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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
รหัสวิชา IS50202 

รายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานสารสนเทศ 1   3(2-2-5) 
(Computer Programming for Information Work 1) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร้าง
โปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  แนวคิดทางคณิตศาสตร์และหลักไวยากรณ์ส าหรับการเขียน
โปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่องานสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ภาษาคอมพิวเตอร์  และโครงสร้างโปรแกรม  

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  แนวคิดทางคณิตศาสตร์
และหลักไวยากรณ์ส าหรับการเขียนโปรแกรม 

3. เพ่ือให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่องานสารสนเทศ 

 

เนื้อหา 

บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการเขียนโปรแกรม  8 ชั่วโมง 
ระบบคอมพิวเตอร์   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
ภาษาคอมพิวเตอร์   
อัลกอริทึม  
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม  

สรุป  
แบบฝึกหัด  

  
บทที่ 2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรม 8 ชั่วโมง 

โครงสร้างแบบตามล าดับ (Sequence Structure)  
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โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure)  
โครงสร้างแบบวนรอบ (Loop Structure)   
สรุป   
แบบฝึกหัด  

  
บทที่ 3 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 8 ชั่วโมง 

อินเทอร์เน็ต  
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW)  
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers)   
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Servers)  
ยูอาร์แอล (Uniform Resource Locators : URL)  
โพรโทคอลเอชทีทีพี (The Hypertext Transfer Protocol : HTTP)  
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม  

ภาษา HTML  
ภาษา PHP  

การเตรียมความพร้อมในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP   
สรุป   
แบบฝึกหัด  

  
บทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP  12 ชั่วโมง 

หลักการท างานของภาษา PHP   
รูปแบบของภาษา   
ตัวแปร (Variable) และค่าคงที่ (Constant)  
ค าสั่งภาษา PHP เบื้องต้น   
ตัวด าเนินการ  
โครงสร้างควบคุม  

กลุ่มค าสั่งแบบทางเลือก   
กลุ่มค าสั่งแบบวนรอบ   
กลุ่มค าสั่งแบบกระโดดออกจากค าสั่งวนรอบ  

สรุป  
แบบฝึกหัด  

  
บทที่ 5 ฟังก์ชัน (Functions) ของภาษา PHP  8 ชั่วโมง 

ลักษณะทั่วไปของฟังก์ชัน  
การประกาศฟังก์ชัน   
การเรียกใช้งานแบบไม่มีการส่งผ่านค่า  
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การเรียกใช้งานแบบมีการส่งผ่านค่า  
การคืนค่าจากฟังก์ชัน   
การส่งผ่านค่าให้แก่ฟังกชัน   
ขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปร  

การน าเข้าสคริปต์จากไฟล์อ่ืนมาใช้งาน   

การเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน PHP   
สรุป  
แบบฝึกหัด  

  
บทที่ 6 การจัดการไฟล์ด้วยภาษา PHP  4 ชั่วโมง 

ไฟล์ข้อมูล   
การเปิดและปิดไฟล์ข้อมูล   
การอ่านข้อมูลจากไฟล์ข้อมูล  
การเขียนข้อมูลลงไฟล์ข้อมูล   
การจัดการไฟล์   

ไดเรกทอรี  

การเปิดและปิดไดเรกทอรี  
การอ่านรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรีย่อยในไดเรกทอรี   
การสร้างไดเรกทอรี   
การลบไดเรกทอรี   
การหาไดเรกทอรีปัจจุบัน  

สรุป  

แบบฝึกหัด  

  
บทที่ 7 การสร้างฟอร์ม (HTML Form) รับส่งข้อมูล  16 ชั่วโมง 

การท างานของฟอร์ม   
การสร้างฟอร์มรับข้อมูล  
ช่องรับข้อมูลต่างๆ ในฟอร์ม  
การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บเพจ   
คุกกี้ (Cookie) และ เซสชั่น (Session)  
สรุป  
แบบฝึกหัด   
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วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ตั้งค าถามให้นักศึกษาตอบพร้อมแสดงความคิดเห็น 
2. ร่วมอภิปรายเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
3. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 
4. บรรยายและสาธิตโดยใช้ตัวอย่างประกอบ 
5. สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
6. นักศึกษาฝึกเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
4. โปรแกรม Appserv 

5. โปรแกรม Adobe Dreamweaver 
6. โปรแกรมประเภท Web Browser : Google Chrome 

7. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom  

การวัดผลและการประเมินผล 

1. การวัดผล 
1.1. คะแนนระหว่างภาคเรียน    70 คะแนน 

1.1.1. ความสนใจและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  10 คะแนน 
1.1.2. งานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   35 คะแนน 
1.1.3. ทดสอบกลางภาคเรียน    25 คะแนน 

1.2. คะแนนปลายภาคเรียน ทดสอบโดยการปฏิบัติ  30 คะแนน 
2. การประเมินผล  เกณฑ์การให้คะแนนระดับอิงเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกรด 

80 - 100 A 

75 - 79 B+ 

70 - 74 B 

65 - 69 C+ 

60 - 64 C  

55 - 59 D+ 

50 - 54 D 

  0 - 49 F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานส าหรับการเขียนโปรแกรม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมคอมพิเตอร์ 
     ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
     ภาษาคอมพิวเตอร์ 
     อัลกอริทึม 

     ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายความหมายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ 
และอัลกอริทึม 
 2. จ าแนกประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
 3. จ าแนกการท างานพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 

4. สามารถบอกข้ันตอนการเขียนโปรแกรม  
 5. สามารถเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบผังงานและรหัสเทียมแก้ไขปัญหาตามแบบฝึกหัดประจ า
บทได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 1-2 (8 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลให้ผู้เรียน

ทราบ และสร้างข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน 
2.2 ผู้สอนอธิบายเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ 

ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุปเนื้อหา
สาระส าคัญ
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2.3 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 

เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายเพิ่มเติม และสรุปค าตอบที่ถูกต้อง 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื้อหาบทท่ี 1 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

 
 

 

 

 



บทท่ี 1  
ความรู้พื้นฐานส าหรับการเขียนโปรแกรม 

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามความต้องการในการใช้งานนั้น ผู้เขียนโปรแกรม
ควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้น าไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมระบบงานต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในบทนี้ได้เตรียมเนื้อหาส าหรับผู้เริ่มต้นและสนใจการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบคอมพิเตอร์ ความหมายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์ ความหมายและหลักการเขียนอัลกอริทึม และขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

ระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงการท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่ท างานประสานกัน เพ่ือท างานบางอย่างให้เสร็จ
สิ้น ซึ่งรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ มีดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงค์ , 2557: 31; Joyce Farrell, 
2013: 2-4) 

 1. ฮาร์ดแวร์  (Hardware) หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือท างานร่วมกันกับเเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สามารถมองเห็นด้วยตาและจับต้องได้ เช่น แป้นพิมพ์ จอภาพ เมาส์ ล าโพง และ
เครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฮาร์ดแวร์สามารถแบ่งออกได้ 4 หน่วยตามลักษณะการท างาน ดังนี้ 
    1.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน้าที่ของหน่วยนี้คือ น าเข้าข้อมูลจากผู้ใช้ไปยังหน่วย
ประมวลผลกลาง ฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่ในหน่วยนี้คือ แป้นพิมพ์ เมาส์ เครื่องอ่านภาพ ปากกาแสง 
และหน้าจอแบบสัมผัส เป็นต้น 

   1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ท าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่รับเข้ามาจากหน่วยรับข้อมูล เพ่ือประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

   1.3 หน่วยแสดงผล (Output Unit) มีหน้าที่น าข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
ไปแสดงออกให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ สามารถแสดงออกในลักษณะกระดาษผ่านเครื่องพิมพ์ เสียงผ่านล าโพง 
และผ่านจอภาพ เป็นต้น 

   1.4 หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Storage Unit) หน่วยนี้จะท าหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลน าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าส ารอง (ฮาร์ดดิสก์) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลที่เก็บไว้นั้นไปใช้ในประมวลผลงานบางอย่างต่อไป 
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่นักเขียนโปรแกรมสร้างข้ึนมาสั่ง
ให้คอมพิวเตอร์ท างานตามขั้นตอนที่สั่งให้ด าเนินการ หรือควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ ซึ่งเขียน
ขื้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
    2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือควบคุมการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ เพ่ือรองรับการประมวลผลหรือท างานตามค าสั่งของผู้ใช้ ควบคุมการเข้าใช้
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งปันการใช้งานอุปกรณ์เพ่ือหลีกเลี่ยงการท างานที่ขัดแย้งกัน 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประเภทนี้เช่น Windows, Linux หรือ UNIX เป็นต้น 
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   2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก อีกทั้งยังท างานอยู่บนซอฟต์แวร์ระบบ เช่น 
โปรแกรมประมวลผลค า (word processing programs) โปรแกรมตารางค านวณ (spreadsheets) 
โปรแกรมเงิน เดื อน (payroll programs) โปรแกรมคลั งสิ้ นค้ า  (inventory programs) และ 
โปรแกรมเกม เป็นต้น 

3. ส่วนน าเข้า (Input) เป็นสิ่งที่น าเข้าสู่ระบบ เพื่อให้โปรแกรมน าไปประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ตัวอย่างข้อมูลน าเข้า เช่น ข้อมูลสินค้า ลูกค้า และบุคคล เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้สามารถน าเข้าในลักษณะของรูปภาพ เสียง ข้อความและตัวเลข เก็บไว้ในหน่วยความจ าของ
คอมพิวเตอร์ 
 4. กระบวนการ (Processing) การประมวลผลข้อมูลที่น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจ
ประมวลผลเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การค านวณค่าบางค่า การจัดเก็บข้อมูล
บางอย่าง จากงานที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ประเภทหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
 5. ผลลัพธ์ (Output) หรือสิ่งที่น าออกจากกระบวนการเพ่ือน าไปจัดเก็บไว้ในหน่วยความจ า
ของเครื่องคอมพิเตอร์ในลักษณะฐานข้อมูล มีการส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป หรือส่งไปเครื่องพิมพ์
หรือจอภาพ เป็นต้น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้เข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหัวข้อนี้จึงได้กล่าวถึงความหมาย 

ภาษาคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  (รุ่งทิวา เสาร์สิงห์, 2546: 20-35; สานนท์  
เจริญฉาย, 2544: 10-28; Joyce Farrell, 2013: 7-14)   
 1. ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer program) หมายถึง ชุดของค าสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการ ส่วนการเขียนโปรแกรม (programming) หมายถึง การเขียน
ชุดค าสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานตามโปรแกรมที่เรา
เขียนขึ้น ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรม (programmer) จ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ แล้วฝึกทักษะ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานให้เกิดความช านาญ เพ่ือให้สามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ภาษาคอมพิวเตอร์ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ (computer language) หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ผู้คิดพัฒนา
ภาษาก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้แทนค าสั่งสื่อสาร สั่งงานระหว่างมนุษย์กับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืน ๆ (รุ่งทิวา เสาร์สิงห์, 2546: 25) 

ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาที่ใช้สื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถ
น ามาใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่งนั้นได้ 
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2.1 ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแยกได้ 4 ประเภทดังนี้ 
     2.1.1 ภาษาเครื่อง (machine language) เป็นภาษาที่สามารถติดต่อสื่อสารกับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง เพราะว่าการเขียนค าสั่งและข้อมูลในภาษาเครื่องใช้ระบบเลขฐานสอง 
(binary number system) คือใช้ตัวเลข 0 และ 1 ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้อง
แปล 

     ตัวอย่างเช่น   การบวกแทนด้วยรหัสที่เป็นภาษาเครื่องคือ 10101010  หรือ 
เลข 9 เปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง 00001001 เป็นต้น 

     ข้อเสียของภาษาเครื่อง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันมีลักษณะการเขียน
ภาษาเครื่องที่แตกต่างกัน และเกิดความยุ่งยากในการปรับปรุงแก้ไข ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการ
ใช้งาน ดังนั้นภาษาเครื่องจึงไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม 

     ข้อดีของภาษาเครื่อง คือ สามารถเข้าถึงตัวเครื่องโดยตรงได้  โดยไม่ต้องผ่าน
การแปลรหัสเหมือนภาษาประเภทอ่ืน จึงสามารถประมวลผลรหัสค าสั่งได้อย่างรวดเร็ว 

     2.1.2 ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) หรือภาษาสัญลักษณ์ สามารถ
เรียกอีกอย่างว่าภาษาระดับต่ า ซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เขียนโปรแกรม
สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายกว่าภาษาเครื่อง  ส่วนการเขียนค าสั่งใน
ภาษาแอสเซมบลีจะใช้ค าย่อของภาษาอังกฤษและอ้างถึงต าแหน่งที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์เป็นส่วน
ใหญ่ เช่น เขียนค าสั่งภาษาแอสเซมบลีในการบวกเลข 2 จ านวนคือ 8 กับ 10 ดังนี้ 

MOV AX, 8 

MOV BX, 10 

ADD AX, BX 

     2.1.3 ภาษาระดับสูง (high level language) เป็นภาษาที่พัฒนาต่อเนื่องจาก
ภาษาระดับต่ าที่ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าภาษาแอสเซมบลีและภาษาเครื่อง  ทั้งนี้ก็
เพราะการเขียนค าสั่งของภาษาระดับสูงมีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายกว่า
ภาษาแอสเซมบลี เช่น ใช้ค าว่า READ, WRITE, PRINT และ COMPUTE เป็นต้น ตัวอย่างของภาษา
ระดับสูงได้แก่ ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษา
ปาสคาล (PASCAL) และภาษาซี (C) เป็นต้น  

     2.1.4 ภาษาระดับสูงมาก (very high level language) ภาษาระดับสูงมาก 

บางครั้งเรียกว่า Fourth Generation Languages (4GLs) เป็นภาษาที่มีลักษณะส าคัญ คือ ผู้เขียน
โปรแกรมไม่ต้องบอกวิธีการท างานโดยละเอียด เพียงแต่ระบุค าสั่งให้ท างานสั้น ๆ ให้ภาษาระดับสูง
มากเข้าใจก็พอ ส่วนวิธีการค านวณหรือการท างานภาษาระดับสูงมากจะเป็นผู้จัดการเองทั้งสิ้น  

บางครั้งเรียกว่า non-procedure language ตัวอย่างภาษาระดับสูงมาก ได้แก่ ภาษาเอสคิวแอล 
(Structured Query Language : SQL) ซึ่งนิยมใช้กันในซอร์ฟแวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล  เช่น 

ORACLE, SQL Server และ MySQL เป็นต้น 
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   2.2 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator Program)  คือโปรแกรมส าหรับแปลภาษาที่

พัฒนาขึ้นเป็นภาษาเครื่องหรือแปลงเป็นเลขฐานสอง จากการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ภาษาสัญลักษณ์ไปจนถึงภาษาระดับสูงมาก จะมีการพัฒนาโปรแกรมส าหรับแปลภาษาควบคู่ไป
ด้วย  เพื่อให้เครื่องสามารถประมวลผลค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ ตัวแปลภาษาสามารถแบ่งตาม
ลักษณะการแปลได้ดังนี้ 

2.2.1 โปรแกรมแปลภาษาแบบแอสเซมเบลอร์ (Assembler) เป็นโปรแกรมที่ใช้
แปลค าสั่งในการเขียนโปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง 

2.2.2 โปรแกรมแปลภาษาแบบอินเตอร์พรีเทอร์ (Interpreter) ท าหน้าที่แปล
โปรแกรมภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่อง  โดยจะแปลโปรแกรมทีละประโยค  เมื่อพบข้อผิดพลาดจะ
หยุดท างาน  เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขค าสั่งที่ผิด จากนั้นจึงจะเริ่มประมวลผลค าสั่งใหม่ 

2.2.3 โปรแกรมแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ (Compiler) แปลโปรแกรมภาษา
ระดับสูงเช่นเดียวกับแบบอินเตอร์พรีเทอร์  แต่เป็นการแปลทั้งโปรแกรม  ผลลัพธ์การแปลทั้ง
โปรแกรมเรียกว่า  ออบเจ็คโคด (Object Code)  หลังจากนั้นจึงน าโปรแกรมดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับ
ระบบเพ่ือเปลเป็นภาษาเครื่อง 

3. อัลกอริทึม 

   การศึกษาอัลกอริทึมให้เข้าใจจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรม
ได้อย่างเหมาะสมและมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดของอัลกอริทึมดังนี้ 

   3.1 ความหมายของอัลกอริทึม 

        ค าว่า Algorithm มีที่มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคศตวรรษที่ 9 
อ ะบู  อั บ ดิ ล ห าหุ  บิ น  มู ซ า  อั ล ค อ วาริ ซ มี ย์  (Abu Abdillah Muhammad bin Musa al-

Khawarizmi) ค าว่า al-Khawarizmi ได้เพ้ียนเป็น Algorithm เมื่องานเขียนของเขาได้รับการแปล
เป็นภาษาละติน แล้วกลายเป็น Algorithm  ซึ่งหมายถึงกฎที่ใช้ในการคิดค านวณเลขคณิต และได้
กลายมาเป็นค าว่า ขั้นตอนวิธีการ ในช่วงศตวรรษที่ 18 ในปัจจุบันค านี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้น โดย
หมายรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆ 

        ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติค าว่า อัลกอริทึม เป็นภาษาไทยว่า ขั้นตอนวิธี ซึ่งมี
ความหมายว่า เป็นล าดับของขั้นตอนการค านวณที่ใช้แก้ปัญหา โดยการเปลี่ยนข้อมูลน าเข้าของ
ปัญหา (input) ออกมาเป็นผลลัพธ์ (output) ขั้นตอนวิธีดังกล่าวนั้นสามารถน ามาเขียนเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546, 2546: 5)  

        อัลกอริทึม หรือ ขั้นตอนวิธี หมายถึง ขั้นตอนการประมวลผลหรือวิธีการท างานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ มีการอธิบายล าดับขั้นตอนการประมวลผลใน
ลักษณะข้อความเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นการท างาน อัลกอริทึมช่วยให้นักเขียนโปรแกรมเห็นขั้นตอน
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การเขียนโปรแกรมในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขึ้น จากอัลกอริทึมสามารถแปลงเป็นภาษาทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการได้ 

ตัวอย่างที ่1.1 อัลกอริทึมของการเดินทางมาเรียนมีดังนี้ 

1. หลังตื่นนอน อาบน้ า ล้างหน้า แปรงฟัน 

2. แต่งตัวมาเรียน 

3. กินอาหารเช้า 

4. เดินทางมาเรียน 

5. เข้าห้องเรียน 

         เมื่อได้ปฏิบัติตามอัลกอริทึมดังกล่าวแล้วก็สามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้ แต่
อัลกอริทึมที่จะเดินทางมาเรียนนั้นมีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ นั่นหมายความว่า 
อัลกอริทึมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์สามารถมีได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
แนวทางที่คิดว่าดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์ อัลกอริทึมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต่าง
จากอัลกอริทึมของการเดินทางมาเรียน แต่จะต่างกันตรงรูปแบบของประโยคที่ใช้ โดยอัลกอริทึมที่ใช้
ในการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์จะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ไม่มีรูปแบบการเขียนที่ชัดเจน 

   3.2 หลักการเขียนอัลกอริทึม 

         เพ่ือให้ได้อัลกอริทึมที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนั้นจึงมี
หลักการเขียนอัลกอริทึมพ้ืนฐานดังนี้ 

   3.2.1 ภาษาท่ีใช้ควรอ่านเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม 

   3.2.2 มีล าดับขั้นตอนการท างานก่อน-หลัง ที่ชัดเจน 

   3.2.3 ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 
   3.2.4 สามารถประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
   3.2.5 อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด หลังจากด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   3.3 คุณสมบัติการท างานพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
         ก่อนที่จะศึกษาการเขียนอัลกอริทึม ควรมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติการท างานพ้ืนฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ก่อน เพ่ือน าไปใช้ในการเขียนอัลกอริทึมได้ถูกต้อง ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์มี
คุณสมบัติการท างานพ้ืนฐาน 5 ด้านดังนี้ 

        3.3.1 ด้านหน่วยความจ า ส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานพ้ืนที่ในหน่วยความจ าของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะก าหนดเป็นสัญลักษณ์แทนพ้ืนที่ใน
หน่วยความจ าเรียกว่า ตัวแปร โดยตัวแปรนั้นจะใช้อ้างอิงข้อมูลหรือพ้ืนที่ในหน่วยความจ า เช่น  
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X= 10   

        จากประโยคข้างต้นเป็นการก าหนดค่า 10 เก็บไว้ในพื้นที่ในหน่วยความจ าที่ชื่อ X หรือ
ตัวแปร X 

Total= Total +  Sum   

        จากประโยคข้างต้นเป็นการน าค่าในตัวแปร Sum ไปบวกเข้ากับค่าในตัวแปร Total  
แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ตัวแปร Total ซึ่งค่าใหม่ที่ได้จะเก็บทับค่าเดิมในตัวแปร Total  ค าสั่ง
ประเภทนี้จะใช้ในการสะสมค่า หรือเปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรเดิม 

