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38 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

 ตัวอย�างที่ 3-3  การสร�างช�องรับตัวเลขด�วยอิลิเมนต�ประเภท number

ต�องการสร�างช�องรบัเงนิเดอืน ตัง้ชือ่ว�า txtSalary (id="txtSalary") เพิม่เข�ามาใหม� ดงัสครปิต�

ต�อไปนี้

สคริปต� HTML5 ที่ 3-3 การสร�างช�องรับตัวเลขด�วยอิลิเมนต�ประเภท number (BasicForm.html)

<body>
 <form id ="form1">
  <label for="txtFullName">ชื่อ-สกุล :</label>
  <input id="txtFullName" type="text" 
   autofocus="autofocus" maxlength="50"
   placeholder="กรุณาปอนชื่อ-สกุล" required /><br />

  <label for="txtAddress">ที่อยู :</label>
  <input id="txtAddress" type="text" maxlength="200"
   placeholder="กรุณาปอนที่อยู" required /><br />
  
  <label for="txtSalary">เงินเดือน :</label>
  <input id="txtSalary" type="number" 
   min="1" max="100000" step="500"
   value="15000"><br />
 
  <button type="submit">บันทึก</button>
  <button type="button">ยกเลิก</button>
 </form> 
</body>

จากสคริปต� HTML5 ข�างต�น ผู�เขียนกําหนดขอบเขตที่ต�องการไว�ที่ 1 ถึง 100,000 กําหนด

ให�ขึ้นครั้งละ 500 และกําหนดค�าเริ่มต�นไว�ที่ 15,000

ÃÙ»·Õè 3-3 ¼Å¡ÒÃÃÑ¹µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè 3-3

ปอนขอมูล
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40 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

 ตัวอย�างที่ 3-4  การสร�างช�องป�อนรหัสผ�าน Password ด�วยอิลิเมนต�ประเภท password ดัง

สคริปต�ต�อไปนี้

สคริปต� HTML5 ที่ 3-4 การสร�างช�องป�อนรหัสผ�าน Password ด�วยอิลิเมนต�ประเภท password 
(BasicPassword.html)

<body>
 <form id="frmLogin" action="#">
  <fieldset>
   <legend>Login เขา ูระบบ</legend>
   <label for="UserName">UserName : </label>
   <input type="text" name="UserName" 
    placeholder="User Name" required autofocus /><br />

   <label for="Password">Password : </label>
   <input type="password" name="Password"
    placeholder="ร ั ผาน" required /><br />

   <label for="PasswordAgain">UserName อีกครั้ง : </label>
   <input type="password" name="PasswordAgain" 
    placeholder="ร ั ผานอีกครั้ง" required /><br />
   <input type="submit" name="cmdLogin" value="Login">
   <input type="button" name="cmdCancel" value="Cancel">
  </fieldset>
 </form>
</body>

เมื่อรันสคริปต�จะมีผลลัพธ� ดังรูป

ÃÙ»·Õè 3-5 ¼Å¡ÒÃÃÑ¹µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè 3-4 

ปอนขอมูล
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55บทที่ 4 ไฟลวิดีโอและไฟลเสียง

บทที่4
ไฟลวิดีโอและไฟลเสียง

การนําเสนอเนื้อหา (Content) ในหน�าเว็บเพจ สามารถแบ�งออกเป�น 3 ประเภทใหญ�ๆ ได�แก�

1. ข�อความ

2. รูปภาพ

3. สื่อมีเดียต�างๆ เช�น คลิปวิดีโอและไฟล�เสียง

ในยุคป�จจุบันผู�ใช�งานสามารถดูหนังหรือฟ�งเพลงผ�านหน�าเว็บไซต�จนกลายเป�นเร่ืองปกติ

ไปแล�ว เราจะได�ศึกษาว�า มีวิธีการทํางานกับข�อมูลมีเดียเหล�านี้อย�างไร

พื้นฐานการแสดงคลิปวิดีโอดวยอิลิเมนต 
<video>...</video>

HTML5 ถูกสร�างข้ึนมาบนมาตรฐานที่ต�องมีความสามารถแสดงข�อมูลประเภท Multimedia 

(คลิปวิดีโอและเสียง) ได�ด�วยตัวมันเอง โดยที่ไม�จําเป�นต�องพ่ึงพา plug-in ใดๆ ส�งผลให�ผู�อ�าน

