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               เครื่องคอมพิวเตอรที่มีขายในทองตลาดสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ เครื่อง

คอมพิวเตอรแบบมียีห่อ (Brand) ทีน่ิยมขายเปนชุดสําเร็จรูป (Computer Set) และคอมพิวเตอร

ประกอบเองคือเลือกซ้ือชิ้นสวนแตละชิ้นนํามาประกอบเปนชุดข้ึนเอง ซ่ึงท้ัง 2 ประเภทนี้ก็สามารถใช

งานไดดีเชนเดียวกัน แตแตกตางกันเรื่องการรับประกัน การดูแลหลังการขาย และขอแตกตางดาน

รายละเอียดตาง ๆ  

               การนําเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพต่ําไปใชในลักษณะงานท่ีตองการประสิทธิภาพ

ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสูง เครื่องคอมพิวเตอรนั้นอาจไมตอบสนองตองาน หรือไมสามารถทํางานนั้น

ไดเลยก็อาจเปนได หรือนําเครือ่งคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง มาใชในงานพื้นฐานทัว่ไป หากคิดถึง

ความคุมคากับงบประมาณทีเ่สียไป ก็คงไมคุมคาแนนอน ดังนั้นการเลือกคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ

ของคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสมกับลักษณะการใชงานคอมพิวเตอรจึงควรไดรับการพิจาณาเปนลําดับแรก 

 

 

 

จุดประสงคท่ัวไป 

              1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในลักษณะงานตาง ๆ 

              2. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีขายในทองตลาด 

              3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              1. บอกลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร รายงาน หรืองานธุรการ

ตาง ๆ ได 

              2. บอกลักษณะของเครื ่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก ดานการออกแบบสื ่อ

สิ่งพิมพตาง ๆ ได 

              3. บอกลกัษณะของเครือ่งคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูงได 

              4. บอกลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอรได 

              5. บอกขอดีขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอได 

              6. บอกขอดีขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรประกอบเองได 

หน่วยท่ี 9 

ลกัษณะการใชง้านคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล 

สาระสําคญั 

จุดประสงคก์ารเรียนการสอน 
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              7. บอกขอแตกตางของคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ และคอมพิวเตอรประกอบเองได 

              8. อธิบายรายละเอียดคุณสมบัติของคอมพิวเตอรจากใบปลิว แผนพับได 

 

 

 

9.1 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในลักษณะงานตาง ๆ 

              9.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร รายงาน หรืองานธุรการตาง ๆ  

              9.1.2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก ดานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

              9.1.3 เครื ่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกขั ้นสูง งานดานสามมิติ (3D 

Animation) 

              9.1.4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

9.2 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีขายในทองตลาด 

              9.2.1 คอมพิวเตอรแบบมียี่หอ  

              9.2.2 คอมพิวเตอรแบบประกอบเอง 

9.3 วิธีการดูรายละเอียดคุณสมบัติของคอมพิวเตอรจากใบปลิว แผนพับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ตองการใชงานโปรแกรมกลุม Microsoft Office, Open Office และโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ 

ควรเลือกคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

2. ตองการใชงานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, CorelDraw ควรเลือกคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

3. ตองการใชงานโปรแกรม AutoCAD, 3D Studio Max, Maya ควรเลือกคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

4. เครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกมองวาเปนสินคาฟุมเฟอย ใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดซื้อ เปน

คอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยท่ี 9 

ลกัษณะการใชง้านคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล 
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5. ขอใดไมเหมาะเปนคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ก. เพาเวอรซัพพลายขนาด 500 วัตต ข. ซีพียู Intel Core i7 

ค. แรม DDR3 16 GB  ง. ฮารดดิสก SATA-III 2TB 

6.ขอแตกตางของคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ (Brand) และคอมพิวเตอรประกอบเองคือขอใด 

ก. ประสิทธิภาพในการทํางาน  ข. ระบบปฏิบัติการท่ีใช 

ค. การดูแลหลังการขาย  ง. โปรแกรมท่ีใชงาน 

7. ขอใดไมใชขอดีของเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ 

ก. สวนใหญจะติดตั้งโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ ข. ไมตองเลือกชิ้นสวนคอมพิวเตอรเอง 

