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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
2.1 ค าจ ากดัความของ พานิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) 
 

พานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์คือ การให้บริการให้บริษทัห้างร้านต่างๆ ไดโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์
สินคา้ ใหบ้ริการผูซ้ื้อไดดู้โฆษณาเลือกหาสินคา้และใหบ้ริการเจา้ของกิจการไดล้ดค่าใชจ่้ายและเพิ่ม
ความรวดเร็วในการจดัส่งสินค ้าและใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้   ถา้ถามนกัเทคโนโลยีก็อาจจะ
ไดค้  าตอบว่าพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์คือการน าเทคโนโลยีมาใช้ลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การค้าขายสรุปอย่างง่ายๆ โดยสังเขปก็อาจจะได้ความว่า พานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ผูป้ระกอบการจดัตั้งร้านคา้หรือท าหนา้โฆษณาท่ีเรียกวา่โฮมเพจหรือเวบ็เพจบน
อินเตอร์เนต 

2.1.2 ผูซ้ื้อเขา้ไปดูรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ในอินเตอร์เนต 
2.1.3 ผูซ้ื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผูข้าย เช่น ของดีจริงหรือไม่ ส่งไดร้วดเร็วเท่าใด 

มีส่วนลดหรือไม่เป็นตน้ 
2.1.4 ผูซ้ื้อสั่งสินคา้และระบุวธีิจ่ายเงิน เช่น โดยผา่นบตัรเครดิต เป็นตน้ 
2.1.5 ธนาคารตรวจสอบวา่ผูซ้ื้อมีเครดิตดีพอหรือไม่และแจง้ใหผู้ข้ายทราบ 
2.1.6 ผูข้ายส่งสินคา้ใหผู้ซ้ื้อ 
2.1.7 ผูซ้ื้ออาจจะใชอิ้นเตอร์เนตในการติดต่อขอบริการหลงัการขายจากผูข้าย 

 
2.2 ประวตัิววิฒันาการพานิชย์อเิลก็ทรอนิกส์โดยสังเขป 

 

      พานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นเร่ิมข้ึนบนโลกคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2513  ซ่ึงไดมี้การเร่ิมใชร้ะบบ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเอฟที (EFT = Electronic Fund Transfer) แต่ในขณะนั้นมีเพียง
บริษทัขนาดใหญ่และสถาบนัการเงินเท่านั้นท่ีใช้งานระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์    ต่อมาอีก
ไม่นานก็เกิดระบบการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีดีไอ (EDI = Electronic Data 
Interchange) ซ่ึงสามารถช่วยขยายการส่งขอ้มูลจากเดิมท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงินอยา่งเดียวเป็นการส่ง
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ขอ้มูลแบบอ่ืนเพิ่มข้ึน  เช่น การส่งขอ้มูลระหวา่งสถาบนัการเงินกบัผูผ้ลิต หรือผูค้า้ส่งกบัผูค้า้ปลีก
เป็นตน้   
 หลงัจากนั้น ก็มีระบบส่ือสารรวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายตั้งแต่ระบบท่ีใชใ้นการ
ซ้ือขายหุน้จนไปถึงระบบท่ีช่วยในการส ารองท่ีพกั ซ่ึงเรียกไดว้า่โลกไดก้า้วเขา้สู่ยุคของการส่ือสาร
และเม่ือยุคของอินเตอร์เนตมาถึงเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2533 จ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เนตก็เพิ่มข้ึนอยา่ง
รวดเร็ว  พานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ก็ไดเ้กิดข้ึนเหตุผลท่ีท าให้ระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่าง
รวดเร็วคือโปรแกรมสนบัสนุนพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมามากมายรวมถึงระบบ
เครือข่ายดว้ย พอมาถึงประมาณปี พ.ศ.2537 – 2542  ก็ถือไดว้า่ระบบพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรืออี
คอมเมิร์ซก็เป็นท่ียอมรับและไดรั้บความนิยมอยา่งมากและรวดเร็วซ่ึงวดัไดจ้ากการท่ีมีบริษทัต่างๆ
ในอเมริกาไดใ้หค้วามส าคญัและเขา้ร่วมในระบบพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส์อยา่งมากมาย 
 
