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นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ ซึง่ นักศึกษาจะได้เรียนรูถ้ งึ หลักการเขียนโปรแกรมเพือ่ จัดการฐานข้อมูลบนเว็บ
การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชันในป
่
จั จุบนั ใช้เทคนิคการสร้างเว็ป ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
มากมาย โดยมีภาษาเอชทีเอ็มแอล เป็ นภาษามาร์กอัปหลักในปจั จุบนั ทีใ่ ช้ในการสร้างเว็บเพจ
การแสดง ตัวอักษร รูปแบบการแสดงผล ตาราง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้าง
แบบฟอร์ม ซึ่งนอกเหนือจากภาษา HTML ที่ใช้ในการแสดงผลในหน้าเว็ปแล้ว ยังมี ภาษา
สคริปต์ อีกมากมายที่ใช้ในการกํากับการทํางานต่าง ๆ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล การแสดงข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เรียกว่า เป็ นภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์
สคริปต์ แล้วนอกจากภาษาไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ แล้วยังมีการเขียนโปรแกรมแบบเว็ปเบส คือ
มีการเก็บข้อมูลในต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกาลเวลา ตามผูใ้ ช้ ตาม
ความต้อ งการของผู้ใ ช้แ ต่ ล ะคนเรีย นว่ า ไดนามิก เว็ป ก็จ ะมีภ าษาคอมพิว เตอร์ใ นลัก ษณะ
เซิรฟ์ เวอร์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาพีเอชพี PHP ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนา
ด้วย ภาษาพี เอชพี เป็ นภาษาหลัก เพราะเป็ นโอเพนซอร์ส ไม่มปี ญั หาเรื่องลิข สิทธิใ์ นการ
พัฒนาต่อไปสําหรับการทําธุรกิจ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรม HTML
การสร้างฟอร์ม
FORM การเขียนโปรแกรม PHP และ การประยุกต์ใช้งาน ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
ติดต่อฐานข้อมูล เขียนโปรแกรม Session การเขียนกระดานข่าว การทํ า แบบสํ า รวจและการ
สร้างสนทนา การนับจํานวนผูเ้ ข้าชม ผูเ้ ขียนได้แทรกคําอธิบายการทํางานของโปรแกรม และ
ได้แสดงตัวอย่างทีส่ ามารถใช้งานจริงได้มาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถนํ าไปประยุกต์ใช้
งานสร้างระบบสารสนเทศ ใช้งานได้จริง

นภัสศรัณย์ ชัชวาลานนท์
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บทที่ 1 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่
Web - based Application Development
การพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชันในป
่
จั จุบนั ใช้เทคนิคการสร้างเว็ป ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
มากมาย โดยมีภ าษาเอชทีเ อ็ม แอล HTML (เอชทีเ อ็ม แอล - เป็ น คํ า ย่ อ จากคํ า ขึ้น ต้น ของ
Hypertext Markup Language) เป็ นภาษามาร์กอัปหลักในปจั จุบนั ทีใ่ ช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือ
ข้อมูลอื่นทีเ่ รียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการแสดง
ตัวอักษร รูปแบบการแสดงผล ตาราง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม
ซึ่งนอกเหนือจากภาษา HTML ทีใ่ ช้ในการแสดงผลในหน้าเว็ปแล้ว ยังมี ภาษา สคริปต์ อีก
มากมายทีใ่ ช้ในการกํากับการทํางานต่าง ๆ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ทีใ่ ช้ในการตรวจสอบข้อมูล
การแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ซึ่งเรียกว่า เป็ นภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ แล้ว
นอกจากภาษาไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ แล้วยังมีการเขียนโปรแกรมแบบเว็ปเบส คือมีการเก็บ
ข้อมูลในต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกาลเวลา ตามผู้ใช้ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้แต่ละคนเรียนว่าไดนามิกเว็ป ก็จะมีภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิรฟ์ เวอร์ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาพีเอชพี PHP ย่อมาจากคําว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือชื่อ
เดิม Personal Home Page ในหนังสือเล่มนี้จะใช้ภาษาทีใ่ ช้ในการพัฒนาด้วย ภาษาพีเอชพี
เป็ นภาษาหลัก เพราะเป็ นโอเพนซอร์ส ไม่มปี ญั หาเรื่องลิขสิทธิ ์ในการพัฒนาต่อไปสําหรับการ
ทําธุรกิจ

ภาษาพีเอชพี
ภาษาพีเอชพี (wikipedia.org) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิรฟ์ เวอร์-ไซด์
สคริปต์ โดยลิขสิทธิ ์อยูใ่ นลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีถูกคิดค้นขึน้ ในปี ค.ศ.1994 (พ.ศ.
2537) โดย Mr.Rasmus Lerdorf เพือ่ ใช้ตรวจสอบสถิตกิ ารเข้าชมเว็บของตนเอง ต่อมาในปีค.ศ.
1995 มีการเผยแพร่ภาษานี้สสู่ าธารณะ และพัฒนาเป็ น PHP/FI หรือพีเอชพีรนุ่ 2 จนกระทัง่
กลางปี ค.ศ.1996 เริม่ มีทมี พัฒนาอย่างจริงจังโดยมี Mr.Zeev Suraski และ Mr.Andi Gutmans
ร่วมทีม และพัฒนาเป็ นพีเอชพีรนุ่ 3
ภาษาพีเอชพีใช้สาํ หรับจัดทําเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมี
่
ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิรล์ ซึง่ ภาษาพีเอชพี
รากฐานโครงสร้างคําสังมาจากภาษา
นัน้ ง่ายต่อการเรียนรู้ ซึง่ เป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นกั พัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บ
เพจ ทีม่ คี วามตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว
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การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึง่ จะไม่แสดงคําสังที
่ ผ่ ใู้ ช้เขียน ซึง่
เป็ นลักษณะเด่นทีพ่ เี อชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวา
สคริปต์ ทีผ่ ชู้ มเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกคําสังไปใช้
่
เองได้ นอกจากนี้พเี อชพียงั เป็น
ภาษาทีเ่ รียนรูแ้ ละเริม่ ต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครือ่ งมือช่วยเหลือและคูม่ อื ทีส่ ามารถหาอ่านได้ฟรีบน
อินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
จัดการคําสัง่ การอ่านข้อมูลจากผูใ้ ช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถ
จัดการกับคุกกี้ ซึง่ ทํางานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัตอิ ่นื เช่น การ
ประมวลผลตามบรรทัดคําสัง่ (command line scripting) ทําให้ผเู้ ขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พี
เอชพี ทํางานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ตอ้ งผ่านเซิรฟ์ เวอร์หรือเบราว์เซอร์
ซึง่ มีลกั ษณะเหมือนกับ Cron (ใน ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์)
สคริปต์เหล่านี้สามารถนําไปใช้ในแบบ Simple text processing tasks ได้
การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้วา่ จุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยงั
่ มต่างๆ ซึง่
สามารถสร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนี้สามารถทํางานร่วมกับคําสังเสริ
สามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมคี วามสามารถ
อย่างมากในการทํางานเป็ นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl
ทัวไป
่ เพือ่ แปลงเป็ นเอกสาร XML ในการแปลงและเข้าสูเ่ อกสาร XML เรารองรับมาตราฐาน
SAX และ DOM สามารถใช้รปู แบบ XSLT ของเราเพือ่ แปลงเอกสาร XML
เมือ่ ใช้พเี อชพีในการทําอีคอมเมิรซ์
สามารถทํางานร่วมกับโปรแกรมอื่น
เช่น
Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพือ่ ใช้ใน
การสร้างโปรแกรมทําธุรกรรมทางการเงิน

การติดตัง้ โปรแกรม AppServ
การติดตัง้ โปรแกรม AppServ เพื่อจําลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็ นเครื่อง
Server เพื่อใช้ในการทอสอบ โปรแกรม PHP เสมือนทํางานบนเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตจริง โดยมี
โฟลเดอร์ เพื่อเก็บข้อมูล คือที่ C:\AppServ\www โดยเมื่อติดตัง้ โปรแกรม AppServ เรียบร้อย
แล้ว โฟลเดอร์น้ี จะถูกสร้างขึน้ ให้อตั โนมัติ และโปรแกรมต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการรันผ่าน Server ให้
บันทึกไว้ในโฟลเดอร์น้ี เสมือนไว้ ในเครือ่ ง Server
การติดตัง้ โปรแกรม AppServ ให้ใช้ AppServ version 2.5.9 สําหรับ วินโดว์
Windows XP โดยให้ดาวน์โหลด appserv-win32-2.5.9.exe สําหรับ วินโดว์ Windows 7 ให้ใช้
AppServ version 2.5.10 โดยมีขนั ้ ตอนการติดตัง้ โปรแกรมเหมือนกัน คือมี 5 ขัน้ ตอน คือ
1. รันโปรแกรม appserv-win32-2.5.9.exe
2. ยอมรับข้อตกลง โดยกดปุม่ I Agree
3. เลือกโฟลเดอร์ เพือ่ บันทึกโปรแกรม โดยกําหนดที่ C:\AppServ แล้วกดปุม่ Next
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4. กําหนดชื่อเครือ่ งแม่ขา่ ยเป็ น localhost และใส่ Email Address แล้วกดปุม่ Next
5. กําหนดรหัสผ่าน เป็ น 1234 โดยใส่ รหัสผ่าน 2 ครัง้ ให้ตรงกัน แล้วกดปุม่ Install
ขัน้ ตอนที่ 1 รันโปรแกรม appserv-win32-2.5.9.exe

รูปที่ 1-1 : โปรแกรม AppServ สําหรับการติ ดตัง้
ผลลัพธ์ การรันโปรแกรม appserv-win32-2.5.9.exe

รูปที่ 1-2 : ผลลัพธ์การรันโปรแกรม AppServ
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ขัน้ ตอนที่ 2 ยอมรับข้อตกลง โดยกดปุม่ I Agree

รูปที่ 1-3 : หน้ าจอ ยอมรับข้อตกลง
ขัน้ ตอนที่ 3 เลือกโฟลเดอร์ เพือ่ บันทึกโปรแกรม โดยกําหนดที่ C:\AppServ แล้วกดปุม่ Next

รูปที่ 1-4 : หน้ าจอ การเลือกโฟลเดอร์
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ขัน้ ตอนที่ 4 กําหนดชื่อเครือ่ งแม่ขา่ ยเป็ น localhost และใส่ Email Address แล้วกดปุม่ Next

รูปที่ 1-5 : หน้ าจอการใส่ชื่อ Server และ Email
ขัน้ ตอนที่ 5 กําหนดรหัสผ่าน เป็ น 1234 โดยใส่ รหัสผ่าน 2 ครัง้ ให้ตรงกัน แล้วกดปุม่ Install

รูปที่ 1-6 : หน้ าจอการใส่รหัสผ่าน ของ root
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ผลลัพธ์ การลงโปรแกรม ให้รอจนโปรแกรมลงครบ 100 %

รูปที่ 1-7 : หน้ าจอขณะติ ดตัง้ โปรแกรม
ผลลัพธ์ เมือ่ โปรแกรม ลงครบ 100 % กดปุม่ Finish

รูปที่ 1-8 : หน้ าจอติ ดตัง้ โปรแกรมเสร็จ
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เมื่อลงโปรแกรมแล้วให้ทดสอบด้วย http://localhost หากโปรแกรม AppServ รันได้
ผลลัพธ์จะเป็ นดังนี้

รูปที่ 1-9 : ผลลัพธ์การทดสอบ AppServ

การรันโปรแกรม
การรันโปรแกรมให้ใช้ โปรแกรม Internet Explorer รันโดยให้รนั ผ่านเครือ่ ง Server
โดยต้องบันทึก ไฟล์ทจ่ี ะรันทุกไฟล์ไว้ใน C\AppServ\www เท่านัน้ แล้วใช้รนั ที่ Browser คําสัง่
http://localhost/Hello.html ลองเขียนโปรแกรมตัวอย่าง Hello.html
และบันทึกไฟล์ใน
C:\AppServ\www แล้วรันโปรแกรมทีแ่ ถบ Address Bar
ตัวอย่างที่ 1-1 โปรแกรม Hello World
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> test HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World
</BODY>
</HTML>

8
ผลลัพธ์

รูปที่ 1-10 : ผลลัพธ์การรันโปรแกรม Hello World
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บทที่ 2 การเขียนโปรแกรม HTML
การสร้างเว็บเพจในปจั จุบนั ใช้ภาษา HTML (เอชทีเอ็มแอล - เป็ นคําย่อจากคําขึน้ ต้น
ของ Hypertext Markup Language) เป็ นภาษามาร์กอัปหลักในปจั จุบนั ทีใ่ ช้ในการสร้างเว็บเพจ
หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการ
แสดง ตัวอักษร รูปแบบการแสดงผล ตาราง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้ า รายการ รวมถึงการสร้าง
แบบฟอร์ม

ภาษา HTML
โครงสร้างของภาษา HTML เริม่ จากแท็ก(tag) HTML : <HTML> หมายถึง การเริม่ ต้น
เอกสาร HTML และสิน้ สุดด้วยแท็กปิ ด HTML : </HTML> หมายถึง การสิน้ สุดเอกสาร และ มี
<HEAD> เพื่อกําหนดรายละเอียดในส่วนหัวของเอกสาร และปิ ดด้วย </HEAD> ในส่วนหัว
เอกสารสามารถแสดงชื่อเรื่อง หรือชื่อเพจของเอกสารได้โดยใช้ แท็กไตเติล้ <TITLE> และปิ ด
ด้วย </TITLE> และในส่วนของเนื้อหา กํากับด้วย <BODY> ปิ ดด้วย </BODY> สามารถ
แสดงโครงสร้างภาษา HTML ได้ดงั นี้
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

โครงสร้างของภาษา HTML ประกอบด้วย แท็กเปิด <HTML> ซึง่ คูก่ นั กับ แท็กปิ ด
</HTML> ซึง่ ภายใน แท็ก <HTML> ประกอบด้วยแท็ก <HEAD> และ แท็ก <BODY> ในส่วน
ของ แท็ก HEAD หมายถึง ส่วนหัวของเว็ปเพจ และ ในส่วนของ แท็ก Body หมายถึง ส่วนที่
เป็ น เนื้อหาของเว็ปเพจ ข้อความต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการให้ปรากฎบนหน้าเว็ป จะใส่ในส่วนนี้ ในส่วน
ของแท็ก Head สามารถเพิม่ แท็ก Title เข้าไปเพือ่ ใส่ ชื่อ หรือ ข้อความให้ปรากฎที่ Title bar
ของเว็ปเพจ
 คําสัง่ <TITLE></TITLE>
เป็ นส่วนแสดงชื่อของเอกสารโดยแสดงทีไ่ ตเติลบาร์ของวินโดว์
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ตัวอย่างที่ 2-1 การใส่ช่อื เว็ปเพจ
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> TESTHTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์

รูปที่ 2-1 : ผลลัพธ์การแสดงชื่อเว็บเพจ
 คําสัง่ <BODY BGCOLOR=Color TEXT=Color> </BODY>
การแสดงเอกสารจะแสดงที่ คํ า สัง่ BODY เป็ น ส่ว นแสดงข้อ ความของเอกสาร โดย
สามารถกําหนดส่วนขยาย เรียกว่า Attribute เช่น สีพน้ื ของเว็ปเพจ ใช้ = BGCOLOR ชื่อสีท่ี
ต้องการ หรือ รหัสสี# RGB RRGGBB สามารถกําหนดสีตวั อักษรได้โดยกําหนดที่ TEXT = สี
หรือ รหัสสี ดังตัวอย่าง

11

ตัวอย่างที่ 2-2 การใส่สพี น้ื และสีตวั อักษร
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> TEST HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=BLUE TEXT=YELLOW>
Welcome
</BODY>
</HTML>
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รูปที่ 2-2 : ผลลัพธ์การใส่สีพืน้ และสีอกั ษร
 คําสัง่ <H#></H#>
คําสัง่ Header เพือ่ กําหนดระดับหัวเรือ่ ง มีตงั ้ แต่ ระดับที่ 1 ถึง 6 ดังตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 2-3 การใส่หวั ข้อ
<BODY BGCOLOR=#0000FF TEXT=#FFFF00>
<H1>Header 1</H1>
<H2>Header 2</H2>
<H3>Header 3</H3>
<H4>Header 4</H4>
<H5>Header 5</H5>
<H6>Header 6</H6>
</BODY>
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รูปที่ 2-3 : ผลลัพธ์การใส่หวั ข้อ
 คําสัง่ <FONT FACE=ชื่อแบบอักษร SIZE=ขนาดอักษร COLOR=สีอกั ษร></FONT>
คําสัง่ Font เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้กําหนดรูปแบบตัวอักษร โดยใช้ Attribute FACE กําหนดขนาด
ให้กบั อักษร ใช้ Attribute SIZE และสีของอักษร ด้วย Attribute COLOR
ตัวอย่างที่ 2-4 การกําหนดรูปแบบอักษร
<BODY BGCOLOR=#0000FF TEXT=#FFFF00>
<FONT FACE=AngsanaUPC SIZE=5 COLOR=WHITE>WELCOME</FONT>
<FONT FACE="Microsoft Sans Serif" SIZE=6 COLOR=WHITE>WELCOME</FONT>
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE=7 COLOR=WHITE>WELCOME</FONT>
</BODY>

ผลลัพธ์

รูปที่ 2-4 : ผลลัพธ์การกําหนดหัวข้อ
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 คําสัง่ <B></B>
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้กาํ หนดตัวหนาให้กบั ตัวอักษร
 คําสัง่ <I></I>
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้กาํ หนดตัวเอียงให้กบั ตัวอักษร
 คําสัง่ <U></U>
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้กาํ หนดตัวอักษรขีดเส้นใต้
 คําสัง่ <SUP></SUP>
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้กาํ หนดตัวอักษรเป็ นตัวยก
 คําสัง่ <SUB></SUB>
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้กาํ หนดตัวอักษรเป็ นตัวห้อย
 การสร้างรายการแบบไม่เรียงลําดับ(Unnumber List)
คําสัง่ UL เป็ นคําสัง่ กําหนดรายการ แบบไม่เรียงลําดับ โดยสามารถกําหนดลักษณะ
รายการได้ 3 แบบคือ วงกลมโปร่ง วงกลมทึบและสีเ่ หลียม ตามตัวอย่าง
<UL TYPE=ล ักษณะห ัวข้อ>
<LI> ข้อความ </LI>
</UL>

ตัวอย่างที่ 2-5 การกําหนดรายการ
<BODY>
<UL TYPE=square>
<LI>List 1</LI>
<LI>List 2</LI>
</UL>
<UL TYPE=circle>
<LI>List 1</LI>
<LI>List 2</LI>
</UL>
<UL TYPE=disc>
<LI>List 1</LI>
<LI>List 2</LI>
</UL>
</BODY>
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 การสร้างรายการแบบเรียงลําดับ(Ordered List)
คําสัง่ OL เป็ นคําสัง่ กําหนดรายการ แบบเรียงลําดับ โดยสามารถกําหนดลักษณะรายการ
ได้ 3 แบบคือ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ เลขโรมัน ตามตัวอย่าง
<OL TYPE=ล ักษณะห ัวข้อ>
<LI> ข้อความ </LI>
</OL>

ตัวอย่างที่ 2-6 การกําหนดรายการ
<BODY>
<OL TYPE=a>
<LI>List 1</LI>
<LI>List 2</LI>
</OL>
<OL TYPE=I>
<LI>List 1</LI>
<LI>List 2</LI>
</OL>
<OL TYPE=i start=3>
<LI>List 1</LI>
<LI>List 2</LI>
</OL>
</BODY>
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การสร้างตาราง
การสร้างตาราง เริม่ จาก แทก Table และปิ ดด้วย แทก Table ในแทก Table ประกอบด้วย
แทก TR หมายถึง แถว ซึ่งย่อมาจาก Table Row ซึ่งต้องเปิ ดด้วยแทก TR และปิ ดด้วย แทก
TR ในแต่ละแถว หากต้องการมี 5 แถว ก็ตอ้ งมี TR 5 คู่ เท่ากับจํานวนแถวทีต่ อ้ งการ และในแต่
ละแถวจะมีขอ้ มูลกีต่ วั กําหนดด้วยแทก TD กํากับสําหรับข้อมูลในแต่ละตัวด้วย
แทก Table กําหนดรายละเอียดของตารางได้ โดยกําหนดความกว้างของเส้นขอบได้ โดย
ใช้ Attribute BORDER เช่น Border = 5 หมายถึง ความกว้างของขอบเส้นตาราง =5 กําหนดสี
พืน้ ของตารางได้โดยใช้ Attribute BGCOLOR เช่น bgcolor="#66FFFF" คือกําหนดสีของพืน้
ตารางเป็ นสีฟ้านํ้ าทะเล และกําหนดสีเส้นขอบได้โดยใช้ Attribute BORDER COLOR เช่น
bordercolor="#FF99CC" คือสีของเส้นตาราง จะเป็ นสีชมพูอ่ อ่ นดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 2-7 การสร้างตาราง
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> วิธท
ี า
ํ ตาราง </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<table border=5 bgcolor="#66FFFF" bordercolor="#FF99CC" >
<TR>
<TH>1</TH><TH>2</TH><TH >3</TH>
</TR>
<TR>
<TD >4</TD><TD >5</TD><TD >6</TD>
</TR>
</table>
</BODY>
</HTML>
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รูปที่ 2-5 : ผลลัพธ์การสร้างตาราง
การรวมตาราง มี 2 ลักษณะ คือ
1 การรวมคอลัมน์
การรวมคอลัมน์ คือ การประสานคอลัมน์ เช่น การรวมคอมลัมน์ 3 คอลัมน์ เป็ น 1
คอลัมน์ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ขยายความกว้าง เป็ น 3 คอลัมน์ ใช้ คําสัง่ colspan=3
2 การรวมแถว
การรวมแถว คือการประสานแถว เช่นต้องการประสาน 2 แถว เป็ น 1 แถว หรือ ขยาย
ความกว้างของเป็ น 2 แถว
 คําสังเพิ
่ ่ มเติ มของตาราง
Cellspacing = 1 คือ ระยะห่างระหว่างตาราง
Cellpadding = 1 คือ ความกว้างภายในกรอบตาราง
ตัวอย่างที่ 2-8 การรวมแถวและคอลัมน์
<TABLE BORDER=1 >
<TR><TH colspan=3>1</TH></TR>
<TR><TD
rowspan=2
>4</TD><TD
>5</TD><TD
>6</TD></TR>
<TR>
<TD >8</TD><TD >9</TD></TR>
</TABLE>
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ตัวอย่างที่ 2-9 การสร้างตารางและรูปภาพ
<HTML><HEAD>
ึ ษา</TITLE></HEAD>
<TITLE>ประว ัติทางการศก
<BODY text="BLUE">
<center><h2>
ึ ษา
ประว ัติทางการศก
</h2></center><br>
<center><h2>
<table border=2 bgcolor="LIGHTCYAN" bordercolor="GREEN" >
<TR>
ั้
ึ ษา</TH>
<TH>ปี พ.ศ.</TH><TH>ระด ับชน</TH><TH
> สถานศก
</TR>
<TR>
<TD
align=center>2533</TD><TD
align=center>อนุบาล
ึ ษาวิทยา</TD>
</TD><TD align=center>โรงเรียนศก
</TR>
<TR>
ึ ษาปี ที่
<TD align=center>2539</TD><TD align=center>ประถมศก
6</TD><TD align=center>โรงเรียนบุราร ักษ์</TD>
</TR>
<TR>
ึ ษาปี ที่
<TD align=center>2542</TD><TD align=center>ม ัธยมศก
3</TD><TD align=center>โรงเรียนบุราร ักษ์</TD>
</TR>
<TR>
ึ ษาปี ที่ 6
<TD align=center>2545</TD><TD align=center>ม ัธยมศก
</TD><TD align=center>โรงเรียนสมุทรปราการ</TD>
</TR>
<TR>
ึ ษาปริญญา
<TD align=center>2548</TD><TD align=center>กําล ังศก
ิ </TD>
ตรีปีที่ 3</TD><TD align=center>มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏสวนดุสต
</TR>
</table>
<img src="home.jpg" width=50>
<a href="หน้าหล ัก.html"> home </a>
<img src="home.jpg" width=50>
</BODY>
</HTML>
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รูปที่ 2-6 : ผลลัพธ์การสร้างตารางและรูป
 คําสัง่ <IMG SRC=ชื่อรูป>
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้แสดงรูปภาพ
 คําสัง่ การจัดรูปแบบอักษร
align=center/right/left คือจะเป็ นการจัดข้อความหรือภาพในตารางให้อยู่ กลาง/ขวา/ซ้าย
 คําสัง่ การทํา link
<a href =”ใส่ช่อื URL ทีจ่ ะlink ไป หรือ ชื่อไฟล์ ทีใ่ ช้ link ภายใน”></a>
 คําสัง่ BR
<BR> คือคําสังขึ
่ น้ บรรทัดใหม่
 คําสัง่ เปื ดไฟล์วีดีโอ <embed src="ชื่อไฟล์ AVI">
<Embed src="MOV02021.AVI"> เป็ นคําสัง่ เพือ่ เปิ ด ไฟล์ วีดโี อ
 คําสัง่ เปิ ดเพลง <bgsound src="ชื่อไฟล์ mp3">
<BGSOUND SRC="helloo.wav" LOOP=5>
< BGSOUND SRC="helloo.wav" LOOP=INFINITE>
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การสร้างเฟรม Frame
การสร้างเฟรม เป็ น การเขียนเว็ปแบบโบราณ ซึง่ ในปจั จุบนั ไม่คอ่ ยนิยมมากนัก เพราะ
มีโปรแกรมอํานวยความสะดวกในการสร้างเพจมากขึน้ การสร้างเฟรมทําให้สามารถแยกส่วน
การแสดงผลได้ชดั เจน เช่นให้แสดงผลในส่วนหนึ่ง ให้แสดงเมนูในส่วนหนึ่ง หรืออีกส่วนหนึ่ง
อาจจะแสดงโฆษณา โดยจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หากไม่มกี ารประมวลผลในส่วนนัน้ ช่วยใน
การโหลดข้อมูลได้บางส่วน
การสร้างเฟรม สามารถกําหนดได้ใน 2 รูปแบบ คือ แบ่งเฟรมในแนวแถว หรือ แนว
คอลัมน์ โดยใช้คาํ สัง่ <frameset rows=” 20% , * ”> เป็ นการกําหนดหน้าเพจออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่วนบน 20 % และส่วนล่าง คือส่วนทีเ่ หลือ คือ 80 % ดังนัน้ ต้องทีไฟล์ HTML 2 ไฟล์ เพื่อ
แสดงในส่วนบน และส่วนล่าง
การสร้างเฟรม อีกรูปแบบหนึ่งคือ แบ่งเฟรมในแนวคอลัมน์ โดยใช้คาํ สัง่ frameset แล้ว
กําหนดเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งเฟรม เช่น <frameset cols=” 20% , * ”> เป็ นการกําหนดหน้า
เพจออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านซ้าย 20 % และส่วนด้านขวา คือส่วนทีเ่ หลือ คือ 80 % ดังนัน้
ต้องทีไฟล์ HTML 2 ไฟล์ เพือ่ แสดงในส่วนด้านซ้าย และส่วนด้านขวา
การแบ่งเฟรมอาจจะแบ่งในรูปแบบแนวนอน แล้วแบ่งแนวตัง้ อีกครัง้ ก็ได้ ดังตัวอย่างที่
2.10 โดยเริม่ แรกจะแบ่งเพจในแนวนอน เป็ น 2 ส่วน คือส่วนบน 20 % และส่วนทีเ่ หลือ แบ่งอีก
ในแนวตัง้ โดยแบ่งด้านซ้าย เป็ นเมนู 30 % และส่วนทีเ่ หลือ อยูด่ า้ นขวา เป็ นส่วนแสดงผล โดย
ตัง้ ชื่อ ส่วนด้านขวา ชื่อ p4 เพือ่ ใช้ในการอ้างอิงต่อไป
ตัวอย่างที่ 2-10 การสร้างเฟรม
<frameset rows="20%,*">
<frame src="page1.html">
<frameset cols="30%,*">
<frame src="page3.html">
<frame src="page4.html" name="p4">
</frameset>

ในส่วนของเมนู คือไฟล์ Page3.HTML กําหนดลิงค์ โดยแสดงผลในส่วนเฟรมด้านขวา
โดยกําหนดใน Target=”p4” การแสดงผลจะแสดงในส่วนของเฟรมด้านขวา ซึง่ ได้กาํ หนดชื่อไว้
แล้ว หากกําหนด target="blank" การแสดงผลจะสร้างหน้าต่างใหม่ ให้
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ตัวอย่างที่ 2-11 ไฟล์ เมนู Page 3.html
<a href="page1.html" target="p4">menu1</a><br>
<a href="page2.html" target="p4">menu2</a><br>
<a href="page3.html" target="blank">menu3</a><br>
<a href="page4.html" target="p4">menu4</a><br>

ผลลัพธ์

รูปที่ 2-7 : ผลลัพธ์การสร้างเฟรม

ตัวอย่างที่ 2-12 การสร้างเฟรมแบบ 4 เฟรม
<FRAMESET ROWS=" 25%, *" COLS="20%, *" frameborder="1"
border="1" framespacing="1">
<FRAME SRC="page1.html" name="p1" >
<FRAME SRC="page2.html" name="p2" >
<FRAME SRC="page3.html" name="p3" >
<FRAME SRC="page4.html" name="p4">
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รูปที่ 2-8: ผลลัพธ์การสร้างเฟรม 4 เฟรม

การสร้างฟอร์ม FORM
การสร้างฟอร์ม เป็ น การสร้างแบบฟอร์ม เพื่อรับข้อมูลแล้วส่งไปประมวลผลต่ อไป
ข้อมูลทีจ่ ะส่งไปประมวลผลต้องอยูภ่ ายใน แทก FORM
 คําสัง่ <FORM METHOD=POST ACTION=ชื่อไฟล์></FORM>
คําสัง่ FORM เป็ นคําสัง่ ที่ส ร้างขอบเขตการส่งข้อมูล โดยมี Attribute METHOD เพื่อ
กําหนดวิธกี ารส่งข้อมูล มี Method POST คือ ส่งข้อมูลเมื่อกดปุ่ม Submit และ Attribute
ACTION คือ ชื่อไฟล์ ทีจ่ ะไปทํางานต่อไป โดยปกติจะเป็ นไฟล์ PHP เพื่อรับข้อมูลจากฟอร์ม
และทําการคํานวณ หรือ เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล
 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้าง text box
<input type="text" name="txtName" maxlength=2 size=50>

