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ทําความคุนเคยกับเคร่ืองคอมพิวเตอร                          
สรุปโดย  รองศาสตราจารย วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน 

 
ขอนําพี่ๆนองๆเขาสูการอบรมในหวัขอ “มือใหมหดัใชอินเตอรเน็ต” โดยเริ่มจากเรื่องทําความคุนเคยกับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนเรื่องแรก 
 การจะทําความคุนเคยกับใครสักคนตองเริ่มจากรูจักวาเขาคือใคร ดังนั้น จึงตองทราบวาคอมพิวเตอรคือ
อะไรเสียกอน 
         1. คอมพิวเตอรคืออะไร 

คําตอบ คอมพิวเตอร (Computer) คือเครื่องมือทันสมัยทีค่นสรางขึ้นเพื่อใหเปนผูชวยของคน 
(Assistant) ทําใหมีเวลาวางมากขึ้น เหนื่อยนอยลง จึงสามารถคิดคนหรือพัฒนาสิ่งใหมๆที่เปนประโยชนแก
มนุษยชาตไิด นั่นคือ 

• ชวยลดภาระของงานประจําวันที่มีอยูลนมอื 

• ชวยทําใหชีวิตสะดวกสบายขึ้น 

• ชีวิตทันสมัยยิง่ขึ้น ลดชองวางระหวางวยักบัลูกหลาน 

• อ่ืนๆอีกมากมาย (ชวยกนัคิดตอนะคะ…) 
 

                             
        2.  สิ่งเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร 
             2.1 ขอมูล (Data) 
                    ความหมายของขอมูลที่เปนวชิาการ 
                 ขอมูลคือ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจ เชน ช่ือ นามสกุล อายุ รายได เปนตน 
ลองนึกสิคะ วามีตัวอยางอะไรอีกที่เปนขอมูล 
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                 ลักษณะของขอมูล 

• ไมเปนระเบยีบ 

• เปนไดทั้งตวัเลข ตัวอักษร และตัวเลขปนกบัตัวอักษร 
 

 
 
 
 
         2.2 โปรแกรมหรือซอฟทแวร (Program or soft wares) 
                       โปรแกรมคือคําสั่งที่บอกใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน  
              โปรแกรมจะเปลีย่นขอมูลใหเปนผลลัพธที่มีความหมายมากขึ้น คํานี้จะอธิบายเพิ่มขึ้นในลาํดับตอไป 
 
ความสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับขอมูล      มีลักษณะตามภาพนี ้

 
 
 

 
 
             2.3 ขอสนเทศ (Information) 
 ผลลัพธที่ไดจากการทํางาน (ประมวลผล) ของคอมพิวเตอร ถาเอาไปใชงานไดจะเรียกวา “ขอสนเทศ” 
 
3. ใครเปนคนสรางคอมพิวเตอร? 
 ระหวางป ค.ศ.1935 ถึง 1939    อาจารยที่  Iowa State University นามวา ศาสตราจารย ดร. อนา-ตา-ซอฟ 
(Dr. Anatasoff) กับลูกศิษฐช่ือ คลิฟฟอรด อี เบอรี่ (Clifford E. Berry) ไดชวยกนัสรางตนแบบของคอมพิวเตอร
ที่มีช่ือเรียกวา ABC (Anatasoff Berry Computer) 
 ดังนั้น The ABC จึงถือเปนคอมพิวเตอรเครื่องแรกของโลก และเปนพื้นฐานของการสรางคอมพิวเตอร
รุนใหมในยุคถัดมา 

หยุดคิดกันสักนิดนะคะ 

ขอมูลท่ีเปนตัวเลข มีอะไรบาง ยกตัวอยางสัก 2 เร่ืองสิคะ!!? 

ขอมูล คอมพิวเตอร ผลลัพธ 
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 ที่จริงตองใหเครดิตกับ “ลูกคิดชาวจนี” ดวย (คิดขึ้นกอนป ค.ศ.3000 หรือ 3000 B.C) วาเปนตนเรื่องของ
การเกิดคอมพวิเตอร 
 มีช่ืออีกหลายคนที่เกี่ยวของกับประวตัิศาสตรของคอมพิวเตอร เชน 

• ชารล แบบเบจ – บิดาแหงวงการคอมพิวเตอร 

• เอดา ออกุสตา หรือ เลดี้ เลิฟเลซ – โปรแกรมเมอรคนแรกของโลก 

• เฮอรแมน ฮอลเลอริธ – ผูคิดบัตรเครดิต 

• จอหน มอชล่ี และ เปรสเปอร แอคเคิรต – ชวยกนัคิดคอมพิวเตอร ENIAC ซ่ึงใชหลอด
สูญญากาศ 

• ฯลฯ 
สวนในยุคปลายจนถึงปจจุบนันั้น เชน 

• ดร. ทอมมัส เคิรซ และ ดร. จอหน เคมนิี – สรางภาษาเบสิค (Basic Language) 

• บิล เกตต แหงบริษัทไมโครซอฟท และ พอล อัลเลน – สรางคอมพิวเตอรขนาดเลก็ IBM PC 
และใหแนวคดิในการสรางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหม 

 
4. พิจารณาสวนประกอบสําคัญของคอมพวิเตอร 
 คอมพิวเตอรสรางขึ้นโดยเลียนแบบรางกายของคน นั่นคอื มีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน ไดแก 

1. สวนรับ (Input Unit) เปรียบเทียบไดกับ หู ตา จมูก ผิวหนัง ของคน 
2. สวนคิด จํา ควบคุม (CPU หรือ Processor) เปรียบเทียบไดกับสมองของคน 
3. สวนแสดงผลลัพธ (Output Unit) เปรียบเทียบไดกับ หู ตา จมูก ของคน 

 
จากความเขาใจในสวนประกอบของคอมพิวเตอร จึงทําใหอุปกรณตางๆที่ตองจัดเตรียม หรือมีไวก็คือ 

1. อุปกรณรับ (Input Device) เชน แปนพิมพ (Keyboard) เมาท (Mouse) เปนตน เพื่อใชคีย หรือสง
คําสั่ง หรือขอมูลเขาสูสวนสมองของคอมพิวเตอร ใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําสั่งที่รับจากผูใชงาน 
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2. หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit หรือเรียกสั้นๆวา CPU)  
 อุปกรณสวนนีม้ีช่ือเรียกคอนขางเปนวิชาการไปสักหนอย แตที่แทแลว คือสมองของ

คอมพิวเตอร ซีพียู จึงเปนสวนสําคัญมากของคอมพิวเตอร เปรียบเสมือนสมองของคนซึ่งเปนสวนสําคัญของ
รางกายเชนกนั 

                     
 
 
 คนฉลาด สมองดี มักมีคาตัว (เงินเดือน) แพงฉันใด ซีพยีดูีๆ สามารถจําหรือทํางานขนาดใหญก็

มีราคาแพงฉันนั้น 
 การซื้อคอมพิวเตอรจึงตองตอรองกันที่ขนาดของซีพีย ู หรือหนอยความจํา เชน เครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรที่มีหนวยความจําขนาด 2 Gigs (มาจากกิ๊กกาไบท / Gigabyte หรือ 1 ลาน)  
 เขียนถึงตรงนีก้็เลยอยากใหพี่ๆนองๆชาวสีฟาไดรูจัก หรือ ทบทวนกับคําศัพททีเ่กี่ยวของกับ

ขนาดของหนวยความจํา หรือสมองของคอมพิวเตอร ดังนี้ 

• 1 ไบท (Byte) เทากับ ขนาดของพื้นที่ที่เกบ็ หรือบันทึกได 1 ตัว 

• 1 เม็กกาไบท เทากับ ขนาดประมาณหนึ่งลานไบท 
 
 
 
 

• 1 กิ๊กกาไบท เทากับขนาดประมาณ 1 พันลานตัว 
 
 
 

Tip : จํางายๆ 1 ลาน – Million กับ 1 เม็ก (Megabyte) ขึ้นตนดวยตัว M ดังนั้นเม่ือเห็นคําวา Meg จึงเทากับ        

         1 ลานเหมือนคําวา Million 

Tip : หนวยความจําของเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก หรือไมโครคอมพิวเตอร เรียกวา RAM ซึ่งมาจากคําวา  

         Random Access Memory 
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สวนประกอบสําคัญของคอมพิวเตอรยังเหลืออีก 1 สวน คือ 
 
3. อุปกรณแสดงผลลัพธ (Output Device) ในคอมพิวเตอรขนาดเล็ก หรือไมโครคอมพิวเตอรอึชุ

ปกรณสวนนี้ เชน จอภาพ (บางทีเรียกวามอนิเตอร (Monitor)) เครื่องพิมพ (Printer) ดิสคไดรฟ (Disk Drive) เปน
ตน   
        
                  
 
 
 
เมื่อเลือกซื้ออุปกรณแสดงผลลัพธ เชน Printer ถาตองการแบบที่พิมพสีสวยๆ คมชัด มักเลือกเปน Laser Printer 
ซ่ึงราคาแพงกวาพรินเตอรอีกชนิดที่เรียกวา Dot Matrix Printer แตแนะนําใหใช Laser Printer เพราะพิมพไดสวย
กวา ดแูลวมีความสุขมากกวา          
                   
                            
 
 
 
 
 
สรุปอุปกรณท่ีจําเปนตองมีเม่ือใชคอมพิวเตอร 
 มี 3 สวน คือ 

1. สวนรับ เชน คยีบอรด เมาส 
2. ซีพียู หรือหนวยประมวลผล 
3. สวนแสดงผลลัพธ เชน จอภาพ พรินเตอร 
 

 



 

มือใหมหัดใชอินเตอรเน็ต    หนา 6/78 

ฝายวิชาการ สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. โปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร 
 พี่ๆนองๆไดรูจักสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรไปแลว ซ่ึงไดอธิบายแลววาเขาสรางโดย
เลียนแบบรางกายคน สวนที่กลาวมาเรียกวา ฮารดแวร (Hardwares) เพราะสรางมาจากวัสดแุขง็เปนสวนใหญ 
เมื่อมีฮารดแวรก็นาจะมี ซอฟทแวร (Softwares) ดวยใชไหมคะ? ดังนั้น จึงตองมาทําความรูจักกบัอีกสวนหนึ่ง
ของระบบคอมพิวเตอรซ่ึงเรยีกวาซอฟทแวร หรือโปรแกรมกันคะ 
 ถาใหฮารดแวรเปนรถยนต (รถเมอซิเดส เบนซ รถโตโยตา รถฮอนดา หรือรถอะไรกต็าม) รถยนต
จะวิ่งไมไดเพราะปราศจากน้ํามันฉันใด ฮารดแวร (เครื่องคอมพิวเตอร) ที่ไมมีซอฟแวรก็ยอมทํางานไมไดฉนันั้น 
ดังนั้นการซื้อคอมพิวเตอรจงึตองซื้อซอฟแวรหรือโปรแกรมมาดวย บางทานอาจเถียงวาไมเห็นตองจายคา
ซอฟแวรสักหนอยเลย คนขายใจดีแถมใหอีกตางหาก แตที่จริงมิไดเปนเชนนั้น เพราะเขาคิดราคารวมไวในคา
เครื่องคอมพิวเตอรเรียบรอยไปแลว ที่ตางประเทศเวลาซือ้ขายคอมพิวเตอรเขาจะแยกเปนกิจจะลักษณะไปเลยวา 
เทานี้เปนราคาเครื่อง เทานั้นเปนราคาโปรแกรม แตในบานเราบอกอยางนั้นไมได เพราะอาจเกดิขอโตแยงกนัจน
ซ้ือขายไมได และพาลทําใหมือใหมหดัใชอินเตอรเน็ตพลอยไมมีเครื่องไวใชซอมเลนกัน 
 ซอฟทแวร หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร มคีวามสําคัญเทียบเทากับน้ํามนัของรถยนต เพราะฉะนั้น
จึงจาํเปนตองรูจักวาโปรแกรมคืออะไร และสําคัญอยางไร 
 
       5.1 โปรแกรมคืออะไร 
 โปรแกรมคือคําสั่งที่ส่ังใหคอมพิวเตอรทํางาน เพื่อใหไดผลลัพธตามที่ผูใชอยากได เชน เราอยาก
ใหคอมพวิเตอรคํานวณคาใชจายรายเดือนแลวแสดงเปนยอดสรุป เราก็ใชโปรแกม MS Excel พรอมกับคีย (Key) 
หรือพิมพตัวเลขคาใชจายของเราลงไปใหเครื่องคอมพิวเตอรรู ถาทุกอยางโอ (หมายถึง โอเค – ขอพูดภาษา
ลูกหลานของเราสักหนอย) คอมพิวเตอรกจ็ะแสดงผลสรุปเกี่ยวกับคาใชจายของเรา ซ่ึงเราสามารถ Save (บันทึก) 
ไวในเครื่อง หรือทัมไดรฟ (Thumb Drive) หรือส่ังพิมพที่เครื่องพิมพเอาไวตรวจดภูายหลังก็ได 
 โปรแกรมที่ใชคํานวณคาใชจาย หรือทํางานตามที่เราตองการ เขาเรียกกันวาโปรแกรมประยุกต 
(Application Program) ตัวอยางของโปรแกรมประเภทนี ้คือโปรแกรมพิมพจดหมาย (Word processing หรือ MS 
Word) โปรแกรมนําเสนอผลงาน (Presentation หรือ MS Powerpoint) โปรแกรมทําบัญชี (Electronic 
spreadsheet หรือ MS Excel) โปรแกรมเลนเกมส โปรแกรมดหูนังฟงเพลง เปนตน 
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            5.1.1 Microsoft Windows (MS Windows)     
 พูดถึง MS Windows ใครๆก็รูจัก เพราะแปลงายๆวาหนาตาง แตถาใชในความหมายของ
คอมพิวเตอร MS Windows หมายถึงโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร และมหีนาตาคลายกบั
หนาตางของบานเรา 

                                                        
 
 อะ อะ!!! ถาอยางนั้น Windows ก็เปนโปรแกรมประเภทเดยีวกับโปรแกรมพิมพจดหมาย หรือ
โปรแกรมทําบัญชีละสิ!!? คําตอบ คือ ไมใช เพราะ Windows นะเหนือช้ันกวานัน้ นั่นคือเปนโปรแกรมควบคุม
คอมพิวเตอรกอนที่จะเรยีกโปแกรมประยกุตเขามาดวยซํ้า เรียกวาเปนโปรแกรมเจาของพื้นที่ โปรแกรมประยกุต
ทั้งหลายตองพฒันาตามหลักของ Windows จึงจะสามารถเขามาสั่งการเครื่องคอมพิวเตอรใหทาํบัญชีรายรับ
รายจาย หรืองานอื่นๆได จากที่เลามานี้ เราจึงเรียน Windows วาโปรแกรมควบคุมระบบ (Operating System หรือ 
OS) และ Windows ก็ไมใช OS โปรแกรมเดียวที่มีใหใช แตยังม ี OS อีกมากมายเชน Mac OS, LINUX ฯลฯ 
เพียงแตวาเราใช Windows กนัมากกวา OS ตัวอ่ืนๆ Windows จึงเปน OS ที่เดนดังมากกวาใครๆ 
 สรุปก็คือ เมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร (ฮารดแวร) แลวตองมีโปรแกรมมาใสในฮารดแวรดวย เครื่องจง
จะทํางานได โปรแกรมที่จะอยูในฮารดแวรบางเปน 2 ชนิดใหญๆ คือ 