Tax =  Salary * 0.07    

        จากประโยคข้างต้นเป็นการน าค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร Salary คูณกับ 0.07 แล้วน า
ผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ที่ตัวแปร Tax  

        3.3.2 ด้านการค านวณ ระบบคอมพิวเตอร์สามารถท าการบวก ลบ คูณ หาร โดยจะ
พิจารณาเลือกประมวลผลตามล าดับความส าคัญของเครื่องหมายการค านวณที่แสดงในนิพจน์  
เครื่องหมายการค านวณและล าดับความส าคัญของการท างานดังแสดงตามตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 สัญลักษณ์ ล าดับความส าคัญของการท างานของเครื่องหมายการค านวณ 

เครื่องหมายการค านวณ การท างาน ล าดับความส าคัญ
ของการท างาน 

() วงเล็บ 1 
** หรือ ˆ ยกก าลัง 2 

/ หาร 3 
* คูณ 3 
- ลบ 4 
+ บวก 4 

        โดยจะด าเนินการในวงเล็บก่อน ต่อด้วยยกก าลัง หรือกรณีที่ล าดับความส าคัญเท่ากัน 
เช่น การหาร และการคูณ จะด าเนินการจากซ้ายไปขวา เป็นต้น 

        3.3.3 ด้านการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการ
ประมวลผลเชิงเปรียบเทียบ โดยพิจารณาเงื่อนไขตามหลักการทางพีชคณิต เพ่ือก าหนดทางเลือกการ
ท างาน หรือตัดสินใจว่าหากเงื่อนไขเป็นจริงจะให้ด าเนินการค าสั่งใด กรณีเป็นเท็จให้ด าเนินการค าสั่ง
ใด ดังนั้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องศึกษาวิธีใช้สัญลักษณ์ในการเขียนประโยคค าสั่ง
แบบเงื่อนไขของแต่ละภาษาคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดให้เลือกใช้ สัญลักษณ์พีชคณิตในการเขียนประโยค
ค าสั่งเงื่อนไขดังนี้ = (เท่ากับ), > (มากกว่า), < (น้อยกว่า), <= (น้อยกว่าหรือเท่ากับ), >= (มากกว่า
หรือเท่ากับ), <> (ไม่เท่ากับ)  เป็นตัวอย่าง 1.2 การน าสัญลักษณ์พีชคณิตไปใช้งาน 



9 
ตัวอย่าง 1.2 การเขียนนิพจน์ 

Sex= Female 

IF  (Sex =  Male) 

Discount =  Total* 0.05 

Else 

Discount =  Total* 0.02 

End  IF 

        จากนิพจน์ข้างต้น ก าหนดให้ตัวแปร Sex มีค่าเท่ากับ Female มีประโยคค าสั่ง
เงื่อนไขคือ  Sex=Male (ถามว่าเป็นผู้ชายหรือไม่)  และประโยคส าหรับสั่งให้ท างานมี  2 กรณี คือถ้า
เป็นจริงให้ท าประโยคค าสั่ง  Discount = Total*0.05 (มีส่วนลดส าหรับผู้ชาย  5%) และถ้าเป็นเท็จ
ให้ท าประโยคค าสั่ง Discount = Total*0.02  (มีส่วนลดส าหรับผู้หญิง  2%) 

ส่วนสัญลักษณ์พีชคณิตที่ใช้เชื่อมประโยคค าสั่งเงื่อนไข  จะต้องใช้สัญลักษณ์เพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปการท างานว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ สมมุติให้ X และ Y เป็นผลลัพธ์ของการ
เปรียบเทียบประโยคค าสั่งเงื่อนไข และต้องการหาข้อสรุปของการท างาน โดยจะน าหลักการทาง
พีชคณิตแบบบูลีนมาพิจารณาดังตารางที่ 1.2  

ตารางท่ี 1.2 ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบประโยคค าสั่งเงื่อนไขตามหลักการทางพีชคณิตแบบบูลีน 

X Y X AND Y X OR Y NOT X 
T 
T 
F 
F 

T 
F 
T 
F 

T 
F 
F 
F 

T 
T 
T 
F 

F 
F 
T 
T 

 

ตัวอย่าง 1.3 การเขียนนิพจน์ที่ใช้เชื่อมประโยคค าสั่งเงื่อนไข 

Sex= Female, Total= 500 

IF  (Sex =  Male) AND (Total > =  1000) 

     Discount =  Total* 0.05 

Else 

Discount =  Total* 0.02 

End IF 

NetTotal= Total-Discount 

  Write NetTotal 

ค าสั่งเงื่อนไข 

ค าสั่งเงื่อนไข 

ค าเชื่อมประโยค 

ค าสั่งเงื่อนไข 
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จากนิพจน์ข้างต้น ก าหนดให้ตัวแปร Sex มีค่าเท่ากับ Female และตัวแปร Total 

มีค่าเท่ากับ 500 มีประโยคค าสั่งเงื่อนไขคือ  Sex=Male (ถามว่าเป็นผู้ชายหรือไม่)  และ Total 

>=1000 (ค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร total มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1000 หรือไม่) โดยใช้ “AND” เชื่อม
ทั้ง 2 ประโยคค าสั่งเงื่อนไข ส่วนประโยคส าหรับสั่งให้ท างานมี  2 กรณี คือถ้าเป็นจริงทั้ง 2 เงื่อนไขให้
ท าประโยคค าสั่ง  Discount = Total*0.05 (มีส่วนลดให้ 5%) และถ้าเป็นเท็จเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ให้ท าประโยคค าสั่ง Discount = Total*0.02  (มีส่วนลดให้ 2%) แล้วเก็บค่าส่วนลดไว้ในตัวแปร 
Discount จากนั้นน าส่วดลดไปค านวณหาค่าให้ตัวแปร NetTotal นั้นคือ Total-Discount  แล้ว
แสดงค่าตัวแปร NetTotal ด้วยค าสั่ง Write 

        3.3.4 ด้านการแสดงค่าข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์จะอ่านค่าข้อมูลจากตัวแปรหรือพ้ืนที่
ในหน่วยความจ าที่ได้เขียนค าสั่งน าค่าข้อมูลหรือค่าข้อมูลที่ได้จากการค านวณนั้นไปเก็บไว้ มาแสดง
ผลลัพธ์ในรูปแบบหรือต าแหน่งที่ต้องการ 

        3.3.5 ด้านการจัดล าดับการท างาน ระบบคอมพิวเตอร์มีการท างานที่ละค าสั่ง 
ตามล าดับจากบนลงล่าง (1 บรรทัด คือ 1 ค าสั่ง) โดยจะท างานตามค าสั่งที่อยู่บรรทัดบนสุดก่อน แล้ว
ท าค าสั่งในบรรทัดถัดไป จนถึงค าสั่งบรรทัดสุดท้าย 

   3.4 ลักษณะการเขียนอัลกอริทึม 

         การเขียนอัลกอริทึมสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสเทียม (Pseudo Code) 

หรือผังงาน (Flow Chart) โดยผังงานจะแสดงขั้นตอนการท างานที่ ใช้สัญลักษณ์รูปภาพแทน
ความหมายต่างๆ และใช้ลูกศรก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ส่วนรหัสเทียมคือการน าภาษาธรรมชาติ
มาใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรมชั้นสูง ส่วนมาตรฐานของไวยากรณ์นั้นมีรูปแบบค าสั่งที่ไม่ชัดเจน ท าให้
รูปแบบการเขียนรหัสเทียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้เขียน ในการใช้งานจริงๆ รหัสเทียมมักถูกน ามาใช้
เป็นตัวแทนของอัลกอริทึม เพราะเขียนง่ายและเข้าใจมากกว่าผังงาน ซึ่งหลักวิธีการเขียนรหัสเทียม
นั้นจะใช้หลักการเดียวกับหลักการเขียนอัลกอริทึมท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้า 

        3.4.1 การเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบรหัสเทียม อัลกอริทึมในรูปแบบรหัสเทียม
สามารถน าปฏิบัติการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเขียนได้  ซึ่งมีรายละเอียดของ
ปฏิบัติการพ้ืนฐานดังนี้ 

     3.4.1.1 การรับข้อมูล  ระบบคอมพิวเตอร์สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุต
ข้อมูลเช่น เม้าท์ คีย์บอร์ด และอ่านจากไฟล์ข้อมูล เป็นต้น สามารถใช้ค าต่างๆ เช่น read หรือ get  
ในการเขียนรหัสเทียม  ซึ่งจะใช้ read เมื่อต้องการอ่านรายการจากไฟล์หรือฐานข้อมูล ส่วน get จะ
ใช้รับข้อมูลจากคีย์บอร์ด เช่น 
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Read employeeName, Address 

     จากประโยคข้างต้นเป็นการอ่านข้อมูล employeeName และ Address 

Get N, Discount ,Sex 

     จากประโยคข้างต้นเป็นการรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตมาเก็บไว้ในตัวแปร N, 

Discount และ Sex 

Read Salary 

     จากประโยคข้างต้นเป็นการอ่านข้อมูล Salary 

3.4.1.2 การแสดงผลลัพธ์  ในการเขียนรหัสเทียมที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ ซึ่ง
ระบบคอมพิวเตอร์มีการแสดงผลลัพธ์หลายรูปแบบ ซึ่งค ากริยาที่ใช้ในการเขียนค าสั่งในรหัสเทียมมี
ดังนี้ print, write, output, display  โดย print ใช้ส าหรับแสดงผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์ write 

ใช้ส าหรับแสดงผลลัพธ์เมื่อต้องการจัดเก็บลงในไฟล์ข้อมูล ฐานข้อมูล หรือตัวแปร ส่วน output หรือ  
display ใช้ส าหรับแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ เช่น 

Print  “Result is 88” 

     เป็นประโยคสั่งให้แสดงข้อความ “Result is 88” ออกทางเครื่องพิมพ์ 

Write  Student record to student file 

     เป็นประโยคสั่งให้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนลงในไฟล์ student 

Output “My name is Tom” 

    เป็นประโยคสั่งให้แสดงข้อความ “My name is Tom” ออกทางหน้าจอ 

Display “My name is Jone” 

    เป็นประโยคสั่งให้แสดงข้อความ “My name is Jone” ออกทางหน้าจอ 

3.4.1.3 การค านวณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนมากต้องการให้ค านวณสูตร
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสัญลักษณ์ท่ีใช้ค านวณมีดังนี้ 

+  ใช้แทนการบวก (Add) 

-  ใช้แทนการลบ (Subtract) 

*  ใช้แทนการคูณ (Multiply) 

/  ใช้แทนการหาร (Divide) 
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()  ใช้แทนเครื่องหมายวงเล็บ (Parenthesis) 

