
การประยุกต์ใช้งานและการ
แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รายวิชาวิทยการค านวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคที่ 1 คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ (ค.ศ. 1940 – 1953)
- ใชห้ลอดสุญญากาศในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ต้องมีไฟฟ้า ปริมาณมากเลี้ยงวงจรจึงท าให้เกิดความร้อน
- ความเร็วในการท างาน หน่วยเป็นวินาที
- เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่
- สื่อส าหรับเก็บข้อมูล คือ บัตรเจาะรูและเทปกระดาษ
- ใช้ภาษาเครื่อง (Machine Language) 
ลักษณะเลขฐานสองส าหรับการโปรแกรมควบคุมการท างาน

- เช่น เครื่อง UNIVAC I   IBM650 และ IBM701



ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคที่ 2 คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ (ค.ศ. 1953 - 1963)
- เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง กินไฟฟ้าน้อยลง ราคาถูกลง
- ใชท้รานซิสเตอร์แทนการใช้หลอดสุญญากาศท าให้ท างานได้เร็วขึ้น
- ความเร็วในการท างานเท่ากับ 1/1,000 วินาที (Milisecond)
- มีการใชว้งแหวนแม่เหล็ก (Magnetic core) เป็นหน่วยความจ าหลัก
- สื่อส าหรับเก็บข้อมูล คือ บัตรเจาะรูและเทปกระดาษ
- ภาษาโปรแกรม คือ ภาษาฟอร์แทรน ภาษาอัลกอ และภาษาโคบอล

เช่น เครื่อง IBM7000-Series  IBM1400-Series   IBM7090 และ IBM7070



ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคที่ 3 คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม (ค.ศ. 1963 - 1972)
- มีการใช้แผงวงจรรวม เรียกว่า ไอซี (Integrated Circuit: IC) มี

ความสามารถมากกว่าทรานซิสเตอร์หลายร้อยตัว 
- วงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพันตัวจะถูกบรรจุลงแผ่นซิลิคอน (Silicon) 

ที่เรียกว่า ชิป (Chip)
- คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงหลายเท่าตัว
- มีความเร็วในการท างานสูงขึ้นเป็น 1/106 วินาที (Microsecond)
- ใช้พลังงานน้อยและความร้อนลดลง
- สื่อส าหรับเก็บข้อมูล คือ จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk)
- ภาษาโปรแกรม คือ ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาเบสิก และ

ภาษาปาสคาล
- เริ่มมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่ใช้ควบคุม

และจัดสรรการท างานของเครื่อง
เช่น เครื่อง IBM360 และ IBM370 



ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคที่ 4 คอมพิวเตอร์ยุควีแอลเอไอส (ค.ศ. 1972 - 1984)
- มีการพัฒนาวงจรรวมหลายๆ วงจรมารวมกันเป็นวงจรขนาดใหญ่ 

เรียกว่า วงจร Large Scale Integrated: LSI และ วงจร Very Large Scale 
Integrated: VLSI

- เริ่มมีการสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) จากบริษัทอินเทล 
(Intel) ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ได้

- ส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ ซีพียู (CPU)มี 2 ส่วน คือ 
หน่วยควบคุม (Control Unit :CU)และ หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic/Logic 
Unit: ALU)

- ก าเนิดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มากมาย เช่น 
PC  Mainframe  Supercomputer 

- มีความเร็วในการท างานสูงขึ้นเป็น 1/109 วินาที (Nanosecond)
- ภาษาโปรแกรม  เช่น ภาษาเอดา ภาษาปาสคาล ภาษาลิปส์ ภาษาซี
- เกิดระบบปฏิบัติการยูนิกส์ (UNIX) เช่น เครื่อง IBM370 และ IBM PC 

(XT AT)



ยุคของคอมพิวเตอร์

ยุคที่ 5 The Fifth Generation (ปี ค.ศ. 1984 – 1990)
- คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงก าเนิดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประเภทพกพา 

เช่น คอมพิวเตอร์แลปท้อป และยังเกิดการเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
เครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network: LAN) 

- เน้นการประมวลผลแบบร่วมกัน หรือการประมวลผลแบบขนาน (Parallel 
Processing) - เกิดการเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: 
OOP) เช่น ภาษา C++  และ  Smalltalk เป็นต้น

- จากแนวคิดใหม่ท าให้เกิดการพัฒนาระบบงานต่างเป็นไปได้
อย่างรวดเร็ว เช่น ระบบงานบัญชี ระบบงานคลังสินค้า และระบบการลงทะเบียน เป็น
ต้น 



ยุคของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน (The Current) ปี ค.ศ. 1990 – ปัจจุบัน
- เครื่องคอมพิวเตอร์แทรกซึมเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์พกพาของมนุษย์ เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  พีดีเอ(PDA) และสมาร์ทโฟน  เป็นต้น
- เกิดการพัฒนาความชาญฉลาดให้แก่ส่วนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

