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การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML 

หนวย

ที่ 
ช่ือหนวยการเรียนรู 

แบบฝก

หัด 
ใบงาน 

แบบทดส

อบ 

1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับอินเทอรเน็ต    1-1   หนวยที่ 1  

  เราจะสรางเว็บเพจไดอยางไร?   1-2     

2 
ความรูและโครงสรางพื้นฐานของ

ภาษา HTML 

  2-1 
หนวยที่ 

2 
หนวยที่ 2 

  
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา  

HTML เบื้องตน  
  2-2     

  
การแสดงขอความบนเว็บเพจเปน

ภาษาไทย  

  2-3     

  การเปดแฟมเอกสารเกา    2-4      

3 การกําหนดขนาดใหกับขอความ  

โดยใชคําสั่ง <Hn>, <font size> และ  

<basefont size> 

3-1 
หนวยที่ 

3 
หนวยที่ 3 

  
การขึ้นบรรทัดใหม การจดัวางยอหนา  

และการขีดเสนคั่น  

โดยใชคําสั่ง <br> , <p> และ <hr> 3-2     

  การกําหนด Style ใหกับตัวอักษร  โดยใชคําสั่ง <b> , <i> และ <u> 3-3     

  การกําหนด Style ใหกับตัวอักษร (2)  โดยใชคําสั่ง <s> , <sub> และ <sup> 3-4     

4 
การกําหนดรูปแบบและสีใหกับ

ตัวอกัษร  

โดยใชคําสั่ง <font face> และ <font 

color>  

4-1 
หนวยที่ 

4 
หนวยที่ 4  

  
การกําหนดสพ้ืีนหลงั  

และสีตัวอักษรพ้ืนฐานใหกับเว็บเพจ  

โดยใชคําสั่ง <body bgcolor> และ <body 

text>  

4-2     

  การจัดตําแหนงใหกับขอความ  

โดยใชคําสั่ง <center> , <div align> และ 

<pre> 
4-3     

  การกําหนดใหตัวอกัษรว่ิง  โดยใชคําสั่ง <marquee> 4-4     

5 การแสดงลาํดับรายการ  

โดยใชคําสั่ง <ul> , <ol>, <dl>, <dir> และ 

<menu> 

5-1 
หนวยที่ 

5  
หนวยที่ 5 

  การจัดการกับรูปภาพ  

โดยใชคําสั่ง <img src> และ <body 

background> 

5-2     

6 การสรางตาราง  

คําสั่งหลักที่ใชสรางตาราง, คําสั่งที่ใชตก

แแตงตาราง  

และการนํารปูภาพมาใสในตาราง  

6-1 , 6-2 
หนวยที่ 

6  
หนวยที่ 6  
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7 การเช่ือมโยงหนาเว็บเพจ    7-1 
หนวยที่ 

7  
หนวยที่ 7  

8 การจดัสรางเฟรม    8-1 
หนวยที่ 

8  
หนวยที่ 8  

9 
การเผยแพรเว็บไซตผานเครอืขาย

อนิเทอรเน็ต  

  9-1 
หนวยที่ 

9  
หนวยที่ 9  
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 ความรูทัว่ไปเก่ียวกับอินเทอรเนต็   

คําศัพทท่ีผูใชอินเทอรเน็ตควรทราบ 

 
 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocol 

อินเทอรเน็ต คือเครือขายคอมพิวเตอรท่ี

เช่ือมตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไป 

ท่ัวโลกโดยอาศัยโครงสรางระบบส่ือสาร

โทรคมนาคมเปนตัวกลางในการ

แลกเปล่ียน ขอมูล มีการประยุกตใชงาน

หลากหลายรูปแบบ อินเทอรเน็ตเปนท้ัง

เครือขายของคอมพวิเตอร และเครือขาย

ของเครือขาย เพราะ อินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเช่ือมเขา

ดวยกัน ภายใตมาตรฐานเดียวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ อินเทอรเน็ตเปน

เครือขายสาธารณะท่ีไมมีผูใดเปนเจาของ ทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรี

ภายใตกฎเกณฑบางประการท่ีกําหนด ข้ึน เพื่อไมใหเกิดความสับสนและวุนวายจากการ

เช่ือมตอจากเครือขายท่ัวโลก 

 

โปรโตคอล คือ ขอกําหนดหรือขอตกลงในการส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร หรือภาษา

ส่ือสารท่ีใชเปน ภาษากลางในการส่ือสารระหวางคอมพิวเตอรดวยกัน การท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอรท่ีถูกเช่ือมโยงกันไวในระบบจะสามารถติดตอส่ือสาร กันไดนั้น จําเปน

จะตองมีการส่ือสารท่ีเรียกวา โปรโตคอล (Protocol) เชนเดียวกับคนเราท่ีตองมีภาษาพูด

เพื่อใหส่ือสารเขาใจกันได โปรโตคอลชวยใหระบบคอมพิวเตอรสองระบบ ท่ีแตกตางกัน

สามารถส่ือสารกันอยางเขาใจได  คือขอตกลงท่ีกําหนดเกี่ยว กับการส่ือสารระหวางเคร่ือง

คอมพิวเตอรตางๆ ท้ังวิธีการสงและรับขอมูล วิธีการตรวจสอบขอผิดพลาดของการสง

และรับขอมูล การแสดงผลขอมูลเม่ือสงและรับกันระหวางเคร่ืองสองเคร่ือง ดังนั้นจะเห็น

ไดวาโปรโตคอลมีความสําคัญมากในการส่ือสารบนเครือขาย หากไมมีโปรโตคอลแลว 

การส่ือสารบนเครือขายจะไมสามารถเกิดข้ึนได 

 

 HTTP 

 

 

 

ยอมาจาก Hyper Text Transfer Protocol เปนโปรโตคอลส่ือสารท่ีทํางานอยูบนระบบ

โปรโตคอล TCP HTTP ใชในระบบเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web) ทําหนาท่ีในก

จําหนาย,แจกจายรวมไ ปถึงการรับขอมูล จากระบบส่ือกลางช้ันสูง (Hypermedia System) 

ประกอบดวยเคร่ืองใหบริการ (Server) ท่ีมีอยูมากมายท่ัวโลก เวลาเราเขาเว็บ ดวย Browser 
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WWW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Page 

 

เชน IE (Internet Explorer), FF(FireFox) หรือ Google Chrome หรือ Browser ตัวอ่ืนๆ เวลา

เราเรียกดูเว็บ เชน เว็บนี ้mindphp.com   เราก็ตอง พิมพ http://www.mindphp.com  จะเห็น

วา ช่ือเว็บท่ีเราพิมพ ตอง ข้ึนตนดวย http ดวย 

 เปนบริการรูปแบบหนึ่งในระบบอินเทอรเน็ต ท่ีเราทุกคนคุนเคยและใชบริการ นี้กันอยู

ทุกวันในการใชงานระบบ อินเทอรเน็ตท่ีเราเรียกส้ันวา "เว็บ" นั่นเอง โดยการสราง

เอกสารในอินเทอรเน็ต จะมีลักษณะท่ีพิเศษกวาเอกสารท่ัวไป ตรงท่ีสามารถใสจุด

เช่ือมโยง  (Links)  ไปยังเอกสารอ่ืน ๆ ไดมากมาย โดยเอกสาร หลายมิติท่ีกลาวนี้จะถูก

เรียกวา Hypertext หรือเอกสาร html นั่นเอง เอกสารเหลานี้จะถูกแสดงดวยโปรแกรม

เฉพาะท่ีเรียกวา  เว็บเบราวเซอร (Web Broswer) โดยขอความในเอกสารนั้นสามารถ

เช่ือมโยงไปเปดเอกสารอ่ืนข้ึนมาไดอีก การท่ี เอกสารสามารถเช่ือมโยงกันไดทําใหเกิด

การเช่ือมโยงระหวางเอกสาร ในอินเทอรเน็ตท่ีมีอยูท่ัวโลก   โยงกันไปมาจนดูราวกับเปน

ใยแมงมุม  จึงทําใหระบบนี้ ถูกเรียกวา เครือขายใยแมงมุมท่ัวโลก (World  Wide  Web) 

หรือ WWW  หรือท่ีนิยมเรียกันยอ ๆ วา เว็บ (Web) นั่นเอง 

 

เปนเอกสารขอมูลตางๆ ในแตละหนาซ่ึงจะถูกเขียนดวยภาษา HTML (Hyper Text 

Markup Language) ขอมูลท่ีแสดงในหนาเว็บเพจแตละหนาอาจจะประกอบไปดวย

ขอความตางๆ รูปภาพ กราฟฟกตางๆ และเสียง เปนตน 

 

Home Page  เปนเว็บเพจหนาแรกสุดของขอมูลแตละเร่ือง 

  เปรียบเสมือนปกหนังสือ สวนของโฮมเพจนี้เปนสวนท่ีบอกใหทราบวาขอมูลนี้เปนขอมูล

เร่ืองใด พรอมท้ังมีหัวขอยอยตางๆ แยกออกไปตามแตผูใชตองการจะเขาไปคนควาหรือ

อาจเรียกวาเปนสารบัญก็ได 

 

Web Site เปนท่ีใชในการจัดเก็บเว็บเพจแตละองคกรท่ีจะนําเสนอขอมูลขอตน 

  มักใชช่ือองคกรของตนเปนช่ือเว็บไซตเลยเพื่อใหผูท่ีสนใจสามารถจดจําไดงายท่ีสุด เชน 

ช่ือเว็บไซตของโรงเรียนหนองเหล็กศึกษา มีช่ือวา nongleksuksa (www. 

nongleksuksa.ac.th )  

ภาพแสดงความสัมพันธของ เว็บไซต โฮมเพจ และเว็บเพจ

http://www.mindphp.com/modules.php?name=News&file=article&sid=113�
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  URL (Uniform Resource Locator) คือ แหลงท่ีอยูของเว็บไซตใดๆ  

  

 

 

Web Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Browser 

 

 

 

 

ไอพีแอดเดรส  

(IP Address) 

 

 

 

เพราะฉะนั้นเราสามารถเขาถึง website หนึ่งได โดยการพิมพ URL เชน URL ของ

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา คือ http://www. nongleksuksa.ac.th 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงทําหนาท่ีใหบริการขอมูล  

แก Client หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีขอรับบริการ ในรูปแบบ ส่ือผสม เชน ขาวสาร 

รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอ เปนตน ผานระบบเครือขาย โดยสามารถแสดงผล ผานโปรแกรม

เว็บบราวเซอร หรืออาจกลาวไดวา Web server คือโปรแกรมท่ีคอยใหบริการแก Client ท่ี

รองขอขอมูลเขามาโดยผาน web browser โปรแกรมเวปเซอรเวอรท่ีนิยม ไดแก อาปาเช 

(Apache Web Server) และไมโครซอฟทไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information 

Server)เปนตน และเพื่อใหบริการอยางสมบูรณอาจติดตั้งโปรแกรมสําหรับรบริการตาง ๆ 

ไดแก ฐานขอมูล เชน MS-Access, SQL Server  หรือ Oracle หรือภาษาท่ีใชสําหรับ

ประมวลผล เชน html, PHP, หรือ ASP, JSP เปนตน 

 

เปนโปรแกรมพิเศษท่ีใชสําหรับอานและแสดงขอมูลท่ีเปนภาษา HTML เพื่อให

ผูใชเคร่ืองคอมพิวเตอรสามารถเห็นผลลัพธของเว็บเพจนั้นๆ ได โดยปจจุบันมีโปรแกรม

ท่ีไดรับความนิยมอยูสองโปรแกรมคือ Internet Explorer และ Mozilla FireFox, Google 

Chorme ฯลฯ 

 

 คือ ท่ีอยูของเว็บไซต โดยระบุเปนตัวเลขเปนชุด ๆ โดยมีจุดค่ันแตละชุด เชน 192.168.1.1 

แตละเว็บไซตจะมีท่ีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เปนชุดตัวเลข เว็บไซตละ 1 ชุดโดยไมซํ้ากัน 

คลายกับบานเลขท่ีนั่นเอง 

 

http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html�
http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/66-server-hosting/1849-web-browser-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-web-browser-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD.html�
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Domain Name 

System (DNS) 

ช่ือท่ีถูกตั้งข้ึนเพื่อใชในการระบุถึงเว็บไซตใดๆ 

  เชน เว็บไซตของโรงเรียนชลกันยานุกุล มีช่ือโดเมนเนม วา chonkanya.net 

ช่ือโดเมนจะแบงออกเปนระดับช้ัน โดยอาจจะเปน 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ ก็ได โดยแตละ

ระดับจะถูกค่ันดวยเคร่ืองหมายจุด เชน 

  chonkanya.net =    ช่ือโดเมนแบบ 2 ระดบั   

  google.co.th =    ช่ือโดเมนแบบ 3 ระดบั   

 

สวนแรก   จะหมายถึงช่ือองคกร 

สวนท่ีสอง จะเปนสวนขยายบอกประเภทขององคกร เชน เปนองคกรของเอกชน หรือ

องคกรของรัฐบาล 

สวนท่ีสาม จะเปนสวนขยายบอกประเทศท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรนั้นตั้งอยู 

