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ใบความรูห้น่วยที่ 2 
เร่ือง ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3  

 
1. ส่วนประกอบของ Adobe Dreamweaver CS3 
 สําหรับ Adobe Dreamweaver CS3 เป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซตแ์บบเสมือนจริง โดย
ไม่ต้อง เขียนภาษา HTML เอง หรือท่ีศัพท์เทคนิคเรียกว่า "WYSIWYG" ซึ่งสามารถใช้หน้าจอเสมือน
จริงของ Adobe Dreamweaver CS3 ในการทําเว็บเพจได้เลย โดยใช้เครื่องมือต่างๆท่ีมีมาให ้ 
 1.1 หน้าจอแสดงผล (Document Windows) 
 หน้าต่างการทํางานของ Adobe Dreamweaver CS3 สามารถเลือกหน้าต่างการทํางาน
ได้ 3 รูปแบบ โดยการคลิกไอคอนท่ีอยู่ในแถบเครื่องมือ Toolbar ดังนี ้
  1.1.1 Show Code View เป็นหน้าต่างท่ีให้แสดงเฉพาะโค้ด HTML ของหน้าเว็บ
เพจท่ี กําลังทํางาน 
  1.1.2 Show Code and Design View เป็นหน้าต่างท่ีแสดงท้ังโค้ด HTML และ
หน้าเว็บเพจท่ีกําลังทํางาน 
  1.1.3 Show Design View ให้แสดงแต่หน้าเว็บเพจไม่ต้องแสดงโค้ด HTML 
 เครื่องมือต่างๆ ใน Document Windows มีดังนี ้
 1.2 Insert Bar  
 ประกอบด้วยคําสั่งต่างๆ แยกย่อยดังนี้ 
  1.2.1 Common ในแถบนี้จะประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใช้งานบ่อยๆ เช่น สร้าง
ตาราง, สร้างลิงค์ หรือใส่รูปในเว็บเพจ 
  1.2.2 Layout ในแถบนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีเก่ียวกับ การแสดงผลแบบ div , ตาราง 
และ frame สําหรับใช้สร้างเวบ็เพจ แบบ layout 
  1.2.3 Forms ในแถบนี้ประกอบด้วยคําสั่งท่ีใช้ในการสร้าง form เช่น radio , 
check box เป็นต้น 
  1.2.4 Data เป็นแถบท่ีใส่สําหรับ Dynamic เว็บไซต์ ใช้จัดการกับระบบ data 
base จะใช้มากในการพัฒนา web application บนเว็บไซต์ เช่นการเขียนระบบ web board , 
ระบบสมาชิก 
  1.2.5 Spry เป็นแถบใหม่ของ dreamwerver ท่ีหลายคนจะต้องชอบ เพราะเป็น
เครื่องมือท่ีรวม javascript กับ HTML, CSS เข้าด้วยกัน ทําให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และมีความ
สะดวกในการใช้งานมากข้ึน 
  1.2.6 Text ในนี้จะเป็นเครื่องมือท่ีใช้จัดการกับตัวอักษรท้ังหมด เช่นใส่สัญลักษณ์
พิเศษต่างๆ 
  1.2.7 Favorites แถบอันนี้คุณสามารถเพ่ิม เครื่องมือต่างด้วยตัวเอง โดยการคลิก
ขวา สําหรับผู้ท่ีต้องการเก็บเครื่องมือต่างๆท่ีใช้งานบ่อยไว้ในนี ้
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 1.3 Property inspector 
 Property inspector เป็นแถบเครื่องมือท่ีจะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุท่ีเราเลือกอยู่เช่น ถ้า
คลิกท่ีรูป property inspector ก็จะเป็นคุณสมบัติเก่ียวกับรูปนั้นเช่น ขนาดรูป , ชื่อรูป , ลิงค์ของรูป 
ถ้าเลือกท่ีตารางอยู่ ก็จะเป็นคุณสมบัติของตาราง เช่น ขนาดตาราง, จํานวนแถวและหลักของตาราง 
เป็นต้น 
 1.4 Docking panels 
 เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือท่ีจะต้องใช้บ่อยมาก เพราะใช้แสดง file ท่ีอยู่ในเว็บไซต์ , 
ไฟล์ CSS และใช้แก้ไข CSS รวมถึงเครื่องมือท่ีใช้แสดงภาพ และเครื่องมือ ftp เราสามารถปิด/เปิด 
แถบนี้ได้โดยการคลิกท่ีรูปลูกศรด้านซ้ายมือของ panels 
 1.5 Menu 
 เป็นคําสั่งท่ีเห็นอยู่ท่ัวไปในโปรแกรมท่ัวไป จะมีคําสั่งท่ีใช้ท่ีเหมือนกับเครื่องมือต่างท่ี
แสดงอยู่ใน Insert bar, Property inspector, panels แต่มีบางคําสั่งท่ีแสดงเฉพาะใน menu ด้วย 
 1.6 Status bar 
 เป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์มาก ทางขวาของแถบนี้จะเป็นตัวเลขท่ีบอกเวลาในการโหลด
หน้านี้ ขนานของ document window เครื่องมือย่อ/ขยาย ส่วนทางขวาจะเป็น Tag select ของ 
HTML จะแสดงคําสั่งของ HTML เราสามารถแก้ไขคําสั่งต่างๆ ได้จากหน้าต่างนี้ 
 1.7 Document Tool bar 
 ทางซ้ายมือสุดจะเป็นคําสั่ง ใช้เปลี่ยนการแสดงผลของ document window อันแรกจะ
แสดงเฉพาะ code อันต่อมาจะแสดงท้ัง code และ หน้าออกแบบ อันสุดท้ายจะแสดงหน้าออกแบบ
เท่านั้น และยังมือเครื่องมือท่ีใช้กําหนด Title <title> </title> ของหน้าเว็บเพจอีกด้วย 
 
2. การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา 
 การตั้งค่าเพ่ือให้สามารถใช้งานภาษาไทยได้ ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 
มีข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 เม่ือเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ข้ึนมาแล้ว ไปท่ี Edit > 
Preference 
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 2.2 จากนั้นจะมีหน้าจอดังรูป เลือกท่ีเมนูทางด้านซ้ายมือในหัวข้อ Fonts และ
เปลี่ยนเป็น Thai 
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 และตั้งค่า Font setting เป็น Thai เปลี่ยนตามรูป  
 ลักษณะการเปลี่ยน Font อาจเปลี่ยนตามท่ีผู้ใช้ต้องการได ้แต่ต้องเป็น Font ท่ีสามารถ
ใช้ไดกั้บภาษาไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.2.1 Proportional font เป็นตัวอักษรท่ีใช้แสดงผลในหน้าแสดงผล (Design) 
  2.2.2 Fixed font เป็นตัวอักษรท่ีใช้แสดงผลในหน้าแสดงผล เหมือนกัน เพียงแต่ว่า
จะแสดงตัวอักษรท่ีอยู่ใน pre tag, code tag และ tt tag 
  2.2.3 Code view เป็นตัวอักษรท่ีแสดงผลในหน้า code ซึ่งมีการใชง้ายบ่อย ควร
ปรับให้ตัวใหญ่เพ่ือความสะดวกในการอ่าน code 
 2.3 เลือก New Document จากเมนูทางซ้ายมือ 
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 2.4 เปลี่ยน Head ของเอกสารใหม่ เลือกท่ี Default document เป็น HTML และ
เปลี่ยน Default Encoding เป็น utf-8 
 2.5. ไปท่ี Default Document อีกครั้งแล้วเลือก CSS เปลี่ยน Default Encoding เป็น 
UTF-8  
 2.6. เสร็จสิ้นการตั้งค่าโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ใหทํ้างานร่วมกับ
ภาษาไทย 
 
3. การกําหนดโครงสร้างไฟล์เว็บไซต์  
 การกําหนดโครงสร้างไฟล์เว็บไซต์ เป็นการเตรียมพ้ืนท่ีหรือโฟลเดอร์สําหรับเก็บเว็บไซต์
โดยจัดการสร้างโฟลเดอร์เพ่ือเก็บข้อมูลหรือเก็บไฟล์ต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือง่ายต่อการจัดทํา
เว็บไซต์ และง่ายต่อการบริหารงานเว็บไซต์ ดังนั้นการจัดการวางแผนจัดเก็บข้อมูลลงในโฟลเดอร์จึง
เป็นสิ่งสําคัญ ลักษณะของการจัดเก็บ เช่น 
 โฟล์เดอร์หลัก ตั้งชื่อเป็น www ใช้เก็บไฟล์ประเภท .html 
 โฟล์เดอร์รูปภาพ ตั้งชื่อเป็น images ใช้เก็บรูปภาพนิ่ง 
 โฟล์เดอร์เสียง ตั้งชื่อเป็น media ใช้เก็บไฟล์มัลติมีเดีย 
 โฟล์เดอร์ภาพเคลื่อนไหว ตั้งชื่อเป็น animation ใช้เก็บภาพเคลื่อนไหว 
 