Attribute
Attribute
Attribute
Attribute

type="text" เป็ นการกําหนดชนิดของข้อมูลเป็ น Text box
name="txtname" เป็ นการกําหนดชื่อ ของ Text box ชื่อ txtname
maxlength="2" เป็ นการกําหนดการรับข้อมูล เป็ น 2 อักษร
size="50" เป็ นการกําหนดขนาดความกว้างของ Text box

22
 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้าง text area
Text Area คือ การรับข้อมูลแบบอักษร หรือ Text Box แบบหลายบรรทัด
textArea :: <textarea name = "txtArea" rows=5 cols=50> INPUT
Your Text</textarea>

 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้าง List Box
List Box คือ การแสดงข้อมูล แบบหลายบรรทัด
List Box
<Select Name ="list">
<option value=usa>America
<option value=aus>Australia
<option value=thai selected>Thailand
</Select>

 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้าง Radio Button
คําสังเพื
่ ่อสร้าง Radio Button จะใช้กบั ข้อมูลกรณีทต่ี ้องการให้เลือกตัวเลือกได้เพียง 1
ตัวเลือกเท่านัน้
Radio Button::<br>เพศ::
<input type="radio" name="gender" value="M">ชาย
<input type="radio" name="gender" value="F">หญิง

 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้าง Check box
คําสังเพื
่ ่อสร้าง Check box จะใช้กบั ข้อมูลกรณีทต่ี อ้ งการให้เลือกตัวเลือกได้มากกว่า 1
ตัวเลือก
ื
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="read">อ่านหน ังสอ

 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้างปุ่ ม Button
คําสังเพื
่ อ่ ใช้ในการสร้างปุม่ มี 2 แบบ คือ submit เป็ นปุม่ ทีส่ ามารถส่งข้อมูลจาก ฟอร์มผ่าน
ไปยังไฟล์ต่อไป และ reset เป็ นปุม่ ทีส่ ามารถ ยกเลิกการคียข์ อ้ มูลทีไ่ ด้คยี ไ์ ปแล้ว
<INPUT TYPE="submit" value = "OK...." name = "OK">
<INPUT TYPE="reset" value="CANCLE" name = "cancle">
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 คําสังที
่ ่ใช้ในการสร้างปุ่ ม Browse
คําสัง่ file เป็ นคําสังเพื
่ ่อรับไฟล์ขอ้ มูล โดยสามารถกดปุม่ browse เพื่อเลือกไฟล์ในเครื่อง
ได้
<INPUT TYPE="file" name = "file" >

ตัวอย่างที่ 2.10 โปรแกรมในการสร้าง Form
<FORM>
hello Form<br>
Textbox (^_______^)*<input type="text" name="txtName"
maxlength=2 size=50><br>
Password :: <input type = "password" name="txtPassword"><br>
textArea :: <textarea name = "txtArea" rows=5 cols=50>
INPUT Your Text</textarea><br>
List Box
<Select Name ="list">
<option value=usa>America
<option value=aus>Australia
<option value=thai selected>Thailand
</Select><br><hr>
ั เครือข่ายใด
คุณใชโ้ ทรศพท์
<Select Name ="lstMobile[]" multiple size=2>
<option value=dtac>DTAC
<option value=ais>AIS
<option value=orange>Orange
</Select><br>
Radio Button::<br>เพศ::
<input type="radio" name="gender" value="M">ชาย
<input type="radio" name="gender" value="F">หญิง
<br>งานอดิเรกทีท
่ า
่ นชอบคือ...?
ื
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="read">อ่านหน ังสอ
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="game">เล่นเกม
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="music">ฟังเพลง
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="sleep">นอน<br>
<INPUT TYPE="hidden" name="id" value="TEST"><br>
<INPUT TYPE="submit" value = "OK...." name = "OK">
<INPUT TYPE="reset" value="CANCLE" name = "cancle" >
<INPUT TYPE="file" name = "file" >
</FORM>
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 คําสังที
่ ่ใช้ในการข้อมูลไฟล์
คําสัง่ file เป็ นคําสังเพื
่ ่อรับไฟล์ขอ้ มูล โดยสามารถกดปุม่ browse เพื่อเลือกไฟล์ในเครื่อง
ได้
<INPUT TYPE="file" name = "file" >

คําสังเพื
่ ่อใช้ในการรับข้อมูลไฟล์ มักจะใช้กบั การรับข้อมูลที่เป็ นไฟล์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ใน
การระบุว่าพนักคนนี้ มีรปู ร่างหน้าตา อย่างไร หรทอ รูปของสินค้า หรือต้องการ upload ข้อมูล
ทีเ่ ป็ นไฟล์ เป็ นต้น
การส่งข้อมูลไฟล์ มีผลเกีย่ วข้องกับการสร้างฟอร์ม เพื่อการรับและส่งข้อมูลด้วย ดังนัน้ เมื่อ
ต้องการส่งข้อมูลแบบไฟล์ ต้องกําหนด Attribute Enctype = Multipart เพิม่ ด้วย มิฉะนัน้
ข้อมูลไฟล์ดงั กล่าว จะไม่สามารถ POST ไปตามต้องการ
<FORM METHOD=POST ACTION=”Tst.php” ENCTYPE = "multipart/form-data">

Picture :: <INPUT TYPE="file" name = "txtPic"><BR>
<INPUT TYPE="submit" value = "OK...." name = "OK">
<INPUT TYPE="reset" value="CANCLE" name = "cancle" >
</FORM>
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พระราชดํารัสเศรษฐกิ จพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมันคงของแผ่
่
นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มทีถ่ ูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นนเอง
ั่
สิง่ ก่อสร้างจะมันคงได้
่
กอ็ ยูท่ เ่ี สาเข็ม แต่
คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซํ้าไป
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จากวารสารชัยพัฒนา
“เศรษฐกิจพอเพียง... จะทําความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ตอ้ งมีความเพียร แล้วต้อง
อดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พดู มาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทําโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะ
มีความพอใจได้...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ทีม่ า :: http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6578&filename=index
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บทที่ 3 ภาษาจาวาสคริปต์
ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript Language) คือ ภาษาสคริปต์ประเภทไคลเอนต์สคริปต์
ซึง่ จะทํางานบนเครื่องไคล์เอนต์ เป็ นภาษาสคริปต์แบบหนึ่งทีม่ โี ครงสร้างคล้ายภาษาซี มีคําสัง่
การทํางานแบบเงื่อนไข การวนซํ้า การสร้างฟงั ก์ชนั ่ และมีการเขียนแบบออปเจ็คต์ และการ
เขียนตามเหตุการณ์ โดยสามารถควบคุมการทํางาน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ก่อนทีจ่ ะส่ง
ข้อมูลให้กบั เครือ่ งเซิรฟ์ เวอร์

รูปแบบการเขียนโปรแกรม Java Script
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ เป็ นภาษาสคริปต์ ทีใ่ ช้ในการเขียนเว็ปแบบไดนา
มิกเว็ป เรียกว่า DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) รูปแบบของภาษาจึงมี
ลักษณะคล้ายกับภาษา HTML ฟงั ก์ชนการทํ
ั่
างานเขียนคล้ายภาษาซี แต่ละคําสังคั
่ นด้
่ วย
เครือ่ งหมายเซมิโคล่อน ; การเขียนจาวาสคริปต์ตอ้ งใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะเป็ น
ภาษาสคริปต์ ไม่มคี อมไพเลอร์แปลภาษาให้ก่อน ดังนัน้ จึงไม่มกี ารตรวจสอบรหัสคําสังให้
่ ก่อน
เมือ่ เขียนคําสังผิ
่ ด โปรแกรมจะไม่ทาํ งานและไม่มขี อ้ ผิดพลาดให้เห็น ดังนัน้ ต้องพิมพ์คาํ สังอย่
่ าง
ตัง้ ใจอย่างมาก ตัวเล็กตัวใหญ่ มีผลต่อการรันผลลัพธ์ โดยเฉพาะฟงั ก์ชนการทํ
ั่
างาน
 รูปแบบการเขียนแบบภาษา JavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
คําสง่ ั ของภาษา JavaScript ;
</SCRIPT>

 คําสังการแสดงผล
่
document.write
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write(" Hello World ");
</SCRIPT>

ผลลัพธ์
Hello World
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 คําสังการแสดงผลแบบ
่
alert
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
alert (" Hello World ") ;
</SCRIPT>

ผลลัพธ์

การเขียนหมายเหตุในโปรแกรมภาษา Java Script
การเขียนหมายเหตุ หรือ comment เพือ่ อธิบายความหมาย หรือเพื่อกําหนดไม่ให้มกี าร
รันโปรแกรม ของภาษา JavaScript มีหลายรูปแบบด้วยกัน คือ
 รูปแบบการเขียนหมายเหตุแบบภาษาซี แบบ 1 บรรทัด
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write("comment 1 line") ;
// comment
</SCRIPT>

 รูปแบบการเขียนหมายเหตุแบบภาษาซี แบบหลายบรรทัด
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
document.write("comment multi line") ;
/* comment line 1
comment line 2 */
</SCRIPT>
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การประกาศตัวแปรของโปรแกรมภาษา Java Script
การประกาศตัวแปรของภาษา JavaScript สามารถกําหนดตัวแปร โดยกําหนดค่าให้กบั
ตัวแปร โดยไม่ตอ้ งระบุวา่ เป็ นชนิดใด โดยโปรแกรมจะกําหนดให้อตั โนมัติ โดยดูจากข้อมูลที่
กําหนดให้
 รูปแบบการประกาศตัวแปร
ื่ ต ัวแปร ;
var ชอ

 ตัวอย่างการประกาศตัวแปร
var name ;
var I ;
var flag ;

 รูปแบบการประกาศตัวแปร และกําหนดค่าเริม่ ต้น
ื่ ต ัวแปร = ค่าเริม
var ชอ
่ ต้น ;

 ตัวอย่างการประกาศตัวแปร และกําหนดค่าเริม่ ต้น
var name = “Napatsarun” ;
var I = 1 ;
var flag = true ;

 รูปแบบกําหนดค่าเริม่ ต้นให้กบั ตัวแปร
ื่ ต ัวแปร = ค่าเริม
ชอ
่ ต้น ;

 ตัวอย่างกําหนดค่าเริม่ ต้นให้กบั ตัวแปร
name = “Napatsarun” ;
I= 2;
flag = true ;
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ตัวแปรของภาษาจาวาสคริปต์ สามารถนําไปใช้ได้โดยไม่ตอ้ งประกาศตัวแปรก่อน โดย
โปรแกรมจะกําหนดให้ ตามข้อมูลทีก่ าํ หนดให้เริม่ ต้น เช่น ตัวแปร name = “Napatsarun” ตัว
แปร name จะเป็ นชนิดข้อมูลข้อความ String ตัวแปร I จะเป็ นชนิดข้อมูลตัวเลข Number และ
ตัวแปร flag จะเป็ นชนิดข้อมูลตรรกะ Boolean ซึง่ มีคา่ เป็ นจริง (true) หรือเท็จ (false)
 รูปแบบการสร้างตัวแปรอาร์เรย์
ื่ ต ัวแปร = new array (จํานวนสมาชก
ิ );
ชอ

 ตัวอย่างการสร้างตัวแปรอาร์เรย์
month = new array (3) ;

 รูปแบบกําหนดค่าให้กบั ตัวแปรอาร์เรย์
ื่ ต ัวแปร [index] = ข้อมูล ;
ชอ

 ตัวอย่างการกําหนดค่าให้กบั ตัวแปรอาร์เรย์
month = new array (3) ;
month [0] = “Jan” ;
month [1] = “Feb” ;
month [2] = “Mar” ;

การรับค่าและการแสดงผลตัวแปร
ตัวแปรนอกจากกําหนดให้ดว้ ยการกําหนดค่าเริม่ ต้นให้แล้ว บางกรณีอาจจําเป็ นต้องรับ
ค่าจากผูใ้ ช้
 การรับค่าด้วยคําสัง่ prompt
ื่ ต ัวแปร = prompt (“ข้อความ” ) ;
ชอ
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 ตัวอย่างการรับค่าด้วยคําสัง่ prompt
name = prompt (“What is your name ? ” , “Nok”) ;

ผลลัพธ์

 การยืนยันตอบรับ ด้วยคําสัง่ confirm
ื่ ต ัวแปร = confirm (“ข้อความ” ) ;
ชอ

 ตัวอย่างการยืนยันตอบรับ ด้วยคําสัง่ confirm
ans=confirm("Are you sure ? ");
document.write(" Answer = " + ans );

ผลลัพธ์

กรณี เลือก OK
Answer = true
กรณี เลือก Cancel
Answer = false
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การแปลงชนิดข้อมูล
ตัวแปรทีไ่ ด้จากการรับค่า บางกรณีตอ้ งแปลงเป็ นชนิดข้อมูลคัวเลขเพือ่ ทําการคํานวณ
หรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการคํานวณ อาจจําเป็ นต้องแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ การแปลงชนิดข้อมูล
จึงจําเป็ นต้องใช้ประกอบในการเขียนโปรแกรม
 การแปลงตัวเลขเป็ นตัวอักษร ด้วย method .toString()
ต ัวแปรNumber.toString() ;

 ตัวอย่างการแปลงตัวเลขเป็ นตัวอักษร ด้วย method .toString()
var str = “23” ;
var num = 0 ;
str=num.toString();

 การแปลงตัวอักษรเป็ นตัวเลข ด้วยคําสัง่ parseInt()
parseInt(String) ;

 ตัวอย่างการแปลงตัวอักษรเป็ นตัวเลข ด้วยคําสัง่ parseInt()
var str = “23” ;
var num = 0 ;
num = parseInt(str);

 การแปลงตัวอักษรเป็ นตัวเลขทศนิยม ด้วยคําสัง่ parseFloat()
parseFloat(String) ;

 ตัวอย่างการแปลงตัวอักษรเป็ นตัวเลขทศนิยม ด้วยคําสัง่ parseFloat()
var str = “23.5” ;
var num = 0.0 ;
num = parseFloat(str);
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ตัวดําเนินการ
ตัวดําเนินการที่ใช้ในการคํานวณคณิตศาสตร์ เหมือนกับภาษาซี คือ บวก(+) ลบ(-)
คูณ(*) หาร(/) และ หารเอาเศษ (%) หรือว่า mod ดังแสดงความหมายในตาราง
ตารางที่ 3-1 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวดําเนิ นการ
บวก (+)
ลบ (-)
คูณ (*)
หาร (/)
หารเอาเศษ (%)

ตัวอย่าง
a+b
9+5
a-b
9-5
a*b
9*5
a/b
9/5
a%b
9%5

ความหมาย
หาผลบวกของตัวแปร a + b
หาผลบวกของค่า 9 + 5 มีคา่ เท่ากับ 14
หาผลลัพธ์ของค่าในตัวแปร a - b
หาผลลัพธ์ของค่า 9 - 5 มีคา่ เท่ากับ 4
หาผลลัพธ์ของค่าตัวแปร a * b
หาผลลัพธ์ของค่า 9 * 5 มีคา่ เท่ากับ 45
หาผลลัพธ์ของตัวแปร a / b
หาผลลัพธ์ของค่า 9 / 5 มีคา่ เท่ากับ 45
หาเศษของการหาร a ด้วย b เหลือเศษ 4
หาเศษของการหาร 9 ด้วย 5 เหลือเศษ 4

ตารางที่ 3-2 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์แบบลดรูป
ตัวดําเนิ นการ
+=
-=
*=
/=
%=

ตัวอย่าง
a += b
a += 5
a -= b
a -= 5
a *= b
a *= 5
a /= b
a /= 5
a %= b
a %= 5

ความหมาย
a=a+b ; สมมติ a = 10 ; b = 20 ; จะได้ a = 30
a=a+5 ; สมมติ a = 10 + 5 ; จะได้ a = 15
a=a-b ; สมมติ a = 10 ; b = 2 ; จะได้ a = 8
a=a-5 ; สมมติ a = 10 - 5 ; จะได้ a = 5
a=a*b ; สมมติ a = 10 ; b = 2 ; จะได้ a = 20
a=a*5 ; สมมติ a = 10 * 5 ; จะได้ a = 50
a=a/b ; สมมติ a = 10 ; b = 5 ; จะได้ a = 2
a=a/5 ; สมมติ a = 10 / 5 ; จะได้ a = 2
a=a%b ; สมมติ a = 10 ; b = 5 ; จะได้ a = 0
a=a%5 ; สมมติ a = 10 % 5 ; จะได้ a = 0
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ตารางที่ 3-3 แสดงการเพิม่ ค่า และ การลดค่า
ตัวดําเนิ นการ
เพิม่ ค่า (++)

ตัวอย่าง
b=a++
b=++a

ลดค่า (--)

b=a-b=--a

ความหมาย
กําหนดค่าก่อนแล้วเพิม่ ค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้ค่า b
=9
กําหนดค่าหลังเพิม่ ค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้ค่า b =
10
กําหนดค่าก่อนลดค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้คา่ b = 9
กําหนดค่าหลังลดค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้คา่ b = 8

ตารางที่ 3-4 แสดงตัวดําเนินการเปรียบเทียบ
ตัว
เปรียบเทียบ
==
!=
>
>=

ความหมาย

ตัวอย่าง
$A == $B เปรียบเทียบว่า A เท่ากับ B หรือไม่
$A != $B เปรียบเทียบว่า A ไม่เท่ากับ B หรือไม่
$A > $B เปรียบเทียบว่า A มากกว่า B หรือไม่
$A >= $B เปรียบเทียบว่า A มากกว่าหรือเท่ากับ B หรือไม่

&&

เท่ากัน
ไม่เท่ากัน
มากกว่า
มากกว่าหรือ
เท่ากับ
น้อยกว่า
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ
และ

||

หรือ

<
<=

$A < $B เปรียบเทียบว่า A น้อยกว่า B หรือไม่
$A <= $B เปรียบเทียบว่า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B หรือไม่
$A > 4 && $B > 5 เปรียบเทียบว่า A > 4 และ B > 5
หรือไม่
$A > 4 || $B > 5 เปรียบเทียบว่า A > 4 หรือ B > 5
หรือไม่
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การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ต้องเกิดขึน้ เสมอในกรณี ที่ มีการตัดสินใจเพื่อทํา
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ไม่กระทําอย่างหนึ่ง หรือมีเงือ่ นไขเพื่อให้โปรแกรมทําตามเงือ่ นไขทีผ่ ใู้ ช้
ต้องการ ซึ่งจะนิยมใช้คําสัง่ if เพราะสามารถสร้างเงื่อนไขการทํางาน ได้ครอบคลุมทุกกรณี
เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน ไม่เท่ากัน ได้ครบทุกกรณี และสามารถเช็ค และ หรือ ได้ อีก
ด้วย กรณีทม่ี มี ากกว่า 1 เงือ่ นไข ซึง่ สามารถแยกเป็ นประเภทได้ดงั นี้

เงื่อนไข 1 เงื่อนไข มีทางเลือก 2 ทาง
การเขียนโปรแกรมแบบมี 1 เงือ่ นไข มีทางเลือก 2 ทางเลือก จะใช้คาํ สัง่ if-else ในการ
ตัดสินใจเมื่อเงือ่ นไขเป็ นจริง (true) โปรแกรมจะเลือกทํางานคําสังหลั
่ ง if แต่หากเงือ่ นไขเป็ น
เท็จ โปรแกรมจะเลือกทํางานคําสังหลั
่ ง else ซึง่ คําสังหลั
่ ง if หรือคําสัง่ หลัง else อาจเป็ นคําสัง่
เดียว หรือเป็ นชุดคําสังก็
่ ได้ ถ้าเป็ นชุดคําสัง่ ก็ใส่ ปี กกา ครอบชุดคําสังไว้
่ และทีส่ าํ คัญ เงือ่ นไข
ต้องอยูภ่ ายในวงเล็บ

รูปที่ 3-1 : ผังการไหลคําสัง่ if แบบ 2 ทางเลือก
if (เงื่อนไข)
คําสัง่
else
คําสัง่
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กรณีทเ่ี ป็ นชุดคําสัง่
if (เงือ
่ นไข)
{
<ชุดคําสง่ ั >
}
else
{
<ชุดคําสง่ ั >
}

เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข
การเขียนโปรแกรมบางครัง้ เงือ่ นไขมีมากกว่า 1 เงือ่ นไข จึงต้องมีคาํ สัง่ if-elseif เพื่อ
ตัดสินใจเลือก จากทางเงือ่ นไขมากกว่า 1 เงือ่ นไข เช่น การตัดเกรดนักศึกษา เป็ นกรณีทเ่ี ห็นได้
ชัดเจนว่า ต้องมีเงื่อนไขในการกําหนดเกรด แต่ละเกรด ซึง่ ไม่สามารถใช้ เงื่อนไขเดียวเพื่อตัด
เกรดนักศึกษา 5 เกรดได้

รูปที่ 3-2 : ผังการไหลคําสัง่ if แบบหลายทางเลือก
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if (เงือ
่ นไขที่ 1)
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ เงือ
่ นไขที่ 1 ตรวจสอบแล้วเป็น true>
}
else if (เงือ
่ นไขที่ 2)
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ เงือ
่ นไขที่ 2 ตรวจสอบแล้วเป็น true>
}
else if (เงือ
่ นไขที่ 3)
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ เงือ
่ นไขที่ 3 ตรวจสอบแล้วเป็น true>
}
else if
else
{

:
:

<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ ไม่ตรงก ับเงือ
่ นไขใดๆ เลย>
}

การทํางานของคําสัง่ if-elseif นัน้ โปรแกรมจะทํางานตรวจสอบเงือ่ นไขที่ 1 ก่อน หาก
เงื่อนไขที่ 1 เป็ นจริง จะทํางานตามคําสังหลั
่ ง if หากเงื่อนไขที่ 1 ไม่เ ป็ นจริง จะตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ 2 ต่อไป หากเงื่อนไขที่ 2 เป็ นจริง โปรแกรมจะทํางานตามคําสัง่ หลังเงื่อนไขที่ 2
หากเงื่อนไขที่ 2 ไม่เป็ นจริง จะทําการตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไป หากไม่มเี งื่อนไขไหนเป็ นจริง
เลย จะทํางานตามคําสังหลั
่ ง else

ตัดสินใจเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก โดยใช้ switch-case
คําสัง่ switch case ทีม่ คี วามยึดหยุ่นพอสมควร สามารถ ใช้ได้ในหลายกรณี คือ
สามารถเปรียบเทียบ ค่าเดียว หลายค่า ค่าตัวแปร ตัวเลข และ ข้อความ รวมถึง ค่าตัวแปร
Boolean
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รูปที่ 3-3 : ผังการไหลคําสัง่ switch – case
ในการใช้งานนัน้ มีรปู แบบดังนี้
switch (เงือ
่ นไข)
{
case เงือ
่ นไขแรก :
คําสง่ ั ;
break ;
case เงือ
่ นไขทีส
่ อง :
คําสง่ ั ;
break ;
case สุดท้าย :
คําสง่ ั ;
break ;
default:
<เมือ
่ ไม่ตรงก ับเงือ
่ นไขใดๆ เลย>
}

ตัวอย่างที่ 3-1 การใช้ switch case
switch (totaltime) {
case (totaltime < 1):
document.write( "That was fast!") ;
break;
case (totaltime > 1):
document.write( "Not fast!") ;
break;
case (totaltime > 10):
document.write("That's slooooow") ;
break;
}
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การเขียนโปรแกรมแบบวนซํา้
การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า มีหลายคําสัง่ หากรูจ้ ํานวนรอบทีแ่ น่ นอน หรือ มี index
ในการแสดงผล ส่วนใหญ่จะใช้ for ในการวนลูป

รูปที่ 3-4 : ผังการไหลคําสัง่ for

ในการใช้งานคําสัง่ for นัน้ มีรปู แบบดังนี้
้ ับ = ค่าเริม
for (ต ัวแปรใชน
่ ต้น ; เงือ
่ นไขการหยุดวนซํา้ ;Step ขนของการน
ั้
ับ)
{
< ทํางานตามคําสง่ ั >
}

คําสัง่ for ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็ นการกําหนดค่าเริม่ ต้น ให้กบั ตัวแปรที่
ใช้เป็ น index เช่น i=1 ส่วนทีส่ อง คือ เงือ่ นไขการจบการทํางาน อาจจะมากกว่า น้อยกว่า
ค่าใดค่าหนึ่ง หรือตัวแปร ก็ได้ เช่น i<=5 ส่วนสุดท้าย คือ การเพิม่ ค่า หรือ การลดค่า การเพิม่
ค่าขึน้ หนึ่งจะใช้ i++ ลดค่าลงหนึ่ง ก็ใช้ i-- โดยสามารถกําหนดการเพิม่ หรือลดได้ หรืออาจจะใช้
เพิม่ ค่า ครัง้ ละ 2 ก็ได้ โดยใช้ i+=2 หากต้องการเพิม่ ครัง้ ละ 2 หรือ i=i+2 ก็ได้ i+=2 มีผล
เท่ากับ i=i+2 ซึง่ i+=2 เป็ นการเขียนแบบลดรูป
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ตัวอย่างที่ 3-2 การใช้ for
for(i=0; i<=5; i++)
{
document.write (i) ;
}

ผลลัพธ์

รูปที่ 3-5 : ผลลัพธ์ การใช้คาํ สัง่ for
ตัวอย่างที่ 3-3 การใช้ for โดยเพิม่ ค่า ครัง้ ละ 2
for(i=0; i<=5; i+=2)
{
document.write( i ) ;
}

ผลลัพธ์

รูปที่ 3-6 : ผลลัพธ์ การใช้คาํ สัง่ for โดยเพิ่ มครัง้ ละ 2
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การวนซํา้ ด้วยการใช้ while
การวนลูปด้วยการใช้ while เป็ นคําสังที
่ ม่ กี ารตรวจสอบเงือ่ นไขก่อน แล้วจึงจะทํางาน

รูปที่ 3-7 : ผังการไหลคําสัง่ while
ในการใช้งาน while นัน้ มีรปู แบบดังนี้
while (เงือ
่ นไข )
{
< ชุดคําสง่ ั >
}

ตัวอย่างที่ 3-4 การใช้ while
var i = 1;
while (i <= 10) {
document.write (i++);
}
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การวนซํา้ ด้วยการใช้ do-while
ปกติการใช้ while นัน้ เราจะตรวจสอบเงือ่ นไขก่อนการวนซํ้าในแต่ละครัง้ แต่ถา้ เรา
ต้องการให้การตรวจสอบเงือ่ นไขไปอยูด่ า้ นท้าย (คือต้องวนซํ้าอย่างน้อย 1 รอบก่อน) เราจะใช้
do มาช่วย โดยจะนําเงือ่ นไขการตรวจสอบวนซํ้า while ไปไว้ดา้ นท้าย ดังรูปแบบต่อไปนี้ ยังมี
รูปแบบการวนซํ้าในลักษณะวนซํ้าด้วยจํานวนรอบทีไ่ ม่แน่นอนแล้ว อีกหลายรูปแบบ ได้แก่
do
{

< ทํางานตามคําสง่ ั >
}
while (เงือ
่ นไข ) ;

ตัวอย่างที่ 3-5 การใช้ do while
i = 0;
do {
document.write( i ) ;
} while (i > 0);

การสร้างฟั งก์ชนั ่
การสร้างฟงั ก์ชนั ่ มีรูปแบบคล้ายกับฟงั ก์ชนในภาษาซี
ั่
คือ มีการกําหนดชื่อฟงั ก์ชนั ่
พารามิเตอร์ และมีคาํ สังการทํ
่
างานในฟงั ก์ชนั ่
่ ั (พารามิเตอร์ 1 , พารามิเตอร์ 2 , … ) {
ื่ ฟังก์ชน
function ชอ

}

คําสง่ ั การทํางาน ;
return (ต ัวแปร) ;

function Show (x ) {
document.write (x) ;
return (x) ;
}
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การเรียกใช้งานฟั งก์ชนั ่
่ ั (ต ัวแปร) ;
ื่ ฟังก์ชน
ชอ

ตัวอย่างที่ 3-6 การเรียกใช้งานฟงั ก์ชนั ่
<script>
function show()
{
document.write("Hello" );
}
</script>
<a href="javascript:show()">show</a>
<input type="button" value="Show" onClick="show()">

ผลลัพธ์

เมือ่ คลิกที่ show จะแสดงข้อความ Hello
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 ตัวอย่างการเรียกใช้งานฟังก์ชนส่
ั ่ งค่า
<script>
function show(x)
{
document.write(x);
}
</script>
<script>
a=prompt("input value :",0);
</script>
<a href="javascript:show(a)">show</a>
<input type="button" value="Show" onClick="show(a)">

ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 3-7 โปรแกรมแสดงค่าจากการเลือก List Box
<form method=post>
<input type=text name=docfile>
<select name=file onclick=javascript:docfile.value=file.value;>
<option value=''>Please Select if you have a file
<option value='3271-bb.jpg'>3271-bb.jpg
<option value='bank.mdb'>bank.mdb
<option value='tftpd32.gif'>tftpd32.gif
</select>
</form>
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ผลลัพธ์

