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คํ านํ า

ปจจบัุนคอมพิวเตอร ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวันตางๆ ของมนุษยมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือท่ีเรียกกันส้ันส้ันวา เครื่องพีซี(PC)  องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนได
ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกรกันอยางแพรหลาย สวนการใช สวนการใช
คอมพิวเตอรตามบานก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว

ความรูเกีย่วกบัการใชงานคอมพิวเตอรนั้น อาจกลาวไดวามีเปนความจํ าเปนพ้ืนฐานในยุคนี้ ซ่ึงนอก
จากความรูเกีย่วกับการใชแลวยังตองมีความรูในดานการบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรดวย

เอกสารนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของสํ านักหอสมุดกลาง และบุคลากรของหองสมุดสาขา
วิทยบริการฯ ไดมีความรูความเขาใจในการบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ในเบ้ืองตน รวมท้ังรูจักสวน
ประกอบตางๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง เพ่ือท่ีจะนํ าไปใชในงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ผูเขียนหวังวาเอกสารนี้จะเปนประโยชนาสํ าหรับทุกทานบางไมมากก็นอย

สุชล แกวประทุม

กรกฎาคม 2546
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บทท่ี 1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

รูปท่ี 1.1  ไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง

รูจักกับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ  ท้ังแบบพกพา แบบตั้งโตะ หรืออาจจะเปน

คอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน คอมพิวเตอรเมนเฟรม แตไมวาจะมีรูปแบบใด คอมพิวเตอรก็คือเครื่องคํ านวณ
ในรูปของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ท่ีมนุษยประดิษฐหรือสรางขึ้นมาเพ่ือใหทํ างานแทนมนุษยในดานการ
ค ํานวณท่ีซับซอนเพ่ือใหไดผลลัพธในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงเปนการนํ าไปสูการพัฒนาในดานเทคโนโลยีตางๆ

ลักษณะเดนของคอมพิวเตอรท่ีเห็นไดชัดมีอยู 4 ประการดังนี้
1. ความจํ า (Storage) เปนความสามารถในการเก็บขอมูลจํ านวนมาก และเปนระยะเวลานาน
2. ความเร็ว (Speed) เปนความสามารถในการประมวลผลขอมูล (Processing Speed) ภายใน

เวลาท่ีส้ันท่ีสุด
3. การปฏิบัติงานอัตโนมัติ (Self Acting) เปนความสามารถนการประมวลผลขอมูลตามลํ าดับ

ค ําส่ัง ไดอยางถูกตอง และตอเนื่อง โดยอัตโนมัติ ตามคํ าส่ังและขั้นตอนท่ีมนุษยไดกํ าหนดไว
4. ความนาเชื่อถือ (Sure) เปนความสามารถในการประมวลผลท่ีสงผลใหเกิดผลลัพธท่ีถูกตอง

เหตผุลในการนํ าคอมพิวเตอรมาใชงาน
ในท่ีนีจ่ะยกตัวอยางของเหตุผลในการนํ าคอมพิวเตอรมาใชงาน ดังนี้
1. สามารถเก็บขอมูลจํ านวนมากๆ ไวในฐานขอมูล (Database) เพ่ือใชงานไดทันที  เชนระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากรหองสมุด
2. สามารถบันทึกขอมูลตางๆ ไดรวดเร็ว เชน การใชเครื่องอานรหัสแทง (Bar-code) ในการให

บรกิารยืม-คืน ในระบบหองสมุดอัตโนมัติ
3. สามารถนํ าขอมูลท่ีเก็บไวมาคํ านวณทางสถิติ แยกประเภท จัดกลุม ทํ ารายงานลักษณะตางๆ

ได โดยระบบประมวลผลขอมูล (Data Processing)
4. สามารถสงขอมูลจากท่ีหนึ่ง ไปยังอีกท่ีหนึ่งไดอยางรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีส่ือสารขอ



บทท่ี 1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

4

มูล (Data Communication)
5. สามารถจัดทํ าเอกสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบประมวลผลคํ า (Word Processing) ซ่ึง

เปนสวนหนึ่งของ ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ (Office Automation)
6. การน ํามาใชงานท้ังดานการศึกษา การวิจัย
7. การใชงานธุรกิจ งานการเงิน ธนาคาร และงานของภาครัฐตางๆ เชน การนํ าคอมพิวเตอรมา

ใชกบังานบัญชี งานบริหารสํ านักงาน งานเอกสาร งานการเงิน การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ
8. การควบคุมระบบอัตโนมัติตางๆ เชน ระบบจราจร, ระบบเปด/ปดนํ้ าของเขื่อน
9. การใชเพ่ืองานวิเคราะหตางๆ เชน การวิเคราะหสภาวะดินฟาอากาศ สภาพของดิน นํ้ า เพ่ือ

การเกษตร
10. การใชคอมพิวเตอรเพ่ือจํ าลองรูปแบบ เชน การจํ าลองในงานวิทยาศาสตร จํ าลองโมเลกุล

จ ําลองรูปแบบการฝกขับเครื่องบิน
11. การใชคอมพิวเตอรนันทนาการ เชนการเลนเกม การดูหนัง ฟงเพลง
12. การใชคอมพิวเตอรรวมกับเทคโนโลยีล้ํ าสมัยอ่ีนๆ เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล เกิดเครือขายอิน

เทอรเน็ต

สวนประกอบพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรมีองคประกอบตางๆ ท่ีจํ าเปนตองอาศัยซ่ึงกันและกันในการทํ างาน โดยสวน

ประกอบตางๆ มีดังนี้
1) ฮารดแวร (Hardware)
2) ซอฟตแวร (Software)
3) บุคลากร (Peopleware)
4) ขอมูล (Data)

1) ฮารดแวร (Hardware)
หมายถึง อุปกรณตางๆ ท่ีประกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได

ซ่ึงแบงออกเปนสวนตางๆ ตามลักษณะการทํ างานไดเปน 4  หนวย ดังนี้
• หนวยนํ าขอมูลเขา (Input Unit)
• หนวยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)
• หนวยแสดงผล (Output Unit)
• หนวยเก็บขอมูลสํ ารอง (Secondary Storage)
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รูปท่ี 1.2   แผนผังแสดงสวนประกอบของฮารดแวร

! หนวยนํ าขอมูลเขา (Input Unit)
ทํ าหนาท่ีรับขอมูลและคํ าส่ังตางๆ เขาสูหนวยประมวลผลกลาง โดยการเปล่ียนขอมูลหรือคํ า

ส่ังตางๆ ใหเปนรูปแบบท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเขาใจได ตัวอยางของหนวยนํ าขอมูลเขา เชน คียบอรด
(Keyboard), เมาส (Mouse), สแกนเนอร (Scanner), เครื่องอานบารโคด, จอภาพแบบสัมผัส เปนตน

" คียบอรด (Keyboard)
คยีบอรดเปนอุปกรณพ้ืนฐานท่ีมีหนาท่ีรับขอมูลตัวอักษร ตัวอักขระพิเศษ และตัวเลข

ตางๆ  การใชคียบอรดเปนส่ิงท่ีจํ าเปนในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงควรเรียนรูวิธีการใช เพ่ือจะทํ า
ใหการใชคอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

รูปท่ี 1.3 คียบอรด
โครงสรางของคียบอรดมาตรฐาน
คยีบอรดสามารถมีรูปแบบ ขนาด และใหความรูสึกขณะสัมผัสหรือกดแตกตางกันไป

ตามลักษณะการออกแบบ แตโดยสวนใหญจะมีจํ านวนคีย 101 คียขึ้นไป โดยแบงออกไดเปน 5 กลุมคือ

หนวยแสดงผลหนวยประมวลผลกลาง

หนวยความจํ าหลัก

หนวยความสํ ารอง

หนวย
ควบคุม

หนวย
คํ านวณ
และตรรกะ

หนวยนํ าขอมูลเขา
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กลุมที่ 1 คียตัวอักขระ  (Alphabetic keys) จะมีการจัดวางตํ าแหนงของตัวอักขระเหมือน
กบัแปนพิมพดีดท่ัวๆ ไป

กลุมที่ 2 คียตัวเลข (Numeric keypad) อยูทางดานขวามือของคียบอรด ประกอบดวยตัว
เลข 10 ตัว (0-9) และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร (+, -, * และ /)  รวมท้ังคีย Num Lock เม่ือจะใชใหกดคียนี้
แลวจะมีไฟติดอยูบนปุมดานบน ถามีไฟอยูแลวจะเปนการปดการใชคียตัวเลข นอกจากนี้ยังมีคีย Enter ดวย

กลุมที่ 3 คียฟงกชัน (Function keys)  อยูแถวบนสุดของคียบอรด ประกอบดวย คีย F1 �
F12 จะทํ าหนาท่ีเปนคียลัดในการเลือกคํ าส่ัง โดยคียฟงกช่ันของแตละโปรแกรมจะทํ าหนาท่ีแตกตางกันออก
ไป

กลุมที่ 4 คียลูกศร (arrow keys) ใชในการควบคุมการเคล่ือนท่ีของเคอรเซอร
กลุมที่ 5 คียควบคุม (control keys) และคียพิเศษ โดยท่ีคียควบคุมไดแก คีย Ctrl, คีย

Shift, คีย Alt จะทํ าหนาท่ีรวมกับคียอ่ืนๆ สวนคียพิเศษไดแก คีย Esc, คีย Print Screen, คีย Scroll Lock, คีย
Pause โดยแตละคยีจะทํ าหนาท่ีแตกตางกันออกไปในแตละการใชงาน โดยขึ้นอยูกับโปรแกรม

นอกจากนีย้ังมีคียท่ีสรางขึ้นมาใหม เพ่ือใชงานกับระบบปฏิบัติการวินโดวเวอรชัน  95
เปนตนมาไดแก

- #  จะทํ าหนาท่ีแสดงเมนู Start ของวินโดว
-         จะทํ าหนาท่ีแสดงเมนู Shortcut ซ่ึงเทากับเรากดเมาสปุมขวานั่นเอง

" เมาส (Mouse)
เมาสใชสํ าหรับควบคุมตัวช้ีตํ าแหนงบนจอภาพ  ปจจุบันเมาสเปนอุปกรณพ้ืนฐานท่ีจํ า

เปนสํ าหรับคอมพิวเตอรเมาสจะมีปุมกดจํ านวน 2 หรือ 3 ปุม ขึ้นอยูกับชนิดของเมาส และบางรุนจะมีลอ
หมุนตรงกลางดวย

การใชงานเมาส โดยการจับเมาสและดูท่ีจอภาพ จะมีตัวช้ีหรือเมาสพอยนเตอรซ่ึงปกติจะ
เปนรูปลูกศร สามารถเล่ือนเมาสไปตามตํ าแหนงท่ี ตองการได

รูปท่ี 1.4   เมาสแบบตาง ๆ
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การกดปุมเมาส สามารถทํ าได 4 วิธีดังนี้ คือ
1. คลิก (Click) คอืการกดปุมเมาสดานซาย 1 ครั้ง แลวปลอย
2. ดับเบิลคลิก (double-click) คอืการกดปุมเมาสดานซาย 2 ครั้งติดตอกันอยางรวดเร็ว

แลวปลอย
3. ลากและวาง (Drag and Drop) คอืการกดปุมเมาสดานซายคางไวจากน้ันเล่ือนไปตาม

ตํ าแหนงท่ีตองการแลวปลอย
4. คลิกขวา (Right-Click) คอืการกดปุมเมาสดานขวา 1 ครั้ง แลวปลอย

" สแกนเนอร (Scanner)
สแกนเนอรเปนอุปกรณท่ีจัดอยูในหนวยรับขอมูลเขา ทํ าหนาท่ีชวยใหคอมพิวเตอรสามารถ

รบัภาพ หรือเอกสารจากภายนอกเขามาเก็บไวในคอมพิวเตอรและนํ าไปดัดแปลงแกไข และพิมพออกมาได
อีก และยังใชในการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดอีกเชน e-Book, e-Thesis, e-Journal เปนตน โดย
ทํ างานรวมกับโปรแกรมตางๆ

รูปท่ี 1.5 สแกนเนอร

" เคร่ืองอานบารโคด ( Barcode Reader)
เครื่องอานบารโคด เปนอุปกรณท่ีใชปอนขอมูลตัวเลขใหคอมพิวเตอรทีละหลายๆ ตัว

โดยเปนการอํ านวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงาน และยังเปนการลดขอผิดพลาดในการปอนขอมูลอีกดวย
เชน การนํ าเครื่องอานบารโคดมาใชกับงานหองสมุด เปนตน

รูปท่ี 1.6  เครื่องอานบารโคด
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! หนวยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)
ทํ าหนาท่ีเปนศูนยกลางการควบคุมการทํ างานของระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปรียบการทํ างาน

