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            เอกสารชุดฝึกทักษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author     
ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง  จดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ3 
 รหัสวิชา ง32201 ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาระเพ่ิมเติม ซ่ึงผู้สอน
ได้จดัท าข้ึนเพ่ือมุง่เน้นพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อนและส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมคีรูคอยดูและคอยแนะน า  นักเรียนศึกษาไปทีละชุดตามล าดับจนสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ซอฟต์แวร์ที่จะแนะน าให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การสร้างส่ือมลัติมเีดียประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Desktop Author   
            เอกสาร ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์มลัติมเีดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author หน่วยที่ 2   
มทีั้งหมด 7 เล่ม ประกอบด้วย 
 

               ชุดที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
               ชุดที่ 2  รู้จกักับ Desktop Author 
               ชุดที ่3  เริ่มสรา้งหนังสือ  
               ชุดที ่4  ข้อความและมลัติมเีดีย  
               ชุดที่  5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง 
               ชุดที่ 6  การออกแบบข้อสอบ 
               ชุดที่ 7  การบีบอัดเพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
 

            การศึกษาชุดฝึกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมกีารวัดผลประเมนิผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง 
โดยนักเรียนจะต้องศึกษาอยา่งเป็นระบบและท ากิจกรรมเป็นข้ันตอนด้วยความซ่ือสัตย ์ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดีต่อไป 
              ผู้สอนหวังเป็นอยา่งยิง่ว่า ชุดฝึกทักษะเล่มน้ี  จะเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องมอืที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งสมบูรณ์ มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่อง
อ่ืนๆ ได้เป็นอยา่งดียิง่ 
                                                                                  
                                                                              นายูลา ดาเลาะ 

                 

สร้างสรรค์มลัติมีเดียอีบุ๊คด้วยโปรแกรม Desktop Author 



    

เน้ือหา หน้า 
ค าน า...................................................................................................................................  1 
สารบญั................................................................................................................................  2 
ค าช้ีแจงเก่ียวกับชุดฝึกทกัษะ ................................................................................................  4 
ค าแนะน าส าหรับครู.............................................................................................................  5 
ค าแนะน าส าหรับนักเรียน....................................................................................................  6 
ผลการเรียนรูแ้ละจุดประสงค์การเรียนรู.้.............................................................................  7 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที ่5 ............................................................................................  8 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที ่5....................................................................  11 
 

กรอบเน้ือหา 
     การแทรกปุม่ Buttons.....................................................................................................  

 
13 

     การท าสารบญัและการเช่ือมโยง...... ..................... ............................................................  15 
     การก าหนดใหป้กหลังมีคุณสมบตัิโปร่งใส .................................................... ...................... 17 
กรอบกิจกรรม  
      กิจกรรมฝึกทกัษะที ่ 5.1  ............................................................................................  21 
        กิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.2 ............................................................................................  22 
       กิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.3 ............................................................................................  23 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที ่5..............................................................................................  24 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที ่5.................................................................... 27 
บรรณานุกรม......................................................................................................................  28 

ภาคผนวก  

     เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที ่5.......................... ..................................................  30 
     เฉลยกิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.1.......................................................................................  31 
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เน้ือหา หน้า 
     เฉลยกิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.2........................................................................................  32 
     เฉลยกิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.3........................................................................................  33 
     เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที ่5...............................................................................  34 
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    เอกสารชุดฝึกทกัษะ หน่วยที่ 2 เรื่อง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author    
ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง  เล่มน้ี ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ดังน้ี 
      1.นักเรียนอ่านค าช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหเ้ข้าใจ 
      2.นักเรียนศึกษาขอบข่ายของเน้ือหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู ้
      3.นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบความรูพ้ื้นฐาน 
      4.นักเรียนศึกษาเน้ือหาสาระโดยละเอียดทลีะเรือ่งตามล าดับและท ากิจกรรมฝึกทกัษะทา้ยเรือ่ง 
      5.ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน 

 

