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คํานํา 

 
 ปจจุบัน การเผยแพรขาวสารสาระในระบบอินเทอรเน็ตกําลังเปนที่นิยม 
ทั้งนี้เพราะ ตนทุนต่ํา กระจายขาวสารไดรวดเร็วในวงกวาง การเผยแพรขาวสาร 
สาระในระบบอินเทอรเน็ตมีหลากหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่เปนพื้นฐานคือการ
เผยแพรในลักษณะไฟลที่มีสวนขยายเปน html สําหรับโปรแกรมที่ใชสรางไฟล
ประเภทนี้ มีหลากหลายโปรแกรม ประสิทธิภาพข้ึนอยูกับราคา 
 Composer เปนโปรแกรมยอยทีติ่ดมากับโปรแกรมบราวเซอรหลาย ๆ 
โปรแกรม คูมือเลมนี้ไดจัดทําจาก Composer ที่ติดมาใน  Mozilla ในลินุกซทะเล  
5.5 Mozilla+Composer เปนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดฟรี มีทั้งรุนที่ใชงานใน
ระบบปฏิบัติการวินโดวส  จึงนับเปนโปรแกรมสรางเว็บเพ็จที่นาศึกษาอีกโปรแกรม
หนึ่ง แมประสิทธิภาพของโปรแกรมจะไมสูงนัก แตก็ถือวาเพียงพอสําหรับการสราง
งานในระดับพื้นฐาน จึงหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอผูสนใจ ลดคาใชจาย
ในการจัดซื้อโปรแกรมทัง้ของเอกบุคคล และประเทศชาติ 
 

 
   ศักดิเดช   ศรแีกวทุม 

 
 
 
 
 



สารบัญ 
เร่ือง                                                                                      หนา 

 
บทที่ 1   รูจกัโปรแกรม 
 การเปดโปรแกรม 
 เครื่องมือพ้ืนฐาน 
บทที่ 2 กําหนดคาพื้นฐานกอนการสรางชิ้นงาน 
 กําหนด Site 
 กําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐาน 
บทที่ 3 การจัดการกับตัวอักษร 
 รูปแบบตัวอักษร 
 สีตัวอักษร 
 ขนาดตัวอักษร 
 สัญลักษณหรือเลขขอ 
 การจัดตําแหนงขอความ 
บทที่ 4 การจัดการรูปภาพ 
 นําภาพมาเปนพื้น 
 นําภาพมาประกอบเนื้อหา 
 กาํหนดขนาดภาพ 
บทที่ 5 ตาราง 
 การสรางตาราง 
 ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติตารางหรือเซลล 
 สีตารางหรือเซลล 
 การผสานเซลล 
 การแทรกแถว – สดมภ 
 



 
 

สารบัญ 
เร่ือง                                                                                      หนา 

 
           บทที่ 6     การเชื่อมโยง ( Link ) 
            การเชือ่มโยงดวยขอความ 
            การเชือ่มโยงดวยรูปภาพ 
             การเชื่อมโยงระหวางหนาในไฟลเดียวกัน 
  
 



โปรแกรม  Composer  เป�นโปรแกรมย�อยท��ต�ดมาก�บโปรแกรมบราวเซอร หลาย ๆ โปรแกรม
 ในท��น�%จะน(าเสนอ Composer ท��ต�ดมาก�บ Mozilla 

Mozilla  เป�นโปรแกรมท��ม�ใช0  แ ละต�ดต�%งได0ท�%งในระบบปฏ�บ�ต�การ  Linux  และ  ระบบปฏ�บ�ต�การ
Windows    (  โปรแกรมท��ต�ดต�%งใน Linux  และ Windows  เป�นคนละช=ดก�น  )  ด�งน�%น  โปรแกรม  Composer
จ?งเป�นทางเล@อกท��น�าเล@อกอ�กโปรแกรมหน?�ง เน@�องจากเร�ยนรA0โปรแกรมเด�ยว แต�สามารถใช0งานได0 2 ระบบปฏ�บ�ต�การ
น�บเป�นข0อด�อ�กข0อหน?�ง  ท� �นอกเหน@อจากเป�นโปรแกรมท��สามารถใช0งานได0ฟร�  ท�% งน�%ความสามารถของโปรแกรม
แม0จะไม�สAงน�ก แต�กFถ@อว�าเพ�ยงพอในการสร0าง Web Page ในระด�บเบ@%องต0น

จ	ดประสงค�

1. สามารถเปMดโปรแกรมได0ท�%ง ในระบบปฏ�บ�ต�การ Linux และ ระบบปฏ�บ�ต�การ Windows
2. บอกหน0าท��ส�วนประกอบของโปรแกรมในระด�บพ@%นฐานได0

แนวทางในการศ�กษา
1. การเปMดโปรแกรม ให0ผA0เร�ยนดAจากส@�อ แล0วลองปฏ�บ�ต�จร�ง
2. ส�วนประกอบโปรแกรม ต0องจ(าให0ได0ว�าในแต�ละส�วนใช0ท(าอะไร

ส(าหร�บว�ธ�การปฏ�บ�ต�จะม�ในบทต�อไป

บทท�� 1

การสร
าง Web page ด
วยโปรแกรม Composer
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การเป�ดโปรแกรม
        โปรแกรม Composer เป�นโปรแกรมท��สามารถต�ดต�%งได0ท�%งในระบบปฏ�บ�ต�การ Linux และ ระบบปฏ�บ�ต�การ
Windows และเป�นโปรแกรมย�อยของโปรแกรม เวFบบราวเซอร  (ในล�น=กซ ทะเล ) แต�ถ0าเป�นบนระบบปฏ�บ�ต�การ
ว�นโดว  จะอยA�ในเวFบบราวเซอร  Mzilla ด�งน�%น จะเปMดโปรแกรม Composer จ?งต0องเปMด โปรแกรม เวFบบราวเซอร 
(ในล�น=กซ ทะเล ) หร@อโปรแกรม  Mzilla ก�อน

การเปMดโปรแกรม  Composer ในระบบปฏ�บ�ต�การ Linux 
ม�ว�ธ�การเปMดง�าย ๆ 2 ว�ธ� โดยให0คล�กตรงต(าแหน�งท��ลAกศรช�% ท��ใดท��หน?�งกFได0

ภาพท�� 1-1
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เม@�อเปMดโปรแกรมบราวเวอร แล0วกFจะได0ด�งภาพท�� 1-2 แล0วคล�กตรงลAกศรช�%ท��ใดกFได0เพ@�อเปMดโปรแกรม Composer