 
 
 นอกจานี้ยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อย (Sub folder) ลงในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
เพ่ือสะดวกในการค้นหาและแก้ไขในภายหลัง แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับผู้ออกแบบเว็บเพจ ไม่มีข้อจํากัดในการ
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ตั้งชื่อ เพียงแต่ต้องคํานึงหลักในการตั้งชื่อไฟล์คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง คือ ห้ามเวรวรรค ไม่ควรมี
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และไม่ควรใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ชื่อไฟล์ท่ีมีวงเล็บ
ร่วมกับตัวเลข อาจไม่แสดงผลหากนําใช้เป็นภาพพ้ืนหลังและเพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการอัพ
โหลด (Upload) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 
4. การสร้างไซต์ (Site) 
 การสร้างไซต ์(Site) เป็นข้ันตอนสําคัญท่ีสุดของการทําเว็บด้วย Adobe Dreamweaver 
การกําหนดไซต์มีความสําคัญมากในการทําเว็บด้วย Adobe Dreamweaver ไม่ว่าจะสร้างเว็บไซต์
ใหม่ หรือ แก้ไขเว็บไซต์เก่าท่ีเคยทํามาแล้ว การกําหนดไซต์เป็นข้ันแรกของการทําเว็บด้วย Adobe 
Dreamweaver เป็นการกําหนดให้โปรแกรมทราบท่ีอยู่ของไฟล์ต่างๆ ของเว็บไซต์ท่ีทําไว้ ทําให้
โปรแกรมสามารถดึงมาแก้ไขได ้
 เครื่องมือต่างๆ ของ Adobe Dreamweaver นั้นจะทํางานโดยอ้างอิง site ท่ีกําหนด
ท้ังหมด ถ้าไม่ได้กําหนด site ก็ทําให้เครื่องมือเหล่านั้นแทบจะหมดความหมาย  
 สิ่งแรกท่ีจะต้องเข้าใจในการทําเว็บไซต์คือ ไฟล์ท้ังหมด ท้ังรูปภาพ ไฟล์เอกสารต่างๆ 
เช่น HTML หรือไฟล์ VDO ท่ีอยู่ในเว็บไซต์ จะถูกรวมอยู่ใน Folder เดียวซึ่งจะเรียก Folder นั้นว่า 
local root folder 
 ข้ันตอนการกําหนด Site 
 1. ไปท่ี Menu เลือก Site > New site 
 2. ท่ีแถบด้านบนสุดเลือก Advanced ถ้าเลือกท่ีแถบ Basic จะเป็นการกําหนดแบบ
อัตโนมัติซ่ึงโปรแกรมจะโต้ตอบไปท่ีละข้ันตอน 
 3. แถบ Category ทางซ้ายมือให้เลือก Local Info 
 4. ช่อง Site name ใส่ชื่ออะไรลงไปก็ได้ เป็นแค่ชื่ออ้างอิงท่ีใช้ในโปรแกรมเท่านั้น 
เพราะผู้ใช้งาน Adobe Dreamweaver อาจทําเว็บไซต์มากกว่า 1 เว็บไซตจ์ึงต้องตั้งชื่ออ้างอิงเอาไว้ 
 5. ช่อง Local root folder คลิกท่ีรูป folder สีเหลืองเพ่ือเลือก folder ท่ีใช้ในการเก็บ
ไฟล์ท้ังหมดของเว็บไซต์ ซึ่ง folder นี้ได้สร้างไวแ้ล้ว ถ้าหากมีเว็บไซต์ท่ีทําเสร็จแล้วต้องการจะแก้ไขก็