ของหนวยประมวลผลกลางไดกับสมองของมนุษย มีองคประกอบพ้ืนฐาน 2 หนวย คือ หนวยควบคุม
(Control Unit) ทํ าหนาท่ีส่ังงานและควบคุมการทํ างานของเครื่องคอมพิวเตอร  และหนวยคํ านวณและ
ตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) ทํ าหนาท่ีเกี่ยวกับการ คํ านวณและเปรียบเทียบ ในปจจุบัน
CPU ไดมีการกํ าหนดชุดคํ าส่ังการทํ างาน (Instruction Set) เพ่ือรองรับความสามารถของซอฟตแวรใหมๆ ท่ี
เรียกวา �โปรเซสเซอร (Processor)� และถาโปรเซสเซอรท่ีใชถูกบรรจุ (Package) ลงในชิปเพียงตัวเดียวก็จะ
เรียกวา �ไมโครโปรเซสเซอร (Micro Processor)�

รปูท่ี 1.7   แสดงสวนประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร

CPU จะมีประสิทธิภาพตางๆ กัน แบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมระดับลาง กลุมระดับกลาง และ
กลุมระดับสูง

รปูท่ี 1.8  หนวยประมวลผลกลาง (CPU)
Mainboard เปนแผงวงจรหลัก สํ าหรับติดตั้ง CPU และหนวยความจํ าหลัก (Main Memory)

รวมท้ังอุปกรณเช่ือมตออ่ืน เชน VGA Card, Sound Card, LAN Card เปนตน
รูปท่ี 1.9

Mainboard

CD-ROM Drive

Floppy Disk

CPU

Keyboard

Mouse

Hard Disk

Monitor

ลํ าโพง

Intel Pentium 4 Intel Pentium III AMD Athlon
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หนวยความจํ า (Memory) เปนอุปกรณท่ีเก็บขอมูล หรือคํ าส่ัง เพ่ือนํ าไปประมวลผล แบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ

1) หนวยความจํ ารอม (Read Only Memory :ROM) เปนหนวยความจํ าชนิดท่ีจะเก็บขอมูล
ไวอยางถาวร ซ่ึงสวนมากจะเปนขอมูลท่ีจํ าเปนสํ าหรับการเริ่มเปดเครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมท่ีฝงอยู
ในฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทํ าหนาท่ีในการตรวจสอบฮารดแวรและอุปกรณตางๆ หรือท่ีเรียกวา
โปรแกรม Bios

2) หนวยความจํ าแรม (Random Access Memory :RAM) เปนหนวยความจํ าท่ีใชประมวล
ผล และเก็บขอมูล แตจะเปนการเก็บเพียงช่ัวคราว โดยขอมูลจะหายไปเม่ือปดเครื่องหรือไฟฟาดับ โดยท่ัว
ไปเม่ือมีการพูดถึงวาเครื่องคอมพิวเตอรมี Memory อยูเทาไหร ก็หมายถึงมีหนวยความจํ าแรม อยูเทาไหรนั่น
เอง

รปูท่ี 1.10 หนวยความจํ าแรม
VGA Card  หรอืการดจอภาพ เปนแผงวงจรในการแสดงผล โดยจะมีพอรตสํ าหรับเช่ือมตอ

กับจอภาพ (Monitor) โดยการทํ างานจะเปนการรับสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอร และแปลงเปนสัญญาณ
ภาพแสดงออกทางจอภาพ(Monitor) โดยจะมีหนวยความจํ าอยูในแผงวงจรดวย

รูปท่ี 1.11  VGA Card
Sound Card หรอืการดเสียง เปนแผงวงจรดานเสียง โดยจะมีพอรตสํ าหรับเช่ือมตอกับ

ลํ าโพง หรือหูฟง และไมโครโฟน

รูปท่ี 1.12  Sound  Card
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! หนวยแสดงผล (Output Unit)
ทํ าหนาท่ีแสดงผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล จากหนวยประมวลผลกลาง ซ่ึงแสดงผลลัพธ

ไดหลายรูปแบบตามตองการตามอุปกรณแสดงผล เชน จอภาพ, เครื่องพิมพ  หรือเสียง

" จอภาพ (Monitor)
จอภาพเปนหนวยแสดงผลทีสํ าคัญท่ีสุดเพราะตองติดตอโดยตรงกับผูใช โดยท่ัวไปจะ

แบงจอภาพออกเปน 2 ชนิดคือ จอภาพแบบ CRT ซ่ึงใชหลอดภาพสุญญากาศ ไดแกจอภาพท่ีใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอรตั้งโตะท่ัวๆ ไป และจอภาพแบบ LCD ซ่ึงใชผลึกแกวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการสรางภาพบน
จอภาพ ซ่ึงก็คือจอภาพแบบแบน ท่ีกํ าลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน

รูปท่ี 1.13  จอภาพ (Monitor)

" เคร่ืองพิมพ (Printer)
เครื่องพิมพ เปนหนวยแสดงผลท่ีสํ าคัญอีกอยางหนึ่ง โดยทํ าหนาท่ีในการแปลงขอมูลท่ี

อยูในเครื่องคอมพิวเตอร ไปเปนตัวอักษร หรือภาพที่ปรากฏอยูบนกระดาษ
เครื่องพิมพแบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ
- เครื่องพิมพแบบหัวเข็ม (Dot Matrix) สวนสํ าคัญประกอบดวย หัวพิมพ เข็มพิมพ สาย

พานเล่ือนหัวพิมพ คอยสแมเหล็กไฟฟา และผาหมึก โดยการพิมพจะเปนกดหัวเข็มลงบนผาหมึก จะทํ าให
เกดิจดุบนกระดาษ และประกอบดวยการเล่ือนของสายพาน ก็จะทํ าใหเครื่องพิมพสามารถพิมพภาพและตัว
อักษรได โดยมีท้ังเครื่องพิมพแบบหัวเข็มแบบแครส้ัน และ แครยาว

- เครื่องพิมพอิงคเจ็ต (Inkjet) การทํ างานของเครื่องพิมพจะใชวิธีการพนหยดหมึกเล็กๆ
ไปท่ีกระดาษ โดยการพนหมึกจะมีรูปแบบ คือ วิธีการใชความรอน และวิธีการใชแรงส่ันของผลึก

- เครื่องพิมพเลเซอร (Laser)จะมีการทํ างานท่ีซับซอนและจะใหคุณภาพการพิมพสูงกวา
สองแบบแรก หลักการทํ างานก็คือใชแสงเลเซอรยิงตามตํ าแหนงของภาพหรือตัวอักษรไปยังกระจกสะทอน
แสงไปยังดรัม (Drum) ผงหมึกจะไปเกาะติดบนดรัมตามตํ าแหนงของภาพหรือตัวอักษร เม่ือเล่ือนกระดาษ
ผานดรัมก็จะเพ่ิมความรอนใหผงหมึกบนดรัมละลายมาติดบนกระดาษแทน

รูปท่ี 1.14  เครื่องพิมพ
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" เสียง
หนวยแสดงผลท่ีแสดงผลออกมาในรูปแบบของเสียงก็คือ ลํ าโพง โดยจะเช่ือมตอกับ

Sound Card หรือการดเสียงท่ีอยูบน Mainboard ของเครื่องคอมพิวเตอร ปจจุบันลํ าโพงท่ีใชกับคอมพิวเตอร
ไดมีประสิทธิภาพของเสียงดีไดเหมือนกับเครื่องเสียงท่ัวๆ ไป

รูปท่ี 1.15 ลํ าโพงคอมพิวเตอร

! หนวยเก็บขอมูลสํ ารอง (Secondary Storage)
ทํ าหนาท่ีเก็บบันทึกขอมูลในการประมวลผลเพ่ือเอาไวใชในอนาคต เนือ่งจากหนวยความจํ า

แรมไมสามารถเก็บขอมูลไวไดถาวร ในระบบคอมพิวเตอรมีอุปกรณหลายชนิดท่ีใชเก็บขอมูลสํ ารอง เชน
ดิสกเก็ต (Diskette), ฮารดดิสก (Hard Disk), Compact Disk (CD), DVD , เทปแมเหล็ก (Magnetic tape)

รปูท่ี 1.16  อุปกรณเก็บขอมูลสํ ารอง
ดสิกเก็ต (Diskette)

ดสิกเก็ต หรือท่ีเรียกอีกอยางวาฟล็อปปดิสก (Floppy Disk) เปนอุปกรณท่ีใชจานแม
เหล็กในการเก็บขอมูล มีอยู 2 ขนาด คือ 3.5 นิ้ว และ 5.25 นิ้ว แตในปจจุบันไมนิยมใชขนาด 5.25 นิ้ว เครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีผลิตในปจจุบันจะใชแตขนาด 3.5 นิ้วเทานั้น สามารถพกพาและเคล่ือนยายไดสะดวก

ดสิกเก็ตขนาด 3.5 นิ้ว เปนแผนดิสกหุมดวยพลาสติกแข็ง มีแผนพลาสติกเคลือบดวย
จานแมเหล็กอยูขางใน เม่ือใสแผนเขาไปในไดรฟแผนโลหะท่ีเล่ือนไดบนแผนดิสก จะเล่ือนออกมาเพื่อให
หัวอานสามารถเขาถึงขอมูลได สวนมากจะมีความจุ 1.44 MB

การใชงานดิสกเก็ตท่ัวไปนั้น มักจะใชงานในการยายไฟลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
ใชในการเปดเครื่องในกรณีท่ี Boot ไมได และใชในการสํ ารองขอมูลหรือโปรแกรม
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ฮารดดิสก (Hard Disk)
ฮารดดิสกเปนชุดของจานแมเหล็ก ท่ีจะติดตั้งอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอร ถือวาเปน

เปนหนวยเก็บขอมูลสํ ารองหลักของเครื่องคอมพิวเตอร   มีความเร็วในการเขาถึงขอมูลมากกวาดิสกเก็ตมาก
รวมท้ังมีความจุสูง เชน 20 GB, 40 GB

ในการใชงานคอมพิวเตอรตองมีการบํ ารุงรักษาสวนของฮารดดิสกอยูเสมอ เพ่ือให
คอมพิวเตอรทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฮารดดิสกเปนสวนท่ีใชเก็บขอมูล และโปรแกรมตาง ท่ีใช
สํ าหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Compact Disk (CD) เปนส่ือในการเก็บขอมูลท่ีมีความจุสูง โดยแตละแผน CD จะเก็บขอมูล
ได ประมาณ 650 � 700 MB ใชเทคโนโลยีของแสงในการบันทึกขอมูล สามารถบันทึกไดท้ังขอมูลเสียงและ
ดิจิตอล แผน CD มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 5 นิ้ว CD แบงไดเปน 3 ประเภท คือ

1) CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) เปนส่ือสํ าหรับเก็บขอมูลสํ าหรับการ
อานเทานั้น

2) CD-RW (Compact Disk Re-Writable) เปนส่ือท่ีสามารถบันทึกซ้ํ าไดหลายครั้ง
3) CD-R  (Compact Disk Recordable) เปนส่ือท่ีใชบันทึกไดครั้งเดียวไมสามารถบันทึก

ซ้ํ าไดอีก
DVD (Digital Video Disk หรือ Digital Versatile Disk) เปนส่ือท่ีใชเก็บขอมูลท่ีพัฒนามาก

จาก Compact Disk โดยมีความจุในการเก็บขอมูลมากกวา CD-ROM ประมาณ 7 เทา กลาวกันวา DVD จะ
มาแทนท่ี CD

เทปแมเหล็ก (Magnetic tape) มีลักษณะคลายเทปบันทึกเสียงท่ัวไป  สามารถจํ าแนกไดเปน
2 ประเภท คือ เทปคารทริดจ (cartridge tape) ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไป และมวนเทปแมเหล็ก
(magnetic tape reels) ใชกบัเครื่องมินิคอมพิวเตอรและเมนเฟรมคอมพิวเตอร งานท่ีนํ ามาใชสวนใหญเปน
งานสํ ารองขอมูล
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2) ซอฟตแวร (Software)
หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคํ าส่ัง ท่ีถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานตามคํ าส่ัง รวม

ท้ังการส่ังงาน และควบคุมการทํ างานของสวนฮารดแวร โดยซอฟตแวรสํ าหรับเครื่องคอมพิวเตอรสามารถ
แบงออกไดเปน ดังนี้

" ซอฟตแวรระบบ (System Software)  เปนโปรแกรมหรือชุดคํ าส่ัง ท่ีเขียนขึ้นมาควบคุมการ
ทํ างานของฮารดแวร และอํ านวยความสะดวกใหกับผูใชงานโดยในท่ีนี้จะแบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้

1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)  เปนโปรแกรมท่ีทํ าหนาท่ีเช่ือมโยงระหวาง
ผูใช และระบบคอมพิวเตอร และเชน MS-DOS, Microsoft Windows เวอรชันตางๆ , Unix, Linux เปนตน

2) โปรแกรมแปลคํ าส่ังภาษา (Language Translator Program) เชน  ภาษา Basic, Pascal,
Fortran, Cobol, C, C++ เปนตน

