คะแนน) 

4. จงบอกวิธีการเลือกเมนบอรด (3 คะแนน) 

5. จงบอกวิธีการเลือกแรม (2 คะแนน) 

6. จงอธิบายขอมูลจากภาพฉลากของฮารดดิสก (1 คะแนน) 

 
7. จงบอกประเภทของการดแสดงผล (1 คะแนน) 

8. จงอธิบายความหมายของคําตอไปนี้ (4 คะแนน) 

- Resolution 

- Refresh Rate 

- Dot Pitch 

- Color Depth 

9.จงบอกขอมูลทางเทคนิคของออปติคอลไดรฟ (1 คะแนน) 

10.จงบอกวิธีการเลือกการดเสียง (1 คะแนน) 

11. จงบอกวิธีการเลือกเคส (1 คะแนน) 

12. จงบอกวิธีการเลือกแหลงจายไฟ (1 คะแนน) 

13. จงบอกวิธีการเลือกคียบอรด (1 คะแนน) 

14. จงบอกวิธีการเลือกเมาส (1 คะแนน) 

 

แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 8 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 20 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 20 คะแนน ใชเวลา 20 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. อัตราการรีเฟรชต่ํา จะทําใหภาพบนหนาจอเปนอยางไร 

ก. ความละเอียดภาพต่ํา ข. สีสันไมสวยงาม 

ค. แสงสวางไมเพียงพอ ง. ภาพกระพรบิ 

2. ขอมูลทางเทคนิคใดของออปติคอลไดรฟท่ีบอกถึงขนาดพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกอนสงไปประมวลผล 

ก. Buffer ข. Access Time  

ค. Data Transfer Rate ง. Interface  

3. หากตองการใชเมาสสําหรับงานเขียนแบบควรพิจารณาจากคุณสมบัติขอใดเปนหลัก 

ก. Resolution ข. Sensor  

ค. DPI ง. Sensitivity 

4. ขอใดเปนตัวกําหนดความเร็วของซีพียู 

ก. ชิปเซ็ตท่ีใชกับซีพียู ข. สัญญาณนาฬิกาของซีพียู 

ค. ความจุของซีพียู ง. ยี่หอของซีพียู 

5. จากฉลากของแรมดานลางนี้ ขอใดไมถูกตอง 

 
 ก. เปนแรมชนิด DDR4 ข. ใชแรงดันไฟฟา 1.35 V 

 ค. มีระบบบัส 30900  ง. ความเร็วในการสงผานขอมูล 3866 MHz 

6. ฮารดดิสกท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไปมีความเร็วรอบในการหมุนเทาใด 

ก. 3600 รอบตอนาที  ข. 5400 รอบตอนาที  

ค. 7200 รอบตอนาที  ง. 10,000 รอบตอนาที  

แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 8 
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7. ซีพียูเปนตัวกําหนดการเลือกเมนบอรดเนื่องจากขอใด 

ก. ซ็อกเก็ตซีพียู ข. จํานวนสล็อตแรมท่ีซีพียูใชไดท่ีใชซีพียู 

ค.ขนาดของเมนบอรด ง. รุนของแรมท่ีใชกับซีพียู  

8. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. การดแสดงผลออนบอรดจะไมมีหนวยความจํา 

ข. การดแสดงผลมีหนวยความจํามาก การแสดงผลจะมีความเร็วสูง 

ค. การดแสดงผลมีหนวยความจํามาก การประมวลผลของซีพียูจะเร็วข้ึน  

ง. การดแสดงผลมีหนวยความจําความเร็วสูง จะสามารถรับสงขอมูลไดเร็วข้ึน 

9. เคสลักษณะใดท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ก. ฝาเคสสามารถปดเปดไดสะดวก ข. มีพอรตตาง ๆ เพ่ิมเติม 

ค. ภายในเคสมีความโปรง กวาง ง. มีโครงสรางแข็งแรง ดานหนาเครื่อง  

10. จอแสดงผลท่ีใชพลังงานนอยท่ีสุดคือจอชนิดใด 

ก.จอ Plasma ข. จอ CRT 

ค. จอ LED ง. จอ LCD  

11. ขอใดไมใชแคชของซีพียู 

ก. L1 ข. L2 

ค. L3 ง. L4  

12. จากตัวเลือกเมนบอรดใดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 

ก. Pico-ITX   ข. Nano-ITX  

ค. Mini-ITX ง. Micro-ATX  

13. หากตองการซ้ือคียบอรดเพ่ือใชสําหรับกิจการคาราโอเกะควรเลือกคียบอรดลักษณะใด 

ก. คียบอรดแบบ Ergonomic  ข. คียบอรดมีปุมคียลัด  

ค. คียบอรดไรสาย ง. คียบอรดแบบยูเอสบี  

14. ระบบเสียงมาตรฐานของการดเสียงในปจจุบันคือขอใด 

ก. Surround Sound ข. High Definition Audio 

ค. High Fidelity ง. Home Audio System  

15. ขอใดควรคํานึงถึงมากท่ีสุดในการเลือกซ้ือแหลงจายไฟ 

ก. กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีจายได ข. การรับประกัน 

ค. ราคา ง. จํานวนหัวตอไฟแบบตาง ๆ 
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16. ความละเอียดของจอแสดงผล 1366X768 ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. จอแสดงผลมีความละเอียด 100,889,088 พิกเซล 

ข. จอแสดงผลมีความละเอียด 786,432 พิกเซล 

ค. จอแสดงผลมีความละเอียดในแนวนอน 768 พิกเซล  

ง. จอแสดงผลมีความละเอียดในแนวตั้ง 1366 พิกเซล 

17. ถาดอทพิทช (Dot Pitch) มีคามากจะมีผลเปนอยางไร 

ก. ภาพจะกระพริบ ข. ความละเอียดสูงข้ึน 

ค. ภาพจะมีจุดเล็ก ๆ ปนอยู ง. ภาพมีความคมชัดมาก 

18. หากตองการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคตควรพิจาณาเลือกเมนบอรดจากขอใด 

ก. พอรตตาง ๆ ของเมนบอรด 

ข. ชองเสียบไฟเลี้ยงบนเมนบอรด  

ค. จํานวนสล็อตขยายบนเมนบอรด 

ง. จํานวนชองสําหรับตอฮารดดิสกบนเมนบอรด 

19. คาใดของจอแสดงผลบอกถึงจํานวนครั้งท่ีจอแสดงผลจะแสดงภาพไดใน 1 วินาที 

ก. จํานวนพิกเซล (Pixel) ของจอแสดงผล ข. รีโซลูชั่น (Resolution)  

ค. อัตราการรีเฟรชหนาจอ (Refresh Rate) ง. ด็อตพิทช (Dot Pitch) 

20. DDR3 1600/1333 MHz หมายความวาอยางไร 

ก. รองรับแรมชนิด DDR3 มีความเร็วบัส 1600 MHz หรอื 1333 MHz 

ข. รองรับแรมชนิด DDR3 มีความจุ 1600 MB ความเร็ว 1333 MHz 

ค. รองรับซีพียูชนิด DDR3 มีความเร็วบัส 1600 MHz หรอื 1333 MHz   

ง. รองรับซีพียูชนิด DDR3 มีความจุ 1600 MB ความเร็ว 1333 MHz  


