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บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

รูปที่ 1.1  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง

ในปจจบุนัคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในชีวิตประจํ าวันของมนุษยมากขึ้น โดยเฉพาะ
คอมพวิเตอรสวนบุคคลหรือที่เรียกวา Personal Computer (PC) จนเรียกไดวาทุกคนมีความจํ าเปนตองมี
ความรูเกีย่วกับการใชงานคอมพิวเตอรเปนพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือในชีวิตประจํ าวัน

1.1 คอมพิวเตอรคืออะไร
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของ คอมพิวเตอร ไวดังนี้  "

เครือ่งอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทํ าหนาที่เหมือนสมองกล ใชสํ าหรับแกปญหาตางๆ ทั้งที่งายและซับ
ซอน โดยวิธีทางคณิตศาสตร"

คํ าวา Computer มรีากศัพทมาจากภาษาละตินวา Computare หมายถึง การนับ หรือการคํ านวณ
ดงันัน้กลาวไดวา คอมพิวเตอรเปนเครื่องจักชนิดหนึ่ง ที่มนุษยประดิษฐหรือสรางขึ้นมาเพื่อให

ท ํางานแทนมนุษยในดานการคํ านวณที่ซับซอนเพื่อใหไดผลลัพธในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงเปนการนํ าไปสูการ
พฒันาในดานเทคโนโลยีตางๆ

1.2 ชนดิของคอมพิวเตอร
เราสามารถแบงสามารถจํ าแนกได 3 ชนิด ดังนี้
1.2.1  คอมพิวเตอรแบบแอนะล็อก (Analog Computer )  เปนคอมพิวเตอรที่อาศัยหลักการวัด

(Measuring Principle) ท ํางานโดยใชขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง (Continuous Data)  แสดงออก
มาในรูปแบบของสัญญาณที่เรียกวา Analog Signal  เชน ความเร็ว ความดัน ความรอน  คอมพิวเตอรชนิดนี้
มกัแสดงผลดวยสเกลหนาปทมและเข็มชี้ เชน เครื่องวัดปริมาณการใชนํ้ าดวยมาตรวัดนํ้ า อุปกรณวัด
ความเรว็ของรถยนตในลักษณะเข็มชี้ หรือเครื่องตรวจคลื่นสมองที่แสดงออกมาเปนรูปกราฟ เปนตน

1.2.2  คอมพิวเตอรแบบดิจิตอล (Digital Computer ) เปนคอมพิวเตอรที่ทํ างานในลักษณะการ
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เปลี่ยนแปลงขอมูลแบบไมตอเนื่อง (Discrete Data) จะประมวลผลขอมูลโดยใชเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1 เทา
นัน้ ซ่ึงก็คือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการทํ างานทั่วไปนั่นเอง

1.2.3 คอมพิวเตอรแบบผสม (Hybrid Computer ) เปนคอมพิวเตอรที่ทํ างานผสมผสานระหวาง
Analog Computer และ Digital Computer ซ่ึงสามารถทํ างานไดทั้งกับขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอ
เนื่อง (Continuous Data) และขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลแบบไมตอเนื่อง (Discrete Data) ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนสํญญาณ Analog กับ Digital ไดทัง้สองทาง  คอมพิวเตอรชนิดนี้มักใชทํ างานเฉพาะกิจ  ทางดาน
วทิยาศาสตร หรืออุตสาหกรรม เชน ระบบยานอวกาศ ที่ใช Analog Computer ในการควบคุมการหมุนของ
ยาน และใช Digital Computer ในการคํ านวณระยะทาง เปนตน

1.3 ขนาดของคอมพิวเตอร
เราสามารถแบงประเภทขนาดของเครื่อง ไดเปน 4 ประเภท  ดังนี้
1.3.1 ซุปเปอรคอมพิวเตอร (Super Computer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ มีระบบการ

ประมวลผลขนาดใหญมาก  ประมวลผลดวยความเร็วสูงมาก  โดยทั่วไปสรางขึ้นมาเพื่อใชงานเฉพาะที่
ตองการการประมวลผลซับซอนมาก และตองการความเร็วสูง  มักจะใชกับงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
การคนควาทางอวกาศ อากาศยาน และอาวุธ ยุทธโธปกรณ ตางๆ

1.3.2 เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Compter) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ มีระบบ
การประมวลผลขนาดใหญ สามารถประมวลผลไดอยางรวดเร็วมาก  โดยสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
ประกอบระบบไดเปนจํ านวนมาก สามารถทํ างานไดพรอมกันทีละหลายงาน (Multi Tasking) และสามารถ
ท ํางานไดพรอมกันหลายคน (Muti User)  เหมาะสํ าหรับธุรกิจขนาดใหญ เชน ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ โรงงาน
อุตสาหกรรม และหนวยงานขนาดใหญของรัฐบาล ตัวอยางของเมนเฟรมคอมพิวเตอรที่ใชกันแพรหลาย ก็
คือ ระบบ ATM ของธนาคารตางๆ

1.3.3 มินิคอมพิวเตอร (Minicomputer)  เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดกลาง  สามารถประมวลผล
ใหกบัผูใชไดหลายคนในเวลาที่พรอมกัน เปนที่นิยมใชเปนเครื่องแมขาย (Server) ตามบริษัท หนวยงาน
ตางๆ  รวมทั้งสถานศึกษา

1.3.4 ไมโครคอมพิวเตอร (Microcomputer) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก มีระบบการ
ประมวลผลนอยที่สุด ใชงานในขณะใดขณะหนึ่งไดเพียงคนเดียว ซ่ึงเปนที่นิยมใชตามบาน ตามหนวยงาน
ตางๆ  ตลอดจนสถานศึกษา เปนอยางมาก ซ่ึงเรามักเรียกคอมพิวเตอรประเภทนี้วาคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(Personal Computer:PC ) แตในปจจุบันไมโครคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทํ า
ใหมเีปนที่นิยมในการใชงานกันมากขึ้น โดยเราสามารถจํ าแนกไมโครคอมพิวเตอรออกไดเปน 2 ประเภท
ใหญ คือ

1.3.5 แบบตดิตั้งอยูบนโตะทํ างาน (Desktop Computer) ซ่ึงเปนเครื่องที่ใชปฏิบัติงาน หรือให
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บริการอยูตามหนวยงานตางๆ
1.3.6 แบบเคลื่อนยายได (Portable Computer)  ซ่ึงเราสามารถพกพาติดตัวไปได เชน Laptop

Computer หรือ Notebook Computer เปนตน

1.4 ประโยชนและการใชงานคอมพิวเตอร
ปจจบุนักลาวไดวาคอมพิวเตอรไดถูกนํ าไปใชในองคกรตางๆ อยางแพรหลาย ใชประโยชนในกิจกรรม

ตางๆ ไดมากมาย  ทั้งทางดานการศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม การแพทย การทหาร  อาทิเชน
- การใหบริการของหองสมุด เชน การสืบคน การยืม-คืน
- ระบบธนาคาร เชน ATM
- งานดานการแพทย เชน การตรวจวินิจฉัยโรค
- การควบคุมการจราจร
- งานในโรงงานตางๆ เชน การควบคุมการผลิต
- การควบคุมระบบสื่อสาร
- การบนัเทีง และขาวสาร

1.5 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรประกอบดวย  4 สวน ดังนี้
1) ฮารดแวร (Hardware)
2) ซอฟตแวร (Software)
3) บุคลากร (Peopleware)
4) ขอมูล (Data)

1.5.1 ฮารดแวร (Hardware)
หมายถึง อุปกรณตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิวเตอร ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได

เชน จอภาพ  คียบอรด เมา เครื่องพิมพ เปนตน ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสวนตางๆ ตามลักษณะการทํ างานได
เปน 4  หนวย ดังนี้

- หนวยนํ าขอมูลเขา (Input Unit)
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)
- หนวยแสดงผล (Output Unit)
- หนวยเก็บขอมูลสํ ารอง (Secondary Storage)
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รูปที่ 1.2   ภาพแสดงสวนประกอบของฮารดแวร

- หนวยนํ าขอมูลเขา (Input Unit)
ท ําหนาที่รับขอมูลและคํ าสั่งตางๆ เขาสูหนวยประมวลผลกลาง โดยการเปลี่ยนขอมูลหรือคํ าสั่งตางๆ

ใหเปนรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจได เชน คียบอรด (Keyboard), เมาส (Mouse), สแกนเนอร
(Scanner), เครื่องอานบารโคด เปนตน

1) คียบอรด (Keyboard)
คยีบอรดเปนอุปกรณพื้นฐานที่มีหนาที่รับขอมูลตัวอักษร ตัวอักขระพิเศษ และตัวเลขตางๆ  การ

ใชคยีบอรดเปนสิ่งที่จํ าเปนในการใชเครื่องคอมพิวเตอร ดังนั้นจึงควรเรียนรูวิธีการใช เพื่อจะทํ าใหการใช
คอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

โครงสรางของคียบอรดมาตรฐาน
คยีบอรดสามารถมีรูปแบบ ขนาด และใหความรูสึกขณะสัมผัสหรือกดแตกตางกันไป ตาม

ลักษณะการออกแบบ แตโดยสวนใหญจะมีจํ านวนคีย 101 คียขึ้นไป โดยแบงออกไดเปน 5 กลุมคือ

รูปที่ 1.3 คียบอรด

หนวยความจํ า
(Memory)

หนวยประมวลผลกลาง
(Central Process Unit:)

หนวยความจํ าสํ ารอง
(Secondary Storage)

หนวยแสดงผล
(Display Unit)

