คำนำ
ปั จจุ บ ั น นี้ นั บ เป็ นยุ ค แห่ งข้ อ มู ล และข่ าวสารที่ เรี ย กกั น สั้ นๆว่ า “ยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ”
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโน โลยี เป็ น ส่ วน ส าคั ญ ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ัน ข อ ง ม นุ ษ ย ์ม า ก ขึ ้ น
“คอมพิวเตอร์ ” (COMPUTER) นับว่าเป็ นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ งที่ ก้า วเข้า มามี บ ทบาทต่ อ
การดารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ป็ นอย่า งมาก การเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่ ง ที่ จาเป็ นสาหรั บ
เยาวชนในปั จ จุ บ ัน ดัง นั้ น สถานศึ ก ษาต่ า งๆ จึ ง จัด ให้วิช าคอมพิวเตอร์เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
เรี ยนการสอน ในระดับชั้นอนุ บาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา
ดังนั้นจึงได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา และ
ได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคอมพิวเตอร์โดยเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร และซอฟแวร์ต่างๆ ให้กบั แต่
ละสถาบัน และสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาหลักสู ตรประกอบไปด้วย การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การ
ใช้โปรแกรม Windows 8 เพื่ อให้สามารถน าโปรแกรมต่ าง ๆ ไปใช้ในการท างานในชี วิตประจาวันได้
นอกจากนี้ ภ ายในเล่ม จะมีแ บบฝึ กหั ดท้ายบท ส าหรั บนักเรี ยนเพื่ อเสริ มทักษะทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ เมื่ อนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิจนครบเนื้ อ หาภายในเล่ มแล้ว จะทาให้นักเรี ยนมี
ความรู ้ความสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียในโปรแกรม
ต่างๆ ได้
คณะผูจ้ ัด ท าได้เรี ย บเรี ย งแผนการจัด การเรี ยนรู ้ วิช าคอมพิว เตอร์ เล่ ม นี้ ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนสาหรับสถานศึกษาต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผเู ้ รี ยน
ในการนาไปประยุกต์กบั การทางานในยุคปั จจุบนั มิได้มีจุดมุ่งหมายเพือ่ จาหน่าย

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

การใช้ งาน Microsoft Windows 8 เบือ้ งต้ น

1

การใช้ โปรแกรมพืน้ ฐานใน Windows 8

47

การจัดการไฟล์ โฟลเดอร์ และ ดิสก์ไดร์ ฟ

145

Control Panel และ ระบบเครือข่ายใน Windows 8

193

คอมพิวเตอร์

เวลา ๔๐ ชัว่ โมง

มุ่ ง เน้นให้ผู้ เรี ย นเข้ า ใจหลั ก การและวิ ธี ก ารท างานของคอมพิ ว เตอร์ และการใช้
Internet เบื้อ งต้ น โดยให้ ผู้ เรี ย นศึ ก ษา ความหมายและส่ วนประกอบ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เรี ยนศึ กษาในด้ านความหมาย รวมถึงการใช้ งานของระบบปฏิบัติการ
Windows 8 เบื้องต้ น โดยผู้เรี ยนศึ กษาลักษณะการทางานทั่วไปของโปรแกรม การเรี ยกใช้
และ ปิ ดการใช้ งานของโปรแกรม การปรับแต่ ง การทางานของ Desktop การศึกษาโปรแกรม
ที่จาเป็ นในชุ ดของ Windows 8 การนาข้ อมูลในอินเตอร์ เน็ตมาใช้ ในชีวิตประจาวัน การใช้
อิน เตอร์ เน็ ต ในการสื บ ค้ น ข้ อมู ลต่ าง ๆ เป็ นต้ น และการใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ได้ อย่ างถู กต้ องมี
จิตสานึกและนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด

สาระที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และ มีคุณธรรม

ชั้น

ม.1

ตัวชี้วัด
• 1. อธิบายหลักการทํางาน บทบาท
และประโยชนของคอมพิวเตอร

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• การทํางานของคอมพิวเตอรป ระกอบดวย
หนวย
สําคัญ ๕ หนวยไดแก หนวยรับเขา
หนวยประมวลผล
กลาง หน วยความจํ าหลัก หนวยความจํารอง และหนว ย
สงออก
• คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวยอํานวย
ความ
สะดวกในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ และตอบสนองความ
ตองการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
• คอมพิวเตอรมีประโยชนโดยใชเปนเครื่องมือในการทํางาน
เชน แกป ญหา สรางงาน สรางความบันเทิง ติด ตอสื่อสาร
คนหาขอมูล

• 2. อภิปราย ลักษณะสําคัญ และผลกระทบ • ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา
- ชวยใหการบริการกวางขวางขึ้น
- ชวยดําเนินการในหนวยงานตางๆ
- ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
• เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในดานตางๆ เชน
- คุณภาพชีวิต
- สังคม
- การเรียนการสอน

ชั้น

ตัวชี้วัด
3. ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ

ม. 2

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• ขอมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของขอมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
• ประเภทของขอมูล
• วิธีการประมวลผลขอมูล
• การจัดการสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้
- การรวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลไดแก การเก็บ
รวบรวมขอมูล และ
การตรวจสอบขอมูล
- การประมวลผลขอมูล ไดแก การรวบรวมเปน
แฟมขอมูล การจัดเรียงขอมูล
การคํานวณ
และการทํารายงาน
- การดูแลรักษาขอมูล ไดแก การจัดเก็บ การทําสําเนา การ
แจกจายและการสื่อสารขอมูล และการปรับปรุงขอมูล
• ระดับของสารสนเทศ

1. อธิบายหลักการเบื้องตนของ
• การสื่อสารขอมูล คือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจากผู
การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
สงผานสือ่ กลางไปยังผูรับ
• พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล
• อุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร
• ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร
• เทคโนโลยีการรับสงขอมูลภายในเครือขายคอมพิวเตอร
• ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

2. อธิบายหลักการ และวิธกี ารแกปญหาดวย • กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การ
ประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศทีน่ ํามาใชในการตัดสินใจ
การเผยแพรสารสนเทศ
• การแกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการ
แกปญหาอยางเปนขั้นตอนโดยใชกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวย
• การใชคอมพิวเตอรในการแกปญ
 หาทําไดโดยการใช
ซอฟตแวรประยุกตหรือการเขียนโปรแกรม
• วิธีการแกปญ
 หา มีขั้นตอนดังนี้
- การวิเคราะหและกําหนดรายละเอียดของปญหา
- การวางแผนในการแกปญ
 หาและถายทอดความคิดอยางมี
ขั้นตอน
- การดําเนินการแกปญ
 หา
- การตรวจสอบและปรับปรุง
3. คนหาขอมูล และติดตอสื่อสารผาน
เครือขายคอมพิวเตอร อยางมีคุณธรรมและ
จริยธรรม

• ความหมายและพัฒนาการอินเทอรเน็ต
• การใชงานอินเทอรเน็ต เชน
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
- blog
- การโอนยายแฟมขอมูล
- การสืบคนขอมูลและการใชโปรแกรมเรียกคนขอมูล
(search engine)
- การสนทนาบนเครือขาย
• คุณธรรมและจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต
- ผลกระทบของการใชอินเทอรเน็ตกับสังคม
- มารยาท ระเบียบ และขอบังคับในการใชอินเทอรเน็ต

ชั้น

ม.3

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

4. ใชซอฟตแวรในการทํางาน

• ซอฟตแวรระบบประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
แปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน
• ซอฟตแวรประยุกตประกอบดวยซอฟตแวรประยุกตทั่วไป
และซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน
• ใชซอฟตแวรระบบชวยในการทํางาน เชน บีบอัด ขยาย
โอนยายขอมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร
• ใชซอฟตแวรประยุกตชวยในการทํางาน เชน ใชโปรแกรม
ในการคํานวณและจัดเรียงขอมูล ใชโปรแกรมชวยคนหา
คําศัพทหรือความหมาย ใชโปรแกรมเพื่อความบันเทิง

1.อธิบายหลักการทําโครงงานที่มกี ารใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• หลักการทําโครงงาน เปนการพัฒนาผลงาน
ที่เกิด
จากการศึกษาคนควา ดําเนินการพัฒนาตามความสนใจและ
ความถนัด
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพืน้ ฐาน

• หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
- แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสรางโปรแกรม ตัวแปร
การลําดับคําสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข
การ
ควบคุมโปรแกรม คําสั่งแสดงผล และรับขอมูล การเขียน
โปรแกรม
แบบงายๆ
- การเขียนสคริปต เชน จาวาสคริปต แฟลช

3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

• การเลือกซอฟตแวรที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน
• การใชซอฟตแวรและอุปกรณดิจิทัลมาชวย
นําเสนองาน

ในการ

4. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจาก
• การใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทําโครงงานโดย
จินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน
มีการอางอิงแหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ไม
คัดลอกผลงานผูอื่น ใชคําสุภาพ
และไมสรางความ
ตามหลักการทําโครงงานอยางมีจิตสํานึกและ
เสียหายตอผูอื่น
ความรับผิดชอบ

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์
ลาดับ
ที่

มฐ/ตชว.

๑ ง ๓.๑
๒ ง ๓.๑

สาระสาคัญ
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ อย่างถูกวิธี
และ เริ่มต้ นใช้ งาน
Windows 8 ได้ถูกต้ อง
ใช้ โปรแกรมต่ างๆใน
Windows 8 ได้ตรงตามความ
ต้ องการ

เวลา ๒๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
การใช้ งานโปรแกรม
Windows 8 เบือ้ งต้ น
การใช้ งานแอพพลิเคชั่นและ
ใช้ โปรแกรมพืน้ ฐานใน
Windows 8

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา นา้ หนัก
(ช.ม.) คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์
ลาดับ
ที่

มฐ/ตชว.

๓ ง ๓.๑

๔ ง ๓.๑

สาระสาคัญ
Windows 8 จะเป็ นการ
จัดการไฟล์ และโฟลเดอร์ ด้วย
Windows Explorer รู ปแบบ
ใหม่ ที่ใช้ Libraries มาช่ วย
จัดระเบียบ และเพิม่ ความ
สะดวกในการจัดการและใช้
งานข้ อมูลต่ างๆ
โปรแกรมของ Windows 8
เพือ่ ให้ สามารถปรับแต่ งการ
ทางานของวินโดวส์ ให้
เหมาะสมกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และตามความ
ต้ องการของผู้ใช้

เวลา ๒๐ ชั่วโมง
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
การจัดการไฟล์ โฟลเดอร์
และ ดิสก์ไดร์ ฟ

Control Panel และ ระบบ
เครือข่ ายใน Windows

เวลาตามหน่ วย
สอบปลายปี

เวลา นา้ หนัก
(ช.ม.) คะแนน
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 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี และ เริ่ มต้นใช้งาน Microsoft Windows 8 ได้อย่างถูกต้อง
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี และ การเริ่ มต้นใช้งาน Microsoft Windows 8 ได้
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft Windows 8 ได้
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft Windows 8 ได้
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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คอมพิวเตอร์ คือ เครื่ องคานวณอิ เล็กทรอนิ กส์ที่มีการทางานแบบอัตโนมัติ ทาหน้าที่เหมื อนสมองกล
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนตามคาสั่งของโปรแกรม ขั้นตอนการทางานจะประกอบด้วย การรับ
โปรแกรมและข้อมูลในรู ปแบบที่เครื่ องสามารถรับได้ แล้วทาการคานวณ เคลื่อนย้ายเปรี ยบเที ยบ จนกระทัง่ ได้
ผลลั พ ธ์ ต ามที่ ต ้อ งการ ลัก ษณะการท างานของส่ ว นต่ า งๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน เป็ นกระบวนการ โดยมี
องค์ประกอบพื้นฐานหลักคือ Input Process และ output ซึ่งมีข้นั ตอนการทางานดังภาพ

1. รั บข้ อมู ลเข้ า (Input) การน าข้อ มู ล เข้าเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ซึ่ งสามารถผ่านทางอุ ป กรณ์ ชนิ ดต่ างๆ
แล้วแต่ชนิ ดของข้อ มู ลที่จะป้ อนเข้าไป เช่ น ถ้าเป็ นการพิมพ์ขอ้ มู ล จะใช้แผงแป้ นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์
ข้อความหรื อโปรแกรมเข้าเครื่ อง ถ้าเป็ นการเขียนภาพจะใช้เครื่ องอ่านพิกดั ภาพกราฟิ ค (Graphics Tablet) โดยมี
ปากกาชนิดพิเศษสาหรับเขียนภาพ หรื อถ้าเป็ นการเล่นเกมก็จะมีกา้ นควบคุม (Joystick) สาหรับเคลื่อนตาแหน่ ง
ของการเล่นบนจอภาพ เป็ นต้น
2. ประมวลผลข้ อมูล (Process) เครื่ องจะดาเนินการกับข้อมูลตามคาสัง่ ที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นาข้อมูลมาหาผลรวม นาข้อมูลมาจัดกลุ่ม นาข้อมูลมาหาค่า
มากที่สุด หรื อน้อยที่สุด เป็ นต้น
3. แสดงผลลัพธ์ (Output) การนาผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กาหนดไว้
โดยทัว่ ไปจะแสดงผ่านทางจอภาพ หรื อเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า "จอมอนิ เตอร์" (Monitor) หรื อจะพิมพ์ขอ้ มูลออก
ทางกระดาษโดยใช้เครื่ องพิมพ์
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ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์
คอมพิ ว เตอร์ ที่ เราใช้งานกัน อยู่ทุ ก วัน นี้ ไม่ ว่า จะเป็ นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข นาดเล็ ก ที่ เราเรี ย กว่า
ไมโครคอมพิ ว เตอร์ (Microcomputer) ไปจนถึ งคอมพิ วเตอร์ ข นาดใหญ่ ที่ เราเรี ย กว่า เมนเฟรม (Main
Frame ) หรื อ คอมพิวเตอร์ ยักษ์ , ซุ ปเปอร์ คอมพิวเตอร์ (Super Computer ) ต่างก็มีส่วนประกอบที่สาคัญ
อยู่ 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. ส่วนที่ทาหน้าที่รับข้อมูลและคาสัง่ เราเรี ยกว่า “ หน่ วยรับข้ อมูล (Input Unit) หรือ อุปกรณ์รับ
ข้ อมูล (Input Devices) ”
2. ส่วนที่ทาหน้าที่แสดงผลลัพธ์ต่าง ๆ เราเรี ยกว่า “ หน่ วยแสดงผล (Output Unit) หรือ อุปกรณ์
แสดงผล (Output Devices)”
3. ส่วนที่ทาหน้าที่จดั เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ ไว้สาหรับให้เราอ่านขึ้นมาใช้งานในภายหลัง
เราเรี ยกว่า “ หน่ วยจัดเก็บ (Storage Unit) หรือ อุปกรณ์จดั เก็บ (Storage Devices)”
4. ส่วนที่ทาหน้าที่เป็ นสมองของคอมพิวเตอร์ซ่ ึงประกอบด้วย หน่ วยประมวลผลกลาง (Central
Processing Unit : CPU) และหน่ วยความจา (Memory)
1. หน่ วยรับข้ อมูล (input unit)
เป็ นส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่ในการรับข้อมูลและคาสัง่ ต่าง ๆ เพื่อให้คอมพิวเตอร์
นาไปใช้ในการทางาน อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่น้ ี ได้แก่ แป้ นพิมพ์ (Keyboard) และ เมาส์ (Mouse) เป็ นต้น
2. หน่ วยการแสดงผล (output unit)
เป็ นส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่การแสดงผลลัพธ์อ อกมาให้เราใช้งาน อุ ปกรณ์ ที่ มี
หน้าที่น้ ี ได้แก่ เครื่องพิมพ์ (Printer) และ จอภาพ (Monitor) เป็ นต้น
3. หน่ วยจัดเก็บ (Storage unit)
เป็ นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่จดั เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับให้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์อ่านไปใช้งานในภายหลังอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่น้ ีได้แก่ เครื่องอ่ าน-บันทึกแผ่ นดิสก์ (Disk Drive) ,
ฮาร์ ดดิสก์ (Harddisk) และ เครื่องอ่ านแผ่ นซีดี (CD-ROM Drive ) เป็ นต้น
4. หน่ วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
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เป็ นเสมือ นสมองของคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่ตีความหมายคาสั่งต่าง ๆ ที่เราสั่งไป แล้วแจกจ่ายงาน
และควบคุมให้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ทางานอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ CPU ยังมีหน้าที่สาคัญอีกอย่างคือ เป็ น
หน่วยที่ทาหน้าที่คานวณและเปรี ยบเทียบค่าต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ดว้ ย
ในแต่ละปี จะมีการผลิต CPU รุ่ นใหม่ ๆ ออกมาใช้งานกันอย่างมากมาย ตัวอย่างของ CPU รุ่ นที่ได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่ หลาย เช่น Celeron , Pentium , Core 2 Duo , Core 2 Quad เป็ นต้น

การทางานของคอมพิวเตอร์
ในการท างานของคอมพิ ว เตอร์ น้ ั น ขั้น แรกคอมพิ ว เตอร์ จ ะรั บ เอา ข้ อ มู ล (Data) และ ค าสั่ ง
(Instruction) เข้าไปเก็บไว้ใน หน่ วยความจา (Memory) ก่ อ น จากนั้น หน่ วยประมวลผลกลาง (CPU)
ของคอมพิวเตอร์ก็จะนาคาสั่งที่เก็บไว้ในหน่ วยความจานี้ มาตีความหมายแล้วแจกจ่ายงานและควบคุม ให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทางานตามคาสั่งเหล่ านี้ ไปทีล ะคาสั่งเพื่อ ประมวลผล ข้อมูล จนได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ
ตัวอย่างเช่น
สมมุติว่าเราป้ อนคาสั่ ง
A = 5
B = 6
C =A+ B
ผ่ านทางแป้ นพิมพ์ (Keyboard) เข้ าไปเก็บไว้ ในหน่ วยความจาของคอมพิวเตอร์ ดังรูป
CPU
A=5
B=6



Memory

C=A+B

จากนั้น เมื่อเราสั่งให้คอมพิวเตอร์เริ่ มทางานตามคาสั่งคอมพิวเตอร์ CPU ก็จะนาคาสั่งแรกคือ A = 5
มาตีความหมายได้ว่า ให้จดั เตรี ยมพื้นที่ในหน่ วยความจาไว้สัก 1 แห่ ง ตั้งชื่อพื้นที่ตรงนั้นว่า A แล้วนาเลข 5
ไปเก็บไว้ในพื้นที่น้ นั ดังรู ป
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CPU
A=5
B=6
C=A+B

Memory 5

เรี ยกข้ อมูลนี ้ว่า A

ล าดั บ ต่ อ ไป CPU ก็ จ ะน าค าสั่ ง ที่ ส อง คื อ B = 6 มาตี ค วามหมายได้ ว่ า ให้ จ ัด เตรี ย มพื้ น ที่ ใ น
หน่วยความจาไว้สกั 1 แห่ง ตั้งชื่อพื้นที่ตรงนั้นว่า B แล้วนาเลข 6 ไปเก็บไว้ในพื้นที่น้ นั ดังรู ป
CPU

A=5
B=6
C=A+B

Memory 5
6

เรี ยกข้ อมูลนี ้ว่า B

จากนั้น เมื่ อ CPU นาคาสั่งที่สาม คือ C = A + B มาตีความหมายก็จะได้ว่า ให้นาค่าของ A (คือ 5)
และ B (คือ 6) จากหน่ วยความจา ส่ งไปให้ CPU ทาการบวกกันได้ผลลัพธ์เป็ น 11 นากลับลงมาเก็บไว้ใน
หน่วยความจาโดยชื่อพื้นที่ตรงนั้นว่า C ดังรู ป
CPU 5 + 6
A=5
B=6
C=A+B

11
11 เรี ยกข้อมูลนี้วา่ C

Memory 5
6
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การเปิ ดใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อเราดูที่เครื่ อง (Case : เคส ) ของคอมพิวเตอร์ ก็จะพบว่ามีปุ่มที่
สาคัญอยู่ 2 ปุ่ ม ดังรู ป
1. ปุ่ ม Power เป็ นปุ่ มที่ใช้ เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และใช้ปิด
เครื่ องคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน แต่ควรจะปิ ดด้วยการใช้คาสัง่ Turn
Off หรื อ Shut down มากกว่า
2. ปุ่ ม Reset เป็ นปุ่ มที่ใช้ในการสัง่ ให้คอมพิวเตอร์ เริ่ มต้นการ
ทางานใหม่อีกครั้ง เมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์มีอาการ Hang ( แฮงก์ )
การเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ข้ นึ มาใช้งานนั้น ให้กดที่ปุ่ม Power เพือ่ ให้กระแสไฟเข้าไปหล่อเลี้ยง
อุปกรณ์ต่าง ๆจากนั้นรอสักครู่ CPU ก็จะเริ่ มทาการตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยความจา
(Memory) ,แป้ นพิมพ์ ( Keyboard) ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) , เครื่ องอ่าน - บันทึกแผ่นดิสก์(Disk Drive) เป็ นต้น
ว่าอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะทางานหรื อไม่ หากมีอุปกรณ์ใดอยูใ่ นสภาพไม่พร้อมเช่น สายหลุด หลวม เครื่ องก็จะ
รายงานเป็ นข้อความออกมาให้เราทราบบนจอภาพ แต่หากทุกส่วนอยูใ่ นสภาพที่ปกติเครื่ องก็จะอ่านโปรแกรม
Dos จากในฮาร์ดดิสก์ ขึ้นมาทาหน้าที่ควบคุมและจัดการการทางานของ CPU และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ จากนั้น ก็จะ
แสดงเครื่ องหมาย C:\ (เรียกว่ าเครื่องหมาย ซี-พร๊ อม (C-Prompt) แต่ในปั จจุบนั ได้มีการใช้ระบบปฏิบตั ิการ
เข้ามาใช้งานที่เรี ยกว่า Windows ซึ่งทาให้ระบบ DOS ไม่ค่อยมีบทบาทหรื อนิยมใช้กนั ซึ่งหากเราใช้
ระบบปฏิบตั ิการ Windows เมื่อเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ข้ นึ มาก็จะพบกับหน้าจอของ Desktop ดังรู ป

หน้ า Desktop โปรแกรม Windows 8

7

การเปิ ดใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการปิ ดเครื่ อ งอย่างถู กวิธีจาเป็ นอย่างมากในการใช้งานระบบปฏิบ ัติการ Windows ในปั จจุบ ัน
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการจะต้องมีการลงโปรแกรม หรื อ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมาย หากปิ ด
เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ไม่ ถู กวิธี เช่ น กดปุ่ มPower หรื อ ถอดปลัก๊ ไฟออกเลยนั้นจะทาให้ไฟล์โปรแกรมหรื อ
ฮาร์ดดิสก์ที่อยูใ่ นตัวเครื่ องเกิดความเสียหาย หรื อโปรแกรมเสียได้ง่าย ซึ่งในการปิ ดเครื่ องอย่างถูกวิธีคือการ
ใช้คาสัง่ Turn Off หรื อ Shut down จาก Windows นัน่ เอง

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในวงการต่ างๆ
ชีวติ มนุษย์เราทุกวันนี้ มีความผูกพันกับคอมพิวเตอร์ จนแทบจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จนมีผู ้
กล่าวว่ายุคนี้เป็ น “ ยุคแห่ งคอมพิวเตอร์ ” ไปแล้ว และถึงแม้วา่ คอมพิวเตอร์จะถูกประดิษฐ์ข้ นึ มาเพียงไม่กี่สิบ
ปี แต่ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและถูกนาไปประยุกต์ใช้กบั งานในด้านต่าง ๆมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น งานด้าน
ธุรกิจ การแพทย์ การศึกษา การคมนาคม ศิลปะ บันเทิงและอุตสาหกรรม เป็ นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 คอมพิวเตอร์ กบั การศึกษา
ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในปั จจุบนั มักจะมีการเปิ ดสอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์กนั อย่างมากมาย เริ่ ม
ตั้งแต่ ระดับ ประถมศึกษาหรื อ ชั้น อนุ บาลกันเลยที เดี ยว ซึ่ งนอกจากจะมี การเรี ยนคอมพิวเตอร์เป็ นวิชาใน
หลั ก สู ต รต่ า งๆ แล้ ว ยัง มี ก ารน าคอมพิ ว เตอร์ ม าประยุก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ที่ เราเรี ย กว่ า
“ ระบบ CAI (Computer Assists Instruction) ”
เนื่ อ งจากคอมพิว เตอร์ ส ามารถที่ จะจ าบทเรี ยน และน าออกมาแสดงในลัก ษณะที่ มี ท้ งั ภาพและ
เสียงต่าง ๆ เพือ่ เร่ งเร้าให้ผเู ้ รี ยนสนใจเนื้อหาวิชานั้น ๆ และเรี ยนรู ้ได้อย่างสนุ กสนาน ข้อดีอีกประการหนึ่ งใน
บทเรี ยน เราสามารถทดสอบผลการเรี ยนได้ โดยให้คอมพิวเตอร์ต้งั คาถามให้ผเู ้ รี ยนตอบ หากผูเ้ รี ยนตอบไม่ได้
คอมพิวเตอร์ก็จะอธิ บายเนื้ อ หาในส่ วนนั้นใหม่ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาอีกครั้ง นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนยังสามารถ
เลื อ กเรี ย นบทเรี ย นไหนซ้ าอี ก กี่ ค รั้ ง ก็ ไ ด้ ในเวลาใดก็ ไ ด้ที่ ผูเ้ รี ย นว่า ง ซึ่ งจะเป็ นสิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นมี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
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คอมพิวเตอร์ กบั งานธุรกิจ
ในทางธุรกิจนั้น มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทางานในเรื่ องต่าง ๆเป็ นอย่างมาก ตั้งแต่การทาบัญชี

การบริ หารสต๊อกสิ นค้า และการให้บริ การลูกค้าเพื่อเน้นความรวดเร็ วและถูกต้อ ง เป็ นต้น สาหรับในระดับ
ของผูบ้ ริ หารนั้นก็มีการนาคอมพิวเตอร์มาเก็บข้อมูลและสรุ ปผลการทางานในด้านต่าง ๆ เพือ่ ช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจบริ หารงานทางธุรกิจได้ดียงิ่ ขึ้น
 คอมพิวเตอร์ กบั อุตสาหกรรม
ปั จจุบนั คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม โดยจะเห็นได้จากมีการนาเอา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบสินค้าต่าง ๆ ที่เราเรี ยกว่า “ ระบบ CAD (Computer Aided Designy) ”
เนื่ อ งจากคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างภาพจาลองของชิ้ นส่ วนและตัวสิ นค้าเหล่ านั้นออกมาได้อ ย่าง
สมจริ ง อีกทั้งยังสามารถกาหนดให้ภาพนั้นหมุนหรื อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระราวกับว่าได้ผลิตสิ นค้าตัวนั้น
ขึ้นมาแล้ว ซึ่ งวิธีน้ ี จะช่วยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้เห็ นตัวอย่างของสิ นค้า และสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ให้
สินค้านั้นมีลกั ษณะที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะเริ่ มทาการผลิตจริ ง ๆ
ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และเครื่ องจักรต่าง ๆ ของประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น และ อเมริ กา
นั้น มีการนา ระบบ CAM (Computer Aided Manufacturing) ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมการ
ทางานของหุ่ นยนต์อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อช่ วยให้การผลิ ตสิ นค้าเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว แม่ นยาและคุ ณภาพ
สม่ าเสมอ รวมถึงให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเหล่านี้ ทางานแทนมนุษย์ในส่ วนที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพด้วย
เช่นในห้องที่มีอุณหภูมิสูงหรื อมีควันพิษมากเป็ นต้น

 คอมพิวเตอร์ กบั งานธนาคาร
ในระบบธนาคาร มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการงานหลัก ๆ ทั้งการรับฝาก-ถอนเงิน และทาบัญชี
ต่าง ๆ เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริ การกับลูกค้าที่มาติดต่อ ได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง มี การนาระบบฝาก
ถอนเงิน อัตโนมัติ (ATM) เข้ามาใช้ เพื่อ ให้ความสะดวกแก่ ลูกค้า
ชัว่ โมง
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อีกสิ่ งหนึ่งที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ก็คือ เมื่อนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบธนาคารแล้ว
เราสามารถทาการฝาก-ถอนเงินจากสาขาอื่นทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ ทั้งนี้เนื่ องมาจากจุดเด่นของ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถจดจาและแลกเปลี่ยนข้อมูลจานวนมาก ๆ ได้อย่างแม่นยาและรวดเร็วนัน่ เอง
 คอมพิวเตอร์ กบั การทหาร
สงครามในยุคปั จจุบนั นี้ อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “ สงครามอิเลคโทรนิค ” ทั้งนี้เนื่องจากอาวุธต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องบิน เรื อรบ รถถัง ตลอดจนจรวดและขีปนาวุธ ล้วนแล้วแต่เป็ นอาวุธที่ถูกควบคุมการทางานด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ท้ งั สิ้ น ทาให้อาวุธเหล่านี้ เป็ นอาวุธที่มีประสิ ทธิภาพสู งสามารถโจมตีเป้ าหมายได้อ ย่าง
แม่นยา


งานด้ านวิทยาศาสตร์ อวกาศ-การบิน การสื่ อสารและคมนาคม
ปั จจุบนั งานด้านวิทยาศาสตร์ มี ความเจริ ญรุ ดหน้าเป็ นอย่างมากเนื่ องจากมนุ ษย์เราสามารถทาการ

ทดลองและสรุ ปผลในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นตัวช่วยในการวางแผนการ
ทดลองควบคุมการทดลองและประเมินผลได้อย่างแม่นยาและรวดเร็ว
ในด้านอวกาศและการบินนั้น ปั จจุบนั เราสามารถสร้างเครื่ องบินยานขนส่ งและจรวดสารวจอวกาศที่
มีความสูง สามารถเดินทางออกไปสารวจอวกาศและดวงดาวต่าง ๆ ทั้งในและนอกระบบสุริยะจักรวาลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ควบคุมการทางานและส่งข้อมูลที่สารวจได้กลับมายังโลก
ในด้านการสื่ อ สาร ปั จจุบ ันมนุ ษ ย์เราสามารถติดต่อ สื่ อ สารถึ งกัน ในระยะทางไกล ๆ ได้อ ย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ ขึ้น โดยใช้ดาวเทียมและระบบเครื อข่ายเคเบิลใยแก้วที่มีประสิ ทธิภาพสู ง จนเกิดรู ปแบบการสื่อสาร
ใหม่ ๆ ขึ้นมากมายเช่น วิทยุสื่อสารติดตามตัว (Pager : เพจเจอร์ ) / โทรศัพท์ เคลื่อนที่(มือถือ) / จดหมายอิเลค
โทรนิค(E-mail) และ INTERNET เป็ นต้น
ในด้านการคมนาคม การจัดการจราจรอากาศที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่ อ ย ๆ นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมาก
เพราะเครื่ องบินสามารถบินไปได้ในทุกทิศทาง ดังนั้นการควบคุมและจัดระเบียบทางการบินจึ่งต้องทาอย่าง
ระมัดระวังและถูกต้องแม่นยา มิฉะนั้นก็อาจเกิดอุบตั ิเหตุข้ นึ ได้โดยง่าย โดยจะมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้า
กับระบบเรดาร์ เพือ่ ให้ทราบถึงตาแหน่ งของเครื่ องบินต่าง ๆ และทาการนาร่ องเครื่ องบินแต่ละลาให้สามารถ
บินลงสู่สนามบินได้อย่างปลอดภัย
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สาหรับ การคมนาคมทางบกนั้น ก็มี การนาคอมพิวเตอร์ เข้ามาจัด ระบบไฟจราจรให้เหมาะสมกับ
ปริ มาณรถยนต์ที่มีอยูใ่ นท้องถนนด้วย
ส่วนในการเดินเรื อข้ามมหาสมุทรนั้น ก็มีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการคานวณเส้นทางเพื่อให้
การเดินทางเป็ นไปอย่างปลอดภัยและไม่ออกนอกเส้นทาง


คอมพิวเตอร์ กบั งานด้ านบันเทิงและภาพยนตร์
หากเรา สังเกตให้ดีจะพบว่า ในระยะหลัง ๆ นี้ มีการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านบันเทิงและการ

สร้างภาพยนตร์เป็ นอย่างมาก ตั้งแต่การทาเทคนิคพิเศษ ควบคุมแสงสี ตลอดจนการสร้างภาพและฉากที่มนุษย์
ไม่ สามารถทาได้ เช่น ฉากการต่อสู ้ของยานอวกาศ หรื อไดโนเสาร์พนั ธุ์ต่าง ๆ ที่เคลื่ อนไหวได้อ ย่างสมจริ ง
เป็ นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ นอกจากจะทาให้ผชู ้ มได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังก่อให้เกิดจินตนาการที่แปลกใหม่ใน
โลกภาพยนตร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
 คอมพิวเตอร์ กบั งานศิลปะ
งานศิลปะก็เป็ นอีกงานหนึ่ งที่เริ่ มมีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ อง
ของการวาดภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างภาพแปลก ๆ ภาพเหมือน หรื อภาพการ์ตูนต่าง ๆ คอมพิวเตอร์สามารถ
ทาได้เป็ นอย่างดี โดยจิตรกรสามารถที่จะนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างภาพต่าง ๆ ตามจินตนาการที่
นึกฝันได้ และถ้าต้องการยกเลิกส่วนใดของภาพที่วาดไปแล้วก็
สามารถลบส่ วนนั้นออกไปหรื อเปลี่ยนแปลงสี ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ งต่างจากการวาดภาพจริ งที่เมื่อลงสี ไป
แล้วจะลบเอาสีออกไปไม่ได้ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้คอมพิวเตอร์เริ่ มเข้ามามีบทบาทในงานด้านนี้มากขึ้นทุกที
 คอมพิวเตอร์ กบั การแพทย์
ในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ และโรงพยาบาลเอกชน มักจะมีการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาเก็บระเบียนคนไข้
เพือ่ บันทึกประวัติการเจ็บป่ วยตลอดจนการรักษาของแพทย์ ซึ่งการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ จะช่วย ให้สามารถ
ค้นหาข้อมู ลได้อย่างรวดเร็ ว ถึงแม้ว่าคนไข้จะไม่ ได้นาบัตรประจาตัวมาติดต่อ ก็สามารถค้นหาประวัติการ
เจ็บป่ วยและการรักษาได้อย่างรวดเร็ วนอกจากนี้ ยังมีการนาอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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เข้า มาใช้ใ นการตรวจหาความผิ ด ปกติ และรั ก ษาอาการต่ า ง ๆ ของคนไข้ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
เครื่ องตรวจสมอง และอวัยวะภายในต่าง ๆ เป็ นต้น
การใช้คอมพิวเตอร์ในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมแพร่ หลาย ซึ่ งคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถใช้ประโยชน์ได้กบั
ทุกวงการ ซึ่งคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สาคัญดังนี้

