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คาํนํา 
 

ปัจจบุนัการสรา้งเว็บไซตน์บัไดว้่าเป็นสิงสาํคญัสาํหรบัทกุองคก์ร เนืองจากเว็บไซตส์ามารถ

ช่วยในงานดา้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ช่วยเพิมความน่าเชือถือและส่งเสริม

ภาพลกัษณที์ดีขององค ์รวมถึงเป็นชอ่งทางในการเขา้ถึงการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดอี้กหนงึชอ่งทาง 

ในการเรียกใชง้านเว็บไซตใ์นยุคปัจจุบนัสามารถทาํไดผ้่านอุปกรณก์ารแสดงผลทีมีหลาย

ขนาด การทาํใหเ้ว็บไซตส์ามารถรองรบัการแสดงผลไดท้กุอปุกรณอ์ย่างมีประสิทธิภาพนบัว่าเป็น

เรืองทีควรใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิง ผูเ้ขียนไดต้ระหนกัถึงความจาํเป็นในการสรา้งเว็บไซตใ์ห้

สามารถรองรบัการแสดงผลบนทุกอปุกรณไ์ดเ้ป็นอย่างดี ดงันนัในการจดัการเรียนการสอนทีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในการจดัการเรียนการสอน ผูเ้ขียนจึงไดเ้รียบ

เรียงทฤษฎี หลกัการ รวมถึงวิธีการในการสรา้งเว็บไซต์แบบ Responsive ดว้ย Bootstrap ขนึโดย

มีเนือหาครอบคลมุ การออกแบบเว็บไซต ์การใชง้านเอชทีเอ็มแอลหา้ การใชง้านซีเอสเอส การใช้

งานจาวาสคริปต์ การออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive การใช้งาน Bootstrap การทาํงาน

ร่วมกันระหว่าง Bootstrap กับพีเอชพีและการประยุกตใ์ช้งาน กรณีศึกษา การสร้างเว็บไซต์

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นอกจากนีผู้เขียนได้สร้างช่องทางในการดาวน์โหลดซอร์สโค้ดไว้ที

https://sites.google.com/feu.edu/jarunee   

โดยผูเ้ขียนไดใ้ชต้าํราเลม่นี ประกอบการสอนในรายวิชา INT104:เทคโนโลยีเว็บและรายวิชา 

INT112:การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัฟารอี์สเทอรน์ และตาํราเล่มนีเหมาะสาํหรบัผูที้มีความสนใจในดา้นการ

ออกแบบและการพฒันาเว็บไซตแ์บบ Responsive โดยผูที้ศกึษาควรมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบั

พืนฐานการใชง้านแท็กเอชทีเอ็มแอลและการใชง้านสไตลชี์ท จะทาํใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจได้

มากยงิขนึ   

 ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิงว่า ตาํราฉบบันีจะเป็นประโยชน์ แก่ นกัศกึษา อาจารยแ์ละบคุคล

ทวัไปทกุทา่นทีสนใจ หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ทางผูเ้ขียนขอกราบอภยัมา ณ ทีนีดว้ย 
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บทท ี1 

การออกแบบเวบ็ไซต ์
  

เว็บไซตเ์ป็นแหล่งรวมหนา้เว็บเพจหลายเว็บเพจเขา้ดว้ยกัน โดยขอ้มูลทีประกอบขึนใน

หนึงหนา้เว็บเพจนนั จะประกอบไปดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ ภาพเคลือนไหว คลิปวิดีโอ และคลิป

เสียง ซึงองคป์ระกอบเหล่านีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ โดยในปัจจุบนั

เว็บไซตถื์อไดว้่าเป็นสือทีไดร้ับความนิยมในดา้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงเป็น

ชอ่งทางในการตดิตอ่สือสารผา่นระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต สิงสาํคญัในการสรา้งเว็บไซตอ์ยู่ทีการ

ออกแบบ ในการออกแบบเว็บไซตค์วรคาํนึงถึง วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํเว็บไซต ์กลุ่มเปา้หมาย

ทีเป็นผูใ้ชง้านเว็บไซต ์และการคาํนึงถึงความแตกต่างของสือกลางในการแสดงผลทงัในเรืองของ

ขนาดและเทคโนโลยีทีนาํมาใช ้ดงันนัเว็บไซตที์มีการออกแบบและการจดัวางผงัโครงสรา้งทีดีจะ

ส่งผลใหผู้้เยียมชมเว็บไซตส์ามารถคน้หาข้อมูลในเว็บไซตไ์ดอ้ย่างเป็นระบบ ส่วนรูปแบบการ

แสดงผลทีสวยงามจะเป็นองคป์ระกอบเสริมทีช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เยียมชม ก่อให้เกิด

ความรูส้ึกประทบัใจไดเ้ป็นอย่างดี ทาํใหอ้ยากกลบัมาใชง้านเว็บไซตอี์กครงัในอนาคต อย่างไรก็

ตามการออกแบบเว็บไซตอ์ย่างมีหลักการจึงเป็นกระบวนการสาํคัญในการสรา้งเว็บไซต์ให้มี

ประสิทธิภาพ 

 

1.1   ความรู้พนืฐานเกยีวกับเว็บไซต ์ 

เว็บไซต์เป็นช่องทางสําหรับนําเสนอข้อมูลหรือติดต่อสือสารผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอรเ์น็ต และเป็นแหลง่จดัเก็บขอ้มลูทีเรียกวา่เว็บเพจ ซงึในแตล่ะเว็บไซตป์ระกอบดว้ยเว็บเพจ

ทีมีความสมัพนัธก์ันและสามารถเชือมโยงถึงกันได ้ ในการเรียกดเูอกสารแต่ละเว็บเพจสามารถ

เรียกผ่านซอฟตแ์วรที์เรียกว่า เว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ตวัอย่างของเว็บเบราวเ์ซอรไ์ดแ้ก่ 

Internet Explorer ทีตดิตงัมาพรอ้มกบัระบบปฏิบตักิารวินโดวส ์Microsoft Edge ทีตดิตงัมาพรอ้ม

กบัระบบปฏิบตัิการวินโดวสส์ิบ นอกจากนียงัมีเว็บเบราวเ์ซอรที์สามารถดาวนโ์หลดเพือใชง้านได ้

เชน่ Mozilla Firefox ซงึพฒันาโดยทีม Mozilla โดยเป็นเว็บเบราวเ์ซอรที์เป็นซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ 

(Open Source Software) Google Chrome เป็นเว็บเบราวเ์ซอรที์พฒันาจาก Google และ Safari 

เป็นเว็บเบราวเ์ซอรที์พฒันาโดยบรษิัท Apple  

ในส่วนของการสรา้งเว็บไซต ์ภาษาหลกัทีใชใ้นการสรา้งเว็บไซตคื์อ HTML (Hyper Text 

Markup Language) ซึงเป็นภาษามาตรฐานในการสร้างเว็บไซต์ทีทาํงานในฝังเครืองลูกข่าย 

(Client) นอกจากนนัยงัมีการพฒันาภาษาสคริปตที์ช่วยเพิมขีดความสามารถในการโตต้อบกับ
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ผูใ้ชง้านเว็บไซตใ์หม้ากขึน ไดแ้ก่ จาวาสคริปต ์ในการเรมิตน้สรา้งเว็บไซตน์กัพฒันาควรทาํความ

เขา้ใจการทาํงานของเว็บไซตแ์ละสว่นประกอบของเว็บไซตด์งันี 

 

1.1.1  หลักการทาํงานของเว็บไซต ์

 
ภาพที 1.1 แสดงการทาํงานของเว็บไซต ์

ทีมา : Robbins. J.N. ( 2012, pp. 31) 

 

จากภาพที 1.1 แสดงให้เห็นการทาํงานของเว็บไซต์เริมจากผู้ใช้งานป้อนทีอยู่เว็บไซต์ 

(URL) ในหนา้เว็บเบราวเ์ซอรข์องเครืองลูกข่าย จากนนัจะมีการส่งคาํรอ้งขอบริการ (Request)  

ไปทีเครืองแม่ข่าย (Server) โดยการติดต่อระหว่างโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอรก์ับเครืองบริการเว็บ 

(Web Server) จะกระทาํผ่านโปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เมือเครืองบริการ

เว็บไดร้บัคาํรอ้งขอจะทาํการคน้หาบรกิารแลว้ตอบกลบัไปยงัเครืองลกูข่าย เมือเครอืงลกูขา่ยไดร้บั

ผลการตอบกลบัแลว้จงึแสดงผลลพัธท์างหนา้เว็บเบราวเ์ซอร ์
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1.1.2  ส่วนประกอบของเว็บไซต ์

สว่นประกอบพืนฐานของแตล่ะเว็บไซตจ์ะประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี  

1) เว็บโฮสตงิ (Web Hosting)  

เว็บโฮสติงเป็น พืนทีสาํหรบัจัดเก็บขอ้มูลของเว็บไซต ์เปรียบเสมือนฮารด์ดิสกข์อง

คอมพิวเตอรที์ทาํหนา้ทีสาํหรบัจดัเก็บขอ้มูล ซงึเป็นสิงทีตอ้งมีเป็นอนัดบัแรกในการสรา้งเว็บไซต ์

เนืองจากเป็นพืนทีสาํหรบัเก็บข้อมูลทังหมดของเว็บไซต ์ในการพิจารณาเลือกเว็บโฮสติงควร

คาํนงึถึงความนา่เชือถือของผูใ้หบ้รกิาร ความเรว็ในการสง่ผา่นขอ้มลูของเครอืงบรกิารเว็บ ปรมิาณ

การรบั-ส่งขอ้มูล(Bandwidth) การรองรบัการใชง้านของซอฟตแ์วรที์ใชใ้นการพฒันา ระบบการ

สาํรองขอ้มลู (Backup) ระบบจดัการเว็บโฮสติงทีใชใ้นการจดัการขอ้มลูของเว็บไซต ์ความเสถียร

ของเว็บโฮสติงและระยะเวลาทีเซิรฟ์เวอรท์าํงานเทียบกับระยะเวลาทีเซิรฟ์เวอรห์ยุดทํางาน 

(Reliability and Uptime) รวมถึงความสมดลุระหวา่งคณุภาพและราคาคา่บรกิารของเว็บโฮสตงิ 

2) โดเมนเนม (Domain Name)  

โดเมนเนมเป็น ชือหลักของเว็บไซต์ทีใช้ในการเรียกดูเว็บไซต์โดยการระบุใน 

URL(Uniform Resource Locator) ของเว็บเบราวเ์ซอร ์โดยโดเมนเนมเป็นชือทีผูจ้ดทะเบียนระบุ

ใหก้ับผูใ้ชเ้พือเขา้มายังเว็บไซต์ โดยปกติทุกเว็บไซตต์อ้งมีทีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

ทีเป็นหมายเลขประจาํตัวของคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึงมีลักษณะเป็นตัวเลขทีจดจาํยาก 

ส่งผลใหก้ารอา้งถึงคอมพิวเตอรบ์นเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตโดยใชห้มายเลขประจาํตวัของเครืองไม่

สะดวกตอ่ผูใ้ชง้าน ดงันนัเพือใหก้ารใชง้านสะดวกขนึจงึมีระบบชือคอมพิวเตอร ์ตามมาตรฐานของ

เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตซึงเรียกว่า "ดีเอ็นเอส" DNS (Domain Name System) หรือระบบชือโดเมน

เนม โดยเป็นตัวอ้างอิงแทนหมายเลขเครืองคอมพิวเตอร์ โดเมนเนมเปรียบเสมือนเลขทีบ้าน 

เนืองจากเว็บไซตเ์ป็นพืนทีสาธารณะ ขอ้มลูเป็นสาธารณะ ทีผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตสามารถเขา้มาขอ

เรียกดูข้อมูลได้ ดังนันชือจึงเป็นสิงเฉพาะทีไม่สามารถซาํกันได้ เช่นเดียวกับทะเบียนบ้าน  

หรือเลขทีบา้น โดยชือโดเมนทีดีควรกระชบั จดจาํง่ายและสือความหมายถึงองคก์ร 

3) โฮมเพจ (Home Page)  

โฮมเพจหมายถึง หนา้แรกของเว็บไซต ์โดยจะประกอบไปดว้ยหวัขอ้และเนือหาหลักของ

เว็บไซต ์ซงึเปรียบเสมือนกบัสารบญัและคาํนาํ ดงันนัหนา้แรกจงึมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก หาก

มีการออกแบบสวยงาม มีรูปแบบการนาํเสนอทีน่าสนใจและจัดวางเนือหาอย่างเป็นระเบียบ  

จะสง่ผลใหผู้เ้ยียมชมเกิดความสนใจและเกิดแรงกระตุน้ใหอ้ยากศกึษาเนือหาของเว็บไซตเ์พมิขนึ 
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4) เว็บเพจ (Web Page) 

เว็บเพ็จเป็น หน้าเอกสารทีถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์นามสกุลเอชทีเอ็มแอล (.html)

เปรียบเสมือนหนา้ของหนงัสือแตล่ะหนา้ทีมีเรืองราวมากมายบรรจุอยู่ในเล่มเอกสาร แตต่า่งจาก

หนงัสือคือมีการเชือมโยง (Link) แตล่ะหนา้ถึงกนัได ้โดยสามารถเชือมโยงไปทีหนา้ใดของเว็บเพจ

ก็ได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเปิดทีละหนา้ 

 

ภาพที 1.2 แสดงความเชือมโยงของหนา้เว็บเพจ 

 

1.1.3  ประโยชนข์องการสร้างเว็บไซต ์

ปัจจุบนัเป็นยุคเทคโนโลยีดิจิทลั การใชง้านอินเทอรเ์น็ตมีปริมาณเพิมขึนและแพร่หลาย 

ส่งผลใหก้ารรบัรูข้่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาํใหห้น่วยงาน 

องคก์ร หรือธุรกิจตา่งมีการสรา้งเว็บไซตข์องตนเอง เพือเป็นการประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน รวมถึง

เสริมสรา้งภาพลกัษณที์ดีใหแ้ก่หน่วยงาน ดงันนัจึงสามารถสรุปประโยชนข์องการสรา้งเว็บไซตไ์ด้

ดงันี   

1) เว็บไซตช่์วยให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

เว็บไซตเ์ป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว  

การสรา้งเว็บไซตจ์งึเป็นเครอืงมือในการประชาสมัพนัธที์มีประสิทธิภาพ  

2) เว็บไซตช่์วยสร้างความน่าเชือถอืและส่งเสริมศักยภาพขององคก์ร 

การมีเว็บไซตที์มีคุณภาพสามารถสรา้งความน่าเชือถือให้แก่องคก์ร ช่วยใหผู้เ้ยียมชม

เว็บไซต์เข้าใจถึงภาพลักษณ์ทีดีขององค์กรได้ เนืองจากเป็นการเปิดกว้างทางด้านข้อมูล  

 

HOME 

PAGE 

Index.html 

 

 

WEB 

PAGE 

Page1.html 

 

WEB 

PAGE 

Page2.html 

 

WEB 

PAGE 

Page3.html 

 

WEB 

PAGE 

Page4.html 
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ทาํใหอ้งคก์รเป็นทีรูจ้กัไดม้ากยงิขนึ นอกจากนนัเว็บไซตย์งัชว่ยในการสรา้งความรูส้ึกประทบัใจกบั

ผูเ้ยียมชมไดอี้กดว้ย 

3) เว็บไซตช่์วยเพมิช่องทางการจาํหน่ายสินค้าหรือบริการ 

เว็บไซตเ์ป็นช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ทีมีประสิทธิภาพมากทีสดุในปัจจบุนั เนืองจาก

เว็บไซต์มีข้อได้เปรียบทีผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง ได้ทุกทีทุกเวลา ปัจจุบันคู่แข่งทางธุรกิจมี

คอ่นขา้งมาก ดงันนัหากตอ้งการจาํหน่ายสินคา้และบรกิารใหไ้ดม้ากขนึ การสรา้งเว็บไซตย์อ่มเป็น

ทางเลือกทีดี เพราะเป็นการเพมิช่องทางการจาํหน่ายสินคา้อีกช่องทางหนึงนอกเหนือจากช่องทาง

ปกติ ส่งผลให้สามารถขยายฐานลูกคา้ไปยังกลุ่มคนทีมีความสนใจในสินคา้และบริการทีตรง

เปา้หมายมากยิงขนึ เป็นการสรา้งโอกาสใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการจาํหน่ายสินคา้เพมิมากขนึ 

4) เว็บไซตช่์วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ ์

การประชาสมัพนัธผ์่านสือตา่งๆ เชน่ โทรทศัน ์วิทย ุหนงัสือพิมพ ์มีคา่ใชจ้า่ยสงู หากสรา้ง

เว็บไซตเ์ป็นของตนเอง ถือไดว้่าเป็นการลงทุนเพียงครงัเดียวแต่สามารถเผยแพร่ขอ้มูลเพือการ

ประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือง และผูเ้ยียมชมสามารถทีจะเขา้มาเยียมชมไดต้ลอดเวลา 

5) สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการได้ 

เว็บไซต์เป็นช่องทางในการติดต่อสือสารกับผู้ร ับบริการหรือลูกค้าขององค์กรได้  

หากมีปัญหาหรือขอ้สงสยัในสินคา้และบริการ สามารถติดตอ่สือสารผ่านช่องทางบนเว็บไซตห์รือ

สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดผ้า่นการศกึษาขอ้มลูจากบทความช่วยเหลือบนเว็บไซตข์ององคก์ร

ได ้  

ดงันนัจะเห็นไดว้่าประโยชนที์ไดร้บัจากการสรา้งเว็บไซตมี์หลายประการ ซงึแตล่ะองคก์ร

หรือหนว่ยงานควรมีการสรา้งเว็บไซต ์เพือเป็นสว่นเสรมิการดาํเนินงานขององคก์ร 

 

1.2   กระบวนการสร้างเว็บไซต ์ 

การสรา้งเว็บไซตส์ามารถนาํมาประยุกตใ์ชง้านไดอ้ย่างหลากหลาย ผูที้ไดร้บัประโยชน์

จากการสรา้งเว็บไซตส์่วนใหญ่ มักเป็นเจา้ของเว็บไซตโ์ดยตรง รวมถึงผูที้ตอ้งการคน้หาข้อมูล 

จากทางเว็บไซต ์ลักษณะของเว็บไซตที์ดี ควรมีคุณภาพ สิงสาํคัญคือต้องมีความเข้าใจใน

วัตถุประสงค ์การสรา้งเว็บไซตแ์ละขอบเขตของระบบเนือหา โดยการใหน้ิยามเว็บไซตว์่าสรา้ง

ขนึมาเพืออะไร และเพือใคร ดงันนัการสรา้งเว็บไซตที์มีคณุภาพมีองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งอยู่หลาย

ประการจากการเรียบเรียงเนือหาเอกสาร การสร้างเว็บเพจ (HTML) ของฝ่ายตาํราวิชาการ

คอมพิวเตอร ์(2555, น. 43-48) สรุปไดว้า่ขนัตอนพืนฐานทีจะชว่ยใหผู้ส้รา้งเว็บไซตเ์กิดความมนัใจ

ในการสรา้งเว็บไซตใ์หเ้กิดผลสาํเรจ็ได ้ประกอบดว้ย 6 ขนัตอนดงันี  
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1) การวางแผนเว็บไซต ์

ในการสรา้งเว็บไซตส์่วนตวั เว็บไซตบ์ริษัท หรือเว็บไซตที์เกียวขอ้งกับความสนใจเรืองใด

เรืองหนึง การออกแบบเว็บไซตใ์หมี้ประสิทธิภาพ ควรเริมตน้ดว้ยขนัตอนการวางแผน ทงันีการ

วางแผนเว็บไซต ์จะเกียวขอ้งกบัการระบจุดุประสงคข์องเว็บไซตที์สรา้ง การกาํหนดกลุ่มเปา้หมาย 

และกาํหนดกลยทุธที์จะนาํไปสูค่วามสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคที์วางไว ้

2) การกาํหนดพันธกิจ (Mission) 

คือจุดมุ่งหมายพืนฐานทีแสดงถึงเหตุผลว่า ทาํไมองคก์รถึงกาํหนดมาเป็นหลักการที

นาํมาใชเ้พือเป็นแนวทางในการกาํหนดเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์และกลยทุธ ์อีกทงัยงัถือเป็นการ

กาํหนดกรอบการทาํงานของกลยทุธใ์นภาพรวมทงัหมด เพือรูถ้ึงภารกิจทีจะตอ้งทาํ โดยถอ้ยแถลง

พันธกิจ (Mission Statement) คือลายลักษณอ์ักษรทีมีความชัดเจน ทีอธิบายวัตถุประสงคแ์ละ

เหตผุลของเว็บไซต ์

ตวัอย่างพนัธกิจของสาํนักวิทยบริการของมหาวิทยาลยัฟารอี์สเทอรน์ ในการใหบ้ริการ

ผา่นเว็บไซต ์ไดแ้ก่ 

- บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบคน้

ทรพัยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (World Wide Web Online Public Access 

Catalog – Web OPAC)  

- การยืม-คืนดว้ยระบบอตัโนมตั ิการบรกิารตอบคาํถาม และชว่ยการคน้ควา้ การยืม-คืน

ระหวา่งหอ้งสมดุ 

- การติดต่อสือสารต่าง ๆ กับผู้ใช้ทาง E- Mail และ Web Site  การบริการข่าวสาร

ทนัสมยัแก่คณาจารย ์(Current Content Awareness Services)   

- บรกิารสงัซือหนงัสือผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตแก่บคุลากรภายในสถาบนั 

- พัฒนาสาํนักวิทยบริการใหเ้ป็น “หอ้งสมุดดิจิตอล” (Digital Library) อย่างสมบูรณ์

แบบ โดยการพฒันาฐานขอ้มลูและพฒันาระบบการบริการทรพัยากรสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีที

ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ อยา่งตอ่เนือง 

- รวบรวมแหลง่ตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ (Academic Publishing Resources) 

- แนะนาํการใชห้อ้งสมดุ (Library Tour) 

- บรกิารคูมื่อและเอกสารแนะนาํการอา้งอิง (Referencing Guildelines) 

- ขอ้มลูการวิจยั (Research Information) 

- บรกิารระบบรายการหนงัสือแยกตามสาขาวิชา (Curriculum Booklist (TQF)) 

- บรกิารฐานขอ้มลูจดหมายเหต ุ(FEU Archives) 

- บรกิารสืบคน้ฐานขอ้มลูเอกสารฉบบัเตม็ (ThaiLis Digital Collection) 
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- บรกิารเผยแพรห่นงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Books) 

- บรกิารเผยแพรว่ารสารอิเล็กทรอนิกส ์(E-Journals) 

- บรกิารฐานขอ้มลูดชันีวารสาร (Journal Index Databases) 

- บรกิารฐานขอ้มลูออนไลน ์(Online Databases) 

- แหลง่รวมลิงกเ์ว็บไซตแ์ละบทความ (LLRC Web Portal) 

- บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธจ์ากแหล่งทรพัยากรอืน (E-Research, e-Theses and 

others document from other resources) 

- แหลง่รวมสหบรรณานกุรมหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาไทย (Thailand Union Catalog) 

3) การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ คือกลุ่มผู้คนทีจะเข้าเ ยีย มชมเว็บไซต์ ยกตัวอย่าง  

เช่น กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ส ํานักวิทยบริการได้แก่ สมาชิก ซึงประกอบด้วยนักศึกษา 

คณาจารยแ์ละบคุคลภายนอก ในขณะทีเว็บไซตส์่วนบคุคล กลุ่มเปา้หมายอาจเป็นสมาชิกภายใน

ครอบครวั หรือบคุคลใดทีมีความสนใจเกียวกบังานอดเิรกในลกัษณะเดียวกนั  

4) การกาํหนดวัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ ์

วตัถุประสงคข์องเว็บไซต ์เป็นการระบุถึงเป้าหมาย ส่วนกลยุทธข์องเว็บไชตก์คือ การนาํ

คุณสมบัติต่างๆ ทีถูกเพิมเติมเข้าไปในเว็บไซต ์ เพือนาํไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมาย ตัวอย่าง  

เช่น เว็บไซตส์่วนตวั อาจมีเพียงเป้าหมายหลกั 2 ประการคือ การแบ่งปันขอ้มูลเกียวกับสมาชิก

ภายในครอบครวั และการเชือมโยงลาํดบัของวงศต์ระกูล ซงึอาจมีประโยชนต์่อการศึกษาประวัติ

ครอบครวัอืนโดยเฉพาะตระกลูเก่าแก่ ดงันนั กลยทุธ ์3 ประการทีจะสนบัสนนุเปา้หมายทงัสองคือ 

1) สิสตร์ายชือสมาชิกภายในครอบครวัและหาความสมัพนัธที์เกียวขอ้งในรูปแบบของโครงสรา้ง

ตน้ไม้ 2) บันทึกข้อความต่างๆ ทีมาจากสมุดไดอารีของครอบครัว และ 3) การจัดทาํลิงก์เพือ

เชือมโยงไปยงัเว็บไซตล์าํดบัตระกลูตา่งๆ 

ในทางตรงกนัขา้ม หากเป็นเว็บไซตเ์พือการพาณิชยจ์ะมีความสลบัซบัซอ้นยิงขนึ ซงึปกติ

เว็บไซตป์ระเภทดงักล่าว จะมีเป้าหมายและกลยุทธ์หลายรายการดว้ยกัน ในการพิจารณาถึง

วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ของเว็บไซตเ์พือการพาณิชยที์ดาํเนินในรูปแบบธุรกิจนัน จะมีความ

ยุ่งยากมากกว่า เนืองจากวัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจทีกําหนดไว้  

อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึงของการพฒันาวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธข์องเว็บไซตเ์พือการพาณิชย ์

ทีมพฒันาจะตอ้งตอบคาํถาม อนัประกอบดว้ย 

- เว็บไซตถ์กูจดัตงัขนึมาเพือสรา้งภาพพจนที์ดีทางการตลาดใหก้บับริษัทใช่หรือไม ่ 

- ลกูคา้สามารถสงัชือผลิตภณัฑแ์ละบรกิารจากเว็บไซตใ์ชห่รือไม่ 

- เว็บไซตจ์ดัตงัขนึเพือสนบัสนนุการใหบ้รกิารลกูคา้ใชห่รือไม่ 
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- เว็บไซตน์าํมาใชเ้พือการรวบรวมขอ้มลูลกูคา้ และลกูคา้เปา้หมายใชห่รือไม ่

- เว็บไซต ์จะให้ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะใช่

หรือไม ่

หลงัจากตอบคาํถามดงักล่าวแลว้ ทีมพฒันาเว็บไซตจ์ะสามารถกาํหนดวตัถปุระสงคข์อง

เว็บไซต์เพือการพาณิชย์ขึนมาได้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์เพือนําไปสู่การบรรลุตาม

วตัถปุระสงค ์รวมถึงการจดัเตรียมเว็บเพจเกียวขอ้งทงัหมด เขา้ไปยงัเว็บไซต ์

5) การสร้างเว็บเพจ 

เว็บเพจสามารถสรา้งขึนจากภาษาเอชทีเอ็มแอล  โดยมีทางเลือกในการสรา้งชุดคาํสัง

คาํสงัเอชทีเอ็มแอลหลายแนวทางไดแ้ก่ 

- การใชเ้ท็กซเ์อดเิตอร ์

 เป็นการเขียนชุดคําสังคําสังเอชทีเอ็มแอลด้วยตนเองผ่านโปรแกรมเอดิเตอร์  

เชน่  Notepad  Notepad++  หรือ EditPlus เป็นตน้ 

- การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป 

ปัจจุบนัมีโปรแกรมสาํเร็จรูปทีนักพัฒนาเว็บสามารถนาํมาใช้เพือการสรา้งเว็บเพจ  

โดยโปรแกรมดงักล่าวจะเตรียมเครืองมือการสรา้งไว้ใหส้ามารถใชง้านไดโ้ดยง่าย เว็บเพจทีสรา้ง

ขนึจากโปรแกรมสาํเร็จรูปนนั จะถกูแปลงเป็นชดุคาํสงัคาํสงัเอชทีเอ็มแอลใหอ้ตัโนมตัิ ซงึชดุคาํสงั

ดงักล่าวทีสรา้งขึน สามารถนาํไปปรับแต่งเพิมเติมตามความตอ้งการได ้(กรณีมีความรูภ้าษา

เอชทีเอ็มแอล) ตวัอยา่งโปรแกรมสรา้งเว็บเพจเชน่ Dreamweaver เป็นตน้ 

6) การเผยแพร่เว็บไซต ์

คือการเผยแพร่เว็บไซตใ์หเ้ป็นทีรูจ้กัแก่ผูใ้ชง้านบนอินเทอรเ์น็ต โดยก่อนอืนตอ้งทาํการ

จดัหาเครอืงบรกิารเว็บเพือจดัเก็บขอ้มลูทงัหมดของเว็บไซต ์ ซงึประกอบดว้ยขนัตอนดงันี 

(1) การจดัหาพืนทีบนเว็บไซต ์ในการนาํเว็บไซตเ์ผยแพร่บนโลกอินเทอรเ์น็ต จาํเป็นตอ้ง

จดัเตรียม เครอืงบรกิารเว็บสาํหรบัจดัเก็บขอ้มลูเว็บไซต ์ซงึสามารถจดัหาพืนทีบนอินเทอรเ์น็ตได ้3 

วิธี ดงันี 

- ติดตงัเครืองบริการเว็บขึนเอง วิธีนีเสียค่าใชจ้่ายสูงทีสุด เนืองจากตอ้งซือเครือง

คอมพิวเตอรส์าํหรับจัดทาํเครืองบริการเว็บ นอกจากนันยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเชือมต่อ 

เครอืงบรกิารเว็บกบัเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ตแบบตลอด 24 ชวัโมง และตอ้งเชือมตอ่อินเทอรเ์น็ตแบบ

ความเรว็สงู เพือรองรบัการรบัสง่ขอ้มลูทีเกิดขนึตลอดเวลาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

- ขอเชา่พืนทีเครอืงบริการเว็บจากผูใ้หบ้ริการหรือเรียกวา่ Web Hosting เป็นวิธีทีเสีย

คา่ใชจ้า่ยนอ้ยกวา่แบบที 1 เหมาะสาํหรบัผูที้มีงบประมาณในการจดัสรา้งเว็บไซตที์อาจจะจา่ยเงิน

เป็นรายเดือนหรือรายปี ปัจจุบนัมีบริษัททงัในประเทศและต่างประเทศทีเปิดใหบ้ริการ โดยการ
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บริการแบบนีจะสนับสนุนคุณสมบัติ ตามรายละเอียดของบริการทีให้ขึนกับงบประมาณ

(Package) ทีใชบ้รกิาร 

- ขอพืนทีฟรีเพือจดัตงัเว็บไซต ์เป็นบริการทีเหมาะสาํหรบัผูที้เริมตน้ฝึกหดัการสรา้ง

เว็บไซตข์องตัวเอง ซึงการขอพืนทีบริการฟรีนี จะมีขอ้จาํกัดทีแตกต่างกันตามผูใ้ห้บริการ เช่น  

อาจติดป้ายโฆษณา หรือมีพืนทีบริการจาํกัด หรือมีความจาํกัดในปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล 

(Bandwidth) เว็บไซตที์ใหพื้นทีฟรีมีจาํนวนมากทงัในประเทศและต่างประเทศ สามารถขอพืนที

โ ฮ ส ต์ ฟ รี  ซึ ง มี ใ ห้ บ ริ ก า ร อ ยู่ เ ป็ น จํ า น ว น ม า ก เ ช่ น  https://th.000webhost.com   

http://www.freehost.in.th http://www.150m.com  http://www.50megs.com เป็นตน้ สิงสาํคญั

ควรเลือกเว็บทีสนบัสนนุ CGI คือตอ้งเป็นเว็บไซตที์รองรบัภาษาสคริปตที์ใชเ้ขียน โปรแกรมตา่ง ๆ 

ดว้ย เชน่ เอเอสพี พีเอชพีเป็นตน้ 

(2) การจดโดเมนเนม (Domain Name) หรือ โดเมน เป็นชือเฉพาะทีใชร้ะบุเป็นชือของ

เว็บไซต ์การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชือใหก้บัเว็บไซต์ ในโลกของอินเทอรเ์น็ต 

โดยโดเมนเนมทีขอจดทะเบียนจะตอ้งไมซ่าํกนั และควรตงัชือใหเ้กียวขอ้งกบัเนือหาภายในเว็บไซต ์

เชน่ feu.ac.th  ktb.go.th  เป็นตน้ โดยประเภทของโดเมนเนม สามารถแบง่ไดด้งันี 

- .com  หรือ Commercial สาํหรบัเว็บไซตข์อง บริษัท หา้งรา้น เอกชน ทีจัดทาํขึน

เพือการโปรโมทสินคา้ หรือ ขายสินคา้ โดยหวงัผลประโยชนท์างดา้นธุรกิจเป็นหลกั 

- .net  หรือ Network เว็บไซต์ทีเกียวกับการให้บริการระบบเครือข่าย หรืออืนๆ  

ทีเกียวขอ้งกบัระบบเครือขา่ย 

- .org  หรือ Organization เว็บไซตที์เกียวกับ หน่วยงาน องคก์ร มูลนิธิ ทีไม่หวัง

ผลตอบแทนทางธุรกิจ 

- .biz  หรือ Bussiness มีความหมายเช่นเดียวกันกับ .com โดยมากมักจะนิยม

เฉพาะในกรณีทีชือโดเมนเนม.com ทีทา่นตอ้งการ มีผูอื้นจดไปแลว้   

- .info  หรือ Information เว็บไซตที์จัดทาํขึนเพือเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารทวัไป เช่น 

เว็บไซตที์ใหข้อ้มลูแหลง่ทอ่งเทียวของจงัหวดัตา่งๆ เป็นตน้ 

หากเป็นการจดโดเมนเนม ภายใตห้มวดหมู่ .th (ประเทศไทย) ประเภทของโดเมน  

มีรายละเอียดดงันี 

- .ac.th  หรือ Academy สาํหรบัเว็บไซตข์อง โรงเรียน และสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

ทีตงัอยูใ่นประเทศไทย 

- .co.th  หรือ Commercial สาํหรบัเว็บไซตข์อง บรษิัท หา้งรา้น เอกชน ทีจดทะเบียน

เป็นนิตบิคุคลและตงัอยูใ่นประเทศไทย 



10 

-  .go.th  หรือ Government สาํหรบัเว็บไซตข์อง หน่วยงาน และองคก์รภาครัฐของ

ประเทศไทย 

- .in.th  หรือ Individual สาํหรบัเว็บไซตส์ว่นบคุคล รวมถึง หา้งรา้น เอกชน หนว่ยงาน

ภาครฐั (ความหมายอีกนยัหนงึทีมีผูน้ิยมจดกนัมากก็คือ .in.th หมายถึง "IN THAILAND") ทีตงัอยู่

ในประเทศไทย 

- .or.th  หรือ Organization เว็บไซตที์เกียวกับ หน่วยงาน องคก์ร มูลนิธิ ทีตงัอยู่ใน

ประเทศไทยและไมห่วงัผลตอบแทนทางธุรกิจ 

(3) การอพัโหลดไฟลไ์ปยงัเครืองบรกิารเว็บ หลงัจากจดัหาพืนทีเว็บไซตบ์นเซิรฟ์เวอรแ์ลว้ 

ขนัตอนต่อไปคือการถ่ายโอนขอ้มูลไปยงัเว็บโฮสติงทีใชบ้ริการ หลงัจากเปิดใชบ้ริการเว็บโฮสติง  

ผูใ้หบ้ริการจะทาํการส่งอีเมลทีเป็นขอ้มลูสาํหรบัการใชง้านเว็บโฮสติง ซงึระบทีุอยู่เว็บไซต ์(URL) 

Username และ Password รวมถึงขอ้มลูในการเขา้สู่ระบบจดัการเว็บไซต ์(Web Control Panel) 

โดยทวัไปแลว้รูปแบบการอพัโหลดเว็บไซตจ์ะมีหลายรูปแบบ เชน่  

- การอพัโหลดผ่านระบบจดัการเว็บไซต ์เป็นระบบบริหารจดัการเว็บโฮสติง ช่วยให้

การสรา้งเว็บไซตท์าํไดง้่ายขึน ตวัอย่างของระบบบริหารจดัการเว็บโฮสติง ไดแ้ก่ cPanel  Direct 

admin หรือPlesk เป็นตน้ โดยหนา้ทีหลกัของระบบบรหิารจดัการเว็บโฮสติง เชน่ การจดัการโดเมน 

การจัดการไฟล ์การจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการอัพโหลดไฟล์ ระบบนีช่วยใหก้ารบริหารและ

จดัการกบั Web Hosting ทาํไดง้่ายและมีหนา้จอการใชง้านทีสวยงาม 

- การอพัโหลดดว้ยโปรแกรม FTP (File Transfer Protocal) เป็นโปรแกรมช่วยในการ

การโอนยา้ยไฟลร์ะหว่างเครืองคอมพิวเตอรก์ับเว็บโฮสติงก่อนการใชง้านตอ้งทาํการดาวนโ์หลด

โปรแกรม FTP ทีต้องการใช้พร้อมทําการติดตัง ตัวอย่างของโปรแกรม FTP ได้แก่ Filezilla 

CuteFTP WSFTP หรือ Classic FTP โปรแกรม FTP รองรบัการการโอนยา้ยไฟลค์รงัละหลายไฟล ์

มีวิธีใชง้านทีสะดวก โดยโปรแกรมจะแบง่หนา้ตา่งการใชง้านออกเป็นสองส่วนคือฝัง Local กบัฝัง 

Server การใชง้านทาํไดโ้ดยการคลิกเลือกไฟลร์ะหวา่งสองฝังเพืออพัโหลดหรือดาวนโ์หลดไดท้นัที 

ในการเผยแพร่เว็บไซต ์ยงัไม่สามารถมนัใจว่า นกัท่องเว็บไซตจ์ะมีโอกาสไดเ้ข้าถึง

หรือไม ่ดงันนัเพือใหเ้ว็บไซตเ์ป็นทีรูจ้กัตอ้งมีการเผยแพรผ่า่นการประชาสมัพนัธอ์อนไลน ์ซงึรวมถึง

การลงทะเบียนเว็บไซตก์บัเครืองมือคน้หาอย่าง Google และการโฆษณาดว้ยการฝากลิงกบ์นเว็บ

ไชตอื์น ทีนกัท่องเว็บไซตส์ามารถคลิกลิงกเ์ขา้มายงัเว็บไซตผ์่านการท่องเว็บอืน ในขณะเดียวกนั 

เว็บไซตค์วรมีการแลกเปลียนลิงกใ์หก้บัพนัธมิตรของเว็บไซตด์ว้ย เพือเป็นการตอบแทนซงึกนัและ

กนั สิงเหลา่นีจะทาํใหเ้ว็บไซตที์จดัตงั สามารถเผยแพรเ่ป็นทีรูจ้กัไดอ้ย่างรวดเรว็ นอกจากนีแลว้ยงั

สามารถเผยแพรผ่า่นสงัคมออนไลนอ์ยา่ง Twitter หรือ Facebook เป็นตน้  
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1.3   องคป์ระกอบสาํคัญทส่ีงผลต่อความสาํเร็จของเว็บไซต ์ 

การสรา้งเว็บไซต ์ควรพิจารณาถึงผลลพัธ์ทีเกิดขึนจากการใชง้านเว็บไซต ์ลกัษณะของ

เว็บไซตที์ดีควรมีคณุภาพ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถดึงดดู

ผูใ้ชง้านใหก้ลบัเขา้มาเยียมชมเว็บไซตซ์าํอีก หรือเขา้มาใชง้านเว็บไซตเ์ป็นประจาํ ดงันนัในการ

สรา้งเว็บไซตค์วรคาํนึงถึงองคป์ระกอบทีส่งผลต่อความสาํเร็จของเว็บไซต ์  จากการเรียบเรียง

เนือหาเอกสาร การสรา้งเว็บเพจ (HTML) ของฝ่ายตาํราวิชาการคอมพิวเตอร ์(2555, น. 48-50) 

สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบสาํคญัทีสง่ผลตอ่ความสาํเรจ็ของเว็บไซต ์ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี  

1) การนาํเสนอสาระทเีป็นประโยชนบ์นทุกหน้าเว็บเพจ  

เว็บไซตที์ดีควรมีการนาํเสนอเนือหาทีเป็นประโยชน ์ เพือใหผู้ใ้ชง้านสามารถรับข้อมูล

ขา่วสารทีดี และอยากกลบัเขา้มาใชง้านซาํอีก 

2) การสร้างความเป็นเอกลักษณใ์ห้กับเว็บไซต ์

เว็บไซตที์มีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเอง นาํเสนอเนือหาทีไม่ซาํกับเว็บไซตอื์น มีความโดด

เด่นดา้นความแตกต่าง ย่อมเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านทีตงัใจเขา้มาเยียมชมเว็บไซตเ์ป็นการเฉพาะ 

ควรดาํเนินการการตรวจสอบเว็บไซตอื์นทีมีการนาํเสนอเนือหาทีมีความคล้ายคลึงกัน แต่มิใช่

ลอกเลียนแบบเหมือนกับเว็บไซตอื์น การนาํเสนอขอ้มลูทีเหมือนกนักับเว็บไซตอื์นย่อมปิดโอกาส

ในการเขา้มาเยียมชมเว็บไซตไ์ด ้ 

3) การออกแบบหน้าเว็บไซตใ์ห้สวยงาม 

เว็บไซตที์ไดร้บัการออกแบบให้สวยงาม สามารถดงึดดูความสนใจแก่ผูใ้ชง้าน นิยามของ

ความสวยงามเป็นมมุมองทียากตอ่การอธิบายไดอ้ย่างชดัเจน แตอ่ยา่งไรก็ตามเว็บไซตที์ไดร้บัการ

ออกแบบอย่างเรียบง่าย มีระบบระเบียบและไม่หวือหวาสามารถทาํให้สวยงามได ้ดงันนั คาํว่า

สวยงามจะหมายถึง รูปแบบการนาํเสนอข่าวสารบนหนา้เว็บทีดเูรียบง่าย มีระเบียบ ไม่ยุ่งเหยิง  

มีความพอเหมาะพอควรในตวัเอง ทงันีนกัพฒันาเว็บไซตบ์างคนคดิว่าการนาํเสนอข่าวสารบนหนา้

เว็บไซตที์เต็มไปดว้ยสีสัน มีภาพเคลือนไหว จะส่งผลใหเ้ป็นทีดึงดูดความสนใจได ้แต่สาํหรับ

ผูใ้ชง้านบางคน อาจมีความคิดเห็นตรงกันขา้ม ว่าเว็บดงักล่าวดูรกสายตา หรือสรา้งความเบือ

หน่ายน่าราํคาญใหก้ับผูที้เขา้ชมเว็บไซต์ แลว้ไม่อยากกลบัมาเยียมชมเว็บไซตด์งักล่าวอีกต่อไป 

ดงันนัความสวยงามควรพิจารณาตามกลุม่เปา้หมายเป็นหลกั 

4) การพสูิจนอั์กษรอย่างระมัดระวัง 

เนือหาข่าวสารทีนาํเสนอบนหนา้เว็บไซต ์ควรไดร้บัการพิสจูนอ์กัษรอย่างระมดัระวงั การ

ใชค้าํสะกดผิดย่อมส่งผลต่อความน่าเชือถือ อย่างไรก็ตามหากเอดิเตอรที์ใชใ้นการสรา้งชุดคาํสงั 

คาํสงัเอชทีเอ็มแอลมีระบบตรวจสอบคาํสะกดจะชว่ยในการตรวจสอบไดอี้กทางหนงึ  
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5) การจัดเตรียมลิงกเ์พอืเชือมโยงไปยังเว็บไซตอ์ืนๆ 

ในบางครัง เว็บไซตที์ดีทีสุดก็คือเว็บไซต์ทีอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วยการ

จัดเตรียมลิงก์ทีจัดเรียงตามหมวดหมู่ไว้เพือให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกหัวข้อเพือเชือมโยงไปยัง

เรืองราวในสิงทีตนสนใจเป็นการเฉพาะ อีกทังยังช่วยลดเวลาในการค้นหาและยังทาํให้เกิด

ความรูส้กึทีดีตอ่เว็บไซต ์ โดยจะกลบัมาใชบ้รกิารเว็บไซตท์กุครงั เมือมีการทอ่งอินเทอรเ์น็ต 

6) การอัปเดตหน้าเว็บไซตใ์ห้เป็นปัจจุบัน 

เนือหาข่าวสารบนหนา้เว็บไซต ์หากลา้สมยัย่อมทาํใหผู้ใ้ชง้านไม่อยากเขา้ เพราะเขา้ชม

เมือไรก็ยงัคงเป็นเรืองราวแบบเดิม ดงันนัตอ้งหมนัปรบัปรุงเนือหาบนหนา้เว็บไซตใ์หท้นัสมยัอยา่ง

สมาํเสมอ ตวัอย่างเช่น เว็บข่าว หากมีทีมงานคอยตรวจสอบและอัปเดตข่าวสารเรืองราวต่างๆ  

ใหท้นัตอ่เหตกุารณก็์สามารถดงึดดูผูใ้ชง้านทีติดตามข่าวสารมากขนึเชน่กนั 

7) การใช้เทคโนโลยทีรีองรับอุปกรณท์มีีคุณสมบัตติาํกว่า 

ผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตเพือการท่องเว็บไซต ์มิไดใ้ชอุ้ปกรณท์ันสมัยเหมือนกันทุกคน เช่น 

ผูใ้ชง้านคงไม่ใชจ้อภาพขนาด 21 นิว หรืออินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูกันทุกคน ดงันนั การออกแบบ

เว็บไซตใ์หส้ามารถรองรบัการใชง้านบนจอภาพทีมีขนาดเล็กกว่า และสามารถนาํเสนอบนเครือง

คอมพิวเตอรที์มีคณุสมบตัมีิสเปกตาํกวา่ไดอ้ย่างไมมี่ปัญหา ยอ่มเป็นสิงทีดีและไมค่วรมองขา้ม 

8) การดาํเนินการเผยแพร่ 

โอกาสทีผูใ้ชง้านเกิดสะดดุและถกูใจเว็บไซตจ์นกระทงักลายเป็นเว็บไซตที์ไดร้บัความนิยม

ดว้ยความบังเอิญนันเป็นเรืองทีเกิดขึนยาก หากตอ้งการให้เว็บไซตมี์ผู้ใช้งานเข้ามาเยียมชม

จาํนวนมากจาํเป็นตอ้งใชว้ิธีเผยแพร ่เพือใหม้นัใจว่าเว็บไซตอ์ยู่ในรายการสืบคน้อนัดบัตน้ๆ ของ

เครืองมือคน้หาอย่าง Google หรือ Yahoo โดยสามารถโปรโมตเว็บไซตไ์ดจ้ากการใส่ทีอยู่  เช่น 

URL เบอรโ์ทรศพัท ์นามบตัร และอีเมล เป็นตน้ ดว้ยการระบทีุอยูท่งัหมดลงในสือโฆษณาทกุชนิ  

 

1.4   โครงสร้างของเว็บไซต ์ 

โครงสรา้งเว็บไซต ์(Site Structure) เป็นแผนผังของการจัดลาํดบัเนือหาหรือการจัดวาง

ตาํแหน่งของเว็บเพจทงัหมด เป็นตวัช่วยทีทาํใหท้ราบว่าภายในเว็บไซตป์ระกอบไปดว้ยเนือหา

อะไรบา้ง และมีเว็บเพจหนา้ไหนทีสามารถเชือมโยงถึงกนั  การออกแบบโครงสรา้งเว็บไซตจ์ึงเป็น

เรืองสาํคญัเช่นเดียวกับการเขียนแบบก่อนทีจะลงมือสรา้ง เพราะจะทาํใหม้องเห็นหนา้ตาของ

เว็บไซตเ์ป็นรูปธรรมมากขึน สามารถออกแบบระบบเนวิเกชนัไดเ้หมาะสม และมีแนวทางการ

ทาํงานทีชดัเจน นอกจากนีโครงสรา้งเว็บไซตที์ดียงัช่วยใหผู้เ้ยียมชมไม่สบัสนและสามารถคน้หา

ขอ้มูลทีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว รูปแบบการจดัโครงสรา้งเนือหาบนเว็บไซต ์ ทีไดร้บัความนิยมมี

ดงันี 
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1) การจัดโครงสร้างแบบเรียงลาํดับ (Sequential Structure) 

เป็นโครงสรา้งการจดัระเบียบการเชือมโยงขอ้มลูในแตล่ะหนา้บนเว็บไซตที์ง่ายสดุดว้ยการจดั

ระเบียบหน้าในรูปแบบเชิงเส้นทีลําดับแน่นอน โดยเริมจากหน้าแรก แล้วไปยังห น้าทีสอง  

และหนา้ทีสามไปจนกระทงัถึงหนา้สุดทา้ย ซงึคลา้ยกบัการอ่านหนงัสือนนัเอง ส่วนใหญ่เป็นพวก

เว็บไซตที์ใหค้วามรู ้หรือเว็บไซตอ์งคก์รขนาดยอ่ม  

 

       

First      Last 
ภาพที 1.3 รูปแบบการจดัโครงสรา้งแบบเรียงลาํดบั 

 

ทิศทางการเขา้สู่เนือหาตา่งๆ ในแบบเสน้ตรง ใชปุ้่ มเดินหนา้-ถอยหลงัในการกาํหนดทิศทาง 

กรณีทีตอ้งการยอ้นกลบัไปหนา้ทีผ่านมา หรือตอ้งการกลบัไปยงัหนา้แรก สามารถเขียนชุดคาํสงั

เอชทีเอ็มแอล เพือสรา้งลิงกใ์หผู้ใ้ชส้ามารถคลิกเขา้ไป ซึงลิงกน์าํทางทีสรา้ง อาจนาํเสนอดว้ย

ขอ้ความทีขีดเสน้ใต ้หรืออาจสรา้งลิงกน์าํทางทีเป็นรูปภาพหรือไอคอน เช่น ลกูศรซา้ย ลกูศรขวา 

เพือแสดงถึงการคลิกเพือไปยงัหนา้ถดัไป หรือการกลบัไปหนา้ทีผ่านมา รวมถึงไอคอน Top ทีคลิก

แลว้จะขา้มไปยงัหนา้แรกไดท้นัที หรือไอคอน Bottom ทีคลิกแลว้จะขา้มไปยงัหนา้สดุทา้ย เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที 1.4 ตวัอยา่งไอคอนนาํทางเพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้ 

 

โครงสรา้งเว็บไซตแ์บบเรียงลาํดบัมีขอ้เสีย คือทาํใหผู้ใ้ชง้านตอ้งเสียเวลาในการเขา้สู่เนือหา

เนืองจากไมส่ามารถกาํหนดทิศทางการเขา้สูเ่นือหาดว้ยตวัเองได ้

  

Next 

 

Bottom 

Top Previous 

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 
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2) การจัดโครงสร้างแบบลาํดับชัน (Hierarchical Structure) 

เป็นรูปแบบทีนาํเสนอผา่นเมน ูทีผูใ้ชส้ามารถเลือกคลิกเพือเขา้ไปยงัหนา้เว็บตามหวัขอ้ย่อยที

ต้องการ ทําให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการเข้าถึงมากขึน โดยพิจารณาจาก ภาพที 1.5 ซึงเป็น 

การจดัระเบียบแบบระดบัเดียว สว่นภาพที 1.6 เป็นการจดัระเบียบแบบลาํดบัชนัหลายระดบั 
 

 
 

ภาพที 1.5 รูปแบบการจดัโครงสรา้งแบบลาํดบัชนั แบบระดบัเดียว 

 

 
   

ภาพที 1.6 รูปแบบการจดัโครงสรา้งแบบลาํดบัชนัแบบหลายระดบั 

 

Menu 

Page 1 Page 2 Page 3 

MENU 

Menu 

2 

Page 

2-1 

Page 

2-2 

Page 

2-3 

Menu 

1 

Page 

1-1 

Page 

1-2 

Page 

1-3 
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โครงสรา้งแบบลาํดบัขนั นิยมใชก้บัเว็บไซตที์มีความซบัซอ้นของขอ้มลู เพือใหส้ามารถเขา้ถึง

ข้อมูลได้ง่ายขึน โดยจะมีการแบ่งเนือหาออกเป็นส่วนๆ และมีการนาํเสนอรายละเอียดย่อย  

ทีลดหลนักันมา ทาํใหส้ามารถทาํความขา้ใจกับโครงสรา้งเนือหาไดง้่ายขึน โดยจะมีโฮมเพจเป็น

จดุเรมิตน้ และจดุรว่มจดุเดียวทีจะนาํไปสูก่ารเชือมโยงเนือหาเป็นลาํดบัจากบนลงลา่ง 

อย่างไรก็ตาม รูปแบบนีจะคลา้ยกับแบบแรก ทีมีการเชือมโยงแบบเชิงเสน้ แต่ขณะเดียวกัน  

ก็ยงัสามารถเลือกทีจะเขา้ไปดหูวัขอ้ทีตอ้งการได ้(คลา้ยกับการแบ่งหวัขอ้ /เมนูย่อย) ซึงแลดเูป็น

ระเบียบมากขนึ แตก็่ไม่ควรมีเมนพูราํเพรอื เพราะจะทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดความผิดหวงั ตอ่บางเมนทีูไมมี่

ความจาํเป็น 

3) การจัดโครงสร้างแบบตาราง (Grid Structure) 

เป็นการนาํโครงสรา้งเนือหาบนเว็บไซตท์งัแบบเรียงลาํดบัและแบบลาํดบัชนัมาผสมรวมกนั 

ตัวอย่างเช่น ในกรณีทีผู้ใช้เลือกเข้าเมนูแรก ก็จะเชือมโยงไปยังหน้าเว็บของเมนูดังกล่าวไป  

จนถึงหนา้สุดท้าย ในขณะเดียวกันก็สามารถเชือมโยงต่อเนืองไปยังหนา้เว็บของเมนูถัดไปได ้  

ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ยา่งตอ่เนือง โดยไมต่อ้งยอ้นกลบัไปยงัเมนหูลกั 

 

 
ภาพที 1.7 รูปแบบการจดัโครงสรา้งแบบตาราง 

 

เป็นโครงสรา้งการออกแบบเว็บไซตที์มีความซบัซอ้น แตก็่มีความยืดหยุน่ในระดบัหนงึ เพือให้

ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สูเ่นือหาไดง้่ายขนึ การออกแบบในลกัษณะนีจะมีการเชือมโยงเนือหาในแตล่ะ

สว่นซงึกนัและกนั ทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถเปลียนทิศทาง หรือกาํหนดทิศทางในการเขา้สู่เนือหาดว้ย

ตวัเองได ้จงึไมท่าํใหเ้สียเวลา และชว่ยทาํใหเ้ว็บไซตมี์ความทนัสมยัขนึ 

4) การจัดโครงสร้างแบบใยแมงมุม (Web Organization)  

สาํหรับบางเว็บไซตมี์การจัดระเบียบเนือหาบนเว็บไซต ์ดว้ยการลิงก์เชือมโยงไปยังหน้า

เว็บไซตอื์นไดต้ามความตอ้งการ ซงึเป็นไปตามโครงสรา้งดงัภาพที 1.8 กล่าวคือ ทกุเว็บเพจจะมี

ลิงกเ์ชือมโยงไปยังหนา้อืนไดทุ้กหนา้ภายในเว็บไซต ์สาํหรบัการจัดระเบียบในรูปแบบดงักล่าว

Page 6 Page 7 Page 8 Page9 Page 10 

Page 1 Page 2 Page 3 Page4 Page5 



16 

นบัว่าเป็นเรืองทีดี ถา้จาํนวนหนา้ทงัหมดภายในเว็บไซตมี์จาํนวนจาํกัด และไม่สามารถคาดเดา

ลาํดบัการเยียมชมของผูใ้ชว้่าจะเขา้ไปยงัหนา้เว็บใดเป็นการเฉพาะ 

 
ภาพที 1.8 รูปแบบการจดัโครงสรา้งแบบใยแมงมมุ 

 

โครงสรา้งแบบใยแมงมุม เป็นโครงสรา้งทีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความ

ยืดหยุน่มากทีสดุ โดยทกุหนา้เว็บเพจมีการเชือมโยงถึงกนัหมด ทาํใหส้ามารถเขา้ถึงหนา้เว็บเพจที

ตอ้งการไดอ้ยา่งง่าย และมีความอิสระมากขนึ นอกจากนียงัสามารถเชือมโยงไปสูเ่ว็บไซตภ์ายนอก

ไดดี้ 

 

1.5   การออกแบบเว็บไซต ์ 

เว็บไซตที์ไดร้บัการออกแบบอยา่งสวยงาม มีการใชง้านทีสะดวกยอ่มไดร้บัความสนใจจาก

ผูใ้ชม้ากกว่าเว็บไซตที์มีขอ้มลูมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ รวมถึงระยะเวลาในการแสดงผลของแต่

ละหนา้หากใชเ้วลานานก็สง่ผลตอ่การเขา้ใชง้านเช่นกนั ปัญหาเหลา่นีเป็นผลมาจากการออกแบบ

เว็บไซตท์ังสิน ดังนัน การออกแบบเว็บไซตจ์ึงเป็นกระบวนการสาํคัญในการสรา้งเว็บไซตใ์ห้

ประทบัใจผูใ้ช ้ใหอ้ยากกลบัเขา้มาเว็บไซตเ์ดมิอีกในอนาคต จงึควรมีการวางแผนในการดาํเนินการ

อยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนดเปา้หมายและแนวทางทีชดัเจน การออกแบบเว็บไซตที์ถกูตอ้งจะช่วย

ใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการจดัทาํเว็บไซตไ์ด ้  การออกแบบเว็บไซตป์ระกอบดว้ยกระบวนการย่อย

ไดแ้ก่ การออกแบบโครงสรา้งเนือหาของเว็บไซต ์การออกแบบหนา้เว็บ 

  

Page 1 Page 6 

Page 3 Page 4 

Page 2 Page 5 
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1.5.1  การออกแบบโครงสร้างเนือหาของเว็บไซต ์ 

แผนผังของการลาํดบัเนือหาหรือการจัดวางตาํแหน่งเว็บเพจทงัหมด ทาํให้ทราบว่าทงั

เว็บไซตป์ระกอบดว้ยเนือหาอะไรบา้ง และมีเว็บเพจหนา้ไหนทีเกียวขอ้งเชือมโยงถึงกัน ช่วยให้

มองเห็นโครงสรา้งของเว็บไซตเ์ป็นรูปธรรมมากขนึ สามารถออกแบบระบบเนวิเกชันไดเ้หมาะสม  

การออกแบบโครงสรา้งหนา้ของเว็บไซตแ์บง่ได ้3 แบบ ดงันี 

1) การออกแบบเว็บไซตท์ีเน้นการนําเสนอเนือหา คือเว็บไซตที์เนน้การนาํเสนอ

เนือหามากกว่ารูปภาพ ส่วนประกอบเป็นขอ้ความแบบหนา้สารบญั และรูปภาพทีเป็นขนาดเล็ก  

มีการออกแบบหน้าตารูปแบบง่าย  เช่น มีเมนูสารบญั และเนือหา ตวัอย่างเว็บไซตที์เน้นการ

นาํเสนอเนือหาดงัภาพที 1.9 

 

2) การออกแบบเว็บไซตท์ีเน้นภาพกราฟิก เป็นการออกแบบเว็บไซตที์มีภาพกราฟิก

ทีสวยงามถกูจดัวางไวใ้นหนา้โฮมเพจ  เนน้การใชภ้าพกราฟิกทีสวยงามในการนาํเสนอ ไม่คอ่ยมี

 
ภาพที 1.9 ตวัอยา่งเว็บไซตที์เนน้การนาํเสนอเนือหา 

ทีมา: Refsnes Data (n.d) 
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ขอ้ความในเว็บเพจ แตจ่ะเป็นการเชือมโยงจากภาพเพือเขา้ไปยงัหนา้เว็บเพจอืนตอ่ไป ขอ้ดีคือช่วย

ใหเ้ว็บไซตด์สูวยงาม นา่สนใจ สว่นขอ้เสียคือหากไมมี่การเขียนสครปิตส์าํหรบัควบคมุการแสดงผล

อาจใชเ้วลาในการโหลดขอ้มลูเว็บไซตน์าน ตวัอยา่งการออกแบบเว็บไซตที์เนน้ภาพกราฟิก ดงัภาพ

ที 1.10  

 
3) การออกแบบเว็บไซต์ทีเน้นทังภาพและเนือหา เป็นการออกแบบหนา้เว็บไซต ์

ทีผสมทงั 2 แบบ คือมีทงัส่วนทีเป็นภาพและเนือหา โดยอาศยัการจดัวางภาพพรอ้มทงัใส่ขอ้ความ

ประกอบภาพลงไป เพือใหเ้ว็บไซตมี์ทงัความสวยงามจากภาพกราฟิกทีนาํมาประกอบ และมีการ

นาํเสนอเนือหาไดอ้ย่างครบถว้น ตวัอย่างการออกแบบเว็บไซตที์เนน้ทงัภาพและเนือหา ดงัภาพ 

ที 1.11 

 
  

 
ภาพที 1.10 ตวัอย่างเว็บไซตที์เนน้ภาพกราฟิก 

ทีมา: Shutterstock (n.d.) 

