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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต ์ 

 

 

 

อินเตอร์เน็ต (Internet) 
เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารขนาดยักษ์ที่ครอบคลุมไปทั่วทุกประเทศทั่วโลก  โดยผู้ใช้บริการจะใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองเชื่อมต่อในการสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทั้งข้อความ ภาพ เสียง และอื่นๆ ผ่าน
ระบบเวิลด์ ไวด ์เว็บ (World Wide Web) 
 
ลักษณะของเวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web) 

เวิล์ด ไวด์ เว็บ (World Wide Web – www)  หรือเรียกย่อ ๆ ว่า  เว็บ (web) คือพื้นที่ท่ีเก็บข้อมูล
ข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการก าหนด URL (ค าว่า เวิลด์ ไวด ์เว็บ มักจะใช้สับสนกับค าว่า 
อินเทอร์เน็ต โดยจริงๆ แล้ว เวิลด์ ไวด ์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน) 

มาตรฐานที่ใช้ในเว็บ 

มาตรฐานหลักที่ใช้ในเว็บประกอบด้วย 3 มาตรฐานหลักดังต่อไปนี้ : 

 URL (Uniform Resource Locator) เป็นระบบมาตรฐานท่ีใช้ก าหนด ต าแหน่งที่อยู่ (Address) ของ
ไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต เช่น  URL ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
http://www.sit.kmutt.ac.th/  

 HTTP (HyperText Transfer Protocol) เป็น โปรโตคอลส าหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งาน
ได้โดยระบุ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์ 

 HTML (HyperText Markup Language) เป็นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือ
ข้อมูลอื่นท่ีเรียกดูผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ตัวอย่าง โครงสร้างไฟล์ html  

<html> 

<head> 

<title>hello</title> 

</head> 

<body>hello <br>My name is...  

</body> 

</html> 

http://aeesoh.multiply.com/journal/item/2/2
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เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)   
เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)  คือโปรแกรมที่ใช้ส าหรับเปิดเว็บเพจหรือ รับส่งข้อมูลตามที่เครื่อง

ลูกข่ายร้องขอเม่ือเราเปิดเข้าสู่อินเตอร์เน็ต  เว็บบราวเซอร์ที่ได้รับความนิยมปัจจุบันมีหลาย
โปรแกรม  เช่น  Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, และ Opera 
 
เว็บเพจ (Web Page) และ เว็บไซต์ (Web site) 

เว็บเพจ (Webpage) คือหน้าของเวบไซต์แต่ละหน้า ที่แสดงอักษร หรือรูปภาพ และจะดูได้จะต้องใช้
โปรแกรมที่เรียกว่า บราวเซอร์ (Browser)  

เว็บไซต์ (Web Site) ประกอบด้วยเว็บเพจหลาย ๆ เว็บเพจรวมเข้าด้วยกัน อาจจะมีการจัด
หมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น และส าหรับเว็บเพจที่เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ เราจะ
เรียกว่า โฮมเพจ (Homepage) 
 

 

 
 

 
โดเมนเนม  (Domain Name) 

โดเมนเนม (Domain Name)  หรือที่เข้าใจกันทั่วไป  คือ  ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง  การจดทะเบียน
โดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนช่ือให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกอินเตอร์เน็ต   โดเมนเนมที่ขอจดทะเบียน
จะต้องไม่ซ้ ากับคนอื่น  และควรตั้งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์  หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ 
ตลอดจนใช้ค าง่าย ๆ  ให้จ าได้  เช่น  sanook.com  และ yahoo.com เป็นต้น 
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ความหมายของซับโดเมน 
 

Com กลุ่มองค์การค้า(Commercial)                         เช่น  www.ibm.com 

edu กลุ่มการศึกษา(Education)                                เช่น  www.chula.edu 

gov กลุ่มองค์การรัฐบาล(Government)                              เช่น  www.whitehouse.gov 

mit กลุ่มองค์การทหาร(Military)                         เช่น  www.dtic.mil 

net กลุ่มองค์การบริการเครือข่าย(Network Services) 
 org กลุ่มองค์กรอื่นๆ (Organizations)                    เช่น  www.greenpeace.org 

ac สถาบันการศึกษา(Academic) 
 co องค์กรธุรกิจ(Commercial) 
 or องค์กรอื่นๆที่ไม่แสวงหาก าไร(Organizations) 
 net ผู้วางระบบเน็ตเวิร์ค(Networking) 
 go หน่วยงานรัฐบาล(Government) 
  

