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Windows 7 คืออะไร 

Windows 7 คอื ระบบปฏบิตักิารตวัใหม่ล่าสดุจากไมโครซอฟท ์มกี าหนดวางจ าหน่ายในวนัที ่22 ตุลาคม 
2009 หลงัจากทีว่างจ าหน่าย Windows Vista ซึง่ท ายอดขายไดส้งูมาก (แต่ผลตอบรบัไม่ค่อยน่าพอใจ) ในช่วง 2 – 3 ปี
ทีผ่่านมา โดย Windows 7 นี้นบัไดเ้ป็นระบบปฏบิตักิารรุ่นที ่7 ของไมโครซอฟท ์นบัตัง้แต่ Windows 1.0 เป็นตน้มา 

ท่ีมาของช่ือ Windows 7 

ตัง้แต่ Windows รุ่นแรก (1.0) นัน้ ถา้ลองนบัดเูล่นๆ ไมโครซอฟทม์รีะบบปฏบิตักิารณ์ Windows มาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
10 รุ่นครบั แต่ท าไม Windows รุ่นน้ีซึง่น่าจะชื่อวา่ Windows 11 หรอื Windows 12 หรอื Windows 2009 กว็่ากนัไป 
แต่ท าไมกลบัมาชื่อ Windows 7 ทางทมีผูส้รา้ง Windows เคา้ใหค้ าตอบไวแ้บบนี้ครบั 

 รุ่นแรก ถงึรุ่นทีส่าม คอื Windows 1.0 – 3.0 ตามล าดบั * 
 รุ่นทีส่ ี ่ไดแ้ก่ Windows 95 (4.0) , 98 (4.0.1998) , Me (4.90.3000) 
 รุ่นทีห่า้ ไดแ้ก่ Windows 2000 (5.0) และ Windows XP (5.1) 
 รุ่นทีห่ก Windows Vista (6.0) 
 และรุ่นทีเ่จด็กค็อื Windows 7 (6.1) 
 * Windows 1.0 – 3.1 ยงัไม่ใช่ระบบปฏบิตักิารเตม็ตวัครบั เป็นเพยีงโปรแกรมทีท่ างานบนดอส 

หลายคนดแูลว้กค็งจะยงังงๆ ว่ารหสั 6.1 แต่ท าไมชื่อ 7 ท าไมไมช่ื่อ Windows 6.1 เอาเป็นว่าอย่าไปคดิมากครบั 
ปล่อยๆ มนัไป ทีต่ัง้ชื่อว่า Windows 7 กค็งเพราะเหตุผลหลายๆ ประการ เช่น 7 (Seven) อาจฟงัดไูพเราะกว่า 6 (Six) 
อะไรประมาณนี้ รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัทีม่าของชื่อ Windows 7 คลกิ 

มีอะไรใหม่ใน Windows 7 

นบัตัง้แต่ Windows 95 ทีท่ าใหค้นทัว่โลกรูจ้กักบั Windows มาจนถงึ Windows XP ทีม่าพรอ้มกบัหน้าตาที่
สวยงาม และเป็นระบบปฏบิตักิารทีม่ผีูใ้ชม้ากทีส่ดุในปจัจบุนั และขณะนี้กถ็งึเวลาของ Windows 7 ทีจ่ะมาพรอ้มกบัการ
ยกเครื่องครัง้ใหญ่ของ Windows โดยสิง่ทีส่งัเกตเหน็ไดช้ดัทีส่ดุคอื หน้าตาทีท่นัสมยั เปลีย่นไปจาก Windows รุ่นก่อนๆ 
อย่างมาก โปรแกรมต่างๆ ทีม่าพรอ้มกบัตวั Windows ทีด่จูะมปีระโยชน์มากกว่า Windows รุ่นทีผ่่านๆ มา ดา้น
ประสทิธภิาพ และความเสถยีรในการใชง้านสงูกว่า Windows รุ่นก่อนๆ มาก รวมถงึความสามารถใหม่ๆ อย่าง 
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Windows XP Mode, Aero Peek, Aero Snap และอื่นๆ อกีมากมายทีถู่กเพิม่เขา้มาใน Windows 7 ทีเ่มื่อใชแ้ลว้รูส้กึ
ไดถ้งึความสะดวก และเป็นมติรต่อผูใ้ชอ้ย่างมากครบั 

