
บทท่ี 5 การติดต้ังและใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
 

5.1 การติดต้ัง Dreamweaver CS6 

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนติดต้ังโปรแกรม 
            1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า Intel Pentium4 หรือ AMD Athlon 64 
            2. หน่วยความจำ (RAM) ไม่น้อยกว่า 512 MB (แนะนำ 1 GB) 
            3. เนื้อที่ว่าง (Harddisk) ไม่น้อยกว่า 1 GB 
            4. จอภาพ (Monitor) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,024 x 768 Pixels 
            5. ระบบปฏิบัติการ (OS) ไม่ต่ำกว่าระบบปฏิบัติการ Windows XP 
            6. ไดร์ฟดีวีดี-รอม (DVD-ROM drive) 
  
  
 การติดต้ังโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 
     การติดต้ังโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สามารถติดต้ังจากแผ่นซีดีหรือดาวน์โหลดจาก
อินเทอร์เน็ต มีข้ันตอนการติดต้ังดังนี้ 
            1. คลิกท่ีไอคอน 

                 
            2. จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือกตำแหน่งท่ีจะติดต้ังโปรแกรม เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม Next 
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            3. จะปรากฏหน้าต่าง การติดต้ังโปรแกรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
                - Install ต้องมี Serial Number เพื่อใช้ติดต้ังโปรแกรม 
                - Try เป็นโปรแกรมสำหรับทดลองใช้ 30 วัน 
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                หมายเหตุ การติดต้ังโปรแกรมในครั้งนี้ เลือกการติดต้ังแบบ Install 
  
            4. จะปรากฏหน้าต่าง แสดงลิขสิทธิ์เกี่ยวกับโปรแกรม ให้คลิกท่ีปุ่ม Accept 
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            5. จะปรากฏหน้าต่าง ให้ใส่ Serial Number จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ม Next 
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            6. จะปรากฏหน้าต่าง Options เพื่อเลือกโปรแกรมในการติดต้ัง ดังนี้ 
  

  
(ท่ีมา https://sites.google.com/site/websitedesignanddevelopmentry/) 
  



                 - เลือกโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อติดต้ังโปรแกรม 
                 - ช่อง Language เพื่อเลือกภาษาในการติดต้ังโปรแกรม 
                 - ช่อง Location เพื่อเลือกตำแหน่งในการติดต้ังโปรแกรม โดยการติดต้ังอัตโนมัติ จะถูกติดต้ัง
ท่ีตำแหน่ง C:\Program Files\Adobe 
                     (สามารถเปล่ียนตำแหน่งในการติดต้ังได้) 
                 - เมื่อกำหนด Options ต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม Install 
  
            7. จะปรากฏหน้าต่าง กำลังติดต้ังโปรแกรม เมื่อติดต้ังโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกท่ีปุ่ม Close 
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5.2 การจัดหน้าเว็บ 

เมื่อต้องการเข้าสู้่โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพื่อเปิดใช้งาน มีข้ันตอนดังนี้ 
(ระบบปฏิบัติการ Windows XP) 
            1. คลิกท่ีปุ่ม Start 
            2. คลิก Programs หรือ All Programs 
            3. เลือก Adobe Dreamweaver CS6 



            4. จะปรากฏหน้าต่าง Welcome Screen ก่อนการเข้าสู่หน้าโปรแกรมหลัก ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด 
ดังนี ้
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                    1. Open a Recent Item : แสดงช่ือเว็บเพจท่ีเคยใช้งานมาแล้ว หรือคลิกท่ีปุ่ม Open เพื่อค้นหา
ไฟล์ท่ีต้องการ 
                    2. Create New : เป็นการสร้างไฟล์งานใหม่ เช่น HTML, ColdFusion, PHP, ASP, 
JavaScript เป็นต้น 
                        - HTML : สร้างหน้าเว็บธรรมดา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสร้างเว็บ 
                        - ColdFusion : สร้างหน้าเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ColdFusion 
                        - PHP : สร้างหน้าเว็บแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ PHP 
                        - CSS : สร้างไฟล์เก็บรูปแบบตัวอักษร ตาราง สีพื้นหลัง เพื่อนำไปใช้ในทุก ๆ หน้าเว็บเพจ 
                        - JavaScript : สร้างไฟล์สคริปต์ท่ีทำงานฝ่ังไคลเอนต์ และทำงานท่ีเครื่องของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
                        - Dreamweaver Site : สร้างเว็บไซต์ใหม่ 
                    3. Top Features (Videos) : เข้าสู่หน้าเว็บ Adobe TV ดูวีดิโอสาธิตการใช้งาน 
  



     ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 มีองค์ประกอบ ดังนี ้
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            1. Menu bar เป็นแถบรวบรวมคำส่ังท้ังหมดของโปรแกรม 
             - Code สำหรับแสดงการทำงานในรูปแบบ HTML นอกจากนี้ยังสามารถเขียนคำส่ัง HTML หรือคำส่ัง
ภาษาสคริปต์ (Script) อื่นๆ ได้ด้วย 
             - Split สำหรับแสดงการทำงานแบบ HTML กับการแสดงพื้นท่ีออกแบบ โดยจะแสดงส่วนของคำส่ัง ไว้
ด้านบนและแสดงเว็บเพจปกติไว้ด้านล่าง 
             - Design สำหรับแสดงเว็บเพจคล้ายกับท่ีเราเห็นในบราวเซอร์ เช่น ข้อความ กราฟิก หรือออปเจ็กต์อื่นๆ 
และสามารถแก้ไขเนื้อหาลงเว็บเพจไ 
             - Title สำหรับแสดงช่ือของเว็บเพจ ในส่วนของแถบหัวเรื่อง 
            2. Toolbar เป็นแถบรวบรวมคำส่ังท่ีใช้งานบ่อยๆ 
            3. Document Windows เป็นพื้นท่ีสำหรับสร้างหน้าเว็บเพจ และสามารถเลือกพื้นท่ีการทำงานได้หลาย
มุมมอง เช่น 
            - Code View สำหรับแสดงการทำงานในรูปแบบ HTML นอกจากนี้ยังสามารถเขียนคำส่ัง HTML หรือ
คำส่ังภาษาสคริปต์ (Script) อื่นๆ ได้ด้วย 



            - Code and Design สำหรับแสดงการทำงานแบบ HTML กับการแสดงพื้นท่ีออกแบบ โดยด้านบนจะ
แสดงส่วนของคำส่ัง และด้านล่างแสดงเว็บเพจ 
            - Design View สำหรับแสดงเว็บเพจคล้ายกับท่ีเราเห็นในบราวเซอร์ เช่น ข้อความ กราฟิก หรือออป
เจ็กต์อื่นๆ และสามารถแก้ไขเนื้อหาลงเว็บ  
            4. Status bar เป็นแถบแสดงสถานะ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายเรียกว่า Tag 
Selector ใช้สำหรับแสดงคำส่ัง HTML ของส่วนประกอบ                ในเว็บเพจท่ีเลือกอยู่ และทางด้านขวาเป็น
ส่วนท่ีบอกขนาดหน้าจอการแสดงผลและเวลาท่ีใช้ในการดาวน์โหลดเว็บเพจ 
            5. Properties Inspector เป็นส่วนท่ีกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ในการปรับแต่งองค์ประกอบของหน้าเว็บ
เพจ 
            6. Insert Bar เป็นแถบท่ีประกอบด้วยปุ่มคำส่ังท่ีใช้ในการแทรกออบเจ็กต์ (องค์ประกอบต่างๆ) ลงในเว็บ
เพจ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ซึ่ง 
            มีรายละเอียดดังนี้ 
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                - Common เป็นกลุ่มเครื่องมือพื้นฐานในการสร้างเว็บเพจ เช่น รูปภาพ กราฟิก ตาราง ไฟล์มีเดีย 
เป็นต้น 
                - Layout เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดองค์ประกอบของหน้าเว็บเพจ 



