
บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ 
 

1.1 ความหมายของเว็บไซต์ โฮมเพจ เว็บเพจ เว็บโฮสต้ิง 
 การเริ่มต้นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นั้น เราจะต้องทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เว็บไซต์ โดยการทราบความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆเช่น อินเตอร์เน็ต (Internet)  โฮมเพจ(Homepage) เว็บเพจ
(Webpage) เว็บไซต์(Website) โดเมนเนม (Domain Name) เว็บโฮสต้ิง (Web Hosting)  
 อินเตอร์เน็ต(Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื ่อมต่อระหว่างเครือข่าย
หลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้
เครือข่ายนี้สามารถส่ือสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิ เช่น อีเมล์ เว็บบอร์ดและสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 
 อินเทอร์เน็ตเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) จากการเกิดเครือข่าย ARPANET(Advanced Research 
Projects Agency NETwork) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั ้นสูงของกระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการสร้างเครือข่ายคือ เพื่อให้ ้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ และมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ เครือข่าย ARPANET ถือเป็นเครือข่ายเริ่มแรก ซึ่งต่อมาได้ถูกพัฒนาให้เป็นเครือข่าย อินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบัน 

 
 

 โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง หน้าแรกของเว็บไซต์  ซึ่งเว็บเพจทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์จะถูกเช่ือมโยง

มาจากโฮมเพจ  บางครั้งผู้ใช้เข้าใจคำว่าโฮมเพจหมายถึงเว็บไซต์ทั้งหมด  แต่ความจริงแล้วโฮมเพจหมายถึงหน้า

แรกเท่านั้น โดย ถ้าเปรียบกับหนังสือ โฮมเพจก็เป็นเสมือนหน้าปกหรือสารบัญซึ่งจะเป็น  การแสดงให้เห็นว่าใน

เว็บไซต์ของเรานั้นมีอะไรบ้าง ผู้พัฒนาเว็บไซต์จึงต้องออกแบบให้สวยงามและน่าสนใจให้มากท่ีสุด 



 

 เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง  หน้าเว็บแต่ละหน้าที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ โดยปกตแล้วจะถูกสร้างให้อยู่

ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language)  โดยไฟล์  HTML  1  ไฟล์ก็คือเว็บเพจ  1  หน้า ซึ่ง

ภายในเว็บเพจอาจประกอบไปด้วยข้อความ  ภาพ  เสียง วิดีโอ  และภาพเคล่ือนไหวแบบมัลติมีเดีย  ซึ่งนอกจาก

เว็บเพจในแต่ละหน้าจะมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆแล้วยังสามารถ เชื่อมโยงกันในแต่ละหน้า เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซตน์ั้น

เรียกดูเอกสารหน้าอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย 

 



 เว็บไซต์ (Website)หมายถึง เว็บเพจหลายๆ หน้ารวมถึงหน้าโฮมเพจด้วยที่แสดงข้อมูลทั้งหมดและ
เช่ือมโยงกัน โดยนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ ถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ เว็บไซต์โดยท่ัวไปจะให้บริการต่อผู้ใช้
ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก และเสียค่าบริการเพื่อท่ีจะดูข้อมูล ในเว็บไซต์นั้น 
ซึ่งได้แก่ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูล สื่อต่าง ๆ ผู้ทำเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่
สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สำหรับธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดู
ผ่านซอฟต์แวร์ในลักษณะของ เว็บเบราว์เซอร์ 
  โดเมนเนม (Domain Name) หมายถึง ช่ือท่ีใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนม
ซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน 
บางครั้งเราอาจจะใช้ "ท่ีอยู่เว็บไซต์" แทนก็ได้ 
โดเมนเนม หรือ ช่ือโดเมน เป็นช่ือท่ีต้ังขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และ
เมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้
ต่อไป อักขระท่ีจะใช้ในการต้ังช่ือโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ "-" ค่ันด้วย "."โดยปกติ จะ
ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A - 
Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน 1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และ
หลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกันได้ 

 
 เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) หมายถึง รูปแบบการให้บริการสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างหนึ่ง ซึ่ง

ผู้ใช้งานนั้นมีความต้องท่ีจะฝากเว็บไซต์ของตนเองไว้ กับผู้ให้บริการเซิฟเวอร์ (HSP: Hosting Service Provider) 

เพื่อให้เว็บไซต์ ของตนเองนั้น ออนไลน์อยู่่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม.  โดยที่ทางผู้ ให้บริ การจะจัดเก็บ

ข้อมูลเว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล์ ฯลฯ ไว้ในเครื่องเซิฟเวอร์หรือท่ีเรียกกันว่าเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) ซึ่งเว็บเซิฟ

เวอร์จะทำหน้าที่ เป็นสื่อกลางที่จะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ให้กับผู้ท่องอินเทอร์เน็ตทั่วไป ได้เช้าชมผ่านโดมนเนมได้

ตลอดเวลา 



1.2 ประเภทของเว็บไซต์ 

1.2.1 เว็บจำหน่ายสินค้า (Online Store) http://www.tarad.com/ เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ 

  
(ท่ีมาhttp://www.tarad.com/)  
1.2.2 เว็บบริการออนไลน์ (Online Service Provider) http://www.airasia.com/th/th/home.page 
ให้บริการด้านการท่องเท่ียวและอำนวยความสะดวกด้านการจองท่ีพักออนไลน์ 