 
โดเมนที่เป็นชื่อย่อของประเทศที่น่าสนใจ 

โดเมนเนมเหล่านี้ จะใช้ต่อตอนท้ายสุด เพื่อสะดวกในการอ้างอิงว่าเป็นโฮสต์หรือเว็บไซต์ที่อยู่ใน
ประเทศใด เช่น www.ksc.net.th จะเห็นว่า ลงท้ายด้วย th จะเป็นโดเมนของประเทศไทย 

au  
fr  
hk  
jp  
th  
sg 
uk  

ออสเตรเลีย Austtralia  
ฝรั่งเศส France  
ฮ่องกง Hong Kong  
ญี่ปุ่น Japan  
ไทย Thailand  
สิงคโปร์ Singapore 
อังกฤษ United Kingdom 
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การติดตั้งโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8  

 

 

 

การติดตั้ง Macromedia Dreamweaver 8 เริ่มต้นด้วยการน าแผ่นโปรแกรมใส่ในช่องอ่าน CD และ
เริ่มติดตั้ง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Install Dreamweaver 8 ดังภาพ 

 

2. จะปรากฏหน้าต่างเตรียมการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ 

 

3. คลิกเมส์ท่ีปุ่ม Next เพื่อเริ่มขั้นตอนการติดตั้ง ดังภาพ 

 

4. ต่อไปให้คลิกเมาส์เลือก I accept the terms in the license agreement เพื่อรับข้อตกลงในการใช้งาน 
Dreamweaver และคลิก Next เพื่อติดตั้งโปรแกรมต่อไป ดังภาพ 

http://aeesoh.multiply.com/journal/item/2/2
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5. โปรแกรมจะแสดงไดเร็กทอรี่ท่ีจะเก็บโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ถ้าไม่ต้องการ ก็
สามารถคลิกปุ่ม Change เพื่อเปลี่ยนไดเร็กทอรี่ได้ นอกจากนี้โปรแกรมยังเปิดโอกาสให้เลือกสร้าง Shortcut ไว้ที่
แถบ Quick launch และไว้ที่บนหน้าจอ (Desktop) หากไม่ต้องการไม่ต้องคลิกเลือก แล้วคลิกปุ่ม Next ดังภาพ 

 

6. ก าหนดว่าจะให้ Macromedia Dreamweaver แก้ไขไฟล์ชนิดใดบ้าง ให้เลือก Select All แล้ว คลิก Next 
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 

7. คลิกเมาส์ท่ีปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม 
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8. โปรแกรมจะเริ่มท าการติดตั้ง ดังภาพ 

 

9. ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้คลิก Finish ดังภาพ 

 

10.เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 
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การเปิดใช้งาน Macromedia Dreamweaver 8 

เมื่อติดตั้ง Macromedia Dreamweaver 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถเปิดใช้โปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver 8 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม start      
แล้วเลือกค าสั่ง All Programs >> Macromedia >> Macromedia Dreamweaver 8 ดังภาพ  

 

 
 

2. เมื่อคลิกเลือก Macromedia Dreamweaver 8 โปรแกรมจะเปิดหน้าจอ ดังภาพ  
 

 
 
หน้าจอนี้มีส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ 

 
ส่วนท่ี 1 Open a Recent Item เป็นการเลือกเว็บเพจท่ีเราสร้างไว้แล้ว น ากลับขึ้นมาท างานใหม่  
ส่วนท่ี 2 Create New เป็นการสร้างหน้าเว็บใหม่ โดยเราจะต้องเลือกรูปแบบการท างาน เช่น 

HTML, Cold Fusion, PHP, ASP, JavaScript ตามที่ต้องการ 
ส่วนท่ี 3 Create from Samples เป็นการสร้างหน้าเว็บใหม่ โดยใช้หน้าเว็บส าเร็จรูปมาใช้เป็นแบบ

เริ่มต้น  
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3. ในที่น้ี เราจะสร้างเว็บเพจใหม่ ให้คลิกเลือกใช้ HTML ในส่วนท่ี 2 Create New ดังภาพ  
 

 
 

4. หน้าเอกสารว่าง ๆ จะถูกเปิดขึ้นส าหรับการสร้างเว็บเพจ เราสามารถใส่ข้อความและรูปภาพ ใน
หน้านี้ได้ ดังตัวอย่างที่เห็นในภาพ 
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ส่วนประกอบของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 Title Bar  

