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บทท่ี 1 การพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่  
Web - based Application Development 

การพฒันาเวป็แอพพลเิคชัน่ในปจัจุบนัใชเ้ทคนิคการสรา้งเวป็ ดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์
มากมาย โดยมีภาษาเอชทีเอ็มแอล HTML (เอชทีเอ็มแอล - เป็นคําย่อจากคําขึ้นต้นของ 
Hypertext Markup Language) เป็นภาษามารก์อปัหลกัในปจัจุบนัทีใ่ชใ้นการสรา้งเวบ็เพจ หรอื
ขอ้มลูอื่นทีเ่รยีกดูผ่านทางเวบ็เบราวเ์ซอร ์ซึ่งตวัโคด้จะแสดงโครงสรา้งของขอ้มูล ในการแสดง 
ตวัอกัษร รปูแบบการแสดงผล ตาราง หวัขอ้ ลงิก ์ย่อหน้า รายการ รวมถงึการสรา้งแบบฟอรม์ 
ซึ่งนอกเหนือจากภาษา HTML ทีใ่ชใ้นการแสดงผลในหน้าเวป็แลว้ ยงัม ีภาษา สครปิต์ อกี
มากมายทีใ่ชใ้นการกํากบัการทาํงานต่าง ๆ เช่น ภาษาจาวาสครปิต ์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบขอ้มลู 
การแสดงขอ้ผดิพลาดที่เกดิขึน้ ซึ่งเรยีกว่า เป็นภาษาในลกัษณะไคลเอนต์-ไซด์ สครปิต์ แล้ว
นอกจากภาษาไคลเอนต์-ไซด์ สครปิต์ แล้วยงัมกีารเขยีนโปรแกรมแบบเวป็เบส คอืมกีารเกบ็
ข้อมูลในต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูลมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกาลเวลา ตามผู้ใช้ ตามความ
ต้องการของผูใ้ชแ้ต่ละคนเรยีนว่าไดนามกิเวป็ กจ็ะมภีาษาคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะเซริฟ์เวอร-์
ไซด ์สครปิต ์เช่น ภาษาพเีอชพ ีPHP ยอ่มาจากคาํว่า PHP Hypertext Preprocessor หรอืชื่อ
เดมิ Personal Home Page ในหนังสอืเล่มน้ีจะใชภ้าษาทีใ่ชใ้นการพฒันาดว้ย ภาษาพเีอชพ ี
เป็นภาษาหลกั เพราะเป็นโอเพนซอรส์ ไม่มปีญัหาเรื่องลขิสทิธิใ์นการพฒันาต่อไปสําหรบัการ
ทาํธุรกจิ 
 

 

ภาษาพีเอชพี 
ภาษาพีเอชพี (wikipedia.org) คอื ภาษาคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะเซริฟ์เวอร-์ไซด ์

สครปิต ์ โดยลขิสทิธิอ์ยูใ่นลกัษณะโอเพนซอรส์ ภาษาพเีอชพถีูกคดิคน้ขึน้ในปีค.ศ.1994 (พ.ศ.
2537) โดย Mr.Rasmus Lerdorf เพือ่ใชต้รวจสอบสถติกิารเขา้ชมเวบ็ของตนเอง ต่อมาในปีค.ศ.
1995 มกีารเผยแพรภ่าษาน้ีสูส่าธารณะ และพฒันาเป็น PHP/FI หรอืพเีอชพรีุน่ 2 จนกระทัง่
กลางปีค.ศ.1996 เริม่มทีมีพฒันาอยา่งจรงิจงัโดยม ี Mr.Zeev Suraski และ Mr.Andi Gutmans 
รว่มทมี และพฒันาเป็นพเีอชพรีุน่ 3  

ภาษาพเีอชพใีชส้าํหรบัจดัทาํเวบ็ไซต ์ และแสดงผลออกมาในรปูแบบ HTML โดยมี
รากฐานโครงสรา้งคาํสัง่มาจากภาษา ภาษาซ ี ภาษาจาวา และ ภาษาเพริล์ ซึง่ ภาษาพเีอชพ ี
นัน้งา่ยต่อการเรยีนรู ้ ซึง่เป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คอืใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขยีน เวบ็
เพจ ทีม่คีวามตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 



2 
 

การแสดงผลของพเีอชพ ีจะปรากฏในลกัษณะHTML ซึง่จะไมแ่สดงคาํสัง่ทีผู่ใ้ชเ้ขยีน ซึง่
เป็นลกัษณะเดน่ทีพ่เีอชพแีตกต่างจากภาษาในลกัษณะไคลเอนต-์ไซด ์สครปิต ์ เชน่ ภาษาจาวา
สครปิต ์ ทีผู่ช้มเวบ็ไซตส์ามารถอา่น ดแูละคดัลอกคาํสัง่ไปใชเ้องได ้ นอกจากน้ีพเีอชพยีงัเป็น
ภาษาทีเ่รยีนรูแ้ละเริม่ตน้ไดไ้มย่าก โดยมเีครือ่งมอืชว่ยเหลอืและคูม่อืทีส่ามารถหาอา่นไดฟ้รบีน
อนิเทอรเ์น็ต ความสามารถการประมวลผลหลกัของพเีอชพ ี ไดแ้ก่ การสรา้งเน้ือหาอตัโนมตัิ
จดัการคาํสัง่ การอา่นขอ้มลูจากผูใ้ชแ้ละประมวลผล การอา่นขอ้มลูจากดาตา้เบส ความสามารถ
จดัการกบัคุกกี ้ ซึง่ทาํงานเชน่เดยีวกบัโปรแกรมในลกัษณะCGI คุณสมบตัอิื่นเชน่ การ
ประมวลผลตามบรรทดัคาํสัง่ (command line scripting) ทาํใหผู้เ้ขยีนโปรแกรมสรา้งสครปิตพ์ี
เอชพ ี ทาํงานผา่นพเีอชพ ี พารเ์ซอร ์ (PHP parser) โดยไมต่อ้งผา่นเซริฟ์เวอรห์รอืเบราวเ์ซอร ์
ซึง่มลีกัษณะเหมอืนกบั Cron (ใน ยนิูกซห์รอืลนุีกซ)์ หรอื Task Scheduler (ในวนิโดวส)์ 
สครปิตเ์หล่าน้ีสามารถนําไปใชใ้นแบบ Simple text processing tasks ได ้

การแสดงผลของพเีอชพ ี ถงึแมว้า่จุดประสงคห์ลกัใชใ้นการแสดงผล HTML แต่ยงั
สามารถสรา้ง XHTML หรอื XML ได ้ นอกจากน้ีสามารถทาํงานรว่มกบัคาํสัง่เสรมิต่างๆ ซึง่
สามารถแสดงผลขอ้มลูหลกั PDF แฟลช (โดยใช ้ libswf และ Ming) พเีอชพมีคีวามสามารถ
อยา่งมากในการทาํงานเป็นประมวลผลขอ้ความ จาก POSIX Extended หรอื รปูแบบ Perl 
ทัว่ไป เพือ่แปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเขา้สูเ่อกสาร XML เรารองรบัมาตราฐาน 
SAX และ DOM สามารถใชร้ปูแบบ XSLT ของเราเพือ่แปลงเอกสาร XML 

เมือ่ใชพ้เีอชพใีนการทาํอคีอมเมริซ์ สามารถทาํงานรว่มกบัโปรแกรมอื่น เชน่ 
Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพือ่ใชใ้น
การสรา้งโปรแกรมทาํธุรกรรมทางการเงนิ 

การติดตัง้โปรแกรม AppServ 
การตดิตัง้โปรแกรม AppServ เพื่อจําลองเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนบุคคล เป็นเครื่อง 

Server เพื่อใชใ้นการทอสอบ โปรแกรม PHP เสมอืนทาํงานบนเครื่อขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจรงิ โดยมี
โฟลเดอร ์เพื่อเกบ็ขอ้มลู คอืที ่C:\AppServ\www โดยเมื่อตดิตัง้โปรแกรม AppServ เรยีบรอ้ย
แลว้ โฟลเดอรน้ี์ จะถูกสรา้งขึน้ใหอ้ตัโนมตั ิและโปรแกรมต่าง ๆ ทีต่อ้งการรนัผ่าน Server ให้
บนัทกึไวใ้นโฟลเดอรน้ี์ เสมอืนไว ้ในเครือ่ง Server 

การตดิตัง้โปรแกรม AppServ ใหใ้ช ้AppServ version 2.5.9  สําหรบั วนิโดว ์
Windows XP โดยใหด้าวน์โหลด appserv-win32-2.5.9.exe สาํหรบั วนิโดว ์Windows 7 ใหใ้ช ้
AppServ version 2.5.10 โดยมขี ัน้ตอนการตดิตัง้โปรแกรมเหมอืนกนั คอืม ี5 ขัน้ตอน คอื  

1. รนัโปรแกรม appserv-win32-2.5.9.exe 
2. ยอมรบัขอ้ตกลง โดยกดปุม่ I Agree 
3. เลอืกโฟลเดอร ์เพือ่บนัทกึโปรแกรม โดยกาํหนดที ่C:\AppServ แลว้กดปุม่ Next 
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4. กาํหนดชื่อเครือ่งแมข่า่ยเป็น localhost และใส ่Email Address  แลว้กดปุม่ Next 
5. กาํหนดรหสัผา่น เป็น 1234 โดยใส ่รหสัผา่น 2 ครัง้ใหต้รงกนั แลว้กดปุม่ Install 

 
ขัน้ตอนที ่1 รนัโปรแกรม appserv-win32-2.5.9.exe 

 

 
 

รปูท่ี  1-1  : โปรแกรม  AppServ  สาํหรบัการติดตัง้ 
 

ผลลพัธ ์การรนัโปรแกรม appserv-win32-2.5.9.exe 
 

 
 

รปูท่ี  1-2 : ผลลพัธก์ารรนัโปรแกรม  AppServ   
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ขัน้ตอนที ่2 ยอมรบัขอ้ตกลง โดยกดปุม่ I Agree 

 

 
 

รปูท่ี  1-3 : หน้าจอ ยอมรบัข้อตกลง 
 

ขัน้ตอนที ่3 เลอืกโฟลเดอร ์เพือ่บนัทกึโปรแกรม โดยกาํหนดที ่C:\AppServ แลว้กดปุม่ Next 

 
 

รปูท่ี  1-4 : หน้าจอ การเลือกโฟลเดอร ์
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ขัน้ตอนที ่4 กาํหนดชื่อเครือ่งแมข่า่ยเป็น localhost และใส ่Email Address  แลว้กดปุม่ Next 

 

 
 

รปูท่ี  1-5 : หน้าจอการใส่ช่ือ Server และ Email 
 

ขัน้ตอนที ่5 กาํหนดรหสัผา่น เป็น 1234 โดยใส ่รหสัผา่น 2 ครัง้ใหต้รงกนั แลว้กดปุม่ Install 
 

 
รปูท่ี  1-6 : หน้าจอการใส่รหสัผา่น ของ root 
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ผลลพัธ ์การลงโปรแกรม ใหร้อจนโปรแกรมลงครบ 100 % 
 

 
 

รปูท่ี  1-7 : หน้าจอขณะติดตัง้โปรแกรม  
 
ผลลพัธ ์เมือ่โปรแกรม ลงครบ 100 % กดปุม่ Finish 

 
 

รปูท่ี  1-8 : หน้าจอติดตัง้โปรแกรมเสรจ็ 
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เมื่อลงโปรแกรมแลว้ใหท้ดสอบดว้ย http://localhost หากโปรแกรม AppServ รนัได ้
ผลลพัธจ์ะเป็นดงัน้ี 

 

 
รปูท่ี  1-9 : ผลลพัธก์ารทดสอบ AppServ   

 

การรนัโปรแกรม  
การรนัโปรแกรมใหใ้ช ้ โปรแกรม Internet Explorer รนัโดยใหร้นัผา่นเครือ่ง Server  

โดยตอ้งบนัทกึ ไฟลท์ีจ่ะรนัทุกไฟลไ์วใ้น C\AppServ\www  เทา่นัน้ แลว้ใชร้นัที ่Browser คาํสัง่ 
http://localhost/Hello.html ลองเขยีนโปรแกรมตวัอยา่ง Hello.html  และบนัทกึไฟลใ์น 
C:\AppServ\www  แลว้รนัโปรแกรมทีแ่ถบ Address Bar 

 
ตวัอย่างท่ี  1-1 โปรแกรม Hello World  

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>    test HTML </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
   Hello World 
</BODY> 
</HTML> 
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ผลลพัธ ์
 

 
 
 

รปูท่ี  1-10 : ผลลพัธก์ารรนัโปรแกรม Hello World   
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บทท่ี 2 การเขียนโปรแกรม HTML 
 การสรา้งเวบ็เพจในปจัจุบนัใชภ้าษา  HTML (เอชทเีอม็แอล - เป็นคําย่อจากคําขึน้ต้น
ของ Hypertext Markup Language) เป็นภาษามารก์อปัหลกัในปจัจุบนัทีใ่ชใ้นการสรา้งเวบ็เพจ 
หรอืขอ้มูลอื่นที่เรยีกดูผ่านทางเวบ็เบราว์เซอร ์ซึ่งตวัโคด้จะแสดงโครงสรา้งของขอ้มูล ในการ
แสดง ตวัอกัษร รูปแบบการแสดงผล ตาราง หวัข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้าง
แบบฟอรม์ 

ภาษา HTML 
โครงสรา้งของภาษา HTML  เริม่จากแทก็(tag) HTML : <HTML> หมายถงึ การเริม่ตน้

เอกสาร HTML และสิน้สุดดว้ยแทก็ปิด HTML : </HTML> หมายถงึ การสิน้สุดเอกสาร และ ม ี
<HEAD> เพื่อกําหนดรายละเอยีดในสว่นหวัของเอกสาร  และปิดดว้ย </HEAD>  ในสว่นหวั
เอกสารสามารถแสดงชื่อเรื่อง หรอืชื่อเพจของเอกสารไดโ้ดยใช ้แทก็ไตเติล้ <TITLE> และปิด
ดว้ย </TITLE>   และในสว่นของเน้ือหา กํากบัดว้ย  <BODY> ปิดดว้ย  </BODY>  สามารถ
แสดงโครงสรา้งภาษา HTML ไดด้งัน้ี  
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>    </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 
 

โครงสรา้งของภาษา HTML ประกอบดว้ย  แทก็เปิด <HTML> ซึง่คูก่นักบั แทก็ปิด 
</HTML>  ซึง่ภายใน แทก็ <HTML> ประกอบดว้ยแทก็ <HEAD> และ แทก็ <BODY> ในสว่น
ของ แทก็ HEAD หมายถงึ สว่นหวัของเวป็เพจ และ ในสว่นของ แทก็ Body หมายถงึ สว่นที่
เป็น เน้ือหาของเวป็เพจ ขอ้ความต่าง ๆ ทีต่อ้งการใหป้รากฎบนหน้าเวป็ จะใสใ่นสว่นน้ี ในสว่น
ของแทก็ Head สามารถเพิม่ แทก็ Title เขา้ไปเพือ่ใส ่ชื่อ หรอื ขอ้ความใหป้รากฎที ่Title bar 
ของเวป็เพจ 
 
 คาํสัง่ <TITLE></TITLE> 

เป็นสว่นแสดงชื่อของเอกสารโดยแสดงทีไ่ตเตลิบารข์องวนิโดว ์
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ตวัอย่างท่ี  2-1 การใสช่ื่อเวป็เพจ 

 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>  TESTHTML   </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 

 
 
ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  2-1 : ผลลพัธก์ารแสดงช่ือเวบ็เพจ  
 

 คาํสัง่ <BODY   BGCOLOR=Color   TEXT=Color> </BODY> 
การแสดงเอกสารจะแสดงที่ คําสัง่     BODY เป็นส่วนแสดงข้อความของเอกสาร  โดย

สามารถกําหนดส่วนขยาย  เรยีกว่า  Attribute   เช่น  สพีืน้ของเวป็เพจ  ใช้   BGCOLOR    = ชื่อสทีี่
ตอ้งการ  หรอื  รหสัสี   RGB   # RRGGBB  สามารถกําหนดสตีวัอกัษรไดโ้ดยกําหนดที ่TEXT = ส ี
หรอื รหสัส ีดงัตวัอยา่ง 
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ตวัอย่างท่ี  2-2 การใสส่พีืน้และสตีวัอกัษร 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>   TEST HTML  </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=BLUE TEXT=YELLOW> 
Welcome 
</BODY> 
</HTML> 

 
ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  2-2 : ผลลพัธก์ารใส่สีพืน้และสีอกัษร  
 
 คาํสัง่ <H#></H#> 

คาํสัง่ Header เพือ่กาํหนดระดบัหวัเรือ่ง มตีัง้แต่ ระดบัที ่1 ถงึ 6 ดงัตวัอยา่งที ่3 
 

ตวัอย่างท่ี  2-3 การใสห่วัขอ้ 
 
<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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ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  2-3 : ผลลพัธก์ารใส่หวัข้อ 
 

 คาํสัง่ <FONT  FACE=ช่ือแบบอกัษร  SIZE=ขนาดอกัษร  COLOR=สีอกัษร></FONT> 
คาํสัง่ Font เป็นคาํสัง่ทีใ่ชก้ําหนดรปูแบบตวัอกัษร โดยใช ้Attribute FACE กําหนดขนาด

ใหก้บัอกัษร ใช ้Attribute SIZE และสขีองอกัษร ดว้ย Attribute COLOR 
 
ตวัอย่างท่ี  2-4 การกาํหนดรปูแบบอกัษร 
 
<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> 

 
ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  2-4 : ผลลพัธก์ารกาํหนดหวัข้อ 
 
 



13 
 
 คาํสัง่ <B></B> 

เป็นคาํสัง่ทีใ่ชก้าํหนดตวัหนาใหก้บัตวัอกัษร 
 

 คาํสัง่ <I></I> 
เป็นคาํสัง่ทีใ่ชก้าํหนดตวัเอยีงใหก้บัตวัอกัษร 

 
 คาํสัง่ <U></U> 

เป็นคาํสัง่ทีใ่ชก้าํหนดตวัอกัษรขดีเสน้ใต ้
 
 คาํสัง่ <SUP></SUP> 

เป็นคาํสัง่ทีใ่ชก้าํหนดตวัอกัษรเป็นตวัยก 
 

 คาํสัง่ <SUB></SUB> 
เป็นคาํสัง่ทีใ่ชก้าํหนดตวัอกัษรเป็นตวัหอ้ย 

 
 การสร้างรายการแบบไม่เรียงลาํดบั  )Unnumber List(  

คําสัง่ UL เป็นคําสัง่ กําหนดรายการ แบบไม่เรยีงลําดบั โดยสามารถกําหนดลกัษณะ
รายการได ้3 แบบคอื วงกลมโปรง่ วงกลมทบึและสีเ่หลยีม ตามตวัอยา่ง 
 
<UL TYPE=ลกัษณะหวัขอ้> 
<LI> ขอ้ความ </LI> 
</UL> 

ตวัอย่างท่ี  2-5 การกาํหนดรายการ 
<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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ผลลพัธ ์
 

 
 
 การสร้างรายการแบบเรียงลาํดบั  )Ordered List(  

คาํสัง่ OL เป็นคําสัง่ กําหนดรายการ แบบเรยีงลําดบั โดยสามารถกําหนดลกัษณะรายการ
ได ้3 แบบคอื ตวัอกัษรพมิพเ์ลก็ พมิพใ์หญ่  เลขโรมนั ตามตวัอยา่ง 
 
<OL TYPE=ลกัษณะหวัขอ้> 
<LI> ขอ้ความ </LI> 
</OL> 

 
 

ตวัอย่างท่ี  2-6 การกาํหนดรายการ 
 
<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> 



15 
 
ผลลพัธ ์

 

การสร้างตาราง 
การสรา้งตาราง เริม่จาก แทก Table และปิดดว้ย แทก Table ในแทก Table ประกอบดว้ย 

แทก TR หมายถงึ แถว ซึ่งย่อมาจาก Table Row ซึ่งต้องเปิดดว้ยแทก TR และปิดดว้ย แทก 
TR ในแต่ละแถว หากตอ้งการม ี5 แถว กต็อ้งม ีTR 5 คู ่เทา่กบัจาํนวนแถวทีต่อ้งการ และในแต่
ละแถวจะมขีอ้มลูกีต่วักาํหนดดว้ยแทก TD กาํกบัสาํหรบัขอ้มลูในแต่ละตวัดว้ย 

แทก Table  กําหนดรายละเอยีดของตารางได ้โดยกําหนดความกวา้งของเสน้ขอบได ้ โดย
ใช ้Attribute BORDER เชน่ Border = 5 หมายถงึ ความกวา้งของขอบเสน้ตาราง  =5  กําหนดสี
พืน้ของตารางไดโ้ดยใช ้Attribute BGCOLOR เช่น bgcolor="#66FFFF" คอืกําหนดสขีองพืน้
ตารางเป็นสฟ้ีาน้ําทะเล  และกําหนดสเีสน้ขอบไดโ้ดยใช้    Attribute BORDER COLOR  เช่น 
bordercolor="#FF99CC" คอืสขีองเสน้ตาราง จะเป็นสชีมพูอ่อ่นดงัตวัอยา่ง  
 

ตวัอย่างท่ี  2-7 การสรา้งตาราง 
 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> วธิทีาํตาราง </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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ผลลพัธ ์

 
 

รปูท่ี  2-5 : ผลลพัธก์ารสรา้งตาราง 
 

การรวมตาราง ม ี 2 ลกัษณะ คอื  
1 การรวมคอลมัน์  

การรวมคอลมัน์ คอื การประสานคอลมัน์ เช่น การรวมคอมลมัน์  3  คอลมัน์ เป็น 1 
คอลมัน์ หรอื อกีความหมายหน่ึงคอื ขยายความกวา้ง เป็น 3 คอลมัน์ ใช ้คาํสัง่ colspan=3 

 
2 การรวมแถว 

การรวมแถว คอืการประสานแถว เช่นตอ้งการประสาน 2 แถว เป็น 1 แถว หรอื ขยาย
ความกวา้งของเป็น 2 แถว 
 
 คาํสัง่เพ่ิมเติมของตาราง  

Cellspacing =  1  คอื ระยะหา่งระหวา่งตาราง 
Cellpadding = 1  คอื ความกวา้งภายในกรอบตาราง 

ตวัอย่างท่ี  2-8 การรวมแถวและคอลมัน์ 
 
<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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ผลลพัธ ์

 
 

ตวัอย่างท่ี  2-9 การสรา้งตารางและรปูภาพ 
<HTML><HEAD> 
<TITLE>ประวตัทิางการศกึษา</TITLE></HEAD> 
<BODY  text="BLUE"> 
<center><h2> 
ประวตัทิางการศกึษา 
</h2></center><br> 
<center><h2> 
<table border=2 bgcolor="LIGHTCYAN" bordercolor="GREEN" > 
<TR> 
<TH>ปี พ.ศ.</TH><TH>ระดบัช ัน้</TH><TH > สถานศกึษา</TH> 
</TR> 
<TR> 
<TD  align=center>2533</TD><TD align=center>อนุบาล 
</TD><TD align=center>โรงเรยีนศกึษาวทิยา</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD align=center>2539</TD><TD align=center>ประถมศกึษาปีที ่
6</TD><TD align=center>โรงเรยีนบรุารกัษ<์/TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD align=center>2542</TD><TD align=center>มธัยมศกึษาปีที ่
3</TD><TD align=center>โรงเรยีนบรุารกัษ<์/TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD align=center>2545</TD><TD align=center>มธัยมศกึษาปีที ่6 
</TD><TD align=center>โรงเรยีนสมทุรปราการ</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD align=center>2548</TD><TD align=center>กําลงัศกึษาปรญิญา
ตรปีีที ่3</TD><TD align=center>มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ</TD> 
</TR> 
</table> 
<img src="home.jpg" width=50> 
<a href="หนา้หลกั.html"> home </a> 
<img src="home.jpg" width=50> 
</BODY> 
</HTML> 
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ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  2-6 : ผลลพัธก์ารสรา้งตารางและรปู  
 

 คาํสัง่ <IMG  SRC=ช่ือรปู> 
เป็นคาํสัง่ทีใ่ชแ้สดงรปูภาพ 
 

 คาํสัง่ การจดัรปูแบบอกัษร 
align=center/right/left คอืจะเป็นการจดัขอ้ความหรอืภาพในตารางใหอ้ยู ่กลาง/ขวา/ซา้ย  
 

 คาํสัง่ การทาํ link 
<a href =”ใสช่ื่อ URL ทีจ่ะlink ไป หรอื ชื่อไฟล ์ทีใ่ช ้link ภายใน”></a> 
 

 คาํสัง่ BR 
<BR>  คอืคาํสัง่ขึน้บรรทดัใหม ่

 
 คาํสัง่ เปืดไฟลวี์ดีโอ <embed src="ช่ือไฟล ์AVI"> 

<Embed src="MOV02021.AVI">  เป็นคาํสัง่ เพือ่เปิด ไฟล ์วดีโีอ 
 

 คาํสัง่ เปิดเพลง  <bgsound src="ชื่อไฟล ์mp3"> 
     <BGSOUND SRC="helloo.wav"  LOOP=5> 
     < BGSOUND SRC="helloo.wav"  LOOP=INFINITE> 
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การสร้างเฟรม Frame 
การสรา้งเฟรม เป็น การเขยีนเวป็แบบโบราณ ซึง่ในปจัจุบนัไมค่อ่ยนิยมมากนกั เพราะ

มโีปรแกรมอาํนวยความสะดวกในการสรา้งเพจมากขึน้ การสรา้งเฟรมทาํใหส้ามารถแยกสว่น
การแสดงผลไดช้ดัเจน เชน่ใหแ้สดงผลในสว่นหน่ึง ใหแ้สดงเมนูในสว่นหน่ึง หรอือกีสว่นหน่ึง
อาจจะแสดงโฆษณา โดยจะไมม่กีารเปลีย่นแปลง หากไมม่กีารประมวลผลในสว่นนัน้ ชว่ยใน
การโหลดขอ้มลูไดบ้างสว่น  

การสรา้งเฟรม สามารถกาํหนดไดใ้น 2 รปูแบบ คอื แบ่งเฟรมในแนวแถว หรอื แนว
คอลมัน์ โดยใชค้าํสัง่  <frameset rows=” 20% , * ”> เป็นการกาํหนดหน้าเพจออกเป็น 2 สว่น 
คอื สว่นบน 20 % และสว่นล่าง คอืสว่นทีเ่หลอื คอื 80 % ดงันัน้ ตอ้งทไีฟล ์HTML 2 ไฟล ์เพื่อ
แสดงในสว่นบน และสว่นลา่ง 

การสรา้งเฟรม อกีรปูแบบหน่ึงคอื แบ่งเฟรมในแนวคอลมัน์ โดยใชค้าํสัง่ frameset แลว้
กาํหนดเปอรเ์ซน็ตใ์นการแบ่งเฟรม เชน่  <frameset cols=” 20% , * ”> เป็นการกาํหนดหน้า
เพจออกเป็น 2 สว่น คอื สว่นดา้นซา้ย 20 % และสว่นดา้นขวา คอืสว่นทีเ่หลอื คอื 80 % ดงันัน้ 
ตอ้งทไีฟล ์HTML 2 ไฟล ์เพือ่แสดงในสว่นดา้นซา้ย และสว่นดา้นขวา 

การแบ่งเฟรมอาจจะแบ่งในรปูแบบแนวนอน แลว้แบ่งแนวตัง้ อกีครัง้ กไ็ด ้ดงัตวัอยา่งที ่
2.10 โดยเริม่แรกจะแบ่งเพจในแนวนอน เป็น 2 สว่น คอืสว่นบน 20 % และสว่นทีเ่หลอื แบ่งอกี
ในแนวตัง้ โดยแบ่งดา้นซา้ย เป็นเมนู 30 % และสว่นทีเ่หลอื อยูด่า้นขวา เป็นสว่นแสดงผล โดย
ตัง้ชื่อ สว่นดา้นขวา ชื่อ p4  เพือ่ใชใ้นการอา้งองิต่อไป 

 
ตวัอย่างท่ี  2-10 การสรา้งเฟรม 

 
<frameset rows="20%,*"> 
<frame src="page1.html"> 
<frameset cols="30%,*"> 
<frame src="page3.html"> 
<frame src="page4.html" name="p4"> 
</frameset> 
 

 
 

ในสว่นของเมนู คอืไฟล ์ Page3.HTML กาํหนดลงิค ์ โดยแสดงผลในสว่นเฟรมดา้นขวา 
โดยกาํหนดใน Target=”p4” การแสดงผลจะแสดงในสว่นของเฟรมดา้นขวา ซึง่ไดก้าํหนดชื่อไว้
แลว้ หากกาํหนด target="blank" การแสดงผลจะสรา้งหน้าต่างใหม ่ให ้ 
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ตวัอย่างท่ี  2-11 ไฟล ์ 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> 
 

 
 
ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  2-7 : ผลลพัธก์ารสรา้งเฟรม  

 
 
ตวัอย่างท่ี  2-12 การสรา้งเฟรมแบบ 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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รปูท่ี  2-8: ผลลพัธก์ารสร้างเฟรม 4 เฟรม 
 

การสร้างฟอรม์ FORM 
  การสร้างฟอร์ม เป็น การสร้างแบบฟอร์ม เพื่อรบัข้อมูลแล้วส่งไปประมวลผลต่อไป 
ขอ้มลูทีจ่ะสง่ไปประมวลผลตอ้งอยูภ่ายใน แทก FORM  
 คาํสัง่ <FORM  METHOD=POST ACTION=ช่ือไฟล>์</FORM> 

คําสัง่   FORM  เป็นคําสัง่  ที่สร้างขอบเขตการส่งข้อมูล  โดยมี   Attribute METHOD  เพื่อ
กําหนดวธิกีารสง่ขอ้มลู  ม ี Method POST คอื สง่ขอ้มลูเมื่อกดปุ่ม Submit  และ Attribute 
ACTION   คอื  ชื่อไฟล ์ ทีจ่ะไปทํางานต่อไป  โดยปกตจิะเป็นไฟล์   PHP  เพื่อรบัขอ้มลูจากฟอรม์ 
และทาํการคาํนวณ หรอื เกบ็ขอ้มลูลงฐานขอ้มลู  

 
 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้าง text box 

 
<input type="text" name="txtName" maxlength=2 size=50> 
 

Attribute  type="text"  เป็นการกาํหนดชนิดของขอ้มลูเป็น Text box  
Attribute  name="txtname"  เป็นการกาํหนดชื่อ ของ Text box  ชื่อ txtname 
Attribute  maxlength="2"  เป็นการกาํหนดการรบัขอ้มลู เป็น 2 อกัษร  
Attribute  size="50"  เป็นการกาํหนดขนาดความกวา้งของ Text box  
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 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้าง text area 

Text Area คอื การรบัขอ้มลูแบบอกัษร หรอื Text Box แบบหลายบรรทดั 
 

 textArea :: <textarea name = "txtArea" rows=5 cols=50> INPUT 
Your Text</textarea> 
 
 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้าง List Box  

List Box คอื การแสดงขอ้มลู แบบหลายบรรทดั 
 

List Box  
<Select Name ="list"> 
  <option value=usa>America 
  <option value=aus>Australia 
  <option value=thai selected>Thailand 
 </Select>  
 
 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้าง Radio Button 

คําสัง่เพื่อสรา้ง Radio Button จะใชก้บัขอ้มูลกรณีทีต่้องการใหเ้ลอืกตวัเลอืกไดเ้พยีง 1 
ตวัเลอืกเทา่นัน้ 

 
Radio Button::<br>เพศ  ::  
<input type="radio" name="gender" value="M">ชาย 
<input type="radio" name="gender" value="F">หญงิ  
 
 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้าง Check box 

คําสัง่เพื่อสรา้ง Check box จะใชก้บัขอ้มลูกรณีทีต่อ้งการใหเ้ลอืกตวัเลอืกไดม้ากกว่า 1 
ตวัเลอืก 
 

<input type="checkbox" name="hobby[]" value="read">อา่นหนงัสอื 
 
 
 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้างปุ่ ม Button 

คาํสัง่เพือ่ใชใ้นการสรา้งปุม่ ม ี2 แบบ คอื submit เป็นปุม่ทีส่ามารถสง่ขอ้มลูจาก ฟอรม์ผา่น
ไปยงัไฟลต่์อไป และ reset เป็นปุม่ทีส่ามารถ ยกเลกิการคยีข์อ้มลูทีไ่ดค้ยีไ์ปแลว้ 
<INPUT TYPE="submit" value = "OK...." name = "OK"> 
<INPUT TYPE="reset" value="CANCLE" name = "cancle"> 
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 คาํสัง่ท่ีใช้ในการสร้างปุ่ ม Browse  