หนวยนํ าขอมูลเขา
(Input Unit)
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กลุมท่ี 1 คียตัวอักขระ  (Alphabetic keys) จะมกีารจดัวางตํ าแหนงของตัวอักขระเหมือนกับแปน
พมิพดีดทั่วๆ ไป

กลุมท่ี 2 คียตัวเลข (Numeric keypad) อยูทางดานขวามือของคียบอรด ประกอบดวยตัวเลข 10 ตัว
(0-9) และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร (+, -, * และ /)  รวมทั้งคีย Num Lock เมือ่จะใชใหกดคียนี้ แลวจะมี
ไฟตดิอยูบนปุมดานบน ถามีไฟอยูแลวจะเปนการปดการใชคียตัวเลข นอกจากนี้ยังมีคีย Enter ดวย

กลุมท่ี 3 คียฟงกชั่น (Function keys)  อยูแถวบนสุดของคียบอรด ประกอบดวย คีย F1 – F12 จะ
ท ําหนาทีเ่ปนคียลัดในการเลือกคํ าสั่ง โดยคียฟงกช่ันของแตละโปรแกรมจะทํ าหนาที่แตกตางกันออกไป

กลุมท่ี 4 คียลูกศร (arrow keys) ใชในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอรเซอร
กลุมท่ี 5 คียควบคุม (control keys) และคียพิเศษ โดยที่คียควบคุมไดแก คีย Ctrl, คีย Shift, คีย Alt

จะท ําหนาที่รวมกับคียอ่ืนๆ สวนคียพิเศษไดแก คีย Esc, คีย Print Screen, คีย Scroll Lock, คีย Pause โดยแต
ละคยีจะท ําหนาที่แตกตางกันออกไปในแตละการใชงาน โดยขึ้นอยูกับโปรแกรม

นอกจากนี้ยังมีคียที่สรางขึ้นมาใหม เพื่อใชงานกับระบบปฏิบัติการวินโดวเวอรช่ัน  95 เปนตนมา
ไดแก

-   จะทํ าหนาที่แสดงเมนู Start ของวินโดว
-         จะทํ าหนาที่แสดงเมนู Shortcut ซ่ึงเทากับเรากดเมาสปุมขวานั่นเอง

2) เมาส (Mouse)
เมาสใชสํ าหรับควบคุมตัวช้ีตํ าแหนงบนจอภาพ  ปจจุบันเมาสเปนอุปกรณพื้นฐานที่จํ าเปนสํ าหรับ

คอมพวิเตอรเมาสจะมีปุมกดจํ านวน 2 หรือ 3 ปุม ขึ้นอยูกับชนิดของเมาส และบางรุนจะมีลอหมุนตรงกลาง
ดวย

การใชงานเมาส โดยการจับเมาสและดูที่จอภาพ จะมีตัวช้ีหรือเมาสพอยนเตอรซ่ึงปกติจะเปนรูป
ลูกศร สามารถเลื่อนเมาสไปตามตํ าแหนงที่ ตองการได

รูปที่ 1.4   เมาสแบบตาง ๆ
การกดปุมเมาส สามารถทํ าได 4 วิธีดังนี้ คือ
1. คลิก (Click) คอืการกดปุมเมาสดานซาย 1 คร้ัง แลวปลอย
2. ดับเบิลคลิก (Double-Click) คอืการกดปุมเมาสดานซาย 2 คร้ังติดตอกันอยางรวดเร็วแลวปลอย
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3. ลากและวาง (Drag and Drop) คอืการกดปุมเมาสดานซายคางไวจากนั้นเลื่อนไปตามตํ าแหนง
ที่ตองการแลวปลอย

4. คลิกขวา (Right-Click) คอืการกดปุมเมาสดานขวา 1 คร้ัง แลวปลอย

3) สแกนเนอร (Scanner)
สแกนเนอรเปนอุปกรณที่จัดอยูในหนวยรับขอมูลเขา ทํ าหนาที่ชวยใหคอมพิวเตอรสามารถรับ

ภาพ หรือเอกสารจากภายนอกเขามาเก็บไวในคอมพิวเตอรและนํ าไปดัดแปลงแกไข และพิมพออกมาไดอีก
และยังใชในการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ ไดอีกเชน e-Book, e-Thesis, e-Journal เปนตน โดย
ท ํางานรวมกับโปรแกรมตางๆ

รูปที่ 1.5 สแกนเนอร
4) เคร่ืองอานบารโคด ( Barcode Reader)

เครื่องอานบารโคด เปนอปุกรณที่ใชปอนขอมูลตัวเลขใหคอมพิวเตอรทีละหลายๆ ตัว โดยเปน
การอ ํานวยความสะดวกใหกับผูปฏิบัติงาน และยังเปนการลดขอผิดพลาดในการปอนขอมูลอีกดวย  เชน การ
น ําเครื่องอานบารโคดมาใชกับงานหองสมุด เปนตน

รูปที่ 1.6  เครื่องอานบารโคดแบบตางๆ

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit)
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ท ําหนาที่เปนศูนยกลางการควบคุมการทํ างานของระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเปรียบการทํ างานของหนวย
ประมวลผลกลางไดกับสมองของมนุษย มีองคประกอบพื้นฐาน 2 สวน คือ สวนควบคุมการทํ างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร (Control Unit) และสวนคํ านวณและเปรียบเทียบ (Arithmetic and Logical Unit : ALU)

รูปที่ 1.7   แสดงสวนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร

- CPU จะมปีระสิทธิภาพตางๆ กัน แบงไดเปน 3 กลุม คือ กลุมระดับลาง กลุมระดับกลาง และกลุม
ระดับสูง

รูปที่ 1.8  แสดงหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิดตางๆ
- Mainboard เปนแผงวงจรหลัก สํ าหรับติดตั้ง CPU และหนวยความจํ าหลัก (Main Memory) รวม

ทัง้อุปกรณเชื่อมตออ่ืน เชน VGA Card, Sound Card, LAN Card เปนตน

รูปที่ 1.9  Mainboard  แบบตางๆ
- หนวยความจํ า (Memory) เปนอุปกรณที่เก็บขอมูล หรือคํ าสั่ง เพื่อนํ าไปประมวลผล แบงออก

เปน 2 ประเภท คือ
1) หนวยความจํ ารอม (Read Only Memory :ROM) เปนหนวยความจํ าชนิดที่จะเก็บขอมูล

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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ไวอยางถาวร ซ่ึงสวนมากจะเปนขอมูลที่จํ าเปนสํ าหรับการเริ่มเปดเครื่องคอมพิวเตอร และโปรแกรมที่ฝงอยู
ในฮารดแวรของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํ าหนาที่ในการตรวจสอบฮารดแวรและอุปกรณตางๆ หรือที่เรียกวา
โปรแกรม Biso

2) หนวยความจํ าแรม (Random Access Memory :RAM) เปนหนวยความจํ าที่ใชประมวล

ผล และเก็บขอมูล แตจะเปนการเก็บเพียงชั่วคราว โดยขอมูลจะหายไปเมื่อปดเครื่องหรือไฟฟาดับ โดยทั่ว
ไปเมื่อมีการพูดถึงวาเครื่องคอมพิวเตอรมี Memory อยูเทาไหร ก็หมายถึงมีหนวยความจํ าแรม อยูเทาไหรนั่น
เอง

รูปที่ 1.10 หนวยความจํ าแรม
- VGA Card  หรือการดจอภาพ เปนแผงวงจรในการแสดงผล โดยจะมีพอรตสํ าหรับเชื่อมตอกับจอ

ภาพ (Monitor) โดยการท ํางานจะเปนการรับสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอร และแปลงเปนสัญญาณภาพ
แสดงออกทางจอภาพ(Monitor) โดยจะมหีนวยความจํ าอยูในแผงวงจรดวย

รูปที่ 1.11  VGA Card
- Sound Card หรือการดเสียง เปนแผงวงจรดานเสียง โดยจะมีพอรตสํ าหรับเชื่อมตอกับลํ าโพง

หรือหูฟง และไมโครโฟน

รูปที่ 1.12  Sound  Card
- หนวยแสดงผล (Output Unit) ท ําหนาที่แสดงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล จากหนวยประมวล
ผลกลาง ซ่ึงแสดงผลลัพธไดหลายรูปแบบตามตองการตามอุปกรณแสดงผล เชน จอภาพ, เครื่องพิมพ  หรือ
เสียง
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1) จอภาพ (Monitor)
จอภาพเปนหนวยแสดงผลทีสํ าคัญที่สุดเพราะตองติดตอโดยตรงกับผูใช โดยทั่วไปจะแบงจอภาพ

ออกเปน 2 ชนิดคือ จอภาพแบบ CRT ซ่ึงใชหลอดภาพสุญญากาศ ไดแกจอภาพที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
ตัง้โตะทั่วๆ ไป และจอภาพแบบ LCD ซ่ึงใชผลึกแกวที่มีคุณสมบัติพิเศษในการสรางภาพบนจอภาพ ซ่ึงก็คือ
จอภาพแบบแบน ที่กํ าลังเปนที่นิยมในปจจุบัน

รูปที่ 1.13  จอภาพ (Monitor)
2) เคร่ืองพิมพ (Printer)

เครื่องพิมพ เปนหนวยแสดงผลที่สํ าคัญอีกอยางหนึ่ง โดยทํ าหนาที่ในการแปลงขอมูลที่อยูใน
เครือ่งคอมพิวเตอร ไปเปนตัวอักษร หรือภาพที่ปรากฎอยูบนกระดาษ

