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1.  รายละเอียดของ Microsoft FrontPage 2003

1.1. รูจักกับ Microsoft FrontPage 2003

                FrontPage 2003 เปนผลิตภัณฑของบริษัท Microsoft เปนโปรแกรมสําหรับใชสรางเว็บเพจ โดยจะ
จัดองคประกอบขอมูล  เนื้อหาหนาเว็บเพจนั้นๆ และทําการเชื่อมโยงเว็บเพจแตละหนาเขาไวดวยกัน       
โดยพอสรุปประโยชนของโปรแกรม FrontPage 2003 ในการสรางเว็บเพจได ดังนี้

1. สรางเว็บเพจโดยท่ีเราไมตองมีความรูเก่ียวกับภาษา HTML ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชในการเขียน
เว็บเพจท่ีเปนเชนน้ีเพราะ FrontPage 2003 จะทําการแปลงหนาเว็บเพจท่ีเราสราง โดยการวางภาพและพิมพ
เน้ือหาในภาษา HTML ใหเราโดยอัตโนมัติ โดยเราไมจําเปนตองเขียนภาษา HTML ข้ึนเอง

2. ชวยในการสรางและจัดการเว็บไซต โดยนอกจากสรางเว็บเพจ FrontPage 2003 จะทําการ
เช่ือมโยงเว็บเพจท้ังหมด และจัดการขอมูลท่ีประกอบกันเปนเว็บไซตใหโดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการสรางเว็บเพจ FrontPage 2003 ยังเปนเคร่ืองมือในการแตงภาพเบ้ืองตนดวย 
เชน ปรับความเขม ความสวางของภาพ จัดวางตําแหนงภาพ

4. อํานวยความสะดวกในการนําเว็บไซตท่ีเราสรางไปไวท่ีเคร่ืองเว็บเซิฟเวอร เพ่ือเผยแพรใน
อินเทอรเน็ต

5. ชวยตรวจสอบความสมบูรณ ของเว็บไซตท่ีเราสราง เชน รายงานเว็บเพจท่ีมีขนาดใหญมาก
จนใชเวลานานในการโหลด รายงานผลการตรวจสอบการเช่ือมโยงเว็บเพจแตละหนา ซ่ึงจะทําใหเราทราบวา
มีการเช่ือมโยงไปยังเว็บเพจท่ีไมมีตัวตนหรือไม (การเช่ือมโยงประเภทน้ี เรียกวา Lost Link ซ่ึงเปน
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยในการสรางเว็บไซต)

6. เปนตัวชวยบริหารการจัดทําเว็บไซตเปนทีม โดยในกรณีท่ีเว็บไซตมีขนาดใหญ และตองมี
การประสานงานกับหลายคนในการจัดทํา เราสามารถใช FrontPage 2003 ตรวจสอบสถานการณทํางานของ
ทุกไฟลในเว็บไซตไดตลอดเวลาวา อยูระหวางการจัดทํา หรือวาไดทําเสร็จเรียบรอยแลว นอกจากน้ันก็
สามารถมอบหมายงานใหกับทีมงาน  และติดตามความคืบหนาได 

1.2.  มีอะไรใหมใน Microsoft FrontPage 2003
1) การออกแบบเว็บไซต
Microsoft Office FrontPage 2003 มีสภาพแวดลอมการออกแบบที่ปรับปรุงขึ้น เครื่องมือการ

ออกแบบและเครื่องมือเคาโครงใหมๆ แมแบบตางๆ และชุดรูปแบบที่ปรับปรุง ทั้งหมดนี้จะชวยใหสราง
เว็บไซตจากภาพในใจไดโดยไมจําเปนตองมีความรูใดๆ เกี่ยวกับ HTML
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2) สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไดรับการปรับปรุงและพ้ืนท่ีออกแบบท่ีกวางขวางข้ึน
FrontPage 2003 รวบรวมคุณลักษณะการออกแบบเว็บทั้งหมดมาไวในที่เดียวกัน และชวยใหคุณ

มองเห็นภาพรวมเว็บไซตของคุณทั้งหมด ทําใหการออกแบบไซตและเพจตางๆ สะดวกงายดายอยางไมเคย
เปนมากอน พื้นที่ออกแบบที่กวางขวางขึ้นยังชวยลดการเลื่อนหนาจออีกดวย

3) เคาโครงตารางและเคาโครงเซลล
สามารถสรางเคาโครงเว็บเพจระดับมืออาชีพไดโดยใชเคาโครงตารางและเคาโครงเซลล เคาโครง

ตารางคือ กรอบท่ีสรางสําหรับเพจ สวนเคาโครงเซลลคือขอบเขตภายในกรอบโครงสรางดังกลาวซ่ึงมีเน้ือหา
สําหรับเพจน้ัน เชน ขอความ รูปภาพ Web Part และองคประกอบอื่นๆ สามารถเลือกจากรายการเคาโครงที่
กําหนดไวลวงหนา หรือสามารถวาดดวยตัวเองได และยังสามารถทดลองใชเคาโครงหลายๆ แบบกอนที่จะ
ตัดสินใจขั้นสุดทายได

เคาโครงตารางจะอยูในบานหนาตางงานที่เขาถึงไดงาย สามารถใชเครื่องมือตางๆ เพื่อจัดรูปแบบ
เพ่ิมเติม เชน มุมโคง เสนขอบ การยืดโดยอัตโนมัติ และลักษณะพิเศษอ่ืนๆ ท่ีมองเห็นได

4)  ชุดรูปแบบท่ีปรับปรุง
FrontPage 2003 จะใช Cascading Style Sheet แทนที่จะใช HTML ในการนําชุดรูปแบบไปใช ดังน้ัน

แฟมจึงมีขนาดเล็กลง เขาใจไดงายขึ้น และสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนไดสะดวกขึ้น นอกจากนี้ เพจที่มี
การใชชุดรูปแบบ HTML ในรุนกอนหนานี้จะยังคงรักษาการตั้งคาเหลานั้นไดใน FrontPage 2003

5) แมแบบของเว็บแบบไดนามิก
สามารถสรางเพจ HTML ที่ใชเคาโครงเดียวกันไดอยางรวดเร็วไดโดยการแนบแมแบบของเว็บแบบ

ไดนามิกใหกับเพจดังกลาว สามารถระบุใหขอบเขตที่ตองการภายในแมแบบสามารถแกไขได ในขณะที่
ขอบเขตอ่ืนๆ จะถูกปองกันไว ซ่ึงหมายความวาอาจอนุญาตใหผูอ่ืนสามารถเพ่ิมและแกไขเน้ือหาได แตยังคง
รักษาเคาโครงของเพจและตัวแมแบบไว