คาํสัง่ file  เป็นคาํสัง่เพื่อรบัไฟลข์อ้มลู โดยสามารถกดปุม่ browse เพื่อเลอืกไฟลใ์นเครื่อง
ได ้
 

<INPUT TYPE="file"  name = "file" > 
 
 
ตวัอย่างท่ี 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> 
คณุใชโ้ทรศพัทเ์ครอืขา่ยใด 
<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">หญงิ 
<br>งานอดเิรกทีท่า่นชอบคอื...? 
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="read">อา่นหนงัสอื 
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="game">เลน่เกม 
<input type="checkbox" name="hobby[]" value="music">ฟงัเพลง 
<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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 คาํสัง่ท่ีใช้ในการข้อมลูไฟล ์
คาํสัง่ file  เป็นคาํสัง่เพื่อรบัไฟลข์อ้มลู โดยสามารถกดปุม่ browse เพื่อเลอืกไฟลใ์นเครื่อง
ได ้
 

<INPUT TYPE="file"  name = "file" > 
 

คําสัง่เพื่อใชใ้นการรบัขอ้มูลไฟล์ มกัจะใชก้บัการรบัขอ้มูลที่เป็นไฟล์ เช่น ไฟล์รูปภาพ ใน
การระบุว่าพนกัคนน้ี มรีปูรา่งหน้าตา อยา่งไร หรทอ รปูของสนิคา้ หรอืตอ้งการ upload ขอ้มลู
ทีเ่ป็นไฟล ์เป็นตน้   

การสง่ขอ้มลูไฟล ์มผีลเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งฟอรม์ เพื่อการรบัและสง่ขอ้มลูดว้ย ดงันัน้ เมื่อ
ตอ้งการส่งขอ้มลูแบบไฟล ์ตอ้งกําหนด Attribute  Enctype = Multipart เพิม่ดว้ย มฉิะนัน้ 
ขอ้มลูไฟลด์งักล่าว จะไมส่ามารถ POST ไปตามตอ้งการ  

 
<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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ผลลพัธ ์
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พระราชดาํรสัเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเสมอืนรากฐานของชวีติ  รากฐานความมัน่คงของแผน่ดนิ  เปรยีบเสมอืน
เสาเขม็ทีถู่กตอกรองรบับา้นเรอืนตวัอาคารไวน้ัน่เอง   สิง่ก่อสรา้งจะมัน่คงไดก้อ็ยูท่ีเ่สาเขม็  แต่
คนสว่นมากมองไมเ่หน็เสาเขม็และลมืเสาเขม็เสยีดว้ยซํ้าไป  

พระราชดาํรสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  จากวารสารชยัพฒันา 

“เศรษฐกจิพอเพยีง... จะทาํความเจรญิใหแ้ก่ประเทศได ้  แต่ตอ้งมคีวามเพยีร   แลว้ตอ้ง
อดทน  ตอ้งไมใ่จรอ้น  ตอ้งไมพ่ดูมาก  ตอ้งไมท่ะเลาะกนั  ถา้ทาํโดยเขา้ใจกนั  เชื่อวา่ทุกคนจะ

มคีวามพอใจได.้..” 
พระราชดาํรสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  พระราชทาน  ณ  วนัท่ี  ๔ ธนัวาคม  ๒๕๔๑ 
 
  หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  

 

 
ทีม่า :: http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=6578&filename=index 
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บทท่ี 3  ภาษาจาวาสคริปต ์
 
ภาษาจาวาสครปิต ์(JavaScript Language) คอื ภาษาสครปิตป์ระเภทไคลเอนตส์ครปิต ์

ซึง่จะทํางานบนเครื่องไคลเ์อนต์ เป็นภาษาสครปิต์แบบหน่ึงทีม่โีครงสรา้งคลา้ยภาษาซ ีมคีําสัง่
การทํางานแบบเงื่อนไข การวนซํ้า การสรา้งฟงัก์ชัน่ และมกีารเขยีนแบบออปเจค็ต์ และการ
เขยีนตามเหตุการณ์ โดยสามารถควบคมุการทาํงาน และสามารถตรวจสอบขอ้มลูไดก่้อนทีจ่ะสง่
ขอ้มลูใหก้บัเครือ่งเซริฟ์เวอร ์ 

รปูแบบการเขียนโปรแกรม Java Script  
 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวาสครปิต ์เป็นภาษาสครปิต ์ทีใ่ชใ้นการเขยีนเวป็แบบไดนา
มกิเวป็ เรยีกวา่ DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language) รปูแบบของภาษาจงึมี
ลกัษณะคลา้ยกบัภาษา HTML ฟงักช์ัน่การทาํงานเขยีนคลา้ยภาษาซ ี แต่ละคาํสัง่คัน่ดว้ย
เครือ่งหมายเซมโิคล่อน ; การเขยีนจาวาสครปิตต์อ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งสงูเพราะเป็น 
ภาษาสครปิต ์ ไมม่คีอมไพเลอรแ์ปลภาษาใหก่้อน ดงันัน้จงึไมม่กีารตรวจสอบรหสัคาํสัง่ใหก่้อน 
เมือ่เขยีนคาํสัง่ผดิ โปรแกรมจะไมท่าํงานและไมม่ขีอ้ผดิพลาดใหเ้หน็ ดงันัน้ตอ้งพมิพค์าํสัง่อยา่ง
ตัง้ใจอยา่งมาก ตวัเลก็ตวัใหญ่ มผีลต่อการรนัผลลพัธ ์โดยเฉพาะฟงักช์ัน่การทาํงาน 
 
 รปูแบบการเขยีนแบบภาษา JavaScript 

 
<SCRIPT  LANGUAGE="JavaScript"> 
    คาํส ัง่ของภาษา JavaScript ; 
</SCRIPT> 
 
 คาํสัง่การแสดงผล document.write  

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

 
ผลลพัธ ์
 Hello World 
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 คาํสัง่การแสดงผลแบบ alert  

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

 
ผลลพัธ ์

  

การเขียนหมายเหตใุนโปรแกรมภาษา Java Script 
การเขยีนหมายเหตุ หรอื comment เพือ่อธบิายความหมาย หรอืเพื่อกําหนดไมใ่หม้กีาร

รนัโปรแกรม ของภาษา JavaScript มหีลายรปูแบบดว้ยกนั คอื 
  

 รปูแบบการเขยีนหมายเหตุแบบภาษาซ ีแบบ 1 บรรทดั 
 

<SCRIPT  LANGUAGE="JavaScript"> 
 document.write("comment 1 line") ; 
   // comment 
</SCRIPT> 
 
 
 รปูแบบการเขยีนหมายเหตุแบบภาษาซ ีแบบหลายบรรทดั 

 
<SCRIPT  LANGUAGE="JavaScript"> 
 document.write("comment multi line") ; 
 /*  comment line 1 
     comment line 2  */  
</SCRIPT> 
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การประกาศตวัแปรของโปรแกรมภาษา Java Script  
การประกาศตวัแปรของภาษา JavaScript สามารถกาํหนดตวัแปร โดยกาํหนดคา่ใหก้บั

ตวัแปร โดยไมต่อ้งระบุวา่เป็นชนิดใด โดยโปรแกรมจะกาํหนดใหอ้ตัโนมตั ิ โดยดจูากขอ้มลูที่
กาํหนดให ้ 
 
 รปูแบบการประกาศตวัแปร  

 
var ชือ่ตวัแปร ; 

 
 ตวัอยา่งการประกาศตวัแปร  

 
var   name ; 
var   I ; 
var   flag ;  

 
 รปูแบบการประกาศตวัแปร และกาํหนดคา่เริม่ตน้ 

 
var ชือ่ตวัแปร = คา่เร ิม่ตน้ ; 

 
 ตวัอยา่งการประกาศตวัแปร และกาํหนดคา่เริม่ตน้ 

 
var   name = “Napatsarun” ;  
var   I = 1 ; 
var   flag = true ; 

 
 รปูแบบกาํหนดคา่เริม่ตน้ใหก้บัตวัแปร 

 
ชือ่ตวัแปร = คา่เร ิม่ตน้ ; 

 
 ตวัอยา่งกาํหนดคา่เริม่ตน้ใหก้บัตวัแปร 

 
name = “Napatsarun” ;  
I =  2 ; 
flag = true ; 
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ตวัแปรของภาษาจาวาสครปิต ์  สามารถนําไปใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้งประกาศตวัแปรก่อน โดย
โปรแกรมจะกาํหนดให ้ตามขอ้มลูทีก่าํหนดใหเ้ริม่ตน้ เชน่ ตวัแปร name = “Napatsarun” ตวั
แปร name จะเป็นชนิดขอ้มลูขอ้ความ String ตวัแปร I จะเป็นชนิดขอ้มลูตวัเลข Number และ
ตวัแปร flag จะเป็นชนิดขอ้มลูตรรกะ Boolean ซึง่มคีา่เป็นจรงิ (true) หรอืเทจ็ (false)   
 
 รปูแบบการสรา้งตวัแปรอารเ์รย ์

 
ชือ่ตวัแปร = new array (จาํนวนสมาชกิ); 

 
 ตวัอยา่งการสรา้งตวัแปรอารเ์รย ์

 
month = new array (3)  ;  

 
 รปูแบบกาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปรอารเ์รย ์

 
ชือ่ตวัแปร [index]  = ขอ้มลู ; 

 
 ตวัอยา่งการกาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปรอารเ์รย ์

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

 

การรบัค่าและการแสดงผลตวัแปร  
ตวัแปรนอกจากกาํหนดใหด้ว้ยการกาํหนดคา่เริม่ตน้ใหแ้ลว้ บางกรณอีาจจาํเป็นตอ้งรบั

คา่จากผูใ้ช ้  
 
 การรบัคา่ดว้ยคาํสัง่ prompt   

 
ชือ่ตวัแปร = prompt (“ขอ้ความ” ) ; 
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 ตวัอยา่งการรบัคา่ดว้ยคาํสัง่ prompt   

 
name = prompt (“What is your name ? ” ,  “Nok”) ; 
 

ผลลพัธ ์

 
 
 การยนืยนัตอบรบั ดว้ยคาํสัง่ confirm   

 
ชือ่ตวัแปร = confirm (“ขอ้ความ” ) ; 

 
 ตวัอยา่งการยนืยนัตอบรบั ดว้ยคาํสัง่ confirm   

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

ผลลพัธ ์
 

 
 
กรณีเลือก OK  

Answer = true  
 

กรณีเลือก Cancel  
Answer = false  
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การแปลงชนิดข้อมลู   
ตวัแปรทีไ่ดจ้ากการรบัคา่ บางกรณตีอ้งแปลงเป็นชนิดขอ้มลูควัเลขเพือ่ทาํการคาํนวณ 

หรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคาํนวณ อาจจาํเป็นตอ้งแสดงผลในรปูแบบต่าง ๆ การแปลงชนิดขอ้มลู
จงึจาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบในการเขยีนโปรแกรม  
 
 การแปลงตวัเลขเป็นตวัอกัษร ดว้ย method  .toString()    

 
ตวัแปรNumber.toString()  ; 

 
 ตวัอยา่งการแปลงตวัเลขเป็นตวัอกัษร ดว้ย method  .toString()    
 

var  str = “23” ; 
var  num = 0 ; 
str=num.toString(); 
 

 
 การแปลงตวัอกัษรเป็นตวัเลข ดว้ยคาํสัง่ parseInt()    

 
parseInt(String)  ; 

 
 ตวัอยา่งการแปลงตวัอกัษรเป็นตวัเลข ดว้ยคาํสัง่ parseInt()    
 

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

 
 การแปลงตวัอกัษรเป็นตวัเลขทศนิยม ดว้ยคาํสัง่ parseFloat()    

 
parseFloat(String)  ; 

 
 ตวัอยา่งการแปลงตวัอกัษรเป็นตวัเลขทศนิยม ดว้ยคาํสัง่ parseFloat()    
 

var  str = “23.5” ; 
var  num = 0.0 ; 
num = parseFloat(str); 



33 
 

ตวัดาํเนินการ    
 ตวัดําเนินการที่ใช้ในการคํานวณคณิตศาสตร์ เหมอืนกบัภาษาซี คอื บวก(+)  ลบ(-)  
คณู(*)  หาร(/) และ หารเอาเศษ (%) หรอืวา่ mod ดงัแสดงความหมายในตาราง 
 
ตารางท่ี  3-1  ตวัดาํเนินการทางคณติศาสตร ์
 

ตวัดาํเนินการ ตวัอย่าง ความหมาย 
บวก (+) a + b หาผลบวกของตวัแปร a + b  

 9 + 5 หาผลบวกของคา่ 9 + 5 มคีา่เทา่กบั 14 
ลบ (-) a - b หาผลลพัธข์องคา่ในตวัแปร a - b  

 9 - 5 หาผลลพัธข์องคา่ 9 - 5 มคีา่เทา่กบั 4 
คณู (*) a * b หาผลลพัธข์องคา่ตวัแปร a * b  

 9 * 5 หาผลลพัธข์องคา่ 9 * 5 มคีา่เทา่กบั 45 
หาร (/) a / b หาผลลพัธข์องตวัแปร a / b  

 9 / 5 หาผลลพัธข์องคา่ 9 / 5 มคีา่เทา่กบั 45 
หารเอาเศษ (%) a % b หาเศษของการหาร a ดว้ย b เหลอืเศษ 4   

 9 % 5 หาเศษของการหาร 9 ดว้ย 5 เหลอืเศษ 4 
 
ตารางท่ี  3-2 ตวัดาํเนินการทางคณติศาสตรแ์บบลดรปู 
 

ตวัดาํเนินการ ตวัอย่าง ความหมาย 
+= a += b a=a+b ; สมมต ิa = 10 ; b = 20 ;  จะได ้a = 30 

 a += 5 a=a+5 ; สมมต ิa = 10 + 5 ;  จะได ้a = 15 
-= a -= b a=a-b ; สมมต ิa = 10 ; b = 2 ;  จะได ้a = 8 

 a -= 5 a=a-5 ; สมมต ิa = 10 - 5 ;  จะได ้a = 5 
*= a *= b a=a*b ; สมมต ิa = 10 ; b = 2 ;  จะได ้a = 20 

 a *= 5 a=a*5 ; สมมต ิa = 10 * 5 ;  จะได ้a = 50 
/= a /= b a=a/b ; สมมต ิa = 10 ; b = 5 ;  จะได ้a = 2 

 a /= 5 a=a/5 ; สมมต ิa = 10 / 5 ;  จะได ้a = 2 
%= a %= b a=a%b ; สมมต ิa = 10 ; b = 5 ;  จะได ้a = 0 

 a %= 5 a=a%5 ; สมมต ิa = 10 % 5 ;  จะได ้a = 0 
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ตารางท่ี  3-3 แสดงการเพิม่คา่ และ การลดคา่  
 
ตวัดาํเนินการ ตวัอย่าง ความหมาย 
เพิม่คา่ (++) b=a++ กําหนดค่าก่อนแลว้เพิม่ค่า  สมมต ิค่า a = 9  จะไดค้่า b 

= 9 
 b=++a กําหนดค่าหลงัเพิม่ค่า  สมมต ิค่า a = 9  จะไดค้่า b = 

10 
ลดคา่ (--) b=a-- กาํหนดคา่ก่อนลดคา่  สมมต ิคา่ a = 9  จะไดค้า่ b = 9 

 b=--a กาํหนดคา่หลงัลดคา่  สมมต ิคา่ a = 9  จะไดค้า่ b = 8 
 
ตารางท่ี  3-4 แสดงตวัดาํเนินการเปรยีบเทยีบ   
 

ตวั
เปรียบเทียบ 

ความหมาย ตวัอย่าง 

== เทา่กนั $A == $B  เปรยีบเทยีบวา่ A เทา่กบั B หรอืไม ่
!= ไมเ่ทา่กนั $A != $B  เปรยีบเทยีบวา่ A ไมเ่ทา่กบั B หรอืไม ่
> มากกวา่ $A > $B เปรยีบเทยีบวา่ A มากกวา่ B หรอืไม ่
>= มากกวา่หรอื

เทา่กบั 
$A >= $B เปรยีบเทยีบวา่ A มากกวา่หรอืเทา่กบั B หรอืไม ่

< น้อยกวา่ $A < $B เปรยีบเทยีบวา่ A น้อยกวา่ B หรอืไม ่
<= น้อยกวา่หรอื

เทา่กบั 
$A <= $B เปรยีบเทยีบวา่ A น้อยกวา่หรอืเทา่กบั B หรอืไม ่

&& และ $A > 4 && $B > 5 เปรยีบเทยีบว่า A > 4 และ B > 5 
หรอืไม ่

|| หรอื $A > 4 || $B > 5 เปรยีบเทยีบว่า A > 4 หรอื  B > 5 
หรอืไม ่
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การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  
 การเขยีนโปรแกรมแบบมเีงื่อนไข ต้องเกิดขึน้เสมอในกรณี ที่ มกีารตดัสนิใจเพื่อทํา
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอื ไมก่ระทาํอยา่งหน่ึง หรอืมเีงือ่นไขเพื่อใหโ้ปรแกรมทาํตามเงือ่นไขทีผู่ใ้ช้
ตอ้งการ  ซึ่งจะนิยมใชค้ําสัง่ if เพราะสามารถสรา้งเงื่อนไขการทํางาน ไดค้รอบคลุมทุกกรณ ี
เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากนั ไม่เท่ากนั ไดค้รบทุกกรณี และสามารถเชค็ และ หรอื ได ้อกี
ดว้ย กรณทีีม่มีากกวา่ 1 เงือ่นไข  ซึง่สามารถแยกเป็นประเภทไดด้งัน้ี  

เง่ือนไข 1 เง่ือนไข มีทางเลือก  2 ทาง 
การเขยีนโปรแกรมแบบม ี1 เงือ่นไข มทีางเลอืก 2 ทางเลอืก จะใชค้าํสัง่ if-else ในการ

ตดัสนิใจเมื่อเงือ่นไขเป็นจรงิ (true)  โปรแกรมจะเลอืกทาํงานคาํสัง่หลงั if  แต่หากเงือ่นไขเป็น
เทจ็ โปรแกรมจะเลอืกทาํงานคาํสัง่หลงั else ซึง่คาํสัง่หลงั if หรอืคาํสัง่ หลงั else อาจเป็นคาํสัง่
เดยีว หรอืเป็นชุดคาํสัง่กไ็ด ้ถา้เป็นชุดคาํสัง่ กใ็ส ่ปีกกา ครอบชุดคาํสัง่ไว ้ และทีส่าํคญั เงือ่นไข
ตอ้งอยูภ่ายในวงเลบ็ 
 

 
รปูท่ี  3-1 : ผงัการไหลคาํสัง่ if  แบบ 2 ทางเลือก 

 

if (เง่ือนไข) 
 คาํสัง่ 
else 

คาํสัง่ 
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กรณทีีเ่ป็นชุดคาํสัง่ 
 
if (เง ือ่นไข) 
{ 
 
 <ชุดคาํส ัง่> 
 
} 
else 
{  
 

<ชุดคาํส ัง่> 
 

} 
 

เง่ือนไขมากกว่า 1 เง่ือนไข  
 

การเขยีนโปรแกรมบางครัง้ เงือ่นไขมมีากกว่า 1 เงือ่นไข จงึตอ้งมคีาํสัง่  if-elseif  เพื่อ
ตดัสนิใจเลอืก จากทางเงือ่นไขมากกวา่ 1 เงือ่นไข เชน่ การตดัเกรดนกัศกึษา เป็นกรณีทีเ่หน็ได้
ชดัเจนว่า ต้องมเีงื่อนไขในการกําหนดเกรด แต่ละเกรด ซึง่ไม่สามารถใช ้เงื่อนไขเดยีวเพื่อตดั
เกรดนกัศกึษา 5 เกรดได ้ 

 
 รปูท่ี  3-2 : ผงัการไหลคาํสัง่ if แบบหลายทางเลือก 
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if  (เง ือ่นไขที ่1) 
{ 
 

<ชุดคาํส ัง่เมือ่เง ือ่นไขที ่1 ตรวจสอบแลว้เป็น true> 
 

} 
else if  (เง ือ่นไขที ่2) 
{  
 
 <ชุดคาํส ัง่เมือ่เง ือ่นไขที ่2 ตรวจสอบแลว้เป็น true> 
 
} 
else if  (เง ือ่นไขที ่3) 
{ 
 
 <ชุดคาํส ัง่เมือ่เง ือ่นไขที ่3 ตรวจสอบแลว้เป็น true> 
 
} 
else if  
 : 
 : 
else 
{ 
 
 <ชุดคาํส ัง่เมือ่ไมต่รงกบัเงือ่นไขใดๆ เลย> 
 
} 

การทาํงานของคาํสัง่ if-elseif  นัน้ โปรแกรมจะทาํงานตรวจสอบเงือ่นไขที ่1 ก่อน หาก
เงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง จะทํางานตามคําสัง่หลงั if หากเงื่อนไขที่ 1 ไม่เป็นจริง จะตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ 2 ต่อไป หากเงื่อนไขที่ 2 เป็นจรงิ โปรแกรมจะทํางานตามคําสัง่ หลงัเงื่อนไขที่ 2 
หากเงื่อนไขที่ 2 ไม่เป็นจรงิ จะทําการตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไป หากไม่มเีงื่อนไขไหนเป็นจรงิ
เลย จะทาํงานตามคาํสัง่หลงั else  

ตดัสินใจเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก โดยใช้ switch-case 
 คําสัง่  switch case ทีม่คีวามยดึหยุ่นพอสมควร สามารถ ใชไ้ดใ้นหลายกรณี คอื 
สามารถเปรยีบเทยีบ ค่าเดยีว หลายค่า ค่าตวัแปร ตวัเลข และ ขอ้ความ รวมถึง ค่าตวัแปร 
Boolean  
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รปูท่ี  3-3 : ผงัการไหลคาํสัง่ switch – case 
 

 ในการใชง้านนัน้มรีปูแบบดงัน้ี 
 
switch (เง ือ่นไข) 
{     
    case เง ือ่นไขแรก :  

คาํส ัง่  ; 
break ; 

    case เง ือ่นไขทีส่อง :  
คาํส ัง่  ; 
break ; 

    case สดุทา้ย :  
คาํส ัง่  ; 
break ; 

    default:  
        <เมือ่ไมต่รงกบัเงือ่นไขใดๆ เลย> 
} 

ตวัอย่างท่ี  3-1 การใช ้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  
 การเขยีนโปรแกรมแบบวนซํ้า มหีลายคําสัง่ หากรูจ้ํานวนรอบทีแ่น่นอน หรอื ม ีindex 
ในการแสดงผล สว่นใหญ่จะใช ้for ในการวนลปู  
 

 
 

รปูท่ี  3-4 : ผงัการไหลคาํสัง่ for 
 
 

ในการใชง้านคาํสัง่ for นัน้มรีปูแบบดงัน้ี 
 
for (ตวัแปรใชน้บั =  คา่เร ิม่ตน้ ; เง ือ่นไขการหยดุวนซํา้ ;Step ข ัน้ของการนบั) 
{ 
 < ทาํงานตามคาํส ัง่ > 
} 

 
 คาํสัง่ for ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื สว่นแรก เป็นการกาํหนดคา่เริม่ตน้ ใหก้บัตวัแปรที่
ใชเ้ป็น index เชน่ i=1 สว่นทีส่อง คอื เงือ่นไขการจบการทาํงาน อาจจะมากกวา่ น้อยกวา่ 
คา่ใดคา่หน่ึง หรอืตวัแปร กไ็ด ้ เชน่ i<=5 สว่นสดุทา้ย คอื การเพิม่คา่ หรอื การลดคา่ การเพิม่
คา่ขึน้หน่ึงจะใช ้ i++ ลดคา่ลงหน่ึง กใ็ช ้ i-- โดยสามารถกาํหนดการเพิม่หรอืลดได ้หรอือาจจะใช้
เพิม่คา่ ครัง้ละ 2  กไ็ด ้ โดยใช ้ i+=2 หากตอ้งการเพิม่ครัง้ละ 2 หรอื i=i+2 กไ็ด ้  i+=2 มผีล
เทา่กบั i=i+2 ซึง่ i+=2 เป็นการเขยีนแบบลดรปู  
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ตวัอย่างท่ี  3-2 การใช ้for 
 
for(i=0;  i<=5;  i++)  
{  
  document.write (i)  ; 
}  

 
ผลลพัธ ์ 

 
รปูท่ี  3-5 : ผลลพัธ ์การใช้คาํสัง่ for 

 
ตวัอย่างท่ี  3-3 การใช ้for โดยเพิม่คา่ ครัง้ละ 2 

 
for(i=0; i<=5; i+=2)  
{  
   document.write( i )  ; 
}  

 
ผลลพัธ ์ 
 

 
 

รปูท่ี  3-6 : ผลลพัธ ์การใช้คาํสัง่ for โดยเพ่ิมครัง้ละ 2 
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การวนซํา้ด้วยการใช้ while 
การวนลปูดว้ยการใช ้while เป็นคาํสัง่ทีม่กีารตรวจสอบเงือ่นไขก่อน แลว้จงึจะทาํงาน  
 

 
รปูท่ี  3-7 : ผงัการไหลคาํสัง่ while 

 
ในการใชง้าน while นัน้มรีปูแบบดงัน้ี 
 while (เง ือ่นไข ) 
{ 
 < ชุดคาํส ัง่ > 
} 

 
ตวัอย่างท่ี  3-4 การใช ้while 

  
var  i = 1; 
while (i <= 10) { 
   document.write (i++);                      
} 
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การวนซํา้ด้วยการใช้ do-while 
ปกตกิารใช ้ while นัน้เราจะตรวจสอบเงือ่นไขก่อนการวนซํ้าในแต่ละครัง้ แต่ถา้เรา

ตอ้งการใหก้ารตรวจสอบเงือ่นไขไปอยูด่า้นทา้ย (คอืตอ้งวนซํ้าอยา่งน้อย 1 รอบก่อน) เราจะใช ้
do มาชว่ย โดยจะนําเงือ่นไขการตรวจสอบวนซํ้า while ไปไวด้า้นทา้ย ดงัรปูแบบต่อไปน้ี  ยงัมี
รปูแบบการวนซํ้าในลกัษณะวนซํ้าดว้ยจาํนวนรอบทีไ่มแ่น่นอนแลว้ อกีหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 
do  
{ 
 < ทาํงานตามคาํส ัง่ > 
} 
while  (เง ือ่นไข )  ; 

 
 ตวัอย่างท่ี  3-5 การใช ้do while 

i = 0; 
do { 
    document.write( i ) ; 
} while (i > 0); 
 

การสร้างฟังกช์ัน่   
การสร้างฟงัก์ชัน่ มรีูปแบบคล้ายกบัฟงัก์ชัน่ในภาษาซี คอื มกีารกําหนดชื่อฟงัก์ชัน่ 

พารามเิตอร ์และมคีาํสัง่การทาํงานในฟงักช์ัน่     
 
function  ชือ่ฟงักช์ ัน่ (พารามเิตอร ์1 , พารามเิตอร ์2 , … )  { 
 
 คาํส ัง่การทาํงาน ; 
 return (ตวัแปร) ; 
} 
 
 
 
 
function  Show (x )  { 
 document.write (x) ; 
 return (x) ; 
} 
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การเรียกใช้งานฟังกช์ัน่ 
 

 ชือ่ฟงักช์ ัน่ (ตวัแปร) ; 
 

ตวัอย่างท่ี  3-6 การเรยีกใชง้านฟงักช์ัน่ 
 

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

 
ผลลพัธ ์ 

 
 
เมือ่คลกิที ่show จะแสดงขอ้ความ Hello 
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 ตวัอย่างการเรียกใช้งานฟังกช์ัน่ส่งค่า 

 
<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)"> 
 

 
ผลลพัธ ์ 

 
 

  ตวัอย่างท่ี  3-7 โปรแกรมแสดงคา่จากการเลอืก 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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ผลลพัธ ์
 

 
 

คนเราเกดิมาแลว้ ไมย่อมเรยีน หรอืจะรู ้ไมย่อมด ูหรอืจะเหน็ ไมย่อมฟงั หรอืจะไดย้นิ 
 ไมย่อมทาํ หรอืจะเป็น จะลาํเคญ็ยํ่าแยจ่นแก่ตาย 

เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" 

               "ทฤษฎใีหม"่ เป็นแนวทางหรอืหลกัในการบรหิารจดัการทีด่นิและน้ํา เพือ่การเกษตรในทีด่นิขนาด
เลก็ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ดว้ยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทาน
พระราชดาํรน้ีิเพือ่เป็นการชว่ยเหลอืเกษตรกรทีป่ระสบความยากลาํบาก ใหส้ามารถผา่นชว่งวกิฤต โดยเฉพาะ
การขาดแคลนน้ําไดโ้ดยไมเ่ดอืดรอ้นและยากลาํบากนกั 
                 การดาํเนินงานตามทฤษฎใีหมม่ ี3 ขัน้ตอน คอื 
1 ) การผลติ ใหพ้ึง่ตนเองดว้ยวธิงีา่ย คอ่ยเป็นคอ่ยไปตามกาํลงั ใหพ้อมพีอกนิ 
2 ) การรวมพลงักนัในรปูแบบ หรอื สหกรณ์ รว่มแรงรว่มใจกนั ในดา้นการผลติ การตลาด ความเป็นอยู ่
สวสัดกิาร การศกึษา สงัคมและศาสนา 
3 ) การดาํเนินธุรกจิโดยตดิต่อ ประสานงาน จดัหาทุนหรอืแหลง่เงนิ  

               ในขัน้แรกทีเ่ป็นการผลติ ถอืเป็นขัน้สาํคญัทีส่ดุ ใหแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น ตามอตัราสว่น 30 : 30 : 
30 : 10 หมายถงึ 

ขดุสระเกบ็กกัน้ํา 
พืน้ทีป่ระมาณ 30% ใหข้ดุสระเกบ็กกัน้ํา เพือ่ใหม้น้ํีาใชส้มํ่าเสมอตลอดปี โดยเกบ็กกัน้ําฝนในฤดฝูน และใช้
เสรมิการปลกูพชืในฤดแูลง้ หรอืระยะฝนทิง้ชว่ง ตลอดจนการเลีย้งสตัว ์และพชืน้ําต่างๆ เชน่ ผกับุง้ ผกั
กระเฉด โสน ฯลฯ 

ปลกูข้าว 
พืน้ทีป่ระมาณ 30 % ใหป้ลกูขา้วในฤดฝูน เพื่อใชเ้ป็นอาหารประจาํวนัสาํหรบัครวัเรอืนใหเ้พยีงพอตลอดปี 
โดยไมต่อ้งซือ้หาในราคาแพง เป็นการลดคา่ใชจ้า่ย และสามารพึง่ตนเองได ้

ปลกูผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผกั 
พืน้ทีป่ระมาณ 30 % ใหป้ลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืไร ่พชืผกั พชืสมนุไพร ฯลฯ อยา่งผสมผสานกนั และ
หลากหลายในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เพือ่ใชเ้ป็นอาหารประจาํวนั หากเหลอิจากการบรโิภคกนํ็าไปขายได ้



46 
 

 

เป็นท่ีอยู่อาศยั และอ่ืนๆ 
พืน้ทีป่ระมาณ 10 % ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั เลีย้งสตัว ์ถนนหนทาง คนัดนิ โรงเรอืนและสิง่ก่อสรา้งอื่น๐ รวมทัง้
คอกเลีย้งสตัว ์เรอืนเพาะชาํ ฉางเกบ็ผลติผลการเกษตร ฯลฯ 

 หลกัการและแนวทางสาํคญัในการดาํเนินงานเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" ท่ีควรทราบมี
ดงัน้ี 
- เป็นระบบการผลติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง ทีเ่กษตรกรสามารถเลีย้งตวัเองไดใ้นระดบัทีป่ระหยดั
ก่อน 
- ตอ้งมพีืน้ทีส่ว่นหน่ึงทาํนาขา้ว เพราะขา้วเป็นปจัจยัหลกัทีทุ่กครวัเรอืนตอ้งปลกู เพือ่ใหม้ขีา้วพอ
บรโิภคตลอดทัง้ปี 
- ตอ้งมน้ํีาสาํรองไวใ้ชเ้พยีงพอตลอดปี เพือ่การเพาะปลกูในระยะฝนทิง้ช่วง หรอืในฤดแูลง้ 
- ใชอ้ตัราสว่น 30 : 30 : 30 : 10 ในการแบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 4 สว่น ไมว่า่จะมพีืน้ทีถ่อ์ครองน้อยกวา่
หรอืมากกวา่ 15 ไร ่คอื 
30  % ใชข้ดุสระเกบ็กกัน้ํา 
30  %  ใชป้ลกูขา้ว 
30  %  ใชป้ลกูพชืผกั ผลไม ้พชืไร ่ไมย้นืตน้ 
10  %   ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัและอื่นๆ 

 ประโยชน์ของ "ทฤษฎีใหม่ สรปุได้ดงัน้ี 
- ประชาชนพออยูพ่อกนิในระดบัประหยดั เลีย้งตนเองได ้ไมอ่ดอยาก ตามหลกัปรชัญาของ 
"เศรษฐกจิพอเพยีง" 
- ในหน้าแลง้กส็ามารถนําน้ําทีเ่กบ็กกัไวใ้นสระมาปลกูพชืทีใ่ชน้ํ้าน้อย เชน่ ถัว่ต่างๆ ได ้โดยไมต่อ้ง
อาศยัชลประทาน 
- ในปีทีฝ่นตกตามฤดกูาล กส็ามารถสรา้งรายไดใ้หร้ํ่ารวยได ้
- ในกรณีทีเ่กดิอุทกภยั กส็ามารถฟ้ืนตวั และชว่ยตวัเองไดใ้นระดบัหน่ึง โดยราชการไมต่อ้ง
ชว่ยเหลอืมากนกั 

              ในการจดัการเกษตรตามแนว "ทฤษฎใีหม่" ใหเ้กดิประสทิธภิาพนัน้ ประเดน็สาํคญั คอื การ
พึง่ตนเอง ประหยดั และมธัยสัถ ์ ก่อใหเ้กดิเศรษฐกจิพอเพยีง โดยการจดัการแบ่งพืน้ทีใ่หส้มัพนัธ ์และเกือ้กูล
กนั ซึง่เป็นการบรหิารจดัการทรพัยากรทีด่นิ น้ํา แรงงาน และรกัษาสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้ อนัจะนําไปสูก่าร
ผลติทีเ่กดิรายได ้และสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื. 

