10 เคล็ ดล ับสำหร ับเพิม
่ Productivity
เมือ
่ ต้องใช ้ Windows 8.1
ครัง้ แรกที่ได้ สมั ผัสวินโดว์ส 8.1 ผู้ใช้ สว่ นใหญ่ตา่ งก็ร้ ูสกึ ว่า มันช่างแตกต่างจากวินโดว์ส 7 ที่
คุ้นเคยเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของอินเทอร์ เฟสสาหรับใช้ งาน หรื อว่าการเข้ าถึงคาสัง่ ต่างๆ ซึ่ง
บางครัง้ ความแปลกใหม่หลายๆ อย่างนัน้ แม้ ว่าจะทาไว้ ดีแต่บางทีมนั ก็กลายเป็ นสิง่ ที่น่าราคาญ และ
ทาให้ การทางานต้ องสะดุด โดยเฉพาะเมื่อต้ องใช้ งานโดยที่ยงั ไม่ค้ นุ เคยกับระบบปฏิบตั กิ ารใหม่นี ้ แต่อย่างไรก็ดีคาแนะนาต่างๆ
ต่อไปนี ้ ช่วยได้
1 – บูตเข้ าสู่หน้ าเดสก์ ทอป

โดยปกติแล้ ว เมื่อวินโดว์ส 8.1 บูตเครื่ องเสร็จแล้ ว
จะไปที่หน้ าจอ Start โดยอัตโนมัติ ซึ่งทาให้ ต้องเสียเวลา
เปลี่ยนไปยังหน้ าเดสก์ทอปโดยใช่เหตุ อย่างไรก็ดีเราสามารถกาหนดให้ บตู เข้ าสูห่ น้ าเดสก์ทอปได้ เช่นกัน โดยคลิกขวาที่ทาส์กบาร์ แล้ ว
เลือก Properties จากนันไปที
้ ่แท็บ Navigation แล้ วคลิกเลือกที่หวั ข้ อ When I sign in or close all apps on a screen, go to
the desktop instead of Start ที่อยู่ในส่วนของ Start screen แล้ วคลิก OK จากนันเมื
้ ่อบูตเครื่ องใหม่ วินโดว์ส 8.1 ก็จะมาที่หน้ า
เดสก์ทอปโดยอัตโนมัติ
2 – ทาปุ่ ม Start ให้ ใช้ งานได้ เหมือนวินโดว์ ส 7
วินโดว์ส 8.1 ได้ มีการนาปุ่ ม Start
กลับมาใช้ อีกครัง้ แต่หน้ าที่หลักของมันก็มีไว้ เพื่อ
สลับไปยังหน้ าจอ Start และเรี ยกใช้ เครื่ องมือ
สาหรับการทางานของ Power User เท่านัน้
ไม่ได้ มีไว้ เพื่อใช้ เรี ยกโปรแกรมเหมือนกับวินโดว์ส
7 แต่อย่างไรก็ตามด้ วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า
Classic Shell ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี ที่
http://www.classicshell.net/ คุณสามารถ

ทาให้ ปมุ่ Start ของวินโดว์ส 8.1 สามารถใช้ งานได้ เหมือนกับวินโดว์ส 7 ได้ เช่นกัน

โปรแกรมดังกล่าวนี ้ ปัจจุบนั ได้ รับการปรับปรุงให้ ทางานกับวินโดว์ส 8.1 อย่างมีเสถียรภาพมาก มีฟีเจอร์ ใหม่ๆ เพิม่ เติมเข้ า
มามากมาย เพราะนอกเหนือไปจากการเรี ยกใช้ โปรแกรมจากรายชื่อแบบเดียวกับวินโดว์ส 7 แล้ วยังมีปมุ่ Shutdown และฟังก์ชนั
สาหรับการค้ นหาข้ อมูลรวมไว้ ให้ ใช้ งานด้ วย
3 – เปิ ดใช้ Libraries
ไมโครซอฟท์ยงั คงนาฟี เจอร์ Libraries
รวมไว้ ในวินโดว์ส 8.1 ด้ วย เพียงแต่ฟีเจอร์ ดงั กล่าวนี ้
ถูกปิ ดการทางานไว้ ดังนันมั
้ นจึงไม่ถกู แสดงขึ ้นมาใน
Windows Explorer แต่ถ้าต้ องการก็สามารถเปิ ด
ใช้ งานได้ โดยไปที่เมนู View ใน Windows
Explorer แล้ วเลือก Option จากนันคลิ
้ กเลือก
Show libraries ที่อยู่ในส่วนของ Navigation
pane ภายในแท็บ General แล้ วเมื่อคลิก OK

