บทที่ 4
การพัฒนาเว็บเพจเบื้องต้ นด้ วยภาษา HTML
การสร้ า งเว็บ ไซต์ ใ ห้ ต อบสนองการท างานตามความต้อ งการของผู ใ้ ช้น้ ั น ผู พ้ ัฒ นา
เว็บไซต์ตอ้ งใช้เทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์ที่หลากหลาย รวมทั้งภาษาที่ใช้พฒั นาก็ตอ้ งมีความ
หลากหลายเพื่ อ ให้ ส ามารถท างานตามที่ ต้อ งการได้ ภาษา HTML เป็ นภาษาประเภทมาร์ ค อัพ
(Markup) คือมีการแสดงข้อมูลและรู ปแบบการแสดงผลเข้าด้วยกัน สามารถสร้างและพัฒนาได้ง่าย
โดยผูใ้ ช้ไม่ จาเป็ นต้องมี ความรู ้ ท างด้านการเขี ยนโปรแกรมมาก่ อน หากเขี ยน TAG HTML การ
แสดงผลอาจจะไม่เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการ ปั จจุบนั นี้ ภาษา HTML ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับการ
ทางานได้หลากหลายอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง สมาร์ ทโฟน แทปเล็ต นัน่ คือ HMTL
เวอร์ ชั่น 5.0 ในบทนี้ ผูเ้ รี ย นจะได้เรี ย นรู ้ เกี่ ยวกับ การใช้ภาษา HTML เบื้ องต้น ซึ่ งประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทัว่ ไปของภาษา HTML
ภาษา HTML ย่ อ มาจากค าว่ า Hyper Text Markup Language เป็ นภาษาที่ ใ ช้ ใ นการ
กาหนดการแสดงผลข้อมูลภายในหน้าเว็บเพจ เพื่อแสดงผลบนโปรแกรมบราวเซอร์ ประกอบด้วย
คาสั่ งที่ อยู่ภายในเครื่ องหมายวงเล็บ < > เรี ยกว่า TAG เป็ นส่ วนควบคุ มให้โปรแกรมบราวเซอร์
แสดงผลข้อ มู ล ตามชื่ อ TAG การเปิ ดการควบคุ ม ค าสั่ ง HTML ด้วย <TAG name>และปิ ดการ
ควบคุ มคาสั่ง </ TAG name>ใน TAG จะประกอบด้วย Attribute ซึ่ งเป็ นส่ วนขยายของ TAG เป็ น
การเพิ่มคุณสมบัติของการแสดงผล TAG HTMLให้เป็ นไปตามที่กาหนด
1.1 โครงสร้ างภาษา HTML
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่ วน คือ
1) <HTML>...</HTML> กาหนดจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดเว็บเพจภาษา HTML
2) <HEAD>…</HEAD> ส่ วนหัวของเว็บเพจ ประกอบด้วย TAG ดังนี้
2.1) <META> กาหนดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจ เช่น คาค้น (KEYWORD) คาอธิบาย
เว็ บ เพจ (Description) ชื่ อ ผู ้จ ัด ท าเว็ บ ไซต์ (Author) ก าหนดอั ก ขระภาษาของเว็ บ เพจและ
กาหนดเวลารี เฟรชหน้าเว็บเพจ (Refresh page) เป็ นต้น TAG META เป็ น TAG เดี่ยว ไม่มี TAG ปิ ด
2.2) <TITLE>…</TITLE> กาหนดชื่อของเว็บเพจ
2.3) <STYLE>…</STYLE> กาหนดรู ปแบบ CSS การแสดงผลของเว็บเพจ
2.4) <LINK>…</LINK> เชื่อมโยงไฟล์ CSS จากภายนอก
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2.5) <SCRIPT>…</SCRIPT> ควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา JavaScript
3) <BODY>….</BODY> แสดงข้อมูลต่างๆ บนเว็บเพจอยูภ่ ายใน TAG HTML
โครงสร้างภาษา HTML แสดงดังตัวอย่างรู ปที่ 4.1
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META NAME="KEYWORDS" CONTENT="HTML, เว็บเพจ">
<META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย">
<META NAME="AUTHOR" CONTENT="มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย">
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
……………..TAG NAME และข้อมูลต่างๆ ที่แสดงผลบนบราวเซอร์ …………….
</BODY>
</HTML>

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างภาษา HTML
จากรู ปที่ 4.1 โครงสร้างภาษา HTML ประกอบด้วย TAG ดังนี้
- <HTML>...</HTML> กาหนดจุดเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของเว็บเพจ
- <HEAD>…</ HEAD> กาหนดส่ วนรายละเอียดให้กบั เว็บเพจ อธิ บายรายละเอียดแต่ละ
TAG ในหัวข้อ การใช้งาน TAG HEAD
- <BODY>…. </BODY> ส่ วนแสดงเนื้อหาต่างๆ ของเอกสาร HTML บนบราวเซอร์
จากรู ปที่ 4.1 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 การแสดงผลบนบราวเซอร์ โครงสร้างภาษา HTML จากรู ปที่ 4.1
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1.2 กฎการใช้ ภาษา HTML
กฎการใช้ภาษา HTML ในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ผใู ้ ช้ควรทราบ มีดงั นี้
1) คาสั่ง TAG HTML ต้องอยูภ่ ายใต้เครื่ องหมาย < > เท่านั้น
2) ชื่ อ TAG HTML สามารถใช้ ต ัว อัก ษรตัว พิ ม พ์ เล็ ก หรื อ ตัว พิ ม พ์ใ หญ่ ก็ ไ ด้ เช่ น
<title>, <Title>, <TITLE> เป็ นต้น
3) รู ปแบบ TAG HTML จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนเริ่ มต้น TAG เรี ยกว่า TAG
เปิ ด และ ส่ วนปิ ด TAG เรี ย กว่า TAG ปิ ด โดยจะมี เครื่ องหมาย Slash (/) และ TAG HTML เป็ น
TAG ตายตัว ดังนั้นผูใ้ ช้จะต้องใช้คาสั่งให้ถูกต้อง
4) บาง TAG อาจไม่มี TAG ปิ ด เรี ยกว่า TAG เดี่ยว เช่น <BR>ใช้สาหรับกาหนดให้มี
การขึ้ น บรรทัดใหม่ และ <HR> ใช้ส าหรั บ สร้ างเส้ นคัน่ แนวนอนเพื่ อความสวยงามและช่ วยจัด
ระเบียบของเนื้อหา เป็ นต้น
1.3 ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษา HTML
การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML มีข้ นั ตอนการพัฒนาดังนี้
1) สร้างไฟล์เว็บเพจของเว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML สามารถสร้างได้หลายวิธี เช่น
- สร้ างจากโปรแกรม Text Editor ต่ างๆ เช่ น ตัวอย่างเช่ น Notepad, Notepad++,
Atom, Vim, Sublime Text, Editplus, Brackets, Visual Studio Code เป็ นต้น จากนั้ นบั น ทึ ก ไฟล์
นามสกุ ล เป็ น HTML ไว้ที่ เครื่ องคอมพิ วเตอร์ โดยสร้ าง Folder เพื่ อจัดเก็ บ เนื่ องจากการพัฒ นา
เว็บ ไซต์จะมี จานวนเว็บ เพจหลายๆ หน้า ดังนั้นเพื่อสามารถเรี ยกใช้ไฟล์ได้สะดวก จึ งควรสร้ าง
Folder ที่สื่อความหมายถึงเว็บไซต์ที่กาลังจะพัฒนา
- สร้างจากโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้างเว็บเพจ วิธีน้ ี ผใู ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องมี
ความรู ้ภาษา HTML เนื่องจากมีการติดต่อกับผูใ้ ช้ในลักษณะที่เป็ นกราฟิ ก สามารถแสดงผลลัพธ์ให้
เห็ นทันที โดยไม่ตอ้ งแสดงผลผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ เรี ยกโปรแกรมประเภทนี้ ว่า WHAT
YOU SEE IS WHAT YOUR GET หรื อ WYSIWYG ตัว อย่ า งเช่ น Adobe Dreamweaver, Adobe
Golive, WYSIWYG Web Builder, Microsoft Expression Web, Mobirise เป็ นต้น
- ส ร้ างจาก เว็ บ ไซ ต์ ที่ ให้ บ ริ ก ารส ร้ างเว็ บ ตั ว อ ย่ า งเช่ น www.wix.com,
www.jimdo.com, www.weebly.com, www.boldgrid.com เป็ นต้น
2) ทดสอบการแสดงผลเว็บเพจบนบราวเซอร์ ด้วยการเปิ ดโปรแกรมบราวเซอร์ จากนั้น
เลือกเมนู File เลือก open คลิกเลือกไฟล์ที่ตอ้ งการใน Folder ของเว็บไซต์
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1.4 การแทรกคาอธิบายในภาษา HTML
การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยภาษา HTML ในบางกรณี จาเป็ นต้องแทรกคาอธิ บาย เพื่ออธิ บาย
คาสั่ง เพื่อครั้งต่อไปจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คาอธิ บายในเอกสาร HTML จะไม่ถูกมาแสดงบนเว็บเพจ
โดยใช้สัญลักษณ์ <!--เพื่อกาหนดจุดเริ่ มต้นคาอธิ บาย และใช้สัญลักษณ์ --> เพื่อกาหนดจุดสิ้ นสุ ด
คาอธิ บาย แสดงตัวอย่างการแทรกคาอธิ บายดังรู ปที่ 4.3
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8">
<!--สาหรับกาหนดการแสดงผลภาษาไทย-->