รุน่ต่างๆ ของ Windows 7 

 

ไมโครซอฟทไ์ดท้ าการแบ่งรุ่นต่างๆ ของ Windows 7 ออกเป็น 6 รุ่นย่อยๆ ครบั แต่ทีจ่ะมวีางขายส าหรบัผูใ้ช้
ทัว่ๆ ไปจะมแีค่ 3 รุ่นเท่านัน้ ไดแ้ก่ Home Premium, Professional และ Ultimate สว่นรุ่นอื่นๆ ทีไ่ม่ไดว้างขายจะมี
ส าหรบัผูใ้ชอ้ื่นๆ เช่น ตดิตัง้มาพรอ้มกบัเครื่อง เป็นตน้ 

ส าหรบั Windows 7 ทัง้ 6 รุ่นกม็ดีงันี้ครบั 

 Windows 7 Starter รุ่นเลก็สดุ มฟีีเจอรก์ารท างานน้อยสดุ เหมาะส าหรบัเล่นเน็ต เชค็อเีมลล ์รุน่น้ีไม่มี
วางขาย แต่จะตดิตัง้มาพรอ้มกบั Netbook เท่านัน้ครบั รายละเอยีดเพิม่เตมิ Windows 7 Starter คลกิ 

 Windows 7 Home Basic รุ่นนี้ไม่มวีางขาย แต่จะตดิตัง้มาพรอ้มกบัเครื่องใหม่ๆ เท่านัน้ และจะมเีฉพาะใน
บางประเทศเท่านัน้ครบั 

 Windows 7 Home Premium เป็นรุ่นเลก็สดุทีม่วีางขายแบบกล่องทัว่โลก มาพรอ้มกบัความสามารถดา้น
มลัตมิเีดยีครบครนั ส าหรบัผูใ้ชท้ัว่ไปเพยีงรุ่นนี้กเ็พยีงพอแลว้ครบั 

 Windows 7 Professional รุ่นน้ีฟีเจอรท์ัว่ไปไมแ่ตกต่างจากรุ่น Home Premium เท่าไรนกั ทีเ่พิม่เขา้มาคอื
สามารถใช ้Windows XP Mode ไดค้รบั 

 Windows 7 Ultimate เชื่อว่าหลายคนคงไดล้องใชก้นัมาบา้งแลว้ เป็นรุ่นใหญ่สดุของ Windows 7 ทีเ่พิม่
คุณสมบตัอิย่าง Bitlocker และสามารถเปลีย่น UI เป็นภาษาต่างๆ ไดค้รบั 

 Windows 7 Enterprise รุ่นน้ีไม่มอีะไรแตกต่างจากรุ่น Ultimate ครบั แต่จะมขีายส าหรบัองคก์รขนาดใหญ่
เท่านัน้ 
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การแบ่งปันเอกสาร ด้วย Share view  

Homegroup 

เป็นระบบการเชื่อมต่อเครอืขา่ยขนาดเลก็แบบใหม่ 
จากเดมิทีเ่ป็นระบบ Workgroup ซึง่การใชง้านค่อนขา้งยุ่งยาก
นิดนึง เช่น การเขา้ร่วม workgroup ใหม ่ตอ้งมกีารรสีตารท์
เครื่องก่อนจงึจะมกีารเปลีย่นแปลง แต่ดว้ยระบบ Homegroup ผู้
ใช้่เพยีงแค่รูร้หสัผ่านของ Homegroup กส็ามารถเชื่อมต่อ และ
แชรไ์ฟล ์แชร ์Printer หรอืแมก้ระทัง่การสตรมีไฟลม์เีดยีต่างๆ ก็

