5

บทที่
การสร า งเว็ บ ไซต อ ย า งง า ย

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย

การสรางเว็บเพจ (Webpage) คือ การสรางเว็บหนาหนึง่ แตการสรางเว็บไซต (Website) คือการ
สรางเว็บเพจหลายหนาทีเ่ ชือ่ มถึงกัน หลายคนเขาใจวา การสรางเว็บไซตจะตองมีการสงขอมูลขึน้ ไป (Upload) ยังเว็บไซตของผูใ หบริการพืน้ ทีเ่ ก็บเว็บ และจดโดเมนเนม (Domain name) ซึง่ ไมผดิ นัก ผูเ ขียน
ขอแยกทัง้ 2 เรือ่ งนัน้ ไปอธิบายในบทอืน่ ในบทนีจ้ ะอธิบายการเตรียมตัวในเบือ้ งตน การสรางเว็บเพจ
ทีละหนาและนํามาเชือ่ มกันใหเปนเว็บไซตแบบ offline ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอรของผูพ ฒ
ั นาทีบ่ า น

5.1 เตรี ย มความพร อ มก อ นลงมื อ สร า ง
ความพรอมเริม่ ตนดวยความเขาใจ จึงขอตอบคําถามทีจ่ าํ เปนสําหรับผูท ตี่ อ งการคําตอบ เพราะเรือ่ ง
ของการสรางเว็บไซตมคี าํ ถามและคําตอบรอผูเ ริม่ ตนใหศกึ ษา ทําความเขาใจ และกาวไปทีละขัน้ จนกระทัง่
นําไปประยุกตเพือ่ ศึกษาไดดว ยตนเอง และทุกอยางทีเ่ คยยากจะกลายเปนเรือ่ งงาย
คําถาม : ทําไมผูเ ขียนใช Notepad เขียนเว็บ
คําตอบ : มีโปรแกรมมากมาย ชวยสรางเว็บไดงา ย แตเกือบทัง้ หมดตองไปหา download หรือซือ้
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

มาติดตัง้ แต notepad มีมากับ Microsoft windows ถาทานอยูใ นขัน้ เริม่ ตนและมีแผนทีจ่ ะพัฒนาเว็บทีด่ ี
ดวยตนเอง ก็ควรเริม่ ตนดวยโปรแกรมนี้ เพราะทําใหทา นเขาใจภาษา HTML ซึง่ เปนภาษาพืน้ ฐานของการ
พัฒนาเว็บไซต
คําถาม : เปดโปรแกรม notepad ตองทําอยางไร
คําตอบ : ใช mouse click ที่ปุม Start, Programs, Accessories, Notepad เพื่อเรียกโปรแกรม
ขึน้ มาทํางาน ทานสามารถพิมพโปรแกรมภาษา HTML ไดทนั ที ขณะจัดเก็บ (Save) ใหเลือก File, Save
การพิมพชอื่ แฟมควรมีเครือ่ งหมาย “ ทัง้ ดานหนา และดานหลังของชือ่ เพือ่ บังคับใหไดนามสกุลทีต่ อ งการ
เชน “c:\index.html” เปนตน ถาไมพมิ พเครือ่ งหมาย “ ตามทีแ่ นะนํา ชือ่ แฟมทีไ่ ดอาจเปน index.html.txt
ซึง่ ไมใชชอื่ แฟมทีท่ า นตองการ
คําถาม : ใชโปรแกรม notepad เขียนเว็บ จะใชเนือ้ ทีเ่ ก็บแฟม เยอะกวาโปรแกรมอืน่ หรือไม
คําตอบ : การใชโปรแกรม notepad สรางเว็บ จะใชเนือ้ ทีใ่ น hard disk เทาทีพ่ มิ พ เชน พิมพ aa
จะแสดงผลเปนตัวอักษร aa ในโปรแกรม Internet explorer โดยใชเนื้อที่เพียง 2 byte เทานั้น แตถา
ทานใชโปรแกรม Dream weaver หรือ Frontpage จะสราง HTML code ที่สมบูรณแบบ โดยใชเนื้อที่
อยางนอย 100 byte ซึง่ ผูเ ขียนคิดวาไมจาํ เปน เมือ่ พัฒนาตอไปจะพบวาแฟมอาจใหญกวาใชโปรแกรม
notepad ถึง 2 เทา แตใหผลลัพธเหมือนกัน ซึง่ ไมเปนผลดีทงั้ ผูม าใชบริการ และผูพ ฒ
ั นา เพราะทําให data
transfer หรือ bandwidth สูงโดยไมจาํ เปน
คําถาม : เมือ่ เขียนเว็บเพจในคอมพิวเตอรทบี่ า นแลว ใชโปรแกรมอะไรเปดดูเว็บทีเ่ ขียนขึน้ มา
คําตอบ : ในคอมพิวเตอรทซี่ อื้ มา มักมีโปรแกรม IE (Internet explorer) ติดตั้งมาดวย มักมา
พรอมกับ Microsoft windows เสมอ ถาเขียนเว็บเพจชื่อ index.html ไวใน Drive C หอง home
ก็เพียงแตพมิ พคาํ วา c:\home\index.html ไปทีช่ อ ง address ก็จะเปดเว็บเพจทีเ่ ขียนขึน้ มาดูได
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คําถาม : ถาสรางเว็บเพจของตนเองไวหลายหนา และเชือ่ มเว็บเพจทัง้ หมดเขาดวยกัน จะเรียก วา อะไร
คําตอบ : เรียกวามีเว็บไซต (Website) ถาแฟมทัง้ หมดอยูใ นคอมพิวเตอรทบี่ า น ก็เรียกวาเว็บไซต
สวนตัว ถาฝากไวกบั free hosting จะเรียกวา เว็บไซตทไี่ มมี Domain name ของตนเอง ไมตอ งเสียเงินจด
Domain name เพียงแตชื่อยาวไปสักหนอย เชน http://www.thai.net/thaiall หรือ http://www.
geocities.com/thaiall เปนตน