1. โปรแกรมควบคุมระบบ หรือ OS 
2. โปรแกรมประยุกต 

 
 
 
 
 
 

ถามสักนิดนะคะ : โปรแกรมประยุกตท่ีมือใหมๆรูจักมีชื่ออะไรบาง แลวทํางานอะไรใหเราบางคะ 
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6. คน (People ware) 
 การใชคอมพิวเตอรใหไดผลดียังตองมีอีกปจจัยหนึ่งมารวมขบวนการดวย นั่นคือตองมีคน คนที่วา
นี้บางครั้งเรียกชื่อเกๆวา User หรือ End-User (ยูสเซอร หรือ เอนยสูเซอร) User ก็คือคนใชงานคอมพิวเตอร 
เปรียบเสมือนคนขับรถยนตภายหลังเติมน้าํมันแลว (รถยนต = คอมพิวเตอร และ น้ํามัน = โปรแกรม) คนขับรถ
จึงตองขับรถเปน บังคับรถแลนไปมาอยางปลอดภยัได ก็เหมือน User ที่ตองรูวิธีใชงานคอมพิวเตอร มือใหมกัด
ใชอินเตอรเนต็เชนพี่ๆนองๆที่กําลังเรียนในคอรสนี้ก็เปน User คะ 
 ที่จริงแลว “คน” ในแวดวงคอมพิวเตอรยงัรวมถึงผูเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรเครื่อง 
(Computer Engineer) คนคียหรือบันทึกขอมูล (Key Operator) ฯลฯ 
 สรุปวาการใชคอมพิวเตอรใหไดประสิทธภิาพตองมีสามปจจัยทีด่ี คือ 

1. ฮารดแวรที่ด ี
2. ซอฟทแวร  หรือโปรแกรมที่เหมาะสม 
3. พีเพิลแวร หรือคนใชงานที่รู และเขาใจวิธีใชทั้งเครื่องและโปรแกรม 

 
7. สื่อขอมูล (Data Media) 
 คงยังไมเหนื่อยที่จะอานชีทชุดนี้นะคะ ยงัมีอีกเรื่องหนึง่ที่อยากเลาใหฟง พี่ๆนองๆรูจักดิสคเก็ตต 
(Diskette) หรือทัมไดรฟ (Thumb Drive) ใชไหมคะ นั่นแหละคะทีเ่รียกวาสื่อขอมูล ทั้งนี้ที่เรียกวาสื่อขอมูล
เพราะอุปกรณเหลานี้มีส่ือในการเก็บขอมูล ส่ือที่เก็บขอมูลสมัยใหมมักจะเก็บขอมูลไดในปริมาณทีม่ากๆ เชน 5 
gigs หรือ 10 gigs (Gigabyte คะ) ราคาสื่อในปจจุบันก็แสนจะถูกคอือยูในหลักรอยบาท ส่ือขอมูลชวยใหเกดิ
ความสะดวกในการพกพาโปรแกรมที่ตองใช หรือตองโชวบอยๆ เพราะใสในกระเปาหิ้ว หรือหอยคอ (เผ่ือจะ
ลืม) ไวก็ได อีกชื่อหนึ่งของสื่อขอมูลก็คือหนวยความจําสํารอง (Helping Memory) หรือหนวยความจําภายนอก
เครื่อง (External Memory) 
 ถึงตรงนี้ไดรูจกัอะไรมากมายที่เปนความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ลองนําสวนตางๆเหลานีม้า
ปะติดปะตอกนั ถาสําเร็จแลวก็พรอมลุย เร่ิมจากเปดปดเครื่องอยางมือโปรฯคะ  
 
 
 
ขอจํากัดของคอมพิวเตอร 
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1. การวางระบบคอมพิวเตอรตองใชเวลามาก การที่หนวยงานใดตดัสินใจนําคอมพิวเตอรเขามาใชงานนั้น 
ไมใชวาจะนําเขามาใชงานไดเลยทันที แตตองมีการวางระบบงานกนัเสียกอน วาจะนําคอมพวิเตอรเขา
มาชวย ในการทํางานดานใดบาง แลวยังจะตองมีการเขียนโปรแกรมคําสั่ง เพื่อส่ังใหคอมพวิเตอร 
ทํางานไดตามที่ออกแบบไว ซ่ึงขั้นตอนในการวางระบบงาน จําเปนตองใชเวลาพอสมควร                                       

2. การรบกวนระบบงานปกต ิ เมื่อมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในหนวยงาน ที่ไมเคยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรมากอน แนนอนจะตองมกีารเปลี่ยนแปลงระบบงานเดิม ที่เคยเปนอยู เชนการเปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน หรือคุณสมบัติของพนักงาน โดยอาจมีการสงพนกังานไปฝกอบรม การใชงาน
คอมพิวเตอร เปนตน การเปลี่ยนแปลงนี ้มีผลกระทบถึง จิตใจของพนกังาน และอาจสรางความไมพอใจ 
และความวุนวายหลายประการได ในระยะแรกๆ ที่ตองมีการปรับตัวใหเขากบัระบบงานใหม  

3. การทํางานขึ้นอยูกับมนุษย คอมพิวเตอรเปนไดแคเครื่องมือชวยมนษุย  ในการทํางาน ทั้งนี้เพราะเครื่อง
คอมพิวเตอรไมมีความคิดเปนของตัวเอง  และทํางานเฉพาะที่ไดรับคําสั่งจากมนุษยเทานั้น ไมวางานที่
ส่ังใหทําจะถูกหรือผิด  เครื่องคอมพิวเตอรไมรูจักคิดหรือรับปรุงวิธีการทํางานใหดีขึน้  นับเปนขอจํากัด
อยางหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร  

 

ถึงเวลาเปดเคร่ืองแลวคะ 
1. การเปด-ปด เคร่ืองคอมพวิเตอรท่ีถูกตอง 
          เมื่อสวนประกอบตางๆของเครื่องคอมพิวเตอร เชื่อมโยงกันเปนชุดคอมพิวเตอร ก็ถึงเวลาเปดเครื่องฯ 

1. เร่ิมกันงายๆสบายๆ โดยกดปุม Power ที่กลองของซีพียู อยาลืมกดปุมเปดจอภาพดวย จะเปด
เครื่องพิมพ รอพิมพผลลัพธเลยก็ได 

2. รอสักครู จะมเีสียงดังปป (Peep) เครื่องกําลังบูท (Boot) โปรแกรมตางๆเขาสูหนวยความจําซึ่ง
อยูในซีพยี ู

3. เมื่อโปรแกรมเขาสูเครื่องและจะปรากฎรูปตางๆเล็กๆบนหนาจอ เรียกรูปตางๆเหลานีว้าไอคอน 
(Icon) ตอนนีสั้ญลักษณลูกศรของเมาสปรากฏบนจอ 
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4. ใชเมาสคลิกสองครั้งเลือกไอคอน โปรแกรมในไอคอนจะถูกเปดหรือเรียกใชหรือคลิกปุมขวา
ของเมาส  จะเกิดหนาตางดังภาพดานลาง ใหคลิกที่คําสั่ง Open 
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สมมติวาไดหนาจอดังนี ้
 

                          
 
  5. ถาลูกเรียกไปรับประทานขนม เลยจําเปนตองปดโปรแกรม ใหเอาเมาสไปวางตรงเครื่องหมาย 
       X แลวคลิกปดโปรแกรม    
 

                       
 

คลิกตรงนี้ 
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5. เอาเมาสไปชี้ที่ปุม start ที่ลางซายของจอภาพ คล๊ิกหนึ่งครัง้เลือกปุม Turn Off Computer จะเกิด

หนาตาง ตามรปูขางลางขึ้น(บางครั้งอาจไมใชรูปนี้เปยบ แตก็จะใกลเคียงกัน ชนิดเดาไดวาควรใชปุมไหน) 

               
 

              ถาตองการปดใหคล๊ิกที่    Turn Off Computer  ถาเปลี่ยนใจใหใชเมาสทีพ่ื้นที่อ่ืนของจอ เครื่องจะคืน
สภาพจอเดิมใหเพื่อทํางานตอ รอจนกระทัง่ Windows ถูกปดไป  
                คอมพิวเตอรบางรุน เวลา Shutdown เครื่อง ระบบ power ของเครื่องจะปดใหอัตโนมตัิ สวนจอภาพ 
(monitor) อาจยังไมปด ดังนัน้ ใหปดสวิทซ จอภาพ หรือ monitor ดวย 

         ไมควรปดเครื่อง โดยไม shutdown windows ทั้งนี้อาจะทําใหไมสามารถเขา windows ไดอีก ยกเวน
กรณีเครื่อง hang หรือ กดปุมใด ๆ ไมได ใหกดปุม  power เพื่อทําการปดได  

2. การเปดและปดโปรแกรมและงานบางอยางที่นารู 
 
             2.1    ทําความรูจัก Control Panel สักนิด 

Control Panel ที่เปนที่เก็บโปรแกรมสําคัญๆ ของ Windows ที่เกี่ยวกบัการควบคุมการทํางานของ Windows 
ทั้งหมด ดังนั้นถาตองการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอุปกรณอะไรก็ตาม หรือจัดการอะไรเกีย่วกับ Windows ก็
จําเปนจะตองใชบริการในสวนของ Control Panel เสมอ แตอยางไรก็ตามบางโปรแกรมอาจสามารถเรียก
โดยไมตองผานControlPanelก็ได  
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ทั้งนี้ Windows นี้พยายามเขยีนคําสั่ง ใหมกีารเขาถึงโปรแกรมตางๆ ใหเร็วและสะดวกที่สุด ดังจะเห็นไดวา 
เราสามารถเขาถึงหลายๆ โปรแกรมโดยไมจําเปนตองผาน Control Panel ตัวอยางเชน หนาตาง Display 
Properties สามารถเรียกโดย คลิกขวา เลือก Properties ผานทางหนา Desktopไดทนัที โดยไมจําเปนตองผาน
หนาตาง Control Panelในสวนของ Display เปนตน 

การเรียกใช Control Panel  

1. คลิกปุม Start  
2. คลิกเลือก Control Panel จะไดดังภาพ 

 

 จะเห็นวา มีไอคอนตางๆ มากมายที่อยูภายใต Control Panel นี้ ไมวาจะเปน Add or Remove Program ซ่ึง
เปนไอคอนสําหรับการติดตั้ง และยกเลิกโปรแกรมที่มีการติดตั้งไวแลว ไอคอน Add Hardware ซ่ึงเปน
โปรแกรมในการจัดการเกีย่วกับอุปกรณที่มกีารติดตั้งเขาไป ไอคอน Mouse ซ่ึงใชปรับเมาสใหอยูในลักษณะ
ที่ตองการ  เปนตน 
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2.2 วิธีเปล่ียนวัน เวลา ในเครื่องคอมพิวเตอร 

มีบางเหมือนกนัที่ วนัที ่หรือเวลาในเครื่องคอมพิวเตอรไมตรงกับความเปนจริง เราสามารถปรับเปลี่ยนวนัที ่
และเวลาได ดวยขั้นตอนงายๆ ดังนี้ 

1. ดับเบิลคลิกที่ ตัวเลขเวลาที่ taskbar บริเวณมุมขวาลางของหนาจอ โปรแกรมจะแสดงภาพวนั เวลา  ให
ดังภาพ                                                                                                                                                                          

 
2. ถาตองการเปลี่ยนวนัที่ปจจุบนั ใหคลิกวันที่ที่ตองการ จากนั้นกดปุม Apply  
3. ถาตองการเปลี่ยนเดือน ใหคลิกเลือกเดือนที่ตองการ จากนั้นกดปุม Apply  
4. เชนเดยีวกัน ถาตองการเปลี่ยนป ใหคลิกเลอืกปที่ตองการ จากนั้นกดปุม Apply  

สําหรับการเปลี่ยนเวลา ใหพมิพทับในชอง ช่ัวโมง นาที วนิาที แลวกดปุม Apply ไดเลย 

2.3 การทําสําเนาไฟล (copy file) 

1. เปดไฟลตนฉบับ หรือ คลิกหนึ่งครั้งที่ไอคอนของไฟลที่จะ copy 

2. เลือกเมนูคําสั่งเชน เมน ูfile แลวเลือก Save หรือ save as  

3.  ตรวจดูช่ือไฟลตรงชอง File name และ แหลงปลายทางที่จะบันทกึตรงชอง Save in  เมื่อทุกอยางเปนตาม
ตองการ และ คียช่ือไฟลแลว เลือก ปุม Save   

 



 

มือใหมหัดใชอินเตอรเน็ต    หนา 15/78 

ฝายวิชาการ สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

2.4 การลบไฟล (Delete File) 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

2.5 Recycle Bin  

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

2.6 อ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

ยังมีส่ิงตางๆอีกมากมายที่มือใหมหดัใชอินเตอรเน็ตควรเรยีนรู วันนี้แคเซิฟๆนะคะ ไมมีอะไรยากเกินเรียนคะจะ
ขอจบชีทชุดนีต้รงนี้ หวังวาพี่ๆนองๆจะเอน็จอยกับการอบรมครั้งนี้นะคะ 

อางอิง 
วัชราภรณ สุริยาภวิัฒน : คอมพิวเตอรเบื้องตนและเทคนคิการเขียนโปรแกรม, กรุงเทพฯ,  
หจก.ไทยเจริญ การพิมพ 2546 
Larry Long & Nancy Long : Computers : Internet Bridge, Upper Saddle River, New Jersey 07458  

USA, Prentice Hall, 2007 

เวนไวใหเขียนเอง    คะ 
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โปรแกรมที่จําเปนตอการใชงาน 
สรุปโดย  รองศาสตราจารย วัชราภรณ  สุริยาภิวัฒน 
 
ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนคําถามยอดฮิต เวลาที่ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร มักจะไดยินผูขายถามวา ตองการโปรแกรมอะไรบาง 
ซ่ึงผูใชงานสวนใหญ ก็ไมทราบวาควรจะมีโปรแกรมอะไรบาง แตที่แน ๆ สวนใหญก็จะตอบวาตองการ 
Windows วันนี้ ขอแนะนําโปรแกรม ที่ควรมีติดตั้งไวประจําเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับการใชงานที่บาน 

• MicrosoftWindows 
สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร CPU Pentium ถึง Pentium II แนะนําใหใหติดตั้ง Windows 95, 98 หรือ 
Windows ME ท้ังนี้ จะทําใหระบบคอมพิวเตอร ทํางานไดคอนขางเร็ว สําหรับผูซ้ือคอมฯ ใหม ท่ีเปน 
Pentium III ขึ้นไป ถาตองการติดตั้ง Windows 2000, Windows XP หรือ Vista ก็ยอมได แตควรมีแรม
อยางนอย 128 MB ขึ้นไปนะคะ 

• MicrosoftOffice 
เปนชุดโปรแกรมที่รวมความสามารถหลาย ๆ อยาง ไดแกโปรแกรมสําหรับงานพิมพ (Word 
Processing) งานคํานวณดวยตาราง (Microsoft Excel) งานนําเสนอ(presentation)และงานฐานขอมูล
(Microsoft Access) สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางโปรแกรมได สําหรับผูใชงานบางคน อาจเลือก
โปรแกรมชุด office ในคายอื่น ๆ อีกไดเชน Pladao Office, Office TLE เปนตน ซ่ึงโปรแกรมเหลานี้
พัฒนาสําหรับคนไทยโดยเฉพาะ  

