
TeamViewer โปรแกรมควบคุม และดูแลคอมพวิเตอร์จากระยะไกล 

นบัตั้งแต่ท่ี TeamViewer เปิดตวัเป็นคร้ังแรกในปี 2005 มนัก็มีการปรับปรุงพฒันาความสามารถใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 
มาโดยตลอด จากซอฟตแ์วร์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อหากนัแค่ระหวา่งคอมพิวเตอร์ ก็รองรับการเช่ือมต่อกบัสมาร์ทโฟน 
และอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ได ้และในปี 2019 ก็ไดพ้ฒันามาถึง TeamViewer 15 แลว้ โปรแกรมรองรับถึง 30 ภาษา 
รวมถึงภาษาไทยดว้ย 

 
ภาพจาก https://www.teamviewer.com/en/remote-management/? 

TeamViewer 15 ไดรั้บการปรับปรุงให้รองรับการท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการ Windows 10 เวอร์ชนั 1909 
(โคด้เนม 19H2) ท่ีเพิ่งปล่อยออกมาใหอ้ปัเดตเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2019 ไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ, ปัจจุบนั 
TeamViewer ปรับปรุงคุณภาพเสียงใหค้มชดั และพฒันาประสิทธิภาพซอฟตแ์วร์ใหมี้เสถียรภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 

 TeamViewer ท าอะไรได้? 

 TeamViewer เป็นโปรแกรมท่ีช่วยใหเ้ราเขา้ไปควบคุมคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองไดเ้สมือนเราไปนัง่อยูห่นา้
คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้น โดยอาศยัการเช่ือมต่อผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 เวลาท่ีเพื่อนของเรา หรือลูกคา้ของบริษทั มีปัญหาขอความช่วยเหลือเขา้มา อยา่งเช่น ลงโปรแกรมไม่เป็น 
ติดตั้งไดร์เวอร์ไม่ได ้ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือเขา้มาสามารถติดตั้งโปรแกรม TeamViewer (ฟรี) แลว้เราก็



สามารถใชโ้ปรแกรม TeamViewer เช่ือมต่อเขา้ไปแกปั้ญหาใหไ้ดท้นัที โดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปบา้นของ
เพื่อน หรือลูกคา้ 

 ในการใชง้านโปรแกรม TeamViewer พื้นฐานแบบแค่เขา้ไปควบคุมเคร่ืองคอมฯ ของเพื่อนเราสามารถ
ใชไ้ดฟ้รีโดยไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ท่ีจริงแลว้มนัไม่ไดมี้ความสามารถแค่นั้นนะครับ TeamViewer ยงัสามารถ
ใชใ้นการรับส่งไฟลห์รือใชเ้ป็นโปรแกรมประชุมเพื่อคุยงานกนัไดอ้ยา่งเยีย่มยอดอีกดว้ย 

 TeamViewer ยงัมีความสามารถในการดูแลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ LAN ของ
องคก์รไดอี้กดว้ย สมมติในบริษทัมีคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่ายไอทีตอ้งดูแล 50 เคร่ือง หากพนกังานในองคก์ร
ประสบปัญหาดา้นการใชง้านคอมพิวเตอร์ เราไม่จ  าเป็นตอ้งเดินไปหาท่ีโตะ๊ก็ได ้แค่เปิด TeamViewer แลว้
รีโมทเขา้ไปจดัการไดเ้ลย  

 ระบบปฏิบัติการทีร่องรับ 

• Windows 
• macOS 
• Linux 
• Android 
• iOS และ iPadOS 
• Windows Phone และ Windows 10 Mobile 
• Chrome OS 

ความน่าสนใจของโปรแกรม TeamViewer 

ซอฟตแ์วร์ท่ีมีความสามารถในการรีโมทไปควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลมีใหเ้ลือกใชง้านอยูห่ลายตวั แต่ 
TeamViewer ไม่ไดมี้ความสามารถใหเ้ราใชเ้พียงแค่นั้น จุดเด่นของมนั คือ 

• เช่ือมต่อง่าย และมีความปลอดภัยสูง  
o TeamViewer มีใหใ้ชง้านเกือบทุกระบบปฏิบติัการ และรีโมทขา้มแพลตฟอร์มไดอ้ยา่งอิสระ 
o มีระบบ VPN ใหใ้ชง้าน ส าหรับองคก์รท่ีตอ้งการความปลอดภยัระดบัสูง 
o รองรับการเขา้ระบบแบบสองชั้น 2-Factor Authentication 



o ผา่นมาตรฐานรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ทั้ง ISO 27001, SOC 2 และ HIPAA 
o มีระบบ User & IP Whitelisting และ Trusted Device Lists ใหใ้ชง้าน 