      1.นักเรียนต้องได้คะแนนประเมินตนเองหลังเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
      2.ถ้าได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ใหก้ลับไปทบทวนความรูเ้พ่ิมเติม จนกว่าจะได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
         ร้อยละ 80 
      3.นักเรียนต้องได้คะแนนกิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.1 กิจกรรมที่ 5.2 และกิจกรรมที ่5.3  รวมแล้ว 
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

       ชุดฝึกทักษะชุดน้ีใช้เวลาในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม  2  ช่ัวโมง 
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         เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชุดที่ 5 
ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที ่  5 ปุม่ Buttos และการเช่ือมโยง    
เล่มน้ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูลวิทยา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี 
        1.ครูแจกชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
           ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง   
        2.ครูช้ีแจงการใช้ชุดฝึกทกัษะใหนั้กเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบตัิ 
        3.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ 
           เรือ่งน้ีมากน้อยเพียงใด 
        4.ครูใหนั้กเรียนศึกษาใบความรูชุ้ดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม 
           Desktop Author ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง  แล้วปฏิบตัิตามกิจกรรม 
           ฝึกทกัษะที ่5.1 , 5.2  และ 5.3 เพ่ือใหนั้กเรียนได้ทบทวนและเกิดความรูค้วามเข้าใจถูกต้อง 
         5.ครูใหนั้กเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจหลังเรียนมากน้อย 
            เพียงใด 
         6.ครูสังเกตพฤติกรรม สมรรถนะหลักของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วบนัทกึผล 
         7.ครูตรวจผลงานนักเรียนและแบบทดสอบ บนัทกึผลลงในใบเก็บคะแนน 
         8.ครูแจ้งคะแนนใหนั้กเรียนทราบและชมเชยนักเรียน พร้อมใหค้ าแนะน าเพ่ิมเติม  
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          เอกสารชุดฝึกทกัษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author  
ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหสั ง32201 ช้ันมัธยมศึกษา
ปทีี ่5 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชุดฝึกทกัษะชุดที่  5  ปุ่ม Buttons และการ
เช่ือมโยง  เล่มน้ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนสตูล
วิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล โดยมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี        
       1.ศึกษาผลการเรียนรูแ้ละจุดประสงค์การเรียนรู ้
       2.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดฝึกทกัษะชุดที ่5 เพ่ือประเมินพ้ืนฐานของนักเรียน   
           จ านวน 10 ข้อ  ใช้เวลา 10 นาท ี
       3.ศึกษากรอบเน้ือหาอย่างละเอียดของชุดฝึกทกัษะชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง    
       4.ท ากิจกรรมฝึกทกัษะที ่5.1 , 5.2  และ 5.3 
       5.ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาท ี เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 
 6.ตรวจค าตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน/กิจกรรมฝึกทกัษะ/แบบทดสอบหลังเรียน จากเฉลย 
          ภาคผนวก 

7.สรุปผลคะแนนทีไ่ด้ลงในกระดาษค าตอบเพ่ือทราบผลการเรียนและผลการพัฒนา 
8.ในการศึกษาและท ากิจกรรมใหนั้กเรียนท าด้วยความตัง้ใจและมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง โดยไม ่
   เปดิดูเฉลยก่อน 
9.ใหนั้กเรียนใช้เวลาในการศึกษาใหเ้หมาะสมและตรงต่อเวลา 
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รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 1  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

   

1. มคีวามรู้ ความเข้าใจและมทีักษะในการแทรกปุม่ Buttons พรอัมทัง้สรา้งการเช่ือมโยง และการท าสารบัญใน  
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่รา้งด้วยโปรแกรม Desktop Author ได้ 
2. มคีวามรู้ ความเข้าใจและมทีักษะในการสรา้งปกหลังและก าหนดคุณสมบัติโปรง่ใสของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่รา้ง  
    ด้วยโปรแกรม  Desktop Author 
 
 
 
 

 

 

 