เชน 

google co th 

| | | 

ช่ือองคกร สวนขยายบอกประเภทขององคกร สวนขยายบอกประเทศ 

 

ตัวอยางสวนขยายประเภทขององคกร 

  com  หรือ co หมายถึง องคกรของเอกชน (Commercial organization) 

  edu หรือ ac หมายถึง สถาบันการศึกษา (Education organization) 

  gov หรือ go หมายถึง องคกรของรัฐ (Government organization) 

  org หรือ or หมายถึง องคกรท่ีไมแสวงผลกําไร (Non-commercial organization) 

  mil หรือ mi หมายถึง องคกรทางทหาร (Military organization) 

  net หมายถึง องคกรใหบริการเครือขาย (Network organization) 

 

ตวัอยางสวนขยายบอกประเทศ 

  at  หมายถึง ออสเตรเลีย 

  ca หมายถึง แคนาดา 

  de หมายถึง เยอรมน ี

  es หมายถึง สเปน 

  fr หมายถึง ฝร่ังเศส 
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8 
 

  

 วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา  ง 32101  อ.วนดิา  วิรยิะกรศิริ 

 

   รูจักกับภาษา HTML 

 

ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เปนภาษาแรกท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 

เพื่อใหขอมูลท่ีเขียนไปแสดงผลบนเครือขายอินเทอรเน็ตในลักษณะของขอความ รูปภาพ เสียง 

และภาพเคล่ือนไหวตางๆ 

ภาษา HTML เปนภาษาท่ีงายตอการเรียนรู สามารถกําหนดรูปแบบและโครงสรางไดงาย ทําให

ไดรับความนิยมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหใชงานงายข้ึน และตอบสนองตองานดาน

กราฟฟกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในปจจุบันโปรแกรมภาษา HTML รุนใหมๆ มีขอดีตางๆ เพิ่มข้ึนอยาง

มากมาย เชน 

-    สามารถแสดงผลบนเว็บเบราเซอรทุกตัวท่ีสนับสนุน HTML เชน Microsoft Internet 

Explorer (I.E.), Netscape Navigator และ American Online เปนตน  

-    HTML ท่ีถูกบันทึกใน Text Editor จะมีชนิดไฟลเปน .htm สําหรับระบบปฏิบัติการ DOS 

และจะมีชนิดไฟลเปน .html หรือ .htm ในระบบปฏิบัติการ Windows หรือ ระบบปฏิบัติการ 

Linux 

-    สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชสําหรับสรางเว็บเพจท่ัวไปไดงาย และไฟลท่ี

ไดจะมีขนาดเล็ก เชน เม่ือเขียนโปรแกรม HTMl จาก Notepad แลวสามารถนําไปเปดแกไขหรือ

ตกแตงเพิ่มเติมในโปรแกรม FrontPage หรือ Dreamweaver และโปรแกรมอ่ืนๆ ไดอยางสะดวก

และรวดเร็ว 

   

  หลักการสรางเว็บเพจดวยตนเองโดยการใชภาษา HTML  

 

การจะสรางเว็บเพจดวยตนเองโดยใชภาษา HTML ไดนั้น จะตองมีเคร่ืองมือท่ีใชในการสราง

เว็บเพจอยู 2 ประเทภคือ Text Editor และ Web Browser 

1. Text Editor คือ โปรแกรมตางๆ ท่ีใชในการกําหนดขอความ และรูปแบบคําส่ังตางๆ ของ

ภาษา HTML ซ่ึงปจจุบันผูเขียนโปรแกรมสวนใหญจะใชโปรแกรม Notepad ในการเขียน

โปรแกรม HTML เนื่องจากติดตั้งมาพรอมกับ Windows  
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ภาพที่ 2-1  โปรแกรม notepad 

 

วธิกีารเรียกใชโปรแกรม Notepad 

 

2. Web Browser คือ สวนท่ีใชสําหรับแสดงผลลัพธของเอกสารท่ีเขียนดวยภาษา HTML 

เหมือนกับการคอมไพล (Compiled) หรือ รัน (Run) โปรแกรมในภาษาทางคอมพิวเตอรท่ัวๆ 

ไป ตัวอยางของเว็บบราวเซอรท่ีนิยมใช ไดแก Internet Explorer และ Netscape Navigator, 

Mozilla Firefox, Gogle Chome 

 
ไปท่ีเมน ูStart  - - > Program  - - >  Accessories  - - >  Notepad 

 
 

ภาพที่ 2-2  โปรแกรม Internet Explorer (I.E.) 
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ภาพท่ี 3-2  

 

>>> จากภาพ  

แท็กคู        มีท้ังหมด 4  แท็ก คือ  

1. <html>...</html> 

2. <head>....</head> 

3. <title>....</title> 

4. <body>....</body>  

 

แท็กเดี่ยว

   

 

    มีท้ังหมด 1 แท็ก คือ  <br> 

 

   tag คําส่ังหลัก ของการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML  
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การเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML จะมีโครงสรางและการจัดวางคําส่ังหลักท่ีเปนมาตรฐานเหมือนกัน

ท่ังโลก โดยจะประกอบดวยคําส่ังหลักๆ อยู 4 คําส่ังดวยกัน ดังนี ้

1. <html>........</html> 

เปนคําส่ังท่ีทําหนาท่ีบอกจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของเอกสาร HTML  

2. <head>........</head> 

เปนคําส่ังท่ีทําหนาท่ีกําหนดสวนหัวเร่ือง 

3. <title>.........</title> 

เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดขอความท่ีตองการนํามาแสดงผลบนแถบ Title Bar  คําส่ังนี้จะอยูภายในคําส่ังสวน 

<head>......</head> โดยกําหนดความยาวของตัวอักษรไมเกิน 64 ตัวอักษร 

4. <body>.........</body> 

เปนคําส่ังท่ีกําหนดขอความและรูปแบบของคําส่ังตางๆ ท่ีใชสําหรับปรับแตงเอกสารท่ีจะนําเสนอออกทาง

สวนแสดงผลหลักของ Web Browser 

  

 
ตวัอยางการเขยีนโปรแกรมโครงสรางหลักของภาษา HTML 

 

ภาพท่ี 3-3      
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  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดวยภาษา HTML 

เบื้องตน   

1.กําหนดพื้นท่ีท่ีจะใชจัดเก็บเอกสารท้ังหมด   - - >   2.เปดโปรแกรม Notepad   - - >   3.พิมพคําส่ังภาษา 

HTML  - - > 

4.บันทึกเอกสาร HTML   - - > 5.เรียกดูผลลัพธท่ีเว็บบราวเซอร 

 

  1. กําหนดพื้นท่ีท่ีจะใชจัดเก็บเอกสารท้ังหมด 

 

1.1   สรางโฟลเดอร (folder) ไวท่ี My Document โดยตั้งชื่อเปนช่ือของนักเรียน (เปนภาษาอังกฤษ) เชน 

My Documnents/shanikarn  

1.2   ภายในโฟลเดอร shanikarn ใหสรางโฟลเดอรยอยท่ีใชในการจัดเก็บภาพตางๆ ท่ีจะนํามาแสดงในเว็บ

เพจ โดยตั้งช่ือวา images เชน My Documents/shanikarn/images 

 

   2. เปดโปรแกรม Notepad  

 

2 .1   คลิกท่ี Start 

2.2   คลิกท่ี Program 

2.3   คลิกท่ี Accessories 

2.4   คลิกท่ี Notepad 

   3.  พิมพคําส่ังภาษา HTML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือเปดโปรแกรม Notepad แลวใหพิมพคําส่ังตางๆ ดังตอไปนี ้ 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm#2�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm#3�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm#3�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm#4�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_04.htm#5�
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ภาพที่ 4-1   แสดงตัวอยางการเขียนโปรแกรมภาษา HTML ดวย Notepad 

 

   4. บนัทึกเอกสาร HTML 

 

4.1   หลังจากพิมพขอมูลตางๆ เสร็จ ใหจัดเก็บขอมูลโดยคลิกท่ีเมน ูFile แลวเลือก save 

 
 

ภาพที่ 4-2  แสดงตัวอยางวิธีการจัดเก็บเอกสาร 
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4.2  ในการจัดเก็บคร้ังแรก โปรแกรมจะข้ึนกรอบมาใหตั้งช่ือใหกับเอกสาร ดังตัวอยางในภาพท่ี 3-3  

 
 

ภาพที่ 4-3  แสดงวิธีการตั้งช่ือใหกับเอกสาร HTML  

 

 

ใหเลือกเก็บขอมูลดังตอไปนี ้

-   ขอมูลในชอง Save in : ใหเลือกไปท่ีโฟลเดอรท่ีเราสรางไวในตอนแรก (shanikarn) 

-   ขอมูลในชอง File name:  ใหตั้งช่ือวา test.htm 

-   ขอมูลในชอง Save as type :  ใหเลือกเปน All Files 

-   จากนั้นใหคลิกท่ีปุม Save 

   5. เรียกดผูลลัพธทีเ่ว็บบราวเซอร 

 

5.1 เปดโปรแกรม Internet Explorer 
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5.2 คลิกท่ีเมนู File เลือก Open ดังภาพดานลาง 

 

5.3 จากขอ 5.2 จะปรากฏหนาจอดังภาพดานลาง ใหคลิกท่ีปุม Browse...  

 

 

5.4 จากขอ 5.3 จะปรากฏหนาจอดังภาพดานลาง ใหทําการเลือกเปดเอกสารท่ีไดทําการ save เอาไวในขอ 4 

(test.htm) 
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จากรูป ให 

-   เลือกไฟล HTML ท่ีเก็บไวในชอง Look in: 

-   ในชอง Files of type: เลือกเปนแบบ All Files ถึงจะมองเห็นเอกสารท่ีเปน HTML  

-   คลิกเลือกช่ือไฟลเอกสารท่ีตองการเปด 

-   คลิกปุม Open จะปรากฎผลดังนี ้

 

คลิกท่ีปุม O.K. เคร่ืองคอมพิวเตอรจะทําการเรียกโปรแกรมเว็บบราวเซอรข้ึนมาพรอมท้ังแสดงผลลัพธ

ของขอมูลตามท่ีตองการ ดังภาพ 
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 การแสดงขอความบนเว็บเพจเปนภาษาไทย  

การจัดรูปแบบการแสดงผลใน Notepad   |   การจัดรูปแบบการแสดงผลใน Internet Explorer 

 

  การจัดรูปแบบการแสดงผลใน Notepad 

 

ในหลายๆ คร้ัง เราจะพบวาเวลาพิมพตัวอักษรภาษาไทยลงในโปรแกรม Notepad การแสดงผลจะไมแสดง

ออกมาเปนภาษาไทยอยางท่ีเราตองการ หรือแสดงออกมาในรูปแบบตัวอักษรท่ีไมสวยงาม อานยาก ฯลฯ 

ดังนั้น กอนเราจะเร่ิมทํางานใดๆ รวมท้ังพิมพคําส่ังภาษา HTML ใดๆ ลงในโปรแกรม Notepad เราควรท่ี

จะตั้งคาเร่ิมตนของตัวอักษรโดยทําตามข้ันตอน ดังนี้  

1. ไปท่ีเมนู Format - - > Font... ดังภาพที ่5-1 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_05.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_05.htm#2�
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ภาพที่ 5-1 

2. จากขอ 1. จะเกิดผลลัพธ ดังภาพท่ี 5-2 

 
 

ภาพที่ 5-2 

 

 

3. จากภาพใหตั้งคาตามภาพที่ 5-3 แลวคลิกท่ีปุม OK  
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ภาพที่ 5-3 

4. เสร็จส้ินขั้นตอนการจัดการแสดงผลใน Notepad 

 

   การจัดรูปแบบการแสดงผลใน Internet Explorer 

ในบางคร้ังเราจะพบวาขอความท่ีแสดงในเว็่บเพจไมสามารถแสดงผลเปนภาษาไทยเหมือนท่ีตองการ ดัง

ภาพท่ี 4-1 

 
 

ภาพที่ 5-4 ตัวอยางขอความท่ีไมแสดงภาษาไทย 

สามารถแบงแนวทางการแกไข ออกไดเปน 2 กรณีดังนี ้
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1. 