• มีเคร่ืองมือให้ความช่วยเหลือลูกค้าจากระยะไกลครบครัน  
o TeamViewer รองรับการเช่ือมต่อผา่นอินเทอร์เน็ตทุกประเภท 3G/4G ก็เขา้ใชง้านได ้
o เขา้รหสัขอ้มูลแบบ 256-bit AES Encryption ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ 
o มีระบบช่วยเหลือลูกคา้ท่ีสามารถปรับแต่ง ใหเ้หมาะสมกบัเวบ็ไซตข์องบริษทัไดต้ามตอ้งการ 
o Screen Sharing รองรับทั้ง PC และ Smartphone 
o TeamViewer Pilot ใชเ้ทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) ผสมผสานโลกเสมือนกบัโลกแห่ง

ความเป็นจริงเขา้ดว้ยกนั ช่วยใหผู้รั้บความช่วยเหลือเขา้ใจค าแนะน าไดช้ดัเจนมากข้ึน 
• ให้การตรวจสอบ ดูแลคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรเป็นเร่ืองง่าย  

o สามารถตรวจสอบขอ้มูลสถานะของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในเครือข่าย 
o ติดตั้ง และอปัเดตซอฟตแ์วร์ใหค้อมพิวเตอร์ในระบบอยา่งง่ายดาย 
o หากมีความผดิปกติเกิดข้ึนกบัคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ก็จะไดรั้บการแจง้เตือนในทนัที 

 
ภาพจาก https://www.teamviewer.com/en/remote-management/? 
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer บนระบบปฏิบัติการ Windows 

TeamViewer เป็นโปรแกรมท่ีติดตั้งใชง้านง่ายครับ ก่อนอ่ืนเราตอ้ง ดาวน์โหลดตวัติดตั้งโปรแกรม หลงัจากนั้น
ก็ดบัเบิ้ลคลิกท่ีไฟลเ์พื่อเร่ิมการติดตั้งไดเ้ลย 

• ตวัเลือกดา้นบน ในการใชง้านปกติจะต๊ิกเลือกท่ี Default installation นะครับ 
• ตวัเลือกดา้นล่างก็เลือกตามลกัษณะในการใชง้านของเรา 

 

รอสักครู่ ทุกอยา่งจะติดตั้งให้เราอตัโนมติั แลว้โปรแกรมจะเปิดข้ึนมาแบบพร้อมใชง้านในทนัที
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ความแตกต่างระหว่างโปรแกรม TeamViewer เวอร์ช่ันฟรี และเสียเงิน 

คุณสมบัติ Single User Multi User For Teams 
 ควบคุมคอมจากระยะไกล       
 ปรับแต่งช่ือองคก์รไดอิ้สระ       
 รักษาความปลอดภยัในการ
เขา้ถึง 

      

 รีโมท Print บน 
Mac/Windows 

      

 แบ่งปันไฟล ์       

 ควบคุมอุปกรณ์ สูงสุด 200 เคร่ือง สูงสุด 300 เคร่ือง สูงสุด 500 เคร่ือง 
 เช่ือมต่อขา้มแพลตฟอร์ม       
 จดัการอุปกรณ์ และหนา้ตา 
Client 

      

 ก าหนดค่า และจดักลุ่มให้
อุปกรณ์ 

      

 ขอ้มูล Log ผูใ้ชง้านภายใน
ระบบ 

      

 Login หลายบญัชีในเคร่ือง
เดียว 

      

 ท า Mass Deployment       
 ขอ้มูล Log อุปกรณ์ภายใน
ระบบ 

      

 Pre-Built Software 
Integrations 

      

 
 
 



การใช้งานโปรแกรม TeamViewer (บน Windows) 

โปรแกรม TeamViewer มีความสามารถท่ีใชง้านเป็นหลกัอยู ่3 อยา่ง คือ 

1. ควบคุมคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนจากระยะไกล (Remote Control) 
2. การรับส่งไฟล ์(File Transfer) 
3. การประชุมงาน (Meeting) 

1. การควบคุมคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืนจากระยะไกล (Remote control) 

การรีโมทเขา้ไปยงัเคร่ืองเป้าหมาย ก็ง่ายๆ ครับ ทั้งสองฝ่ายตอ้งติดตั้งโปรแกรม TeamViewer ทั้ง 2 ฝ่ัง จากนั้น
เลือกวา่ฝ่ายไหนจะเป็นเคร่ืองคุม ฝ่ังไหนจะเป็นฝ่ายถูกควบคุม 

