หน่ วยที่ 11
การจัดชุดคอมพิวเตอร์
สาระสําคัญ
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทีม่ ีจําหนายในทองตลาดมี 2 ลักษณะใหญ ๆ ดวยกันคือ
เครือ่ งคอมพิวเตอรแบบมียี่หอ (Brand) นิยมขายเปนชุดสําเร็จรูป (Computer Set) และเครื่อง
คอมพิวเตอรประกอบเองคือเลือกซื้อชิ้นสวนแตละชิ้นนํามาประกอบเปนชุดขึ้นเอง ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้
ก็สามารถใชงานไดดีเชนเดียวกัน แตแตกตางกันเรือ่ งการรับประกัน การดูแลหลังการขาย ในการจัด
ชุดคอมพิวเตอรเพื่อประกอบขึ้นใชงานเองนั้น ผูจ ัดชุดคอมพิวเตอรจําเปนตองมีความรู และทักษะใน
การเลือกวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอรแตละชิ้นพอสมควรโดยเฉพาะผูที่เริ่มฝกจัดชุดคอมพิวเตอร
สําหรับการเริ่มเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรควรเริ่มจากการกําหนดความตองการในการใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรเสียกอน เพื่อเปนตัวกําหนดวาจะตองใชซีพียูในระดับใด และใชรวมกับเมนบอรดรูปแบบ
ใด โดยเมนบอรดจะเปนตัวกําหนดในการเลือกอุปกรณอื่น ๆ ตอไป
จุดประสงค์การเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการจัดชุดคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกขั้นตอนการจัดชุดคอมพิวเตอรได
2. บอกปจจัยในการเลือกซีพียูได
3. บอกสวนประกอบของเมนบอรดที่มีผลตอการเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นได
4. บอกวิธีการเลือกแรมใหเหมาะกับเมนบอรดได
5. บอกวิธีการเลือกฮารดดิสกจากคุณสมบัติของเมนบอรดได
6. บอกขอแตกตางของพอรตที่ใชเชื่อมตอจอแสดงผลได
7. บอกวิธีการเลือกจอแสดงผลจากคุณสมบัติของการดแสดงผลได
8. บอกวิธีการเลือกการดเสียงจากคุณสมบัติของเมนบอรดได
9. บอกวิธีการเลือกเคสเพื่อยืดอายุอุปกรณคอมพิวเตอรได
10. บอกวิธีการเลือกแหลงจายไฟใหเหมาะกับอุปกรณได
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยที่ 11
การจัดชุดคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 10 ขอ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพื่อเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การจัดชุดคอมพิวเตอรควรเลือกหรือกําหนดอุปกรณใดเปนอุปกรณแรก
ก. แรม

ข. ฮารดดิสก

ค. เมนบอรด

ง. ซีพียู

2. ขอใดที่เปนปจจัยหลักในการเลือกใชซีพียู
ก. ระดับความสามารถของเครื่อง

ข. งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ

ค. ความนิยม

ง. ยี่หอของซีพียู

3. สวนประกอบใดในเมนบอรดที่เปนตัวกําหนดการเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น ๆ
ก. ชิปเซ็ต

ข. รูปแบบของเมนบอรด (Form Factor)

ค. ไบออส

ง. จํานวนสล็อต

4. การเลือกแรมตองคํานึงถึงเรื่องใดเปนลําดับแรก
ก. ขนาดความจุ

ข. ชนิดของแรม

ค. งบประมาณ

ง. การรองรับของเมนบอรด

5. ประเภทของฮารดดิสกจะเปนตัวบอกขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. ขนาดความจุของฮารดดิสก

ข. ความเร็วในการหมุนของฮารดดิสก

ค. อินเทอรเฟสของฮารดดิสก

ง. บัฟเฟอรของฮารดดิสก

6. พอรตเชื่อมตอจอแสดงผลใดที่สงสัญญาณแบบอนาล็อกและดิจิตอล
ก. D-SUB

ข. DVI-I

ค. DVI-D

ง. HDMI

7. ขอใดควรพิจารณาในการเลือกจอแสดงผลเปนอันดับแรก
ก. วัสดุในการผลิต

ข. ความละเอียดของจอแสดงผล

ค. ขนาดของหนาจอ

ง. พอรตที่ใชเชื่อมตอ
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8. วิธีการเลือกการดเสียงใหเหมาะกับผูใชคอมพิวเตอรที่สุดคือขอใด
ก. พิจารณาเทคโนโลยีที่สนับสนุน

ข. เลือกใหเหมาะกับลักษณะงาน

ค. ทดสอบดวยการฟง

ง. งบประมาณทีใ่ ช

9. ขอพิจาณาในการเลือกเคสใดที่มีสวนยืดอายุของอุปกรณคอมพิวเตอร
ก. วัสดุในการออกแบบ

ข. รูปลักษณของเคส

ค. ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณ

ง. ระบบบายอากาศ

10. สาเหตุที่ควรเลือกแหลงจายไฟเปนอุปกรณสุดทายเพราะเหตุใด
ก. เพื่อจะไดทราบขนาดพื้นที่ในการติดตั้งแหลงจายไฟ
ข. เพื่อไดทราบขนาดกําลังงานของแหลงจายไฟที่ตองใช
ค. เพื่อที่จะไดเลือกสีใหเขากับเคส
ง. เพื่อจะไดเลือกหัวตอไฟใหเหมาะกับเมนบอรด