เครื่องพิมพแบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ
- เครื่องพิมพแบบหัวเข็ม (Dot Matrix) สวนสํ าคัญประกอบดวย หัวพิมพ เข็มพิมพ สายพาน

เล่ือนหัวพิมพ คอยสแมเหล็กไฟฟา และผาหมึก โดยการพิมพจะเปนกดหัวเข็มลงบนผาหมึก จะทํ าใหเกิดจุด
บนกระดาษ และประกอบดวยการเลื่อนของสายพาน ก็จะทํ าใหเครื่องพิมพสามารถพิมพภาพและตัวอักษร
ได โดยมีทั้งเครื่องพิมพแบบหัวเข็มแบบแครส้ัน และ แครยาว

- เครื่องพิมพอิงคเจ็ต (Inkjet) การท ํางานของเครื่องพิมพจะใชวิธีการพนหยดหมึกเล็กๆ ไปที่
กระดาษ โดยการพนหมึกจะมีรูปแบบ คือ วิธีการใชความรอน และวิธีการใชแรงสั่นของผลึก

- เครื่องพิมพเลเซอร (Laser) จะมกีารทํ างานที่ซับซอนและจะใหคุณภาพการพิมพสูงกวาสอง
แบบแรก หลักการทํ างานก็คือใชแสงเลเซอรยิงตามตํ าแหนงของภาพหรือตัวอักษรไปยังกระจกสะทอนแสง
ไปยังดรัม (Drum) ผงหมึกจะไปเกาะติดบนดรมัตามตํ าแหนงของภาพหรือตัวอักษร เมื่อเล่ือนกระดาษผานด
รัมกจ็ะเพิม่ความรอนใหผงหมึกบนดรัมละลายมาติดบนกระดาษแทน

รูปที่ 1.14 แสดงเครื่องพิมพชนิดตางๆ
3) เสียง

หนวยแสดงผลที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของเสียงก็คือ ลํ าโพง โดยจะเชื่อมตอกับ Sound
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Card หรือการดเสียงที่อยูบน Mainboard ของเครื่องคอมพิวเตอร ปจจุบันลํ าโพงที่ใชกับคอมพิวเตอรไดมี
ประสิทธิภาพของเสียงดีไดเหมือนกับเครื่องเสียงทั่วๆ ไป

รูปที่ 1.15 ลํ าโพงคอมพิวเตอร
- หนวยเก็บขอมูลสํ ารอง (Secondary Storage) ท ําหนาที่เก็บบันทึกขอมูลในการประมวลผลเพื่อเอาไว
ใชในอนาคต เนือ่งจากหนวยความจํ าแรมไมสามารถเก็บขอมูลไวไดถาวร ในระบบคอมพิวเตอรมีอุปกรณ
หลายชนิดที่ใชเก็บขอมูลสํ ารอง เชน ดิสกเก็ต (Diskette), ฮารดดิสก (Hard Disk), Compact Disk (CD),
DVD , เทปแมเหล็ก (Magnetic tape)

รูปที่ 1.16 แสดงอุปกรณเก็บขอมูลสํ ารองชนิดตาง ๆ
- ดิสกเก็ต (Diskette)

ดสิกเก็ต หรือที่เรียกอีกอยางวาฟล็อปปดิสก (Floppy Disk) เปนอุปกรณที่ใชจาน
แมเหล็กในการเก็บขอมูล มีอยู 2 ขนาด คือ 3.5 นิ้ว และ 5.25 นิ้ว แตในปจจุบันไมนิยมใชขนาด 5.25 นิ้ว
เครือ่งคอมพิวเตอรที่ผลิตในปจจุบันจะใชแตขนาด 3.5 นิ้วเทานั้น สามารถพกพาและเคลื่อนยายไดสะดวก

ดสิกเกต็ขนาด 3.5 นิ้ว เปนแผนดิสกหุมดวยพลาสติกแข็ง มีแผนพลาสติกเคลือบ
ดวยจานแมเหล็กอยูขางใน เมื่อใสแผนเขาไปในไดรฟแผนโลหะที่เล่ือนไดบนแผนดิสก จะเลื่อนออกมาเพื่อ
ใหหัวอานสามารถเขาถึงขอมูลได สวนมากจะมีความจุ 1.44 MB

การใชงานดิสกเก็ตทั่วไปนั้น มักจะใชงานในการยายไฟลระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอร ใชในการเปดเครื่องในกรณีที่ Boot ไมได และใชในการสํ ารองขอมูลหรือโปรแกรม

- ฮารดดิสก (Hard Disk)
ฮารดดสิกเปนชุดของจานแมเหล็ก ที่จะติดตั้งอยูภายในเครื่องคอมพิวเตอร ถือวา

เปนเปนหนวยเก็บขอมูลสํ ารองหลักของเครื่องคอมพิวเตอร   มีความเร็วในการเขาถึงขอมูลมากกวาดิสกเก็ต
มาก  รวมทั้งมีความจุสูง เชน 20 GB, 40 GB



บทที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

หนา 12

ในการใชงานคอมพิวเตอรตองมีการบํ ารุงรักษาสวนของฮารดดิสกอยูเสมอ เพื่อให
คอมพวิเตอรทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะฮารดดิสกเปนสวนที่ใชเก็บขอมูล และโปรแกรมตาง ที่ใช
สํ าหรับเครื่องคอมพิวเตอร

- Compact Disk (CD) เปนสื่อในการเก็บขอมูลที่มีความจุสูง โดยแตละแผน CD
จะเก็บขอมูลได ประมาณ 650 – 700 MB ใชเทคโนโลยีของแสงในการบันทึกขอมูล สามารถบันทึกไดทั้งขอ
มลูเสียงและดิจิตอล แผน CD มเีสนผาศูนยกลางประมาณ 5 นิ้ว CD แบงไดเปน 3 ประเภท คือ

1) CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) เปนสื่อสํ าหรับเก็บขอมูล
สํ าหรับการอานเทานั้น

2) CD-RW (Compact Disk Re-Writable) เปนสื่อที่สามารถบันทึกซํ้ าไดหลาย
คร้ัง

3) CD-R  (Compact Disk Recordable) เปนสื่อที่ใชบันทึกไดคร้ังเดียวไมสามารถ
บันทึกซํ้ าไดอีก

- DVD (Digital Video Disk หรือ Digital Versatile Disk) เปนสื่อที่ใชเก็บขอมูลที่
พฒันามากจาก Compact Disk โดยมคีวามจุในการเก็บขอมูลมากกวา CD-ROM ประมาณ 7 เทา กลาวกันวา
DVD จะมาแทนที่ CD

- เทปแมเหล็ก (Magnetic tape) มลัีกษณะคลายเทปบันทึกเสียงทั่วไป  สามารถ
จ ําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ เทปคารทริดจ (cartridge tape) ใชกบัเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป และมวนเทปแม
เหล็ก (magnetic tape reels) ใชกับเครื่องมินิคอมพิวเตอรและเมนเฟรมคอมพิวเตอร งานที่นํ ามาใชสวนใหญ
เปนงานสํ ารองขอมูล

1.5.2 ซอฟตแวร (Software)
หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคํ าสั่ง ที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานตามคํ าสั่ง

รวมทัง้การสั่งงาน และควบคุมการทํ างานของสวนฮารดแวร โดยซอฟตแวรสํ าหรับเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถแบงออกไดเปน ดังนี้

1.5.3.1 ซอฟตแวรระบบ (System Software)  เปนโปรแกรมหรือชุดคํ าสั่ง ที่เขียนขึ้นมาควบ
คมุการท ํางานของฮารดแวร และอํ านวยความสะดวกใหกับผูใชงานโดยสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้

1) โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System)  เชน MS-DOS, Microsoft Windows
เวอรช่ันตางๆ , Unix, Linux เปนตน

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

3) โปรแกรมอํ านวยความสะดวก (Utility Program) เชน  โปรแกรม Norton Utility



บทที่ 1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

หนา 13

เปนตน
1.5.3 ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) เปนโปรแกรมหรือชุดคํ าสั่งที่ถูกเขียนขึ้น

มาดวยโปรแกรมแปลคํ าสั่งภาษา เพื่อใหคอมพิวเตอรทํ างานในดานตางๆ ตามที่ผูใชตองการ โดยสามารถ
แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้

1) ซอฟตแวรสํ าหรับงานเฉพาะอยาง เชน โปรแกรมระบบบัญชี , โปรแกรมสินคาคงคลัง
เปนตน

2) ซอฟตแวรสํ าหรับงานทั่วไป เชน โปรแกรม Microsoft Office,Adobe PhotoShop ,
SPSS , เกมสตางๆ เปนตน

1.5.3 บุคลากร (Peopleware)
บุคลากร (Peopleware) หมายถึงบุคลากรในงานดานคอมพิวเตอร ซ่ึงมีความรูเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร และสามารถใชงาน หรือส่ังงานคอมพิวเตอรได ซ่ึงแบงออกไดเปน 4 ระดับคือ
1) ผูจัดการระบบ (System Management) คอืผูวางแผนและควบคุมนโยบายดาน

คอมพวิเตอรของหนวยงาน ใหเปนไปตามแผน
2) นกัวิเคราะหระบบ (System Analysis) คอืผูที่ทํ าการวิเคราะหความเหมาะสมและความ

เปนไปได ที่จะนํ าคอมพิวเตอรมาใชกับระบบงานตางๆ ของหนวยงาน
3) โปรแกรมเมอร (Programmer) คอืผูโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร ใหทํ างานไดตาม

ความตองการของผูใช
4) ผูใช (User) คอืผูใชงานคอมพิวเตอรทั่วไป  ซ่ึงตองเรียนรูการใชเครื่องคอมพิวเตอร และ

