
การใช้งาน CSS 

(Cascading Style Sheet)



CSS (Cascading Style Sheet)
หรือเรียกสัน้ ๆ วา่ Style หมายถงึ  กลุม่ของรูปแบบที่ถกูกําหนดไว้เป็นกลุม่
เดียวกนั 

และมีการตัง้ชื่อ เพื่อใช้เรียกแทนกลุม่รูปแบบ ซึง่เมื่อเวบ็เบราเซอร์เหน็ชื่อสไตล์ ก็
จะทราบทนัทีวา่จะต้องแสดงรูปแบบเนือ้หาเวบ็เพจอยา่งไร 

โดยหากสร้างไว้

ภายในเวบ็เพจเพียง 1 หน้าเรียกวา่ Internal Style

แตห่ากต้องการนําไปใช้กบัเวบ็เพจหน้าอื่น ๆ ด้วย ก็สามารถบนัทกึเป็นไฟล์ ซึง่
เรียกวา่ Cascading Style Sheet

ตวัอยา่ง ที่สร้างจาก CSS โปรแกรม



1. การเรียกใช้หน้าตา่ง CSS Style Panel

ตวัอย่าง ที่สร้างจาก CSS โปรแกรม



2. การเรียกใช้เฉพาะ Page จากโปรแกรม 

ตวัอย่าง ที่ได้



3. การเรียกใช้หน้าตา่ง CSS Style Panel

ตวัอย่าง การสร้างเอง

เมน ูWindow > CSS Style หรือ

ปุ่ ม Shift + F11 

โดยจะปรากฏอยูท่ี่ Design Inspector ที่แท็บ CSS Style



คลกิ

หน้าตา่ง CSS



การสร้างและบันทกึ CSS

ที่ CSS Style Panel คลกิปุ่ ม New CSS Style

คลกิ
เลือกรูปแบบที่

ต้องการ



การสร้างและบันทกึ CSS

สว่นของ Selector Type ให้เลือกรูปแบบของสไตล์ที่ต้องการ โดย

Class เป็นการสร้างที่สามารถนําไปใช้กบัแท็กใด ๆ ก็ได้ในเวบ็เพจ โดยตัง้ชื่อที่
ช่อง Name ( *.css )

Tag เป็น การระบคุําสัง่ HTML ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ โดยเลือก Tag ที่
ต้องการเปลี่ยนรูปแบบในช่อง Tag

Advanced ใช้แก้ไขคณุสมบตัขิองแท็กบางชดุ และใช้กําหนดลกัษณะการ
เชื่อมโยงได้



การสร้างและบันทกึ CSS (องค์ประกอบ )
หากเลือกแบบ Class ให้ตัง้ชื่อในชอ่ง Name โดยชื่อจะต้องขึน้ต้นด้วย
เครื่องหมายจดุ (.) เสมอ หากไมใ่สโ่ปรแกรมจะใสใ่ห้เอง 

ตวัอยา่ง การนํา css มาใช้

หากเลือกแบบ Tag ให้เลือก Tag ที่ต้องการแก้ไขรูปแบบ

ตวัอยา่ง การแก้ไข HEAD

หากเลือก Advanced ให้ตัง้ชื่อ  โดยไมต่้องขึน้ต้นด้วยเครื่องหมายจดุ (.) หรือ
เลือกลกัษณะการเชื่อมโยงจากเมน ูselector