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

265

หน่ วยที่ 11
การจัดชุดคอมพิวเตอร์
เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร ท่ี นิ ย มใช ม ากที ่สุ ด ในป จ จุ บั น คื อ เครื ่อ งคอมพิ ว เตอร ส ว นบุ ค คล
(Personal Computer) หรือที่นิยมเรียกวาเครื่องพีซี ซึง่ เครือ่ งคอมพิวเตอรสวนบุคคลทีม่ ีจําหนายใน
ทองตลาดมี 2 ลักษณะใหญ ๆ ดวยกันคือ เครือ่ งคอมพิวเตอรแบบมียีห่ อ (Brand) นิยมขายเปนชุด
สําเร็จรูป (Computer Set) และเครือ่ งคอมพิวเตอรประกอบเองคือเลือกซื้อชิน้ สวนแตละชิน้ นํามา
ประกอบเปนชุดขึ้นเอง ซึ่งทัง้ 2 ประเภทนีก้ ็สามารถใชงานไดดีเชนเดียวกัน แตแตกตางกันเรือ่ งการ
รับประกัน การดูแลหลังการขาย สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรประกอบเองนั้น ยังสามารถแบงได 2
ลักษณะคือรานคาเลือกชิ้นสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอรไวใหเรียบรอยแลว แตยังมีความยืดหยุนคือ ผู
ซื้อสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณบางชิ้นสวนไดตามความตองการ และอีกลักษณะคือผูซื้อเลือกชิ้นสวน
อุป กรณ ต า ง ๆ เองทั ้งหมด หากซื ้อ ชิ้น สว นทุก ชิ้น จากรา นเดี ย วกั น สว นใหญท างร านจะบริก าร
ประกอบใหโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม แตถาหากเลือกซื้ออุปกรณจากหลาย ๆ ราน หรือหลาย ๆ
แหลง ผูซื้อจะตองประกอบเครื่องคอมพิวเตอรเอง หากตองการใหรานประกอบใหตองเสียคาบริการ
เพิ่มเติม
ในการเลือกจัดชุดคอมพิวเตอร หรือเลือกคุณสมบัติของเครื่องเองนั้น ผูซื้อตองมีความรู
ความเขาใจในการเลือกอุปกรณตาง ๆ ในระดับหนึง่ หากมีขอสงสัยหรือของใจในรายละเอียดตาง ๆ
ของอุ ป กรณส ามารถสอบถามไดจ ากทางรานคา เพื่อการตัดสิน ใจเลือกซื้อชิ้น สวนอุปกรณ ตาง ๆ
สําหรับหลักและวิธีการจัดชุดคอมพิวเตอร หรือเลือกคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรนัน้ มีขัน้ ตอน
เบื้องตนดังตอไปนี้
11.1 กําหนดความตองการในการใชงานเครือ่ งคอมพิวเตอร
การกําหนดความตองการในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจาก
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรจะเปลี่ยนแปลงตามระดับความสามารถในการทํางานของเครื่อง
หากเลือกเครื่องคอมพิวเตอรทีม่ ีสมรรถนะสูง งบประมาณทีใ่ ชในการจัดซือ้ ก็จะมากตามไปดวย หาก
เลือกเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะต่ําเกินไป อาจจะไมตอบสนองตอระดับการใชงาน ดังนั้นควร
วิเคราะหลักษณะการใชงานของผูใ ชใหดีเสียกอน เพื่อจะไดเลือกซื้อชิ้นสวนตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ลักษณะการใชงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลทั่วไปจะสามารถแบงระดับการใชได 4 ระดับคือ
1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานเอกสาร รายงาน หรืองานธุรการตาง ๆ
2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานดานกราฟก ออกแบบสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
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3) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบกราฟกขั้นสูง งานดานสามมิติ
4) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับเลนเกมคอมพิวเตอร
โดยตัวอยางคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรในการใชงานลักษณะตาง ๆ จะอยูในหัวขอ
ลักษณะการใชงานคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ไดศึกษามาแลว
11.2 เลือกซีพียู
หลังจากกําหนดความตองการในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เรียบรอยแลว จะสามารถ
กําหนดหรือเลือกยี่หอ และรุนของซีพียูไดตามลักษณะการใชงาน ปจจุบันซีพียูที่ไดรับความนิยมมี
ดวยกัน 2 ยี่หอคืออินเทล (Intel) และเอเอ็มดี (AMD) และแตละยีห่ อก็มีการพัฒนาซีพียูขึ้นมาหลาย
รุนเชนเดียวกัน เพื่อรองรับการทํางานไดทุกรูปแบบ หากประสิทธิภาพดีเทาใด ราคาก็สูงตามไปดวย