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างการแทรกคาอธิบายในภาษา HTML
1.5 การกาหนดสี ในภาษา HTML
การพัฒ นาเว็บ ไซต์ก ารก าหนดสี ใ ห้ ก ับ เว็บ เพจเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ท าให้ เว็บ เพจมี ค วาม
น่าสนใจ ดึงดูดผูช้ มให้เยีย่ มชม การกาหนดสี ในภาษา HTML จะเกี่ยวข้องกับสี ตวั อักษรที่แสดงบน
หน้าเว็บเพจ สี ตวั อักษรสาหรับการเชื่ อมโยง สี ตวั อักษรหลังจากคลิกการเชื่ อมโยง สี พ้ืนหลังเว็บ
เพจ สี พ้ืนหลังตาราง สี เส้นขอบของตาราง สี พ้ืนหลังข้อความ เป็ นต้น โดยการกาหนดสี สามารถ
กาหนดได้ 3 ลักษณะ คือ
1) ระบุชื่อสี ในภาษาอังกฤษ เช่น RED, GREEN, BLUE, BLACK, WHITE เป็ นต้น
2) ใช้ฟั งก์ชั่น rgb( ) ซึ่ งเป็ นฟั งก์ชั่นการผสมสี ข องสี หลัก 3 สี ได้แก่ สี แดง, สี เขีย ว
และสี น้ าเงิน โดยมีรูปแบบการใช้งาน คือ rgb(red,green,blue)
โดยค่าของ สี red คือสี แดง มีค่าระหว่าง 00-255 หรื อ 0%-100%
สี green คือสี เขียว มีค่าระหว่าง 00-255 หรื อ 0%-100%
สี blue คือสี น้ าเงิน มีค่าระหว่าง 00-255 หรื อ 0%-100%
ตัวอย่างการใช้งานเช่น rgb(255,0,0) คือสี แดง, rgb(0%,0%,100%) คือสี น้ าเงิน
3) ระบุ ในรู ป แบบเลขฐานสิ บ หก ประกอบด้วยตัวเลข 3 ชุ ดชุ ดละ 2 ตัว คื อชุ ดที่ 1
แทนค่ าสี แดง ชุ ดที่ 2 แทนค่าสี เขี ยวและชุ ดที่ 3 แทนค่ าสี น้ าเงิ น โดยน าหน้าด้วยเครื่ องหมาย #
ตัวอย่างการใช้งานเช่น #000000 คือสี ดา, #FFFFF คือสี ขาว, #00FF00 คือสี เขียว และ #0000FF คือ
สี น้ าเงิน
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1.6 การแทรกอักขระพิเศษในภาษา HTML
ในการแสดงข้อความของเอกสาร HTML บางครั้งจาเป็ นต้องแสดงอักขระบางตัวที่ตรงกับ
TAG HTML ดังนั้นภาษา HTML จึงกาหนดรู ปแบบการแสดงอักขระพิเศษดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงอักขระพิเศษในภาษา HTML
อักขระ
<
>
"
ช่องว่าง
&
©
®
¢


สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ แทน
&lt;
&gt;
&quot;
&nbsp;
&amp;
&copy;
&reg;
&cent;
&divide;

อักขระ

·
£
€
¥
«
»
é

สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ แทน
&plusmn;
&middot;
&pound;
&euro;
&yen;
&laquo;
&raquo;
&eacute;

1.7 การอ้ างอิงทีอ่ ยู่ไฟล์
การพัฒนาเว็บไซต์จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องนารู ปภาพ ที่เป็ นภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์
วิดีโอ หรื อเสี ยงต่างๆ มาประกอบในเว็บไซต์ รวมถึ งการเชื่ อมโยงหน้าเว็บเพจหนึ่ งไปยังอีกหน้า
เว็บเพจหนึ่ งของเว็บไซต์ โดยไฟล์ที่นามาประกอบเหล่านี้ จะต้องถู กจัดเก็บไว้ใน Folder เดี ยวกัน
กับเว็บไซต์ และการนาไปใช้ประกอบในเว็บไซต์จะมีการอ้างอิงที่อยูไ่ ฟล์ ซึ่ งการอ้างอิงที่อยู่ไฟล์
หรื อเรี ยกว่า Path สามารถอ้างอิงได้ 2 แบบคือ
1) การอ้างอิง แบบ Absolute Path เป็ นการอ้างอิ งที่ อยู่ File โดยตรง เริ่ มจาก Folder
Root ใช้เครื่ องหมาย Slash (/) ระบุตาแหน่ง Folder ที่ตอ้ งการเข้าถึงไฟล์ เช่นไฟล์ Page1.HTML อยู่
ใน Folder C:\website\content การอ้างอิงคือ website/content/Page1.HTML
2) การอ้างอิงแบบ Relative Path เป็ นการอ้างอิงในลักษณะที่ สัมพันธ์ กบั Path อื่นๆ
โดยใช้สัญลักษณ์ในการเปรี ยบเทียบตาแหน่ง 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 จุดหนึ่งจุด . ใช้แทนตาแหน่ง Folder ปัจจุบนั
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แบบที่ 2 จุ ดสองจุ ด .. ใช้แทนตาแหน่ ง Folder ก่ อนหน้า เช่ น Folder content
เก็บที่ C:\website\content การอ้างถึงจะระบุ .. เพื่อเป็ นการอ้างอิง Folder website หากต้องการระบุ
ไฟล์รูปภาพ Pic1.png ที่อยู่ใน Folder C:\website\img เพื่อนาไฟล์มาใช้ในไฟล์ที่เก็บอยู่ใน Folder
C:\website\content สามารถอ้างอิงแบบ Relative Path คือ ../img/Pic1.png
2. การใช้ งาน TAG HEAD
TAG HEAD เป็ นส่ ว นหั ว เว็บ เพจ ใช้ส าหรั บ ก าหนดรายละเอี ย ดให้ ก ับ เว็บ เพจ โดย
ประกอบด้วย TAG ที่อยูภ่ ายใต้ TAG HEAD มีดงั นี้
2.1 TAG META
กาหนดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<META NAME="ชื่อ TAG Meta" CONTENT="รายละเอียด TAG Meta">
สามารถกาหนดลักษณะการใช้งาน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 กาหนดลักษณะให้กบั TAG META
Attribute
NAME

ค่ าทีก่ าหนดให้
KEYWORD
DESCRIPTION
AUTHOR
ชนิดตัวอักษร
ชนิดตัวอักษร

คาอธิบาย
กาหนดคาค้นของเว็บเพจ
กาหนดคาอธิบายของเว็บเพจ
กาหนดข้อมูลผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์
CONTENT
กาหนดรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเพจ
HTTP-EQUIV
Refresh ก าหนดการรี เฟรชหน้า เว็บ เพจ, content-type
กาหนดอักขระภาษาของเว็บเพจ
จากตารางที่ 4.2 สามารถนาไปใช้งานได้ดงั นี้
- <META NAME="KEYWORDS" CONTENT="HTML, เว็บเพจ"> กาหนดคาค้นของ
เว็บเพจเป็ นคาว่า HTML และเว็บเพจ เพื่อให้เว็บไซต์เครื่ องมือสื บค้นข้อมูล (Search Engine) นาไป
จัดเก็บในฐานข้อมูล หากคาค้นมากกว่าหนึ่งคา จะคัน่ ด้วยเครื่ องหมาย ,
- <META NAME="DESCRIPTION" CONTENT="มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย">
กาหนดคาอธิ บายเว็บเพจเป็ นคาว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
- <META NAME="AUTHOR" CONTENT="มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย"> กาหนด
ชื่อผูจ้ ดั ทาเว็บเพจเป็ นคาว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”
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- <META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5"> ก าหนดให้มี ก ารรี เฟรชเว็บ
เพจทุกๆ 5 วินาที
- <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML;
CHARSET = UTF-8"> กาหนดอักขระภาษาของเว็บเพจเป็ นภาษาไทย รหัส UTF-8
2.2 TAG TITLE
กาหนดชื่อเรื่ องของเว็บเพจ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<TITLE>ชื่อเรื่ องเว็บเพจ</ TITLE>
เช่ น ต้ อ งการก าหนดชื่ อ เรื่ องของเว็บ เพจเป็ นค าว่ า “ส านั ก วิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” สามารถเขียนคาสั่งได้ดงั นี้
<TITLE>สานักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ</ TITLE>
2.3 TAG STYLE
กาหนดรู ปแบบ CSS ในการแสดงผลของเว็บเพจ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<STYLE> CSS ควบคุมการแสดงผล </STYLE>
เช่น ต้องการกาหนดรู ปแบบ CSS ให้กบั เอกสาร โดยกาหนดให้สีตวั อักษรในเว็บเพจเป็ น
สี น้ าเงิน สามารถเขียนคาสั่งได้ดงั นี้
<STYLE>BODY{COLOR:BLUE;}</STYLE>
2.4 TAG LINK
สาหรับเชื่อมโยงไฟล์ CSS จากภายนอกโดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<LINK REL="STYLESHEET" HREF="ชื่อไฟล์/URL">
เช่น ต้องการอ้างอิงไฟล์ TOP.CSS ที่อยูใ่ น Folder CSS สามารถเขียนคาสัง่ ได้ดงั นี้
<LINK REL="STYLESHEET" HREF="CSS/TOP.CSS">
2.5 TAG SCRIPT
สาหรับการควบคุมเว็บเพจด้วยภาษา JavaScript โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<SCRIPT> คาสั่ง JavaScript ควบคุมเว็บเพจ</SCRIPT>
ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิ ดเว็บเพจให้แสดงข้อความ “ยินดีตอ้ นรับ” สามารถเขียนคาสั่งได้ดงั นี้
<SCRIPT> alert("ยินดีตอ้ นรับ");</SCRIPT>
ถ้าเป็ นการอ้างอิงไฟล์ JavaScript ที่จดั เก็บข้างนอกเว็บเพจ เช่นไฟล์ ชื่อ MIN.JS ที่จดั เก็บ
ไว้ใน Folder JS สามารถเขียนคาสั่งได้ดงั นี้
<SCRIPT SRC="JS/MIN.JS"></SCRIPT>
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3. การใช้ งาน TAG <BODY>
TAG <BODY> ใช้สาหรับกาหนดคุณลักษณะของเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงบนเว็บเพจ เช่น สี
พื้นหลังของเว็บเพจ ภาพพื้นหลังของเว็บเพจ ระยะห่างจากขอบบราวเซอร์ ของเนื้ อหาในเว็บเพจ ซึ่ ง
สามารถกาหนดได้เฉพาะระยะห่ างจากขอบทางด้านซ้าย และด้านบนเท่านั้น สี ของข้อความทัว่ ไป
ภายในเว็บเพจ สี ของข้อความที่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงเว็บเพจ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<BODY BGCOLOR="สี " BACKGROUND="ชื่ อไฟล์ / URL" TEXT="สี " LINK="สี "
VLINK="สี " ALINK="สี " >
...เนื้อหาที่อยูใ่ นเว็บเพจ …
</BODY>
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั TAG <BODY> ได้ดงั ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 การกาหนดลักษณะ ให้กบั TAG <BODY>
Attribute
BGCOLOR
BACKGROUND
LEFTMARGIN
TOPMARGIN
TEXT
LINK
VLINK
ALINK