ศัพท์ เกีย่ วกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
จอภาพ (Monitor) คือ ส่วนที่แสดงภาพ
CPU (Central Processing Unit) : หน่วยประมวลผล
เป็ นส่วนที่ทาหน้าที่คานวณและเก็บข้อมูล
คีย์บอร์ ด (Keyboard) : แป้ นพิมพ์
คือ แป้ นพิมพ์ที่ใช้พมิ พ์อกั ษร
เมาส์ (Mouse) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ช้ ีสิ่งต่าง ๆ บนจอภาพ

พริ นเตอร์ (Printer) : เครื่องพิมพ์
คือ อุปกรณ์พมิ พ์เอกสารในคอมพิวเตอร์ให้แสดงบน
กระดาษ
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การใช้ งานคีย์บอร์ ด (Keyboard)
คีย์บอร์ ด เป็ นอุปกรณ์ที่สร้างปั ญหาให้กบั ผูใ้ ช้งานใหม่เสมอ เนื่องจากผูใ้ ช้งานใหม่มกั พิมพ์ดีดได้ไม่
คล่อง ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงควรฝึ กพิมพ์ดีดแบบสัมผัสควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์ดว้ ย โดยอาจจะเลือกฝึ ก
พิมพ์ดีดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Typing Tutor , โปรแกรมพิมพ์ไทย และโปรแกรมดวง
จันทร์ เป็ นต้น
สาหรับการใช้งานคียบ์ อร์ดนั้น มีท้งั แบบกดปุ่ มเดียว และกดหลายปุ่ มพร้อมกัน ดังนั้นการใช้งานจึง
ได้กาหนดสัญลักษณ์ในการแสดงการกดปุ่ มไว้ดงั นี้
กดคียบ์ อร์ดปุ่ มเดียว ใช้สญ
ั ลักษณ์ <ปุ่ ม> ตัวอย่างเช่น “ กดคีย์บอร์ ดปุ่ ม A ” จะใช้สญ
ั ลักษณ์ <A>
แทน
การกดคียบ์ อร์ดหลายปุ่ ม ใช้สญ
ั ลักษณ์ <ปุ่ ม+ปุ่ ม> ตัวอย่างเช่น “ กดคีย์บอร์ ดปุ่ ม Ctrl ค้างไว้ แล้ ว
กดคีย์บอร์ ดปุ่ ม A ” จะใช้สญ
ั ลักษณ์ <Ctrl+A> แทน

13

การใช้ งานเมาส์ (Mouse)

เมาส์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ช้ ี และควบคุมสิ่งต่าง ๆ ในจอภาพ โดยที่มีตวั แทนของตาแหน่งที่ช้ ี เรี ยกว่า “ตัวชี้เมาส์
(Mouse Pointer)” ซึ่งมีสญ
ั ลักษณ์ต่าง ๆ ได้มากมาย แต่ที่ผเู ้ รี ยนมักพบบ่อย มีดงั นี้

ถึงแม้ ว่าเมาส์ ที่ใช้ มักมีเพียง 2 ปุ่ ม แต่ เมาส์ ก็สามารถใช้ งานได้ ในหลายรู ปแบบ ดังนี้
เลื่อนเมาส์

เลื่อนเมาส์ในมือคุณ เพือ่ เลื่อนตัวชี้เมาส์ในจอภาพไปยัง ตาแหน่งต่าง ๆ ตาม
ต้องการ

คลิก (Click)
คลิกปุ่ มเมาส์ปมซ้
ุ่ าย 1 ครั้ง

คลิกขวา (Right Click)
คลิกปุ่ มเมาส์ปมขวา
ุ่
1 ครั้ง
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ดรากส์ เมาส์ (Drag Mouse)
กด

ลาก

ปล่ อย

คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วเลื่อนตัวเมาส์ไปตาแหน่งอื่นในขณะที่ยงั คงกดปุ่ มเมาส์อยู่ เมื่อถึงทีห่ มาย
แล้วจึงปล่อยปุ่ มเมาส์
ดับเบิล้ คลิก (Double Click)

คลิก 2 ครั้ง ติดกันเร็ว ๆ

รู้จกั กับระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิ บั ติ ก าร (Operating System หรื อ OS) เป็ นซอฟต์แ วร์ ที่ ท าหน้าที่ เป็ นตัวกลางระหว่า ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทวั่ ไป ระบบปฏิบตั ิการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้บริ การซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่ องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่ ง
ข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ หรื อ จัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจา ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้ง
ทาหน้าที่จดั สรรเวลาการใช้หน่ วยประมวลผลกลาง ในกรณี ที่อ นุ ญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัว
พร้อมๆ กัน
ระบบปฏิบตั ิการ ช่วยให้ตวั ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่ตอ้ งจัดการเรื่ องเหล่านั้นด้วยตนเอง เพียงแค่เรี ยก
ใช้บริ การจากระบบปฏิบตั ิการก็พอ ทาให้พฒั นาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่ายขึ้น
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ผูเ้ รี ยนอาจสงสัยว่าทาไมต้องใช้ระบบปฏิบตั ิการ คาตอบก็คอื ไม่ใช้ก็ได้ เพราะอันที่จริ งแล้ว
คอมพิวเตอร์ในสมัยแรก ๆ ก็ไม่มีระบบปฏิบตั ิการ แต่เนื่องจากการที่คอมพิวเตอร์ในสมัยแรก ๆ ไม่ตอ้ งใช้
ระบบปฏิบตั ิการ จึงทาให้ผสู ้ ร้างโปรแกรมใช้งานซึ่งเป็ นคนละกลุ่มกับผูส้ ร้างฮาร์ดแวร์ตอ้ งทางานหนักเพือ่
ศึกษาเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เพื่ อ ให้ ผูส้ ร้ า งโปรแกรมใช้ง านสามารถท างานได้ ง่ า ยขึ้ น ต่ อ มาจึ ง ได้มี ผู ้คิ ด ระบบปฏิ บ ัติ ก าร
(Operating System) ขึ้นมาช่วยเป็ นส่วนที่ทาหน้าที่สื่อสารและควบคุมฮาร์ดแวร์ ผูท้ ี่สร้างโปรแกรมใช้งานจึง
เพียงแค่ศึกษาระบบปฏิบตั ิการก็สามารถเขียนโปรแกรมให้ใช้งานกับฮาร์ดแวร์รุ่ นใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งสนใจ
ส่วนที่ทาหน้าที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ โปรแกรมใช้งานในสมัยปั จจุบนั จึงต้องพึ่งพาระบบปฏิบตั ิการเสมอ
จากการที่ฮาร์ดแวร์ , ระบบปฏิบตั ิการ และโปรแกรมใช้งานมีความสัมพันธ์กนั จึงจาเป็ นที่จะต้องมี
โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการติดตั้งไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ก่อน เพือ่ ให้สามารถนาโปรแกรมประยุกต์ติดตั้งลง
ไปได้ ซึ่งระบบปฏิบตั ิการที่ได้รับความนิยมและเป็ นเวอร์ชนั่ ล่าสุดสาหรับคอมพิวเตอร์ก็คือ Windows 8
ความสัมพันธ์ของโปรแกรมประยุกต์ เช่น Excel , PowerPoint และ Word กับ Windows 8 ,
Hardware และผูใ้ ช้เป็ นดังภาพด้านล่างนี้

ผู้ใช้

Excel , PowerPoint , Word

Windows 8
ฮาร์ ดแวร์

ในอดีตการเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์ จะต้องเริ่ มต้นที่ ms-dos เสมอ ซึ่ ง MS-dos เองเป็ นระบบ ปฏิบตั ิการ
เล็ก ๆ ตัวหนึ่งที่ทางานได้เพียงครั้งละหนึ่งงานเท่านั้น ( Single Task ) และทางานแบบ 16 บิต
( Ms -Dos Version 6.22 ) ตลอดจนการติดต่อกับผูใ้ ช้ยงั เป็ นแบบตัวอักษรล้วน ๆ
วินโดวส์ในอดีตนั้นเป็ นเพียง Application ตัวหนึ่ ง ซึ่ งต้องทางานร่ วมกับ MS-DOS แต่วินโดวส์มี
ลักษณะอย่างหนึ่ งที่แตกต่างจาก MS-DOS นั่นคือรู ปแบบของการแสดงผล ซึ่ งวินโดวส์น้ ี จะแสดงผลและ
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ติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้ใ นรู ป แบบของกราฟิ ก (Graphical User Interface – GUI ) ซึ่ งท างานติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้โ ดยใช้
รู ปภาพ หรื อสัญลักษณ์แทนที่การใช้คาสัง่ แบบตัวอักษร เช่นใน MS-DOS อีกทั้งยังสามารถทางานได้ครั้งละ
หลายๆ งานในเวลาเดียวกัน ( Multitasking ) อีกด้วย โดยที่จะเป็ นผูค้ วบคุมการทางานของ Application อีก
หลายตัว Windows 8 จะเป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ใช้สาหรับเครื่ องทัว่ ไปภายในสานักงานหรื อภายในบ้าน โดย
มีการขยายขีดความสามารถทางด้านมัลติมีเดีย การใช้อินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อกับพีซีเครื่ องอื่น ๆ และได้มี
การพัฒนาระบบดูแลรักษาเครื่ องพีซีให้ปราศจากปั ญหาการใช้งาน

ทาความรู้จกั กับ Windows 8
 Windows 8 คืออะไร
เป็ นระบบปฏิบตั ิการเวอร์ชนั ใหม่ล่าสุดจาก Microsoft เป็ นการเปลี่ยนแนวการทางานที่ผสมผสานการ
ทางานในแบบของคอมพิวเตอร์แบบ PC,Laptop ที่ใช้เมาส์ และการใช้งาน Tablet ซึ่ งใช้งานแบบระบบสัมผัส
หน้าจอ (Multi Touch) ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้แบบสัมผัสที่มีลกั ษณะเดียวกับเครื่ อง ipad หรื อ Sumsung Galaxy Tab
มี Interface ที่ สวยงามใช้งานง่าย นอกจากนี้ ผลการทดสอบจะพบว่าเร็ วกว่า Windows 7 ถึ งหนึ่ งเท่าตัวเลข
ทีเดียว สามารถใช้กบั เครื่ อง PC,Laptop,Notebook,Tablet และ เครื่ องที่ผสมระหว่าง Notebook + Tablet ทาให้
คุณเลือกได้วา่ จะนามาใช้กบั อุปกรณ์ชนิดใดก็ได้
 มีอะไรใหม่ ใน Windows
Windows 8 ได้เปลี่ยนรู ปแบบการติดต่อกับผูใ้ ช้
ห รื อ ที่ เรา เรี ย ก ว่ า Windows 8 User Interface ให ม่
เพื่อให้รองรับการทางานแบบระบบสัมผัสหน้าจอแบบ
Multi Touch ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระเภท Tablet
(แท็บเล็ต) ที่กาลังได้รับความนิ ยมอยูใ่ นตอนนี้ รวมถึ ง
เครื่ องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆที่สามารถใช้ได้ท้งั เมาส์และ
ระบบสัมผัส (Hybrid Tablet) หน้าจอ Start เริ่ มต้นที่เรา
เห็ น ก็ จ ะเปลี่ ย นรู ป แบบไป แต่ ส าหรับ ผูใ้ ช้ Windows
เวอร์ชันเก่าไม่ตอ้ งตกใจเพราะเขายังคงรู ปแบบการทางานแบบเดิมในระบบ Desktop เอาไว้ให้อ ยู่ แต่ใช้วิธี
สลับการทางานตามความต้องการ ทาให้เลือกที่จะใช้งานได้ตามความชอบหรื อตามอุปกรณ์ที่ใช้
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 User Interface ของ windows 8
Windows 8 User Interface หรื อส่วนที่ใช้ติดต่อกับผูใ้ ช้ของ Windows8 ได้ออกแบบให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับการใช้งานแบบ Multi Touch หรื อระบบสัมผัสหน้าจอ คือ ใช้นิ้วแตะเลือกหรื อปั ดบนหน้าจอ
เมื่อเราเรี ยกเข้าสู่ Windows 8 ในโหมดหน้า Start screen แทนหน้าจอที่มีปุ่ม Start แบบเวอร์ชนั ก่อนหน้า
ทั้งหมดผูใ้ ช้เครื่ องแบบ Tablet จะสามารถใช้นิ้วปั ดเลื่อนหน้าจอไปซ้าย-ขวาและใช้นิ้วแตะปิ ดแอพ
(โปรแกรม)ได้ตามที่ตอ้ งการ
สาหรับผูท้ ี่ใช้เครื่ อง PC หรื อ Notebook ก็สามารถเลื่อนลูกบอลเมาส์ ขึ้น-ลง เพือ่ เลื่อนหน้าจอไปซ้ายขวาหรื อเลื่นสกรอลบาร์ได้เช่นกัน หากต้องการเปิ ดแอพก็คลิกได้ตามปกติเหมือนเราใช้เมาส์ที่ผา่ นๆมา
หน้าตา Start Screen ที่สวยสดใส ดูมีชีวติ ชีวา และเชื่อมต่อคุณเข้ากับผูค้ น แอพ เว็บไซต์ รายชื่อเพลง

แตะหรื อคลิกสลับไปยังโหมด Desktop

สาหรับผูใ้ ช้เดิมที่คุน้ เคยกับการทางานแบบเก่า Windows 8 ก็มีโหมด Desktop ให้คุณใช้งานได้เหมือนเดิม
เพียงแต่สลับการทางานก็ใช้งานมุมมอง Desktop ได้ หรื อการทางานบางอย่างจะทาในโหมด Start Screen ก็
สลับกลับไปได้โดยคลิกที่มุมด้านล่างหน้าจอทางซ้ายคลิกไอคอน
ของหน้าจอ

(start) ที่แถบ Charms ขวาสุด
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 สลับการทางานระหว่ างแอพได้ ง่ายๆ
เมื่อเปิ ดแอพขึ้นมาใช้งานหลายๆ แอพและยังคงเปิ ดค้างอยู่ ก็สลับการทางานระหว่างแอพได้ ซึ่งจะทา
ได้ท้งั 2 โหมด ด้วยการเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมด้านบนซ้ายสุดของจอภาพ แล้วเลื่อนเมาส์ลงก็จะเห็นรายการของ
แอพที่เปิ ดค้างเอาไว้ จากนั้นก็คลิกใช้งานได้ต่อไปนี้

เลื่อนเมาส์ชี ้ที่มมุ ด้ านบนหรื อล่างแล้ วเลื่อนขึ ้นหรื อเลื่อนลง จะแสดงรายชื่อของแอพพลิเคชันที่เปิ ดใช้ งานค้ าง
อยู่ ให้ คลิกเพื่อสลับไปใช้ งานต่อได้ แบบรวดเร็ว

แตะนิ ้วที่ขอบจอ แล้ วลากแอพออกมาวาง หรื อลาก
กลับเพื่อไปเลือกแอพอื่นๆได้ เช่นกัน
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 Windows Store : ศูนย์ รวมแอพพลิเคชัน
บน Windows 8 จะมี แ อพพลิ เคชัน หรื อ โปรแกรมที่ ถู ก ติ ด ตั้ง พร้ อ ม Windows อยู่แ ล้ว ซึ่ งจะเป็ น
โปรแกรมมาตรฐานของวิน โดวส์ ที่ เคยใช้
ง า น ใ น เว อ ร์ ชั น ก่ อ น ห น้ า นี้ เช่ น
Notepad,Paint,Calculator และอื่ น ๆ ซึ่ งจะ
เรี ยกใช้งานได้ทนั ที แต่คุณสมบัติใหม่ ของ
Windows 8 ที่ น่าสนใจคือ จะมี Store ให้เข้า
ไปเลื อ กดาวน์ โหลดและติ ด ตั้งแอพใหม่ ๆ
เพิ่มลงไปในเครื่ องได้ซ่ ึ งจะมีท้ งั ฟรี และเสี ย
เงิน แอพต่างๆ ก็จะมีความสามารถใช้งานที่
แตกต่างกันไป

 Photo: รวมรูปภาพไว้ ในทีเ่ ดียว
แอพ Photo ใน windows 8 จะเป็ นศู น ย์ร วม
รู ป ภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นภาพที่ เก็บไว้ในเครื่ อ ง Pictures ,
รู ป จาก Facebook ,SkyDrive และ Flickr photo รวมถึ ง
รู ป ภาพที่ ม าจากอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ว งที่ เราเชื่ อ มต่ อ เข้ากับ
คอมพิ ว เตอร์ เช่ น กล้อ งหรื อ มื อ ถื อ โดยจะแสดง
รายการของภาพให้คลิกเลือกเปิ ดเข้าดูได้
การเปิ ดดู รู ป ภาพก็ ท าได้ ง่ า ยๆโดย
สามารถเลื่ อ นแสดงไป ซ้ า ย-ขวา หรื อ แสดง
แบบไลด์โชว์นอกจากนี้ คุณยังจัดการกับรู ปภาพ
ได้เพียงคลิกขวาบนภาพก็มีคาสั่งให้จดั การกับ
รู ป ภาพเช่ น เลื อ ก,ลบ,Import น าเข้า ภาพจาก
แหล่งต่างๆ
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 แชร์ ภาพขึน้ เครือข่ ายได้ ง่ายนิดเดียว
ถ้ า มี ภ าพสวยๆ หรื อ
ภาพ กิ จก รรม ที่ คุ ณ ท าแล ะ
ต้อ งการแบ่ ง ปั น หรื อ แชร์ ใ ห้
เพือ่ นๆ บนสังคมออนไลน์ได้ดู
ได้ร่ ว มแชร์ ป ระสบการณ์ กับ
คุ ณ ก็ ส ามารถแชร์ ภ าพด้ ว ย
แอพ Photo ได้ห ลายแบบ เช่ น
Email,Twitter,Skitch แ ล ะ
SkyDrive โหลดไฟล์ ภ าพไป
เก็บบนไดรว์ออนไลน์

 Maps : แผนที่นาทาง
Map ใน Windows 8 เป็ น แ ผ น ที่ ข อ ง
Bing จัด ว่า เป็ นแผนที่ ที่ ส ามารถใช้ง านได้จ ริ ง
ความแม่ นยาก็ใช้ไ ด้ การแสดงผลสามารถทาได้
ทั้งแบบ Road view แสดงเป็ นแผนที่แบบเส้นทาง
และ Aerial view แสดงเป็ นแผนที่จากมุมมองทาง
อากาศที่เป็ นสภาพบ้านเรื อ นหรื อ อาคารสถานที่
จริ ง
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นอกจากแสดงแผนที่ในโหมดปกติ ยังสามารถปั ก
หมุด ในตาแหน่งบนแผนที่ได้ เพื่อใช้ สาหรับค้ นหาหรื อ
นาทางไปยังสถานที่นนั ้

 PC settings : ปรับแต่ งพีซีได้ ในทีเ่ ดียว
คุ ณ สามารถปรั บ แต่ ง ค่ า การใช้ ง าน
พื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับ Windows ได้ในที่เดียว
เพี ย งเปิ ด PC settings ขึ้ น มาก็ เลื อกตั้ งค่ า ใน
หัว ข้อ เรื่ อ งที่ ต ้อ งการได้ท ัน ที โดยไม่ ต ้อ งเปิ ด
หลายๆ แอพหรื อหลายๆ โปรแกรม เช่น การตั้ง
ค่าการใช้งานของยูสเซอร์,ตั้งค่าการแจ้งเตือน,ตั้ง
ค่ า อุ ป กรณ์ ,ตั้ง ค่ า การเชื่ อ มต่ อ Wireless,การ
Share และอื่นๆ
ตัวอย่างตังค่
้ าการใช้ งานส่วนตัวของแต่ล ะ
User ในหั ว ข้ อ Personalize เช่ น เลื อ กสี พื น้
และลวดลาย,เลือกรูปที่ลอ็ คหน้ าจอภาพ
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 ตั้งพาสเวิร์ดด้ วยรูปภาพ
การตั้ งพาสเวิ ร์ ด ด้ ว ยรู ป ภาพ ซึ่ งคุ ณ
สามารถลงชื่ อ เข้าใช้งาน Windows 8 โดยการท า
ร่ องรอยบนรู ปภาพที่เลือกแทนการพิมพ์พาสเวิร์ด
แบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็ นการแตะ ขีด ลาก หรื อ วาด
ร่ องรอยบนรู ปภาพ ก็สามารถกาหนดจุดที่จะเป็ น
รหัสผ่านด้วยตัวเองได้

 IE 10 : ท่ องเว็บได้ ง่ายรวดเร็วทันใจ
ใน windows 8 ได้ปรับเวอร์ชันของ IE เป็ น IE 10 ที่ยงั คงความสามารถในการเรี ยกเข้าเว็บไซต์ได้ดี
เหมือนเดิม แถมยังเพิม่ ความสามารถใหม่เข้าไปอีกเพียบ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงภาพตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่คีย ์
ลงไปพียงแค่ไม่กี่ตวั ก็จะแสดงรายชื่อเว็บให้เลือกได้

เพียงเปิ ดแท็บใหม่ ก็แสดงรายชื่อเว็บไซต์ที่เรี ยกเข้ าบ่อยๆ
ฉลาดในการค้ นหาชื่อเว็บไซต์เพียงแค่คีย์ไม่กี่ตวั อักษร
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 ดูหนัง,ฟังเพลง
บน Windows 8 คุ ณ สามารถดู ห นั ง ดู ค ลิ ป
วีดี โอผ่านแอพ Video ด้วยการเปิ ดวีดีโอขึ้ นมา
ชมได้อ ย่างง่ายๆนอกจากนี้ ยังเชื่ อ มโยงเข้ากับ
แหล่ งวีดี โ อ ออนไลน์ xbox video ซึ่ งสามารถ
ดาวน์โหลดมาดูได้เลย

คอเพลงก็ ไ ม่ มี พ ลาดเมื่ อ เปิ ดแอพ Music
ขึ้น มาฟั งเพลงโปรดที่ เก็บ ไว้ในเครื่ อ ง หรื อ จะ
โหลดเพลงดังจาก xbox music

 เครื่องแบบไหนทีใ่ ช้ Windows 8 ได้
Windows 8 ได้ ถูกออกแบบมาสาหรับใช้งานครบทุกอุปกรณ์ที่กาลังอินเทรนด์ในปั จจุบนั ทั้งเครื่ อง
แท็บเล็ต,แล็บทอปและพีซี จึงทาให้คุณสามารถใช้งานได้ครบทั้งเรื่ อ งงานและส่ วนตัวความบันเทิง ทางาน
หรื อทาทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ จะแชทกับเพื่อนและอ่านข่าวไปด้วยก็ทาได้พร้อมๆ กันใบหน้าจอเดียวกัน
การใช้งานก็ง่ายเพียงแค่ปัดนิ้วไปมา ก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอจากการพิมพ์งานมาแชทกับเพือ่ นได้
ในช่วงแรกๆจะมีแท็บเล็ตเพียงไม่กี่รุ่ นเท่านั้นที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Windows RT ส่วนที่เหลือก็ถือว่า
เป็ น Windows 8 รุ่ น ปกติ อย่า งไรก็ ต ามก่ อ นซื้ อ มาใช้ค วรตรวจสอบให้ดี ก่ อ นว่าเป็ น Windows RT หรื อ
Windows 8 (ถ้าเป็ นอินเทล หรื อ เอเอ็มดี แปลว่าไม่ใช่ Windows RT)
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Microsoft Surface

Laptop-Touch Screen (Hybrid Notebook/Laptop)

Ultrabook

Tablet หรื อ Pad

 Pc Desktop และคอมพิวเตอร์ แบบ All-in-one

เริ่มต้ นใช้ งาน Windows8
เมื่ อเปิ ดเครื่ อ งที่ติดตั้ง Windows 8 ขึ้นมา จะพบหน้า Start เป็ นอันดับแรกเปรี ยบเสมือ นเป็ นหน้าตา
และจุดเริ่ มต้นการทางานกับโปรแกรม Windows 8 ก็วา่ ได้ จะเหมือนกับเราเปิ ด Windows เวอร์ชนั ก่อนหน้าที่
เริ่ มต้นจากปุ่ ม
บนหน้าจอเริ่ มต้นนี้แทน

(Start) และเลือกรายการจากเมนู แต่เปลี่ยนการแสดงโปรแกรมที่จะใช้งานเป็ นภาพ
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 การใช้ งาน Start Screen
Windows 8 จะเน้นการทางานในหน้า Start ซึ่งจะหน้าที่เหมือนปุ่ ม Start ที่เราเคยใช้งานมาจาก
Windows เวอร์ชนั่ ที่ผา่ นๆมา หน้าแรกของ Start แสดงหน้าของแอพพลิเคชันพื้นฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับ
Windows 8 หากมีการติดตั้งแอพ หรื อโปรแกรมเพิม่ หน้า Start ก็จะขยายพื้นที่แสดงผลแอพไปทางขวาเรื่ อยๆ
แอพใหม่ที่เราติดตั้งจะแสดงเรี ยงกันไปไอคอนภาพแอพหรื อที่เรี ยกว่า “Tiles” จะมีขนาดใหญ่บา้ งเล็กบ้าง แต่
สามารถปรับขนาดหรื อเลื่อนไปวางยังตาแหน่งอื่นๆ ได้ตามต้องการ

Microsoft Surface

โดยปกติเมาส์ที่เราใช้งานจะมี 2 ปุ่ มคือปุ่ มซ้ายและขวา แต่จะใช้ Windows 8 ในหน้า Start แบบลื่นไหลก็ควร
เลือกใช้เมาส์แบบที่มีลอ้ เลื่อนตรงกลางจะเหมาะกว่า แต่ถา้ เมาส์ไม่มีลอ้ เลื่อน ก็กดปุ่ ม
บนคียบ์ อร์ด เพือ่ เลื่อนหน้าจอไปยังแอพต่างๆ หรื อ กดปุ่ ม

(ลูกศร)

เลื่อนทีละหน้าก็ได้

หากคุณมีการติดตังแอพลงไปเป็
้
นจานวนมากก็
จะขยายหน้ าไปทางขวาเรื่ อย
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 การสั มผัส , ปัด,แตะนิว้ บนหน้ าจอ
การใช้งาน Windows 8 ในคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหน้าจอ (Touch Screen) นั้นจะสัง่ งานด้วยนิ้ วโดย
การแตะ ปั ด หรื อ แตะ ค้างบนหน้าจอ เพื่อให้โปรแกรมทางานตามที่ตอ้ งการ สาหรับการใช้นิ้วสั่งงานบน
Windows 8 นั้นก็จะทาได้เหมื อนการใช้นิ้วบนเครื่ องประเภทแท็บเล็ตอย่าง ipad ,Samsung,Galaxy Tab หรื อ
เหมือนกับการใช้โทรศัพท์แบบ Smart Phone โดยจะสรุ ปการใช้นิ้วแบบพื้นฐานได้ดงั นี้
วิธีการ
 Tab : แตะที่รายการ 1 ครั้ง

การทางาน
เปิ ดรายการที่ แ ตะเหมื อ นกับ การคลิ ก ด้ว ย

เมาส์ ( แตะครั้ งเดี ย วคลิ ก ซ้ า ย แตะไว้ใ ห้ ค ลิ ก
เมาส์ขวา)
 Press and Hold :กดนิ้วลงค้างไว้สกั ครู่  เปิ ดเมนู ที่ เกี่ ยวข้อ งกับสิ่ งที่ก าลังทางานอยู่

เหมือนกับการคลิกเมาส์ขวา
Slide to Scroll: สไลด์ เพื่ อ เลื่ อ น โดย ส าหรั บ เลื่ อ นหน้ า จอหรื อ เลื่ อ นดู ร ายการ

แตะนิ้ ว บนหน้ าจอแล้ว ปั ด ไปซ้ าย-ขวา ต่างๆเหมือนการหมุนลูกบอลบนเมาส์ข้ ึนหรื อ
หรื อขึ้น-ลง
ลง
Pinch or stretch to zoom : หุ บ นิ้ วหรื อ  แสดงข้อมูลหลายระดับ หรื อใช้ยอ่ -ขยาย รู ป

กางนิ้วเพือ่ ย่อ – ขยาย

ภาพ,เอกสาร,หรื อแผนที่

Rotate : หมุน

 วางนิ้ วอย่างน้อยสองนิ้ วไว้บนรายการแล้ว

หมุ น รายการด้ ว ยมื อ ในทิ ศ ทางเดี ย วที่ ห มุ น
ข้อมือ เช่น หมุนข้อความ หรื อ หมุนภาพ
 Slide to rearrange : สไลด์เพื่อ จัดเรี ยง กดแล้วลากรายการในแนวตรงกัน ข้ามกับที่

ใหม่

 Swipe to select : ปั ดนิ้วเพือ่ เลือก

เลื่อนหน้าจอย้ายรายการเหมือนกับการลากด้วย
เมาส์ใช้ในหน้าจอ Start
 สไลด์รายการแบบสั้น ๆ ในทิ ศทางตรงกัน

ข้ามใช้กับการสื่ อหน้าจอเลือกรายการ เช่น รู ป
ถ่าย ไทล์บนหน้าจอ start หรื อปั ดแสดงเมนู
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 เช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ กบั การใช้ ทัชสกีน
การใช้งาน Windows 8 แบบสัมผัส หน้าจอ (Touch Screen) นั้น เครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ข องเราจะต้อ ง
สนับสนุ น การท างานด้วยจึงจะใช้งานได้ หากต้อ งการตรวจสอบเครื่ อ งว่าใช้ระบบสัมผัส หรื อ ไม่ ก็เปิ ดดู
System หรื อระบบของเครื่ องได้ดงั ภาพ

 การตรวจสอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ว่าสามารถใช้
งานระบบสัม ผั ส ได้ ห รื อ ไม่ ให้ คุณ เลื่ อ นเมาส์ ไ ป
ด้ านบนขวาของหน้ าจอแล้ ว เลื อ ก Settings > PC
info ในหัวข้ อ System จะเห็นคาว่า Pen and Touch
Support สนั บ สนุ น การสั ม ผั ส เต็ ม รู ป แบบขอ ง
Windows ที่ มี จุด สัม ผัส 10จุด ซึ่ งแสดงว่า เครื่ อ งนี ้
สามารถใช้ ระบบสัมผัสได้

 Windows 8 ที่ สัม ผั ส หน้ าจอ (Touch Screen) ได้ จะมี
แป้นพิมพ์ระบบสัมผัส (Touch Keyboard) สามารถนามาใช้
แตะพิมพ์ตวั อักษรต่างๆ บนแป้นพิมพ์ที่วางอยู่บนหน้ าจอ

 เปลีย่ นมุมมองไกลในหน้ า Start
บน Windows 8 จะมี แอพพลิเคชันหรื อโปรแกรมที่ถูกติดตั้งพร้อมระบบอยูแ่ ล้ว ซึ่ งจะเป็ นโปรแกรม
มาตรฐานของวินโดวส์ที่เคยใช้งานในเวอร์ชนั ก่อนหน้านี้ เช่น Notepad , Paint , Calculator และอื่นๆ แต่ยงั มี
Store ให้คุณลงแอพเพิม่ ไปในเครื่ องได้ซ่ ึ งจะมีท้ งั ฟรี และเสี ยเงิน แอพต่างๆ ก็จะมี ความสามารถในการทางาน
ที่หลากหลาย
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คลิกปรับขนาดมุมของไทล์

หากต้ องการเห็นภาพไทล์ของแอพทัง้ หมดอาจจะ
เลือกให้ แสดงไทล์ขนาดเล็กเพื่อจะได้ ดแู อพทัง้ หมดที่
มีได้

หรื อบีบนิ ้ว – กางนิ ้วปรับขนาดไทล์ได้
 ภาพของไทล์จะปรับเล็กลงหากต้ องการกลับไป
ยังขนาดเดิม ก็คลิกบนพื ้นที่วา่ งเพื่อแสดงภาพขนาด
ใหญ่เหมือนเดิม
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 Windows 8 ภาษาไทย
Windows 8 สามารถแสดงผลภาษาที่ใช้ติดต่อกับผูใ้ ช้ได้เกือบทุกภาษาทัว่ โลก รวมถึงภาษาไทย เช่น
ถ้าติดตั้ง Windows 8 เป็ นภาษาอังกฤษก็จะสามารถติดตั้งภาษาไทยเพิม่ และเลือก Windows display languages
หรื อภาษาที่แสดงการทางานต่างๆ เป็ นภาษาไทยได้

หน้ า Start จะแสดงคาว่า “เริ่ ม” ชื่อแอพที่ อยู่บน
ภาพไทล์ก็ จ ะเป็ นภาษาไทย เช่ น Mail : จดหมาย
เป็ นต้ น เมื่อ แตะลากแถบ Charms ออกมา คาสัง่ ก็
จะเป็ นภาษาไทยด้ วยเช่นกัน

 แตะหรื อคลิกเปิ ดแถบ Charms ก็จะเห็นคาสัง่ การ
ตังค่
้ าการทางานต่างๆเป็ นภาษาไทย

ในโหมด Desktop ก็จะแสดงชื่อไอคอนต่างๆ เป็ นภาษาไทย เมื่อเปิ ด
หน้ าต่างขึ ้นมา เมนูคาสัง่ บนแถบเมนูหรื อ แถบทูลบาร์ ก็จ ะใช้ ภาษาไทย
ทัง้ หมด ยกเว้ น คาเฉพาะบางคาที่ ยังคงใช้ ภ าษาอังกฤษอยู่เพื่ อ ความ
เหมาะสม
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 แสดงแอพพลิเคชัน และโปรแกรมอืน่ ๆทั้งหมด
ในหน้า Start screen นั้นจะแสดงไทล์ของแอพทีต่ ิดตั้งมากับระบบ Windows 8 และแอพที่เราได้ดาวน์
โหลดและติดตั้งจาก Store แต่วา่ Windows 8 ยังมีแอพหรื อโปรแกรมที่ใช้งานในด้านอื่นๆอีกมากซึ่งเป็ น
โปรแกรมที่เคยใช้ใน Windows 7 ,windows Vista และ Windows XP เริ่ มต้นจะต้องซ่อนเอาไว้ ซึ่งรายชื่อ
โปรแกรมและเรี ยกเปิ ดใช้งานได้ดงั ภาพ
หรื อกดปุ่ ม

สลับ

ขนาดใหญ่ – เล็กได้ แบบรวดเร็ว

 คลิกขวาบนพื ้นที่ว่างแล้ วเลือก
คาสัง่ All apps โปรแกรมทังหมด
้

 สลับโหมดทางานระหว่ าง Desktop และหน้ า Start
ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ตน้ ว่าการทางานใน Windows 8 มี 2 โหมด คือ Start และโหมด Desktop ซึ่งสามารถสลับ
การใช้งานทั้ง 2 โหมดได้ดงั นี้