1. อธิบายวิธีการแทรกปุม่ Buttons พรอ้มทั้ งสรา้งการเช่ือมโยงด้วยค าส่ัง Change Link และการท าสารบัญใน อีบุค๊ได้ 
 2. มทีักษะในการแทรกปุม่ Buttons และสรา้งการเช่ือมโยงด้วยค าส่ัง Change Link ลงในอีบุค๊ได้ 
 3. มทีักษะในการสรา้งหน้าสารบัญด้วยโปรแกรม Desktop Author  
 4.สามารถอธิบายข้ันตอนการออกแบบปกหลังและก าหนดคุณสม คุณสมบัติโปรง่ใสใน อีบุค๊ทีส่รา้งด้วยโปรแกรม Desktop  
    Author  ได้ 
 5. มทีักษะในการออกแบบปกหลัง และก าหนดให้มคีุณสมบัติโปรง่ใสในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่รา้งด้วยโปรแกรม  
     Desktop Author ได้ 
6. มคีวามขยัน  และมเีจตคติทีด่ีต่อการแทรกปุม่ควบคุมและสรา้งการเช่ือมโยงในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทีส่รา้งด้วยโปรแกรม  
    Desktop Author 

         การแทรกปุม่ Buttons และการเช่ือมโยง ( Link) เป็นส่ิงส าคัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมทีัง้การท าปุม่เพ่ือ
ส่ังให้ปิดหนังสือ การพิมพ์หนังสือ และการท าหน้าสารบัญเพ่ือเช่ือมโยงไปยังหน้าเน้ือหา การเช่ือมโยงทีด่ีต้องมกีาร
ออกแบบการเช่ือมโยงก่อนปฏิบัติจรงิ เพ่ือป้องกันไมใ่ห้เกิดความผิดพลาดในการเช่ือมโยงหรอืเมือ่คลิกปุม่ควบคุมแล้วไมม่ี
การตอบสนองเกิดข้ึน  
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1. ข้อใดกล่าวถึงข้ันตอนในการแทรกปุม่และก าหนดให้มกีารเช่ือมโยงได้อย่างถูกต้อง  ? 
    ก.  เมนู Buttons // เลือกรปูแบบปุม่ // Change Link // Link Type 
    ข.  เมนู Insert // เลือกรปูแบบปุม่ // Link Type // Change Link  
    ค.  เมนู Tools // เลือกรปูแบบปุม่ // Change Link // Link Type 
    ง.  เมนู Change // เลือกรปูแบบปุม่ // Link Type // Change Link 

 2. ให้เรยีงล าดับข้ันตอนการแทรกปุม่ Buttons ให้ถูกต้อง ? 
              1. คลิกขวาทีร่ปูภาพ  
               2. แทรกรปูภาพ  
               3. เลือกค าส่ัง Change Link 
               4. เลือกรปูแบบการล้ิงค์เช่ือมโยง  

       ก.  1-2-3-4 
       ข.   2-1-3-4  
       ค.   4-3-1-2 
       ง.    3-1-2-4 

3. Link Type : Page หมายถึงอะไร ? 
    ก.  เช่ือมโยงไปหน้าอ่ืนๆ โดยระบุเลขหน้า  
    ข.  เช่ือมโยงไปเพ่ือปิดโปรแกรม  
    ค.  เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ  
    ง.  เช่ือมโยงไปยังหน้าเมนูหลัก  

      

                                     

                                          
 

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 5  เรื่อง ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  
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4. ข้อใดหมายถึงเป้าหมายปลายทางของการเช่ือมโยง  ? 
    ก.  Link Page  
    ข.  Link Type 
    ค.  Link Target  
    ง.   Link Go To 

5. Link Type: Close Window หมายถึงอะไร ? 
    ก. ส่ังให้แสดงหน้าต่างใหม่  
    ข. ส่ังให้แสดงเว็บไซต์อ่ืน ๆ  
    ค. ส่ังให้ย้อนกลับไปหน้าแรก  
    ง.  ส่ังให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม  

6. ให้เรยีงล าดับข้ันตอนการสรา้งหน้าสารบัญให้ถูกต้อง  ? 
              1. เลือก Target // ระบุเลขหน้าทีต่้องการ  
               2. ป้ายแถบสีข้อความ  
               3. พิมพ์ข้อความบอกต าแหน่งหน้า  
               4. เลือก Link // Link Type: Page 

