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บทที่  5
การสร  างเว็บไซต อย างง  าย

การสรางเวบ็เพจ (Webpage) คอื การสรางเวบ็หนาหนึง่ แตการสรางเวบ็ไซต (Website) คอืการ
สรางเวบ็เพจหลายหนาทีเ่ชือ่มถงึกนั หลายคนเขาใจวา การสรางเวบ็ไซตจะตองมกีารสงขอมลูขึน้ไป (Up-
load) ยงัเวบ็ไซตของผูใหบรกิารพืน้ทีเ่กบ็เวบ็ และจดโดเมนเนม (Domain name) ซึง่ไมผดินกั ผูเขยีน
ขอแยกทัง้ 2 เรือ่งนัน้ไปอธบิายในบทอืน่ ในบทนีจ้ะอธบิายการเตรยีมตวัในเบือ้งตน การสรางเวบ็เพจ
ทลีะหนาและนาํมาเชือ่มกนัใหเปนเวบ็ไซตแบบ offline  ภายในเครือ่งคอมพวิเตอรของผูพฒันาทีบ่าน

5.1 เตรียมความพรอมกอนลงมือสราง
ความพรอมเริม่ตนดวยความเขาใจ จงึขอตอบคาํถามทีจ่าํเปนสาํหรบัผูทีต่องการคาํตอบ  เพราะเรือ่ง

ของการสรางเวบ็ไซตมคีาํถามและคาํตอบรอผูเริม่ตนใหศกึษา ทาํความเขาใจ และกาวไปทลีะขัน้ จนกระทัง่
นาํไปประยกุตเพือ่ศกึษาไดดวยตนเอง และทกุอยางทีเ่คยยากจะกลายเปนเรือ่งงาย

คําถาม : ทาํไมผูเขยีนใช Notepad เขยีนเวบ็
คาํตอบ : มโีปรแกรมมากมาย ชวยสรางเวบ็ไดงาย แตเกอืบทัง้หมดตองไปหา download หรอืซือ้
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มาตดิตัง้ แต notepad มมีากบั Microsoft windows ถาทานอยูในขัน้เริม่ตนและมแีผนทีจ่ะพฒันาเวบ็ทีด่ี
ดวยตนเอง กค็วรเริม่ตนดวยโปรแกรมนี ้เพราะทาํใหทานเขาใจภาษา HTML ซึง่เปนภาษาพืน้ฐานของการ
พฒันาเวบ็ไซต

คําถาม : เปดโปรแกรม notepad ตองทาํอยางไร
คาํตอบ : ใช mouse click ที่ปุม Start, Programs, Accessories, Notepad เพื่อเรียกโปรแกรม

ขึน้มาทาํงาน  ทานสามารถพมิพโปรแกรมภาษา HTML ไดทนัท ีขณะจดัเกบ็ (Save) ใหเลอืก File, Save
การพมิพชือ่แฟมควรมเีครือ่งหมาย “ ทัง้ดานหนา และดานหลงัของชือ่ เพือ่บงัคบัใหไดนามสกลุทีต่องการ
เชน “c:\index.html” เปนตน ถาไมพมิพเครือ่งหมาย “ ตามทีแ่นะนาํ ชือ่แฟมทีไ่ดอาจเปน index.html.txt
ซึง่ไมใชชือ่แฟมทีท่านตองการ

คําถาม : ใชโปรแกรม notepad เขยีนเวบ็ จะใชเนือ้ทีเ่กบ็แฟม เยอะกวาโปรแกรมอืน่หรอืไม
คาํตอบ : การใชโปรแกรม notepad สรางเวบ็ จะใชเนือ้ทีใ่น hard disk เทาทีพ่มิพ เชน พมิพ aa