สามารถแสดงคลิปวิดีโอโดยตรง โดยอยู�ในความรับผิดชอบของอิลิเมนต�  <video>...</video>

 ตัวอย�างที่ 4-1  พ้ืนฐานการแสดงคลิปวิดีโอด�วยอลิิเมนต� <video>...</video> มีข้ันตอน ดังน้ี

1. ผู�เขียนเก็บไฟล�คลิปวิดีโอที่ช่ือว�า 01.mp4 ไว�ในโฟลเดอร� media เป�นคลิปวิดีโอที่มี

รายละเอียด ดังนี้ 

�  ความคมชัดระดับ Full HD ความละเอียด 1920*1080 

�  อัตราเฟรม 60 เฟรมต�อวินาที

�  เข�ารหัสไฟล�ด�วยมาตรฐาน mp4
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126 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

  <h1>Topic</h1>
  *********************************************<br />
  *********************************************<br />
  <article>
   <h2>Content 1</h2>
   <p>
    ....................................................................<br />
    ....................................................................<br />
    ....................................................................<br />
    <a href="#">อานตอ...</a> 
   </p>
  </article>
 </section>
 <section>
  <div>
   <h2>Content 2</h2>
    ....................................................................<br />
    ....................................................................<br />
    ....................................................................<br />
    <a href="#">อานตอ...</a>
  </div>
 </section>
 <footer class="footer">
  <div>
   &copy; 2022 พัฒนาโดย 
   <a href="https://www.facebook.com/thaivb.net">
    Thaivb.NET
   </a>
  </div>
 </footer>
</body>

สคริปต� CSS ที่ 8-1 พื้นฐานการจัด Layout ด�วย HTML ร�วมกับ CSS (\css\main.css)

nav {
 margin: 2px;
 padding: 3px;
 color: white;
 background-color: #555555;
}

a {
 text-decoration: none;
}

nav ul {
 margin: 0;
 padding: 0;
}
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132 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

การแสดงผลแบบแบงคอลัมน
การแสดงเน้ือหาแบบแบ�งคอลัมน� เป�นอกีรูปแบบหน่ึงทีเ่ราคุ�นเคยกนัเป�นอย�างดี ผู�อ�านสามารถ

ใช� CSS แบ�งแสดงเนื้อหาแบบคอลัมน�ได�อย�างง�ายดาย

 ตัวอย�างที่ 8-2  การแสดงผลแบบแบ�งคอลัมน�

ต�องการสร�าง Layout แบบแบ�ง 2 คอลัมน� ดังสคริปต�ต�อไปนี้

สคริปต� HTML ที่ 8-2 การแสดงผลแบบแบ�งคอลัมน� (index.html)

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

 <meta charset="UTF-8">

 <meta http-equiv="X-U8-Compatible" content="IE=edge">

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

 <link rel="stylesheet" href="css/main.css">

 <title>การแบงคอลัมน</title>

</head>

<body>

 <h1>Android Kotlin</h1>

 <div class="twocolumns">

  เรียนรู ลักการ รางแอปพลิเคชัน Android ดวยภา า Kotlin โดยใช Android Studio อธิบายตั้งแตการ
ติดตั้งโปรแกรม การใชเครื่องมือ ลักการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการใชงาน widget, Layout 
แบบตางๆ, ระบบเมนู, Mobile Davices เชน กลองถายรูป ฯลฯ, Google Map, การจัดการฐานขอมูล SQLite ดวย 
Room, การ รางแอนเิมชนัดวย Motion Layout ตลอดจน ามารถ รางแอปบน Play Store ไดจรงิ มตีวัอยางประกอบ
ทุก ัวขอ ามารถดาวนโ ลดซอ โคดประกอบการอธิบายไดฟรี

 </div>

</body>

</html>

สคริปต� CSS ที่ 8-2 การแสดงผลแบบแบ�งคอลัมน� (\css\main.css)

.twocolumns {
 column-count: 2;

}

Book 1.indb   132 29/6/2565 BE   11:00



188 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

ท�ายที่สุด ปรับมาใช� iPad 

มีความละเอียดของหน�าจอ 

768*1024 เม่ือรันสคริปต�เรา

จะได�พ้ืนหลังสีดํา ดังรูปที ่11-5

ÃÙ»·Õè 11-5 ¡Ã³ÕÁÒ¡¡Ç‹Ò 768 ¾Ô¡à«Å

สีพ้ืนหลังที่แตกต�างกันเป�นตัวบ�งบอกเราว�า เราสามารถปรับแต�งส�วนแสดงผลให�เป�นไปตาม