สมมติวา่เราเป็นฝ่ายควบคุม ก็ใหเ้พื่อนส่ง Partner ID ดูไดจ้ากตรงช่อง Your ID ของเคร่ืองท่ีถูกควบคุม มาใหเ้รา 
ซ่ึงจะเป็นชุดตวัเลข 10 หลกั  

หลงัจากใส่ตวัเลข Partner ID ท่ีเพื่อนส่งมาใหแ้ลว้ ก็คลิกท่ีปุ่ม Connect to partner ไดเ้ลย ก็จะพบกบัหนา้ต่างให้
ใส่รหสั ซ่ึงตวัรหสัตอ้งใหผู้ท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือส่งมาใหน้ะครับ (ดูรหสัไดจ้ากช่อง Password) จากนั้นก็
คลิก Log on เพื่อเช่ือมต่อหากนัไดเ้ลย 



  

TeamViewer จะมีเคร่ืองมือมากมายใหเ้ราใชใ้นการแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยสะดวก เช่น เรียก 
Command Prompt, Computer Management, Contorl Panel หรือแมแ้ต่การ รีสตาร์ทเคร่ืองเพื่อเขา้โหมด
ปลอดภยั (Safe Mode) การรับส่งไฟล ์ฯลฯ 

 

ในแทบ็ Communication มีระบบส่ือสารใหเ้ราเลือกใชท้ั้งการสนทนาดว้ยขอ้ความ หรือคุยดว้ยเสียง  
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หนา้จอฝ่ังควบคุม 

 

 
หนา้จอฝ่ังท่ีถูกควบคุม 

มีระบบกระดานด า (Annotate) ท่ีช่วยอธิบายใหอี้กฝ่ังเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน โดยเราสามารถใชเ้มาส์วาดลงไปบน
หนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีถูกควบคุมอยูไ่ดเ้ลย 



 

เราสามารถบนัทึกขั้นตอนการท างานท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเป็นไฟลว์ดีิโอไดด้ว้ย ซ่ึงน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดห้ลาย
อยา่ง เช่น บนัทึกไวเ้ป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาเดิมในอนาคต หรือเป็นหลกัฐานในการท างาน โดยไฟลท่ี์ไดจ้ะ
เป็นนามสกุล .tvs ครับ สามารถเปิดชมผา่น TeamVier โดยตรง  



 
ตวัอยา่งวดีิโอหนา้จอท่ีถูกบนัทึกเอาไว ้

 เทคนิคเลก็ๆ น้อยๆ  

 ไฟลน์ามสกุล .tvs เปิดดูไดด้ว้ยโปรแกรม TeamViewer เทา่นั้น แต่เราสามารถแปลงไฟลใ์หเ้ป็นนามสกุล .avi ท่ี
ใชง้านไดส้ะดวกกวา่ ดว้ยการกดปุ่ม Convert ท่ีดา้นบนของเคร่ืองเล่น 

 

2. ระบบรับส่งไฟล์ (File Transfer) 

มีระบบรับส่งไฟลใ์หใ้ชง้าน ในกรณีท่ีเราตอ้งการติดตั้งซอฟตแ์วร์เพิ่ม หรือลงไดร์เวอร์ใหม่ โดยมีตวัเลือกวา่จะ
ส่งไฟลร์ะหวา่งคอมพิวเตอร์ ท างานง่ายมาก ลากไฟลข์า้มไปอีกฝ่ังของหนา้ต่างไดเ้ลย 
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รูปแบบการส่งไฟลจ์ะเป็นแบบ 2 ทาง คือ ส่งจากเคร่ือง A ไป B หรือจาก B มา A ก็ได ้เราสามารถเลือกต าแหน่ง
ท่ีจะเก็บไฟลไ์ดอ้ยา่งอิสระ 

 

หรือจะเลือกดึงไฟลม์าจากบริการ Dropbox, Google Drive, OneDrive และ Box ก็ไดน้ะ 



 

3. การประชุมงาน (Meeting) ด้วยโปรแกรม TeamViewer 

การประชุมเราเลือกใชง้านอยู ่3 รูปแบบ คือ Presentation (พรีเซนต)์, Video call (วิดีโอคอล) หรือจะ Phone 
(โทรศพัท)์ เรามาลองเร่ิมจาก Presentation กนัก่อน เราวา่มนัมีความเจ๋งมากทีเดียว 
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1. การน าเสนองาน (Presentation) 