จะแสดงผลเปนตัวอักษร aa ในโปรแกรม Internet explorer โดยใชเนื้อที่เพียง 2 byte เทานั้น แตถา
ทานใชโปรแกรม Dream weaver หรือ Frontpage จะสราง HTML code ที่สมบูรณแบบ โดยใชเนื้อที่
อยางนอย 100 byte ซึง่ผูเขยีนคดิวาไมจาํเปน เมือ่พฒันาตอไปจะพบวาแฟมอาจใหญกวาใชโปรแกรม
notepad ถงึ 2 เทา แตใหผลลพัธเหมอืนกนั ซึง่ไมเปนผลดทีัง้ผูมาใชบรกิาร และผูพฒันา เพราะทาํให data
transfer หรอื bandwidth สงูโดยไมจาํเปน

คําถาม : เมือ่เขยีนเวบ็เพจในคอมพวิเตอรทีบ่านแลว ใชโปรแกรมอะไรเปดดเูวบ็ทีเ่ขยีนขึน้มา
คาํตอบ : ในคอมพวิเตอรทีซ่ือ้มา มกัมโีปรแกรม IE (Internet explorer) ติดตั้งมาดวย มักมา

พรอมกับ Microsoft windows เสมอ ถาเขียนเว็บเพจชื่อ index.html ไวใน Drive C หอง home
กเ็พยีงแตพมิพคาํวา c:\home\index.html ไปทีช่อง address กจ็ะเปดเวบ็เพจทีเ่ขยีนขึน้มาดไูด

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

http://www.pdffactory.com


35 >>>

บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย

ตอ
นที่

 1
 : 

เรื่อ
งน
ารู
สํา
หรั
บมื
อใ
หม


ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

คําถาม : ถาสรางเวบ็เพจของตนเองไวหลายหนา และเชือ่มเวบ็เพจทัง้หมดเขาดวยกนั จะเรยีก ว-
าอะไร

คาํตอบ : เรยีกวามเีวบ็ไซต (Website) ถาแฟมทัง้หมดอยูในคอมพวิเตอรทีบ่าน กเ็รยีกวาเวบ็ไซต
สวนตวั  ถาฝากไวกบั  free hosting  จะเรยีกวา เวบ็ไซตทีไ่มม ีDomain name ของตนเอง ไมตองเสยีเงนิจด
Domain name เพียงแตชื่อยาวไปสักหนอย เชน http://www.thai.net/thaiall หรือ http://www.
geocities.com/thaiall เปนตน

คําถาม : ถามเีวบ็เพจ (Webpage) มากมายในเวบ็ไซต (Website) แลวเวบ็หนาแรก จะเรยีกวาอะไร
คาํตอบ : เวบ็เพจหนาแรกเรยีกวาโฮมเพจ (Homepage) แลวเวบ็หนาอืน่ เรยีกเวบ็เพจ (Web

page) โดยปกติเว็บเพจหนาแรก คือ index.html ดังนั้นเมื่อเริ่มตนสรางเว็บ จึงควรสรางแฟมแรกที่
ชือ่ index.html

คําถาม : แฟมนามสกลุ htm และ html ตางกนัอยางไร
คาํตอบ : ในอดตี แฟมขอมลูถกูเกบ็ในเครือ่ง unix ซึง่ไมจาํกดัขนาดของชือ่และนามสกลุมากนกั

จงึมกีารออกแบบใหแฟมแรกชือ่ index.html ตอมามกีารสรางคอมพวิเตอรทีใ่ช DOS เปนระบบปฏบิตักิาร
โดยจาํกดัใหชือ่แฟมมจีาํนวนตวัอกัษรไดสงูสดุ 8 ตวัอกัษร และนามสกลุมจีาํนวนตวัอกัษรไดสงูสดุ 3 ตวั
อกัษร ปจจบุนัจงึนยิมสรางเวบ็เพจ (Webpage) ใหมนีามสกลุเปน htm ยกเวนแฟมแรกทีก่าํหนดเปน
index.html  เพราะเปนมาตรฐานของเครือ่งบรกิารพืน้ทีส่รางเวบ็  (Web server) สวนใหญกาํหนดใหแฟม
index.html เปนโฮมเพจ หรอืเวบ็เพจหนาแรกของเวบ็ไซต