     ก.  1-2-3-4 
     ข.   4-3-2-1  
     ค.   2-1-4-3  
     ง.   3-2-4-1 

7. ข้อความทีส่รา้งการเช่ือมโยงแล้วมลัีกษณะอย่างไร  ? 
     ก. มเีส้นคั่นทับกลางข้อความ  
     ข. มเีส้นคั่นทับส่วนท้ายข้อความ  
     ค. มเีส้นคั่นทับส่วนหน้าข้อความ  
     ง.  มข้ีอความเป็นตัวหนา  

8. ในการสรา้งปกหลังของหนังสือ เราจะใช้ด้านใดของหนังสือเป็นปกหลัง  ? 
     ก. ด้านล่าง 
     ข. ด้านบน  
     ค. ด้านขวา 
     ง.  ด้านซ้าย 
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9.  Easy Back Cover Shape คืออะไร ? 
    ก.  ก าหนดสีให้กับปกหลังหนังสือ  
    ข.  ก าหนดสันปกให้กับปกหนังสือ 
    ค.  ก าหนดการเปิดให้กับปกหลังหนังสือ  
    ง.  ก าหนดความโปรง่ใสให้กับปกหลังหนังสือ  

10. การก าหนดสีโปรง่ใส มหีลักเกณฑ์อย่างไร  ? 
     ก.   ต้องให้สีเหมอืนกับกรอบสีทีใ่ส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง  
     ข.   ต้องให้สีเหมอืนกับกรอบสีทีใ่ส่ไว้ในปกหน้า  
     ค.   ต้องให้สีเหมอืนกับกรอบสีทีใ่ส่ไว้ในปกหลัง  
     ง.   ต้องให้สันปกเหมอืนกับสันปกทีใ่ส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง  
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ชุดที่  5  ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง   
ช่ือ-สกุล..........................................ช้ัน..........เลขที่ ............. 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  รวม 10 คะแนน  
....................................................  
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          การสรา้งปุม่ต่างๆ ในหนังสือมวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นค าส่ังควบคุม เช่น การควบคุมทิศทางเปิดหนังสือ , การปิด
หนังสือ , การเลือกสันหนังสือ , การรบัส่งอีเมล์ หรอื การส่ังพิมพ์ ซ่ึงปุม่ต่างๆ จะเป็นรปูภาพ นอกเหนือจากน้ัน ผู้ใช้
สามารถออกแบบรปูภาพ ทีแ่ทนค าส่ังต่างๆ ได้  
        เมือ่ต้องการใช้งานปุม่ต่างๆ ให้คลิกเลือกที ่แถบเครื่องมอื Buttons จะมเีมนูย่อยของปุม่ให้เราเลือกใช้ ปุม่ที่
ส าคัญๆ ในการสรา้งหนังสือ ได้แก่  
        - Close   ส าหรบัปิดหนังสือ  
        - Home   กลับไปหน้าปกหนังสือ  
        - Contents ส าหรบัไปหน้าสารบัญ  

 
 
 
ขั้นตอนการท าปุ่ม  Home 
1. เลือกปุม่แบบ Home เพ่ือกลับไปปกหนังสือ  
2. เมือ่เลือกปุม่ทีต่้องการได้แล้ว คลิกที ่ Use 
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   3.  คลิกเมาส์ขวา เลือก ---- > Change Link 

 

4.  ก าหนด Link Type (ประเภทการเช่ือมโยง) ให้เป็นแบบ Page และ Link Target ก าหนดให้เป็นหน้าปก 
    หนังสือ คือหน้า 1 ---- >  คลิก OK 

                              

ขั้นตอนการท าปุ่ม  Content 
        ข้ันตอนการท า ปุม่ Contents จะมข้ัีนตอนการท างานคล้ายกัน กับปุม่อ่ืนๆ เพียงแต่เลือกปุม่เป็นแบบ  
Contents และเปล่ียนหน้าทีเ่ช่ือมโยงเป็นหน้าสารบัญ ดังน้ี    
        เลือก เมนู Buttons --> เลือก Contents ---> เลือกแบบปุม่ทีต่้องการ---- > คลิก Use ----> คลิก 
        เมาส์ขวา--- >เลือก Change Link --->Page ---> เลือกเลขหน้าสารบัญ--- >OK 
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 ขั้นตอนการท าปุ่ม  Close 
ข้ันตอนการท างานเหมอืนกันกับปุม่อ่ืนๆ แต่เปล่ียน  Link Type  เป็น Close Window 