ค. มีบริการหลังการขายท่ีดี  ง. สนับสนุนการอัพเกรดคอมพิวเตอร 

8. ขอใดไมใชขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรประกอบเอง 

ก. ผูซ้ือตองมีความรูความชํานาญดานฮารดแวรคอมพิวเตอรอยางดี 

ข. เสียเวลาในการเลือกอุปกรณ 

ค. หากชิ้นสวนอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย ผูซ้ือตองนําไปแจงบริษัท รานคาท่ีซ้ือมาเอง 

ง. ราคาแพงกวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ 

9. Intel® Graphics Media Acceleratior GMA HD เปนขอมูลของอุปกรณใด 

ก. การดเสียง   ข. แรม 

ค. การดแสดงผล   ง. ฮารดดิสก 

10. 2048MB DDR2 with FSB 800MHz หมายความวาอยางไร 

ก. แรมชนดิ DDR2 ความจุ 2 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz 

ข. ฮารดดิสกความจุ 2048 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz 

ค. การดแสดงผล มีหนวยความจํา 2 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz 

ง. ซีพียู มีแคชชนิด DDR2 ขนาด 2048 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz 
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 ในการเลือกซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร หรือชิ ้นสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอรนั ้น ราคา 

คุณภาพและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร เปนปจจัยลําดับตน ๆ ในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร การนําเครื ่องคอมพิวเตอร ที ่มีประสิทธิภาพต่ ําไปใชในลักษณะงานที ่ตองการ

ประสิทธิภาพของเครือ่งคอมพิวเตอรที่สูง เครื่องคอมพิวเตอรนั ้นอาจไมตอบสนองตองาน หรือไม

สามารถทํางานนั้นไดเลยก็อาจเปนได หรือนําเครื่องคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง มาใชในงานพ้ืนฐาน

ท่ัวไป หากคิดถึงความคุมคากับงบประมาณที่เสียไป ก็คงไมคุมคาแนนอน ดังนัน้การเลือกคุณสมบัติ 

หรือคุณลักษณะของคอมพิวเตอรทีเ่หมาะสมกับลักษณะการใชงานคอมพิวเตอรจึงควรไดรับการ

พิจาณาเปนลําดับแรก ดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร หรือชิ้นสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 

ควรตองทราบลักษณะงานและประเภทท่ีจะนําไปใช ซ่ึงสามารถแบงโดยท่ัวไปไดดังตอไปนี้ 

 

9.1 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในลักษณะงานตาง ๆ 

 9.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร รายงาน หรืองานธุรการตาง ๆ  

 งานดานนีมั้กจะใชโปรแกรมในดานการจัดการเอกสารเปนหลัก เชน Microsoft Office 

หรือโปรแกรมกลุม Open Office และโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ที่ถูกออกแบบมาใหใชงานเฉพาะ

ดานตามแตละหนวยงานหรือบริษัทนั้น ๆ เลือกใช ซึ่งโปรแกรมแกรมเหลานี้ไมจําเปนตองใชเครื่อง

คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงนัก สามารถเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาถูกในทองตลาด

ท่ัวไปได 

 

 

ภาพท่ี 9.1 การใชงานคอมพิวเตอรทํางานดานเอกสาร รายงาน หรืองานธุรการตาง ๆ 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=25&chap=1&page=t 

         25-1-infodetail01.html, 2559 

หน่วยท่ี 9 
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ตารางท่ี 9.1 ตัวอยางคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร รายงาน หรือ 

   งานธุรการตาง ๆ 

ชิ้นสวนอุปกรณ คุณสมบัติหรือรายละเอียดท่ีเหมาะสม 

ซีพียู Intel Core i3,i5 หรอื AMD FX-4xxx, A4-xxxx และ A6-xxxx 

แรม ดีดีอารแรม (DDR RAM) ความจุ 2-4 กิกะไบต (GB) 