ภาพท่ี 

5-5 การแกไขท่ีเว็บบราวเซอร 

ในกรณีท่ีเราเปนผูใชบริการอินเทอรเน็ต 

ในกรณีนี ้ผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวไปสามารถแกไขไดท่ีโปรแกรมแสดงผลหรือ Web Browser โดยจากภาพท่ี 

4-1 ให 

1.1 คลิกท่ีเมนู View 

1.2 เลือก Encoding 

1.3 เลือก Thai (Windows) ดังภาพท่ี 4-2 

 

2. ในกรณีท่ีเปนผูเขียนโปรแกรม 

ในกรณีนี ้ผูเขียนโปรแกรมสามารถแกไขไดท่ี source code ของโปรแกรม โดยการเพิ่มแท็กคําส่ังตอไปนี ้

ใหอยูระหวางแท็ก <head>...</head> 

  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

874"> 
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ภาพที่ 5-6 การแกไขท่ี source code 

 

ซ่ึงท้ังสองวิธีดังกลาวขางตน เราจะไดผลลัพธท่ีเว็บบราวเซอร เปนดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 5-7   ผลลัพธท่ีไดจากการแกไขเว็บเพจใหสามารถแสดงผลเปนภาษาไทย 
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 การเปดแฟมขอมูลเกา   
 

 

  การเปดแฟมเอกสารเกา 

 

ถาตองการเปดแฟมเอกสารเกาข้ึนมาแกไข หรือตกแตงเพิ่มเติมก็สามารถทําไดเหมือนกับโปรแกรมท่ัว  ๆ

ไป โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1.   คลิกท่ีเมนู File 

2.   เลือกคําส่ัง Open 

 

 

3. จากขอ 2. จะปรากฏหนาจอดังนี ้
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ใหเลือกเก็บเปดขอมูลท่ีตองการ ดังนี ้

-   เลือกท่ีเก็บเอกสารในชอง Look in : ใหเลือกไปท่ีเอกสารท่ีตองการเปดออกมาแกไข 

-   ชอง File of type:  ใหตั้งช่ือวา All Files  

-   คลิกช่ือไฟลท่ีตองการ 

-   คลิกปุม Open 

จะไดเอกสารดังนี ้ 

    

 

 

      

 การกําหนดขนาดใหขอความ   

 

 

การใชคําส่ัง <Hn>  |   การใชคําส่ัง <font size> |  การใชคําส่ัง <base font> 

 

การจัดหนากระดาษบนเว็บเพจใหตรงตามความตองการของผูท่ีตองการนําเสนอ อาจจะเปนเร่ืองท่ียุงยากสัก

หนอย เนื่องจากวาเวลาท่ีพิมพขอมูลตางๆ ใน Notepad แลวไดจัดใหขอความอยูตรงกลางหรือชิดซาย หรือ

พิมพขอความใหม แตพอแสดงผลบนเว็บบราวนเซอรจริงๆ กลับไมเปนเหมือนกับท่ีตั้งไว เนื่องจากวาการ

จะใหขอความท่ีเขียนดวย HTML นั้นแสดงผลแบบใด จะตองมีคําส่ังท่ีใชกับขอความไวเสมอในภาษา 

HTML จะเรียกคําส่ังตางๆ เหลานี้วาแท็ก (TAG) 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_07.htm#Hn�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_07.htm#FontSize�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_07.htm#BaseFont�
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  การใชคําส่ัง <Hn> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับกําหนดหัวเร่ือง (Heading Tag) 

ใชสําหรับกําหนดขนาดใหกับขอความท่ีมีการตั้งไวเปน

หวัขอเร่ือง 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <Hn>.....................ขอความท่ีตองการ.......................</Hn> 

 

 

*  n คือ คาของตัวเลขท่ีใชสําหรับกําหนดขนาดของหัวเร่ือง 

มีคาตั้งแต 1 ถึง 6 

 

โดยเลข 1 จะเปนหัวเร่ืองท่ีใหญท่ีสุดและสําคัญท่ีสุด  
 

 

 

ตวัอยาง การกําหนดหัวเร่ืองตามขนาด 1-6 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 
    การใชคําส่ัง <font size> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับกําหนดขนาดของตัวอักษร (Font Size) 

 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <font size =n>.....................ขอความท่ีตองการ

.......................</font> 

 

* n คือ คาของตัวเลขท่ีใชสําหรับกําหนดขนาดของหัวเร่ือง 

มีคาตั้งแต 1ถึง 7 

 

  โดยขนาดของตัวอักษรปกติ จะมีคาเทากับ 3  
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 ตัวอยาง การกําหนดขนาดของตัวอักษรขนาด 1-7  

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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หมายเหต ุ  มีการใชคําส่ัง <br> เขาชวยเพื่อใชในการข้ึนบรรทัดใหม 

 

   การใชคําส่ัง <basefont size> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับกําหนดขนาดมาตรฐานของตัวอักษรท้ังหมดของ

เอกสาร ( basefont size) 

 

ประเภทของ tag tag เดี่ยว 

รูปแบบการใชคําส่ัง <basefont size =n>.....................ขอความท่ีตองการ

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

 

 

รูปแบบการเพิ่มขนาด

ตัวอักษรบางจุด 

<font size=+n>........................ขอความ...........................

</font> 
 

รูปแบบการลดขนาด

ตัวอักษรบางจุด 

<font size=-n>........................ขอความ...........................

</font> 
 

 

 

 

ตวัอยาง การกําหนดขนาดมาตรฐานท้ังหมดของตวัอักษร 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การขึน้บรรทัดใหม และการจัดวางยอหนาขอความ   

การใชคําส่ัง <br>  |   การใชคําส่ัง <p>   |   การใชคําส่ัง <hr> 

 

  การใชคําส่ัง <br> 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับกําหนดใหมีการข้ึนบรรทัดใหม (Line Break) 

 

ประเภทของ tag tag เดี่ยว 

รูปแบบการใชคําส่ัง ขอความ.......................<br> 
 

หมายเหต ุ ขอความท่ีอยูหลังคําส่ัง <br> จะถูกนําไปข้ึนบรรทัดใหม 
 

 

 

 

 

  

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_08.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_08.htm#2�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_08.htm#3�
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ตัวอยาง การขึ้นบรรทัดใหมโดยไมใชคําส่ัง <br> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตัวอยาง การขึ้นบรรทัดใหมโดยใชคําส่ัง <br> 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser 
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   การใชคําส่ัง <p> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับจัดวางยอหนาขอความ (Paragraph Break หรือ Alignment) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <p>..................................ขอความ.....................................</p>  
 

คําส่ังเพิ่มเติม align  เปนคําส่ังท่ีใชเม่ือตองการจัดวางตําแหนงขอความ 

 

<p  align=n>...........................ขอความ.............................</p>  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

 

* n คือ ตําแหนงการจัดวางขอความ คือ 

LEFT         =      จัดวาขอความชิดซาย (คาปกติ) 

CENTER  =      จัดขอความกึ่งกลางบรรทัด 

RIGHT       =      จัดขอความชิดขวาของบรรทัด 
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ตัวอยาง การจัดวางยอหนาโดยใชคําส่ัง <p> 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตัวอยาง การจัดวางตําแหนงขอความโดยใชคําส่ัง <p align> 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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   การใชคําส่ัง <hr> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับตีเสนค่ัน (Horizontal Line) เพื่อแยกเอกสาร

ออกเปนสวนๆ 

ประเภทของ tag tag เดี่ยว 

รูปแบบการใชคําส่ัง <hr> 
 

คําส่ังเพิ่มเติม size  เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดความหนาใหกับเสน 

 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<hr size=n>  

 

* n คือ ความหนาของเสน โดยการใสคาตัวเลข (หนวยเปน

พิกเซล) 

  width  เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดความยาวใหกับเสน 

 



37 
 

  

 วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา  ง 32101  อ.วนดิา  วิรยิะกรศิริ 

 

<hr width=n>  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

 

* n คือ ความยาวของเสน โดยการใสคาตัวเลข (หนวยเปน

พิกเซล)  

  หรือ ระบุเปนตัวเลข% ก็ได 

  หากไมระบุจะเปนการตีเต็มหนาจอภาพ 

  align  เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดตําแหนงการของเสน 

 

<hr align=n> 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

*n คือ ตําแหนงการวางเสน วาตองการใหอยูตรงจุดใดของ

จอภาพ โดยพิมพคําส่ังตอไปนี้แทนตัว n 

left = กําหนดใหเสนอยูชิดซาย 

right = กําหนดใหเสนอยูชิดขวา 

center = กําหนดใหเสนอยูกึ่งกลางจอภาพ  

  noshade  เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดเสนทึบไมมีการแรเงา

ของเสน 

<hr noshade>  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

 

หมายเหต ุ การใชคําส่ัง <hr> เพียงอยางเดียวจะเปนการตีเสนแบบเต็ม

จอภาพ 

หากตองการเสนขนาดอ่ืนๆ เชน หนาเทานี ้ยาวเทานั้น 

จะตองใชคําส่ังอ่ืนเพิ่มเติมดวย ดังนี ้ 
 

 

 

ตัวอยาง การตีเสนคั่นแบบตางๆ 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การกําหนด Style ใหกับตัวอักษร   

 

 

การใชคําส่ัง <b>  |   การใชคําส่ัง <i>   |   การใชคําส่ัง <u> 

 

  การใชคําส่ัง <b> 

 

ความหมายของคําสั่ง ใชในการกําหนดใหตัวอักษรมีความหนา (Bold) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <b>.....................ขอความ.......................</b> 
 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_09.htm#b�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_09.htm#i�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_09.htm#u�
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ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรมีความหนาใชคําส่ัง <b> 

 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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  การใชคําส่ัง <i> 

 

ความหมายของคําสั่ง ใชในการกําหนดใหตัวอักษรมีความเอียง (Italic) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <i>.....................ขอความ.......................</i> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรมีความหนาใชคําส่ัง <i> 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
 

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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   การใชคําส่ัง <u> 

 

ความหมายของคําสั่ง ใชในการกําหนดขีดเสนใตใหกับตัวอักษร (Underline) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <u>.....................ขอความ.......................</u> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรมีความหนาใชคําส่ัง <u> 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การกําหนด Style ใหกับตัวอักษร (2)    

 

การใชคําส่ัง <s>   |   การใชคําส่ัง <sub>  |   การใชคําส่ัง <sup> 

 

  
การใชคําส่ัง <s> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชในการขีดเสนทับตัวอักษร (Strikethrough) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <s>.....................ขอความ.......................</s> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การขีดเสนทับกลางตัวอักษรใชคําส่ัง <s> 

 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_10.htm#s�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_10.htm#sub�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_10.htm#sup�
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  การใชคําส่ัง <sub> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับกําหนดใหตัวอักษรหอยลง 

(Subscript) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <sub>.....................ขอความ.......................</sub> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรหอยลงใชคําส่ัง <sub> 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
 

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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   การใชคําส่ัง <sup> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับกําหนดใหตัวอักษรยกข้ึน 

(Superscript) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <sup>.....................ขอความ.......................</sup> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรยกขึ้นใชคําส่ัง <sup> 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การกําหนดรูปแบบและสีใหกับตัวอักษร   

การใชคําส่ัง <font face>  |  การใชคําส่ัง <font color> 

 

  การใชคําส่ัง <font face> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดการแสดงรูปแบบตัวอักษร (Font) 

 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <font face="ช่ือแบบตัวอักษรท่ีตองการ">.............ขอ

ความ............& lt;/font> 
 

 

 

 

ตวัอยาง การกําหนดการแสดงรูปแบบตวัอักษร (Font) 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_11.htm#FontFace�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_11.htm#FontColor�
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   การใชคําส่ัง <font color> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับกําหนดสีของตัวอักษร 

 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <font color="n" >....................ขอความ.......................

</font> 

 

*n คือช่ือสีมาตรฐานตางๆ เชน red, green, blue ฯลฯ 

หรือ 

*n คือ รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16) เชน #000000, #FFFFFF 

ฯลฯ 

หมายเหต ุ ตัวอยาง ช่ือสีมาตรฐานตางๆ 

  ตัวอยาง รหสัสี (รหัสเลขฐาน 16) 
 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorName�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorCode�
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ตัวอยาง การกําหนดสีจากชื่อสีมาตรฐาน 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตัวอยาง การกําหนดสีจากรหัสสี (รหัสเลขฐาน 16)  

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การจัดตําแหนงใหกับขอความ   

การใชคําส่ัง <center>    |  การใชคําส่ัง <div align>  |  การใชคําส่ัง <pre> 

 

  การใชคําส่ัง <center> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชจัดวางขอความกึ่งกลางบรรทัด 

 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <center>....................ขอความ.......................<center> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรมีความหนาใชคําส่ัง <center> 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_13.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_13.htm#2�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_13.htm#3�
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   การใชคําส่ัง <div  align> 

 

ความหมายของคําส่ัง ใชสําหรับจัดวางตําแหนงขอความ 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <div align=n >........................ขอความ.........................