2 Meun Bar  

4 Tool Bar  

5 Document window  

6 Status Bar  7 Properties Inspector 

8 Panel 3 Insert Bar  
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1. Title bar (แถบชื่อเร่ือง) 
เป็นแถบที่อยู่บนสุดของโปรแกรม  แสดงชื่อโปรแกรม  Macromedia Dreamweaver 8 และช่ือไฟล์

หน้าเว็บที่ก าลังท างานอยู่  ถ้ายังไม่ได้บันทึกจะมีเครื่องหมาย  *  ปรากฏอยู่หลังชื่อ  ในตัวอย่างยังไม่ได้
บันทึกจึงเป็นช่ือ  Untitled Document  อยู ่
 

 
 

2. Menu bar (แถบรายการค าสั่ง) 

 
 
เป็นส่วนที่รวบรวมรายการค าสั่งการท างานเอาไว้ สามารถเปิดรายการค าสั่งต่างๆ  ขึ้นมาใช้งานโดย

คลิกที่ชื่อรายการค าสั่งแล้วเลื่อนเมาส์ไปยังต าแหน่งที่ต้องการใช้งาน หากรายการค าสั่งใดมีรายการค าสั่ง
ย่อยจะแสดงลูกศรอยู่มุมขวาของรายการ หากเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณดังกล่าว จะแสดงรายการค าสั่งย่อย
เพื่อใช้งานต่อไป 

 
3. Insert Bar (แถบแทรก) 
 

 
 
ประกอบด้วยค าสั่งต่างๆ แยกย่อยดังนี้ 
 
3.1 Common ในแถบน้ีจะประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น สร้างตาราง , สร้างลิงค์ หรือใส่

รูปในเว็บเพจ 
 

 
 
3.2 Layout ในแถบน้ีจะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวกับการแสดงผลแบบ div, ตาราง และ frame ส าหรับ

ใช้สร้างเว็บเพจแบบ layout   
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3.3 Forms ในแถบน้ีประกอบด้วยค าสั่งที่ใช้ในการสร้าง form เช่น radio, check box เป็นต้น  
 

 
 
3.4 Text เป็นเครื่องมือจัดรูปแบบข้อความในเว็บเพจ เช่น หัวเรื่อง ตัวหนา ตัวเอียง จัดหัวข้อ จัด

ย่อหน้า และแทรกสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ 
 

 
 

3.5 HTML  เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมื่อส าหรับจัดการภาษา HTML บนหน้าเว็บ 
 

 
 
3.6 Application  ส าหรับแทรกค าสั่งและการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงบนเว็บ  
 

 
 
3.7 Flash element  ส าหรับน าไฟล์ Flash เข้ามาใช้งาน 
 

 
 
3.8 Favorites แถบอันนี้คุณสามารถเพิ่มเครื่องมือต่างด้วยตัวเองโดยการคลิกขวา ส าหรับผู้ที่

ต้องการเก็บเครื่องมือต่างๆที่ใช้งานบ่อยไว้ในน้ี 
 

 
 
4. Tool bar 
 

 
 
เป็นแถบเครื่องมือที่เก็บปุ่มค าสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ซึ่งประกอบด้วย  
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 Show Code View ส าหรับแสดงการท างานในรูปแบบ HTML นอกจากนี้ยังสามารถเขียนค าสั่ง HTML 
หรือค าสั่งภาษาสคริปต์ (Script) อื่นๆ ได้ด้วย 

 Show Code and Design ส าหรับแสดงการท างานแบบ HTML กับการแสดงพื้นท่ีออกแบบ โดยจะ
แสดงส่วนของค าสั่งไว้ด้านบนและแสดงเว็บเพจปกติไว้ด้านล่าง 

 Show Design View ส าหรับแสดงเว็บเพจคล้ายกับท่ีเราเห็นใจบราวเซอร์ เช่น ข้อความ กราฟิก หรือ
ออปเจ็กต์อื่นๆ และสามารถแก้ไขเนื้อหาลงเว็บเพจได้ 
 

5. Document window 
 

 
 
เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับสร้างหน้าเว็บเพจ โดยการใส่เนื้อหาและจัดองค์ประกอบต่างๆ น ามาวางใน 

Document window และสามารถเลือกพื้นที่การท างานได้หลายมุมมอง เช่น Show Code View, Show 
Code and Design View ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
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6. Status bar 

