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พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ
คูมืออบรม
การออกแบบและพัฒนาเว็บที่ดีนั้นตองอาศัยเทคโนโลยีและความรูหลายดานประกอบกันเพื่อใหเว็บที่สรางนั้น
สามารถเขาถึงไดจากกลุมคนหลายประเภท ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือคนที่มีความผิดปกติดานรางกายก็ตาม
หรือแมกระทั่งการเขาถึงของโปรแกรมคนหาทั่วไปที่จะเขามาสํารวจเนื้อหาในเว็บหนาตางๆเพื่อนําไปสรางดัชนี
ความรูพื้นฐานที่ผูพัฒนาเว็บควรทราบ


การออกแบบเว็บเพจ



HTML



การใชสไตล



การออกแบบเว็บโดยใชหลักการ include



การโปรแกรมภาษา (สําหรับการสรางเว็บเพจแบบ dynamic)

ในเอกสารฉบับนี้อาจจะนําเสนอแตละหัวขอไมละเอียดนัก
ออกแบบและพัฒนา

แตจะพยายามเนนถึงจุดสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการ

หลักการออกแบบเว็บเพจ

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ สามารถทําไดหลายระบบ ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูล กลุมเปาหมายที่ตองการ
นําเสนอ เชน หากกลุมเปาหมายเปนเด็กวันรุน และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความบันเทิง อาจจะออกแบบใหมีทิศ
ทางการไหลของหนาเว็บที่หลากหลายใชลูกเลนไดมากกวาเว็บที่นําเสนอใหกับผูใหญ หรือเว็บดานวิชาการ ทั้งนี้
หลักการออกแบบเว็บเพจสามารถแบงได 3 ลักษณะคือ
1.

แบบลําดับขั้น (Hierarchy) เปนการจัดแสดงหนาเว็บเรียงตามลําดับกิ่งกานแตกแขนงตอเนื่องไปเหมือน
ตนไมกลับหัว เหมาะสําหรับการนําเสนอขอมูลที่มีการแบงเปนหมวดหมูที่ไมมากนัก และมีขอมูลยอยไม
ลึกมาก

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสําหรับผูดูแลเว็บหนวยงานของมหาวิทยาลัย

1

พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ

วราภรณ วิยานนท

2.

แบบเชิงเสน (Linear) เปนการจัดแสดงหนาเว็บเรียงตอเนื่องไปในทิศทางเดียว เหมาสําหรับการนําเสนอ
ขอมูลที่เปนรูปภาพ เชน Presentation ตางๆ

3.

แบบผสม (Combination) เปนการจัดหนาเว็บชนิดผสมระหวางแบบลําดับขั้นและแบบเชิงเสน มันจะเปน
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากสามารถควบคุมการนําเสนอและการเรียกดูไดสะดวก
และรวดเร็ว

HTML

หรือ HyperText Markup Language เปนภาษา script ประเภทหนึ่ง ซึ่งใชทํา Web page เปนงานหลัก
ในระบบ World Wide Web ในแรกเริ่ม วัตถุประสงคหลักของ HTML ถูกเสนอโดยนาย Berners-Lee ซึ่งเปน
นักโปรแกรมเมอรทํางานที่ European Center for Particle Physics (CERN) ไดกําหนดไววา
HTML



เพื่อสรางสื่อที่นักวิทยาศาสตรสามารถจะเผยแพรผลงาน และใชอางอิง ไดตลอด 24 ช.ม.



เพื่อสรางภาษาคอมพิวเตอรที่รองรับภาษาทองถิ่น
(Platform) หรือระบบเครือขายใดๆ

ที่ไมขึ้นกับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร

และดวยวัตถุประสงคขางตน ภาษา HTML จึงถูกใชงานอยางแพรหลายในสังคมของนักวิทยาศาสตร และ
กําหนดใหเครื่องมือที่ใชเขียน เปนโปรแกรม text editor ทั่วๆ ไป
สําหรับภาษา HTML ในอินเทอรเน็ต ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหคนทุกๆ ชาติบนโลก สามารถ
เขาถึง เผยแพร และอางอิง วิทยาการความรูได ดวยการเชื่อมโยงไปมาแบบ hyperlink อาจจะดวยตัวอักษร
และ/หรือ รูปภาพ โดยอาจเชื่อมโยงเฉพาะภายใน เอกสารนั้น หรือเชื่อมโยงขามไปยังเอกสารอื่นๆ ได
ภาษา HTML มีตนแบบมาจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) ซึ่งเปนภาษาที่
ใชไดเฉพาะ กับประเภท ของคอมพิวเตอร และสิ่งที่ HTML รับมาจาก SGML คือ การประกาศคา และ การ
กําหนดรูปแบบเอกสาร (Document Type Definition --DTD)
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสําหรับผูดูแลเว็บหนวยงานของมหาวิทยาลัย
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ไดรับความนิยมอยางมาก และรวดเร็ว ก็คือ HTML รวมถึง โปรโตคอล HTTP
(HyperText Transfer Protocol) เปนภาษาที่ใชสื่อสารกันไดทั่วโลก โดยที่ตัวภาษาและโปรโตคอล ไมขึ้นกับ
ระบบเครือขาย และประเภทของคอมพิวเตอร (Platform) ซึ่งมีความหลากหลาย อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
และประเภทการใชงาน เปนผลใหเอกสารที่เขียนโดย HTML สามารถถายโอน ไดอยางกวางขวาง ทั้งใน
รูปแบบของ ตัวอักษร ภาพ และเสียง
มาตรฐาน