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
สี
กาหนดสี พ้นื หลังของเว็บเพจ
ชื่อไฟล์/URL กาหนดภาพพื้นหลังของเว็บเพ็จ
ระยะห่าง
ก าหนดระยะห่ างของเนื้ อหาในเว็ บ เพจจากขอบ
บราวเซอร์ดา้ นซ้าย ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
ระยะห่าง
ก าหนดระยะห่ างของเนื้ อหาในเว็ บ เพจจากขอบ
บราวเซอร์ดา้ นบน ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
สี
กาหนดสี ให้กบั ข้อความทัว่ ไปภายในเว็บเพจ
สี
กาหนดสี ขอ้ ความก่อนการคลิกการเชื่อมโยง
สี
กาหนดสี ขอ้ ความหลังจากที่มีการคลิกการเชื่อมโยง
สี
กาหนดสี ขอ้ ความขณะที่คลิกการเชื่อมโยง

จากตารางที่ 4.3 สามารถนาไปใช้งานได้ดงั นี้
- <BODY BGCOLOR= "yellow">…</BODY> กาหนดสี พ้นื หลังเป็ นสี เหลือง
- <BODY BGCOLOR= "#FF0000">…</BODY> กาหนดสี พ้นื หลังเป็ นสี แดง
- <BODY BGCOLOR= "rgb(0,255,255)">…</BODY> กาหนดสี พ้นื หลังเป็ นสี ฟ้า
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- <BODY BACKGROUND="PIC1.JPG">…</BODY> ก าห น ด รู ป ภ าพ ไ ฟ ล์ ชื่ อ
PIC1.JPG เป็ นพื้นหลังเว็บเพจ
- <BODY LEFTMARGIN="100PX" TOPMARGIN="100PX">…</BODY> ก าหนด
ระยะห่างเนื้อหาจากขอบบราวเซอร์ ดา้ นซ้าย 100PX และจากขอบบราวเซอร์ดา้ นบน 100PX
- <BODY TEXT="BLACK">…</BODY>กาหนดสี ขอ้ ความในเว็บเพจเป็ นสี ดา
- <BODY TEXT="BLACK" LINK="PINK" VLINK="GRAY" ALINK="RED">…
</BODY> กาหนดสี ขอ้ ความเว็บ เพจเป็ นสี ดา กาหนดสี ขอ้ ความสาหรับการเชื่ อมโยงเป็ นสี ชมพู
กาหนดข้อความสาหรับการเชื่อมโยงหลังจากคลิกเชื่อมโยงเป็ นสี เทา และกาหนดสี ขอ้ ความสาหรับ
การเชื่อมโยงขณะคลิกเป็ นสี แดง รายละเอียดการสร้างการเชื่อมโยงจะกล่าวในหัวข้อการเชื่อมโยง
ตัวอย่างการกาหนดลักษณะให้กบั TAG <BODY> ดังรู ปที่ 4.4
<HTML><HEAD><TITLE>มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0000FF" VLINK="#00FFFF"
ALINK="#FFFFFF" BACKGROUND="bg.JPG">
<h1>วิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</h1>
<h2>เป็ นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภมู ิภาคลุ่มน้ าโขง</h2>
<A HREF="http://www.crru.ac.th">เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</A>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างการกาหนดลักษณะให้กบั TAG <BODY>
จากรู ปที่ 4.4 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ตวั อย่างการกาหนดลักษณะให้กบั TAG <BODY> จากรู ปที่
4.4
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จากรู ป ที่ 4.5 เว็บ เพจมี พ้ื นหลังเป็ นรู ปภาพ สี ข ้อความโดยทัว่ ไปของเว็บ เพจเป็ นสี ด า
ข้อความ “เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็ นสี น้ าเงิน เมื่อคลิกเลือกข้อความจะเปลี่ยนเป็ นสี
ขาว หลังจากข้อความถูกคลิกเลือกไปแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็ นสี ฟ้า
4. การจัดการข้ อความ
ข้อความมีไว้สาหรับ นาเสนอเรื่ องราวต่างๆ บนเว็บไซต์ การจัดการข้อความด้วยภาษา
HTML สามารถกระทาได้หลากหลายวิธี ดังนี้
4.1 การกาหนดตัวอักษรหัวเรื่ องขนาดใหญ่
การใช้ตวั อักษรขนาดใหญ่เพื่อกาหนดให้เป็ นหัวเรื่ องของเนื้ อหานั้น จะช่วยทาให้เนื้อหามี
ความน่าสนใจยิง่ ขึ้น ในภาษา HTML คาสั่งที่ใช้ในการกาหนดตัวอักษรหัวเรื่ องขนาดใหญ่ คือ TAG
Hn โดย n แทนตัวเลข 1 –6 โดยที่ 1 คือขนาดใหญ่สุด และ 6 คือขนาดเล็กสุ ด รู ปแบบคาสั่งดังนี้
<Hn Align = "ตาแหน่ง">
… Heading Text …
</Hn>
โดยที่ Align เป็ นการก าหนดต าแหน่ ง การจัด วางหั ว เรื่ อ งบนเว็ บ เพจ ได้ แ ก่ LEFT,
CENTER หรื อ RIGHT ตัวอย่างการใช้งานดังรู ป 4.6
<HTML><HEAD><TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"><HEAD>
<BODY TEXT="#000066" BGCOLOR="#FFCC99" LINK="#0000FF" VLINK="#00FFFF"
ALINK="#FFFFFF">
<H1 ALIGN="CENTER">COMPUTER</H1>
<H2 ALIGN="LEFT">COMPUTER</H2>
<H3 ALIGN="RIGHT">COMPUTER</H3>
<H4 ALIGN="CENTER">COMPUTER</H4>
<H5 ALIGN="LEFT">COMPUTER</H5>
<H6 ALIGN="RIGHT">COMPUTER</H6>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างการกาหนดตัวอักษรหัวเรื่ องขนาดใหญ่และการจัดวาง
จากรู ปที่ 4.6 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.7
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รู ปที่ 4.7 แสดงผลตัวอย่างการกาหนดตัวอักษรหัวเรื่ องขนาดใหญ่และการจัดวางจากรู ปที่ 4.6
4.2 การกาหนดรู ปแบบอักษร
การกาหนดรู ปแบบตัวอักษรให้กบั เว็บเพจถือว่าเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่สาคัญ ที่ทาให้
เว็บไซต์มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น เช่น การกาหนดชนิดตัวอักษร ขนาด และสี ซึ่งในภาษา HTML
สามารถกระทาได้ โดยใช้ TAG Font โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<FONT FACE="ชนิดตัวอักษร" SIZE ="ขนาด" COLOR="สี ">
ข้อความ
</FONT>
สามารถกาหนดลักษณะในการแสดงผลให้กบั TAG Font ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 การกาหนดลักษณะในการแสดงผลให้กบั TAG Font
Attribute
FACE
SIZE

COLOR

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ชนิดตัวอักษร กาหนดชนิดตัวอักษร เช่น tahoma, AngsanaUPC
ขนาด
ก าหนดขนาดตัวอัก ษรตัว เลขระหว่า ง 1-7 โดย 1 คื อ
ขน าดเล็ ก ที่ สุ ด แล ะ 7 คื อ ขน าดให ญ่ ที่ สุ ด โดย
บราวเซอร์ กาหนดค่าเริ่ มต้นขนาดตัวอักษรเท่ากับ 3
สี
กาหนดสี ให้กบั ตัวอักษร

