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คำ�นำ�

การจดัการสอนตามหลกัสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช  2556 ประเภทวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารนั้น  ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข  อีกประการหนึ่ง

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอนและปฏิรูปวิธีสอบ 

ตลอดจนการสอนเป็นโครงงาน เป็นชิ้นงาน โดยให้ผู้เรียนได้ ฝึกทักษะจากการทำางานจริง ซึ่งวิชาการ

ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ รหัส 2901–1002  ยังไม่มีหนังสือ ตำารา เอกสาร เพื่อใช้ในการเรียนการ

สอน เพราะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ ผู้เขียนจึงได้ศึกษา รวบรวมเรียบเรียง เนื้อหาที่เป็นความรู้ และแบบฝึก

ทักษะ การปฏิบัติใบงานโดยยึดเนื้อหาให้ตรงสอดคล้องกับหลักสูตร มุ่งเน้นให้เกิดการฝึกทักษะการใช้

โปรแกรมอรรถประโยชน์

การจัดหัวข้อการเรียนในเอกสารประกอบการสอน วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  

จึงจัดทำาขึน้เพือ่มุง่เนน้ตอบสนองจดุมุง่หมาย และนโยบายของสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

ประกอบด้วยเนื้อหาตามคำาอธิบายรายวิชา 6 หน่วย ใช้วิธีประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โดยให้ผู้

เรยีนทดสอบกอ่น และหลงัการเรยีนการสอน แจ้งผลการประเมนิใหผู้้เรียนรับทราบผลการประเมนิทันท ี

เพื่อให้สามารถพัฒนาผลการเรียนได้รวดเร็วเต็มศักยภาพ

เอกสารประกอบการสอนนี้ ผู้เขียนได้นำาไปใช้สอนจริง มีการพัฒนาแก้ไข ตามคำาแนะนำาของผู้

เชี่ยวชาญ  ซึ่งได้ตรวจสอบประเมินผล คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน ทำาให้พบข้อบกพร่อง จึง

นำาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา ให้มีคุณภาพ จึงได้เผยแพร่ไปยังครูผู้สอนรายวิชานี้

จึงหวังว่าเอกสารประกอบการสอน วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  น้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามความมุ่งหวังทุก

ประการ

ผู้จัดทำาขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ ให้คำาปรึกษาแนะนำา ในการจัดทำา

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ให้สำาเร็จตามจุดประสงค์ ขอพรอันประเสริฐจงดลบันดาลส่งผลให้ทุก

ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

น�ยเผด็จ  อ่ำ�น�เพียง



ข

สารบัญ

คำ�นำ� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ก

ส�รบัญ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ข

คำ�ชี้แจงก�รใช้เอกส�รประกอบก�รสอน ��������������������������������������������������������������������������������������������� ค

คำ�อธิบ�ยร�ยวิช� หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ พุทธศักร�ช 2556�����������������������������������������������ง

ใบวิเคร�ะห์วัตถุประสงค์ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� จ

หน่วยก�รเรียนรู้ที่ 4 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

ส�ระสำ�คัญ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

ส�ระก�รเรียนรู้ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

แบบทดสอบก่อนเรียน ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

เนื้อห�ส�ระ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

1. ก�รใช้โปรแกรมดูแลรักษ�คอมพิวเตอร์ ������������������������������������������������������������������������������8

2. ก�รใช้โปรแกรมสำ�รองและเรียกคืนข้อมูล ����������������������������������������������������������������������� 19

3. ก�รใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสป�ยเเวร์ ��������������������������������������������������������������������� 28

4. ก�รใช้โปรแกรมสำ�หรับกู้ข้อมูล ��������������������������������������������������������������������������������������� 44

สรุปท้�ยหน่วย ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56

แบบฝึกหัดท้�ยหน่วย ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57

แบบทดสอบหลังเรียน ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 58

ใบง�นที่ 4 ก�รใช้โปรแกรม Disk Cleanup �������������������������������������������������������������������������������������� 63

แบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�น ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64

บรรณ�นุกรม ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65



ค

คำ�ชี้แจงก�รใช้เอกส�รประกอบก�รสอน 

วิช�ก�รใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ รหัสวิช� 2901-1002 

ชุดการสอนน้ีจัดทำาเพื่อใช้ในการสอนวิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002 ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ใชส้อนผู้เรียนทัง้หอ้ง ในเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย เนือ้หา

ตามรายวชิา แบบทดสอบ ใบงาน สือ่การสอน ซึง่ครผููส้อนเปน็ผูจั้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยมุง่ใหผู้้

เรียนเกดิการเรยีนรูท้ัง้ดา้นพทุธพสิยั ทักษะพสิยั และจติพสิยั แบง่เนือ้หารายวชิาออกเปน็ 6 หนว่ย ดังนี้

หน่วยที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

หน่วยที่  2  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์

หน่วยที่  3  การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์

หน่วยที่  4  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์

หน่วยที่  5  ความรู้เกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing)

หน่วยที่  6  การใช้งานคลาวด์คอมพิวติง (Cloud Computing)

ส่วนประกอบของเอกส�รประกอบก�รสอน มีดังนี้

1. คำาอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

2. โครงการสอน

3. วิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชา

4. ใบวิเคราะห์ส่วนประกอบหัวข้อเรื่อง

5. ใบวิเคราะห์ความรู้

6. ใบวิเคราะห์วัตถุประสงค์

7. หน่วยการเรียนรู้

    7.1 สาระสำาคัญ

    7.2 สาระการเรียนรู้

    7.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

    7.4 แบบทดสอบก่อนเรียน

    7.5 เนื้อหาสาระ

    7.6 สรุปท้ายหน่วย

    7.7 แบบฝึกหัดท้ายหน่วย

    7.8 แบบทดสอบหลังเรียน

    7.9 ใบงาน

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

9. บรรณานุกรม
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คำ�ชี้แจงสำ�หรับครูผู้สอน

1. ศึกษาหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ให้เข้าใจ

ก่อนทำาการสอน เพื่อวางแผนการสอน เตรียมการสอน เช่น เตรียมวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตามที่ระบุ

ไว้ในชุดการสอน

2. ดำาเนินการสอนตาม แผนการจัดการเรียนรู้

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

    3.1 ทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะสอน

    3.2 นำาเข้าสู่บทเรียน

    3.3 สอนให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ประกอบสื่อการสอน ในส่วนทฤษฎี สอน

สาธิตการปฏิบัติงานตามใบงาน 

    3.4 สรุปผล และทดสอบหลังเรียน

    3.5 บันทึกผลการเรียน เช่น คะแนนแบบทดสอบ คะแนนการฝึกทักษะตามใบ

งาน คะแนนพฤติกรรม และแจ้งให้ผู้เรียนได้รับทราบ เป็นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเมื่อ

เรียนจบในแต่ละชุดการสอน

บทบ�ทผู้เรียน

ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกำาหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรู้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตาม คำาแนะนำา ของครูผู้สอน อย่างเคร่งครัด

2. ปฏิบัติข้อตกลง ที่ร่วมกันคิด เป็นกติกา ในการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด

3. ทำาแบบทดสอบ ด้วยตนเองอย่างเต็มความสมารถ

4. ปฏิบัติงานฝึกทักษะด้วยตนเอง อย่างเต็มความสามารถ

ก�รประเมินผล

1. การวัดและประเมินผล กำาหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาค กับ คะแนนสอบ เป็น 80 : 20 ดังน้ี

   1.1 ความตั้งใจในเวลาเรียน  10 คะแนน

   1.2 แบบทดสอบ   20 คะแนน

   1.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 50 คะแนน

   1.4 สอบปลายภาค   20 คะแนน
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2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด)

   ระดับคะแนน       ผลการเรียน(เกรด)

80-100 4.0

75-79 3.5

70-74 3.0

65-69 2.5

60-64    2.0

55-59 1.5

50-54 1.0

0-49 0

หม�ยเหตุ : กรณีผู้เรียนมีคะแนนไม่ครบสมบูรณ์ ให้ติดตามผู้เรียนมาซ่อมเสริม หากผู้เรียนไม่มา 

ครูผู้สอนให้ ผลการเรียน(เกรด) มส. ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบ



ง

คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

หลักสูตรประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ พุทธศักร�ช 2556

ประเภทวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ส�ข�วิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

วิช�ก�รใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  1 - 2 – 2

เวล�เรียน 3 ชั่วโมง / สัปด�ห์ เวล�เรียนรวม 54 ชั่วโมง จำ�นวน 2 หน่วยกิต

จุดประสงค์ร�ยวิช� เพื่อให้

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำางานของโปรแกรมอรรถประโยชน์

2.  มีทักษะในการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์

3.  มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์

4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์

สมรรถนะร�ยวิช�

1. แสดงความรู้และหลักการเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์

2. ติตตั้งใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์

คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

ศกึษาและปฏิบติัการใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน ์(Utility Program) การเลอืกใชโ้ปรแกรม

อรรถประโยชน ์การตดิตัง้และใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน ์คลาวดค์อมพิวตงิ (Cloud Computing) 

และการใช้งาน



จ

วิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชา

วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  จำานวน 2 หน่วยกิต  (1-2-2)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 

เวลาเรียน 3 โมงต่อสัปดาห์  รวม 54 ชั่วโมง

สัปดาห์

ที่

 

หน่วยการสอน

แหล่งที่มา(Resources) เวลาเรียน

(ชั่วโมง)A B C D

1-2-3 หน่วยที่  1  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / / / / 9

4-5-6 หน่วยที่  2  ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ / / / / 9

7-8-9 หน่วยที่  3  การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์์ / / / / 9

10-11-12 หน่วยที่  4  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ / / / / 9

13-14-15 หน่วยที่  5  ความรู้เกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติง / / / / 9

16-17-18 หน่วยที่  6  การใช้งานคลาวด์คอมพิวติง / / / / 9

 

จำานวนเวลาเรียน รวม 

แหล่งที่มา(Resources)

A : คำาอธิบายรายวิชา(Course  Description)

B : ตำารา(Literatures)

C : ผู้เชี่ยวชาญ(Experts)

D : ประสบการณ์(Experiences)



จ

ใบวิเคราะห์ส่วนประกอบหัวข้อเรื่อง (Main elements listing sheet)

วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  จำานวน 2 หน่วยกิต  (1-2-2)

หน่วยท่ี  4  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์  เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง สอนสัปดาห์ท่ี 10-11-12

Main elements/Elements
Resources

A B C D E F G H

1. การใช้โปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ / / / /

2.  การใช้โปรแกรมสำารองและเรียกคืนข้อมูล / / / /

3. การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายเเวร์ / / / /

4.  การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล / / / /

5.  ใบงานที่ 4 การใช้โปรแกรม Disk Cleanup. / / / /

Resources:

A = หลักสูตรรายวิชา (สอศ.)                                  E=

B = วสัดปุระสานงานเชือ่ม. แกว้กลัยา ราชสภุา            F=

C = ความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร.์  เผดจ็  อ่ำานาเพยีง      G=

D =งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น.ภานุวัฒน์ หนูกิจ               H=
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ใบวิเคราะห์ความรู้ (Topic detailing sheet)

วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  จำานวน 2 หน่วยกิต  (1-2-2)

หน่วยท่ี  4  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์  เวลาเรียน 12 ช่ัวโมง สอนสัปดาห์ท่ี 10-11-12

 

Main  Elements/Elements Knowledge N O
TK

R A T

1. การใช้โปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 1. สามารถใช้้โปรแกรมดูแล

รักษาคอมพิวเตอร์ได้

2.  การใช้โปรแกรมสำารองและเรียกคืนข้อมูล 2. สามารถใช้้โปรแกรมสำารอง

และเรียกคืนข้อมูลได้

3. การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายเเวร์ 3. สามารถใช้โปรแกรม

ป้องกันไวรัสและสปายแวร์ได้

4.  การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล 4. สามารถใช้การใช้โปรแกรม

สำาหรับกู้ข้อมูลได้

Remark:

ISL =Intellectual skill levelทางสติปัญญา                     PSL=Physical skill levelทางทักษะฝีมือ

R=Recall knowledge (ระดับฟื้นคืนความรู้)                        I=Imitation (ระดับลอกเลียนแบบ)

A=Applied knowledge (ระดับประยุกต์ความรู้)             C=Control (ระดับทำาด้วยความถูกต้อง)

T=Transferred knowledge (ระดับส่งถ่ายความรู้)             A=Automatism (ระดับเป็นอัตโนมัติ)



จ

ใบวิเคราะห์วัตถุประสงค์ (Objective listing sheet)

วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  2901-1002  จำานวน 2 หน่วยกิต  (1-2-2)

หน่วยที่  1  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เวลาเรียน 12 ชั่วโมง สอนสัปดาห์ที่ 1-2

Behavioral Objective ISL PSL

R A T I C A

1. สามารถใช้้โปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้ / /

2. สามารถใช้้โปรแกรมสำารองและเรียกคืนข้อมูลได้ / /

3. สามารถใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์ได้ /

4. สามารถใช้การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูลได้ / /

Remark:I
SL=Intellectual skill level ทางสติปัญญา .........................................................  PSL=Physical skill levelทางทักษะฝีมือ

R=Recall knowledge (ระดับฟื้นคืนความรู้) ......................................  I=Imitation (ระดับลอกเลียนแบบ)

A=Applied knowledge (ระดับประยุกต์ความรู้ ........................................... C=Control (ระดับทำาด้วยความถูกต้อง)

T=Transferred knowledge (ระดับส่งถ่ายความรู้) ............................ A=Automatism (ระดับเป็นอัตโนมัติ)



หน่วยการเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษา การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์เกี่ยวกับ โปรแกรม

อรรถประโยชนด์แูลรกัษาคอมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรมสำารองและเรยีกคนืขอ้มลู การใชโ้ปรแกรมปอ้งกัน

ไวรัสและสปายแวร์ การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล

1. การใช้โปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 

1.1 การใช้โปรแกรม Disk Cleanup

1.2 การใช้โปรแกรม Check Disk

1.3 การใช้โปรแกรม Disk Defragmenter

1.4 การใช้โปรแกรม Task Scheduler

1.5 การใช้โปรแกรม System Restore

2. การใช้โปรแกรมสำารองและเรียกคืนข้อมูล

2.1 โปรแกรมสำารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล

2.2 การติดตั้งโปรแกรมสำารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล

2.3 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

2.4 การสำารองข้อมูล (Backup)

2.5 การกู้คืนข้อมูล (Recovery)

3. การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายเเวร์

3.1 ความรู้เกี่ยวกับไวรัส และ สปายแวร์

3.2 การตรวจหาไวรัสและสปายแวร์์

3.3 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส

3.4 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันสปายแวร์

3.5 แนวทางป้องกันไวรัสและสปายแวร์

4. การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล

4.1 ความรู้เกี่ยวกับการกู้ข้อมูล

4.2 โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล

สาระการเรียนรู้

สาระสำาคัญ
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1. สามารถใช้้โปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้

2. สามารถใช้้โปรแกรมสำารองและเรียกคืนข้อมูลได้

3. สามารถใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์ได้

4. สามารถใช้การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูลได้

5. ผู้เรียนมีกิจนิสัยในการทำางานละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา มีความ 

สามัคคีและสามารถทำางานร่วมกันเป็นทีมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์

คำาชี้แจง 

1. ให้ทำาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงบนกระดาษคำาตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ

2. แบบทดสอบมีจำานวน 30 ข้อ ให้ทำาทุกข้อ

3. เวลา 30 นาที

1. โปรแกรม Disk Cleanup มีประโยชน์อย่างไร

ก. กู้ไฟล์ข้อมูลที่ทำาการลบไฟล์นั้นทิ้งไปแล้ว

ข. ลบไฟล์ขยะที่ตกค้างในรีจิสตรี้

ค. สำารองข้อมูล

ง. รักษาความปลอดภัยของระบบ

2.  แหล่งของไฟล์ขยะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดต่อไปนี้

ก. ไฟล์จากการทำางานด้วย Word

ข. ไฟล์สำารองที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ค. ไฟล์ของเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ต

ง. ไฟล์ที่เกิดจากการสำารองข้อมูล

3.  ไฟล์ที่ใช้พักข้อมูลระหว่างการทำางานของโปรแกรมจะถูกลบไปเมื่อปิดโปรแกรมคือข้อใดต่อไปนี้

ก. Downloaded Program

ข. Old Chkdsk Files

ค. Recycle Bin

ง. Temporary Files

4.  ไฟล์ตกค้างในข้อใดที่สามารถเลือกลบได้ผ่านเครื่องมือ Disk Cleanup 

ก. Temporary  Files

ข. Temporary  Internet  Files 

ค. Recycle  Bin

ง. ถูกทุกข้อ

5.  โปรแกรม Check Disk ใช้ในการทำาอะไร

ก. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

ข. ใช้ในการตรวจสอบการรับข้อมูล

ค. ใช้ในการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์

ง. ใช้ในการตรวจสอบการทำางานของโปรแกรม



4

6.  ทำาไมจึงต้องตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรแกรม check disk

