หน่ วยที่ 13
การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
สาระสําคัญ
การอัพเกรด (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอรเปนทางเลือกหรือแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร หรือแกปญหาอุปกรณบางชิน้ ทีไ่ มรองรับการทํางานของโปรแกรมรุน
ใหม ๆ เชน พืน้ ทีจ่ ัดเก็บขอมูลบนฮารดดิสกที่ใชอยูไมเพียงพอ หนวยความจําในเครื่องไมพอใช โดย
กอนที่จะตัดสินใจอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ รูปแบบ ขอควรพิจาณา และ
ขอดีขอเสียของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรเสียกอน ซึ่งการอัพเกรดมีวิธีการทั่ว ๆ ไป 3 วิธีคือ
1) การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในทั้งหมด
2) การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง
3) การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก (Overclock)
จุดประสงค์การเรียนการสอน
จุดประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรได
2. บอกวิธีพิจารณาอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรได
3. บอกขอดีของการอัพเกรดเครือ่ งคอมพิวเตอรได
4. บอกขัน้ ตอนในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรได
5. บอกวิธีการอัพเกรดซีพียูได
6. บอกวิธีการอัพเกรดแรมได
7. บอกวิธีการอัพเกรดการดแสดงผลได
8. บอกวิธีการอัพเกรดฮารดดิสกได
9. บอกวิธีการอัพเกรดแหลงจายไฟได
10. บอกวิธีการโอเวอรคล็อกซีพียูได
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เนื้ อหา
13.1 การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
13.1.1 รูปแบบการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
13.1.2 ขอควรพิจารณากอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
13.1.3 ขอดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
13.1.4 ขั้นตอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
13.2 การอัพเกรดอุปกรณตาง ๆ
13.2.1 การอัพเกรดซีพียู
13.2.2 การอัพเกรดแรม
13.2.3 การอัพเกรดการดแสดงผล
13.2.4 การอัพเกรดฮารดดิสก
13.2.5 การอัพเกรดออฟติคอลไดรฟ
13.2.6 การอัพเกรดแหลงจายไฟ
13.3 การโอเวอรคล็อก (Overclock)
13.3.1 การโอเวอรคล็อกซีพียู Intel Core i (ซ็อกเก็ต LGA 1155)
13.3.2 การโอเวอรคล็อกซีพียู AMD Athlon/Phenom/FX (AM3/AM3+)
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยที่ 13
การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
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. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรรูปแบบใดเสียคาใชจายนอยที่สุด
ก. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในทั้งหมด
ข. การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง
ค. การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก
ง. การอัพเกรดโดยดัดแปลงอุปกรณ
2. ในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรสิ่งใดที่ตองพิจารณาเปนอันดับแรก
ก. ความตองการในอนาคต

ข. งบประมาณทีต่ อ งใช

ค. ลักษณะของฮารดแวรเดิม

ง. ความตองการในปจจุบัน

3. การติดตั้งการดทีวีเพิ่มใหกับคอมพิวเตอรอยูในขอดีของการอัพเกรดขอใด
ก. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
ข. ลดคาใชจายเพื่อใหไดเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ค. เพิ่มความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
ง. ทดแทนหรือแกไขในสวนที่เสียหาย
4. ขั้นตอนการอัพเกรดขอใดอยูในขั้นตอนการวางแผนการอัพเกรด
ก. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง

ข. เลือกซื้ออุปกรณที่ตองการอัพเกรด

ค. ลงมือติดตั้งอุปกรณ

ง. ทดสอบการทํางาน

5. การอัพเกรดโดยการเปลี่ยนรุนของซีพียูจะตองพิจาณาจากขอใด
ก. ซ็อกเก็ตซีพียู

ข. ความเร็วของซีพียู

ค. ฮีตซิงคของซีพียู

ง. อุปกรณที่ประสานการทํางานกับซีพียู

6. การตรวจสอบปริมาณการใชงานแรมสามารถตรวจสอบไดจากขอใด
ก. Device Manager

ข. Task Manager

ค. Virtual Memory

ง. Windows Explorer
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7. ในการอัพเกรดการดแสดงผลควรพิจาณาสิ่งใดเปนอันดับแรก
ก. ประสิทธิภาพในการทํางาน

ข. ชิพแสดงผลบนการด

ค. หนวยความจําบนการด

ง. สล็อตที่เมนบอรดรองรับ

8. การอัพเกรดฮารดดิสกในขอใดที่สามารถใชฮารดดิสกตัวเดิมได
ก. ตองการพื้นที่เก็บขอมูลมากขึ้น