คนเราเกิดมาแล้ว ไม่ยอมเรียน หรือจะรู้ ไม่ยอมดู หรือจะเห็น ไม่ยอมฟงั หรือจะได้ยนิ
ไม่ยอมทํา หรือจะเป็ น จะลําเค็ญยํ่าแย่จนแก่ตาย
เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่"
"ทฤษฎีใหม่" เป็ นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการทีด่ นิ และนํ้า เพือ่ การเกษตรในทีด่ นิ ขนาด
เล็กให้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
พระราชดําริน้ีเพือ่ เป็ นการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบความยากลําบาก ให้สามารถผ่านช่วงวิกฤต โดยเฉพาะ
การขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลําบากนัก
การดําเนินงานตามทฤษฎีใหม่ม ี 3 ขัน้ ตอน คือ
1 ) การผลิต ให้พง่ึ ตนเองด้วยวิธงี า่ ย ค่อยเป็ นค่อยไปตามกําลัง ให้พอมีพอกิน
2 ) การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน ในด้านการผลิต การตลาด ความเป็ นอยู่
สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา
3 ) การดําเนินธุรกิจโดยติดต่อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน
ในขัน้ แรกทีเ่ ป็ นการผลิต ถือเป็ นขัน้ สําคัญทีส่ ดุ ให้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30 : 30 :
30 : 10 หมายถึง
ขุดสระเก็บกักนํ้า
พืน้ ทีป่ ระมาณ 30% ให้ขดุ สระเก็บกักนํ้า เพือ่ ให้มนี ้ําใช้สมํ่าเสมอตลอดปี โดยเก็บกักนํ้าฝนในฤดูฝน และใช้
เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิง้ ช่วง ตลอดจนการเลีย้ งสัตว์ และพืชนํ้าต่างๆ เช่น ผักบุง้ ผัก
กระเฉด โสน ฯลฯ
ปลูกข้าว
พืน้ ทีป่ ระมาณ 30 % ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็ นอาหารประจําวันสําหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี
โดยไม่ตอ้ งซือ้ หาในราคาแพง เป็ นการลดค่าใช้จา่ ย และสามารพึง่ ตนเองได้
ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก
พืน้ ทีป่ ระมาณ 30 % ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น พืชไร่ พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย่างผสมผสานกัน และ
หลากหลายในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เพือ่ ใช้เป็ นอาหารประจําวัน หากเหลิอจากการบริโภคก็นําไปขายได้
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เป็ นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ
พืน้ ทีป่ ระมาณ 10 % ใช้เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย เลีย้ งสัตว์ ถนนหนทาง คันดิน โรงเรือนและสิง่ ก่อสร้างอื่น๐ รวมทัง้
คอกเลีย้ งสัตว์ เรือนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร ฯลฯ




หลักการและแนวทางสําคัญในการดําเนิ นงานเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ที่ควรทราบมี
ดังนี้
- เป็ นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทีเ่ กษตรกรสามารถเลีย้ งตัวเองได้ในระดับทีป่ ระหยัด
ก่อน
- ต้องมีพน้ื ทีส่ ว่ นหนึ่งทํานาข้าว เพราะข้าวเป็ นปจั จัยหลักทีท่ ุกครัวเรือนต้องปลูก เพือ่ ให้มขี า้ วพอ
บริโภคตลอดทัง้ ปี
- ต้องมีน้ําสํารองไว้ใช้เพียงพอตลอดปี เพือ่ การเพาะปลูกในระยะฝนทิง้ ช่วง หรือในฤดูแล้ง
- ใช้อตั ราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ในการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 4 ส่วน ไม่วา่ จะมีพน้ื ทีถ่ อ์ ครองน้อยกว่า
หรือมากกว่า 15 ไร่ คือ
30 % ใช้ขดุ สระเก็บกักนํ้า
30 % ใช้ปลูกข้าว
30 % ใช้ปลูกพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ไม้ยนื ต้น
10 % ใช้เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยและอื่นๆ
ประโยชน์ ของ "ทฤษฎีใหม่ สรุปได้ดงั นี้
- ประชาชนพออยูพ่ อกินในระดับประหยัด เลีย้ งตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ
"เศรษฐกิจพอเพียง"
- ในหน้าแล้งก็สามารถนํานํ้าทีเ่ ก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชทีใ่ ช้น้ําน้อย เช่น ถัวต่
่ างๆ ได้ โดยไม่ตอ้ ง
อาศัยชลประทาน
- ในปี ทฝ่ี นตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่าํ รวยได้
- ในกรณีทเ่ี กิดอุทกภัย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยราชการไม่ตอ้ ง
ช่วยเหลือมากนัก

ในการจัดการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ให้เกิดประสิทธิภาพนัน้ ประเด็นสําคัญ คือ การ
พึง่ ตนเอง ประหยัด และมัธยัสถ์ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการแบ่งพืน้ ทีใ่ ห้สมั พันธ์ และเกือ้ กูล
กัน ซึง่ เป็ นการบริหารจัดการทรัพยากรทีด่ นิ นํ้า แรงงาน และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ อันจะนําไปสูก่ าร
ผลิตทีเ่ กิดรายได้ และสูก่ ารพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น.
ทีม่ า http://www.baanjomyut.com/library/new_land/
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บทที่ 4 การเขียนโปรแกรม PHP
การเขียนโปรแกรม PHP มีลกั ษณะรูปแบบคล้ายการเขียนโปรแกรมซี การเขียน
โปรแกรม PHP ใช้สาํ หรับเขียนโปรแกรมเว็บดาต้าเบส คือสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานบนเว็บ และสามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบเว็บเพจได้ นอกจากนี้
PHP มีการเขียนโปรแกรมสามารถแสดงข้อมูล มีตวั ดําเนินการคํานวณ การเขียนโปรแกรมตาม
เงือ่ นไข การเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน การทําซํ้า
การรันโปรแกรม PHP ต้องรันผ่าน Server และโปรแกรมทีเ่ ขียนต้องบันทึกไว้ท่ี
C:\AppServ\www ซึง่ เป็ น Path ทีก่ ําหนดโดย AppServ และการรันโปรแกรมต้องรันผ่าน
Server ใช้ http://localhost หรือ http://127.0.0.1 ก็ได้

รูปแบบการเขียนโปรแกรม PHP
รูปแบบการเขียนโปรแกรม PHP ซึง่ เป็ นโปรแกรมทีร่ นั บน Browser รูปแบบการเขียน
เป็ นสคริปต์ และการรันต้องรันผ่าน Server ซึง่ มีรปู แบบการเขียนอยูห่ ลายแบบด้วยกัน ทีน่ ิยม
เขียนกันมี 3 แบบ คือ
 รูปแบบการเขียนแบบ SGML
<?

คําสง่ ั ของภาษา PHP

?>

 รูปแบบการเขียนแบบภาษา XML
<?php
คําสง่ ั ของภาษา PHP
?>

 รูปแบบการเขียนในลักษณะการเขียนสคริปต์ JavaScript
<SCRIPT LANGUAGE="PHP">
คําสง่ ั ของภาษา PHP
</SCRIPT>

48

การเขียนหมายเหตุในโปรแกรมภาษา PHP
การเขียนหมายเหตุ หรือ comment เพือ่ อธิบายความหมาย หรือเพื่อกําหนดไม่ให้มกี าร
รันโปรแกรม ของภาษา PHP มีหลายรูปแบบด้วยกัน คือ
 รูปแบบการเขียนหมายเหตุแบบ perl
<?

คําสง่ ั ของภาษา PHP
# comment

?>

 รูปแบบการเขียนหมายเหตุแบบภาษาซี แบบ 1 บรรทัด
<?

คําสง่ ั ของภาษา PHP
// comment

?>

 รูปแบบการเขียนหมายเหตุแบบภาษาซี แบบหลายบรรทัด
<?

คําสง่ ั ของภาษา PHP
/* comment line 1
comment line 2 */

?>

คําสังพื
่ น้ ฐานของโปรแกรมภาษา PHP
คําสังของภาษา
่
PHP มีหลายลักษณะการทํางานเหมือนกับการเขียนโปรแกรมภาษา
ทัวไป
่ โดยลักษณะส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับภาษาซีมาก เช่น ตัวดําเนินการ การสร้างเงื่อนไข
การวนซํ้า
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คําสังแสดงผล
่
คําสังแสดงผล
่
มี 2 คําสังที
่ ใ่ ช้กนั บ่อย ๆ คือ คําสัง่ echo และคําสัง่ print ซึง่ ทัง้ 2 คําสัง่
เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้ในการแสดงผล ใช้แทนกันได้ โดยมีรปู แบบดังนี้
 คําสัง่ echo
คําสัง่ echo ใช้แสดงข้อความ และตัวแปร
echo “ข้อความ”
echo $ต ัวแปร

 คําสัง่ print
คําสัง่ print ใช้แสดงข้อความ และตัวแปร
print “ข้อความ”
print $ต ัวแปร

ตัวอย่างที่ 4-1 การแสดงผล
1
2
3
4
5

<?
$a=123;
echo "Hello";
echo $a;
?>

ผลลัพธ์
Hello123
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1
บรรทัดที่ 2
$ นําหน้าเสมอ
บรรทัดที่ 3
echo ได้
บรรทัดที่ 4
บรรทัดที่ 5

<? เป็ นการเปิ ดคําสัง่ PHP
$a=123 เป็ นการกําหนดค่าให้กบั ตัวแปร a โดยตัวแปรต้องมีเครื่องหมาย
echo “Hello” เป็ นการแสดงคําว่า Hello ซึง่ สามารถใช้คาํ สัง่ print แทน
echo $a เป็ นการแสดงค่า ในตัวแปร a ออกมา ซึง่ คือ 123
?> เป็ นการปิดคําสัง่ PHP
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หมายเหตุ
โปรแกรมทีเ่ ขียนต้องบันทึก หรือ save เป็ นนามสกุล .php เช่น testphp.php และต้อง
เก็บไว้ท่ี C:\AppServ\www เท่านัน้ หรือ path ของ server ถ้าเป็ น IIS จะใช้
C:\Inetpub\wwwroot เป็ นต้น และเวลารันโปรแกรม ต้องรันที่ Browser Internet Explorer หรือ
Browser ตัวอื่นด้วยคําสัง่ http://localhost/ชื่อไฟล์.php หรือ http://127.0.0.1/ชื่อไฟล์.php เช่น
http://localhost/testphp.php หรือ http://127.0.0.1/testphp.php ดังแสดงในรูป
ผลลัพธ์

รูปที่ 4-1 : ผลลัพธ์การแสดงผล

ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวดําเนินการที่ใช้ในการคํานวณคณิตศาสตร์ เหมือนกับภาษาซี คือ บวก(+) ลบ(-)
คูณ(*) หาร(/) และ หารเอาเศษ (%) หรือว่า mod ดังแสดงความหมายในตาราง
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ตารางที่ 4-1 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์
ตัวดําเนิ นการ
บวก (+)
ลบ (-)
คูณ (*)
หาร (/)
หารเอาเศษ (%)

ตัวอย่าง
$a + $b
9+5
$a - $b
9-5
$a * $b
9*5
$a / $b
9/5
$a % $b
9%5

ความหมาย
หาผลบวกของตัวแปร a + b
หาผลบวกของค่า 9 + 5 มีคา่ เท่ากับ 14
หาผลลัพธ์ของค่าในตัวแปร a - b
หาผลลัพธ์ของค่า 9 - 5 มีคา่ เท่ากับ 4
หาผลลัพธ์ของค่าตัวแปร a * b
หาผลลัพธ์ของค่า 9 * 5 มีคา่ เท่ากับ 45
หาผลลัพธ์ของตัวแปร a / b
หาผลลัพธ์ของค่า 9 / 5 มีคา่ เท่ากับ 45
หาเศษของการหาร a ด้วย b เหลือเศษ 4
หาเศษของการหาร 9 ด้วย 5 เหลือเศษ 4

ตารางที่ 4-2 ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์แบบลดรูป
ตัวดําเนิ นการ
+=
-=
*=
/=
%=

ตัวอย่าง
$a += $b
$a += 5
$a -= $b
$a -= 5
$a *= $b
$a *= 5
$a /= $b
$a /= 5
$a %= $b
$a %= 5

ความหมาย
a=a+b ; สมมติ a = 10 ; b = 20 ; จะได้ a = 30
a=a+5 ; สมมติ a = 10 + 5 ; จะได้ a = 15
a=a-b ; สมมติ a = 10 ; b = 2 ; จะได้ a = 8
a=a-5 ; สมมติ a = 10 - 5 ; จะได้ a = 5
a=a*b ; สมมติ a = 10 ; b = 2 ; จะได้ a = 20
a=a*5 ; สมมติ a = 10 * 5 ; จะได้ a = 50
a=a/b ; สมมติ a = 10 ; b = 5 ; จะได้ a = 2
a=a/5 ; สมมติ a = 10 / 5 ; จะได้ a = 2
a=a%b ; สมมติ a = 10 ; b = 5 ; จะได้ a = 0
a=a%5 ; สมมติ a = 10 % 5 ; จะได้ a = 0
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ตัวอย่างที่ 4-2 ตัวดําเนินการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

<?
$a=9;
$b=5;
print " $a+$b = ".($a+$b)."<br>";
print " $a-$b = ".($a-$b)."<br>";
print " $a*$b = ".($a*$b)."<br>";
print " $a/$b = ".($a/$b)."<br>";
print " $a%$b = ".($a%$b)."<br>";
?>

ผลลัพธ์
9+5 = 14
9-5 = 4
9*5 = 45
9/5 = 1.8
9%5 = 4
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 2 และ 3 เป็ นการกําหนดค่าให้กบั ตัวแปร a และ ตัวแปร b ให้ โดยกําหนดให้
ตัวแปร a = 9 และ ตัวแปร b = 5
บรรทัดที่ 4 ถึง 8 เป็ นคําสัง่ เพื่อแสดงผลการทํางานของตัวดําเนิ นการต่าง ๆ การ
เชื่อมต่อระหว่าง ข้อความ กับตัวแปร ใช้เครื่องหมายจุด (.) ในการต่อประโยค และใส่วงเล็บ
เพือ่ คํานวณหาผลลัพธ์ ก่อน แสดงผล

ตัวดําเนินการเพิ่มค่าและลดค่า
ตัวดําเนินการทีใ่ ช้ในการเพิม่ ค่าและลดค่า เหมือนกับภาษาซี คือ การเพิม่ ค่า(++) การ
ลดค่า(--) ซึง่ มีความหมายสําหรับเครื่องหมาย ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า หรือข้างหลังตัวแปร มีความหมาย
ต่างกัน เช่น การเพิม่ ค่า โดยมีเครื่องหมายเพิม่ ค่าอยู่ข้างหน้ า จะมีการเพิม่ ค่าก่อน แล้วจึง
กําหนดค่าให้กบั ตัวแปร หากเครื่องหมายเพิม่ ค่าอยู่ขา้ งหลัง จะกําหนดค่าให้กบั ตัวแปรก่อน
แล้วจึงเพิม่ ค่าตัวเองขึน้ หนึ่ง ซึง่ การใช้คําสังกํ
่ าหนดค่าแบบนี้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ
หากไม่แน่ ใจ ให้ใช้การแยกเป็ นสองคําสังคื
่ อ คําสังเพิ
่ ม่ ค่า และคําสัง่ การกําหนดค่า แยกออก
จากกัน ส่วนการลดค่าก็เช่นเดียวกัน ดังแสดงความหมายในตารางที่ 4-3
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ตารางที่ 4-3 แสดงการเพิม่ ค่า และ การลดค่า
ตัวดําเนิ นการ
เพิม่ ค่า (++)

ตัวอย่าง
$b=$a++
$b=++$a

ลดค่า (--)

$b=$a-$b=--$a

ความหมาย
กําหนดค่าก่อนแล้วเพิม่ ค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้ค่า b
=9
กําหนดค่าหลังเพิม่ ค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้ค่า b =
10
กําหนดค่าก่อนลดค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้คา่ b = 9
กําหนดค่าหลังลดค่า สมมติ ค่า a = 9 จะได้คา่ b = 8

ตัวอย่างที่ 4-3 ตัวดําเนินการลดค่า
1
2
3
4
5
6
7

<?
$a=9;
$c=$a--;
$d=--$a;
print "c=".$c ."<br>";
print "d=".$d;
?>

ผลลัพธ์
c=9
d=7
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 2 เป็ นการกําหนดค่าให้กบั ตัวแปร a ให้ a = 9
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสัง่ เพื่อกําหนดค่า ในตัวแปร a ซึง่ มีค่า เท่ากับ 9 ให้กบั ตัวแปร c
เท่ากับ 9 ด้วย แล้วจึงลดค่าตัวเองลง 1 เหลือ 8 จากบรรทัดที่ 3 ค่า a มีคา่ เท่ากับ 8 แล้ว แต่ค่า
c ยังคงเท่ากับ 9
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ เพื่อกําหนดค่าลดค่า ในตัวแปร a ซึง่ มีค่า เท่ากับ 8 แล้ว ลดลง
อีก 1 เหลือ 7 แล้วกําหนดค่าให้กบั ตัวแปร d เท่ากับ 7 ด้วย จากบรรทัดที่ 4 ค่า a มีค่าเท่ากับ
7 และค่า d เท่ากับ 7 ด้วย
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การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ต้องเกิดขึน้ เสมอในกรณี ที่ มีการตัดสินใจเพื่อทํา
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ไม่กระทําอย่างหนึ่ง หรือมีเงือ่ นไขเพื่อให้โปรแกรมทําตามเงือ่ นไขทีผ่ ใู้ ช้
ต้องการ ซึ่งจะนิยมใช้คําสัง่ if เพราะสามารถสร้างเงื่อนไขการทํางาน ได้ครอบคลุมทุกกรณี
เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน ไม่เท่ากัน ได้ครบทุกกรณี และสามารถเช็ค และ หรือ ได้ อีก
ด้วย กรณีทม่ี มี ากกว่า 1 เงือ่ นไข ซึง่ สามารถแยกเป็ นประเภทได้ดงั นี้

เงื่อนไข 1 เงื่อนไข มีทางเลือก 2 ทาง
การเขียนโปรแกรมแบบมี 1 เงือ่ นไข มีทางเลือก 2 ทางเลือก จะใช้คาํ สัง่ if-else ในการ
ตัดสินใจเมื่อเงือ่ นไขเป็ นจริง (true) โปรแกรมจะเลือกทํางานคําสังหลั
่ ง if แต่หากเงือ่ นไขเป็ น
เท็จ โปรแกรมจะเลือกทํางานคําสังหลั
่ ง else ซึง่ คําสังหลั
่ ง if หรือคําสัง่ หลัง else อาจเป็ นคําสัง่
เดียว หรือเป็ นชุดคําสังก็
่ ได้ ถ้าเป็ นชุดคําสัง่ ก็ใส่ ปี กกา ครอบชุดคําสังไว้
่ และทีส่ าํ คัญ เงือ่ นไข
ต้องอยูภ่ ายในวงเล็บ

รูปที่ 4-2 : ผังการไหลคําสัง่ if แบบ 2 ทางเลือก
if (เงื่อนไข)
คําสัง่
else
คําสัง่
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กรณีทเ่ี ป็ นชุดคําสัง่
if (เงือ
่ นไข)
{
<ชุดคําสง่ ั >
}
else
{
<ชุดคําสง่ ั >
}

เงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข
การเขียนโปรแกรมบางครัง้ เงือ่ นไขมีมากกว่า 1 เงือ่ นไข จึงต้องมีคาํ สัง่ if-elseif เพื่อ
ตัดสินใจเลือก จากทางเงือ่ นไขมากกว่า 1 เงือ่ นไข เช่น การตัดเกรดนักศึกษา เป็ นกรณีทเ่ี ห็นได้
ชัดเจนว่า ต้องมีเงื่อนไขในการกําหนดเกรด แต่ละเกรด ซึง่ ไม่สามารถใช้ เงื่อนไขเดียวเพื่อตัด
เกรดนักศึกษา 5 เกรดได้

รูปที่ 4-3 : ผังการไหลคําสัง่ if แบบหลายทางเลือก
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if (เงือ
่ นไขที่ 1)
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ เงือ
่ นไขที่ 1 ตรวจสอบแล้วเป็น true>
}
else if (เงือ
่ นไขที่ 2)
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ เงือ
่ นไขที่ 2 ตรวจสอบแล้วเป็น true>
}
else if (เงือ
่ นไขที่ 3)
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ เงือ
่ นไขที่ 3 ตรวจสอบแล้วเป็น true>
}
else if
:
:
else
{
<ชุดคําสง่ ั เมือ
่ ไม่ตรงก ับเงือ
่ นไขใดๆ เลย>
}

การทํางานของคําสัง่ if-elseif นัน้ โปรแกรมจะทํางานตรวจสอบเงือ่ นไขที่ 1 ก่อน หาก
เงื่อนไขที่ 1 เป็ นจริง จะทํางานตามคําสังหลั
่ ง if หากเงื่อนไขที่ 1 ไม่เ ป็ นจริง จะตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ 2 ต่อไป หากเงื่อนไขที่ 2 เป็ นจริง โปรแกรมจะทํางานตามคําสัง่ หลังเงื่อนไขที่ 2
หากเงื่อนไขที่ 2 ไม่เป็ นจริง จะทําการตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไป หากไม่มเี งื่อนไขไหนเป็ นจริง
เลย จะทํางานตามคําสังหลั
่ ง else

ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ
การสร้างเงือ่ นไข ในบางกรณี ต้องการตรวจสอบเงือ่ นไขมากกว่า 1 อย่างในการทํางาน
แต่ละครัง้ จึงต้องตัวดําเนินการเปรียบเทียบเข้ามาช่วยในกรณี ที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไข
มากกว่า 1 อย่าง
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ตารางที่ 4-4 แสดงตัวดําเนินการเปรียบเทียบ
ตัว
เปรียบเทียบ
==
!=
>
>=

ความหมาย

ตัวอย่าง
$A == $B เปรียบเทียบว่า A เท่ากับ B หรือไม่
$A != $B เปรียบเทียบว่า A ไม่เท่ากับ B หรือไม่
$A > $B เปรียบเทียบว่า A มากกว่า B หรือไม่
$A >= $B เปรียบเทียบว่า A มากกว่าหรือเท่ากับ B หรือไม่

&&

เท่ากัน
ไม่เท่ากัน
มากกว่า
มากกว่าหรือ
เท่ากับ
น้อยกว่า
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ
และ

||

หรือ

<
<=

$A < $B เปรียบเทียบว่า A น้อยกว่า B หรือไม่
$A <= $B เปรียบเทียบว่า A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B หรือไม่
$A > 4 && $B > 5 เปรียบเทียบว่า A > 4 และ B > 5
หรือไม่
$A > 4 || $B > 5 เปรียบเทียบว่า A > 4 หรือ B > 5
หรือไม่

switch-case : ตัดสินใจเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก
PHP มีตําสัง่ switch case ทีม่ คี วามยึดหยุน่ พอสมควร สามารถ ใช้ได้ในหลายกรณี
คือ สามารถเปรียบเทียบ ค่าเดียว หลายค่า ค่าตัวแปร ตัวเลข และ ข้อความ รวมถึง ค่าตัวแปร
Boolean

รูปที่ 4-4 : ผังการไหลคําสัง่ switch – case
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ในการใช้งานนัน้ มีรปู แบบดังนี้
switch (เงือ
่ นไข)
{
case เงือ
่ นไขแรก :
คําสง่ ั ;
break ;
case เงือ
่ นไขทีส
่ อง :
คําสง่ ั ;
break ;
case สุดท้าย :
คําสง่ ั ;
break ;
default:
<เมือ
่ ไม่ตรงก ับเงือ
่ นไขใดๆ เลย>
}

ตัวอย่างที่ 4-4 การใช้ switch case
<?php
switch ($totaltime) {
case ($totaltime < 1):
echo "That was fast!";
break;
case ($totaltime > 1):
echo "Not fast!";
break;

}

case ($totaltime > 10):
echo "That's slooooow";
break;

?>

59

การเขียนโปรแกรมแบบวนซํา้
การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า มีหลายคําสัง่ หากรูจ้ ํานวนรอบทีแ่ น่ นอน หรือ มี index
ในการแสดงผล ส่วนใหญ่จะใช้ for ในการวนลูป

รูปที่ 4-5 : ผังการไหลคําสัง่ for
ในการใช้งานคําสัง่ forนัน้ มีรปู แบบดังนี้
้ ับ = ค่าเริม
for (ต ัวแปรใชน
่ ต้น ; เงือ
่ นไขการหยุดวนซํา้ ;Step ขนของการน
ั้
ับ)
{
< ทํางานตามคําสง่ ั >
}

คําสัง่ for ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็ นการกําหนดค่าเริม่ ต้น ให้กบั ตัวแปรที่
ใช้เป็ น index เช่น $i=1 ส่วนทีส่ อง คือ เงื่อนไขการจบการทํางาน อาจจะมากกว่า น้อยกว่า
ค่าใดค่าหนึ่ง หรือตัวแปร ก็ได้ เช่น $i<=5 ส่วนสุดท้าย คือ การเพิม่ ค่า หรือ การลดค่า การเพิม่
ค่าขึน้ หนึ่งจะใช้ $i++ ลดค่าลงหนึ่ง ก็ใช้ $i-- โดยสามารถกําหนดการเพิม่ หรือลดได้ หรืออาจจะ
ใช้เพิม่ ค่า ครัง้ ละ 2 ก็ได้ โดยใช้ $i+=2 หากต้องการเพิม่ ครัง้ ละ 2 หรือ $i=$i+2 ก็ได้ $i+=2 มี
ผลเท่ากับ $i=$i+2 ซึง่ $i+=2 เป็ นการเขียนแบบลดรูป
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ตัวอย่างที่ 4-5 การใช้ for
<?php
for($i=0; $i<=5; $i++)
{
echo $i ;
}
?>

ผลลัพธ์

รูปที่ 4-6 : ผลลัพธ์ การใช้คาํ สัง่ for
ตัวอย่างที่ 4-6 การใช้ for โดยเพิม่ ค่า ครัง้ ละ 2
<?php
for($i=0;$i<=5;$i+=2)
{
echo $i ;
}
?>

ผลลัพธ์

รูปที่ 4-7 : ผลลัพธ์ การใช้คาํ สัง่ for โดยเพิ่ มครัง้ ละ 2

61

การวนซํา้ ด้วยการใช้ while
การวนลูปด้วยการใช้ while เป็ นคําสังที
่ ม่ กี ารตรวจสอบเงือ่ นไขก่อน แล้วจึงจะทํางาน

รูปที่ 4-8 : ผังการไหลคําสัง่ while
ในการใช้งาน while นัน้ มีรปู แบบดังนี้
while (เงือ
่ นไข )
{
< ชุดคําสง่ ั >
}

ตัวอย่างที่ 4-7 การใช้ while
<?php
$i = 1;
while ($i <= 10) {
echo $i++;
}
?>

การวนซํา้ ด้วยการใช้ do-while
ปกติการใช้ while นัน้ เราจะตรวจสอบเงือ่ นไขก่อนการวนซํ้าในแต่ละครัง้ แต่ถา้ เรา
ต้องการให้การตรวจสอบเงือ่ นไขไปอยูด่ า้ นท้าย (คือต้องวนซํ้าอย่างน้อย 1 รอบก่อน) เราจะใช้
do มาช่วย โดยจะนําเงือ่ นไขการตรวจสอบวนซํ้า while ไปไว้ดา้ นท้าย ดังรูปแบบต่อไปนี้ ยังมี
รูปแบบการวนซํ้าในลักษณะวนซํ้าด้วยจํานวนรอบทีไ่ ม่แน่นอนแล้ว อีกหลายรูปแบบ ได้แก่
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do
{

< ทํางานตามคําสง่ ั >

}
while (เงือ
่ นไข ) ;

ตัวอย่างที่ 4-8 การใช้ do while
<?php
$i = 0;
do {
echo $i;
} while ($i > 0);
?>

การประยุกต์ใช้งาน
การทํางานของโปรแกรม PHP จะใช้งานร่วมกับโปรแกรม HTML โดยการสร้างฟอร์ม
จาก HTML แล้วส่งให้ไฟล์ PHP ประมวลผล หรือทําการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ซึง่ โปรแกรม PHP มีคําสังเพื
่ ่อใช้ในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้อง
และสามารถ เก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้
ตัวอย่างที่ 4-9 ทดสอบการส่งข้อมูล
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ผลลัพธ์

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 แท็ก FORM เป็ นแท็กกําหนดการเริม่ ต้นของฟอร์ม โดยกําหนด วิธกี ารส่ง
ข้อมูล เป็ น POST และไฟล์ทจ่ี ะทํางานต่อไป คือไฟล์ testForm.php ไฟล์ใน Action ส่วนใหญ่
จะเป็ น PHP เพราะสามารถทําการคํานวณ งานต่าง ๆ ตรวจสอบเงือ่ นไข ได้
บรรทัดที่ 2 เป็ นการแสดงข้อความ User Name ::
บรรทัดที่ 3 เป็ นการกําหนดให้เป็ นการรับข้อมูลแบบ Text Box มีช่อื เป็ น txtUser มี
ขนาดความยาวของ Text Box = 50 และกําหนดให้มกี ารคียข์ อ้ มูลได้ ความยาว เท่ากับ 10
และสามารถอ่านได้อย่างเดียว โดยแสดงข้อความในช่อง เป็ น Napatsarun
บรรทัดที่ 4 เป็ นแสดงข้อความว่า Password :: และมีการรับข้อมูลแบบ Password มี
ลักษณะคล้าย Text Box แต่ การแสดงข้อความทีค่ ยี ์ จะแสดงเป็ น  แทนตัวอักษรทีค่ ยี ์
บรรทัดที่ 5 เป็ นแสดงข้อความ Address :: และมีการรับข้อมูลแบบ Text Area คือ
เหมือนกับ Text Box แต่สามารถแสดงข้อความได้ หลายบรรทัด โดยกําหนดให้แสดง 3 บรรทัด
และ 50 คอลัมน์
บรรทัดที่ 6 เป็ นการแสดงข้อความ Country ::
บรรทัดที่ 7-12 เป็ นคําสังสร้
่ าง List Box โดยตัง้ ชื่อเป็ น txtCountry และมีรายละเอียด
ใน List คือ อเมริกา ประเทศไทย ออสเตรเลีย และเกาหลี ตามลําดับ
บรรทัดที่ 13 เป็ นการแสดงข้อความ เพศ
บรรทัดที่ 14-15 เป็ นคําสัง่ เพื่อใช้สร้าง Radio Button คือ ปุม่ ทีส่ ามารถเลือกได้อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น เพศชาย หรือ เพศหญิง เลือกได้ เพศเดียว
บรรทัดที่ 16 เป็ นการขึน้ บรรทัดใหม่ แล้วแสดงข้อความว่า งานอดิเรก
บรรทัดที่ 17-18 เป็ นคําสัง่ เพื่อสร้าง Check Box โดยตัง้ ชื่อ txtHobby[] โดยตัวแปรนี้
เก็บค่าเป็ น Array เพราะ Check Box สามารถ เลือกได้หลายตัวเลือก
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บรรทัดที่ 19 เป็ นการขึน้ บรรทัดใหม่ แล้วแสดงข้อความว่า รูปภาพ และรับข้อมูลเป็ น
ไฟล์