ก. เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการทำางาน

ข. เพื่อยืดอายุการใช้งานฮาร์ดดิสก์

ค. เพื่อทำาให้ระบบอินเทอร์เน็ตทำางานเร็วขึ้น

ง. เพื่อป้องกันการติดไวรัส

7.  ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Disk Defragmenter

ก. กู้ไฟล์ข้อมูลที่ทำาการลบไฟล์นั้นทิ้งไปแล้ว

ข. ลบไฟล์ขยะที่ตกค้างในรีจิสตรี้

ง. รักษาความปลอดภัยของระบบ

จ. จัดระเบียบข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์

8.  ก่อนที่ผู้ใช้จะเรียกใช้งานโปรแกรม Disk Defragmenter ต้องดำาเนินอย่างไร

ก. ปิดโปรแกรมที่กำาลังใช้งานทั้งหมด

ข. เปิดโปรแกรม Disk Defragmenter 

ง. ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จ. รีสตาร์ทระบบปฏิบัติการใหม่

9.  ข้อใดคือหน้าที่ของโปรแกรม Tesk scheduler

ก. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ข. สำารองข้อมูลและซ่อมแซม

ง. กำาหนดตารางเวลาเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม

จ. ถูกทุกข้อ

10  โปแกรมทำาหน้าที่ย้อนเวลากลับให้ระบบตรงกับข้อใด

ก. Restore

ข. Backup

ค. Restore system

ง. System Restore

11  สิ่งใดที่ไม่สามารถทำาได้จากเครื่องมือ  System Restore คือ

ก. สร้างจุดย้อนกลับด้วยตัวเราเอง

ข. ยกเลิกการย้อนกกลับที่ดำาเนินไปแล้ว

ค. ย้อนกลับข้อมูลที่เราลบทิ้งไป

ง. เลือกย้อนระบบกลับไปยังสัปดาห์ก่อน

12  ข้อใดกล่าวถึงการโปรแกรมสำารองข้อมูลได้ถูกต้อง

ก. เพื่อกู้คืนข้อมูล

ข. เก็บข้อมูลจากเครื่องที่มีข้อมูลจำานวนมาก ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

ค. เก็บข้อมูลจากวินโดวส์บูทไม่ขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ
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13.  โปรแกรม Norton Ghost สามารถสำารองข้อมูลรูปแบบใดได้บ้าง

ก. แบบเฉพาะพาร์ทิชัน

ข. แบบทั้งฮาร์ดดิสก์

ค. แบบไม่ต้องใช้ทั้งพาร์ทชัน และ ฮาร์ดดิสก์

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

14.  การติดตั้งโปรแกรม Norton Ghost สามารถทำาได้แบบใดบ้าง

ก. ผ่านแผ่น CD

ข. ผ่าน Flash Drive

ค. ผ่านระบบเครือข่าย

ง. ถูกทุกข้อ

15.  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ image file ของ โปรแกรม Norton Ghost คือ

ก. Copy Recovery Point

ข. Manage Backup Destination

ค. Copy My Hard Drive

ง. Run Recovery Point Browser

16  ส่วนประกอบของโปรแกรม Norton Ghost Tab Home  Zone A มีหน้าที่ทำาอะไร

ก. โซนแสดงรายละเอียดของ Drive ที่ใช้เก็บ Image File 

ข. โซนที่เก็บคาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการทำางาน

ค. โซนแสดงรายละเอียดของวันที่ที่มีการสั่งให้สำารองข้อมูล

ง. โซนที่ใช้เก็บระบบปฏิบัติการ

17  โปรแกรม Norton Ghost สามารถกู้คืนข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้าง

ก. Flash Drive

ข. External Hard Drive

ค. Memory Card

ง. ถูกทุกข้อ

18  ข้อใดบอกถึงประเภทของไวรัสได้ถูกต้อง

ก. 5 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 10 ประเภท

ง. 8 ประเภท

19.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ สปายแวร์ได้ถูกต้องที่สุด

ก. โปรแกรมที่แฝงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต

ข. โปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

ค. โปรแกรมป้องกันไวรัส

ง. โปรแกรมที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน
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20.  ไวรัสประเภทใดที่ถูกสร้างมาเพื่อแฝงตัวเข้าไปในระบบ เพื่อดักจับรหัสผ่าน

ก. โทรจัน (Trojan)

ข. หนอนไวรัส (Worm)

ค. มาโครไวรัส (Macro Virus)

ง. บู๊ตเซ็กเตอร์ไวรัส

21. หน้าที่ของโปรแกรม Scan Virus Application คือข้อใด

ก. การตรวจสอบและกำาจัดไวรัส

ข. การโจรกรรมข้อมูล

ค. การขัดขวางการทำางานของระบบเครือข่าย

ง. การรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์

22  ความต้องการของระบบที่ทำาให้ ESET NOD32 Antivirus  สามารถติดตั้ง Window ใดบ้าง 

ก. Windows XP

ข. Windows Vista

ค. Windows 8

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

23  ข้อใดกล่าวถึง โปรแกรม Adware ได้อย่างถูกต้องที่สุด

ก. เป็นสปายแวร์ที่เคยอยู่บนเว็บโป๊ต่างๆ

ข. เป็นสปายแวร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลง Start Page และ Bookmar บนเว็บบราวเซอร์ต่างๆ

ค. เป็นสปายแวร์ที่ยัดเยียดฟังก์ชั่นที่ไม่พึงประสงค์ให้บนเว็บบราวเซอร์

ง. เป็นสปาย แวร์ที่จะคอยส่งแบนเนอร์โฆษณามาที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

24  แนวทางการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ก. ลงโปรแกรมป้องกันไว้รัส

ข. ตั้งค่าให้โปรแกรมอีเมลเปิดไฟล์ที่แนบมาอัตโนมัติ

ค. ตั้งค่าระบบป้องกันให้ทำางานโดยทันทีที่เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งาน

ง. ข้อ ก และ ค ถูก

25  ข้อใดกล่าวถึงการกู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ก. สำารองไว้และมีเครื่องมือกู้ข้อมูล

ข. เก็บรักษาข้อมูลต้นฉบับและสำารองข้อมูลไว้

ค. ใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาของผู้ใช้งาน

ง. ทุกข้อที่กล่าวมา
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26.  คำาสั่งในการลบไฟล์ข้อมูลแบบใดที่ไม่สามารถกู้คืนไฟล์ข้อมูลกลับมาได้

ก. Delete

ข. Cut

ค. Copy

ง. Shift+Del

27.  ในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเสียหายจะมีวิธีการกู้คืนได้อย่างไร

ก. เปิดเครื่องออกมานำาฮาร์ดดิสก์ไปปลั๊กอินกับเครื่องอื่นเพื่อกู้ข้อมูล

ข. ทำาให้แผงวงจรกลับมาทำางานได้ดังเดิม

ค. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ง. ใช้โปรแกรม GetDataBack

28  ข้อใดกล่าวถึงสาเหตุของความเสียหายของพาร์ทิชันได้ตรงที่สุด

ก. แผงวงจรควบคุมเสีย

ข. เครื่องดับไม่ได้ shutdown

ค. ฮาร์ดดิสก์พัง

ง. ติดไวรัส

29  ส่วนของเมนู FormatRecovery ทำาหน้าที่ในข้อใด

ก. การกู้ไฟล์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ทั้งพาร์ทิชัน

ข. การบันทึกผลการค้นหาไฟล์ต่างๆเก็บไว้

ค. การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบไปนานแล้ว

ง. การกู้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากการถูกลบไป

30  ข้อใดคือขั้นตอนการกู้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปนานแล้ว และ ต้องการกลับคืนมา

ก. เปิดโปรแกรม EasyRecovery > Data Recovery > DeletedRecovery

ข. เปิดโปรแกรม EasyRecovery > DeletedRecovery > Data Recovery

ค. เปิดโปรแกรม DeletedRecovery > Data Recovery > EasyRecovery

ง. เปิดโปรแกรม Data Recovery > EasyRecovery > DeletedRecovery
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1.1 การใช้โปรแกรม Disk Cleanup

โปรแกรม Disk Cleanup ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ มีไว้สำาหรับเก็บกวาดขยะบน

ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งตามปกติบนฮาร์ดดิสก์จะมีไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งานค้างอยู่เป็นจำานวนมาก เช่น ไฟล์ที่ใช้เพียง

ช่ัวคราว (TemporaryFile) หรอืไมว่า่จะเปน็ไฟลข์องเวบ็ไซต ์หรอืภาพท่ีดาวนโ์หลดมาจากอินเตอรเ์น็ต 

ซึ่งบราวเซอร์จะนำาไฟล์เหล่านี้มาแสดงเมื่อเรียกเว็บไซต์นั้นบ่อย ๆ  ทำาให้แสดงได้เร็วขึ้น ไฟล์เหล่านี้หาก

มีมากไป นอกจากจะกนิพืน้ทีใ่นฮารด์ดสิกจ์ำานวนมากแลว้ ยงัอาจรบกวนการทำางานของโปรแกรมอืน่ ๆ  

ได้ จึงควรที่จะลบไฟล์เหล่านี้ ทิ้งไปบ้างเป็นครั้งคราวด้วยโปรแกรม Disk Cleanup ควรใช้โปรแกรมนี้

เป็นประจำา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Disk Cleanup มีดังนี้

1.1.1 เปิดโปรแกรม Disk Cleanup ขึ้นมา โดยคลิกที่ Drive C > เลือก  Properties  

แสดงดังภาพที่ 4.1

การใช้โปรแกรมดูแลรักษาคอมพิวเตอร์1.

1.1.2 ไปที่ Tab : General > เลือก Disk Cleanup แสดงดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.1 แสดงการเปิดโปรแกรม Disk Cleanup

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.2 แสดงการเลือก Tab General  และเลือก Disk Cleanup 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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1.1.3.1 Downloaded Program Files เป็นไฟล์โปรแกรม ActiveX หรือ Java ที่

ดาวน์โหลดมาโดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าไปชมบางเว็บไซต์

1.1.3.2 Temporary Internet Files เป็นไฟล์ของเว็บไซต์ที่เคยเข้าชม เพื่อให้ Internet 

Explorer โหลดจากฮาร์ดดิสก์ แทนเวลาที่ชมเว็บนี้ในครั้งถัดไป ช่วยให้เปิดดูเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น

1.1.3.3 Recycle Bin ใช้เก็บไฟล์ท่ีลบซ่ึงยังไม่ถูกลบจริงแต่จะถูกพักรออยู่ในRecycle Bin

1.1.3.4 Temporary Files เป็นไฟล์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้พักข้อมูลระหว่างการทำางานของโปรแกรม

ซึ่งปกติจะถูกลบไปเมื่อปิดโปรแกรม แต่บางครั้งไฟล์เหล่านี้ก็ยังคงเหลือค้างอยู่

1.1.3.5 WebClient/Publisher Temporary Files เป็นไฟล์ของบริการ WebClient/

Publisher ที่เก็บไว้ในเครื่องเพื่อการแสดงผลโดยเฉพาะ

1) Catalog Files for the Content Indexer เป็นบริการที่ช่วยในการค้นหาข้อมูล 

ซึ่งทางเว็บทิ้งไว้เพื่อช่วยให้ทำางานได้เร็วขึ้น

2) Offline Web Pages เป็นไฟล์ของหน้าเว็บเพจ ซึ่งถูกบันทึกไว้เพื่อให้สามารถเปิด

ดูในกรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3) Microsoft Office Temporary Files เป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้พักข้อมูลระหว่าง

การทำางานของโปรแกรม Microsoft Office

4) Office Setup Files เป็นไฟล์ติดตั้งของโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งระบบ

จะบันทึกเก็บไว้สำาหรับในกรณีที่โปรแกรมมีความต้องการเรียกใช้

5) Old Chkdsk Files เป็นไฟล์ข้อมูลในส่วนที่เกิดความผิดพลาด (Errors)/เสียหาย 

หรอืขาดความปะตดิปะตอ่ไมส่มบรูณ์ (lost file fragments) โดยมท่ีีมาจากการตรวจสอบ และซ่อมแซม

ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม Check Disk ซึง่ไฟลเ์หลา่นีจ้ะถกูเกบ็ไวเ้พือ่รอการตรวจสอบ ซอ่มแซม หรอืกำาจดัทิง้

1.1.3 คลิกเครื่องหมาย  / เพื่อเลือกชนิดของกลุ่มไฟล์ที่ต้องการจะลบ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 

(ตรวจสอบได้ว่ามีไฟล์อะไรบ้างในแต่ละกลุ่ม เลือกชนิดกลุ่มไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม View File) แสดงดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แสดงการคลิกเครื่องหมาย  / เพื่อเลือกชนิดของกลุ่มไฟล์ที่ต้องการจะลบ 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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สำาหรับ Windows บางเวอร์ชั่น จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม ได้แก่

- Hibernation File Cleaner ใน Windows Vista จะเลือกลบทิ้งได้ แต่แนะนำาให้เก็บไว้ 

เพราะถ้าลบไปแล้วจะทำาให้ไม่สามารถเลือกปิดเครื่องแบบ Hibernate ได้

- Thumbnail ไฟล์เก็บรวบรวมรูปเล็ก ๆ ที่เป็นตัวอย่างของรูปภาพ หรือวิดีโอที่วินโดวส์

สร้างให้อัตโนมัติ เพื่อให้เรียกดูรายการไฟล์ต่าง ๆ ในแบบ Thumbnail ได้เร็วขึ้น แต่ก็ทำาให้สิ้นเปลือง

เนื้อที่ไปมากพอสมควร

- Error Report ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ Windows Vista เกิดความผิดพลาดในระหว่างการทำางาน

1.1.4  คลิกปุ่ม Delete File เพื่อยืนยันให้เริ่มดำาเนินการ Disk Cleanup ไดร์ฟ C แสดงดัง

ภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 แสดงการ Delete File เพื่อยืนยันให้เริ่มดำาเนินการ Disk Cleanup 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.2 การใช้โปรแกรม Check Disk

โปรแกรม Check Disk  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำาหรับตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบไฟล์ หรือ Bad Sector ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผิดพลาด  ซึ่งมีวิธีการใช้งานดังนี้

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Check Disk มีดังนี้

1.2.1 คลิกขวาท่ีไดรว์ท่ีต้องการตรวจเลือก  Properties แสดงดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แสดงการตรวจเลือก  Properties 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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ภาพที่ 4.6 แสดงการแท็บ Tools คลิกปุ่ม Check ที่หัวข้อ Error checking

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.2.2 เลือกแท็บ Tools คลิกปุ่ม Check ที่หัวข้อ Error checking แสดงดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.7 แสดงให้ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม สแกนไดรฟ 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.8 แสดงให้ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม สแกนไดรฟ 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.9 แสดงการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.1.3 หน้าต่างแสดงให้ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม สแกนไดรฟ์ ตรงนี้จะใช้เวลานานมากหรือน้อย

แค่ไหนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์เป็นหลัก แสดงดังภาพที่ 4.7

1.1.4 โปรแกรมกำาลังตรวจสอบ แสดงดังภาพที่ 4.8

1.1.5 การตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย แสดงดังภาพที่ 4.9
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ภาพที่ 4.10 แสดงการเปิดโปรแกรม Disk Defragmenter  และ การคลิกปุ่ม Optimize

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.3 การใช้โปรแกรม Disk Defragmenter

โปรแกรม Disk Defragmenter ในระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์มไีวส้ำาหรบัช่วยจดัเรยีงขอ้มลู

ในฮาร์ดดิสก์เพื่อเร่งความเร็ว จากการที่ไฟล์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อจัดเก็บลงในคลัสเตอร์ของ

ฮาร์ดดิสก์นั้นเมื่อมีการลบ บันทึก หรือแก้ไขข้อมูลมาก ๆ เข้า ก็จะเกิดพื้นที่ส่วนที่ว่างกระจัดกระจาย

อยู่บนฮาร์ด์ดิสก์ทำาให้หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ต้องเลื่อนกลับไปกลับมาบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเครื่อง

มีการอ่าน หรือเขียน(บันทึก) ข้อมูลกับฮาร์ดดิสก์ช้าลง (ใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลนานขึ้น) ซึ่งปัญหานี้

สามารถแก้ไขได้โดยใช้โปรแกรม Disk Defragmenter (หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “Defrag”) ประโยชน์ คือ 

เพือ่จดัระเบยีบขอ้มูลบนพืน้ทีข่องฮารด์ดิสกใ์หม ่ใหไ้ฟลข์อ้มลูตา่ง ๆ  ไดเ้รยีงขอ้มลูกนัอยา่งเปน็ระเบยีบ 

ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์สามารถทำาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (สำาหรับ

วินโดวส์ XP ระบบจะมีการ Defragข้อมูลให้เองโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ดังนั้น นาน ๆ อาจทำาสักครั้งก็ได้) 

ควรใช้โปรแกรมนี้เดือนละ 1 ครั้ง

ข้อสังเกต : การทำา Defrag นั้น แนะนำาว่าควรปิดโปรแกรมที่กำาลังใช้งานทั้งหมดที่อยู่บน

หนา้จอ หรอืทีท่ำางานอตัโนมตั ิอยูใ่น System Tray (บริเวณมมุขวาล่างของหนา้จอ) ลงเสียก่อน เพ่ือจะ

ไดไ้มเ่ปน็การขดัขวางการทำางานของโปรแกรม Disk Defragmenter ในระหวา่งทีก่ำาลงั Defrag ขอ้มลูอยู่