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย

คําถาม : ถามีเว็บเพจ (Webpage) มากมายในเว็บไซต (Website) แลวเว็บหนาแรก จะเรียกวาอะไร
คําตอบ : เว็บเพจหนาแรกเรียกวาโฮมเพจ (Homepage) แลวเว็บหนาอืน่ เรียกเว็บเพจ (Web
page) โดยปกติเว็บเพจหนาแรก คือ index.html ดังนั้นเมื่อเริ่มตนสรางเว็บ จึงควรสรางแฟมแรกที่
ชือ่ index.html
คําถาม : แฟมนามสกุล htm และ html ตางกันอยางไร
คําตอบ : ในอดีต แฟมขอมูลถูกเก็บในเครือ่ ง unix ซึง่ ไมจาํ กัดขนาดของชือ่ และนามสกุลมากนัก
จึงมีการออกแบบใหแฟมแรกชือ่ index.html ตอมามีการสรางคอมพิวเตอรทใี่ ช DOS เปนระบบปฏิบตั กิ าร
โดยจํากัดใหชอื่ แฟมมีจาํ นวนตัวอักษรไดสงู สุด 8 ตัวอักษร และนามสกุลมีจาํ นวนตัวอักษรไดสงู สุด 3 ตัว
อักษร ปจจุบนั จึงนิยมสรางเว็บเพจ (Webpage) ใหมนี ามสกุลเปน htm ยกเวนแฟมแรกทีก่ าํ หนดเปน
index.html เพราะเปนมาตรฐานของเครือ่ งบริการพืน้ ทีส่ รางเว็บ (Web server) สวนใหญกาํ หนดใหแฟม
index.html เปนโฮมเพจ หรือเว็บเพจหนาแรกของเว็บไซต
คําถาม : แฟมนามสกุล gif และ jpg ตางกันอยางไร
คําตอบ : การพัฒนาเว็บเพจมักมีภาพประกอบ ซึง่ แฟมภาพทีม่ กั นําไปใชมเี พียง 2 นามสกุล คือ
gif มักเปนภาพทีม่ จี าํ นวนสีไมมาก หรือเปนภาพเคลือ่ นไหว สวน jpg มักเปนภาพคน สัตว หรือสิง่ ของ
ทีม่ จี าํ นวนสีมาก
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

