บทที่ 5
การสร้ างฟอร์ มรับข้ อมูลด้ วยภาษา HTML
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งาน การรับข้อมูล
จากผูใ้ ช้ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยการรับข้อมูลจะรับผ่านทางเครื่ องมือการรับข้อมูลที่พฒั นามาจาก
คาสั่งภาษา HTML ที่แสดงผลที่ เครื่ องไคลเอนต์ผ่านทางบราวเซอร์ เมื่อผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลเรี ยบร้อย
แล้ว ข้อมูลจะถูกส่ งผ่านทางบราวเซอร์ ไปยังเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ที่จดั เก็บข้อมูลเว็บไซต์ จากนั้นเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ก็จะประมวลผลข้อมูลตามคาสั่งของภาษาสคริ ปต์ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ ที่อยู่ในหน้าเว็บเพจนั้น
ตัว อย่า งการรั บ ข้อ มู ล เช่ น การแสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ บทความ การสั่ ง ซื้ อสิ น ค้า การจองตั๋ว
เครื่ องบิน การสมัครสมาชิ ก เป็ นต้น เนื้ อหาในบทนี้ จะกล่าวถึ งการใช้งานภาษา HTML เพื่อสร้าง
ฟอร์มรับข้อมูล รายละเอียดดังนี้
1. การสร้ างฟอร์ มรับข้ อมูล
การสร้างฟอร์ มเพื่อรับข้อมูลจากผูใ้ ช้ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<FORM NAME="ชื่อฟอร์ม" METHOND="วิธีการส่ งข้อมูล" ACTION="FILE หรื อ URL">
.............เครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้รับข้อมูล......
</FORM>
สามารถกาหนดลักษณะการใช้งาน TAG FORM ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 การกาหนดลักษณะให้กบั TAG FORM
Attribute
METHOD

ACTION

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
วิธีการส่ งข้อมูล ระบุวธิ ี การส่ งข้อมูลไปเซิ ร์ฟเวอร์ GET หรื อ POST โดย
- GET ค่าข้อมูลจะถู กส่ งผ่านทางที่อยู่ของเว็บเพจ (Address bar)
จะปรากฏข้อมูลให้เห็น ส่ งได้สูงสุ ด 256 ตัวอักษร
- POST ค่ า ข้อ มู ล ส่ ง มากับ ตัว แปรของเซิ ร์ ฟ เวอร์ ไ ม่ ส ามารถ
มองเห็นได้ส่งได้ไม่จากัดจานวนข้อมูล
ชื่อไฟล์/URL ระบุชื่อไฟล์ หรื อ URL เพื่อส่ งค่าข้อมูลไป
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2. การสร้ างเครื่ องมือรับค่ าในฟอร์ ม
การสร้าง TAG FORM เป็ นการประกาศเริ่ มต้นการรับข้อมูล โดยการรับข้อมูลจะต้องใช้
เครื่ องมือสาหรับรับค่าข้อมูลที่ตอ้ งการ การใช้งานภาษา HTML ตั้งแต่เวอร์ ชนั่ 1.0 ถึ งเวอร์ ชนั่ 4.0
การรั บ ค่ า ข้อ มู ล จะไม่ ส ามารถตรวจสอบความถู ก ต้อ งของชนิ ด ข้อ มู ล ที่ รั บ ได้ เช่ น ต้อ งการ
ตรวจสอบชนิ ดข้อมูลที่ป้อนจะต้องเป็ นชนิดตัวเลขเท่านั้น จะต้องอาศัยภาษาคริ ปต์ที่อยูฝ่ ั่งไคลเอนต์
อย่างเช่ น JavaScript หรื อ VBScript ช่ วยในการตรวจสอบชนิ ดข้อมูล แต่ในปั จจุบนั ภาษา HTML
เวอร์ ชนั่ 5.0 สามารถสร้างเครื่ องมือที่ รับข้อมูลตามชนิ ดที่ตอ้ งการได้ โดยไม่ตอ้ งเขียนคาสั่งภาษา
สคริ ปต์ควบคุม เช่น กล่องรับตัวเลขที่รับข้อมูลเฉพาะตัวเลขเท่านั้น กล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์ที่รับข้อมูล
ในรู ป แบบของอี เมล์เท่ านั้น นอกจากนี้ ยงั เพิ่ ม การก าหนดลักษณะเพื่ อควบคุ มการรับข้อมูล ของ
เครื่ องมือในฟอร์ ม เช่ น การบังคับให้ผูใ้ ช้ป้อนข้อมู ลในเครื่ องมือรับค่า การกาหนดการโฟกัสใน
ช่องรับค่าข้อมูลโดยอัตโนมัติ การแสดงข้อความแบบลายน้ า เป็ นต้น เอกสารฉบับนี้ จะขอกล่าวถึ ง
เครื่ องมื อรับค่าในฟอร์ มด้วยการใช้ภาษา HTML 3 ประเภท คือ TAG INPUT, TAG TEXTAREA
และ TAG SELECT รายละเอียดดังนี้
2.1 การใช้ งาน TAG INPUT
การรับข้อมูลในฟอร์มด้วยการใช้ TAG INPUT มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้
<INPUT TYPE="ชนิดเครื่ องมือ" NAME="ชื่อเครื่ องมือ" >
โดยที่ ชนิดเครื่ องมือ ประกอบด้วย
- TEXTBOX กล่องข้อความ
- PASSWORD กล่องรหัสผ่าน
- CHECKBOX ช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย
- RADIO กล่องตัวเลือก
- HIDDEN กล่องซ่อนข้อมูล
- SUBMIT ปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล
- RESET ปุ่ มยกเลิกการป้อนข้อมูลในฟอร์ม
เครื่ องมือรับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีขอ้ จากัดในการรรับข้อมูล เนื่ องจากในบางกรณี
ต้องการความถู ก ต้อ งของชนิ ด ข้อมู ล ที่ รับ เข้ามา เช่ น ข้อมู ล ที่ เกี่ ย วกับ ตัวเลขทางการเงิ น อย่า ง
เงิ นเดื อน ส่ วนสู ง น้ าหนัก ข้อมูลเกี่ ยวกับที่อยู่อีเมล์ที่จะต้องมีรูปแบบที่กาหนด เป็ นต้น ในภาษา
HTML เวอร์ ชนั่ 5.0 ได้เพิ่มเครื่ องมื อที่ ใช้รับค่าข้อมู ลในฟอร์ ม แต่ยงั มี ขอ้ จากัดตรงที่รูปแบบการ
แสดงผลแต่ ล ะบราวเซอร์ จ ะแตกต่ างกัน ไป โดยเครื่ อ งมื อ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น มาใน HTML เวอร์ ชั่น 5.0
เอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเครื่ องมือดัง ต่อไปนี้
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- NUMBER กล่องรับตัวเลข
- EMAIL กล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์
- COLOR กล่องรับค่าสี
- RANGE กล่องรับค่าช่วงตัวเลข
- ชื่อเครื่ องมือ หมายถึงชื่อที่มีไว้สาหรับอ้างอิงข้อมูลที่รับจากเครื่ องมือที่อยูใ่ นฟอร์ ม
โดยแต่ละชนิดเครื่ องมือมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้
2.1.1 การสร้ างและใช้ งาน TAG INPUT
(1) TEXTBOX กล่ องข้อความ ใช้รับข้อมู ลชนิ ด ข้อความ มีลกั ษณะเป็ นกล่ องสี่ เหลี่ ยม
สามารถป้ อนตัวอักษร หรื อตัวเลข เหมาะสาหรับข้อมู ลที่ มีไม่สามารถจากัดเนื้ อหาของข้อมู ลได้
การจัดวางกล่องข้อความจะวางไว้หลังคาอธิ บายประกอบ เพื่อสื่ อให้ผใู ้ ช้เข้าใจถึงสิ่ งที่จะต้องการให้
ป้อน มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="ชื่อกล่องข้อความ>
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องข้อความ ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องข้อความ
Attribute
SIZE
VALUE
MAXLENGTH
READONLY