</div>  

 

* n คือ ตําแหนงการจัดวางขอความ คือ 

left        =      จัดวาขอความชิดซาย (คาปกติ) 

center =      จัดขอความกึ่งกลางบรรทัด 

right      =      จัดขอความชิดขวาของบรรทัด  
 

 

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง div align เพื่อจัดวางตําแหนงขอความในแนวนอน 
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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  การใชคําส่ัง <pre> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชจัดรูปแบบเอกสารตามท่ีกําหนดไวใน 

Notepad (Preformatted) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <pre>....................ขอความ.......................</pre> 
 

 

 

 

ตัวอยาง การกําหนดใหตัวอักษรมีความหนาใชคําส่ัง <pre> 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การกําหนดใหตวัอักษรวิง่   

การใชคําส่ัง <marquee> 

 

ตัวอยาง การใชคําส่ัง marquee | ตัวอยางการใชคําส่ัง behavior | ตัวอยางการใชคําส่ัง direction | ตัวอยาง

การใชคําส่ัง bgcolor 

 

  การใชคําส่ัง <marquee> 

 

ความหมายของคําสั่ง เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับกําหนดใหตัวอักษรวิ่ง ทําให

ตัวอักษรมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <marquee>.................ขอความ...............</marquee>  
 

คําส่ังเพิ่มเติม behavior   เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดแนวทางการว่ิง

ของขอความ 

<marquee behavior=n>.................ขอความ...............

</marquee>  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

n  คือ รูปแบบแนวทางการวิ่งของขอความ มี 3 แบบ ดังนี ้

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#marquee�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#marquee�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#behavior�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#direction�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#bgcolor�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#bgcolor�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_14.htm#bgcolor�
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-  alternate คือ ใหขอความวิ่งจากขอบซายมาขอบขวา 

เม่ือถึงขอบขวาก็ใหวิ่งกลับไปทางซาย วิ่งกลับไปกลับมา 

-  scroll คือ ใหขอความวิ่งจากขวามาซาย เม่ือถึงขอบซาย 

ก็ใหขอความวิ่งออกมาจากขวาใหม (เปนคาปกติถาไมมี

การกําหนดอะไรจะไดแบบนี)้ 

-  slide คือ ใหขอความวิ่งจากขวามาซาย เม่ือถึงขอบซาย

แลวจะหยุดนิ่งไมวิ่งไปไหนอีก 

  direction  เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดทิศทางการวิ่งของ

ขอความ 

<marquee direction=n>.................ขอความ...............

</marquee>  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

 

n คือ ทิศทางการวิ่งของขอความ มี 2 แบบ ดังนี ้

-  right คือ ใหขอความวิ่งจากทางซายมาทางขวา 

-  left คือ ใหขอความวิ่งจากทางขวามาทางซาย 

  bgcolor  เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดสีพื้นใหกับขอความ

ท่ีว่ิง 

<marquee bgcolor="n">.................ขอความ...............

</marquee>  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

n คือ ช่ือของรหัสสีท่ีตองการ ซ่ึงมีได 2 แบบ คือ 

*  ชื่อสีมาตรฐานตางๆ เชน red, green, blue ฯลฯ 

หรือ 

*  รหัสสี (รหัสเลขฐาน 16) เชน #000000, #FFFFFF ฯลฯ 

หมายเหต ุ  ุคําส่ังนี้จะใชไดกับ Internet Explorer เทานั้น 

  ตัวอยาง ช่ือสีมาตรฐานตางๆ 

  ตัวอยาง รหสัสี (รหัสเลขฐาน 16) 
 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง marquee เพือ่กําหนดใหขอความเคล่ือนท่ีไปมา   

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorName�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorCode�
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตวัอยาง การใชคําส่ังเพิ่มเติม behavior

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตวัอยาง การใชคําส่ังเพิ่มเติม direction

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

   

 ตวัอยาง การใชคําส่ังเพิ่มเติม bgcolor   
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การแสดงลําดับรายการ   

การใชคําส่ัง <ul> | การใชคําส่ัง <ol> | การใชคําส่ัง <dl> | การใชคําส่ัง <dir> | การใชคําส่ัง <menu>  

 

  การใชคําส่ัง <ul> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชแสดงรายการแบบไมมีเลขลําดับ (Unorder 

List หรือ Bullet List) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <ul>.................หัวเร่ือง............... 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ..................  

</ul>  
  

คําส่ังเพิ่มเติม type  เปนคําส่ังท่ีใชในการเปล่ียนรูปแบบหัวขอเปนแบบ

อ่ืนๆ 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<ul type=n>.................หัวเร่ือง

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

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

</ul>  
 

-  disc คือ วงกลมทึบ (คาปกติ) ตัวอยาง  

n  คือ ชนิดของเคร่ืองหมาย มี 3 แบบ ดังนี ้

-  circle คือ วงกลมโปรง ตัวอยาง  

-  square คือ ส่ีเหล่ียมทึบ ตัวอยาง  
 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_15.htm#ul�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_15.htm#ol�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_15.htm#dl�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_15.htm#dir�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_15.htm#menu�
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ตวัอยาง การใชคําส่ัง <ul> เพื่อแสดงรายการแบบไมมีลําดับ

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

  

ตวัอยาง การใชคําส่ังเพิ่มเติม circle  
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตวัอยาง การใชคําส่ังเพิ่มเติม square

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

  

   การใชคําส่ัง <ol> 
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ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชแสดงรายการโดยใชตัวเลขเรียงลําดับ (Order 

List หรือ Number List) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <ol type=n start=n2>.................หัวเร่ือง............... 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ..................  

</ol>  
  

หมายเหต ุ n  คือ รูปแบบชนิดของตัวเลขท่ีตองการ มีตัวอยาง ดังนี ้ 

-  1 หมายถึง ตัวเลขอารบิค (คาปกติ)  

-  A หมายถึง ตัวพิมพใหญ 

-  a หมายถึง ตัวพิมพเล็ก 

-  I หมายถึง ตัวเลขโรมันพิมพใหญ 

-  i หมายถึง ตัวเลขโรมันพิมพเล็ก 

 

n2  คือ ตัวเลขจํานวนเต็มท่ีตองการกําหนดใหเร่ิมตนกับ

หวัขอแรก 
 

 

 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <ol> เพื่อแสดงรายการแบบเรียงลําดับ 



67 
 

  

 วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา  ง 32101  อ.วนดิา  วิรยิะกรศิริ 

 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <ol> รวมกับคําส่ัง start  
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <ol> รวมกับคําส่ัง type  
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   การใชคําส่ัง <dl> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชแสดงรายการโดยกําหนดหัวขอหรือขอความ (Definition 

List) 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <dl>.................หวัขอเร่ือง............... 

          <dt> หัวขอ....... <dd> คําอธิบาย..... 

          <dt> หัวขอ....... <dd> คําอธิบาย..... 

          <dt> หัวขอ....... <dd> คําอธิบาย..... 

</dl>  
  

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <dl> เพือ่แสดงรายการโดยกําหนดหัวเร่ืองหรือขอความ

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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  การใชคําส่ัง <dir> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชแสดงรายการแบบไดเรกทอรี (Directory List) 

ใชสําหรับแสดงหัวขอส้ันๆ ท่ีมีความยาวไมเกิน 20 

ตัวอักษร ไมมีการเรียงลําดับรายการ และไมมีตัวเลขลําดับ

นําหนาขอความ 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <dir>.................หวัขอเร่ือง

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

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

</dir>  
  

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <dir> เพื่อแสดงรายการแบบ directory list

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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  การใชคําส่ัง <menu> 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชแสดงรายการแบบเมนูลิสต (Menu List) 

รูปแบบการใชงานใหผลเหมือนกับการใชคําส่ัง dir 

ประเภทของ tag tag คู 

รูปแบบการใชคําส่ัง <menu>.................หวัขอเร่ือง

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

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

          <li> ขอความ.................. 

</menu>  
  

 

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <menu> เพื่อแสดงรายการแบบ menu list

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 

  



75 
 

  

 วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา  ง 32101  อ.วนดิา  วิรยิะกรศิริ 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

   

 

 การจัดการกับรูปภาพ   

 

การใชคําส่ัง <img src> | การใชคําส่ัง <body background> 

 

  การใชคําส่ัง <img src> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชสําหรับใสรูปภาพลงในเอกสาร HTML 

ประเภทของ tag tag เดี่ยว  

รูปแบบการใชคําส่ัง <img src="n"> 
 

 

*n หมายถึง ช่ือและนามสกุลของรูปภาพท่ีตองการนํามาใส

ในเอกสาร 

คําส่ังเพิ่มเติม align  เปนคําส่ังท่ีใชในกําหนดตําแหนงในการจัดวาง

รูปภาพ 

 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#img�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#background�
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<img src="n" align=n1> 
 

-  right  วางรูปภาพทางขวาของขอความ 

n  คือ ช่ือไฟลและนามสกุลของรูปภาพ 

n1 คือ ตําแหนงการวางภาพ มีรายละเอียด ดังนี ้

-  top   วางขอความระดับบนรูปภาพ 

-  middle    วางขอความระดับกลางรูปภาพ 

-  bottom   วางขอความระดับลางรูปภาพ (คามาตรฐาน)  

-  left   วางรูปภาพทางซายของขอความ (คามาตรฐาน) 

ตัวอยางการใชคําส่ัง  

  width เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดความกวางของรูปภาพ 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<img src="n" width=n1> 
 

n  คือ ช่ือไฟลและนามสกุลของรูปภาพ 

n1 คือ ความกวางของรูปภาพ มีหนวยเปน Pixels 

ตัวอยางการใชคําส่ัง  

  height เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดความสูงของรูปภาพ 

 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<img src="n" height=n1> 
 

n  คือ ช่ือไฟลและนามสกุลของรูปภาพ 

n1 คือ ความสูงของรูปภาพ มีหนวยเปน Pixels 

ตัวอยางการใชคําส่ัง  

  border เปนคําส่ังท่ีใชสรางกรอบใหกับรูปภาพ (สีของ

กรอบรูปภาพจะมีสีเดียวกับตัวอักษร)  

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<img src="n" boder=n1> 
 

n  คือ ช่ือไฟลและนามสกุลของรูปภาพ 

n1 คือ ความหนาของกรอบรูปภาพ มีหนวยเปน Pixels 

ตัวอยางการใชคําส่ัง  

  hspace เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดชองวางแนวนอน ซาย-ขวา 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#align�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#width�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#height�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#border�
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ระหวางรูปภาพกับขอความ 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<img src="n" hspace=n1> 
 

n  คือ ช่ือไฟลและนามสกุลของรูปภาพ 

n1 คือ ตัวเลขชองวางแนวนอนซาย-ขวา ระหวางรูปภาพกับ

ขอความ มีหนวยเปน Pixel  

ตัวอยางการใชคําส่ัง  

  vspace เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดชองวางแนวตั้งดาน บน-ลาง 

ระหวางรูปภาพกับขอความ 

รูปแบบการใชคําส่ัง 

<img src="n" vspace=n1> 
 

n  คือ ช่ือไฟลและนามสกุลของรูปภาพ 

 

n1 คือ ตัวเลขชองวางแนวตั้งดานบน-ลาง ระหวางรูปภาพ

กับขอความ มีหนวยเปน Pixel  

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง  

หมายเหต ุ ไฟลรูปภาพตางๆ ท่ีจะนํามาใสในเอกสาร HTML จะตอง

ถูกเก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกันกับเอกสาร HTML เทานั้น 

  ภาพท่ีนํามาใสในเอกสาร ควรมีขนาดของไฟลภาพไมเกิน 

40 Kb 

  รูปภาพท่ีนิยมนํามาลงในหนาเว็บเพจ มีอยู 2 ชนิด คือ 

1. รูปภาพชนิด Graphics Interchange Format (GIF) 

2. รูปภาพชนิด Joint Photographic Experts Group (JPEG 

หรือ JPG) 
 

ภาพท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

ภาพท่ีนํามาใชในการนําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเอกสารเว็บ ควรใชภาพนามสกุล .GIF หรือ 

.JPG เทานั้น โดยมีหลักการพิจารณาเลือก คือ ภาพท่ีมีสีนอยๆ หรือภาพท่ีตองการทําพื้นใหโปรงใส ควร

จัดเก็บในฟอรแมต .GIF และกําหนดคาเพิ่มเติม (Option) เปน Interlaced คือ ใหภาพแสดงหยาบๆ แลว

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#hspace�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#vspace�
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คอยๆ ละเอียด ในขณะท่ีภาพท่ีตองการความคมชัด ความสดใส ควรจัดเก็บในฟอรแมต .JPG และกําหนด

คุณภาพ (Quality) ท่ีเหมาะสมกับภาพนั้นๆ คาแนะนํา คือ 4 - 6 หากตองการใหภาพแสดงหยาบๆ แลวคอยๆ 

ละเอียด ใหกําหนดคาเพิ่มเติม (Option) เปน Progressive ดวย สําหรับความละเอียดของภาพ (Resolution) 

ควรใชคา 72 dpi  

ตวัอยาง เปดภาพตัวอยางของ Photoshop  ช่ือ dune.tif มาจัดเก็บใหมดวยฟอรแมต และคาตางๆ ไดผลดังนี ้

ตนฉบับ .TIF 1,061 KB 

.JPG คา Quality = 8 44 KB 

.JPG คา Quality = 3 17 KB 

.GIF  102 KB 

ดังนั้นภาพนี้ ซ่ึงเปนภาพสี ท่ีมีความคมชัด และสดใส ควรเก็บดวยฟอรแมต JPG เทานั้น สําหรับคา Quality 