บรรทัดที่ 20 เป็ นการสร้างปุม่ Submit โดยแสดงข้อความบนปุม่ ว่า SEND
บรรทัดที่ 21 เป็ นการสร้างปุม่ Reset โดยแสดงข้อความบนปุม่ ว่า Cancel
บรรทัดที่ 22 เป็ นการปิ ดฟอร์ม

ตัวอย่างที่ 4-10 ไฟล์ PHP ทีท่ าํ งานต่อจากไฟล์ HTML
โปรแกรมนี้จะทําการแสดงข้อมูลที่ได้จากฟอร์ม HTML โดยมีการกําหนดเงื่อนไข คือ
ถ้าเช็คเพศชายให้แสดงคําว่า MR และ เพศหญิงให้แสดง MISS ก่อนชื่อผูใ้ ช้ และข้อมูลประเทศ
ให้แสดงเป็ นภาษาไทย งานอดิเรก ให้แสดงทุกงานทีเ่ ลือก
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 <? เป็ นการเริม่ ต้นเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นการแสดงข้อความ Hello
บรรทัดที่ 3 เป็ นการตังค่
่ าตัวแปร โดยใช้ Method POST ส่งผ่านตัวแปร txtUser
บรรทัดที่ 4 เป็ นตรวจสอบเงือ่ นไข ว่า txtGender เป็ น Male ให้แสดงคําว่า MR ถ้า
ไม่ใช่ ให้แสดง MISS โดยคําสัง่ if สามารถเขียนได้ใน บรรทัดเดียวหาก การทํางานของคําสัง่
ไม่ซบั ซ้อน สามารถเขียนได้ดว้ ยคําสังเพี
่ ยงคําสังเดี
่ ยว
บรรทัดที่ 5 เป็ นการแสดงข้อความ ในตัวแปร ของ text Box ทีร่ บั มาจาก User name
ของฟอร์ม
บรรทัดที่ 6 เป็ นการแสดงข้อความ Password และแสดงรหัสลับทีก่ รอกเข้ามา
บรรทัดที่ 7 เป็ นการแสดงข้อความ ทีอ่ ยู่ และทีอ่ ยูท่ ไ่ี ด้กรอกไว้ในฟอร์ม
บรรทัดที่ 8 เป็ นการแสดงข้อความ ประเทศ
บรรทัดที่ 9-12 เป็ นการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อแสดงประเทศ ทีเ่ ลือกจากฟอร์ม โดย
ตรวจสอบจากค่า Value ของ txtCountry
บรรทัดที่ 13 เป็ นการแสดงข้อความ งานอดิเรก และ จํานวนของข้อมูล ในตัวแปร
txtHobby ซึง่ เป็ นตัวแปร เกิดจากการ เช็คงานอดิเรกทีฟ่ อร์ม ก่อนหน้า ถ้าเลือก 2 งานจะมีค่า
เท่ากับ 2
บรรทัดที่ 14 เป็ นคําสัง่ for loop เพื่อใช้ในการควบคุมการพิมพ์ขอ้ มูลของ ตัวแปร
txtHobby
บรรทัดที่ 15 , 21 เป็ นการกําหนดของขอบเขตการการทํางานของคําสัง่ for
บรรทัดที่ 16 เป็ นการค่าในตัวแปร txtHobby ออกมา แต่ Comment ไว้ จึงไม่มผี ล
บรรทัดที่ 17-20 เป็ นการกรณีเหมือนกับการแสดงข้อมูลประเทศ เพราะการเก็บค่าตัว
แปร กับการแสดงผล ไม่ตรงกัน จึงต้องตรวจสอบเพือ่ แสดงผล
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ตัวอย่างที่ 3.10 การแสดงวัน เดือน ปี โดยใช้ List Box

ผลลัพธ์
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 3 เป็ นการสร้างคําสัง่ for เพือ่ วนลูป ตัง้ แต่ 1 -31
บรรทัดที่ 4 เป็ นการกําหนดค่าให้กบั ListBox โดยตัวแปร $i ตัวแรก เป็ นการ
กําหนดค่าให้กบั Value และ ตัวแปร $i ตัวทีส่ อง เป็ นการแสดงค่าวันที่ ใน List สําหรับ การใช้
คําสัง่ <?=$i?> คือ การแสดงค่าตัวแปร $i ออกมา เนื่องด้วยมีเพียงคําสังเดี
่ ยว ในเครื่องหมาย
<? ?> จึงใช้ เครือ่ งหมาย = แทนคําสัง่ print ได้
บรรทัดที่ 7 เป็ นการสร้างตัวแปร $mon ให้เป็ นตัวแปร Array ทีเ่ ก็บค่า เดือนไว้
บรรทัดที่ 9 เป็ นการสร้างคําสัง่ for เพื่อวนลูป ตัง้ แต่ 0 จนถึง จํานวนของเดือน -1 ก็
คือ 11
บรรทัดที่ 10 เป็ นการแสดงข้อมูลใน List เหมือนกับวันที่ แต่ค่าเดือนอยู่ในตัวแปร
Array จึงต้องกํากับด้วย Index ว่าต้องการแสดงตัวทีเ่ ท่าไร
บรรทัดที่ 14 เป็ นการสร้างคําสัง่ for เพือ่ วนลูป ตัง้ แต่ 2450-2550
ตัวอย่างที่ 4-11 ไฟล์ Login.html เพือ่ เข้าระบบการสร้างข้อสอบและคํานวณคะแนน

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1
submit
บรรทัดที่ 2
บรรทัดที่ 3
บรรทัดที่ 4
ผลลัพธ์

เป็ นการสร้างฟอร์ม เพือ่ กําหนดให้ไปทํางานต่อทีไ่ ฟล์ quiz.php เมื่อกดปุม่
เป็ นการแสดงข้อความ User และรอรับข้อความ User
เป็ นการแสดงข้อความ Password และรอรับข้อความ เป็ นแบบ Password
เป็ นการสร้างปุม่ Submit โดยมีขอ้ ความว่า Log on
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ตัวอย่างที่ 3.12 ไฟล์ Quiz.php
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รูปที่ 4-9 : แสดงผลลัพธ์การรันโปรแกรม QUIZ
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นการสร้างหมายเหตุในภาษา HTML
บรรทัดที่ 2-3 เป็ นการตรวจสอบ user และ Password ว่าตรงกับทีก่ ําหนดหรือไม่ ถ้า
ไม่ตรงให้แสดง แสดงข้อความ Login Fail แล้วไปทํางานทีไ่ ฟล์ Login.html คือรับ User คือให้
กลับไป Login ใหม่
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เก็บวันที่ ปจั จุบนั
บรรทัดที่ 9-20 เป็ นการสร้างList Box วัน เดือน ปี โดยแสดง ค่าไว้ ณ วันทีป่ จั จุบนั
บรรทัดที่ 22-30 เป็ นการสร้างข้อสอบข้อที่ 1 กําหนดให้ ตัวเลือกที่ 1 ถูก มีคา่ เป็ น 1
บรรทัดที่ 32-40 เป็ นการสร้างข้อสอบข้อที่ 2 กําหนดให้ ตัวเลือกที่ 3 ถูก มีคา่ เป็ น 1
ผลลัพธ์
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ตัวอย่างที่ 4-12 ไฟล์ CalScore.php

ผลลัพธ์

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสังให้
่ แสดงข้อความ ชื่อ
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังให้
่ คาํ นวณคะแนน
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังให้
่ แสดงคะแนน

อดีต....ไม่ขยัน ปัจจุบนั ....ไม่ขวนขวาย ไม่ต้องทาย.....อนาคต
ทําวันนี้ ให้ดีที่สดุ
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บทที่ 5 ฐานข้อมูล
ประมาณทศวรรษที่ 1970 องค์กรส่วนใหญ่มกี ารเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะ
แฟ้มข้อมูล (File System) โดยได้ทาํ การเก็บข้อมูลทีละระบบหรือหน่วยงาน ดังนัน้ ระบบข้อมูล
ขององค์การ ในแต่ละ ระบบจึงเป็ นอิสระต่อกัน ทําให้แต่ละระบบหรือหน่วยงานมีขอ้ มูลของ
ตนเองโดยไม่เชื่อมโยงกัน ซึง่ สถาน การณ์น้ีเรียกว่า การจัดเก็บแฟ้มแบบดัง้ เดิม (Traditional
File Environment) หรือเรียกระบบนี้วา่ ระบบ แฟ้มข้อมูล (File System)
ปัญหาแฟ้ มข้อมูล






ความซํ้าซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy)
ความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล (Data Inconsistency )
ขาดความยืดหยุน่ (Lack of Flexibility)
ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล (Poor Security)
ขาดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้อมูล (Lack of Data Integrity)

ปัญหาแฟ้ มข้อมูล
 ข้อมูลมีความสัมพันธ์ลกั ษณะขึน้ ต่อกันกับโปรแกรม (Application/Data
Dependencies)
 ข้อมูลแยกอิสระต่อกัน (Data Isolation)
 ขาดการใช้ขอ้ มูลร่วมกัน (Lack of Data Sharing)

ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
(Databases and Databank Management)
ความหมายของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล (Database หรือ Databank) คือการจัดกลุ่มของแฟ้มข้อมูล ทีม่ คี วามสัมพันธ์
กันเพื่อนํ าไปใช้ในการทํางาน โดยใช้ซอร์ฟแวร์ชุดหนึ่ง (DBMS) ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลได้ ซึง่ จะช่วยบรรเทาปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากแฟ้มข้อมูลได้
ฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลมีหลายประเภท เช่น ฐานข้อมูลทางภูมศิ าสตร์ (Geographical information
database), ฐานข้อมูลความรู้ (Knowledge database), ฐานข้อมูลมัลติมเี ดีย (Multimedia
database) เป็ นต้น
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ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems – DBMS) คือ
ซอร์ฟแวร์หรือกลุ่มของโปรแกรมทีช่ ่วยในการวางแผน รวบรวมข้อมูล จัดการและเจ้าถึงข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ ช้สามารถใช้ DBMS ในการเพิม่ เติมข้อมูล ลบข้อมูล แสดงผล พิมพ์
ค้นหา เลือก จัดเรียง หรือยกระดับของข้อมูลได้
ประเภทของ DBMS
DBMS มีหลายประเภท ตัง้ แต่เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้กบั ไมโครคอมพิวเตอร์ จนถึงโปรแกรม
ทีใ่ ช้กบั เมนเฟรม นอกจากนี้ขอ้ มูลทีจ่ ดั การโดย DBMS ยังสามารถเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นรูปกราฟฟิ ค
เสียง และรูปภาพได้ดว้ ย
ส่วนประกอบของ DBMS มี 4 ส่วนหลัก ๆ คือ
1. โมเดลของข้อมูล (Data Model) ทําหน้าทีก่ ําหนดรูปแบบของโครงสร้างของข้อมูล
เช่น จะเป็ นลําดับขัน้ (hierarchy)
หรือ แบบเครือข่าย (network)
หรือ แบบ
ความสัมพันธ์ (relational)
2. ภาษาคําจํากัดความของข้อมูล (Data Definition Language – DDL) เป็ นการ
กําหนดลักษณะของข้อมูลในแต่ละเรคคอร์ดหรือฟิ ลด์ทป่ี รากฏในฐานข้อมูล เช่น จะตัง้
ชื่อว่าอย่างไร เป็ นข้อมูล ชนิ ดไหน ความยาวเรคคอร์ดเท่าใด รวมทัง้ ความสัมพันธ์
ระหว่างเรคคอร์ดต่าง ๆ และลักษณะของคีย์
3. ภาษาในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language – DML) เป็ นภาษาทีใ่ ช้
ในการถามเกี่ย วกับ เนื้ อ หาในฐานข้อ มูล หรือ ใช้เ ป็ น การเก็บ หรือปรับ ปรุ งข้อ มูล ให้
ทันสมัย และการพัฒนา application นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ผูใ้ ช้สามารถดึง จัดเรียง
แสดงผล ลบข้อมูล ในฐานข้อมูลได้ดว้ ย ภาษาทีใ่ ช้ในการจัดการข้อมูล อาจจะใช้ภาษา
ยุคที่ 3 ยุคที่ 4 หรือ Object-Oriented ก็ได้ ตัวอย่าง คือ Structured Query Language
(SQL)
4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็ นการเก็บรวบรวมคําจํากัดความของข้อมูล
และลักษณะข้อมูลต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูล อันจะทําให้เกิดมาตรฐานความสอดคล้อง
ของข้อ มู ล ในแฟ้ มต่ า ง ๆ และยัง ทํ า ให้ก ารพัฒ นาโปรแกรมทํ า ได้ร วดเร็ว เพราะ
โปรแกรมเมอร์ สามารถดูขอ้ มูลจากพจนานุกรมข้อมูลได้
องค์ประกอบของฐานข้อมูล มีดงั ต่อไปนี้
1) เอนติ ตี้ (Entity) เป็ นเรื่องเกีย่ วกับบุคคล สถานที่ สิง่ ของ หรือเหตุการณ์ทต่ี อ้ งการ
เก็บข้อมูล
2) ลักษณะเฉพาะของเอนติ ตี้ (Data items หรือ Attribute) คือลักษณะของเอนติตท้ี ่ี
ต้องการเก็บข้อมูล เช่น เอนติตข้ี องนักศึกษาประกอบด้วย attribute คือ รหัสนักศึกษา, ชื่อ, สกุล
, คณะ, กลุ่ม ฯลฯ
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3) ระเบียนหรือเรคคอร์ด (Records) คือ ชุดของลักษณะเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับเอนติตห้ี นึ่ง
ๆ ซึง่ จะใช้ในการประมวลผลด้วยกัน
4) แฟ้ มข้อมูล (File) ประกอบด้วยเรคคอร์ดทีส่ มั พันธ์กนั หลาย ๆ อันมารวมกัน เช่น
แฟ้มข้อมูลพนักงานจะประกอบด้วยเรคคอร์ดของพนักงานแต่ละคน
5) ฐานข้อมูล (Database) ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
มารวมกัน
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
1) ความสัมพันธ์แบบ One to One คือความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ตัว ทีม่ ลี กั ษณะ 1
ต่อ 1 หรือข้อมูลตัวหนึ่ง จะมีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลอีกตัวหนึ่งได้เพียงค่าเดียวเท่านัน้
2) ความสัมพันธ์แบบ One to Many คือ ความสัมพันธ์ซ่งึ ข้อมูลตัวหนึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั ข้อมูลตัวอื่นได้หลายอย่าง
3) ความสัมพันธ์แบบ Many to Many คือ ความสัมพันธ์ซง่ึ ข้อมูลตัวหนึ่งมีหลายค่า
และมีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลตัวอื่นได้หลายอย่าง เช่น มีวชิ าที่เปิ ดสอนหลายวิชา แต่ละวิชามี
นักศึกษาหลายคน

ประเภทของการออกแบบฐานข้อมูล
1. ฐานข้อมูลแบบลําดับชัน้ (Hierarchical Database Model
ลักษณะเป็ นลําดับชัน้ คล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ของโครงสร้างสายการบังคับบัญชาทีพ่ บใน
องค์กรทัวไป
่ โดยมีลาํ ดับชัน้ ลดหลันกั
่ นลงมาเป็ นชัน้ ๆ ข้อมูล ทีใ่ ช้ฐานข้อมูลลําดับชัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบ one to one หรือ one to many เท่านัน้
ข้อดี
มีป ระสิท ธิ ภ าพในการค้ น หา สามารถ ทํ า ได้ ร วดเร็ ว เนื่ อ งจากจัด ลํ า ดับ ชัน้ และ
ความสัมพันธ์เอาไว้แล้วทําให้ไม่เสียเวลา ในการค้นหาข้อมูลทีไ่ ม่จาํ เป็ น
ข้อจํากัด
ต้อ งมีก ารกํ า หนดลัก ษณะความสัม พัน ธ์ข องข้อ มูล ทุ ก ตัว ก่ อ นเพื่อ จะนํ า มาจัด เป็ น
โครงสร้างได้ และการค้นหาข้อมูลมีจํากัด นอกจากนี้โครงสร้างแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับงานทุก
ประเภท
2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย(Network Database Model)
คล้ายกับฐานข้อมูลแบบลําดับชัน้ แต่ขอ้ มูลมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะ many to many
เท่านัน้
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ข้อดี
ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายไม่มขี อ้ จํากัดเรื่องความสัมพันธ์ มีความสอดคล้องในโลกของความเป็ น
จริงมากกว่า
ข้อจํากัด
มีความซับซ้อนมาก โดยเฉพาะถ้ามีการเพิม่ ลบข้อมูลและความสัมพันธ์ การทํางานจะซับซ้อน
มากและการบํารุงรักษาจะยากขึน้ ตามไปด้วย
3. ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์(Relational Database Model)
ใช้ต ารางเพื่อ เก็บ ข้อมูล ให้เ ป็ น ระเบียบ ตารางเหล่ านี้ เ รียกว่า ตารางความสัม พัน ธ์
(relations) การออกแบบฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์จะประกอบด้วยตารางทีม่ ขี นาดไม่ใหญ่
มากนักหลายๆ ตาราง แต่ละแถวแนวนอนเรียกว่า row ในตารางจะบรรจุขอ้ มูลเป็ นชุดๆ
เรียกว่า record ข้อมูล 1 ชนิดในแต่ละชุดเรียกว่า field
หลักการพืน้ ฐานในการสร้าง RDB
 การเรียงลําดับก่อนหลังของเซลล์ในแนวตัง้ column หรือแนวนอน row ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการค้นหาข้อมูล
 ในแต่ละตารางต้องมีตวั ชีว้ ดั ความสัมพันธ์ key ทีเ่ ชื่อมโยงกับตารางอื่นๆ
 ต้องไม่มคี วามซํ้าซ้อนในแต่ละตาราง
 ค่าของข้อมูลในแต่ละเซลมีได้คา่ เดียวเท่านัน้
ฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์
ข้อดี
 เป็ นแนวคิดทีง่ า่ ย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้โดยไม่จําเป็ นต้องทราบความสัมพันธ์
ของข้อมูลล่วงหน้า
 มีความยืดหยุน่ ต่อผูใ้ ช้สงู และสามารถนําไปใช้กบั แอพพลิเคชันได้หลายอย่าง
 มองเห็นโครงสร้างข้อมูลได้งา่ ย โดยพิจารณาจากตาราง
ข้อจํากัด
• ถ้าฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่มากจะประกอบด้วยตารางความสัมพันธ์จาํ นวนมาก ทําให้การ
ออกแบบมีความซับซ้อน และทําให้การค้นหาข้อมูลหรือการดึงข้อมูลมีความล่าช้า
• ผลจากการค้นหาและการดึงข้อมูลทีช่ า้ ทําให้การประมวลผลไม่มปี ระสิทธิภาพทําให้เกิด
การไม่ยอมรับระบบฐานข้อมูลแบบนี้
• มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้อมูลน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับแบบลําดับชัน้ หรือ
แบบเครือข่าย
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แนวโน้ มของฐานข้อมูล





Object-Oriented Database Model
Hypermedia
Data Warehouse
Data Mining

Object-Oriented Database Model
OODB หรือ O-O Database Model เป็ นการจัดการข้อมูลโดยการเก็บทัง้ ข้อมูลและ
วิธกี ารจัดการข้อมูลไว้ในอ็อบเจ็ค(Object) ซึง่ สามารถดึงและใช้งานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ
องค์ประกอบที่สาํ คัญของ OODB
 อ็อบเจ็ค(Object):เป็ นข้อมูลจํานวนมามากนักทีน่ ํ ามารวมกันมีความหมายเหมือนกับ
แอนติต้ี ซึ่งเป็ นตัวแทนของคน สถานที่ สิง่ ของ แต่ออ็ บเจ็คจะรวมถึงกระบวนการหรือ
วิธการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมวลผลข้อมูลด้วย
 แอตตริ บิวต์(Attribute): เป็ นลักษณะของ อ็อบเจ็ค ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น อายุของ
พนักงาน
 วิ ธีการ(Method):หรือพฤติกรรมของอ็อบเจ็ค เมื่อเกิดการปฏิบตั ิการขึ้นจะมีการส่ง
ข้อมูลไปยังอ็อบเจ็คทีส่ ง่ มา เพือ่ จะกระตุน้ ให้เกิดปฏิบตั กิ ารอื่นทีต่ ่อเนื่องกัน
Hypermedia database
Hypermedia database เป็ นการจัดการข้อมูลในลักษณะเหมือนกับเครือข่ายของโหนด
แต่ ล ะโหนดจะประกอบด้ว ยข้อ มูล ซึ่ง จะเป็ น ข้อ ความ รูป ภาพ เสีย ง ภาพเคลื่อ นไหว หรือ
โปรแกรมการทํางานอื่นๆ ฐานข้อมูลแบบ OODB และ Hypermedia จะสามารถเก็บข้อมูลทีม่ ี
ลักษณะซับซ้อนมากกว่าฐานข้อมูลแบบตาราง ประสิทธิภาพจะช้ากว่าแบบความสัมพันธ์หากมี
ข้อมูลจํานวนมาก
ดาต้าแวร์เฮาส์(Data Warehouse)
ดาต้าแวร์เฮาส์(Data Warehouse) เป็ นฐานข้อมูลทีเ่ ก็บข้อมูลทัง้ ในปจั จุบนั และในอดีต
ซึ่งดึงมาจากระบบปฏิบตั กิ ารหลายระบบ และนํ ามารวมกันเพื่อประโยชน์ ในการจัดทํารายงาน
หรือวิเคราะห์ข้อมูล
ดาต้าแวร์เฮาส์ประกอบด้วยเครื่องมือในการถามที่เป็ นมาตรฐาน
(standardized query tool) เครื่องมือในการวิเคราะห์ และเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการ
ทํางานในลักษณะกราฟิ ก ดาต้าแวร์เฮาส์สามารถทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงวิเคราะห์แนวโน้ม
หรือเจาะหาข้อมูล (drill) ในรายละเอียดเมือ่ ต้องการได้
Data mart หมายถึงดาต้าแวร์เฮาส์ขนาดเล็ก ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลขององค์กรบางส่วน
สําหรับผูใ้ ช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
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ลักษณะที่สาํ คัญของดาต้าแวร์เฮาส์
 ข้อมูลมาจากฐานข้อมูลหลายแห่ง
 ดาต้าแวร์เฮาส์มหี ลายมิติ
 ดาต้าแวร์เฮาส์ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่ประมวลผลรายการ
ดาต้าไมนน์ นิ่ง(Data Mining)
ดาต้าไมน์ นิ่งเป็ นเครื่องมือของซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์สารสนเทศโดยอัตโนมัติ
เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลในดาต้าแวร์เฮาส์รวมทัง้ พยากรณ์แนวโน้มและ
พฤติกรรมในอนาคต (Stair&Reynolds,1999:Turban, et al.,(2001))
จุดมุ่งหมายของดาต้าไมน์ นิ่ง
 การดึงรูปแบบ แนวโน้มและกฎเกณฑ์จากข้อมูลในดาต้าแวร์เฮาส์เพื่อทีจ่ ะประเมิน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
 ปรับปรุงความได้เปรียบในการแข่งขัน
 เป็ น วิธีก ารที่นํ า มาใช้ใ นด้า นการตลาด เช่ น การรัก ษาลู ก ค้า การจัด โฆษณา
ช่องทางการตลาด การวิเคราะห์ราคา
ส่วนประกอบของดาต้าไมน์ นิ่ง
 เครือ่ งมือในการถามและจัดทํารายงาน(Query-and-reporting-tools)
 อุปกรณ์ดา้ นปญั ญาประดิษฐ์(Intelligent Agents)
 เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลายมิต(ิ Multidimensional analysis tools-MDA)
ประเด็นการบริ หารเกี่ยวกับดาต้าแวร์เฮาส์
ทุกคนหรือทุกองค์กรต้องการดาต้าแวร์เฮาส์หรือไม่ เนื่องจากมีเหตุผลด้านดาต้าแวร์
เฮาส์ดงั นี้
 ค่าใช้จา่ ยค่อนข้างสูง
 บางหน่วยงานไม่จาํ เป็ นต้องมีดาต้าแวร์เฮาส์
 หน่วยงานทีด่ แู ลด้านคอมพิวเตอร์มากพอในการพัฒนาหรือไม่
 หลายองค์กรมีดาต้าแวร์เฮาส์อยูแ่ ล้ว
 ผูใ้ ช้เป็ นใคร?
 สารสนเทศจะต้องได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัยมากน้อยเพียงไร
ประเด็นการบริ หารอื่นๆ ของฐานข้อมูล
 ฐานข้อมูลแบบใดมีความเหมาะสมทีส่ ดุ
 ใครควรเป็ นผูด้ แู ลสารสนเทศขององค์กร
 ฐานข้อมูลและแอพพลิเคชัน้ ของฐานข้อมูลควรได้รบั การพัฒนาและบํารุงรักษาอย่างไร
 ใครเป็ นเจ้าของสารสนเทศ
 จริยธรรมในการจัดการสารสนเทศคืออะไร
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การสร้างฐานข้อมูล MySQL
ฐานข้อมูล เป็ นส่วนหนึ่งขงระบบสารสนเทศทีจ่ ําเป็ นต้องเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่าง
ๆ เก็บไว้เพื่อนํามาประมวลผล หรือนํ ามาแสดง คํานวณงานต่าง ๆ ฐานข้อมูลทีใ่ ช้กบั โปรแกรม
ทีน่ ิยมใช้มากทีส่ ดุ คือ ฐานข้อมูล MySQL ซึง่ การสร้างฐานข้อมูลสามารถ สร้างได้จากโปรแกรม
Internet Explorer โดยพิมพ์ พิมพ์คาํ ว่า http://127.0.0.1/phpMyAdmin/index.php ลงในช่อง
Addressจะได้ผลลัพธ์ดงั ต่อไปนี้

รูปที่ 5-1 : แสดงหน้าจอฐานข้อมูล MySQL

การสร้างตาราง
วิ ธีการสร้างตาราง
1. ใส่ช่อื ฐานข้อมูลทีเ่ ราจะสร้างลงช่อง “สร้างฐานข้อมูลใหม่” แล้วคลิกปุม่ “สร้าง”
2. เลือกฐานข้อมูลทีส่ ร้างได้
3. ใส่ช่อื ตารางทีต่ อ้ งการสร้าง และจํานวนฟิลด์ ทีต่ อ้ งการ
4. ใส่ช่อื ฟิลด์ และรายละเอียดของฟิลด์
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ขัน้ ตอนที่ 1 ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่ เราจะสร้างลงช่ อง “สร้างฐานข้อมูลใหม่” แล้วคลิ กปุ่ ม
“สร้าง”

รูปที่ 5-2: แสดงหน้าจอสร้างฐานข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างตาราง แล้วกําหนดฟิ ลด์ของตารางได้ดงั รูป

รูปที่ 5-3 : แสดงหน้าจอสร้างชื่อตาราง
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ขัน้ ตอนที่ 3 ใส่ชื่อฟิ ลด์ และกําหนดรายละเอียดในแต่ละฟิ ลด์

รูปที่ 5-4 : แสดงหน้าจอสร้างฟิลด์
หมายเหตุ ไม่สามารถสร้างชื่อฐานข้อมูลซํ้ากันได้
ตัวอย่างที่ 5-1 สร้างฐานข้อมูล Employee
ขัน้ ตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูลชื่อ OA

รูปที่ 5-5 : แสดงหน้าจอสร้างฐานข้อมูล OA
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างตารางชื่อ employee มีจาํ นวนฟิลด์ 5 ฟิลด์

รูปที่ 5-6 : แสดงหน้าจอสร้างตารางพนักงาน
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ขัน้ ตอนที่ 3 กําหนดรายละเอียดของฟิลด์ ทีใ่ ช้เก็บข้อมูล กําหนดฟิลด์ ทีเ่ ป็ น Primary Key
แล้วกดปุม่ บันทึก

รูปที่ 5-7 : แสดงหน้าจอการกําหนดรายละเอียดตารางพนักงาน
จะได้ ฐานข้อมูล เพือ่ เก็บรายละเอียดของข้อมูล Employeeดังนี้

รูปที่ 5-8 : แสดงหน้าจอผลการสร้างตารางพนักงาน
ขัน้ ตอนที่ 4 กดปุม่ แทรก เพือ่ ใส่ขอ้ มูล

รูปที่ 5-9 : แสดงหน้าจอผลการสร้างตารางพนักงาน
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การตัง้ ค่า ภาษาไทย
หากข้อมูลเป็ นภาษาไทย ต้องตัง้ ค่า ภาษาไทย ทีห่ น้าแรก แลัวเลือก Language เป็ น
Thai(th-tis-620) ดังภาพ

รูปที่ 5-10 : แสดงหน้าจอการตัง้ ค่ารหัสภาษาไทย

การสร้างแบบสอบถาม SQL Query
การสร้างแบบสอบถามจะสร้างที่ SQL และรูปแบบคําสัง่ SQL จะมาตรฐานของภาษา
SQL คล้ายกับ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ
รูปแบบคําสัง่ แบบสอบถาม
ื่ ฟิ ลด์ 1 , ชอ
ื่ ฟิ ลด์ 2
SELECT ชอ
ื่ ตาราง
FROM ชอ
WHERE เงือ
่ นไข

รูปแบบคําสัง่ การเพิ่ มข้อมูล
ื่ ตาราง VALUES( ค่าที1
INSERT INTO ชอ
่ , ค่าที่ 2, ค่าที่ 3, …)

82

รูปแบบคําสัง่ การแก้ไขข้อมูล
่ ตาราง SET ชือ
่ ฟิ ลด์ 1= ค่าทีต
่ ฟิ ลด์ 2= ค่าทีต
UPDATE ชือ
่ ้องการแก ้ไข , ชือ
่ ้องการแก ้ไข ,…
WHERE เงือ
่ นไข