เพื่อประโยชน์ในการลดภาระและความซับซ้อนของการปฏิบัติงานของมนุษย์  เช่น 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) ระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation) เป็นต้น

- มีการพัฒนาส่วนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เลียนแบบกระบวนการ
คิดและการตีความหมาย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ระบบ
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ (Expert Support System: ESS) งานด้านฐานความรู้ 
(Knowledge Based) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Processing: NLP) เป็นต้น

- ภาษาโปรแกรมในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นโครงสร้างภาษาเชิงวัตถุทั้งสิ้น เช่น 
ภาษาJAVA และ ภาษาC# เป็นต้น



ประเภทของคอมพิวเตอร์

ใช้ในงานเฉพาะด้าน
ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน เช่น องค์กร 

NASA

นิยมใช้ในงานด้านระบบเครือข่าย (Network)
ในองค์กรขนาดใหญ่

เป็นการใช้งานส่วนบุคคล
เหมาะกับงานที่หลากหลาย

สามารถพกพาได้สะดวก
เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน

นิยมใช้กับงานที่ต้องการการประมวลผล
และการแสดงผลที่ดีกว่า PC



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

การปรับแต่งอุปกรณ์ การเผลอลบไฟล์อุปกรณ์ช ารุด หรือท างานผิดปกติ

โปรแกรมท างานผิดปกติ อาจเกิดจาก
ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมท างานทั่วไป



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ช ารุด หรือท างานผิดปกติ

ก ำลังไฟ

ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
สาเหตุ : ไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ลงเต้าเสียบที่ด้านหลัง
การแก้ปัญหา : ตรวจดูใหแ้น่ใจว่าสายไฟนั้นเสียบอยู่ที่เต้าเสียบไปบนฝาผนัง 
และไฟ AC บนฝาผนังที่ลงสายกราวนด์ของคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา

ปัญหา : เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้
สาเหตุ : คอมพิวเตอร์อาจอยูในโหมด Sleep
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบว่าปุ่ม เปิดเครื่องด่วน นั้นสว่างอยู่ และมีไฟสีเหลือง
อ าพัน ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้กดปุ่มดังกล่าวเพื่อออกจากโหมด Sleep



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ช ารุด หรือท างานผิดปกติ

ฮาร์ดดิสก์
ปัญหา : ข้อความแสดงการผิดพลาดเกี่ยวกับดิสก์ที่ไม่สามารถบูตได้
สาเหตุ : คอมพิวเตอร์พยายามเริ่มระบบจากดิสเก็ตต์หรือแฟรชไดว์ที่ไม่มีซอฟต์แวร์ 
ส าหรับเริ่มระบบ
การแก้ปัญหา : น าแผ่นดิสเก็ตต์หรือแฟรชไดว์ออกจากไดรฟ์เมื่อไฟแสดงสถานะบน
ไดรฟ์ดับ รีสตาร์ทระบบคอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง หรือตั้งค่าให้บูตจากฮาร์ดดิสก์

ปัญหา :  ไฟแสดงการท างานของฮาร์ดไดรฟ์สว่างแต่ไม่กระพริบ
สาเหตุ :  ไฟลข์อ้มลูท่ีเก็บอยูบ่นฮารด์ดิสก ์อาจจะเสียหาย หรอืฮารด์ดิสกมี์การ
ท างานอยูต่ลอดเวลา
การแก้ปัญหา : ไฟสว่างอยู่ตลอดเวลา เป็นการแสดงสถานะของฮาร์ดดิสก์ว่าก าลังจะ
เสีย ให้ท าการแบล็คอัพข้อมูลเก็บไว้ที่อ่ืน หรือท าการ รันโปรแกรม Disk 
Defragmenter เพื่อจัดเรียงข้อมูลใหม่ ซึ่งไฟไม่กระพริบเป็นไปได้ว่า ฮาร์ดดิสก์หา
ไฟล์ข้อมูลบางตัวไม่เจอ



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ช ารุด หรือท างานผิดปกติ

จอภาพ
ปัญหา : อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว
สาเหตุ : ไม่ได้ปรับตัวควบคุมความสว่างอย่างเหมาะสม
การแก้ปัญหา : ปรับตัวควบคุมความสว่างที่อยู่บนหน้าจอ

ปัญหา :  ไฟสถานะที่เคสท างานแต่ไม่มีภาพขึ้นที่หน้าจอ
สาเหตุ :  สายเคเบิลท่ีตอ่เช่ือมจอภาพเขา้กบั คอมพิวเตอรน์ัน้หลวมยงัหรอืไม่ไดเ้สียบสาย
จอภาพ
การแก้ปัญหา : เสียบสายไป และตรวจดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบจอภาพนั้นเชื่อมต่ออยู่กับ 
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมและแน่นพอ