ทีม่า http://www.baanjomyut.com/library/new_land/ 
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บทท่ี 4 การเขียนโปรแกรม PHP 
 การเขยีนโปรแกรม PHP มลีกัษณะรูปแบบคล้ายการเขยีนโปรแกรมซ ี การเขยีน
โปรแกรม PHP ใชส้าํหรบัเขยีนโปรแกรมเวบ็ดาตา้เบส คอืสามารถเขยีนโปรแกรมควบคุมการ
ทํางานบนเวบ็ และสามารถดงึขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาแสดงในรูปแบบเวบ็เพจได้  นอกจากน้ี 
PHP มกีารเขยีนโปรแกรมสามารถแสดงขอ้มลู มตีวัดาํเนินการคาํนวณ การเขยีนโปรแกรมตาม
เงือ่นไข การเขยีนโปรแกรมควบคุมการทาํงาน การทาํซํ้า  

การรนัโปรแกรม PHP ต้องรนัผ่าน Server และโปรแกรมทีเ่ขยีนต้องบนัทกึไวท้ี ่
C:\AppServ\www  ซึง่เป็น Path ทีก่ําหนดโดย AppServ  และการรนัโปรแกรมตอ้งรนัผ่าน 
Server ใช ้http://localhost หรอื http://127.0.0.1 กไ็ด ้ 

รปูแบบการเขียนโปรแกรม PHP  
รปูแบบการเขยีนโปรแกรม PHP ซึง่เป็นโปรแกรมทีร่นับน Browser รปูแบบการเขยีน

เป็นสครปิต ์และการรนัตอ้งรนัผา่น Server ซึง่มรีปูแบบการเขยีนอยูห่ลายแบบดว้ยกนั ทีนิ่ยม
เขยีนกนัม ี3 แบบ คอื   

 
 รปูแบบการเขยีนแบบ SGML  

 
<? 
   คาํส ัง่ของภาษา PHP 
?> 
 
 รปูแบบการเขยีนแบบภาษา XML 

 
<?php 

คาํส ัง่ของภาษา PHP 
?> 
 
 รปูแบบการเขยีนในลกัษณะการเขยีนสครปิต ์ JavaScript  

 
<SCRIPT LANGUAGE="PHP"> 
    คาํส ัง่ของภาษา PHP 
</SCRIPT> 
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การเขียนหมายเหตใุนโปรแกรมภาษา PHP  
การเขยีนหมายเหตุ หรอื comment เพือ่อธบิายความหมาย หรอืเพื่อกําหนดไมใ่หม้กีาร

รนัโปรแกรม ของภาษา PHP มหีลายรปูแบบดว้ยกนั คอื 
  

 รปูแบบการเขยีนหมายเหตุแบบ perl   
 

<? 
   คาํส ัง่ของภาษา PHP 
 # comment 
?> 
 
 
 รปูแบบการเขยีนหมายเหตุแบบภาษาซ ีแบบ 1 บรรทดั 

 
<? 
   คาํส ัง่ของภาษา PHP 
 // comment 
?> 
 
 รปูแบบการเขยีนหมายเหตุแบบภาษาซ ีแบบหลายบรรทดั 

 
<? 
   คาํส ัง่ของภาษา PHP 
 /*  comment line 1 
     comment line 2  */  
?> 
 

คาํสัง่พืน้ฐานของโปรแกรมภาษา PHP  
คําสัง่ของภาษา PHP มหีลายลกัษณะการทํางานเหมอืนกบัการเขยีนโปรแกรมภาษา

ทัว่ไป โดยลกัษณะส่วนใหญ่จะคลา้ยคลงึกบัภาษาซมีาก เช่น ตวัดําเนินการ การสรา้งเงื่อนไข 
การวนซํ้า  
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คาํสัง่แสดงผล  
 คาํสัง่แสดงผล ม ี2 คาํสัง่ทีใ่ชก้นับ่อย ๆ คอื คาํสัง่ echo และคาํสัง่ print ซึง่ทัง้ 2 คาํสัง่ 
เป็นคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการแสดงผล ใชแ้ทนกนัได ้โดยมรีปูแบบดงัน้ี  
 
 คาํสัง่ echo  

คาํสัง่ echo ใชแ้สดงขอ้ความ และตวัแปร  
 

echo   “ขอ้ความ” 
echo   $ตวัแปร 

 
 คาํสัง่ print  

คาํสัง่ print  ใชแ้สดงขอ้ความ และตวัแปร  
 
print   “ขอ้ความ” 
print   $ตวัแปร 
 

ตวัอย่างท่ี  4-1 การแสดงผล 
1 <? 
2 $a=123; 
3 echo "Hello"; 
4 echo $a; 
5 ?> 

 
ผลลพัธ ์ 

Hello123 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่1  <? เป็นการเปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  $a=123  เป็นการกําหนดค่าใหก้บัตวัแปร a โดยตวัแปรตอ้งมเีครื่องหมาย 

$ นําหน้าเสมอ  
บรรทดัที ่3  echo “Hello”  เป็นการแสดงคาํว่า Hello ซึง่สามารถใชค้าํสัง่ print แทน 

echo ได ้  
บรรทดัที ่4  echo $a  เป็นการแสดงคา่ ในตวัแปร a ออกมา ซึง่คอื 123  
บรรทดัที ่5  ?> เป็นการปิดคาํสัง่ PHP 
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หมายเหต ุ 
 โปรแกรมทีเ่ขยีนตอ้งบนัทกึ หรอื save เป็นนามสกุล .php เชน่  testphp.php และตอ้ง
เกบ็ไวท้ี ่ C:\AppServ\www เทา่นัน้ หรอื path ของ server ถา้เป็น IIS จะใช ้
C:\Inetpub\wwwroot เป็นตน้ และเวลารนัโปรแกรม ตอ้งรนัที ่Browser Internet Explorer หรอื 
Browser ตวัอื่นดว้ยคาํสัง่ http://localhost/ชื่อไฟล.์php หรอื http://127.0.0.1/ชื่อไฟล.์php เชน่ 
http://localhost/testphp.php หรอื http://127.0.0.1/testphp.php ดงัแสดงในรปู 
ผลลพัธ ์ 
 

 

 
 

รปูท่ี  4-1 : ผลลพัธก์ารแสดงผล  

ตวัดาํเนินการทางคณิตศาสตร ์ 
 ตวัดําเนินการที่ใช้ในการคํานวณคณิตศาสตร์ เหมอืนกบัภาษาซี คอื บวก(+)  ลบ(-)  
คณู(*)  หาร(/) และ หารเอาเศษ (%) หรอืวา่ mod ดงัแสดงความหมายในตาราง 
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ตารางท่ี  4-1 ตวัดาํเนินการทางคณติศาสตร ์
 

ตวัดาํเนินการ ตวัอย่าง ความหมาย 
บวก (+) $a + $b หาผลบวกของตวัแปร a + b  

 9 + 5 หาผลบวกของคา่ 9 + 5 มคีา่เทา่กบั 14 
ลบ (-) $a - $b หาผลลพัธข์องคา่ในตวัแปร a - b  

 9 - 5 หาผลลพัธข์องคา่ 9 - 5 มคีา่เทา่กบั 4 
คณู (*) $a * $b หาผลลพัธข์องคา่ตวัแปร a * b  

 9 * 5 หาผลลพัธข์องคา่ 9 * 5 มคีา่เทา่กบั 45 
หาร (/) $a / $b หาผลลพัธข์องตวัแปร a / b  

 9 / 5 หาผลลพัธข์องคา่ 9 / 5 มคีา่เทา่กบั 45 
หารเอาเศษ (%) $a % $b หาเศษของการหาร a ดว้ย b เหลอืเศษ 4   

 9 % 5 หาเศษของการหาร 9 ดว้ย 5 เหลอืเศษ 4 
 

ตารางท่ี  4-2 ตวัดาํเนินการทางคณติศาสตรแ์บบลดรปู 
 

ตวัดาํเนินการ ตวัอย่าง ความหมาย 
+= $a += $b a=a+b ; สมมต ิa = 10 ; b = 20 ;  จะได ้a = 30 

 $a += 5 a=a+5 ; สมมต ิa = 10 + 5 ;  จะได ้a = 15 
-= $a -= $b a=a-b ; สมมต ิa = 10 ; b = 2 ;  จะได ้a = 8 

 $a -= 5 a=a-5 ; สมมต ิa = 10 - 5 ;  จะได ้a = 5 
*= $a *= $b a=a*b ; สมมต ิa = 10 ; b = 2 ;  จะได ้a = 20 

 $a *= 5 a=a*5 ; สมมต ิa = 10 * 5 ;  จะได ้a = 50 
/= $a /= $b a=a/b ; สมมต ิa = 10 ; b = 5 ;  จะได ้a = 2 

 $a /= 5 a=a/5 ; สมมต ิa = 10 / 5 ;  จะได ้a = 2 
%= $a %= $b a=a%b ; สมมต ิa = 10 ; b = 5 ;  จะได ้a = 0 

 $a %= 5 a=a%5 ; สมมต ิa = 10 % 5 ;  จะได ้a = 0 
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ตวัอย่างท่ี  4-2  ตวัดาํเนินการ 
  
1 <? 
2 $a=9; 
3 $b=5; 
4 print " $a+$b = ".($a+$b)."<br>"; 
5 print " $a-$b = ".($a-$b)."<br>"; 
6 print " $a*$b = ".($a*$b)."<br>"; 
7 print " $a/$b = ".($a/$b)."<br>"; 
8 print " $a%$b = ".($a%$b)."<br>"; 
9 ?> 
 
ผลลพัธ ์ 

9+5 = 14 
9-5 = 4 
9*5 = 45 
9/5 = 1.8 
9%5 = 4 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่2 และ 3 เป็นการกําหนดค่าใหก้บัตวัแปร a และ ตวัแปร b ให ้โดยกําหนดให้
ตวัแปร a = 9 และ ตวัแปร b = 5 

บรรทดัที่ 4 ถึง 8 เป็นคําสัง่ เพื่อแสดงผลการทํางานของตัวดําเนินการต่าง ๆ การ
เชื่อมต่อระหว่าง ขอ้ความ กบัตวัแปร ใชเ้ครื่องหมายจุด (.)  ในการต่อประโยค และใส่วงเล็บ
เพือ่คาํนวณหาผลลพัธ ์ก่อน แสดงผล 

 

ตวัดาํเนินการเพ่ิมค่าและลดค่า  
 ตวัดําเนินการทีใ่ชใ้นการเพิม่ค่าและลดค่า  เหมอืนกบัภาษาซ ีคอื การเพิม่ค่า(++) การ 
ลดคา่(--)  ซึง่มคีวามหมายสาํหรบัเครื่องหมาย ทีอ่ยูข่า้งหน้า หรอืขา้งหลงัตวัแปร มคีวามหมาย
ต่างกนั เช่น การเพิม่ค่า โดยมเีครื่องหมายเพิม่ค่าอยู่ข้างหน้า จะมีการเพิม่ค่าก่อน แล้วจึง
กําหนดค่าให้กบัตวัแปร หากเครื่องหมายเพิม่ค่าอยู่ขา้งหลงั จะกําหนดค่าให้กบัตวัแปรก่อน 
แลว้จงึเพิม่ค่าตวัเองขึน้หน่ึง ซึง่การใชค้ําสัง่กําหนดค่าแบบน้ี ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษ 
หากไม่แน่ใจ ใหใ้ชก้ารแยกเป็นสองคําสัง่คอื คําสัง่เพิม่ค่า และคําสัง่ การกําหนดค่า แยกออก
จากกนั สว่นการลดคา่กเ็ชน่เดยีวกนั ดงัแสดงความหมายในตารางที ่ 4-3 
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ตารางท่ี  4-3 แสดงการเพิม่คา่ และ การลดคา่  
 
ตวัดาํเนินการ ตวัอย่าง ความหมาย 
เพิม่คา่ (++) $b=$a++ กําหนดค่าก่อนแลว้เพิม่ค่า  สมมต ิค่า a = 9  จะไดค้่า b 

= 9 
 $b=++$a กําหนดค่าหลงัเพิม่ค่า  สมมต ิค่า a = 9  จะไดค้่า b = 

10 
ลดคา่ (--) $b=$a-- กาํหนดคา่ก่อนลดคา่  สมมต ิคา่ a = 9  จะไดค้า่ b = 9 

 $b=--$a กาํหนดคา่หลงัลดคา่  สมมต ิคา่ a = 9  จะไดค้า่ b = 8 
 

ตวัอย่างท่ี  4-3 ตวัดาํเนินการลดคา่ 
 
1 <? 
2 $a=9; 
3 $c=$a--; 
4 $d=--$a; 
5 print "c=".$c ."<br>"; 
6 print "d=".$d; 
7 ?> 

 
 
 
ผลลพัธ ์ 

c=9 
d=7 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่2  เป็นการกาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปร a ให ้a = 9  
บรรทดัที ่3 เป็นคําสัง่ เพื่อกําหนดค่า ในตวัแปร a ซึง่มคี่า เท่ากบั 9 ใหก้บัตวัแปร c 

เท่ากบั 9 ดว้ย แลว้จงึลดคา่ตวัเองลง 1 เหลอื 8 จากบรรทดัที ่3 คา่ a มคีา่เท่ากบั 8 แลว้ แต่ค่า 
c ยงัคงเท่ากบั 9  

บรรทดัที ่4 เป็นคาํสัง่ เพื่อกําหนดค่าลดค่า ในตวัแปร a ซึง่มคี่า เท่ากบั 8 แลว้ ลดลง
อกี 1 เหลอื 7 แลว้กาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปร d  เท่ากบั 7 ดว้ย จากบรรทดัที ่4 ค่า a มคี่าเท่ากบั 
7 และค่า d  เท่ากบั 7 ดว้ย  
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การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข  
 การเขยีนโปรแกรมแบบมเีงื่อนไข ต้องเกิดขึน้เสมอในกรณี ที่ มกีารตดัสนิใจเพื่อทํา
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรอื ไมก่ระทาํอยา่งหน่ึง หรอืมเีงือ่นไขเพื่อใหโ้ปรแกรมทาํตามเงือ่นไขทีผู่ใ้ช้
ตอ้งการ  ซึ่งจะนิยมใชค้ําสัง่ if เพราะสามารถสรา้งเงื่อนไขการทํางาน ไดค้รอบคลุมทุกกรณ ี
เช่น มากกว่า น้อยกว่า เท่ากนั ไม่เท่ากนั ไดค้รบทุกกรณี และสามารถเชค็ และ หรอื ได ้อกี
ดว้ย กรณทีีม่มีากกวา่ 1 เงือ่นไข  ซึง่สามารถแยกเป็นประเภทไดด้งัน้ี  

 

เง่ือนไข 1 เง่ือนไข มีทางเลือก  2 ทาง 
การเขยีนโปรแกรมแบบม ี1 เงือ่นไข มทีางเลอืก 2 ทางเลอืก จะใชค้าํสัง่ if-else ในการ

ตดัสนิใจเมื่อเงือ่นไขเป็นจรงิ (true)  โปรแกรมจะเลอืกทาํงานคาํสัง่หลงั if  แต่หากเงือ่นไขเป็น
เทจ็ โปรแกรมจะเลอืกทาํงานคาํสัง่หลงั else ซึง่คาํสัง่หลงั if หรอืคาํสัง่ หลงั else อาจเป็นคาํสัง่
เดยีว หรอืเป็นชุดคาํสัง่กไ็ด ้ถา้เป็นชุดคาํสัง่ กใ็ส ่ปีกกา ครอบชุดคาํสัง่ไว ้ และทีส่าํคญั เงือ่นไข
ตอ้งอยูภ่ายในวงเลบ็ 
 

 
รปูท่ี  4-2 : ผงัการไหลคาํสัง่ if  แบบ 2 ทางเลือก 

 

if (เง่ือนไข) 
 คาํสัง่ 
else 

คาํสัง่ 
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กรณทีีเ่ป็นชุดคาํสัง่ 
 
if (เง ือ่นไข) 
{ 
 <ชุดคาํส ัง่> 
} 
else 
{  

<ชุดคาํส ัง่> 
} 
 

เง่ือนไขมากกว่า 1 เง่ือนไข  
 

การเขยีนโปรแกรมบางครัง้ เงือ่นไขมมีากกว่า 1 เงือ่นไข จงึตอ้งมคีาํสัง่  if-elseif  เพื่อ
ตดัสนิใจเลอืก จากทางเงือ่นไขมากกวา่ 1 เงือ่นไข เชน่ การตดัเกรดนกัศกึษา เป็นกรณีทีเ่หน็ได้
ชดัเจนว่า ต้องมเีงื่อนไขในการกําหนดเกรด แต่ละเกรด ซึง่ไม่สามารถใช ้เงื่อนไขเดยีวเพื่อตดั
เกรดนกัศกึษา 5 เกรดได ้ 

 
รปูท่ี  4-3 : ผงัการไหลคาํสัง่ if แบบหลายทางเลือก 
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if  (เง ือ่นไขที ่1) 
{ 

<ชุดคาํส ัง่เมือ่เง ือ่นไขที ่1 ตรวจสอบแลว้เป็น true> 
} 
else if  (เง ือ่นไขที ่2) 
{  
 <ชุดคาํส ัง่เมือ่เง ือ่นไขที ่2 ตรวจสอบแลว้เป็น true> 
} 
else if  (เง ือ่นไขที ่3) 
{ 
 <ชุดคาํส ัง่เมือ่เง ือ่นไขที ่3 ตรวจสอบแลว้เป็น true> 
} 
else if  
 : 
 : 
else 
{ 
 <ชุดคาํส ัง่เมือ่ไมต่รงกบัเงือ่นไขใดๆ เลย> 
} 

การทาํงานของคาํสัง่ if-elseif  นัน้ โปรแกรมจะทาํงานตรวจสอบเงือ่นไขที ่1 ก่อน หาก
เงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง จะทํางานตามคําสัง่หลงั if หากเงื่อนไขที่ 1 ไม่เป็นจริง จะตรวจสอบ
เงื่อนไขที่ 2 ต่อไป หากเงื่อนไขที่ 2 เป็นจรงิ โปรแกรมจะทํางานตามคําสัง่ หลงัเงื่อนไขที่ 2 
หากเงื่อนไขที่ 2 ไม่เป็นจรงิ จะทําการตรวจสอบเงื่อนไข ต่อไป หากไม่มเีงื่อนไขไหนเป็นจรงิ
เลย จะทาํงานตามคาํสัง่หลงั else  

ตวัดาํเนินการเปรียบเทียบ  
การสรา้งเงือ่นไข ในบางกรณี ตอ้งการตรวจสอบเงือ่นไขมากกว่า 1 อยา่งในการทาํงาน

แต่ละครัง้ จงึต้องตวัดําเนินการเปรยีบเทยีบเขา้มาช่วยในกรณี ที่ต้องการตรวจสอบเงื่อนไข 
มากกวา่ 1 อยา่ง  
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ตารางท่ี  4-4 แสดงตวัดาํเนินการเปรยีบเทยีบ   
 

ตวั
เปรียบเทียบ 

ความหมาย ตวัอย่าง 

== เทา่กนั $A == $B  เปรยีบเทยีบวา่ A เทา่กบั B หรอืไม ่
!= ไมเ่ทา่กนั $A != $B  เปรยีบเทยีบวา่ A ไมเ่ทา่กบั B หรอืไม ่
> มากกวา่ $A > $B เปรยีบเทยีบวา่ A มากกวา่ B หรอืไม ่
>= มากกวา่หรอื

เทา่กบั 
$A >= $B เปรยีบเทยีบวา่ A มากกวา่หรอืเทา่กบั B หรอืไม ่

< น้อยกวา่ $A < $B เปรยีบเทยีบวา่ A น้อยกวา่ B หรอืไม ่
<= น้อยกวา่หรอื

เทา่กบั 
$A <= $B เปรยีบเทยีบวา่ A น้อยกวา่หรอืเทา่กบั B หรอืไม ่

&& และ $A > 4 && $B > 5 เปรยีบเทยีบว่า A > 4 และ B > 5 
หรอืไม ่

|| หรอื $A > 4 || $B > 5 เปรยีบเทยีบว่า A > 4 หรอื  B > 5 
หรอืไม ่

 

switch-case : ตดัสินใจเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก 
 PHP มตีําสัง่  switch case ทีม่คีวามยดึหยุน่พอสมควร สามารถ ใชไ้ดใ้นหลายกรณ ี
คอื สามารถเปรยีบเทยีบ ค่าเดยีว หลายค่า ค่าตวัแปร ตวัเลข และ ขอ้ความ รวมถงึ ค่าตวัแปร 
Boolean  
 

 
 

รปูท่ี  4-4 : ผงัการไหลคาํสัง่ switch – case 
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 ในการใชง้านนัน้มรีปูแบบดงัน้ี 
 
switch (เง ือ่นไข) 
{     
    case เง ือ่นไขแรก :  

คาํส ัง่  ; 
break ; 

    case เง ือ่นไขทีส่อง :  
คาํส ัง่  ; 
break ; 

    case สดุทา้ย :  
คาํส ัง่  ; 
break ; 

    default:  
        <เมือ่ไมต่รงกบัเงือ่นไขใดๆ เลย> 
} 

 
ตวัอย่างท่ี  4-4 การใช ้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; 
} 
 
?> 
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การเขียนโปรแกรมแบบวนซํา้  
 การเขยีนโปรแกรมแบบวนซํ้า มหีลายคําสัง่ หากรูจ้ํานวนรอบทีแ่น่นอน หรอื ม ีindex 
ในการแสดงผล สว่นใหญ่จะใช ้for ในการวนลปู  
 

 
 

รปูท่ี  4-5 : ผงัการไหลคาํสัง่ for 
 

ในการใชง้านคาํสัง่ forนัน้มรีปูแบบดงัน้ี 
 
for (ตวัแปรใชน้บั =  คา่เร ิม่ตน้ ; เง ือ่นไขการหยดุวนซํา้ ;Step ข ัน้ของการนบั) 
{ 
 < ทาํงานตามคาํส ัง่ > 
} 

 
 คําสัง่ for ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื ส่วนแรก เป็นการกําหนดค่าเริม่ตน้ ใหก้บัตวัแปรที่
ใชเ้ป็น index เช่น $i=1 ส่วนทีส่อง คอื เงื่อนไขการจบการทํางาน อาจจะมากกว่า น้อยกว่า 
คา่ใดคา่หน่ึง หรอืตวัแปร กไ็ด ้ เชน่ $i<=5 สว่นสดุทา้ย คอื การเพิม่คา่ หรอื การลดคา่ การเพิม่
ค่าขึน้หน่ึงจะใช ้$i++ ลดค่าลงหน่ึง กใ็ช ้$i-- โดยสามารถกําหนดการเพิม่หรอืลดได ้หรอือาจจะ
ใชเ้พิม่ค่า ครัง้ละ 2  กไ็ด ้โดยใช ้$i+=2 หากตอ้งการเพิม่ครัง้ละ 2 หรอื $i=$i+2 กไ็ด ้ $i+=2 มี
ผลเทา่กบั $i=$i+2 ซึง่ $i+=2 เป็นการเขยีนแบบลดรปู  
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ตวัอย่างท่ี  4-5 การใช ้for 
 
<?php   
for($i=0; $i<=5; $i++)  
{  
   echo $i  ; 
}  
?> 

 
ผลลพัธ ์ 

 
รปูท่ี  4-6 : ผลลพัธ ์การใช้คาํสัง่ for 

 
ตวัอย่างท่ี  4-6 การใช ้for โดยเพิม่คา่ ครัง้ละ 2 

 
<?php   
for($i=0;$i<=5;$i+=2)  
{  
   echo $i  ; 
}  
?> 

 
ผลลพัธ ์ 
 

 
 

รปูท่ี  4-7 : ผลลพัธ ์การใช้คาํสัง่ for โดยเพ่ิมครัง้ละ 2 
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การวนซํา้ด้วยการใช้ while 
การวนลปูดว้ยการใช ้while เป็นคาํสัง่ทีม่กีารตรวจสอบเงือ่นไขก่อน แลว้จงึจะทาํงาน  
 

 
รปูท่ี  4-8 : ผงัการไหลคาํสัง่ while 

 
ในการใชง้าน while นัน้มรีปูแบบดงัน้ี 
 while (เง ือ่นไข ) 
{ 
 < ชุดคาํส ัง่ > 
} 

 
ตวัอย่างท่ี  4-7 การใช ้while 

  
<?php 
 
$i = 1; 
while ($i <= 10) { 
    echo $i++;                      
} 
?> 

การวนซํา้ด้วยการใช้ do-while 
ปกตกิารใช ้ while นัน้เราจะตรวจสอบเงือ่นไขก่อนการวนซํ้าในแต่ละครัง้ แต่ถา้เรา

ตอ้งการใหก้ารตรวจสอบเงือ่นไขไปอยูด่า้นทา้ย (คอืตอ้งวนซํ้าอยา่งน้อย 1 รอบก่อน) เราจะใช ้
do มาชว่ย โดยจะนําเงือ่นไขการตรวจสอบวนซํ้า while ไปไวด้า้นทา้ย ดงัรปูแบบต่อไปน้ี  ยงัมี
รปูแบบการวนซํ้าในลกัษณะวนซํ้าดว้ยจาํนวนรอบทีไ่มแ่น่นอนแลว้ อกีหลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 
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do  
{ 
 < ทาํงานตามคาํส ัง่ > 
} 
while  (เง ือ่นไข )  ; 

 
ตวัอย่างท่ี  4-8 การใช ้do while 

<?php 
$i = 0; 
do { 
    echo $i; 
} while ($i > 0); 
?> 

การประยกุตใ์ช้งาน  
 การทํางานของโปรแกรม PHP จะใชง้านร่วมกบัโปรแกรม HTML โดยการสรา้งฟอรม์ 
จาก HTML แลว้ส่งใหไ้ฟล์ PHP ประมวลผล หรอืทําการเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ซึง่โปรแกรม PHP มคีําสัง่เพื่อใชใ้นการประมวลผลและตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และสามารถ เกบ็ขอ้มลูลงฐานขอ้มลูได ้ 

ตวัอย่างท่ี  4-9  ทดสอบการส่งข้อมลู  
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ผลลพัธ ์ 

 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่ 1  แทก็ FORM เป็นแทก็กาํหนดการเริม่ตน้ของฟอรม์ โดยกาํหนด วธิกีารสง่
ขอ้มลู เป็น POST และไฟลท์ีจ่ะทาํงานต่อไป คอืไฟล ์testForm.php ไฟลใ์น Action สว่นใหญ่
จะเป็น PHP เพราะสามารถทาํการคาํนวณ งานต่าง ๆ ตรวจสอบเงือ่นไข ได ้

บรรทดัที ่2  เป็นการแสดงขอ้ความ User Name :: 
บรรทดัที ่3  เป็นการกําหนดใหเ้ป็นการรบัขอ้มลูแบบ Text Box มชีื่อเป็น txtUser มี

ขนาดความยาวของ Text Box = 50 และกําหนดใหม้กีารคยีข์อ้มลูได ้ความยาว เท่ากบั 10  
และสามารถอา่นไดอ้ยา่งเดยีว โดยแสดงขอ้ความในชอ่ง เป็น Napatsarun 

บรรทดัที ่4  เป็นแสดงขอ้ความว่า Password :: และมกีารรบัขอ้มลูแบบ Password มี
ลกัษณะคลา้ย Text Box แต่ การแสดงขอ้ความทีค่ยี ์จะแสดงเป็น    แทนตวัอกัษรทีค่ยี ์  

 บรรทดัที ่5  เป็นแสดงขอ้ความ Address :: และมกีารรบัขอ้มลูแบบ Text Area คอื 
เหมอืนกบั Text Box แต่สามารถแสดงขอ้ความได ้หลายบรรทดั โดยกําหนดใหแ้สดง 3 บรรทดั 
และ 50 คอลมัน์  

บรรทดัที ่6  เป็นการแสดงขอ้ความ Country :: 
บรรทดัที ่7-12  เป็นคาํสัง่สรา้ง  List Box โดยตัง้ชื่อเป็น txtCountry และมรีายละเอยีด

ใน List คอื อเมรกิา ประเทศไทย ออสเตรเลยี และเกาหล ีตามลาํดบั  
บรรทดัที ่13  เป็นการแสดงขอ้ความ เพศ 
บรรทดัที ่14-15  เป็นคาํสัง่ เพื่อใชส้รา้ง Radio Button คอื ปุม่ทีส่ามารถเลอืกไดอ้ยา่ง

ใดอยา่งหน่ึง เชน่ เพศชาย หรอื เพศหญงิ เลอืกได ้เพศเดยีว 
บรรทดัที ่16  เป็นการขึน้บรรทดัใหม ่แลว้แสดงขอ้ความวา่ งานอดเิรก 
บรรทดัที ่17-18  เป็นคาํสัง่ เพื่อสรา้ง Check Box โดยตัง้ชื่อ txtHobby[] โดยตวัแปรน้ี 

เกบ็คา่เป็น Array เพราะ  Check Box สามารถ เลอืกไดห้ลายตวัเลอืก   
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บรรทดัที ่19  เป็นการขึน้บรรทดัใหม ่แลว้แสดงขอ้ความว่า รปูภาพ และรบัขอ้มลูเป็น
ไฟล ์

บรรทดัที ่20  เป็นการสรา้งปุม่ Submit โดยแสดงขอ้ความบนปุม่วา่ SEND 
บรรทดัที ่21  เป็นการสรา้งปุม่ Reset  โดยแสดงขอ้ความบนปุม่วา่ Cancel 
บรรทดัที ่22  เป็นการปิดฟอรม์  
 

ตวัอย่างท่ี  4-10 ไฟล ์PHP ทีท่าํงานต่อจากไฟล ์HTML 
 โปรแกรมน้ีจะทําการแสดงขอ้มูลที่ไดจ้ากฟอร์ม HTML โดยมกีารกําหนดเงื่อนไข คอื 
ถา้เชค็เพศชายใหแ้สดงคาํว่า MR และ เพศหญงิใหแ้สดง MISS ก่อนชื่อผูใ้ช ้และขอ้มลูประเทศ
ใหแ้สดงเป็นภาษาไทย งานอดเิรก ใหแ้สดงทุกงานทีเ่ลอืก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