การใชงานโปรแกรมตางๆ

1.5.4 ขอมูล (Data)
ขอมูล (Data) คอืส่ิงที่คอมพิวเตอรนํ าไปใชในการประมวลผลได  ซ่ึงมาจากการปอนขอมูล

ใหกับคอมพิวเตอร ขอมูลที่สามารถใชไดกับคอมพิวเตอรมี 5 ประเภท คือ ขอมูลตัวเลข (Numeric Data), ขอ
มูลตัวอักษร (Text Data), ขอมูลเสียง (Audio Data), ขอมูลภาพ (Image Data) และ ขอมูลภาพเคลื่อนไหว 
(Video Data)  อยางไรก็ตามขอมูลตางๆ เมื่อนํ าเขาคอมพิวเตอรจะถูกเปลี่ยนใหเปนตัวเลข 0 กับ 1 จงึเรียกวา 
ดิจิตอล (Digital) ซ่ึงเปนขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจ และสามารถนํ าไปประมวลผลได

โครงสรางขอมูลประกอบดวยหนวยขอมูล ดังตอไปนี้
1) บิต (Bit) หรือ Binary Digit คอืสวนของขอมูลที่เล็กที่สุดในคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนเลขฐาน

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

หรือเครื่องหมายตางๆ เชน 0-9, A-Z, ก-ฮ เปนตน ซ่ึง 1 ไบต หรือ 1 อักขระ จะเทากับ 8 บิต
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3) เขตขอมูล (Field) ไดแกกลุมของไบต หรืออักขระ ที่รวมตัวกันตั้งแต 1 ตัวข้ึนไป เชน เขต
ขอมูลของเลขประจํ าตัว, ช่ือ และนามสกุล, ประวัติ เปนตน

4) ระเบียน (Record) ไดแกชุดของขอมูลที่เขตขอมูล ตั้งแต 1 เขตขอมูล ที่สัมพันธกันมารวม
ตวักัน เชน เลขประจํ าตัว, ช่ือ และนามสกุล, ประวัติ ของพนักงาน 1 คน เปน 1 ระเบียน
เปนตน

5) แฟมขอมูล (File) ไดแกระเบยีนหลายๆ ระเบียนที่เปนเรื่องเดียวกันมารวมกัน เชน ขอมูล
ประวัติของพนักงานรวมกัน เปนตน

6) ฐานขอมูล (Database) ไดแกการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ แฟมที่เกี่ยวของกันมารวมไว
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)

สุชล แกวประทุม
18 กุมภาพันธ 2546
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Microsoft Windows 98 เปนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัท Microsoft โดยพัฒนา
ความสามารถและคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก Microsoft Windows 95

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

ตองรูจักการใชเมาส เพื่อที่จะสามารถใชงานโปรแกรมตางๆ บน Microsoft Windows 98 ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

2.1.1 การใชงานเมาส  จะมีลักษณะโดยทั่วๆ ไป ดังนี้
• เปนตัวช้ี (Pointer) โดยการเลื่อนตัวช้ีไปยังตํ าแหนงที่ตองการบนจอภาพ
• การคลิก (Click) เปนการกดแลวปลอยปุมเมาสซาย 1 คร้ัง
• การดับเบิลคลิก (Double Click) เปนการกดปุมเมาสซายติดตออยางรวดเร็ว 2 คร้ัง แลวปลอย
• การคลิกขวา เปนการกดแลวปลอยปุมเมาสขวา 1 คร้ัง ซ่ึงโดยมากจะเปนการเรียกใชเมนูลัด

หรือ เมนูคอนเท็กซ (Context Menu)
• การลากและวาง (Drag and Drop) เปนการนํ าตัวช้ี (Pointer) ไปวางยังตํ าแหนงที่ตองการแลว

กดปุมเมาสซายคางไว แลวลากไปยังตํ าแหนงที่ตองการ แลวปลอยปุมเมาสที่กดคางไว
2.1.2 ลักษณะของเมาสพอยนเตอร (Mouse Pointer)

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

       โปรแกรมกํ าลังทํ างาน แตยังสามารถเปดหรือใชโปรแกรมอื่นไดดวย
       Help Select เปนตัวช้ี (Pointer) ปกติและมีเครื่องหมายคํ าถาม (?) เปนการขอ
       ความชวยเหลืออยางงาย เมื่อนํ าตัวช้ี (Pointer) ไปชี้ที่ตํ าแหนงใดๆ จะมีคํ า

อธิบายสั้นๆ
       I-Beam Pointer หรือ Text Select เปนตัวช้ี (Pointer) รูปตัว I ทีแ่สดงวาตองพิมพ
       ขอความดวยคียบอรด

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

      Move Pointer  เปนตัวช้ี (Pointer) แสดงการเคลื่อนยายออบเจ็กต (Object)
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      Link Select หรือ Hand Pointer เปนตัวช้ี (Pointer) ทีค่ลายการคนหาดัชนีใหเร็ว
   ขึน้ โดยจะเห็นไดจากการใชโปรแกรมดูเว็บ (Browser) ทัว่ไป

2.2 การเริ่มใช Microsoft Windows 98
2.2.1 เปดเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงการเปดแบบถูกตองก็คือ เปดอุปกรณตอพวงตางๆ เชน เครื่องพิมพ แลว

เปดจอภาพ แลวถึงเปด CPU ทีต่วัเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรจะทํ าการ Boot เขาสูโปรแกรม Microsoft 
Windows 98 จะปรากฎหนาตางใหพิมพช่ือ (User Name) และรหัสผาน (Password) เสร็จแลวกด Enter หรือ
คลิกที่ปุม OK ในกรณีที่ไมมีรหัสผานก็ใหกดEnter หรือคลิกที่ปุม OK ไดเลย ดังรูป 2.1

    รูป 2.1 แสดงหนาตางเริ่มตนการใชงาน Microsoft Windows 98
2.2.2 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) คอืช่ือเรียกพื้นที่สวนหนาจอวางๆ ที่อยูดานหลังสุด เมื่อเปดโปรแกรมหรือ
ไฟล  จะปรากฎอยูบนเดสกทอปนี้ ในที่นี้จะปรากฎ ไอคอนของโปรแกรม
หรือที่เรียกวาชอรตคัดไอคอน และโฟลเดอรไอคอน

- ไอคอน (Icons)  คอืภาพที่ปรากฏบนเดสกทอปซึ่งเราสามารถดับเบิลคลิกเพื่อเปดโปรแกรม
หรือไฟล จะประกอบดวย ไอคอนของโปรแกรม หรือที่เรียกวาชอรตคัดไอ
คอน เชน My Computer , Recycle Bin และโฟลเดอรไอคอนซึ่งใชในการเก็บ
ไฟลขอมูลตางๆ เชน My Documents เปนตน

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

- นาฬิกา คอืสวนที่อยูดานขวามือสุดของทาสกบารเพื่อบอกเวลา ถาเราเลื่อนเมาสไปที่
นาฬกิาจะปรากฎวัน เดือน ป ดวย

- ปุม Start เปนปุมที่ใชเร่ิมตนเรียกคํ าสั่ง หรือเปดโปรแกรมตางๆ อยูดานซายมือสุดของ
ทาสกบาร เมื่อเราคลิกที่ปุม Start จะปรากฎรายการคํ าสั่ง, โปรแกรม และ
เอกสารตางๆ ไดแก

- Programs แสดงรายการโปรแกรมและกลุมโปรแกรมที่เปดใชงานได
โดยกลุมโปรแกรมจะประกอบดวยโปรแกรมหรือกลุม
โปรแกรมยอย

- Favorites แสดงรายการเชื่อมโยงอินเตอรเน็ต
- Documents แสดงรายการของขอมูลที่ถูกสรางขึ้นลาสุด ไดแกไฟล

เอกสาร, ขอมูล, ภาพ และเสียง เปนตน โดยระบบจะเก็บไวลา
สุด 15 ไฟล

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

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

โปรแกรมใหม หรือคํ าสั่งของ Microsoft Windows 98
- Lock off … ใชค ําสั่งนี้เมื่อคอมพิวเตอรนั้นมีการใชหลายคน เพื่อปองกัน

ไมใหผูอ่ืนเขาใชในชื่อของเรา ในกรณีของการใชงานใน
ระบบเครือขาย ที่มีเครื่องแมขายบริการ

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

รูปที่ 2.3 แสดงรายการคํ าสั่ง
ตางๆ ที่เมนู Start 

- My Computer เปนไอคอนที่แสดงทรัพยากรทั้งหมดที่มีในระบบ 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 าสํ าเนา (Copy),
การลบ (Delete) และการเปลี่ยนชื่อไฟล (Rename) เปนตน

- Recycle Bin เปนทีเ่ปรียบเหมือนถังขยะ ใชเก็บไฟลหรือโฟลเดอรในฮารดดิสก ที่ผูใชลบ
ทิง้ ซ่ึงสามารถเรียกคืนมาได เมือเปดขึ้นมาจะแสดงรายชื่อไฟลหรือโฟลเดอร
ทีถู่กลบ พรอมรายละเอียด คือวันที่ลบ (Date Deleted) ชนิดของไฟล (Type)
และขนาดของไฟล (Size) สามารถเรียกไฟลหรือโฟลเดอรที่ถูกลบกลับคืนมา
ไดดวยคํ าสั่ง Restore โดยการคลิกขวาที่ไฟล แลวเลือก Restore

- Network Neighborhood เปนโปรแกรมที่ใชสํ ารวจดูเครือขายที่ตออยู  สามารถใชทรัพยากรของ
เครือขายได เชน แฟมขอมูล หรือเครื่องพิมพ

