
บทที่ 4 
การทํางานของคอมพิวเตอร 

 
              Personal Computer หรือ PC ภายใน PC นั้น จะประกอบไปดวยชิน้สวนตางๆมากมาย ที่
ถูกประกอบขึน้มา โดยมี microprocessor เปนศูนยกลางในการทาํงาน ชิ้นสวนตางๆ ที่ประกอบกัน
ขึ้นมา นอกจาก microprocessor แลว ยังมีตั้งแต หนวยความจํา, ฮารดดิสก, โมเด็ม ฯลฯ ซึ่งตางก็
ประสาน การทํางานรวมกัน และเรากลาวไดวา เคร่ือง PC นี้ ถือเปนเครื่องอเนกประสงค ก็วาได เพราะ
มันสามารถ ตอบสนอง ความตองการ ไดอยางหลากหลาย ตั้งแต การทํางานพื้นฐาน อยางการพิมพงาน
ตาราง ทําบญัชี รวมไปถงึ การส่ือสาร ผาน email, chat หรือเลนอินเตอรเน็ต ซึ่งดวย บทความน้ี จะ
ชวยใหคุณ เขาใจพื้นฐานการทํางานของมัน และเรียนรูไดมากขึ้นวา สวนประกอบทั้งหลายนัน้ ประสาน
การทํางานรวมกัน ไดอยางไร  

 
สวนประกอบใน PC  

Central processing unit (CPU) ถือเปนสวนที่สําคญัที่สุด และเปนศูนยกลาง การทํางานของ 
PC ตัว CPU นั้น ถือวาเปน microprocessor ประเภทหนึ่ง ที่มีความสามารถ ในการจัดการคําส่ัง และ
การประมวลผลที่มีความซับซอน เปนอยางมาก ถาเราเปรียบ PC กับการทํางานของมนุษยแลว เราจะ
เปรียบ CPU ไดเทากับเปนสมองของมนุษยเลยทีเดียว คุณคงจะคุนเคยกันดี เวลาเลือกซ้ือ PC ที่มักจะ
ตองคํานึงถึง CPU กันกอน วาจะเลือกใช Pentium 4, Celeron หรือ Athlon ซึ่งน่ีก็คือตัวอยาง ที่แสดง
ใหเห็น ถึงความสําคัญของ CPU ไดเปนอยางดี  

Memory หรือหนวยความจํา ซึ่งถือวา เปนหนวยจัดเก็บขอมูล ที่ทํางานไดรวดเร็วที่สุด สวน
ใหญแลว เราจะคุนเคยกันดี กับ กับคําวา RAM ที่เสมือนหนึ่ง เปนตัวแทนของหนวยความจํากันแลว 
การทํางานของมัน จะทํางานควบคูไปกับ CPU จึงจําเปน ตองมีความเร็ว ในการทํางาน และอัตราการ
สงผานขอมูลที่สูง ซึ่งหากคุณ ยังมองไมเห็นภาพวา Memory นั้น สาํคัญอยางไร เราก็อยากจะอธิบายวา 
มันก็เปรียบเสมือนกับโตะทาํงานของคุณ หากคุณ ไมมีโตะทํางาน เอาไวกองเอกสารตางๆ คุณคงจะ
ยุงยากไมนอย กับการจัดการ กับขอมูลเหลาน้ัน อยางไรก็ตาม ประเภทของหนวยความจํา ก็มีอยู
หลากหลาย ไมใชแคเพียง RAM เทาน้ัน นั่นคือ  