กําหนดได โดยดูความเหมาะสมของการนําไปใชงาน โดยหากกําหนดคา Quality ไวต่ํา จะทําใหคุณภาพ

ความคมชัดของภาพลดลงไปดวย แมวาจะไดขนาดไฟลเล็กก็ตาม  

คําส่ังการนําเสนอไฟลรูปภาพ 

< img src="ช่ือรูปภาพท่ีมีนามสกุลเปน .gif หรือ .jpg" > 

เราสามารถกําหนดคุณสมบัติของรูปภาพได โดยเราจะใสภายในคําส่ัง < IMG SRC > เพื่อท่ีจะทําใหรูปภาพ

สามารถใชรวมกับขอ ความหรือตัวอักษรและทําให เว็บเพจนั้นมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

< img src="ช่ือรูปภาพท่ีมีนามสกุลเปน .gif หรือ .jpg" alt= "ขอความอธิบาย" 

align="top/middle/bottom/left/right" width="คาตัวเลข" height="คาตัวเลข" hspace="คา

ตัวเลข" vspace="คาตัวเลข" border="กําหนดเปนตัวเลข" > 

• Alt= เปนการกําหนดขอความอธิบาย โดยจะปรากฎก็ตอเม่ือนําเมาสลากมาท่ีรูปขอความก็จะปรากฎ  

• Align = "top" เปนการกําหนดขอความท่ีอยูดานบนของรูปภาพ  

• Align = "middle" เปนการกําหนดขอความท่ีอยูกึ่งกลางของรูปภาพ  

• Align = "bottom" เปนการกําหนดขอความท่ีอยูดานลางของรูปภาพ  

• Align = "left" เปนการกําหนดขอความท่ีอยูดานขวาของรูปภาพ  

• Align = "right" เปนการกําหนดขอความท่ีอยูดานซายของรูปภาพ  
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• Width = การกําหนดขนาดความกวางของรูปภาพ  

• Height = การกําหนดขนาดความสูงของรูปภาพ  

• Hspace = เปนการกําหนดระยะเวนขอบจากดานซายกับรูปภาพ - ในการแสดงขอความลอมรอบรูป

นั้น เปนวิธีท่ีใชกันมากกับรูปท่ีเปนตัวสินคาและมีคําอธิบายลอมอยูขางๆ แตการท่ีขอความอยูใกล

กับรูปนั้นๆ มากไปอาจทําใหเพจนั้นดูแนนไมนาอาน ดังนั้นแท็ก <IMG> จึงถูกออกแบบใหมีแอ

ตทริบิวต VSPACE และ HSPACE เพื่อใชกําหนดระยะหางระหวางรูปและขอความท่ีลอมรูป โดย

คาท่ีกําหนดนั้นอาจใชหนวยท่ีเปนพิกเซล หรือ กําหนดเปนเปอรเซ็นตของหนาจอแทนก็ได  

• Vspace = เปนการกําหนดระยะเวนขอบจากดานบนกับรูปภาพ - ในการแสดงขอความลอมรอบรูป

นั้น เปนวิธีท่ีใชกันมากกับรูปท่ีเปนตัวสินคาและมีคําอธิบายลอมอยูขางๆ แตการท่ีขอความอยูใกล

กับรูปนั้นๆ มากไปอาจทําใหเพจนั้นดูแนนไมนาอาน ดังนั้นแท็ก <IMG> จึงถูกออกแบบใหมีแอ

ตทริบิวต VSPACE และ HSPACE เพื่อใชกําหนดระยะหางระหวางรูปและขอความท่ีลอมรูป โดย

คาท่ีกําหนดนั้นอาจใชหนวยท่ีเปนพิกเซล หรือ กําหนดเปนเปอรเซ็นตของหนาจอแทนก็ได  

• Border = เปนการกําหนดเสนกรอบของรูปภาพ - สําหรับการใสเสนขอบใหกับรูปใดๆ นั้น ใหใช

แอตทริบิวต BORDER แลวตามดวยความหนาของเสนขอบโดยมีหนวยเปนพิกเซล ซ่ึงหากไม

กําหนดหรือกําหนดเปนศูนยก็หมายความวาไมมีเสนขอบนั่นเอง  

คําส่ังท่ีนํารูปภาพมาเปนพื้นหลัง 

<body background="ช่ือรูปภาพท่ีมีนามสกุลเปน .gif หรือ .jpg" bgproperties=fixed> 

• background = กําหนดรูปภาพ  

• bgproperties = fixed การกําหนดใหรูปภาพคงท่ี จะทําใหรูปภาพไมมีการเคล่ือนท่ีตามเม่ือเล่ือนสก

อรบาร เม่ือขอมูลมีความยาวมากกวา 1 หนาจอ 

การนําเสนอไฟลวิดีโอ 

การใสภาพเคล่ือนไหวใน Homepage ถือวาเปนการสรางความนาสนใจในการชมเว็บไซตนั้นมาก เพราะ

นอกจากมีภาพท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดแลว ยังสามารถมีเสียงประกอบภาพไดอีกดวย เชนเดียวกันการชม

หนังในโทรทัศน เพียงแตมาปรากฎใน Homepage ไฟลภาพเคล่ือนไหว (Video) ท่ีสนับสนุนบน Homepage 

ไดแก AVI (*.avi), MPEG (*.mpg), Movie (*.mov) เปนตน 

<IMG dynsre="ช่ือไฟลรูปท่ีมีนามสกุลท่ีเปน .avi" loop="จํานวนรอบในการแสดงผลหรือ 

infinite"> 
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loop เปนการกําหนดจํานวนรอบในการแสดงผล การกําหนดการวนรอบ (loop) นั้นเราสามารถกําหนดเปน

ตัวเลขแตถาเรากําหนดเปนคา infinite จะแสดงผลตลอดเวลา 

การนําเสนอไฟลเสียง 

การใสเสียงประกอบใน Homepage ถือวาเปนส่ิงท่ีสรางความนาสนใจอยางหนึ่งใหกับ Homepage นั้น ซ่ึง

ไฟลรูปแบบของเสียงประกอบท่ีสนับสนุนไดแก MDI (*.mdi), AU (*.au), Real Audio (*.ram) และ 

WAVE (*.wav) เปนตน 

<bgsound sre="ช่ือไฟลท่ีมีนามสกุลเปน .wav" loop="ตัวเลขในการวนรอบ"> 

  

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม align ในการจัดวางตําแหนงรูปภาพใหมีคาตาง  ๆกัน

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เม่ือ align=top 

 
 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เม่ือ align=middle 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เม่ือ align=bottom 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เม่ือ align=right 
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม width ในการกําหนดความกวางใหกบัรูปภาพ 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เ 

 

 

 
  

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม height ในการกําหนดความสูงใหกบัรูปภาพ 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เ 

 

 

 
  

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เ 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม width และ height กําหนดความกวางและความสูงใหกบัรูปภาพ 
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top 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser เ 

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม border ในการสรางกรอบใหกบัรูปภาพ 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_16.htm#top�


87 
 

  

 วิชา พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา  ง 32101  อ.วนดิา  วิรยิะกรศิริ 

 

 
  

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม hspace ในการกําหนดชองวางในแนวนอนระหวางรูปภาพกับขอความ 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 
 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <img src>  

โดยใชคําส่ังเพิ่มเติม vspace ในการกําหนดชองวางในแนวตั้งระหวางรูปภาพกับขอความ 
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 
 

   การใชคําส่ัง <background> 

 

ความหมายของคําส่ัง เปนคําส่ังท่ีใชในการนํารูปภาพตางๆ มาเปนพื้นหลังของ

เอกสาร หรือ Background 

ประเภทของ tag tag เดี่ยว  

รูปแบบการใชคําส่ัง <body background="n"> 
 

 

*n หมายถึง ช่ือและนามสกุลของรูปภาพท่ีตองการนํามาใส

ในเอกสาร 
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 

 
 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

ตวัอยาง การใชคําส่ัง <body background> 

ในการนํารูปภาพมาทําเปนพื้นหลังของเอกสาร 
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 การสรางตาราง   

คําส่ังหลักท่ีใชในการสรางตาราง | คําส่ังตางๆ ท่ีใชในการตกแตงตาราง | การนํารูปภาพมาใสในตาราง 

 

  คําส่ังหลักท่ีใชในการสรางตาราง 

 

คําส่ังหลักท่ีใชในการสรางตารางของภาษา HTML มีดังนี ้

<table>...........</table> 

<caption>............</caption> 

<tr>............</tr> 

<th>...........</th> 

<td>...........</td> 
 

เปนคําส่ังท่ีกําหนดใหโปรแกรม

เบราวเซอรสรางตาราง 

เปนคําส่ังท่ีใชตั้งช่ือหรือหัวขอเร่ืองใหกับ

ตาราง 

เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดแถว (row) 

เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดขอมูลสวน

หัวของตาราง 

เปนคําส่ังท่ีใชในการกําหนดขอมูลในแต

ละแถว 
 

ตัวอยางโครงสรางของการสรางตารางในภาษา HTML 

<table> 

     <caption>  ชื่อตาราง   </caption>  

     <tr> 

             <th>   ขอมูลสวนหัว   </th> 

     </tr> 

     <tr> 

             <td>   ขอมูล   </td>  

     </tr> 

     <tr> 

             <td>   ขอมูล   </td>  

     </tr> 

</table>  
 

  

 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#table�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#table2�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#table3�
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

ตวัอยาง การสรางตารางในเอกสาร HTML 
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   คําส่ังตางๆ ที่ใชในการตกแตงตารางของภาษา HTML 

 

ในคําส่ัง <table> สามารถใชคําส่ังตกแตงตารางเพิ่มเดิมไดดังนี ้

1. คําส่ัง border 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชกําหนดความหนาใหกับเสนของของตาราง มี

หนวยเปน Pixel ถาไมใสคําส่ังนี้ไวดวย border 

จะมีคาเทากับ 1 (คือจะไมเห็นเสนขอบของ

ตาราง) 
 

2. คําส่ัง align 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชกําหนดตําแหนงการจัดวางตาราง มี 3 รูปแบบ 

คือ 

left  คือ  จัดตารางชิดซาย (คาปกติ) ของจอภาพ 

right คือ  จัดตารางชิดขวาของจอภาพ 

center คือ  จัดตารางไวกลางหนาจอภาพ 
 

3. คําส่ัง width 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชกําหนดความกวางของตารางท้ังหมด มีหนวย

เปน Pixel หรือเปอรเซ็นตก็ได 
 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableBorder�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableAlign�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableWidth�
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4. คําส่ัง height 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชกําหนดความสูงของตารางท้ังหมด มีหนวย

เปน Pixel หรือเปอรเซ็นตก็ได 
 

5. คําส่ัง cellspacing 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชกําหนดระยะหางระหวางชองแตละชองใน

ตาราง โดยการเพิ่มขนาด หรือลดขนาดความ

หนาของเสนขอบตาราง 
 

6. คําส่ัง cellpadding 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชกําหนดระยะหางระหวางบรรทัดของตาราง 

โดยการเพิ่มขนาดหรือลดขนาดความสูงของเสน

ขอบตาราง 
 

7. คําส่ัง background 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชในการนํารูปภาพมาใสเปนพื้นหลังของตาราง 

(ใชไดกับ I.E. เทานั้น) 
 

8. คําส่ัง bgcolor 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชในการกําหนดสีพื้นหลังของตาราง (ใชไดกับ 

I.E. เทานั้น)  
 

9. คําส่ัง bordercolor 

 

ตัวอยางการใชคําส่ัง   

ใชในการกําหนดสีของเสนขอบตาราง (ใชไดกับ 

I.E. เทานั้น)  
 

ตัวอยางการใชคําส่ัง border เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableHeight�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableCellSpacing�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableCellPadding�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableBackground�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableBgcolor�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#tableBordercolor�
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

top 

ตัวอยางการใชคําส่ัง align เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#top�
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

top 

ตัวอยางการใชคําส่ัง width เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#top�
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

top 

ตัวอยางการใชคําส่ัง heightเพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#top�
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ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

top 

ตัวอยางการใชคําส่ัง cellspacing เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#top�
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การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตัวอยางการใชคําส่ัง cellpadding เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 
 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตัวอยางการใชคําส่ัง background เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

top 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#top�
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ตัวอยางการใชคําส่ัง bgcolor เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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ตัวอยางการใชคําส่ัง bordercolor เพิ่มเติมใหกับคําส่ัง table 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  

 

 

 

top 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_17.htm#top�
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ในคําส่ัง <CAPION> สามารถใชคําส่ังเพิ่มเดิมไดดังนี ้

1. คําส่ัง align 
 

ใชกําหนดตําแหนงการวางช่ือใหกับ

ขอความ มี 3 รูปแบบ คือ 

left  คือ  จัดวางช่ือดานซายของตาราง 

right คือ  จัดวางชื่อดานขวาของตาราง 

center คือ  จัดวางกึ่งกลางของตาราง 
 

2. คําส่ัง valign 
 

ใชกําหนดตําแหนงการวางช่ือใหกับ

ขอความ มี 2 รูปแบบ คือ 

top คือ  จัดวางช่ือดานบนของตาราง 

bottom คือ  จัดวางช่ือดานลางของตาราง 
 

 