ภาพท�� 1-2
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การเป�ดโปรแกรม  Composer ในระบบปฏ,บ-ต,การ Windows

ม�ว�ธ�การเปMดง�าย ๆ 2 ว�ธ� ตรงต(าแหน�งท��ลAกศรช�% ท��ใดท��หน?�งกFได0

ภาพท�� 1-3
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แนะน2าส3วนประกอบโปรแกรม Composer

ภาพท�� 1-4

แนะน2าส3วนประกอบเพ,6มเต,ม

ก(าหนดค�าเบ@%องต0นต�าง ๆ เช�น ก(าหนด Site

เปMดดAช�%นงานในโปรแกรมบราวเซอร 

แทรกว�ตถ=ต�าง ๆ ในงาน เช�น รAปภาพเป�นต0น

แทรกตาราง

เช@�อมโยงเอกสารไปย�งเอกสารส�วนอ@�น ๆ หร@อหน0าอ@�น ๆ

บร�เวณพ��มข0อความ วางรAปภาพหร@อสร0างงานต�าง ๆ ท��ต0องการ

เพ��มขนาดต�วอ�กษร
ลดขนาดต�วอ�กษร

ส�พ@%นหล�งต�วอ�กษร

ส�ต�วอ�กษร/หร@อ
ตาราง

และว�ตถ=อ@�น ๆ
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ก(าหนดค�าเบ@%องต0นต�าง ๆ เช�น ก(าหนด Site

Body: การพ�มพ ต�วอ�กษรปกต�

Paragraph:การย�อหน0า หร@อการเข�ยนข0อความเป�นวรรคตอน

Heading:ก(าหนดข0อความเป�นห�วข0อใหญ� Heading 1 ต�วอ�กษรม�ขนาดใหญ�ส=ด Heading 6
ต�วอ�กษรม�ขนาดเลFกส=ด

Address:ใช0ในการพ�มพ พวกท��อยA�ของ  Web Site ต�าง ๆ เช�น http://www.maemoh.com
เป�นต0น

ก(าหนดให0ต�วอ�กษรเป�น ต�วหนา ต�วเอ�ยง และข�ดเส0นใต0

ส�ญญล�กษณ และเลขล(าด�บข0อความ

การจ�ดระเบ�ยบข0อความ เช�น จ�ดช�ดซ0าย จ�ดกลางเป�นต0น

Normal:/ เป�นม=มมองปกต� |  HTML Tags:/
เป�นม=มมองท��ม�ส�ญญล�กษณ บอก Tags HTML

| <HTML>Source:// ม=มมองในการจ�ดการโดยใช0ภาษา  HTML | Preview:// ดAล�กษณะงานท��สมบAรณ 
ตาราง 1-1
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บทท��   1  
ตอนทC6 1
ให0น�กเร�ยนท(าเคร@�องหมาย X ในข0อท��สอดคล0องก�บระด�บการเร�ยนรA0ของน�กเร�ยน

1. น�กเร�ยนสามารถเปMดโปรแกรม Composer ในระบบปฏ�บ�ต�การ Windows ได0ในระด�บใด
ก. ช(านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

2. น�กเร�ยนสามารถเปMดโปรแกรม Composer ในระบบปฏ�บ�ต�การ Linux ได0ในระด�บใด
ก. ช(านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

3. สามารถบอกหน0าท��ส�วนประกอบของโปรแกรมเบ@%องต0นได0ในระด�บใด
ก. ช(านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

ตอนทC6 2 
        น�กเร�ยนค�ดว�าจะต0องศ?กษาเพ��มเต�มในเร@�องใด ถ?งจะสามารถน(าไปใช0สร0างงานจร�งได0

1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................

ประเม�นตนเองท
ายบท
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จ�ดประสงค

สามารถก�าหนดค�าและค�ณสมบ�ต�พ��นฐานของ Web Page ได%

1. ก�าหนดท)*จ�ดเก-บไฟล/ต�าง ๆ ( Site )ได%เหมาะสม
2. ก�าหนดส)ต�วอ�กษร Normal Text ได%
3. ก�าหนดส)ต�วอ�กษร Link Text ได%
4. ก�าหนดส)ต�วอ�กษร Active Link Text ได%
5. ก�าหนดส)ต�วอ�กษร Visited Link Text ได%
6. ก�าหนดส)พ��นได%
7. น�ารNปภาพมาเปQนพ��นได%
8. ก�าหนดข%อความบนแถบ Title ได%

แนวทางในการศ�กษา

1. ให%น�กเร)ยนศVกษาจากเอกสาร แล%วลองปฏ�บ�ต�จร�งจนเก�ดความช�านาญ 
2. การน�าภาพมาเปQนพ��น ให%ศVกษาในบทต�อไป 

บทท�� 2

ก��หนดค��พ
�นฐ�นก�อนก�รสร��งช��นง�น
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Site ในท)*น)�หมายถVงเว-บไซต/ หร�อท)*เก-บไฟล/ต�าง ๆ เช�นไฟล/เอกสาร  ไฟล/รNปภาพ หร�อไฟล/อ�*น ๆ
ท)*ใช%ประกอบ เม�*อเร�*มสร%างโครงงานใหม�ท�กคร��ง ควรต%องก�าหนด Site ก�อน  ท��งน)�เพ�*อสดวกในการท�างาน
โดยเฉพาะอย�างย�*ง การก�าหนด Site จะม)ผลต�อการเช�*อมโยงเอกสาร หร�อการ Link เปQนอย�างมาก

การก�าหนด Site ม) 2 รNปแบบ หร�อ 2 ประเภท ค�อ Local Site และ Remote Site
ในท)*น)�จะน�าเสนอเพ)ยง การก�าหนดในล�กษณะ  Local Site ในระด�บพ��นฐานเท�าน��น

การก�าหนด Site ในล�กษณะ Local Site จะเปQนการก�าหนดท)*เก-บไฟล/ต�าง ๆ
ในเคร�*องคอมพ�วเตอร/ของเรา 

1. สร%างโฟลเดอร/ ในส�วนเก-บข%อมNลส�วนใดก-ได% และต��งช�*อโฟลเดอร/ตามต%องการ 
2. คล�กท	
 Edit และ Publishing Site Settings ด�งภาพท	
 2-1

ภาพท	
 2-1

ก�รก��หนด Site
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ภาพท	
 2-2

3. พ�มพ%ช'
อ Site ท	
ช)อง Site Name ช'
อ Site อาจเป0นช'
องานท	
ก2าล�งจะท2าหร'อช'
อใด ๆ
ก7ได9ท	
บ)งบอกถ<งช�=นงานน�=น ๆ