ปัญหา : สีภาพเพี้ยน
สาเหตุ : สายเคเบิลช ารุด หรือเสียบสายเคเบิลไม่แน่น
การแก้ปัญหา : ลองขยับสายเคเบิลให้แน่น หรือเปลี่ยนสายเคเบิล



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ช ารุด หรือท างานผิดปกติ

เมาส์ - คีย์บอร์ด
ปัญหา : เมาส์-คีย์บอร์ด ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
สาเหตุ : สายเมาส์เสียบไม่แน่นหนาในช่องเสียบที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
การแก้ปัญหา : ตรวจสอบและเสียบสายเมาส์ให้แน่น

ปัญหา :  คีย์บอร์ดพิมพ์ตัวเลขในแถบตัวเลขไม่ได้
สาเหตุ :  ไม่ได้กดปุ่ม Numlock
การแก้ปัญหา : สังเกตุไฟสถานะในแถบแป้มตัวเลขว่ามีไฟสถานะที่เลข 1 ขึ้นเป็นไฟสีส้มหรือไม่ 
ถ้าไม่มีให้กดปุ่ม Numlock เพื่อเปิดการใช้งานแป้มพิมพ์ตัวเลข



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ช ารุด หรือท างานผิดปกติ

Ram

ปัญหา : เมื่อเปิดเครื่องแล้วได้ยินเสีย Beep หลายครั้ง
สาเหตุ : มีชิปที่ติดอยู่กับเมนบอร์ด หรืออุปกรณ์ที่เสียบอยู่กับเมนบอร์ดมีปัญหา เช่น การ์ด
เสียบไม่แน่น การ์ดสกปรก RAM มีปัญหา
การแก้ปัญหา : ท าความสะอาดอุปกรณ์ภายใน โดยใช้เครื่องเป่าฝุ่น เป่าฝุ่นที่อยู่ภายในเคส
เพราะฝุ่นอาจจะไปติดอยู่ตามแผ่นทองแดงของอุปกรณ์ ท าให้เกิดการท างานผิดพลาด กรณีเกิด
จาก RAM ให้ท าความสะอาดแผ่นทองแดงของ RAM หรือเปลี่ยน RAM กรณีที่ RAM เสีย

ค าเตือน : ปัญหาที่เกิดภายในตัวเครื่อง หากไม่มีความรู้ความช านาญควรติดต่อช่างหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ และแจ้งอาการที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนเพื่อหาทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
อุปกรณ์อื่นๆ 



การเช็คอาการคอมพิวเตอร์จากเสียง BIOS

สัญญาณเสียงจาก BIOS ที่บ่งบอกถึงอาการเสียของคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบ ซึ่งจะแตกจ่างกันไปตามยี่ห้อของ BIOS เช่น

Award Bios
เสียงดัง 1 ครั้ง                            เครื่องท างานปกติ
เสียงดัง 2 ครั้ง                            แรม อาจเสียบไม่แน่น ท าให้บูต เครื่องไม่ผ่าน 
เสียงดัง 3 ครั้ง                            แรม อาจเสียบไม่แน่น ท าให้บูต เครื่องไม่ผ่าน  
เสียงดัง 6 ครั้ง                            แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของคีย์บอร์ด ให้ตรวจสอบคีย์บอร์ด
เสียงดัง 7 ครั้ง                            ซีพียู อาจเสีย  ต้องเปลี่ยน



การเช็คอาการคอมพิวเตอร์จากเสียง BIOS

Award Bios
เสียงดัง 8 ครั้ง                            ส่วนของการ์ดจอ ตรวจว่าเสียบแน่นไหม หากไม่ได้ผล อาจต้องเปลี่ยนการ์ดจอใหม่
เสียงดัง 9 ครั้ง                            ไบออสมีปัญหา อาจต้องเปลี่ยนไบออสใหม่
เสียงดัง 10 ครั้ง                           การเขียน CMOS มีปัญหา ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
เสียงดัง 11 ครั้ง                           ปัญหาคือหน่วยความจ าแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบนเมนบอร์ด
เสียงดังยาว1สั้น2 ส่วนของการ์ดจอ ตรวจว่าเสียบแน่นไหม หากไม่ได้ผล อาจต้องเปลี่ยนการ์ดจอใหม่
เสียงดังถี่ๆ                                  ปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด ให้ตรวจสอบสายสัญญาณต่างๆ และตัวเมนบอร์ด
เสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ เช่น เพาเวอร์ซัพพลาย หรือเมนบอร์ดอาจมี

ปัญหา ให้ตรวจสอบ เพาเวอร์ซัพพลาย และเมนบอร์ด
ไม่มีเสียง                                   มีปัญหาในส่วนของ พาวเวอร์ซัพพลาย เมนบอร์ด ซีพียู  รวมถึงสายสัญญาณและสายไฟ

