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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
2.1 คาจากัดความของ พานิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การให้บริ การให้บริ ษทั ห้างร้านต่างๆ ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้า ให้บริ การผูซ้ ้ือได้ดูโฆษณาเลือกหาสิ นค้าและให้บริ การเจ้าของกิจการได้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้ าและให้บริ การหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าถามนักเทคโนโลยีก็อาจจะ
ได้คาตอบว่าพานิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ คือการนาเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การค้าขายสรุ ปอย่า งง่ า ยๆ โดยสัง เขปก็อาจจะได้ความว่า พานิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.1 ผูป้ ระกอบการจัดตั้งร้านค้าหรื อทาหน้าโฆษณาที่เรี ยกว่าโฮมเพจหรื อเว็บเพจบน
อินเตอร์เนต
2.1.2 ผูซ้ ้ือเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าในอินเตอร์เนต
2.1.3 ผูซ้ ้ือติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผูข้ าย เช่น ของดีจริ งหรื อไม่ ส่ งได้รวดเร็ วเท่าใด
มีส่วนลดหรื อไม่เป็ นต้น
2.1.4 ผูซ้ ้ือสั่งสิ นค้าและระบุวธิ ีจ่ายเงิน เช่น โดยผ่านบัตรเครดิต เป็ นต้น
2.1.5 ธนาคารตรวจสอบว่าผูซ้ ้ือมีเครดิตดีพอหรื อไม่และแจ้งให้ผขู้ ายทราบ
2.1.6 ผูข้ ายส่ งสิ นค้าให้ผซู ้ ้ือ
2.1.7 ผูซ้ ้ืออาจจะใช้อินเตอร์เนตในการติดต่อขอบริ การหลังการขายจากผูข้ าย
2.2 ประวัติววิ ฒ
ั นาการพานิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดยสั งเขป
พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์น้ นั เริ่ มขึ้นบนโลกครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2513 ซึ่ งได้มีการเริ่ มใช้ระบบ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื ออีเอฟที (EFT = Electronic Fund Transfer) แต่ในขณะนั้นมีเพียง
บริ ษทั ขนาดใหญ่และสถาบันการเงินเท่านั้นที่ใช้งานระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ต่อมาอีก
ไม่ นานก็เกิ ดระบบการส่ ง เอกสารทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ อี ดีไ อ (EDI = Electronic Data
Interchange) ซึ่ งสามารถช่วยขยายการส่ งข้อมูลจากเดิมที่เป็ นข้อมูลทางการเงินอย่างเดียวเป็ นการส่ ง
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ข้อมูลแบบอื่นเพิ่มขึ้น เช่น การส่ งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินกับผูผ้ ลิต หรื อผูค้ า้ ส่ งกับผูค้ า้ ปลีก
เป็ นต้น
หลังจากนั้น ก็มีระบบสื่ อสารรวมถึงโปรแกรมอื่นๆ เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ระบบที่ใช้ในการ
ซื้อขายหุ น้ จนไปถึงระบบที่ช่วยในการสารองที่พกั ซึ่ งเรี ยกได้วา่ โลกได้กา้ วเข้าสู่ ยุคของการสื่ อสาร
และเมื่อยุคของอินเตอร์ เนตมาถึงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533 จานวนผูใ้ ช้อินเตอร์ เนตก็เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว พานิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ก็ได้เกิ ดขึ้นเหตุผลที่ทาให้ระบบการค้าอิเล็กทรอนิ กส์ เติบโตอย่าง
รวดเร็ วคือโปรแกรมสนับสนุนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมามากมายรวมถึงระบบ
เครื อข่ายด้วย พอมาถึงประมาณปี พ.ศ.2537 – 2542 ก็ถือได้วา่ ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรื ออี
คอมเมิร์ซก็เป็ นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างมากและรวดเร็ วซึ่ งวัดได้จากการที่มีบริ ษทั ต่างๆ
ในอเมริ กาได้ให้ความสาคัญและเข้าร่ วมในระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมาย
2.3 ประเภทของพานิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ แบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
2.3.1 ภาคธุ รกิจกับผูซ้ ้ื อปลีกหรื อบีทูซี (B-to-C = Business-to-Consumer) คือ ประเภทที่ผู้
ซื้อปลีกใช้อินเตอร์ เนตในการซื้ อสิ นค้าจากธุรกิจที่โฆษณาอยูใ่ นอินเตอร์เนต
2.3.2 ภาคธุ รกิ จกับภาคธุ รกิจหรื อบีทูบี (B-to-B = Business-to-Business) คือ ประเภทที่
ภาคธุ รกิจกับภาคธุ รกิจติดต่อซื้อขายสิ นค้ากันผ่านอินเตอร์ เนต
2.3.3 ภาคธุ รกิจกับรัฐบาลหรื อบีทูจี (B-to-G = Business-to-Government) คือ ประเภทที่
ภาคธุ รกิจติดต่อกับหน่วยราชการ
2.3.4 รัฐบาลกับรัฐบาลหรื อจีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ ประเภทที่
หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอีกหน่วยงานหนึ่ง
2.3.5 ผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภคหรื อซี ทูซี (C-to-C = Consumer-to-Consumer) คือ ประเภทที่
ผูบ้ ริ โภคประกาศขายสิ นค้าแล้วผูบ้ ริ โภคอีกรายหนึ่ งก็ซ้ื อไปเช่นที่อีเบย์ดอทคอม(Ebay.com) เป็ น
ต้นซึ่งผูบ้ ริ โภคสามารถจ่ายเงินให้กนั ทางบัตรเครดิตได้ (8)
2.4 กระบวนการ ISO 29110
กระบวนการของ ISO29110 ให้ความสาคัญในกระบวนการที่จะต้องทาการให้เป็ นระบบ
สากล 2 กระบวนการหลัก คือ การบริ หารโครงการ (Project Management) และการสร้างซอฟต์แวร์
(Software Implementation) ซึ่ งจะประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ภายในอีก ทั้งสองกระบวนได้
ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบงานและการติดตามงาน จึงมีความเหมาะสมในการ
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ประยุกต์ใช้ได้ทนั ที โดยได้กาหนดกระบวนการให้เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนาระบบงาน
รู ปแบบมาตรฐานหลักที่นามาใช้มีดงั นี้
2.4.1 ขั้นตอนการปรับปรุ งกระบวนการด้านการบริ หารโครงการในการค้นคว้าแบบอิสระ
(Project Management)
Project Planning
(PM 01 )