ภาพที่ 11.1 ซีพียูอินเทล (Intel) และเอเอ็มดี (AMD)
ที่มา : http://mindphp.com/บทความ/65-archive/4509-cpu-intel-amd.html, 2559
11.3 เลือกเมนบอรด
หลั ง จากเลื อ กซี พี ยู เ รี ย บร อ ยแล ว อุ ป กรณ ต อ ไปที ่จํ า เป น ต อ งเลื อ กก็ คื อ เมนบอร ด
เนือ่ งจากซีพียูแตละรุน จะตองติดตัง้ ลงในซ็อกเก็ตหรือสล็อตบนเมนบอรดที่ออกแบบมาเฉพาะรุน จึง
จําเปนที่จะตองเลือกเมนบอรดกอนอุปกรณอืน่ ๆ เมนบอรดนั้นเปรีย บเสมือนกระดูกสันหลังของ
คอมพิวเตอร เพราะสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรจะตองเชื่อมตอหรือติดตั้งบนเมนบอรด ใน
การเลือกชิน้ สวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอรเพื่อประกอบเครื่องดวยตนเองแลว การเลือกเมนบอรดเปน
เรื่องที่สรางความหนักใจ ใหกับผูซื้อพอสมควรเพราะ เมนบอรดแตละตัวมีองคประกอบ ที่แตกตางกัน
ไป นับตั้งแตชิปเซ็ต คุณสมบัติพื้นฐานทีร่ องรับ รูปแบบการตอเชื่อม รวมไปถึงการคํานึงถึงการ
อัพเกรดในอนาคตอีกดวย ดังนั้นการจึงมีขอควรพิจาณาในการเลือกซื้อเมนบอรดเบื้องตนดังนี้
1) ชิปเซ็ตที่เลือกใชบนเมนบอรด จําเปนตองคํานึงถึง เนื่องจากควรจะพิจารณา ใหตรงกับ
ซีพียูที่เลือกใช เนื่องจากชิปเซ็ตแตละตัวก็ออกแบบมาใหเหมาะสมกับซีพียูแตละรุน และผูผลิตชิปเซ็ต
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นัน้ ก็มีหลายคาย เชน Intel, VIA, ALi หรือ SiS โดยปกติแลวชิปเซ็ตจาก Intel และ VIA จะมี
ความสามารถ และมีมาตรฐานที่ดี สวน Ali และ SiS นัน้ ถือวาเปนชิปเซ็ตราคาประหยัด ที่มี
ประสิทธิภาพพอสมควร สวน nVidia เปน Chipset ประสิทธิภาพสูง แตราคาคอนขางสูง
2) รูปแบบของเมนบอรด (Form Factor) ในปจจุบันนั้นเมนบอรดจะผลิตตามมาตรฐาน
เอทีเอ็กซ (ATX) เปนสวนใหญ แตในตลาดนั้น เราสามารถพบไดทั้งแบบเอที (AT) และแบบเอทีเอ็กซ
(ATX) ซึ่งจะมีขอแตกตางกันไป โดย บอรดแบบเอทีนั้นเปนรุน เกา และถือไดวาตกรุนไปแลว ในขณะ
ทีแ่ บบเอทีเอ็กซนัน้ ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพตาง ๆ ใหดียิง่ ขึน้ เมนบอรดแบบเอทีเอ็กซ นั้น ยัง
แบงยอยออกเปน 3 ขนาดตั้งแตเอทีเอ็ก (ATX), ไมโคร เอทีเอ็กซ (Micro ATX) และเฟล็กซ เอทีเอ็กซ
(Flex ATX) ซึ่งเปนการแบงตามขนาด โดยแบบเอทีเอ็กซใหญที่สุด หากตองการเผื่อสําหรับการ
อัพเกรดในอนาคตควรเลือกใชแบบเอทีเอ็กซ เนื่องจากจะมีพื้นที่เหลือมากพอสําหรับการอัพเกรด แต
หากตองการคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กเปนพิเศษ ควรเลือกแบบไมโครเอทีเอ็กซ และเฟล็กซ เอทีเอ็กซ
แตก็ตองยอมรับในขอจํากัดในการอัพเกรดในอนาคต
3) การอั พเกรดในอนาคต เนื่องจากคอมพิว เตอรจ ะมีการพัฒ นาอยูตลอดเวลาต อไป
คอมพิวเตอรรุนที่ใชงานอยูตองลาสมัย ดังนั้นการเลือกใชเมนบอรดที่สามารถอัพเกรดไดในอนาคต
ยอมเปนทางเลือกที่ดีกวา ซึ่งจะมีปจจัยที่ควรพิจารณาคือประเภทของแรม จํานวนสล็อตสําหรับใส
แรม รูปแบบซ็อกเก็ตซีพียู ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งในการอัพเกรดตอไปในอนาคต
4) ความสามารถในการรองรับฮารดดิสก ในปจจุบันฮารดดิสกมีอินเทอรเฟส หลาย
รูปแบบ หลายระดับความสามารถ ซึ่งเมนบอรดจะเปนตัวกําหนดวาจะสามารถรองรับฮารดดิส ก
รูปแบบใด และรองรับความเร็วไดมากนอยเพียงใด
5) ไบออส (BIOS) และจัมเปอร (Jumper) ควรเลือกใชเมนบอรดที่ไบออสสามารถ
อัพเกรดไดดวยตัวซอฟตแวรในอนาคต เพราะไมเชนนัน้ หากเราตองการจะอัพเกรดไบออสแลว เรา
จะตองเปลี่ยนชิพของไบออสเลยซึ่งทําให เกิดความยุงยากอยางมาก สํ า หรั บ จั ม เปอร นั้ น จะเป น
เครื่องมือ สําหรับการตั้งคาการทํางานของเมนบอรด ในเมนบอรดรุนใหม ๆ นั้น ไมตองใชจัมเปอร ใน
การสลับปรับเปลี่ยน ความเร็ว ของบัสตาง ๆ แตจะใช ดิปสวิตช (DIP Switch) แทนซึง่ เปนเทคโนโลยี
ที่ทําใหเมนบอรด สามารถ ตรวจพบวาใชซีพียู ใชแรม ความเร็วเทาใด และมีสวนสําคัญในการทําโอ
เวอรคล็อก (Over clock) อีกดวย
6) การรองรับการดแสดงผล สําหรับการดแสดงผลในปจจุบันไดมีการพัฒนาอินเทอรเฟส
ขึ น้ มาหลายลั ก ษณะ ซึ ่ง โดยทั ่ว ไปจะมี ก าร ด แสดงผลที ่อ ยู บ นเมนบอร ด แล ว (Display