 

ในคําส่ัง <TH> สามารถใชคําส่ังเพิ่มเดิมไดดังนี ้

1. คําส่ัง align 
 

ใชกําหนดตําแหนงการวางขอมูลใน

แนวนอน ของทุกชองในตาราง มี 3 

ตําแหนง คือ 

left  คือ  จัดวางขอมูลชิดซายของชอง

ตาราง 

right คือ  จัดวางขอมูลชิดขวาของชอง

ตาราง 

center คือ  จัดวางขอมูลกึ่งกลางของชอง

ตาราง 
 

2. คําส่ัง valign 
 

ใชกําหนดตําแหนงการวางขอมูลใน

แนวตั้ง ของทุกชองในตาราง มี 3 

ตําแหนง คือ 

top คือ  จัดวางขอมูลไวชิดขอบบนของ

ชองตาราง 

middle คือ  จัดวางขอมูลไวกึ่งกลางของ

ชองตาราง 

bottom คือ  จัดวางขอมูลไวขอบลางของ

ชองตาราง  
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5. คําส่ัง width 
 

.ใชสําหรับกําหนดความกวางของชองใน

ตาราง มีหนวยเปน Pixel 
 

2. คําส่ัง height 
 

.ใชสําหรับกําหนดความสูงของชองใน

ตาราง มีหนวยเปน Pixel 
 

2. คําส่ัง rowspan 
 

.ใชกําหนดใหชองในตารางมีความสูงเปน

กี่เทาของของชองเดิม เชน ROWSPAN=5 

แสดงวากําหนดใหชองนี้มีความสูงเปน 5 

เทาของความสูงเดิม 
 

2. คําส่ัง colspan 
 

.ใชกําหนดใหชองในตารางมีความกวาง

เปนกี่เทาของของชองเดิม เชน 

COLSPAN=5 แสดงวากําหนดใหชองนี้มี

ความกวางเปน 5 เทาของความกวางเดิม 
 

2. คําส่ัง bgcolor 
 

ใชกําหนดสีพื้นภายในชองตารางแตละชอง 
 

 

ในคําส่ัง <TD> สามารถใชคําส่ังเพิ่มเดิมไดดังนี ้

1. คําส่ัง align 
 

ใชกําหนดตําแหนงการวางขอมูลใน

แนวนอน ของทุกชองในตาราง มี 3 

ตําแหนง คือ 

left  คือ  จัดวางขอมูลชิดซายของชอง

ตาราง 

right คือ  จัดวางขอมูลชิดขวาของชอง

ตาราง 

center คือ  จัดวางขอมูลกึ่งกลางของชอง

ตาราง 
 

2. คําส่ัง valign 
 

ใชกําหนดตําแหนงการวางขอมูลใน

แนวนอน ของทุกชองในตาราง มี 3 

ตําแหนง คือ 

top คือ  จัดวางขอมูลไวชิดขอบบนของ

ชองตาราง 

middle คือ  จัดวางขอมูลไวกึ่งกลางของ
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ชองตาราง 

bottom คือ  จัดวางขอมูลไวขอบลางของ

ชองตาราง  
 

5. คําส่ัง width 
 

.ใชสําหรับกําหนดความกวางของชองใน

ตาราง มีหนวยเปน Pixel 
 

2. คําส่ัง height 
 

.ใชสําหรับกําหนดความสูงของชองใน

ตาราง มีหนวยเปน Pixel 
 

2. คําส่ัง rowspan 
 

.ใชกําหนดใหชองในตารางมีความสูงเปน

กี่เทาของของชองเดิม เชน ROWSPAN=5 

แสดงวากําหนดใหชองนี้มีความสูงเปน 5 

เทาของความสูงเดิม 
 

2. คําส่ัง colspan 
 

.ใชกําหนดใหชองในตารางมีความกวาง

เปนกี่เทาของของชองเดิม เชน 

COLSPAN=5 แสดงวากําหนดใหชองนี้มี

ความกวางเปน 5 เทาของความกวางเดิม 
 

2. คําส่ัง bgcolor 
 

ใชกําหนดสีพื้นภายในชองตารางแตละชอง 
 

 

  การนํารูปภาพมาใสในตาราง 

 

การนํารูปภาพมาใสในตาราง มีรูปแบบคําส่ัง ดังนี ้

<TD><IMG SRC="ชื่อภาพ.นามสกุล"> </TD> 
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ตัวอยางการนํารูปภาพมาใสในตาราง 

 

การพิมพคําส่ังภาษา HTML ใน Text Editor  

 

 
 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นท่ี Web Browser  
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 การเชือ่มโยงหนาเวบ็เพจ   

คําส่ังในการสรางจุดเชื่อมโยงโดยใชขอความ | การกําหนดสีใหกับจุดเชื่อมโยง | การสรางจุดเชื่อมโยง

โดยรูปภาพ 

 

  คําส่ังในการสรางจุดเชื่อมโยงโดยใชขอความ 

1. การเชื่อมโยงภายในหนาเว็บเพจเดียวกัน 

ความหมาย คือ การใชงานท่ีตองการใหจุดเชื่อมโยงและเปาหมายอยูใน

หนาเว็บเพจเดียวกัน 

รูปแบบการใชคําส่ัง กําหนดจุดเชื่อมโยง โดยใชคําส่ัง 

<a href=#ชื่อจุดเชื่อมโยง>......ขอความท่ีใชเปนจุด

เชื่อมโยง......& lt;/a> 
 

 

#=ชื่อจุดเชื่อมโยง (Link) คือ ชื่อของตําแหนงในเอกสารท่ีใช

เปนจุดเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาสวนอ่ืนๆ 

 

กําหนดเปาหมาย (Target) โดยใชคําส่ัง 

<a name=ชือ่เปาหมาย> </a>......ขอความ...... 
 

 

ชื่อเปาหมาย (Target) คือ ชื่อของตําแหนงปลายทางท่ีตองการ

ใหจุดเชื่อมโยงมาถึง 
 

2. การเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บเพจอ่ืนๆ 

ความหมาย คือ การเชื่อมโยงไปยังจุดเชื่อมโยงท่ีอยูคนละหนาเว็บเพจกัน 

รูปแบบการใชคําส่ัง  

<a href=ชื่อไฟล.นามสกุล>......ขอความท่ีใชเปนจุด

เชื่อมโยง......& lt;/a> 
  

 

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ 

ความหมาย คือ การเชือ่มโยงไปยงัโปรโตคอล (Protocol) ท่ีกาํหนด  

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_18.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_18.htm#2�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_18.htm#3�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_18.htm#3�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_18.htm#3�
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รูปแบบการใชคําส่ัง  

<a href="URL">......ขอความท่ีใชเปนจุดเชื่อมโยง......

</a> 
  

 

 

  การกําหนดสีใหกับจุดเชื่อมโยง 

รูปแบบการใชคําส่ัง  

<body n=ชื่อสีมาตรฐาน> 
  

หมายเหต ุ * n คือ แท็กคําส่ังท่ีใชกําหนดสวนท่ีตองการใหเปนสี โดย 

text  คือ การกําหนดสีใหกับตัวอักษรท้ังเอกสาร 

link  คือ การกําหนดสีตัวอักษรท่ีเปนจุดเชื่อมโยง 

vlink  คือ การกําหนดสีตัวอักษรท่ีเปนจุดเชื่อมโยง แตเคยมีการ

คลิกใชงานไปแลว 

alink  คือ การกําหนดสีตัวอักษรท่ีเปนจุดเชื่อมโยง และกําลังไปยัง

เปาหมาย (Target) ในขณะนั้น (Active Link) 

bgcolor  คือ การกําหนดสีใหกบัพืน้หลังของเอกสาร 
 

  การสรางจุดเชื่อมโยงโดยรูปภาพ 

 

รูปแบบการใชคําส่ัง  

<a href="URL"><img src=ชื่อรูปภาพ.นามสกุล></a> 
  

หมายเหต ุ * n คือ แท็กคําส่ังท่ีใชกําหนดสวนท่ีตองการใหเปนสี โดย 

text  คือ การกําหนดสีใหกับตัวอักษรท้ังเอกสาร 

link  คือ การกําหนดสีตัวอักษรท่ีเปนจุดเชื่อมโยง 

vlink  คือ การกําหนดสีตัวอักษรท่ีเปนจุดเชื่อมโยง แตเคยมี

การคลิกใชงานไปแลว 

alink  คือ การกําหนดสีตัวอักษรท่ีเปนจุดเชื่อมโยง และกําลัง

ไปยังเปาหมาย (Target) ในขณะนั้น (Active Link) 

bgcolor  คือ การกําหนดสีใหกบัพืน้หลังของเอกสาร 
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 การจัดสรางเฟรม   

คําส่ังหลักท่ีใชในการจัดสรางเฟรม | คําส่ังตางๆ ท่ีใชในการปรับแตงเฟรม 

 

  คําส่ังหลักท่ีใชในการจัดสรางเฟรม 

 

รูปแบบคําส่ัง 

 

     <frameset>........</frameset> 

 

     <frame> 

 

     <noframe>.........</noframe> 
  

เปนคําส่ังท่ีใชแสดงบนเฟรม 

เปนคําส่ังท่ีใชกําหนดการ แสดงผลในแตละ

เฟรม 

เปนคําส่ังซ่ึงจะแสดงผลก็ตอเม่ือโปรแกรม

บราวเซอรของผูใช ไมสนับสนุนการแสดงผล

แบบเฟรม 
 

 

 

 

ตวัอยางโครงสรางการสรางเฟรม 

 

 

 

     <frameset> 

 

            <frame> 

 

            <frame> 

 

            <noframe> ขอความ</noframe>  

 

     </frameset> 
  

 

 

 

 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_19.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_19.htm#2�
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1. คําส่ัง FRAMESET 

 

ความหมาย เปนคําส่ังท่ีระบุใหโปรแกรมบราวเซอรแบงหนาจอออกเปนเฟรม มี 2 

ประเภท 

รูปแบบการใช

คําส่ัง 

1. แบงตามแนวตั้ง 

<frameset cols="value1, value2"> 
 

 

2. แบงตามแนวนอน 

<frameset rows="value1, value2"> 
  

หมายเหต ุ การกําหนดคาใหกับ value มีอยู 3 แบบ คือ 

 

1. กําหนดคาใหมีหนวยเปนพิกเซล (Pixel) เชน 

<frameset cols="200, 600"> 
 

 

 

2. กําหนดคาใหมีหนวยเปนเปอรเซ็นต (%) เชน 

<frameset cols="25%, 25%, 50%"> 
 

 

 

3. กําหนดคาตามความสัมพนัธของแตละเฟรม จะแทนโดยเคร่ืองหมาย (* ) 

เชน 

 

<frameset cols=" 240, * "> 

 

<frameset cols=" *, * , * "> 
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2. คําส่ัง FRAME 

 

ความหมาย เปนคําส่ังท่ีใชในการแสดงผลแตละเฟรม โดยระบุช่ือไฟลเอกสาร HTML 

หรือไฟลรูปภาพท่ีตองการ 

รูปแบบการใช

คําส่ัง 

<frameset  src="file_name"  

name=frame_name 

marginwidth=value 

marginheight=value 

scrolling=option1 

frameborder=option2 

noresize> 
  

หมายเหต ุ src ใชระบุช่ือไฟลท่ีตองการใหแสดงผลในเฟรมนั้นๆ 

file_name ช่ือไฟลเอกสาร HTML ไฟลรูปภาพ เปนตน  

name ใชตั้งช่ือใหกับเฟรมเพื่อใชในการเรียก 

frame_name ช่ือเฟรมท่ีตั้งข้ึน 

marginwidth ใชกําหนดความกวางของชองวางดานซายและขวา 

(Margin) ระหวางขอบของเฟรมกับขอมูลในเฟรม 

marginheight ใชกําหนดความกวางของชองวางดานบนและลาง 

(Margin) ระหวางขอบของเฟรมกับขอมูลในเฟรม 

value คาท่ีกําหนดเปนความกวางของชองวางระหวงเฟรม

กับขอมูล โดยมีหนวยเปนพิกเซล 

scrolling ใชกําหนดใหโปรแกรมบราวเซอรแสดง/ซอนแถบ

เล่ือน (Scrolling bar) ท่ีดานขางและดานลางของ

เฟรม เม่ือขอมุลมีความยาวมากกวา 1 หนาจอ 

option1 ตัวเลือกเพื่อแสดง/ซอนแถบเล่ือน มี 3 ตัวเลือก 

YES หมายถึง แสดงแถบเล่ือน 

NO หมายถึง ซอนแถบเล่ือน 

AUTO หมายถึง แสดงแถบเล่ือนก็ตอเม่ือขอมูลมี

ความยาวมากกวา 1 หนาจอ (คา default) 

frameborder ใชกําหนดใหโปรแกรมบราวเซอรแสดง/ซอนเสน

แบงเฟรม 
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option2 ตัวเลือกเพื่อแสดง/ซอนเสนแบงเฟรม มี 2 ตัวเลือก 