2.3 ประเภทของพานิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 

       2.3.1  ภาคธุรกิจกบัผูซ้ื้อปลีกหรือบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือ ประเภทท่ีผู ้
ซ้ือปลีกใชอิ้นเตอร์เนตในการซ้ือสินคา้จากธุรกิจท่ีโฆษณาอยูใ่นอินเตอร์เนต 
 2.3.2  ภาคธุรกิจกบัภาคธุรกิจหรือบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภทท่ี
ภาคธุรกิจกบัภาคธุรกิจติดต่อซ้ือขายสินคา้กนัผา่นอินเตอร์เนต 
 2.3.3  ภาคธุรกิจกบัรัฐบาลหรือบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือ ประเภทท่ี
ภาคธุรกิจติดต่อกบัหน่วยราชการ 
 2.3.4  รัฐบาลกบัรัฐบาลหรือจีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ ประเภทท่ี
หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงติดต่อกบัหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหน่ึง 
 2.3.5  ผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคหรือซีทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ ประเภทท่ี
ผูบ้ริโภคประกาศขายสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคอีกรายหน่ึงก็ซ้ือไปเช่นท่ีอีเบยด์อทคอม(Ebay.com) เป็น
ตน้ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถจ่ายเงินใหก้นัทางบตัรเครดิตได ้(8) 
 
2.4 กระบวนการ ISO 29110 
 

กระบวนการของ ISO29110 ให้ความส าคญัในกระบวนการท่ีจะตอ้งท าการให้เป็นระบบ
สากล 2 กระบวนการหลกั คือ การบริหารโครงการ (Project Management) และการสร้างซอฟตแ์วร์ 
(Software Implementation) ซ่ึงจะประกอบดว้ยกระบวนการย่อย ๆ ภายในอีก ทั้งสองกระบวนได้
ถูกออกแบบให้เหมาะสมกบัการพฒันาระบบงานและการติดตามงาน จึงมีความเหมาะสมในการ



11 
 

ประยุกต์ใช้ได้ทนัที โดยได้ก าหนดกระบวนการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบงาน 
รูปแบบมาตรฐานหลกัท่ีน ามาใชมี้ดงัน้ี 
 

2.4.1 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการดา้นการบริหารโครงการในการคน้ควา้แบบอิสระ 
(Project Management) 
 

 
 

รูป 2-1 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการดา้นการบริหารโครงการในการคน้ควา้แบบอิสระ 
 (Project ManagementProcess) 

 

 

Project Planning 
(PM 01 ) 

Project Plan Execution 
(PM 02 ) 

Project Assessment and  
Control 
(PM 03 ) 

Project Closure 
(PM 04 ) 

 

 

 

Project Request 

Pr ogress Status Pr oblem 

Meeting Record 

Change  Request 

Project  
Configuration 

Testing 

System Testing 
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 จากรูป 2-1 การบริหารโครงการมีการแบ่งการประมวลผลออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
 
PM01 Project planning  จะน าเอาผลการวิเคราะห์ความตอ้งการและรายการการท างาน มาท าการ

ตรวจสอบ และจดัท าการวางแผนงาน โดยระบุขั้นตอนการท างาน ทีมงานท่ีเก่ียวข้อง 
ประมาณการระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการพฒันาระบบงานและการท างานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
แต่ละช่วงเวลา รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ในขณะเดียวกนัท าการ
จดัเก็บขอ้มูลเขา้สู่ Project configuration และส่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวางแผนส่งต่อไปยงัส่วน
ถดัไป 

 
PM02 Project planning execution  เม่ือไดรั้บแผนงานมาแลว้ตอ้งท าการแจกแจงรายละเอียด ท า

ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนงานและเน้ืองานท่ีจะตอ้งท างานตามช่วงเวลาท่ีแผนงานก าหนด ใน
ขั้นตอนน้ีจะท าการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change management) จดัท ารายงานสรุปผล
การท างานความคืบหนา้ของโครงการ บริหารทรัพยากรต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงและวิธีการ
ใหก้บัขั้นตอนต่อไป และจดัเก็บใน Project configuration 

 
PM03 Project assessment and control จากรายงานความคืบหน้าขั้นตอนน้ีจะท าหน้าท่ีในการ