 
 
คือ แถบแสดงสถานะที่อยู่บริเวณด้านล่างของพื้นท่ีสร้างงาน (Document window) ซึ่งประกอบด้วย 

2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายเรียกว่า Tag Selector ใช้ส าหรับแสดงค าสั่ง HTML ของส่วนประกอบในเว็บเพจท่ี
เลือกอยู ่และทางด้านขวาเป็นส่วนท่ีบอกขนาดและเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดเว็บเพจ  

 
7. Properties inspector 
 

 
 

Properties inspector เป็นแถบเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุที่เราเลือกอยู่ เช่น ถ้าคลิกที่รูป 
property inspector ก็จะเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปน้ัน เช่น ขนาดรูป , ชื่อรูป , ลิงค์ของรูป ถ้าเลือกที่ตาราง
อยู่ ก็จะเป็นคุณสมบัติของตาราง เช่น ขนาดตาราง, จ านวนแถว และหลักของตาราง เป็นต้น  

 
8. Panel 
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การก าหนดต าแหน่งในการจัดการเว็บไซต ์

เป็นกรอบเล็กๆ บริเวณด้านขวา ประกอบด้วยเครื่องมือส าหรับใช้ท างานต่างๆ ซึ่งแต่ละส่วนของ 
Panels จะมีหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น การจัดเก็บ Code, CSS, Behavior อีกทั้งไฟล์และโฟลเดอร์ภายใน
เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 

การสร้าง Site ก็เพื่อที่เวลาสร้างเว็บไซต์   ข้อมูลจะได้ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ ไม่กระจัด
กระจาย ง่ายต่อการตรวจสอบ มีวิธีการสร้างดังนี้ 

 
1. เลือกเมนู  Site  แล้วเลือกค าสั่ง  New Site 

 

 
 

 
2. อยู่ท่ี หัวข้อ  Basic ข้างล่างหัวข้อ "What would you like to name your site?"  พิมพ์ชื่อของ

ไซต์ที่ต้องการ เช่น DD Web site  และข้างล่างหัวข้อ "What is the HTTP Address (URL) of your site?" 
ให้กรอกตาม URL ที่มีอยู่ เช่น  http://sit-dem2.sit.kmutt.ac.th/user25/จากนั้น เลือก Next > 
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3. เลือกไม่ต้องติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ในขณะน้ี ("No, I do not want to use a server technology.") 

จากนั้น เลือก Next > 
 

พิมพ์ชื่อไซต์ ท่ีต้องการ 

พิมพ์ URL 

เลือก Next > 



KI day : การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น 
Software eam of  SIT, KMUTT 

17 
 

 
 

 
4. เลือก "Edit local copies on my machine, then upload to server when ready 

(recommended)."  ถ้าต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ท่ีใช้เก็บข้อมูล ให้คลิกสัญญลักษณ์แฟ้ม เพื่อเข้าไปเลือก 
หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ จากนั้น เลือก Next > 

 

เลือก Next > 
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5. จากหัวข้อ “How do you connect to your remote server ?” 

เลือก FTP  
“What is the hostname or FTP address of your Web server ?” 

ระบุ FTP Server เช่น sit-dem2.sit.kmutt.ac.th 
“What is your FTP login” 

  พิมพ์ Username เช่น user25 
“What is your FTP password” 

  พิมพ์ Password  
จากนั้น เลือก Next > 

เลือก Next > 
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ในกรณีที่เลือก Test Connection 
 

เลือก Next > 

เลือก FTP 

พิมพ์ FTP Server 

พิมพ์ Username 

พิมพ์ Password 
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6. เลือก "No, do not enable check in and check out." จากนั้น  เลือก Next > 
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7. เลือก Done 

 

เลือก Next > 
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เลือก Done 
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การแทรกตาราง 
 
ลักษณะของตารางบนเว็บเพจ  

ตาราง (Table)  ประกอบด้วยแถว (Row)  และคอลัมน์ (Column)  ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลที่ต้องการ
จัดล าดับ  จัดเรียงเนื้อหา   และจัดหมวดหมู่   เพื่อความเป็นระบบระเบียบ   สะดวกในการค้นหา   แก้ไขและ
น าไปใช้งาน 

 

 
 
การน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบเว็บเพจมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมู ล