ค่ าทีก่ าหนดให้
ความกว้าง

คาอธิบาย
กาหนดความกว้างของกล่ องข้อความหน่ วยเป็ น
พิกเซล (Pixel หรื อ PX)
ค่าเริ่ มต้น
กาหนดค่าเริ่ มต้นให้กล่องข้อความ
จานวนตัวอักษรสู งสุ ด กาหนดจานวนตัวอักษรสู งสุ ดที่สามารถรับได้
ก าหนดให้ อ่านข้อมู ล ในกล่ องข้อความได้อย่าง
เดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

จากตารางที่ 5.2 ตัวอย่างการนาไปใช้งาน เช่ น สร้ างกล่ องข้อความ เพื่ อป้ อนข้อมูล คา
นาหน้าชื่ อ , ชื่ อ -นามสกุ ล และมหาวิท ยาลัย โดยมี รายละเอี ย ดการก าหนดลัก ษณะให้ ก ับ กล่ อ ง
ข้อความดังนี้
- คานาหน้าชื่ อ กว้าง 20PX จานวนตัวอักษรสู งสุ ด 6 ตัวอัก ษร ก าหนดค่ าเริ่ ม ต้นเป็ น
“นาย” และกาหนดชื่อเป็ น FNAME
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- ชื่อและนามสกุล กว้าง 50PX จานวนตัวอักษรสู งสุ ด 50 ตัวอักษร และกาหนดชื่ อเป็ น
NAME
- มหาวิท ยาลัย กว้าง 30PX ก าหนดให้อ่านข้อมู ลได้อย่างเดี ยว ก าหนดค่ าเริ่ ม ต้น เป็ น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” และกาหนดชื่อเป็ น UNIVERSITY
สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.1
คานาหน้าชื่อ
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="FNAME" SIZE="20" MAXLENGTH="6" VALUE="นาย"><BR>
ชื่อ-นามสกุล
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME" SIZE="50" MAXLENGTH="50><BR>
มหาวิทยาลัย
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="UNIVERSITY " SIZE="30" VALUE="มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย"
READONLY>

รู ปที่ 5.1 ตัวอย่างการสร้างกล่องข้อความ
จากรู ปที่ 5.1 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.2

รู ปที่ 5.2 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่างการสร้างกล่องข้อความ จากรู ปที่ 5.1
(2) PASSWORD กล่องรหัสผ่าน ใช้รับข้อมูลที่เป็ นรหัสผ่าน ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ไม่ตอ้ งการ
เปิ ดเผย มีลกั ษณะเป็ นกล่ องสี่ เหลี่ ยมสามารถป้ อนตัวอักษร หรื อตัวเลข เหมาะสาหรับข้อมูลที่ ไม่
ต้องการเปิ ดเผย ขณะที่ป้อนข้อมูลบราวเซอร์ จะแสดงสัญลักษณ์แตกต่างกันไป  หรื อ * ขึ้นอยูก่ บั
บราวเซอร์ที่แสดงผล การจัดวางกล่องรหัสผ่านจะวางไว้หลังคาอธิ บาย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="ชื่อกล่องรหัสผ่าน" SIZE="ความกว้าง">

115
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องรหัสผ่าน ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องรหัสผ่าน
Attribute
VALUE
MAXLENGTH
READONLY

ค่ าทีก่ าหนดให้
คาอธิบาย
ค่าเริ่ มต้น
กาหนดค่าเริ่ มต้นให้กล่องรหัสผ่าน
จานวนตัวอักษรสู งสุ ด กาหนดจานวนตัวอักษรสู งสุ ดที่สามารถรับได้
ก าหนดให้ อ่านข้อมู ล ในกล่ องข้อความได้อย่าง
เดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

จากตารางที่ 5.3 ตัวอย่างการน าไปใช้ง าน เช่ น สร้ างกล่ องรหัส ผ่าน 2 รู ป แบบ โดยมี
รายละเอียดการกาหนดลักษณะให้กบั กล่องรหัสผ่านดังนี้
- กล่องรหัสผ่านรู ปแบบที่ 1 กว้าง 20PX จานวนตัวอักษรสู งสุ ด 8 ตัวอักษร และกาหนด
ชื่อเป็ น PASSWORD1
- กล่องรหัสผ่านรู ปแบบที่ 2 กว้าง 20PX กาหนดค่าเริ่ มต้น เป็ น “12345678” กาหนดให้
อ่านข้อมูลได้อย่างเดียว และกาหนดชื่อเป็ น PASSWORD2
สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.3
กล่องรหัสผ่านรู ปแบบที่ 1
<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="PASSWORD1" SIZE="20" MAXLENGTH="8"><BR>
กล่องรหัสผ่านรู ปแบบที่ 2
<INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="PASSWORD2" SIZE="20" VALUE="12345678" READONLY>

รู ปที่ 5.3 ตัวอย่างการสร้างกล่องรหัสผ่าน
จากรู ปที่ 5.3 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.4

รู ปที่ 5.4 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่างการสร้างกล่องรหัสผ่าน จากรู ปที่ 5.3
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(3) CHECKBOX ช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย ใช้รับข้อมูลที่สามารถตอบได้หลายตัวเลือก
และสามารถกาหนดตัวเลื อกไว้ล่วงหน้า มีลกั ษณะเป็ นช่ องสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก สามารถคลิก
ตรงช่องสี่ เหลี่ยมเพื่อเลือกหรื อคลิกซ้ าเพื่อยกเลิกรายการที่เลือก และสามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
การจัดวางช่องสาหรับกาเครื่ องจะวางไว้ดา้ นหน้าคาอธิบาย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ชื่อช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย" >
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั ช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย ดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 การกาหนดลักษณะให้กบั ช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย
Attribute
VALUE
CHECKED

ค่ าทีก่ าหนดให้
ค่าข้อมูลของช่อง
สาหรับกาเครื่ องหมาย
CHECKED

คาอธิบาย
กาหนดค่าข้อมูลของช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย
กาหนดให้ช่องสาหรับกาเครื่ องหมายถูกเลือก
เมื่อโหลดหน้าเว็บเพจ

จากตารางที่ 5.4 ตัวอย่างการนาไปใช้เพื่อสร้ างช่ องสาหรับกาเครื่ องหมาย สาหรับเลือก
ผลไม้ ที่ ชื่ น ชอบ ได้ แ ก่ MANGO, APPLE และ BANANA ตั้ ง ชื่ อ เป็ น FRUIT1, FRUIT2 และ
FRUIT3 ตามลาดับ โดยกาหนดให้ MANGO เป็ นถูกเลือก เขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.5
เลือกผลไม้ที่ชื่นชอบ<BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="FRUIT1" VALUE="MANGO" CHECKED> MANGO<BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="FRUIT2" VALUE="APPLE"> APPLE<BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="FRUIT3" VALUE="BANANA"> BANANA

รู ปที่ 5.5 ตัวอย่างการสร้างช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย
จากรู ปที่ 5.5 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.6

รู ปที่ 5.6 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่างการสร้างช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย จากรู ปที่ 5.5
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(4) RADIO กล่องตัวเลือก ใช้สาหรับรับข้อมูลแบบเลือกตอบตามตัวเลือกที่กาหนดและ
สามารถกาหนดตัวเลือกไว้ล่วงหน้า มีลกั ษณะเป็ นกล่องรู ปวงกลมขนาดเล็ก คลิกตรงกลางกล่องรู ป
วงกลมเพื่อเลือกตัวเลือก สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือก การจัดวางกล่องตัวเลือกจะวางไว้ดา้ น
หนาคาอธิบาย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="ชื่อกล่องตัวเลือก" >
ข้อแตกต่างระหว่างช่ องสาหรับกาเครื่ องหมายและกล่ องตัวเลื อก คือ การเลื อกตัวเลือก
ของช่ อ งส าหรั บ กาเครื่ อ งหมายสามารถเลื อ กได้ห ลายตัวเลื อ ก การก าหนดชื่ อ ช่ อ งส าหรั บ กา
เครื่ องหมายจึ งกาหนดชื่ อให้ แตกต่ างกัน หากกาหนดเป็ นชื่ อเดี ยวกัน การเรี ยกใช้ข ้อมู ล ในช่ อง
สาหรับกาเครื่ องหมายของโปรแกรมภาษาสคริ ปต์จะเรี ยกใช้ในลักษณะตัวแปรอะเรย์ ส่ วนกล่อง
ตัวเลือกสามารถเลื อกได้เพียงหนึ่ งตัวเลือกเท่านั้น การกาหนดชื่ อกล่องตัวเลื อกจึงสามารถกาหนด
เป็ นชื่อเดียวกัน
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องตัวเลือก ดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องตัวเลือก
Attribute
VALUE
CHECKED

