หน่ วยที่ 5
การเชื่อมโยงเนือ้ หาในหน้ าเว็บเพจ
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
่ ได้
1. บอกรู ปแบบคําสัง่ ของการเชื่อมโยงแบบตางๆ
ํ
ปแบบการเชื่อมโยงจากตัวอักษรข้อความหรื อรู ปภาพ
2. สามารถเขียนคําสั่ง (Tag) กาหนดรู
ได้ถูกต้อง

สาระสํ าคัญ
่ อินเทอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมมากมายจากผูค้ นทัว่ โลกนั้ น กเพราะคุ
็
การที่เครื อขาย
ณสมบัติ
่
ของการเชื่อมโยงข้อมูล (Links) จากฐานข้อมูลหนึ่ งไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่ งได้อยางรวดเร็
ว หรื อ
่
อาจเป็ นการเชื่ อมโยงข้อมูลจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะอยู่ในเอกสารเดียวกนั หรื อตาง
่
่ อมูลกนกได้
ั ็ ทําให้เกดการเชื
ิ
เอกสาร หรื อตางแหลงข้
่อมโยงไปดัง่ ใยแมงมุม
่ นั้ นสามารถเชื่อมโยงได้ท้ งั จากตัวอักษรข้อความ
การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจในหน้าตางๆ
และรู ปภาพ ภายในหน้าเว็บเพจเดียวกนั หรื อเว็บไซต์เดียวกนั หรื อเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ

คิดแล้วตอบ 
ี่ องกบเนื
ั ้ อหาที่เรา
ถ้านักเรี ยนสร้ างเว็บไซต์แล้วต้องการให้ผูช้ มได้ดูเนื้ อหาที่เกยวข้
่ งในเว็บไซต์อื่น นักเรี ยนควรทําจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์น้ นั ด้วยการเปิ ดหน้าตางใหม
่
่
กลาวถึ
หรื อแทนที่เว็บไซต์เรา....

มนตรี โคตรคันทา
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การสร้ างการเชื่อมโยงเว็บไซต์
ในการสร้างเว็บเพจ ถ้าเราต้องการเชื่อมโยงข้อมูลจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยข้อความ
็ โดยปกติจุดเชื่อมโยงนั้ นๆ จะมีสีแตกตางจาก
่
่ ถ้า
หรื อรู ปภาพกได้
ข้อความทัว่ ไปเพื่อให้สังเกตงาย
ั
ํ
่ งเกตได้ง่ายๆ วาจุ
่ ดใด
เป็ นภาพอาจมีสีขอบภาพ ทั้ งนี้ ข้ ึนอยู่กบการกาหนดด้
วยคําสั่งพิเศษ แตจะสั
เป็ นจุดเชื่ อมโยงโดยการเลื่อนเมาส์ไปทับบนข้อความหรื อรู ปภาพ ถ้าเมาส์เปลี่ยนจากสัญลักษณ์
่ ่นๆ ได้ และที่แถบสถานะของเว็บ
ลูกศรไปเป็ นรู ปมือ แสดงวา่ จุดนั้ นคือจุดที่เชื่อมโยงไปยังสวนอื
่ ดมุมซ้าย จะแสดงข้อความวาจุ
่ ดหมายของการเชื่อมโยงข้อมูลอยูท่ ี่ใด
บราวเซอร์ดา้ นลางสุ
่
คุ ณสมบัติที่โดดเดนของเว็
บเพจคื อการเชื่ อมโยงเนื้ อห าเข้าด้วยกนั ซึ่ งทําให้การศึ กษา
่ ที่มีความสัมพันธ์กนทํ
ั าได้โดยงายดาย
่
ี่ ั
เรื่ องราวตางๆ
ในบทนี้ เราจะศึกษาเกยวกบการเชื
่อมโยงใน
่ ทั้ งเชื่อมโยงจากข้อความและรู ปภาพ
รู ปแบบตางๆ

ลักษณะของการเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงข้อมูลของเว็บเพจจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
่ ภายในเว็บไซต์เดียวกนั
1. Internal Links เป็ นการเชื่อมโยงข้อมูลที่เรี ยกใช้ขอ้ มูลตางๆ
ั
่ ยวกนั วิธีการ
มาแสดงผล เหมือนกบการพลิ
กหน้าหนังสื อไปยังอี กหน้าหนึ่ ง แตยั่ งอยู่ในเลมเดี
็
ี่ องในหน้าเดียวกนั หรื อหน้าอื่นๆ กได้
เชื่อมโยงนี้ อาจเป็ นเนื้ อหาที่เกยวข้
่
่ อมูล
งเว็บไซต์อื่น หรื อแหลงข้
2. External Links เป็ นการเชื่อมโยงข้อมูลที่เชื่อมตอไปยั
อื่น สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดของการเชื่อมโยงแบบนี้ คือ การระบุจุดเชื่อมโยงให้ถูกต้อง โดยเฉพาะที่อยูข่ อง
็
/ชื่อไฟล์ และมีความจําเป็ นต้อง
เว็บไซต์ (URL ต้องระบุ http:// นําหน้าเสมอ) ไดเร็ กทอรี่ ที่เกบไฟล์
ิ การเปลี่ยนแปลง เชน่ เปลี่ยนชื่อหรื อ ย้าย URL ข้อมูลที่
ตรวจสอบเป้ าหมายบ่อยๆ เพราะหากเกดมี
่
่ เ้ ข้ามาชม
เราต้องการเชื่ อมโยงจะสู ญหาย กลายเป็ นจุ ดเชื่ อมโยงที่ ไมมี่ อยู่จริ ง อันจะสงผลตอผู
เว็บไซต์ของเรามากทีเดียว

การกําหนดสี ของจดุเชื่อมโยง
ํ
สําหรับการกาหนดสี
ของข้อความที่เชื่อมโยงข้อมูลโดยปกติจะมีสีของตัวอักษร ดังนี้
่ ก ารเชื่ อ มโยงกนั คื อ สี น้ ํา เงิน มีก ารขีด เส้น ใต้
1. LINK จะเป็ นสี ข องตัว อัก ษรกอนมี
ตัวอักษร เราจะเห็ นได้เมื่อมีการพิมพ์ URL หรื อ Email ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด เรี ยกวา่
Unvisited Links
2. ALINK (Active Link) จะเป็ นสี ของตัวอักษรขณะถูกเลือก (วางเมาส์เหนื อตัวอักษร
่
ข้อความจุดเชื่อมโยง) คาปกติ
คือ สี แดง
มนตรี โคตรคันทา

โรงเรี ยนเบ็ญจะมะมหาราช

การเชื่อมโยงเนื้ อหาในหน้าเว็บเพจ

73

่
3. VLINK (Visited Link) จะเป็ นสี ของตัวอักษรหลังจากผานการคลิ
กเข้าไปชมเนื้ อหาของ
่
่ ้ ตนเคยคลิกไป
จุดเชื่ อมโยงข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว คาปกติ
คือ สี ม่วง ทําให้ผชู ้ มทราบได้ว่าตําแหนงนี
เยีย่ มชมมาแล้ว
ั
ํ
ํ ดสี ของตัวอักษรหรื อข้อความที่จะเชื่ อมโยงข้อมูล จะเหมือนกบการกาหนดสี
การกาหน
่
ํ ั
ของตัวอักษรทัว่ ไป โดยจะระบุไว้ในคําสัง่ <BODY> เสมอ (เว้นแตจะสร้
างไฟล์กากบการแสดงผล
่ งในบทตอไป
่ ) เมื่อเราต้องการกาหนดสี
ํ
ของตัวอักษรสําหรับ
แยกเป็ นพิเศษ Stylesheet ซึ่งจะกลาวถึ
ํ
การเชื่ อมโยงให้ต่างจากมาตรฐาน โดยเฉพาะเมื่อเรากาหนดสี
ของพื้นหลังเว็บไซต์ให้เป็ นสี อื่นที่
่ ่สีเทาหรื อสี ขาว ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
ไมใช
<body LINK=“สี ก่อนการเชื่อมโยง” VLINK=“สี หลังจากเชื่อมโยง” ALINK=“สี ขณะเชื่อมโยง”>
ํ
่ นสี เดี ยวกบั สี พ้ืนหลัง มีความ
ข้อควรระวังในการกาหนดสี
ของจุดเชื่ อมโยงคือ ต้องไมเป็
่ /หลังการคลิกที่จุดเชื่ อมโยง สี ขณะเชื่ อมโยง (ALINK) อาจไมต้่ อง
่ เห็ นชัดเจนทั้ งกอน
แตกตางให้
ํ
็ เพราะจะแสดงเพียงชัว่ ขณะจนสังเกตไมเห็
่ น
กาหนดกได้