4. ช)อง Publishing address ( e.g.: 'ftp://ftp.myisp.com/myusername'): ให9พ�มพ% ส)วนเก7บข9อมMล
ตามด9วยโฟลด%ท	
เราสร9าง ( จากข9อ 1 ) เช)น A:School หร'อ A:lampang หร'อ C:school หร'อ
D:lampang เป0นต9น

5. คล�กท	
ปVWม OK
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ก�อนลงม�อสร%างหน%าเอกสาร ควรก�าหนดหร�อต��งค�าต�าง ๆ ท)*จ�าเปQนเบ��องต%นก�อน 

การก�าหนดค�ณสมบ�ต�พ��นฐาน
1. คล�กท)* Format บนเมนNบาร/
2. คล�กท)* Page Colors and Background 
ซV*งจะปรากฎหน%าต�างอ)กหน%าต�างหนV*ง 
ด�งภาพท)* 2-3

   ภาพท)* 2-3

ก��หนดค�ณสมบ�ต�พ
�นฐ�น
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ภาพท	
 2-4

** Background Image ค�อการน�าภาพมาเปQนพ��นหล�ง ซV*งจะกล�าวในบทต�อไป **

     
ถ9าต9องการปร�บเปล	
ยนค)าส	ต�วอ�กษรในล�กษณะต)าง ๆ 
ให9คล�กท	
 Use custom colors: 
จากน�=นก7ปร�บค)าส	ต�วอ�กษรตามต9องการ
 * Normal text:ค'อส	ต�วอ�กษรปกต�
 * Link text:ส	ต�วอ�กษรท	
เช'
อมโยงไปย�งส)วนอ'
น ๆ 
หร'อไฟล%อ'
น
 * Active link text:ส	ต�วอ�กษรท	
เป0น Link text 
จะเปล	
ยนส	เม'
อเม9าส%อยM)เหน'อข9อความน�=น ๆ
 * Visited link text:ส	ต�วอ�กษรท	
เป0น Link text 
จะเปล	
ยนเป0นส	ท	
ก2าหนดตามน	=เม'
อถMกคล�ดไปคร�=ง
หน<
งแล9ว
 * Background :ค'อการก2าหนดส	พ'=นของหน9า 
เอกสาร หร'อไฟล%เอกสาร
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การก�าหนด Page Properties

1. คล�กท)* Format บนเมนNบาร/  ( ดNภาพท)* 2-3 ประกอบ )
2. คล�กท)* Page Title and Properties ซV*งจะปรากฎหน%าต�างอ)กหน%าต�างหนV*ง ด�งภาพท)* 2-5

ภาพท)* 2-5

Title: เปQนข%อความท)*ปรากฎบนแถบ  Title ด�งภาพท)* 2-6
Author:ส�าหร�บบอกผN%จ�ดท�า
Description:ช�องน)�ม)ไว%ส�าหร�บค�าอธ�บายเพ�*มเต�ม

ภาพท)* 2-6
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บทท&'   2  
ตอนท&' 1
ให%น�กเร)ยนท�าเคร�*องหมาย X ในข%อท)*สอดคล%องก�บระด�บการเร)ยนรN%ของน�กเร)ยน

1. น�กเร)ยนสามารถก�าหนด  ได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

2. น�กเร)ยนสามารถก�าหนดส)ต�วอ�กษร Normal Text ได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

3. น�กเร)ยนสามารถก�าหนดส)ต�วอ�กษร Link Text ได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

4. น�กเร)ยนสามารถก�าหนดส)ต�วอ�กษร Active Link Text ได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

5. น�กเร)ยนก�าหนดส)ต�วอ�กษร Visited Link Text ได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

6. น�กเร)ยนสามารถก�าหนดส)พ��นได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

7. น�กเร)ยนสามารถบอกต�าแหน�งการน�าภาพมาเปQนพ��นเอกสารได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

8. น�กเร)ยนสามารถสร%างข%อความบนแถบ Title ได%ในระด�บใด
ก. ช�านาญ ข.ปานกลาง ค.ไม�แน�ใจ

ตอนท&' 2 
        น�กเร)ยนค�ดว�าจะต%องศVกษาเพ�*มเต�มในเร�*องใด ถVงจะสามารถน�าไปใช%สร%างงานจร�งได%

1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................

ประเม�นตนเองท��ยบท
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ต�วอ�กษร เป�นส��งส��ค�ญส��หร�บก�รสร��ง Web Page ท��งน �เพร�ะเป�นส#วนให�ร�ยละเอ ยด ท��งด��นเน(�อห�
ก�รอธ�บ�ย ช �แจง   ก�รก��หนดขน�ด ส  และก�รจ�ดก�รก�บต�วอ�กษรในด��นต#�ง ๆ

ให�เหม�ะสมจะท��ให�ช��นง�นสวยน#�อ#�น ด0แล�วเข��ใจง#�ย

ว�ตถ�ประสงค�

1. ส�ม�รถก��หนดร0ปแบบต�วอ�กษรได� ( Font )
2. ส�ม�รถก��หนดส ให�ต�วอ�กษรได�
3. ส�ม�รถเพ��ม – ลด ขน�ดต�วอ�กษรได�
4. ส�ม�รถก��ล�กษณะต�วหน� ต�ว เอ ยง และข ดเส�นใต�ข�อคว�ม ตลอดจนยกเล�กส��งท �กล#�วม�ได�
5. ส�ม�รถก��หนดเลขล��ด�บ หร(อส�ญล�กษณAหน��ข�อคว�มได�
6. ส�ม�รถจ�ดย#อหน�� หร(อจ�ดต��แหน#งข�อคว�มได�

แนวทางในการศ�กษา

ให�น�กเร ยนศDกษ�จ�กเอกส�ร แล�วลองปฏ�บ�ต�จร�งจนเก�ดคว�มช��น�ญ 

การจ�ดการก�บต�วอ�กษร

บทท�� 3
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การก�าหนดร�ปแบบต�วอ�กษร   ( Font )  
1. คล�กท � Edit  และ Preferenecs... ด�งภ�พท � 3-1