คลิก Desktop หรื อเลื่อนเมาส์
ชีด้ ้ านข้ าวขวามือ แล้ วคลิกที่ ภ าพ
ในหน้ า Desktop เพื่ อ เปิ ดโหมด
เดสก์ทอป
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พื ้นที่ การทางานของโหมด Desktop ก็
จะมีหน้ าตาเหมือ นกับ Windows 7 แต่ว่า
จะไม่มีปมุ่ Start ให้ ส่วนการทางานอย่าง
อื่ นก็ยังคงใช้ งานได้ เหมื อ นเดิม เช่ น คลิก
ดับเบิลคลิก หรื อคลิกขวาเปิ ดเมนูลดั

 เลื่อนมาชีท้ ี่มมุ แล้ วคลิกที่ภาพ
หน้ า Start เพื่อกลับไปที่หน้ า Start

 สลับการทางานระหว่ างแอพ
Windows 8 มีการทางานแบบ Multi-Tasking คือ คุณสามารถเปิ ดโปรแกรมหรื อแอพขึ้นมาทางานได้
หลายๆตัวโดยเปิ ดตัวหนึ่ งแล้วไปทางานอี กตัวหนึ่ งสลับไปมา ซึ่ งแอพที่เปิ ดขึ้นมาแล้วและยังไม่ ไ ด้คาสั่ง
Close ก็ยงั คงสถานการณ์ใช้งานค้างอยู่ หากต้องกลับไปใช้งานแอพต่างๆ ที่เปิ ดค้างไว้ก็ทาได้ดงั นี้

กดปุ่ ม

+ Tab เปิ ดแถบ

รายการแอพกดปุ่ ม Tab เลื่ อ นไป
ยังแอพต่างๆ
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กดปุ่ ม Alt+Tab เลื่อนไปยังแอพ แต่
ละตัวที่เปิ ดค้ างไว้

 วิธีสลับการทางานระหว่างแอพทาได้ อีกวิธี คือ ให้ กดปุ่ ม Alt ค้ างไว้ แล้ วกดปุ่ ม Tab เลื่อนไปยังแอพแต่ละตัวที่เปิ ดค้ างไว้
หากต้ องการเปิ ดตัวไหนมาใช้ งาน ก็ปล่อยมือจากแป้นพิมพ์ได้

 การปิ ดและจัดเรียงแอพทีเ่ ปิ ดค้ างไว้
เมื่อเปิ ดแอพขึ้นมาใช้งานและยังไม่ได้ปิด แต่ได้สลับไปเปิ ดแอพโน้นแอพนี้อยูเ่ รื่ อยๆ แอพที่เปิ ดทิ้ง
เอาไว้ยงั คงอยูไ่ ม่ได้ถูกปิ ดแต่อย่างใดอาจจะสะสมจนทาให้การทางานช้าลงดังนั้น ควรที่จะต้องไปปิ ดแอพที่
ไม่ได้ใช้เหล่านั้นด้วย ซึ่งจะสามารถทาได้ดงั นี้

 รายการแอพที่ เลื อ กปิ ดก็ จ ะ
หายไป

 1. เลื่อนเมาส์ไปชี ้ที่ มมุ ด้ านบนหรื อด้ านล่าง
แล้ ว เลื่ อ นขึ ้น – ลง ก็ จ ะเห็ นรายการแอพที่ เปิ ด
ค้ างไว้

 2. คลิกขวาบนภาพไอคอนแอพที่จะปิ ดแล้ ว
เลือกคาสัง่ Close
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 Setting : ตั้งค่ าการใช้ งานเบือ้ งต้ น
นอกเหนือจากการเรี ยกใช้งานแอพต่างๆแล้ว บางทีก็ตอ้ งตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทางานของเครื่ องให้
เหมาะสมกับการใช้งานด้วย เช่ นเสี ยงเบาไปหรื อ เปล่ า หน้าจอสว่างไปหรื อ มื ดไปหรื อไม่ โดยจะทาได้ใน
หัวข้อ Settings รวมถึงการสร้างการเชื่อมต่อกับเครื อข่าย หรื ออินเทอร์เน็ตด้วย

 เลื่อนเมาส์ไปวางด้ านข้ างหน้ าจอ แล้ วคลิก
เลือก Setting หรื อ กด ปุ่ ม

+I

เลือกการปรับค่าต่างๆของหน้ า Start
เลือกการเชื่อต่อกับเครื อข่ายและอินเทอร์ เน็ต
ปรับความดังของลาโพง
ปรับความมืด – สว่างของจอภาพ
สลับภาษาของแป้นพิมพ์
เลือกการปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์
ตังค่
้ าการแจ้ งเตือนต่างๆ
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 ลากปรับความดัง

 เลือกสลับภาษา

 ลากปรับความ

 ให้ ซ่อนการแจ้ ง

ของเสียงลาโพง

ของแป้นพิมพ์

สว่างของจอภาพ

เตือนทุกๆกี่ชวั่ โมง

 การเชื่อมต่อกับเครื อข่ายนันอาจจะเลื
้
อกเชื่อมต่อด้ วยระบบ Lan (Local Area Network)
หรื อเชื่อมต่อด้ วยระบบ Wi-Fi ถ้ าเครื่ องมีอปุ กรณ์เครื อข่ายที่จะเชื่อมต่อได้ เช่น มีการ์ ด
Wireless เป็ นต้ น

 ปิ ดโปรแกรม Windows 8 (Shutdown) โดยจะมี 3 แบบด้ วยกันคือ
1. Sleep คือ การพักการทางานเอาไว้ ด้วยการกดปุ่ ม Sleep หรื อปิ ดพับจอ เครื่ อง
2. Shutdown คือ การปิ ดระบบแบบสมบรูณ์ จะปิ ดการทางานทุกอย่าง
3. Restart เป็ นการปิ ดระบบรี เซตแล้ วเปิ ดกลับเข้ าใหม่
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 ตั้งค่ าความถูกต้ องในการสั มผัส (Calibrate)
การใช้หน้าจอระบบสัมผัสเมื่อใช้ไปนานๆ อาจจะทาให้การสัง่ งานผิดเพี้ยนไปบ้างเพือ่ ความแม่นยา
ในการสัง่ งานอาจจะต้อง Calibrate หน้าจอบ้างเพือ่ ทาให้มีความถูกมากขึ้นโดยทาได้ดงั นี้

 คลิกที่ Calibrate the screen for

 พิมพ์คาว่า Calibrate
 กดปุ่ ม

+ Q เปิ ดค้ นหา

 คลิกปุ่ ม Calibrate
เมื่ อ ปรากฏหน้าจอ Calibrate ขึ้นมาจะเห็ นพื้นที่สีขาว
ว่างๆ และเห็นเครื่ องหมาย + ให้แตะนิ้วในจุดที่เป็ นเครื่ องหมาย
+ ซึ่ งจะย้ายต าแหน่ ง ไปรอบๆ หน้าจอให้ แตะจนครบทุ ก จุ ด
จากนั้นก็บนั ทึกการตั้งค่าเอาไว้

 แตะในจุ ด ที่ แสดงเครื่ องหมาย + ที่
ปรากฏในหน้ าจอครบทุกจุดรอบหน้ าจอทัง้ 4
ด้ าน
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 แสดงไอคอน บน Desktop
เมื่ อเราใช้โหมด Desktop เริ่ มแรกจะมีแต่ไอคอนของ Recycle bin เพียงอันเดี ยว แต่คุณสามารถเพิ่ม
ไอคอนอื่ นๆ ที่จาเป็ นต่อ การใช้งานเข้ามาได้เช่ น ไอคอน Computer เพื่อ เปิ ดเข้าไปดู ไ ฟล์ไ ดรว์ต่างๆ หรื อ
ไอคอน Control Panel เพือ่ เรี ยกใช้คาสัง่ ปรับแต่งระบบ เป็ นต้น

 ค ลิ ก ขวาบ น Desktop แ ล้ วเลื อ ก ค าสั่ ง
Personalize

 คลิกที่ Change desktop icons คลิกเครื่ องหมายถูก
หน้ าชื่อที่ต้องการให้ แสดงบนเดสก์ทอป เช่น Computer ,
Control Panel , Network , User’s File

 ปรับแต่ งการใช้ งานส่ วนตัว (Personalization)
User หรื อ ผูใ้ ช้แต่ ล ะคนที่ ใช้งานเครื่ อ งอาจจะมี ความชอบส่ วนตัวที่ แตกต่างกัน เช่ น อยากให้พ้ืน
เดสก์ทอปเป็ นรู ปภาพโปรด หรื อสี ของหน้าต่างเป็ น
สี สันที่สดใส เป็ นต้น บางคนก็ชอบแบบเรี ยบๆบาง
คนก็ช อบสี ฉู ดฉาด ซึ่ งสิ่ งต่ างๆ เหล่ านี้ คุ ณ สามารถ
เลื อ กได้เองว่าจะใช้ง านในลัก ษณะแบบไหน โดย
เลือกปรับแต่งได้ที่ Personalize ดังนี้

 คลิกขวาบน Desktop แล้ วเลือกคาสัง่ Personalize
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 เลือกชุดธีม (Theme) ชุดของรูปภาพที่จะใช้
ภาพบนพื ้นเดสก์ทอป ก็จะเปลี่ยนให้ ดตู วั อย่างทันที

Desktop Background : เลือกรู ป

 คลิกปุ่ ม Browse… แล้ วเลือกรูปภาพจากแหล่ง
รูปภาพจากแหล่งรูปภาพอื่นๆ ที่เก็บเอาไว้ เพื่อนามาทา
เดสก์ทอป

 คลิกเลือกหรื อคลิกยกเลิก

 คลิกปุ่ ม Save Changes

แสดงภาพในชุดธีมก็ได้

บันทึกการเปลี่ยนภาพ

Window Color : เลือกสี
Window Color คื อ สี ข องหน้ า ต่ า งและส่ ว นประกอบใน
หน้าต่าง รวมถึงสี ของ Taskbar ของมุ มมอง Desktop นี้ โดย
ปกติ ถ้ า คุ ณ เลื อ กรู ปภาพจากชุ ด ธี ม สี ของหน้ า ต่ า งจะ
เปลี่ยนไปตามสีของภาพในชุดธีม
 ปรับตามโปร่งใสของสี
 ปรับแต่งความเข้ ม , สว่างของสี
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 Screen Resolution : ปรับความละเอียดของจอภาพ
การปรับแต่งความละเอียดของจอภาพในการแสดงผลโต้ตอบความเหมาะสม ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั การ์ด
จอของเครื่ องด้วยว่าสามารถแสดงความละเอียดได้สูงสุ ดกี่พิกเซล เช่น 1024x768 , 1280x768 หรื อ 1366x768
ส าหรั บ การท างานของ Windows 8
อาจต้อ งใช้ความละเอียดสู งสักนิ ด จึง
จะแสดงผลได้อย่างสวยงามครบถ้วน
ทุกองค์ประกอบ

 คลิกขวาบน Desktop แล้ ว เลือก  คลิกลากปรับความละเอียดหรื อ
คาสัง่ Screen resolution

จานวนพิกเซลของหน้ าจอ

หั ว ข้ อ Orientation : เลื อ กการแสดงจอภาพในแนวตั ง้ หรื อ
แนวนอน

 กรณีที่ใช้ หลายจอภาพ (Multiple displays) สามารถเลือก Extend
these displays ให้ แสดงภาพที่หน้ าจอใด เช่น
-

Show desktop only on 1 แสดงจอภาพที่ 1
Show desktop only on 2 แสดงจอภาพที่ 2
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 ปรับแต่ ง Mouse Pointer
ในหน้าต่าง Personalization ให้คลิกหรื อแตะที่ Change mouse pointers เพือ่ ปรับเปลี่ยนรู ปของเมาส์
พอยน์เตอร์หรื อปรับแต่งการเคลื่อนที่ของพอยน์เตอร์ในแบบที่คุณต้องการได้
 แท็บ Pointers เลือกรูปแบบของเมาส์พอยน์เตอร์

 แ ท็ บ Pointers Options
ป รั บ ค่ า การเคลื่ อ น ที่ ขอ ง
พอยน์เตอร์

 ปรับแต่ งการแสดงผลของ Taskbar
Taskbar หรื อ หรื อแถบงานที่แสดงอยูด่ ้านล่างสุ ดของจอภาพ เรี ยกได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของมุ มมอง
เดสก์ทอปบนแถบ Taskbar จะแสดงไอคอนโปรแกรมที่เปิ ดใช้งานไล่จากด้านซ้ายมื อ ส่ วนด้านขวาสุ ดจะ
แสดงไอคอนของระบบ เช่น วันที่,เวลา,แป้ นพิมพ์,ปรับเสียง และการเชื่อมต่อเครื อข่าย เป็ นต้น สามารถตั้งค่า
การแสดงผลได้ดงั นี้

 2. เลือกการปรับแต่งแถบงาน

 1. คลิกขวาบนแถบ Taskbar แล้ วเลือกคาสัง่ Properties
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 3. คลิกแท็บ Jumb Lists รายการที่เปิ ดบ่อยๆ
 Lock the taskbar ล็อคตาแหน่งทาสก์บาร์
 Auto-hide the taskbar ซ่อนอัตโนมัติ
Use small taskbar button ใช้ ไอคอนขนาดเล็ก
Taskbar location on screen : เลื อ กต าแหน่ ง ที่
วางทาสก์บาร์ เช่น Bottom (ปกติ) หรื อบน,ซ้ าย,และ
ขวาของจอภาพ

คลิกขวาบนแถบ Taskbar แล้ วเลือกคาสัง่ จัดเรี ยงหน้ าต่างงาน
และแสดงแถบเครื่ องมือ

 Touch Keyboard : แป้ นพิมพ์สัมผัส
Windows 8 ที่ ใ ช้กับ คอมพิ ว เตอร์ ห น้ าจอสัม ผัส จะมี แ ป้ นพิ ม พ์พิ เศษเพิ่ ม มาด้ว ยเรี ย กว่า “Touch
Keyboard” ซึ่ งจะแสดงไอคอนอยูแ่ ถบ Taskbar ในส่ วนของ System icon ในกลุ่ มของ Notification ด้านล่าง
ขวาของจอภาพ ซึ่ งคุณสามารถคลิกหรื อแตะเปิ ดขึ้นมาพิมพ์งาน ด้วยการแตะที่แป้ นพิมพ์ หรื อใช้เมาส์คลิกก็
ได้เช่นกัน

 แป้นพิมพ์สมั ผัส

 แตะหรื อคลิกเปิ ด
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 แตะปุ่ ม Shift พิมพ์ตวั อักษรตัวบนหรื อตัวพิมพ์ใหญ่
 ขยายและย่อแป้นพิมพ์

 แตะเพื่อพิมพ์ตวั เลขและสัญลักษณ์

 แตะปุ่ ม Ctrl เพื่อใช้ คาสัง่ ต่างๆ เช่น Cut,Copy
 ปิ ดแป้นพิมพ์

 เลือกรูปแบบการเรี ยงแป้นพิมพ์และการเขียนด้ วยลายมือ
 แตะเพื่อเปลี่ยนภาษาและรูปแบบแป้นพิมพ์

 Control Panel : ปรับแต่ งการทางานระบบ และ User
Control Panel เป็ นจุด ศูน ย์คาสั่งและโปรแกรมต่างๆภายใน Windows เพื่อ ก าหนดค่าต่างๆภายใน
ระบบปฏิบตั ิการ Windows เช่น ตั้งค่าการทางานของ Hardware,กาหนดระดับการรักษาความปลอดภัย,ตั้งค่า
การเชื่อมต่อเครื อข่ายและอินเตอร์เน็ต,ติดตั้งภาษาและแป้ นพิมพ์,การใช้งาน User และสร้างชื่อบัญชี User ใหม่
รวมถึงการปรับแต่งค่าการใช้งานในด้านต่างๆ อีกมากมายที่เราทาได้ใน Control Panel

 การเปิ ด Control Panel สามารถเลือกได้ หลายวิธี เช่น เปิ ดจากหน้ าต่าง System , ดับเบิลคลิกไอคอน Control Panel
บนเดสก์ทอป หรื อคลิกขวาที่มมุ ซ้ ายของแถบทาสก์บาร์ (Taskbar)
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 ไอคอนใน Control Panel สามารถเลือกแสดงได้ หลายแบบ เช่น Category แบบกลุ่ม,Large icon ไอคอนขนาดใหญ่
และ Small icons ไอคอนขนาดเล็ก โดยคลิกเลือกได้ ที่หวั ข้ อ View by:

 ถ้ าทางานในหน้ า Start ให้ เลื่อนเมาส์ไปที่มมุ จอภาพทางขวา คลิกเลือก Search จากแถบ Charms จากนัน้ พิมพ์คาว่า
control ลงไป ก็จะแสดงชื่อ Control Panel ให้ คลิกเลือกเปิ ดขึ ้นมาใช้ งานได้ เช่นกัน

 เพิม่ แป้นพิมพ์ภาษาไทย : Add Language
เริ่ ม ต้นการใช้งาน Windows 8 จะมี ภาษาอังกฤษให้ใช้งานเป็ นภาษาพื้นฐาน ถ้าต้องการติดตั้งภาษา
อื่นๆ เพิม่ เติมลงบนแป้ นพิมพ์ก็ทาได้ดงั นี้

 1. คลิกเปิ ด Language จาก Control Panel

 2. คลิกปุ่ ม Add a Language
 ภาษาที่ติดตังอยู
้ แ่ ล้ ว
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ภาษาไทยที่เพิม่ เข้ ามา
 3. คลิกเลือกภาษาที่ต้องการติดตัง้ เช่น
ภาษา “ไทย” แล้ วคลิกปุ่ ม Add

 Network & Internet : การเชื่อมต่ อเครือข่ าย
การเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่ายใน Windows 8 นั้นทาได้ง่ายๆ ไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด การจัดการและการ
เชื่อมต่อกับเครื อข่ายนั้นจะทาได้จากไอคอน Network เชื่อมต่อกับเครื อข่ายนั้นจะทาได้จากไอคอน Network
บนแถบทาสก์บาร์ หรื อ เลือกจากคาสัง่ Settings ระบบ แต่ถา้ ต้องการตรวจสอบ หรื อดูการเชื่อมต่อในขั้นสูงก็
เปิ ด Network and Sharing Center ขึ้นมาดูได้ดงั นี้

 2. คลิกที่ Change adapter setting

 1. คลิกขวาเลือกคาสัง่ Open Network and
Sharing Center

 3. คลิกขวาที่ Wifi เพื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
ไร้ สาย แล้ วเลือกคาสัง่ Connect

 คลิกไอคอน Ethernet หรื อ Local Area Connection
ถ้ าต้ องการเชื่อมต่อด้ วยระบบเครื อข่าย LAN แบบมีสาย
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สาหรับการเชื่อมเข้าระบบ Wi-Fi สามารถทาได้แบบรวดเร็วในโหมด Desktop แตะหรื อคลิกปุ่ ม
(Network) ที่ดา้ นขวาของ Taskbar ก็จะปรากฏรายชื่อของสัญญาณ Wi-Fi ที่มองเห็นและสามารถรับสัญญาณ
Wi-Fi ที่มองเห็นและสามารถรับสัญญาณได้ จากนั้นก็คลิกเลือกเครื อข่ายที่จะเชื่อมต่อ แล้วคลิกปุ่ ม Connect
ได้เลย

 เครื อข่ายที่เชื่อมต่อแล้ ว
 เลือกชื่อเครื่ องข่ายแล้ วคลิกปุ่ ม Connect

เครื อข่าย Wi-Fi ส่วนใหญ่จะให้ คณ
ุ กรอกรหัสผ่าน (Network security Key) สาหรับเข้ าไปใช้ งานด้ วย ซึ่งจะต้ อง
มีรหัสผ่านที่ถกู ต้ องจึงจะเข้ าไปใช้ งานได้

 ถอนโปรแกรมออกจากเครื่อง (Uninstall)
โปรแกรมต่างๆ ที่เราติดตั้งลงไปใน
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แ ล้วหากไม่ ไ ด้ใช้งานก็
ควรที่จะถอดโปรแกรมนั้นออกเครื่ อง จะได้
มี พ้ื น ที่ ฮ าร์ ด ดิ ส ก์ คื น โดยขั้น ตอนการถอด
โปรแกรมทุ ก ตัว ออกจากเครื่ อ งจะท าได้
เหมือนๆ กันด้วยคาสัง่ Uninstall ดังนี้

 1.เปิ ด Control Panel แล้ วคลิกที่ Programs and
Features
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 2. คลิกเลือกโปรแกรมที่จะถอนการติดตัง้
 3. คลิกปุ่ ม Uninstall

 4. คลิกปุ่ ม Yes

 ก า รถ อ ด โป ร แ ก ร ม ต้ อ ง ใช้ User ที่ เป็ น ผู้ ดู แ ล ห รื อ
Administrator หากใช้ Account อี เ มล์ ที่ ใ ช้ งานอยู่ ก็ จ ะแสดง
Account ที่เป็ น Admin แสดงขึ ้นมาให้ กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันจึง
จะถอดโปรแกรมออกได้

47

 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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Buit-in apps คือ แอพพลิเคชัน่ (Application) ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ windows 8 และจะแสดงอยูใ่ นหน้า
Start screen หรื อหน้าแรกของแอพนัง่ เอง ซึ่งแอพเหลานี้ คุณสามารถเรี ยกใช้งานได้ทนั ที ส่ วนใหญ่จะออกแบบมา
สาหรับการใช้งานพื้นฐานของยูสเซอร์ เช่น ท่องอินเตอร์เน็ต , เช็คเมล , ดูปฏิทิน , ดูหนัง , ฟังเพลง , ชมรู ปภาพ ,
ท่องเที่ยว , ติดตามข่าวสารทางด้านกีฬา และธุรกิจ เป็ นต้น ซึ่ งแอพเหลานี้ Windows8 ได้อ อกแบบมาให้ใช้งาน
ง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน คุณสามารถเรี ยกเปิ ดขึ้นมาดูและจัดการกับงานต่างๆได้ดว้ ยตนเอง

การใช้ งานแอพพืน้ ฐาน Windows 8
 แอพ Calendar : ปฏิทนิ และการนัดหมาย
Calendar หรื อ ปฏิทิ นประจาเครื่ อ งโดยปกติเราก็เอาไว้ดูวนั ที่และใส่ การนัดหมาย เช่ น นัด
ประชุม นัดสังสรรค์ งานสาคัญที่ตอ้ งทา
ด้ว ยการบัน ทึ ก เอาไว้ล่ ว งหน้ า จะได้
เปิ ดดูการนัดหมายที่มีหรื อให้มีการแจ้ง
เตือนกันลืมให้ดว้ ย นอกจากนี้ ยงั ดึงการ
นั ด ห ม ายจาก ปฏิ ทิ น ข อ งชื่ อ บั ญ ชี
Hotmail ที่ล็อกอินใช้ในเครื่ องได้หากมี
การใส่ ว นั ครบรอบต่ า งๆ เช่ น วัน เกิ ด
เพื่อ เอาไว้ ก็จะแสดงอยู่ในแอพปฏิทิ น
ของ Windows นี้ดว้ ย
วันที่ปัจจุบนั
คลิกขวาเลือกแสดงปฏิทินแบบเตือน
(Month),แบบสัปดาห์ (Week) หรื อแบบ (Day)

 มุมมองปฏิทินแบบ Day จะแสดง วันนี ้ (Today) และวันพรุ่งนี ้
(Tomorrow) ด้ วย หากมีการใส่การนัดหมายก็จ ะแสดงตามตัวเลข
ของชัว่ โมง
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 มุมมองปฏิทิน แบบ Week จะแสดงวันในสัปดาห์เริ่มจากวันอาทิตย์ถึง วันเสาร์ พร้ อมทัง้ แสดงตัวเลขของแต่ละชั่วโมง
ของทุกวันอยู่ทางด้ านซ้ าย

 แอพ Email : การรับส่ งเมล์
Email มี ส่ ว นส าคัญ ส าหรับ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในปั จ จุ บ ัน จาเป็ นต้อ งมี อี เมล์เอาไว้ใช้งาน
โดยเฉพาะการเป็ น User ของ Windows 8 ที่ได้ผูกเอาชื่ออีเมล์มาเป็ นชื่อ User สาหรับล็อกอินเข้าใช้งานเครื่ อง
ทาให้เชื่ อ มต่อ เข้ากับ เครื อ ข่ ายที่เกี่ ยวข้อ งกับอี เมลได้ เช่ น เช็ คอี เมลได้ พูด คุ ยผ่าน Messaging ได้ เป็ นต้น
สาหรับแอพ Mail นี้เราจะใช้สาหรับรับ – ส่งอีเมล ซึ่งจะใช้ชื่ออีเมลของ Hotmail,Gmail และเมลอื่นๆได้
ชื่อบัญชีอีเมล รายการอีเมล

โฟลเดอร์ อีเมล

เนื ้อหาในอีเมล

ชื่อผู้สง่ และชื่อเรื่ องอีเมล

เขียนอีเมลใหม่
1. แตะหรื อคลิกปุ่ ม
เพือ่ สร้างอีเมลใหม่
2. กรอกชื่อเรื่ องอีเมลในหัวข้อ Add a subject

เขียนอีเมล
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 รายชื่อของโฟลเดอร์ อีเมล นันจะมี
้
มากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับบัญชีผ้ ใู ช้ แต่ละคนที่ได้ สร้ างโฟลเดอร์ แยกเก็บอีเมลเอาไว้ โดย
พื ้นฐานจะมีแค่ Index , Drafts,Sent,Outbox,Junk และ Deleted เท่านัน้

คลิกเลือกชื่ออีเมลจาก Contacts หรื อพิมพ์
ชื่ออีเมลลงไปเอง

 คลิกเลือกชื่อคนที่ต้องการส่งอีเมลไปให้ แล้ วคลิกปุ่ ม Add ทางด้ านล่าง

 แอพ Weather : ตรวจสอบสภาพอากาศ
แอพ Weather จะช่วยให้คุณตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละวันได้ว่าวันนี้ แดดจะออก ฝนจะตก หรื อ
อุณหภูมิจะร้อนหรื ออุณหภูมิหรื อหนาวสูงสุดกี่องศา ต่าสุดเท่าไร ก็สามารถเช็คได้

 เมื่อเปิ ดแอพ Weather ขึ ้นมาครัง้ แรกจะแสดงอากาศของวันที่
และเวลาปั จจุบนั ของพื ้นที่อยู่

 ค ลิ ก ข ว า บ น
หน้ าจอ จะแสดงคาสั่ง Home หน้ าแรก , Places เลือกสถานที่ และ World
weather แสดงสภาพอากาศเมืองใหญ่ทวั่ โลก
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 เลื่อนไปทางขวา จะรายงานสภาพอากาศเป็ นรายชัว่ โมง
ตลอดทังวั
้ นว่าเป็ นอย่างไร

 เมื่ อ คลิก ที่ World weather จะแสดงสภาพอากาศของ
เมืองใหญ่ทวั่ โลกบนภาพแผนที่คณ
ุ สามารถคลิกในแผนที่เพื่อดูรายละเอียดได้

 Historical Weather แสดงสถิตอิ ากาศในแต่ละเดือน
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 แอพ Finance : เช็คข้ อมูลตลาดเงินตลาดทุน
สาหรับนักธุรกิจ นักลงทุน หรื อ คนที่สนใจติดตามข่าวสารการเงิน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์การ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต้องไม่พลาดที่จะใช้แอพ Finance เพราะ Bing Finance จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มา
ให้ได้อ่านในแอพเดียว ทาให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ครบถ้วน
เลือกชื่อตลาดหลักทรัพย์

หน้ าแรกพาดหัวข่าวฮ็อตทางการเงิน และ ทางขวาจะแสดงกราฟของตลาดหุ้ น กลุม่ บริษัทที่ถกู จับตามองในตลาด
ต่ า งๆว่ า ขึ น้ หรื อ ลง โดยเลื อ กชื่ อ ตลาด หลักทรัพย์มีราคาหุ้นบวกหรื อลบ
หลักทรัพย์จากด้ านบน

รายงานหุ้น ดังทัว่ โลก อย่างดัชนีดาวน์โจนส์
(Dow) หรื อ แนสแดด (NASDAQ)
1

2

3

4

5

6

7

 แตะที่ ขอบจอแล้ วลากลง หรื อ คลิก
ขวา เพื่อ เปิ ดเมนูตัวเลือกสลับการแสดง
ข้ อมูลในกลุม่ ต่างๆ
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1. กลับไปยังหน้าแรก 2. หุน้ ที่จบั ตามอง
3. ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก
5. ดูวดิ ีโอ
6. ดูดอกเบี้ย 7. เว็บข่าว

4. ลิงค์ไปยังเว็บข่าว

 แอพ News : ติดตามข่ าวสารทัว่ โลก
แ อ พ News เป็ น แ อ พ ที่ ร ว ม ข่ าว ส าร ค วา ม
เคลื่ อ นไหวที่เกิ ดขึ้นทัว่ โลกมาย่อ ไว้ เพื่อให้อ่ าน
ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวฮ็อตจากสานักข่าวดังทัว่ โลก
เพียงเปิ ดแอพขึ้นมา จากนั้นก็เลือกอ่านข่าวได้ตาม
ความต้องการ

 เปิ ดแอพมาจะเจอกับพาดหัวข่าวใหญ่ที่เป็ นประเด็น

 เลื่อนหน้ าจอไปทางขวา ก็จะเจอกับข่าวประเภทต่างๆ ที่แยกกลุ่มไว้
อย่ า งชัด เจน เช่ น ข่า วในอเมริ ก า ข่ า วทั่ ว โลก และ การแบ่ ง ข่า วตาม
หมวดหมู่ เช่น TECHNOLOGY BUSINESS และ ENTERTAINMENT

 คลิ ก ขวาบนหน้ า จอเพื่ อ เปิ ดรายการ
คาสัง่ ดังนี้
- BING DAILY กลับไปที่หน้าแรก
- MY NEWS กลับแหล่งข่าวโปรดเอาไว้
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- SOURCE แหล่งของข่าวสารข้อมูลที่ได้รวบรวมมาให้อ่าน โดยจะแบ่งเป็ นข่าวธุรกิจซึ่งอ้างอิงข่าวจาก CNN
Money , Bloomberg Business week เป็ นต้น สามารถคลิกย้อนกลับไปแหล่งข่าวต้นฉบับเหล่านั้นได้ทนั ทีดว้ ย
การคลิกที่โลโก้ของแหล่งข่าวนั้น
- VIDEO รวบรวมข่าวที่เป็ นคลิปวีดีโอ

 แอพ Sports : ความเคลือ่ นไหวในวงการกีฬา
แอพ Sports นี้ คงเป็ นที่ถูกใจของคอกีฬาเป็ น
อย่างยิง่ เพราะได้รวบรวมข้อมู ล เกี่ ยวกับการแข่งขัน
กี ฬ ายอดนิ ยมที่ ผูค้ นหลงใหลมาได้เลื อ กติ ดตามได้
อย่างจุใจ เรี ยกว่าใครชอบอะไร เชียร์ทีมไหนก็ได้อ่าน
ข่าวแบบเจาะลึกทุกเรื่ องรวมไว้ภายในแอพเดียว

 เปิ ดแอพขึ น้ มาจะเจอกั บ พาดหั ว ใหญ่ TOP
STORY ในวงการกีฬา

 คลิกขวาบนหน้ าเจอจะเห็นเมนูด้านบนให้ เลือก
จะติ ด ตามกี ฬ าสุ ด โปรด ไม่ ว่ า จะเป็ นการแข่ ง ขั น
บาสเกตบอล NBA , GOFT และคอบอลไม่ควรพลาด
จะมีทัง้ PREMIER LEAGUE และ LA LIGA สามารถ
ติดตามได้ ทกุ แมตช์การแข่งขัน
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 หากคลิกกี ฬาประเภทไหน ก็จะแสดงเนื อ้ หาเกี่ ยวกับกีฬาประเภทนัน้ จากซ้ ายไปขวา เช่น เลือกดูฟุตบอล PREMIER
LEAGUE ก็จะแสดงข้ อมูลของพรี เมียร์ ลีกทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นแมตช์ไหนทีมอะไรดูได้ ครบ

 แอพ Travel : ท่ องเทีย่ ว,จองตั๋ว,จองโรงแรม
สาหรับคนที่รักการเดิ นทางและท่อ งเที่ยวไม่ ควรพลาด หรื อ คนที่ตอ้ งการข้อ มูล เกี่ ยวกับท่อ งเที่ยวประเทศ
ต่างๆ ทัว่ โลกว่าประเทศนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ อะไรบ้าง สถานที่มีหน้าตาเป็ นอย่างไร การเดินทางเป็ น
แบบไหนก็ลองใช้ แอพ Travel ที่ Bing Travel รวบรวมมาให้ชมให้อ่านอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบของ
สถานที่ต่างๆ อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยงั ภาพพาโนรามาแจ่มๆ มาให้ชมแบบ 360 องศาอีกด้วย สรุ ปคือ ข้อมูล
ดีภาพเด่นน่าใช้งานเป็ นอย่างยิง่
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 เปิ ดแอพขึน้ มาจะเจอกั บ หน้ าแรก

 เลื่อนหน้ าจอไปทางขวา ก็จะเห็นแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเด่น และหน้ า

พร้ อมสถานที่แนะนา (เปลี่ยนไปเรื่ อยๆ)

ภาพพาโนรามาสวยๆ

 คลิก ขวาบนหน้ าจอ จะพบคาสั่งเลื อกการใช้ งานแอพ
เช่นDESTINATIONS,FLIGHTS,HOTELS และข้ อมูลแนะนา
จาก Lonely planet

 แตะหรื อ เลื่ อ นไปทางขวา ก็ จ ะมี NEWS ข้ อ มูล การ
ท่องเที่ยวและวีดีโอชมด้ วย

 แอพ Maps : แผนทีแ่ ละการนาทาง
แอพ Maps ใน windows 8 เป็ นแผนที่นาทางที่แสดงได้ท้ งั แบบ Road view คือ แสดงเป็ นแผนที่แบบเส้นทาง
และ Aerial view คือ แสดงเป็ นแผนที่จากมุมมองทางอากาศที่เป็ นสภาพบ้านเรื อนหรื ออาคารสถานที่จริ ง
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 เปิ ดแอพ Maps ขึ ้นมา ก็จะแสดงตาแหน่งปั จจุบนั ที่

 คลิกขวาบนแผนที่ แล้ วเลือก Maps Style เพื่อเปลี่ยน

คุณอยู่ในขณะนันจาก
้
My location

มุมมองทางอากาศเป็ นแบบ Aerial view

แสดงแผนที่ 3 มิติ (3D MAP)
Maps ใน Windows 8 นั้ นจะแสดงที่
ตามพื้นที่ขอ้ มู ลที่คุณ กาหนด เช่ น ถ้า
คุ ณ ก าหนดพื้ น ที่ เป็ นเมื อ งไทย หรื อ
Other แผนที่ ที่ ไ ด้จะเป็ น 2 มิ ติ แต่ ถ ้า
กาหนด Region เป็ นบางประเทศ เช่ น
อ เม ริ ก า ห รื อ ญี่ ปุ่ น จะ ส าม ารถ
แสดงผลแผนที่เป็ น 3D และแสดงภาพการจราจรให้เส้นทางได้ดว้ ย  ตัวอย่างแผนที่กรุง New York สหัฐอเมริกา

