ใบความรู้
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์

หน่ วยการเรียนที่ 2
ระดับ ปวช. 2 จํานวน 2 หน่ วยกิต
จํานวน 3
ชั่วโมง
จํานวน 1
สั ปดาห์

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
2. อธิบายส่ วนประกอบของหน้าจอวินโดวส์ได้
3. สามารถใช้เมาส์และตัวชี้เมาส์ได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถเรี ยกใช้โปรแกรมในวินโดวส์ได้
5. บอกส่ วนประกอบพื้นฐานของหน้าต่างหรื อวินโดวส์ได้
6. สามารถทํางานกับไดรว์ ไฟล์และโฟลเดอร์ ได้
7. สามารถจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ดว้ ยโปรแกรม Windows Explorer
8. สามารถจัดการเดสก์ทอ๊ ปและสร้างชอร์ตคัดได้
เนือ้ หาสาระ
บทที่ 2 การใช้ โปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
วินโดวส์เอ็กซ์พี (Windows XP) คือ ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ (Operating System: OS) เป็ นระบบที่มี
การใช้งานมากที่สุดในประเทศและในโลก คําว่า XP มาจากคําว่า eXPerience หมายถึง การสะสมประสบการณ์ใน
การใช้งานของผูใ้ ช้ที่ทาํ ให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย การทํางานใช้รูปภาพแทนคําสัง่ หรื อเรี ยกคําคัพท์
ทางคอมพิวเตอร์วา่ "GUI" (Graphic User Interface) ทําให้การศึกษาหรื อใช้งานง่ายรวดเร็ วและมีสีสนั น่าใช้มาก
ขึ้น
ชุ ดโปรแกรมวินโดวส์ XP มี 3 รุ่ น
1. Windows XP Home Edition สําหรับผูใ้ ช้งานตามบ้าน (Home User)
2. Windows XP Professional คุณลักษณะต่างๆ แบบเต็มรู ปแบบ สําหรับผูใ้ ช้งานทางธรุ กิจและผูใ้ ช้ตามบ้านที่
ต้องการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
3. Windows XP 64Bit Edition การประมวลผลแบบ 64 บิต สําหรับผูใ้ ช้แบบ Work-station
ส่ วนประกอบของหน้ าจอวินโดวส์
ส่ วนประกอบของหน้าจอวินโดวส์ หรื อเดสก์ทอ๊ ป คือหน้าจอที่เป็ นศูนย์กลางในการทํางาน
ของโปรแกรมต่าง ๆ เมื่อมีการเรี ยกใช้งานโปรแกรมใดก็ตามโปรแกรมที่เรี ยกขึ้นมาใช้งานจะปรากฎ ขึ้นบน
หน้าจอวินโดวส์

การใช้ เมาส์
การเลือกสิ่ งต่าง ๆ ที่ ปรากฎอยูใ่ นหน้าจอวินโดวส์ การใช้เมาส์จะเป็ นเครื่ องมือหลักในการ ทํางาน
ลักษณะเมาส์จะมีปุ่ม 2 ปุ่ ม คือ ปุ่ มด้านซ้ายและ ปุ่ มด้านขวา บางรุ่ นมีวงล้อเลื่อน (Wheel) ใช้หมุนเพื่อ เลื่อน
ขึ้นหรื อเลื่อนลง ดูเอกสารได้ง่าย และสะดวกขึ้น

การคลิกเมาส์ (Click)
การคลิกเมาส์คือการใช้นิ้วชี้เคาะบนปุ่ มซ้าย 1 ครั้ง ให้ดงั คลิกแล้วปล่อยนิ้วขึ้นมา ใช้เลือกวัตถุหรื อ
คําสัง่ ต่าง ๆ ในหน้าจอวินโดวส์
การดับเบิล้ คลิกเมาส์ (Double Click)
การดับเบิ้ลคลิกเมาส์คือการใช้นิ้วชี้เคาะบนปุ่ มซ้ายติดกัน 2 ครั้ง ให้ดงั คลิก 2 ครั้ง มักใช้ในกรณี เปิ ด
โปรแกรมจากไอคอน

การแดรกเมาส์ หรือลากแล้ วปล่ อย (Drag and Drop)
การแดรกเมาส์คือการใช้นิ้วชี้คลิกปุ่ มเมาส์ดา้ นซ้ายค้างไว้ แล้วเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางที่ตอ้ งการ
แล้วปล่อยเมาส์ มักใช้เลือกวัตถุหลายชิ้น หรื อเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตําแหน่งที่ตอ้ งการ
การคลิกเมาส์ ขวา (Right Click)
การแดรกเมาส์เลือกวัตถุ ด้วยการกดปุ่ มเมาส์คา้ งไว้ในจุดเริ่ มต้น แล้วลากเมาส์ เพือ่ สร้าง กรอบ
ล้อมรอบวัตถุท่ีตอ้ งการเลือก จากนั้นจึงปล่อยเมาส์