2. เม(�อปร�กฏหน��ต#�ง Preferenecs ขD�นม�ให�คล�กต�มล��ด�บ จ�กข�อ 2.1 – 2.4

ภ�พท � 3-1

ภ�พท � 3-2

2.1.คล�กท �กรอบส �เหล �ยม
หน��ข�อคว�ม Appearance

2.2.คล�กท � Font

2.3.คล�กท �ห�วล0กศรช �ลง

2.4.คล�กท � thai
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3. คล�กห�วล0กศรช �ลงท �ช#อง Seri. ( ภ�พท � 3-3 )
4. เล(�อนเม��สAคล�กท �ร0ปแบบต�วอ�กษรต�มต�องก�ร ( ส#วนม�ก Font ไทย จะม  UPC ต#อท��ยช(�อ เช#น AngsanaUPC )
5. คล�กท �ปUVม Ok

ภ�พท � 3-3

3

4

5
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การก�าหนดส$ให%ต�วอ�กษร
ก�รก��หนดส ให�ต�วอ�กษร ส�ม�รถท��ได�ท��งก#อน และหล�งก�รพ�มพAข�อคว�ม

• ก�รก��หนดส ให�ต�วอ�กษรก#อนพ�มพA   
1. คล�กท � Shoose color for text
2. ในหน��ต#�ง Text Color ให�เล(อกส ต�มต�องก�ร จ�กน��นคล�กท �ปUVม OK
3. พ�มพAข�อม0ลต�มต�องก�ร เท#�น �เร�ก]จะได�ต�วอ�กษรท �ม ส ต�มท �เร�ก��หนด

ภ�พ 3-1
 

•      ก�รก��หนดส ให�ต�วอ�กษรหล�งพ�มพAข�อคว�มแล�ว  
1. คล�กเม��สAคลUมข�อคว�มท �ต�องก�รเปล �ยนส 
2. คล�กท � Shoose color for text
3. ในหน��ต#�ง Text Color ให�เล(อกส ต�มต�องก�ร จ�กน��นคล�กท �ปUVม OK

Shoose color for 
text
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การก�าหนดขนาดต�วอ�กษร

อ�จก��หนดก#อนพ�มพA หร(อหล�งพ�มพAก]ได�
แต#ในท �น �จะน��เสนอว�ธ ก�รก��หนดขน�ดหล�งก�รพ�มพAข�อคว�ม ท��งน �เพร�ะจะเห]นขน�ดเปล �ยนแปลงได�ช�ดเจนกว#�
1. คล�กคลUมข�อคว�มท �ต�องก�รเปล �ยนขน�ด
2. คล�กท �ต�วอ�กษร A ท �ม ร0ปล0กศรช �ขD�น ซD�งจะเป�นก�รเพ��มขน�ดต�วอ�กษร
3. ห�กจะลดขน�ดก]ให�คล�กท �   A ท �ม ร0ปล0กศรช �ลง ( ท��งน �ข�อคว�มท �ปร�บเปล �ยนขน�ดจะต�องถ0กเล(อกอย0#

ต�มว�ธ ก�รข�อ 1 )

ภ�พท � 3-2

ปร	บเปล��ยนขน
าด

ต	วหนา ต	วเอ�ยง 
ข�ดเส�นใต�

23 Web Page>Composer

Maemohwittaya School-Lampang



ต�วหนา ต�วเอ$ยง หร)อข$ดเส%นใต%ข%อความ
ม ว�ธ ก�รคล��ยก�น

1. คล�กคลUมข�อคว�มท �ต�องก�ร
2. ห�กต�องก�รให�เป�นต�วหน� ก]คล�กท �ต�ว B 
3. ห�กต�องก�รให�เป�นต�วเอ ยง ก]คล�กท �ต�ว I 
4. ห�กต�องก�รให�ข�อคว�มข ดเส�นใต� ให�คล�กท �ต�ว U

ส�ญญล�กษณA หร(อเลขหน��ข�อคว�ม
เพ(�อให�ข�อม0ลม ระบบ หร(อจ�ดเร ยงต�มล��ด�บ ส�ม�รถท��ได�ท��งก#อน และหล�งพ�มพAข�อคว�ม

ก�รก��หนดก#อนพ�มพAข�อคว�ม
1. คล�กเม��สAท � Apply or remove bulleted list ถ��ต�องก�รส�ญญล�กษณA หร(อคล�กท �  Apply or remove

numdered  list  ถ��ต�องก�รเลขล��ด�บข�อคว�ม
2. พ�มพAข�อม0ลต�มต�องก�ร

ภ�พท � 3-3

ก�าหนดส	ญญล	กษ
ณ�

หร�อเลขล�าด	บข�อ
ความ
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การก�าหนดหล�งพ-มพ�ข%อความ
1. คล�กเม��สAในบรรท�ดท �ต�องก�ร ถ��ม หล�ยบรรท�ดก]ให�คล�กคลUมท��งหมด
2. คล�กท � Apply or remove bulleted list ถ��ต�องก�รส�ญญล�กษณA หร(อคล�กท �  Apply or remove

numdered  list  ถ��ต�องก�รเลขล��ด�บข�อคว�ม

การจ�ดย.อหน%า หร)อจ�ดต�าแหน.งข%อความ 

ก�รจ�ดต��แหน#งข�อคว�มท �เหม�ะสม ท��ให�หน��เอกส�รเป�นระเบ ยบ น#�ด0น#�ชม
และง#�ยต#อก�รท��คว�มเข��ใจ ไม#ควรใช�ก�รเค�ะค�นวรรคในก�รจ�ดต��แหน#งข�อคว�ม ท��งน �เพร�ะไม#สะดวก
และจ�ดให�สวยง�มได�ย�ก

ภ�พท � 3-4

ก�รจ�ดย#อหน�� หร(อจ�ดต��แหน#งข�อคว�ม อ�จจ�ดก#อนพ�มพAข�อคว�มหร(อหล�งพ�มพAข�อคว�มก]ได�
ก�รจ�ดก#อนพ�มพA

1. ให�คล�กท � แถบเคร(�องม(อต�มต�องก�ร [ ถ��เป�น Indent text ( move right ) หร(อ Outdent text ( move

การจ	ดย#อหน�า 
หร�อการจ	ดต�าแหน#งข�อความ
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left ) ท��งน �จะต�องคล�กท � Indent text ( move right ) ก#อน Outdent text ( move left ) จDงจะใช�ง�นได�
เอ..เป�นเพร�ะอะไรนะ ต�องลอง ไม#ลองไม#ร0� ]

2. พ�มพAข�อม0ลต�มต�องก�ร

ก�รจ�ดหล�งพ�มพA
ก�รจ�ดหล�งพ�มพA จะจ�ดท ละบรรท�ดหร(อ หล�ยบรรท�ดก]ได�
1. คล�กท �บรรท�ดหร(อ คล�กคลUมกลU#มข�อคว�ม
2. คล�กท �แถบเคร(�องม(อ อ�นใดอ�นหนD�งต�มต�องก�ร