              • Random-access memory (RAM) ถือเปน หนวยความจํา ที่เราคุนเคยกันมากที่สุด และ
เปนเสมือนหนึ่ง ตัวแทนของหนวยความจํา ก็วาได การทํางานของ RAM นั้น จะเปนเสมือนมือขวา ของ 
CPU โดยที่ขอมูลแทบทั้งหมด จะตองถูกสงผานมายัง RAM เสียกอน แลวจึงคอยสงตอไปให CPU อีก
ตอหน่ึง  
              • Read-only memory (ROM) ถือเปน หนวยความจําถาวร ที่สามารถ เก็บขอมูลเอาไวได
ภายใน แมวาจะไมมีประจุไฟฟา หลอเลี้ยงอยู ( ตางจาก RAM ทีเ่ก็บขอมูลไดชั่วคราว เทาที่มี ประจุ
ไฟฟาอยูเทาน้ัน ) จุดประสงค ของ ROM นั่นคือ สําหรับ กักเก็บ ขอมูลที่สําคัญๆ เอาไว อีกทั้ง ขอมูล
เหลาน้ี ยังไมสามารถ ปรับเปลี่ยนได เพ่ือปองกัน ปญหา การโดนไวรัสเลนงาน หรือโดนผูไมประสงคดี 
จูโจมเอาได  
              • Basic input/output system (BIOS) BIOS ถือเปนสวนสําคัญ ที่อยูบนเมนบอรด เพ่ือทํา
การ ควบคุม คาการทํางานตางๆ ของระบบ และคําส่ังการสื่อสารตางๆ ที่จําเปนตองใช ในระหวาง บูธ
เคร่ือง ซึ่ง BIOS นั้น ก็ถือเปน ROM อีกชนิดหน่ึง  
              • Caching ถือเปน หนวยความจํา ที่ทํางาน ไดอยางรวดเร็วที่สุด ซึ่งโดยตัวมันเอง ยังมี
ความสามารถ เหนือกวา RAM ดวยซ้ํา การทํางานของ Cache นั้น จะคอยประสานการทํางาน ระหวาง 
RAM และ CPU อีกตอหนึ่ง โดยทุกวันน้ี CPU รุนใหมๆ จะมาพรอม Cache ในตวัดวยกันทั้งสิน้ เพ่ือลด
ปญหา คอขวด ที่อาจเกิดขึ้น จากการส่ือสาร ระหวาง CPU และ RAM  
              Mainboard ถือเปน อุปกรณชิ้นใหญที่สุด ที่อยูภายในเครื่อง PC โดยลักษณะของมันแลว จะ
เปนแผน circuit board รูปรางสีเหลี่ยมผืนผา ซึ่งเต็มไปดวย วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน นอกจากนี้ 
ตัวเมนบอรดเอง ยังเต็มไปดวย Slot มากมาย เพ่ือการติดตั้ง ชิ้นสวนตางๆ ไมวาจะเปน CPU, RAM, 
Graphic Card, Sound Card รวมไปถึง อุปกรณชิ้นใหญ อยางฮารดดิสก, CD ROM ก็ตอง ทําการเช่ือม
ขอมูล เขามายัง เมนบอรดผาน IDE Slot เชนเดียวกนั ดังนั้น หากเราเปรียบเทียบ กับตวั Case เปน
เสมือนบาน แลวละก็ ตวัเมนบอรดเอง ก็คงเสมือนกับเปนพ้ืนบาน สําหรับติดตั้งอุปกรณตางๆ นั่นเอง  
              Power supply ถือเปน หมอแปลงไฟฟาของระบบ เนื่องจาก อุปกรณทุกชิ้น ที่ติดตั้งอยู
ภายใน PC นั้น จะตองไดรับ ไฟฟาหลอเลี้ยง มาจาก Power Supply ดวยกันทั้งสิน้  
              Hard disk มันคือ คลังเก็บขอมูลของระบบ คุณจะขาดฮารดดิสกไปเสียไมได เพราะ
ไมเชนนั้นแลว คุณจะไมสามารถ จัดเก็บขอมูลตางๆ ลงไปใน PC ของคุณไดเลย โดยตัวมันแลว ถือวา
เปน สื่อเก็บขอมูลแบบถาวร ที่มีลักษณะเปนจานแมเหล็ก การทํางานของฮารดดิสกนั้น เปรียบเสมือน 
เปนตูลิ้นชัก สําหรับเก็บเอกสารจํานวนมาก เพราะฉะนั้น หากเราเปรียบเทียบ กับการทํางานแบบปกติ
แลว เราจะเห็นไดวา เม่ือเรา จะเริ่มตนทาํงาน เราก็ตอง หยิบเอกสารที่ตองการ มาจากตูลิ้นชกั ( หรือ 
ฮารดดิสก ) แลวก็นําเอกสารเหลาน้ัน มากางลงบนโตะทํางาน ( เปรียบไดกับ RAM ) เพ่ือเปนพ้ืนที่
ทํางานอีกทีหนึ่ง  
              Operating system หรือระบบปฏิบตัิการ ซึ่งถือเปนสวนของซอฟตแวร ที่ถูกจัดเก็บอยูบน
ฮารดดิสก ความสําคัญของ ระบบปฏิบตัิการก็คือ มันเปนพ้ืนฐาน การทํางานของ PC หากคณุไมมีตัว