คําสั่ งในการเชื่อมโยง
รู ปแบบคําสัง่
<A HREF=“URL” หรื อ “เป้ าหมายที่ตอ้ งการเชื่อมโยง”> ข้อความ </A>
ั ่ คือ
คําสัง่ ในการเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบไปด้วยคําสัง่ 2 คําสัง่ ซ้อนกนอยู
 คําสั่ ง anchor หรือ <A> เป็ นคําสัง่ พื้นฐานในการเชื่อมโยงสําหรับการสร้าง Hyper
links
่
 คําสั่ งแอตทริบวิ ต์ HREF ยอมาจาก
Hypertext Reference ซึ่งจะระบุตาํ แหนง่เป้ าหมาย
ของการเชื่อมโยง
่
คาปกติ
ของข้อความที่ตอ้ งการให้เชื่อมโยงภายในคําสัง่ <A HREF> จะถูกขีดเส้นใต้โดย
ํ
อัตโนมัติ และสี ของตัวอักษรจะมีสีตามที่กาหนดไว้
ในคําสัง่ <BODY LINK> และเมื่อเคลื่อนเมาส์
ไปวางบนตําแหนง่ นี้ สญ
ั ลักษณ์ของลูกศรจะเปลี่ยนเป็ นรู ปมือทันที
1. คําสั่ งในการเชื่อมโยงภายในเอกสารเดียวกัน
ั
่
่ คือ
คําสัง่ ในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกนจะแบงออกเป็
น 2 สวน
1.1 กําหนดเป้ าหมายที่ต้องการให้ แสดงผล เป็ นจุดที่จะแสดงผลเมื่อมีการคลิกจุดเชื่อมโยง เรา
ํ
จะกาหนดแอตทริ
บิวต์เป็ น NAME (ใช้ภาษาอังกฤษ) เว็บบราวเซอร์จะค้นหาเป้ าหมายและแสดงผล
่ าใหมที่ ่เป็ นจุดเชื่อมโยง </A>
รปแบบคํ
าสั่ง : <A NAME=“Section-name”> เริ่ มต้นยอหน้
ู
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1.2 กําหนดเป้ าหมายที่จะเชื่ อมโยง เป็ นจุดที่เมื่อเราคลิกแล้วจะกระโดดไปยังเป้ าหมายที่ถูก
ํ
กาหนดใน
<A NAME>
รปแบบคํ
าสั่ง : <A HREF=“#Section-name”> เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ ชื่อเป้ าหมาย </A>
ู

ั โดยสร้างไฟล์ตามตัวอยางคื
่ อ
เราจะทดลองการสร้างการเชื่อมโยงเอกสารในหน้าเดียวกนดู
ํ
link_in_page.html สังเกตการใช้คาํ สั่งในการกาหนดเป้
าหมาย การเชื่อมโยงไปยังเป้ าหมายวา่ มี
่ ั ่ เสร็ จแล้วจัดเกบไฟล์
็
ข้อแตกตางกนอยางไร
และแสดงผลในเว็บบราวเซอร์ดู