ข. เปลี่ยนแทนฮารดดิสกที่เสีย

ค. เพิ่มความเร็วของฮารดดิสก

ง. เปลี่ยนชนิดของฮารดดิสก

9. เหตุผลใดไมจําเปนตองอัพเกรดแหลงจายไฟ
ก. กําลังของไฟฟาไมเพียงพอ

ข. จุดตอไฟใหกับอุปกรณไมเพียงพอ

ค. จายไฟไมสม่ําเสมอ

ง. มีการอัพเกรดอุปกรณอื่น ๆ หลายตัว

10. ขอใดไมใชขอเสียของการโอเวอรคล็อก
ก. ตองเพิ่มระบบระบายความรอน
ข. อายุการใชงานของซีพียูนอยลง
ค. การทํางานของซีพียูอาจมีเสถียรภาพที่ไมดี
ง. ใชงบประมาณไมคุมคา
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หน่ วยที่ 13
การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้นเปลี่ยนแปลงกาวหนาตลอดเวลา บริษัทผูผลิตชิ้นสวนตาง ๆ
ของคอมพิวเตอรก็พยายามพัฒนาเครือ่ งรุน ใหมที่มีศักยภาพเพิม่ ขึน้ ออกมาจําหนาย ผูผลิตโปรแกรม
ตาง ๆ ก็พยายามแกไขปรับปรุงโปรแกรมของตนเองใหมีสรรถนะสูงขึน้ ภาระหนักจึงตกลงมาที่ผูใช
คอมพิวเตอร เพราะหลังจากซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรมาไมนานสวนประกอบตาง ๆ ของคอมพิวเตอรก็
อาจจะมีประสิทธิภาพไมพอเพียงที่จะนําโปรแกรมรุนใหมมาใช ดังนั้นผูใ ชคอมพิวเตอรตองซื้อชิ้นสวน
ตาง ๆ ของคอมพิวเตอรอื่นมาเพิ่มลงในเครื่องคอมพิวเตอรเดิม เพือ่ เปนการยกระดับหรือการอัพเกรด
(Upgrade) ใหเครื่องคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
13.1 การอัพเกรดเครือ่ งคอมพิวเตอร
การอั พเกรด (Upgrade) เครื่องคอมพิวเตอรเปน ทางเลือกหรือแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร หรือแกปญหาอุปกรณบางชิน้ ทีไ่ มรองรับการทํางานของโปรแกรมรุน
ใหม ๆ เชน พืน้ ทีจ่ ัดเก็บขอมูลบนฮารดดิสกที่ใชอยูไมเพียงพอ หนวยความจําในเครื่องไมพอใช โดย
กอนที่จะตัดสินใจอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ รูปแบบ ขอควรพิจาณา และ
ขอดีขอเสียของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรเสียกอนซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
13.1.1 รูปแบบการอัพเกรดเครือ่ งคอมพิวเตอร
สํ า หรั บ การอัพเกรดเครื่องคอมพิว เตอรนั้น มีรูป แบบและวิธีก ารอัพเกรด
เครื่องคอมพิวเตอรทั่ว ๆ ไปอยูดวยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในทั้งหมด คือการ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในทั้งหมดยกเวนจอภาพ คียบอรด และลําโพง ซึง่
เปนการอัพเกรดที่มีคาใชจายมากที่สุด
2) การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง เชน ซีพียู แรม ฮารดดิสก เปน
วิธีที่มีคาใชจายต่ํากวาวิธีแรก แตจะทําไดคุมคาก็ตอเมื่อเมนบอรดเดิมเปนเมนบอรดที่มีประสิทธิภาพดี
สามารถรองรับอุปกรณใหม ๆ หรือรองรับซีพียูที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได
3) การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก (Overclock) คือการทีไ่ มมีการเปลีย่ น
อุปกรณใด ๆ เลย หรืออาจจะเปลีย่ นเพียงระบบระบายความรอน ซึ่งเปนวิธีที่ถูกทีส่ ุด ซึ่งจะทําให
ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรสูงขึ้นแตอาจไมมากนัก
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13.1.2 ขอควรพิจารณากอนการอัพเกรดเครือ่ งคอมพิวเตอร
สํา หรับ การอัพเกรดเครื่องคอมพิว เตอร มีปจจัย ทีค่ วรจะพิจ าณากอนการ
อัพเกรดเบื้องตนดังตอไปนี้
1) ความตองการในปจจุบัน สิ ง่ ที ่จ ะต อ งพิ จ ารณาเป น อั น ดั บ แรกก อ นที จ่ ะ
อัพเกรดเครือ่ งคอมพิวเตอรก็คือการอัพเกรดนัน้ จะตองเหมาะสําหรับการใชงานในปจจุบัน เชน หาก
จะใช ค อมพิ ว เตอร ใ นงานเอกสารเป น หลั ก การอั พ เกรดก็ ค วรจะเลื อ กใช คี ย บ อร ด คุ ณ ภาพสู ง
โดยเฉพาะคียบอรดที่ออกแบบมาถูกหลักสรีระศาสตร เพือ่ ไมใหเกิดอาการเมื่อยลา หรือบาดเจ็บ
กลามเนื้อขอมือเมื่อพิมพเอกสารเปนเวลานาน
2) ความตองการในอนาคต พิจารณาตอไปวาเครื่องคอมพิวเตอรจะถูกไปใช
งานดานใดบาง และงานนั้นจะตองใชความสามารถของคอมพิวเตอรมากนอยเพียงใด เชน ถาตองการ
ใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการเล น เกม มี ก ราฟ ก 3