 

 

         หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ( e-book) มข้ีอแตกต่างจากหนังสือทีเ่ราเปิดอ่านทัว่ไป เช่น สามารถใส่ภาพเคล่ือนไหว  
(Animation), ใส่เสียง (Sound), ใส่ภาพวีดีโอ ( Video), และจดุเด่นทีส่ าคัญอีกข้อก็คือ การเช่ือมโยง ( Link) ซ่ึงท าให้
ผู้อ่านสามารถไปยังต าแหน่งของเน้ือหาทีต่้องการได้สะดวกและรวดเรว็ การสรา้งจดุเช่ือมโยง ( Link) สามารถก าหนด  
จดุเช่ือมโยงจากข้อความ หรอืรปูภาพได้  

การสร้างปุ่มเชือ่มโยงจากข้อความ 

1.   กดที ่    
2.   พิมพ์ข้อความตามต้องการ  
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3.  ท าแถบด าข้อความทีต่้องการสรา้งการเช่ือมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ  
4.  คลิกปุม่ Link 

                       
5.  ในช่อง  Link Type  เลือก  Page  ใน Link Target  เลือก  3  (ตัวเลข หมายถึงหน้าหนังสือ ทีต่้องการให้เช่ือมโยง  
     ไป ในทีน้ี่คือหน้า 3 ) 
6.  กด ok 
7.  จะปรากฏมเีส้นขีดทับ แสดงว่าได้ท าการเช่ือมโยงแล้ว  
8.  ตัวเช่ือมโยงอ่ืน ๆ ก็  ท าแบบเดียวจนครบทุกหัวข้อในสารบัญ  
9.  คลิกปุม่ ok  

                                    
 

ค าอธิบายตามประเภทของการเชื่อมโยง  (Link Type) 

 Link Type : Page           ท าการเช่ือมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ ซ่ึงต้องระบุเลขหน้า ในช่อง  Link Target  
 Link Type : Web            ท าการเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์  , อีเมล์  , หรอื ดาวน์โหลดไฟล์  
 Link Type : CloseWindows       ท าการปิดหรอืออกจากการอ่านหนังสือเล่มทีก่ าลังใช้งานอยู่  
  
 
 
 

                                                         
 

            



  

Link Type : On/Off MT : Top Menu Bar ON/OFF      ท าการเช่ือมโยงโดยการเปิดใช้หรอืปิดการ  
ใช้ Menu bar  ซ่ึงปรากฏตรงขอบบนของหนังสือ        
Link Type : Print              ท าการเช่ือมโยงให้ส่ังพิมพ์หนังสือออกทางเครื่องพิมพ์  

Link Type : SentMail           ท าการเช่ือมโยงส่ือสารผ่านทางอีเมล์  

Link Type : On/Off Background      ท าการเปิดหรอืปิดใช้งานพ้ืนหลัง  

Link Type : SaveBook        ท าการบันทึกเป็น (ตั้งช่ือไฟล์ใหม)่ โดยมส่ีวนขยาย    .exe  

Link Type : BookView_Back       เปิดหน้าหนังสือแบบย้อนกลับ  

Link Type : BookView_Foreward       เปิดหน้าหนังสือแบบไปข้างหน้า  

Link Type : RightClickMenu_Popup  ค าส่ังคลิกเมาส์ขวา ให้ปรากฏเมนูข้ึนมา  

Link Type : GotoPage            เปิดหน้าทีต่้องการตามหมายเลขหน้า 
Link Type : Multimedia_Play    เป็นการส่ังให้  Multimedia เริ่มใช้งานได้   หรอืแสดงผล  
 

การก าหนดให้ปกหลังโปร่งใส (แสดงด้านเดียว) 

