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บริการสนทนาออนไลนที่แช็ตส่ือสารโตตอบไดทันใจ สามารถสนทนาเปนกลุมในหมู
เพื่อนไดตลอดเวลา ทําใหประชุมงานหรือเร่ืองเรียนไดโดยไมตองออกจากบาน โดยตรวจสอบไดวาเพือ่น
คนไหนออนไลนหรือไมออนไลน และสงขอความฝากใหเพื่อนที่ออฟไลนได นอกจากนี้ ผูสนทนายงัรับ-
สงไฟลไดทันที และมีไวทบอรดสําหรับขีดเขียนประชุมกลุมอีกดวย

การติดตั้งโปรแกรม Windows Live Messenger
1.บริการนี้ตองใชงานผานโปรแกรม Messenger ดงันั้น เราจงึตองดาวนโหลดโปรแกรมและนํามาติดตั้งใน
คอมพวิเตอรที่ใชงานเสียกอน โดยเปดเว็บบราวเซอร (เชน Internet Explorer) ไปที่ get.live.com/messenger 
แลวคลิกปุม Download ที่อยูทางขวามือ

รูปที่ 1
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2. จะมวีินโดวปรากฏขึ้น ใหคลิกปุม Save และระบุที่จดัเก็บไฟลที่ดาวนโหลด

รูปที่ 2
3. เมื่อดาวนโหลดเสร็จ ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอนของไฟลที่ดาวนโหลดมาเพื่อตดิตั้งโปรแกรม

Messenger ซ่ึงเราสามารถเลือกตดิตั้งโปรแกรมอื่นไดดวยถาตองการ แลวจงึคลิกปุม Install

รูปที่ 3
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4. โปรแกรมจะดาวนโหลดไฟลที่ตองการผานอินเตอรเน็ตและตดิตั้งใหจนเสรจ็

รูปที่ 4
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เร่ิมใชงาน
หลังจากตดิตั้งโปรแกรมแลว ทุกครั้งที่เปดคอมพวิเตอร โปรแกรม Messenger จะเริ่มทํางานโดย
อัตโนมัติ พรอมกับแสดงหนาจอให Sign in ใหปอนอีเมลและรหัสผานในชอง ดงัรูป

รูปที่ 5

เราสามารถทําเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือกดานลางได ดังนี้
Remember me: ใหจาํอีเมลแอดเดรสนี้
Remember my password: ใหจาํรหัสผานนี้
Sign me in automatically: ใหเขาใชงานอตัโนมัติ
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3. เมื่อปอนอีเมลและรหัสผานแลวใหคลิกปุม Sign in เพือ่ใชงาน โปรแกรมจะแสดงวินโดวใหม ซ่ึงมี
องคประกอบที่สําคัญดังนี้

รูปที่ 6

ภาพ Display แทนตวัผูใช
ช่ือและสถานะ
ปุมเปดเมลบ็อกซ
ปุมจัดรูปแบบรายชื่อผูติดตอ
ปุมเมนู

1
2

3
4
5
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กําหนดขอมูลสวนตัวและคาการทํางาน
ในการใชงานครั้งแรก เราควรปอนขอมูลของตวัเองและกําหนดคาการทํางานใหตรงกับความตองการโดย
1. คลิกที่ช่ือดานบนของวินโดว แลวเลือกหวัขอ Options

รูปที่ 7
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2. แถบดานซายมือเปนหัวขอ เมื่อคลิกที่หัวขอใดจะแสดงรายละเอียดขึ้นทางดานขวา ซ่ึงในหวัขอ 
Personal จะเปนการกําหนดขอมูลของผูใช เชน ช่ือและขอความที่จะแสดงตอผูสนทนาดวย หลังจาก
กําหนดคาแลว ใหคลิกปุม OK เพื่อบันทึกขอมูล

รูปที่ 8
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เพิ่มรายชื่อผูติดตอ
กอนที่จะเริ่มสนทนา เราตองเพิ่มชื่อของคนที่จะคุยดวยเสียกอน
1.คลิกที่ปุมเพิ่มรายชื่อและเลือกหวัขอ Add a contact…

รูปที่ 9

2.ปอนอีเมลแอดเดรสของเพือ่น แลวคลิกปุม Next
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รูปที่ 10
3. คลิกปุม Send invitation เพื่อแจงใหเพือ่ทราบวาเราตองการเพิม่ชื่อสําหรับตดิตอ

รูปที่ 11
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4. เมื่อเพื่อนตอบรับ จะปรากฏรายชือ่ใหเห็น ซ่ึงรายชื่อที่อยูในกลุม Available แสดงวา เพือ่น
เหลานั้นกําลังออนไลนอยูและสามารถสนทนาได