วดัผลวา่การปฏิบติังานจริงกบัรายงานมีผลท่ีตรงกนัหรือไม่ ในกระบวนการตรวจสอบเม่ือ
พบข้อผิดพลาดหรืออาจจะเป็นการเปล่ียนแปลงความตอ้งการในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไป 
ขั้นตอนน้ีจะท าการสร้างการขอเปล่ียนแปลง (Change request) ส่งกลบัไปยงัขั้นตอน 
PM02 เพื่อท าการจดัการแกไ้ข ซ่ึงขั้นตอนทั้งหมดยงัคงตอ้งอยู่ในกรอบปฏิบติัของแผน
บริหารโครงการ และตอ้งมีการบนัทึกผลการทดสอบท่ีเก่ียวเน่ืองท าให้ตอ้งท าการขอความ
เปล่ียนแปลงผลการทดสอบน้ีจะถูกบนัทึกเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงตอนส่งมอบโครงการ 

 
PM04 Project closure  ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยในโครงการ คือ ส่งมอบผลการท าการคน้ควา้

แบบอิสระ น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ขั้นตอนน้ีจะเป็นการน าเอกสารต่าง ๆ ท่ีไดต้ก
ลงกันไว้ตอนเร่ิมท าโครงการท าการส่งมอบให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ และ
คณะกรรมการในรูปเล่มตามขอ้ก าหนด 
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2.4.2 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการดา้นการสร้างซอฟตแ์วร์ในการคน้ควา้แบบอิสระ 
 

 
 

รูป 2-2 ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการการสร้างซอฟตแ์วร์ในการคน้ควา้แบบอิสระ 
 (Software Implement Process) 

 
 

                    
(SI  )

          
(SI  )

         
(SI  )

                
(SI  )

               
(SI  )

         
(SI  )

      

                
      

 

 

 

 

 

Change Request            
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 จากรูป 2-2 ในการพฒันาระบบเวบ็ไซตจ์ะยดึเอา ISO29110 ในส่วนของ Software 
Implementation เป็นตน้แบบในการพฒันาดงัน้ี 
 
SI01 Software Implementation Initiation ในกระบวนการน้ีจะน าวางแผนร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ

หาขอ้สรุปรับฟังขอ้แนะน าและปัญหาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เก็บความตอ้งการของระบบ
ทั้งหมด เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการจะท าการส่งต่อใหก้บัขั้นตอนถดัไป 

 
SI02 Software Requirements Analysis กระบวนการวเิคราะห์ความตอ้งการเม่ือไดป้ระชุมรับ

แผนงานและขอ้มูลความตอ้งการแลว้ ขั้นตอนน้ีจะท าการวเิคราะห์เพื่อก าหนดขอบเขตของ
ระบบซ่ึงตลอดช่วงเวลาของการพฒันาระบบรูปแบบและการวเิคราะห์อาจจะมีการเพิ่มหรือ
ลดรูปแบบท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์  

 
SI03 Software Architectural and Detailed Design ออกแบบระบบเม่ือไดรั้บผลการวิเคราะห์

เร่ิมท าการออกแบบระบบทั้งในส่วนท่ีเป็นฐานขอ้มูลโปรแกรมและหนา้จอโดยเป็นการลง
รายละเอียดในการออกแบบระบบ จะมีการทวนสอบความตอ้งการในเวลาเดียวกนัไปดว้ย 
หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงจะส่งขอ้มูลกลบัในขั้นตอนท่ี SI02 เพื่อท าการปรับปรุงและท า
การออกแบบต่อไป  

 
SI04 Software Construction การพฒันาระบบ ท าการพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบเอาไวโ้ดย

จะเป็นการเนน้การพฒันาส่วนท่ีเป็นการเขียนโปรแกรมและฐานขอ้มูล มีการตรวจสอบ
ความคืบหนา้เป็นระยะๆ 

 
SI05 Software Integration and Tests  ใชง้านและตรวจสอบ เม่ือไดรั้บรายละเอียดระบบงานและ

วธีิการทดสอบระบบงาน รวมถึงขอ้มูลทดสอบ ท าการทดสอบอยา่งละเอียด ตามวิธีการ
และใชข้อ้มูลท่ีเตรียมไว ้ เพื่อใหส้ามารถท่ีจะวดัผลการทดสอบไดอ้ยา่งแม่นย  า ท าการ
บนัทึกการทดสอบในทุกขั้นตอนอยา่งละเอียด หากพบขอ้ผดิพลาดตอ้งแจง้กลบัเพื่อท าการ
แกไ้ขส่วน เม่ือทดสอบระบบเสร็จ ความตอ้งการของธุรกิจท่ีใชง้านจริง หากพบปัญหา 
หรือจ าเป็นตอ้งเพิ่ม ลด จะยอ้นกลบัไปท าตามกระบวนการ การบริหารความเปล่ียนแปลง 
(Change management) เพื่อแกไ้ขต่อไป 
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SI06 Product Delivery ส่งมอบงานขั้นตอนน้ีจะท าการส่งมอบระบบท่ีพฒันาเสร็จแลว้เพื่อใช้
จริงต่อไป 