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Disk Defragmenter มีดังน้ี

1.3.1 เปิดโปรแกรม Disk Defragmenter ขึ้นมา โดยคลิกเลือก Drive C: แล้วคลิกขวา

เลือก Properties แสดงดังภาพที่ 4.9

1.3.2 หน้าต่าง Properties ของ Local Disk (C: )จะปรากฏขึ้นมา ให้เลือก Tab เมนู 

Tools กดที่ปุ่ม Optimize ภายใต้หัวข้อ Optimize and defragment drive แสดงดังภาพที่ 4.10
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1.3.3 หนา้ตา่ง Disk Defragmenter กอ่นเร่ิมต้นกระบวนการจัดระเบยีบข้อมลู อนัดับแรก

ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ Analyze ก่อนเสมอ ให้คลิกปุ่ม Analyze แสดงดังภาพที่ 4.11

1.3.4 ถ้าตรวจสอบแล้วสมควร Defrag ค่อยคลิกปุ่ม Optimize แสดงดังภาพที่ 4.11

- ถ้าจะทำาแค่วิเคราะห์ข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ ว่าต้องจัดระเบียบข้อมูลหรือไม่ ให้คลิก

ปุ่ม Analyze แทน

- ถ้าพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เหลือน้อยกว่า 10% ของความจุข้อมูลทั้งหมด จะจัด

ระเบียบข้อมูลไม่ได้เพราะไม่มีพื้นที่เหลือพอให้พักข้อมูลระหว่างการย้าย จำาเป็นจะต้องลบข้อมูลที่ไม่

ใช้ทิ้งไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง จากนั้นจึงค่อยจัดระเบียบข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ 4.11 แสดงการวิเคราะห์ Analyze Disk และ การ Optimize 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.12 แสดงคลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.3.5 เมื่อเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดโปรแกรม แสดงดังภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.13 แสดงการเรียกใช้โปรแกรม Task Scheduler 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.14 แสดงการเรียกใช้คำาสั่ง Create basic task 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพท่ี 4.15 แสดงการป้อนช่ืองาน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.4 การใช้โปรแกรม Task Scheduler

Scheduled Tasks ใชส้ำาหรบัการตัง้เวลา การเรยีกโปรแกรมตา่ง ๆ  ขึน้มาทำางานตามเวลา

ทีต่ัง้ไว ้ประโยชนท์ีม่กัจะนยิมใชก้นัคอื ตัง้เวลาใหเ้ครือ่งทำาการ Scandisk สปัดาหล์ะครัง้ หรอืตัง้เวลาให้

ทำา Disk Defragment เดือนละครั้ง เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วขั้นตอนของการติดตั้ง Windows จะกำาหนด

ให้ทำาการตั้งค่าต่าง ๆ ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่ผู้ใช้งานสามารถที่จะเพิ่มเติม หรือแก้ไขโปรแกรมและการตั้ง

เวลาต่าง ๆ ใหม่ได้ตามต้องการ 

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Task Scheduler มีดังนี้

1.4.2 บนหน้า Task Scheduler ในบานหน้าต่าง Actions ให้คลิก Create basic task 

แสดงดังภาพที่ 4.14

1.4.3 บนหน้า Create Basic Task Wizard ให้ป้อนชื่องานที่ต้องการในช่องที่

กำาหนดและคลิก Next  แสดงดังภาพที่ 4.15

1.4.1 ลงชื่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R แล้ว

ป้อน taskschd.msc ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK แสดงดังภาพที่ 4.13
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1.4.4 บนหน้า Task Trigger ให้เลือกว่าจะให้ทำางานในรูปแบบใด ในตัวอย่างนี ้

ตั้งให้ทำางานทุกวัน (Daily) เสร็จแล้วคลิก Next  แสดงดังภาพที่ 4.16

1.4.5 บนหน้าถัดไป นั้นจะข้ึนอยู่กับการเลือกในข้ันตอนท่ี 4 ในกรณีท่ีเลือกแบบ 

Daily จะต้องกำาหนดวันและเวลาที่จะให้เริ่มต้นทำางาน และโดยเริ่มต้นจะค่า Recur every จะเป็น 1 

days ซึง่หมายความวา่จะทำางานซ้ำาทกุวนั แต่สามารถกำาหนดได้วา่จะใหท้ำางานซ้ำาทกุกีว่นั ตัวอยา่งเช่น 

ต้องการให้ทำางานทุก 2 วัน ให้ตั้งค่า Recur every เป็น 2 days เป็นต้น เสร็จแล้วคลิก Next  แสดง

ดังภาพที่ 4.17

1.4.6 บนหน้า Act ion ให้

เลือกว่าต้องการทำางานแบบไหน คือ Start  

a program = เปดิหรอืรันโปรแกรม Send an e-mail  

(deprecated) = ส่งอีเมล และ Display a mes-

sage (deprecated) = แสดงข้อความ ในตัวอย่าง

นี้เลือกรันโปรแกรม เสร็จแล้วคลิก Next  แสดงดัง

ภาพที่ 4.18

ภาพที่ 4.16 แสดงการเลือกรูปแบบการทำางานของโปรแกรม

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.17 แสดงการกำาหนดวันและเวลาที่จะให้เริ่มต้นทำางาน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.18 แสดงการกำาหนด Action ให้เลือกว่าต้องการทำางานแบบไหน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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1.4.7 บนหน้าถัดไป น้ันจะข้ึนอยู่กับการเลือกในข้ันตอนท่ี 4 ในตัวอย่างคือ Start a 

Program ให้ป้อนพาธเต็มของโปรแกรมที่ต้องการรัน เช่น C:\Windows\System32\shutdown.exe 

ถ้าไม่ทราบให้คลิก Browse จากนั้นค้นหาและเลือกโปรแกรมที่ต้องการ จากนั้นให้ใส่อาร์กิวเมนต์  

(ถ้ามีหรือต้องการใช้งาน) เช่น ถ้าต้องการปิดเครื่องให้ใส่ -f -s -t 0 ซึ่งจะเป็นการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

ในทันที เสร็จแล้วคลิก Next  แสดงดังภาพที่ 4.19

1.4.8 บนหน้า Summary ให้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีอะไรผิดพลาดให้คลิก 

Back แล้วทำาการแก้ไขให้เรียบร้อย ถ้าหากทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิก Finish เพื่อจบการสร้างตาราง

การสั่งปิดเครื่อง  แสดงดังภาพที่ 4.20

เมือ่ทำาการสรา้งตารางการทำางานใหม ่งานดงักลา่วจะถกูเกบ็อยูใ่น Task Scheduler 

Library ในหน้าต่าง Task Scheduler แสดงดังภาพที่ 4.21

ภาพที่ 4.19 แสดงการกำาหนดให้ใส่อาร์กิวเมนต์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.20 แสดงการปรับแต่งและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพท่ี 4.21 แสดงคำาส่ังแสดง Task Scheduler Library

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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ในกรณีท่ีต้องการปรับแต่งแก้ไขงานที่สร้างขึ้นทำาได้โดยการดับเบิลคลิกบนชื่องานที่

ต้องการ (รูปด้านบน) จะได้หน้าคุณสมบัติของงานดังรูปด้านล่าง ซึ่งผู้ใช้สามารถทำาการปรับแต่งการ

ทำางานได้โดยการคลิกแท็บต่างๆ จากนั้นปรับแต่งการทำางานตามความต้องการ แสดงดังภาพที่ 4.22

การกำาหนดวันหมดอายุของงาน

ปกติแล้วงานที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาจะไม่มีการกำาหนดวันหมดอายุ นั้นคืองานดังกล่าวจะทำาใน

วันและเวลาที่กำาหนดไปจนกว่าจะทำาการปิดการทำางาน (Disable)  แต่สามารถกำาหนดได้ว่าจะให้งาน

ดังกล่าวทำาถึงวันไหนได้โดยการตั้งค่าวันหมดอายุตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บนหน้าต่าง Task Scheduler ให้ดับเบิลคลิกงานที่ต้องการตั้งค่าวันหมดอายุ (ปกติ

จะถูกเก็บอยู่ใน Task Scheduler Library) ในตัวอย่างนี้คือ Daily Shutdown

2. จากนั้นบนหน้า Daily Shutdown Properties ให้คลิกแท็บ Triggers จากนั้น

ดับเบิลคลิก Trigger

3. บนหน้า Edit Trigger ให้ติ๊กหัวข้อ Expire จากนั้นป้อนวันที่และเวลาที่ต้องการให้

งานหมดอายุ เสร็จแล้วคลิก OK 2 ครั้ง เสร็จแล้วปิด หน้าต่าง Task Scheduler

Task Scheduler เป็นเครื่องมือที่

ช่วยให้สามารถต้ังเวลาให้ Windows ทำางานที่

ต้องการในวัน เวลา และรูปแบบที่กำาหนด โดย

บทความนี้เป็นตัวอย่างการตั้งเวลาให้ Windows 

8.1 ทำาการปิดเครื่องในเวลาที่กำาหนด ซึ่งท่าน

สามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้งานในรูปแบบ

ต่างๆ ตัวอย่างเช่น สั่งให้เปิดโปรแกรม ส่งอีเมล 

หรือแสดงข้อความ ได้ตามความต้องการ แสดง

ดังภาพที่ 4.23

ภาพที่ 4.22 แสดงการปรับแต่งแก้ไขงานที่แสดงอยู่ใน Task Scheduler Library

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพท่ี 4.23 แสดงการกำาหนดวันหมดอายุของงาน 

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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ภาพที่ 4.24 แสดงการเรียกใช้งานโปรแกรม System Restore

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

1.5 การใช้โปรแกรม System Restore

Restore windows เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียกคืนสภาพวินโดว์ในขณะที่ยังมีสภพการ

ใช้งานที่ปกติกลับคืนมา จากที่เครื่องมีปัญหาและไม่สามารถใช้งานวินโดว์ได้ตามปกติ

วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Restore windows

ขณะที่โปรแกรมวินโดว์ในคอมพิวเตอร์ยังใช้งานได้ดี ให้บันทึกค่าเก็บเอาไว้ หากโปรแกรม

วนิโดวเ์กดิรวนขึน้มาสามารถท่ีจะยอ้นกลบัไป ณ วนัทีบ่นัทกึคา่เอาไวไ้ดเ้คร่ืองจะกลบัมาทำางานไดเ้หมอืน

ตอนที่บันทึกไว้

1.5.1 คลิกท่ีปุ่ม Start > Programs > Accessories > System Tools > System Restore

1.5.2 คลิกเลือก Tab System Protection กำาหนด Drive และ คลิก Create  

แสดงดังภาพที่ 4.24

1.5.3 กำาหนดค่า restore point โดยใส่เป็น วัน เดือน ปี เพื่อให้โปรแกรมทำางาน 

เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Create แสดงดังภาพที่ 4.25

ภาพท่ี 4.25 แสดงการกำาหนดค่า restore point

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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1.5.4 เมื่อกำาหนดค่า restore point แล้วกดปุ่ม Create โปรแกรมจำาทำาการบันค่า

และ แสดงสถานะทำางานเสร็จเรียบร้อย แสดงดังภาพที่ 4.26

ภาพที่ 4.26 แสดงการกำาหนดค่า System Restore เสร็จสมบูรณ์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

2.1 โปรแกรมสำารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล

Norton Ghost 15 เป็นโปรแกรมที่รู้จักกันดีกับความสามารถในการแบ็คอัพข้อมูล โดยที่

โปรแกรมสามารแบ็คอัพข้อมูลท่ีสำาคัญได้ทั้งฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive)โดยใช้วิธีการโคลนน่ิงฮาร์ดดิสก์ 

(หรือทีเ่รยีกกันวา่โกส) แลว้ทำาการแบค็อพัพาทชิัน่ (Partition) แบค็อพัเน็ตเวริค์ไดรฟ ์แบค็อพัโฟลเดอร์

หรือไฟล์ อีกทั้งยังสามรถแบ็คอัพอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกได้ด้วยเช่น Flash Drive, External Hard 

Drive, Memory Card ฯ โดยหลักการในการสำารองข้อมูล Partition คือล็อค Partition นั้นๆ ไว้ โดย

คัดลอกเฉพาะ ส่วนของไฟล์ที่มีอยู่จริงบนพื้นที่ทั้งหมด หรือ MFT (Master Files Table) และบีบอัด 

(Compression) ออกมาในรปูแบบไฟล์ๆเดียว ซ่ึงทำาใหไ้ด้ข้อมลูทัง้หมดของ Partition นัน้ๆ มา สามารถ

นำาไปเกบ็สำารองไวท่ี้ไหนกไ็ด ้และ สามารถกูค้นืได้อยา่งสมบูรณ์แบบ 100% สำาหรบัผูใ้ชง้านบางครัง้อาจ

จะถนัดการใช้ Hiren หรือโกสจาก Windows PE แต่มักจะเจอปัญหามองไม่เห็น Drive หรือ Partition 

อยูบ่อ่ยๆ สำาหรบั Norton Ghost 15 ไมใ่ชข่องใหมอ่ะไร แต่ถ้าเทียบกบัรุ่นเกา่ๆ ท่ีทำางานใน Dos Mode 

แล้วรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานง่าย เพราะมี GUI เหมือนกับเปิดโปรแกรมบนวินโดว์

ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 อยู่ แต่มีความต้องการจะเปลี่่ยนระบบปฏิบัติ

การ Windows 8 ฉะนั้นเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่นเดิมได้ จึงต้องมีการโกส 

Windows 7 เอาไว้ก่อน ก่อนท่ีจะ Format Partition เดิมท้ิงไป ในกรณีท่ีต้องการกลับไปใช้ Winodws 7  

ก็สามารถ Restore ขอ้มลูกลบัมาไดท้ัง้หมด และสามารถใชไ้ดใ้นทกุๆกรณเีมือ่เกดิปญัหากบัวนิโดว ์เชน่ 

ระบบรวนเพราะสาเหตตุา่งๆ, ตดิไวรสั, ฮาร์ดดิสเสียหาย ผู้ใชก้ส็ามารถกูข้อ้มลูและการต้ังคา่ต่างๆกลบั

มาได้เหมือนเดิมทุกอย่าง

การใช้โปรแกรมสำารองและเรียกคืนข้อมูล2.

ภาพที่ 4.27 โปรแกรม Norton Ghost

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.2.4 เลือก I Accept เพื่อยอมรับเงื่อนไข แสดงดังภาพที่ 4.29

Norton Ghost คือโปรแกรมสำาหรับสำารองข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ สามารถสำารองข้อมูลได้ทั้ง

แบบเฉพาะพาร์ทิชัน หรือ ทั้งฮาร์ดดิสก์ โดยโปรแกรมสามารถกู้ข้อมูล สำารองข้อมูลต่างๆ บนเครื่องที่

ติดตั้งโปรแกรม Norton Ghost หรือ ผ่านระบบเครือข่าย อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติ

การวินโดวส์ที่บูทไม่ขึ้น

การทำางานของโปรแกรม Norton Ghost สามารถทำางานแบบระบุวันที่หรือ แบบตามความ

ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแบบระบุวันที่นั้นเพียงแค่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้ เมื่อถึงเวลาที่ระบุโปรแกรม

จะดำาเนนิการทำางานตา่งๆ ตามทีไ่ดก้ำาหนด โดยจะแจง้เป็นระยะๆ ให้ผูใ้ชท้ราบวา่โปรแกรมได้ทำาถงึขั้น

ตอนไหน เมื่อโปรแกรมทำางานเสร็จก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2.2 การติดตั้งโปรแกรมสำารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล

2.2.1 เปิด My Computer จากนั้นคลิกขวาที่ Drive CD-Rom หรือ DVD-Rom จากนั้น

ให้เลือก คำาสั่ง Open

2.2.2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Folder ชื่อ INSTALL และ ดับเบิ้ลคลิกที่ File ชื่อ Setup.exe

2.2.3 คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม  แสดงดังภาพที่ 4.28

ภาพที่ 4.28 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Norton Ghost คลิกปุ่ม Next

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.29 แสดงการยอมรับเงื่อนไข

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.2.5 โปรแกรมติดตั้งลงเครื่อง รอจนเสร็จเรียบร้อย  แสดงดังภาพที่ 4.30

2.2.6 ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Next  แสดงดังภาพที่ 4.31

2.2.7 กดปุ่ม Finish เสร็จการติดตั้ง แสดงดังภาพที่ 4.32

ภาพที่ 4.30 แสดงการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่อง รอจนเสร็จเรียบร้อย

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.31 แสดงการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.32 แสดงหน้าจอให้คลิก Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.2.12 โปรแกรมแจ้งให้ผู้ใช้งานเพื่อทำาการรีสตาร์ทระบบก่อนการใช้งาน แสดงดัง

ภาพที่ 4.33

ภาพที่ 4.33 แสดงการให้ผู้ใช้งานทำาการ รีสตาร์ทเครื่องก่อนการใช้งาน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

2.3 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

หลังจากที่ผ่านการติดตั้งโปรแกรม Norton Ghost มาแล้ว หน้าต่างแรกที่ปรากฏสำาหรับ

การเปิดโปรแกรมคือ หน้าต่างต้อนรับ โดยหน้าต่างจะแสดงการเตรียมความพร้อมของตัวโปรแกรม

ว่าสามารถทำาอะไรได้บ้าง ก่อนถึงหน้าต่าง Tab -> Home ของโปรแกรม ซึ่งในครั้งถัดไปเวลาเรียกใช้ก็

จะแสดงหน้าต่าง Tab -> Home เป็นหน้าหลัก

2.3.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม (Tab Home)

2.3.1.1 Zone A คือโซนที่ใช้เก็บระบบปฏิบัติการ จากรูปที่ 13 โปรแกรมได้เตือน

ว่ามีอันตรายเนื่องจาก Drive C: ยังไม่ได้เก็บสำารองข้อมูล หากเกิดมีไวรัส หรือ มีการติดตั้งโปรแกรม