ฟี เจอร์ Libraries ก็จะถูกแสดงขึ ้นมาใน Windows
Explorer โดยอัตโนมัติ
4 – ลดการรบกวนของของ Charms bar
โดยปกติแล้ ว เมื่อเลื่อนเมาส์ไปมุมขวา
ด้ านบนของจอภาพ Charms bar ซึ่งเป็ นแถบเมนู
สาหรับการตังค่
้ าการทางานต่างๆ วินโดว์ส 8.1 จะถูก
แสดงขึ ้นมา ซึ่งถ้ าคุณรู้สกึ ว่าแถบเมนูนี ้รบกวนการ
ทางานอยู่เสมอก็ควรปิ ด อย่าให้ มนั ถูกแสดงขึ ้นมา โดยคลิกขวาที่ทาส์กบาร์ แล้ วเลือกที่ Properties จากนันไปที
้ ่แท็บ Navigation
แล้ วคลิกยกเลิกที่หวั ข้ อ When I point to the upper-right corner, show the charms แล้ วคลิก OK ซึ่งเพียงเท่านี ้ เมื่อเลื่อน
เมาส์ไปที่มมุ ขวาด้ านบนของจอภาพ Charms bar ก็จะไม่ถกู แสดงขึ ้นมาอีกแล้ ว แต่ถ้าต้ องการใช้ งาน ก็ให้ เรี ยก Charms bar ขึ ้นมา
โดยเลื่อนเมาส์ไปที่มมุ ล่างด้ านขวาของจอภาพ หรื อใช้ ช็อตคัตจากคีย์บอร์ ดแทน
5 – ใช้ ชอ
็ ตคัตจากคีย์บอร์ ด

แม้ วา่ เมาส์จะเป็ นพื ้นฐานสาคัญของการใช้ งานวินโดว์ส แต่การทางานหลายๆ อย่างนัน้ ก็สามารถทาได้ เร็วและสะดวกกว่ า
ด้ วยการใช้ ช็อตคัตจากคีย์บอร์ ดไม่วา่ จะเป็ นการ Copy และ Paste หรื อว่าการเรี ยกใช้ เครื่ องมือและเมนูต่างๆ เหล่านี ้ด้ วย

ปุ่ ม Windows + C = เรี ยกใช้ เมนู Charms Bar
ปุ่ ม Windows + Q = เรี ยกใช้ เครื่ องมือ App Search ให้ แสดงขึ ้นมาโดยไม่มีรายละเอียดของหน้ าจอ Start
ปุ่ ม Windows + M = ย่อหน้ าต่างลงทังหมดแล้
้
วเปิ ดหน้ าเดสก์ทอป
ปุ่ ม Windows + H = เปิ ดเครื่ องมือแชร์ ภายในแอพที่กาลังใช้ งานอยู่
ปุ่ ม Windows + F = เปิ ดเครื่ องมือค้ นหาไฟล์ข้อมูล
ปุ่ ม Windows + I = เปิ ดเมนูการตังค่
้ าที่อยู่ใน Charm Bar
สาหรับคาสัง่ ช็อตคัตต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากนี ้ คุณสามารถศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows/keyboard-shortcuts#keyboard-shortcuts=windows-8
6 – เปิ ดไฟล์ บนเดสก์ ทอปแทน Modern UI

ไม่วา่ จะเป็ นภาพถ่าย เพลง วิดีโอ หรื อว่าไฟล์ PDF
วินโดว์ส 8.1 จะมีโปรแกรมที่พร้ อมใช้ งาน เพียงแต่จะเปิ ด
ขึ ้นมาทางานในโหมด Modern UI อย่างไรก็ดีในการเล่นสื่อ
เหล่านี ้คุณสามารถกาหนดให้ ใช้ โปรแกรมที่เปิ ดขึ ้นมาทางาน
บนหน้ าเดสก์ทอปได้ เพียงแค่พมิ พ์คาว่า default programs
ลงในช่องค้ นหาในหน้ า Start แล้ วเลือกที่ไอคอน Default
Programs ที่แสดงขึ ้นมา (หรื อจะเรี ยกใช้ งานจาก Control
Panel ก็ได้ เช่นกัน)

เมื่อหน้ าต่าง Default Programs ถูกเปิ ดขึ ้นมาแล้ ว ให้ คลิกเลือกที่ Set your default programs แล้ วรอสักครู่ จนกระทัง่
รายชื่อโปรแกรมที่มีอยู่ถกู แสดงขึ ้น จากนันให้
้ เลือกโปรแกรมที่ต้องการใช้ แสดงภาพ เล่นสื่อและไฟล์ PDF ตามต้ องการ แล้ วคลิก Set
this program as default แต่ถ้าต้ องการใช้ งานเฉพาะไฟล์บางรูปแบบให้ เลือกที่ Choose defaults for this program แล้ วเลือก
รูปแบบไฟล์ตามที่ต้องการ จากนันท
้ าการบันทึกแล้ วคลิก OK
7 – กาหนดการแจ้ งเตือนให้ รบกวนน้ อยที่สุด