การเรียกใช้ โปรแกรมต่ าง ๆ ในวินโดวส์
ปุ่ ม Start ปรากฎอยูม่ ุมล่างซ้ายของจอภาพ เป็ นแหล่งสามารถเข้าไปเรี ยกใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่
อยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในปุ่ มสตาร์ท (Start)

วิธีเรียกใช้ งานโปรแกรมทั้งหมดทีบ่ รรจุอยู่ในปุ่ ม Start สามารถทําได้ ดงั นี้
1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start
2. คลิกเมาส์ที่ All Programs เพือ่ เปิ ดรายชื่อโปรแกรม
3. คลิกเมาส์ที่ Microsoft Office
4. คลิกเมาส์ที่ Microsoft Word 2007
5. โปรแกรม Microsoft Word 2007 เปิ ดหน้าต่างขึ้นมาใช้งาน
ส่ วนประกอบของหน้ าต่ างวินโดวส์ หรือไดอะล็อกบ็อกซ์
โปรแกรมวินโดวส์มีลกั ษณะสําคัญคือแสดงผลของโปรแกรมหรื อข้อมูลต่าง ๆในกรอบ
สี่ เหลี่ยมหรื อหน้าต่างย่อย ๆ

การเปิ ดโปรแกรมมาใช้ งานมากกว่ า 1 โปรแกรม
การเปิ ดโปรแกรมใช้งาน สามารถเปิ ดโปรแกรมมาใช้งานได้หลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกันได้ ในเวลา
เดียวกัน ทําให้มีหน้าต่างโปรแกรมอยูบ่ นหน้าจอหลายโปรแกรม เมิ่อต้องการซ่อน/ย่อ หน้าต่างโปรแกรมทั้งหมด
พร้อม ๆ กันในครั้งเดียว
การทํางานกับไดรว์ โฟลเดอร์ และไฟล์
เครื่ องคอมพิวเตอร์จะทําหน้าที่จดั เก็บเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ่งเปรี ยบได้กบั ตูเ้ ก็บ
เอกสารขนาดใหญ่ที่มีลิ้นชักอยูห่ ลาย ๆ ชั้น เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็ นระเบียบ

การจัดการไฟล์ และโฟลเดอร์ ด้วย My Computer
โปรแกรม My Computer คอมพิวเตอร์ของฉัน เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเข้าไปค้นหาสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ การเรี ยกใช้โปรแกรมสามารถทําได้ 2 วิธี คือวิธีที่ 1 ใช้เมนู วิธีที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน
My Computer บนพื้นเดสก์ทอ๊ ป

โฟลเดอร์ ทสี่ ํ าคัญในไดรว์ ซี C:\
เมื่อดับเบิ้ลคลิกไอคอนไดรว์ C: จะพบไอคอนเล็ก ๆ ในหน้าต่าง C: และโฟลเดอร์เป็ นรู ปสัญลักษณ์
แฟ้ มเอกสารสี เหลือง ใช้เป็ นแหล่งเก็บข้อมูลซึ่งจัดหมวดหมู่แล้ว
Documents and Settings เป็ นโฟลเดอร์ที่ใช้สาํ หรับเก็บไฟล์ และข้อกําหนดส่ วนตัวของผูใ้ ช้งาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ของแต่ละคน

Program Files เป็ นโฟลเดอร์ ที่ใช้สาํ หรับเก็บโปรแกรมใช้งานต่าง ๆ ที่ได้ทาํ การติดตั้งลงในเครื่ อง