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

2.3 การเขาสูโปรแกรม
2.3.1 การเขาสูโปรแกรมจากเมนู Start

1) คลิกปุม Start
2) เลือก Programs
3) เล่ือนตวัช้ีเมาสไปที่โปรแกรมที่ตองการเปด ถาโปรแกรมมีเมนูยอย ใหเล่ือนตัวช้ีเมาส

ไปที่เมนูยอย แลวคลิกเมาส
2.3.2 การเขาสูโปรแกรมจากชอรตคัดไอคอน

ดับเบิลคลิกที่ชอรตคัดไอคอนของโปรแกรมบน Desktop
2.3.3 การเขาสูโปรแกรมจากคํ าสั่ง Run

1) คลิกปุม Start
2) เลือก Run จะปรากฎหนาตางยอย Run
3) ใหพิมพช่ือโปรแกรมในชอง Open หรือ คลิกปุม Brows แลวคลิกที่ชอง Look in เลือก

ไดรฟที่ตองการ ดับเบิลคลิก แลวคลิกเลือกโปรแกรมที่ตองการเปด แลวคลิกปุม Open
4) คลิกปุม OK

2.4 การปดโปรแกรม
กอนทีจ่ะปดโปรแกรม ควรจะทํ าการจัดเก็บหรือบันทึกขอมูลตางๆ ใหเรียบรอย โดยมีทางเลือกในการ

ปดโปรแกรมที่เปดอยู หลายวิธี ดังนี้
1) คลิกปุม ทีมุ่มขวาบนของหนาตางโปรแกรม
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2) เลือก File  Exit หรือ แฟม  จบการทํ างาน
3) กด Alt+F4
4) ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Control Menu ทีม่มุดานซายสุดของหนาตางโปรแกรม
5) คลิกที่ที่ไอคอน Control Menu ทีม่มุดานซายสุดของหนาตางโปรแกรม แลวเลือก Close

คลิกขวาที่แถบโปรแกรมบนทาสกบาร แลวเลือก Close
2.5 การปด Microsoft Windows 98

กอนที่จะปด Microsoft Windows 98 ควรท ําการจัดเก็บหรือบันทึกงานในโปรแกรมตางๆใหเรียบรอย
และปดโปรแกรมที่เปดใชงานอยูใหหมดกอน 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 ดังรูปที่ 2.10

       รูปที่ 2.4 แสดงการปด Microsoft Windows 98
3. คลิกที่คํ าสั่ง  Shut down
4. คลิกที่ปุม OK
5. ถาเปนเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหม สวิตซของเครื่องจะปดเอง แตถาเปนเครื่องรุนเกา หรือรุนที่ไม

สนับสนุนการปดสวิตซอัตโนมัติ จะปรากฎขอความ It’s now safe to turn off your computer
บนหนาจอ ใหปดสวิตซเครื่องไดทันที

6. ปดสวิตซจอภาพ และสวิตซอุปกรณตอพวงตางๆ เชน เครื่องพิมพ

2.6 การทํ างานกับหนาตาง (Window)
ในการใชงานโปรแกรมใด เมื่อเรียกใชแลวจะปรากฎหนาตางของโปรแกรมนั้นบนเดสกทอป ซ่ึงเรา

สามารถที่จะดํ าเนินการกับหนาตางของโปรแกรมนั้นได คือ การปรับขนาดของหนาตาง (Resizable
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Window) การเคลื่อนยายหนาตาง (Moving Window) การจดัเรียงหนาตาง และการสลับระหวางหนาตาง
(Switching Between Windows)

2.6.1 สวนประกอบของหนาตาง (ตวัอยางหนาตางของโปรแกรม Microsoft Word)

รูปที่ 2.6  แสดงสวนประกอบของหนาตางของโปรแกรม Microsoft Word

แถบแสดงชื่อ (Title Bar) จะแสดงชื่อโปรแกรมที่ใชงาน  และมีปุมควบคุมขนาดของหนา
ตาง  สามารถทํ าการเคลื่อนยายหนาตางไดโดยการกดปุมเมาส
ซายคางไวแลวเคลื่อนยานไปยังตํ าแหนงที่ตองการ

แถบเมนู (Menu Bar) แสดงคํ าสั่งและหนาที่ชวยควบคุมหนาตาง
แถบเครื่องมือ (Tools Bar) แสดงปุมเครื่องมือ ในการทํ างานกับโปรแกรมนั้นๆ
ปุมยอหนาตาง (Minimize) จะลดขนาดหนาตางใหมาอยูที่ทาสกบาร
ปุมขยายหนาตาง (Maximize) จะขยายหนาตางใหเต็มจอภาพ แตเมื่อคลิกที่ปุมนี้ จะกลายเปน

ปุม Restore

แถบแสดงสถานะ
(Status Bar)

แถบแสดงชื่อ
(Title Bar)

ปุมยอหนาตาง
ปุมขยายหนาตาง

ปุมปด
แถบเมนู

(Menu Bar)

ไอคอนคอนโทรลเมนู

แถบ
เครื่อง
มือ
(Tools
Bar)

แถบเลื่อนแนวนอน

แถบ
เล่ือน
แนวตั้ง

ขอบ
หนา
ตาง
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ปุมปด ใชปดหนาตาง หรือปดการใชงานโปรแกรม
ขอบหนาตาง สามารถเปลี่ยนขนาดหนาตางไดโดนการนํ าตัวช้ีเมาสไปวางที่

ขอบหนาตาง หรือตามมุมของขอบหนาตาง แลวกดปุมเมาสซาย
คางไวขณะลาก เพื่อปรับขนาดหนาตางตามตองการ

แถบเลื่อน แถบเลือ่นแนวนอนและแนวตั้งสามารถที่จะเลื่อนพื้นที่แสดง
ภาพของหนาตาง

ไอคอนคอนโทรลเมนู จะแสดงเปนรูปไอคอนของโปรแกรมที่กํ าลังใชงาน ถาคลิกเมา
ทีไ่อคอนนี้จะปรากฎคํ าสั่งควบคุมพื้นฐาน คือ Restore, Move,
Minimize, Maximize และ Close

2.6.2 การเคลื่อนยายหนาตาง
1. น ําตัวช้ีเมาสไปวางที่แถบแสดงชื่อ (Title Bar) ของหนาตางที่ตองการ
2. คลิก และกดเมาสคางไว แลวลากไปวางไวที่ตํ าแหนงที่ตองการ
3. ปลอยเมาส หนาตางก็จะอยูในตํ าแหนงที่ตองการ

2.6.3 การปรับขนาดหนาตาง
1. น ําตัวช้ีเมาสไปไวที่ขอบหนาตาง
2. เมือ่ตวัช้ีเมาสเปลี่ยนเปนตัวลูกศรสองหัว คลิก และกดเมาสคางไว แลวขอบหนาตางตาม

ขนาดที่ตองการ
3. ปลอยเมาส จะไดขนาดหนาตางตามตองการ

2.6.4 การสลับหนาตางไปมา
ในกรณทีีเ่ปดโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เราสามารถใชโปรแกรมหนึ่งไดโดย

ทีม่โีปรแกรมอื่นเปดอยู การสลับหนาตางระหวางโปรแกรมใหคลิกที่แถบชื่อโปรแกรมบนทาสกบาร
โดยทีห่นาตางที่เราเปดทํ างานขณะนั้นเรียกวา Active Windows
2.6.5 การยอและขยายหนาตาง

ใหเล่ือนตัวช้ีเมาสไปยังปุมบนขวาของหนาตางที่ตองการ แลวคลิกที่
ปุม ถาตองการยอหนาตางใหเล็กที่สุด (ไปอยูที่ทาสกบาร)
ปุม ถาตองการเรียกหนาตางเดิมกับคืน (ปุมนี้จะปรากฎเมื่อขยายหนาตาง

     เตม็จอภาพเทานั้น)
ปุม ถาตองการขยายหนาตางใหเต็มจอภาพ

สุชล แกวประทุม
18 กุมภาพันธ 2546
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กอนทํ าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ตองถอด
 ปล๊ักไฟของอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอยกอน  เพ่ือปองกันอันตรายจากไฟฟาลัดลงจร

บทที่ 3 การบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

ในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรนั้น เมื่อใชไประยะหนึ่งผูใชจํ า
เป นจะต องทํ  าการบํ  ารุงรักษาทั้ งส วนฮาร ดแวร คือตัวเครื่อง
คอมพวิเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ และซอฟตแวร

เหตุที่ตองมีการบํ ารุงรักษาทั้งสวนของฮารดแวรและซอฟตแวร 
เพราะวาทั้งสองสวนนั้นตองทํ างานไปดวยกันตลอดเวลา หากระบบ
คอมพิวเตอรไมไดรับการบํ ารุงรักษาฮารดแวรใหดีเทาที่ควร ก็จะไม
สามารถใชงานซอฟตแวรไดดี

ดงันัน้ผูที่ใชงานคอมพิวเตอร นอกจากความสามารถในการใชงาน
คอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ควรใสใจกับการบํ ารุง
รักษาคอมพิวเตอรดวย

3.1 การบํ ารุงรักษาสวนฮารดแวร

การบ ํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตางๆ จํ าเปนตองใชวัสดุที่มีคุณภาพและไดรับ
การออกแบบมาสํ าหรับอุปกรณคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ ตัวอยางของอุปกรณดังกลาว มีดังนี้