สามารถใชแมแบบของเว็บแบบไดนามิกจํานวนเทาใดก็ไดในหนึ่งเว็บไซต และสามารถแนบ
แมแบบของเว็บแบบไดนามิกใหกับจํานวนเพจตางๆ ไดมากเทาที่ตองการ ยังสามารถบันทึกแฟม Dynamic 
Web Template (.dwt) ไวบนตําแหนงที่ตั้งใดก็ได ถาเลือกที่จะแยกแมแบบของเว็บแบบไดนามิกออกจากเพ
จอยางนอยหนึ่งเพจขึ้นไป นั่นไมไดเปนการเอาเนื้อหาออกจากเพจเหลานั้นแตเปนการจัดรูปแบบที่มากับ
แมแบบออกเทาน้ัน



สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

3

6)  ไมบรรทัดบนเพจและเสนตารางเคาโครง
การออกแบบและการวางตําแหนงที่แมนยําจะเปนเรื ่องงายดายดวยเครื่องมือระบุตําแหนงที่มี

ประโยชน เชน ไมบรรทัดบนเพจ และเสนตารางเคาโครงพื้นหลัง สามารถกําหนดคาไมบรรทัด  และเสน
ตารางไดดวยตัวเองโดยการเลือกตัวเลือกหนวยวัด ลักษณะ,  สีเสน   และระยะหาง

7)  เลเยอรขณะออกแบบ
ใน FrontPage 2003 เลเยอรตางๆ สามารถมีองคประกอบตางๆ ของ HTML ได เชน ขอความ และ

กราฟก ในบานหนาตางงาน เลเยอร สามารถดูรายการแตละรายการของเลเยอรทั้งหมดบนเว็บเพจได
สามารถวางเหล่ือมซอนทับแสดง  และซอนเลเยอรตางๆ ไดบนเพจ ยังสามารถทําใหเลเยอรเคลื่อนไหวได
โดยการใชบานหนาตางงาน   ลักษณะการทํางาน ซึ่งจะใหสามารถเพิ่มสคริปต Dynamic HTML (DHTML) 
ใหกับองคประกอบใดๆ บนเว็บเพจ

1.3.  ความตองการของระบบ
                ในการทํางานของโปรแกรม FrontPage 2003 เปนโปรแกรมขนาดใหญ จึงตองใชฮารดแวรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ดังน้ี

ส่ิงท่ีตองการ ขอแนะนํา
ระบบปฏิบัติการ 32 บิต (OS) ระบบปฏิบัติการ windows 98 /Me/2000/XP และถาเปน windows 

NT 4.0 ควรติดตั้ง Service Pack 3 เขาไปดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอรพีชี (CPU) ควรใชหนวยประมวลผลระดับ Pentium 133 MHz เปนอยางนอย
หนวยความจํา (RAM) 64 MB หรือมากกวา
พ้ืนท่ีในฮารดดิสต (HDD) 250 MB หรือมากกวาสําหรับติดต้ัง Office XP
ชีดีไดรฟ (CD ROM) ควรมี
จอแสดงผล (Monitor) จอภาพ Super VGA (800x600) แสดงผลท่ี 256 สี หรือมากกวา

ตารางท่ี 1 แสดงความตองการของระบบ
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2.  เร่ิมตนใชงาน Microsoft FrontPage 2003

หลังจากที่เราไดทําการติดตั้งโปรแกรม FrontPage 2003 เรียบรอยแลว ก็สามารถเรียกใชงาน
โปรแกรมไดดวยวิธีการตอไปนี้ คือ

1)     คลิกเมาสท่ีปุมเร่ิม (Start)

2)    เลื่อนเมาสเลือกคําสั่งโปรแกรม Microsoft FrontPage สักครูก็จะปรากฏหนาตางแรกของ 
FrontPage 2003 ที่จะประกอบดวย องคประกอบตาง ๆ ที่เราจะเรียนรูจักกัน ดังนี้

       2.1    สวนประกอบตาง ๆ บนหนาจอ FrontPage 2003

รูปท่ี 2  หนาตางแรกของ FrontPage 2003
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1)   มุมมอง (Views Bar)   

เปนปุมท่ีอยูดานซายของหนาจอ ใชสลับมุมมองการทํางานของ FrontPage โดยแตละมุมมองจะมี
การใชงานท่ีแตกตางกันไป โดยมีมุมมองตาง ๆ ดังน้ี

รูปท่ี 3 แสดงหนาตางมุมมองของ FrontPage 2003

หนา (Page view) เปนมุมมองท่ีแสดงหนาเว็บเพจทีละหนา ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 
Folder List ท่ีแสดงไฟลและโฟลเดอรท้ังหมดท่ีประกอบเปนเว็บไซต โดยจะแสดงการจัดขอมูลท้ังหมดเปน
โครงสรางเหมือนตนไม และสวนท่ีใชแสดงผลในหนาเว็บเพจ

โฟลเดอร (Folders view) จะรายงานสถานะโฟลเดอร และไฟลในเว็บไซต โดยมุมมองน้ีจะมี
ลักษณะเหมือนโปรแกรม Explore ประกอบไปดวย 2 สวน ไดแก Folder List ท่ีแสดงรายช่ือไฟลและ
โฟลเดอร สวนท่ีแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน ขนาดของไฟล และชนิดของไฟล

รายงาน (Reports View) แสดงขอมูลและสถิติโดยรวมของเว็บไซต เชน จํานวนไฟลท้ังหมด ขนาด 
จํานวนรูปภาพ จํานวนการเช่ือมโยง และไมไดเช่ือมโยงไปยังไฟลอ่ืน และจํานวนหนาเว็บเพจท่ีมีขนาดใหญ 
จนทําใหเปดดูไดชากวามาตรฐาน
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การนําทาง (Navigation View) แสดงการเช่ือมโยงเว็บเพจแตละหนา ใชสําหรับชวยเตือนใหเรา
ทราบวาเว็บไซตมีโครงสรางเปนอยางไร มีการเช่ือมโยงขอมูลไปท่ีใดบาง ทําใหการจัดการกับเว็บไซตทําได
สะดวกย่ิงข้ึน เราสามารถจัดการแสดงการเช่ือมโยงของเว็บไซตของเราโดย ใชเมาสลากไฟลท่ีอยูในหนาตาง 
Folder List เขามาวางภายในเพ่ือจัดโครงสรางตามความตองการ

เช่ือมโยงหลายมิติ (Hyperlinks View) แสดงการ Link ของเว็บเพจวามีการเช่ือมโยงกับเว็บเพจ
ใดบาง

งาน (Tasks View) ในการสรางเว็บไซตหน่ึงท่ีมีการทํางานหลายคน เราสามารถใชมุมมอง Tasks 
View ประสาน และมอบหมายงานการจัดทําเว็บไซตแตละสวนได โดยเราสามารถกําหนด Tasks ใหมขึ้นมา
ได โดยการคลิกเมาสขวามือเลือก Add Tasks และทําการต้ังช่ือใหกับ Tasks ชิ้นนั้น หลังจากน้ันเราสามารถ
มอบหมายและติดตามความคืบหนาของงานผานมุมมองน้ี