65 
 
ผลลพัธ ์ 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่ 1  <? เป็นการเริม่ตน้เอกสาร PHP  
บรรทดัที ่2  เป็นการแสดงขอ้ความ Hello  
บรรทดัที ่3  เป็นการตัง่คา่ตวัแปร โดยใช ้Method POST สง่ผา่นตวัแปร txtUser 
บรรทดัที ่4  เป็นตรวจสอบเงือ่นไข ว่า txtGender เป็น Male ใหแ้สดงคาํว่า  MR ถา้

ไมใ่ช่ ใหแ้สดง MISS โดยคาํสัง่ if สามารถเขยีนไดใ้น บรรทดัเดยีวหาก การทาํงานของคาํสัง่ 
ไมซ่บัซอ้น สามารถเขยีนไดด้ว้ยคาํสัง่เพยีงคาํสัง่เดยีว 

บรรทดัที ่5  เป็นการแสดงขอ้ความ ในตวัแปร ของ text Box ทีร่บัมาจาก User name 
ของฟอรม์ 

บรรทดัที ่6  เป็นการแสดงขอ้ความ Password และแสดงรหสัลบัทีก่รอกเขา้มา 
บรรทดัที ่7  เป็นการแสดงขอ้ความ ทีอ่ยู ่และทีอ่ยูท่ีไ่ดก้รอกไวใ้นฟอรม์ 
บรรทดัที ่8  เป็นการแสดงขอ้ความ ประเทศ 
บรรทดัที ่9-12  เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อแสดงประเทศ ทีเ่ลอืกจากฟอรม์ โดย

ตรวจสอบจากคา่ Value ของ txtCountry  
บรรทดัที ่13  เป็นการแสดงขอ้ความ งานอดเิรก และ จํานวนของขอ้มูล ในตวัแปร 

txtHobby ซึง่เป็นตวัแปร เกดิจากการ เชค็งานอดเิรกทีฟ่อรม์ ก่อนหน้า ถา้เลอืก 2 งานจะมคี่า 
เทา่กบั 2 

บรรทดัที ่14  เป็นคาํสัง่ for loop เพื่อใชใ้นการควบคุมการพมิพข์อ้มลูของ ตวัแปร 
txtHobby 

บรรทดัที ่15 , 21  เป็นการกาํหนดของขอบเขตการการทาํงานของคาํสัง่ for 
บรรทดัที ่16  เป็นการคา่ในตวัแปร txtHobby ออกมา แต่ Comment ไว ้จงึไมม่ผีล  
บรรทดัที ่17-20  เป็นการกรณีเหมอืนกบัการแสดงขอ้มลูประเทศ เพราะการเกบ็ค่าตวั

แปร กบัการแสดงผล ไมต่รงกนั จงึตอ้งตรวจสอบเพือ่แสดงผล  
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ตวัอย่างท่ี 3.10 การแสดงวนั เดือน ปี โดยใช้ List Box 
 

 
 

 
 
 
ผลลพัธ ์ 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่ 3  เป็นการสรา้งคาํสัง่ for เพือ่วนลปู ตัง้แต่ 1 -31   
บรรทดัที ่ 4  เป็นการกําหนดค่าใหก้บั ListBox โดยตวัแปร $i ตวัแรก  เป็นการ

กาํหนดคา่ใหก้บั Value และ ตวัแปร $i ตวัทีส่อง  เป็นการแสดงคา่วนัที ่ใน List  สาํหรบั การใช้
คาํสัง่ <?=$i?> คอื การแสดงค่าตวัแปร $i ออกมา เน่ืองดว้ยมเีพยีงคาํสัง่เดยีว ในเครื่องหมาย 
<?  ?> จงึใช ้เครือ่งหมาย = แทนคาํสัง่ print ได ้

บรรทดัที ่ 7  เป็นการสรา้งตวัแปร $mon ใหเ้ป็นตวัแปร Array ทีเ่กบ็คา่ เดอืนไว ้  
บรรทดัที ่ 9  เป็นการสรา้งคาํสัง่ for เพื่อวนลูป ตัง้แต่ 0 จนถงึ จาํนวนของเดอืน -1  ก็

คอื 11 
บรรทดัที ่ 10  เป็นการแสดงขอ้มลูใน List เหมอืนกบัวนัที ่แต่ค่าเดอืนอยู่ในตวัแปร 

Array จงึตอ้งกาํกบัดว้ย Index วา่ตอ้งการแสดงตวัทีเ่ทา่ไร 
บรรทดัที ่ 14  เป็นการสรา้งคาํสัง่ for เพือ่วนลปู ตัง้แต่ 2450-2550 
 

ตวัอย่างท่ี  4-11 ไฟล ์ Login.html เพือ่เขา้ระบบการสรา้งขอ้สอบและคาํนวณคะแนน   

 
 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่1  เป็นการสรา้งฟอรม์ เพือ่กาํหนดใหไ้ปทาํงานต่อทีไ่ฟล ์quiz.php เมื่อกดปุม่ 
submit  

บรรทดัที ่2  เป็นการแสดงขอ้ความ User และรอรบัขอ้ความ User 
บรรทดัที ่3  เป็นการแสดงขอ้ความ Password และรอรบัขอ้ความ เป็นแบบ Password 
บรรทดัที ่4  เป็นการสรา้งปุม่ Submit โดยมขีอ้ความวา่ Log on  

ผลลพัธ ์ 
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ตวัอย่างท่ี 3.12 ไฟล ์ Quiz.php 
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ผลลพัธ ์ 

 
 

 รปูท่ี  4-9 : แสดงผลลพัธก์ารรนัโปรแกรม QUIZ  
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่1  เป็นการสรา้งหมายเหตุในภาษา HTML  
บรรทดัที ่2-3  เป็นการตรวจสอบ user และ Password ว่าตรงกบัทีก่ําหนดหรอืไม ่ถา้

ไมต่รงใหแ้สดง แสดงขอ้ความ Login Fail แลว้ไปทาํงานทีไ่ฟล ์Login.html คอืรบั User คอืให้
กลบัไป Login ใหม ่ 

บรรทดัที ่8  เป็นคาํสัง่เพือ่เกบ็วนัที ่ปจัจุบนั  
บรรทดัที ่9-20  เป็นการสรา้งList Box วนั เดอืน ปี โดยแสดง คา่ไว ้ณ วนัทีป่จัจุบนั  
บรรทดัที ่22-30  เป็นการสรา้งขอ้สอบขอ้ที ่1 กาํหนดให ้ตวัเลอืกที ่1 ถูก มคีา่เป็น 1  
บรรทดัที ่32-40  เป็นการสรา้งขอ้สอบขอ้ที ่2 กาํหนดให ้ตวัเลอืกที ่3 ถูก มคีา่เป็น 1  

ผลลพัธ ์ 
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ตวัอย่างท่ี  4-12 ไฟล ์ CalScore.php 
 

 
 

 
ผลลพัธ ์ 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

บรรทดัที ่2  เป็นคาํสัง่ใหแ้สดงขอ้ความ ชื่อ  
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่ใหค้าํนวณคะแนน  
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่ใหแ้สดงคะแนน  

 
 
 

อดีต....ไมข่ยนั   ปัจจบุนั....ไมข่วนขวาย  ไม่ต้องทาย.....อนาคต 
ทาํวนัน้ี ให้ดีท่ีสดุ 
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บทท่ี 5  ฐานข้อมลู 
 ประมาณทศวรรษที ่ 1970 องคก์รสว่นใหญ่มกีารเกบ็ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะ
แฟ้มขอ้มลู (File System) โดยไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูทลีะระบบหรอืหน่วยงาน ดงันัน้ ระบบขอ้มลู
ขององคก์าร ในแต่ละ ระบบจงึเป็นอสิระต่อกนั ทาํใหแ้ต่ละระบบหรอืหน่วยงานมขีอ้มลูของ
ตนเองโดยไมเ่ชื่อมโยงกนั ซึง่สถาน การณ์น้ีเรยีกวา่ การจดัเกบ็แฟ้มแบบดัง้เดมิ (Traditional 
File Environment) หรอืเรยีกระบบน้ีวา่ ระบบ แฟ้มขอ้มลู (File System) 

ปัญหาแฟ้มข้อมลู  

 ความซํ้าซอ้นของขอ้มลู (Data Redundancy) 
  ความไมส่อดคลอ้งกนัของขอ้มลู (Data Inconsistency ) 
  ขาดความยดืหยุน่ (Lack of Flexibility) 
  ความไมป่ลอดภยัของขอ้มลู (Poor Security) 
  ขาดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของขอ้มลู (Lack of Data Integrity) 

ปัญหาแฟ้มข้อมลู  

 ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธล์กัษณะขึน้ต่อกนักบัโปรแกรม  (Application/Data 
Dependencies) 

 ขอ้มลูแยกอสิระต่อกนั (Data Isolation) 
 ขาดการใชข้อ้มลูรว่มกนั (Lack of Data Sharing) 

ฐานข้อมลูและการจดัการฐานข้อมลู  
(Databases and Databank Management) 

ความหมายของฐานข้อมลู 

 ฐานขอ้มลู (Database หรอื Databank) คอืการจดักลุ่มของแฟ้มขอ้มลู ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กนัเพื่อนําไปใชใ้นการทํางาน โดยใชซ้อรฟ์แวรช์ุดหน่ึง (DBMS) ซึ่งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลใน
ฐานขอ้มลูได ้ซึง่จะชว่ยบรรเทาปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิจากแฟ้มขอ้มลูได ้

ฐานข้อมลูและการจดัการฐานข้อมลู  

 ฐานขอ้มลูมหีลายประเภท เช่น ฐานขอ้มลูทางภูมศิาสตร ์(Geographical information 
database), ฐานขอ้มลูความรู ้(Knowledge database), ฐานขอ้มลูมลัตมิเีดยี (Multimedia 
database)    เป็นตน้ 
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 ระบบการจดัการฐานข้อมูล (Database Management Systems – DBMS) คอื 
ซอรฟ์แวรห์รอืกลุ่มของโปรแกรมทีช่่วยในการวางแผน รวบรวมขอ้มูล จดัการและเจา้ถงึขอ้มูล
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ผูใ้ชส้ามารถใช ้DBMS ในการเพิม่เตมิขอ้มลู ลบขอ้มลู แสดงผล พมิพ ์
คน้หา เลอืก จดัเรยีง หรอืยกระดบัของขอ้มลูได ้

ประเภทของ DBMS 

 DBMS มหีลายประเภท ตัง้แต่เป็นโปรแกรมทีใ่ชก้บัไมโครคอมพวิเตอร ์จนถงึโปรแกรม
ทีใ่ชก้บัเมนเฟรม นอกจากน้ีขอ้มลูทีจ่ดัการโดย DBMS ยงัสามารถเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นรปูกราฟฟิค 
เสยีง และรปูภาพไดด้ว้ย 
ส่วนประกอบของ DBMS  มี 4 ส่วนหลกั ๆ คือ  

1. โมเดลของข้อมูล (Data Model)  ทําหน้าทีก่ําหนดรปูแบบของโครงสรา้งของขอ้มูล 
เช่น จะเป็นลําดบัขัน้ (hierarchy) หรอื แบบเครอืข่าย (network) หรอื แบบ
ความสมัพนัธ ์(relational) 

2. ภาษาคาํจาํกดัความของข้อมูล (Data Definition Language – DDL) เป็นการ
กําหนดลกัษณะของขอ้มลูในแต่ละเรคคอรด์หรอืฟิลดท์ีป่รากฏในฐานขอ้มูล เช่น จะตัง้
ชื่อว่าอย่างไร เป็นข้อมูลชนิดไหน ความยาวเรคคอร์ดเท่าใด รวมทัง้ความสมัพนัธ์
ระหวา่งเรคคอรด์ต่าง ๆ และลกัษณะของคยี ์

3. ภาษาในการจดัการข้อมูล (Data Manipulation Language – DML) เป็นภาษาทีใ่ช้
ในการถามเกี่ยวกบัเน้ือหาในฐานข้อมูล หรือใช้เป็นการเก็บหรือปรบัปรุงข้อมูลให้
ทนัสมยั และการพฒันา application นอกจากน้ียงัช่วยใหผู้ใ้ช้สามารถดงึ จดัเรยีง 
แสดงผล ลบขอ้มลู ในฐานขอ้มลูไดด้ว้ย ภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการขอ้มลู อาจจะใชภ้าษา 
ยุคที ่3 ยุคที ่4 หรอื Object-Oriented กไ็ด ้ตวัอยา่ง คอื Structured Query Language 
(SQL) 

4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นการเกบ็รวบรวมคําจํากดัความของขอ้มลู
และลกัษณะขอ้มูลต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล อนัจะทําใหเ้กดิมาตรฐานความสอดคลอ้ง
ของข้อมูลในแฟ้มต่าง ๆ และยังทําให้การพัฒนาโปรแกรมทําได้รวดเร็ว เพราะ
โปรแกรมเมอร ์สามารถดขูอ้มลูจากพจนานุกรมขอ้มลูได ้

องคป์ระกอบของฐานข้อมลู   มีดงัต่อไปน้ี  

 1) เอนติต้ี (Entity) เป็นเรื่องเกีย่วกบับุคคล สถานที ่สิง่ของ หรอืเหตุการณ์ทีต่อ้งการ
เกบ็ขอ้มลู 
 2) ลกัษณะเฉพาะของเอนติต้ี (Data items หรือ Attribute) คอืลกัษณะของเอนตติีท้ี่
ตอ้งการเกบ็ขอ้มลู เชน่ เอนตติีข้องนกัศกึษาประกอบดว้ย attribute คอื รหสันกัศกึษา, ชื่อ, สกุล
, คณะ, กลุ่ม ฯลฯ 
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 3) ระเบียนหรือเรคคอรด์ (Records) คอื ชุดของลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วกบัเอนตติีห้น่ึง 
ๆ ซึง่จะใชใ้นการประมวลผลดว้ยกนั 
 4) แฟ้มข้อมูล (File) ประกอบดว้ยเรคคอรด์ทีส่มัพนัธก์นัหลาย ๆ อนัมารวมกนั เช่น 
แฟ้มขอ้มลูพนกังานจะประกอบดว้ยเรคคอรด์ของพนกังานแต่ละคน 
 5) ฐานข้อมูล (Database) ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลูหลาย ๆ แฟ้มทีม่คีวามสมัพนัธก์นั
มารวมกนั 

ความสมัพนัธข์องข้อมลูแบง่เป็น 3 ประเภทคือ 

 1) ความสมัพนัธแ์บบ One to One คอืความสมัพนัธข์องขอ้มลู 2 ตวั ทีม่ลีกัษณะ 1 
ต่อ 1 หรอืขอ้มลูตวัหน่ึง จะมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้มลูอกีตวัหน่ึงไดเ้พยีงคา่เดยีวเทา่นัน้  
 2) ความสมัพนัธ์แบบ One to Many คอื ความสมัพนัธ์ซึ่งขอ้มูลตวัหน่ึงมี
ความสมัพนัธก์บัขอ้มลูตวัอื่นไดห้ลายอยา่ง 
 3) ความสมัพนัธแ์บบ Many to Many คอื ความสมัพนัธซ์ึง่ขอ้มลูตวัหน่ึงมหีลายค่า 
และมคีวามสมัพนัธ์กบัขอ้มูลตวัอื่นไดห้ลายอย่าง เช่น มวีชิาที่เปิดสอนหลายวชิา แต่ละวชิามี
นกัศกึษาหลายคน 

ประเภทของการออกแบบฐานข้อมลู 
1. ฐานข้อมลูแบบลาํดบัชัน้(Hierarchical Database Model 
ลกัษณะเป็นลาํดบัชัน้คลา้ยคลงึกบัความสมัพนัธข์องโครงสรา้งสายการบงัคบับญัชาทีพ่บใน

องคก์รทัว่ไป โดยมลีาํดบัชัน้ลดหลัน่กนัลงมาเป็นชัน้ๆ ขอ้มลู ทีใ่ชฐ้านขอ้มลูลาํดบัชัน้จะตอ้งเป็น
ขอ้มลูทีม่คีวามสมัพนัธแ์บบ one to one หรอื one to many เทา่นัน้ 
 
ข้อดี 

มีประสิทธิภาพในการค้นหา สามารถ ทําได้รวดเร็วเน่ืองจากจัดลําดับชัน้และ
ความสมัพนัธเ์อาไวแ้ลว้ทาํใหไ้มเ่สยีเวลา ในการคน้หาขอ้มลูทีไ่มจ่าํเป็น 
ข้อจาํกดั 

 ต้องมีการกําหนดลักษณะความสมัพันธ์ของข้อมูลทุกตัวก่อนเพื่อจะนํามาจัดเป็น
โครงสรา้งได้ และการค้นหาขอ้มูลมจีํากดั นอกจากน้ีโครงสรา้งแบบน้ีไม่ได้เหมาะกบังานทุก
ประเภท 

 
2. ฐานข้อมลูแบบเครือข่าย(Network Database Model) 
คลา้ยกบัฐานขอ้มลูแบบลําดบัชัน้ แต่ขอ้มลูมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะ many to many 

เทา่นัน้  
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ข้อดี 
ขอ้มูลที่อยู่ในเครอืข่ายไม่มขีอ้จํากดัเรื่องความสมัพนัธ์ มคีวามสอดคลอ้งในโลกของความเป็น
จรงิมากกวา่ 
ข้อจาํกดั 
มคีวามซบัซอ้นมาก โดยเฉพาะถ้ามกีารเพิม่ลบขอ้มูลและความสมัพนัธ์ การทํางานจะซบัซอ้น
มากและการบาํรงุรกัษาจะยากขึน้ตามไปดว้ย 
 
3. ฐานข้อมลูแบบสมัพนัธ(์Relational Database Model) 

 ใช้ตารางเพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ ตารางเหล่าน้ีเรียกว่า ตารางความสมัพนัธ์
(relations)  การออกแบบฐานขอ้มลูแบบความสมัพนัธจ์ะประกอบดว้ยตารางทีม่ขีนาดไมใ่หญ่
มากนักหลายๆ ตาราง แต่ละแถวแนวนอนเรยีกว่า row ในตารางจะบรรจุขอ้มูลเป็นชุดๆ 
เรยีกวา่ record ขอ้มลู 1 ชนิดในแต่ละชุดเรยีกวา่ field  
หลกัการพืน้ฐานในการสร้าง RDB 
 การเรยีงลําดบัก่อนหลงัของเซลล์ในแนวตัง้ column หรอืแนวนอน row ไม่มี

ความสมัพนัธต่์อการคน้หาขอ้มลู 
 ในแต่ละตารางตอ้งมตีวัชีว้ดัความสมัพนัธ ์key ทีเ่ชื่อมโยงกบัตารางอื่นๆ  
 ตอ้งไมม่คีวามซํ้าซอ้นในแต่ละตาราง 
 คา่ของขอ้มลูในแต่ละเซลมไีดค้า่เดยีวเทา่นัน้ 

ฐานข้อมลูแบบความสมัพนัธ ์
  ข้อดี 
 เป็นแนวคดิทีง่า่ย และสามารถเชื่อมโยงขอ้มูลไดโ้ดยไม่จําเป็นตอ้งทราบความสมัพนัธ์

ของขอ้มลูล่วงหน้า 
 มคีวามยดืหยุน่ต่อผูใ้ชส้งู และสามารถนําไปใชก้บัแอพพลเิคชนัไดห้ลายอยา่ง 
 มองเหน็โครงสรา้งขอ้มลูไดง้า่ย โดยพจิารณาจากตาราง 

ข้อจาํกดั 

• ถา้ฐานขอ้มลูมขีนาดใหญ่มากจะประกอบดว้ยตารางความสมัพนัธจ์าํนวนมาก ทาํใหก้าร
ออกแบบมคีวามซบัซอ้น และทาํใหก้ารคน้หาขอ้มลูหรอืการดงึขอ้มลูมคีวามล่าชา้ 

• ผลจากการคน้หาและการดงึขอ้มลูทีช่า้ทาํใหก้ารประมวลผลไมม่ปีระสทิธภิาพทาํใหเ้กดิ
การไมย่อมรบัระบบฐานขอ้มลูแบบน้ี 

• มคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของขอ้มูลน้อย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัแบบลําดบัชัน้หรอื
แบบเครอืขา่ย 
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แนวโน้มของฐานข้อมลู 
 Object-Oriented Database Model 
 Hypermedia 
 Data Warehouse 
 Data Mining 

Object-Oriented Database Model 

OODB หรอื O-O Database Model เป็นการจดัการขอ้มลูโดยการเกบ็ทัง้ขอ้มลูและ
วธิกีารจดัการขอ้มลูไวใ้นออ็บเจค็(Object) ซึง่สามารถดงึและใชง้านรว่มกนัไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ OODB 
 ออ็บเจค็(Object):เป็นขอ้มูลจํานวนมามากนักทีนํ่ามารวมกนัมคีวามหมายเหมอืนกบั

แอนตติี้ ซึ่งเป็นตวัแทนของคน สถานที ่สิง่ของ แต่ออ็บเจค็จะรวมถงึกระบวนการหรอื
วธิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูดว้ย 

 แอตตริบิวต์(Attribute): เป็นลกัษณะของ ออ็บเจค็ ในช่วงเวลาหน่ึงๆ เช่น อายุของ
พนกังาน 

 วิธีการ(Method):หรอืพฤติกรรมของอ็อบเจ็ค เมื่อเกิดการปฏิบตัิการขึ้นจะมกีารส่ง
ขอ้มลูไปยงัออ็บเจค็ทีส่ง่มา เพือ่จะกระตุน้ใหเ้กดิปฏบิตักิารอื่นทีต่่อเน่ืองกนั 

Hypermedia database 

 Hypermedia database เป็นการจดัการขอ้มลูในลกัษณะเหมอืนกบัเครอืขา่ยของโหนด  
แต่ละโหนดจะประกอบด้วยข้อมูลซึ่งจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือ
โปรแกรมการทาํงานอื่นๆ  ฐานขอ้มลูแบบ OODB และ Hypermedia จะสามารถเกบ็ขอ้มลูทีม่ี
ลกัษณะซบัซอ้นมากกว่าฐานขอ้มลูแบบตาราง ประสทิธภิาพจะชา้กว่าแบบความสมัพนัธห์ากมี
ขอ้มลูจาํนวนมาก  

ดาต้าแวรเ์ฮาส(์Data Warehouse) 

 ดาตา้แวรเ์ฮาส(์Data Warehouse) เป็นฐานขอ้มลูทีเ่กบ็ขอ้มลูทัง้ในปจัจุบนัและในอดตี
ซึ่งดงึมาจากระบบปฏบิตักิารหลายระบบ และนํามารวมกนัเพื่อประโยชน์ในการจดัทํารายงาน
หรอืวิเคราะห์ข้อมูล ดาต้าแวร์เฮาส์ประกอบด้วยเครื่องมือในการถามที่เป็นมาตรฐาน
(standardized query tool) เครื่องมอืในการวเิคราะห ์และเครื่องมอือาํนวยความสะดวกในการ
ทาํงานในลกัษณะกราฟิก ดาตา้แวรเ์ฮาสส์ามารถทาํการวเิคราะหข์อ้มลูในเชงิวเิคราะหแ์นวโน้ม 
หรอืเจาะหาขอ้มลู (drill) ในรายละเอยีดเมือ่ตอ้งการได ้
 Data mart หมายถงึดาตา้แวรเ์ฮาสข์นาดเลก็ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูขององคก์รบางสว่น 
สาํหรบัผูใ้ชก้ลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ลกัษณะท่ีสาํคญัของดาต้าแวรเ์ฮาส ์

 ขอ้มลูมาจากฐานขอ้มลูหลายแหง่ 
 ดาตา้แวรเ์ฮาสม์หีลายมติ ิ
 ดาตา้แวรเ์ฮาสใ์ชส้นบัสนุนการตดัสนิใจ ไมใ่ชป่ระมวลผลรายการ 

ดาต้าไมนน์น่ิง(Data Mining) 

 ดาต้าไมน์น่ิงเป็นเครื่องมอืของซอฟต์แวรท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ารสนเทศโดยอตัโนมตั ิ
เพื่อคน้หารูปแบบและความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในดาต้าแวรเ์ฮาสร์วมทัง้พยากรณ์แนวโน้มและ
พฤตกิรรมในอนาคต (Stair&Reynolds,1999:Turban, et al.,(2001))  
จดุมุ่งหมายของดาต้าไมน์น่ิง 

 การดงึรปูแบบ แนวโน้มและกฎเกณฑจ์ากขอ้มูลในดาต้าแวรเ์ฮาสเ์พื่อทีจ่ะประเมนิ
กลยทุธข์องหน่วยงาน 

 ปรบัปรงุความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
 เป็นวิธีการที่นํามาใช้ในด้านการตลาด เช่น การรักษาลูกค้า การจัดโฆษณา 

ชอ่งทางการตลาด การวเิคราะหร์าคา  
ส่วนประกอบของดาต้าไมน์น่ิง 

 เครือ่งมอืในการถามและจดัทาํรายงาน(Query-and-reporting-tools) 
 อุปกรณ์ดา้นปญัญาประดษิฐ(์Intelligent Agents) 
 เครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูหลายมติ(ิMultidimensional analysis tools-MDA) 

ประเดน็การบริหารเก่ียวกบัดาต้าแวรเ์ฮาส ์
ทุกคนหรอืทุกองค์กรต้องการดาต้าแวร์เฮาส์หรอืไม่ เน่ืองจากมเีหตุผลด้านดาต้าแวร์
เฮาสด์งัน้ี 

 คา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งสงู 
 บางหน่วยงานไมจ่าํเป็นตอ้งมดีาตา้แวรเ์ฮาส ์
 หน่วยงานทีด่แูลดา้นคอมพวิเตอรม์ากพอในการพฒันาหรอืไม ่
 หลายองคก์รมดีาตา้แวรเ์ฮาสอ์ยูแ่ลว้ 
 ผูใ้ชเ้ป็นใคร? 
 สารสนเทศจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุใหท้นัสมยัมากน้อยเพยีงไร 

ประเดน็การบริหารอ่ืนๆ ของฐานข้อมลู 
 ฐานขอ้มลูแบบใดมคีวามเหมาะสมทีส่ดุ 
 ใครควรเป็นผูด้แูลสารสนเทศขององคก์ร 
 ฐานขอ้มลูและแอพพลเิคชัน้ของฐานขอ้มลูควรไดร้บัการพฒันาและบาํรงุรกัษาอยา่งไร 
 ใครเป็นเจา้ของสารสนเทศ 
 จรยิธรรมในการจดัการสารสนเทศคอือะไร 
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การสร้างฐานข้อมลู MySQL 
 ฐานขอ้มูล เป็นส่วนหน่ึงขงระบบสารสนเทศทีจ่ําเป็นต้องเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศต่าง 
ๆ เกบ็ไวเ้พื่อนํามาประมวลผล หรอืนํามาแสดง คาํนวณงานต่าง ๆ ฐานขอ้มลูทีใ่ชก้บัโปรแกรม 
ทีนิ่ยมใชม้ากทีส่ดุ คอื ฐานขอ้มลู MySQL ซึง่การสรา้งฐานขอ้มลูสามารถ สรา้งไดจ้ากโปรแกรม 
Internet Explorer โดยพมิพ ์  พมิพค์าํว่า http://127.0.0.1/phpMyAdmin/index.php ลงในช่อง 
Addressจะไดผ้ลลพัธด์งัต่อไปน้ี 
 

 
 

รปูท่ี  5-1 : แสดงหน้าจอฐานขอ้มลู MySQL 

การสร้างตาราง 
 
วิธีการสร้างตาราง 

1. ใสช่ื่อฐานขอ้มลูทีเ่ราจะสรา้งลงชอ่ง “สรา้งฐานขอ้มลูใหม”่ แลว้คลกิปุม่ “สรา้ง” 
2. เลอืกฐานขอ้มลูทีส่รา้งได ้
3. ใสช่ื่อตารางทีต่อ้งการสรา้ง และจาํนวนฟิลด ์ทีต่อ้งการ 
4. ใสช่ื่อฟิลด ์และรายละเอยีดของฟิลด ์
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ขัน้ตอนท่ี 1 ใส่ช่ือฐานข้อมูลท่ีเราจะสร้างลงช่อง “สร้างฐานข้อมูลใหม่” แล้วคลิกปุ่ ม 
“สร้าง” 
 

 
 

รปูท่ี  5-2: แสดงหน้าจอสรา้งฐานขอ้มลู  
ขัน้ตอนท่ี 2 สร้างตาราง แล้วกาํหนดฟิลดข์องตารางได้ดงัรปู 

 

 
รปูท่ี  5-3 : แสดงหน้าจอสรา้งชื่อตาราง 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ใส่ช่ือฟิลด ์และกาํหนดรายละเอียดในแต่ละฟิลด ์

 

 
รปูท่ี  5-4 : แสดงหน้าจอสรา้งฟิลด ์

 
หมายเหต ุไมส่ามารถสรา้งชื่อฐานขอ้มลูซํ้ากนัได ้ 
 

ตวัอย่างท่ี  5-1 สรา้งฐานขอ้มลู Employee 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 สรา้งฐานขอ้มลูชื่อ OA 
 

 
 

รปูท่ี  5-5 : แสดงหน้าจอสรา้งฐานขอ้มลู OA 
 
ขัน้ตอนท่ี  2  สรา้งตารางชื่อ employee มจีาํนวนฟิลด ์5 ฟิลด ์ 

 
 

รปูท่ี  5-6 : แสดงหน้าจอสรา้งตารางพนกังาน  
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ขัน้ตอนท่ี  3  กําหนดรายละเอยีดของฟิลด ์ทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลู กําหนดฟิลด ์ทีเ่ป็น Primary Key  
แลว้กดปุม่ บนัทกึ  

 
รปูท่ี  5-7 : แสดงหน้าจอการกาํหนดรายละเอยีดตารางพนกังาน  

 
จะได ้ฐานขอ้มลู เพือ่เกบ็รายละเอยีดของขอ้มลู Employeeดงัน้ี  

 
 

รปูท่ี  5-8 : แสดงหน้าจอผลการสรา้งตารางพนกังาน  
 

ขัน้ตอนท่ี  4  กดปุม่ แทรก เพือ่ใสข่อ้มลู 

 
 

รปูท่ี  5-9 : แสดงหน้าจอผลการสรา้งตารางพนกังาน  
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การตัง้ค่า ภาษาไทย 
 หากขอ้มูลเป็นภาษาไทย ต้องตัง้ค่า ภาษาไทย ทีห่น้าแรก แลวัเลอืก Language เป็น 
Thai(th-tis-620) ดงัภาพ 
 

 
 

รปูท่ี  5-10 : แสดงหน้าจอการตัง้คา่รหสัภาษาไทย   
 

การสร้างแบบสอบถาม SQL  Query  
 การสรา้งแบบสอบถามจะสรา้งที ่SQL และรปูแบบคาํสัง่ SQL  จะมาตรฐานของภาษา 
SQL คลา้ยกบั โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลูอื่น ๆ  

 
รปูแบบคาํสัง่ แบบสอบถาม 
 

 

SELECT  ชือ่ฟิลด ์1 , ชือ่ฟิลด ์2  
FROM   ชือ่ตาราง 
WHERE  เง ือ่นไข  
 

 
รปูแบบคาํสัง่ การเพ่ิมข้อมลู 

 

INSERT INTO  ชือ่ตาราง  VALUES( คา่ที1่, คา่ที ่2, คา่ที ่3, …)  
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รปูแบบคาํสัง่ การแก้ไขข้อมลู 
 

UPDATE   ชือ่ตาราง  SET ชือ่ฟิลด ์1= คา่ทีต่อ้งการแกไ้ข   , ชือ่ฟิลด ์2= คา่ทีต่อ้งการแกไ้ข  ,… 
WHERE  เงือ่นไข  

 
 
รปูแบบคาํสัง่การลบข้อมลู 
 

DELETE FROM   ชือ่ตาราง   
WHERE  เงือ่นไข  

 
การสร้างแบบสอบถาม  
SELECT  ตามดว้ยชื่อฟิลดท์ีต่อ้งการแสดง หากตอ้งการแสดง มากกว่า 1 ฟิลด ์ใช ้