3) โปรแกรมอํ านวยความสะดวก (Utility Program) เชน  โปรแกรม Norton Utility เปนตน
4) โปรแกรมควบคุมอุปกรณ (Device Driver Software) หรือเฟรมแวร (Firmware) คือ

โปรแกรมท่ีบริษัทผูผลิตอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ เชน เครื่องพิมพ สแกนเนอร หรือแผงวงจอภาพ บรรจุไว
ในหนวยความจํ าหลักไบออสใน Mainboard

" ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนโปรแกรมหรือชุดคํ าส่ังท่ีถูกเขียนขึ้นมาดวย
โปรแกรมแปลคํ าส่ังภาษา เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํ างานในดานตางๆ ตามท่ีผูใชตองการ โดยในท่ีนี้จะแบงออก
เปน 2 ประเภทดังนี้

1) ซอฟตแวรสํ าหรับงานเฉพาะดาน  เชน โปรแกรมระบบบัญชี , โปรแกรมสินคาคงคลัง
เปนตน

2) ซอฟตแวรสํ าหรับงานท่ัวไป หรือเรียกวาซอฟตแวรสํ าเร็จรูป เชน โปรแกรม Microsoft
Office,Adobe PhotoShop , SPSS , เกมสตางๆ เปนตน 

3) บคุลากร (Peopleware)
บุคลากร (Peopleware) หมายถึงบุคลากรในงานดานคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

และสามารถใชงาน หรือส่ังงานคอมพิวเตอรได ซ่ึงในท่ีนี้จะแบงออกไดเปน 4 ระดับคือ
1) ผูจัดการระบบ (System Management) คอืผูวางแผนและควบคุมนโยบายดานคอมพิวเตอร

ของหนวยงาน ใหเปนไปตามแผน
2) นกัวิเคราะหระบบ (System Analysis) คอืผูท่ีทํ าการวิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไป

ได ท่ีจะนํ าคอมพิวเตอรมาใชกับระบบงานตางๆ ของหนวยงาน
3) โปรแกรมเมอร (Programmer) คอืผูโปรแกรมส่ังงานคอมพิวเตอร ใหทํ างานไดตามความ

ตองการของผูใช
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4) ผูใช (User) คอืผูใชงานคอมพิวเตอรท่ัวไป  ซ่ึงตองเรียนรูการใชเครื่องคอมพิวเตอร และการ
ใชงานโปรแกรมตางๆ

4) ขอมูล (Data)
ขอมูล (Data) คอืส่ิงท่ีคอมพิวเตอรนํ าไปใชในการประมวลผลได  ซ่ึงมาจากการปอนขอมูลใหกับ

คอมพิวเตอร ขอมูลท่ีสามารถใชไดกับคอมพิวเตอรมี 5 ประเภท คือ ขอมูลตัวเลข (Numeric Data), ขอมูลตัว
อักษร (Text Data), ขอมูลเสียง (Audio Data), ขอมูลภาพ (Image Data) และ ขอมูลภาพเคล่ือนไหว (Video 
Data) อยางไรก็ตามขอมูลตางๆ เม่ือนํ าเขาคอมพิวเตอรจะถูกเปล่ียนใหเปนตัวเลข 0 กบั 1 จงึเรียกวา ดิจิตอล 
(Digital) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเครื่องคอมพิวเตอรเขาใจ และสามารถนํ าไปประมวลผลได

โครงสรางขอมูลประกอบดวยหนวยขอมูล ดังตอไปนี้
1) บิต (Bit) หรือ Binary Digit คอืสวนของขอมูลท่ีเล็กท่ีสุดในคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนเลขฐานสอง

คือ 0 กับ 1 เทานั้น
2) ไบต (Byte) หรืออักขระ (Character) ไดแก ตัวเลข หรือ ตัวอักษร หรือสัญลักษณพิเศษ หรือ

เครื่องหมายตางๆ เชน 0-9, A-Z, ก-ฮ เปนตน ซ่ึง 1 ไบต หรือ 1 อักขระ จะเทากับ 8 บิต
3) เขตขอมูล (Field) ไดแกกลุมของไบต หรืออักขระ ท่ีรวมตัวกันตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป เชน เขตขอ

มูลของเลขประจํ าตัว, ช่ือ และนามสกุล, ประวัติ เปนตน
4) ระเบียน (Record) ไดแกชุดของขอมูลท่ีเขตขอมูล ตั้งแต 1 เขตขอมูล ท่ีสัมพันธกันมารวมตัว

กนั เชน เลขประจํ าตัว, ช่ือ และนามสกุล, ประวตัิ ของพนักงาน 1 คน เปน 1 ระเบียน เปนตน
5) แฟมขอมูล (File) ไดแกระเบียนหลายๆ ระเบียนท่ีเปนเรื่องเดียวกันมารวมกัน เชน ขอมูล

ประวตัิของพนักงานรวมกัน เปนตน
6) ฐานขอมูล (Database) ไดแกการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ แฟมท่ีเกี่ยวของกันมารวมไว

ดวยกัน เชนแฟมขอมูลของหลายๆ ฝายมารวมเปนฐานขอมูลของบริษัท เปนตน

การวดัขนาดขอมูล ในการดูวาขอมูลมีขนาดมากนอยเพียงใด เรามีหนวยวัดดังนี้
8  Bit = 1 Byte
1,024 Byte = 1 KB (กิโลไบต)
1,024 KB = 1 MB (เมกกะไบต)
1,024 MB = 1 GB  (จกิะไบต)
1,024 GB = 1 TB (เทระไบต)
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ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร
การแบงประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร ตามคุณสมบัติตางๆ คือความเร็วในการประมวลผล และ

ขนาดหนวยความจํ าของหนวยบันทึกขอมูล  สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท  ดังนี้
1 ) ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) เปน

คอมพิวเตอรขนาดใหญ มีระบบการประมวลผลขนาดใหญมาก  
ประมวลผลดวยความเร็วสูงมาก  โดยท่ัวไปสรางขึ้นมาเพ่ือใชงาน
เฉพาะท่ีตองการการประมวลผลซับซอนมาก และตองการความเร็วสูง  
มักจะใชกับงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร การคนควาทางอวกาศ อากาศ
ยาน และอาวุธ ยุทโธปกรณ ตางๆ

2 ) เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) เปน
คอมพิวเตอรขนาดใหญ แตยังตํ่ ากวาซูเปอรคอมพิวเตอร  มีระบบการประมวล
ผลขนาดใหญ สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็วมาก  โดยสามารถเช่ือมตอ
กบัอุปกรณประกอบระบบไดเปนจํ านวนมาก สามารถทํ างานไดพรอมกันทีละ
หลายงาน (Multi Tasking) และสามารถทํ างานไดพรอมกันหลายคน (Muti 
User)  เหมาะสํ าหรับธุรกิจขนาดใหญ เชน ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุต
สาหกรรม และหนวยงานขนาดใหญของรัฐบาล ตัวอยางของเมนเฟรม
คอมพิวเตอรท่ีใชกันแพรหลาย ก็คือ ระบบ ATM ของธนาคารตางๆ

3) มินคิอมพิวเตอร (Minicomputer) เปนคอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะ
นอยกวาเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร แตจุดเดนคือมีราคาถูกกวามาก  สามารถ
ประมวลผลใหกับผูใชไดหลายคนในเวลาท่ีพรอมกัน เครื่องท่ีใชงานในหนวย
ราชการใหญๆ ระดับกรม มักจะใชเครื่องประเภทนี้ นอกจากนี้ยังเปนท่ีนิยมใช
เปนเครื่องแมขาย (Server) ตามบริษัท หนวยงานตางๆ  รวมท้ังสถานศึกษาดวย

4) ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก มีระบบการ
ประมวลผลนอยท่ีสุด ใชงานในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงคนเดียว ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชตามบาน ตามหนวยงาน
ตางๆ  ตลอดจนสถานศึกษา เปนอยางมาก ซ่ึงเรามักเรียกคอมพิวเตอรประเภทนี้วาคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
(Personal Computer: PC ) แตในปจจุบันไมโครคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทํ า
ใหมีเปนท่ีนยิมในการใชงานกันมากขึ้น โดยสามารถจํ าแนกไมโครคอมพิวเตอรออกไดเปน 2 ประเภท คือ

รูปท่ี 1.17 ซุปเปอรคอมพิวเตอร

รูปท่ี 1.18  เมนเฟรมคอมพิวเตอร

รูปท่ี 1.19  มินิคอมพิวเตอร
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" แบบติดต้ังอยูบนโตะทํ างาน (Desktop Computer) ท่ีเรียกวา เครื่องพีซี (PC) หมายถึง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล ซ่ึง PC เปนคํ ายอของ Personal Computer เปนเครื่องท่ีใชงานกันท่ัวไปมากท่ีสุดใน
ปจจุบัน

" แบบเคลื่อนยายได (Portable Computer)  ซ่ึงออกแบบมาสํ าหรับสามารถพกพาติดตัวไป
ไดอยางสะดวกในทุกๆ ท่ี  เชน Notebook Computer และ Handheld Personal Computers เปนตน

สุชล แกวประทุม
กรกฎาคม 2546

รูปท่ี 1.20
เครื่องคอมพิวเตอรสวน
บุคคล (PC)

รูปท่ี 1.21 เครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา



บทท่ี 2  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Microsoft Windows 98

Microsoft Windows 98 เปนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ท่ีผลิตขึ้นโดยบริษัท Microsoft โดยพัฒนา
ความสามารถและคุณสมบัติเพ่ิมเติมจาก Microsoft Windows 95

การใชเมาส (Mouse)  และ เมาสพอยนเตอร (Mouse Pointer)
เมาส  (Mouse) เปนอุปกรณใชสํ าหรับควบคุมตัวช้ีตํ าแหนง (Mouse Pointer) บนจอภาพ ซ่ึงเราจํ าเปน

ตองรูจักการใชเมาส เพ่ือท่ีจะสามารถใชงานโปรแกรมตางๆ บน Microsoft Windows 98 ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ
การใชงานเมาส  จะมีลักษณะโดยท่ัวๆ ไป ดังนี้

• เปนตัวช้ี (Pointer) โดยการเล่ือนตัวช้ีไปยังตํ าแหนงท่ีตองการบนจอภาพ
• การคลิก (Click) เปนการกดแลวปลอยปุมเมาสซาย 1 ครั้ง
• การดับเบิลคลิก (Double Click) เปนการกดปุมเมาสซายติดตออยางรวดเร็ว 2 ครั้ง แลวปลอย
• การคลิกขวา เปนการกดแลวปลอยปุมเมาสขวา 1 ครั้ง ซ่ึงโดยมากจะเปนการเรียกใชเมนูลัด
หรือ เมนูคอนเท็กซ (Context Menu)

• การลากและวาง (Drag and Drop) เปนการนํ าตัวช้ี (Pointer) ไปวางยังตํ าแหนงท่ีตองการแลว
กดปุมเมาสซายคางไว แลวลากไปยังตํ าแหนงท่ีตองการ แลวปลอยปุมเมาสท่ีกดคางไว

ลกัษณะของเมาสพอยนเตอร (Mouse Pointer)
Normal Select เปนตัวช้ี (Pointer) ปกติ
Busy Pointer เปนตัวช้ี (Pointer) รปูนาฬิกาทรายแสดงวาโปรแกรมกํ าลัง
ทํ างาน
Working in Background เปนตัวช้ี (Pointer) ปกติและรูปนาฬิกาทราย แสดงวา

       โปรแกรมกํ าลังทํ างาน แตยังสามารถเปดหรือใชโปรแกรมอ่ืนไดดวย
       Help Select เปนตัวช้ี (Pointer) ปกติและมีเครื่องหมายคํ าถาม (?) เปนการขอ
       ความชวยเหลืออยางงาย เม่ือนํ าตัวช้ี (Pointer) ไปช้ีท่ีตํ าแหนงใดๆ จะมีคํ า
อธิบายส้ันๆ

       I-Beam Pointer หรือ Text Select เปนตัวช้ี (Pointer) รปูตัว I ท่ีแสดงวาตองพิมพ
       ขอความดวยคียบอรด

   Size Pointer เปนตัวช้ี (Pointer) รปูลูกศรสองหัว ใชปรับขนาดหนาตาง
      หรือออบเจ็กต (Object)

      Move Pointer  เปนตัวช้ี (Pointer) แสดงการเคล่ือนยายออบเจ็กต (Object)
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      Link Select หรือ Hand Pointer เปนตัวช้ี (Pointer) ท่ีคลายการคนหาดัชนีใหเร็ว
   ขึน้ โดยจะเห็นไดจากการใชโปรแกรมดูเว็บ (Browser) ท่ัวไป

การเร่ิมใช Microsoft Windows 98
1) เปดเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงการเปดแบบถูกตองก็คือ เปดอุปกรณตอพวงตางๆ เชน เครื่องพิมพ แลว