  
(ท่ีมาhttp://www.airasia.com/th/th/home.page) 
1.2.3 เว็บให้ข้อมูลลองค์กร สินค้าบริษัท (Online Brochure & Catalog) http://www.vec.go.th/  
เว็บสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยให้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ องค์กร 

http://www.airasia.com/th/th/home.page
http://www.vec.go.th/


  
(ท่ีมาhttp://www.vec.go.th/) 
 1.2.4 เว็บท่ารวมบริการต่าง ๆ สาระบันเทิง (Portal Website) http://www.sanook.com/  
เว็บไซต์รวมบริการและความบันเทิง 

  
(ท่ีมาhttp://www.sanook.com/) 
1.2.5 เว็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ (Online Publisher/Content) http://www.painaidii.com/  
เป็นเว็บให้บริการด้านข้อมูลท่องเท่ียวให้แก่ผู้ท่ีสนใจ 



  
(ท่ีมา http://www.painaidii.com/) 
1.2.6 แหล่งซื้อขายสินค้า (Online Mall) https://portal.weloveshopping.comรายของเว็บมาจากคอมมิชช่ัน  
ค่าประกาศโฆษณา และโฆษณาของสมาชิก 

 
(ท่ีมาhttps://portal.weloveshopping.com) 
  
1.2.7เว็บชุมชนออนไลน์ (Online Community)http://pantip.com/ ชุมชนท่ีมีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีสนใจ 

https://portal.weloveshopping.comรายของเว็บมาจากคอมมิชชั่น/


  
(ท่ีมาhttp://pantip.com/) 
 
1.2.8 เว็บสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้าออนไลน์ (Afflilate Marketer) 
 https://www.hostinger.in.th/web-hosting เป็นเว็บท่ีจำหน่าย Web Hosting 

  
(ท่ีมาhttps://www.hostinger.in.th/web-hosting) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.9 เว็บสังคมออนไลน์ (Social Media Website) https://www.facebook.com/ 

 
(ท่ีมาhttps://www.facebook.com/) 

 
1.3 วิธีการสร้างเว็บไซต์ 

การสร้างเว็บไซต์ให้สวยงามนั้นจำเป็นต้องใช้โปรแกรมกราฟิกอย่าง Adobe Photoshop สำหรับการวางเค้าโครง 
ของเว็บเพจและใช้สร้างภาพประกอบเว็บไซต์หลังจากนั้นใชเโปรแกรม Adobe Dreamweaver เพื่อเช่ือมโยง 
เว็บไซต์และทำการจัดวาง Layout และต่อมาใช้โปรแกรม Adobe Flash เพื่อสร้างภาพ Animation หรือลูกเล่น 
อื่น ๆ ทำให้เว็บไซต์สวยงามมีความสนใจยิ่งขึ้น 
 
รูปท่ี1 Adobe Photoshop  

 
(ท่ีมา https://www.google.co.th) 
  



รูปท่ี2  Adobe Dreamweaver  

 
(ท่ีมา https://www.google.co.th) 
 
รูปท่ี3 Adobe Flash 

 
(ท่ีมา https://www.google.co.th) 
 
1.4 โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ 
1.4.1 โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 ใช้เพื่อออกแบบหน้าเว็บไซต์สร้างรูปกราฟิกต่าง ๆ รวมไปถึงองค์ 
ประกอบอื่น ๆ เพื่อนำไปใส่ในหน้าเว็บ 
1.4.2 โปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6 เพือ่เช่ือมโยงเว็บไซต์และทำการจัดวาง Layout เป็นโปรแกรมท่ี 
นำรูปข้อความ สีสัน ลิงค์ และอื่น ๆ สามารถนำไปแสดงผลบนอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/


1.5 พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
1.5.1 ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่ มีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย
หลาย ๆ เครือข่ายท่ัวโลก โดยใช้ภาษาท่ีใช้ส่ือสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้
เครือข่ายนี้สามารถส่ือสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทางอาทิ อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง 
ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 
1.5.2 ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต 
      1.  ด้านการศึกษา  อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ  ดังนี ้
           1.  สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ  ข้อมูลด้านการบันเทิง  ด้าน
การแพทย์  และอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ 
           2.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จะทำหน้าท่ีเปรียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ 
           3.  นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลท่ี
กำลังศึกษาอยู่ได้  ท้ังท่ีข้อมูลท่ีเป็นข้อความเสียง  ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
     2.  ด้านธุรกิจและการพาณิชย์  อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญ ดังนี้ 
           1.  ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
           2.  สามารถซื้อขายสินค้า  ทำธุรกรรมผ่านระบบเครือข่าย 
           3.  เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์  โฆษณาสินค้า  ติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 
           4.  ผู้ใช้ท่ีเป็นบริษัท    หรือองค์กรต่าง ๆ ก็สามารถเปิดให้บริการ  และสนับสนุนลูกค้าของตนผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  เช่น  การให้คำแนะนำ  สอบถามปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า  แจกจ่ายตัวโปรแกรม 
ทดลองใช้ (Shareware)  โปรแกรมแจกฟรี (Freeware) 
      3.  ด้านการบันเทิง อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญดังนี้ 
           1.  การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ  เช่น  การค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ท่ี 
เรียกว่า  Magazine Online  รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมีภาพประกอบท่ีจอคอมพิวเตอร์เหมือน 
กับวารสารตามร้านหนังสือท่ัว ๆ ไป 
           2.  สามารถฟังวิทยุหรือดูรายการโทรทัศน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
           3.  สามารถดึงข้อมูล  (Download)  ภาพยนตร์มาดูได้ 
  

 

 