Card

Onboard) ไม ต องเสี ย ค า ใช จ า ยในการซื ้อการ ด แสดงผลเพิ ่ม เติ ม แต เ มนบอร ด ลัก ษณะนี ้ การ ด
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แสดงผลจะแบงแรมของระบบทีม่ ีอยูมาใชในการแสดงผล ทําใหแรมในระบบจะลด ดังนั้นหากตองการ
ใหระบบทํางานไดเต็มที่ การแสดงผลมีคุณภาพมากขึ้นควรซื้อการดแสดงผลมาติดตัง้ เพิม่ เติมโดยตอง
คํานึงถึงสล็อตที่ใชในการติดตั้งการดแสดงผลดวยวารองรับการดแสดงผลแบบใด
7) เมนบอรดแบบออลอินวัน (All in One) เปนเมนบอรดทีไ่ ดรับความนิยมอยางมาก
เปนการรวมเอา ความสามารถ ในการประมวลผลของการดแสดงผล และการดเสียง มาไวในตัว ชิป
เซ็ต ทําใหตนทุนของผูผลิตลดต่ําลงมาอยางมาก เพราะเมนบอรดประเภทนี้ ไมตองทําการติดตั้ง
การดแสดงผล และการดเสียงเพิ่มเติมเลย อยางไรก็ตามคุณภาพของ เมนบอรดระดับนี้ เหมาะกับการ
ใชงานพื้นฐานทั่วไป หากตองการใชงานในระดับกลางถึงสูงควรเลือกเมนบอรดที่สามารถทําการติดตั้ง
การดแสดงผล และการดเสียงแยกตางหาก
8) ชื่อเสียงของผูผลิตเมนบอรด ถือเปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่ควรพิจารณา เพราะนั่นหมายถึง
มาตรฐาน ในการผลิต และการรับประกันสินคาดวย ควรเลือกใช เมนบอรด จากผูผลิตทีไ่ ดมาตรฐาน
ไมวาจะเปน ASUS, ABIT, AOPEN, GIGABYTE, INTEL, ECS, MSI, MATSONIC, PROCOMP,
TYAN และ อื่น ๆ ซึ่งมี การแตงตั้งผูจําหนายภายในประเทศเปนตัวแทนขาย เนื่องจากทําใหเรา มั่นใจ
ในเรื่องของ การรับประกัน สินคา ในกรณีที่มีปญหาเกิดขึน้ อีกทัง้ จะมีการบริการหลังการขาย หากมี
ปญหาตามมา

ภาพที่ 11.2 คุณสมบัติของเมนบอรดยี่หอ Gigabyte รุน H81M-DS2
ที่มา : https://www.jib.co.th/web/index.php/product/readProduct/13710/693/
MAINBOARD--เมนบอรด--1150-GIGABYTE-H81M-DS2, 2559
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11.1.4 เลือกแรม
สํ า หรั บ แรมที ่จ ะใช ติ ด ตั ้ง ลงบนเมนบอร ด นั ้น จะถู ก กํ า หนดมาโดยตั ว เมนบอร ด เอง
เนื่องจากเมือ่ เราเลือกเมนบอรดไดแลว ชิปเซ็ตที่ติดตั้งอยูบนเมนบอรดจะเปนตัวกําหนดวาแรมที่จะ
สามารถนํามาใชกับเมนบอรดนัน้ เปนชนิดใด สามารถใสแรมไดสูงสุดขนาดเทาใด ซึ่งในปจจุบัน RAM
จะมีขนาดตัง้ แต 1GB, 2GB, 4GB, และ 8GB โดยในสวนนีเ้ ราจะซือ้ มาใชมากหรือนอยอยูท ี่ความ
จําเปนของเรา ซึ่งในเวลานี้แรมความจุขนาด 8GB สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรจะถือวาเปนมาตรฐานที่
สามารถใชงานไดครบครันสําหรับการเลนเกม ทํางานทั่ว ๆ ไป เปดเว็บไซตหลาย ๆ หนาเพือ่ ใชงาน
แตหากเลือกขนาดของแรมนอยกวา 8GB เครื่องคอมพิวเตอรก็ยังสามารถทํางานได หากแตในกรณีที่
ทราบวาตองใชรวมกับโปรแกรมที่มีการใชแรมจํานวนมากการเพิ่มแรมใหมากขึ้น ก็จะชวยใหทํางาน
ไดอยางรวดเร็วและไมสงผลกระทบตอระบบโดยรวม

ภาพที่ 11.3 สล็อตแรมบนเมนบอรดที่รองรับแรมดีดีอาร 3 (DDR3) บัส 1333 MHz
ที่มา : https://www.gigabyte.com/th/Motherboard/GA-G41MT-S2-rev-15#ov, 2559
11.5 เลือกฮารดดิสก
ในการเลือกฮารดดิสก (Hard Disk) นั้นก็ถูกกําหนดเกีย่ วกับอินเทอรเฟส หรือจุดเชือ่ มตอ
โดยเมนบอรด เพราะเมนบอรดจะเปนตัวกําหนดวาสามารถเชื่อมตอกับฮารดดิสกลักษณะใดไดบาง
ซึง่ ฮารดดิสกในปจจุบันมีใหเลือกซือ้ หลายยีห่ อ หลายรุน และในการเลือกฮารดดิสกใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการใชงาน และเมนบอรดนั้นมีขอควรพิจารณาดังนี้
1) ประเภทของฮารดดิสก ฮารดดิสกที่มีใชท่ัวไปในปจจุบันมีอยู 2 ประเภทดวยกันคือ
แบบไอดีอี (IDE) และแบบซาตา (SATA) ฮารดดิสกแบบไอดีอีเปนฮารดดิสก รุน เกาในทองตลาดแทบ
จะไมมีขายแลว เนื่องจากเมนบอรดรุนใหมไมรองรับฮารดดิสกชนิดนี้แลว ในปจจุบันฮารดดิสกที่มี
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จําหนายจะเปนแบบซาตา แทบทั้งหมดซึ่งในการเลือกซื้อ ตองดูเมนบอรดวารองรับอินเทอรเฟสรุนใด
เนื่องจากปจจุบันฮารดดิสกที่มีอินเทอรเฟสแบบซาตา มีดวยกัน 3 แบบคือ
-