 

 
ภาพที 1.11 ตวัอย่างเว็บไซตที์มีทงัภาพและเนือหา 

ทีมา: สีพระยาการพิมพ ์(ม.ป.ป.) 
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1.5.2  ข้อควรพจิารณาในการออกแบบเว็บไซต ์

หนา้เว็บไซตเ์ป็นสิงแรกทีผูใ้ชส้ามารถมองเห็นขณะทีเปิดเขา้สู่เว็บไซต ์และเป็นสิงทีแสดง

ถึงประสิทธิภาพในการออกแบบเว็บไซตอี์กด้วย การออกแบบหน้าเว็บจึงเป็นสิงสาํคัญมาก  

โดยปกติหนา้เว็บจะประกอบดว้ย รูปภาพ ตวัอกัษร สีพืน ระบบเนวิเกชนั  และองคป์ระกอบทีช่วย

สือความหมายของเนือหาและอาํนวยความสะดวกตอ่การใชง้าน  หลกัสาํคญัในการออกแบบหนา้

เว็บคือ การใชรู้ปภาพและองคป์ระกอบต่าง ๆ ร่วมกันเพือสือความหมาย เกียวกับเนือหาหรือ

ลกัษณะสาํคญัของเว็บไซต ์โดยมีเป้าหมายสาํคญัเพือการสือความหมายทีชัดเจนและน่าสนใจ 

บนพืนฐานของความเรียบง่ายและความสะดวกของผูใ้ช  ้การออกแบบเว็บไซตที์มีประสิทธิภาพนนั

ตอ้งคาํนงึถึง องคป์ระกอบสาํคญัดงัตอ่ไปนี 

1) ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง การจาํกัดองคป์ระกอบเสริมใหเ้หลือเฉพาะ

องคป์ระกอบหลัก กล่าวคือในการสือสารเนือหากับผู้ใช้ต้องเลือกเสนอสิงทีต้องการนาํเสนอ 

ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตวัอักษรและภาพเคลือนไหวตอ้งเลือกใหพ้อเหมาะหากมีมาก

เกินไปจะรบกวนสายตาและสรา้งความราํคาญตอ่ผูใ้ช ้

2) ความสมาํเสมอ (Consistency) หมายถึง การสรา้งความสมาํเสมอใหเ้กิดขนึตลอด

ทงัเว็บไซต ์โดยอาจเลือกใชรู้ปแบบเดียวกนัตลอดทงัเว็บไซต ์เพราะหากวา่แตล่ะหนา้ในเว็บไซตน์นั

มีความแตกตา่งกนัมากจนเกินไป อาจทาํใหผู้ใ้ชเ้กิดความสบัสนและไมแ่นใ่จว่ากาํลงัอยู่ในเว็บไซต์

เดิมหรือไม่ เพราะฉะนนัการออกแบบเว็บไซตใ์นแต่ละหนา้ควรทีจะมีรูปแบบ สไตลข์องกราฟิก 

ระบบเนวิเกชนัและโทนสีทีมีความคลา้ยคลงึกันตลอดทงัเว็บไซต ์

3) ความเป็นเอกลักษณ ์(Identity) ในการออกแบบเว็บไซตต์อ้งคาํนึงถึงลกัษณะของ

องคก์รเป็นหลัก เนืองจากเว็บไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลักษณแ์ละลกัษณะขององคก์ร การเลือกใช้

ตวัอกัษร ชดุสี รูปภาพหรือกราฟิกจะส่งผลตอ่รูปแบบของเว็บไซตเ์ป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น การ

ออกแบบเว็บไซตข์องธนาคารแต่เลือกสีสันและกราฟิกมากมาย อาจส่งผลต่อความเชือถือของ

องคก์รได ้

4) เนือหา (Useful Content) ถือเป็นสิงสาํคญัทีสุดในเว็บไซต ์เนือหาในเว็บไซตต์อ้ง

สมบรูณ ์และไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาใหท้นัสมยัอยเูสมอ นกัพฒันาตอ้งเตรียมขอ้มลูและเนือหาที

ผูใ้ชต้อ้งการใหถ้กูตอ้งและสมบรูณ ์เนือหาทีสาํคญัทีสดุคือเนือหาทีทีมนกัพฒันาสรา้งสรรคข์นึมา

เองและไม่ซาํกบัเว็บไซตอื์น เพราะถือเป็นสิงทีสามารถดงึดดูผูใ้ชใ้หเ้ขา้มาใชง้านเว็บไซตไ์ดเ้สมอ 
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แต่ถา้หากเป็นขอ้มูลทีลิงกข์อ้มูลจากเว็บอืน เมือใดก็ตามทีผูใ้ชท้ราบว่าขอ้มูลนนัมาจากเว็บใด 

ผูใ้ชก็้ไมจ่าํเป็นตอ้งกลบัมาใชง้านลิงกเ์หลา่นนัอีก 

5) ระบบเนวิเกชัน (User-Friendly Navigation) เป็นส่วนประกอบทีมีความสาํคญัตอ่

เว็บไซต์มาก เพราะจะช่วยไม่ให้ผู้ใช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชันจึง

เปรียบเสมือนระบบนาํทาง ดงันนัการออกแบบเนวิเกชนัจึงควรใหเ้ขา้ใจง่ายใชง้านไดส้ะดวก หาก

มีการใช้กราฟิกควรสือความหมาย ตาํแหน่งของการวางเนวิเกชันค วรวางให้สมาํเสมอ เช่น  

อยู่ ต ําแหน่ ง บนสุดของ ทุกหน้า เ ป็ นต้น  หาก มี เนวิ เ กชัน ที เ ป็นกรา ฟิ กควร เพิมระบบ 

เนวิเกชันทีเป็นตัวอักษรไว้ส่วนล่างด้วย เพือช่วยอาํนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทียกเลิกการ

แสดงผลภาพกราฟิกบนเว็บเบราวเ์ซอร ์

6) คุณภาพของสิงทีปรากฏในเว็บไซต์ (Visual Appeal) ลักษณะทีน่าสนใจของ

เว็บไซตน์นั ขนึอยู่กบัความชอบส่วนบคุคลเป็นสาํคญั แตโ่ดยรวมแลว้สามารถสรุปไดว้่าเว็บไซตที์

น่าสนใจนนัส่วนประกอบควรมีคณุภาพ เช่น กราฟิกควรสมบรูณไ์มมี่รอยหรือขอบขนับนัไดใหเ้ห็น 

ชนิดตวัอกัษรอา่นง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีทีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7) ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่างๆ (Compatibility) การใชง้านของเว็บไซตน์นั

ไมค่วรมีขอบจาํกดักลา่วคือ ตอ้งสามารถใชง้านไดดี้ในสภาพแวดลอ้มทีหลากหลาย ไมมี่การบงัคบั

ใหผู้ใ้ชต้อ้งติดตงัโปรแกรมอืนใดเพิมเติม นอกเหนือจากเว็บเบราวเ์ซอร ์ควรเป็นเว็บไซตที์แสดง

ผลไดดี้ในทกุระบบปฏิบตักิาร สามารถแสดงผลไดใ้นทกุความละเอียดหนา้จอ หากเป็นเว็บไซตที์มี

ผูใ้ชบ้รกิารมากและกลุม่เปา้หมายหลากหลายควรใหค้วามสาํคญักับเรอืงนีใหม้าก 

8) ความคงทีในการออกแบบ (Design Stability) หากต้องการให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่า

เว็บไซตมี์คณุภาพ ถกูตอ้งและเชือถือได ้ควรใหค้วามสาํคญักับการออกแบบเว็บไซตเ์ป็นอยา่งมาก

ต้องออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนือหาอย่างรอบคอบ หากเว็บไซตที์จัดทาํขึนโดยไม่มี

มาตรฐานการออกแบบและระบบการจัดการข้อมูล เมือมีปัญหามากขึนอาจส่งผลใหผู้ใ้ช้หมด

ความเชือถือ 

9) ความคงทีของการทาํงาน (Function Stability) ระบบการทาํงานในเว็บไซตค์วรมี

ความถูกตอ้ง ซึงตอ้งไดร้บัการออกแบบสรา้งสรรคแ์ละตรวจสอบอยู่เสมอตวัอย่างเช่น ลิงกข์อง

เว็บไซต ์ตอ้งตรวจสอบว่ายังสามารถลิงก์ข้อมูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเว็บไซตอื์นอาจมีการ

เปลียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาทีเกิดจากลิงกคื์อลิงกข์าดเป็นปัญหาทีสรา้งความราํคาญกับ

ผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 



21 

1.6   การเลือกใช้สีสาํหรับสร้างเว็บไซต ์ 

ในการสรา้งเว็บไซตน์อกจากใหค้วามสาํคญักับขอ้มลูและรูปภาพแลว้  สิงทีควรคาํนึงถึง

ไดแ้ก่การแสดงเฉดสีบนหนา้เว็บไซต ์ เนืองจากสีมีอิทธิพลตอ่ความรูส้ึกและอารมณข์องผูที้เขา้มา

เยียมชมเว็บไซต ์ เป็นตัวช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ ถึงแม้ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 

จะดีเพียงใด  แต่ถา้หากเลือกใชสี้ไม่ดีก็อาจส่งผลใหห้นา้เว็บไซตไ์ม่น่าสนใจหรือทาํใหอ้่านยาก  

ผูช้มเว็บไซตจ์ะอยู่ในเว็บไซตไ์ม่นานและอาจไม่กลบัมาทีหนา้เว็บไซตอี์กเลย  ดงันนัการเลือกใชสี้

อย่างเหมาะสมจะช่วยในการสือความหมายของเนือหา และเพิมความสวยงามใหก้บัหนา้เว็บไซต ์

แต่ในทางกลบักันสีทีไม่เหมาะสมอาจสรา้งความยากลาํบากในการอ่านหรือรบกวนสายตาผูใ้ช ้

รวมทงัอาจทาํใหก้ารสือสารความหมายไมถ่กูตอ้งได ้การสรา้งเว็บไซตจ์งึควรทาํความเขา้ใจทฤษฎี

สี รูจ้กัการเลือกใชสี้ทีเหมาะสมเพือการสือความหมายอยา่งสวยงาม การเลือกใชสี้ใหเ้หมาะสมกบั

บุคลิกและเป้าหมายของเว็บไซต ์เพือการแสดงผลทีตรงกับความประสงคม์ากทีสุด การใชชุ้ดสีที

เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแตจ่ะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ช ้แตย่ังช่วยใหผู้ใ้ชง้านมีความรูส้กึ

ร่วมไปกับเป้าหมายของเว็บไซตน์นัดว้ยไม่ว่าจะเป็นการใหข้อ้มูล สรา้งความบนัเทิง รวมถึงการ

ขายสินค้าหรือบริการ จากการเรียบเรียงเนือหาเอกสาร คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์  

ฉบบัสมบูรณข์อง ดวงพร  เกียงคาํ (2560, น. 27-34) สรุปไดว้่าการเลือกสีสาํหรบัสรา้งเว็บไซต ์

ควรศกึษาเกียวกบัการแบง่กลุม่สีประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 
 

 

 
ภาพที 1.12 วงลอ้สี 
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สีโทนรอ้น (Warm Tone) เป็นกลุ่มสีทีทาํให้เกิดความรูส้ึกมีพลัง เร่ารอ้น กระตือรือรน้  

และกระฉับกระเฉง ในทางจิตวิทยา ความแรงของสีโทนรอ้น จะช่วยกระตุน้ใหมี้ชีวิตชีวาอยู่เสมอ 

นอกจากนียงัดงึดดูสายตาใหน้่าติดตามอีกดว้ย สีโทนรอ้น ประกอบดว้ยสีเหลือง สีสม้เหลือง สีสม้ 

สีสม้แดง และสีม่วง หรือสีทีค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีสม้ เช่น สีนาํตาลหรือสีเทาอมทอง ถือว่า

เป็นสีโทนรอ้นเชน่กนั สีโทนรอ้นอาจไม่ใช่สีสด ดงัทีเห็นในวงจรสีเสมอไป เช่น สีจากธรรมชาตจิะมี

สีแตกตา่งไปจากสีในวงจรสี 

สีโทนเย็น (Cool Tone) เป็นกลุ่มสีทีให้ความรู้สึกสดชืน สงบ ทําให้รู ้สึกผ่อนคลาย  

สบายใจ และไม่ทาํใหเ้ครียด สีโทนเย็นจึงเหมาะสาํหรบัคนทีตอ้งทาํงานหนกัและใชค้วามคิดเป็น

อยา่งมาก สาํหรบัเว็บไซตที์มีขอ้มลูทีตอ้งการเนน้สีโทนธรรมชาตเิช่น เว็บขายตน้ไม ้ดอกไม ้พืชผกั 

อาหาร ต้องการเน้นทีความสบายตาในแนวกรีน คลีน สามารถเลือกโทนสีนีได้  สีโทนเย็น 

ประกอบดว้ย สีเขียว สีนาํเงิน สีฟ้า สีม่วง สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีม่วงนาํเงิน ส่วนสีอืนถา้หนกัไป

ทางสีนาํเงินและสีเขียวก็เป็นสีโทนเย็น เชน่ สีเทา สีดาํ สีเขียวแก่ เป็นตน้  

โดยสีเหลืองและสีม่วงอยู่ในกลุ่มสีทังโทนร้อนและโทนเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีโทนเย็น 

ก็ใหค้วามรูส้ึกเย็นไปดว้ย สีเหลืองและสีม่วงจงึเป็นไดท้งัสีรอ้นและสีเย็น สามารถเลือกผสมสีตาม

ตอ้งการได ้

การเลือกสีสาํหรบัเว็บไซต ์ขนึอยูก่บันกัออกแบบว่าจะเลือกหยิบคูสี่ไหนมาใช ้อาจใชสี้โทน

รอ้นผสมกับสีโทนเย็น หรือใชคู้่สีตรงขา้ม เพือเนน้กราฟิกหรือสีสนัใหโ้ดดเด่น สามารถส่งผลให้

กราฟิกดโูดดเดน่ สวยงามสะดดุตาขนึมาได ้

เว็บไซตที์ออกแบบดว้ยกราฟิกทงัหน้า เมือมีการย่อหน้าเว็บเพจหรือแสดงผลเว็บเพจ  

ในอุปกรณข์นาดเล็ก กราฟิกบางส่วนอาจไม่สามารถแสดงผลได ้แต่ขึนอยู่กับการเขียนชุดคาํสงั

และสไตลชี์ทของนกัออกแบบเว็บไซตด์ว้ยวา่มีการควบคมุการแสดงผลไดดี้เพียงใด 

หากตอ้งการออกแบบเว็บไซตที์ดเูรียบง่าย สบายตา ใหเ้นือหาโดดเดน่ เนน้การตอบสนอง

ข้อมูลทีมีในเว็บไซตใ์ห้ดูน่าเชือถือ สามารถเลือกสีกลางๆ หรือสีอ่อนจะทาํให้เว็บไซตด์ูเป็น 

มืออาชีพมากขนึ 

สาํหรบัเว็บไซตที์ตอ้งการเนน้ความสดใส ใหดู้สดชืน รืนรมย ์เช่น เว็บไซตเ์กียวกับเด็ก  

ของเลน่ ขนม อาหาร อาจเลือกสีสนัทีสดใส เขา้มาตกแตง่สว่นประกอบตา่งๆ ภายในเว็บไซตไ์ด ้

การใชสี้ในเว็บไซต ์ควรตอ้งคมุโทนสีใหห้นา้เว็บเพจแตล่ะหนา้เป็นไปในโทนเดียว เพือให้

การแสดงผลทีสอดคลอ้งกนั อาจจะไมเ่หมือนกนัหมดทงัหนา้ แตก็่ตอ้งมีสไตลที์กลมกลืนกนัได ้

การใชสี้ในเว็บไซตไ์ม่มีสตูรสาํเร็จ ว่าควรเลือกสีแบบไหน เจา้ของเว็บไซตบ์างแห่งเลือกสี

ตามความชอบ บางเว็บไซตจ์า้งทาํจะไดสี้สันตามทีนกัพฒันาเว็บออกแบบมาให ้แต่ทงันีสีสันที
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เลือกควรเขา้กนักบับคุลิกของเนือหา สินคา้ หรือบริการทีมีภายในเว็บไซตด์ว้ย จะไดไ้ม่ดโูดดหรือ

แตกตา่งจนทาํใหด้ขูดัแยง้กนั 

ส่วนการเลือกชดุสี สามารถทาํไดโ้ดยเลือกสีใหแ้มตชเ์ขา้ชดุโทนสีเดียวกนั สามารถเขา้ไป

ทีเว็บไซตที์ชว่ยในการเลือกชดุสีทีเขา้กนั พรอ้มกบัมีรหสัสีมาใหเ้พือกาํหนดสีใหต้รงได ้เชน่ เว็บไซต ์

http://color.adobe.com ของ Adobe ทีเป็นผู้น ําทางด้านโปรแกรมกราฟิก ชุดสีและชือสีที มี

มาตรฐาน 

 
 

น อ ก จ า ก นัน ยั ง ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ชุ ด สี ที ต้อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น  ไ ด้จ า ก จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  

http://web.colorotate.org โดยการการคลิกแลว้ลากเมาส ์(Drag Mouse) เลือนดโูทนสีทีตอ้งการ 

 

 
ภาพที 1.13 ตวัอย่างชดุสีจากเว็บไซต ์ Adobe.com 

ทีมา: Adobe (n.d.) 
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นอกจากทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกโทนสีจากรูปภาพตัวอย่าง  

ในเว็บไชต์ http://www.colorhunter.com โดยคลิกเลือกชือรูปภาพจากด้านล่าง จะได้โทนสี

ออกมาตามรูปภาพตวัอย่างทีเลือก พรอ้มรหัสสีกาํกับไวที้ใตสี้แต่ละสี สามารถนาํชือสีมาใชใ้น

โปรแกรมแตง่ภาพ หรือใชใ้นหนา้เว็บเพจทีออกแบบได ้

 
 

 
ภาพที 1.14 การเลือกชดุสีจากเว็บไซต ์colorotate.org 

ทีมา : Colorotate (2012) 

 
ภาพที 1.15 ตวัอย่างชดุโทนสี 

ทีมา: Colorhunter (n.d.) 
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หากตอ้งการไอเดียเลือกสีในการออกแบบเว็บไซตจ์ากเว็บไซตต์วัอยา่ง ทีสามารถมองเห็น

หน้าของเว็บเพจว่ามีการเลือกสีการออกแบบและจัดวางเป็นรูปแบบใด สามารถเลือกไดจ้าก

เว็บไซต ์http://www.colourlovers.com/web/trends/websites  

 
 

การเลือกกราฟิกและสีสาํหรับเว็บไซตแ์บบ Responsive  

รูปภาพและสีสนัในการออกแบบ Responsive Web Design นนั สามารถเลือกสีไดต้าม

ความตอ้งการ สาํหรบักราฟิกทีนาํมาใชใ้นการออกแบบตอ้งมีการกาํหนดขนาดไฟลใ์หเ้หมาะสม 

เพือใหเ้ว็บไซตส์ามารถแสดงผลรองรบัอุปกรณข์นาดเล็ก หรืออุปกรณแ์บบพกพา ไม่ควรใชง้าน

ภาพพืนหลงัทีเป็นไฟลข์นาดใหญ่ ภาพเคลือนไหวแบบ Flash แตค่วรเนน้การจดัรูปแบบทกุอย่าง

ดว้ย CSS (Cascading Style Sheet) เพือใหก้ารแสดงผลออกมาไดดี้ในทกุอปุกรณ ์

รูปภาพใน Responsive Web จะกําหนดขนาดของ Image ให้เ ป็นแบบ Relative  

โดยกาํหนดความกวา้งเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) ใหอิ้งตาม Box หรือ Container ของ Image นนั โดย

กาํหนดความกวา้งสูงสุดเอาไว ้และใชค้าํสงัซีเอสเอสควบคมุขนาดโดยเช็คจากอุปกรณที์เปิดชม

เว็บไซต ์

 

 
ภาพที 1.16 ตวัอย่างชดุโทนสีจากเว็บตวัอยา่ง 

ทีมา: Colourlovers (n.d.) 
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บางเว็บไซตอ์าจมีการเตรียมภาพกราฟิกสาํหรบัแสดงผลในหนา้เว็บหลายขนาดเอาไว ้

เช่น ภาพขนาดใหญ่กับหน้าจอเครืองเดสก์ทอป ภาพขนาดกลางแสดงผลกับเครืองแท็บเล็ต  

และขนาดเล็กสาํหรบัแสดงบนสมารท์โฟน  โดยใชค้าํสงั @media screen เช็คขนาดหนา้จอแลว้สงั

ใหแ้สดงภาพตามขนาดหนา้จอทีตรวจสอบได ้

ขอ้ความในเว็บไซตจ์ะกาํหนดขนาดของ Font ใหเ้ป็น Relative ดว้ยเช่นกนั เริมจากขนาด

ของ Font ทีเป็น Body ของหน้าเว็บเพจให้เป็น 100% ซึงจะทาํให้ขนาดของ Font ในอิลิเมนต  ์

ต่างๆ ทีอยู่ใน Body มีขนาด 100% ทงัหมด ถ้าตอ้งการกาํหนดขนาดของ Font ในอิลิเมนตใ์ด  

เป็นพิเศษใหร้ะบขุนาดเฉพาะจดุได ้ 

 

การกาํหนดค่าสีด้วยรหัสเอชทเีอ็มแอล    

การกาํหนดค่าสีในเว็บเพจดว้ยการระบุรหัสสีเอชทีเอ็มแอล จะตอ้งระบุค่าสี RGB โดย

ป ก ติ จ ะ นิ ย ม ร ะ บุ ไ ด้ห ล า ย แ บ บ เ ช่ น  #red ร ะ บุ ชื อ สี  #ff0000 ร ะ บุ สี ค่ า ตัว เ ล ข ข อ ง สี   

เชน่RGB(0,191,255) สีฟ้า เป็นตน้ หรือเขา้ไปดตูารางสีที 

http://www.w3schools.com/colors/default.asp 

 

 
ภาพที 1.17 ตวัอย่างการแสดงผลรูปภาพใน Responsive Web 

ทีมา: Avery, J. (2016) 
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1.7   ประเภทของไฟลก์ราฟิกและแหล่งภาพ 

การสรา้งภาพกราฟิกหรือการตกแตง่ภาพกราฟิกและประเภทของไฟลภ์าพกราฟิกเป็นอีก

ปัจจยัหนงึทีมีความสาํคญัตอ่การสรา้งเว็บไซต ์เพราะความละเอียดของไฟลภ์าพจะสง่ผลกบัขนาด

ของภาพ เช่น ภาพทีนาํมาใชง้านบนเว็บเพจควรจะตอ้งมีขนาดเล็ก เพือนาํไปเรียกใชง้านบนเว็บ

เพจไดอ้ย่างรวดเร็ว จากการศึกษาข้อมูลคู่มือออกแบบและสรา้งเว็บไซต ์ฉบับสมบูรณ์ ของ  

ดวงพร  เกียงคาํ (2560, น. 36-37) สรุปไดว้่าไฟลก์ราฟิกทีนาํมาใช้ในเว็บเพจจะมีหลายแบบ  

แต่ละแบบตอ้งเลือกมาใชต้ามความเหมาะสม แต่โดยมาตรฐานทวัไป ไฟลรู์ปภาพหรือกราฟิกที

นิยมนาํมาใชจ้ะมีดงันี  

1) ไฟลป์ระเภท .JPG 

คือ รูปภาพทวัไป ส่วนใหญ่จะไดจ้ากภาพทีถ่ายมาจากกลอ้งดิจิตอล  กลอ้งสมารท์โฟน 

หรืออุปกรณแ์ท็บเล็ต ขนาดความละเอียดและความคมชัดของไฟล์จะขึนอยู่กับความสามารถ 

ของอปุกรณที์บนัทกึภาพ 

2) ไฟลป์ระเภท .PNG 

ไฟล์ประเภทนีสามารถแสดงผลได้ในระบบสีเต็มพิกัดมีขนาดไฟล์เล็ก และควบคุม

คณุภาพไดต้ามทีตอ้งการ นิยมนาํมาใชส้าํหรบัภาพในอินเทอรเ์น็ต 

  

 
ภาพที 1.18 ตารางชดุสี 

ทีมา: Refsnes Data (n.d.) 
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3) ไฟลป์ระเภท .GIF 

ส่วนใหญ่จะเป็นไฟลภ์าพกราฟิกทีสรา้งหรือวาดขึนใหม่ นิยมนาํมาทาํปุ่ มกด   แถบเมนู 

ป้ายแบนเนอร ์หรือ ป้ายโฆษณา และทาํเป็นภาพเคลือนไหว (Animation) เพือสลบัการแสดงผล

ภาพหรือขอ้ความใหส้วยงาม 

4) ไฟลป์ระเภท .SWF 

เป็นไฟลป์ระเภทแอนิเมชนัทีสรา้งโดยโปรแกรม Flash สรา้งเป็นหนา้เปิดเว็บไซตส์วยๆ 

หรือใชเ้ปิดวิดีโอ เปิดผา่นเว็บไซต ์รวมถึงการทาํอลับมัภาพผา่นเว็บไวต ์มวีูแฟลชก็ไดร้บัความนิยม

มากในการทาํเว็บทีผา่นมา 

 

แหล่งรูปภาพบนอินเทอรเ์น็ต  

ในการออกแบบเว็บไซต ์บางครงัภาพทีตอ้งการใชง้านไม่สามารถหามาไดด้ว้ยตนเอง  

อาจเกิดจากหลายปัจจยั เชน่ ไมส่ามารถถ่ายเองได ้ไมส่ามารถสรา้งขนึมาเองได ้เพือความสะดวก

และรวดเร็วในการทาํงาน สามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดภาพจากเว็บไซตที์อนุญาตใหท้าํการดาวน์

โหลดภาพเพือนาํมาใช้งานได ้ดวงพร  เกียงคาํ (2560, น. 49-50) กล่าวว่า แหล่งรูปภาพบน

อินเทอรเ์น็ต มีใหเ้ลือกใชง้าน ดงันี เว็บไซต ์freepik.com มีรูปภาพใหเ้ลือกโหลดฟรี 

 
หากตอ้งการใชรู้ปภาพทีสวยและไม่ซาํกบัผูอื้น สามารถเขา้ไปเลือกซือภาพไดจ้ากเว็บไซต์

ทีจาํหนา่ยรูปภาพเชน่ เว็บ www.shutterstock.com โดยสามารถเลือกรูปภาพและทาํการสงัซือได ้

 
ภาพที 1.19 ตวัอย่างเว็บไซตแ์หลง่ภาพ 

ทีมา: Freepik (n.d.) 
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1.8   ขันตอนการสร้างเว็บไซต ์ 

เว็บไซต ์เกิดขึนจากการนาํไฟลเ์ว็บเพจมาเรียบเรียงและนาํเสนอ ขนัตอนของการสรา้ง

เว็บไซต ์เริมจากการจดัวางโครงร่างของเว็บเพจ จนถึงขนัตอนการอพัโหลดเว็บไซตไ์ปจดัเก็บบน

เครืองบริการเว็บ เพือใหผู้ใ้ชง้านสามารถเรียกใชง้านเว็บไซตผ์่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตได ้

จากการเรียบเรียง เ นือหาเอกสาร สร้าง เว็บและเพิมลูกเล่นด้วย HTML&XHTML ของ 

 ประชา  พฤกษป์ระเสริฐ (2553, น. 17-19) สามารถสรุปเนือหาเกียวกบัขนัตอนการสรา้งเว็บไซต์

ออกเป็น 6 ขนัตอน ดงันี  

ขันตอนท ี1 กาํหนดโครงร่างของเว็บไซต ์

ในการสร้างเว็บเริมต้นด้วยการกําหนดผังของเว็บไซต์ หรือเรียกว่า Site Map ก่อน  

ดงัตวัอยา่ง มีหนา้เว็บเพจ 6 หนา้ จงึกาํหนด Site Map ดงัภาพที 1.21 

 
ภาพที 1.20 ตวัอย่างเว็บไซตใ์นการซือภาพ 

ทีมา: Shutterstock (n.d.) 
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ขันตอนท ี2 กาํหนดการเชือมโยงระหว่างเว็บเพจ 

กาํหนดใหเ้ว็บเพจแตล่ะหนา้เชือมโยงถึงกนั เพือใหก้ลบัไปกลบัมาระหว่างหนา้เว็บเพจได ้

โดยจะแสดงชือไฟลเ์อชทีเอ็มแอลแตล่ะไฟลที์มีการเชือมโยงสมัพนัธก์นั ดงัภาพที 1.22 

 
 

  

หน้าโฮมเพจ 

Index.html 

หน้าหลกั

คล้ายสารบัญ 

home.html 

หน้าแสดง

สินค้าใหม่ 

new.html 

หน้าแสดง

สินค้าทงัหมด 

product.html 

หน้าข้อมูล

ทวัไป 

about.html 

หน้าสมคัร

สมาชิก 

register.html 

ภาพที 1.21 ตวัอย่างการกาํหนดโครงรา่งของเว็บไซต ์

� 

Index.html 

 �       �      � 
      home.html                      new.html                  about.html 

   �index.html      �index.html     �index.html 
   �new.html      �home.html     �new.html 
   �about.html      �about.html     �home.html 

ภาพที 1.22 ตวัอย่างการกาํหนดการเชือมโยงระหวา่งเว็บเพจ 
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ขันตอนท ี3 ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้า 

การออกแบบเว็บเพจในแต่ละหนา้ใหส้วยงาม ทาํไดโ้ดยจัดเตรียมภาพทีจาํเป็นสาํหรบั 

จดัวางบนหนา้เว็บเพจ เช่น การออกแบบโลโก ้เพือเป็นสญัลกัษณใ์หก้บัเว็บไซต์ จากนนัจึงทาํการ

ออกแบบหนา้เพจในแตล่ะหนา้ตามลาํดบั 

ขันตอนท ี4 สร้างหน้าเพจแต่ละหน้า  

เมือวางรูปแบบของเว็บเพจในแต่ละหน้าแล้วจากนันก็ทําการเขียนโปรแกรมภาษา

เอชทีเอ็มแอลเพือกาํหนดใหแ้ตล่ะเว็บเพจนาํเสนอขอ้ความ ภาพ หรือวิดีโอ ใหอ้ยู่ในรูปแบบตามที

ตอ้งการนาํเสนอ 

ขันตอนท ี5 ลงทะเบียนขอพนืทเีว็บไซต ์ 

หลงัจากออกแบบและสรา้งเว็บไซตจ์นเสร็จสมบรูณแ์ลว้ ขนัตอนถัดไปก็คือ การเผยแพร่

เว็บไซตน์นัสูเ่ครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต เพือใหน้กัทอ่งเว็บสามารถเขา้มาเยียมชมเว็บไซตไ์ด ้วิธีการก็คือ

การนาํเว็บไซตที์สรา้งขนึไปไวบ้นเว็บโฮสติง ซงึมีทงัทีตอ้งจ่ายคา่บริการ และทีสามารถนาํเว็บไซต์

ไปฝากไดฟ้รี  

ขันตอนท ี6 อัปโหลดเว็บไซต ์ 

หลังจากทีได้สร้างหน้าเว็บไซต์จนเสร็จแล้ว ขัตอนต่อไปคือการอัปโหลดเว็บไซต ์

ดว้ยโปรแกรมอปัโหลดไฟล ์เพือใหผู้ใ้ชท้วัโลกสามารถเรียกดเูว็บไซตผ์า่นเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต  

 

1.9   การออกแบบและการจัดเลยเ์อาทห์น้าเว็บเพจ  

การจดัเลยเ์อาท ์คือ การกาํหนดโครงร่างหรือโครงสรา้งของหนา้เว็บเพจ โดยการจดัเลย์

เอาทมี์ลกัษณะเป็นการใชต้ารางในการจดัวางองคป์ระกอบ ปัจจบุนัการออกแบบเว็บในส่วนของ

การเลยเ์อาทโ์ครงสรา้งหนา้เว็บเพจ นกัออกแบบเว็บไซต ์(Web Designer) นิยมใชส้ไตลชี์ทหรือที

เรียกวา่ซีเอสเอส รว่มกบัแท็กของเอชทีเอ็มแอลหา้ ในการวางโครงสรา้งมากกว่าการใชต้าราง จาก

การเรียบเรียงเนือหาเอกสาร คูมื่อออกแบบและสรา้งเว็บไซต ์ฉบบัสมบรูณ ์ของ ดวงพร  เกียงคาํ 

(2560, น. 226-236) ไดข้อ้สรุปเกียวกบัการออกแบบและการจดัเลยเ์อาทห์นา้เว็บเพจ ดงันี    

1.9.1  การออกแบบเลยเ์อาทห์น้าเว็บเพจ 

สาํหรบัการออกแบบเลยเ์อาทห์นา้เว็บเพจนนัไม่ไดก้าํหนดตายตวัว่าจะออกแบบไป

ในดา้นใดดา้นหนงึ แตจ่ะพิจารณาดใูนส่วนของเนือหา กลุ่มผูช้ม และวตัถปุระสงคใ์นการนาํเสนอ

เชน่ ถา้เนือหาไมม่ากอาจจะแบง่การแสดงผล 1 คอลมัน ์หากเนือหามีจาํนวนมากสามารถแบง่เป็น 

3 คอลมัน ์แตไ่มค่วรใสเ่นือหาลงไปจนแนน่  
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ภาพที 1.23 ตวัอย่างการออกแบบเพจเลยเ์อาท ์

 

นอกจากนีในซีเอสเอสสามยังมีคาํสงัสาํหรับจัดเลยเ์อาตแ์บบหลายคอลัมนไ์ด ้โดยใช้ 

ซี เอสเอสสาม  ร่วมกับแท็ก <div> แบ่งเนือหาออกเป็นหลายคอลัมน์เหมือนการจัดหน้า

หนงัสือพิมพน์ิตยสาร ซงึจะมีการใชง้านและกาํหนดคณุสมบตัไิดด้งันี 

คา่แอตทรบิวิตห์รือคณุสมบตัขิองคอลมัน ์มีดงันี 

- Column - count ระบจุาํนวนคอลมัน ์

- Column - fill ระบวุิธีเตมิคอลมันใ์หส้มดลุหรือไม่ 

- Column - gap ระบชุอ่งวา่งระหวา่งคอลมัน ์

- Column - rule – style กาํหนดลกัษณะเสน้แบง่คอลมัน ์

- Column - rule – width ระบคุวามกวา้งของคอลมัน ์ 

- Column - rule – color ระบสีุของเสน้แบง่คอลมัน ์

- Column – rule กาํหนดกฎของคอลมัน ์

- Column – span ขยายคอลมันเ์พือแสดงผลครอ่มหลายๆคอลมัน ์

- Column – width ระบคุวามกวา้งคอลมัน ์

  

 

 

 

1 column wide 
 

 

  

 

2 column,left 

 

  

 

2 column,right 

 

   

 

3 column,left 

 

   

 

3 column,right 

 

   

 

3 column,center 
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ตวัอยา่งการจดัเลยเ์อาตด์ว้ย Column 

ดงัตวัอย่างจะใชแ้ท็ก <div> ใส่ขอ้ความย่อหนา้ยาวๆ แตเ่ขียนสไตล์ซีเอสเอสแบบคลาส

จดัรูปแบบการแสดงผลของบล็อก แลว้เรียกใชส้ไตลใ์นแท็ก <div> เชน่ <div class=”ชือสไตล”์> 

การใชเ้ลยเ์อาต ์Column จดัรูปภาพ 

นอกจากการจดัขอ้ความเป็นคอลมันแ์ลว้ หากตอ้งการจดัวางรูปภาพใหเ้หมือนคอลัมน ์

สามารถใช ้Column มาจดัไดเ้ช่นเดียวกัน โดยใชแ้ท็ก <div> และแท็ก <img> วางภาพเรียงกัน

คลา้ยๆ กบัการเรียงในตาราง 

 
ภาพที 1.24 ตวัอย่างการจดัเลยเ์อาตแ์บบ Column 

 

1.9.2  การจัดเลยเ์อาทห์น้าเว็บเพจด้วยเอชทเีอ็มแอลห้า 

เอชทีเอ็มแอลหา้มีคณุสมบตัิใหม่ทีช่วยในการจดัหมวดหมู่ของเนือหาต่างบนเว็บ

เพจ คือ   Semantic Markup โดยมีการใช ้ Semantic Elements มาช่วยจดัองคป์ระกอบในส่วน

โครงสรา้งของเว็บเพจ แต่ละแท็กของ Semantic Elements จะสือความหมายของส่วนต่างๆของ

เว็บเพจทีชดัเจน นกัพฒันาเว็บไซตจ์ะตอ้งใชค้าํสงัแท็กนีใหถู้กตอ้งและตรงความหมายมากทีสุด 

จะสง่ผลให ้Search Engine เขา้มาเก็บขอ้มลูไดง้่ายขนึ ตวัอยา่งแท็ก Semantic Elements มีดงันี  

แท็ก <header> หมายถึง สว่นหวัของเว็บเพจ ใชก้าํหนดขอบเขตของสว่นเรมิตน้ 

แท็ก <nav> หมายถึง สว่นเมนขูองเว็บเพจ หรือลิงกไ์ปยงัหนา้เว็บเพจอืน  

แท็ก <article> หมายถึง สว่นเนือหาของเว็บ ใชก้าํหนดในสว่นของเอกสาร 

แท็ก <section> หมายถึง กลุม่ของหวัขอ้ยอ่ย 

แท็ก <aside> หมายถึง เนือหาสว่นเสรมิ ทีแยกจากเนือหาหลกั 

แท็ก <footer> หมายถึง สว่นทา้ยของหนา้เว็บเพจ เชน่ copyright เป็นตน้ 
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การจดัเลยเ์อาตด์ว้ยแท็กกลุม่ Semantic Elements เบอืงตน้นีอาจจะไมท่าํใหห้นา้เว็บเพจ

แสดงผลไดใ้นตาํแหน่งทีสวยงามตามลกัษณะของหนา้เว็บเพจทีตอ้งการ ตวัอย่างการจดัหนา้เว็บ

เพจดว้ยแท็ก ในกลุม่ Semantic 

การจัดโครงสรา้งของเพจทีสือความหมายของส่วนต่างๆ ดว้ยแท็ก <header>  <nav>  

<article>  <section>  <aside> และ <footer> คือการระบุความหมายของข้อมูลในหน้าเพจ 

ไม่ไดห้มายความว่าใชแ้ลว้หนา้เว็บเพจจะแสดงผลไดใ้นตาํแหน่งทีสวยงาม แตต่อ้งมีการนาํแท็ก

อืนมาใช้งานร่วมด้วย เพือให้การแสดงผลข้อมูลทาํได้อย่างสวยงาม เช่น การใช้แท็ก <div>  

มากาํหนดกลอ่งขอ้มลู และใชส้ไตลซี์เอสเอสมาชว่ยจดัรูปแบบของเนือหาใหส้วยงาม และแสดงให้

ตรงตาํแหนง่ทีเหมาะสมได ้

ตัวอย่างการจัดหน้าด้วยแท็ก เช่น แท็ก<header>  <nav>  <article>   <section> 

<aside>  <footer> <div> และ การใชซี้เอสเอส 

 

 
ภาพที 1.25 ตวัอย่างการจดัหนา้ดว้ยแท็ก 

 

สรุปการใช้งานแทก็ในกลุ่ม Semantic 

- แท็ก <section> ในหนา้เว็บเพจจะมีกี <section> ก็ได ้และอาจใช ้<section> ครอบ

แท็ก <article> เพือแยกเนือหาออกเป็นบทความได ้

- แท็ก <article> มกัจะใชก้าํหนดเนือหาในเรืองต่างๆ นอกจากนียงัสามารถใชซ้อ้นกนั

ภายใน <article> ไดอี้กดว้ย 

- แท็ก  <aside> ส่วนของเนือหาทีเกียวขอ้งกับเนือหาหลกัทีอยู่โดยรอบ หากตอ้งการ

แยกออกจากเนือหาหลกัหรือใชเ้ป็นกรอบคาํอธิบายเพิมเตมิ 

  

<head> 

<section> 

<nav> 

<aside> 

<footer> 
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1.10   บทสรุป 

การออกแบบเว็บไซตเ์ป็นสิงทีสาํคญัในการสรา้งเว็บไซต ์เพือใหผู้ใ้ชง้านอยากกลบัเขา้มา

เยียมชมอีกในอนาคต การสรา้งเว็บไซตใ์หเ้กิดผลสาํเร็จควรมีการวางแผนและมีการสรา้งเว็บไซต์

อยา่งเป็นขนัตอน รวมถึงควรมีการจดัโครงสรา้งการจดัระเบียบเนือหาบนเว็บไซต ์จะชว่ยใหผู้เ้ยียม

ชมสามารถคน้หาในสิงทีกาํลงัมองหาไดง้่ายขึน และคาํนึงถึงการออกแบบโครงสรา้งเว็บไซต ์สิง

สาํคญัอีกประการเป็นเรืองของการใชสี้ ทีควรมีเอกลักษณเ์ฉพาะขององคก์ร หรือ หากตอ้งการ

เลือกสีให้เข้าชุดโทนสีเดียวกัน สามารถใช้ตัวช่วยในการเลือกชุดสีทีเข้ากันจากเว็บไซต์ได้ 

นอกจากนนัการเลือกใชง้านภาพก็เป็นส่วนสาํคญัทีตอ้งมีการศึกษาและเลือกใชใ้หถู้กตอ้งและ

เหมาะสม ส่วนการจัดเลยเ์อาทห์นา้เว็บเพจดว้ยเอชทีเอ็มแอลหา้มี Semantic Elements มาจัด

องคป์ระกอบในส่วนตา่งๆ ของเว็บเพจ Semantic Markup Page Layout จดัเป็นกลุ่มแท็กทีใชใ้น

การจดัโครงสรา้งของเว็บเพจ ทีสือความหมายของสว่นตา่งๆ ได ้หากตอ้งการจดัรูปแบบของเนือหา

ใหส้วยงาม และแสดงใหต้รงตาํแหน่งทีเหมาะสมควรมีการใช้ซีเอสเอสมาช่วยในการปรับแต่ง 

สาํหรบัการออกแบบ  การจดัเลยเ์อาทห์นา้เว็บเพจนนัไมไ่ดก้าํหนดตายตวัว่าจะออกแบบไปในดา้น

ใดดา้นหนงึ แตจ่ะพิจารณาในสว่นของเนือหา กลุม่ผูช้ม และวตัถปุระสงคใ์นการนาํเสนอเป็นหลกั 
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1.11   คาํถามทา้ยบท  

1) จงอธิบายหลกัการทาํงานของเว็บไซตเ์รมิจากการทีผูใ้ชง้านรอ้งขอบรกิารจนกระทงัได้

ผลลพัธต์ามความตอ้งการ 

2) จงอธิบายสว่นประกอบพืนฐานของเว็บไซตด์งัตอ่ไปนี  

- เว็บโฮสตงิ (Web Hosting)  

- โดเมนเนม (Domain Name)  

- โฮมเพจ (Home Page)  

- เว็บเพจ (Web Page) 

3) จงบอกกระบวนการสรา้งเว็บไซตเ์พือใหป้ระสบความสาํเร็จ 

4) จงบอกปัจจยัสาํคญัทีสง่ผลตอ่ความสาํเรจ็ของเว็บไซต ์ 

5) จงเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของการจดัโครงสรา้งของเนือหาบนเว็บไซตแ์บบเรียงลาํดบั 

(Sequential Structure) และ การจดัโครงสรา้งแบบใยแมงมมุ (Web Organization) 

6) จงยกตวัอยา่งเว็บไซตที์มีการออกแบบเว็บไซตที์เนน้การนาํเสนอเนือหามา 2 เว็บไซต ์

7) จงยกตวัอยา่งเว็บไซตที์มีการออกแบบเว็บไซตที์เนน้ทงัภาพและเนือหา มา 2 เว็บไซต ์

8) จงยกตวัอยา่งเว็บไซตที์มีการออกแบบดว้ยการเลือกใชสี้โทนรอ้นมา 2 เว็บไซต ์

9) จงยกตวัอยา่งเว็บไซตที์มีการออกแบบดว้ยการเลือกใชสี้โทนเย็นมา 2 เว็บไซต ์

10) จงบอกชือเว็บไซตที์มีตวัช่วยในการเลือกชดุสีทีเขา้กนัสาํหรบัชว่ยในการออกแบบมา 

5 เว็บไซต ์

11) จงอธิบายรายละเอียดการใชง้านไฟลก์ราฟิกแตล่ะประเภท 

12) จงบอกขนัตอนการสรา้งเว็บไซต ์ 

13) จงยกตวัอยา่งเว็บไซตที์มีการออกแบบเพจเลยเ์อาท ์แบบ 3 คอลมันม์า 5 เว็บไซต ์

14) จงออกแบบการจดัวางเลยเ์อาทข์องหนา้เว็บไซตใ์นการแนะนาํแหลง่ทอ่งเทียวจงัหวดั

เชียงใหมแ่บบ 3 คอลมัน ์โดยการออกแบบเลยเ์อาท ์

 



  

 

บทท ี2 

การใชง้านเอชทเีอม็แอลห้า 
  

ภาษาหลกัทีใชใ้นการพัฒนาเว็บไซตไ์ดแ้ก่ ภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึงเป็นภาษามาตรฐาน

สาํหรบัพัฒนาเอกสารในรูปแบบของเว็บเพจทีเผยแพร่บนระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และเป็น

ภาษาสคริปตที์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ลกูข่าย (Client Side Script) ใชห้ลกัการประมวลผล

โดยอ่านคาํสังในโปรแกรมทีละคําสัง (Interpreter) จากนันแปลเป็นภาษาเครือง (Machine 

Language) แล้วปฏิบัติตามคาํสัง สามารถเรียกใช้งานหรือทดสอบการทํางานของเอกสาร

เอชทีเอ็มแอล โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer (IE)  Google Chrome  

Mozilla Firefox และ Safari เป็นตน้ ในอดีตโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอรมี์ความแตกต่างทางดา้น

เทคโนโลยีเนืองจากมีการพฒันาโดยใชม้าตรฐานของแต่ละบริษัท ส่งผลใหไ้ม่สามารถจะแสดง

รูปแบบของเอกสารใหเ้ป็นอย่างทีตอ้งการไดเ้หมือนกนัในทุกเว็บเบราวเ์ซอร ์เนืองจากในอดีตยงั 

ไม่มีการกําหนดมาตรฐานกลางในการพัฒนา แต่ในปัจจุบันมีการกําหนดมาตรฐานกลาง 

โดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) เป็นหน่วยงานสากลทีทําหน้าทีควบคุม

มาตรฐานของ WWW หนงึในหนา้ทีรบัผิดชอบของ W3C คือ การกาํหนดมาตรฐานใหก้บัภาษาทีใช้

ในการพฒันาเว็บไซต ์เมือนกัพฒันาสามารถพฒันาเว็บไซต ์ไดต้ามมาตรฐานที W3C กาํหนดไว ้

เว็บไซตที์พฒันาขึนจะสามารถแสดงผลบนเว็บเบราวเ์ซอรต์่างๆไดอ้ย่างสมบูรณ ์ปัจจุบนัภาษา 

เอชทีเอ็มแอลมีการพฒันาอยา่งตอ่เนืองจนถึงเวอรช์นัที 5 ซงึเรียกวา่เอชทีเอ็มแอลหา้ 

 

2.1 ความรู้เบอืงต้นเกยีวกับเอชทเีอ็มแอล  

เอชทีเอ็มแอลคือ ภาษาหลักทีใช้ในการเขียนเว็บเพจเอชทีเอ็มแอล ย่อมาจากคาํว่า 

Hypertext Markup Language มีโครงสรา้งการเขียนทีอาศยัตวักาํกบั เรียกว่า แท็ก (Tag) ในการ

ควบคมุการแสดงผล ขอ้ความ รูปภาพ เสียง หรือวตัถอืุนๆแตล่ะแท็กมีสว่นขยาย เรียกวา่ Attribute 

สาํหรบัจัดรูปแบบหรือกาํหนดคุณลักษณะของแท็กเพิมเติม ในการสรา้งเอกสารเอชทีเอ็มแอล 

สามารถสรา้งขนึโดยใชโ้ปรแกรม Text Editor ตา่งๆ เชน่ Notepad++  EditPlus หรือใชโ้ปรแกรมที

เป็นเครืองมือช่วยสรา้งเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage หรือ Dream Weaver ซงึอาํนวยความ

สะดวกในการสร้า ง เ ว็บ เพ จ  ในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)  

ภาษาเอชทีเอ็มแอล สามารถทาํความเข้าใจและเรียนรูไ้ดง้่าย จากการเรียบเรียงเนือหาเอกสาร 

การสรา้งเว็บเพจ (HTML) ของฝ่ายตาํราวิชาการคอมพิวเตอร ์(2555, น.11-13) เกียวกับความรู้

เบอืงตน้เกียวกบัเอชทีเอ็มแอล สรุปไดด้งันี 
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Hypertext คือเทคโนโลยีทีช่วยใหเ้กิดการเชือมโยงบนเว็บ ปกติการใชง้านแต่ละเว็บไซต์

มักมีการเชือมโยงไปยัง เว็บเพจหรือเว็บไซต์อืนเสมอ ในการเชือมโยงดังกล่าวจะใช้ URL  

เ พื อ เ ชื อ ม โ ย ง ไ ป ยัง เ ว็ บ เ พ จ ที ต้อ ง ก า ร  โ ด ย  URL เ ป็ น ชื อ ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ห รื อ เ ว็ บ เ พ จ  

เช่น http://www.google.com  ในส่วนของ Markup Language ถูกนาํมาใชเ้พือจัดรูปแบบและ

โครงสรา้งในเอกสาร โดยเอชทีเอ็มแอลไม่ใช่ภาษาเพือการเขียนโปรแกรม แตเ่ป็นภาษามารก์อปั 

(Markup Language) ซึงเป็นการนาํกลุ่มของแท็กต่างๆ มาใชเ้พือควบคุมการแสดงผลบนหน้า  

เว็บเพจโดยทีแท็กเป็นคาํสงัสาํหรบัใชก้าํหนดรูปแบบการแสดงผลของขอ้ความ แท็กจะตอ้งเขียน

อยู่ภายในเครืองหมาย <…> และทีสาํคญัแท็กคาํสงัทีใชง้านจะมาเป็นคู่ กล่าวคือมีทงัแท็กเปิด

และแท็กปิด เชน่  
 
<p> This is a paragraph. </p> 
 

เมือมีการจับคู่ของแท็กพร้อมกับเนือหาทีระบุลงในแท็กนันๆ จะเรียกว่าอิลิเมนต์ 

(Element)  
 

 
ภาพที 2.1 อิลิเมนตซ์งึประกอบดว้ยการจบัคูข่องแท็กพรอ้มกบัเนือหาภายใน 

 

สาํหรบัตวัอย่าง แท็ก <p> ขา้งตน้ เป็นแท็กเปิดทีใชส้าํหรบัจดัการย่อหนา้ (Paragraphs) 

ซงึจะคูก่บัแท็กปิดคือ </p> นนัเอง โดยสงัเกตไดว้่ามีการใชส้ญัลกัษณ ์/ (Slash) แทนการปิดแท็ก

คาํสงันนัๆ อย่างไรก็ตามการใชแ้ท็กเพือกาํหนดรูปแบบการแสดงผล ยงัสามารถใชแ้ท็กซอ้นกัน

หลายๆ ชนัไดห้รือทีเรียกว่า Nested แต่แท็กทีนาํมาปิดตอ้งจับคู่ใหถู้กตอ้งดว้ย (แท็กทีเปิดก่อน 

จะถกูปิดทีหลงั) เชน่ 
 
<p> 
<b>Note:</b>Please contact by <i>phone</i> 
</p> 
 



39 

จึงสรุปได้ว่าเอชทีเอ็มแอลคือภาษาทีนาํมาใช้เพือสร้างเอกสาร อธิบายและจัดวาง

องคป์ระกอบของวตัถตุา่งๆ ภายในเว็บเพจ วา่จะใหแ้สดงขอ้ความหรือใหป้รากฎวตัถใุดบนจอภาพ

โดยที 

- เอกสารเอชทีเอ็มแอลนาํมาใชอ้ธิบายเว็บเพจ 

- เอกสารเอชทีเอ็มแอลบรรจไุปดว้ยเอชทีเอ็มแอลแท็ก และขอ้ความ 

- เอกสารเอชทีเอ็มแอลคือเว็บเพจ 

นอกจากนีเอชทีเอ็มแอล ยงัเป็นภาษาทีไมข่นึกบัแพล็ตฟอรม์ (Platform) ใดๆ หมายความ

วา่สามารถแสดงเว็บเพจบนคอมพิวเตอรที์ใชร้ะบบปฎิบตัิการใดก็ได ้ไมว่า่จะเป็น Windows, Mac 

หรือ Linux ในการทาํงานแท็กทีระบุอยู่ในเอกสารเอชทีเอ็มแอล จะบอกใหเ้ว็บเบราวเ์ซอรจ์ดัการ

และแสดงผลขอ้ความ รูปภาพ และหวัขอ้เว็บเพจต่างๆ คาํสงัในรูปแบบแท็กบนเอกสารเอชทีเอ็ม

แอลถกูเขียนอยูภ่ายในเครอืงหมาย < และ > 

เนืองจากไฟลเ์อกสารเอชทีเอ็มแอล ถูกจดัเก็บเป็นแบบขอ้ความ ดงันนัจึงสามารถสรา้ง

เอกสารเอชทีเอ็มแอล ขึนมาดว้ยโปรแกรมเท็กซเ์อดิเตอร ์ (Text Editor) ทวัไปได ้ตวัอย่างการใช้

งานในทีนีได้ใช้โปรแกรม Notepad++  ในการเขียนชุดคําสัง เมือเขียนชุดคําสังเสร็จแล้ว 

ตอ้งบนัทึกสกลุไฟลเ์ป็น .html และเมือตอ้งการแสดงผล สามารถเปิดผ่านโปรแกรมเบราวเ์ซอร ์ได้

ดงันี  

 

 
 

ภาพที 2.2 ชดุคาํสงัเอชทีเอ็มแอลทีเขียนขนึดว้ยโปรแกรม Notepad++ 
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2.2 มาตรฐานและความเป็นมาของเอชทเีอ็มแอล 

เมือกล่าวถึงมาตรฐาน พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้าํนิยามไว ้

ว่ า  มาตรฐาน  คือสิ ง ที ถือ เ ป็นหลักสําหรับ เ ทียบกําหนด  เช่น เ ดียวกันกับการพัฒ นา

ภาษาคอมพิวเตอรที์ปัจจุบนัมีหลายภาษา แต่ละภาษามีความยากง่ายและมีวัตถุประสงคข์อง

ภาษาแตกตา่งกนัไป การพฒันาภาษาจึงมีการกาํหนดมาตรฐานของแตล่ะภาษาขนึ จากการเรียบ

เรียงเอกสาร การสรา้งเว็บเพจ (HTML) สรุปไดว้่า World Wide Web Consortium หรือ W3C เป็น

องคก์รทีทาํหนา้ทีดแูลควบคมุดา้นการพฒันาเทคโนโลยีทีใชง้านบนเว็บ เช่น เอชทีเอ็มแอลโดย

สถาบนัไดถู้กก่อตงัขึนจากบริษัทต่างๆ กว่ารอ้ยแห่ง รวมถึงองคก์รทีเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมเว็บ

อยา่ง Microsoft, Apple และ Google สาํหรบัมาตรฐานที W3C ไดพ้ฒันาขนึ เพือใหน้กัพฒันาเว็บ

และนักพัฒนาโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร ์ไดรู้ถ้ึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑข์องตน เพือให้

เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั เพือใหผู้ใ้ชท้วัโลกสามารถเลือกใชโ้ปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอรใ์ดก็ไดใ้น

การแสดงผลชดุคาํสงัเอชทีเอ็มแอล แตอ่ยา่งไรก็ตาม แนวทางดงักล่าวมิใช่กฏระเบียบเครง่ครดัแต่

อย่างใด แต่จะให้นักพัฒนามีอิสระในการตีความ และดาํเนินการตามข้อเสนอแนะทีเห็นว่า

เหมาะสม  

ในส่วนของความเป็นมาของ ภาษาเอชทีเอ็มแอล ซึงเป็นภาษาทีใชง้านอย่างแพร่หลาย

รวมถึงถกูพฒันาขนึอย่างต่อเนืองกระทงัมีการกาํหนดมาตรฐานของภาษาขนึ จากการเรียบเรียง

เอกสาร สรา้งเกมดว้ย HTML5 ของ เทพฤทธิ  สินธาํรงรกัษ์ (2556, น. 13-15) สรุปความเป็นมา

ของภาษาเอชทีเอ็มแอลไดว้่า เอชทีเอ็มแอลถูกคิดคน้ขึนมาโดย Tim Berners-Lee ซึงสามารถ

แสดงผลขอ้มูลไดท้งัขอ้ความ ภาพ และเสียง โดยสามารถทาํงานผ่านโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร ์ 

เชน่ Google Chrome Safari และ Mozilla Firefox ได ้  

Google Chrome Internet Explorer 

ภาพที 2.3 การแสดงผลเอกสารจาดโปรแกรมเว็บเบราเซอรจ์ากคา่ยตา่งๆ 
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ภาพที 2.4 แสดงความเป็นมาของเอชทีเอ็มแอล 

ทีมา: ปรบัปรุงจาก เทพฤทธิ  สินธาํรงรกัษ ์(2556, น.13) 

 

ในช่วงแรกภาษาเอชทีเอ็มแอล ไดร้บัการพฒันาและถกูนาํไปใชอ้ย่างแพรห่ลาย จึงทาํให้

เกิดมาตรฐานในกาํหนดรูปแบบเวอรช์นัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ปี 1991 เกิดมาตรฐานของเอชทีเอ็มแอล 

เวอรช์นัที 1 กระทงัค.ศ.1995 พฒันามาตรฐานของเอชทีเอ็มแอล เวอรช์นั 2.0 ต่อมา ค.ศ. 1997 

ไดพ้ัฒนามาตรฐานของเอชทีเอ็มแอล เวอรช์นั 3.2 ใหมี้ความสามารถเพิมขึน โดยการเพิมการ

ทาํงานเกียวกับตาราง ปรบัขอ้ความลอ้มรอบภาพและแสดงส่วนทีมีความซบัซ้อนไดดี้ขึน รวมทงั

ช่วยใหเ้ว็บเบราวเ์ซอรย์อ้นกลบัไปดเูว็บเพจหนา้ทีเคยเขา้ไปชมมาก่อนแลว้ไดดี้กว่าเอชทีเอ็มแอล

เวอรช์นั 2.0 ในปีค.ศ. 1999 ไดมี้การพฒันามาตรฐานของเอชทีเอ็มแอล เวอรช์นั 4.01 สามารถ

ควบคมุรูปแบบเอกสาร การเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานดว้ยสไตลชี์ท (CSS) การฝังอ็อบเจค

ของโปรแกรมเสริมเพือแสดง รูปภาพ เสียง และการสรา้งฟอรม์ไดดี้ขึนและใช้งานร่วมกับภาษา

สคริปต ์(Scripting Language ) เพือใหเ้ว็บเพจสามารถโตต้อบกบัผูใ้ชง้านไดม้ากขนึ จนกระทงัปี

ค.ศ. 2000 ไดมี้การพฒันามาตรฐานของ XHTML (Extensible Hyper Text Markup  Language) 

ซึงถูกนาํมาใชใ้นการสรา้งเว็บเพจ เพือขยายการใชง้านเว็บเพจไปสู่อุปกรณต์่างๆ ไดเ้พิมมากขนึ 

อนัเป็นลกัษณะของโครงสรา้ง XML (eXtensible Markup Language) กระทงั ปีค.ศ. 2014 จนถึง

ปัจจุบนัไดมี้การพฒันามาเป็นเอชทีเอ็มแอลหา้ มีการพฒันาองคป์ระกอบของเอชทีเอ็มแอลใหม่

หลายตวัเพือตอบสนองการใชง้านของเว็บไซตรุ์่นใหม่ โดยส่วนหนึงเป็นซีแมนติก (Semantics)  

คือ วิธีการทีจะทาํให้คอมพิวเตอรส์ามารถ เข้าถึงเว็บไซตที์สัมพันธ์กันได้โดยอัตโนมัติ  และ 

ยังสามารถดึงข้อมูลทีเกียวข้องกันออกมาจากฐานข้อมูลแบบสเปรดชีต  (Spreadsheet) หรือ  

ไฟลรู์ปภาพไดด้ว้ย 

1990                                                     2020    

1991-HTML 

1995-HTML2.0 

1997-HTML 3.2 

1999-HTML4.01 

2000-XHTML 

2014-HTML5 
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เอชทีเอ็มแอลหา้เริมเป็นทีกล่าวถึงในแวดวงนกัพฒันาโปรแกรมเมือเว็บไซตชื์อดงัอย่าง 

YouTube ประกาศเพิมใช้งานเทคโนโลยีเอชทีเอ็มแอลห้า การแสดงผลรวมถึงคาํกล่าวของ  

สตีฟ จอบส์ ทีเคยกล่าวไว้ว่า "All this is done in HTML5, by the way!" โดยสาเหตุหลักที

นกัพฒันาเรมิศกึษาการทาํงานของเอชทีเอ็มแอลหา้ นนั มีสาเหตมุาจากเหตผุลหลายประการ ดงันี 

ประการแรกเนืองจากเอชทีเอ็มแอลห้า บริโภคทรัพยากรในการแสดงผลน้อยกว่า

เทคโนโลยีอืน โดยคาํสงัของเอชทีเอ็มแอลหา้ จะถูกสงังานผ่านไปยงัฮารด์แวรไ์ด้โดยตรงโดยไม่

ตอ้งผา่นซอฟตแ์วรเ์สรมิ (Plug In) ตา่งๆ เชน่ Adobe Flash Player 

ประการทีสองเอชทีเอ็มแอลหา้ ไดถ้กูพฒันาเพือตอบสนองการแสดงผลบนอปุกรณพ์กพา

เช่นสมารท์โฟนและแท็บเล็ตในขณะทีเอชทีเอ็มแอล เวอรช์นัก่อนหนา้ยงัไม่สามารถแสดงผลไดดี้

เทา่ทีควรรวมถึงเพมิประสิทธิภาพดา้นอืนๆ เชน่ ระบบพิกดั GPS และการทาํ Local Storage  

ประการทีสามโปรแกรมทีพัฒนาจากเอชทีเอ็มแอลห้า จะมีลักษณะการทาํงานแบบ  

Multi-platform (สามารถทาํงานขา้มระบบปฏิบตัิการได)้ โดยทาํงานผ่านโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร ์

เชน่ Google Chrome, Mozilla Firefox และ Safari 

เว็บเบราวเ์ซอรที์รองรบัเอชทีเอ็มแอลหา้ จะแสดงผลผ่าน Canvas ซึงเป็นส่วนเพิมเติม

ใหมข่องเอชทีเอ็มแอลหา้ ทีทาํหนา้ทีเปรียบเสมือนพืนผา้ใบใหส้ามารถวาดรูปเพือแสดงผลกราฟิก

ได ้ในภาพที 2.5 การรองรบัการทาํงานของอิลิเมนต ์Canvas 

 

 
ภาพที 2.5 แสดงการรองรบัการทาํงานของอิลิเมนต ์Canvas 

ทีมา : Affenbits.(n.d.) 

 

ในการปรบัแตง่คา่พารามิเตอรก์ารทาํงานของเอชทีเอ็มแอลหา้ เช่น การปรบัเปลียนขนาด 

และตาํแหนง่ของรูปการคาํนวณตวัเลข ฯลฯ จะใชจ้าวาสครปิต ์ควบคูไ่ปกบัเอชทีเอ็มแอลหา้  
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2.3 คุณสมบตัขิองเอชทเีอม็แอลหา้  

เอชทีเอ็มแอลหา้มีการเพิมความสามารถดา้นการแสดงผลจากรุน่เก่ามากขึน ทงัในดา้น

การแสดงผลไฟลวี์ดีโอและเสียง นอกจากความสามารถดา้นกราฟิก ยงัมีการสนบัสนนุการใชง้าน 

ซีเอสเอส เพือใชใ้นการจดัรูปแบบของเว็บเพจใหเ้ป็นระเบียบ สวยงาม นา่สนใจ จากการเรียบเรียง

เอกสาร พัฒนาเว็บไซตส์มัยใหม่ดว้ย HTML5+CSS3+jQuery ฉบับสมบูรณ์ จีราวุธ วารินทร์ 

(2560, น. 20-21) สรุปไดว้า่ คณุสมบตัทีิเพมิขนึในเอชทีเอ็มแอลหา้ ไดแ้ก่  

1)  บรรทัดแรกจะต้องมีคําว่า <!DOCTYPE HTML> ซึงเป็น DOCTYPE ทีสันกว่า

เอชทีเอ็มแอล เวอรช์ันอืนๆ การกาํหนด <!DOCTYPE HTML> เป็นการบอกให้เว็บเบราวเ์ซอร์

ทาํงานแบบ Standard mode 

2)  รูปแบบของ Character Set ทีใชบ้นเว็บเพจนนัมีรูปแบบทีสนัลง โดยกาํหนดเพียง 

<meta charset= "UTF-8"> ลงในสว่นของแท็ก <head> 

3)  มีการจัดโครงสร้างของเว็บเพจใหม่  โดยจะมีแท็กทีใช้บ่งบอกถึงโครงสร้าง  

เช่น แท็ก <nav> แสดงลิงก์หลักของเว็บไซต ์แท็ก <header> สาํหรับแสดงข้อมูลในส่วนหัว  

แท็ก  <aside> แสดงข้อมูลในส่วนด้านข้าง  แท็ก<footer> แสดงข้อมูลในส่วน ล่างของ 

เว็บเพจ แท็ก <section> สาํหรบัแบง่ขอ้มลูออกเป็นส่วนๆ หรือแท็ก <article> ทีแยกรายละเอียด

ของขอ้มลูทีสนใจ เป็นตน้ 

4)  เพิม Inline Element  เช่น แท็ก <time> สาํหรับแสดงวันและเวลา แท็ก <mark> 

แสดงข้อมูลทีต้องการเน้นเป็นพิเศษ แท็ก <meter> ใช้สาํหรับดูข้อมูลของการใช้งานทัวไป  

เช่น การใชเ้นือทีในดิสก ์หน่วยความจาํ แท็ก <progress> ใชด้คูวามกวา้งหนา้ของคาํสงัตงัแต่

เรมิตน้จนสาํเรจ็ 

5)  เพมิอิลิเมนต ์ทีจาํเป็นตอ่การใชง้านปัจจบุนั ไดแ้ก่ 

(1) แท็ก <canvas> ใชส้าํหรบัการวาดรูปในแบบ 2 มิต ิบนพืนทีทีกาํหนด ซงึในแท็ก

นีช่วยให้สามารถควบคุมจุดพิกเซลบนพืนทีทีต้องการได้ เช่น นาํภาพมาวิงวนไปบนหน้าจอ  

หรือลากกราฟสดๆ แบบออนไลน์ สร้างเกมบนเว็บเพจ เป็นต้น ซึงกรณีของ Canvas จะใช ้

จาวาสครปิต ์ในการจดัการ Canvas 

(2) แท็ก <video> ใชส้าํหรบัการเล่นไฟลว์ิดีโอ โดยไม่จาํเป็นตอ้งติดตงั Extension 

หรือ Plug-in ใดๆ เพิมเติมสามารถใช้จาวาสคริปต ์ควบคมุการเล่นวิดีโอ หรือแสดงขอ้มูลต่างๆ 

ของวิดีโอเช่น แสดงเวลาทีเหลือ แสดงเวลาทีใช้ไป สามารถสร้างปุ่ มหยุดชัวคราว สามารถ

กาํหนดใหเ้ลน่วิดีโอเมือโหลดเสรจ็แลว้เทา่นนั  
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(3) แท็ก <audio> มีลกัษณะการใชง้านคลา้ยแท็ก <video> คือ ใชส้าํหรบัการเล่น

ไฟลเ์สียงโดยไม่จาํเป็นต้องติดตงัอะไรเพิม เรียกไดว้่าหากตอ้งการนาํเสียงไปใส่ไวบ้นเว็บเพจ 

สามารถทาํงานไดง้่ายกวา่เดมิมาก 

6)  สามารถกําหนดเมนูเมือมีการคลิกเมาส์ปุ่มขวาได้ เรียกว่า Context Menu 

สามารถกําหนดได้ว่า หากคลิกขวาทีเอลิเมนตใ์ดหรือบริเวณทีต่างกันจะ แสดงเมนูจากการ 

คลิกขวาทีตา่งกนัออกไปดว้ย 

7)  มีการปรับปรุงฟอรม์ โดยเพิม input รูปแบบใหม่ๆ ทีเหมาะกับการใชง้านบนเว็บ 

ในปัจจุบัน เช่น ถ้ากําหนด <input type = "email"> หมายถึงการรับค่าเฉพาะอีเมลเท่านัน  

ซึงสามารถควบคุมได้ว่า  หากกรอกข้อมูลไม่ถูกประเภท ระบบจะไม่รับข้อมูลดังกล่าว  

เป็นตน้ โดย input รูปแบบใหม่ๆ  ไดแ้ก่ date  month week time range และemail  

8)  สามารถเก็บข้อมูลทีเครืองของผู้ใช้ (Local Storage) และสามารถนาํขอ้มูลนีไป

สร้างแอปพลิเคชันในแบบออฟไลน์ (เรียกว่า Offline Web Application) เช่น สามารถสร้าง 

เว็บแอปพลิเคชันเพือเรียกใช้งานฐานข้อมูลบนเครืองของผู้ใช้ โดยไม่จ ําเป็นต้องเชือมต่อ

อินเทอรเ์น็ต  
 

2.4 โครงสร้างพนืฐานของเอชทเีอ็มแอลหา้  

ลกัษณะโครงสรา้งพืนฐานขอ้มลูของเว็บเพจตามรูปแบบของเอชทีเอ็มแอลหา้ มีลกัษณะ 

ทีแตกต่างจากเอชทีเอ็มแอล เวอรช์ันก่อนหน้านันเพียงเล็กน้อย โดยมีข้อกําหนดบางอย่าง 

ทีเพิมเติมขนึมา โครงสรา้งหลกัของเอชทีเอ็มแอลหา้ มีส่วนประกอบตา่งๆ ไดแ้ก่ 1) ส่วนประกาศ

ชนิดประเภทของหนา้เว็บเพจ 2) จดุเรมิตน้ไฟลเ์อชทีเอ็มแอล 3) สว่นหวัของเว็บเพจ 4) สว่นเนือหา

ของเว็บเพจ ดงันี (ดวงพร  เกียงคาํ, 2560, น. 209-210) 
 

 
ภาพที 2.6 แสดงโครงสรา้งพืนฐานของเอชทีเอ็มแอลหา้ 

ประกาศชนิดของเว็บเพจ 

จุดเริ่มตนไฟล HTML 

ส่วนหัวของเว็บเพจ 

ส่วนเนื้อหาของเว็บเพจ 
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1) ส่วนประกาศชนิดประเภทของหน้าเว็บเพจ (Doctype Declaration)  

ไดแ้ก่ แท็ก <!DOCTYPE> ใชใ้นการประกาศชนิดของเว็บเพจ เพือให้เว็บเบราวเ์ซอรไ์ด้

รับทราบและจัดเตรียมวิธีการประมวลผลสาํหรับหน้าเว็บเพจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทังนีข้อกาํหนด 

ในประกาศจะมีทีใชก้นัอยู ่3 มาตราฐาน คือ HTML, XHTML และHTML  

โดยตอ้งวางแท็ก <! DOCTYPE > บนสดุของหนา้เว็บเพจนนัๆ ก่อนส่วนอืนเสมอ เพือให้

เว็บเบราวเ์ซอรไ์ดรู้ ้ก่อนการประมวลผล และแสดงผลทีดีตรงตามประเภทได้อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ 

2) จุดเริมต้นไฟลเ์อชทเีอ็มแอลได้แก่ อิลิเมนต ์<html> 

<html> อิลิ เมนต์เป็นแท็กทีใช้ในการกําหนดจุดเริมต้นของเว็บเพจ เอชทีเอ็มแอล 

และแท็กปิดคือ </html> เป็นการกาํหนดจดุสินสดุของแท็ก <html> โดยองคป์ระกอบตา่งๆ จะอยู่

ภายในแท็ก <html>…..</html> ทงัหมด 

3) ส่วนหัวของเว็บเพจ (Head Section) ได้แก่  อิลิเมนต ์<head> 

<head> อิลิเมนตใ์ชใ้นการกาํหนดขอ้มูลส่วนหวัของเอกสาร หรือก่อนจะเริมเนือหาของ

เว็บ เพจเ ป็นส่วนทีประกอบไปด้วยแท็ก  <title></title>  <meta> <link> ซี เอส เอสและ 

จาวาสครปิตต์า่งๆ จะวางไวใ้นสว่นนีดว้ย 

ตามขอ้กาํหนดของ W3C ภายในอิลิเมนต ์head จะตอ้งมีอิลิเมนต ์title เป็นองคป์ระกอบ

เสมอ เนืองจากเป็นสว่นกาํหนดชือเพจ และเป็นองคป์ระกอบทีตอ้งกาํหนดเอง 

ขอ้มลูทงัหมดในส่วนของ <head> นนัจะไม่แสดงผลทางเบราวเ์ซอร ์ยกเวน้แท็ก <title> 

เทา่นนัทีจะแสดงบนไตเตลิบารข์องเว็บเบราวเ์ซอร ์ดงัตวัอยา่ง 
 

ตวัอยา่งที 2.1 โครงสรา้งพืนฐานของเอชทีเอ็มแอล 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <meta charset="UTF-8"> 
line 5: <title>Title of the document</title> 
line 6: <style> 
line 7: body { 
line 8: background-color:#FDFFFE; 
line 9: font-family:Tahoma, Geneva, san-serif; 
line 10: } 
line 11: h1{    Font-size:24pxl 
line 12: } 
line 13: </style> 
line 14: </head> 
line 15: <body> 
line 16: <h1>Test Header Tag</h1> 
line 17: </body> 
line 18: </html> 
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ภาพที 2.7 แสดงการทาํงานของโครงสรา้งพืนฐานของเอชทีเอ็มแอล 
 

4) ส่วนเนือหาของเว็บเพจ (Body Section) ไดแ้ก่ อิลิเมนต ์<body> 

<body> อิลิเมนตเ์ป็นส่วนทีกาํหนดเนือหาทงัหมดของหนา้เว็บเพจคือ ใชว้างสิงทีตอ้งการ

ให้แสดงบนหน้าเว็บเพจ ซึงจะต้องมีส่วนนีอยู่เสมอ โดยกําหนดต่อจาก <head> หลังแท็ก 

</head> เสมอ 

เอชทีเอ็มแอลเวอรช์นัก่อนหนา้นี แท็ก <body> จะมีแอตทรบิิวตห์ลายตวั ซงึสว่นใหญ่ใชใ้น

การกาํหนดรูปแบบเนือหาของเว็บเพจ เชน่ bgcolor  text  vlink  alink เป็นตน้ แตใ่นเอชทีเอ็มแอล

ห้า  ไ ด้ยก เลิ กแอตทริบิ วต์ทังหมดแล้ว  โดยให้กําหนดใน รูปแบบผ่าน ซี เอสเอสแทน  

แตเ่ว็บเบราวเ์ซอรย์งัคงรบัรอง แอตทรบิวิตเ์หลา่นีอยู ่

 

การจัดเลยเ์อาทข์องเอชทีเอ็มแอลห้า  

ในเอชทีเอ็มแอลหา้ไดมี้การปรบัปรุงวิธีการจดัวางโครงสรา้งหลกับนเว็บเพจใหง้่ายยิงขึน 

โดยไดเ้ตรียมแท็ก <header> สาํหรบัการจดัวางขอ้มลูในส่วนบนของเว็บเพจ ส่วนแท็ก <footer> 

สาํหรบัขอ้มลูทีอยู่ดา้นลา่ง เตรียมแท็ก <aside> สาํหรบัการวางขอ้มลูดา้นขา้งของเว็บเพจ เตรียม

แท็ก <nav> สาํหรับ การสรา้งลิงก์ไปยังเว็บเพจหลัก เตรียมแท็ก <article> สาํหรับการแสดง

ขอ้มูลหลัก และแท็ก <section> สาํหรบัแบ่งเว็บเพจออกเป็นส่วนๆ ซึงสามารถใชง้านไดอิ้สระ

กวา่เดมิดว้ย 

 
ภาพที 2.8 แสดงการจดัเลยเ์อาทเ์อชทีเอ็มแอลหา้ 
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เพือใหไ้ดเ้ว็บเพจตามรูปตวัอยา่งขา้งบนดว้ยเอชทีเอ็มแอลหา้ ในทีนีจะใชแ้ท็ก <header> 

<footer> ในการแสดงพืนทีดา้นบนและดา้นล่างของเว็บเพจ ใช้แท็ก <section> เพือแสดงเนือหา

หลักของเว็บเพจซึงภายในแท็ก <section> จะมีแท็ก <aside> และแท็ก <article> โดยแท็ก 

<aside> ใช้แสดงข้อมูลดา้นซ้าย ส่วนแท็ก <article> ใช้แสดงข้อมูลของเนือหาหลักดา้นขวา  

(จีราวธุ วารนิทร,์ 2560, น. 39)  

 

2.5 การใช้งานแทก็และอิลเิมนตข์องเอชทเีอ็มแอล  

ในการสรา้งเว็บเพจดว้ยภาษาเอชทีเอ็มแอล ควรมีการศึกษาลักษณะการทาํงานรวมถึง

โครงสรา้งของภาษาเอชทีเอ็มแอล การสรา้งเว็บไซต ์ตอ้งมีการสรา้งหนา้เว็บเพจ หรือเอกสาร

เอชทีเอ็มแอล โดยในแตล่ะหนา้นนั เป็นการนาํองคป์ระกอบย่อยๆ ทีเรียกว่า อิลิเมนต ์ (Element) 

หรือเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต ์ซึงจะใชแ้ท็กโดยมีแท็กเปิดและแท็กปิด ภายในแท็กจะมีเนือหาหรือ 

เนือหาอิลิเมนต ์ อิลิเมนตคื์อชดุคาํสงัทีมีแท็กเปิดและแท็กปิดส่วนแท็กเดียว คือ แท็กตวัเดียว เชน่ 

<h1> ถา้นาํมาใช ้<h1>Hello</h1> ก็เป็นอิลิเมนต ์

 

<tagname>content</tagname> 
      <h1>Welcome to My World</h1> 
 

ตวัอยา่งที 2.2 การใชแ้ท็กและอิลิเมนตข์องเอชทีเอ็มแอลหา้ 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <meta charset="UTF-8"> 
line 5: <title>Photo Gallery</title> 
line 6: <style> 
line 7: body { background-color: #FFC; } 
line 8: h1   { color:#ffa500;   
line 9: margin-left:40px; }   
line 10: </style> 
line 11: </head> 
line 12: <body> 
line 13: <h1>Photo Gallery</h1> 
line 14: <img src="images.jpg" />  
line 15: <p>มชีื่อเตม็วา่ วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวดัสําคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระ

สงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์พระพุทธรปูศกัดสิทิธคิูเ่มอืงเชยีงใหมแ่ละแผน่ดนิลา้นนา </p> 
line 16: <br/> 
line 17: <div id="pic"> 
line 18: <img src="images.jpg" width="150" height="110" 

style="float:center"/>  
line 19: </div> 
line 20: </body> 
line 21: </html> 

Element 
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ภาพที 2.9 ผลลพัธก์ารใชง้านแท็กและอิลิเมนตข์องเอชทีเอ็มแอลหา้ 
 

จากตวัอยา่งดา้นบนจะเห็นวา่ แตล่ะอิลิเมนตจ์ากมมุมองชดุคาํสงั มีการใชง้าน แท็กหลาย

แท็ก แต่ละแท็กมีรูปแบบทีแตกต่างกันไป การกําหนดรูปแบบของแต่ละอิลิเมนตใ์ห้กับ แท็ก 

แตล่ะตวั เป็นการกาํหนดขอบเขตและลกัษณะของอิลิเมนต ์ตรงช่วงระหว่างแท็กเปิดและแท็กปิด

แตล่ะชดุ 

 

การใช้งานแทก็ของเอชทเีอ็มแอล  

รายละเอียดแท็กของเอชทีเอ็มแอล มีดงันี 

- แท็กของเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ภายใต้เครืองหมาย < และ > เช่น <html>  <title>  

<head>  <body>  <h1> เป็นตน้ 

- แท็กเอชทีเอ็มแอลมาเป็นคู ่เช่น <h1> </h1> แท็กแรกของของคูเ่รียกว่า แท็กเรมิตน้ 

แท็กทีกาํหนดไวที้จุดเริมตน้ของแต่ละอิลิเมนต์เรียกว่าแท็กเปิด (Opening Tag หรือ Start Tag) 

แท็กทีกาํหนดไวที้จดุสินสดุของแตล่ะอิลิเมนตเ์รียกวา่แท็กปิด (Closing Tag หรือ End Tag) โดยมี