- น ํายาท ําความสะอาดสวนภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ
- นํ ้ายาทํ าความสะอาดจอภาพ
- ชุดนํ้ ายาทํ าความสะอาด Floppy Disk Drive และ CD  Drive
- ผานุม/ฟองนํ้ า/ผาสักหลาด/คัดตอนบลัด
- ไมปดฝุนชนิดดีสามารถดูดฝุนได
- เครื่องดูดฝุนสํ าหรับคอมพิวเตอร
- สเปรยสํ าหรับทํ าความสะอาดสวนเชื่อมตอตางๆ
- แอลกอฮอล
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- นํ้ ามันหลอล่ืน
- แปรงปดฝุน

เปนตน

รูปแสดงตัวอยางอุปกรณบํ ารุงรักษาสวนฮารดแวร

3.1.1 การบํ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
1) ท ําความสะอาดภายนอกตัวเครื่องคอมพิวเตอรอยางสมํ่ าเสมอ โดยใชผาสักหลาดหรือผานุม

สํ าหรับเช็ดฝุนละออง หรือใชผานุมหรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด
2) ตรวจดูชองระบายอากาศ ถามีฝุนละอองควรเช็ดออกดวย
3) ไมควรเปดเครื่องคอมพิวเตอรทิ้งไวนานๆ โดยไมไดใช  ถึงแมคอมพิวเตอรรุนใหมๆ จะมี

ระบบประหยัดพลังงานในระหวางที่เปดคอมพิวเตอรทิ้งไวโดยไมใชงานก็ตาม
4) อยาปดเปดเครื่องบอยโดยไมจํ าเปน

3.1.2 การบํ ารุงรักษาจอภาพ
1) ท ําความสะอาดตัวจอภาพโดยใชผาสักหลาดหรือผานุมสํ าหรับเช็ดฝุนละออง หรือใชผานุม

หรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด แลวใชนํ ายาสํ าหรับทํ าความสะอาดจอภาพ ฉีดลงบน
ผานุมแลวนํ าไปเช็ดจอภาพ หามใชนํ้ าเช็ดจอภาพ

2) เมือ่ตองการใชงานคอมพิวเตอร ใหเปดสวิตซไฟจอภาพกอนที่จะเปดสวิตซไฟที่ตวัเครื่อง
3) ปรับความสวางของจอภาพใหเหมาะสมกับสภาพของหองทํ างาน  เพราะถาสวางมากเกินไป

ยอมทํ าใหจอภาพอายุส้ันลง
4) อยาเปดฝาหลัง   MONITOR  ซอมเอง เพราะจะเปนอันตรายจากกระแสไฟฟาแรงสูง
5) เมือ่มกีารเปดจอภาพทิ้งไวนานๆ  ควรจะมีการเรียกโปรแกมถนอมจอภาพ   ( Screen Sever )

ขึน้มาท ํางานเพื่อยืดอายุการใชงานของจอภาพ อยาใหวัตถุหรือนํ้ าไปกระทบหนาจอ
คอมพิวเตอร

3.1.3 การบํ ารุงรักษาเมาส
1) ท ําความสะอาดตัวเมาสโดยใชผาผาสักหลาดหรือผานุมสํ าหรับเช็ดฝุนละออง
2) การทํ าความสะอาดภายในตัวเมาส มีวิธี ดังนี้
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(1) ปดเครื่องคอมพิวเตอรใหเรียบรอย
(2) ถอดสายที่เชื่อมตอระหวางเมาสกับเครื่องคอมพิวเตอรออก
(3) กลับเมาสดานลางขึ้นมาดานบนและหมุนสลักที่ปดแผนคลุมลูกกลิ้งออกเพื่อนํ าลูกกลิ้ง

สํ าหรับ เมาส ออกจากกลักลูกกลิ้ง
(4) ใชผาเปยกชุบนํ้ าสบูเพื่อนํ ามาทํ าความสะอาดลูกกลิ้ง
(5) เชด็ลูกกลิ้งของเมาสใหแหงดวยผานุม
(6) ใชผานุมทํ าความสะอาดภายในกลักของลูกกลิ้ง กํ าจัดฝุนออกจากภายในกลักลูกกลิ้ง
(7) ท ําความสะอาดลูกเลื่อนของเมาสที่อยูภายในกลักเมาสโดยใชผาสะอาด หลังจากนั้นเช็ด

ฝุนและคราบนํ้ ามันออกจากลูกเลื่อนดังกลาว
(8) น ําเอาลูกกลิ้งใสลงไปในกลักลูกกลิ้งเหมือนเดิม พรอมทั้งปดฝาของกลักลูกกลิ้ง
(9) ใสสายสายที่เชื่อมตอระหวางเมาสเขากับเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนเดิม
(10) เปดเครื่องคอมพิวเตอรและตรวจสอบการทํ างานของเมาส

3.1.4 การบํ ารุงรักษาคียบอรด
1) ปดเครื่องคอมพิวเตอรใหเรียบรอย
2) ถอดสายที่เชื่อมตอระหวางคียบอรดและเครื่องคอมพิวเตอร
3) ใชผาสักหลาดหรือผานุมเช็ดฝุนละอองออกจากตัวคียบอรด และปุมตางๆ บนคียบอรด
4) ควํ ่าคยีบอรดบนพื้นที่นุมแลวเคาะเบาๆ  เพื่อใหผงชิ้นเล็กๆ ที่อาจาตกลงไปในคียบอรดหลุด

ออกมา
5) ใสสายที่เชื่อมตอระหวางคียบอรดเขากับเครื่องคอมพิวเตอรเหมือนเดิม
6) เปดเครื่องคอมพิวเตอรและตรวจสอบการทํ างานของคียบอรด

3.1.5 การบํ ารุงรักษา Floppy Disk Drive และแผน Floppy Disk
1) ใชแผนดิสกสํ าหรับลางหวัอานดิสก ท ําความสะอาดหัวอานดิสก ทุกๆ เดือน โดยใสไปใน

Floppy Disk Drive แลวดับเบิลคลิกที่ Drive A: ใน My Computer แลวตอบ Cancel
ประมาณ 3-5 คร้ัง

2) เลือกใชแผนดิสกที่สะอาด คอืไมมีคราบฝุน ไขมัน หรือรอยขูดขีดใดๆ และหลกีเลี่ยงการใช
แผนดสิกเกาที่เก็บไวนานๆ  เพราะจะทํ าใหหัวอาน Disk Drive สกปรกไดงาย

3) กอนน ําแผนดิสกออกจากชองอาน Disk Drive ควรจะใหไฟสัญญาณที่ Disk Drive ดับกอน
เพือ่ปองกันหัวอานชํ ารุด

4) ระมดัระวงัอยาใหมือไปถูกบริเวณที่เปนแมเหล็กของแผนดิสกเพราะไขมันบริเวณผิวหนัง
ของเรา   จะทํ าใหเกิดความสกปรกตอบริเวณที่บันทึกขอมูล

5) อยาใชแรงกดปากกาเกินไป ขณะเขียนที่แผนปายชื่อของแผนดิสก
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6) อยาใหแผนดิสกอยูใกล  บริเวณที่มีคล่ืนแมเหล็กมากๆ   เชน เครื่องอุปกรณไฟฟาทุกชนิด
ไมวาจะเปนบนจอภาพ หรือเครื่องโทรศัพทแบบหมุน

7) อยาบดิหรืองอแผนดิสกเลนเปนอันขาด เพราะจํ าทํ าใหแผนดิสกเสียหายได
8) อยาใหแผนดิสกมีรอยขูดขีด    หรือถูกของเหลวเชนนํ้ า  ดังนั้นเมื่อใชแผนดิสกเสร็จแลว

พยายามเกบ็ไวในซองบรรจุใหเรียบรอย และควรเก็บแผนดิสกไวในอุณหภูมิที่เหมาะสม
3.1.6 การบํ ารุงรักษา CD-ROM Drive และแผน CD

1) ใชแผน CD สํ าหรับลางหัวอาน CD-ROM Drive ท ําความสะอาดหัวอาน CD เปนประจํ า
ทกุๆ เดือน โดยใส CD สํ าหรับลางหัวอาน ไปในชอง CD-ROM Drive แลวรอสักครู จนไฟ
ที่ CD-ROM Drive ตดิ และดับลง

2) ใชผานุมเช็ดแผน CD ในกรณีที่เห็นวาแผน CD มฝุีนจับอยู และหามขูดขีดแผน CD รวมทั้ง
ไมควรติดสติกเกอรบนแผน CD ดวย

3) อยาเก็บแผน CD-ROM หรือใชงาน CD-ROM ในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยาง
รวดเรว็หรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงอาจเปนสาเหตุใหแผน CD-ROM เสียได

4) อยาใหของเหลวหรือวัสดุแปลกปลอมหยดใสภายใน CD-ROM Drive เพราะอาจทํ าความ
เสยีหายใหแก CD-ROM Drive ได หากเกิดความผิดพลาดทํ าหยดนํ้ าลงไปภายใน CD-ROM
Drive ใหปลอยทิ้งไวใหแหง เพราะการใชงาน CD-ROM Drive  ขณะทีย่งัเปยกอยูอาจจะทํ า
ให Drive เกดิความเสียหาย ได

3.1.7 การบํ ารุงรักษาเครื่องพิมพชนิด Dot Matrix
1) ทํ าความสะอาดเครื่องพิมพ โดยดดูฝุน  เศษกระดาษที่ติดอยูในเครื่องพิมพทุกเดือน หรือใช

แปรงขนนุมปดฝุนเศษกระดาษออกจากเครื่องพิมพ อยาใชแปรงชนิดแข็งเพราะอาจทํ าให
เครื่องเปนรอยได