SATA I ความเร็วในอานเขียนขอมูล 1.5 Gb/s

-

SATA II ความเร็วในอานเขียนขอมูล 3 Gb/s

-

SATA III ความเร็วในอานเขียนขอมูล 6 Gb/s

ภาพที่ 11.4 ฉลากของฮารดดิสกแบบ SATA III ขนาด 1TB
ที่มา : www.overclockzone.com/tor_za/year_2010/03/wd_black_1tb_sata3/, 2559

ภาพที่ 11.5 จุดตอฮารดดิสกแบบ SATA รองรับฮารดดิสกแบบ SATA2
ที่มา : https://www.gigabyte.com/th/Motherboard/GA-G41MT-S2-rev-15#ov, 2559
2) ขนาดของความจุของฮารดดิสกหรือพื้นจัดเก็บขอมูลนั้นมีความสําคัญเชนกัน ซึ่งควร
พิจารณาตามลักษณะการใชงาน ซึ่งขนาดพื้นของฮารดดิสกในปจจุบันจะอยูที่ 1 เทราไบต (1 TB)
3) ความเร็วรอบของฮารดดิสกนั้นยอมมีผลโดยตรงตอความเร็วของฮารดดิสก คือถา
ฮารดดิสกมีความเร็วรอบสูงแลว ขอมูลก็จะเคลื่อนมาถึงหัวอานไดอยางรวดเร็วขึ้น ความเร็วรอบ
ของฮารดดิสกนั้นมีหนวยเปน “รอบตอนาที (rpm) ในปจุจบันความเร็วรอบนัน้ 5,400-7,200 rpm
แลว และยังมีการพัฒนาความเร็วไดถึง 10,000 rpm
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4) บัฟเฟอรของฮารดดิสก คือหนวยความจําแคชของฮารดดิสกนั้นเอง เปนสิ่งหนึ่งที่บง
บอกความเร็วและประสิทธิภาพของฮารดดิสก ฮารดดิสกไหนทีม่ ีขนาดบัฟเฟอรขนาดใหญก็จะชวย
ใหไมตองเสียเวลาที่จะกลับไปนําขอมูลนัน้ มาใชซ้าํ อีก โดยการทํางานนัน้ จะทํางานรวมกับแรม แรม
จะนําขอมูลจากบัฟเฟอรมาใชโดยตรง ในปจจุบันแลวขนาดบัฟเฟอร ก็มีจํานวน 8-32 MB ไป
5) ความเร็วในการเขาถึงขอมูล คือชวงเวลาในการเขาถึงขอมูล (Seek Time) คือ
ชวงเวลาที่ตําแหนองบนจานของฮารดดิสกนั้นหมุนมาพอดีกับตรงที่หัวอานพอดี
ขึ้นอยูกับความเร็วรอบของฮารดดิสกเอง

ความเร็วนี้ก็ตอง

ยิ่งมีความเร็วที่นอยก็สามารถที่จะทําใหฮารดดิสกนั้นอาน

เขียนไดเร็วขึ้น
11.6 เลือกการดแสดงผล
ในเมนบอรดที่มีลักษณะเปน ออลอินวัน (All in One) ไมจําเปนตองซื้อการดแสดงผลมา
เสียบเพิ่มเติมก็ได สามารถใชการดแสดงผลที่อยูบ นเมนบอรดไดเลยเพือ่ เปนการลดคาใชจาย แต
คุณภาพของการดแสดงผลลั กษณะนีส้ ามารถใชไดกับ โปรแกรมขั้นพื้น ฐานทั่วไป หากตองการใช
ความสามารถในการแสดงผลขั้นสูง เชน การเลนเกม การสรางภาพ 3 มิติ จําเปนตองเลือกซือ้ การด
แสดงผลที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สําหรับการดแสดงผลในปจจุบันจะมีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับ
จอแสดงผลในหลายรูปแบบซึ่งจะมีผลตอการเลือกจอแสดงผล สําหรับพอรตของการดแสดงผลที่นิยม
ใชงานในปจจุบันมีดังตอไปนี้
1) พอรตดีซับ (D-SUB)