                - Forms เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีใช้สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลจากผู้ชม เช่น ช่องรับข้อความ และฟิลด์ชนิด
ต่างๆ 
                - Data เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีใช้สำหรับสร้างหน้าเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล 
                - Spry เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการหน้าเว็บเพจ โดยจะช่วยในการทำงานเพิ่มเติมหรือแก้ไขใน
ส่วนท่ีผิดพลาดหรือต้องการปรับ                     เปล่ียนให้สะดวกขึ้น 
                - jQuery Mobile เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีช่วยในการสร้างหน้าเว็บบนมือถือ 
                - InConext Editing เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเว็บเพจได้ 
                - Text เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีใช้จัดรูปแบบข้อความในเว็บเพจ 
                - Favorite เป็นกลุ่มเครื่องมือท่ีใช้งานบ่อยๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
                - Color Icons แสดงสีของปุ่มเครื่องมือ 
                - Hide Labels ซ่อนช่ือเรียกของปุ่มเครื่องมือ 
            7. Panel Group เป็นกลุ่มหน้าต่างพาเนล ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการและออกแบบเว็บเพจ 
 
5.3 การใส่ข้อความและตกแต่งหน้าเว็บเพจ 

 ข้อความนับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่ือสารถึงผู้เข้าชมเว็บไซต์ การใส่ข้อความบนหน้าเว็บเพจ สามารถ
กระทำได้เหมือนกับการพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Word โดยสามารถพิมพ์บนหน้าเว็บเพจได้เลย 
 

 
 
                  1. คลิกวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งท่ีต้องการพิมพ์ข้อความ 



                  2. พิมพ์ข้อความท่ีต้องการ 
 
              การขึ้นบรรทัดใหม่ 
                  การขึ้นบรรทัดใหม่ ใช้วิธีกดปุ่ม Enter จะเว้นบรรทัดท่ีว่างก่อนและหลังให้ 1 บรรทัด 
 
              การขึ้นบรรทัดใหม่ไม่ต้องเว้นที่ว่าง 
                  ถ้าต้องการให้การขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ต้องเว้นท่ีว่าง ให้คลิกหน้าข้อความหรือบรรทัดท่ีต้องการ
จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกดปุ่ม Shift พร้อมกับกดปุ่ม Enter 
 
 

 การตกแต่งและจัดรูปแบบให้ข้อความ 
 
            เมื่อพิมพ์ข้อความลงในเว็บเพจแล้ว การเลือกข้อความ เพื่อจัดการกับข้อความนั้น ๆ เช่น กำหนด
รูปแบบของตัวอักษร การลบ คัดลอก ย้าย ฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
            1. การเลือกข้อความ 
                - เลือกข้อความเฉพาะส่วนที่ต้องการ 
 

 
 
                     1. คลิกเมาส์วางเคอร์เซอร์หน้าข้อความและลากเมาส์ไปจนถึงคำสุดท้าย แล้วปล่อยเมาส์ 
                     2. บริเวณเมาส์ลากผ่านจะมีแถบสีดำขึ้นมา 
 
                - เลือกข้อความทั้งหมด 



 

 
 
                     1. คลิกท่ีเมนู Edit 
                     2. เลือก Select All หรือ Ctrl +  A 
                     3. ข้อความท้ังหมดจะถูกเลือก โดยเป็นแถบสีดำคลุมข้อความ 
 
                   หมายเหตุ ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกเอกสาร ทำได้โดยคลิกพื้นท่ีว่างบนหน้าเว็บเพจ 
 
 
            2. การตกแต่งและจัดรูปแบบของข้อความ 
 
              ข้อความท่ีพิมพ์ลงในเว็บเพจ สามารถจัดรูปแบบของข้อความ เช่น กำหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาด สี 
ลักษณะตัวอักษร รวมไปถึงการจัดตำแหน่งของข้อความ เพื่อเพิ่มความสวยงามหรือเน้นความสำคัญ มีวิธีการ
ดังนี ้
 



 
 
                     1. เลือกข้อความท่ีต้องการตกแต่งหรือจัดรูปแบบของข้อความ 
                     2. เครื่องมือสำหรับจัดรูปแบบข้อความใน Properties Inspector ซึ่งมีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ 
แบบ HTML และแบบ CSS ดังนี้ 
 
                         - จัดรูปแบบด้วย HTML 
 

 
 
                               หมายเลข 1 : เปิดการทำงานกับ HTML 
                               หมายเลข 2 : Format : เลือกรูปแบบหัวข้อ Heading (ขนาดตัวอักษร) ระดับ 1-6 