ค่ าทีก่ าหนดให้
ค่าข้อมูลของกล่อง
ตัวเลือก
CHECKED

คาอธิบาย
กาหนดค่าข้อมูลของกล่องตัวเลือก
กาหนดให้กล่องตัวเลือกถูกเลือกเมื่อโหลดหน้า
เว็บเพจ

จากตารางที่ 5.5 ตัวอย่างการนาไปใช้เพื่อสร้างกล่องตัวเลือกเพศ ได้แก่ ชาย และ หญิง ตั้ง
ชื่อเป็ น SEX กาหนดให้ ชาย เป็ นถูกเลือก สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.7
เลือกเพศ <BR>
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="SEX" VALUE="ชาย" CHECKED> เพศชาย
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="SEX" VALUE="หญิง"> เพศหญิง

รู ปที่ 5.7 ตัวอย่างการสร้างกล่องตัวเลือก
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จากรู ปที่ 5.7 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.8

รู ปที่ 5.8 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่างการสร้างกล่องตัวเลือก จากรู ปที่ 5.7
(5) HIDDEN กล่องซ่ อนข้อมูล เป็ นกล่องข้อมูลที่ ไม่แสดงผลบนบราวเซอร์ ใช้สาหรับ
เก็บ ข้อมูลที่ ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผย การทางานส่ วนใหญ่ จะถู กควบคุ มการใช้ค่าข้อมู ลด้วยโปรแกรม
ภาษาสคริ ปต์ท้ งั ในฝั่งไคลเอนต์และฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ สาหรับจัดเก็บค่าข้อมูลที่สาคัญ มีรูปแบบการใช้
งานดังนี้
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="ชื่อกล่องซ่อนข้อมูล" VALUE="ค่าข้อมูล">
ตัวอย่าง การนากล่องซ่ อนข้อมูลไปใช้งาน สาหรับเก็บรหัสสิ นค้า กาหนดค่าเป็ น "P001"
ตั้งชื่อเป็ น PRODUCT_ID สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.9
<IMG SRC="1.JPG" WIDTH="200PX"><BR>
<INPUT TYPE="CHECKBOX" VALUE="ซิกเก้น อะโลฮ่า">ซิกเก้น อะโลฮ่า
<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="PRODUCT_ID" VALUE="P001">

รู ปที่ 5.9 ตัวอย่าง การสร้างกล่องซ่อนข้อมูล
จากรู ปที่ 5.9 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.10

รู ปที่ 5.10 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่าง การสร้างกล่องซ่อนข้อมูล จากรู ปที่ 5.9
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จากรู ป ที่ 5.10 กล่ องซ่ อนข้อมู ล ที่ ส ร้ างขึ้ น จะไม่ ถู ก แสดงผลบนบราวเซอร์ เนื่ องจาก
จุดประสงค์การใช้งานกล่องซ่ อนข้อมูลนั้น เพื่อเก็บข้อมูลที่สาคัญที่ตอ้ งการส่ งให้เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์
ประมวลผล แต่ไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยให้ผใู ้ ช้เห็น
(6) SUBMIT ปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล ใช้สาหรับส่ งข้อมูลที่อยู่ใน TAG FORM ไปให้กบั
เครื่ องเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล มีลกั ษณะเป็ นปุ่ มสี่ เหลี่ยม มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="ชื่อปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล" VALUE="ข้อความ">
ตัวอย่างการสร้างปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล กล่องข้อความ NAME ใน TAG FORM กาหนด
ชื่อปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูลเป็ น SUBMIT และข้อความเป็ น “ยืนยันการส่ งข้อมูล” สามารถเขียนคาสั่ง
HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.11
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
NAME<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME">
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.11 ตัวอย่าง การสร้างปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล
จากรู ปที่ 5.11 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ และป้ อนข้อมูลในกล่องข้อความ NAME จะได้
ดังรู ปที่ 5.12

รู ปที่ 5.12 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่าง การสร้างปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูลจากรู ปที่ 5.11
จากรู ปที่ 5.12 เมื่อคลิ กปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล ข้อมูลในกล่องข้อความ NAME จะถูกไป
ให้กบั เครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ งจากรู ปที่ 5.11 กาหนดวิธีการส่ งข้อมูลของ TAG FORM เป็ นแบบ GET
ดังนั้นเมื่อคลิกปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล ข้อมูลจะส่ งค่าผ่านทาง URL ดังรู ปที่ 5.13
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ค่าข้อมูลใน Tag FORM ที่ส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์

รู ปที่ 5.13 การแสดงผลบนบราวเซอร์ เมื่อคลิกปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูลจากรู ปที่ 5.12
(7) RESET ปุ่ มยกเลิ ก การป้ อ นข้อ มู ล ในฟอร์ ม ใช้ส าหรั บ ยกเลิ ก ค่ า ที่ ป้ อ นใน TAG
FORM เสมือนโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="RESET" NAME="ชื่อปุ่ มยกเลิกการป้อนข้อมูล" VALUE="ข้อความ">
ตัวอย่างการสร้างปุ่ มยกเลิกการป้ อนข้อมูลในฟอร์ ม กาหนดชื่ อปุ่ มยกเลิกการป้ อนข้อมูล
เป็ น RESET และข้อความเป็ น “เคลียร์ ขอ้ มูล” สามารถเขียนคาสัง่ HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.14
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
NAME<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME">
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.14 ตัวอย่าง การสร้างปุ่ มยกเลิกการป้อนข้อมูล
จากรู ปที่ 5.14 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ และป้ อนข้อมูลในกล่องข้อความ NAME จะได้
ดังรู ปที่ 5.15

รู ปที่ 5.15 การแสดงผลบนบราวเซอร์ของตัวอย่าง การสร้างปุ่ มยกเลิกการป้อนข้อมูลจากรู ปที่ 5.14
จากรู ปที่ 5.15 เมื่อคลิกปุ่ มยกเลิกการป้ อนข้อมูล ข้อมูลในกล่องข้อความ NAME จะถู ก
ยกเลิกค่าที่ป้อนกลายเป็ นค่าว่างเสมือนโหลดหน้าเว็บเพจใหม่ ดังรู ปที่ 5.16
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รู ปที่ 5.16 การแสดงผลบนบราวเซอร์ เมื่อคลิกปุ่ มยกเลิกการป้อนข้อมูล จากรู ปที่ 5.15
(8) NUMBER กล่ อ งรั บ ตัว เลข ใช้ส าหรั บ รั บ ข้อ มู ล ชนิ ด ตัว เลข มี ล ัก ษณะเป็ นกล่ อ ง
สี่ เหลี่ยมรับได้เฉพาะข้อมูลที่เป็ นตัวเลขเท่านั้น เพิ่มมาในภาษา HTML เวอร์ ชนั่ 5.0 ซึ่ งรู ปแบบการ
แสดงผลจะแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมบราวเซอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="NUMBER" NAME="ชื่อกล่องรับตัวเลข">
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องรับตัวเลขดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องรับตัวเลข
Attribute
VALUE
MIN
MAX
STEP

ค่ าทีก่ าหนดให้
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข
ตัวเลข

คาอธิบาย
ค่าข้อมูลตัวเลขเริ่ มต้น
ค่าข้อมูลต่าสุ ดของกล่องรับตัวเลข
ค่าข้อมูลสู งสุ ดของกล่องรับตัวเลข
ค่าข้อมูลตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งกล่องรับตัวเลข