บทท �   3  
ตอนท � 1
ให�น�กเร ยนท��เคร(�องหม�ย X ในข�อท �สอดคล�องก�บระด�บก�รเร ยนร0�ของน�กเร ยน

1. น�กเร ยนส�ม�รถก��หนดส ต�วอ�กษร Normal Text ได�ในระด�บใด
ก. ช��น�ญ ข.ป�นกล�ง ค.ไม#แน#ใจ

2. น�กเร ยนส�ม�รถก��หนดส ต�วอ�กษร Link Text ได�ในระด�บใด
ก. ช��น�ญ ข.ป�นกล�ง ค.ไม#แน#ใจ

3. น�กเร ยนส�ม�รถเพ��ม – ลด ขน�ดต�วอ�กษรได�ในระด�บใด
ก. ช��น�ญ ข.ป�นกล�ง ค.ไม#แน#ใจ

4. น�กเร ยนส�ม�รถก��หนดล�กษณะต�วหน� ต�ว เอ ยง และข ดเส�นใต�ข�อคว�ม ตลอดจนยกเล�กส��งท �กล#�วม�ได�
ในระด�บใด

ก. ช��น�ญ ข.ป�นกล�ง ค.ไม#แน#ใจ
5. น�กเร ยนส�ม�รถก��หนดเลขล��ด�บ หร(อส�ญล�กษณAหน��ข�อคว�มได�ในระด�บใด

ค�าถามท�ายบท
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ก. ช��น�ญ ข.ป�นกล�ง ค.ไม#แน#ใจ
6. น�กเร ยนส�ม�รถจ�ดย#อหน�� หร(อจ�ดต��แหน#งข�อคว�มได�ในระด�บใด

ก. ช��น�ญ ข.ป�นกล�ง ค.ไม#แน#ใจ

ตอนท � 2 
        น�กเร ยนค�ดว#�จะต�องศDกษ�เพ��มเต�มในเร(�องใด ถDงจะส�ม�รถน��ไปใช�สร��งง�นจร�งได�

1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................
6. .............................................................................................................
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การจัดการรูปภาพ 

การนําภาพเขามาประกอบในหนาเอกสารมีหลายรูปแบบ เชน 
เปนภาพพื้นหลัง เปนภาพประกอบเนื้อหา เปนตน 

บทที่ 4 

วัตถุประสงค 

1.นักเรียนสามารถนําภาพมาเปนพื้นเอกสารได 
2.นักเรียนสามารถนําภาพที่เปนพนเอกสารออกได 
3.นักเรียนสามารถนํารูปภาพมาประกอบเนือ้หาได 
4.นักเรียนสามารถลบรูปภาพที่ประกอบเนือ้หาออกได 
5.นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติรูปภาพที่นํามาประกอบเนื้อหาได 

แนวทางในการศึกษา 

ใหนกัเรียนศึกษาจากเอกสาร แลวลองปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ 
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การนําภาพมาเปนพื้นหลัง 

 ภาพที่ 4-1 

1.คลิกที่ Format 
2.คลิกที่ Page Colors and Background 
 จะปรากฏหนาตาง Page Colors and Background

ดังภาพที่ 4-2 

 

ใหคลิกที่ปุม Choose File
จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Select
Image File 

ดังภาพที่ 4-3 

ภาพที ่4-2 
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หาที่เก็บภาพตามที่ไดจัดเตรียมไว ซ่ึง
โครงสรางการเก็บขอมูลในลีนุกซ
สําหรับผูเร่ิมตนใหมอาจเปนปญหา
บาง ขอใหศึกษาเพิ่มเติมในสวนของ
การใชระบบปฏิบัติการ สวนการ
เลือกภาพใหคลิกเลือกตามตองการ
เมื่อเลือกภาพไดแลวใหกดปุม Open 

ภาพที่ 4-3 

 

จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Page Colors and Background ใหคลิกที่ปุม OK 
 

 

ภาพที่ 4-4 
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จะสวยหรือไมก็ขึ้นอยูกับการจัดเตรียม 

ภาพที่ 4-5 

การนําภาพที่เปนพืน้หลังออก 
เมื่อใสแลวปรากฏวาไมสวย อยากเอาออก ก็สามารถทําไดไมยาก 

มีวิธีการดังนี ้

 

1.คลิกที่ Format 
2.คลิกที่ Page Colors and Background จะปรากฏ
หนาตาง Page Colors and Background 
 3.ลบขอความใน Background Image ออก 
  4.คลิกที่ปุม OK 

ภาพที่ 4-6 
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การนํารูปภาพมาประกอบเนื้อหา 
1.คลิกบริเวณที่จะนําภาพมาใส ในที่นีจ้ะนาํภพมาไวในตาราง ( หมายเลข 1 ) 
2.คลิกที่ Image จะปรากฏหนาตาง Image Properties ( ภาพที่ 4-8 ) 

 
ภาพที่ 4-7 

3.พิมพขอความที่เกี่ยวกับภาพที่จะนาํเขาในชอง Alternate text: ในที่นีค้ือขอความ" ภาพโลก" 
 เพราะภาพที่จะนําเขามาคือภาพโลก 
4.คลิกที่ปุม Choose File จะปรากฏหนาตาง Select Image File ( ภาพที่ 4-9 ) 

 
ภาพที่ 4-8 
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5.คลิกเพื่อเลือกภาพทีจ่ัดเตรยีมไว แลวคลิกปุม Open จะปรากฏหนาตาง Image Properties 
(ดังภาพที่ 4-10) 

ภาพที่ 4-9 

6.คลิกที่ Dimensions 
7.กําหนดขนาดความกวางของภาพไดที่ชอง Width และกําหนดความสูงของภาพไดที่ชอง Height 

แตถากําหนดขนาดไวตามทีต่องการในขั้นตอนการแตงภาพดวยโปรแกรมแตงภาพแลว 
ก็ไมจําเปนตองกําหนดอีกกไ็ด 

8.คลิกที่ปุม OK 
จะไดรูปภาพมาประกอบชิ้นงาน หรือเนื้อหา ทําใหนาสนใจยิ่งขึ้น 

ภาพที่ 4-10 
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การลบภาพออก 

1.คลิกที่รูปภาพที่ตองการลบ 
2.กดปุม Delete ที่แปนพิมพ 

 