2) รูหนาตาง Folder List 

                FrontPage2003 จะแสดงขอมูลท้ังหมดบนเว็บไซตในหนาตาง Folder List เปนสวนท่ีแสดงไฟล
และโฟลเดอรซ่ึงอยูในเว็บไซตของเรา ซ่ึงแสดงไฟลท้ังหมดในโฟลเดอร 

รูปท่ี 4   แสดงหนาตาง Folder List สวนท่ีแสดงไฟลและโฟลเดอรท้ังหมด

3) รูจักกับแถบเคร่ืองมือ (Toolbar) แบบตาง ๆ

                แถบเคร่ืองมือ (Toolbar) เปนท่ีรวบรวมปุมคําส่ังตาง ๆ ท่ีใชแทนคําส่ังในเมนูบาร มีลักษณะเปนไอ
คอนรูปภาพ สามารถเรียกใชงานไดงายเพียงคลิกเมาสปุมคําส่ังท่ีตองการเทาน้ัน
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                เม่ือเปดโปรแกรมข้ึนมาจะปรากฏแถบเคร่ืองมือ (Toolbar) ขึ้นมา 2 อันทุกคร้ัง คือ ชุดเคร่ืองมือ
มาตรฐาน (Standard toolbar) และชุดเคร่ืองมือจัดรูปแบบ (Formatting toolbar) นอกจากน้ียังมีแถบเคร่ืองมือ
ท่ีใชทํางานอยูอีกหลายชุด ใน FrontPage 2003 จะมีแถบเคร่ืองมือในชุดตาง ๆ ท้ังหมด 13 ชุด ดังน้ี 

                1. ชุดเคร่ืองมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีรวบรวมคําส่ังท่ีมีการใชงานบอย 
ๆ เชน การเปดหนาเว็บเพจเปลา การเปดไฟล การบันทึกไฟล การทําลิงค การปดหนาตาง Folder list การ
แทรกรูปภาพ การแทรกตาราง ฯลฯ  ดังรูป

รูปท่ี 5   แสดงชุดเคร่ืองมือมาตรฐาน

                2. ชุดเครือ่งมือจัดรูปแบบ (Formatting toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีรวบรวมคําส่ังในการจัดรูปแบบ
ตัวอักษรและขอความ เชน ลักษณะตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตําแหนงตัวอักษรในหนาเว็บเพจ สีตัวอักษร 
ฯลฯ ดังรูป

รูปท่ี 6 แสดงชุดเคร่ืองมือจัดรูปแบบ

                3. ชุดเคร่ืองมือลักษณะพิเศษDHTML เปนชุดเคร่ืองมือ ท่ีใชในการสรางเอ็ฟเฟคใหกับรูปภาพ 
เชน ทําใหรูปภาพเปล่ียนไปเม่ือเอาเมาสไปวาง ทําใหตัวอักษรมีการเคล่ือนท่ีเม่ือเปดหนาเว็บข้ึนมา ดังรูป

รูปท่ี 7 แสดงชุดเคร่ืองมือลักษณะพิเศษDHTML

                4. ชุดเคร่ืองมือรูปวาด (Drawing Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการวาดรูปพ้ืนฐาน เชน วาด
เสนตรง วงกลม สรางขอความศิลป ฯลฯ ดังรูป

รูปท่ี 8  แสดงชุดเคร่ืองมือรูปวาด (Drawing Toolbar)
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                5. เคร่ืองมือเขียนรหัส (Code Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการชวยเขียน HTML ดังรูป 

รูปท่ี 9 แสดงชุดเคร่ืองมือเขียนรหัส (Code Toolbar)

6. ชุดเคร่ืองมือ (Dynamic Web Template Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการกําหนดพ้ืนท่ีตางๆ 
ใน ไฟลท่ีเปน Dynamic Web Template ดังรูป

รูปท่ี 10  แสดงชุดเคร่ืองมือ (Dynamic Web Template Toolbar)

  7. ชุดเคร่ืองมือรูปภาพ (Picture Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการปรับแตงรูปภาพในหนา         
เว็บเพจ เชน ปรับความเขม ความสวางของภาพ หมุนภาพ ซอนภาพ ฯลฯ ดังรูป

รูปท่ี 11  แสดงชุดเคร่ืองมือรูปภาพ (Picture Toolbar)

                8. ชุดเคร่ืองมือการวางตําแหนง (Positioning Toolbar) เปนชุดเคร่ืองท่ีใชจัดองคประกอบในเว็บ
เพจ ดังรูป

รูปท่ี 12   แสดงชุดเคร่ืองมือการวางตําแหนง (Positioning Toolbar)

               9. ชุดเคร่ืองมือเพ่ิมเงา (Shadow Settings Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการเพ่ิมเงาใหท่ีเกิดจาก
การวาดโดยใชเคร่ืองมือวาด   ดังรูป
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รูปท่ี 13  แสดงชุดเคร่ืองมือเพ่ิมเงา (Shadow Settings Toolbar)

               10. ชุดเคร่ืองมือลักษณะ (Style Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชเรียกหนาตางในการสรางสไตลซีท 
ดังรูป

รูปท่ี 14  แสดงชุดเคร่ืองมือลักษณะ(Style Toolbar)

                11. ชุดเคร่ืองมือตาราง (Table Toolbar) เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการปรับแตงตาราง เชน การ
กําหนดเสนขอบ การเติมสี ฯลฯ ดังรูป

รูปท่ี 15   แสดงชุดเคร่ืองมือตาราง (Table Toolbar)

                12. ชุดเคร่ืองมือWordArt Toolbar เปนชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการปรับแตงขอความศิลป  ดังรูป

รูปท่ี 16  แสดงชุดเคร่ืองมือWordArt Toolbar
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3.   การเรียกใชงานโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003

โปรแกรม Microsoft FrontPage 2003 สามารถเรียกใชงานจาก Start Menu โดยคลิกเลือก Start 
Menu, Program, Microsoft Office, Microsoft FrontPage ตามข้ันตอนดังน้ี

1. คลิกปุม เลือก Programs ดังรูปท่ี 3.1

รูปท่ี 3.1 แสดงปุม Start Menu

3. คลิกเลือก  Microsoft Office และคลิกเลือกท่ี Microsoft FrontPage 2003 ดังรูปท่ี 3.2

รูปท่ี 3.2  แสดงการเขาโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003
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4. ซ่ึงจะปรากฏหนาตางโปรแกรม   Microsoft FrontPage 2003   ดังรูปท่ี 3.3   

รูปท่ี 3.3  แสดงหนาตางโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003
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4.   กําหนดไซตกอนสรางงานโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003
การสรางเว็บในแตละคร้ัง จําเปนจะตองสรางขนาดของเว็บข้ึนมากอน เพ่ือระบุใหโปรแกรมทราบ