• AcrobatReader 
โปรแกรมที่ใชสําหรับการอานไฟลที่มีนามสกุล PDF (Portable Document Format) ซ่ึงเปนไฟลอีก
ประเภทหนึ่งที่มีผูนิยมใชงานมากที่สุดอีกตัวหนึ่ง  PDF คือไฟลประเภทหนึ่งในถูกสรางมาจาก
โปรแกรม Adobe Acrobatเหมาะสําหรับการทําคูมือการใชงาน(Manual or Sample Picture) ปจจบุันเปน
ที่นิยมมากในตางประเทศ เนื่องจากไฟลที่ไดมีคุณภาพสูงมาก สามารถตั้ง index, Search ขอมูลตาง, 
สราง Link จากรูปภาพ, ทําการ Zoom in, Zoom out ไดดวย ปจจบุัน support การอานขอมูลทาง 
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webpage และที่สําคัญโปรแกรมนี้เปนโปรแกรมที่สามารถ download มาใชงานไดฟรี เพราะโปรแกรมนี้
เปนฟรีแวร สามารถ download ฟรีไดที่ website Adobe.com หรืออานขอมูลเพิ่มเติมไดที ่Acrobat  

• Winzip 
เปนโปรแกรม ที่ชวยในการบีบอัดขอมูล มีประโยชนมากเวลาที่มีการ download ขอมูล หรือโปรแกรม
จาก internet สวนใหญมักจะเก็บในรูปแบบของไฟลที่ถูกบีบอัด นอกจาก winzip แลวยังมีโปรแกรมอีก
ตัวหนึ่งที่นาสนใจคือ WinRAR ศึกษาวธีิการใชงาน สามารถคลิกอานขอมูลเพิ่มเติมไดที ่ Winzip ถา
ตองการ freeware ที่สามารถใชงานไดถูกตองและมีคุณสมบัติใกลเคียง ใหคลิกเขาไปอานได Zip 
Central 

• ACDSee 
เปนโปรแกรมที่ใชในการ view ดูภาพตาง ๆ สะดวกด ี สําหรับนักสะสมรูปภาพ หรือผูที่ใชงานเกีย่วกับ
ภาพโดยเฉพาะ เวอรช่ันใหม ๆ จะมีคําสั่งในการจัดการ ปรับแตงสีสันของภาพรวมใหดวย คลิกอาน
ขอมูลและ dowload เพิ่มเตมิ ถาคุณใช Windows XP จะสามารถดภูาพไดโดยตรงโดยไมจําเปนตอง
ติดตั้ง ACDSee ก็ได 

• Mcafee, Norton Antivirus, PC-Cillin หรือ  PANDA  
อีกหนึ่งโปรแกรมที่ควรติดตั้งไวในคอมพิวเตอร อยางนอยก็ชวยปองกันไวรัสได  ณ ระดับหนึ่ง เพราะ
ปจจุบันไวรัส แพรกระจายไดคอนขางรวดเร็วมาก และถาคุณเปนผูหนึง่ที่ใชงาน internet ละก็ ไมควร
พลาดเลยทีเดยีว สนใจอานขอมูลเพิ่มเติมในชีทที่แจกหรอืจากเว็บไซด เกี่ยวกับไวรัส 
 
** ปจจุบันจําเปนตองเพิ่มเตมิโปรแกรมเกีย่วกับการกําจดั Spyware, Adware ดวยซ่ึงเปนโปรแกรมที่
ชวยปองกนัขอมูลสวนตัวจากผูไมประสงคดี  

• Download  Accelerator  Plus 
เปนหนึ่งในอกีหลายๆ โปรแกรมที่ชวยในการ download โปรแกรมหรือขอมูลทาง internet สําหรับนัก 
downloader โดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ชวยให download ไดเร็วข้ึนกวาปกติมากจริงๆ ถึง 300% สนใจคลิก
อานขอมูลและ download โปรแกรมฟรีไดที่ DAP+ สวนโปรแกรมอืน่ๆ ที่ชวยในการ download เร็วขึ้น 
เชน GetRight เปนตน 
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• Winamp 
เปนฟรี โปรแกรมสําหรับเลนไฟล MP3 และไฟลทางดาน multi-media อ่ืนๆ อีกมากมาย ถือไดวาเปน
โปรแกรมที่นกัคอมพิวเตอรรูจักด ี โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลง skin ในรูปแบบตาง ๆ ไดมากมาย 
(สามารถหา download ไดฟรีตาม web site ตางๆ ) สนใจ คลิกอานขอมูลและ download โปรแกรมฟรี ๆ 
ไดที ่Winamp 

• Power  DVD  vs  Windows  Media  Player 
โปรแกรมสําหรับดูภาพยนตร VCD ที่เปนที่นิยมมากทีสุ่ดในประเทศไทย นอกเหนอืจาก Windows 
Media Player (ซ่ึงมาพรอมกบั Windows) สําหรับคําแนะนํา ควรใช Windows Media Player จะดีกวา 
เนื่องจากเปน Freeware ที่สามารถใชงานไดถูกตองตามกฏหมาย แถม Microsoft ยังมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงสามารถรองรับไฟล multi-media ไดเกือบทกุรูปแบบเหมือนกัน 

สําหรับโปรแกรมทางดาน internet ปกติจะมาพรอมกับ Windows แลว เชน Dial-up, MS Internet Explorer, 
Outlook Express  
 
จากขอมูลดังกลาวขางตน เชือ่วา จะเปนประโยชนไมมากก็นอย สําหรับนักคอมพิวเตอรมือใหมทุก ๆ ทาน 

สําหรับในการอบรมนี้ เราจะเรียนการใช Microsoft office กันคะ 

 

อางอิง 

 http://www.it-guides.com/lesson/wins_14.html 
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มารูจักกับโปรมแกรมสําเร็จรูป  Microsoft Office Word และ  Microsoft Office Excel
สรุปโดย  คุณนงลักษณ  หวงัศิริรุงเรือง 

ระบบปฏิบัติการ Operating System หรือมักนิยมเรียกสัน้ๆวา OS 

เปนระบบปฏบิัติการ(System SoftWare) ที่จําเปนตองใชรวมกับ ระบบอุปกรณคอมพิวเตอร (System HardWare) 

ที่เราไดทําความรูจักกันมาแลว  ระบบคอมพิวเตอรที่เปน Hardware โดยลําพังจะไมสามารถทํางานไดเลย  จําเปน

จะตองมีระบบปฏิบัติการ เพื่อบริหารจัดการรวมกัน จงึจะสามารถทํางานได  เพื่อการอํานวยความสะดวก และ 

รวดเร็วรูปแบบระบบปฏิบัติการไดถูกพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆอยางตอเนื่องมาโดยตลอดใหทันกับการเจริญกาวหนา

อยางกาวกระโดดทาง Technology จึงปรากฏมีระบบปฏิบัติการหลายคายหลาย Version   ระบบปฏิบัติการที่

เหมาะกับการใชงานทั่วไปไดหลากหลายรูปแบบ และ เปนที่นิยมมากที่สุด รูจักแพรหลายมากที่สุดคายหนึ่ง คือ

ระบบ Microsoft Windows 

Microsoft Windows คือระบบปฏิบัติการสมบูรณแบบสําหรับระบบคอมพิวเตอรทีต่องการประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพในการทํางาน ไดรับการออกแบบมาเพือ่ใหมีความเชือ่ถือได มีระบบรักษาความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพสูง และใชงานไดงาย เพื่อนําประโยชนจากโลกดิจิตอลมาสูการใชงาน หากอุปมาการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการ   ระบบคอมพิวเตอรเสมอืนอาคารคอนกรีตวางเปลาหลังหนึ่ง   ระบบปฏิบัติการ Windows ก็ 
เปรียบเสมือนผูจัดการอาคารที่จัดเตรียมสิง่อํานวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวง  ตัง้แต ระบบ น้าํ ระบบ ไฟฟา 
ระบบปรับอากาศ  ระบบตกแตงๆ ซ่ึงอํานวยความสะดวกใหเรา  จนเราสามารถเขาอยู ดําเนินธุรกจิได  
ระบบปฏิบัติการหลักๆทั่วไปจะประกอบดวยหนาที่ตางๆ ดังตอไปนี ้

-   ระบบการตดิตั้งตางๆ  installation  

-  ระบบการบริหารจัดการตางๆ  เชน การตรวจสอบสถานะภาพความพรอม ของอุปกรณ  Hard ware ,  

    Software ตางๆ  

-  การใหบริการเครือขาย network 

-  การบริหาร และ บริการระบบใชงาน Application software เชน  Word processing, Excel, Outlook,    

   PowerPoint etc. 

-  etc. 
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Microsoft เปนบริษัทผูผลิต System Software and Application Software ที่มีผูใชงานมากที่สุดในโลกในขณะนี้   

Microsoft Windows เปนระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอรตั้งโตะและ notebook Laptop ทุกเครื่อง  เพื่อ

ใชประกอบกบัระบบงานที่เราคุนเคยมากมาย  อาทิ, Word ระบบเอกสาร,  Excel ระบบวางแผนงานและการเงนิ

(Spread Sheet), Power Point ระบบเพื่อการนําเสนอ, Outlook ระบบการรับสงจดหมายอีเล็กโทรนิค ซ่ึงจะได

นําเสนอในการอบรม  ระบบ โปรแกรม Microsoft ยังมีระบบงานดานอื่นๆอีกที่ใชในสํานักงาน  และสาขาอาชีพ

ตางๆ เปนจํานวนมาก 
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1. มารูจักกบัโปรแกรม สําเร็จรูป Microsoft Word 

ระบบ Microsoft Word  เปนระบบบริการดานการพิมพเอกสารที่ทรงประสิทธิภาพระบบหนึ่ง   Word 

processing  ไดรับการออกแบบเสมือนเปนเลขาประจําตัวเพือ่อํานวยความสะดวกโดยการจัดการการพมิพ

รายงานตางๆ และสามารถจัดเก็บเรยีกหากลับมาใชงานใหม หรือนํามาแกไขเพิ่มเตมิไดอยางเปนระบบเรียบรอย  

ระบบงานเชนระบบ Word processing นี้จะทํางานภายใตการจัดการดูแลของระบบ Windows    

โปรมแกรมสําเร็จรูป   Microsoft Word     ไดถูกออกแบบเพื่อทดแทนเครื่องพิมพดีดในสมัย โบราณ Word ยังทํา

หนาที่เปนทั้ง เครื่องพิมพดดี และเลขาสวนตวัพรอมกนัไปเลย  เพราะคุณเลขาไมตองมาพิมพแลวพิมพเลาอกี

ตอไป เมื่อเจานายเปลี่ยนใจหรือเกิดความคิดริเร่ิมใหตองแกไขเพิ่มเติมอยูรํ่าไป   เราสามารถคียไปคิดไป  

ผิดพลาดอยางไร ก็แกไขตรงนั้นเลย ไปไดเร่ือยๆจนพอใจแลวคอยส่ังเครื่องพิมพออกมาอยางเรียบรอยสวยงาม  

เกิดเห็นอะไรที่ขัดตาของใจอยากแกใหม   ก็เรียกแฟมที่เก็บไวกลับมาแกไขเฉพาะที่ที่ไมถูกใจ เพราะเครื่องมี

ความจําเก็บสิ่งที่เราพิมพไวทั้งหมดแลว ไมตองเสียเวลาไปคียตั้งแตตนใหม   ชีวิตประจําวนัของเราจะสะดวกขึ้น

อิสระในความคิดที่เปลี่ยนแปลงได  Word  มีตัวชวย และเครื่องมือมากมายที่ทําใหการจัดหนาเรยีงพิมพสะสวย

ได พรอมตกแตงหนาตาใหโดดเดนดวยการสอดแทรกรูปภาพ ตารางแสดงผลที่ไดขอมูลมาจากแหลงอื่นเพื่อ

ประกอบใหการายงานหรือส่ิงพิมพดูสมบูรณนาประทับใจ  และจัดเกบ็เปนหมวดหมู สามารถถูกเรียกมาใชงาน

เพื่อการอางอิง หรือแกไขเปลี่ยนแปลงไดสะดวกรวดเร็ว   ซ่ึงจะมีลูกเลนใหทดลองมากมาย  หรือจะเปรียบเทียบ 

ก็เสมือนมีเลขาใจดีไวขางกาย สักคนหนึ่ง ที่ชวยใหงานเสร็จไดเร็วกวาและสบายใจกวาเลขาตวัจริง แมเลขาตัว

จริงก็ยึด Word เปนเพื่อนคูใจ 

เราจะพากันไปที่หนา DeskTop    DeskTop มักเปนหนาแรกที่เราจะพบเห็นเมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรสําเร็จแลว  

ในหนานี้จะประกอบดวยเครื่องไมเครื่องมือที่เราจะใชทํางาน เสมือนหนาโตะทํางานของเรา จงึสื่อความหมาย

โดยการใชคําวา   DeskTop   ที่จะตองประกอบดวยเครื่องมือสําหรับทํางาน เชน เครื่องเขียนตางๆหรือเครื่อง

อํานวยความสะดวกอื่นๆ โทรศัพท เครื่องพิมพดีด (ในอดีต) เปนตน  เดี๋ยวนี้เมื่อเปนการใชคอมพิวเตอรแลว เราก็

จะมีเครื่องใชงานในรูปของ  program ตางๆ ที่เราจะมาเรยีนรูวิธีการใชตอไป    สําหรับในการอบรมในวนันี้ เรา

จะมาทําความรู จัก   program WORD  และในคราวตอไป    program EXCEL 
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เราไดรูจักหนา DeskTop แลว  จะสังเกตุเห็นวา มี program อยูหลายตัว  ยิ่งเราศึกษามากขึน้เรื่อยๆ เราก็นํา 

program ที่เรารูจัก และตองการใชงานมาปะไวบนหนา DeskTop นี้ได เพื่อความสะดวกในการเรียกใชงานได  

เมื่อเราตองการใช  program WORD  เราจะกระทําดังตอไปนี ้

การเรียกใช Word  Click 2 ครั้งที่   Icon Microsoft word  บนหนา DeskTop 
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จะปรากฏหนาจอ   Microsoft  Word หรือ  ระบบพิมพเอกสาร Word processing ดังนี ้

 

 

 

หนา  Word  ประกอบดวยรายละเอียดดังภาพขางตน 

1. แถบชื่อแฟม  (File Name) อยูดานบนซายสุดของแผนหนา เมื่อทําการสรางเอกสาร  Word จะตั้งชือ่เอกสาร 
(File Name) ให วา “Document 1” ซ่ึงจะสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ใหมได 

2. ปุมควบคุม ใชควบคุมขนาดของ หนากระดาษ เชน ยอเล็ก หรือ ขยายเต็มหนา หรือเก็บไวกอนในสวน
ดานลางเพื่อเรียกมาใชไมเมอืตองการ   ปุมนี้ อยูดานบนขวาสุดของ หนา 