ภาพที่ 4-11 

การปรับเปล่ียนคุณสมบตัิภาพ 

1.คลิกขวาที่รูปภาพ 
2.คลิกที่ Image Properties 
3.เมื่อหนาตาง Image Properties ถูกเปดขึ้นมา ก็สามารถกําหนดคาตาง ๆไดตาม
ตองการ 

34 Web Page>Composer

Maemohwittaya School-Lampang



 
 

คําถามทายบท 

บทท่ี 4 

ตอนที่ 1 

ใหนักเรียนทําเครื่องหมายในขอท่ีสอดคลองกับระดับการเรียนรูของนักเรียน 
1.นักเรียนสามารถนําภาพมาเปนพื้นเอกสารไดในระดับใด 

ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 
2.นักเรียนสามารถนาภาพที่เปนพื้นเอกสารออกไดในระดับใด 

ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 
3.นักเรียนสามารถนํารูปภาพมาประกอบเนอหาไดในระดบัใด 

ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 
4.นักเรียนสามารถลบรูปภาพที่ประกอบเนอหาออกไดในระดับใด 

ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 
5.นักเรียนสามารถปรบเปลี่ยนคุณสมบัติรูปภาพที่นํามาประกอบเนื้อหาไดในระดับใด 

ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง ค.ไมแนใจ 

 ตอนที่ 2 

นักเรียนคิดวาจะตองศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องใดจึงจะสามารถนําไปใชสรางงานจริงได 

1............................................................................................ 
2............................................................................................. 
3............................................................................................. 
4............................................................................................. 
5............................................................................................. 
6............................................................................................. 
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บทที่ 5 

ตาราง มีความสําคัญกับการสราง web Page ทั้งการทําตารางเพื่อจัดเก็บขอมูลใหเปนระเบียบ และการจัด
วางแบบ หรือการออกแบบหนา Web Page ทั้งหมด Web Site ที่เราเหน็แทบทุกแหงมีการนําตารางมาชวยในการ
จัดรูปแบบทั้งนั้น ดังนัน้การศึกษาเรื่องตารางจึงมีความจําเปน 

ตาราง 

จุดประสงค 

1.สามารถสรางตารางตามตองการได 
2.สามารถกําหนด หรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตารางและเซลลได 
3.สามารถกําหนดสีใหเซลลหรือตารางได 
4.สามารถผสานเซลลได 
5.สามารถแทรกแถว และลบแถวในตารางได 
6.สามารถแทรกสดมภ และลบสดมภได 
7.สามารถแทรกเซลล และลบเซลลได 

แนวทางในการศึกษา 

ใหนกัเรียนศึกษาจากเอกสาร แลวลองปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ 
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การสรางตาราง 
1.คลิกที่ แถบเครื่องมือ Table จะมีหนาตาง ถูกเปดขึ้น ( ภาพที่-2 ) 

 
ภาพที่ 5-1 

2.กําหนดจํานวนแถวในชอง Rows กําหนดจํานวนสดมภในชอง 
Columns กําหนดความกวางของหนาเอกสารในชอง Width 
การกําหนดความกวางของหนาเอกสาร อาจกําหนดเปน เปอรเซ็นต 
หรือเปน Pixels ก็ได โดยการคลิกที่ลูกศรชี้ลง 
กําหนดขนาดของเสนในชอง Border ถาไมตองการใหเสนตารางปรากฏ 
ใหกําหนดเปนเลข ศูนย ในตัวอยางกําหนด Border เปน 1 

หมายเหต ุ
* 

แถวคือแนวนอน 
* 

สดมภคือแนวตั้ง 

ภาพที่ 5-2 

3.คลิกที่ปุม OK ก็จะไดตาราง 2 แถว 2 สดมภ ดังรูปที่ 5-3 

 
ภาพที่ 5-3 
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การปรับเปล่ียนคุณสมบตัิของตารางและเซลล 

คลิกขวาในบรเิวณตาราง จากนั้นเลื่อนเมาสไปคลิกที่ Table Cell Properties  

ภาพที่ 5-4 

การปรับเปล่ียนคุณสมบตัิตาราง มีรายการที่นาสนใจในระดับเบื้องตน 4 ขอ 
กอนอื่นใหคลิกเลือกที่ Table 

      คลิกที่นี่ 

 

ภาพที่ 5-5 
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   1.Spading เปนการกําหนดระยะหางระหวางเซลลที่อยูในตารางจะตองมีคาตั้งแต 1 ขึ้นไปถึงจะใสสีเสนได   
   2.Padding กําหนดระยะ ระหวางขอความกับเสนตาราง 
   3.Teble Alignment เปนการกําหนดวาจะใหตารางอยูดานซาย -กลางหรือขวาของหนาเอกสาร 

  4.Background Color เปนการกําหนดสีเสน 

เมื่อกําหนดจนพอใจแลวใหคลิกที่ Apply และ OK 
การปรับเปล่ียนคุณสมบตัิ Cell  

จากภาพที่ 5-6 ใหคลิกเลือกที่ Cell  ซ่ึงอยูดานบนของหนาตาง 
** ปุม Previous และ Next สามารถคลิกเพื่อเล่ือนไปยังเซลลที่ตองการได (ขณะคลิกใหดูตารางประกอบดวย ) 

 

ภาพที่ 5-6 

สําหรับเรื่องการปรับเปลี่ยนคูณสมบัติ Cell ในระดับเบื้องตนมีส่ิงที่นาสนใจอยูดังตอไปนี ้
1.Size มีสองชอง คือ Height เปนการกําหนดความสง Width เปนการกําหนดความกวาง  
 จะใหหนวยเปน เปอรเซ็นต หรือพิกเซลลก็ได 
2.Content Alignment มีสองชอง คือ  

Vertical เปนการกําหนดใหวัตถุหรือขอความอยู ตรงไหนในเซลล ( ดานบน - ตรงกลาง - และดานลาง  
ในแนวดิ่ง )  

Horizontal เปนการกําหนดใหวัตถุหรือขอความอยู ตรงไหนในเซลล ( เชน ชิดซาย - จดกลาง – ชิดขวา 
  ในแนวนอน ) 

ชอง Background Color กําหนดสีใหเซลล 
เมื่อกําหนดจนพอใจแลวใหคลิกที่ Apply และ OK 
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การกําหนดสีใหเซลลหรือตาราง 
การกําหนดสีใหตาราง 

1.ใชเมาสคลิกคลุมทุกเซลลในตาราง 
2.คลิกขวาในบริเวณตาราง เล่ือนเมาสไปคลิกที่ Table or Cell Background Color 
3.เลือกสี ที่หนาตาง Table or Cell Color คลิก OK 