2) ท ําความสะอาดภายนอกตัวเครื่องพิมพ  โดยใชผานุมหรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด
เครื่องใชสํ านักงานเช็ดถูสวนที่เปนพลาสติก ระมัดระวังอยาใหนํ ้าเขาตัวเครื่องพิมพ และ
ควรหลีกเลีย่งการใชนํ้ ามันหลอล่ืนทุกชนิด ในตัวเครื่องเพราะอาจทํ าใหระบบกลไกเสียหาย
ได

3) กอนพมิพทุกครั้งควรปรับความแรง ของหัวเข็มใหพอเหมาะกับความหนาของกระดาษ
4) ระหวางพมิพควรระวังหัวพิมพจะติดกระดาษ   เชน  การพิมพซองจดหมาย หรือกระดาษที่มี

ความหนาหรือบางเกินไป
5) อยาถอด หรือเสียบสายเชือ่มตอระหวางเครื่องพิมพกับเครื่องคอมพิวเตอรในขณะที่เครื่อง

พมิพ   หรือเครื่องคอมพิวเตอรกํ าลังทํ างานอยู
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6) ไมควรพมิพกระดาษติดตอกันนานเกินไปเพราะอาจทํ าใหหัวอานรอนมากทํ าใหเครื่องชะงัก
หยดุพิมพกระดาษ

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

(DotmatrixPrinter) เนือ่งจากเศษของกระดาษไขอาจจะไปอุดตันเข็มพิมพ    อาจทํ าใหเข็ม
พมิพอาจหักไดควรใชกระดาษไขสํ าหรับเครื่องพิมพแทน เพื่อปองกันการชํ ารุดของเฟองที่
ใชหมุนกระดาษ

3.1.8 การบํ ารุงรักษาเครื่องพิมพชนิด Laser และ InkJet
1) ท ําความสะอาดภายนอกตัวเครื่องพิมพ  โดยใชผานุมหรือฟองนํ้ าชุบนํ้ ายาทํ าความสะอาด

เครื่องใชสํ านักงานเช็ดถูสวนที่เปนพลาสติก
2) ใชกระดาษที่เหมาะสมกับเครื่องพิมพ โดยไมควรใชกระดาษที่หนาเกินไปจะทํ าใหกระดาษ

ติดเครื่องพิมพได
3) ควรกรีดกระดาษทกุครัง้กอนจะใสลงในชองใสกระดาษ ระวังอยาใหกระดาษติดกัน  เพราะ

อาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหกระดาษติดในตัวเครื่องพิมพได
4) การใชเครื่องพิมพ Laser พิมพลงในแผนใส ตองเลือกใชแผนใสที่ใชถายเอกสารไดเทานั้น

หากใชแผนใสแบบธรรดาซึ่งไมสามารถทนความรอนได อาจจะหลอมละลายติดเครื่อง
พมิพทํ าใหเกิดความเสียหายได

3.1.9 การทํ าความสะอาดเครื่องอานบารโคด (Barcode Reader)
1) ถาเครื่องอานบารโคดมีฝุนละออง ควรใชผาสักหลาดหรือผานุมเช็ดฝุนละออง ทํ าความ

สะอาด
3.1.10 การทํ าสะอาดเครื่องสแกนเนอร (Scanner)

1) ใชผาสักหลาดหรือผานุมเช็ดฝุนละออง ท ําความสะอาด
2) สวนทีเ่ปนกระจกใหใชผาสักหลาดเช็ดทํ าความสะอาด
3) การเคลือ่นยายสแกนเนอรตองทํ าอยางระมัดระวัง โดยทํ าการล็อกหัวอานเครื่องสแกนเนอร

กอนทุกครั้งเมื่อจะทํ าการเคลื่อนยาย (ที่ล็อกโดยมากอยูดานหลังของเครื่องสแกนเนอร

3.2 การบํ ารุงรักษาสวนซอฟตแวร
เปนการใชโปรแกรมสํ าหรับบํ ารุงรักษา ที่มีอยูในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98 โดยใช

โปรแกรมที่อยูในสวนของ System Tools ซ่ึงเปนโปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility) อยางหนึ่ง สํ าหรับการบํ ารุงรักษา
ระบบ หรือที่เรียกวาการทํ า Maintenance โดยโปรแกรมดังกลาว คือDisk Cleanup, ScanDisk, Disk 
Defragmenter และ Maintenance Wizard
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3.2.1 โปรมลบไฟลขยะ : Disk Cleanup
Disk Clean เปนยทูลิิตีท้ีช่วยอํ านวยความสะดวกในการกํ าจัดไฟลที่ไมจํ าเปนออกไปจากดิสก ทํ า

ใหมเีนือ้ที่มากขึ้นสํ าหรับการใชงาน และทํ าใหเครื่องคอมพิวเตอรทํ างานไดรวดเร็วข้ึน
1)  การใชงาน Disk Cleanup เร่ิมจากคลิกที่  Start Programs Accessories  System

Tools  Disk Cleanup โดยจะใหผูใชทํ าการเลือกไดรฟ ดังรูป

2) ในที่นี้เลือก Drive C: คลิกปุม OK จอภาพจะได
ดังรูปดานลาง

ระบบจะทํ าการคํ านวณหาเนื้อที่ของไฟลขยะตางๆ
แลว จะแสดงรูปกลุมของไฟลที่จะลบออก

3) เราสามารถเลือกขอกํ าหนดตางๆ โดยการคลิกที่ 
 หนาขอกํ าหนด แลวจะเปลี่ยนเปน  ซ่ึงก็คือ

เปนการเลือกขอกํ าหนดนั้น หรือจะยกเลิกก็ทํ าได
โดย คลิกที่  หนาขอกํ าหนด จะได  ซ่ึงก็คือ
เปนการไมเลือกขอกํ าหนดนั้น เมือไดตามตองการ
แลวคลิก OK เครือ่งก็จะทํ าการกํ าจัดไฟลที่ไมจํ าเปน
ออกไป

โดยมีขอกํ าหนดใหเลือกดังนี้
- Temporary Internet File คือไฟลที่เกิดจากการใชอินเตอรเน็ตเขาชมเว็บไซตตางๆ โดย

เฉพาะทีใ่ชโปรแกรมบราวเซอร Internet Explorer ไฟลเหลานี้นีค้วรกํ าจัดประมาณเดือนละ
คร้ัง



บทที่ 3 การบํ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํ านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

หนา 29

- Download Program File คอืไฟลทีถู่กดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ต ถาไมตองการก็
สามารถกํ าจัดไปไดเลย

- Recycle Bin คือไฟลที่ถูกลบไว โดยทีม่นัจะยังถูกอยูในถังขยะ (Recycle Bin) ควรกํ าจัดทิ้ง
ไปทุกสัปดาห หรือทุกเดือน ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผูใชงานแตละคน

- Temporary File คือไฟลทีเ่ก็บอยูในโฟลเดอรที่กํ าหนดวาเปน Temp Directory ควรกํ าจัดทิ้ง
ทุกสัปดาห หรือทุกๆ สองสัปดาห

4) คลิกปุม OK  แลวคลิกปุม Yes เพือ่ยืนยันการลบไฟลที่ไมไดใช

3.2.2 โปรมตรวจสอบดิสก : ScanDisk
ScanDisk เปนยูทิลิตี้ที่ใชตรวจสอบความบกพรองของระบบไฟลและความบกพรองของ

ดสิกทางกายภาพ  และซอมแซมสวนที่เสียหายหรือผิดปกติบนดิสก
1) การใชงาน ScanDisk เร่ิมจากคลิกที่  Start Programs Accessories  System

Tools ScanDisk จะปรากฎวินโดวสของโปรแกรมดังรูปดานลาง

2) ใหทํ าการเลือกไดรฟที่ตองการทํ า
ScanDisk แลวในสวนของ Type of test
ใหกํ าหนดรูปแบบการตรวจสอบดิสก

รูปแบบการตรวจสอบดิสก แบง
ออกเปน 2 ประเภทคือ

• Standard (แบบมาตรฐาน) เปนการตรวจสอบเฉพาะความบกพรองของระบบไฟล
• Thorough (แบบทั่วถึง) เปนการตรวจสอบทั้งความบกพรองของระบบไฟล และ

ความบกพรองของดิสกในทางกายภาพ
ปุม Option… ใชก ําหนดตัวเลือกยอยเมื่อเลือกรูปแบบการตรวจสอบดิสกแบบ

Thorough
สวนตัวเลือก Automatically fix error ใชสํ าหรับระบุให ScanDisk แกไขขอบกพรองที่พบ

โดยอัตโนมัติ ใหคลิกที่  Automatically fix error ใหเปน 
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3)  เมือ่ทํ าการกํ าหนดการ
ScanDisk เรียบรอยแลว ใหคลิกที่
ปุม Start โปรแกรมจะทํ างานตอไป
จนเสร็จแลวจะแสดงผลของการ
ScanDisk ดังรูป

เสร็จแลวใหคลิกที่ปุม Close 
ในสวนของวินโดวสการแสดงผล 
และคลิกที่ปุม Close ในสวนของ
วินโดวสการตรวจสอบดิสก ก็จะ

เปนการสิ้นสุดการทํ างานของการScanDisk

3.2.3 โปรมแกรมจัดระเบียบขอมูลในดิสก : Disk Defragmenter
Disk Defragmenter เปนยทูลิิตี้ที่ใชในการจัดจัดเรียงขอมูลของไฟลตางๆ ในดิสกใหตอเนื่องกัน 