เปดจอภาพ แลวถึงเปด CPU ท่ีตวัเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรจะทํ าการ Boot เขาสูโปรแกรม Microsoft 
Windows 98 จะปรากฎหนาตางใหพิมพช่ือ (User Name) และรหัสผาน (Password) เสร็จแลวกด Enter หรือ
คลิกท่ีปุม OK ในกรณีท่ีไมมีรหัสผานก็ใหกดEnter หรือคลิกท่ีปุม OK ไดเลย ดังรูป 2.1

    รปู 2.1 แสดงหนาตางเริ่มตนการใชงาน Microsoft Windows 98
2) จะปรากฎหนาจอของ Microsoft Windows 98 หรือเดสกทอป (Desktop) ดังรูป 2.2

- รูป 2.2 แสดงหนาจอของ Microsoft Windows 98

เดสกทอป (Desktop)

ปุม Start นาฬิกาทาสกบาร (Task Bar)

ไอคอน (Icons)
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- เดสกทอป (Desktop) คอืช่ือเรียกพ้ืนท่ีสวนหนาจอวางๆ ท่ีอยูดานหลังสุด เม่ือเปด
โปรแกรมหรือไฟล  จะปรากฎอยูบนเดสกทอปนี้ ในท่ีนี้จะปรากฎ ไอคอน
ของโปรแกรม หรือท่ีเรียกวาชอรตคัดไอคอน และโฟลเดอรไอคอน

- ไอคอน (Icons)  คอืภาพที่ปรากฏบนเดสกทอปซ่ึงเราสามารถดับเบิลคลิกเพ่ือเปดโปรแกรม
หรอืไฟล จะประกอบดวย ไอคอนของโปรแกรม หรือท่ีเรียกวาชอรตคัดไอ
คอน เชน My Computer , Recycle Bin และโฟลเดอรไอคอนซ่ึงใชในการเก็บ
ไฟลขอมูลตางๆ เชน My Documents เปนตน

- ทาสกบาร (Task Bar) จะอยูสวนลางของจอภาพ ถายังไมมีการเปดโปรแกรมจะปรากฎ 2 สวนคือ
สวนของปุม Start และสวนท่ีสํ าหรับแสดงนาฬิกา,  ลํ าโพง และปุมเปล่ียน
โหมดภาษา รวมทั้งโปรแกรมที่เปดมาพรอมกับ Microsoft Windows 98 เชน
โปรแกรมAnti Virus ในสวนของทาสกบารนี้เราสารถเลือกใหแสดงหรือไม
แสดงแถบเครื่องมือ (Toolbars) ตางๆ ได 4 ชนิด คือ Links , Address
Desktop, Quick Launch โดยการคลิกขวาท่ีทาสกบาร แลวแลวคลิกท่ี
Toolbars แลวเลือกหรือไมเลือก

- นาฬิกา คอืสวนท่ีอยูดานขวามือสุดของทาสกบารเพ่ือบอกเวลา ถาเราเล่ือนเมาสไปท่ี
นาฬิกาจะปรากฎวัน เดือน ป ดวย

- ปุม Start เปนปุมท่ีใชเริ่มตนเรียกคํ าส่ัง หรือเปดโปรแกรมตางๆ อยูดานซายมือสุดของ
ทาสกบาร เม่ือเราคลิกท่ีปุม Start จะปรากฎรายการคํ าส่ัง, โปรแกรม และ
เอกสารตางๆ ไดแก

- Programs แสดงรายการโปรแกรมและกลุมโปรแกรมที่เปดใชงานได
โดยกลุมโปรแกรมจะประกอบดวยโปรแกรมหรือกลุม
โปรแกรมยอย

- Favorites แสดงรายการเช่ือมโยงอินเตอรเน็ต
- Documents แสดงรายการของขอมูลท่ีถูกสรางขึ้นลาสุด ไดแกไฟล

เอกสาร, ขอมูล, ภาพ และเสียง เปนตน โดยระบบจะเก็บไวลา
สุด 15 ไฟล

- Settings แสดงรายการเมนูคํ าส่ังท่ีใหผูใชปรับแตง Microsoft Windows
98 ได  ประกอบดวย Control Panel, Printers, Taskbar & Start
Menu,  Folders Options, Active Desktop และ Windows
Updates
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- Find ใชสํ าหรับคนหาไฟลหรือโฟลเดอรจากคอมพิวเตอร
ท่ีใชอยู หรือจากเครือขายได

- Help ใชเปดระบบความชวยเหลือของ Microsoft Windows 98
- Run ใชสํ าหรับรันโปรแกรมแบบ Command Line เชนการติดตั้ง

โปรแกรมใหม หรือคํ าส่ังของ Microsoft Windows 98
- Lock off � ใชคํ าส่ังนี้เม่ือคอมพิวเตอรนั้นมีการใชหลายคน เพ่ือปองกัน

ไมใหผูอ่ืนเขาใชในช่ือของเรา ในกรณีของการใชงานใน
ระบบเครือขาย ท่ีมีเครื่องแมขายบริการ

- Shutdown ใชเม่ือตองการเลิกการทํ างานของ Microsoft Windows 98
โดยสามารถเลือกไดวาจะปดเครื่อง  (Shut down) หรือปด
เครื่องแลว Start เครื่องใหม (Restart) หรือ Start เครื่องใหม
และออกไปทํ างานท่ี MS-DOS  (Restart in MS-DOS Mode)
หรือปดจอภาพช่ัวคราว (Stand By)

รปูท่ี 2.3 แสดงรายการคํ าส่ัง
ตางๆ ท่ีเมนู Start 

- My Computer เปนไอคอนท่ีแสดงทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีในระบบ ใชในการสํ ารวจไฟลใน
ไดรฟ (Drive) ตางๆ หรือไดรฟของเครือขาย  การเปดไดรฟ  เปดไฟลตางๆ
ใชงาน บอกรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณตางๆ มีโปรแกรมกํ าหนดเวลาตรวจ
เช็คระบบ (Scheduled Tasks)  มี Control Panel , Printer  นอกจากนั้นยัง
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สามารถใชจัดการกับไฟลตางๆ ได เชน การยาย (Cut) , การทํ า
สํ าเนา (Copy), การลบ (Delete) และการเปล่ียนช่ือไฟล (Rename) เปนตน

- Recycle Bin เปนท่ีเปรียบเหมือนถังขยะ ใชเก็บไฟลหรือโฟลเดอรในฮารดดิสก ท่ีผูใชลบ
ท้ิง ซ่ึงสามารถเรียกคืนมาได เมือเปดขึ้นมาจะแสดงรายช่ือไฟลหรือโฟลเดอร
ท่ีถูกลบ พรอมรายละเอียด คือวันท่ีลบ (Date Deleted) ชนิดของไฟล (Type)
และขนาดของไฟล (Size) สามารถเรียกไฟลหรือโฟลเดอรท่ีถูกลบกลับคืนมา
ไดดวยคํ าส่ัง Restore โดยการคลิกขวาท่ีไฟล แลวเลือก Restore

- Network Neighborhood เปนโปรแกรมท่ีใชสํ ารวจดูเครือขายท่ีตออยู  สามารถใชทรัพยากรของ
เครือขายได เชน แฟมขอมูล หรือเครื่องพิมพ

- Internet Explorer เปนโปรแกรมสํ าหรับทองเว็บ (Web Browser) บนอินเตอรเน็ต
- Outlook Express เปนโปรแกรมรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-Mail)

การเขาสูโปรแกรม
1) การเขาสูโปรแกรมจากเมนู Start

1. คลิกปุม Start
2. เลือก Programs
3. เล่ือนตัวช้ีเมาสไปท่ีโปรแกรมท่ีตองการเปด ถาโปรแกรมมีเมนูยอย ใหเล่ือนตัวช้ีเมาสไปท่ี

เมนูยอย แลวคลิกเมาส
2) การเขาสูโปรแกรมจากชอรตคัดไอคอน

ดบัเบิลคลิกท่ีชอรตคัดไอคอนของโปรแกรมบน Desktop
3) การเขาสูโปรแกรมจากคํ าส่ัง Run

1. คลิกปุม Start
2. เลือก Run จะปรากฎหนาตางยอย Run
3. ใหพิมพช่ือโปรแกรมในชอง Open หรือ คลิกปุม Brows แลวคลิกท่ีชอง Look in เลือก

ไดรฟท่ีตองการ ดับเบิลคลิก แลวคลิกเลือกโปรแกรมท่ีตองการเปด แลวคลิกปุม Open
4. คลิกปุม OK

การปดโปรแกรม
กอนท่ีจะปดโปรแกรม ควรจะทํ าการจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลตางๆ ใหเรียบรอย โดยมีทางเลือกในการ

ปดโปรแกรมท่ีเปดอยู หลายวิธี ดังนี้
1) คลิกปุม ท่ีมุมขวาบนของหนาตางโปรแกรม
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2) เลือก File ! Exit หรือ แฟม ! จบการทํ างาน
3) กด Alt+F4
4) ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Control Menu ท่ีมุมดานซายสุดของหนาตางโปรแกรม
5) คลิกท่ีท่ีไอคอน Control Menu ท่ีมุมดานซายสุดของหนาตางโปรแกรม แลวเลือก Close

คลิกขวาท่ีแถบโปรแกรมบนทาสกบาร แลวเลือก Close

การปด Microsoft Windows 98
กอนท่ีจะปด Microsoft Windows 98 ควรทํ าการจัดเก็บหรือบันทึกงานในโปรแกรมตางๆใหเรียบรอย

และปดโปรแกรมท่ีเปดใชงานอยูใหหมดกอน หามปดสวิตซเครื่องทันทีเพราะจะทํ าใหขอมูลสูญหายได
หรืออาจจะทํ าใหไมสามารถเปด Microsoft Windows 98  ได ขั้นตอนการปด Microsoft Windows 98 ให
ปฏิบัติดังนี้

1. คลิกปุม Start
2. เลือก Shut Down จะปรากฎหนาตาง Shut Down Windows ดังรูปท่ี 2.10

       รูปท่ี 2.4 แสดงการปด Microsoft Windows 98
3. คลิกท่ีคํ าส่ัง  Shut down
4. คลิกท่ีปุม OK
5. ถาเปนเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหม สวิตซของเครื่องจะปดเอง แตถาเปนเครื่องรุนเกา หรือรุนท่ีไม
สนบัสนุนการปดสวิตซอัตโนมัติ จะปรากฎขอความ It�s now safe to turn off your computer
บนหนาจอ ใหปดสวิตซเครื่องไดทันที

6. ปดสวิตซจอภาพ และสวิตซอุปกรณตอพวงตางๆ เชน เครื่องพิมพ

การทํ างานกับหนาตาง (Window)
ในการใชงานโปรแกรมใด เม่ือเรียกใชแลวจะปรากฎหนาตางของโปรแกรมนั้นบนเดสกทอป ซ่ึงเรา

สามารถท่ีจะดํ าเนินการกับหนาตางของโปรแกรมนั้นได คือ การปรับขนาดของหนาตาง (Resizable
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Window) การเคล่ือนยายหนาตาง (Moving Window) การจัดเรียงหนาตาง และการสลับระหวาง
หนาตาง (Switching Between Windows)

1) สวนประกอบของหนาตาง (ตวัอยางหนาตางของโปรแกรม Microsoft Word)

รปูท่ี 2.6  แสดงสวนประกอบของหนาตางของโปรแกรม Microsoft Word

แถบแสดงช่ือ (Title Bar) จะแสดงช่ือโปรแกรมท่ีใชงาน  และมีปุมควบคุมขนาดของหนา
ตาง  สามารถทํ าการเคล่ือนยายหนาตางไดโดยการกดปุมเมาส
ซายคางไวแลวเคล่ือนยานไปยังตํ าแหนงท่ีตองการ

แถบเมนู (Menu Bar) แสดงคํ าส่ังและหนาท่ีชวยควบคุมหนาตาง
แถบเครื่องมือ (Tools Bar) แสดงปุมเครื่องมือ ในการทํ างานกับโปรแกรมนั้นๆ
ปุมยอหนาตาง (Minimize) จะลดขนาดหนาตางใหมาอยูท่ีทาสกบาร
ปุมขยายหนาตาง (Maximize) จะขยายหนาตางใหเต็มจอภาพ แตเม่ือคลิกท่ีปุมนี้ จะกลายเปน

ปุม Restore
ปุมปด ใชปดหนาตาง หรือปดการใชงานโปรแกรม

แถบแสดงสถานะ
(Status Bar)

แถบแสดงช่ือ
(Title Bar)

ปุมยอหนาตาง
ปุมขยายหนาตาง

ปุมปด
แถบเมนู

(Menu Bar)

ไอคอนคอนโทรลเมนู

แถบ
เคร่ือง
มือ
(Tools
Bar)

แถบเล่ือนแนวนอน

แถบ
เล่ือน
แนวต้ัง

ขอบ
หนา
ตาง
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ขอบหนาตาง สามารถเปล่ียนขนาดหนาตางไดโดนการนํ าตัวช้ีเมาส
ไปวางท่ีขอบหนาตาง หรือตามมุมของขอบหนาตาง แลวกดปุม
เมาสซายคางไวขณะลาก เพ่ือปรับขนาดหนาตางตามตองการ