เพิ่มเติมลงไป อาจทำาให้วินโดวส์เสียหาย จนไม่บูทขึ้น แสดงดังภาพที่ 4.34

2.3.1.2 Zone B แสดงรายละเอียดของ Drive ที่ใช้เก็บ Image File ที่ได้จากการ

สำารองข้อมูลต่างๆเช่น สำารองข้อมูลของ Drive C สำารองข้อมูล File/Folder และ อ่ืนๆ แสดงดังภาพท่ี 4.34

2.3.1.3 Zone C โซนที่เก็บคำาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการทำางาน โดยคำาสั่งที่แสดงในโซนนี้ 

จะเป็นคำาสั่งหลักที่นิยมใช้บ่อยๆ แสดงดังภาพที่ 4.34

ภาพที่ 4.34 แสดงเครื่องมือของ Tab Home

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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ภาพท่ี 4.35 การทำางานของ Tab Status

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

2.3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม (Tab Status)

2.3.2.1 Zone A แสดงถงึรายละเอยีดของวนัทีท่ีม่กีารสัง่ใหส้ำารองขอ้มลู โดยจะปราก

ฎสัญลักษณ์ File/Folder ตรงกับวันที่สั่งให้มีการสำารองข้อมูล

2.3.2.2 Zone B แสดงรายละเอียดของงาน ที่ได้มีการสั่งให้ทำากับ Drive นั้นๆ โดย

จะแสดงรายละเอียดในรูปแบบตาราง มีรายละเอียดดังนี้คือ 

1) มีชื่อของงานที่สั่ง

2) ประเภทของงาน

3) ปลายทางที่เก็บ

4) วันที่รันงานครั้งสุดท้าย

2.3.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม (Tab -> Tasks)

2.3.3.1 Zone A แสดงคำาสั่งที่ใช้ในการสำารองข้อมูล

2.3.3.2 Zone B แสดงคำาสั่งที่ใช้ในการกู้ข้อมูล

ภาพที่ 4.36 การทำางานของ Tab Tasks

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.3.4 ส่วนประกอบของโปรแกรม (Tab -> Tools)

2.3.4.1 Manage Backup Destination เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการ Image File 

เช่นการคัดลอกการย้ายตำาแหน่งที่เก็บ การลบ Image File และการดูข้อมูลใน Image File2. Zone B 

แสดงคำาสั่งที่ใช้ในการกู้ข้อมูล

2.3.4.2 Copy Recovery Point การคัดลอกข้อมูล Image File ไปเก็บไว้ใน แผ่น CD /DVD

2.3.4.3 Convert To Virtual Disk แปลง Image File ให้อยู่ในรูป Virtual File 

เพื่อนำาไปใช้บน ระบบ VMware หรือ Virtual PC

2.3.4.4 Copy My Hard Drive คัดลอกข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ลูกที่หนึ่งไปยัง

ฮาร์ดดิสก์ลูกที่สองโดยมีการจัดวางและรูปแบบเหมือนฮาร์ดดิสก์ลูกที่หนึ่งทั้งหมด

2.3.4.5 Run Recovery Point Browser การค้นหาไฟล์ และกู้ไฟล์ข้อมูลจาก Image File

ภาพที่ 4.37 การทำางานของ Tab Tools

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

2.4 การสำารองข้อมูล (Backup)

สำาหรับการสำารองข้อมูลในครั้งแรก ควรเริ่มจากการสำารองข้อมูล ณ Drive ที่เก็บระบบ

ปฏิบัติการ (ในที่นี่จะใช้เป็น Drive C ซึ่งแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่เป็น DriveC) โดย

ให้คลิกที่ Tab -> Tasks แล้วเริ่มทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้

2.4.1 คลิกที่ One Time Backup

2.4.2 คลิกที่ ปุ่ม Next

ภาพที่ 4.38 แสดงการสำารองข้อมูล

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.4.3 เลือก Drive ที่ต้องการสำารอง

2.4.4 คลิกที่ Next

2.4.5 เลือกตำาแหน่งที่เก็บไฟล์สำารอง

2.4.6 คลิกที่ Next

2.4.7 การกำาหนดค่า Specify recovery point มีเงื่อนไขให้เลือกใช้งานดังนี้

2.4.7.1 Compression คือการบีบอัดไฟล์ในการสำารองข้อมูล หากเลือกเป็น High 

จะบีบอัด ได้มากแล้วการสำารองข้อมูลก็ใช้เวลามากขึ้น

2.4.7.2 Verify recovery point after operationคือให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีปัญหา

หรือไม่จะ ทำางานหลังจากสำารองข้อมูลเสร็จแล้ว

2.4.8 คลิกที่ ปุ่ม Next

2.4.9 คลิกปุ่ม Advanced ปรากฏ

หนา้ตา่ง Advanced Options ซึง่จะสามารถ ปรบัคา่

ตา่งๆไดม้ากขึน้อกี  ตวัอยา่ง การสำารองขอ้มลูมีขนาด 

1.8 GB ถ้าต้องการเก็บลง CD โดยแบ่ง Image File 

ออกเป็น 640 MB ต่อ 1 CD จะเท่ากับต้องใช้ CD 

3 แผ่น วิธีทำาให้คลิกที่ Divide into smaller Files 

to simplify archiving แล้วเลือก File size (MB)

2.4.10 คลิกที่ OK

ภาพที่ 4.39 แสดงการเลือกตำาแหน่งในการสำารองข้อมูล

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพท่ี 4.40 การกำาหนดค่า Specify recovery point

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.41 การกำาหนดค่าขั้น Advanced

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.4.11 ให้กำาหนดค่าตามที่โปรแกรมกำาหนดให้ และคลิก Next ต่อไป

2.4.12 ให้กำาหนดค่าตามที่โปรแกรมกำาหนดให้ และคลิก Next ต่อไป

2.4.13 อยู่ระหว่างการสำารองข้อมูล

2.4.14 การสำารองข้อมูลเรียบร้อย

ภาพที่ 4.42 แสดงการกำาหนดค่า Command Files

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.43 แสดงการกำาหนดค่าตามโปรแกรมกำาหนด

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.44 แสดงการสำารองข้อมูของโปรแกรม

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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2.5 การกู้คืนข้อมูล (Recovery)

ในกรณีที่ Windows เกิดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ หากต้องการที่จะนำาเอาข้อมูล และ

โปรแกรมตา่ง ๆ  ท่ีไดท้ำาการสำารองเกบ็ไวอ้อกมาใชเ้หมอืนเดิม วธิกีารกจ็ะคลา้ย ๆ  กนัคอื เรยีกโปรแกรม 

Norton Ghost และดำาเนินการดังต่อไปนี้

2.5.1 ก่อนจะ Restore ควรเช็คก่อนว่าไดร์ฟที่ทำางานอยู่ในปัจจุบันนั้น มีงานอะไรใหม่ๆ 

ที่เซฟไว้หรือไม่ ถ้ามีควรย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อน   เพราะการ Restore ด้วยโปรแกรมนี้ มีลักษณะ

คลา้ยๆ กบัตอนตดิตัง้วนิโดวใ์หม่ ทีต่อ้ง Format ไดร์ฟกอ่น  หลังจากนัน้ เร่ิมจากคลิกขวาบนโปรแกรม

ที่ System Tray เลือก Restore your Computer หน้าแรกให้เลือก Next  และ Select image : 

เลือกไฟล์ที่ได้แบ็คอัพไว้ แล้วคลิก Next

ภาพที่ 4.45 แสดงการ Restore ข้อมูล

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.46 แสดงการเลือก Image ที่ต้องการ Restore

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

2.5.2 Select source : ที่ช่องด้านซ้ายจะเป็นไฟล์ที่แบ็คอัพไว้  destination : ส่วนด้าน

ขวาจะเป็นไดร์ฟปลายทาง แล้วก็คลิก Next
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ภาพที่ 4.47 แสดงการเลือก OverwriteWindows

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

2.5.3 คลิกเลือก Overwrite Windows เพื่อแทนที่ข้อมูลเดิมในไดรว์ C: แล้วคลิก Next 

ทำาตามคำาแนะนำาต่างๆ ต่อไป ก็จะเสร็จสิ้นการเรียกใช้ไฟล์ Ghost เพื่อทำา Restore

การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์3.

3.1 ความรู้เกี่ยวกับไวรัส และ สปายแวร์

3.1.1 ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus)

ไวรสัคอมพวิเตอร ์(computer virus) หรอืเรียกสัน้วา่ ไวรสั คอื โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทีบ่กุรกุเขา้ไปในเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยไมไ่ด้รบัความยนิยอมจากผูใ้ช ้สว่นมากมกัจะมปีระสงคร์า้ยและ

สรา้งความเสยีหายใหกั้บระบบของเครือ่งคอมพวิเตอรน์ัน้ๆมีความสามารถในการสำาเนาตัวเองเขา้ไปตดิ

อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไประบาดในระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่ง

อาจเกิดจากการนำาเอาดิสก์ที่ติดไวรัสจากเคร่ืองหนึ่งไปใช้อีกเคร่ืองหนึ่ง หรืออาจผ่านระบบเครือข่าย

หรือระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน 

การท่ีคอมพิวเตอร์ใดติดไวรัส หมายถึงว่าไวรัสได้เข้าไปผังตัวอยู่ในหน่วยความจำา 

คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากไวรัสก็เป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่งการที่ไวรัสจะเข้าไปอยู่ ในหน่วย

ความจำาได้นั้นจะต้องมีการถูกเรียกให้ทำางานได้นั้นยังข้ึนอยู่กับประเภทของไวรัส แต่ละตัวปกติผู้ใช้มัก

จะไม่รู้ตัวว่าได้ทำาการปลุกคอมพิวเตอร์ไวรัสขึ้นมาทำางานแล้ว 

จดุประสงคข์องการทำางานของไวรสัแตล่ะตวัขึน้อยูก่บัตวัผูเ้ขยีนโปรแกรมไวรสันัน้ เชน่ 

อาจสร้างไวรัสให้ไปทำาลายโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แสดงข้อความวิ่ง

ไปมาบน หน้าจอ เป็นต้น
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ประเภทของไวรัส ไวรัสมีอยู่หลายประเภท โดยแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

3.1.1.1 ไฟล์ไวรัส (File virus) เป็นประเภทไวรัสที่ใหญ่ที่สุด โดยไวรัสประเภทนี้จะซ่อน

ตัวเองไปกับไฟล์ ซึ่งโดยมากมักเป็นไฟล์ประเภทโปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com,exe, sys, dll

3.1.1.2 บู๊ตเซ็กเตอร์ไวรัส (Boot Sector Virus) เป็นไวรัสประเภทที่ติดทางและ

ฮารด์ดสิก ์ตวัไวรสัจะทำางานโหลดตวัเองข้ึนมากอ่นระบบปฏบัิติการ ทุกครัง้ทีเ่ปดิเครือ่งจะเปน็การเรียก

ให้ไวรัสขึ้นมาทำางานทุกครั้งก่อนการเรียกใช้โปรแกรมอื่นๆ

3.1.1.3 มาโครไวรัส (Macro Virus) เปน็ไวรัสประเภทใหมท่ีก่อ่กวนโปรแกรมสำานกังาน

ต่างๆ เช่น MSWord, Excel, PowerPoint ซึ่งจะใช้ลักษณะพิเศษของโปรแกรมที่มีการเขียนโปรแกรม

ด้วยมาโคร เป็นชุดคำาสั่งเล็กๆ ทำางานอัตโนมัติ มักจะทำาให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้นผิดปกติ การทำางานหยุด

ชะงักโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือทำาให้ไฟล์เสียหาย ขัดขวางกระบวนการพิมพ์ เป็นต้น

3.1.1.4 หนอนไวรัส (Worm) โดยที่จริงแล้วหนอนไวรัสยังไม่ถือว่าเป็นไวรัสเสียทีเดียว 

เนื่องจากจะไม่ติดกับโปรแกรมใด ๆ หนอนไวรัสอาจจะเป็นโปรแกรมหนึ่งหรือชุดคำาส่ังโปรแกรม ซึ่ง

สามารถทำาสำาเนาได้เองและจะติดกับคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย (Network) เป้าหมายของหนอน

ไวรัสคือ การโจมตีผ่านเครือข่ายซึ่งมีตั้งแต่ขัดขวางการทำางานไปจนถึงทำาให้เครือข่ายล่ม

3.1.1.5 โทรจัน (Trojan) มีลักษณะและพฤติกรรมไม่แพร่เชื้อไปติดไฟล์อื่นๆ ไม่สามารถ

สง่ตวัเองไปยงัคอมพวิเตอร์เครือ่งอืน่ๆได ้โทรจันเปน็โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีถ่กูออกแบบมาใหแ้ฝงตวัเอง

เขา้ไปในระบบและจะทำางานโดยการดักจับเอารหสัผ่านเข้าสู่ระบบต่างๆ และส่งกลับไปยงัผู้ประสงคร์า้ย 

เพื่อเข้าใช้หรือโจมตีระบบในภายหลัง ซึ่งแฝงมาในหลายๆ รูปแบบ เช่น โปรแกรม หรือ การ์ดอวยพร 

เป็นต้น เพื่อดักจับติดตามหรือควบคุมการทำางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกคุกคาม

3.1.2 สปายแวร์ (Spyware)

สปายแวร์ คือ โปรแกรมที่แฝงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต เป็น

โปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาสอดส่อง (สปาย) หรือดักจับข้อมูลการใช้งานเคร่ือง คอมพิวเตอร์ของคุณ 

นอกจากนี้อาจจะมีการสำารวจโปรแกรม และไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ สปายแวร์ นี้จะ

ทำาการส่งข้อมูลดังกล่าวไปในเครื่องปลายทางที่โปรแกรมได้ระบุเอาไว้ ดังนั้นข้อมูลต่าง ๆ ในเครื่อง

ของคุณอาจไม่เป็นความลับอีกต่อไป สปายแวร์ อาจเข้ามาเพื่อโฆษณาสินค้าต่าง ๆ บางตัวก็สร้างความ

รำาคาญเพราะจะเปดิหนา้ตา่งโฆษณาบอ่ย ๆ  แตบ่างตวัรา้ยกวา่นัน้ คอื ทำาใหคุ้ณใชอ้นิเตอรเ์นท็ไมไ่ดเ้ลย

ประเภทของสปายแวร์ สปายแวร์ มีอยู่หลายประเภท โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังน้ี

3.1.2.1 Adware เป็นสปาย แวร์ที่จะคอยส่งแบนเนอร์โฆษณามาที่คอมพิวเตอร์ของ

ผูใ้ช้ สาเหตทุีจั่ดให ้Adware เป็นสปายแวรก็์เพราะมสีว่นประกอบของโปรแกรมทีท่ำาใหส้ามารถตดิตาม

ข้อมูลของผู้ใช้และส่งข้อมูลนั้นออกไปที่อื่นได้

3.1.2.2 Dialer เป็นสปายแวร์ทีเ่คยอยูบ่นเวบ็โปต่๊างๆ และใชโ้มเด็มเคร่ืองเหยือ่หมุน

โทรศัพท์ทางไกลต่อไปยังต่างประเทศ

3.1.2.3 Hijacker เปน็สปายแวร์ท่ีสามารถเปล่ียนแปลง Start Page และ Bookmark 

บนเว็บบราวเซอร์ต่างๆ
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3.1.2.4 BHO (Browser Helper Objects) เป็นสปายแวร์ที่ยัดเยียดฟังก์ชั่นที่ไม่

พึงประสงค์ให้บนเว็บบราวเซอร์

3.1.2.5 Toolbar บางอย่างก็จัดเป็นสปายแวร์ที่ยัดเยียดเครื่องมือที่ไม่พึงประสงค์

ให้บนเว็บบราวเซอร์ด้วย

3.2 การตรวจหาไวรัสและสปายแวร์์

ใช้ Scan Virus Application ทีอ่อกแบบมาสำาหรบัตรวจสอบและกำาจดัไวรสัเพือ่ตรวจสอบ

ไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัส (อังกฤษ: Antivirus software) หรือในวงการเรียกว่า แอนติไวรัส/แอนติ

สปายแวร ์(Anti-Virus/Anti-Spyware) เปน็โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนเพ่ือปอ้งกนัและกำาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

จากผู้ไม่หวังดีทางอินเทอร์เน็ตโปรแกรมป้องกันไวรัสมี 2 แบบใหญ่ๆ

3.2.1 แอนติไวรัส เป็นโปรแกรมโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วๆไป จะค้นหาและทำาลายไวรัส

ในคอมพิวเตอร์

3.2.2 แอนติสปายแวร ์ เป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล จากไวรัสสปายแวร์ 

และจากแฮ็คเกอร์ รวมถึงการกำาจัด Adware ซึ่งเป็นป๊อปอัพโฆษณาอีกด้วย โปรแกรมป้องกันไวรัสจะ

ค้นหาและทำาลายไวรัสที่ไฟล์โดยตรง แต่ในทุกๆ วันจะมีไวรัสชนิดใหม่เกิดขึ้นมาเสมอ ทำาให้ต้องอัปเดต

โปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัย โดยแอนติไวรัสจะมีหลายรูปแบบตาม

บริษัทกันไปซึ่งแต่ละบริษัทจะมีการอัปเดตและการป้องกันไม่เหมือนกัน ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวไม่