รูปแบบคําสังการลบข้
่
อมูล
ื่ ตาราง
DELETE FROM ชอ
WHERE เงือ
่ นไข

การสร้างแบบสอบถาม
SELECT ตามด้วยชื่อฟิ ลด์ทต่ี อ้ งการแสดง หากต้องการแสดง มากกว่า 1 ฟิ ลด์ ใช้
เครื่อ งหมาย comma คัน่ ระหว่ า ง ชื่อ ฟิ ล ด์ ถ้ า ต้อ งการแสดงทุ ก ฟิ ล ด์ ใช้ เครื่อ งหมาย *
แทนแสดงทุกฟิลด์
FROM ตามด้วยชื่อ ตาราง
ตัวอย่างที่ 5-2 การแสดงข้อมูล ชื่อ และนามสกุล จาก ตาราง employee
SELECT emp_name , emp_surname
FROM employee

รูปที่ 5-11 : แสดงหน้าจอการสร้างแบบสอบถาม
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อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการ ชื่อ และนามสกุล ใช้ emp_name ,
emp_surname
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee

ตัวอย่างที่ 5-3 แสดงข้อมูลพนักงาน แผนก คอมพิวเตอร์

รูปที่ 5-12 : แบบสอบถามแสดงพนักงานแผนกคอมพิวเตอร์
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_dept =
‘คอมพิวเตอร์‘’ หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานแผนกคอมพิวเตอร์
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ตัวอย่างที่ 5-4 แสดงข้อมูลพนักงาน ทีม่ เี งินเดือนมากกว่า 20,000

รูปที่ 5-13 : แบบสอบถามแสดงพนักงานทีเ่ งินเดือนมากกว่า 20000
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่นกรณีน้ี คือ
emp_salary > 20000 หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานทีม่ เี งินเดือนมากกว่า 20000
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
ตัวอย่างที่ 5-5 แสดงข้อมูลพนักงานแผนกบัญชี ทีม่ เี งินเดือนมากกว่า 20,000

รูปที่ 5-14 : แบบสอบถามแสดงพนักงานแผนกบัญชีทเ่ี งินเดือนมากกว่า 20000
อธิบายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
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คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงื่อนไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่นกรณีน้ี คือ
e m p _ d e p t = ‘ บั ญ ชี ‘ ’ A N D e m p _ s a l a r y > 2 0 0 0 0 ห ม า ย ค ว า ม ว่ า
ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานแผนกบัญชี ทีม่ เี งินเดือนมากกว่า 20000
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี

ตัวอย่างที่ 5-6 แสดงข้อมูลพนักงานแผนกบัญชี กับแผนกคอมพิวเตอร์

รูปที่ 5-15 : แบบสอบถามแสดงพนักงานแผนกบัญชีกบั แผนกคอมพิวเตอร์
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงื่อนไข โดยมี ชื่อฟิ ลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่นกรณีน้ี คือ
e m p _ d e p t = ‘ บั ญ ชี ‘ ’ O R e m p _ d e p t = ‘ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ‘ ’ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า
ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานแผนกบัญชี กับพนักงานแผนกคอมพิวเตอร์
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี

86
ตัวอย่างที่ 5-7 แสดงข้อมูลพนักงาน ทีม่ เี งินเดือนระหว่าง 8500 ถึง 20,000 บาท

รูปที่ 5-16 : แสดงการใช้ Between
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE
จะตามด้วยเงื่อนไข โดยมี ชื่อฟิ ลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่นกรณีน้ี
emp_salary between 8500 AND 20000 หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงาน
ทีม่ เี งินเดือนตัง้ แต่ 8500 ถึง 20000
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
ตัวอย่างที่ 5-8 แสดงข้อมูลพนักงาน ทีม่ เี งินเดือนไม่เท่ากับ 8500 บาท

รูปที่ 5-17 : แสดงการใช้ เครือ่ งหมายไม่เท่ากันกับตัวเลข
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อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
ค◌ําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_salary
<> 8500 หมายความว่า ต้องการ แสดงข้อมูลพนักงานทีม่ เี งินเดือนไม่เท่ากับ 8500
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
ตัวอย่างที่ 5-9 แสดงข้อมูลพนักงาน ทีม่ ไี ม่ได้อยูแ่ ผนกคอมพิวเตอร์

รูปที่ 5-18 : แสดงการใช้ เครือ่ งหมายไม่เท่ากันกับข้อความ
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิ ลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_dept
<> ‘คอมพิวเตอร์’ หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นแผนก คอมพิวเตอร์
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
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ตัวอย่างที่ 5-10 แสดงข้อมูลพนักงาน ที่มีอยู่แผนกคอมพิ วเตอร์

รูปที่ 5-19 : แสดงการใช้ เครือ่ งหมาย LIKE

อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_dept
like ‘คอมพิวเตอร์’ หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานทีอ่ ยูแ่ ผนกคอมพิวเตอร์
ค◌ําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
ตัวอย่างที่ 5-11 แสดงข้อมูลพนักงาน ที่ไม่มีอยู่แผนกคอมพิ วเตอร์

รูปที่ 5-20 : แสดงการใช้ เครือ่ งหมาย NOT LIKE
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อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_dept
NOT LIKE ‘คอมพิวเตอร์’
หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานทีไ่ ม่ได้อยูแ่ ผนกคอมพิวเตอร์
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
ตัวอย่างที่ 5-12 แสดงข้อมูลพนักงาน ที่อยู่แผนกคอมพิ วเตอร์ กับบัญชี

รูปที่ 5-21 : แสดงการใช้ IN
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_dept in
(‘คอมพิวเตอร์’,’บัญชี’) หมายความว่า ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานทีอ่ ยู่ในแผนกคอมพิวเตอร์
กับแผนกบัญชี
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ตัวอย่างที่ 5-13 แสดงข้อมูลโดยใช้ %

รูปที่ 5-22 : แสดงการใช้ %
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ WHERE จะตามด้วยเงือ่ นไข โดยมี ชื่อฟิ ลด์ เปรียบเทียบ ค่า เช่น emp_name
l i k e ‘ % ณี ’ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า ต้ อ ง ก า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล พ นั ก ง า น ที่ มี ชื่ อ
นําหน้าด้วยอะไรก็ได้แต่ตอ้ งลงท้ายด้วย ณี
คําสัง่ LIMIT จะเริม่ ต้นที่ record ทีเ่ ท่าไร แล้วนํามากี่ record กรณีน้ี Limit 0,30 คือ
ต้องการต้องแต่ record แรก แล้วนํามาแสดง 30 record ถ้ามี
ตัวอย่างที่ 5-14 แสดงข้อมูลโดยใช้ คําสัง่ ORDER BY

รูปที่ 5-23 : แสดงการใช้ Order By
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อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ SELECT จะตามด้วย ชื่อฟิลด์ ต้องการทุกฟิลด์ ใช้ * ดอกจัน
คําสัง่ FROM จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
คําสัง่ ORDER BY
จะตามด้วย ชื่อฟิ ลด์ ต้องการเรียง คือ emp_salary ปกติ
จะเรียงจากน้อยไปมาก ถ้าต้องการเรียงจากมากไปน้อยให้ใส่ DESC
ตัวอย่างที่ 5-15 แสดงข้อมูลโดยใช้ คําสัง่ INSERT

รูปที่ 5-24 : แสดงการใช้ คําสัง่ INSERT
อธิ บายรหัสคําสัง่
คํา สัง่ Insert
จะตามด้ว ย Into และ ชื่อ ตาราง คือ employee และ value
แล้วใส่ค่าที่ต้องการ เพิม่ ข้อมูลเข้าไป คือ รหัสพนักงานเป็ น auto_number จึงไม่ต้องใส่ ใช้ ‘’
single quotes 2 ตัวติดกัน ตามด้วยชื่อ นามสกุล และชื่อแผนก อยู่ในเครื่องหมาย ‘ single
quotes เพราะเป็ นข้อความ และเงินเดือน ไม่ตอ้ งใส่ ‘’ single quotes เพราะเป็ นข้อมูลตัวเลข
ตัวอย่างที่ 5-16 แสดงข้อมูลโดยใช้ คําสัง่ UPDATE

รูปที่ 5-25 : แสดงการใช้ คําสัง่ Update
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อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ Update จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
โดยกําหนดว่าต้องการแก้ไขค่าในฟิลด์อะไรบ้าง เช่น ต้องการเพิม่ เงินเดือนจากเดิม 20 %
เขียนเป็ น emp_salary = emp_salary * 1.20 โดยเงือ่ นไข ไม่มี หมายความว่า
เพิม่ เงินเดือนให้กบั พนักงานทุกคน
ตัวอย่างที่ 5-17 แสดงข้อมูลโดยใช้ คําสัง่ UPDATE แบบมีเงือ่ นไข

รูปที่ 5-26 : แสดงการใช้ คําสัง่ Update แบบมีเงือ่ นไข
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ Update จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee
โดยกําหนดว่าต้องการแก้ไขค่าในฟิลด์อะไรบ้าง เช่น ต้องการเพิม่ เงินเดือนจากเดิม 20 %
เขียนเป็ น emp_salary = emp_salary * 1.20 โดยมีเงือ่ นไข ในในส่วนของ where
โดยกําหนดว่าจะเพิม่ เงินเดือนให้ใครบ้าง ในกรณีน้ี จะเพิม่ ให้กบั พนักงานแผนก คอมพิวเตอร์
จะใช้เงือ่ นไข emp_dept = “ คอมพิวเตอร์ ”
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ตัวอย่างที่ 5-18 แสดงข้อมูลโดยใช้ คําสัง่ DELETE แบบมีเงื่อนไข

รูปที่ 5-27 : แสดงการใช้ คําสัง่ DELETE
อธิ บายรหัสคําสัง่
คําสัง่ Delete จะตามด้วย ชื่อตาราง คือ employee โดยมีเงือ่ นไข ในในส่วนของ where
โดยกําหนดว่าจะลบ รหัสพนักงานคนใด เช่น emp_id = 7 คือต้องการลบข้อมูลจากตาราง
employee ในระเบียนทีม่ ี รหัสพนักงานเท่ากับ 7

แนวพระราชดําริเกีย่ วกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
"...งานด้านการศึกษา เป็ นงานสําคัญทีส่ ดุ อย่าง หนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสือ่ มของชาติ
นัน้ ขึน้ อยูก่ บั การศึกษาของ พลเมืองเป็ นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง ยิง่ ขึน้ ..."
พระบรมราโชวาท ในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ณ วิ ทยาลัยวิ ชาการศึกษาประสาน มิ ตร 12 ธันวาคม 2512

"...มหาวิทยาลัย มุง่ สังสอนนั
่
กศึกษาให้เป็ นคนเก่ง ซึง่ เป็ นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้วจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะอบรมให้ดพี ร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนทีม่ คี ุณภาพพร้อมคือ ทัง้ เก่งและทัง้ ดีมาเป็ น
กําลัง ของบ้านเมือง..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผูบ้ ริ หาร และสภาคณาจารย์มหาวิ ทยาลัยต่าง ๆ
ณ ศาลาดุสิดาลัย 3 ตุลาคม 2533

"...การศึกษาเป็ นเครือ่ งอันสําคัญในการพัฒนา ความรูค้ วามคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรม
ของบุคคล เพือ่ ให้เป็ น พลเมืองดีมคี ุณภาพและประสิทธิภาพ เมือ่ บ้านเมืองประกอบ ไปด้วย พลเมืองทีม่ ี
คุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ ชาติกย็ อ่ ม ทําให้ได้โดยสะดวกราบรืน่ ได้ผลทีแ่ น่นอน และ
รวดเร็ว..."
พระราชดํารัส พระราชทานแก่ครูใหญ่ และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
22 กรกฎาคม 2520

"...การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างนัน้ ต้องเริม่ ต้นที่ การศึกษาพีน้ ฐานเดิมก่อน เมือ่ ได้ศกึ ษา
ทราบ ชัดถึงส่วนดีสว่ นเสียแล้ว จึง รักษาส่วนดีทม่ี อี ยูแ่ ล้วให้คงไว้ แล้วพยายาม ปรับปรุงสร้างเสริมด้วย
หลัก วิชา อันประกอบด้วยเหตุผลและความสุจริตจริงใจ ให้คอ่ ยเจริญงอกงามมันคงบริ
่
บรู ณ์ยงิ่ ๆขึน้ ไป..."
พระบรมราโชวาท ในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย 1 พฤศจิ กายน 2528

"...ความรูท้ ใ่ี ช้ได้ผลนัน้ ต้องเป็ นความรู้ ทีถ่ กู ต้อง แม่นยํา ชํานาญ นํามาใช้การได้ทนั ที และนอกจากความรู้
่ ย่อม เป็ น
ด้าน ลึก คือ วิชาเฉพาะสาขาที่ ศึกษามาโดยตรงแล้ว ความรูด้ า้ นกว้าง คือ วิชาการอื่น ๆทัวไป
ปจั จัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึ่งด้วย..."
พระบรมราโชวาท ในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ของ มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2532
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"...การทีไ่ ด้มโี อกาสมาเรียนในต่างประเทศ นับว่าเป็ นประโยชน์ เพราะหลายประเทศ มีความก้าวหน้าในด้าน
วิชาการ แต่ควรจะพิจารณา ด้วยสติปญั ญาว่า อะไรทีค่ วรจะรับมาเป็ น ประโยชน์แก่บา้ นเมือง แล้วนํา เอาวิชา
ความรูก้ ลับไปช่วยบ้านเมือง..."
พระราชดํารัส พระราชทานแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริ กา
ณ โรงแรมพลาซ่า นิ วยอร์ค 8 มิ ถนุ ายน 2510
"...โลกปจั จุบนั เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะปกั ใจเชื่ออะไรลงไปควรพิจารณาดู เหตุผลให้
ถ่องแท้เสียก่อน แม้แต่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงแนะให้ใช้สติ และปญั ญา ศึกษาค้นคว้าและ
ไตร่ตรองให้แน่วา่ คําสังสอน
่
นัน้ เป็ นความจริงทีเ่ ชื่อได้หรือไม่ ไม่ให้สกั แต่วา่ เชื่อเพราะว่ามีผรู้ บู้ ญ
ั ญัตไิ ว้..."
พระราชดํารัส ในพิ ธีถวายปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ ของ มหาวิ ทยาลัยวิ ลเลียมส์
ณ วิ ลเลียมทาวน์ นครนิ วยอร์ค 11 มิ ถนุ ายน 2510
"...การพึง่ ตนเองนัน้ ขึน้ อยูก่ บั คุณสมบัตปิ ระจํา บุคคลสองอย่าง คือความสามารถนําวิชาการทีไ่ ด้ศกึ ษามาใช้
ใน การปฏิบตั งิ าน กับความ ฉลาดทีจ่ ะวินิจฉัยให้เห็นทางเสือ่ มทางเจริญพร้อม ทัง้ ทางทีจ่ ะให้พน้ ความเสือ่ ม
เพีอ่ ดําเนินไปให้ถงึ ความเจริญ..."
พระบรมราโชวาท ในพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร ของ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 ธันวาคม 2512
"การที่มกี ารศึกษาสมบูรณ์แล้วนี้ ทําให้แต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากความรับผิดชอบที่จะต้องใช้ความรู้
ส ติ ป ั ญ ญ า ข อ ง ต น ใ ห้ มี ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ ป็ น ค ว า ม เ จ ริ ญ วั ฒ น า แ ก่ บ้ า น เ มื อ ง แ ล ะ ส่ ว น ร ว ม "
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖)

คัดลอกจาก กรมประชาสัมพันธ์
ที่มา :: http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=10552
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บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ติ ด ต่ อ ฐานข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล MySQL เป็ น พื้ น ฐาน
ในการสร้า งระบบ สารสนเทศ ต่ า ง
ๆ โดยมีก ารทํา งานพื้น ฐานคือ การแสดงข้อ มูล
ก า ร เ พิ่ ม ข้ อ มู ล ก า ร แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร ล บ ข้ อ มู ล ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล
และโดยต้องมีการสร้างข้อมูล MySQL ไว้ก่อนแล้ว

การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล มี 5 ขัน้ ตอน คือ
1. ติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
2. ติดต่อฐานข้อมูล
3. เขียนคําสัง่ SQL
4. รันคําสัง่ SQL
5. ดึงข้อมูลมาแสดงผล
การแสดงผลข้อมูล ต้องสร้างฐานข้อมูลในฐานข้อมูลเสียก่อน สามารถสร้างฐานข้อมูล
ได้โดยดูจากบทก่อนหน้านี้ ฐานข้อมูล ซึง่ สร้างฐานข้อมูล ชื่อ OA และตาราง ชื่อ EMPLOYEE
มีจาํ นวนฟิลด์ อยู่ 5 ฟิลด์

รูปที่ 6-1 : แสดงตารางข้อมูลฟิ ลด์ในตารางพนักงาน
ซึ่ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ส ร้ า ง ไ ว้ จ ะ เ ก็ บ ไ ว้ ที่ C:\AppServ\mysql\data\ชื่ อ ฐ า น ข้ อ มู ล
ประกอบด้วยไฟล์ 3 นามสกุล คือ นามสกุล frm , MYD และ MYI
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รูปที่ 6-2 : แสดงชื่อไฟล์ตารางพนักงาน

การติดต่อ SERVER
การติดต่อ SERVER จะใช้คําสัง่ mysql_connect โดยใส่พารามิเตอร์ ให้ครบคือ
เครื่องแม่ขา่ ย ใช้ localhost กรณีท่ี ทดสอบทีเ่ ครื่องตนเอง ถ้าใช้จริงให้ใส่ ชื่อ Database Host
ส่ ว นชื่อ ผู้ใ ช้ และรหัส ผ่ า น ผู้ใ ช้บ ริก าร ต้ อ งมีช่ือ และ รหัส ผ่ า นตามผู้ใ ห้บ ริก ารได้จ ัด ให้
สํ า หรับ การทดสอบที่ เ ครื่ อ งตนเอง ใช้ user เป็ น root และpassword ไม่ มี ให้ ใ ส่ “”
เครื่องหมายคําพูดติดกัน หรือบางเครื่องอาจกําหนดเป็ น 1234 หรืออะไร ขึน้ อยู่ตอนติดตัง้
โปรแกรม
ตัวอย่างที่ 6-1 ขัน้ ตอนการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย

รูปที่ 6-3 : แสดงการติ ดต่อเครื่องแม่ข่าย

อธิ บายรหัสคําสัง่
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บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เครือ่ งหมาย # เป็ น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังติ
่ ดต่อเครื่องแม่ข่ายโดยเครื่องแม่ข่ายชื่อ localhost ผู้ใช้ ชื่อ root
ไม่มรี หัสผ่าน โดยหากไม่สามารถติดต่อได้ ให้แสดงข้อความว่า “Cannot Connect SERVER ”
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความว่า “ SERVER connected “
หากโปรแกรมไม่สามารถติดต่อเครื่องแม่ข่ายได้ จะแสดงข้อความว่า Cannot
Connect
SERVER หากติดต่อได้ หมายความว่า ผ่านบรรทัดที่ 3 ได้ จะลงมาทําคําสัง่ บรรทัดที่ 4 คือ
จะแสดงข้ อ ความ SERVER connected แสดงว่ า สามารถติ ด ต่ อ เครื่ อ งแม่ ข่ า ยได้
ความผิด พลาดที่จ ะเกิดขึ้น ในขัน้ ตอนนี้ จะเกิด กรณีท่ีใ ส่ช่ือ เครื่อ งแม่ข่า ยผิด ชื่อ ผู้ใ ช้ หรือ
รหัสผ่านผิด หรือเครือ่ งแม่ขา่ ยปิ ด

การติดต่อฐานข้อมูล
การติดต่อฐานข้อมูล จะใช้คําสัง่ mysql_select_db โดยใส่พารามิเตอร์ ให้ครบคือ
ชื่อฐานข้อมูล ใช้ localhost กรณีท่ี ทดสอบทีเ่ ครื่องตนเอง ถ้าใช้จริงให้ใส่ ชื่อ Database Host
ส่ ว นชื่อ ผู้ใ ช้ และรหัส ผ่ า น ผู้ใ ช้บ ริก าร ต้ อ งมีช่ือ และ รหัส ผ่ า นตามผู้ใ ห้บ ริก ารได้จ ัด ให้
สํ า หรับ การทดสอบที่ เ ครื่อ งตนเอง ใช้ user เป็ น root และpassword ไม่ มี ให้ ใ ส่ “”
เครื่องหมายคําพูดติดกัน หรือบางเครื่องอาจกําหนดเป็ น 1234 หรืออะไร ขึน้ อยู่ตอนติดตัง้
โปรแกรม
ตัวอย่างที่ 6-2 การติดต่อฐานข้อมูล

รูปที่ 6-4 : แสดงการติ ดต่อฐานข้อมูล
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิ ดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เครือ่ งหมาย # เป็ น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP
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บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังติ
่ ดต่อเครื่องแม่ข่ายโดยเครื่องแม่ข่ายชื่อ localhost ผู้ใช้ ชื่อ root
ไม่มรี หัสผ่าน โดยหากไม่สามารถติดต่อได้ ให้แสดงข้อความว่า “Cannot Connect SERVER ”
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความว่า “ SERVER connected “
หากโปรแกรมไม่สามารถติดต่อเครื่องแม่ข่ายได้ จะแสดงข้อความว่า Cannot
Connect
SERVER หากติดต่อได้ หมายความว่า ผ่านบรรทัดที่ 3 ได้ จะลงมาทําคําสัง่ บรรทัดที่ 4 คือ
จะแสดงข้ อ ความ SERVER connected แสดงว่ า สามารถติ ด ต่ อ เครื่ อ งแม่ ข่ า ยได้
ความผิด พลาดที่จ ะเกิดขึ้น ในขัน้ ตอนนี้ จะเกิด กรณีท่ีใ ส่ช่ือ เครื่อ งแม่ข่า ยผิด ชื่อ ผู้ใ ช้ หรือ
รหัสผ่านผิด หรือเครือ่ งแม่ขา่ ยปิ ด
บรรทัดที่ 5 เครือ่ งหมาย # เป็ น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP
่ อ่ ติดต่อ ฐานข้อมูลชื่อ OA
บรรทัดที่ 6 คําสัง่ mysql_select_db เป็นคําสังเพื
ซึง่ อยูใ่ นเครือ่ งแม่ขา่ ยทีต่ ดิ ต่อไว้แล้วตามตัวแปร conn
ซึง่ ก็หมายถึงเครือ่ งแม่ขา่ ยทีต่ ดิ ต่อไว้ในขัน้ ตอนที่ 1 นันเอง
่
โดยถ้าติดต่อฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ได้จะแสดงข้อความ Cannot Connect DATABASE
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความว่า “ Database connected “
โดยโปรแกรมจะแสดงข้อความนี้ได้ แสดงว่าผ่านขัน้ ตอนที่ 2 ได้แล้ว เพราะ
หากโปรแกรมไม่ส ามารถติดต่ อ ฐานข้อ มูล ได้ จะแสดงข้อความว่า Cannot
Connect
DATABASE
แล้ว โปรแกรมจะไม่ทํางานต่ อไป ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขัน้ ตอนนี้
จะเกิดกรณีทใ่ี ส่ช่อื ฐานข้อมูลผิด

การรันคําสัง่ SQL
การรันคําสัง่ SQL เริม่ จากการเขียนคําสัง่ SQL เพือ่ ทํางานเช่นหากต้องการแสดงข้อมูล
ใช้คาํ สัง่ Select From Where หากต้องการเพิม่ ข้อมูล ก็ใช้คาํ สัง่ Insert Into หากต้องการแก้ไข
ข้อมูล ใช้คาํ สัง่ Update และถ้าต้องการลบข้อมูล ก็ใช้คาํ สัง่ Delete แล้วแต่กรณีและเงือ่ นไขที่
ต้องการ

ตัวอย่างที่ 6-3 การรันคําสัง่ SQL
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 8 เครือ่ งหมาย # เป็ น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP
บรรทัดที่ 9 เป็ นคําสัง่ SQL ทีจ่ ะแสดงข้อมูลทุกฟิลด์ในตาราง employee
บรรทัดที่ 10 เครือ่ งหมาย # เป็ น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP
ที่ เ ขี ย นไว้ ใ นตั ว แปร SQL
บรรทั ด ที่ 11 เป็ นคํ า สั ง่ ที่ จ ะรั น คํ า สัง่ SQL
แล้วเก็บผลการรันไว้ในตัวแปร $result หากมีขอ้ ผิดพลาดให้แสดงข้อผิดพลาดออกมา
บรรทัดที่ 13 เป็ นคําสังที
่ ด่ งึ record ทีล่ ะ record จากผลจะรันคําสัง่ SQL ทีเ่ ก็บไว้ใน ตัวแปร
$result แล้วนํา record นัน้ เก็บไว้ในตัวแปร $rs
บรรทัดที่ 14 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูลที่ได้จากการดึง record โดยแสดงฟิ ลด์ ที่ 2 ออกมา คือ
ชื่อพนักงานคนแรก ซึง่ ผลทีไ่ ด้ คือ สมชาย

การดึงข้อมูลมาแสดง
การดึงข้อมูล ทีไ่ ด้จากการรันคําสัง่ SQL นัน้ กรณีทเ่ี ป็ นคําสัง่ Select From Where นัน้
ข้อมูลจะอยูใ่ นลักษณะตารางซึง่ การรันคําสังแต่
่ ละครัง้ อาจได้มาหลายระเบียน จึงต้องดึงมาทีล่ ะ
ระเบียนเพือ่ แสดงผล โดยใช้คาํ สัง่ mysql_fetch_array

ตัวอย่างที่ 6-4 การดึงระเบียนมาแสดงผล
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 14 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูลทีไ่ ด้จากการดึง record โดยแสดงฟิ ลด์ ที่ 1, 2 และ ฟิ ลด์
emp_surname
ออกมา โดย index จะเริ่ม ตัง้ แต่ 0 , 1 ไป เรื่อ ย ๆ โดยการอ้า งอิง
สามารถอ้างด้วย index หรือ ชื่อฟิลด์กไ็ ด้
บรรทัดที่ 15 เป็ นคําสังดึ
่ ง record ต่อไป มาเก็บไว้ในตัวแปร $rs
บรรทัดที่ 16 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูลทีไ่ ด้จากการดึง record โดยแสดงฟิ ลด์ ที่ 1, 2 และ ฟิ ลด์
emp_surname ออกมา โดย index จะเริ่ม ตัง้ แต่ 0 , 1 ไป เรื่อ ย ๆ โดยการอ้ า งอิ ง
สามารถอ้างด้วย index หรือ ชื่อฟิลด์กไ็ ด้

การดึงข้อมูลมาแสดงแบบวนซํา้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการรันคําสัง่ Query ในแต่ละครัง้ เราไม่สามารถรูไ้ ด้ว่า จะมีจํานวนกี่ระเบียน
ดังนัน้ ในการแสดงผล เราจึงใช้คาํ สัง่ While เพือ่ วนลูปดึงระเบียนมาแสดงจนกว่าข้อมูลจะหมด

ตัวอย่างที่ 6-5 การดึงข้อมูลมาแสดงแบบวนลูป
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 13 เป็ นคําสังดึ
่ ง record
มาเก็บไว้ในตัวแปร $rs โดยแต่ละรอบดึงทีล่ ะ record
จนกว่าจะหมด record
บรรทัดที่ 14 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ ชื่อ และ ฟิลด์ นามสกุล ออกมา

การแสดงผลข้อมูลเป็ นตาราง
การแสดงผลข้อมูล สามารถใช้ตารางกํากับข้อมูล เพื่อความสวยงามของตาราง และ
ข้อมูล โดยใช้หลักการการแสดงผลของตาราง โดยใช้คําสัง่ PHP ประกอบเนื่องด้วยต้องดึง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
ตัวอย่างที่ 6-6 การแสดงผลข้อมูลเป็ นตาราง

รูปที่ 6-5 : แสดงการแสดงผลเป็ นตาราง
อธิ บายรหัสคําสัง่
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บรรทัดที่ 11 เป็ นคําสังสร้
่ างตาราง โดยมีเส้นขอบเท่ากับ 1 เนื่องด้วยอยู่ในโปรแกรม php
จึงอยูภ่ ายในคําสัง่ echo หรือ print
บรรทัดที่ 12 เป็ นคําสังดึ
่ ง record
มาเก็บไว้ในตัวแปร $rs โดยแต่ละรอบดึงทีล่ ะ record
จนกว่าจะหมด record
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ รหัสพนักงาน ออกมา ในคอลัมน์ท่ี 1
บรรทัดที่ 15 เป็ นคําสังแสดงข้
บรรทัดที่ 16 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ ชื่อพนักงาน ออกมา ในคอลัมน์ท่ี 2
บรรทัดที่ 17 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ นามสกุล ออกมา ในคอลัมน์ท่ี 3
บรรทัดที่ 18 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ ชื่อแผนก ออกมา ในคอลัมน์ท่ี 4
บรรทัดที่ 19 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ เงินเดือน ออกมา ในคอลัมน์ท่ี 5

การแสดงรูปแบบตัวเลข
การแสดงผลข้อมูลที่เป็ นตัวเลข เพื่อความสวยงามของการแสดงผล และเข้าใจง่าย
เนื่องตัวเลขมีเครือ่ งหมาย comma (,) ช่วยแบ่งตัวเลขให้สามารถอ่านเข้าใจง่ายขึน้
ตัวอย่างที่ 6-7 การแสดงผลรูปแบบตัวเลข

ผลลัพธ์

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 19 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อมูล โดยแสดงฟิลด์ เงินเดือน
ในรูปแบบมีเครือ่ งหมายแบ่งและมีทศนิยม

การจัดรูปแบบข้อมูล
การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข โดยสากลจะจัดข้อมูลชิดขวา เพื่อการอ่าน และสวยงาม
เพราะข้อมูลตัวเลข มีความสําคัญเชิงปริมาณด้วยดังนัน้ เพื่อแสดงปริมาณให้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
ควรจัดข้อมูลตัวเลขชิดขวา
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ตัวอย่างที่ 6-8 การจัดรูปแบบข้อมูล
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 18 เป็ นคําสังจั
่ ดรูปแบบ ให้ขอ้ มูลแสดงข้อมูลโดยแสดงข้อมูลชิดขวา