คําถาม : ในบทนีจ้ ะมีแฟมกีแ่ ฟม เพือ่ ใชสรางเว็บไซตอยางงายสักเว็บหนึง่
คําตอบ : กําหนดใหมแี ฟม 4 แฟม โดยมีแฟม index.html, link.htm, me.htm และ me.jpg
คําถาม : หาภาพมาทดสอบทําเว็บไดจากทีไ่ หน
คําตอบ : ใหเปดเว็บไซตเชน mthai.com, hunsa.com หรือ thaiall.com เปนตน เมือ่ พบภาพที่
ตองการ ใหเลือ่ น mouse ไปวางไวเหนือภาพ แลวกดปุม ดานขวาของ mouse จะพบเมนู ใหเลือก Save
Picture As ทานสามารถเลือกหองหรือเปลีย่ นชือ่ ภาพ กอนจัดเก็บภาพไวในคอมพิวเตอรของทาน
คําถาม : สรางเว็บเพจทัง้ 3 หนา และคัดลอกภาพจากอินเทอรเน็ตมา 1 ภาพ ควรเก็บไวทหี่ อ งใด
คําตอบ : ใหสรางหองชือ่ home ใน Drive C แลวเก็บแฟมทัง้ 4 ในหองนัน้ เมื่อเปดโปรแกรม
Internet explorer เพือ่ ทดสอบผลการสรางเว็บไซต ใหพมิ พคาํ วา c:\home\index.html ในชอง address

5.2 รู ป แบบการนํ า เสนอเว็ บ ไซต
การกําหนดหัวเรือ่ งและรูปแบบการนําเสนอ โดยทัว่ ไปจะพบอยู 3 แบบคือ แบบเชิงเสน แบบตนไม
และแบบผสม ทีพ่ บเห็นกันมากทีส่ ดุ จะเปนแบบผสม เพราะเปนระบบทีม่ คี วามยืดหยุน และสนองความ
ตองการของผูใ ชไดมากกวา
1. แบบเชิงเสน (Linear)
เว็บไซตแบบนีม้ กั กําหนดใหผใ ู ชเปดเว็บไปเปนขัน้ ตอน ตามทีผ่ พ ู ฒ
ั นา
ตองการ จะพบไดในเว็บทีม่ ปี มุ กอนหนา (Previous) และตอไป (Next)
เชน เว็บไซตสอนหนังสือทีแ่ ยกบทเรียนเปนบท หรือเว็บสะสมภาพทีใ่ หดไู ดทลี ะภาพ เปนตน
2. แบบตนไม (Tree)
เว็บไซตแบบนี้มีโครงสรางเว็บชัดเจน เชน ระบบ directory ของ search
engine อยาง yahoo.com, alltheweb.com หรือ google.com เปนตน มีการ
จัดหมวดหมูข องขอมูล สามารถเขาถึงขอมูลในลักษณะของ Tree ไดอยางชัดเจน
จากหนาแรก แลวเจาะลึกลงไปยังกลุม ยอยเพือ่ ใหไดขอ มูลตามตองการ

<<<

36

Introduction to Webmaster

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย
ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

3. แบบผสม (Hybrid)
เว็บไซตแบบผสมมักเริ่มตนดวยการจัดหมวดหมูแบบตนไม (Tree)
เพราะเปนแบบทีท่ าํ ความเขาใจไดงา ย แตสามารถกระโดดไปยังหนาเว็บใดก็ไดที่
แนะนํา ทําใหคน หาขอมูลภายในเว็บไซตไดงา ยกวาการจํากัดไวเฉพาะแบบตนไม
หรือแบบเชิงเสนเพียงแบบเดียว
5.3 ขั้ น ตอนการเขี ย นเว็ บ เพจ
1. เปดโปรแกรม Notepad เพือ่ ใชสาํ หรับพิมพโปรแกรมภาษา HTML
2. พิมพโปรแกรมดวยภาษา HTML ภาษานีเ้ ริม่ ตนดวย <html> และปดดวย </html>
ในระหวางคําสั่งนี้มี 2 สวนคือ head และ body ในสวนของ head จะมีคําสั่งไมมาก ตัวอยางนี้
แสดงการใชคาํ สัง่ title ในสวนของ head เพือ่ แสดงขอความบน title ของ windows เมือ่ เปดแฟมนีด้ ว ย
Internet explorer