                               หมายเลข 3 : Class : ดึงสไตล์ของ CSS มาใช้กับข้อความ 
                               หมายเลข 4 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวหนา 
                               หมายเลข 5 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง 
                               หมายเลข 6 : ใส่ Bullet หรือหัวข้อย่อย 
                               หมายเลข 7 : จัดย่อหน้าของข้อความ 
 
                         - จัดรูปแบบด้วย CSS 
 

   
 
                               หมายเลข 1 : เปิดการทำงานกับ CSS 
                               หมายเลข 2 : Targeted Rule : สร้างหรือกำหนดสไตล์ CSS 
                               หมายเลข 3 : Font : เลือกรูปแบบของตัวอักษร 
                               หมายเลข 4 : Size : ขนาดของตัวอักษร 
                               หมายเลข 5 : สีของตัวอักษร 
                               หมายเลข 6 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวหนา 



                               หมายเลข 7 : กำหนดลักษณะตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง 
                               หมายเลข 8 : จัดตำแหน่งของข้อความ เช่น ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา จัดให้ตรงกันท้ัง
ซ้ายและขวา 
 
                   หมายเหตุ 
                               หมายเลข 2 : Targeted Rule : สร้างหรือกำหนดสไตล์ CSS 
                                         - ถ้าเลือก <New Inline Style> คุณสมบัติท่ีกำหนดจะมีผลต่อข้อความท่ี
เลือกทันที 
                                         - ถ้าเลือก <New CSS Rule> จะเป็นการสร้าง CSS ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้
ซ้ำได้ มีวิธีการดังนี ้
 

 
 
                     1. เลือกข้อความ 
                     2. ช่อง Targeted Rule เลือก <New CSS Rule> 
                     3. ตกแต่งหรือจัดรูปแบบตาม หมายเลข 3-8 (กรณีนี้ สาธิตการกำหนดสีของตัวอักษร) 



 

 
 
                     4. ช่อง Selector Name ให้พิมพ์ช่ือท่ีเราต้องการสร้างเป็น CSS 
                     5. ช่อง Rule Definition เลือก (This document only) เพื่อกำหนดเฉพาะข้อความท่ีเลือก
ไว ้
                     6. คลิกท่ีปุ่ม OK เพื่อบันทึก 
                     7. ผลจากการจัดรูปแบบด้วย CSS 
 



 
 
 

 การแทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเว็บเพจ 
 
            การแทรกสัญลักษณ์พิเศษลงในเว็บเพจ เช่น สกุลเงิน หรือสัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ต่าง ๆ มีวิธีการดังนี้ 



 
 
                     1. คลิกวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งท่ีต้องการวางสัญลักษณ์ 
                     2. คลิกท่ีเมนู Window แล้วเลือก Insert (สังเกตต้องมีเครื่องหมายถูก อยู่ด้านหน้า Insert) 
                     3. Insert Panel เลือก Text 
                     4. คลิกท่ีปุ่ม Characters แล้วเลือกสัญลักษณ์ท่ีต้องการ 
 
 

 การนำเอกสารอื่นมาใช้ร่วมกับ Dreamweaver CS6 
 
              Adobe Dreamweaver CS6 สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Microsoft Word , Excel 
, PowerPoint มีวิธีการดังนี้ 
 
                1. การใช้ Import 



 

 
 
                  1. คลิกวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งท่ีต้องการนำเข้าไฟล์เอกสาร 
 

 
 
                  2. คลิกท่ีเมนู File 
                  3. คลิกท่ี Import แล้วเลือกประเภทไฟล์นำเข้า (กรณีนี้ เลือกเป็นไฟล์ Word) 
 



 
 
                  4. เลือกโฟลเดอร์ท่ีอยู่ของไฟล์เอกสาร 
                  5. เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
                  6. คลิกท่ีปุ่ม Open 
                  7. รายละเอียดของไฟล์ท้ังหมด (ท้ังข้อความและภาพ) จะถูกนำเข้ามาในเว็บเพจ ดังรูป 
 



 
  
 
 
                2. การคัดลอกข้อมูลจากไฟล์เอกสาร 
 



 
 
                  1. เปิดไฟล์เอกสารท่ีต้องการ แล้วเลือกข้อความหรือเนื้อหาท่ีต้องการคัดลอก จากนั้นให้คัดลอก 
หรือกดปุ่ม Ctrl + C 
 

 
 



