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Worksheet 2 
HTML and PHP Structures 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ:  

HTML: https://www.w3schools.com/html/ 
PHP: https://www.w3schools.com/php7/default.asp 

 
โครงสร้างของ HTML  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชเ้พื่อระบวุ่าเป็น HTML5 

ส่วนประกอบหลกัของ Web Page 

ส่วนทีใ่ชก้ าหนดขอ้มลูก ากบัต่างๆ ทีใ่ช้
ใน Web Page นี ้

- การก าหนดการถอดรหสั
ตวัอกัษร เช่น UTF-8 

- ชื่อของหน้า Web Page นี ้
- ลงิคไ์ปทีไ่ฟลต์่างๆ เช่น 

Google Font 
- การก าหนดคุณลกัษณะต่างๆ 

ของ Web Page นี้ เช่น 
ตวัอกัษร ขนาด ส ี

ส่วนทีใ่ชแ้สดงขอ้มลูทีต่อ้งการ 
- Title <h1>, <h2>, <h3>, … 
- Paragraph <p> 

o Text 
o Image 
o VDO 

- Table <table> 
- Form <form> 

o Textbox 
o Text area 
o File input 
o Checkbox 
o Dropdown 
o … 



HTML and PHP Structures โดย ผศ.ดร. ไพฑรูย ์พรตระกูล 2 

ตวัอยา่ง HTML Code และ Web Page ท่ีแสดงบน Browser 
HTML Code 

 
 
Web Page ท่ีได ้
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โครงสร้างของ PHP 
PHP เป็นภาษาทีใ่ชร้นับน Server เพื่อท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัโปรแกรมทีเ่ราเขยีนไวใ้น Web Page ได ้
เมื่อเราตอ้งการให ้Web Page ของเรารองรบัโปรแกรมทีเ่ขยีนดว้ยภาษา PHP ใหเ้รา Save Web Page เป็น .php 
เพยีงเท่านี้เรากส็ามารถรนัโปรแกรมทีเ่ราสรา้งขึน้มาบน Server ไดแ้ลว้ 
 
PHP เป็นภาษาทีม่คีวามยดืหยุน่สงู เราสามารถแทรก PHP Code เขา้ไปใน HTML Code ในต าแหน่งใดๆ กไ็ดท้ีเ่รา
ตอ้งการดงัรปูดา้นล่าง 
 

 
 
เมื่อเราตอ้งการใส่ PHP Code เขา้ไปใน Web Page ใหเ้ราใส่ PHP Code นัน้ภายใน PHP Tag (<?php ?>) ดงั
ตวัอย่างดา้นล่าง 
 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>My Web</title> 

</head> 

<body> 

 

    <?php  

        PHP CODES HERE 

    ?> 

     

</body> 

</html> 
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PHP Comment 
สิง่ทีค่วรกระท าในการเขยีนโปรแกรมต่างๆ คอืการใช ้Comment เพื่อใชบ้นัทกึว่าบรรทดันัน้ๆ หรอืส่วนนัน้ๆ ของ
โปรแกรมจะใชท้ าอะไร โดยที ่Comment นัน้จะไม่ถูกประมวลผลเหมอืนกบัส่วนอื่นๆ ของโปรแกรม ใน PHP เรา
สามารถเขยีน Comment ไดโ้ดยใชส้ญัลกัษณ์ต่อไปนี้ 
 
    <?php  

        //comment for single line 

 

        /* 

            comment for multiple lines 

            line 1 

            line 2 

            line 3 

            ... 

        */ 

    ?> 

 
แสดงข้อมลูด้วย PHP 
เราสามารถแสดงขอ้มลูใน Browser ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร รปูภาพ ค่าของตวัแปร และอื่นๆ ดว้ยค าสัง่ echo ใน PHP 
ดงัตวัอย่างดา้นล่าง 
 
    <?php  

        echo 'Hello'; 

        echo "Hello"; 

    ?> 

 
จากตวัอย่างนี้จะเหน็ไดว้่าเราสามารถแสดงขอ้ความ Hello ดว้ยค าสัง่ echo โดยใหข้อ้ความนัน้อยู่ในเครื่องหมาย ‘ ’ 
หรอื  “ ” โดยหากว่าเราจะแสดงสญัลกัษณ์ ‘ ใน Browser ใหเ้ราใชส้ญัลกัษณ์ “ ” กบัค าสัง่ echo และในทางกลบักนั 
หากเราตอ้งการแสดงสญัลกัษณ์ “ ใน Browser ใหเ้ราใชส้ญัลกัษณ์ ‘ ’ กบัค าสัง่ echo แทนดงัตวัอย่างดา้นล่าง 
 