วาจะเร่ิมตนทํางานจากท่ีใด หรือหมายถึงใหโฟลเดอรใดเปนโฟลเดอรหลัก(Root Folder) ของเว็บนั้นๆ โดย
1. คลิกปุมลูกศรของไอคอน ดังรูป

รูปท่ี 4.1 แสดงการสรางงานจากโปรแกรม Microsoft FrontPage 2003
2.เลือกคําส่ัง Web Site… จะปรากฏหนาตางดังรูป

รูปท่ี 4.2 แสดงหนาตาง Web Site Template
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3.  พิมพช่ือโฟลเดอรท่ีตองการใหเปนโฟลเดอรในการเก็บเอกสารเว็บในรายการ Specify the 
location of the new web: เชน ตองการเก็บเอกสารเว็บไวในโฟลเดอรช่ือ testweb01 ของไดรฟ C ให
พิมพดังรูป

รูปท่ี 4.3 แสดงการต้ังช่ือโฟลเดอรในการเก็บเอกสารเว็บ

4. เม่ือคลิกปุม ok โปรแกรมจะทําการสรางโฟลเดอรตามท่ีระบุใหโดยอัตโนมัติพรอมไฟล
หลักของเว็บคือ index.htm และโฟลเดอรยอยช่ือ imagesสําหรับเก็บไฟลรูปภาพตางๆ  ท่ีจําเปนตองใชใน
การสรางเว็บดังรูป

รูปท่ี 4.4   แสดงการสรางไฟลหลักของเว็บคือ Index.htm และโฟลเดอรยอยช่ือ images
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หมายเหตุ
ทุกคร้ังท่ีมีการสรางเว็บไซตใหม จะตองทําการสรางไซตของเว็บลักษณะน้ีเสมอ  โดยแตละเว็บไซต

จะมีโฟลเดอรแยกกัน เน่ืองจากทุกเว็บไซตจําเปนตองกําหนดไฟลแรกเปน Index.htm เหมือนกันท้ังหมด

4.1.  การสรางเอกสาร index.htm
ไฟล index.htm (ช่ือไฟลน้ีเปนคา default ของโปรแกรม สามารถเปล่ียนไดจากระบบ) นับเปนไฟล

หลักของเว็บไซตทุกเว็บไซต ซ่ึง MS FrontPage จะสรางไฟลน้ีใหโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีมีการสรางไซต    
ดังปรากฏในหนาตาง Folder List: เม่ือตองการพิมพหรือสรางวัตถุใดๆ ก็ทําการดับเบิลคลิกท่ีไฟล index.htm 
เพ่ือเปดเปนหนาตางการทํางาน แลวทําการพิมพหรือสรางวัตถุตามท่ีตองการดังรูปท่ี 4.5   

รูปท่ี 4.5   แสดงการการสรางเอกสาร index.htm

4.2.  การพิมพขอความ

ส่ิงสําคัญท่ีผูใชมักจะคํานึงถึงในการสรางเอกสารเว็บก็คือ การพิมพขอความลงในไฟลเอกสารเว็บ
โดยมีหลักการพิมพดังน้ี
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1. เลือกฟอนตท่ีตองการจากตัวเลือก Font โดยเอกสารภาษาไทยควร
กําหนดฟอนตเปน MS Sans Serif หรือ Tahoma สําหรับเอกสารภาษาอังกฤษ กําหนดเปน Arial

2.ขนาดตัวอักษร  สามารถกําหนดไดอิสระ และ เม่ือกําหนดแลวผูใชปลายทางยัง
สามารถปรับเปล่ียนไดอิสระอีก ดังน้ันไมควรกังวลกับขนาดตัวอักษรมากเกินไป โดยเฉพาะเอกสาร
ภาษาไทย จะมีปญหาอยางมากในเร่ืองความสวยงาม และการตัดคํา แตเปนส่ิงท่ีควรรับรูวาแกไขไมไดใน
ขณะนี้ วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ ขณะท่ีพิมพเอกสารภาษาไทย ควรเวนวรรคใหกับประโยคเปนระยะๆ อยาพิมพ
ติดกัน ท้ังน้ีขนาดตัวอักษรท่ีนิยมใชในการสรางเอกสารเว็บโดยปกติกําหนดไวท่ี 1 – 2 หนวย ซ่ึงสามารถ
กําหนดใหใหญหรือเล็กไดตามลักษณะของช้ินงาน

3.  การพิมพขอความไมตองสนใจระยะก้ันหลัง เพราะโปรแกรมจะ ตัดคําใหโดยอัตโนมัติ สําหรับ
เอกสารภาษาไทย ควรเวนวรรคใหกับประโยคเปนระยะๆ   อยาพิมพติดกัน

4.การกดปุม <Enter> จะกระทําเม่ือตองการข้ึนบรรทัดใหม, เวนบรรทัด หรือจบพารากราฟ
5.หากตองการข้ึนบรรทัดใหม    กอนจบพารากราฟใหกดปุม <Shift ><Enter> 
6.การยอหนา หรือเวนระยะขอความ สามารถใชปุม <Tab> เขามาชวยควบคุมโดยการกดปุม <Tab> 

แตละคร้ังจะเทากับการใสรหัส &nbsp; 3 ครั้ง

4.3 การจัดแตงขอความ
ขอความท่ีพิมพไปแลว สามารถจัดแตงไดโดยทําการเลือกขอความน้ันๆ กอน ดวยเทคนิคระบายดํา

(Selection) จากน้ันคลิกเลือกเคร่ืองมือตางๆ ดังนี้

-  เคร่ืองมือควบคุมลักษณะตัวหนา, ตัวเอียง และตัวอักษรขีดเสนใต

- เคร่ืองมือกําหนดสีใหกับขอความ
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-  เคร่ืองมือกําหนดขนาดตัวอักษร
   

นอกจากน้ีสามารถใชเมนูคําส่ัง Format, Fonts… เพ่ือเปดหนาตางตัวเลือกการกําหนดลักษณะ
ขอความ แลวเลือกรายการตางๆ จากบัตรรายการ ซ่ึงมีรายการเลือกมากกวาปุมเคร่ืองมือ ดังรูปท่ี 4.6   

รูปท่ี 4.6   แสดงตางหนาตัวเลือกการกําหนดลักษณะขอความ

ท้ังน้ี Effect ในการจัดรูปแบบขอความท่ีนาสนใจไดแก
 Underline ควบคุมการใสเสนใตขอความ
 Blink ควบคุมการแสดงผลตัวกระพริบ
 Superscript ควบคุมการทําตัวยก เชน A2

 Subscript ควบคุมการทําตัวหอย เชน H2O
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4.4. การกําหนดตําแหนงขอความ
ขอความตางๆ ท่ีพิมพลงไปโดยปกติจะจัดตําแหนงชิดขอบซายของเอกสาร ซ่ึงผูใชสามารถ