ความละเอียดของหน�าจอป�จจุบันที่เรียกว�า Responsive Design นั่นเอง

การสรางเมนูแบบ  Responsive
แถบเมนูหลักถือเป�นป�ญหาแรกๆ ของการแสดงผลในหน�าจอที่มีความละเอียดแตกต�างกัน 

เพราะว�าหน�าจอที่มีขนาดเล็กมากๆ ไม�สามารถแสดงแถบเมนูในแนวนอนได�อย�างแน�นอน จึงเป�น

ที่มาของการปรับปรุงระบบเมนูให�เหมาะสมกับหน�าจอทุกขนาด

 ตัวอย�างที่ 11-1  การสร�างเมนูแบบ Responsive มีขั้นตอน ดังนี้

1. ทีไ่ฟล� index.html สร�างแถบเมนูด�วยอลิิเมนต� <nav>...</nav> กาํหนดให�มีลิงค� 4 รายการ 

ดังสคริปต�ต�อไปนี้

สคริปต� HTML ที่ 11-1 การสร�างเมนูแบบ Responsive (index.html)

<body>
 <nav>
  <a href="#">หนาแรก</a>
  <a href="#">เว็บบอรด</a>
  <a href="#">ถาม-ตอบ</a>
  <a href="#">เกี่ยวกับเรา</a>
 </nav>
</body>
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222 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

การแทรกอิลิเมนต HTML ดวย JavaScript
หน่ึงในความสามารถพ้ืนฐานของภาษา JavaScript กค็อื เราสามารถสร�างอลิิเมนต�ของ HTML 

แล�วนาํไปแทรกในส�วนแสดงผลได�อกีด�วย เช�น ในไฟล� index.html ระหว�างอลิเิมนต� <body>...</body> 

ไม�มีการใช�งานอิลิเมนต� HTML ใดๆ ทั้งสิ้น เป�นหน�าว�างๆ ดังสคริปต�ต�อไปนี้

index.html
<body>

 <script src="js/main.js"></script>
</body>

ในไฟล� main.js ต�องการแทรกอลิิเมนต� <div>...</div> เข�าไปทีไ่ฟล� index.html ประกอบด�วย

�  สร�างตัวแปรที่ชื่อว�า div กําหนดให�สร�างอิลิเมนต� <div>...</div> (let div = document.

createElement("div"))
�  กําหนดข�อความ "Hello JavaScript" (div.textContent = "Hello JavaScript")
�  กําหนดสีข�อความ เป�นสีขาว (div.style.color = "white")
�  กําหนดสีพื้นหลัง เป�นสีเทา (div.style.backgroundColor = "gray")
�  ตั้งชื่อว�า id (div.id = "id")

\js\main.js

let div = document.createElement("div");
div.textContent = "Hello JavaScript";
div.style.color = "white";
div.style.backgroundColor = "gray";
div.id = "id";

document.body.appendChild(div);

เมื่อรันสคริปต�จะมีผลลัพธ� ดังรูป

ÃÙ»·Õè 12-27 ¼Å¡ÒÃá·Ã¡ÍÔÅÔàÁ¹µ� <div>...</div> ´ŒÇÂ JavaScript
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265บทที่ 16 ตัวอยางการสรางแบบฟอรมสําหรับ ลงทะเบียนและการตรวจสอบแบบฟอรมดวย JavaScript รวมกับ CSS

บทที่16
ตัวอยางการสรางแบบฟอรมสําหรับ ลงทะเบียนและ
การตรวจสอบแบบฟอรมดวย JavaScript รวมกับ CSS

เป�าหมายของการสร�างแบบฟอร�มข้ึนมามีหน�าทีเ่หมือนกนัคอื เป�นส�วนแสดงผลทีท่าํหน�าทีรั่บ

ข�อมูลจากภายนอกนําเข�ามาใช�งานในระบบของเราในรูปแบบต�างๆ เช�น แบบฟอร�มสมัครสมาชิก, 

แบบฟอร�ม Login/Logout, แบบฟอร�มเพิ่มข�อมูลสินค�า เป�นต�น 

เม่ือแบบฟอร�มเหล�าน้ีอยู�ในฐานะเป�นด�านแรกทีรั่บข�อมูลจากผู�ใช�งานโดยตรง จงึต�องมีข้ันตอน