 
2.5 PHP 
 

 ลกัษณะการเขียนเวบ็เพจใหมี้สคริปต ์PHP จะอาศยัวธีิการเขียนซอร์ซโคด้ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของภาษาสคริปต ์PHP ทั้งหมดเลยได ้(เช่นเดียวกบัท่ีเขียนเวบ็เพจดว้ยภาษา Perl) หรืออาจเขียนใน
รูปแบบการฝัง (embed) ค าสั่งหรือฟังก์ชนัของ PHP ลงไปเฉพาะในต าแหน่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงเหมือน
การเขียนเวบ็เพจทัว่ ๆ ไปท่ีมีการฝังสคริปตภ์าษา HTML   
 สคริปต ์PHP จะใชแ้ท็กในการก าหนดขอบเขตของสคริปต ์ซ่ึงอาจเรียกวา่ PHP script tag 
โดยประกอบดว้ยแทก็เปิดและแทก็ปิด 
 แท็กเปิดของ PHP เขียนได ้2 แบบ คือ “<?” หรือ “<?php” ส่วนแท็กปิดเขียนในรูป “>?” 
ในกรณีท่ีตอ้งการเขียนสคริปต ์PHP ร่วมกบัสคริปต ์XML (eXtensible Markup Language) จะตอ้ง
เขียนแท็กเปิดของ PHP เป็น “<?php”เท่านั้น ห้ามเขียนเป็นแบบ “<?”ทั้งน้ีเน่ืองจากแท็กของ XML 
เขียนอยูใ่นรูป “<?”และ “?>”เหมือนกนั จึงตอ้งเล่ียงการเขียนแท็กเปิดของ PHP ไปเป็น “<?php”
เพื่อความแตกต่าง แต่ไม่วา่จะเปิดแบบ “<?”หรือ “<?php”ก็ตาม วิธีการเขียนเวบ็เพจแบบน้ีเรียกว่า
เป็นการเขียนในลกัษณะฝังสคริปต ์หรือ embedded script   
 ดงันั้น จึงสามารถเห็นการน าวิธีการฝังสคริปต์มาใช้ในการเขียนเว็บเพจมากข้ึนเร่ือย ๆ 
ตวัอยา่งเช่น  การเขียนสคริปต ์ASP (Active Server Pages) ฝังลงในเวบ็เพจ  จะมีเคร่ืองหมาย “<%”
และ “%>”ใชก้ ากบัในการเปิดและปิดส่วนท่ีเป็นสคริปต ์ASP เป็นตน้  ทั้งน้ี เพราะเป็นวิธีการเขียน
เวบ็เพจท่ีสะดวกต่อผูเ้ขียนในการตรวจสอบการท างานของเว็บเพจ โดยส่วนของเว็บเพจท่ีไม่ได้
ก ากับด้วยสคริปต์ใด ๆ ก็จะแสดงผลไปตามข้อความนั้น ๆ โดยตรง  หากผูเ้ขียนต้องการจะ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้ความใด ๆ ก็สามารถกระท าไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งกงัวลว่าเวบ็เพจจะท างานไม่
ถูกตอ้ง และเม่ือเว็บเพจแจง้ขอ้ความว่าเกิดขอ้ความว่าเกิดขอ้ผิดพลาด อนัเน่ืองมาจากการท างาน
ของสคริปต ์สามารถแกไ้ขหรือปรับปรุงเฉพาะจุดท่ีเป็นสคริปตน์ั้น ๆ ได ้
 ขอ้แตกต่างของสคริปต ์PHP กบัสคริปตภ์าษา HTML คือ สคริปต ์PHP เป็น server side 
script   โดยถูกเรียกให้ท างานทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนสคริปตภ์าษา HTML เป็น client side script 
คือ สคริปตจ์ะถูกเรียกท างานทางฝ่ังไคลเอนตห์รือฝ่ังของบราวเซอร์ 
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 นามสกุลของ PHP    
 โดยทัว่ไปเวลาเขียนเวบ็เพจ  มกัจะก าหนดนามสกุลของไฟล์เวบ็เพจให้ส่ือความหมายใน
ตวั เช่น เป็น .html เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ท่ีเขียนโดยมีแท็กค าสั่งของภาษา HTML อยู่ขา้งใน  
เช่นเดียวกนั หากจะเขียนเวบ็เพจให้มีสคริปตภ์าษา PHP ปกติจะก าหนดนามสกุลของไฟล์ให้เป็น 
.php3  ซ่ึงหมายถึงไฟลเ์วบ็เพจท่ีเขียนข้ึนเพื่อใชก้บั PHP เวอร์ชนั 3  แต่ไม่ไดเ้ป็นกฏเกณฑ์บงัคบั วา่
ตอ้งระบุนามสกุลของไฟล์เป็นแบบน้ี โดยอาจก าหนดเป็น .php  เท่าน้ี ก็ได ้  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียน
วา่จะก าหนดใหเ้วบ็เซิร์ฟเวอร์รับรู้นามสกุลของไฟลเ์วบ็เพจ PHP เป็นอยา่งไร 
 