การใส่หวั ข้อตาราง
การใส่หวั ข้อตาราง เพื่อแสดงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ชดั เจนว่าในแต่ละฟิ ลด์นัน้ แสดงถึง
ข้อมูลอะไร มีหวั ข้ออย่างไร และเพื่อความสวยงาม การแสดงผล ดวรจัดกึ่งกลางและตัวหนา
เพือ่ ให้ความสําคัญทีห่ วั ข้อตารางโดยใช้แท็ก TH
ตัวอย่างที่ 6-9 การใส่หวั ข้อตาราง

ผลลัพธ์
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 11 เป็ นคําสังสร้
่ างตาราง โดยมีเส้นขอบ=1
บรรทัดที่ 12 เป็ นคําสังสร้
่ างแถวตาราง
บรรทัดที่ 13 เป็ นคําสังสร้
่ างหัวข้อตาราง เป็ น รหัส โดยเป็ นตัวหนาและอยูก่ ง่ึ กลาง
บรรทัดที่ 14 เป็ นคําสังสร้
่ างหัวข้อตาราง เป็ น ชื่อพนักงาน โดยเป็ นตัวหนาและอยูก่ ง่ึ กลาง
บรรทัดที่ 15 เป็ นคําสังสร้
่ างหัวข้อตาราง เป็ น แผนก โดยเป็ นตัวหนาและอยูก่ ง่ึ กลาง
่ างหัวข้อตาราง เป็ น เงินเดือน โดยเป็ นตัวหนาและอยูก่ ง่ึ กลาง
บรรทัดที่ 16 เป็ นคําสังสร้
บรรทัดที่ 17 เป็ นคําสังปิ
่ ดแถวตาราง

การแสดงสีสลับสี
การแสดงผลข้อมูล หากแสดงผลมูลปริมาณมาก ๆ ในการแสดงผลควรสลับสีในการ
แสดงผล เพือ่ ให้เห็นข้อมูลชัดเจนไม่ลายตาเกินไป และเพือ่ ความสวยงามในการแสดงผล จึงควร
แสดงข้อมูลสลับสี โดยใช้ตวั แปร และการเขียนโปรแกรมเงื่อนไข เข้ามาช่วยในการใส่สพี น้ื ของ
ตาราง
ตัวอย่างที่ 6-10 การสลับสีตาราง

รูปที่ 6-6 : แสดงการแสดงผลเป็ นตารางแบบสลับสี
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 18 เป็ นคําสังตั
่ ง้ ค่าตัวแปร $c เป็ นสี ชมพู่
บรรทัด ที่ 21-24 เป็ น คํ า สัง่ ที่ต รวจสอบว่ า เป็ น สีอ ะไร ถ้า เป็ น สีช มพู่ ก็เ ปลี่ย นเป็ น สีม่ ว ง
หากเป็ นสีมว่ ง จะเปลีย่ นเป็ นสีชมพู่
บรรทัดที่ 25 เป็ นคําสังใส่
่ สพี น้ื ของตารางเป็ นสี ทีอ่ ยูใ่ นตัวแปร $c คือสีชมพู่ หรือ สีมว่ ง

การเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล
การเพิม่ ข้อมูลลงฐานข้อมูล เริม่ จากฟอร์ม เพื่อรับข้อมูล เพื่อเพิม่ ข้อมูล แล้วส่งให้ไฟล์
PHP เพือ่ ทําการติดต่อฐานข้อมูลแล้วเพิม่ ข้อมูลลงฐานข้อมูล ซึง่ มี 5 ขัน้ ตอน คือ
1. ติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
2. ติดต่อฐานข้อมูล
3. เขียนคําสัง่ SQL
4. รันคําสัง่ SQL
5. ดึงข้อมูลมาแสดงผล
ตัวอย่างที่ 6-11 ไฟล์ add.html
1
<FORM METHOD=POST ACTION="add.php">
2
Name :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtName"><BR>
3
Sure
Name
::
<INPUT
TYPE="text"
NAME="txtSureName"><BR>
4
Department :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtDept"><BR>
5
Salary :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtSalary"><BR>
6
<INPUT TYPE="submit" value = "Add">
7
<INPUT TYPE="reset" value = "Cancel">
8
</FORM>

ผลลัพธ์

รูปที่ 6-7 : แสดงการคียข์ ้อมูลเพื่อเพิ่ มข้อมูล
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เมือ่ มีการใส่ขอ้ มูล ข้อมูลจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ทีไ่ ด้สร้างไว้

รูปที่ 6-8 : แสดงการเพิ่ มข้อมูลในตาราง
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นการสร้างฟอร์ม เพือ่ กําหนดไฟล์ทาํ งานต่อไป คือ add.php
บรรทัดที่ 2 เป็ นการแสดงข้อความ Name และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box
บรรทัดที่ 3 เป็ นการแสดงข้อความ Sur Name และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box
บรรทัดที่ 4 เป็ นการแสดงข้อความ Department และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box
บรรทัดที่ 5 เป็ นการแสดงข้อความ Salary และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box
บรรทัดที่ 6 เป็ นการกําหนดปุม่ submit มีขอ้ ความบนปุม่ คือ Add
บรรทัดที่ 7 เป็ นการกําหนดปุม่ reset มีขอ้ ความบนปุม่ คือ Cancel
บรรทัดที่ 8 เป็ นการปิดขอบเขตของฟอร์ม
ตัวอย่างที่ 6-12 ไฟล์ add.php
1 <?
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect Server");
3 mysql_select_db("work1",$conn) or die("Cannot connect database");
4 $sql = "insert into employee(emp_id,emp_name,emp_surename,emp_dept,emp_salary)
values('','$txtName','$txtSureName','$txtDept','$txtSalary')";
5 // echo $sql;
6 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
7 if ($result)
8 echo "insert to database 1 record<BR>";
9 else
10 echo "Cannot insert data<BR>";
11 mysql_Close($conn) ?>
12 <A HREF="Display.php">Home</A>
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นการเริม่ ต้นเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
บรรทัดที่ 3 เป็ นการติดต่อฐานข้อลู
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ insert เพือ่ เพิม่ ข้อมูลลงฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 5 เป็ นการแสดงคําสัง่ SQL แต่ตดิ หมายเหตุไว้
บรรทัดที่ 6 เป็ นการรันคําสัง่ SQL แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ทต่ี วั แปร result
บรรทัดที่ 7-10 เป็ นการตรวจสอบว่า สามารถเพิม่ ข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าได้ แสดงข้อความว่า
Insert to database 1 record ถ้าไม่ได้ แสดงข้อความว่า Cannot insert data
บรรทัดที่ 11 เป็ นการปิ ดการเชื่อมต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย ทีไ่ ด้เปิดไว้
บรรทัดที่ 12 เป็ นการแสดง link เพื่อกลับไปทีไ่ ฟล์ Display.php เพื่อแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล
ว่าข้อมูลได้เพิม่ ในฐานข้อมูลถูกต้อง

การแก้ไขข้อมูล
การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล เริม่ จากหน้า display.phpแสดงข้อมูลทัง้ หมดของพนักงาน
เมือ่ คลิกเลือก record ทีต่ อ้ งการแก้ไขโดยจะส่ง รหัสพนักงานไปกับ link ด้วยโดย ฟอร์มของ
การ แก้ไข จะคล้ายกับ เพิม่ ข้อมูล แต่ตอ้ งมีขอ้ มูลจากฐานข้อมูลทีต่ อ้ งการแก้ไข ฉะนัน้ ไฟล์
ฟอร์ม เพือ่ รับการแก้ไขจึงต้องเป็ นไฟล์ของ PHP เพราะต้องดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล มาแสดง
แล้วรอรับการแก้ไข เมือ่ แก้ไขข้อมูลเสร็จจะส่งให้ไฟล์ PHP ประมวลผล เพือ่ ทําการ ติดต่อ
ฐานข้อมูลแล้วแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล ซึง่ มี 5 ขัน้ ตอน คือ
1. ติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
2. ติดต่อฐานข้อมูล
3. เขียนคําสัง่ SQL
4. รันคําสัง่ SQL
5. ดึงข้อมูลมาแสดงผล
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ตัวอย่างที่ 6-13 ไฟล์ Display.php
1 <?
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect Server");
3 mysql_select_db("work1",$conn) or die("Cannot connect database");
4 $sql = "select * from employee";
5 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
6 ?>
7 <TABLE border=2>
8 <? while ($rs = mysql_fetch_array($result)) { ?>
9 <TR>
10
<TD><? echo $rs[0] ?></TD>
11
<TD><? echo $rs[1] ?></TD>
12
<TD><? echo $rs[2] ?></TD>
13
<TD><? echo $rs[3] ?></TD>
14
<TD><? echo $rs["emp_salary"] ?></TD>
15
<TD><A HREF="edit.php?id=<?=$rs[0]?>">Edit</A></TD>
16
<TD><A HREF="delete.php?id=<?=$rs[0]?>">Delete</A></TD>
17 </TR>
18 <? } ?>
19 </TABLE>
20 <? mysql_Close($conn) ?>
21 <A HREF="Add.html">Add</A>

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 15 เป็ นการแสดง link เพือ่ ส่งข้อมูลไปแก้ไข โดยส่งรหัสพนักงานไปกับ link ด้วย
บรรทัดที่ 16 เป็ นการแสดง link เพือ่ ส่งข้อมูลไปลบ โดยส่งรหัสพนักงานไปกับ link ด้วย
ผลลัพธ์

รูปที่ 6-9 : การแสดงผลพร้อมการเชื่อมต่อ
ในหน้า Display.php เราสามารถทีจ่ ะ Edit, Delete ข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นฐานข้อมูลได้ รวมไป
ถึงยังสามารถ Add ข้อมูลใหมได้อกี ด้วย
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ตัวอย่างที่ 6-14 ไฟล์ Edit.php
1 <?
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect Server");
3 mysql_select_db("work1",$conn) or die("Cannot connect database");
4 $sql = "select * from employee where emp_id = '$id' ";
5 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
6 $rs = mysql_fetch_array($result); ?>
7 <FORM METHOD=POST ACTION="update.php">
8 Id :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtId" value="<?=$rs[0]?>" readonly ><BR>
9 Name :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtName" value = "<?=$rs[1]?>" readonly><BR>
10 SureNAme :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtSureName" value ="<?=$rs[2]?>"><BR>
11 Department :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtDept" value ="<?=$rs[3]?>"><BR>
12 Salary :: <INPUT TYPE="text" NAME="txtSalary" value="<?=$rs[4]?>"><BR>
13 <INPUT TYPE="submit" value = "Update">
14 <INPUT TYPE="reset" value ="Cancel">
15 </FORM>
16 <? mysql_Close($conn) ?>

ผลลัพธ์

รูปที่ 6-10 : แสดงการแก้ไขข้อมูลในตาราง
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นการเริม่ ต้นเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
บรรทัดที่ 3 เป็ นการติดต่อฐานข้อลู
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ SQL
เพื่อดึงข้อมูลในฐานข้อมูล โดยอ้างอิงตาม รหัสพนักงาน
ทีส่ ง่ มาพร้อมกับ link
บรรทัดที่ 5 เป็ นการรันคําสัง่ SQL แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ทต่ี วั แปร result
บรรทัดที่ 6 เป็ นการดึง Record ทีต่ อ้ งการแก้ไข มาเก็บไว้ท่ี ตัวแปร rs
บรรทัดที่ 7 เป็ นการสร้างฟอร์ม เพือ่ กําหนดไฟล์ทาํ งานต่อไป คือ update.php
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บรรทัดที่ 8 เป็ นการแสดงข้อความ Id
และกําหนดรับ ข้อมูลด้ว ย Text Box โดยมีค่า
รหัสพนักงานแสดงในช่อง และไม่สามารถแก้ไขได้
บรรทัดที่ 9 เป็ นการแสดงข้อความ Name และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box โดยมีค่า
ชื่อพนักงานแสดงในช่อง สามารถแก้ไขได้
บรรทัดที่ 10 เป็ นการแสดงข้อความ Sur Name และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box โดยมีค่า
ทีด่ งึ จากฐานข้อมูลมาแสดงในช่อง สามารถแก้ไขได้
บรรทัดที่ 11 เป็ นการแสดงข้อความ Department และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box โดยมีค่า
ทีด่ งึ จากฐานข้อมูลมาแสดงในช่อง สามารถแก้ไขได้
บรรทัดที่ 12 เป็ นการแสดงข้อความ Salary และกําหนดรับข้อมูลด้วย Text Box โดยมีค่า
ทีด่ งึ จากฐานข้อมูลมาแสดงในช่อง สามารถแก้ไขได้
บรรทัดที่ 13 เป็ นการกําหนดปุม่ submit มีขอ้ ความบนปุม่ คือ Add
บรรทัดที่ 14 เป็ นการกําหนดปุม่ reset มีขอ้ ความบนปุม่ คือ Cancel
บรรทัดที่ 15 เป็ นการปิ ดขอบเขตของฟอร์ม
บรรทัดที่ 16 เป็ นการปิ ดการเชื่อมต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย ทีไ่ ด้เปิดไว้
ตัวอย่างที่ 6-15 ไฟล์ Update.php
1 <?
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect Server");
3 mysql_select_db("work1",$conn) or die("Cannot connect database");
4
$sql = "update employee set emp_name = '$txtName',emp_surename
'$txtSureName',emp_dept='$txtDept',emp_salary=$txtSalary where emp_id = '$txtId' ";
5 echo $sql;
6 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
7 if ($result)
8 echo "Update to database 1 record<BR>";
9 else
10 echo "Cannot Update data<BR>";
11 mysql_Close($conn) ?>
12 <A HREF="Display.php">Home</A>

=

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นการเริม่ ต้นเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
บรรทัดที่ 3 เป็ นการติดต่อฐานข้อลู
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ update เพื่อแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล โดยอ้างอิงตาม รหัสพนักงาน
ทีส่ ง่ มาจากฟอร์ม edit.php
บรรทัดที่ 5 เป็ นการแสดงคําสัง่ SQL เพือ่ ตรวจสอบการทํางาน
บรรทัดที่ 6 เป็ นการรันคําสัง่ SQL แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ทต่ี วั แปร result
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บรรทัดที่ 7-10 เป็ นการตรวจสอบว่า สามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าได้ แสดงข้อความว่า
Update to database 1 record ถ้าไม่ได้ แสดงข้อความว่า Cannot UPDATE data
บรรทัดที่ 11 เป็ นการปิ ดการเชื่อมต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย ทีไ่ ด้เปิดไว้
บรรทัดที่ 12 เป็ นการแสดง link เพื่อกลับไปทีไ่ ฟล์ Display.php เพื่อแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล
ว่าข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลถูกต้อง

การลบข้อมูลในฐานข้อมูล
การลบข้อมูลในฐานข้อมูล เริม่ จากหน้า display.php ทีแ่ สดงข้อมูลทัง้ หมดของพนักงาน
เมื่อคลิกเลือก record ที่ต้องการลบโดยจะส่ง รหัสพนักงานไปกับ link ด้วยโดยไฟล์ PHP
ประมวลผล เพือ่ ทําการติดต่อฐานข้อมูลแล้วลบข้อมูลในฐานข้อมูล ซึง่ มี 5 ขัน้ ตอน คือ
1. ติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
2. ติดต่อฐานข้อมูล
3. เขียนคําสัง่ SQL
4. รันคําสัง่ SQL
5. ดึงข้อมูลมาแสดงผล
ตัวอย่างที่ 6-16 ไฟล์ Delete.php
1 <?
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","") or die("Cannot connect Server");
3 mysql_select_db("work1",$conn) or die("Cannot connect database");
4 $sql="delete from employee where emp_id='$id' ";
5 //echo $sql."<hr>";
6 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error());
7 if ($result)
8
echo "delete from database 1 record<BR>";
9 else
10
echo "Cannot delete data<BR>";
11 mysql_Close($conn) ?>
12 <A HREF="Display.php"><BR>Home</A>

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นการเริม่ ต้นเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
บรรทัดที่ 3 เป็ นการติดต่อฐานข้อลู
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ delete เพือ่ ลบข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยอ้างอิงตาม
รหัสพนักงานทีส่ ง่ มาพร้อม link
บรรทัดที่ 5 เป็ นการแสดงคําสัง่ SQL แต่ตดิ หมายเหตุไว้
บรรทัดที่ 6 เป็ นการรันคําสัง่ SQL แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ทต่ี วั แปร result
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บรรทัดที่ 7-10
เป็ นการตรวจสอบว่า สามารถลบข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าได้ แสดงข้อความว่า
Delete from database 1 record ถ้าไม่ได้ แสดงข้อความว่า Cannot Delete data
บรรทัดที่ 11 เป็ นการปิ ดการเชื่อมต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย ทีไ่ ด้เปิดไว้
บรรทัดที่ 12 เป็ นการแสดง link เพื่อกลับไปทีไ่ ฟล์ Display.php เพื่อแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล
ว่าข้อมูลได้ลบออกจากฐานข้อมูลถูกต้อง
ผลลัพธ์

รูปที่ 6-11 : แสดงผลลัพธ์กการลบข้อมูล

แนวพระราชดํารัสเกีย่ วกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
"ความรูก้ บั ดวงประทีปเปรียบกันได้หลายทาง ดวงประทีปเป็ นไฟทีส่ อ่ งแสงเพือ่ นําทางไป ถ้าใช้
ไฟนี้สอ่ งทางไปทางทีถ่ ูก ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย และถ้าไม่ระวังไฟ
นัน้ อาจจะเผาผลาญให้บา้ นช่องพินาศลงได้ ความรูเ้ ป็ นแสงสว่างทีจ่ ะนําเราไปสูค่ วามเจริญ ถ้า
ไม่ระมัดระวังในการใช้ความรูก้ จ็ ะเป็ นอันตรายเช่นเดียวกัน จะทําลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ลม่
จมได้"
(๒๘ มกราคม ๒๕๐๕)
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บทที่ 7 การใช้ตวั แปร Session
การใช้ตวั แปร Session เพื่อกํากับตัวแปรทีส่ ําคัญ และจําเป็ นต้องใช้ ข้ามหน้าเพจ
หรือต้องการตรวจสอบการทํางานบางอย่าง เช่น การเข้าระบบ การตรวจสอบสิทธิการทํางาน
หรือ ขัน้ ตอนการทํางาน โดยมีขนั ้ ตอนการทํางาน คือ เปิ ดการทํางานของ Session ลงทะเบียน
ตัวแปร และทําลายตัวแปรเมือ่ เลิกใช้

การลงทะเบียนตัวแปร Session
การลงทะเบียนตัวแปร Session เพื่อเป็ นการเก็บตัวแปร Session
สามารถใช้ตวั แปรนี้ได้ จนกว่าจะมีการทําลายตัวแปรดังกล่าวตัวอย่าง เช่น

ไว้ ให้เพจอื่น

ตัวอย่างที่ 7-1 โปรแกรม 1.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 คําสัง่ session_start() เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปิดการทํางานใช้ตวั แปร Session
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ กําหนดค่าให้กบั ตัวแปร $x = 123
บรรทัดที่ 4 คําสัง่ session_register() เป็ นคําสังเพื
่ ่อลงทะเบียนตัวแปร $x ให้เป็ นตัวแปร
Session
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสังเพื
่ ่อแสดงค่าตัวแปร $x = 123 ซึง่ เป็ นตัวแปร Session จึงต้องอ้างด้วย
$_SESSION
บรรทัดที่ 6 คําสัง่ session_register() เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ลงทะเบียนตัวแปร Session ชื่อ y
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ กําหนดค่าให้กบั ตัวแปร Session y ให้เท่ากับ 456
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังเพื
่ ่อแสดงค่าตัวแปร $y ซึง่ มีค่า 123 ซึง่ เป็ นตัวแปร Session จึงต้องอ้าง
ด้วย $_SESSION
บรรทัดที่ 9 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ สร้าง link ไปทีไ่ ฟล์ 2.php
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ผลลัพธ์

อธิ บายผลลัพธ์
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ 123 คือค่าของตัวแปร Session x และ 456 คือค่าตัวแปร Session y

การทําลายตัวแปร Session
การทําลายตัวแปร Session จะใช้กรณีทไ่ี ม่ตอ้ งใช้ตวั แปร Session แล้ว จะใช้กรณีท่ี
ออกจากระบบ ตัวแปร Session จะโดยทําลายได้หลายวิธี เช่น การปิ ด Browser, หมดอายุ, ใช้
คําสัง่ session_unregister() หรือ session_destroy()
ตัวอย่างที่ 7-2 โปรแกรม 2.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 คําสัง่ session_start() เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปิดการทํางานใช้ตวั แปร Session
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังเพื
่ ่อแสดงค่าตัวแปร Session x = 123 ซึง่ เป็ นตัวแปร Session จึงต้อง
อ้างด้วย $_SESSION ซึง่ ตัวแปร Session x ต้องมีการลงทะเบียนแล้วจึงสามารถแสดงค่าได้
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังเพื
่ ่อแสดงค่าตัวแปร Session y = 456 ซึง่ เป็ นตัวแปร Session จึงต้อง
อ้างด้วย $_SESSION ซึง่ ตัวแปร Session y ต้องมีการลงทะเบียนแล้วจึงสามารถแสดงค่าได้
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสังยกเลิ
่
กตัวแปร Session x เมือ่ ยกเลิกแล้วจะไม่สามรถอ้างถึงได้อกี
บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสังทํ
่ าลายตัวแปร Session เมือ่ ทําลายแล้วจะไม่สามรถอ้างถึงได้อกี
บรรทัดที่ 7 เครือ่ งหมาย ?> หมายถึง ปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ สร้าง link ไปทีไ่ ฟล์ 2.php
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ผลลัพธ์ เมื่อรันต่อจากโปรแกรม 1.php

อธิ บายผลลัพธ์
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ 123 คือค่าของตัวแปร Session x และ 456 คือค่าตัวแปร Session y ซึง่
ตัวแปรทัง้ สองได้ประกาศไว้ใน โปรแกรม 1.php ไว้แล้ว
ผลลัพธ์ เมื่อรันโปรแกรม 2.php โดยไม่ผา่ น โปรแกรม 1.php
อธิ บายผลลัพธ์
ผลลัพธ์ จะไม่แสดงค่าของตัวแปร x และ y ออกมา เพราะไม่มกี ารลงทะเบียนไว้ก่อน

ระบบสมาชิก
การประยุกต์ใช้งานตัวแปร Session จะใช้เพื่อเก็บตัวแปร User ไว้ แล้วถ้าเปิ ดหน้าเว็บ
โดยไม่ผา่ นหน้า Log In โปรแกรมจะทําการตรวจสอบก่อน แล้วเปิ ดหน้า Log In ให้ Log In
ก่อน และเมื่อทําการ Log In โปรแกรมจะทําการลงทะเบียนตัวแปร Session ไว้ และ ทําลายตัว
แปร Session เมือ่ ทําการออกจากระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลสมาชิก
สร้างฐานข้อมูลเพื่อข้อมูล User โดยเก็บรายละเอียดของผูใ้ ช้ คือ Username ,
Password , ชื่อ , เพศ , วันเกิด , ทีอ่ ยู่ , งานอดิเรก , E-mail , ประเทศ , คําถามและคําตอบ
กรณีลมื รหัสผ่าน ดังนี้
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รูปที่ 7-1 : แสดงข้อมูลรายละอียดสมาชิ ก
ตัวอย่างที่ 7-3 โปรแกรม Login.html

ผลลัพธ์

รูปที่ 7-2 : แสดงหน้ าเข้าระบบ
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-12 เป็ นคําสังสร้
่ างฟอร์ม เพื่อรับข้อมูล User และ Password และมีปมุ่ Submit
และ Reset
บรรทัดที่ 14 เป็ นคําสัง่ Link ไปที่ RegisterForm.php กรณีทต่ี อ้ งการสมัครสมาชิก
บรรทัดที่ 15 เป็ นคําสัง่ Link ไปที่ Forgot.html กรณีทล่ี มื รหัสผ่าน
ตัวอย่างที่ 7-4 โปรแกรม Connect.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ Meta tag เพือ่ แสดงข้อมูลเป็ นภาษาไทย
บรรทัดที่ 2 เป็ นหมายเหตุของภาษา HTML
บรรทัดที่ 3 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 4 เป็ นหมายเหตุของภาษา PHP
บรรทัดที่ 5 เป็ นการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย จะกําหนดไว้ในไฟล์ connect.php เพราะเครือ่ งแม่ขา่ ย
จะเป็ นเครื่องเดิม และถ้าเปลีย่ นเครื่องแม่ขา่ ย เช่นขึน้ Host จริง ก็เปลีย่ นข้อมูลเครื่องแม่ขา่ ย
เพียงไฟล์ connect.php ไฟล์เดียว
บรรทัดที่ 6 เป็ นหมายเหตุของภาษา PHP
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสัง่ เพื่อติดต่อฐานข้อมูล ชื่อ MIS ถ้าติดต่อไม่ได้ จะแสดงข้อความว่า
Access Database denied
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ตัวอย่างที่ 7-5 โปรแกรม Login.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 ob_start() เป็ นคําสังที
่ บ่ อกไปยัง webserver ว่า อย่าเพิง่ ส่ง output ไปให้ client
นะ รวบรวมไว้ก่อน รอให้สงหรื
ั ่ อประมวลผลไปถึงบรรทัดสุดท้าย ก่อนแล้วค่อยส่ง ไปให้ Client
บรรทัดที่ 2 เป็ นการดึง Code จากไฟล์ Connect.php มาประมวลผลด้วย แต่เนื่องด้วยการ
ทํางานในไฟล์ Connect คือ ขัน้ ตอนการติดต่อ เครื่องแม่ขา่ ยและฐานข้อมูล ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนทีใ่ ช้
เหมือนกันทุกครัง้ จึงเก็บไว้ในไฟล์ Connect ไฟล์ เดียว และง่ายต่อการแก้ไขถ้าต้องการเปลีย่ น
เครือ่ ง หรือเปลีย่ น Host
บรรทัดที่ 3-4 เป็ นคําสังเพื
่ ่อดึงข้อมูลในฐานข้อมูล ในตาราง member โดยดึง Record ทีม่ ี
Username และ Password ตรงกับทีค่ ยี เ์ ข้ามาใน Form Log IN
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสังรั
่ นคําสัง่ SQL ทีเ่ ขียนไว้
บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสังดึ
่ งจํานวนแถวออกมาว่าได้กแ่ี ถวจากการรันคําสัง่ SQL
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังดึ
่ งแถวแรกของการรันคําสัง่ SQL
บรรทัดที่ 8 เป็ นการตรวจสอบว่าถ้ามีจาํ นวนแถว มากกว่า 0 แสดงว่า ชื่อและรหัสผ่านถูก
บรรทัดที่ 9 เป็ นคําสังแสดง
่
ชื่อ ของผูใ้ ช้
บรรทัดที่ 10 เป็ นคําสังเริ
่ ม่ ใช้ตวั แปร $_SESSION
บรรทัดที่ 11 เป็ นคําสังลงทะเบี
่
ยน ตัวแปร $_SESSION username
บรรทัดที่ 12 เป็ นคําสังกํ
่ าหนดค่า ตัวแปร $_SESSION username ให้มคี ่าเท่ากับ ค่า User
Name
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บรรทัดที่ 13 เป็ นคําสังให้
่ แสดงการทํางานไปทีไ่ ฟล์ index.php
บรรทัดที่ 15 เป็ นคําสัง่ Java Script ให้ขอ้ ความ Login Fail และกลับไปทีไ่ ฟล์เดิม คือไฟล์
Login.html
บรรทัดที่ 18 เป็ นคําสัง่ ปิดการเชื่อมต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
บรรทัดที่ 19 เป็ นคําสัง่ ให้สง่ ข้อมูลในบัฟเฟอร์ แล้วปิดบัฟเฟอร์
หมายเหตุ
บรรทัดที่ 13 สามารถแทนด้วยคําสัง่ <meta http-equiv="refresh"
content="0;url=index.php"> ได้
ผลลัพธ์ กรณี ที่ ชื่อ ผูใ้ ช้ หรือ รหัสผ่านไม่ถกู ต้อง