3.   แถบ  เมนู Menu Bar   เปนแถบ คําสั่งใชงาน เราจะเลือกมาฝกหัดเฉพาะสวนที่จําเปนกอน เพียงบางคําสั่ง  
ดังเชน คําสั่ง   File     Edit   View   Insert   Format Tool   Table   Window    Help  ในแตละคําสั่งจะ
ประกอบดวยดวยคําสั่งยอยอีกหลายคําสั่ง   แตละคาํสั่งใหประโยชนในแงการใชงานละเอียดพิศดาลยิ่งๆขึ้น  
เพื่อใหเกิดความสมบูรณ และสวยงามของงานพิมพมากยิ่งๆขึ้น  โดยการใชงานเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน 
และการสื่อสารนั้น  เรามักใชไมคอยจะกีค่ําสั่งนัก  เปรียบเสมือนการใชงานกลองถายรูปหรือเครื่องโทรทัศน  
เรามักใช  Function  อยูไมกี่ตัวฉนันั้น  เพื่อประโยชนการเรียนรูทีน่ําไปใชประโยชนไดจริง กจ็ะนําสิ่งที่เรา

แถบชื่อแฟม 
แถบปุมควบคุม แถบเมนู แถบเครื่องมือ 

แถบเลื่อนดูขอมูล 
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ใชๆอยูเปนประจํามาเลาสูกนัฟง เมื่อคุนเคยแลว ยอมมีกําลังใจที่พฒันาตอไปไดเร่ือยๆ  จะไดกลาว ในเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ File ซ่ึงเราจะไดกลาวตอไปดังนี้คือ 
 

 

คําสั่งยอย ของ Fileในบางคําสั่ง ซ่ึงถูกใชบอยดังนัน้ เพื่อความสะดวกจงึถูกแสดงไวใน Tool Bar ดวย ซ่ึงซึ่ง

เปนลักษณะเดยีวกับ Menu คําสั่งอื่น   จะไดอธิบายพรอมกันใน หวัขอ Tool Bar ตอไป 

4.แถบ เครื่องมือ Tool Bar    เปนแถบรูปเครื่องมือ (คําสั่งใชงาน)ซ่ึงมีจาํนวนมาก เราจะไดกลาวถึงตัวที่นยิม

ใชกันบอยๆ ดงันี้ 

   ตรงกับ  New   คือการเปดแผนกระดาษ  หรือเมื่อตองการพิมพเอกสารฉบับใหม 

ตรงกับ  Open  คือการเปด File ที่เราไดเก็บไว นําออกมาดู หรือเพื่อแกไขเพิ่มเติม 

ตรงกับ  Save  คือใหบันทึกขอความเอกสารเก็บไวใน File ที่เราไดตั้งชือ่ไวแลว 

ตรงกับ Print คือการสั่งพิมพในหนาที่ไดพิมพเพื่อนําไปใชงาน  
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ตรงกับ Preview คือขอดูกอนวาหนาตาของเอกสารออกมาแลวเปนอยางไร 

ตรงกับ Cut  คือการตักออก เพื่อนําไปแปะไวที่อ่ืน 

ตรงกับคําวา Copy  คือดัดลอกแบบเดยีวกันนี้ เพื่อนําไปแปะไวที่อ่ืน  โดยของเดิมยังอยู 

ตรงกับ Undo  คือยอนกลับ เชนเราทําอะไรผิดพลาดไป ขอยกเลิกอันทีท่ําไวแลว 

 เปนการทําตวัอักษรใหหนาทึก Bold 

เปนการทําตวัอักษรใหเอียง เปน Italic 

เปนการขีดเสนใตตวัอักษร 

ตั้งเปนหวัขอนําดวยตวัเลข 

ตั้งเปนหวัหอ นําดวยปุม 

 เปนการเลือกแบบตัวอักษร และขนาดของตัวอักษร 
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การแปะภาพในเอกสาร 

เราสามารถใชคําสั่งแทนรูปเครื่องมือไดเชนกัน เชนกรณตีองการแปะภาพพรอมเอกสารที่พิมพจาก  File ที่

เราไดถายเก็บไว  ดังตอไปนี ้

 

 

 

ไปที่ Menu และClick ที่ คําสั่ง  Insert จะปรากฏคําสั่งยอยหลายคําสั่ง เลือกคําสั่ง Picture จะปรากฏคําสั่งยอย

อีกหลายคําสั่ง สมมุติวา เราไปทัศนาจรและเก็บภาพสวยงามจากกลองถายรูปมาเก็บไว ก็สามารถเลือกรูป 

From File  ช่ือที่ระบุไว เชน เที่ยวที่ เชยีงใหม หรือ ที่ อเมริกา เปนตน  
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5.แถบเลื่อนดขูอมูล  ใชเล่ือนดูหนากระดาษเพื่อตรวจดูหนาที่ไดพิมพทั้งหมด เปนลักษณะตวัเล่ือนขึ้น ลง เพื่อ

การตรวจดเูอกสารที่เราพิมพ 

6.แถบไมบรรทัด  แถบไมบรรทัดเปนตัวตัง้หนากระดาษ  ในลักษณะกัน้หนากั้นหลัง เพื่อใหเอกสารดูสวยงาม 

 

การตั้งระยะกัน้หนา และระยะกั้นหลัง  

กอนจะจัดการพิมพก็ตองเรียนรูวิธีจัดหนากระดาษโดยการกั้นหนากั้นหลัง จากนัน้ก็สามารถลุยพิมพไปไดเลย 

สุดบรรทัดก็จะขึ้นบรรทัดใหมใหเอง ไมตองยกแครขึ้นบรรทัดแบบเครื่องพิมพดีดอกีตอไป  

การ จัดยอหนาดวยแถบไมบรรทัด 

 แถบไมบรรทัด (Ruler Line) ของโปรแกรม Word จะมีปุมควบคุมการตั้งยอหนา ระยะกัน้ซาย และระยะกัน้หลัง  

 

• ชี้เมาสไปยังปุมควบคุมกั้นหนา, ปุมควบคมุกั้นหลัง ตวัทีต่องการ  
• กดปุมซายของเมาสคางไว แลวลากไปยังตําแหนงใหม จึงปลอยมือจากปุมซายของเมาส                         

(ตอไปจะเรียกวิธีการนี้วา Drag & Drop)  
• จากนั้นก็พรอมพิมพขอความ  
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                          ตัวอยางการพิมพ  การจัดพารากราฟแบบยอหนาบรรทัดแรก 

 

การจัดพารากราฟแบบ Hanging 
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 จัดหนากระดาษเพื่อการพิมพท่ีแทนพิมพ (PAGE SETUP) 

งานพิมพมีมากมาย หลากหลายแบบ แตละแบบก็มีลักษณะการวางเนื้อความทีแ่ตกตางกันออกไป มีขอกําหนด

เกี่ยวกับขนาดกระดาษ ระยะกั้นหนา-หลัง ขอบกระดาษตาง ๆ ไป ดังนั้น กอนเริ่มพมิพงานใด ๆ ควรกําหนดคา

ติดตั้งเกีย่วกับกระดาษ 

 เรียกคําสั่ง File, Page Setup… ปรากฏ Dialog Box ดังนี้ 

  

•  รายการเลือกของ Page Setup มี 4 รายการ ไดแก  

1. Margins ตั้งคาเกี่ยวกับขอบกระดาษ หัวกระดาษ ทายกระดาษ 

2. Paper Size ตั้งคาเกี่ยวกับลักษณะ และขนาดของกระดาษ 

3. Paper Source ตั้งคาเกี่ยวกบัการปอนกระดาษ 

4. Layout กําหนดคาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับรูปแบบกระดาษ  
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                      ช้ีเมาสไปยังปุมเลือก TAB Click เมาสเพื่อเลือกรูปแบบแท็ปชีเ้มาสไปยังตําแหนงที่ตองการตั้ง TAB ใน Ruler Line  Click เมาส  

                                                                                        จะปรากฏสัญลักษณแท็ป ณ ตําแหนงนั้น  

        

การลบแท็ป  

                    ช้ีเมาสไปยังสัญลักษณแท็ปที่ตองการลบใน Ruler Line กดปุมเมาสคางไว แลวลากเมาสออกจาก Ruler Line สัญลักษณแท็ป 

                                                                                                        จะหายไปจาก Ruler Line  
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 เกร็ดนาสนใจ - สามารถ Double Click บริเวณพื้นสีเทาของ Ruler Line เพื่อลบแท็ป 

การพิมพเอกสารขอมูล         

เมื่อตั้งหนากระดาษเรียบรอยแลว ก็สามารถเริ่มคียขอความดวยความสบายใจไดเลย  ส่ิงที่คียก็จะเปนเอกสารถูก

เก็บบันทึกเปนแฟมขอมูลใน หนวยเก็บขอมูล  ซ่ึงเราสามารถตั้งชื่อหนวยขอมูลเหลานี้ซ่ึงเรียกกนัวา Folder หรือ

เปนตูเก็บแฟมของเรานั่นเอง    เราสามารถเก็บเปนหมวดหมูตามประเภทเอกสารไดตามตองการ 
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2. มารูจักกบัโปรแกรม สําเร็จรูป Microsoft EXCEL 

โปรแกรมสําเร็จรูปอีกตัวหนึ่งชื่อวา EXCEL หากจะพดูถึงโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีสวนเกีย่วของกบั
ชีวิตประจําวันของเรา  คงไมมีโปรแกรมใดที่จะไดรับความนยิม และมีความวิเศษเทากับ โปรแกรม  EXCEL ที่
เรากําลังจะมาทําความรูจักกนั   ไมวาคณุจะทํางานอะไร เปนนกับญัชี  นักวิเคราะห  นักบรหิาร(เงินลงทนุ)  
EXCEL เปนเหมือนกับผูชวยดีๆ สักคนหนึ่ง ที่ชวยใหงานเสร็จไดเร็วกวาทําในกระดาษหลายเทาตัว 

มีการพัฒนาการโปรแกรม EXCEL มาแลวหลายรุน ยาวนานกวา 10 ป  มาตั้งแต EXCEL 97 , 2000,2002,  2003  
เปนลําดับ โดยมีคําสั่งซึ่งสามารถชวยการทํางานไดสะดวกมากขึน้เรื่อยๆ 

 

 โปรแกรม EXCEL เปนหนึ่งในโปรแกรมหลักของ Microsoft Office ซ่ึงประกอบดวย โปรแกรมหลักๆคือ 
Microsoft Microsoft Word,  MicrosoftPowerPoint , Microsoft EXCEL Microsoft Outlook และ อ่ืนๆ เปนตน 

 

โปรแกรม EXCEL มีประโยชนกับผูคนแทบทุกสาขาอาชีพ  นกับัญชีใช EXCEL  มาชวยคํานวณงบดุล และงบ
การเงิน  นักวิเคราะห ใชสรุปขอมูลแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห ผล นักสถิติสามารถใชสรางกราฟในรายงาน
ตางๆไดโดยงาย  เราสามารถใชบันทึกรายการทรัพยสิน และการลงทุนพรอมมูลคาที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เปน
การเฝาดูแลทีม่ีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางดียิ่ง 

 

โปรแกรม EXCELนี้ เรียกวาเปนโปรแกรมประเภท Spreadsheet  ซ่ึงนอกจาก EXCEL แลว ยังม ี

โปรแกรมประเภท Spreadsheet อ่ืนๆ ที่ไดรับความนิยมในอดีตเชน  Visical,  Multiplan,  Lotus 1-2-3 เปนตนใน
ปจจุบันนี้ทีไ่ดรับความนิยมมากที่สุด ก็เหน็จะเปน  EXCEL นี่เอง เพราะใชงาย และมีความสามารถหลากหลาย 
เหมาะกับการใชงานทั่วไป  
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ขอแตกตางระหวาง Word  ที่ไดกลาวมาแลว กับ EXCEL ที่เรากําลังจะพูดถึงตอไปนี้ 

                WORD                EXCEL 

การ key หรือ ปอนขอมูล  ปอนขอมูลบนแผนกระดาษ 

ตอเนื่องเปนบรรทัดๆ จบ

บรรทัดแลว จะขึ้นบรรทัดใหม

โดยอัตโนมัตลัิกษณะงานจงึ

เปน พารากราฟสามารถจัด

หนาใหดูเรียบรอยสวยงาม

เหมาะกับการพิมพเอกสาร เชน

บทความตางๆ หรือจดหมาย    

ปอนขอมูลอยูในแตละ CELL  

โดยขนาดของ CEL สามารถ

ยึดได  ลักษณะงานจึงเปน 

ตาราง  ไมเหมาะกับการพมิพ

เอกสาร เชนบทความ หรือ

จดหมาย   เหมาะกับการใชเปน

ตารางเปรียบเทียบหรือใช

วิเคราะหหรือวางแผนงาน 

การคํานวณ ไมสามารถคํานวณตัวเลขได  

ไมสามารถตรวจสอบตัวเลข 

เปรียบเทียบได  เหมาะกับการ

ทําเอกสารไวใชอางอิงเทานัน้ 

สามารถคํานวณตัวเลขที่ระบุ

ในแตละ CELL นําCELL 

ตางๆตั้งเปนสูตรคํานวณได ใน

ลักษณะรูปบญัชี หรือ งบ

การเงิน  ทําแผนงานที่มีตัวเลข

ลักษณะงบประมาณได 
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ดังตัวอยางขางลางนี้  ขอมูลที่ปรากฏในแตละ CELL  สามารถนํามาคํานวณยอดหรอื เปรียบเทียบ % สัดสวน

หญิงชายในแตละประเทศได 

 

หนาตา EXCEL Sheet (แผนตาราง) ที่ Spread (ยืด หดได) มีหนาตาดังนี ้

 

Spread Sheet EXCEL ประกอบดวย 

3. แถบชื่อแฟม  (File Name) อยูดานบนซายสุดของSheet ดังเชน ใน  WORD 
4. ปุมควบคุม ใชควบคุมขนาดของ Sheet เชน ยอ  ขยาย และปด อยูดานบนขวาสุดของ Sheet 
5. Menu Bar  เปนแถบ คําสั่งใชงาน (โปรแกรม) ทั้งหมดในรูปแบบ เมน ูของระบบ Sheet EXCEL 
 

 

Cell สําหรับใสขอมูล 
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คําสั่งในแตละ ตัวจะมีคําสั่งยอยจํานวนหลายตัว ฝงอยูซ่ึงสามารถเรียกมาใชงานได  

6. Tool Bar    เปนแถบรูปเครื่องมือ(คําสั่งใชงาน)ทีน่ิยมใชกันบอย จัดวางไวเพื่อสะดวกในการใชงานมี
ลักษณะรูปแบการใชเหมือน WORD 

7. Formular Bar  เปนแถบในรูปของสูตรทั้งหมดเพื่อการคํานวณ เชน สูตรการหาคาเฉลี่ย เปนตน 
       8.  Cell      สําหรับใสขอมูลตัวเลข  ตัวอักษร สูตร  รูปภาพ เปนตน Cell จะถูกอางอิง  (หรือเรียกชื่อ)             

ดวยตัวอักษรของ Column และ เลขที่ของ  Row ที่ มันอยู เชนตวัอยางที่เห็นในภาพคือ H2  ดังนัน้ ในแตละ Cell 

จึงมีช่ือแตกตางกันไป 

CELL และ การบันทึกขอมูล         

สามารถเลือกจุด Cell (ชอง) สําหรับบันทกึขอมูล ณ ตําแหนงทีพ่อใจใดๆ เพื่อบันทกึขอมูล  จุดทีบ่ันทึกนี้เล่ือน