ในโหมด Presentation คนสร้างหอ้ง (Host) จะเป็นผูน้ าการประชุม โดย Host จะแชร์หนา้จอของตวัเองให้แก่
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (คลา้ยกบัเวลาเราพรีเซนต ์PowerPoint แต่เปล่ียนจากสไลดเ์ป็นหนา้จอคอมพิวเตอร์ของเราเอง) 

มีเคร่ืองมือช่วยในการ Presentation ใหอ้ยา่งครบครัน เราสามารถเลือกหนา้จอท่ีตอ้งการแบ่งปันไดใ้นกรณีท่ีใช้
งานแบบหลายหนา้จออยู,่ มีระบบแชร์ไฟลใ์หผู้ท่ี้เขา้ร่วมประชุมดาวน์โหลดไดเ้ลย และก็มีระบบส่ือสารใหใ้ช้
งานอยา่งครบถว้นทั้งขอ้ความ, เสียง และวดีิโอ 
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หนา้จอฝ่ังผูน้ าการประชุม 

 
หนา้จอฝ่ังผูร่้วมการประชุม 
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เราสามารถก าหนดสิทธ์ิของแต่ละคนท่ีเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ยา่งละเอียด โดยสามารถตั้งใหผู้เ้ขา้ร่วมการ
ประชุมสามารถช่วยควบคุมการประชุม หรือเปล่ียนมาเป็นผูน้ าการประชุมแทน และยงัก าหนดสิทธ์ิในการใช้
ส่ือสารไดอ้ยา่งละเอียด 

 

 

 

 



2. การประชุมทางวดีีโอ (Video Call) 

ตวัเลือกน้ีใชส้ าหรับการประชุมท่ีเนน้การสนทนาเป็นหลกั แต่ก็สามารถสลบัไปแบ่งปันหนา้จอไดด้ว้ยเช่นกนั
นะ 
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3. การพูดคุยทางโทรศัพท์ (Phone) 

ส าหรับคุณสมบติัน้ียงัใชง้านในประเทศไทยไม่ไดน้ะครับ ใชง้านไดแ้ค่ในประเทศท่ีมีในตวัเลือกน้ีเท่านั้น 
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4. การวางแผนการประชุมล่วงหน้า 

โปรแกรม TeamViewer สามารถสร้างนดัหมายการประชุมเพื่อแจง้ใหที้มรู้ล่วงหนา้ไดด้ว้ย ช่วยใหก้ารวางแผน
งาน การเตรียมความพร้อม เป็นไปอยา่งราบร่ืน  

 

เราสามารถตั้งรหสัผา่น ในกรณีท่ีตอ้งการใหข้อ้มูลรายละเอียดการประชุมถูกเก็บเป็นความลบัไดด้ว้ย 
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5. สามารถใช้งานในระบบ LAN ได้ด้วย 

อาจจะมีคนเขา้ใจผดิวา่ TeamViewer ใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ตไดเ้พียงอยา่งเดียว แต่ในความเป็นจริงแลว้ ไม่
จ  าเป็นเลย มนัออกแบบใหใ้ชบ้นเครือข่าย LAN (Local area network) ไดด้ว้ยนะ 

 

 

การใช้งาน TeamViewer ร่วมกบัสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ 

ปัจจุบนัน้ี เราไม่ไดท้  างานกนัแค่บนคอมพิวเตอร์แค่เพียงอยา่งเดียวแลว้ แต่ยงัท ากนับนสมาร์ทโฟนดว้ย ซ่ึง 
TeamViewer ก็สามารถใชง้านบนสมาร์ทโฟนไดด้ว้ย แถมยงัมีความสามารถบางอยา่งท่ีเจ๋งกวา่การใชง้านบน
คอมพิวเตอร์เสียอีก 
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โดยจะมีใหใ้ชง้านอยู ่5 แอปฯ คือ TeamViewer, Quick Support, Host, TV Meeting และ Pilot (มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม) 

 

ทั้งน้ี การรีโมทจากคอมพิวเตอร์ไปยงัสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต (Android, iOS และ Windows 10 (Mobile 
Device Support : MDS)) จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
https://www.teamviewer.com/th/โซลูชนั/รองรับอุปกรณ์มือถือ/ 

การเข้าถึงโปรแกรม TeamViewer ในรูปแบบต่างๆ 

เราสามารถรีโมทเขา้คอมพิวเตอร์ดว้ย TeamViewer บนสมาร์ทโฟนไดโ้ดยตรง ช่วยใหท้  างานจากท่ีไหนก็ได ้
หากมีงานด่วนกะทนัหนั หรือมีคนขอความช่วยเหลือเขา้มาในจงัหวะท่ีเราอยูข่า้งนอก ก็สามารถใชส้มาร์ทโฟนรี
โมทเขา้ไปยงัคอมพิวเตอร์ไดเ้ลย อีกความสามารถหน่ึงก็คือ สามารถส่งไฟลไ์ปยงัคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ย 