เครอืงหมาย “/” ไวห้นา้ชือแท็ก เชน่ </html>  </title>  </head>  </body>  </h1> 

- คู่แท็กเปิดและแท็กปิด จะตอ้งเป็นคียเ์วิรด์เดียวกัน เช่น <h1> กับ </h1> และเป็น

ตวักาํหนดขอบเขตของอิลิเมนต ์ทีเรมิตน้ตงัแตแ่ท็กเปิดไปจนถึงแท็กปิด 

- ตวัพิมพเ์ล็กหรือพิมพใ์หญ่ไมมี่ผล แตน่ิยมเขียนแท็กดว้ยตวัพิมพแ์บบเดียวกนัทงัหมด 

เชน่ พิมพเ์ล็กทงัหมดหรือพิมพใ์หญ่ทงัหมด เชน่ <body>  หรือ <BODY> 

- สิงทีอยูร่ะหวา่งแท็กเปิดและแท็กปิดคือ เนือหาอิลิเมนต ์(Element Content) 
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การวางอิลิเมนตซ้์อนกัน (Nested Element)  

ในการวางอิลิเมนต ์ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นเพียงขอ้ความเดียวหรือเนือหาเดียว แต่สามารถ

วางอิลิเมนตอื์นๆ หรือแท็กของเอชทีเอ็มแอลวางซอ้นกนัได ้หรือทีเรียกวา่ Nested Element 

ตวัอยา่งการวางอิลิเมนตซ์อ้นกนัมากกวา่ 1 เชน่ 
 
<html> <title> Welcome to Lanna Style </title> </html> 
 

หรือ 
 

<p><b><em>This text is emphasized and bold</em></b></p> 
 
ขอ้ควรระวงัในการวางอิลิเมนตซ์อ้นกนั คือ ตอ้งจดัลาํดบัของคูแ่ท็กเปิดและปิดใหถ้กูตอ้ง

โดยตอ้งวางแท็กปิดของอิลิเมนตที์อยู่ชันในสุดก่อน ไล่เรียงลาํดบัไปยังอิลิเมนตช์ันนอกถัดไป

เรือยๆ จนกวา่จะครบตามแท็กเปิด 

 

การใช้งานอิลิเมนตว่์าง (Empty Element)  

จะเขียนด้วยแท็กเพียงแท็กเดียว จึงเรียกว่า Empty Element หรือ Single Tag โดย

สามารถเขียนได ้2 แบบคือ 

1) การเขียนในรูปแท็กเปิดเหมือนกับอิลิเมนต์ทีมีเนือหา เช่น อิลิเมนต ์<br>  

ซงึเป็นคาํสงัในการขนึบรรทดัใหม ่เขียนเป็น <br> โดยทีไมมี่อิลิเมนตแ์ละไมต่อ้งมีแท็กปิด 

2) การเขียนโดยใช้เครืองหมาย "/" (Slash) ใชปิ้ดทา้ยก่อนจบแท็ก หรือใชปิ้ดก่อน

เครืองหมายมากกว่า "<" เช่น <br/> โดยการเขียนลักษณะนีเป็นการเขียนตามข้อกาํหนดของ 

XHTML ในเอชทีเอ็มแอลห้า ได้มีการตัดเครืองหมาย Slash ออกไปแต่ยังคงรูปแบบเดิมอยู่  

เว็บเบราวเ์ซอรท์กุตวัยงัรองรบัการแสดงผลอยู่ 

แท็กหรืออิลิเมนตจ์ะมี Attribute (แอตทริบิวต)์ หรือคณุลกัษณะของอิลิเมนตที์ตอ้งระบุ 

ลงไป เพือใหแ้ท็กนนัทาํงาน หรือแสดงผลไดต้ามวตัถปุระสงค ์ดงัตวัอยา่ง  

ขอ้กาํหนดในการกาํหนด Attribute ของเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต ์มีดงันี 

- เอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต ์จะมีแอตทริบิวตห์รือไม่มีก็ได ้เพราะบางแท็กหากไม่ใส่จะใช ้

คา่มาตรฐานเรมิตน้ แตบ่างแท็กจาํเป็นตอ้งใส่ เพือการนาํขอ้มลูนนัมาใชอ้า้งอิง เช่น แท็ก <img> 

ทีตอ้งระบชืุอไฟลภ์าพในแอตทรบิวิต ์src เชน่ <img src= "url/ชือไฟลภ์าพ" 

- Attributes จะใชก้าํหนดคณุลกัษณะหรือขอ้มลูอืนๆของอิลิเมนต ์

- Attributes จะตอ้งใสไ่วภ้ายในแท็กเรมิตน้ หรือ Start Tag เสมอ 
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- ข้อมูลของแอตทริบิวต์ที เ ป็น  name/value จะอยู่ ใน เครืองหมายคําพูด  "  "  

(Double Quotes) เชน่ name= "ขอ้ความ" หรือ width="200" เป็นตน้ 

- ในเอชทีเอ็มแอลห้าไม่ใส่เครืองหมาย  "" ก็ได้ แต่แนะนําให้ใส่  เผือนําไปใช ้

กบัเอชทีเอ็มแอลสี 

- สามารถใสเ่ครอืงหมายคาํพดูเดียว  ‘  ’ (Single Quote) ได ้ แตแ่นะนาํใหใ้ส ่"  " 

- ในเอชทีเอ็มแอลห้าชือของแอตทริบิวตจ์ะเป็นตัวพิมพ์เล็ก (Lower Case) หรือ

ตวัพิมพใ์หญ่ (Upper Case) ก็ได ้  

 

ตัวอย่างการใช้อิลิเมนต ์

1) อิลิเมนตส์ร้างไฮเปอรล์ิงก ์หรือ ลิงก ์คือ แทก็ <a> 

รูปแบบ  
 
   <a href="url">Link Text</a> 

ตวัอยา่ง  
 
   <a href= "www.w3school.com">w3school</a> 
 
 
2) อิลิเมนตก์ารใส่รูปภาพ คือ แทก็ <img> 

รูปแบบ  
 
<img src= "url" alt= "ขอ้ความ" width= "pixel" height=  "pixel"> 
 

ตวัอยา่ง  
 

 
3) อิลิเมนตข้์อความหัวเรือง เช่น <h1>  <h2>  <h3>  <h4> <h5> <h6> ใชแ้บบ

เดียวกนั ตวัอยา่ง 
 
<h1 style= "color:blue;" This is a Blue Heading</h1> 
 

  

<img src="image/smallpic.jpg" alt="logo" width="200" height="200"> 

            
       Attributes(แอตทริบิวต)์ 
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4) อิลิเมนต ์<div> ใชใ้นการสรา้งบล็อกเนือหา ตวัอยา่ง  
 
<div id="test" style="background-color:lighblue; color:yellow; 

padding:15px; "> 
<h2>วดัพระสงิห<์/h2> 
<p> 
มชีื่อเต็มว่า วดัพระสงิห์วรมหาวหิาร เป็นวดัสําคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน พระสงิห์ 

(พระพุทธสหิงิค์)พระพุทธรูปศกัดสิทิธคิู่เมอืงเชยีงใหม่และแผ่นดนิล้านนา พระพุทธรูปเป็นศลิปะเชยีงแสนรูจ้กักนัในชื่อ   
"เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง" วดัพระสงิหม์สีถาปัตยกรรมลา้นนาอนังดงามเป็นทีรู่จ้กัและคุน้ชือ่กนัอย่างด ี 

</p> 
</div> 
 

แทก็และอิลิเมนตพ์นืฐานของเอชทเีอ็มแอล  

แท็กและอิลิเมนตพื์นฐานของเอชทีเอ็มแอลมีดงันี 

1) HTML Headings : แทก็ <h1>….<h6>  

ใชส้าํหรบัการกาํหนดขอ้ความหวัเรืองในหนา้เว็บเพจ ประกอบดว้ยแท็ก <h1> ถึง <h6> 

สาํหรบักาํหนดขนาดของตวัอกัษรเรียงลาํดบัจากขนาดใหญ่สดุคือ <h1> ไปจนถึงขนาดเล็กสุดคือ 

<h6> 
 
<h1> Text/ขอ้ความ </h1> 
<h2> Text/ขอ้ความ </h2> 
<h3> Text/ขอ้ความ </h3> 

<h4> Text/ขอ้ความ </h4> 
<h5> Text/ขอ้ความ </h5> 
<h6> Text/ขอ้ความ </h6> 
 

2) HTML Paragraphs : แทก็ <p>  

ใชใ้นการกาํหนดข้อความแบบย่อหน้า สามารถใช้อิลิเมนต ์<p></p> สาํหรบักาํหนด 

ยอ่หนา้ได ้ใน 1 ยอ่หนา้มีไดบ้รรทดัเดียวหรือหลายๆ บรรทดัได ้แตจ่ะแสดงจนเตม็พืนทีความกวา้ง

ของหนา้เว็บเบราวเ์ซอรที์แสดง หากเกินจะปัดขึนบรรทัดใหม่เอง แต่ถา้กดปุ่ ม Enter ขึนบรรทัด

ใหมแ่ลว้ปิดแท็ก </p> ทีบรรทดัสดุทา้ยจะไมแ่สดงผลตามทีเห็น 
 
<p>This is a paragraph</p> 
<p>This is another paragraph</p> 
 
3) HTML Line Breaks : แทก็ <br>   

ใชก้าํหนดในการขึนบรรทัดใหม่ ใหใ้ส่ไวที้ดา้นหนา้หรือดา้นหลังขอ้ความ   บรรทัดหรือ  

ยอ่หนา้ที ตอ้งการใหข้นึบรรทดัใหม ่แท็ก <br> ไมต่อ้งมีแท็กปิด และเป็นอิลิเมนตว์า่ง 
 
<br> 
<p>ขอ้ความ <br> ย่อหน้า <br> ทีก่าํหนดขึน้บรรทดัใหม ่</p> 
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4) HTML Horizontal Rules : แทก็ <hr>  

ใช้ส ําหรับสร้างเส้นแนวนอนคันเนือหา หรือคันหัวรายการได้ ไม่ต้องมีแท็กปิด  

และเป็นอิลิเมนตว์า่ง 
 
<p>The hr tag defines a horizontal rule:</p> 
<hr> 
<p>This is a paragraph.</p> 
<hr> 
 
5) ใส่ข้อความคอมเมนตใ์นชุดคาํสัง 

หากตอ้งการใส่ขอ้ความคอมเมนตห์รือหมายเหตุแทรกลงไปในโคต้ โดยสังเกตไดจ้าก 

สีของขอ้ความทีไดจ้ะเป็นสีเทา เชน่  
 
<!— ขอ้ความทีต่อ้งการ --> 
 

6) HTML Style Attribute  

สไตล ์(Style) เป็น Attribute กลาง (Global Attribute) ทีสามารถใช้ไดก้ับทุกเอชทีเอ็ม

แอลอิลิเมนตที์ใชก้าํหนดสไตลจ์ดัรูปแบบใหก้บัพืนหลงัเว็บเพจ (Background) ใชก้บัแท็กหวัเรือง 

<h1> ถึง <h6> และใชก้บัแท็ก <p> เพือจดัรูปแบบขอ้ความในยอ่หนา้ 

- ใชค้ณุสมบตั ิBackground-color เพือกาํหนดสีพืนเว็บเพจ 

- ใชค้ณุสมบตั ิcolor เพือกาํหนดสีของขอ้ความ 

- ใชค้ณุสมบตั ิfont-family เพือกาํหนดชือฟอนตห์รือแบบอกัษร 

- ใชค้ณุสมบตั ิfont-size กาํหนดขนาดอกัษร 

- ใชค้ณุสมบตั ิtext-align เพือจดัตาํแหนง่ขอ้ความซา้ย  ขวา และกงึกลาง 

ตวัอยา่งการใชง้าน 
 
Style ="property:value;" 
<body style="background-color:ชือ่ส"ี> 
<h1 style="color:#00F;"></h1> 
<p style="color:red;"></p> 
<h1 style="font-family:Tahoma;"></h1> 
<p style="font-family:courier;"></p> 
<h2 style="font-size:40px;"></h2> 
<p style="font-size:150%;"><p> 
 

ตวัอยา่งที 2.3 การกาํหนดสไตลข์องแท็กพืนฐานเอชทีเอ็มแอล 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <meta charset="utf-8"> 
line 5: <title>ตวัอย่างการกาํหนดสไตลข์องแทก็พืน้ฐาน HTML</title> 
line 6: <body style="background-color:lightyellow"> 
line 7: <h1 style="color:#00F; text-align:center;"> 
line 8: กาํหนดสขีอ้ความในหวัเรือ่ง 1 </h1> 
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line 9: <p style="color:red;">กาํหนดสขีอ้ความในย่อหน้า</p> 
line 10: <hr> 
line 11: <h1 style="font-family:tahoma;">กาํหนดรปูแบบตวัอกัษร</h1> 

line 12: <p style="font-family:courier;">กาํหนดรปูแบบตวัอกัษร</p> 
line 13: <hr> 
line 14: <h2 style="font-size:40px;">กาํหนดขนาดตวัอกัษร</h2> 

line 15: <p style="font-size:150%;">กาํหนดขนาดตวัอกัษร</p> 
line 16: <hr> 
line 17: </body> 
line 18: </html> 

 

 
ภาพที 2.10 ผลการทาํงานของการกาํหนดสไตลข์องแท็กพืนฐานเอชทีเอ็มแอล 

 

7) HTML Lists : สร้างลิตสร์ายการ 

สาํหรบัขอ้ความ หรือเนือหาทีตอ้งการแสดงเป็นลาํดบัรายการจากบนลงล่างในลกัษณะ

รายบรรทดั ซงึอาจเป็นขอ้ความสนัๆ หรือใชท้าํเป็นรายการเมนูทาํไดโ้ดยใชแ้ท็ก <ol> และ <ul> 

ไดด้งันี 

Unordered Lists : ลิสตร์ายการแบบบูลเล็ต 

ลิตสร์ายการแบบ Unordered lists จะเริมจากแท็ก <ul> และใช้แท็ก <li> ใส่รายการ

ขอ้ความตา่งๆ ตามลาํดบัโดยคา่พืนฐานถา้ไม่ระบแุอตทริบิวตใ์ดๆ จะแสดงเป็นบลูเล็ตวงกลมสีดาํ 

(Small Black Circles) 

ตวัอยา่งการเรียกใชง้าน 
 
<ul> 

<li>Espresso</li> 
<li>Cappuccino</li> 
<li>Latte</li> 

</ul> 
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กาํหนด Style Attribute ลักษณะบูลเล็ต 

Style Attribute ใชส้าํหรบักาํหนดแอตทริบิวตใ์หก้ับ Unordered List เพิมเติม เพือเลือก

ใหแ้สดงบลูเล็ตในรูปแบบตา่งๆ เชน่ สีเหลียม หรือ วงกลม เป็นตน้ 

- แอตทรบิวิต ์list-style-type: disc แสดงลิสตเ์ป็นบลูเล็ต 

- แอตทรบิวิต ์list-style-type: circle แสดงลิสตเ์ป็นวงกลม 

- แอตทรบิวิต ์list-style-type: square แสดงลิสตเ์ป็นสีเหลียม 

- แอตทรบิวิต ์list-style-type: none ไมแ่สดงลิสต ์
 
<ul> 

<li>Espresso</li> 
<li>Cappuccino</li> 
<li>Latte</li> 

</ul> 
 

Ordered Lists : ลิสตร์ายการลาํดับตัวเลข 

การสรา้งรายการขอ้มูลโดยใหมี้ตวัเลขแสดงรายการ เริมตน้ดว้ยแท็ก <ol> และใชแ้ท็ก 

<li> ใส่รายการขอ้ความต่างๆ ตามลาํดบั โดยค่าพืนฐานถา้ไม่ระบุแอตทริบิวตใ์ดๆ จะแสดงเป็น

ตวัเลข (Number) เชน่ 
 
<ol> 
  <li>Apple</li> 
  <li>Orange</li> 
  <li>Coconut</li> 
</ol> 
 

กาํหนด Type Attribute ของแท็ก <ol> 

- Type="1" แสดงลิตสล์าํดบัตวัเลข (Number (Default)) 

- Type="A" แสดงลิตสล์าํดบัเป็นตวัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่  (Upper Case Letters) 

- Type="a" แสดงลิตสล์าํดบัเป็นตวัอกัษรตวัพิมพเ์ล็ก   (Lower Case Letters) 

- Type="I" แสดงเป็นตวัอกัษรตวัเลขโรมนัพิมพใ์หญ่(Upper Case Roman Number) 

- Type="i" แสดงเป็นตวัอกัษรตวัเลขโรมนัพิมพเ์ล็ก (Lower Case Roman Number) 
 

ตวัอยา่งที 2.4 การใชง้านลิสตร์ายการ 

 
line 1: <html> 
line 2: <body> 
line 3: <h3>Team Sports</h3> 
line 4: <ul style="list-style-type:square"> 
line 5: <li>Volleyball</li> 
line 6: <li>Basketball</li> 
line 7: <li>Baseball</li> 
line 8: </ul> 
line 9: <p> 
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line 10: <h3>Singles sport</h3> 
line 11: <ol> 
line 12: <li>High Jump</li> 
line 13: <li>Thai boxing</li> 
line 14: <li>Cycling</li> 
line 15: </ol> 
line 16: <p> 
line 17: <h3>Double sport</h3> 
line 18: <ol type="A"> 
line 19: <li>Table tennis</li> 
line 20: <li>Shooting</li> 
line 21: <li>Ice Skate</li> 
line 22: </ol> 
line 23: </body> 
line 24: </html> 
 

 
ภาพที 2.11 ผลการทาํงานของการใชง้านลิสตร์ายการ 

 

8) HTML Text Formatting  

การจดัรูปแบบขอ้ความภายในหนา้เว็บเพจ จะมีแท็กในกลุม่จดัรูปแบบขอ้ความใหเ้ลือก

หลายอิลิเมนต ์เพือใชจ้ดัรูปแบบขอ้ความดงันี 

<b> 

<strong> 

<i> 

<em> 

<mark> 

<small> 

<del> 

<ins>  

จดัขอ้ความเป็นตวัหนา (Bold Text) เนน้ขอ้ความใหห้นกัขนึ 

เนน้ความความสาํคญั (Important Text) 

จดัขอ้ความเป็นตวัเอียง (Italic Text) 

เนน้ขอ้ความเป็นตวัเอียง (Emphasized Text) 

จดัขอ้ความเป็นตวัไฮไลทสี์ (Marked Text) 

จดัขอ้ความเป็นตวัเล็ก (Smaller Text) 

ขีดฆา่ขอ้ความ (Deleted Text) 

แทรกขอ้ความ (Inserted Text) ใชคู้ก่บั <del> ขอ้ความจะมีขีดเสน้ใต ้
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<sub> 

<sup> 

จดัขอ้ความเป็นตวัหอ้ย (Subscripted Text) 

จดัขอ้ความเป็นตวัยกกาํลงั (Superscripted Text) 
 

ตวัอยา่งที 2.5 การจดัรูปแบบขอ้ความ 
line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <meta charset="utf-8"> 
line 4: <style type="text/css"> 
line 5: body,td,th { 
line 6: font-family:Tahoma, Geneva,sans-serif; 
line 7: font-size:14pt; 
line 8: } 
line 9: </style> 
line 10: </head> 
line 11: <body> 
line 12: <strong>การลงทะเบยีน/Register</strong><br/> 
line 13: <hr/> 
line 14: <del>วนัที ่01/06/2559 </del>เลื่อนเป็น <ins>วนัที ่05/06/2559 </ins> 
line 15: <br/> 
line 16: <b>เวลา</b> <i>09. 00 น. </i> 
line 17: <em>สถานที ่</em>หอ้งทะเบยีน <br/> 
line 18: <p>H<sub>2</sub>O </p> 
line 19: <p>5<sup>2</sup>=25 </p> 
line 20: </body> 
line 21: <html> 

 
ภาพที 2.12 ผลการทาํงานของการจดัรูปแบบขอ้ความ 

 

9) การสร้างบล็อกเนือหาด้วยอิลิเมนต ์<div> และ <span> 

อิลิเมนต ์<div> และ <span> เป็นอิลิเมนตที์ใชจ้ดักลุม่เนือหาเหมือนกนัภายในเว็บเพจ 

แตล่ะอิลิเมนตมี์ลกัษณะดงันี 

- <div> ใชจ้ดักลุ่มเนือหาแบบบล็อก(Block) มกันาํมาใชใ้นการใส่ขอ้ความ  รูปภาพ หรือ

สิงต่างๆ ง่ายต่อการจดัการ การใช้ซีเอสเอสสาํหรบับล็อกการจดัตาํแหน่งซงึการทาํ Responsive 

Web นิยมนาํมาสรา้งบล็อกข้อความ แท็ก div จะมีคุณสมบัติ Style Display: block อยู่ในตัว  

ทาํใหท้กุอิลิเมนตที์อยูต่อ่จากแท็ก div ถกูแยกออกเป็นบรรทดัใหม ่

- <span> จะใชใ้นการจดักลุ่มเนือหาภายในบรรทดั (Inline) เนือหาของอิลิเมนต ์span 

อาจจะเป็นบางส่วนของบรรทดัหรือย่อหนา้ ใชเ้มือตอ้งการใหซี้เอสเอสทาํงานกับบางส่วนในย่อ

หนา้ สามารถใชไ้ดก้บัทงั ID และ CLASS 
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ตวัอยา่งที 2.6 การสรา้งบล็อกเนือหาดว้ยอิลิเมนต ์<div> และ <span> 
line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <meta charset="utf-8"> 
line 4: <style type="text/css"> 
line 5: body,td,th { 
line 6: font-family:Tahoma, Geneva,sans-serif; 
line 7: font-size:14pt; 
line 8: } 
line 9: </style> 
line 10: </head> 
line 11: <h1>Lanna<span style="color:#ffa500">Chiangmai</h1> 
line 12: <div style="background-

color:#ffa500;color:white;padding:20px;"> 
line 13: <h2>วดัพระสงิห<์/h2> 

line 14: <p>มชีือ่เตม็ว่า วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เป็นวดัสาํคญัวดัหนึ่งของเมอืงเชยีงใหม่ เป็นวดัทีป่ระดษิฐาน 
พระสงิห ์(พระพุทธสหิงิค)์  พระพุทธรปูศกัดสิทิธคิู่เมอืงเชยีงใหมแ่ละแผ่นดนิลา้นนา พระพุทธรปู

เป็นศลิปะ เชยีงแสนรูจ้กักนัในชือ่ "เชยีงแสนสงิหห์นึ่ง”  วดัพระสงิห ์  มสีถาปัตยกรรมลา้นนา

อนังดงามเป็นทีรู่จ้กัและ คุน้ชือ่กนัอย่างด ี
line 15: </p> 
line 16: </div> 
line 17: <br/> 
line 18: <div> 
line 19: <img src="images.jpg" width="300" height="220" 

style="float:center"/> 
line 20: </div> 
line 21: <h3>ทีอ่ยู<่/h3> 

line 22: <p>วดัพระสงิหว์รมหาวหิาร เลขที ่2 ถนนสามลา้น ตําบลพระสงิห ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
รหสัไปรษณยี ์50200  

line 23: </p> 
line 24: </body> 
line 25: </html> 

 
ภาพที 2.13 ผลการทาํงานของการสรา้งบล็อกเนือหาดว้ยอิลิเมนต ์<div> และ <span> 
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10) แอตทริบิวตข์องแทก็ <div> 

การใช้แท็ก <div> ถ้าไม่ระบุอิลิเมนต์ก็ไม่ต้องใส่อะไร เพราะปกติแท็ก <div> ไม่มี 

แอตทริบิวต์เฉพาะ แต่สามารถใช้แอตทริบิวต์กลาง (Global Attributes) เช่น style มาใช ้

เพือจดัรูปแบบของบล็อกได ้

- Background-color สีพืน 

- Color สีขอ้ความในบล็อก 

- Font-family แบบอกัษร 

- Font-size ขนาดอกัษร 

- Padding ระยะหา่งของเนือหา 

ตวัอยา่งการใช ้style 
 
<div style="background-color: #ffa500; color:white; padding:20px;"> 
<div style="color:red; padding:20px; font-size:25px;"> 
 

ตวัอยา่งการใช ้<div> รว่มกบัซีเอสเอส 

การนาํแท็ก <div> มาใชง้าน นิยมนาํมาใชง้านรว่มกบัซีเอสเอส เพือกาํหนดรูปแบบตา่งๆ 

ไดม้ากกว่า นอกจากนีการสรา้ง Responsive Web จะนาํมาจดัเนือหาในกลุ่มคาํสงัจดัเลยเ์อาทt์

ของ หน้าด้วยแท็ก  <header>  <section> หรื อ  <article> ดัง ตัวอย่ า ง ในภ าพ ด้า น ล่ า ง  

ซงึจะแนะนาํรายละเอียดการใชง้านการสรา้ง Responsive Web 

ตวัอยา่งที 2.7 การใชแ้อตทรบิวิตข์องแท็ก <div> 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <meta charset="utf-8"> 
line 5: <style> 
line 6: div.container { 
line 7: width: 100%; /* การแสดงผลแบบเตม็จอ (100%)*/ 
line 8: border: 1px solid gray; /* กรอบเป็นเสน้ทบึ ขนาด 1 พกิเซล*/ 
line 9: } 
line 10: header, footer { 
line 11: padding: 1em; /* ระยะหา่งจากขอบ 1 ตวัอกัษร*/ 

line 12: color: white; /* ตวัอกัษรสขีาว */ 

line 13: background-color:#ffa500; /* พืน้หลงัสแีสด*/ 

line 14: clear: left; /* ไมใ่หม้อีะไรอยูข่า้งซา้ยของมนั */ 

line 15: text-align: center;  /* ขอ้ความจดักลาง */ 
line 16: } 
line 17: nav { 
line 18: float: left; /* แบบลอยตวัชดิชา้ย */ 

line 19: max-width: 160px; /* ความกวา้ง 160 พกิเซล */ 

line 20: margin: 0; /* ระยะห่างจากขอบเป็น 0 */ 
line 21: padding: 1em; 
line 22: } 
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line 23: nav ul { 
line 24: list-style-type: none; /* ไมม่กีารกาํหนดลกัษณะสไตล ์*/ 
line 25: padding: 0; 
line 26: } 
line 27: nav ul a { 
line 28: text-decoration: none; /* ขอ้ความไมม่ลีกูเล่น */ 
line 29: } 
line 30: article { 
line 31: margin-left: 170px; /* ระยะห่างระหว่างขอบดา้นซา้ย 170 พกิเซล */ 

line 32: border-left: 1px solid gray; /*กรอบดา้นซา้ยเป็นเสน้ทบึสเีทาขนาด 1 พกิเซล */ 
line 33: padding: 1em; 
line 34: overflow: hidden;  /*ซ่อนขอ้ความทีล่น้ออกมานอกกรอบ */ 
line 35: } 
line 36: </style> 
line 37: </head> 
line 38: <body> 
line 39: <div class="container">  
line 40: <header> 
line 41: <h1>Temple Gallery</h1> 
line 42: </header> 
line 43: <nav> 
line 44: <ul> 
line 45: <li><a href="#">Wat Phra Singh</a></li> 
line 46: <li><a href="#">Wat Chedi Luang </a></li> 
line 47: <li><a href="#">Wat Phra That Doi Suthep</a></li> 
line 48: </ul> 
line 49: </nav> 
line 50: <article> 
line 51: <h1>Wat Phra Singh</h1> 
line 52: <img src="images.jpg" width="150" height="110" 

style="float:center"/> 
line 53: <img src="images.jpg" width="150" height="110" 

style="float:right" /> 
line 54: </article> 
line 55: <footer>Copyright &copy; itfeu.com</footer> 
line 56: </div> 
line 57: </body> 
line 58: </html> 
 

จากตวัอย่างมีการประกาศสไตล ์ในส่วนของแท็ก <head> และมีการเรียกใชง้าน ในส่วน

ของแท็ก <body> โดยการเรียกใชง้าน คลาส container โดยมีผลลพัธก์ารทาํงานดงันี 



60 

 
ภาพที 2.14 ผลการทาํงานของแอตทรบิิวตข์องแท็ก <div> 

 

11) การใส่รูปภาพด้วยอิลิเมนต ์<img> 

ปกตกิารใสรู่ปภาพลงหนา้เว็บเพจ จะใชแ้ท็ก <img> พรอ้มกาํหนดแอตทริบวิตต์า่งๆ ลงไป

ไดด้งันี 

ตวัอยา่งการใชอิ้ลิเมนต ์<img> 

รูปแบบ <img src="url" alt="ขอ้ความ"> 

- ใสรู่ปภาพแบบทวัไปอาจกาํหนดแอตทรบิวิตข์อ้ความและความกวา้ง  ความสงู 

- ใสรู่ปภาพและกาํหนดสไตลโ์ดยไฟลภ์าพอยูใ่นโฟลเดอรเ์ดียวกบัหนา้เว็บเพจ 

- ใสรู่ปภาพและกาํหนดสไตลแ์ตไ่ฟลภ์าพอยูโ่ฟลเดอรอื์นตอ้งระบตุาํแหนง่ดว้ย 

- ใสรู่ปภาพจากเว็บไซตที์อยูบ่นอินเทอรเ์น็ตหรือเซิฟเวอรอื์นตอ้งระบ ุURL เตม็ 

- สรา้งลิงกบ์นภาพใหล้ิงกไ์ปยงัเว็บเพจหรือปลายทางอืนโดยใชร้ว่มแท็ก <a>           

 
<a href="#"> 
<img src="images.jpg" alt="Wat Phra Singh" style="width:150px; 

height:110px; ">  
</a> 
 

- การวางรูปภาพและจดัตาํแหนง่ขอ้ความรอบๆรูปภาพจะใช ้Style:float มาจดั

ตาํแหนง่ไดโ้ดยกาํหนดใหเ้ป็น float:left จดัอยูท่างซา้ย หรือ float:right จดัใหอ้ยูช่ิดทางขวาได ้

- ถา้เพมิแอตทรบิวิต ์padding-right:15px หมายถงึใหมี้ระยะหา่งจากเนือหาอืน  
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การใช้งานเอชทเีอ็มแอลเพมิเตมิ 

การศึกษารายละเอียดเกียวกับการใช้เอชทีเอ็มแอลแท็ก เพิมเติม สามารถเขา้ไปดูไดที้

เว็บไซตข์อง w3schools เรียกเขา้ทีเว็บไซต ์http://www.w3schools.com/html  จากนนัเลือกดกูาร

ใชง้านเอชทีเอ็มแอล แตล่ะหมวดแตล่ะคาํสงั ซงึจะมีการอธิบายรูปแบบการเขียนและตวัอย่างการ

ใช้งาน ทีสามารถนํามาต่อยอดการใช้งานได้ โดยการอ่านรายละเอียด คัดลอก ชุดคําสัง  

แลว้ปรบัเปลียน หรือดดัแปลงการใชง้านไดต้ามความเหมาะสม ในการใชง้านสามารถเลือกการ

ทาํงานดงันี 

เลือกการใชง้านแตล่ะภาษา จากแถบเมนบูารด์า้นบน  

 
ภาพที 2.15 เมนดูา้นบนของเว็บไซต ์w3schools 

ทีมา : Refsnes Data. (n.d.)   
 

เลือกรายการแท็กจากเมนดูา้นซา้ย  

 
ภาพที 2.16 เมนดูา้นซา้ยของเว็บไซต ์w3schools 

ทีมา : Refsnes Data. (n.d.)   
 

เมือทาํการเลือกรายการจากเมนูดา้นซ้ายจะปรากฏหน้าจอคาํอธิบายชุดคาํสังพรอ้ม

ตวัอยา่งการทาํงาน  

 
ภาพที 2.17 แสดงรายละเอียดและตวัอย่างการทาํงานของชดุคาํสงั 

ทีมา : Refsnes Data. (n.d.)l   



62 

เมือเลือกแสดงตวัอย่างการทาํงานของชดุคาํสงัจากปุ่ ม  

 
 

ภาพที 2.18 แสดงปุ่ มตวัอยา่งเพือทดสอบการทาํงานของชดุคาํสงั 
 

จากนนัจะปรากฏหนา้จอชดุคาํสงัการทาํงาน พรอ้มผลลพัธข์องการทาํงาน โดยทีสามารถ

ปรบัแกไ้ขชดุคาํสงัในการทาํงานไดห้รือนาํไปใชต้อ่ได ้

 

 
ภาพที 2.19 แสดงตวัอยา่งชดุคาํสงัและผลลพัธก์ารทาํงาน 

ทีมา : Refsnes Data. (n.d.) 

 

ในหนา้จอการทาํงานของชุดคาํสงั สามารถปรบัแก้ชุดคาํสงัการทาํงาน จากนนัคลิกปุ่ ม 

Run โดยผลลพัธข์องการทาํงานจะปรบัเปลียนตามชดุคาํสงัทีปรบัแกท้นัที  

 

2.6 บทสรุป 

HTML ยอ่มาจากคาํเตม็วา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext คือเทคโนโลยี

ทีช่วยใหเ้กิดการเชือมโยงบนเว็บ โดยเอชทีเอ็มแอลไม่ใช่ภาษาเพือการเขียนโปรแกรม แต่เป็น

ภาษามารก์อปั (Markup Language) คือการนาํกลุ่มของแท็กตา่งๆ มาใชเ้พือควบคมุการแสดงผล 

บนหนา้เว็บเพจ โดยอาศยัแท็กเป็นคาํสงัทีใชก้าํหนดรูปแบบการแสดงผลของขอ้ความ โดยแท็ก

จะตอ้งเขียนอยู่ภายในเครืองหมาย <…> โดยมีองคก์รทีชือ World Wide Web Consortium หรือ 

ทีรูจ้กัในนาม W3C เป็นองคก์รทีทาํหนา้ทีดแูลควบคมุดา้นการพฒันาเทคโนโลยีทีใชง้านบนเว็บ  

การพัฒนาเอชทีเอ็มแอล เริมจากเวอรช์ันแรกเมือปี ค.ศ. 1980 จนในปัจจุบันไดพ้ัฒนามาถึง

เวอรช์นัที 5 ซึงเรียกว่าเอชทีเอ็มแอลหา้ โดยเพิมความสามารถดา้นการแสดงผลจากเวอรช์นัเก่า 



63 

ทงัในดา้นการแสดงผลไฟลว์ิดีโอ การแสดงเสียง ความสามารถดา้นกราฟิกและการสนับสนุน 

ซีเอสเอสสาม  สิงทีเพิมขึนในเอชทีเอ็มแอลหา้ ไดแ้ก่ (1) บรรทดัแรกของเอชทีเอ็มแอลจะตอ้งมี 

คาํว่า <!DOCTYPE HTML>  (2) รูปแบบของ Character set ทีใชบ้นเว็บเพจนนัมีรูปแบบทีสนัลง 

โดยกาํหนดเพียง <meta charset= "UTF-8">  (3) การจัดโครงสรา้งของเว็บเพจใหม่ (4) เพิม 

Inline Element ใหม่ๆ  (5) เพิม อิลิ เมนต์ <Element> ใหม่ ทีจ ํา เ ป็นต่อการใช้งานปัจจุบัน  

(6) สามารถกาํหนดเมนู เมือมีการคลิกเมาสป์ุ่ มขวา (เรียกว่า Context menu) (7) มีการปรบัปรุง

ฟอรม์ (Form) โดยเพิม input รูปแบบใหมที่เหมาะสมกบัการใชง้านบนเว็บในปัจจบุนั  (8) สามารถ

เก็บข้อมูลทีเครืองของผู้ใช้ (เรียกว่า Local Storage) และสามารถนําเอาข้อมูลนีไปสร้าง 

แอปพลิเคชันในแบบออฟไลน ์(เรียกว่า Offline Web Application) เพือเรียกใช้งานฐานข้อมูล 

บนเครอืงของผูใ้ช ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเชือมตอ่อินเทอรเ์น็ต 
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2.7 คาํถามทา้ยบท 

1) จงอธิบายโครงสร้างของ อิลิเมนตข์องเอชทีเอ็มแอล พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

การใชง้าน <tagname>content</tagname> 

2) จงบอความเป็นมาของภาษาเอชทีเอ็มแอล พรอ้มทงับอกรายละเอียดเกียวกบัองคก์ร

ทีทาํหนา้ทีดแูลควบคมุดา้นการพฒันาภาษาเอชทีเอ็มแอล 

3) จงบอกคณุสมบตัใินการทาํงานทีเพมิขนึในเอชทีเอ็มแอลหา้ 

4) จงอธิบายโครงสรา้งของเอชทีเอ็มแอล ตอ่ไปนี 
<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<title>Page Title</title> 
</head> 

<body> 
</body> 
</html> 

5) จงอธิบายรายละเอียดการจดัเคา้โครงของเอชทีเอ็มแอลหา้ตามเลยเ์อาทต์อ่ไปนี 
 

 
 

6) จงเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอลเพือใหไ้ดผ้ลลพัธก์ารจดัเคา้โครงตามเลยเ์อาท์

ของเอชทีเอ็มแอลหา้ 

7) จงเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอลเพือยกตัวอย่างอิลิเมนต์เอชทีเอ็มแอล  

ทีใชจ้ดัรูปแบบขอ้ความมา  ตวัอยา่ง 

8) จงเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอลเพือยกตวัอย่างอิลิเมนตเ์อชทีเอ็มแอลทีใชส้รา้ง

ลิตสร์ายการแบบ Unorder List มา  ตวัอยา่ง 

9) จงเขียนโปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล เพือยกตัวอย่างอิลิเมนต์เอชทีเอ็มแอลทีใช ้

ในการแสดงรูปภาพ 

10) จงออกแบบหน้าเว็บไซต์ในการนําเสนอสินค้าทางไอที โดยการจัดเลย์เอาท ์

ของเอชทีเอ็มแอลหา้



  

 

บทท ี3  

การใชง้านสไตลช์ที 
  

การสรา้งเว็บเพจโดยการใชภ้าษาเอชทีเอ็มแอล ยังมีขอ้จาํกัดในดา้นการปรบัแต่งทียัง 

ไม่สามารถทาํไดอ้ย่างสะดวกและสวยงามอย่างเต็มที จึงเกิดการพฒันาภาษาทีสามารถช่วยใน

การจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสารเอชทีเอ็มแอล ขึนมาคือ CSS (Cascading Style Sheets)  

ซงึเป็นภาษาทีถูกกาํหนดมาตรฐานโดย W3C เช่นเดียวกับเอชทีเอ็มแอล โดยซีเอสเอสเป็นภาษา

ในกลุ่มภาษาสไตลชี์ต ทีใชส้าํหรบัจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสารทีสรา้งขึนจากภาษาเอชทีเอ็ม

แอล โดยซีเอสเอสนนัสามารถใชง้านไดห้ลากหลายและมีความยืดหยุ่นสามารถใชง้านร่วมกับ

ภาษา XML SVG และ XUL การกาํหนดรูปแบบเอกสารใชห้ลักการของการแยกเนือหาเอกสาร

เอชทีเอ็มแอล ออกจากคาํสงัทีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล สง่ผลใหก้ารกาํหนดใหรู้ปแบบของ

การแสดงผล ไม่ขึนอยู่กับเนือหาของเอกสาร เพือใหง้่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ของ

เอกสารเอชทีเอ็มแอล ชว่ยใหส้ามารถควบคมุการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสารเอชทีเอ็มแอลของ

เว็บไซตเ์ดียวกนัใหมี้รูปแบบเดียวกนัหรือสอดคลอ้งกนัทกุหนา้เว็บเพจ 

  

3.1 ความรู้เบอืงต้นเกยีวกับซเีอสเอส 

CSS มาจากคาํว่า Cascading Style Sheet เรียกโดยย่อว่า "สไตลชี์ต" คือภาษาทีใชเ้ป็น

ส่วนของการจดัรูปแบบการแสดงผลเอกสารเอชทีเอ็มแอล เช่น สีของขอ้ความ สีพืนหลงั ประเภท

ตวัอักษร และการจัดวางข้อความตามความตอ้งการเป็นตน้ โดยทีซีเอสเอสใช้สาํหรับกาํหนด

กฏเกณฑใ์นการจดัรูปแบบ (Style) ของเนือหาในเอกสารเป็นภาษาทีมีรูปแบบการเขียน Syntax 

แบบเฉพาะดว้ยการกาํหนดคณุสมบตัิใหก้ับอิลิเมนตข์องเอชทีเอ็มแอล เช่น <body> <p> <h1> 

เป็นต้น ฝ่ายตาํราวิชาการคอมพิวเตอร์ (2555, น.238-241) กล่าวว่า การใช้งานซีเอสเอส 

มีจดุประสงคส์าํคญั คือ นาํมาใชเ้พือปรบัปรุงวิธีกาํหนดรูปแบบการแสดงผลทีซาํซอ้นของเอกสาร 

ส่งผลใหเ้กิดความสะดวกต่อการใชง้านมากขนึ ช่วยลดชดุคาํสงั รวมทงัช่วยใหเ้กิดความต่อเนือง

ภายในเอกสารหรือเว็บไซตเ์ดียวกัน ทาํให้เกิดความสอดคล้องในเอกสารทีสรา้งขึนให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกนั 

. 

ภาพที 3.1 แสดงการเปรียบเทียบเอชทีเอ็มแอลและ CSS กบัการจดัรูปแบบเอกสาร 

 

HTML = CONTENT 

CSS    = FORMAT    

FFPRESENTATION 
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จากภาพที 3.1 แสดงการเปรียบเทียบการใชง้านซีเอสเอสกับจดัรูปแบบเอกสาร สามารถ

เปรียบเทียบไดว้่า คาํสงัเอชทีเอ็มแอล เทียบไดก้ับเนือหาของเอกสารส่วนซีเอสเอสเทียบไดก้ับ 

การจดัรูปแบบเอกสาร ในการจดัรูปแบบเอกสารเอชทีเอ็มแอล นนั จาํเป็นตอ้งใชแ้ท็กทีเกียวขอ้ง

จาํนวนมาก ส่งผลใหช้ดุคาํสงัทีเขียนขนึดยืูดเยือ เนืองจากเต็มไปดว้ยแท็กการจดัรูปแบบจาํนวน

มาก นอกจากนีหากในวนัขา้งหนา้ถา้ตอ้งการเปลียนแปลงมุมมองหรือรูปแบบการนาํเสนอ เช่น 

การเปลียนฟอนตต์วัอกัษร ขนาดตวัอกัษร รวมถึงสีสนั จะตอ้งเขียนชดุคาํสงัเพือแกไ้ขในทกุจดุของ

เว็บเพจนนัรวมถึงเว็บเพจอืนทีเกียวขอ้ง (กรณีมีหลายหนา้) เพือใหเ้กิดความต่อเนืองและความ

สอดคลอ้งกนัทงัเว็บไซต ์สิงเหลา่นีเป็นเรืองทีตอ้งใชเ้วลามากโดยเฉพาะเว็บไซตที์มีหนา้เว็บจาํนวน

มาก แต่ด้วยคุณสมบัติของซีเอสเอสทีมีรูปแบบชุดคาํสังทีสัมพันธ์กับเอกสารเอชทีเอ็มแอล  

โดยการเปลียนแปลงมุมมองการแสดงผลของเว็บ สามารถเข้าไปแก้ไขที ไฟลซี์เอสเอสเท่านนั  

ก็สามารถควบคมุการแสดงผลใหก้บัเว็บเพจทงัหมดทีมีอยูใ่นเว็บไซตไ์ด ้  

 

จุดเด่นของซีเอสเอส   

การปรบัแตง่เว็บเพจดว้ยซีเอสเอสนอกจากสง่ผลทาํใหข้นาดไฟลแ์ตล่ะหนา้เล็กลงกว่าเดิม 

มีความยืดหยุ่นสูงต่อการปรับแต่งแก้ไข เนืองจากสามารถจัดเก็บไฟล์ซีเอสเอสแยกออกจาก  

ไฟลเ์อกสารเอชทีเอ็มแอล ได ้สามารถนาํมาใชร้่วมเอกสารเอชทีเอ็มแอล ไดห้ลายไฟล ์ส่งผลให้

การแกไ้ขซีเอสเอสเพียงจุดเดียวสามารถส่งผลลพัธต์่อเอกสารทีเรียกใชง้านซีเอสเอสเดียวกันได ้

ช่วยให้การโหลดข้อมูลการแสดงผลทาํได้รวดเร็วขึน ข้อดีและความสามารถทีโดดเด่นของ 

การใชง้านซีเอสเอสในการจดัหนา้เว็บเพจ มีดงันี 

- จัดรูปแบบเนือหาภายในเว็บเพจเช่น ข้อความ  รูปภาพ ตาราง ฟอนต์ ขนาด

ตวัอกัษร 

- ซีเอสเอสนาํมาใชก้บัการเลยเ์อาตห์นา้เว็บเพจ 

- ซีเอสเอสช่วยใหก้ารออกแบบเว็บเพือแสดงผลกบัอุปกรณ์สมารท์โฟน เป็นไปอย่าง

ง่าย 

- ซีเอสเอสสามารถทาํให ้Text ทีเป็นจดุลิงก ์ไม่แสดงการขีดเสน้ใตแ้ละใสสี่พืนได ้

- ซีเอสเอสสามารถกาํหนดภาพพืนหลงัใหไ้ดต้าํแหนง่ และมีรูปแบบตามทีตอ้งการ 

จุดเด่นของซีเอสเอสช่วยให้การออกแบบและการจัดเลยเ์อาทส์ามารถทาํได้โดยง่าย   

(ดวงพร  เกียงคาํ, 2560, น. 238) นอกจากนีการใช้งานซีเอสเอสช่วยให้เว็บไซตมี์มาตรฐาน

สามารถทาํงานรว่มกบักบัเว็บเบราวเ์ซอรใ์นอนาคตไดดี้ 
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ลักษณะของสไตลซ์ีเอสเอส  

ลักษณะการเขียนและเรียกใช้งานซีเอสเอสมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีวัตถุประสงค ์

ในการใชง้านทีแตกตา่งกนั แตรู่ปแบบไวยากรณข์องซีเอสเอสยงัคงเดมิ เพียงแตเ่ปลียนรูปแบบการ

จัดเก็บชุดคาํสังของซีเอสเอสไว้แตกต่างกันเท่านัน สไตลที์นาํมาใช้ในเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต ์

จะมีอยู ่3 แบบ ดงันี  

1) Inline Style Sheet 

เป็นสไตลชี์ททีเขียนใส่กาํกับไวก้ับแท็กเอชทีเอ็มแอล ใชใ้นการกาํหนดเฉพาะจุด แต่ไม่

สามารถนาํมาใช้ซาํหรือใช้งานต่อได้ ถ้าต้องการใช้ซาํต้องสร้างชุดคาํสังใหม่ เป็นการเขียน 

ซีเอสเอส โดยการฝังลงไปใน Line บรรทดัของเอชทีเอ็มแอลแท็ก และใช ้Attribute Style ตามดว้ย

คา่ Value ทีตอ้งการ เชน่ เขียนไวก้บัแท็ก <h1> 

ตวัอยา่งที 3.1 การใชง้านสไตลชี์ทแบบ InlineI 
line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <meta charset="UTF-8"> 
line 4: </head> 
line 5: <body> 
line 6: <h1 style ="color:#F06"> travel Guide </h1> 
line 7: <P style ="background-color:#FFC"> 

i. แนะนําแหล่งท่องเทีย่ว ของจงัหวดัเชยีงใหม ่
line 8: </P> 
line 9: </body> 
line 10: </html> 

ผลลพัธที์ไดจ้ากการทาํงานเป็นดงันี 

 

ภาพที 3.2 แสดงผลลพัธข์องการใชง้านสไตลชี์ทแบบ Inline 

 

2) Internal/Embedded Style Sheet  

เป็นสไตลชี์ททีฝังอยูใ่นเว็บเพจ โดยเขียนไวที้สว่น <head></head> ของหนา้เว็บเพจและ

สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะหนา้เว็บเพจนนัเว็บเพจเดียว เหมาะสาํหรบัคาํสงัหรือรูปแบบทีไม่ค่อยได้

ใชง้านซาํมากเท่าไหร่ เป็นการเขียนซีเอสเอส โดยการฝังรวมไปกับชุดคาํสงัของเอชทีเอ็มแอล  

ซึงชุดคาํสังของซีเอสเอสจะอยู่ในไฟล์เดียวกันกับเว็บเพจทีมีการเรียกใช้งาน ซีเอสเอสนัน  

เหมาะสาํหรบัการแสดงผลบางหนา้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
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ตวัอยา่งที 3.2 การใชง้านสไตลชี์ทแบบ  Internal/Embedded  
line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <meta charset="UTF-8"> 
line 4: <style> 
line 5: h1 {color:#F06;}  
line 6: p {background-color:#FFC} 
line 7: </style> 
line 8: </head> 
line 9: <body> 
line 10: <h1> travel Guide </h1> 
line 11: <P> 

i. แนะนําแหล่งท่องเทีย่ว ของจงัหวดัเชยีงใหม ่
line 12: </P> 
line 13: </body> 
line 14: </html> 

 

ผลลพัธที์ไดจ้ากการทาํงานเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 3.3 แสดงผลลพัธข์องการใชง้านสไตลชี์ทแบบ Internal/Embedded  

 

3) External Style Sheet   

เป็นสไตลชี์ททีมีการแยกไฟลส์ไตลชี์ทแยกไวเ้ป็นไฟลน์ามสกลุ .css แตส่ามารถเรียกมาใช้

งานกับหน้าเว็บเพจใดก็ได้ เป็นสไตล์ทีนิยมใช้งานมากทีสุด ข้อดีคือ สร้างเพียงครังเดียว  

แตน่าํมาใชง้านไดก้บัทกุเว็บเพจ ทาํใหเ้นือหาของเว็บเพจในเว็บไซตไ์ดม้าตรฐานเดียวกนั สาํหรบั

รูปแบบการเขียนและสรา้ง External Style Sheet เป็นชุดคาํสังของซีเอสเอส ตามปกติเหมือน 

ทีเขียนแบบ Internal/Embedded Style Sheet แต่จัดเก็บแยกออกไปเป็นไฟลโ์ดยแยกออกจาก

ไฟลเ์ว็บเพจ สามารถเรียกใชไ้ฟลซี์เอสเอส ทีแยกเก็บไวไ้ดใ้น 2 รูปแบบ คือ 

- Linking Style Sheet ลิงกไ์ปยงัไฟลส์ไตลชี์ท 

- Import Style Sheet นาํเขา้ชดุคาํสงัสไตลชี์ทจากไฟล ์

ตวัอยา่งที 3.3 การใชง้านสไตลชี์ทแบบ External 

ไฟล ์myStyle.css 
line 1: h1 {color:#F06;}  
line 2: p {background-color:#FFC} 
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ไฟล ์HTML 
line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <meta charset="UTF-8"> 
line 4: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyle.css"> 
line 5: </head> 
line 6: <body> 
line 7: <h1> travel Guide </h1> 
line 8: <P> 

i. แนะนําแหล่งท่องเทีย่ว ของจงัหวดัเชยีงใหม ่
line 9: </P> 
line 10: </body> 
line 11: </html> 

 

ผลลพัธที์ไดจ้ากการทาํงานเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 3.4 แสดงผลลพัธข์องการใชง้านสไตลชี์ทแบบ External 

 

จากตัวอย่างที 3.1 – ตัวอย่างที 3.3 พบว่า ผลลัพธ์ทีได้จากการทํางานมีผลลัพธ์ 

ที เหมือนกันแสดงให้เห็นว่า  ในการเ ขียน สไตล์ชีทแบบ Inline การเ ขียนสไตล์ชีทแบบ  

Internal/Embedded และการเขียนสไตลชี์ทแบบ External ในการเลือกลักษณะการเขียนและ

เรียกใชง้านซีเอสเอส ผูใ้ชง้านสามารเลือกไดต้ามความเหมาะสม แต่นิยมนิยมใชง้านมากทีสุด 

คือ แบบ External เนืองเป็นรูปแบบการเขียนทีสะดวกตอ่การนาํไปใขใ้นหลายหนา้เว็บเพจ รวมถึง

สะดวกต่อการปรบัแก ้โดยสามารถปรบัแก้ทีไฟลเ์ดียวแต่ไดผ้ลลพัธ์เหมือนกันในทุกเว็บเพจทีมี  

การเรียกใชง้านสไตลชี์ทไฟลเ์ดียวกนั 

 

3.2 รูปแบบการนิยามสไตลช์ีท 

ในการใช้งานสไตล์ชีทมีการกําหนดโครงสร้างหรือรูปแบบการเขียนเช่นเดียวกันกับ 

การใชง้านภาษาคอมพิวเตอรอื์นเช่นกนั สไตลชี์ททาํงานดว้ยการเชือมโยงกบัองคป์ระกอบของกฏ

ระเบียบทีปรากฏในเว็บเพจ โดยกฏเกณฑ์เหล่านี เป็นตัวควบคุมการนําเสนอเนือหาของ

องคป์ระกอบทีใช้ในการแสดงผล พิจารณาจากภาพที 3.5 ทีแสดงถึงตัวอย่างของกฏเกณฑ ์

ของสไตลชี์ททีถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดว้ยกนัคือ 
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ภาพที 3.5 แสดงรูปแบบการนิยามสไตลชี์ทเพือใชง้าน 

 

1) Selector  คือแท็กทีใชส้าํหรบักาํหนดรูปแบบ ซึงหากมีหลายตวั จะใชเ้ครืองหมาย , 

(Comma) เป็นตวัคนั 

2) Declaration คือชดุขององคป์ระกอบทีนาํมาอา้งอิงกบั Selector ทีกาํหนดไวโ้ดยเขียน

อยูภ่ายในเครอืงหมายวงเล็บปีกกา {….} ซงึ Declaration ยงัประกอบดว้ย 2 สว่นดว้ยกนัคือ 

- Property คือคณุสมบตัขิองซีเอสเอส ซงึจะลงทา้ยดว้ยเครอืงหมาย : (Colon) 

- Value คือคา่ของคณุสมบตั ิซงึจะลงทา้ยดว้ยเครอืงหมาย ; (Semicolon) 

จากภาพที 3.5 การนิยามซีเอสเอส ดงักล่าว มีลกัษณะเช่นเดียวกับการเขียนแท็กคาํสงั 

HTML/XHTML ดงันี 
 
<td width="36"></td> 
 

จากการนิยามซีเอสเอสตอ่ไปนี ไดมี้การระบ ุSelector ไว ้3 ตวัดว้ยกนั คือ h1  h2 และ h3 

โดยไดมี้การกาํหนดคุณสมบตัิพรอ้มค่าต่างๆ ลงไปใหก้ับ Selector ทงัสาม ดว้ยการกาํหนดให้

รูปแบบตวัอกัษรเป็นตวัหนา ใชฟ้อนตแ์บบ  Arial และสีตวัอกัษรคือสีเขียว 
 
h1, h2, h3 { 
  font-weight : bold ; 
  font-family : arial ; 
  color : green ;  
} 
 

ตวัอยา่งที 3.4 การกาํหนดรูปแบบหัวเรืองกรณีกาํหนดรูปแบบหัวเรืองด้วยการเขียนชุดคาํสัง

เอชทีเอ็มแอลตามปกต ิ

line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <title>การกาํหนดรปูแบบตวัอกัษร</title> 
line 4: </head> 
line 5: <body> 
line 6: <b><font face="arial" color="green"><h1>Heading 1 

</h1></font></b> 

Selector                                    Declaration 

   

   td                 {  width         :        36px;  } 

                            Property                 Value 
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line 7: <b><font face="arial" color="green"><h2>Heading 2 
</h2></font></b> 

line 8: <b><font face="arial" color="green"><h3>Heading 3 
</h3></font></b> 

line 9: </body> 
line 10: </html> 

ตวัอยา่งที 3.5 การกาํหนดรูปแบบหวัเรอืงกรณีกาํหนดรูปแบบหวัเรืองดว้ยการเขียนดว้ยซีเอสเอส  

line 1: <html> 
line 2: <head> 
line 3: <title>การกาํหนดรปูแบบตวัอกัษร</title> 
line 4: <Style type="text/css"> 
line 5: h1, h2, h3 
line 6: font-weight : bold ; 
line 7: font-family : arial ; 
line 8: color : green ; } 
line 9: </style> 
line 10: </head> 
line 11: <body> 
line 12: <h1>Heading 1</h1> 
line 13: <h2>Heading 2</h2> 
line 14: <h3>Heading 3</h3> 
line 15: </body> 
line 16: </html> 

 

 จะพบวา่ทงัสองโปรแกรมเมือมีการแสดงผล ก็จะแสดงผลเหมือนกนัดงันี 

 
 

ภาพที 3.6 แสดงผลลพัธก์ารทาํงานของการกาํหนดรูปแบบหวัเรือง 

 

เมือพิจารณารายละเอียดชุดคําสังของ โปรแกรมทังสองแล้ว จะพบว่า โปรแกรม  

ตวัอย่างที .  ทีเขียนดว้ยซีเอสเอสนนั มีโครงสรา้งทีดีกว่า เนืองจากไดมี้การประกาศรูปแบบของ 

หัวเรือง (Heading) ทีจุดเดียว (ภายใตแ้ท็ก style) และหากมีการเปลียนแปลงรูปแบบหัวเรือง

ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเปลียนฟอนตห์รือสี ก็สามารถแกไ้ขได ้ณ จดุเดียว ซงึหากเป็นโปรแกรม  

ตวัอยา่งที .   ทีเขียนดว้ยชดุคาํสงั HTML แบบเดมิ ก็จะตอ้งไลแ่กไ้ขคาํสงัทกุๆ บรรทดั 

 

3.3 ประเภทของ CSS Selector  

การประกาศ Selectors ของซีเอสเอสสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ และในแตล่ะรูปแบบก็

จะมีวัตถุประสงค ์หรือเป้าหมายในการใช้งานทีแตกต่างกันออกไป CSS Selector แบ่งเป็น   

3 ประเภทดงันี (ดวงพร  เกียงคาํ, 2560, น. 243-245) 
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1) Tag Selector/Element Selector  

เป็นซีเอสเอสทีอา้งอิงกับแท็กของ HTML โดยตรง หมายถึงถา้กาํหนดคณุสมบตัิสไตลนี์

กับ แท็กใดๆ ของ HTML ทีมีชือเดียวกับ Selectors ชนิดนี ก็จะใช้คุณสมบัติของซีเอสเอส

เหมือนกันทงัหมดเมือมีการใช้แท็กนีภายในเว็บเพจนนั เช่น ถา้ตอ้งการใหข้อ้ความ Heading 1 

เป็นตวัอักษรสีสม้  ขนาด  ก็จะมีผลแท็ก <h1> ทงัหมดในเว็บเพจ หรือกรณีทีกาํหนดสไตล์

ใหก้บัแท็ก <table> ก็มีผลกบัตารางทีสรา้งไวแ้ลว้ และตารางทีจะสรา้งใหมด่ว้ย 

2) ID Selector 

ID Selector เ ป็น  Selector ทีอ้า ง อิ ง กับ  ID Attribute เ พื อกําหนดคุณสมบัติ แ บ บ

เฉพาะเจาะจงใหก้ับเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต ์ผ่าน ID Attribute เหมือนกับ Class แต่ต่างกันที ID  

จะใช้กับอิลิเมนต์ทีมีเพียงอันเดียวในเอกสารเอชทีเอ็มแอลและการสร้างหรือตังชือต้องใช้

เครอืงหมาย # (ชารป์) นาํหนา้ ID เชน่ #redfont 

บางทีก็ใชด้ดัแปลงคุณสมบตัิของแท็กบางชุดทีถูกนาํมาใชร้่วมกัน โดยตอ้งตงัชือสไตล์ 

ใหต้รงกับชุดแท็กดงักล่าว เช่น ถา้ตอ้งการใหข้อ้ความหัวเรือง  (แท็ก <h2>) ทีอยู่ในเซลลข์อง

ตาราง (แท็ก <td>) มีคณุสมบตัเิฉพาะตวั เชน่ <h2 id="red"> แหลง่ทอ่งเทียว </h2> 

3) Class Selector 

เป็นสไตลที์สามารถนาํไปใช้ร่วมกับแท็กใดๆ ก็ได ้เพือทาํให้แท็กนันมีคุณสมบัติตาม 

ทีกาํหนดไว ้โดยจะไม่มีผลตอ่แท็กเดียวกันทีอยู่ในส่วนอืน วิธีใชส้ไตลป์ระเภทนีจะใชแ้อตทริบิวต ์

class เป็นตวักาํหนด 

เชน่ <p class="acenter"> ใชก้บัแท็ก <p> เพือกาํหนดคณุสมบตัขิองขอ้ความในย่อหนา้ 

แต่ถ้านําสไตล์นี ไปใช้กับข้อความทีใช้สไตล์ heading 2 อยู่แล้ว  ก็จะเปลียนเป็น <h2 

class="acenter"> 

หากนาํสไตล์นีไปใช้กับข้อความเพียงบางส่วน (ลากคลุม ทีเลือกก่อน) ของย่อหน้า 

โปรแกรมจะสรา้งแท็ก <span> ขึนมารองรบั เพือกาํหนดแอตทริบิวต ์class ใหเ้ฉพาะขอ้ความ 

ทีเลือก เชน่ <span class="acenter">10 Things to Do in BKK </span> เป็นตน้ 

การเขียน Class Selector จะใสจ่ดุ (.) หนา้ชือ Selector เชน่ .bold หรือ .footer เป็นตน้  

 

การจัดกลุ่ม CSS Selector 

ถ้าเขียนซีเอสเอสหลายๆ Selector แลว้มีการกาํหนดอิลิเมนตที์มี property และ value 

เหมือนกนั หากไมต่อ้งการเขียนยาว สามารถเขียนรวมกนัไดด้งัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 
h1,p   {color: pink; background-color:gray; }  
 

เป็นการกาํหนดวา่ใหแ้ท็ก <h1>และแท็ก <p> ตวัอกัษรสีชมพแูละพืนหลงัเป็นสีเทา  
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การใส่คอมเมนต ์(Comment) ให้ซีเอสเอส 

การเขียนชุดคาํสังซีเอสเอสจาํนวนมาก บางครงัอาจลืมว่าแต่ละ Selector นัน มีการ

จดัรูปแบบอะไรไว ้สามารถใส่คาํอธิบาย หรือ Comment กาํกบัไวไ้ด ้โดยขอ้ความของ Comment 

เว็บเบราวเ์ซอรจ์ะละเวน้ไมน่าํไปประมวลผล 

- CSS Comment จะเรมิดว้ย /* และปิดดว้ย */ 

- สามารถใชห้ลายบรรทดัไดโ้ดยดทีูจดุปิดคอมเมนต ์
 

ลาํดับการทาํงานของซีเอสเอส (Cascading Order) 

ซีเอสเอสจะมีหลายแบบ เมือมีการสรา้งขนึมาแลว้นาํมาใชง้านกบัองคป์ระกอบเอชทีเอ็ม

แอล โดยทวัไปจะอยูใ่นลกัษณะของ Cascading (“เรียงซอ้น”) ตามกฎตอ่ไปนี 

- Inline Style (อยูใ่นเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต)์ มีความสาํคญัสงูสดุ 

- External and Internal Style Sheet (ใน Head Section <head>) 

- Browser Default คา่เรมิตน้ของเบราวเ์ซอร ์

ดงัตวัอย่าง กาํหนดซีเอสเอสใหก้บัแท็ก <h1> ไวที้ส่วนหวั <header> เป็นตวัอกัษรสีแดง 

แต่ใส่ซีเอสเอสทีแท็ก <h1> ในส่วนของ <body> เป็น <h1 style="color:blue"> คือ ข้อความ 

สีนาํเงิน เมือดใูนมมุมอง Live หรือดใูนหนา้เว็บเบราวเ์ซอร ์จะเห็นขอ้ความเป็นสีนาํเงิน 
 

 

ภาพที 3.7 แสดงการใชง้าน CSS Selector 

 

3.4 โครงร่างของอิลิเมนต ์ 

ในการจดัรูปแบบของอิลิเมนต ์ควรทาํความเขา้ใจกบัโครงรา่งของอิลิเมนต ์เพือใหส้ามารถ

กาํหนดรูปแบบของสไตลข์องอิลิเมนต ์ไดอ้ย่างเหมาะสม เนืองจากอิลิเมนตคื์อองคป์ระกอบย่อย

ของเอกสารทีมีขอบเขตทีแน่นอน ดงันนัจึงสามารถจดัรูปแบบใหส้่วนประกอบต่างๆ หรือโครงรา่ง

ของอิลิเมนตไ์ด ้โดยโครงรา่งอิลิเมนตส์ามารถแสดงไดด้งัภาพที 3.8  

 

Internal Style 

Sheet 

Inline Style 

Output 

Output 
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ภาพที 3.8 แสดงโครงรา่งของอิลิเมนต ์

 

โครงรา่งแตล่ะสว่นมีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี (บญัชา  ปะสีละเตสงั, 2551, น.101-102) 

- Width, height คือ ความกวา้ง และความสงูของอิลิเมนต ์ตามลาํดบั 

- Border คือ เสน้ขอบของอิลิเมนตท์งั 4 ดา้น โดยสามารถเลือกกาํหนดสไตลเ์ฉพาะ 

ดา้นใดดา้นหนงึก็ได ้ซงึสไตลที์กาํหนดใหแ้ก่เสน้ขอบได ้เชน่ สี ขนาด ลกัษณะเสน้ เป็นเสน้ เป็นตน้ 

- Margin คือ ระยะทีวดัจากเสน้ขอบแตล่ะดา้นของอิลิเมนต ์ไปยงัเสน้ขอบของอิลิเมนต์

ทีมันซ้อนอยู่ หรืออิลิเมนตที์เป็นพาเรนต์นันเอง สามารถกําหนด margin ได้ทัง 4 ด้าน เช่น 

margin-left  margin-top เป็นตน้ 

- Padding เป็นระยะระหว่างเนือหาภายในอิลิเมนตก์ับเส้นขอบแต่ละดา้น สามารถ

กาํหนดระยะหา่งนีเพียงดา้นใดดา้นหนงึได ้เชน่ padding-left, padding-top เป็นตน้ 

- Background คือพืนหลังของอิลิ เมนต์ ทังนีพืนหลังอาจกําหนดเป็นสีใดสีหนึง  

หรือใชภ้าพเป็นพืนหลงัก็ได ้  

 

การกาํหนดขนาดของอิลิเมนต ์ 

คณุสมบตัทีิใชใ้นการกาํหนดขนาด มีดงันี  

 

ELEMENT 
Padding 

Height 

Margin 

Border 

Background 

Width 
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ตารางที 3.1 คณุสมบตัใินการกาํหนดขนาด 

คุณสมบัติ ค่าทกีาํหนดได้ คาํอธิบาย 

width คา่ตวัเลข % ความกวา้งอาจกาํหนดเป็นตวัเลขหรือเปอรเ์ซ็นต ์(%) ได ้

เช่น width:300px หรือ width:70% ซงึหากกาํหนดเป็น % 

จะหมายถึงความกวา้ง เทียบกบัอิลิเมนต ์ทีมนัซอ้นอยู่ 

height คา่ตวัเลข เช่นเดียวกบัความกวา้ง หากเนือหาเกินขอบเขตทีกาํหนด 

% ไว ้ความสงูอาจเปลียนแปลงไปจากทีกาํหนดได ้

 

เชน่ 
 
 <div style="width : 500px ; height : 300px; "> 
 . 
 . 
 . 
 </div> 

 

3.5 ชุดคาํสังซเีอสเอสพนืฐาน  

การเรมิตน้ใชง้านซีเอสเอสควรเรมิตน้จากการศกึษาชดุคาํสงัพืนฐานของซีเอสเอส เพือให้

เกิดความเขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม คาํสงัพืนฐานทีมีการใชก้บัอิลิเมนต์

และแท็กตา่งๆ มีดงันี (ดวงพร  เกียงคาํ, 2560, น. 261-264) 

1) CSS Margins  

CSS Margins คือ การกาํหนดระยะของขอบดา้นตา่งๆจะใชก้บัอิลิเมนต ์ใดก็ไดเ้ชน่ <h1> 

<p> หรือแท็ก <div> 
 
p { 
Margins-top ระยะขอบบน  Margins-top: 10px; 

Margins-bottom ระยะขอบล่าง Margins-bottom: 10px; 
Margins-right ระยะขอบขวา Margins-right: 20px; 

Margins-left ระยะขอบซา้ย Margins-left: 20px; 
} 
 

2) CSS Padding 

CSS Padding คือการกาํหนดขอบในหรือ Padding ใชก้บัแท็ก<p> ใหก้บัเอชทีเอ็มแอลอิ

ลิเมนต ์เป็นระยะหา่งจากขอบในของ Box  
 
p{ 
Model กบัเนื้อหาดา้นใน 
Padding-top  Padding-top: 50px; 
Padding-right Padding-right: 30px; 
Padding-bottom Padding-bottom: 50px; 
Padding-left Padding-left: 80px; 
} 
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3) CSS Width/Height  

ตวัอยา่งการกาํหนด สาํหรบัอ็อบเจกตที์ตอ้งกาํหนดคา่ความกวา้ง ความสงู  

 
div{ 
จะใชคุ้ณสมบตั ิwidth, height โดยจะระบุความสงูเป็น px, height: 100px; 

Cm หรอื % ได ้width: 500px; 
Height ความสงู   background-color: blue; 

Width ความกวา้ง  
} 
 

4) CSS Max-Width 

ตวัอยา่งการกาํหนด Max-Width คือ การระบคุา่ความกวา้งสงูสดุเอาไว ้  
div { 
เพือ่ป้องกนัการขยายเกนิขนาดจรงิ เช่น รปูภาพขนาดสงูสุด  max-width: 500px; 

400px หากกาํหนด width="100%" ภาพจะถูกขยายตาม height: 100px; 

หน้าจอขนาดใหญ่ ซึง่อาจจะเกนิ 400px กก็าํหนดค่าสงูสุด   

background-color: blue; กนัเอาไว ้ border:3px solid#73AD21; 
} 
 
.isize {max-width: 500px;} 
 

 เมือเรียกใชใ้นแท็ก <img src="images/phu3.jpg" width="100%"class="isize"/> 

Font Properties คณุสมบตัขิองฟอนต ์

การใชซี้เอสเอสจดัรูปแบบฟอนตจ์ะมีดงันี 

- Font-style ลกัษณะของฟอนต ์เชน่ ตวัเอียง 

- Font-family ระบชืุอฟอนตห์รือแบบอกัษร 

- Font-size ขนาดของตวัอกัษร 

- Font-weight นาํหนกัหรือความหนา 

- Font-variant การระบตุวัพิมพ ์

 การใช้ซีเอสเอสแบบ Multiple Class 

หากมีการเขียนสไตลเ์อาไว้หลายตัว ซึงแต่ละตวัอาจจะกาํหนดคุณสมบัติให้แตก ต่าง  

แต่เวลาเรียกใชส้ามารถเรียกใชร้่วมกันได ้โดยกาํหนดเป็น Class Style แลว้เรียกใชผ้่าน Class  

ไดด้งันี 

  
<style type="text/css"> 
 div { 
  max-width: 500px; 
  height: 100px; 
  background-color: Lightyellow; 
 } 
 .box 
  Padding: 5px; 
  Margin: 5px; 
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  Border-width: 2px; 
  Border-style: solid; 
 } 
 .red{ 
  Color: red; 
  Border-color: green; 
 } 
 .blue { 
  Color: blue; 
  Border-color: Navy; 
 } 
 </style> 

 

ทีกลา่วมาเป็นคาํสงัพืนฐานของการใชง้านอิลิเมนตแ์ละแท็ก โดยทีแตล่ะแท็กจะมีอิลิเมนต์

ทีแตกตา่งกนัออกไป สามารถศกึษารายละเอียดอิลิเมนตข์อง แท็กเพิมเติมไดจ้ากคูมื่อการใชง้าน 