สามารถท าไดเ้พยีงแค่ไม่กีข่ ัน้ตอนครบั 

 

ซา้ย : หน้าต่างตัง้ค่าส าหรบั Homegroup, ขวา : หน้า Homegroup ขณะยงัไม่ไดเ้ชื่อมต่อ 

โฮมกรุ๊ป (HomeGroup) ซึง่เป็นคุณลกัษณะใหมใ่น Windows 7 ช่วยท าใหก้ารเชื่อมต่อคอมพวิเตอรใ์นบา้น
ของคุณเป็นขัน้ตอนทีไ่มยุ่่งยาก โฮมกรุ๊ปจะถูกตัง้คา่ขึน้โดยอตัโนมตัเิมื่อคุณเพิม่พซีเีครื่องแรกทีเ่รยีก ใช ้Windows 7 
เขา้ในเครอืขา่ยในบา้นของคุณ การเพิม่พซีเีครื่องอื่นๆ ทีใ่ชง้าน Windows 7 ใหก้บัโฮมกรุ๊ปนบัเป็นขัน้ตอนทีง่่ายดาย 
คุณสามารถระบุไดอ้ย่างชดัเจนจากพซีแีต่ละเครื่องว่าคุณตอ้งการใชง้านสิง่ใด ร่วมกนักบัพซีทีุกเครื่องในโฮมกรุ๊ป 
จากนัน้ การใชง้านไฟลร์่วมกนัในกลุ่มพซีหีลายเครื่องในบา้นของคุณ และอุปกรณ์อื่นๆ อกีมากมาย กจ็ะเป็นเรื่องง่าย
ราวกบัว่าขอ้มลูทัง้หมดของคุณอยู่ในฮารด์ไดรฟ์เดยีวกนั ดงันัน้ คุณจงึสามารถเกบ็รปูถ่ายดจิทิลัไวบ้นคอมพวิเตอรใ์น
หอ้งนัง่เล่นของคุณและ สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายดว้ยแลป็ทอ็ปซึง่ตัง้อยู่ ณ ทีใ่ดกต็ามในบา้นของคุณ ในท านอง
เดยีวกนั เมื่ออยูใ่นโฮมกรุ๊ป เครื่องพมิพใ์นหอ้งนัง่เล่นของคุณจะถูกใชง้านร่วมกนักบัพซีทีัง้หมดในบา้น ของคุณโดย
อตัโนมตั ิ

เร่ิมต้นสรา้ง Homegroup 
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มาดขูัน้ตอนการสรา้ง Homegroup ใหม่กนัก่อนครบั โดยจะเริม่สรา้งจากเครื่องไหนกไ็ดท้ีต่ดิตัง้ Windows7 
ไว ้จากนัน้เปิด Windows Explorer หรอื (Computer กไ็ดค้รบั เหมอืนกนั) จากนัน้สงัเกตทีบ่ารด์า้นซา้ย (เรยีกอย่าง
เป็นทางการว่า Navigation Pane) หา Homegroup ครบั 

 

เมื่อคลกิที ่Homegroup จากทางดา้นซา้ย ดา้นขวากจ็ะแสดงรายละเอยีดของ Homegroup ใหเ้ราดคูรบั แต่
ตอนนี้ยงัไม่มกีารสรา้ง Homegroup จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งก่อนโดยคลกิที ่Create a homegroup ครบั 
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ในหน้าต่าง Create a Homegroup ขัน้แรก Windows จะใหเ้ราเลอืกสิง่ทีเ่ราตอ้งการจะแชรผ์่าน homegroup 
ก่อนครบั โดยค่าเริม่ตน้จะมใีหเ้ลอืก 5 อย่างคอื Pictures, Musics, Videos, Documents และ Printers โดย 4 อย่าง
แรกจะเรยีกมาจาก Library ภายในเครื่องเราครบั สว่น Printers กจ็ะเป็นการแชรเ์ครื่องพมิพท์ีต่ดิตัง้บนเครื่องเราให ้
เครื่องอื่นใชค้รบั 