ตรวจสอบก�อนว�า ข�อมูลที่เราได�มานั้นถูกต�อง เป�นไปตามที่เราต�องการหรือไม� นี่คือเป�าหมายหลัก

ของการตรวจสอบแบบฟอร�มเหล�านี้
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271บทที่ 16 ตัวอยางการสรางแบบฟอรมสําหรับ ลงทะเบียนและการตรวจสอบแบบฟอรมดวย JavaScript รวมกับ CSS

2. ทดสอบรันโปรเจ็กต�โดยการเป�ดไฟล� index.html ด�วยบราวเซอร�ก็จะพบกับแบบฟอร�ม

ลงทะเบียน ดังรูปที่ 16-2

ÃÙ»·Õè 16-2 áºº¿ÍÃ�ÁÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ã¹Ë¹ŒÒ¨Í¢¹Ò´ãËÞ‹-àÅç¡
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295บทที่ 18 Sta tic Website กับ Docker

บทที่

18
Sta tic Website กับ Docker

การพัฒนา Web Apps โดยอาศัย HTML, CSS และ JavaScript เรียกว�า การสร�างเว็บไซต�

แบบ Static Website ต�องการ Web Server เข�ามาทําหน�าที่รันเว็บไซต�ให�สามารถทํางานได� ซึ่งมี

หลายโปรแกรม เน้ือหาหนังสือเล�มน้ีใช�งาน nginx (อ�านว�า เอน็-จิน้-เอก็ซ�) แบบคอนเทนเนอร�ของ 

Docker ใช�งานร�วมกับโปรเจ็กต� HTML, CSS และ JavaScript ของเรา

การติดตั้งอิมเมจ nginx
มีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต� hub.docker.com ค�นหาอิมเมจอย�างเป�นทางการของ Nginx ก�อน ดังรูปที่ 

18-1

ÃÙ»·Õè 18-1 áÊ´§ÍÔÁàÁ¨ Nginx ÍÂ‹Ò§à»š¹·Ò§¡ÒÃ

กรอก URL1.1
ใ คําคน า1.2
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319บทที่ 20 Workshop 1 : การสรางขั้นตอน CRUD แบบเบื้องตน

บทที่20
Workshop 1 : การสรางขั้นตอน CRUD 
แบบเบื้องตน

การทํางาน CRUD ประกอบด�วยการทํางานพื้นฐาน 4 อย�าง คือ

1. การสร� างข�อมูลใหม� (Create - C)

2. การอ�านข�อมูล (Read - R)

3. การแก�ไขหรืออัพเดตข�อมูล (Update - U)

4. การลบข�อมูล (Delete - D)

การทํางาน CRUD แบบเบื้องต�น สามารถใช� HTML, CSS และ JavaScript สร�างส�วนแสดงผล

แบบนี้ได�เช�นกัน มีขั้นตอนดังนี้

1. โครงสร�างของโปรเจ็กต�นี้มี 3 ไฟล� ประกอบด�วย

�  ไฟล� index.html ทําหน�าที่เป�นส�วนแสดงผลหลัก

�  ไฟล� main.css เกบ็อยู�ในโฟลเดอร� css ทาํหน�าทีต่กแต�งส�วนแสดงผลให�กบัไฟล� index.

html

�  ไฟล� main.js เก็บอยู�ในโฟลเดอร� js ทําหน�าที่ปรับปรุงการทํางานในไฟล� index.html

ÃÙ»·Õè 20-1 áÊ´§â¤Ã§ÊÃŒÒ§â»Ãà ç̈¡µ�
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324 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

ผู�เขียนเพิ่มข�อมูลพนักงานเพิ่มอีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน ดังรูปที่ 20-4

ÃÙ»·Õè 20-4 áÊ´§¢ŒÍÁÙÅ¾¹Ñ¡§Ò¹ 2 ¤¹

2. การแก�ไขข�อมูลพนักงานทําได�โดยการคลิกที่ลิงค�แก�ไข ในกรณีน้ีต�องการแก�ไขเงินเดือน