HTML

เวอรชัน 4.0 ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการชุดหนึ่ง ที่มีชื่อวา The World Wide Web
Consortium (W3C) โดยจัดแบงเอกสารที่เขียนดวยภาษา HTML (เรียกวา เอกสารแบบ Hypertext) ออกเปน
3 ประเภทไดแก
1.

HTML

แบบเครงครัด (Strict HTML 4.0)
เปนเอกสาร Hypertext ที่เขียนดวยภาษา HTML 4.0 ตามมาตรฐานอยางเครงครัด tag ใดที่
คณะกรรมการชุดนี้ นิยามวา ลาสมัย (Deprecate) หรือ ใหเลิกใช (Obsolete) ก็จะไมใชคําสั่งนั้นใน
การเขียนเอกสาร ซึ่งในความเปน จริงขณะนี้ ยังคงไมมี โปรแกรม browser ใด สนับสนุนภาษา
HTML 4.0 อยางเครงครัด แตคาดวาในอนาคต อันใกล นาจะมีความเปนไปได

2.

แบบคอยเปนไป (Transitional/ Loose HTML 4.0)
เปนเอกสารที่สรางดวยภาษา HTML 4.0 โดยใชรวมกับคําสั่งใน HTML เวอรชัน 3.2 เพื่อให
เอกสารที่สรางขึ้นมีรูปแบบ และใชงานไดตามจริง แมวาจะใชโปรแกรม browser ระบบเครือขาย
และประเภท คอมพิวเตอรที่หลากหลายก็ตาม

3.

แบบ Frameset (Frameset HTML 4.0)
เปนเอกสารที่รวมเอาประเภท Transitional เขากับ tag ประเภท frame (ไดแก
FRAMESET, NOFRAMES และ IFRAME) ซึ่งเปน tag ใหมเพิ่งจะมีในเวอรชัน 4.0 นี้

•

FRAME,

ซอรฟแวรชวยเขียน HTML

หากเราเขียนเว็บเพ็จดวยภาษา HTML โดยตรง ซอรฟแวรที่ตองใชคือ โปรแกรม text editor ธรรมดาๆ ไมวา
เราจะใชระบบปฏิบัติการ แบบใด (DOS/ Windows, UNIX/ Linux หรือ MacIntosh) ก็สามารถสราง เว็บเพ็จ
หรือเอกสารแบบ hypertext ได อยางไรก็ตาม สําหรับผูตองการสรางเว็บเพ็จของตนอยางรวดเร็ว และไม
ตองการเรียนรูภาษา HTML โดยตรง ก็สามารถหาซอรฟแวรเพื่อทุนแรง ทุนเวลามาใชแทนได
เราสามารถจัดกลุมซอรฟแวร สําหรับชวยสรางเว็บเพ็จออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ


โปรแกรมชวยเขียน tags ภาษา HTML



โปรแกรมแบบ WYSIWYG

โปรแกรมทั้งสองประเภท ตางมีขอดี และขอดอยเปนของเฉพาะตัว หากเราตองการผลิตเว็บเพ็จที่สวยงาม มี
ความยืดหยุนสูง เปนไป ตามความตองการของเรามากที่สุด ก็จําเปนตองสรางเว็บเพ็จขึ้นจากภาษา HTML
โดยตรง
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โปรแกรมชวยเขียน Tags

ปจจุบันนี้ มีซอรฟแวรชวยเขียน tags ในภาษา HTML ออกมาหลากหลายโปรแกรม แตที่จะแนะนํา
ตอไปนี้ ไดรับการยอมรับจากผูสราง เว็บเพ็จทั้งในระดับมือสมัครเลน และมืออาชีพ แลววา
คอนขางดี มีความยืดหยุนสูง ไดแก Allaire's HomeSite, Allaire's ColdFusion, HotDog Pro, HTML
Assistant Pro และ CoffeeCup HTML Editor++
โปรแกรมประเภทนี้ จะมีประโยชนมาก โดยเฉพาะผูมีความรูในภาษา HTML ทั้งนี้เพราะ ผูสราง
เว็บเพ็จ ที่มีความรูในภาษา HTML จึงจะ ทราบวาตองใส tags อะไรบางจึงจะไดเว็บเพ็จ ออกมาใน
รูปแบบที่ตองการ เชน เมื่อตองการขึ้นยอหนาใหม ดวยตัวอักษร ขนาด 16 point Time New Roman
สีน้ําตาล เราตองใส tags กําหนดใหขึ้นยอหนาใหม <p> ตามดวย tag กําหนดลักษณะตัวอักษร
<font> เปนตน
ดังนั้น ผูใชโปรแกรมประเภทนี้ จะเปนผูที่มีความรูในภาษา HTML เปนสวนใหญ แตตองการผลิต
เว็บเพ็จ ใหรวดเร็วขึ้น โดยที่ผูเขียน ไมตองพิมพ tags ดวยตนเอง และสามารถหาขอผิดพลาดที่
เกิดขึ้นไดงาย เพราะ โปรแกรมประเภทนี้จะกําหนดสีให tags ตลอดจน Attributes และ Values
แตกตางไปจาก สีที่เปนเนื้อหาของเอกสาร นอกจากนี้ โปรแกรมประเภทนี้ยังตระเตรียม script ที่ใช
กัน บอยๆ ไวให เราเพียงแคใส tag กําหนด script ไวเทานั้น
โปรแกรมประเภท WYSIWYG