คําถาม : แฟมนามสกลุ gif และ jpg ตางกนัอยางไร
คาํตอบ : การพฒันาเวบ็เพจมกัมภีาพประกอบ ซึง่แฟมภาพทีม่กันาํไปใชมเีพยีง 2 นามสกลุ คอื

gif มกัเปนภาพทีม่จีาํนวนสไีมมาก หรอืเปนภาพเคลือ่นไหว สวน jpg มกัเปนภาพคน สตัว หรอืสิง่ของ
ทีม่จีาํนวนสมีาก
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คําถาม : ในบทนีจ้ะมแีฟมกีแ่ฟม เพือ่ใชสรางเวบ็ไซตอยางงายสกัเวบ็หนึง่
คาํตอบ : กาํหนดใหมแีฟม 4 แฟม โดยมแีฟม index.html, link.htm, me.htm และ me.jpg

คําถาม : หาภาพมาทดสอบทาํเวบ็ไดจากทีไ่หน
คาํตอบ : ใหเปดเวบ็ไซตเชน mthai.com, hunsa.com หรอื thaiall.com เปนตน เมือ่พบภาพที่

ตองการ ใหเลือ่น mouse ไปวางไวเหนอืภาพ แลวกดปุมดานขวาของ mouse จะพบเมน ูใหเลอืก Save
Picture As ทานสามารถเลอืกหองหรอืเปลีย่นชือ่ภาพ  กอนจดัเกบ็ภาพไวในคอมพวิเตอรของทาน

คําถาม : สรางเวบ็เพจทัง้ 3 หนา และคดัลอกภาพจากอนิเทอรเนต็มา 1 ภาพ ควรเกบ็ไวทีห่องใด
คาํตอบ : ใหสรางหองชือ่ home ใน Drive C แลวเกบ็แฟมทัง้ 4 ในหองนัน้ เมื่อเปดโปรแกรม

Internet explorer เพือ่ทดสอบผลการสรางเวบ็ไซต ใหพมิพคาํวา c:\home\index.html ในชอง address

5.2 รูปแบบการนําเสนอเว็บไซต
การกาํหนดหวัเรือ่งและรปูแบบการนาํเสนอ โดยทัว่ไปจะพบอยู 3 แบบคอื แบบเชงิเสน แบบตนไม

และแบบผสม ทีพ่บเหน็กนัมากทีส่ดุจะเปนแบบผสม เพราะเปนระบบทีม่คีวามยดืหยุน และสนองความ
ตองการของผูใชไดมากกวา

1.  แบบเชิงเสน (Linear)
เวบ็ไซตแบบนีม้กักาํหนดใหผูใชเปดเวบ็ไปเปนขัน้ตอน ตามทีผู่พฒันา

ตองการ จะพบไดในเวบ็ทีม่ปีุมกอนหนา (Previous) และตอไป (Next)
เชน เวบ็ไซตสอนหนงัสอืทีแ่ยกบทเรยีนเปนบท  หรอืเวบ็สะสมภาพทีใ่หดไูดทลีะภาพ เปนตน

2.  แบบตนไม (Tree)
เว็บไซตแบบนี้มีโครงสรางเว็บชัดเจน เชน ระบบ directory ของ search

engine อยาง yahoo.com, alltheweb.com หรือ google.com เปนตน มีการ
จดัหมวดหมูของขอมลู สามารถเขาถงึขอมลูในลกัษณะของ Tree ไดอยางชดัเจน
จากหนาแรก แลวเจาะลกึลงไปยงักลุมยอยเพือ่ใหไดขอมลูตามตองการ
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5.3 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ
1. เปดโปรแกรม Notepad  เพือ่ใชสาํหรบัพมิพโปรแกรมภาษา HTML
2. พมิพโปรแกรมดวยภาษา  HTML  ภาษานีเ้ริม่ตนดวย <html>   และปดดวย </html>
ในระหวางคําสั่งนี้มี 2 สวนคือ head และ body ในสวนของ head จะมีคําสั่งไมมาก ตัวอยางนี้