                  2. นำเนื้อหาท่ีคัดลอกวางลงในโปรแกรม Adobe Dreamweaver โดยคลิกเคอร์เซอร์ตรง
ตำแหน่งท่ีต้องการวางข้อความ  
                 จากนั้นคลิกท่ีเมนู Edit เลือก Pate หรือกดปุ่ม Ctrl + V 
                  3. จะได้เนื้อหาตามท่ีต้องการ (ท้ังข้อความและรูปภาพ) 
 

   
 

6.4 การสร้างลิงค์ภายนอกและภายในเว็บไซต์ 
สำหรับ Dreamweaver เป็นโปรแกรมสร้างโฮมเพจแบบเสมือนจริง โดยไม่ต้อง เขียนภาษา HTML เอง หรือท่ี
ศัพท์เทคนิคเรียกว่า "WYSIWYG"  
 เราสามารถใช้หน้าจอเสมือนจริงของ Dreamweaver ในการทำเว็บเพจได้เลย โดยใช้เครื่องมือต่างๆท่ีมีมาให้ดัง
แสดงในรูปด้านล่าง  
 
อธิบายเครื่องมือต่างๆ  
1. Document window  
เป็นส่วนท่ีใช้การแสดงผลเว็บเพจท่ีกำลังสร้างอยู่ ซึ่งแสดงผลได้ท้ังแบบ Code และ แบบเสมือนจริงท่ีแสดงผลบน 
web browser หรือจะแสดงควบคู่ไปก็ได้ และใช้ในการทำงานแก้ไขตัวอักษร รูปภาพต่าง ๆ ในเว็บเพจด้วย โดย
อาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีแสดงอยู่ในรูป  
 
 



2. Insert Bar 
ประกอบด้วยคำส่ังต่างๆ แยกย่อยดังนี้   
 
    1. Common ในแถบนี้จะประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใช้งานบ่อยๆ เช่น สร้างตาราง , สร้างลิงค์ หรือใส่รูปในเว็บ
เพจ   
    2. Layout ในแถบนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีเกี่ยวกับ การแสดงผลแบบ div , ตาราง และ frame สำหรับใช้สร้างเว็บ
เพจ แบบ layout   
    3. Forms ในแถบนี้ประกอบด้วยคำส่ังท่ีใช้ในการสร้าง form เช่น radio , check box เป็นต้น   
    4. Data เป็นแถบท่ีใส่สำหรับ Dynamic เว็บไซต์ ใช้จัดการกับระบบ data base จะใช้มากในการพัฒนา web 
application  
บนเว็บไซต์ เช่นการเขียนระบบ web board , ระบบสมาชิก   
    5. Spry เป็นแถบใหม่ของ dreamwerver ที่หลายคนจะต้องชอบ เพราะเป็นเครื่องมือที่รวม javascript กับ 
HTML , CSS เข้าด้วยกัน  
ทำให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น   
    6. Text ในนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีใช้จัดการกับตัวอักษรท้ังหมด เช่นใส่สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ   
    7. Favorites แถบอันนี้คุณสามารถเพิ่ม เครื่องมือต่างด้วยตัวเอง โดยการคลิกขวา สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บ
เครื่องมือต่างๆท่ีใช้งานบ่อยไว้ในนี้ 
    ข้อเสียของ Dreamweaver ยังไม่อยู่บ้างคือ หน้าจอที่แสดงผลเสมือนจริง กับการแสดงผลจริงใน web 
browser อาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับ web browser ท่ีเราใช้ด้วย 
  
3.Property inspector  
    property inspector เป็นแถบเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุที่เราเลือกอยู่เช่น ถ้าคลิกที่รูป property 
inspector ก็จะเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับรูปนั้นเช่น ขนาดรูป , ชื่อรูป , ลิงค์ของรูป ถ้าเลือกที่ตารางอยู่ ก็จะเป็น
คุณสมบัติของตาราง เช่น ขนาดตาราง , จำนวนแถวและหลักของตาราง เป็นต้น  
 
4.docking panels 
    เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้บ่อยมาก เพราะใช้แสดง file ที่อยู่ในเว็บไซต์ , ไฟล์ CSS และใช้แก้ไข 
CSS รวมถึงเครื่องมือที่ใช้แสดงภาพ และเครื่องมือ ftp เราสามารถปิด/เปิด แถบนี้ได้โดยการคลิกที่รูปลูกศรด้าน
ซ้ายมือของ panels  
 