Project Request

Project
Configuration
Meeting Record

Project Plan Execution
(PM 02 )

Problem

Change Request

Progress Status
Project Assessment and
Control
(PM 03 )
Testing

Project Closure
(PM04)

System Testing

รู ป 2-1 ขั้นตอนการปรับปรุ งกระบวนการด้านการบริ หารโครงการในการค้นคว้าแบบอิสระ
(Project ManagementProcess)
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จากรู ป 2-1 การบริ หารโครงการมีการแบ่งการประมวลผลออกเป็ น 4 ขั้นตอน คือ
PM01 Project planning จะนาเอาผลการวิเคราะห์ความต้องการและรายการการทางาน มาทาการ
ตรวจสอบ และจัดท าการวางแผนงาน โดยระบุ ข้ นั ตอนการท างาน ที ม งานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ประมาณการระยะเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาระบบงานและการทางานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
แต่ละช่วงเวลา รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ในขณะเดียวกันทาการ
จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ Project configuration และส่ งข้อมูลที่ได้จากการวางแผนส่ งต่อไปยังส่ วน
ถัดไป
PM02 Project planning execution เมื่อได้รับแผนงานมาแล้วต้องทาการแจกแจงรายละเอียด ทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและเนื้องานที่จะต้องทางานตามช่วงเวลาที่แผนงานกาหนด ใน
ขั้นตอนนี้ จะทาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change management) จัดทารายงานสรุ ปผล
การทางานความคืบหน้าของโครงการ บริ หารทรัพยากรต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงและวิธีการ
ให้กบั ขั้นตอนต่อไป และจัดเก็บใน Project configuration
PM03 Project assessment and control จากรายงานความคืบหน้าขั้นตอนนี้ จะทาหน้าที่ในการ
วัดผลว่าการปฏิบตั ิงานจริ งกับรายงานมีผลที่ตรงกันหรื อไม่ ในกระบวนการตรวจสอบเมื่อ
พบข้อผิดพลาดหรื ออาจจะเป็ นการเปลี่ ย นแปลงความต้องการในช่ วงเวลาที่ เปลี่ ย นไป
ขั้นตอนนี้ จะทาการสร้ างการขอเปลี่ ยนแปลง (Change request) ส่ งกลับไปยังขั้นตอน
PM02 เพื่อทาการจัดการแก้ไข ซึ่ งขั้นตอนทั้งหมดยังคงต้องอยู่ในกรอบปฏิบตั ิของแผน
บริ หารโครงการ และต้องมีการบันทึกผลการทดสอบที่เกี่ยวเนื่องทาให้ตอ้ งทาการขอความ
เปลี่ยนแปลงผลการทดสอบนี้จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงตอนส่ งมอบโครงการ
PM04 Project closure ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในโครงการ คือ ส่ งมอบผลการทาการค้นคว้า
แบบอิสระ นาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ขั้นตอนนี้จะเป็ นการนาเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ตก
ลงกัน ไว้ต อนเริ่ ม ท าโครงการท าการส่ ง มอบให้ ก ับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาโครงการ และ
คณะกรรมการในรู ปเล่มตามข้อกาหนด