แถบเล่ือน แถบเล่ือนแนวนอนและแนวตั้งสามารถท่ีจะเล่ือนพ้ืนท่ีแสดง
ภาพของหนาตาง

ไอคอนคอนโทรลเมนู จะแสดงเปนรูปไอคอนของโปรแกรมท่ีกํ าลังใชงาน ถาคลิกเมา
ท่ีไอคอนนี้จะปรากฎคํ าส่ังควบคุมพ้ืนฐาน คือ Restore, Move,
Minimize, Maximize และ Close

2) การเคล่ือนยายหนาตาง
1. นํ าตัวช้ีเมาสไปวางท่ีแถบแสดงช่ือ (Title Bar) ของหนาตางท่ีตองการ
2. คลิก และกดเมาสคางไว แลวลากไปวางไวท่ีตํ าแหนงท่ีตองการ
3. ปลอยเมาส หนาตางก็จะอยูในตํ าแหนงท่ีตองการ

3) การปรับขนาดหนาตาง
1. น ําตัวช้ีเมาสไปไวท่ีขอบหนาตาง
2. เม่ือตัวช้ีเมาสเปล่ียนเปนตัวลูกศรสองหัว คลิก และกดเมาสคางไว แลวขอบหนาตางตาม
ขนาดท่ีตองการ

3. ปลอยเมาส จะไดขนาดหนาตางตามตองการ
4) การสลับหนาตางไปมา

ในกรณท่ีีเปดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เราสามารถใชโปรแกรมหนึ่งไดโดย
ท่ีมีโปรแกรมอ่ืนเปดอยู การสลับหนาตางระหวางโปรแกรมใหคลิกท่ีแถบช่ือโปรแกรมบนทาสกบาร โดยท่ี
หนาตางท่ีเราเปดทํ างานขณะนั้นเรียกวา Active Windows

5) การยอและขยายหนาตาง
ใหเล่ือนตัวช้ีเมาสไปยังปุมบนขวาของหนาตางท่ีตองการ แลวคลิกท่ี
ปุม ถาตองการยอหนาตางใหเล็กท่ีสุด (ไปอยูท่ีทาสกบาร)
ปุม ถาตองการเรียกหนาตางเดิมกับคืน (ปุมนี้จะปรากฎเม่ือขยายหนาตาง

     เต็มจอภาพเทานั้น)
ปุม ถาตองการขยายหนาตางใหเต็มจอภาพ
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การติดต้ังเคร่ืองพิมพ
1) การเชือ่มตอเคร่ืองพิมพกับเคร่ืองคอมพิวเตอร

1. ตอสายสัญญาณเขากับตัวเครื่องพิมพ และเครื่องคอมพิวเตอร โดยสังเกตท่ีหัวท้ังสองขางของ
สายสัญญาณ หัวดานท่ีเปนเข็มใหตอเขากับพอรตเครื่องพิมพ (LPT Port) ของเครื่องคอมพิวเตอร สวนอีก
ดานใหตอเขากับเครื่องพิมพ (กรณท่ีีใชสายสัญญาณปกติ) ถาเปนสายสัญญาณแบบ USB ใหใชหัวดานท่ี
แบนกวาตอเขากับ USB Port ของเครื่องคอมพิวเตอร สวนอีกดานใหตอเขากับเครื่องพิมพ

2. ตอสาย Power กบัเครื่องพิมพและเสียบสาย Power เขากับชองสัญญาณไฟ
2) การติดต้ัง Driver เคร่ืองพิมพ

1. เปดสวิตซเครื่องพิมพ และเปดระบบคอมพิวเตอรใหเรียบรอย
2. เม่ือเขาสู Windows 98 แลวใหเริ่มทํ าการติดตั้ง โดยคลิกท่ี Start " Setting " Printer จะ
ไดหนาตาง Printer ดังรูป

3. ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน Add Printer จะไดหนาตาง Add Printer Wizard ดังรูป

4. คลิกท่ีปุม Next จะมีหนาตางใหเลือก Local หรือ Network ดงัรูป ใหคลิกเลือก Local  แลวท่ี
ปุม Next
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5. จากน้ันจะไดหนาตาง Add Printer Wizard ใหม แสดงรายการเครื่องพิมพท่ี
ตองการติดตั้ง ใหเล่ือนดูวามีเครื่องพิมพท่ีเราตองการติดตั้งอยูหรือไม ถามีก็เลือกใหถูกตอง
คอืในสวน Manufactures: ใหเลือกยี่หอของเครื่องพิมพ และและสวน Printers: ใหเลือกรุน
ของเครื่องพิมพ แตถาไมมีตองใชแผนดิสกหรือแผนซีดีท่ีใหมากับเครื่องพิมพ

ในท่ีนี้มีจะติดตั้งเครื่องพิมพยี่หอ Epson รุน LQ-2180i   ซ่ึงไมมีอยูในรายการเครื่อง
พิมพ แตจะมีแผนดิสกของ Driver เครื่องพิมพใหมา (Driver ของเคร่ืองพิมพอื่นอาจจะอยู
ในแผนซีดี) ใหใสแผนดิสกในชอง Floppy Disk Drive  แลวคลิกท่ีปุม Have Disk� ดงัรูป

6. จะไดหนาตาง Install from Disk คลิกท่ีปุม Browse� ดังรูป

7. จะไดหนาตาง Open  ใหเลือกโฟลเดอร win98 ดงัรูป แลวคลิกปุม OK 

8. จะไดหนาตาง Open แสดงช่ือไฟล Driver ของเครื่องพิมพ ดังรูป ใหคลิกปุม OK แลวคลิกปุม
OK ท่ีหนาตาง Install from Disk อีกครั้ง
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9. จะกลับมาท่ีหนาตาง Add Printer Wizard ใหม พรอมแสดงช่ือและรุนของเครื่อง
พิมพท่ีติดตั้ง ดังรูป ใหคลิกปุม Next เพ่ือดํ าเนินการตอไป

10. จะปรากฏหนาตาง Add Printer Wizard ใหม สํ าหรับเลือกพอรตเช่ือมตอ ใหเลือก LPT1:
ECP Printer Port ดังรูป แลวคลิกปุม Next

11. จะปรากฏหนาตาง Add Printer Wizard ใหม แสดงช่ือของเครื่องพิมพ  ดังรูป ใหคลิกท่ีปุม
Finish เพ่ือดํ าเนินการตอไป

12. โปรแกรมจะเริ่มคัดลอก Driver ของเครื่องพิมพไปยังระบบ ดังรูป

13. เม่ือเสร็จแลวใหคลิกปุม OK เพ่ือจบการติดตั้ง
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14. เมือเปดหนาตาง Printer จะไดไอคอนของเครื่องพิมพท่ีเราติดตั้ง

15. ใหคลิกขวาท่ีไอคอนเครื่องพิมพ แลวเลือก Properties จะไดหนาตางการ Setup คุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่องพิมพ ดังรูป เสร็จแลวใหคลิกปุม OK หรอืจะทดสอบการพิมพใหคลิกท่ีปุม
Print Test Page (ตองมีกระดาษอยูในเครื่องพิมพ)

สุชล แกวประทุม
กรกฎาคม 2546
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กอนทํ าความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ตองถอด
 ปล๊ักไฟของอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอยกอน  เพื่อปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดลงจร

บทท่ี 3 การบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เม่ือใชไประยะหนึ่งผูใชจํ า
เป นจะต องทํ  าการบํ  ารุงรักษาท้ังสวนฮาร ดแวร คือตัว เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ และซอฟตแวร
เหตุท่ีตองมีการบํ ารุงรักษาท้ังสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร 

เพราะวาท้ังสองสวนนั้นตองทํ างานไปดวยกันตลอดเวลา หากระบบ
คอมพิวเตอรไมไดรับการบํ ารุงรักษาฮารดแวรใหดีเทาท่ีควร ก็จะไม
สามารถใชงานซอฟตแวรไดดี
ดงันัน้ผูท่ีใชงานคอมพิวเตอร นอกจากความสามารถในการใชงาน

คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ควรใสใจกับการบํ ารุง
รกัษาคอมพิวเตอรดวย

การบํ ารุงรักษาสวนฮารดแวร

การบํ ารงุรักษาระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตางๆ จํ าเปนตองใชวัสดุท่ีมีคุณภาพและไดรับ
การออกแบบมาสํ าหรับอุปกรณคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ตัวอยางของอุปกรณดังกลาว มีดังนี้

- น ํายาทํ าความสะอาดสวนภายนอกของเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ
- นํ ้ายาทํ าความสะอาดจอภาพ
- ชุดนํ้ ายาทํ าความสะอาด Floppy Disk Drive และ CD  Drive
- ผานุม/ฟองนํ้ า/ผาสักหลาด/คัดตอนบลัด
- ไมปดฝุนชนิดดีสามารถดูดฝุนได
- เครื่องดูดฝุนสํ าหรับคอมพิวเตอร
- สเปรยสํ าหรับทํ าความสะอาดสวนเช่ือมตอตางๆ
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- แอลกอฮอล
- นํ้ ามันหลอล่ืน
- แปรงปดฝุน
- คอตตอนบัท
ฯลฯ

รปูแสดงตัวอยางอุปกรณบํ ารุงรักษาสวนฮารดแวร

การบ ํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร
1) ทํ าความสะอาดภายนอกตัวเครื่องคอมพิวเตอรอยางสม่ํ าเสมอ โดยใชผาสักหลาดหรือผานุม
สํ าหรับเช็ดฝุนละออง หรือใชผานุมหรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด

2) ตรวจดูชองระบายอากาศ ถามีฝุนละอองควรเช็ดออกดวย
3) ไมควรเปดเครื่องคอมพิวเตอรท้ิงไวนานๆ โดยไมไดใช  ถึงแมคอมพิวเตอรรุนใหมๆ จะมี
ระบบประหยัดพลังงานในระหวางท่ีเปดคอมพิวเตอรท้ิงไวโดยไมใชงานก็ตาม

4) อยาปดเปดเครื่องบอยโดยไมจํ าเปน
การบํ ารุงรักษาจอภาพ

1) ทํ าความสะอาดตัวจอภาพโดยใชผาสักหลาดหรือผานุมสํ าหรับเช็ดฝุนละออง หรือใชผานุม
หรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด แลวใชนํ ายาสํ าหรับทํ าความสะอาดจอภาพ ฉีดลงบน
ผานุมแลวนํ าไปเช็ดจอภาพ หามใชนํ้ าเช็ดจอภาพ

2) เม่ือตองการใชงานคอมพิวเตอร ใหเปดสวิตซไฟจอภาพกอนท่ีจะเปดสวิตซไฟท่ีตวัเครื่อง
3) ปรบัความสวางของจอภาพใหเหมาะสมกับสภาพของหองทํ างาน  เพราะถาสวางมากเกินไป
ยอมทํ าใหจอภาพอายุส้ันลง

4) อยาเปดฝาหลัง   MONITOR  ซอมเอง เพราะจะเปนอันตรายจากกระแสไฟฟาแรงสูง
5) เม่ือมีการเปดจอภาพท้ิงไวนานๆ  ควรจะมีการเรียกโปรแกมถนอมจอภาพ   ( Screen Sever )
ขึน้มาทํ างานเพื่อยืดอายุการใชงานของจอภาพ อยาใหวัตถุหรือนํ้ าไปกระทบหนาจอ
คอมพิวเตอร
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การบํ ารุงรักษาเมาส
1) ทํ าความสะอาดตัวเมาสโดยใชผาผาสักหลาดหรือผานุมสํ าหรับเช็ดฝุนละออง
2) การทํ าความสะอาดภายในตัวเมาส มีวิธี ดังนี้

(1) ปดเครื่องคอมพิวเตอรใหเรียบรอย
(2) ถอดสายท่ีเช่ือมตอระหวางเมาสกับเครื่องคอมพิวเตอรออก
(3) กลับเมาสดานลางขึ้นมาดานบนและหมุนสลักท่ีปดแผนคลุมลูกกล้ิงออกเพ่ือนํ าลูกกล้ิง
สํ าหรับ เมาส ออกจากกลักลูกกล้ิง

(4) ใชผาเปยกชุบนํ้ าสบูเพ่ือนํ ามาทํ าความสะอาดลูกกล้ิง
(5) เช็ดลูกกล้ิงของเมาสใหแหงดวยผานุม
(6) ใชผานุมทํ าความสะอาดภายในกลักของลูกกล้ิง กํ าจัดฝุนออกจากภายในกลักลูกกล้ิง
(7) ทํ าความสะอาดลูกเล่ือนของเมาสท่ีอยูภายในกลักเมาสโดยใชผาสะอาด หลังจากนั้นเช็ด
ฝุนและคราบนํ้ ามันออกจากลูกเล่ือนดังกลาว