ซีเอสเอส เชน่ https://www.w3schools.com/cssref/ เป็นตน้ 

 

3.6 การใช้งานซเีอสเอส   

จากการศึกษาโครงร่างของอิลิเมนตพ์บว่า อิลิเมนตมี์ลกัษณะเป็นกล่อง ทีประกอบดว้ย  

margin  border  padding และ content ซงึสามารถออกแบบกลอ่งตามความตอ้งการได ้ดว้ยการ

กาํหนด Attribute และ Property โดยใช้แท็ก <div>  ตัวอย่างการใช้งานซีเอสเอสและการวาง

ตาํแหนง่เลยเ์อาตข์องแท็ก <div> มีดงันี 

- ถ้าระบุความกวา้ง width ไว ้300px ถ้าหักพืนทีของ margin  border และ padding 

แลว้ก็จะเหลือพืนทีจรงิทีใสเ่นือหาได ้

- การสรา้งบ็อกซจ์ดัเนือหาในเว็บเพจดว้ยแท็ก <div> เบืองตน้อาจจะแสดงเพียงกล่อง

แบบธรรมดา แต่หากตอ้งการใหแ้สดงผลลพัธไ์ดดี้ ตอ้งเขียนซีเอสเอสควบคมุแสดงผลของ Box 

ดว้ย 

- การกาํหนดคา่แอตทรบิิวตข์อง Box จะมีดงันี 

Width  ความกวา้ง 

Height  ความสงู 

Margin  ระยะหา่งจากขอบซา้ยกีพิกเซล 

Background-color  สีพืน 

Float  ใหก้ลอ่งลอยอยูด่า้นใด 

Padding  ระยะหา่งระหวา่งเนือหากบัขอบกลอ่ง 

- การเขียนซีเอสเอสแบบ Internal ทีเขียนไวส้่วนหวั <header> ของเว็บเพจ จะสามารถ

แก้ไขได้ตลอดเวลาในมุมมองชุดคําสัง โดยสามารถเพิม ลบ  เปลียนแปลงค่าต่างๆ ซึง 
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หลงัจากแกไ้ขเสร็จสามารถดผูลลพัธไ์ดท้นัที ในมมุมอง Design ยกเวน้การทาํงานบางอย่างทีตอ้ง

ดผูลลพัธใ์นหนา้เบราวเ์ซอร ์

- การระบุความกวา้ง (width) ของกล่องเป็น 100% ความกวา้งจะปรบัย่อ-ขยายตาม

ขนาดหนา้จอของเบราวเ์ซอร ์แตถ่า้ระบขุนาดก็จะกาํหนดขนาดเท่าทีระบ ุ
  

การจัดตาํแหน่งด้วย float and clear  

การวางตาํแหน่งเลยเ์อาตข์องแท็ก <div> แต่ละส่วน นิยมใช ้Property float และ clear 

เพือใหก้ารจดัวางตาํแหนง่ทาํไดอิ้สระมากขนึ ในกรณีทีตอ้งการใหมี้หลายคอลมันใ์น 1 หนา้ 

- Float หากจัดตาํแหน่งใหล้อยอยู่ชิดดา้นซา้ยสามารถกาํหนดเป็น float: left แต่หาก

ตอ้งการจัดตาํแหน่งลอยชิดขวา กาํหนดเป็น float: right ส่วน float: none คือ กาํหนดใหไ้ม่ตอ้ง

ลอย ถา้ไมร่ะบจุะเป็นคา่ default พืนฐานเรมิแรก และ inherit คือ คา่ทีสืบทอดมา 

- Clear ใชส้าํหรบัเคลียรเ์พือไม่ใหแ้สดงอะไรในดา้นต่างๆ เช่น clear: left คือไม่แสดง

ขอ้มูลดา้นซา้ย  clear: right คือไม่แสดงขอ้มูลดา้นขวา และ clear: both คือ เคลียรพื์นทีไม่ให้

แสดงขอ้มลูทงั 2 ดา้น มกัจะใชบ้อ่ย ในสว่นของ header หรือ footer 

  
 

ภาพที 3.9 ตวัอยา่งการจดัตาํแหนง่ก่อน clear:left 
 

  
ภาพที 3.10 ตวัอย่างการจดัตาํแหนง่หลงั clear:left 

                     ก่อน clear:left 

                     หลงั clear:left 
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 ตวัอยา่งการจดัเลยเ์อาต ์และ การเคลียร ์

Header 

Side Bar 

 

 

Main Content 
 

Footer 
ภาพที 3.11 ตวัอย่างการจดัเลยเ์อาตแ์ละการเคลียร ์
 

ตวัอยา่งที 3.6 ตวัอยา่งการจดัเลยเ์อาตแ์ละการเคลียร ์
line 1: <style type="text/css"> 

line 2: .clear{clear:both; line-height:0; height:0; font-size: 20px} 

line 3: #menu{float: left; width: 30%; height: 60%; background:#ffa472;font-size: 20px;} 

line 4: #content{float: right; width: 70%; height: 60%;background:#ffc99d;} 

line 5: #header{background: #ff7e26;height: 25%;} 

line 6: #footer{background: #ff7e26;width: 100%; height: 15%;font-size:20px} 

line 7: #frame{background: red} 

line 8: #header,#frame,#footer{clear: both; border:5 % ; margin:0 px; width: 1 0 0 % ; text-align: center; padding-

top:30px;} 

line 9: </style> 

line 10: <div id="header"> <h2>วดัน่าเทียวจงัหวดัเชียงใหม ่</h2></div> 

line 11: <div id="menu"> 

line 12: <ul style="list-style-type:none;"> 

line 13: <li>วดัพระธาตดุอยสเุทพ</li> 

line 14: <li>วดัพระสิงหว์รวิหาร </li> 

line 15: <li>วดัเจดียห์ลวง</li> 

line 16: <li>วดัพนัเตา</li> 

line 17: <li>วดัเชียงมนั</li> 

line 18: </ul> 

line 19: </div> 

line 20: <div id="content"> 

line 21: <h2>วดัพระธาตดุอยสเุทพวรวิหาร</h2> 

line 22: <p><img src="images.jpg"></p> 

line 23: <p> พระอารามหลวง ชนัโท ชนิดราชวรวิหาร ตงัอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปยุ วัดมีความสงูจากระดบัทีราบ

เชียงใหมร่าว  เมตร และมีความสงูจากระดบันาํทะเลปานกลาง ,  เมตร เป็นหนึงในวดัทีมีความสาํคญัมากทสีดุ

ของจงัหวดัเชียงใหม่ ก่อสรา้งตามแบบศิลปะลา้นนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสงูย่อมมุระฆังทรงแปดเหลียมปิดดว้ย

ทองจงัโก  ชนั ลานเจดียเ์ป็นจดุชมทิวทศันเ์มืองเชียงใหม ่ทางขึนเป็นบนัไดนาคเจ็ดเศียรก่อปนู </p> 

Float Left 
Float Right 
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line 24: </div> 

line 25: <div id="footer">@Copyight By :ITFEU.com </div> 

จากการวางเลยเ์อาตด์า้นบน ถา้เขียนชดุคาํสงัเอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสแลว้ใส่เนือหา

ลงไป ก็จะไดห้นา้ตาเว็บเพจดงัภาพดา้นลา่ง 

 
ภาพที 3.12 ตวัอย่างผลลพัธก์ารจดัเลยเ์อาตแ์ละการเคลียร ์

 

การใช้ overflow จัดเนือหาทล้ีนและซ้อนทับกัน 

การจดัเลยเ์อาต ์ (Layout) ดว้ยแท็ก <div> จาํนวนมากอาจจะมีปัญหาเนือหาลน้กล่อง 

และเกิดอาการซ้อนกันของเลยเ์อาตเ์ช่น การใช ้ float ใหก้ล่องลอยซ้ายบา้ง ขวาบา้ง สามารถ

แกปั้ญหานีได ้โดยการเพิมแอตทริบิวต ์overflow เขา้ไปเพือใหมี้การเคลียรพื์นทีทีซอ้นทบักันได ้  

จะทาํให ้Box Element สามารถครอบอิลิเมนตข์า้งในที float อยูไ่ด ้

 

การจัดเมนูลิงกด์้วยซีเอสเอส  

ในปัจจุบนัการทาํเว็บเพจนิยมทาํแบบเรียบง่ายแต่ดดีู การทาํแถบเมนูลิงกที์อยู่บนหนา้ 

เว็บเพจก็เช่นกัน ไม่จาํเป็นตอ้งออกแบบปุ่ มกราฟิกแต่จะใช้ซีเอสเอสมากาํหนดสีและรูปร่างของ 

ปุ่ มลิงกไ์ด ้โดยใชแ้ท็ก <nav> สรา้งแถบบารข์องเมนงู่ายๆ ดงันี 

การกาํหนดคา่แอตทรบิิวตข์อง <nav> มีดงันี 

- Background color  สีพืน 

- Color   สีของตวัอกัษร 

- Padding   ระยะหา่งระหวา่งเนือหากบัขอบ 

- Text-decoration: none ไมต่กแตง่ขอ้ความ 

- Border-radius  ทาํมมุขอบใหมี้คา่ตามทีกาํหนด 
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การสร้างแถบเมนูแบบซีเอสเอส 

จากเดิมการสรา้งเมน ูหรือแถบนาํทาง (Navigation) บนเว็บมกัสรา้งปุ่ มกดกราฟิกสวยๆ 

มีสีสันน่าสนใจ แต่ในปัจจุบันการสรา้งเว็บจะเนน้ความเรียบง่าย ให้ตอบสนองการใช้งานกับ 

เว็บไซตแ์บบ Responsive มากกว่า การออกแบบเมนูจึงนิยมเขียนดว้ยซีเอสเอส เพือใชร้่วมกับ

แท็ก <div> และแท็ก <ul>,<li> ทาํใหก้ารแสดงผลไดดี้และสวยงาม 

 

การสร้าง Container เอาไว้คุมแทก็ทังหมด 

การคุมเนือหาในหน้าเว็บเพจทีนิยมใช้งานกันมากคือ การสร้าง container ควบคุม 

การแสดงผลทงัหมด โดยกาํหนดความกวา้งไว ้เหมาะสาํหรบัการทาํ Responsive web layout 

เพราะจะทาํใหก้ารแสดงผลออกมาไดต้รงตาํแหนง่และสวยงาม โดย container จะรวมทกุอิลิเมนต์

ไวใ้น container ช่วยควบคมุความกวา้งสงูสุดของหนา้ ทาํใหก้ารออกแบบสาํหรบัการตอบสนอง

ทาํไดง้่ายขนึ 

การเขียนซีเอสเอสสรา้ง container สามารถทาํไดท้งั ID Selector และ Class Selector 

แตก่าํหนดแอตทรบิวิตไ์ดเ้หมือนกนั โดยการเขียนซีเอสเอสเป็น ID Selector ไวที้ <head> 
 

การเขียนแบบ ID Selector 
#container { 
background-color:#fff5e6; 
width:960px; /*หรอืกาํหนดเป็น %*/ 
height:100%; 
margin:auto;/*จดักึง่กลาง*/ 
} 

 
/* Main Container */ 
#gridContainer{ 
width:90% 
max-width:1232px;    Æตัง้ค่าสงูสุด 
padding-left:0.9%; 
padding-right:0.9%; 
margin:auto; 
} 
.clearfix{ 
Overflow:auto; } 

การเขียนแบบ Class Selector 
.container { 
width:90%; 
margin:0 auto; 

 
.container{ 
width:90%; 
margin:0 auto; 
/*หรอื max-width:1238px;*/ 
 

การเรียกใช้ Class Container  
<div class="container"> 
<!--Your Content--> 
</div> 

 
<body> 
<div class="container"> 
<a href="#">วดัอุโมงค<์/a> 

  <a href="#">วดัพนัเตา</a> 

  <a href="#">วดัเชยีงมัน่</a> 

  <a href="#">วดัสวนดอก</a> 

  <a href="#">วดัพระสงิหว์รวหิาร</a> 

  <a href="#"> วดัเจดยีห์ลวงวรวหิาร </a> 
</div> 
</body> 
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3.7 บทสรุป  

 Cascading Style Sheet หรือที เรียกโดย่อ  ว่า  CSS เ ป็นการจัดเอกสารให้เ ป็นไป 

ในรูปแบบเดียวกนั โดยมีจดุประสงคส์าํคญัคือ นาํมาใชเ้พือปรบัปรุงวิธีกาํหนดแบบการแสดงผล 

ทีซาํๆ กันของเอกสาร ส่งผลใหเ้กิดความสะดวกต่อการใชง้านมากขึน ซีเอสเอสถูกแบ่งออกเป็น  

2 ส่วน หลักๆดว้ยกัน คือ (1) Selector  คือแท็กทีใชส้าํหรบักาํหนดรูปแบบ (2) Declaration คือ 

ชุดของ อง ค์ประกอ บทีนํามา อ้า ง อิ ง กับ  Selector ทีกําหนดไ ว้   ส่ วนของ  Declaration  

ยงัประกอบดว้ย 2 ส่วนดว้ยกันคือ (1) Property คือคณุสมบตัิของซีเอสเอส (2) Value คือค่าของ

คณุสมบตัิ จุดเด่นของการใชง้านซีเอสเอสมีดงันี (1) ช่วยจดัรูปแบบเนือหาภายในเว็บเพจไดง้่าย 

(2) ช่วยในการจัดเลยเ์อาตห์นา้เว็บเพจ (3) ช่วยใหอ้อกแบบเว็บเพือแสดงผลรองรบักับอุปกรณ ์ 

(4) สามารถทาํให ้Text ทีเป็นจุดลิงก ์ไม่แสดงการขีดเสน้ใตแ้ละใส่สีพืนได ้ (5) สามารถกาํหนด

ภาพพืนหลังให้ไดต้าํแหน่งและมีรูปแบบตามทีต้องการ ซีเอสเอสทีนาํมาใช้ในเอชทีเอ็มแอล 

อิลิเมนต์จะมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ (1) Inline Style (2) Internal หรือ Embedded Style Sheet (3) 

External Style Sheet  โดยการใชง้าน External Style Sheet สามารถเรียกใชไ้ฟลซี์เอสเอส ทีแยก

เก็บไว้ได้ใน 2 รูปแบบ (1) Linking Style Sheet  (2) Import Style Sheet  ประเภทของ CSS 

Selector สามารถ แบง่เป็น 3 ประเภทดงันี (1) Tag Selector/Element Selector (2) ID Selector 

(3) Class Selector ในการทาํงานของซีเอสเอสโดยทวัไปจะอยูใ่นลกัษณะของ Cascading (“เรียง

ซ้อน”) ตามกฎต่อไปนี (1) Inline Style มีความสําคัญสูงสุด (2) External and Internal Style 

Sheet (3) Browser Default  ตามลาํดบั 
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3.8 คาํถามทา้ยบท  

1) จงบอกนิยามของ Cascading Style Sheet (CSS) 

2) จงเปรียบเทียบรูปแบบการทาํงานของเอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสกับการจดัรูปแบบ

เอกสาร 

3) จงอธิบายการใชง้านซีเอสเอสตอ่ไปนี 

         
4) จงบอกจดุเดน่ของการใชง้านซีเอสเอส  

5) จงยกตวัอยา่งการใชง้านซีเอสเอสแบบ Inline Style 

6) จงยกตวัอยา่งการใชง้านซีเอสเอสแบบ Internal/Embedded Style Sheet 

7) จงอธิบายสว่นประกอบของโครงรา่งของอิลิเมนตต์ามแผนภาพดงัตอ่ไปนี 

 

 
 

8) จงเขียนสครปิตเ์พือทดสอบใชง้าน CSS Selector ทงัแบบ (1) Tag Selector/Element 

Selector (2) ID Selector (3) Class Selector จากการประกาศซีเอสเอสทีมีใหด้งัตอ่ไปนี 

<html> 

<body> 

<head> 

<style type="text/css"> 

<!--  

   h1{color:red; font-family:Arial } 

   p{color:black; font-family:Arial } 

 td   { width :  36px; } 
                            Property                 Value 

 

ELEMENT 
Padding 

Height 

Margin 

Border 

Background 

Width 
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.topic {color:red;  

 font-family:Arial;  

 font-weight:bold;  

 text-align:center  

  }         

  .content {color:black;  

 font-family:Arial;  

  }  

#chapter {color:red; font-weight:bold} 

--> </style> 

</head> 

<body>  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....... 

</body> 

</html> 

9) จงยกตัวอย่างการสร้างบล็อกจัดเนือหาในเว็บเพจด้วยแท็ก <div>พร้อมเขียน 

ซีเอสเอสควบคมุแสดงผลของบล็อก 

10)  จงออกแบบหนา้เว็บเพจ โดยการใชซี้เอสเอสควบคมุการแสดงผลมา 1 เว็บเพจ 

 

 

  



 

 

บทท ี4  

การใชง้านจาวาสคริปต ์
  

จาวาสคริปต  ์(JavaScript) เป็นภาษาสคริปตที์ประมวลผลบนเครืองลูกข่ายผ่านทาง

โปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร ์การทีจาวาสคริปตไ์ม่ประมวลผลบนเครืองแมข่่ายจดัไดว้่าเป็นขอ้ดีทาํให้

ช่วยแบ่งเบาภาระการทาํงานของเครืองแม่ข่ายและส่งผลให้สามารถทํางานได้เร็วขึน ทังนี 

จาวาสคริปตถ์ูกสรา้งขึน โดยมีหนา้ทีเพือทาํใหเ้ว็บเพจสามารถโตต้อบกับผูใ้ชง้านได้สะดวกขึน  

ซึงมีลักษณะการเขียนเป็นฟังก์ชันสาํหรับใช้งาน เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

ในแบบฟอรม์ การตรวจสอบชนิดและรุน่ของโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร ์การสรา้งไฟลค์กุกี (Cookie) 

การสรา้งลกูเล่น เช่น ปฏิทิน  หิมะตก ในหนา้เว็บเพจเป็นตน้ จาวาสคริปตเ์ป็นภาษาทีใชห้ลกัการ

ประมวลผลโดยอ่านคาํสงัในโปรแกรมทีละคาํสงั(Interpreter) และประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

ของผูร้บับริการเช่นเดียวกบัเอชทีเอ็มแอล การเขียนคาํสงัของจาวาสคริปต ์ตอ้งเขียนรว่มกบัภาษา

เอชทีเอ็มแอล โดยแทรกอยู่ภายในระหว่างแท็ก <head>  กับ </head> หรือเขียนหลังจาก 

แท็ก <body> ก็ได ้

เนืองจากจาวาสคริปตช์ว่ยใหน้กัพฒันาสามารถสรา้งเว็บเพจไดต้รงกบัความตอ้งการ และ

มีความน่าสนใจมากขนึ ประกอบกบัเป็นภาษาทีสามารถเขียนโปรแกรมไดโ้ดยไม่ตอ้งพงึภาษาอืน 

มีคาํสงัทีตอบสนองต่อผูใ้ชง้านสามารถใชต้รวจสอบขอ้มูลได ้เช่น เตือนเมือกรอกรูปแบบขอ้มูล

ผิดพลาด ดงันนั จาวาสคริปตจ์ึงไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู มีการใชง้านอย่างกวา้งขวาง รวมทงั

ถูกกําหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA(European Computer Manufacturers Association)  

ซงึเป็นองคก์รทีไม่แสวงหาผลกาํไรทีทาํหนา้ทีกาํหนดมาตรฐานดา้นการจดัการขอ้มูล เทคโนโลยี

การสือสาร และการใชง้านอิเล็กทรอนิกส ์

 

4.1 ความรู้พนืฐานเกยีวกับจาวาสคริปต ์

จาวาสคริปต์คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส ําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย

อินเทอรเ์น็ต ทีไดร้บัความนิยมอย่างสูง จาวาสคริปตเ์ป็นภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ ซึงสามารถสรา้ง

และพฒันาเว็บไซตร์ว่มกบัภาษาเอชทีเอ็มแอล เพือใหเ้ว็บไซตมี์การเคลือนไหว สามารถตอบสนอง

ผู้ใช้งานได้มากขึน จากการเรียบเรียงเอกสาร ออกแบบและพัฒนาเว็บด้วย DHTML ของ  

บญัชา  ปะสีละเตสงั (2551, น. 144) สรุปไดว้่าจาวาสคริปตคื์อหนงึในเครืองมือทีนาํมาใชใ้นการ

สรา้ง Dynamic HTML เนืองจากจาวาสคริปตน์นัเป็นตวัควบคุมใหทุ้กอย่างเป็นไปตามเงือนไข 

ทีตอ้งการ ดังนันหากผู้เขียนโปรแกรมมีความรูแ้ละความเข้าใจจาวาสคริปตม์ากเพียงใดก็จะ

สามารถสรา้ง DHTML ไดอ้ยา่งหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากเทา่นนั 
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เนืองจากรูปแบบตา่งๆ ทีกาํหนดดว้ยเอชทีเอ็มแอล นนัจะเป็นรูปแบบทีตายตวั ไมส่ามารถ

เปลียนแปลงตามเงือนไขได ้ทาํใหก้ารสรา้งเว็บไซตท์าํไดใ้นขอบเขตทีจาํกัด ดว้ยเหตนีุ Brendan 

Eich ซึงเป็นโปรแกรมเมอรแ์ห่งบริษัท Netscape Communications จึงไดพ้ัฒนาภาษาสคริปต์

ส ําหรับขยายขีดความสามารถของเว็บเพจขึนในปี ค .ศ.1995 โดยในตอนแรกนันใช้ชือว่า 

LiveScript ในช่วงเวลาดงักล่าวภาษาจาวาของบรษิัท Sun Microsystems กาํลงัไดร้บัความสนใจ

ในการนาํมาใช้กับอินเทอรเ์น็ต ดังนันจึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนาภาษาระหว่าง บริษัท 

Netscape Communications และ บรษิัท Sun Microsystems ขนึ และไดเ้ปลียนชือภาษาสคริปต์

เดิมคือ LiveScript มาเป็นจาวาสคริปต์ทําให้โครงสร้างหลักของจาวาสคริปต์เฉพาะส่วนที 

ใช้ควบคุมการทาํงานมีความคล้ายคลึงกับภาษาจาวา แต่อย่างไรก็ตามภาษาจาวานันใช้ใน 

การพฒันาแอปพลิเคชันทวัไป จึงไม่มีขอ้จาํกดัในเรืององคป์ระกอบหรือขนาดของภาษา ในขณะที

จาวาสคริป ต์ถู ก นําม า ใช้กั บ เ ว็ บ ไ ซ ต์เ ป็ นห ลัก จึ ง มี ข้อ จํา กัด ใ น กา รพัฒ น า ม า ก ก ว่ า  

(บญัชา  ปะสีละเตสงั, 2551, น. 143) ซงึสามารถสรุปความแตกต่างทีสาํคญัระหว่างภาษาจาวา

และจาวาสครปิตไ์ดด้งันี  

 

ตารางที 4.1 แสดงการเปรียบเทียบขอ้แตกตา่งระหวา่งภาษาจาวาและจาวาสคริปต ์

ภาษาจาวา จาวาสคริปต ์

สาํหรบัพฒันาแอปพลิเคชนัทวัไป สาํหรบัพฒันาสครปิตข์องเว็บไซตเ์ทา่นนั 

ภาษามีองคป์ระกอบมาก ทาํให้ไฟลมี์

ขนาดใหญ่ 

ภาษามีองคป์ระกอบไมม่าก ทาํใหไ้ฟลมี์ขนาดเล็ก 

โครงสร้างของภาษาเป็นแบบ OOP 

อยา่งสมบรูณแ์บบ 

นําเพียงแนวคิดบางอย่างของ OOP มาใช้ แต่ใม่

สนบัสนนุ OOP อย่างเต็มรูปแบบ แต่เวอรช์นัหลักของ

จาวาสคริปตมี์การสนับสนุนรูปแบบ OOP เพิมขึนใน

บางลกัษณะ 

การประมวลผลตอ้งใช้ Java Virtual 

Machine (JVM) เท่านัน จึงต้องนํา 

JVM มาตดิตงัทีเครอืงก่อนเสมอ 

ประมวลผลดว้ยเว็บเบราวเ์ซอรเ์ท่านนั ซึงเบราวเ์ซอร์

ส่วนใหญ่ จะสนับสนุนจาวาสคริปตอ์ยู่แลว้จึงไม่ตอ้ง

นาํอะไรมาตดิตงั 

ใชเ้วลาในการศกึษาเรียนรูม้ากกวา่ เนืองจากภาษาไม่สลับซับซ้อน จึงสามารถเรียนรูไ้ด้

ภายในระยะเวลาอนัสนั 

ทีมา : บญัชา  ปะสีละเตสงั (2551, น. 144) 
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มาตรฐานของจาวาสคริปต ์ 

จาวาสคริปตมี์การประมวลผลผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราวเ์ซอร ์บางครงัพบว่าสคริปต ์

บางตวัสามาถทาํงานไดเ้ฉพาะบางเว็บเบราวเ์ซอรเ์ท่านนั ดงันนัจึงตอ้งมีการศกึษามาตรฐานของ

จาวาสคริปต์ โดยนักพัฒนาเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายมีหลักในการประมวลผลทีต่างกัน  

ซงึก่อใหเ้กิดปัญหาเป็นอย่างมากตอ่นกัพฒันาเว็บไชต ์แมว้า่นกัพฒันาเว็บเบราวเ์ซอรจ์ะพยายาม

ผลกัดนัใหรู้ปแบบของตนกลายเป็นรูปแบบมาตรฐาน แต่ก็ไม่ประสบความสาํเร็จเพราะรูปแบบ 

ทีถกูเสนอจากผูส้รา้งรายหนงึ มกัไม่ไดร้บัการยอมรบัจากผูส้รา้งรายอืน ดว้ยเหตนีุจึงมีหน่วยงาน 

ที เ ป็นกลาง ทีพยายามเสนอรูปแบบทีเป็นมาตรฐานให้แก่  จาวาสคริปต์หน่วยงานนัน 

คือ European Computer Manufacturing Association (ECMA) ซงึจาวาสครปิตที์ถกูกาํหนดโดย 

ECMA จะเรียกว่า ECMA Script เ นืองจาก ECMA เ ป็นหน่วยงานทีเป็นกลาง นักพัฒนา 

เว็บเบราวเ์ซอรส์ว่นใหญ่จงึสนบัสนนุรูปแบบของ ECMA มากขนึ  

  

4.2 การเขียนจาวาสคริปตใ์นเอกสารเอชทเีอ็มแอล  

การเขียนจาวาสคริปต์เป็นการเขียนแทรกให้เป็นส่วนหนึงในเอกสารเอชทีเอ็มแอล

จาํเป็นตอ้งมีการระบุตาํแหน่งของสคริปตแ์ต่ละส่วนใหช้ดัเจน ส่วนทีเป็นเอชทีเอ็มแอลสามารถ

เขียนไดต้ามปกติ แต่ส่วนทีเป็นจาวาสคริปตต์อ้งกาํหนดดว้ยแท็ก <script> และปิดท้ายดว้ย 

</script> เชน่  
 

<script language ="javascript"> 
  var str = "JavaScript" ; 
  var  a = 123 ; 
  … 
</script> 

 

 สาํหรบัแอตทริบิวต ์ language="JavaScript" นนั ใชก้าํกบัเพือใหเ้ว็บเบราวเ์ซอรท์ราบว่า 

สคริปตต์่อไปนีเขียนดว้ยจาวาสคริปต ์เพราะนอกจากจาวาสคริปตแ์ลว้ ยงัสามารถเขียนสคริปต์

ดว้ยภาษาอืนไดอี้ก เช่น VBScript แต่อย่างไรก็ตามเนืองจากจาวาสคริปต ์ถือเป็นภาษาทีเป็น 

ดีฟอลตอ์ยูแ่ลว้ ดงันนัจงึไมจ่าํเป็นตอ้งระบแุอตทรบิวิตนี์ก็ได ้ตวัอยา่งเชน่ 
 

<script> 
 var str ="JavaScript" ; 
 … 
</script> 

 

สาํหรบัตาํแหน่งการวางแท็กสคริปตน์นั ปกติเว็บเบราวเ์ซอรไ์ม่ไดบ้งัคับว่าจะวางไว้ที 

สว่นใดของเอกสาร ทงันีขนึกบัวา่จาํเป็นตอ้งเรียกใชส้ครปิตน์นัเมือใด หากตอ้งการใหมี้ผลทนัทีเมือ

โหลดเอกสารตอ้งวางไว้ที <head>แต่หากเป็นฟังกช์นัทีมีการเรียกใชง้านหลงัโหลดเอกสารเสร็จ 



88 

 

แลว้จะวางไวต้าํแหน่งใดก็ได ้ยกเวน้แต ่ฟังกช์นัตอ้งถกูเรียกใชข้ณะโหลดเอกสาร ตอ้งวางสคริปต์

สว่นนนัไวก้่อนสว่นทีจะเรียกใชเ้สมอ เชน่ 
 

<html> 
<body> 
<script> 
 var str ="Hello, JavaScript" ; 
 var a = 123 ; 
 ... 
</script> 
</body> 
</html> 

 
ในเอกสารเดียวกนัอาจมีแท็ก <script> ไดม้ากกวา่ 1 ทงันีขนึกบัว่า จาํเป็นตอ้งใชส้คริปต์

ทีส่วนใดของเอกสารบา้ง นอกจากนีตวัแปรต่างๆ ทีประกาศไวที้แท็ก <script> อนัหนึง สามารถ

นาํมาใชที้แท็ก <script> อีกสครปิตห์นงึได ้เชน่ 

 
<html> 
<body> 
<script> 
 var a = 123 ; 
</script> 
<div style=”border: solid 1px yellow;  

color: red; padding: 10px;”> 
<script> 
 document .write (a); 
</script> 
</div> 
</body> 
</html> 

 
การนาํตวัแปรมาใชง้านตอ้งศกึษาขอบเขตของการประกาศและการใชง้านตวัแปร (Scope 

of Variable) ดว้ย (บญัชา  ปะสีละเตสงั, 2551, น. 154-156)  

 

4.3 การเรียกใช้จาวาสคริปตจ์ากไฟลภ์ายนอก  

การเขียนจาวาสคริปตข์นึมาแตล่ะครงัสามารถนาํไปใชง้านไดใ้นหลายเว็บเพจ เพือความ

สะดวกในการใชง้านสามารถเขียน จาวาสคริปตแ์ยกออกจากภาษาเอชทีเอ็มแอลหากตอ้งการ

เรียกใชง้านสามารถเรียกมาใชง้านได ้  ไฟลข์องจาวาสคริปตส์่วนทีแยกออกไปนนั ใหก้าํหนดส่วน

ขยายเป็น .js แลว้เรียกมาใชด้ว้ยแอตทรบิวิต ์src ดงันี 
 
<script src ="myscript.js"> </script> 
 

ขอ้ควรระวงัคือ สครปิตส์ว่นทีแยกออกไปนนัตอ้งไมมี่แท็ก <script> และ </script> กาํกบั

อยู่ ตอ้งมีเฉพาะสิงทีเป็นสคริปต ์เช่น ตวัอย่างสคริปตใ์นการป้อนชือ แลว้แสดงขอ้ความ Hello , 

name หากเขียนโดยสครปิตแ์ทรกในไฟลเ์อชทีเอ็มแอลจะเป็นดงันี  
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<html> 
<body> 
<script> 
      var name=prompt("Please enter your name: ",""); 
      Alert("Hello, "+name); 
</script 
<body> 
</html> 
 

หากเขียนแบบแยกส่วนทีเป็นสคริปต์ออกไปบันทึกเป็นอีกไฟล์กําหนดชือไฟล์เ ป็น 

myscript.js สามารถเขียนไดด้งันี 
 

/* myscript.js */          
  var name=prompt("Please enter your name: ",""); 
           Alert("Hello, "+name); 

 

ในการเรียกใชง้านสามารถทาํไดโ้ดยการเรียกใชไ้ฟล ์myscript.js ดงันี 
 
<html> 
<body> 
<script src="myscript.js">  </script 
<body> 
</html> 

 

4.4 การเขียนจาวาสคริปต ์ 

การใชง้านจาวาสครปิตแ์ตล่ะคาํสงัจะตอ้งลงทา้ยดว้ย Semi-colon (;) เพือเป็นการบอกว่า

จบคาํสงั  ดงันี 
 

 var a = 5;   
 b = a+4;    
 c = b;      
 

 ในหนึงบรรทัดสามารถเขียนไดห้ลายคาํสงั โดยแต่ละคาํสงัตอ้งลงทา้ยดว้ย ; เสมอแต ่

ไมน่ิยมเนืองจากทาํใหอ้า่นชดุคาํสงัยาก ตวัอยา่งการเขียน 3 คาํสงัอยูใ่นบรรทดัเดียวกนั 
 
var a=5 ; a+4 ; c = b ; 

  

การแทรกคาํอธิบาย (Comment) 

 เครืองหมาย // เป็นการแทรกคาํอธิบาย ในการการทาํงานสามารถเติมเครืองหมาย //  

นาํหน้าข้อความในตาํแหน่งทีต้องการใช้อธิบายการทาํงาน ซึงส่งผลให้ข้อความทีอยู่ต่อจาก

เครอืงหมาย // เป็นคาํอธิบายซงึเป็นชดุคาํสงัสว่นทีถกูขา้มการทาํงาน เชน่ 

 //แสดงหนา้ตา่ง  
 

Alert ("Hello World"); //แสดงคาํว่า Hello World 
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 ในกรณีทีตอ้งการใส่คาํอธิบายหลายบรรทัด สามารถใชเ้ครืองหมาย  /* แลว้ตามดว้ย

ข้อความ จบดว้ย */ โดยข้อความทีอยู่ภายใตเ้ครืองหมายถือเป็นคาํอธิบายทังหมด ไม่มีการ

ประมวลผลในสว่นนี เชน่  
 
/* 
 ต่อไปนี้ คอื ขอ้ความทีใ่ชอ้ธบิายคาํสัง่ 
*/ 

 

การแทรกจาวาสคริปต ์ 

ตาํแหน่งของการใส่ชุดคาํสงัส่งผลต่อการทาํงานของสคริปต ์เนืองจากเว็บเบราวเ์ซอร ์

จะทาํการแปลคาํสังจากบรรทัดบนไล่ลงมาทีละบรรทัด  การวางชุดคาํสังในบรรทัดทีต่างกัน 

ผลลัพธ์บนเว็บเพจก็อาจจะแตกต่างกันได ้ดังตัวอย่างต่อไปนี หากวางชุดคาํสังในการแสดง

หนา้ต่างในส่วนของแท็ก<head> ขอ้ความภายในแท็ก <body> ไม่มีการแสดงผล หากวางไว้

ตอ่ทา้ยแท็ก <body> ขอ้ความใน <body> จะมีการแสดงผล 
 

<html> 
<head> 
<title>สวสัด<ี/title> 
 <script> 
  Alert ("Hello World") ; 
 </script> 
</head> 
<body> 
 <p>ขอ้ความในส่วน Body</p> 
</body> 
</html> 

 

 จากรูปจะปรากฏหนา้ตา่ง Hello World หากสงัเกตทีดา้นหลงั จะไมพ่บขอ้ความใดๆ ทงันี

เนืองจากประมวลผลคาํสงัจาวาสครปิตก์่อนทีจะแสดงขอ้ความในแท็ก <body> 
 

<html> 
<head> 
<title>สวสัด<ี/title> 
</head> 
<body> 
 <p>ขอ้ความในส่วน Body</p> 
</body> 
<script> 

Alert ("Hello World"); 
</script> 
</html> 

 

 เมือมีการทดลองเปรียบเทียบการใส่จาวาสคริปต์ ในแท็ก <head> และการใส่จาวา

สคริปตห์ลังจากแท็ก <body> จะปรากฏหน้าต่าง Hello World เหมือนกัน หากสังเกตจะพบ
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ขอ้ความบนเว็บเพจดว้ย ทงันีเนืองจากได้มีการประมวลผลคาํสงัจาวาสคริปต ์หลงัจากทีแสดง

ขอ้ความในแท็ก <body> ไปแลว้ 

 

การประกาศตัวแปร (Variable) 

ตวัแปรถกูประกาศขนึสาํหรบัใชใ้นการจองพืนทีสาํหรบัใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลู  ดงัตวัอย่าง

ตอ่ไปนี 
 
var name; 
var age; 
var birthDate ; 

 

 หลกัของการในการตงัชือตวัแปร ไม่มีการเวน้วรรค สามารถใช ้ตวัอกัษร ตวัเลข ขีดล่าง 

หรือ $ แตไ่มส่ามารถนาํหนา้ดว้ยตวัเลขได ้
 

var 01year ; //ใชไ้มไ่ด ้

var year01;  //ใชไ้ด ้
 

 ในการประกาศตัวแปรใหม่ ค่าทีอยู่ในตัวแปรจะเป็น undefined เมือมีการกาํหนดค่า

ใหก้บัตวัแปร หนว่ยความจาํจะเก็บคา่ทีกาํหนดใหแ้ทน เชน่ 
 

Var month ; //month เกบ็ undefined 
Month = 12; //month เกบ็ 12 
 

 จากขา้งตน้ สามารถประกาศเป็น 
 
var month = 12; 
 

 ในการใช้งานจริงไม่จ ําเป็นต้องประกาศตัวแปรด้วย var เนืองจากจาวาสคริปต์  

จะตรวจสอบว่ามีการสรา้งตวัแปรนีหรือไม่ หากยงัไม่มีการประกาศไวก้่อนหนา้นีจะมีการประกาศ

ตวัแปรใหโ้ดยอตัโนมตัิ แตใ่นทางปฏิบตัินิยมใส่คาํว่า var เพือใหผู้เ้ขียนโปรแกรมทราบแหล่งทีมา

ของตวัแปร ปอ้งกนัปัญหาทีอาจจะเกิดขนึในภายหลงัได ้

 เนืองจากจาวาสคริปต  ์มีลักษณะเป็นแบบ Case Sensitive ดงันนัการประกาศตัวแปร 

อกัษรตวัใหญ่กบัตวัเล็กจะมีความหมายตา่งกนั โดยในตวัอยา่งตอ่ไปนี ตวัแปร y และ Y คือตวัแปร

คนละตวักนั 
 

y = 35; 
Y = 59; 

 

 กรณีทีตอ้งการประกาศตวัแปรพรอ้มกนัหลายตวั สามารถใชเ้ครอืงหมาย Comma (,) เพือ

แยกตวัแปรแตล่ะตวัออกจากกนัได ้
  

var day, month, year; 
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 การกาํหนดค่าให้กับตัวแปร ทาํไดโ้ดยกาํหนดแบบแยกคาํสังหรือเขียนรวมเป็นคาํสัง

เดียวกนัแตแ่ยกกนัดว้ยเครืองหมาย Comma (,) ได ้เชน่  
 

var day = 7; 
var month = 8; 
var year = 2017; 
 

 จากตวัแปรทงั 3 สามารถเขียนใหอ้ยูใ่นบรรทดัเดียวกนัได ้ดงันี 
 
var day = 7, month = 8, year = 2017; 

 

การเลือกประเภทของตัวแปรในจาวาสคริปต ์

ในจาวาสคริปตไ์ม่จาํเป็นตอ้งประกาศชนิดของตวัแปร เช่น ไม่ตอ้งกาํหนดว่าเป็น Text 

(ขอ้ความ) หรือ lnteger (ตวัเลข) หรือ Character (ตวัอักษร) เนืองจากตวัแปรในจาวาสคริปต  ์ 

มีความยืดหยุน่สามารถเก็บขอ้มลูไดท้กุประเภท เชน่ ถา้กาํหนดคา่เรมิตน้ของตวัแปรใหเ้ป็นตวัเลข 

หลงัจากนนัตวัแปรดงักลา่วสามารถเปลียนไปเก็บตวัอกัษรไดใ้นภายหลงั 
  
var myVar =30; 
var myVar ="Good Night"; 
var myVar =‘Good Night‘; 
var myVar =false ; 

 

 ในการกาํหนดค่าให้ตัวแปร หากเป็นข้อความ ข้อมูลจะตอ้งอยู่ภายใน  " " หรือ ‘ ’ ส่วน

ตวัเลข หรือคา่ความจรงิ (true, false) ไมต่อ้งอยูใ่นเครอืงหมาย  " " หรือ ‘ ’ 

 โดยหากเปิดดว้ย " จะตอ้งปิดดว้ย " ในทาํนองเดียวกัน หากเปิดดว้ย ‘ จะตอ้งปิดดว้ย ’ 

เชน่เดียวกนั ไมส่ามารถใชง้านผสมได ้เชน่ 
 

Var myVar = ‘Good Night"; //ใชไ้มไ่ด ้

 

4.5 ตัวดาํเนินการ (Operator) ในจาวาสคริปต ์

ในจาวาสคริปตส์ามารถทาํงานรว่มกบัตวัดาํเนินการประเภทตา่งๆ ไดแ้ก่ ตวัดาํเนินการทาง

คณิตศาสตร ์ตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ ตวัดาํเนินการเชือมขอ้ความ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี 

1) ตัวดาํเนินการทางคณิตศาสตร์  ใชเ้พือคาํนวณค่าตวัเลขทางคณิตศาสตร ์เช่น บวก 

ลบ คณู หาร เปอรเ์ซ็น และยกกาํลงั ซงึผลลพัธก์ารคาํนวณจะไดเ้ป็นตวัเลข 
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ตารางที 4.2 แสดงตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์

ตัวดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์ ความหมาย ตัวอย่าง ผลลัพธ ์

+ (เครอืงหมายบวก) บวก 6+3 9 

- (เครืองหมายลบ) ลบ 6-3 3 

- (เครืองหมายลบ) คา่ติดลบ -3 -3 

* (เครืองหมายดอกจนั) คณู 6*3 18 

/ (เครืองหมายทบั) หาร 6/3 2 

% (เครอืงหมายเปอรเ์ซ็น) เปอรเ์ซ็น 10% 0.1 

^ ยกกาํลงั 4^2 16 

 

2) ตัวดาํเนินการเปรียบเทียบ  ใชเ้พือเปรียบเทียบคา่สองคา่ ซงึผลลพัธที์ไดจ้ะเป็น true 

(จรงิ) หรือ false (เท็จ) เทา่นนั 

 

ตารางที 4.3 แสดงตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ 

ตัวดาํเนินการเปรียบเทียบ ความหมาย ตัวอย่าง 

== เทา่กบั A1==B1 

=== เทา่กบัทกุประการ A1===B1 

> มากกวา่ A1>B1 

< นอ้ยกวา่ A1<B1 

>= มากกวา่หรือเท่ากบั A1>=B1 

<= นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั A1<=B1 

!= ไมเ่ทา่กบั A1!=B1 

 

3) ตัวดาํเนินการเชือมข้อความ การเชือมขอ้ความในจาวาสคริปตจ์ะใชเ้ครืองหมาย & 

เพือรวบหรือเชือมขอ้ความหลายๆ ขอ้ความใหก้ลายเป็นขอ้ความเดียว 
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ตารางที 4.4 แสดงตวัดาํเนินการขอ้ความ 

ตัวดาํเนินการ

ข้อความ 

ความหมาย ตัวอย่าง ผลลัพธ ์

& เชือมตอ่ขอ้ความให้

กลายเป็นขอ้ความ

เดียว 

("กรุงเทพ"&"มหานคร") กรุงเทพมหานคร 

 

การกาํหนดค่าและคาํนวณ 

 ตวัดาํเนินการมีอยู่ดว้ยกนัหลายแบบ ตวัดาํเนินการทีมีการใชง้านบ่อย คือ ตวัดาํเนินการ

ทางคณิตศาสตร ์(Arithmetic operator) ใชเ้พือคิดคาํนวณ ซงึไดแ้ก่ เครืองหมาย บวก (+) ลบ (-) 

คณู (*) และหาร (/) 

 ส่วนเครืองหมายเท่ากับ = ทีปรากฏในจาวาสคริปต์ นัน  ใช้ส ําหรับกําหนดค่า  

(Assign Value) เชน่ หากตอ้งการใหค้าํนวณผลลพัธ ์จากการบวกคา่ของ x รวมกบั y แลว้นาํไปใส่

ใน Result ก็สามารถเขียนคาํสงัไดด้งันี 
 
Result = x + y; 
 

 การเพิมคา่ใหก้บัตวัแปรเดมิ เชน่ เพิมคา่ใหก้บั Total สามารถเขียนชดุคาํสงัไดด้งันี 
 
Total = Total + 5; 
Total += 20; 

 

 จากชดุคาํสงัตามตวัอย่างขา้งตน้ สิงทีตอ้งระวงั คือ เครืองหมาย += จะตอ้งเขียนติดกัน 

เวน้วรรคไมไ่ด ้หรือถา้ตอ้งการลบคา่ออกจากตวัแปร ก็สามารถกาํหนดคา่ไดเ้ชน่เดียวกนั 
 

Price = price – 20; 
Price -= 20; 

 

 ในการคณูกบัหาร เพือเปลียนคา่ในตวัแปรเดมิ ก็ใชห้ลกัการเดียวกนัดงันี 
 
Price += 10; 
Price -= 10; 
Price *= 10; 
Price /= 10; 

 

ลาํดับในการคาํนวณ 

 ในการคาํนวณค่าทางคณิตศาสตร ์หากไม่ไดเ้จาะจงลาํดบัการคาํนวณไว ้การคาํนวณ 

จะเรมิจากคณูกบัหารก่อน จากนนัจึงคอ่ยคาํนวณคา่ในส่วนของบวกกับลบ หากตอ้งการเจาะจง

ลาํดบัในการคาํนวณจะใชว้งเล็บ (parentheses) ชว่ยในการกาํหนดตาํแหนง่การคาํนวณ 
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Price  = 5 + 2 * 10; 
  = 5 + 2; 
  = 25; 
 

 ในกรณีใสว่งเล็บ การคาํนวณคา่ก็จะตา่งกนัออกไป เชน่ 
 

Price  = (5 + 2) * 10; 
  = 7 * 10; 
  = 70; 

 

การหารเหลือเศษ 

 ในการคาํนวณคา่เศษจากการหาร เชน่ การหาคา่ modulus ของการหาร 5 ดว้ย 3 จะมีคา่

เทา่กบั 2 ซงึในจาวาสครปิต ์จะใชเ้ครอืงหมาย % ดวัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 

Var a = 5; 
Var b = a % 3; //ผลลพัธข์อง b ในทีน่ี่คอื 2 เนื่องจากเป็นการหารแลว้เหลอืเศษเป็น 2   นัน้เอง 

 

การเพมิค่าหรือลดค่าให้กับตัวแปร 

 สาํหรับการเพิมค่าให้กับตัวแปรทีละ 1 เช่น เมือมีการคลิกทีลิงก์บนเว็บเพจ ก็จะไป 

เพิมจาํนวนผูค้ลิกลิงกด์งักล่าว ซึงวิธีทีเพิมค่าใหก้ับตวัแปรในจาวาสคริปต ์สามารถเขียนคาํสงั 

ไดห้ลายแบบ ดงันี 
 
a = a + 1; 
a += 1; 
a++; 
++a; 
 

 สาํหรบัการลบคา่ออกจากตวัแปรทีละ 1 ก็ทาํไดใ้นทาํนองเดียวกนั 
 

a = a – 1; 
a = -= 1; 
a--; 
--a; 

 

การเพมิค่าก่อน หรือการเพมิค่าทหีลัง (PREFIX/POSTFIX) 

 การเพิมคา่ 1 ใหก้บัตวัแปรนนัสามารถเลือกว่าจะใหเ้พิมคา่ก่อนการนาํคา่จากตวัแปรนนั

ไปใช้ หรือเพิมค่าหลังจากทีนําค่าในตัวแปรนันๆ ไปใช้แล้ว โดยให้สังเกตรูปแบบการเขียน  

ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 

Var a = 5; 
Var b = a; 
Alert (b); 
Alert (++a); 

 

 จากชุดคาํสังจะแสดงค่า b ออกมา ส่วนการแสดงค่า a นัน จะมีการบวกค่าเพิมไป 1 

ก่อนทีจะแสดงคา่ออกมา ในกรณีนีผลลพัธจ์งึเป็น b = 5 สว่น a = 6 
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Var a = 5; 
Var b = a; 
Alert (b); 
Alert (a++); 
Alert (a); 

 

 ในกรณีนีผลลพัธจ์ะได ้b = 5 สว่น a = 5 แตค่า่ a ในคาํสงับรรทดัสดุทา้ย จะถกูเพิมเป็น 6   

 

เครืองหมายเท่ากับในจาวาสคริปต ์ 

 ในการใชเ้ครอืงหมาย เทา่กบัในจาวาสครปิต ์จะมีอยูด่ว้ยกนั 3 รูปแบบ ดงันี 

 =    เป็นการกาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปร (Assignment) 

 ==  เป็นการตรวจสอบวา่เทา่กนัหรือไม ่(Equality) 

 === เป็นการตรวจสอบว่าค่าของตวัแปรจะตอ้งเหมือนกันทุกประการ (Strict Equality) 

เพือใหเ้ขา้ใจวิธีใชง้านเครอืงหมายเทา่กบัไดง้่ายขนึ ขอใหศ้กึษาจากตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 
Var x = 10; 
Var y = "10"; 
If (x == y) { 
  Alert ("มคี่าเท่ากนั"); 
} else { 
  Alert ("มคี่าไมเ่ท่ากนั"); 
} 
 

 จากชดุคาํสงัขา้งตน้ ผลลพัธจ์ะแสดงหนา้ตา่งพรอ้มคาํว่า "มีคา่เทา่กนั" บนหนา้จอ ในการ

เปรียบเทียบค่า แม้ว่าตัวแปร x จะเป็นตัวเลข ส่วนตัวแปร y จะเป็นตัวอักษร การใช้ == เพือ

เปรียบเทียบคา่ในกรณีจะตีความหมายวา่ คา่ทงัสองตวัแปรมีคา่เทา่กนั 
 

Var x = 10; 
Var y = "10"; 
If (x === y) { 
 Alert ("มคี่าเท่ากนั"); 
} else { 
 Alert ("มคี่าไมเ่ท่ากนั"); 
} 

 

 แต่เมือมีการใชเ้ครืองหมาย === ค่า x กับ y จะไม่เท่ากันแลว้ เนืองจากมีการตรวจสอบ

แบบเฉพาะเจาะจงลงไปว่าค่าของทงัสองตวัแปรตอ้งมีค่าเหมือนกนัจริงๆ ตอ้งเป็นขอ้มลูประเภท

เดียวกนัดว้ย ผลลพัธที์ได ้จงึมีคา่เป็น เท็จ คือ แสดงขอ้ความวา่ มีคา่ไมเ่ทา่กนั ปรากฏขนึหนา้จอ 

สรุปไดว้่าเครืองหมาย === เป็นการเปรียบเทียบค่า ซึงค่าเหมือนกัน และเป็นข้อมูล

ประเภทเดียวกนั โดยในทางปฏิบตั ิการเขียนจาวาสครปิต ์แนะนาํใหเ้ลือกใช ้=== 
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เครอืงหมายเปรียบเทียบ มกัใชใ้น if ซงึมีรูปแบบการใชง้านดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 
If (x == y) { … } 
If (x != y) { … } 
If (x === y) { … } 
If (x !== y) { … } 
If (x < y) { … } 
If (x > y) { … } 
If (x <= y) { … } 
If (x >= y) { … } 

 

การเปรียบเทยีบหลายเงอืนไข 

 ในการตรวจสอบเงือนไขทีมีการเปรียบเทียบหลายๆเงือนไขพรอ้มๆกนั มกัตอ้งกาํหนดดว้ย

เครืองหมาย AND หรือ OR สาํหรบัการใช ้AND ในจาวาสคริปต ์จะใชเ้ครืองหมาย && ส่วน OR 

จะแทนดว้ย || ตวัอยา่งเชน่ 
 
If (a === b && c === d) { … } 
If (a === b || c === d) { … } 

 
 ในทางปฏิบตัแินะนาํใหใ้สว่งเล็บ ในแตล่ะเงือนไขดว้ย 
 

If ( (a === b) && (c === d) ) { … } 
If ( (a === b) || (c === d) ) { … } 

  

ตวัดาํเนินการของจาวาสคริปต  ์สามารถเรียกใชง้านเช่นเดียวกับภาษาทางคอมพิวเตอร์

ภาษาอืน (จีราวธุ วารนิทร,์ 2560, น. 110-115) 

 

4.6 ประเภทคาํสังควบคุมของจาวาสคริปต ์ 

คําสังควบคุมการทํางานของจาวาสคริปต์  ประกอบด้วยคําสังในการกําหนดค่า 

(Assignment statement)  คาํสงัในการควบคมุการทาํงานแบบเงือนไข (Condition Statement) 

และคาํสงัในการทาํงานแบบทาํซาํ (Iteration Statement) โดยมีรายละเอียดของการใชง้านดงันี  

(จีราวธุ  วารนิทร,์ 2560, น. 117-120) 

4.6.1  คาํสังในการกาํหนดค่า (Assignment Statement)  

เป็นการกาํหนดค่าใหก้ับตวัแปร หรือเขียนคาํสงัเพือรบัคา่ทีป้อนจากแปน้คียบ์อรด์ เมาส ์

หรือตดิตอ่กบัอปุกรณภ์ายนอก ดงัตวัอยา่งการทาํงานของคาํสงัดงันี 
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ตารางที 4.5 แสดงการทาํงานของคาํสงั 

คาํสัง ความหมาย 

Sale = Prize * (1.07) นาํคา่ในตวัแปร Prize คณูกบั 1.07 แลว้ไปเก็บในตวัแปร Sale 

Counter = Counter + 1 นําค่าในตัวแปร Counter บวกกับ 1 แล้วนําไปเก็บในตัวแปร 

Counter อีกครงั 

Result = (X^2)/(1+X*9) นาํเอาคา่ในตวัแปร x ไปยกกาํลงัสอง หารดว้ยผลบวกของ 1 กบัตวั

แปร x คณูกบั 9 จากนนัก็นาํผลลพัธไ์ปเก็บไวใ้น ตวัแปร Result  

Alert(“Hello World!”) แสดงขอ้ความบนหนา้จอวา่ Hello World! 
 

 

4.6.2  คาํสังในการกาํหนดเงอืนไข (Condition Statement) 

Condition Statement เป็นชุดคาํสงัทีใชเ้พือตรวจสอบว่าเงือนไขทีตรวจสอบนนัเป็นจริง

หรือเท็จ ถ้าเป็นจริงใหท้าํงานตามคาํสงัทีอยู่ภายใตเ้งือนไข หากไม่เป็นจริงก็ใหท้าํคาํสงัถัดไป 

ตวัอย่างเช่น ในกรณีทีมีการคลิกปุ่ มหรือกรณีทีมีการกรอกตวัเลขจะเกิดการทาํงานตามเงือนไขที 

กาํหนด โดยจะตอ้งมีการเขียนชดุคาํสงัเพือกาํหนดวา่จะใหท้าํตามคาํสงัใด เชน่ เมือคลิกปุ่ มจะเกิด

แสงสีแดงทีปุ่ มหรือเมือกรอกวนัเกิดลงในแบบฟอรม์จะมีการคาํนวณอายใุหอ้ตัโนมตั ิเป็นตน้ 

 รูปแบบพืนฐานของการกาํหนดเงือนไขในจาวาสคริปต ์มีลกัษณะเช่นเดียวกบัภาษาทวัไป

ตอ่ไปนีเป็นตวัอยา่งการใช ้ if เพือกาํหนดเงือนไข และกาํหนดทางเลือกเพือใชต้ดัสินใจ 
  
If (เงือ่นไขทีน่ี่) { 
    //เขยีนชุดคาํสัง่ทีน่ี่ 

    //ชุดคาํสัง่บรรทดัอื่นๆ 
} 
 

คาํสงั if ตามขา้งตน้ใชเ้มือตอ้งการตรวจสอบเงือนไขก่อนทาํงาน หากเงือนไขเป็นจริง  

ใหท้าํคาํสงัทีตอ้งการ แต่ถา้เงือนไขไม่เป็นจริงก็ใหข้า้มไป เช่น ตรวจสอบว่าแต่ละช่องในฟอรม์ 

มีการกรอกขอ้มลูครบหรือไม ่ถา้มีขอ้มลูอยูก็่อนญุาตใหส้ง่ขอ้มลูได ้เป็นตน้ 

การใชค้าํสงั if ในจาวาสคริปต ์จะเริมจากใส่ if ตามดว้ย เงือนไขทีตอ้งการตรวจสอบ  

แล้วตามด้วยเครืองหมาย { (วงเล็บปีกกาเปิด) จากนันก็ใส่ชุดคาํสังในกรณีเงือนไขเป็นจริง  

แลว้ปิดทา้ยดว้ยเครอืงหมาย  } (วงเล็บปีกกาปิด) 

การตรวจสอบเงือนไข เช่น ตรวจสอบว่า ค่า a มากกว่า 5 หรือไม่ ใหใ้ส่วงเล็บ ( ) เพือ

กาํหนดว่า ส่วนนีใชส้าํหรบัตรวจสอบเงือนไข ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ จากนนัก็จะมีการใช้วงเล็บ 

ปีกกา { } เพือบอกว่า หากเงือนไขทีตรวจสอบเป็นจริง จะตอ้งทาํคาํสงัทีอยู่ในวงเล็บปีกกา { } 

ทงัหมดเชน่ 
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If (a>5) { 
 //ประมวลผลชุดคาํสัง่เมือ่ a>5 
} 
 

ในการตรวจสอบเงือนไข ให้ใช้ตัวดาํเนินการ (Operator) เพือตรวจสอบตัวแปรว่า  

เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวห้รือไม ่ซงึตวัดาํเนินการเปรียบเทียบนนั มีดงันี 

> มากกวา่ 

< นอ้ยกวา่ 

== เทา่กนั 

=== เทา่กนัแบบเหมือนกนั 

!= ไมเ่ทา่กนั 

สังเกตว่า ในการเปรียบเทียบว่าตวัแปรมีค่าเท่ากับอะไร ใหใ้ช ้== หรือ === ส่วนการ

กาํหนดคา่ใหต้วัแปร ใหใ้ชเ้ครอืงหมาย =  
 
A = 4; 
If (a==4) { 
 //คาํสัง่ที ่1 
 //คาํสัง่ที ่2 
} 
 

จากชุดคาํสังข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการใช้เครืองหมายวงเล็บปีกกา { } เปิดและปิด

ชดุคาํสงั ใชส้าํหรบักาํหนด Code block ซงึเป็นการบอกว่า ถา้ a เท่ากบั 4 ก็จะทาํคาํสงัใน Code 

block ทงัหมด 

ในการเขียนตรวจสอบเงือนไขดว้ย if ไมจ่าํเป็นตอ้งใสเ่ครอืงหมายวงเล็บปีกกา { } ในกรณี

ทีมีคาํสงัเพียงคาํสงัเดียว แตใ่นทางปฏิบตั ิมกัใสเ่พือทีเวลาตรวจสอบชดุคาํสงัจะทาํไดง้่ายยงิขนึ 
 
If (a==4) 
 Alert("Hey a มคี่าเท่ากบั 4"); 
 

ในการตรวจสอบเงือนไข จะมี 2 กรณี คือ เงือนไขเป็นจริง (true) กับเงือนไขเป็นเท็จ 

(false) ซงึใน if สามารถสงัใหป้ระมวลผลคาํสงัในกรณีเป็นจริง หรือประมวลผลคาํสงัในกรณีเป็น

เท็จได ้
 
If ( ) {   //ประมวลผลคาํสัง่เมือ่เงือ่นไขจรงิ 
} else {   //ประมวลผลคาํสัง่เมือ่เงือ่นไขเป็นเทจ็ 
} 
 

การตรวจสอบเงือนไขสามารถกาํหนดช้อนเงือนไข เพือใชต้รวจสอบกรณีทีซับซ้อนได ้  

ขอ้ควรระวงัคือ ตอ้งใส ่{ } เปิดและปิดใหค้รบ เชน่ 
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If  (เงือ่นไขแรก) { 

 //คาํสัง่เมือ่เงือ่นไขแรกเป็นจรงิ 
 //… }  
else { 
 //คาํสัง่เมือ่เงือ่นไขแรกเป็นเทจ็ 

 If (เงือ่นไขทีส่อง) { 

 //คาํสัง่เมือ่เงือ่นไขทีส่องเป็นจรงิ } 
} 

 

4.6.3  คาํสังในการทาํซาํ (Iteration Statement)  

Iteration Statement เป็นชุดคาํสงัทีสงัใหโ้ปรแกรมทาํงานซาํๆ กันตามเงือนไขทีกาํหนด 

ในการทาํงานบางครงัอาจตอ้งสงัใหมี้การทาํงานเดิมซาํๆ เช่น สงัใหน้บัตวัเลขไปจนกว่าผูใ้ชจ้ะสงั

หยุด หรือสงัใหเ้ลือนตาํแหน่งของกล่องขอ้ความไปยงัตาํแหน่งต่างๆ บนเว็บเพจ เป็นตน้ ต่อไปนี

เป็นตวัอยา่งการประมวลผลคาํสงัที 1 และคาํสงัที 2 วนซาํไปเรือยๆ 
Statement ที ่1 

Statement ที ่2 
… 
Statement ที ่1 

Statement ที ่2 
.. 
Statement ที ่1 

Statement ที ่2 

หากต้องมีการวนซําคําสังหลายๆ ครัง ไม่จ ําเป็นต้องพิมพ์ค ําสังเหล่านันทังหมด  

เพราะสามารถเขียนคาํสงัวนซาํ ตามจาํนวนรอบทีตอ้งการได ้หรือ สงัใหว้นซาํตามเงือนไขกาํหนด 

เชน่ สงัใหว้นซาํ 5 รอบ สงัใหว้นซาํไปเรือยๆ จนกวา่เงือนไขจะผิด หรือมีการสงัใหห้ยดุ สงัใหเ้ปลียน

ขอ้มูลในทุกช่องของฟอรม์ สงัใหเ้ปิดทุกๆ ลิงก์ของเว็บเพจ เป็นตน้ ซึงสิงสาํคญัของการวนซาํ  

คือ การกาํหนดวา่จะหยดุวนซาํเมือใด 

การทาํซาํ แบง่การใชง้านออกเป็น  รูปแบบ ไดแ้ก่คาํสงั ) while loop 2) do-while loop 

3) for loop มีรายละเอียดการใชง้านดงันี  

1) การใช้งาน while loop 

While loop เ ป็นการสังให้วนซําไปเรือยๆ เ มือเ งือนไขทีตรวจสอบยังเ ป็นจริงอยู่   

และจะหยุดการวนซําเมือเ งือนไขทีกําหนดไม่เ ป็นจริง โดยจะตรวจสอบเงือนไขก่อนที  

จะประมวลผลคาํสงั เรียกว่า หากเงือนไขไม่เป็นจริงตงัแต่แรกก็จะไม่มีการประมวลผลคาํสงัใดๆ  

ใน while เลยแมแ้ตค่รงัเดียว 
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ก่อนใชง้าน while ลองกลบัไปทบทวนการใช ้if ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

 
var a = 1; 

If (a<10) { Alert (a);  
} 

 

จากคาํสงัขา้งตน้ จะแสดงค่าของ a เมือ a มีค่านอ้ยกว่า 10 ใหเ้ปลียนจาก if เป็น while  

ก็จะเกิดการวนซาํขนึทนัที ดงันี  
 

Var a = 1; 
While (a<10) { 
 Alert (a); 
} 

 

หาก a<10 จะสงัใหแ้สดงคา่ a บนหนา้จอ ซงึในตวัอย่าง จะพบว่ามีการประมวลผลคาํสงั

ไปเรือยๆ ไม่มีวันหยุด เนืองจากไม่มีคาํสังให้วนออกลูป เรียกลูปนีว่า (Infinite Loop) เพือให้

สามารถหลดุออกจากลปูได ้จะตอ้งใสค่าํสงัเพือกาํหนดวา่ควรจะออกจากการลปูเมือใด 
 

Var a = 1; 
While (a < 0) { 
 Alert (a); 
 a++; 
} 

 

จากขา้งตน้จะวนซาํไปเรือยๆ จนกว่าเงือนไข (a<10) จะเป็นเท็จ ซงึในทีนีจะมีการเพมิคา่ 

a ในทกุๆ ครงัทีวนลปู คือ a++; โดยเมือคา่ a เพมิขนึไปเรือยๆ ก็จะทาํใหเ้งือนไขเป็นเท็จนนัเอง 

2) การใช้งาน do-while loop 

do-while loop เป็นการสงัใหท้าํไปเรือยๆ เมือเงือนไขทีตรวจสอบยงัเป็นจรงิอยู่ และจะให้

หยุดการวนซําเมือเงือนไขทีกําหนดไม่เ ป็นจริงแล้วสิงทีแตกต่างกับแบบ while loop คือ  

จะประมวลผลคาํสงัอย่างนอ้ยหนึงรอบก่อนตรวจสอบเมือพบว่าเงือนไขไม่เป็นจริง จึงค่อยออก

จากการวนซาํ 

ตอ่ไปนีเป็นตวัอย่างการใช ้do-while สาํหรบัแสดงหนา้ต่างเตือนโดยแต่ละครงัจะมีการ

เพมิตวัเลขทีแสดงบนหนา้จอ 
 

Var a = 1; 
Do { 
 Alert (a); 
 A++; 
} while (a < 10); 

 

ตวัอย่างขา้งตน้มีลกัษณะเหมือนการวนซาํแบบ while แตก่ารตรวจสอบเงือนไขการวนซาํ 

จะอยู่ทีดา้นล่างของชดุคาํสงั หมายความว่า การวนซาํแบบ do-while นีจะทาํคาํสงัอยา่งนอ้ยหนงึ

ครงัเสมอ 
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3) การใช้งาน for loop 

จากทีผ่านมาการใช้ while หรือ do-while จะมีการกําหนดตัวแปรทีเป็นอินเด็กช์  

เพือใชเ้ป็นเงือนไขในการออกจากลปู 
  
var i=1; 
 While (i<10) { 
  Alert (a); 
  i++; 
 } 

 

ในทีนีตวัแปร i คืออินเด็กซ ์ใชเ้พือตรวจสอบว่ายงัคงตอ้งทาํคาํสงัในลปูอยู่หรือไม่ หากคา่

ในตวัแปรอินเด็กซย์งัเป็นจรงิตามเงือนไขทีกาํหนด ก็ใหว้นซาํไปเรือยๆ จนกวา่อินเดก็ซจ์ะหลุดจาก

เงือนไข ก็จะหยดุการวนซาํทนัที 

สรุปไดว้า่ การวนซาํ จะประกอบไปดว้ย 3 สว่น ดงันี 

(1) กาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปรทีเป็นอินเดก็ซ ์

(2) ตรวจสอบคา่ในตวัแปรอินเดก็ซเ์พือทีจะใหท้าํคาํสงัในลปูหรือไม่ 

(3) เพมิคา่ใหก้บัอินเดก็ซ ์(หรือใชว้ิธีลดคา่แทนก็ได)้ 

เพือความสะดวก สามารถใช ้for  แทน while โดยนาํเอาตวัแปรทีเป็นอินเด็กซม์าเขียนไว้

บรรทดัเดียวกนัได ้ดงันี 
 

For (var i=1 ; i<10 ; i++) { 
 Alert (a) ; 
} 
 

หากสงัเกตก็จะพบวา่ มีสว่นประกอบของอินเดก็ซค์รบทงั 3 ส่วน คือ การกาํหนดค่าใหก้ับ

ตวัแปรอินเดก็ซ ์ การตรวจสอบเงือนไขตวัแปรอินเดก็ซแ์ละการเพมิคา่ใหก้บัตวัแปรอินเด็กซส์าํหรบั

การวนซาํในรอบตอ่ไป 

 

การใช้งาน break เพอืออกจากลูป 

ในการวนซาํ ตอ้งมีการประกาศตวัแปร หรือกาํหนดเงือนไขทีช่วยใหอ้อกจากการวนซาํได ้

ซงึวิธีหนงึทีใชง้านกนัคือ การใช ้break ดงันี 
  
For (var i = 1 ; i <500000 ; i ++) { 
 Console.log(i); 
 If (i == 100) { 
  Alert (i); 
  Break; 
 } 
} 
 

จากตัวอย่างข้างตน้ จะมีการวนซาํไป จนกว่า i จะเท่ากับ 100 แล้วจึงหยุดการวนลูป 

เนืองจากพบคาํสงั break  
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การใช้งาน Continue เพอืไปรอบถัดไป 

ตัวอย่างต่อไปนี จะเป็นการวนซาํ  10 ครัง โดยเริมจากค่า i = 1 ไปจนถึง i = 10 โดย 

ในแตล่ะรอบใหแ้สดงคา่ i ออกมา ยกเวน้ ในกรณีที i หารดว้ย 5 ลงตวั จะไมแ่สดงคา่ i ออกมา 
  

For (var i = 1; i <=10; i ++) } 
  If (i % 5 == 0) { 
   Continue; 
  } 
  Alert (i); 
 } 

กรณีขา้งตน้ ทุกๆครงัทีวนลูป จะตรวจสอบว่า i หารดว้ย 5 ลงตวัหรือไม่ ถ้าลงตวั ก็จะ 

พบคาํสงั continue ซงึหมายความวา่ ใหไ้ปเรมิวนลปูรอบถดัไปไดเ้ลย โดยไมส่นใจคาํสงัทีอยู่ถดัไป  

 

4.7 การสร้างฟังกชั์นในจาวาสคริปต ์

ฟังก์ชันในเขียนโปรแกรมบางภาษาถูกเรียกว่า โมดูล (Module) หรือบางทีก็เรียกว่า  

โปรซีเดอร์ (Procedure) แต่อย่างไรก็ตามในจาวาสคริปต์ จะถูกเรียกว่าฟังก์ชัน (Function)  

การสร้างฟังก์ชันขึนมาใช้งาน จะเริมจากการใส่ค ําว่า function ตามด้วยชือฟังก์ชันและ

เครืองหมายวงเล็บ () และ Code Block โดยในเครืองหมายวงเล็บ () สามารถกาํหนดตัวแปร 

ทีจะส่งคา่ไปยงัฟังกช์นั หรือปล่อยเวน้ว่างไวไ้ด ้คาํสงัใดทีมีการใชง้านบอ่ย นิยมนาํคาํสงัเหล่านนั

มาสรา้งเป็นฟังกช์นั โดยมีหลกัการคือหากคาํสงัชุดใดถูกใชง้านบอ่ยจะถูกแยกออกเป็นส่วนย่อย 

แล้วตังชือชุดคาํสังในส่วนนัน เมือใดทีต้องการใช้งานก็ทําได้ง่าย  โดยการเรียกชือฟังก์ชัน 

รายละเอียดคาํสงัทีอยูใ่นฟังกช์นัก็จะถกูเรียกขนึมาทาํงาน 
 

Function myFirstFunction () { 
 Alert ("my function"); 
 //other statemen, loop, another function etc. 
} 

 

เมือฟังกช์นัถกูสรา้งขนึมา สามารถเรียกใชง้านในภายหลงัไดท้กุเวลาทีตอ้งการ โดยวิธีการ

เรียกใชง้านฟังกช์นัทาํไดง้่ายๆ โดยใสชื่อฟังกช์นัตามดว้ยวงเล็บและ ; เชน่ 

 myFirstFunction () ; 

สิงทีควรทราบคือ ฟังกช์นัจะไม่ทาํงานจนกว่าจะถูกเรียกใชง้าน นนัหมายความว่าหากมี

การสรา้งฟังกช์นั แตถ่า้สรา้งไวเ้ฉยๆ ไมมี่การเรียกใช ้ชดุคาํสงัในฟังกช์นัก็จะไมถ่กูนาํมาใชเ้ลย 

หลกัการสาํคญัในการสรา้งฟังกช์นั คือ ตอ้งสรา้งฟังกช์นัไวก้่อนหนา้ทีมีการเรียกใชง้าน

ฟังกช์นั เช่น สรา้งฟังกช์นัไวใ้นส่วน <head> แลว้เรียกใชง้านในส่วนของ <body> หรือถา้อยู่ใน

สว่นเดียวกนัฟังกช์นัก็ควรจะอยูด่า้นบนก่อนการเรียกใชง้าน เป็นตน้ 
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Function myFirstFunction () { 
 //statement 01 
 //statement 02 
 //statement 03 
 //statement 04 
 //… 
} 
myFirstFunction () ; 

 

ตวัอยา่งการเรียกใชง้านฟังกช์นั 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
  <title>การใชฟั้งกช์นั</title> 
  <meta charset ="UTF-8"/> 
 </head> 
<body> 
  
 <script> 
 //สรา้งฟังกช์นัทีช่ ือ่ว่า myFirstFunction เอาไว ้
 Function myFirstFunction () { 
  Alert ("ฟังกช์นัถูกเรยีกใชง้านแลว้"); 
 } 
 //คาํสัง่ เรยีกใชง้านฟังกช์นั 
 myFirstFunction () ; 
 </script> 
</body> 
</html> 

 
ฟังกชั์นทมีีการส่งค่า (Function with parameter) 

ในบางฟังก์ชันจะมีการรับค่าเข้าไปประมวลผลภายในฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชันเกียวกับ 

การคาํนวณหาพืนทีวงกลม ในการคาํนวณพืนทีวงกลมตอ้งมีการส่งคา่รศัมีของวงกลมเขา้ไปเพือ

ทาํการประมวลผล 
 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>การใชฟั้งกช์นั</title> 
 <meta charset ="UTF-8"/> 
</head> 
<body> 
 <script> 
 Function myCircleArea (radius) { 
  CircleArea = 3.14 * radius * radius ; 
 Alert ("พืน้ทีว่งกลมคอื" && CircleArea) ; 
 } 
 Var r = 2 ; //ประกาศตวัแปร โดยเกบ็ค่ารศัมวีงกลมเป็น 2 
 myCircleArea(r); //เรยีกใชฟั้งกช์นัสาํหรบัคาํนวณค่าพืน้ทีว่งกลม โดยกาํหนดค่ารศัม ี 
           //ดว้ยตวัแปร r 
 </script> 
</body> 
</html> 
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หากต้องการส่งค่ากลับไปยังตาํแหน่งของการเรียกใช้งาน เช่น ถ้าต้องการคาํนวณ 

ความยาวรอบวงของวงกลมแล้วตอ้งการเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรอีกตัวหนึง การเรียกใช้งาน

ฟังกช์นั จะตอ้งมีการสง่คา่กลบัมายงัตาํแหนง่ทีเรียกใชง้าน 
 
Function myCircleLength (radius) { 
  length = 2 * 3.14 * radius ; 
  Return length; 
 } 
 Var r = 4; 
 Result = myCircleLenhth (r); 
 Alert (result) ; 

สาํหรับฟังก์ชันทีมีการส่งผ่านพารามิเตอร ์ (parameter) เข้าไปในฟังก์ชันหลายๆค่า  

ตอ้งเรียงลาํดบัการสง่ขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง และสง่คา่ขอ้มลูใหค้รบตามจาํนวนพารามิเตอร ์ 
  

Function myFunction (x , y , z) { 
  //… 
} 

 

 ในการเรียกใชง้านฟังกช์นัควรใสพ่ารามิเตอรใ์หค้รบ เชน่ 
 

myFunction (2, "name", 6); 
 

ในกรณีทีใสค่า่พารามิเตอรไ์มค่รบ พารามิเตอรน์นัจะถกูกาํหนดใหเ้ป็น undefined 
 

myFunction (2); 
 

หากฟังก์ชันต้องการพารามิเตอร ์ 3 ค่า แต่ผู้ใช้งานกําหนดเพียงค่าเดียว ค่าทีส่งไป 

กบัพารามิเตอรข์องฟังกช์นั จะปรากฏดงันี 
 

myFunction (2, undefined, undefined); 
 

ส่วนกรณีทีส่งค่าพารามิเตอรเ์กิน จาวาสคริปตจ์ะทราบว่ามีพารามิเตอรแ์ปลกปลอม 

เขา้มาคา่พารามิเตอรส์ว่นทีเกินจะไมถ่กูนาํไปใชง้าน (จีราวธุ วารนิทร,์ 2560, น. 120-123)  

 

4.8 ตัวแปรแบบอารเ์รยใ์นจาวาสคริปต ์

ตัวแปรในจาวาสคริปต์ สามารถเก็บข้อมูลประเภทใดก็ได ้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งกําหนด

ประเภทของตวัแปร เช่น เก็บตวัเลข เก็บขอ้ความ เก็บคา่ความจริง (true, false) เก็บวนัที เก็บค่า

เวลา แต่ตัวแปรโดยทัวไปนัน ในช่วงเวลาหนึงๆ สามารถเก็บค่าได้ค่าเดียวเท่านัน เช่น   
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 X = 5 ;          
ชือตวัแปร คา่ทีเก็บ 

X  5 
 X = X + 2 ; 

ชือตวัแปร คา่ทีเก็บ 

X  7 

  

จากชดุคาํสงัดงักล่าวบรรทดัแรก X  มีคา่เป็น 5 แตใ่นบรรทดัทีสองคา่ X จะถกูเพิมเขา้ไป

อีก 2 จึงทาํให ้X มีค่าเปลียนไปกลายเป็น 7 สรุปก็คือ ตวัแปรสามารถจะเก็บค่าไดเ้พียงค่าเดียว

เทา่นนั แตค่า่ทีเก็บสามารถเปลียนได ้

มีตวัแปรอีกประเภทหนึงทีมีลักษณะพิเศษ คือ ตวัแปรเดียวแต่เก็บค่าไดห้ลายๆ ค่าได้

พรอ้มกนั ตวัแปรประเภทนีเรียกวา่ อารเ์รย ์(Array) 

ในการประกาศตวัแปรแบบอารเ์รยท์าํไดโ้ดยใส่เครืองหมายเท่ากับ ตามดว้ยเครืองหมาย  

[ ] (วงเล็บเหลียม) แลว้ปิดดว้ย ; 
var myArray =[ ]; 
 
ในการกาํหนดค่าให้กับอารเ์รย ์จะตอ้งระบุอินเด็กซ ์เพือกาํหนดว่าจะเก็บข้อมูลลงใน

ลาํดบัทีเทา่ไหร ่เชน่ 

 
myArray[0] = 20; 
myArray[1] = 50; 
myArray[3] = 90; 

 
คา่ทีเก็บ 20 50  90 ..  