การแจ้ งเตือนต่างๆ ของวินโดว์ส 8.1 แม้ วา่ จะทาให้ เราทราบว่ามีอะไรเกิดขึ ้นหรื อต้ องทาอะไรบ้ าง แต่มนั ก็สร้ างความราคาญ
ได้ ไม่น้อย ดังนันเพื
้ ่อไม่ให้ ถกู รบกวน คุณควรกาหนดเวลาการทางานที่ไม่ต้องการให้ มีการแจ้ งเตือนด้ วย โดยเข้ าไปที่รายการตังค่
้ าของ
PC Setting แล้ วเลือกที่หวั ข้ อ Search and apps และ Notification จากนันก
้ าหนดให้ Quite Hours อยู่ในสถานะ On แล้ ว

กาหนดเวลาทางานที่ไม่ต้องการให้ วนิ โดว์สมีการแจ้ งเตือนลงไป เพียงเท่านี ้ ช่วงเวลาดังกล่าวก็จะไม่มีการแจ้ งเตือนใดๆ มาคอยรบกวน
อีกต่อไปแล้ ว

8 – แทนที่ Command Prompt ด้ วย PowerShell

เมื่อคลิกว่าที่ปมุ่ Start ของวินโดว์ส 8.1 จะมีเมนูสาหรับเรี ยกใช้
เครื่ องมือต่างๆ แสดงขึ ้นมา ซึ่ง Command Prompt ก็รวมอยู่ในเมนูนี ้
ด้ วย และถ้ าต้ องการ ก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ PowerShell ที่มี
ประสิทธิภาพสูงแทน Command Prompt ได้ เช่นกัน โดยคลิกขวาที่
ทาส์กบาร์ แล้ วเลือก Properties จากนันที
้ ่แท็บ Navigation ให้ คลิก
เลือกที่หวั ข้ อ Replace Command Prompt with Windows
PowerShell in the menu when I right-click the lower-left
corner or press Windows key +X จากนันเมื
้ ่อคลิก OK เปิ ดเมนูคลิก

ขวาที่ปมุ่ Start ขึ ้นมาใหม่ ก็จะเห็นว่า Command prompt ได้ ถกู
เปลี่ยนไปเป็ น Windows PowerShell แล้ ว
9 – แสดงรายชื่อแอพฯ ทัง้ หมดแทน Live Tiles

สาหรับผู้ใช้ วนิ โดว์ส 8.1 ที่ยงั จาเป็ นต้ องใช้ งานโหมด
Modern UI ด้ วย ดังนันแทนที
้
่จะให้ วนิ โดว์สแสดงรายชื่อ
โปรแกรมเฉพาะแบบ Live Tiles ก็ควรเปลี่ยนให้ วนิ โดว์สแสดง
รายชื่อโปรแกรมทังหมดทั
้
นทีที่เข้ ามายังหน้ า Start เลย โดย
คลิกขวาที่ทาส์กบาร์ แล้ วเลือก Properties จากนันที
้ ่แท็บ
Navigation ให้ เลือกที่หวั ข้ อ Show the Apps view
automatically when I go to start และ List desktop
apps in the Apps view when it sorted by category แล้ ว

คลิก OK จากนี ้เมื่อเข้ ามาที่หน้ า Start วินโดว์สก็จะแสดง
รายชื่อโปรแกรมทังหมดทั
้
นทีโดยอัตโนมัติ โดยที่โปรแกรมที่
ทางานบนเดสก์ทอปจะถูกแสดงเป็ นอันดับแรก และถ้ าต้ องการกลับไปหน้ า Live Tiles ก็ให้ คลิกที่ลกู ศรที่อยู่ด้านล่าง
10 – Pin โปรแกรมที่ใช้ บ่อยลงในทาส์ กบาร์

สาหรับโปรแกรมที่มีการเรี ยกใช้ งานบ่อยๆ อย่างเช่นโปรแกรมสานักงานที่ต้องใช้ ทกุ วัน คุณควร Pin โปรแกรมดังกล่าวนันไว้
้ ที่
ทาส์กบาร์ ด้วย เพื่อจะได้ เรี ยกใช้ งานได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งวิธีการนันก็
้ เพียงแค่คลิกขวาที่รายชื่อโปรแกรมที่ แสดงอยู่ภายใน
Modern UI แล้ วเลือกคาสัง่ Pin to Taskbar เพียงเท่านี ้ก็จะมีไอคอนสาหรับเรี ยกใช้ โปรแกรมแสดงอยู่ในทาส์กบาร์ แล้ ว