จากตารางที่ 5.6 ตัวอย่างการน าไปใช้งาน เช่ น สร้ างกล่ อ งรั บ ตัวเลข เพื่ อ ป้ อนข้อ มู ล
SALARY กาหนดค่าต่าสุ ดเท่ากับ 5500 ค่าสู งสุ ดเท่ากับ 250000 กาหนดค่าตัวเลขเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ครั้งละ 500 กาหนดชื่อเป็ น SALARY สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.17
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
SALARY<INPUT TYPE="NUMBER" NAME="SALARY" MIN="5500" MAX="250000" STEP="500"
VALUE="8000">
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.17 ตัวอย่าง การสร้างกล่องรับตัวเลข
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จากรู ป ที่ 5.17 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะแตกต่างกันในแต่ล ะบราวเซอร์ ในเอกสาร
ฉบับ นี้ จะยกตัว อย่า งให้ เห็ น ความแตกต่ า งระหว่ า ง Internet Explorer จะได้ดัง รู ป ที่ 5.18 และ
Google Chrome จะได้ดงั รู ปที่ 5.20

รู ปที่ 5.18 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Internet Explorer ตัวอย่างการสร้างกล่องรับตัวเลข จากรู ปที่
5.17
จากรู ปที่ 5.18 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Internet Explorer ลักษณะของกล่องรับตัวเลข
จะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยม สามารถป้ อนข้อมูลได้ท้ งั ที่เป็ นตัวอักษรและตัวเลขลงในกล่องรับตัวเลข โดย
บราวเซอร์ จะทาหน้าที่การตรวจสอบชนิ ดข้อมูล ที่รับ หากชนิ ดข้อมูลไม่ใช่ตวั เลขจะทาการยกเลิก
ค่ า ข้อ มู ล ในกล่ อ งรั บ ตัว เลขให้ เองอัต โนมัติ กรณี ที่ ค่ า ข้อ มู ล ไม่ ต รงตามช่ ว งข้อ มู ล ที่ ก าหนด
บราวเซอร์จะแสดงข้อความการแจ้งเตือนให้ทราบ ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนดังรู ปที่ 5.19 เมื่อป้ อน
ข้อมูลในกล่องรับตัวเลข SALARY มีค่าเป็ น 0 แล้วคลิกปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล จะปรากฏข้อความ
แจ้งเตือน

รู ปที่ 5.19 ข้อความแจ้งเตือนของบราวเซอร์ Internet Explorer เมื่อค่าไม่ตรงตามช่วงที่กาหนด

รู ปที่ 5.20 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome ตัวอย่างการสร้างกล่องรับตัวเลข จากรู ปที่
5.17
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จากรู ปที่ 5.20 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome ลักษณะของกล่ องรับตัวเลข
จะเป็ นกล่ องสี่ เหลี่ ยม ภายใจกล่ องมี ปุ่มลู กศรชี้ ข้ ึน-ลงด้านขวามื อของกล่อง เพื่อเปลี่ ยนค่าข้อมู ล
ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรื อลดค่าลงตามที่กาหนดไว้ในลักษณะ STEP จากตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงครั้ง
ละ 500 ค่าสู งสุ ดไม่เกิน 250000 และไม่ต่ากว่า 5500 บราวเซอร์ Google Chrome ไม่อนุญาตให้ป้อน
ข้อมู ลที่เป็ นตัวอักษรลงในกล่องรับตัวเลขได้ จะอนุ ญาตเฉพาะตัวเลขเท่านั้น ข้อมูลตัวเลขที่ป้อน
จะต้องมีค่าอยูใ่ นช่วงตัวเลขที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีค่ามากกว่าหรื อน้อยกว่าที่กาหนด จะปรากฏ
ข้อความแจ้งเตือนดังรู ปที่ 5.21 กรณี ขอ้ มูลมากกว่าที่กาหนด และ รู ปที่ 5.22 กรณี ขอ้ มูลน้อยกว่าที่
กาหนด

รู ปที่ 5.21 ข้อความแจ้งเตือนของบราวเซอร์ Google Chrome กรณี ขอ้ มูลมากกว่าที่กาหนด

รู ปที่ 5.22 ข้อความแจ้งเตือนของบราวเซอร์ Google Chrome กรณี ขอ้ มูลน้อยกว่าที่กาหนด
(9) EMAIL กล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์ ใช้สาหรับรับข้อมูลในรู ปแบบที่อยูอ่ ีเมล์ มีลกั ษณะเป็ น
กล่ อ งสี่ เหลี่ ย ม เพิ่ ม มาในภาษา HTML เวอร์ ชั่น 5.0 ซึ่ งก่ อ นนั้น การรั บ ข้อ มู ล ที่ อ ยู่อี เมล์ จะใช้
เครื่ องมือกล่องข้อความ ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนจากการเขียนโปรแกรมภาษาสคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์
ทาให้เกิดความยุง่ ยากในการใช้งาน มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE=" EMAIL" NAME="ชื่อกล่องรับที่อยูอ่ ีเมล์">
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์ ดังตารางที่ 5.7
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ตารางที่ 5.7 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์
Attribute
VALUE
SIZE

ค่ าทีก่ าหนดให้
อยูอ่ ีเมล์
ตัวเลข

คาอธิบาย
ข้อมูลที่อยูอ่ ีเมล์เริ่ มต้น
ความกว้าง

ตัวอย่างการสร้างกล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์ เพื่อรับที่อยูอ่ ีเมล์ กว้าง 40 PX กาหนดชื่อเป็ น
EMAIL สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.23
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
EMAIL:<INPUT TYPE="EMAIL" NAME="EMAIL" SIZE="40">
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล"></FORM>

รู ปที่ 5.23 ตัวอย่างการสร้างกล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์
จากรู ปที่ 5.23 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ Internet Explorer และป้ อนข้อมูลที่อยูอ่ ีเมล์ไม่
ถูกต้องตามรู ปแบบอีเมล์ จากนั้นคลิ กปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล บราวเซอร์ จะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ดังรู ปที่ 5.24

รู ปที่ 5.24 ข้อความแจ้งเตือนบนบราวเซอร์ Internet Explorer กรณี ที่อยูอ่ ีเมล์ไม่ถูกต้องตามรู ปแบบ
จากรู ปที่ 5.23 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome และป้ อนข้อมูลที่อยู่อีเมล์ไม่
ถูกต้องตามรู ปแบบอีเมล์ จากนั้นคลิ กปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล บราวเซอร์ จะแสดงข้อความแจ้งเตือน
ให้ผใู ้ ช้ ดังรู ปที่ 5.25
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รู ปที่ 5.25 ข้อความแจ้งเตือนบนบราวเซอร์ Google Chrome กรณี ที่อยูอ่ ีเมล์ไม่ถูกต้องตามรู ปแบบ
(10) COLOR กล่องรับค่าสี ใช้สาหรับรับค่าสี โดยเลือกสี จากตารางสี ที่กาหนดมาให้ เพิ่ม
มาในภาษา HTML เวอร์ ชนั่ 5.0 แสดงผลได้ในบางบราวเซอร์ เท่านั้น บราวเซอร์ ที่สามารถรองรับ
การท างานกล่ องรั บ สี ป ระกอบด้วย Google Chrome, Mozilla Firefox และ Opera รู ป แบบการใช้
งานดังนี้
<INPUT TYPE="COLOR" NAME="ชื่อกล่องรับค่าสี ">
ตัวอย่าง การสร้ างกล่ องรั บค่าสี เพื่อรั บสี ที่ชื่นชอบ กาหนดชื่ อกล่ องรับ สี เป็ น COLOR
สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.26
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
เลือกสี ที่ชื่นชอบ:<INPUT TYPE="COLOR" NAME="COLOR">
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล"></FORM>

รู ปที่ 5.26 ตัวอย่างการสร้างกล่องรับค่าสี
จากรู ปที่ 5.26 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome ดังรู ปที่ 5.27

รู ปที่ 5.27 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome การสร้างกล่องรับค่าสี จากรู ปที่ 5.26
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จากรู ปที่ 5.27 เมื่อคลิกปุ่ มสี จะปรากฏหน้าต่างตารางสี ให้เลือก ดังรู ปที่ 5.28

รู ปที่ 5.28 การแสดงหน้าต่างตารางสี เมื่อคลิกปุ่ มสี จากรู ปที่ 5.27
จากรู ปที่ 5.28 เลือกสี ที่ตอ้ งการ คลิกปุ่ ม OK ค่าสี ที่เลือกจะแสดงที่ปุ่มสี ดังรู ปที่ 5.29

