
คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล



องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

หน่วยรับเข้า 
(Input Unit)

หน่วยประมวลผล 
(Processing Unit)

หน่วยความจ า 
(Memory Unit)

หน่วยส่งออก 
(Output Unit)



หน่วยรับเข้า (Input Unit)

หน่วยรับข้อมูลท ำหน้ำที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้ำสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โดยข้อมูลอำจส่งผ่ำนอุปกรณ์รับข้อมูลได้โดยตรง



หน่วยประมวลผล (Processing Unit)

หน่วยประมวลผลกลำง หรือ CPU ประกอบด้วยหน่วยย่อย 2 หน่วย คือ

1. หน่วยควบคุม (Control Unit)
•หน่วยควบคุม(Control Unit) ท ำหน้ำที่ส่งสัญญำณควบคุม(Control Signal) ไปควบคุมกำรท ำงำนของหน่วย
ประมวลผล เป็นเหมือนผู้ที่ท ำหน้ำที่ปิด-เปิดสวิตช์ ได้แก่

- ควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยขอ้มูลระหว่ำงหน่วยควำมจ ำหลักกับหน่วยต่ำง ๆ
- ควบคุมกำรเคลื่อนย้ำยขอ้มูลระหว่ำงหน่วยต่ำง ๆ ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง

2. หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) ท ำหน้ำที่ 2 อย่ำง คือ
1. ท ำหน้ำที่ด้ำนตรรกะ คือ กำรเปรียบเทียบ ได้แก่ เท่ำกับ ไม่เท่ำกับ มำกกว่ำ น้อยกว่ำ มำกกว่ำหรือ

เท่ำกับ น้อยกว่ำ หรือเท่ำกับ
2. ท ำหน้ำที่เป็นเครื่องคิดเลขค ำนวณ บวก ลบ คูณ หำร



หน่วยความจ า (Memory Unit)

เป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซึ่งสำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะกำรใช้งำนได้ 2 ประเภท คือ 

1. หน่วยความจ าหลัก (Primary Storage) หรือเรียกว่ำ หน่วยความจ าภายใน (Internal Memory)
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- รอม (Read Only Memory - ROM)
- แรม (Random Access Memory) 

2. หน่วยความจ ารอง (Secondary Storage) หรือ หน่วยความจ าภายนอก (External Memory)
เป็นหน่วยควำมจ ำที่ต้องอำศัยสื่อบนัทึกข้อมลูและอุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลชนิดต่ำงๆ



หน่วยส่งออก (Output Unit)

หน่วยส่งออก ท ำหน้ำที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จำกำรประมวลผล โดยน ำผลที่ได้ออกมำจำก
หน่วนควำมจ ำหลักแสดงให้ผูใช้ได้รับรู้โดยประสำทสัมผัสต่ำงๆ เช่น ตำ หู หรือ

แม้กระทั่งกำรสัมผัสด้วยมือ



หลักการท างานของคอมพิวเตอร์



การเลือกซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับงาน

ประเภทของงาน CPU RAM อื่นๆ

 งำนเอกสำร หรืองำนในส ำนักงำน 1 GHz ขึ้นไป 2 GB
จอภำพแบบแอลซีดี
ขนำด 17-19 นิ้ว

 งำนกรำฟิก 2 GHz ขึ้นไป 4 GB ฮำร์ดดิสก์ที่มีควำมจุ
สูง

 งำนออกแบบที่ต้องแสดงผลเป็น 3 มิติ
ไม่น้อยกว่ำ 2 

GHz
8 GB จอภำพขนำดไม่ต่ ำ

กว่ำ 24 นิ้ว



การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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ซีพียู (CPU)

เมนบอร์ด 
(Mainboard)

แรม (RAM)

ฮาร์ดดิสก์ 
(Hard Disk)

การ์ดแสดงผล 
(Display Card)
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จอภำพ 
(monitor)

เคส (case)

ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ 
(Optical Disk Drive)



การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อ)

อุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ปัจจัยในการเลือกซื้อซีพียู

ซีพียู (CPU)

 บริษัทผู้ผลิต ผู้ผลิตซีพียูชั้นน ำ 2 
บริษัท คือ บริษัทอิน เทล และ
บริษัทเอเอ็มดี