ส าหรับค ากริยาที่ใช้แทนการค านวณสามารถใช้ compute หรือ calculate 

แต่สามารถเลี่ยงโดยการเขียนเป็นสูตรค านวณทางคณิตศาสตร์ได้เช่นกัน เช่น 

Compute taxTotal =  NetTotal* 0.07 

    จากประโยคข้างต้นเป็นค าสั่งให้น าค่าในตัวแปร NetTotal คูณกับ 0.07 แล้วน า
ผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในตัวแปร taxTotal และสามารถเขียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ เช่น 

taxTotal =  NetTotal* 0.07 

    ถ้าสูตรการค านวณค่อนข้างซับซ้อนและต้องการให้ผลการค านวณถูกต้องให้ใช้
เครื่องหมายวงเล็บช่วยจัดล าดับการค านวณ 

3.4.1.4 การก าหนดค่าตัวแปร  ในการเขียนรหัสเทียมสามารถก าหนดตัว
แปรได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค ากริยา  initialize  หรือ set ในการก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับ
ตัวแปร และยังสามารถใช้เครื่องหมาย = เพ่ือก าหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวอย่างเช่น 

Set  NetTotal to 0    

จากประโยคข้างต้นเป็นการก าหนดเริ่มต้นให้กับตัวแปร NetTotal มีค่าเท่ากับ 0 

Init ialize PriceTotal to 0   

จากประโยคข้างต้นเป็นการก าหนดเริ่มต้นให้กับตัวแปร PriceTotal มีค่าเท่ากับ 0 

N= 0  

จากประโยคข้างต้นเป็นการก าหนดเริ่มต้นให้กับตัวแปร N มีค่าเท่ากับ 0 

K= 1 

จากประโยคข้างต้นเป็นการก าหนดเริ่มต้นให้กับตัวแปร K มีค่าเท่ากับ 0 

3.4.1.5 การก าหนดเงื่อนไข กรณีโปรแกรมที่สร้างขึ้นต้องการเปรียบเทียบ 
หรือก าหนดเงื่อนไขเพ่ือเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งภายในรหัสเทียมจะใช้ค าสั่งเฉพาะคือ  

if (เงือ่นไข) then ด ำเนนิกำรกรณีจรงิ else ด ำเนนิกำรกรณีเท็จ end if   

โดยให้ระบุเงื่อนไขในการเปรียบเทียบหลัง if เมื่อมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข
แล้ว หากผลของเงื่อนไขเป็นจริงจะด าเนินการค าสั่งที่อยู่หลัง then  และผลของเงื่อนไขเป็นเท็จจะ
ด าเนินการค าสั่งที่อยู่หลัง else  โดยขอบเขตของประโยคการตรวจสอบเงื่อนไขจะลงท้ายด้วย end if 
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เสมอ เช่น ต้องการนับจ านวนของผู้ชายและผู้หญิง โดยจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่า คนที่ต้องการ
นับเป็นเพศชายหรือไม่ ถ้าใช่ให้ด าเนินการหลังค าสั่ง then โดยเพ่ิมค่า 1 ให้กับตัวแปร manCount 

ถ้าไม่ใช้ให้ท าค าสั่งหลัง else คือ เพ่ิมค่า 1 ให้กับตัวแปร femaleCount สามารถเขียนเป็นรหัสเทียม
ได้ดังนี้ 

 

I f sex is man   then 

   Add 1 to manCount 

Else 

   Add 1 to femaleCount  

End if 

 

3.4.1.6 การใช้ในลักษณะวนซ้ า  คือการประมวลผลขั้นตอนการท างานซ้ าๆ 
สามารถใช้ค าเฉพาะคือ  Dowhile ………..  Enddo  เช่น ต้องการอ่านรายการข้อมูลพนักงานในไฟล์
เพ่ือพิมพ์รายงาน จนกระท้ังจบไฟล์ สามารถเขียนเป็นรหัสเทียมได้ดังนี้ 

 

Dowhile not end of file 

 Read employee record 

 Print emp_fname,emp_lname,address to report  

Enddo 

ตัวอย่าง 1.4 อัลกอริทึมของการค านวณเกรด โดยใช้เงื่อนไขในการค านวณดังนี้ 

คะแนน เกรด 
น้อยกว่า 50 F 
ระหว่าง 50 ถึง 54 D 
ระหว่าง 55 ถึง 59 D+ 
ระหว่าง 60 ถึง 64 C 
ระหว่าง 65 ถึง 69 C+ 
ระหว่าง 70 ถึง 74 B 
ระหว่าง 75 ถึง 79 B+ 
80 ขึ้นไป A 

  

ประโยคเงื่อนไข 
ด าเนินการกรณเีป็นจริง 

ด าเนินการกรณเีป็นเท็จ 

ประโยคเงื่อนไขในการท างาน 

ด าเนินการซ้ ากรณี
เป็นจริง 
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ตามตารางเงื่อนไขข้างต้นน ามาพิจารณาเขียนอัลกอริทึมของการค านวณเกรด  โดยมีการ

ท างานตามล าดับ ยกเว้นอัลกอริทึมในบางข้ออาจมีการก าหนดให้ไปท างานที่ข้ออ่ืน ซึ่งสามารถข้ามไป
ท างานที่ข้อนั้นได้เลย ดังนี้ 

get score of student  

if score <  50 then  

   write “grade is F” 

else if score <  55  then 

   write “grad is D” 

else if score <  60  then 

   write “grade is D+” 

else if score <  65  then 

   write “grade is C” 

else if score <  70  then 

   write “grade is C+” 

else if score <  75  then 

   write “grade is B” 

else if score <  80  then 

   write “grade is B+” 

else 

   write “grade is A” 

end if 

 

3.4.2 การเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบผังงาน อัลกอริทึมนอกจากจะเขียนในรูปแบบของ
รหัสเทียมแล้ว ยังสามารถเขียนในรูปแบบผังงานที่ใช้สัญลักษณ์รูปภาพแสดงขั้นตอนการท างาน 
ประเภทของผังงานสามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภทดังนี้ 

   3.4.2.1 ผังงานระบบ (system flowchart) หมายถึง ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอน
วิธีการท างานของระบบงานใดระบบหนึ่ง ซึ่งในผังงานระบบจะแสดงให้เห็นถึงสื่อที่ใช้รับข้อมูล บันทึก
ข้อมูล วิธีการประมวลผล ขั้นตอนการท างานและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในระบบงานอย่างกว้าง 
ๆ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของระบบงานใดระบบงานหนึ่ง เช่น  

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ผังงานระบบการสร้างใบก ากับสินค้า 

สร้างใบก ากบั
สินค้า 

รายละเอียดการสัง่ซือ้ รายละเอียด
ใบก ากบัสินค้า 

รายงานใบก ากบัสินค้า 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูสินค้า 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 60 
ให้แสดง grade is D+ 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 
55 ให้แสดง grade is D 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 
65 ให้แสดง grade is C 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 50 
ให้แสดง grade is F 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 70 
ให้แสดง grade is C+ 

ถ้า score มีค่าไม่ตรง
เง่ือนไขใดเลยให้แสดง 
grade is A 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 80 
ให้แสดง grade is B+ 

ถ้า score มีค่าน้อยกว่า 
75 ให้แสดง grade is B 
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จากภาพระบบการสร้างใบก ากับสินค้า ประกอบด้วยข้อมูลที่น าเข้าคือ รายละเอียด

การสั่งซื้อผ่านหน้าจอ ไฟล์ข้อมูลลูกค้าและสินค้า ส่วนข้อมูลผลลัพธ์จะแสดงรายละเอยดใบก ากับ
สินค้าทางหน้าจอ และออกรายงานใบก ากับสินค้าทางเครื่องพิมพ์ 

3.4.2.2 ผังงานโปรแกรม (program flowchart) หมายถึงผังงานที่แสดงขั้นตอน 
วิธีการท างานของโปรแกรมที่ต้องการเขียน ภายในผังงานโปรแกรมจะแสดงให้เห็นขั้นตอน วิธีการ
ท างานของโปรแกรมอย่างละเอียด เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานตามที่เขียนไว้ในผังงาน
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยเราสามารถน าขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมในขั้นการวิเคราะห์
งาน มาเขียนเป็นผังงานโปรแกรมได้ทันที จากนั้นก็สามารถน าผังงานโปรแกรมไปเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถนัด ตัวอย่างภาพที่ 1.2 แสดงผังงานโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 ผังงานโปรแกรมส าหรับหาผลรวมของตัวแปร a, b และ c แล้วเก็บไว้ในตัวแปร sum 
จากนั้นน าค่าจากตัวแปร sum แสดงออกทางหน้าจอ 

   สัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เขียนผังงานโปรแกรม โดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน  (International Organization for Standardization) ได้ ร่วมกันก าหนดสัญลักษณ์
มาตรฐานที่ใช้เขียนผังงานโปรแกรม โดยสัญลักษณ์ที่นิยมน ามาใช้ในเขียนผังงานโปรแกรม มี
รายละเอียดตามตารางที่ 1.3 

 

 

 

 

 

Start 

Read a,b,c 

Sum=0 

Sum=a + b + c 

Write sum 

Stop 
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ตารางที ่1.3 สัญลักษณ์มาตรฐานในการเขียนผังงานโปรแกรม 

สัญลักษณ์/ชื่อเรียก หน้าที ่ การใช้งาน 

 
 

Terminal/Interrupt 
(เริ่มต้น/สิ้นสุด) 

 

แสดงจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด
ของผังงาน ซึ่งผังงานจะต้อง
มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเพียง
จุดเดียวเท่านั้น 

 
 
 
 
แสดงจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของ
ผังงานโปรแกรม 

 
 
 
Assignment(การ
ก าหนดค่า) 
Computation (การ
ค านวณ) 
Process (การประมวลผล) 
 

 
แสดงการประมวลผล การ
ก าหนดค่า และการค านวณ   

 
 
 
เป็นการก าหนดค่าให้กับตัวแปร 
x มีค่าเป็น 1 

 
 
 
Input (การน าข้อมูลเข้า) 
Output (การน าข้อมูล
ออก) 
 

การรับข้อมูลเข้า หรือการ
แสดงข้อมูลที่ไม่ได้ก าหนด
อุปกรณ์ในการรับค่า 

 
 
 
 
รับข้อมูลมาเก็บไว้ที่ตัวแปร N 
 

 
 
 
Input (การน าข้อมูลเข้า) 

การรับข้อมูลเข้าทาง
แป้นพิมพ์ (keyboard) หรือ
ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
รับข้อมูลมาเก็บไว้ที่ตัวแปร X,Y 
 

 
 
 
Display (การแสดงค่า
ข้อมูลออกทางจอภาพ) 