มีชื่อเต็มวา D-subminiature หรือนิยมเรียกอีกชื่อ

วาพอรตวีจีเอ (VGA) หรือพอรตอารจีบี (RGB) โดยพอรตดีซับที่ไดรับความนิยมกับการใชในการ
เชื่อมตอการแสดงผลนั้นที่เห็นในภาพจะเรียกวาแบบดีอี 15 (DE15) จะประกอบไปดวย Pin การ
เชื่อมตอ 15 Pin พอรตดีซับเปนเทคโนโลยีการสงสัญญาณภาพแบบอนาล็อก (Analog) มีความ
ละเอียดในการแสดงผลรองรับไดสูงถึง 2048 × 1536 อัตราการรีเฟรชที่ 85 Hz
2) พอรตดีวีไอ (DVI) ยอมาจาก Digital Visual Interface เปนยุคแรกของการเชือ่ มตอ
ที่ส งสั ญ ญาณภาพเป น แบบอนาล็ อกและดิจิ ตอล พอร ตดี วี ไอนั้น เป น อี ก หนึ่ ง ชนิ ด ของพอร ต การ
เชื่อมตอที่มีการแยกยอยกันออกไปมาก หากดูทีพ่ อรตจะดูคลาย ๆ กันแตอันทีจ่ ริงแลวพอรตดีวีไอทีม่ ี
ใชกันทั่วไปจะมีพอรตดีวีไอ-ดี (DVI-D) ซึ่งสงสัญญาณแบบดิจิตอลเพียงอยางเดียว พอรตดีวีไอ-ไอ
(DVI-I) เปนการสงสัญญาณการแสดงผลแบบลูกผสมระหวางอนาล็อกและดิจิตอล และอีกสิ่งที่ตอง
พิจารณาและเลือกใชใหเหมาะสมคือสายนําสัญญาณที่มีแบบซิงเกิ้ลลิงค 18 ขา (Single-Link 18 Pin)
และดูอัลลิงค 24 (Dual-Link 24 Pin) ที่จะสงผลตอความละเอียดสูงสุดในการแสดงผลดวย แตขึ้นอยู
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กับหนาจอแสดงผลก็ตองรองรับ โดยความละเอียดสูงสุดของการเชื่อมตอแบบแบบซิงเกิล้ ลิงค จะอยูที่
3,840 × 2,400 อัตราการรีเฟรช 17 Hz สวนทางดานดูอัลลิงค นั้นอยูที่ 3,840 × 2,400 อัตราการรี
เฟรช 33 Hz โดยหนาจอมอนิเตอรสวนมากในตลาดที่ความละเอียดระดับ 1,920 × 1,080 อัตราการ
รีเฟรช 60 Hz หรือ 1,920 × 1,200 อัตราการรีเฟรช 60 Hz จะเปนซิงเกิ้ลลิงค ไมจําเปนตองใชสาย
แบบดูอัลลิงค
3) พอรตเอชดีเอ็มไอ (HDMI) ยอมาจาก High-Definition Multimedia Interface
พอรตเอชดีเอ็มไอมีการพัฒนามาอยางตอเนือ่ ง ที่เปนมาตรฐานทีม่ ีการสงสัญญาณกันแบบดิจิตอล
โดยพอรตเอชดีเอ็มไอนั้นไมไดสามารถสงไดแตสัญญาณภาพ ยังรองรับการสงสัญญาณภาพ 3D ,สง
สัญญาณเสียง และ เชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ตไดในเพียงเสนเดียว พอรตเอชดีเอ็มไอนั้นไมไดรับ
ความนิยมแตเพียงกับคอมพิวเตอร ทางดานของวงการภาพและเสียง (Audio/Video) ก็ใหการ
ยอมรับการพอรตการเชื่อมตอพอรตเอชดีเอ็มไอเชนกัน พอรตเอชดีเอ็มไอพอรตเอชดีเอ็มไอ รองรับ
การแปลงกลับไปเปนดีวีไอ-ดี (DVI-D) ไดผานหัวแปลง รวมไปถึงยังสามารถแปลงจากดีวีไอ-ดี ไปเปน
เอชดีเอ็มไอก็ได
พอรตดีซับ (D-SUB)

พอรตดีวีไอ (DVI)

พอรตเอชดีเอ็มไอ (HDMI)
ภาพที่ 11.6 พอรตตาง ๆ ของการดแสดงผล
ที่มา : http://www.bcot1.com/moreonvideographicscards.html, 2559
พอรตดิสเพลย (Display)

พอรตดีวีไอ-ดี (DVI-D)
พอรตดีวีไอ-ไอ (DVI-I)

ภาพที่ 11.7 พอรตดีวีไอ-ไอ (DVI-I) และพอรตดีวีไอ-ดี (DVI-D) และพอรตดิสเพลย
ที่มา : http://legitreviews.com/wp-content/uploads/2015/08/asus-strix-gaming-gtx950hdmi.jpg, 2559
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4) พอรตดิสเพลย (Display Port) หรืออาจเรียกวาพอรตดีพี (DP) เปนพอรตเชื่อมตอ
การแสดงผลที่ไดรับความนิยมกับกลุมคอมพิวเตอรกันมาก พอรตดิสเพลยนั้นเปนการสงสัญญาณแบบ
ดิจิตอล ที่รองรับการสงไดทั้งสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง โดยออกแบบมาเพือ่ ทดแทนกับการ
เชือ่ มตอดีซับ (D-SUB) และเอชดีเอ็มไอ (HDMI) โดยพอรตดีพีนั้นสามารถรองรับกับการแปลงกับไป
เปนดีซับ ดีวีไอ และเอชดีเอ็มไอ
พอรตมินิดิสเพลย (Mini Display)