(8) น ําเอาลูกกล้ิงใสลงไปในกลักลูกกล้ิงเหมือนเดิม พรอมท้ังปดฝาของกลักลูกกล้ิง
(9) ใสสายสายท่ีเช่ือมตอระหวางเมาสเขากับเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนเดิม
(10) เปดเครื่องคอมพิวเตอรและตรวจสอบการทํ างานของเมาส

การบํ ารุงรักษาคียบอรด
1) ปดเครื่องคอมพิวเตอรใหเรียบรอย
2) ถอดสายท่ีเช่ือมตอระหวางคียบอรดและเครื่องคอมพิวเตอร
3) ใชผาสักหลาดหรือผานุมเช็ดฝุนละอองออกจากตัวคียบอรด และปุมตางๆ บนคียบอรด
4) ควํ ่าคียบอรดบนพ้ืนท่ีนุมแลวเคาะเบาๆ  เพ่ือใหผงช้ินเล็กๆ ท่ีอาจาตกลงไปในคียบอรดหลุด
ออกมา

5) ใสสายท่ีเช่ือมตอระหวางคียบอรดเขากับเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนเดิม
6) เปดเครื่องคอมพิวเตอรและตรวจสอบการทํ างานของคียบอรด

การบํ ารุงรักษา Floppy Disk Drive และแผน Floppy Disk
1) ใชแผนดิสกสํ าหรับลางหัวอานดิสก ทํ าความสะอาดหัวอานดิสก ทุกๆ เดือน โดยใสไปใน

Floppy Disk Drive แลวดับเบิลคลิกท่ี Drive A: ใน My Computer แลวตอบ Cancel
ประมาณ 3-5 ครั้ง

2) เลือกใชแผนดิสกท่ีสะอาด คอืไมมีคราบฝุน ไขมัน หรือรอยขูดขีดใดๆ และหลีกเล่ียงการใช
แผนดสิกเกาท่ีเก็บไวนานๆ  เพราะจะทํ าใหหัวอาน Disk Drive สกปรกไดงาย

3) กอนน ําแผนดิสกออกจากชองอาน Disk Drive ควรจะใหไฟสัญญาณท่ี Disk Drive ดับกอน
เพ่ือปองกันหัวอานชํ ารุด
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4) ระมัดระวังอยาใหมือไปถูกบริเวณท่ีเปนแมเหล็กของแผนดิสกเพราะไขมันบริเวณผิวหนัง
ของเรา   จะทํ าใหเกิดความสกปรกตอบริเวณท่ีบันทึกขอมูล

5) อยาใชแรงกดปากกาเกินไป ขณะเขียนท่ีแผนปายช่ือของแผนดิสก
6) อยาใหแผนดิสกอยูใกล  บริเวณท่ีมีคล่ืนแมเหล็กมากๆ   เชน เครื่องอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
ไมวาจะเปนบนจอภาพ หรือเครื่องโทรศัพทแบบหมุน

7) อยาบิดหรืองอแผนดิสกเลนเปนอันขาด เพราะจํ าทํ าใหแผนดิสกเสียหายได
8) อยาใหแผนดิสกมีรอยขูดขีด    หรือถูกของเหลวเชนนํ้ า  ดังนั้นเม่ือใชแผนดิสกเสร็จแลว
พยายามเก็บไวในซองบรรจุใหเรียบรอย และควรเก็บแผนดิสกไวในอุณหภูมิท่ีเหมาะสม

การบํ ารุงรักษา CD-ROM Drive และแผน CD
1) ใชแผน CD สํ าหรับลางหัวอาน CD-ROM Drive ทํ าความสะอาดหัวอาน CD เปนประจํ า
ทุกๆ เดือน โดยใส CD สํ าหรับลางหัวอาน ไปในชอง CD-ROM Drive แลวรอสักครู จนไฟ
ท่ี CD-ROM Drive ติด และดับลง

2) ใชผานุมเช็ดแผน CD ในกรณีท่ีเห็นวาแผน CD มีฝุนจับอยู และหามขูดขีดแผน CD รวมท้ัง
ไมควรติดสติกเกอรบนแผน CD ดวย

3) อยาเก็บแผน CD-ROM หรือใชงาน CD-ROM ในสถานท่ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยาง
รวดเร็วหรือสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงอาจเปนสาเหตุใหแผน CD-ROM เสียได

4) อยาใหของเหลวหรือวัสดุแปลกปลอมหยดใสภายใน CD-ROM Drive เพราะอาจทํ าความ
เสียหายใหแก CD-ROM Drive ได หากเกิดความผิดพลาดทํ าหยดนํ้ าลงไปภายใน CD-ROM
Drive ใหปลอยท้ิงไวใหแหง เพราะการใชงาน CD-ROM Drive  ขณะท่ียังเปยกอยูอาจจะทํ า
ให Drive เกดิความเสียหาย ได

การบํ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพชนิด Dot Matrix
1) ทํ าความสะอาดเครื่องพิมพ โดยดดูฝุน  เศษกระดาษท่ีติดอยูในเครื่องพิมพทุกเดือน หรือใช
แปรงขนนุมปดฝุนเศษกระดาษออกจากเครื่องพิมพ อยาใชแปรงชนิดแข็งเพราะอาจทํ าให
เครื่องเปนรอยได

2) ทํ าความสะอาดภายนอกตัวเครื่องพิมพ  โดยใชผานุมหรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด
เครื่องใชสํ านักงานเช็ดถูสวนท่ีเปนพลาสติก ระมัดระวังอยาใหนํ ้าเขาตัวเครื่องพิมพ และ
ควรหลีกเล่ียงการใชนํ้ ามันหลอล่ืนทุกชนิด ในตัวเครื่องเพราะอาจทํ าใหระบบกลไกเสียหาย
ได

3) กอนพิมพทุกครั้งควรปรับความแรง ของหัวเข็มใหพอเหมาะกับความหนาของกระดาษ
4) ระหวางพิมพควรระวังหัวพิมพจะติดกระดาษ   เชน  การพิมพซองจดหมาย หรือกระดาษท่ีมี
ความหนาหรือบางเกินไป



บทท่ี 3 การบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

33

5) อยาถอด หรือเสียบสายเช่ือมตอระหวางเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรในขณะท่ีเครื่อง
พิมพ   หรือเครื่องคอมพิวเตอรกํ าลังทํ างานอยู

6) ไมควรพมิพกระดาษติดตอกันนานเกินไปเพราะอาจทํ าใหหัวอานรอนมากทํ าใหเครื่องชะงัก
หยุดพิมพกระดาษ

7) เม่ือเลิกพิมพงานควรนํ ากระดาษออกจากถาดกระดาษ และชองนํ ากระดาษ
8) ไมควรใชกระดาษไข (stencilpaper)  แบบธรรมดากับเครื่องพิมพประเภทแบบกระแทก

(DotmatrixPrinter) เนือ่งจากเศษของกระดาษไขอาจจะไปอุดตันเข็มพิมพ    อาจทํ าใหเข็ม
พิมพอาจหักไดควรใชกระดาษไขสํ าหรับเครื่องพิมพแทน เพ่ือปองกันการชํ ารุดของเฟองท่ี
ใชหมุนกระดาษ

การบํ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพชนิด Laser และ InkJet
1) ทํ าความสะอาดภายนอกตัวเครื่องพิมพ  โดยใชผานุมหรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด
เครื่องใชสํ านักงานเช็ดถูสวนท่ีเปนพลาสติก

2) ใชกระดาษท่ีเหมาะสมกับเครื่องพิมพ โดยไมควรใชกระดาษท่ีหนาเกินไปจะทํ าใหกระดาษ
ติดเครื่องพิมพได

3) ควรกรีดกระดาษทุกครัง้กอนจะใสลงในชองใสกระดาษ ระวังอยาใหกระดาษติดกัน  เพราะ
อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํ าใหกระดาษติดในตัวเครื่องพิมพได

4) การใชเครื่องพิมพ Laser พิมพลงในแผนใส ตองเลือกใชแผนใสท่ีใชถายเอกสารไดเทานั้น
หากใชแผนใสแบบธรรดาซ่ึงไมสามารถทนความรอนได อาจจะหลอมละลายติดเครื่อง
พิมพทํ าใหเกิดความเสียหายได

การบ ํารุงรักษาเคร่ืองอานบารโคด (Barcode Reader)
1) ถาเครื่องอานบารโคดมีฝุนละออง ควรใชผาสักหลาดหรือผานุมเช็ดฝุนละออง ทํ าความ
สะอาด

การบ ํารุงรักษาเคร่ืองสแกนเนอร (Scanner)
1) ใชผาสักหลาดหรือผานุมเช็ดฝุนละออง ทํ าความสะอาด
2) สวนท่ีเปนกระจกใหใชผาสักหลาดเช็ดทํ าความสะอาด
3) การเคล่ือนยายสแกนเนอรตองทํ าอยางระมัดระวัง โดยทํ าการล็อกหัวอานเครื่องสแกนเนอร
กอนทุกครั้งเม่ือจะทํ าการเคล่ือนยาย (ท่ีล็อกโดยมากอยูดานหลังของเครื่องสแกนเนอร
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การบํ ารุงรักษาสวนซอฟตแวร

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98/Me
1. ลบไฟลในโฟลเดอร C:\Windows\temp   
ไฟลในโฟลเดอร C:\Windows\temp เปนไฟลช่ัวคราวท่ีเกิดจากการใชโปรแกรมประยุกตตางๆ 

ปกติแลวไฟลเหลานี้จะถูกลบท้ิงตอน Shutdown เครื่อง แตในกรณีท่ีเครื่องเกิดอาการคางไมสามารถ 
Shutdown แบบปกตไิด หรือโปรแกรมประยุกตทํ างานผิดปกติ จะมีการเก็บไฟลเหลานี้ไว เม่ือมีมากๆ 
เขาจะทํ าใหเปลืองเนื้อท่ีในฮารดดิสก และทํ าใหเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานชาลง
การลบไฟลโฟลเดอร C:\Windows\temp ใหปฏิบัติดังนี้
1) คลิกขวาท่ีปุม Start เลือก Run..
2) พิมพ C:\Windows\temp ในชอง Open แลวกด Enter หรือคลิกท่ีปุม OKจะไดหนาตางของ
โฟลเดอร C:\Windows\temp ดังรูป

3) คลิก Edit ท่ีแถบเมนู แลวเลือก Select All เปนการเลือกไฟลท้ังหมด
4) คลิก File  ท่ีแถบเมนู แลวเลือก Delete จะมีหนาตางขึ้นมาใหทํ าการยืนยันการลบไฟลดังรูป

5) กดปุม Yes จะเปนการเริ่มลบไฟลท้ังหมดในโฟลเดอร C:\Windows\temp จนเสร็จ



บทท่ี 3 การบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

35

2. ลบไฟลที่ไมตองการดวยโปรแกรม Disk Cleanup
Disk Clean เปนโปรแกรมยูทิลิตี้ท่ีชวยอํ านวยความสะดวกในการกํ าจัดไฟลท่ีไมจํ าเปนออกไปจาก

ดสิก ทํ าใหมีเนื้อท่ีมากขึ้นสํ าหรับการใชงาน และทํ าใหเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานไดรวดเร็วขึ้น
1) เริ่มใชโปรแกรม Disk Cleanup โดยเลือกท่ี  Start ! Programs ! Accessories  ! System

Tools  !Disk Cleanup  ดังรูป

แลวคลิกท่ี Disk Cleanupจะไดหนาตางใหเลือก Drive ดังรูป

2) เลือก Drive C: (ถามีหลาย Drive ตองทํ าทีละ Drive) แลวคลิกปุม OK จะไดหนาตางดังรูป

     โปรแกรมจะทํ าการคํ านวณหาเนื้อท่ีของไฟลขยะตางๆ
3) จะไดหนาตาง แสดงรูปกลุมของไฟลท่ีจะลบ เราสามารถเลือกขอกํ าหนดตางๆ โดยการคลิกท่ี
" หนาขอกํ าหนด แลวจะเปล่ียนเปน # ซ่ึงกค็อืเปนการเลือกขอกํ าหนดนั้น หรือจะยกเลิกก็
ทํ าไดโดย คลิกท่ี # หนาขอกํ าหนด จะได " ซ่ึงก็คือเปนการไมเลือกขอกํ าหนดนั้น เมือได
ตามตองการแลวคลิก OK เครือ่งก็จะทํ าการกํ าจัดไฟลท่ีไมจํ าเปนออกไป ดังรูป
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โดยมีขอกํ าหนดใหเลือกดังนี้
Temporary Internet File คือไฟลท่ี
เกิดจากการใชอินเตอรเน็ตเขาชม
เว็บไซตตางๆ โดยเฉพาะท่ีใช
โปรแกรมบราวเซอร Internet
Explorer ไฟลเหลานี้นีค้วรกํ าจัด
ประมาณเดือนละครั้ง
Download Program File คือไฟลท่ี
ถูกดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ต ถา
ไมตองการก็สามารถกํ าจัดไปไดเลย
Recycle Bin คือไฟลท่ีถูกลบไว โดย
ท่ีมันจะยังถูกอยูในถังขยะ (Recycle
Bin) ควรกํ าจัดท้ิงไปทุกสัปดาห หรือ
ทุกเดือน ขึ้นอยูกบัความเหมาะสม
ของผูใชงานแตละคน
Temporary File คือไฟลท่ีเก็บอยูใน
โฟลเดอรท่ีกํ าหนดวาเปน Temp