ควรมีแอนติไวรัส 2 โปรแกรมเพราะจะทำาให้โปรแกรมขัดแย้งกันเองจนไม่สามารถใช้งานได ้ตัวอย่าง

รายชื่อโปรแกรมป้องกันไวรัสในปัจจุบันมีดังนี้

3.2.2.1 Kaspersky โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการ

ป้องกันไวรัสท่ีมีคุณภาพ Kaspersky ถือเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสท่ีมีฟีเจอร์การทำางาน ครอบคลุม

การปกป้องคอมพิวเตอร์จากไวรัส ด้วยคุณสมบัติป้องกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส, สปาย

แวร์, มัลแวร์ , โทรจัน, เวิร์ม, rootkist, botnets เป็นต้น และเสริมความแข็งแรงด้วยฟีเจอร์  

Firewall เพือ่ป้องกนัการโจมตจีากแฮกเกอร ์สามารถไปดาวนโ์หลด ไดท้ี ่Kaspersky Lab โดยโปรแกรม

เป็นแบบฟรี  Trial สามารถใช้งานได้ 30 วัน

ภาพที่ 4.48 แสดงโลโก้โปรแกรม Kaspersky

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.2.2.2 Avast Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสอีกตัว ที่หันมาพัฒนาแอนตี้ไวรัส

แบบฟรีแวร์อย่างต่อเนื่อง มาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันไวรัสพื้นฐานและความปลอดภัยกับการทำางาน

รวดเร็ว ป้องกันไวรัส สปายแวร์ และยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยแบบเรียล

ไทม์ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ 32-bit และ 64-bit

3.2.2.3 Norton โปรแกรมป้องกันไวรัสที่โลดแล่นอยู่ในวงการแอนตี้ไวรัสมานาน ถึง

แม้จะถูกผู้พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัสเจ้าอื่น ๆ ยึดตำาแหน่งไปครอง แต่ทาง Norton ก็ยังคงพัฒนา

โปรแกรมป้องกันไวรัสของตัวเองให้ทันยุคทันสมัย เพิ่มคุณสมบัติการทำางานของโปรแกรมใหม่ ๆ เช่น 

เชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย จัดการมัลแวร์ที่แอบแฝงอยู่บนเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น 

Norton ยังคงให้ความสำาคัญกับผู้ใช้งานทุกระดับ หากสนใจสามารถดาวน์โหลด Norton AntiVirus 

2012 เวอร์ชั่นล่าสุดแบบ  Trial ทดลองใช้งาน 30 วัน

3.2.2.4 Microsoft Security Essentials หรือ MSE โปรแกรมป้องกันไวรัสหน้า

ใหมจ่ากไมโครซอฟท์ท่ีเพิง่เกิดข้ึนได้ไมน่าน และกลายเป็นโปรแกรมปอ้งกนัไวรสัยอดนยิมเพราะเปน็ฟรี

แวรท์ีแ่จกจา่ยฟรไีม่มขีอ้ผกูมดั  คณุสมบัติต่าง ๆ  ของ Microsoft Security Essentials กไ็มไ่ด้นอ้ยหนา้

โปรแกรมปอ้งกนัไวรสัเจา้อืน่ ๆ  มาพร้อมกบัการปกปอ้งคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส สปายแวร์ มลัแวร์

และอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายด้วยการรักษาความปลอดภัยและการทำางานที่มีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4.49 แสดงโลโก้โปรแกรม Avast Antivirus

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.50 แสดงโลโก้โปรแกรม Norton

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.51 แสดงโลโก้โปรแกรม Microsoft Security Essentials

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.2.2.5 AVG โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ดีอีกตัวนึงในตลาดโปรแกรมป้องกันไวรัส ด้วย

ความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน 98 ล้านคนทั่วโลก AVG มีการพัฒนาที่ทันสมัยอยู่เสมอและที่สำาคัญเป็นโปร

แกรมฟรีแวร์ ที่แจกจ่ายให้ใช้งานกันแบบฟรี ๆ สำาหรับคุณสมบัติการป้องกันไวรัสเรียกได้ว่าครอบคลุม

การทำางาน ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ห่างไกลไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ รวมไปถึงตรวจสอบ

และรักษาความปลอดภัยการใช้งานเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์

3.2.2.6 Comodo Antivirus ถือเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสท่ีมีรางวัลการันตีการ

ป้องกันไวรัสที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญกับผู้ใช้งานโดยออก Comodo Free Antivirus 

เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แต่มาพร้อมกับคุณภาพและคุณสมบัติการป้องกันไวรัส ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส โทรจัน 

สปายแวร์ และ Firewall ที่แข็งแกร่ง การรักษาความปลอดภัยที่แข็งแรง หากกำาลังมองหาโปรแกรม

ป้องกันไวรัสที่พร้อมไปด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ แบบตัวเดียว Comodo Antivirus เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณ

ไม่ควรมองข้าม

3.2.2.7 McAfee โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในซอฟต์แวร์รักษา

ความปลอดภัยและเป็นโปรแกรมป้องไวรัสที่มีคุณสมบัติโดดเด่นท่ีทำาให้การป้องกันไวรัส สแกนรักษา

ความปลอดภัยที่น่าสนใจ ด้วยอินเตอร์เฟซของโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ทำาให้ผู้ใช้งานหลายคนจึงเลือกใช้

งาน  McAfee เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส ปกป้องข้อมูลสำาคัญประจำาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเป็นแบบ

ฟรี Trial ทดลองใช้งาน 30 วัน

ภาพที่ 4.52 แสดงโลโก้โปรแกรม AVG

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.53 แสดงโลโก้โปรแกรม Comodo Antivirus

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.54 แสดงโลโก้โปรแกรม McAfee

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.2.2.8 Trend Micro เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมป้องไวรัสและป้องกันสปายแวร์ที่ดี

อีกตัว พร้อมกับคุณสมบัติการทำางานท่ีครอบคลุมการใช้งาน สามารถทำางานร่วมกับ Windows XP/ 

Windows7 และ Windows Vista ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากนี้แล้ว Trend Micro ก็ยัง

พัฒนาโปรแกรมป้องกันไวรัสสำาหรับโทรศัพท์ด้วยความใส่ใจผู้ใช้งานทุกรูปแบบ โปรแกรมเป็นแบบฟรี 

Trial ทดลองใช้งาน 30 วัน

3.2.2.9 Avira Antivirus หรือที่รู้จักกัน คือ “ร่มแดง” เนื่องจาก โปรแกรมนี้ใช้

สัญลักษณ์ ร่มแดง นั้นเอง โปรแกรมตัวนี้ถือได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ แอนตี้ไวรัสที่มีคุณภาพและได้รับความ

นิยมอย่างมาก กับประสิทธิภาพการทำางานและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก ความสามารถไม่

ได้น้อยหน้าโปรแกรมป้องกันไวรัสเจ้าอื่น ๆ ด้วยการป้องกันไวรัสได้มากกว่า 300,000 ชนิดและมีการ

อัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

3.2.2.10 BitDefender โปรแกรมปอ้งกันไวรสัทีม่คีณุสมบตัคิรอบคลมุมากทีส่ดุทำาให้

การใชง้านทรพัยากรของคอมพวิเตอรค์อ่นขา้งเยอะ จึงทำาใหไ้มเ่ปน็ทีน่ยิมมากนกั แต่ถา้แลกกับคณุภาพ

และประสทิธภิาพการทำางานทีไ่ดน้ัน้ ถอืวา่ BitDefender ทำางานไดด้มีากทเีดยีว ดว้ยฟีเจอรก์ารทำางาน 

รวมไปถงึเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทีเ่ขา้มาเสริมทัพ และข่าวดีกค็อื BitDefender ไดอ้อกโปรแกรมปอ้งกนัไวรสั

แบบฟรแีวร ์มาในชือ่ BitDefender Free Edition ทีม่าพร้อมกบัคณุสมบติัการทำางานและปอ้งกนัไวรสั

ขั้นพื้นฐานและมีประสิทธิภาพป้องกันในระดับนึง

ภาพที่ 4.55 แสดงโลโก้โปรแกรม Trend Micro

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.56 แสดงโลโก้โปรแกรม Avira Antivirus

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.57 แสดงโลโก้โปรแกรม BitDefender

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.3 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส

3.3.1 ความตอ้งการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีทาให ้ESET NOD32 Antivirus ทำางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดดังนี้

3.3.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

3.3.2.1 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาหรือจากแผ่นโปรแกรม

3.3.2.2 เลือกโหมดการติดตั้ง ปกติ (Normal) และคลิกปุ่ม ถัดไป (Next)

3.3.2.3 ให้ป้อน ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อตรวจสอบ

สิทธิ์ที่คุณได้รับหลังจากซื้อหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หากคุณยังไม่มีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ให้เลือกตัว

เลือก ตั้งค่าพารามิเตอร์การอัพเดทภายหลัง (Set Update Parameter Later) ได้ เพื่อการอัพเดท

โปรแกรมโดยอัตโนมัติ

Windows XP 400 MHz 32 บิต / 64 บิต (x86 / x64)RAM หน่วยความจาระบบ 512 

MBพื้นที่ว่าง 320 MB Super VGA (800 × 600)

Windows Vista, 

7, 8, 8.1

1 GHz 32 บิต / 64 บิต (x86 / x64)

RAM หน่วยความจาระบบ 512 MB

พื้นที่ว่าง 320 MB

Super VGA (800 × 600)

ภาพที่ 4.58 แสดงการติดตั้งโปรแกรม Nod32

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.59 แสดงการกำาหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.3.2.4 กำาหนดค่าของระบบการเตือนล่วงหน้า ThreatSense.Net เพื่อการแจ้ง

เตือนการบุกรุกใหม่ๆ และป้องกันได้อย่างรวดเร็ว และคลิกปุ่ม ถัดไป (Next)

3.3.2.5 การตรวจหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ ที่จะมีผลในเชิงลบต่อการ

ทำางานของระบบปฏิบัติการแอพพลิเคชันเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับโปรแกรมอื่น ในขั้นตอนนี้ให้เลือก 

เปิดใช้งานการตรวจหาแอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ (แนะนำา) และคลิกปุ่ม ถัดไป (Next)

3.3.2.6 ขั้นตอนสุดท้าย คือ การยืนยันการติดตั้งด้วยการคลิกที่ปุ่ม ติดตั้ง (Install)

ภาพที่ 4.60 แสดงการกำาหนดค่าการเตือนล่วงหน้า

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.61 แสดงการตรวจหาไวรัสที่ไม่พึงประสงค์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.62 แสดงการยืนยันการติดตั้งโปรแกรม

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.3.3.2 การสแกนแบบกำาหนดเอง (Custom Scan) คุณสามารถระบุเป้าหมายการ

สแกนได้อย่างแม่นยำายิ่งขึ้น ด้วยการป้อนพาธไปยังโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในการสแกน 

เลือกเป้าหมายจากโครงสร้างซึ่งแสดงอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ได้ในคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 4.63 แสดงการลบไวรัสข้อมูลแบบอัตโนมัติ

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

3.3.3 การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

ความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทำาให้ ESET NOD32 Antivirus ทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดดังนี้

หากคุณสงสัยวา่คอมพวิเตอรข์องคณุตดิไวรสั (คอมพวิเตอรท์างานผดิปกต)ิ ให้เรยีกใชก้าร

สแกนคอมพิวเตอร์ตามต้องการ เพื่อตรวจหาการบุกรุกในคอมพิวเตอร์ของคุณ เม่ือพิจารณาถึงความ

ปลอดภัย การสแกนคอมพวิเตอรไ์ม่ใชส่ิง่ทีจ่ะดาเนนิการต่อเมือ่สงสยัว่ามกีารติดไวรสั แต่ต้องสแกนสมา่

เสมอเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัย การสแกนเป็นประจาจะช่วยตรวจหาการบุกรุก

ที่เครื่องมือสแกนแบบเรียลไทม์ตรวจไม่พบขณะบันทึกข้อมูลลงดิสก์ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องมือ

สแกนแบบเรียลไทม์ถูกปิดการใช้งานในขณะที่มีการบุกรุก หรือฐานข้อมูลไวรัสเก่าเกินไปแล้ว

3.3.3.1 การสแกนแบบสมาร์ท (Smart Scan) เป็นวิธีที่ใช้งานง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถ

เร่ิมต้นการสแกนคอมพิวเตอร์และกาจัดไฟล์ท่ีติดไวรัสได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีผู้ใช้ไม่ต้องดาเนินการใดๆ 

ประโยชน์สาคัญคือการดาเนินการท่ีง่ายโดยไม่ต้องกาหนดค่าการสแกนโดยละเอียด การสแกนแบบ

มาตรฐานจะตรวจสอบไฟลท์ัง้หมดในไดรฟ์ของระบบและกำาจัดหรือลบการบกุรุกทีต่รวจพบโดยอตัโนมตัิ
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3.4 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันสปายแวร์

รูห้รอืไมว่า่การเลน่อนิเทอรเ์นต็ในทกุๆวนันีไ้มไ่ดม้คีวามปลอดภยั 100 % แตม่นัเตม็ไปดว้ย

ภัยคุกคามที่แฝงตัวอยู่และมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและขโมย

ขอ้มูลสว่นตวัตา่งๆไปไดโ้ดยงา่ย โปรแกรม Ad-Aware Free AntiVirus เปน็โปรแกรมทีช่ว่ยรกัษาความ

ปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่าย แถมยังดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย สามารถ

กำาจัดโทรจัน สปายแวร์ และป้องกันมัลแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถอัพเดทโปรแกรม

ได้อัตโนมัติ

3.4.1 สเปกเครื่องขั้นต่ำาที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ: Microsoft Windows 8 (32 & 64 bit), Microsoft  

Windows 7 (SP1) (32 & 64 bit), Vista (SP2) (32 & 64 bit), Microsoft 

Windows XP SP3 (32 bit), Microsoft Windows XP SP2 (64 bit)

อุปกรณ์ ชิปประมวลผล: ความเร็ว 800MHz ขึ้นไป  แรม: 1 GB ขึ้นไป พื้นที่ความจำา: 

1.8 GB ขึ้นไป

3.4.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

3.4.2.1 ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวติดตั้ง แล้วจะพบกับหน้าจอดังภาพ

ภาพที่ 4.64 แสดงการสแกนแบบกำาหนดเอง

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.65 แสดงการติดตั้งโปรแกรมป้องกันสปายแวร์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.4.2.2 ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน

3.4.2.3 โปรแกรมกำาลังดำาเนินการติดตั้งในในเครื่องคอมพิวเตอร์

3.4.2.4 โปรแกรมจะลิงก์ไปท่ีหน้าเว็บเพ่ือแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมหลังการติดต้ังโปรแกรม

ภาพที่ 4.66 แสดงการกำาหนดการติดตั้งตามที่โปรแกรมกำาหนด

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.67 แสดงขั้นตอนที่โปรแกรมกำาลังติดตั้ง

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.68 แสดงการลิงก์ไปที่หน้าเว็บของโปรแกรมป้องกันสปายแวร์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.4.2.5 ขั้นตอนต่อไป โปรแกรมจะทำาการติดตั้ง Definition Files

3.4.2.6 รอโปรแกรมทำาการติดตั้ง

3.4.2.7 เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ จะมีหน้าต่าง Installation Complete 

ขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม Close

ภาพที่ 4.69 แสดงการติดตั้ง Definition Files

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.70 แสดงการสแกนไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.71 แสดงการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.4.2.8 หน้าจอกำาหนดให้เลือกติดตั้งระหว่างโปรแกรมเวอร์ชันฟรี หรือจะกรอก

รหัสที่ได้จากการซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์

3.4.2.9 จากนั้นให้เข้าไปที่อีเมลล์ที่เราได้ทำาการกรอกรหัสไว้ แล้วนำาโค้ดที่ได้มาก

รอกในช่อง แล้วกดที่่ปุ่ม Activate

3.4.2.10 จากน้ันจะเข้าสู่หน้าจอ Thanks for Registerating AD-AWARE และ แสดง

รหัสของเรา ให้เรากดปุ่ม Enter

ภาพที่ 4.72 แสดงการเลือกใช้งานโปรแกรมแบบทดลองหรือต้องการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.73 แสดงการกรอกข้อมูลเพื่อขอ Activate Keys

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.74 แสดงรหัส Activate Key สำาหรับทดลองใช้งาน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.4.2.11 โปรแกรมจะให้ตรวจเราเช็กอีเมลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ และจะแสดง

รหัสเหมือนกับหน้าที่แล้ว ให้เราตรวจเช็กความถูกต้อง แล้วกด Activate หรือกด Do it Later เพื่อ

ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อน

3.4.2.12 หน้านี้โปรแกรมจะให้ตั้งรหัส 4 ตัว เพื่อความปลอดภัย ให้ตั้งรหัสแล้วกด 

Submit หรือกด Do it later เพื่อตั้งรหัสภายหลัง

ภาพที่ 4.75 แสดงให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมล

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.76 แสดงการตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.4.3 การใช้งานโปรแกรม

3.4.3.1 ในส่วนนี้จะเป็นหน้า Home ที่บอกข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งาน ซึ่งจะ

สามารถกดสแกนได้ที่หน้านี้ โดยกดที่ปุ่ม Scan Now หรือจะสแกนโดยไปที่หน้า Scan Computer 