ให้เลือก folder ท่ีเก็บไฟล์ของเว็บนั้นได้เลย 
 6. ช่อง Default image folder ให้เราระบุสถานท่ีเก็บไฟล์รูปภาพของเว็บไซต์ แนะนํา
ว่าให้สร้าง folder ชื่อ image เอาไว้ใน Local root folder เพ่ือเก็บไฟล์รูปท้ังหมดไว้ในนั้น 
 7. Links Relative to ให้เราเลือก Document เป็นการกําหนดการเขียน link ใน
เว็บไซต์ ส่วนการกําหนดแบบ site root จะนิยมใช้เม่ือทํางานกันหลายคนจะใช้วิธีการเขียนลิงค์โดย
อ้างอิง root folder 
 8. Http address เป็นชื่อเว็บไซต์ อาจปล่อยช่องนี้ว่างไว้ก็ได้ถ้ายังไม่มีชื่อเว็บ (url) 
 9. Case-Sensitive Link ให้เลือกช่องนี้ด้วย เพ่ือกําหนดให้การเขียน link เขียนแบบ 
case sensitive คือคํานึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษด้วย 
 10. Enable Cache ให้เลือกช่องนี้ เพ่ือกําหนดให้ Adobe Dreamweaver สร้าง
หน่วยความจําเอาไว้จะทําให้เราสามารถทํางานได้เร็วข้ึน 
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 11. คลิก ok การกําหนด site เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ให้เปิดดูท่ี panel ทางขวามือ ใน
หัวข้อ file จะเห็นรายละเอียดของไฟล์ต่างๆท่ีเราสร้างไว้ ดังรูป 
 หากต้องการแก้ไข Site ให้เลือกท่ี site > manage site ซึ่งสามารถทําการแก้ไขการ
กําหนดค่าของ site ได้ หากมีหลายไซตก็์สามารถเลือกแก้ไขแต่ละไซต์ได้โดยคลิกท่ีปุ่มท่ีวงกลมสีแดง
ไว้ จะแสดง site ท้ังหมดท่ีมีอยู ่
 หลังจากสร้างไซต์เสร็จแล้ว ต่อไปก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยและไฟล์งานตามท่ีได้
วางแผนมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. คลิกขวาท่ีไซต์ ในพาเนลไฟล์ จะได้เมนูลัด และเลือกคําสั่ง New Folder 
 2. จะปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ Untitled ให้พิมพ์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใหม่ เช่น images 
 3. สร้างโฟลเดอร์ต่างๆ ตามท่ีต้องการ ส่วนการสร้างไฟล์งานให้เลือกคําสั่ง New File 
จะได้ไฟล์งานชื่อ Untitled ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ เช่น index.html 
 4. การแก้ไขไฟล์และโฟลเดอร์ให้คลิกขวาท่ีไฟล์หรือโฟลเดอร์ท่ีต้องการ แล้วเลือกคําสั่ง 
Edit จะมีคําสั่งย่อยให้เลือก เช่น Copy Delete  
 5. เม่ือสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ต่าง ๆ ในไซต์งานแล้ว ถ้าเปิดดูโฟลเดอร์จะพบรายการท่ี
ได้สร้างไว้ 
 