 กดปุ่ ม

เลือ ก Setting >
Option ใ ห้ หั ว ข้ อ Change app
region ให้ คลิกเลือกชื่อประเทศ เช่น
United States หรื อ ญี่ปนุ่
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 แอพ SkyDrive : เก็บไฟล์แบบออนไลน์
SkyDrive คือ พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่สามารถจัดเก็บและแบ่งปั นไฟล์ได้ สามารถเข้าถึงรู ปภาพ
และไฟล์ต่างๆ ได้จากทุกที่ทุกอุปกรณ์อย่างปลอดภัย ด้วยการติดตั้งโปรแกรม SkyDrive หรื อ แอพ SkyDrive
ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่ องของคุณจะทาให้เข้าถึงได้ นอกจากนี้ จะซิ งค์และอัพเดทเนื้ อหากับอุปกรณ์เหล่านั้น
โดยอัตโนมัติ ด้วยการเชื่อมโยงเข้าบัญชีอีเมล Microsoft Account Windows 8 จะเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีอีเมลที่
ล็อกอินเข้าระบบโดยอัตโนมัติ
 1. เมื่ อ เปิ ดแอพขึน้ มา ก็ จ ะพบกั บ อัล บัม้
ภาพและไฟล์ ที่ เก็ บ ไว้ ในบล็อ กที่ คุณ อาจเคย
สร้ างเอาไว้ เ มื่ อ สมั ย ยั ง ใช้ MSN หรื อ มี ก าร
Publish ไฟล์ผา่ นโปรแกรม Ms Office เป็ นไฟล์
เอกสารประเภทต่ า งๆ เก็ บ ไว้ ในโฟลเดอร์
เอกสาร

 เมื่อเปิ ดโฟลเดอร์ หรื ออัลบัมภาพขึ
้
้นมาก็จะเห็นที่
เก็บเอาไว้ ให้ คลิกขวาเลือก Upload เพื่อ เพิ่มรูปภาพ
หรื อไฟล์เข้ ามาเก็บเพิม่ ได้

3. คลิกเลือกไฟล์หรื อรูปภาพ
แล้ วคลิกปุ่ ม Add to SkyDrive
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 4. จะเห็นไฟล์หรื อภาพแสดงเพิ่มเข้ามา อาจจะคลิกขวาบนหน้าจอว่างๆ ก็จะเห็นคาสั่งต่างๆ New Folder
เพือ่ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรื อ จะ Upload ไฟล์เพิม่ ก็ได้
 ในโฟลเดอร์ Documents (เอกสาร) จะเป็ นไฟล์ที่เคย Publish
ผ่ า นโปรแกรมชุ ด MS Office เช่ น เอกสาร Word,Excel และ
PowerPoint หรื อ เพิ่ ม เข้ ามาเก็ บ ใหม่ จ ากแอพ SkyDrive บน
Windows 8 ได้ ง่าย

 กรณี เป็ นไฟล์เอกสาร คุณสามารถคลิกเปิ ดดูผ่านหน้ า
เว็บ บราวเซอร์ แ ละแก้ ไขผ่ า น Edit in Web App ได้ ด้ ว ย
เช่น Excel Web App หรื อ Word Web App โดยที่ เครื่ อ ง
จะต้ องติดตังโปรแกรม
้
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 แอพ Internet Explorer : ท่ องอินเทอร์ เน็ต
การท่ อ งอิ น เทอร์ เน็ ต ในระบบ Windows 8 บราวเซอร์ ที่ ใช้งานมาช้า นานคื อ Internet
Explorer หรื อ IE จนมาถึงเวอร์ชนั ปั จจุบนั คือ IE10 ที่ยงั คงรู ปแบบการใช้งานที่สะดวกและง่ายเหมือนเดิม แต่
ได้เพิม่ ความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ดียงิ่ ขึ้น

 เมื่อเปิ ด IE จากหน้ า Start Screen ก็
จะแสดงหน้ า เว็บ ของ google เป็ นหน้ า
แรกเพื่อให้ ค้นหาเว็บไซต์ได้ ทนั ที

 คลิกในช่อง Address แล้ วพิมพ์ URL ชื่อของ
เว็บไซต์ลงไป เพื่อเรี ยกเข้ าเว็บไซต์ที่ต้องการ

 คลิกช่อง Address จะแสดงรายชื่ อเว็บไซต์ ที่
เคยเรี ยกเข้ าแสดงให้ เลือกใช้ ได้ ทนั ที

 คลิกในช่อง Address แล้ วพิมพ์ตวั อักษรลงไป เช่น go ก็จะต้ นแสดงรายชื่อเว็บไซต์
ที่ขึ ้นต้ นด้ วยตัว go เลือกเพื่อเปิ ดหน้ าเว็บเพจนันได้
้ เลย

61
1

2

3

5

6

4

7

1. คลิกขวาบนหน้าจอ จะเปิ ดแท็บหน้าตัวอย่างของเว็บไซต์และเว็บเพจที่เปิ ดค้างเอาไว้ในแต่ละแท็บ
2. คลิกเพือ่ ปิ ดเท็บ
3. เปิ ดแท็บใหม่แบบ Private หรื อ ปิ ดแท็บ
4. เพิม่ แท็บใหม่
5. โหลดข้อมูลใหม่
6. เก็บเป็ นรายการโปรด (Favorite)
7. ค้นหาและเปิ ดในโหมดเดสก์ทอป
8. เลื่อนแท็บ

 แอพ Music : ฟังเพลง,โหลดเพลง
ในหน้า Music > My music จะแสดงรายการเพลง (บางเพลงจะมี รูปปกอัลบั้ม ด้วย) จะฟั งเพลง
ไหนก็คลิกเลือกหรื อคลิกที่ Play all music มุมด้านล่างขวาเพื่อฟังทุกเพลงในโฟลเดอร์ (ถ้าเลือก Location เป็ น
อเมริ กา)
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 เมื่อ เปิ ดแอพ Music ขึ ้นมาครั ง้ แรก จะแสดงหน้ า my
music เป็ นรายการเพลงที่ มี อ ยู่ ใ นเครื่ อ งหรื อ โฟลเดอร์
Music ถ้ าออนไลน์อินเทอร์ เน็ตอยู่ก็จะเชื่อมโยงเข้ ากับ xbox
music ให้ ด้วย

หากเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต ไว้ จะแสดงรายการเพลง

 แตะหรื อคลิกที่ภาพปกอัมบัม้

ออนไลน์ จ าก Store ให้ คุณ ได้ ล องฟั งเพลงและซื อ้ เพลงได้
(ช่วงแรกจะซื อ้ ได้ บางประเทศ หรื อ Region) ในตัวอย่างจะ
เป็ น United States

 แตะหรื อคลิกเพื่อฟั งเพลง  สถานะบอกการเล่นเพลง

 คลิกภาพปกอัลบัม้ ถ้ าในอัลบัมมี
้ หลายเพลง
คลิกเพลงที่ต้องการลองฟั งเพลงได้ โดยให้ คลิกที่
Preview หรื อคลิกที่ Buy album หรื อ Buy song
เพื่อซื ้อเพลงก็ได้

 เลื่อนไปทางขวา จะแสดงการเล่นเพลงและตัวเลือก

 เมื่อเลื่อนไปทางขวาก็จะเห้ นประเภทของกลุม่ เพลง
ที่แนะนา เช่น Most popular ก็จะแสดงรายการเพลง
ยอดนิยมให้ ดหู รื อลองฟั งได้
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 แอพ Video : ชมวิดโี อ , ดาวน์ โหลดวิดโี อ
แอพ Video เป็ นแอพที่ใช้ชมหนัง,ชมวีดีโอ ถือว่าเป็ น Video Player บน Windows 8 ที่
จะช่วยให้คุณเปิ ดวิดีโอขึ้นมาชมได้อย่างง่ายๆ ด้วยการสัง่ งานแบบพื้นๆ ก็สามารถเปิ ดวิดีโอขึ้นมาชม วิดีโอที่
เลิ กชมจะเป็ นไฟล์วิดีโอคลิ ปสั้นๆ ที่ถ่ ายด้วยตนเองหรื อดาวโหลดมาจาก YouTube หรื อจะเป็ นไฟล์วีดีโอ
ขนาดใหญ่อย่างไฟล์ภาพยนตร์ก็เปิ ดรับชมได้ในแอพ Video
 ห น้ าแ รก ขอ ง Video > my Videos ถ้ าก าห น ด
Region > Location เป็ นประเทศไทยจะแสดงรายการ
วีดีโอในโฟลเดอร์ Videos ขึ ้นมาให้ คลิกเลือ กเปิ ดชมได้
อย่างเดียว

 เมื่อคลิกที่ไฟล์วิดีโอ ก็จะเล่นวีดีโอหรื อภาพยนตร์ ขึ ้นมาเต็ม
หน้ าจอพร้ อมกับแสดงแถบเวลาและปุ่ มหยุดอยู่กึ่งกลางหน้ าจอ

หรื อจะเปิ ดดูคลิปวีดีโอเพลงสันๆ
้
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 แอพ Messaging : สนทนาออนไลน์
แอพ Messaging คื อ แอพที่ใช้ส าหรับ แชท (Chat) คุ ยกับ ซึ่ งมาแทนที่ MSN โปรแกรม
แชทยอดฮิตที่คุน้ เคยกันมานานคุณสามารถสนทนากับเพือ่ นผ่านข้อความได้ตามชื่อบัญชีของ Hotmail หรื อจะ
เชื่ อ มต่อ เข้าบัญ ชี Facebook เพื่อ สนทนากับ เพื่ อ นบน Social Network เมื่ อ เปิ ดแอพ Messaging ขึ้ น มาก็ จ ะ
แสดงบัญชี (Account) จากชื่ออีเมลที่ใช้กบั Windows
 รายชื่อเพื่อนๆ ที่สนทนาค้ างอยู่

 พื ้นที่ที่กาลังสนทนา

 Account ที่กาลัง ใช้

กับเพื่อนอยู่

งานแอพอยู่

 1. คลิกที่ Account เพื่อไปดู
ข้ อมูลและเลือกเพื่อนที่จะคุยด้ วย

 2. จะลิงค์ไปยังแอพ People เพื่อให้ เลือกชื่อเพื่อนจาก
รายชื่อ จากนันก็
้ คลิกเลือกชื่อเพื่อนที่ออนไลน์ (จะมีแถบสี
เขียวอยู่ด้านข้ าง) แล้ วคลิกปุ่ ม Select เพื่อเรี ยกเพื่อนเข้ า
มาคุย

 รายชื่อเพื่อนๆที่มีในแอพ People
 3. เมื่อเลือกชื่อเพื่อนเข้ ามาได้ แล้ วก็เลือกว่าจะทาอะไร เช่น Send
message ส่งข้ อความ หรื อ Send email ส่งอีเมล

65

 แอพ People : เครือข่ ายสั งคมออนไลน์
การล็ อ กอิ น User ด้ ว ยชื่ อ บัญ ชี ข อง Hotmail หรื อ Windows Live รายชื่ อ ผู ้ติ ด ต่ อ หรื อ
Contacts ที่มีอยูใ่ นบัญชีน้ นั จะถูกดึงมาแสดงที่แอพ People ให้โดยอัตโนมัติ หรื อถ้าคุณได้เพิม่ บัญชีที่ใช้งาน
Facebook ลงไปในเครื่ องด้วยข้อมูลของเพื่อนใน Facebook ก็จะมาอยู่ People ทั้งหมดเช่นกัน ทาให้สามารถ
คุ ย กับ เพื่อ นบน Facebook ผ่านแอพ Messaging ได้เลย การพูด คุ ยก็ จ ะเหมื อ นกับ ได้คุย กับ เพื่อ นผ่านหน้ า
บราวเซอร์ของ Facebook นอกจากนี้ ถา้ เปิ ดแอพ People ขึ้นมาก็สามารถเลือกชื่อเพื่อนแล้วคุยได้เลยดโดยไม่
ต้องเปิ ดแอพ Messaging แต่จะมีการเชื่อมโยงไปที่แอพ Messaging ให้โดยอัตโนมัติ เรี ยก ว่าสลับการใช้งาน
ให้เอง

 เปิ ดแอพ People ขึ ้นมา ก็จะเห็นรายชื่อของเพื่อนที่เราเก็บเอาไว้ ในการติดต่อจากชื่ออีเมลและ Facebook
 คลิกที่ชื่อเพื่อนเพื่อส่งข้ อความไป
คุยหรื อส่งอีเมลก็ได้ (เพื่อนคนนีไ้ ม่มี
บัญชี Facebook)

 แต่ถ้ าเพื่ อ นที่ เลื อ กบัญ ชี Facebook ก็ จ ะ
เปิ ด Timeline ข อ ง Facebook ขึ ้น ม า ซึ่ ง
สามารถเข้ า ไปอ่ าน กด Like หรื อ Comment
บนโพสต์ ข องเพื่ อ น หรื อ ติด ตามสถานะของ
เพื่อนคนอื่นๆได้
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การใช้ งานโปรแกรมพืน้ ฐาน Windows 8
บนหน้า Start พื้นฐานจะมีแอพใหม่ๆ และแอพที่ติดตั้งเพิ่มเติม รวมถึงโปรแกรม ชุดอย่าง Microsoft
office และ Adobe Photoshop แต่ถา้ คุณต้องการใช้โปรแกรมรุ่ นเก่าของ Windows จะต้องสัง่ ให้แสดงแบบ All
apps แล้วเลื่อนไปทางขวาสุดของหน้า Start เลยทีเดียว จึงจะเจอโปรแกรมต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งจะอยูใ่ น
กลุ่มของ Windows Accessories

 โปรแกรม Sticky Notes
เป็ นโปรแกรมที่ ใช้บ ัน ทึ ก ข้อ ความต่างๆ เพื่อ ใช้เตื อ นความจา , เหตุ ก ารณ์ พิเศษต่ างๆ หรื อ ใช้ส่ ง
ข้อ ความไปยังบุค คลที่ผ่านไปมา ในขณะที่เจ้าของเครื่ อ งคอมพิวเตอร์ ไม่ อ ยู่ก็ได้เช่ นกัน ซึ่ งวิธีการใช้งาน
โปรแกรม Sticky Notes ทาได้ดงั นี้
1. กด

เพื่อค้ นหา

 2. พิมพ์คาว่า Sticky

คลิกเพื่อสร้ างโน๊ ตใหม่

คลิกเพื่อลบโน๊ ต

 พิมพ์ข้อความ

ตามต้ องการ

คลิกลากบริ เวณมุมเพื่อลดหรื อขยายขนาดของโน๊ ต
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 โปรแกรมเครื่องคิดเลข Calculator
โปรแกรมเครื่ องคิดเลขประจา Windows ซึ่ งจะมี รูปแบบเครื่ อ งคิ ดเลขให้เลื อ กใช้ 4 แบบ คื อ Standard
ขนาดเล็ ก , Scientific วิท ยาศาสตร์ , Programmer ส าหรั บ โปรแกรมเมอร์ เอาไว้ถ อดเลขฐานต่ า งๆ และ
Statistics ตัวเลขและการคานวณทางสถิติซ่ ึงทาได้ดงั นี้
 1. กด

เพื่อค้ นหา

 2. พิมพ์คาว่า Calculator

 คลิ ก ที่ เ มนู ค าสั่ ง View จะปรากฏ

รูปแบบอื่นๆของเครื่ องคิดเลข
 คลิกที่ชื่อรูปแบบที่ต้องการ

ซึ่งมีทงหมด
ั้
4 รูปแบบ

รูปแบบ Scientific

 เมื่ อ เปิ ดโปรแกรมขึน้ มาแล้ ว สามารถค านวณโดยการใช้

เมาส์ ค ลิก ที่ รู ป ปุ่ มของโปรแกรม หรื อ จะกดปุ่ มตัว เลขและ
เครื่ องหมายต่างๆจากคีย์บอร์ ดก็ได้ เช่นกัน
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รูปแบบ Standard

รูปแบบ Statistics

รูปแบบ Programmer

 โปรแกรมแทรกสั ญลักษณ์ Character Map
โปรแกรม เอาไว้สาหรับเลือกฟอนต์แบบสัญลักษณ์แปลกๆ ไปใช้งานในเอกสาร ด้วยการเลือก
สัญลักษณ์แล้วก็อปปี้ ไปวางในเอกสารที่ตอ้ งการได้ทนั ที ซึ่งทาได้ดงั นี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า Character Map
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 โปรแกรม Snipping Tool
ปกติหากต้องการภาพที่ปรากฎอยูบ่ นหน้าจอคอมพิวเตอร์ เราจะใช้วิธีกดปุ่ ม PrintScreen หรื อ <PrtScr>
นัน่ เอง แต่การใช้ปุ่มนี้จะจับภาพได้เฉพาะหน้าจอเต็มๆ หรื อจับภาพได้เฉพาะหน้าต่างที่กาลังทางานอยู่ ( กด
ปุ่ ม <AIt + PrtScr> ) ดังนั้น Windows 8 จึงมีโปรแกรมสาหรับจับภาพหน้าจอโดยเฉพาะ ซึ่ งมีความสามารถ
มากกว่าการใช่ปุ่ม PrintScreen ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า Snipping Tool

หน้ าต่างของโปรแกรม Snipping Tool
 คลิกที่ปมลู
ุ่ กศร หลังคาสัง่ New
เพื่อเลือกรูปแบบการจับภาพหน้ าจอ

 Free-form Snip

เป็ นการจับภาพตามต้องการ โดยการคลิกเมาส์คา้ งไว้แล้วลากเมาส์
ล้อมรอบบริ เวณที่ตอ้ งการจับภาพ
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 Rectangular Snip

เป็ นการจับภาพในลักษณะที่เป็ นรู ปทรงสี่เหลี่ยม โดยที่คลิกเมาส์คา้ งไว้
แล้วลากผ่านบริ เวณที่ตอ้ งการจับภาพ

 Window Snip

เป็ นการจับภาพหน้าต่างโปรแกรมต่างๆ โดยใช้เมาส์คลิกเลือกที่หน้าต่าง
ที่ตอ้ งการจะจับภาพ

 Full-screen Snip

เป็ นการจับภาพหน้าจอทั้งหน้า โดยเมื่อคลิกเลือกที่รูปแบบ
Full-screen Snip แล้ว โปรแกรมจะทาการจับภาพทั้งหน้าจอให้ทนั ที
 คลิกที่คาสัง่ บันทึก เพื่อนาภาพไปใช้ งานต่อไป
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โปรแกรม Magnifier
เป็ นโปรแกรมที่ใช้ขยายหน้าจอของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งใน Windows 7 ก่อนหน้านี้ ก็มีเช่นกัน โดย
จะทางานคล้ายกับว่ามีแว่นขยายส่องอยูท่ ี่หน้าจอเครื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คนที่มีปัญหาสายตา หรื อ คนที่ใช้
เครื่ องที่มีหน้าจอเล็ก อย่างเช่น โน๊ตบุค๊ หรื อ เนตบุค๊ นั้น ทางานได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น ซึ่งมีการทางานดังนี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า Magnifier

 คลิกที่ปมุ่ + เพื่อขยายหน้ าจอ

ในกรณีที่เปิ ดโปรแกรมขึ ้นมาแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ใช้ งาน โปรแกรมจะย่ออยู่ใน

และ ปุ่ ม – เพื่อลดขนาดหน้ าจอ

รูปของแว่นขยายหากต้ องการจะใช้ งานใหม่ ให้ คลิกภายในแว่นขยายก่อน
หน้ าต่างโปรแกรมจึงจะปรากฏขึ ้นมาให้ ใหม่อีกครัง้

 เปลี่ยนรูปแบบการซูม
โดยการคลิกที่คาสัง่
Views

 การซู มแบบ Full screen
เป็ นการซูมที่หน้าจอทั้งหน้าจอ โดยหน้าจอที่เครื่ องคอมพิวเตอร์จะ
ขยายขนาดตามค่าการซูมที่กาหนดไว้ โดยปกติค่าเริ่ มต้นจะเป็ น 100 แต่ถา้ กดปุ่ ม จะมีค่าเป็ น 200 คือ
จะขยายหน้าจอทั้งหมดเป็ น 200 % และต้องจะดูส่วนใดของหน้าจอ ก็ให้เลื่อนเมาส์ไปที่บริ เวณนั้นได้
ทันที บริ เวณที่เมาส์ช้ ีอยู่ ก็จะมีขนาดใหญ่ข้ นึ 200 % นัน่ เอง
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เป็ นการซูมเฉพาะที่ โดยเมื่อเลือกรู ปแบบนี้แล้ว จะปรากกฎกรอบสี่เหลี่ยม

 การซู มแบบ Lens
ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่

เพือ่ เพิม่ ขนาดการซูม และหากต้องการจะซูมบริ เวณใดก็ให้เลื่อน

เมาส์ไปยังบริ เวณนั้น พื้นที่ที่อยูภ่ ายในกรอบสี่เหลี่ยมของเมาส์ก็จะขยายใหญ่ตามขนาดการซูมที่
กาหนด
พื ้นที่ภายในกรอบการซูมจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
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 การซู มแบบ Docked
เป็ นการซูมแบบแบ่งหน้าจอออกเป็ น 2 ส่วน คือ ด้านบน จะเป็ น
ส่วนที่ทาการขยายหน้าจอ ส่ วนด้านล่าง จะเป็ นหน้าจอขนาดปกติ โดยหากต้องการดูภาพขยาย
หน้าจอบริ เวณใด ก็ให้เลื่อนเมาส์ไปยังบริ เวณ บริ เวณที่เมาส์ช้ ีอยูก่ ็จะไปปรากฎอยูท่ ี่ส่วนด้านบนของ
หน้าจอ
ส่วนด้ านบน จะเป็ นการขยายภาพบริเวณที่เมาส์ชี ้อยู่

ตาแหน่งที่เมาส์ชี ้อยู่

ส่วนด้ านล่าง เป็ นหน้ าจอขนาดปกติ

และหากต้องการยกเลิกการซูม หรื อ ปิ ดโปรแกรม ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Close
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โปรแกรม Sound Recorder
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์น้ นั เชื่อว่าการใช้โปรแกรมสาหรับบันทึกเสียงก็เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ผใู ้ ช้หลาย
คนอาจจาเป็ นต้องหามาใช้งาน ซึ่งหากเป็ นการบันทึกเสียงแบบง่ายๆนั้น ใน Windows 8 ก็ได้เตรี ยม
โปรแกรมสาหรับใช้งานเรื่ องนี้โดยเฉพาะมาให้ โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า Sound Recorder

 คลิกที่ปม
ุ่ Sound Recording เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

 เมื่อบันทึกเสร็ จแล้ วให้

คลิกที่ปมุ่ Stop

Recording

 เมื่อเซฟไฟล์แล้ ว จะกลับมาที่หน้ าต่างโปรแกรมอีกครัง้ หนึ่ง

และหากต้ องการบันทึกต่อให้ คลิกที่ Resume Recording แต่
หากไม่ต้องการบันทึกต่อแล้ ว ให้ คลิกที่ปมุ่ Close เพื่อปิ ดโปรแกรม

 โปรแกรมจะให้ บน
ั ทึก หรื อ เซฟไฟล์เสียงที่ Record
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โปรแกรม Paint
โปรแกรม Paint เป็ นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยการใช้เมาส์แทนพู่กัน ซึ่ ง
โปรแกรม Paint เวอร์ชนั่ ใหม่น้ ี สามารถปรับแต่ง และ วาดรู ปได้ดีกว่าเดิม สามารถเปลี่ยนรู ปภาพธรรมดา
ให้กลายเป็ นรู ปคล้ายภาพที่วาดด้วยดินสอ หรื อ กลายเป็ นรู ปสีน้ าก็ได้เช่นกัน ซึ่งมีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า Paint

 โปรแกรม Paint จะถูกเปิ ดขึ ้น
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ส่ วนประกอบของหน้ าต่ างโปรแกรม Paint
Quick access Toolbar

ไอคอนโปรแกรม
ปุ่ ม Paint

Title
bar

แท็บต่างๆ

ปุ่ มควบคุมหน้ าต่าง

Ribbon

พื ้นที่ทางานที่ใช้ วาดรูป

Status bar

ไอคอนโปรแกรม

แสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรม เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎเมนูควบคุมหน้าต่างขึ้นมา
หรื อ จะใช้วธิ ีกดปุ่ ม Alt + spacebar ก็ได้

Quick access Toolbar

ใช้เก็บปุ่ มคาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น New , Open , Save , Print Preview เป็ นต้น

Title bar

ส่วนที่บอกชื่อของเอกสาร และ ชื่อโปรแกรม

ปุ่ มควบคุมหน้าต่าง

เป็ นปุ่ มที่ใช้ควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ซึ่งจะเป็ นปุ่ มที่ทาหน้าที่ เหมือนคาสัง่ ใน
ไอคอนโปรแกรม คือ ปุ่ มย่อ ขยาย ปิ ด หน้าต่างโปรแกรม

ปุ่ ม Paint

เป็ นปุ่ มสาหรับเรี ยกใช้คาสัง่ ซึ่งคาสัง่ ก็จะเหมือนๆกับใน Quick access Toolbar
จะแตกต่างตรงที่มีบางคาสัง่ เพิม่ เติมขึ้นมามากกว่า Quick access Toolbar เท่านั้น
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แท็บ Home และ View เป็ นที่เก็บรวบรวมคาสัง่ ต่างๆไว้ ซึ่งจะแบ่งคาสัง่ ออกเป็ นกลุ่มๆอีกทีหนึ่ง
Ribbon

กลุ่มของคาสัง่ ต่างๆที่ใช้ในโปรแกรม โดยจะแบ่งออกเป็ นแท็บ

พื้นที่ทางาน

ใช้สาหรับวาดภาพต่างๆ

Status bar

ใช้บอกสถานะของไฟล์รูปภาพ เช่น ขนาดของรู ป รวมไปถึงเครื่ องมือที่ใช้ใน
การย่อ หรื อ ขยายหน้าต่างของโปรแกรมด้วย

กลุ่มคาสั่ งต่ างๆทีอ่ ยู่ในแท็บ Home
ในโปรแกรม Paint เวอร์ชนั่ นี้ ปุ่ มคาสัง่ ต่างๆจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่แท็บ โดยที่แท็บ Home นั้นจะเก็บ
รวบรวมคาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆ หรื อ ใช้ในการวาดรู ปเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกลุ่มคาสัง่ ดังนี้
แท็บ Home

คาสั่ งในกลุ่ม Tool
เป็ นกลุ่มคาสัง่ ที่ใช้เกี่ยวกับการวาดรู ป หรื อ เรี ยกง่ายๆว่าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวดรู ป เช่น ดินสอ
ยางลบ ถังสี หรื อการพิมพ์ขอ้ ความลงในรู ป ซึ่งจะมีเครื่ องมือ หรื อคาสัง่ อยู่ 6 คาสัง่ ดังนี้
Fill with color

Pencil

Text
Magnifier

Eraser

Color Picker
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 Pencil

ใช้วาดรู ปตามอิสระ

 Fill with color ใช้ใส่สีให้กบั วัตถุ
 Text

ใช้ใส่ขอ้ ความลงไปในภาพ

 Eraser

ใช้สาหรับลบส่วนที่ไม่ตอ้ งการของภาพ

 Color Picker

ใช้สาหรับเลือกสี ในกรณี ที่ตอ้ งการคัดลอกค่าสีจากภาพอื่นหรื อส่วนอื่นๆ

 Magnifier

ใช้สาหรับย่อ และขยายพื้นที่ในการวาดภาพ

วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Tool
 คาสัง่ Pencil เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วาดภาพตามอิสระ โดยการใช้เมาส์วาดภาพ ซึ่ งมีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Pencil
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 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ ววาดภาพตามต้ องการ

 คาสัง่ Fill with color จะใช้เมื่อมีวตั ถุ หรื อ รู ปภาพที่วาดขึ้นมาแล้ว และต้องการจะเติมสีให้กบั รู ปภาพ
นั้น โดยมีขอ้ แม้วา่ วัตถุน้ นั จะต้องเป็ นวัตถุแบบปิ ด ซึ่งก็คือ จุดเริ่ มต้น และจุดสุดท้ายจะต้องชนกันพอดี ไม่มี
ส่วนที่เว้นว่างอยู่ ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานคาสัง่ ดังนี้
 คลิกเลือกสีที่ต้องการเทลงในวัตถุ
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 คลิกที่คาสัง่ Fill with color

 เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรูปถังสี จากนันให้
้ ไปคลิกที่บริเวณที่จะเทสีลงไป

 คาสัง่ Text ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการพิมพ์ขอ้ ความลงไปภายในภาพ ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Text
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 คลิกที่บริ เวณที่ต้องการจะพิมพ์ข้อความ จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยม พร้ อมทังเคอร์
้
เซอร์ ให้ พมิ พ์ข้อความลงไปได้ เลย

 เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็ จแล้ ว หากต้ องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร

ให้ เลือกใช้ คาสัง่ ที่แท็บ Text ที่จะปรากฏขึ ้นมาให้ เองอัตโนมัติ

 เมื่อเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรแล้ ว ให้ คลิกที่พื ้นที่ วา่ งๆด้ านนอก กรอบสี่เหลี่ยมเส้ นประจะหายไปเอง
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 คาสัง่ Eraser ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการลบส่วนที่ไม่ตอ้ งการของภาพที่วาดขึ้น ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้

 คลิกที่คาสัง่ Eraser

 คลิกเมาส์ค้างไว้ แล้ วลากผ่านตาแหน่งที่ต้องการจะลบ
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ตัวอย่างภาพที่ถกู ลบบางส่วนออกไป

 คาสัง่ Color picker ใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการจะคัดลอกสีจากวัตถุหรื อภาพต้นแบบ มีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Color picker

สังเกตสีทีใ่ ช้อยู่ปัจจุบนั

 นาเมาส์ไปคลิกที่ สีต้นแบบที่ต้องการ ก็จะเป็ นการคัดลอกค่าสีนน
ั่ เอง
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 คาสัง่ Magnifier ใช้สาหรับย่อ - ขยายรู ปภาพที่วาด หรื อเรี ยกง่ายๆว่าซูมเข้า - ออกก็ได้ ซึ่งมีวธิ ีการใช้
งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Magnifier

 จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมของการซูมขึ ้นมา

ให้ เลื่อนกรอบไปยังบริเวณที่ต้องการจะซูม
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 คลิกเมาส์หนึ่งครัง้ บริ เวณนันจะมี
้ ขนาดใหญ่ขึ ้น และหากต้ องการซูมให้ ใหญ่ขึ ้นอีก ก็ให้ คลิกเมาส์ไปเรื่ อยๆ
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คาสั่ ง Brushes
Brushes หรื อ พูก่ นั เป็ นเครื่ องมือที่ใช้วาดภาพเหมือนกับดินสอ หรื อ Pencil ซึ่งวิธีการใช้งานนั้นก็จะ
เหมือ นๆกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะมีล ายเส้นเหมือนกับการใช้พู่กันในการวาด ซึ่ งต่างจากลายเส้นของ
ดินสอที่จะเป็ นเพียงเส้นตรงที่เท่ากัน นอกจากนี้ Brushes ยังมีลกั ษณะลายเส้นแบบอื่นๆให้เลือกใช้อีกหลาย
รู ปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คลิกที่คาสัง่ Brushes จะปรากฏลักษณะพูก่ นั หรื อหัวแปรงแบบต่างๆ ให้ คลิกที่ลกั ษณะที่ต้องการได้ เลย

Brushes

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Calligraphy brush 1

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Calligraphy brush 2

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Airbrush

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Oil brush

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Crayon

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Marker

มีลกั ษณะเส้นดังนี้
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Natural pencil

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

Watercolor brush

มีลกั ษณะเส้นดังนี้

คาสั่ งในกลุ่ม Shapes
เป็ นคาสัง่ ที่ใช้สร้างรู ปร่ างสาเร็จรู ปจากโปรแกรม โดยที่ไม่ตอ้ งวาดขึ้นมาเอง อย่างเช่น รู ปหัวใจ
รู ปดาว เป็ นต้น และยังสามารถใส่สีลกั ษณะต่างๆให้รูปร่ างโดยไม่ตอ้ งใส่เอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 Shapes

ใช้วาด หรื อ สร้างรู ปร่ างต่างๆ

 Outline

ใช้กาหนดลักษณะของเส้นขอบรู ปร่ าง

 Shape fill

ใช้กาหนดลักษณะสีพ้นื ของรู ปร่ าง

วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Shapes


คาสัง่ Shapes มีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Shapes จากนันจะปรากฏรู
้
ปร่างต่างๆขึ ้นมา ให้ คลิกที่รูปร่างที่ต้องการจะวาด
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คาสัง่ Outline มีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกคาสัง่ Outline จะปรากฏรูปแบบเส้ นขอบแบบต่างๆขึ ้นมา เมื่อนาเมาส์ไปชี ้ รูปร่ างที่วาดขึ ้น

ก็จะเปลี่ยนลักษณะเส้ นขอบตามไปด้ วย และเมื่อต้ องการรูปแบบใดให้ คลิกที่รูปแบบนัน้



คาสัง่ Shape fill มีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกคาสัง่ Shape fill

จะปรากฏรูปแบบสีพื ้นแบบต่างๆขึ ้นมา เมื่อนาเมาส์ไปชี ้ รูปร่ างที่วาดขึ ้น

ก็จะเปลี่ยนลักษณะพื ้นหลังตามไปด้ วย และเมื่อต้ องการรูปแบบใดให้ คลิกที่รูปแบบนัน้
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คาสั่ ง Size
เป็ นคาสัง่ ที่ใช้สาหรับเปลี่ยนขนาดของเส้น หรื อ เส้นขอบของวัตถุ ซึ่งก็คือจะใช้กาหนดขนาดของ
ดินสอ พูก่ นั ยางลบนัน่ เอง ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกคาสัง่ Pencil หรื อ Eraser หรื อ Brushes แบบต่างๆก่อน

 มาคลิกที่คาสัง่ Size จะปรากฏลักษณะความหนาของเส้ นขึ ้นมา ให้ คลิกที่ขนาดที่ต้องการได้ เลย

ซึ่งขนาดของเส้นแต่ละคาสัง่ นั้นจะไม่เหมือนกัน หรื อไม่เท่ากันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น
ขนาดของ

ขนาดของ

Pencil

Eraser
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ขนาดของ

Watercolor brush

ขนาดของ

Airbrush

คาสั่ งในกลุ่ม Color
เป็ นคาสัง่ ที่ใช้กาหนดสีส่วนต่างๆของรู ปภาพไม่วา่ จะเป็ นสีเส้น สีพ้นื ซึ่งจะแบ่งเป็ น Color 1 , Color 2
และ ส่วนของการเลือกสี