มิ ติส วยงาม ก็ ค วรจะอั พ เกรดการ ด แสดงผลที ่มี

ความสามารถสูง สนับสนุนกราฟก 3 มิติ และการดเสียงที่มีคุณภาพดี
13.1.3 ขอดีของการอัพเกรดเครือ่ งคอมพิวเตอร
1) เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมใหกับเครื่องคอมพิวเตอร เนือ่ งจาก
เครือ่ งคอมพิว เตอร ทํา งานด วยการประสานการทํางานระหวางอุปกรณภายในเครื่อง เมือ่ ทําการ
อัพเกรดอุปกรณตาง ๆ จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องเพิม่ ขึน้ ดวย เชน การเพิ่มแรม หรือ
การอัพเกรดซีพียู เปนตน
2) ลดคาใชจายหรือตนทุนเพื่อใหไดเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โดยแทนทีจ่ ะซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอรใหมทัง้ เครือ่ ง ซึง่ ตองเสียคาใชจายสูง เพียงแคซื้ออุปกรณบางชิ้น
มาเปลี่ยนก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรได
3) เพิ่มความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนการอัพเกรด
จอภาพขนาด 15 นิ้ว เปน 19 นิ้ว เพื่อความสบายตา หรือการเพิม่ การดตาง ๆ ทีท่ ําใหเครือ่ งสามารถ
ทํางานดานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นได เชน สามารถดูทีวีได เปนตน
4) ทดแทนหรือแกไขในสวนที่เสียหาย หากอุปกรณบางชิ้นซึ่งถูกใชงานมา
นานจนเกิดการชํารุดเสียหาย เราสามารถอัพเกรดอุปกรณนั้นไดโดยไมตองซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม
ทัง้ เครือ่ ง เชน พอรตยูเอสบีที่มีการใชงานบอยครัง้ จนเสียหาย ก็สามารถซื้อการดพอรตยูเอสบีมา
เสียบในชองขยาย (Expansion Slot) ได
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13.1.4 ขั้นตอนการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร
ในการอั พ เกรดอุ ป กรณ คอมพิว เตอร นั ้น ควรมี ค วามรู เ กีย่ วกั บ อุ ป กรณภ ายในเครื ่อ ง
พอสมควร ทั้งหนาที่การทํางานของแตละอุปกรณ และวิธีการติดตั้งอุปกรณนั้น ๆ ซึ่งสามารถสรุปเปน
ขั้นตอนที่สําคัญไดดังนี้
1) ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร โดยวิธีการตรวจสอบ
นั้นมีหลายวิธีดังตอไปนี้
- ตรวจสอบจากหนาจอการทํางานของไบออส เมื่อเปดเครื่อง
คอมพิวเตอรแลว ไบออสจะตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง พรอมทั้งแสดงผล
การตรวจสอบใหทราบ ซึ่งแบงออกเปนสวนตาง ๆ ไดดังภาพ

ภาพที่ 13.1 ภาพหนาจอแสดงผลกระบวนการตรวจสอบฮารดแวรของไบออส
ที่มา : http://vitinhquan7.info/nhan-biet-tieng-bip-va-qua-trinh-post-may-tinh/, 2559
- ตรวจสอบดวยหนาตาง Device Manager ของระบบ
ปฏิบัติการวินโดว เปนวิธีการที่คอนขางสะดวก และยังบอกรายละเอียดไดมากกวาการตรวจสอบจาก
หนาจอการทํางานของไบออส ซึง่ หนาตางนีจ้ ะบอกรายละเอียดของอุปกรณทั้งหมดที่ติดตั้งอยูภายใน
เครื่อง รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณแตละชนิดดวย
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ภาพที่ 13.2 หนาตาง Device Manager ของระบบปฏิบัติการ Windows 7
- ตรวจสอบอุปกรณโดยการเปดฝาเครือ่ ง เปนวิธีการที่จะชวยให
ทราบวาสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรมีอะไรบาง แตไมสามารถเขาตรวจสอบการทํางานของ
อุปกรณนั้นไดวาทํางานไดถูกตองหรือไม
2) เลือกซื้ออุปกรณที่ตองการอัพเกรด หลังจากที่ทราบแลววาจะอัพเกรด
อุปกรณใดในเครือ่ งแลว ตองกําหนดคุณสมบัติ (Specification) ของอุปกรณทีต่ องการซื้อ สํารวจ
ราคา บริการหลังการขาย การรับประกัน และตรวจสอบสภาพของอุปกรณกอนออกจากราน
3) ลงมือติดตั้งอุปกรณ และทดสอบการทํางาน ในการติดตัง้ อุปกรณตาง ๆ ผู
ติ ด ตั ้งต องมี พื้น ฐานการประกอบคอมพิว เตอรเบื้องตน อยูกอนแลว และควรอาน ทําความเขาใจ
วิธีการติดตั้งและการกําหนดคาเบื้องตนของอุปกรณนั้น ๆ จากคูมือของอุปกรณนัน้ ๆ ใหเขาใจเสีย