แสดงค่าข้อมูลออกทาง
จอภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
แสดงค าว่า “ผลรวมเป็น” ตาม
ด้วยค่าที่เก็บในตัวแปร sum 
ออกทางจอภาพ 

Start 

Stop 

X=1 

Read N 

Read X,Y 

“ผลรวมเป็น ” 

sum 
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สัญลักษณ์/ชื่อเรียก หน้าที่ การใช้งาน 

 
 
 
 
Document(การแสดงค่า
ข้อมูลออกในรูปเอกสาร
หรือทางเครื่องพิมพ์) 

แสดงค่าข้อมูลออกทาง
เครื่องพิมพ์หรือในรูปเอกสาร 

 
 
 
แสดงค าว่า “ผลรวมเป็น” ตาม
ด้วยค่าที่เก็บในตัวแปร sum 
ออกในรูปเอกสาร 
 

 
 
 
Decision(การตัดสินใจ 
หรือการเปรียบเทียบ) 
 

ใช้ส าหรับการตัดสินใจเลือก
ท าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
การเปรียบเทียบ 

 
 
 
 

 
 
 
พิจารณาค่าท่ีเก็บในตัวแปร Sex 
ถ้ามีค่าเป็น M ให้ท าข้ันตอนใน
ทิศทางด้าน Y และถ้าค่าในตัว
แปร Sex ไม่ 
เป็น M ให้ท าข้ันตอนที่อยู่ด้าน 
N 
 

 
 
Flowchart Connector         
(จุดเชื่อมต่อผังงาน) 

จุดเชื่อมต่อผังงานในหน้า
เดียวกัน หรือเชื่อมต่อ กรณี
ขั้นตอนการท างาน 2 
ขั้นตอนเชื่อมต่อกันเพ่ือท า
ขั้นตอนเดียวกัน 
 

 
 
 
ผังงานด้านซ้ายมือเขียนยังไม่
เสร็จแต่หน้ากระดาษไม่พอเขียน
ให้ใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อ 
ก าหนดชื่อให้จุดเชื่อมคือ 1 
จากนั้นเริ่มต้นเขียนผังงานต่อ
ทางด้านขวามือ โดยให้เริ่มต้น
ด้วยจุดเชื่อมต่อที่ชื่อ 1 แล้วตาม
ด้วยขั้นตอนการท างานถัดไป 

 
 
Flowchart Off Page 
Connector 

จุดเชื่อมต่อผังงานที่อยู่คนละ
หน้า 
 

 
 
 
ผังงานที่เขียนในหน้าแรกซ่ึง
เขียนยังไม่เสร็จให้ใช้สัญลักษณ์
จุดเชื่อมต่อคนละหน้า แล้ว
ก าหนดชื่อให้จุดเชื่อมคือ 1 

“ผลรวมเป็น ” sum 

Sex=’M’ 
Y N 

1 

1 

1 

1 



18 
สัญลักษณ์/ชื่อเรียก หน้าที ่ การใช้งาน 

จากนั้นเริ่มต้นเขียนผังงานใน
หน้าใหม่ โดยให้เริ่มต้นด้วยจุด
เชื่อมต่อที่ชื่อ 1 แล้วตามด้วย
ขั้นตอนการท างานถัดไป 
 
 

 
 
Arrow(ลูกศร) 

ลูกศรแสดงทิศทางการไหล
ของผังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
แสดงทิศทางการไหลของ
ขั้นตอนการท างานในผังงานจาก
บนลงล่าง 
 
 

 
 
 
Call Procedure (การ
เรียนใช้โปรแกรมย่อย) 

การเรียกใช้โปรแกรมย่อย  
 
 
 
 
 
 
 
จากผังงานเป็นการเรียนใช้
โปรแกรมย่อยที่ชื่อ Sum 
 

 
 
 
 
File or Database (ไฟล์
หรือฐานข้อมูล)  

แหล่งเก็บข้อมูลหรือ
หน่วยความจ าส ารอง 

 
 
 
 
 
 
นิยมน าไปใช้ในการเขียนผังงาน
แบบผังงานระบบ จากรูปเป็น

Start 

Read N 

Start 

Read N 

Call Procedure 

Sum 

Student 

file 

Read student data 
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สัญลักษณ์/ชื่อเรียก หน้าที่ การใช้งาน 

การอ่านข้อมูลของนักศึกษาเพ่ือ
น าไปเก็บไว้ที่ไฟล์ข้อมูล
นักศึกษา (student file) 
 

   จากสัญลักษณ์ที่แสดงในตารางข้างต้น จ าเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามขั้นตอน
หรือวิธีการประมวลผลที่วิเคราะห์งานไว้แล้วเพ่ือน าไปเขียนเป็นผังงาน โดยมีการพิจารณาล าดับ
ก่อนหลังของการท างานเพ่ือจัดล าดับภาพของผังงานให้เหมาะสม ซึ่งการเขียนผังงานมีล าดับในการ
เขียนดังนี้ 

1) การก าหนดค่าเริ่มต้น ตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในผังงานจะต้องมีการก าหนดค่าเริ่มต้น 
2) การรับข้อมูลเข้า ให้พิจารณาข้อมูลที่จะรับเข้ามาประมวลผลในโปรแกรม แล้ว

น าค่าดังกล่าวไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ได้ก าหนดเอาไว้ 
3) การประมวลผล เป็นการประมวลผลหรือค านวณต่างๆ ที่ต้องท าตามล าดับ

ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมท่ีได้วิเคราะห์ไว้แล้ว 
4) การแสดงผลลัพธ์ หลังจากที่ท าการประมวลผลหรือค านวณต่างๆ แล้วต้องการ

แสดงผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสามารถแสดงทางจอภาพหรือทางเครื่องพิมพ์(เอกสาร) 

ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
1) ผังงานใดๆ จะมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเพียงแห่งเดียว 

2) ทิศทางล าดับขั้นตอนการท างานเขียนจากซ้ายไปขวา  หรือจากบนลงล่าง 
3) ทุกสัญลักษณ์ที่ใช้จะมีทิศทางเข้าและออกเพียง 1 แห่งเท่านั้น ยกเว้นจุดเริ่มต้น 

จุดสิ้นสุด จุดเชื่อมต่อ และการตัดสินใจ 
4) หลีกเลี่ยงการเขียนเส้นโยงไปมาในลักษณะตัดกัน กรณีจ าเป็นต้องโยงเส้นตัดกัน

ให้ใช้จุดเชื่อมต่อแทน 
5) ทุกสัญลักษณ์ท่ีใช้จะต้องมีลูกศรก ากับทิศทางการไหลการท างาน 
6) ใช้ค าอธิบายการท างานที่สั้นและเข้าใจง่าย ควรเขียนให้อยู่ในสัญลักษณ์ท่ีเลือกใช้  

กรณีท่ีต้องการอธิบายเพิ่มเติมให้เขียนไว้บนสัญลักษณ์ด้านขวา 
7) ผังงานที่เขียนจะต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียนผังงาน เพ่ือให้เข้าใจและสามารถเขียนผังงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวอย่าง 1.5 ผังงานแสดงการหาผลรวมของตัวเลข   a, b ซึ่งเป็นผังงานแบบล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 ผังงานโปรแกรมแสดงการหาผลรวมตัวเลข 2 จ านวน 

จากผังงานข้างต้นสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 
1. เริ่มต้น 
2. รับค่าตัวเลข 2 ค่ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร  a  และ  b 
3. ก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร sum 
4. ค านวณผลรวมของตัวแปร a และ b แล้วน ามาเก็บไว้ที่ตัวแปร sum 
5. แสดงผลลัพธ์จากการค านวณ ซึ่งเก็บไว้ที่ตัวแปร sum ออกทางจอภาพ 
6. จบการท างาน 

 

 

 

 

 

Start 

Sum=a + b 

Stop 

Sum=0 

Read a, b 

Write sum 

Start 

    Read a,b 

    Sum= 0 

    Sum= a+ b 

    Write sum 

Stop 

เขียนเป็นรหัสเทียมดังนี้ 
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ตัวอย่าง 1.6 ผังงานแสดงแบบให้เลือกท าหรือเปรียบเทียบที่เก่ียวกับการวัดผลการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 ผังงานโปรแกรมแสดงการวัดผลการเรียนของนักเรียน 

จากผังงานข้างต้นสามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 
1. เริ่มต้น 
2. รับคะแนนของนักเรียนมาเก็บไว้ที่ตัวแปร  Score 
3. ถ้า Score >= 60  แล้ว   

a. พิมพ์ข้อความว่า “สอบผ่าน” 
มิฉะนั้นแล้ว 
b. พิมพ์ข้อความว่า “สอบไม่ผ่าน” 

4. จบการท างาน 

 

 

 

 

Start 

    Read Score 

    I f Score> = 60 then 

        Write “สอบผำ่น” 
    Else 

        Write “สอบไมผ่ำ่น” 
    End IF 

Stop 

เขียนเป็นรหัสเทียมดังนี้ 

Stop 

Score>=60 

Y N 

Write “สอบไมผ่า่น” Write “สอบผา่น” 

Start 

Read Score 
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ตัวอย่าง 1.7 ผังงานแสดงแบบวนรอบการท างานหรือท าซ้ าแบบท าในขณะที่ (Do While) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5 ผังงานโปรแกรมให้แสดงค่าที่เก็บในตัวแปร N 

จากผังงานแสดงตัวเลขที่เก็บในตัวแปร N ออกทางอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุ โดยให้แสดงตัวเลขไป
เรื่อยๆ จนกว่าค่าของ N จะน้อยกว่า 0 สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 

1. เริ่มต้น 
2. รับค่าตัวเลขมาเก็บไว้ที่ตัวแปร N 
3. ในขณะที่ค่าท่ีเก็บในตัวแปร N มากกว่าหรือเท่ากับ 0 แล้วท า 

a. แสดงค่า N  
b. N=N-1 (ท าการลดค่าของ N ลง 1 แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร  N 

เหมือนเดิม) 
4. จบการท างาน 

ในการเขียนผังงานแบบวนรอบการท างานสามารถใช้ค าว่า  ในขณะที่  แล้วตามด้วยเงื่อนไข
ในการตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ แล้วตามด้วยค าว่า แล้วท ำ จากนั้นเป็นขั้นตอนการท างาน สามารถ
เรียกการท าซ้ าหรือวนรอบแบบนี้ว่า Do While   นอกจากนี้ยังสามารถเขียนรหัสเทียมแบบวนรอบ
อีกแบบได้คือ Do Until (ท าจนกระท่ัง) ดังตัวอย่าง 1.8 

 

 