ภาพที่ 11.8 พอรตมินิดิสเพลย (Mini Display Port)
ทีม่ า :http://multimonitorcomputer.com/best-6-monitor-gaming-video-cards.php, 2559
11.7 เลือกจอแสดงผล
สําหรับจอแสดงผลในปจจุบันมีหลายแบบโดยแยกตามคุณภาพของวัสดุภายนอก ภายใน
และการเชื่อมตอ สิ่งทีค่ วรพิจาณาเปนลําดับแรกในการเลือกจอแสดงผลคือการเชือ่ มตอ สําหรับการ
เชื่อมตอตองพิจารณาจากพอรตของการดแสดงผล โดยตองพิจารณาวาจอที่จะใชมีพอรตการเชื่อมตอ
ใดบ า ง สํ า หรั บ จอบางรุ น จะมี พ อร ต เชื ่อ มตอ ได ห ลายชนิ ด ให ส ามารถเลื อกใช งาน หลั ง จากนั ้น
พิจารณารายละเอียดอืน่ ๆ ตอไป โดยการเลือกจอแสดงผลในปจจุบันควรมีขนาด 20 นิ้วขึ้นไป และ
ความละเอียดระดับ ฟูลเอชดี (Full HD) คือมีความละเอียดไมต่ํากวา 1920 x 1080 พิกเซล เพือ่ ที่จะ
รองรับการใชงานดานมัลติมีเดียอยางเต็มที่

ภาพที่ 11.9 ตัวอยางคุณสมบัติของจอแสดงผลขนาด 20.7 นิ้ว
ที่มา : www.advice.co.th/product/monitor/led-20-7-/led-20-7-acer-eb210hqb, 2559
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ภาพที่ 11.10 พอรตเชื่อมตอจอมอนิเตอร
ที่มา : http://ipsmonitor.blogspot.com/2012/01/lg-ips226v-pn-s-ips-monitor.html, 2559
11.8 เลือกการดเสียง
เมนบอรดในปจจุบันจะมีการดเสียงติดตั้งไวบนเมนบอรดแลว นิยมเรียกการดเสียงชนิดนี้
วาซาวดออนบอรด (Sound On Board) ซึ่งเปนการดเสียงที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่ง หากไมไดใชงาน
ดานมัลติมีเดียขั้นสูง ก็ไมจําเปนตองซือ้ การดเสียงเพิม่ เติม แตหากมีความจําเปนหรือความประสงคที่
จะใชการดเสียงซึ่งมีคุณภาพที่สูงขึ้น ในการเลือกซื้อการดเสียงมีควรพิจารณาขั้นพื้นฐานดังนี้
1) พิจ ารณาเทคโนโลยี ที่สนับ สนุน เนื่องจากมาตรฐาน ของเทคโนโลยี ทางดานการ
สังเคราะห เสียง ในปจจุบันเนน และให ความสําคัญ กับระบบเสียง 3 มิติท่ีมีความลึก และ ความ
กวาง ใหเสียงที่สมจริง ซึ่งระบบเสียง 3 มิตินี้ ถูกออกแบบมา เพื่ออรรถรส ในการเลนเกม โดยเฉพาะ
2) เลือกใหเหมาะสมกับการใชงาน เนื่องจากการดเสียงในทองตลาดมีหลายรุน หลายยีห่ อ
และออกแบบมาเพื่อรองรับ กลุมลูกคา และความตองการ ใชงานที่หลากหลาย แตกตางกันไป ดังนั้น
จึงควรพิจารณาวาระดับการใชงานเปนเชนไร หากเลือกซื้อการดเสียงเพื่อไปใชกับงานดานเอกสาร
ทั่วไปแลว คงไมตองการ ศักยภาพ ในดานของการสรางเสียงแบบ 3 มิติ ใชเพียง การดเสียงคุณภาพ
ปานกลาง ที่สามารถสรางเสียง ใหเพียงพอ ตอการฟงเพลง หรือสังเคราะหเสียง เบื้องตนเทานั้น
3. หากเปนไปไดควรทดสอบดวยการฟง นอกเหนือจาก วิธีเลือกการดเสียงขางตนแลว
การทดสอบ ดวยหู ของเราเองนั้น จะดีที่สุด เนื่องจาก ความชอบ ของแตละคน แตกตางกันไป หรือ
อาจใชการสอบถามจากผูมีประสบการณในการใชงานเพื่อเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจตอไป
11.9 เลือกเคส
สําหรับการเลือกซือ้ เคส แทบจะไมมีขอกังวลในการเลือกซือ้ เลย เนื่องจากเคสราคาถูก ๆ
ก็สามารถใชงานไดดีในระดับหนึ่ง เวนแตเราตองการความสวยงาม ซึง่ ปจจุบัน มีผูผ ลิตเคสไดพัฒนา
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เคสที่มีรูปลักษณสวยงามมากขึ้น และที่สําคัญ มีราคาที่ไมสูงมากนัก สําหรับความแตกตางของเคส
ราคาถูกกับแพงขึ้นอยูวัสดุกับการออกแบบ หากเปนเคสทีม่ ีราคาแพงมากจะมีระบบระบายความรอน
ที่ดีกวาเคสราคาถูกโดยจะมีรูระบายความรอน และชองติดตั้งพัดลมระบายอากาศหลายจุด ซึ่งมีสวน
ชวยใหคอมพิวเตอรมีอายุการใชงานที่มากขึ้น เนื่องจากชิ้นสวนคอมพิวเตอรไมสะสมความรอน จึง
อายุการใชงานมากขึ้น