ระบบปฏิบตัิการ คุณก็ไมสามารถ เปดเคร่ือง PC และบธูขึ้นมาเพื่อทํางานไดเลย ตัวอยางของ
ระบบปฏิบตัิการ ที่คุนเคยกนัดี ก็เลน Windows, Mac OS หรือ Linux  
              Chipset ถือเปนชิ้นสวน ที่ควบคุมการทํางาน ของทั้งระบบ ตั้งแต CPU, หนวยความจํา, 
IDE Drive หรือแมแตกราฟฟคการด อยางไรก็ตาม ตัว Chipset ดูเหมือนจะหางตัวเราสักหนอย 
เน่ืองจากวา เวลาเลือกซ้ือน้ัน เราไมไดซื้อ Chipset แยกมาตางหาก แตมันจะถกูรวมมาอยูในเมนบอรด 
ตั้งแตโรงงานผลิตเลย  
ระบบบัส และ Port ตอเชื่อม - ภายในเมนบอรดน้ัน จะประกอบไปดวย ระบบบสั และ Port ตอเชื่อมที่
หลากหลาย ซึ่งถูกติดตั้งขึน้มา เพ่ือรองรับ อุปกรณที่แตกตางกันออกไป ตั้งแต IDE Interface ที่ใช
สําหรับตอเชื่อมกับ ฮารดดิสก และ CD-ROM ตอมาก็เปน PCI Slot ที่มีไว สําหรับการติดตัง้ อุปกรณ
อยาง การดเสียง และการดเน็ตเวิรก สดุทายน่ันคือ AGP Slot สําหรับการติดตั้งกราฟฟคการด ซึ่งถือ
เปน Port ความเร็วสูงที่สุดตัวหนึ่ง ในบรรดา ที่เรากลาวถึงมา  
              Sound card PC ของคุณ อาจกลายเปนใบขึ้นมา หากขาด Sound Card เน่ืองจากวา มัน
เปนตวักลาง ในการควบคมุ การทํางานที่เก่ียวของกับเสียง ตั้งแต การบันทึกเสยีง ไปจนถึงการเลนไฟล
เสียงตางๆ ซึง่ถือไดวา เปนอุปกรณพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับระบบมัลตมีิเดียนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน 
ดวยวตัถุประสงคเพ่ือลดตนทุนการผลิต ทําใหมีการพัฒนา Chipset ที่รวมเอาความสามารถของ sound 
Card มาดวย แตมันก็ใหประสิทธิภาพทีไ่มดีเทาไหรนัก เม่ือเทียบกบั การใชงาน Sound Card แบบแยก
ชิ้น  
              Graphic Card ถือเปนสวนของการแสดงผล ซึ่งจะชวยใหจอภาพของคุณ แสดงภาพตางๆ 
ไดอยางเต็มที่ และก็เชนเดียวกับ Sound Card นั่นคือ มันถือเปน อุปกรณพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับระบบ
มัลติมีเดีย และก็มีผูผลิตหลายราย ที่นําเอาคุณสมบัตขิอง Graphic Card มาไวใน Chipset แตมันก็ให
คุณภาพที่ไมดีนัก สําหรับ Graphic Card นี้ ก็ยังมีอีกหลายประเภท ตั้งแต การรองรับ คุณภาพในระดับ 
2 มิติ ไปจนถึง การรองรับคุณสมบัติแบบ 3 มิติ ซึ่งเหมาะสําหรับ นักเลนเกมส และผูใชงาน ในระดับ 
Graphic Design มืออาชีพ  
 
การเชื่อมตอภายนอก  

ไมใชแคเพียง อุปกรณที่ตดิตั้งภายในเทาน้ัน ยังมีอุปกรณภายนอก อีกหลายชิ้น ที่ทําการ
เชื่อมตออยูกับ PC ของคุณ ซึ่งคุณจําเปน ตองใชงานมันทั้งสิ้น สวนใหญแลว เรามักเรียก อุปกรณ
จําพวกน้ีวา อุปกรณ Input / Output มาทําความรูจักกันวา อุปกรณจําพวกน้ี มีอะไรกันบาง  