การกําหนดสีใหเซลล 
1.คลิกขวาในเซลลที่ตองการเติม หรือเปลี่ยนสี เล่ือนเมาสไปคลิกที่ Table or Cell 

Background Color 
2.เลือกสี ที่หนาตาง Table or Cell Color คลิก OK 
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การผสานเซลล 
คือการรวมเซลลตั้งแต 2 เซลลที่มีพื้นที่ติดกัน เขาดวยกัน เมื่อผสานแลวจะเหลือเพยีงเซลลเดียว 

แตมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเทากับจํานวนเซลลที่ประสาน 
มีขั้นตอนดังนี ้
1.เลือกเซลลที่จะประสาน มวีิธีเลือกหลายวิธี เชน 

คลิกเมาสคางไวที่เซลลแรกแลวลากเมาสไปยังเซลลอ่ืนที่ตองการ 
คลิกเมาสที่เซลลแรก จากนัน้กดปุม Shift ที่แปนพิมพคางไว แลวคลิกเมาสในเซลลตอ ๆ ไป 
 

2.คลิกขวาในบริเวณเซลลที่เลือก 
3.เล่ือนเมาสไปคลิกที่ Join Selected Cells 

เทานี้เซลลที่เลือกไวก็จะประสานเปนเซลลเดียวกัน 

 
ภาพที่ 5-7 
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การแทรกแถว 
1.คลิกเมาสในตารางบริเวณที่จะแทรกแถว 
2.คลิกขวา แลวเลือกคลิกระหวาง Row Above (แทรกแถวบนตําแหนงที่คลิกเมาส ) 

Row Below (แทรกแถวลางตําแหนงที่คลิกเมาส ) 

 
ภาพที่ 5-8 

การลบแถว 
1.คลิกเมาสในแถวที่ตองการลบ 
2.คลิกขวา แลวเล่ือนเมาสไปที่ Table Delete และ เล่ือนตอไปคลิกที่ Row(s) 

 
ภาพที่ 5-9 
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การแทรกสดมภ 
 1.คลิกขวาในตารางบริเวณที่จะแทรกสดมภ 

   2. เล่ือนเมาสไปที่ Table Insert และเลื่อนตอไปคลิกที่ Column Before (กรณีที่จะใหสดมภที่แทรกอยู- 
        หนาตําแหนงการพิมพ) หรือคลิกที่ Column After (กรณีที่จะใหสดมภที่แทรกอยูหลังตําแหนงการพิมพ) 

ภาพที่ 5-10 

การลบสดมภ 
1.คลิกขวาในสดมภที่ตองการลบ 
2.เล่ือนเมาสไปที่ Table Delete และ เล่ือนตอไปคลิกที่ Column(s) 

 
ภาพที่ 5-11 
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การแทรกเซลล 
1.คลิกขวาในตารางบริเวณที่จะแทรกเซลล 
2.เล่ือนเมาสไปที่ Table Insert และเลื่อนตอไปคลิกที่ Cell Before (กรณีที่จะใหเซลลที่แทรกอยู- 
 หนาตําแหนงการพิมพ) หรือคลิกที่ Cell After (กรณีทีจ่ะใหเซลลที่แทรกอยูหลังตําแหนง- 
 การพิมพ) 

 
ภาพที่ 5-12 

การลบเซลล 
1.คลิกขวาในเซลลที่ตองการลบ 
2.เล่ือนเมาสไปที่ Table Delete และ เล่ือนตอไปคลิกที่ Cell(s) 

แตถาจะลบความสูงของเซลลใหพอดกีับวตัถุ หรือขอความที่อยูในเซลล ใหคลิกที่ Cell Contents 

ภาพที่ 5-13 
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คําถามทายบท 

บทท่ี 5 

ตอนที ่1 
ใหนกัเรียนทําเครี่องหมาย X ในขอที่สอดคลองกับระดับการเรียนรูของนักเรียน 

  1.นักเรียนสามารถสรางตารางตามตองการไดในระดับใด 
   ก. ชํานาญ  ข.ปานกลาง  ค.ไมแนใจ 
  2.นักเรียนสามารถกําหนด หรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตารางและเซลลไดในระดับใด 
   ก. ชํานาญ  ข.ปานกลาง  ค.ไมแนใจ 
  3.นักเรียนสามารถกําหนดสีใหเซลลหรือตารางไดในระดบัใด 
   ก. ชํานาญ  ข.ปานกลาง  ค.ไมแนใจ 

   4.นักเรียนสามารถผสานเซลลไดในระดบัใด 
    ก. ชํานาญ    ข.ปานกลาง    ค.ไมแนใจ 

  5.นักเรียนสามารถแทรกแถว และลบแถวในตารางไดในระดับใด 
   ก. ชํานาญ  ข.ปานกลาง  ค.ไมแนใจ 
  6.นักเรียนสามารถแทรกสดมภ และลบสดมภไดในระดบัใด 
   ก. ชํานาญ  ข.ปานกลาง  ค.ไมแนใจ 
  7.นักเรียนสามารถแทรกเซลล และลบเซลลไดในระดับใด 
   ก. ชํานาญ  ข.ปานกลาง  ค.ไมแนใจ 

ตอนที ่2 
นักเรียนคิดวาจะตองศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องใดจึงจะสามารถนําไปใชสรางงานจริงได 

1. ............................................................................................ 
2. ............................................................................................. 
3. ............................................................................................. 
4. ............................................................................................. 
5. ............................................................................................. 
6. .......................................................................................... 
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การเชื่อมโยง( Link )  
 

  
    Web Page เปนเอกสารดิจติอล ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 

การทําไฟลเอกสารใหมีเพยีงหนาเดยีว ยาวไปเรื่อย ๆ จะมีผลเสียหลายประการ เชน 
ไมสะดวกในการอาน ไมเปนหมวดหมู ทาํใหไฟลมีขนาดใหญ เปดไดชา 
โดยเฉพาะการเปดอานผานระบบเครือขายอินเทอรเนต 

ดังนั้นจึงตองมกีารจัดแบงเอกสารออกเปนหนายอย ๆ เหมือนเอกสารโดยทั่วไป 
ในการเปดหนาเอกสารจากหนาหนึ่งไปยังอกีหนาหนึ่งจึงตองมีจุดที่จะใชเมาสคลิก 
ซ่ึงจุด จุดนีเ้รียกวา จดุเชื่อมโยง หรือจุด Link 

 