3. เมื่อพิมพคําสั่งทั้ง 7 บรรทัดเสร็จแลว ให Save โดย click ที่ File, Save จากนั้นเลือก
จัดเก็บแฟมในหอง c:\home โดยกําหนดชือ่ แฟมเปน index.html แตตอ งใชเครือ่ งหมาย “ ปดทัง้ หัวและ
ทายเพือ่ บังคับนามสกุล มิเชนนัน้ แฟมทีไ่ ดอาจเปน index.html.txt แตจะเปนเฉพาะในบาง version ของ
windows การใสเครือ่ งหมาย “ จึงเปนการปองกันปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

4. เมือ่ จัดเก็บแลวใหเปดโปรแกรม Internet explorer เพือ่ ดูวา ผลการเขียนโปรแกรมใหผลเปน
อยางไร เมื่อทานเขียนตามตัวอยาง 7 บรรทัด ก็ควรจะใหผลเหมือนกับตัวอยางที่แสดงใน Internet
explorer นี้ ผลทีไ่ ดคอื ขอความธรรมดา 1 บรรทัด และขอความที่เปน hyper link อีก 1 บรรทัด โดย
ขอความทีเ่ ปน hyper link จะมีประโยชนในการเชือ่ มตอเว็บหนาอืน่ เมือ่ ทานใช mouse click บนคําวา
lovelampang จะหมายถึงการสั่งเปดเว็บไซตชื่อ http://www.lovelampang.com มาแสดง แตจะใช
งานไดตอ เมือ่ ทาน online เขาอินเทอรเน็ตแลว แตถา ไม online จะแสดงผลใหทราบวาไมพบหนาทีต่ อ งการ
โดยมีขอ ความวา The page cannot be displayed แจงใหทราบ

5. เมือ่ ทานเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และทําการจัดเก็บ จากนัน้ ก็เปดดูผลดวยโปรแกรม IE
(Internet explorer) ได ก็แสดงวาทานเขียนเว็บเพจแรกเปน ตอไปใหปด โปรแกรมทัง้ หมด เพราะหัวขอ
ตอไป คือ การเรียกแฟมเดิมทีเ่ ขียนไวมาปรับปรุง
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5.4 ขั้ น ตอนการเรี ย กแฟ ม เดิ ม มาปรั บ ปรุ ง
1. เมือ่ เปดเครือ่ งคอมพิวเตอรขนึ้ มา ทานมีเปาหมายทีจ่ ะเรียกแฟม index.html มาแกไข โดยเพิม่
2 link คือการสรางจุดเรียกแฟม link.htm และ me.htm หลังจากทานสราง 2 link นี้แลว ในเว็บเพจ
หนาแรก (index.html) ก็จะมีจดุ เชือ่ มตอไปยังเว็บเพจหนาอืน่ ทีท่ า นจะสรางขึน้ ถาตองการใหทงั้ 2 link
ใชงานได จะตองสรางแฟมอีก 2 แฟม ตามหัวขอตอไป
2. ใหเปดโปรแกรม Notepad แลวเลือก File, Open จากนั้นเปลี่ยนคําวา Text Documents ใน
สวนของ Files of type : ซึง่ อยูด า นลางของหนาตาง Open เปนคําวา All Files (*.*) ทําใหทา นพบแฟม
ทัง้ หมด ไมไดแสดงเฉพาะแฟมทีม่ นี ามสกุลเปน txt มาใหเลือกเทานัน้ จากนัน้ เลือกแฟมชือ่ index.html
เพือ่ เปดแฟมมาแกไข
3. ลบขอความทีป่ รากฏ 7 บรรทัด แลวพิมพใหม หรือแกไขใหไดโปรแกรมซึง่ มีเพียง 6 บรรทัด
ดังตัวอยาง ผลลัพธจากตัวอยางนีจ้ ะสรางขอความธรรมดาทีบ่ รรทัดแรก และสราง Link เพือ่ เชือ่ มเว็บเพจ
2 Link หลังจากสรางแฟม index.html แลว ผูพัฒนาตองไปสรางแฟม link.htm และแฟม me.htm
โดยใชหลักการคลายกับการสรางแฟม index.html

