
การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันในระบบปฏิบัติการ Windows 7 

How to Share and Add Printer For Windows7?  
  โดย ครูอารยา   โพธิ์พันธุ์  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 สืบเนืองจากการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส านักงานต่าง ๆ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มักจะประสบปัญหาใน
ลักษณะเดียวกันคือ มีเครื่องพิมพ์ (Printer) จ านวนน้อย แต่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานหลายเครื่อง  เครื่องพิมพ์
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากหน่วยงานอาจมีงบประมาณจ ากัด  ปัญหาการดังกล่าว สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตัวเราเองได้แบบไม่ยุ่งยาก และไม่จ าเป็นต้องไปรบกวนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์   โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการแบ่งปัน (Share) ทรัพยากรในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 44 เครื่ อง ที่ใช้ในการฝึก
ภาคปฏิบัตินักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเครื่องส าหรับใช้ค้นคว้าในการเรียน นอกเวลา 
และใช้ทดลองโปรแกรมที่นักเรียน นักศึกษาสร้างนวัตกรรมในวิชาโครงการ 1-2 ที่ “มุมวิชาการ” จ านวน 5 
เครื่อง  และมีเครื่องพิมพ์ (Printer) จ านวน 2 เครื่อง  ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Laser Jet และ Ink Jet ซึ่งติดตั้งอยู่ใน
ห้องพักครู ที่มุมวิชาการ  นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ในระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ
เนื่องจากได้ด าเนินการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถแชร์ข้อมูลต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer) ได ้เพ่ือให้ผู้ใช้เครื่องทุกเครื่องในเครือข่ายนี้ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ไม่ว่า
จะท างานอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใด  ก็จะสามารถพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ออกทางเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ได้ทั้งสอง
เครื่อง ท าให้เกิดความสะดวก และการควบคุมการใช้เครื่องพิมพ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้ันตอนในการแบ่งปัน 
หรือการแชร์และเพ่ิมเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย หรือที่มักจะเรียกกันว่า “Share Printer” และ “Add Printer” 
ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows7 ผ่านเครือข่าย(Network) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการ Share Printer ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 
 1. เข้าสู่ Windows ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ Windows 7 
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2. คลิกท่ีปุ่ม Start >> เลือกเมนู Devices and Printers ตามหมายเลข 1 ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 เริ่มต้นการแชร์เครื่องพิมพ์  

3. จะปรากฏหน้าต่าง Device and Printers ซึ่งจะมีรายชื่อ Printers ที่ติดตั้งไว้ ในที่นี้จะแชร์เครื่องพิมพ์ตาม
หมายเลข 2 “EPSON L800 Series” ดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 แสดงรายช่ือ Printers ที่ติดตั้งไว้ 
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4. คลิกขวาเลือก Printer ที่ต้องการแชร์ ในที่นี้จะแชร์ Printer “EPSON L800 Series” >>เลือก Printer 
Properties ตามหมายเลข 3 และ 4  ดังรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 แสดงรายการให้เลือกเมื่อคลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่เลือก 

5. จะปรากฏรายการคุณสมบัติของ Printer ดังกล่าว  ให้คลิกแท็บ “Sharing” ตามหมายเลข 5 ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 แสดง Printer EPSON L800 Series Properties 
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6. จะปรากฏรายการในแท็บ Sharing ของ Printer EPSON L800 Series Properties ให้คลิกท่ีกล่องหน้า
รายการ Share this printer ตามหมายเลข 6 ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 แสดงกล่องตัวเลือก Share this printer ใน Printer EPSON L800 Series Properties 

7.  จะปรากฏชื่อ printer ในช่อง “Share name” ในที่นี้ จะเป็นชื่อเครื่องพิมพ์ EPSON L800 Series ตาม
หมายเลข 7 แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการแชร์ Printer ให้คลิกปุ่ม OK ตามหมายเลข 8 ดังรูปที่ 7  

 

รูปที่ 7 แสดงช่ือ printer ในช่อง Share name  
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 ภายหลังจากเสร็จขั้นตอนแชร์ Printer แล้ว  หากต้องการตรวจสอบการแชร์  ก็ให้คลิกเข้าไปดูเครื่อง 
Printer ที่ท าการแชร์แล้ว โดยท าตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ก็จะปรากฏสัญลักษณ์  การแชร์ Printer แล้ว ตาม
หมายเลข 9 ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 แสดงรายการแชร์ printer เครื่องนี้แล้ว 

 จากรูปที่ 8 หลังจากตรวจสอบพบว่า การแชร์เครื่องพิมพ์ EPSON L800 Series ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  โดยเครื่องนี้ติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์  (Computer Name) 
เครื่องนี้ในเครือข่าย ชื่อ “Comdome5” ในขั้นตอนต่อไป ก็คือการจัดการให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ ที่อยู่ใน
เครือข่ายเดียวกัน สามารถพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ EPSON L800 Series เครื่องนี้ได้ โดยมีขั้นตอนเพ่ิม
เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย (Add Printer) ซึ่งจะน าเสนอ 2 วิธี ได้แก่  

 วิธีที่ 1  การ Add Printer ด้วยวิธีการพ้ืนฐาน  
 วิธีที่ 2  การพิมพ์ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แชร์ Printer ไว้ 

