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สาระส าคัญ

Adobe Dreamweaver CS6 เป็นโปรแกรมส าหรับพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะ WYSIWYG

(What You See Is What You Get) ท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย มีคุณสมบัติครอบคลุมต้ังแต่การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์

การจัดการไซต์ และการจัดการเว็บเพจ

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้

จุดประสงคท์ั่วไป

1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver

2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver

3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยท่ีดี น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จุดประสงคเ์ชงิพฤติกรรม

1. บอกวิธีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver ได้

2. บอกส่วนประกอบหน้าจอโปรแกรม Adobe Dreamweaver ได้

3. สร้างเว็บไซต์ได้

4. จัดการไซต์ได้

5. จัดการเว็บเพจได้

6. มีกิจนิสัยท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดี ในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานด้วย

ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย และท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได
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หัวข้อเรือ่ง

• แนะน า Dreamweaver

• การวาง layout และ content.

• การสรา้งตาราง

• การเพิม่รปูภาพ

• การปรบัขนาดรปูภาพหลายๆ รูปใหม้ขีนาดเทา่กนัในคราวเดยีวกนั

• การใส ่background

• สรา้งการเชือ่มโยง

• การใส ่Keyword ให้กบั Web Page โดยใชโ้ปรแกรม Dreamweaver
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แนะน า Dreamweaver
Dreamweaver

Dreamweaver เป็นโปรแกรมส าหรับมืออาชีพท่ีใช้ในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบัน และเป็นท่ีนิยม

มาก มีเว็บไซต์ดังๆมากมายท่ีใช้ Dreamweaver เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ เราจะมาดกันว่าท าไม Dreamweaver ถึงเป็น

ท่ีนิยมมีผู้ใช้งานกันมากมาย

ช่วยให้คณุท างานไดเ้รว็ขึน้

นี่คือข้อดีอันดับต้นๆของ Dreamweaver 

เลยก็ว่าได้ เม่ือก่อนนั้นถ้าเราต้องการสร้าง

เว็บเพจ เราจะต้องเขียนภาษา HTML 

ขี้นมาเพ่ือให้แสดงผลผ่าน browser เป็น

รูปภาพหรือข้อความออกมา ซึ่งท าให้เรา

ท างานได้ช้าลง เพราะเราจะต้องเขียน 

HTML ไปและดูการแสดงผลผ่าน browser 

ไปว่าให้ผลถูกต้องตามท่ีเราต้องการหรือไม่ 

แต่ส าหรับใน Dreamweaver โปรแกรมจะ

แสดงหน้าจอที่แสดงผลให้เราสามารถ

ปรับแต่งหน้าตาของเว็บเพจของเราได้เลย 

โดย Dreamweaver จะท าการเขียน 

HTML ให้เราเอง 
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เปน็ Editor ที่มปีระสทิธภิาพตวัหนึง่
ในกรณีทีเราต้องการเขียน HTML เอง Dreamweaver ก็เป็นเครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกให้เราได้ดีมาก ไม่

เพียงแต่การใช้การกับ HTML เท่านั้น Dreamweaver ก็รองรับภาษาต่างมากมายเช่น CFML, PHP, ASP, 

ASP.NET และอื่นอีกมากมาย ช่วยให้เราสามารถเขียน Code ได้ง่ายขึ้น



การใช้โปรแกรม DREAMWEAVER

เป็นโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ที่ดี

Dreamweaver ยังเป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้เราจัดการกับเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น โดยมีเครื่องมือมากมาย เช่น

2. Site map เป็นเครื่องมือท่ีช่วยแสดงผลเว็บไซต์ของเราให้เป็นรูปร่างขึ้นมา โดยจะแสดงให้เห็นว่าหน้าใด 

link ไปยังหน้าใดบ้าง โดยเราสามารถย้ายหรือ เปลี่ยนแปลง link ได้ โดยท่ี Dreamweaver จะท าการเขียน 