มนตรี โคตรคันทา
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2. คําสั่ งในการเชื่อมโยงไปหน้ าเอกสารอืน่ ภายในเว็บไซต์ เดียวกัน
รปแบบคํ
าสั่ ง : <A HREF=“ชื่อไฟล์.html”> ไฟล์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยง </A>
ู
เป็ นการเชื่ อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราเอง โดยมากจะระบุไฟล์เป้ าหมายเป็ นไฟล์
่ องระบุ URL หรื อไดเร็ กทอรี่ ที่ซบั ซ้อน
HTML ไมต้

3. คําสั่ งในการเชื่อมโยงไปหน้ าเอกสารอืน่ ในต่ างเว็บไซต์
รปแบบคํ
าสั่ ง : <A HREF=“URL/ชื่อไฟล์.html”> ไฟล์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยง </A>
ู
เป็ นการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น จะต้องระบุ URL และไฟล์เป้ าหมายให้ถูกต้อง ถ้า
็
เกบในไดเร็
กทอรี่ ที่ซบั ซ้อน ต้องระบุให้ถูกต้อง เชน่
<A HREF=“http://www.microsoft.com/ie/ie401th/update.htm”> ดูขอ้ มูลการปรับปรุ ง IE
4.01 Thai ที่นี่ </A>

มนตรี โคตรคันทา
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ํ
ข้ อควรระวัง ในการกาหนดการเชื
่ อมโยงข้อมูลไปยังเวบไซต์อื่น ๆ นั้ น เป้ าหมายต้อง
ํ
่
ชัดเจนถูกต้องทั้ ง URL และ Directory เพราะถ้ากาหนดเป้
าหมายผิด เราจะไมสามารถเชื
่ อมโยง
่ กจะ
็
ข้อมูลไปสู่ ไฟล์เป้ าหมายได้เลย นัน่ คือถ้าโปรแกรมเว็บบราวเซอร์หาเว็บไซต์ที่ตอ้ งการไมพบ
รายงานผลความผิดพลาดให้ทราบทันที ดังรู ป

้ อผิดพลาดที่เกดขึ
ิ ้ นของกรณี น้ ี คือ เราต้องแกไขที
้ ่ไฟล์ HTML ของเราในคําสั่ง
การแกไขข้
่ กต้องหรื อไม่
<A HREF> ให้ช้ ีไปยังเป้ าหมายที่ถูกต้อง จากนั้ นเซฟไฟล์และทดลองคลิกดูผลวาถู
4. การใช้ รู ปภาพแทนข้ อความในคําสั่ งเชื่อมโยง
รปแบบคํ
าสั่ ง : <A HREF=“URL/ชื่อไฟล์.htm”> <IMG SRC=“image”> </A>
ู
สําหรั บคําสั่งนี้ เป็ นการนําเอารู ปภาพมาแทนข้อความเป็ นจุ ดเชื่ อมโยง โดยแทรกคําสั่ง
่
<IMG SRC=“image”> เข้าไปแทนข้อความ และเมื่อนําเมาส์มาชี้ ที่ตาํ แหนงภาพจะเห็
นสัญลักษณ์
ลูกศรเปลี่ยนไปเป็ นรู ปมือทันที
่
เพื่อให้เว็บเพจของเราดูได้ดว้ ยบราวเซอร์ แบบ TEXT จึงควรใสแอตทริ
บิวต์ <ALT> ลงไป
หลังรู ปภาพด้วย เพื่อให้ขอ้ ความบรรยายภาพมีผลเป็ นจุดเชื่อมโยงในเทกซ์บราวเซอร์ดว้ ย
ํ
ข้ อสั งเกต ภาพที่เป็ นจุดเชื่อมโยงจะมีเส้นกรอบรอบรอบรู ป และมีสีเส้นกรอบตามที่เรากาหนดใน
คําสัง่ <LINK, VLINK, ALINK> ทุกประการ

มนตรี โคตรคันทา
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่
ให้สร้างไฟล์เพื่อการทดสอบการทําจุดเชื่อมโยงจํานวน 2 ไฟล์ต้ งั ชื่อตามตัวอยาง