ปรับเปล่ียนตําแหนงไดโดยใชเคร่ืองมือ ท้ังน้ีการใชเคร่ืองมือน้ี ไมจําเปนตองเลือก
ขอความ เพียงแตนําเมาสไปคลิกในบรรทัดท่ีตองการจัดตําแหนงแลวคลิกปุมเคร่ืองมือท่ีตองการ ก็จะไดผล
ตามท่ีตองการ

4.5  การแกไขขอความ

การแกไขขอความ ใชหลักการเดียวกับการแกไขขอความดวย MS Word ท่ัวๆ ไปโดยปุม
<Backspace> จะหมายถึงการลบอักขระท่ีอยูหนา Cursor และการกดปุม <Delete> จะเปนการลบอักขระท่ีอยู
หลัง Cursor รวมทั้งสามารถใชเทคนิคการเลือกขอความ แลวทําการลบรายการที่เหลือไดทันที หากมี
ขอผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ควรทําการยกเลิกความผิดพลาดนั้นๆ โดยการเลือกเมนูคําสั่ง Edit, Undo… หรือกด
ปุม <Ctrl><Z> หรือคลิกท่ีไอคอน

รูปท่ี 4.7    แสดงการการเลือกเมนูคําส่ัง Edit, Undo Typing

4.6. การกําหนดช่ือเร่ือง (Title) ใหกับเอกสารเว็บ

เอกสารเว็บทุกเอกสารจะตองทําการกําหนดช่ือเร่ืองไวดวยเสมอ เน่ืองจากจะเปนรายการท่ีนําไปใช
ในการแสดงผลเม่ือผูใชทําการบันทึกเก็บไว (Bookmark) เพ่ือเรียกใชอีกคร้ัง และช่ือเร่ืองของเว็บ ยังเปน
สวนสําคัญสําหรับ Search Engine ในการกําหนดเว็บไซตของเราเขาไวในระบบฐานขอมูลของระบบ เพ่ือให
ผูใชอ่ืนๆ สามารถคนหาไดดังน้ันหากเว็บไซตใด ไมกําหนดชื่อเร่ืองไวกับเอกสารเว็บ จะสงผลใหเว็บน้ันไม
ถูกบันทึกไวในระบบฐานขอมูลของ Search Engine และผูอ่ืนก็หาเว็บเราไมเจอดวย การกําหนดช่ือเร่ืองของ
เอกสารเว็บ กระทําไดโดยการคลิกขวาในพ้ืนท่ีวางๆ ของเอกสารเว็บท่ีเปดอยู แลวเลือกรายการคําส่ัง      
Page Propertie   ดังรูปท่ี 4.8  ซ่ึงจะปรากฏหนาตางการทํางานดังรูปท่ี 4.9
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รูปท่ี 4.8  แสดงการเขาหนาตาง Page Propertie

รูปท่ี 4.9   แสดงหนาตาง Page Properties

รายการท่ีควรกําหนดไดแก
1. บัตรรายการ General

Title ขอความแสดงช่ือเร่ืองของเอกสารเว็บ ควรเปนภาษาอังกฤษ ยาวไมเกิน 56 ตัวอักษร
ควรเปนช่ือท่ีประกอบดวยคําท่ีผูใชสามารถนึกถึงไดงาย เม่ือตองการคนหา
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2. บัตรรายการ Background
Background Picture เลือกรูปภาพท่ีตองการนํามาใชเปนพ้ืนของเอกสารเว็บ ท้ังน้ีจะตอง

ทําการคัดลอกไฟลรูปภาพท่ีตองการใชงานนามาเก็บไวในโฟลเดอร images กอนท่ีจะทําการสรางเอกสาร
เว็บ  Color กําหนดสีของเอกสารเว็บ อันประกอบดวย

� Background Color สีของพ้ืนเว็บ
� Text Color สีตัวอักษรปกติ
� Hyperlink Color สีของจุดเช่ือม
� Visited Hyperlink Color สีของจุดเช่ือมท่ีผานการเรียกดูแลว
� Active Hyperlink Color สีของจุดเช่ือมขณะเรียกดูขอมูล

5.  จัดการไฟลเอกสารเว็บ
5.1  การบันทึกไฟล
ไฟลเอกสารท่ีสรางไว ควรทําการบันทึกเปนระยะๆ โดยคลิกที่ไอคอน Save โดยไฟลท่ีเคย

กําหนดช่ือหรือผานการบันทึกมากอน โปรแกรมจะทําการบันทึกซํ้าใหโดยอัตโนมัติ ในขณะน้ีไฟลใหม
โปรแกรมจะแสดงหนาตางบันทึก ดังรูปท่ี  5.1    

 

รูปท่ี  5.1    แสดงการบันทึกไฟล
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สามารถกําหนดช่ือไฟลจากรายการ File Name: แลวกดปุม save เพ่ือทําการบันทึกไฟลเอกสารท่ี
ผานการบันทึกแลว เม่ือมีการบันทึกดวยปุมsave   ในคร้ังถัดไป โปรแกรมจะบันทึกโดยอัตโนมัติ แตถา
ตองการเปล่ียนช่ือไฟลหรือตําแหนงในการเก็บไฟล สามารถใชคําส่ัง File, Save As… เพ่ือระบุช่ือไฟล หรือ
โฟลเดอรไดใหม

5.2  การปดไฟล
เอกสารท่ีสรางไวเสร็จแลว หรือตองการยกเลิกการสรางกอนช่ัวคราว ควรทําการปดออกจากระบบ

เพ่ือคืนหนวยความจําใหกับระบบดวยคําส่ัง File, Close

รูปท่ี 5.2   แสดงการปดไฟล

5.3  การสรางไฟลใหม
ไฟลเอกสารเว็บไฟลใหม สามารถสรางไดโดยคลิกท่ีไอคอน New โดยโปรแกรมจะเปด

หนาตางเอกสารใหมใหโดยอัตโนมัติ

6 ตาราง

ตารางเปนองคประกอบของเว็บลักษณะหนึ่งที่นิยมนํามาใชงานหลายๆ ลักษณะ การใชตารางมีทั้ง
การนํามาเปนโครงรางของหนาเว็บ (Layout) การทํากรอบขอความ กรอบรูปภาพ ควบคุมการจัดรูปภาพ และ
ฟอรมตางๆ

6.1   การสรางตาราง
1)  นําเมาสไปคลิก ณ ตําแหนงท่ีตองการสรางตาราง
2)   เลือกเมนูคําส่ัง Table, Insert, Table ดังรูปท่ี 6.1 ซ่ึงจะปรากฏหนาตางดังรูปท่ี 6.2
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รูปท่ี 6.1 แสดงการเลือกเมนูคําส่ัง Table, Insert, Table

รูปท่ี 6.2    แสดงหนาตาง Insert Table

1. กําหนดคาตางๆ ท่ีเก่ียวกับการสรางตาราง
 Rows กําหนดจํานวนแถวของตาราง
 Columns กําหนดจํานวนคอลัมนของตาราง
 Alignment กําหนดตําแหนงของตาราง กรณีที่ตารางไมกวางเทากับความ