Code ให้เราใหม่ทันที ถือเป็นเครื่องมือท่ีดีมาก เพราะความจริงแล้วเราต้องแก้เว็บเพจของเราตลอด

1. FTP เราสามารถแก้ไขหน้าเว็บเพจของเรา

และส่งไปแสดงผลท่ี server ได้ทันที เพราะ 

Dreamweaver จะติดต่อกับ server ให้เราและ

แสดงไฟล์ของเราท่ีอยู่ใน server ให้เราเห็น

และแก้ไขได้ทันที่ท่ีเราต้องการถือเป็นเครื่องมือ

ท่ีสะดวกมาก นอกจากนั้นยังช่วยให้เรามีข้อมูล

ของเว็บไซต์ของเราส ารองไว้ในเครื่องเราตลอด

ด้วย

ช่วยให้เราท าเว็บได้ง่ายขึ้น

ส าหรับคนที่ไม่เคยท าเว็บมาก่อนก็สามารถใช้ Dreamweaver เพียงโปรแกรมเดียวเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาได้

ง่ายเหมือนกับการเขียนหนังสือ และส าหรับคนที่เชี่ยวชาญ Dreamweaver ก็ท าให้เรามีความคล่องตัวขึ้นเพราะตอนน้ี 

Dreamweaver มีเครื่องมือมากมายและท างานเชื่อมต่อกับโปรแกรมดงัๆมากมายเช่น Photoshop, Illustrator, Flash 

หรือแม้แต่กระทั่งการใชใ้นลักษณะ Dynamic webpage ก็พัฒนาขึ้นมาก จะเห็นว่าใน Dreamweaver CS3 นั้นมีการใช้

งานในส่วนของ Ajax เพ่ิมมาอีกด้วยรวมถึงการใช้งาน CSS ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาก น่ียังไม่รวมถึง Template 

มากมายที่ช่วยในการจัดข้อความ ,หน้าตาของเว็บเพจ และเครื่องมืออีกมากมาย
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ส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม Adobe Dreamweaver

เม่ือเปิดโปรแกรม Dreamweaver แล้ว จะได้หน้าต่างโปรแกรม ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก แสดงดังภาพ
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Menu bar : เป็นท่ีรวมค าสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Dreamweaver ที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์เว็บเพจ ประกอบด้วยเมนูแสดง