 ส าหรับในบทความนี้ จะน าเสนอขั้นตอนการ Add Printer วิธีที่ 1 การ Add Printer ด้วยวิธีการพ้ืนฐาน  
(ส่วนการน าเสนอ วิธีที่ 2  การพิมพ์ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แชร์ Printer ไว้  จะน าเสนอในบทความวิชาการ   
ครั้งต่อไป) ซึ่งการด าเนินการ Add Printer ในวิธีที่ 1 มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนการ Add Printer ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ผ่านเครือข่าย ด้วยวิธีการพื้นฐาน 

1. เข้าสู่ Windows ดังรูปที่ 1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ต้องการจะใช้ Printer ที่แชร์ไว้ในเครือข่าย ในที่นี้ได้แชร์ printer 
ไว้ทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อ “COMDOME5” ชื่อเครื่องพิมพ์ “EPSON L800 Series” 
 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ Windows 7 

 
2. คลิกท่ีปุ่ม Start >> เลือกเมนู Devices and Printers ตามหมายเลข 1 ดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 เริ่มต้นการเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Share Printer) 
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3. จะปรากฏหน้าต่าง Device and Printers ให้คลิกท่ีปุ่ม Add a printer  ตามหมายเลข 2 ดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 แสดงปุ่มการ Add Printer  

 

3.  จะปรากฏค าถามว่าจะติดตั้ง Printer แบบ Local หรือ Network ให้คลิกเลือกตามหมายเลข 3 การติดตั้ง 
Printer ผ่านระบบ Network, wireless หรือ Bluetooth printer (Add a network, wireless or Bluetooth 
printer) ซึ่งมีค าอธิบายว่า“แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่ และเปิดใช้งานอยู่” เมื่อตรวจสอบแล้วคลิก
ปุ่ม Next ตามหมายเลข 4 ดังรูปที่ 4  

 

รูปที่ 4 แสดงค าถามว่าจะติดตั้ง Printer แบบ Local หรือ Network  
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4.  ในชั้นตอนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์จะค้นหาเครื่องพิมพ์(printer) ที่อยู่ในเครือข่าย (Network) เดียวกัน  ซ่ึงถูก
แชร์ไว้ ตามหมายเลข 5 ดังรูปที่ 5 และจะต้องรอสักครู่ เพื่อให้เครื่องแสดงรายชื่อ Printer ที่พบ ตามหมายเลข 
6 ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 5 แสดงการค้นหาเครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ในเครือข่าย

 

รูปที่ 6 แสดงรายช่ือเครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ในเครือข่าย 
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5.  เลือกชื่อ Printer ตามท่ีแชร์ไว้ ในที่นี้ คือเครื่องพิมพ์ EPSON L800 Series on COMDOME5 ตาม
หมายเลข 7  แล้วคลิกปุ่ม Next ตามหมายเลข 8 ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 แสดงการเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ทีต่้องการเพิ่ม (Add)  

 

6.  จะปรากฏชื่อของเครื่องพิมพ์ที่เพ่ิมไว้ ชื่อว่า EPSON L800 Series on COMDOME5 ตามหมายเลข 9 
แล้วให้คลิกปุ่ม Next ตามหมายเลข 10 ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 แสดงช่ือเครื่องพิมพ์ที่เพิ่ม(Add) แล้ว 
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7.  จะปรากฏหน้าต่างแจ้งการเพ่ิมเครื่องพิมพ์ชื่อว่า EPSON L800 Series on COMDOME5 เรียบร้อยแล้วและ
ได้ก าหนดเครื่องพิมพ์นี้เป็นค่าเริ่มต้น (Set as the default printer) ตามหมายเลข 11 แล้วคลิกปุ่ม Finish 
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ตามหมายเลข 12  ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 แสดงการสิ้นสุดการเพิ่มเครื่องพิมพ์ (Add Printer) 

 ส าหรับการเข้าตรวจสอบดูว่าการเพ่ิมเครื่องพิมพ์ (Add Printer) ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้
เข้าไปดู โดยคลิกที่ปุ่ม Start>>Devices and Printers แล้วหาชื่อเครื่องพิมพ์ที่เราเพ่ิมเข้า และสามารถทดลอง
ใช้งานได้ทันที 
 จากขั้นตอนการ Share Printer และ Add Printer ที่กล่าวมาข้างต้น  หากตั้งใจศึกษาและท า
ตามล าดับขั้นดังกล่าว ก็จะพบว่าตัวเราก็สามารถจัดการทรัพยากรให้สามารถใช้ร่วมกันในเครือข่าย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ลดการใช้ค่ากระแสไฟฟ้า และค่า
ซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ลงได้ด้วย เพราะเราติดตั้งเครื่องพิมพ์เพียงเครื่องเดียว แต่สามารถใช้คอมพิวเตอร์หลายๆ 
เครื่อง ในเครือข่ายเดียวกันพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทุกเครื่อง  
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร. Windows 7 ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. 2554. 
                       ณัฐภูมิ  โอภาภิบาล.  Windows 7 ฉบับใช้จริง.  นนทบุรี : ไอดีซีฯ.  2552. 
      http://www.nongit.com/windows/how-to-share-printer-windows/ 
 