กอนที่จะลงมือติดตั้ง
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13.2 การอัพเกรดอุปกรณตาง ๆ
อุปกรณตาง ๆ ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอรสวนบุคคล นั้นสามารถทําการอัพเกรดไดแทบ
ทุกชิน้ เนือ่ งจากอุปกรณตาง ๆ ออกแบบมาใหสามารถปรับเปลีย่ น หรือเลือกใชอยางหลากหลาย
ขึ้นอยูกับความตองการของผูใช ซึ่งหลักวิธีการอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรเบื้องตนมีดังตอไปนี้
13.2.1 การอัพเกรดซีพยี ู
เนื ่องจากระบบปฏิ บัติการ และโปรแกรมรุน ใหม ๆ ทีส่ รางขึน้ มาในระยะหลัง ๆ ตาง
ตองการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรสูงขึ้น ผูใชคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งจึงเลือกที่จะอัพเกรด
ซีพียู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรใหสามารถประมวลผลไดเร็วขึน้ อยางไรก็ตามการ
เลือกอัพเกรดซีพียูมีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้
1) ซ็อกเก็ตซีพียูบนเมนบอรด ตองตรวจสอบรูปแบบของซ็อกเก็ตของซีพียูบน
เมนบอรดทีใ่ ชงานอยูกอน ซึ่งอาจจะดูจากตัวเมนบอรดเอง หรือดูจากคูมือเมนบอรดก็ได เพราะซีพียู
ที่จะเลือกมาอัพเกรดนั้นตองมีซ็อกเก็ตแบบเดียวกันกับเมนบอรดจึงจะสามารถนํามาใสแทนกันได
2) ความเร็วของซีพียู ตองพิจารณาความตองการใชงานวา ตองการใชงาน
คอมพิวเตอรในระดับใด ใชงานดานใดเปนหลัก เชน หากซีพียูทีใ่ ชอยูในปจจุบันเปน ซีพียูของ Intel
รุน Core i5 ทีใ่ ชซ็อกเก็ต LGA 1155 ก็สามารถเลือกซีพียู Core i5 หรือ Core i7 ทีใ่ ชซ็อกเก็ต
เดียวกัน ที่ความเร็วสูงกวาได
3) ตรวจสอบฮีตซิงคทีใ่ ชกับซีพียู นอกจากการเลือกซีพียูแลว ควรตรวจสอบ
ฮีตซิงคที่เปนตัวระบายความรอนจากตัวซีพียูวาตัวเดิมสามารถใชรวมกับซีพียูตัวใหมหรือไม หากไมได
ตองซื้อใหมใหตรงรุนของซีพียู
ในการอัพเกรดซีพียู ควรตรวจสอบคุณสมบัติอืน่ ๆ ทีป่ ระสานการทํางานกับซีพียู เชน
แรม วามีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับซีพียูตัวใหมหรือไม เพราะถาหากอัพเกรดซีพียูแลว แตมีแรมไม
มากพอ ประสิ ทธิ ภ าพของระบบก็ จ ะไมดีเ ทาที่ควรจะเปน ดังนั้น อาจตองอัพเกรดอุ ป กรณอื่น ๆ
เพิ่มเติมดวยนอกจากซีพียู
13.2.2 การอัพเกรดแรม
การอัพเกรดแรมนั้น สวนใหญจะเปนการซื้อแรมมาติดตั้งเพิ่มเขาไป ซึ่งขนาดของแรมที่ได
นั้นจะเทากับผลบวกของขนาดของแรมแตละตัวนัน่ เอง นอกจากจะไมมีสล็อตสําหรับเสียบแรมเหลือ
แลวบนเมนบอรด ซึง่ ตองถอดแรมเดิมทีม่ ีขนาดนอยกวาออกเสียกอน แลวจึงติดตัง้ แรมใหมแทนทีใ่ น
สล็อตเดิม
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1) การพิจารณาขนาดของแรม
ในการพิจารณาวาควรมีการอัพเกรดแรมหรือไม ควรติดตัง้ แรมจํานวนเทาใด
จึงจะเหมาะสม สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่มีจําหนายในปจจุบันจะมีแรมอยางนอย 1-2 กิกะไบต ซึง่
มีเหมาะกับการใชงานพืน้ ฐานทั่ว ๆ ไป เชนการจัดทําเอกสาร การใชงานอินเทอรเน็ต แตสําหรับงาน
ดานกราฟก หรือการเลนเกม ควรจะมีแรมไมนอยกวา 2 กิกะไบต การเพิ่มแรมในเครื่องคอมพิวเตอร
จะชวยลดปริมาณขอมูลที่ตองอานเขียนลงในฮารดดิสก ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของ
เครื่องมากขึ้น เนื่องจากการที่มีแรมขนาดใหญจะชวยในการนําขอมูลที่ตองเรียกใชบอย ๆ มาเก็บไวที่
แรม การเรีย กใชงานข อมู ลดั งกลาวจากแรมจะทําไดรวดเร็ว กวาการเรีย กใชขอมูล จากฮารดดิส ก
ประสิทธิภาพในการทํางานจึงสูงขึน้ ตามไปดวย ซึง่ การพิจารณาขนาดของแรมที่ใชงานอยูเหมาะสม
หรือไมสามารถดูไดจากประมาณการใชงานแรมของระบบปฏิบัติการ ในกรณีของระบบปฏิบัติการของ
Microsoft Windows ดูไดจาก Task Manager ซึง่ มีวิธีการเขาใชงานโดยกดปุม Ctrl + Alt + Del
แลวเขาสู Task Manager ดูในแท็บ Performance