ดังภาพ

Menu bar ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้

1. File เป็นเมนูค าสั่งส าหรับจัดการกับไฟล์เว็บเพจ เช่น สร้างเว็บเพจใหม่

2. บันทึกเว็บเพจ เปิดเว็บเพจ แสดงเว็บเพจผ่านบราวเซอร์ หรือออกจากโปรแกรม เป็นต้น

3. Edit เป็นเมนูค าสั่งส าาหรับการแก้ไข เช่น คัดลอง ตัด วาง ค้นหา รวมถึงการ

4. ต้ังค่าการท าางาน (Preference) ต่าง ๆ เป็นต้น

5. View เป็นเมนูค าสั่งส าหรับปรับเปลี่ยนมุมมองของเว็บเพจขณะท างานเป็นต้น

6. Insert เป็นเมนูค าสั่งส าหรับแทรกวัตถุต่าง ๆ เช่น รูปภาพ เสียง ตาราง ฟอร์มต่าง ๆ ลงบน

เว็บเพจ เป็นต้น

7. Modify เป็นเมนูค าสั่งส าหรับแก้ไขวัตถุต่างๆ บนเว็บเพจ เช่น การแก้ไขรูปแบบตัวอักษร 

การแก้ไขรูปภาพ การจัดการตาราง หรือการก าหนดคุณสมบัติของเว็บเพจ เป็นต้น

8. Format เป็นเมนูค าสั่งส าหรับเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมของข้อความบนเว็บ

9. เพจ เช่น การจัดรูปแบบข้อความ การสร้างหัวข้อรายการ เป็นต้น

10. Command เป็นเมนูค าสั่งส าหรับจัดการกับชุดค าสั่งต่าง ๆ บนเว็บเพจท่ีท างานอยู่

11. Site เป็นเมนูค าสั่งส าหรับจัดการกับ Site เช่น สร้าง Site หรือแก้ไข

12. Site ท่ีท างาน รวมถึงการตรวจสอบลิงค์ต่าง ๆ ใน Site เป็นต้น

13. Window เป็นเมนูที่ใช้ในการเปิดหรือปิดพาเนลท่ีท างานอยู่

14. Help เป็นเมนูที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ Adobe
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Toolbar เป็นแถบเครื่องมือท่ีใช้รวมปุ่มค าสั่งท่ีจ าเป็นต้องใช้งานเป็นประจ าสามารถเปิด/ปิดการใช้งานได้

Toolbars ประกอบด้วยแถบเครื่องมือดังนี้

Document Toolbar เป็นทูลบาร์ท่ีประกอบไปด้วยปุ่มค าสั่งในการก าหนดมุมมองการแสดงเว็บเพจ การแสดง

ความละเอียดของหน้าเว็บเพจ การโอนย้ายไฟล์ หรือการก าหนดค าอธิบายเว็บเพจเป็นต้น แสดงดังภาพ

Standard Toolbar เป็นทูลบาร์ท่ีประกอบไปด้วยปุ่มค าสั่งพื้นฐาน ท่ีใช้ในการจัดการไฟล์ เช่น การสร้าง

ไฟล์ บันทึกไฟล์ เปิดไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือวางเนื้อหาตลอดจนการยกเลิกหรือท าซ้ าค าส่ังด้วย แสดงดังภาพ 

Style Rendering Toolbar เป็นทูลบาร์ท่ีออกแบบมาเพ่ือให้แสดงการท างานของหน้าเว็บเพจท่ีใช้ Style 

Sheet บนมีเดียประเภทต่าง ๆ เช่น บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ บนเครื่องพิมพ์ บนโปรเจ็คเตอร์ บนทีวี การเพิ่ม/ลด

ขนาดตัวอักษร ตลอดจนการแสดงสีของสถานการณ์เชื่อมโยง แสดงดังภาพ
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Application bar

เป็นแถบประยุกต์ประกอบด้วยแถบเครื่องมือแสดงดังภาพ

Application bar ประกอบด้วย

ส าหรับเลือกรูปแบบการแสดงพ้ืนที่ส าหรับสร้าง

หน้าเว็บเพจ เช่น Code Split หรือ Design เป็นต้น

ส าหรับค้นหา และติดตั้งโปรแกรมเสริม

ส าหรับบริหารจัดการไซต์ เช่นสร้างไซต์ใหม

Workspace switcher

เป็นปุ่มส าหรับเปลี่ยน

มุมมองพื้นท่ีท างาน 

(Workspace) 

โดยสามารถเลือกได้ว่า 

ต้องการใช้งานรูปแบบ

ในลักษณะใด ซึ่งใน 

Adobe Dreamweaver 

มีให้เลือกใช้ 11 แบบ 

แสดงดังภาพ

Insert panel

เป็นพาเนลที่รวบรวมกลุ่มค าสั่งท่ีใช้ส าหรับสร้างและ

แทรกออบเจ็คต่าง ๆ โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม เพ่ือให้

ใช้งานได้สะดวก ตัวอย่างกลุ่มค าสั่งท่ีใช้งาน แสดงดัง

ภาพ

Common เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับ

วางออบเจ็คทีต่้องใช้งานเป็น

ประจ า เช่น รูปภาพ ตาราง ไฟล์

มัลติมีเดีย หรือลิงค์ เป็นต้น

Layout เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับวาง

ออบเจ็คทีใ่ช้จัดหน้าเว็บเพจ เช่น AP 

Element หรือตาราง เป็นต้น

Forms เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับวาง

ออบเจ็คทีเ่ป็นฟอร์มรับข้อมูล
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Text เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับ

จัดรูปแบบ ข้อความ เช่นท าตัวหนา 

เอียง หรือใส่ list รายการ รวมทั้ง

แทรกสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ 

Data เป็นกลุ่มค าสั่งส าหรับจัดการ

ฐานข้อมูล และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

มาแสดงบนเว็บเพจ 

กลุ่มพาเนลการท างาน (Panel Group)

เป็นพาเนลหน้าต่างขนาดเล็ก ที่รวบรวมเครื่องมือไว้เป็นกลุ่ม

ตามหน้าที่ ส าหรับใช้งานเฉพาะเรื่องไว้ โดยสามารถเปิดหรือ

ปิดพาเนลการท างานได้โดยคลิกเมนูค าสั่ง Window แล้วคลิก

เลือกพาเนลที่ต้องการ แสดงดังภาพ

CSS Styles Panel เป็นพาเนลที่ใช้ส 

าหรับ

จัดการกับสไตล์ CSS เช่น การสร้าง 

การแก้ไข การลบ

หรือการก าหนดคุณสมบัติต่างๆของ 

CSS

File Panel เป็นพาเนลที่ใช้ส าหรับ

จัดการกับไฟล์เว็บเพจ ทั้งไฟล์

รูปภาพ ไฟล์ HTML ไฟล์มัลติมีเดีย

และโฟลเดอร์ภายในเว็บไซต์ หรือ

สามารถทดสอบการท างานของเว็บ

เพจผ่านเซิร์ฟเวอร์ได้

Database Panel เป็นพาเนลที่ใช้

ส าหรับสร้างและจัดการให้เว็บเพจ

สามารถ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
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Document Area

เป็นพื้นที่ส าหรับสร้างหน้าเว็บเพจ ใส่ข้อมูลเน้ือหา และองค์ประกอบของเว็บเพจเช่น ภาพกราฟิก ระบบมัลติมีเดีย และโค้ดต่าง ๆ 

ซึ่งสามารถให้แสดงพ้ืนที่ในมุมมองได้ 3 มุมมอง คือ มุมมองโค้ด (Code View) มุมมองสปริน (Split View) และมุมมองออกแบบ 

(Design View) แสดงดังภาพ
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แถบสถานะ (Status Bar)

เป็นแถบที่อยู่ด้านล่างของหน้าต่างการท างาน ใช้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานะการท างานของเว็บเพจทีก่ าลังท าอยู่ 

เช่น แสดงและเลือกแท็ก HTML การปรับขนาดการแสดงผลการก าหนดขนาดหน้าต่าง ขนาดของไฟล์และเวลาที่ใช้ในการ

โหลด และการแสดงรหัสภาษาของเว็บเพจที่ก าลังใช้งาน แสดงดังภาพ

พาเนลคณุสมบตัิ(Panel Properties)

เป็นพาเนลที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอโปรแกรม เป็นส่วนที่ต้องใช้งานบ่อยที่สุด เพ่ือใช้ในการปรับแต่งรายละเอียดและการ

แก้ไขคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ขนาด ต าแหน่ง หรือสี เป็นต้น โดยพาเนลน้ีจะเปลี่ยนไปตามวัตถุที่เลือกใช้งานบนเว็บเพจ 

ตัวอย่างพาเนลคุณสมบัติแสดงดังภาพ

พาเนลคุณสมบัติเมื่อเลือกการท างานกับ

ข้อความบนเว็บเพจ

พาเนลคุณสมบัติเมื่อเลือกการท างานกับ

ภาพประกอบบนเว็บเพจ

พาเนลคุณสมบัติเมื่อเลือกการท างานกับตาราง

บนเว็บเพจ
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การสร้าง

Website
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การก าหนดโครงสร้างของไฟล์และโฟลเดอร์ในเว็บไซต์

ก่อนท าการสร้างเว็บไซต์ ต้องก าหนดโครงสร้างเว็บไซต์ก่อน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเว็บเพจและไฟล์ต่าง ๆ 