 ความ เ ร็ วของซีพี ยู  มี หน่ ว ย
ควำมถี่เป็นเมกะเฮิรตซ์ หรือ ล้ำน
ครั้งต่อวินำที ถึงระดับกิกะเฮิรตซ์ 
หรือ พันล้ำนครั้งต่อวินำที

 หน่วยความจ าแคช
 ความเร็วบัส

เมนบอร์ด 
(Mainboard)

 ซ็อกเ ก็ตซีพียู  ฟรอนต์ ไซด์ บัส 
สล็อตหน่วยควำมจ ำ ช่องส ำหรับ
ติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ

1

2



การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อ)

อุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ปัจจัยในการเลือกซ้ือซีพียู

แรม (RAM)

 ประเภทของแรม ต้องเลือกให้ตรง
กั บ ส ล็ อ ต ห น่ ว ย ค ว ำ ม จ ำ บ น
เมนบอร์ด

 ความจุ ติดตั้งแรมมำกกว่ำ 1 ช่อง
 ความเร็วของแรม สำมำรถอ่ำน

เขียนข้อมูลได้ภำยในหนึ่งวินำที มี
หน่วยเป็น เมกะเฮิรตซ(์MHz)

ฮาร์ดดิสก์ 
(Hard Disk)

 การเชื่อมต่อ ใช้มำตรฐำนEIDE 
และ SATA

 คว า ม จุ ข้ อ มู ล  มี ห น่ ว ย เ ป็ น 
กิกะไบต์ (GB) หรือเทระไบต์ (TB) 

 ความเร็วรอบ เป็นอัตรำเร็วใน
กำรหมุนของฮำร์ดดิสก์
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การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อ)

อุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ปัจจัยในการเลือกซ้ือซีพียู

การ์ดแสดงผล 
(Display 

Card,Graphics Card 
หรือ Video Card)

 ชิปประมวลผลกราฟิก หรือจีพียู 
เป็นอุปกรณีพิเศษที่เพิ่มควำมเร็วใน
กำรแสดงผล

 การเชื่อมต่อ มี 2 แบบ คือ แบบใช้
กับบัส PCI  Express และบัส AGP

 ความจุของหน่วยความจ าบน
การ์ด

เคส (case)

 มีช่องระบายอากาศและระบาย
ความร้อน

 มีพื้นที่หรือช่องที่จะเพิ่มอุปกรณ์ได้
 ในกรณี ใช้ งานโดยทั่ ว ไป อำจ

เลือกใชเ้คสที่มีแหล่งจ่ำยไฟติดตั้งมำ
ให้ส ำเร็จ แต่ถ้ำต้องกำรติดตั้ง
อุปกรณ์ภำยในหลำยชิ้น ควรเลือก
แหล่งจ่ำยไฟที่มีควำมสำมำรถสูง
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การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ต่อ)

อุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ ปัจจัยในการเลือกซื้อซีพียู

จอภาพ 
(monitor)

 ความละเอียดของภาพจ ำนวนจุด
หรือพิกเซลบนจอภำพ ถ้ำหำกมี
ควำมละเอียดสูงจะท ำให้ภำพชมชัด
มำกขึ้น

 ขนาดของจอภาพ จะวัดเป็นแนว
ทแยงมุม

ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ 
(Optical Disk Drive)

 ซีดีไดร์ฟ ใช้อ่ำนข้อมูลจำกแผ่นซีดี
ได้อย่ำงเดียว

 ดีวีดีไดร์ฟ ใช้อ่ำนข้อมูลได้แต่เขียน
ไม่ได้

 ซีดอีาร์ดับบลิวไดร์ฟ สำมำรถอ่ำน
และเขียนได้

 คอมโบไดร์ฟ สำมำรถอ่ำนและ
เขียนได้

 ดีวีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ สำมำรถอ่ำน
และเขียนข้อมูลได้
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การรับประกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะมีกำร
รับประกันอำยุกำรใช้งำน แต่อุปกรณ์แต่ละ
ชนิดจะมีระยะเวลำรับประกันต่ำงกัน เช่น 
แรม รับประกันตลอดอำยุกำรใช้งำน ( life 
time ) และ ฮำร์ดดิสก์ อำจจะรับประกัน 1 
– 5 ปี โดยอำยุของกำรรับประกันที่มำกขึ้น 
อำจจะมผีลท ำให้รำคำเพิ่มสูงขึ้น