ได้อีกทางหนึ่งของการใช้งาน

3.4.3.2 ส่วนน้ีเป็นส่วนของหน้า Scan Computer สามารถเลือกการสแกนได้ว่า

ตอ้งการแบบไหน มทีัง้ Quick Scan เปน็การสแกนแบบรวดเรว็ Full Scan เป็นการสแกนท้ังคอมพิวเตอร์ 

และ Custom Scan เป็นการสแกนแบบเลือกเองว่าจะให้สแกนที่ส่วนไหน

3.4.3.3 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Real-Time Protection เป็นส่วนของการตั้งค่าว่า

จะให้โปรแกรมทำางานแบบ Real-Time เลยหรือไม่

ภาพที่ 4.77 แสดงหน้าหลักโปรแกรม

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.78 แสดงหน้า Scan Computer

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.79 แสดงการตั้งค่าแบบ Real-Time

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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3.5 แนวทางป้องกันไวรัสและสปายแวร์

3.5.1 การติดไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถได้มาจากหลายทางดังนี้

3.5.1.1 ไวรัสจากอินเตอร์เน็ต

3.5.1.2 USB Flash Drive

3.5.1.3 ไวรัสจากการเชื่อมต่อเครือข่าย

3.5.1.4 ติดตั้งซอฟท์แวร์ผิดลิขสิทธิ์แล้วโดนโปรแกรมประสงค์ร้ายแถมมา

3.5.1.5 ถูกหลอก หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ติดตั้งโปรแกรมที่ไม่รู้จัก หรือคลิกลิงค์ที่เชื่อม

ต่อกับเว็บไซต์ที่เป็น ไวรัส

3.5.1.6 ติดไวรัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เนื่องจากตั้งรหัสผ่านที่

สามารถเดาได้ง่าย เสี่ยงต่อการถูกแฮ็ค

3.5.1.7 ติดไวรัสผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากตั้งรหัสผ่านที่สามารถเดา

ได้ง่าย หรือไวรัสใช้โปรแกรมสุ่มหารหัสผ่านเสี่ยงต่อการถูกแฮ็คจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

3.5.2 หลักการทั่วไปของการป้องไวรัส

3.5.2.1 จำากัดสิทธ์ิของผู้ใช้ (Least user privilege) หมายถึงไม่ควรใช้ Admin account 

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากสิทธ์ิ Admin เป็นสิทธิสูงสุดของคอมพิวเตอร์ เม่ือถูกไวรัสจู่โจมทำาให้ไวรัส

น้ันมีสิทธิเทียบเท่า Admin ไปด้วย ดังน้ันในการใช้งานท่ัวไป ควรต้ังผู้ใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนท่ีใช้งานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์น้ัน เช่น ช่ือผู้ใช้ Kanyarat ท่ีมีสิทธิการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใกล้เคียงกับสิทธิ Admin เป็นต้น 

เม่ือถูกไวรัสจู่โจมสามารถกำาจัดไวรัสได้ง่ายกว่า

3.5.2.2 pdate Web browser บ่อยๆ รวมถึง update plugin

3.5.2.3 update program สแกนไวรัสท่ีติดต้ังบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลา

3.5.2.4 ติดตั้งโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

3.5.2.5 ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกัน

ไวรัสเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการทำางานข้าลงของเครื่องคอมพิวเตอร์

3.5.2.6 รหัสผ่านที่ใช้สำาหรับเข้าใช้งานแต่ละโปรแกรมไม่ควรใช้รหัสเดียวกัน เพื่อ

ป้องกันการถูกแฮ็ค

3.5.2.7 ควรติดตั้งเฉพาะโปรแกรมที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น

3.5.2.8 เมื่อจะเข้าใช้เว็บไซต์ใดให้สังเกตชื่อเว็บไซต์ (URL เช่น http://www.it.chu-

la.ac.th) ว่าแปลกไปจากเดิมหรือไม่ เพราะอาจจะเข้าเว็บไซต์ที่เป็นไวรัสได้

3.5.3 วิธีการป้องกัน สปายแวร์

3.5.3.1 ไม่คลิ้กลิ้งบนหน้าต่างเล็กๆ ที่ปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติหรือโฆษณาที่ป๊อบอัพ

ขึ้นมา เพราะป๊อบอัพเหล่านั้นมักจะมีตัวสปายแวร์ฝังอยู่ การคล้ิกล้ิงเหล่านั้นจะทำาให้สปายแวร์ถูกนำา

เข้ามาติดตั้งบนเครื่องของคุณผ่านวินโดวส์ได้ในทันที โดยวิธีการปิดหน้าต่างป๊อบอัพเหล่านั้นควรคล้ิก

ที่ปุ่ม “X” บนแถบเมนู Title barแทนที่จะปิดด้วยคำาสั่ง close บนแถบแสดงเครื่องมือมาตรฐานของ

วินโดว์ (standard toolbar)
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3.5.3.2 ควรเลือกที่คำาตอบ “No” ทุกคร้ังที่มีคำาถามต่างๆ ถามขึ้นมาจากป๊อบอัพ

เหล่าน้ัน คุณต้อง ระมัดระวังเป็นอย่างมากกับคำาถามที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไดอะล็อกบ็อกซ์ต่างๆ แม้ว่า

ไดอะล็อกบ๊อกซ์เหล่านั้นจะ 8 เกิดขึ้นตอนคุณกำาลังรันโปรแกรมเฉพาะที่คุณจะใช้งาน หรือใช้โปรแกรม

อื่นอยู่ก็ตาม ควรปิดหน้าต่างป๊อบอัพเหล่านั้นด้วยวิธีคลิ้กที่ปุ่ม “X” บนแถบเมนู Title bar แทนที่จะ

ปิดด้วยคำาสั่ง close บนแถบแสดงเครื่องมือมาตรฐานของวินโดว์ (standard toolbar)

3.5.3.3 ควรระมัดระวังอย่างมากในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จัดให้ดาวน์โหลดฟรี 

เพราะมีหลายเว็บไซต์ ที่จัดหาแถบเครื่องมือแบบที่ให้ผู้ใช้ปรับแต่งเองหรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะ

สำาหรบัผูใ้ชใ้หป้รบัแตง่เองไวใ้หด้าวนโ์หลดบนอนิเทอร์เนต็ สำาหรับท่านท่ีต้องการใชค้ณุสมบติัของเครือ่ง

มอืเหลา่นี ้ไมค่วรจะดาวนโ์หลดเครือ่งมอืเหล่านีม้าจากเวบ็ไซต์ทีไ่มน่า่เชือ่ถอื และต้องตระหนกัเสมอวา่

มันเป็นการปล่อยให้สปายแวร์ผ่านเข้ามายังเครื่องคุณได้ด้วย

3.5.3.4 ไม่ควรติดตามอีเมล์ลิ้งที่ให้ข้อมูลว่ามีการเสนอซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์ 

เหมอืนกับอเีมลท์ีใ่หข้อ้มลูวา่มกีารเสนอซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส ซ่ึงอนัทีจ่ริงล้ิงเหล่านัน้จะนำาไปสู่แนวทาง

ทีต่รงกนัขา้ม คอืเปน็การถามเพือ่ใหค้ณุคลิก้อนญุาตใหส้ปายแวรเ์ขา้มาดำาเนนิการตดิตัง้ในเครือ่งโดยไม่

ถูกขัดขวาง

การใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล4.

4.1 ความรู้เกี่ยวกับการกู้ข้อมูล

ในการเกบ็รกัษาหรอืถา่ยโอนขอ้มลูดจิทิลัมแีนวโนม้ทีจ่ะทำาใหข้อ้มลูเหล่านัน้สญูหาย หรอื

ถูกทำาลาย อีกทั้งงานที่ใช้เวลาทำามานานหลายปีอาจสูญหายด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น การโจรกรรม ความ

ประมาทเพยีงเสีย้ววนิาที  แมก้ระท่ังความไมเ่สถยีรของเทคโนโลยเีกบ็รกัษาขอ้มลูดจิิทลัในตัวมนัเอง มกั

มีคำากล่าวโดยท่ัวไปจากเหล่าผู้ให้บริการช่วยเหลือทางคอมพิวเตอร์มืออาชีพว่า “คำาถามไม่ใช่ว่าข้อมูล

ของผู้ใช้จะสูญหายหรือไม่ แต่เป็นคำาถามที่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะสูญหายไปเมื่อใด” ดังนั้น เมื่อมันเกิด

ขึ้น การท่ีผู้ใช้งานจะมีข้อมูลท่ีทันสมัยที่สุดสำารองไว้และมีเครื่องมือกู้ข้อมูลท่ีผ่านการทดสอบอย่างดีไว้

อยู่แล้วจึงเป็นสิ่งสำาคัญมาก

แม้ว่าการสำารองข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สุดของการรักษาความปลอดภัยทาง

คอมพวิเตอร ์การกำาหนดนโยบายการสำารองขอ้มลูนัน้ไมไ่ดเ้รยีบงา่ยอยา่งท่ีคดิ อาจจะมอีปุสรรคท่ีสำาคญั

ในการวางแผนสำารองขอ้มลูดว้ยเหตผุลหลายประการ ไดแ่ก ่ความต้องการเกบ็รักษาขอ้มลูต้นฉบบัและ

ขอ้มูลสำารองไวใ้นท่ีตัง้ทางกายภาพทีต่า่งกนั ความสำาคญัในการเกบ็ข้อมลูสำารองใหเ้ปน็ความลบั อปุสรรค

ในการประสานงานระหว่างผู้คนต่างๆ ซึ่งใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาของตนเอง 

นอกจากกลวิธีสำารองข้อมูล และการกู้ข้อมูล

4.1.1 การกู้ไฟล์ที่ได้ทำาการลบไป

ผู้ใช้งานอาจจะเผลอลบไฟล์งานเอกสารสำาคัญๆ ไป เมื่อสั่งลบไปแล้ว ข้อมูลจะอยู่ใน

ถังขยะ Recycle Bin แต่กรณีใช้คำาสั่งลบแบบกด (Shift+Del) หรือเผลอลบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า

ที่ถังขยะจะสามารถรับได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไฟล์จะได้รับสิทธิในการลบข้อมูลโดยไม่ต้องผ่านถังขยะ

ด้วยเช่นกัน
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ขนาดถงัของ Recycle Bin ทีก่ำาหนดไวอ้าจจะไมใ่หญเ่พียงพอ ทำาใหไ้ฟล์ถกูลบไปเลย

ก็ได้วิธีการกู้ที่ง่ายที่สุดก็ต้องเป็นโปรแกรมประเภท Undeleted ทั้งหลายที่พอจะช่วยได้ แต่ข้อจำากัด

ของโปรแกรมประเภทนี้ก็คือจะต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนที่คุณจะลบ ไฟล์หลักการทำางานของโปรแกรม

ประเภทนีอ้ยูท่ีก่ารคอยสอดสอ่งวา่จะมกีารทำางานกบั ไฟล์อะไรบา้ง มกีารลบไฟล์อะไรไปบา้ง แล้วมนัจงึ

เก็บข้อมูลของไฟล์ที่ลบเอาไว้ จะว่าไปมันก็เหมือนกับเป็นการทำาหน้าที่ Recycle Bin อย่างลับๆ โดยที่

ผู้ใช้ไม่รู้ตัว ซึ่งคราวนี้ก็จะสามารถกู้คืนไฟล์ที่เพิ่งลบไปให้กับมาได้เหมือนเดิม

4.1.2 การกู้ข้อมูลที่เกิดจากการฟอร์แมตไดรฟ์

ปัญหาของการฟอร์แมตผิดไดรฟ์ในข้ันตอนการติดตั้งวินโดวส์ หรือถ้าจะให้ดูใกล้ตัว

กว่านั้นอาจจะเป็นกรณีที่ว่าผู้ใช้งานต้องการฟอร์แมตลงวินโดวส์ใหม่อยู่แล้ว หลังจากส่ังฟอร์แมตและ

เตรียมตัวจะลงระบบปฏิบัติใหม่นั้นนึกขึ้นมาได้ว่ายัง มีไฟล์งานสำาคัญที่ยังไม่ได้แบ็คอัปอยู่ ฟอร์แมต 

ก็ทำาไปแล้วจะทำายังไง แถมโปรแกรม Undeleted ก็ช่วยไม่ได้อีกต่างหาก

ส่วนนี้ต้องใช้โปรแกรมเข้าช่วยเช่นโปรแกรม GetDataBack แล้วพวกโปรแกรมมัน

กู้ได้ก็เน่ืองจากข้อมูลต่างๆ ท่ีผู้ใช้สั่งลบไปนั้นไม่ได้มีการถูกลบไปจริงๆ เพียงแต่จะเป็นการมาร์กเอาไว้

ว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกลบไปแล้ว การฟอร์แมตก็คล้ายๆ กัน โดยเฉพาะการฟอร์แมตแบบรวดเร็ว (Quick 

Format) ด้วยแล้ว มันก็เหมือนกับการลบไฟล์ทุกไฟล์ออกไปจากไดรฟ์นั้นเอง โปรแกรมพวกนี้มีหลาย

ยี่ห้อก็เลือกใช้กันได้

ซึง่ทำาใหมั้นสามารถมองเหน็ขอ้มลูทีร่ะบบปฏบิตักิารมองไมเ่ห็นหรอืกค็อืขอ้มลูทีถ่กูลบ

ไปแลว้นัน่เอง ข้อจำากดัของโปรแกรมประเภทนีก้ม็อียูเ่หมอืนกนั เพราะใชว่า่มนัจะสามารถกูไ้ดท้กุอย่าง

อยา่งแรกเลยกค็อื มนัไมส่ามารถกูข้อ้มลูทีถู่กเขียนทับไปแล้วได้ เนือ่งจากมนัอาศยัการกูจ้ากเศษข้อมลูที่

หลงเหลืออยู่ในดิสก์ อีกกรณีหนึ่งที่ไม่สามารถกู้คืนได้ก็คือกรณีของการ Low Level Format ซึ่งถือว่า

เป็นการฟอร์แมตที่ล้างข้อมูลได้อย่างสะอาดที่สุด เพราะจะมีการจัดรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กใหม่ โดย

ใช้หลักการเขียนข้อมูลที่เป็น 1 และตามด้วย 0 ไปลงในทุกๆ Sector ข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่

ในฮาร์ดดิสก์ว่างเปล่า หรือพูดง่ายๆ ก็คือถูกเขียนทับด้วยข้อมูลเปล่าทั้งหมดนั้นเอง

4.1.3 กู้พาร์ทิชันที่เสียหาย

เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วบูตไม่ขึ้น รวมถึงยังไม่สามาถเข้าไปเอาข้อมูล

ในฮาร์ดดิสก์ออกมาได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นไปได้ทั้งจากฮาร์ดแวร์ หรืออาจจะเป็นจาก

ซอฟต์แวร์ซึ่งก็คือเป็นเพียงแค่โครงสร้างข้อมูลของไดรฟ์ หรือพาร์ทิชันเสียหาย ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่

ยากเสียด้วย อันนี้เจอบ่อยเวลาใครเอาเคร่ืองมาให้ซ่อมสาเหตุส่วนมากจะเกิดจากการเคร่ืองดับไม่ได้ 

shutdown

ส่วนใหญ่ปัญหาที่เป็นสาเหตุทำาให้พาร์ทิชันสำาหรับเก็บข้อมูลเกิดปัญหา ขึ้นก็คือ การ

เกดิความเสยีหายขึน้กบัระบบไฟล ์ซึง่เจ้าระบบไฟล์นีจ้ะเปน็โครงสร้างข้อมลูท่ีชีไ้ปยงัตำาแหนง่ของข้อมลู

จริงๆ ที่อยู่บนไดรฟ์ มันก็อาจจะทำาให้ข้อมูลหายเท่านั้น แต่ถ้ามันเกิดความเสียหายที่ระบบไฟล์ ข้อมูล

ทั้งหมดภายในไดรฟ์ก็จะได้รับผลกระทบไปหมดเลย
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เครือ่งมอืทีจ่ะมาชว่ยในการแกไ้ขปญัหานีก้จ็ะเปน็ซอฟต์แวรป์ระเภทท่ีใช ้ในการจดัการกบั

พารท์ชินัอยา่งเชน่ Partition Magic ซึง่นอกจากความสามารถในการสรา้ง ลบ ยอ่ ขยาย ขนาดของพาร์

ทิชันแล้ว ยังสามารถจะซ่อมแซมโครงสร้างของพาร์ทิชันหรือระบบไฟล์ได้อีกด้วย

4.1.4 กู้ฮาร์ดดิสก์ที่เป็น Bad Sector

เมือ่กลา่วถงึ Bad Sector แล้ว นีเ่ปน็ส่ิงท่ีผูใ้ชห้ลายๆ คน เกลียดท่ีสุดเลยกว็า่ได้ เพราะ

มันกำาลังจะทำาให้ข้อมูลเสียหายได้ในไม่ช้า และจะเห็นว่าฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบที่มีความบอบบาง

มากทีเดียว โดยเฉพาะส่วนของจานแม่เหล็กและหัวอ่าน ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่นิดเดียว ดังนั้นหัวอ่าน

ก็อาจจะมีกระทบกับจานแม่เหล็กอยู่เหมือนกันในกรณีท่ีเกิดแรง สั่นสะเทือนมากๆ หรือฮาร์ดดิสก์ถูก

แรงกระแทก นอกจากนี้การที่สารฉาบเคลือบผิวของจานแม่เหล็กนั้นเสื่อมสภาพ หรือสนามแม่เหล็กใน