Stop 

Read N 

N 

Y 

Write N 

Start 

N=N-1 

N >=0 

Start 

    Read N 

    Do While N> = 0 

        Write N 

        N= N-1 

    End Do 

Stop 

เขียนเป็นรหัสเทียมดังนี้ 
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ตัวอย่าง 1.8 ผังงานแสดงการวนรอบการท างานหรือท าซ้ าแบบจนกระทั้งว่า (Do Until) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.6 ผังงานโปรแกรมแสดงผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง N 

จากผังงานแสดงผลรวมตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึงตัวเลขท่ีเก็บไว้ในตัวแปร  N  สามารถอธิบายได้
ดังนี้ 

1. เริ่มต้น 
2. รับค่าตัวเลขมาเก็บไว้ที่ตัวแปร N ก าหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร Sum เท่ากับ 0  
3. ท าจนกระทั้ง ค่าท่ีเก็บในตัวแปร N มีค่าน้อยกว่า  1  

3.1 บวกค่าที่เก็บในตัวแปร N กับค่าในตัวแปร Sum แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร Sum 
3.2 N=N-1 (ท าการลดค่าของ N ลง 1 แล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร  N) 

4 แสดงข้อความ “Summary is” และค่าในตัวแปร Sum 
5 จบการท างาน 

 

Read N 

N 

Start 

Stop 

N <1  
Y 

Write “Summary is” Sum 

Sum=Sum + N 

N=N-1 

Sum=0 

Start 

    Read N 

   Sum =  0 

    Do 

        Sum= Sum+ N 

        N= N-1 

    Until N< 1 

     Write “Summary is” Sum 

Stop 

เขียนเป็นรหัสเทียมดังนี้ 
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 4. ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม 

   ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 
ควรมีการศึกษาขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามขั้นตอน
วิธีการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนการท างานดังนี้ (ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ และ สุธี พงศา
สกุลชัย, 2552: 15-20) 

   4.1 การวิเคราะห์ปัญหา 
        ขั้นตอนนี้ต้องกระท าอย่างระมัดระวังและละเอียด โดยจะต้องศึกษาปัญหาจนเข้าใจถึง

แก่นของปัญหาจริงๆ จ าเป็นต้องอ่านทบทวนหลายๆ รอบ แล้วตีความถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ปัญหาที่เกิด เพ่ือให้ได้กระบวนการท างานที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การ
วิเคราะห์ปัญหาโดยปกติประกอบด้วย 3 ส่วน ดังภาพที่ 1.7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา 

   4.1.1 ส่วนข้อมูลน าเข้า (Input)  คือ ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการมีอะไรบ้าง โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของโปรแกรม  และต้องค านึงถึงขั้นตอน
วิธีการท างาน ข้อมูลที่จ าเป็นต้องใส่เข้าไปเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าว   ซึ่งเราสามารถระบุข้อมูลน าเข้า
ได้หลายแนวทาง เช่น ก าหนดลงในโปรแกรมโดยตรง  ผู้เขียนโปรแกรมเป็นผู้ก าหนด   หรือรับข้อมูล
น าเข้าจากแป้นพิมพ์หรือไฟล์ข้อมูล  เป็นต้น 

   4.1.2 ส่วนผลลัพธ์ (Output) คือ รูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการ สามารถมีได้หลาย
ผลลัพธ์หรือมีเพียงผลลัพธ์เดียวก็ได้ ส าหรับค่าที่เป็นไปได้ของผลลัพธ์อาจจะเป็นตัวเลข ข้อความ 
ตาราง หรือค่าทางตรรกะ (จริงหรือเท็จ) ขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรม แต่ส่วนมากการแสดงผลลัพธ์
จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน 

   4.1.3 ส่วนการประมวลผล (Process) คือ ขั้นตอนการท างานต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ส าหรับการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องมีการก าหนดตัว
แปรเพ่ือน ามาใช้ประมวลผลในโปรแกรม ซึ่งตัวแปรจะเป็นชื่อที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้นมาเองตาม
หลักการตั้งชื่อตัวแปรของภาษาคอมพิวเตอร์ที่น ามาเขียนโปรแกรม โดยตัวแปรตั้งขึ้นมาเพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงการเก็บข้อมูลในหน่วยความจ าและเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บภายในตัวแปรนั้นๆ  ดังนั้นผู้เขียน
โปรแกรมจะต้องตั้งชื่อตัวแปรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลน าเข้า 
ผลลัพธ์ หรือตัวแปรบางตัวที่ใช้ในการนับจ านวนรอบของการท างานในโปรแกรมซ่ึงจะเกิดขึ้นบางกรณี 

 

 

2.Process 3.Output 1.Input 
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ตัวอย่าง 1.9  ปัญหาการบวกเลข 2 จ านวน สามารถสรุปการวิเคราะห์ปัญหาได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที ่1 
    วิเคราะห์ส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนคือ ส่วนข้อมูลน าเข้า (input) ส่วนผลลัพธ์ (output) 

และส่วนการประมวลผล (process) ว่าแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ขั้นตอนที ่2 
    พิจารณาขั้นตอนการท างานหรือ process ว่าประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างอย่างละเอียด 
ขั้นตอนที ่3  
    สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1.4 ดังนี้ 

ตารางที ่1.4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาการบวกเลข 2 จ านวน 

Input Process Output 
ตัวเลขที่จะน ามาบวกกัน  2 
จ านวน  จากนั้นก าหนดตัวแปร 
2 ตัวแปร เพื่อเก็บค่าตัวเลข 

1. อ่านหรือรับค่าข้อมูลตัวเลข 
2 จ านวนและเก็บไว้ในตัว
แปรที่ก าหนด 

2. บวกตัวเลขท้ัง 2  
3. แสดงผลรวม ตามรูปแบบที่

ผู้เขียนโปรแกรมก าหนด 

ผลรวมของทั้ง 2 ตัวเลข ต้องมี
การก าหนดตัวแปรส าหรับเก็บ
ผลรวม 

   4.2 การเขียนอัลกอริทึม 

         การเขียนอัลกอริทึมเป็นการน าเสนอขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
เข้าใจวิธีการอย่างคร่าวๆ ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ได้ออกแบบไว้ จากหัวข้อก่อนหน้านี้ได้อธิบาย
วิธีการเขียนอัลกอริทึมไว้แล้ว ผู้เขียนโปรแกรมสามารถศึกษาท าความเข้าใจก่อนลงมือเขียนอัลกอริทึม 
จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหามาเขียนอัลกอริทึม โดยพิจารณาจากส่วนของ
การประมวลผล (process) เป็นหลัก  ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนอัลกอริทึมออกมาในรูปแบบ
ของรหัสเทียมหรือผังงานโปรแกรมก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เขียนโปรแกรมแต่ละคน  

   4.3 การเขียนโปรแกรม 

        การเขียนโปรแกรมเป็นการน าอัลกอริทึมมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของชุดค าสั่งของ
ภาษาคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีวิธีการออกแบบโปรแกรมที่อาศัยหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการรับข้อมูล 
ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ดังนี้ 
         4.3.1 การออกแบบโปรแกรมแบบ Procedure-Driven ซึ่งมีแนวคิดว่ากระบวนการ 
(Procedure) หรือฟังก์ชัน (Function)  อะไรบ้างที่ต้องกระท า  แต่ละกระบวนการจะมีการไหลของ
ข้อมูลเข้าและข้อมูลออกอะไรบ้าง  โดยแตกการท างานเหล่านั้นออกเป็นส่วนๆ  ส่วนรายละเอียดของ
โครงสร้างที่แท้จริงของข้อมูลจะน ามาพิจารณาทีหลังจนกว่าจะก าหนดการท างานแล้ว 

         4.3.2 การออกแบบโปรแกรมแบบ Event-Driven  อาศัยแนวคิดของแต่ละเหตุการณ์
หรือการโต้ตอบจากภายนอกเป็นส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อโปรแกรมในด้านของการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละสถานะ  โดยสถานะเริ่มต้นของโปรแกรมจะถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการน าเสนอต่อ
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เหตุการณ์ในขณะนั้น  แต่ละเหตุการณ์จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานะ  
ซึ่งท าให้ปรากฏเหตุการณ์ในล าดับถัดไปตามแต่ละสถานะ เช่น เมื่อผู้ใช้ตัดสินใจกดปุ่มเมาส์ด้านซ้าย 
ด้านขวา กดปุ่มเมาส์ 2 ครั้ง และลากเมาส์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่ผู้ใช้กระท าจะส่งผลให้เกิด
ล าดับเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน  กล่าวคือ  ผลของโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับสถานะที่ผู้ใช้คลิก  การเปลี่ยน
แปลของเหตุการณ์จะขึ้นอยู่กับการกระท าในแต่ละสถานะ 

         4.3.3 การออกแบบโปรแกรมแบบ Data-Driven ใช้แนวคิดของข้อมูลในโปรแกรม  
โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  ก าหนดโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น  
พิจารณาความต้องการข้อมูลน าเข้าของผลลัพธ์ ว่ามีกระบวนการใดที่จะท าการแปลงข้อมูลน าเข้า
เพ่ือให้ไดผ้ลลัพธ์ที่ต้องการ 

   4.4 การทดสอบโปรแกรม  
        หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การทดสอบการท างานของ

โปรแกรมที่เขียนขึ้นว่าถูกต้อง และท างานได้ตามต้องการหรือไม่ โดยการแปลภาษาและสั่งท างาน 
ส าหรับการทดสอบสามารถท าได้ด้วยการน าเข้าหรือป้อนข้อมูลผ่านหน้าจอที่ออกแบบไว้ตามวิธีการ
ทดสอบโปรแกรมที่ก าหนดไว้ โดยสามารถพิจารณาจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้ 2 ชนิดดังนี้ 

        4.4.1 ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา (syntax error) เป็นความผิดพลาดที่เกิด
จากการเขียนค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ผิด เช่น ค าสั่ง echo( )  ซึ่งเป็นค าสั่งส าหรับแสดงผลลัพธ์
ในภาษา php ต้องเขียนด้วยตัวอักษรตัวเล็ก แต่เขียนเป็น ECHO( ) ตัวแปลภาษาของภาษา php จะ
ไม่สามารถท างานได้ เป็นต้น ส าหรับความผิดพลาดทางไวยากรณ์จะถูกตรวจสอบพบเมื่อมีการแปล
โปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการเขียนค าสั่งให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของแต่
ละภาษา 

        4.4.2 ความผิดพลาดทางตรรกะ (logical error) เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ล าดับการท างานผิดหรือป้อนสูตรค านวณผิด เช่น ต้องการหาค่า X = X + Y แต่ป้อนสูตรเป็น X = X 
* Y ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช้ตามที่ต้องการ เป็นต้น วิธีการตรวจหาความผิดพลาดแบบนี้ คือ ตรวจสอบ
การค านวณผลลัพธ์ของโปรแกรมว่าตรงกับผลลัพธ์ที่ค านวณด้วยมือหรือเครื่องคิดเลขหรือไม่  ถ้าไม่
ตรงกันแสดงว่าเกิดความผิดพลาดทางตรรกะขึ้น วิธีการแก้ไขคือ การแก้ไขสูตรให้ถูกต้อง หรือแก้ไข
ล าดับการท างานให้ถูกต้อง 