5.menu 
    เป็นคำสั่งที่เห็นอยู่ทั่วไปในโปรแกรมทั่วไป จะมีคำสั่งที่ใช้ที่เหมือนกับเครื่องมือต่างที่แสดงอยู่ใน Insert bar, 
Property inspector, panels แต่มีบางคำส่ังท่ีแสดงเฉพาะใน menu ด้วย 
 
6.Status bar 
    ถือว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์มาก ทางขวาของแถบนี้จะเป็นตัวเลขท่ีบอกเวลาในการโหลดหน้านี้ ขนานของ 
document window เครื่องมือย่อ/ขยาย ส่วนทางขวาจะเป็น Tag select ของ HTML จะแสดงคำส่ังของ HTML 
เราสามารถแก้ไขคำส่ังต่าง ๆ ได้จากหน้าต่างนี้  
 
7.Document Tool bar 
    ทางซ้ายมือสุดจะเป็นคำส่ัง ใช้เปล่ียนการแสดงผลของ document window อันแรกจะแสดงเฉพาะ code อัน
ต่อมาจะแสดงทั้ง code และ หน้าออกแบบ อันสุดท้ายจะแสดงหน้าออกแบบเท่านั้น และยังมือเครื่องมือที่ใช้
กำหนด Title <title> </title> ของหน้าเว็บเพจอีกด้วย 
 
5.5 การสร้างฟอร์ม 
1.  คลิกท่ีตำแหน่งท่ีสร้างฟอร์ม คำส่ัง Insert > Form > Form 
2.  จะปรากฏเส้นประท่ีตำแหน่งของเคอร์เซอร์ ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ีจะสร้างฟอร์มพิมพ์ข้อความ 
3.  สร้างฟิลด์ข้อความ Text Field สำหรับอีเมล์ คำสั่ง Insert > Form > Text Field จะได้หน้าต่าง Input Tag 
Accessibility Attributes ต้ังช่ือ Text Field ในช่อง Label                    
    เสร็จแล้วคลิก OK จะได้ Text Field ช่ืออีเมล์ บนพื้นท่ีสร้างฟอร์ม 

 
4.สร้าง Text Field “รหัสผ่าน” พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง   “ช่ือ” “นามสกุล” 
 
 



5.6 การแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
 ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver นั ้นถึงแม้ว ่าจะเห็นลักษณะการแสดงผล
เหมือนกับการที่ได้ออกแบบไว้ แต่ยังมีองค์ประกอบในหลายอย่างที่ไม่สามารถแสดงผลให้เห็นได้เลยในขณะท่ี
ออกแบบ เช่น ผลจากการคำสั่งภาษาสคริปต์ต่าง ๆ วัตถุที่เป็น Falsh และภาพเคลื่อนไหว เพราะฉนั้นแล้วเวลา
ออกแบบจึงควรที่จะต้องมีการแสดงผลหรือทดสอบกับโปรแกรมบราวเซอร์ต่าง  ๆ  เพื่อดูผลลัพธ์ว่ามีความถกูต้อง
และสวยงามตามต้องการหรือไม่ 
       วิธีทดสอบเว็บเพจด้วยเว็บบราวเซอร์ทำได้หลายวิธี ดังนี้ 
       1. คลิกเลือกท่ีเมนู File >>Preview in Browserv >> แล้วเลือกโปรแกรมบราวเซอร์ท่ีต้องการ ดังรูป 

 
2. คลิกท่ีปุ่ม  Preview / Debug in browser บนทูลบาร์ Document แล้วเลือกบราวเซอร์ท่ีต้องการ ดังรูป 

 
3. กดแป้นพิมพ์ F12 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ท่ีโปรแกรมตั้งเป็นค่าเริ่มต้นจะแสดงผลลัพธ์ของงานขึ้นมาทันที 
4. ในกรณีท่ีพัฒนาเว็บไซต์ให้แสดงผลบนมือถือ สามารถทดสอบการแสดงผลของเว็บเพจได้ดังนี้ 
            File >> Preview in Browser >> Device Central จะได้ผลลัพธ์ดังรูป 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