Monitor จอภาพ อุปกรณที่ขาดไมได เพราะไมเชนน้ัน คุณคงไมสามารถ รับชมการแสดงผล 
ของ PC ไดเลย จอภาพนั้น จะอาศัยการทํางาน ของ Graphic Card หรือ VGA Card ซึ่งจะทําการ
ประมวลผล ภาพการแสดงผลตางๆ แลวสงตอมายัง จอภาพผานทาง VGA Port  

Keyboard เปนอุปกรณ Input ขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร คียบอรด ก็คือแปนพิมพดีดนั่นเอง 
อาจจะมีลักษณะแตกตางกันไปบาง ตามการออกแบบของแตละบริษัท  



Mouse ลักษณะของเมาส ก็เหมือนหนูขาวตวัเลก็ๆ นัน่เอง และนี่ก็คือสาเหตุ ทีท่ําใหอุปกรณ
ชนิดน้ีมีชื่อวา Mouse การทํางานของเมาส จะมีไวสําหรับ ชี้ตําแหนงบนหนาจอ คอมพิวเตอร เพ่ือการ
สั่งงาน และเขาถึง โปรแกรมตางๆ ไดอยางงายดาย  

สื่อบันทึกขอมูล สื่อบันทึกขอมูล ที่เรากําลังพูดถึงนี้ ถือเปนอุปกรณ ที่สามารถ เคลื่อนยายได 
เพ่ือใหคุณ สามารถ Save และพกพา ไฟลขอมูล ไปตามที่ตางๆ ไดตามตองการ ( คงไมดีแน ที่จะมาน่ัง
ถอดฮารดดิสกไปไหนตอไหน ) ซึ่งก็จะมีตั้งแต  
              • Floppy disk ถือเปน อุปกรณพ้ืนฐาน และเปนสื่อบันทึกขอมูล ที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 
เน่ืองจาก มีราคาที่ถูกมาก และใชงานไดงายดาย แตมันก็มี ความจุต่ําแคเพียง 1.44 MB เทาน้ัน  
              • CD-ROM / R / RW Drive อานแผน CD ที่มีความสามารถ ในการจัดเก็บขอมูลขนาดถึง 
650 MB ตอแผน CD 1 แผน และจนถึงตอนนี้ ก็ไดพัฒนา ใหมีความสามารถ ในการเขียนแผนขอมูล ( 
CD-R ) และการเขียนซํ้า ( CD-RW ) เชนเดียวกบั การใชงานแผน Floppy Disk กันแลว อยางไรก็ตาม 
มันก็มีตนทุนที่สูงกวา และใชเวลา ในการเขียนที่นานกวาดวย จึงเหมาะสําหรับ การจัดเก็บขอมูลขนาด
ใหญๆ เทาน้ัน  
              • Zip Drive เปนอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่มาแรง โดยใชหลักการเดียวกบั Floppy Disk แตมี
ความสามารถ จัดเก็บขอมูลที่สูงกวามาก ในระดับ 100 - 250 MB นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณประเภท
เดียวกับ Zip Drive อีก อาทิ Click Drive, Super Disk Drive เปนตน ซึ่งตางก็ใหความจุที่นาทึ่ง แถม
ยังใหความเรว็ ในการอานเขียนที่ดีอีกดวย  
              • DVD-ROM ถือเปน หนวยจัดเก็บขอมูล ที่มีขนาดใหญสุด ในระดับ GB กันเลยทีเดียว 
อยางไรก็ตาม มันก็มีตนทุนที่สูงพอสมควร และจนถึงวนัน้ี ก็ไดมีการพัฒนา DVD แบบเขยีนไดแลวดวย 
ซึ่งเราเรียกกันวา DVD-R แตมันก็ยังไมแพรหลาย และมีราคา ที่แพงกวา CD-RW หลายเทาตัว  
              Ports ก็คือ ชองสําหรับตอเชื่อม ซึ่งถูกออกแบบมา สําหรับ เชื่อมตออุปกรณตางๆ ตั้งแต 
เคร่ืองพิมพ, สแกนเนอร, โมเด็ม หรือแมแต ฮารดดิสกแบบติดตั้งภายนอก สําหรับ Port ทีน่ิยมใชงาน
กันในปจจุบัน จะประกอบไปดวย  
              • Parallel Port - ถือเปน Port รุนเกา ที่ใหความเร็ว ในการตอเชื่อม ที่ดีในระดับหน่ึง ถึงวันน้ี 
แมจะยังมี อุปกรณรองรับอยู แตก็พบไมมากนัก สวนใหญ จะใชตอเชื่อมกับ เคร่ืองพิมพ และ 
สแกนเนอร เปนตน  
              • Serial Port เปน Port รุนเกา เชนเดียวกับ Parallel Port นิยมใชตอเชื่อมกับโมเด็มรุนเกาๆ  
              • USB Port ถือเปน Port ที่มีความอเนกประสงคมากที่สุด เพราะมีอุปกรณรองรับกับ USB 
มากมาย ไมวาจะเปนเคร่ืองพิมพ, สแกนเนอร, โมเด็ม, กลองดิจิตอล หรือแมแต CD-RW ดวยขอดี ที่
ติดตั้งไดงายดาย และใหความเร็วที่นาพอใจ  
              • Firewire (IEEE 1394) ถือเปน Port ความเร็วสูงที่สุด ในบรรดา Port ที่เราพูดถึง ความเร็ว
ของมัน จึงไมตองแปลกใจ ที่มีผูพัฒนา อุปกรณ ใหทํางานรองรับ Firewire ตั้งแตฮารดดิสก แบบ 
External, CD-RW ไปจนถึง กลองวิดีโอดิจิตอล  