ตัวอย่ำงสติ๊กเกอร์รับประกัน



ข้อแนะน าการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. ไม่ควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใกล้กับหน้ำต่ำงที่มีแสงแดดและฝนสำมำรถเข้ำถึงได้

2. ไม่ควรตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิร้อนจัด

3. ไม่ควรเปิดฝำเคสทิ้งไว้โดยไม่จ ำเป็น

4.ไม่ควรวำงจอมอนิเตอร์ไว้ใกล้กับแหล่งที่มีสนำมแม่เหล็ก 
หรือห้ำมน ำเอำแม่เหล็กมำไว้ใกล้ๆกับหน้ำจอมอนิเตอร์

5. ไม่ควรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่สภำพอำกำศมี
ฝนตกฟ้ำร้อง ถ้ำจ ำเป็นต้องใช้ควรต่อไว้กับเครื่องส ำรองไฟ 
(UPS)



ข้อแนะน าการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ต่อ)

6. ไม่ควรเปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลำนำนๆขณะที่เรำไม่ได้ใช้งำน

7. ควรเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงำน เพื่อก ำหนดสถำนะกำรใช้งำนต่ำงๆเช่น ก ำหนดว่ำถ้ำไม่มีกำร
ตอบสนองใดๆกับคีย์บอร์ดหรือเมำส์เป็นระยะเวลำหนึ่ง ให้ปิดหน้ำจอ หรือเข้ำโหมด Standby เพื่อ
ถนอมอำยุกำรใช้งำนของเครื่อง

8. ไม่ควรวำงแก้วน้ ำไว้ใกล้กับบริเวณที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังอยู่

9. ไม่ควรปิดเครื่องโดยกดที่ปุ่มเพำเวอร์ แต่ควรใช้ค ำสั่งปิด 
(Shutdown/Turn Off) ผ่ำนระบบ Windows 

10. ควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในกำรส ำรองกระแสไฟฟ้ำและรักษำ
ระดับของแรงดันไฟฟ้ำให้คงที่ เช่น UPS เป็นต้น
(ข้อนี้ถือได้ว่ำเป็นอุปกรณ์ที่ส ำคัญมำกๆ)



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของซีพี

1. เครื่องหยุดกำรท ำงำนขณะใช้งำนอยู่
สำเหตุ แหล่งจ่ำยไฟจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำไม่พอ อำจเกิดจำกมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็น
จ ำนวนมำก
กำรแก้ไข น ำอุปกรณ์ที่ไม่จ ำเป็นที่ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกไป หรือเปลี่ยนแหล่งจ่ำยไฟ
ที่มีก ำลังไฟฟ้ำมำกขึ้น

2. เปิดเครื่องแล้วปรำกฏข้อควำมว่ำ “DISK BOOT FAILURE, 
INSERT DISK SYSTEM PRESS ENTER”
สำเหตุ เครื่องบูตไม่พบฮำร์ดดิสก์ หรือระบบปฏิบัติกำรบน
ฮำร์ดดิสก์เสียหำย
กำรแก้ไข ตรวจสอบโปรแกรมไบออสว่ำ บูตฮำร์ดดิสก์ในต ำแหน่ง
ที่ถูกต้องหรือไม่ หรือติดตั้งระบบปฏิบัติกำรบนฮำร์ดดิสก์



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของซีพี (ต่อ)

3. อ่ำนหรือเขียนแผ่นซีดี / ดีวีดีไม่ได้
สำเหตุ หัวอ่ำนเลเซอร์ของไดร์ฟสกปรก
กำรแก้ไข ให้ใช้แผ่นซีดีท ำควำมสะอำดหัวก่อน โดยใส่แผ่นซีดีส ำหรับท ำควำมสะอำดเข้ำไปใน
ไดร์ฟ แปรงขนำดเล็กที่อยู่ใต้แผ่นซีดีจะปัดท ำควำมสะอำดหัวอ่ำนเลเซอร์ของไดร์ฟ

4. เครื่องรีสตำร์ท (restart) ขณะท ำงำน
สำเหตุ ซีพียูมีควำมร้อนสูง
กำรแก้ไข ตรวจสอบพัดลมของซีพียูว่ำท ำงำนหรือไม่ 
สำยที่ต่ออยู่แน่นหรือไม่