จากตารางที่ 4.4 สามารถนาไปใช้งานได้ดงั นี้
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- <FONT FACE="TAHOMA">ข้ อ ค ว า ม </FONT> ก าห น ด ช นิ ด ตั ว อั ก ษ ร เป็ น
TAHOMA
- <FONT SIZE ="7"> ข้อความ</FONT> กาหนดขนาดตัวอักษรใหญ่ 7
- <FONT COLOR="PINK">ข้อความ</FONT> กาหนดสี ตวั อักษรเป็ นสี ชมพู
- <FONT FACE="MS Sans Serif" SIZE ="1" COLOR="BLUE">ข้ อ ค วาม </FONT>
กาหนดชนิดตัวอักษรเป็ น MS Sans Serif ขนาดตัวอักษรเล็กที่สุด สี ตวั อักษรเป็ นสี น้ าเงิน
4.3 การกาหนดลักษณะตัวอักษร
การกาหนดลักษณะตัวอักษรในภาษา HTML ประกอบด้วย TAG ต่างๆ ดังนี้
- <I>…</I> กาหนดตัวอักษรตัวเอียง
- <B>…</B> กาหนดตัวอักษรตัวหนา
- <U>…</U>กาหนดตัวอักษรขีดเส้นใต้
- <SUP>…</SUP> กาหนดตัวอักษรตัวยก
- <SUB>…</SUB> กาหนดตัวอักษรตัวห้อย
- <S>…</S> หรื อ <STRIKE>…</STRIKE> กาหนดตัวอักษรขีดเส้นทับ
- <PRE></PRE> กาหนดตาแหน่งการแสดงผลข้อความตามที่กาหนด
- <BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE> จัด กลุ่ ม ข้อ ความ ให้ มี ร ะยะห่ า งจากขอบ
ด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อให้ขอ้ ความมีความน่าสนใจ
- <P>…</P> ย่อหน้าใหม่ โดยเว้น 1 บรรทัด กาหนดตาแหน่ งการจัดวางข้อความด้วย
ลักษณะ Align มีค่าเท่ากับ LEFT, RIGHT, CENTER หรื อ JUSTIFY
- <DIV>…</DIV> จัดตาแหน่ งการจัดวางข้อความด้วยการกาหนดลักษณะ Align เป็ น
LEFT, RIGHT หรื อ CENTER
- <BR> ขึ้นบรรทัดใหม่
- <CENTER>...</CENTER> จัดวางองค์ประกอบต่างๆ ไว้ก่ ึ งกลางหน้าบราวเซอร์ เช่ น
ข้อความ รู ปภาพ ตาราง ฯลฯ
ตัวอย่างการใช้งาน TAG กาหนดลักษณะตัวอักษรในภาษา HTML ดังรู ปที่ 4.8
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<HTML><HEAD>
<TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GHOSTWHITE">
<FONT COLOR="BLUE" SIZE="6" FACE="CORDIAUPC"><B><U>สารคดีน่ารู ้:</U></B></FONT>
<I>เรื่ องไผ่ไม้พ้นื บ้านมีค่าดุจทองควรต้องถนอมรักษา </I>
<DIV ALIGN="RIGHT">เรื่ องไผ่ไม้พ้นื บ้านมีค่าดุจทองควรต้องถนอมรักษา </DIV>
<PRE> ราไพพรรณ แก้วสุริยะ</PRE>
<CENTER>ไม้ไผ่บางคนนิยมเรี ยกสั้นๆ ว่า <SUP>ไผ่ เพียงคาเดียวโดดๆ </SUP> </CENTER>
<BLOCKQUOTE>
นับเป็ นพรรณไม้ที่มีความผูกพันและเกี่ยวกับวิถีวชิ ีวติ ของคนไทยอย่างใกล้นานัปการ กล่าวได้วา่ เกือบ
ทุกคน ทุกวันต้องหยิบจับไม้ไผ่ข้ นึ มาใช้สอย นับแต่ชิ้นอันน้อยกระจิ๋วหลิวจนถึงของใหญ่โต มโหฬาร
</BLOCKQUOTE>
<P ALIGN="CENTER">
<SUB>หยิบยกคนเดียวไม่ไหว คุณเชื่อไหม? </SUB> <BR>
<STRIKE>ฉะนั้น หากจะเปรี ยบคุณค่าของไผ่มีค่ายิง่ ประดุจทองนั้นสมค่าได้ทีเดียว</STRIKE> </P>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 4.8 ตัวอย่างการใช้งาน TAG กาหนดลักษณะตัวอักษรในภาษา HTML
จากรู ปที่ 4.8 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 แสดงผลตัวอย่างการใช้งาน TAG กาหนดลักษณะตัวอักษรในภาษา HTML จากรู ปที่ 4.8
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4.4 การใช้ เส้ นคั่นระหว่างบรรทัด
การใช้เส้ นคัน่ ระหว่างบรรทัดเพื่อแบ่งเขตข้อความในภาษา HTML สามารถกระทาได้
โดยใช้ TAG <HR> หรื อเรี ยกว่าเส้นขีดคัน่ แนวนอน (Horizontal Rule) มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<HR ALIGN="ตาแหน่ง" SIZE="ความหนา" WIDTH="ความกว้าง" COLOR="สี ">
สามารถกาหนดลักษณะในการแสดงผล ให้กบั TAG HR ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 การกาหนดลักษณะในการแสดงผลให้กบั TAG HR
Attribute
ALIGN
NOSHADE
SIZE
WIDTH
COLOR

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่งการจัดวางหน้าเว็บเพจ ได้แก่
CENTER, LEFT หรื อ RIGHT
ไม่แสดงเป็ นสามมิติ
ความหนา
กาหนดความหนาให้กบั เส้น ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
ความกว้าง กาหนดค่าความกว้างของเส้น ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
สี
กาหนดสี ให้กบั เส้น

ตัวอย่างการกาหนดลักษณะในการแสดงผลให้กบั TAG HR ดังรู ปที่ 4.10
<HR SIZE="2PX" WIDTH="50%" COLOR="DarkSlateBlue">
<HR ALIGN="RIGHT" SIZE="2PX" WIDTH="200PX" COLOR="Green" NOSHADE>
<HR ALIGN="LEFT" SIZE="1PX" WIDTH="200PX" COLOR="Pink" NOSHADE>

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างการกาหนดลักษณะในการแสดงผลให้กบั TAG HR
จากรู ปที่ 4.10 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 แสดงผลตัวอย่างการกาหนดลักษณะในการแสดงผลให้กบั TAG HR จากรู ปที่ 4.10
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4.5 การกาหนดรู ปแบบข้ อความแบบลาดับรายการ
การแสดงข้อความในรู ปแบบของรายการ จะช่ วยทาให้เว็บเพจมีความเป็ นระเบียบและมี
ความน่าสนใจมากขึ้น โดยการกาหนดรู ปแบบข้อความแบบรายการแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) Ordered List เป็ นการแสดงรายการแบบเรี ยงล าดับ มี รูป แบบการใช้งาน TAG
ดังนี้
<OL TYPE= "ชนิดของการเรี ยงลาดับ" START="ค่าเริ่ มต้นของลาดับ">
<LI>รายการที่แสดงในลิสต์ </LI>
</OL>
โดยที่ ชนิดของการเรี ยงลาดับ ประกอบด้วย
- "1" เป็ นลาดับแบบตัวเลข 1,2,3,…หากไม่ระบุจะถูกกาหนดใช้รูปแบบนี้
- "A" เป็ นลาดับแบบ A,B,C,…(ตัวพิมพ์ใหญ่)
- "a" เป็ นลาดับแบบ a,b,c,... (ตัวพิมพ์เล็ก)
- "I" เป็ นลาดับแบบ I,II,III,IV,… (เลขโรมันแบบตัวพิมพ์ใหญ่)
- "i"เป็ นลาดับแบบ i,ii,iii,iv,… (เลขโรมันแบบตัวพิมพ์เล็ก)
ตัวอย่างการใช้งาน TAG OL ดังรู ปที่ 4.12
<HTML><HEAD><TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GHOSTWHITE">
<OL TYPE="1" START="1">เคล็ดลับที่ 1 วิธีทาให้หน้าใส
<LI>ล้างหน้าให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง</LI>
<LI>จากนั้นก็ใช้ "โยเกิร์ต"พอกที่หน้าบางๆ</LI>
</OL>
<OL TYPE="i" START="1">เคล็ดลับที่ 2 สู ตรหน้าใสไร้สิว
<LI>น้ าผึ้ง 1 ชอนโต๊ะ</LI>
<LI>ใข่ไก่ (เฉพาะใข่ขาว 1 ช้อนโต๊ะ)</LI>
</OL></BODY></HTML>

รู ปที่ 4.12 ตัวอย่างการใช้งาน TAG OL
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จากรู ปที่ 4.12 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.13

รู ปที่ 4.13 แสดงผลตัวอย่างการใช้งาน TAG OL จากรู ปที่ 4.12
2) Unordered List หรื อ เป็ นการแสดงรายการแบบที่ ไ ม่ ไ ด้เรี ย งล าดับ นั่น คื อ การ
แสดงสัญญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยกากับอยูข่ า้ งหน้าข้อความ โดยมีรูปแบบการใช้งาน TAG ดังนี้
<UL TYPE= "ชนิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย">
<LI>รายการที่แสดงในลิสต์ </LI>
</UL>
โดยที่ ชนิดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยประกอบด้วย
- "DISC" รู ปวงกลมทึบ หากไม่ระบุจะถูกกาหนดให้ใช้รูปแบบนี้โดยอัตโนมัติ
- "SQUARE" รู ปสี่ เหลี่ยมทึบ
- "CIRCLE" รู ปวงกลมโปร่ งใส
ตัวอย่างการใช้งาน TAG UL ดังรู ปที่ 4.14
<HTML><HEAD><TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GhostWhite">
<UL TYPE="CIRCLE">เคล็ดลับที่ 1 สู ตรหน้าใสไร้สิว
<LI>ล้างหน้าให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง</LI>
<LI TYPE="SQUARE">นาผ้าที่ชุบน้ าอุ่นโป๊ ะที่บริ เวณใบหน้า</LI>
</UL>
<UL TYPE="DISC">เคล็ดลับที่ 2 สู ตรหน้าใสไร้สิว
<LI>น้ าผึ้ง 1 ชอนโต๊ะ</LI>
<LI TYPE="CIRCLE">ใข่ไก่ (เฉพาะใข่ขาว 1 ช้อนโต๊ะ)</LI>
</UL></BODY></HTML>
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รู ปที่ 4.14 ตัวอย่างการใช้งาน TAG UL
จากรู ปที่ 4.14 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.15