โปรแกรมประเภท WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนซอรฟแวรประเภทกราฟก ทํา
หนาแปล สิ่งที่กําหนด ในรูปของกราฟก ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร สี ยอหนา รูปภาพ ฯลฯ ให
เปน tags ในภาษา HTML ผูใชโปรแกรมเหลานี้ ไมมี ความจําเปนตองเรียนรูภาษา HTML เลย
หากแตจําเปนตองเรียนรูวิธีใชซอรฟแวรดังกลาว โปรแกรมประเภทนี้ ไดแก MS FrontPage, Adobe
GoLive!, และ Macromedia's Dreamweaver เปนตน
•

โครงสราง HTML

โครงสรางของภาษา HTML ประกอบไปดวย tag เปนคูๆ จากตัวอยาง <HTML> และ</HTML> เปน tag ที่
ประกาศวา เอกสารตอไปนี้จะ ถูกเขียนขึ้นดวยภาษา HTML และภายในจะเปน tag คําสั่งของ HTML
<HTML>
<HEAD>
:
</HEAD>
<BODY bgcolor="#FFFFFF">
:
</BODY>
</HTML>

ทุกครั้งที่จะสรางเอกสารดวย HTML จะตองเขียนโครงสรางขางตน โดยมีหลักการจําคือ เริ่มดวย tag ของ
HTML ตามดวย tag ของ สวนหัว (<HEAD> และ </HEAD>) และตัว (<BODY> และ </BODY>)
ตามลําดับ กลาวคือ มีลักษณะคลายคน คือมีหัว และตัว
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สวนหัวของโครงสราง HTML บรรจุขอมูลตอไปนี้
Page Title คือ สวนที่จะปรากฏอยูบน Title bar ของหนาตางบนโปรแกรม Web browser
Script คือ สวนที่เราเขียน java script หรือ script ภาษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มสีสรรใหกับเว็บเพ็จของเรา
Style คือ คําสั่งเพื่อใหเว็บเพ็จหนานั้น

นําเอารูปแบบ ตางๆ ที่กําหนดใน Cascading Style Sheet มา

ใชงาน
เปนสวนที่ผูเขียน จะใหขอมูลแกโปรแกรม Web browser และ Search engines ตางๆ
เกี่ยวกับเว็บเพ็จหนานั้น ซึ่งขอมูลในสวนนี้ แมวาจะไมปรากฏในหนาตางของโปรแกรม Web
browser ก็ตาม แตก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน รายละเอียดของ tag เหลานี้จะไดกลาว
โดยละเอียดตอไป
META

สวนตัวของโครงสรางฯ บรรจุ เนื้อหา ขอความ รูปภาพ หรือ แมกระทั่งไฟลเสียงเพลง (เพื่อ download)
จากโครงสรางขางตน เราจําแนกโครงสรางของคําสั่งออกเปน 3 สวนดวยกัน คือ
1.

Tags คือ คําสั่งในภาษา HTML โดยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อกําหนดสวนขยายใหกับ tags

2.

Attributes เปนสวนประกอบหนึ่งของสวนขยาย ทําหนาที่กําหนดทิศทางของ tags

3.

Values

เปนสวนประกอบสุดทายของสวนขยาย ทําหนาที่กําหนด ขนาด หรือ ลักษณะ ใหกับ

attributes

หากเราสังเกตโครงสรางคําสั่งขางตน เราพบวา ไมจําเปนที่ทุกคําสั่งในภาษา HTML จะตองมีสวนประกอบ
ครบทั้ง 3 สวน แตสวนใหญแลว จะมี เพื่อใหโปรแกรม web browser สามารถแสดงรูปแบบเอกสารไดอยาง
ที่เราตองการ
•

ไมควรลืมในการทํางานรวมกับ HTML Tag ตางๆ
TITLE

แท็ก title เปนสวนสําคัญสําหรับโปรแกรมคนหาประเภท Search Engine ที่จะ title มาสรางเปน index และ
bookmark Title ในแตละเพจควรแตกตางกันในแตละเพจและควรมี descriptive name ในเพจแรกของ
เว็บไซต ตามดวยชื่อหนวยงานและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความใน Title นั้นควรเปนขอความสั้น
หรือมีความยาวไมเกิน 60 ตัวอักษร และควรหลีกเลี่ยงอักขระพิเศษ เชน เครื่องหมายคําถาม เปนตน
ชื่อ Title ไมควรเปนขอความตอนรับ เชน ขอตอนรับเขาสูหนวยงาน… เปนตน ควรเปนชื่อที่เริ่มตนดวย
คําอธิบายเนื้อหาในเว็บเพจโดยเฉพาะ และจบดวยคําอธิบายทั่วไป ตัวอยางเชน
<title>หลักสูตรบัณฑิตศึกษา –

บันทิตวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ </title>

META

การใชแท็ก Meta Keyword และ Meta Description ชวยใหเว็บไซตสามารถถูกคนพบได คียเวิรดและ
คําอธิบายควรสอดคลองกับเนื้อหาของเว็บเพจนั้นๆ
แท็ก Meta keyword อธิบายเนื้อหาในเว็บเพจ ควรใชเปนวลี 2-3 วลีที่คั่นดวยเครื่องหมายลูกน้ํา (comma)
ขนาดของคําอธิบายควรอยูระหวาง 300 – 500 ตัวอยางเชน

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสําหรับผูดูแลเว็บหนวยงานของมหาวิทยาลัย
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<meta name=”keywords” content=”Srinakharinwirot University, Humanity Faculty, Science
Faculty, Graduate School, Computer Center”>

ผลลัพธที่แสดงรายละเอียดจากการคนหาจะนําเนื้อหามาจาก Meta description แตถาหากเนื้อหาใน Meta
description ยาวเกินไปโปรแกรมคนหาอาจจะไมแสดง ดังนั้นความยาวของ description ไมควรเกิน 200
อักษร ตัวอยางเชน
<meta name=”description” content=”……..”>

IMG

เราใช <IMG> เพื่อใสรูปและกราฟก ลงบนเว็บเพ็จ ซึ่งเราตองใช tag นี้เดี่ยวๆ โดยไมมี tag ปด นอกจากนี้
<IMG> ยังตองกําหนด แหลงที่เก็บของไฟลกราฟก ดวย SRC ดังนี้
<IMG SRC="image.gif">
Image Attributes

นอกจาก เราตองกําหนดแหลงที่มาของรูปภาพ แลว เรายังตองกําหนด
image tag เพื่อให image tag ทํางานเต็มประสิทธิภาพ

attributes

1.

width="x" ใชกําหนดความกวางของรูปหรือกราฟก ในหนวยของ pixels

2.

height="x" ใชรวมกับ width เพื่อกําหนดความสูงของรูป ในหนวยของ pixels

3.

border="x"

ตางๆ ใหกับ

ใชกําหนดกรอบของรูปหรือกราฟกใหมี ความหนา-บาง ในหนวยของ pixels

เชนกัน
4.
5.

6.

7.

align="x" ใชกําหนดตําแหนง (alignment) ของรูป

ใชอธิบายความหมายของรูป เพื่อ ใหผูใช web browser แบบ
text ไดทราบวาสิ่งที่เขามองไมเห็น เปนรูปของอะไร
alt="description of image"

ใชกําหนดพื้นที่วาง (white spaces) ในแนวราบ ระหวางกราฟกกับสวนอื่นๆ
(อาจเปนขอความ หรือ รูปภาพที่ อยูขางๆ กัน)
hspace="x"

vspace="x" ใชกําหนดพื้นที่วางในแนวดิ่ง ระหวางกราฟกกับ สวนอื่นๆ

คําแนะนํา
1.

Width

และ Height

ควรที่เราจะกําหนด attributes ทั้งสองไวใน <IMG> เสมอ ทั้งนี้ attributes ทั้งสองจะชวยให browser
จัดการกับรูปหรือกราฟกได อยางถูกตองตลอดทั้งหนาเว็บเพ็จ และไมควรใช width และ height
กําหนดขนาดกราฟกที่ผิดไปจาก ความจริง คาที่กําหนดตองเปน ขนาดจริงของรูปเสมอ
2.

Alternative
Alt attribute ทําหนาที่อธิบายความหมายของ

โดยที่

alt attribute

รูปกราฟกใหกับผูใช web browser แบบ text ไดทราบ
จะแสดง ขอความตามที่เขียนอธิบายไว เราเพียงเติม alt attribute ตอทาย

attribute กอนๆ ดังนี้

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสําหรับผูดูแลเว็บหนวยงานของมหาวิทยาลัย
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<IMG SRC="images/book.gif" width="63" height="70" border="1" alt="หนังสือ">

ในขณะรอโหลดรูปกราฟก Browser จะ แสดงตําแหนงและขอบเขตของกราฟกพรอมดวยขอความ
ที่เราเขียนอธิบายไวภายในกรอบรูป นอกจากนี้ เมื่อโหลดรูปเสร็จ ลองเอาเมาสไปจิ้มดู ก็จะเห็น
คําอธิบายไวปรากฏขึ้นเชนกัน
encoding