ตัวเลข  สถิต ิ มูลค่า  และราคาสินค้า  ซึ่งช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
ครบถ้วน  ตลอดจนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่หาได้อย่างรวดเร็ว  
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ภายในตารางนอกจากจะใส่ข้อความแล้ว  ยังสามารถใส่รูปภาพ  ภาพกราฟิก  วัตถุตารางซ้อน
ตาราง  ตกแต่งตารางด้วยสีสันต่าง ๆ  และใส่ภาพพื้นหลังได้สวยงาม  
 
วิธีสร้างตารางบนเว็บเพจ  

การสร้างตารางบนเว็บเพจ  มีขั้นตอน  ดังนี้ 
1. เปิดเอกสารที่ต้องการจะสร้างตาราง  
2. เลือกเมนู  Insert >> Table   

3. หรือเลือกเครื่องมือ    (Table)  ที่กลุ่มเครื่องมือ  Common หรือกลุ่มเครื่องมือ  Layout   
 

 
 

 
 

4. หรือใช้แป้นพิมพ์  < Ctrl > + < T >  จะได้หน้าต่าง  Table  ดังรูป 
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5. เลือกลักษณะของตาราง  ดังนี้  
กลุ่มของ  Table Size  ก าหนดรายละเอียดดังน้ี 
Rows   จ านวนแถว (แกนนอน) 
Columns  จ านวนคอลัมน์  (แกนตั้ง) 
Table Width  ความกว้างของตารางทั้งหมด  และหน่วยวัดที่ใช้ 
Border Thickness ขนาดเส้นกรอบตาราง (มีหน่วยเป็นพิกเซล) 
Cell Padding  ระยะห่างระหว่างขอบเซลกับเนื้อหาภายในเซล 
Cell Spacing  ระยะห่างระหว่างเซลแต่ละเซล 
 

6. ก าหนดค่าต่าง ๆ ตามที่ต้องการ  เช่น  สร้างตารางแบบ 3 แถว  4  คอลัมน์  เมื่อคลิก
ปุ่ม  OK  จะได้ตารางลักษณะน้ี 
 

 
 
การปรับแต่งรายละเอียดของตาราง  

การปรับแต่งรายละเอียดหรือคุณสมบัติของตาราง  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นท าได้โดย
ใช้  Properties Inspector 

เมื่อคลิกเลือกตารางที่  Properties Inspector  ขึ้นมาจะปรากฏคุณสมบัติของตารางขึ้นมา   สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ 
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การใส่ข้อความและการแก้ไขข้อความ 
 

 
 
  
 การใส่เนื้อหานั้นให้คลิกที่ Document window ก็สามารถพิมพ์เนื้อหาลงไปได้เลย ดังตัวอย่างพิมพ์
ข้อความว่า ท่องเที่ยววัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อเป็นหัวข้อของเว็บเพจอันนี้ 
 
การสร้างหัวข้อให้กับเว็บเพจ 
     จากเนื้อหา HTML เราทราบอยู่แล้วว่าการสร้างหัวข้อให้กับข้อความนั้น เราจะให้ค าสั่ง  <h1>หัวข้อ
ขนาดใหญ่มาก</h1> , <h2>หัวข้อขนาดเล็กลงมา</h2> การใส่หัวข้อให้กับเว็บเพจน้ัน เป็นเรื่องที่ส าคัญ
มาก แต่หลายคนมักละเลยเรื่องนี้ Search Engine หลายแห่ง เช่น Google นั้นจะให้ความส าคัญกับค าท่ีเป็น
หัวข้อของแต่ละเว็บเพจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อที่อยู่ใน <h1>  
 
วิธีการสร้างหัวข้อ 

1. เลือกที่ค าที่ต้องการให้เป็นหัวข้อ  
2. ไปที่ Property inspector จะมีคุณสมบัติของตัวอักษรให้เราเลือก ให้เราดูที่ Format จะมีรายการ

หัวข้อขึ้นมาให้เลือก ดังรูป  
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วิธีการเปลี่ยน font และขนาดตัวอักษร  
 เราสามารถเปลี่ยน font ที่ใช้ในการแสดงตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรได้ โดย 

1. เลือกตัวอักษรท่ีต้องการเปลี่ยน  
2. ไปที่ Property inspector เลือก font จะมีรายการแสดงชื่อ font มากมายให้เลือก  
3. การปรับขนาดก็ไปที่ size แล้วเลือกขนาดที่เราต้องการได้ทันที  

 

 
 