ตวัอยา่ง การแก้ไข Visit



การสร้างและบันทกึ CSS

ในสว่นของ Define In ใช้เลือกไฟล์ที่ใช้เก็บสไตล์ที่สร้าง โดย

New Style Sheet File เป็นการสร้างไฟล์ใหม ่ ที่มีนามสกลุเป็น .CSS โดยแยก

เก็บจากไฟล์เดิม ซึง่สามารถนําไปใช้ได้กบัทกุเวบ็เพจ

หากเลือกจากเมนซูึง่เป็นชื่อไฟล์สไตล์ที่มีอยูแ่ล้ว ก็จะเพิ่มตอ่จากสไตล์เดิมที่มี

อยู ่และสามารถนําไปใช้กบัเวบ็เพจอื่นได้เช่นกนั

This document only เป็นการเก็บสไตล์ที่สร้างไว้ที่ไฟล์เวบ็เพจที่กําลงัใช้งาน

อยู ่โดยเรียกใช้ได้เฉพาะไฟล์นีเ้ท่านัน้



การกาํหนดรปแบบของสไตล์ู

Type คณุสมบตัขิองข้อความ

Background รูปแบบของพืน้หลงั

Block การจดัยอ่หน้า การเว้นวรรค
ระหวา่งอกัษรและคํา

Box กําหนดระยะหา่งระหวา่ง 
Objects และการจดัวาง

Border เส้นขอบ เชน่ ความกว้าง สี 
ลกัษระของเส้น

List รายการแบบมีหวัข้อ

Positioning การซอ่น/แสดงข้อมลู 
ขนาด และตําแหน่ง โดยแยกออก
จากเนือ้หาปกติ

Extensions กําหนดคณุสมบตัอิื่น ๆ 



กําหนดรูปแบบ

เมื่อแทรกเข้ามา

ในเวบ็เพจ

ไฟล์ที่เก็บสไตล์



การแก้ไขสไตล์

คลกิขวาที่ชื่อสไตล์ที่ต้องการแก้ไข เลือกคําสัง่ Edit หรือ

คลกิปุ่ ม Edit Style… ที่ CSS Style Panel

วิธีที่ 1 คลกิขวา 

> Edit

วิธีที่ 2 คลกิ



การลบสไตล์

คลกิขวาที่ชื่อสไตล์ที่ต้องการแก้ไข เลือกคําสัง่ Delete 

หรือคลกิปุ่ ม Delete CSS Style… ที่ CSS Style Panel

วิธีที่ 1 คลกิขวา >

Delete วิธีที่ 2 คลกิ



การนําเข้าหรือเชื่อมโยงไฟล์สไตล์ชีทมาใช้งาน

ที่ CSS Style panel คลกิที่ไอคอน Attach Style Sheet

คลกิ

คลกิเพื่อค้นหาไฟล์ .CSS

Link : เชื่อมโยง

Import : นําเข้า



การนําสไตล์มาใช้งาน

เลือกข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการจดัรูปแบบ

เลือกชื่อสไตล์ที่ต้องการจาก Properties Inspector ในช่อง Style



เลื อก
ข้ อความ

ที่
ต้ องก าร
จั ด รู ปแบ

บ

เลื อก
สไตล์ ที่
ต้ องก าร



การนํา Flash มาใช้งาน



การนําไฟล์ Flash มาใช้งาน

เป็นการนําไฟล์ Flash ที่เป็น Flash Movie เข้ามาใช้งานซึง่มีนามสกลุ

ของไฟล์เป็น .swf (shockwave flash) โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. คลิกเมน ูInsert > Media > Flash หรือ

2. คลิกไอคอน Media : Flash ที่แท็บ Common

ตัวอย่าง การนําไฟล์ .swf (shockwave flash) มาใช้



วิธีการที่ 1

วิธีการที่ 2



ค้นหาไฟล์นามสกลุ 

.swf ที่ต้องการ

แทรก

ผลลพัธ์ที่ได้

คลกิเพื่อดผูล

การทํางาน



การสร้ างข้ อความด้ วย Flash Text

เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยสร้ างข้ อความ
โดยกํา หนดการเชื่ อมโ ยงและกํา หนดให้
สี ของข้ อความเปลี่ ยนไปเมื่ อเลื่ อน
เมาส์ มาวางบนข้ อความ ด้ วยการใช้
คํา สั่ ง Flash Text ดั งนี ้
คลิ กเมนู  Insert > Media > Flash Text 
หรื อ
คลิ กไ อคอน Media : Flash Text ที่ แท็ บ 
Commonตั วอย่ าง การสร้ าง Flash Text



วิธีการที่ 1

วิธีการที่ 2



กาํ หนด
รายละเอี ย

ด

ผลลั พธ
◌์ที่
ไ ด้

ทดลอง
คลิ ก
ปุ่ ม 
play 

เพื่ อดู
ผลการ
ทาํ งาน



การสร้างปุ่มด้วย Flash Button

เป็นเครื่องมือที่ช่วยแทรกปุ่ มข้อความ หรือปุ่ มที่มีลกัษณะสะดดุตา หรือ

เป็นแบบ 3 มิติ ให้เหมือนกบัสร้างด้วยโปรแกรมกราฟิก เช่น Flash ด้วย

การใช้คําสัง่ Flash Button ดงันี ้

คลกิเมน ูInsert > Media > Flash Button หรือ

คลกิไอคอน Media : Flash Button ที่แท็บ Common

ตวัอย่าง การสร้าง Flash Button



วิธีการที่ 1

วิธีการที่ 2



กําหนดรายละเอียด

ผลลพัธ์ที่ได้

ทดลองคลกิปุ่ ม 

play เพื่อดผูลการ

ทํางาน



การแทรก Javascript

เพื่อเพิ่มลกเล่นให้กับเวบ็ู เพจ



ขัน้ตอนในการแทรกไฟล์ Java Script

เลือกรูปแบบ Java Script ที่ต้องการ

เปิด code ของ Java Script

คดัลอก code ของ Java Script แทรกในไฟล์เวบ็เพจ

เปลี่ยนมมุมองมาเป็นแบบ Code View

คดัลอก Code มาแทรกตามคําแนะนํา

ทดสอบ และปรับแตง่รูปแบบ

ตวัอย่าง การสร้างลกเล่นู  Java Script



เลือกรูปแบบที่ต้องการ (ตวัอยา่ง

จาก 

www.codetukyang.com/java/

บนัทกึไฟล์ภาพ และ

คดัลอก Code ไปไว้ใน

ไฟล์เว็บตามคําแนะนํา



บนัทกึไฟล์ภาพ เก็บไว้ใน

โฟลเดอร์ที่ใช้เก็บรูปภาพ



คดัลอก code ไปแทรกไว้

ตามคําแนะนํา

คลกิขวา >

Copy



1. คลกิ

2. แทรก Code

หากมีภาพให้เปลี่ยน

ตําแหน่งของภาพให้

ถกูต้อง

ตําแหน่งของไฟล์

ภาพ



ทําตามคําแนะนําให้ครบ

ตามที่กําหนด



ทดลองรัน

โปรแกรม