1.  คลิกเลือก  เมนู Tools  เลือก  Book Transparency Setting 
2.  ใส่เครื่องหมาย ถูก  ในช่อง With Transparency แล้วคลิกปุม่    Select  เลือกก าหนดสีทีต่้องการให้มี  
     คุณสมบัติโปรง่ใส จากน้ันคลิกปุม่   OK 
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3.  ไปยังหน้าปกหลัง 
4.  ไปทีเ่มนู  Insert  เลือกค าส่ัง Box  หรอืคลิกทีร่ปู ส่ีเหล่ียม   
        

 
 

 

 

5.  เลือกเครื่องมอื  Insert Box เพ่ือวาดรปูพ้ืนทีส่ี่เหล่ียม จะปรากฏ  Dialog Box สีข้ึนมา ให้เลือกสีเดียวกับที่  
    ก าหนดไว้ใน  Transparency Color แล้วคลิกปุม่  OK 
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    6. ขยายกล่องสีให้เต็มครึ่งหน้ากระดาษทางด้านขวามอื เพ่ือท าให้กลายเป็นพ้ืนทีโ่ปรง่ใส  

       

      7.  บันทึกผลงาน โดยกดปุม่ Save 

      8. ดูผลงานโดยการกดปุม่      จะได้ผลงานดังรปู  
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เรื่อง การสร้างปุ่ม Buttonsและการเช่ือมโยง 
 

               ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่................ช้ัน.................. 
 
 

 ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

1. จงอธิบายวิธีการสรา้งปุม่ Buttons  Home ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม   Desktop Author       
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
    ...................................................................................................................................... 
2. จงอธิบายวิธีการสรา้งปุม่ Buttons  Close ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม   Desktop Author       
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
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                           เรื่อง การท าสารบัญและการเช่ือมโยง 
 
    ช่ือ-สกุล........................................... เลขที ่............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่ ...../..... 
 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

      อธิบายวิธีการสรา้งปุม่เช่ือมโยงจากข้อความ เพ่ือท าสารบัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม  
Desktop Author  
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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เรื่อง การสร้างปกหลังและก าหนดให้ปกหลังโปร่งใส 

ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 

ค าช้ีแจง ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
          บอกข้ันตอนการสร้างปกหลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการก าหนดใหป้กหลังมีคุณสมบตัิโปร่งใส
ในโปรแกรม Desktop Author มาพอเข้าใจ 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนเลือกตอบค าถามทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( x)  

                   ลงในกระดาษค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาท)ี  

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32201  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
    ชุดฝึกทักษะชุดที่ 5  เรื่อง ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง   
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1. ข้อใดหมายถึงเป้าหมายปลายทางของการเช่ือมโยง  ? 
    ก.  Link Page  
    ข.  Link Type 
    ค.  Link Target  
    ง.   Link Go To 

2. Link Type: Close Window หมายถึงอะไร ? 
    ก. ส่ังให้แสดงหน้าต่างใหม่  
    ข. ส่ังให้แสดงเว็บไซต์อ่ืน ๆ  
    ค. ส่ังให้ย้อนกลับไปหน้าแรก  
    ง.  ส่ังให้ปิดหน้าต่างโปรแกรม  

3. ให้เรยีงล าดับข้ันตอนการสรา้งหน้าสารบัญให้ถูกต้อง  ? 
              1. เลือก Target // ระบุเลขหน้าทีต่้องการ  
               2. ป้ายแถบสีข้อความ  
               3. พิมพ์ข้อความบอกต าแหน่งหน้า  
               4. เลือก Link // Link Type: Page 

     ก.  1-2-3-4 
     ข.   4-3-2-1  
     ค.   2-1-4-3  
     ง.   3-2-4-1 
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 4. ข้อความทีส่รา้งการเช่ือมโยงแล้วมลัีกษณะอย่างไร  ? 