เครื่องหมาย comma คัน่ระหว่าง ชื่อฟิลด์  ถ้าต้องการแสดงทุกฟิลด์ ใช้ เครื่องหมาย * 
แทนแสดงทุกฟิลด ์

FROM ตามดว้ยชื่อ ตาราง 
 
ตวัอย่างท่ี  5-2 การแสดงขอ้มลู  ชื่อ และนามสกุล จาก ตาราง employee  

 
SELECT emp_name , emp_surname 
FROM  employee 
 
 

 
 

รปูท่ี  5-11 : แสดงหน้าจอการสรา้งแบบสอบถาม   
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อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการ ชื่อ และนามสกุล  ใช ้emp_name , 
emp_surname 

คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
 
 

ตวัอย่างท่ี  5-3 แสดงขอ้มลูพนกังาน แผนก คอมพวิเตอร ์ 
 

 
 

รปูท่ี  5-12 : แบบสอบถามแสดงพนกังานแผนกคอมพวิเตอร ์  
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่น emp_dept = 

‘คอมพวิเตอร‘์’   หมายความวา่ ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานแผนกคอมพวิเตอร ์ 
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ตวัอย่างท่ี  5-4 แสดงขอ้มลูพนกังาน ทีม่เีงนิเดอืนมากกวา่ 20,000  
 

 
 

รปูท่ี  5-13 : แบบสอบถามแสดงพนกังานทีเ่งนิเดอืนมากกวา่ 20000    
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่นกรณีน้ี คอื  

emp_salary > 20000 หมายความวา่ ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานทีม่เีงนิเดอืนมากกวา่ 20000  
คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 

ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
ตวัอย่างท่ี  5-5 แสดงขอ้มลูพนกังานแผนกบญัช ีทีม่เีงนิเดอืนมากกวา่ 20,000  

 
รปูท่ี  5-14 : แบบสอบถามแสดงพนกังานแผนกบญัชทีีเ่งนิเดอืนมากกวา่ 20000    

 
อธบิายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
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คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงื่อนไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่นกรณีน้ี คอื 
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 
ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานแผนกบญัช ีทีม่เีงนิเดอืนมากกวา่ 20000  

คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 
ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี

 
 

ตวัอย่างท่ี  5-6 แสดงขอ้มลูพนกังานแผนกบญัช ีกบัแผนกคอมพวิเตอร ์  
 

 
 

รปูท่ี  5-15 : แบบสอบถามแสดงพนกังานแผนกบญัชกีบัแผนกคอมพวิเตอร ์    
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คําสัง่ WHERE  จะตามด้วยเงื่อนไข โดยม ีชื่อฟิลด์ เปรยีบเทยีบ ค่า เช่นกรณีน้ี คอื 

e m p _ d e p t  =  ‘บัญ ชี ‘ ’  O R  e m p _ d e p t  =  ‘ ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ ‘ ’   หม า ย ค ว า ม ว่ า 
ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานแผนกบญัช ีกบัพนกังานแผนกคอมพวิเตอร ์ 

คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 
ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
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ตวัอย่างท่ี  5-7 แสดงขอ้มลูพนกังาน ทีม่เีงนิเดอืนระหวา่ง 8500 ถงึ 20,000 บาท  

 
 

รปูท่ี  5-16 : แสดงการใช ้Between 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คําสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงื่อนไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่นกรณีน้ี  

emp_salary between 8500 AND 20000  หมายความว่า ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนักงาน 
ทีม่เีงนิเดอืนตัง้แต่ 8500 ถงึ  20000   

คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 
ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
 

ตวัอย่างท่ี  5-8 แสดงขอ้มลูพนกังาน ทีม่เีงนิเดอืนไมเ่ทา่กบั 8500 บาท  

 
 

รปูท่ี  5-17 : แสดงการใช ้เครือ่งหมายไมเ่ทา่กนักบัตวัเลข 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
ค◌ําสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เชน่ emp_salary 

<> 8500 หมายความวา่ ตอ้งการ แสดงขอ้มลูพนกังานทีม่เีงนิเดอืนไมเ่ทา่กบั 8500   
คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 

ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
 

ตวัอย่างท่ี  5-9 แสดงขอ้มลูพนกังาน ทีม่ไีมไ่ดอ้ยูแ่ผนกคอมพวิเตอร ์   
 

 
 

รปูท่ี  5-18 : แสดงการใช ้เครือ่งหมายไมเ่ทา่กนักบัขอ้ความ 
 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่น emp_dept 

<> ‘คอมพวิเตอร’์  หมายความวา่ ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นแผนก คอมพวิเตอร ์ 
คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 

ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
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ตวัอย่างท่ี  5-10 แสดงข้อมลูพนักงาน ท่ีมีอยู่แผนกคอมพิวเตอร ์   
 

 
 

รปูท่ี  5-19 : แสดงการใช ้เครือ่งหมาย LIKE  
 
 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่น emp_dept 

like ‘คอมพวิเตอร’์ หมายความวา่ ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานทีอ่ยูแ่ผนกคอมพวิเตอร ์ 
ค◌ําสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 

ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
 

ตวัอย่างท่ี  5-11 แสดงข้อมลูพนักงาน ท่ีไม่มีอยู่แผนกคอมพิวเตอร ์   
 

 
 

รปูท่ี  5-20 : แสดงการใช ้เครือ่งหมาย NOT LIKE  
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อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ คา่ เชน่ emp_dept 

NOT LIKE ‘คอมพวิเตอร’์  
 หมายความวา่  ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานทีไ่มไ่ดอ้ยูแ่ผนกคอมพวิเตอร ์ 
คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 

ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
 
ตวัอย่างท่ี  5-12 แสดงข้อมลูพนักงาน ท่ีอยู่แผนกคอมพิวเตอร ์  กบับญัชี 

 
 

รปูท่ี  5-21 : แสดงการใช ้IN  
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ ค่า เช่น emp_dept in 

(‘คอมพวิเตอร’์,’บญัช’ี)  หมายความว่า ตอ้งการแสดงขอ้มลูพนกังานทีอ่ยู่ในแผนกคอมพวิเตอร ์
กบัแผนกบญัช ี 
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ตวัอย่างท่ี  5-13 แสดงขอ้มลูโดยใช ้% 
 
 

 
 

รปูท่ี  5-22 : แสดงการใช ้% 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คาํสัง่ WHERE  จะตามดว้ยเงือ่นไข โดยม ีชื่อฟิลด ์เปรยีบเทยีบ 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 
นําหน้าดว้ยอะไรกไ็ดแ้ต่ตอ้งลงทา้ยดว้ย ณ ี 

คาํสัง่ LIMIT   จะเริม่ตน้ที ่record ทีเ่ท่าไร แลว้นํามากี ่record กรณีน้ี Limit 0,30 คอื 
ตอ้งการตอ้งแต่ record แรก แลว้นํามาแสดง 30 record ถา้ม ี
 

ตวัอย่างท่ี  5-14 แสดงขอ้มลูโดยใช ้คาํสัง่ ORDER BY  

 
 

รปูท่ี  5-23 : แสดงการใช ้Order By 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  

คาํสัง่ SELECT   จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ตอ้งการทุกฟิลด ์ใช ้* ดอกจนั  
คาํสัง่ FROM  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee   
คําสัง่ ORDER BY  จะตามดว้ย ชื่อฟิลด ์ ต้องการเรยีง คอื emp_salary ปกต ิ

จะเรยีงจากน้อยไปมาก  ถา้ตอ้งการเรยีงจากมากไปน้อยใหใ้ส ่DESC  
 

ตวัอย่างท่ี  5-15 แสดงขอ้มลูโดยใช ้คาํสัง่ INSERT  
 
 

 
 

รปูท่ี  5-24 : แสดงการใช ้คาํสัง่ INSERT 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  

คําสัง่ Insert จะตามด้วย Into และ ชื่อตาราง คือ employee  และ value 
แล้วใส่ค่าที่ต้องการ เพิม่ขอ้มูลเขา้ไป คอื รหสัพนักงานเป็น auto_number จงึไม่ต้องใส่ ใช ้‘’ 
single quotes  2 ตวัตดิกนั ตามดว้ยชื่อ นามสกุล และชื่อแผนก อยู่ในเครื่องหมาย ‘ single 
quotes   เพราะเป็นขอ้ความ และเงนิเดอืน ไมต่อ้งใส ่‘’ single quotes  เพราะเป็นขอ้มลูตวัเลข 
 

ตวัอย่างท่ี  5-16 แสดงขอ้มลูโดยใช ้คาํสัง่ UPDATE  
 

 
 

รปูท่ี  5-25 : แสดงการใช ้คาํสัง่ Update 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
คาํสัง่ Update  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee 
โดยกาํหนดวา่ตอ้งการแกไ้ขคา่ในฟิลดอ์ะไรบา้ง เชน่ ตอ้งการเพิม่เงนิเดอืนจากเดมิ 20 % 
เขยีนเป็น emp_salary = emp_salary * 1.20 โดยเงือ่นไข ไมม่ ีหมายความวา่ 
เพิม่เงนิเดอืนใหก้บัพนกังานทุกคน  
 

ตวัอย่างท่ี  5-17 แสดงขอ้มลูโดยใช ้คาํสัง่ UPDATE แบบมเีงือ่นไข  
 

 
 

 
 

รปูท่ี  5-26 : แสดงการใช ้คาํสัง่ Update แบบมเีงือ่นไข 
 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
คาํสัง่ Update  จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee 

โดยกาํหนดวา่ตอ้งการแกไ้ขคา่ในฟิลดอ์ะไรบา้ง เชน่ ตอ้งการเพิม่เงนิเดอืนจากเดมิ 20 % 
เขยีนเป็น emp_salary = emp_salary * 1.20 โดยมเีงือ่นไข ในในสว่นของ where 
โดยกาํหนดวา่จะเพิม่เงนิเดอืนใหใ้ครบา้ง ในกรณน้ีี จะเพิม่ใหก้บัพนกังานแผนก คอมพวิเตอร ์
จะใชเ้งือ่นไข emp_dept = “ คอมพวิเตอร ์”   
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ตวัอย่างท่ี  5-18  แสดงข้อมลูโดยใช้ คาํสัง่ DELETE  แบบมีเง่ือนไข  
 

 
รปูท่ี  5-27 : แสดงการใช ้คาํสัง่ DELETE  

อธิบายรหสัคาํสัง่  
คาํสัง่ Delete จะตามดว้ย ชื่อตาราง คอื employee โดยมเีงือ่นไข ในในสว่นของ where 

โดยกําหนดว่าจะลบ รหสัพนักงานคนใด  เช่น emp_id = 7 คอืตอ้งการลบขอ้มลูจากตาราง 
employee ในระเบยีนทีม่ ีรหสัพนกังานเทา่กบั 7  

แนวพระราชดาํริเกีย่วกบัการศึกษา ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

"...งานดา้นการศกึษา เป็นงานสาํคญัทีส่ดุอยา่ง หน่ึงของชาต ิเพราะความเจรญิและความเสือ่มของชาติ
นัน้ ขึน้ อยูก่บัการศกึษาของ พลเมอืงเป็นขอ้ใหญ่ จงึตอ้งจดัการศกึษาใหเ้ขม้แขง็ ยิง่ขึน้..."    
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร   ณ วิทยาลยัวิชาการศึกษาประสาน มิตร    12 ธนัวาคม 2512   
"...มหาวทิยาลยั มุง่ส ัง่สอนนกัศกึษาใหเ้ป็นคนเก่ง ซึง่เป็นการด ีแต่นอกจากจะสอนใหเ้ก่งแลว้จาํเป็นอยา่ง
ยิง่ ทีจ่ะอบรมใหด้พีรอ้มกนัไปดว้ย ประเทศเราจงึจะไดค้นทีม่คีุณภาพพรอ้มคอื ทัง้เก่งและทัง้ดมีาเป็น
กาํลงั ของบา้นเมอืง..."    
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะผูบ้ริหาร  และสภาคณาจารยม์หาวิทยาลยัต่าง ๆ  

ณ ศาลาดสิุดาลยั 3 ตลุาคม 2533    
"...การศกึษาเป็นเครือ่งอนัสาํคญัในการพฒันา ความรูค้วามคดิ ความประพฤต ิทศันคต ิคา่นิยมและคุณธรรม
ของบุคคล เพือ่ใหเ้ป็น พลเมอืงดมีคีุณภาพและประสทิธภิาพ เมือ่บา้นเมอืงประกอบ ไปดว้ย พลเมอืงทีม่ ี
คุณภาพและประสทิธภิาพ การพฒันาประเทศ ชาตกิย็อ่ม ทาํใหไ้ดโ้ดยสะดวกราบรืน่ไดผ้ลทีแ่น่นอน และ
รวดเรว็..."    
พระราชดาํรสั พระราชทานแก่ครใูหญ่  และนักเรียน ณ ศาลาดสิุดาลยั พระราชวงัดสิุต  

22 กรกฎาคม 2520    
"...การสรา้งสรรคค์วามเจรญิกา้วหน้าทุกอยา่งนัน้ ตอ้งเริม่ตน้ที ่การศกึษาพีน้ฐานเดมิก่อน เมือ่ไดศ้กึษา
ทราบ ชดัถงึสว่นดสีว่นเสยีแลว้ จงึ รกัษาสว่นดทีีม่อียูแ่ลว้ใหค้งไว ้แลว้พยายาม ปรบัปรงุสรา้งเสรมิดว้ย
หลกั วชิา อนัประกอบดว้ยเหตุผลและความสจุรติจรงิใจ ใหค้อ่ยเจรญิงอกงามมัน่คงบรบิรูณ์ยิง่ ๆขึน้ไป..."    
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ของ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1  พฤศจิกายน 2528    
"...ความรูท้ีใ่ชไ้ดผ้ลนัน้ ตอ้งเป็นความรู ้ทีถ่กูตอ้ง แมน่ยาํ ชาํนาญ นํามาใชก้ารไดท้นัท ีและนอกจากความรู้
ดา้น ลกึ คอื วชิาเฉพาะสาขาที ่ศกึษามาโดยตรงแลว้ ความรูด้า้นกวา้ง คอื วชิาการอื่น ๆทัว่ไป ยอ่ม เป็น
ปจัจยัประกอบสง่เสรมิอกีสว่นหน่ึงดว้ย..."    
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 24 มกราคม 2532    
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"...การทีไ่ดม้โีอกาสมาเรยีนในต่างประเทศ นบัวา่เป็นประโยชน์ เพราะหลายประเทศ มคีวามกา้วหน้าในดา้น
วชิาการ แต่ควรจะพจิารณา ดว้ยสตปิญัญาวา่ อะไรทีค่วรจะรบัมาเป็น ประโยชน์แก่บา้นเมอืง แลว้นํา เอาวชิา
ความรูก้ลบัไปชว่ยบา้นเมอืง..."    
พระราชดาํรสั พระราชทานแก่นักเรียนไทยในสหรฐัอเมริกา  
ณ โรงแรมพลาซ่า นิวยอรค์ 8 มิถนุายน 2510    
"...โลกปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยการโฆษณาชวนเชื่อ ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ะปกัใจเชื่ออะไรลงไปควรพจิารณาด ูเหตุผลให้
ถ่องแทเ้สยีก่อน แมแ้ต่ สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ยงัทรงแนะใหใ้ชส้ต ิและปญัญา ศกึษาคน้ควา้และ
ไตรต่รองใหแ้น่วา่ คาํสัง่สอน นัน้เป็นความจรงิทีเ่ชื่อไดห้รอืไม ่ไมใ่หส้กัแต่วา่เชื่อเพราะวา่มผีูรู้บ้ญัญตัไิว.้.."    
พระราชดาํรสั ในพิธีถวายปริญญากิตติมศกัด์ิ ของ มหาวิทยาลยัวิลเลียมส ์ 
ณ วิลเลียมทาวน์ นครนิวยอรค์ 11 มิถนุายน 2510    
"...การพึง่ตนเองนัน้ขึน้อยูก่บัคุณสมบตัปิระจาํ บุคคลสองอยา่ง คอืความสามารถนําวชิาการทีไ่ดศ้กึษามาใช้
ใน การปฏบิตังิาน กบัความ ฉลาดทีจ่ะวนิิจฉยัใหเ้หน็ทางเสือ่มทางเจรญิพรอ้ม ทัง้ทางทีจ่ะใหพ้น้ ความเสือ่ม
เพีอ่ดาํเนินไปใหถ้งึความเจรญิ..."    
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ของ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์18 ธนัวาคม 2512 

 "การที่มกีารศกึษาสมบูรณ์แล้วน้ี ทําใหแ้ต่ละคนหลกีเลี่ยงไม่ได้ จากความรบัผดิชอบที่จะต้องใช้ความรู ้
สติ ป ัญญ า ข อ ง ตน ใ ห้ มี ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ ป็ น ค ว า ม เ จ ริญ วัฒ น า แ ก่ บ้ า น เ มื อ ง แ ล ะ ส่ ว น ร ว ม "  
(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖)  

 
   
คดัลอกจาก กรมประชาสมัพนัธ ์

ท่ีมา :: http://www.sudipan.net/phpBB2/viewtopic.php?p=10552 
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บทท่ี 6 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมลู 
  
 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูล  ในฐานข้อมูล  MySQL เ ป็นพื้นฐาน
ในการสร้างระบบ สารสนเทศ ต่าง ๆ โดยมีการทํางานพื้นฐานคือ การแสดงข้อมูล 
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 
และโดยตอ้งมกีารสรา้งขอ้มลู MySQL ไวก่้อนแลว้  

 

การแสดงข้อมลูจากฐานข้อมลู  
การแสดงขอ้มลูจากฐานขอ้มลู ม ี5 ขัน้ตอน คอื 
1. ตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย 
2. ตดิต่อฐานขอ้มลู 
3. เขยีนคาํสัง่ SQL 
4. รนัคาํสัง่ SQL 
5. ดงึขอ้มลูมาแสดงผล 
 
การแสดงผลขอ้มูล ตอ้งสรา้งฐานขอ้มูลในฐานขอ้มลูเสยีก่อน  สามารถสรา้งฐานขอ้มูล

ไดโ้ดยดูจากบทก่อนหน้าน้ี ฐานขอ้มลู ซึง่สรา้งฐานขอ้มลู ชื่อ OA และตาราง ชื่อ EMPLOYEE 
มจีาํนวนฟิลด ์อยู ่5 ฟิลด ์ 

 

 
 

รปูท่ี  6-1 : แสดงตารางข้อมลูฟิลดใ์นตารางพนักงาน 
 

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  
ประกอบดว้ยไฟล ์3 นามสกุล คอื นามสกุล frm , MYD และ MYI 
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รปูท่ี  6-2 : แสดงช่ือไฟลต์ารางพนักงาน 

การติดต่อ SERVER 
การติดต่อ SERVER จะใช้คําสัง่ mysql_connect โดยใส่พารามเิตอร์ ใหค้รบคอื  

เครื่องแมข่า่ย ใช ้localhost  กรณีที ่ทดสอบทีเ่ครื่องตนเอง ถา้ใชจ้รงิใหใ้ส ่ชื่อ Database Host 
ส่วนชื่อ ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการ ต้องมีชื่อ และ รหัสผ่านตามผู้ให้บริการได้จัดให ้
สําหรับการทดสอบที่เครื่องตนเอง ใช้ user เป็น root และpassword ไม่มี ให้ใส่ “” 
เครื่องหมายคําพูดติดกนั หรอืบางเครื่องอาจกําหนดเป็น 1234  หรอือะไร ขึน้อยู่ตอนติดตัง้ 
โปรแกรม 

 
ตวัอย่างท่ี  6-1 ขัน้ตอนการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย 

 

 

 
รปูท่ี  6-3 : แสดงการติดต่อเครื่องแม่ข่าย  

 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
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บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  เครือ่งหมาย # เป็น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP 
บรรทดัที่ 3  เป็นคําสัง่ติดต่อเครื่องแม่ข่ายโดยเครื่องแม่ข่ายชื่อ localhost ผู้ใช้ ชื่อ root 
ไมม่รีหสัผา่น  โดยหากไมส่ามารถตดิต่อได ้ใหแ้สดงขอ้ความวา่ “Cannot Connect SERVER ” 
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความวา่ “ SERVER connected “ 
หากโปรแกรมไม่สามารถติดต่อเครื่องแม่ข่ายได้ จะแสดงขอ้ความว่า Cannot Connect 
SERVER หากตดิต่อได ้หมายความว่า ผ่านบรรทดัที ่3 ได ้จะลงมาทําคําสัง่ บรรทดัที ่4 คอื 
จะแสดงข้อความ  SERVER connected แสดงว่า  สามารถติดต่อเครื่องแม่ข่ายได ้ 
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขัน้ตอนน้ี จะเกิดกรณีที่ใส่ชื่อ เครื่องแม่ข่ายผิด ชื่อผู้ใช้ หรือ 
รหสัผา่นผดิ หรอืเครือ่งแมข่า่ยปิด  

การติดต่อฐานข้อมลู  
การตดิต่อฐานขอ้มูล  จะใชค้ําสัง่ mysql_select_db  โดยใส่พารามเิตอร ์ใหค้รบคอื  

ชื่อฐานขอ้มลู  ใช ้localhost  กรณีที ่ทดสอบทีเ่ครื่องตนเอง ถา้ใชจ้รงิใหใ้ส ่ชื่อ Database Host 
ส่วนชื่อ ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการ ต้องมีชื่อ และ รหัสผ่านตามผู้ให้บริการได้จัดให ้
สําหรับการทดสอบที่เครื่องตนเอง ใช้ user เป็น root และpassword ไม่มี ให้ใส่ “” 
เครื่องหมายคําพูดติดกนั หรอืบางเครื่องอาจกําหนดเป็น 1234  หรอือะไร ขึน้อยู่ตอนติดตัง้ 
โปรแกรม 

ตวัอย่างท่ี  6-2 การตดิต่อฐานขอ้มลู 

 

รปูท่ี  6-4 : แสดงการติดต่อฐานข้อมูล  
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  เครือ่งหมาย # เป็น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP 
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บรรทดัที่ 3  เป็นคําสัง่ติดต่อเครื่องแม่ข่ายโดยเครื่องแม่ข่ายชื่อ localhost ผู้ใช้ ชื่อ root 
ไมม่รีหสัผา่น  โดยหากไมส่ามารถตดิต่อได ้ใหแ้สดงขอ้ความวา่ “Cannot Connect SERVER ” 
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความวา่ “ SERVER connected “ 
หากโปรแกรมไม่สามารถติดต่อเครื่องแม่ข่ายได้ จะแสดงขอ้ความว่า Cannot Connect 
SERVER หากตดิต่อได ้หมายความว่า ผ่านบรรทดัที ่3 ได ้จะลงมาทําคําสัง่ บรรทดัที ่4 คอื 
จะแสดงข้อความ  SERVER connected แสดงว่า  สามารถติดต่อเครื่ องแม่ข่ายได ้ 
ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขัน้ตอนน้ี จะเกิดกรณีที่ใส่ชื่อ เครื่องแม่ข่ายผิด ชื่อผู้ใช้ หรือ 
รหสัผา่นผดิ หรอืเครือ่งแมข่า่ยปิด  
บรรทดัที ่5  เครือ่งหมาย # เป็น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP 
บรรทดัที ่6  คาํสัง่ mysql_select_db เป็นคาํสัง่เพือ่ตดิต่อ ฐานขอ้มลูชื่อ OA 
ซึง่อยูใ่นเครือ่งแมข่า่ยทีต่ดิต่อไวแ้ลว้ตามตวัแปร conn 
ซึง่กห็มายถงึเครือ่งแมข่า่ยทีต่ดิต่อไวใ้นขัน้ตอนที ่1 นัน่เอง  
โดยถา้ตดิต่อฐานขอ้มลูดงักล่าวไมไ่ดจ้ะแสดงขอ้ความ Cannot Connect DATABASE 
บรรทดัที ่7  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความวา่ “ Database connected “ 
โดยโปรแกรมจะแสดงขอ้ความน้ีได ้แสดงวา่ผา่นขัน้ตอนที ่2 ไดแ้ลว้ เพราะ 
หากโปรแกรมไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้  จะแสดงข้อความว่า Cannot Connect 
DATABASE แล้วโปรแกรมจะไม่ทํางานต่อไป ความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในขัน้ตอนน้ี 
จะเกดิกรณทีีใ่สช่ื่อ ฐานขอ้มลูผดิ  
 

การรนัคาํสัง่ SQL 
 การรนัคาํสัง่ SQL เริม่จากการเขยีนคาํสัง่ SQL เพือ่ทาํงานเชน่หากตอ้งการแสดงขอ้มลู 
ใชค้าํสัง่ Select From Where หากตอ้งการเพิม่ขอ้มลู กใ็ชค้าํสัง่ Insert Into หากตอ้งการแกไ้ข
ขอ้มลู ใชค้าํสัง่ Update และถา้ตอ้งการลบขอ้มลู กใ็ชค้าํสัง่ Delete แลว้แต่กรณีและเงือ่นไขที่
ตอ้งการ 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างท่ี  6-3 การรนัคาํสัง่ SQL 
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ผลลพัธ ์ 
 

 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่8  เครือ่งหมาย # เป็น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP 
บรรทดัที ่9  เป็นคาํสัง่ SQL ทีจ่ะแสดงขอ้มลูทุกฟิลดใ์นตาราง employee  
บรรทดัที ่10  เครือ่งหมาย # เป็น หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP 
บรรทัดที่ 11   เ ป็นคําสัง่ที่จะรันคําสัง่  SQL ที่ เขียนไว้ในตัวแปร  SQL 
แลว้เกบ็ผลการรนัไวใ้นตวัแปร $result หากมขีอ้ผดิพลาดใหแ้สดงขอ้ผดิพลาดออกมา   
บรรทดัที ่13  เป็นคาํสัง่ทีด่งึ record ทีล่ะ record จากผลจะรนัคําสัง่ SQL ทีเ่กบ็ไวใ้น ตวัแปร 
$result  แลว้นํา record นัน้เกบ็ไวใ้นตวัแปร $rs 
บรรทดัที่ 14  เป็นคําสัง่แสดงขอ้มูลที่ได้จากการดงึ record โดยแสดงฟิลด์ ที่ 2 ออกมา คือ 
ชื่อพนกังานคนแรก ซึง่ผลทีไ่ด ้คอื สมชาย  
 

การดึงข้อมลูมาแสดง 
 การดงึขอ้มลู ทีไ่ดจ้ากการรนัคาํสัง่ SQL นัน้กรณีทีเ่ป็นคาํสัง่ Select From Where นัน้ 
ขอ้มลูจะอยูใ่นลกัษณะตารางซึง่การรนัคาํสัง่แต่ละครัง้อาจไดม้าหลายระเบยีน จงึตอ้งดงึมาทีล่ะ
ระเบยีนเพือ่แสดงผล โดยใชค้าํสัง่ mysql_fetch_array  
 
 
 

ตวัอย่างท่ี  6-4 การดงึระเบยีนมาแสดงผล 
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ผลลพัธ ์ 
 

  
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
 
บรรทดัที ่14  เป็นคําสัง่แสดงขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการดงึ record โดยแสดงฟิลด ์ที ่1, 2 และ ฟิลด ์
emp_surname ออกมา  โดย index จะเริ่มตัง้แต่ 0 , 1 ไป เรื่อย ๆ โดยการอ้างอิง 
สามารถอา้งดว้ย index หรอื ชื่อฟิลดก์ไ็ด ้ 
บรรทดัที ่15  เป็นคาํสัง่ดงึ record ต่อไป มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร $rs  
บรรทดัที ่16  เป็นคําสัง่แสดงขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการดงึ record โดยแสดงฟิลด ์ที ่1, 2 และ ฟิลด ์
emp_surname ออกมา  โดย index จะเริ่มตัง้แต่ 0 , 1 ไป เรื่อย ๆ โดยการอ้างอิง 
สามารถอา้งดว้ย index หรอื ชื่อฟิลดก์ไ็ด ้ 
 

การดึงข้อมลูมาแสดงแบบวนซํา้ 
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการรนัคําสัง่ Query ในแต่ละครัง้ เราไม่สามารถรูไ้ดว้่า จะมจีํานวนกี่ระเบยีน 
ดงันัน้ ในการแสดงผล เราจงึใชค้าํสัง่ While เพือ่วนลปูดงึระเบยีนมาแสดงจนกวา่ขอ้มลูจะหมด 
 
 

ตวัอย่างท่ี  6-5 การดงึขอ้มลูมาแสดงแบบวนลปู 
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ผลลพัธ ์ 

  
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่13  เป็นคําสัง่ดงึ record  มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร $rs  โดยแต่ละรอบดงึทีล่ะ record 
จนกวา่จะหมด record  
บรรทดัที ่14  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์ชื่อ และ ฟิลด ์นามสกุล  ออกมา   

 การแสดงผลข้อมลูเป็นตาราง  
 การแสดงผลขอ้มูล สามารถใช้ตารางกํากบัขอ้มูล เพื่อความสวยงามของตาราง และ
ขอ้มูล โดยใชห้ลกัการการแสดงผลของตาราง โดยใชค้ําสัง่ PHP ประกอบเน่ืองดว้ยต้องดงึ
ขอ้มลูจากฐานขอ้มลู 
 

ตวัอย่างท่ี  6-6 การแสดงผลขอ้มลูเป็นตาราง 

 

 
รปูท่ี  6-5 : แสดงการแสดงผลเป็นตาราง   

อธิบายรหสัคาํสัง่  
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บรรทดัที่ 11  เป็นคําสัง่สร้างตาราง โดยมเีส้นขอบเท่ากบั 1 เน่ืองด้วยอยู่ในโปรแกรม php 
จงึอยูภ่ายในคาํสัง่ echo หรอื print  
บรรทดัที ่12  เป็นคําสัง่ดงึ record  มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร $rs  โดยแต่ละรอบดงึทีล่ะ record 
จนกวา่จะหมด record  
บรรทดัที ่15  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์รหสัพนกังาน  ออกมา  ในคอลมัน์ที ่1 
บรรทดัที ่16  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์ชื่อพนกังาน  ออกมา  ในคอลมัน์ที ่2 
บรรทดัที ่17  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์นามสกุล  ออกมา  ในคอลมัน์ที ่3 
บรรทดัที ่18  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์ชื่อแผนก  ออกมา  ในคอลมัน์ที ่4 
บรรทดัที ่19  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์เงนิเดอืน  ออกมา  ในคอลมัน์ที ่5 

การแสดงรปูแบบตวัเลข 
 การแสดงผลข้อมูลที่เป็นตวัเลข เพื่อความสวยงามของการแสดงผล และเข้าใจง่าย 
เน่ืองตวัเลขมเีครือ่งหมาย comma (,) ชว่ยแบ่งตวัเลขใหส้ามารถอา่นเขา้ใจงา่ยขึน้  
 

ตวัอย่างท่ี  6-7 การแสดงผลรปูแบบตวัเลข 
 

 

 
ผลลพัธ ์ 
 

  
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่19  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้มลู  โดยแสดงฟิลด ์เงนิเดอืน 
ในรปูแบบมเีครือ่งหมายแบ่งและมทีศนิยม 
 

การจดัรปูแบบข้อมลู 
 การจดัรูปแบบขอ้มูลตวัเลข โดยสากลจะจดัขอ้มูลชดิขวา เพื่อการอ่าน และสวยงาม 
เพราะขอ้มลูตวัเลข มคีวามสําคญัเชงิปรมิาณดว้ยดงันัน้ เพื่อแสดงปรมิาณใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
ควรจดัขอ้มลูตวัเลขชดิขวา 
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ตวัอย่างท่ี  6-8 การจดัรปูแบบขอ้มลู 
 

 

 
ผลลพัธ ์

  
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่18  เป็นคาํสัง่จดัรปูแบบ ใหข้อ้มลูแสดงขอ้มลูโดยแสดงขอ้มลูชดิขวา  
 

การใส่หวัข้อตาราง  
 การใส่หวัขอ้ตาราง เพื่อแสดงขอ้มลูในฐานขอ้มูลใหช้ดัเจนว่าในแต่ละฟิลดน์ัน้แสดงถงึ
ขอ้มูลอะไร มหีวัขอ้อย่างไร และเพื่อความสวยงาม การแสดงผล ดวรจดักึ่งกลางและตวัหนา 
เพือ่ใหค้วามสาํคญัทีห่วัขอ้ตารางโดยใชแ้ทก็ TH 
 