 Color 1

ใช้ในการเลือกสีของดินสอ พูก่ นั การเทสีจากถังสี และสีตวั อักษร

 Color 2

เป็ นสีพน้ื หลัง คือ เมื่อใช้ยางลบลบส่วนที่ไม่ตอ้ งการออก บริ เวณที่ถูกลบ
จะเป็ นสีของ Color 2 หรื อ ในกรณี ที่สร้าง Shape ขึ้นมา สีพ้นื ของ Shape
จะเป็ นสีของ Color 2 นัน่ เอง

 Edit colors

เป็ นคาสัง่ ที่ใช้เลือกสีอื่นๆเองตามต้องการ นอกจากสีที่โปรแกรมมีมาให้
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วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Color


คาสัง่ Color 1 โดยปกติโปรแกรมจะมีค่าเริ่ มต้นอยูท่ ี่ Color 1อยูแ่ ล้ว โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
สังเกตสีใน Color 1 จะเปลีย่ นตาม

 คลิกเลือกสีที่ต้องการ

 คลิกคาสัง่ Pencil หรื อ Brushes แบบต่างๆในกรณี ที่ต้องการเปลี่ยนสีเส้ น

หรื อ ในกรณีที่วาดรูปเสร็จแล้ ว

ต้ องการจะลงสีให้ คลิกที่ Fill with color และในกรณีที่ต้องการพิมพ์ข้อความให้ เลือกที่คาสัง่ Text

 เครื่ องมือที่เลือกก็จะเปลี่ยนสีตามที่ได้ เลือกไปในข้ อ 2


คาสัง่ Color 2 มีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกเลือกที่ Color 2 ก่อน

สังเกตสีใน Color 2 จะเปลีย่ นตาม

 คลิกเลือกสีที่ต้องการ

92

 คลิกคาสัง่ Eraser

ส่วนที่ถกู ลบจะกลายเป็ นสีชมพู หรื อ หากเลือก

คาสัง่ Shapes เมื่อวาดรูปร่างแล้ ว จะมีสีพื ้นเป็ นสีชมพูให้ เอง


คาสัง่ Edit colors มีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกเลือกส่วนของสีที่ต้องการเปลี่ยนสี

 คลิกที่คาสัง่ Edit colors

 จะปรากฏหน้ าต่าง Edit Colors จากนันให้
้ เลือกสีที่ต้องการ จากนันคลิ
้ กที่ปมุ่ OK

 สีที่เลือกจะมาปรากฏในส่วนของสีที่เลือก ( Color 1) และปรากฏตรงที่วา่ งด้ านล่าง ของตารางสีด้วย
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คาสั่ งในกลุ่ม Image

 Select

ใช้เลือกส่วนที่ตอ้ งการของรู ปภาพ

 Crop

ใช้ตดั ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ตอ้ งการของรู ปภาพ

 Resize

ใช้เปลี่ยนขนาดของรู ปภาพ

 Rotate

ใช้หมุนรู ปภาพ

วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Image


คาสัง่ Select ใช้สาหรับเลือกส่วนต่างๆของภาพ ซึ่งภายในคาสัง่ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. Selection shapes ซึ่งมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ เลือกแบบสี่เหลี่ยม และ เลือกแบบอิสระตามต้องการ
2. Selection options โดยมีคาสัง่ ย่อยอยูอ่ ีก 4 คาสัง่ ได้แก่
- Select all

ใช้เลือกรู ปภาพทั้งภาพ

- Invert selection

ใช้เลือกส่วนที่ตรงกันข้ามกับการเลือกก่อนหน้านี้

- Delete

ใช้ลบส่วนที่เลือกไว้

- Transparent selection

ใช้กาหนดไม่ให้กรอบสี่เหลี่ยมเส้นประของการเลือกปรากฏขึ้น

ซึ่งขึ้นตอนในการใช้งานคาสัง่ Select นั้น มีวธิ ีการดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Select จะปรากฏคาสัง่ ต่างๆของการเลือก ให้ คลิกที่คาสัง่ ที่ต้องการ
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 เมาส์จะเปลี่ยนเป็ นรูป



จากนันให้
้ เลือกรูปภาพบริเวณที่ต้องการ

คาสัง่ Crop เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ตดั ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ตอ้ งการของภาพ โดยการใช้คาสัง่ Crop นั้นจะต้องใช้

คาสัง่ Select เลือกบริ เวณที่จะตัดก่อน จากนั้นจึงค่อยใช้คาสัง่ Crop ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Select

จากนันเลื
้ อกส่วนที่ต้องการจะตัด
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 คลิกที่คาสัง่ Crop



โปรแกรมจะตัดส่วนอื่นๆออกไป เหลือเฉพาะส่วนที่เลือกไว้ ให้

คาสัง่ Resize เป็ นคาสัง่ ที่ใช้ปรับขนาดของภาพทั้งหมด หรื อในกรณี ที่ใช้คาสัง่ Select เลือกวัตถุใดเอาไว้

ก็จะเป็ นการปรับขนาดเฉพาะส่วนที่เลือกไว้ ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Resize
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 จะปรากฏไดอะล็อคบล็อคของ Resize and Skew

จากนันให้
้ ตงค่
ั ้ าขนาดตามต้ องการ แล้ วคลิกที่ปมุ่ OK

เลือกรูปแบบหน่วยขนาดของภาพ
กาหนดค่าความกว้ าง
กาหนดค่าความสูง
คลิกให้ มีเครื่ องหมายถูก หากต้ องการให้
ขนาดในแนวนอน และ แนวตังสั
้ มพันธ์กนั
กาหนดค่าความบิดเอียงในแนวนอน
กาหนดค่าความบิดเอียงในแนวตัง้

 จะได้ ผลลัพธ์ ตามค่าที่ปรับไป

หากทาการเลือกไว้ ก่อน จะเป็ น
การปรับขนาดเฉพาะส่วนที่
เลือก
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คาสัง่ Rotate เป็ นคาสัง่ ที่ใช้หมุนภาพทั้งหมด หรื อในกรณี ที่ใช้คาสัง่ Select เลือกวัตถุใดเอาไว้ก็จะเป็ น

การหมุนเฉพาะส่วนที่เลือกไว้ ซึ่งมีวธิ ีการใช้งานดังนี้

 คลิกที่คาสัง่ Rotate จากนันเลื
้ อกรูปแบบการหมุนที่ต้องการ

 จะได้ ผลลัพธ์ ตามค่าที่เลือก

หากทาการเลือกไว้ ก่อน จะเป็ น
การหมุนเฉพาะส่วนที่เลือก
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คาสั่ งในกลุ่ม Clipboard

 Cut
 Copy
 Paste

ใช้ยา้ ยตาแหน่งของรู ปภาพเฉพาะส่วนที่เลือก
ใช้คดั ลอกรู ปภาพเฉพาะส่วนที่เลือก
ใช้วางรู ปภาพที่ก่อนหน้านี้ใช้คาสัง่ ย้าย หรื อ คาสัง่ คัดลอกมาก่อน

วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Clipboard

 คลิกที่คาสัง่ Select แล้ วเลือกส่วนที่

ต้ องการจะย้ ายตาแหน่ง หรื อ คัดลอก
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ผลลัพธ์จากการใช้ คาสัง่ Copy จะได้ วตั ถุเพิ่มขึ ้น

ผลลัพธ์จากการใช้ คาสัง่ Cut จะเป็ นการย้ ายตาแหน่งวัตถุ

กลุ่มคาสั่ งต่ างๆทีอ่ ยู่ในแท็บ View
แท็บ View จะเก็บรวบรวมคาสั่งที่ใช้สาหรับปรับเปลี่ ยนลักษณะการดู ซึ่ งมีรายละเอี ยดของแต่ล ะ
กลุ่มคาสัง่ ดังนี้
แท็บ

View

100

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Zoom

 Zoom in
 Zoom out
 100 %

ใช้เพิม่ ขนาดรู ปภาพให้มีขนาดใหญ่ข้ นึ
ใช้ลดขนาดรู ปภาพให้มีขนาดเล็กลง
ใช้คืนค่ารู ปภาพให้มีขนาดที่ 100 % ในกรณี ที่ทาการย่อ หรื อ ขยาย
รู ปภาพไปแล้ว

โดยวิธีการใช้งานให้คลิกเลือกที่ปุ่มคาสัง่ ได้ทนั ที โปรแกรมก็จะแสดงมุมมองตามคาสัง่ ที่เลือกใช้

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Show or hide

 Ruler
 Gridlines
 Status bar

คลิกให้มีเครื่ องหมายถูก หากต้องการให้แสดงไม้บรรทัดบนหน้ากระดาษ
คลิกให้มีเครื่ องหมายถูก หากต้องการให้แสดงเส้นตาราง
คลิกให้มีเครื่ องหมายถูก หากต้องการให้แสดงแถบสถานะทางด้านล่าง

โดยวิธีการใช้งานให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคาสัง่ หากต้องการใช้งานคาสัง่ นั้นๆ แต่หากไม่ตอ้ งการ
ใช้งานให้คลิกซ้ าอีกครั้งเพือ่ ยกเลิกการใช้งาน
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เมื่อใช้ คาสัง่ Ruler จะปรากฏแถบไม้ บรรทัดอยู่ด้านบนหน้ ากระดาษ

เมื่อใช้ คาสัง่ Gridlines จะปรากฏเส้ นตารางขึ ้นบนหน้ ากระดาษ
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เมื่อใช้ คาสัง่ Status bar จะปรากฏแถบสถานะทางด้ านล่างของหน้ าต่างโปรแกรม

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Display

 Full screen
ใช้แสดงรู ปที่วาดให้เต็มหน้าจอ
 Thumbnail
ใช้แสดงรู ปอย่างย่อ (Thumbnail) ในกรณี ที่ขยายรู ปเกิน 100%
โดยวิธีการใช้งานให้คลิกเลือกที่ปุ่มคาสัง่ ได้ทนั ที โปรแกรมก็จะแสดงมุมมองตามคาสัง่ ที่เลือกใช้

เมื่อคลิกที่คาสัง่ Full screen
รูปภาพจะแสดงเต็มหน้ าจอ
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การจัดการไฟล์ในโปรแกรม Paint
เมื่อคลิกที่ปมุ่ Paint จะปรากฏคาสัง่ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์รูปภาพ ดังนี้

สร้ างไฟล์งานใหม่
เปิ ดไฟล์รูปภาพที่เคยบันทึกไว้

ส่วนที่แสดงรายชื่อไฟล์

บันทึกรูปภาพทับลงในไฟล์เดิม

รูปภาพที่บนั ทึกไว้ หรื อ

บันทึกรูปภาพเป็ นไฟล์ใหม่

ที่เคยเปิ ดใช้ งานล่าสุด

สัง่ พิมพ์รูปภาพ
นาเข้ ารูปภาพจากเครื่ องสแกน หรื อ กล้ อง
ส่งรูปภาพทาง E-mail
กาหนดให้ รูปไปเป็ นภาพพื ้นหลังของ Windows
กาหนดคุณสมบัติของรูปภาพ
บอกรายละเอียดของโปรแกรม Paint
ออกจากโปรแกรม

ในบางคาสั่งอาจไม่ สามารถใช้งานได้ทนั ที เนื่ อ งจากต้อ งมี โปรแกรม หรื อ อุ ปกรณ์ ที่รองรับคาสั่ง
นั้ นๆ เช่ น ค าสั่ ง Print หรื อ From scanner or camera จะต้อ งมี ก ารติ ด ตั้ง เครื่ อ งพิ ม พ์ เครื่ อ งสแกน หรื อ
ต่อเข้ากับกล้องดิจิตอลอยูก่ ่อน จึงจะสามารถเลือกใช้งานได้ ซึ่งหากไม่มีอุปกรณ์ต่ออยู่ ปุ่ มคาสั่งจะเป็ นสี เทา
และไม่สามารถเลือกใช้งานได้ หรื อคาสัง่ Send in e-mail ก็จะต้องมีโปรแกรมที่รองรับในการส่งอีเมลด้วยจึง
จะสามารถส่งรู ปภาพไปทางอีเมลได้
การใช้ งานคาสั่ งย่อย จะสังเกตได้วา่ บางคาสัง่ จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ อยูท่ างด้านหลังอยูแ่ สดงว่ายัง
มีคาสัง่ ย่อยซ่อนอยูอ่ ีก ซึ่งวิธีการเรี ยกใช้งานคาสัง่ ย่อยนั้นทาโดย เลื่อนเมาส์ไปยังคาสัง่ ที่มีคาสัง่ ย่อยอยู่
จากนั้นคาสัง่ ย่อยๆที่ซ่อนอยูจ่ ะปรากฏขึ้นมาให้เองทันที จากนั้นค่อยเลื่อนเมาส์ไปที่คาสัง่ ย่อยๆนั้น แล้วคลิก
เลือกที่คาสัง่ ย่อยที่ตอ้ งการ
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 คลิกที่ปม
ุ่ Paint

 เลื่อนเมาส์มาคลิกที่
 เลื่อนเมาส์มาที่

คาสัง่ ย่อยที่ต้องการ

คาสัง่ ที่มีคาสัง่ ย่อย
ซ่อนอยู่

ประเภทของไฟล์ภาพทีค่ วรรู้จกั
 BMP (Bitmap) ไฟล์ ภ าพประเภทที ่เ ก็บ จุด ของภาพแบบจุด ต่อ จุด ตรงๆ เรี ย กว่า ไฟล์แ บบ
“ บิตแมพ (Bitmap) ” ไฟล์ประเภทนี้จะมี ขนาดใหญ่ แ ต่ส ามารถเก็บ รายละเอี ยดของภาพได้อ ย่าง
สมบูรณ์ แต่เนื่ องจากการเก็บแบบ Bitmap ใช้เนื้ อที่ในการเก็บจานวนมาก จึงได้มีการคิดค้นวิธีการเก็บ
ภาพให้มีขนาดเล็กลงโดยยังคงสามารถเก็บภาพได้เช่นเดิม ขึ้นมาหลายวิธีการ เช่น JPEG และ GIF
 JPEG (Joint Graphics Expert Group) เป็ นการเก็บไฟล์ภาพแบบที่บีบอัด สามารถเก็บภาพได้ขนาดเล็ก
กว่าแบบ Bitmap หลายเท่า แต่เหมาะจะใช้กบั ภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติเท่านั้น ไม่เหมาะกับการเก็บภาพ
เหนือจริ ง เช่น ภาพการ์ตูน เป็ นต้น
 GIF (Graphics Interchange Format) เป็ นวิธีก ารเก็บ ไฟล์ภ าพแบบบี บอัดคล้ายกับ JPEG โดยทัว่ ไป
แล้วไม่สามารถเก็บภาพที่ถ่ายจากธรรมชาติได้ มีขนาดเล็กเท่ากับแบบ JPEG แต่สามารถเก็บภาพที่ไม่ใช่
ภาพถ่ ายจากธรรมชาติ เช่ น ภาพการ์ตูนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ GIF ยังสามารถเก็บภาพไว้ได้หลายๆ
ภาพในไฟล์เดียวจึงถูกนาไปใช้สร้างเป็ นภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ
 TIFF (Tagged Image File Format) คือการเก็บไฟล์ภาพในลักษณะเดียวกับไฟล์แบบ BMP แต่ในไฟล์
มี Tagged Filed ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ที่ช่วยโปรแกรมควบคุมการแสดงภาพ เช่น การแสดงหรื อไม่แสดงภาพ
บางส่วนได้ ภาพที่เก็บไว้ในลักษณะของ TIFF จึงมีความพิเศษมากกว่าการเก็บแบบอื่นที่กล่าวมา
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โปรแกรม Notepad
Notepad เป็ นโปรแกรมที่ใช้สร้างเอกสารประเภทตัวอักษรอย่างง่าย มีความรวดเร็ วในการเรี ยกใช้งาน
แต่แม้วา่ จะไม่ได้ปรับปรุ งให้มีคุณสมบัติโดดเด่นเหมือนกับอีกหลายๆโปรแกรม แต่ก็ยงั เป็ นโปรแกรมพื้นฐาน
ที่เหล่าโปรแกรมเมอร์ หรื อ นักพัฒนาเว็บไซต์แบบ html นิยมใช้อยู่ ซึ่งมีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า Notepad

แถบชื่อเรื่อง ส่วนที่บอกรายชื่อโปรแกรม และ ชื่อแฟ้มข้ อมูล
 พิมพ์ข้อความตามต้ องการ

ข้ อความจะ
ปรากฎที่บริเวณเคอร์ เซอร์ กระพริบอยู่

แถบเมนู
ส่วนที่แสดงคาสัง่ ต่าง ๆ
ของโปรแกรม

ปุ่ มควบคุมหน้ าต่าง
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การกาหนดค่ าตัวอักษร
เมื่อพิมพ์ขอ้ ความได้แล้ว และต้องการเปลี่ยนแบบอักษร หรื อ ขนาดของตัวอักษรก็ทาได้ ดังนี้
คลิกที่เมนูคาสัง่ Format เลือกคาสัง่
Font

พืน้ ที่ทำงำน

ใช้ สาหรับพิมพ์ข้อความ

จะปรากฎหน้าต่างของคาสัง่ Font ขึ้นมา ให้เลือกปรับรู ปแบบ สไตล์ และ ขนาดตัวอักษรตามต้องการ แล้ว
คลิกที่ปมุ่ OK
แบบตัวอักษร

แสดงตัวอย่าง
ของตัวอักษร

ลักษณะตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร
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การคัดลอก และ ย้ ายข้ อความในโปรแกรม Notepad
ในกรณี ที่ตอ้ งการคัดลอก หรื อ ย้ายตาแหน่งข้อความภายในเอกสาร มีวธิ ีการดังนี้
 ลากคลุมข้ อความที่ ต้ องการจะคัดลอก

หรื อ ย้ ายตาแหน่ง

 คลิกที่เมนูคาสัง่ Edit

หากต้ องการย้ ายข้ อความให้ เลือก

คาสัง่ Cut แต่หากต้ องการคัดลอกข้ อความให้ เลือกคาสัง่ Copy

 ย้ ายเคอร์ เซอร์ ไปตาแหน่งใหม่ที่จะวางข้ อความที่ย้าย หรื อ

คัดลอก จากนันคลิ
้ กที่เมนูคาสัง่ Edit แล้ วเลือกที่คาสัง่ Paste

ผลลัพธ์ของการใช้ คาสัง่ Copy

ผลลัพธ์ของการใช้ คาสัง่ Cut
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การบันทึกไฟล์เอกสารในโปรแกรม Notepad
เมื่อพิมพ์ขอ้ ความ หรื อเนื้อหาในเอกสารเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว และต้องการที่จะบันทึกไฟล์เอกสารเก็บ
ไว้ใช้งานในครั้งต่อไป สามารถทาได้ดงั นี้

 คลิกที่เมนูคาสัง่ File หากเป็ นการบันทึกซ ้าไฟล์เดิม

ให้ เลือกที่คาสัง่ Save แต่หากเป็ นการบันทึกเป็ นไฟล์ใหม่
อีก 1 ไฟล์โดยไม่ทบั ไฟล์เดิมให้ เลือกที่คาสัง่ Save As…
แต่หากเป็ นการบันทึกงานครัง้ แรกจะเลือกที่คาสัง่ ใดก็ได้

 หากเป็ นการบันทึกครัง้ แรก หรื อ

เลือกคาสัง่ Save As… โปรแกรมจะ
ให้ เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์ และ
ตังซื
้ ่อไฟล์งานใหม่ จากนันคลิ
้ กที่ปมุ่ Save
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การสร้ างเอกสารใหม่ ในโปรแกรม Notepad
ในกรณี ที่บนั ทึกไฟล์งานเรี ยบร้อยแล้ว และต้องการที่จะเริ่ มพิมพ์งานเอกสารใหม่ต่อไป ก็จะต้อง
สร้างเอกสารใหม่ข้ นึ ก่อน ซึ่งมีวธิ ีการดังนี้

 คลิกที่เมนูคาสัง่ File แล้ วเลือกที่คาสัง่ New

โปรแกรมจะสร้ างเอกสารเปล่าขึ ้นมาให้ ใหม่ ดังรูป

110

การแทรกเวลาและวันทีใ่ นเอกสาร
ในโปรแกรม Notepad มีคาสัง่ ที่ใช้ในการแทรกวันที่ และ เวลาปั จจุบนั ลงในหน้าเอกสารให้อตั โนมัติ
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีวิธีการดังนี้

 คลิกที่เมนูคาสัง่ Edit แล้ วเลื่อน

เมาส์มาคลิกที่คาสัง่

Time/Date

 เวลา และ วันที่ ปัจจุบน
ั ณ ตอนนันจะปรากฎขึ
้
้นมาในหน้ าเอกสารให้ บริเวณที่เคอร์ เซอร์ อยู่
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การปิ ดเอกสาร หรือ ปิ ดโปรแกรม Notepad
ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการใช้งานเอกสาร หรื อ ไม่ใช้งานโปรแกรมแล้ว ต้องการจะปิ ดเอกสาร หรื อ ออก
จากโปรแกรม มี 2 วิธีการดังนี้

วิธีที่ 1 คลิกที่เมนูคาสัง่ File แล้ ว
เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาสัง่

Exit

วิธีที่ 2 คลิกที่ปมุ่ Close บนหน้ าต่างโปรแกรม

112

โปรแกรม WordPad
WordPad เป็ นโปรแกรมประมวลผลคา (Word Processing) ซึ่ งจัดว่าเป็ นประเภทเดียวกับ Notepad
แต่มีความสามารที่สูงกว่า คือ WordPad การรองรับไฟล์วตั ถุอื่นๆอย่างไฟล์รูปภาพ ไฟล์ภาพวาด (ทางาน
สั ม พั น ธ์ กั บ โ ป ร แ ก ร ม Paint) ร ว ม ถึ งไ ฟ ล์ ป ร ะ ก อ บ จ า ก โ ป ร แ ก ร ม อื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งใ น
เวอร์ชั่นนี้ ทาง Microsoft ก็ไ ด้นาคุณสมบัติ Ribbon เข้ามาใช้ดว้ ยเช่ นกัน ซึ่ งนอกจากจะช่วยให้การเรี ยกใช้
เมนู คาสัง่ ต่างๆสะดวกและรวดเร็ วขึ้นแล้ว ก็ยงั ทาให้หน้าต่างโปรแกรมดูสวยงามขึ้น อีกทั้งยังสามารถอ่าน
เอกสารนามสกุล .docx ซึ่งเป็ นไฟล์เอกสารของ Word 2007 ได้อีกด้วย โดยมีวธิ ีการใช้งานดังนี้
 1. กด
เพื่อค้ นหา
 2. พิมพ์คาว่า WordPad

 โปรแกรม WordPad จะถูกเปิ ดขึ ้น
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ส่ วนประกอบของหน้ าต่ างโปรแกรม Wordpad
Quick access Toolbar

Title
bar

ปุ่ มควบคุมหน้ าต่าง

แท็บต่างๆ

ไอคอนโปรแกรม
ปุ่ ม Wordpad
Ribbon

พื ้นที่สาหรับพิมพ์ข้อความ
เคอร์ เซอร์ (ที่ระบุตาแหน่งการพิมพ์ข้อความ)

พื ้นที่ทางานที่ใช้ พมิ พ์ข้อความ

Status bar

ไอคอนโปรแกรม

ซึ่งจะมีเครื่ องมือการเพิม่ หรื อ ลดขนาดหน้ าต่าง

แสดงสัญลักษณ์ของโปรแกรม เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎเมนูควบคุมหน้าต่างขึ้นมา
หรื อ จะใช้วธิ ีกดปุ่ ม Alt + spacebar ก็ได้

Quick access Toolbar

ใช้เก็บปุ่ มคาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น New , Open , Save , Print Preview เป็ นต้น

Title bar

ส่วนที่บอกชื่อของเอกสาร และ ชื่อโปรแกรม

ปุ่ มควบคุมหน้าต่าง

เป็ นปุ่ มที่ใช้ควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ซึ่งจะเป็ นปุ่ มที่ทาหน้าที่ เหมือนคาสัง่ ใน
ไอคอนโปรแกรม คือ ปุ่ มย่อ ขยาย ปิ ด หน้าต่างโปรแกรม

ปุ่ ม Wordpad

เป็ นปุ่ มสาหรับเรี ยกใช้คาสัง่ ซึ่งคาสัง่ ก็จะเหมือนๆกับใน Quick access Toolbar
จะแตกต่างตรงที่มีบางคาสัง่ เพิม่ เติมขึ้นมามากกว่า Quick access Toolbar เท่านั้น

แท็บ Home และ View เป็ นที่เก็บรวบรวมคาสัง่ ต่างๆไว้ ซึ่งจะแบ่งคาสัง่ ออกเป็ นกลุ่มๆอีกทีหนึ่ง
Ribbon

กลุ่มของคาสัง่ ต่างๆที่ใช้ในโปรแกรม โดยจะแบ่งออกเป็ นแท็บ
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พื้นที่ทางาน

ใช้สาหรับพิมพ์ตวั อักษร หรื อ ตัวเลขต่าง ๆ ในเอกสาร

Status bar

จะมีเครื่ องมือที่ใช้ในการย่อ หรื อ ขยายหน้าต่างของโปรแกรมอยูท่ างด้านขวามือ

การพิมพ์เอกสาร
1. วางตาแหน่งของตัวบอกตาแหน่งการพิมพ์ โดยการคลิกเมาส์บนพื้นที่ที่ใช้พมิ พ์งานจะปรากฏ
สัญลักษณ์กระพริ บอยู่ เราเรี ยกสัญลักษณ์น้ ีวา่ “เคอร์ เซอร์ (Cursor)” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดง
ว่าอยูใ่ นสภาวะพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารได้
2. พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการ
3. กด Enter เมื่อต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่
4. ใช้ปมุ่ Backspace และ Delete เพือ่ ลบตัวอักษร

ตัวบอกตาแหน่ งการพิมพ์
เส้นตั้งที่กระพริ บอยูต่ ลอดเวลา จะเป็ นตัวบอกถึง
ตาแหน่งที่จะพิมพ์ขอ้ ความลงไป การกาหนดตาแหน่ง
ของตัวบอกตาแหน่งการพิมพ์ จะกระทาได้ดงั นี้
 คลิกยังตาแหน่งที่ตอ้ งการแล้วจะปรากฏเคอร์เซอร์แสดงว่า
สามารถพิมพ์ตวั อักษร หรื อ ข้อความลงไปได้
 การควบคุมตาแหน่งของเคอร์เซอร์โดยการใช้คียบ์ อร์ด
ปุ่ ม

ตาแหน่ ง
เลื่อนขึ้น 1 บรรทัด
เลื่อนลง 1 บรรทัด
เลื่อนไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร
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เลื่อนไปทางขวา 1 ตัวอักษร
Home

เลื่อนไปยังต้นบรรทัด

End

เลื่อนไปยังท้ายบรรทัด

Ctrl +

เลื่อนขึ้น 1 ย่อหน้า

Ctrl +

เลื่อนลง 1 ย่อหน้า

PageUp

เลื่อนขึ้นไปยังตาแหน่งแรกสุดของเอกสาร

PageDown

เลื่อนลงไปยังตาแหน่งสุดท้ายของเอกสาร

~

เปลี่ยนสลับระหว่างภาษาไทย-อังกฤษ (ปุ่ มมุม
บนซ้ายของแป้ น)

Ins

เปิ ด/ปิ ดภาวะการพิมพ์แทรกหรื อพิมพ์ทบั โดย
ปกติจะเป็ นการพิมพ์แทรกหากกดปุ่ มนี้
เปลี่ยนเป็ นการพิมพ์ทบั

หากกดอีกครั้งจะ

กลับไปเป็ นการพิมพ์แทรกสลับกันไป
Del

ลบตัวอักษรที่อยูห่ ลังตัวบอกตาแหน่งการ
พิมพ์ทีละตัว

Backspace

ลบตัวอักษรที่อยูห่ น้าตัวบอกตาแหน่งการ
พิมพ์ทีละตัว

จะ

116

กลุ่มคาสั่ งต่ างๆทีอ่ ยู่ในแท็บ Home
ในโปรแกรม WordPad เวอร์ชนั่ นี้ ปุ่ มคาสัง่ ต่างๆจะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่แท็บ โดยที่แท็บ Home นั้น
จะเก็บรวบรวมคาสัง่ ที่ใช้งานบ่อยๆ หรื อ ใช้กาหนดค่าต่างๆให้กบั เอกสาร เป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดของ
แต่ละกลุ่มคาสัง่ ดังนี้
แท็บ Home

คาสั่ งในกลุ่ม Clipboard

 Cut

ใช้ยา้ ยตาแหน่งของข้อความ หรื อ ตัวอักษร

 Copy

ใช้คดั ลอกข้อความ หรื อ ตัวอักษรขึ้นมาอีก 1 ชุด

 Paste

ใช้วางข้อความที่ก่อนหน้านี้ใช้คาสัง่ ย้าย หรื อ คาสัง่ คัดลอกมาก่อน
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วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Clipboard
 เลือก Cut หากต้ องการย้ ายตาแหน่ง หรื อ

 เลือกคาสัง่ Paste เพื่อวางข้ อความ

เลือก Copy หากต้ องการคัดลอกข้ อความ

 เลือกข้ อความที่ต้องการ

 เลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังตาแหน่งใหม่ที่ต้องการย้ าย

ข้ อความไป หรื อ ตาแหน่งที่จะเพิม่ ข้ อความลงไป

ผลลัพธ์จากการใช้ คาสัง่ Copy

ผลลัพธ์จากการใช้ คาสัง่ Cut
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ซึ่งวิธีใช้งานคาสัง่ ต่างๆนั้น จะต้องเลือกข้อความ หรื อ ตัวอักษรก่อน จากนั้นจึงค่อยเลือกใช้คาสัง่ ต่างๆได้

การเลือกข้ อความ
วิธีที่ 1 การเลือกโดยการคลิกลากเอง

คลิกเมาส์ที่ตาแหน่งเริ่มต้ นของข้ อความที่จะเลือกค้ างไว้
แล้ วลากไปยังท้ ายข้ อความที่ต้องการเลือก จากนันค่
้ อย
ปล่อยเมาส์ ข้ อความที่เลือกไว้ จะปรากฎแถบสีน ้าเงินขึ ้น

วิธีที่ 2 การเลือกข้อความโดยใช้ Selection bar
Selection bar เป็ นแถบว่าง ๆ ที่อยูด่ า้ นซ้ายสุดของพื้นที่พมิ พ์เอกสาร เมื่อเลื่อนเมาส์มาอยูใ่ นส่วนนี้ จะ
เปลี่ยนเป็ นรู ป

ซึ่งการเลือกโดย Selection bar มีรายละเอียดดังนี้

 เลือกทีละบรรทัด
คลิกที่ Selection bar ในต้นบรรทัดนั้น

 เลือกทีละหลาย ๆ บรรทัด
คลิกที่ Selection bar ในต้นบรรทัดนั้นค้างไว้ แล้วลากเมาส์ข้ นึ หรื อลงใน Selection bar
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 เลือกทีละย่ อหน้ า
ดับเบิล้ คลิกที่ Selection bar ในแนวของย่อหน้านั้น

 เลือกทั้งเอกสาร
กดปุ่ ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกที่ตาแหน่งใด ๆ ใน Selection bar

หรื อ

คลิก 3 ครั้งติดกันที่ตาแหน่งใด ๆใน Selection bar

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Font
Font family

Font size

Grow font

Shrink font
Bold

Text color

Text highlight color
Italic
Superscript
Underline
Strikethrough

Subscript
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 Font family

ใช้กาหนดแบบอักษร

 Font size

ใช้กาหนดขนาดตัวอักษรตามหมายเลขที่ตอ้ งการ

 Grow font

ใช้เพิม่ ขนาดของตัวอักษรไปเรื่ อยๆตามจานวนครั้งที่คลิก

 Shrink font

ใช้ลดขนาดของตัวอักษรไปเรื่ อยๆตามจานวนครั้งที่คลิก

 Bold

ใช้กาหนดให้ตวั อักษรมีความหนา

 Italic

ใช้กาหนดให้ตวั อักษรเอียง

 Underline

ใช้ขีดเส้นใต้ขอ้ ความ

 Strikethrough

ใช้เมื่อต้องการให้มีเส้นขีดทับบนข้อความ

 Subscript

ใช้กาหนดตัวห้อย

 Superscript

ใช้กาหนดตัวยก หรื อ เลขยกกาลัง

 Text highlight color

ใช้เน้นข้อความด้วยสี เหมือนกับปากกาไฮไลท์

 Text color

ใช้กาหนดสีของตัวอักษร

ซึ่งวิธีการใช้คาสัง่ ต่างๆด้านบนนั้นจะต้องเลือกข้อความ หรื อ ตัวอักษรที่ตอ้ งการปรับแต่งก่อน แล้ว
จึงค่อยใช้คาสัง่ ต่างๆเหล่านั้นได้

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Paragraph
Increase indent Start a list

Decrease indent

Line spacing
Paragraph

Align text left

Superscript
Strikethrough
Subscrip

121

 Decrease indent

ใช้ลดระยะการเยือ้ งของย่อหน้า

 Increase indent

ใช้เพิม่ ระยะการเยือ้ งของย่อหน้า

 Start a list

ใช้เพิม่ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 Line spacing

ใช้กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด

 Align text left

ใช้จดั ตาแหน่งข้อความให้ชิดขอบทางซ้าย

 Center

ใช้จดั ตาแหน่งข้อความให้อยูต่ รงกลาง

 Align text left

ใช้จดั ตาแหน่งข้อความให้ชิดขอบทางขวา

 Justify

ใช้จดั ตาแหน่งข้อความความให้กระจายเต็มบรรทัด

 Paragraph

ใช้เปิ ดไดอะล็อคบล็อคของการกาหนดย่อหน้า ดังนี้

ใช้ กาหนดระยะกันหน้
้ าของย่อหน้ า
ใช้ กาหนดระยะกันหลั
้ งของย่อหน้ า
ใช้ กาหนดระยะการเยื ้องของบรรทัดแรกในย่อหน้ า
ใช้ กาหนดระยะห่างแต่ละบรรทัดในย่อหน้ า
ใช้ กาหนดการจัดตาแหน่งย่อหน้ า
ใช้ กาหนดระยะกระโดด หรื อ การเว้ นวรรคโดยปุ่ ม Tab

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Insert
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 Picture

ใช้ใส่รูปภาพลงในเอกสาร

 Paint drawing ใช้แทรกรู ปภาพที่วาดขึ้นจากโปรแกรม Paint ลงในเอกสาร
 Data and time ใช้ใส่วนั ที่ และ เวลาลงในเอกสาร
 Insert object

ใช้แทรกวัตถุอื่นๆ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ลงในเอกสาร

วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Insert
 คาสัง่ Picture มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้

 คลิกให้ มีเคอร์ เซอร์ ที่ตาแหน่ง หรื อ บริ เวณที่จะแทรกรูปภาพ

 คลิกที่ Picture แล้ วคลิกเลือกที่คาสัง่ Picture อีกครัง้ หนึ่ง
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ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรูปภาพเป็ นรูปอื่น ให้ คลิกที่ Picture แล้ วเลือก Change
picture