ชือตวัแปร myArray[0] myArray[1] myArray[2] myArray[3] .. myArray[n] 

 

ตวัเลขทีอยู่ในเครืองหมาย [ ] คืออินเด็กซที์ใชบ้อกใหท้ราบว่า เป็นข้อมลูลาํดบัทีเท่าไรใน

อารเ์รย ์ซงึจะเรมิตน้ที 0 แลว้เรียงลาํดบัตอ่เนืองกนัไป เชน่ 0, 1, 2, 3, 4,… จากตวัอยา่งขา้งตน้ตน้

อารเ์รยที์มีชือว่า myArray ในอินเดก็ซล์าํดบัที 0 มีคา่เป็น 20  อินเดก็ซล์าํดบัที 1 มีคา่เป็น 50 และ 

อินเดก็ซล์าํดบัที 3 มีคา่เป็น 90  

ค่าทีใส่ใหก้ับอารเรย ์ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นข้อมูลประเภทเดียวกันเสมอไป กล่าวคือ ค่าที

กาํหนดในแตล่ะอินเดก็ซอ์าจกาํหนดใหเ้ป็นตวัเลข ตวัอกัษร คา่ความจรงิ ฯลฯ อยา่งไรก็ได ้เชน่ 
 
myArray[0] = 5; 
myArray[1] =”Hello”; 
myArray[2] = true; 
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ตวัแปรแบบอารเ์รย ์สามารถเปรียบไดก้ับตูที้มีจาํนวนลินชักหลายชิน โดยทีลินชักแรก

สาํหรบัเก็บเสือผา้ ลินชกัทีสองสาํหรบัเก็บเครืองเขียน ลินชกัทีสามสาํหรบัใชเ้ก็บแกว้แหวนเงินทอง 

เป็นตน้ 

ตัวแปรแบบอารเ์รย์ของจาวาสคริปต์ มีลักษณะเป็น zero-based index ซึงหมายถึง  

การเริมนับค่าอินเด็กซจ์าก 0 ไม่ใช่เริมจากหนึง โดยหลังจากทีกาํหนดค่าให้กับอารเ์รยไ์ปแล้ว  

หากตอ้งการนาํคา่ทีอยูใ่นอารเ์รยม์าใช ้จะตอ้งระบอิุนเดก็ซด์ว้ยเสมอ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 
X = myArray [0]; 
Console.log (x); 

 

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการนาํค่าทีอยู่ใน myArray ลาํดับที 0 ไปเก็บไว้ในตัวแปร x 

จากนนัก็สงัให ้แสดงคา่ x ออกมาทางหนา้ตา่ง Console 

ในการกาํหนดคา่ใหก้บัอารเ์รย ์สามารถลดขนัตอนการเขียนเป็นแบบย่อได ้ดงันี 

 
Var myArray = [5, "Hello", true]; 

 
จากชดุคาํสงัขา้งตน้ จะมีความหมายเชน่เดียวกนักบัชดุคาํสงัตอ่ไปนี 

 
Var myArray = [ ] ; 
myArray[0] = 5 ; 
myArray[1] = "Hello" 
myArray[2] = true ; 
 

การกาํหนดอารเ์รย ์สามารถทาํไดห้ลายแบบ ดงันี 

 
Var myArray = [ ] ; 
Var myArray = new Array (); 
Var myArray = Array (); 

หรือ 
Var myArray  = Array (4) ; 

 

จากชุดคาํสงัขา้งตน้เป็นการประกาศตวัแปรอารเ์รย์ทีมีขนาด = 5  โดยจะนับอินเด็กซ ์

เรมิจาก 0 จนถึง 4 ในการกาํหนดคา่ใหก้บัอารเ์รย ์จงึสามารถกาํหนดคา่ได ้5 คา่ ดงันี 
 
myArray[0] = "Jarunee"; 
myArray[1] = "Pattharawongthana"; 
myArray[2] = "1977"; 
myArray[3] = "Chiangmai"; 
myArray[4] = "50160"; 
 

เนืองจากอารเ์รย์เป็นตัวแปรแบบอ็อบเจกต ์จึงมีคุณสมบัติประจาํตัว หรือทีเรียกว่า 

Properties ซงึเป็นคณุสมบตัทีิทาํใหแ้ตล่ะอ็อบเจกตมี์ความแตกตา่งกนัออกไป 
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ในการแสดงหรือกาํหนดคณุสมบตัใิหก้บัอารเ์รยจ์ะใชจ้ดุ (dot) แลว้ตามดว้ยชือคณุสมบตัิ 

เชน่ myArray.length หมายถึง ความยาวของ  array 

เมธอด (Method) คือฟังกช์นัทีอยู่ในอ็อบเจกต ์ซึงจาวาสคริปตเ์ตรียมฟังกช์นัทีเกียวขอ้ง

กับอาร์เรย์ไว้ให้เลือกใช้งานจํานวนมาก เช่น myArray.reverse(); เป็นฟังก์ชันสําหรับสังให้

เรียงลาํดบัขอ้มลูในอารเ์รยแ์บบยอ้นกลบั 
 

Var myArray = [5, "Hello", true]; 
Var myReverseArray = myArray.reverse (); 
myArray.join (); //เป็นการสัง่ใหต้่อขอ้มลูทีอ่ยู่ในอารเ์รยท์ัง้หมดเขา้ดว้ยกนัเป็นขอ้ความ 
myArray.sort (); //เป็นการเรยีงลําดบัขอ้มลูทีอ่ยู่ในอารเ์รย์ 
 

ในการใชง้านจาวาสคริปตม์กัเกียวขอ้งกับอารเ์รยอ์ยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น ถา้ตอ้งการเก็บ

ลิงกท์งัหมดทีอยู่ในเว็บเพจ สามารถใชฟั้งกช์นัทีชือว่า getElementsByTagName เพือเก็บคา่ของ

แท็ก (a) ลงในอารเ์รย ์
 

Var myArrayLink = document.gerElementsByTagName(“a”); 
 

ซึงผลลัพธ์ทีไดจ้ะเป็นอารเ์รย ์ทีเก็บขอ้มูลเกียวกับลิงกท์งัหมดในเว็บเพจ และสามารถ

เรียกนาํมาใชใ้นภายหลงัได ้
 

myArray [0] = ‘<a href = “http://www.x.com”>’ 
myArray [1] = ‘<a href = “http://www.y.co.th”>’ 
myArray [2] = ‘<a href = “http://www.z.or.th”>’ 

 

การใชง้านตวัแปรแบบอารเ์รย ์ในจาวาสครปิตส์ิงทีควรทราบอยา่งหนงึเกียวกบัอารเ์รย ์คือ 

ไม่จาํเป็นตอ้งกาํหนดขนาดของอารเ์รยเ์หมือนกับบางภาษา เนืองจากในจาวาสคริปต ์สามารถ

ปรบัขนาดอารเ์รยไ์ดอ้ัตโนมัติ แต่หากตอ้งการกาํหนดขนาดของอารเ์รย ์ก็สามารถระบุตัวเลข 

ลงไปไดเ้ชน่กนั  (จีราวธุ วารนิทร,์ 2560, น. 125-127) 

 

4.9 การประยุกตใ์ช้งานจาวาสคริปต ์

ตวัอยา่งที 4.1 การประยกุตใ์ชง้านอิลิเมนตไ์ดอะล็อกของจาวาสคริปต ์

ไฟล ์scriptDialog.js 
line 1: function myFunction() { 
line 2: var x = document.createElement("DIALOG"); 
line 3: var t = document.createTextNode("ยิ น ดี ต้ อ น รั บ สู่ ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น 

JavaScript"); 
line 4: x.setAttribute("open", "open"); 
line 5: x.appendChild(t); 
line 6: document.body.appendChild(x); 
line 7: } 
ไฟล ์testScriptDialog.html 
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line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <meta charset="UTF-8"> 
line 4: <body> 
line 5: <p>คลกิทีปุ่่ มเพือ่แสดงขอ้ความ .</p> 
line 6: <button onclick="myFunction()">Try it</button> 
line 7: <p><b>หมายเหตุ:</b> อลิเิมนต์ไดอะลอ็กสนบัสนุนเวบ็เบราวเ์ซอร ์Chrome 37+, Safari 

6+ and Opera 24+.</p> 
line 8: <script src="scriptDialog.js"> 
line 9: </script> 
line 10: </body> 
line 11: </html> 

 

การทาํงานของสคริปตแ์บ่งไฟลอ์อกเป็น  ส่วนไดแ้ก่ ไฟลส์คริปต ์ scriptDialog.js ทาํ

หน้าทีในการแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับสู่การทดสอบการใช้งานจาวาสคริปต์" ส่วนไฟล์ 

testScriptDialog.html ทาํหนา้ทีในการแสดงปุ่ มเริมตน้การทาํงาน เมือผูใ้ชง้านคลิกทีปุ่ ม "Try it" 

จะมีการเรียกใชง้านสครปิต ์scriptDialog.js เพือแสดงผล 

 

ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 4.1 แสดงผลการทาํงานการประยกุตใ์ชง้านอิลิเมนตไ์ดอะล็อก ของจาวาสคริปต ์

 

เมือคลิกปุ่ ม “Try it” จะแสดงผลลพัธด์งันี 

 
ภาพที 4.2 แสดงผลการทาํงานอิลิเมนตไ์ดอะล็อก ของจาวาสครปิตห์ลงัการกดปุ่ ม 
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ตวัอยา่งที 4.2 การประยกุตใ์ชง้านการแสดงขอ้ความจาก Text Field 

ไฟล ์textfield.js 
line 1: function myFunction() { 
line 2: var x = document.getElementById("myText").value; 
line 3: document.getElementById("demo").innerHTML = x; 
line 4: } 
 

ไฟล ์testTextfield.html 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <meta charset="UTF-8"> 
line 4: <body> 
line 5: <h3>การแสดงขอ้ความจาก text field</h3> 
line 6: <input type="text" id="myText" value="ขอ้ความ"> 
line 7: <p>คลกิปุ่ ม "Try it" เพือ่แสดงขอ้ความทีก่รอก </p> 
line 8: <button onclick="myFunction()">Try it</button> 
line 9: <p id="demo"></p> 
line 10: <script src=” textfield.js”> 
line 11: </script> 
line 12: </body> 
line 13: </html> 

 

การทาํงานของสคริปตแ์บ่งไฟลอ์อกเป็น  ส่วนไดแ้ก่ ไฟลส์คริปต ์ textfield.js ทาํหนา้ที

ในการแสดงขอ้ความทีผูใ้ชง้านทาํการกรอกเขา้มา ส่วนไฟล ์testTextfield.html ทาํหนา้ทีแสดง

กล่องรบัขอ้ความเพือใหผู้ใ้ชง้านกรอกขอ้ความ จากนนัเมือผูใ้ชง้านคลิกทีปุ่ ม “Try it” จะมีการ

เรียกใชง้านสครปิต ์textfield.js เพือแสดงผล 
 

ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 4.3 แสดงผลการทาํงานของการประยกุตใ์ชง้านการแสดงขอ้ความจาก Text Field 

 

ตวัอยา่งที 4.3 การประยกุตใ์ชง้าน Color Picker 

ไฟล ์colorPicker.js 
line 1: function myFunction() { 
line 2: var x = document.getElementById("myColor").value; 
line 3: document.getElementById("demo").innerHTML = x; 
line 4: } 
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ไฟล ์testColorPicker.html 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <meta charset="UTF-8"> 
line 4: <body> 
line 5: <h3>การใชง้าน Color picker</h3> 
line 6: คลกิเพือ่เลอืกส ี: <input type="color" id="myColor"> 
line 7: <p>คลกิปุ่ ม "Try it" เพือ่แสดงค่ารหสัสทีีเ่ลอืก.</p> 
line 8: <button onclick="myFunction()">Try it</button> 
line 9: <p><b>หมายเหตุ :</b> type="color" ไมร่องรบัการทาํงานใน Internet 

Explorer 11,Safari 9.1 และเวอรช์นักอ่นหน้านี.</p> 
line 10: <p id="demo"></p> 
line 11: <script src=" colorPicker.js"> 
line 12: </script> 
line 13: </body> 
line 14: </html> 

การทํางานของสคริปต์แบ่งไฟล์ออกเป็น  ส่วนได้แก่ ไฟล์สคริปต์  colorPicker.js  

ทําหน้าทีในการแสดง  รหัสสี ทีผู้ใช้งานทําการกรอกเข้ามา ส่วนไฟล์ testColorPicker.html  

ทาํหน้าทีแสดงปุ่ มในการเลือกสี เพือให้ผู้ใช้งานกรอกข้อความ จากนันเมือผู้ใช้งานคลิกทีปุ่ ม  

“Try it” จะมีการเรียกใชง้านสครปิต ์colorPicker.js เพือรหสัสีทีเลือก 
 

ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 
เมือเลือกสีและคลิกปุ่ ม “Try it” จะแสดงคา่รหสัสีดงันี 

 
ภาพที 4.4 แสดงผลการทาํงานของการประยกุตใ์ชง้าน Color Picker 
 

ตวัอยา่งที 4.4 การประยกุตใ์ชง้านการสรา้งนาฬิกา 

ไฟล ์analogClock.js 
line 1: var canvas = document.getElementById("canvas"); 
line 2: var ctx = canvas.getContext("2d"); 

line 3: var radius = canvas.height / 2; 
line 4: ctx.translate(radius, radius); 
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line 5: radius = radius * 0.09 

line 6: setInterval(drawClock, 1000); 
line 7: // การวาดนาฬกิา 
line 8: function drawClock() {  
line 9: drawFace(ctx, radius); 
line 10: drawNumbers(ctx, radius); 
line 11: drawTime(ctx, radius); 
line 12: } 
line 13: // การวาดรปูร่างของนาฬกิา 
line 14: function drawFace(ctx, radius) {  
line 15: var grad; 
line 16: ctx.beginPath(); 
line 17: ctx.arc(0, 0, radius, 0, 2*Math.PI); 
line 18: ctx.fillStyle = 'white'; 
line 19: ctx.fill(); 
line 20: grad = ctx.createRadialGradient(0 , 0 ,radius*0 . 9 5 , 

0,0,radius*1.05); 
line 21: grad.addColorStop(0, '#333'); 
line 22: grad.addColorStop(0.5, 'white'); 
line 23: grad.addColorStop(1, '#333'); 
line 24: ctx.strokeStyle = grad; 
line 25: ctx.lineWidth = radius*0.1; 
line 26: ctx.stroke(); 
line 27: ctx.beginPath(); 
line 28: ctx.arc(0, 0, radius*0.1, 0, 2*Math.PI); 
line 29: ctx.fillStyle = '#333'; 
line 30: ctx.fill(); 
line 31: } 
line 32: //การวาดตวัเลขของนาฬกิา 
line 33: function drawNumbers(ctx, radius) { 
line 34: var ang; 
line 35: var num; 
line 36: ctx.font = radius*0.15 + "px arial"; 
line 37: ctx.textBaseline="middle"; 
line 38: ctx.textAlign="center"; 
line 39: for(num = 1; num < 13; num++){ 
line 40: ang = num * Math.PI / 6; 
line 41: ctx.rotate(ang); 
line 42: ctx.translate(0, -radius*0.85); 
line 43: ctx.rotate(-ang); 
line 44: ctx.fillText(num.toString(), 0, 0); 
line 45: ctx.rotate(ang); 
line 46: ctx.translate(0, radius*0.85); 
line 47: ctx.rotate(-ang); 
line 48: } 
line 49: } 
line 50: // การวาดเขม็นาฬกิาทัง้ 3 เขม็ 
line 51: function drawTime(ctx, radius){ 
line 52: var now = new Date(); 
line 53: var hour = now.getHours(); 
line 54: var minute = now.getMinutes(); 
line 55: var second = now.getSeconds(); 
line 56: // การวาดเขม็ชัว่โมง 
line 57: hour=hour%12; 
line 58: hour=(hour*Math.PI/6)+ 
line 59: (minute*Math.PI/(6*60))+ 
line 60: (second*Math.PI/(360*60)); 
line 61: drawHand(ctx, hour, radius*0.5, radius*0.07); 
line 62: // การวาดเขม็นาท ี
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line 63: minute=(minute*Math.PI/30)+(second*Math.PI/(30*60)); 
line 64: drawHand(ctx, minute, radius*0.8, radius*0.07); 
line 65: // การวาดเขม็วนิาท ี
line 66: second=(second*Math.PI/30); 
line 67: drawHand(ctx, second, radius*0.9, radius*0.02); 
line 68: } 
line 69: // การสรา้งเขม็ 
line 70: function drawHand(ctx, pos, length, width) { 
line 71: ctx.beginPath(); 
line 72: ctx.lineWidth = width; 
line 73: ctx.lineCap = "round"; 
line 74: ctx.moveTo(0,0); 
line 75: ctx.rotate(pos); 
line 76: ctx.lineTo(0, -length); 
line 77: ctx.stroke(); 
line 78: ctx.rotate(-pos); 
line 79: } 
ไฟล ์testAnalogClock.html 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <body> 
line 4: <canvas id="canvas" width="200" height="200" 
line 5: style="background-color:#333"> 
line 6: </canvas> 
line 7: <script src= "analogClock.js"> </script> 
line 8: </body> 
line 9: </html> 

 

การทาํงานของสคริปตแ์บ่งไฟล์ออกเป็น  ส่วนได้แก่ ไฟล์สคริปต ์ analogClock.js  

ทาํหนา้ทีในการวาดภาพนาฬิกา โดยแบ่งฟังกช์ันในการทาํงานออกเป็น ฟังกช์ัน drawClock()  

ทาํหน้าทีในการวาดภาพนาฬิกา โดยการใช้เรียกใช้ ฟังก์ชันย่อย  ฟังก์ชันไดแ้ก่ ) ฟังก์ชัน 

drawFace ทาํหนา้ทีในการวาดรูปรา่งของนาฬิกา 2) ฟังกช์นั drawNumbers ทาํหนา้ทีในการวาด

ตวัเลขของนาฬิกา  ) ฟังกช์นั drawTime ทาํหนา้ทีในการแสดงเวลา จากการคาํนวณคา่วนัทีและ

เวลาปัจจบุนั พรอ้มทงัมีการเรียกใชง้านฟังกช์นั drawHand เพือทาํการสรา้งเข็มนาฬิกา ทงั  เข็ม 

ส่วนไฟล ์testAnalogClock.html ทาํหนา้ทีเรียกใชง้านสคริปต ์analogClock.js เพือแสดงนาฬิกา

ตามตาํแหนง่และรูปแบบทีตอ้งการ 
 

ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 
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ภาพที 4.5 แสดงผลการทาํงานของการประยกุตใ์ชง้านการสรา้งนาฬิกา 

ตวัอยา่งที 4.5 การประยกุตใ์ชง้านการแสดงแผนทีของ Google Map 

ไฟล ์demomap.js 
line 1: function myMap() { 
line 2: var mapOptions1 = { 
line 3: center: new google.maps.LatLng(18.771118,98.975229), 
line 4: zoom:18, 
line 5: mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
line 6: }; 
line 7: var map1 = new 

google.maps.Map(document.getElementById("googleMap1"),mapOpt
ions1); 

line 8: } 
 
ไฟล ์testgooglemap.html 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <body> 
line 4: <divid="googleMap1" style="width:400px;height:300px;"></div> 
line 5: <br> 
line 6: <script src="scriptDialog.js"> 
line 7: </script> 
line 8: <script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaS
yAUZHM7FN2eEvfoq-kYCtRLB1qsIAghCJs&callback=myMap"> 

line 9: </script> 
line 10: </body> 
line 11: </html> 
 

การทาํงานของสครปิตแ์บง่ไฟลอ์อกเป็น  สว่นไดแ้ก่ ไฟลส์ครปิต ์ demomap.js ทาํหนา้ที

ในการเรียกใชง้าน google map ส่วนไฟล ์testgooglemap.html ทาํหนา้ทีในการกาํหนดตาํแหน่ง

และรูปแบบในการแสดงผล และเรียกใชง้านสครปิต ์demomap.js เพือแสดงแผนที 
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ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 4.6 แสดงผลการทาํงานของการประยกุตใ์ชง้านการแสดงแผนทีของ Google Map 

หมายเหตุ : ในการใช้งาน Google Map ผู้ใช้งานต้องทําการร้องขอ Google Maps 

JavaScript API Key  

 

ตวัอยา่งที 4.6 การประยกุตใ์ชจ้าวาสครปิตก์บัการตรวจสอบเงือนไข  

ไฟล ์condition.js 
line 1: number=prompt("Input Number : ",""); 
line 2: if(number>0){  
line 3: alert("This is positive number"); 
line 4: } else if(number<0){  
line 5: alert("This is negative number"); 
line 6: } else { alert("This is Zero number"); 

 

ไฟล ์index.html 
line 1: <html > 
line 2: <head> 
line 3: <meta charset=utf-8" /> 
line 4: <title>Test JavaScript </title> 
line 5: </head> 
line 6: <body> 
line 7: <script src="condition.js"></script> 
line 8: </body> 
line 9: </html> 

 

การทาํงานของสคริปตแ์บง่ไฟลอ์อกเป็น  ส่วนไดแ้ก่ ไฟลส์คริปต ์ condition.js ทาํหนา้ที

ในรับค่าตัวเลขพร้อมตรวจสอบเงือนไขและแสดงผลลัพธ์ทีไดจ้ากการเปรียบเทียบ  ส่วนไฟล์ 

index.html ทาํหนา้ทีทดสอบการทาํงานโดยการเรียกใชง้านสคริปต ์condition.js เพือแสดงผล 
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ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 

   
ภาพที 4.7 แสดงผลการทาํงานของการประยกุตใ์ชจ้าวาสครปิตก์บัการตรวจสอบเงือนไข 

 

4.10 บทสรุป 

 จาวาสคริปตเ์ป็นหนึงในภาษาสคริปตที์ถูกนาํไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสรา้ง Dynamic 

HTML เนืองจากจาวาสคริปตน์นัเป็นเครืองมือทีใชค้วบคมุใหท้กุอย่างเป็นไปตามเงือนไขทีตอ้งการ 

โดยคาํสังทีเขียนขึนด้วยเอชทีเอ็มแอล  นันจะเป็นชุดคาํสังทีทํางานตามลําดับ ไม่สามารถ

เปลียนแปลงตามเงือนไขได้ ทาํให้การสร้างเว็บ เพจทาํได้ในขอบเขตทีจาํกัด ด้วยเหตุนีจึง มี 

การพัฒนาภาษาสคริปตส์าํหรับขยายขีดความสามารถของเว็บเพจขึน  นันคือจาวาสคริปต์  

โดยโครงสรา้งหลักของจาวาสคริปตบ์างส่วนคล้ายกับภาษาจาวา แต่ภาษาจาวานนัใช้ในการ

พฒันาแอปพลิเคชนัทวัไป  ในขณะทีจาวาสคริปตต์อ้งการนาํมาใชใ้นการพฒันาเว็บไซตเ์ป็นหลกั

ทาํใหเ้กิดขอ้จาํกัดในการทาํงาน เนืองจากจาวาสคริปต  ์นนัถูกประมวลผลดว้ยเว็บเบราวเ์ซอร ์ 

จึงทาํใหผู้ส้รา้งเว็บเบราวเ์ซอรต์อ้งสรา้งคอมไพเลอรห์รือตวัประมวลผลจาวาสคริปตข์ึนมาดว้ย  

ซึงบ่อยครงัทีมกัจะพบว่าสคริปตที์เขียนขึนสามารถ ทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้งในเว็บเบราวเ์ซอรต์วั

หนึง แต่อาจเกิดขอ้ผิดพลาดกับเว็บเบราวเ์ซอรอี์กตวัหนึง ดว้ยเหตุนีจึงมีหน่วยงานทีเป็นกลาง 

พยายามจะเสนอรูปแบบทีเป็นมาตรฐานให้แก่ จาวาสคริปต์ หน่วยงานนันคือ European 

Computer Manufacturing Association (ECMA) ซึงจาวาสคริปต  ์ทีถูกกาํหนดโดย ECMA หรือ

เรียกว่า ECMA Script ในการเขียนจาวาสคริปต์ต้องเ ขียนให้เ ป็นส่วนหนึงของเอกสาร 

เอชทีเอ็มแอลตอ้งกาํหนดดว้ยแท็ก <script> และปิดทา้ยดว้ย </script> ซึงสคริปตที์เขียนขึน

สามารถนาํไปใชใ้นหลายเพจ โดยการแยกเก็บสคริปตไ์วอี้กหนงึไฟล ์ในส่วนของไฟลจ์าวาสคริปต์

ส่วนทีแยกออกไปนนั ใหก้าํหนดส่วนขยายเป็น .js แลว้เรียกใชด้ว้ยแอตทริบิวต ์src ดงันี <script 

src = “myscript.js”> </script> ข้อควรระวังคือ สคริปต์ส่วนทีแยกออกไปนันต้อง ไม่มีแท็ก 

<script> และ </script> กาํกับอยู่ ตอ้งมีเฉพาะสคริปต์ทีเป็นการทาํงาน โดยการเขียนสคริปต์

สามารถ ประกาศตวัแปร ทาํการคาํนวณ เปรียบเทียบ เขียนคาํสงัควบคมุแบบทางเลือกและคาํสงั

ควบคมุแบบเงือนไข รวมถึงสามารถสรา้งฟังกช์นัขนึมาเพือใชง้านได ้
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4.11 คาํถามทา้ยบท  

1) จงเปรียบเทียบขอ้แตกตา่งระหวา่งจาวาและจาวาสครปิต ์ 

2) จงยกตวัอยา่งการเขียนจาวาสครปิตแ์ทรกในภาษาเอชทีเอ็มแอล 

3) จงยกตวัอยา่งการเขียนจาวาสครปิตแ์ยกจากภาษาเอชทีเอ็มแอล 

4) จงอธิบายการเรียกใชจ้าวาสครปิตจ์ากไฟลภ์ายนอก 

5) จงอธิบายผลลัพธ์จากการใช้งานตัวดาํเนินการ จากข้อมูลทีกาํหนดให้ดังต่อไปนี  

กาํหนดให ้$num1=79  $num2=45  $str1=”hello PHP”  $str2=”Hello PHP” 
- $total1=++$num1+$num2++; 
- $total2=$num1 % $num2; 
- $str3=$str1+$str2;  
- $str4=$str1==$str2;  

6) จงอธิบายการทาํงาน คาํสงั Condition Statement พรอ้มยกตวัอยา่งการใชง้าน 

7) จงอธิบายการทาํงาน คาํสงั Iteration Statement พรอ้มยกตวัอยา่งการใชง้าน 

8) จงเขียนจาวาสครปิต ์เพือสรา้งฟังกช์นัสาํหรบัคาํนวณหาพืนทีสีเหลียมคางหมู 

9) จงอธิบายการใชง้านตวัแปรอารเ์รยใ์นจาวาสครปิต ์

10) จงยกตัวอย่างการประยุกตใ์ช้งานจาวาสคริปต  ์โดยการสรา้งหน้าเว็บเพจ  หน้า

พรอ้มปรบัแตง่หนา้เว็บเพจดว้ยจาวาสคริปต ์พรอ้มอธิบายการทาํงานจาวาสครปิตที์เลือกมา 
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บทท ี5  

การออกแบบเวบ็ไซตแ์บบ Responsive 
  

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางดา้นการสือสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเชือมต่อ

เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตสามารถทาํไดส้ะดวกขึน เนืองจากการใหบ้ริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง 

ส่งผลให้อุปกรณ์สือสารทุกประเภท เช่น คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล สมารท์โฟน หรือสมารท์ทีวี 

สามารถเชือมต่ออินเทอรเ์น็ตได ้จากการขยายตวัในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตทีเพิมขึนและมีแนวโนม้

สูงขึน ส่งผลใหเ้กิดการเขา้ชมเว็บไซตจ์ากอุปกรณ์หลากหลายประเภทมีปริมาณเพิมขึนเช่นกัน 

อุปกรณ์แต่ละชนิดมีหลายขนาดและหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีขนาดหน้าจอทีไม่ เท่ากัน ทาํใหก้าร

ออกแบบเว็บไซตจ์าํเป็นตอ้งคาํนงึถึงการตอบสนองการใชง้านของผูใ้ชเ้ป็นหลกั การพฒันาเว็บไซต ์

ใหส้ามารถรองรบัอุปกรณเ์หล่านี จึงเป็นเรืองสาํคญัอย่างมาก หากนกัพฒันาตอ้งจดัทาํเว็บไซต์

แยกสาํหรับแต่ละอุปกรณ์นันคงไม่ใช่หลักการแก้ปัญหาทีดี เนืองจากต้องใช้เวลานานและ

งบประมาณจัดทาํเว็บไซตที์สูงขึน จึงมีแนวคิดในการออกแบบเว็บไซตที์สามารถตอบสนอง 

การใช้งานของอุปกรณ์ทีมีขนาดต่างกันเรียกแนวคิดนีว่า Responsive Web Design โดย

จุดประสงคข์องการพฒันาเพือใหผู้ใ้ชง้านสามารถดเูนือหาของเว็บไซตไ์ดง้่ายทีสุดและแสดงผล

หนา้เว็บในขนาดหนา้จอทีแตกตา่งกนัไป  

 

5.1   แนวคิดของเว็บไซตแ์บบ Responsive  

Responsive Web Design เป็นเทคนิคการออกแบบเว็บไซตด์ว้ยแนวคิดแบบใหม่ โดยใช้

ภาษาเอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอสและจาวาสคริปตม์าใชใ้นการออกแบบ เป็นตวัช่วยทาํใหเ้ว็บไซต์

สามารถแสดงผลไดอ้ย่างเหมาะสม บนอุปกรณที์แตกต่างกัน โดยใช้ชุดคาํสงัร่วมกัน ใช ้URL 

เดียวกัน ผลลพัธที์ไดจ้ากการใชแ้นวคิดนีคือ ระบบจะสามารถปรบัขนาดของเว็บไซตไ์ดอ้ตัโนมตัิ

ตามขนาดของอปุกรณที์ใชง้านอยู่ เมือเปิดเว็บไซตด์ว้ยหนา้จอคอมพิวเตอร ์หรือจอสมารท์ทีวีทีมี

ขนาดจอกวา้ง เว็บไซตแ์บบ Responsive Web Design จะแสดงผลไดอ้ย่างเต็มจอสวยงาม และ

เมือเปิดดว้ยแท็บเล็ตทีมีหน้าจอขนาดเล็กเว็บไซตย์ังสามารถปรับขนาดตามไดพ้อดี  หากเปิด

เว็บไซตด์ว้ยสมารท์โฟนขนาดของเว็บไซตจ์ะลดขนาดลงพอดีกับความกวา้งของจอ รองรบัการ

แสดงผลผ่านหนา้จอทีมีขนาดแตกต่างกันไดโ้ดยอตัโนมตัิ ผูใ้ชง้านสามารถเปิดใชง้านเว็บไซตไ์ด ้
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โดยไม่ตอ้งกงัวลถึงขนาดของหนา้จอหรือชนิดของอปุกรณสื์อสารสง่ผลใหน้กัพฒันาและออกแบบ

เว็บไซตต์อ้งปรบัตวั และเรียนรูห้ลกัการและวิธีการสรา้งเว็บไซตแ์บบ Responsive Web Design  

หลกัการของ Responsive Web Design มีการใชเ้ทคนิคหลายอย่างร่วมกัน ไดแ้ก่ Fluid 

Grid  Flexible Images และ CSS Media Queries การทํา Fluid Grid คือการออกแบบ Grid  

ใหเ้ป็นแบบ Relative โดยไมไ่ดก้าํหนดขนาดของ Grid แบบตายตวั แตจ่ะกาํหนดใหส้มัพนัธก์ับสิง

อืนเช่น กาํหนดความกวา้งแบบเป็นเปอรเ์ซ็นต ์(%) หรือการใช ้font-size หน่วยเป็น em เป็นตน้ 

ส่วนการทาํ Flexible Images หรือการกาํหนดขนาดของ Images ให้มีความสัมพันธ์กับขนาด 

ของหนา้จอแสดงผล หากรูปตน้ฉบบัมีขนาดใหญ่มาก เวลาแสดงในสมารท์โฟน ทีมีจอขนาดเล็ก

ควรลดขนาดลงมาเพือใหแ้สดงผลไดอ้ยา่งสวยงาม สว่นการใช ้CSS Media Queries ซงึจะชว่ยให้

สามารถกําหนด Style Sheets สาํหรับอุปกรณ์ ต่างๆ ได้ โดยส่วนใหญ่อาศัยการเขียน Style 

Sheets พืนฐานเอาไว้ ซึงกลุ่มนีจะไม่ขึนอยู่กับอุปกรณ์ ใด หลังจากนันให้เขียน Style Sheets 

สาํหรบัอปุกรณ ์ทีมีขนาดหนา้จอทีเล็กสดุเพิมขนึไปจนถึงขนาดใหญ่สุด ซงึการเขียนในลกัษณะนี

จะชว่ยลดความซาํซอ้นของชดุคาํสงัรวมถงึสง่ผลใหก้ารแกไ้ขชดุคาํสงัในภายหลงัทาํไดง้่ายขนึ 

 

5.2    เอชทเีอ็มแอลหา้ กับ Responsive Web Design  

เอชทีเอ็มแอลห้ามีคุณสมบัติ ในการใส่ภาพเคลือนไหว ทีสามารถนําไปใช้กับเกม

แอนิเมชันหรือโฆษณารวมถึงสามารถแนบไฟลว์ิดีโอและไฟลเ์สียงไปในชุดคาํสงัเอชทีเอ็มแอล 

โดยไมต่อ้งเสียเวลาติดตงัส่วนเสรมิสาํหรบัรองรบัการแสดงผลหนา้เว็บแบบ interactive ไดร้วดเร็ว

ขึน รวมถึงผูใ้ชง้านเว็บไซตที์พฒันาขึนจากภาษาเอชทีเอ็มแอลหา้ สามารถแสดงขอ้มูลไดท้นัที 

บนอุปกรณใ์ดๆ ทีไดร้บัการติดตงัเบราวเ์ซอรที์รองรับ ส่วนความสามารถของเอชทีเอ็มแอลห้า  

ทีโดดเด่นและเป็นทีน่าสนใจในการนํามาใช้งานการออกแบบเว็บไซต์ Responsive มีดังนี  

(ดวงพร  เกียงคาํ, 2560, น. 20) 

- สนบัสนนุการแสดงผลบนอปุกรณต์า่งๆ เช่น คอมพิวเตอรส์่วนบคุคล สมารท์โฟน หรือ

สมารท์ทีวี  

- เนน้การใชง้านรว่มกบัซีเอสเอสและจาวาสครปิต ์

- การทาํงานร่วมกับภาษาทีใชพ้ฒันาเว็บแอปพลิเคชนั เช่น ภาษาพีเอชพี หรือเอเอสพี 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- Semantic Markup โครงสรา้งชุดคาํสงัเป็นระเบียบสรา้งความหมายใหข้้อมูลทาํให้ 

Search Engine คน้หาขอ้มลูไดง้่ายขนึ 
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- Form Enhancement เพิมประสิทธิภาพการใชง้านของฟอรม์ใหมี้หลากหลายตามการ

ใชง้านทีเพมิขนึ สรา้งแบบฟอรม์ออนไลนไ์ดง้่ายขนึ 

- ไฟลเ์สียง/ไฟลว์ิดีโอ จะมีฟังกช์นั HTML5 Video ทีนาํมาใชท้ดแทน Flash Video (.flv) 

ทีใชง้านหรือแสดงผลบนบางอปุกรณไ์มไ่ด ้

- เพมิความสามารถในการทาํงานกบัระบบแผนที สรา้งกราฟิกโดยไมต่อ้งมี Flash 

- Canvas ไดนามิกกราฟิกบนหน้าเว็บเพจ เช่น วาดรูป ตกแต่งรูป และ Animation  

ในรูปแบบตา่งๆ โดยไมต่อ้งใชโ้ปรแกรม Flash ทาํใหผู้ใ้ชง้านไมต่อ้งตดิตงัโปรแกรม Flash Player 

- Content Editable สามารถคลิกบนขอ้ความในเว็บเพือแกไ้ขจากตรงนนัเลย 

- Drag and Drop ลากอ็อบเจกตม์าวางบนหนา้เว็บไซตไ์ด ้

- Persistent Data Storage การ เ ก็บข้อมูลบนเครื องผู้ใช้  ซึ งสามารถเ ก็บไ ด้ถึ ง 

ระดบัฐานขอ้มลู 

- Geolocation บอกตาํแหนง่ผูใ้ชง้าน 

- สรา้งกราฟิกทีมีการโตต้อบได ้(Interaction) เชน่ ปุ่ มกด โดยใชจ้าวาสครปิต ์เขา้มาชว่ย 

- Local Storage เก็บขอ้มลูหรือฐานขอ้มลู (Web SQL) ไดที้คอมพิวเตอรข์องผูใ้ชง้าน 

- Media Player เลน่วิดีโอและเสียงไดง้่ายขนึ 

- การเขียนชดุคาํสงัแบบเอชทีเอ็มแอลหา้ เป็นการจดัวางชดุคาํสงัทีเป็นระเบียบโดยแยก

แต่ละส่วนออกจากกันมาเป็นโมดูล ทาํให้ง่ายต่อการเขียนซีเอสเอสกาํกับในแต่ละขนาดของ 

ห น้า จ อ แ ส ด ง ผ ล โ ด ย มี  <header></header>  <footer></footer> <section></section>  

แบง่ออกเป็นส่วนๆ อยา่งเป็นระเบียบ ดงันนัจงึสง่ผลดีตอ่การเก็บขอ้มลูของ Search Engine Bots 

เชน่กนั 

ความสามารถของเอชทีเอ็มแอลหา้รองรบัการออกแบบเว็บไซต ์Responsive ทงัในดา้น

การรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ การใช้งานร่วมกับซีเอสเอสรวมถึงการใช้งานทีสะดวกและ 

เป็นระเบียบในดา้นการจดัวางชดุคาํสงั  

 

5.3   การใช้งานซเีอสเอสสามกับ Responsive Web Design   

โดยทวัไปการเขียน Style Sheets พืนฐานจะไม่ขึนอยู่กับอุปกรณ์ใด หากสามารถเขียน 

Style Sheets ทีรองรบัการใชง้านอุปกรณ ์ตงัแต่ขนาดหนา้จอเล็กสุดจนถึงหนา้จอขนาดใหญ่สุด 

จะช่วยลดความซาํซอ้นของชุดคาํสงั และยงัทาํใหก้ารแก้ไขชุดคาํสงัในภายหลงัทาํไดง้่ายอีกดว้ย 

ในซีเอสเอสสามมีการใช้งาน Media Queries ทีช่วยให้สามารถกาํหนด Style Sheets สาํหรับ

รองรบัการใชง้านในอุปกรณ  ์ต่างๆ ได ้ จากการศึกษาเอกสาร คู่มือออกแบบและสรา้งเว็บไซต ์

ฉบบัสมบรูณ ์ของ ดวงพร  เกียงคาํ (2560, น. 21)  สรุปไดว้่าซีเอสเอสสามยงัมีส่วนทีช่วยในการ
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เขียนเว็บไซตแ์บบ Responsive ง่ายขนึ รวมทงัเสริมการใชง้านดว้ย CSS Framework ในปัจจบุนั 

มีการพฒันา CSS Framework ขึนมาใชง้านเพือใหก้ารเขียนชุดคาํสงัง่ายขึน โดยมี Framework 

หลักอย่าง jQuery UI Framework หรือ Framework Bootstrap และ Framework Foundation  

สิงเหลา่นีจะเป็นตวัชว่ยใหก้ารสรา้งเว็บไซตยื์ดหยุ่นและหลากหลายยงิขนึ 

ในการทาํงานของซีเอสเอสทาง W3C ไดส้รา้งสิงทีเรียกว่า Media Queries ขึนมาแทนที

ของเดิมทีกาํหนดไดแ้ค่ว่า แบบนีใชก้ับหนา้จอ แบบนีใชก้ับกระดาษ โดยสามารถกาํหนดเพิมได้

ดงันี  

- กาํหนดรูปแบบทีตอ้งการแสดงผลจากทีเดียว เว็บเพจทุกหนา้สามารถเรียกรูปแบบ

มาตรฐานไดจ้ากไฟลซี์เอสเอสเพียงไฟลเ์ดียว 

- ใน 1 เว็บไซต ์สามารถมีไฟลซี์เอสเอสมากกว่า 1 ไฟล ์และในหนา้เว็บเพจก็ใชง้านไฟล์

ซีเอสเอสไดม้ากกวา่ 1 ไฟล ์

- การบรหิารจดัการ เชน่ เขียนหรือแกไ้ขชดุคาํสงัจะทาํไดง้่าย 

การกําหนดการแสดงผลให้สามารถแสดงผลได้ทังบน คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล  หรือ 

สมารท์โฟน โดยการกําหนดโมดูลสาํหรับอุปกรณ์แต่ละตัว ภายในแต่ละโมดูลมีการกําหนด

มาตรฐานของขนาดความกว้างในการแสดงผลตาม Responsive Web Design - Grid-View  

ทีแบง่เป็น  คอลมัน ์ของแตล่ะอปุกรณด์งัตอ่ไปนี 
 
/* การแสดงผลบน moblie */ 

[class*="col-"] { 
    width: 100%; 
} 

 
@media only screen and (min-width: 600px) { 
    /* การแสดงผลบน tablets: */ 
    .col-m-1 {width: 8.33%;} 
    .col-m-2 {width: 16.66%;} 
    .col-m-3 {width: 25%;} 
    .col-m-4 {width: 33.33%;} 
    .col-m-5 {width: 41.66%;} 
    .col-m-6 {width: 50%;} 
    .col-m-7 {width: 58.33%;} 
    .col-m-8 {width: 66.66%;} 
    .col-m-9 {width: 75%;} 
    .col-m-10 {width: 83.33%;} 
    .col-m-11 {width: 91.66%;} 
    .col-m-12 {width: 100%;} 
} 

 
 

@media only screen and (min-width: 768px) { 
    /* การแสดงผลบน desktop: */ 
    .col-1 {width: 8.33%;} 
    .col-2 {width: 16.66%;} 
    .col-3 {width: 25%;} 
    .col-4 {width: 33.33%;} 
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    .col-5 {width: 41.66%;} 
    .col-6 {width: 50%;} 
    .col-7 {width: 58.33%;} 
    .col-8 {width: 66.66%;} 
    .col-9 {width: 75%;} 
    .col-10 {width: 83.33%;} 
    .col-11 {width: 91.66%;} 
    .col-12 {width: 100%;} 
}  
 

ผลลพัธที์เกิดจากการประกาศเป็นดงันี 

 

  
ภาพที 5.1 ผลลพัธก์ารกาํหนดการแสดงผล 

 

5.4   หลักการและเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive 

ในการสรา้งเว็บไซตแ์บบ Responsive ตอ้งออกแบบใหส้ามารถรองรบัการแสดงผลบนทกุ

อุปกรณ ์โดยใช ้URL เดียวกัน โดยในการตอบสนองจะเนน้ใหใ้ชง้านง่าย นกัออกแบบเว็บไซตจ์ึง

ตอ้งมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ เพือใหไ้ดเ้ลยเ์อาตที์เหมาะสมสาํหรบัการแสดงผลบนอปุกรณ์

ทกุขนาด จงึตอ้งศกึษาหลกัการและเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive จากการศกึษา

เอกสาร คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต ์ฉบับสมบูรณ์ ของ ดวงพร  เกียงคาํ  (2560, น. 19) 

สามารถสรุปไดว้่าการทาํ Responsive Web Design เพือสรา้งการออกแบบใหต้อบสนองได ้มีสิง

สาํคญัในการออกแบบเคา้โครงหนา้หลกัๆ อยู ่3 อยา่งดงันี 

1) Fluid Grid 

 เริมจากการออกแบบ Grid ให้เป็นแบบ Relative ซึงไม่ได้กําหนดขนาดของ Grid  

แบบตายตวั แต่จะกาํหนดใหส้มัพนัธ์กับสิงอืนๆ เช่น กาํหนดความกวา้งเป็นแบบเปอรเ์ซ็นต ์(%) 

หรือการใช ้Font-size หนว่ยเป็น em เป็นตน้ 

2) Flexible Images หรือ Fluid Image  
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เ ป็น การกําหนดขนาดของ รูปภาพ (Images) ให้มีความสัมพันธ์กับขนาดของ 

หนา้จอแสดงผล หากรูปตน้ฉบบัมีขนาดใหญ่มาก เวลาแสดงในสมารท์โฟน ทีมีจอขนาดเล็ก หรือ

แท็บเล็ตก็ลดขนาดลงมา เพือใหแ้สดงผลไดอ้ย่างสวยงาม โดยมาตรฐานจะกาํหนดอยู่ 3 หรือ 4 

ขนาดตามหนา้จออปุกรณม์าตรฐานทวัไป 

3) การใช้ CSS3 Media Queries  

เป็นตวัช่วยใหส้ามารถกาํหนด Style Sheets สาํหรบัอุปกรณต์่างๆ โดย Media Queries 

ในซีเอสเอสถือเป็นหัวใจสําคัญของ Responsive Web เพราะจะช่วยตรวจสอบเกียวกับการ

แสดงผลของอปุกรณที์เปิดเว็บไซต ์เชน่ ตรวจสอบความกวา้ง ความสงู การเอียงเครอืง (แนวตงัหรือ

แนวนอน) ตรวจสอบอตัราสว่นจอภาพ และจาํนวนสี เป็นตน้  

 

เทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive 

เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive เพือทําให้เว็บไซต์ออกมาสวยงาม  

มีฟังกช์นั และรูปแบบทีใชง้านง่าย และตรงกบัความตอ้งการของพฤติกรรมของผูใ้ชง้านใหไ้ดม้าก

ทีสดุ มีดงันี  

1) การออกแบบให้เรียบง่าย 

การทาํ Responsive Web Design สิงแรกทีตอ้งทาํคือ การออกแบบเว็บไซตใ์หเ้รียบง่าย

ทีสดุ จะเห็นไดว้า่แนวการออกแบบเว็บในปัจจบุนัจะเรียบง่าย เนน้การใชง้านสะดวก (Flat) ไมเ่นน้

หรูหรา ไมอ่ลงัการดว้ยภาพเคลือนไหวเหมือนในอดีตทีใช ้Flash หรือ Effects การเคลือนไหวต่างๆ 

แต่เน้นการเขียนเอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสเพือการแสดงผลทีตอบสนองฟังก์ชันการใช้งาน 

ทียืดหยุน่และเป็นมิตรกบัผูช้ม เขา้ถึงง่าย และใชง้านง่าย 

2) เริมทหีน้าจอเล็กทสุีด 

การออกแบบ Responsive Web Design จะเนน้การออกแบบสาํหรบัหนา้จอทีเล็กทีสุด

ก่อน (Mobile First) เพราะเป็นพืนฐานของเว็บไซต์ และแนวโน้มการใช้เครืองมือของผู้คน 

ยุคปัจจุบัน ซึงทีผ่านมามักออกแบบสาํหรับหน้าจอคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล เป็นค่ามาตรฐาน 

เพราะว่าใช้กันมานาน แต่การทํา Responsive Web จะโฟกัสกับหน้าจอขนาดเล็กก่อน  

ควรออกแบบ Interface อย่างไรทีจะทาํใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านง่ายทีสดุ สะดวกทีสดุ และส่วน 

ทีไมจ่าํเป็นก็ตดัออกไป 

3) กาํหนดขนาดแบบ Relative 

Responsive Web จะเขียนเอชทีเอ็มแอลเพือแสดงผลเนือหาหลกัไล่ตามลาํดบั ก่อน-หลงั 

ทาํใหเ้ห็นโครงสรา้งของเนือหา จากนนัก็มาใช้ซีเอสเอสเขียน Style Sheet เพือกาํกบัการแสดงผล

ของ เอชทีเอ็มแอล ใหแ้สดงผลเนือหาตามทีตอ้งการสิงสาํคญัคือ การกาํหนดขนาดของสิงต่างๆ  
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ให้เป็นแบบ Relative คือ ให้ขนาดสัมพันธ์กับสิงทีอยู่ข้างเคียง เช่น กําหนดเลย์เอาท์tให้เป็น 

Relative ได ้หรือเรียกว่า Fluid Layout ดว้ยการกาํหนดเลยเ์อาทt์ต่างๆ ใหค้วามกวา้งเป็นหน่วย

เปอรเ์ซ็นต ์(%) เพือแสดงไดอ้ย่างยืดหยุ่นตามขนาดหนา้จอแสดงผล โดยไม่ไดก้าํหนดค่าตายตวั

เป็น pixel เหมือนอย่างก่อน กาํหนดขนาดของ Image ให ้Relative โดยกาํหนดความกวา้งเป็น

เปอรเ์ซ็นต ์(%) ใหอิ้งตาม Box หรือ Container ทีใส่ Image นนัๆ แลว้กาํหนดค่า Max – width 

ความกวา้งสงูสดุกนัเอาไว ้เพือไมใ่หภ้าพถกูขยายใหญ่เกินไป หรือเกินคา่ความกวา้งของภาพจรงิ 

4) หาจุด Breakpoint Media แล้วเขียน Queries 

การกาํหนดขนาดของเนือหาใหเ้ป็นแบบ Relative เอาไวจ้ากขนาดเล็ก เช่น 480px หาก

ขยาย Viewport ใหใ้หญ่ขึน องคป์ระกอบต่างๆ ยงัคงจะแสดงผลไดดี้อยู่ในระดบัหนึง แต่ถา้เพิม

ขนาดไปเรือยๆ ตามความกวา้งทีสงูขนึ เนือหาจะเรมิไมเ่หมาะสม จึงควรปรบัองคป์ระกอบเนือหา 

เพือใหเ้หมาะสมตามขนาดหนา้จอซึงจะเรียกว่า หาจดุ Breakpoint แลว้เขียน Queries ในจดุนนั

ขึนมา สรา้งชุดคาํสังซีเอสเอสสาํหรับ Breakpoint นันๆ เพือให้แสดงผลไดเ้หมาะสมตรงตาม 

ทีตอ้งการ โดยจะสรา้ง Breakpoint ไดต้ามจดุ หรือขนาดหนา้จอทีตอ้งการไดห้ลายจดุดว้ย  

 

5.5   การสร้างเว็บไซตแ์บบ Responsive  

การออกแบบเว็บไซตที์ตอ้งการควบคมุการแสดงผลใหส้ามารถรองรบัการแสดงผลบนทกุ

อุปกรณใ์หส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบนนั นักพัฒนาจาํเป็นตอ้งมีการเขียนโปรแกรม

ภาษาเอชทีเอ็มแอลและซีเอสเอสด้วยตนเอง ซึงต้องอาศัยคาํสังและแท็กช่วยในการทาํงาน 

นักพัฒนาจึงต้องศึกษาและทาํความเข้าใจคาํสังในการสร้างเว็บไซตแ์บบ Responsive จาก

การศึกษาเอกสาร คู่มือออกแบบและสรา้งเว็บไซต ์ฉบบัสมบูรณ ์ของ ดวงพร  เกียงคาํ (2560,  

น. 299-301) สรุปไดว้่าการเขียนชุดคาํสงัใหเ้ว็บเพจเป็น Responsive Web ประกอบดว้ยคาํสงั

หลกัดงันี  

1) กาํหนด Viewport Meta Tag 

คาํสงั Viewport จะใชใ้นการบอกเว็บเบราวเ์ซอร ์ใหแ้สดงผลถกูตอ้งตามขนาดหนา้จอของ

อุปกรณ์ รวมถึงช่วยในเรือง Web Responsive ดว้ยการกาํหนดให้เป็น Device Pixels โดยใช้ 

Viewport Meta Tag เพือให ้Viewport หนัมาอา้งอิงกับ Device-width แทน ดว้ยการใส่ชุดคาํสงั

เอชทีเอ็มแอล  

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial – scale=1.0” />  

ไวที้ส่วนหัว <head> ของเว็บเพจเสมอในการทาํ Responsive Web Design เพือใชค้่า 

Device Pixels แทน CSS Pixels ทีต้องกําหนดให้ระดับการซูมเบืองต้นเป็น 100% ด้วย เช่น  
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การกาํหนดขนาดของรูปภาพ ถ้าจะให้แสดงไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ ตอ้งระบุความกว้างไว้ 100%  

ดงัตวัอยา่งเชน่   

<img src=example.jpg style=max-width:100%;> 

ตวัอยา่งที 5.1  การใชง้าน Viewport Meta Tag 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"/> 
line 5: <style> 
line 6: img { 
line 7: max-width: 100%; 
line 8: height: auto; 
line 9: } 
line 10: </style> 
line 11: </head> 
line 12: <body> 
line 13: <p><b>To understand this example, you should open this page 

on a phone or a tablet.</b></p> 
line 14: <img src="images2.jpg" alt=" Wat Phra That Doi Suthep" 

style="max-width:100%;" > 
line 15: <p> 
line 16: Wat Phra That Doi Suthep is a Theravada wat in Chiang Mai 

Province, Thailand.  
line 17: The temple is often referred to as "Doi Suthep" although this 

is actually  
line 18: the name of the mountain where it's located. It is a sacred 

site to many Thai people 
line 19: </body> 
line 20: </html> 
 

ผลลพัธเ์ป็นดงันี 

       
ภาพที 5.2 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Viewport Meta Tag 

2) กาํหนด Media Queries ตรวจสอบอุปกรณ ์

เว็บไซตใ์นปัจจุบนัจะถูกเปิดใชง้านจากอุปกรณที์แตกต่าง และหลากหลายมาก จึงเป็น

ทีมาของการพัฒนาเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive Web Design ขึนมา เพือให้
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หน้าเว็บเพจเดียวทีออกแบบขึน สามารถแสดงผลในรูปแบบต่างกัน โดยสามารถแสดงผลให้

เหมาะสมกบัขนาดหนา้จอของอปุกรณที์ใชใ้นการเปิดเว็บไซต ์   

Media Queries ของซีเอสเอสคือตวัช่วยตรวจสอบคณุสมบตัิของอุปกรณใ์นการเรียกใช้

งานเว็บไซต์ โดยในปัจจุบันขนาดของหน้าจอมีหลายขนาดและมีคุณสมบัติทีแตกต่างกัน  

ซงึขอ้จาํกดัตรงนีทาํใหก้ารออกแบบเว็บไซต ์เพือใหส้ามารถแสดงผลใหเ้หมาะสมกบัอปุกรณต์่างๆ 

ทาํไดย้าก แต ่Media Queries จะช่วยตรวจสอบคุณสมบตัิของอปุกรณต์า่งๆ ทีเขา้ใชง้านเว็บไซต์

ว่ามีคา่ตรงกบัทีระบไุวห้รือไม่ หากอปุกรณใ์ดมีคณุสมบตัิตรงกบัทีกาํหนดไว ้จะเรียกใชง้านคาํสงั  

ซีเอสเอสชดุทีเขียนไวไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

การใช้งาน Media Queries เหมือนกับการใช้งานซีเอสเอสทัวไป แต่จะมีคุณสมบัติ

แตกตา่งกนัออกไป โดยจะมีขอ้กาํหนดเพือทีจะแสดงผลไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสมกบัอปุกรณ์

ทีใชใ้นการเขา้ถึงเว็บไซตด์งัตารางตอ่ไปนี 
     

 ตารางที 5.1 ขอ้กาํหนดของการแสดงผล 

Media Feature 

(คุณสมบัต)ิ 

Value 

(ค่า) 

Description 

(การทาํงาน) 

width length px ความกวา้งของ viewport, ไม่สนความกวา้งของ “สว่นแสดงผล” ของ

อปุกรณ ์

height length px ความสงูของ viewport, ไม่สนความสงูของ “สว่นแสดงผล” ของ

อปุกรณ ์

device-width length px ความกวา้งของ “สว่นแสดงผล” ของอปุกรณไ์ม่สนความกวา้งของ 

viewport 

device-height length px ความสงูของ “สว่นแสดงผล” ของอปุกรณไ์ม่สนความสงูของ viewport 

orientation portrait, 

landscape 

แนวการแสดงผลของอปุกรณ ์เชน่ แนวตงัหรอืแนวนอนเป็นตน้ 

aspect-ratio ratio อตัราสว่นระหวา่ง width กบั height 

device-aspect-

ratio 

ratio อตัราสว่นระหวา่ง device- width กบั device-height 

min min คา่ตาํสดุใชร้ว่มกบั width  height  device- width  device-height 

max max คา่สงูสดุใชร้ว่มกบั width  height  device- width device-height 

 

การเขียน Media Queries ทาํไดโ้ดยการใช้คาํสัง @media มีหลักการ คือ เขียนคาํสัง 

@media screen ตามขนาดความกวา้งสงูสดุ (max - width) หรือความกวา้งตาํสดุ (min – width) 

ไปครอบชุดคาํสงัของซีเอสเอสทีตอ้งการใหแ้สดงผลคือ เอาหนา้จอของอุปกรณม์ากาํหนดว่า  
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ถา้กวา้งเท่านีจะใหแ้สดงผลอย่างไร โดยตอ้งชุดคาํสงั @media และซีเอสเอสไวที้ส่วนหวัของเว็บ

เพจในสว่นของ <head> ดงันี 

รูปแบบการเขียน 
 
@media (min-width: 700p) { … } 
@media (min-width: 700p) and (orientation: landscape) { … } 
@media tv and (min-width: 700p) and (orientation: landscape) { … } 
@media [only I not]? Media_type and (media feature) { 
ชุดคาํสัง่ชุดคาํสัง่ CSS/CSS-Code; 
} 

 
ตวัอยา่งที 5.2  ตวัอยา่งการเขียน Media Queries 

line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <style> 
line 5: body{background-color:pink;}  
line 6: p{font-size:16px;color:blue;} 
line 7: @media screen and (max-width:480px) { 
line 8: body { 
line 9: background-color: lightgreen; 
line 10: } 
line 11: p{font-size:14px;color:green;} 
line 12: } 
line 13: </style> 
line 14: </head> 
line 15: <body> 
line 16: <h1>Resize the browser window to see the effect!</h1> 
line 17: <p>Wat Phra That Doi Suthep is a Theravada wat in Chiang Mai 

Province, Thailand. 
line 18: The temple is often referred to as "Doi Suthep" although this 

is actually the name of the moutain where it's located. 
line 19: It is a sacred site to many Thai people.</p> 
line 20: </body> 
line 21: </html> 
การใชง้าน Media Queries 

 
ภาพที 5.3 การทาํงานและผลลพัธข์องการใชง้าน Media Queries ขนาด 415x532 

ขนาดจอสูงสุดท ีCSS จะทาํงานคือ  หากเกิน

กว่านันใหใ้ช้ค่าปกติ 
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ผลลพัธข์องตวัอยา่งที .  เมือมีการเปลียนขนาดหนา้จอการแสดงผล 

 
ภาพที 5.4 การทาํงานและผลลพัธข์องการใชง้าน Media Queries ขนาด 638x532 
 

3) การหาจุด Breakpoint  

การใช ้Media Queries ตรวจสอบขนาดของหนา้จอทีใช้เปิดเว็บเพจนนั บางครงัอาจตอ้ง

กาํหนดเอาไวห้ลายๆ ขนาดเพราะหนา้จออปุกรณแ์ท็บเล็ตและสมารท์โฟน มีมากมายหลายขนาด  

แต่โดยปกติจะกําหนดทีขนาดกลางหรือสร้างจุด Breakpoint คือ เมือมีการเปลียนรูปแบบ 

การแสดงผลและ Viewport จะมีการตรวจสอบความกวา้งในจดุๆหนงึ เชน่ Viewport มีความกวา้ง 

480px ให้แสดงผล 1 คอลัมน ์และซ่อนแถบเนวิเกชันบาร ์ถ้า Viewport มีความกว้างเพิมเป็น 

768px ให้แสดงผล 2 คอลัมน ์และถ้า Viewport มีความกว้างเพิมเป็น 1024px ให้แสดงผล 3 

คอลมัน ์จากกรณีขา้งตน้พบว่ามีการกาํหนด Breakpoint ออกเป็น  3 Breakpoint โดยทีทุกการ

แสดงผลของแตล่ะ Viewport จะมีการแสดงเนือหาของเว็บเพจไวอ้ยา่งครบถว้น  

 
<style> 
@media screen and(max-width:768px){ 
 body {background-color:#d8d0d9;} 
 p{font-size:1.5em;font-family:"TH SarabunPSK",sans-serif; 
 color:#black;} 
 h1{font-size:18px;color:#ff6600;} 
 h2{font-size:16px;} 
} 
@media screen and(max-width:480px){ 
 body {background-color:lightblue;paddinf:10px;} 
 p{font-size:1.4em;font-family:"Tahoma",sans-serif; 
 color:#black;} 
 h1{font-size:16px;color:#ff6600;} 
 h2{font-size:14px;} 
 nav{display:none;} 
 overlay{overflow-y:auto;} 
 overlay a{font-size:20px;} 
 #menu{display:none;} 
} 
</style> 
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ตัวอย่างการกําหนด Breakpoint 5 ขนาด เช่น (1) ความกว้างน้อยกว่า 520px แสดง

รายการเชือมต่ออีเมลโดยการแสดงชือ (2) ความกว้างระหว่าง 520px-699px แสดงรายการ

เชือมต่ออีเมลโดยการแสดงไอคอนอีเมลพร้อมชือ (3) ความกว้างระหว่าง 700px-1000px  

แสดงรายการเชือมต่ออีเมลโดยการแสดงข้อความ Email พร้อมชือ (4) ความกว้างระหว่าง 

1001px-1150px แสดงรายการเชือมต่ออีเมลโดยการแสดงชือพรอ้มอีเมล  (5) ความกวา้งตงัแต่ 

1151px ขึนไป แสดงรายการเชือมต่ออีเมลโดยการแสดงไอคอนอีเมล ชือ และอีเมลโดยการ

กาํหนด Viewport ดงันี 

 

ตวัอยา่งที 5.3  การหาจดุ Breakpoint 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <style> 
line 5: ul { 
line 6: list-style-type: none; 
line 7: } 
line 8: ul li a { 
line 9: color: green; 
line 10: text-decoration: none; 
line 11: padding: 3px;  
line 12: display: block; 
line 13: } 
line 14: @media screen and (max-width: 699px) and (min-width: 520px), 

(min-width: 1151px) { 
line 15: ul li a { 
line 16: padding-left: 30px; 
line 17: background: url(email-icon.png) left center no-repeat; 
line 18: } 
line 19: } 
line 20: @media screen and (max-width: 1000px) and (min-width: 700px) 

{ 
line 21: ul li a:before { 
line 22: content: "Email: "; 
line 23: font-style: italic; 
line 24: color: #666666; 
line 25: } 
line 26: } 
line 27: @media screen and (min-width: 1001px) { 
line 28: ul li a:after { 
line 29: content: " ("attr(data-email) ")"; 
line 30: font-size: 12px; 
line 31: font-style: italic; 
line 32: color: #666666; 
line 33: } 
line 34: } 
line 35: </style> 
line 36: </head> 
line 37: <body> 
line 38: <h1>Resize the browser window to see the effect!</h1> 
line 39: <ul> 
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line 40: <li><a data-email="jarunee@feu.edu" 
href="mailto:jarunee@feu.edu">Jarunee  
Pattharawongthana</a></li> 

line 41: <li><a data-email="pongkorn@feu.edu" 
href="mailto:pongkorn@feu.edu">Pongkorn  Chantaraj</a></li> 

line 42: <li><a data-email="supattanawaree@feu.edu" 
href="mailto:supattanawaree@feu.edu">Supattanawaree  
Thipcharean</a></li> 

line 43: <li><a data-email="mailto:subpong@feu.edu" 
href="mailto:subpong@feu.edu">Subpong  pongsawat</a></li> 

line 44: </ul> 
line 45: </body> 
line 46: </html> 

 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 5.5 ผลลพัธก์ารทาํงานเมือขนาดจอนอ้ยกวา่ 520px 
 

 
ภาพที 5.6 ผลลพัธก์ารทาํงานเมือขนาดจออยูร่ะหวา่ง 520px-699px 
 

 
ภาพที 5.7 ผลลพัธก์ารทาํงานเมือขนาดจออยูร่ะหวา่ง 700px-1000px 
 

 
ภาพที 5.8 ผลลพัธก์ารทาํงานเมือขนาดจออยูร่ะหวา่ง 1001px-1150px 
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ภาพที 5.9 ผลลพัธก์ารทาํงานเมือขนาดจอมากกว่า 1151px 

 

4) การใช้ Max-width ตรวจสอบขนาดหน้าจอ 

- ตวัอยา่งการกาํหนด Media Queries โดยใช ้Max-width โดยเรมิตน้ดว้ยชดุคาํสงัซีเอส

เอสทีอยู่ดา้นนอก Media Queries ทังหมดจะเป็นค่าเริมตน้ของหน้าจอทีมีขนาดใหญ่ ทีไม่ได้