รู ปที่ 4.15 แสดงผลตัวอย่างการใช้งาน TAG UL จากรู ปที่ 4.14
3) Definition List หรื อ รายการแบบมีคานิยาม เป็ นการแสดงรายการแบบที่มีหัวข้อ
ใหญ่ หรื อชื่ อเรื่ องก่อน แล้วหลังจากนั้นจะมีคาอธิ บายรายละเอียดสาหรับชื่ อเรื่ องหรื อหัวข้อนั้นๆ
โดยมีรูปแบบการใช้งาน TAG ดังนี้
<DL>
<DT>หัวเรื่ องของแต่ละรายการย่อย</DT>
<DD>รายละเอียดในรายการย่อย</DD>
</DL>
ตัวอย่างการใช้งาน TAG UL ดังรู ปที่ 4.16
<HTML><HEAD><TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GhostWhite">
<DL> ข้อผิดพลาดในการดาเนินธุรกิจ ของ SMEs
<DT>ชอบทาตามคนอื่น</DT>
<DD>เริ่ มต้นตั้งแต่เรื่ องการค้นหาศักยภาพ SMEs ส่ วนใหญ่มกั ไม่คน้ หาศักยภาพที่แท้จริ งแล้ว ดังนั้นสิ นค้า
และ/หรื อ บริ การของ SMEs ไทย จึงไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้</DD>
<DT>ขาดการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้</DT>
<DD>ไม่วเิ คราะห์ถึงความเป็ นไปได้ ทาให้ธุรกิจเกิดความเสี่ ยง</DD>
</DL></BODY></HTML>

รู ปที่ 4.16 ตัวอย่างการใช้งาน TAG DL
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จากรู ปที่ 4.16 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.17

รู ปที่ 4.17 แสดงผลตัวอย่างการใช้งาน TAG DL จากรู ปที่ 4.16
5. การแทรกรู ปภาพ
รู ปภาพในการตกแต่งเว็บไซต์น้ นั ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญอีกอย่างในการทาให้เว็บไซต์มีความ
น่าสนใจและสามารถสื่ อความหมายได้ชดั เจนมากกว่าตัวอักษร การนารู ปภาพมาแสดงในเอกสาร
HTML มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<IMG SRC="ชื่อไฟล์/URL">
โดยสามารถกาหนดลักษณะให้กบั TAG IMG ได้ดงั ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG IMG
Attribute
SRC
ALT
BORDER
ALIGN
WIDTH
HEIGHT

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ชื่อไฟล์/URL กาหนดชื่อไฟล์หรื อ URL ของภาพ
ข้อความ
กาหนดคาอธิบายเมื่อนาเมาส์ไปวางเหนือภาพ
ความหนา
กาหนดความหนาของเส้ นขอบรู ปภาพ ค่ าเป็ นตัวเลข
โดย 0 หมายถึงไม่มีเส้นขอบ
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่งการจัดวางรู ปภาพกับข้อความได้แก่
TOP, BOTTOM, MIDDLE, LEFT หรื อRIGHT
ความกว้าง กาหนดค่าความกว้างของรู ปภาพ ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
ความสู ง
กาหนดค่าความสู งของรู ปภาพ ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %

ตัวอย่างการใช้งาน TAG IMG ดังรู ปที่ 4.18
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<HTML><HEAD><TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
<P><IMG SRC="IMG/0.JPG" ALT="LOGO" ALIGN="TOP" WIDTH="50"> โลโก้</p>
<P><IMG SRC="IMG/1.JPG" ALT="WATRONGKHUN" ALIGN="BOTTOM" WIDTH="20%">
วัดร่ องขุ่น</P>
<P><IMG SRC="IMG/2.JPG" ALT="WATRONGKHUN" ALIGN="MIDDLE" HEIGHT="50">
วัดร่ องขุ่น</P>
<P><IMG SRC="IMG/3.JPG" ALT="DOITUNG" ALIGN="RIGHT" HEIGHT="20%">ดอยตุง</p>
<P><IMG SRC="IMG/4.JPG" ALT="DOITUNG" ALIGN="LEFT" HEIGHT="20%">ดอยตุง</p>
</BODY>
</HTML>

รู ปที่ 4.18 ตัวอย่างการใช้งาน TAG IMG
จากรู ปที่ 4.18 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.19

รู ปที่ 4.19 แสดงผลตัวอย่างการใช้งาน TAG IMG จากรู ปที่ 4.18
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6. การเชื่ อมโยง
การเชื่ อ มโยงเอกสารจากที่ ห นึ่ งไปยังอี ก ที่ ห นึ่ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ อย่างยิ่งของการพัฒ นา
เว็บไซต์ อาจจะเป็ นการเชื่อมโยงจากเว็บเพจที่อยูใ่ นหน้าเดียวกัน จากจุดหนึ่ งไปยังจุดหนึ่ ง หรื อจาก
เว็บเพจหนึ่ งไปยังอีกเว็บเพจในเว็บไซต์เดียวกัน หรื อจากเว็บเพจไปยังเว็บไซต์อื่นที่ตอ้ งการ จึงเป็ น
ที่มาของการเชื่ อมโยงกันทัว่ โลก โดยการเชื่อมโยงสามารถเชื่ อมโยงจากข้อความ รู ปภาพ เมนู การ
ทางานต่างๆ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<A HREF="URL หรื อ ปลายทาง">
ข้อความหรื อรู ปภาพหรื อปุ่ มที่ใช้เชื่อมโยง
</A>
โดยสามารถกาหนดลักษณะให้กบั TAG A ได้ดงั ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG A
Attribute ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
HREF
ตาแหน่งปลายทาง HREF ย่อ มาจาก Hypertext Reference ใช้ ระบุ ต าแหน่ ง ปลาย
ทางการเชื่อมโยง เป็ นชื่อไฟล์หรื อชื่อเว็บไซต์
TARGET _BLANK
เปิ ดหน้าเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างบราวเซอร์ ใหม่
_PARENT
เปิ ดหน้าเว็บเพจปลายทางในเฟรมเดียวกับที่เชื่อมโยง
_SELF
เปิ ดหน้าเว็บเพจปลายทางในเฟรมหลัก
_TOP
เปิ ดเว็บเพจปลายทางในหน้าต่างบราวเซอร์ เดิมแบบเต็มหน้า
การเชื่ อมโยงสามารถเชื่ อมโยงโดยใช้ขอ้ ความ หรื อ รู ปภาพ หรื อปุ่ ม เพื่อเป็ นสัญลักษณ์
บ่งบอกถึ งการเชื่ อมโยง ประเภทของการเชื่ อมโยงสามารถแบ่ งเป็ น 4 รู ปแบบ คื อการเชื่ อมโยง
ภายในเว็บไซต์เดี ยวกัน การเชื่ อมโยงภายนอกเว็บไซต์ การเชื่ อมโยงไปยังอีเมล์และการเชื่ อมโยง
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเชื่ อ มโยงภายในเว็บ ไซต์เดี ย วกัน คื อ การเชื่ อ มโยงไฟล์ ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ภ ายใน
เว็บ ไซต์เดี ย วกัน ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น สองประเภทย่อย คื อ การเชื่ อมโยงต่ างแฟ้ ม เอกสาร และการ
เชื่อมโยงภายในแฟ้มเอกสาร โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
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1.1) การเชื่ อมโยงต่ า งแฟ้ ม เอกสาร เป็ นการเชื่ อ มโยงไปยัง ไฟล์ อื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ น
เว็บไซต์เดียวกัน โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<A HREF="ชื่อไฟล์ที่ทาการเชื่อมโยง" TARGET="รู ปแบบการเปิ ดเว็บเพจ">
ข้อความหรื อรู ปภาพหรื อปุ่ มที่ใช้เชื่อมโยง
</A>
การเชื่ อมโยงแบบนี้ จะใช้วิธีการอ้างอิง Path แบบ Absolute Path หรื อ Relative Path ก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั ว่าในเว็บไซต์จะมีการจัดการไฟล์อย่างไร เช่นต้องการเชื่อมโยงข้อความ CRRU ไปยังไฟล์
ชื่อ PAGE1.HTML เขียนคาสั่งได้ดงั นี้
<A HREF="PAGE1.HTML" TARGET="BODY1">
CRRU
</A>
1.2) การเชื่ อ มโยงภายในแฟ้ ม เอกสาร เป็ นการเชื่ อ มโยงไปยัง ส่ วนอื่ น ๆ ของ
เอกสาร ส่ วนใหญ่จะใช้กรณี ที่ไฟล์เอกสาร HTML มีความยาวมาก โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<A HREF="#ชื่อที่ตอ้ งการเชื่อมโยงไป">
ข้อความเชื่อมโยง
</A>
หลักการคือต้องมีการกาหนด NAME ให้กบั ข้อมูลที่จะทาการเชื่ อมโยงปลายทางก่อน จึง
สร้างจุดเชื่อมโยงการตั้งชื่อมีรูปแบบดังนี้
<A NAME="ชื่อที่ต้ งั ไว้เพื่อที่จะทาการเชื่อมโยงมาหา">
ข้อความ
</A>
ตัวอย่างการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน ดังรู ปที่ 4.20
<HTML><HEAD><TITLE>ประเภทของคอมพิวเตอร์ </TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD><BODY>
<H1><A href="PAGE1.HTML">ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ </A></H1><H1>ประเภทของคอมพิวเตอร์ </H1>
<ul>คอมพิวเตอร์ตามขนาดและประสิ ทธิภาพของการประมวลผลของเครื่ อง ได้เป็ น 4 ประเภท
<li><A href="#TYPE1">ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ </A></li> <li><A href="#TYPE2">เมนเฟรมคอมพิวเตอร์</A></li>
<li><A href="#TYPE3">มินิคอมพิวเตอร์ </A></li> <li><A href="#TYPE4">ไมโครคอมพิวเตอร์</A></li>
</ul><IMG SRC="IMG/c4.JPG" WIDTH="50%">
<DIV WIDTH="40%"> <IMG ALIGN="LEFT" SRC="IMG/c1.JPG" WIDTH="30%">
<H2><A NAME="TYPE1">ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) </A></H2>
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รู ปที่ 4.20 ตัวอย่างการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน
<P>เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ มีประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลและมีความเร็ วสู ง ตลอดจนราคาแพงมาก ปกติ
ซู เปอร์ ค อมพิ วเตอร์ จะถู กพัฒ นาขึ้ น โดยเฉพาะ และมักจะถู กน าไปใช้ในงานวิจัยและพัฒ นาทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ส าคัญ ตลอดจนการประมวลผลและการควบคุ มงานที่มีความซับ ซ้อ น ต้ องการความถู กต้อ งและความ
ละเอียดอ่อนสู ง</P></DIV>
<DIV WIDTH="50%"><IMG ALIGN="RIGHT" SRC="IMG/c2.JPG" WIDTH="28%">
<H2><A NAME="TYPE2">เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (MainFRAME Computer)</A></H2>
<P>เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่ วยความจาและระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์รับ-ส่ งข้อมูล
ได้เป็ นจานวนมาก เนื่ องจากมีศกั ยภาพสู ง และมีความสามารถในการทางานที่ซับซ้อนในเวลาที่รวดเร็ ว ปกติเมนเฟรม
จะถูกน าไปใช้ในหน่ วยงานขนาดใหญ่ที่ท างานแบบรวมศูน ย์ ต้องการความถู กต้องและแน่ นอนในการประมวลผล
ข้อ มูล เช่ น ธนาคาร ธุ รกิ จทางการเงิน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หน่ วยงานราชการที่ ต้อ งประมวลผลข้อ มูล
จ า น ว น ม า ก เ ป็ น ต้ น </P></DIV><DIV WIDTH="40%"><IMG ALIGN="LEFT" SRC="IMG/C3.JPG"
WIDTH="50%">
<H2><A NAME="TYPE3">มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)</A></H2>
<P>เป็ นคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับงานสารสนเทศ สาหรับองค์กรที่ตอ้ งการการประมวลผลข้อมูลใน
ระดับ ปานกลาง ประกอบกับ ราคาที่ ต่ ากว่าเมนเฟรมคอมพิ วเตอร์ ท าให้ อ งค์ก รขนาดกลางถึ งขนาดใหญ่ นิ ยมน า
มินิคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน</P></DIV>
<DIV WIDTH="40%"><IMG ALIGN="RIGHT" SRC="IMG/C4.JPG" WIDTH="50%">