    <?php  

        echo 'I love "Thailand".'; 

        echo "It's a dog."; 

    ?> 

 
เช่ือมต่อข้อมูลต่างๆ ใน   PHP 
การเชื่อมต่อขอ้มลูต่างๆ ใน PHP เราจะใชเ้ครื่องหมาย . (จุด) ดงัตวัอย่างดา้นล่าง ซึง่การเชื่อมต่อขอ้มลูนี้สามารถใช้
เชื่อมต่อขอ้ความกบัขอ้ความ ขอ้ความกบัตวัแปร และตวัแปรกบัตวัแปรได ้
 
    <?php  

        echo 'message 1' . ' message 2' . ' message 3' . ' and so on'; 

    ?> 
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แบบฝึกหดัท่ี 1: สร้าง Web Page (PHP) อยา่งง่ายๆ 
1. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code หรอืโปรแกรม Text Editor แลว้สรา้งไฟลใ์หม่ จากนัน้พมิพ ์Code ตามที่

แสดงดา้นล่าง 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>My Web</title> 

</head> 

<body> 

    <?php 

        echo "Hello World"; 

    ?>     

</body> 

</html> 

2. ให ้Save ไฟลช์ื่อ hello.php ลงใน D:/xampp/htdocs/samsen 
3. เปิด Browser แลว้พมิพ ์localhost/samsen/hello.php ใน Address Bar จะไดผ้ลตามทีแ่สดงในรปูดา้นล่าง 
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แบบฝึกหดัท่ี 2: สร้าง Web Page ท่ีมีรปูภาพ 
1. หารปูตวัเองทีเ่ป็น .jpg แลว้ตัง้ชือ่ไฟลว์่า MyImage.jpg แลว้วางรปูไวใ้น D:/xampp/htdocs/samsen 
2. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code แลว้สรา้งไฟลใ์หม่ จากนัน้พมิพ ์Code ตามทีแ่สดงดา้นล่าง 

 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>My Web</title> 

</head> 

<body> 

    <?php 

        echo "Hello World"; 

    ?> 

    <img src="MyImage.jpg" alt="This is my photo."> 

</body> 

</html> 

 
3. ให ้Save ไฟลช์ื่อ image.php ลงใน D:/xampp/htdocs/samsen 
4. เปิด Browser แลว้พมิพ ์localhost/samsen/image.php ใน Address Bar เพื่อดผูลทีไ่ด ้

 
ค าสัง่ท่ี 1: ให้นักเรียนเปล่ียน Title ของ Web Page น้ีเป็นช่ือเล่นของตวัเอง 
ค าสัง่ท่ี 2: ให้นักเรียนท าให้ค าว่า Hello World และรปูภาพอยู่คนละบรรทดักนั 
ค าสัง่ท่ี 3: ให้นักเรียนหาวิธีปรบัขนาดของรปูภาพให้เหมาะสม ไม่เลก็หรือใหญจ่นเกินไป 
ค าสัง่ท่ี 4: ให้นักเรียนหาวิธีแสดงรปูภาพด้วยค าสัง่ echo ใน PHP 
ค าสัง่ท่ี 5: ให้นักเรียนหาวิธีแสดงข้อมลูทัง้หมดให้อยู่ก่ึงกลางหน้า 
 
แบบฝึกหดัท่ี 3: สร้าง Web page แนะน าตวัเอง โดยใหม้ ีรปูภาพ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
และค าขวญั ใหน้ักเรยีนจดัรปูแบบและความสวยงามดว้ย จากนัน้ให ้Save ไฟลช์ื่อ me.php ลงใน   
D:/xampp/htdocs/samsen 

 
Challenge 1 
จากแบบฝึกหดัที ่3 ใหน้ักเรยีนหาวธิเีพื่อใชค้ าสัง่ css ในการแสดงรปูภาพเป็นวงกลมและใส่กรอบรปูภาพตามสทีี่
ตอ้งการ จากนัน้ใหน้ักเรยีนปรบัขนาดและเปลีย่นสขีองตวัอกัษรเพื่อความสวยงาม เมื่อเสรจ็แลว้ให ้Save ไฟลช์ื่อ 
challenge21.php ลงใน D:/xampp/htdocs/samsen 

Challenge 2 
จาก Challenge ที ่1 ใหน้ักเรยีนหาวธิใีช ้Google Font ในการแสดงขอ้มลูตวัอกัษรเพื่อความสวยงาม จากนัน้ให ้Save 
ไฟลช์ื่อ challenge22.php ลงใน D:/xampp/htdocs/samsen 

========================================================= 