ขึ้นลงซายขวาดวย ลูกศร บน แปนบนัทึก(Keyboard) หรือใช  cursor ของ ตัว Mouse เมื่อMouse ช้ีไปที่Cell ใด

จะปรากฏชื่อCell ใหเห็น เชนตามตัวอยางในภาพ คือ H2   เราสามารถทําการเคลื่อนยาย คัดลอก ลบทิ้ง หด ขยาย

ขนาดตัวอักษร  ตกแตง เติมสี ในตวัอักษร และตัวเลขที่พิมพลงได  ในกรณีทีเ่ปนตัวเลข ยงัสามารถทําการ

คํานวณ  บวก ลบ คูณ หาร หรือเขาสูตรการคํานวณได  เมื่อเราไดสรางงานแผน WorkSheet แลว สามารถจัดเก็บ

ไวในเครื่องเกบ็ไวเปนหลักฐานในรูปของแฟมงาน (File) พรอมตั้งชื่อใหส่ือความหมาย  เพื่อจะไดจําไดและ

สามารถเรียกกลับมาใชอีกไดเมื่อตองการ 

การทดลองปอนขอมูล 

เมื่อเปดหนา EXEL ไดแลว  เล่ือนcursor ไปที่  B2  หมายความวา  Column B และ Row ที่ 2 และทดลอง พิมพ

ขอมูลดังตัวอยางที่ 1  การเปลี่ยนสลับไทย  และ อังกฤษ ใชปุม                    ซ่ึงอยูซายสุดแถวที่ 2 ของแปนพิมพ  

กอนการพิมพเราสามารถปรับขนาดความกวางของ Column ตาม ขอความที่ตองการพิมพ โดยใช cursor ช้ีไปที่ 

Cell ที่ตองการขยาย และดึงขนาดตามตองการ 

 

 

T/E
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ตัวอยางที่ 1 

รายงานเดนิทาง  Tour Golf   ณ  อําเภอหัวหนิ  วันที่ 19  กนัยายน 2551 

 

คาน้ํามันรถ                                            1200 

คาอาหารรานแมลวน                               880 

คาอาหารกลางวันรานนองโม                  540 

คา Green Fee ที่ Palm Hill                     4000 

คาอาหารรานนองเมย                             1200 

คานวด                                                    2000  

รวมทั้งสิ้นสําหรับ  4  คน                        9820 

คาเฉลี่ยตอคน                                          2455 
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คําสั่งอื่นๆที่ควรรูจัก 

       ใน    MENU BAR  จะประกอบดวยคําสั่งหลักดังตอไปนี้   

1. File เปนคําสั่งใชดูแล แฟมขอมูลที่ไดถูกสรางขึ้น เพื่อเก็บหรือเมื่อเรียกกลับมาใชงานใหม  เชน Save 
เพื่อเก็บ  และ Open เพื่อเปด  และ Print เพือ่พิมพ เปนตน 

2. Edit   เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงขอมูล อาทิ Cut เพื่อโยกยาย Copy เพื่อคัดลอก Delete เพื่อลบทิ้ง 
3. View  แสดงคําสั่งที่นิยมใชบอยใหปรากฏขึ้นที่ Tool Bar ดานบนเพื่อสะดวกในการใชงาน 
4. Insert  เปนคําสั่งที่ใชเพื่อการแทรก Row หรือ Column ตลอดจนการเพิ่ม WorkSheet 
5. Format การกําหนดขนาดของ Cell, Row, Colum ตามตองการ 
6. Tool  เปนเครื่องมือใชในการกําหนดหนาของ Sheet 
7. Data   เปนคําสั่งที่จัดการกับขอมูล เชนการเรียงขอมูล 
8. Window  คําสั่งที่จัดการการมองดูหนา Sheet เพื่อความสะดวกในการดู และตรวจสอบขอมูลบน Sheet 
9.    Help   เปนตัวชวย อธิบายความหมายหรือ วิธีการใชงานเมื่อเกดิปญหาไมเขาใจ 

 

เราจะไดศึกษาเฉพาะบางคําสั่งที่นิยม และใชบอย ดังนี ้

1. คําสั่ง Insert ใน  Menu Bar สําหรับใชเพื่อความสะดวกในการเพิ่มบรรทัด ชอง หรือ แผนงานที่เรา

จําเปนตองใชบอยเวลาทํางาน     เมื่อกดทีค่ําสั่ง Insert จะปรากฏคําสั่งยอยหลายตัวดงันี้ 
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Rows   เปนคําสั่งสําหรับเพิ่ม  Rows หรือบรรทัด  โดยการวาง cursor  ณ ตําแหนงที่จะเพิ่ม Row 

Column เปนคําสั่งสําหรับเพิ่มชอง หรือ  Column  โดยการวาง cursor  ณ ตําแหนงที่จะเพิ่ม Column 

Worksheet  คําสั่งสําหรับเพิ่มแผน  ในหนึง่แฟมขอมูล  เราสามารถมีแผนงานหลายๆแผนได โดยแตละแผนจะมี

คุณลักษณะ การคํานวณ แตกตางกันได 
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2. คําสั่ง  DATA ใน  Menu Bar  เปนคําสั่งเพือ่การบริหารขอมูลที่เราพิมพ เพื่อความสะดวกในการใชงาน 
เชนในกรณีทีข่อมูลเกิดขึ้นในวาระตางๆกนั  เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเราจะพบวา ขอมลูปะปนกันเกดิขึ้นกอนหลัง 

บางรายการเปนบุ๕๕ลซํ้ากนั  และเราตองการจัดขอมูลใหเรียงเปนหมวดหมู เพื่องายตอการตรวจสอบหรือเพือ่

สะดวกในการใชงาน เราสามารถใชคําสั่ง ยอยใน คําสั่ง DATA  คือ คําสั่ง SORT ดังนี้ 

  

ที่ Menu Bar  พา Cursorช้ีไปที่ Data  เมื่อ Click จะปรากฏคําสั่งยอยดังภาพ  

 

 

คําสั่ง  Sort  เปนคําสั่งในการเรียงขอมูลจากนอยไปมาก หรือจาก มากไปนอยได   โดยสามารถเรียงได 3 ระดับ 

โดยการนํา cursor  ครอบขอมูลที่ตองการจะ Sort  และเลอืกระดับที่ตองการ 

 

 



 

มือใหมหัดใชอินเตอรเน็ต    หนา 40/78 

ฝายวิชาการ สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 

3. คําสั่ง Window ใน Menu Bar  เปนคําสั่งสําหรับ แบงหนาเพื่อความสะดวกในการเลื่อนดูขอมูล จะไดกลาวถึง

คําสั่งที่ใชบอยที่จะกลาวถึง คือ คําสั่ง Split และ  Freeze Panes   

 

ที่ Menu Bar  พา Cursorช้ีไปที่ Window  เมื่อ Click จะปรากฏคําสั่งยอยดังภาพ  

Hide  คําสั่งซอนหรือปดไวกอน  ROW หรือ Column กรณีที่เรายังไมอยากด ูROW หรือ Column นั้นๆ เพื่อกนัความ

สับสนเวลาทํางาน หรือกรณตีองการเสนองานโดยเสนอแตยอดสรุป สวนรายละเอียดเราปดไวเพื่อดูเอง 

Split  คําสั่งที่แบงหนางานออกเปน สองสวน เปนดานบน และดานลาง เพื่อการตรวจสอบหรือเปรียบเทียบ 

Freeze Panes  คําสั่งขึงหัวขอ ทั้งแนวนอนและ/หรือ แนวตั้ง  เพื่อกรณีทีข่ณะเลื่อนดูขอมูลสวนลางๆ แลวหัวขอยงัถูก

ตรึงอยู  ทําใหรูวาสิ่งที่ดูอยูเปนหัวขออะไร 
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ตัวอยางที่ 2 

 

 จํานวน 

ราคาตอ

หนวย รวมเงิน ตนทุน กําไร 

หนังสือ Microsoft Window 23 150 

   

3,450.00  

    

125.00  

    

575.00  

หนังสือ Microsoft Word 24 165 

   

3,960.00  

    

137.50  

    

660.00  

หนังสือ Microsoft  EXCEL 26 120 

   

3,120.00  

    

100.00  

    

520.00  

รวมท้ังสิ้น     

 

10,530.00    

 

1,755.00  
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ตัวอยางที่ 3 ยอดขายหนงัสอืในไตรมาสที่ 1  ป  2551 

 

 มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม   เมษายน 

หนังสือ Microsoft Window 

          

1,800.00  1200 1300 1100 

หนังสือ Microsoft Word 

          

1,650.00  2050 2100 2200 

หนังสือ Microsoft EXCEL 

          

1,320.00  3000 2500 4300 

หนังสือ Microsoft Outlook    550.00 550 1000 850 

 

          

5,320.00  

     

6,800.00  

   

6,900.00  

 

8,450.00  
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เราสามารถสรางแผนภาพ Graph ไดโดยการใช ฟงคช่ัน Graph 

 

฿0
฿500

฿1,000
฿1,500
฿2,000
฿2,500

฿3,000
฿3,500
฿4,000

฿4,500
฿5,000

1 2 3 4

Series1
Series2
Series3
Series4

 

 

FORMULAR BAR และการใชสูตรการคํานวณ 

EXCELL มีสูตรสําเร็จที่สะดวกตอการใชงานจํานวนมาก เรียกวา ฟงกช่ัน (Function) ฟงกช่ันที่เปนที่นิยมใช

มากๆดังจะยกตัวอยางดังที่ควรรูจักมีดังนี ้

Count   ใชสําหรับนับตัวเลข 

Average .ใชสําหรับหาคาเฉลี่ย 

Now  .ใชเพื่อหาคา วัน เดือน ป และ เวลาปจจุบัน 

Today  ใหคาวนัที่วันนี ้
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Date  .ใหคาวนัที่ในรูปแบบตางๆตามตองการ 

ฟงกช่ันดานทางการเงินที่นยิมใชกันมา  เชน 

PMT  เปนฟงกช่ันที่ทรงประสิทธิภาพ ที่ใชหาคาผอนชําระคืนเงินตนแบบลดตนเงินกูเปนจํานวนเงินเปนราย

เดือนเทาๆกนั ตามระยะเวลาที่กําหนดดวยอัตราดอกเบี้ยคงที่  ซ่ึงมักนิยมใชในการผอนชําระเงินกูซ้ือบาน อาคาร

จากธนาคาร  ตัวอยางเชน กูเงินผอนสงบานโดยขอกูเงนิ 2,000,000 อัตราดอกเบี้ย  12%ตอป เปนระยะเวลา 60 

เดือน โดยใช สูตร  =PMT(12%/12,60,2000000,0,0) จะไดคาผอนสงเดอืนละ 44,480.90  เปนตน 

NPER เปนฟงกช่ันสําหรับคาํนวณจํานวนเดือนที่ตองผอนชําระเงินกู ดวยอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมกีําลัง

ความสามารถในการผอนสงเดือนละเปนจาํนวนเงินคงที่  ตัวอยางเชน กูเงิน 2,000,000 ,มีความสามารถจะผอน

ไดเดือนละ 40,000 และตกลงดอกเบี้ยคงทีท่ี่  12% ตอป =NPER (12%/12,-40000,2000000,0,0) จะตองใชเวลา

ผอนสงนาน  69.66 เดือน 
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มารูจักโปรแกรมไวรัสคอมพิวเตอร 
สรุปโดย  รองศาสตราจารย วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน 
 

การใชคอมพิวเตอรมีทั้งคุณอนันตและอาจมีโทษมหันต  ถาไมรูจักระวงั  ตัววายรายที่กอโทษในวงกวาง
ก็คือไวรัสคอมพิวเตอร  เขาทํานองวาไวรัส  วายรายนั่นเอง   
มารูจักเจาไวรัสวายรายตัวนีกั้น 

ไวรัส คือ โปรแกรมชนดิหนึ่งที่มีความสามารถในการสําเนา (copy) ตัวเองเขาไปติดอยูในระบบ
คอมพิวเตอรไดและถามีโอกาสก็สามารถแทรกเขาไประบาดในระบบคอมพิวเตอรอ่ืน ๆดวย  ซ่ึงอาจเกิดจากการ
นําเอาดิสกที่ตดิไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใชอีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผานระบบเครือขายหรือระบบสื่อสารขอมูล
ไวรัสก็อาจแพรระบาดไดเชนกัน  

การที่คอมพิวเตอรใดติดไวรัส หมายถงึวาไวรัสไดเขาไปผังตัวอยูในหนวยความจํา คอมพิวเตอร
เรียบรอยแลว เนื่องจากไวรสัก็เปนแคโปรแกรม ๆ หนึ่ง ดังนัน้ การทีไ่วรัสจะเขาไปอยู ในหนวยความจําไดนั้น
จะตองไดรับการเรียกใหทํางานกอน วิธีการที่ไวรัสจะเขาไปอยู ในหนวยความจําไดนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของ
ไวรัส แตละตวั ปกติผูใชมกัจะไมรูตวัวาไดทําการปลุกหรือเรียกไวรสัคอมพิวเตอรขึ้นมาทํางานแลว  

จุดประสงคของการทํางานของไวรัสแตละตัวข้ึนอยูกับตัวผูเขียนโปรแกรมไวรัสนั้น เชน อาจสราง
ไวรัสใหไปทําลายโปรแกรมหรือขอมูลอ่ืน ๆ ที่อยูในเครือ่งคอมพิวเตอร หรือ แสดงขอความวิ่งไปมาบน หนาจอ 
เปนตน  

ประเภทของไวรัส 

 

1.  บูตเซกเตอรไวรัส (Boot Sector Viruses หรือ Boot Infector Viruses) 

คือไวรัสที่เก็บตัวเองอยูในบตูเซกเตอรของดิสก การทํางานของบูตเซกเตอรคือ เมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรเร่ิม
ทํางานขึ้นมาตอนแรก  เครื่องจะเขาไปอานบูตเซกเตอร  ในบูตเซกเตอรจะมีโปรแกรมเล็ก ๆ ไวเรียกระบบ 
ปฎิบัติการหรอืที่เรียกวาโอเอสขึ้นมาทํางานอีกทีหนึ่ง ถาไวรัสบูตเซกเตอรแทรกซึมเขาไปในคอมพิวเตอรได 
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ไวรัสนี้ก็จะเขาไปแทนที่โปรแกรมโอเอสดังกลาว  ถาไวรัสประเภทนี้ไปติดอยูในฮารดดิสก โดยท่ัวไปก็จะเขา
ไปอยูบริเวณสวนสําคัญของฮารดดิสก ที่เรียกวา Master Boot Sector หรือ Parition Table ของฮารดดิสกนั้น  

ถาบูตเซกเตอรของดิสกใดมไีวรัสประเภทนี้ติดอยู ทุก ๆ คร้ังที่บูตเครื่องขึ้นมาแทนที่ระบบปฎิบัตกิารจะ
วิ่งจากดิสกเขามาควบคุมคอมพิวเตอร  กลับกลายเปน ตัวโปรแกรมไวรัสเริ่มทํางานกอนและจะเขาไปฝงตัวอยู
ในหนวยความจําเพื่อเตรียมพรอมที่ จะทาํงานตามแผนรายที่ไดถูกโปรแกรมมา แลวตัวไวรัสจึงคอยไป เรียกโอ
เอสหรือวินโดวสใหขึ้นมาทาํงานตอไป ทําใหเหมือนไมมีอะไรเกดิขึ้น….. นากลัวจริงๆ 