บทที่ 6 

จุดประสงค 

1.สามารถเชื่อมโยงเอกสารดวยขอความได 
2.สามารถเชื่อมโยงเอกสารดวยรูปภาพได 
3.สามารถเชื่อมโยงเอกสารในหนาเดียวกนัได 

แนวทางในการศึกษา 

ใหนกัเรียนศึกษาจากเอกสาร แลวลองปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ 



การเชื่อมโยงมหีลายรูปแบบ
ในที่นี้จะนําเสนอการเชื่อมโยงเพยีง 3 รูปแบบ ไดแก 
1.การเชื่อมโยงดวยขอความ การเชื่อมโยงดวยขอความ 

นับเปนการเชือ่มโยงที่พบมากที่สุด 
2.การเชื่อมโยงดวยรูปภาพ นับเปนการเชือ่มโยงที่นิยมกันอีกรูปแบบหนึ่ง 
3.การเชื่อมโยงภายในไฟลเอกสารเดียวกนั การเชื่อมโยงในลักษณะนี ้

ใชในกรณีที่หนาเอกสารนั้น ๆ มีความยาวมาก ๆ 

การเชื่อมโยงดวยขอความ
กรณีตอไปนี้ จะเปนการเชื่อมโยงเอกสารระหวางไฟล 

ซ่ึงไฟลที่เชื่อมโยงกันจะตองเก็บอยูโฟลเดอรเดียวกัน และระดับเดียวกนั 
1.ใชเมาสคลิกคลุมขอความที่จะทําเปนจุดเชื่อมโยง 

 
ภาพที่ 6-1 

บนแถบเครื่องมือ 2.คลิกที่ปุม Link 
จะปรากฏหนาตาง Link Properties 

 

 
ภาพที่ 6-2 



3.คลิกที่ปุม Choose File จะปรากฏหนาตาง Open HTML File 

ภาพที่ 6-3 

4.ที่หนาตาง Open HTML File ใหคลิกไฟลที่ตองการเชื่อมโยงไปหา 
ในตัวอยางเปนการเชื่อมโยงจากไฟล 001.html ไปหาไฟล index.html 
ดังนั้นจึงคลิกที่ไฟล index.html 

5.เมื่อคลิกเลือกไฟลที่ตองการแลว ใหคลิกที่ปุม Open หลังจากนัน้จะปรากฏหนาตาง Link Properties 

ภาพที่ 6-4 

6.คลิกที่ปุม OK ก็เปนอันเสร็จการสรางจุดเชื่อมโยงดวยขอความแลว 
ลองทดสอบกับโปรแกรม บราวเซอรดูนะครับวาไดผลเปนไปตามทตองการหรือไม 



การเชื่อมโยงดวยรูปภาพ
นับเปนอีกลักษณะในการเชือ่มโยงที่ไดรับการนิยม 

ทั้งนี้เพราะนอกจากจะสวยงามแลวยังสื่อความเขาใจไดงายดวย 
การเชื่อมโยงดวยภาพวิธีการเหมือนกับการเชื่อมโยงดวยขอความ 
เพียงแตใชรูปภาพแทนขอความเทานัน้ 

วิธีการเชื่อมโยงดวยรูปภาพ
1.นําภาพเขามาในโปรแกรม Composer เหมือนกับการนาํภาพเขามาประกอบชิ้นงานตามปกต ิ

ภาพที่ 6-5 

2.โดยการคลิกบริเวณทีจ่ะนําภาพเขามา แลวคลิกที่ปุม Image บนเมนูบาร 
จะปรากฏหนาตาง Image Properties ดงภาพที่ 6-5 



คลิกที่ Link ( หมายเลข 1 ) แลวคลิกที่ปุม Choose File (เลข 2 ) จะปรากฏหนาตาง Open HTML File 

 
ภาพที่ 6-6 

3. คลิกเลือกไฟลที่จะเชื่อมโยงตามตองการ ( เลข 3 ) จากนั้นคลิกทีห่มายเลข 4 
( Open ) จะปรากฏหนาตาง Alert ใหคลิกปุม OK จากนัน้จะกลับมาที่หนาตาง 
Image Properties อีกครั้งหนึ่ง ดังภาพที่ 6 - 7 

 
ภาพที่ 6 - 7 



4.ใหพิมพขอความในชอง Alternate text ดวยขอความทีเ่กี่ยวของกับเรือ่ง 
หรือหัวขอการเชื่อมโยง 

5.คลิกที่ปุม OK ก็เปนอันเสร็จการเชื่อมโยงดวยรูปภาพแลว 
ลองเปดโปรแกรมบราวเซอรทดสอบผลดูนะครับ 

การเชื่อมโยงในเอกสารเดียวกัน ใชในกรณทีี่เอกสารนั้นมคีวามยาวมาก ๆ 
1.คลิกคลุมขอความที่ตองการใหมีการเชื่อมโยงไปหา 
2.คลิกที่ Insert แลวเล่ือนลงไปคลิกที่ Named Anchor จากนั้นคลิกปุม OK 
3.คลิกคลุมขอความที่ตองการใหเปนจุดเชือ่มโยง จากนัน้คลิกที่ปุม Link บนเมนูบาร 
4.คลิกที่ลูกศรชี้ลง (วงกลมสีเทาเขม ในภาพที่ 6-8 ) 

แลวเลือกขอความที่ตองการใหมีการเชื่อมโยงไปหา ( ขอความตามขั้นตอนที่ 1 ) 
จากนั้นคลิกทีปุ่ม OK เทานี้ก็จะไดการเชือ่มโยงในเอกสารไฟลเดียวกันแลวครับ 

 

ภาพที่ 6 - 8 



 

คําถามทายบท 

บทท่ี 6 

ตอนที่ 1 
ใหนกัเรียนทําเครื่องหมาย 

ในขอที่สอดคลองกับระดับการเรียนรูของนักเรียน 

1.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเอกสารดวยขอความไดในระดับใด 
ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง 

2.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเอกสารดวยรูปภาพไดในระดบัใด 
ก. ชํานาญ ข.ปานกลาง 

3.นักเรียนสามารถเชื่อมโยงเอกสารในไฟลเดียวกันไดในระดับใด 
ข.ปานกลาง ก. ชํานาญ 

ค.ไมแนใจ 

ค.ไมแนใจ 

ค.ไมแนใจ 

ตอนที่ 2 
นักเรียนคิดวาจะตองศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องใดถึงจะสามารถนําไปใชสรางงานจริงได 

1........................................................................................... 
2 ............................................................................................ 
3........................................................................................... 
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