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย

4. เมือ่ สรางแฟมซึง่ มี 6 บรรทัดตามตัวอยางแลว ใหทาํ การจัดเก็บ และเรียกโปรแกรม Internet
explorer เพือ่ เปดดูผล ซึง่ จะไดผลตามตัวอยาง
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

5. ขัน้ ตอนการเขียนเว็บเพจหนาทีส่ อง คือเว็บเพจสะสมเว็บไซตทชี่ อบ (Favorites web links)
ทําตามขั้นตอนคลายการสรางแฟม index.html ขึ้นมาใหม แตเปนการสราง link.htm โดย
ประกอบดวย link ตาง ๆ ทีต่ อ งการ ในแฟมนีค้ วรมี link หนึง่ ทีเ่ ชือ่ มกลับไปยัง index.html ซึง่ เปนหนา
แรกและมักจะเรียกวาโฮมเพจ (Home page) โดยกําหนดใหตวั อยางแฟม link.htm มี 8 บรรทัด แมไมมี
การกําหนดสวนของ head ก็สามารถใชงานไดไมมขี อ ผิดพลาดแตอยางใด แตการพัฒนาจริงตองมีคาํ สัง่
head เสมอ เพราะมีคาํ สัง่ ทีจ่ าํ เปนเพือ่ การพัฒนาเว็บทีส่ มบูรณอยูใ นสวนนัน้ เชน title หรือ meta เปนตน

คําสัง่ mailto จะทําใหผเู ขามาเยีย่ มชมเว็บไซต สามารถทราบ e-mail ของ webmaster ถาในเครือ่ ง
ของผูใ ชมโี ปรแกรมทีท่ าํ งานแบบ Outlook express หรือ Netscape mail หรือ Eudora ไวสมบูรณ ผูใช
จะสามารถใชโปรแกรมขางตนสง e-mail ได
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6. ขั้นตอนการเขียนเว็บหนาที่สาม คือเว็บแนะนําตัวเอง (About me)
ขัน้ ตอนนีจ้ ะสําเร็จ ตองขอใหทา นหาภาพทีม่ นี ามสกุลเปน jpg หรือ gif ซึง่ ในอินเทอรเน็ตมีอยู
มากมาย ทานเพียงใช mouse ไปวางไวเหนือภาพ แลวกดปุม ดานขวาของ mouse จะปรากฏเมนู ใหเลือกที่
Save Picture As.. เพือ่ จัดเก็บภาพไวในหอง c:\home สําหรับตัวอยางนี้ ใชภาพชือ่ me.jpg
คําสั่ง dd ใชสําหรับสรางยอหนา
คําสั่ง table และ td ใชกําหนดชองในตาราง ซึ่ง <td> ตองคูกับ </td> ในตัวอยางนี้มี 2 ชอง
โดยชองแรกดานซายมีภาพเดียว แตชอ งดานขวามีตวั อักษร พรอมกับ link ทีใ่ ชเชือ่ มหนา index.html
เพราะผูใ ชสามารถเลือกกลับไปดูหนาแรกได ตัวอยางนีจ้ งึ ใชคาํ สัง่ TD 2 ชุด เพือ่ สรางตาราง 2 ชอง