     ก. มเีส้นคั่นทับกลางข้อความ  
     ข. มเีส้นคั่นทับส่วนท้ายข้อความ  
     ค. มเีส้นคั่นทับส่วนหน้าข้อความ  
     ง.  มข้ีอความเป็นตัวหนา  

5. ในการสรา้งปกหลังของหนังสือ เราจะใช้ด้านใดของหนังสือเป็นปกหลัง  ? 
     ก. ด้านล่าง 
     ข. ด้านบน  
     ค. ด้านขวา 
     ง.  ด้านซ้าย 

6. ข้อใดกล่าวถึงข้ันตอนในการแทรกปุม่และก าหนดให้มกีารเช่ือมโยงได้อย่างถูกต้อง  ? 
    ก.  เมนู Buttons // เลือกรปูแบบปุม่ // Change Link // Link Type 
    ข.  เมนู Insert // เลือกรปูแบบปุม่ // Link Type // Change Link  
    ค.  เมนู Tools // เลือกรปูแบบปุม่ // Change Link // Link Type 
    ง.  เมนู Change // เลือกรปูแบบปุม่ // Link Type // Change Link 

7. ให้เรยีงล าดับข้ันตอนการแทรกปุม่ Buttons ให้ถูกต้อง  ? 
              1. คลิกขวาทีร่ปูภาพ  
               2. แทรกรปูภาพ  
               3. เลือกค าส่ัง Change Link 
               4. เลือกรปูแบบการล้ิงค์เช่ือมโยง  

       ก.  1-2-3-4 
       ข.   2-1-3-4  
       ค.   4-3-1-2 
       ง.    3-1-2-4 
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8. Link Type : Page หมายถึงอะไร ? 
    ก.  เช่ือมโยงไปหน้าอ่ืนๆ โดยระบุเลขหน้า  
    ข.  เช่ือมโยงไปเพ่ือปิดโปรแกรม  
    ค.  เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ  
    ง.  เช่ือมโยงไปยังหน้าเมนูหลัก  

9. การก าหนดสีโปรง่ใส มหีลักเกณฑ์อย่างไร  ? 
     ก.   ต้องให้สีเหมอืนกับกรอบสีทีใ่ส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง  
     ข.   ต้องให้สีเหมอืนกับกรอบสีทีใ่ส่ไว้ในปกหน้า  
     ค.   ต้องให้สีเหมอืนกับกรอบสีทีใ่ส่ไว้ในปกหลัง  
     ง.   ต้องให้สันปกเหมอืนกับสันปกทีใ่ส่ไว้ในปกหน้าและปกหลัง  

10.  Easy Back Cover Shape คืออะไร ? 
    ก.  ก าหนดสีให้กับปกหลังหนังสือ  
    ข.  ก าหนดสันปกให้กับปกหนังสือ 
    ค.  ก าหนดการเปิดให้กับปกหลังหนังสือ  
    ง.  ก าหนดความโปรง่ใสให้กับปกหลังหนังสือ  
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เรื่อง ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง   
ช่ือ-สกุล..........................................ช้ัน..........เลขที่ ............. 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

สรุปคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  รวม 10 คะแนน  
....................................................  
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         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
        ชุดฝึกทักษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author 

               ชุดที่ 5 ปุ่ม Buttons และการเช่ือมโยง   

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

 

 

       ข้อ 1      ก                        ข้อ  6      ง 
      ข้อ 2       ข                        ข้อ  7      ก 
      ข้อ 3       ก                        ข้อ  8      ง 
      ข้อ 4       ง                        ข้อ  9      ง  
      ข้อ 5       ง                        ข้อ 10     ก        
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เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะที่ 5.1 
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เรื่อง การสร้างปุ่มและการเช่ือมโยง 
 

               ช่ือ-สกุล........................................................เลขที่................ช้ัน.................. 
 
 ค าช้ีแจง   ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

 1. จงอธิบายวิธีการสรา้งปุม่ Buttons  Home ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม   Desktop Author 

    ตอบ    

    1. เลือกปุม่แบบ Home เพ่ือกลับไปปกหนังสือ  
    2. เมือ่เลือกปุม่ทีต่้องการได้แล้ว คลิกที ่ Use 
    3. คลิกเมาส์ขวา เลือก -- > Change Link 
    4.  ก าหนด Link Type (ประเภทการเช่ือมโยง) ให้เป็นแบบ Page และ Link Target ก าหนดให้เป็น 
        หน้าปกหนังสือ คือหน้า 1    
    5. คลิก OK 
   
 2. จงอธิบายวิธีการสรา้งปุม่ Buttons  Close ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม   Desktop Author       

    ตอบ    

    1. เลือกปุม่แบบ Home เพ่ือกลับไปปกหนังสือ  
    2. เมือ่เลือกปุม่ทีต่้องการได้แล้ว คลิกที ่ Use 
    3. คลิกเมาส์ขวา เลือก -- > Change Link 
    4.  ก าหนด Link Type (ประเภทการเช่ือมโยง) ให้เป็นแบบ Close Window 
    5. คลิก OK 
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                        เรื่อง การท าสารบัญและการเช่ือมโยง 
 

     ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่ ...../..... 