รู ปที่ 5.29 ตัวอย่างการแสดงผลกล่องรับค่าสี เมื่อเลือกสี ที่ตอ้ งการ จากรู ปที่ 5.28
(11) RANGE กล่องรับค่าช่วงตัวเลข ใช้สาหรับรับค่าข้อมูลตัวเลขที่ทราบกาหนดขอบเขต
ช่ วงตัวเลข เพิ่ ม มาในภาษา HTML เวอร์ ชั่น 5.0 รู ป แบบการแสดงผลจะแตกต่ างกันไปในแต่ล ะ
โปรแกรมบราวเซอร์ มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<INPUT TYPE="RANGE" NAME="ชื่อกล่อง" MIN="ค่าต่าสุ ด" MAX="ค่าสู งสุ ด">
ตัวอย่าง การสร้างกล่องรับค่าช่วงตัวเลข เพื่อรับอายุ กาหนดค่าต่ าสุ ดเท่ากับ 10 ค่าสุ งสุ ด
เท่ากับ 100 กาหนดชื่อเป็ น AGE สามารถเขียนคาสัง่ HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.30
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
เลือกช่วงอายุ<INPUT TYPE="RANGE" NAME="AGE" MIN="10" MAX="100"><br>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.30 ตัวอย่างการสร้างกล่องรับค่าช่วงตัวเลข
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จากรู ปที่ 5.30 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ Internet Explorer ได้ดงั รู ปที่ 5.31 และ Google
Chrome ได้ดงั รู ปที่ 5.32

รู ปที่ 5.31 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Internet Explorer ตัวอย่างการสร้างกล่องรับค่าช่วงตัวเลข
จากรู ปที่ 5.30

รู ปที่ 5.32 การแสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome ตัวอย่างการสร้างกล่องรับค่าช่วงตัวเลข จาก
รู ปที่ 5.30
จากรู ปที่ 5.31 และ รู ปที่ 5.32 รู ปแบบการแสดงผลกล่องรับค่าช่วงตัวเลขมีความแตกต่าง
กัน แต่วิธีการใช้งานจะคล้ายกัน คือคลิ กเลื่ อนปุ่ มสเกลที่ อยู่ตรงกลางไปไว้ในตาแหน่ งข้อมู ล ที่
ต้องการ ตาแหน่งทางด้านซ้ายคือค่าต่าสุ ด และด้านขวาคือค่าสู งสุ ด
2.1.2 การกาหนดลักษณะให้ กบั TAG INPUT ใน ภาษา HTML เวอร์ ชั่น 5.0
เนื่ องจากข้อจากัดของภาษา HTML ตั้งแต่เวอร์ ชนั่ 1.0 ถึ งเวอร์ ชนั่ 4.0 มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ของการตรวจสอบการป้ อนข้อมูลของผูใ้ ช้ จึงต้องอาศัยการสร้ างคาสั่งภาษาสคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์
ดังนั้นผูพ้ ฒั นาเว็บไซต์จึงต้องเรี ยนรู ้การใช้งานภาษาสคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์ดว้ ย อีกทั้งปั จจุบนั อุปกรณ์
ในการเข้าถึงเว็บไซต์มีมากมายหลากหลายแพลตฟอร์ ม บางอุปกรณ์ไม่รองรับการทางานของภาษา
สคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์ ดังนั้นในภาษา HTML เวอร์ ชนั่ 5.0 จึงได้เพิ่มลักษณะให้กบั TAG INPUT เพื่อ
สามารถทางานได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยภาษาสคริ ปต์ฝั่งไคลเอนต์ควบคุมการทางาน การกาหนดลักษณะ
ให้กบั TAG INPUT ในภาษา HTML เวอร์ ชนั่ 5.0 ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วย การ
กาหนดลักษณะ AUTOFOCUS, การกาหนดลักษณะ PLACEHOLDER และการกาหนดลักษณะ
REQUIRED รายละเอียดดังนี้
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(1) การก าหนดลั ก ษณะ AUTOFOCUS เป็ นการก าหนดเมื่ อ โหลดหน้ า เว็บ เพจให้
เคอร์ เซอร์ วางในเครื่ องมื อรับ ข้อมู ล เพื่ อพร้ อมส าหรับการรับข้อมู ล โดยสามารถใช้ได้กบั กล่ อง
ข้อความ, กล่องรหัสผ่าน, ช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย, กล่องตัวเลือก, กล่องรับตัวเลข, กล่องป้ อนที่
อยูอ่ ีเมล์, ปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูลและปุ่ มยกเลิ กการป้ อนข้อมูล ตัวอย่างการเช่ นในฟอร์ มรับข้อมูล
ประกอบกล่ อ งตัว เลื อ กค าน าหน้ า ชื่ อ ประกอบด้ ว ย นาย,นาง หรื อ นางสาว ก าหนดชื่ อ เป็ น
FIRSTNAME และกล่ องข้อความรับ ชื่ อ-สกุล กาหนดชื่ อเป็ น NAME กาหนดให้โฟกัส อัตโนมัติ
สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.33
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
คานาหน้าชื่อ
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นาย">นาย
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นาง"> นาง
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นางสาว"> นางสาว<BR>
ชื่อ-สกุล<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME" SIZE="20" autofocus> <BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.33 ตัวอย่างการกาหนดลักษณะ AUTOFOCUS
จากรู ปที่ 5.33 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 5.34

รู ปที่ 5.34 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ตวั อย่างการกาหนดลักษณะ AUTOFOCUS จากรู ปที่ 5.33
(2) การกาหนดลักษณะ REQUIRED การบังคับให้ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูล ใช้กรณี ที่กาหนดให้
ผูใ้ ช้ป้อนข้อมูลในรายการที่ตอ้ งการ สามารถใช้ได้กบั กล่องข้อความ, กล่องรหัสผ่าน, ช่ องสาหรับ
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กาเครื่ องหมาย, กล่ องตัวเลื อก, กล่ องรั บ ตัวเลข และ กล่ องป้ อนที่ อยู่อีเมล์ ตัวอย่างการก าหนด
ลักษณะ REQUIRED ให้กบั กล่องข้อความชื่อ NAME จากคาสั่ง HTML รู ปที่ 5.33 ดังรู ปที่ 5.35
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
คานาหน้าชื่อ
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นาย">นาย
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นาง"> นาง
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นางสาว"> นางสาว<BR>
ชื่อ-สกุล<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME" SIZE="20" AUTOFOCUS REQUIRED> <BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.35 ตัวอย่างการการกาหนดลักษณะ REQUIRED ให้กบั กล่องข้อความชื่ อ NAME
จากรู ปที่ 5.35 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ โดยที่ไม่ได้ป้อนข้อมูลในกล่องข้อความชื่อ-สกุล
และคลิกปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ดังรู ปที่ 5.36

รู ปที่ 5.36 ข้อความแจ้งเตือนการกาหนดลักษณะ REQUIRED จากรู ปที่ 5.35
(3) การกาหนดลักษณะ PLACEHOLDER คือการแสดงข้อความแบบลายน้ าในเครื่ องมือ
รับข้อมูลในฟอร์ ม ข้อความจะถูกแสดงผลก็ต่อเมื่อมีค่าว่าง และไม่ได้ถูกโฟกัส โดยข้อความลายน้ า
จะไม่มีผลต่อค่าข้อมูลในเครื่ องมือรับข้อมูลแต่อย่างใด เหมาะสาหรับเว็บเพจที่มีพ้ืนที่จากัด เพราะ
ข้อความลายน้ าสามารถช่ วยอธิ บ ายถึ งข้อมู ล ที่ ต้องการ สามารถใช้ได้ก ับ กล่ องข้อความ, กล่ อง
รหัสผ่าน, กล่องรับตัวเลข และกล่องป้ อนที่อยูอ่ ีเมล์ ตัวอย่างการใช้งาน เช่นจากคาสั่ง HTML ในรู ป
ที่ 5.35 สร้ างข้อความลายน้ าอธิ บายข้อมู ลที่ ตอ้ งการสาหรับกล่องข้อความ NAME สามารถเขียน
คาสั่ง HTMLได้ดงั รู ปที่ 5.37
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<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
คานาหน้าชื่อ <INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นาย">นาย
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นาง"> นาง
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="FIRSTNAME" VALUE="นางสาว"> นางสาว<BR>
ชื่อ-สกุล<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAME" SIZE="20" AUTOFOCUS REQUIRED
PLACEHOLDER="กรุ ณาป้ อนชื่อ-สกุล"> <BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล"></FORM>