กวางของจอภาพ
 Border size กําหนดคาความหนาของเสนกรอบตาราง
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 Cell padding กําหนดขอบเขตการพิมพขอความในเซลลของตารางถาไม
กําหนด จะทําใหตัวอักษรตัวแรกของแตละแถว ชิดขอบซายของ
เซลล

 Cell spacing กําหนดคาความหนาของเสนตัดระหวางเซลลภายในตาราง
 Specify width กําหนดความกวางของตาราง โดยเลือกไดทั้งหนวย% อันสงผล

ใหตารางยึดหดได เมื่อมีการปรับขนาดของตาราง และเลือกให
ตารางมีขนาดคงที่ เม่ือกําหนดคาเปน Pixels

ตัวอยาง ตองการสรางตารางสําหรับวางเน้ือหาแบบ 3 คอลัมน 2 แถว โดยมีความกวางครึ่งหนึ่งของ
จอภาพ ตารางอยูชิดขอบซายของจอภาพ ความหนาของเสนกรอบตาราง  5 pixels ความหนาของเสนตัด
เซลล 2 pixels และกําหนดพ้ืนท่ีขอบเขตการพิมพ 5 pixels เชนกัน จะตองกําหนดรายการ ดังรูปท่ี  6.3

รูปท่ี 6.3   แสดงตัวอยางการกําหนด Insert Table
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7 การแสดงภาพบนเว็บ

ในการออกแบบเพื่อใชบนเว็บนั้น เราจําเปนตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตและเว็บ
ดวยจึงจะสรางสรรคงานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงพอจะสรุปส่ิงท่ีควรทราบไดดังน้ี คือ

1.      ความแตกตางระหวางระบบเคร่ือง ระบบปฏิบัติการ และเว็บบราวเซอร

เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนระบบที่เชื่อมโยงกับเครื่องคอมพิวเตอรทั่วโลก เราจึงพบกับความ
แตกตางที่มาจากเครื่องแตละรุนโดยสิ่งที่เราควรทราบคือมาตรฐานจอภาพที่ตางกัน ระบบการแสดงผลที่
ตางกันจะใหสีท่ีตางกัน เชน จอภาพของเคร่ือง Apple จะใหสีท่ีมีความสวางกวาจอภาพของเคร่ือง PC ฉะนั้น
เม่ือเราออกแบบภาพบนเคร่ือง PC เราตองกําหนดความสวางใหลดลงกวาปกติเล็กนอย เพราะหากแสดงผล
เคร่ือง Apple อาจทําใหภาพท่ีไดดูสวางมากไป

2.      การใชชนิดของบราวเซอรท่ีแตกตางกัน

บราวเซอรท่ีแตกตางกันอาจทําใหการแสดงผลของภาพบนเว็บแตกตางกัน

3.      หนวยวัดมาตรฐานของภาพบนเว็บ

เม่ือสรางภาพบนเว็บใหกําหนดหนวยวัดเปนพิกเซล   เพราะพิกเซลเปนหนวยมาตรฐาน

สําหรับการแสดงผลบนจอภาพ ตางกับสรางส่ือส่ิงพิมพซ่ึงจะกําหนดหนวยวัดเปนน้ิว

4.      ความละเอียดของภาพ

1)     ภาพบนเว็บไมจําเปนตองใชความละเอียดเทากับภาพบนส่ือส่ิงพิมพ ความละเอียด

โดยท่ัวไปท่ียอมรับได คือ 72 จุดตอนิ้ว

2)     การออกแบบตองคํานึงถึงคาตํ่าสุดของความละเอียดภาพ   กลาวคือขนาดของภาพ

                               ตองไมเกิน 625 X 320     ไมวาท่ีความละเอียดใดก็ตามเพ่ือจะสามารถ

                               แสดงผลจอภาพมาตรฐาน 14 นิ้วได
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5.      ขนาดของไฟล

ขนาดของไฟลภาพจะสงผลอยางมากตอความเร็วของเว็บ    ถาขนาดภาพใหญมาก    การ
แสดงผลก็ใชเวลามากเปนเงาตามตัว ทั้งนี้เราควรคํานึงเสมอวา ไมมีผูเขาชมรายใดอยากอดทนรอคอยนาน 
เราสามารถแกปญหาน้ีไดโดยใชหลักการเหลาน้ี คือ

1)     แบงภาพเปนไฟลเล็ก ๆ นํามาเรียงตอเปนภาพใหญ ดีกวาดาวนโหลดภาพใหญเพียงภาพ
เดียว

2)     ลดขนาดของภาพโดยลดจํานวนสีที่ใช หรือลดความละเอียดของภาพ ซ่ึงหากทําอยางดีก็จะ
ไดภาพที่ดูไมเห็นความแตกตางจากภาพเดิม แตมีขนาดที่เล็กมาก

3)     พยายามใชภาพเดิมในหนาเว็บไซตอ่ืน ๆ เพ่ือจะไมเสียเวลาดาวนโหลดนาน

4)     กําหนดโครงสรางของเว็บใหแสดงผลในสวนที่เปนตัวอักษรกอน เพื่อไมใหผูเขาชม
เสียเวลา เพราะไดอานสวนแสดงผลขอความท่ีดาวนโหลด ไดเร็วกวาสวนแสดงผลของภาพ

3.2 รูจักกับฟอรแมตไฟลสําหรับภาพกราฟกบนเว็บ

เราสามารถจัดเก็บภาพกราฟกไดหลายแบบที่เรียกวาฟอรแมต ซึ่งโดยมากเนื่องจากภาพบนเว็บ
ตองมีขนาดไฟลท่ีเล็ก ฉะน้ันฟอรแมตท่ีใชตองมีการบีบอัดขอมูลเพื่อลดขนาดภาพกราฟก สําหรับฟอรแมต
ที่มีการจัดเก็บแบบบีบอัดขอมูล ไดแก GIF, JPEG และ PNG ซึ่งในการเลือกใชฟอรแมตภาพไดอยาง
เหมาะสม เราตองทําความเขาใจลักษณะการบีบอัดขอมูลของแตละฟอรแมต เพราะแตละแบบจะบีบอัด
ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือนํามาใชกับภาพท่ีเมาะสมเทาน้ัน

3.2.1 หลักการโดยท่ัวไปสําหรับการเลือกใชฟอรแมตไฟลสําหรับภาพกราฟก

                               1. ใช .JPEG สําหรับภาพถาย หรือภาพวาดท่ีมีจํานวนสีมาก ๆ

                               2. ใช .GIF หรือ .PNG-8 สําหรับภาพท่ีมีลักษณะเปนลายเสน หรือภาพท่ีตองการสราง
ภาพเปนภาพโปรงใส เชนภาพการตูน