คอมพิวเตอร์ ไม่ควรเข้าไปทําอะไรกับโฟลเดอร์น้ ี ซึ่งอาจทําให้โปรแกรมต่าง ๆ ใช้งานไม่ได้
Windows เป็ นโฟลเดอร์ ที่สาํ คัญมาก เพราะเก็บไฟล์ที่จาํ เป็ นสําหรับโปรแกรมวินโดวส์ การเข้าไป
แก้ไขหรื อลบไฟล์ อาจทําให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิ ดขึ้นมาใช้งานได้ ก่อนจะทําอะไรกับโฟลเดอร์
นี้ ควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญก่อนดีกว่า
การแสดงผลของข้ อมูลในโฟลเดอร์
การเปิ ดโฟลเดอร์สามารถทําได้ดว้ ยการดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอนของโฟลเดอร์ท่ีตอ้ งการเปิ ด เช่น
ทดลองเปิ ดโฟลเดอร์ Windows โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์ Windows
การจัดการไฟล์ ด้วย Windows Explorer
โปรแกรม Windows Explorer หรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า Explorer เป็ นเครื่ องมือจัดการไฟล์และ โฟลเดอร์ที่ใช้
งานสะดวก ทํางานกับไฟล์จาํ นวนมาก หน้าต่างของโปรแกรมจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน เพื่อแสดงโครงสร้างของ
โฟลเดอร์และไฟล์ได้ชดั เจน
วิธีเรียกใช้ โปรแกรม Windows Explorer
วิธีที่ 1 คลิกที่ Start --> All Programs -->Accessories -->Windows Explorer จะปรากฎหน้าต่าง
โปรแกรม Windows Explorer
วิธีที่ 2 คลิกขวาที่ปุ่ม Start ปรากฎเมนูลดั คลิกที่ Explore จะปรากฎหน้าต่างโปรแกรม
Windows Explorer
การแสดงโฟลเดอร์ ย่อยต่ าง ๆ
หน้าต่างโปรแกรม Windows Explorer ก็คอื โปรแกรม My Computer เหมือนกันเพราะในหน้าต่าง
ของไอคอน My Computer มีปุ่มซ่อนและแสดงรายชื่อโฟลเดอร์ไว้ให้ใช้งานได้สะดวก ดังนี้
จะเปลี่ยนเป็ น
เครื่ องหมายลบ จะแสดงโฟลเดอร์ยอ่ ย ๆ
1. คลิกเครื่ องหมายบวก
ภายในโฟลเดอร์ใหญ่
จะเปลี่ยนเป็ น
เครื่ องหมายบวก จะซ่อนไม่แสดงโฟลเดอร์
2. คลิกเครื่ องหมายลบ
ย่อย ๆ ภายในโฟลเดอร์ใหญ่

การสร้ างโฟลเดอร์ ใหม่ วิธีการเลือกไฟล์

ไฟล์เอกสารที่มีการจัดเก็บไว้มากมายในเครื่ องคอมพิวเตอร์จาํ เป็ นต้องมีการจัดการไฟล์ให้เป็ น
หมวดหมู่ โดยการแยกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ เพื่อสะดวกในการค้นหาภายหน้า การสร้างโฟลเดอร์สามารถทํา
ได้ดงั นี้
1. คลิกที่โฟลเดอร์ My Document ให้มีแถบสี เลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการสร้างโฟลเดอร์ใหม่
2. คลิกที่เมนู File -->New-->Folder
3. ปรากฎ New Folder ให้พมิ พ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ เช่น รู ปภาพส่ วนตัว
4. คลิกเมาส์ที่พ้นื ว่าง หรื อกดปุ่ ม Enter เพือ่ ยืนยันการสร้างโฟลเดอร์
การคัดลอกไฟล์
การเลือกไฟล์มีวิธีการเลือกอยู่ 3วิธี ดังขั้นตอนการเลือกไฟล์วิธีต่าง ๆ ดังนี้
วิธีท่ี 1 การเลือกไฟล์ แบบไฟล์ เดียว
วิธีท่ี 2 การเลือกไฟล์ หลาย ๆ ไฟล์ แบบไม่ ต่อเนื่องหรืออยู่ห่างกัน
การย้ ายไฟล์
การย้ายไฟล์คือการนําไฟล์หรื อโฟลเดอร์ในคลิปบอร์ด (หน่วยความจําพิเศษของวินโดวส์) จากตําแหน่ง
ไฟล์เดิมย้ายไปอยูใ่ นตําแหน่งใหม่ หรื อโฟลเดอร์ใหม่ดงั นี้
1. คลิกเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการคัดลอก
2. คลิกเมนู Edit-->Cut เพื่อตัดไฟล◌์
3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการ
4. คลิกที่เมนู Edit-->Paste เพื่อวางไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือก
การเปลีย่ นชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์
ก่อนเปลี่ยนชื่อไฟล์หรื อโฟลเดอร์ ต้องทําการเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการเปลี่ยนให้มีแถบสี วิธีการเปลี่ยนชื่อ
ไฟล์และโฟลเดอร์สามารถทําได้หลายวิธี ดังนี้
1. คลิกเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการเปลี่ยนชื่อ
2. คลิกที่เมนู File -->Rename
3. พิมพ์ชื่อใหม่ที่ตอ้ งการ แล้วคลิกเมาส์หรื อกดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ด