ปญหา encoding คือ ปญหาที่เห็นขอมูลบนเว็บเปนภาษาตางดาว ลักษณะเปน &#nnnn; เรียงตอกันแทน
คําที่เราพิมพ!ทําใหอาน(ภาษาไทย)ไมออก
สาเหตุเกิดจาก การบังคับใหบราวเซอรแสดงเปนภาษาที่ผูเขาชมตองการใหโดยอัตโนมัติ(เชน ภาษาไทย)
โดยกําหนดใหเปนตัวอักษรหลัก(charset- character set) ไดแก iso-8859-1 สําหรับภาษา Western
European languages เชน ภาษาอังกฤษ(English), tis-620 สําหรับภาษาไทย เปนตน แตบราวเซอรไม
เปลี่ยน charset ไปตามภาษาที่ตองการอยางอัตโนมัติ
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=TIS-620">

หรือ
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">

การใชสไตล (Cascading Style Sheets)

เปนคํากวางๆ ที่ใชอางถึงวิธีการกําหนดรูปแบบ (Format) ของเอกสาร
HTML ดวยการใช attribute "Style" กับ tags บางประเภทในภาษา HTML เพื่อกําหนดรูปแบบหนาเว็บเพ็จ
ใหเปนไปตามที่ตองการ ไมวาจะเปน รูปแบบของ ตัวอักษร (Type Face) สีพื้นของเอกสาร (Background) สี
ของตัวอักษร สีของลิงค (Link colors) ขนาดของขอบกระดาษ (Margin controls) และ กําหนดตําแหนงของ
วัตถุ (Objects) บนหนาเว็บเพ็จ
Cascading Style Sheet (CSS)

แมวาเมื่อเริ่มตนพัฒนาขึ้น ผูพัฒนาภาษา HTML จะมีวัตถุประสงคเพียงตองการให HTML ทําหนาที่เปน
ภาษาที่ใชจัดรูปแบบ เอกสารธรรมดาๆ โดยไดเตรียมเครื่องมือการจัดรูปแบบเบื้องตนมาใหไมมากนัก แต
นักออกแบบเว็บเพ็จ (Web Designers) ซึ่งอยูในฐานะของผูใชภาษา ยังคงตองการเครื่องมือเพื่อใชออกแบบ
เอกสารใหมีความสวยงาม มากกวาที่จะใชภาษา HTML เพื่อจัดเก็บเอกสารรูปแบบธรรมดาแตเพียงอยาง
เดียว และดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนแรงผลักดันใหภาษา HTML เมื่อพัฒนามาถึงเวอรชัน 4 มีเครื่องมือใน
การจัดรูปแบบอยางเพียบพรอม
เพื่อเปนการตอบสนองความตองการดังกลาว และยังคงวัตถุประสงคของภาษา HTML ในดานการจัดเก็บ
เอกสาร ในเวอรชัน 4 นี้จึงไดพัฒนา Cascading Style Sheet (CSS) เพื่อเปนเครื่องมือใชในการกําหนด
รูปแบบเอกสาร และเมื่อมี Cascading Style Sheet เพื่อใชกําหนด รูปแบบเอกสารแลว จึงไดกําหนดใหบาง
tags ในเวอรชันกอนๆ เชน font tag เปน tag ที่ถูกเลิกใชแลว (Obsolete) ในเวอรชัน 4 นี้
หมายเหตุ: ยังคงมีหลายๆ web browser ที่ไม สนับสนุนการใช
ปจจุบัน HTML เวอรชัน 4 จะถูกพัฒนามาหลายปแลวก็ตาม

CSS

อยาง

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสําหรับผูดูแลเว็บหนวยงานของมหาวิทยาลัย
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ประเภทของ Style Sheets

เราสามารถนํา Style Sheet มาใชในเอกสาร HTML ได 3 วิธีดังนี้
1.

เปนวิธีกําหนดรูปแบบดวยการใส Style attribute เขากับ tag วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ
สามารถกําหนด เฉพาะสวนของเว็บเพ็จ ใหมีรูปแบบเฉพาะที่ตองการได เชน ตองการใหยอหนานั้นมี
รูปแบบเฉพาะอยาง ก็เพียงใส style="x" เขากับ Paragraph tag

2.

เปนวิธีกําหนดรูปแบบใหกับทั้งหนาเว็บเพ็จ โดย การใช
<HEAD> ของหนาเว็บเพ็จ แลวเรียกใช

3.

บางครั้งเรียก External Style Sheet เปน CSS ที่เรียก ใชดวยการเชื่อมโยง (Linked) เขาสู
เอกสาร HTML มักใชเพื่อเปนแมแบบใหกับเอกสารหลายๆ หนา เราสราง CSS โดยใช Text editor
เขียนคําสั่งเพื่อกําหนดรูปแบบที่ตองการ เมื่อเสร็จ save ไฟลใหมีนามสกุล .css โดยวางไฟลนี้ ไวใน
folder เดียวกันกับเว็บเพ็จที่จะ linked เราสามารถ linked เว็บเพ็จเขากับ CSS ประเภทนี้ไดโดยไมจํากัด
จํานวนหนา นั่นหมายความวา ไมมีความแตกตางระหวางเว็บเพ็จจํานวน 1-2 หนา กับจํานวนเปนพันๆ
หนาที่จะ linked เขาใชกับ CSS ประเภทนี้