กําหนดไว้ใน @media ส่วนชุดคาํสังซีเอสเอสใน @media screen จะเป็นของจุด Breakpoint 

ขนาดตา่งๆ โดยใชค้ณุสมบตั ิMax-width: วดัคา่หนา้จอจากขนาดทีเล็กหรือคา่ทีตาํทีสดุ 

- เชน่ Max-width: 768px จะหมายถึง อปุกรณที์มีคา่ width นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 768px 

คาํสงันีจงึจะทาํงาน  

- การใช ้Min-width ตรวจสอบขนาดหนา้จอ 

- การเขียน Media Queries โดยใช ้min-width ชดุคาํสงัซีเอสเอสทีเขียนดา้นนอก Media 

Queries จะเป็นของหน้าจอขนาดเล็กทีไม่ไดก้าํหนดค่าใน  @media ส่วนชุดคาํสังซีเอสเอสใน 

@media screen จะเป็นของจุด Breakpoint ทีกาํหนดใหก้ับหนา้จอขนาดใหญ่ โดยใชค้ณุสมบตัิ 

min-width: วดัคา่หนา้จอจากขนาดทีใหญ่หรือคา่สงูสดุ 

- เชน่ Min-width: 768px จะหมายถึง อปุกรณที์มีความกวา้งหนา้จอไมเ่กิน 768px คาํสงั

นีจงึจะทาํงาน 

5) การกาํหนดขนาดรูปภาพแบบ Fluid Image 

การนาํรูปภาพมาใช้กับ Responsive Web ตอ้งกาํหนดขนาดของรูปภาพให้ Relative 

สมัพนัธก์บัขนาดของจอภาพในอปุกรณต์า่งๆ ดว้ยโดยจะไม่กาํหนดขนาดตายตวั เช่น width หรือ 

height เท่าไร อาจจะยกเวน้สาํหรบัรูปภาพทีมีขนาดเล็กจะระบุขนาด หรือออกแบบขนาดมาให้

เหมาะสมแล้ว โดยจะตอ้งเตรียมภาพไว้หลายขนาด แต่ถ้าเป็นภาพของเนือหา ทีตอ้งการให้

แสดงผลเล็ก-ใหญ่ตามขนาดหนา้จอ ก็ตอ้งกาํหนดขนาดรูปภาพแบบ Fluid ดว้ยการระบุขนาด 

ของรูปภาพใหเ้ป็นแบบเปอรเ์ซ็นต ์(%) เชน่ 
 
<img src=”../image.jpg” style=max-width:100%> 
 

ตวัอยา่งที 5.4  การกาํหนดขนาดรูปภาพแบบ Fluid Image 
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"> 
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line 5: <style> 
line 6: img { 
line 7: max-width: 100%; <!— กาํหนดขนาดความกวา้งของภาพทีแ่สดงเป็น100%--> 
line 8: height: auto; 
line 9: } 
line 10: </style> 
line 11: </head> 
line 12: <body> 
line 13: <img src="image.jpg" > 
line 14: <p>Resize the browser window to see how the image will 

scale.</p> 
line 15: </body> 
line 16: </html> 

 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

   
ภาพที 5.10 ผลลพัธก์ารทาํงานของการกาํหนดขนาดรูปภาพแบบ Fluid Image 

  

6) เทคนิคการกาํหนด Breakpoint  

ในกรณีทีมีอปุกรณใ์หมที่มีความกวา้งขนาดใหม่เพมิขนึ การกาํหนด Breakpoint เดมิอาจ

ไม่ตรงกับค่าทีกําหนด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซตอ์อกแบบโดยใช้ Fluid Layouts และกําหนด 

Breakpoint ไว ้3 จดุ ไดแ้ก่ 320px 768px และ 1024px ตามลาํดบั โดยในจดุ 1024px กาํหนดให้

แสดงแบบ 3 คอลัมน์ และให้แสดงแถบเนวิเกชันทีซ่อนเอาไว้ให้แสดงด้านบนขณะทีจุด  

Breakpoint ที 768px ยงัแสดงผลแค ่2 คอลมันอ์ยู ่มีปุ่ มกดเปิดเมน ูและซอ่นแถบเมนมีูปุ่ มกดเปิด

เมนู และซ่อนแถบเมนูยาวของเนวิเกชันเอาไวเ้นืองจากไม่อยากใหแ้สดงแถบเมนใูนหนา้จอแท็บ

เล็ต จงึมีเทคนิคการกาํหนด Breakpoint ดงันี 

- เทคนิคการใช้ Content หา  Breakpointแทนทีจะมุ่ ง ไ ปกับการกําหนดขน า ด 

ของอปุกรณ ์แตส่นใจใน Content ดีกวา่ ตอ้งกาํหนด Breakpoint กีจดุ จดุไหนบา้ง ก็ใชเ้นือหาหรือ

Content เป็นตวักาํหนด หรือใชห้าจดุ Breakpoint โดยดจูาก Content 

- สรา้ง Container ขึนมาเพือควบคมุการแสดงผลเนือหาทงัหมด แลว้ใส่ Content หลกั

ลงไป ทงัขอ้ความ (text) และรูปภาพ (Image) 
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- กาํหนดเลยเ์อาทt์แบบ Fluid Layouts โดยกาํหนดความกวา้งขององคป์ระกอบต่างๆ 

ใหเ้ป็นแบบเปอรเ์ซ็นต ์(%) 

- สรา้ง Header  Footer และ Navigation แบบเรียบง่ายและดดีู 

- กาํหนดรูปภาพแบบ Fluid Image โดยกาํหนดความกวา้งใหเ้ป็นแบบเปอรเ์ซ็นต ์(%) 

แปรผนัตาม Container 

- เมือเจอ Breakpoint แลว้ก็ออกแบบใหม่สาํหรับความกว้างขนาดนีโดยเพิม Media 

Queries และ Style Sheet ใหก้บั Breakpoint จดุนี 

เทคนิคทีควรนาํมาใชใ้นการเขียนเว็บเพจแบบ Responsive ไดแ้ก่ การกาํหนด Viewport 

Meta Tag การกําหนด Media Queries สําหรับตรวจสอบอุปกรณ์ การหาจุด Breakpoint  

การตรวจสอบขนาดของหนา้จอ และการกาํหนดขนาดรูปภาพแบบ Fluid Image 

 

5.6   การทาํเมนู Responsive Navigation 

การทาํเว็บไซตแ์บบ Responsive นอกจากการกาํหนดขนาดของรูปภาพ   กล่องเนือหา  

ตาราง และขนาดตวัอกัษรแลว้ การทาํแถบเมน ูหรือทีเรียกวา่ แถบนาํทาง (Navigation Menu) นนั

ก็ตอ้งทาํใหแ้สดงไดยื้ดหยุน่กบัหนา้จอขนาดตา่งๆ ควรตอ้งมีการเขียนซีเอสเอสมาชว่ยจดัการ ดงันี 
myStyle.css 
<style> 
body {margin: 0;} 
ul.topnav { 
    list-style-type: none; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    overflow: hidden; 
    background-color: #fa0; 
} 
ul.topnav li {float: left;} 
ul.topnav li a { 
    display: block; 
    color: white; 
    text-align: center; 
    padding: 14px 16px; 
    text-decoration: none; 
} 
ul.topnav li a:hover:not(.active) {background-color: #111;} 
ul.topnav li a.active {background-color: #4CAF50;} 
ul.topnav li.right {float: right;} 
@media screen and (max-width: 600px){ 
    ul.topnav li.right,  
    ul.topnav li {float: none;} 
} 
</style>  
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การเขียนซีเอสเอสกาํหนดสไตลข์องเมนู 

- การเขียนสไตล์ซีเอสเอสเพือกําหนดรูปแบบของแท็ก <ul>โดยการประกาศคลาส 

topnav สาํหรบัแสดงแถบเมนูโดยกาํหนดระยะขอบ และ ระยะห่างระหว่างขอบของวตัถุดา้นใน

เป็น 0 พืนหลงัเป็นสี #fa0 

- กาํหนดใหร้ายการยอ่ย <li> ใหจ้ดัแถบรายการเมนชูิดซา้ย 

- กาํหนดใหร้ายการเชือมต่อ <a> มีการแสดงผลเป็นบล็อก ตวัอกัษรสีขาว ขนาด px 

ตวัหนา จดักลาง ระยะหา่งระหวา่งขอบดา้นในบนลา่งเป็น 14px ดา้นซา้ยขวาเป็น 16px ขณะวาง

เมาสพื์นหลงัจะเป็นสี #777  

- ประกาศคลาส active ใหพื้นหลงัเป็นสี #499 

- ประกาศคลาส right ใหจ้ดัแถบรายการเมนชูิดขวา 

- มีการตรวจสอบความกวา้งของอุปกรณแ์สดงผลหากขนาดเกิน 600px ใหค้ลาส right 

ทาํงาน 
 

ตวัอยา่งที 5.5  การกาํหนดสไตลข์องเมน ู
line 1: <!DOCTYPE html> 
line 2: <html> 
line 3: <head> 
line 4: <link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyle.css"> 
line 5: </head> 
line 6: <body> 
line 7: <ul class="topnav"> 
line 8: <li><a class="active" href="#home">Home</a></li> 
line 9: <li><a href="#news">News</a></li> 
line 10: <li><a href="#contact">Contact</a></li> 
line 11: <li class="right"><a href="#about">About</a></li> 
line 12: </ul> 
line 13: <div style="padding:0 16px;"> 
line 14: <h2>Responsive Topnav Example</h2> 
line 15: <p> 
line 16: Wat Phra That Doi Suthep is a Theravada wat in Chiang Mai 

Province, Thailand.  
line 17: The temple is often referred to as "Doi Suthep" although this 

is actually  
line 18: the name of the mountain where it's located. It is a sacred 

site to many Thai people</p> 
line 19: <h4>Resize the browser window to see the effect.</h4> 
line 20: </div> 
line 21: </body> 
line 22: </html> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 
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ภาพที 5.11 ผลลพัธก์ารทาํงานของการกาํหนดสไตลข์องเมนูเมือขนาดจอมากกวา่ 600px 

 
ภาพที 5.12 ผลลพัธก์ารทาํงานของการกาํหนดสไตลข์องเมนเูมือขนาดจอนอ้ยกวา่ 600px 
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5.7   บทสรุป 

Responsive Web Design เป็นการออกแบบทีทาํให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลไดอ้ย่าง

เหมาะสมบนอุปกรณ์ทีต่างกัน การออกแบบเว็บไซตเ์พือตอบสนองการใช้งานจะต้องมีการ

ออกแบบเพิมเติม โดยจะใช้คาํสังในกลุ่มของซีเอสเอส  (Cascading Style Sheet) และภาษา

เอช ที เ อ็มแอล  (Hypertext Markup Language) โดยการ เ ขียน ชุด คําสัง บน เ ว็บ เพ จ ข อ ง 

Responsive Web Design เช่น การใชค้าํสงั CSS Media Queries สาํหรบักาํหนดขนาดหนา้จอ

การแสดงผล เพือใหเ้นือหาสามารถปรบัการแสดงผลบนหนา้จอขนาดตา่งๆกนั หรือทกุหนา้จอโดย

อตัโนมตั ิโดยเอชทีเอ็มแอล ใชใ้นการแสดงขอ้มลูและเนือหา สว่นซีเอสเอสคือ ตวัทีกาํหนดรูปแบบ

และเสริมลูกเล่นในการแสดงขอ้มลูและเนือหาใหส้วยงาม และน่าสนใจมากยิงขึน ซีเอสเอสสาม 

ยังมีส่วนทีช่วยในการเขียนซีเอสเอสและ Responsive ง่ายขึนด้วยการใช้งานด้วย CSS 

Framework เช่น  jQuery UI Framework  Framework Bootstrap และ Framework Foundation 

หลกัการออกแบบเว็บไซตแ์บบresponsive  มีสิงสาํคญัในการออกแบบเคา้โครงหนา้หลักๆ อยู่ 3 

อย่างดงันี (1) Fluid Grid  (2) Flexible Images หรือ Fluid Image และ (3) การใช ้CSS3 Media 

Queries โดยเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบresponsive ประกอบดว้ย (1) การออกแบบใหเ้รียบ

ง่าย (2) เรมิทีหนา้จอเล็กทีสดุ (3) กาํหนดขนาดแบบ Relative และ (4) หาจดุ Breakpoint Media 

แล้ว เ ขียน Queries Media โดย Media Queries  โดย ซี เอสเอส ถือ เ ป็นหัว ใจสําคัญข อง 

Responsive Web เพราะจะช่วยตรวจสอบเกียวกับการแสดงผลของอุปกรณที์เปิดเว็บไซต ์เช่น 

ตรวจสอบความกวา้ง ความสงู การเอียงเครอืง (แนวตงัหรือแนวนอน) ตรวจสอบอตัราสว่นจอภาพ 

และจาํนวนสี เป็นตน้  
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5.8   คาํถามทา้ยบท  

1) จงอธิบายแนวคิดการพฒันาเว็บไซตแ์บบ  Responsive Design 

2) จงบอกความสามารถของเอชทีเอ็มแอลหา้ ทีนาํมาใชง้านการออกแบบเว็บไซต ์

Responsive 

3) จงอธิบายการหลกัการทาํงานของ Media Queries  

4) จงอธิบายรายละเอียดของเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive แตล่ะขอ้มา

ใหล้ะเอียด 

5) จงอธิบายของ Viewport Meta Tag  

6) จงยกตวัอยา่งการใชง้าน Media Queries 

7) จงออกแบบหนา้เว็บไซตแ์นะนาํสถานทีทอ่งเทียวของจงัหวดัเชียงใหมใ่หร้องรบัการ

การแสดงผลแบบ Responsive มา  เว็บเพจ 

 



 

 

บทท ี6  

การใชง้าน Bootstrap 
  

การพฒันาเว็บไซตใ์นลกัษณะของ Responsive Web Design นกัพฒันาไดท้าํการพฒันา

เครืองมือทีเรียกว่า Front-End Framework ทีสามารถช่วยให้การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์

ทาํได้สะดวกมากขึน ในส่วนของ Front-End คือ ส่วนหน้าเว็บไซตที์สามารถมองเห็นได้จาก 

เว็บบราวเซอร ์เป็นส่วนทีผูใ้ชเ้ว็บไซตม์องเห็น  ส่วน Front-End Framework คือ ชดุคาํสงัทีช่วยให้

นกัพฒันาส่วน Front-End ทาํงานไดส้ะดวกขึน เป็นเครืองมือสาํเร็จรูปทีช่วยในการวางตาํแหน่ง 

การจดัรูปแบบตวัอกัษร ปุ่ ม เมนบูาร ์จาํนวนมากใหเ้รียบรอ้ย ผูใ้ชง้านสามารถคดัลอกคาํสงัส่วนที

ตอ้งการไปใชง้านได ้

Bootstrap เป็น Front-End Framework ทีประกอบดว้ยโครงสรา้งซีเอสเอส เอชทีเอ็มแอล 

และจาวาสคริปตที์ช่วยใหส้ามารถสรา้งหนา้จอ User Interface ทาํไดโ้ดยไดง้่าย สวยงามและ

รวดเร็ว ลดระยะเวลา ในการออกแบบหน้าจอเลยเ์อาทห์รือรายการอิลิเมนตอื์นทีเกียวข้องกับ 

หนา้ Form สามารถใช ้Bootstrap มาจัดการไดท้งัหมด สาํหรบั Bootstrap มีส่วนของซีเอสเอส 

Component และส่วนเสรมิของจาวาสคริปตที์ทาํงานรว่มกบั jQuery ทีสามารถเรียกใชง้านไดเ้ป็น

จาํนวนมาก และทีสาํคญัคือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive โดยจะแสดง

สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมกับอุปกรณที์ทาํการเปิดอยู่ในขณะนนั เช่น สมารท์โฟน คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล สมารท์ทีวี หรืออุปกรณที์เกียวขอ้ง Bootstrap ช่วยใหส้ามารถออกแบบเว็บไซตแ์ละ

เขียนคาํสงัใหส้ามารถทาํงานรองรบัอปุกรณท์งัหมดได ้โดยไมต่อ้งเขียนชดุคาํสงัขนึใหม ่ 

  

6.1   การทาํงานของ Bootstrap 

ในการศึกษา Bootstrap สามารถทาํไดโ้ดยอาศัยความรูพื้นฐานการใช้งานซีเอสเอสก็

สามารถสร้างเว็บไซตที์สวยงามได้ไม่ว่าจะเป็นปุ่ ม (Button) สีต่างๆ ฟอรม์คอนโทรล  ตาราง  

ไอคอน เมนูบาร์ Dropdown เมนู หน้าต่าง Popup (Modal) และ อีกหลายรายการทีพร้อม 

ใหเ้ลือกใชง้าน  

ก่อนการใชง้าน Bootstrap จาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มในการใชง้าน เรมิจากการ

ดาวนโ์หลดไฟลข์อง Bootsrap จากเว็บไซต ์www.getbootstrap.com จากนันจึงเริมใช้งานได้ 

น อ ก จ า ก นี ยั ง ส า ม า ร ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด ซ อ ร์ ส โ ค้ ด ข อ ง  Bootstrap ไ ด้ ที

https://github.com/twbs/bootstrap ซงึในไฟลที์ดาวนโ์หลดมาจะมีคูมื่อไฟล ์Bootstrap และไฟล์

ตวัอยา่งในการทาํงานมาดว้ย  
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หลงัจากทีทาํการดาวนโ์หลดไฟลม์าแลว้ ใหท้าํการแตก zip ไฟลอ์อกมาจะไดโ้ครงสรา้ง

ไฟลด์งันี 

 
ภาพที 6.1 โครงสรา้งไฟลข์อง Bootstrap  

 

โครงสรา้งหลกัของไฟล ์Bootstrap ทีไดจ้ากการแตก Zip ไฟล ์แบ่งออกเป็น 3 โฟลเดอร  ์

ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงันี  

1) โฟลเดอรซี์เอสเอสทาํหนา้ทีในการเก็บไฟล ์style sheets ของ Bootstrap ประกอบดว้ย 

4 ไฟล ์ไดแ้ก่ 

- ไฟล ์bootstrap.css เป็นชดุคาํสงัหลกัทีใชง้านใน bootstrap 

- ไฟล ์bootstrap.min.css เป็นชดุคาํสงัหลกัทีใชใ้น bootstarp แตว่า่จะมีความเร็ว

ในการโหลดเรว็กวา่ไฟลข์า้งตน้ เนืองจากคาํสงัจะถกูจดัเก็บเพียงบรรทดัเดียว  

- ไฟล ์bootstrap-responsive.css เป็นชดุคาํสงัทีสามารถปรบัเปลียนการแสดงผล

ไดต้ามขนาดของหนา้จอการแสดงผล ซงึรองรบัการพฒันาทีตอ้งการแสดงผลในหนา้จอแบบหลาย

ขนาด 

- ไฟล์ bootstrap-responsive.min.css เ ป็นชุดคําสัง ทีสามารถปรับ เ ป ลี ยน 

การแสดงผลไดต้ามขนาดของหนา้จอการแสดงผล แตว่า่จะมีความเรว็ในการโหลดเรว็กวา่ 

2) โฟลเดอร  ์Fonts ทาํหนา้ทีในการเก็บไฟลรู์ปภาพ icon ของ bootstrap (glyphicon)  

ทีใชใ้นการแสดงผลของ Bootstrap   

3) โฟลเดอร ์js ทาํหนา้ทีในการเก็บไฟลจ์าวาสคริปตที์ใชใ้นการแสดงผลของ Bootstrap 

ประกอบดว้ยไฟลห์ลกัไดแ้ก่ 

- ไฟล ์bootstrap.js เป็นชุดคาํสังของจาวาสคริปตห์ลักทีใช้ในการแสดงผลของ 

bootstrap 
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- bootstrap.min.js เป็นชดุคาํสงัของจาวาสคริปตเ์หมือนกนั แตมี่ความเร็วในการ

โหลดใชง้านทีเรว็กวา่ เนืองจากคาํสงัไดจ้ดัเก็บเพียงบรรทดัเดียว 

ไฟลน์ามสกลุ .min (minify) เป็นไฟลที์มีการคอมไพลแ์ลว้ทาํใหมี้ขนาดเล็กไม่มีคอมเมนต์

จาํนวนบรรทัดก็ลดลงหรืออาจจะกลายเป็นบรรทัดเดียว เหมาะสาํหรบันาํมาใชง้านจริงแต่หาก

ตอ้งการทดสอบโปรแกรมในขณะทีกําลังพัฒนาอยู่นันแนะนาํให้ใช้ไฟลที์ไม่มี นามสกุล .min 

เนืองจากทาํใหก้ารแกไ้ขทาํไดย้าก  

จากนันใช้คาํสังเพือเรียกใช้งานไฟล์ของ Bootstrap  โดยโครงสร้างของเอกสารเป็น

เอชทีเอ็มแอล ซงึมีรูปแบบเอกสาร ดงันี 

โครงสร้างเทมเพลต 
 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Bootstrap Template</title> 
<meta name="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
<!-- Bootstrap --> 
<link href="css/bootstrap.min.css" 9 rel="stylesheet" media="screen"> 
<script src="//code.jquery.com/jquery.js"> </script> 
<script src="bootstrap.min.js"></script> 
<!--[if lt IE 9]> 
<script src="html5shiv.js"></script> 
<script src="respond.min.js"></script> 
<![endif]--> 
</head> 
<body> 
<h1>Content</h1> 
</body> 
</html> 
 

เนืองจาก Bootstrap ใช ้jQuery เป็นไลบรารีหลกัในการทาํงาน ดงันนัตอ้งมีการแทรกไฟล์

ของ jQuery เข้าไปดว้ย โดยแทรกก่อนไฟล์ bootstrap.js หรือ bootstrap.min.js ซึง jQuery นัน

ควรเป็นเวอร์ชัน  1.7 ขึนไป โดย jQuery เป็น JavaScript Library ทีมีการรวม Function ของ 

จาวาสคริปต์ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns Framework ทีสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความ

ยืดหยุ่นรองรบัต่อการใชง้าน Cross Browser คือไม่ว่าจะใชง้านบนเว็บเบราวเ์ซอรใ์ด ใน Library 

ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function ทีเหมาะสมต่อการทํางานและแสดงผลใน แต่ละ 

เว็บเบราว์เซอร์ ทีกําลังทํางานอยู่ การใช้งาน jQuery ช่วยลดปัญหาการทํางานทีผิดพลาด 

ในฝังของเครอืงลกูขา่ยได ้
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6.2   การทาํงานของระบบ Grid ของ Bootstrap 

การแสดงผลของ Bootstrap นนัใช ้Grid System เขา้มาช่วยในการจดัการส่วนของการ

แสดงผลเนือหาให้มีความเหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ ทีมีหลายขนาด  

โดย Grid System เป็นเลยเ์อาท ์ทีคอยควบคุมวัตถุบนหนา้เว็บไซตใ์หแ้สดงผลไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

ตามหลกั Box Layout ซงึจะสง่ผลตอ่การเขียนหนา้เว็บไซตเ์พียงครงัเดียว แตส่ามารถแสดงผลบน

อุปกรณ์ทุกขนาดหน้าจอ Grid เป็นเครืองมือทีช่วยให้สามารถออกแบบเลย์เอาท์เอกสาร 

เอชทีเอ็มแอล ไดดี้เหมือนกบัการใชแ้ท็ก <table> แตค่วามเรว็ของการโหลดเอกสารนนัการใชแ้ท็ก 

<div> จะช่วยให้โหลดเอกสารได้เร็วขึน  นอกจากนันยังช่วยให้สามารถออกแบบเลย์เอาท์ 

สาํหรบัสมารท์โฟน  และบนคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลไดพ้รอ้มๆ กัน หรือทีเรียกว่า Responsive 

Web Design ซึงจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาไดม้ากขึน  ระบบ Grid ของ Bootstrap นัน 

จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 12 คอลัมนโ์ดยสามารถกาํหนดค่าใหส้ามารถใชไ้ดท้งัสมารท์โฟน หรือ

คอมพิวเตอรส์่วนบุคคล โดยคลาสกาํหนดค่าความกวา้งของคอลมันด์งันี (สถิต  เรียนพิศ, 2556, 

น. 6-7) 

ตารางที 6.1  แสดงความกวา้งของหนา้จอในอปุกรณแ์ตล่ะตวั 

รายการ สมารท์โฟน  แทบ็เล็ต ทัวไป ขนาดใหญ่ 

ขนาด <768px >=768px >=992px >=1200px 

พืนทีใชง้าน อตัโนมตัิ 750px 790px 1170px 

ชือคลาส .col-xs-* .col-sm-* .col-md-* .col-lg-* 

ทีมา: สถิต  เรียนพิศ (2556, น. 7) 
 

จากการตารางเป็นการแสดงขนาดความกวา้งของหนา้จอในอุปกรณแ์ต่ละตวั ทีสมัพนัธ์

กบัพืนทีในการใชง้าน รวมถึงชือคลาสทีรองรบัการใชง้าน เชน่ สมารท์โฟน  มีขนาดความกวา้งนอ้ย

กวา่ 768 pixel มีการปรบัพืนทีใชง้านแบบอตัโินมตั ิคลาสทีรองรบัการใชง้าน คือ .col-xs-* 

ตวัอยา่งที 6.1  การแบง่ Grid 
<body> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
<div class="col-md-1"style="background-color:gray;">.col-md-1</div> 
</div> 
</body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.2 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Grid ใน Bootstrap  
 

จากตัวอย่างที 6.1 มีแบ่งคอลัมน์ออกเป็น  12 คอลัมน์โดยการใช้คลาส  .col-md-1  

เมือมีคอลมันเ์ดียวจะมีขนาดเท่ากบั 12 คอลมัน ์สามารถยบุรวมคอลมันต์า่งๆเขา้ดว้ยกนัเพือใหไ้ด้

เลยเ์อาทต์ามทีตอ้งการไดด้งัตวัอยา่ง 
 

หมายเหตุ ตัวอย่างในบทเรียนนีเป็นส่วนของการแทรกชุดคาํสังในส่วนของ <body>ทีมีการ 

เรียกใชง้าน Bootstrap ตามไฟลโ์ครงสรา้งเทมเพลต 
 

ตวัอยา่งที 6.2  การใช ้Grid ขนาดความกวา้งของคอลมันเ์ทา่กบั 12 
<body> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-8" style="background-color:pink;">.col-md-8</div> 
<div class="col-md-4" style="background-color:red;">.col-md-4</div> 
</div> 
</body> 
 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.3 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใช ้Grid ขนาดความกวา้งของคอลมันเ์ทา่กบั 12 

 

จากตวัอย่างที 6.2 มีการแบง่คอลมันอ์อกเป็น 2 คอลมันโ์ดยการใชค้ลาส .col-md-8 และ

คลาส col-md-4 แตเ่มือรวมกนัจะมีขนาดเทา่กบั 12 คอลมัน ์เชน่กนั 
 

แสดงการแบ่งคอลัมนร์ะบบ Grid 

การแบ่งคอลัมนร์ะบบ Grid ของ Bootstrap สามารถแบ่งออกเป็น 12 คอลัมน ์ดังนัน 

ในการรวมคอลมันเ์ขา้ดว้ยกันผลรวมทงัหมดของคอลมัน ์(คลาส .col-md-xx) จะตอ้งเท่ากับ 12 

จากตัวอย่าง  .col-md-8 กับ  .col-md-4 ผลรวมของตัว เลขคลาส  (ตัวท้าย ) จะเท่ากับ  12  

จะเห็นไดว้่าระบบ Grid ของ Bootstrap นนัจะช่วยใหส้ามารถออกแบบเลยเ์อาทไ์ดอ้ย่างง่ายขึน 

เหมือนกบัการใช ้<table>  
 

การทาํ offsetting ของ Grid 

การทาํ Offsetting เป็นการเวน้คอลมันที์อยู่ดา้นขวาของ Grid ไวแ้ลว้ขา้มไปสรา้งคอลมัน์

ถดัไป จะใชค้ลาส .col-md-offset-* ในการลบหรือเวน้ชอ่งวา่งของคอลมันต์วัอยา่งเชน่ 
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ตวัอยา่งที 6.3  การทาํ Offset 
<body> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-4"style="background-color:pink;">.col-md-4 </div> 
<div class="col-md-4 col-md-offset-4" style="background-color:pink;"> 
.col-md-4 .col-md-offset-4 </div> 
</div> 
</body> 
 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.4 ผลลพัธก์ารทาํงานของการทาํ Offset ใน Bootstrap 

ในระบบของการกําหนดขนาดของ Grid ของ Bootstrap จะมีการสร้างคลาสสาํหรับ

กาํหนดหนว่ยความกวา้งของคอลมัน ์ตามอปุกรณใ์นการเรียกใชง้าน  
 

6.3   การสร้างตาราง ใน Bootstrap 

เมือตอ้งการใชง้านรูปแบบตารางของ  Bootstrap สามารถทาํไดง้่ายโดยการเพิมคลาส 

.table ในแท็ก <table> ดงันี 

 

โครงสร้างตาราง 
 
<table class="table"> 
<thead> 
          <tr>    <th></th> </tr> 
</thead> 
<tbody> 
<tr>  <td></td>  </tr> 
</tbody> 
</table> 
 

ในเขียนส่วนหัวของตาราง  (header) จะต้องอยู่ภายในแท็ก <thead></thead> และ 

ใช้แท็ก <th></th> สําหรับการแบ่งคอลัมน์โดยผลลัพธ์ของ ส่วนหัวตารางจะเป็นตัวหนา  

สว่นรายการของเนือหาใหอ้ยูภ่ายใตแ้ท็ก <tbody></tbody> และใชแ้ท็ก  <td></td> ในการแบง่

คอลมันด์งัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งที 6.4  การสรา้งตาราง 
line 1: <body> 
line 2: <table class="table"> 
line 3: <thead> 
line 4: <tr> 
line 5: <th>Firstname</th> 
line 6: <th>Lastname</th> 
line 7: <th>Email</th> 
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line 8: </tr> 
line 9: </thead> 
line 10: <tbody> 
line 11: <tr> 
line 12: <td>Jarunee</td> 
line 13: <td>Pattharawongthana</td> 
line 14: <td>jarunee@feu.edu</td> 
line 15: </tr> 
line 16: <tr> 
line 17: <td>Sompong</td> 
line 18: <td>Pongpatthara</td> 
line 19: <td>sompong@feu.edu</td> 
line 20: </tr> 
line 21: </tbody> 
line 22: </table> 
line 23: </body> 

 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.5 ผลลพัธก์ารทาํงานของการสรา้งตาราง ใน Bootstrap 
 

รูปแบบตาราง 

รูปแบบตารางมีใหเ้ลือก ไดแ้ก่คลาส .table-striped  .table-bordered  .table-hover และ 

.table-condensed  โดยมีรูปแบบการใชง้าน ดงันี 
 

การใช้งานคลาส .table-striped 
 
<table class="table table-striped"> 
... 
</table> 

 

จากตวัอย่างที 6.4 หากปรบักาํหนดคณุสมบตัขิองคลาส .table เพมิเป็น <table class="table 

table-striped"> ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.6 แสดงผลลพัธจ์ากการใชค้ลาส .table-striped 
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การเพมิสีให้กับตาราง 

สามารถกาํหนดสีของแตล่ะแถวในตารางไดโ้ดย Bootstrap ไดเ้ตรียมคณุสมบตัเิหลา่นีไว้

ให ้ซงึประกอบดว้ยคลาสตา่งๆ ดงันี 

การกาํหนดสีให้กับแถว 
 
<tr class="active">...</tr> 
<tr class="success">...</tr> 
<tr class="warning">...</tr> 
<tr class="danger">...</tr> 
 

นอกจากจะกาํหนดสีใหแ้ต่ละแถวไดแ้ลว้ยงัสามารถกาํหนดใหก้ับแต่ละคอลมันไ์ดด้ว้ย   

โดยการกาํหนดคลาสใหก้บัแท็ก <td> ดงันี 

 

การกาํหนดสีให้กับคอลัมน ์
 
<tr> 
<td class="active">...</td> 
<td class="success">...</td> 
<td class="warning">...</td> 
<td class="danger">...</td> 
</tr> 
 

ตวัอยา่งการแสดงสีใหก้บัตาราง ดงัภาพที .  

 
ภาพที 6.7 ตวัอยา่งการแสดงสีใหก้บัตาราง 
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6.4   การสร้างฟอรม์ใน Bootstrap 

การใชซี้เอสเอสเพือกาํหนดรูปแบบต่างๆ ใหก้ับคอนโทรลต่างๆ ของฟอรม์ในเอกสารนนั 

Bootstrap มีคลาสทีหลากหลายทีจะช่วยให้สามารถปรับ แต่งคอนโทรลต่างๆ  ของฟอร์ม 

ใหด้สูวยงาม และนา่ใชง้านมากยิงขนึ โดยสามารถใชค้ลาสตา่งๆ ไดก้บัแท็ก <input> <textarea> 

และแท็ก <select> โดยตอ้งทาํการเพิมคลาส .form-control ใหก้ับคอนโทรลเหล่านนั โดยความ

กวา้งของคอนโทรลนนัจะกวา้ง 100% เป็นค่าเริมตน้ แต่สามารถกาํหนดค่าความกวา้งใหเ้ป็นไป

ตามทีตอ้งการไดโ้ดยการใชส้ไตลชี์ท style="width: XXXpx;" และใชง้านรว่มกบั Grid ไดโ้ดยความ

กวา้งจะไดข้นาดเทา่กบัขนาดของ Grid ตวัอยา่งฟอรม์ 
 

ตวัอยา่งที 6.5  การสรา้งฟอรม์  
line 1: <body> 
line 2: <form role="form"> 
line 3: <div class="form-group"> 
line 4: <label for="txt_email">Email address</label> 
line 5: <input type="email" class="form-control" id="txt_email" 

placeholder="Enter email"> 
line 6: </div> 
line 7: <div class="form-group"> 
line 8: <label for="txt_pass">Password</label> 
line 9: <input type="password" class="form-control" id="txt_pass" 

placeholder="Password"> 
line 10: </div> 
line 11: <button type="submit" class="btn btn-default"> 

Submit</button> 
line 12: </form> 
line 13: </body> 
 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.8 ผลลพัธข์องการสรา้งฟอรม์ใน Bootstrap 
  

การสร้างฟอรม์สามารถกําหนดรูปแบบในการสร้าง ได้ 2 แบบได้แก่ 1)Inline Form  

2) Horizontal Form โดยมีรายละเอียดการทาํงานดงันี 

1) Inline Form 

การกําหนดรูปแบบ  Inline form เป็นการทําให้คอนโทรลต่างๆ  ของฟอร์มอยู่ในแถว

เดียวกัน โดยปกติแล้วหากไม่กําหนดค่า  .form-inline ในแท็ก <form> คอนโทรลต่างๆ ของ 
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ฟอร์มจะอยู่คนละแถว  หรือคนละบรรทัด เหมือนกับตัวอย่างแรก  แต่หากกําหนดค่าคลาส  

.form-inliine คอนโทรลต่างๆ จะอยู่ในแถวเดียวกัน ในการทาํ Inline form นัน จะต้องทาํการ

กาํหนดคา่ความกวา้งของคอนโทรล โดยการใชส้ไตลซี์ทกาํหนดคา่ ซงึตวัอย่างจะใช ้width ในการ

กาํหนดค่าความกว้างของคอนโทรล หากไม่กาํหนดเบราวเ์ซอรจ์ะแสดงความกว้างเต็ม 100%  

ซึงจะไม่เห็นความแตกต่างในการใช้ .form-inline และหากไม่ต้องการให้แสดงแท็ก <label> 

สามารถกาํหนดคลาส .sronly ใหก้บัแท็ก <label> ไดต้วัอยา่งการใชง้าน 

ตวัอยา่งที 6.6  การสรา้งฟอรม์แบบ Inline form  

line 1: <body> 
line 2: <form role="form" class="form-inline"> 
line 3: <label for="txt_email">Email</label> 
line 4: <input type="email" class="form-control"style="width: 

220px;" id="txt_email"placeholder="Enter email"> 
line 5: <label for="txt_pass">Password</label> 
line 6: <input type="password" class="form-control" style="width: 

220px;" id="txt_pass" 
line 7: placeholder="Password"> 
line 8: <button type="submit" class="btn btn-

default">Submit</button> 
line 9: </form> 
line 10: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.9 ผลลพัธก์ารทาํงานของการสรา้งฟอรม์แบบ Inline form ใน Bootstrap 
 

2) Horizontal Form 

การจัดกลุ่มของคอนโทรลกับลาเบล  (Label) ให้อยู่ในลักษณะของคอลัมนโ์ดยการใช้ 

.formhorizontal รว่มกบัGrid และ .form-group ในการแบง่คอลมันต์วัอยา่ง เชน่ 

 

ตวัอยา่งที 6.7  การสรา้งฟอรม์แบบ Horizontal  
line 1: <body> 
line 2: <form class="form-horizontal" role="form"> 
line 3: <div class="form-group"> 
line 4: <label for="txt_email" class="col-sm-2 control-label"> 
line 5: Email 
line 6: </label> 
line 7: <div class="col-sm-5"> 
line 8: <input type="email" class="form-control"id="txt_email" 

placeholder="Email"> 
line 9: </div> 
line 10: </div> 
line 11: <div class="form-group"> 
line 12: <label for="txt_password"class="col-sm-2 control-label"> 
line 13: Password 
line 14: </label> 
line 15: <div class="col-sm-5"> 
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line 16: <input type="password" class="form-control"id="txt_password" 
placeholder="Password"> 

line 17: </div> 
line 18: </div> 
line 19: <div class="form-group"> 
line 20: <div class="col-sm-offset-2 col-sm-5"> 
line 21: <div class="checkbox"> 
line 22: <label> 
line 23: <input type="checkbox"> Remember me 
line 24: </label> 
line 25: </div> 
line 26: </div> 
line 27: </div> 
line 28: <div class="form-group"> 
line 29: <div class="col-sm-offset-2 col-sm-5"> 
line 30: <button type="submit" class="btn btn-default"> 
line 31: Sign in 
line 32: </button> 
line 33: </div> 
line 34: </div> 
line 35: </form> 
line 36: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.10 ผลลพัธก์ารทาํงานของการสรา้งฟอรม์แบบ Horizontal ใน Bootsrap 
 

6.5   การใช้งาน Component ของ Bootstrap 

Component เป็นกลุ่มของเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนตที์มารวมตวักันเพือทาํหน้าทีใดหน้าที

หนึงโดยเฉพาะ ในการใชง้านสามารถทาํการคดัลอกชุดคาํสงัเอชทีเอ็มแอล ของ Components  

ไปวางในตาํแหนง่ทีตอ้งการ ใน Bootstrap มี Component ในการใชง้านดงันี 

1) Glyphicons 

เป็นชดุของไอคอนทีใชง้านใน Bootstrap ซงึมีใหเ้ลือกใชง้านหลากหลายรูปแบบ โดยไฟล์

ของไอคอนนีจะเป็น font ตวัอกัษร ซงึเป็นของ Glyphicons มีใหเ้ลือกใชง้านมากกว่า 200 รายการ

แต่สาํหรับใน Bootstrap นันจะมีไม่กีรายการซึงเป็นของฟรี หากต้องการรายการมากกว่านี

สามารถซือเพิมไดจ้าก Glyphicons หรืออีกทางเลือกหนึงคือการเลือกใช ้Font-Awesome ซึงมี 

ให้เลือกใช้หลายรายการและสามารถใช้งานได้ทันทีกับ  Bootstrap การใช้งาน Glyphicons 

สามารถทาํไดด้งันี  
 

<span class="glyphicon glyphicon-search" aria-hidden="true"></span>  
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การใช้งานจริงนัน สามารถใช้งานร่วมกับ Buttons, Toolbars, Navigations หรือแทรก 

ในฟอรม์ได ้เชน่ ใน <input> เป็นตน้ ตวัอยา่งการใชง้าน เชน่  

ตวัอยา่งที 6.8  การใชง้าน Component Glyphicons 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Glyphicon Examples</h2> 
line 4: <p>Envelope icon: <span class="glyphicon glyphicon-

envelope"> 
line 5: </span></p>     
line 6: <p>Envelope icon as a link: 
line 7: <a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-envelope"> 
line 8: </span></a> 
line 9: </p> 
line 10: <p>Search icon: <span class="glyphicon glyphicon-search"> 
line 11: </span></p> 
line 12: <p>Search icon on a button: 
line 13: <button type="button" class="btn btn-default"> 
line 14: <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search 
line 15: </button> 
line 16: </p> 
line 17: <p>Search icon on a styled button: 
line 18: <button type="button" class="btn btn-info"> 
line 19: <span class="glyphicon glyphicon-search"></span> Search 
line 20: </button> 
line 21: </p> 
line 22: <p>Print icon: <span class="glyphicon glyphicon-print"> 
line 23: </span></p>       
line 24: <p>Print icon on a styled link button: 
line 25: <a href="#" class="btn btn-success btn-lg"> 
line 26: <span class="glyphicon glyphicon-print"></span> Print  
line 27: </a> 
line 28: </p>  
line 29: </div> 
line 30: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.11 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Glyphicons 
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ไอคอนตา่งๆทีสามารถใชง้านใน Bootstrap 

 
ภาพที 6.12 ชดุของ Glyphicons ไอคอนทีใชง้านใน Bootstrap 

 

สามารถเรียกดเูพมิเตมิไดจ้าก https://getbootstrap.com/docs/3.3/components/ 

2) Dropdowns 

เป็นการสรา้งรายการของเมนูเมือทาํการคลิกปุ่ มหรือลิงก ์สาํหรบัการสรา้ง Dropdowns 

นันต้องอาศัย ปลักอินของ Dropdowns ด้วย เมนูจึงจะทํางานรูปแบบของการสร้างเมนู 

Dropdowns มีรูปแบบดงันี 

ตวัอยา่งที 6.9  การใชง้าน Component Dropdowns 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Dropdowns</h2>                                 
line 4: <div class="dropdown"> 
line 5: <button class="btn btn-primary dropdown-toggle" type="button" 

data-toggle="dropdown">Dropdown Example 
line 6: <span class="caret"></span></button> 
line 7: <ul class="dropdown-menu"> 
line 8: <li><a href="#">HTML</a></li> 
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line 9: <li><a href="#">CSS</a></li> 
line 10: <li><a href="#">JavaScript</a></li> 
line 11: </ul> 
line 12: </div> 
line 13: </div> 
line 14: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.13 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Dropdowns 
 

3) Button groups 

เป็นการรวมกลุ่มของปุ่ มต่างๆ เขา้เป็นแถวหรือแนวเดียวกันได ้ซึงจะทาํใหปุ้่ มเหล่านนั

ทนัสมยัน่าใชง้านมากขนึ นอกจากนนัหากใชร้ว่มกับปลกัอินของปุ่ มแลว้ สามารถทีจะกาํหนดปุ่ ม

นันให้เ ป็น checkbox หรือ  radio ได้ โดยการสร้างกลุ่มของปุ่ มต้องทําการแทรกคลาส  

.btn-group เขา้ไป โดยมีรูปแบบของการสรา้งกลุม่ของปุ่ ม เพือใหอ้ยูใ่นแถวหรือแนวเดียวกนัดงันี 

ตวัอยา่งที 6.10  การใชง้าน Component Button groups 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Button Group</h2> 
line 4: <div class="btn-group"> 
line 5: <button type="button" class="btn btn-primary">Apple</button> 
line 6: <button type="button" class="btn btn-primary"> 

Samsung</button> 
line 7: <button type="button" class="btn btn-primary">Sony</button> 
line 8: </div> 
line 9: </div> 
line 10: </body> 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.14 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Button groups 
 

นอกจากนันยังสามารถสร้างกลุ่มของปุ่ ม หลายๆ กลุ่มให้อยู่ในแนวเดียวกันได ้หรือ

เรียกวา่ Toolbar นนัเอง โดยวิธีทาํนนัตอ้งเอากลุม่ของปุ่ มมาไวใ้นแท็ก 
  

<div class="btn-toolbar" role="toolbar"  >   
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ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี  

ตวัอยา่งที 6.11  การใชง้าน Component Button groups หลายๆ กลุม่ 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Button toolbar</h2> 
line 4: <div class="btn-toolbar" role="toolbar" > 
line 5: <div class="btn-group" role="group" aria-label="..."> 
line 6: <button type="button" class="btn btn-default">1</button> 
line 7: <button type="button" class="btn btn-default">2</button> 
line 8: <button type="button" class="btn btn-default">3</button> 
line 9: <button type="button" class="btn btn-default">4</button> 
line 10: </div> 
line 11: <div class="btn-group" role="group" aria-label="..."> 
line 12: <button type="button" class="btn btn-default">4</button> 
line 13: <button type="button" class="btn btn-default">5</button> 
line 14: <button type="button" class="btn btn-default">6</button> 
line 15: </div> 
line 16: </div> 
line 17: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.15 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Button groups หลายๆ กลุม่ 
 

4) Button dropdowns 

การสร้าง Dropdown ให้กับปุ่ ม ต้องใช้งานร่วมกับ jQuery และ bootstrap.js จึงจะ

สามารถแสดง Dropdown เมนูได ้โดยสามารถใชไ้ดก้ับทงัแท็ก <a> และ <button> ดงัตวัอย่าง

ตอ่ไปนี 
 

ตวัอยา่งที 6.12  การใชง้าน Component Button dropdowns 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Button Dropdowns</h2> 
line 4: <div class="btn-group"> 
line 5: <button type="button" class="btn btn-default dropdown-

toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false"> 

line 6: Action <span class="caret"></span> 
line 7: </button> 
line 8: <ul class="dropdown-menu"> 
line 9: <li><a href="#">Action</a></li> 
line 10: <li><a href="#">Another action</a></li> 
line 11: <li><a href="#">Something else here</a></li> 
line 12: <li role="separator" class="divider"></li> 
line 13: <li><a href="#">Separated link</a></li> 
line 14: </ul> 
line 15: </div> 
line 16: </div>  
line 17: </body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.16 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Button dropdowns 

 

5) Input groups 

เป็นการแทรกปุ่ มหรือ ขอ้ความ ไวด้า้นหนา้หรือดา้นหลังของ <input type=”text”> ซึง

อาจเป็นไอคอนก็ได ้โดยการใชค้ลาส .input-group และ .input-group-addon โดยทีคอนโทรล

ตา่งๆของฟอรม์จะตอ้งกาํหนดคลาส .form-control ดว้ยจงึจะสามารถแสดงรูปแบบไดถ้กูตอ้ง  

ตวัอยา่งที 6.13  การใชง้าน Component Input groups 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Input Group</h2> 
line 4: <div class="input-group"> 
line 5: <span class="input-group-addon" id="basic-addon1">@</span> 
line 6: <input type="text" class="form-control" 

placeholder="Username" aria-describedby="basic-addon1"> 
line 7: </div> 
line 8: <div class="input-group"> 
line 9: <input type="text" class="form-control" 

placeholder="Recipient's username" aria-describedby="basic-
addon2"> 

line 10: <span class="input-group-addon" id="basic-
addon2">@example.com</span> 

line 11: </div> 
line 12: <div class="input-group"> 
line 13: <span class="input-group-addon">$</span> 
line 14: <input type="text" class="form-control" aria-label="Amount 

(to the nearest dollar)"> 
line 15: <span class="input-group-addon">.00</span> 
line 16: </div> 
line 17: <label for="basic-url">Your vanity URL</label> 
line 18: <div class="input-group"> 
line 19: <span class="input-group-addon" id="basic-addon3"> 

https://example.com/users/</span> 
line 20: <input type="text" class="form-control" id="basic-url" 

aria-describedby="basic-addon3"> 
line 21: </div> 
line 22: </div> 
line 23: </body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.17 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Input groups 

 

Bootstrap สามารถแทรกตวัเลือก checkbox และ radio ตอ่ทา้ยหรือไวข้า้งหนา้ขอ้ความ 

ไดด้งัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 6.14  การแทรกตวัเลือก checkbox และ radio กบัขอ้ความ  
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Input Group:checkbox:radio </h2> 
line 4: <div class="row"> 
line 5: <div class="col-lg-6"> 
line 6: <div class="input-group"> 
line 7: <span class="input-group-addon"> 
line 8: <input type="checkbox" aria-label="..."> 
line 9: </span> 
line 10: <input type="text" class="form-control" aria-label="..."> 
line 11: </div><!-- /input-group --> 
line 12: </div><!-- /.col-lg-6 --> 
line 13: <div class="col-lg-6"> 
line 14: <div class="input-group"> 
line 15: <span class="input-group-addon"> 
line 16: <input type="radio" aria-label="..."> 
line 17: </span> 
line 18: <input type="text" class="form-control" aria-label="..."> 
line 19: </div><!-- /input-group --> 
line 20: </div><!-- /.col-lg-6 --> 
line 21: </div><!-- /.row --> 
line 22: </div> 
line 23: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.18 ผลลพัธก์ารทาํงานของการแทรกตวัเลือก checkbox และ radio กบัขอ้ความ 
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นอกจากนียังสามารถเพิมปุ่ ม และ ไอคอนต่อทา้ยเขา้ไปกับขอ้ความได ้เหมือนกับการ 

ทาํปุ่ มคน้หาขอ้มลู ซงึจะชว่ยใหฟ้อรม์ดสูวยงามขนึ ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งที 6.15  การเพิมปุ่ ม และ ไอคอนตอ่ทา้ยเขา้ไปกบัขอ้ความ 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Input Group:button</h2> 
line 4: <div class="row"> 
line 5: <div class="col-lg-6"> 
line 6: <div class="input-group"> 
line 7: <span class="input-group-btn"> 
line 8: <button class="btn btn-default" 

type="button">Search</button> 
line 9: </span> 
line 10: <input type="text" class="form-control" placeholder="Search 

for..."> 
line 11: </div><!-- /input-group --> 
line 12: </div><!-- /.col-lg-6 --> 
line 13: <div class="col-lg-6"> 
line 14: <div class="input-group"> 
line 15: <input type="text" class="form-control" placeholder="Search 

for..."> 
line 16: <span class="input-group-btn"> 
line 17: <button class="btn btn-default" 

type="button">Search</button> 
line 18: </span> 
line 19: </div><!-- /input-group --> 
line 20: </div><!-- /.col-lg-6 --> 
line 21: </div><!-- /.row --> 
line 22: </div> 
line 23: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.19 ผลลพัธก์ารทาํงานของการเพมิปุ่ ม และ ไอคอนตอ่ทา้ยเขา้ไปกบัขอ้ความ 

 

6) Navs 

Navs หรือ Navigation ประกอบไปด้วย Tabs และ Pills ซึงมีลักษณะของรูปแบบ 

ทีแตกตา่งกนั แตท่งัคูจ่ะสามารถแสดงรูปแบบไดถู้กตอ้ง จะตอ้งประกอบไปดว้ยคลาส .nav และ

จะตอ้งแทรกไฟล ์bootstrap.js และ jQuery เขา้ไปดว้ย รูปแบบโครงสรา้งของ Navs มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.16  การใชง้าน Component Navigation 
line 1: <body> 
line 2: <ul class="nav nav-tabs"> 
line 3: <li role="presentation" class="active"><a 

href="#">Home</a></li> 
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line 4: <li role="presentation"><a href="#">Profile</a></li> 
line 5: <li role="presentation"><a href="#">Messages</a></li> 
line 6: </ul> 
line 7: <div class="container"> 
line 8: <h3>Basic Nav</h3> 
line 9: </div> 
line 10: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.20 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Navigation 

 

หากเป็น Pills ตอ้งกาํหนด .nav-pills เขา้ไปแทน .nav-tabs ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอยา่งที 6.17  การใชง้าน .nav-pills 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h3>Basic Nav</h3> 
line 4: <ul class="nav nav-pills"> 
line 5: <li class="active"><a href="#">Home</a></li> 
line 6: <li ><a href="#">About</a></li> 
line 7: <li ><a href="#">Contact</a></li> 
line 8: </ul> 
line 9: <div> 
line 10: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.21 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน .nav-pills 

 

7) Navbar 

Navbar หรือ Navigation Bar เป็นการสรา้งเมนูบาร ์ช่วยใหเ้ว็บดูสวยงามมากขึน และ

เมือแสดงผลในสมาร์ทโฟน  เมนูบาร์จะปรับให้เหมาะสมกับการแสดงผลในสมาร์ทโฟน  

โดยอตัโนมตั ิดงัตวัอยา่ง ตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 6.18  การใชง้าน Component Navigation Bar 
line 1: <body> 
line 2: <nav class="navbar navbar-default"> 
line 3: <div class="container-fluid"> 
line 4: <div class="navbar-header"> 
line 5: <a class="navbar-brand" href="#">MyWebSite</a> 
line 6: </div> 
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line 7: <ul class="nav navbar-nav"> 
line 8: <li class="active"><a href="#">Home</a></li> 
line 9: <li><a href="#">Page 1</a></li> 
line 10: <li><a href="#">Page 2</a></li> 
line 11: <li><a href="#">Page 3</a></li> 
line 12: </ul> 
line 13: </div> 
line 14: </nav> 
line 15: <div class="container"> 
line 16: <h3>Basic Navbar Example</h3> 
line 17: </div> 
line 18: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.22 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Navigation Bar 
 

8) Breadcrumbs 

ใชส้าํหรบัแสดงตาํแหนง่ของเพจทีใชง้านในปัจจบุนั เป็นเมนทีูชว่ยใหท้ราบวา่ ขณะนีกาํลงั

ทาํงานในสว่นใดของหนา้เว็บเพจ (Page Navigation) ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 6.19  การใชง้าน Component Breadcrumbs 
line 1: <body> 
line 2: <nav aria-label="breadcrumb"> 
line 3: <ol class="breadcrumb"> 
line 4: <li class="breadcrumb-item active" aria-current = "page"> 

Home</li> 
line 5: </ol> 
line 6: </nav> 
line 7: <nav aria-label="breadcrumb"> 
line 8: <ol class="breadcrumb"> 
line 9: <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li> 
line 10: <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page"> 

Library</li> 
line 11: </ol> 
line 12: </nav> 
line 13: <nav aria-label="breadcrumb"> 
line 14: <ol class="breadcrumb"> 
line 15: <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li> 
line 16: <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li> 
line 17: <li class="breadcrumb-item active" aria-

current="page">Data</li> 
line 18: </ol> 
line 19: </nav> 
line 20: <div class="container"> 
line 21: <h3>Basic BreadcrumbsExample</h3> 
line 22: </div> 
line 23: </body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.23 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Breadcrumbs 

 

โดยมีคลาส .active เป็นตวักาํหนดใหแ้สดงสถานะเป็นตาํแหน่งปัจจุบนัทีทาํงานอยู่หรือ

ใชใ้นกรณีทีไมต่อ้งการสรา้งลิงกเ์ชือมโยง 
 

9) Pagination 

สาํหรบัใชใ้นการแบ่งหนา้ ในกรณีทีตอ้งการแสดงขอ้มูลทีมีจาํนวนเรคคอรด์จาํนวนมาก  

ทีการแสดงผลในหนา้เดียวไม่เหมาะสมตอ่การใชง้าน การแบง่ขอ้มลูใหแ้สดงผลเป็นหนา้ๆ จะทาํ

ให้การแสดงผลสามารถทาํไดร้วดเร็วและเหมาะสม ใน Bootstrap มีคลาสทีช่วยในการสร้าง 

Paging ไดโ้ดยง่าย สามารถนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบ ทาํใหเ้ว็บเพจสวยงามมากขนึ 

นอกจากนนัสามารถประยกุตใ์ชง้านกบั Ajax ไดด้ว้ย ตวัอยา่งการใชง้าน Paging เป็นดงันี 

ตวัอยา่งที 6.20  การใชง้าน Component Pagination 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Pagination</h2>                 
line 4: <ul class="pagination"> 
line 5: <li><a href="#">1</a></li> 
line 6: <li><a href="#">2</a></li> 
line 7: <li><a href="#">3</a></li> 
line 8: <li><a href="#">4</a></li> 
line 9: <li><a href="#">5</a></li> 
line 10: </ul> 
line 11: </div> 
line 12: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.24 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Pagination 
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10) Labels  

เป็นแผน่ปา้ยแสดงขอ้ความ  ทีสามารถกาํหนดสีของพืนหลงั  ดงัตวัอยา่ง ตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 6.21  การใชง้าน Component Labels 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Label</h2> 
line 4: <span class="label label-default">Default</span> 
line 5: <span class="label label-primary">Primary</span> 
line 6: <span class="label label-success">Success</span> 
line 7: <span class="label label-info">Info</span> 
line 8: <span class="label label-warning">Warning</span> 
line 9: <span class="label label-danger">Danger</span> 
line 10: </div> 
line 11: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.25 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Labels 

 

11) Badges 

เป็นการแสดงจาํนวนดา้นบนของขอ้ความ ตวัอย่างเช่น จาํนวนตวัเลขของอินบ็อกซบ์น

อีเมลหรือโปรแกรมแชท  Bootstrap สามารถทาํงานในลกัษณะนี จากการทาํงานของ Badges 

โดยการเพิมคลาส .badge ให้กับแท็ก <span> โดย Badges สามารถปรับเปลียนรูปแบบให้

เหมาะสมกบั Component ทีเลือกใชง้านได ้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 6.22  การใชง้าน Component Badges 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Badges on Buttons</h2> 
line 4: <button type="button" class="btn btn-primary">Primary  

<span class="badge">7</span></button> 
line 5: <button type="button" class="btn btn-success">Success  

<span class="badge">3</span></button>     
line 6: <button type="button" class="btn btn-danger">Danger  

<span class="badge">5</span></button>         
line 7: </div> 
line 8: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.26 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Badges 
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12) Jumbotron 

ใชส้าํหรบัการแสดงขอ้ความทีตอ้งการแสดงอย่างเด่นชัด หรือทาํไวห้นา้แรกเพือแสดง

รายละเอียดของเว็บไซตไ์ด ้การใชง้าน Jumbotron นนั จะใชง้านรว่มกบัแท็ก <div> โดยการเพิม

คลาส . Jumbotron เขา้ไป โดยทีแท็กต่างๆทีอยู่ภายใตค้ลาสนีจะมีขนาดใหญ่ขึน และมีช่องว่าง

หรือ padding   ทีกวา้งเป็นพิเศษ เชน่ <h*> และ <p> เป็นตน้ โครงสรา้งของ Jumbotron มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.23  การใชง้าน Component Jumbotron 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <div class="jumbotron"> 
line 4: <h1>Jumbotron</h1>       
line 5: <p>A jumbotron indicates a big box for calling extra 

attention to some special content or information. </p> 
line 6: </div>   
line 7: </div> 
line 8: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.27 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Jumbotron 

 

13) Page header 

เป็นการสรา้งหวัขอ้เอกสาร พรอ้มทงัแทรกรายละเอียดใหก้บัหวัขอ้นนัๆ ทาํใหห้วัขอ้ดเูดน่

และสวยงาม โครงสรา้งของ Page Header มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.24  การใชง้าน Component Page header 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <div class=”page-header”> 
line 4: <h1>Page Header 
line 5: <small>Sub Header </small> 
line 6: </h1> 
line 7: </div> 
line 8: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.28 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Page header 
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14) Thumbnails 

ใชส้าํหรบัการวางตาํแหน่งของภาพในหนา้เว็บเพจ ซงึ Bootstrap จะใช ้Grid ช่วยในการ

จดัเรียงภาพใหเ้ป็นระเบียบและดสูวยงามขนึ โครงสรา้งของ Thumbnails  มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.25  การใชง้าน Component Thumbnails 
line 1: <body>  
line 2: <div class="row"> 
line 3: <div class="col-sm-6 col-md-4"> 
line 4: <div class="thumbnail"> 
line 5: <img src="bootstrap-stack.png" alt="..."> 
line 6: <div class="caption"> 
line 7: <h3>Thumbnail label</h3> 
line 8: <p>By default, Bootstrap's thumbnails are designed to 

showcase linked images with minimal required markup.</p> 
line 9: <p><a href="#" class="btn btn-primary" 

role="button">Button</a> <a href="#" class="btn btn-default" 
role="button">Button</a></p> 

line 10: </div> 
line 11: </div> 
line 12: </div> 
line 13: </div>  
line 14: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.29 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Thumbnails 

 

15) Alerts 

เป็นรูปแบบขอ้ความทีใชโ้ตต้อบกบัผูเ้ขา้ชมเว็บเพจ ซงึ Bootstrap มีใหเ้ลือกใชง้านหลาย

รูปแบบ หากตอ้งการใหใ้ชง้านแบบโตต้อบไดดี้ยิงขนึ ควรใชง้านรว่มกบั jQuery Plugin โครงสรา้ง

ของ Alerts มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.26  การใชง้าน Component Alerts 
line 1: <body> 
line 2: <div class="alert alert-success" role="alert"> 

This is a success alert—check it out!</div> 
line 3: <div class="alert alert-danger" role="alert"> 

This is a danger alert—check it out!</div> 
line 4: <div class="alert alert-warning" role="alert"> 

This is a warning alert—check it out!</div> 
line 5: <div class="alert alert-info" role="alert"> 

This is a info alert—check it out!</div> 
line 6: </body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.30 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Alerts 

 

นอกจากนียงัสามารถเพิมไอคอนทีแสดงขอ้ผิดพลาดพรอ้มดว้ยขอ้ความเพมิเตมิสาํหรบั 

คลาส .sr ได ้

ตวัอยา่งที 6.27  การเพิมไอคอนหนา้ Component Alerts 
line 1: <body> 
line 2: <div class="alert alert-danger" role="alert"> 
line 3: <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign"  

aria-hidden="true"></span> 
line 4: <span class="sr-only">Error:</span> 
line 5: Enter a valid email address 
line 6: </div> 
line 7: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.31 ผลลพัธก์ารทาํงานของการเพมิไอคอนหนา้ Component Alerts 
 

16) Progress bars 

ใชส้าํหรบัแสดงสถานะหรือ ระดบัความสาํเร็จในการปฏิบตังิาน หรือนาํไปประยกุตใ์ช้งาน

ในการเพมิสีสนัใหก้บัเว็บเพจ โครงสรา้งของ Progress Bar มีดงันี  

ตวัอยา่งที 6.28  การใชง้าน Component Progress bars 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Basic Progress Bar</h2> 
line 4: <div class="progress"> 
line 5: <div class="progress-bar" role="progressbar"  

style="width: 25%;" aria-valuenow="25" aria-valuemin="0"  
aria-valuemax="100">25%</div> 

line 6: </div> 
line 7: <body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.32 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Progress bars 

การกาํหนดคา่ของ Progress Bar สามารถทาํไดโ้ดยการกาํหนดคา่ของ แอตทรบิวิต ์ดงันี 

aria-valuenow  กาํหนดคา่ปัจจบุนั 

aria-valuemin  กาํหนดคา่ตาํสดุทีรบัได ้

aria-valuemax  กาํหนดคา่สงูสดุทีรบัได ้

style  กาํหนดคา่ปัจจบุนั ซงึจะตอ้งกาํหนดใหเ้หมือนกบั aria-valuenow คา่นี ตอ้งกาํหนด

โดยใส ่width=xx โดยที xx คือ เปอรเ์ซ็นต ์(%) ของสถานะปัจจบุนัของ Progress Bar 

การใชง้าน Progress Bar สามารถปรบัแตง่สีสนั โดยการเพมิพืนหลงั bg-xx สามารถเพิม

ลวดลาย โดยการเพิม .progress-bar-striped  ใหด้สูวยงามขนึ รวมทงัสามารถทาํใหเ้คลือนไหวได ้ 

โดยการเพิมคลาส .progress-bar-animated 
 

17) Media object 

ใชใ้นการ แทรกภาพ แทรกวิดีโอ โครงสรา้งของ Media Object มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.29  การใชง้าน Component Media object 
line 1: <body> 
line 2: <div class="media"> 
line 3: <div class="media-left"> 
line 4: <img src="img_avatar1.png" class="media-object" 

style="width:60px"> 
line 5: </div> 
line 6: <div class="media-body"> 
line 7: <h4 class="media-heading">Left-aligned</h4> 
line 8: <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua.</p> 

line 9: </div> 
line 10: </div> 
line 11: </body> 

 
ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.33 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Media object 
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18) List group 

เป็นการทาํเมนูอีกรูปแบบหนึงทีใชแ้ท็ก <ul> มาช่วยในการสรา้ง โดยเป็นการสรา้งเมนู 

ในแนวตงั (Vertical Menu) โดยคลาสหลักทีใช้งานไดแ้ก่ .list-group สาํหรับกาํหนดกลุ่มหลัก 

โครงสรา้งของ List group มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.30  การใชง้าน Component List group 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Basic List Group</h2> 
line 4: <ul class="list-group"> 
line 5: <li class="list-group-item">First item</li> 
line 6: <li class="list-group-item">Second item</li> 
line 7: <li class="list-group-item">Third item</li> 
line 8: </ul> 
line 9: </div> 
line 10: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.34 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component List group 

 

การทาํงานสามารถกําหนดให้เมนูต่างๆ ใน List Group นันเป็นลิงก์ทีเชือมโยงไปยัง 

ทีต่างๆ โดยทีรูปแบบของเมนูไม่เปลียน แต่จะทาํใหเ้มนูดสูวยงามมากขึน ในการทาํ List Group 

แบบลิงกน์นั ใชแ้ท็ก <div> แทน <ul> ดงันี  

ตวัอยา่งที 6.31  การสรา้งลิงกใ์น Component List Group 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>List Group : Link </h2> 
line 4: <div class="list-group"> 
line 5: <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action 

active"> 
line 6: Cras justo odio 
line 7: </a> 
line 8: <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action"> 

Dapibus ac facilisis in</a> 
line 9: <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action"> 

Morbi leo risus</a> 
line 10: <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action"> 

Porta ac consectetur ac</a> 
line 11: <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action 

disabled">Vestibulum at eros</a> 
line 12: </div> 
line 13: </div> 
line 14: </body>  
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.35 ผลลพัธก์ารทาํงานของการสรา้งลิงกใ์น Component List Group 

 

19) Panels 

ใชส้าํหรบัสรา้งกล่องขอ้ความ โดยสามารถใชง้านร่วมกับ Grid จะสามารถวางเคา้โครง

ของกล่องข้อความได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถจัดเรียงกล่องข้อความแบบอัตโนมัติ 

โครงสรา้งของ Panel มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.32  การใชง้าน Component Panels 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2>Panel Basic</h2> 
line 4: <div class="panel panel-default">  
line 5: <div class="panel-heading">Panel Heading</div> 
line 6: <div class="panel-body">Panel Content</div> 
line 7: </div> 
line 8: <body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.36 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Panels 

 

นอกจากนียงัสามารถกาํหนดส่วนทา้ย (Footer) ใหก้บั Panel โดยใชค้ลาส .panel-footer 

สามารถกาํหนดสีพืนหลงัใหแ้ก่ Panel เช่นเดียวกับคอนโทรลอืน การแทรกตาราง และการแทรก 

List Group ใน Panel ได ้
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20) Responsive embed 

เ ป็นการสร้างบล็อกของการแสดง วิ ดี โอ สไลด์โชว์ โดยสามารถกําหนดขนาด  

ตามความกวา้งของบล็อก ทีมีการปรบัขนาดไดอ้ยา่งเหมาะสมบนอปุกรณใ์นการแสดงผล สามารถ

ใชง้านรว่มกบัแท็ก <iframe>  <embed>  <video> และ <object>  โครงสรา้งของ Responsive 

embed มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.33  การใชง้าน Component Responsive embed 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <div class="embed-responsive embed-responsive-4by3"> 
line 4: <iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/KeXCe82Cims" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 

line 5: </div> 
line 6: </div> 
line 7: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.37 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Responsive embed 

 

21)  Wells 

เป็นคอนโทรลทีช่วยสรา้งเอฟเฟคแบบ inset ใหก้บัคอนโทรลตวัอืนดโูดดเดน่ขนึ สามารถ

นาํไปใชไ้ดก้บัแท็ก <div> หรือแท็ก <form> โครงสรา้งของ Wells มีดงันี 

ตวัอยา่งที 6.34  การใชง้าน Component Wells 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2> Well Size</h2> 
line 4: <div class="well well-sm">Small Well</div> 
line 5: <div class="well">Normal Well</div> 
line 6: <div class="well well-lg">Large Well</div> 
line 7: </div> 
line 8: </body> 
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ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.38 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Wells 

นอกจากนียงัสามารถทาํงานรว่มกบั form ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 6.35  การใชง้าน Component Wells รว่มกบั form  
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h2> Well Form</h2> 
line 4: <form class="well well-sm" action="/action_page.php"> 
line 5: <div class="form-group"> 
line 6: <label for="email">Email:</label> 
line 7: <input type="email" class="form-control" id="email" 

placeholder="Enter email" name="email"> 
line 8: </div> 
line 9: <div class="form-group"> 
line 10: <label for="pwd">Password:</label> 
line 11: <input type="password" class="form-control" id="pwd" 

placeholder="Enter password" name="pwd"> 
line 12: </div> 
line 13: <div class="checkbox"> 
line 14: <label><input type="checkbox" name="remember">  

Remember me</label> 
line 15: </div> 
line 16: <button type="submit" class="btn btn-default"> 

Submit</button> 
line 17: </form> 
line 18: </div> 
line 19: </body> 

 

ผลการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 6.39 ผลลพัธก์ารทาํงานของการใชง้าน Component Wells รว่มกบั form 

  



169 

 

6.6   บทสรุป  

Bootstrap เป็นเครืองมือทีช่วยให้สามารถพัฒนาเว็บแอพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและ  

สวยงาม โดยทีสว่นตอ่ประสานกบัผูใ้ช ้(User Interface) ถกูออกแบบมาเพือใหท้นัสมยัตลอดเวลา 

ในการใช้งาน Bootstrap สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.getbootstrap.com หรือ 

ดาวนโ์หลดซอรส์โคด้ไดที้ https://github.com/twbs/bootstrap ซึงในไฟลที์ดาวนโ์หลดมาจะมี

คู่มือไฟล ์Bootstrap และไฟลต์ัวอย่างมาให้ ในการทาํงานของ Bootstrap จะอาศัย Grid เป็น

เครืองมือช่วยใหส้ามารถออกแบบเลยเ์อาทเ์อกสารเอชทีเอ็มแอล ในลักษณะของ Responsive 

Web Design  ซงึจะชว่ยลดระยะเวลาในการพฒันาไดม้ากขนึ โดยระบบ Grid ของ Bootstrap นนั

จะแบ่งหนา้จอออกเป็น 12 คอลมันแ์ละสามารถกาํหนดค่าใหส้ามารถใชไ้ดท้งัสมารท์โฟน หรือ

คอมพิวเตอรส์่วนบคุคลทวัไป สามารถรวมคอลมันเ์ขา้ดว้ยกนัเพือใหไ้ดเ้ลยเ์อาทต์ามทีตอ้งการได ้

นอกจากนียงัสามารถสรา้งตารางใน Bootstrap พรอ้มทงัสามารถปรบัแต่งคณุสมบตัิของตาราง

โดยการเพิมคลาส .table ในแท็ก <table>  และยงัสามารถใชซี้เอสเอสเพือกาํหนดรูปแบบตา่งๆ 

ให้กับคอนโทรลของฟอร์มในเอกสาร จากการเพิมคลาส . form-control นอกจากนัน ยังมี 

Component ของ Bootstrap ให้เลือกใช้อีกเป็นจํานวนมาก เช่น  Glyphicons  Dropdowns  

Button groups  Button dropdowns Input groups  Navs Navbar  Breadcrumbs  Pagination  