ตวัอย่างท่ี  6-9 การใสห่วัขอ้ตาราง 
 

 

 
 
 
ผลลพัธ ์
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่11  เป็นคาํสัง่สรา้งตาราง โดยมเีสน้ขอบ=1  
บรรทดัที ่12  เป็นคาํสัง่สรา้งแถวตาราง  
บรรทดัที ่13  เป็นคาํสัง่สรา้งหวัขอ้ตาราง เป็น รหสั โดยเป็นตวัหนาและอยูก่ึง่กลาง   
บรรทดัที ่14  เป็นคาํสัง่สรา้งหวัขอ้ตาราง เป็น ชื่อพนกังาน โดยเป็นตวัหนาและอยูก่ึง่กลาง   
บรรทดัที ่15  เป็นคาํสัง่สรา้งหวัขอ้ตาราง เป็น แผนก โดยเป็นตวัหนาและอยูก่ึง่กลาง   
บรรทดัที ่16  เป็นคาํสัง่สรา้งหวัขอ้ตาราง เป็น เงนิเดอืน โดยเป็นตวัหนาและอยูก่ึง่กลาง   
บรรทดัที ่17  เป็นคาํสัง่ปิดแถวตาราง  

การแสดงสีสลบัสี 
 การแสดงผลขอ้มูล หากแสดงผลมูลปรมิาณมาก ๆ ในการแสดงผลควรสลบัสใีนการ
แสดงผล เพือ่ใหเ้หน็ขอ้มลูชดัเจนไมล่ายตาเกนิไป และเพือ่ความสวยงามในการแสดงผล จงึควร
แสดงขอ้มลูสลบัส ีโดยใชต้วัแปร และการเขยีนโปรแกรมเงื่อนไข เขา้มาช่วยในการใส่สพีืน้ของ
ตาราง 

ตวัอย่างท่ี  6-10 การสลบัสตีาราง 
 

 

รปูท่ี  6-6 : แสดงการแสดงผลเป็นตารางแบบสลบัสี 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่18  เป็นคาํสัง่ตัง้คา่ตวัแปร $c เป็นส ีชมพู ่ 
 บรรทัดที่ 21-24  เป็นคําสัง่ที่ตรวจสอบว่าเป็นสีอะไร ถ้าเป็นสีชมพู่ ก็เปลี่ยนเป็นสีม่วง 
หากเป็นสมีว่ง จะเปลีย่นเป็นสชีมพู ่  
บรรทดัที ่25  เป็นคาํสัง่ใสส่พีืน้ของตารางเป็นส ีทีอ่ยูใ่นตวัแปร $c คอืสชีมพู ่หรอื สมีว่ง  

การเพ่ิมข้อมลูในฐานข้อมลู 
 การเพิม่ขอ้มลูลงฐานขอ้มูล เริม่จากฟอรม์ เพื่อรบัขอ้มลู เพื่อเพิม่ขอ้มูล แลว้ส่งใหไ้ฟล ์
PHP เพือ่ทาํการตดิต่อฐานขอ้มลูแลว้เพิม่ขอ้มลูลงฐานขอ้มลู ซึง่ม ี5 ขัน้ตอน คอื 

1. ตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย 
2. ตดิต่อฐานขอ้มลู 
3. เขยีนคาํสัง่ SQL 
4. รนัคาํสัง่ SQL 
5. ดงึขอ้มลูมาแสดงผล 

 
ตวัอย่างท่ี  6-11 ไฟล ์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> 

ผลลพัธ ์

                     

รปูท่ี  6-7 : แสดงการคียข้์อมลูเพ่ือเพ่ิมข้อมลู  
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เมือ่มกีารใสข่อ้มลู ขอ้มลูจะถูกสง่ไปยงัฐานขอ้มลู ทีไ่ดส้รา้งไว ้

 

 
รปูท่ี  6-8 : แสดงการเพ่ิมข้อมลูในตาราง  

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นการสรา้งฟอรม์ เพือ่กาํหนดไฟลท์าํงานต่อไป คอื add.php  
บรรทดัที ่2  เป็นการแสดงขอ้ความ Name และกาํหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box  
บรรทดัที ่3  เป็นการแสดงขอ้ความ Sur Name และกาํหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box  
บรรทดัที ่4  เป็นการแสดงขอ้ความ Department และกาํหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box  
บรรทดัที ่5  เป็นการแสดงขอ้ความ Salary และกาํหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box  
บรรทดัที ่6  เป็นการกาํหนดปุม่ submit มขีอ้ความบนปุม่ คอื Add  
บรรทดัที ่7  เป็นการกาํหนดปุม่ reset มขีอ้ความบนปุม่ คอื Cancel  
บรรทดัที ่8  เป็นการปิดขอบเขตของฟอรม์  
 

ตวัอย่างท่ี  6-12 ไฟล ์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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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นการเริม่ตน้เอกสาร PHP  
บรรทดัที ่2  เป็นการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
บรรทดัที ่3  เป็นการตดิต่อฐานขอ้ลู  
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่ insert เพือ่เพิม่ขอ้มลูลงฐานขอ้มลู   
บรรทดัที ่5  เป็นการแสดงคาํสัง่ SQL แต่ตดิหมายเหตุไว ้ 
บรรทดัที ่6  เป็นการรนัคาํสัง่ SQL แลว้เกบ็ผลลพัธไ์วท้ีต่วัแปร result 
บรรทดัที ่7-10  เป็นการตรวจสอบว่า สามารถเพิม่ขอ้มลูไดห้รอืไม่ ถา้ได ้แสดงขอ้ความว่า  
Insert to database 1 record ถา้ไมไ่ด ้แสดงขอ้ความวา่ Cannot insert data 
บรรทดัที ่11  เป็นการปิดการเชื่อมต่อเครือ่งแมข่า่ย ทีไ่ดเ้ปิดไว ้ 
บรรทดัที ่12  เป็นการแสดง link เพื่อกลบัไปทีไ่ฟล ์Display.php เพื่อแสดงขอ้มลูในฐานขอ้มลู 
วา่ขอ้มลูไดเ้พิม่ในฐานขอ้มลูถกูตอ้ง   

การแก้ไขข้อมลู 
 การแกไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลู เริม่จากหน้า display.phpแสดงขอ้มลูทัง้หมดของพนกังาน  
เมือ่คลกิเลอืก record ทีต่อ้งการแกไ้ขโดยจะสง่ รหสัพนกังานไปกบั link ดว้ยโดย ฟอรม์ของ 
การ แกไ้ข จะคลา้ยกบั เพิม่ขอ้มลู แต่ตอ้งมขีอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีต่อ้งการแกไ้ข ฉะนัน้ ไฟล ์
ฟอรม์ เพือ่รบัการแกไ้ขจงึตอ้งเป็นไฟลข์อง PHP เพราะตอ้งดงึขอ้มลู จากฐานขอ้มลู มาแสดง 
แลว้รอรบัการแกไ้ข เมือ่แกไ้ขขอ้มลูเสรจ็จะสง่ใหไ้ฟล ์ PHP ประมวลผล เพือ่ทาํการ ตดิต่อ 
ฐานขอ้มลูแลว้แกไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลู ซึง่ม ี5  ขัน้ตอน คอื 

1. ตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย 
2. ตดิต่อฐานขอ้มลู 
3. เขยีนคาํสัง่ SQL 
4. รนัคาํสัง่ SQL 
5. ดงึขอ้มลูมาแสดงผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

ตวัอย่างท่ี  6-13 ไฟล ์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> 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่15  เป็นการแสดง link เพือ่สง่ขอ้มลูไปแกไ้ข โดยสง่รหสัพนกังานไปกบั link ดว้ย 
บรรทดัที ่16  เป็นการแสดง link เพือ่สง่ขอ้มลูไปลบ  โดยสง่รหสัพนกังานไปกบั link ดว้ย 
 
ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  6-9 : การแสดงผลพร้อมการเช่ือมต่อ   

 
ในหน้า Display.php เราสามารถทีจ่ะ Edit, Delete ขอ้มลูทีม่อียูใ่นฐานขอ้มลูได ้รวมไป

ถงึยงัสามารถ Add ขอ้มลูใหมไดอ้กีดว้ย 
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ตวัอย่างท่ี  6-14  ไฟล ์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) ?> 

 
ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  6-10 : แสดงการแก้ไขข้อมลูในตาราง  
 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นการเริม่ตน้เอกสาร PHP  
บรรทดัที ่2  เป็นการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
บรรทดัที ่3  เป็นการตดิต่อฐานขอ้ลู  
บรรทดัที่ 4  เป็นคําสัง่ SQL  เพื่อดงึขอ้มูลในฐานขอ้มูล  โดยอา้งองิตาม รหสัพนักงาน 
ทีส่ง่มาพรอ้มกบั link  
บรรทดัที ่5  เป็นการรนัคาํสัง่ SQL แลว้เกบ็ผลลพัธไ์วท้ีต่วัแปร result  
บรรทดัที ่6  เป็นการดงึ Record ทีต่อ้งการแกไ้ข มาเกบ็ไวท้ี ่ตวัแปร rs  
บรรทดัที ่7  เป็นการสรา้งฟอรม์ เพือ่กาํหนดไฟลท์าํงานต่อไป คอื update.php  
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บรรทดัที่ 8  เป็นการแสดงข้อความ Id และกาํหนดรบัข้อมูลด้วย Text Box โดยมีค่า 
รหสัพนกังานแสดงในชอ่ง และไมส่ามารถแกไ้ขได ้
บรรทดัที่ 9  เป็นการแสดงขอ้ความ Name และกําหนดรบัขอ้มูลดว้ย Text Box  โดยมคี่า 
ชื่อพนกังานแสดงในชอ่ง สามารถแกไ้ขได ้
บรรทดัที ่10  เป็นการแสดงขอ้ความ Sur Name และกําหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box โดยมคี่า 
ทีด่งึจากฐานขอ้มลูมาแสดงในชอ่ง สามารถแกไ้ขได ้
บรรทดัที ่11  เป็นการแสดงขอ้ความ Department และกาํหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box โดยมคี่า 
ทีด่งึจากฐานขอ้มลูมาแสดงในชอ่ง สามารถแกไ้ขได ้
บรรทดัที ่12  เป็นการแสดงขอ้ความ Salary และกําหนดรบัขอ้มลูดว้ย Text Box โดยมคี่า 
ทีด่งึจากฐานขอ้มลูมาแสดงในชอ่ง สามารถแกไ้ขได ้
บรรทดัที ่13  เป็นการกาํหนดปุม่ submit มขีอ้ความบนปุม่ คอื Add  
บรรทดัที ่14  เป็นการกาํหนดปุม่ reset มขีอ้ความบนปุม่ คอื Cancel  
บรรทดัที ่15  เป็นการปิดขอบเขตของฟอรม์  
บรรทดัที ่16  เป็นการปิดการเชื่อมต่อเครือ่งแมข่า่ย ทีไ่ดเ้ปิดไว ้ 
 

ตวัอย่างท่ี  6-15 ไฟล ์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> 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นการเริม่ตน้เอกสาร PHP  
บรรทดัที ่2  เป็นการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
บรรทดัที ่3  เป็นการตดิต่อฐานขอ้ลู  
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่ update  เพื่อแกไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลู  โดยอา้งองิตาม รหสัพนกังาน 
ทีส่ง่มาจากฟอรม์ edit.php 
บรรทดัที ่5  เป็นการแสดงคาํสัง่ SQL เพือ่ตรวจสอบการทาํงาน 
บรรทดัที ่6  เป็นการรนัคาํสัง่ SQL แลว้เกบ็ผลลพัธไ์วท้ีต่วัแปร result 
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บรรทดัที ่7-10  เป็นการตรวจสอบว่า สามารถแกไ้ขขอ้มลูไดห้รอืไม่ ถา้ได ้แสดงขอ้ความว่า  
Update to database 1 record ถา้ไมไ่ด ้แสดงขอ้ความวา่ Cannot UPDATE data 
บรรทดัที ่11  เป็นการปิดการเชื่อมต่อเครือ่งแมข่า่ย ทีไ่ดเ้ปิดไว ้ 
บรรทดัที ่12  เป็นการแสดง link เพื่อกลบัไปทีไ่ฟล ์Display.php เพื่อแสดงขอ้มลูในฐานขอ้มลู 
วา่ขอ้มลูไดแ้กไ้ขขอ้มลูในฐานขอ้มลูถูกตอ้ง   
 

การลบข้อมลูในฐานข้อมลู 
การลบขอ้มลูในฐานขอ้มลู เริม่จากหน้า display.php ทีแ่สดงขอ้มลูทัง้หมดของพนกังาน 

เมื่อคลกิเลอืก record ที่ต้องการลบโดยจะส่ง รหสัพนักงานไปกบั link ดว้ยโดยไฟล์ PHP 
ประมวลผล เพือ่ทาํการตดิต่อฐานขอ้มลูแลว้ลบขอ้มลูในฐานขอ้มลู ซึง่ม ี5  ขัน้ตอน คอื 

1. ตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย 
2. ตดิต่อฐานขอ้มลู 
3. เขยีนคาํสัง่ SQL 
4. รนัคาํสัง่ SQL 
5. ดงึขอ้มลูมาแสดงผล 

 
ตวัอย่างท่ี  6-16 ไฟล ์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>  
 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นการเริม่ตน้เอกสาร PHP  
บรรทดัที ่2  เป็นการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
บรรทดัที ่3  เป็นการตดิต่อฐานขอ้ลู  
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่ delete  เพือ่ลบขอ้มลูจากฐานขอ้มลู  โดยอา้งองิตาม 
รหสัพนกังานทีส่ง่มาพรอ้ม link  
บรรทดัที ่5  เป็นการแสดงคาํสัง่ SQL แต่ตดิหมายเหตุไว ้ 
บรรทดัที ่6  เป็นการรนัคาํสัง่ SQL แลว้เกบ็ผลลพัธไ์วท้ีต่วัแปร result 
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บรรทดัที ่7-10  เป็นการตรวจสอบว่า สามารถลบขอ้มูลไดห้รอืไม่ ถ้าได ้แสดงขอ้ความว่า  
Delete from database 1 record ถา้ไมไ่ด ้แสดงขอ้ความวา่ Cannot Delete data 
บรรทดัที ่11  เป็นการปิดการเชื่อมต่อเครือ่งแมข่า่ย ทีไ่ดเ้ปิดไว ้ 
บรรทดัที ่12  เป็นการแสดง link เพื่อกลบัไปทีไ่ฟล ์Display.php เพื่อแสดงขอ้มลูในฐานขอ้มลู 
วา่ขอ้มลูไดล้บออกจากฐานขอ้มลูถูกตอ้ง   
 
ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  6-11 : แสดงผลลพัธก์การลบข้อมลู 
 

     

แนวพระราชดํารัสเกีย่วกบัการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

"ความรูก้บัดวงประทปีเปรยีบกนัไดห้ลายทาง ดวงประทปีเป็นไฟทีส่อ่งแสงเพือ่นําทางไป ถา้ใช้
ไฟน้ีสอ่งทางไปทางทีถู่ก กจ็ะไปถงึจุดหมายปลายทางไดโ้ดยสะดวกเรยีบรอ้ย และถา้ไมร่ะวงัไฟ
นัน้ อาจจะเผาผลาญใหบ้า้นชอ่งพนิาศลงได ้ความรูเ้ป็นแสงสวา่งทีจ่ะนําเราไปสูค่วามเจรญิ ถา้
ไมร่ะมดัระวงัในการใชค้วามรูก้จ็ะเป็นอนัตรายเชน่เดยีวกนั จะทาํลายเผาผลาญบา้นเมอืงใหล้ม่
จมได"้ 
(๒๘ มกราคม ๒๕๐๕) 
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บทท่ี 7 การใช้ตวัแปร Session 
  
 การใชต้วัแปร Session  เพื่อกํากบัตวัแปรทีส่ําคญั และจําเป็นต้องใช ้ ขา้มหน้าเพจ 
หรอืต้องการตรวจสอบการทํางานบางอย่าง เช่น การเขา้ระบบ การตรวจสอบสทิธกิารทํางาน 
หรอื ขัน้ตอนการทาํงาน โดยมขี ัน้ตอนการทาํงาน คอื เปิดการทาํงานของ Session ลงทะเบยีน
ตวัแปร และทาํลายตวัแปรเมือ่เลกิใช ้

การลงทะเบียนตวัแปร Session 
 การลงทะเบยีนตวัแปร Session เพื่อเป็นการเกบ็ตวัแปร Session ไว ้ใหเ้พจอื่น 
สามารถใชต้วัแปรน้ีได ้จนกวา่จะมกีารทาํลายตวัแปรดงักล่าวตวัอยา่ง เชน่ 
 
ตวัอย่างท่ี  7-1 โปรแกรม 1.php 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  คาํสัง่ session_start() เป็นคาํสัง่เพือ่เปิดการทาํงานใชต้วัแปร Session 
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่เพือ่กาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปร $x = 123  
บรรทดัที ่4  คําสัง่ session_register() เป็นคําสัง่เพื่อลงทะเบยีนตวัแปร $x ใหเ้ป็นตวัแปร 
Session  
บรรทดัที ่5  เป็นคาํสัง่เพื่อแสดงค่าตวัแปร $x = 123 ซึง่เป็นตวัแปร Session จงึตอ้งอา้งดว้ย 
$_SESSION 
บรรทดัที ่6  คาํสัง่ session_register() เป็นคาํสัง่เพือ่ลงทะเบยีนตวัแปร Session ชื่อ y  
บรรทดัที ่7  เป็นคาํสัง่เพือ่กาํหนดคา่ใหก้บัตวัแปร Session y ใหเ้ทา่กบั 456  
บรรทดัที ่8  เป็นคาํสัง่เพื่อแสดงค่าตวัแปร $y ซึง่มคี่า 123 ซึง่เป็นตวัแปร Session จงึตอ้งอา้ง
ดว้ย $_SESSION 
บรรทดัที ่9  เป็นคาํสัง่เพือ่สรา้ง link ไปทีไ่ฟล ์2.php  
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ผลลพัธ ์
  

  
อธิบายผลลพัธ ์
 ผลลพัธท์ีไ่ด ้123 คอืคา่ของตวัแปร Session x และ 456 คอืคา่ตวัแปร Session y 

การทาํลายตวัแปร Session 
 การทําลายตวัแปร Session จะใชก้รณีทีไ่ม่ตอ้งใชต้วัแปร Session แลว้ จะใชก้รณีที ่
ออกจากระบบ  ตวัแปร Session จะโดยทาํลายไดห้ลายวธิ ีเช่น การปิด Browser, หมดอายุ, ใช้
คาํสัง่ session_unregister()   หรอื session_destroy() 
 
ตวัอย่างท่ี  7-2 โปรแกรม 2.php 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  คาํสัง่ session_start() เป็นคาํสัง่เพือ่เปิดการทาํงานใชต้วัแปร Session 
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่เพื่อแสดงค่าตวัแปร Session x = 123 ซึง่เป็นตวัแปร Session จงึตอ้ง
อา้งดว้ย $_SESSION ซึง่ ตวัแปร Session x ตอ้งมกีารลงทะเบยีนแลว้จงึสามารถแสดงคา่ได ้
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่เพื่อแสดงค่าตวัแปร Session y = 456 ซึง่เป็นตวัแปร Session จงึตอ้ง
อา้งดว้ย $_SESSION ซึง่ ตวัแปร Session y ตอ้งมกีารลงทะเบยีนแลว้จงึสามารถแสดงคา่ได ้
บรรทดัที ่5  เป็นคาํสัง่ยกเลกิตวัแปร Session x เมือ่ยกเลกิแลว้จะไมส่ามรถอา้งถงึไดอ้กี 
บรรทดัที ่6  เป็นคาํสัง่ทาํลายตวัแปร Session  เมือ่ทาํลายแลว้จะไมส่ามรถอา้งถงึไดอ้กี 
บรรทดัที ่7  เครือ่งหมาย ?>  หมายถงึ  ปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่8  เป็นคาํสัง่เพือ่สรา้ง link ไปทีไ่ฟล ์2.php  
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ผลลพัธ ์  เม่ือรนัต่อจากโปรแกรม 1.php 

  
อธิบายผลลพัธ ์
 ผลลพัธท์ีไ่ด ้123 คอืค่าของตวัแปร Session x และ 456 คอืค่าตวัแปร Session y  ซึง่
ตวัแปรทัง้สองไดป้ระกาศไวใ้น โปรแกรม 1.php ไวแ้ลว้ 
 
ผลลพัธ ์ เม่ือรนัโปรแกรม 2.php โดยไม่ผา่น โปรแกรม 1.php 

 
อธิบายผลลพัธ ์
 ผลลพัธ ์จะไมแ่สดงคา่ของตวัแปร x และ y ออกมา เพราะไมม่กีารลงทะเบยีนไวก่้อน  
 

ระบบสมาชิก 
 การประยุกตใ์ชง้านตวัแปร Session จะใชเ้พื่อเกบ็ตวัแปร User ไว ้แลว้ถา้เปิดหน้าเวบ็
โดยไมผ่า่นหน้า Log In โปรแกรมจะทาํการตรวจสอบก่อน แลว้เปิดหน้า Log In ให ้Log In 
ก่อน และเมื่อทาํการ Log In โปรแกรมจะทาํการลงทะเบยีนตวัแปร Session ไว ้และ ทาํลายตวั
แปร Session เมือ่ทาํการออกจากระบบ 

ฐานข้อมลูเพ่ือเกบ็ข้อมลูสมาชิก 
 สรา้งฐานขอ้มูลเพื่อขอ้มูล User โดยเกบ็รายละเอยีดของผูใ้ช ้คอื Username , 
Password , ชื่อ , เพศ , วนัเกดิ  ,  ทีอ่ยู ่ , งานอดเิรก , E-mail , ประเทศ , คาํถามและคาํตอบ 
กรณลีมืรหสัผา่น ดงัน้ี  
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รปูท่ี  7-1 : แสดงข้อมลูรายละอียดสมาชิก 

ตวัอย่างท่ี  7-3 โปรแกรม Login.html 

 

 
ผลลพัธ ์ 

 
รปูท่ี  7-2 : แสดงหน้าเข้าระบบ  
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1-12  เป็นคาํสัง่สรา้งฟอรม์ เพื่อรบัขอ้มลู User และ Password และมปีุม่ Submit 
และ Reset  
บรรทดัที ่14  เป็นคาํสัง่ Link ไปที ่RegisterForm.php กรณทีีต่อ้งการสมคัรสมาชกิ 
บรรทดัที ่15  เป็นคาํสัง่ Link ไปที ่Forgot.html กรณทีีล่มืรหสัผา่น  
 

ตวัอย่างท่ี  7-4 โปรแกรม Connect.php  
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นคาํสัง่ Meta tag เพือ่แสดงขอ้มลูเป็นภาษาไทย 
บรรทดัที ่2  เป็นหมายเหตุของภาษา HTML  
บรรทดัที ่3  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่4  เป็นหมายเหตุของภาษา PHP  
บรรทดัที ่5  เป็นการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย จะกาํหนดไวใ้นไฟล ์connect.php เพราะเครือ่งแมข่า่ย
จะเป็นเครื่องเดมิ และถา้เปลีย่นเครื่องแม่ขา่ย เช่นขึน้ Host จรงิ กเ็ปลีย่นขอ้มลูเครื่องแม่ขา่ย 
เพยีงไฟล ์connect.php ไฟลเ์ดยีว 
บรรทดัที ่6  เป็นหมายเหตุของภาษา PHP  
บรรทดัที่ 7  เป็นคําสัง่ เพื่อตดิต่อฐานขอ้มูล ชื่อ MIS ถ้าติดต่อไม่ได้ จะแสดงขอ้ความว่า 
Access Database denied          
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ตวัอย่างท่ี  7-5 โปรแกรม Login.php  
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  ob_start() เป็นคาํสัง่ทีบ่อกไปยงั webserver ว่า อยา่เพิง่สง่ output ไปให ้client 
นะ รวบรวมไวก่้อน รอใหส้ัง่หรอืประมวลผลไปถงึบรรทดัสดุทา้ย ก่อนแลว้คอ่ยสง่ ไปให ้Client 
บรรทดัท่ี 2 เป็นการดงึ Code จากไฟล ์Connect.php มาประมวลผลดว้ย แต่เน่ืองดว้ยการ
ทาํงานในไฟล ์Connect คอื ขัน้ตอนการตดิต่อ เครื่องแมข่า่ยและฐานขอ้มลู ซึง่เป็นขัน้ตอนทีใ่ช้
เหมอืนกนัทุกครัง้จงึเกบ็ไวใ้นไฟล ์Connect ไฟล ์เดยีว และงา่ยต่อการแกไ้ขถา้ตอ้งการเปลีย่น
เครือ่ง หรอืเปลีย่น Host 
บรรทดัท่ี 3-4  เป็นคาํสัง่เพื่อดงึขอ้มลูในฐานขอ้มลู ในตาราง member โดยดงึ Record ทีม่ ี
Username และ Password ตรงกบัทีค่ยีเ์ขา้มาใน Form Log IN 
บรรทดัท่ี 5 เป็นคาํสัง่รนัคาํสัง่ SQL ทีเ่ขยีนไว ้
บรรทดัท่ี 6 เป็นคาํสัง่ดงึจาํนวนแถวออกมาวา่ไดก้ีแ่ถวจากการรนัคาํสัง่ SQL 
บรรทดัท่ี 7 เป็นคาํสัง่ดงึแถวแรกของการรนัคาํสัง่ SQL 
บรรทดัท่ี 8 เป็นการตรวจสอบวา่ถา้มจีาํนวนแถว มากกวา่ 0 แสดงวา่ ชื่อและรหสัผา่นถูก  
บรรทดัท่ี 9 เป็นคาํสัง่แสดง ชื่อ ของผูใ้ช ้
บรรทดัท่ี 10 เป็นคาํสัง่เริม่ใชต้วัแปร $_SESSION 
บรรทดัท่ี 11 เป็นคาํสัง่ลงทะเบยีน ตวัแปร $_SESSION username 
บรรทดัท่ี 12 เป็นคําสัง่กําหนดค่า ตวัแปร $_SESSION username ใหม้คี่าเท่ากบั ค่า User 
Name 
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บรรทดัท่ี 13 เป็นคาํสัง่ใหแ้สดงการทาํงานไปทีไ่ฟล ์ index.php 
บรรทดัท่ี 15 เป็นคําสัง่ Java Script ใหข้อ้ความ Login Fail และกลบัไปทีไ่ฟลเ์ดมิ คอืไฟล ์
Login.html 
บรรทดัท่ี 18 เป็นคาํสัง่  ปิดการเชื่อมต่อเครือ่งแมข่า่ย 
บรรทดัท่ี 19 เป็นคาํสัง่ ใหส้ง่ขอ้มลูในบฟัเฟอร ์แลว้ปิดบฟัเฟอร ์  
 
หมายเหต ุ 
บรรทดัท่ี 13 สามารถแทนดว้ยคาํสัง่ <meta http-equiv="refresh" 
content="0;url=index.php"> ได ้
 
ผลลพัธ ์  กรณีท่ี ช่ือ ผูใ้ช้ หรือ รหสัผา่นไม่ถกูต้อง 

 
รปูท่ี  7-3 : แสดงผลลพัธเ์ข้าระบบไม่สาํเรจ็  

 
 

 
ผลลพัธ ์ ท่ีสามารถเข้าระบบได้ จะแสดงผลลพัธไ์ฟล ์Index.php 
   

 
รปูท่ี  7-4 : แสดงผลลพัธเ์ข้าระบบได้ 
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ตวัอย่างท่ี  7-6 โปรแกรม Index.php  
 

 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัท่ี 2 เป็นคาํสัง่เริม่ใชต้วัแปร $_SESSION 
บรรทดัท่ี 3 เป็นคาํสัง่ ทีต่รวจสอบว่า มกีารลงทะเบยีนตวัแปร $_SESSION username แลว้
หรอืยงัถา้ยงัแสดงวา่ยงัมาได ้Login ใหไ้ปเปิดหน้า Login.html 
บรรทดัท่ี 4  เครือ่งหมาย ?>  หมายถงึ  ปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัท่ี 5  แสดงขอ้ความ Welcome member 
บรรทดัท่ี 6  เปิดคาํสัง่ แสดงตาราง โดยมเีสน้ขอบเทา่กบั 1 
บรรทดัท่ี 7  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความ แกไ้ขขอ้มลู และเมือ่คลกิจะ Link ไปทีไ่ฟล ์Edit.php 
บรรทดัท่ี 8 เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความ เปลีย่นรหสัผา่น เมือ่คลกิจะ Link ไปทีไ่ฟล ์Change.php 
บรรทดัท่ี 9 เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความ ออกจากโปรแกรม เมือ่คลกิจะ Link ไปทีไ่ฟล ์Logout.php 
 

ตวัอย่างท่ี  7-7 โปรแกรม Logout.php  

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัท่ี 2  เปิดคาํสัง่เริม่การทาํงานตวัแปร Session  
บรรทดัท่ี 3  เปิดคาํสัง่ยกเลกิตวัแปร  Session  
บรรทดัท่ี 4  เครือ่งหมาย  ?>  หมายถงึ  ปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัท่ี 5  เป็นการแสดงขอ้ความ Bye Bye   
บรรทดัท่ี 7  เป็นการแสดงขอ้ความ Login Again แลว้ลงิคไ์ปที ่Login.html 



121 
 

ตวัอย่างท่ี  7-8 โปรแกรม RegisterForm.php  
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เป็นคาํสัง่ เริม่ตน้เปิด Java Script 
บรรทดัท่ี 2  เป็นคาํสัง่ สรา้งฟงักช์ัน่ check 
บรรทดัท่ี 3  เป็นคาํสัง่ ตรวจสอบว่า ช่อง User มกีารคยีข์อ้มลูหรอืไม ่โดยตรวจสอบความยาว
ของ Text Box 
บรรทดัท่ี 4  เป็นคาํสัง่ เพือ่ใหก้ล่องขอ้ความเตอืนวา่ Please Input User name  
บรรทดัท่ี เป็นคาํสัง่ เพือ่ให ้Curser รองรบัขอ้มลูที ่txtUser   
บรรทดัท่ี 6  เป็นคาํสัง่ เพือ่สง่ผลลพัธค์า่ False ใหก้บัฟงักช์ัน่ check  
บรรทดัท่ี 11  เป็นคาํสัง่ ตรวจสอบว่า ช่องยนืยนัรหสัผา่นมกีารคยีข์อ้มลูหรอืไม ่โดยตรวจสอบ
คา่วา่ง 
บรรทดัท่ี 15-19  เป็นคําสัง่ ตรวจสอบว่าช่องรหสัผ่านกบัช่องยนืยนัรหสัผา่นมกีารคยีข์อ้มลู
ตรงกนัหรอืไม่ ถ้าไม่ตรงใหล้บขอ้ความทัง้สองช่องออก แลว้รอรบัการคยีข์อ้มูลใหม่ และส่งผล
ลพัธเืป็น False  
บรรทดัท่ี 25  เป็นคาํสัง่ เพือ่ใหเ้ปิดเอกสาร x มาครัง้แรกใหแ้สดง Curser ที ่txtUser เลย  
บรรทดัท่ี 25  onSubmit เป็นการสัง่ใหโ้ปรแกรมไปทาํงานที ่ฟงักช์ัน่ Check ก่อน มมีกีารกด
ปุม่ Submit  และ name เป็นการตัง้ชื่อเอกสาร เพือ่ใชร้ว่มกบับรรทดัที ่25 เพือ่ใชก้บั onload 
บรรทดัท่ี 57  เป็นคาํสัง่เพือ่ให ้คา่ควัแปร $country เกบ็รายชื่อประเทศไว ้ 
บรรทดัท่ี 58-61  เป็นคาํสัง่เพือ่ให ้List Box แสดงคา่ในควัแปร $country ออกมา 
บรรทดัท่ี 70-84  เป็นคาํสัง่เพือ่ให ้List Box แสดงคา่เป็นวนั เดอืน และ ปี 
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ผลลพัธ ์  กรณีท่ี ไม่กรอกข้อมลูช่อง UserName 

 

 
รปูท่ี  7-5 : แสดงผลลพัธก์ารรหสัผูใ้ช้ไม่ถกูต้อง 

 
ผลลพัธ ์ กรณีท่ีช่ือ UserName ซํา้ใน ฐานข้อมลู 

 
 