เมนบอรด ราคาประหยัดแบบมีชิปออนบอรด(Onboard) เชน ชิปแสดงผล, ชิป

เสียง, ชิปเครือขาย ซ่ึงติดตั้งมาใหแลวบนเมนบอรด 

ฮารดดิสก แบบซาตา (SATA) ความจุ 500 กิกะไบต (GB) 

การดจอ ชปิแสดงผลออนบอรด 

การดเสียง ชิปเสียงออนบอรด 

การดแลน ชิปเครือขายออนบอรด 

ออฟตคิอลไดรฟ ดีวีดีอารดับบริว (DVD-RW) ซ่ึงอานเขียนแผนไดเกือบทุกชนิด 

ลําโพง หรือหูฟง ระบบสเตอริโอ 2 ลําโพง 

จอภาพ จอแสดงผลแบบแอลอีดี (LED) ขนาด 17-19 นิ้ว 

เครื่องพิมพและเครื่อง 

สแกนภาพ 

ควรเปนเครื่องมัลติฟงกชั่น สามารถใชงานการพิมพและสแกนภาพ 

ไดในเครื่องเดียว มีราคาถูก และคุมคา 

เครื่องสํารองไฟ ควรจายไฟไดตั้งแต 500 โวลตแอมป (VA) ข้ึนไป 

เพาเวอรซัพพลาย ขนาดกําลังไฟ 500 วัตตข้ึนไป 

อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  แฟรชไดรฟ,  เมาสแบบออปติคอล, คียบอรด 

 

 9.1.2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก ดานการออกแบบส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ 

 งานดานนีส้วนใหญจะใชโปรแกรมที่ตองการทรัพยากรของเครื่องสูงพอสมควร เนื่องจาก

โปรแกรมท่ีใชงานดานนี้มีขนาดท่ีใหญ และตองการการแสดงผลดี ซ่ึงโปรแกรมท่ีนิยมใชในการทํางาน

ดานกราฟกในปจจุบันคือ โปรแกรม Photoshop, Illustrator, CorelDraw, InDesign, PageMaker 

เปนตน และในขณะทํางานอาจตองเรียกใชงานโปรแกรมเหลานี้ขึ ้นมาทํางานพรอม ๆ กัน ดังนั้น

เครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาใชงานประเภทนี้จะตองมีประสิทธิภาพและราคาอยูในระดับปากกลางถึง

คอนขางสูง 
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ภาพท่ี 9.2 การใชงานคอมพิวเตอรทํางานดานกราฟก ดานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

ท่ีมา : https://scambieuropei.info/stage-junior-graphic-designer-bruxelles/, 2559 

ตารางท่ี 9.2 ตัวอยางคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก ดานการออกแบบสื่อสิ่ง    