13

2.4.2 ขั้นตอนการปรับปรุ งกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ในการค้นคว้าแบบอิสระ

(SI )

(SI )
Change Request

(SI )

(SI )

(SI )

(SI )

รู ป 2-2 ขั้นตอนการปรับปรุ งกระบวนการการสร้างซอฟต์แวร์ในการค้นคว้าแบบอิสระ
(Software Implement Process)
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จากรู ป 2-2 ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์จะยึดเอา ISO29110 ในส่ วนของ Software
Implementation เป็ นต้นแบบในการพัฒนาดังนี้
SI01

Software Implementation Initiation ในกระบวนการนี้ จะนาวางแผนร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อ
หาข้อสรุ ปรับฟังข้อแนะนาและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เก็บความต้องการของระบบ
ทั้งหมด เมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการจะทาการส่ งต่อให้กบั ขั้นตอนถัดไป

SI02

Software Requirements Analysis กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการเมื่อได้ประชุมรับ
แผนงานและข้อมูลความต้องการแล้ว ขั้นตอนนี้จะทาการวิเคราะห์เพื่อกาหนดขอบเขตของ
ระบบซึ่ งตลอดช่วงเวลาของการพัฒนาระบบรู ปแบบและการวิเคราะห์อาจจะมีการเพิ่มหรื อ
ลดรู ปแบบที่จะใช้ในการวิเคราะห์

SI03

Software Architectural and Detailed Design ออกแบบระบบเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์
เริ่ มทาการออกแบบระบบทั้งในส่ วนที่เป็ นฐานข้อมูลโปรแกรมและหน้าจอโดยเป็ นการลง
รายละเอียดในการออกแบบระบบ จะมีการทวนสอบความต้องการในเวลาเดียวกันไปด้วย
หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งข้อมูลกลับในขั้นตอนที่ SI02 เพื่อทาการปรับปรุ งและทา
การออกแบบต่อไป

SI04

Software Construction การพัฒนาระบบ ทาการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบเอาไว้โดย
จะเป็ นการเน้นการพัฒนาส่ วนที่เป็ นการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูล มีการตรวจสอบ
ความคืบหน้าเป็ นระยะๆ

SI05

Software Integration and Tests ใช้งานและตรวจสอบ เมื่อได้รับรายละเอียดระบบงานและ
วิธีการทดสอบระบบงาน รวมถึงข้อมูลทดสอบ ทาการทดสอบอย่างละเอียด ตามวิธีการ
และใช้ขอ้ มูลที่เตรี ยมไว้ เพื่อให้สามารถที่จะวัดผลการทดสอบได้อย่างแม่นยา ทาการ
บันทึกการทดสอบในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด หากพบข้อผิดพลาดต้องแจ้งกลับเพื่อทาการ
แก้ไขส่ วน เมื่อทดสอบระบบเสร็ จ ความต้องการของธุ รกิจที่ใช้งานจริ ง หากพบปั ญหา
หรื อจาเป็ นต้องเพิ่ม ลด จะย้อนกลับไปทาตามกระบวนการ การบริ หารความเปลี่ยนแปลง
(Change management) เพื่อแก้ไขต่อไป
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SI06