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย โฟลเดอร์และไฟล์เป็นจ านวนมาก ซึ่งไฟล์หน้าแรกของ

เว็บไซต์ (Homepage) จะต้องอยู่ในต าแหน่งโฟลเดอร์หลักเสมอ ตัวอย่างเช่น ต้องการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้า จะมี

โครงสร้างของไฟล์และโฟลเดอร์ แสดงดังภาพ

โครงสร้างของโฟลเดอร์ภายในเว็บไซต์จะมีลักษณะ

เช่นเดียวกับโครงสร้างของโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ของ

วินโดว์ คือ ประกอบด้วยโฟลเดอร์ Product ซึ่งเป็น

โฟลเดอร์หลัก (Root) และสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อย 

ๆ เป็นชั้น ๆ เพ่ือจัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ไฟล์

รูปภาพ ก็จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ images ไฟล์เว็บ

เพจสินค้าก็จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ catalog ส าหรับ

ไฟล์ index.html ซึ่งเป็นไฟล์หน้าแรกของเว็บไซต์ 

จะต้องอยู่ในต าแหน่งโฟลเดอร์หลักเสมอ



การใช้โปรแกรม DREAMWEAVER

การจัดการ

Website
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การสรา้งเวบ็ไซต์

จากที่ได้ก าหนดโครงสร้างของไฟล์และโฟลเดอร์ในเว็บไซต์สิ่งที่ต้องท าเป็นขั้นตอนต่อไป คือ การสร้างเว็บไซต์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า

สร้างไซต์ (New Site) โดยมีขั้นตอนแสดงดังภาพ
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การแกไ้ขไซต์

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขไซต์เช่น ชื่อไซต์ หรือโฟลเดอร์ของไซต์ มีขั้นตอนแสดงดังภาพ
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การจัดการ

Web Page
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การสรา้งเว็บเพจใหม่

การสร้างเว็บเพจใหม่มีหลายวิธีดังนี้

สร้างเว็บเพจใหม่จาก Welcome Screen เม่ือเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver จะปรากฏหน้าต่าง Welcome 

Screen สร้างเว็บเพจใหม่ได้มีข้ันตอนแสดงดังภาพ
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สร้างเว็บเพจใหม่จากเมนู File มีขั้นตอนแสดงดังภาพ
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การสร้างตารางใน 

Dreamweaver
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บทความนี้เราจะมาเริ่มต้นสร้างตารางให้กับเว็บเพจกันค่ะ ซึ่งเป็นบทความ Basic อีกบทความหนึ่ง ใคร

ท่ีเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ก็เข้ามาดูกันได้ค่ะ

การสรา้งตารางใน Dreamweaver

ขั้นตอนที่ 1 ให้เราเปิดโปรแกรม 

Dreamweaver ขึ้นมาก่อนค่ะ จากนั้นเรามา

เริ่มสร้างตารางให้เว็บเพจของเรากันเลยค่ะ 

โดยคลิกที่รูปตาราง ตามภาพท่ี 1 ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏไดอะล็อกบีอก Insert 

Table ขึ้นมา ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนก าหนด

รายละเอียดของตารางท่ีเราต้องการจะสร้าง อันดับ

แรกก็คือก าหนดขนาดของตาราง โดยตาม

ตัวอย่างจะขอสร้างตารางขนาด 3 แถว 3 คอลัมน์ 

โดยให้มาขนาดความกว้างของตารางเท่ากับ 300 

pixels และก าหนดขอบของตารางให้เป็นแบบไม่มี

ขอบ เม่ือก าหนดได้ตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม OK

และแล้วเราก็จะได้ตารางขนาด 3 แถว 3 คอลัมน์ และกว้าง 300 pixels หากเรา Save ไฟล์แล้วดูผลลัพธ์ ก็