   พิมพตาง ๆ 

ชิ้นสวนอุปกรณ คุณสมบัติหรือรายละเอียดท่ีเหมาะสม 

ซีพียู Intel Core i5,i7 หรอื AMD FX-6xxx, FX-8xxx, A8-xxxx, A10-xxxx 

แรม DDR RAM ความจุ 4-8 GB 

เมนบอรด ชิปเซ็ต Intel PCH ตระกูล 7x,8x,9x,1xx หรอื AMD FCH A75, A85x, 

A88x, AMD 8xx, 9xx 

ฮารดดิสก แบบ SATA-III หรอื SATA Express ความจุ 500 GB 

การดจอ Nvidia GeForce GTX ตระกูล 5xx, 6xx, 7xx หรือ AMD ตระกูล 

Radeon HD 6xxx, 7xxx, R5, R7 หนวยความจําบนตัวการดแบบ GDDR5 

1 GB ข้ึนไป 

การดเสียง ชิปเสียงออนบอรด 

การดแลน ชิปเครือขายออนบอรด 

ออฟตคิอลไดรฟ ดีวีดีอารดับบริว (DVD-RW) ซ่ึงอานเขียนแผนไดเกือบทุกชนิด 

ลําโพง หรือหูฟง ระบบสเตอริโอ 2 ลําโพง มีภาคขยายในตัว หรือลําโพงแบบ 2.1  

จอภาพ จอแอลอีด ี(LED)  แบบไวดสกรีน (Wide Screen) ขนาด 22-24 นิ้ว ความ

ละเอียด 1440x900 พิกเซล ข้ึนไป 

เครื่องพิมพและเครื่อง

สแกนภาพ 

ควรเปนเครื่องแบบเลเซอรปริ้นเตอร (Laser Printer) แบบขาว-ดํา หรือสี  

และเครื่องสแกนภาพ 

เครื่องสํารองไฟ ควรจายไฟไดตั้งแต 650 โวลตแอมป (VA) ข้ึนไป 

เพาเวอรซัพพลาย ขนาดกําลังไฟ 700 วัตตข้ึนไป 

อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  ฮารดดิสกใชภายนอก, แฟรชไดรฟ, เมาสแบบออปติคอล, คียบอรด เปนตน 
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 9.1.3 เครือ่งคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง งานดานสามมิติ (3D 

Animation) 

 สําหรับโปรแกรมท่ีใชงานดานนี้ โปรแกรมท่ีใชงานมีความตองการทรัพยากร และขีด

ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอรในการคิดคํานวณสูงมาก เนื่องจากตองทําการเรนเดอรภาพวัตถุ

ท่ีเปน 3 มิติ ดังนั้นการเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาใชงานดานนี้ ตองเลือกเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงจะมีราคาคอนขางสูงตามไปดวย โดยวิธีพิจาณาเลือกซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรลักษณะนี้ ควรพิจาณาความตองการทรัพยากรของโปรแกรมท่ีจะนํามาใชวาตองการซีพียู 

แรม หนวยความจําของการดแสดงผล และพ้ืนท่ีในฮารดดิสกเทาใด สําหรับโปรแกรมท่ีนิยมใชงาน

ดานสามมิติในปจจุบันไดแกโปรแกรม AutoCAD, 3D Studio Max และ Maya เปนตน 
 

 
 

ภาพท่ี 9.3 การใชงานคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง งานดานสามมิติ 

ท่ีมา : https://stormpostproduction.com/what-we-do/3d-animation/, 2559 

ตารางท่ี 9.3 ตัวอยางคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง งานดาน 

                สามมิติ (3D Animation) 

ชิ้นสวนอุปกรณ คุณสมบัติหรือรายละเอียดท่ีเหมาะสม 

ซีพียู Intel Core i7,i7 Extreme, i9 หรอื AMD FX-8xxx, FX-9xxx 

แรม DDR3, DDR4 RAM ความจุ 16 GB ข้ึนไป 

เมนบอรด ชิปเซ็ต Intel PCH ตระกูล x79, x99 ท่ีสนับสนุน DDR3, DDR4 ใน

แบบ 3 และ 4-Channel  หรอื AMD 990x, 990FX 

ฮารดดิสก แบบซาตาทรี (SATA-III) หรอื ซาตาเอ็กเพรส (SATA Express) 

ความจุ 1-2 เทราไบต (TB) ข้ึนไป 

การดจอ Nvidia Quadro K2000 หรอื AMD FirePro W5000 ข้ึนไป 
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ตารางท่ี 9.3 ตัวอยางคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง  

                งานดานสามมิติ (3D Animation) (ตอ) 

ชิ้นสวนอุปกรณ คุณสมบัติหรือรายละเอียดท่ีเหมาะสม 

การดเสียง ชิปเสียง Onboard หรือการดเสียงในระบบ 5.1 CH ข้ึนไป 

การดแลน ชิปเครือขาย Onboard 

ออฟตคิอลไดรฟ ดีวีดีไดรฟ (DVD-RW) หรอื บลูเรยไดรฟ (Blu-Ray Drive) 

ลําโพง หรือหูฟง เปนชุดลําโพงรอบทิศทาง (Surround) ในระบบ 5.1 CH ข้ึนไปพรอมซับวูฟ

เฟอร (Subwoofer) 