็
ให้ทดลองโดยการจัดเกบไฟล์
ทั้ งสอง แล้วเปิ ดบราวเซอร์ทดสอบไฟล์ที่ 1 สามารถคลิกไป
่
ยัง ไฟล์ที่ ส องได้ห รื อ ไม่ ทั้ ง การคลิ ก ที่ ข ้อ ความและรู ป ภาพ สั ง เกตความแตกตางของผลใน
่ อเหมือนกนอยางไร
ั ่
บราวเซอร์ ทั้ งสองไฟล์แตกตางหรื
ทดลองสร้ างไฟล์ที่มีการเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทดสอบการเชื่ อมโยง ทั้งใน
่ ํ
ํ
รู ปแบบไมกาหนดหน้
าเป้ าหมายและแบบที่กาหนดหน้
าเป้ าหมายไว้
เพิ่มเติมจุดเชื่อมโยงในไฟล์ link_02.html อีกหนึ่งจุด และสร้างไฟล์ใหมชื่ ่อ link_03.html
่ ลองทดสอบการแสดงผล สังเกตความแตกตางในคํ
่
่
ตามตัวอยาง
าสัง่ ตางๆ
มนตรี โคตรคันทา
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เมื่อบันทึกไฟล์ แล้ วแสดงผลจะได้ ดังภาพด้ านล่ าง

ิ
์ บไซต์ที่ 1 และ 2 แตกตางจากเว็
่
สังเกตผลที่เกดจากการคลิ
กลิงกในเว็
บไซต์ที่ 3, 4 และ 5
่ ทําไมจึงเป็ นเชนนั
่ ้น
อยางไร
่ ่ นํา เสนอมาข้า งต้น เป็ นการสร้ า งจุ ด เชื่ อ มโยงแบบแทนที่ เ ดิ ม หมายถึ ง เมื่ อ มี
ตัว อยางที
การคลิกที่จุดเชื่อมโยงแล้วเว็บเพจที่เป็ นจุดเชื่อมโยงจะมาแสดงแทนที่หน้าเว็บเพจเดิมดังภาพ

มนตรี โคตรคันทา
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ภาพแสดงผลจากบราวเซอร์เมื่อคลิกจุดเชื่อมโยงแบบแทนที่หน้าเว็บเพจเดิม

ในบางกรณี เรามี ความต้องการให้เมื่อคลิกจุดเชื่ อมโยงแล้ว หน้าเว็บเพจนั้ นต้องเปิ ดใน
่
่ หรื อในแท็ป (Tap) แสดงผลใหม่ โดยหน้าเว็บเพจเนื้ อหาเดิมยังคงอยู่ นิยมใช้มากใน
หน้าตางใหม
่
การสร้างจุดเชื่ อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เพื่อให้ผชู ้ มยังคงอยูช่ มเว็บไซต์ของเรา ไมหลงเพลิ
ดเพลิน
ั ้ อหาในเว็บไซต์อื่น
ไปกบเนื
<A HREF=“URL/ชื่อไฟล์.html”> ไฟล์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยง </A>
่ ่มสวนขยาย
่
คําสั่งสําหรับการเชื่ อมโยงยังใช้คาํ สั่งเดิม เพียงแตเพิ
target (เป้ าหมาย) เข้าไป
่ ายจากการระบุชื่อไฟล์ เชน่
คือ target=“_blank” ตอท้
<a href

=“URL/ชื่อไฟล์.html” target=“_blank”> ไฟล์ที่ตอ้ งการเชื่อมโยง </a>

คําสั่ง target ยังมีการนําไปใช้ในลักษณะอื่น เชน่ เมื่อสร้างเว็บเพจที่มีการแสดงผลแบบ
เฟรม (Frame) จะมีคาํ สัง่ target ใช้งานเพิม่ เติมดังนี้
่ คาํ สั่ง target ในหน้าตาง
่
target=“_self”
การแสดงผลแทนที่หน้าเดิม (เหมือนไมใช้
เดิม)
่ คาํ สั่ง target ในหน้าตาง
่
target=“_top”
การแสดงผลแทนที่หน้าเดิม (เหมือนไมใช้
่ อแท็ปใหม่)
ใหมหรื
target=“_parent” การแสดงผลแทนที่เฟรมเดิ ม (หลุดออกจากการแสดงผลแบเฟรมแต่
่
ยังอยูใ่ นหน้าตางบราวเซอร์
เดิม เฟรมหายไป)
ํ
ํ
target=“_name”
การแสดงผลไปยังเฟรมที่กาหนด
(ต้องกาหนดชื
่อเฟรมไว้)