              • Internet และ Network อุปกรณ เพ่ือทําการตอเชื่อมเขากับเครือขาย ไมวาจะเปน โมเด็ม 
หรือการดเน็ตเวิรก ตางก็ตองตอเชื่อม เขากับ PC เชนเดียวกัน โดย สําหรับโมเด็มน้ัน เปนอุปกรณที่
จําเปน สําหรับการติดตอ กับเครือขายอินเตอรเน็ต ซึง่ก็มีตั้งแต โมเด็มแบบอนาล็อกแบบ 56 kbps ไป
จนถึงโมเด็มดิจิตอล ทั้งแบบ DSL, Cable และ อินเตอรเน็ตผานดาวเทียม ในขณะที่การดเน็ตเวริกน้ัน ก็
ชวยให PC ของคุณ เชื่อมตอเขากับเครือขายได ซึ่งก็แบงออกเปนหลายชนิด เชนเดียวกัน ตั้งแต 
ความเร็วในระดับ 10 / 100 Mbps ไปจนถึงความเร็วในระดับ 1 Gbps เลยทีเดียว  
 
ประสานการทํางาน  
              ถึงตอนนี้ จะไดทําความเขาใจ เก่ียวกับ สวนประกอบตางๆ ที่รวมกนัขึ้นมาเปน PC กันแลว 
มาดูกันวา สวนประกอบเหลาน้ี ทํางานกันอยางไร ตั้งแต เปดเครื่อง ไปจนถึง บูธเสร็จเรียบรอย ถึงได
ผสานพลังชวยให PC กลายเปนเคร่ืองมือ อันทรงประสิทธิภาพ เชนนี้  
              1. เม่ือคุณ กดปุมเปดเคร่ือง ทั้งบนตวัเครือ่ง PC และจอภาพ นั่นหมายความวา คณุกําลัง 
ปลอยใหกําลังไฟฟา ไหลผานเขาสูระบบ และเริ่มตน การทํางานของ PC ของคุณ  
              2. ที่หนาจอ คุณจะเห็นซอฟตแวร BIOS กําลัง Run โปรแกรมตางๆเร่ิมตน ตั้งแตชวงของ 
การทดสอบแรกเริ่ม ที่เรียกวา power-on self-test ( POST ) ซึ่งโดยปกติแลว คุณจะเห็นตัว BIOS 
แสดงรายละเอียด เก่ียวกบั ขนาดของ Memory, ความเร็ว CPU หรือขนาดของฮารดดิสก ที่หนาจอ
คอมพิวเตอร จากน้ัน ในระหวางที่บธูเครือ่งนี้ ตัว BIOS ก็จะเตรียมการทํางาน และชิ้นสวนตางๆ ของ
เคร่ือง ใหพรอมรับการทํางาน ดังนี้  
              • BIOS จะเปนผูตัดสินใจวา Video Card ทํางานอยางไร ในขั้นตอนแรก เพ่ือใหสามารถ 
แสดงผลได เม่ือแรกเปดเคร่ือง ซึ่งตามปกติแลว ที่ตวั Video Card ( หรือ Graphic Card ) ก็จะมี BIOS 
ของมันเพื่อควบคุม การทํางานของ Graphic Processor และ หนวยความจํา ที่ตดิตั้ง อยูบน Card ดวย 
แตถาเปนการดแบบที่รวมอยูบน Chipset ก็จะอาศัยขอมูล ที่อยูใน ROM เพ่ือทําการตั้งคา BIOS  
              • ตวั BIOS จะทําการตรวจสอบ การทํางานของ RAM ตั้งแต ขนาด ความเร็ว และ
ประสิทธิภาพ จากน้ัน ก็จะตรวจหา ตัว Input / Output, Drive Cd, Harddisk, Floppy Disk ซึ่งหากพบ
ปญหาเกิดขึ้น มันจะมีเสียงสัญญาณดัง และแสดงปญหา ขึ้นมา ที่หนาจอของคุณ  