2.6 HTML 
 

เอกสารท่ีเราเปิดดูใน World Wide Web มีช่ือเรียกสั้น ๆ วา่ “เวบ็เพจ” ซ่ึงส่วนใหญ่จะถูก
สร้างข้ึนจากภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า HTML ซ่ึงจะก าหนดรูปแบบและหน้าตาของเวบ็เพจท่ี
ปรากฎบนหนา้จอ และส่วนท่ีเช่ือมต่อกบัเวบ็เพจอ่ืน 
 ปัจจุบนั World Wide Web ก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว ขณะน้ี จึงมีเวบ็เพจมากกวา่  4  ลา้น
หน้าใน World Wide Web จนอาจกล่าวไดว้่า World Wide Web เป็นบริการท่ีแจง้เกิดให้กบั
อินเตอร์เน็ต เพราะใชง้านง่าย  จึงท าให้กลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไปท่ีไม่ใช่นกัคอมพิวเตอร์หนัมาให้ความสนใจ
อยา่งกวา้งขวาง 
 เวบ็เพจเป็นการรวบรวมขอ้มูล รูปภาพ และเน้ือหาดา้นมลัติมีเดีย โดยส่วนใหญ่จะสร้างจาก
ภาษา HTML ท่ีสามารถสร้างเวบ็เพจเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลของเราบนอินเตอร์เน็ตได ้เช่น 

- สร้างเวบ็เพจของบริษทั เพื่อประชาสัมพนัธ์ และขายสินคา้และบริการ 
- สร้างเวบ็เพื่อกระจายข่าว ท่ีเปิดดูไดทุ้กเวลา 
- สร้างเวบ็เพจเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

ดงันั้น  จะเห็นวา่การสร้างเวบ็เพจนั้นมีความส าคญัมาก ในการเรียนรู้ภาษา HTML จะช่วย
ให้เขา้ใจถึงโครงสร้างเวบ็เพจแต่ละส่วนไดเ้ป็นอย่างดี  ในการสร้างเวบ็เพจโดยทัว่ไป  จึงตอ้งมี
เคร่ืองมือท่ีใช้อยู ่2 ตวั คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเขียนและแกไ้ขโคด้  เรียกว่า Text Editor  และ
บราวเซอร์ส าหรับใชใ้นการแสดงผลภาษา HTML  ท่ีจริงแลว้ในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือการสร้างเวบ็เพจ
จ านวนมาก เช่น FrontPage และ Dreamweaver ซ่ึงช่วยให้สามารถสร้างเวบ็เพจได ้โดยไม่ตอ้งมี
ความรู้ดา้น HTML  เน่ืองจากโปรแกรมเหล่าน้ีจะสร้างโคด้ HTML โดยอตัโนมติั  อย่างไรก็ตาม
หากตอ้งการแกไ้ขบางอยา่งในเวบ็เพจท่ีสร้างเป็นการเจาะจงนั้น  บ่อยคร้ังมกัพบวา่โปรแกรมเหล่าน้ี
จะไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการได ้
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ในกรณีเช่นน้ี หากมีความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษา HTML จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก  เพราะท า
ให้สามารถเขา้ไปแกไ้ขโคด้ HTML ท่ีใชส้ร้างหนา้เวบ็เพจนั้นไดเ้องโดยตรง    หมายความวา่ความ
เขา้ใจดา้น HTML นอกจากจะช่วยให้เขา้ใจหลกัการท างานของเวบ็แลว้ ยงัช่วยให้สามารถควบคุม
การสร้างเวบ็เพจได ้โดยไม่ถูกจ ากดัใด ๆ 