สามารถเปลี่ยน font ในรายการท่ีแสดงอยู่ได้โดยคลิกที่ท้ายของรายการจะมีหัวข้อ Edit font list  

สามารถปรับเปลี่ยนรายการได้  
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การแทรกภาพลงในหน้าเว็บเพจ 
 

การขึ้นย่อหน้าใหม่ หรือเริ่มบรรทัดใหม่ 
 ในการขึ้นบรรทัดใหม่ท าได้ดังนี้  

1. กด Enter เพื่อท าการขึ้นบรรทัดใหม่ ตัวอักษรท่ีเราพิมพ์มาทั้งหมดจะอยู่ใน <p> </p> โดย
อัตโนมัติ  

2. กด shift + enter จะท าการแทรก <br /> ใน code ในส่วนของการแสดงผล <p> </p> จะ
ท าให้ความห่างของบรรทัดมีมากว่าการใช้ค าสั่ง  <br>  
เครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวกับตัวอักษร ก็มีการใช้งานเหมือนกับตัวอย่างข้างบนท้ังหมด 

 

 
 

 
ลักษณะของภาพกราฟิกในเว็บเพจ  

ภาพกราฟิกหรือรูปภาพที่น ามาประกอบเนื้อหาในเว็บเพจเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราว
ที่น าเสนอมากยิ่งขึ้น  และช่วยให้เว็บเพจมีสีสันสวยงาม  น่าอ่าน  

การน าภาพกราฟิกมาประกอบเว็บเพจ  มีสิ่งที่จะต้องค านึงถึงหลัก ๆ  ดังนี้  
                1.  ความแตกต่างกันของระบบคอมพิวเตอร์ 
                2.  การเลือกใช้ชนิดของบราวเซอร์ 
                3.  ก าหนดหน่วยวัดมาตรฐานของภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
                4.  ความละเอียดของรูปภาพ 
                5.  ขนาดของไฟล์ภาพ 
วิธีการแทรกรูปภาพในหน้าเว็บเพจ  

1. วางเคอร์เซอร์ลงบนเว็บเพจ  บริเวณที่ต้องการแทรกภาพ  
2. คลิกปุ่ม  Insert แล้วเลือกค าสั่ง    (Image) 
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3. เลือกภาพที่ต้องการน ามาแทรกในเว็บเพจ  ซึ่งสามารถดูตัวอย่างภาพได้โดยการคลิก 
 

 
 

4. คลิกปุ่ม OK  
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การใส่ไฮเปอร์ลิงค์เพื่อเชื่อมโยงเว็บเพจและข้อมูล 
 

 
 

 
เว็บไซต์ประกอบด้วยไฟล์หลายไฟล์มารวมกัน ทั้งเว็บเพจ รูป วีดีโอ เสียง ในบทความนี้จะท า link 

เพื่อเชื่อมโยงไปยังไฟล์ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์กัน  
 
การสร้างลิงค์ในเว็บไซต์เดียวกัน 

เป็นการสร้างลิงค์หากันในเว็บไซต์เดียวกัน จากเว็บเพจหน่ึงไปอีกเว็บเพจหน่ีง ขั้นตอนการสร้างมี
ขั้นตอนดังน้ี  
   

1. เปิดหน้าเอกสารที่ต้องการสร้างลิงค์ ใน Dreaweaver  
2. เลือกตัวอักษร หรือรูปภาพ ที่ต้องการให้เป็นลิงค์ จากนั้นไปที่สัญลักษณ์ตามภาพ  

 

 
 

3. จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป  
 

 
 
 

a. ช่อง Text คือค าที่เราเลือกไว้ให้เป็นลิงค์ 
b. ช่อง link คือ ไฟล์ที่เราต้องการลิงค์ไป โดยการคลิกที่รูป folder สีเหลืองด้านหลัง 

ไฟล์ที่ลิงค์ไปจะเป็นเว็บเพจ ไฟล์รูป หรือเป็นไฟล์อะไรก็ได้ที่อยู่ใน local root 
folder  

c. ช่อง Target มีรายละเอียดดังน้ี 
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 target='_blank' เป็นค าสั่งให้เปิด link ในหน้าใหม่ 
 target='_parent' เป็นค าสั่งให้เปิด link ในหน้าเดิม (ถ้าไม่เลือกจะเป็นค่า