   4.5 การจัดท าเอกสารประกอบ 

        เมื่อผู้ เขียนโปรแกรมได้ท าการทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ควรจัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม เพราะจะท าให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้
งานได้ถูกต้อง โดยคู่มือการใช้โปรแกรมที่ดีควรจัดท าในลักษณะที่แสดงการท างานเป็นขั้นตอน  ผู้ใช้
โปรแกรมสามารถปฏิบัติตามได้จริง ส่วนประกอบในเอกสารควรมีดังนี้  วัตถุประสงค์ของระบบงาน  
ขั้นตอนของล าดับการท างาน  โดยอาจเป็นรหัสเทียมหรือผังงาน  โปรแกรมต้นฉบับ  ผลลัพธ์ของการ
ท างาน  และวิธีการติดตั้งโปรแกรม  เป็นต้น 
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   4.6 การบ ารุงรักษาโปรแกรม 

        การบ ารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นต้องด าเนินการเพ่ือให้โปรแกรมสามารถท างานได้
อย่างไม่ติดขัด  เช่น รูปแบบรายงานมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้ต้องการรายงานเพ่ิม จ าเป็นต้องมีการ
แก้ไขโปรแกรมเพ่ือให้รองรับกับความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งต้องมีค าแนะน าให้ผู้ใ ช้
โปรแกรมปฏิบัติ เช่น การเก็บโปรแกรมต้นฉบับ ควรเก็บไว้ในกล่องที่มิดชิด ป้องกันฝุ่นได้ ไม่ควรเก็บ
ไว้บนโต๊ะท างาน ไม่ควรเก็บไว้ในรถยนต์เพราะอาจถูกอากาศร้อนท าให้เสียหายได้  นอกจากนี้ต้องมี
การส าเนาโปรแกรมต้นฉบับเอาไว้ อย่างน้อย 1 ชุด แล้วน าชุดที่ส าเนาไปใช้ ไม่ควรใช้โปรแกรม
ต้นฉบับโดยตรง ควรเก็บเอาไว้ส าหรับกรณีที่โปรแกรมส าเนาเกิดปัญหาจะได้น าโปรแกรมต้นฉบับมา
ท าส าเนาและใช้งานได้ทันที 

สรุป 

ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงการท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ร่วมกันท างานเพ่ือให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง ชุดค าสั่งที่เขียนขึ้นเพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่หลายประเภทคือภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสูง และภาษา
ระดับสูงมาก และเพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานและเข้าใจค าสั่งที่เขียนขึ้นจะต้องใช้โปรแกรม
ส าหรับแปลภาษาดังนี้ โปรแกรมแปลแบบภาษาแอสเซมเบลร์ แบบอินเตอร์พรีเทอร์ และแบบ
คอมไพเลอร์ อัลกอริทึม หรือ ขั้นตอนวิธี หมายถึง ขั้นตอนการประมวลผลหรือวิธีการท างานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ มีการอธิบายล าดับขั้นตอนการประมวลผลใน
ลักษณะข้อความเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นการท างาน มีหลักการเขียนอัลกอริทึมพ้ืนฐานมีดังนี้ ภาษาที่ใช้
ควรอ่านเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม มีล าดับขั้นตอนการท างานก่อน-หลังที่ชัดเจน ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเมื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหา สามารถประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด หลังจาก
ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับคุณสมบัติการท างานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ต้อง
ท าความเข้าใจเพ่ือน าไปใช้ในการเขียนอัลกอริทึมได้ถูกต้อง ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้  ด้าน
หน่วยความจ า ด้านการค านวณ ด้านการเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ด้านการแสดงค่าข้อมูล ด้านการ
จัดล าดับการท างาน ลักษณะการเขียนอัลกอริทึมสามารถเขียนออกมาในรูปแบบของรหัสเทียม 
(Pseudo Code) หรือผังงาน (Flow Chart) โดยผังงานจะแสดงขั้นตอนการท างานที่ใช้สัญลักษณ์
รูปภาพแทนความหมายต่างๆ และใช้ลูกศรก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ส่วนรหัสเทียมคือการน า
ภาษาธรรมชาติมาใช้ร่วมกับภาษาโปรแกรมชั้นสูง ขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ขั้นตอนการท างาน ดังนี้ การวิเคราะห์ปั้ญหา การเขียนอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม การทดสอบ
โปรแกรม และการจัดท าเอกสารประกอบ และการบ ารุงรักษาโปรแกรม 
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แบบฝึกหัด 

1. จงบอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. ภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร แบ่งออกได้กี่ประเภท 

3. จงอธิบายความหมายของอัลกอริทึก 

4. จงอธิบายคุณบัติการท างานพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
5. จงเขียนอัลกอริทึมในการเลี้ยงปลาในตู้ปลา 

6. จงเขียนผังงานและรหัสเทียมในการหาพื้นที่วงกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ และ สุธี พงศาสกุลชัย.  (2552).  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม. กรุงเทพฯ:  

 เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 
รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์.  (2546).  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

สานนท์  เจริญฉาย.  (2544).  การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม(กรณีตัวอย่างภาษาซี).  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงค์.  (2557).  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง 
 เพิ่มเติม).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
Joyce Farrell. (2013).  A Beginner’s Guide to Programming Logic and Design 

 Introductory.  7th ed. China: Course Technology, Cengage Learning. 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรม 

โครงสร้างแบบตามล าดับ (Sequence) 

โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection) 

โครงสร้างแบบวนซ  า (Loop) 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี  
1. อธิบายความหมายเกี่ยวกบัโครงสร้างพื นฐานการเขียนโปรแกรม 
2. จ าแนกโครงสร้างพื นฐานการเขียนโปรแกรม 
3. สามารถเขียนอัลกอริทึมโดยน าโครงสร้างรูปแบบต่างๆ ไปใช้แก้ไขปัญหาตามแบบฝึกหัด

ประจ าบทได้อย่างเหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 3-4 (8 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนอธิบายเนื อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยังไม่เข้าใจ 

ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุปเนื อหา
สาระส าคัญ 

2.2 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 
เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายเพิ่มเติม และสรุปค าตอบที่ถูกต้อง 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื อหาบทท่ี 2 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 
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การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
โครงสร้างการเขียนโปรแกรม 

 การเขียนโปรแกรมแม้ว่าจะสลับซับซ้อนหรือมีความยาวหลายพันบรรทัด ถ้าไม่มีการ
ออกแบบโครงสร้างโปรแกรมที่ดี อาจได้โปรแกรมที่ท างานพิดพลาด และยากต่อการแก้ไข ติดตาม 
และพัฒนาต่อไปได้ และเพ่ือให้โปรแกรมดูเข้าใจง่าย และสะดวกต่อการแก้ไขเมื่อพบปัญหาใน
ภายหลัง จึงจ าเป็นต้องเขียนผังงานหรือรหัสเทียบแบบมีโครงสร้างควบคุม ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาใดก็ตาม ในบทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่ทุกโปรแกรมต้องมีการน าไปใช้รวมกันประกอบด้วย 3 รูปแบบคือ โครงสร้างแบบตามล าดับ 
โครงสร้างแบบทางเลือก และโครงสร้างแบบวนรอบ 

โครงสร้างแบบตามล าดับ (Sequence Structure) 

 โครงสร้างแบบตามล าดับ หมายถึง การเขียนโปรแกรมให้ท างานสิ่งหนึ่งแล้วท าอีกสิ่งหนึ่ง
เรียงต่อเนื่องกันไปจากบนลงล่าง  ประกอบด้วยการท างานกี่ขั้นตอนก็ได้แต่ต้องกระท าต่อเนื่องกัน 
เขียนรหัสค าสั่งเป็นบรรทัดและท าทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดไปจนถึงบรรทัดล่างสุด แสดงเป็นผัง
งานและรหัสเทียมได้ดังภาพที ่2.1 (วิไลพร กุลตังวัฒนา, 2554: 5; Joyce Farrell, 2013: 86-87) 

 

 

ภาพที่ 2.1 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบตามล าดับ 

 จากภาพข้างต้นเป็นการเขียนโปรแกรมให้มีกระบวนการท างาน 3 กระบวนการคือ 
“Process1”, “Process2” และ “Process3” เรียงต่อเนื่องกันไปตามล าดับ

Process 1 

Process 2 

Process 3 
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ตัวอย่างท่ี 2.1 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมหาผลคูณของตัวเลข 

ที่มา  (Joyce Farrell, 2013: 40) 

จากตัวอย่างข้างต้นผังงานประกาศตัวแปรชนิดตัวเลข (num) ชื่อ “myNumber” และ 
“myAnswer” จากนั้นก าหนดให้รับค่าจากแป้นพิมพ์ (input) มาเก็บไว้ที่ตัวแปร “myNumber” 
แล้วก าหนดค่าให้กับตัวแปร “myAnswer” โดยการน าค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร “myNumber” มาคูณ
กับตัวเลข 2 แล้วให้แสดงผล (output) ค่าของตัวแปร “myAnswer” ออกทางอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ 
เช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น 

 

 

start 

stop 

Num myNumber 

Num myAnswer 

Input myNumber 

Set myAnswer= MyNumber * 2 

Output myAnswer 

Start 

   Num myNumber 

   Num myAnswer 

   Input myNumber  
    Set myAnswer= MyNumber * 2 

   Output myAnswer 
Stop 
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โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure)  

โครงสร้างแบบทางเลือกเป็นการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขก่อนที่จะท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือเลือกกระท า โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ท า 2 กระบวนการ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะกระท า
กระบวนการหนึ่ง และถ้าเป็นเท็จจะกระท าอีกกระบวนการหนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อนมากขึ้น จะต้องใช้
เงื่อนไขหลายชั้น เช่น การตัดเกรดนักศึกษา เป็นต้น แสดงเป็นผังงานและรหัสเทียมได้ดังภาพที่ 2.3 

(วิไลพร กุลตังวัฒนา, 2554: 5-8; Joyce Farrell, 2013: 87-88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบทางเลือก 