 

รู้จักกบั HTML 
 HTML ยอ่มาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการแสดงผลบนเวบ็
บราวเซอร์ในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถน าเสนอข้อมูลท่ีทั้งตวัอกัษร ภาพ เสียง ภาพยนตร์ และ
สามารถเช่ือมโยงกบัเอกสารอ่ืน ๆ ได้ง่าย ภาษา HTML ไดรั้บการพฒันาตลอดเวลา จนปัจจุบนั
มาถึงเวอร์ชัน่ 4.0 แลว้ HTML นั้น  มีขอ้ดีในแง่ของการเขียนท่ีสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งง่าย ๆ  
 ภาษา HTML แบ่งออก 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นขอ้ความทัว่ ๆ ไป และส่วนท่ีเป็นค าสั่งท่ีใชใ้น
การก าหนดรูปแบบขอ้ความท่ีแสดง ซ่ึงเราเรียกว่า แท็ก (Tag) โดยค าสั่งของ HTML จะอยู่ใน
เคร่ืองหมาย < และ >โดยมีหลกัในการเขียนดงัน้ี 
 -   รูปแบบค าสั่งจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยจะตอ้งมีส่วนเร่ิมตน้ของค าสั่งและส่วนจบของ
ค าสั่ง โดยส่วนจบจะตอ้งมีเคร่ืองหมาย Slash (/) ดงัน้ี 
 <ค าสั่ง>ขอ้ความ </ค าสั่ง> 
 เช่น <TITLE>…….</TITLE> 
 ในกรณีท่ีเราตอ้งการใชค้  าสั่งซอ้นกนัมากกวา่ 1 ค  าสั่ง  เราจะตอ้งใชค้  าสั่งปิดส่วนท่ีอยูใ่น
สุดก่อน แลว้จึงปิดล าดบัในชั้นถดั ๆ มาจนถึงนอกสุด เช่น 
 <H2><I>ขอ้ความ </I></H2> 
 -  บางแทก็อาจจะไม่ตอ้งมีแทก็ปิดก็สามารถใชง้านได ้เช่น  <BR> 
 -   เราสามารถพิมพเ์ป็นตวัเล็ก หรือใหญ่ก็ได ้(เวอร์ชัน่ 4 ข้ึนไป) จะมีความหมายเหมือนกนั 
เช่น <HR width=200 size=6> 
  โครงสร้างของภาษา HTML  แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วนหลกั ดงัน้ี 
  <HTML> 
  <HEAD> 
  <TITLE>หวัขอ้เว[็เพจ </TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
  ส่วนท่ีมีเน้ือหา และขอ้มูลเก่ียวกบั ภาพ Link ท่ีปรากฏในเวบ็เพจ 
  </BODY> 
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  </HTML> 
 <HTML>…..</HTML> เป็นค าสั่งแรกท่ีตอ้งมีในภาษา HTML ซ่ึงบ่งบอกว่าน่ีคือ ภาษา 
HTML โดยจะอยูท่ี่จุดเร่ิมตน้ของเอกสารและทา้ยเอกสารในแต่ละแฟ้ม 
 <HEAD>….</HEAD> เป็นส่วนก าหนดรายละเอียดหัวขอ้เร่ือง ภายในจะมีค าสั่งย่อยอีก
หน่ึงค าสั่ง คือ <TITLE>…..</TITLE> โดยขอ้ความภายในค าสั่งน้ีให้ใส่ช่ือเร่ืองเวบ็เพจท่ีตอ้งการ 
ซ่ึงจะตอ้งมีความยาวไม่เกิน 64 ตวัอกัษร หวัขอ้น้ีจะไปปรากฏท่ี Title bar ของบราวเซอร์ท่ีตอ้งการ
ใชง้านอยู ่และปรากฏอยูบ่น Bookmark ของโปรแกรมบราวเซอร์ดว้ย 
 <BODY>…..</BODY>ส่วนน้ีเป็นส่วนของเน้ือหาเวบ็เพจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ รูปภาพ 
ตารางเสียงและการเช่ือมต่อไปยงัเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจะไปแสดงผลท่ีเวบ็บราวเซอร์ 
 