เคสราคาถูก

เคสราคาแพง

ภาพที่ 11.8 ลักษณะของเคสราคาถูกและราคาแพง
ที่มา : https://online.advice.co.th/product/computer-case, 2559
11.10 เลือกแหลงจายไฟ
สวนสุดทายก็ตองพิจารณาเลือกคือแหลงจายไฟ หรือเพาเวอรซัพพลาย เนื่องจากเรา
จะตองรูกอนวาคอมพิวเตอรที่จะประกอบขึ้นนั้น จะใชกําลังไฟฟาเทาใด สําหรับเคสคอมพิวเตอรที่มี
จําหนายทั่วไปจะมีแหลงจายไฟติดตั้งมาใหดวย โดยมีกําลังวัตตอยูที่ประมาณ 450 วัตต หากเลือกซือ้
เคสทีไ่ มมีแหลงจายไฟจะตองเลือกซือ้ แหลงจายไฟติดตั้งเพิม่ เติม สําหรับวิธีคํานวณวาควรจะเลือกใช
แหลงจายไฟขนาดใดเบื้องตนใหพิจาณาสวนประกอบ 3 สวนใหญ ๆ คือ ซีพียู, การดแสดงผล และ
ฮารดดิสก เนือ่ งจากอุปกรณเหลานี้ใชพลังงานไฟฟามากเปนลําดับตน ๆ อุปกรณแรกที่ตองพิจารณา
คือ การดแสดงผล เพราะเปนสวนที่ใชพลังงานไฟฟามากที่สุด ซึ่งการดแสดงผลรุนใหมจะมีชองตอ
ไฟเลี้ยงแยกตางหาก สวนที่ควรพิจาณาถัดมาคือ จํานวนฮารดดิสก ถามีตัวเดียวใชพลังงานไมมากนัก
แตถาหากมีหลายตัว เชน 3 ตัวขึ้นไป จะตองพิจาณาหาแหลงจายไฟที่มีกําลังวัตตสูงขึ้นกวาปกติ และ
สุดทายคือซีพียู ถึงแมในปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตซีพียู ทําใหการใชพลังงานนอยลง แตก็ไมควร
มองขาม
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สําหรับชิ้นสวนอุปกรณอื่น ๆ ทีไ่ มไดกลาวมาขางตน เชน คียบอรด เมาส ลําโพง เปน
อุปกรณที่ไมไดเปนชิ้นสวนหลักของคอมพิวเตอร สามารถพิจาณาเลือกซื้อตามงบประมาณ และความ
เหมาะสมกับลักษณะการใชงานของผูใชได
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แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 11
การจัดชุดคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง แบบฝกหัด มีท้งั หมด 10 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ใชเวลา 10 นาที
จงอธิบายขั้นตอนวิธีการจัดชุดคอมพิวเตอรดังตอไปนี้ (10 คะแนน)
1. การกําหนดความตองการในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
2. เลือกซีพียู
3. เลือกเมนบอรด
4. เลือกแรม
5. เลือกฮารดดิสก
6. เลือกการดแสดงผล
7. เลือกจอแสดงผล
8. เลือกการดเสียง
9. เลือกเคส
10.เลือกแหลงจายไฟ
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 11
การจัดชุดคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนชนิดเลือกตอบ แตละขอมี 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งหมด 10 ขอ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย X เพื่อเลือกคําตอบในชองคําตอบ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นวา
ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอพิจาณาในการเลือกเคสใดที่มีสวนยืดอายุของอุปกรณคอมพิวเตอร
ก. รูปลักษณของเคส

ข. ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณ

ค. ระบบบายอากาศ

ง. วัสดุในการออกแบบ

2. ขอใดควรพิจารณาในการเลือกจอแสดงผลเปนอันดับแรก
ก. พอรตที่ใชเชื่อมตอ

ข. ขนาดของหนาจอ

ค. ความละเอียดของจอแสดงผล

ง. วัสดุในการผลิต

3. พอรตเชื่อมตอจอแสดงผลใดที่สงสัญญาณแบบอนาล็อกและดิจิตอล
ก. DVI-I

ข. DVI-D

ค. HDMI

ง. D-SUB

4. สาเหตุที่ควรเลือกแหลงจายไฟเปนอุปกรณสุดทายเพราะเหตุใด
ก. เพื่อที่จะไดเลือกสีใหเขากับเคส
ข. เพื่อจะไดเลือกหัวตอไฟใหเหมาะกับ
ค. เพื่อไดทราบขนาดกําลังงานของแหลงจายไฟที่ตองใช
ง. เพื่อจะไดทราบขนาดพื้นที่ในการติดตั้งแหลงจายไฟเมนบอรด
5. ขอใดที่เปนปจจัยหลักในการเลือกใชซีพียู
ก. ความนิยม

ข. ยี่หอของซีพียู

ค. ระดับความสามารถของเครื่อง

ง. งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อ

6. ประเภทของฮารดดิสกจะเปนตัวบอกขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. บัฟเฟอรของฮารดดิสก

ข. อินเทอรเฟสของฮารดดิสก

ค. ขนาดความจุของฮารดดิสก

ง. ความเร็วในการหมุนของฮารดดิสก
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7. วิธีการเลือกการดเสียงใหเหมาะกับผูใชคอมพิวเตอรที่สุดคือขอใด
ก. ทดสอบดวยการฟง

ข. งบประมาณทีใ่ ช

ค. พิจารณาเทคโนโลยีที่สนับสนุน

ง. เลือกใหเหมาะกับลักษณะงาน

8. สวนประกอบใดในเมนบอรดที่เปนตัวกําหนดการเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรอื่น ๆ
ก. จํานวนสล็อต

ข. ไบออส

ค. ชิปเซ็ต

ง. รูปแบบของเมนบอรด (Form Factor)

9. การจัดชุดคอมพิวเตอรควรเลือกหรือกําหนดอุปกรณใดเปนอุปกรณแรก
ก. เมนบอรด

ข. ซีพียู

ค. ฮารดดิสก

ง. แรม

10. การเลือกแรมตองคํานึงถึงเรื่องใดเปนลําดับแรก
ก. การรองรับของเมนบอรด

ข. ชนิดของแรม

ค. ขนาดความจุ

ง. งบประมาณ
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