จอภาพ จอแอลอีดี (LED)  แบบไวดสกรีน (Wide Screen) ขนาด 24 นิ้ว ความ

ละเอียด 1920x1080 พิกเซล ข้ึนไป จํานวน 2-3 จอ 

เครื่องพิมพและ

เครื่องสแกนภาพ 

ควรเปนเครื่องแบบ Inkjet หรอื Laser Printer สี  

และเครื่องสแกนภาพ 

เครื่องสํารองไฟ ควรจายไฟไดตั้งแต 800 โวลตแอมป (VA) ข้ึนไป 

เพาเวอรซัพพลาย ขนาดกําลังไฟ 800 วัตตข้ึนไป 

อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  ฮารดดิสกใชภายนอก, แฟรชไดรฟ, เมาสแบบออปติคอล, คียบอรด เปนตน 
 

 

 9.1.4 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอรถูกมองวาเปนสินคาฟุมเฟอยเนื่องจาก 

ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดซื้อ เพราะปจจุบันผูสรางเกมคอมพิวเตอรคายตาง ๆ มักจะ

แขงขั้นกันพัฒนาขีดความสามารถในการแสดงผลอยูตลอดเวลา ซึ่งเกมเหลานี้ตองการใชทรัพยากร

ของเครื่องทีสู่ง ๆ ทั้งสิน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดจอ ดังนั้นนักเลนเกมจึงตองลงทุนในการซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไวกอนเพ่ือรอรองรับกับเกมใหม ๆ ท่ีทยอยออกมาจําหนาย 
 

 
ภาพท่ี 9.4 การใชงานคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

ท่ีมา : https://warriorsinblack.com/el-gobierno-espanol-apoyara-los-esports/, 2559 



230 

 

หลกัการระบบคอมพิวเตอร ์

ตารางท่ี 9.4 ตัวอยางคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

ชิ้นสวนอุปกรณ คุณสมบัติหรือรายละเอียดท่ีเหมาะสม 

ซีพียู Intel Core i7,i7 Extreme, i9 หรอื AMD FX-8xxx, FX-9xxx 

แรม DDR3, DDR4 RAM ความจุ 8 GB ข้ึนไป 

เมนบอรด ชิปเซ็ต Intel PCH ตระกูล 8x, 9x, 1xx หรอื AMD FCH A85X, 

A88X, AMD 9xx 

ฮารดดิสก แบบซาตาทรี (SATA-II) หรอื ซาตาเอ็กเพรส (SATA Express) 

ความจุ 1 TB ข้ึนไป 

การดจอ Nvidia GeForce GTX ตระกูล 7xx หรอื AMD ตระกูล Radeon 

HD 7xxx, 8xxx และตระกูล R9 2xxx มีหนวยความจําแบบ 

GDDR5 ขนาด   2 GB ข้ึนไป 

การดเสียง ชิปเสียง Onboard หรือการดเสียงในระบบ 5.1 CH ข้ึนไป 

การดแลน ชิปเครือขาย Onboard 

อุปกรณ Optical Drive DVD-RW ซ่ึงอานเขียนแผนไดเกือบทุกชนิด 

ลําโพง หรือหูฟง เปนชุดลําโพง Surround รอบทิศทาง ในระบบ 5.1 CH ข้ึนไป

พรอม Subwoofer 

จอภาพ จอแอลอีด ี(LED)  แบบไวดสกรีน (Wide Screen) ขนาด 22-24 นิ้ว 

ความละเอียด 1920x1080 พิกเซล ข้ึนไป  

เครื่องพิมพและเครื่องสแกน

ภาพ 

ควรเปนเครื่องมัลติฟงกชั่น สามารถใชงานการพิมพและสแกนภาพ 

ไดในเครื่องเดียว มีราคาถูก และคุมคา 

เครื่องสํารองไฟ ควรจายไฟไดตั้งแต 800 โวลตแอมป (VA) ข้ึนไป 

เพาเวอรซัพพลาย ขนาดกําลังไฟ 800 วัตตข้ึนไป 

อุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  ฮารดดิสกใชภายนอก, แฟรชไดรฟ, เมาสแบบออปติคอล, คียบอรด 

เปนตน 

 

9.2 ประเภทของเครือ่งคอมพิวเตอรที่มีขายในทองตลาด 

 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีขายในทองตลาดสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 

เครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ (Brand) ทีน่ิยมขายเปนชุดสําเร็จรูป (Computer Set) และ