Inline

Embedded

<STYLE>

วางไวในสวน

Linked

ตอจากนี้ เราจะทําความเขาใจกับการใช CSS ในแตละแบบ โดยพิจารณาจากต.ย. เปนประเภทๆ ไป แตคุณ
บางคนอาจจะงงๆ หากยัง ไมคุนกับ CSS อยางไรก็ตาม สิ่งที่เรียนรูจากต.ย. ในเบื้องตน ก็คือวิธีการกําหนด
และเรียกใช CSS และหลังจากนั้น เราจะพิจารณารูปแบบ (Syntaxes) ของ CSS กัน
•

Inline Style

ตัวอยาง การใช Inline Style
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การใช Inline Cascading Style Sheet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>

รูปแบบและขนาดของตัวอักษรในยอหนานี้ จะมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเปนไปตามคา default ของ web
browser
</P>
<P STYLE="font: 16pt BrowaliaUPC;">

รูปแบบและขนาดของตัวอักษรในยอหนานี้ จะมีขนาด 16 point และรูปแบบตัวอักษรเปน BrowaliaUPC
</P>
</BODY>
</HTML>

การใช Inline Style Sheet เหมาะกับ งานที่กําหนดคุณสมบัติของแตละสวนบนเว็บเพ็จ ใหมีรูปแบบเฉพาะตัว
ดวยเหตุนี้ เราจึงมี tags 2 ประเภทเขามาเกี่ยวของ ไดแก <DIV> และ <SPAN> Tags ทั้งสอง มีบทบาทเพราะ

เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสําหรับผูดูแลเว็บหนวยงานของมหาวิทยาลัย
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ทําหนาที่กําหนดรูปแบบของเว็บเพ็จเปนสวนๆ Tags ที่อยูระหวาง tags ทั้งสองจะถูกกําหนดใหมีรูปแบบและ
ลักษณะตาม tags ทั้งสองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ Tags ทั้งสอง
ความแตกตางของ <DIV> กับ <SPAN> อยูที่ <DIV> จะใส line break ใหหลังจบ </DIV> เพื่อใหขึ้นบรรทัด
ใหม ในขณะที่ <SPAN>...</SPAN> จะไม
ตัวอยาง การใช Inline Style
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การใช Inline Cascading Style Sheet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>

รูปแบบและขนาดของตัวอักษรในยอหนานี้ <DIV STYLE="font: 12pt BrowaliaUPC; color: #999999";>
จะมีขนาด 12 point </DIV>และรูปแบบตัวอักษรเปน BrowaliaUPC
</P>
<P STYLE="font: 12pt BrowaliaUPC;">

รูปแบบและขนาดของตัวอักษรในยอหนานี้ <SPAN STYLE="font: 10pt BrowaliaUPC; color:
#999999";> จะมีขนาด 12 point </SPAN> และรูปแบบตัวอักษรเปน BrowaliaUPC
</P>
</BODY>
</HTML>

•

Embedded Style

ตัวอยาง การใช Embedded Style
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>กําหนดรูปแบบดวย Embedded Style Sheet</TITLE>
<STYLE>
<-BODY {
background: #FFFFFF;
color: #000000;
}
H3 {
font: 14pt BrowaliaUPC; color: #CCCCCC;
}
P{
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font: 12pt AngsanaUPC;
}
A{
color: #FF0000; text-decoration: none;
}
-->
</STYLE>
</HEAD>

<BODY>
<H3>ประเภทของ Style Sheets</H3>
<P>

เราสามารถนํา Style Sheet มาใชในเอกสาร HTML ได 3 วิธีดังนี้<br>
Inline เปนวิธีกําหนดรูปแบบดวยการใส Style attribute เขากับ tag วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะสามารถ
กําหนดใหเว็บเพ็จเฉพาะสวน ที่ตองการ ใหมีรูปแบบเฉพาะที่แตกตางไปจาก สวนอื่นๆ บนเว็บเพ็จได เชน
ตองการใหยอหนานั้นมีรูปแบบเฉพาะ ก็เพียงใส
<A HREF="#style">style="x" </A>เขากับ Paragraph tag ก็เปนที่เรียบรอย
</P>
</BODY>

</HTML>

จากตัวอยางขางตน คงจะสังเกตเห็นวา โครงสราง ของ CSS แตกตางไปจากรูปแบบทั่วๆ ไปของ HTML แต
ลักษณะการเขียน ยังคงไมแตกตาง กลาวคือ เรากําหนดสีพื้นของเว็บเพ็จใหมีสีขาว สีตัวอักษรสีดํา กําหนด
รูปแบบตัวอักษร ขนาด ของ heading และ Paragraph ตลอดจนสีของลิงค ตามลําดับ
หมายเหตุ:
1.
2.