รู ปที่ 5.37 ตัวอย่างการกาหนดลักษณะ PLACEHOLDER
จากรู ปที่ 5.37 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ เมื่อโหลดหน้าเว็บเพจและคลิกเลือกกล่อง
ตัวเลือกคานาหน้าชื่ อ จะปรากฏข้อความลายน้ าในกล่องข้อความ ชื่อ-สกุล ดังรู ปที่ 5.38

รู ปที่ 5.38 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ตวั อย่างการกาหนดลักษณะ PLACEHOLDER จากรู ปที่ 5.37
2.2 การใช้ งาน TAG TEXTAREA
TEXTAREA หรื อ กล่องป้ อนข้อมูลหลายบรรทัด ใช้สาหรับรับข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร หรื อ
ตัวเลขในปริ มาณมาก มีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ เหมาะสาหรับการป้ อนข้อมูลที่มี
คาตอบจานวนมากและมีพ้นื จอที่จากัด มีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<TEXTAREA NAME="ชื่อกล่องป้ อนข้อมูลหลายบรรทัด">ข้อความเริ่ มต้น
</TEXTAREA>
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องป้ อนข้อมูลหลายบรรทัด ดังตารางที่ 5.8
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ตารางที่ 5.8 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องป้ อนข้อมูลหลายบรรทัด
Attribute
ROWS
COLS
WRAP
ALIGN

ค่ าทีก่ าหนดให้
ตัวเลข
ตัวเลข
การตัดคา
ตาแหน่ง

คาอธิบาย
กาหนดจานวนแถวกล่องป้ อนข้อมูล
กาหนดจานวนความกว้างของกล่องป้ อนข้อมูล
กาหนดวิธีการตัดคา OFF, SOFT หรื อ HARD
จัดตาแหน่งการจัดวางข้อความ LEFT, CENTER
หรื อ RIGHT

จากตารางที่ 5.8 ตัวอย่างการนาไปใช้งาน เช่นสร้างกล่องป้ อนข้อมูลหลายบรรทัด เพื่อรับ
ความคิ ดเห็ น กว้าง 40PX จานวน 5 แถว ข้อความเริ่ ม ต้น เป็ น “กรุ ณ าแสดงความคิ ดเห็ น ” และ
กาหนดชื่อเป็ น COMMENT สามารถเขียนคาสัง่ HTML ดังรู ปที่ 5.39
<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" >
Comment <BR>
<TEXTAREA NAME="COMMENT" ROWS="5" COLS="40" WRAP="HARD">
กรุ ณาแสดงความคิดเห็น
</TEXTAREA> <BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล">
</FORM>

รู ปที่ 5.39 ตัวอย่างการสร้างกล่องป้อนข้อมูลหลายบรรทัด
จากรู ปที่ 5.39 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 5.40

รู ปที่ 5.40 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ตวั อย่างการสร้างกล่องป้อนข้อมูลหลายบรรทัด จากรู ปที่ 5.39
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2.3 การใช้ งาน TAG SELECT
SELECT หรื อกล่องคาสั่งผสม ใช้สาหรับรับข้อมูลที่มีตวั เลือกจานวนมากและมีพ้ืนที่จอ
จากัด ไม่สามารถแสดงในลักษณะที่เป็ นช่องสาหรับกาเครื่ องหมาย หรื อกล่องตัวเลือกได้ มีลกั ษณะ
เป็ นกล่องสี่ เหลี่ยมเมื่อคลิกเลือกจะมีรายการหล่นลงมาให้เลือก หรื อกาหนดให้แสดงลักษณะกล่อง
สี่ เหลี่ ยมหลายบรรทัดข้างในจะประกอบด้วยรายการให้ผูใ้ ช้เลือก โดยสามารถกาหนดให้เลื อกได้
หนึ่งตัวเลือกหรื อหลายตัวเลือกก็ได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้
<SELECT NAME="ชื่อกล่องคาสั่งผสม">
<OPTION VALUE="ค่าข้อมูลในกล่องคาสั่งผสม"> ข้อความ</OPTION>
<OPTION VALUE="ค่าข้อมูลในกล่องคาสั่งผสม"> ข้อความ</OPTION>
</SELECT>
สามารถกาหนดลักษณะให้กบั กล่องคาสัง่ ผสม ดังตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 การกาหนดลักษณะให้กบั กล่องคาสัง่ ผสม
Attribute
SIZE
MULTIPLE
SELECTED

ค่ าทีก่ าหนดให้
ตัวเลข

คาอธิบาย
กาหนดจานวนแถวที่แสดงรายการ
กาหนดให้สามารถเลือกได้หลายรายการ
กาหนดให้รายการถูกเลือก

จากตารางที่ 5.9 ตัวอย่างการนไปใช้งานเพื่อสร้ างกล่ องคาสั่งผสม กาหนดรู ปแบบการ
แสดงผล 2 รู ปแบบ
- รู ปแบบที่ 1 สาหรับเลือกรู ปแบบภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบ กาหนดให้แสดงรายการครั้งละ
หนึ่ งรายการ เมื่อคลิ กจะมีรายการหล่นลงมา รายการในกล่องคาสั่งผสมประกอบด้วย แอนิ เมชัน่ ,
ชี วประวัติ, สารคดี , ทดลอง, ละครเพลง และบรรยาย กาหนดให้ ทดลอง เป็ นถูกเลือก ตั้งชื่ อเป็ น
MOVIEGROUP
- รู ปแบบที่ 2 สาหรับเลือกประเภทภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบ กาหนดให้แสดงรายการครั้งละ
4 รายการ สามารถเลือกได้หลายรายการพร้อมกัน รายการในกล่องคาสั่งผสมประกอบด้วย แอ๊คชัน่ ,
ผจญภัย, ตลก, ดราม่า และสยองขวัญ ตั้งชื่อเป็ น MOVIETYPE
สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.41
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<FORM NAME="FORM1" METHOD="GET" > รู ปแบบภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
<SELECT NAME="MOVIEGROUP">
<OPTION VALUE="แอนิเมชัน่ ">แอนิเมชัน่ </OPTION>
<OPTION VALUE="ชีวประวัติ">ชีวประวัติ</OPTION>
<OPTION VALUE="สารคดี">สารคดี</OPTION>
<OPTION VALUE="ทดลอง" SELECTED>ทดลอง</OPTION>
<OPTION VALUE="ละครเพลง">ละครเพลง</OPTION>
<OPTION VALUE="บรรยาย">บรรยาย</OPTION>
</SELECT><BR><BR><BR><BR>ประเภทภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
<SELECT NAME="MOVIETYPE" SIZE="4" MULTIPLE>
<OPTION VALUE="แอ็คชัน">แอ็คชัน</OPTION>
<OPTION VALUE="ผจญภัย">ผจญภัย</OPTION>
<OPTION VALUE="ตลก">ตลก</OPTION>
<OPTION VALUE="ดราม่า">ดราม่า</OPTION>
<OPTION VALUE="สยองขวัญ">สยองขวัญ</OPTION>
</SELECT><BR><BR><BR>
<INPUT TYPE="SUBMIT" NAME="SUBMIT" VALUE="ยืนยันการส่งข้อมูล">
<INPUT TYPE="RESET" NAME="RESET" VALUE="เคลียร์ขอ้ มูล"></FORM>

รู ปที่ 5.41 ตัวอย่างการสร้างกล่องคาสั่งผสม
จากรู ปที่ 5.41 เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะได้ดงั รู ปที่ 5.42