2.  โปรแกรมไวรัส (Program Viruses หรือ File Infector Viruses) 

โปรแกรมไวรสั เปนไวรัสอกีประเภทหนึ่งที่จะติดอยูกับโปรแกรม ซ่ึงเปน ไฟลที่มีนามสกุลเปน COM 
หรือ EXE และบางไวรัสสามารถเขา ไปติดอยูในโปรแกรมที่มีนามสกุลเปน sys และโปรแกรมประเภท โอเวอร
เลย(Overlay Programs)หรือไฟลมีนามสกลุที่ขึ้นตนดวย OV ไดดวย ….ตรงนี้เปนวิชาการสักนิดนะคะ 

วิธีการที่ไวรัสใชเพื่อท่ีจะ เขาไปติดโปรแกรม  มีอยูสองวธีิ คือ 

1.ใชวิธีการแทรกตัวเองเขาไปอยูในโปรแกรมผลก็คือหลังจากที่โปรแกรมนั้นติดไวรัสไปแลว ขนาด
ของโปรแกรมจะใหญขึ้น หรือ 

2.การทําสําเนาตัวเองเขาไปทับสวนของโปรแกรมที่มีอยูเดิม ดังนัน้ขนาดของโปรแกรมจะไมเปลี่ยน
และยากที่จะซอมใหกลับเปนดังเดิม 

 การทํางานของโปรแกรมไวรัส โดยทั่วไป คือ เมื่อมีการเรียกใชโปรแกรมที่ติดไวรัส ชนิดนี้ โปรแกรม
ไวรัสจะทํางานกอนและจะถือโอกาสนี้ฝงตัวเขาไปอยูในหนวยความจําทันทีแลวจึงคอยให โปรแกรมที่ติดไวรัส
นั้นทํางานตามปกติตอไป เมือ่ไวรัสเขาไปฝงตัวอยูในหนวยความจําแลว หลังจากนีไ้ปถามีการเรียกโปรแกรมอืน่ 
ๆ ขึ้นมาทํางานตอ ตัวไวรัสก็จะสําเนาตัวเองเขาไป ในโปรแกรมเหลานี้ทันท ีเปนการแพรระบาดตอไป  

 

วิธีการแพรระบาดของโปรแกรมไวรัสอีกแบบหนึ่งคือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมที่มีไวรัสชนิดนี้ ติดอยู 
ตัวไวรัสจะเขาไปหาโปรแกรมอื่น ๆ ที่อยูในดิสกเพื่อทําสําเนาตัวเองลงไปทันทีแลวจึงคอยใหโปรแกรมที่ถูก
เรียก นั้นทํางานตามปกติตอไป  
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3.  มาโทรจัน  

จํามาไมตัวนี้ไดไหมคะ....จากภาพยนตร   Helen of Troy นั่นเอง 

มาโทรจัน (Trojan Horse) เปนโปรแกรมอันตรายที่ถูกเขียนขึน้มาใหทําตัวเหมือนวาเปน โปรแกรม
ธรรมดาทั่ว ๆ ไป เพื่อหลอกลอผูใชใหทําการเรียกขึ้นมาทํางาน แตเมื่อ ถูกเรียกขึ้นมาแลว ก็จะเริ่มทําลายตามที่
โปรแกรมวางแผนไวทนัท ี มาโทรจันบางตัวถูกเขียนขึ้นมาใหมทั้ง ชุด โดยคนเขียนจะทําการตั้งชื่อโปรแกรม
พรอมชื่อรุนและคาํอธิบายการใชงานที่ดูสมจริง เพื่อหลอกใหคนทีจ่ะเรียกใชตายใจ  

 

จุดประสงคของคนเขียนมาโทรจัน อาจจะเชนเดยีวกบัคนเขียนโปรแกรมไวรัสทั่วไป คือ เขาไปทํา 
อันตรายตอขอมูลที่มีอยูในเครื่อง หรืออาจมีจุดประสงคเพื่อที่จะลวงเอาความลับของระบบ คอมพิวเตอร  

มาโทรจันนี้อาจจะถือวาไมใชไวรัส เพราะเปนโปรแกรมที่ถูกเขียนขึน้มาโดด ๆ และจะไมมีการเขาไป
ติดในโปรแกรมอื่นเพื่อสําเนาตัวเอง แตจะใชความรูเทาไมถึงการณของ ผูใชเปนตัวแพรระบาดซอฟตแวรที่มีมา
โทรจันอยูในนั้นและนับวาเปนหนึ่งในประเภทของโปรแกรม ที่มีความอันตรายสงู เพราะยากที่จะตรวจสอบ
และสรางขึ้นมาไดงาย ซ่ึงอาจใชแคแบตซไฟลก็สามารถโปรแกรมประเภทมาโทรจันได  

 

4.  โพลีมอรฟกไวรัส (Polymorphic Viruses) 

เปนชื่อที่ใชในการเรียกไวรัสที่มีความสามารถในการแปรเปลี่ยนตัวเอง ไดเมื่อมีสรางสําเนาตัวเอง
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจเปนไดถึงหลายรอยรูปแบบ ผลก็คือ ทําใหไวรัสเหลานีย้ากตอการถูกตรวจจับ หากโปรแกรม
ตรวจหาไวรัสใชวิธีการสแกนอยางเดยีวมกัจะจับไมได  ในปจจุบนั มีไวรัสใหม ๆ ที่มีความสามารถเชนนี้เพิ่ม
จํานวนมากขึน้เรื่อย ๆจึงอาจทําใหผูใชงานคอมพิวเตอรปวดศีรษะบางตอการถูกตรวจจับ 

5.  สทีลตไวรัส (Stealth Viruses) 

เปนชื่อเรียกไวรัสที่มีความสามารถในการพรางตัวตอการตรวจจับได  ไวรัสบางตัวเชน ไฟลอินเฟกเตอร 
ไวรัส ถาไปตดิโปรแกรมใดแลวจะทําใหขนาดของ โปรแกรมนั้นใหญขึ้น แต     ถาไวรัสนั้นเปนสทีลตไวรัส จะ
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ไมสามารถตรวจดูขนาดที่แทจริง ที่เพิ่มขึ้นของโปรแกรมได เนื่องจากตัว ไวรัสนี้จะเขาไปควบคมุโอเอส เมื่อมี
การใชคําสั่ง ขอดูรายช่ือไฟลหรือตรวจดูขนาด โปรแกรมใด โอเอส ก็จะแสดงขนาดเหมือนเดิม ทุกอยางราวกับ
วาไมมีอะไรเกดิขึ้น  

                 6.  ไวรัสอ่ืน ๆ 
                  ปจจุบันมีไวรัสตัวรายอีกมากมายใหระวัง อีกมากมาย ซ่ึงมาในรูปแปลกๆ ทั้งหนาตาที่มองแลว
นาเชื่อถือและหนาตาที่ไมหนาไวใจ 
   
 

อาการของเครือ่งท่ีติดไวรัส 

สามารถสังเกตจากการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรได  ถาเครื่องคอมพิวเตอรมีอาการดังตอไปนี้อาจ
เปนไปไดวาไดมีไวรัสเขาไปติดอยูในเครือ่งแลว อาการที่วานั้นไดแก  

 ใชเวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทํางาน  
 ขนาดของโปรแกรมใหญขึ้น  
 วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป  
 ขอความที่ปกติไมคอยไดเหน็กลับถูกแสดงขึ้นมาบอย ๆ  
 เกิดอักษรหรือขอความประหลาดบนหนาจอ  
 เครื่องสงเสียงออกทางลําโพงโดยไมไดเกดิจากโปรแกรมที่ใชอยู  
 แปนพิมพทํางานผิดปกติหรือไมทํางานเลย  
 ขนาดของหนวยความจําที่เหลือลดนอยกวาปกต ิโดยหาเหตุผลไมได  
 ไฟลแสดงสถานะการทํางานของดิสกติดคางนานกวาทีเ่คยเปน  
 ไฟลขอมูลหรือโปรแกรมที่เคยใชอยู ๆ ก็หายไป  
 เครื่องทํางานชาลง  
 เครื่องบูตตัวเองโดยไมไดส่ัง  
 ระบบหยดุทํางานโดยไมทราบสาเหต ุ 
 เซกเตอรที่เสียมีจํานวนเพิ่มขึน้โดยมีการรายงานวาจํานวนเซกเตอรที่เสยีมีจํานวน 

เพิ่มขึ้นกวาแตกอนโดยที ่ 
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 ยังไมไดใชโปรแกรมใดเขาไปตรวจหาเลย  

การตรวจหาไวรัส 

การสแกน  

โปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใชวิธีการสแกน (Scanning) เรียกวา สแกนเนอร (Scanner) ทํางานโดยจะมี
การดึงเอาโปรแกรมบางสวนของตัวไวรัสมาเก็บไวเปนฐานขอมูล สวนที่ดึงมานั้นเราเรียกวา ไวรัสซิกเนเจอร 
(Virus Signature)และเมื่อสแกนเนอรถูกเรียกขึ้นมาทํางานก็จะเขาตรวจหาไวรัสในหนวยความจํา บูตเซกเตอร
และไฟล โดยใช ไวรัสซิกเนเจอรที่มีอยู  

ขอดีของวิธีการนี้ก็คือ เราสามารถตรวจสอบซอฟแวรที่ไดมาใหมไดทันทีเลยวาติดไวรัสหรือไม เพื่อ
ปองกนัไมใหไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทํางานตัง้แตเร่ิมแรก แตวิธีนี้มีจุดออนอยูหลายขอ คือ  

1. ฐานขอมูลที่เกบ็ไวรัสซิกเนเจอรจะตองทันสมัยอยูเสมอ และตอครอบคลุม
ไวรัสทุกตัว มากที่สุดเทาที่จะทําได  

2. สแกนเนอรจะไมสามารถตรวจจับไวรัสที่ยงัไมมี ซิกเนเจอรของไวรัสนั้นเก็บ
อยูในฐานขอมลูได  

3. ยากที่จะตรวจจับไวรัสประเภทโพลีมอรฟก เนื่องจากไวรัสประเภทนี้
เปลี่ยนแปลง ตัวเองได  

4. ถามีไวรัสประเภทสทีลตไวรัสติดอยูในเครื่องตัวสแกนเนอรอาจจะไมสามารถ 
ตรวจหาไวรัสนี้ได     ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความฉลาดและเทคนิคที่ใชของตวัไวรัส
และ ของตัวสแกนเนอรเองวาใครเกงกวา เนื่องจากไวรัสมีตัวใหม ๆ ออกมา
อยูเสมอ ๆ ผูใชจึงจําเปนจะตองหาสแกนเนอร ตัวที่ใหมที่สุดมาใช มีไวรัส
บางตัวจะเขาไปติดในโปรแกรมทันทีที่โปรแกรมนั้นถูกอาน และถาสมมติ วา
สแกนเนอรทีใ่ชไมสามารถตรวจจับได  และถาเครื่องมีไวรัสนี้ติดอยู เมือ่มีการ 
เรียกสแกนเนอรขึ้นมาทํางาน สแกนเนอรจะเขาไปอานโปรแกรมทีละ
โปรแกรม เพือ่ตรวจสอบ ผลก็คือจะทําใหไวรัสตัวนีเ้ขาไปติดอยูในโปรแกรม
ทุกตัวที่ถูก สแกนเนอรนัน้อานได  
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5. สแกนเนอรอาจรายงานผิดพลาดไดเพราะ บังเอิญไวรัสซิกเนเจอรทีใ่ชไปตรง
กับที่มีอยูในโปรแกรมธรรมดาที่ไมไดตดิไวรัส  

การตรวจการเปลี่ยนแปลงของไฟล 

การตรวจการเปลี่ยนแปลงของไฟล คือ การหาคาพิเศษอยางหนึ่งทีเ่รียกวา เช็คซัม (Checksum) ซ่ึงเกิด
จากการนําเอาชุดคําสั่งและ ขอมูลที่อยูในโปรแกรมมาคํานวณ หรืออาจใชขอมูลอ่ืน ๆ ของไฟล ไดแก แอตริบิวต
(ลักษณะของไฟล ) วันและเวลา เขามารวมในการคํานวณดวย เนื่องจากทุกสิ่งทุกอยางในเครื่องคอมพิวเตอร ไม
วาจะเปนคําสัง่หรือขอมูลที่อยูในโปรแกรม จะถูกแทนดวยรหัสเลขฐานสอง เราจึงสามารถนําเอาตัวเลขเหลานี้
มาผานขั้นตอนการคํานวณทางคณิตศาสตรได ซ่ึงวิธีการคํานวณเพื่อหาคาเช็คซัมนีม้ีหลายแบบ และมีระดับการ
ตรวจสอบแตกตางกันออกไป เมื่อตัวโปรแกรม ภายในเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากไวรัส ไมวาไวรัสนั้นจะใช
วิธีการแทรกหรือเขียนทับก็ตาม เลขที่ไดจากการคํานวณครั้งใหม จะเปลี่ยนไปจากทีค่ํานวณไดกอนหนานี ้ 

ขอดีของการตรวจการเปลี่ยนแปลงของไฟล ก็คือ สามารถตรวจจับไวรัสใหม ๆ ได และยังมี
ความสามารถในการตรวจจบัไวรัสประเภทโพลีมอรฟกไวรัสไดอีกดวย แตก็ยังยากสําหรับสทีลตไวรัส ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความฉลาดของโปรแกรมตรวจหาไวรัสเองดวยวาจะสามารถถูกหลอกโดยไวรัสประเภทนี้ไดหรือไม 
และมีวิธีการตรวจการเปลี่ยนแปลงนี้จะตรวจจับไวรัสไดก็ตอเมื่อไวรัสไดเขาไปติดอยูในเครื่องแลวเทานั้น และ
คอนขางเสี่ยงในกรณีที่เร่ิมมกีารคํานวณหาคาเช็คซัมเปนครั้งแรก เครื่องที่ใชตองแนใจวาบริสุทธิ์พอ คือตองไมมี
โปรแกรมใด ๆ ติดไวรัส มิฉะนั้นคาทีห่าไดจากการคํานวณที่รวมตวัไวรัสเขาไปดวย  ซ่ึงจะลําบากภายหลังใน
การที่จะตรวจหาไวรัสตวันีต้อไป  

การเฝาด ู 

เพื่อที่จะใหโปรแกรมตรวจจบัไวรัสสามารถเฝาดูการทํางานของเครื่องไดตลอดเวลานัน้ จึงไดมี
โปรแกรมตรวจจับไวรัสที่ถูกสรางขึ้นมาเปนโปรแกรมแบบอยูในเครือ่งตลอดกาล (เรซิเดนท) หรือ ใชเครื่องมือ
ที่เรียกวา ดีไวซไดรเวอร โดยเทคนิคของการเฝาดูนั้นอาจใชวิธีการสแกนหรือตรวจการเปลีย่นแปลงหรือสอง
แบบรวมกนักไ็ด  