แสดงการใชคาํสัง่ title ในสวนของ head เพือ่แสดงขอความบน  title ของ windows เมือ่เปดแฟมนีด้วย
Internet explorer

3. เมื่อพิมพคําสั่งทั้ง 7 บรรทัดเสร็จแลว ให Save โดย click ที ่ File, Save จากนั้นเลือก
จดัเกบ็แฟมในหอง c:\home โดยกาํหนดชือ่แฟมเปน index.html แตตองใชเครือ่งหมาย “ ปดทัง้หวัและ
ทายเพือ่บงัคบันามสกลุ มเิชนนัน้แฟมทีไ่ดอาจเปน index.html.txt แตจะเปนเฉพาะในบาง version ของ
windows การใสเครือ่งหมาย “ จงึเปนการปองกนัปญหาทีอ่าจเกดิขึน้

3. แบบผสม (Hybrid)
เวบ็ไซตแบบผสมมักเริ่มตนดวยการจัดหมวดหมูแบบตนไม (Tree)

เพราะเปนแบบทีท่าํความเขาใจไดงาย แตสามารถกระโดดไปยงัหนาเวบ็ใดกไ็ดที่
แนะนาํ ทาํใหคนหาขอมลูภายในเวบ็ไซตไดงายกวาการจาํกดัไวเฉพาะแบบตนไม
หรอืแบบเชงิเสนเพยีงแบบเดยีว
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4. เมือ่จดัเกบ็แลวใหเปดโปรแกรม Internet explorer เพือ่ดวูา ผลการเขยีนโปรแกรมใหผลเปน
อยางไร เมื่อทานเขียนตามตัวอยาง 7 บรรทัด ก็ควรจะใหผลเหมือนกับตัวอยางที่แสดงใน Internet
explorer นี ้ผลทีไ่ดคอื ขอความธรรมดา 1 บรรทดั และขอความที่เปน hyper link  อีก 1 บรรทัด โดย
ขอความทีเ่ปน hyper link จะมปีระโยชนในการเชือ่มตอเวบ็หนาอืน่ เมือ่ทานใช mouse click บนคาํวา
lovelampang จะหมายถึงการสั่งเปดเว็บไซตชื่อ http://www.lovelampang.com มาแสดง แตจะใช
งานไดตอเมือ่ทาน online เขาอนิเทอรเนต็แลว แตถาไม online จะแสดงผลใหทราบวาไมพบหนาทีต่องการ
โดยมขีอความวา The page cannot be displayed  แจงใหทราบ

5. เมือ่ทานเขยีนเวบ็เพจดวยภาษา HTML และทาํการจดัเกบ็ จากนัน้กเ็ปดดผูลดวยโปรแกรม IE
(Internet explorer) ได กแ็สดงวาทานเขยีนเวบ็เพจแรกเปน ตอไปใหปดโปรแกรมทัง้หมด เพราะหวัขอ
ตอไป คอื การเรยีกแฟมเดมิทีเ่ขยีนไวมาปรบัปรงุ
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5.4 ขั้นตอนการเรียกแฟมเดิมมาปรับปรุง
1.  เมือ่เปดเครือ่งคอมพวิเตอรขึน้มา ทานมเีปาหมายทีจ่ะเรยีกแฟม index.html มาแกไข โดยเพิม่

2 link คอืการสรางจดุเรียกแฟม link.htm และ me.htm  หลังจากทานสราง 2 link นี้แลว ในเว็บเพจ
หนาแรก (index.html) กจ็ะมจีดุเชือ่มตอไปยงัเวบ็เพจหนาอืน่ทีท่านจะสรางขึน้ ถาตองการใหทัง้ 2 link
ใชงานได จะตองสรางแฟมอกี 2 แฟม ตามหวัขอตอไป