ภาพที่ 13.3 แสดงเมนู Performance ของ Task Manager
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ในสวนของ Memory จะระบุขนาดของแรมในเครื่องที่สามารถใชงานได หาก
ตองการประเมินวาแรมทีต่ ิดตัง้ ในเครื่องเพียงพอหรือไม ใหทดลองเปดใชงานโปรแกรมตาง ๆ พรอม
ๆ กัน และสังเกตการใชงานหนวยความจําวายังมีเหลือเพียงพอหรือไม หากมีพื้นที่แรมเหลือนอยกวา
100

เมกะไบต แสดงว า เหลื อ แรมน อยระบบจะหัน ไปใชพื้น ที่ห นว ยความจํา เสมื อน (Virtual

Memory) ทีร่ ะบบไดแบงพื้นที่ฮารดดิสกจัดทําไว ซึง่ จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมชาลง จึงมีความ
จําเปนตองอัพเกรดแรมใหมีขนาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อไมใหระบบหันไปใชหนวยความจําเสมือน
2) การเลือกซื้อแรมเพิ่มเติม
ในการเลือกแรมที่จะนํามาอัพเกรดนั้น มีปจจัยที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้
- ชนิดของแรม จะตองเลือกใหตรงกับสล็อตแรมบนเมนบอรด
- ความเร็วของแรม ตองเลือกใหตรงกับระบบบัสบนเมนบอรด
- ขนาดของแรม ซึ่งตองพิจาณาจากงบประมาณเปนหลัก และพิจารณา
เมนบอรดวาสามารถรองรับแรมไดมากที่สุดเทาใด
13.2.3 การอัพเกรดการดแสดงผล
การอัพเกรดการดแสดงผลนั้น เปนการนําการดตัวใหมมาติดตั้งแทนที่การดตัวเดิมที่ใช
งานอยู กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องรุนเกา บนเมนบอรดอาจเปนสล็อตเอจีพี (AGP) ซึ่งไม
รองรับการดแสดงผลรุนปจจุบันคือสล็อตแบบพีซีไอ เอ็กซเพรส (PCI Express) ซึ่งตองตรวจสอบ
สล็อตบนเมนบอรดเสียกอนวาเปนสล็อตชนิดใด หากเมนบอรดที่ใชงานอยูเปนการดจอออนบอรด
(Onboard) และใชเชื่อมตอสัญญาณกับจอแสดงผลอยู สามารถเลือกซื้อการดจอมาเสียบในสล็อตบน
เมนบอรดไดทันทีโดยไมตองกําหนดคาใด ๆ ในเมนบอรดเลย เพราะเมนบอรดจะเลือกใชงานการดที่
เสียบเพิ่มเขาไปอัตโนมัติ แตถึงอยางไรก็ตองตรวจสอบสล็อตที่เมนบอรดวารองรับการดแสดงผลแบบ
ใด ซึ่งวิธีการในการตรวจสอบและเลือกซื้อการดจอมีดังนี้
1) ตรวจสอบอินเทอรเฟสของการดแสดงผล
การดแสดงผลรุนใหม ๆ จะใชกับสล็อตพีซีไอ เอ็กซเพรส (PCI Express) สวน
การดรุนเกา ๆ จะเปนสล็อตแบบพีซีไอ (PCI) ซึ่งแทบจะไมมีใหเห็นแลว และอีกรุนเปนแบบเอจีพี
(APG) ซึ่งก็เริ่มมีการใชงานนอยลงเรื่อย ๆ
2) ประสิทธิภาพของการดแสดงผล
สําหรับประสิทธิภาพของการดแสดงผลใหพิจารณาจากชิปแสดงผลบนการด
ซึง่ ชิปแสดงผลทีไ่ ดรับความนิยมในปจจุบันมี 2 ยี่หอคือ ATI และ nVidia และหนวยความจําวีแรม
(VRAM) บนการด ปจจุบันนิยมใชอยู 2 แบบคือ DDR2 และ DDR3 ซึง่ ทํางานเร็วกวา สิ่งสําคัญทีต่ อง
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พิจารณาคือขนาดของหนวยความจําวีแรม ซึ่งเปนตัวกําหนดความเร็วในการทํางานของการดแสดงผล
ดวย ยิ่งหนวยความจํามากเทาใด ก็จะชวยใหระบบทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13.2.4 การอัพเกรดฮารดดิสก
การอัพเกรดฮารดดิสกนั้นคลาย ๆ กับการอัพเกรดแรม คือไมตองถอดฮารดดิสกตัวเดิม
ออก แตสามารถติดตั้งฮารดดิสกตัวใหมอีกตัวเพิ่มเขาไปได โดยจะทําใหไดพื้นที่ในการเก็บขอมูลเพิ่ม
มากขึ้น