5. การสร้างหน้าเว็บเพจใหม ่
 การสร้างหน้าเว็บเพจใหม่หรือการสร้างเอกสารใหม่ของ Adobe Dreamweaver นั้นทํา
ได้โดย เม่ือเปิดโปรแกรมข้ึนมาจะมีหน้าจอต้อนรับแสดงดังภาพ เราสร้างเอกสารได้จากหน้าจอนี้ดัง
รูป 
 

 
 



 
ใบความรู้ หน่วยท่ี 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 

 นอกเหนือจากการใช้หน้าจอเริ่มต้นเม่ือเปิดโปรแกรมเรายังสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้
โดย 
 1. ไปท่ี Menu  
 2. เลือก File  
 3. New Document จะมีหน้าจอให้เลือกดังรูปด้านล่าง  
 

 
 
 4. เลือก Blank Page  
 5. เลือกHTML 
 6. คลิกปุ่ม Create 
 7. จะได้เอกสาร HTML ข้ึนมา  
 8. ใหบ้ันทึกเว็บเพจทันทีโดยไปท่ี Menu เลือก File  
 9. คลิก save และเลือกตําแหน่งท่ีต้องการบันทึก 
 
6. การใส่หัวเร่ืองหรือแถบช่ือเร่ือง  
 หัวเรื่องหรือแถบชื่อเรื่องของหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนท่ีปรากฏอยู่บนแถบชื่อของเว็บเพจ
หน้านั้นๆ เพ่ือบอกให้ผู้อ่านทราบว่ากําลังเปิดดูเว็บเพจหน้าอะไรซึ่งบางครั้งเรียกว่า ไตเติ้ล (title) การ
ใส่หัวเรื่องทําได้ ดังนี้ 
 2.1 คลิกท่ีชอ่ง Title บน Toolbar แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องท่ีต้องการ หรือคลิกปุ่ม Page 
Properties จะได้หน้าต่าง Page Properties แล้วคลิกท่ีตัวเลือก Title/Encoding พิมพ์ข้อความ
แถบชื่อเรื่อง ในช่อง Title: 
 2.2 คลิก OK 
 2.3 จะได้แถบชื่อเรื่องตามต้องการ 
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7. การบันทึกเว็บเพจ  
 การตั้งชื่อให้กับเว็บเพจนั้นจะต้องตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และการตั้งชื่อห้ามมีการ
เว้นวรรคในชื่อ เราอาจใช้เครื่องหมาย underscore (_) หรือ hyphen (-) แทนการเว้นวรรคได้ 
หรือใช้ตัวเลข 
 หน้าหลักหรือหน้าบ้าน ซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซตคื์อหน้า index.html หน้านี้
เปรียบเสมือนกับสารบัญของเว็บไซต์ เม่ือเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หน้า index.html จะถูกนํามาแสดงเป็น
หน้าแรก 
 ในการบันทึกเพ่ือให้เว็บเพจแสดงผลถูกต้องควรใส่นามสกุลของไฟล์เป็น .html หรือ 
htm ก็ได้ และควรบันทึกไว้ให้อยู่ระดับเดียวกับโฟลเดอร์สําหรับเก็บรูปภาพ การบันทึกเว็บเพจท้ังเว็บ
เพจท่ีสร้างใหม่และเว็บเพจท่ีเปิดข้ึนมาใช้งาน มีวิธีการดังนี้ 
 การบันทึกไฟล์ใหม่ 
 1. คลิกคําสั่ง  File >> Save As 
 2. จะได้หน้าต่าง Save As เลือกโฟลเดอรท่ี์ต้องการและพิมพ์ชื่อไฟล์ 
 3. คลิกปุ่ม Save 
 4. คําสั่ง Save All หมายถึง บันทึกไฟล์ท้ังหมดท่ีเปิดใช้งานหรือแก้ไข 
 5. คําสั่ง Save to Remote Server หมายถึง บันทึกเว็บเพจและอัพโหลดไปสู่
เซิร์ฟเวอร์ (Server) 
 6. คําสั่ง Save as Template หมายถึง บันทึกเป็นแม่แบบสําหรับใช้งาน 
 
 
 
8. การแสดงผลกับเว็บบราวเซอร์ 
 เว็บเพจท่ีสร้างและบันทึกไว้แล้ว สามารถทดสอบเพ่ือดูผลงานกับเว็บบราวเซอรแ์บบ
ออฟไลน์ (Offline) ได ้โดยปกติ Adobe Dreamweaver CS3 จะเลือกเว็บบราวเซอร์ให้เองโดย
อัตโนมัติ ส่วนใหญ่ก็จะแป้น Internet Explorer แต่มีบางคนท่ีใช้ Firefox ท้ังนี้การแสดงผลอาจจะไม่
ตรงกันเสียทีเดียวซึ่งสามารถกดเลือกให้โปรแกรมเปิดเว็บบราวเซอร์ได้ตามผู้ใช้ต้องการ การทดสอบ
กับเว็บบราวเซอร ์ทําได้ดังนี้ 
 1. กดแป้น F12 บนคีย์บอร์ด หรือดับเบิลคลิกท่ีไฟล์ .html นั้นๆ โดยตรง 
 2. หรือ เลือกคําสั่ง  File > Preview in Browser > Iexplorer.exe (หรือ 
Firefox.exe) 
 3. โปรแกรมจะแสดงตัวอย่างเว็บเพจท่ีต้องการบนเว็บบราวเซอร ์
 
9. การออกจากโปรแกรม 
 การออกจากโปรแกรมทําได้ 4 วิธี ดังนี ้
 วิธีท่ี 1 คลิกเมาส์ท่ีปุ่ม Close ท่ี Control Box 
 วิธีท่ี 2 คลิกท่ีปุ่ม บน Title Bar แล้วเลือกคําสั่ง Close 
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 วิธีท่ี 3 คลิกท่ีคําสั่ง File > Exit 
 วิธีท่ี 4 ใช้แป้นพิมพ์ Ctrl + Q  
 ซึ่งเม่ือปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 โดยไม่ได้ทําการบันทึก โปรแกรม
จะแจ้งเตือนข้อความทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 
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