2. ใหเปดโปรแกรม Notepad แลวเลือก File, Open จากนั้นเปลี่ยนคําวา Text Documents ใน
สวนของ Files of type : ซึง่อยูดานลางของหนาตาง Open เปนคาํวา All Files (*.*) ทาํใหทานพบแฟม
ทัง้หมด ไมไดแสดงเฉพาะแฟมทีม่นีามสกลุเปน txt มาใหเลอืกเทานัน้ จากนัน้เลอืกแฟมชือ่ index.html
เพือ่เปดแฟมมาแกไข

3.  ลบขอความทีป่รากฏ 7 บรรทดั แลวพมิพใหม หรอืแกไขใหไดโปรแกรมซึง่มเีพยีง 6 บรรทดั
ดงัตวัอยาง ผลลพัธจากตวัอยางนีจ้ะสรางขอความธรรมดาทีบ่รรทดัแรก และสราง Link  เพือ่เชือ่มเวบ็เพจ
2 Link หลังจากสรางแฟม index.html แลว ผูพัฒนาตองไปสรางแฟม link.htm และแฟม me.htm
โดยใชหลกัการคลายกบัการสรางแฟม index.html

4. เมือ่สรางแฟมซึง่ม ี6 บรรทดัตามตวัอยางแลว ใหทาํการจดัเกบ็ และเรยีกโปรแกรม Internet
explorer  เพือ่เปดดผูล ซึง่จะไดผลตามตวัอยาง
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5.  ขัน้ตอนการเขยีนเวบ็เพจหนาทีส่อง คอืเวบ็เพจสะสมเวบ็ไซตทีช่อบ (Favorites web links)
ทําตามขั้นตอนคลายการสรางแฟม index.html ขึ้นมาใหม แตเปนการสราง link.htm โดย

ประกอบดวย link ตาง ๆ  ทีต่องการ ในแฟมนีค้วรม ีlink หนึง่ทีเ่ชือ่มกลบัไปยงั index.html ซึง่เปนหนา
แรกและมกัจะเรยีกวาโฮมเพจ (Home page)  โดยกาํหนดใหตวัอยางแฟม link.htm ม ี8 บรรทดั แมไมมี
การกาํหนดสวนของ head  กส็ามารถใชงานไดไมมขีอผดิพลาดแตอยางใด แตการพฒันาจรงิตองมคีาํสัง่
head เสมอ  เพราะมคีาํสัง่ทีจ่าํเปนเพือ่การพฒันาเวบ็ทีส่มบรูณอยูในสวนนัน้ เชน title หรอื meta เปนตน

คาํสัง่ mailto จะทาํใหผูเขามาเยีย่มชมเวบ็ไซต สามารถทราบ e-mail ของ webmaster ถาในเครือ่ง
ของผูใชมโีปรแกรมทีท่าํงานแบบ Outlook express หรอื Netscape mail หรือ Eudora ไวสมบูรณ ผูใช
จะสามารถใชโปรแกรมขางตนสง e-mail ได
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บทที่ 5 : การสรางเว็บไซตอยางงาย

ตอ
นที่

 1
 : 

เรื่อ
งน
ารู
สํา
หรั
บมื
อใ
หม


ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

6.  ขั้นตอนการเขียนเว็บหนาที่สาม คือเว็บแนะนําตัวเอง (About me)
ขัน้ตอนนีจ้ะสาํเรจ็ ตองขอใหทานหาภาพทีม่นีามสกลุเปน jpg หรอื gif ซึง่ในอนิเทอรเนต็มอียู

มากมาย ทานเพยีงใช mouse ไปวางไวเหนอืภาพ แลวกดปุมดานขวาของ mouse จะปรากฏเมน ูใหเลอืกที่
Save Picture As..  เพือ่จดัเกบ็ภาพไวในหอง c:\home  สาํหรบัตวัอยางนี ้ ใชภาพชือ่ me.jpg

คําสั่ง dd ใชสําหรับสรางยอหนา
คําสั่ง table และ td ใชกําหนดชองในตาราง ซึ่ง <td> ตองคูกับ </td> ในตัวอยางนี้มี 2 ชอง