 

ขัน้ตอนต่อมา Windows จะท าการสุม่ password ใหเ้ราครบั อนัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งจดกไ็ดค้รบั เดีย๋วค่อยไปแก้
เอาทีจ่ าง่ายๆ กว่านี้ดกีว่า 
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หลงัจากตัง้ Password เรยีบรอ้ย ตอนนี้ Homegroup ของเรากพ็รอ้มใหเ้ครื่องอื่น Join เขา้มาแลว้ครบั แต่
ตอนนี้เรามาตัง้ค่า Homegroup ของเรากนัก่อนดกีว่า โดยการคลกิที ่View homegroup settings ในหน้า homegroup 
ไดเ้ลยครบั 
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ในหน้า Homegroup settings นี้จะมกีารตัง้ค่าต่างๆ ส าหรบั homegroup คอื 

- Share libraries and printers คอืการเลอืกโฟลเดอรใ์นไลบรารทีีเ่ราตอ้งการแชร ์และเครื่องพมิพค์รบั 
เหมอืนกบัทีเ่ลอืกในขัน้ตอนแรก 

- Share media with devices เป็นการเลอืกแชรไ์ฟลม์เีดยีต่างๆ ในเครื่อง ใหเ้ครื่องอื่นๆ คลา้ยๆ กบัการ
ถ่ายทอดสดน่ะครบั 

- Other homegroup actions  เป็นการตัง้ค่าเพิม่เตมิส าหรบั homegroup ครบั โดยมหีวัขอ้ย่อยๆ คอื 

 View or print the homegroup password คอืเรยีกดรูหสัผ่านส าหรบั homegroup ทีเ่ราตัง้ไวน้ัน่เองครบั 
เผื่อบางทเีราอาจจะลมื.. 

 Change the password… เปลีย่นรหสัผ่านส าหรบัการเขา้ homegroup ครบั (รหสัผ่านน้ีใชเ้ฉพาะเขา้
ครัง้แรกครัง้เดยีวครบั) 

 Leave the homegroup.. ออกจาก homegroup ครบั 
 Change advanced sharing settings.. การตัง้ค่าส าหรบัการแชรภ์ายในเน็ตเวริค์เพิม่เตมิครบั เช่นการ

เปิดปิดการแชรไ์ฟล ์
 Start the HomeGroup troubleshooter เป็นการเรยีกโปรแกรมช่วยแกป้ญัหาในกรณีเกดิปญัหาขึน้ครบั 

เปลีย่นรหสัผา่นส าหรบัเขา้ Homegroup 
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มาดกูารเปลีย่นรหสัผ่านส าหรบัเขา้ 
homegroup กนัครบั เน่ืองจากตอนทีส่รา้งครัง้แรก 
windows จะสุม่รหสัซึง่มัว่ และยาวมาก ท าใหไ้ม่
สะดวกต่อการจดจ าครบั เพราะฉะนัน้เรามาเปลีย่นให้
มนัจ าง่ายๆ ดกีว่า โดยเริม่จากหน้าต่าง homegroup 
settings ใหค้ลกิทีห่วัขอ้ Change the password.. 
ครบั จากนัน้จะเขา้มาสูห่น้าเปลีย่นรหสัผ่านกค็ลกิที ่
Change the password ไดเ้ลยครบั 

 

ส าหรบัรหสัผ่านส าหรบัเขา้ homegroup นัน้
จะเป็นจะตอ้งเป็นตวัอกัษร หรอืตวัเลขกไ็ดค้รบัอย่าง
น้อย 8 ตวั กใ็สไ่ปใหค้รบครบั แค่นี้กเ็รยีบรอ้ยแลว้ครบั 