คอมพิวเตอรประกอบเองคือเลือกซ้ือชิ้นสวนแตละชิ้นนํามาประกอบเปนชุดขึน้เอง ซึง่ทัง้ 2 ประเภทนี้

ก็สามารถใชงานไดดีเชนเดียวกัน แตแตกตางกันเรื่องการรับประกัน การดูแลหลังการขาย และขอ

แตกตางดานรายละเอียดตาง ๆ อีกหลายประการดังตอไปนี้ 
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 9.2.1 คอมพิวเตอรแบบมียี่หอ  

 คอมพิวเตอรประเภทนี้นิยมเรียกวาคอมพิวเตอรแบรนดเนม (Brand Name) เปน

คอมพิวเตอรท่ีประกอบเสร็จมาจากโรงงานพรอมใชงานไดเลย เหมาะกับผูใชท่ีตองการความสะดวกไม

ตองวุนวายในการเลือกซ้ือชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ สวนใหญมักจะมีบริการหลังการขายท่ีดี แตราคา

คอนขางสูงและไมสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกอุปกรณไดตามใจชอบ เหมาะกับผูใชไมคอยมีความรู

ความชํานาญในเรื่องชิ้นสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอร ซ่ึงคอมพิวเตอรลักษณะนี้ อุปกรณหลักเชน

เมนบอรดมักจะไมเอ้ืออํานวยตอการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรในอนาคตไดมากนัก สําหรับยี่หอตาง 

ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรลักษณะนี้ท่ีมีขายในทองตลาดไดแกยี่หอ Acer, HP, Compag, Lenovo, 

SVOA, Asus เปนตน 

               

              

                            
 

ภาพท่ี 9.5 เครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ (Brand) 

ท่ีมา : https://www.advice.co.th/product/desktop-pc-server, 2559 
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ตารางท่ี 9.5 แสดงขอดีขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ 

ขอดี ขอเสีย 

- มีบริการหลังการขายที่ดีเมือ่เครือ่งคอมพิวเตอร

เสียหรือเกิดปญหาสามารถสงซอมไดทันที  

- สวนใหญจะมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการทีมี่

ลิขสิทธิ์ถูกตองติดเครื่องมาดวย 

- ไมตองเสียเวลาเลือกซ้ือชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ 

เอง 

- ไมสามารถปรับเปลี่ยนหรือเลือกซื้อชิน้สวน

อุปกรณตาง ๆ ตามใจตนเองได 

- ราคาแพงกวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบประกอบ

เอง ในคุณสมบัติ และความสามารถท่ีเทากัน 

 

 9.2.2 คอมพิวเตอรแบบประกอบเอง 

 เครื่องคอมพิวเตอรลักษณะนีเ้หมาะกับผูใชทีต่องกรความพิถีพิถันในการเลือกซื้อชิ้นสวน

อุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ เอง เพื ่อจางประกอบ หรือประกอบดวยตนเอง เพือ่ใหไดเครื ่อง

คอมพิวเตอรทีมี่ราคาไมแพงและมีคุณสมบัติตรงตามความพอใจของผูใชมากทีสุ่ด การเลือกซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรลักษณะนี ้ผูใชตองมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ อยู

บางพอสมควร แตในปจจุบันรานจําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรจะมีบริการจัดชุดคอมพิวเตอรใหครบ

ชุดเพียงแคลูกคาบอกความตองการในการนําไปใชงานและงบประมาณท่ีตั้งไว 

 
 

ภาพท่ี 9.6 เครื่องคอมพิวเตอรแบบประกอบเอง 

ท่ีมา : https://www.lazada.co.th/shop-desktop-computer-diy/, 2559 
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ตารางท่ี 9.6 แสดงขอดีขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรแบบประกอบเอง 