มนตรี โคตรคันทา
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์ จะแสดงเนื้ อหา
เว็บไซต์ www.isangate.com ใช้การแสดงผลแบบเฟรม เมื่อคลิกที่ลิงกเมนู
ํ
ในกรอบขวามือ ซึ่งกาหนดชื
่อเฟรมขวาเป็ น Content
ั บไซต์ที่มีเนื้ อหาไมมาก
่ และไมซั่ บซ้อน การจัดทํา
การจัดทําเว็บเพจแบบเฟรม เหมาะกบเว็
่ นที่นิยมแล้วในปั จจุบนั เนื่ องจากมักจะเกดข้
ิ อผิดพลาดได้ง่ายหากผูจ้ ดั ทําไม่
เว็บเพจแบบเฟรมไมเป็
่ อขายอิ
่ นเทอร์เน็ตมีมากขึ้ น มีเทคโนโลยีในกาจัดการ
รอบคอบพอ และความเร็ วในการเชื่อมตอเครื
่ มแล้ว
แสดงผลที่ดีมากกวาเดิ
5. การเชื่อมโยงไปยังอีเมล์
่ ั จ้ ดั ทําเว็บไซต์หรื อองค์กรเจ้าของ
ในการจัดทําเว็บเพจนั้ น หากต้องการให้ผชู ้ มติดตอกบผู
เว็บไซต์เพื่อสอบถามปั ญหาข้อข้องใจ หรื อให้คาํ แนะนําติชมเว็บไซต์ สามารถสร้างจุดเชื่อมโยงไป
ยังอีเมล์ได้ดว้ ยคําสัง่
่
<a href=“mailto:your_email@yourweb.com”>ติดตอเราทางอี
เมล์ที่นี่</a>
เมื่อผูช้ มคลิกที่จุดเชื่อมโยงนี้ ระบบปฏิบตั ิการจะทําการเรี ยกอีเมล์ไคลเอนท์ เชน่ Outlook
ํ
Express, Thunder Bird, Mail App ในเครื่ องขึ้ นมาเพื่อเขียนอีเมล์ส่ งไปยังที่อยูเ่ มล์ตามที่เรากาหนด
ั
่
ในปัจจุบนั ไมนิ่ ยมทําจุดเชื่อมโยงอีเมล์แล้วเพื่อป้ องกนการสงจดหมายขยะ
(Spam e-mail)

มนตรี โคตรคันทา
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่ การใช้คาํ สั่งสร้าง
ตัวอยาง
จุ ด เชื่ อ มโยงไปยัง ที่ อ ยู่อี เ มล์
เมื่ อ ผูช้ มคลิ ก จุ ด เชื่ อ มโยงใน
็ า การเรี ย ก
หน้า เว็บ เพจกจะทํ
่ เ มล์ข้ ึ น มา
โปรแกรมรั บ -สงอี
ทํางาน
6. สร้ างจดเชื
ุ ่อมโยงไปยังไฟล์ เอกสาร หรือไฟล์อนื่ ๆ
ในปั จจุบนั การนําเสนอข้อมูลในเว็บเพจนอกจากข้อความและรู ปภาพ แล้วยังมีการนําเอา
ี่ องมานําเสนอรวมด้
่ วย เชน่ เอกสารการนําเสนอ (Presentation) เอกสาร
เอกสารอื่นๆ ที่เกยวข้
ี่ องในรู ปเอกสารประมวลผลคํา (Word) หรื อตารางทํางาน (Spread sheet) หรื อ
บทความที่เกยวข้
็ ในเครื่ องเพื่อ
เอกสาร PDF เพื่อให้ผชู ้ มสามารถคลิกเปิ ดดูเอกสารนั้ นๆ หรื อบันทึกไฟล์ลงเกบไว้
เรี ยกดูในภายหลัง เราเรี ยกวิธีการนี้ วา่ จุดเชื่อมโยงเพื่อการดาวน์โหลด รู ปแบบคําสัง่
<a href=“URL/filename.ppt”>ไฟล์เอกสารนําเสนอ เรื่ อง....</a>
<a href=“URL/filename.doc”>ไฟล์เอกสาร เรื่ อง....</a>
<a href=“URL/filename.xls”>ไฟล์เอกสารตารางทํางาน เรื่ อง....</a>
<a href=“URL/filename.pdf”>ไฟล์เอกสารPDF เรื่ อง....</a>