เรากําหนดขนาดของตัวอักษรในหนวยของ point (pt), pixels (px), percent (เชน 75%) หรือเซนติเมตร ได
นักเขียนเว็บเพ็จบางทาน นิยมจะกําหนด Embedded CSS ดวยการใสเครื่องหมาย Comment (<!-- >)
ลอมรอบ code ของ CSS เพื่อซอนคําสั่งของ CSS ออกจาก web browser ที่ไมสนับสนุนการใช CSS เชน
<!-- Style Sheet codes goes here -->

•

Linked Style

หรือ External Style Sheet ใชโครงสรางภาษาเดียวกันกับ Embedded
สวนของ code ถูกแยกออกเปนไฟลตางหากจากเอกสาร HTML
Linked Style Sheet

CSS

เพียงแต

ตัวอยาง การใช Linked Style Sheet
<STYLE>
BODY {
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background: #FFFFFF;
color: #000000;
}
H3 {
font: 14pt BrowaliaUPC; color: #CCCCCC;
}
P{
font: 12pt AngsanaUPC;
}
A{
color: #FF0000; text-decoration: none;
}
-->
</STYLE>

เขียนคําสั่งขางตนดวยโปรแกรม Text editior เชน Notepad เมื่อเสร็จ Save ไฟลนี้ไวใน folder เดียวกันกับหนา
เว็บเพ็จอื่นๆ โดยตั้งชื่อที่เหมาะสม แตจะตองมีนามสกุล (Extension) เปน .css เทานั้น ในกรณีนี้ใหใชชื่อเปน
style.css

นําตัวอยาง Embedded Style กลับมาปรับปรุงเล็กนอยดังนี้
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>กําหนดรูปแบบดวย Linked Style Sheet</TITLE>
<LINK rel=stylesheet href="style.css" type="text/css">
</HEAD>
<BODY>
<H3>ประเภทของ Style Sheets</H3>
<P>

เราสามารถนํา Style Sheet มาใชในเอกสาร HTML ได 3 วิธีดังนี้<br>
Inline เปนวิธีกําหนดรูปแบบดวยการใส Style attribute เขากับ tag วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะสามารถ
กําหนดใหเว็บเพ็จเฉพาะสวน ที่ตองการ ใหมีรูปแบบเฉพาะที่แตกตางไปจาก สวนอื่นๆ บนเว็บเพ็จได เชน
ตองการใหยอหนานั้นมีรูปแบบเฉพาะ ก็เพียงใส
<A HREF="#style">style="x" </A>เขากับ Paragraph tag ก็เปนที่เรียบรอย
</P>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธจะไดเหมือนกันกับตัวอยาง Embedded Style แตสิ่งที่แตกตาง คือ การกําหนดดวย Embedded CSS
สามารถใชกับเว็บเพ็จหนานั้นหนาเดียว หนาอื่นจะมาเรียกใชไมได ในขณะที่ Linked CSS กําหนด ไวเปน
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ไฟลแยกตางหากจากเว็บเพ็จ เว็บเพ็จหนาที่ตองการใช CSS จะเรียกใชไดดวยการใช <LINK> ซึ่งเขียนไวใน
สวนหัวของเว็บเพ็จ (Head section) หนานั้นๆ
•

นํา CSS ทั้ง 3 แบบมาใชรวมกัน

เราสามารถนํา CSS ทั้ง 3 ประเภทมาใชรวมกันได สมมติวาเรากําลังจะใช CSS กับเว็บไซตขนาดใหญสัก
เว็บไซตหนึ่ง เราสามารถใช Linked CSS เพียงหนึ่งไฟล ควบคุมเว็บเพ็จทุกๆ หนาบนเว็บไซตได และใช
Embedded CSS และ/หรือ Inline CSS เพื่อปรับแตง รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เพื่อใหเว็บเพ็จหนานั้นๆ มี
ลักษณะที่แตกตางไปจากทุกๆ หนาที่ถูกควบคุมดวย Linked CSS ได
เมื่อนํา CSS ทั้งสามแบบมาใชรวมกัน โปรแกรม web browser จะจดจําลักษณะตาม Linked CSS เปน
ลําดับแรก แลวจึงมองหา ลักษณะ เพิ่มเติมจาก Embedded และ Inline CSS ตามลําดับ แลวจึงกําหนดคา
ใหกับ tag ที่เกี่ยวของ ถาหากมีการกําหนด ลักษณะซ้ําดวย Embedded และ/หรือ Inline CSS ใหกับ tag ที่
ไดกําหนดไวแลวใน Linked CSS โปรแกรม web browser จะ override คาที่กําหนด โดย Linked CSS ดวย
Embedded และ/หรือ Inline CSS ตามลําดับ
นอกจากนี้ เราสามารถใช Inline CSS กําหนดลักษณะของ tag เพื่อ override คาที่กําหนดดวย Embedded
CSS ได โดยที่ web browser ยังคงมี priority ในการทํางานโดยไลจาก Linked CSS, Embedded CSS และ
Inline CSS ตามลําดับ
เราสราง style.css ไวแลว เราจะนํามาใชกับตัวอยางนี้
ตัวอยาง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ลําดับการทํางานของ Cascading Style Sheet</TITLE>
<LINK rel=stylesheet href="style.css" type="text/css">
<STYLE>
<!-P{
font: 12pt CordiaUPC;
color: #000088;
}
-->
</STYLE>
</HEAD>

<BODY>
<H3 style="font: 12pt MS Sans Serif; line-height: 16pt; color: #999999;">Cascading Style Sheet (1)</H3>
<P>