และ หากต้ องการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพ ให้ คลิกที่ Picture แล้ วเลือก Resize picture
หรื อ จะใช้ เมาส์คลิกลากที่มมุ รุปภาพเพื่อปรับขนาดรูปภาพก็ได้

และหากต้ องการลบรูปภาพ ให้ คลิกที่รูปภาพจนเกิดเส้ นกรอบล้ อมรอบที่รูปภาพจากนันให้
้ คลิกที่ปมุ่ Delete ที่แป้นพิมพ์

 คาสัง่ Paint drawing มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้

 คลิกที่คาสัง่ Paint drawing
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 โปรแกรม Paint จะถูกเปิ ดขึ ้นมา และสังเกตในโปรแกรม WordPad

จะมีกรอบสี่เหลี่ยมสีเทาจากในโปรแกรม Paint ขึ ้นมาด้ วย

 ให้ วาดรูปขึ ้นมาในโปรแกรม Paint

และสังเกตในโปรแกรม WordPad

รูปที่วาดในโปรแกรม Paint จะปรากฎอยู่ในเอกสารด้ วย
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 เมื่อวาดรูปเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ปิดโปรแกรม Paint ไป

รูปที่วาดเสร็จแล้ ว จะถูกแทรกลงไปในหน้ าเอกสารให้

 คาสัง่ Date and time มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้

 คลิกที่คาสัง่ Date and time

 คลิกให้ มีเคอร์ เซอร์ ที่ตาแหน่ง หรื อ บริ เวณที่จะแทรกวันที่และเวลา

 โปรแกรมจะเปิ ดไดอะล็อคบล็อกของ Date and Time ขึ ้นมา

ให้ เลือกรูปแบบของวันที่ และเวลาที่ต้องการแทรกลงในเอกสาร
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 คาสัง่ Insert object มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้
 คลิกที่คาสัง่ Insert object

 คลิกให้ มีเคอร์ เซอร์ ที่ตาแหน่ง หรื อ บริ เวณที่จะแทรกวัตถุตา่ งๆ

 โปรแกรมจะเปิ ดไดอะล็อคบล็อกของ Insert Object

ขึ ้นมา

ให้ เลือกรูปแบบหรื อชนิดของวัตถุที่ต้องการแทรกลงในเอกสาร

 คลิกปุ่ ม OK
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 โปรแกรมของชนิดวัตถุที่เลือกจะถูกเปิ ดขึ ้นมาคูก่ บ
ั โปรแกรม WordPad จากนัน้

ให้ ใส่ข้อมูล หรื อ กาหนดค่าต่างๆในโปรแกรมนันๆ
้ เมื่อเสร็จแล้ วให้ ปิดโปรแกรมนันไป
้

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Editing

 Find

ใช้คน้ หาคา หรื อ ข้อความที่ตอ้ งการ

 Replace

ใช้คน้ หาคาที่ตอ้ งการ แล้วแทนที่คาใหม่ลงไปแทนคาที่คน้ หา

 Select all

ใช้เลือกข้อมูลทั้งหมดในเอกสาร
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วิธีการใช้ งานคาสั่ งในกลุ่ม Editing


คาสัง่ Find มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้
 คลิกให้ มีเคอร์ เซอร์ ที่ตาแหน่งเริ่ มต้ นที่จะค้ นหา

 คลิกที่คาสัง่ Find

8

 โปรแกรมจะเปิ ดไดอะล็อคบล็อกของ Find

ขึ ้นมา

ให้ พมิ พ์คา หรื อ ข้ อความที่ต้องการค้ นหาในเอกสารลงไป

 คลิกที่ปม
ุ่ Find Next

เพื่อให้ โปรแกรมทาการค้ นหา

129

 เมื่อโปรแกรมเจอคาที่ค้นหาแล้ วจะปรากฎแถบสีน ้าเงินที่คา หรื อข้ อความนันอยู
้ ่

และหากให้ หาคานันต่
้ อไปว่ายังมีอีกหรื อไม่ ให้ คลิกที่ปมุ่ Find Next ไปเรื่ อยๆ

8

 หากไม่ต้องการค้ นหาคานันที
้ ่ตาแหน่งอื่นๆแล้ ว ให้ คลิกปิ ดไดอะล็อบล็อคของ Find ไป



คาสัง่ Replace มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้
 คลิกให้ มีเคอร์ เซอร์ ที่ตาแหน่งเริ่ มต้ นที่จะค้ นหาเพื่อแทนที่คา

8

 คลิกที่คาสัง่ Replace
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 โปรแกรมจะเปิ ดไดอะล็อคบล็อกของ Replace

ขึ ้นมา

ให้ พมิ พ์คา หรื อ ข้ อความที่ต้องการค้ นหาลงในช่อง Find what และ
พิมพ์คาใหม่ที่ต้องการจะแทนที่คาเดิมลงในช่อง Replace with

 คลิกที่ปม
ุ่ Find Next

เพื่อให้ โปรแกรมทาการค้ นหา

 เมื่อโปรแกรมเจอคาที่ค้นหาแล้ วจะปรากฎแถบสีน ้าเงินที่คา หรื อข้ อความนันอยู
้ ่ ให้ คลิกที่ปมุ่ Replace

8
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 โปรแกรมก็จะแทนที่คาใหม่ลงไปให้

พร้ อมทังค้
้ นหาคาที่ต้องการในตาแหน่งถัดไปให้

8



คาสัง่ Select All มีวธิ ีการใช้งาน ดังนี้



8

คลิกที่คาสัง่ Select

all
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โปรแกรมจะเลือกข้ อมูลที่อยู่ในเอกสารให้ ทงหมด
ั้

8

กลุ่มคาสั่ งต่ างๆทีอ่ ยู่ในแท็บ View
แท็บ View จะเก็บรวบรวมคาสัง่ ที่ใช้สาหรับปรับเปลี่ยนลักษณะการดูหน้าเอกสาร ซึ่ งมีรายละเอียด
ของแต่ละกลุ่มคาสัง่ ดังนี้
แท็บ View
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คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Zoom

 Zoom in

ใช้เพิม่ ขนาดหน้าเอกสารให้มีขนาดใหญ่ข้ นึ

 Zoom out

ใช้ลดขนาดหน้าเอกสารให้มีขนาดเล็กลง

 100 %

ใช้คืนค่าหน้าเอกสารให้มีขนาดที่ 100 % ในกรณี ที่ทาการย่อ หรื อ ขยาย
หน้าเอกสารไปแล้ว

โดยวิธีการใช้งานให้คลิกเลือกที่ปุ่มคาสัง่ ได้ทนั ที โปรแกรมก็จะแสดงมุมมองตามคาสัง่ ที่เลือกใช้

คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Show or hide

 Ruler

คลิกให้มีเครื่ องหมายถูก หากต้องการให้แสดงไม้บรรทัดบนหน้าเอกสาร

 Status bar

คลิกให้มีเครื่ องหมายถูก หากต้องการให้แสดงแถบสถานะทางด้านล่าง

โดยวิธีการใช้งานให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคาสัง่ หากต้องการใช้งานคาสัง่ นั้นๆ แต่หากไม่ตอ้ งการ
ใช้งานให้คลิกซ้ าอีกครั้งเพือ่ ยกเลิกการใช้งาน
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คาสั่ งต่ างๆในกลุ่ม Settings

 Word wrap

ใช้กาหนดรู ปแบบหรื อลักษณะการแสดงของข้อความบนหน้าจอ

 Measurement units

ใช้เปลี่ยนหน่วยของไม้บบรทัด เช่น เซนติเมตร , นิ้ว เป็ นต้น

โดยวิธีการใช้งานให้คลิกที่คาสัง่ นั้นๆก่อน จากนั้นจะปรากฏคาสัง่ ย่อยขึ้นมาให้ จากนั้นจึงค่อยคลิก
เลือกที่คาสัง่ ย่อยที่ตอ้ งการอีกครั้งหนึ่ง

การบันทึกเอกสาร
เมื่อพิมพ์เอกสารแล้วต้องการบันทึกไฟล์เอกสารนั้น เพือ่ เก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไป โดยวิธีการบันทึก
เอกสารทาได้ดงั นี้
วิธีที่ 1 คลิกที่ปมุ่

ที่ Quick access Toolbar
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วิธีที่ 2 คลิกที่ปมุ่ WordPad แล้วเลือกคาสัง่ Save หรื อ Save as ในกรณี ที่ตอ้ งการเซฟเป็ นไฟล์ใหม่อีก1ไฟล์



โปรแกรมจะให้ เลือกตาแหน่งที่เก็บไฟล์ และ ตังชื
้ ่อไฟล์เอกสาร

เอกสาร



คลิกที่ปมุ่ Save เพื่อบันทึก
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หากบันทึกแล้ ว ที่ด้านบนหน้ าต่างโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเป็ นชื่อที่ตงไปก่
ั ้ อนหน้ านี ้

8

การเปิ ดเอกสารกลับขึน้ มาใช้ งาน
เมื่อบันทึกเอกสารต่างๆ เป็ นไฟล์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์แล้ว และต้องการจะเปิ ดเอกสารนั้นขึ้นมา
แก้ไข หรื อ เพิม่ เนื้อหาลงไป สามารถเปิ ดเอกสารที่บนั ทึกไว้น้ นั มาเรี ยกใช้งานต่อได้ โดยมีวิธีการดังนี้
วิธีที่ 1 คลิกที่ปมุ่ WordPad

แล้วเลือกที่ชื่อเอกสารที่ตอ้ งการ ในส่วนของ Recent documents
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วิธีที่ 2 คลิกที่ปมุ่ WordPad

แล้วเลือกที่คาสัง่ Open โปรแกรมจะให้เลือกตาแหน่งและ

ชื่อไฟล์ที่ตอ้ งการเปิ ดใช้งานขึ้นมาให้

วิธีที่ 3 ในกรณี ที่เลือกให้มีคาสัง่ เปิ ดบน Quick access Toolbar ให้คลิกที่ปมุ่

ได้เลย

8

การสร้ างเอกสารใหม่
ในขณะที่เปิ ดไฟล์เอกสารอยูแ่ ล้ว และต้องการสร้างงานเอกสารขึ้นมาใหม่อีก 1 เอกสาร เป็ นเอกสาร
เปล่าๆ เหมือนกับตอนเปิ ดโปรแกรม WordPad ขึ้นมาใช้งานนั้น มีวธิ ีการดังนี้
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วิธีที่ 1 คลิกที่ปมุ่ WordPad

แล้วเลือกที่คาสัง่ New โปรแกรมจะเปิ ดเอกสารเปล่าขึ้นมาให้

วิธีที่ 2 ในกรณี ที่เลือกให้มีคาสัง่ สร้างเอกสารใหม่บน Quick access Toolbar ให้คลิกที่ปมุ่

8

ได้เลย
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การตั้งค่ าหน้ ากระดาษ
ในกรณี ที่สร้างเอกสารใหม่ข้ นึ มาแล้ว และต้องการจะตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น ระยะขอบด้านบน ขอบ
ด้านล่าง หรื อ ขนาดของกระดาษ รวมไปถึงวิธีการป้ อนกระดาษในเครื่ องพิมพ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้งานได้มากที่สุด มีวธิ ีการดังนี้


คลิกที่ปมุ่ WordPad

เลือกที่คาสัง่ Page setup
 ตังค่
้ าต่างๆของหน้ ากระดาษ
- Size กาหนดขนาดกระดาษ
- Source กาหนดวิธีการป้อนกระดาษ
- Orientation กาหนดการวางแนวกระดาษ
- Margins กาหนดระยะขอบด้ านต่างๆของกระดาษ
- Print Page Numbers กาหนดให้ พมิ พ์หมายเลขหน้ า




เมื่อกาหนดค่าต่างๆเสร็จแล้ ว ให้ คลิกที่ปมุ่ OK
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การสั่งพิมพ์ เอกสาร
เมื่อทางานในเอกสารเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ต้องการที่จะสัง่ พิมพ์เอกสารออกมาทางเครื่ องพิมพ์ เพือ่
นาไปใช้งานต่อ มีวธิ ีการดังนี้


คลิกที่ปมุ่ WordPad



เลื่อนเมาส์มาที่ Print แล้ วไปเลือกที่คาสัง่ Print อีกครัง้ หนึ่ง



เลือกเครื่ องพิมพ์ที่ได้ ตดิ ตังไว้
้ ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์

 ระบุหน้ าเอกสาร

 ระบุจานวนชุด

ที่ต้องการพิมพ์

ที่ต้องการพิมพ์

 คลิกที่ปม
ุ่ Print
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ในกรณี ที่ตอ้ งการพิพม์เอกสารออกมาอย่างเร่ งด่วน สามารถสัง่ พิมพ์เอกสารออกมาได้ทนั ที

จาก

คาสัง่ Quick Print โดยที่โปรแกรมจะพิมพ์เอกสารออกมาทางเครื่ องพิมพ์ที่ต้งั ไว้เป็ นเครื่ องพิมพ์เริ่ มต้น และ
พิมพ์เอกสารออกมาให้เพียง 1 ชุด ซึ่งจะแตกต่างกับการใช้คาสัง่ Print ตรงที่ไม่สามารถระบุเครื่ องพิมพ์เป็ น
เครื่ องอื่นๆได้ ในกรณี ที่ได้ติดตั้งเครื่ องพิมพ์ไว้หลายเครื่ อง และ ไม่สามารถระบุจานวนชุดของการพิมพ์
เอกสารให้มากกว่า 1 ชุดได้ ซึ่งการสัง่ พิมพ์แบบเร่ งด่วน มีวธิ ีการดังนี้
วิธีที่ 1 จากปุ่ ม WordPad



คลิกที่ปมุ่ WordPad



เลื่อนเมาส์มาที่ Print แล้ วไปเลือกที่คาสัง่ Quick Print อีกครัง้ หนึ่ง

วิธีที่ 2 ในกรณี ที่เลือกให้มีคาสัง่ พิมพ์ด่วนบน Quick access Toolbar ให้คลิกที่ปมุ่

8

ได้เลย
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การดูตัวอย่ างเอกสารก่ อนพิมพ์
ในกรณี ที่ตอ้ งการตรวจดูเอกสารก่อนที่จะสัง่ พิมพ์ออกมาทางเครื่ องพิมพ์น้ นั มีวธิ ีการดังนี้
วิธีที่ 1 จากปุ่ ม WordPad



คลิกที่ปมุ่ WordPad



เลื่อนเมาส์มาที่ Print แล้ วไปเลือกที่คาสัง่ Print preview อีกครัง้ หนึ่ง

วิธีที่ 2 ในกรณี ที่เลือกให้มีคาสัง่ ดูตวั อย่างก่อนพิมพ์บน Quick access Toolbar ให้คลิกที่ปมุ่

8

ได้เลย

143

การปิ ดเอกสาร หรือ ปิ ดโปรแกรม
เมื่อทางานเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ต้องการจะปิ ดเอกสารนั้นๆ หรื อ ต้องการออกจากโปรแกรม WordPad
ทาได้โดยมีวธิ ีการดังนี้
วิธีที่ 1 จากปุ่ ม WordPad


คลิกที่ปมุ่ WordPad



วิธีที่ 2 จากปุ่ ม

คลิกที่คาสัง่ Exit

บนหน้าต่างโปรแกรม
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วิธีที่ 3 จากไอคอนโปรแกรม



บนหน้าต่างโปรแกรม

คลิกที่ไอคอนโปรแกรมทางด้ านบนของหน้ าต่างโปรแกรม

8



เลือกที่คาสัง่ Close

วิธีที่ 4 ปิ ดจากปุ่ ม Alt + F4 บนแป้ นพิมพ์
โดยให้กดปุ่ ม Alt แล้วกดปุ่ ม F4 ที่แป้ นพิมพ์ โปรแกรมจะถูกปิ ดทันที
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หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3
การจัดการไฟล์ โฟลเดอร์ และ ดิสก์ไดร์ฟ
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การเรี ยนรู ้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู ้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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การทางานกับคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะใช้ระบบปฏิบตั ิการใดก็ตาม สิ่งที่เราต้องทางานด้วยอยูเ่ ป็ น
ประจาก็คือ ข้อมูลที่จดั เก็บอยูใ่ นรู ปของไฟล์ และโฟลเดอร์ เราจึงควรทาความเข้าใจเรื่ องการจัดการกับไฟล์
เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งใน Windows 8 จะเป็ นการจัดการไฟล์ และโฟลเดอร์ดว้ ย Windows Explorer
รู ปแบบใหม่ ที่ใช้ Libraries มาช่วยจัดระเบียบ และเพิม่ ความสะดวกในการจัดการและใช้งานข้อมูลต่างๆ

รู้จักกับไฟล์ โฟลเดอร์ และไอคอน
หน่วยย่อยที่สุดในการเก็บข้อมูลของ Windows ก็คือ “ไฟล์ (File)” หรื อ แฟ้ มข้อมูลที่ใช้เก็บสิ่งต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรม หรื อ ข้อมูลเอกสาร โดยแต่ละไฟล์จะมีรูปสัญลักษณ์ประจาเฉพาะพร้อมกับชื่อกากับ
เรี ยกว่า “ไอคอน (icon)” และการที่ในเครื่ องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ต่างกันเป็ นจานวนมาก จึงต้องมีการแบ่งแยก
ให้เป็ นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน โดยแบ่งพื้นที่ในดิสก์ให้เป็ นส่วนๆ เรี ยกว่า “โฟลเดอร์ (Folder)” ที่ใช้เก็บ
ข้อมูลต่างๆ และในแต่ละโฟลเดอร์ยงั อาจแบ่งเป็ น “โฟลเดอร์ยอ่ ย (Subfolder)” ลงไปได้อีกหลายๆชั้น อย่าง
ไม่จากัด เรี ยกว่าเป็ นโฟลเดอร์ซอ้ นโฟลเดอร์

โฟลเดอร์ยอ่ ย

ไฟล์รูปภาพ

โฟลเดอร์

โฟลเดอร์ยอ่ ย

ไอคอนของไฟล์เอกสาร Excel
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 ไฟล์และชื่อไฟล์
ไฟล์ (File) คือ การเก็บชุดข้อมูลลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไฟล์แต่ละไฟล์จะมีไอคอนที่ตา่ งกัน
ขึ้นอยูก่ บั ชนิด หรื อ โปรแกรมที่เปิ ดใช้ โดยมีการกาหนดชื่อให้กบั ข้อมูลชุดนั้น (File Name) เพือ่ ให้สามารถ
เรี ยกใช้งานได้ถูกต้อง ไม่สบั สนกับไฟล์อื่นๆ
 ไฟล์ ข้อมูล (Data File) และไฟล์โปรแกรม (Execute File)
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์อาจมีมากมายหลายประเภท แต่มีไฟล์อยู่ 2 ประเภท ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ใช้งาน Windows 8 อยูเ่ สมอ คือ ไฟล์ ข้อมูลและไฟล์ โปรแกรม
ในบทที่แล้ว ผูเ้ รี ยนได้บนั ทึกเอกสารที่สร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรม Notepad และ WordPad ลงเป็ น
ไฟล์เพือ่ เก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป เราเรี ยกไฟล์ชนิดนี้วา่ “ไฟล์ ข้อมูล (Data File)” ดังนั้นไฟล์ขอ้ มูล ก็คือ ไฟล์
ที่ใช้เก็บข้อมูลนัน่ เอง
โปรแกรมต่างๆที่เราเปิ ดขึ้นมาทางานก็ถู กเก็บไว้ในรู ปของไฟล์เช่ นกัน เช่ น ไฟล์ของโปรแกรม
Notepad มี ชื่ อ ว่ า Notepad.exe เป็ นต้ น เราเรี ย กไฟล์ ที่ ใ ช้ เก็ บ โปรแกรมเหล่ า นี้ ว่ า “ไฟ ล์ โ ปรแกรม
(Execute File)”
 โฟลเดอร์ (Folder)
ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ จะเก็บไฟล์ไ ว้นับ พัน นับหมื่ น ไฟล์ โดยที่ ไ ฟล์แต่ละไฟล์จะท าหน้าที่
แตกต่างกัน การนาไฟล์ที่มีหน้าที่แตกต่างกันมาเก็บไว้ในที่แห่งเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความสับสนเป็ นอย่าง
มาก เราจึงต้องมีเทคนิ คในการแบ่งแยกให้ไฟล์ประเภทเดียวกันให้อยูใ่ นที่แห่ งเดียวกัน เรี ยกว่า “โฟลเดอร์
(Folder)”
 หลักเกณฑ์ ในการตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์
การตั้งชื่อของไฟล์และโฟลเดอร์ มีหลักเกณฑ์เหมือนกันดังนี้
 มีความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร
 ใช้สญ
ั ลักษณ์ใดก็ได้รวมทั้งช่องว่าง แต่ยกเว้นสัญลักษณ์ \ / : * ? ” < > |
 ไม่จาเป็ นต้องมีนามสกุล (ส่วนขยาย) ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ภาพแบบ Bitmap ไม่จาเป็ นต้องมี
.bmp ต่อท้าย
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การตั้งชื่อไฟล์ควรตั้งให้สื่อความหมายชัดเจน และเกี่ยวข้องกับเนื้อความในไฟล์ โดยใช้คาที่ไม่
กากวมสามารถค้นหาภายหลังได้ง่าย และไม่ควรนาชื่อตนเองมาตั้งชื่อไฟล์ เพราะเมื่อไฟล์มีจานวนมากขึ้น
แล้วจะไม่สามารถค้นหาไฟล์ที่ตอ้ งการใช้งานได้

 นามสกุลของไฟล์ (File Extension)
ไฟล์ในคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายประเภท Windows จึงมีวธิ ีการในการระบุประเภทของไฟล์โดย
การใส่นามสกุลให้กบั ไฟล์เหล่านั้น เช่น ไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Notepad จะมีนามสกุลเป็ น .txt
เรานิ ยมใส่ จุด (.) คัน่ ระหว่างชื่อ และนามสกุลของไฟล์ ดังนั้นจึงพบว่าไฟล์ที่สร้างด้วยโปรแกรม
Notepad จะถู ก ตั้ง ชื่ อ ไว้ใ นรู ป ของ “ชื่ อ ไฟล์ .txt” และไฟล์ โ ปรแกรมส่ ว นใหญ่ จ ะมี รู ปแบบเป็ น
“ ชื่อไฟล์ .exe ” เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เปิ ด (Open) ไฟล์ข้ นึ มาใช้งานนั้น จะไม่พบส่วนขยายของไฟล์เนื่องจาก
Windows จะไม่แสดงส่วนขยายของไฟล์ แต่จะแสดงชนิดของไฟล์โดยอาศัยภาพสื่อความหมายที่เรี ยกว่า
ไอคอน (Icon) แทน ดังตัวอย่างในภาพด้านล่าง
.txt
.docx
.exe
.mp3

 ขนาดของไฟล์ ( File Size )
สัญญาณไฟฟ้ าที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เรี ยกว่า ดิจิตอล (Digital ) สัญญาณดิจิตอลสื่อสารโดยการส่งเลข
0 และ 1 เราเรี ยกหนึ่งสัญญาณที่ส่งนี้วา่ 1 บิต (Bit)
ไฟล์ที่เซฟลงในคอมพิวเตอร์ก็จะถู กเก็บไว้ในลักษณะของบิตเช่ นเดียวกัน เช่นการที่เซฟตัวอักษร
“A” ลงในคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ จ ะใช้เนื้ อ ที่ 8 บิ ต ในการเก็ บ ดังนั้ น ถ้าต้อ งการเซฟค าว่า “Hello”
คอมพิวเตอร์จะต้องใช้เนื้อที่ 40 บิต ในการเก็บ
อักษรแต่ละตัวจะต้องใช้เนื้อที่ 8 บิต เสมอ เราจึงนิยมใช้คาว่าไบต์ (Byte) เรี ยกข้อมูลขนาด 8 บิต
เช่น การเซฟประโยค “Hello” ที่ใช้เนื้อที่ 40 บิต ก็คือการใช้เนื้อที่ ในการเก็บ 5 ไบต์ นัน่ เอง

149
ไฟล์คอมพิวเตอร์โดยทัว่ ไปมักมีขนาดใหญ่มาก และไฟล์โปรแกรมบางไฟล์อาจจะมีขนาดหลาย
ล้านไบต์ ตัวเลขที่มากขนาดนี้ยอ่ มก่อให้เกิดความไม่สะดวก ดังนั้นจึงนิยมนาคาอุปสรรคของหน่วย SI มา
นาหน้าไบต์ เพือ่ ช่วยให้สามารถเรี ยกขนาดได้สะดวกขึ้น ดังนี้
1,024 byte
เท่ากับ
1 Kilobyte
(กิโลไบต์)
1,024 Kilobyte
เท่ากับ
1 Megabyte (เมกกะไบต์)
1,024 Megabyte
เท่ากับ
1 Gigabyte
(กิ๊กกะไบต์)
1,024 Gigabyte
เท่ากับ
1 Terabyte
(เทราไบต์)

การเข้ าถึงไฟล์ด้วย Windows Explorer
การเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูลหรื อสื่อเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับโน้ตบุค๊ ได้ง่ายและเร็วที่สุดคือ
การเรี ยกผ่าน File Explorer การเรี ยกใช้งานให้คลิกไอคอน File Explorer บนทาสก์บาร์ได้เลย หรื อคลิกขวา
ที่มุมซ้ายล่างแล้วคลิก File Explorer หรื อกดคีย ์
แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะเข้าไปก็ได้ โดยที่
ผูเ้ รี ยนสามารถคลิกที่ Computer เพือ่ ไปที่หน้า Computer เพือ่ เปิ ดดูขอ้ มูลในเครื่ องของคุณว่ามีกี่ไดรว์ มี
ข้อมูลเท่าไหร่ ดว้ ย ซึ่งจะแสดงรายชื่อของอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลในเครื่ องซึ่งแบ่งเป็ นกลุ่มดังนี้

 คลิกทีไ่ อคอน Windows Explorer ที่ Taskbar

 คลิกเลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการจะดูไฟล์ภายใน
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 ทางขวาจะพบไฟล์ทอี่ ยูใ่ นโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่

การเข้ าถึงไฟล์ด้วยหน้ าต่ าง Computer
การเข้าถึงแหล่งเก็บข้อมูล หรื อ สื่อเก็บข้อมูลชนิดต่างๆที่เชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและ
เร็ ว ที่ สุ ด คื อ การเรี ย กผ่ า นหน้ า ต่ า ง Computer (เที ย บได้ กั บ My Computer ใน Windows XP) ซึ่ งก็ จ ะ
เหมือนๆกับหน้าต่างของ Windows Explorer นั่น เอง แต่ต่างกัน ที่เมื่ อ คลิ กที่ Windows Explorer จะเข้าถึ งที่
Libraries ก่ อ น ส่ วนหน้าต่าง Computer นั้น จะเป็ นการแสดงรายชื่ อ ของอุ ป กรณ์ จ ัดเก็ บ ข้อ มู ลในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแบ่งเป็ นกลุ่มดังนี้
 Hard Disk Drives คือ กลุ่มฮาร์ดดิสก์ท้งั ทีอ่ ยูใ่ นเครื่ อง และ ที่ต่อผ่าน USB โดยฮาร์ดดิสก์ใน
เครื่ องจะเป็ นตัวอักษร C: ถ้ามีการแบ่งพาร์ติชนั่ ถัดไปก็จะเป็ น D: , E: , F: ไปเรื่ อยๆ แต่ถา้ มีการข้าม
ไป เช่น J: แสดงว่าเป็ นตัวที่ต่อผ่าน USB หรื อ FireWire ภายนอก
 Devices with Removable Storage กลุ่มนี้จะรวมถึง ฟล็อปปี้ ดิสก์ , ไดร์ฟ CD/DVD , ไดร์ฟแบบ
ถอดได้จาพวก Flash Drive และตัวอ่านการ์ดหน่วยความจา (card reader)

151
 Network Location กรณีที่เชื่อมต่ อเครือข่ ายหรือแมปไดรว์ บนเครือข่ ายเอาไว้ ก็จะแสดงชื่อ
โฟลเดอร์ ที่แมปไดวร์ เอาไว้ รวมถึงชื่อเครื่องทีพ่ บบนเครื่องที่พบบนเครือข่ ายด้ วย
ซึ่งวิธีการเรี ยกใช้งานหน้าต่าง Computer ทาได้ดงั นี้

 คลิกทีไ่ อคอน Computer ที่ Desktop
 ทางซ้าย คลิกเลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการจะดูไฟล์ภายใน

 ทางขวาจะพบกับไดร์ฟต่างๆที่ต่ออยูก่ บั เครื่ อง
คอมพิวเตอร์

 รู้จกั ส่ วนประกอบของหน้ าต่ าง File Explorer
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หน้าต่าง File Explorer ใน Windows 8 ก็จะคล้ายกับ Windows Explorer ใน Windows เวอร์ชนั่
อื่นๆ แต่จะเพิม่ ปุ่ มเมนู รวมถึงการคลิกเมนูเรี ยกแถบคาสัง่ แบบ Ribbon ด้วย การเรี ยกใช้งานให้คลิกไอคอน
File Explorer บนทาสก์บาร์ได้เลย หรื อคลิกขวาที่มุม ซ้ายล่างแล้วคลิก File Explorer หรื อกดคีย ์
แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่จะเข้าไปก็ได้เช่นกัน

Tool

+

ชื่อเครื่ องมือเพิม่ เติมที่ใช้จดั การกับข้อมูลในโฟลเดอร์น้ นั

Quick Access Toolbar เครื่ องมือลัด เรี ยกคาสัง่ ที่ใช้บ่อย เช่น Properties, New folder, Undo, Redo
แถบเมนู มีปุ่มสาหรับเรี ยกใช้คาสัง่ ต่างๆ ถ้ามี Tools เพิม่ ก็จะแสดงเมนู Manage ให้คลิกเปิ ดคาสัง่
ปุ่ ม Back , forward, Up เพือ่ ย้อนกลับไปโฟลเดอร์ก่อนหน้าหรื อถัดไป
แถบ Address แสดงไดร์ฟ / โฟลเดอร์ที่เปิ ดใช้ซ้อนกันเป็ นซ้อนกันเป็ นชั้นๆ จากซ้ายไปขวาตามลาดับ
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ช่องค้นหาข้อมูล ใส่คาเพือ่ ค้นหาไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่มีชื่อตามคาที่ระบุ
Navigation pane กรอบแสดงไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ระดับชั้นของโฟลเดอร์
กรอบข้อมูล แสดงรายการไดร์ฟในเครื่ อง หรื อแสดงรายการข้อมูลในโฟลเดอร์

Ribbon แถบคาสัง่ ย่อยที่จะแสดงขึ้นเมื่อคลิกเมนูที่แถบเมนู จะเปิ ดแถบ Ribbon ค้างไว้ตลอดได้โดย
ดับเบิลคลิกที่เมนูคาสัง่ บนแถบเมนู (ข้อ C) และดับเบิ้ลคลิกอีกครั้งเพือ่ ยกเลิกได้
แถบ Status จะแสดงจานวนข้อมูลในโฟลเดอร์ จานวนไฟล์หรื อโฟลเดอร์ที่เลือกและขนาดไฟล์ หรื อ
อื่นๆ
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ปุ่ มปรับรู ปแบบไอคอนการแสดงไอคอนข้อมูลในกรอบข้อมูล โดยจะเลือกได้ 2 แบบ คือ List หรื อ
Large icons

เรียกใช้ งานคาสั่งที่แถบเมนู
แถบเมนู ใน Windows 8 จะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะข้อมูลในตาแหน่งนั้น เช่น เมื่อเปิ ดไปที่
Computer ก็จะแสดงเมนู File, Computer, View แต่พอคลิกเข้าไปที่ Pictures ก็จะแสดงเมนู File, Home,
Share, View, Manage เป็ นต้น ถ้าคลิกเลือกไฟล์ขอ้ มูลเมนูคาสัง่ ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเพือ่ ให้จดั การกับข้อมูลที่
เลือกได้ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น โดยจะมีเมนู File, View เป็ นเมนูหลักที่จะมีอยูเ่ สมอ ในที่จะมีอยูเ่ สมอ ในที่น้ ี
จะขอยกตัวอย่างบางหน้าต่างดังนี้

เมื่อคลิกที่ Computer เพือ่ ให้แสดง
รายการไดรว์ในเครื่ อง จะพบเมนู
Computer ซึ่งจะรวมคาสัง่ จัดการ
ไดรว์โดยเฉพาะ เช่น ดูรายละเอียด
(Properties), เปิ ด Control Panel,
ถอดและติดตั้งโปรแกรม, ดูขอ้ มูล
ใน เครื่ อง (System Properties)
เป็ นต้น
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เมื่อคลิกที่ Music จะแสดง Tools
สาหรับจัดการไฟล์เพลงเพิม่ มา
เป็ น เมนู Play ซึ่งจะรวมคาสัง่ ที่ใช้
เล่นเพลง โดยให้เล่นเฉพาะเพลงที่
เลือก, เล่นทุกเพลงในโฟลเดอร์
หรื อเพิม่ เพลงที่เลือกไว้เป็ น
Playlist ก็ได้

เมื่อคลิกที่ Pictures จะแสดง Tools
สาหรับจัดการไฟล์เพลงเพิม่ มา
นอกจากนี้ยงั มี เมนู Share ที่รวม
คาสัง่ สาหรับแชร์ไฟล์ ภาพใน
โฟลเดอร์ไปให้เพือ่ นทางอีเมล์บีบ
อัดเป็ นไฟล์ซิป ไรท์ลงแผ่น หรื อ
จะแชร์ผา่ นเครื อข่าย HomeGroup
ก็ได้
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 คาสั่ งในเมนู File
เมนู File เป็ นเมนูหลักที่จะแสดงอยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ จะเปิ ดไปที่ตาแหน่งใด โดยจะมีคาสัง่ ต่างๆ เช่น ให้เปิ ด
โฟลเดอร์ที่เลือกเป็ นหน้าต่างใหม่ ลบประวัติการเข้าไปยังตาแหน่งล่าสุด ปั กหมุดโฟลเดอร์ ปิ ดหน้าต่าง
เป็ นต้น

 คาสั่ งในเมนู Home
เมนู Home เป็ นเมนูหลักที่จะแสดงอยูเ่ กือบทุกหน้า โดยจะแสดงคาสัง่ พื้นฐานในการจัดการไฟล์
และโฟลเดอร์ เช่น Copy, Paste, Delete, Rename, New folder, Select all เป็ นต้น เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยกใช้คาสัง่
ในการจัดการไฟล์ / โฟลเดอร์ได้สะดวก
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 คาสั่ งในเมนู View
เมนู View เป็ นเมนูหลักที่จะแสดงอยูเ่ กือบทุกหน้าเช่นกัน โดยจะประกอบด้วยคาสัง่ ที่ใช้