ถาฮารดดิสกเดิมเปนมาตรฐานไอดีอี (IDE) สามารถหาฮารดดิสกใหมที่เปนมาตรฐานไอดีอี

หรือ ซาตา (SATA) มาติดตัง้ รวมได แตตองตรวจสอบเมนบอรดกอนวามีสล็อตแบบซาตา เหลือให
ติดตั้งเพิ่มหรือไม โดยการพิจารณาเลือกซื้อฮารดดิสกมีดังตอไปนี้
1) มาตรฐานของฮารดดิสก
ในการเลือกฮารดดิสกที่จะนํามาอัพเกรดนั้นจะตองคํานึงถึงมาตรฐานการ
เชื่อมตอและอัตราการสงขอมูลจากฮารดดิสกไปยังอุปกรณอื่น ๆ ซึ่งมีหนวยเปนเมกะไบตตอวินาที
(MB/s) ซึ่งฮารดดิสกที่มีขายในปจจุบันจะเปนแบบซาตา (SATA) ทั้งหมด โดยทั่วไปจะเปนแบบ
ซาตาทรี (SATA III) ถึงอยางไรก็ตามตองตรวจสอบเมนบอรดวาสนับสนุนการเชื่อมตอแบบใด
2) ขนาดและประสิทธิภาพของฮารดดิสก
ขนาดและประสิทธิภาพของฮารดดิสกที่จะนํามาอัพเกรดนั้นขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูใชวาตองการพื้นที่ในการติดตั้ง และจัดเก็บขอมูลเทาใด และตองพิจารณาความเร็วรอบ
ในการหมุนของฮารดดิสก (RPM : Round Per Minute) ถาจํานวนรอบสูง อัตราการอานขอมูลตอ
นาทีก็จะมากยิง่ ขึน้ ฮารดดิสกทีม่ ีขายทั่วไปจะมีความเร็ว 5,400 RPM, 7,200 RPM และ 10,000
RPM ซึ่งฮารดดิสกที่ใชกับคอมพิวเตอรทั่วไปจะมีความเร็วที่ 7,200 RPM
13.2.5 การอัพเกรดออฟติคอลไดรฟ
ออฟติคอลไดรฟในเครื่องคอมพิวเตอรในปจจุบันโดยทั่วไปจะติดตั้งเปนดีวีดีอารดับบริว
(DVD-RW) ซึง่ มีคุณสมบัติในการอาน-เขียนแผนออปติคอลดิสก โดยทั่วไปเกือบทั้งหมด ยกเวน
แผนบลูเรย ซึ่งหากมีความจําเปน หรือตองการจะอัพเกรดออปติคอลไดรฟแลว อาจพิจารณาเลือกซือ้
ออปติคอลไดรฟที่สามารถอาน-เขียนแผนบลูเรยได หรืออาจเรียกวา บลูเรยไดรฟก็ได เนือ่ งจากบลูเรย
ไดรฟมีราคาลดลงมาก สําหรับการเลือกออปติคอลไดรฟมีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้
1) รองรับการอาน/เขียนแผนชนิดใด เชน แผน DVD-R, DVD+R, DVD+-RW
เป น ต น ซึ ่ง ออฟติ ค อลไดร ฟ โดยทั ่ว ไปในป จ จุ บั น จะสามารถอ า น/เขี ย นได อ ยู แ ล ว หากต อ งการ
คุณสมบัติที่สูงขึ้นอาจพิจาณาออฟติคอลไดรฟที่สามารถอาน/เขียนแผนบลูเรย (Blu-ray) ได
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2) ความเร็วในการอาน/เขียนแผนแตละประเภท ซึ่งในคุณสมบัติของไดรฟจะ
ระบุความเร็วในการทํางานของไดรฟเปนคาตัวเลขคูนกับ X
3) ลักษณะของไดรฟ ในปจจุบันดีวีดีไดรฟมีใหเลือกใชทัง้ แบบติดตัง้ ภายใน
(Internal Drive) และติดตั้งภายนอก (External Drive) ขอดีของไดรฟทีต่ ิดตัง้ ภายนอกคือสามารถ
ติดตั้งและเคลื่อนยายไดงาย แตมีราคาที่แพงกวาและตองใชพื้นที่ในการวางไดรฟ
4) มาตรฐานของไดรฟ ออปติคอลไดรฟรุนใหม ๆ จะมีอินเทอรเฟส หรือจุด
เชื่อมตอแบบซาตา (SATA) ซึ่งตองมีการสํารวจเมนบอรดกอนที่จะซื้อออปติคอลไดรฟวารองรับได
หรือไม
ในการอัพเกรดออฟติคอลไดรฟนั้น สามารถใสออฟติคอลไดรฟตัวใหมเขาเพิ่มเติมได ใน
กรณีที่มีขั้วตอสัญญาณเหลือ หรืออาจจะใสแทนออฟติคอลไดรฟเดิมก็ได
13.2.6 การอัพเกรดแหลงจายไฟ
แหลงจายไฟหรือเพาเวอรซัพพลาย เปนอุปกรณที่มักมองขามเมือ่ จะมีการอัพเกรดเครือ่ ง
คอมพิวเตอร แตหากมีการเพิ่มอุปกรณตาง ๆ ในเครื่องเชน การดแสดงผลหรือ ซีพียู แหลงจายไฟอาจ
มีกําลังจายไฟไมเพียงพอ ไมสามารถจายไฟฟาที่สม่ําเสมอและอาจเปนผลทําใหเครื่องเกิดรีสตารทเอง
เปนชวง ๆ หรืออาจจะเปดไมติดเลยก็ได ดังนั้นการอัพเกรดแหลงจายไฟจึงมีความจําเปนตามการ
อัพเกรดอุปกรณอื่น ๆ ดวย สําหรับขอพิจารณาในการเลือกซือ้ แหลงจายไฟคือกําลังไฟฟาสูงสุดทีจ่ าย
ได ซึง่ จะมีหนวยเปนวัตต (Watt) โดยปกติแลวโอกาสทีแ่ หลงจายไฟจะจายไฟถึงขีดสูงสุดมีคอนขาง
นอย นอกเสียจากสายไฟจากแหลงจายไฟถูกนําไปใชจนครบ
หนาที่ของแหลงจายไฟคือการแปลงไฟฟากระแสสลับใหเปนไฟฟากระแสตรง โดยจะจาย
ไฟฟาในระดับตาง ๆ ใหกับอุปกรณตาง ๆ แหลงจายไฟจะจายไฟฟากระแสตรง 3.3 โวลต 5 โวลต
และ 12 โวลต โดยแหลงจายไฟรุน ใหมอาจมีวงจรชุดจายไฟ 12 โวลตมากกวา 1 ชุด เนือ่ งจากมี
อุปกรณหลายตัวทีต่ องการใชไฟ 12 โวลต หากอุปกรณทั้งหมดเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ 12 โวลต
เพียงชุดเดียวอาจทําใหจายไฟไมสม่ําเสมอ และสายไฟอาจรอนจนละลายเกิดการลัดวงจรได
หลายคนอาจคิ ด ว า การติ ด ตั ้ง แหล ง จ า ยไฟที ่มี กํ า ลั ง วั ต ต สู ง จะทํ า ให กิ น ไฟมากว า
แหลงจ ายไฟปกติ แต ความจริงแลว กําลังไฟฟาทีเ่ ครื่องใชขึ้น อยูกับอุปกรณที่เราติดตั้ง และจะดึง
กําลังไฟฟาจากแหลงจายไฟเทาทีจ่ ําเปนเทานัน้ ในกรณีที่มีการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรและติดตัง้
อุ ป กรณ ตา ง ๆ เพิ ่ม แหล งจ า ยไฟอาจจายไฟใหกับ อุป กรณไ มเพีย งพอจึ ง มีความจํา เปน ที่จ ะตอ ง
อัพเกรดแหลงจายไฟ