รู ปที่ 5.42 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ตวั อย่างการสร้างกล่องคาสั่งผสม จากรู ปที่ 5.41
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จากรู ปที่ 5.42 เมื่อคลิ กเลื อกรู ปแบบภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบจะมี รายการหล่นลงมาให้เลื อก
และสามารถเลือกได้ครั้งละหนึ่ งรายการ ส่ วนประเภทภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบ สามารถคลิกค้างไว้เพื่อ
เลื อกรายการที่ อยู่ติดกัน ได้หลายรายการ กรณี รายการที่ ตอ้ งการเลื อกอยู่ห่างกันสามารถกดปุ่ ม
CTRL ที่คียบ์ อร์ดค้างแล้วเลือกรายการที่ตอ้ งการได้หลายรายการ
3. ตัวอย่ างการประยุกต์ ใช้ การสร้ างฟอร์ มรับข้ อมูล
3.1 การสร้ างฟอร์ มรับข้ อมูลการสมัครสมาชิ ก
สร้างฟอร์ มรับข้อมูลการสมัครสมาชิ ก ด้วยภาษา HTML ประกอบด้วย กล่ องข้อความ
First Name, Last Name, Email or mobile number, Re-enter email or mobile, New password และ
กล่องคาสั่งผสมเพื่อเลื อก Birthday มีค่า 1-31, เดือน Month มี ค่ามกราคม ถึ ง ธันวาคม และกล่อง
ข้อความ Year กาหนดให้กล่องข้อความทุ กรายการมี ลกั ษณะเป็ น REQUIRED และกล่องตัวเลื อก
Sex ประกอบด้วย Female และ Male และกล่ องรั บ ค่ าช่ วงตัวเลขส่ วนสู ง ก าหนดให้ ค่ าต่ าสุ ด ที่
120cm สู งสุ ดที่ 300cm เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.43

รู ปที่ 5.43 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ฟอร์มรับข้อมูลการสมัครสมาชิก
จากรู ปที่ 5.43 สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.44 และรู ปที่ 5.45
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<html><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">
<title>SIGN UP</title></head>
<body>
<form name="signup">
<table border="0" cellpadding="10px">
<TR><TD align="center" valign="middle"><img src="f1.jpg" width="300px" align="right"></TD>
<TD width="90%">
<table border="0" width="90%"><TR><TD><H1>Sign Up</H1><h4>It's free and always will be.</h4>
<input type="text" placeholder="First name" name="firstname" required>
<input type="text" placeholder="Last name" name="lastname" required></TD></TR>
<TR><TD><input type="email" name="email" placeholder="Email or mobile number" required></td></tr>
<TR><TD><input type="reemail" name="reemail" placeholder="Re-enter email or mobile number"
required></TD></TR>
<TR><TD><input type="password" name="password" placeholder="New password" required></TD></TR>
<TR><TD><B>Birthday</B><BR>
<select name="Day">
<option>1</option><option>2</option><option>3</option><option>4</option><option>5</option>
<option>6</option><option>7</option><option>8</option><option>9</option><option>10</option>
<option>11</option><option>12</option><option>13</option><option>14</option><option>15</option>
<option>16</option><option>17</option><option>18</option><option>19</option><option>20</option>
<option>21</option><option>22</option><option>23</option><option>24</option><option>25</option>
<option>26</option><option>27</option><option>28</option><option>29</option><option>30</option>
<option>31</option></select>
<select name="Month">
<option>มกราคม</option><option>กุมภาพันธ์</option><option>มีนาคม</option><option>เมษายน</option>
<option>พฤษภาคม</option><option>มิถุนายน</option><option>กรกฏาคม</option><option>สิ งหาคม
</option>
<option>กันยายน</option><option>ตุลาคม</option><option>พฤศจิกายน</option><option>ธันวาคม
</option>
</select>
พ.ศ.<input type="text" name="year" required></TD></TR>

รู ปที่ 5.44 ตัวอย่างการสร้างฟอร์มรับข้อมูลการสมัครสมาชิก ส่ วนที่ 1
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<TR><TD>ส่วนสูง<INPUT TYPE="RANGE" NAME="HEIGHT" MIN="120"
MAX="300">cm</TD></TR>
<TR><TD>
<input type="radio" value="Female" name="sex">Female
<input type="radio" value="male" name="sex">Male</TD></TR>
<TR><TD><input type="submit" value="Sign Up" name="SignUp"></TD></TR></table>
</td></tr></table>
</form></body></html>

รู ปที่ 5.45 ตัวอย่างการสร้างฟอร์มรับข้อมูลการสมัครสมาชิก ส่ วนที่ 2
3.2 การสร้ างฟอร์ มเลือกซื้อสิ นค้ า
สร้ างฟอร์ ม เลื อกซื้ อสิ น ค้า ประกอบด้วยช่ องส าหรั บ กาเครื่ องหมายแทนการเลื อกซื้ อ
สิ นค้า สิ นค้าแต่ ละรายการ และมี รูป ภาพแสดงประกอบ ปุ่ มสั่ งซื้ อสิ นค้าเพื่ อยืนยันการเลื อกซื้ อ
สิ นค้า และปุ่ มเคลียร์ เพื่อยกเลิกการเลือกซื้ อสิ นค้า เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.46

รู ปที่ 5.46 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ฟอร์ มเลือกซื้ อสิ นค้า
จากรู ปที่ 5.46 สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.47
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<HTML><HEAD>
<META HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8">
<TITLE>หยิบสิ นค้าใส่ตะกร้า</TITLE></HEAD>
<BODY><FORM NAME="ORDERKFC">
<IMG SRC="IMG/0.PNG" WIDTH="25%" ALIGN="LEFT"><H1>WELCOME WHAT ARE YOU
HUNGRY FOR TODAY?</H1>
<FONT SIZE="6"><B>เติมความสุข ไปกับ</B></FONT>
<TABLE WIDTH="80%" ALIGN="CENTER"><TR ALIGN="CENTER">
<TD> <IMG SRC='IMG/1.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK1' VALUE='99FILLUP'>ราคา 99 บาท</P></TD>
<TD><IMG SRC='IMG/2.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK2' VALUE='TEMSUK'>ราคา 199 บาท</P></TD>
<TD><IMG SRC='IMG/3.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK3' VALUE='SUKSURPRISE'>ราคา 259 บาท
</P></TD>
<TD><IMG SRC='IMG/4.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK4' VALUE='IMSUKJAI'>ราคา 399 บาท
</P></TD></TR>
<TR ALIGN="CENTER">
<TD><IMG SRC='IMG/5.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK5' VALUE='SUKLONJAI'>ราคา 599 บาท</P></TD>
<TD><IMG SRC='IMG/6.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK6' VALUE='PEPSI500ML'>ราคา 25 บาท</P></TD>
<TD><IMG SRC='IMG/7.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK7' VALUE='PEPSI1_45ML'>ราคา 39 บาท</P></TD>
<TD><IMG SRC='IMG/8.PNG'>
<P><INPUT TYPE='CHECKBOX' NAME='CHK8' VALUE='EGGTART'>ราคา 19 บาท
</P></TD></TD></TR>
<TD COLSPAN="4" ALIGN="CENTER">
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="สั่งซื้อ">
<INPUT TYPE="RESET" VALUE="เคลียร์"></TD></TR>
</TABLE>
</FORM></BODY></HTML>

รู ปที่ 5.47 ตัวอย่างการสร้างฟอร์มเลือกซื้ อสิ นค้า
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3.3 การสร้ างฟอร์ มสั่ งซื้อสิ นค้ า
สร้างฟอร์ มสั่งซื้ อสิ นค้า ประกอบด้วย กล่องตัวเลือกคานาหน้าชื่อ ประกอบด้วย Mr, Mrs
หรื อ Miss กล่องข้อความชื่ อและนามสกุล กล่องตัวเลื อก เพศ ประกอบด้วย ชาย หรื อ หญิ ง กล่อง
ป้ อนข้อมูลหลายบรรทัด เพื่อรับที่อยู่สาหรับจัดส่ งสิ นค้า กล่องคาสั่งผสมเพื่อเลือกจังหวัดที่อยู่ ซึ่ ง
ประกอบด้วย จังหวัด เชี ยงราย, เชี ยงใหม่ , พะเยา, ลาปาง และ ลาพู น กล่ องป้ อนที่ อยู่อีเมล์ ช่ อง
ส าหรับ กาเครื่ องหมายคาอธิ บ ายเป็ นรู ป สิ นค้า กล่ องรั บ ค่ าสี และกล่ องรั บ ตัวเลขเพื่ อรั บ จานวน
สิ นค้าที่สั่งซื้ อ พร้อมกับปุ่ มยืนยันการส่ งข้อมูล เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า เนื่องจากมีการใช้เครื่ องมือกล่องรับ
ค่าสี และกล่องรับตัวเลข แสดงผลบนบราวเซอร์ Google Chrome ได้ดงั รู ปที่ 5.48