ค าช้ีแจง ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 

        อธิบายวิธีการสรา้งปุม่เช่ือมโยงจากข้อความ เพ่ือท าสารบัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม  
 Desktop Author  

ตอบ  การสรา้งปุม่เช่ือมโยงจากข้อความ เพ่ือท าสารบัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มข้ัีนตอนดังน้ี 

    1.   คลิกทีเ่มนู  Insert  เลือก  Text หรอืคลิกทีเ่ครื่องมอื     
    2.   พิมพ์ข้อความตามต้องการ (หัวข้อเรื่องในสารบัญ) ในกรอบสีขาวในหน้าต่าง Text Editor 
    3.  ท าแถบด าข้อความทีต่้องการสรา้งการเช่ือมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ  
    4.  คลิกปุม่ Link  
     5.  ใน  Link Type  เลือก  Page ใน Link Target เลือกเลขหน้าทีต่้องการให้เช่ือมโยงไป  
        เช่น เลือกเลข 5 ก็จะเช่ือมโยงไปยังหน้าที ่ 5  
    6.  กด ok 
    7. จะปรากฏได้ว่ามเีส้นขีดทับ ข้อความทีเ่ราพิมพ์  แสดงว่าได้ท าการเช่ือมโยงแล้ว  
    8.  ตัวเช่ือมโยงอ่ืนๆ ก็ท าแบบเดียวจนครบ ทุกหัวข้อในสารบัญ 
    9.  กด ok 
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     เฉลยกิจกรรมฝึกทักษะที่ 5.3 
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                  เรื่อง การสร้างปกหลังและการก าหนดให้โปร่งใส 
ช่ือ-สกุล............................................... เลขที่ ............... ช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่...../..... 
 
ค าช้ีแจง    ใหนั้กเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

     บอกข้ันตอนการสร้างปกหลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการก าหนดใหป้กหลังมีคุณสมบตัิโปร่งใสใน
โปรแกรม Desktop Author มาพอเข้าใจ 
ตอบ   
   1. คลิกเลือก  เมนู Tools  เลือก  Book Transparency Setting    
   2. ใส่เครื่องหมาย ถูก  ในช่อง With Transparency แล้วคลิกปุม่  Select เลือกก าหนดสีทีต่้องการให้มี  
       คุณสมบัติโปรง่ใส  
   3. คลิกปุม่  OK 
   4. ไปยังหน้าปกหลัง  
   5. เลือกเครื่องมอื  Insert Box เพ่ือวาดรปูพ้ืนทีส่ี่เหล่ียม จะปรากฏ  Dialog Box สีข้ึนมา  ให้เลือกสี เดียว 
       กับทีก่ าหนดไว้ใน  Transparency Color 

                              
 
   6. ขยายกล่องสีให้เต็มครึ่งหน้ากระดาษทางด้านขวามอื เพ่ือท าให้กลายเป็นพ้ืนทีโ่ปรง่ใส  
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         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ3  รหัสวิชา ง32202 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 
        ชุดฝึกทักษะ เรือ่ง สร้างสรรค์มัลติมีเดียอีบุค๊ด้วยโปรแกรม Desktop Author 
                                       ชุดที่ 4 ข้อความและมัลติมีเดีย 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

 

       ข้อ 1        ง                        ข้อ  6      ก 
      ข้อ 2        ง                        ข้อ  7      ข 
      ข้อ 3        ง                        ข้อ  8      ก 
      ข้อ 4        ก                        ข้อ  9      ก  
      ข้อ 5        ง                        ข้อ 10     ง       
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