<H2><A NAME="TYPE4">ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)</A></H2>
<P>หรื อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) เป็ นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับทั้ง 3 ระบบที่กล่าวมา ในระยะแรกคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลจะมีศกั ยภาพค่อนข้างต่า ทาให้ไม่สามารถนาไป
ประยุกต์ในงานทางธุรกิจที่ซบั ซ้อนและหลากหลายทางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมักจะ
ถูกนาไปใช้เล่นเกมต่างๆ ทาตารางเวร และประมวลผลงานส่ วนบุคคล แต่เนื่ องจากความสะดวกในการใช้งาน
ทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้กระตุน้ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่ งความพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมีส่วนทาให้บุคคลทัว่ ไปมี
ความคุน้ เคยและเห็นประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ </P></DIV></BODY></HTML>

รู ปที่ 4.20 (ต่ อ) ตัวอย่างการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกัน
จากรู ปที่ 4.20 ตัวอย่างการเชื่ อมโยงภายในเว็บไซต์เดี ยวกัน เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์
แสดงดังรู ปที่ 4.21

96

รู ปที่ 4.21 แสดงผลตัวอย่างการเชื่ อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกันโดยการใช้งาน TAG A จากตัวอย่าง
รู ปที่ 4.20
จากรู ปที่ 4.21 ประกอบด้วยข้อความที่ใช้สาหรับการเชื่อมโยงดังนี้
- “ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ” เชื่ อมโยงไปยังเว็บเพจ PAGE1.HTML เป็ นการ
เชื่อมโยงต่างแฟ้มเอกสาร
- “ซู เปอร์ คอมพิวเตอร์ ”, “เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ”, “มินิคอมพิวเตอร์ ” และ “ไมโค
คอมพิวเตอร์ ” เป็ นการเชื่ อมโยงภายในแฟ้ มเอกสาร โดยเมื่อคลิ กข้อความบราวเซอร์ จะดึงเนื้ อหาที่
ภายในเว็บ เพจเดี ยวกันที่ เกี่ ยวข้องมาแสดงให้เห็ นบนจอบราวเซอร์ จากตัวอย่างเพื่ อให้เห็ นการ
เชื่ อมโยงอย่างชัด เจน จึ งแสดงบราวเซอร์ แบบย่อขนาด เมื่ อคลิ ก เลื อก “ซู ป เปอร์ คอมพิ วเตอร์ ”
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับซู ปเปอร์ คอมพิวเตอร์ จะถูกดึงมาแสดงบนจอบราวเซอร์ ตวั อย่างดังรู ปที่ 4.22
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รู ปที่ 4.22 แสดงผลตัวอย่างเมื่อคลิกเลือกข้อความ “ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ” จากรู ปที่ 4.21
2) การเชื่ อมโยงภายนอกเว็บไซต์ คือการเชื่ อมโยงไปยังเอกสารอื่นๆ หรื อเว็บเพจ
อื่ นๆ ที่ อยู่ภายนอกเว็บ ไซต์ โดยจะต้องระบุ โปรโตคอลที่ ใช้ในการเชื่ อมโยงคื อ HTTP โดยมี
รู ปแบบการใช้งานดังนี้
<A HREF="HTTP://URLที่ตอ้ งการจะเชื่อมโยงไป">
ข้อความหรื อรู ปภาพ
</A>
ตัวอย่างการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์ ดังรู ปที่ 4.23
<HTML><HEAD> <TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GHOSTWHITE">
<A HREF="HTTP://WWW.GOOGLE.COM"><IMG SRC="GOOGLE.png" width="10%"></A>
<A HREF="HTTP://WWW.YAHOO.COM"><IMG SRC="yahoo.jpg" width="10%"></A>
<BR><A HREF="HTTP://WWW.CRRU.AC.TH">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</A></BODY></HTML>

รู ปที่ 4.23 ตัวอย่างการเชื่ อมโยงภายนอกเว็บไซต์
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จากรู ปที่ 4.23 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ แสดงดังรู ปที่ 4.24

รู ปที่ 4.24 แสดงผลตัวอย่างการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์โดยการใช้งาน TAG A ในรู ปที่ 4.23
จากรู ปที่ 4.24 ตัวอย่างการเชื่อมโยงภายนอกเว็บไซต์
- เมื่อคลิกเลือกรู ปที่ 1 จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ WWW.GOOGLE.COM
- เมื่อคลิกเลือกรู ปที่ 2 จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ WWW.YAHOO.COM
- เมื่ อ คลิ ก ข้อ ความ “มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งราย” จะเชื่ อ มโยงไปยัง เว็บ ไซต์
WWW.CRRU.AC.TH
3) การเชื่ อมโยงไปยัง อี เมล์ เป็ นการเชื่ อมโยงไปยัง อี เมล์ผู ท้ ี่ ต้องการติ ด ต่ อ โดยมี
รู ปแบบการใช้งานดังนี้
<A HREF="MAILTO:ชื่อ E-MAIL ADDRESS ของผูท้ ี่ตอ้ งการติดต่อ">
ข้อความหรื อรู ปภาพ
</A>
ตัวอย่างการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ ดังรู ปที่ 4.25
<HTML><HEAD> <TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GHOSTWHITE">
<A HREF="MAILTO:webbasecru@gmail.com">ส่ง E-Mail ติดต่อผูส้ อน</A></BODY></HTML>

รู ปที่ 4.25 ตัวอย่างการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์โดยการใช้งาน TAG A
จากรู ปที่ 4.25 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ แสดงดังรู ปที่ 4.26
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รู ปที่ 4.26 แสดงผลตัวอย่างการเชื่อมโยงไปยังอีเมล์ โดยการใช้งาน TAG A ในรู ปที่ 4.25
จากรู ป ที่ 4.26 โดยเมื่ อ ผู ้ใ ช้ค ลิ ก เลื อ กข้อ ความ “ส่ ง E-Mail ติ ด ต่ อ ผู ้ส อน” จะปรากฏ
หน้าต่างโปรแกรม Microsoft Outlook เพื่อส่ งเมล์ถึงอีเมล์ที่ระบุไว้
4) การเชื่ อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ เป็ นการเชื่ อมโยงไปยังไฟล์ที่ตอ้ งการให้ผูใ้ ช้
ดาวน์ โ หลด อาจจะเป็ นไฟล์ ที่ ส ร้ า งจากโปรแกรม Microsoft word, Microsoft Power point,
Microsoft Excel เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นไฟล์ ที่ ไ ม่ ส ามารถแสดงผลด้วยโปรแกรมบราวเซอร์ โดยมี
รู ปแบบการใช้งานดังนี้
<A HREF="ไฟล์ที่ตอ้ งการให้ดาวน์โหลด">
ข้อความหรื อรู ปภาพ
</A>
ตัวอย่างการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ดังรู ปที่ 4.27
<HTML><HEAD> <TITLE>การสร้างเว็บเพจด้วย HTML</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"></HEAD>
<BODY BGCOLOR="GHOSTWHITE">
<ul>ไฟล์เนื้อหารายวิชา CP3707 การพัฒนาเว็บไซต์
<li><A HREF="file1.docx">เอกสาร บทที่ 1</A> <A HREF="file2.PPTX">ตัวอย่าง บทที่ 1</A></li>
<li><A HREF="file2.xls">เอกสาร บทที่ 2</A></li>
<li><A HREF="file3.docx">เอกสาร บทที่ 3</A></li>
</ul></BODY></HTML>