ตอนที่
1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย

7. สรุปการสรางเว็บเพจทั้ง 3 หนา
หลังจากทีท่ า นทําตามขัน้ ตอนขางตนทีละขัน้ ทานจะมีประสบการณมากขึน้ จากทีไ่ มเคยมีอะไร
เกีย่ วกับการทําเว็บไซต ซึง่ ขัน้ ตอนทีก่ ลาวมาเปนเพียงการประยุกตความรูพ นื้ ฐานคอมพิวเตอรมาสราง
เว็บไซตอยางงาย คําสัง่ HTML ทีใ่ หทา นเขียนไมซบั ซอน ผลทีไ่ ดจะมีเว็บเพจทัง้ หมด 3 หนาในเครือ่ ง
คอมพิวเตอรของทาน ที่สามารถเชื่อมตอกัน
คําสัง่ ทีม่ กี ารใชในตัวอยางนีป้ ระกอบดวย html, head, title, body, br, a href, mailto table,
td, img และ dd สําหรับแฟมทีใ่ ชในตัวอยางนีป้ ระกอบดวย 4 แฟมคือ index.html, link.htm me.htm
และ me.jpg หากมีปญ
 หาทานสามารถตรวจสอบไดวา ทานมีแฟมตรงตามที่เห็นนี้หรือไม
ขั้ น ต อ ไปขอให ท  า นทดลองสร า งเว็ บ เพจเพิ่ ม ขึ้ น อี ก หลายหน า เท า ที่ ต  อ งการ
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ตอนที่

1 : เรื่องนารูสําหรับมือใหม

แทนที่จะปลอยใหมี
เว็บเพจอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพียง 3 หนาตลอดไป
ทานสามารถสรางเว็บเพจเก็บขอมูลเพื่อน เก็บประวัติตนเองที่ละเอียดขึ้น เก็บขอมูลลูกสาว
เก็บความรูที่ทานไดจากการอาน จากการทดลองปฏิบัติ ประสบการณเที่ยว นําเที่ยวจังหวัด
หรื อ สถานที่ ที่ ป ระทั บ ใจเป น ต น
มี อ ะไรอี ก มากที่ ทํ า ได
อย า รอให มี ใ ครสั่ ง
เพราะนัน่ อาจสายเกินไปทีจ่ ะเรียนรู การพัฒนาเว็บควรใชเวลากับการออกแบบ หรือเลือกสิง่ ดีมารวมกัน
เพือ่ สรางงาน มิใชทาํ เว็บแบบขอไปทีใหมผี ลงานสงเจานายหรือครูเทานัน้ ถาเปนเชนนัน้ ทานก็จะทําเฉพาะ
ในขอบเขตที่ถูกสั่ง มิไดเลือกสิ่งดีที่มีในอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในเว็บไซต

5.5 แนะนําเว็บไซต
เว็บไซตสาํ หรับมือใหมทใี่ หขอ มูลหรือสอนสรางเว็บเพจมีมากมาย แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญ คือ ทานตอง
ใชเวลา ไมมใี ครทําใหทา นชํานาญจากการอาน หรือฟงเพียงอยางเดียว ทานตองลงมือปฏิบตั จิ นเกิดปญหา
เมือ่ แกปญ
 หาไดความรูใ หมจะชักนําไปศึกษาเรือ่ งใหมทรี่ ออยูอ กี มากมายไดไมยาก เพราะทานไดเรียนรู
วิธแี กปญ
 หาแลว แตถา มีปญ
 หาทีแ่ กไขไมได ก็มกี ระดานขาว หรือผูค นในเว็บไซตตา ง ๆ ทีพ่ รอมใหความ
ชวยเหลือ
http://html.about.com
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://supervisory.ge.go.th/inno
http://www.bignosebird.com
http://www.hotscripts.com
http://www.htmlgoodies.com/tutors
http://www.htmlhelp.com
http://www.pantip.com
http://www.ruencom.com
http://www.siambuilder.com
http://www.sitenavigation.net
http://www.sourcecode.in.th
http://www.thaiall.com/learn
http://www.thaidev.com
http://www.thaimisc.com
http://www.thaistarter.com
http://www.twebmaster.com
http://www.webmaster.or.th
http://www.webreference.com
http://www.webteacher.com
http://www.wutt.com
http://www.ziancom.com
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