ขอดี ขอเสีย 

- สามารถเลือกซือ้ชิ ้นสวนแตละชิน้ที่จะนํามา

ประกอบเปนตัวเครื่องไดดวยตัวเอง ซึ่งจะทําให

เราสามารถเปรียบเทียบราคาในแตละราน พรอม

ท้ังเลือกหาอุปกรณท่ีเหมาะสมกับผูใชท่ีสุด 

- ราคาถูกกวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ ใน

คุณสมบัติ และความสามารถท่ีเทากัน 

- ผูซ้ือตองมีความรูความชํานาญเก่ียวกับเรื่องของ

ชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอรพอสมควร โปรแกรม

ตาง ๆ ตองนํามาติดตั้งเอง 

- ใชเวลาในการเลือกซ้ืออุปกรณ และ

เปรียบเทียบราคา 

- เมือ่อุปกรณตัวใดเกิดการชํารุด หากอยู ใน

ระยะเวลารับประกัน ผูซื้อตองนําอุปกรณตัวนั้น

ไปแจงบริษัทตัวแทนจําหนายหรือนําไปที่รานที่

ซ้ือสินคาชิ้นนั้น ๆ เอง  

 

9.3 วิธีการดูรายละเอียดคุณสมบัติของคอมพิวเตอรจากใบปลิว แผนพับ 

ภาพท่ี 9.7 ตัวอยางใบปลิวแสดงรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร 
 

ท่ีมา : http://www.manacomputers.com/how-to-view-detailed-specification-computer-

brochure/, 2559 
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 จากตัวอยางใบปลิวในภาพท่ี 9.7 สามารถอานรายละเอียดคุณสมบัติตาง ๆ ของเครื่อง

คอมพิวเตอรไดดังตารางท่ี 9.7 

ตารางท่ี 9.7 รายละเอียดของใบปลิวคอมพิวเตอรในภาพท่ี 9.7 

รายละเอียดตัวสินคา คําอธิบาย 

- AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3250e 

(1.5 GHz with Hyper Transport 

Technology) 

ซีพียูยี่หอ AMD รุน Athlon 64 X2 Dual Core 

3250e ทํางานท่ีสัญญาณนาฬิกา 1.5 กิกะเฮรทิซ 

- AMD RS780 MN/SB700 Chipset เมนบอรดใชชิปเซ็ต AMD RS780 MN/SB700 

- Windows® 7 ติดตั้ง Windows 7 

- 320GB SATA hard drive at 7200 RPM ฮารดดิสกขนาด 320 กิกะไบต อินเทอรเฟส แบบ

ซาตา (SATA) ความเร็วในการหมุน 7,200 รอบ

ตอนาที 

- 2048MB DDR2 with FSB800MHz หนวยความจําแรม 2048 เมกะไบต หรอือาจ

เรียกวา 2 กิกะไบต 

- SuperMulti SATA Drive with Lightscribe 

Technology Double Layer (8.5GB) 

ออปติคอลไดรฟ อินเทอรเฟสแบบซาตา (SATA)  

- ATI Radeon HD3200 Integrated graphic 

up to 895MB 

การดแสดงผลออนบอรด (Onboard) ยี่หอ ATI 

รุน Radeon 3200  

- integrated 10/100 Base-T Network 

  Wireless 802.11 b/g/n LAN 

การดเครือขาย มาตรฐาน 10/100 Base-T และ

การดเครือขายไรสายมาตรฐาน 802.11 b/g/n 

- 6 USB 2.0, integrated 1.3 Megapixel built 

in camera with microphone 

มีพอรตยูเอสบี เวอรชั่น 2.0 จํานวน 6 พอรต มี

กลองความละเอียด 1.3 ลานพิกเซล พรอม

ไมโครโฟน 

- Integrated Stereo Audio การดเสียงออนบอรด 

- Optical mouse and USB keyboard 

 

เมาสแบบออปติคอล และคียบอรดหัวตอแบบยู

เอสบี 

- 18.5 " diagonal widescreen BrightView 

LCD 

 

จอแสดงผลขนาด 18.5 นิ้ว แบบ LCD 

- 1 year limited Onsite warranty รับประกัน 1 ป ซอมถึงตําแหนงท่ีเครื่องติดตั้งอยู 
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 ในการอานขอมูลจากใบปลิวหรือแผนพับนั้น ใบบางครั้งผูจัดทําใบปลิวจะใชคําศัพทท่ีเปน

ขอมูลทางเทคนิค อันอาจจะเปนปญหากับผูท่ีเริ่มศึกษาฮารดแวรคอมพิวเตอรอยูบาง ดังนั้นการศึกษา