              • เม่ือเตรียมพรอม และทดสอบ อุปกรณตางๆ วาพรอมทํางานเรียบรอยแลว ตัว BIOS จะ
เตรียมระบบ เขาสู bootstrap loader เพ่ือเตรียมพรอม ระบบปฏิบตัิการ ใหทํางานตอไป  
              3. The bootstrap loader จะทําการโหลดขอมูล ของระบบปฏบิัติการ มาไวบน RAM เพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับ ประมวลผล โดย CPU จากน้ัน จะเขาสู ขั้นตอน การเตรียมเคร่ือง มือการทํางาน
ตางๆ ใหพรอมตั้งแต  
              • Processor management เปนตัวควบคุม จัดการ การทํางานของ CPU  
              • Memory management เปนการจัดการ ระบบไหลเวียนขอมูล ระหวางหนวยความจําหลัก, 
หนวยความจําเสมือนกับฮารดดิสก และ หนวยความจาํ Cache บน CPU  



              • Device management เตรียมพรอม การตอเชื่อมตางๆ ใหพรอมสําหรับ การทํางาน ตั้งแต 
Printer, Scanner หรืออุปกรณ ตอพวงอ่ืนๆ  
              • Storage management เตรียมการทํางาน ของฮารดดิสก ใหพรอมรับ สําหรับการเขียน
อานขอมูล  
              • Application Interface เตรียมพรอม ใหระบบปฏิบตัิการ และโปรแกรมตางๆ สามารถ
สื่อสารรวมกันได  
              • User Interface เตรียม Interface ของระบบปฏบิัติการ ใหพรอมสําหรับการใชงาน  
              4. เม่ือ ระบบปฏบิัติการพรอม สําหรับการใชงาน จากน้ัน ก็เปนหนาที่ของคุณ ในการเรียกใช
งานโปรแกรมตางๆ ที่ตองการ ผานการปอนขอมูลโดยเมาส และคียบอรด  
              5. เม่ือเรียกใชงานโปรแกรม ระบบปฏบิัตกิาร จะเรียกขอมูลมาจากฮารดดิสก มาเตรียมที่ 
RAM เพ่ือรองรับ การทํางานคูไปกับ CPU และในทางกลับกัน เม่ือคุณ ตองทําการบันทึก ก็จะทําการ
ยอนการกระทํา จาก RAM มาบันทึกลงฮารดดิสก สําหรับในบางครั้ง ที่โปรแกรม หรือไฟลมีขนาดใหญ
มากๆ โดยที่ RAM ของคุณ ไมสามารถรองรับได ระบบปฏบิตัิการ ก็จะสรางหนวยความจําเสมือน โดย
อาศัยพื้นที่บางสวนบนฮารดดิสก เพ่ือรองรับการทํางานในกรณีนี้  
              6. เม่ือคุณ ตองการเลิกใชงาน ก็คลิกที่ Start และเลอืก Shut Down เพ่ือปด PC ซึ่ง
ระบบปฏิบตัิการ จะทําการ ตรวจสอบ การทํางานทั้งหมด เพ่ือปดโปรแกรมตางๆ และพรอมสําหรับการ
ปดเคร่ือง จากนั้น เคร่ืองก็จะปดลงอัตโนมัติ ซึ่งก็รวมไปถึง การตัดไฟ ออกจากระบบดวย  
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