Product Delivery ส่ งมอบงานขั้นตอนนี้จะทาการส่ งมอบระบบที่พฒั นาเสร็ จแล้วเพื่อใช้
จริ งต่อไป

2.5 PHP
ลักษณะการเขียนเว็บเพจให้มีสคริ ปต์ PHP จะอาศัยวิธีการเขียนซอร์ ซโค้ด ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของภาษาสคริ ปต์ PHP ทั้งหมดเลยได้ (เช่นเดียวกับที่เขียนเว็บเพจด้วยภาษา Perl) หรื ออาจเขียนใน
รู ปแบบการฝัง (embed) คาสั่งหรื อฟังก์ชนั ของ PHP ลงไปเฉพาะในตาแหน่งที่ตอ้ งการ ซึ่ งเหมือน
การเขียนเว็บเพจทัว่ ๆ ไปที่มีการฝังสคริ ปต์ภาษา HTML
สคริ ปต์ PHP จะใช้แท็กในการกาหนดขอบเขตของสคริ ปต์ ซึ่ งอาจเรี ยกว่า PHP script tag
โดยประกอบด้วยแท็กเปิ ดและแท็กปิ ด
แท็กเปิ ดของ PHP เขียนได้ 2 แบบ คือ “<?” หรื อ “<?php” ส่ วนแท็กปิ ดเขียนในรู ป “>?”
ในกรณี ที่ตอ้ งการเขียนสคริ ปต์ PHP ร่ วมกับสคริ ปต์ XML (eXtensible Markup Language) จะต้อง
เขียนแท็กเปิ ดของ PHP เป็ น “<?php”เท่านั้น ห้ามเขียนเป็ นแบบ “<?”ทั้งนี้ เนื่องจากแท็กของ XML
เขียนอยูใ่ นรู ป “<?”และ “?>”เหมือนกัน จึงต้องเลี่ยงการเขียนแท็กเปิ ดของ PHP ไปเป็ น “<?php”
เพื่อความแตกต่าง แต่ไม่วา่ จะเปิ ดแบบ “<?”หรื อ “<?php”ก็ตาม วิธีการเขียนเว็บเพจแบบนี้ เรี ยกว่า
เป็ นการเขียนในลักษณะฝังสคริ ปต์ หรื อ embedded script
ดังนั้น จึ งสามารถเห็ นการนาวิธีการฝั งสคริ ปต์ม าใช้ใ นการเขียนเว็บเพจมากขึ้นเรื่ อย ๆ
ตัวอย่างเช่น การเขียนสคริ ปต์ ASP (Active Server Pages) ฝังลงในเว็บเพจ จะมีเครื่ องหมาย “<%”
และ “%>”ใช้กากับในการเปิ ดและปิ ดส่ วนที่เป็ นสคริ ปต์ ASP เป็ นต้น ทั้งนี้ เพราะเป็ นวิธีการเขียน
เว็บเพจที่ สะดวกต่อผูเ้ ขียนในการตรวจสอบการทางานของเว็บเพจ โดยส่ วนของเว็บเพจที่ไม่ได้
ก ากับ ด้ว ยสคริ ป ต์ใ ด ๆ ก็ จ ะแสดงผลไปตามข้อ ความนั้น ๆ โดยตรง หากผูเ้ ขี ย นต้อ งการจะ
เปลี่ ยนแปลงแก้ไขข้อความใด ๆ ก็สามารถกระทาได้เลย โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าเว็บเพจจะทางานไม่
ถูกต้อง และเมื่อเว็บเพจแจ้งข้อความว่าเกิ ดข้อความว่าเกิ ดข้อผิดพลาด อันเนื่ องมาจากการทางาน
ของสคริ ปต์ สามารถแก้ไขหรื อปรับปรุ งเฉพาะจุดที่เป็ นสคริ ปต์น้ นั ๆ ได้
ข้อแตกต่างของสคริ ปต์ PHP กับสคริ ปต์ภาษา HTML คือ สคริ ปต์ PHP เป็ น server side
script โดยถูกเรี ยกให้ทางานทางฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ ในส่ วนสคริ ปต์ภาษา HTML เป็ น client side script
คือ สคริ ปต์จะถูกเรี ยกทางานทางฝั่งไคลเอนต์หรื อฝั่งของบราวเซอร์
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นามสกุลของ PHP
โดยทัว่ ไปเวลาเขียนเว็บเพจ มักจะกาหนดนามสกุลของไฟล์เว็บเพจให้สื่อความหมายใน
ตัว เช่ น เป็ น .html เพื่อให้ทราบว่าเป็ นไฟล์ที่เขียนโดยมีแท็กคาสั่งของภาษา HTML อยู่ขา้ งใน