จะไม่เห็นอะไรใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะเราก าหนดให้เป็นแบบไม่มีขอบ
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และแล้วเราก็จะได้ตารางขนาด 3 แถว 3 คอลัมน์ และกว้าง 300 pixels หากเรา Save ไฟล์แล้วดูผลลัพธ์ 

ก็จะไม่เห็นอะไรใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะเราก าหนดให้เป็นแบบไม่มีขอบ

โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะก าหนดให้เป็นแบบไม่มีขอบ ในกรณีท่ีใช้ส าหรับจัดต าแหน่งของข้อความเนื้อหา

ซะเป็นส่วนใหญ่ และหากเราต้องการแบบให้แสดงผลด้วย เราก็จะต้องปรับแต่งรายละเอียดให้กับตาราง

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการใส่เส้นขอบ การใส่สีขอบตาราง การใส่สีให้พ้ืนของตาราง และรวมไปถึงการใส่ภาพ

ให้กับพ้ืนของตาราง 

ส าหรับรายละเอียดตามข้างต้น ขอยกยอดไปบทความถัดไปนะค่ะ ใครอยากรู้รายละเอียดการปรับแต่ตาราง

ก็ตามกันมาดูได้ค่ะ
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การใสภ่าพพืน้หลงั ให้เวบ็เพจ Dreamweaver
พื้นหลังของเว็บท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้เว็บของเราดูดีมากข้ึน และท าให้การอ่านเนื้อหาใน

เว็บท าได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราเลือกสีพ้ืนหลังไม่ดี หรือไม่เข้ากับสีของตัวอักษรก็จะให้เกิด

อุปสรรคในการอ่านเนื้อหาทันที เช่นการใช้ตัวอักษรโทนสีสว่าง พร้อมกับภาพพื้นหลังโทน

สว่าง หรือใช้ภาพท่ีมีลวดลาดมากจนยุ่งเหยิง

ภาพพื้นหลังนั้นเรานิยมใช้ภาพขนาดเล็ก น ามาเรียงต่อกันจนเต็มเว็บเพจ เพ่ือความ

รวดเร็วในการแสดงผลเว็บเพจด้วย ดังตัวอย่างพื้นหลังด้านล่าง 

รูปท่ีใช้ท าพื้นหลัง 

เว็บเพจท่ีใส่พ้ืนหลังเรียบร้อยแล้ว      
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ใส่ภาพพื้นหลงั ให้เว็บเพจ

1. เปิดหน้าเว็บเพจท่ีต้องการปรับแต่ง 

2. ไปท่ี Menu เลือก Modify > Page Properties 

3. จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูปด้านล่าง 

4. ท่ี category ทางซ้ายมือเลือก appearance จะมี

หน้าจอให้ปรับดังรูป

5. Background image ใช้ก าหนดภาพพ้ืนหลังของเว็บ

เพจ โดยคลิกที่ Browse จะมีหน้าต่างให้เลือกภาพท่ีจะ

ใช้แสดงเป็นพ้ืนหลัง 

6. Repeat ใช้ก าหนดการแสดงผลของภาพพ้ืนหลัง โดย

มีค าส่ังดังนี้ 

1.no-repeat ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังเพียงครั้งเดียว 

2.repeat ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังซ้ ากันหลายๆครั้ง

จะเต็มพ้ืนที่เว็บเพจ 

3.repeat-x ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังซ้ ากันเฉพาะใน

แนวนอนเท่านั้น 

4.repeat-y ให้แสดงผลภาพพ้ืนหลังซ้ ากันเฉพาะใน

ต้ังนอนเท่านั้น 

ถ้าไม่ก าหนดในหัวข้อ Repeat ภาพพ้ืนหลังจะแสดงผล

เต็มพ้ืนที่เว็บเพจอัตโนมัติ
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สร้างการเชื่อมโยงไป

ยังอีเมล์ 

(Email Link)
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สรา้งการเชือ่มโยงไปยงัอเีมล ์(EMAIL LINK)