Directory ควรกํ าจัดท้ิงทุกสัปดาห หรือทุกๆ สองสัปดาห
4) คลิกปุม OK  แลวคลิกปุม Yes เพ่ือยืนยันการลบไฟลท่ีไมไดใช

3. ตรวจสอบและซอมแซมดิสกดวยโปรแกรม ScanDisk
โปรแกรม ScanDisk เปนโปรแกรมยูทิลิตี้ท่ีใชตรวจสอบความบกพรองของระบบไฟลและความบก

พรองของดิสกทางกายภาพ  และซอมแซมสวนท่ีเสียหายหรือผิดปกติบนดิสก มีมาตั้งระบบปฏิบัติการ
Microsf Windows 95

1) เริม่การใชงานโปรแกรม ScanDisk โดยเลือกท่ี   Start ! Programs !Accessories ! System
Tools ! ScanDisk ดังรูป
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แลวคลิกท่ี ScanDisk จะไดหนาตางใหเลือก Drive ดังรูป

2) ใหทํ าการเลือกไดรฟท่ีตองการทํ า ScanDisk แลวในสวนของ Type of test ใหกํ าหนดรูปแบบ
การตรวจสอบดิสก
รปูแบบการตรวจสอบดิสก แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
• Standard (แบบมาตรฐาน) เปนการตรวจสอบเฉพาะความบกพรองของระบบไฟล
• Thorough (แบบทั่วถึง) เปนการตรวจสอบทั้งความบกพรองของระบบไฟล และ
ความบกพรองของดิสกในทางกายภาพ

ปุม Option� ใชกํ าหนดตัวเลือกยอยเม่ือเลือกรูปแบบการตรวจสอบดิสกแบบ
Thorough
สวนตัวเลือก Automatically fix error ใชสํ าหรับระบุให ScanDisk แกไขขอบกพรองท่ีพบ

โดยอัตโนมัติ ใหคลิกท่ี " Automatically fix error ใหเปน #
3) เม่ือทํ าการกํ าหนดการ Scan Disk เรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม Start โปรแกรมจะทํ างานตอ
ไปจนเสร็จแลวจะแสดงผลของการ ScanDisk ดงัรูป

4) เสร็จแลวใหคลิกท่ีปุม Closeในสวนของหนาตางการแสดงผล และคลิกท่ีปุม Close ในสวน
ของวนิโดวสการตรวจสอบดิสก ก็จะเปนการส้ินสุดการทํ างานของโปรแกรม ScanDisk
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4. จัดระเบยีบขอมูลในดิสกดวยโปรมแกรม Disk Defragmenter
โปรแกรม Disk Defragmenter เปนโปรแกรมยูทิลิตี้ท่ีใชในการจัดจัดเรียงขอมูลของไฟลตางๆ ใน

ดสิกใหตอเนื่องกัน เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการเรียกใช เปนส่ิงท่ีควรทํ าเม่ือรูสึกวาการอานไฟลตางๆ จากดิสก
ใชเวลานานกวาปกติจนเห็นไดชัด แตไมควรทํ าบอยเกินความจํ าเปน อาจจะเปน 2 � 3 เดือนตอครั้งขึ้นอยูกับ
ปริมาณการใชงาน การทํ า Disk Defragmenter แตละครั้งจะเสียเวลานานมาก ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความจุของดิสก

1) เริ่มใชโปรแกรม Disk Defragmenter โดยเลือกท่ี  Start ! Programs ! Accessories !
System Tools ! Disk Defragmenter ดังรูป

แลวคลิกท่ี Disk Defragmenter จะไดหนาตางใหเลือก Drive ดังรูป

2) ใหเลือกไดรฟท่ีตองการทํ า Defragment หรือถามีหลายไดรฟก็สามารถเลือก All Hard Drives  
และคลิกท่ีปุม Setting� เพ่ือกํ าหนดคาตัวเลือกท่ีตองการ ดังรูป
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3) เสร็จแลวก็คลิกท่ีปุม OK โปรแกรม Disk Defragmenter จะเริ่มทํ างานดังรูป

4) เม่ือโปรแกรมทํ างานเสร็จแลวคลิกท่ีปุม OK เพ่ือปดโปรแกรม

หมายเหตุ
• กอนทํ า Disk Cleanup ใหลบไฟลในโฟลเดอร C:\Windows\temp กอนทุกครั้ง
• กอนทํ า Disk Defragmenter ตองทํ าการ ScanDisk กอนทุกครั้ง เพ่ือแกไขและ
ซอมแซมขอบกพรองของไฟล และ/หรือดิสกใหหมดกอน

• ปดโปรแกรมตาง ๆ ทีเปดอยูใหหมด (รวมท้ังโปรแกรมที่อยูบน Taskbar ดวย)
• ยกเลิก Screen Saver เพราะ Screen Saver บางชนิดทํ าการอานขอมูลจาก
ฮารดดิสก จะเปนการขัดจังหวะของการทํ า Disk Defragmenter ได

5. การก ําหนดเวลาการบํ ารุงรักษาอัตโนมัติดวยโปรแกรม Maintenance Wizard
โปรแกรม Maintenance Wizard เปนโปรแกรมยูทิลิตี้ท่ีชวยในการจัดตารางเวลาเพื่อการบํ ารุงรักษา

ขอมูลในฮารดดิสก ใหเปนไปตามคาบเวลาท่ีกํ าหนดไว โดยจะเปนส่ังโปรแกรม Disk Cleanup, โปรแกรม 
ScanDisk และโปรแกรม Disk Defragmenter ขึน้มาโดยอัตโนมัติ

1) การใชโปรแกรม Maintenance Wizard เริม่จากคลิกท่ี  Start ! Programs ! Accessories !
System Tools ! Maintenance Wizard  ดังรูป

แลวคลิกท่ี Maintenance Wizard (ถาเปนการใชงานคร้ังแรก) จะไดหนาตางดังรูป
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โดยจะมีทางเลือกในการทํ า Maintenance
Wizard 2 แบบคือ
• แบบ Express โปรแกรมจะกํ าหนดการ
ทํ างานใหเอง
• แบบ Custom เปนการกํ าหนดการทํ างาน
ตางๆ เอง

ในท่ีนีจ้ะใชการทํ า Maintenance Wizard แบบ Express
2) เลือก Express จากหนาตาง Maintenance Wizard คลิกปุม Next จะไดหนาตางใหเลือกตาราง
เวลาการทํ า Maintenance ดังรูป

3) เลือกตารางเวลาสํ าหรับการทํ า Maintenance แลวคลิกปุม Next  จะไดหนาตาง  แสดงรายการ
โปรแกรมท่ี Maintenance Wizard เรยีกใช เม่ือถึงเวลากํ าหนด เสร็จแลวคลิกปุม Finish แตถา
คลิกท่ีชอง # When I click Finish, �  จะเปนการส่ังใหโปรแกรมทํ างานทันทีหลังกดปุม
Finish ดังรูป

4) เม่ือจบกํ าหนดการทํ า Maintenance Wizard แลวจะปรากฎไอคอนของโปรแกรม Task
Scheduler บนทาสกบาร (       )
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ในกรณีทีเ่คยเรียกใชโปรแกรมมาแลว โปรแกรมจะปรากฎ ดังรูป

ซ่ึงจะมีทางเลือกการทํ างาน 2 อยางคือ
1. Perform maintenance now เปนการส่ังใหโปรแกรมทํ างานทันที ไมตองรอตารางเวลา หรือ
2. Change my maintenance settings or schedule เปนการเขาสูการกํ าหนดการ Maintenance

Wizard  ใหม

การเปลีย่นตารางการทํ างานของโปรแกรม Maintenance Wizard
เราสามารถเปล่ียนตารางการทํ างานของโปรแกรม Maintenance Wizard โดยการดับเบิลคลิกท่ีไอ

คอนของโปรแกรม Task Scheduler บนทาสกบาร  จะไดหนาตาง Scheduled Tasks ดังรูป

จากรูปจะเปนการกํ าหนดตารางเวลาแบบ Day � Noon to 3.00 PM เราสามารถเปล่ียนตารางการ
ทํ างาน โดยการเลือกรายการท่ีปรากฏ

ตัวอยาง รายการ Maintenance-Defragment programs
1) ดบัเบิลคลิกท่ีรายการ Maintenance-Defragment programs จะไดหนาตาง ดังรูป
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2) เลือกแถบ  Schedule เพ่ือเปล่ียนตารางเวลา ดังรูป

จากรูปเปนการกํ าหนดเวลาใหทํ า Defragment ทุกสัปดาห วันศุกร เวลา 12.30 น.
3) เราสามารถเปล่ียนตารางเวลาไดตามตองการ เสร็จแลว คลิกปุม OK และปดโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2002/XP
1. ลบไฟลในโฟลเดอร C:\Winnt\temp (การปฏิบัติเหมือนกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Window

98/ME เพียงแตเปล่ียน โฟลเดอร C:\Windows\temp เปนโฟลเดอร C:\Winnt\temp)
2. ลบไฟลที่ไมตองการดวยโปรแกรม Disk Cleanup (การปฏิบัติเหมือนกับระบบปฏิบัติการ

Microsoft Window 98/ME)
3. ตรวจสอบและซอมแซมดิสกดวยการ Run โปรแกรม chkdsk

1) คลิกท่ีปุม Start แลวคลิกท่ีปุม Run
2) พิมพ cmd ในชอง Open แลวกด Enter หรือคลิกท่ีปุม OK
3) จะไดหนาตาง Command line
4) ใหพิมพ chkdsk  C: /F เพ่ือทํ าการตรวจสอบและซอมแซมฮารดดิส Drive C กอยางรวดเร็วหรือ

chkdsk C: /F /R เพ่ือทํ าการตรวจสอบและซอมแซมฮารดดิสก Drive C  ทางกายภาพ (แบบท่ัว
ถึง)  ดังรูป

       แลวกด Enter จะมีค ําแนะนํ าหรือคํ าถามขึ้นมาใหพิจารณาตอบและทํ าตามไปจนเสร็จ
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5) ใหทํ าแบบเดียวกัน (ขอ 1-4 )  กับฮารดดิสก Drive อ่ืนๆ
หมายเหตุ:  กอน chkdsk ใหปดโปรแกรมท่ีเปดอยูท้ังหมด และยกเลิก Screen Saver

4. จัดระเบยีบขอมูลในดิสกดวยโปรมแกรม Disk Defragmenter
1) ดับเบิลคลิกท่ีไอคอน My Computer บน Desktop
2) เลือกไดรฟท่ีตองการทํ า Defragment  โดยคลิกท่ี Drive นั้น
3) คลิกขวาเลือก Properties�
4) คลิกท่ีแถบ Tools แลวคลิกปุม
5) จะไดหนาตาง Disk Defragmenter ใหคลิกท่ีปุม      โปรแกรมจะเริ่มการ

Defragment
6) รอจนโปรแกรมทํ างานเสร็จ จะไดหนาตางรายงานผล ดังรูป

คลิกปุม Close แลวปดหนาตางโปรแกรม Disk Defragmenter

การปองกัน การตรวจสอบและการกํ าจัดไวรัส

การปองกันไวรัส
1) ตดิตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และอัพเดทขอมูลไวรัสเปนประจํ า
2) ตรวจสอบไวรัสบนแผนดิสกเก็ตท่ีไดมาใหมหรือนํ ามาจากท่ีอ่ืน กอนนํ ามาใชงานทุกครั้ง
3) อยาเปดไฟลใดๆ ท่ีแนบมากับ E-Mail ท่ีสงมาจากคนท่ีไมรูจัก หรือไมแนใจวาเปนคนรูจักสง
มาจริงหรือไม และใหลบท้ิงทันที

4) การเปดไฟลใดๆ ท่ีแนบมากับ E-Mail ตองทราบแนชัดวาถึงผูสง และเปนขอมูลท่ีเราตองการ
จรงิๆ  และตองทํ าการตรวจสอบไวรัสดวย

5) ถาดาวนโหลดไฟลจากอินเตอรเน็ต ตองตรวจสอบไวรัสกอนท่ีจะเปดใชทุกครั้ง
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การตรวจสอบและกํ าจัดไวรัส โดยใชโปรแกรม McAfee VirusScan 7 Professional
1. คลิกท่ี Start $ Programs $ McAfee $ VirusScan  Processional Edition
2. คลิกท่ี  Scan for virus now จะไดหนาตางของโปรแกรม ดังรูป