รูปที่ 12
5. ในทางกลับกัน หากมีเพื่อนตองการเพิ่มเราเขาในรายชื่อ จะมีการแจงในทราบ หากคณุอนุญาต ให

เลือก Yes และคลิกปุม OK
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รูปที่ 13
การใสชื่อเลนของผูติดตอ
หากตองการเปลี่ยนชื่อผูติดตอ จากอีเมลแอดเดรสที่จาํยาก ใหเปนชื่อเลนที่จําไดงายกวา สามารถทําได
โดย
1. คลิกขวาที่ช่ือผูตดิตอ และเลือกหัวขอ Edit nickname

รูปที่ 14
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2. พิมพช่ือที่ตองการแทนที่ช่ือเดิม

แกไขขอมูลผูติดตอ
1. คลิกขวาที่ช่ือผูติดตอ และเลือกหัวขอ Edit contact

รูปที่ 15

2. จะปรากฏวินโดวใหแกไขขอมูล โดยแถบดานซายมือเปนหัวขอ เมื่อคลิกที่หัวขอใดจะแสดง
รายละเอียดขึ้นมาใหแกไข หลังจากแกไขแลว ใหคลิกปุม Save เพื่อบันทึกขอมูล
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รูปที่ 16

บล็อกการติดตอ
ในกรณีที่ไมตองการตดิตอกับผูใด เราสามารถระบุใหเปนบุคคลที่ไมตองการสนทนาดวย ซ่ึงทําได
โดย
1.คลิกขวาที่ช่ือผูติดตอ และเลือกหัวขอ Block contact
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รูปที่ 17

2. คลิก OK ในวินโดวที่ปรากฏขึ้น เพือ่ยนืยันการบล็อก

รูปที่ 18
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การลบรายชื่อผูติดตอ
1. คลิกขวาที่ช่ือผูติดตอ และเลือกหัวขอ Delete contact

รูปที่ 19

2. คลิก OK ในวินโดวที่ปรากฏขึ้น เพือ่ยนืยันการลบ

รูปที่ 20
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การสนทนา
1. รายช่ือที่อยูในกลุม Available คือกลุมที่ออนไลนอยูและเราสามารถสนทนาได ใหดับเบิลคลิกที่

ช่ือที่ตองการ
2. วนิโดวสําหรับสนทนาจะปรากฏขึ้น ใหพิมพขอความลงในชองดานลาง เสร็จแลวกดปุม Enter เพื่อ

สงขอความไปยังผูรับ ซ่ึงขอความโตตอบจากทั้งสองฝายจะปรากฏใหเห็นดานบน

รูปที่ 21
สงไอคอนแสดงความรูสึก

นอกจากการสงขอความแลว เราสามารถแทรกไอคอนแสดงความรูสึกไปพรอมกับขอความได ไอ
คอนนเรียกวา Emoticon (ซ่ึงมาจากคําวา Emotion + Icon นั่นเอง) โดยระหวางพิมพขอความ ให
คลิกปุม Emoticon ขางใตชองสําหรับพิมพขอความ แลวคลิกเลือกรูปที่ตองการ

รูปที่ 22
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เปล่ียนรูปแบบและสีของขอความ
1. เมื่อตองการเปลี่ยนรูปแบบและสีของขอความ ใหคลิกปุมรูปตัวอักษร AB ใตชองสําหรับ
พิมพขอความ แลวกําหนดฟอนตและสีที่ตองการ

รูปที่ 23

รูปที่ 24
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วาดรูปประกอบขอความ
ในกรณีที่ตองวาดภาพประกอบการสนทนา ใหคลิกปุมรูปปากกาใตชองสําหรับพิมพขอความ ไอคอน
จะเปลี่ยนเปนเครื่องมือสําหรบัวาดภาพ เมื่อวาดภาพเสร็จใหคลิกปุม Send เพื่อสงภาพ

รูปที่ 25

สนทนาพรอมกันหลายคน
เมื่อทําการสนทนาอยู หากตองการสนทนาเปนกลุม เราสามารถเพิ่มผูสนทนาได โดยทุกคนในกลุมจะ
ไดรับขอความเหมือนกัน
1. คลิกที่ Invite ในแถบเมนูดานบน
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รูปที่ 26
2. คลิกชื่อผูสนทนาเพิ่มเติมจากรายการ แลวคลิกปุม OK

รูปที่ 27
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การสงไฟล
1.ในวินโดวสนทนา คลิกที่ Files ในแถบเมนูดานบน และเลือกหัวขอ Send a file or photo