จัดรู ปแบบการแสดงข้อมูล ไม่ว่าจะเปิ ด-ปิ ดกรอบส่ วนต่างๆในหน้า ปรับการแสดงขนาด
ไอคอน จัดเรี ยงข้อมูล เป็ นต้น

 คาสั่ งแสดงแถบ Ribbon ตลอดเวลา
ถ้าต้องการให้แสดงแถบ Ribbon ไว้ตลอดเวลาเมื่อจะเรี ยกใช้คาสัง่ ก็ทาได้สะดวก ให้ดบั เบิ้ลคลิก
เมนูคาสัง่ ที่แถบเมนูก็จะแสดงแถบ Ribbon ค้างไว้ตลอด เมื่อจะยกเลิกไม่ให้แสดงก็ดบั เบิลคลิกที่เมนูคาสัง่ ก็
จะซ่อนแถบ Ribbon เอาไว้ เหมือนเดิม
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 ใช้ งาน Quick Access Toolbar
File Explorer ใน Windows 8 จะมีคุณสมบัติใหม่เพิม่ มาที่เรี ยกว่า Quick Access Toolbar ซึ่งจะเป็ น
คาสัง่ ลัดโดยแสดงเป็ นไอคอนเล็กๆ ที่มุมบนซ้าย ของหน้าต่าง File Explorer เริ่ มต้นจะมี 2 ไอคอนคือ
 Properties แสดงรายละเอียดของไฟล์ / โฟลเดอร์ / ไดร์ฟที่เลือก
 New folder สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในตาแหน่งที่เปิ ดอยู่
 คลิกที่
เปิ ดดูปุ่มคาสัง่ ลัดเพิม่ เติมได้

 การเข้ าสู่ โฟลเดอร์ ต่างๆในไดร์ ฟ
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าสู่ไดร์ฟ หรื อ โฟลเดอร์ตา่ ง ๆ ที่ตอ้ งการภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทาง
หน้าต่าง Computer นี้ได้โดยทันที ซึ่งมีข้นั ตอนดังนี้
1. เลือกไดร์ฟที่เป็ นที่อยูข่ องโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการเปิ ดใช้งาน โดยการดับเบิล้ คลิกที่ไดร์ฟนั้น
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2. เมื่อเข้าสู่ไดร์ฟแล้วจะพบกับโฟลเดอร์ต่างๆที่อยูด่ า้ นใน และหากต้องการเปิ ดใช้งานโฟลเดอร์ใดก็
ให้ดบั เบิ้ลคลิกทีโ่ ฟลเดอร์น้ นั ๆอีกครั้งหนึ่ง

 การสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่
เมื่อไฟล์ขอ้ มูลต่างๆมีมากขึ้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องจัดไฟล์ขอ้ มูลต่างๆให้เป็ นหมวดหมู่
แล้วแยกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ เพื่อ ความสะดวกในการค้นหา ดังนั้นจึงจาเป็ นที่จะต้อ งมีการสร้างโฟลเดอร์
ขึ้นมาใหม่ ซึ่งวิธีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่น้ นั สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 สร้ างจาก Ribbon Home ในหน้ าต่ าง Computer หรือ Windows Explorer
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วิธีที่ 2 วิธีการคลิกขวา
 คลิกขวาบนที่วา่ งๆบริ เวณที่จะสร้างโฟลเดอร์ จากนั้นเลื่อนเมาส์มาที่ New เลือกที่คาสัง่ Folder

 จะได้โฟลเดอร์ใหม่ข้ นึ มา ให้พมิ พ์ชื่อของโฟลเดอร์แล้วกดปุ่ ม Enter
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 การเลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ทตี่ ้ องการ
ในหน้าต่าง Computer นั้นจะเกี่ยวข้องกับไฟล์และโฟลเดอร์เป็ นสาคัญ ฉะนั้นเวลาทางานกับไฟล์
และโฟลเดอร์ จาเป็ นจะต้องเลือกไฟล์หรื อโฟลเดอร์น้ นั เสียก่อน กล่าวคือ ถ้าต้องการเปิ ดไฟล์ใดจะต้อง
เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการนั้นเสี ยก่อน เป็ นการบอกให้เครื่ องคอมพิวเตอร์รับรู ้วา่ เราจะเลือกไฟล์ขอ้ มูลไหน ซึ่ ง
การเลือกข้อมูลต่างๆใน Windows 8 นั้นมีอยู่ 2 วิธีดงั นี้
วิธีที่ 1 เลือกด้ วยการคลิกที่ไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์
ทาโดยใช้เมาส์คลิกที่ไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการได้เลยทันที แต่หากต้องการที่จะเลือกไฟล์ขอ้ มูล
มากกว่า 1 ไฟล์ก็สามารถทาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ถ้าต้องการเลือกหลายไฟล์โดยที่ไฟล์น้ นั อยูต่ ิดกัน ให้ดรากส์เมาส์ทบั ไฟล์เหล่านั้น หรื อ การ
เลือกไฟล์ที่ติดกันหลายๆไฟล์ ทาโดยคลิกเมาส์ที่ไฟล์ขอ้ มูลแรก จากนั้นกดปุ่ ม <Shift> ค้างไว้ แล้ว
ไปคลิกที่ไฟล์ขอ้ มูลสุดท้ายที่ตอ้ งการเลือก ก็จะเป็ นการเลือกไฟล์ขอ้ มูลหลายไฟล์ที่ติดกัน แต่เพียงแค่
คลิกเมาส์ทไี่ ฟล์เริ่ มต้นและไฟล์สุดท้ายเท่านั้น

ดรากส์เมาส์ทบั ไฟล์ หรื อ
โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ

คลิกที่ไฟล์ หรื อโฟลเดอร์แรก
กดปุ่ ม Shift ค้างไว้ แล้วคลิก
เลือกไฟล์ หรื อโฟลเดอร์สุดท้าย
ที่ตอ้ งการ
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 ถ้าต้องการเลือกไฟล์หลายๆไฟล์ โดยที่ไฟล์เหล่านั้นไม่ได้อยูต่ ิดกัน ให้กดปุ่ ม <Ctrl> ค้างไว้ แล้ว
คลิกที่ไฟล์ที่ตอ้ งการเลือก

คลิกที่ไฟล์ หรื อโฟลเดอร์แรก กดปุ่ ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกไฟล์ หรื อ
โฟลเดอร์อื่นๆที่ไม่ได้อยูต่ ิดกัน
วิธีที่ 2 เลือกไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ แบบเช็คบ๊ อกซ์
โดยปกติเมื่ อ ไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ถูกเลื อ กก็จะมี แถบสี คลุ มอยู่ แต่ใน Windows 8 สามารถเปิ ดตัว
เลือกการเลือกแบบเช็คบ๊อกซ์ (check box)ได้ โดยคลิกเลือกจากจุดเช็คบ๊อกซ์
ได้เลย ทาให้ง่ายต่อการ
เลือก และ เลือกได้ทีละหลายๆไฟล์ ซึ่ งปกติ Windows จะไม่เปิ ดคุณสมบัติน้ ี ไว้ให้ ซึ่ งเราสามารถไปเปิ ดใช้
งานได้ ดังนี้
คลิกเมนู View แล้ว
เลือก Item check box
คลิกเลือก

ไม่ได้เลือก
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 การคัดลอกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์
การจัดการกับไฟล์ และโฟลเดอร์ที่จาเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ก็คือ การคัดลอก (Copy) ซึ่งอาจเป็ นการ
คัดลอกไฟล์ขอ้ มูลไว้ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ คัดลอกไฟล์ขอ้ มูลไปใช้งานที่อื่น หรื ออาจสาเนาไฟล์
ต่างๆจากที่อื่นมาใช้งานที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ของเรา ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีดงั นี้
1. ใช้ คาสั่ ง Copy แล้ วใช้ คาสั่ ง Paste ที่ตาแหน่ งใหม่ ที่จะคัดลอกข้ อมูลไป ทาโดย
 มาคลิกที่ Ribbon Home เลือกที่คาสัง่ Copy

 เลือกไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ
คัดลอก

 ไปยังตาแหน่งใหม่ที่จะวางไฟล์ หรื อโฟลเดอร์
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 คลิกที่ Ribbon Home เลือกที่คาสัง่
Paste

 ไฟล์ที่คดั ลอกมา จะถูกวางที่ตาแหน่งใหม่
ให้

การใช้ คาสั่ ง Copy แล้ วใช้ คาสั่ ง Paste นั้น นอกจากจะใช้ อาการเลือกที่ Organize แล้ ว ยังสามารถใช้
คาสั่ งลัดโดยการคลิกขวาก็ได้ เช่ นกัน
 คลิกขวาที่ไฟล์ที่ตอ้ งการคัดลอก เลื่อนเมาส์มาคลิกทีค่ าสัง่ Copy

 ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการจะวางไฟล์ คลิกขวาเลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาสัง่ Paste
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2. ใช้ วิธีคลิกลากไปปล่อยยังตาแหน่ งใหม่ ทาโดย
คลิกที่ไฟล์ที่ตอ้ งการคัดลอกค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยยังตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ

3. ใช้ คาสั่ ง Send to เพื่อส่ งไฟล์ ที่ต้องการคัดลอกไปยังตาแหน่ งใหม่ ที่ต้องการ ทาโดย
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คลิกขวาที่ไฟล์ที่ตอ้ งการคัดลอก เลื่อนเมาส์มาที่ Send to คลิกเลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการวาง
ไฟล์

 การย้ ายไฟล์ หรือ โฟลเดอร์
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การย้ายตาแหน่ งของไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ ต่างๆ ก็จะมี หลักการคล้ายๆกับ การคัดลอกข้อ มู ล แต่
ต่างกันที่ การย้ายข้อ มู ล จะเป็ นการย้ายตาแหน่ งของไฟล์ไ ปยังตาแหน่ งใหม่ โดยที่ตาแหน่ งเดิ มก็จะไม่ มี
ข้อมูลนั้นอยูแ่ ล้ว ส่ วนการคัดลอกข้อมูล จะเป็ นการเพิ่มข้อมูลขึ้นมาอีก 1 ชุดไปยังตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ
ส่วนข้อมูลต้นฉบับนั้นก็ยงั คงอยูใ่ นตาแหน่งเดิมนัน่ เอง ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธีดงั นี้
1. ใช้ คาสั่ ง Cut แล้ วใช้ คาสั่ ง Paste ที่ตาแหน่ งใหม่ ที่จะย้ ายข้ อมูลไป ทาโดย
 มาคลิกที่ Ribbon Home เลือกที่คาสัง่ Cut

 เลือกไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ
คัดลอก

 ไปยังตาแหน่งใหม่ที่จะวางไฟล์ หรื อโฟลเดอร์

 ไฟล์ที่คดั ลอกมา จะถูกวางที่ตาแหน่งใหม่ให้
 คลิกที่ Organize เลือกที่คาสัง่ Paste
การใช้ คาสั่ ง Cut แล้ วใช้ คาสั่ ง Paste นั้น นอกจากจะใช้ จากการเลือกที่ Organize แล้ ว ยังสามารถใช้
คาสั่ งลัดโดยการคลิกขวาก็ได้ เช่ นกัน
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 คลิกขวาที่ไฟล์ที่ตอ้ งการคัดลอก เลื่อนเมาส์มาคลิกทีค่ าสัง่ Cut

 ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการจะวางไฟล์ คลิกขวาเลื่อน
เมาส์มาคลิกทีค่ าสัง่ Paste

2. ใช้ วิธีคลิกลากไปปล่อยยังตาแหน่ งใหม่ ทาโดย
 คลิกที่ไฟล์ที่ตอ้ งการย้ายค้างไว้ แล้วลากไปปล่อยยังตาแหน่งใหม่ที่ตอ้ งการ
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 เมื่อไฟล์ยา้ ยไปแล้ว สังเกตที่ตาแหน่งเดิมจะไม่มีไฟล์อยูแ่ ล้ว

Note การย้ายไฟล์ หรือโฟลเดอร์โดยการคลิกนัน้ จะต้องลากไปยังไดร์ฟทีอ่ ยู่เดียวกันกับตาแหน่งเดิม
จึงจะเป็ นการย้ายแต่หากลากไปยังตาแหน่งใหม่ทเ่ี ป็ นคนละไดร์ฟ จะเป็ นการคัดลอกไฟล์แทน โดยวิธกี าร
สังเกตว่าเป็ นการย้าย หรือ คัดลอกนัน้ ดูได้จากข ้อความท้ายลูกศรขณะทีล่ ากไฟล์มา ดังนี้
การย้าย (Move to)
การคัดลอก (Copy to)
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 การลบไฟล์ หรือ โฟลเดอร์
ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการเก็บไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ควรจะลบข้อมูลเหล่านั้นไป เพือ่ ให้มี
พืน้ ที่วา่ งในฮาร์ดดิสก์มากขึ้น ซึ่งการลบข้อมูลทีไ่ ม่ตอ้ งการนั้น จะต้องทา 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ขั้นที่ 1 ลบไฟล์ออกจากไดร์ฟ ทาได้หลายวิธีดงั นี้
วิธีที่ 1 เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการลบ ไปเลือกที่ Organize แล้วเลื่อนเมาส์มาเลือกที่คาสัง่ Delete
เลือกที่ Ribbon Home เลื่อนเมาส์มาคลิกที่คาสัง่ Delete

วิธีที่ 2 คลิกขวาที่ไฟล์ที่ตอ้ งการลบ แล้วเลือกคาสัง่ Delete
คลิกขวาที่ไฟล์ที่ตอ้ งการลบ
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 เลื่อนเมาส์มาเลือกทีค่ าสัง่ Delete
วิธีที่ 3 เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการจะลบ กดปุ่ ม Delete ที่แป้ นพิมพ์ แล้วเลือกที่ปมุ่ Yes

 เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการลบ

 กดปุ่ ม Delete ที่แป้ นพิมพ์ แล้วเลือก Yes
 ตั้งค่ าให้ ยน
ื ยันก่อนลบ

172
ใน Windows รุ่ นอื่นๆ เมื่อ สัง่ ลบไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์แบบผ่าน Recycle Bin ก็จะมีไดอะล็อกบ็อกซ์
แจ้งยืนยันการลบก่อน แต่ใน Windows 8 จะไม่มีการให้ยนื ยันใดๆ ถ้าลบพลาดก็ตอ้ งไปรื้ อหาไฟล์หรื อ
โฟลเดอร์น้ นั จาก Recycle Bin เอาเอง ซึ่งคุณสามารถไปตั้งค่าให้แสดงไดอะล็อกบ๊อกซ์ยนื ยันการลบได้ดงั นี้
คลิกที่ Ribbon Home เลือกที่คาสัง่ Delete และเลือกไปที่ คาสัง่ Show recycle confirmation

เมื่อตั้งค่าแล้ว พอลบไฟล์หรื อโฟลเดอร์ก็จะให้ยนื ยันก่อนลบ

เมื่อลบไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ต่างๆออกจากไดร์ฟไปแล้ว ไฟล์ตา่ งๆเหล่านั้นจะถูกย้ายไปเก็บยัง
Recycle Bin เผือ่ ในกรณี ที่ลบไฟล์ผดิ หรื อ เปลี่ยนใจอยากจะได้ไฟล์คืนมาก็สามารถทาได้ แต่หากไม่
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ต้องการแล้ว และต้องการจะลบไฟล์ออกไปจากเครื่ องคอมพิวเตอร์แบบถาวร ก็จะต้องเข้าไปลบที่
Recycle Bin อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
ขั้นที่ 2 ลบไฟล์ออกจาก Recycle Bin โดย
 เข้าไปที่ Recycle Bin โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบน
Desktop

 เลือกที่คาสัง่ Empty the Recycle Bin

หรื อ

 คลิกขวาที่ไฟล์ที่ตอ้ งการลบ แล้วเลือก Delete

Note หากต้องการลบไฟล์ออกอย่างถาวรตัง้ แต่ครัง้ แรก
โดยทีจ่ ะไม่เก็บที่ Recycle Bin ทาได้โดย
กดปุ่ม Shift ค้างไว้ แลว้ ค่อยเลือก Delete
โปรแกรมจะให้ยนื ยันการลบ ให้เลือกที่ Yes อีกครัง้ หนึ่ง

 การกู้ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ทลี่ บจาก Recycle Bin คืนมา
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ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า เมื่อลบไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่ไม่ตอ้ งการออกจากไดร์ฟ ไฟล์ หรื อ
โฟลเดอร์เหล่านั้นจะถูกย้ายไปเก็บที่ Recycle Bin ก่อน ซึ่งหากเราต้องการที่จะกูไ้ ฟล์น้ นั กลับมาใช้งานอีก
ครั้งหนึ่งก็สามารถทาได้ โดยมีวธิ ีการดังนี้
 เข้าไปที่ Recycle Bin โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบน Desktop

 เลือกที่คาสัง่ Restore this item

 เลือกไฟล์ที่ตอ้ งการกูค้ ืน
หรื อในกรณี ที่ตอ้ งการกูไ้ ฟล์ท้งั หมดทีอ่ ยูใ่ น Recycle Bin กลับคืนมา เมื่อเข้าไปที่ Recycle Bin แล้ว
ให้เลือกที่ Restore All item ได้เลย โดยที่ไม่ตอ้ งเลือกไฟล์ใดๆก่อน
เลือกที่คาสัง่ Restore all items

ไฟล์ต่างๆที่ทาการกูก้ ลับคืนมา ก็จะกลับไปยังตาแหน่งเดิม ก่อนที่จะถูกลบไปนัน่ เอง
 การย้ อนไปยังโฟลเดอร์ ทเี่ หนือกว่ า
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ใน Windows 8 นี้ สามารถย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ได้ คือ คลิกที่ชื่อโฟลเดอร์บนช่อง
Address หรื อ ให้คลิกที่ลูกศรข้างชื่อโฟลเดอร์ก็จะสามารถคลิกเลือกโฟลเดอร์ยอ่ ยอื่นๆได้ทนั ทีเช่นกัน ดังนี้
คลิกที่ชื่อโฟลเดอร์ดา้ นหน้า

หรื อ

คลิกที่ลูกศรข้างๆชื่อโฟลเดอร์ เพือ่ เลือก
โฟลเดอร์ยอ่ ย

 การย้ อนไปยังโฟลเดอร์ ทเี่ คยไปมา
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ไม่วา่ จะเคยเข้าไปยังตาแหน่งใดมาแล้ว ก็สามารถใช้ปุ่ม
Back เพือ่ ถอยกลับไปยังตาแหน่งที่
เคยไปมาแล้วได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม 1 ครั้งจะเป็ นการถอยกลับไป 1 ตาแหน่ง ซึ่งแต่ละตาแหน่งอาจไม่เรี ยง
โฟลเดอร์กนั ก็ได้
คลิกที่

จะเป็ นการย้อนกลับไป 1 ตาแหน่ง

ส่วนปุ่ ม Forward จะเป็ นการกลับไปที่ตาแหน่งเดิมก่อนที่จะคลิกปุ่ ม Back หรื อ สามารถคลิกที่
ปุ่ มลูกศรข้างปุ่ ม Forward เพือ่ เลือกตาแหน่งก่อนหน้า หรื อ ย้อนหลังที่ตอ้ งการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งคลิก
กลับไปมาทีละตาแหน่ง
คลิกที่ จะเป็ นการกลับไปตาแหน่งก่อนหน้า 1
ตาแหน่ง

หรื อ คลิกที่

 คุณสมบัติของไฟล์ และ โฟลเดอร์ ( Properties )

ข้างๆ จะเป็ นการเลือกตาแหน่งโฟลเดอร์จากชื่อเลย
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การทางานเกี่ยวกับไฟล์และโฟลเดอร์น้ ัน สิ่ งจาเป็ นอีกอย่างหนึ่ งก็คือการดูคุณสมบัติของไฟล์และ
โฟลเดอร์แต่ละชนิ ด ซึ่งจะบอกให้เราทราบได้ท้งั หมดว่า ไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ เป็ นไฟล์ที่มาจากโปรแกรม
อะไร ขนาด ซึ่ งแต่ละไฟล์และโฟลเดอร์จะมี คุณสมบัติบางอย่างที่คล้าย หรื อ ต่างกัน เพราะฉะนั้นผูใ้ ช้งาน
จึงควรรู ้วธิ ีการดูรายละเอียด หรื อดูคุณสมบัติของไฟล์ และโฟลเดอร์ต่างๆ ซึ่งมีวธิ ีการดังนี้
 คลิกที่ Organize แล้วเลือกที่ Properties

หรื ออีกวิธี คือ

 เลือกไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการดูคุณสมบัติ

คลิกขวาที่ไฟล์ หรื อ โฟลเดอร์ที่ตอ้ งการดูคุณสมบัติ

จะเกิด Dialog Box ของคาสัง่ ที่ควบคุมการทางานและบอกคุณสมบัตขิ องไฟล์แต่ละไฟล์ โดยจะ
แบ่งข้อมูลออกเป็ นแท็บๆ ซึ่งหากต้องการดูขอ้ มูลเกี่ยวกับแท็บใด ก็ให้คลิกเลือกที่แท็บนั้นๆ เช่นดังรู ป
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รายละเอียดหลัก (General) ของคุณสมบัติไฟล์ มีดงั นี้
Type of file
Opens with
Location
Size
Size on disk
Created
Modified
Accessed
Attributes

บอกชนิดของไฟล์
เปิ ดไฟล์น้ ีดว้ ยโปรแกรมอะไร
ตาแหน่งโฟลเดอร์ของไฟล์น้ ี
ขนาดของไฟล์
ขนาดที่ใช้เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์
วันที่ และเวลาที่สร้างไฟล์
วันที่ และเวลาที่แก้ไขไฟล์ครั้งสุดท้าย
วันที่ และเวลาที่ไฟล์ถูกเปิ ดครั้งสุดท้าย
คุณลักษณะของไฟล์ โดยแบ่งเป็ น
Read Only
ให้อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถลบ หรื อ แก้ไขได้
Hidden
ให้ซ่อนไฟล์จากการมองเห็นทางเอ็กซ์พรอเรอร์

 ทางานให้ รวดเร็วขึน
้ โดยการคลิกขวา
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การใช้งานของโปรแกรม Windows 8 โดยทัว่ ไปจะเป็ นการเรี ยกใช้จากเมนูคาสัง่ เป็ นส่ วนใหญ่
แต่มีวิธีการทางานกับคาสัง่ อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและรวดเร็วที่ควรได้ศึกษาและนาไปใช้ คือ การคลิกขวา ซึ่ ง
หมายถึง คลิกขวาของเมาส์บริ เวณคาสัง่ หรื อไฟล์ที่ตอ้ งการ จากนั้นจะเกิดป๊ อปอัพเมนูข้ ึนมา และมีคาสั่ง
ต่าง ๆ ที่ควบคุมการทางานของไฟล์น้ นั ๆบริ เวณที่คลิกขวานั้น ดังนี้

คำสัง่ ต่ำงๆเมื่อคลิกขวำที่ไอคอน Computer

 การค้ นหาไฟล์ หรือโปรแกรมใน Windows 8
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Windows 8 สามารถค้นหาสิ่ งต่างๆ ในเครื่ อ ง เช่ น อีเมล์, ไฟล์เอกสาร, รู ปภาพ, ไฟล์เพลง และ
อื่นๆ ได้ง่ายๆ โดยเลือกค้นหาไฟล์, แอพ, คาสัง่ ตั้งค่า หรื อค้นหาข้อมูลภายในการใช้งานหรื อแอพต่างๆ ก็ได้
1. กดคีย ์

เปิ ดหน้าต่างค้นหา

4. จะแสดงผลลัพธ์การค้นหา คลิกรายการที่ตอ้ งการเพือ่ เรี ยกเปิ ดได้เลย

หรื อกรอกคาที่ตอ้ งการค้นหา แล้วคลิกเลือกค้นหาแอพ (Apps), คาสัง่ ตั้งค่า (Setting) หรื อไฟล์ (Files) จะ
แสดงผลลัพธ์ตามคาที่ระบุ
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หรื อกรอกคาที่ตอ้ งการค้นหา แล้วคลิกเลือกค้นหาข้อมูลภายในแอพที่ตอ้ งการ จะเปิ ดแอพนั้นขึ้นมา แล้ว
แสดงผลลัพธ์การค้นหา (หรื อเปิ ดแอพนั้นก่อนแล้วค่อยสัง่ ค้นหาก็ได้)
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ค้ นหาไฟล์จากหน้ าต่ าง Computer หรือ Windows Explorer
ในการค้นหาไฟล์น้ นั นอกจากจะใช้คาสัง่ ที่อยูท่ ี่ปมุ่ Start แล้ว ยังสามารถค้นหาจากหน้าต่างของ
Computer หรื อ Windows Explorer ได้อีกด้วย ซึ่งมีวธิ ีการค้นหาเหมือนกัน ดังนี้
 เปิ ดหน้าต่าง Computer หรื อ Windows Explorer ขึ้นมา

 เลือกตาแหน่งที่จะค้นหาไฟล์

 พิมพ์ชื่อ หรื อ บางส่วนของชื่อไฟล์ลงไป

 เมื่อเจอไฟล์ที่ตอ้ งการแล้ว สามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์เพือ่ เปิ ดใช้งานได้ทนั ที
 โปรแกรมจะค้นหาไฟล์ต่างๆที่มีชื่อตรงกับที่พมิ พ์ข้ นึ มาให้
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 เมื่อโปรแกรมค้นหาเสร็ จ
แล้ว ให้ลองเลื่อน Scroll
ด้านข้างหน้าต่างเพือ่ หาไฟล์ที่
ต้องการ

หรื อหากต้องการทางานอย่างอื่นกับไฟล์ที่คน้ หานั้น ก็ให้คลิกที่ Ribbon Homeเพือ่ เลือกใช้คาสัง่
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์น้ นั ๆ ดังนี้
 เลือกไฟล์ แล้วมาคลิกที่ Ribbon Home

 เลือกคาสัง่ ต่างๆที่ตอ้ งการ

 โปรแกรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
โฟลเดอร์ โปรแกรมการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ คือ โฟลเดอร์ที่บรรจุโปรแกรมการเรี ยน
การสอนของวิชาคอมพิวเตอร์ท้ งั หมดตั้งแต่ช้ นั อนุ บาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่ งเวลาใช้งานผูเ้ รี ยน
เพียงแต่เปิ ดโฟลเดอร์น้ ีข้ นึ มา แล้วเลือกชั้นเรี ยนและบทเรี ยนตามความต้องการ
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ซึ่งโปรแกรมการเรี ยนการสอนนี้ จะไม่ได้มีอยูใ่ นโปรแกรม Windows 8 ทัว่ ไป แต่จะเป็ นไอคอน
ที่ ถู ก สร้างขึ้ น มาใช้ง านเฉพาะเป็ นหลัก สู ต รการเรี ย นการสอนวิช าคอมพิว เตอร์ ที่ ท างบริ ษ ัท บางกอก
ซอฟแวร์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้นเท่านั้น ซึ่งมีวธิ ีการเข้าไปใช้งานดังนี้
 ดับเบิ้ลคลิกทีไ่ อคอนโปรแกรมการเรี ยนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่หน้าเดสท็อป

 เลือกระดับชั้นที่ตอ้ งการศึกษา

 เลือกภาคต้น หรื อ ภาคปลาย
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 ดับเบิ้ลคลิกทีไ่ อคอนโปรแกรมที่ตอ้ งการ

โปรแกรมที่เลือกก็จะถูกเปิ ดขึ้นมาให้ใช้งานตามต้องการ
 ชนิดของอุปกรณ์ บันทึกข้ อมูล
1. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบแม่ เหล็ก เช่น ฟลอปปี ดิสก์ (Floppy disk/Diskettes) ฮาร์ดดิสก์ (Hard
disks) เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) ซิปไดรฟ์ (Zip drive)
2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดแสง เช่น ซีดีรอม ดีวดี ีรอม ซีดีอาร์ ซีดีอาร์ดบั บลิว ดีวดี ีอาร์ลบ ดีวดี ี
อาร์บวก ดีวดี ีอาร์ดบั บลิว และล่าสุด บลูเรย์ดิสก์
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3. อุ ป ก ร ณ์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบ บ ดิ จิ ต อ ล เช่ น SD-card , MMC-card , CF-card , MS-card ,
Micro SD, Thumb drive (หรื อที่เรี ยกกันชื่ออื่นอีกว่า flash drive, travel drive) ฯลฯ
แผ่ นดิสก์ (Diskette) คือ แผ่นบางๆที่ใช้บนั ทึกข้อมูล สามารถนาไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่ง
ไปใช้กบั คอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่งได้ มีขอ้ ดี คือพกพาได้ง่าย แต่มีขอ้ เสีย คือมีความจุนอ้ ย เพียงแค่ 1.44
Megabyte * ซึ่งปั จจุบนั ไม่มีเป็ นที่นิยม*

ฮาร์ ดดิ สก์ (Hard disk) คือ อุ ป กรณ์ ชิ้น หนึ่ งที่ถู ก ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ เป็ นการถาวรเพื่อ ท า
หน้าที่ เก็ บ ไฟล์โ ปรแกรมและไฟล์ข ้อ มู ล มี ข ้อ ดี คื อ มี ค วามจุม ากนับ พัน เท่ าของแผ่น ดิ ส ก์ อี ก ทั้งยัง มี
ความเร็วสูงสามารถเซฟและเปิ ดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

แผ่นดิ สก์ และ ฮาร์ดดิ สก์เป็ นอุ ปกรณ์ ที่สามารถเขียนและอ่ านข้อ มู ล ซ้ าได้ คือ สามารถบันทึ ก
(Save) ข้อ มู ลลงไป แล้ว เปิ ด (Open) ข้อ มู ลนั้น กลับมาแก้ไขแล้วบันทึกซ้ าลงไปได้ แต่มีอุ ปกรณ์ บนั ทึ ก
ข้อ มู ล อี ก ประเภทหนึ่ งที่ ไ ม่ ส ามารถบัน ทึ ก ไฟล์ ซ้ าลงไปได้ ท าได้แ ต่ เพี ย งเปิ ดไฟล์ เพื่ อ อ่ า นเท่ า นั้ น
อุปกรณ์น้ นั คือ ซีดีรอม (CD-ROM)
ซีดีรอม (CD-ROM) คือ อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลแบบอ่านได้อย่างเดียว มีขอ้ ดีคือแผ่นหนึ่งจะมีความจุ
สูงถึง 700 Megabyte แต่มีราคาไม่กี่สิบบาท บริ ษทั ผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จึงนิยมนาซอฟต์แวร์ของตนใส่
ในซีดีรอมออกวางตลาด แต่ในปั จจุบนั ได้มีการผลิตซีดี-อาร์ดบั บลิว (CD-RW) ซึ่ งเป็ นแผ่นซี ดีที่สามารถ
บันทึกซ้ าและลบข้อมูลทิ้งได้ โดยที่แผ่นซีดีน้ ีสามารถแบ่งการบันทึกเป็ นหลายๆ Session ได้เช่นเดียวกับ
แผ่น CD-R แตกต่างกันตรงที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกซ้ า และลบข้อมูลทิ้งได้ อย่างไรก็ตาม การนาแผ่น
ที่มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้วมาบันทึกซ้ า หรื อนาแผ่นที่มีขอ้ มูลเต็มแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง จาเป็ นต้องลบข้อมูลทั้ง
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แผ่นทิ้งไปก่อน แล้วจึงค่อยนากลับมาใช้ใหม่เหมือนแผ่นเปล่านัน่ เอง และด้วยความสามารถที่เหนือกว่า
แผ่น CD-ROM จึงทาให้แผ่น CD-RW มีราคาที่สูงกว่าแผ่น CD-ROM ทัว่ ไป

Thumb drive คือ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆซึ่งสามารถนาไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่งไป
ใช้กบั คอมพิวเตอร์อีกเครื่ องหนึ่งได้คล้ายๆกับแผ่นดิสก์ มีขอ้ ดี คือพกพาได้ง่าย และ ยังมีพ้นื ทีใ่ นการเก็บ
ข้อมูลมากกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่า เช่น 128 MB , 256 MB , 2 GB และ 4 GB เป็ นต้น

 การดูเนือ้ ที่ว่างของดิสก์ หรืออุปกรณ์ ที่ใช้ เก็บข้ อมูล
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เราสามารถดูพ้นื ที่วา่ งที่ยงั ไม่มีการใช้งาน หรื อ ขนาดของของดิสก์ ไม่วา่ จะเป็ นแผ่นดิสก์เก็ต หรื อ
ฮาร์ดดิสก์ที่อยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ นั มีวธิ ีการดังนี้
เข้าที่หน้าต่าง Computer จะแสดงรายชื่อของอุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่น
ฮาร์ดดิสก์ และ อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ถอดได้ เช่น แฟลชไดร์ฟ พร้อมทั้งชื่อ และ พื้นที่วา่ งที่เหลือของพื้นที่
ทั้งหมด ดังรู ป

พื้นที่วา่ ง

พื้นที่ท้งั หมด

ในกรณี ที่ตอ้ งการที่จะทราบพื้นที่ที่ใช้งานไปแล้วด้วย ว่าในไดร์ฟนี้ใช้พ้นื ที่ไปแล้วเท่าไร สามารถ
ทาได้โดยคลิกขวาที่ไดร์ฟที่ตอ้ งการ แล้วเลือกทีค่ าสัง่ Properties จะปรากฏรายละเอียดของไดร์ฟนั้นๆ ดังรู ป

พื้นที่ที่ใช้ไป
พื้นที่ท้งั หมด

 การล้างไดร์ ฟด้ วยการฟอร์ แมต ( Format )

พื้นที่วา่ ง
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การฟอร์แมต ( Format ) คือ การจัดเรี ยงเนื้อที่ให้กบั อุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลต่างๆ เช่น Diskette ,
Thumb drive หรื อ Hard disk ให้เรี ยงลาดับจากแทรคแรกจนถึงแทรคสุดท้าย ก่อนทาการบันทึกหรื อเก็บ
ข้อมูล หรื อในกรณี ที่มีขอ้ มูลอยูแ่ ล้ว และต้องการล้างข้อมูลข้างในทิ้งเพือ่ ให้มีพ้นื ที่วา่ งเปล่าพร้อมที่จะใช้
บันทึกข้อมูลใหม่ โดยการฟอร์เมตฮาร์ดดิสก์น้ นั มีวธิ ีการดังนี้

 คลิกขวาที่ Computer
แล้วเลือกที่คาสัง่ Manage

 คลิกที่คาสัง่ Disk Management ก็จะปรากฏรายชื่อดิสก์ไดร์ฟต่างๆ
ที่อยูใ่ นเครื่ องขึ้นมา

 คลิกขวาที่ไดร์ฟที่ตอ้ งการฟอร์แมต จากนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ Format
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 โปรแกรมจะถามว่าต้องการจะฟอร์แมตแน่หรื อไม่ ให้เลือกคลิกที่ Yes