3. จะปรากฎหนาตางใหเลือกไดรฟหรือโฟลเดอรท่ีตองการ ในสวนของ Select  a location to
scan�  จากรูปเปนการเลือกสแกนไดรฟ C: แลวคลิกท่ีปุม Scan

4. โปรแกรมจะเริ่มทํ าการสแกน และแสดงไฟลท่ีกํ าลังแสกน ดังรูป

5. กรณไีมพบไวรัส เม่ือโปรแกรมสแกนเสร็จ จะแสดงรายงานผลการสแกนดังรูป

กดปุม OK เพ่ือปดหนาตาง VirusScan Summary  แลวปดโปรแกรม
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6. กรณีพบไวรัสโปรแกรมจะแสดงหนาตางวาพบไวรสั และใหคํ าแนะนํ าในการจัดการกับไวรัส
ในท่ีนี้แนะนํ าใหคลิกท่ีปุม Clean เพ่ือกํ าจัดไวรัส ดังรูป

7. เม่ือก ําจัดไวรัสเรียบรอยแลว โปรแกรมจะแสดงช่ือไฟลและสถานของไวรัสท่ีถูกจัดการ ดัง
รูป

8. จากน้ันโปรแกรมจะแสดงรายงานผลการสแกนใหทราบ กดปุม OK เพ่ือปดหนาตาง
VirusScan Summary  แลวปดโปรแกรม

กรณีที่พบไวรัสในขณะทํ างาน
1) ถาขณะใชงานคอมพิวเตอรโปรแกรม VirusScan จะแสดงหนาตางเตือนใหทราบวาพบไวรัส
แนะนํ าใหคลิกท่ีปุม Clean เพ่ือกํ าจัดไวรัส ดังรูป

ช่ือไวรัสที่
ตรวจพบ คลิกปุม Clean

เพื่อกํ าจัดไวรัส

ช่ือไฟลที่ติดไวรัส

คลิกปุม Clean
เพื่อกํ าจัดไวรัส
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2) จะปรากฎหนาตางแสดงผลใหทราบวาไวรัสตัวนั้นถูกกํ าจัดแลว ดังรูป ใหคลิกปุม OK เพ่ือ
ทํ างานตอไป

กรณีที่ไมสามารถกํ าจัดได
1) ในกรณีท่ีทราบวาไฟลท่ีติดไวรัสเปนไฟลท่ีไมตองการใชแลวใหเลือกปุม Delete  เพ่ือลบไฟล
นั้นท้ิง

2) ในกรณีท่ีท่ีไมตองการลบไฟลท่ีติดไวรัส ใหคลิกปุม Quarantine เพ่ือกักไวรัสไวไมให
ระบาดตอไป  ดังรูป

การอพัเดตขอมูลไวรัสของโปรแกรม McAfee VirusScan
การอัพเดตขอมูลไวรัสของโปรแกรม McAfee VirusScan ควรทํ าสม่ํ าเสมอประมาณเดือนละ  1

� 2 ครัง้ เพราะไวรัสคอมพิวเตอรมีชนิดใหมๆ ออกมาตลอดเวลา ในท่ีนี้จะทํ าการอัพเดตท่ีเรียกวา McAfee
กอนการอัพเดตใหตรวจสอบเวอรชัน Virus Definitions ของโปรแกรมกอนดังนี้
1) คลิกขวาท่ีไอคอนของโปรแกรม McAfee VirusScan  (      ) ท่ีอยูบนทาสกบาร แลวคลิกท่ี

About VirusScan ดังรูป

คลิกที่ปุม
Quarantine
เพื่อกักไวรัสไม
ใหแพรออกไป
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2) จะไดหนาตาง About  VirusScan ดงัรูป

จากรูปแสดงวาเวอรชันของ Virus Definitions คือ 4.0.4275 ใหดูท่ีเลขตัวทายคือ 4275
การดาวนโหลดไฟลสํ าหรับอัพเดต Virus Definitions
1) เปดโปรแกรม Browser แลวไปท่ี

http://download.mcafee.com/updates/superDat.asp
จากรูปเปนการใชโปรแกรม Internet Explorer 

2) เล่ือนแถบเล่ือนแนวตั้ง (Scroll Bar) ลงมาจนถึงสวนของ SuperDAT Update ดงัรูป
แลวคลิดท่ีปุม Download  (จากรูปจะเห็นบรรทัดท่ีเขียนวา DAT FILE:  SuperDat 4276-
dat/4260-engine แสดงวามีการอัพเดตเวอรชันใหมกวาเวอรชัน 4275 ท่ีติดตั้งอยูในเครื่อง)
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3) จะไดหนาตาง File Download ใหคลิกท่ีปุม Open

4) จะไดหนาตางแสดงการ Download ดังรูป

5) เม่ือ Download เสร็จจะแสดงหนาตาง ดังรูป ใหคลิกปุม Next จะเปนการติดตั้งขอมูลไวรัส
ของโปรแกรม McAfee VirusScan ตัวใหม

6) เม่ือติดตั้งเสร็จแลวจะแสดงผลดังรูป ใหคลิกปุม Finish
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7) ทํ าตรวจสอบสอบเวอรชัน Virus Definitions ท่ีอัพเดตแลว ดวยวิธีการตรวจสอบขางตน
(รูปแสดงเวอรชัน Virus Definitions  4.0.6.4726)

การสํ ารองขอมูล

การสํ ารองขอมูลเปนส่ิงทีสํ าคัญมาก ถาเปนหนวยงาน หรือองคกรตางๆ จะตองมีระบบการสํ ารองขอ
มูลท่ีมีประสิทธิภาพ อาจจะตองมีอุปกรณสํ ารองขอมูลท่ีมีความจุสูงเชน Tape Backup  แตถาเปนผูใชท่ัวไป 
หรือผูใชตามบาน อาจจะใชวิธีทํ าสํ าเนา (copy) ขอมูลขอมูลท่ีสรางขึ้นเอวลงบนแผนดิสก หรือแผน Zip 
Disk หรือแผน CD ชนดิท่ีสามารถเขียนขอมูลได โดยท่ีขอมูลท่ีตองทํ าสํ ารองไดแกไฟลขอมูลตางๆ ท่ีสราง
ขึน้ และ/หรือ โปรแกรมตางๆ ท่ีมาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอร

ตัวอยางการสํ ารองขอมูลดวยแผนดิสกเก็ต
1) ใสแผนดิสกเก็ตท่ีเตรียมไวใน Floppy Disk Drive  (ควรเตรียมไวใหมากพอ แผนดิสกเก็ตขนาด 

3.5 นิ้ว 1 แผน มีความจุ 1.44 MB)
2) เปดโฟลเดอรท่ีเก็บไฟลขอมูลท่ีตองการทํ าสํ ารอง ตัวอยางเปดโพลเดอร My Documents (ดับเบิล
คลิกท่ีไอคอน My Documents) จะไดหนาตางของ My Documents ดังรูป
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3) คลิกท่ีไฟลท่ีตองการทํ าสํ ารอง  ถามีหลายไฟลใหกด Ctrl คางไว แลวคลิกทีละไฟล (ดขูนาดรวม
ของไฟลท่ี Status Bar ตองไมเกิน 1.44 MB) ตัวอยาง ดังรูป

4) คลิกท่ีแถบ Edit บนแถบเมนูเลือก Copy แลวคลิก
5) ไปท่ี Desktop ดบัเบิลคลิกท่ี My Computer  แลวดับเบิลคลิกท่ี Floppy Disk Drive  (3.5 Floppy 

(A:))  จะไดหนาตาง 3.5 Floppy (A:)  ดังรูป

6) คลิกท่ีแถบ Edit บนเมนูบารเลือก Paste แลวคลิก
7) จะแสดงหนาตางการ copy ดังรูป รอจน Copy เสร็จ

8) น ําแผนดิสกเก็ตออกจาก Floppy Disk Drive ถายังมีไฟลขอมูลท่ีตองการทํ าสํ ารองอีกใหนํ าแผน
ดสิกเก็ตแผนใหมใสเขาไปใหม แลวทํ าตามขอ 1 � 7 อีกครั้งไปเรื่อย ๆ จนกวาจะครบ

9) ปดโฟลเดอรท่ีเปดไวท้ังหมด

ขนาดรวมของไฟล
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ตัวอยางปญหาและการแกไขปญหาในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน (Microsoft Windows 98)

1. เปดเคร่ืองแลวเคร่ืองไมสามารถบูตได และไมมีไฟติดที่ CPU และจอภาพ
- ตรวจสอบสายไฟของเครื่องคอมวาตออยูหรือไม หรืออาจจะปล๊ักไฟหลวม หรืออาจจะยังไมไดตอ

ระบบไฟลใหกับเครื่องคอมพิวเตอร
2. จอภาพมืด ตองกดปุมบนคียบอรดถึงจะทํ างาน

- ไมใชปญหา แตเปนระบบประหยัดพลังงานไฟฟา (Power save) ของเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงเครื่อง
คอมพิวเตอรในปจจุบันสวนใหญจะใชระบบนี้ ถาไมตองการ เขาไปท่ี Display Properties และคลิก Screen
Saver และคลิก Settings จากน้ันใหคลิกในสวน Power Schemes และปรับคาตามความตองการ
3. จอภาพใชงานได แตสีเพ้ียน

-  ตรวจสอบสายสัญญาณท่ีเช่ือมตอระหวางตัวเครื่องคอมพิวเตอร และจอภาพ ท่ีอยูดานหลังของจอ
ภาพวาตอแนนหรือไม  ใหทดลองขยับสายสัญญาณดูใหม  ถายังไมไดควรจะสงซอม
4. คอมพิวเตอรทํ างานชาลง

- ปญหานี้สวนมาก เกิดจากการใช Windows ไปนานๆ แลวไมไดทํ าการบํ ารุงรักษาสวนซอฟตแวร ให
จดัการบํ ารุงรักษาสวนซอฟตแวรใหเรียบรอย
5. เมาส ชี้หนาจอไมได หรือทํ างานไมราบร่ืน

- ปญหาอาจเกิดจากเมาสสกปรก การแกไขใหถอดลูกกล้ิงเมาสออก แลวใชคอตตอนบัทชุบแอลกอฮอร
ทํ าความสะอาดกานพลาสติกภายในตัวเมาส และทํ าความสะอาดลูกกล้ิงของเมาสดวยการเช็ดดวยผาแหง
สะอาด รอใหแอสกอตเทปแหงแลวใสลูกกล้ิงของเมาสกลับท่ีเดิม และการใชเมาสควรมี mouse pad หรือท่ี
รองเมาสเสมอ เพ่ือปองกันคราบสกปรกที่จะติดเขาไปในตัวเมาส
6. ไมสามารถอานแผนซีดีได
มีวธีิการแกปญหาตาง  ๆ แลวแตกรณีดังนี้
- ตรวจสอบวาใสแผนซีดีกลับดานหรือไม ถาไมใสใหถูก
- ตรวจดูวาแผนซีดีสกปรกหรือไม ถาสกปรกใหเช็ดทํ าความสะอาด
- ตรวจดแูผนซีดี วาเปนแบบใด CD-R หรือ CD-RW หรือ DVD ถาเปน CD-ROM Drive ท่ัวไป จะ
ไมสามารถอานแผน DVD ได แตถาเปนแผน CD-R, CD-RW หลายๆ รุน อาจมีปญหาในการ
บันทึก ทํ าให CD-ROM Drive บางรุน ไมสามารถอานได

- ทดสอบ CD-ROM Drive โดยหาแผนซีดี แผนอ่ืนๆ มาทดลองเปดดู
- ทํ าความสะอาด CD-ROM Drive ดวยชุดทํ าความสะอาด CD-ROM Drive โดยเฉพาะ
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7. อานแผน Floppy Disk ไมได
- ปญหาอาจเกิดจาก Floppy Disk Drive สกปรก ใหทํ าความสะอาดดวยชุดทํ าความสะอาด Floppy

Disk Drive โดยเฉพาะ
- ปญหาอาจเกิดจากแผนดิสกยังไมได Format ใหทํ าการ Format ใหเรียบรอย
- แผนดิสกอาจจะเสียจริงๆ ควรเลิกใชงานแผนดิสกนั้น

8. แผน Floppy Disk ไมสามารถบันทึกขอมูลได
-  ปญหาอาจสามารถมาจากแผนดิสกเต็ม หรือไฟลท่ีจะบันทึกมีขนาดใหญกวา 1.44 MB หรือแผนดิสก

มีการปองกันการเขียนไว (Write Protect) ใหทํ าการเล่ือนพลาสติกในมุมลางขึ้นไป เพ่ือยกเลิกการปองกัน
การเขยีน (สังเกตุไดจากเวลายกแผนดิสกดูจะมีชองวางส่ีเหล่ียมหนึ่งดานเทานั้น ถามีชองส่ีเหล่ียมสองดาน
แสดงวา อยูในสถานะปองกันการเขียน

สุชล แกวประทุม
ธนาคาร ศรีคลัง
สุรวิช  ไตรยขันธ
กรกฎาคม 2546
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