รูปที่ 28
2.ระบุไฟลที่ตองการสง

รูปที่ 29
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3. ในวินโดวจะแสดงใหทราบ เมื่อคูสนทนาตอบรับไฟลจงึทําการสง

รูปที่ 30

การรับไฟล
1. เมื่อมีผูสงไฟลมาให จะแสดงใหเห็นในชองขอความสนทนา

รูปที่ 31
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2. ใหคลิกที่ Accept เพื่อรับไฟล หรือ Decline เพื่อปฏิเสธ

รูปที่ 32
3. เมื่อรับไฟลเสร็จโปรแกรมจะแสดงโฟลเดอรที่เก็บไฟลใหทราบ หรือคลิกที่ Open เพื่อเปดไฟล

ไดทันที
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การใชไวทบอรด
เปนพื้นที่สําหรับการขีดเขียนภาพที่คูสนทนาสามารถวาดไดพรอมกันและเห็นภาพเดียวกัน การ
เรียกใชไวทบอรดใหคลิกที่ Activities ในแถบเมนูดานบนของวินโดวสนทนา และเลือกหัวขอ 
Whiteboard เมื่อคูสนทนาตอบรับ จะมีการเปดโปรแกรม Paint ของ Windows ขึ้นเพือ่ใชวาดภาพ

รูปที่ 33

รูปที่ 34



24

ฝากขอความเมื่อเพื่อนออฟไลน
เมื่อตองการสงขอความไปยงัเพือ่นที่ไมไดออนไลนอยู ใหดับเบิลคลิกที่ช่ือผูรับในวนิโดวหลัก จะมี
ขอความเตือนวาผูรับไมไดออนไลน การสงจะเปนการฝากขอความไว ผูรับจะไดรับขอความเมื่อออนไลน 
ใหคลิกปุม OK เพื่อเขาสูวนิโดวสนทนาและพิมพขอความเหมือนการสนทนาปกติ

รูปที่ 34

เปล่ียนชื่อและขอความที่อยากบอก
เราสามารถเปลี่ยนชื่อและขอความที่อยากบอกซึ่งจะแสดงขางใตช่ือของเราไดโดย
1.คลิกที่ช่ือดานบนของวินโดว แลวเลือกหัวขอ Change display name
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รูปที่ 35

2. พิมพช่ือที่ตองการในชองแรก และพมิพขอความที่อยากบอกในชองที่สอง แลวคลิกปุม OK
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รูปที่ 36
 หมายเหต:ุ สามารถคลิกที่ขอความขางใตช่ือในวนิโดวหลัก แลวพิมพขอความที่อยากบอกไดทันที

เปล่ียนรูป Display
รูป Display คือรูปแทนตวัผูใช ซ่ึงจะไปปรากฏที่หนาจอของผูสนทนาดวย รูปนี้สามารถใชบงบอก
ความชอบ อารมณ หรือตวัตนของผูใชได และเราสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามตองการ
1. คลิกที่รูป Display ปจจุบันบริเวณมุมบนซายของวินโดว
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รูปที่ 37
2.คลิกเลือกรูปใหมจากรายการ หรือเลือกจากไฟลภาพในคอมพวิเตอรก็ไดโดยคลิกปุม Browse

รูปที่ 38
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เปล่ียนสีและภาพแบ็คกราวนของวินโดว
เราสามารถเปลี่ยนภาพแบ็คกราวนและสีของวนิโดวไดตามสไตลของตวัเอง ดังนี้
1. เล่ือนลูกศรของเมาสไปยังบริเวณแถบดานบนของวนิโดว จะปรากฏรูปพูกันที่มุมบนซาย ให
คลิกที่รูปพูกัน

รูปที่ 39
2. คลิกเลือกภาพแบ็คกราวนหรือสีของวินโดวทีต่องการ แลวคลิกปุม OK

รูปที่ 40
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การกําหนดคาสถานะ
ในขณะที่ออนไลนอยู หากมีธุระหรือไมอยูที่หนาคอมพวิเตอรช่ัวคราว เราสามารถเปลี่ยนสถานะเพือ่ให
ผูอ่ืนทราบได โดยคลิกที่ช่ือดานบนของวนิโดว แลวเลือกสถานะที่ตองการ ดังนี้

รูปที่ 41

Available: กําลังออนไลนอยู สามารถคุยได
Busy: ไมวาง
Away: ไมอยูหนาเครื่องคอมพวิเตอร
Appear offline: แสดงใหคนอื่นเห็นวาออฟไลน แตความจริงยังออนไลนอยู
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