รูปที่ 7-3 : แสดงผลลัพธ์เข้าระบบไม่สาํ เร็จ

ผลลัพธ์ ที่สามารถเข้าระบบได้ จะแสดงผลลัพธ์ไฟล์ Index.php

รูปที่ 7-4 : แสดงผลลัพธ์เข้าระบบได้
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ตัวอย่างที่ 7-6 โปรแกรม Index.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสังเริ
่ ม่ ใช้ตวั แปร $_SESSION
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสัง่ ทีต่ รวจสอบว่า มีการลงทะเบียนตัวแปร $_SESSION username แล้ว
หรือยังถ้ายังแสดงว่ายังมาได้ Login ให้ไปเปิ ดหน้า Login.html
บรรทัดที่ 4 เครือ่ งหมาย ?> หมายถึง ปิ ดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 5 แสดงข้อความ Welcome member
บรรทัดที่ 6 เปิดคําสัง่ แสดงตาราง โดยมีเส้นขอบเท่ากับ 1
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความ แก้ไขข้อมูล และเมือ่ คลิกจะ Link ไปทีไ่ ฟล์ Edit.php
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความ เปลีย่ นรหัสผ่าน เมือ่ คลิกจะ Link ไปทีไ่ ฟล์ Change.php
บรรทัดที่ 9 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความ ออกจากโปรแกรม เมือ่ คลิกจะ Link ไปทีไ่ ฟล์ Logout.php
ตัวอย่างที่ 7-7 โปรแกรม Logout.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เปิ ดคําสังเริ
่ ม่ การทํางานตัวแปร Session
บรรทัดที่ 3 เปิ ดคําสังยกเลิ
่
กตัวแปร Session
บรรทัดที่ 4 เครือ่ งหมาย ?> หมายถึง ปิ ดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 5 เป็ นการแสดงข้อความ Bye Bye
บรรทัดที่ 7 เป็ นการแสดงข้อความ Login Again แล้วลิงค์ไปที่ Login.html
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ตัวอย่างที่ 7-8 โปรแกรม RegisterForm.php
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ เริม่ ต้นเปิด Java Script
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสัง่ สร้างฟงั ก์ชนั ่ check
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสัง่ ตรวจสอบว่า ช่อง User มีการคียข์ อ้ มูลหรือไม่ โดยตรวจสอบความยาว
ของ Text Box
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ให้กล่องข้อความเตือนว่า Please Input User name
บรรทัดที่ เป็ นคําสัง่ เพือ่ ให้ Curser รองรับข้อมูลที่ txtUser
บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ส่งผลลัพธ์คา่ False ให้กบั ฟงั ก์ชนั ่ check
บรรทัดที่ 11 เป็ นคําสัง่ ตรวจสอบว่า ช่องยืนยันรหัสผ่านมีการคียข์ อ้ มูลหรือไม่ โดยตรวจสอบ
ค่าว่าง
บรรทัดที่ 15-19 เป็ นคําสัง่ ตรวจสอบว่าช่องรหัสผ่านกับช่องยืนยันรหัสผ่านมีการคียข์ อ้ มูล
ตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ลบข้อความทัง้ สองช่องออก แล้วรอรับการคียข์ อ้ มูลใหม่ และส่งผล
ลัพธืเป็ น False
บรรทัดที่ 25 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ให้เปิ ดเอกสาร x มาครัง้ แรกให้แสดง Curser ที่ txtUser เลย
บรรทัดที่ 25 onSubmit เป็ นการสังให้
่ โปรแกรมไปทํางานที่ ฟงั ก์ชนั ่ Check ก่อน มีมกี ารกด
ปุม่ Submit และ name เป็ นการตัง้ ชื่อเอกสาร เพือ่ ใช้รว่ มกับบรรทัดที่ 25 เพือ่ ใช้กบั onload
บรรทัดที่ 57 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ให้ ค่าคัวแปร $country เก็บรายชื่อประเทศไว้
่ อ่ ให้ List Box แสดงค่าในคัวแปร $country ออกมา
บรรทัดที่ 58-61 เป็ นคําสังเพื
บรรทัดที่ 70-84 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ให้ List Box แสดงค่าเป็ นวัน เดือน และ ปี
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ผลลัพธ์ กรณี ที่ ไม่กรอกข้อมูลช่อง UserName

รูปที่ 7-5 : แสดงผลลัพธ์การรหัสผูใ้ ช้ไม่ถกู ต้อง
ผลลัพธ์ กรณี ที่ชื่อ UserName ซํา้ ใน ฐานข้อมูล

รูปที่ 7-6 : แสดงผลลัพธ์การรหัสผูใ้ ช้ซาํ้
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ตัวอย่างที่ 7-9 โปรแกรม Register.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ เริม่ ต้นเปิดเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสัง่ ดึงรหัสคําสังมาจากไฟล์
่
connect.php
บรรทัดที่ 3 การกําหนดคําสัง่ SQL เพือ่ ตรวจสอบว่าในฐานข้อมูลมี User ชื่อเดีย่ วกันหรือไม่
บรรทัดที่ 4 รันคําสังคํ
่ าสัง่ SQL เพือ่ ตรวจสอบว่าในฐานข้อมูลมี User ชื่อเดีย่ วกันหรือไม่
บรรทัดที่ 5 การดึงจํานวนของผลลัพธ์ จากการตรวจสอบว่าในฐานข้อมูลมี User นี้กค่ี น
บรรทัดที่ 6-9 คําสังเพื
่ อ่ ตรวจสอบจํานวนว่ามากกว่า 0 หรือไม่ ถ้ามากกว่าให้แสดง Message
Box ว่า UserName Duplicate แล้วกลับไปรับข้อมูลใหม่
บรรทัดที่ 10-14 คําสังเก็
่ บค่างานอดิเรกทีเ่ ช็คจากหน้ากรอกข้อมูล แล้วเก็บเป็ นข้อความคัน่
ด้วยเครือ่ งหมาย ,
บรรทัดที่ 15 คําสังที
่ ต่ ดั String จากข้างหลัง มาหนึ่งตัว (-1) เพราะเครือ่ งหมาย , เกินมา 1 ตัว
บรรทัดที่ 16-20 คําสังเพิ
่ ม่ ข้อมูลจากทีก่ รอกเข้ามาผ่าน Method Post เก็บลงฐานข้อมูลตาราง
member
บรรทัดที่ 22 คําสังรั
่ นรหัสคําสัง่ SQL แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ทต่ี วั แปร Result
บรรทัดที่ 23 คําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่า Insert ข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าได้แสดงว่า Insert Complete
ถ้าไม่ได้ แสดงว่า Cannot Insert Data
บรรทัดที่ 25 คําสังเพื
่ อ่ ยกเลิกการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
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ตัวอย่างที่ 7-10 โปรแกรม Forgot.html

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1
เป็ นคําสัง่ เริม่ ต้นการสร้าง FORM โดยกดปุ่ม Submit แล้วจะไปทีไ่ ฟล์
showq.php
บรรทัดที่ 2-9 เป◌็นคําสังเพื
่ อ่ รับ User ทีต่ อ้ งการค้นหารหัสผ่าน
ผลลัพธ์

รูปที่ 7-7 : แสดงหน้ าจอกรณี ลืมรหัสผ่าน
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ตัวอย่างที่ 7-11 โปรแกรม ShowQ.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 3 กําหนดคําสัง่ SQL เพือ่ ดึงระเบียนในฐานข้อมูลมี User ตรงกับทีก่ รอกมาหรือไม่
บรรทัดที่ 4 การรันคําสังคํ
่ าสัง่ SQL
บรรทัดที่ 5 การดึงจํานวนของผลลัพธ์ จากการตรวจสอบว่าในฐานข้อมูลมี User นี้กค่ี น
บรรทัดที่ 6-8 คําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่ามี User นี้ในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีให้ดงึ ข้อมูลมาใส่ไว้
ใน $rs
บรรทัดที่ 9 คําสังเพื
่ ่อสร้างฟอร์ม โดยกําหนดว่าเมื่อกดปุม่ Submit แล้วจะไปทํางานที่ ไฟล์
showa.php พร้อมกับส่งรหัส Id ไปพร้อมกับ url ด้วย
บรรทัดที่ 13 คําสังเพื
่ อ่ แสดงคําถามของ user นี้ มาแสดง
บรรทัดที่ 26 คําสังกรณี
่
ท่ี user name ไม่ถูกต้อง คือไม่มใี นฐานข้อมูล
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ตัวอย่างที่ 7-12 โปรแกรม ShowA.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ เริม่ ต้นเปิดเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 คําสังดึ
่ งรหัสคําสังมาจากไฟล์
่
connect.php
บรรทัดที่ 3 คําสังดึ
่ งค่าตัวแปร id ด้วย method GET
บรรทัดที่ 4-5 กําหนดคําสัง่ SQL เพื่อตรวจสอบว่าคําตอบทีไ่ ด้รบั มากับฐานข้อมูลถูกต้อง
หรือไม่
บรรทัดที่ 6 การรันคําสังคํ
่ าสัง่ SQL
บรรทัดที่ 7 การดึงจํานวนของผลลัพธ์ จากการตรวจสอบว่าในฐานข้อมูลว่ามีเท่าไร
บรรทัดที่ 9-10 คําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่าคําตอบถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกให้ดงึ ข้อมูลมาใส่ไว้ใน $rs
และแสดง Password ออกมาแสดง
บรรทัดที่ 13 คําสังแสดง
่
กรณีทค่ี าํ ตอบไม่ถูกต้อง จะแสดง ข้อความว่า Answer Incorrect
บรรทัดที่ 15 คําสังเพื
่ อ่ ยกเลิกการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
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ผลลัพธ์ กรณี ที่ คําตอบถูกต้อง

ผลลัพธ์ กรณี ที่ คําตอบถูกต้อง

ตัวอย่างที่ 7-13 โปรแกรม Edit.php
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-4 เป็ นคําสังเพื
่ ่อตรวจสอบการ Login ว่ามีการ Login หรือยังถ้ายังให้ไป Login
ก่อน
บรรทัดที่ 7 คําสังเพื
่ ่อกําหนดการแสดงข้อผิดพลาดให้แสดงข้อผิดพลาด ยกเว้น คําเตือนไม่
ต้องแสดง
่ งข้อมูลของผูใ้ ช้ มาไว้ในตัวแปร $rs
บรรทัดที่ 8-12 คําสังดึ
บรรทัดที่ 13-21 คําสัง่ Script เพือ่ ตรวจสอบการคียข์ อ้ มูล ชื่อ
บรรทัดที่ 22 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ให้เปิ ดเอกสาร x มาครัง้ แรกให้แสดง Curser ที่ txtUser เลย
่ โปรแกรมไปทํางานที่ ฟงั ก์ชนั ่ Check ก่อน มีมกี ารกด
บรรทัดที่ 23 onSubmit เป็ นการสังให้
ปุม่ Submit และ name เป็ นการตัง้ ชื่อเอกสาร เพือ่ ใช้รว่ มกับบรรทัดที่ 25 เพือ่ ใช้กบั onload
บรรทัดที่ 27 การแสดงข้อมูล User name โดยกําหนดเป็ น ReadOnly คือ ไม่สามารถแก้ไข้ได้
บรรทัดที่ 35-36 วิธกี ารแสดงข้อมูลเพศ หรือ Radio Button โดยกําหนดให้ เช็ค Box หรือไม่
ตามค่าทีป่ รากฏในตัวแปร โดยใช้คาํ สัง่ Checked
บรรทัดที่ 46-52 วิธกี ารแสดงข้อมูลประเทศ แบบ List Box โดยถ้าข้อมูลเป็ นประเทศใดจะ
แสดงประเทศนัน้ โดยใช้คาํ สัง่ if และ selected
บรรทัดที่ 62-80 วิธกี ารแสดงข้อมูลแบบวันที่ แบบ List Box โดยถ้าข้อมูลเป็ นวันใดจะแสดงวัน
นัน้ ออกมา โดยใช้คาํ สัง่ if และ selected
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บรรทัดที่ 87-92 วิธกี ารแสดงข้อมูลงานอดิเรกแบบ Check Box โดยถ้าข้อมูลเป็ นอะไรจะแสดง
ออกมา โดยใช้คาํ สัง่ if และ checked
ตัวอย่างที่ 7-14 โปรแกรม Update.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ เริม่ ต้นเปิดเอกสาร PHP
บรรทัดที่ 2 คําสังเพื
่ ่อกําหนดการแสดงข้อผิดพลาดให้แสดงข้อผิดพลาด ยกเว้น คําเตือนไม่
ต้องแสดงบรรทัดที่ 4-7
คําสังเก็
่ บค่างานอดิเรกทีเ่ ช็คจากหน้ากรอกข้อมูล แล้วเก็บเป็ น
ข้อความคันด้
่ วยเครือ่ งหมาย ,
บรรทัดที่ 8 คําสังที
่ ต่ ดั String จากข้างหลัง มาหนึ่งตัว (-1) เพราะเครือ่ งหมาย , เกินมา 1 ตัว
บรรทัดที่ 9-19 กําหนดคําสัง่ SQL เพือ่ Update ข้อมูลตามทีไ่ ด้กรอกมา ในรหัสผูใ้ ช้ตรงกัน
บรรทัดที่ 22 การรันคําสังคํ
่ าสัง่ SQL
บรรทัดที่ 23 คําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่าแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ ถ้าได้ ให้แสดงข้อความว่า Update
Complete ถ้าไม่ได้ ให้แสดงว่า Cannot Update data
บรรทัดที่ 24 คําสังเพื
่ อ่ ยกเลิกการติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย
บรรทัดที่ 27 คําสัง่ Link ไปทีไ่ ฟล์ Login.html
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ตัวอย่างที่ 7-15 โปรแกรม Change.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-24 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ตรวจสอบการคีย์ ข้อมูลว่ามีการคียข์ อ้ มูลหรือไม่
บรรทัดที่ 25 onSubmit เป็ นการสังให้
่ โปรแกรมไปทํางานที่ ฟงั ก์ชนั ่ Check ก่อน มีมกี ารกด
ปุม่ Submit
่ อ่ รับข้อมูล
บรรทัดที่ 26-28 คําสังเพื
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ตัวอย่างที่ 7-16 โปรแกรม ChangePassword.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-4 เป็ นคําสังเพื
่ ่อตรวจสอบการ Login ว่ามีการ Login หรือยังถ้ายังให้ไป Login
ก่อน
บรรทัดที่ 7 คําสังเพื
่ ่อกําหนดการแสดงข้อผิดพลาดให้แสดงข้อผิดพลาด ยกเว้น คําเตือนไม่
ต้องแสดง
่ งข้อมูลของผูใ้ ช้ โดยตรวจสอบว่า รหัสผูใ้ ช้ กับรหัสผ่าน ถูกต้องหรือไม่
บรรทัดที่ 8 คําสังดึ
บรรทัดที่ 10 การรันคําสังคํ
่ าสัง่ SQL
บรรทัดที่ 11 การดึงจํานวนของผลลัพธ์ จากการตรวจสอบว่าในฐานข้อมูลว่ามีเท่าไร
่ ่อตรวจสอบว่าชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่านถูกต้อง หรือไม่ ถ้าถูกต้อง ให้
บรรทัดที่ 13-14 คําสังเพื
Update Password ใหม่แทน Password เก่า
บรรทัดที่ 16 การรันคําสังคํ
่ าสัง่ SQL
บรรทัดที่ 17 คําสังตรวจสอบการ
่
Update ข้อมูลในฐานข้อมูล ถ้า Update ได้ถูกต้อง ขึน้
ข้อความว่า Password changed ถ้า Update ไม่สมบูรณ์ ขึน้ ข้อความว่า Password cannot
Update
บรรทัดที่ 16 การแสดงข้อความว่า Current Password not Correct
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ผลลัพธ์ กรณี ที่ใส่ รหัสผ่านเก่าไม่ถกู ต้อง

ผลลัพธ์ กรณี ที่ใส่ รหัสผ่านเก่าถูกต้อง และกรอกรหัสใหม่ ตรงกันทัง้ สองช่อง

พระราชดํารัสเกี่ยวกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
"การศึกษาเป็ นเครือ่ งมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพือ่ ให้เป็ นพลเมืองดีมคี ุณภาพ
และประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอ่ มทําได้สะดวกราบรืน่ ได้ผลทีแ่ น่นอนและ
รวดเร็ว"
(๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐)
ในการพัฒนาประเทศนัน
้
จําเป็ นต ้องทําตามลําดับขัน
้ เริม
่ ด ้วยการสร ้างพืน
้ ฐาน คือความ
้
มีกน
ิ มีใชของประชาชนก่
อน ด ้วยวิธก
ี ารทีป
่ ระหยัด ระมัดระวัง แต่ถก
ู ต ้องตามหลัก
วิชาการ
เมือ
่ พืน
้ ฐานเกิดมัน
่ คงพอควรแล ้ว จึงค่อยสร ้างเสริมความเจริญขัน
้ ทีส
่ งู ขึน
้
ตามลําดับต่อไป
พระบรมราโชวาท เมือ
่ ว ันที่ 19 กรกฎาคม 2517
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั
ทรงเน ้นยํ้าแนวทางการพัฒนาทีอ
่ ยูบ
่ นพืน
้ ฐานของการ
้
พึง่ ตนเอง
ความพอมีพอกิน พอมีพอใชและการรู
้จักความพอประมาณ
ทรง
เตือนสติประชาชนไม่ให ้ประมาท
มีคณ
ุ ธรรมในการดํารงชวี ต
ิ
ซงึ่ แนวคิดดังกล่าว
ื่ ว่า
เป็ นทีร่ ู ้จักกันดีภายใต ้ชอ
เศรษฐกิจพอเพียงทรงเน ้นหลักการพึง่ ตนเองในระดับ
ครอบครัว
ผสานกับความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจกันสร ้างความเข ้มแข็งในระดับ
ื่ มโยงสูร่ ะบบธุรกิจในสงั คมภายนอก
ท ้องถิน
่
ก่อนทีจ
่ ะเชอ
อีกทัง้ ยังพระราชทานแนวพระราชดําริ
ให ้หน่วยงานต่างๆ
ทัง้ จากภาครัฐและภาค
ึ ษาและพัฒนากิจการเกษตรกรรมของไทยอย่าง
ประชาชนเข ้าร่วมมือกัน
เพือ
่ ศก
จริงจัง
ด ้วยทรงตระหนักดีวา่
การเกษตรนีเ้ องทีเ่ ป็ นรากฐานอันแท ้จริง
ให ้กับ
พัฒนาการทีย
่ งั่ ยืนของประเทศดังพระราชดํารัสทีว่ า่ “ ถ ้าชนบทอยูไ่ ด ้ บ ้านเมืองก็อยูไ่ ด ้”
ั ทุกครัง้ ที่
ผลลัพธ์จากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ สําแดงให ้เป็ นทีป
่ ระจักษ์ ชด
เศรษฐกิจของประเทศตกอยูใ่ นภาวะวิกฤติ และประชาชนชาวไทยทุกฝ่ ายทุกระดับ ต่างก็
ต ้องหันมาทบทวนทิศทางของการพัฒนาประเทศเท่าทีผ
่ า่ นมา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีท
่ รงพระราชทาน
จึงนับเป็ นแบบอย่างทีด
่ ใี ห ้คนไทย ได ้
ั มาชพ
ี
ดําเนินชวี ต
ิ บนทางสายกลาง มีความขยันหมัน
่ เพียรในการประกอบสม
รู ้จักใช ้
ทรัพยากรทีม
่ อ
ี ยูใ่ ห ้เกิดประโยชน์สงู สุด รักการประมาณตน และดํารงชวี ต
ิ อย่างรู ้จัก คิด
อยู่ ใช ้ กิน อย่างพอเพียง

136
พระราชดํารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง
“...เศรษฐศาสตร์เป็ นวิชาของเศรษฐกิจ การทีต่ อ้ งใช้รถไถต้องไปซือ้ เราต้องใช้ตอ้ งหาเงินมาสําหรับซือ้ นํ้ามัน
สําหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิง่ ซ่อมแซม แต่เวลาใช้นนั ้ เราก็ตอ้ งป้อนนํ้ามันให้เป็ นอาหาร เสร็จแล้วมัน
คายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ตอ้ งป้อนอาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมัน
กิน แต่วา่ มันคายออกมา ทีม่ นั คายออกมาก็เป็ นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้สาํ หรับให้ทด่ี นิ ของเราไม่เสีย...”
พระราชดํารัส เนื่องในพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙
“...การจะเป็ นเสือนัน้ ไม่สาํ คัญ สําคัญอยูท่ เ่ี รามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนัน้
หมายความว่า อุม้ ชูตวั เองได้ ให้มพี อเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้อง
ผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนัน้ มันเกินไป แต่วา่ ในหมูบ่ า้ นหรือในอําเภอ จะต้องมีความ
พอเพียงพอสมควร บางสิง่ บางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในทีไ่ ม่หา่ งไกลเท่าไร ไม่
ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙.
“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิง่ กว่านี้อกี คือคําว่าพอ ก็พอเพียงนี้กพ็ อแค่นนั ้ เอง คนเราถ้าพอใน
ความต้องการก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มี
ความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็ นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
ั ่ ใช้ปนั ่
“...ไฟดับถ้ามีความจําเป็ น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปนไฟก็
ไฟ หรือถ้าขัน้ โบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางทีจ่ ะแก้ปญั หาเสมอ ฉะนัน้ เศรษฐกิจพอเพียงก็มเี ป็ นขัน้ ๆ
แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์น่ีเป็ นสิง่ ทําไม่ได้ จะต้องมีการ
แลกเปลีย่ น ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลีย่ นกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่วา่ พอเพียงในทฤษฎีใน
หลวงนี้ คือให้สามารถทีจ่ ะดําเนินงานได้...”
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒
ทีม่ า:มูลนิธชิ ยั พัฒนา
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บทที่ 8 การสร้างกระดานข่าว
การสร้างกระดานข่าว เป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย
เพราะสามารถรับความคิดเห็นของลูกค้า การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ การตอบคําถามของลูกค้า
การติดต่อสัมพันธ์งานต่าง ๆ ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั การตอบรับอย่างดี

ฐานข้อมูลกระดานข่าว
กระดานข่าวมีการเก็บคําถามคําตอบ เพราะฉะนัน้ ฐานข้อมูลของการดานข่าวมี 2 ส่วน
คือ กระดานข่าวคําถาม และ กระดานข่าวคําตอบ
ฐานข้อมูลกระดานข่าวคําถาม

รูปที่ 8-1 : แสดงรายละเอียดตาราง webboard_question
ฐานข้อมูลกระดานข่าวคําตอบ

รูปที่ 8-2 : แสดงรายละเอียดตาราง webboard_answer
ฐานข้อมูลกระดานข่าวคําตอบจะเชื่อมกับฐานข้อมูลคําถามที่ ฟิ ลด์ q_id ว่าคําตอบนี้ เป็ นการ
ตอบคําถามไหน
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ตัวอย่างที่ 8-1 ไฟล์ INDEX.PHP
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รูปที่ 8-3 : แสดงผลลัพธ์การแสดงภาษาไทย
อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-4 เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้ในการติดต่อฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 5-14
เป็ นคําสังเพื
่ ่อแทนทีค่ ําหยาบ โดยคําหยาบกําหนดไว้ในตัวแปรชื่อ bad
โดยถ้ า มีช้ อ ความใดที่ต รงกับ ที่กํ า หนดในตัว แปร bad โปรแกรมจะแสดงข้อ ความ ***
แทนข้อความหยาบ
บรรทัดที่ 19 เป็ นคําสัง่ SQL เพือ่ ดึงข้อมูลของคําถามทัง้ หมดจากตาราง Webboard_question
บรรทัดที่ 20 เป็ นการรันคําสัง่ SQL
บรรทัดที่ 21 เป็ นคําสังดึ
่ งจํานวนแถวออกมาว่าได้กแ่ี ถวจากการรันคําสัง่ SQL
บรรทัดที่ 23 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ กําหนดจํานวนระเบียนในแต่ละหน้า
บรรทัดที่ 25 เป็ นการคํานวณหาจํานวนหน้าของเอกสาร
บรรทัดที่ 26 เป็ นการตรวจสอบหน้าทีเ่ หลือว่ามีเศษหรือไม่ ถ้ามีเศษ ให้เพิม่ จํานวนหน้าอีก 1
หน้า
่ อ่ ตรวจสอบหน้าปจั จุบนั ว่าตอนนี้ อยูท่ ห่ี น้าไหน ถ้าเป็ นครัง้ แรกให้
บรรทัดที่ 29-32 เป็ นคําสังเพื
กําหนดเป็ นหน้าแรก
บรรทัดที่ 33 เป็ นการคํานวณหาระเบียนเริม่ ต้นของหน้าเอกสาร หน้านี้
บรรทัดที่ 34
เป็ นคําสัง่ SQL เพื่อดึงข้อมูลของคําถามโดยเรียงตามเลขมากโดยเริม่ จาก
ระเบียนทีต่ งั ้ ค่าเริม่ ต้นไว้ โดยนํามาแสดง เท่ากับ จํานวนระเบียน ทีก่ าํ หนดไว้
บรรทัดที่ 35 เป็ นการรันคําสัง่ SQL
บรรทัดที่ 49
เป็ นคําสังกํ
่ าหนด link ให้กบั คําถาม โดยกําหนดให้ทํางานที่ ShowTopic
โดยส่งรหัสคําถาม ไปกับ Link ด้วย โดยผ่าน Method GET
บรรทัดที่ 50 เป็ นคําสัง่ แสดงคําถาม โดยมีการตรวจสอบ คําหยาบก่อน
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บรรทัดที่ 62-66
เป็ นคําสัง่ แสดงคําว่า Back โดยมี Link ไปยังหน้า ก่อนหน้ า
โดยแสดงเฉพาะหน้า 2 เป็ นต้นไป
บรรทัดที่ 67-77 เป็ นคําสัง่ แสดง หน้า 1 2 3 ไปจนถึงจํานวนหน้าทัง้ หมด โดยมี link ทุกหน้า
ยกเว้นหน้าปจั จุบนั
บรรทัดที่ 78-84 เป็ นคําสัง่ แสดงคําว่า Next โดยมี Link ไปยังหน้าต่อไป โดยแสดงทุกครัง้
ยกเว้นเป็ นหน้าสุดท้าย

การแก้ไขปัญหาภาษาไทย
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการรันโปรแกรมถ้าข้อมูลเป็ น ภาษาไทยในการแสดงและการเก็บข้อมูล
ลงฐานข้อมูลต้องระบุรหัสภาษาที่ใช้ในการเก็บลงฐานข้อมูลด้วย เช่น ภาษาไทย ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาไทย TIS-620 จะใช้คาํ สัง่ mysql_query("SET CHARACTER SET tis620"); ดังนัน้
ขัน้ ตอนการติดต่อฐานข้อมูลควรสร้างไฟล์ไว้ต่างหาก มิฉะนัน้ จะต้องแก้ทุกไฟล์ทเ่ี กีย่ วข้อง ควร
แยกเก็บไฟล์ใน connect.php
ตัวอย่างที่ 8-2 ไฟล์ connect.php

การสร้างคําถาม
การสร้างคําถาม หรือการตัง้ กระทู้ ก็คอื การเพิม่ ข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลนัน่ เอง คือมี
การสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูล แล้วส่งให้ไฟล์ PHP ประมวลผลเพื่อทําการ Insert ลงฐานข้อมูล
ไฟล์ทเ่ี กีย่ วข้องคือ การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล ชื่อ NewTopic.HTML และไฟล์ทใ่ี ช้ในการเพิม่
ข้อมูลลงฐานข้อมูล คือ NewTopic.PHP
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ตัวอย่างที่ 8-3 ไฟล์ NewTopic.HTML

ผลลัพธ์

รูปที่ 8-4 : แสดงการตัง้ คําถามใหม่
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสังสร้
่ างฟอร์มโดยมี type แบบ MultiPart คือส้งข้อมูลได้ทงั ้ แบบข้อความ
และไฟล์
บรรทัดที่ 2-27 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ รับข้อมูล
ตัวอย่างที่ 8-4 ไฟล์ NewTopic.PHP
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 5
เป็ นคําสังเพื
่ ่อกําหนดรหัสภาษาไทย ในการเพิม่ ข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ให้เป็ นรหัสภาษาไทย TIS-620
บรรทัดที่ 6 เป็ นการตรวจสอบว่ามีการใส่ช่อื รูปหรือไม่
บรรทัดที่ 8-12 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แสดงรายละเอียดของไฟล์ ซึง่ ไม่แสดงก็ได้
บรรทัดที่ 14-18 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ตรวจสอบว่าไฟล์ใหญ่เกิน 5 MB หรือไม่
ถ้าเกินจะแสดงข้อความ File Size Over Flow แล้วกลับไปให้คยี ข์ อ้ มูลใหม่
บรรทัดที่ 19-24 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ตรวจสอบว่าไฟล์เป็ นไฟล์รปู ภาพหรือไม่ ถ้าไม่ใช่
จะแสดงข้อความ Only Image File แล้วกลับไปให้คยี ข์ อ้ มูลใหม่
บรรทัดที่ 25-26 เป็ นคําสัง่ SQL เพือ่ เพิม่ ข้อมูล ลงฐานข้อมูล ตาราง webboard_question
บรรทัดที่ 27-38
เป็ นคําสัง่ เพื่อตรวจสอบว่าถ้าเพิม่ ข้อมูลสําเร็จให้ตรวจสอบว่ามีไฟล์
ให้ทาํ การ COPY ไฟล์รปู ภาพ ขึน้ Host โดยตัง้ ชื่อเป็ น รหัสคําถามและนามสกุล jpg
บรรทัดที่ 44 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ไปทํางานที่ ไฟล์ index.php
ผลลัพธ์

รูปที่ 8-5 : แสดงผลลัพธ์การตัง้ คําถามใหม่

รูปที่ 8-6 : แสดงผลลัพธ์การแสดงหัวข้อคําถาม
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การแสดงคําถาม
การแสดงคํ า ถาม มี ล ั ก ษณะเหมื อ นกั บ การแสดงข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ทั ว่ ไป
โดยจะต้อ งแสดงคํา ถาม แล้ว ต้อ งแสดงคํา ตอบด้ว ย ถ้า มี และต้อ งมีก ารแสดงรูป ภาพด้ว ย
ถ้ามีรปู ของคําถามนัน้ ๆ และรอรับคําตอบอีกด้วย
ตัวอย่างที่ 8-5 ไฟล์ ShowQ.PHP
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-10 เป็ นคําสังที
่ ด่ งึ ข้อมูลคําถามทีต่ อ้ งการมาจากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 13-14 คําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่ามีรปู ภาพของคําถามนี้ หรือไม่ ถ้ามีให้แสดงรูปภาพ
ของคําถามด้วย
่ งข้อมูลของคําตอบของคําถามนี้
บรรทัดที่ 33-36 คําสังดึ
บรรทัดที่ 45 การแสดงรูปภาพ ของคําตอบ
บรรทัดที่ 47-52 การแสดงข้อมูลคําตอบ
บรรทัดที่ 56 การสร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลคําตอบใหม่ โดยมี link ไปทีไ่ ฟล์ answer.php โดย
แนบ รหัสคําถาม ตามไปด้วย สร้างฟอร์ม แบบ MultiPart คือส้งข้อมูลได้ทงั ้ แบบข้อความและ
ไฟล์
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รูปที่ 8-7 : แสดงการตอบคําถาม

การตอบคําถาม
การตอบคํ า ถามก็ มี ล ั ก ษณะการสร้ า งคํ า ถาม คื อ การเพิ่ ม ข้ อ มู ล ลงฐานข้ อ มู ล
โดยมี รายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม คื อ คําถามนี้ เป็ นคําตอบของคําถามไหน และ มี รูปภาพตามมาด้ว ย
ต้องมีการ Upload ขึ้นเครื่ องแม่ข่าย และเมื่อมีการตอบคําถาม ต้องมีการ Update จํานวนคําตอบ
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งด้วย
ตัวอย่างที่ 8-6 ไฟล์ Answer.PHP

