การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน
(Microsoft Windows)
เนื้อหาจะเปนการแนะนํา การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ตาง ๆ ที่จําเปน ตัง้ แตการเปดเครื่อง
คอมพิวเตอร การจับเมาส การกดปุมบนเมาส ตลอดจนการเปดโปรแกรมตาง ๆ ขึ้นมา การปด
โปรแกรมตาง ๆ เมื่อไมใชงาน การแกไขเครื่องในกรณีเครื่องเกิดอาการ Hang การปดเครื่อง
คอมพิวเตอรทถี่ ูกตอง
การเปดเครื่องคอมพิวเตอร
1. ตรวจสอบปลั๊กเสียกอนวา เสียบเรียบรอยดีหรือไม
2. ที่จอภาพ กดสวิทซ เพื่อเปดจอภาพ
3. ที่ CPU. ดานหนา จะมีสวิทซ เพื่อเปดเครื่อง (กดเบา ๆ )
4. เมื่อเปดเครื่องแลว รอสักครู ที่จอภาพจะมีขอความเพื่อตรวจสอบระบบตาง ๆ
5. จากนั้น จะมีเสียง 1 ครั้ง
6. ที่หนาจอภาพจะขึ้นคําวา Windows เปนการเริ่มตนการใชเครื่อง เพราะเครื่องจะตองเรียก
โปรแกรมควบคุมเครื่องที่ชื่อวา Windows เสียกอน (จะใชเวลาประมาณ 3 นาที)
7. จากนั้นหนาจอภาพจะมีโปรแกรมตาง ๆ อยูดานซาย และดานลางจะมีแถบ Task Bar ใหเรา
ทํางานได
การเลิกใชเครื่องคอมพิวเตอร
1. คลิ๊กที่ปุม Start
2. เลื่อนมาคลิ๊กที่คําสั่ง Shut Down
3. คลิ๊กปุม Ok
4. รอสักครูเครื่องจะเริ่มทําการปดระบบตาง ๆ ของคอมพิวเตอร
5. จากนั้นเครื่องจะดับเอง
6. ยกเวน จอภาพ ใหกดสวิทซ ปดจอดวย
สวนประกอบของหนาจอภาพเมื่อเขาสูวินโดวสเรียบรอยแลว
1. สวนที่เปนภาพฉากหลัง เราเรียกวา สวนพื้นจอภาพ (Desk Top)
2. ดานซายของจอภาพ สวนที่เปนรูปภาพ และมีคําบอกวาเปนโปรแกรมอะไร เรียกวา (Icon)
ลักษณะจะเปนโปรแกรมตาง ๆ ที่วินโดวส จะนํามาไวที่จอภาพ สวนใหญจะเปนโปรแกรมที่ถูก
เรียกใชบอย ๆ
3. ดานลางของจอภาพที่เปนแถบสีเทา เราเรียกวา (Task Bar) เปนสวนบอกสถานะตาง ๆ โดยที่
ดานขวาของ ทาสบาร จะบอกเวลาปจจุบนั สถานะของแปนพิมพวา ภาษาไทย หรือ อังกฤษ
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การกดปุมบนเมาส (Mouse) เมาสในปจจุบนั จะมี 2 ปุม ซาย และขวา สวนถาเปนแบบลาสุด จะมี
ปุมคลาย ๆ ลออยูตรงกลางเพือ่ ใชในการเลื่อน ขึ้น และ ลง บนหนาจอภาพ (Scroll Bar) ในการกด
ปุมบนเมาสนนั้ จะมีวิธีกดปุม บนเมาสอยูทงั้ หมด 4 วิธีคือ
1. คลิ๊ก (Click) คือการใชนิ้วชี้กดปุม ซาย ของเมาส 1 ครั้ง ใชในการเลือกสิ่งตาง ๆ บนจอภาพ
2. ดับเบิ้ลคลิ๊ก (Double Click) คือการใชนิ้วชีก้ ดปุม ซาย ของเมาส 2 ครั้ง ติดกันอยางเร็ว ใชใน
การเปดโปรแกรมที่อยูดานซายของจอภาพ
3. แดรก (Drag) คือการกดปุม ซาย ของเมาส คางไว แลวลากเมาส ใชในการยายสิ่งตาง ๆ
4. คลิ๊กขวา (Right – Click) คือการใชนิ้วกลาง กดปุม ขวา ของเมาส 1 ครั้ง ใชในการเขาเมนูลัด
ของโปรแกรม (Context Menu)
การเปดโปรแกรมขึ้นมาใชงาน เชน ตองการเปดโปรแกรมเครื่องคิดเลข (Calculator)