รู ปที่ 4.27 ตัวอย่างการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ โดยการใช้งาน TAG A
จากรู ปที่ 4.27 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ แสดงดังรู ปที่ 4.28
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รู ปที่ 4.28 แสดงผลตัวอย่างการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ โดยการใช้งาน TAG A ในรู ปที่ 4.27
จากรู ปที่ 4.28 เมื่อคลิ กเลื อกข้อความ “เอกสาร บทที่ 1” จะปรากฏหน้าต่างดังรู ปที่ 4.29
โดยคลิกเลื อก Open เพื่ อเปิ ดไฟล์ หรื อคลิ กเลื อก Save หรื อ Save as เพื่ อบันทึ กไฟล์จดั เก็บไว้ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 4.29 หน้าต่างให้เลือกเปิ ดไฟล์หรื อบันทึกไฟล์ที่เชื่อมโยง
7. การสร้ างตาราง
ในการออกแบบเว็บ ไซต์เพื่ อให้ มี ค วามสวยงามและน่ าสนใจ จาเป็ นต้องมี ก ารจัดวาง
ข้อความ รู ปภาพ ต่างๆ ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม ซึ่ งการสร้างตารางจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
การสร้างตารางมีรูปแบบการใช้ TAG Table ดังนี้
<TABLE>
<TR><TD>.........</TD><TD>.........</TD></TR>
<TR><TD>.........</TD><TD>.........</TD></TR>
</TABLE>
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั TAG Table ดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG Table
Attribute
ALIGN
BGCOLOR
BORDER
BORDERCOLOR
CELLPADDING
CELLSPACING
WIDTH
HEIGHT

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่ งการจัดวางตารางให้อยู่ในตาแหน่ ง
LEFT, CENTER หรื อ RIGHT ของบราวเซอร์
สี
กาหนดสี พ้นื หลังของตาราง
ความหนา กาหนดขนาดความหนาของเส้นขอบตาราง ค่าเป็ น
ตัวเลข โดย 0 หมายถึงไม่มีเส้นขอบ
สี
กาหนดสี เส้นขอบของตาราง
ระยะห่าง
ก าหนดระยะห่ า งระหว่า งขอบเซลล์ ก ับ เนื้ อ หาใน
เซลล์ ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
ระยะห่าง
กาหนดระยะห่างระหว่างเซลล์ ค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
ความกว้าง กาหนดความกว้างของตาราง กาหนดเป็ นค่าตัวเลข
หรื อเป็ น % ตามขนาดความกว้างของบราวเซอร์
ความสู ง
กาหนดความสู งของตาราง สามารถกาหนดเป็ นค่ า
ตัวเลข หรื อเป็ น % ตามขนาดความสู งของบราวเซอร์

ตารางจะประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ การสร้ างแถวจะใช้ TAG TR ซึ่ ง จะอยู่ภ ายใต้
TAG Table โดยสามารถกาหนดลักษณะให้กบั TAG TR ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG TR
Attribute
ALIGN
BGCOLOR
VALIGN
HEIGHT

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่งการจัดวางเนื้ อหาในแถวให้อยูช่ ิ ดขอบ
ของเซลล์ LEFT, CENTER, RIGHT หรื อ JUSTIFY
สี
กาหนดสี พ้นื หลังของแถวในตาราง
ตาแหน่ง
ก าหนดต าแหน่ ง เนื้ อหาในแนวตั้ ง ของเซลล์ TOP,
MIDDLE หรื อ BOTTOM
ความสู ง
กาหนดความสู งของแถวในตารางเป็ นค่าตัวเลข
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การสร้างคอลัมน์ในตารางจะใช้ TAG TD ซึ่ งจะอยูภ่ ายใต้ TAG TR โดยสามารถกาหนด
ลักษณะให้กบั TAG TD ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG TD ใน TAG TR
Attribute
ALIGN
BGCOLOR
VALIGN
COLSPAN
ROWSPAN
HEIGHT
WIDTH

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่ งการจัดวางเนื้ อหาในเซลล์ให้อยูช่ ิ ดขอบของ
เซลล์ LEFT, CENTER, RIGHT หรื อ JUSTIFY
สี
กาหนดสี พ้นื หลังของเซลล์
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่ งเนื้ อหาในแนวตั้งของเซลล์ TOP, MIDDLE
หรื อ BOTTOM
จานวนเซลล์ กาหนดจานวนเซลล์ที่ตอ้ งการผสานเซลล์
จานวนเซลล์ กาหนดจานวนแถวที่ตอ้ งการผสานเซลล์
ความสู ง
ก าหนดความสู งของเซลล์ ค่ าเป็ นตัวเลขหรื อ % ตามขนาด
ความสู งของตาราง
ความกว้าง กาหนดความกว้างของเซลล์ สามารถก าหนดเป็ นค่าตัวเลข
หรื อเป็ น % ตามขนาดความกว้างของตาราง

ตัวอย่างการใช้งาน TAG TABLE ดังรู ปที่ 4.30
<TABLE BORDER="5" BGCOLOR="FFFFFF" ALIGN="CENTER" CELLPADDING="5" CELLSPACING="5"
WIDTH="20%" HEIGHT="20%">
<TR><TD ALIGN="CENTER">มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</CENTER> </TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><IMG SRC="IMG/0.JPG" WIDTH="100" HEIGHT="100"></TD></TR> <TR><TD
ALIGN="CENTER">สี ประจามหาวิทยาลัย</TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER">สี เทา-เเสด</TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER"><IMG SRC="IMG/9.JPG" WIDTH="100%"
HEIGHT="50%"></CENTER></TD></TR></TABLE>

รู ปที่ 4.30 ตัวอย่างการใช้งาน TAG Table
จากรู ปที่ 4.30 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.31
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รู ปที่ 4.31 การแสดงผลการใช้งาน TAG Table จากรู ปที่ 4.30
จากรู ปที่ 4.31 ด้านซ้ายตารางจะอยูก่ ่ ึงกลางบราวเซอร์ เนื่ องจากใน TAG TABLE กาหนด
ลักษณะ ALIGN=CENTER โดยตารางมี ความกว้างเท่ากับ 20% ของจอบราวเซอร์ ถึงแม้จะปรับ
ขนาดจอบราวเซอร์ ให้เล็กลงดังรู ปด้านขวาขนาดของตารางก็จะปรับตาม เนื่ องจากกาหนดความสู ง
และความกว้างของตารางในรู ปแบบของ %
นอกจากนี้ ในบางกรณี เพื่อให้การจัดวางหน้าเว็บ เพจมี ความสวยงาม อาจจะต้องมีการ
ผสานเซลล์ของตาราง ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.32 การผสานเซลล์ของตาราง
<TABLE BORDER="2" BORDERCOLOR="BLUE" CELLPADDING="10" CELLSPACING="5"
ALIGN="CENTER">
<TR ALIGN=CENTER><TD COLSPAN=3>AAAAAA </TD></TR>
<TR ALIGN=CENTER>
<TD ROWSPAN=3>BBBB<BR><IMG SRC="PIC1.PNG" WIDTH="220" HEIGHT="230"></TD>
<TD>CCCC</TD><TD>DDDD</TD></TR>
<TR ALIGN=CENTER><TD>EEEE</TD><TD>FFFF</TD></TR>
<TR ALIGN=CENTER><TD COLSPAN=2>GGGG</TD> </TR> </TABLE>

รู ปที่ 4.32 ตัวอย่างการผสานเซลล์ตาราง
จากรู ปที่ 4.32 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 4.33
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รู ปที่ 4.33 แสดงผลตัวอย่างการผสานเซลล์ตาราง จากรู ปที่ 4.32
8. การแบ่ งพืน้ ทีจ่ อบราวเซอร์
ในการสร้ างเว็บเพจเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสดวก ในบางกรณี อาจมี การแบ่ ง
พื้นที่ จอบราวเซอร์ ให้แสดงไฟล์เว็บ เพจหลายๆ เว็บเพจ ซึ่ งช่ วยท าให้ผูเ้ ยี่ยมชมเว็บ ไซต์มี ความ
เพลิดเพลินในการใช้งาน เพราะเกิดความรู ้สึกเหมือนยังอยูใ่ นเว็บเพจเดิมทั้งๆ ที่มีการเชื่ อมโยงไปยัง
เว็บเพจอื่น การแบ่งจอบราวเซอร์ สามารถกระทาได้ 2 วิธี คือการสร้างเฟรม ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้ และ
การสร้างไอเฟรม ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเฉพาะการสร้างไอเฟรม รายละเอียดดังนี้
การสร้ างไอเฟรม (IFRAME) คื อการแบ่ งพื้ นที่ จอบราวเซอร์ เพี ย งบางส่ วนให้ส ามารถ
แสดงไฟล์เว็บเพจหรื อเว็บไซต์อื่นได้ เสมื อนอยู่ในหน้าเว็บเพจเดี ยวกัน แตกต่างจากการแบ่งจอ
บราวเซอร์ โดยการสร้างเฟรม เพราะการสร้างเฟรมจะต้องมีการสร้างไฟล์ควบคุ มการแบ่งพื้นที่จอ
บราวเซอร์ ซึ่ งไฟล์น้ นั จะไม่สามารถแสดงข้อความใดๆ ส่ วนการสร้างไอเฟรมสามารถกระทาการ
แบ่งพื้นที่จอบราวเซอร์ และแสดงผลในไฟล์เดี ยวกัน นัน่ คือการสร้างไอเฟรมเป็ นการแบ่งพื้นที่จอ
บราวเซอร์ ในไฟล์เว็บ เพจหลัก เพี ยงบางส่ วนให้แสดเนื้ อหาที่ ต้องการให้มี การเปลี่ ยนแปลง ซึ่ ง
สามารถนาไอเฟรมไปวางไว้ส่วนใดก็ได้ของเว็บเพจ การสร้างไอเฟรมมีรูปแบบดังนี้
<IFRAME SRC="ชื่อไฟล์/ URL " NAME="=ชื่อไอเฟรม" ></IFRAME>
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั TAG IFRAME ดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG IFRAME
Attribute
SRC
ALIGN
WIDTH
HEIGHT
FRAMEBORDER