148

ผลลัพธ์

รูปที่ 8-8 : แสดงผลลัพธ์การตอบคําถาม
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1-4 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ติดต่อเครือ่ งแม่ขา่ ย ฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 5
เป็ นคําสังเพื
่ ่อกําหนดรหัสภาษาไทย ในการเพิม่ ข้อมูลลงในฐานข้อมูล
ให้เป็ นรหัสภาษาไทย TIS-620
บรรทัดที่ 6 เป็ นการรับค่า รหัสคําถามมาด้วย Method GET
บรรทัดที่ 7 เป็ นการตรวจสอบว่ามีการใส่ช่อื รูปหรือไม่
บรรทัดที่ 9-13 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ตรวจสอบว่าไฟล์ใหญ่เกิน 5 MB หรือไม่ ถ้าเกินจะแสดงข้อความ
File Size Over Flow แล้วกลับไปให้คยี ข์ อ้ มูลใหม่
บรรทัดที่ 14-19
เป็ นคําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่าไฟล์เป็ นไฟล์รูปภาพหรือไม่ ถ้าไม่ใช่
จะแสดงข้อความ Only Image File แล้วกลับไปให้คยี ข์ อ้ มูลใหม่
บรรทัดที่ 20 เป็ นคําสัง่ SQL เพือ่ เพิม่ ข้อมูล ลงฐานข้อมูล ตาราง webboard_answer
บรรทัดที่ 23-33
เป็ นคําสัง่ เพื่อตรวจสอบว่าถ้าเพิม่ ข้อมูลสําเร็จให้ตรวจสอบว่ามีไฟล์
ให้ทาํ การ COPY ไฟล์รปู ภาพ ขึน้ Host โดยตัง้ ชื่อเป็ น รหัสคําตอบและนามสกุล jpg
บรรทัดที่ 36-39 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ Update จํานวนคําตอบเพิม่ อีกหนึ่ง
ผลลัพธ์

รูปที่ 8-9 : แสดงผลลัพธ์การแสดงจํานวนคําตอบของคําถาม

150
ผลลัพธ์

รูปที่ 8-10 : แสดงความคิ ดเห็นและคําตอบ
พระราชดํารัสเกีย่ วกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
"การแบ่งการศึกษาเป็ นสองอย่าง คือการศึกษาวิชาการอย่างหนึ่ง วิชาการนัน้ จะเป็ นประโยชน์
แก่ตวั เองและแก่บา้ นเมือง ถ้ามาใช้ต่อไปเมือ่ สําเร็จการศึกษาแล้ว อีกอย่างหนึ่ง ขัน้ ทีส่ องก็คอื
ความรูท้ จ่ี ะเรียกได้วา่ ธรรม คือรูใ้ นการวางตัว ประพฤติและคิด วิธคี ดิ วิธที จ่ี ะใช้สมองมาทําเป็ น
ประโยชน์แก่ตวั สิง่ ทีเ่ ป็ นธรรมหมายถึงวิธปี ระพฤติปฏิบตั ิ คนทีศ่ กึ ษาในทางวิชาการและศึกษา
ในทางธรรมก็ตอ้ งมีปญั ญา แต่ผใู้ ช้ความรูใ้ นทางวิชาการทางเดียวและไม่ใช้ความรูใ้ นทางธรรม
จะนับว่าเป็ นปญั ญาชนมิได้"
(๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๗)
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บทที่ 9 การทําแบบสํารวจ
การทําแบบสํารวจ หรือ การทําโพล ต้องมีการสร้างคําถาม และคําตอบของคําถาม เพื่อให้รวู้ ่า
คําตอบนี้ เป็ นคําตอบของคําถามนัน้ โดยใช้ฟิลด์ q_id เป็ นตัวเชื่อมระหว่างตาราง โดยมีตาราง
2 ตาราง คือ poll_question และ poll_answer

ฐานข้อมูล poll_question
ฐานข้อมูลประกอบด้วย ฟิลด์ 2 ฟิลด์ คือ รหัสคําถาม และ รายละเอียดคําถาม โดยรหัส
คําถาม เป็ นเลขจํานวนเต็ม และกําหนดเป็ น Auto_increment คือ รหัสคําถามให้รนั อัตโนมัติ
และ รายละเอียดคําถาม เป็ น ตัวอักษร มีความกว้าง 255 ตัวอักษร และเก็บด้วยรหัสภาษาไทย
TIS-620

รูปที่ 9-1 : แสดงรายละเอียดตาราง poll_question

ฐานข้อมูล poll_answer
ฐานข้อมูลประกอบด้วย ฟิ ลด์ 4 ฟิ ลด์ คือ รหัสคําตอบ และ รายละเอียดคําตอบ โดย
รหัสคําตอบ เป็ นเลขจํานวนเต็ม และกําหนดเป็ น Auto_increment
คือ รหัสคําตอบให้รนั
อัตโนมัติ และ รายละเอียดคําตอบ เป็ น ตัวอักษร มีความกว้าง 255 ตัวอักษร และเก็บด้วยรหัส
ภาษาไทย TIS-620 และ จํานวนคะแนนทีโ่ หวต เป็ นจํานวนตัวเลขจํานวนเต็ม โดยจะเพิม่ ขึน้
เรือ่ ย ๆ ตามจํานวนคนทีโ่ หวต และ รหัสอ้างอิงกับคําถาม ว่าคําตอบนี้ เป็ นของคําถามไหน

รูปที่ 9-2 : แสดงรายละเอียดตาราง poll_answer

การสร้างแบบสํารวจ เริม่ จากไฟล์ เพิม่ คําถาม โดยสามารถใส่จํานวนคําตอบได้ว่ามีก่ี
คําตอบ คือไฟล์ AddForm.php แล้วส่งไปให้ เพิม่ ข้อมูลในฐานข้อมูล โดยเพิม่ ข้อมูล ในตาราง

152
Poll_question และ ตาราง Poll_answer เมื่อเพิม่ คําถาม และคําตอบลงในฐานข้อมูลแล้ว จะ
แสดงข้อมูล โดยใช้ไฟล์ Index.php คือแสดงคําถาม และ คําตอบ พร้อมทัง้ รอรับค่าการโหวต
แล้วส่งคําตอบให้ไฟล์ Vote.php เพื่อทําการ Update จํานวนคําตอบให้เพิม่ ขึน้ อีก 1 แล้ว
แสดงผลโหวตเป็ นเปอร์เซ็นต์ โดยใช้ไฟล์ View.php
ตัวอย่างที่ 9-1 ไฟล์ Addform.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ <form> กําหนด method เป็ น Post และ ไม่สง่ ไฟล์ไปไหน เพราะฉะนัน้
ส่งไปไฟล์เดิม
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสัง่ กําหนดข้อมูลตรงกลาง แสดงข้อความ จํานวนคําตอบ
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสัง่ รับจํานวนคําตอบ ของคําถาม ถ้าไม่ตอ้ งการ 3 คําตอบ
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ สร้างปุม่ เพือ่ ส่งข้อมูล
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสัง่ ปิดฟอร์มส่วนแรก
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บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสัง่ สร้างฟอร์ม กําหนดชื่อ form1 และส่งไปทํางานที่ AdSave.php
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสัง่ สร้างตารางให้มคี วามกว้าง 400 มีเส้นขอบเท่ากับ 1
บรรทัดที่ 16 เป็ นคําสังตรวจสอบตั
่
วแปร num ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า มีการส่งค่าจากฟอร์ม
ตัวเองมา ถ้าไม่มี ให้มคี า่ เท่ากับ 3
บรรทัดที่ 17-23
เป็ นคําสัง่ สร้างคําตอบให้ตรงกับ จํานวนคําถามทีต่ ้องการ โดยตัวแปร
answer เป็ นตัวแปรอาเรย์ สามารถเพิม่ ได้ตามจํานวน ตัวแปร num
ผลลัพธ์

รูปที่ 8-3 : แสดงการรับจํานวนคําตอบแล้วสร้างคําตอบ
ตัวอย่างที่ 9-2 ไฟล์ Connect.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสัง่ เพือ่ เปิดการเชื่อมต่อกับเครือ่ งแม่ขา่ ย โดยใส่เครือ่ งหมาย @ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้แสดงข้อผิดพลาด กรณีทเ่ี ป็ นเพียงคําเตือน warning
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ติดต่อฐานข้อมูล ชื่อ MIS
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังกํ
่ าหนด รหัสภาษาไทย ในการติดต่อฐานข้อมูล ไม่ว่าจะอ่านหรือเขียนให้
เป็ น รหัสภาษาไทย TIS-620
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสัง่ ปิ ดการเขียนคําสัง่ ของ PHP
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ตัวอย่างที่ 9-3 ไฟล์ AddSave.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ดึงรหัสคําสังจากไฟล์
่
Connect.php มาทํางาน
บรรทัดที่ 3-4 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ดึงตัวแปร question และ answer จากฟอร์ม ผ่าน method POST
บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสังเพื
่ ่อเพิม่ คําถามที่รบั มาจากฟอร์ม ผ่านตัวแปร question
เพิม่ ลง
ฐานข้อมูล ในตาราง poll_question
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ รันคําสัง่ SQL
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังหมายเหตุ
่
ของโปรแกรม PHP
บรรทัดที่ 9 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ดึงหมายเลข อัตโนมัติ ของคําถามว่าเป็ นเลขอะไร ไว้ในตัวแปร q_id
บรรทัดที่ 11-19 เป็ นคําสังเพิ
่ ม่ คําตอบลงในตารางฐานข้อมูล โดยเพิม่ ตามจํานวนของคําตอบ
โดยใช้ loop for และมีการตรวจสอบการตอบคําตอบว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มกี ไ็ ม่ต้องเพิม่ ลง
ฐานข้อมูล และเพิม่ รหัสคําถามด้วย เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างตาราง
บรรทัดที่ 20 เป็ นคําสังแสดงข้
่
อความ Complete และไปทํางานที่ index.PHP ต่อไป
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รูปที่ 9-3 : แสดงผลลัพธ์การเพิ่ มข้อมูล
ตัวอย่างที่ 9-4 ไฟล์ Index.php
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ HTML เพื่อกําหนดการแสดงผลในหน้าเว็บเป็ นภาษาไทย ด้วยรหัส
ภาษาไทย TIS-620
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสัง่ HTML เพือ่ เปิดกําหนดค่า สีอกั ษรเป็ นสี
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสัง่ HTML เพื่อกําหนดชื่อ ฟอร์ม ชื่อ Form1 และส่งค่าไปให้ไฟล์ Vote.php
เมือ่ กดปุม่ submit
บรรทัดที่ 6-10 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ดึงคําถามจากฐานข้อมูล คําถามสุดท้าย
บรรทัดที่ 12 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แสดงคําถาม ทีด่ งึ มาจากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 13-15 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ดึงคําตอบของคําถามนี้ จากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 16-24 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แสดงคําตอบของคําถามนี้ ทีด่ งึ มาจากฐานข้อมูล โดยวนลูป for
บรรทัดที่ 28 เป็ นคําสัง่ เพื่อกําหนดว่า ปุ่ม View นี้ เป็ นปุ่ม ถ้ากดแล้วจะไปทํางานทีไ่ ฟล์
vote.php

ผลลัพธ์

รูปที่ 9-4 : แสดงการเลือกโหวต

รักวัวต้องผูก
รักลูกต้องตี
รักมีตอ้ งค้า
รักหน้าต้องคิด
รักมิตรต้องเตือนกัน
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ตัวอย่างที่ 9-5 ไฟล์ Vote.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 2-7 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ดึงคําถามสุดท้ายออกมาจากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ตรวจสอบ ว่าได้คลิกคําตอบแล้ว
บรรทัดที่ 10 เป็ นคําสัง่ SQL เพือ่ ให้ปรับปรุง ค่าคําตอบทีเ่ ลือกจากฟอร์ม ก่อนหน้า เพิม่ ค่าอีก
1 ในฐานข้อมูล ตาราง poll_answer
บรรทัดที่ 13 เป็ นคําสังแสดงคํ
่
าถาม ทีไ่ ด้มาจากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 15-17 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ดึงผลรวมของคําตอบของคําถามนี้ ทัง้ หมดมาจากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 18-20 เป็ นคําสัง่ เพือ่ ดึงคําตอบของคําถามนี้ มาจากฐานข้อมูล
บรรทัดที่ 21-22 เป็ นคําสัง่ เพือ่ แสดงคําตอบทีล่ ะคําตอบ ของคําถามนี้ โดยใช้ลปู for
บรรทัดที่ 23 เป็ นคําสัง่ คํานวณ เปอร์เซ็นต์ ของคําตอบนี้ ว่ามีค่าเท่าไร โดยหารด้วยผลรวม
ทัง้ หมด คูณด้วย 100
บรรทัดที่ 24 เป็ นคําสัง่ เพือ่ แสดงรายละเอียดคําตอบ
บรรทัดที่ 26 เป็ นคําสัง่ แสดง HR โดยกําหนดความกว้างเป็ น เปอร์เซ็นต์ทค่ี าํ นวณได้
บรรทัดที่ 27 เป็ นคําสัง่ เพือ่ แสดงจํานวนเปอร์เซ็นต์ เป็ นทศนิยม 2 ตําแหน่ง
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บรรทัดที่ 31 เป็ นคําสัง่ สร้างปุม่ เพือ่ กดปุม่ Back แล้วไปทํางานทีไ่ ฟล์ index.php
ผลลัพธ์

รูปที่ 9-5 : แสดงผลการโหวต

การสร้างห้องสนทนา
การสร้างห้องสนทนา ไม่มฐี านข้อมูล มีเพียงไฟล์ message เพื่อเก็บข้อความสนทนา
โดยมีไฟล์ท่เี กี่ยวข้องเพียง 5 ไฟล์ คือ ไฟล์ Index.HTML , ไฟล์ frame.php , ไฟล์
message.html , ไฟล์ chatform.php
และไฟล์ chat.php โดยการทํางานเริม่ จากไฟล์
Index.html เพื่อรับข้อมูลชื่อ หรือ Log In เข้าห้องสนทนา จากนัน้ ไปทํางานทีไ่ ฟล์ frame.php
เพื่อแสดงข้อมูลจากไฟล์ Message.HTML และ ไฟล์ ChatForm.php เมื่อมีการพิมพ์ขอ้ มูล จะ
ส่งให้ไฟล์ chat.php เก็บข้อมูลลงไฟล์ message.html ให้ โดยไฟล์ message.html จะมีการ
refresh ทุก 3 วินาที เพือ่ ข้อมูลเป็ นปจั จุบนั หรือ ช้า เร็ว สามารถกําหนดได้
ตัวอย่างที่ 9-6 ไฟล์ INDEX.HTML

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสัง่ HTML เพือ่ กําหนดให้ขอ้ มูลอยูก่ ง่ึ กลางหน้า
บรรทัดที่ 2 เป็ นการสร้างฟอร์ม กําหนดให้กดปุม่ แล้วไปทํางานทีไ่ ฟล์ Frame.php
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แสดง Name แล้วมีกล่องข้อความ รอรับ ชื่อผูใ้ ช้
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ สร้างปุม่ Submit และแสดงข้อความ Go to chat
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ผลลัพธ์

ตัวอย่างที่ 9-7 ไฟล์ Frame.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ กําหนดให้สง่ ข้อมูลพร้อมกันทีเ่ ดียว
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสังให้
่ เริม่ มีการทํางานตัวแปร Session
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ดึงข้อมูล ทีก่ รอกจากฟอร์ม มาเก็บไว้ในตัวแปร Username
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ลงทะเบียนตัวแปร Session ชื่อ Username
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ล้างบัฟเฟอร์
บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสังสร้
่ าง Frame เพื่อแสดงข้อมูล 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ท่ี 1 มีความกว้าง 60 % ที่
เหลือให้เป็ นไฟล์ ที่ 2
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปิ ดไฟล์ Message.html ในส่วนที่ 1
บรรทัดที่ 8 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ทํางาน ไฟล์ ChatForm.html ในส่วนที่ 2
บรรทัดที่ 9 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ปิดขอบเขตของ Frame
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ตัวอย่างที่ 9-8 ไฟล์ Message.HTML

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ กําหนดให้ มีการ refresh ข้อมูล ทุก ๆ 3 วินาที
บรรทัดที่ 2-3 เป็ นคําสังข้
่ อความทีถ่ ูกบันทึกโดยไฟล์ Chat.php
ตัวอย่างที่ 9-9 ไฟล์ ChatForm.php

อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 2 คําสัง่ session_start() เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปิดการทํางานใช้ตวั แปร Session
บรรทัดที่ 4 เป็ นคําสัง่ เพือ่ กําหนดเมือ่ มีการเปิดฟอร์ม ให้รอรับค่าที่ txtMessage
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสัง่ เพือ่ สร้างฟอร์ม กําหนดชื่อเป็ น FrmChat
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บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสัง่ เพือ่ แสดงชื่อ ผูใ้ ช้ ผ่านตัวแปร Session Username และรอรับข้อความ
บรรทัดที่ 8-12 เป็ นคําสัง่ เพื่อแสดงแถบสี เป็ น List Box และถ้ามีการเลือกแล้วให้แสดงสีท่ี
เลือก
บรรทัดที่ 14-20 เป็ นคําสัง่ เพื่อแสดง icon ทีเ่ ป็ นอารมณ์ เปลีย่ นเป็ นข้อความด้วย ฟงั ก์ชนั ่
Icon แล้วต่อในข้อความ txtMessage
ตัวอย่างที่ 9-10 ไฟล์ Chat.php
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 คําสัง่ session_start() เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปิดการทํางานใช้ตวั แปร Session
บรรทัดที่ 3 เป็ นคําสังเพื
่ ่อกําหนดการแสดงข้อผิดพลาด ยกเว้น ไม่แสดงข้อผิดพลาดแบบคํา
เตือน
บรรทัดที่ 4-13 เป็ นฟงั ก์ชนั ่ เพือ่ เปลีย่ นจากข้อความอารมณ์ เป็ นการแสดงภาพแทน
บรรทัดที่ 14-27 เป็ นฟงั ก์ชนั ่ เพือ่ ตรวจสอบอักขระพิเศษ เว้นวรรค และคําหยาบ
บรรทัดที่ 17 เป็ นคําสังเพื
่ ่อแปลง เครื่องหมายพิเศษของ tag HTML ให้เป็ นรหัสอักขระ ทีใ่ ช้ใน
ภาษา HTML เช่น <B> เป็ น &lt;B&gt; เป็ นต้น
บรรทัดที่ 18 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แทนทีช่ อ่ งว่างด้วย รหัส &nbsp;
บรรทัดที่ 19 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปลีย่ น สัญลักษณ์ Enter ด้วย <BR>
บรรทัดที่ 21-25 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แทนทีค่ าํ หยาบด้วย ***
บรรทัดที่ 28-35 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เก็บข้อความเก่า 10 ข้อความ
บรรทัดที่ 37-39 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ค่าสีเป็ นตัวแปร Session
บรรทัดที่ 40 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปิดไฟล์ Message เพือ่ ขียนใหม่ ลบของเก่าทิง้
บรรทัดที่ 41 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เช็คข้อความ
บรรทัดที่ 42 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เปลีย่ นข้อความเป็ นแสดงรูป
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บรรทัดที่ 43 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ใส่สี
บรรทัดที่ 44 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แสดงค่า วันที่ ในตัวแปร newmsg
บรรทัดที่ 47 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เก็บค่า Header เป็ นคําสังที
่ ใ่ ช้ในการ Refresh
บรรทัดที่ 48-50 เป็ นคําสัง่ เขียนไฟล์ Message ด้วยค่า Header ข้อความเก่า และข้อความ
ใหม่
บรรทัดที่ 51 เป็ นคําสังปิ
่ ดไฟล์
บรรทัดที่ 53 เป็ นคําสังให้
่ กลับไปทีฟ่ อร์มรับข้อมูลมาใหม่
ผลลัพธ์

รูปที่ 9-6 : แสดงผลการสนทนา

การนับจํานวนผูเ้ ข้าชม
การนับจํานวนผูช้ มไม่มฐี านข้อมูลเก็บ จะเก็บจํานวนเก่าไว้ในไฟล์ Counter.txt
ไฟล์ Counter.php จะอ่านไฟล์ ขึน้ มาแล้วบวกเพิม่ ไปเรือ่ ย ๆ

อย่ าอยู่ว่าง
อย่ าห่ างผู้ใหญ่
จะหลงทางได้ ง่าย

แล้ว
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ตัวอย่างที่ 9-11 ไฟล์ Counter.php

ตัวอย่างที่ 9-12 ไฟล์ Counter.txt

รูปที่ 9-7 : แสดงไฟล์ Counter.txt
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อธิ บายรหัสคําสัง่
บรรทัดที่ 1 เครือ่ งหมาย <? หมายถึง เปิดคําสัง่ PHP
บรรทัดที่ 2 เป็ นคําสังเพื
่ ่อกําหนดการแสดงข้อผิดพลาด ยกเว้น ไม่แสดงข้อผิดพลาดแบบคํา
เตือน
บรรทัดที่ 5 เป็ นคําสัง่ เปิดไฟล์ counter.txt เพือ่ อ่าน
บรรทัดที่ 6 เป็ นคําสังอ่
่ านข้อมูลจากไฟล์ มา 10 ตัว
บรรทัดที่ 7 เป็ นคําสังปิ
่ ดไฟล์ทเ่ี ปิ ดมา
บรรทัดที่ 9-13 เป็ นคําสังตรวจสอบค่
่
า Cookie ว่าเคยเข้ามาเกิน 1 วันแล้วให้บวกค่า counter
อีก 1 บรรทัดที่ 16 เป็ นคําสังเปิ
่ ดไฟล์ counter.txt เพือ่ เขียนใหม่
บรรทัดที่ 17 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ เขียนค่า counter ใหม่ลงไฟล์ counter.txt
บรรทัดที่ 18 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ ปิ ดไฟล์
บรรทัดที่ 19 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ แสดงจํานวน counter
บรรทัดที่ 21-26 เป็ นคําสังเพื
่ ่อตรวจสอบว่าค่าน้อยกว่า 6 หลักให้แสดง 0 ข้างหน้า โดยใช้ไฟล์
รูป 0
บรรทัดที่ 27-32 เป็ นคําสังเพื
่ อ่ รูปภาพ ของตัวเลขนัน้ ๆ
ผลลัพธ์

รูปที่ 9-8 : แสดงผลลัพธ์การนับจํานวนผูช้ ม
ข้อมูลไฟล์ ที่ใช้แสดงภาพ

รูปที่ 9-9 : แสดงไฟล์ภาพในการแสดงตัวเลข
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รากฐานของสงั คมไทยเป็ นสงั คมแบบเกษตรกรรม ข ้าว คือสายใยชวี ต
ิ ทีส
่ ร ้างความอยู่
้
เย็นเป็ นสุขมาชานาน
ึ ษาและทดลองทํานามาบ้าง และทราบดีวา
“ ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศก
่ การทํานา
นนมี
ั้ ความยากลําบาก และเป็นอุปสรรค์อยูไ่ ม่นอ
้ ย..”
พระราชปณิธานหนึง่ ขององค์พระมหากษั ตริยม
์ อ
ี ยูว่ า่ จะทําอย่างไรให ้ชาวนาอยูไ่ ด ้
ตามอัตถภาพ จึงไม่ใชเ่ รือ
่ งแปลกนักทีเ่ ราจะเห็นพระองค์ทรงดําเนินพระราชกรณียกิจ
อันเกีย
่ วข ้องกับการเกษตรอย่างมากมาย และยิง่ ได ้ทราบว่าในสวนจิตรลดา ซงึ่ เป็ นเขต
ั ว่าพระองค์ทรงให ้
พระราชฐานมีทงุ่ นาอันเป็ นโครงการสว่ นพระองค์แล ้ว ยิง่ ยํ้าชด
ความสําคัญเพียงไรกับการเกษตรกรรม
ั ราช 2479 – 2502 พระราชพิธจ
ย ้อนกลับไปในชว่ งปี พุทธศก
ี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ั ราช 2503
ได ้ว่างเว ้นไป เพียงจัดให ้มีพระราชพิธพ
ี ช
ื มงคลเท่านัน
้ จนกระทัง่ ในปี พุทธศก
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ได ้ ทรงโปรดให ้ฟื้ นฟูพระราชพิธ ี จรดพระนังคัลแรกนา
ื มามิได ้ขาด ด ้วยทรงเห็นว่า
ั ส
ิ บ
ขวัญขึน
้ อีก และปรับปรุงให ้เหมาะกับยุคสมัย และปฏิบต
เป็ นการรักษาพระราชประเพณีอน
ั ดีงาม มีผลในการบํารุงขวัญและจิตใจของคนไทย ซงึ่
สว่ นใหญ่เป็ นเกษตรกร
จนถึงวันนี้ เป็ นเวลากว่า 40 ปี แล ้ว ทีค
่ วามรู ้ และเมล็ดพันธุพ
์ ระราชทานจากโครงการนา
ข ้าวสาธิต ได ้แจก่ายไปยังเกษตรกรทัว่ ประเทศเพือ
่ เป็ นมิง่ ขวัญและสริ ม
ิ งคล ในการ
ี
ประกอบอาชพเกษตรกรรมต่อไป
ื่ มโทรมของทรัพยากรดิน อันเนือ
จากสภาพความเสอ
่ งมาจากฝนตกหนัก และนํ้ าไหลบ่า
ี ความอุดมสมบูรณ์ เป็ นเหตุให ้ดิน
อย่างรุนแรง ทําให ้ผิวดินถูกกัดเซาะจนสูญเสย
ี หายต่อพืน
พังทลาย สง่ ผลเสย
้ ทีท
่ ําการเกษตร
ึ ษา
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ทรงตระหนักถึงปั ญหา และสาเหตุทเี่ กิดขึน
้ จึงทรงศก
ั ยภาพของ “หญ ้าแฝก” ทีม
ศก
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตพ
ิ เิ ศษในการชว่ ยป้ องกันการชะล ้างพังทลาย
่ ชน
ื้ ของนํ้ าใต ้ดินไว ้
ของหน ้าดิน และชว่ ยรักษาความชุม
หญ้าแฝก เป็ นพืชพืน
้ บ ้านทีท
่ ําหน ้าทีเ่ สมือนกําแพงธรรมชาติทม
ี่ ช
ี วี ต
ิ ชว่ ยชะลอการ
ไหลของนํ้ า และแรงปะทะของลม คอยกักกัน
้ ตะกอนดิน ไม่ให ้หน ้าดินพังทลาย ซงึ่
เกษตรกรสามารถนํ ามาปลูกโดยไม่ต ้องดูแลมากนัก อีกทัง้ ยังชว่ ยประหยัดค่าจ่าย
สถาบัน international erosion control association หรือ IECA ได ้ทูลเกล ้า
ทูลกระหม่อมถวายรางวัล international merit award และธนาคารโลก ได ้ทูลเกล ้า
ทูลกระหม่อม ถวายรางวัลรากหญ ้าชุบสําริด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั เพือ
่ เป็ น
การสดุดพ
ี ระเกียรติคณ
ุ และพระปรีชาสามารถในฐานะทีท
่ รงเป็ นนักอนุรักษ์ ดน
ิ และนํ้ า
นับตัง้ แต่ พ.ศ. 2534 มาจนถึงปั จจุบัน ผลสําเร็จของโครงการพระราชดําริเรือ
่ ง “หญ ้า
แฝก” ไดพลิกฟื้ นคืนชวี ต
ิ ให ้กับแผ่นดิน นํ ามาซงึ่ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์อก
ี
ครัง้
่ อ
ี เนก
วันนีห
้ ญ ้าแฝกจึงมิได ้เป็ นเพียงต ้นหญ ้าทีไ่ ร ้ค่า แต่เป็ น “ต ้นหญ ้ามหัศจรรย์” ทีม
อนันต์ตอ
่ ผืนแผ่นดินไทย

ทีม
่ า :: http://www.royalvdo.com/?p=11
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บทที่ 10 การประยุกต์ใช้งาน
การประยุกต์ใช้งาน การสร้างโปรแกรมส่วนใหญ่มกั มีการส่งเมล์เพือ่ ยืนยันการทํางาน
จากระบบ ว่าการทํางานสมบูรณ์หรือไม่ การส่งเมล์ตอ้ งมีเครือ่ งแม่ขา่ ยทีจ่ ะใช้ในการส่ง โดยมี
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการส่งดังนี้ อีเมล์ผรู้ บั หัวข้อ เนื้อหา อีเมล์ผสู้ ง่ ดูจากตัวอย่าง ดังนี้
ตัวอย่างที่ 10-1 ไฟล์ frmEmail.html
<FORM method=POST ACTION="testMail.php">
Email ผูร บ
ั :: <Input type="text" name="to" value="daruneenok@hotmail.com"
size=50><BR>
Email CC :: <Input type="text" name="cc"
value="napassarun_cha@dusit.ac.th" size=50><BR>
หัวเรือ
่ ง Subject :: <Input type="text" name="subject" value="Test Mail Sending"
size=50><BR>
ขอความ Message :: <textarea name="message" rows=3 cols=50>
ใสขอ
 ความทีจ่ ะสง Message
</textarea><BR>
ชือ
่ หรือ Email ผูส ง :: <input type ="text" name="from"
value="napatsarunc@yahoo.com"><BR>
<input type="submit" value="Send Mail">
</FORM>

ตัวอย่างที่ 10-2 ไฟล์ testMail.php
<?php
$to=$_POST['to'];
$subject=$_POST['subject'];
$message=$_POST['message'];
$from=$_POST['from'];
$cc=$_POST['cc'];
print "คุณตองการสง Mail ให :: $to <br>";
print "หัวขอ :: $subject <br>";
print " เนื้อหา :: $message <br>";
print "ผูส
 ง :: $from <br>";
print "CC :: $cc <br>";
$headers = "From: $from\n";
$headers .= "CC: $cc\n";
print "HEADER :: $headers <BR>";
if (mail($to,$subject,$message,$headers))
echo "สงอีเมลเรียบรอยแลว.";
else
echo "สงอีเมลไมได.";
?>
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ผลลัพธ์ ไฟล์ frmEmail.html

ผลลัพธ์ ไฟล์ testMail.php

169
ผลลัพธ์ การได้รบั Email
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