 

ส าหรบัรหสัผ่านส าหรบัเขา้ homegroup นัน้
จะเป็นจะตอ้งเป็นตวัอกัษร หรอืตวัเลขกไ็ดค้รบัอย่าง
น้อย 8 ตวั กใ็สไ่ปใหค้รบครบั แค่นี้กเ็รยีบรอ้ยแลว้ครบั 

แชรโ์ฟลเดอรต่์างๆ ผา่น Homegroup 

 

ส าหรบัวธิแีชรโ์ฟลเดอรต่์างๆ ผา่น 
homegroup นัน้ ง่ายมากครบั แค่เพยีงเลอืกโฟลเดอร์
ทีต่อ้งการ คลกิขวาจากนัน้ เลอืกไปที ่Share with > 
Homegroup ไดเ้ลยครบั โดยจะเหน็ไดว้่าเมนูย่อย 
Homegroup นัน้จะมใีหเ้ลอืก 2 ตวั ระหว่าง Read และ 
Read/Write ซึง่หมายถงึจะอนุญาตใหเ้ครื่องทีอ่ยูใ่น 
homegroup สามารถจะแกไ้ข เพิม่ ลบไฟลท์ีอ่ยู่ใน
โฟลเดอรน์ัน้ ไดห้รอืไม่นัน่เองครบั 
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แชรเ์ครือ่งอ่ืนๆ เข้ากบั Homegroup ท่ีมีอยู ่

 

ส าหรบัเครื่องอื่นทีต่ดิตัง้ Windows7 เมื่อตอ้งการจะมาเขา้รว่มกบั homegroup ทีส่รา้งไวน้ัน้กเ็พยีงแค่เปิด 
Windows Explorer ขึน้มาแลว้ไปที ่Homegroup ครบั จากนัน้ทีห่น้าต่างดา้นขวากส็ามารถเลอืก Join now เพิอ่เขา้
ร่วมกบั homegroup ไดเ้ลยครบั 

 

หลงัจากคลกิ Join now แลว้ Windows กจ็ะมกีารถามหารหสัผ่าน กใ็หผู้ใ้ชพ้มิพร์หสัผ่านทีเ่ราตงัไวใ้นครัง้
ก่อนโน้นไดเ้ลยครบั 

 

ถา้รหสัถูกกจ็ะมหีน้าต่างแสดงแบบนี้ กเ็ริม่การใชง้าน homegroup ร่วมกนัไดเ้ลยครบั 
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กลบัมาทีห่น้าต่าง Windows Explorer เมื่อกลบัไปที ่homegroup กจ็ะพบกบัรายชื่อเครื่องทีก่ าลงัอยู่ใน 
homegroup ครบั คราวนี้เรากส็ามารถเขา้ไปใชง้านไฟลท์ีเ่ครื่องอื่นๆ แชรไ์ว ้รวมถงึเครื่องพมิพท์ีเ่ครื่องอื่นๆ แชรไ์ว้
ดว้ยครบั 

 

หลงัจากคลกิเขา้มาในเครื่อง กจ็ะพบกบัรายชื่อโฟลเดอรท์ีไ่ดแ้ชรไ์วแ้บบนี้ครบั 

ดว้ยความสามารถของ homegroup ท าใหเ้ราสามารถเหน็เครอืงทีก่ าลงัใชง้านพรอ้มๆ กนัอยู่ได ้ซึง่ 

homegroup กจ็ะเขา้มาแทนทีร่ะบบ workgroup แบบเดมิซึง่มปีญัหาค่อนขา้งเยอะ และขอ้ดอีกีอย่างของ homegroup 

คอืความง่ายในการใชง้าน เพยีงไม่กีข่ ัน้ตอนผูใ้ชก้ส็ามารถใชง้านระบบเน็ตเวริค์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นแลว้

ครับ 