การทํางานของการเฝาด ู 
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โดยทั่วไปก็คอื เมื่อซอฟแวรตรวจจับไวรัสถูกเรียกขึ้นมาทํางาน กจ็ะเขาไปตรวจในหนวยความจําของ
เครื่องกอนวามีไวรัสติดอยูหรือไมโดยใชไวรัสซิกเนเจอร ที่มีอยูในฐานขอมูล จากนั้นจึงคอยนาํตัวเองเขาไปฝง
อยูในหนวยความจํา และตอไปถามีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมาใชงาน โปรแกรมเฝาดูนีก้จ็ะเขาไปตรวจ
โปรแกรมนั้นกอน โดยใชเทคนิคการสแกนหรือตรวจการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาไวรัส ถาไมมีปญหา ก็จะอนุญาต
ใหโปรแกรมนั้นขึ้นมาทํางานได นอกจากนี้โปรแกรมตรวจจับ ไวรัสบางตัวยังสามารถตรวจสอบขณะที่มีการ
คัดลอกไฟลไดอีกดวย  

ขอดีของวิธีนีค้ือ เมื่อมีการเรียกโปรแกรมใดขึ้นมา โปรแกรมนั้นจะถูกตรวจสอบกอนทุกครั้งโดย
อัตโนมัติ ซ่ึงถาเปนการใชสแกนเนอร  จะสามารถทราบไดวาโปรแกรมใดตดิไวรัสอยู ก็ตอเมื่อทําการเรียก
สแกนเนอรนัน้ขึ้นมาทํางานกอนเทานัน้  

ขอเสียของโปรแกรมตรวจจบัไวรัสแบบเฝาดูก็คือ  ผูใชจะเสียเวลาไปสาํหรับการตรวจหาไวรัสกอนทุก
คร้ัง  และเนื่องจากเปนโปรแกรมแบบเรซเิดนทหรือดไีวซไดรเวอร  จึงจําเปนจะตองใชหนวยความจําสวนหนึ่ง
ของเครื่องตลอดเวลาเพื่อทํางาน  ทําใหหนวยความจําในเครื่องเหลือนอยลง  และเชนเดียวกับสแกนเนอร ก็คอื 
จําเปนจะตองมีการปรับปรุง ฐานขอมูลของไวรัสซิกเนเจอรใหทันสมัยอยูเสมอ  

 

คําแนะนําและการปองกันไวรัส 

• สํารองไฟลขอมูลที่สําคัญ  
• สําหรับเครื่องที่มีฮารดดิสก อยาเรียกดอสจากฟลอปปดสิก  
• ปองกันการเขยีนใหกับฟลอปปดิสก  
• อยาเรียกโปรแกรมที่ติดมากบัดิสกอ่ืน  
• เสาะหาโปรแกรมตรวจหาไวรัสที่ใหมและมากกวาหนึ่งโปรแกรมจากคนละ

บริษัท  
• เรียกใชโปรแกรมตรวจหาไวรัสเปนชวง ๆ  
• เรียกใชโปรแกรมตรวจจับไวรัสแบบเฝาดทูุกครั้ง  
• เลือกคัดลอกซอฟแวรเฉพาะที่ถูกตรวจสอบแลวในบีบีเอส  
• สํารองขอมูลที่สําคัญของฮารดดิสกไปเก็บในฟลอปปดิสก  
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• เตรียมฟลอปปดิสกที่ไวสําหรับใหเรียกดอสขึ้นมาทํางานได  
• เมื่อเครื่องติดไวรัส ใหพยายามหาที่มาของไวรัสนั้น  

การกําจัดไวรสั 

เมื่อแนใจวาเครื่องติดไวรัสแลว ใหทําการแกไขดวยความใครครวญและระมัดระวังอยางมาก เพราะ
บางครั้งตัวคนแกเองจะเปนตัวทําลายมากกวาตวัไวรัสจริง ๆ เสียอีก  การฟอรแมตฮารดดิสกใหมอีกครั้งก็ไมใช 
วิธีที่ดีที่สุดเสมอไป ยิ่งแยไปกวานั้นถาทําไปโดยยังไมไดมีการสํารองขอมูลขึ้นมากอน การแกไขนั้นถาผูใชมี
ความรูเกี่ยวกบัไวรัสที่ กาํลังติดอยูวาเปนประเภทใดกจ็ะชวยไดอยางมาก และขอเสนอแนะตอไปนี้อาจจะมี
ประโยชนตอทาน 

บูตเครื่องใหมทันทีท่ีทราบวาเครื่องติดไวรสั  

เมื่อทราบวาเครื่องติดไวรัส ใหทําการบูตเครื่องใหมทันที  โดยเรียกดอสขึ้นมาทํางานจากฟลอปปดิสกที่
ไดเตรียมไว เพราะถาไปเรียกดอสจากฮารดดิสก เปนไปไดวา ตัวไวรัสอาจกลับเขาไปในหนวยความจําไดอีก 
เมื่อเสร็จขั้นตอนการเรียกดอสแลว หามเรียกโปรแกรมใด ๆ ก็ตามในดสิกที่ติดไวรัส เพราะไมทราบวาโปรแกรม
ใดบางที่มีไวรัสติดอยู  

เรียกโปรแกรมจัดการไวรัสขั้นมาตรวจหาและทําลาย  

โปรแกรมตรวจจับไวรัส ใชเพื่อตรวจสอบดูวามีโปรแกรมใดบางที่ติดไวรัส  ถาโปรแกรมตรวจหาไวรัส
สามารถกําจัดไวรัสตัวที่พบได ก็ใหลองทาํดู  แตควรทําการคัดลอก(copy file)เพื่อสํารองโปรแกรมที่ติด 

ไวรัสเสียกอน โปรแกรมจัดการไวรัสบางโปรแกรมสามารถสั่งใหทําสํารองโปรแกรมที่ติดไวรัสไปเปนอีกชือ่
หนึ่งกอนที่จะกําจัดไวรัส การที่ตองทําสํารอง  ก็เพราะวา เมื่อไวรัสถูกกาํจัดออกจากโปรแกรมไปแลว โปรแกรม
นั้นอาจไมสามารถทํางานไดตามปกต ิหรือทํางานไมไดเลยก็เปนไปได  

วิธีการตรวจขัน้ตนคือ ใหลอง เปรียบเทยีบขนาดของโปรแกรมหลังจากที่ถูกกําจัดไวรัสไปแลวกบัขนาด
เดิม ถามีขนาดนอยกวา แสดงวาไมสําเร็จ หากเปนเชนนั้นใหเอาโปรแกรมที่ติดไวรัสที่สํารองไว แลวหา
โปรแกรมจัดการ ไวรัสตัวอ่ืนมาใชแทน แตถามีขนาดมากกวาหรือเทากับของเดิม เปนไปไดวาการกําจัดไวรัส
อาจสําเร็จ โดยอาจลองเรียกโปรแกรมตรวจหาไวรัสเพื่อทดสอบโปรแกรมอีกครั้ง  
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หากผลการตรวจสอบออกมาวาปลอดเชื้อ ก็ใหลองเรียกโปรแกรมทีถู่กกําจัดไวรัสไปนั้นขึ้นมาทดสอบ
การทํางานดูอยางละเอียดวาเปนปกติดีอยูหรือไมอีกครั้ง ในชวงดังกลาวควรเก็บโปรแกรมนี้ที่สํารองไปขณะที่
ติดไวรัสอยูไว เผ่ือวาภายหลังพบวาโปรแกรมทํางานไมเปนไปตามปกต ิ ก็สามารถลองเรียกโปรแกรมจัดการ
ไวรัสตัวอ่ืนขึน้มากําจดัตอไปไดในภายหลัง แตถาแนใจวาโปรแกรมทํางานเปนปกติด ี ก็ทําการลบโปรแกรม
สํารองที่ยังติดไวรัสติดอยูทิ้งไปทันท ีเปนการปองกันไมใหมีการเรียกขึน้มาใชงานภายหลังเพราะความบังเอิญได  

 
 
อางอิง 
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/virus/index.html 
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มารูจักอินเตอรเน็ตและเครือขาย WWW 
สรุปโดย  รองศาสตราจารย วชัราภรณ  สุริยาภิวฒัน 
 
1. บทนํา (Introduction) 

อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรนานาชาติ ที่มีสายตรงเชื่อมตอไปยังสถาบันหรือ

หนวยงานตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชทัว่โลก ผูใชเครือขายนี้สามารถสื่อสารถึงกันไดทางอีเมล 

สามารถสืบคนขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟมขอมูลและโปรแกรมมาใชได.อยางไรก็ตาม มีผู

เปรียบเทียบวา อินเทอรเน็ตเปนเหมือนทางหลวงระหวางประเทศ แตละประเทศจะตองมีถนนเขามาเชื่อมตอเขา

ไปในประเทศ กลาวคือ จะตองมีเครือขายภายในรับชวงตออีกทอดหนึ่ง (เชน เครือขายภายในมหาวิทยาลัย, 

องคกร หรือเครือขายของผูใหบริการอินเทอรเน็ต) มิฉะนัน้ก็จะใชไมไดผล 

2. รูจักคําตางๆเพื่อใชงานอินเตอรเน็ต 

โลกวันนี้ไดพฒันาจากแตเดมิมีศูนยกลางอยูที่เครือขายวทิยุ โทรทัศน และโทรศัพท มาสูเครือขาย

คอมพิวเตอรทีอุ่ดมไปดวยขอมูลขาวสาร ซ่ึงผลักดันใหสังคมกาวสูสังคมแบบ Digital การเติบโตของธุรกิจใหม 

ๆ ในอินเทอรเน็ตทําใหตัวเลขของผูใชอินเทอรเน็ตทัว่โลกกระโดดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กระแสคลื่นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดกระจายไปทกุแวดวงสังคมตัวอยางเชน การศึกษา ธุรกิจ การเงิน การแพทย การทองเที่ยว และการ

บริการ ทุกสิ่งที่กลาวถึงเหลานี้ ลวนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาํเนินชวีิตความคิด และการทํางานของ

เราที่ ปนสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกขณะนี้ โดยในชีวิตประจําวัน คุณจะพบกับ 

 การจับจายสนิคาแบบเชื่อมตรงหรือผานเวบ็ไซต (ออนไลนชอปปง)  

 การเรียนการสอนที่อาจารยบรรยาย จากสถานที่แหงหนึ่งผานไปยังนกัศกึษาซึ่งอยูอีกแหงที่
หางไกลออกไป  

 การพบแพทยแบบเชื่อมตรงผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

 รูปแบบการบนัเทิงตามวนัเวลาที่ตองการของผูชม (วิดีโอออนดมีานด)  
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 การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการลงคะแนนเสียงแบบทางตรง  

แตเนื่องจาก โครงขายอินเทอรเน็ต เปนโครงขายเปดที่เปดใหประชาคมโลกใชกนัอยางเสรี จงึยอมมี

ผลกระทบทั้งในแงดี และรายตอสิทธิสวนบุคคล และวฒันธรรมความเปนอยูของมนุษย อินเทอรเน็ตไมแตกตาง

ไปจากเทคโนโลยีอ่ืน คือ เปนเพียงแคเครื่องมือส่ือสารอยางหนึ่ง การควบคุมจัดการจงึตกอยูกับพวกเราทุกคน ที่

ตองคํานึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในการใชอินเทอรเน็ตใหอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม 

การประยกุตใชงานอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากบุคคลทั่วไปไดแก 

 เวิลด ไวด เว็บ (World Wide Web (WWW)) คือการใชเครอืขายอินเทอรเน็ตในการคนหา

ขาวสารที่มีอยูมากมาย ใชสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั่วโลกได  

 ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส หรือ อีเมล เปนการสงจดหมายอิเล็กทรอนกิสผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตโดยผูสงจะตองสงขอความไปยังที่อยูของผูรับ และแนบไฟลไปได  

 การโอนถายขอมูล (FTP) คนหาและเรียกขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาเก็บไวในเครื่องของเราได 

ทั้งขอมูลประเภทตัวหนังสือ รูปภาพและเสียง  

 การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเหน็ (กระทู)  

 การสื่อสารดวยขอความ (แชท) เปนการพดูคุย โดยพิมพขอความตอบกนั ซ่ึงเปนวิธีการสื่อสาร

ที่ไดรับความนยิมมากอกีวธีิหนึ่ง การสนทนากันผานอนิเทอรเน็ตเปรยีบเสมือนเรานั่งอยูใน

หองสนทนาเดียวกัน แมจะอยูคนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตาม  

 การซื้อขายสินคาและบริการ (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส) เปนการซื้อ - สินคาและบริการ ผาน

อินเทอรเน็ต  

 การใหความบนัเทิง บนอินเทอรเน็ตมีบริการดานความบนัเทิงหลายรูปแบบตาง ๆ เชน รายการ

โทรทัศน เกม เพลง รายการวทิยุ เปนตน เราสามารถเลือกใชบริการเพือ่ความบันเทิงไดตลอด 

24 ช่ัวโมง 
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3. ทองอินเทอรเน็ตผาน WWW  

อุปกรณและโปรแกรมที่จําเปน   ในการใชงานอินเทอรเน็ตและเครือขาย WWW ผูใชจําเปนตองมีอุปกรณและ

โปรแกรมพื้นฐานดังตอไปนี้ 

 เครื่องคอมพิวเตอรที่รองรับระบบอินเทอรเน็ตและเครือขาย WWW 

 การเชื่อมตอถึงผูใหบริการระบบอินเทอรเน็ตและเครือขาย WWW 

 โปรแกรมในการใชงานอินเทอรเน็ตและเครือขาย WWW ไดแก เว็บเบราสเซอร (Web 

Browser) เชน Internet Explorer (IE) เปนตน 

 

การเลือกผูใหบรกิารอินเตอรเน็ต    ในปจจุบันมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่หลากหลายที่ผูใชงานสามารถเลือกที่จะใชบริการ

ได ทั้งนี้ปจจัยตางๆที่ตองคํานึงถึงไดแก 

 รูปแบบและความเร็วที่รองรับในการใชงานอินเตอรเน็ต ไดแก 

 แบบ Dial Up ที่มีความเร็ว 56Kbps 

 แบบ ADSL ที่มีความเร็วตั้งแต  128Kbps ถึง 8Mbps 

 แบบ Cable ที่มีความเร็วตั้งแต  8Mbps ขึ้นไป 

 ราคา และ รายการสงเสริมการขาย 

 ตารางดังตอไปนี้แสดงถึงผูใหบริการอินเทอรเน็ตที่หลากหลายในปจจบุัน 
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      Source: www.adslthailand.com 

4. มารูจักกับ web ท่ีมีชื่อเสียง 

สําหรับการอบรมใหคร้ังนีจ้ะขอแนะนํา Web ที่มีช่ือเสียงที่เปนทีน่ิยมของผูคนโดยทั่วไป 

1. Web เพื่อการคนหาขอมูลตางๆ 

 www.google.com 

 www.yahoo.com 

 www.msn.com 

2. Web เพื่อการทองเที่ยวและแผนที ่

 http://www.relaxzy.com/directory/travel/map/ 

 http://www.thailandmaps.net/ 
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3. Web เพื่อการทําอาหาร 

 http://www.thaifooddb.com/index.php 

 http://www.aroys.com/th/ 

4. Web เกี่ยวกับ Spa and Beauty 

 http://www.leelathaispa.com/home.html 

 http://www.beautyintrend.com/ 

5. Web เพื่อขาวสารและความบันเทิงตางๆ 

 http://star.sanook.com/ 

 http://www.manager.co.th/ 

 http://radio.sanook.com/ 

 http://www.oldsonghome.com/ 

6. Web เพื่อการลงทุน 

 http://www.set.or.th/th/index.html 

 http://www.setfinmart.com/ 

 http://stock.thaiquest.com/ 

5. เร่ิมหัดใชอินเตอรเน็ตและการคนหาขอมูลในอินเทอรเน็ต 

การใชงานอินเตอรเน็ตโดยเบื้องตนมีขั้นตอนดังนี ้

1. เปดโปรแกรม Internet Explorer โดยคลิกปุม Start ที่อยูดานซายลางของ Window 

2. ใสช่ือ Website ที่ตองการจะเขาไปไดในชองที่ใหพิมพช่ือ Website 
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พิมพชื่อ Website ที่
ตองการเขาถึงที่นี่