โดยชองแรกดานซายมภีาพเดยีว แตชองดานขวามตีวัอกัษร พรอมกบั link ทีใ่ชเชือ่มหนา index.html
เพราะผูใชสามารถเลอืกกลบัไปดหูนาแรกได ตวัอยางนีจ้งึใชคาํสัง่ TD 2 ชดุ เพือ่สรางตาราง 2 ชอง

7.  สรุปการสรางเว็บเพจทั้ง 3 หนา
หลงัจากทีท่านทาํตามขัน้ตอนขางตนทลีะขัน้ ทานจะมปีระสบการณมากขึน้ จากทีไ่มเคยมอีะไร

เกีย่วกบัการทาํเวบ็ไซต ซึง่ขัน้ตอนทีก่ลาวมาเปนเพยีงการประยกุตความรูพืน้ฐานคอมพวิเตอรมาสราง
เวบ็ไซตอยางงาย คาํสัง่ HTML ทีใ่หทานเขยีนไมซบัซอน ผลทีไ่ดจะมเีวบ็เพจทัง้หมด 3 หนาในเครือ่ง
คอมพิวเตอรของทาน ที่สามารถเชื่อมตอกัน

คาํสัง่ทีม่กีารใชในตวัอยางนีป้ระกอบดวย html, head, title, body, br, a href, mailto table,
td, img และ dd สาํหรบัแฟมทีใ่ชในตวัอยางนีป้ระกอบดวย 4 แฟมคอื index.html, link.htm me.htm
และ me.jpg หากมปีญหาทานสามารถตรวจสอบไดวา ทานมีแฟมตรงตามที่เห็นนี้หรือไม

ขั้นต อไปขอให ท  านทดลองสร  าง เว็บเพจเพิ่มขึ้นอีกหลายหน าเท าที่ต องการ
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แทนที่จะปลอยใหมี       เว็บเพจอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของทานเพียง 3 หนาตลอดไป
ทานสามารถสรางเว็บเพจเก็บขอมูลเพื่อน เก็บประวัติตนเองที่ละเอียดขึ้น เก็บขอมูลลูกสาว
เก็บความรูที่ทานไดจากการอาน จากการทดลองปฏิบัติ    ประสบการณเที่ยว นําเที่ยวจังหวัด
หรือสถานที่ที่ประทับใจเปนต น  มีอะไรอีกมากที่ทํ าได   อย ารอให มีใครสั่ง
เพราะนัน่อาจสายเกนิไปทีจ่ะเรยีนรู การพฒันาเวบ็ควรใชเวลากบัการออกแบบ หรอืเลอืกสิง่ดมีารวมกนั
เพือ่สรางงาน มใิชทาํเวบ็แบบขอไปทใีหมผีลงานสงเจานายหรอืครเูทานัน้ ถาเปนเชนนัน้ทานกจ็ะทาํเฉพาะ
ในขอบเขตที่ถูกสั่ง  มิไดเลือกสิ่งดีที่มีในอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในเว็บไซต
5.5 แนะนําเว็บไซต

เวบ็ไซตสาํหรบัมอืใหมทีใ่หขอมลูหรอืสอนสรางเวบ็เพจมมีากมาย แตสิง่ทีส่าํคญั คอื ทานตอง
ใชเวลา ไมมใีครทาํใหทานชาํนาญจากการอาน หรอืฟงเพยีงอยางเดยีว ทานตองลงมอืปฏบิตัจินเกดิปญหา
เมือ่แกปญหาไดความรูใหมจะชกันาํไปศกึษาเรือ่งใหมทีร่ออยูอกีมากมายไดไมยาก เพราะทานไดเรยีนรู
วธิแีกปญหาแลว แตถามปีญหาทีแ่กไขไมได กม็กีระดานขาว หรอืผูคนในเวบ็ไซตตาง ๆ  ทีพ่รอมใหความ
ชวยเหลอื

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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