                               3. ใช .PNG-24 สําหรับภาพถายท่ีตองการใหมีลักษณะโปรงแสง แตไฟลท่ีไดหลังการ
บีบอัด จะมีขนาดใหญกวาไฟล JPEG และมีคุณสมบัติมากกวาไฟล JPEG



สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

25

3.2.2 ฟอรแมต GIF

                                1. ถูกพัฒนาโดย CompuServe ในป 1980 เพ่ือบีบอัดขอมูลลายเสน

                               2. มีขอจํากัดการใชงานอยูท่ี 256 สีเทาน้ัน (8 บิต)

                               3. ใชการบีบอัดแบบสราง Palette สีข้ึนมาใหม ทําใหสูญเสียคุณภาพของภาพ เพราะไมมี
การตัดสีภาพออก แตเปนลักษณะการแทนสีภาพในแตละพิกเซลดวยสีท่ีกําหนดข้ึนใหม ฉะน้ันคุณภาพไฟล
จะไมเสีย

                               4. ความสามารถในการแสดงภาพโปรงแสง และภาพเคล่ือนไหว

3.2.3 ฟอรแมต JPEG

                                1. ถูกพัฒนาข้ึนโดย Joint Photographic Experts Group เพ่ือจุดประสงคในการบีบอัด
ขอมูลของไฟลรูปภาพ มีจุดเดนคือหลังการบีบอัด ยังสามารถขยายสีไดถึง 16.7 ลานสี ในขณะท่ี .GIF ใชได
เพียง 256 สีเทาน้ัน

                                2. ไมจําเปนตองกําหนดพาเลตสีเพ่ือการใชงาน   เพราะรองรับขอมูลสีไดมากถึง 16.7 
ลานสีอยูแลว

                               3. ลักษณะการบีบอัด เปนการลบขอมูลสวนท่ีซํ้าซอนกันมากท่ีสุดออกจากภาพ ย่ิงมีการ
บีบอัดขอมูลมากข้ึนเทาไหร คุณภาพก็จะสูญเสียมากข้ึนเทาน้ัน

                               4. ผลของการบีบอัดขอมูลจะไดไฟลท่ีมีขนาดเล็กย่ิงกวาฟอรแมต GIF ซึ่งจะทําใหใช
เวลาดาวนโหลดนอย แตใชเวลาในการแสดงผลนาน เพราะตองขยายขอมูลการบีบอัดกอนการแสดงผล

                               5. ไมสนับสนุนการบีบอัดขอมูลท่ีมีภาพโปรงแสง เพราะหลังการบีบอัดพิกเซลท่ีโปรง
แสงจะถูกแทนท่ีดวยสีของ Background 

               3.2.4 ฟอรแมต PNG

1. ถูกพัฒนาโดย Thomas Boutell และ Tom Lame วัตถุประสงค เพ่ือการทํางานขาม
ระบบ เพราะมีการจัดการเก็บขอมูลเก่ียวกับลักษณะเคร่ือง ทําใหสามารถแสดงผลไดถูกตองกับเคร่ืองทุก
ระบบ
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2. บีบอัดขอมูลไดดีกวา GIF 20-30 เปอรเซ็นต ไมเสียขอมูลเหมือนแบบ JPEG

3. สามารถเลือกการจัดเก็บขอมูลไดท้ังแบบ 8 บิต 24 บิต และ 32 บิต ตางกับ .GIF

4. แสดงผลไดเร็วกวาแบบ .GIF เพราะใน .GIF จะเริม่แสดงผลเม่ือดาวนโหลดขอมูลมา
ได 1 ใน 8 สวน ขณะท่ี PNG เร่ิมแสดงผลเม่ือขอมูลถูกโหลดเขามา 1 ใน 64 สวน

5. สนับสนุนการทํางานกับภาพโปรงใส

3.3 การใสรูปภาพลงในเว็บเพจ

                เราสามารถใสรูปภาพท่ีเตรียมไวแลวในเว็บเพจไดดังน้ี

1. กําหนดตําแหนงการใสรูปภาพ ดังรูป 3-1

รูปท่ี 3-1 แสดงกําหนดตําแหนงการใสรูปภาพและปุมคําส่ัง

               2. คลิกเมาสท่ีปุม แทรกรูปภาพจากแฟม  จากแถบเคร่ืองมือ (Toolbar) ดังรูป 3-1

               3. เลือกไฟลท่ีตองการ ดังรูป 3-2
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รูปท่ี 3-2 แสดงการเลือกไฟลรูปภาพท่ีตองการ

               4. คลิกเมาสท่ีปุม Insert ดังรูป 3-2

               5. ปรากฏรูปภาพท่ีเราเลือกไวในหนาเว็บเพจของเรา ดังรูป 3-3
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รูปท่ี 3-3 แสดงภาพท่ีเราเลือก

  3.4 การปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ

                หากเราตองการปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ เชน ปรับขนาดของรูปภาพให Click หรือจัด
ตําแหนงของภาพ เราสามารถทําไดโดย คลิกเมาสท่ีปุมขวาท่ีรูป แลวเลือกคําส่ัง คุณสมบัติรูป (Picture 
Properties) ดังรูปท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-5
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รูปท่ี 3-4 แสดงการเลือกคุณสมบัติรูป

รูปท่ี 3-5 แสดงคําส่ังตาง ๆ ปรับแตงรายละเอียดของรูปภาพ
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                3.4.1 การปรับขนาดของภาพ

                               ถาภาพท่ีเรานํามาแสดงในเว็บเพจ มีขนาดเล็กหรือใหญเกินไป เราสามารถกําหนดขนาด
ใหมใหกับภาพโดยระบุความกวาง(Width)และความสูง(Height)ของภาพท่ีตองการจากหนาตาง คุณสมบัติ
รูป (Picture Properties) ดังรูปท่ี 3-6

รูปท่ี 3-6 แสดงคุณสมบัติของรูป

3.5 เคร่ืองมือในการตกแตงภาพ

               ใน FrontPage มีชุดเคร่ืองมือท่ีใชในการตกแตงภาพ เชน ปรับแตงความเขม และความสวางของ
ภาพ การหมุนภาพ เปนตน ซ่ึงเปนการปรับแตงภาพแบบพ้ืนฐาน เราสามารถเรียกเคร่ืองมือน้ีข้ึนมาใชงาน
โดยเลือกคําส่ัง มุมมอง (View)  แถบเคร่ืองมือ (Toolbars)  รูปภาพ (Pictures) ดังรูปท่ี 3-6 
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รูปท่ี 3-6 แสดงลําดับข้ันตอนการเลือกคําส่ังแถบเคร่ืองมือพ้ืนฐาน