รปูท่ี  7-6 : แสดงผลลพัธก์ารรหสัผูใ้ช้ซํา้ 
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ตวัอย่างท่ี  7-9 โปรแกรม Register.php  

 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เป็นคาํสัง่ เริม่ตน้เปิดเอกสาร PHP 
บรรทดัท่ี 2  เป็นคาํสัง่ ดงึรหสัคาํสัง่มาจากไฟล ์connect.php 
บรรทดัท่ี 3  การกาํหนดคาํสัง่ SQL เพือ่ตรวจสอบวา่ในฐานขอ้มลูม ีUser ชื่อเดีย่วกนัหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 4  รนัคาํสัง่คาํสัง่ SQL เพือ่ตรวจสอบวา่ในฐานขอ้มลูม ีUser ชื่อเดีย่วกนัหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 5  การดงึจาํนวนของผลลพัธ ์จากการตรวจสอบวา่ในฐานขอ้มลูม ีUser น้ีกีค่น 
บรรทดัท่ี 6-9  คาํสัง่เพือ่ตรวจสอบจาํนวนวา่มากกวา่ 0 หรอืไม ่ ถา้มากกว่าใหแ้สดง Message 
Box วา่ UserName Duplicate แลว้กลบัไปรบัขอ้มลูใหม ่
บรรทดัท่ี 10-14  คาํสัง่เกบ็ค่างานอดเิรกทีเ่ชค็จากหน้ากรอกขอ้มลู แลว้เกบ็เป็นขอ้ความคัน่
ดว้ยเครือ่งหมาย ,  
บรรทดัท่ี 15 คาํสัง่ทีต่ดั String จากขา้งหลงั มาหน่ึงตวั (-1) เพราะเครือ่งหมาย , เกนิมา 1 ตวั 
บรรทดัท่ี 16-20  คาํสัง่เพิม่ขอ้มลูจากทีก่รอกเขา้มาผา่น Method Post เกบ็ลงฐานขอ้มลูตาราง 
member  
บรรทดัท่ี 22  คาํสัง่รนัรหสัคาํสัง่ SQL แลว้เกบ็ผลลพัธไ์วท้ีต่วัแปร Result  
บรรทดัท่ี 23  คาํสัง่เพื่อตรวจสอบว่า Insert ขอ้มลูไดห้รอืไม ่ถา้ไดแ้สดงว่า Insert Complete 
ถา้ไมไ่ด ้แสดงวา่  Cannot  Insert Data  
บรรทดัท่ี 25  คาํสัง่เพือ่ยกเลกิการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
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ตวัอย่างท่ี  7-10 โปรแกรม Forgot.html   
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เป็นคําสัง่ เริม่ต้นการสรา้ง FORM โดยกดปุ่ม Submit แลว้จะไปทีไ่ฟล ์
showq.php 
บรรทดัท่ี 2-9  เป◌็นคาํสัง่เพือ่รบั User ทีต่อ้งการคน้หารหสัผา่น  

 
ผลลพัธ ์

 
 

รปูท่ี  7-7 : แสดงหน้าจอกรณีลืมรหสัผา่น 
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ตวัอย่างท่ี  7-11  โปรแกรม ShowQ.php  
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 3   กาํหนดคาํสัง่ SQL เพือ่ดงึระเบยีนในฐานขอ้มลูม ีUser ตรงกบัทีก่รอกมาหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 4   การรนัคาํสัง่คาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 5   การดงึจาํนวนของผลลพัธ ์จากการตรวจสอบวา่ในฐานขอ้มลูม ีUser น้ีกีค่น 
บรรทดัท่ี 6-8  คาํสัง่เพื่อตรวจสอบว่าม ีUser น้ีในฐานขอ้มลูหรอืไม ่ ถา้มใีหด้งึขอ้มลูมาใสไ่ว้
ใน  $rs 
บรรทดัท่ี 9  คาํสัง่เพื่อสรา้งฟอรม์ โดยกําหนดว่าเมื่อกดปุม่ Submit แลว้จะไปทาํงานที ่ไฟล ์
showa.php พรอ้มกบัสง่รหสั Id ไปพรอ้มกบั url ดว้ย  
บรรทดัท่ี 13  คาํสัง่เพือ่แสดงคาํถามของ user น้ี มาแสดง  
บรรทดัท่ี 26  คาํสัง่กรณทีี ่user name ไมถู่กตอ้ง คอืไมม่ใีนฐานขอ้มลู  
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ผลลพัธ ์

 
ตวัอย่างท่ี  7-12 โปรแกรม ShowA.php  

 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เป็นคาํสัง่ เริม่ตน้เปิดเอกสาร PHP 
บรรทดัท่ี 2  คาํสัง่ดงึรหสัคาํสัง่มาจากไฟล ์connect.php 
บรรทดัท่ี 3  คาํสัง่ดงึคา่ตวัแปร id  ดว้ย method GET   
บรรทดัท่ี 4-5  กําหนดคําสัง่ SQL เพื่อตรวจสอบว่าคาํตอบทีไ่ดร้บัมากบัฐานขอ้มลูถูกตอ้ง
หรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 6  การรนัคาํสัง่คาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 7  การดงึจาํนวนของผลลพัธ ์จากการตรวจสอบวา่ในฐานขอ้มลูวา่มเีทา่ไร  
บรรทดัท่ี 9-10  คาํสัง่เพื่อตรวจสอบว่าคาํตอบถูกตอ้งหรอืไม ่ถา้ถูกใหด้งึขอ้มลูมาใสไ่วใ้น  $rs 
และแสดง Password ออกมาแสดง 
บรรทดัท่ี 13 คาํสัง่แสดง กรณทีีค่าํตอบไมถู่กตอ้ง จะแสดง ขอ้ความวา่ Answer Incorrect  
บรรทดัท่ี 15  คาํสัง่เพือ่ยกเลกิการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
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ผลลพัธ ์ กรณีท่ี คาํตอบถกูต้อง 

 

  
ผลลพัธ ์ กรณีท่ี คาํตอบถกูต้อง 

 

  
 

ตวัอย่างท่ี  7-13 โปรแกรม Edit.php  
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1-4  เป็นคาํสัง่เพื่อตรวจสอบการ Login ว่ามกีาร Login หรอืยงัถา้ยงัใหไ้ป Login 
ก่อน 
บรรทดัท่ี 7  คาํสัง่เพื่อกําหนดการแสดงขอ้ผดิพลาดใหแ้สดงขอ้ผดิพลาด ยกเวน้ คาํเตอืนไม่
ตอ้งแสดง  
บรรทดัท่ี 8-12  คาํสัง่ดงึขอ้มลูของผูใ้ช ้มาไวใ้นตวัแปร $rs  
บรรทดัท่ี 13-21 คาํสัง่ Script เพือ่ตรวจสอบการคยีข์อ้มลู ชื่อ  
บรรทดัท่ี 22  เป็นคาํสัง่ เพือ่ใหเ้ปิดเอกสาร x มาครัง้แรกใหแ้สดง Curser ที ่txtUser เลย  
บรรทดัท่ี 23  onSubmit เป็นการสัง่ใหโ้ปรแกรมไปทาํงานที ่ฟงักช์ัน่ Check ก่อน มมีกีารกด
ปุม่ Submit  และ name เป็นการตัง้ชื่อเอกสาร เพือ่ใชร้ว่มกบับรรทดัที ่25 เพือ่ใชก้บั onload 
บรรทดัท่ี 27  การแสดงขอ้มลู User name โดยกาํหนดเป็น ReadOnly คอื ไมส่ามารถแกไ้ขไ้ด ้ 
บรรทดัท่ี 35-36  วธิกีารแสดงขอ้มลูเพศ หรอื Radio Button โดยกําหนดให ้เชค็ Box หรอืไม ่
ตามคา่ทีป่รากฏในตวัแปร  โดยใชค้าํสัง่ Checked 
บรรทดัท่ี 46-52  วธิกีารแสดงขอ้มลูประเทศ แบบ List Box โดยถา้ขอ้มลูเป็นประเทศใดจะ
แสดงประเทศนัน้ โดยใชค้าํสัง่ if และ selected  
บรรทดัท่ี 62-80 วธิกีารแสดงขอ้มลูแบบวนัที ่แบบ List Box โดยถา้ขอ้มลูเป็นวนัใดจะแสดงวนั
นัน้ออกมา  โดยใชค้าํสัง่ if และ selected  
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บรรทดัท่ี 87-92 วธิกีารแสดงขอ้มลูงานอดเิรกแบบ Check Box โดยถา้ขอ้มลูเป็นอะไรจะแสดง
ออกมา โดยใชค้าํสัง่ if และ checked  
 

ตวัอย่างท่ี  7-14 โปรแกรม Update.php  
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เป็นคาํสัง่ เริม่ตน้เปิดเอกสาร PHP 
บรรทดัท่ี 2 คําสัง่เพื่อกําหนดการแสดงขอ้ผดิพลาดใหแ้สดงขอ้ผดิพลาด ยกเวน้ คําเตอืนไม่
ต้องแสดงบรรทดัท่ี 4-7  คําสัง่เกบ็ค่างานอดเิรกทีเ่ชค็จากหน้ากรอกขอ้มูล แล้วเกบ็เป็น
ขอ้ความคัน่ดว้ยเครือ่งหมาย ,  
บรรทดัท่ี 8 คาํสัง่ทีต่ดั String จากขา้งหลงั มาหน่ึงตวั (-1) เพราะเครือ่งหมาย , เกนิมา 1 ตวั 
บรรทดัท่ี 9-19  กาํหนดคาํสัง่ SQL เพือ่ Update ขอ้มลูตามทีไ่ดก้รอกมา ในรหสัผูใ้ชต้รงกนั  
บรรทดัท่ี 22  การรนัคาํสัง่คาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 23  คาํสัง่เพื่อตรวจสอบว่าแกไ้ขขอ้มลูไดห้รอืไม ่ ถา้ได ้ใหแ้สดงขอ้ความว่า Update 
Complete ถา้ไมไ่ด ้ใหแ้สดงวา่  Cannot Update data  
บรรทดัท่ี 24  คาํสัง่เพือ่ยกเลกิการตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย  
บรรทดัท่ี 27  คาํสัง่ Link ไปทีไ่ฟล ์Login.html    
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ตวัอย่างท่ี  7-15 โปรแกรม Change.php  

 

 

 
 

อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1-24  เป็นคาํสัง่เพือ่ตรวจสอบการคยี ์ขอ้มลูวา่มกีารคยีข์อ้มลูหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 25  onSubmit เป็นการสัง่ใหโ้ปรแกรมไปทาํงานที ่ฟงักช์ัน่ Check ก่อน มมีกีารกด
ปุม่ Submit   
บรรทดัท่ี 26-28 คาํสัง่เพือ่รบัขอ้มลู  
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ผลลพัธ ์  

 
ตวัอย่างท่ี  7-16 โปรแกรม ChangePassword.php  

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1-4  เป็นคาํสัง่เพื่อตรวจสอบการ Login ว่ามกีาร Login หรอืยงัถา้ยงัใหไ้ป Login 
ก่อน 
บรรทดัท่ี 7  คาํสัง่เพื่อกําหนดการแสดงขอ้ผดิพลาดใหแ้สดงขอ้ผดิพลาด ยกเวน้ คาํเตอืนไม่
ตอ้งแสดง  
บรรทดัท่ี 8  คาํสัง่ดงึขอ้มลูของผูใ้ช ้โดยตรวจสอบวา่ รหสัผูใ้ช ้กบัรหสัผา่น ถูกตอ้งหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 10  การรนัคาํสัง่คาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 11  การดงึจาํนวนของผลลพัธ ์จากการตรวจสอบวา่ในฐานขอ้มลูวา่มเีทา่ไร  
บรรทดัท่ี 13-14  คําสัง่เพื่อตรวจสอบว่าชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านถูกตอ้ง หรอืไม่ ถ้าถูกตอ้ง ให ้
Update Password ใหมแ่ทน Password เก่า  
บรรทดัท่ี 16  การรนัคาํสัง่คาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 17  คาํสัง่ตรวจสอบการ Update ขอ้มลูในฐานขอ้มลู ถา้ Update ไดถู้กตอ้ง ขึน้
ขอ้ความว่า Password changed ถา้ Update ไม่สมบูรณ์ ขึน้ขอ้ความว่า Password cannot 
Update 
 บรรทดัท่ี 16  การแสดงขอ้ความวา่ Current Password not Correct    
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ผลลพัธ ์ กรณีท่ีใส่ รหสัผา่นเก่าไม่ถกูต้อง  

 
ผลลพัธ ์ กรณีท่ีใส่ รหสัผา่นเก่าถกูต้อง และกรอกรหสัใหม่ ตรงกนัทัง้สองช่อง 

 
พระราชดาํรสัเก่ียวกบัการศึกษา ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

           "การศกึษาเป็นเครือ่งมอือนัสาํคญัในการพฒันาความรู ้ความคดิ ความ
ประพฤต ิทศันคต ิคา่นิยม และคุณธรรมของบุคคล เพือ่ใหเ้ป็นพลเมอืงดมีคีุณภาพ
และประสทิธภิาพ การพฒันาประเทศกย็อ่มทาํไดส้ะดวกราบรืน่ ไดผ้ลทีแ่น่นอนและ
รวดเรว็"  
(๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐) 

ในการพัฒนาประเทศนัน้   จําเป็นตอ้งทําตามลําดับขัน้เริม่ดว้ยการสรา้งพืน้ฐาน คอืความ
มกีนิมใีชข้องประชาชนกอ่น ดว้ยวธิกีารทีป่ระหยดั ระมดัระวงั แตถ่กูตอ้งตามหลัก 
วชิาการ   เมือ่พืน้ฐานเกดิมัน่คงพอควรแลว้ จงึคอ่ยสรา้งเสรมิความเจรญิขัน้ทีส่งูขึน้
ตามลําดบัตอ่ไป 

พระบรมราโชวาท เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2517 

 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทรงเนน้ย้ําแนวทางการพัฒนาทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการ
พึง่ตนเอง      ความพอมพีอกนิ พอมพีอใชแ้ละการรูจั้กความพอประมาณ      ทรง
เตอืนสตปิระชาชนไมใ่หป้ระมาท   มคีณุธรรมในการดํารงชวีติ      ซึง่แนวคดิดงักลา่ว 
เป็นทีรู่จั้กกนัดภีายใตช้ือ่วา่ เศรษฐกจิพอเพยีงทรงเนน้หลกัการพึง่ตนเองในระดบั
ครอบครัว ผสานกบัความสามคัค ี    รว่มแรงรว่มใจกนัสรา้งความเขม้แข็งในระดบั
ทอ้งถิน่     กอ่นทีจ่ะเชือ่มโยงสูร่ะบบธรุกจิในสงัคมภายนอก 
อกีทัง้ยงัพระราชทานแนวพระราชดําร ิ  ใหห้น่วยงานตา่งๆ  ทัง้จากภาครัฐและภาค
ประชาชนเขา้รว่มมอืกนั   เพือ่ศกึษาและพัฒนากจิการเกษตรกรรมของไทยอยา่ง
จรงิจัง   ดว้ยทรงตระหนักดวีา่ การเกษตรนีเ้องทีเ่ป็นรากฐานอนัแทจ้รงิ   ใหก้บั
พัฒนาการทีย่ัง่ยนืของประเทศดงัพระราชดํารัสทีว่า่ “ ถา้ชนบทอยูไ่ด ้บา้นเมอืงก็อยูไ่ด”้ 
ผลลพัธจ์ากสายพระเนตรอนัยาวไกลของพระองค ์ สําแดงใหเ้ป็นทีป่ระจักษ์ชดัทกุครัง้ที่
เศรษฐกจิของประเทศตกอยูใ่นภาวะวกิฤต ิและประชาชนชาวไทยทกุฝ่ายทกุระดบั ตา่งก็
ตอ้งหนัมาทบทวนทศิทางของการพัฒนาประเทศเทา่ทีผ่า่นมา 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีท่รงพระราชทาน    จงึนับเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหค้นไทย  ได ้
ดําเนนิชวีติบนทางสายกลาง มคีวามขยนัหมัน่เพยีรในการประกอบสมัมาชพี รูจั้กใช ้
ทรัพยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ รักการประมาณตน และดํารงชวีติอยา่งรูจั้ก คดิ 
อยู ่ใช ้ กนิ อยา่งพอเพยีง 
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พระราชดาํรสัท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  
“...เศรษฐศาสตรเ์ป็นวชิาของเศรษฐกจิ การทีต่อ้งใชร้ถไถตอ้งไปซือ้ เราตอ้งใชต้อ้งหาเงนิมาสาํหรบัซือ้น้ํามนั
สาํหรบัรถไถ เวลารถไถเก่าเราตอ้งยิง่ซ่อมแซม แต่เวลาใชน้ัน้เรากต็อ้งป้อนน้ํามนัใหเ้ป็นอาหาร เสรจ็แลว้มนั
คายควนั ควนัเราสดูเขา้ไปแลว้กป็วดหวั สว่นควายเวลาเราใชเ้รากต็อ้งป้อนอาหาร ตอ้งใหห้ญา้ใหอ้าหารมนั
กนิ แต่วา่มนัคายออกมา ทีม่นัคายออกมากเ็ป็นปุ๋ ย แลว้กใ็ชไ้ดส้าํหรบัใหท้ีด่นิของเราไมเ่สยี...” 
พระราชดาํรสั เน่ืองในพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั  
ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙  

                    “...การจะเป็นเสอืนัน้ไมส่าํคญั สาํคญัอยูท่ีเ่รามเีศรษฐกจิแบบพอมพีอกนิ แบบพอมพีอกนินัน้ 
หมายความวา่ อุม้ชตูวัเองได ้ใหม้พีอเพยีงกบัตนเอง ความพอเพยีงน้ีไมไ่ดห้มายความวา่ทุกครอบครวัจะตอ้ง
ผลติอาหารของตวัเอง จะตอ้งทอผา้ใสเ่อง อยา่งนัน้มนัเกนิไป แต่วา่ในหมูบ่า้นหรอืในอาํเภอ จะตอ้งมคีวาม
พอเพยีงพอสมควร บางสิง่บางอยา่งผลติไดม้ากกวา่ความตอ้งการกข็ายได ้แต่ขายในทีไ่มห่า่งไกลเทา่ไร ไม่
ตอ้งเสยีคา่ขนสง่มากนกั...” 
พระราชดาํรสั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๓๙.  

 “...พอเพยีง มคีวามหมายกวา้งขวางยิง่กวา่น้ีอกี คอืคาํวา่พอ กพ็อเพยีงน้ีกพ็อแคน่ัน้เอง คนเราถา้พอใน
ความตอ้งการกม็คีวามโลภน้อย เมือ่มคีวามโลภน้อยกเ็บยีดเบยีนคนอื่นน้อย ถา้ประเทศใดมคีวามคดิอนัน้ี มี
ความคดิวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพยีง หมายความวา่พอประมาณ ซื่อตรง ไมโ่ลภอยา่งมาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสขุ 
พอเพยีงน้ีอาจจะม ีมมีากอาจจะมขีองหรหูรากไ็ด ้แต่วา่ตอ้งไมไ่ปเบยีดเบยีนคนอื่น...”  
พระราชดาํรสั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑  

                        “...ไฟดบัถา้มคีวามจาํเป็น หากมเีศรษฐกจิพอเพยีงแบบไมเ่ตม็ที ่เรามเีครื่องป ัน่ไฟกใ็ชป้ ัน่
ไฟ หรอืถา้ขัน้โบราณกวา่ มดืกจ็ุดเทยีน คอืมทีางทีจ่ะแกป้ญัหาเสมอ ฉะนัน้เศรษฐกจิพอเพยีงกม็เีป็นขัน้ๆ 
แต่จะบอกวา่เศรษฐกจิพอเพยีงน้ี ใหพ้อเพยีงเฉพาะตวัเองรอ้ยเปอรเ์ซน็ตน่ี์เป็นสิง่ทาํไมไ่ด ้จะตอ้งมกีาร
แลกเปลีย่น ตอ้งมกีารชว่ยกนั ถา้มกีารชว่ยกนั แลกเปลีย่นกนั กไ็มใ่ชพ่อเพยีงแลว้ แต่วา่พอเพยีงในทฤษฎใีน
หลวงน้ี คอืใหส้ามารถทีจ่ะดาํเนินงานได.้..” 
พระราชดาํรสั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  
ณ ศาลาดุสดิาลยั วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๒  

 
ทีม่า:มลูนิธชิยัพฒันา  
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บทท่ี 8  การสร้างกระดานข่าว  
 การสรา้งกระดานขา่ว เป็นส่วนหน่ึงของการสรา้งระบบสารสนเทศบนระบบเครอืขา่ย 
เพราะสามารถรบัความคดิเหน็ของลูกค้า การสื่อสารขอ้มูลต่าง ๆ การตอบคําถามของลูกค้า 
การตดิต่อสมัพนัธง์านต่าง ๆ ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีไ่ดร้บัการตอบรบัอยา่งด ี
 

ฐานข้อมลูกระดานข่าว 
 กระดานขา่วมกีารเกบ็คาํถามคาํตอบ เพราะฉะนัน้ ฐานขอ้มลูของการดานขา่วม ี2 สว่น
คอื กระดานขา่วคาํถาม และ กระดานขา่วคาํตอบ 
 
ฐานข้อมลูกระดานข่าวคาํถาม 
 

 
รปูท่ี  8-1 : แสดงรายละเอียดตาราง webboard_question 

 
ฐานข้อมลูกระดานข่าวคาํตอบ 
 

 
รปูท่ี  8-2 : แสดงรายละเอียดตาราง webboard_answer 

 
ฐานขอ้มลูกระดานขา่วคาํตอบจะเชื่อมกบัฐานขอ้มลูคําถามที ่ฟิลด ์q_id ว่าคําตอบน้ี เป็นการ
ตอบคาํถามไหน 
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ตวัอย่างท่ี  8-1 ไฟล ์INDEX.PHP 
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ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  8-3 : แสดงผลลพัธก์ารแสดงภาษาไทย  

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1-4  เป็นคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการตดิต่อฐานขอ้มลู  
บรรทดัท่ี 5-14  เป็นคําสัง่เพื่อแทนทีค่ําหยาบ โดยคําหยาบกําหนดไวใ้นตวัแปรชื่อ bad 
โดยถ้ามีช้อความใดที่ตรงกับที่กําหนดในตัวแปร bad โปรแกรมจะแสดงข้อความ *** 
แทนขอ้ความหยาบ  
บรรทดัท่ี 19  เป็นคาํสัง่ SQL เพือ่ดงึขอ้มลูของคาํถามทัง้หมดจากตาราง Webboard_question   
บรรทดัท่ี 20  เป็นการรนัคาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 21 เป็นคาํสัง่ดงึจาํนวนแถวออกมาวา่ไดก้ีแ่ถวจากการรนัคาํสัง่ SQL 
บรรทดัท่ี 23 เป็นคาํสัง่เพือ่กาํหนดจาํนวนระเบยีนในแต่ละหน้า  
บรรทดัท่ี 25 เป็นการคาํนวณหาจาํนวนหน้าของเอกสาร  
บรรทดัท่ี 26 เป็นการตรวจสอบหน้าทีเ่หลอืว่ามเีศษหรอืไม่ ถา้มเีศษ ใหเ้พิม่จํานวนหน้าอกี 1 
หน้า 
บรรทดัท่ี 29-32 เป็นคาํสัง่เพือ่ตรวจสอบหน้าปจัจุบนัวา่ตอนน้ี อยูท่ีห่น้าไหน ถา้เป็นครัง้แรกให้
กาํหนดเป็นหน้าแรก  
บรรทดัท่ี 33 เป็นการคาํนวณหาระเบยีนเริม่ตน้ของหน้าเอกสาร หน้าน้ี 
บรรทดัท่ี 34  เป็นคําสัง่ SQL เพื่อดงึขอ้มูลของคําถามโดยเรยีงตามเลขมากโดยเริม่จาก
ระเบยีนทีต่ ัง้คา่เริม่ตน้ไว ้โดยนํามาแสดง เทา่กบั จาํนวนระเบยีน ทีก่าํหนดไว ้ 
บรรทดัท่ี 35  เป็นการรนัคาํสัง่ SQL  
บรรทดัท่ี 49  เป็นคําสัง่กําหนด link ใหก้บัคําถาม โดยกําหนดใหท้ํางานที่ ShowTopic 
โดยสง่รหสัคาํถาม ไปกบั Link ดว้ย โดยผา่น Method GET 
บรรทดัท่ี 50  เป็นคาํสัง่ แสดงคาํถาม โดยมกีารตรวจสอบ คาํหยาบก่อน 
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บรรทดัท่ี 62-66  เป็นคําสัง่ แสดงคําว่า Back  โดยม ีLink ไปยงัหน้า ก่อนหน้า 
โดยแสดงเฉพาะหน้า 2 เป็นตน้ไป  
บรรทดัท่ี 67-77  เป็นคาํสัง่ แสดง หน้า  1 2 3 ไปจนถงึจาํนวนหน้าทัง้หมด โดยม ีlink ทุกหน้า 
ยกเวน้หน้าปจัจุบนั  
บรรทดัท่ี 78-84  เป็นคาํสัง่ แสดงคาํว่า Next  โดยม ีLink ไปยงัหน้าต่อไป  โดยแสดงทุกครัง้ 
ยกเวน้เป็นหน้าสดุทา้ย  

การแก้ไขปัญหาภาษาไทย 
 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการรนัโปรแกรมถา้ขอ้มลูเป็น ภาษาไทยในการแสดงและการเกบ็ขอ้มลู
ลงฐานขอ้มูลต้องระบุรหสัภาษาที่ใชใ้นการเกบ็ลงฐานขอ้มูลดว้ย เช่น ภาษาไทย ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาไทย TIS-620  จะใชค้าํสัง่ mysql_query("SET CHARACTER SET tis620");  ดงันัน้
ข ัน้ตอนการตดิต่อฐานขอ้มลูควรสรา้งไฟลไ์วต่้างหาก มฉิะนัน้จะตอ้งแกทุ้กไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้ง ควร
แยกเกบ็ไฟลใ์น connect.php 
 

ตวัอย่างท่ี  8-2 ไฟล ์connect.php 
 

 

การสร้างคาํถาม 
 การสรา้งคําถาม หรอืการตัง้กระทู ้กค็อื การเพิม่ขอ้มูลลงไปในฐานขอ้มูลนัน่เอง คอืมี
การสรา้งฟอรม์เพื่อรบัขอ้มลู แลว้ส่งใหไ้ฟล ์PHP ประมวลผลเพื่อทําการ Insert ลงฐานขอ้มลู 
ไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้งคอื การสรา้งฟอรม์กรอกขอ้มลู ชื่อ NewTopic.HTML และไฟลท์ีใ่ชใ้นการเพิม่
ขอ้มลูลงฐานขอ้มลู คอื NewTopic.PHP 
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ตวัอย่างท่ี  8-3 ไฟล ์NewTopic.HTML  
 

 

 
 
ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  8-4 : แสดงการตัง้คาํถามใหม่  
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1  เป็นคาํสัง่สรา้งฟอรม์โดยม ีtype แบบ MultiPart คอืสง้ขอ้มลูไดท้ัง้แบบขอ้ความ
และไฟล ์
บรรทดัท่ี 2-27  เป็นคาํสัง่เพือ่รบัขอ้มลู  
 

ตวัอย่างท่ี  8-4 ไฟล ์NewTopic.PHP 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 5  เป็นคําสัง่เพื่อกําหนดรหสัภาษาไทย ในการเพิม่ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
ใหเ้ป็นรหสัภาษาไทย TIS-620  
บรรทดัท่ี 6  เป็นการตรวจสอบวา่มกีารใสช่ื่อรปูหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 8-12  เป็นคาํสัง่เพือ่แสดงรายละเอยีดของไฟล ์ซึง่ไมแ่สดงกไ็ด ้ 
บรรทดัท่ี 14-18  เป็นคาํสัง่เพือ่ตรวจสอบวา่ไฟลใ์หญ่เกนิ 5 MB หรอืไม ่
ถา้เกนิจะแสดงขอ้ความ File Size Over Flow แลว้กลบัไปใหค้ยีข์อ้มลูใหม ่
บรรทดัท่ี 19-24  เป็นคาํสัง่เพือ่ตรวจสอบวา่ไฟลเ์ป็นไฟลร์ปูภาพหรอืไม ่ถา้ไมใ่ช ่
จะแสดงขอ้ความ Only Image File  แลว้กลบัไปใหค้ยีข์อ้มลูใหม ่
บรรทดัท่ี 25-26  เป็นคาํสัง่ SQL เพือ่เพิม่ขอ้มลู ลงฐานขอ้มลู ตาราง webboard_question  
บรรทดัท่ี 27-38  เป็นคําสัง่ เพื่อตรวจสอบว่าถ้าเพิม่ขอ้มูลสําเรจ็ใหต้รวจสอบว่ามไีฟล ์
ใหท้าํการ COPY ไฟลร์ปูภาพ ขึน้ Host โดยตัง้ชื่อเป็น รหสัคาํถามและนามสกุล jpg  
บรรทดัท่ี 44  เป็นคาํสัง่เพือ่ ไปทาํงานที ่ไฟล ์index.php  
ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  8-5 : แสดงผลลพัธก์ารตัง้คาํถามใหม่  

 

 
รปูท่ี  8-6 : แสดงผลลพัธก์ารแสดงหวัข้อคาํถาม 
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การแสดงคาํถาม 
 การแสดงคําถาม  มีลักษณะเหมือนกับการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลทัว่ ไป 
โดยจะต้องแสดงคําถาม แล้วต้องแสดงคําตอบด้วย ถ้ามี และต้องมีการแสดงรูปภาพด้วย 
ถา้มรีปูของคาํถามนัน้ ๆ และรอรบัคาํตอบอกีดว้ย 
 

ตวัอย่างท่ี  8-5 ไฟล ์ShowQ.PHP 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1-10  เป็นคาํสัง่ทีด่งึขอ้มลูคาํถามทีต่อ้งการมาจากฐานขอ้มลู  
บรรทดัท่ี 13-14  คําสัง่เพื่อตรวจสอบว่ามรีปูภาพของคาํถามน้ี หรอืไม่ ถา้มใีหแ้สดงรปูภาพ 
ของคาํถามดว้ย  
บรรทดัท่ี 33-36  คาํสัง่ดงึขอ้มลูของคาํตอบของคาํถามน้ี  
บรรทดัท่ี 45  การแสดงรปูภาพ ของคาํตอบ   
บรรทดัท่ี 47-52  การแสดงขอ้มลูคาํตอบ    
บรรทดัท่ี 56  การสรา้งฟอรม์เพื่อรบัขอ้มลูคาํตอบใหม ่โดยม ีlink ไปทีไ่ฟล ์answer.php โดย
แนบ รหสัคาํถาม ตามไปดว้ย  สรา้งฟอรม์ แบบ MultiPart คอืสง้ขอ้มลูไดท้ัง้แบบขอ้ความและ
ไฟล ์
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ผลลพัธ ์  

 
รปูท่ี  8-7 : แสดงการตอบคาํถาม 

การตอบคาํถาม 
 การตอบคําถามก็ มีลักษณะการสร้างคําถาม  คือ  การ เพิ่ มข้อ มูลลงฐานข้อ มูล 
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือ คาํถามน้ี เป็นคาํตอบของคาํถามไหน และ มีรูปภาพตามมาด้วย 
ตอ้งมีการ Upload ข้ึนเคร่ืองแม่ข่าย  และเม่ือมีการตอบคาํถาม ตอ้งมีการ Update จาํนวนคาํตอบ 
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงดว้ย 

ตวัอย่างท่ี  8-6 ไฟล ์ Answer.PHP 
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ผลลพัธ ์ 
 