แอป TeamViewer บนสมาร์ทโฟน จะมีค าสั่ง Gesture เพื่อช่วยใหเ้ราใชน้ิ้วแทนเมาส์ไดอ้ยา่งง่ายๆ ใหด้ว้ย 
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การแสดงผลอาจจะไม่เตม็จอพอดีนะ เน่ืองจากสัดส่วนของหนา้จอสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น กบัจอคอมพิวเตอร์จะมี
ความแตกต่างกนั 
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ส่วน File Transfer จะใชรั้บส่งไฟลร์ะหวา่งสมาร์ทโฟนกบัคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีสังเกตพบวา่ หากเราใชเ้วอร์ชนัฟรี 
จะสามารถเขา้ถึงไฟลบ์นคอมพิวเตอร์ไดแ้ค่ไดร์ฟ C: เท่านั้น แต่หากใชเ้วอร์ชนัเสียเงิน จะเขา้ถึงไดทุ้กไดร์ฟบน
คอมพิวเตอร์นะ 
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QuickSupport 

https://review.thaiware.com/upload_misc/review/2019_12/images/1729_19122316481223_14.png


ในกรณีท่ีเราตอ้งซพัพอร์ทลูกคา้ท่ีมีปัญหาบนสมาร์ทโฟน ตวั TeamViewer ก็สามารถเขา้ไปตรวจเช็คสถานะ
บนสมาร์ทโฟนไดท้ั้ง iOS และ Android เลย โดยมนัรองรับการ Mirror Screen ดว้ย ช่วยใหก้ารแกปั้ญหาเป็น
เร่ืองง่ายข้ึน 

 

Pilot 

TeamViewer Pilot เป็นแอปฯ ท่ีใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาช่วยแกปั้ญหาท่ีการ
ส่ือสารผา่นหนา้จออาจจะไม่ตอบโจทยไ์ดดี้พอ อยา่งท่ีเขาวา่กนัวา่ภาพหน่ึงภาพแทนค าพูดไดเ้ป็นพนัค า 

Pilot จะใหผู้ข้อความช่วยเหลือใชก้ลอ้งส่องไปยงัส่ิงท่ีมีปัญหา และทีมซพัพอร์ทจะสามารถ "ช้ีเป้า" ตน้ตอของ
ปัญหาดว้ย AR อยา่งแม่นย  า (คุณสมบติัน้ีเสียค่าบริการเดือนละ 880 บาท) 

 
 



ระบบจัดการของ TeamViewer 

TeamViewer ส าหรับธุรกิจ จะมีระบบท่ีช่วยอ านวยความสะดวกต่อการใชง้านแบบธุรกิจหลายอยา่งเพิ่มเขา้มา 
อยา่งตวั TeamViewer Management Console ท่ีช่วยใหเ้ราตรวจสอบสถานะการเช่ือมต่อ และก าหนดสิทธ์ิการใช้
งานของคนในทีมไดอ้ยา่งละเอียด 

 

เราสามารถเลือกตั้งค่าการใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ีอยูใ่นระบบไดอ้ยา่งละเอียด เพื่อใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง
งานท่ีผูใ้ชรั้บผดิชอบ 
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เราสามารถออกแบบหนา้ตา TeamViewer ให้เป็นรูปแบบท่ีตอ้งการ เหมาะสมกบัภาพลกัษณ์ของบริษทัไดด้ว้ย 
สามารถใส่โลโกบ้ริษทั ก าหนดสีพื้นหลงัของส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชไ้ดต้ามตอ้งการ รวมไปถึงการก าหนดค่าต่างๆ 
และสร้างแบบประเมิน ซ่ึง 

การออกแบบไม่จ  ากดัแค่เพียงรูปแบบเดียว แต่เราสามารถออกแบบแยกใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของแต่ละ
แผนกไดด้ว้ย 



 

ตวัโปรแกรมจะมีการบนัทึกสถิติ และวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้ราดว้ย สามารถตั้งใหแ้สดง
รายงานเฉพาะกลุ่มหรือรายงานผลรวมทุกแผนกก็เลือกไดต้ามความตอ้งการ ช่วยใหฝ่้ายบริหารสามารถวิเคราะห์
ขอ้มูลไดง่้ายมากข้ึน 
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