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ชื่อไฟล์/URL กาหนดชื่อไฟล์ หรื อ URLที่แสดงในไอเฟรม
ตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่งการจัดวางข้อความรอบไอเฟรม ค่าเป็ น
LEFT, RIGHT, TOP, MIDDLE หรื อ BOTTOM
ความกว้าง กาหนดความกว้างไอเฟรมค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
ความสู ง
กาหนดความสู งไอเฟรมค่าเป็ นตัวเลขหรื อ %
สถานะการ กาหนดสถานะการแสดงเส้นขอบเฟรมค่าเป็ น Yes หรื อ
แสดงเส้นขอบ 1 คือแสดงเส้นขอบ, No หรื อ 0 คือไม่แสดงเส้นขอบ

การประยุกต์ใช้งานไอเฟรม เนื่ องจากในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยการสร้างเฟรม จะต้อง
สร้างไฟล์เว็บเพจอย่างน้อยสองไฟล์ เพื่อเป็ นไฟล์ควบคุ มการแบ่งหน้าจอบราวเซอร์ และไฟล์เว็บ
เพจที่ ถู ก น าไปใช้ใ นไฟล์ ค วบคุ ม หากต้อ งการแก้ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง ไฟล์ เว็บ เพจจะต้อ งเข้าไป
ตรวจสอบทั้งสองไฟล์ทาให้ยุ่งยาก หากเปลี่ยนวิธีการแบ่งหน้าจอบราวเซอร์ มาเป็ นสร้างไอเฟรม
สามารถสร้างได้จากไฟล์เว็บเพจเพียงไฟล์เดียว ด้วยการสร้าง TAG IFRAME ในเว็บเพจที่แสดง
เนื้ อหาหลักได้เลย จากนั้นกาหนดลักษณะ TARGET ของ TAG A ให้เชื่ อมโยงไปยังชื่ อไอเฟรมที่
สร้างขึ้น ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่จอบราวเซอร์ โดยการสร้างไอเฟรม ดังรู ปที่ 4.34
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<HTML><HEAD><TITLE>ประเภทของคอมพิวเตอร์</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8"><HEAD>
<BODY>
<TABLE WIDTH="100%" CELLPADDING="5PX" CELLSPACING="10PX">
<TR><TD valign="top" WIDTH="30%"><H1>ประเภทของคอมพิวเตอร์ </H1>
<ul>คอมพิวเตอร์ตามขนาดและประสิ ทธิภาพของการประมวลผลของเครื่ อง ได้เป็ น 4 ประเภท
<li><A href="FILE2.HTML" TARGET="CONTENT">ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ </A></li>
<li><A href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer" TARGET="CONTENT">เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ </A></li>
<li><A href="https://eurotempest.net/2013/04/24/tempest-mini-computer/" TARGET="CONTENT">มินิคอมพิวเตอร์
</A></li>
<li><A href="https://en.wikipedia.org/wiki/Microcomputer" TARGET="CONTENT">ไมโครคอมพิวเตอร์ </A></li></ul>

<IMG SRC="IMG/c4.JPG" WIDTH="100%"></TD><TD><h1>รายละเอียดประเภทคอมพิวเตอร์</h1>
<IFRAME SRC="FILE2.HTML" NAME="CONTENT" WIDTH="100%" HEIGHT="400PX"></IFRAME>
</TD></TR><TR><TD COLSPAN="2" ALIGN="CENTER">
<IMG SRC="IMG/c1.JPG" WIDTH="15%"><IMG SRC="IMG/c2.JPG" WIDTH="15%">
<IMG SRC="IMG/c3.JPG" WIDTH="15%"></TD></</TR>
</TABLE>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 4.34 ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่จอบราวเซอร์ โดยการสร้างไอเฟรม
จากรู ปที่ 4.34 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 4.35

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รู ปที่ 4.35 แสดงผลตัวอย่างการแบ่งพื้นที่จอบราวเซอร์ โดยการสร้างไอเฟรม จากรู ปที่ 4.34
จากรู ปที่ 4.35 จอบราวเซอร์ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
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- ส่ วนที่ 1 คือเนื้อหาที่อยูภ่ ายในเว็บเพจหลักที่เชื่อมโยง ด้วยการใช้ TAG A ระบุลกั ษณะ
TARGET ของ TAG A ไปที่ส่วนที่ 2
- ส่ วนที่ 2 คือ พื้นที่ การแบ่งจอบราวเซอร์ ดว้ ยการสร้างไอเฟรม ซึ่ งเป็ นพื้นที่บางส่ วน
ของเว็บ เพจหลัก ใช้ ส าหรั บ แสดงเนื้ อหาที่ เชื่ อ มโยงจากส่ ว นที่ 1 ท าให้ เนื้ อหาในส่ วนที่ 2
เปลี่ยนแปลงตามการเลือกการเชื่ อมโยงในส่ วนที่ 1 ดังนั้นเมื่อเลือกข้อความ “ไมโครคอมพิวเตอร์ ”
จะทาให้เนื้อหาในส่ วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปดังรู ปที่ 4.36

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รู ปที่ 4.36 แสดงผลตัวอย่างเมื่อคลิกเลือกข้อความ “ไมโครคอมพิวเตอร์ ” จากรู ปที่ 4.35
9. บทสรุ ป
การพัฒนาเว็บไซต์ดว้ ยการใช้งานภาษา HTML ปั จจัยสาคัญเพียงใช้งาน TAG HTML ให้
ถูกต้อง เนื่ องจากบราวเซอร์ จะแสดงผลตามลักษณะที่กาหนดให้กบั TAG HTML เท่านั้น รู ปแบบ
ค าสั่ งภาษา HTML จะอยู่ภายใต้เครื่ องหมาย < > ซึ่ งเรี ย กว่า TAG ประกอบด้วย TAG เปิ ด และ
TAG ปิ ด บาง TAG อาจไม่ มี TAG ปิ ด เรี ย กว่า TAG เดี่ ย ว ภาษา HTML สามารถควบคุ ม การ
แสดงผลข้อมูลต่างๆ บนเว็บเพจ เช่ น ข้อความ รู ปภาพ การเชื่ อมโยงเว็บเพจ การสร้างตาราง และ
การแบ่งพื้นที่จอบราวเซอร์ เพื่อให้สามารถแสดงผลเว็บเพจหรื อเว็บไซต์อื่น เสมือนอยู่ในหน้าเว็บ
เพจเดียวกัน
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10. แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. จงสร้างเว็บเพจแสดงข้อมูล 2014 Lamborgihini Gallardo LP570-4 Squadra Corse
ประกอบด้วยข้อความและรู ปภาพ ดังรู ปที่ 4.37 บันทึกชื่อไฟล์เป็ น PAGE1.HTML

รู ปที่ 4.37 ตัวอย่างเว็บเพจ PAGE1.HTML
2. จงสร้างเว็บเพจแสดงแกลอรี่ รถในรู ปแบบตารางและแสดงรู ปภาพในตาราง ตัวอย่าง
ดังรู ปที่ 4.38 บันทึกไฟล์เป็ น PAGE2.HTML

รู ปที่ 4.38 ตัวอย่างเว็บเพจแสดงแกลอรี่ รถ PAGE2.HTML
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3. จงสร้างเว็บเพจเพื่อเชื่อมโยงเว็บเพจ โดยเชื่อมโยงข้อความ “2014 Lamborghini
Gallardo LP570-4 Squadra Corse” ไปยังเว็บเพจ PAGE1.HTML และเชื่อมโยงข้อความ “รู ปภาพ
Lamborghini” ไปยังเว็บเพจ PAGE2.HTML บันทึกไฟล์เป็ น MENU.HTML ตัวอย่างดังรู ปที่ 4.39

รู ปที่ 4.39 ตัวอย่างเว็บเพจเชื่อมโยง MENU.HTML
4. จงสร้างเว็บเพจเพื่อแบ่งจอบราวเซอร์ ออกเป็ น 2 ส่ วน ด้วยการใช้ IFRAME แบ่ง
แนวตั้งโดยที่ ส่ วนที่ 1 แสดงไฟล์ MENU.HTML ส่ วนที่ 2 แสดงไฟล์ PAGE1.HTML1 เมื่อคลิก
เลือกการเชื่ อมโยงในส่ วนที่ 1 ให้นาข้อมูลแสดงในส่ วนที่ 2 ตัวอย่างดังรู ปที่ 4.40

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รู ปที่ 4.40 ตัวอย่างเว็บเพจแบ่งหน้าจอบราวเซอร์ โดยการใช้ IFRAME แบ่งแนวตั้ง
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5. จงสร้างเว็บเพจเพื่อแบ่งจอบราวเซอร์ ออกเป็ น 2 ส่ วน ด้วยการใช้ IFRAME โดยที่เมื่อ
คลิกเลือกการเชื่อมโยงในส่ วนที่ 1 ให้นาข้อมูลแสดงในส่ วนที่ 2 ตัวอย่างดังรู ปที่ 4.41

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รู ปที่ 4.41 ตัวอย่างเว็บเพจแบ่งหน้าจอบราวเซอร์ โดยการใช้ IFRAME แบ่งแนวนอน
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