Badges  Page header  Alerts Progress bars  Media object List group  Panels  Wells  

ดงัตวัอยา่งในบทเรียนขา้งตน้ 
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6.7   คาํถามทา้ยบท  

1) จงอธิบายนิยามของ  Responsive Design 

2) จงบอกทีมาของการออกแบบเว็บไซตใ์นลกัษณะของ Responsive 

3) จงบอกความสามารถของเอชทีเอ็มแอลหา้ ทีนาํมาใชง้านการออกแบบเว็บไซต ์

Responsive 

4) จงบอกหลกัการสาํคญัในการออกแบบเคา้โครงหนา้เว็บไซต ์ใหร้องรบัการทาํงานแบบ

Responsive Web Design เพือสรา้งการออกแบบใหต้อบสนองได ้ 

5) จงอธิบายรายละเอียดของเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแ์บบ Responsive แตล่ะขอ้มา

ใหล้ะเอียด 

6) จงบอกรายละเอียดของ Viewport Meta Tag  

7) จงอธิบายการใชง้าน Media Queries 

8) จงยกตวัอยา่งการใชง้าน Media Queries 

9) จงออกแบบหนา้เว็บไซตแ์นะนาํสถานทีทอ่งเทียวของจงัหวดัเชียงใหมใ่หร้องรบัการ

การแสดงผลแบบ Responsive 

 

 

  



 

 

บทท ี7  
การทาํงานร่วมกันระหว่าง Bootstrap กับพเีอชพ ี

  
การพัฒนาเว็บไซตน์อกเหนือจากการใชเ้ทคโนโลยีช่วยออกแบบส่วนการแสดงผลและ  

การใชส้คริปตที์ทาํงานฝังเครืองลูกข่าย ยังมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีทีสคริปตท์าํงานฝัง

เครืองแม่ข่ายทีทํางานในลักษณะ Dynamic คือ เว็บไซต์ทีสามารถเปลียนแปลงข้อมูลได ้

โดยอัตโนมัติตามเงือนไขทีนักพัฒนาเว็บไซตเ์ป็นผูก้าํหนด และการควบคุมการทาํงานเหล่านี 

จะกระทาํโดยโปรแกรมภาษาสครปิต ์มีการเชือมตอ่กบัฐานขอ้มลู เพือบนัทกึขอ้มลูลงในฐานขอ้มลู 

หรือนาํขอ้มูลจากฐานขอ้มูลออกมาแสดงผลทีหนา้เว็บ เพือใหไ้ดเ้ว็บไซตที์รองรบัการใชง้านได้

อยา่งสมบรูณแ์ละครอบคลมุ โดยตาํราเลม่นีไดก้ลา่วถึงการใชง้าน Bootstrap ในการชว่ยออกแบบ

ส่วนของการแสดงผล และการใชง้านสคริปตที์ทาํงานฝังลกูข่ายไดแ้ก่ เอชทีเอ็มแอล จาวาสคริปต ์

นอกจากทีกล่าวมาเพือใหก้ารพฒันาเว็บไซตส์มบูรณแ์บบยิงขึน จึงจาํเป็นตอ้งมีการเรียนรูก้าร

พฒันาร่วมกันระหว่างการออกแบบและการใชง้านสคริปตใ์นฝังเครืองแม่ข่ายดว้ย ดงันนัเนือหา

ของบทเรียนนีจะกล่าวถึงการปรบัแต่ง Base CSS ของ Bootstrap การใชง้าน Component ของ 

Bootstrapและการใช้งานจาวาสคริปต์ของ Bootstrap รวมถึง การแทรกภาษาพีเอชพีใน 

Bootstrap 

 

7.1   การใช้งาน Bootstrap ร่วมกับพเีอชพ ี

เรมิตน้จากการ ดาวนโ์หลด Bootstrap จากเว็บไซต ์https://getbootstrap.com/  หลงัจาก

ได้ไฟล์ bootstrap-x.x.x.zip ตามรุ่นทีทําการดาวน์โหลด จากนันดําเนินการแตกไฟล์ของ 

Bootstrap เมือได้โฟลเดอร์ของ Bootstrap ให้นําไปวางใน folder Root ของเครืองแม่ข่าย 

เนืองจากตอ้งการพฒันาร่วมกับพีเอชพี หากเครืองแม่ข่าย ใชแ้อปเซิรฟ์ (AppServ) ช่วยในการ

จาํลองเครืองแม่ข่ายใหน้าํไปวางไวใ้น โฟลเดอร ์www หากใช ้XAMPP เป็นตวัช่วยใหน้าํไปวางไว้

ในโฟลเดอร ์htdocs พรอ้มทงัสามารถเปลียนชือ โฟลเดอรใ์หเ้ป็นไปตามตอ้งการได ้

จากนนัใหส้รา้งไฟล ์index.php   แลว้ใสช่ดุคาํสงัเอชทีเอ็มแอลตามนี 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Bootstrap and PHP DEMO</title> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html> 
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เ มือสร้างไฟล์ index.php เรียบร้อยแล้วให้ทําการเรียกใช้งาน style sheets ของ 

Bootstrap ในสว่นของแท็ก <head> 
 

<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> 

 

จากนันทาํการเพิม style sheets ของ Bootstrap สาํหรับ responsive เข้าไป พรอ้มทัง

กาํหนดคา่ของ viewport ดงันี 
 
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> 
<link href="dist/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 
 

ตอ่มาใหท้าํการไฟล ์ jQuery  มาเก็บใน โฟลเดอร ์ js  จากนนัทาํการเรียกใชง้าน ดงันี 
 
<script src="dist/js/jquery-3.3.1.js"></script> 
<script src="dist/js/bootstrap.min.js"></script> 

 

ในการใช้งานตอ้งทาํการเรียกคลาส container ขึนมาก่อน เนืองจากคลาส container  

จะทาํหนา้ทีในการ “wrap” หรือห่อหุม้ส่วนของเนือหาทีตอ้งการนาํเสนอ การสรา้ง container ของ 

Bootstrap ในทีนีจะทาํการทดสอบพรอ้มทาํการแทรกสคริปตข์องภาษาพีเอชพีดงันี 
 
<body> 
<div class="container bg-info text-white"> 
<?php echo "TEST<br>Bootstrap & PHP <br>"; ?> 
</div> 
</body> 

 
การเรียกใชง้านตอ้งเรียกผ่านเครืองแม่ข่าย ผลลพัธที์ไดจ้ะแสดง container อยู่กึงกลาง

หนา้จอ พรอ้มแสดงขอ้ความ  ดงันี 

 

 
ภาพที 7.1 แสดงผลการแทรกภาษาพีเอชพีใน Bootstrap 

 

การใช้งานระบบ Grid ของ Bootstrap 

 โดยปกติ grid system ที Bootstrap กาํหนดเป็นแบบ 12 คอลมัน ์มีใชง้านรว่มกบัคลาส 

container การจะสรา้งเลยเ์อาทด์ว้ย Bootstrap ทาํไดโ้ดยการสรา้ง html element class “row” 
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จากนนัสามารถสรา้งคอลมันไ์ดด้ว้ยการใส่ html element class “col-md-1*” โดย * ทีอยู่ขา้งหลงั 

span เป็นตวัเลขทีระบจุาํนวนคอลมันที์ตอ้งการ หากเลยเ์อาทแ์บบ 12 คอลมัน ์มีรายละเอียดดงันี 

ตวัอยา่งที 7.1 การสรา้งเลยเ์อาทt์sแบบ  คอลมัน ์
line 1: <body> 
line 2: <div class="container bg-info text-white"> 
line 3: <?php echo "<h1>TEST<br>Bootstrap & PHP <br></h1>"; ?> 
line 4: <div class="row"> 
line 5: <div class="col-md-1">.col-md-1</div> 
line 6: <div class="col-md-1">.col-md-2</div> 
line 7: <div class="col-md-1">.col-md-3</div> 
line 8: <div class="col-md-1">.col-md-4</div> 
line 9: <div class="col-md-1">.col-md-5</div> 
line 10: <div class="col-md-1">.col-md-6</div> 
line 11: <div class="col-md-1">.col-md-7</div> 
line 12: <div class="col-md-1">.col-md-8</div> 
line 13: <div class="col-md-1">.col-md-9</div> 
line 14: <div class="col-md-1">.col-md-10</div> 
line 15: <div class="col-md-1">.col-md-11</div> 
line 16: <div class="col-md-1">.col-md-12</div> 
line 17: </div> 
line 18: </div> 
line 19: </body> 

 
ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.2 แสดง Grid System ของ Bootstrap 

 

ในกรณีต้องการแสดงผล 2 คอลัมน์ โดยกําหนดให้คอลัมน์ทางซ้ายเล็กกว่าคอลัมน์

ทางขวา สามารถกาํหนดไดด้งันี 

ตวัอยา่งที 7.2  การสรา้งเลยเ์อาทt์sแบบ  คอลมัน ์
line 1: <body> 
line 2: <div class="container bg-info text-white"> 
line 3: <?php echo "<h1>TEST<br>Bootstrap & PHP <br></h1>"; ?> 
line 4: <div class="row"> 
line 5: <div class="col-md-3"style="background-

color:lavender;">.col-md-3</div> 
line 6: <div class="col-md-9"style="background-color:pink;">.col-md-

6</div></div> 
line 7: </body> 

 
ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 
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ภาพที 7.3 แสดงการแบง่คอลมัน ์

 

ความกวา้งของ 2 คอลมันเ์ป็น 3 + 9 = 12 คือ 12 คอลมัน ์ตามจาํนวนของ grid system 

ของ bootstrap โดยทงั 2 คอลมันมี์ขนาดเตม็ container พอดี 

ในการกาํหนดจาํนวนคอลมันข์อง grid จาํเป็นตอ้งรวมกนัใหค้รบ 12 คอลมัน ์นอกจากนนั

ยงัสามารถสรา้งคอลมันย์อ่ยซอ้นภายในคอลมันไ์ด ้ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 7.3 การสรา้งเลยเ์อาทt์sแบบ 3 คอลมัน ์
line 1: <body> 
line 2: <div class="container bg-info text-white"> 
line 3: <?php echo "<h1>TEST<br>Bootstrap & PHP <br></h1>"; ?> 
line 4: <div class="row"> 
line 5: <div class="col-md-3" style="background-color:lavender;" > 

Slide Bar</div> 
line 6: <div class="col-md-9" style="background-

color:lavenderblush;"> Main 
line 7: <div class="row"> 
line 8: <div class="col-md-4" style="background-color:yellow;"> 

sub Menu </div> 
line 9: <div class="col-md-8" style="background-color:pink;"> 

content </div> 
line 10: </div> 
line 11: </div> 
line 12: </div> 
line 13: </div> 
line 14: </body> 

 

จากตวัอยา่งมีการสรา้งคอลมันห์ลกั 2 คอลมันไ์ดแ้ก่คอลมัน ์Slide Bar มีขนาด 3 คอลมัน ์

และคอลัมน ์Main มีขนาด 9 คอลัมน ์รวมกันเป็น 12 คอลัมน ์ภายในคอลัมน ์Main มีการสรา้ง

แถวยอ่ยขนึมาอีก 2 คอลมัน ์ไดแ้ก่ คอลมัน ์“s col-md-4” กบั “col-md-8” ซอ้นขา้งใน โดยคอลมัน์

ทีอยูภ่ายในทงั 2 คอลมัน ์จะขยายเตม็คอลมันข์า้งนอกพอดีเนืองจาก 4 + 8 = 12 

 
ภาพที 7.4 แสดงการแบง่คอลมันซ์อ้นคอลมัน ์
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ภาพการใชง้าน  grid system ของ Bootstrap เป็นดงันี 

 
ภาพที 7.5 แสดง grid system ของ Bootstrap 

ทีมา: https://github.com/TylerMoeller/fCC-Exercises/blob/master/waypoints/waypoint-

use-the-bootstrap-grid-to-put-elements-side-by-side.md  
 

Fluid Grid System 

ในการแสดงผลของ Bootstrap สามารถเปลียนเลยเ์อาทค์วามกว้างแบบคงที ให้เป็น 

แบบเตม็ความกวา้งของอปุกรณใ์นการแสดงผลได ้โดย Bootstrap มีการพฒันา fluid grid system 

การใชง้านทาํไดโ้ดยการเปลียนคลาส จาก “container” มาเป็น “container-fluid” ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.4   การใช ้fluid grid system ของ Bootstrap 
line 1: <body> 
line 2: <div class="container"> 
line 3: <h1>Grid</h1> 
line 4: <p>ตวัอย่างแสดงการแบ่งส่วนการแสดงผล 50% / 50% <p>       
line 5: <div class="row"> 
line 6: <div class="col-md-6" style="background-color:yellow;"> 
line 7: วดัป่าดาราภริมย ์ไดร้บัพระบรมราชานุญาตยกฐานะใหเ้ป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีนบัไดว้่าเป็นพระอาราม

หลวงแห่งที ่7 ในจงัหวดัเชยีงใหม ่อยู่ดา้นหลงัทีว่่าการอําเภอแมร่มิและค่ายดารารศัม ีนามของวดันี้ถูก

ตัง้ขึน้ตามพระนามของเจา้ดารารศัม ีพระราชชายา ทีม่า :
https://th.wikipedia.org/wiki/วดัป่าดาราภริมย.์ 

line 8: </div> 
line 9: <div class="col-md-6" style="background-color:lightblue;"> 
line 10: วดัเจดยีห์ลวงสรา้งอยู่ใจกลางเมอืงเชยีงใหม ่เป็นศนูยก์ลางทางการปกครองของอาณาจกัรลา้นนา แต่เดมิมี

ชือ่เรยีกหลายชือ่ เชน่ ราชกฏาคาร วดัโชตกิาราม ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในรชัสมยัพญาแสนเมอืงมา แห่ง

ราชวงศม์งัราย มกีารสนันษิฐานว่าวดัแห่งนี้น่าจะสรา้งในปี พ .ศ . 1928-1945  เป็นเจดยีท์ีม่ ี

ความสาํคญัทีสุ่ดองคห์นึ่งในเชยีงใหม ่ทีม่า :https://th.wikipedia.org/wiki/วดั

เจดยีห์ลวง 
line 11: </div> 
line 12: </div> 
line 13: </div>    
line 14: </body> 
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ภาพที 7.6 แสดงตวัอยา่งการใช ้grid system ของ Bootstrap 
 

จากทีปรากฏเป็นการแสดงผลตามปกติโดยมีการเว้นระยะห่างจากขอบดา้นซ้ายขวา  

หากทาํการเปลียนเป็น <div class="container-fluid"> ผลลพัธที์ไดเ้ป็นดงันี 

 

 
ภาพที 7.7 แสดงตวัอยา่งการใชค้ลาส .container-fluid 
 

จากทีปรากฏเป็นการกาํหนดคลาส .container-fluid ใหค้วามกวา้งเป็นแบบเต็มความ

กวา้งของอุปกรณใ์นการแสดงผลโดยไม่มีการเวน้ระยะห่างจากขอบดา้นซ้ายขวา หากเปลียน 

class จากคลาส .row เป็น “row-fluid” มีดงันี  
 
 <div class="container-fluid">  
 <div class="row-fluid"> 
 

ผลลพัธที์ไดเ้ป็นดงันี 

 

 
ภาพที 7.8 แสดงตวัอยา่งการใชค้ลาส .container-fluid และ . row-fluid 
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7.2   การปรับแต่ง Bootstrap 

ในการทาํ Responsive Web โปรแกรม Bootstrap ไดเ้ตรียม Features รองรบัการ Enable 

Responsive Features ดว้ยการเพิมชดุคาํสงัดา้นลา่งนีไวที้แท็ก <head> 
 
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0"> 
… 
<link href="css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> 
 

โดยทีสไตล์ชีทของ Bootstrap (bootstrap-responsive.min.css) เป็นตัวช่วยจัดการ 

ในเรืองของ Responsive แบบอตัโนมตัิ ทงัในส่วนขนาดของ margin และ padding รวมไปถึงการ

จัดเรียงของ grid ที viewport ขนาดต่างๆ หรือหากอยากให้เอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต ์ซ่อน/แสดง  

บนอปุกรณใ์ด สามารถทาํไดโ้ดยการเพิมคลาสที Bootstrap เตรียมไวใ้หต้ามตารางตอ่ไปนี 

 

 
ภาพที 7.9 class ทีรองรบัการแสดงผลบนอปุกรณ ์

 ทีมา : Otto  et al.(n.d.)  

 

ตารางดา้นบนจะแสดง class ทีเอาไว ้ซ่อน/แสดง content ตา่งๆ ในแตล่ะอปุกรณ ์โดยมี

ขอบเขตของการใชง้านแตล่ะคลาสจากตารางเป็นดงันี 

- .col-lg-*  แสดงผลบนหนา้จอทีมีขนาดมากกวา่ 1200 pixels 

- .col-md-*  แสดงผลบนหนา้จอทีมีขนาดมากกวา่ 992 pixels 

- .col-sm-* แสดงผลบนหนา้จอทีมีขนาดมากกวา่ 768 pixels 

- .col-xs-* แสดงผลบนหนา้จอทีมีขนาดมากกวา่ 768 pixels 
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การใชง้านสามารถทาํไดโ้ดยการเพิม class เขา้ไปยงัเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนตที์ตอ้งการซ่อน

หรือแสดงดงันี 

ตวัอยา่งที 7.5  การปรบัคา่การแสดงผลบนอปุกรณ ์
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h1>Grid</h1> 
line 3: <p>ตวัอย่างการซ่อน  /แสดงแสดงผล <p>       
line 4: <div class="row"> 
line 5: <div class="col-md-3 visible-md" style="background-color: 

yellow;">Side Bar</div> 
line 6: <div class="col-md-3" style="background-color:lightblue;"> 

Second Section.</div> 
line 7: <div class="col-md-6" style="background-color:yellow;"> 

First Section.</div> 
line 8: </div> 
line 9: </div> 

 
จากตวัอย่างนีจะไดค้อลัมน ์“Sidebar” แสดงผลบนอุปกรณ  ์ทีหนา้จอมีขนาดมากกว่า 

 992pixels เทา่นนั ในขณะทีคอลมันอื์น จะแสดงผลบนทกุอปุกรณ ์

 
ภาพที 7.10 การแสดงผล grid เมือหนา้จอมีขนาดมากกว่า  992 pixels 
 

ในกรณีที หนา้จอมีขนาดนอ้ยกว่า  992 pixels คอลมัน ์“Sidebar”  จะถกูซ่อน ผลลพัธที์

ไดเ้ป็นดงันี 
 

 
ภาพที 7.11 การแสดงผล grid เมือหนา้จอมีขนาดนอ้ยกว่า  992 pixels 

 

การปรับแต่งซีเอสเอสพืนฐานของ Bootstrap 

การปรับแต่งซีเอสเอสพืนฐานนัน เป็นการตกแต่งสไตลใ์ห้กับเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต์

พืนฐาน ไดแ้ก่ Typography, Tables, Forms, Buttons, Icons และ Images สามารถเรียกใชง้าน

ได ้ดงันี  
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ตวัอย่างการใชส้ไตลส์าํหรบั <table> ที Bootstrap เตรียมไว ้โดยการเพิม class “table” 

ไวภ้ายใตค้ลาส container ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.6  การใชส้ไตลส์าํหรบั <table> - ของ Bootstrap 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>ตารางแบบพืน้ฐาน</h2>      
line 3: <table class="table"> 
line 4: <thead> 
line 5: <tr> 
line 6: <th>ชือ่</th> 

line 7: <th>นามสกุล</th> 
line 8: <th>Email</th> 
line 9: </tr> 
line 10: </thead> 
line 11: <tbody> 
line 12: <tr> 
line 13: <td>จารุณี</td> 

line 14: <td>ภทัรวงษ์ธนา</td> 
line 15: <td>jarunee@feu.edu</td> 
line 16: </tr> 
line 17: <tr> 
line 18: <td>สบืพงษ์</td> 

line 19: <td>พงษ์สวสัด<ิ/td> 
line 20: <td>subpong@feu.edu</td> 
line 21: </tr> 
line 22: <tr> 
line 23: <td>พงศก์ร</td> 

line 24: <td>จนัทราช</td> 
line 25: <td>pongkorn@feu.edu</td> 
line 26: </tr> 
line 27: </tbody> 
line 28: </table> 
line 29: </div> 
 

ผลลพัธที์ไดเ้ป็นดงันี 
 

 
ภาพที 7.12 แสดงตวัอยา่งการใชส้ไตลส์าํหรบั <table> 
 

สไตล ์ของ Bootstrap สามารถปรบัแต่งเพิมเติมไดด้ว้ยการเพิม optional classes ของ

แท็ก <table> ดงันี 

- .table-striped ทาํใหสี้พืนหลงัของแตล่ะแถวสลบักนัไป  

- .table-bordered ใส ่borders และ rounded corners ใหก้บั table 

- .table-hover เมือ hover ที row ไหน จะไฮไลทสี์พืนหลงัที row   
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- .table-condensed ลด padding ของแตล่ะ cell ลงครงึหนงึ 

การปรบัแตง่คลาส .table เป็น <table class="table table-bordered"> ผลทีไดเ้ป็นดงันี 
 

 
ภาพที 7.13 แสดงผลการปรบัแตง่คลาส .table เป็น คลาส . table-bordered 

 

นอกจากนียังมี Contextual classes ทีสามารถกําหนดสีให้แก่ แถวและคอลัมน์ได้   

ดงัตวัอยา่งการปรบัสีใหแ้ตล่ะแถวดงันี 

ตวัอยา่งที 7.7  การปรบัสี <table> - ของ Bootstrap 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>ตารางแบบพนืฐาน</h2>      

line 3: <table class="table table-bordered ">  
line 4: <thead> 
line 5: <tr  class="danger"> 
line 6: <th>ชือ</th> 

line 7: <th>นามสกลุ</th> 

line 8: <th>Email</th> 
line 9: </tr> 
line 10: </thead> 
line 11: <tbody> 
line 12: <tr class="success"> 
line 13: <td>จารุณี</td> 

line 14: <td>ภทัรวงษธ์นา</td> 

line 15: <td>jarunee@feu.edu</td> 
line 16: </tr> 
line 17: <tr  class="info"> 
line 18: <td>สืบพงษ<์/td> 

line 19: <td>พงษส์วสัด<ิ/td> 

line 20: <td>subpong@feu.edu</td> 
line 21: </tr> 
line 22: <tr class="warning"> 
line 23: <td>พงศก์ร</td> 

line 24: <td>จนัทราช</td> 
line 25: <td>pongkorn@feu.edu</td> 
line 26: </tr> 
line 27: </tbody> 
line 28: </table> 
line 29: </div> 
 

ผลทีไดเ้ป็นดงันี 
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ภาพที 7.14 แสดงผลการปรบัแตง่ Contextual classes 

 

รายละเอียดของ Base CSS ทงัหมด สามารถศกึษาเพมิเตมิไดที้  

http://getbootstrap.com/ 2.3.2/base-css.html  

 

7.3   การประยุกตใ์ช้งาน Component ของ Bootstrap 

Bootstrap มีการพัฒนาสไตล์สาํหรับ Components ทีต้องใช้โดย  Components ของ 

Bootstrap ประกอบด้วย  Dropdowns, Button groups, Button dropdowns, Navs, Navbar, 

Breadcrumbs, Pagination, Labels and badges, Typography, Thumbnails, Alerts, Progress 

bars, Media object แ ล ะ Misc โ ด ย ที Components แ ต ก ต่า ง จ า ก  Base CSS เ นื อ ง จ า ก 

Components เป็นกลุ่มของเอชทีเอ็มแอลอิลิเมนต์ทีมารวมกันเพือทําหน้าทีใดหน้าทีหนึง

โดยเฉพาะ วิธีใชส้ามารถทาํไดโ้ดยการคดัลอกชุดคาํสงัเอชทีเอ็มแอลของ Components ไปวาง 

ในตาํแหนง่ทีตอ้งการแสดงผล ตวัอยา่งการใช ้Components ชือ “Navs”  

ในการสร้าง navigation จากชุดคาํสังเอชทีเอ็มแอล สามารถทาํได้โดยใช้แท็ก <ul> 

รว่มกบัแท็ก <a> ดงันี 
 
<ul> 
<li> <a href="#">Home</a> </li> 
</ul> 
หากต้องการจะใชส้ไตลข์อง navigation จาก Bootstrap ใหส้ามารถทําไดโ้ดยการเพิม่ class 
ทีช่ ือ่ "nav" เขา้ไปที ่<ul>  
<ul class="nav"> 
… 
</ul> 

 

โดยที คลาส .nav มีการสรา้งสไตลใ์หส้ามารถเลือกใชง้านดงันี   

- .nav-tabs เป็น navigation แบบ tab 

- .nav-pills เป็น navigation แบบ button 

- .nav-lists เป็น navigation แบบ list 
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การสร้าง navigation แบบ tab (.nav-tabs) 

ตวัอยา่งที 7.8  การสรา้ง navigation แบบ tab (.nav-tabs) 
line 1: <ul class="nav nav-tabs"> 
line 2: <li class="active"> <a href="#">Home</a> </li> 
line 3: <li><a href="#">Page 1</a></li> 
line 4: <li><a href="#">Page 2</a></li> 
line 5: </ul> 
line 6: <div class="container"> 
line 7: <h3>ตวัอย่างการใชง้าน navigation </h3> 
line 8: <p>การสรา้งแถบนําทาง</p> 
line 9: </div> 

 
 ผลการทาํงานเป็นดงันี 
 

 
ภาพที 7.15 ผลการสรา้ง navigation แบบ tab 

 

การสรา้ง navigation แบบ button (.nav-pills) 
 

 
ภาพที 7.16 ผลการสรา้ง navigation แบบ button 

 

การสร้าง navigation แบบ list (.nav-list) 

 

 
ภาพที 7.17 ผลการสรา้ง navigation แบบ list 
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การสรา้ง navigation ในรูปแบบตา่งๆ สามารถทาํไดโ้ดยการใช ้Bootstrap นอกจากนียงั

สามารถปรบัแตง่สไตลใ์หก้บั Navs ไดห้ลากหลายรูปแบบ สามารถศกึษา Components เพิมเติม

ไดจ้าก http://getbootstrap.com/2.3.2/components.html 

 

7.4   การใช้งานจาวาสคริปตข์อง Bootstrap 

ในส่วนจาวาสคริปตข์อง Bootstrap ทีพฒันาขึนประกอบดว้ย jQuery plugins ทีเรียกใช้

งานได้แก่  Modal, Dropdown, Scrollspy, Transitions, Tab, Tooltip, Popover, Alert, Button, 

Collapse, Carousel,  Typeahead แ ล ะ Affix โ ด ย  plugins ทั ง ห ม ด ร ว ม อ ยู่ ใ น ไ ฟ ล์  

“bootstrap.min.js” การใชง้านตอ้งมีการเรียกใชง้านดงันี 
   
<script src="js/jquery.min.js"></script> 
<script src="js/bootstrap.min.js"></script> 

การใช้งาน Modal แสดงข้อความ 

Modal dialog box ใชใ้นการแสดงกล่องขอ้ความ dialog box/popup เพือแสดงบนหนา้

เว็บเพจสามารถเอาไปประยกุตใ์ชใ้นงานโฆษณาตา่งๆผา่นหนา้เว็บไซต ์หรือใชใ้นการแสดงผลและ

โตต้อบกบัผูใ้ชง้าน  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 7.9 การกดปุ่ มแลว้คอ่ยแสดง Modal dialog box 
<div class="container"> 
<h2>ตวัอยา่งการใชง้าน Modal</h2> 

<!-- สว่นของการเรยีก Modal --> 

<button type="button" class="btn btn-info btn-lg" data-toggle="modal" 
data-target="#myModal">Open Modal</button> 
<!--  ส่วนของ Modal --> 
<div class="modal fade" id="myModal" role="dialog"> 
<div class="modal-dialog"> 
<!-- สว่นเนือหาของ Modal --> 

<div class="modal-content"> 
<div class="modal-header"> 
<button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button> 
<h4 class="modal-title">ส่วนหวั</h4> 
</div> 
<div class="modal-body"> 
<p>เนื้อหาทีต่อ้งการนําเสนอ.</p> 
</div> 
<div class="modal-footer"> 
<p>ส่วนทา้ย</p> 
<button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button> 
</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
</div> 



184 

 

ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.18 แสดงการเรียกใชง้าน Modal dialog box 

 

เมือทาํการคลิกปุ่ ม Open Modal จะแสดง dialog box ของ Modal ดงันี 

 

 
ภาพที 7.19 แสดงผลลพัธก์ารเรียกใชง้าน Modal dialog box 

 

การใช้งาน Modal ร่วมกับฟอรม์ 

modal สามารถชว่ยใหก้ารสรา้ง form ทาํไดส้ะดวก โดยมีขนัตอนของการทาํงานเป็นดงันี 

1) สรา้ง button สาํหรบัเรียก modal 

2) สรา้งตวั Body ของ Modal พรอ้มทงั สรา้ง Form ใสล่งไปในสว่นของ class modal-body 

ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 7.10 การใชง้าน Modal รว่มกบัฟอรม์เป็นดงันี 

line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>การใชง้าน Modal ร่วมกบัฟอรม์ </h2> 
line 3: <button class="btn btn-primary btn-lg"  
line 4: data-toggle="modal" data-target="#basicModal"> 
line 5: Launch Form 
line 6: </button> 
line 7: <!-- การสรา้ง  Modal --> 
line 8: <div class="modal fade" id="basicModal"> 
line 9: <div class="modal-dialog"> 
line 10: <div class="modal-content"> 
line 11: <div class="modal-header"> 
line 12: <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"> 
line 13: <span aria-hidden="true">&times;</span> 
line 14: <span class="sr-only">Close</span> 
line 15: </button> 
line 16: <h2>ฟอรม์สมคัรสมาชกิ</h2> 
line 17: </div> 
line 18: <div class="modal-body"> 
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line 19: <form role="form" action="#" method="post"> 
line 20: <div class="form-group"> 
line 21: <label for="email">Email :</label> 
line 22: <input type="email" class="form-control" name="email"  

placeholder="Enter email"> 
line 23: </div> 
line 24: <div class="form-group"> 
line 25: <label for="password">Password:</label> 
line 26: <input type="password" class="form-control"  

name="password" placeholder="Password"> 
line 27: </div> 
line 28: <button type="submit" class="btn btn-default" name="bt" 

value="OK">ยนืยนั</button> 
line 29: </form> 
line 30: </div> 
line 31: <div class="modal-footer"> 
line 32: กรุณากรอกขอ้มลู. 
line 33: </div> 
line 34: </div> 
line 35: </div> 
line 36: </div>  
line 37: </div> 
 

ผลลพัธที์ไดจ้ากการทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.20 แสดงผลการใชง้าน Modal 

 

 
ภาพที 7.21 แสดงฟอรม์จากการเรียกใชง้านผา่น Modal 
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ภาพที 7.22 แสดงการนาํเขา้ขอ้มลูผา่นทาง Modal 

 

หากตอ้งการนาํขอ้มลูทีกรอก มาแสดง สามารถเพมิ สครปิตใ์นการแสดงผลดงันี 
ตวัอยา่งที 7.11 การแสดงคา่ขอ้มลูจากฟอรม์กรอกขอ้มลู 
line 1: <?php if($_POST["bt"]=="OK") { ?> 
line 2: <div class="panel panel-default"> 
line 3: <div class="panel-heading"><h2>แสดงขอ้มลูผลการสมคัรสมาชกิ</h2></div> 
line 4: <div class="panel-body"> 
line 5: <div class="table-responsive">   
line 6: <table class="table"> 
line 7: <thead> 
line 8: <tr> 
line 9: <th>Username</th> 
line 10: <th>Password</th> 
line 11: </tr> 
line 12: </thead> 
line 13: <tbody> 
line 14: <?php $em=$_POST["email"]; $pa=$_POST["password"];?> 
line 15: <tr> 
line 16: <td><?=$em?></td> 
line 17: <td><?=$pa?></td> 
line 18: </tr> 
line 19: </tbody> 
line 20: </table> 
line 21: </div> 
line 22: </div>  
line 23: <?php } ?> 

 
ผลลพัธที์ไดจ้ากการทาํงานเป็นดงันี 
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ภาพที 7.23 แสดงผลลพัธที์ไดจ้ากการนาํเขา้ขอ้มลูผา่นทาง Modal  

 
นอกจากนียงัสามารถประยุกตใ์ชง้าน Modal รวมถึงจาวาสคริปตไ์ดห้ลากหลายรูปแบบ 

ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ง า น จ า ว า ส ค ริ ป ต์ ข อ ง  Bootstrap เ พิ ม เ ติ ม ที  

https://getbootstrap.com/2.3.2/javascript.html 

 

7.5   การเขียนภาษาพเีอชพ ี

ภาษาพีเอชพี(PHP) มีโครงสร้างและองค์ประกอบเช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอืน เนืองจากพีเอชพีเป็นภาษาสคริปต ์สามารถเขียนแทรกในชดุคาํสงัเอชทีเอ็มแอลภายใต้

แท็ก <?php  … ?> โดยองคป์ระกอบพืนฐานทีควรศกึษามีดงันี 

การประกาศตัวแปร 

ตัวแปร(variable) คือ ชือทีประกาศขึนเพือใช้เก็บค่าของข้อมูลสาํหรับใช้ในโปรแกรม 

หลกัเกณฑเ์บอืงตน้ในการกาํหนดตวัแปร มีดงัตอ่ไปนี (บญัชา ปะสีละเตสงั, 2557, น. 44) 

- ตวัแปรตอ้งขนึตน้ดว้ยเครืองหมาย $ เชน่ $name 

- ตวัแปรตอ้งไมซ่าํกบัคาํสงวน (Reserved Word) เชน่ echo  

- ตวัแปรสามารถใชต้วัเลขรว่มไดแ้ตห่า้มขนึตน้ดว้ยตวัเลข เชน่ $number1 

- ตวัแปรตอ้งขนึตน้ดว้ยตวัอกัษร a-z หรือ A-Z หรือเครอืงหมาย “_” 

- ตวัแปรสามารถเป็นภาษาอืนได ้เชน่ภาษาไทย แตน่ิยมใชภ้าษาองักฤษ 

- ตวัแปรในพีเอชพีไมต่อ้งระบชุนิดของขอ้มลู 

- ตวัแปรทีใชล้กัษณะตวัพิมพต์่างกันถือเป็นตวัแปรคนละตวั  เช่น $name $NAME ถือเป็นคน

ละตวั 
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การใช้งานตัวดาํเนินการของพเีอชพ ี

ตวัดาํเนินการ(Operator) แบง่ออกเป็นหลายประเภทไดแ้ก่ ตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์ 

(Arithmetic Operator) ตัวดํา เนินการกําหนดค่า  ( Assignment Operator) ตัวดํา เนินการ

เปรียบเทียบ (Comparison Operator) ดงันี 

 

ตารางที 7.1 ตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์(Arithmetic Operator) 

เครืองหมาย หน้าที ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ ์

+ บวก $x=2+1; 3 

- ลบ $x=2-1; 1 

* คณู $x=2*1; 2 

/ หาร $x=2/1; 2 

% หารเอาเฉพาะเศษ $x=2%1; 0 

 

ตารางที 7.2 ตวัดาํเนินการกาํหนดคา่ (Assignment Operator)  

เครืองหมาย หน้าท ี ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ ์

= กาํหนดคา่ $x=10; 10 

++ เพมิคา่ตวัแปรอีก  ++$x; 11 

-- ลดคา่ตวัแปรลงอีก  --$x; 9 

+= บวกเพิมจากคา่เดมิของตวัแปร $x+=5;  15 

-= ลบจากคา่เดมิของตวัแปร $x-=3; 7 

*= คณูจากคา่เดมิของตวัแปร $x*=2; 20 

/= หารจากคา่เดมิของตวัแปร $x/4; 2.5 

%= หารเอาเฉพาะเศษจากคา่เดิมของ

ตวัแปร 

$x%=4; 2 

.= เชือมสตรงิดา้นขวาไปตอ่สตรงิ

ดา้นซา้ย 

$st=”My”;$st.=”PHP”; MyPHP 

หมายเหต ุ: คาํนวณจากการที x มีคา่เป็น 10 
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ตารางที 7.3 ตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) 

เครืองหมาย ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ ์

< นอ้ยกวา่ $a=(10<10) false 

<= นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั $b=(10<=10) true 

> มากกวา่ $c=(10>10) false 

>= มากกวา่หรือเท่ากบั $d=(10>=10) true 

== เทา่กนั $e=(10==”10”) true 

=== เทา่กนัทงัคา่และชนิดขอ้มลู $f=(10===”10”) false 

!= ไมเ่ทา่กนั $g=(10!=10) false 

 

ตารางที 7.4 ตวัดาํเนินการทางตรรกะ (Logical Operator) 

เครืองหมาย ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน ผลลัพธ ์

! หรือ not คา่ตรงกนัขา้ม !(true) false 

&& หรือ and จรงิหากเงือนไขเป็นจรงิทงัคู่ true && true true 

|| หรือ or เท็จหากเงือนไขเป็นเท็จทงัคู ่ false || false false 

^ หรือ xor เท็จหากเงือนไขเหมือนกนัทงัคู่ true^ true false 

 
การใช้งานคาํสังควบคุมของพเีอชพ ี

คาํสงัควบคมุ(Flow Control) ของพีเอชพี แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ไดแ้ก่ คาํสงัในการ

กํา ห น ด เ งื อ น ไ ข  (Condition Statement) แ ล ะ คํา สั ง ใ น ก า ร ทํา ซํา  ( Iteration Statement)  

ประกอบดว้ยคาํสงัยอ่ย  if switch for while do/while โดยมีรายละเอียดของคาํสงัดงันี 

1) คาํสัง if เป็นคาํสงัในการสรา้งเงือนไขการทาํงาน โดยมีรูปแบบของคาํสงัดงันี 

if (เงือนไขที 1) คาํสงัของทางเลือกที 1; 

else if (เงือนไขที 2) คาํสงัของทางเลือกที 2; 

else คาํสงัของทางเลือกที 3; 

การทาํงานเริมจากการตรวจสอบเงือนไขที  1 หากเป็นจริงจะทาํงานตามคาํสังของ

ทางเลือกที 1 แลว้ออกจากเงือนไข หากเงือนไขที 1 เป็นเท็จจะทาํการตรวจสอบเงือนไขที 2 หาก

เป็นจรงิ จะทาํงานตามคาํสงัของทางเลือกที 2 หากเป็นเท็จ จะทาํงานตามคาํสงัของทางเลือกที 3 

2) คาํสัง switch เป็นคาํสงัในการสรา้งเงือนไขแบบทางเลือก โดยมีรูปแบบของคาํสงัดงันี 

switch (ตวัแปรทางเลือก) { 

case 1: คาํสงัของทางเลือกที 1; break; 
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case 2: คาํสงัของทางเลือกที 2; break; 

case 3: คาํสงัของทางเลือกที 3; break; 

default : คาํสงัของทางเลือกที 4; break; 

} 

การทาํงานเรมิจากการตรวจสอบตวัแปรทางเลือก หากตวัแปรทางเลือกตรงกับ case ใด 

จะทาํงานตามคาํสงัของทางเลือกนนั หากตวัแปรทางเลือกไม่ตรงกับ case ใดๆ จะทาํงานตาม

คาํสงัของค่า default ทีกาํหนดไว ้โดยหลังจากการทาํงานของทางเลือกเสร็จสินตอ้งมีการระบุ 

break ทกุครงัเพือจบการทาํงานของคาํสงั switch หากไม่ระบจุะมีการทาํงานตอ่เนืองไปจนสินสดุ

คาํสงั switch หรือจนกวา่จะพบคาํสงั break 

3) คําสัง for เป็นคาํสังควบคุมแบบทาํซาํ ทีมีการกาํหนดจาํนวนครงัของการวนรอบ 

ทีชดัเจน รูปแบบของคาํสงั เป็นดงันี 

for(คา่เรมิตน้; เงือนไข; การเปลียนแปลงคา่) { คาํสงัทีตอ้งการทาํซาํ; } 

การทาํงานเรมิจากส่วนทีหนงึการกาํหนดคา่เรมิตน้ใหแ้ก่ตวัแปรทาํซาํ ส่วนทีสองเป็นการ

กาํหนดเงือนไขของการทาํซาํ หากเงือนไขเป็นจริงจะทาํงานตามคาํสงัทีตอ้งการทาํซาํ ส่วนทีสาม

เป็นการเปลียนแปลงคา่ตวัแปรทีใชใ้นการวนรอบ จากนนัทาํการวนรอบตอ่ไป จนกว่าเงือนไขเป็น

เท็จ 

4) คําสัง while เป็นคาํสงัควบคุมแบบทาํซาํ ทีมีการตรวจสอบเงือนไขก่อนการทาํงาน 

หากเงือนไขเป็นจรงิจะทาํตามคาํสงั รูปแบบของคาํสงั เป็นดงันี 

while(เงือนไข) {คาํสงัทีตอ้งการทาํซาํ;}  

การทาํงานเรมิจากการตรวจสอบเงือนไขของตวัแปรทาํซาํ หากเงือนไขเป็นจริงจะทาํงาน

ตามคาํสังทีตอ้งการทาํซาํ จนกว่าเงือนไขจะเป็นเท็จ รูปแบบของคาํสัง while ไม่มีการบังคับ

ตาํแหน่งของการกําหนดค่าเริมต้นและการเปลียนแปลงค่าตัวแปรในการว นซาํ การใช้งาน

จาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดทงัสองสว่นขนึดว้ย โดยการกาํหนดคา่เรมิตน้ของตวัแปรในการทาํซาํก่อน

คาํสงั while และควรกาํหนดการเปลียนแปลงคา่ตวัแปรทาํซาํก่อนเครืองหมายปีกกาปิดของคาํสงั 

while เสมอ เพือใหไ้ดง้านทาํงานทีสมบรูณ ์หากไม่มีการกาํหนดคา่ทีตอ้งการเปลียนแปลงผลลพัธ์

ทีไดอ้าจเกิดขอ้ผิดพลาดได ้

5) คําสัง do/while เป็นคาํสงัควบคุมแบบทาํซาํ ทีมีการสงัใหท้าํงานตามคาํสงัในการ

ทาํซาํ  รอบก่อนเสมอแลว้จงึมีการตรวจสอบเงือนไข รูปแบบของคาํสงั เป็นดงันี  

do{คาํสงัทีตอ้งการทาํซาํ;} while(เงือนไข); 

การทาํงานเรมิจากการทาํงานตามคาํสงัทีตอ้งการทาํซาํ 1 รอบ จึงตรวจสอบเงือนไขและ

ทาํงานจนกว่าเงือนไขจะเป็นเท็จ รูปแบบของคาํสัง  do/while ไม่มีการบังคับตาํแหน่งของการ
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กาํหนดคา่เรมิตน้และการเปลียนแปลงคา่ตวัแปรในการวทาํซาํ การใชง้านจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนด

ทังสองส่วนขึนดว้ย โดยการกาํหนดค่าเริมตน้ของตัวแปรในการทาํซาํก่อนคาํสัง do และควร

กาํหนดการเปลียนแปลงค่าตัวแปรทาํซาํก่อนเครืองหมายปีกกาปิดของคาํสัง do/while เสมอ 

เพือใหไ้ดง้านทาํงานทีสมบรูณ ์หากไมมี่การกาํหนดผลลพัธที์ไดอ้าจเกิดการผิดพลาดได ้

 

7.6   การแทรกภาษาพเีอชพใีน Bootstrap 

การเขียนภาษาพีเอชพี เป็นส่วนทีใชใ้นการคาํนวณ ประมวลผล บนัทึกขอ้มูลรวมถึงการ

ทาํงานตามคาํสัง เช่น รับค่าข้อมูลจากแบบ form เพือทาํการจัดเก็บลงฐานข้อมูล และนาํมา

แสดงผล หรือเพือรองรบัการโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ด ้เป็นตน้ ในการพฒันานกัพฒันาควรเขา้ใจหลกัการ

ทาํงานของภาษา ทงัในส่วนของหลกัการเขียนภาษาพีเอชพี การประกาศตวัแปรในภาษาพีเอชพี 

การใชง้านเครืองหมายในการดาํเนินการในภาษาพีเอชพี รวมทงัการใชง้านคาํสังควบคุมการ

ทาํงานของพีเอชพี ในทีเป็นการแสดงตวัอย่างการทาํงานของภาษาพีเอชพีโดยการทาํงานร่วมกับ 

Bootstrap  

การแทรกภาษาพเีอชพีร่วมกับการใช้งาน tabs  

การใชง้าน tabs สาํหรบัการสรา้งเมนนูาํทางโดยใชค้ลาส .nav-tabs  ประกอบดว้ย 1)เมนู

การกาํหนดคา่(#sectionA) 2)เมนเูครอืงหมายการคาํนวณ(#sectionB) 3)เมนคูาํสงัเงือนไขโดยใช้

คลาส .dropdown-toggle ทีประกอบด้วย 2 เมนูย่อยคือ IF(#dropdown1) และเมนูย่อย 

switch(#dropdown2) โดยมีรายละเอียดดงันี 

ตวัอยา่งที 7.12 การสรา้งเมนนูาํทางโดยใชค้ลาส .nav-tabs   
line 1: <head> 
line 2: <script type="text/javascript"> 
line 3: $(document).ready(function(){  
line 4: $("#myTab a").click(function(e){ 
line 5: e.preventDefault(); 
line 6: $(this).tab('show'); 
line 7: }); 
line 8: }); 
line 9: </script> 
line 10: <style type="text/css">.bs-example{margin: 20px;} 
line 11: </style> 
line 12: </head> 
line 13: <body> 
line 14: <div class="bs-example"> 
line 15: <ul class="nav nav-tabs" id="myTab"> 
line 16: <li class="active"><a href="#sectionA">การกาํหนดค่า</a></li> 

line 17: <li><a href="#sectionB">เครือ่งหมายคาํนวณ</a></li> 
line 18: <li class="dropdown"> 
line 19: <a data-toggle="dropdown" class="dropdown-toggle" href="#">

คาํสัง่เงือ่นไข <b class="caret"></b></a> 
line 20: <ul class="dropdown-menu"> 
line 21: <li><a href="#dropdown1">If</a></li> 
line 22: <li><a href="#dropdown2">Switch</a></li> 
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line 23: </ul> 
line 24: </li> 
line 25: </ul> 
line 26: <div class="tab-content"> 
line 27: <div id="sectionA" class="tab-pane fade in active"> 
line 28: <h3>การกาํหนดค่าตวัแปร</h3> 

line 29: <p>ตวัแปรของ PHP ขึน้ตน้ดว้ยเครือ่งหมาย $</p> 
line 30: <p>การกาํหนดค่าใชเ้ครือ่งหมาย =<br>ตวัอย่างการกาํหนดค่าตวัแปร</p> 
line 31: <p><?php $x=50;$y=108;echo "\$x=$x  , \$y=$y <br>";?></p> 
line 32: </div> 
line 33: </div> 
line 34: </div> 
line 35: </body> 

 

การทาํงานของ SectionA เป็นการแทรกสครปิต ์การกาํหนดคา่ตวัแปรการประกาศตวัแปร

ในพีเอชพีตอ้งขนึตน้ดว้ยเครืองหมาย $(Dollar Sign) โดยทีตวัแปร x  กาํหนดใหมี้คา่ 50 และ ตวั

แปร y กาํหนดใหมี้คา่ 108 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.24 แสดงผลการแทรกสคริปตก์ารประกาศตวัแปรพีเอชพี รว่มกบัคลาส .nav-tabs   

 

SectionB เป็นการแทรกสครปิต ์สาํหรบัการใชง้านเครอืงหมายการคาํนวณทีประกอบดว้ย

เครืองหมายบวก (+) เครืองหมายลบ (-) เครืองหมายคูณ (*)เครืองหมายหาร (/) เครืองหมาย 

ยกกาํลัง (**) เครืองหมายในการเพิมค่าครงัละ 1(++) เครืองหมายในการลดค่าครงัละ 1(--)

เครืองหมายในการเพิมค่าตามจาํนวนทีต้องการ (+=) เครืองหมายในการลดค่าตามจาํนวน 

ทีตอ้งการ (-=) ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.13 การใชง้านเครอืงหมายการคาํนวณรว่มกบัคลาส .nav-tabs   
line 1: <div id="sectionB" class="tab-pane fade"> 
line 2: <h3>เครือ่งหมายคาํนวณ</h3> 
line 3: <p><h4>$x=9,$y=4 <table class="table"> 
line 4: <thead> 
line 5: <tr> 
line 6: <th>เครือ่งหมาย</th> 

line 7: <th>หน้าที<่/th> 

line 8: <th>ตวัอย่าง</th> 
line 9: </tr> 
line 10: </thead> 
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line 11: <tbody><?php $x=9;$y=4;?> 
line 12: <tr><td>+</td><td>บวก</td><td><?="$x+$y=",$x+$y;?></td></tr> 

line 13: <tr><td>-</td><td>ลบ</td><td><?="$x-$y=",$x-$y;?></td></tr> 

line 14: <tr><td>*</td><td>คณู</td><td><?="$x*$y=",$x*$y;?></td></tr> 

line 15: <tr><td>/</td><td>หาร</td><td><?="$x/$y=",$x/$y;?></td></tr> 

line 16: <tr><td>**</td><td>ยกกาํลงั
</td><td><?="$x**$y=",$x**$y;?></td></tr> 

line 17: <tr><td>++</td><td>เพิม่ค่าครัง้ละ 
1</td><td><?="++$x=",++$x?></td></tr> 

line 18: <tr><td>--</td><td>ลดค่าครัง้ละ 1</td><td><?="--$x=",--
$x?></td></tr> 

line 19: <tr><td>+=</td><td>เพิม่ค่าตามตอ้งการ
</td><td><?="$x+=$y=",$x+=$y;?></td></tr> 

line 20: <tr><td>-=</td><td>ลดค่าตามตอ้งการ 
line 21: </td><td><?="$x-=$y=",$x-=$y;?></td></tr> 
line 22: </tbody> 
line 23: </table></h4></p> 
line 24: </div> 

 

การทาํงานของ SectionB เป็นการประกาศตัวแปร x และตัวแปร y จากนันเป็นการ

ทดสอบการใชง้านเครอืงหมายในการคาํนวณ  

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 7.25 แสดงผลการแทรกสคริปตก์ารใชเ้ครอืงหมายพีเอชพี รว่มกบัคลาส .nav-tabs 
 

dropdown1 เป็นการแทรกสคริปต์คาํสังควบคุมแบบทางเลือก if ของภาษาพีเอชพี 

รว่มกบัคลาส .tab-pane ดงันี 

 



194 

 

ตวัอยา่งที 7.14 การแทรกสคริปตข์องคาํสงัควบคมุแบบทางเลือกรว่มกบัคลาส .tab-pane 
line 1: <div id="dropdown1" class="tab-pane fade"> 
line 2: <h3>การใช ้if</h3> 
line 3: <p>if(เงือ่นไข)ทางเลอืกที-่1 else if(เงือ่นไข)ทางเลอืกที-่2 else ทางเลอืกที-่3</p> 
line 4: <p> 
line 5: <?php $number=99; 
line 6: if($number>0) echo "$number is positive"; 
line 7: else if($number<0) echo "$number is negative"; 
line 8: else echo "$number is zero"; 
line 9: ?> 
line 10: </p> 
line 11: </div> 
 

การทาํงานของ dropdown1 มีการกาํหนดค่าตัวแปร number เป็น 99 จากนันทาํการ

เปรียบเทียบค่าตัวแปร number หากมากกว่า 0 จะแสดงค่าตัวแปรพร้อมแสดงข้อความ  

“is positive” หากไม่ใช่จะทาํการเปรียบเทียบค่าตวัแปร number หากนอ้ยกว่า 0 จะแสดงค่าตวั

แปรพรอ้มแสดงข้อความ “is negative” หากไม่ใช่จะแสดงค่าตัวแปรพรอ้มแสดงข้อความ “is 

zero” 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 7.26 แสดงผลการแทรกสคริปตท์างเลือกแบบ if  รว่มกบัคลาส .tab-pane 
 

dropdown2 เป็นการแทรกสคริปตข์องคาํสงัควบคุมแบบทางเลือก switch ของพีเอชพี 

ดงันี 
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ตวัอยา่งที 7.15 การแทรกสครปิตข์องคาํสงั switch รว่มกบัคลาส .tab-pane  
line 1: <div id="dropdown2" class="tab-pane fade"> 
line 2: <h3>การใช ้switch</h3> 
line 3: <p>$number1=78 , $number2=89 $choice="*"</p> 
line 4: <?php 
line 5: $number1=78; $number2=89;$choice="*"; 
line 6: switch($choice){ 
line 7: case "+":echo "$number1 + $number2 =",$number1 + $number2; 

break; 
line 8: case "-":echo "$number1 - $number2 =",$number1 - $number2; 

break; 
line 9: case "*":echo "$number1 * $number2 =",$number1 * $number2; 

break; 
line 10: case "/":echo "$number1 / $number2 =",$number1 / $number2; 

break; 
line 11: } 
line 12: ?> 
line 13: </div> 

 

การทาํงานของ dropdown2 มีการกาํหนดค่าตวัแปร number1 มีค่าเป็น 78 กาํหนดค่า

ตวัแปร number1 มีคา่เป็น 89 และกาํหนดคา่ตวัแปร choice มีคา่เป็น * จากนนัเป็นการตรวจสอบ

ทางเลือกของตวัแปร choice โดยใชค้าํสงั switch ทาํการเปรียบเทียบ เมือตรงกบัทางเลือกใดจะ

ทาํงานภายใตท้างเลือก โดยในทีนีตรงกับทางเลือก * จะทาํการหาผลคณูของตวัแปร number1 

และ number2 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.27 แสดงผลการแทรกสคริปตท์างเลือกแบบ switch รว่มกบัคลาส .tab-pane 

 

การใช้งาน Collapse ร่วมกับพเีอชพ ี 

การใช ้Collapse สาํหรบัการซ่อนหรือแสดง panel ทีประกอบดว้ย panelแสดงคา่ตวัแปร

อารเ์รย ์panel แสดงเพิมค่าตวัแปร  panel แสดงสูตรคูณแม่ 9  panel แสดงการทาํงานของลูป

ซอ้น รว่มกบัคลาส .panel-collapse collapse ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.16 การแทรกสคริปตก์ารทาํงานของลปูซอ้นรว่มกบัคลาส .panel-collapse collapse 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>การใชง้าน Collapsible Panel</h2> 
line 3: <p>คลกิ collapsible panel เพือ่เปิดและปิด panel.</p> 
line 4: <div class="panel-group"> 
line 5: <div class="panel panel-default"> 
line 6: <div class="panel-heading"> 
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line 7: <h4 class="panel-title"> 
line 8: <a data-toggle="collapse" href="#collapse 1" >  

panel- 1: แสดงค่าตวัแปรอารเ์รย<์/a> 
line 9: </h4> 
line 10: </div> 
line 11: <div id="collapse1"   class="panel-collapse collapse"> 
line 12: <div class="panel-body"> 
line 13: </div> 
line 14: <div class="panel-footer">ตวัอย่าง for loop</div> 
line 15: </div> 
line 16: </div> 
line 17: <div class="panel panel-default"> 
line 18: <div class="panel-heading"> 
line 19: <h4 class="panel-title"> 
line 20: <a data-toggle="collapse" href="#collapse 2" > 

panel- 2: แสดงการเพิม่ค่าตวัเลข</a> 

line 21: </h4> 
line 22: </div> 
line 23: <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse"> 
line 24: <div class="panel-body"> 
line 25: </div> 
line 26: <div class="panel-footer">ตวัอย่าง while loop </div> 
line 27: </div> 
line 28: </div> 
line 29: <div class="panel panel-default"> 
line 30: <div class="panel-heading"> 
line 31: <h4 class="panel-title"> 
line 32: <a data-toggle="collapse" href="#collapse 3" > 

panel- 3: แสดงสตูรคณูแม ่9</a> 
line 33: </h4> 
line 34: </div> 
line 35: <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse"> 
line 36: <div class="panel-body"> 
line 37: </div> 
line 38: <div class="panel-footer">ตวัอย่าง do/while loop</div> 
line 39: </div> 
line 40: </div> 
line 41: <div class="panel panel-default"> 
line 42: <div class="panel-heading"> 
line 43: <h4 class="panel-title"> 
line 44: <a data-toggle="collapse" href="#collapse 4" > 

panel- 4: แสดงการทาํงานของลปูซอ้น</a> 
line 45: </h4> 
line 46: </div> 
line 47: <div id="collapse4" class="panel-collapse collapse"> 
line 48: <div class="panel-body"> 
line 49: </div> 
line 50: <div class="panel-footer">ตวัอย่าง nested loop</div> 
line 51: </div> 
line 52: </div> 
line 53: </div> 
line 54: </div> 

 

การทาํงานเป็นการแสดง panel ทงั  ทีไดส้รา้งไว ้โดยยงัซอ่นเนือหาทีอยูภ่ายใน panel 

แตล่ะตวั 
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ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.28 แสดงผลการใชง้านคลาส .panel-collapse 

 

collapse1 เป็นการแสดงคา่ตวัแปรอารเ์รย ์โดยใชค้าํสงั foreach ในการวนลปู ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.17 การแทรกสคริปตก์ารใชค้าํสงั foreach รว่มกบัคลาส .panel-collapse collapse 
line 1: <div class="panel-body"> 
line 2: <?php   
line 3: $colors = array("pink","white","red", "green", "blue", 

"yellow");  
line 4: foreach ($colors as $value) { 
line 5: echo "$value <br>"; 
line 6: } 
line 7: ?>  
line 8: </div> 
 

การทาํงานของ collapse1 เป็นการกาํหนดค่าใหก้ับตวัแปร color เป็นตวัแปรอารเ์รยที์มี

การเก็บชือสี  pink white red green blue yellow จากนนัใชค้าํสงั foreach ในการวนลปูเพือแสดง

คา่ตวัแปรอารเ์รยท์งัหมด เมือคลิกที collapsible panel collapse1 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.29 แสดงผลการใชค้าํสงั foreach รว่มกบัคลาส .panel-collapse 
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Collapse 2 เป็นการแสดงการเพิมคา่ตวัเลข โดยใชค้าํสงั while ในการวนลปู ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.18 การแทรกสคริปตค์าํสงั while รว่มกบัคลาส .panel-collapse collapse 

line 1: <div class="panel-body"> 
line 2: <?php  
line 3: $x = 1; 
line 4: while($x <= 5){ 
line 5: echo "The number is: $x <br>"; 
line 6: $x++; 
line 7: }  
line 8: ?> 
line 9: </div> 

 
การทาํงานของ Collapse 2 เป็นการกาํหนดคา่ใหต้วัแปร x ซงึใชใ้นการวนลปูมีคา่เรมิตน้

เป็น 1 จากนนัใชลู้ป while ในการตรวจสอบค่าตวัแปร x หากนอ้ยกว่าหรือ เท่ากับ 5 ใหแ้สดง

ขอ้ความ The number is:พรอ้มแสดงคา่ตวัแปร x จากนนัทาํการเพิมค่าตวัแปร x ครงัละ1 ทาํซาํ

จนกวา่ตวัแปร x มากกวา่ 5 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.30 แสดงผลการใชค้าํสงั while รว่มกบัคลาส .panel-collapse 

Collapse 3 เป็นการแสดงสตูรคณูแม ่9 โดยใชค้าํสงั do/while ในการวนลปู ดงันี 

ตวัอยา่งที 7.19 การแทรกสคริปตค์าํสงั do/while รว่มกบัคลาส .panel-collapse collapse 

 
line 1: <div class="panel-body"> 
line 2: <?php  
line 3: $x=1;$n=9; 
line 4: do{ 
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line 5: echo "<br>$n x $x =",$n*$x ; 
line 6: $x++; 
line 7: } while($x <= 12); 
line 8: ?> 
line 9: </div> 

 

การทาํงานของ Collapse 3 เรมิจากการกาํหนดคา่ตวัแปร x ซงึใชใ้นการวนลปูมีคา่เรมิตน้

เป็น 1 การกาํหนดค่าตวัแปร n มีค่าเป็น 9  จากนนัเริมตน้การทาํงานตามคาํสงัวนลูป do เพือ

แสดงผลการคณูของสูตรคณูแม่ 9 เริมจากขึนบรรทดัใหม่ แสดง 9 x 1= 9 จากนนัทาํการเพิมคา่ 

ตวัแปร x ครงัละ 1 ตามดว้ยการตรวจสอบคา่ x จากคาํสงั while และวนซาํการทาํงานจนกวา่ x จะ

มีคา่มากกวา่ 12  

ผลลพัธข์องการทาํงานเป็นดงันี  

 
ภาพที 7.31 แสดงผลการใชค้าํสงั do/while รว่มกบัคลาส .panel-collapse 
 

Collapse 4 เป็นตวัอย่างการทาํงานของการวนลปูซอ้นกนั โดยใชค้าํสงั for ในการวนลปู

ซอ้นกนั 2 รอบ ดงันี 
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ตวัอยา่งที 7.20 การแทรกสคริปตก์ารวนลปูซอ้นรว่มกบัคลาส .panel-collapse collapse 
line 1: <div class="panel-body"> 
line 2: <?php 
line 3: for($i=1;$i<=10;$i++){ 
line 4: for($j=1;$j<=$i;$j++){ 
line 5: echo "*"; 
line 6: } echo"<br>"; 
line 7: } 
line 8: ?> 
line 9: </div> 

 

การทาํงานของ Collapse 4 เริมจากการทาํงานของลูปชันนอก โดยการกาํหนดค่าให ้

ตวัแปร i ซงึเป็นตวัแปรในการวนลปู มีคา่เรมิตน้เทา่กบั 1 และมีการกาํหนดเงือนไขให ้i ทาํงานเมือ

ค่าของ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 จากนันเริมกาํหนดค่าของตัวของลูปชันใน โดยใข้ตัวแปร j 

กาํหนดค่าใหเ้ริมตน้เท่ากับ 1 โดยทีลูปชนัในจะทาํงานตามค่าของตวัแปร i ในรอบที 1 ตวัแปร i  

มีคา่เป็น 1 ลปูชนัในแสดงคา่ * จากนนัทาํการเพมิคา่ตวัแปร j เป็น 2 ทาํใหเ้งือนไขในรอบที 1 เป็น

เท็จเนืองจากรอบที 1 ทาํงานเมือ j นอ้ยกว่าเท่ากบั 1 แต ่j เป็น 1 จึงออกจากลปูชนัใน จากนนัทาํ

การเพิมคา่ลปูชนันอกให ้i มีการเพิมคา่ขนึครงัละ 1 โดยทาํซาํไปกระทงั i มากกวา่ 10 

ผลลพัธก์ารทาํงานเป็นดงันี 

 
ภาพที 7.32 แสดงผลการใชค้าํสงั for ซอ้นลปูรว่มกบัคลาส .panel-collapse 
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7.7   บทสรุป 
พีเอชพีเป็นสคริปตที์ทาํงานฝังเซิรฟ์เวอร ์ในการใชง้าน Bootstrap รว่มกบัพีเอชพีจึงตอ้ง

นาํโฟลเดอรข์อง Bootstrap ไปวางใน folder Root ของเครืองแม่ข่ายเสมอ ในการเรียกใชง้าน 

Bootstrap สามารถดาํเนินการไดต้ามปกติ โดยการเรียกใชง้านผ่านทางคลาส container รวมทงั

สามารถแทกภาษาพีเอชพีจดัเก็บไฟลใ์หเ้ป็นนามสกลุ .php และเรียกใชง้านไฟลผ์า่นเครอืงแม่ข่าย 

ในดา้นการปรับแต่ง โปรแกรม Bootstrap ไดเ้ตรียม features รองรับการ enable responsive 

features โดยทีสไตล์ชีทของ Bootstrap (bootstrap-responsive.min.css) เป็นตัวช่วยจัดการ 

ในเรืองของ responsive แบบอัตโนมัติ นอกจากนันยังสามารถปรับแต่ง Base CSS ปรับแต่ง 

Components  รวมทังปรับแต่งจาวาสคริปตข์อง Bootstrap ได ้ในการแทรกภาษาพีเอชพีการ

ประกาศตวัแปรในภาษาพีเอชพี การใชง้านเครืองหมายในการดาํเนินการในภาษาพีเอชพี รวมทงั

การใช้งานคาํสังควบคุมการทํางานของพีเอชพี สามารถประยุกตใ์ช้งานร่วมกับ Base CSS 

Components รวมถึงจาวาสครปิตไ์ดโ้ดยสะดวก 
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7.8   คาํถามทา้ยบท  

1) จงอธิบายกระบวนการในการใชง้าน Bootstrap รว่มกบัพีเอชพี 

2) จงยกตวัอยา่งการปรบัแตง่ การปรบัแตง่ Base CSS ของ Bootstrap มา 1 ตวัอยา่ง 

3) จงยกตวัอยา่งการใชง้าน ใชง้าน Components ของ Bootstrap มา  ตวัอยา่ง 

4)  จงอธิบายหลกัการทาํงานของจาวาสคริปตใ์น Bootstrap 

5) จงยกตวัอยา่งการใชง้านจาวาสครปิต ์plugin ใน Bootstrap มา 1 ตวัอยา่ง 

6) จงแนะนาํภาษาพีเอชพีมาพอสงัเขป 

7) จงบอกขอ้ดีของภาษาพีเอชพี 

8) จงบอกขอ้กาํหนดของการประกาศตวัแปรในพีเอชพี 

9) จงเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพีเพือคาํนวณหาหาพืนทีหนา้ตดัของทรงกระบอก โดยใช้

สตูร  A = πr2 โดย r คือรศัมีของหนา้ตดัรูปวงกลม π มีคา่ 3.14 

10) จงเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพีรว่มกบั  Bootstrap ตาม Flowchart ตอ่ไปนี  
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NUMBER>50 
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STOP 
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11) จงเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพีรว่มกบั Bootstrap โดยใชค้าํสงัควบคมุแบบทาํซาํเพือ

แสดงผลลพัธด์งันี  

012345678910 

0123456789 

012345678 

01234567 

0123456 

012345 

01234 

0123 

012 

01 

0 

12) จงเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพีร่วมกับ  Bootstrap เพือสร้างฟอรม์ในการสมัคร

สมาชิกทีประกอบดว้ย ชือ-สกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์พรอ้มทงัเลือกอิลิเมนต ์

ทีเหมาะสมสาํหรบัแตล่ะอ็อบเจ็ค 

13) จงเขียนโปรแกรมภาษาพีเอชพีร่วมกับ  Bootstrap โดยใชค้าํสงัควบคุมแบบทาํซาํ

เพือแสดงสตูรคณูแม ่N โดยการสรา้งฟอรม์สาํหรบัรบัคา่ N  

14) จงอธิบายขนัตอนหลกัๆ ของการเชือมตอ่ระหวา่งพีเอชพีและ  MySQL 

15) จงยกตวัอย่างของการสรา้งเว็บไซตที์มีการประยุกตใ์ชง้านภาษาพีเอชพีรว่มกับการ

จดัการฐานขอ้มลูสาํหรบัการพฒันาเว็บไซต ์

 



 

 

บทท ี8  

การประยุกตใ์ช้งาน กรณีศกึษา การสร้างเวบ็ไซตศ์ิลปวัฒนธรรมล้านนา 
  

การสรา้งเว็บไซตถื์อเป็นองคป์ระกอบพืนฐานขององคก์ร ทีใชส้าํหรบัรองรบัการใชง้าน 

ในหลายด้าน ทังในด้านการนําเสนอข้อมูลองค์กร การสือสารและประชาสัมพันธ์องค์กร  

การบริหารจัดการองคก์ร การสรา้งเว็บไซตเ์พือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว สวยงามและ  

มีมาตรฐาน สามารถใช ้Front-end Framework มาเป็นตวัช่วยในการออกแบบ โดย Front-end 

Framework ทีกล่าวถึงคือ Bootstrap ซึงสามารถรองรับการออกแบบเว็บไซตใ์นลักษณะของ 

Responsive คือสามารถรองรบัการแสดงผลบนอุปกรณท์ุกอุปกรณ ์ เนือหาภายในบทนีเป็นการ

ประยุกต์ใช้งาน Bootstrap ร่วมกับภาษาพีเอชพี รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL  

ในลักษณะกรณีศึกษา การสร้างเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาทีมีรายละเอียดการทํางาน 

ทีละขนัตอน ผูอ้่านสามารถปฏิบัติตามขันตอนของเนือหา เริมจากการวางแผน การออกแบบ 

การจัดวางหนา้เว็บไซต ์การเตรียมความพรอ้มในการปรบัแต่ง การปรบัแต่งเว็บไซต ์การสรา้ง

ฐานขอ้มูล การเขา้สู่ระบบและการจัดการเว็บเพจในส่วนของผู้ดูแลระบบรวมถึงการนาํข้อมูล 

จากฐานขอ้มลูมาแสดงบนหนา้เว็บเพจ  

 

8.1   การวางแผนสร้างเว็บไซต ์

การสรา้งเว็บไซตศ์ิลปวัฒนธรรมลา้นนา มีจุดประสงคห์ลักเพือการส่งเสริมทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพือนาํเสนอความเป็นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของลา้นนา ทีมีการ 

สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมทงัส่งเสริมการท่องเทียวของลา้นนา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

ผูใ้ชง้านทวัไปทีสนใจในศิลปวฒันธรรมลา้นนา ผูที้สนใจในดา้นศิลปะและวฒันธรรมพืนถิน ซงึมี

ความสนใจในการศกึษารายละเอียด ลกัษณะความเป็นมาของขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัศลิปวฒันธรรม

ลา้นนาโดยขอบเขตของเนือหาทีตอ้งการนาํเสนอ มีดงันี 

- ศลิปะลา้นนา 

- หตัถกรรมลา้นนา 

- ประเพณีลา้นนา 

- อาหารลา้นนา 

การสรา้งเว็บไซตศ์ิลปวฒันธรรมลา้นนาเริมจากความสนใจในเรืองของ ศิลปวฒันธรรม

และเอกลกัษณข์องชมุชนลา้นนา โดยมีการระบวุตัถุประสงคข์องการสรา้งเว็บไซตไ์วอ้ย่างชัดเจน  

ซึงวัตถุประสงคจ์ะเป็นสิงทีกําหนดขอบเขตของเนือหาในเว็บไซตที์ต้องมีความเกียวข้อง กับ

ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณข์องชมุชนลา้นนา และยงัมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีเป็นผูที้จะ
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เขา้มาใชง้านซงึในปัจจบุนัผูที้สนใจทางดา้นศิลปวฒันธรรมประกอบไปดว้ยบคุคลทกุช่วงวยั มีการ

วิเคราะหถ์ึงความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชเ้ปา้หมาย ซงึขอ้มลูทีนาํเสนอตอ้งตอบสนองความตอ้งการ

ของกลุ่มผูใ้ช ้รวมถึงการกาํหนดกลยทุธที์จะทาํใหเ้ว็บไซตเ์ป็นทีดงึดดูใจของกลุ่มผูใ้ชเ้ปา้หมายได้

โดยกลยทุธที์นาํมาใชไ้ดแ้ก่การออกแบบเว็บไซตใ์หใ้ชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น การเลือกใชสี้และโทนสี

ของเว็บไซตที์ไม่ฉดูฉาดเกินไปแตก็่ไม่เรียบจนเกินไป มีการสรา้งสไลดโ์ชวเ์พือดงึดดูสายตา มีการ