จากเดิม 20,000 บาท เป�นเงินเดือนใหม� 22,000 บาท ดังรูปที่ 20-5

ÃÙ»·Õè 20-5 ¡Ã³Õá¡Œä¢à§Ô¹à´×Í¹¾¹Ñ¡§Ò¹¤¹·Õè 2 

แกไขเงินเดือน2.2

คลิก2.3

แสดงผล2.3

คลิก2.1

Book 1.indb   324 29/6/2565 BE   11:00



333บทที่ 21 Workshop 2 : การสราง Image Gallery เบ้ืองตน

บทที่21
Workshop 2 : การสราง Image Gallery 
เบื้องตน

ส�วนแสดงผลประเภท Image Gallery หรือส�วนแสดงผลประเภทแสดงรายการรูปภาพ เป�น

ส�วนแสดงผลที่ผู�ใช�งานยุคป�จจุบันคุ�นเคยกันเป�นอย�างดี เช�น การเลือกซื้อสินค�าก็ต�องมีการแสดง

รูปภาพสินค�าประกอบการตัดสินใจ, การเล�นโ ซเชียลในแพลตฟอร�มต�างๆ เป�นต�น โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

1. ไฟล�รูปภาพทัง้หมดเกบ็ไว�ในโฟลเดอร�ทีช่ื่อว�า img มีข�อแนะนําว�า ควรใช�รูปภาพทีมี่ขนาด

เท�ากนัหรือใกล�เคยีงกนัมากทีสุ่ด เพราะว�าตัวอย�างน้ีไม�ได�มีการปรับสเกลรูปแต�อย�างใด ใน

กรณีนี้มี 4 รูป

ÃÙ»·Õè 21-1 áÊ´§ä¿Å�ÃÙ»ÀÒ¾ã¹â¿Åà´ÍÃ� img
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บทที่22
Workshop 3 : Responsive Layout

เป�าหมายของ Workshop นี้ ต�องการแสดงวิธีการปรับเปลี่ยน Layout เมื่อขนาดความละเอียด

ของส�วนแสดงผลเปลี่ยนแปลงจนไม�สามารถแสดงผลได�เหมือนเดิม มีขั้นตอนดังนี้

1. ที่ไฟล�ส�วนแสดผล index.html ให�เขียนสคริปต�ต�อไปนี้

สคริปต� HTML ของ Workshop 3 : Responsive Layout (index.html)

<body>
 <header> วั ดีเชาวันจันทร</header>
 <main>
  <article>
   <div>
    <h1>เนื้อ า ลัก</h1>
    <p>
     **********************************************************<br />
     **********************************************************<br />
     **********************************************************<br />
     **********************************************************<br />
     **********************************************************<br />
     ************** <a href="#">อานตอ...</a>
    </p>
   </div>
  </article>
  <aside>
   <h2> ัวขอยอย</h2>
   <ul>
    <li><a href="#">C#</a></li>
    <li><a href="#">VB</a></li>
    <li><a href="#">HTML</a></li>
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341บทที่ 22 Workshop 3 : Responsive Layout

@media screen and (min-width: 640px) {
 main {
  display: flex;
  flex-direction: row;
 }
 main article {
  flex: 3;
 }
 main aside {
  flex: 1;
 }
}

3. ท�ายทีสุ่ด ให�เป�ดไฟล� index.html ด�วยบราวเซอร� จากน้ัน ลองปรับขนาดความกว�าง พบว�า 

Layout ทีถ่กูแทนด�วยสีจะปรับเปล่ียนให�เหมาะสมกบัความกว�างทีล่ดน�อยลง ดังรูปที ่22-1
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342 basic Coding สําหรับ Web Developer ดวย HTML5, CSS3 และ JavaScript

ÃÙ»·Õè 22-1 áÊ´§ Layout ã¹Ë¹ŒÒ¨ÍãËÞ‹-àÅç¡

อธิบายการทํางานของสคริปต
1. เริ่มต�นสร�างแถบด�านบนสุดด�วยอิลิเมนต� <header>...</header> ก�อน 

index.html
 <header> วั ดีเชาวันจันทร</header>

2. เน้ือหาหลักกาํหนดให�แสดงในอลิิเมนต� <main>...</main> ภายในประกอบด�วย 2 ส�วน คอื

�  เนื้อหาหลัก เป�นหน�าที่ของอิลิเมนต� <article>...</article> ภายในประกอบไปด�วย

เนื้อหาหลักที่เราต�องการนําเสนอ

index.html
 <main>
  <article>
   <div>
    <h1>เนื้อ า ลัก</h1>
    <p>
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