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

306

นอกจากการอัพเกรดอุปกรณที่ไดกลาวมาแลว ยังมีอุปกรณอื่น ๆ ที่สามารถอัพเกรดไดอีก
เชน จอแสดงผล การดเสียง การดเครือขาย เมาส คียบอรด เปนตน โดยเปนการนําอุปกรณใหมมา
แทนที่อุปกรณตัวเดิม ซึ่งมีขั้นตอนไมยุงยาก เปนทางเลือกในการทําใหเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุการ
ใชงานนาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แทนการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม
13.3 การโอเวอรคล็อก (Overclock)
การโอเวอรคล็อก เปนการกําหนดหรือบังคับใหอุปกรณคอมพิวเตอรทํางานเกินกวาคาที่
ผูผ ลิตกําหนดมาเชน ซีพียูความเร็ว 3 GHz ทําการโอเวอรคล็อกใหเพิม่ เปน 3.2 GHz ซึ่งความเร็วที่
เพิ ่ม ขึ ้น นี ้ ผู ผ ลิ ต ไม รั บ รองว า สามารถใช ง านได อ ย า งสมบู ร ณ กั บ ซี พี ยู ตั ว นี ้ห รื อ ไม ดั ง นั ้น การโอ
เวอรคล็อกจึงทําไดเพียงระดับหนึ่งที่ตัวนั้นจะสามารถทํางานไดเทานั้น และความเร็วในการทํางาน
ของคอมพิวเตอรอาจเพิ่มขึ้นไมมากนัก ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นจากการโอเวอรคล็อกคือ อายุการใชงานของ
อุปกรณชิ้นนัน้ จะสัน้ ลงกวาที่ผูผลิตกําหนดไว โดยปกติแลวผูผ ลิตจะกําหนดอายุการใชงานเดิมไว
ประมาณ 7-10 ป เมื่อทําการโอเวอรคล็อกแลวจะทําใหเหลืออายุการใชงานเพียง 5-7 ป แตการ
ประกันเครื่องคอมพิวเตอรโดยทั่วไปจะมีอายุเพียง 3 ป จึงทําใหผูที่จะทําการโอเวอรคล็อกถือวาคุมคา
ในการทําโอเวอรคล็อก
การโอเวอรคล็อกเปนการเพิ่มพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณที่ทําการโอเวอรคล็อก จึงเปน
ผลใหเกิดความรอนที่อุปกรณทีท่ ําการโอเวอรคล็อกนั้นสูงมากกวาปกติ ดังนั้นการระบายความรอน
มาตรฐานที่ถูกกําหนดไวโดยผูผลิตอาจไมเพียงพอ จึงตองจัดหาระบบระบายความรอนใหมเพื่อใหการ
ระบายความรอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ความเร็วของซีพียูถูกกําหนดขึ้นดวยความเร็วบัส คูณกับตัวคูณของซีพียู เชน ซีพียู Core
2 Duo E8200 ความเร็ว 2.66 GHz รุนบัส 1.33 GHz อันที่จริงคือ บัส 333 MHz คูณกับ 8 แตซีพียู
ที่จําหนายในปจจุบันผูผลิตจะล็อคคาตัวคูณไมใหสามารถเปลี่ยนแปลงคาได การโอเวอรคล็อกจึงทําได
เพียงการปรับคาความเร็วบัสใหสูงขึ้นเทานั้น การโอเวอรคล็อกซีพียูนิยมตั้งคาจากเมนูของไบออส โดย
ไบออสของเมนบอร ด นิ ย มออกแบบให ร องรั บ การโอเวอร ค ล็ อ กทั ้ง หมดแล ว ดั ง ตั ว อย า งการโอ
เวอรคล็อกซีพียูตอไปนี้
13.3.1 การโอเวอรคล็อกซีพียู Intel Core i (ซ็อกเก็ต LGA 1155)
การโอเวอรคล็อกซีพียูของอินเทลที่ใชซ็อกเก็ต LGA 1155 จะกําหนดใหชิปเซตบน
เมนบอรดทีส่ ามารถรองรับการโอเวอรคล็อกไดเฉพาะตระกูล P และ Z เทานัน้ เชน P67, Z68 เปน
ตน สวนชิปเซ็ตตระกูล H จะไมมีตัวเลือกการปรับความเร็วของซีพียู
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ภาพที่ 13.4 กลองซีพียู Core i7 ซ็อกเก็ต LGA1155
ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/328551735297912170/?lp=true, 2559
การโอเวอรคล็อกซีพียูซ็อกเก็ต LGA1155 ตองเปนซีพียูในรหัส K ทีป่ ลดล็อคคาตัวคูณ
เทานัน้ เชน Core i5 2500K, Core i7 2600K เปนตน ซึ่งขั้นตอนการโอเวอรคล็อกทําโดยเขา ไปใน
ไบออส เมนบอรดบางยี่หอจะมีเมนูพิเศษเพื่อการโอเวอรคล็อกโดยเฉพาะ ซึ่งสวนใหญจะอยูในเมนู
Advanced Chipset Feature ในหัวขอ X.M.P หรือ Manual

ภาพที่ 13.5 ตัวอยางตําแหนงการโอเวอรคล็อกในไบออส
ที่มา : https://thgtr.com/x48-anakart-karsilastirmasi/4, 2559

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

308

เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลว ทําการบันทึกขอมูล และเริม่ การทํางานเครือ่ งใหม หากเครือ่ ง
สามารถทํางานไดตามปกติ แสดงวาการโอเวอรคล็อกประสบความสําเร็จ แตถาเครือ่ งแฮงคหรือไม
สามารถบูต เขาระบบปฏิบัติการได ตองเขาไปปรับลดคาตัวคูณลง เนื่องจากซีพียูไมสามารถทํางานได
หรือไมก็ตองเพิ่มแรงดันไฟฟาที่จายใหกับซีพียู จนกวาเครื่องจะทํางานไดตามปกติ