บริเวณนั้นๆ ไม่สามารถบันทึกข้อมูล สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิด Bad Sector ขึ้นมาได้

ตามปกตเิมือ่ขอ้มลู ไปอยูใ่นส่วนทีเ่ปน็ Bad Sector พอดิบพอดี กจ็ะทำาใหข้้อมลูส่วน

นั้นๆ ไม่สามารถอ่านได้เลย เนื่องจากฮาร์ดดิสก์จะพยายามเข้าไปอ่านส่วนที่เป็น Bad Sector นั้น ดัง

นัน้สิง่ทีพ่อจะสามารถทำาไดใ้นการกู้ขอ้มลูกลับคนืมากค็อืการใชโ้ปรแกรม ชว่ยอยา่งเชน่โปรแกรมสำาหรบั

การสแกนดิสก์ ที่สามารถรองรับการทำา Surface Test ด้วย เพื่อที่จะได้มองหาโปรแกรม Bad Sector 

ได้ และโปรแกรมเหล่านี้ก็ยังสามารถที่จะกู้ข้อมูลที่อยู่ที่ Bad Sector ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งอีกด้วย แต่

ก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกันว่าไฟล์ที่กู้ข้ึนมานั้นเป็นไฟล์อะไร และจะต้องยอมรับด้วยไฟล์ที่กู้คืนมา

ได้คงจะไม่ได้มีความสมบูรณ์ 100% พร้อมกันนี้โปรแกรมที่ว่านี้ยังช่วยมาร์กจุดของ Bad Sector เพื่อ

ไม่ให้คอมพิวเตอร์มีการเขียนข้อมูลลงไปที่ Bad Sector อีก โปรแกรมทำา Low level Format มีหลาย

โปรแกรม แต่ที่เหมาะคือของผู้ผลิตเอง  แม้ว่าจะสามารถกู้คืนข้อมูลที่อยู่ใน Bad Sector ขึ้นมาได้แล้ว 

และได้มาร์กจุดของ Bad Sector เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลผู้โชคร้ายถูกเขียนลงไปอีก แต่ความ

น่ากลัวของมันก็ยังไม่หมด เนื่องจาก Bad Sector อาจจะมีอาการลุกลามเพิ่มขึ้นได้อีกจากจุดเดิม ดัง

นั้นเพื่อความปลอดภัย จึงควรจะต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุดูเสียก่อน โดยสิ่งที่ผู้ใช้พอที่จะสามารถแก้ไข

ปัญหา Bad Sector ก็คือการทำา Low Level Format โดยการทำา Low Level Format นี้สามารถ

ทำาไดผ้า่นทางซอฟตแ์วรพ์เิศษจากทางผูผ้ลติฮารด์ดสิกท์ีใ่ชง้านอยู ่โดยสามารถไปหาดาวนโ์หลดได้ตาม

เว็บไซต์แต่ละยี่ห้อได้เลย

4.1.5 กู้ฮาร์ดดิสก์แบบ USB

สื่อบันทึกข้อมูลแบบท่ีเรียกว่า External Harddisk กำาลังเป็นท่ีนิยมมาก เนื่องจาก

ปรมิาณข้อมลูทีม่ากมายมหาศาลต่อวันทีผู่ค้นตอ้งพกพากนัในวนันีไ้มใ่ชม่แีคเ่พลง MP3 ขนาดแคก่กิะไบต์

กันแล้ว แต่อาจจะมีไฟล์วิดีโอหรือข้อมูลอื่นๆ ในระดับหลายๆ กิกะไบต์เลยก็ได้ ดังนั้นสื่อบันทึกข้อมูล

อยา่ง Flash Drive อาจจะไมเ่พียงพอสำาหรับการใชง้านของผูใ้ชบ้างคน ดังนัน้ External Harddisk แบบ 

USB จึงเข้ามาเติมเต็มความต้องการให้ แต่ถ้าเกิดข้อมูลสูญหายขึ้นมาจะทำาอย่างไรได้บ้าง

ฮารด์ดสิกแ์บบ External มลัีกษณะเดียวกนักบัฮาร์ดดิสกท์ีใ่ส่อยูใ่นเคร่ือง โดยถา้เปน็

แบบพกพาที่ไม่ต้องใช้ไฟจากอะแดปเตอร์ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้วเหมือนกับของโน้ตบุ๊ก ดัง

นั้นเมื่อผู้ใช้เช่ือมต่อฮาร์ดดิสก์เหล่านี้เข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมองเหมือนเป็นกับฮาร์ดดิสก์

ธรรมดาตัวหนึ่ง
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การกู้ข้อมูลของ External Harddisk นั้นไม่ได้มีความแตกต่างไปจากการกู้ข้อมูลภาย

ในเครื่องคอมพิวเตอร์่ แต่อาจจะแบ่งกรณีความเสียหายได้ 2 กรณีคือ 1 เสียที่ตัวฮาร์ดดิสก์เอง ซึ่งก็จะ

คล้ายๆ กับที่กล่าวมาข้างต้นว่าสามารถกู้ข้อมูลคืนได้ตั้งแต่การสแกนหาข้อมูลที่ ถูกลบไปจนไปถึงการ

แก้ไข Bad Sector ที่เกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวกล่องที่ใส่

ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งกล่องตัวนี้มีความสำาคัญคือช่วยแปลงการเชื่อมต่อของฮาร์ดดิสก์ทีเป็น IDE หรือ SATA 

มาเป็นแบบ USB หรือ Firewire นั่นเอง ดังนั้นถ้ามันเกิดเสียหายขึ้นมาก็จะทำาให้ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถ

ใช้งานได้

4.1.6 ฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กเสีย จะกู้ได้อย่างไร

ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย การแก้ไขก็คงจะไม่ลำาบากมาก เพราะสามารถ

เปิดเครื่องออกมานำาฮาร์ดดิสก์ไปปลั๊กกับเครื่องอื่นเพ่ือกู้ ข้อมูลได้ ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์โน้ตบู๊กนั้นจะ

มีความยุ่งยากมากกว่า เพราะนอกจากผู้ใช้จะนำาฮาร์ดดิสก์ออกมาได้อย่างยากลำาบากแล้ว ฮาร์ดดิสก์

โน้ตบุ๊กยังไมเ่หมอืนกบัฮาร์ดดสิกบ์นเครือ่งคอมพวิเตอรท์ัว่ไปอีกดว้ย นอกจากมขีนาดทีเ่ลก็กวา่แลว้ ยงั

มพีอรต์สำาหรบัตอ่สายทีไ่มเ่หมอืนกนัด้วย (ยกเวน้ฮาร์ดดิสกแ์บบ SATA ทีเ่หมอืนกนัและสามารถใชง้าน

รว่มกนัได)้ ดงันัน้ผูใ้ชจ้งึตอ้งหาสายสำาหรบัแปลงสญัญาณจากฮารด์ดสิกโ์นต้บุก๊มาเปน็ IDE สำาหรบัเครือ่ง

พีซี หรืออาจจะแปลงไปเป็น USB เลยก็ได้เช่นเดียวกัน ฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป มี

ความแตกต่างกันทั้งขนาดและพอร์ตการเชื่อมต่อ สายแปลงฮาร์ดดิสก์ IDE เป็น USB ซึ่งสามารถใช้ได้

ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว แม้ว่าหัว IDE ของฮาร์ดิสก์โน้ตบุ๊กจะคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ทั่วไป แต่ก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ เพราะหัวมีขนาดเล็กว่า

อีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผู้ที่มี External Harddisk อยู่แล้ว และเป็นแบบกล่องที่

สามารถแกะเปล่ียนฮารด์ดสิก์ภายในได้ กค็อืการถอดฮารด์ดิสกโ์นต้บุก๊ออกมาแลว้เอาฮาร์ดดิสก์โนต้บุ๊ก

ทีเ่สยีใส ่กลบัเข้าไปแทน ดว้ยวธิกีารนีก้จ็ะเปน็เหมอืนกบัการกูข้อ้มลูจาก External Harddisk ไดเ้ชน่กัน

4.1.7 จะกู้อย่างไรเมื่อฮาร์ดดิสก์ Detect ไม่เจอ

จากเน้ือหาท่ีผ่านมา เป็นการกู้ข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์เป็นหลัก หรือไม่ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซด้วยอะแดปเตอร์เล็กน้อยซึ่งหมายความว่าสภาพฮาร์ดดิสก์ยังทำางานได้ดีอยู่ 

แต่สำาหรับหัวข้อสุดท้ายนี้ จะกล่าวถึงกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ไม่สามารถ Detect ได้เลย หรือพูดให้เข้าใจง่าย

ขึ้นก็คือคอมพิวเตอร์มองไม่เห็นว่ามีฮาร์ดดิสก์ต่ออยู่ กับเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ซึ่งโปรแกรมอะไรก็คง

ไม่สามารถจะกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์กลับมาได้เลย

สาเหตุของการท่ีฮารด์ดิสกไ์มส่ามารถ Detect ได้นัน้มอียูห่ลายสาเหตุด้วยกนั แต่สว่น

ใหญ่แลว้เกดิจากแผงวงจรควบคมุทีอ่ยูก่บัตวัฮารด์ดสิกเ์สยีหาย เพราะแผงวงจรควบคมุทำาหนา้ทีใ่นการ

ตดิตอ่และรบั-สง่ขอ้มลูกบัคอมพวิเตอร์ ดงันัน้ถา้แผงวงจรเสีย ก็จะทำาใหไ้มส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีอ่ยู่ใน

จานแม่เหล็กได้อีกเลย วิธีการที่สามารถแก้ไขได้ก็คือทำาให้แผงวงจรกลับมาทำางานได้ดังเดิม ซึ่งจะทำาให้

สามารถนำาข้อมูลกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
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4.2 โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล

โปรแกรม EasyRecovery Professional เป็นโปรแกรมยอดนิยมอีกตัว ที่ใช้สำาหรับกู้ข้อมูล, 

ซ่อมแซมฮาร์ดดิสต์โดยเฉพาะ และสามารถเอามาใช้ในการกู้ไฟล์งาน, เอกสารต่างๆได้แม้ว่าอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลเหล่านั้นได้มีการฟอร์แมตไปแล้ว รวมไปถึงการซ่อมแซมไฟล์ที่ถูกสร้างด้วย Microsoft 

Office ที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมอีกด้วยเมื่อเปิดโปแกรมขึ้นมาแล้วจะแสดงดังภาพที่ 4.82

ส่วนประกอบหลัก ๆ ของโปรแกรมประกอบไปด้วยหลายส่วน รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี

1. AdvancedRecovery การกู้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากการถูกลบไป จากการค้นหา

ไฟล์ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกลบกลับมา และสามารถเลือกเก็บเฉพาะบางไฟล์ที่ต้องการได้

2. DeletedRecovery การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบไปนานแล้ว และต้องการกลับ

คืนมาอีกครั้ง

3. FormatRecovery การกู้ไฟล์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ทั้งพาร์ทิชัน ที่เกิดจากการ

ฟอร์แมตฮาร์ดดิสต์

4. RawRecovery การกู้ไฟล์ข้อมูลทุกประเภท แต่ไม่ต้องการกู้โครงสร้างไฟล์ระบบ

ของวินโดวส์

5. ResumeRecovery การบันทึกผลการค้นหาไฟล์ต่างๆเก็บไว้ อาจจะเนื่องจาก

ต้องหยุดการกู้ไฟล์ไว้ก่อน เมื่อจะกลับมากู้ต่อก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มการค้นหาใหม่

6. EmergencyDiskette การกู้คืนไฟล์ต่างๆทั้งที่อาจเกิดจากการลบหรือฟอร์แมต

วินโดวส์และวินโดวส์ไม่สามารถทำางานได้เช่น ไฟล์บูตระบบของวินโดวส์เสียหาย แล้วต้องการสร้าง

แผ่น Emergency เก็บไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ภาพที่ 4.80 แสดงหน้าหลักโปรแกรมกู้คืนข้อมูล

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.1 การกู้ไฟล์ที่ได้ทำาการลบไป

การใช้เมนู AdvancedRecovery กู้ข้อมูลที่สูญหายให้กลับคืนมา

ส่วนใหญ่ปัญหาที่ทำาให้ข้อมูลในเครื่องสูญหาย เกิดขึ้นเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ติด

ไวรัสหรือไม่ก็เกิดจากผู้ใช้งานเผลอลบไฟล์ต่างๆโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ข้อมูลต่างๆ สามารถกู้กลับมาได้โดย

ใช้เมนูดังต่อไปนี้

4.2.1.1 เปิดโปรแกรม EasyRecovery ขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Data Recovery

4.2.1.2 คลิกเลือกหัวข้อการกู้ข้อมูล AdvancedRecovery แล้วรอสักครู่จนกว่า 

แสดงดังภาพที่ 4.81

4.2.1.3 เลือกพาร์ทิชันที่ต้องการจะกู้แล้วกด Next แสดงดังภาพที่ 4.82

ภาพที่ 4.81 แสดงหน้าหลัก Data Recovery

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.82 แสดงการเลือกพาร์ทิชันที่ต้องการกู้คืน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.1.4 โปรแกรมเริ่มค้นหาไฟล์และข้อมูลที่สูญหาย แสดงดังภาพที่ 4.83

4.2.1.5 เลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดตามที่ต้องการกู้ แล้วกด 

Next แสดงดังภาพที่ 4.84

4.2.1.6 กดปุ่ม Browse เพื่อกำาหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำาหรับเก็บไฟล์ที่กู้ได้เอาไว้ 

แสดงดังภาพที่ 4.85

ภาพที่ 4.83 แสดงหน้าค้นหาไฟล์ที่สูญหาย

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.84 แสดงหน้าเลือกเลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการกู้

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.85 แสดงกดปุ่ม Browse เพื่อกำาหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำาหรับเก็บไฟล์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.1.7 เลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำาหรับจัดเก็บไฟล์ตามต้องการ แล้วกด OK แสดง

ดังภาพที่ 4.86

ภาพที่ 4.88 สร็จสิ้นขั้นตอนของการกู้ข้อมูลในหัวข้อ AdvancedRecovery์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.86 แสดงเลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำาหรับจัดเก็บไฟล์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

4.2.1.8 โปรแกรมกำาลังทำาการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา ให้รอสักครู่ 

(ขึ้นอยู่กับจำานวนและขนาดของไฟล์ที่กู้กลับมาทั้งหมด)  แสดงดังภาพที่ 4.87

4.2.1.9 กดปุ่ม Done เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการกู้ข้อมูลในหัวข้อ  

AdvancedRecovery  แสดงดังภาพที่ 4.88

ภาพที่ 4.87 โปรแกรมกำาลังทำาการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.2 การใช้เมนู DeletedRecovery สำาหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปนานแล้ว

หลายต่อหลายครั้งเมื่อลบไฟล์ข้อมูล, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เพลงที่ไม่ต้องการใช้งานออกไป

จากเครื่องหลายวันแล้ว แต่วันดีคืนดีอยากได้ไฟล์ต่างๆกลับมาใช้งานอีก สามารถกู้ไฟล์ที่ถูกลบทิ้งไป

ให้กลับมาได้ดังนี้

4.2.2.1 เปิดโปรแกรม EasyRecovery ขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Data Recovery

4.2.2.2 คลิกเลือกหัวข้อสำาหรับการกู้ข้อมูล DeletedRecovery  แล้วรอสักครู่

จนกว่าโปรแกรมจะทำาการตรวจสอบระบบไฟล์เสร็จ แสดงดังภาพที่ 4.89

4.2.2.3 เลือกพาร์ทิชันที่ต้องการจะกู้แล้วกด Next  แสดงดังภาพที่ 4.90

ภาพที่ 4.89 การกู้ข้อมูล DeletedRecovery์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.90 เลือกพาร์ทิชันที่ต้องการจะกู้แล้วกด Next

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.2.5 เลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมดตามที่ต้องการกู้ แล้วกด 

Next  แสดงดังภาพที่ 4.92

4.2.2.6 กดปุ่ม Browse เพื่อกำาหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำาหรับเก็บไฟล์ที่ต้องการกู้

คืนและกดปุ่ม Next  แสดงดังภาพที่ 4.93

4.2.2.4 โปรแกรมเริ่มค้นหาไฟล์ข้อมูลที่สูญหายให้รอสักคร แสดงดังภาพที่ 4.91

ภาพที่ 4.92 เลือกไฟล์หรือบางโฟลเดอร์ที่ต้องการกู้คืน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.93 กำาหนดโฟลเดอร์หรือที่อยู่สำาหรับเก็บไฟล์ที่ต้องการกู้คืน

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.91 การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่สูญหาย

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.2.7 เลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำาหรับจัดเก็บไฟล์ตามต้องการ แล้วกด OK  แสดง

ดังภาพที่ 4.94

4.2.2.8 โปรแกรมกำาลังทำาการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา (ขึ้นอยู่กับ

จำานวนและขนาดของไฟล์ที่กู้กลับมาทั้งหมด)  แสดงดังภาพที่ 4.95

4.2.2.9 กดปุ่ม Done เสร็จส้ินการกู้ข้อมูล DeletedRecovery  แสดงดังภาพท่ี 4.96

ภาพที่ 4.94 เลือกโฟลเดอร์หรือไดร์วสำาหรับจัดเก็บไฟล์

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.95 ทำาการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)

ภาพที่ 4.96 เสร็จส้ินการกู้ข้อมูล DeletedRecovery

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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4.2.2.10 เมื่อทำาทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบไฟล์ต่างๆที่ได้ทำาการกู้คืน

มาจากโฟลเดอร์ที่กำาหนดไว ้ แสดงดังภาพที่ 4.97

ภาพที่ 4.97 ทำาการจัดเก็บข้อมูลและไฟล์ที่กู้ได้กลับคืนมา

เผด็จ  อ่ำานาเพียง (2559)
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สรุปท้ายหน่วย
โปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นซอฟต์แวร์สำาหรับการจัดการงานขนาดเล็กและให้บริการต่าง 

ๆ เช่น การจัดเรียงข้อมูลตามหลักใดหลักหนึ่ง (Sort) รวมแฟ้มข้อมูลท่ีเรียงลำาดับแล้วเข้าด้วยกัน 

(Merge) หรือย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์รับส่งอย่างหนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง รวมทั้ง โปรแกรมที่ใช้จัดการ

กับฮาร์ดแวร์โดยตรง โปรแกรมอรรถประโยชน์บางโปรแกรมจะถูกรวมเข้าไปอยู่ในระบบปฏิบัติการ 

โปรแกรมอรรถประโยชน์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. โปรแกรมอรรถประโยชน์สำาหรับระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์สำาหรับระบบ

ปฏบิตักิารเป็นโปรแกรมท่ีตดิตัง้มาพรอ้มกบัระบบปฏิบติัการอยูแ่ล้ว ซ่ึงช่วยอำานวยความสะดวกสำาหรบั

การทำางานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างโปรแกรม  การจัดการไฟล์ (File Manager)การยกเลิกการติดตั้ง

โปรแกรม (Uninstaller)  สแกนดิสก์ (Disk Scanner) เป็นต้น

2. โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ตวัอยา่งโปรแกรม  โปรแกรมปอ้งกันไวรัส (Anti virus Program) โปรแกรมไฟร์วอลล ์

(Firewall) โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (File Compression Utility) เป็นต้น
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1. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Disk Cleanup ?