ออกแบบในลักษณะของ Responsive Web Design ทีรองรับการการแสดงผลของทุกอุปกรณ์ 

ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่ขีดจาํกดัทางดา้นอปุกรณก์ารเขา้ถึง 

ในการออกแบบดา้นโครงสรา้ง เนือหาของเว็บไซตศ์ิลปวฒันธรรมลา้นนา มีลกัษณะทีไม่

จาํเป็นตอ้งดเูนือหาเป็นลาํดบัไปทีละหนา้ตงัแต่หนา้แรกจนถึงหนา้สุดทา้ย หรือการเขา้ชมเนือหา

ในแต่ละหนา้ไม่จาํเป็นตอ้งต่อเนืองกัน ดงันนั ผูใ้ชจ้ึงสามารถลาํดบัการเยียมชมหนา้เว็บเพจได้

ตามความตอ้งการ ดงันนั จงึนาํเอาโครงสรา้งแบบใยแมงมมุมาทาํการวางผงัโครงสรา้งของเว็บไซต์

ใหท้กุหนา้เว็บเพจสามารถเชือมโยงไปยงัหนา้ตา่งๆไดอ้ยา่งสะดวกในลกัษณะของใยแมงมมุ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8.1 การวางผงัโครงสรา้งของเว็บไซตศ์ลิปวฒันธรรมลา้นนาในลกัษณะของใยแมงมมุ 

 

จากภาพ 8.1 จะเห็นไดว้่า เมือผูใ้ชเ้ขา้มายงัเว็บไซต์ศิลปวฒันธรรมลา้นนา ผูใ้ชส้ามารถ

เลือกเชา้ชมเว็บเพจใดก่อนก็ได ้และเมือเขา้ชมเว็บเพจนนัแลว้สามารถเชือมโยงไปยงัหนา้เว็บเพจ

ทีเหลือได ้เชน่ หากผูใ้ชมี้ความสนใจเกียวกบัอาหารก็สามารถเขา้ไปชมหนา้เว็บเพจอาหารลา้นนา

ได ้จากนนัก็สามารถเชือมโยงไปหาเว็บเพจทีเหลือได ้คือ ศิลปะลา้นนา หตัถกรรมลา้นนา และ

ประเพณีลา้นนา เพราะทุกหนา้เว็บเพจมีการเชือมโยงถึงกันหมด และหนา้เว็บเพจมีความเป็น

อิสระตอ่กนั จงึทาํใหโ้ครงสรา้งเว็บไซตแ์บบใยแมงมมุเป็นทีนิยมอยา่งมาก 

Page 1 

ศลิปะลา้นนา 

 

Page 2 

หตัถกรรมลา้นนา 

 

Page 3 

ประเพณีลา้นนา 

 

Page 4 

อาหารลา้นนา 
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8.2   การออกแบบเลยเ์อาทห์น้าเว็บไซต ์

เว็บไซต์ทีจัดทําขึนเป็นเว็บไซต์ทีสามารถตอบสนองการแสดงผลของทุกอุปกรณ์

(Responsive Web) โดยในทีนีจะพฒันาขึนโดยการใช ้Bootstrap อา้งอิงการจัดทาํจากเว็บไซต ์

https://www.w3schools.com/bootstrap   

เมือเข้าเว็บไซตม์าแล้ว ให้เลือนแถบเนวิเกชันทีอยู่ด้านซ้ายลงมาทีหมวด Bootstrap 

Themes แล้วเลือก BS Templates จากนัน เลือกเลยเ์อาทข์องหน้าเว็บไซตที์ตอ้งการนาํเสนอ  

จากเลยเ์อาทส์าํเรจ็รูปทีมีให ้โดยพิจารณาเลือกเลยเ์อาทใ์หมี้ความสมัพนัธก์บัเนือหาวิถีชีวิตชมุชน

ลา้นนา ทีมีหนา้เว็บเพจจาํนวน 4 หนา้ ซงึแตล่ะหนา้ก็จะใชเ้ป็นเนวิเกชนัมีการจาํแนกกลุ่มขอ้มูล

ยอ่ยลงไปไดอี้ก 

 

  

  

  

  
ภาพที 8.2 ตน้แบบเลยเ์อาทข์องหนา้เว็บไซตใ์น w3school 

ทีมา : Refsnes Data. (n.d.) 
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ในตวัอย่างนีเลือกใชเ้ลยเ์อาทที์ชือ Marketing เนืองจากมีองคป์ระกอบตามทีตอ้งการ คือ 

มีสว่นของเมน ูสไลดโ์ชว ์รายการแสดงผล โดยมีสว่นประกอบดงันี 

 

 
ภาพที 8.3 เลยเ์อาท ์ชือ Marketing 

 

จากภาพที 8.3 เป็นการเลือกเลย์เอาท์แบบ 3 คอลัมน์ ซึงมีการจัดแบ่งส่วนของ 

การแสดงผลออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กนั เพือใหเ้กิดความสมดลุของการแสดงผลในสว่นของเนือหา 

ทีใหค้วามสาํคญักบัทกุสว่นของขอ้มลูในการแสดงผล 

 

จากนนัทาํการคลิกทีปุ่ ม    Try it Yourself    จะปรากฏหนา้จอชดุคาํสงัและหนา้จอการ

แสดงผลของเลยเ์อาท ์ Marketing ดงันี 

 

 
ภาพที 8.4 หนา้จอการแสดงผลของเลยเ์อาท ์Marketing 
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สามารถทาํการปรบัแต่งหรือคดัลอกชุดคาํสงัมาวางใน Editor เพือทาํการปรบัแต่งหนา้

เว็บเพจตามความตอ้งการตอ่ไป 

 

8.3   การเตรียมความพร้อมในปรับแต่งเว็บไซต ์

เรมิจากการคดัลอกชดุคาํสงัทงัหมดมาวางใน Editor จากนนัใหท้าํการตรวจสอบ Version 

ของ Template ว่ามีการเรียกใช้งานสไตล์ชีทของ Bootstrap Version ใด จากส่วนของแท็ก 

Header ดงันี 
 
<link rel="stylesheet" 
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/ 
bootstrap.min.css"> 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/ 
jquery.min.js"> </script> 
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/ 
bootstrap.min.js"> </script> 
 

จากทีปรากฏเป็นการเรียกใช้งาน   Bootstrap  Version 3.3.7 และใช้ jQuery Version 

3.3.1 ผ่านทาง URL ซึงต้องมีการเชือมต่ออินเทอรเ์น็ตจึงสามารถปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ได้  

หากตอ้งการปรบัแต่งโดยไม่ตอ้งเชือมต่อผ่านอินเทอรเ์น็ต ใหท้าํการดาวนโ์หลดทงั Bootstrap  

Version 3.3.7 และ jQuery Version 3.3.1 มาวางใน Folder ทีตอ้งการบนัทึกไฟลพ์รอ้มทาํการ

ปรบัแกล้ิงกใ์หเ้รียบรอ้ย  
 
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
<script src="js/jquery.min.js"></script> 
<script src=" js/bootstrap.min.js"></script> 
 

จากทีปรากฏ หมายถึง นาํไฟล ์bootstrap.min.css เก็บใน Folder ชือซีเอสเอสส่วนไฟล ์

jquery.min.js และ bootstrap.min.js เก็บไวใ้น Folder ชือ js 

 

8.4   การปรับแต่งเว็บไซต ์

เรมิจากการปรบัแตง่สไตลข์องหนา้เว็บเพ็จตามความตอ้งการ ดงัขนัตอนตอ่ไปนี 

1) ทาํการปรบัแตง่สไตลด์งัตอ่ไปนี 
 
line 1: <style> 
line 2: /* Remove the navbar's default margin-bottom and rounded 

borders */  
line 3: .navbar { 
line 4: margin-bottom: 0; 
line 5: border: 0;  
line 6: font-size: 16px;color: #FFFFFF;   
line 7: } 
line 8: /*begin my nav bar */ 
line 9: .navbar-default { 
line 10: background-color:#E74C3C; 
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line 11: } 
line 12: .navbar-default .navbar-brand { 
line 13: color: #FFF; 
line 14: } 
line 15: .navbar-nav > li >a{ background-color:#F5B7B1;color:#FFF; } 
line 16: .navbar-nav > li >.dropdown-menu { background-color:#E74C3C; 

color:#111;} 
line 17: .navbar-nav > li >.dropdown-menu a{color: #FFF; } 
line 18: /*end my nav bar */ 
 
line 19: /* Add a gray background color and some padding to the 

footer */ 
line 20: footer { 
line 21: background-color:#E74C3C; 
line 22: padding: 25px;color:#FFF; 
line 23: } 
line 24: .carousel-inner img { 
line 25: width: 100%; /* Set width to 100% */ 
line 26: margin: auto; 
line 27: min-height:200px; 
line 28: } 
line 29: /* Hide the carousel text when the screen is less than 600 

pixels wide */ 
line 30: @media (max-width: 600px) { 
line 31: .carousel-caption { 
line 32: display: none;  
line 33: } 
line 34: } 
line 35: </style> 

จากทีปรากฏเป็นการปรับแต่งในส่วนของ ระยะห่างระหว่างขอบด้านนอก (margin) 

ระยะห่างระหว่างขอบด้านใน (padding) ขนาดของตัวอักษร (font-size)  กําหนดสีตัวอักษร 

(color) สีของพืนหลงั (background-color) การกาํหนดความกวา้ง (width) การกาํหนดความสูง 

(height) ในส่วนของเมนูดา้นบน (.navbar) รวมถึงรายการย่อยของเมนู (<li>) และส่วนทา้ยของ

หนา้เว็บเพจ (footer)   

2) ทาํการปรบัแตง่ในสว่นของเมน ูโดยการปรบัแตง่ชดุคาํสงั ภายใตค้ลาส navbar ดงันี 
 
line 1: <nav class="navbar navbar-default "> 
line 2: <div class="container-fluid"> 
line 3: <div class="navbar-header"> 
line 4: <a class="navbar-brand" href="#">LannaStyle</a> 
line 5: </div> 
line 6: <ul class="nav navbar-nav"> 
line 7: <li class="active"><a href="index.php"><span 

class="glyphicon glyphicon-home"></span> Home</a></li> 
line 8: <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-

toggle="dropdown" href="#">ศลิปะลา้นนา<span class="glyphicon 
glyphicon-th-list"></span></a> 

line 9: <ul class="dropdown-menu"> 
line 10: <li><a href="lanna_arch.php">สถาปัตยกรรม</a></li> 

line 11: <li><a href="lanna_paint.php">จติรกรรม</a></li> 

line 12: <li><a href="lanna_sculp.php">ประตมิากรรม</a></li> 
line 13: </ul> 
line 14: </li> 
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line 15: <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle"  
data-toggle="dropdown" href="#">หตัถกรรมลา้นนา  
<span class="glyphicon glyphicon-th-list"> </span></a> 

line 16: <ul class="dropdown-menu"> 
line 17: <li><a href="handicraft1.php">เครือ่งเงนิ</a></li> 

line 18: <li><a href="handicraft2.php">แกะสลกัไม<้/a></li> 

line 19: <li><a href="handicraft3.php">เครือ่งปัน้ดนิเผา</a></li> 

line 20: <li><a href="handicraft4.php">กระดาษสา</a></li> 

line 21: <li><a href="handicraft5.php">ทอผา้</a></li> 

line 22: <li><a href="handicraft6.php">จกัสานไมไ้ผ<่/a></li> 
line 23: </ul> 
line 24: </li> 
line 25: <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-

toggle="dropdown" href="#">ประเพณลีา้นนา  
<span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span></a> 

line 26: <ul class="dropdown-menu"> 
line 27: <li><a href="culture1.php">สบืชะตา</a></li> 

line 28: <li><a href="culture2.php">ปอยหลวง</a></li> 

line 29: <li><a href="culture3.php">ปีใหมเ่มอืง</a></li> 

line 30: <li><a href="culture4.php">ตานก๋วยสลาก</a></li> 

line 31: <li><a href="culture5.php">ยีเ่ป็ง</a></li> 
line 32: </ul> 
line 33: </li> 
line 34: <li><a href="lanna_handicraf.php">อาหารลา้นนา  

<span class="glyphicon glyphicon-th-list"></span></a></li> 
line 35: </ul> 
line 36: <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
line 37: <li><a href="register.php"><span class="glyphicon glyphicon-

user"> </span> Sign Up</a></li> 
line 38: <li><a href="pages/login.php"><span class="glyphicon 

glyphicon-log-in"> </span> Login</a></li> 
line 39: </ul> 
line 40: </div> 
line 41: </nav> 

 

จากทีปรากฏเป็นการปรบัแตง่รายการของเมน ู(<li>) ภายใตค้ลาส dropdown รวมถึงการ

กาํหนดรายการเชือมโยงไปยงัหนา้เว็บเพจ (<a>) 

3) ทาํการปรบัแตง่ภาพในส่วนของสไลดโ์ชว์ โดยขนาดภาพในส่วนของสไลดโ์ชว ์ควรมี

ขนาดตามทีกาํหนด คือ 1200 x 400 พรอ้มระบตุาํแหน่งของการการจดัเก็บและชือไฟลใ์หถ้กูตอ้ง 

ภายใตแ้ท็ก <img> ใหถ้กูตอ้ง พรอ้มทงัปรบัแตง่ขอ้ความบนสไลดภ์าพตามความตอ้งการภายใต้

แท็ก <h3> ตามความตอ้งการ 
 
line 1: <div class="carousel-inner" role="listbox"> 
line 2: <div class="item active"> 
line 3: <img src="image/image.jpg" alt="Image"> 
line 4: <div class="carousel-caption"> 
line 5: <h3>Thai Lanna Style</h3> 
line 6: </div>       
line 7: </div> 
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จากทีปรากฏเป็นการระบุตาํแหน่งของภาพ image.jpg ทีอยู่ใน Folder image  พรอ้มทงั

กาํหนดขอ้ความทีแสดงเป็น “Thai Lanna Style” 

4) ทาํการปรบัแต่ง ส่วนล่างของหนา้จอเว็บไซต ์โดยการปรบัแต่งขอ้ความภายใตแ้ท็ก 

<footer> ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 
 
line 1: <footer class="container-fluid text-center"> 
line 2: <p>Design By Jarunee Pattharawongthana © 2017</p> 
line 3: <p>Department of Information Technology@The Far Eastern 

University</p> 
line 4: </footer> 
 

จากทีปรากฏเป็นการระบขุอ้ความในการแสดงผลในสว่นของ <footer> เป็น 2 paragraph 

ไดแ้ก่ “Design By Jarunee Pattharawongthana © 2017” และ “Department of Information 

Technology@The Far Eastern University” 

ผลลพัธที์ไดจ้ากการปรบัแตง่ เป็นดงันี 
 

 
ภาพที 8.5 ผลลพัธก์ารปรบัแตง่เว็บไซต ์
 

8.5   การสร้างฐานข้อมูลและการเข้าสู่ระบบ 

เรมิดว้ยการออกแบบฐานขอ้มลูทีตอ้งการจดัเก็บ จากขอบเขตในสว่นของเนือหาทีตอ้งการ

นาํเสนอสามารถออกแบบตารางในการจดัเก็บขอ้มลูพืนฐานไดด้งันี 
 

ตารางที 8.1 ตาราง : AdminLog (ผูด้แูลระบบ) 

Attribute Name Data Type Data Size Key Type Reference Description 

am_Id Int - PK  รหสัผูใ้ชง้าน 

am_user Varchar 30   ชือผูใ้ชง้าน 

am_pass Varchar 30   รหสัผา่นผูใ้ชง้าน 
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ตาราง AdminLog เป็นตารางสําหรับจัดเก็บข้อมูลของ ผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย  

รหัสผู้ใช้งาน (am_Id)  สําหรับเ ก็บข้อมูลตัวเลขจํานวนเต็มและกําหนดให้เ ป็นคีย์หลัก  

(Primary Key)  ชือผูใ้ชง้าน (am_user) สาํหรบัเก็บขอ้มลูตวัอกัษรความยาวไดไ้มเ่กิน 30 ตวัอกัษร 

และรหสัผา่นของผูใ้ชง้าน (am_pass) สาํหรบัเก็บตวัอกัษรเก็บความยาวไมเ่กิน 30 ตวัอกัษร  

 

ตารางที 8.2  ตาราง : LannaType (หมวดหมูข่อ้มลู) 

Attribute Name Data Type Data Size Key Type Reference Description 

type_id Int - PK  รหสัประเภทขอ้มลู 

type_name Varchar 100   ชือประเภทขอ้มลู 

 

ตาราง LannaType เป็นตารางสาํหรบัจัดเก็บหมวดหมู่ขอ้มูล ประกอบดว้ย รหสัประเภท

ขอ้มูล (type_id) สาํหรบัเก็บขอ้มูลตวัเลขจาํนวนเต็มและกาํหนดใหเ้ป็นคียห์ลัก (Primary Key)   

ชือประเภทขอ้มลู (type_name) สาํหรบัเก็บตวัอกัษรเก็บความยาวไมเ่กิน 100 ตวัอกัษร 

 

ตารางที 8.3 ตาราง : LannaData (จดัเก็บขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนา) 

Attribute Name Data Type Data Size Key Type Reference Description 

Lanna_id Int - PK  รหสัขอ้มลู 

Lanna_name Varchar 100   ชือขอ้มลู 

type_id Int - FK LannaType รหสัประเภทขอ้มลู 

Lanna_detail Text -   รายละเอียดขอ้มลู 

Lanna_img Varchar 100   ภาพประกอบขอ้มลู 

 

ตาราง LannaData เป็นตารางสาํหรบัจัดเก็บขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมลา้นนา ประกอบดว้ย 

รหัสข้อมูล  (Lanna_id)  สําหรับเ ก็บข้อมูลตัวเลขจํานวนเต็มและกําหนดให้เ ป็นคีย์หลัก  

(Primary Key) ชือขอ้มลู (Lanna_name) สาํหรบัเก็บตวัอกัษรเก็บความยาวไม่เกิน 100 ตวัอกัษร 

รหัสประเภทข้อมูล (type_id) สาํหรับเก็บข้อมูลตัวเลขจาํนวนเต็มและกาํหนดให้เป็นคีย์นอก 

(Foreign Key) สาํหรบัเชือมโยงกบัตาราง LannaType รายละเอียดขอ้มลู (Lanna_detail) สาํหรบั

เก็บตัวอักษรความยาวสูงสุดคือ 65,535 ตัวอักษร ภาพประกอบข้อมูล (Lanna_img) สาํหรับ 

เก็บตวัอกัษรเก็บความยาวไมเ่กิน 100 ตวัอกัษร 

การจัดการฐานข้อมูล ตามขันตอนต่อไปนี 

ขนัตอนที 1) เรียกใชง้านเครอืงบรกิารเว็บ localhost ผา่นหนา้เว็บเบราวเ์ซอร ์

ขนัตอนที 2) เลือกเมน ูPHP MyAdmin เพือเขา้ไปจดัการฐานขอ้มลู 
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ภาพที 8.6 แสดงหนา้จอ PHP MyAdmin 
 

ขนัตอนที 3) เลือกรายการ Create Database เพือสรา้งฐานขอ้มลูชือ LannaDB  
 

 
ภาพที 8.7 แสดงการสรา้งฐานขอ้มลูใน PHP MyAdmin 

 

ทาํการพิมพชื์อฐานขอ้มูล เลือกรหัสภาษาของฐานขอ้มูล เป็น utf8_unicode_ci จากนนั

คลิกปุ่ ม Create 

ขนัตอนที 4) เลือกรายการ Create Table กาํหนดชือ adminLog โดยมีรายละเอียดตาม

โครงสรา้งดงันี 
 

 

 
ภาพที 8.8 แสดงการสรา้งตาราง adminLog 

 

สรา้งตารางโดยการระบุชือและชนิดของขอ้มูลใหต้รงตามโครงสรา้งทีกาํหนดไว ้จากนนั  

คลิกปุ่ ม Go 
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ขนัตอนที 5) สรา้งตาราง lannaType และตาราง lannaData ตามโครงสรา้งทีกาํหนดให ้

ขนัตอนที 6) สรา้งไฟลก์ารเชือมตอ่ฐานขอ้มลู connect.php ดงันี 
 
line 1: <?php 
line 2: $servername ="localhost";  
line 3: $username ="root";  
line 4: $password ="";  
line 5: $dbname ="LannaDB";  
line 6: $conn = new mysqli($servername,$username,$password,$dbname); 
line 7: if ($conn->connect_error) { 
line 8: die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
line 9: }  
line 10: ?> 
 

จากทีปรากฏเป็นการสรา้งการเชือมต่อ โดยเริมจากการประกาศตัวแปร $servername 

สําหรับเก็บชือโฮสต์ $username ส ําหรับเก็บชือผู้ใช้งานฐานข้อมูล   $password ส ําหรับ 

เก็บรหัสผ่านผู้ใช้งานฐานข้อมูล $dbname สาํหรับเก็บชือฐานข้อมูล จากนันทาํการเชือมต่อ 

โดยใช้  mysqli เ ชื อมต่อ แบบ OOP(Object Oriented Programming) จากนันตรวจ ส อ บ 

การเชือมตอ่โดยใช ้คาํสงั if  

ขนัตอนที 7) สร้า ง ไ ฟ ล์จาก  Bootstrap (index.php) โดยบันทึก ชือ  (save as) ไ ฟ ล์ 

login.php พรอ้มทาํการปรบัแก ้ 
 

line 1: <?php  session_start();  ?> // แทรกบรรทดัแรกสุด  
 

ขนัตอนที 8) ส ร้า ง ฟ อ ร์ม  Login โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก ฟ อ ร์ม ก า ร  login จ า ก  Bootstrap 

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_forms.asp  

ขนัตอนที 9) คัดลอกฟอรม์จาก Bootstrap จากนันให้นาํ form login ไปแทนทีใน class 

container พรอ้มปรบัแกด้งันี 
 
line 2: <form action="checklogin.php" method="post" > 
line 3: <div class="imgcontainer"> 
line 4: <img src="../img/avatar.png" alt="Avatar" class="avatar"> 
line 5: </div> 
line 6: <div class="container"> 
line 7: <label for="uname"><b>Username</b></label> 
line 8: <input type="text" placeholder="Enter Username" name="uname" 

required> 
line 9: <label for="psw"><b>Password</b></label> 
line 10: <input type="password" placeholder="Enter Password" 

name="psw" required> 
line 11: <button type="submit">Login</button> 
line 12: </div>  
line 13: </form> 

 

ในการสรา้งฟอรม์ส่วนสาํคญัคือการกาํหนดรูปแบบของการส่งขอ้มูล post คือ การส่งค่า

โดยจะมองไม่เห็นข้อมูลทีส่งไปและไม่มีข้อจํากัดของเรืองขนาดของข้อมูลทีส่ง  action คือ  
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การตาํแหน่งทีตอ้งการใหบ้ราวเซอรส์่งขอ้มูลไป ส่วน <input> เป็นการสรา้งส่วนการรบัค่าขอ้มูล  

ซงึจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดชือ เพือใหส้ามารถสง่คา่ขอ้มลูใหท้าํงานตอ่ไป   

ขนัตอนที 10) จะไดผ้ลลพัธด์งันี 

 

 
ภาพที 8.9 แสดงหนา้จอการเขา้สูร่ะบบ 
 

ขนัตอนที 11) สรา้งชดุคาํสงัสาํหรบัตรวจสอบการลงชือเขา้ใชง้าน ชือไฟล ์checklogin.php  
 
line 1: <?php session_start(); 
line 2: include "connect.php"; 
line 3: $username_log=mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['uname'

]); 
line 4: $password_log=mysqli_real_escape_string($conn,$_POST['psw']); 
line 5: // คาํสัง่ SQL และสัง่ใหท้าํงาน 
line 6: $sql ="select * from adminLog where 

am_user='".$username_log."' and 
am_pass='".$password_log."'"; 

line 7: $objQuery = mysqli_query($conn,$sql); 
line 8: $objResult = mysqli_fetch_array($objQuery,MYSQLI_ASSOC); 
line 9: if(!$objResult) 
line 10: { 
line 11: echo "Username and Password 

Incorrect!";header("location:login.php"); 
line 12: } 
line 13: else 
line 14: { 
line 15: $_SESSION["UserID"] =session_id(); 
line 16: header("location:index_admin.php");  
line 17: } 
line 18: mysqli_close($objCon); 
line 19: ?> 
 

การตรวจสอบการลงชือเขา้ใชง้าน เรมิจากการเรมิตน้การทาํงาน session (session_start) 

การเชือมต่อฐานขอ้มูลโดยการเรียกใชง้านไฟล ์connect.php จากนนัทาํการดึงขอ้มูลจากฟอรม์

โดยการใช้  $_POST เ ก็บไ ว้ในตัวแปร  $username_log และ  $password_log ตามด้ว ย 
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การสรา้งคาํสัง SQL เพือทาํการเลือกข้อมูลจากตาราง adminLog ทีชือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

ตรงกับทีกรอกผ่านฟอรม์ หากตรงกันใหป้ระกาศค่าตัวแปร session เพือเก็บค่า session_id() 

รวมทงัไปทาํงานตอ่ในหนา้ index_admin.php หากไม่ตรงกนัใหแ้สดงขอ้ความ “Username and 

Password Incorrect”และกลบัไปหนา้ login.php  

ขนัตอนที 12) ทาํการ Login โดยการใช ้Username และ Password ทีกาํหนดไวใ้นฐานขอ้มลู 

ขนัตอนที 13) สร้างเว็บเพจในส่วนของผู้ดูแลระบบด้วยการ เปิดหน้าหลัก (index.php) 

จากนนับนัทึกไฟลเ์ป็นอีกชือ(save as) โดยใชชื้อไฟล ์ index_admin.php พรอ้มทาํการปรับแก้ 

สว่นของการตรวจสอบดา้นบนโดยเพมิชดุคาํสงัดงันี 
 
line 1: <?php  session_start(); 
line 2: if($_SESSION['UserID'] <> session_id()){ 
line 3: header("location:login.php"); exit(); 
line 4: }  
line 5: ?> 

 

ส่วนนีเป็นการสร้างการตรวจสอบการทํางานของ session หากไม่ได้ผ่านการลงชือ 

เขา้ใชง้าน การทาํงานจะกลบัไปเรียกหนา้จอการลงชือเขา้ใชง้าน 

ขนัตอนที 14) ทาํการปรบัแกเ้มนใูนไฟล ์index_admin.php ดงันี 
 
line 1: <nav class="navbar navbar-default "> 
line 2: <div class="container-fluid"> 
line 3: <div class="navbar-header"> 
line 4: <a class="navbar-brand" href="#">LannaStyle</a> 
line 5: </div> 
line 6: <ul class="nav navbar-nav"> 
line 7: <li class="active"><a href="index_admin.php"><span 

class="glyphicon glyphicon-home"></span> Home</a></li> 
line 8: <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-

toggle="dropdown" href="#">จดัการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา <span 
class="glyphicon glyphicon-th-list"></span></a> 

line 9: <ul class="dropdown-menu"> 
line 10: <li><a href="type_add.php">เพิม่ประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา</a></li> 

line 11: <li><a href="type_show.php">แสดงประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา</a></li> 
line 12: </ul> 
line 13: </li> 
line 14: <li class="dropdown"><a class="dropdown-toggle" data-

toggle="dropdown" href="#">จดัการขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนา <span 
class="glyphicon glyphicon-th-list"></span></a> 

line 15: <ul class="dropdown-menu"> 
line 16: <li><a href="data_add.php">เพิม่รายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา</a></li> 

line 17: <li><a href="data_show.php">แสดงรายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา</a></li> 
line 18: </ul> 
line 19: </li> 
line 20: </ul> 
line 21: <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
line 22: <li><a href="logout.php"><span class="glyphicon glyphicon-

log-out"></span> Logout</a></li> 
line 23: </ul> 
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line 24: </div> 
line 25: </nav> 
line 26: <div class="container text-center">   
line 27: <br><br> 
line 28: <div class="jumbotron"> 
line 29: <div class="imgcontainer"> 
line 30: <img src="../img/avatar.png" alt="Avatar" class="avatar"> 
line 31: </div> 
line 32: <h1>Admin Page</h1>       
line 33: <p>ยนิดตีอ้นรบั สู่หน้าหลกัของผูแ้ลระบบ ผูด้แูลระบบสามารถจดัการขอ้มลูประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

และจดัการขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนา</p> 
line 34: </div> 
line 35: </div> 
line 36: <br> 
 

ในส่วนของหนา้เว็บไซตข์องผูดู้แลระบบ เป็นการปรบัแต่งรายการของเมนู (<li>) ภายใต้

คลาส dropdown รวมถึงการกาํหนดรายการเชือมโยงไปยงัหนา้เว็บเพจ (<a>) 

ขนัตอนที 15) พรอ้มทงัลบสไลดภ์าพเพือใหไ้ดผ้ลลพัธด์งันี 

 

 
ภาพที 8.10 แสดงผลลพัธก์ารปรบัแตง่หนา้จอหลกัผูด้แูลระบบ 
 

ขนัตอนที 16) จากนนัใหท้าํการสรา้งไฟล ์logout.php เพือออกจากระบบดงันี 
 
line 1: <?php 
line 2: session_start(); 
line 3: unset($_SESSION['sess_adminid']); 
line 4: session_destroy(); 
line 5: header("Location:index.php"); 
line 6: exit; 
line 7: ?> 
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8.6   การจัดการเว็บเพจในส่วนของผู้ดูแลระบบ 

ในส่วนของผู้ดูแลระบบทีนาํเสนอในทีนีประกอบดว้ย การจัดการหมวดหมู่ของข้อมูล

ศลิปวฒันธรรมลา้นนาและการจดัการรายละเอียดของขอ้มลูศิลปวฒันธรรมลา้นนา ดงันี 

1) การจดัการ หมวดหมู่ของขอ้มลูศิลปวฒันธรรมลา้นนา (LannaType)  ประกอบดว้ย

การ การเพิมขอ้มลู การแสดงขอ้มลู การแกไ้ขขอ้มลูและการลบขอ้มลูโดยมีรายละเอียดการทาํงาน

ดงันี 

ขนัตอนที 1) สรา้งหนา้เว็บเพจ สาํหรบักรอกแบบฟอรม์การเพิมขอ้มลูหมวดหมู่ของ

ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยการเปิดไฟล ์ index_admin.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ 

type_add.php พรอ้มทาํการสรา้งฟอรม์ในการบนัทึกขอ้มูล โดยการปรบัแก้ชุดคาํสงัในส่วนของ 

class container  <div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h1>Input Type</h1> 
line 3: <form action="type_add2.php" method="post"> 
line 4: <div class="input-group"> 
line 5: <input type="text" class="form-control" placeholder="Input 

type"  name="typeName"> 
line 6: <div class="input-group-btn"> 
line 7: <button class="btn btn-default" type="submit"><i 

class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></i></button> 
line 8: </div> 
line 9: </div> 
line 10: </form> 
line 11: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการสรา้งฟอรม์สาํหรับการเพิมประเภทของศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

เรมิจาการสรา้งฟอรม์ โดยมีการสรา้งส่วนการรบัคา่ขอ้มลู typeName หลงัการทาํการกรอกขอ้มลู

และเมือมีการกดยืนยนั ระบบจะสง่คา่ขอ้มลูไปยงัไฟล ์type_add2.php 

ขนัตอนที 2) จากนนัทาํการเรียกหนา้เว็บเพจผูดู้แลระบบ พรอ้มทงัคลิกเลือกเมนู

จดัการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา พรอ้มเลือกเมนยูอ่ยเพิมประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

 

  
ภาพที 8.11 แสดงหนา้จอเมนจูดัการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
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เมือคลิกเลือก เพมิประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา ผลลพัธที์ไดจ้ากการทาํงานเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 8.12 แสดงหนา้จอเพิมประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

 

ขนัตอนที 3) สรา้งหนา้เว็บเพจสาํหรบัทาํการบนัทึกขอ้มูลลงในตาราง  LannaType 

ของฐานขอ้มูล LannaDB โดยเริมจากการเปิดไฟล ์ type_add.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ 

type_add2.php พรอ้มทาํการสรา้งฟอรม์ในการบนัทึกขอ้มลู โดยการปรบัแก้ชดุคาํสงัในส่วนของ 

class container  <div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <?php   
line 3: include"connect.php"; 
line 4: $typename1=$_POST["typeName"]; 
line 5: $sql = "INSERT INTO lannatype VALUES (null,'$typename1')"; 
line 6: // use exec() because no results are returned 
line 7: if (mysqli_query($conn, $sql)){ 
line 8: ?>   
line 9: <br><br> 
line 10: <div class="alert alert-success"> 
line 11: <strong>Success!</strong> เพิม่ประเภทขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้. 
line 12: </div> 
line 13: <?php  } 
line 14: else { 
line 15: echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
line 16: } mysqli_close($conn);  
line 17: ?>  
line 18: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการเพิมประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนา เรมิจากการเชือมตอ่ฐานขอ้มูล 

ตามดว้ยการดึงขอ้มูลทีส่งมาจากฟอรม์ จากนนัทาํการบนัทึกขอ้มูลไปเก็บในตาราง lannatype 

โดยมีการตรวจสอบผลลัพธ์หากสาํเร็จจะแสดงข้อความ “เพิมประเภทข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว.”  

หากไมส่าํเรจ็จะมีการแจง้ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ 

ขนัตอนที 4) เมือทาํการกรอกขอ้มลูผ่านฟอรม์การกรอกขอ้มลูจดัการประเภทขอ้มูล

ศิลปวัฒนธรรม (type_add.php) และบันทึกข้อมูล จะมีการเรียกใข้งานไฟล ์ type_add2.php  

เพือทาํการบนัทกึขอ้มลู ผลทีไดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูเป็นดงันี 
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ภาพที 8.13 แสดงหนา้จอผลลพัธก์ารเพิมประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
 

ขนัตอนที 5) สร้างหน้าเว็บเพจสําหรับการแสดงข้อมูลจากตาราง LannaType  

โดยเรมิจากการเปิดไฟล ์ type_add2.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ type_show.php พรอ้มทาํ

การสร้างไฟล์ในการบันทึกข้อมูล โดยการปรับแก้ ชุดคําสังในส่วนของ class container   

<div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>รายการประเภทขอ้มลูทัง้หมด</h2> 
line 3: <div class='table-responsive'> 
line 4: <?php 
line 5: include"connect.php"; 
line 6: $sql = "SELECT * FROM lannatype"; 
line 7: $result = $conn->query($sql); 
line 8: if ($result->num_rows > 0) { 
line 9: echo "<table class='table'>  

<tr><th>รหสั</th><th>ชือ่ประเภท</th> 
<th>Edit</th><th>Delete</th></tr>"; 

line 10: // output data of each row 
line 11: while($row = $result->fetch_assoc()) { 
line 12: echo "<tr><td>".$row["type_id"]."</td><td>" 

.$row["type_name"]."</td><td> 
line 13: <a href='type_edit.php?id_edit=".$row["type_id"]."'>  

<span class='glyphicon glyphicon-edit'></span> 
line 14: </a></td>" 
line 15: ."<td><a href='type_del.php?id_del=".$row["type_id"]."'> 
line 16: <span class='glyphicon glyphicon-remove-sign'> 
line 17: </span></a></td></tr>"; 
line 18: }  
line 19: echo "</table>"; 
line 20: } else { 
line 21: echo "0 results"; 
line 22: } 
line 23: $conn->close(); 
line 24: ?> 
line 25: </div> 
line 26: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการแสดงขอ้มลูประเภทศิลปวฒันธรรมทงัหมด โดยเรมิจากการเชือมต่อ

ฐานขอ้มูล ทาํการเลือกขอ้มูลทงัหมดจากตาราง lannatype เมือพบขอ้มูลจะมีการสรา้งตาราง
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พรอ้มทงัวนลูปเพือนาํขอ้มูลทีเลือกแต่ละรายการมาแสดงผล พรอ้มสรา้งการเชือมโยงไปยงัการ

แกไ้ขขอ้มลู (type_edit.php) และลบขอ้มลู (type_del.php) 

ขนัตอนที 6) จากนนัทาํการเรียกหนา้เว็บเพจผูดู้แลระบบ พรอ้มทงัคลิกเลือกเมนู

จดัการประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนา พรอ้มเลือกเมนูย่อยแสดงประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนา 

จะปรากฏผลลพัธด์งันี 
 

 
ภาพที 8.14 แสดงหนา้จอแสดงประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

 

ขนัตอนที 7) สรา้งหนา้เว็บเพจสาํหรบัสรา้งฟอรม์แกไ้ขขอ้มลูจากตาราง LannaType 

โดยเริมจากการเปิดไฟล ์type_add.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ type_edit.php พรอ้มทาํ

การสรา้งฟอรม์ในการแก้ไขข้อมูล โดยการปรับแก้ชุดคาํสังในส่วนของ class container  <div 

class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>แกไ้ขรายการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา</h2> 
line 3: <?php 
line 4: include"connect.php"; 
line 5: $id_edit1=$_GET["id_edit"]; 
line 6: $sql = "SELECT * FROM lannatype WHERE type_id='$id_edit1'"; 
line 7: $result = $conn->query($sql); 
line 8: if ($result->num_rows > 0) { 
line 9: //edit data of each row 
line 10: while($row = $result->fetch_assoc()) { 
line 11: ?> 
line 12: <form action="type_edit2.php" method="post"> 
line 13: <div class="input-group"> 
line 14: <input type="text" class="form-control" 

placeholder="<?=$row["type_name"]?>"  name="typeName"> 
line 15: <div class="input-group-btn"> 
line 16: <input type"hidden" name="id_edit2" value=<?=$id_edit1?>> 
line 17: <button class="btn btn-default" type="submit"><i 

class="glyphicon glyphicon-ok-sign"></i></button> 
line 18: </div> 
line 19: </div> 
line 20: </form> 
line 21: <?php  
line 22: } 
line 23: echo "</table>"; 
line 24: } else { 
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line 25: echo "0 results"; 
line 26: } 
line 27: $conn->close(); 
line 28: ?>   
line 29: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการสรา้งฟอรม์สาํหรบัการแก้ไขขอ้มูลรายการประเภทศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา เริมจากการเชือมต่อฐานข้อมูล ดึงค่าข้อมูลจากการ  $_GET ข้อมูลทีส่งมาจาก URL  

จากนนัทาํการเลือกขอ้มูลจากตาราง lannatype ทีมีเงือนไขตรงตามขอ้มูลทีส่งมา ต่อดว้ยการ

สรา้งฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มูล พรอ้มทงัแสดงค่าเดิมทีอยู่ในตารางเดิมออกมาแสดง หากทาํการ

แกไ้ขขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้จะมีการสง่คา่ไปยงัไฟล ์type_edit2.php เพือทาํงานตอ่ไป 

ขนัตอนที 8) เมือคลิกเลือกรายการแก้ไขจากเมนูแสดงประเภทศิลปวัฒนธรรม

ลา้นนา จะปรากฏผลลพัธด์งันี 

 

 
ภาพที 8.15 แสดงหนา้จอแกไ้ขรายการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

 

ขนัตอนที 9) สร้างหน้า เว็บ เพจสําหรับบันทึกการแก้ไขข้อมูลลงในต าราง 

LannaType โ ด ย เ ริ ม จ า ก ก า ร เ ปิ ด ไ ฟ ล์  type_add2.php จ า ก นัน ใ ห้บัน ทึ ก ไ ฟ ล์ เ ป็ น ชื อ 

type_edit2.php พ ร้ อ ม ทํ า ก า ร ป รั บ แ ก้ ชุ ด คํ า สั ง ใ น ส่ ว น ข อ ง  class container   

<div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <?php   
line 3: include"connect.php"; 
line 4: $typename1=$_POST["typeName"]; 
line 5: $id_edit3=$_POST["id_edit2"]; 
line 6: $sql = "UPDATE lannatype SET type_name='$typename1' WHERE 

type_id='$id_edit3'"; 
line 7: // use exec() because no results are returned 
line 8: if (mysqli_query($conn, $sql)){ 
line 9: ?>  <br><br> 
line 10: <div class="alert alert-success"> 
line 11: <h2><strong>Success!</strong>  

แกไ้ขรายการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนาเรยีบรอ้ยแลว้. </h2> 
line 12: </div> 
line 13: <?php } 



223 

 

line 14: else { 
line 15: echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
line 16: } 
line 17: mysqli_close($conn); 
line 18: ?>  
line 19: </div> 
 
 

จากทีปรากฏเป็นการแก้ไขข้อมูลรายการประเภทศิลปวัฒนธรรมล้านนา เริมจากการ

เชือมต่อฐานขอ้มูล ตามดว้ยการดึงขอ้มูลทีส่งมาจากฟอรม์ จากนนัทาํการแกไ้ขขอ้มูลในตาราง 

lannatype โดยมีการตรวจสอบผลลัพธ์หากสาํเร็จจะแสดงข้อความ “แก้ไขรายการประเภท

ศลิปวฒันธรรมลา้นนาเรียบรอ้ยแลว้” หากไมส่าํเรจ็จะมีการแจง้ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ 

ขนัตอนที 10) หากทาํการแก้ไขรายการประเภทศิลปวัฒนธรรมล้านนาจะปรากฏ 

ผลลพัธก์ารทาํงานของไฟล ์type_edit2.php ดงันี 

 

 
ภาพที 8.16 แสดงผลการแกไ้ขรายการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

 

ขนัตอนที 11) สรา้งหน้าเว็บเพจสาํหรับการลบข้อมูลออกจากตาราง LannaType 

โดยเริมจากการเปิดไฟล ์ type_add2.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ type_del.php พรอ้มทาํ

การปรบัแกช้ดุคาํสงัในสว่นของ class container  <div class="container"> ดงันี 
 

line 1: <div class="container"> 
line 2: <br> 
line 3: <?php 
line 4: include"connect.php"; 
line 5: $id_del1=$_GET["id_del"];  
line 6: $sql = "DELETE FROM lannatype WHERE type_id='$id_del1'"; 
line 7: if (mysqli_query($conn, $sql)){ 
line 8: ?>   
line 9: <br><br> 
line 10: <div class="alert alert-success"> 
line 11: <h2><strong>Success!</strong> 

ลบรายการขอ้มลูประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนาเรยีบรอ้ยแลว้. </h2> 
line 12: </div> 
line 13: <?php } 
line 14: else { 
line 15: echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
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line 16: } 
line 17: mysqli_close($conn); 
line 18: ?>  
line 19: </div> 

 

จากทีปรากฏเป็นการลบขอ้มลูรายการประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนา เรมิจากการเชือมตอ่

ฐานข้อมูล ดึงค่าข้อมูลจากการ $_GET ข้อมูลทีส่งมาจาก URL  จากนันทาํการลบข้อมูลจาก

ตาราง lannatype ทีมีเงือนไขตรงตามข้อมูลทีส่งมา  โดยมีการตรวจสอบผลลัพธ์หากสาํเร็จ 

จะแสดงขอ้ความ “ลบรายการขอ้มูลประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนาเรียบรอ้ยแลว้” หากไม่สาํเร็จ

จะมีการแจง้ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ 

ขนัตอนที 12) เมือทาํการเลือกรายการลบขอ้มลูจากหนา้ type_show.php จะมีการ

เรียกใขง้านไฟล ์type_del.php เพือทาํการลบขอ้มลู ผลทีไดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 8.17 แสดงผลการลบรายการประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
 

2) การจัดการขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมลา้นนา (LannaData)  ประกอบดว้ยการ การเพิม

ขอ้มลู การแสดงขอ้มลู การแกไ้ขขอ้มลูและการลบขอ้มลูโดยมีรายละเอียดการทาํงานดงันี 

ขนัตอนที 1) สรา้งหนา้เว็บเพจ สาํหรบักรอกแบบฟอรม์การเพมิขอ้มลูศลิปวฒันธรรม

ลา้นนา โดยการเปิดไฟล ์ type_add.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ data_add.php พรอ้มทาํ

การสร้างฟอร์มในการบันทึกข้อมูล โดยการปรับแก้ชุดคําสังในส่วนของ class container   

<div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h1>เพิม่ขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนา</h1> 
line 3: <form action="data_add2.php" method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 
line 4: <div class="form-group"> 
line 5: <label for="dataName">Name:</label> 
line 6: <input type="text" class="form-control"  

placeholder="Input Name"  name="dataName">   </div> 
line 7: <div class="form-group"> 
line 8: <label for="sel1">เลอืกประเภทศลิปวฒันธรรมลา้นนา(select one):</label> 
line 9: <select class="form-control" name="dataType"> 
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line 10: <?php  
line 11: include"connect.php"; 
line 12: $sql2 = "SELECT * FROM lannatype"; 
line 13: $result2 = $conn->query($sql2);  
line 14: while($row2 = $result2->fetch_assoc()) { 
line 15: ?>   
line 16: <option value="<?=$row2["type_id"]?>"> 

<?=$row2["type_name"]?></option> 
line 17: <?php } ?>  
line 18: </select>  
line 19: </div> 
line 20: <div class="form-group"> 
line 21: <label for="dataDetail">รายละเอยีด:</label> 
line 22: <textarea class="form-control" rows="5" 

name="dataDetail"></textarea> 
line 23: </div> 
line 24: <div class="imageupload panel panel-default"> 
line 25: <div class="panel-heading clearfix"> 
line 26: <h3 class="panel-title pull-left">อปัโหลดภาพ</h3> 
line 27: </div> 
line 28: <div class="file-tab panel-body"> 
line 29: <label class="btn btn-default btn-file"> 
line 30: <span>เลอืกไฟล<์/span> 
line 31: <!-- The file is stored here. --> 
line 32: <input type="file" name="file"> 
line 33: </label> 
line 34: <button type="button" class="btn btn-danger">ยกเลกิ</button> 
line 35: </div> 
line 36: </div> 
line 37: <!-- bootstrap-imageupload method buttons. --> 
line 38: <script src="../js/jquery.min.js" integrity="sha256-

ZosEbRLbNQzLpnKIkEdrPv7lOy9C27hHQ+Xp8a4MxAQ="crossorigin="
anonymous"></script> 

line 39: <script src="../js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIc
PD7Txa" crossorigin="anonymous"></script> 

line 40: <script src="../js/bootstrap-imageupload.js"></script> 
line 41: <script> 
line 42: var $imageupload = $('.imageupload'); 
line 43: $imageupload.imageupload(); 
line 44: </script> 
line 45: <div class="input-group-btn"> 
line 46: <button class="btn btn-success" type="submit"> บนัทกึ 
line 47: </button> 
line 48: </div> 
line 49: </form>    
line 50: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการสรา้งฟอรม์สาํหรบัการเพิมขอ้มูลศิลปวฒันธรรมลา้นนา เริมจาการ

สร้างฟอร์ม โดยมีการสร้างส่วนการรับค่าข้อมูล ชือศิลปวัฒนธรรม การเลือกประเภท

ศิลปวัฒนธรรมลา้นนาโดยการเลือกข้อมูลจากตาราง lannatype การกรอกขอ้มูลรายละเอียด  
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การอปัโหลดภาพ หลงัการทาํการกรอกขอ้มูลและเมือมีการกดยืนยนั ระบบจะส่งค่าขอ้มูลไปยงั

ไฟล ์data_add2.php 

ขนัตอนที 2) จากนนัทาํการเรียกหนา้เว็บเพจผูดู้แลระบบ พรอ้มทังคลิกเลือกเมนู

จดัการขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนา พรอ้มเลือกเมนยูอ่ยเพิมรายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

จะปรากฏหนา้ฟอรม์การกรอกขอ้มลูดงันี 
 

 
ภาพที 8.18 แสดงหนา้จอการเพมิรายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
 

ขนัตอนที 3) สรา้งหนา้เว็บเพจสาํหรบัทาํการบนัทึกขอ้มูลลงในตาราง LannaData 

ของฐานขอ้มลู LannaDB โดยเรมิจากการเปิดไฟล ์ type_add2.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ 

data_add2.php พรอ้มทาํการสรา้งฟอรม์ในการบนัทึกขอ้มลู โดยการปรบัแก้ชดุคาํสงัในส่วนของ 

class container  <div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <?php   
line 3: include"connect.php"; 
line 4: $dataname1=$_POST["dataName"]; 
line 5: $datatype1=$_POST["dataType"]; 
line 6: $datadetail1=$_POST["dataDetail"]; 
line 7: echo $datatype1; 
line 8: $file = rand(1000,100000)."-".$_FILES['file']['name']; 
line 9: $file_loc = $_FILES['file']['tmp_name']; 
line 10: $file_size = $_FILES['file']['size']; 
line 11: $file_type = $_FILES['file']['type']; 
line 12: $folder="../upload/"; 
line 13: $filepath=$folder.$file; 
line 14: move_uploaded_file($file_loc,$folder.$file); 
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line 15: $sql = "INSERT INTO lannadata VALUES 
(null,'$dataname1','$datatype1','$datadetail1','$filepath')
"; 

line 16: if (mysqli_query($conn, $sql)){ 
line 17: ?>  <br><br> 
line 18: <div class="alert alert-success"> 
line 19: <strong>Success!</strong> เพิม่ขอ้มลูศลิปะลา้นนาเรยีบรอ้ยแลว้. 
line 20: </div> 
line 21: <?php } 
line 22: else { 
line 23: echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
line 24: } 
line 25: mysqli_close($conn); 
line 26: ?>  
line 27: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการเพิมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา เริมจากการเชือมต่อฐานขอ้มูล  

ตามดว้ยการดึงขอ้มูลทีส่งมาจากฟอรม์ จากนนัทาํการบนัทึกขอ้มูลไปเก็บในตาราง lannadata 

โดยมีการตรวจสอบผลลพัธห์ากสาํเร็จจะแสดงขอ้ความ “เพิมขอ้มลูศิลปะลา้นนาเรียบรอ้ยแลว้.” 

หากไมส่าํเรจ็จะมีการแจง้ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ 

ขนัตอนที 4) เมือทําการกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มการกรอกข้อมูลจัดการข้อมูล

ศลิปวฒันธรรม (data_add.php) และบนัทกึขอ้มลู จะมีการเรียกใชง้านไฟล ์data_add2.php เพือ

ทาํการบนัทกึขอ้มลู ผลทีไดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูเป็นดงันี 

 

 
ภาพที 8.19 แสดงผลการกรอกขอ้มลูจดัการขอ้มลูศลิปวฒันธรรม 

 

ขนัตอนที 5) สรา้งหนา้เว็บเพจสาํหรบัการแสดงขอ้มูลจากตาราง LannaData โดย

เรมิจากการเปิดไฟล ์type_show.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ data_show.php พรอ้มทาํการ

สร้า ง ไ ฟ ล์ในการบันทึกข้อมูล  โดยการปรับแก้ ชุดคําสัง ในส่ วนของ  class container   

<div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>รายการศลิปะลา้นนาทัง้หมด</h2> 
line 3: <div class='table-responsive'> 
line 4: <?php 
line 5: include"connect.php"; 
line 6: $sql = "SELECT * FROM lannadata"; 
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line 7: $result = $conn->query($sql); 
line 8: if ($result->num_rows > 0) { 
line 9: echo "<table class='table'><tr><th>รหสั</th> 

<th>ชือ่ศลิปะ</th><th>ประเภทศลิปะ</th><th>ไฟลภ์าพ
</th><th>Edit</th><th>Del</th></tr>"; 

line 10: // output data of each row 
line 11: while($row = $result->fetch_assoc()) { 
line 12: echo "<tr><td>".$row["lanna_id"]."</td> 

<td>".$row["lanna_name"]."</td><td>"; 
line 13: $idtype=$row["type_id"]; 
line 14: $sql2 = "SELECT type_name FROM lannatype WHERE 

type_id=$idtype"; 
line 15: $result2 = $conn->query($sql2); 
line 16: $row2 = $result2->fetch_assoc(); 
line 17: echo $row2["type_name"]."</td> 

<td><img src=".$row["lanna_img"]." class='img-thumbnail' 
width='200px'></td> 

line 18: <td><a href='data_edit.php?id_edit=".$row["lanna_id"]."'> 
edit</a></td><td><a href='data_del.php?id_del=" 
.$row["lanna_id"]."'>del</a></td> 

line 19: </tr>"; 
line 20: } 
line 21: echo "</table>"; 
line 22: } else { 
line 23: echo "0 results"; 
line 24: } 
line 25: $conn->close(); 
line 26: ?> 
line 27: </div> 
line 28: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการแสดงขอ้มลูศลิปวฒันธรรมทงัหมด โดยเรมิจากการเชือมตอ่ฐานขอ้มลู 

ทาํการเลือกขอ้มลูทงัหมดจากตาราง lannadata เมือพบขอ้มลูจะมีการสรา้งตารางพรอ้มทงัวนลปู

เพือนาํข้อมูลทีเลือกแต่ละรายการมาแสดงผล พรอ้มสรา้งการเชือมโยงไปยังการแก้ไขข้อมูล 

(data_edit.php) และลบขอ้มลู (data_del.php) 

ขนัตอนที 6) จากนนัทาํการเรียกหนา้เว็บเพจผูดู้แลระบบ พรอ้มทงัคลิกเลือกเมนู

จดัการประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนา พรอ้มเลือกเมนูย่อยแสดงรายการศิลปวฒันธรรมลา้นนา 

จะปรากฏผลลพัธด์งันี 
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ภาพที 8.20 หนา้จอแสดงรายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา 

 

ขนัตอนที 7) สรา้งหนา้เว็บเพจสาํหรบัสรา้งฟอรม์แกไ้ขขอ้มลูจากตาราง LannaType 

โดยเริมจากการเปิดไฟล ์ type_edit.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ data_edit.php พรอ้มทาํ

การสร้างฟอร์มในการแก้ไขข้อมูล โดยการปรับแก้ชุดคําสังในส่วนของ class container   

<div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <h2>แกไ้ขรายการประเภท</h2> 
line 3: <?php 
line 4: include"connect.php"; 
line 5: $id_edit1=$_GET["id_edit"]; 
line 6: $sql = "SELECT * FROM lannadata WHERE lanna_id='$id_edit1'"; 
line 7: $result = $conn->query($sql); 
line 8: if ($result->num_rows > 0) { 
line 9: //edit data of each row 
line 10: while($row = $result->fetch_assoc()) { 
line 11: ?> 
line 12: <form action="data_edit2.php" method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 
line 13: <div class="form-group"> 
line 14: <label for="dataName">Name:</label> 
line 15: <input type="text" class="form-control" 

placeholder="<?=$row["lanna_name"]?>"  name="dataName"> 
line 16: </div> 
line 17: <div class="form-group"> 
line 18: <label for="sel1">เลอืกประเภทศลิปะลา้นนา(เลอืกรายการ):</label> 
line 19: <select class="form-control" name="dataType"> 
line 20: <?php  
line 21: include"connect.php"; 
line 22: $sql2 = "SELECT * FROM lannatype"; 
line 23: $result2 = $conn->query($sql2);  
line 24: while($row2 = $result2->fetch_assoc()) { 
line 25: ?>   
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line 26: <option value="<?=$row2["type_id"]?>"> 
<?=$row2["type_name"]?></option> 

line 27: <?php } ?>  
line 28: </select>  
line 29: </div> 
line 30: <div class="form-group"> 
line 31: <label for="dataDetail">รายละเอยีด:</label> 
line 32: <textarea class="form-control" rows="5" placeholder=" 

<?=$row["lanna_detail"]?>" name="dataDetail"></textarea> 
line 33: </div> 
line 34: <div class="imageupload panel panel-default"> 
line 35: <div class="panel-heading clearfix"> 
line 36: <h3 class="panel-title pull-left">Upload Image</h3> 
line 37: </div> 
line 38: <div class="file-tab panel-body"> 
line 39: <label class="btn btn-default btn-file"> 
line 40: <span>Browse</span> 
line 41: <!-- The file is stored here. --> 
line 42: <input type="file" name="file"> 
line 43: </label> 
line 44: <button type="button" class="btn btn-danger">Remove</button> 
line 45: </div> 
line 46: </div> 
line 47: <!-- bootstrap-imageupload method buttons. --> 
line 48: <script src="../js/jquery.min.js" integrity="sha256-

ZosEbRLbNQzLpnKIkEdrPv7lOy9C27hHQ+Xp8a4MxAQ="crossorigin="a
nonymous"></script> 

line 49: <script src="../js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcP
D7Txa" crossorigin="anonymous"></script> 

line 50: <script src="../js/bootstrap-imageupload.js"></script> 
line 51: <script> 
line 52: var $imageupload = $('.imageupload'); 
line 53: $imageupload.imageupload(); 
line 54: </script> 
line 55: <input type="hidden" name="id_edit2" value=<?=$id_edit1?>> 
line 56: <div class="input-group-btn"> 
line 57: <button class="btn btn-success" type="submit"> บนัทกึ  
line 58: </button> 
line 59: </div> 
line 60: </form> 
line 61: <?php  
line 62: } 
line 63: } else { 
line 64: echo "0 results"; 
line 65: } 
line 66: $conn->close(); 
line 67: ?> 
line 68: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการสรา้งฟอรม์สาํหรับการแก้ไขข้อมูลรายการศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

เริมจากการเชือมต่อฐานขอ้มูล ดึงค่าขอ้มูลจากการ $_GET ขอ้มูลทีส่งมาจาก URL  จากนนัทาํ

การเลือกขอ้มูลจากตาราง lannadata ทีมีเงือนไขตรงตามขอ้มูลทีส่งมา ต่อดว้ยการสรา้งฟอรม์

สาํหรบักรอกขอ้มูล พรอ้มทงัแสดงค่าเดิมทีอยู่ในตารางเดิมออกมาแสดงใหด้ ูหากทาํการแก้ไข

ขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้จะมีการสง่คา่ไปยงัไฟล ์type_edit2.php เพือทาํงานตอ่ไป 
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ขนัตอนที 8) เมือคลิกเลือกรายการแกไ้ขจากเมนแูสดงขอ้มลูศิลปวฒันธรรมลา้นนา 

จะปรากฏผลลพัธด์งันี 
 

 
ภาพที 8.21 หนา้จอแกไ้ขรายการขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
 

ขนัตอนที 9) สร้างหน้า เว็บ เพจสําหรับบันทึกการแก้ไขข้อมูลลงในต าราง 

LannaType โ ด ย เ ริ ม จ า ก ก า ร เ ปิ ด ไ ฟ ล์  type_edit2.php จ า ก นัน ใ ห้บัน ทึ ก ไ ฟ ล์เ ป็ น ชื อ 

data_edit2.php พ ร้ อ ม ทํ า ก า ร ป รั บ แ ก้ ชุ ด คํ า สั ง ใ น ส่ ว น ข อ ง  class container   

<div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <?php   
line 3: include"connect.php"; 
line 4: $dataname1=$_POST["dataName"]; 
line 5: $datatype1=$_POST["dataType"]; 
line 6: $datadetail1=$_POST["dataDetail"]; 
line 7: if($_FILES['file']['name']<>null){ 
line 8: $file = rand(1000,100000)."-".$_FILES['file']['name']; 
line 9: $file_loc = $_FILES['file']['tmp_name']; 
line 10: $file_size = $_FILES['file']['size']; 
line 11: $file_type = $_FILES['file']['type']; 
line 12: $folder="../upload/"; 
line 13: $filepath=$folder.$file; 
line 14: move_uploaded_file($file_loc,$folder.$file); 
line 15: } else $filepath=null; 
line 16: $id_edit3=$_POST["id_edit2"]; 
line 17: if($dataname1<>null){ 
line 18: $sql="UPDATE lannadata SET 

lanna_name='$dataname1',type_id='$datatype1'";} 
line 19: else {$sql="UPDATE lannadata SET type_id='$datatype1'";} 
line 20: if($datadetail1<>null){ 
line 21: $sql=$sql.",lanna_detail='$datadetail1'";} 
line 22: if($filepath<>null){$sql =$sql.",lanna_img='$filepath'";} 
line 23: $sql =$sql." WHERE lanna_id='$id_edit3'"; 
line 24: // use exec() because no results are returned 
line 25: if (mysqli_query($conn, $sql)){ 
line 26: ?>  <br><br> 
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line 27: <div class="alert alert-success"> 
line 28: <h2><strong>Success!</strong> แกไ้ขขอ้มลูศลิปะลา้นนาเรยีบรอ้ยแลว้. </h2> 
line 29: </div> 
line 30: <?php } 
line 31: else { 
line 32: echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
line 33: } 
line 34: mysqli_close($conn); 
line 35: ?>  
line 36: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการแก้ไขข้อมูลรายการศิลปวัฒนธรรมล้านนา เริมจากการเชือมต่อ

ฐานข้อมูล ตามด้วยการดึงข้อมูลทีส่งมาจากฟอร์ม จากนันทําการแก้ไขข้อมูลในตาราง 

lannatdata โดยมีการตรวจสอบผลลพัธห์ากสาํเรจ็จะแสดงขอ้ความ “แกไ้ขรายการศลิปวฒันธรรม

ลา้นนาเรียบรอ้ยแลว้” หากไมส่าํเรจ็จะมีการแจง้ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ 

ขนัตอนที 10) หากทาํการแก้ไขรายการรายการศิลปวัฒนธรรมล้านนาจะปรากฏ 

ผลลพัธก์ารทาํงานของไฟล ์data_edit2.php ดงันี 
 

 
ภาพที 8.22 แสดงผลการแกไ้ขรายการรายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
 

ขนัตอนที 11) สรา้งหน้าเว็บเพจสาํหรับการลบข้อมูลออกจากตาราง LannaType 

โดยเรมิจากการเปิดไฟล ์type_del.php จากนนัใหบ้นัทึกไฟลเ์ป็นชือ data_del.php พรอ้มทาํการ

ปรบัแกช้ดุคาํสงัในสว่นของ class container  <div class="container"> ดงันี 
 
line 1: <div class="container"> 
line 2: <br> 
line 3: <?php 
line 4: include"connect.php"; 
line 5: $id_del1=$_GET["id_del"];  
line 6: $sql = "DELETE FROM lannadata WHERE lanna_id='$id_del1'"; 
line 7: if (mysqli_query($conn,$sql)){ 
line 8: ?>  <br><br> 
line 9: <div class="alert alert-success"> 
line 10: <h2><strong>Success!</strong> 
line 11: ลบขอ้มลูศลิปวฒันธรรมลา้นนาเรยีบรอ้ยแลว้. </h2> 
line 12: </div> 
line 13: <?php } 
line 14: else { 
line 15: echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn); 
line 16: } 
line 17: mysqli_close($conn); 
line 18: ?>  
line 19: </div> 
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จากทีปรากฏเป็นการลบขอ้มลูรายการประเภทศิลปวฒันธรรมลา้นนา เรมิจากการเชือมตอ่

ฐานข้อมูล ดึงค่าข้อมูลจากการ $_GET ข้อมูลทีส่งมาจาก URL  จากนันทําการลบข้อมูล 

จากตาราง lannadata ทีมีเงือนไขตรงตามขอ้มูลทีส่งมา โดยมีการตรวจสอบผลลพัธห์ากสาํเร็จ  

จะแสดงขอ้ความ “ลบรายการขอ้มลูศิลปวฒันธรรมลา้นนาเรียบรอ้ยแลว้” หากไม่สาํเร็จจะมีการ

แจง้ขอ้ผิดพลาดทีเกิดขนึ 

ขนัตอนที 12) เมือทาํการเลือกรายการลบขอ้มลูจากหนา้ type_show.php จะมีการ

เรียกใขง้านไฟล ์type_del.php เพือทาํการลบขอ้มลู ผลทีไดจ้ากการบนัทกึขอ้มลูเป็นดงันี 
 

 
ภาพที 8.23 แสดงผลการลบรายการรายการศลิปวฒันธรรมลา้นนา 
 

8.7   การนาํข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าเว็บเพจ 

การนาํขอ้มลูจากฐานขอ้มลูมาแสดงผลทาํไดโ้ดยการปรบัแตง่ขอ้มลูหนา้ index.php โดย

การปรบัแตง่ชดุคาํสงั ในสว่นของ class container  ดงันี 
 
line 1: <div class="container text-center">     
line 2: <h3>ภาพจิตรกรรมลา้นนา</h3><br> 
line 3: <?php 
line 4: include"pages/connect.php"; 
line 5: $sql = "SELECT * FROM lannadata"; 
line 6: $result = $conn->query($sql); 
line 7: if ($result->num_rows > 0) { ?> 
line 8: <div class="row"> 
line 9: <?php for($i=1;$i<=3;$i++){ 
line 10: while($row = $result->fetch_assoc()) { ?> 
line 11: <div class="col-sm-4"> 
line 12: <img src="upload/<?=$row["lanna_img"]?>"  

class="img-thumbnail" style="width:250px "> 
line 13: <p><?=$row["lanna_name"]?></p> 
line 14: <p><a href="data_list.php?id_edit=<?=$row["lanna_id"]?>"> 
line 15: <span class="glyphicon glyphicon-info-sign"></span>  
line 16: รายละเอียด </a></p> 
line 17: </div><?php }  
line 18: if($i>3){ $i=1;?></div> <div class="row"> <?php } 
line 19: }?> 
line 20: </div> 
line 21: <?php     
line 22: } else { 
line 23: echo "0 results"; 
line 24: } 
line 25: $conn->close(); 
line 26: ?>  
line 27: </div> 
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จากทีปรากฏเป็นการนาํขอ้มูลมาแสดงผลบนหนา้เว็บเพจ เรมิจากการเชือมต่อฐานขอ้มูล 

จากนนั ทาํการเลือกขอ้มูลจากตาราง lannadata  เมือตรวจสอบแลว้พบว่ามีขอ้มูล จะเริมการ

แสดงผลดว้ยการวนซาํ (for) เพือแสดงรายการขอ้มลูในแตล่ะแถวโดยในทีนีกาํหนดใหมี้การแสดง

ขอ้มูล  รายการต่อ  แถว ในการแสดงผลดึงขอ้มูลภาพ ชือศิลปวฒันธรรม มีการสรา้งรายการ

เชือมตอ่สาํหรบัแสดงรายละเอียดของศลิปวฒันธรรมได ้

 

 
ภาพที 8.24 หนา้จอหลกัของการแสดงผลบนหนา้เว็บเพจ 
 

การแสดงรายละเอียดของข้อมูลแต่ละรายการจากการเชือมโยงข้อมูล ทาํได้โดยการ  

สรา้งไฟล ์data_list.php พรอ้มปรบัแตง่ชดุคาํสงั ในสว่นของ class container  ดงันี 
 
line 1: <div class="container text-center">     
line 2: <h3>ศิลปวฒันธรรมลา้นนา</h3><br> 
line 3: <?php 
line 4: include"pages/connect.php";  
line 5: $id_show=$_GET["id_edit"]; 
line 6: $sql = "SELECT * FROM lannadata where lanna_id=$id_show"; 
line 7: $result = $conn->query($sql); 
line 8: if ($result->num_rows > 0) {  
line 9: while($row=$result->fetch_assoc()){  
line 10: $img=$row["lanna_img"];?> 
line 11: <div class="row"> 
line 12: <div class="col-sm-12"> 
line 13: <img src="upload/<?=$img?>" class="img-thumbnail" 

style="width:250px "> 
line 14: <p><?=$row["lanna_name"]?></p> 
line 15: <p><?php  
line 16: $id=$row["type_id"]; 
line 17: $sql2 = "SELECT * FROM lannatype WHERE type_id='$id'"; 
line 18: $result2 = $conn->query($sql2); 
line 19: if ($result2->num_rows > 0) { 
line 20: while($row2 = $result2->fetch_assoc()) { 
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line 21: echo "ประเภทศิลปวฒันธรรม : ",$row2["type_name"]; 
line 22: } 
line 23: } 
line 24: ?> 
line 25: <p><?=$row["lanna_detail"]?></p> 
line 26: </div> 
line 27: </div> 
line 28: <?php    }  
line 29: } else { 
line 30: echo "0 results"; 
line 31: } 
 
line 32: $conn->close(); 
line 33: ?>    
line 34: </div> 
 

จากทีปรากฏเป็นการแสดงรายละเอียดของศิลปวัฒนธรรมตามรายการทีคลิกแสดง

รายละเอียด เริมจากการเชือมต่อฐานขอ้มูล ต่อดว้ยการดึงขอ้มูล id_show จากค่าทีส่งผ่านทาง 

URL จากทาํการเลือกข้อมูลจากตาราง lannadata  เมือตรวจสอบแลว้พบว่ามีขอ้มูล จะแสดง

รายละเอียดของขอ้มลูทีเลือก โดยมีผลลพัธข์องการทาํงานดงันี 
 

 

ภาพที 8.25 หนา้จอรายละเอียดของรายการทีคลิกเลือก 
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8.8   บทสรุป  

ในการสรา้งเว็บไซต ์ควรเริมตน้จากการวางแผนในการจดัทาํ การออกแบบการจัดวาง  

เลยเ์อาทข์องเว็บไซต ์และการเตรียมความพรอ้มในการปรบัแต่งเว็บไซตก์่อนดาํเนินการปรบัแต่ง 

ในการปรบัแต่งเว็บไซตค์วรมีการจดัทาํเมนูทางเลือกในการทาํงานพรอ้มจดัทาํรายการเชือมโยง  

ใหเ้รียบรอ้ย มีการจดัเตรียมฐานขอ้มลูโดยการวิเคราะหแ์ละออกแบบใหร้องรบัการจดัเก็บขอ้มูล

ทงัหมดของระบบ และการสรา้งฐานขอ้มลูเพือเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการจดัทาํเว็บไซตใ์นสว่น

ของผูด้แูลระบบ และดาํเนินการพฒันาในส่วนของผูดู้แลระบบก่อนการนาํขอ้มูลจากฐานข้อมูล

ออกมาแสดงผลบนหนา้เว็บไซต ์  
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8.9   คาํถามทา้ยบท 

จงประยกุตใ์ชง้านสรา้งเว็บไซตน์าํเสนอแหล่งท่องเทียวของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการแบ่ง

หมวดหมู่ของแหล่งท่องเทียวออกเป็น แหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

แหลง่ทอ่งเทียวยามราตรี แหลง่ทอ่งเทียวเชิงสขุภาพ รา้นอาหารและเครอืงดมื เป็นตน้ รายละเอียด

ของการจดัทาํมีดงันี 

- จงออกแบบการจดัวางผงัโครงสรา้งของเว็บไซต ์

- จงออกแบบการจดัวางหนา้เลยเ์อาทข์องเว็บไซต ์

- จงแสดงข้อคิดเห็นเกียวกับการเลือกเลย์เอาท์และหลักเกณฑ์การเลือกใช้สีที

เหมาะสมสาํหรบัการจดัทาํเว็บไซต ์

- จงสรา้งฐานขอ้มลูชือ cnxDB 

- จงสรา้งตารางสาํหรบัจดัเก็บหมวดหมูข่องแหลง่ทอ่งเทียวชือ travelType 

- จงสรา้งตารางสาํหรับจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเทียว ชือ travelCnx โดยภายใน

ตารางตอ้งมีการจดัเก็บ ชือสถานทีท่องเทียว ประเภทของแหล่งท่องเทียว รายละเอียดของแหล่ง

ท่องเทียว ภาพสถานทีท่องเทียว  พิกัดของสถานทีท่องเทียว และรายละเอียดอืนๆ ตามความ

เหมาะสม 

- จงสรา้งระบบการจดัการขอ้มลูทงัหมดผ่านผูด้แูลระบบ โดยผูด้แูลระบบตอ้งมีการ

เขา้สูร่ะบบเพือจดัการเนือหาของเว็บไซต ์

- จงนําเสนอข้อมูลหน้าเว็บโดยการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงโดยแยก

หมวดหมูต่ามความเหมาะสม 
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