0 หมายถึง ซอนเสนแบงเฟรม 

1 หมายถึง แสดงเสนแบงเฟรม 

noresize ใชกําหนดใหผูใชไมสามารถปรับเปล่ียนขนาดของ

เฟรมได โดยปกติจะสามารถปรับได โดยคลิกเมาสท่ี

เสนแบงเฟรม 
 

 

 

3. คําส่ัง NOFRAME   จะแสดงผลก็ตอเม่ือโปรแกรมบราวเซอรของผูใชไมสนับสนุนการแสดงผล

แบบเฟรม 

 

  คําส่ังตางๆ ท่ีใชในการปรับแตงเฟรม 

 

1. คําส่ัง IFRAME  

ความหมาย คือ คําส่ังท่ีใชแทรกไฟลรูปภาพหรือไฟลเอกสาร HTML หนึ่ง ลงไปในไฟล

เอกสาร HTML อีกไฟลหนึ่ง โดยจะแทรกอยูภายในพื้นท่ีส่ีเหล่ียม (เฟรม๗  

รูปแบบการใช

คําส่ัง 

<iframe   src=file_name 

align=option1 

frameborder=option2 

height=value1 

width=value2 

marginheight=value3 

marginwidth=value3 

name=file_name 

scrolling=option3> 
  

หมายเหต ุ src ใชระบุช่ือไฟลท่ีตองการใหแสดงผลในเฟรม 

file_name ช่ือไฟลเอกสาร HTML ไฟลรูปภาพ เปนตน  

align ใชกําหนดตําแหนงของเฟรม 

option1 ตัวเลือกเพื่อกําหนดตําแหนงของเฟรม มี 3 ตัวเลือก 

LEFT  หมายถึง ใหเฟรมอยูชิดดานซายของหนาจอ 

RIGHT หมายถึง ใหเฟรมอยูชิดดานขวาของหนาจอ 
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CENTER หมายถึง ใหเฟรมอยูกึ่งกลางหนาจอ 

frameborder ใชกําหนดใหโปรแกรมบราวเซอรแสดง/ซอนเสน

ขอบของเฟรม 

option2 ตัวเลือกเพื่อแสดง/ซอนเสนขอบของเฟรม มี 2 

ตัวเลือก 

0 หมายถึง ซอนเสนขอบของเฟรม 

1 หมายถึง แสดงเสนขอบของเฟรม 

height ใชกําหนดความสูงของเฟรม 

value1 คาความสูงของเฟรม มีหนวยเปนพิกเซล 

width ใชกําหนดความกวางของเฟรม 

value2 คาความกวางของเฟรม มีหนวยเปนพิกเซล 

marginheight ใชกําหนดความกวางของชองวางดานบนและลาง 

(Margin) ระหวางขอบของเฟรมกับขอมูลในเฟรม 

marginwidth ใชกําหนดความกวางของชองวางดานซายและขวา 

(Margin) ระหวางขอบของเฟรมกับขอมูลในเฟรม 

value3 คาท่ีกําหนดเปนความกวางของชองวางละหวางเฟรม

กับขอมูล โดยมีหนวยเปนพิกเซล 

name ใชตั้งช่ือใหกับเฟรมเพื่อใชในการเรียก 

file_name ช่ือเฟรมท่ีตั้งข้ึน 

scrolling ใชกําหนดใหโปรแกรมบราวเซอรแสดง/ซอนแถบ

เล่ือน (Scrolling Bar) ท่ีดานขางและดานลางของ

เฟรม เม่ือขอมูลมีความยาวมากกวา 1 หนาจอ 

option3 ตัวเลือกเพื่อแสดง/ซอนแถบเล่ือน มี 3 ตัวเลือก 

YES หมายถึง แสดงแถบเล่ือน 

NO หมายถึง ซอนแถบเล่ือน 

AUTO หมายถึง แสดงแถบเล่ือนก็ตอเม่ือขอมูลมี

ความยาวมากกวา 1 หนอจอ (คา default) 
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 การเผยแพรเว็บไซตผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต  

การขอพื้นท่ีเว็บไซต | ตัวอยางการขอพื้นท่ีฟรีของเว็บไซตของ Yahoo! GeoCities 

 

  การขอพื้นท่ีเว็บไซต 

 

ตัวอยางการรายชื่อเว็บไซตผูใหบริการพื้นท่ีฟรี 

http://geocities.yahoo.com/ พื้นท่ีฟรี 15 MB  

http://www.xoasis.com/ พื้นท่ีฟรี 20 MB  

http://www.fortunecity.com/ พื้นท่ีฟรี 25 MB  

http://www.netfirms.com/ พื้นท่ีฟรี 25 MB  

http://free.prohosting.com/ พื้นท่ีฟรี 50 MB  

http://www.freeservers.com/ พื้นท่ีฟรี 12 MB  

http://angelfire.lycos.com/ พื้นท่ีฟรี 20 MB  

http://www.50megs.com/ พื้นท่ีฟรี 50 MB  

http://www.tripod.lycos.com/ พื้นท่ีฟรี 20 MB  
 

 

   ตวัอยางการขอพืน้ท่ีฟรีของเว็บไซตของ Yahoo! GeoCities 

 

1. เปดเว็บไซต Geocities โดยพิมพท่ีอยู http://geocities.yahoo.com ท่ีชอง Address ดังภาพ 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_20.htm#1�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/html1_20.htm#2�
http://geocities.yahoo.com/�
http://www.xoasis.com/�
http://www.fortunecity.com/�
http://www.netfirms.com/�
http://free.prohosting.com/�
http://www.freeservers.com/�
http://angelfire.lycos.com/�
http://www.50megs.com/�
http://www.tripod.lycos.com/�
http://geocities.yahoo.com/�
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2. คลิกท่ี Sing Up (ในหัวขอ GeoCities Free Web Hosting) 
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3. คลิกท่ี Sign Up (ในหัวขอ Don't have a Yahoo! ID?) 

 

4. กรอกขอมูลลงทะเบียนในหนาจอท่ีปรากฏ 
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5. เม่ือกรอกขอมูลจนครบถวนแลว กดปุม I Agree 
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6. คลิกเลือกประเภทของเว็บไซตท่ีช่ืนชอบ 

 

7. คลิกท่ีปุม Continue 
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8. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ 
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9. Geocities จะสง E-mail ไปยัง E-mail Address ท่ีไดกรอกไวตอนลงทะเบียน 

 

10. เม่ือลองเขาไป Check Mail จะพบ E-mail ตอนรับการเขาเปนสมาชิก จาก Geocities 

 

11. เนื้อหาภายใน E-mail จะอธิบายรายละเอียดตางๆ ท่ีจําเปน URL address ของเว็บไซต และ

ขอกําหนดท่ีวา หนาแรกของเว็บไซต (home page หรือ main page) ตองมีช่ือ index.html เทานั้น 

 

12. ทดลองเปดเว็บไซตตาม URL address ท่ี GeoCities กําหนดมาให 
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ภาพผนวก 

รหัสสี รหัสเลขฐานสิบหก  
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 คาสีมาตรฐานและคารหัสส ี  

คาสีมาตรฐาน  |  คารหัสสี (รหัสเลขฐาน 16)  

 

  คาสีมาตรฐาน 

 

ชื่อสีมาตรฐานตางๆ 

ชื่อสีมาตรฐาน สีที่ไดบนเว็บบราวเซอร 

CYAN สีคราม 

RED สีแดง 

BLUE สีน้ําเงิน 

GRAY สีเทา 

GREEN สีเขียว 

MAGENTA สีมวง 

ORANGE สีสม 

PINK สีชมพ ู

YELLOW สีเหลือง 

WHITE สีขาว 

BLACK สีดํา 

 

http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorName�
http://school.obec.go.th/shanikarn/e_learning/HTML/ColorName_Code.htm#ColorCode�
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   คารหัสส ี

 

ชื่อรหัสส ี(รหัสเลขฐาน 16) 

ชื่อสีมาตรฐาน สีที่ไดบนเว็บบราวเซอร 

#OOFFFF สีคราม 

#FF0000 สีแดง 

#0000FF สีน้ําเงิน 

#999999 สีเทา 

#009900 สีเขียว 

#FF00FF สีมวง 

#FF9900 สีสม 

#FFCCCC สีชมพ ู

#FFFF00 สีเหลือง 

#FFFFFF สีขาว 

#000000 สีดํา 
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ตารางเทียบคาสี 

 �COLOR NAME and CODE 

ชื่อส ี รหัสส ี ส ี

red #FF0000   

crimson #DC143C   

firebrick #B22222   

maroon #800000   

darkred #8B0000   

brown #A52A2A   

sienna #A0522D   

saddlebrown #8B4513   

indianred #CD5C5C   

rosybrown #BC8F8F   

lightcoral #F08080   

salmon #FA8072   

darksalmon #E9967A   

coral #FF7F50   

tomato #FF6347   

sandybrown #F4A460   

lightsalmon #FFA07A   

peru #CD853F   

chocolate #D2691E   

orangered #FF4500   

orange #FFA500   

darkorange #FF8C00   
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tan #D2B48C   

peachpuff #FFDAB9   

bisque #FFE4C4   

moccasin #FFE4B5   

navajowhite #FFDEAD   

wheat #F5DEB3   

burlywood #DEB887   

darkgoldenrod #B8860B   

goldenrod #DAA520   

gold #FFD700   

yellow #FFFF00   

lightgoldenrodyellow #FAFAD2   

palegoldenrod #EEE8AA   

khaki #F0E68C   

darkkhaki #BDB76B   

lawngreen #7CFC00   

greenyellow #ADFF2F   

chartreuse #7FFF00   

lime #00FF00   

limegreen #32CD32   

yellowgreen #9ACD32   

olive #808000   

olivedrab #6B8E23   

darkolivegreen #556B2F   

forestgreen #228B22   

darkgreen #006400   
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green #008000   

seagreen #2E8B57   

mediumseagreen #3CB371   

darkseagreen #8FBC8F   

lightgreen #90EE90   

palegreen #98FB98   

springgreen #00FF7F   

mediumspringgreen #00FA9A   

teal #008080   

darkcyan #008B8B   

lightseagreen #20B2AA   

mediumaquamarine #66CDAA   

cadetblue #5F9EA0   

steelblue #4682B4   

aquamarine #7FFFD4   

powderblue #B0E0E6   

paleturquoise #AFEEEE   

lightblue #ADD8E6   

lightsteelblue #B0C4DE   

skyblue #87CEEB   

lightskyblue #87CEFA   

mediumturquoise #48D1CC   

turquoise #40E0D0   

darkturquoise #00CED1   

aqua #00FFFF   

cyan #00FFFF   
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deepskyblue #00BFFF   

dodgerblue #1E90FF   

cornflowerblue #6495ED   

royalblue #4169E1   

blue #0000FF   

mediumblue #0000CD   

navy #000080   

darkblue #00008B   

midnightblue #191970   

darkslateblue #483D8B   

slateblue #6A5ACD   

mediumslateblue�@�@ #7B68EE   

mediumpurple #9370DB   

darkorchid #9932CC   

darkviolet #9400D3   

blueviolet #8A2BE2   

mediumorchid #BA55D3   

plum #DDA0DD   

lavender #E6E6FA   

thistle #D8BFD8   

orchid #DA70D6   

violet #EE82EE   

indigo #4B0082   

darkmagenta #8B008B   

purple #800080   

mediumvioletred #C71585   
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deeppink #FF1493   

fuchsia #FF00FF   

magenta #FF00FF   

hotpink #FF69B4   

palevioletred #DB7093   

lightpink #FFB6C1   

pink #FFC0CB   

mistyrose #FFE4E1   

blanchedalmond #FFEBCD   

lightyellow #FFFFE0   

cornsilk #FFF8DC   

antiquewhite #FAEBD7   

papayawhip #FFEFD5   

lemonchiffon #FFFACD   

beige #F5F5DC   

linen #FAF0E6   

oldlace #FDF5E6   

lightcyan #E0FFFF   

aliceblue #F0F8FF   

whitesmoke #F5F5F5   

lavenderblush #FFF0F5   

floralwhite #FFFAF0   

mintcream #F5FFFA   

ghostwhite #F8F8FF   

honeydew #F0FFF0   

seashell #FFF5EE   
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ivory #FFFFF0   

azure #F0FFFF   

snow #FFFAFA   

white #FFFFFF   

gainsboro #DCDCDC   

lightgrey #D3D3D3   

silver #C0C0C0   

darkgray #A9A9A9   

lightslategray #778899   

slategray #708090   

gray #808080   

dimgray #696969   

darkslategray #2F4F4F   

black #000000   
 

การใสคารหัสสีนั้นทุกคาจะตองนําหนาดวย # (เคร่ืองหมายชารป) 

ตัวอยาง 

     test.htm - notepad 
 

<font color="#FF3300"> supersaiya </font>

 

 