เช่นเดียวกัน หากจะเขียนเว็บเพจให้มีสคริ ปต์ภาษา PHP ปกติจะกาหนดนามสกุลของไฟล์ให้เป็ น
.php3 ซึ่ งหมายถึงไฟล์เว็บเพจที่เขียนขึ้นเพื่อใช้กบั PHP เวอร์ชนั 3 แต่ไม่ได้เป็ นกฏเกณฑ์บงั คับ ว่า
ต้องระบุนามสกุลของไฟล์เป็ นแบบนี้ โดยอาจกาหนดเป็ น .php เท่านี้ ก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ผูเ้ ขียน
ว่าจะกาหนดให้เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ รับรู ้นามสกุลของไฟล์เว็บเพจ PHP เป็ นอย่างไร
2.6 HTML
เอกสารที่เราเปิ ดดูใน World Wide Web มีชื่อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “เว็บเพจ” ซึ่ งส่ วนใหญ่จะถูก
สร้ างขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่า HTML ซึ่ งจะกาหนดรู ปแบบและหน้าตาของเว็บเพจที่
ปรากฎบนหน้าจอ และส่ วนที่เชื่อมต่อกับเว็บเพจอื่น
ปั จจุบนั World Wide Web กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว ขณะนี้ จึงมีเว็บเพจมากกว่า 4 ล้าน
หน้าใน World Wide Web จนอาจกล่าวได้ว่า World Wide Web เป็ นบริ การที่แจ้งเกิ ดให้กบั
อินเตอร์ เน็ต เพราะใช้งานง่าย จึงทาให้กลุ่มผูใ้ ช้ทวั่ ไปที่ไม่ใช่นกั คอมพิวเตอร์ หนั มาให้ความสนใจ
อย่างกว้างขวาง
เว็บเพจเป็ นการรวบรวมข้อมูล รู ปภาพ และเนื้อหาด้านมัลติมีเดีย โดยส่ วนใหญ่จะสร้างจาก
ภาษา HTML ที่สามารถสร้างเว็บเพจเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลของเราบนอินเตอร์ เน็ตได้ เช่น
- สร้างเว็บเพจของบริ ษทั เพื่อประชาสัมพันธ์ และขายสิ นค้าและบริ การ
- สร้างเว็บเพื่อกระจายข่าว ที่เปิ ดดูได้ทุกเวลา
- สร้างเว็บเพจเพื่อเผยแพร่ ความรู้
ดังนั้น จะเห็นว่าการสร้างเว็บเพจนั้นมีความสาคัญมาก ในการเรี ยนรู้ภาษา HTML จะช่วย
ให้เข้าใจถึ งโครงสร้ างเว็บเพจแต่ละส่ วนได้เป็ นอย่างดี ในการสร้างเว็บเพจโดยทัว่ ไป จึงต้องมี
เครื่ องมือที่ใช้อยู่ 2 ตัว คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ด เรี ยกว่า Text Editor และ
บราวเซอร์สาหรับใช้ในการแสดงผลภาษา HTML ที่จริ งแล้วในปัจจุบนั มีเครื่ องมือการสร้างเว็บเพจ
จานวนมาก เช่ น FrontPage และ Dreamweaver ซึ่ งช่ วยให้สามารถสร้างเว็บเพจได้ โดยไม่ตอ้ งมี
ความรู้ดา้ น HTML เนื่ องจากโปรแกรมเหล่านี้ จะสร้างโค้ด HTML โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม
หากต้องการแก้ไขบางอย่างในเว็บเพจที่สร้างเป็ นการเจาะจงนั้น บ่อยครั้งมักพบว่าโปรแกรมเหล่านี้
จะไม่สามารถทาในสิ่ งที่ตอ้ งการได้
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ในกรณี เช่นนี้ หากมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา HTML จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะทา
ให้สามารถเข้าไปแก้ไขโค้ด HTML ที่ใช้สร้างหน้าเว็บเพจนั้นได้เองโดยตรง หมายความว่าความ
เข้าใจด้าน HTML นอกจากจะช่วยให้เข้าใจหลักการทางานของเว็บแล้ว ยังช่วยให้สามารถควบคุม
การสร้างเว็บเพจได้ โดยไม่ถูกจากัดใด ๆ
รู้จักกับ HTML
HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ
บราวเซอร์ ในอิ นเตอร์ เน็ ต โดยสามารถนาเสนอข้อมูลที่ ท้ งั ตัวอักษร ภาพ เสี ยง ภาพยนตร์ และ
สามารถเชื่ อมโยงกับเอกสารอื่น ๆ ได้ง่าย ภาษา HTML ได้รับการพัฒนาตลอดเวลา จนปั จจุบนั
มาถึงเวอร์ ชนั่ 4.0 แล้ว HTML นั้น มีขอ้ ดีในแง่ของการเขียนที่สามารถเรี ยนรู้ได้อย่างง่าย ๆ
ภาษา HTML แบ่งออก 2 ส่ วนคือ ส่ วนที่เป็ นข้อความทัว่ ๆ ไป และส่ วนที่เป็ นคาสั่งที่ใช้ใน
การกาหนดรู ปแบบข้อความที่ แสดง ซึ่ งเราเรี ยกว่า แท็ก (Tag) โดยคาสั่งของ HTML จะอยู่ใน
เครื่ องหมาย < และ >โดยมีหลักในการเขียนดังนี้
- รู ป แบบคาสั่งจะแยกเป็ น 2 ส่ วน โดยจะต้องมี ส่วนเริ่ มต้นของคาสั่ง และส่ วนจบของ
คาสั่ง โดยส่ วนจบจะต้องมีเครื่ องหมาย Slash (/) ดังนี้
<คาสัง่ >ข้อความ </คาสัง่ >
เช่น <TITLE>…….</TITLE>
ในกรณี ที่เราต้องการใช้คาสั่งซ้อนกันมากกว่า 1 คาสั่ง เราจะต้องใช้คาสั่งปิ ดส่ วนที่อยูใ่ น
สุ ดก่อน แล้วจึงปิ ดลาดับในชั้นถัด ๆ มาจนถึงนอกสุ ด เช่น
<H2><I>ข้อความ </I></H2>
- บางแท็กอาจจะไม่ตอ้ งมีแท็กปิ ดก็สามารถใช้งานได้ เช่น <BR>
- เราสามารถพิมพ์เป็ นตัวเล็ก หรื อใหญ่ก็ได้ (เวอร์ชนั่ 4 ขึ้นไป) จะมีความหมายเหมือนกัน
เช่น <HR width=200 size=6>
โครงสร้างของภาษา HTML แบ่งออกได้เป็ น 4 ส่ วนหลัก ดังนี้
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>หัวข้อเว็[เพจ </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
ส่ วนที่มีเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพ Link ที่ปรากฏในเว็บเพจ
</BODY>
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</HTML>
<HTML>…..</HTML> เป็ นคาสั่งแรกที่ตอ้ งมีในภาษา HTML ซึ่ งบ่งบอกว่านี่คือ ภาษา
HTML โดยจะอยูท่ ี่จุดเริ่ มต้นของเอกสารและท้ายเอกสารในแต่ละแฟ้ ม
<HEAD>….</HEAD> เป็ นส่ วนกาหนดรายละเอียดหัวข้อเรื่ อง ภายในจะมีคาสั่งย่อยอีก
หนึ่ งคาสั่ง คือ <TITLE>…..</TITLE> โดยข้อความภายในคาสั่งนี้ ให้ใส่ ชื่อเรื่ องเว็บเพจที่ตอ้ งการ
ซึ่งจะต้องมีความยาวไม่เกิน 64 ตัวอักษร หัวข้อนี้ จะไปปรากฏที่ Title bar ของบราวเซอร์ ที่ตอ้ งการ
ใช้งานอยู่ และปรากฏอยูบ่ น Bookmark ของโปรแกรมบราวเซอร์ดว้ ย
<BODY>…..</BODY>ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนของเนื้ อหาเว็บเพจ ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ รู ปภาพ
ตารางเสี ยงและการเชื่อมต่อไปยังเอกสารอื่น ๆ ที่จะไปแสดงผลที่เว็บบราวเซอร์