 
รปูท่ี  8-8 : แสดงผลลพัธก์ารตอบคาํถาม 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัท่ี 1-4  เป็นคาํสัง่เพือ่ตดิต่อเครือ่งแมข่า่ย ฐานขอ้มลู 
บรรทดัท่ี 5  เป็นคําสัง่เพื่อกําหนดรหสัภาษาไทย ในการเพิม่ขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
ใหเ้ป็นรหสัภาษาไทย TIS-620  
บรรทดัท่ี 6  เป็นการรบัคา่ รหสัคาํถามมาดว้ย Method GET  
บรรทดัท่ี 7  เป็นการตรวจสอบวา่มกีารใสช่ื่อรปูหรอืไม ่ 
บรรทดัท่ี 9-13  เป็นคาํสัง่เพือ่ตรวจสอบวา่ไฟลใ์หญ่เกนิ 5 MB หรอืไม ่ถา้เกนิจะแสดงขอ้ความ 
File Size Over Flow แลว้กลบัไปใหค้ยีข์อ้มลูใหม ่
บรรทดัท่ี 14-19  เป็นคําสัง่เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพหรอืไม่ ถ้าไม่ใช ่
จะแสดงขอ้ความ Only Image File  แลว้กลบัไปใหค้ยีข์อ้มลูใหม ่
บรรทดัท่ี 20  เป็นคาํสัง่ SQL เพือ่เพิม่ขอ้มลู ลงฐานขอ้มลู ตาราง webboard_answer  
บรรทดัท่ี 23-33  เป็นคําสัง่ เพื่อตรวจสอบว่าถ้าเพิม่ขอ้มูลสําเรจ็ใหต้รวจสอบว่ามไีฟล ์
ใหท้าํการ COPY ไฟลร์ปูภาพ ขึน้ Host โดยตัง้ชื่อเป็น รหสัคาํตอบและนามสกุล jpg  
บรรทดัท่ี 36-39  เป็นคาํสัง่เพือ่ Update จาํนวนคาํตอบเพิม่อกีหน่ึง   
 
ผลลพัธ์  
 
 

 
 

รปูท่ี  8-9 : แสดงผลลพัธก์ารแสดงจาํนวนคาํตอบของคาํถาม 
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ผลลพัธ์  

 

 

 
รปูท่ี  8-10 : แสดงความคิดเหน็และคาํตอบ   

 
พระราชดํารัสเกีย่วกบัการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

"การแบ่งการศกึษาเป็นสองอยา่ง คอืการศกึษาวชิาการอยา่งหน่ึง วชิาการนัน้จะเป็นประโยชน์
แก่ตวัเองและแก่บา้นเมอืง ถา้มาใชต่้อไปเมือ่สาํเรจ็การศกึษาแลว้ อกีอยา่งหน่ึง ขัน้ทีส่องกค็อื 
ความรูท้ีจ่ะเรยีกไดว้า่ธรรม คอืรูใ้นการวางตวั ประพฤตแิละคดิ วธิคีดิ วธิทีีจ่ะใชส้มองมาทาํเป็น
ประโยชน์แก่ตวั สิง่ทีเ่ป็นธรรมหมายถงึวธิปีระพฤตปิฏบิตั ิ คนทีศ่กึษาในทางวชิาการและศกึษา
ในทางธรรมกต็อ้งมปีญัญา แต่ผูใ้ชค้วามรูใ้นทางวชิาการทางเดยีวและไมใ่ชค้วามรูใ้นทางธรรม
จะนบัวา่เป็นปญัญาชนมไิด"้  
(๑๘ ธนัวาคม ๒๕๑๗) 
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บทท่ี 9 การทาํแบบสาํรวจ 
การทาํแบบสาํรวจ หรอื การทาํโพล  ตอ้งมกีารสรา้งคาํถาม และคาํตอบของคาํถาม เพื่อใหรู้ว้่า 
คาํตอบน้ี เป็นคาํตอบของคาํถามนัน้ โดยใชฟิ้ลด ์q_id เป็นตวัเชื่อมระหว่างตาราง โดยมตีาราง 
2 ตาราง คอื poll_question และ poll_answer  

ฐานข้อมลู  poll_question 
 ฐานขอ้มลูประกอบดว้ย ฟิลด ์2 ฟิลด ์คอื รหสัคาํถาม และ รายละเอยีดคาํถาม โดยรหสั
คาํถาม เป็นเลขจาํนวนเตม็ และกําหนดเป็น Auto_increment  คอื รหสัคําถามใหร้นัอตัโนมตั ิ
และ รายละเอยีดคาํถาม เป็น ตวัอกัษร มคีวามกวา้ง 255 ตวัอกัษร และเกบ็ดว้ยรหสัภาษาไทย 
TIS-620 
 

 
รปูท่ี  9-1 : แสดงรายละเอียดตาราง poll_question 

ฐานข้อมลู  poll_answer 
 ฐานขอ้มูลประกอบด้วย ฟิลด์ 4 ฟิลด์ คอื รหสัคําตอบ และ รายละเอยีดคําตอบ โดย
รหสัคําตอบ เป็นเลขจํานวนเตม็ และกําหนดเป็น Auto_increment  คอื รหสัคําตอบใหร้นั
อตัโนมตั ิและ รายละเอยีดคาํตอบ เป็น ตวัอกัษร มคีวามกวา้ง 255 ตวัอกัษร และเกบ็ดว้ยรหสั
ภาษาไทย TIS-620 และ จํานวนคะแนนทีโ่หวต เป็นจํานวนตวัเลขจํานวนเตม็ โดยจะเพิม่ขึน้
เรือ่ย ๆ ตามจาํนวนคนทีโ่หวต และ รหสัอา้งองิกบัคาํถาม วา่คาํตอบน้ี เป็นของคาํถามไหน 
 

 
 

รปูท่ี  9-2 : แสดงรายละเอียดตาราง poll_answer 
 
 
 การสรา้งแบบสํารวจ  เริม่จากไฟล์ เพิม่คําถาม โดยสามารถใส่จํานวนคําตอบไดว้่ามกีี่
คาํตอบ คอืไฟล ์AddForm.php แลว้ส่งไปให ้เพิม่ขอ้มลูในฐานขอ้มลู โดยเพิม่ขอ้มลู ในตาราง 
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Poll_question และ ตาราง Poll_answer เมื่อเพิม่คาํถาม และคําตอบลงในฐานขอ้มลูแลว้ จะ
แสดงขอ้มลู โดยใชไ้ฟล์ Index.php คอืแสดงคําถาม และ คําตอบ พรอ้มทัง้รอรบัค่าการโหวต 
แลว้ส่งคําตอบใหไ้ฟล์ Vote.php เพื่อทําการ Update จํานวนคําตอบใหเ้พิม่ขึน้อกี 1  แลว้
แสดงผลโหวตเป็นเปอรเ์ซน็ต ์ โดยใชไ้ฟล ์View.php 
 

ตวัอย่างท่ี  9-1 ไฟล ์Addform.php 

 
 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นคาํสัง่ <form> กําหนด method เป็น Post และ ไมส่ง่ไฟลไ์ปไหน เพราะฉะนัน้ 
สง่ไปไฟลเ์ดมิ 
บรรทดัที ่2  เป็นคาํสัง่ กาํหนดขอ้มลูตรงกลาง แสดงขอ้ความ จาํนวนคาํตอบ  
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่ รบัจาํนวนคาํตอบ ของคาํถาม  ถา้ไมต่อ้งการ 3 คาํตอบ 
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่ สรา้งปุม่ เพือ่สง่ขอ้มลู                              
บรรทดัที ่5  เป็นคาํสัง่ ปิดฟอรม์สว่นแรก                               
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บรรทดัที ่6  เป็นคาํสัง่ สรา้งฟอรม์ กาํหนดชื่อ form1 และสง่ไปทาํงานที ่ AdSave.php                               
บรรทดัที ่7  เป็นคาํสัง่ สรา้งตารางใหม้คีวามกวา้ง 400 มเีสน้ขอบเทา่กบั 1                                
บรรทดัที ่16  เป็นคาํสัง่ตรวจสอบตวัแปร num วา่มหีรอืไม ่ ถา้มแีสดงว่า มกีารสง่ค่าจากฟอรม์
ตวัเองมา ถา้ไมม่ ีใหม้คีา่เทา่กบั 3                              
บรรทดัที ่17-23  เป็นคําสัง่ สรา้งคําตอบใหต้รงกบั จํานวนคําถามทีต่้องการ โดยตวัแปร 
answer เป็นตวัแปรอาเรย ์  สามารถเพิม่ไดต้ามจาํนวน ตวัแปร num                           
 
ผลลพัธ ์  
 

 

 
รปูท่ี 8-3 : แสดงการรบัจาํนวนคาํตอบแลว้สรา้งคาํตอบ 

 
ตวัอย่างท่ี  9-2 ไฟล ์Connect.php 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  เป็นคาํสัง่ เพือ่เปิดการเชื่อมต่อกบัเครือ่งแมข่า่ย โดยใสเ่ครือ่งหมาย @ เพือ่ป้องกนั 
ไมใ่หแ้สดงขอ้ผดิพลาด กรณทีีเ่ป็นเพยีงคาํเตอืน  warning   
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่เพือ่ตดิต่อฐานขอ้มลู ชื่อ MIS 
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่กําหนด รหสัภาษาไทย ในการตดิต่อฐานขอ้มลู ไมว่่าจะอ่านหรอืเขยีนให้
เป็น รหสัภาษาไทย TIS-620 
บรรทดัที ่5  เป็นคาํสัง่ ปิดการเขยีนคาํสัง่ ของ PHP  
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ตวัอย่างท่ี  9-3 ไฟล ์AddSave.php 
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  เป็นคาํสัง่เพือ่ดงึรหสัคาํสัง่จากไฟล ์Connect.php  มาทาํงาน 
บรรทดัที ่3-4  เป็นคาํสัง่เพือ่ดงึตวัแปร question และ answer จากฟอรม์ ผา่น method  POST 
บรรทดัที่ 6  เป็นคําสัง่เพื่อเพิม่คําถามที่รบัมาจากฟอร์ม ผ่านตวัแปร question เพิม่ลง
ฐานขอ้มลู ในตาราง poll_question   
บรรทดัที ่7  เป็นคาํสัง่เพือ่รนัคาํสัง่ SQL  
บรรทดัที ่8  เป็นคาํสัง่หมายเหตุ ของโปรแกรม PHP  
บรรทดัที ่9  เป็นคาํสัง่เพือ่ดงึหมายเลข อตัโนมตั ิของคาํถามวา่เป็นเลขอะไร ไวใ้นตวัแปร q_id    
บรรทดัที ่11-19  เป็นคาํสัง่เพิม่คาํตอบลงในตารางฐานขอ้มลู โดยเพิม่ตามจาํนวนของคาํตอบ
โดยใช ้loop for และมกีารตรวจสอบการตอบคําตอบว่ามหีรอืไม่ ถ้าไม่มกีไ็ม่ต้องเพิม่ลง
ฐานขอ้มลู และเพิม่รหสัคาํถามดว้ย เป็นการเชื่อมโยงระหวา่งตาราง  
บรรทดัที ่20  เป็นคาํสัง่แสดงขอ้ความ Complete และไปทาํงานที ่index.PHP ต่อไป    
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ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  9-3 : แสดงผลลพัธก์ารเพ่ิมข้อมลู 

 
ตวัอย่างท่ี  9-4 ไฟล ์Index.php 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นคําสัง่ HTML เพื่อกําหนดการแสดงผลในหน้าเวบ็เป็นภาษาไทย ดว้ยรหสั
ภาษาไทย TIS-620 
บรรทดัที ่2  เป็นคาํสัง่ HTML เพือ่เปิดกาํหนดคา่ สอีกัษรเป็นส ี 
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่ HTML เพื่อกําหนดชื่อ ฟอรม์ ชื่อ Form1 และสง่ค่าไปใหไ้ฟล ์Vote.php 
เมือ่กดปุม่ submit  
บรรทดัที ่6-10  เป็นคาํสัง่ เพือ่ดงึคาํถามจากฐานขอ้มลู คาํถามสดุทา้ย   
บรรทดัที ่12  เป็นคาํสัง่เพือ่แสดงคาํถาม ทีด่งึมาจากฐานขอ้มลู  
บรรทดัที ่13-15  เป็นคาํสัง่ เพือ่ดงึคาํตอบของคาํถามน้ี จากฐานขอ้มลู  
บรรทดัที ่16-24  เป็นคาํสัง่เพือ่แสดงคาํตอบของคาํถามน้ี ทีด่งึมาจากฐานขอ้มลู โดยวนลปู for 
บรรทดัที่  28  เป็นคําสัง่ เพื่อกําหนดว่า ปุ่ม View น้ี เป็นปุ่ม ถ้ากดแล้วจะไปทํางานทีไ่ฟล ์
vote.php   
 
 
ผลลพัธ ์
 

  
 

รปูท่ี  9-4 : แสดงการเลือกโหวต 
 
 
 
 

รักววัตอ้งผกู 
รักลูกตอ้งตี 
รักมีตอ้งคา้ 

รักหนา้ตอ้งคิด 
รักมิตรตอ้งเตือนกนั 
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ตวัอย่างท่ี  9-5  ไฟล ์Vote.php 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่2-7  เป็นคาํสัง่ เพือ่ดงึคาํถามสดุทา้ยออกมาจากฐานขอ้มลู  
บรรทดัที ่8  เป็นคาํสัง่เพือ่ตรวจสอบ วา่ไดค้ลกิคาํตอบแลว้  
บรรทดัที ่10  เป็นคาํสัง่  SQL เพือ่ใหป้รบัปรงุ คา่คาํตอบทีเ่ลอืกจากฟอรม์ ก่อนหน้า เพิม่ค่าอกี 
1  ในฐานขอ้มลู ตาราง poll_answer 
บรรทดัที ่13  เป็นคาํสัง่แสดงคาํถาม ทีไ่ดม้าจากฐานขอ้มลู  
บรรทดัที ่15-17  เป็นคาํสัง่ เพือ่ดงึผลรวมของคาํตอบของคาํถามน้ี ทัง้หมดมาจากฐานขอ้มลู 
บรรทดัที ่18-20  เป็นคาํสัง่ เพือ่ดงึคาํตอบของคาํถามน้ี มาจากฐานขอ้มลู 
บรรทดัที ่21-22  เป็นคาํสัง่ เพือ่แสดงคาํตอบทีล่ะคาํตอบ ของคาํถามน้ี  โดยใชล้ปู for 
บรรทดัที ่23  เป็นคาํสัง่ คาํนวณ เปอรเ์ซน็ต์ ของคําตอบน้ี ว่ามคี่าเท่าไร โดยหารดว้ยผลรวม
ทัง้หมด คณูดว้ย 100  
บรรทดัที ่24  เป็นคาํสัง่ เพือ่แสดงรายละเอยีดคาํตอบ  
บรรทดัที ่26  เป็นคาํสัง่ แสดง HR โดยกาํหนดความกวา้งเป็น เปอรเ์ซน็ตท์ีค่าํนวณได ้ 
บรรทดัที ่27  เป็นคาํสัง่ เพือ่แสดงจาํนวนเปอรเ์ซน็ต ์เป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง 
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บรรทดัที ่31  เป็นคาํสัง่ สรา้งปุม่เพือ่กดปุม่ Back แลว้ไปทาํงานทีไ่ฟล ์index.php  
ผลลพัธ ์
 

 
 

รปูท่ี  9-5 : แสดงผลการโหวต 
 

การสร้างห้องสนทนา 
 การสรา้งหอ้งสนทนา  ไมม่ฐีานขอ้มลู มเีพยีงไฟล ์message เพื่อเกบ็ขอ้ความสนทนา 
โดยมไีฟล์ที่เกี่ยวขอ้งเพยีง 5 ไฟล์ คอื ไฟล์ Index.HTML , ไฟล์ frame.php , ไฟล ์
message.html , ไฟล์ chatform.php  และไฟล์ chat.php โดยการทํางานเริม่จากไฟล ์
Index.html เพื่อรบัขอ้มลูชื่อ หรอื Log In เขา้หอ้งสนทนา จากนัน้ไปทาํงานทีไ่ฟล ์frame.php 
เพื่อแสดงขอ้มลูจากไฟล ์Message.HTML และ ไฟล ์ChatForm.php  เมื่อมกีารพมิพข์อ้มลู จะ
สง่ใหไ้ฟล ์chat.php เกบ็ขอ้มลูลงไฟล ์message.html ให ้โดยไฟล ์message.html จะมกีาร 
refresh ทุก 3 วนิาท ีเพือ่ขอ้มลูเป็นปจัจุบนั หรอื ชา้ เรว็ สามารถกาํหนดได ้
 

ตวัอย่างท่ี  9-6 ไฟล ์INDEX.HTML 
 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นคาํสัง่ HTML เพือ่กาํหนดใหข้อ้มลูอยูก่ึง่กลางหน้า  
บรรทดัที ่2  เป็นการสรา้งฟอรม์ กาํหนดใหก้ดปุม่ แลว้ไปทาํงานทีไ่ฟล ์Frame.php 
บรรทดัที ่3  เป็นคาํสัง่เพือ่แสดง Name แลว้มกีล่องขอ้ความ รอรบั ชื่อผูใ้ช ้
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่เพือ่สรา้งปุม่ Submit และแสดงขอ้ความ Go to chat  
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ผลลพัธ ์
 

 
ตวัอย่างท่ี  9-7 ไฟล ์Frame.php 

 

 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่ 1  เป็นคาํสัง่เพือ่กาํหนดใหส้ง่ขอ้มลูพรอ้มกนัทีเ่ดยีว  
บรรทดัที ่ 2  เป็นคาํสัง่ใหเ้ริม่มกีารทาํงานตวัแปร Session  
บรรทดัที ่ 3  เป็นคาํสัง่เพือ่ดงึขอ้มลู ทีก่รอกจากฟอรม์ มาเกบ็ไวใ้นตวัแปร Username 
บรรทดัที ่ 4  เป็นคาํสัง่เพือ่ลงทะเบยีนตวัแปร Session ชื่อ Username 
บรรทดัที ่ 5  เป็นคาํสัง่เพือ่ลา้งบฟัเฟอร ์ 
บรรทดัที ่ 6 เป็นคาํสัง่สรา้ง Frame เพื่อแสดงขอ้มลู 2 ไฟล ์คอื ไฟลท์ี ่1 มคีวามกวา้ง 60 % ที่
เหลอืใหเ้ป็นไฟล ์ที ่2 
บรรทดัที ่ 7  เป็นคาํสัง่เพือ่เปิดไฟล ์Message.html ในสว่นที ่1  
บรรทดัที ่ 8  เป็นคาํสัง่เพือ่ทาํงาน ไฟล ์ChatForm.html ในสว่นที ่2  
บรรทดัที ่ 9  เป็นคาํสัง่เพือ่ปิดขอบเขตของ Frame   
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ตวัอย่างท่ี  9-8 ไฟล ์Message.HTML  
 

 

 
 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เป็นคาํสัง่เพือ่กาํหนดให ้มกีาร refresh ขอ้มลู ทุก ๆ 3 วนิาท ี 
บรรทดัที ่2-3  เป็นคาํสัง่ขอ้ความทีถู่กบนัทกึโดยไฟล ์Chat.php   
 

ตวัอย่างท่ี  9-9 ไฟล ์ChatForm.php 
 
 

 

 
 

 
อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่2  คาํสัง่ session_start() เป็นคาํสัง่เพือ่เปิดการทาํงานใชต้วัแปร Session 
บรรทดัที ่4  เป็นคาํสัง่ เพือ่กาํหนดเมือ่มกีารเปิดฟอรม์ ใหร้อรบัคา่ที ่txtMessage  
บรรทดัที ่5  เป็นคาํสัง่ เพือ่สรา้งฟอรม์ กาํหนดชื่อเป็น FrmChat   
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บรรทดัที ่6  เป็นคาํสัง่ เพือ่แสดงชื่อ ผูใ้ช ้ผา่นตวัแปร Session Username และรอรบัขอ้ความ    
บรรทดัที ่8-12  เป็นคาํสัง่ เพื่อแสดงแถบส ีเป็น List Box  และถา้มกีารเลอืกแลว้ใหแ้สดงสทีี่
เลอืก    
บรรทดัที ่14-20  เป็นคําสัง่ เพื่อแสดง icon ทีเ่ป็นอารมณ์ เปลีย่นเป็นขอ้ความดว้ย ฟงักช์ัน่ 
Icon แลว้ต่อในขอ้ความ txtMessage  
 

ตวัอย่างท่ี  9-10 ไฟล ์Chat.php 
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  คาํสัง่ session_start() เป็นคาํสัง่เพือ่เปิดการทาํงานใชต้วัแปร Session 
บรรทดัที ่3  เป็นคําสัง่เพื่อกําหนดการแสดงขอ้ผดิพลาด ยกเวน้ ไม่แสดงขอ้ผดิพลาดแบบคํา
เตอืน  
บรรทดัที ่4-13  เป็นฟงักช์ัน่ เพือ่เปลีย่นจากขอ้ความอารมณ์ เป็นการแสดงภาพแทน   
บรรทดัที ่14-27  เป็นฟงักช์ัน่ เพือ่ตรวจสอบอกัขระพเิศษ เวน้วรรค และคาํหยาบ  
บรรทดัที ่17 เป็นคาํสัง่เพื่อแปลง เครื่องหมายพเิศษของ tag HTML ใหเ้ป็นรหสัอกัขระ ทีใ่ชใ้น
ภาษา HTML เชน่ <B> เป็น &lt;B&gt; เป็นตน้    
บรรทดัที ่18  เป็นคาํสัง่เพือ่แทนทีช่อ่งวา่งดว้ย รหสั  &nbsp;       
บรรทดัที ่19  เป็นคาํสัง่เพือ่เปลีย่น สญัลกัษณ์  Enter ดว้ย <BR> 
บรรทดัที ่21-25  เป็นคาํสัง่เพือ่แทนทีค่าํหยาบดว้ย ***   
บรรทดัที ่28-35  เป็นคาํสัง่เพือ่เกบ็ขอ้ความเก่า 10 ขอ้ความ      
บรรทดัที ่37-39  เป็นคาํสัง่เพือ่คา่สเีป็นตวัแปร Session  
บรรทดัที ่40  เป็นคาํสัง่เพือ่เปิดไฟล ์Message เพือ่ขยีนใหม ่ลบของเก่าทิง้ 
บรรทดัที ่41  เป็นคาํสัง่เพือ่เชค็ขอ้ความ  
บรรทดัที ่42  เป็นคาํสัง่เพือ่เปลีย่นขอ้ความเป็นแสดงรปู   
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บรรทดัที ่43  เป็นคาํสัง่เพือ่ใสส่ ี
บรรทดัที ่44  เป็นคาํสัง่เพือ่แสดงคา่ วนัที ่ ในตวัแปร newmsg 
บรรทดัที ่47  เป็นคาํสัง่เพือ่เกบ็คา่ Header เป็นคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการ Refresh   
บรรทดัที ่48-50  เป็นคาํสัง่ เขยีนไฟล ์Message ดว้ยค่า Header ขอ้ความเก่า และขอ้ความ
ใหม ่ 
บรรทดัที ่51  เป็นคาํสัง่ปิดไฟล ์ 
บรรทดัที ่53  เป็นคาํสัง่ใหก้ลบัไปทีฟ่อรม์รบัขอ้มลูมาใหม ่
 
ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  9-6 : แสดงผลการสนทนา 

 

การนับจาํนวนผูเ้ข้าชม 
 การนบัจาํนวนผูช้มไม่มฐีานขอ้มลูเกบ็ จะเกบ็จํานวนเก่าไวใ้นไฟล ์Counter.txt  แลว้
ไฟล ์Counter.php จะอา่นไฟล ์ขึน้มาแลว้บวกเพิม่ไปเรือ่ย ๆ 
 
 
 

อย่าอยู่ว่าง 
อย่าห่างผู้ใหญ่ 

จะหลงทางได้ง่าย 
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ตวัอย่างท่ี  9-11 ไฟล ์Counter.php 
 

 

 
ตวัอย่างท่ี  9-12 ไฟล ์Counter.txt  

 
 

รปูท่ี  9-7 : แสดงไฟล ์Counter.txt   
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อธิบายรหสัคาํสัง่  
บรรทดัที ่1  เครือ่งหมาย <?  หมายถงึ  เปิดคาํสัง่ PHP 
บรรทดัที ่2  เป็นคําสัง่เพื่อกําหนดการแสดงขอ้ผดิพลาด ยกเวน้ ไม่แสดงขอ้ผดิพลาดแบบคํา
เตอืน  
บรรทดัที ่5  เป็นคาํสัง่ เปิดไฟล ์counter.txt เพือ่อา่น  
บรรทดัที ่6  เป็นคาํสัง่อา่นขอ้มลูจากไฟล ์มา 10 ตวั  
บรรทดัที ่7 เป็นคาํสัง่ปิดไฟลท์ีเ่ปิดมา  
บรรทดัที ่9-13  เป็นคาํสัง่ตรวจสอบค่า Cookie ว่าเคยเขา้มาเกนิ 1 วนัแลว้ใหบ้วกค่า counter 
อกี 1 บรรทดัที ่16 เป็นคาํสัง่เปิดไฟล ์counter.txt เพือ่เขยีนใหม ่ 
บรรทดัที ่17 เป็นคาํสัง่เพือ่เขยีนคา่ counter ใหมล่งไฟล ์counter.txt  
บรรทดัที ่18  เป็นคาํสัง่เพือ่ปิดไฟล ์
บรรทดัที ่19  เป็นคาํสัง่เพือ่แสดงจาํนวน counter   
บรรทดัที ่21-26  เป็นคาํสัง่เพื่อตรวจสอบว่าค่าน้อยกว่า 6 หลกัใหแ้สดง 0 ขา้งหน้า โดยใชไ้ฟล์
รปู 0  
บรรทดัที ่27-32  เป็นคาํสัง่เพือ่รปูภาพ ของตวัเลขนัน้ ๆ  
 
ผลลพัธ ์

 
รปูท่ี  9-8 : แสดงผลลพัธก์ารนับจาํนวนผูช้ม 

 
ข้อมลูไฟล ์ท่ีใช้แสดงภาพ   
 

 
รปูท่ี  9-9 : แสดงไฟลภ์าพในการแสดงตวัเลข  
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รากฐานของสงัคมไทยเป็นสงัคมแบบเกษตรกรรม   ขา้ว คอืสายใยชวีติทีส่รา้งความอยู่
เย็นเป็นสขุมาชา้นาน 

“ ขา้พเจา้มโีอกาสไดศ้กึษาและทดลองทาํนามาบา้ง     และทราบดวีา่การทาํนา
น ัน้มคีวามยากลําบาก และเป็นอปุสรรคอ์ยูไ่มน่อ้ย..” 
พระราชปณธิานหนึง่ขององคพ์ระมหากษัตรยิม์อียูว่า่   จะทําอยา่งไรใหช้าวนาอยูไ่ด ้
ตามอตัถภาพ  จงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลกนักทีเ่ราจะเห็นพระองคท์รงดําเนนิพระราชกรณียกจิ
อนัเกีย่วขอ้งกบัการเกษตรอยา่งมากมาย และยิง่ไดท้ราบวา่ในสวนจติรลดา   ซึง่เป็นเขต
พระราชฐานมทีุง่นาอนัเป็นโครงการสว่นพระองคแ์ลว้ ยิง่ย้ําชดัวา่พระองคท์รงให ้
ความสําคญัเพยีงไรกบัการเกษตรกรรม 

ยอ้นกลบัไปในชว่งปี พทุธศกัราช 2479 – 2502  พระราชพธิจีรดพระนังคลัแรกนาขวญั
ไดว้า่งเวน้ไป เพยีงจัดใหม้พีระราชพธิพีชืมงคลเทา่นัน้ จนกระทัง่ในปี พทุธศกัราช 2503 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได ้    ทรงโปรดใหฟ้ื้นฟพูระราชพธิ ีจรดพระนังคลัแรกนา
ขวญัขึน้อกี และปรับปรงุใหเ้หมาะกบัยคุสมยั  และปฏบิตัสิบืมามไิดข้าด  ดว้ยทรงเห็นวา่
เป็นการรักษาพระราชประเพณีอนัดงีาม มผีลในการบํารงุขวญัและจติใจของคนไทย ซึง่
สว่นใหญเ่ป็นเกษตรกร 

จนถงึวนันี ้เป็นเวลากวา่ 40 ปีแลว้ ทีค่วามรู ้และเมล็ดพันธุพ์ระราชทานจากโครงการนา
ขา้วสาธติ ไดแ้จกา่ยไปยงัเกษตรกรทัว่ประเทศเพือ่เป็นมิง่ขวญัและสริมิงคล ในการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมตอ่ไป 

จากสภาพความเสือ่มโทรมของทรัพยากรดนิ อนัเนือ่งมาจากฝนตกหนัก และน้ําไหลบา่
อยา่งรนุแรง ทําใหผ้วิดนิถกูกดัเซาะจนสญูเสยีความอดุมสมบรูณ์ เป็นเหตใุหด้นิ
พังทลาย สง่ผลเสยีหายตอ่พืน้ทีทํ่าการเกษตร 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงตระหนักถงึปัญหา และสาเหตทุีเ่กดิขึน้ จงึทรงศกึษา
ศกัยภาพของ “หญา้แฝก” ทีม่คีณุสมบตัพิเิศษในการชว่ยป้องกนัการชะลา้งพังทลาย
ของหนา้ดนิ และชว่ยรักษาความชุม่ชืน้ของน้ําใตด้นิไว ้
หญา้แฝก เป็นพชืพืน้บา้นทีทํ่าหนา้ทีเ่สมอืนกําแพงธรรมชาตทิีม่ชีวีติ ชว่ยชะลอการ
ไหลของน้ํา และแรงปะทะของลม คอยกกักัน้ตะกอนดนิ ไมใ่หห้นา้ดนิพังทลาย ซึง่
เกษตรกรสามารถนํามาปลกูโดยไมต่อ้งดแูลมากนัก อกีทัง้ยงัชว่ยประหยดัคา่จา่ย 
สถาบนั    international erosion control association หรอื IECA ไดท้ลูเกลา้
ทลูกระหมอ่มถวายรางวลั international merit award และธนาคารโลก ไดท้ลูเกลา้
ทลูกระหมอ่ม ถวายรางวลัรากหญา้ชบุสํารดิ แดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพือ่เป็น
การสดดุพีระเกยีรตคิณุ และพระปรชีาสามารถในฐานะทีท่รงเป็นนักอนุรักษ์ดนิและน้ํา 
นับตัง้แต ่พ.ศ. 2534 มาจนถงึปัจจบุัน ผลสําเร็จของโครงการพระราชดํารเิรือ่ง “หญา้
แฝก” ไดพลกิฟ้ืนคนืชวีติใหก้บัแผน่ดนิ นํามาซึง่ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนเิวศนอ์กี
ครัง้ 
วนันีห้ญา้แฝกจงึมไิดเ้ป็นเพยีงตน้หญา้ทีไ่รค้า่ แตเ่ป็น “ตน้หญา้มหศัจรรย”์ ทีม่อีเนก
อนันตต์อ่ผนืแผน่ดนิไทย 

 

ทีม่า :: http://www.royalvdo.com/?p=11 
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บทท่ี 10  การประยกุตใ์ช้งาน 
 การประยกุตใ์ชง้าน การสรา้งโปรแกรมสว่นใหญ่มกัมกีารสง่เมลเ์พือ่ยนืยนัการทาํงาน
จากระบบ วา่การทาํงานสมบรูณ์หรอืไม ่ การสง่เมลต์อ้งมเีครือ่งแมข่า่ยทีจ่ะใชใ้นการสง่  โดยมี
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสง่ดงัน้ี อเีมลผ์ูร้บั หวัขอ้ เน้ือหา  อเีมลผ์ูส้ง่  ดจูากตวัอยา่ง ดงัน้ี   

 
ตวัอย่างท่ี  10-1 ไฟล ์frmEmail.html  

 
<FORM  method=POST ACTION="testMail.php"> 
Email ผูรบั :: <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> 
หวัเรือ่ง Subject :: <Input type="text" name="subject" value="Test Mail Sending" 
size=50><BR> 
ขอความ Message :: <textarea name="message" rows=3 cols=50> 
ใสขอความทีจ่ะสง Message 
</textarea><BR> 
ชือ่ หรือ Email ผูสง :: <input type ="text" name="from" 
value="napatsarunc@yahoo.com"><BR> 
<input type="submit" value="Send Mail"> 
</FORM> 

 
ตวัอย่างท่ี  10-2 ไฟล ์testMail.php  

<?php  
$to=$_POST['to']; 
$subject=$_POST['subject']; 
$message=$_POST['message']; 
$from=$_POST['from']; 
$cc=$_POST['cc']; 
print "คณุตองการสง Mail ให :: $to <br>"; 
print "หวัขอ ::  $subject <br>"; 
print " เน้ือหา ::  $message <br>";  
print "ผูสง ::  $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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ผลลพัธ ์ไฟล ์frmEmail.html 
 

 
 

ผลลพัธ ์ไฟล ์testMail.php 
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ผลลพัธ ์การได้รบั Email 
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