ต่างๆ



การเช็คอาการคอมพิวเตอร์จากเสียง BIOS

AMI Bios
เสียงดัง 1 ครั้ง แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของเมนบอร์ด อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่
เสียงดัง 2 ครั้ง                            แรม อาจเสียบไม่แน่น ท าให้บูต เครื่องไม่ผ่าน 
เสียงดัง 3 ครั้ง                            เหมือน (เสียงดัง2ครั้ง)
เสียงดัง 4 ครั้ง                            ปัญหาส่วนของ ชิป Timer  อาจต้องเปลี่ยนชิปหรือ เมนบอร์ดใหม่
เสียงดัง 5 ครั้ง                            ซีพียู มีปัญหา อาจต้องเปลี่ยนซีพียูใหม่ 
เสียงดัง 6 ครั้ง                            เกี่ยวกับคีย์บอร์ด ชิปควบคุมคีย์บอร์ดเสีย หรืออาจเป็นที่ตัวคีบอร์ดเองอาจต้องเปลี่ยน

ชิปเมนบอร์ด หรือคีย์บอร์ด



การเช็คอาการคอมพิวเตอร์จากเสียง BIOS

AMI Bios
เสียงดัง 7 ครั้ง                            ซีพียู อาจเสีย  ต้องเปลี่ยน
เสียงดัง 8 ครั้ง                            ส่วนของการ์ดจอ ตรวจว่าเสียบแน่นไหม หากไม่ได้ผล อาจต้องเปลี่ยนการ์ดจอใหม่
เสียงดัง 9 ครั้ง                            ไบออสมีปัญหา อาจต้องเปลี่ยนไบออสใหม่
เสียงดัง 10 ครั้ง                           การเขียน CMOS มีปัญหา ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ 
เสียงดัง 11 ครั้ง                           ปัญหาคือหน่วยความจ าแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบนเมนบอร์ด
เสียงดังสั้นๆ 2ครั้ง                        มีปัญหาในขั้นตอนการ POST ที่มีบางขั้นตอนไม่ผ่านแสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ด
จอ
เสียงดังยาว1สั้น2 ตรวจการ์ดจอว่าแน่นดีหรือไม่ หากไม่ได้ผล อาจต้องเปลี่ยนการ์ดจอใหม่  
เสียงดังยาวๆ 1ครั้ง                      ขั้นตอนการบูตเครื่องหรือขั้นตอนการ POST เป็นปกติ



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ปัญหาจากระบบปฏิบัติการ

ปัญหา : ระบบปฏิบัติการท างานผิดปกติ
สาเหตุ : การปิดเครื่องอย่างทันทีทันใด เช่น ไฟดับ หรือ ขณะ Shutdown เครื่องแล้วถอดปลั๊ก
ทันที ท าให้ Harddisk ซึ่งเก็บไฟล์ค าสั่งของระบบปฏิบัติเกิด Bad sector ท าให้ระบบปฏิบัติ
ท างานได้ไม่สมบูรณ์
การแก้ปัญหา : เปิด – ปิดเครื่องตามกระบวนการขั้นตอนของระบบคอมพิวเตอร์ , ติดตั้ง UPS 
ป้องกันไฟตก หรือไฟดับ

สาเหตุ : ติดไวรัส หรือ spyware
การแก้ปัญหา : ติดตั้งโปรแกรมแสกนไวรัสรันโปรแกรมแสกนไวรัสเพื่อตรวจสอบหาไวรัสและท า
การลบไฟล์ไวรัสนั้นออก กรณีเป็นไวรัสพวก ransomware ที่ท าการล็อคไฟล์ข้อมูลของระบบไว้
ทั้งหมดแล้วให้ลง windows ใหม่ 

โปรแกรมท างานผิดปกติ อาจเกิดจาก
ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมท างานทั่วไป



ปัญหาและการแก้ไขการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

ปัญหาจากโปรแกรมใช้งานทั่วไป

ปัญหา : เปิดโปรแกรมไม่ได้ หรือท างานอยู่แล้วโปรแกรมค้าง
สาเหตุ : การติดตั้งไม่สมบูรณ์หรือติดตั้งเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ไม่ตรงหรือไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้
การแก้ปัญหา : ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เดิมแล้วติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการ
ของระบบปฏิบัติการ

สาเหตุ : ไฟล์ที่เป็นองค์ประกอบของซอฟต์แวร์นั้นๆ มีปัญหา หรืออาจจะเผลอลบไฟล์ทิ้งไป 
หรือเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์
การแก้ปัญหา : ต้องระมัดระวังในการลบไฟล์ ควรหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมาติดตั้ง ส ารอง
ข้อมูลและท าการถอนการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

โปรแกรมท างานผิดปกติ อาจเกิดจาก
ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมท างานทั่วไป