ไดผลวา 

 

test.htm -  Microsoft Internet Explorer 
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       supersaiya  

 

 

 

ตัวอยางการใช 

     test.htm - notepad 
 

<font color=blue> สีน้ําเงิน  </font>

 

 

ไดผลวา 

 

test.htm -  Microsoft Internet Explorer 
 

 

  

       สีน้ําเงิน  
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ขั้นตอนที่ 1 กําหนดโครงสรางของ

เว็บไซต  
  

             การสรางเว็บไซตน้ันควรเริ่มจาก

การสราง 

แผนผังของเว็บไซตกอน หรือที่

เรยีกวา  Site Map   

ดังภาพตัวอยางมกีารกําหนดหนาเว็บเพจ 4 

หนา  

 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดการเช่ือมโยงระหวาง

เว็บเพจ  
  

     เราตองกําหนดการเช่ือมโยงใหเว็บเพจ

แตละหนา 

เช่ือมโยงถึงกันเพ่ือใหกลับไป

กลับมา     ระหวางหนา 

ตาง ๆ ได    โดยแสดงช่ือ

ไฟล   HTML  แตละไฟลที่ 

มีการเช่ือมโยงสัมพันธกันดังภาพ 

 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบเว็บเพจแตละ

หนา 
  

        นักเรียนสามารถออกแบบหนาเว็บ

เพจแตละหนา 

ใหสวยงาม โดยเฉพาะในเว็บเพจหนาแรก 

ซึ่งเรียกวา 

โฮมเพจนักเรียนควรออกแบบใหสวยงาม

เพ่ือดึงดูด 

ความสนใจของผูเขาชม 

         ในขั้นตอนการออกแบบนี้ บางทอีาจ

เรียกวา 
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การออกแบบเลยเอาท (Lay Out) สามารถ

ทาํได 

 โดยการเขยีนลงในกระดาษ หรือใช

โปรแกรม 

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบก็ได 

ขั้นตอนที่ 4 การสรางเว็บเพจแตละหนา    

      นําเว็บเพจที่ออกแบบไวมาสรางโดยใช

ภาษา 

html หรืออาจใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน 

FrontPage, Macromedia  Dreamweaver 

หรือโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ตามความ

ถนัด  

 

ขั้นตอนที่ 5 การลงทะเบียนขอพ้ืนที่

เว็บไซต   
  

     เปนการเผยแพรเว็บไซตทีส่รางเสรจ็

แลวเขาสู 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อใหบุคคล

อื่น ๆ  

สามารถเขาชมเว็บไซตของเราได  วิธกีารก็

คือ 

นําเว็บไซตที่เราสรางขึ้นไปไวบนพ้ืนที่  ที่

ใหบริการ 

(Web Hosting) ซึ่งมีพ้ืนที่ ที่ใหบริการฟรี 

และ 

แบบที่ตองเสียคาบริการ  

 

ขั้นตอนที่ 6 การอพัโหลดเว็บไซต    
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     หลงัจากสรางเว็บไซตและลงทะเบยีน

ขอพ้ืนที่ 

สําหรับฝากเว็บไซตแลว   ใหใชโปรแกรม

สําหรับ 

อัปโหลด (Upload)  เชน

โปรแกรม  CuteFTP 

เพื่อใหคนทั่วโลกสามารถเขาชมเว็บไซต

ของเรา 

ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

 

หมายเหตุ ในบทเรยีนชุดน้ีจะยงัไมได

กลาวถึง 

การขอพื้นที่ และการอัปโหลดเว็บไซต จะ

ใชวธิี 

การสอนแบบสาธิตในหองเรียนตอไป 

 

 

รูปแบบโครงสรางของเว็บไซต 

      การออกแบบโครงสรางเว็บไซต สามารถทําไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล ความถนัดของผูออกแบบ 

ตลอดจนกลุมเปาหมายที่ตองการนําเสนอ โครงสรางของเว็บไซตประกอบไปดวย 4 รูปแบบใหญๆ ไดดังน้ี 

1.โครงสรางของเว็บไซตแบบเรียงตามลําดับ (Sequential Structure) 

    เปนโครงสรางแบบธรรมดาที่ใชกันมากที่สุด เนื่องจากงายตอการจัดระบบขอมูล ขอมูลที่นิยม จัดดวยโครงสรางแบบนี้

มักเปนขอมูลที่มีลักษณะเปนเรื่องราว ตามลําดับ เชน การเรียงลําดับตามตัวอักษร ดรรชนี สารานุกรม หรืออภิธานศัพท 

โครงสรางแบบนี้ เหมาะกับเว็บไซตที่มีขนาดเล็ก เน้ือหาไมซับซอนใชการลิงค (Link) ไปทีละหนา ทิศทางของการเขาสู

เน้ือหา (Navigation) ภายในเว็บจะเปนการดําเนินเรือ่งในลกัษณะเสนตรง โดยมี ปุมเดินหนา-ถอยหลัง เปนเครื่องมือหลัก

ในการกําหนดทศิทาง ขอเสียของโครงสรางระบบนี้คือ ผูใชไมสามารถกําหนดทิศทางการเขาสูเนื้อหาของตนเองไดทําให

เสียเวลา ในการเขาสูเน้ือหา 

 

2.โครงสรางของเว็บไซตแบบลําดับขั้น (Hierarchical Structure)  

    เปนโครงสรางที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงในการจัด ระบบโครงสรางที่มีความซับซอนของขอมูล โดยแบงเนื้อหา ออกเปนสวนตางๆ 

และมีรายละเอียดยอย ๆ ในแตละสวนลดหลัน่กันมาในลกัษณะแนวคดิเดียวกับ แผนภูมอิงคกร จงึเปนการงายตอการทาํ

ความเขาใจกับโครงสรางของเนื้อหา ลักษณะเดนคือการมีจุดเริ่มตนที่จุดรวมจุดเดียว น่ันคือ โฮมเพจ (Homepage) และ

เช่ือมโยงไปสูเน้ือหาในลักษณะเปนลําดับจากบนลงลาง 
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3.โครงสรางของเว็บไซตแบบตาราง (Grid Structure)  

    โครงสรางรูปแบบนี้มีความซับซอนมากกวารูป แบบที่ผานมา การออกแบบเพิ่มความยืดหยุนใหแกการเขาสูเนื้อหาของ

ผูใช โดยเพ่ิมการเช่ือมโยง ซึ่งกันและกันระหวางเน้ือหาแตละสวน เหมาะแกการแสดงใหเห็นความสัมพันธกันของเนื้อหา 

การเขาสูเน้ือหาของผูใชจะไมเปนลักษณะเชิงเสนตรง เน่ืองจากผูใชสามารถเปลี่ยนทิศทางการเขาสูเน้ือหาของตนเองได 

เชน ในการศึกษาขอมูลประวัติศาสตร สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร โดยในแตละสมัยแบงเปนหัวขอยอย

เหมือนกันคือ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ในขณะที่ผูใชกําลังศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรเก่ียวกับ การ

ปกครองในสมัยอยุธยา ผูใชอาจศึกษาหัวขอศาสนาเปนหัวขอตอไปก็ได  หรือจะขามไปดูหัวขอการปกครองในสมัย

รตันโกสนิทรกอนก็ไดเพ่ือ 

เปรียบเทียบลักษณะขอมูลที่เกิดขึ้นคนละสมัย 

 

4. โครงสรางเว็บไซตแบบใยแมงมุม (Web Structure)  

     โครงสรางประเภทนี้จะมีความยืดหยุนมากที่ สุด ทุกหนาในเว็บสามารถจะเช่ือมโยงไปถึงกันไดหมด เปนการสราง

รูปแบบการเขาสูเนื้อหาที่เปนอิสระ ผูใชสามารถกําหนดวิธีการเขาสูเน้ือหาไดดวยตนเอง การเช่ือมโยงเน้ือหาแตละหนา

อาศัยการโยงขอความที่มีมโนทัศน (Concept) เหมือนกัน ของแตละหนาในลักษณะของไฮเปอรเท็กซหรือไฮเปอรมีเดีย 

โครงสรางลักษณะนี้จัดเปนรูปแบบที่ ไมมีโครงสรางที่แนนนอนตายตัว (Unstructured) นอกจากน้ีการเช่ือมโยงไมไดจาํกัด

เฉพาะเน้ือหาภายในเว็บน้ันๆ แตสามารถเช่ือมโยงออกไปสูเนื้อหาจากเว็บภายนอกได  
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หลกัในการสรางเว็บเพจ 

เว็บเพจคอืหนาเอกสารแตละหนาของเว็บไซต สรปุหลกัการในการสรางเว็บเพจไดดงัน้ี   

1. การวางแผน 

          -กําหนดเน้ือหา กอนลงทาํเว็บเราจะตองรูวาเราจะทาํเว็บเก่ียวกับอะไร เน้ือหาเปนอยางไร กลุมเปาหมายเปนกลุมใด 

ทั้งน้ีเพ่ือที่เราจะไดนําเน้ือหา เหลาน้ันมาใสในเว็บเพ่ือแสดงใหรูวา เน้ือหาโดยรวมเก่ียวกับอะไร   เชน  เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร ก็ตองมีขอมูลของคอมพิวเตอรแตละชนิด ลักษณะ ราคาแตละรุนและสถานที่ขาย เปนตน   

        -ออกแบบมุมมองในหนาเว็บ (LayOut) คือการจัดวางองคประกอบในเว็บเพจวาสวนใดควรจะมีอะไร อาจทําโดยการ

รางใสกระดาษเปลา ๆ ไวกอนหรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบก็ได    การใชตารางชวยในการจดั

องคประกอบในหนาเว็บนั้นจะทําใหเว็บเพจมีความเปน ระเบียบยิ่งขึ้น และสะดวกตอการแกไข ปรับปรุง            

2. การเตรียมการ 

             เชน การเตรียมการดานขอมูลทั้งที่เปนเน้ือหา ภาพ เสียง หรือสิ่งจําเปนตางๆ  ทีน่กัเรยีนคดิวาตองการจะนําเสนอใน

การทาํเว็บเพจน้ัน เมื่อเรารูแลววาเราจะทําเว็บเก่ียวกับอะไร การรวบรวมขอมูลก็มีสวนสําคัญ อยางยิ่ง เชน ถาจะทาํเว็บ 

เก่ียวกับ โรงเรียน ก็ตองไปหาคติพจนประจําโรงเรียน สีประจําโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ประวัตโิรงเรยีน ฯลฯ มา

รวบรวมไว  แลวหลังจากน้ันก็เอาขอมูลน้ันมาจัดรูปแบบในเว็บตอไป การหาเครื่องมือในการจัดทํานั้น ก็เปนเรื่องสําคัญ

เครื่องมือในที่น้ี หมายถึงโปรแกรมการทํางานตาง ๆ เชนโปรแกรมจัดการรูปภาพ เสยีง ภาพเคลือ่นไหวตางๆ  โปรแกรมใน

การจดัทาํเว็บเพจ  

จะใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือจะใชภาษาคอมพิวเตอร ในการสรางตองเตรียมการใหพรอม 

3. การจดัทํา 

             เมื่อวางแผนและเตรียมการเรียบรอย แลว ก็ถึงเวลาจัดทํา  อาจจะทําคนเดียว หรือทําเปนกลุม โดยใชเครื่องมือที่

เตรียมไว ซึ่งจะอธิบายถึง วิธีการจัดทําหรือวิธีการสรางเว็บเพจในลําดับตอไป   

4. การทดสอบและการแกไข 

             การสรางเว็บเพจทุกครั้งควรจะมี การทดสอบกอนเผยแพรทุกครั้งเพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาแกไขการทําเว็บนั้น 

เมื่อทําเสร็จและอัปโหลดไปไวในเครื่องเซิรฟเวอรแลว ใหทดลองแนะนําเพื่อนที่สนิทชิดเช้ือและใชอินเทอรเน็ตอยู ลอง

เปดดูและใหบอกขอผิดพลาดมา เชน การเช่ือมโยงตาง ๆ , รปูภาพ และตัวอกัษร วาถกูตองชาไป หรอืเปลา หากทดสอบจาก

เครื่องของตนเองแลว ขอผิดพลาดตางๆ มักจะไมคอยปรากฏใหเห็นเน่ืองจากวาขอมูลตาง ๆ  จะอยูในเครื่องของตนเองและ

การเช่ือมโยงตางๆ เชนกัน โปรแกรมจะทําการคนหาในเครื่องจนพบ ทําใหเราไมเห็นขอผิดพลาด หลังจากทดสอบแลวให

ดําเนินการแกไขขอผิดพลาด  

5. การนําเว็บเพจตาง ๆ มารวบรวมเปนเว็บไซต  

              เมื่อสรางเว็บเพจเสร็จ จัดรวบรวม และเรียบเรียงหนาเว็บเพจแตละหนา ทําการทดสอบ แกไขปรับปรุงเสร็จแลว   

ก็สามารถเผยแพรเว็บเพจทั้งหมดออกสูสาธารณชนในรูปแบบของเว็บไซตได 

 

 