ซ่ึงในแถบเคร่ืองมือน้ีจะประกอบดวยปุมตาง ๆ ในการตกแตงรูปภาพ ดังตอไปน้ี

แทรกภาพในหนาเว็บเพจ
แทรกขอความในรูปภาพ
ยอขนาดภาพเพ่ือใชเปนปุม แลวสามารถลิงคไปยังภาพท่ีมีขนาดใหญ
จัดวางตําแหนงของภาพใหเปนอิสระในหนาเว็บเพจ
กําหนดการซอนทับของภาพ
ใชหมุนภาพไปทางซายหรือขวา 90 องศา
ใชกลับภาพ ทําใหภาพมีลักษณะท่ีตรงขามกัน
ใชปรับนํ้าหนักของภาพใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน
ใชปรับความมืดและความสวางของภาพ
ใชตัดบางสวนของภาพออก
กําหนดความหนาของเสน
กําหนดสี รูปแบบของเสน
เปนเคร่ืองมือท่ีใชดึงสีบางสีออกจากภาพ ทําใหภาพน้ันมองทะลุไปยังพ้ืนหลังได
ใชเปล่ียนภาพใหเปนภาพขาวดํา
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ใชเพ่ิมกรอบใหภาพ ทําใหภาพมีลักษณะเปนภาพ 3 มิติ
ใชปรับภาพใหมีความกลมกลืนมากข้ึนหลังจากท่ีเราปรับขนาดของภาพแลว
ใชปรับเปล่ียนหนาท่ีของเมาส หลังจากเลือกเคร่ืองมือทํา Hotspot
ใชกําหนดพ้ืนท่ีบางสวนของภาพสําหรับทําเปนลิงค
กําหนดใหแสดงเฉพาะสวนท่ีเปน Hotspot
ใชยอนกลับสูภาพเดิมกอนการตกแตง
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8  การเช่ือมโยงเว็บเพจดวย Link

การเช่ือมโยงหนาเว็บเพจในอินเทอรเน็ตเขาดวยกัน เปนส่ิงท่ีทําใหเว็บเพจมีความแตกตางจากเอกสาร
ธรรมดา เพราะจะทําใหผูใชไมตองเปดดูต้ังแตหนาแรก แตสามารถคลิกเมาสเปดดูเฉพาะหนาเว็บเพจท่ีสนใจ
ได  

                การเชื่อมโยงบนเว็บเพจมีดวยกันหลายรูปแบบ อาจแบงตามการใชงาน หรือตามลักษณะของการ
เชื่อมโยงก็ได ถาแบงตามลักษณะการเชื่อมโยงจะแยงการเชื่อมโยงออกเปน 2 ประเภท คือ การเชื่อมโยง
ภายในเว็บเพจ และการเชื่อมโยงภายนอกเว็บเพจ แตถาแบงตามวัตถุประสงคของรูปแบบการใชงานจะแบง
การเช่ือมโยงบนเว็บเพจ ออกเปนประเภทตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. การเช่ือมโยงภายในเว็บไซตเดียวกัน

                การเช่ือมโยงบนเว็บเพจโดยมากมักจะใชขอความหรือรูปภาพเปนตัวเช่ือมโยง สังเกตไดจาก
ขอความจะมีเสนขีดไวใตขอความน้ัน มีวิธีทําดังน้ี

1)     เลือกขอความท่ีจะกําหนดเปน Link
2)     คลิกเมาสท่ีปุม 
3)     เลือกไฟลท่ีตองการเช่ือมโยง จากหนาตาง แกไขเช่ือมโยงหลายมิติ (Insert Hyperlink)
4)     คลิกเมาสท่ีปุม 
5)     เซ็ฟหนาเว็บเพจ
6)     ตรวจสอบการเช่ือมโยงผานโดยคลิกปุม หรือเปดบราวเซอรข้ึนมา 
7)     เม่ือ คลิกท่ีขอความจะปรากฏเว็บเพจท่ีไดกําหนดการเช่ือมโยงไป ดังรูป 4-5 รูปท่ี 4-8
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รูปท่ี 4-5 แสดงการเลือกขอความท่ีจะกําหนดเปนลิงค ปุมคําส่ังลิงคและเลือกไฟล

รูปท่ี 4-6 แสดงการเลือกไฟล
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รูปท่ี 4-7 แสดงตัวอยางลิงค

รูปท่ี 4-8 แสดงเว็บเพจท่ีเช่ือมโยงไปหรือเว็บเพจใหมท่ีได  ในหัวขอเทคโนโลยีสารสนเทศ

               นอกจากใชขอความเปนลิงคแลว เรายังสามารถใชรูปภาพตาง ๆ ทําเปนลิงคไดดวย เพ่ือทําใหเว็บ
เพจดูนาสนใจย่ิงข้ึน มีวิธีการเหมือนกับการทําลิงคท่ีขอความ แตตางกันตรงท่ีเลือกรูปภาพแทนขอความ 
ดังนี้

1)     คลิกภาพ
2)     คลิกปุมลิงค 
3)     เลือกไฟลท่ีตองการใหลิงคไป 
4)     คลิกเมาสท่ีปุมตกลง 
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5)     คลิกปุม เพ่ือทดสอบการลิงค
6)     คลิกรูปภาพเพ่ือลิงค (เมาสจะเปล่ียนเปนรูป )
7)     จะปรากฏลิงคไปหนาเว็บเพจท่ีกําหนดไว ดังรูปท่ี 4-9 ถึง รูปท่ี 4-12

รูปท่ี 4-9 แสดงการเลือกภาพและคลิกปุมลิงค

รูปท่ี 4-10 แสดงการเลือกไฟล
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รูปท่ี 4-11 เลือกแสดงตัวอยาง และคลิกลิงคท่ีภาพ

รูปท่ี 4-12 แสดงเว็บเพจท่ีลิงคไป

2. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน

               ในการเช่ือมโยงเว็บไซตอ่ืน ใหระบุ URL ของเว็บเพจน้ัน โดยใหพิมพ http:// นําหนาช่ือเว็บเพจท่ี
เราตองการเช่ืองโยงดวยทุกคร้ัง เชน เว็บไซตโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มี URL วา http://www.skw.ac.th มี
วิธีการทําดังน้ี

1)     เลือกขอความหรือภาพท่ีตองการเช่ือมโยง
2)     คลิกปุมลิงค 
3)     เลือก URL ท่ีตองการลิงคไป เชน http://www.skw.ac.th
4)     คลิกตกลง 
5)     บันทึกเว็บเพจ 
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6)     เปดโปรแกรมบราวเซอร โดยคลิกปุม เพ่ือทดสอบ
7)     คลิกขอความหรือภาพท่ีทําเช่ือมโยง 
8)     จะลิงคไปยังเว็บไซตของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยท่ีเรากําหนดไว ดังรูปท่ี 4-13 ถึงรูปท่ี 4-16 

รูปท่ี 4-13 แสดงการเลือกขอความท่ีจะทําลิงค และเลือกปุมลิงค

รูปท่ี 4-14 แสดงการเลือก URL เว็บไซตท่ีเราตองการลิงคไป
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รูปท่ี 4-15 แสดงขอความขีดเสนใตเม่ือทําลิงคไดแลว