ภาพที่ 13.6 ตัวอยางตําแหนงการกําหนดแรงดันใหกับซีพียู
ที่มา : https://thgtr.com/x48-anakart-karsilastirmasi/4, 2559
13.3.2 การโอเวอรคล็อกซีพียู AMD Athlon/Phenom/FX (AM3/AM3+)
การโอเวอรคล็อกซีพียู AMD สามารถปรับความเร็วบัสของซีพียู สวนการปรับคาตัวคูณทํา
ไดอิสระในซีพียูรุน Black Edition หรือ Unlock Edition การโอเวอรคล็อกทําไดโดยเขาไปในไบออส
ซึ่งสวนใหญจะอยูในเมนู Advanced Chipset Feature

ภาพที่ 13.7 กลองซีพียู AMD Phenom II
ที่มา : https://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-965-black-edition-d145518.htm, 2559
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ภาพที่ 13.8 ตัวอยางตําแหนงการโอเวอรคล็อกซีพียูยี่หอ AMD
ที่มา : https://www.tomshardware.com/reviews/overclock-phenom.html, 2559

ภาพที่ 13.9 ตัวอยางตําแหนงการกําหนดแรงดันใหกับซีพียูยี่หอ AMD
ที่มา : https://www.tomshardware.com/reviews/overclock-phenom.html, 2559
ซีพียู AMD ตระกูล Athlon II และ Phenom II สามารถปลดล็อกจํานวน Core ของซีพียู
ได เชน AMD Phenom II X2 ซึง่ เปนซีพียูแบบ Dual Core คือประมวลผลได 2 แกน หากเขาไป
เปดตัวเลือก Core Unlocker ใหเปน Enabled ก็สามารถเลือกใหกลายเปนซีพียูแบบ Triple Core
(3 แกน) หรือ Quad Core (4 แกน) ไดแตจะมีปญหากับเครือ่ งหรือไมขึน้ อยูก ับความสามารถของ
ซีพียู
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แบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยที่ 13
การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
คําชี้แจง แบบฝกหัด มีท้งั หมด 5 ขอ ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทุกขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน
ใชเวลา 15 นาที
1. จงบอกรูปแบบของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร (3 คะแนน)
2. จงบอกขอดีของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร (3 คะแนน)
3. จงบอกวิธีการอัพเกรดซีพียู (3 คะแนน)
4. จงบอกวิธีการอัพเกรดแรม (3 คะแนน)
5. จงบอกขอดีขอเสียของการโอเวอรคล็อก (3 คะแนน)
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แบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยที่ 13
การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์
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. ในการอัพเกรดการดแสดงผลควรพิจาณาสิ่งใดเปนอันดับแรก
ก. ชิพแสดงผลบนการด

ข. หนวยความจําบนการด

ค. สล็อตที่เมนบอรด

ง. ประสิทธิภาพในการทํางานรองรับ

2. เหตุผลใดไมจําเปนตองอัพเกรดแหลงจายไฟ
ก. จุดตอไฟใหกับอุปกรณไมเพียงพอ

ข. กําลังของไฟฟาไมเพียงพอ

ค. มีการอัพเกรดอุปกรณอื่น ๆ หลายตัว

ง. จายไฟไมสม่ําเสมอ

3. ในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรสิ่งใดที่ตองพิจารณาเปนอันดับแรก
ก. ลักษณะของฮารดแวรเดิม

ข. ความตองการในอนาคต

ค. ความตองการในปจจุบัน

ง. งบประมาณทีต่ อ งใช

4. ขอใดไมใชขอเสียของการโอเวอรคล็อก
ก. การทํางานของซีพียูอาจมีเสถียรภาพที่ไมดี
ข. ใชงบประมาณไมคุมคา
ค. ตองเพิ่มระบบระบายความรอน
ง. อายุการใชงานของซีพียูนอยลง
5. ขั้นตอนการอัพเกรดขอใดอยูในขั้นตอนการวางแผนการอัพเกรด
ก. ทดสอบการทํางาน

ข. ลงมือติดตั้งอุปกรณอัพเกรด

ค. เลือกซื้ออุปกรณที่ตองการ

ง. ตรวจสอบอุปกรณตาง ๆ ภายในเครื่อง

6. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรรูปแบบใดเสียคาใชจายนอยที่สุด
ก. การอัพเกรดโดยการโอเวอรคล็อก
ข. การอัพเกรดโดยดัดแปลงอุปกรณ
ค. การอัพเกรดโดยเปลี่ยนอุปกรณบางอยาง
ง. การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปลี่ยนอุปกรณภายในทั้งหมด
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7. การตรวจสอบปริมาณการใชงานแรมสามารถตรวจสอบไดจากขอใด
ก. Virtual Memory

ข. Device Manager

ค. Windows Explorer

ง. Task Manager

8. การติดตั้งการดทีวีเพิ่มใหกับคอมพิวเตอรอยูในขอดีของการอัพเกรดขอใด
ก. ทดแทนหรือแกไขในสวนที่เสียหาย
ข. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
ค. เพิ่มความสามารถพิเศษบางดานใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
ง. ลดคาใชจายเพื่อใหไดเครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
9. การอัพเกรดโดยการเปลี่ยนรุนของซีพียูจะตองพิจาณาจากขอใด
ก. ฮีตซิงคของซีพียู

ข. ซ็อกเก็ตซีพียู

ค. อุปกรณที่ประสานการทํางานกับซีพียู

ง. ความเร็วของซีพียู

10. การอัพเกรดฮารดดิสกในขอใดที่สามารถใชฮารดดิสกตัวเดิมได
ก. เพิ่มความเร็วของฮารดดิสก

ข. เปลี่ยนชนิดของฮารดดิสก

ค. เปลี่ยนแทนฮารดดิสกที่เสีย

ง. ตองการพื้นที่เก็บขอมูลมากขึ้น
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