 
 

 

Website อะไรที่ชอบที่สุดคะ? 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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เรียนรูการสงจดหมายทางคอมพิวเตอร 

สรุปโดย  คุณภากร  สุริยาภวัิฒน 

1. เรียนรูการสงจดหมายทางคอมพิวเตอร 

บทนํา (Introduction) 

E-mail (Electronic mail) หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส คือวิธีการในการเขียนสงและรับขอความ

จดหมายผานทางระบบอินเตอรเน็ต หรือเครือขายเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส  

 หลายคนเชื่อวา E-mail ประสบความสําเร็จไดเกดิจากการเติบโตของอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็ว แตใน

ความเปนจริงอินเทอรเน็ตเตบิโตไดอยางรวดเรว็เพราะอเีมลเปนสวนสาํคัญ 

ประวัตคิวามเปนมาของ E-mail 

E-mail เร่ิมใชกันในป พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) โดยใชในการสงขอมูลระหวางผูใชภายในเครื่อง

คอมพิวเตอรเมนเฟรม ตอมาพัฒนาใหสามารถสงขอความขามระหวางเครื่องคอมพิวเตอรได โดยระบบแรก ๆ 

ไดแก ระบบ AUTODIN ซ่ึงเปนระบบเชือ่มโยงขอมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (ปพ.ศ. 2509) และ ระบบ 

SAGE ซ่ึงใชตรวจจับเครื่องบินทิ้งระเบิด  

ในเวลาตอมา E-mail ไดถูกพัฒนาใหกาวหนาขึน้โดยใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร อารพาเน็ต 

(ARPANET) โดยมีการทดลองสงครั้งแรกในเครือขายเมือ่ปพ.ศ. 2512 และนป พ.ศ. 2514 นายเรย ทอมลินสัน 

(Ray Tomlinson) ไดเร่ิมตนการใชเครื่องหมาย @ ในการคั่นระหวางชือ่ผูใชกับชื่อเครื่อง เขายังเขียนโปรแกรม

รับสงอีเมลที่ช่ือ SNDMAIL และ READMAIL อารพาเน็ตไดทําใหอีเมลไดรับความนิยมมากขึน้ และอีเมลก็ได

กลายเปนงานหลักของอารพาเน็ต 

เมื่อประโยชนของอีเมลเปนที่รูจักมากขึ้น ก็มีการคิดคนระบบอเีมลที่ตดิตอโดยชองทางอื่นสําหรับผูที่ไม

มีสิทธิ์ใชเครือขายอารพาเน็ตโดยในชวงประมาณพ.ศ.2520หนวยงานIETFออกแบบและกําหนด 
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โพรโทคอลในการสงอีเมลที่มีช่ือวา SMTP หรือ Simple Mail Transfer Protocol ปจจุบันโพรโทคอลนี้ถือเปน

มาตรฐานในการรับสงอีเมลบนอินเทอรเนต็ 

1.1 คําบางคําท่ีควรรูในการใชงาน E-mail 

รูปแบบของอีเมล  

จะประกอบไปดวย 2 สวนหลักแยกจากกนั คือ 

1. สวนหวั ประกอบไปดวย 

1. From (จาก): ที่อยูอีเมลผูสง และอาจจะประกอบดวย ช่ือและนามสกุล  

2. To (ถึง): ที่อยูอีเมลผูรับ และอาจจะประกอบดวย ช่ือและนามสกลุ สามารถมีไดมากกวา 1 คน 

แยกกันดวย เครื่องหมาย ","  

3. Subject (หัวขอเร่ือง): สรุปเนื้อความของขอมูลเพื่อใหผูรับสามารถเขาใจเนื้อหาของขอความ

คราวๆ  

4. Date/ Time (วันที่): วันและเวลาจากเครื่องผูสง  

5. หัวขออ่ืน ๆ ไดแก 

• CC (Carbon Copy หรือ สําเนา) ใชสําหรับในการสงขอความเดยีวกันใหคนอืน่         

(ในสมัยทีใ่ชเครื่องพิมพดีด กระดาษคารบอน ใชซอนในการพิมพจดหมาย)  

• BCC (Blind Carbon Copy หรือสําเนาลับ) ใชสําหรับในการสงขอความเดียวกนัใหคน

อ่ืนโดยไมตองการใหผูรับ E-mail รับทราบ 

• Attachment (เอกสารแนบ) ใชสําหรับการแนบไฟลตางๆไปกับ E-mail 

2. สวนเนื้อความประกอบไปดวยเนื้อหาที่ตองการสื่อสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส  
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ศัพทอ่ืนๆ 

1. Compose Mail หรือ การสงจดหมาย คือ การเริ่มตนการพิมพขอความเพื่อสงไปยังเพื่อนๆของคุณหรือ

บุคคลอื่นๆ 

2. Inbox หรือ กลองจดหมายเขา คือ ที่ที่ใชเก็บ E-mail ตางๆของคุณที่ไดรับมาจากเพื่อนๆของคุณหรือ

บุคคลอื่นๆ 

3. Sent mail หรือ Outbox หรือ กลองจดหมายออก คอื ที่ที่ใชเก็บ E-mail ตางๆของคุณที่ถูกสงไปยัง

เพื่อนๆของคุณหรือบุคคลอื่นๆ 

4. Junk Mail (จังคเมล) หรือ Spam Mail (สแปมเมล) คือขอความหรือจดหมายที่ไมพึงประสงค 

5. Contacts หรือ สมุดรายชื่อ คือที่ที่ใชเก็บรายชื่อ E-mail และราบละเอียดตางๆของเพื่อนๆของคุณหรือ

บุคคลอื่นๆ 

1.2 วิธีสมัครขอ E-mail ท่ีไมเสียคาบริการ 

ผูใหบริการอีเมลฟรี 

1. ฮอตเมล (Hotmail) บริการอีเมลจากไมโครซอฟท 

2. จีเมล (Gmail) บริการอีเมลจากกูเกิล 

3. ยาฮู!เมล (Yahoo! Mail) บริการอีเมลจากยาฮู! 

4. ไทยเมล (Thaimail) บริการอีเมลโดยบริษัทเออารไอพี 

5. AOL Mail บริการอีเมลจาก AOL เปนที่นยิมของคนอเมริกัน  

1.3 สมัครขอ E-mail Address 

สําหรับการอบรมใหคร้ังนีจ้ะขอแนะนําวธีิการสมัครE-mail Address ของHotmail ซ่ึงเปนบริการ E-mail 

จากไมโครซอฟท ที่รับความนิยมมากใหผูคนโดยทัว่ไป  
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ขั้นตอนการสมัครขอ E-mail Address ของ Hotmail 
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มือใหมหัดใชอินเตอรเน็ต    หนา 65/78 

ฝายวิชาการ สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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1.4  การรับ/ การอาน และตอบ E-mail ท่ีมีผูสงมาให 

วิธีการรับและอาน E-mail จะสามารถทําไดโดยการเลือกจดหมายที่ตองการจะอานจาก Inbox หรือ 

กลองจดหมายเขาของคุณ  
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1.5  การสง E-mail 

 วิธีการสง E-mail จะสามารถทําไดโดยการกรอก E-mail Address ของผูที่ตองการจะสงถึงใหชอง To 

และใสหวัขอจดหมายที่เราตองการจะสง จากนั้นก็พิมพขอความของจดหมายใหชองรายละเอียดดานลาง  

คลิกท่ี New, Reply, 
Reply All, Forward 

เพ่ือสง E-mail
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1.6 การสงไฟลไปกับจดหมาย 

วิธีการสงไฟลไปกับจดหมาย จะสามารถทําไดโดยการเลือกคลิกที่ปุม Attachment จากนั้นก็เลือกไฟลที่

ตองการสงแนบไปกับจดหมาย โดยไฟลสามารถเปนไดทั้ง รูปภาพ เพลง หรือไฟลที่ใชงานตางๆเชน MS office 

เปนตน 

 

คลิกท่ี Attach เพื่อ
สง File ไปกับ
จดหมาย

 
  

1.7 การเปดไฟลท่ีมีผูสงมาใหกับจดหมาย 

วิธีการเปดไฟลที่มีผูสงมาใหกับจดหมาย จะสามารถทําไดโดยการเลือกจดหมายที่ตองการจะอานจาก 

Inbox หรือ กลองจดหมายเขาของคุณ และเลือกไปที ่Attachment แตท้ังนี้คุณตองมัน่ใจวาผูสงเปนคนที่

คุณรูจักและไฟลท่ีสงตองไมมีลักษณะแปลกๆ เพื่อเปนการปองกันการติดไวรัสคอมพิวเตอรท่ีอาจจะแฝง

ตัวมากับ E-mail  
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1.8 การลบจดหมาย 

การลบจดหมายที่คุณไมตองการสามารถทําไดโดยการกดปุม Delete  
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2. การสนทนาทางอินเทอรเน็ตดวย (MSN) 

บทนํา (Introduction) 

MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger เปนโปรแกรมทีใ่ชในการสนทนาทางอินเทอรเน็ต

จากไมโครซอฟทที่ผูคนนิยมใชมากที่สุดในประเทศไทย สําหรับการสนทนาทางอินเทอรเน็ต  

MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger มักถูกเรียกสั้นๆวา "MSN"หรือ"M" โดย MSN 

Messenger เวอรช่ันลาสุดของที่ไมโครซอฟทคือเวอรช่ัน 8.1 

ประโยชนของ MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger 

ประโยชนหลักของโปรแกรมนี้ก็คือ เปนโปรแกรมสําหรับสนทนา แมวาจะมีคณุสมบัติอ่ืนๆอีก เชน 

การสนทนาผานเสียง, การสนทนาผานเสียงผานภาพและเสียง การแลกเปลี่ยนไฟล และสามารถเลนเกมออนไลน

เชน เกมทิค-แทค-โทในโปรแกรมได นอกจากนี้ ผูใชยังสามารถเพิ่มสีสันใหขอความดวยการใช Emoticon (อีโม

ติคอน), Flash Animation (แฟลชแอนิเมชัน) ที่เรียกวา winks, ภาพแสดงแบบเคลือ่นไหว, การเปลี่ยนรูปแบบ

ขอความ และลงโปรแกรมเสริมตางๆ เชน โปรแกรม Messenger Plus! เปนตน 

2.1 สิ่งท่ีตองมใีนการใช MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger 

การใชงาน MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger จําเปนตองทําการติดตั้งโปรแกรมนี้เสียกอน แต

อยางไรก็ตาม สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมๆ ที่มาพรอมกับ Window XP, Window Vista มักจะมีโปรแกรม 

MSN Messenger หรือ Windows Live Messenger ติดตั้งมาใหแลวดวย จึงสามารถใชงานไดทันที โดยสามารถ

เปดโปรแกรมไดดังนี ้

1. คลิกที่ปุม Start มุมซายลางของจอภาพ 

2. เลือก All Programs และ รอใหรายช่ือโปรแกรมตางๆปรากฎขึ้น 

3. เลือก Windows Live Messenger 
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วิธีการ Download Windows Live Messenger จาก Internet 

หากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณไมมีโปรแกรม MSN หรือ Windows Live Messenger ติดตั้ง คุณสามารถ 

Download โปรแกรม MSN ไดโดยการเขาไปยัง website ช่ือ http://messenger.msn.com  

 

 

 

นอกจากนี้ ไมโครซอฟทยังไดเปดบริการ "Web Messenger" ซ่ึงทําใหเครื่องคอมพิวเตอรใดๆที่มี

โปรแกรมเบราวเซอรและตออินเทอรเน็ตได สามารถเขามาใชบริการเอ็มเอสเอ็นเมสเซนเจอรผานเว็บเบราวเซอร

ได โดยไมตองลงโปรแกรมไวในเครื่องกอน แตบริการนี้อนุญาตใหผูใชสนทนากนัไดเทานัน้ โดยสามารถเขาไป

ไดโดยการเปด Internet Explorer แลวไปที่ http://webmessenger.msn.com 
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2.2 วิธีใชโปรแกรมเพื่อสนทนาทางอนิเทอรเน็ต 

เปดโปรแกรมดังนี ้

 คลิกที่ปุม Start มุมซายลางของจอภาพ 

 เลือก All Programs และ รอใหรายช่ือโปรแกรมตางๆปรากฎขึ้น 

 เลือก MSN Messenger หรือ Windows Messenger 



 

มือใหมหัดใชอินเตอรเน็ต    หนา 75/78 

ฝายวิชาการ สมาคมนิสิตเกา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ใส Hotmail E-mail 
Address 
ของคุณท่ีนี่

ใส Password
ของคุณท่ีนี่

 

 

 2.3 ทดลองสนทนาทางอินเทอรเน็ต 

เมื่อ Log-In ไดสําเร็จคุณจะเห็นชื่อและสถานะของคุณ รวมถึงรายชื่อของเพื่อนๆคุณที่สามารถสนทนาทาง

อินเตอรเน็ตได 

 คุณสามารถ Add เพื่อนไดโดยการ กดปุม + ตรงมุมขวาบนของ MSN 

 จากนั้นใส Hotmail E-mail Address ของเพื่อนคุณ แลวกด Add 

 เมื่อเพื่อนคุณตอบรับตกลงที่จะใสคณุในรายชื่อเพื่อน คณุก็จะสามารถเริม่สนทนากับเพื่อนคุณทาง MSN 

ได 
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ชื่อและStatus 
ของคุณ

รายชื่อเพ่ือนๆ
ของคุณ

Add เพื่อน
ของคุณ
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คลิก Add 
Contact

ใส Hotmail E-Mail 
ของเพื่อนคุณ

คลิก Add 
Contact

ใส Hotmail E-Mail 
ของเพื่อนคุณ

 

 

2. การเริ่มตนสนทนาทางทางอินเตอรเน็ตทําไดโดย Double Click ที่ช่ือเพื่อนของคุณ 

 หนาตางสนทนาจะปรากฎขึ้น 

 คุณสามารถพิมพขอความสนทนาไดทางชวงพิมพดานลางของหนาตางสนทนา 

 เมื่อคุณไดรับขอความจากเพื่อนคุณ หรือ คุณไดสงขอความไปถึงเพื่อนคุณ บทสนทนาจะปรากฎตรง

ชองกลางของหนาตางสนทนา 

 คุณสามารถสงรูปภาพนารักๆ ไปถึงเพื่อนคุณโดยใชแถบ Function ตางๆในการสงรูป 

 คุณสามารถสนทนากับเพื่อนคุณโดยแบบเสียง แบบภาพ เลนเกม Online ไดจาก ใชแถบ Function ตางๆ

ในการสนทนา 
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Function ตางๆ
ในการสนทนา

พิมพบทสนทนา
ของคุณ

บทสนทนาของ
คุณกับเพื่อน

Function 
ตางๆสงรูป
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