2. จงอธิบายความหมาย ของ Bad Sector ?

3. จงอธิบายขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรม Disk Defragmenter

4. จุดประสงค์ของการใช้งานโปรแกรม Task Sheduler 

5. เครื่องมือสำาหรับการย้อนเวลาก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้คือ

6. สาเหตุอะไรที่ต้องใช้โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล

7. จงบอกวิธีการกู้ข้อมูลมาอย่างน้อย 3 วิธี พร้อมอธิบาย

8. จงบอกส่วนประกอบหลักๆ ของโปรแกรม EasyRecovery สำาหรับกู้ข้อมูล พร้อมอธิบาย

9. จงอธิบายขั้นตอนการใช้เมนู AdvancedRecovery สำาหรับ กู้ไฟล์ที่ได้ทำาการลบไป

10. จงอธิบายขั้นตอนการใช้เมนู DeleteRecovery สำาหรับกู้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปนานแล้ว

แบบฝึกหัดท้ายหน่วย 

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์

ตอนที่ 1  คำาชี้แจง ให้นักศึกษาตอบคำาถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความสมบูรณ์

.................1. โปรแกรมป้องกันไวรัส   A. Disk Cleanup

.................2. โปรแกรมตรวจสอบ Bad Sector B. Check Disk

.................3. โปรแกรมที่แฝงเข้ามาตอนใช้อินเตอร์เน็ต C. Disk Defragmenter

.................4. โปรแกรมสำาหรับกู้ข้อมูล  D. Task Scheduler

.................5. โปรแกรมจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ E. System Restore

.................6. โปรแกรมการตั้งเวลา การเรียกใช้โปรแกรม F. Norton Ghost

.................7. โปรแกรมลบขยะบนฮาร์ดดิสก์  G. Kaspersky

.................8. โปรแกรมป้องกันสปายแวร์ H. Spyware

.................9. โปรแกรมที่เรียกคืนสภาพวินโดว์ I. Ad-Aware

................10. โปรแกรมแบ็คอัพข้อมูล J. EasyRecovery

ตอนที่ 2  คำาชี้แจง ให้นักศึกษานำาตัวอักษรหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันมาไว้ในข้อเดียวกัน
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แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์

คำาชี้แจง 

1. ให้ทำาเครื่องหมายกากบาท (x) ลงบนกระดาษคำาตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 ข้อ

2. แบบทดสอบมีจำานวน 30 ข้อ ให้ทำาทุกข้อ

3. เวลา 30 นาที

1.  ไฟล์ที่ใช้พักข้อมูลระหว่างการทำางานของโปรแกรมจะถูกลบไปเมื่อปิดโปรแกรมคือข้อใดต่อไปนี้

ก. Downloaded Program

ข. Temporary Files

ค. Old Chkdsk Files

ง. Recycle Bin

2.  ไฟล์ตกค้างในข้อใดที่สามารถเลือกลบได้ผ่านเครื่องมือ Disk Cleanup 

ก. Temporary  Internet  Files 

ข. Temporary  Files

ค. Recycle  Bin

ง. ถูกทุกข้อ

3.  โปรแกรม Check Disk ใช้ในการทำาอะไร

ก. ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

ข. ใช้ในการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์

ค. ใช้ในการตรวจสอบการรับข้อมูล

ง. ใช้ในการตรวจสอบการทำางานของโปรแกรม

4. โปรแกรม Disk Cleanup มีประโยชน์อย่างไร

ก. กู้ไฟล์ข้อมูลที่ทำาการลบไฟล์นั้นทิ้งไปแล้ว

ข. สำารองข้อมูล

ค. ลบไฟล์ขยะที่ตกค้างในรีจิสตรี้

ง. รักษาความปลอดภัยของระบบ

5.  แหล่งของไฟล์ขยะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดต่อไปนี้

ก. ไฟล์ของเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ต

ข. ไฟล์จากการทำางานด้วย Word

ค. ไฟล์สำารองที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ง. ไฟล์ที่เกิดจากการสำารองข้อมูล
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6.  ก่อนที่ผู้ใช้จะเรียกใช้งานโปรแกรม Disk Defragmenter ต้องดำาเนินอย่างไร

ก. เปิดโปรแกรม Disk Defragmenter 

ข. ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ค. ปิดโปรแกรมที่กำาลังใช้งานทั้งหมด

ง. รีสตาร์ทระบบปฏิบัติการใหม่

7.  ข้อใดคือหน้าที่ของโปรแกรม Tesk scheduler

ก. การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ข. กำาหนดตารางเวลาเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม

ค. สำารองข้อมูลและซ่อมแซม

ง. ถูกทุกข้อ

8.  โปแกรมทำาหน้าที่ย้อนเวลากลับให้ระบบตรงกับข้อใด

ก. Restore

ข. Backup

ค. System Restore

ง. Restore system

9.  ทำาไมจึงต้องตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรแกรม check disk

ก. เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการทำางาน

ข. เพื่อทำาให้ระบบอินเทอร์เน็ตทำางานเร็วขึ้น

ค. เพื่อป้องกันการติดไวรัส

ง. เพื่อยืดอายุการใช้งานฮาร์ดดิสก์

10.  ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้โปรแกรม Disk Defragmenter

ก. กู้ไฟล์ข้อมูลที่ทำาการลบไฟล์นั้นทิ้งไปแล้ว

ข. จัดระเบียบข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์

ค. ลบไฟล์ขยะที่ตกค้างในรีจิสตรี้

ง. รักษาความปลอดภัยของระบบ

11.  สิ่งใดที่ไม่สามารถทำาได้จากเครื่องมือ  System Restore คือ

ก. สร้างจุดย้อนกลับด้วยตัวเราเอง

ข. ย้อนกลับข้อมูลที่เราลบทิ้งไป

ค. เลือกย้อนระบบกลับไปยังสัปดาห์ก่อน

ง. ยกเลิกการย้อนกกลับที่ดำาเนินไปแล้ว

12.  ข้อใดกล่าวถึงการโปรแกรมสำารองข้อมูลได้ถูกต้อง

ก. เพื่อกู้คืนข้อมูล

ข. เก็บข้อมูลจากวินโดวส์บูทไม่ขึ้น

ค. เก็บข้อมูลจากเครื่องที่มีข้อมูลจำานวนมาก ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

ง. ถูกทุกข้อ
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13.  โปรแกรม Norton Ghost สามารถกู้คืนข้อมูลจากแหล่งใดได้บ้าง

ก. Memory Card

ข. Flash Drive

ค. External Hard Drive

ง. ถูกทุกข้อ

14.  ข้อใดบอกถึงประเภทของไวรัสได้ถูกต้อง

ก. 10 ประเภท

ข. 8 ประเภท

ค. 5 ประเภท

ง. 3 ประเภท

15.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของ สปายแวร์ได้ถูกต้องที่สุด

ก. โปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

ข. โปรแกรมป้องกันไวรัส

ค. โปรแกรมที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน

ง. โปรแกรมที่แฝงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต

16.  โปรแกรม Norton Ghost สามารถสำารองข้อมูลรูปแบบใดได้บ้าง

ก. แบบไม่ต้องใช้ทั้งพาร์ทชัน และ ฮาร์ดดิสก์

ข. แบบเฉพาะพาร์ทิชัน

ค. แบบทั้งฮาร์ดดิสก์

ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค

17.  การติดตั้งโปรแกรม Norton Ghost สามารถทำาได้แบบใดบ้าง

ก. ผ่าน Flash Drive

ข. ผ่านแผ่น CD

ค. ผ่านระบบเครือข่าย

ง. ถูกทุกข้อ

18.  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ image file ของ โปรแกรม Norton Ghost คือ

ก. Copy Recovery Point

ข. Copy My Hard Drive

ค. Run Recovery Point Browser

ง. Manage Backup Destination

19.  ส่วนประกอบของโปรแกรม Norton Ghost Tab Home  Zone A มีหน้าที่ทำาอะไร

ก. โซนแสดงรายละเอียดของ Drive ที่ใช้เก็บ Image File 

ข. โซนแสดงรายละเอียดของวันที่ที่มีการสั่งให้สำารองข้อมูล

ค. โซนที่ใช้เก็บระบบปฏิบัติการ

ง. โซนที่เก็บคาสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการทำางาน
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20.  ข้อใดกล่าวถึง โปรแกรม Adware ได้อย่างถูกต้องที่สุด

ก. เป็นสปายแวร์ที่เคยอยู่บนเว็บโป๊ต่างๆ

ข. เป็นสปายแวร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลง Start Page และ Bookmar บนเว็บบราวเซอร์ต่างๆ

ค. เป็นสปาย แวร์ที่จะคอยส่งแบนเนอร์โฆษณามาที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ง. เป็นสปายแวร์ที่ยัดเยียดฟังก์ชั่นที่ไม่พึงประสงค์ให้บนเว็บบราวเซอร์

21.  แนวทางการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ก. ลงโปรแกรมป้องกันไว้รัส

ข. ตั้งค่าระบบป้องกันให้ทำางานโดยทันทีที่เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์ใช้งาน

ค. ตั้งค่าให้โปรแกรมอีเมลเปิดไฟล์ที่แนบมาอัตโนมัติ

ง. ข้อ ก และ ข ถูก

22.  ข้อใดกล่าวถึงการกู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ก. เก็บรักษาข้อมูลต้นฉบับและสำารองข้อมูลไว้

ข. สำารองไว้และมีเครื่องมือกู้ข้อมูล

ค. ใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพาของผู้ใช้งาน

ง. ทุกข้อที่คือคำาตอบ

23.  ไวรัสประเภทใดที่ถูกสร้างมาเพื่อแฝงตัวเข้าไปในระบบ เพื่อดักจับรหัสผ่าน

ก. หนอนไวรัส (Worm)

ข. มาโครไวรัส (Macro Virus)

ค. บู๊ตเซ็กเตอร์ไวรัส

ง. โทรจัน (Trojan)

24. หน้าที่ของโปรแกรม Scan Virus Application คือข้อใด

ก. การโจรกรรมข้อมูล

ข. การขัดขวางการทำางานของระบบเครือข่าย

ค. การตรวจสอบและกำาจัดไวรัส

ง. การรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์

25.  ความต้องการของระบบที่ทำาให้ ESET NOD32 Antivirus  สามารถติดตั้ง Window ใดบ้าง 

ก. Windows Vista

ข. Windows XP

ค. Windows 8

ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข



62

26.  ข้อใดกล่าวถึงสาเหตุของความเสียหายของพาร์ทิชันได้ตรงที่สุด

ก. แผงวงจรควบคุมเสีย

ข. ฮาร์ดดิสก์พัง

ค. เครื่องดับไม่ได้ shutdown

ง. ติดไวรัส

27.  ส่วนของเมนู FormatRecovery ทำาหน้าที่ในข้อใด

ก. การบันทึกผลการค้นหาไฟล์ต่างๆเก็บไว้

ข. การค้นหาไฟล์ข้อมูลที่ถูกลบไปนานแล้ว

ค. การกู้ไฟล์ข้อมูลในฮาร์ดดิสต์ทั้งพาร์ทิชัน

ง. การกู้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ จากการถูกลบไป

28.  ข้อใดคือขั้นตอนการกู้ข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปนานแล้ว และ ต้องการกลับคืนมา

ก. เปิดโปรแกรม EasyRecovery > DeletedRecovery > Data Recovery

ข. เปิดโปรแกรม EasyRecovery > Data Recovery > DeletedRecovery

ค. เปิดโปรแกรม DeletedRecovery > Data Recovery > EasyRecovery

ง. เปิดโปรแกรม Data Recovery > EasyRecovery > DeletedRecovery

29.  คำาสั่งในการลบไฟล์ข้อมูลแบบใดที่ไม่สามารถกู้คืนไฟล์ข้อมูลกลับมาได้

ก. Delete

ข. Shift+Del

ค. Cut

ง. Copy

30.  ในกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเสียหายจะมีวิธีการกู้คืนได้อย่างไร

ก. ทำาให้แผงวงจรกลับมาทำางานได้ดังเดิม

ข. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่

ค. เปิดเครื่องออกมานำาฮาร์ดดิสก์ไปปลั๊กอินกับเครื่องอื่นเพื่อกู้ข้อมูล

ง. ใช้โปรแกรม GetDataBack
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วิชาการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใบงานที่ 4 สอนครั้งที่ 

หน่วยที่ 4 เร่ือง การใช้โปรแกรม Disk Cleanup

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์

ด้านทักษะ (ปฏิบัติ)

1. สามารถใช้โปรแกรม Disk Cleanup ได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์                    1 ชุด

2. ระบบปฏิบัติการ Windows 10     1 ชุด

ให้ปฏิบัต ิ: 

ใช้โปรแกรม Disk Cleanup เพ่ือลบข้อมูลทีเป็นเป็นขยะออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อ

เพิ่มที่ว่างให้กับ Harddisk ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการทำาความสะอาดหรือลบไฟล์ที่ไม่จำาเป็น

ออกจากเครื่อง  เพื่อให้ Harddisk เหลือพื้นที่การใช้งานมากยิ่งขึ้น ในการทำา Disk Cleanup ควรทำา

เป็นประจำาอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง โปรแกรมนี้จะช่วยลบแฟ้มโปรแกรมต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมา, ลบ

ข้อมูลต่างๆ ใน Recycle Bin,  ลบแฟ้มชั่วคราวของ Windows รวมไปถึงลบโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้ง

ไว้ และ ไม่ได้ใช้งาน
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ชื่อ .................................................. กลุ่ม ......................วันที่ปฏิบัติงาน ......../............./...........

ใบงานที่ 4 ชื่องาน  .......................................์

รายการตรวจ
ผลการประเมิน

ดีมาก(2) ดี(1) ปรับปรุง((0) คะแนนที่ได้

1. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3. ประกอบและติดตั้งได้ถูกต้อง

4. ปฏิบัติได้ตามเวลากำาหนด

5. พฤติกรรมก่อนปฏิบัติงาน

6. พฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน

7. พฤติกรรมหลังปฏิบัติงาน

รวม

เกณฑ์ประเมิน  :  11-14 คะแนน (ดีมาก)    8-10 คะแนน (ดี)   ต่ำากว่า 8 คะแนน (ปรับปรุง)

สรุปผลการประเมิน     ผ่าน    ไม่ผ่าน

หมายเหตุ  :  พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

      1. พฤติกรรมก่อนปฏิบัติงาน  หมายถึง  การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ การแต่งกาย

                 2. พฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน  หมายถึง  การตั้งใจฝึกปฏิบัติงานไม่หยอกล้อกัน

                 3. พฤติกรรมหลังปฏิบัติงาน   หมายถึง  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์และทำาความสะอาด                              

                    พื้นที่หลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน 

       (...........................................)
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อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. เทคนิคกู้ข้อมูล อย่างมือโปร. กรุงเทพฯ : 

 บริบริษัท ซัคเซส มีเดีย จำากัด, 2552.172 หน้า.

ณัฐภูมิ โอภาภิบาล. ล้างเครื่อง + ติดตั้ง Windows 7 และโปรแกรมประจำาเครื่อง. กรุงเทพฯ : 

 IT EASY, 2553.280 หน้า.

ไวรัสคืออะไร ภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :

 http://xn--12co0b8ctat9bdd7pqd.blogspot.com/2009/12/virus.html

 [เมษายน 2559]

คู่มืออบรมหลักสูตรอาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์. โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 โปรแกรมป้องกันไวรัสดีที่สุด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.notebookspec.com

 [เมษายน 2559]
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