 จะปรากฏไดอะล็อคบล็อคของการ Format
ขึ้นมาให้กาหนดค่าต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Volume label : ตั้งชื่อไดร์ฟ
- File system : ระบบของไฟล์
- Allocation unit size : เลือกขนาดของไดร์ฟในการฟอร์แมต
- Perform a quick format: คลิกเลือกเพือ่ ฟอร์แมตแบบเร็ว
- Enable file and folder compression: บีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์
เมื่อกาหนดค่าต่างๆแล้ว คลิกที่ OK

 โปรแกรมจะถำมว่ำต้ องกำรจะดาเนินการต่อหรื อไม่ ให้ เลือกคลิกที่ OK
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 โปรแกรมจะทาการ Format ไดร์ฟที่เลือกให้

และเมื่อทาการ Format เรี ยบร้อยแล้วก็ให้ปิดหน้าต่างของ Computer Management ลงไป

การฟอร์ แมตโดยการใช้ คาสั่ งลัด
ในกรณี ที่ตอ้ งการใช้คาสัง่ ฟอร์แมตทันที โดยไม่ตอ้ งเข้าไปที่ Computer Management ก่อน
ก็สามารถทาได้ โดยมีวธิ ีการดังนี้
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 คลิกเลือก Drive ที่ตอ้ งการจะ
ฟอร์แมต จากนั้นคลิกที่ Ribbon
Manage เลือกคาสัง่ Format

 จะปรากฏไดอะล็อคบล็อคของ Format ขึ้นมา
ให้กาหนดค่าต่างๆ ซึ่งจะคล้ายๆกับการฟอร์แมต
แบบแรก จากนั้นไปคลิกที่ Start เพือ่ เริ่ มฟอร์แมต

 เมื่อเสร็จ โปรแกรมจะปรากฏข้อความบอกว่า
ฟอร์แมตเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ OK
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หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4
Control Panel และ ระบบเครื อข่ายใน Windows
8
 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู้ การ
สื่ อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วดั
1. ง 3.1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และ เป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
 สาระสาคัญ
ใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
 สาระการเรียนรู้
- ความรู้
1. การใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
- ทักษะ / กระบวนการ
1. อธิบายวิธีการใช้โปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8 ได้ตรงตามความต้องการ
2. ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆใน Microsoft Windows 8
- คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
1. มีวินยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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รู้จกั กับคอนโทรลพาเนล ( Control Panel )
คอนโทรลพาเนล ( Control Panel ) คือ โปรแกรมหรื อ ส่ วนที่เป็ นเครื่ อ งมื อ ปรับแต่งระบบ
โปรแกรมของ Windows 8 เพื่อ ให้ส ามารถปรั บ แต่ งการท างานของวิน โดวส์ ให้เหมาะสมกับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ แ ละตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ เช่ น การปรับ แต่งการแสดงผลทัว่ ไป การติด ตั้งอุ ป กรณ์
ฮาร์ดแวร์ ติดตั้งโปรแกรม ระบบรักษาความปลอดภัยภายในเครื่ อง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งใน Windows 8
จะมีแบบมากขึ้น คือ แสดงเป็ นหมวดหมู่ แสดงไอคอนรายการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
 การเข้ าสู่ คอนโทรลพาเนล ( Control Panel )

1. กดคีย์

คลิกเลือก Control Panel

เปิ ดหน้ าต่างค้ นหา ในช่องค้นหาให้พมิ พ์คาว่า Control Panel เลือกไปที่ App
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 มุมมองต่ างๆของ Control Panel
จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ารู ปแบบการแสดงรายการของ Control Panel มีอยู่ 3 รู ปแบบ ซึ่ง
วิธีการเลือกดูรูปแบบต่างๆทาโดย

คลิกที่สว่ นของ View by จะ
ปรากฏรูปแบบต่างๆขึ ้นมา
ให้ คลิกที่รูปแบบที่ต้องการ

 รูปแบบ Category
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 รูปแบบ Large icons

 รูปแบบ Small icons
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ซึ่งเมื่อเปิ ดหน้าต่างโปรแกรม Control Panel ขึ้นมาแล้วก็จะพบกับไอคอนต่าง ๆ มากมาย
ไอคอนเหล่านี้ทาหน้าที่ ๆ แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะทาหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง หรื อ ปรับระบบ
ต่าง ๆ ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับสภาพการทางานที่ตอ้ งการ ซึ่งแบ่งเป็ นหมวดหมู่ดงั นี้
การทางานของระบบและความปลอดภัย

ระบบเครือข่ าย และ อินเทอร์ เนต

อุปกรณ์ต่อพ่ วง และ เสียง

เพิ่ม หรือ ลดโปรแกรม

กาหนดค่าของผู้ใช้

กาหนดค่าการแสดงผลหน้ าจอ

กาหนดเวลา ภาษา และที่ต้งั

ตั้งค่าการเข้ าถึงอย่างง่ าย
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เนื่องจากคาสัง่ ต่างๆในคอนโทรลพาเนลมีมากมาย ดังนั้นจึงจะแนะนาเฉพาะวิธีใช้งาน หรื อ การตั้ง
ค่าการทางานบางอย่างที่น่าสนใจ หรื อใช้งานบ่อยๆ ดังนี้

 ปรับค่ าวันที่ และ เวลา
การปรับตั้งวันที่ และ เวลาที่แสดงในเครื่ องสามารถทาได้โดยเลือกที่หวั ข้อ Date and Time ใน
Control Panel หรื อ อาจคลิกที่นาฬิกาด้านขวาล่างของหน้าจอ ก็ได้ ดังนี้

วิธีที่1
 คลิก Date and Time ใน Control Panel
วิธีที่2
 คลิกนาฬกิ าที่มมุ ขวาของจอ แล้ วมาคลิก
เลือกที่ Change date and time settings
 คลิกที่ Change date and time เพื่อตังวั
้ นที่ และเวลา

 คลิกเลือกเดือน/ปี /วันที่

 คลิกตังเวลา
้

 คลิก OK
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 คลิกเพื่อเลือกเขตเวลา (time zone)

 เลือกชื่อเมือง (ประเทศไทยให้ เลือก UTC+07:00)

 เมื่อตังค่
้ าต่างๆเสร็จแล้ ว คลิกที่ OK
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 การปรับค่ าของเมาส์ (Mouse)
เมาส์เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้งานมากที่สุดในวินโดวส์ ดังนั้นการปรับแต่งเมาส์ให้ดีจะทาให้ใช้งานเมาส์ได้
คล่องตัวยิง่ ขึ้น ในวินโดวส์จะแบ่งการปรับค่าเมาส์ออกเป็ น 3 หมวดหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
 หน้ าที่ของปุ่ ม (Button) เป็ นการกาหนดหน้าที่ของปุ่ มเมาส์ต่าง ๆให้เหมาะสาหรับผูท้ ี่ถนัดซ้าย
หรื อผูท้ ี่ถนัดขวา
 ตัวชี้เมาส์ (Pointers) เป็ นการเปลี่ยนรู ปแบบตัวชี้เมาส์ให้เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ
 ความเร็ วของการเลื่อนเมาส์ (Pointer Optionss) เป็ นการกาหนดรู ปแบบการเลื่อนเมาส์
รายละเอียดของการปรับค่าเมาส์ มีข้นั ตอนดังนี้
เราสามารถกาหนดหน้าที่หรื อปรับแต่งปุ่ มเมาส์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 คลิก Mouse ใน Control Panel

 จะปรากฏ Dialog Box ของ Mouse Properties ขึ ้น
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โดยเมื่อเปิ ด Mouse Properties แล้ว จะมีการกาหนดค่าอยู่ 5 แท็บดังนี้
แท็บ Buttons
ใช้ปรับแต่งการทาหน้าที่ของปุ่ มเมาส์ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
เลือ กส่วนนีเ้ พื่อปรับแต่งหน้ าที่
ของปุ่ มส าหรั บ การคลิก เมาส์
ทางด้ านซ้ ายหรื อ ขวา โดยการ
คลิ ก เมาส์ ที่ ปุ่ มวงกลมหน้ า
ค าสั่ง สัง เกตว่า เมาส์ ที่ แ สดง
ตัวอย่างว่าเลือกปุ่ มจะมีแถบสี
น ้าเงินแสดง
พื ้นที่ ๆ ใช้ ทดลองการ
คลิก และ ดับเบิ ้ลคลิก
แถบเลื่อนปรับความเร็ ว
การดับเบิ ้ลคลิกเมาส์

กาหนดให้ มีการ ClickMouse คือถ้ า Drag Mouse เป็ นระยะทางหนึ่งจะถือว่า
เป็ นการ ClickLock คือ การกดปุ่ มเมาส์ค้าง และจะเปลี่ยนสถานะเป็ นการปล่อย
เมาส์ ก็ ต่อ เมื่ อ เรากดปุ่ มเมาส์ ล งไปอี ก ครั ง้ (สามารถก าหนดระยะทาง Drag
Mouse ที่จะถือว่าเป็ นการ Click Lock ได้ ที่ปมุ่ Setting )
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แท็บ Pointers ใช้เปลี่ยนรู ปแบบตัวชี้เมาส์ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้

เลือกชุดรูปแบบ
ตัวชี ้เมาส์

แสดงตัวอย่าง
รูปแบบเมาส์ที่เลือก

รายละเอียดของเมาส์แบบ
ต่าง ๆ ในแต่ละเหตุการณ์

แท็บ Pointer Options ใช้กาหนดรู ปแบบการเลื่อนเมาส์ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั นี้

กาหนดความเร็ว
การเคลื่อที่ของเมาส์
กาหนดให้ ตวั ชี ้เมาส์ไปประจา
ที่ปมุ่ OK ทุกครัง้ ที่มีการเรี ยก
ไดอะล๊ อกบล๊ อกซ์
กาหนดเงาในการเลื่อนตัวชี ้เมาส์
ซ่อนตัวชี ้เมาส์ในขณะพิมพ์ข้อความ
ให้ แสดงจุดโฟกัสของ
ตาแหน่งที่ตวั ชี ้เมาส์อยู่
เมื่อกดคีย์ Ctrl
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แท็บ Wheel ใช้กาหนดการทางานของปุ่ มล้อเลื่อนของเมาส์ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั นี้

กาหนดให้ เลื่อนในแนวตัง้
ทีละกี่บรรทัด
กาหนดให้ เลื่อนทีละกี่หน้ าจอ
กาหนดให้ เลื่อนในแนวนอน
ทีละกี่ตวั อักษร

แท็บ Hardware ใช้เปลี่ยนรู ปแบบของอุปกรณ์เมาส์ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้

เลือก Update Driver Mouse
ได้ จากปุ่ ม Properties แล้ วเลือกที่
แท็บ Driver ได้
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 การปรับค่ าคีย์บอร์ ด ( Keyboard )
คียบ์ อร์ดเป็ นอุปกรณ์สาคัญที่ใช้ป้อนทั้งข้อมูลและคาสัง่ ดังนั้นการปรับค่าต่างๆให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้
ก็จะช่วยให้การทางานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น สาหรับการปรับค่าเกี่ยวกับคียบ์ อร์ดทาดังนี้

 คลิก Keyboard ใน Control Panel

 จะปรากฏ Dialog Box ของ Keyboard Properties ขึ ้น
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โดยเมื่อเปิ ด Keyboard Properties แล้ว จะมีการกาหนดค่าอยู่ 2 แท็บดังนี้
แท็บ Speed ใช้กาหนดความเร็ วในการพิมพ์ ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้

Repeat Delay เป็ นการหน่วงเวลา
ก่อนที่จะให้ กดปุ่ มซ ้าครัง้ ต่อไป
Repeat Rate เป็ นอัตรา
ความเร็ วในการกดปุ่ มซ ้าได้
คลิกในช่องแล้ วกดตัวอักษรค้ างไว้ เพื่อ
ทดสอบผลของค่าที่ตงไป
ั้
Cursor Blink Rate
เป็ นอัตราการกระพริบของเคอร์ เซอร์

แท็บ Hardware ใช้กาหนดอุปกรณ์ Keyboard ซึ่งสามารถปรับค่าได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้

เลือก Update Driver Keyboard
ได้ จากปุ่ ม Properties แล้ วเลือกที่
แท็บ Driver ได้
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 แชร์ ข้อมูลในเครือข่ าย
การแชร์ ขอ้ มู ล ใน Windows 8 จะเรี ยกว่า HomeGroup เป็ นระบบการแชร์ ขอ้ มู ลในเครื อ ข่าย โดย
จะต้อ งมี เครื่ อ งใดเครื่ องหนึ่ งในเครื อข่ายสร้าง HomeGroup เพื่อ ให้เครื่ อ งอื่ นๆเข้ามาร่ วม แต่หากไม่ สร้าง
HomeGroup ขึ้นมา และ ต้องการแชร์ขอ้ มูลในเครื อข่ายก็สามารถทาได้ดงั นี้

การแชร์ ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์
ในกรณี ที่มีการใช้งานข้อมูลด้วยกันภายในระบบเครื อข่าย อาจกาหนดให้ไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ที่เก็บ
ข้อมูลนั้นๆ มีการแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใช้ได้ โดยมีข้นั ตอนดังนี้
 คลิกขวาที่ไฟล์ หรื อโฟลเดอร์ ที่ต้องการแชร์ เลื่อนเมาส์มาที่ Properties
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 เลือกไปที่แท็บ Sharing

 คลิกเลือก คาสัง่
Advanced Sharing

ให้ คลิกมีเครื่ องหมายถึงหน้ า
คาสัง่ Share this folder

คลิกเลือก Permissions
เพื่อกาหนดสิทธิ์ในการเข้ าใช้ งาน
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 เลือกสิทธิ์ในการใช้ งานไฟล์ ถ้ าเลือกที่
Allow คือสามารถทางานได้ ตามหัวข้ อ
- Full Control
- Change
- Read
ถ้ าเลือกคลิกให้ มีเครื่ องหมายถูกที่ Deny คือ
ไม่สามารถทางานให้ หวั ข้ อนันได้
้

 คลิกที่ปมุ่ OK

 คลิกที่ปมุ่ OK

 คลิกที่ปมุ่ OK

เมื่อคลิกที่ปมุ่ OK เพือ่ ยืนยันแล้ว โฟล์เดอร์ จะถูกแชร์ ตามที่ถูกกาหนดคุณสมบัตไิ ว้เรี ยบร้อย พร้อม
เข้าใช้งาน
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เก็บกวาดข้ อมูลในฮาร์ ดดิสก์
การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยเปิ ดโปรแกรมหรื อเข้าใช้อินเตอร์เน็ตก็จะมีการสร้างไฟล์ชวั่ คราว
( temporary file) ขึ้นเป็ นจานวนมาก ซึ่งบางครั้งเมื่อเปิ ดโปรแกรมไปแล้วไฟล์เหล่านี้ก็ยงั คงค้างอยู่ รวมถึง
ไฟล์ที่คา้ งอยูใ่ น Recycle Bin เหล่านี้ลว้ นกินเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ ยิง่ นานวันก็ยงิ่ เพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่งไฟล์
เหล่านี้ซุกซ่อนไว้ในดิสก์ วิธีที่จะทาให้เนื้อที่ในดิสก์กลับคืนมาต้องทาการความสะอาดดิกส์ โดยเปิ ด
หน้าต่าง File Explorer แล้วทาดังนี้
1. เปิ ดหน้าต่าง File Explorer ขึ้นมา เลือกไดร์ฟ ที่ตอ้ งการทาความสะอาด

2. คลิกที่ Ribbon Computer เลือกคาสัง่ Properties หรื อ คลิกขวาที่ไดร์ฟ เลือกคาสัง่ Properties
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3. คลิกเลือก Disk Cleanup

4. จะตรวจสอบพื้นที่ในเครื่ อง
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5. คลิกเลือกประเภทไดร์ฟที่จะลบ

คลิกที่ปมุ่ OK

6. คลิกที่ปมุ่ Delete File ยืนยันการลบไฟล์

7. โปรแกรมจะเริ่ มทาความสะอาดไดร์ฟ รอจนแถบสีเขียว เต็มช่องด้านล่าง ถ้าต้องการยกเลิกการทา
ความสะอาดสามารถคลิกปุ่ ม Cancel ได้
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จัดเรียงข้ อมูลให้ เป็ นระเบียบ
เมื่อใช้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราไปนานๆ ก็ควรจะจัดระเบียบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เสียบ้าง ซึ่งจะ
ส่งผลให้การทางานของเครื่ องดีและเร็วขึ้นด้วย โดยเปิ ดหน้าต่าง File Explorer คลิกขวาบนไดร์ฟที่จะจัด
ระเบียบ เลือก Properties คลิก แท็บ Tool แล้วคลิกปุ่ ม Optimize
1. คลิกเลือกไดร์ฟที่จะจัดระเบียบ

2. คลิกที่ Ribbon Computer เลือกคาสัง่ Properties หรื อ คลิกขวาที่ไดร์ฟ เลือกคาสัง่ Properties
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3. คลิกเลือกแท็บ Tool แล้วคลิกเลือกคาสัง่ Optimize

4. คลิกเลือกไดร์ฟที่ตอ้ งการจัดเรี ยงข้อมูล เสร็จแล้วคลิกที่ปมุ่ Optimize
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5. โปรแกรมจะเริ่ มวิเคราะห์ระบบ จากนั้นจะจัดเรี ยงข้อมูลในไดร์ฟที่เลือก

ถ้ าต้ องการจะหยุดการจัดเรี ยง
ให้ คลิกที่ปมุ่ Stop

6. เมื่อจัดเรี ยงเสร็ จจะแสดงวัน / เวลาที่จดั เรี ยงข้อมูลล่าสุด
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Note
 ถ้าจะแค่วเิ คราะห์ก่อนว่าต้องจัดเรี ยงข้อมูลหรื อไม่ ให้คลิกปุ่ ม Analyze แทน
 ถ้าดิสก์ใกล้เต็ม (เหลือที่วา่ งน้อยกว่า 10% ของขนาดดิสก์) จะทาจัดเรี ยงข้อมูลไม่ได้เพราะ ไม่มีที่
พอให้พกั ข้อมูลระหว่างการย้าย จะต้องลบข้อมูลทิง้ ไปเสียงบ้าง แล้วค่อยสัง่ Optimize ใหม่

ตรวจสอบสภาพดิสก์
เมื่อต้องการตรวจสอบสภาพฮาร์ดดิสก์เอง ให้เปิ ดหน้าต่าง File Explorer จากนั้นคลิกขวาบนไดร์ฟ
ที่จะตรวจสอบ เลือก Properties คลิกแท็บ Tools แล้วคลิกปุ่ ม Check

2. คลิกเลือก Properties ที่
Rippbon Computer หรื อ
คลิกขวาที่ไดร์ ฟ เลือกคาสัง่
Properties

1. คลิกเลือกไดร์ ฟที่
ต้ องการ
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3. คลิกแท็บ Tools

4. คลิก Check

5. คลิกให้ เริ่มสแกนไดร์ ฟ
คลิกถ้ าต้ องการยกเลิก

6. โปรแกรมกาลังสแกน

7. เมื่อสแกนเสร็จแล้ ว โปรแกรมจะบอกว่ามี
Errors หรื อไม่ จากนันให้
้ คลิกที่ปมุ่ Close
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การเข้ าใช้ งาน Mail
Mail ใน Windows 8 จะรองรับการใช้งานอีเมล์แอดเดรสที่หลากหลาย โดยครั้งแรกที่จะเข้าใช้งาน
ต้องใส่อีเมล์แอดเดรสที่เป็ น Microsoft account (อีเมล์แอดเดรสของไมโครซอฟท์คือ Microsoft account)
ไม่วา่ จะเป็ นของไมโครซอฟท์เองอย่าง Hotmail.com, live.com, outlook.com หรื ออีเมล์แอดเดรสของที่อื่น
เช่น Gmail, Yahool! ซึ่งจะตั้งค่าง่ายมาก แค่ใส่อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านก็จะตั้งค่าให้อตั โนมัติ ส่วนอีเมล์
แอคเคาท์ที่ใช้งานในองค์กรให้สอบถามการตั้งค่าจากผูด้ ูแลระบบในองค์กร

Sing in เข้ าใช้ Mail ด้ วย Microsoft account
การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องใส่ Microsoft account (อีเมล์แอดเดรสของไมโครซอฟท์ เช่น Hotmail,
live, msn) ก่อน

คลิก Mail ในหน้ า Start

กรอก Microsoft account
และรหัสผ่าน

คลิก
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กรอก Microsoft account
และรหัสผ่าน

เพิ่มอีเมล์ แอคเคาท์
เมื่อเข้างานแอพ Mail ได้แล้วและต้องการเพิม่ อีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ อีก ให้ทาดังนี้

คลิกที่ Accounts

ชี ้เมาส์ที่มมุ ซ้ ายล่างเปิ ดแถบ
Charm แล้ วคลิก Settings
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คลิกเลือกแอคเคาท์ที่ต้องการเพิม่

กรอกอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน

คลิก

บางอีเมล์แอคเคาท์ เช่น Gmail จะมีให้ คลิกเลือกดึงข้ อมูล
Contact และปฏิทินมาด้ วย
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กรณีที่เพิม่ ไว้ หลายอีกเมล์แอคเคาท์ก็จะแสดงที่ด้านซ้ ายล่างให้
คลิกแอคเคาท์ที่ต้องการใช้ งานได้ เลย

ลบอีเมล์แอคเคาท์
ถ้าเพิม่ ไว้หลายแอคเคาท์ แอคเคาท์แรก( บนสุด) จะเป็ น Microsoft account ซึ่งถ้าเลือกลบแอคเคาท์
นี้จะเป็ นการยกเลิกการเข้าใช้บริ การออนไลน์ท้งั หมดไปเลย (จะเป็ นปุ่ ม Remove all account) รวมถึงแอ
พอื่นที่ใช้บริ การออนไลน์ร่วมด้วย เช่น People, Messaging เป็ นต้น แต่ถา้ เลือกลบแอคเคาท์อื่น (ถัดลงมา)
จะเป็ นการลบแอคเคาท์น้ นั ออกจากการใช้งานอีเมล์แทน

คลิก Settings ที่แถบ Charm แล้ วคลิกที่ Accounts

คลิกเลือกอีเมล์แอคเคาท์ที่ต้องการลบ
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เลื่อนมาด้ านล่าง แล้ วคลิกที่ปมุ่ Remove account

คลิกปุ่ ม All my synced PCs ยกเลิกการซิงค์
ทังหมดกั
้
บแอคเคาท์นี ้
คลิกปุ่ ม This Pc ยกเลิกการซิงค์อีเมล์เฉพาะกับ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องนี ้

ตั้งค่ าอีเมล์แอคเคาท์
แต่ละอีเมล์แอคเคาท์ที่เพิม่ ชื่อไว้ เราสามารถเปิ ดเข้าไปตั้งค่าต่างๆ ซึ่งแต่ละแอคเคาท์ก็อาจจะมี
ตัวเลือกในการตั้งค่าแตกต่างกันไปในที่น้ ีจะยกตัวอย่าง Hotmail และ Gmail โดยให้เปิ ดแถบ Charm แล้ว
คลิก Settings จากนั้นคลิกที่ Accounts แล้วทาดังนี้

222

คลิก Settings ที่แถบ Charm แล้ วคลิกที่ Accounts

คลิกเลือกอีเมล์แอคเคาท์ Hotmail

ตังค่
้ าแอคเคาท์ Hotmail
ตังชื
้ ่อแอคเคาท์ (คลิก X ลบข้ อความในช่องได้ )
ตังให้
้ ดาวน์โหลดอีเมล์ใหม่เมื่อใด
ให้ ดาวน์โหลดอีเมล์เก่าขนาดไหนมาแสดงใน Mail
คลิกเลือกให้ ดงึ อีเมล์มาแสดง
เปิ ด / ปิ ด การดาวน์โหลดภาพที่แนบมา
เปิ ด/ ปิ ด การใส่ลายเซ็นท้ ายอีเมล์ โดยให้ กาหนด
ลายเซ็นในช่องด้ านล่าง

เปิ ด/ปิ ด การแสดงการแจ้ งเตือน
คลิกลบอีเมล์แอคเคาท์นี ้
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ตั้งค่าเมล์แอคเคาท์ Gmail

คลิก Settings ที่แถบ Charm แล้ วคลิกที่ Accounts

คลิกเลือกอีเมล์แอคเคาท์ Hotmail

ตังค่
้ าแอคเคาท์ Gmail

ตังชื
้ ่อแอคเคาท์ (คลิก X ลบข้ อความในช่องได้ )
ตังชื
้ ่อผู้ใช้
ตังให้
้ ดาวน์โหลดอีกเมล์ใหม่เมื่อใด
ให้ ดาวน์โหลดอีเมล์เก่าขนาดไหนมาแสดงใน Mail
คลิกเลือกให้ ดงึ อีเมล์มาแสดง
เปิ ด / ปิ ด การดาวน์โหลดภาพที่แนบมา
เปิ ด / ปิ ด การใส่ลายเซ็นท้ ายอีเมล์ โดยกาหนดลายเซ็นท้ ายอีเมล์
โดยกาหนดลายเซ็นในช่องด้ านล่าง
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ใส่รหัสผ่านเข้ าใช้ อีเมล์แอคเคาท์
ใส่ชื่ออีกเมล์แอดเดรส
ใส่เซิร์ฟเวอร์ อีเมล์ขาเข้ าและพอร์ ต (ปกติจะใส่อตั โนมัติ
ยกเว้ น แอคเคาท์องค์กร)
ใส่เซิร์ฟเวอร์ อีเมล์ขาออกและพอร์ ต (ปกติจะใส่ให้
อัตโนมัติ ยกเว้ นแอคเคาท์องค์กร

ใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ระบุในการรับส่งเมล์
เปิ ด / ปิ ดการแสดงการแจ้ งเตือน
ลบอีเมล์แอคเคาท์นี ้

โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Windows Store
Windows Store แหล่งรวมแอพเสริม
ค้นพบความหลากหลายของแอพพลิเคชัน่ สาหรับ Windows 8 จากแหล่งรวมแอพของ
ไมโครซอฟท์ที่ชื่อ Windows Store โดยแบ่งแอพไว้เป็ นหมวดหมู่เพือ่ ให้คน้ หาได้ง่ายเช่น Spotlight ,Games,
Social, Entertainment, Photo, Music & Video, Lifestyle, Travel, Productivity, Security เป็ นต้น
เมื่อคลิกเลือกหมวดเราจะพบกับรายชื่อแอพมากมาย หากไม่อยากสไลด์ดูรายชื่อก็สงั่ ค้นหาแอพ
แทนได้ เมื่อเจอแอพที่ตอ้ งการก็คลิกบนกรอบรายชื่อเพือ่ เข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ทนั ที
สาหรับการดาว์นโหลดแอพจะผูกกับแอคเคาท์ Microsoft ด้วย และแอพบางตัวก็มีให้ดาว์นโหลดเฉพาะบาง
ประเทศเท่านั้น
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1. ไปหน้ า Start คลิกที่ Store
แสดงจานวนแอพที่มีเวอร์ ชนั่
อัพเดพ

2. คลิกเลือกหมวดแอพที่ต้องการ

2. หรื อคลิกกรอบแอพที่แนะนามาให้ หรื อกรอบ Top Free (ยอด
โหลดฟรี สงู สุด) หรื อ New releases (มาใหม่)

คลิกเลื่อนสไลด์บาร์ ไปขวา-ซ้ ายเพื่อเลื่อนดูแอพหมวดอื่นๆ
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เรี ยกดูแอพแบบฟรี หรื อซื ้อ การเรี ยงลาดับแอพ
และระบุหมวดย่อย

แอพแจกฟรี ใช้ ได้ ทงบนแท็
ั้
บเล็ต
และเดสก์ท็อป

แอพเสียเงิน ใช้ ได้ ทงบน
ั้
แท็บเล็ตและเดสก์ท็อป

คลิกเปิ ดดูรายละเอียดของแอพ

ย้ อนกลับไปหน้ าก่อน

จานวนเรทติ ้งและราคาแอพ

คลิกเพื่อดาว์นโหลด

ขนาดไฟล์, ระดับ, อายุ และผู้ผลิต

คลิกเปิ ดแต่ละแท็บเพื่อดูสรุปแอพ, รายละเอียดและ
ข้ อความรี วิวจากผู้ใช้
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การค้ นหาแอพแบบรวดเร็ว
หากผูเ้ รี ยนรู ้ชื่อแอพอยูแ่ ล้ว ก็สามารถพิมพ์ชื่อแล้วสัง่ ค้นหาในหน้า Store หรื อในหมวดนั้นได้เลย
ไม่ตอ้ งสไลด์คน้ หาให้ยงุ่ ยาก ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. ขณะใช้ Store ให้ ชี ้
เมาส์ที่มมุ ขวาบนหรื อ
ล่างของจด หรื อกดคีย์
แล้ วคลิกที่
Search

C

แสดงรายชื่อแอพทังหมดที
้
่ตรงกับคาค้ น
จากนันก็
้ คลิกเลือกแอพที่ต้องการ

พิมพ์ชื่อแอพลงในช่อง Search แล้ ว กดคีย์
หรื อ คลิกปุ่ ม
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ดาวน์ โหลดและติดตั้งแอพ
เมื่อเจอแอพที่ตอ้ งการจะติดตั้ง ผูเ้ รี ยนสามารถดาวน์โหลดแอพฟรี , แอพทดลองใช้งาน หรื อซื้อแอพ
ได้เลย โดยจะผูกกับแอคเคาท์ Microsoft สาหรับแอพที่ใช้งานบนเดสก์ทอ็ ปจะต้อง เข้าไปดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ผผู ้ ลิตและทาการติดตั้งลง Windows เอง
ดาวน์ โหลดแอพฟรีหรือแอพทดลองใช้ งาน

แอพแจกฟรี ให้ Install หรื อแอพทดลองใช้ งานให้ คลิก Try

กรอกแอคเคาท์ Microsoft และรหัสผ่าน

คลิก Save
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รอดาวน์โหลดแอพสักครู่ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ จะมีกรอบข้อความแจ้งว่าติดตั้งแอพนี้ลงเครื่ องแล้ว

ในหน้ า Apps จะมีรายชื่อแอพที่ตดิ ตัง้
เพิม่ ขึ ้นมา ให้ คลิกเพื่อเปิ ดใช้ งานได้ เลย

ดาวน์ โหลดแอพทีใ่ ช้ งานบนเดสก์ทอ็ ป

สาหรับแอพที่ใช้งานบนเดสท็อป จะต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของผูผ้ ลิตแทน (มีท้งั แบบฟรี ,
แบบทดลอง หรื อเสียเงิน) โดยจะต้องมีข้นั ตอนเหมือนกับการติดตั้งโปรแกรมลง Windows มีวธิ ีดงั นี้
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คลิกที่ลงิ ค์ Go to publisher’s website

คลิกที่ Run เพื่อทาการติดตัง้

ตกลงเพื่อเริ่มการติดตัง้
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วิธีการซื้อแอพ

ในหน้ า Apps จะมีรายชื่อแอพที่ตดิ ตัง้
เพิม่ ขึ ้นมา ให้ คลิกเพื่อเปิ ดใช้ งานได้ เลย

สาหรับการซื้อแอพ สามารถเลือกชาระผ่าน Paypal หรื อตัดบัตรเครดิตไทย ใช้ได้ท้งั VISA, Master
Card และ AMERICA EXPRESS (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในขณะนั้น
โดยต้องเพิม่ ช่องทางการชาระเงินก่อน จากนั้นก็ซ้ือแอพได้เลย ดังนี้
1. เปิ ดไปหน้าแอพที่ตอ้ งการซื้อ

2. คลิกที่ Buy

232

3. คลิก Confirm ยืนยัน และเมื่อคลิกปุ่ มนีไ้ ปแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกการสัง่ ซื ้อได้

4. กรอกรหัสผ่านแล้ วคลิก OK

5. สาหรับการซื ้อแอพครัง้ แรก จะต้ องเลือกช่องทาง
การชาระเงิน และกรอกรายละเอียดและที่อยู่ให้
ครบถ้ วนก่อน เสร็จแล้ ว คลิก Submit
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6. รอดาวน์โหลดแอพสักครู่ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ จะมีกรอบข้อความแจ้งว่าติดตั้งแอพที่ติดตั้งเพิม่
ขึ้นมา ให้คลิกเพือ่ เปิ ดใช้งานได้เลย

7. ในหน้ า Apps จะมีรายชื่อแอพที่ตดิ ตังเพิ
้ ่มขึ ้นมา
ให้ คลิกเพื่อเปิ ดใช้ งานได้ เลย

 ถ้าเราตั้งค่า Home location ในเครื่ องที่ไม่ใช่ประเทศไทยไว้ เช่น อเมริ กา วิธีการชาระเงินของคุณจะ
เป็ นของประไทยได้ จะต้องเปลี่ยน Home location มาเป็ น Thailand ก่อน
 เมื่อเราเพิม่ การชาระเงินเป็ นบัตรเครดิต Microsoft จะอนุมตั ิค่าใช้จ่ายชัว่ คราวในบัญชีของคุณ และ
จะไม่ตดั เงินจนกว่าจะทาการซื้อแอพจาก Windows Store
 บริ ษทั บัตรเครดิตของคุณอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ (ITF) ด้วย
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อัพเดทแอพ
เมื่อผูผ้ ลิตมีการแก้ไขหรื อเพิม่ ฟี เจอร์ของแอพและปล่อยตัวอัพเดทออกมา รวมทั้งแอพของ
Windows เองด้วย จะมีกรอบแจ้งเตือนพร้อมจานวนแอพที่มีเวอร์ชนั่ อัพเดททั้งในหน้า Store, หน้ารวมแอพ
เราสามารถเลือกอัพเดทแอพบางแอพหรื อทั้งหมดเลยก็ได้ ดังนี้

คลิก Updates
(จานวนแอพ)

คลิก Install เริ่มอัพเดท
คลิกยกเลิกการเลือกทังหมด
้
คลิกเลือกแอพทังหมด
้
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รออัพเดทแอพสักครู่ ขณะอัพเดทจะมีแถบสี
เขียวแสดงความคืบหน้ าด้ วย

เมื่ออัพเดทครบแล้ วจะมีข้อความแจ้ งให้ ทราบ
แตะปุ่ ม

ย้ อนกลับไปหน้ าก่อน
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ถอดถอนแอพ
เมื่อมีแอพทีไ่ ม่ได้ใช้งาน หรื อไม่ตอ้ งการเก็บไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์แล้ว ก็สามารถถอดถอนออก
ได้ มีข้นั ตอนดังนี้

ในหน้ า Start คลิกขวาบนหน้ าจอแล้ วคลิก All apps

คลิกขวาบนชื่อแอพที่จะถอดถอนออก
คลิก Uninstall
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จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Uninstall

โปรแกรมจะถูกถอนออกจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ สังเกตได้จากหน้าเลือกแอพ ว่าไม่มีโปรแกรมที่เราได้
Uninstall ออก ถ้าต้องการที่จะถอดถอนแอพอื่น ก็สามารถทาได้ตาม ขั้นตอนที่กล่าวไปแล้ว