นี้อัตโนมัติ) 

 target='_self' เป็นค าสั่งให้เปิด link ใน frame ปัจจุบัน (อ่านรายละเอียดใน
หัวข้อเรื่อง frame) 

 target='_top'เป็นค าสั่งให้เปิด link ทับหน้าเดิมท้ังหมด ซึ่งจะปิด frame 
ทั้งหมดเช่นเดียวกัน  
 

4. คลิกโอเคก็จะสร้างลิงค์เรียบร้อย  
 

สร้างลิงค์ในหน้าเดียวกัน  
เว็บเพจบางหน้าที่มีเนื้อหาเยอะมากๆ ท าให้ผู้อ่านหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้ยาก ดังนั้นเราจึงท า 

link ภายในหน้าเอาไว้ เพื่อให้สามารถหาเน้ือหาอ่านได้ง่ายขึ้น ถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้เปิด wikipedia.org ดู
จะเห็นว่ามี link ภายในเว็บอยู่ในหน้าที่เนื้อหาเยอะมากๆ  

1. เปิดหน้าที่เราต้องการให้มีลิงค์ภายในหน้าเดียวกัน 
2. เลือกจุดท่ีต้องการให้ลิงค์ไป ไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวหนังสือ หรือภาพ ใช้แค่จุดในเว็บเพจน้ัน 

เช่นลิงค์ไปบรรทัดสุดท้ายของหน้า ก็ให้คลิกเมาส์บริเวณที่ต้องการจะลิงค์ไป  
3. ไปที่ Insert > Named Anchor จะมีหน้าต่างขึ้นมากให้ใส่ชื่อของจุดลิงค์ ชื่อที่ใส่จะต้องเป็น

ชื่อที่ไม่มีการเว้นวรรค เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามมีจุดต่างๆ เราจะสร้างจุดลิงค์ภายในหน้ากี่จุด
ก็ได้แต่ห้ามชื่อซ้ ากัน  

4. คลิก OK จะมีสัญลักษณ์  แสดงในจุดที่เราเลือก ถ้าไปดู Code จะเห็นดังน้ี <A NAME=?
ชื่อที่ตั้ง?></A>  
 

5. เลือกตัวอักษร หรือรูปภาพ ที่ต้องการจะท าเป็นลิงค์  
6. ที่ Property inspector จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์  ให้ลากไปยังจุด  ก็จะสร้างลิงค์ได้

เรียบร้อย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4
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การสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น  
1. เปิดหน้าที่ต้องการสร้างลิงค์ขึ้นมา  
2. เลือกตัวอักษร หรือรูปภาพที่ต้องการสร้างลิงค์  
3. ที่ Property inspector ให้ใส่ชื่อเว็บที่ต้องการลิงค์ไป เช่น ในรูปเลือกภาพเป็นลิงค์  
4. ช่องลิงค์ใส่ http://www.hellomyweb.com (ต้องใส่ http:// หน้าเว็บที่ต้องการลิงค์ไปด้วย)  
5. จากนั้นที่ช่อง border ให้ใส่ค่า 0 เพื่อไม่ให้มีขอบรูปเม่ือรูปเป็นลิงค์  

 

 
 

6. แค่นี้ก็สามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น และไฟล์ต่างๆในเว็บไซต์ของตัวเองได้แล้ว  
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แหล่งอ้างอิง 
  

 
 
http://www.nr.ac.th/w/Dream/indexDream.html  
http://aeesoh.multiply.com/journal/item/2/2  
http://www.sidawittaya.com  
http://www.hellomyweb.com/index.php/main/tutorial/4/16  
http://www.com-learning2u.com  
http://www.csun.edu/accessibility/training/materials/dreamweaveroverview/setup.html#site  
https://wiki.csuchico.edu/confluence/display/usrvkb/Setting+Up+a+New+Site+in+Dreamweaver  
http://www.enjoyday.net/2009/03/build-website-vocab/  
http://th.wikipedia.org/  

http://www.nr.ac.th/w/Dream/indexDream.html
http://aeesoh.multiply.com/journal/item/2/2
http://www.sidawittaya.com/
http://www.hellomyweb.com/index.php/main/tutorial/4/16
http://www.com-learning2u.com/
http://www.csun.edu/accessibility/training/materials/dreamweaveroverview/setup.html#site
https://wiki.csuchico.edu/confluence/display/usrvkb/Setting+Up+a+New+Site+in+Dreamweaver
http://www.enjoyday.net/2009/03/build-website-vocab/
http://th.wikipedia.org/