แมวาภาษา HTML เวอรชันกอนหนานี้ จะมีเครื่องมือในการจัดรูปแบบใหมาพรอม แตการนํามาใชก็
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คอนขางยุงยาก และเยิ่นเยอ เพราะกวาจะกําหนดรูปแบบที่ตองการได ก็ตองใช tags หลายๆ ประเภทซอน
กันจนเปนแถวยาวเหยียด เวลา debug ก็หากันตา(แทบ) เหล กวาจะเจอที่ผิด
</P>
<P>

อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวจะเบาบางลง (แมวาจะไมหมดไป) เมื่อนํา <A
HREF="html16.html">Cascading Style Sheet</A> มาใช ทําใหชีวิตของนักเขียนเว็บเพ็จอยางเราๆ ทานๆ
สบายขึ้นบาง
</P>
</BODY>

</HTML>

•

Class

เปนวิธีกําหนดลักษณะเฉพาะใหกับขอความ เพื่อที่ขอความนั้นจะแตกตางไปจากขอความสวนอื่นๆ
วิธีการนี้เรียกวา Style class
Class

สมมติวา เราตองการใหมีบางยอหนา มีลักษณะ ที่แตกตางกัน เราทําไดโดยกําหนดคาตอไปนี้ลงในไฟล
CSS ดังนี้
<STYLE>
<!-P.verdana{
font: 10pt Verdana;
color: #999999;
}
P.arial {
font: 8pt Arial;
color: #000000;
}
-->
</STYLE>

การใชงาน Class

เรากําหนด class ดวยการตั้งชื่อใหกับ tag ที่ เราตองการ โดยเพิ่ม . (period) แลวตามดวยชื่อ แลวเรียกใช
ดวย tag นั้น ตามดวย style="x" เมื่อ x เปนชื่อที่กําหนด พิจารณาตัวอยางตอไปนี้
<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Style sheet sample: class</TITLE>
<STYLE>
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<!-P.center {
font-family: garamond, times, serif;
font-size: 10pt;
text-align: center;
}
P.right {
font-family: garamond, times, serif;
font-size: 8pt;
text-align: right;
}
P.name {
font-family: garamond, times, serif;
font-size: 8pt;
text-align: center;
text-weight: bold;
text-style: italic;
}
-->
</STYLE>
</HEAD>

<BODY>
<P class="center">
Let my first words in this book be an apology for whatever errors do appear here, and for whatever
overlooked toics don't. I have done my darnedest to make this the most useful book possible, the book that I
would have wanted when I began digging past the IBM/PC's easy surface soil into its dark and fascinating
subterranean reaches.
</P>
<P class="right">
The author and publisher of this book have used their best efforts in preparing this book and the programs
contained in it. These efforts include the development, research, and testing of the theories and programs to
determine their effectiveness. The author and publisher make no warranty of any kind, expressed or implied,
with regard to these programs or the documentation contained in this book. The author and publisher shall not
be liable in any even for incidental or consequential damages in connection with, or arising out of, the
furnishing, performance, or use of these programs.
</P>
<P class="name">
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-- Michael B. Little
</P>
</BODY>

</HTML>

หลักการ Include

การ include คือการเรียกใช file จากภายใน Homepage เปนการลดความซ้ําซอน การใช include คุณ
สามารถเรียก file ไดไมจํากัด (สะดวกกับการใชติดตอกับฐานขอมูล) แตถาใชกับ การออกแบบสราง
Homepage แลว คุณไมจําเปนตองศึกษาภาษา Script เหลานั้น แตเลือกใช Tool ที่มี Function include แลว
Save เปน นามสกุล ของ Script เหลานั้น เชน .asp , .php เปนตน

การ include ประกอบดวย file มากกวา 2 ขึ้นไป
1. fileที่ 1 คือ file ที่เปดผาน browser
2. fileที่ 2 คือ fileที่ถูกเรียกมาจาก fileที่ 1 (Server-Side-include)
คําสั่ง include ใน ASP
<!--#include virtual="/path/file.htm"-->

เรียก file จากดานนอก เริ่มตนจาก root Directory ( \root\path\file.htm)
<!--#include file="../path/file.htm"-->

เรียก file จากดานใน ยอนออกมาเขาใน Directory ที่อยูของ file ที่เรียกใช (Parent Path)
หรือ เรียก file ใน Directory เดียวกันมาใช เชน <!--#include file="file.htm"-->
ตัวอยาง ASP Template
<!--#include file="Top.htm"-->
<!--#include file="Head.htm"-->
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td><!--#include file="Content.htm"--></td>
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<td>ขอความใน HTML </td>
</tr>
</table>
<!--#include file="Bottom.htm"-->

คําสั่ง include ใน PHP
<?
include("../path/file.htm");
?>

ตัวอยาง PHP Template
<?
include("Top.htm");
include("Head.htm");
?>
<table width="100%" border="0">
<tr>
<td><? include("Content.htm"); ?></td>
<td>ขอความใน HTML </td>
</tr>
</table>
<?
include("Bottom.htm");
?>
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