เพือ่เพิม่ความเร็วในการเรียกใช เปนสิ่งที่ควรทํ าเมื่อรูสึกวาการอานไฟลตางๆ จากดิสกใชเวลานานกวา
ปกตจินเหน็ไดชัด แตไมควรทํ าบอยเกินความจํ าเปน อาจจะเปน 2 – 3 เดือนตอคร้ังขึ้นอยูกับปริมาณ
การใชงาน การทํ า Disk Defragmenter แตละครั้งจะเสียเวลานานมาก ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความจุของดิสก

1) การใชงาน Disk Defragmenter เร่ิมจากคลิกที่  Start Programs Accessories 
System Tools  Disk Defragmenter จะปรากฎวินโดวสของโปรแกรมดังรูปดานลาง

2) ใหเลือกไดรฟที่ตองการทํ า Defragment หรือถา
มีหลายไดรฟก็สามารถเลือก All Hard Drives  
และคลิกที่ปุม Setting… เพือ่กํ าหนดคาตัวเลือกที่
ตองการ ดังรูปดานลาง
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3) เสร็จแลวก็คลิกที่ปุม OK โปรแกรมก็จะเริ่มทํ างาน
ดังรูปดานลาง

4) เมือ่โปรแกรมทํ างานเสร็จแลว ก็ปดโปรแกรม
จะเห็นวาการทํ า Disk Defragmenter ไมยุงยาก

มากนัก อยางไรก็ตาม กอนที่จะทํ า Disk
Defragmenter นั้น ตองปฏิบัติดังนี้

• กอนทํ า Disk Defragmenter ตองทํ าการ ScanDisk กอนทุกครั้ง เพื่อแกไขและซอม
แซมขอบกพรองของไฟล และ/หรือดิสกใหหมดกอน

• ยกเลิก Screen Saver เพราะ Screen Saver บางชนิดทํ าการอานขอมูลจากฮารดดิสก
จะเปนการขัดจังหวะของการทํ า Disk Defragmenter ได

• ปดโปรแกรมตาง ๆ ทีเปดอยูใหหมด (รวมทั้งโปรแกรมที่อยูบน Taskbar ดวย)

3.2.4 การกํ าหนดเวลาการบํ ารุงรักษาอัตโนมัติ : Maintenance Wizard
Maintenance Wizard เปนยูทิลิตี้ที่ชวยในการจัดตารางเวลาเพื่อการบํ ารุงรักษาขอมูลใน

ฮารดดิสก ใหเปนไปโดยอัตโนมัติตามคาบเวลาที่กํ าหนดไว
1) การใชงาน Maintenance Wizard เร่ิมจากคลิกที่  Start Programs Accessories 

System Tools  Maintenance Wizard
• ถาเปนการใชงานครั้งแรกจะเปนการกํ าหนดการเลือกการทํ า Maintenance Wizard วา

จะเปนแบบ Express คอืโปรแกรมจะกํ าหนดการทํ างานใหเอง หรือแบบ Custom คือ
เรากํ าหนดการทํ างานตางๆ เอง  ในทีน่ีจ้ะใชการทํ า Maintenance Wizard แบบ 
Express

2) จากหนาตาง Maintenance Wizard คลิกปุม Next
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3) เลือกตารางเวลาสํ าหรับการทํ า Maintenance แลวคลิกปุม
Next

4) แสดงโปรแกรมที่ Maintenance Wizard เรียกใช เมื่อถึง
เวลากํ าหนด เสร็จแลวคลิกปุม Finish แตถาคลิกที่ชอง 
When I click Finish, …  จะเปนการสั่งใหโปรแกรมทํ างาน
ทันทีหลังกดปุม Finish

5) เมือ่จบกํ าหนดการทํ า Maintenance Wizard แลวจะปรากฎไอคอนของโปรแกรม Task
Scheduler บนทาสกบาร

• ในกรณีที่เคยเรียกใชโปรแกรมมาแลว โปรแกรมจะปรากฎ ดังรูป

ซ่ึงจะมีทางเลือกการทํ างาน 2 อยางคือ
1. Perform maintenance now เปนการสั่งใหโปรแกรมทํ างานทันที ไมตองรอตาราง

เวลา หรือ
2. Change my maintenance settings or schedule เปนการเขาสูการกํ าหนดการ

Maintenance Wizard  ใหม
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3.3 การปองกัน การตรวจสอบและการกํ าจัดไวรัส
3.3.1 การปองกันไวรัส

1) ตดิตัง้โปรแกรมปองกันไวรัส และอัพเดทขอมูลไวรัสเปนประจํ า
2) ตรวจสอบไวรสับนแผนดิสกเก็ตที่ไดมาใหมหรือนํ ามาจากที่อ่ืน กอนนํ ามาใชงานทุกครั้ง
3) อยาเปดไฟลใดๆ ที่แนบมากับ E-Mail ทีส่งมาจากคนที่ไมรูจัก หรือไมแนใจวาเปนคนรูจักสง

มาจริงหรือไม และใหลบทิ้งทันที
4) การเปดไฟลใดๆ ที่แนบมากับ E-Mail ตองทราบแนชัดวาถึงผูสง และเปนขอมูลที่เราตองการ

จริงๆ
5) ถาดาวนโหลดไฟลจากอินเตอรเน็ต ตองตรวจสอบไวรสักอนที่จะเปดใชทุกครั้ง

3.3.2 การตรวจสอบและกํ าจัดไวรัส โดยใชโปรแกรม McAfee VirusScan 7 Professional
1) คลิกที่ Start  Programs  McAfee 
VirusScan  Processional Edition
2) คลิกที่  Scan for virus now จะไดหนาตาง
ของโปรแกรม ดังรูปลางซาย

3) ในสวนของ Select  a location to scan… .
ใหเลือกไดรฟหรือโฟลเดอรที้ตองการ จากรูป
ดานลางซายเปนการเลือกสแกนไดรฟ C:

4) คลิกที่ Scan โปรแกรมจะเริ่มทํ าการสแกน
และแสดงไฟลที่กํ าลังแสกนดังรูปลางซาย

เลือกไดรฟเพื่อทํ า
การสแกนไวรัส
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5) เมือโปรแกรมสแกนเสร็จ จะปรากฎหนาตาง
แสดงผล ดังรูปลางซาย (กรณีไมพบไวรัส)

6) กดปุม OK เพือ่ปดหนาตาง VirusScan
Summary
7) คลิกที่ปุม      ดานขวาบนสุดของหนาตาง
โปรแกรม VirusScan  เพื่อปดโปรแกรม

กรณีท่ีพบไวรัส
1) ในขั้นตอนการสแกนถาพบไวรสั ใหคลิกที่ปุม Clean เพือ่กํ าจัดไวรัส
2) เมือ่ก ําจัดไวรัสเรียบรอยแลว โปรแกรมจะแสดงชื่อไฟล และสถานะที่ถูกจัดการ
3) เมอืโปรแกรมสแกนเสร็จ จะปรากฎหนาตางแสดงผล
4) กดปุม OK เพือ่ปดหนาตาง VirusScan Summary
5) ปดโปรแกรม VirusScan  โดยกดที่ปุม ดานขวาบนสุดของหนาตาง
กรณีท่ีพบไวรัสขณะทํ างาน
1) ถาขณะใชงานคอมพิวเตอรอยู โปรแกรม VirusScan จะแสดงหนาตางเตือนใหทราบวาพบไว

รัส ใหคลิกที่ปุม Clean เพือ่กํ าจัดไวรัส
2) จะปรากฎหนาตางแสดงผลใหทราบวาไวรัสตัวนั้นถูกกํ าจัดแลว ใหคลิกปุม OK เพื่อทํ างาน

ตอไป
กรณีท่ีไมสามารถ Clean ได
1) ถาไมสามารถ Clean ไวรัสได ใหลบไฟลนั้นทิ้งโดยใชปุม Delete  หรือ
2) ใชปุม Quarantine เพือ่กกัไวรัสไวไมใหระบาดตอไป
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3.4 การสํ ารองขอมูล
การสํ ารองขอมูลเปนสิ่งทีสํ าคัญมาก ถาเปนหนวยงาน หรือองคกรตางๆ จะตองมีระบบการสํ ารองขอ

มลูที่มีประสิทธิภาพ อาจจะตองมีอุปกรณสํ ารองขอมูลที่มีความจุสูงเขน Tape Backup เปนตน แตถาเปนผู
ใชทั่วไป หรือผูใชตามบาน อาจจะใชวิธีทํ าสํ าเนา (copy) ขอมูลขอมูลลงบนแผนดิสก หรือแผน Zip Disk 
หรือแผน CD ชนดิที่สามารถเขียนขอมูลได โดยที่ขอมูลที่ตองทํ าสํ ารองไดแกไฟลขอมูลตางๆ ที่สรางขึ้น 
และ/หรือ โปรแกรมตางๆ ที่มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอร

ตวัอยางการสํ ารองขอมูลดวยแผนดิสกเก็ต
1) เปดโฟลเดอรที่เก็บไฟลขอมูลที่ตองการทํ าสํ ารอง
2) คลิกที่ไฟล  ถามีหลายไฟลใหกด Ctrl คางไว แลวคลิกทีละไฟล (ดขูนาดรวมของไฟลที่ Status Bar 

ตองไมเกิน 1.40 MB)
3) คลิกที่แถบ Edit บนเมนูบารเลือก Copy แลวคลิก
4) เปด My Computer  3.5 Floppy (A:)
5) คลิกที่แถบ Edit บนเมนูบารเลือก Paste แลวคลิก
6) รอจน Copy เสร็จ
7) ปดโฟลเดอรที่เปดไวทั้งหมด
8) จบการทํ างาน

สุชล แกวประทุม
ธนาคาร ศรีคลัง

18 กุมภาพันธ 2546
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