1. คลิ๊กที่ปุม Start ตรงแถบทาสบารดานลางซายมือ
2. เลื่อนเมาสเพื่อใหลูกศรที่จอภาพ ชี้ทคี่ ําวา Program ตรงนี้ชี้ไวเฉย ๆ ครับ ไมตองคลิ๊กเมาส
3. เลื่อนเมาสไปทางขวา ในแนวนอนกอน แลวเลื่อนขึ้นไปที่คําวา Accessories ไมตองคลิ๊กเมาส
4. เลื่อนเมาสไปทางขวา ในแนวนอนอีก แลวเลื่อนลงมาที่คําวา Calculator
5. จากนั้นจับเมาสให นิ่ง ๆ คลิ๊กเมาส 1 ที (คือการกดปุม ซาย ของเมาส 1 ครั้ง)
6. กรอบตาง ๆ จะหายไป แลวเครื่องจะเปดหนาตาง เครื่องคิดเลขขึ้นมา ถือวาเสร็จขึ้นตอนการ
เปดโปรแกรมเครื่องคิดเลข ขึ้นมาใชงาน ครับ
การปดโปรแกรม เครื่องคิดเลข
1. ที่หนาตางเครื่องคิดเลข (Calculator) ตรงดานบน ขวา มือจะมีปมุ อยู 3 ปุม
2. ใหเลื่อนเมาส ไปที่ปมุ ที่ 3 ทางขวามือ (ปุมจะเปนรูป กากบาท X ) เมื่อเลื่อนเมาสไปวางจะมี
คําวา Close
3. คลิ๊ก 1 ครั้ง เครื่องก็จะปดหนาตางโปรแกรมเครื่องคิดเลขไป
การขยายหนาตางของโปรแกรมใหเต็มจอภาพ (Maximize)
1. ที่หนาตาง ดานบน ขวามือ ใหคลิ๊ก ปุมที่สอง เครื่องจะมีขอความขึ้นมาวา Maximize (แตถา
หนาตาง ถูกขยายขึ้นมาอยูแลว คําจะเปลี่ยนเปน Restore ถาคลิ๊กลงไปจะกลายเปนหนาตาง ขนาด
ปกติครับ)
2. จากนั้นเครื่องจะขยายหนาตางใหเต็มจอ สวนใหญเราจะขยายหนาตางใหเต็มจอเพื่อใหเห็น
รายละเอียดในหนาตางมากขึน้ ครับ
การลดขนาดหนาตางเปน Icon ลงใน ทาสบาร หรือ การซอนหนาตาง (Minimize)
1. ที่หนาตาง ดานบน ขวามือ ใหคลิ๊กปุม ที่เปนขีด ลบ ถาเลื่อนเมาสไปวางจะขึ้นคําวา Minimize
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2. คลิ๊กลงไป 1 ครั้ง เครื่องก็จะซอนหนาตาง ลงไปไวดานลางตรงทาสบาร
3. ที่ทาสบารจะมีคําเปนลักษณะปุมเขียนวา ซอนโปรแกรมอะไรไว
4. แต ถาอยากเรียกขึ้นมาใชงานตามเดิม ใหคลิ๊กที่ปมุ ดานลางที่ทาสบารที่เราซอนเอาไว เครื่องก็
จะเปดหนาตางโปรแกรมที่เราซอนเอาไว ขึ้นมาใชงานไดตามเดิม
การปดโปรแกรมที่ทําใหเครือ่ งเกิดอาการแฮงค (Hang) อาการแฮงค คืออาการที่เราอาจจะเปด
โปรแกรมขึ้นมาหลายโปรแกรม แลวทําใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานไมทัน หรือเราอาจจะคลิ๊ก
เมาสหลายครั้ง ในขณะที่เครื่องกําลังประมวลผลอยู จนเครื่องทํางานไมทัน เลยเกิดอาการแฮงค ซึ่ง
อาการแฮงคนจี้ ะทําใหเราไมสามารถคลิ๊กอะไรที่จอภาพไดเลย วิธีการแกไขเบื้องตนคือ
1. ที่แปนพิมพ ใหเรากดปุม Ctrl + Alt คางไว แลวอีกมือหนึ่ง กดปุม Delete แลวปลอย
2. เครื่องจะขึ้นหนาตาง Task Manager ขึ้นมา
3. จากนั้น เราคลิ๊กที่โปรแกรมที่เราคิดวาทําใหเครื่องแฮงค
4. ดานลาง คลิ๊กที่ปุม End Task เครื่องจะปดโปรแกรมนั้นทิ้งไป
5. ถาไมมีการปดโปรแกรมอื่นอีก ก็ใหเลือกปุม Cancel ออกมา