รู ปที่ 5.48 การแสดงผลบนบราวเซอร์ ฟอร์ มสัง่ ซื้ อสิ นค้า
จากรู ปที่ 5.48 สามารถเขียนคาสั่ง HTML ได้ดงั รู ปที่ 5.49 และรู ปที่ 5.50
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<HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=UTF8">
<TITLE>สัง่ ซื้อสิ นค้า</TITLE></HEAD>
<BODY><TABLE WIDTH="50%" BGCOLOR="#FFFBE9" ALIGN="CENTER">
<TR><TD><FORM NAME="SHIPPING"><H2 ALIGN="CENTER">ฟอร์มสัง่ ซื้อสิ นค้า</H2>
<TABLE><TR><TD><INPUT TYPE="RADIO" NAME="PNAME" VALUE="Mr">Mr
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="PNAME" VALUE="Mrs">Mrs
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="PNAME" VALUE="Miss">Miss</TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE="TEXT" NAME="FNAME" PLACEHOLDER="ชื่อ" REQUIRED>
<INPUT TYPE="TEXT" NAME="LNAME" PLACEHOLDER="นามสกุล" REQUIRED
SIZE="40"></TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE="RADIO" NAME="SEX" VALUE="ชาย">ชาย
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="SEX" VALUE="หญิง">หญิง </TD></TR>
<TR><TD> <TEXTAREA NAME="ADDRESS" PLACEHOLDER="ที่อยูจ่ ดั ส่งสิ นค้า" COLS="40"
ROWS="4">
</TEXTAREA></TD></TR>
<TR><TD> <SELECT NAME="PROVINCE">
<OPTION VALUE="" DISABLED SELECTED>จังหวัดที่อยู<่ /OPTION>
<OPTION>เชียงราย</OPTION>
<OPTION>เชียงใหม่</OPTION>
<OPTION>พะเยา</OPTION>
<OPTION>ลาปาง</OPTION>
<OPTION>ลาพูน</OPTION></SELECT></TD></TR>
<TR><TD><INPUT TYPE="EMAIL" NAME="EMAIL" PLACEHOLDER="E-MAIL"
SIZE="40"></TD></TR>
<TR><TD>
<TABLE WIDTH="100%">
<TR><TD WIDTH="25%" HEIGHT="200PX" VALIGN="CENTER">
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="I6PLUS" VALUE="I6PLUS">
<IMG SRC="APPLE/P3_6PLUS.JPG" WIDTH="80PX" ALIGN="CENTER"></TD>

รู ปที่ 5.49 ตัวอย่างการสร้างฟอร์ มสัง่ ซื้ อสิ นค้า ส่ วนที่ 1
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<TD WIDTH="25%" HEIGHT="200PX" VALIGN="CENTER">
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="I6" VALUE="I6">
<IMG SRC="APPLE/P3_6.JPG" WIDTH="80PX" ALIGN="CENTER"></TD>
<TD WIDTH="25%" HEIGHT="200PX" VALIGN="CENTER">
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="I5S" VALUE="I5S">
<IMG SRC="APPLE/P3_5S.JPG" WIDTH="80PX" ALIGN="CENTER"></TD>
<TD WIDTH="25%" HEIGHT="200PX" VALIGN="CENTER">
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="I5C" VALUE="I5C">
<IMG SRC="APPLE/P3_5C.JPG" WIDTH="80PX" ALIGN="CENTER"></TD></TR>
<TR ALIGN="CENTER"><Td >iPhone 6 Plus</TD><TD>iPhone 6</TD><TD>iPhone 5s</TD><TD>iPhone
5c</TD></TR>
<TR ALIGN="LEFT" HEIGHT="50PX">
<TD>เลือกสี :<INPUT TYPE="COLOR" NAME="I6PLUSCOLOR"></TD>
<TD HEIGHT="50PX">
จานวน:<INPUT TYPE="NUMBER" NAME="QTY" MIN="1" MAX="10" STEP="1"></TD></TR>
<TR><TD ALIGN="CENTER" COLSPAN="4"><INPUT TYPE="SUBMIT"
VALUE="สัง่ ซื้อ"></TD></TR>
</TABLE></TD></TR></TABLE></FORM></TD></TR></TABLE>
</BODY></HTML>

รู ปที่ 5.50 ตัวอย่างการสร้างฟอร์ มสัง่ ซื้ อสิ นค้า ส่ วนที่ 2
5. บทสรุ ป
เว็บ ไซต์ที่ ดีต้องสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้ดี การรับรู ้ ถึ งความ
ต้อ งการของผู ใ้ ช้ก็ คื อ การรั บ ข้อ มู ล จากผู ใ้ ช้ไ ปประมวลผลตามที่ ต้อ งการ โดยการรั บ ข้อ มู ล มี
เครื่ องมื อที่ ใช้ส าหรั บ รั บ ข้อมู ล หลายประเภทขึ้ นอยู่ก ับ การเลื อกใช้งาน และความเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่ งในปั จจุบนั อุปกรณ์ที่เข้าถึงเว็บไซต์มีมากมายหลากหลายแพลตฟอร์ ม
ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไซต์ผพู ้ ฒั นาจะต้องคานึงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการแสดงผลของแต่ละอุปกรณ์
ด้วย ถึงแม้ภาษา HTML จะถูกพัฒนามาจนถึ ง เวอร์ ชนั่ 5.0 แต่ก็ยงั ไม่สามารถตอบสนองการใช้ได้
ทุกอุปกรณ์ได้ ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไซต์ผพู ้ ฒั นาเว็บไซต์ จึงพิจารณาเลือกใช้เครื่ องมือในการรับ
ข้อมูลแต่ละประเภทให้ดี
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6. แบบฝึ กหัดท้ายบท
1. จงสร้ า งฟอร์ ม สมัค รสมาชิ ก ด้ว ยภาษา HTML เพื่ อ รั บ ข้อ มู ล รายละเอี ย ดส่ ว นตัว
รายละเอียดดังนี้
- กล่องข้อความเพื่อรับข้อมูล Username
- กล่องรหัสผ่าน เพื่อรับ Password, Re-Password
- กล่องข้อความเพื่อรับข้อมูล ชื่อ-สกุล
- รับข้อมูลวันเดือนปี เกิด ประกอบด้วย กล่องคาสั่งผสมเลือกวันที่ โดยมีค่า 1-31, กล่อง
คาสั่งผสมเลือกเดือน โดยมีค่ามกราคม ถึง ธันวาคม และกล่องรับข้อความ เพื่อรับข้อมูลพ.ศ. เกิด
- กล่องตัวเลือก เพื่อเลือกเพศ ประกอบด้วย เพศชาย และ หญิง
- กล่องตัวเลือก เพื่อเลือกสถานภาพ ประกอบด้วยโสด, สมรส และหย่าร้าง
- ช่ องสาหรับกาเครื่ องหมาย เพื่อเลื อกสี ที่ชื่นชอบ ซึ่ งสามารถเลื อกได้หลายตัวเลื อก
ประกอบด้วย สี แดง, สี ดา, สี น้ าเงิน, สี ชมพู และสี ฟ้า
เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.51

รู ปที่ 5.51 ตัวอย่างการแสดงผลบนบราวเซอร์ งฟอร์มสมัครสมาชิก
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2. จงสร้ า งฟอร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ประวัติ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ยภาษา HTML เพื่ อ รั บ ข้ อ มู ล
รายละเอียดข้อมูลประวัตินกั ศึกษาดังนี้
- กล่องคาสั่งผสมคานาหน้าชื่อ ประกอบด้วย นาย, นาง และนางสาว
- กล่องข้อความเพื่อรับชื่ อ-นามสกุล
- กล่องข้อความเพื่อรับรหัสนักศึกษา
- กล่องตัวเลือกเพื่อเลือกโปรแกรมวิชาเอก ประกอบด้วย วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
- กล่องข้อความเพื่อรับเบอร์ โทรศัพท์
- กล่องอีเมล์เพื่อรับก E-Mail
เมื่อแสดงผลบนบราวเซอร์จะได้ดงั รู ปที่ 5.52

รู ปที่ 5.52 ตัวอย่างการแสดงผลบนบราวเซอร์ งฟอร์มข้อมูลประวัตินกั ศึกษา