มนตรี โคตรคันทา
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คําสั่งสําหรับการดาวน์โหลดไฟล์ยงั คงเป็ นรู ปแบบคําสั่งการเชื่อมโยงแบบปกติ เพียงแตชี่ ้
เป้ าไปที่ ไฟล์เอกสารตามที่ ตอ้ งการให้ผูช้ มดาวน์โหลด แทนที่ไฟล์หน้าเว็บเพจ เมื่ อผูช้ มคลิ กที่
่
่
ี่ อง หรื อจะดาวน์
จุดเชื่อมโยงจะมีกรอบหน้าตางถามวาจะเปิ
ดไฟล์ขอ้ มูลนั้ นด้วยโปรแกรมที่เกยวข้
็ นทึกไว้ในเครื่ องของผูช้ มดังภาพ
โหลดเกบบั

ั ช้ มสองทาง
จะมีทางเลือกให้กบผู
คือ การเปิ ดไฟล์ดว้ ย MS Office Word
็
หรื อจัดเกบไฟล์
ลงในเครื่ อง

นอกจากไฟล์เอกสารแล้ว ยังสามรถทําจุดเชื่ อมโยงไปยังไฟล์ซอฟท์แวร์ ต่างๆ ที่สามารถ
ดาวน์โหลดไปติดตั้ งลงในเครื่ องได้ รู ปแบบไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดนั้ นอาจจะเป็ นไฟล์บีบอัดข้อมูล
เพื่อลดขนาดให้เล็กลง เชน่ ไฟล์แบบ *.zip, *.rar, *.7z รวมทั้ งไฟล์ติดตั้ งที่เป็ นสกุล *.exe ซึ่ งมี
ให้บริ การในเว็บไซต์ต่างๆ

มนตรี โคตรคันทา
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ตัวอย่ างเว็บไซต์ ที่สร้ างลิงก์ ไปยังจุดเชื่ อมโยงของไฟล์ ต่างๆ ทั้งไทยและเทศ
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กิจกรรมเสนอแนะ
่ ่ 5 เสร็ จสิ้ นแล้ว ให้นกั เรี ยนแตละ
่ คน ทํากจกรรมดั
ิ
หลังจากการศึกษาบทเรี ยนหนวยที
งนี้
1. ให้นกั เรี ยนลองค้นหาข้อมูลจาก Search engine เพื่อหาจุดเชื่ อมโยงที่ผิดพลาด และ
่
วิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดในแตละกรณี
่ ทดลองการเปลี่ยนสี พ้ืนหลัง
2. ให้นกั เรี ยนทดลองใช้คาํ สัง่สร้างจุดเชื่อมโยงรู ปแบบตางๆ
ํ ั ดเชื่อมโยง แล้วทดสอบการแสดงผลผานบราวเซอร์
่
ของหน้าเว็บเพจ เปลี่ยนสี กากบจุ

คําถามท้ ายบท
1. อธิบายความหมายเมื่อใช้คาํ สัง่ สร้างจุดเชื่อมโยง
LINK …………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
ALINK ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
VLINK …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
่
2. จงให้ความหมายของคําสัง่ Target ตอไปนี
้
_BLANK …………………………………………….………………………………………..
_PARENT …………………………………………………………………………………….
_SELF …………………………………………………….…………………………………..
_TOP ………………………………………………………………….………………………

มนตรี โคตรคันทา
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