บทความนี้ เราจะมาใช้โปรแกรม Dreamweaver ท า

การสร้างลิงค์ แบบลิงค์อีเมล์ (E-mail Link) เพ่ือให้ผู้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้เขียนอีเมล์ติดต่อถึงเรา

การท าลงิคอ์ีเมล ์(Email Link) นี้ จะเป็นการสร้างลิงค์

เพ่ือส่งอีเมล์ โดยเป็นการเรียกใช้โปรแกรมในเครื่อง

ของผู้ใช้งานเอง เช่น Outlook Express ส าหรับวิธีการ

ท าลิงค์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ก็สามารถท าได้ 

ง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หลังจากท าการเปิดโปรแกรม Dreamweaver 

และเปิดไฟล์ที่ต้องการจะสร้างลิงค์ขึ้นมาแล้ว ให้ท าการ

คลิกที่เครื่องมือ Email Link ตามรูปต าแหน่งท่ี 1 หรือ ใช้

ค าสั่ง Insert ---> Email Link ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง 

Email Link ตามรูปที่ต าแหน่งท่ี 2

ขั้นตอนที่ 2 ให้กรอกข้อความท่ีต้องการจะลิงค์ และ Email 

Account ปลายทางที่ต้องการส่งอีเมล์ถึงผู้รับ (เมล์เจ้าของ

เว็บไซต)์ หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็ให้คลิกปุ่ม OK

ผลลัพธ์ท่ีได้ ก็จะได้ตามรูปต าแหน่งที่ 3 แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ 

ใครจะเมล์หา Webmaster ก็ลองกดลิงค์ด้านล่างดูนะค่ะ 

เป็นลิงค์ที่ท าตามอย่างบทความนี้ล่ะค่ะ ผลลัพธ์ท่ีได้จะเป็น

ยังไง ก็ลองกดดูนะค่ะ
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การใส่ Keyword ให้กับ 

Web Page โดยใช้

โปรแกรม 

Dreamweaver
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ในการท า SEO นั้น เราจะต้องมีการใส่ Keyword ให้เว็บ

เพจ เพ่ือให้ผู้ค้นหาข้อมูลจาก Search Engine ได้มี

โอกาสเจอเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหนึ่งในวิธีการท า SEO นั้น 

ก็คือการก าหนดค่า Keyword ให้กับเว็บไซต์ โดยใน

บทความนี้จะมาสอนวิธีการใส่ โดยใช้โปรแกรม 

Dreamweaver ค่

วิธีการใส่ Keyword ให้กับเว็บเพจ ท าไดง้า่ย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการเปิดหน้าเว็บเพจที่ต้องการใส่ข้อมูล 

Keyword โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver เปิดไฟล์

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นให้ใช้ค าส่ัง Insert ---> Head Tag ---> 

Keywords ตามภาพในต าแหน่งท่ี 1 เพ่ือเริ่มต้นการใส่ 

Keyword

การใส่ Keyword ให้กับ Web Page โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver 
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ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้น จะมีหน้าต่าง Keywords ปรากฏขึ้นมา ตามภาพต าแหน่งท่ี 2 ให้ท าการใส่ Keyword 

ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลของเพจนั้น ๆ เช่น

หน้าแรกของเว็บ Thainextstep.com ก็ใส่ Keyword คือ สอน photoshop, สอน php, เขียน HTML ฯลฯ 

ตามตัวอย่าง ซึ่งจะต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า(comma,) คันระหว่าง Keyword แต่ละค าด้วย

และเมื่อใส่ข้อมูล Keyword แล้ว (ไม่ต้องใส่เยอะนะค่ะ เดียวโดน Google Ban เว็บไซต์ ข้อหา Spam 

Keyword) เม่ือลองดูในส่วนของ Code ในโปรแกรม Dreamweaver ก็จะเห็น Tag Meta Keyword ตามภาพ

สุดท้ายนะค่ะ ...เสร็จแล้วค่ะ