หาความรูเก่ียวกับรายละเอียดชิ้นสวนอุปกรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอรจะทําใหสามารถทําความเขาใจ

ไดดีข้ึน ยิ่งในยุคการสื่อสารไรพรมแดน บริษัทผูผลิต ผูนําเขา หรือตัวแทนจําหนาย ตางจัดทําขอมูล

รายละเอียดตาง ๆ ของสินคาเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาบนเว็บไซตของตนเองอยู

แลว 
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คําช้ีแจง  แบบฝกหัด มีท้ังหมด 3 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน  

               ใชเวลา 15 นาที 

1. จงบอกรายละเอียดของคอมพิวเตอรท่ีใชในลักษณะงานตาง ๆ (5 คะแนน) 

2. จงบอกขอดีขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ และเครื่องคอมพิวเตอรแบบประกอบเอง  

(5 คะแนน) 

3. จากรูปจงอธิบายรายละเอียดของคุณลักษณะ (Specification) ของเครื่องคอมพิวเตอร (5 คะแนน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบฝึกหดั หน่วยท่ี 9 

ลกัษณะการใชง้านคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล 
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คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนท้ังหมด 10 ขอ  

                   คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที 

              2.  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพ่ือเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา 

     ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

 

1. 2048MB DDR2 with FSB 800MHz หมายความวาอยางไร 

ก. การดแสดงผล มีหนวยความจํา 2 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz  

ข. แรมชนดิ DDR2 ความจุ 2 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz  

ค. ซีพียู มีแคชชนิด DDR2 ขนาด 2048 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz 

ง. ฮารดดิสกความจุ 2048 เมกะไบต มีอัตราการรับสงขอมูล 800 MHz  

2. ขอใดไมเหมาะเปนคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ก. ซีพียู Intel Core i7  ข. แรม DDR3 16 GB  

ค. ฮารดดิสก SATA-III 2TB  ง. เพาเวอรซัพพลายขนาด 500 วัตต 

3. ขอใดไมใชขอดีของเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ 

ก. ไมตองเลือกชิ้นสวนคอมพิวเตอรเอง ข. มีบริการหลังการขายท่ีดี  

ค. สนับสนุนการอัพเกรดคอมพิวเตอร ง. สวนใหญจะติดตั้งโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ 

4. ตองการใชงานโปรแกรมกลุม Microsoft Office, Open Office และโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ 

ควรเลือกคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

5. ขอใดไมใชขอเสียของเครื่องคอมพิวเตอรประกอบเอง 

ก. ผูซ้ือตองมีความรูความชํานาญดานฮารดแวรคอมพิวเตอรอยางดี 

ข. เสียเวลาในการเลือกอุปกรณ 

ค. หากชิ้นสวนอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย ผูซ้ือตองนําไปแจงบริษัท รานคาท่ีซ้ือมาเอง 

ง. ราคาแพงกวาเครื่องคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ 

 แบบทดสอบหลงัเรียน หน่วยท่ี 9 

ลกัษณะการใชง้านคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล 
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6. Intel(r) Graphics Media Acceleratior GMA HD เปนขอมูลของอุปกรณใด 

ก. การดเสียง   ข. แรม 

ค. การดแสดงผล   ง. ฮารดดิสก 

7. เครื ่องคอมพิวเตอรทีถู่กมองวาเปนสินคาฟุมเฟอยใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดซื้อเปน

คอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

8. ตองการใชงานโปรแกรม AutoCAD, 3D Studio Max, Maya ควรเลือกคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 

9. ขอแตกตางของคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ (Brand) และคอมพิวเตอรประกอบเองคือขอใด 

ก. ประสิทธิภาพในการทํางาน  ข. ระบบปฏิบัติการท่ีใช 

ค. การดูแลหลังการขาย  ง. โปรแกรมท่ีใชงาน 

10. ตองการใชงานโปรแกรม Photoshop,Illustrator,CorelDraw ควรเลือกคอมพิวเตอรลักษณะใด 

ก. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร 

ข. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกข้ันสูง 

ค. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร 

ง. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก 