 จากภาพข้างต้นผังงานและรหัสเทียมจะท าการทดสอบเงื่อนไขก่อนเพ่ือเลือกด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะเลือกด าเนินการ “Process 1” และถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะเลือก
ด าเนินการ “Process 2” สิ้นสุดการทดสอบและออกจากโปรแกรม ส าหรับโครงสร้างแบบทางเลือก
สามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 1 ทางเลือก นั่นคือ ทดสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเป็นจริงให้
ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนด แต่ถ้าเป็นเท็จไม่ต้องด าเนินการให้ข้ามไปด าเนินการในส่วนอื่น
ที่เหลือหรืออาจสิ้นสุดโปรแกรม ดังแสดงตามภาพท่ี 2.4 พร้อยพิจารณาตัวอย่างที่ 2.2 

 

 

 

 

Start 

   If Decision is true then 

       Process 1 

   Else 

       Process 2 

   End if 
Stop 

1 2 
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ภาพที่ 2.4 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบ 1 ทางเลือก 

 จากภาพข้างต้น ผังงานและรหัสเทียมก่อนด าเนินการจะทดสอบเงื่อนไข “ConditionH” ว่า
เป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะด าเนินการ “Step J” ต่อด้วย “Step K” ถัดมาเป็น “Step L” และ
ออกจากส่วนนี้ไปท าส่วนถัดไป และถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่ด าเนินการอะไรพร้อมไปท าส่วนถัดไป
เช่นกัน 

ตัวอย่างที่ 2.2 รหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 1 ทางเลือก 

  Start 

   Set CustomerAge= 50 

   Set Sales= 1500 

   Set Discount= 0 

I f CustomerAge> = 65 then 

         Discount =  Sales *  0.50 

  End if 

  Set Net= Sales-Discount 

  Output Net 

  stop 

 จากตัวอย่างข้างต้นรหัสเทียมก าหนดค่าให้ CustomerAge เป็น 50 Sales เป็น 1500 และ
ค่า Discount เป็น 0 ทดสอบเงื่อนไขว่า อายุของลูกค้า (customerAge) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 65 
หรือไม่ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงให้ก าหนดค่าของ Discount เป็นการน าค่าของ Sales คูณด้วย 0.50 ถา้
เงื่อนไขเป็นเท็จไม่ต้องด าเนินการในส่วนนี้ให้ไปก าหนดค่าของ Net โดยเกิดจากน าค่าของ Sales ลบ
ออกด้วย Discount พร้อมแสดงค่าของ Net ออกทางจอภาพ สิ้นสุดการท างานของโปรแกรม 

ConditionH ? 

Step J 

Step K 

Step L 

Start 

   If ConditionH is true then 

       Step J 

       Step K 

       Step L  

   End if 
Stop 

No Yes 
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 2. โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 2 ทางเลือก เป็นการทดสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเป็นจริงให้
ด าเนินการกระบวนการที่เป็นจริง แต่ถ้าเป็นเท็จให้เลือกด าเนินการกระบวนการที่เป็นเท็จ  แสดงดัง
ภาพที่ 2.3 พร้อมพิจารณาตัวอย่างที่ 2.3 

ตัวอย่างที่ 2.3 รหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 2 ทางเลือก 

  Start 

   Set CustomerAge= 50 

   Set Sales= 1500 

I f CustomerAge> = 65 then 

         Discount =  Sales * 0.50 

  Else 

         Discount =  Sales * 0.25 

  End if 

  Set Net= Sales-Discount 

  Output Net 

  stop 

 จากตัวอย่างข้างต้นรหัสเทียมก าหนดค่าให้ CustomerAge เป็น 50 Sales เป็น 1500 และ
ค่า Discount เป็น 0 ทดสอบเงื่อนไขว่า อายุของลูกค้า (customerAge) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 65 
หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ก าหนดค่าของ Discount เป็นการน าค่าของ Sales คูณด้วย 0.50 ถ้า
เงื่อนไขเป็นเท็จให้ก าหนดค่าของ Discount เป็นการน าค่าของ Sales คูณด้วย 0.25 สิ้นสุดการท างาน
ในส่วนการทดสอบเงื่อนไข แล้วให้ไปก าหนดค่าของ Net โดยเกิดจากน าค่าของ Sales ลบออกด้วย 
Discount พร้อมแสดงค่าของ Net ออกทางจอภาพ สิ้นสุดการท างานของโปรแกรม 

 3. โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไขหลายทางเลือก ก่อนด าเนินการทางเลือกใดจะทดสอบ
เงือ่นไขเสมอ ถ้าเป็นจริงเงื่อนไขใดให้ด าเนินการตามกระบวนการของเงื่อนไขนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบหลายทางเลือก 

ConditionA ? Step J 

Step K 

Start 

   If ConditionA is true then 

       Step J 

  ElseIf ConditionB is true then 

       Step K 

   End if 
Stop 

No 

Yes 

ConditionB ? 

No 

Yes 
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 จากภาพข้างต้น ผังงานและรหัสเทียมก่อนด าเนินการจะทดสอบเงื่อนไข “ConditionA” ว่า
เป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะด าเนินการ “Step J” ถ้าเป็นเท็จ ให้ทดสอบเงื่อนไข “ConditionB” ว่า
เป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงจะด าเนินการ “Step K” ถัดมาเป็น “Step L” และถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะ
ไม่ด าเนินการอะไรพร้อมไปท าส่วนถัดไปเช่นกัน พิจารณาตัวอย่างที่ 2.4 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 2.4 รหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไขหลายทางเลือก 

Start 

   Set CustomerAge= 50 

   Set Sales= 1500 

I f CustomerAge> = 65 then 

         Discount =  Sales * 0.50 

  Elseif CustomerAge> = 55 then  

         Discount =  Sales * 0.25 

  End if 

  Set Net= Sales-Discount 

  Output Net 

  stop 

จากตัวอย่างข้างต้นรหัสเทียมก าหนดค่าให้ CustomerAge เป็น 50 Sales เป็น 1500 และ
ค่า Discount เป็น 0 ทดสอบเงื่อนไขว่า อายุของลูกค้า (customerAge) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 65 
หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ก าหนดค่าของ Discount เป็นการน าค่าของ Sales คูณด้วย 0.50 ถ้า
เงื่อนไขเป็นเท็จให้ทดสอบเงื่อนไขถัดไปว่า อายุของลูกค้า (customerAge) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
55 หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ก าหนดค่าของ Discount เป็นการน าค่าของ Sales คูณด้วย 0.25  
สิ้นสุดการท างานในส่วนการทดสอบเงื่อนไข แล้วให้ไปก าหนดค่าของ Net โดยเกิดจากน าค่าของ 
Sales ลบออกด้วย Discount พร้อมแสดงค่าของ Net ออกทางจอภาพ สิ้นสุดการท างานของ
โปรแกรม 

โครงสร้างแบบวนรอบ (Loop Structure) 

โครงสร้างแบบวนรอบ คือการด าเนินการกระบวนการอย่างหนึ่งหลายครั้ง ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง 
และจะท าซ้ าไปจนกระทั่งเเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดด าเนินการและออกจากส่วนนี้ไปท าส่วนถัดไปของ
โปรแกรม โครงร้างแบบวนรอบสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (วิไลพร กุลตังวัฒนา, 2554: 9-
16; Joyce Farrell, 2013: 88-93)  

 1. โครงสร้างแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงท าซ้ า โครงสร้างแบบนี้จะตรวจสอบเงื่อนไข
ก่อน ถ้าเป็นจริงจะด าเนินการภายในการวนรอบ จากนั้นวนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง 
ด าเนินการซ้ า ๆ ไปจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึงออกนอกการวนรอบท างานซ้ า แสดงดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบวนรอบ 

จากตัวอย่างผังงานและรหัสเทียมข้างต้น แสดงค าสั่งวนรอบ (while) ซึ่งหมายถึงการท าซ้ า 
(statement) ในขณะที่ เป็นจริง  (Condition is true) และเลิกการท าซ้ าเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ 
(Condition is false) จบการประมวลผลโปรแกรม พิจารณาตัวอย่างที่ 2.5 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 2.5 รหัสเทียมโปรแกรมโครงร้างแบบวนรอบ 

Start 

   Set Count= 0 

   While Count< 4 

       Output “Hello” 

      Count= Count+ 1 

  End while 

  Output “Goodbye” 

  Stop 

จากตัวอย่างข้างต้นรหัสเทียมก าหนดค่าให้ Count เป็น 0 ใช้ค าสั่ง While เพ่ือตรวจสอบ
เงื่อนไขว่า ค่าของ Count น้อยกว่า 4 หรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้แสดงข้อความ “Hello” ออกทางจอภาพ 
แล้วเพ่ิมค่าให้ Count ขึ้น 1 ค่า แล้ววนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขซ้ าอีก ด าเนินการซ้ าไปจนกระทั้ง
เงื่อนไขเป็นเท็จ นั่นคือค่า Count เท่ากับ 4 จึงหยุดการท างานแล้วออกนอกการวนรอบไปท าค าสั่ง
แสดงข้อความ “Goodbye” ออกทางจอภาพ แล้วสิ้นสุดการประมวลผลโปรแกรม ผลลัพธ์ของ
โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Hello” จ านวน 4 ครั้ง และแสดง “Goodbye” จ านวน 1 ครั้ง 

 2. โครงสร้างแบบด าเนินการก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขเพ่ือท าซ้ า  จะด าเนินการตาม
ชุดค าสั่งภายในการวนรอบก่อน 1 รอบ แล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้กลับไปท างาน

Start 

   While Condition is true 

       Statement 

  End while 
Stop 

Yes 

No 
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ภายในการวนรอบอีก ท าซ้ าเช่นนี้ไปจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดการท างานและออกนอกการ
วนรอบ แสดงดังภาพที่ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบด าเนินการวนรอบก่อนแล้วจึงตรวจสอบ
เงื่อนไขเพ่ือท าซ้ า 

จากตัวอย่างผังงานและรหัสเทียมข้างต้น แสดงค าสั่งวนรอบ (do…while) จะด าเนินการส่วน 
statement ก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไข กรณี เป็นจริง (Condition is true) ให้วนกลับไปท า 
statement ซ้ าจนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จ (Condition is false) จึงหยุดการท า statement ซ้ าและจบ
การประมวลผลโปรแกรม พิจารณาตัวอย่างที่ 2.6 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างท่ี 2.6 รหัสเทียมโปรแกรมแบบท าก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขเพ่ือท าซ้ า 

Start 

   Set Count= 0 

   Do 

    Output “Hello” 

      Count= Count+ 1 

   While Count< 4 

   Output “Goodbye” 

  Stop 

จากตัวอย่างข้างต้นรหัสเทียมก าหนดค่าให้ Count เป็น 0 ส่วนค าสั่ง Do เป็นการบอก
จุดเริ่มต้นในการท าซ้ า โดยจะแสดงข้อความ “Hello” ออกทางจอภาพ แล้วเพ่ิมค่าให้ Count ขึ้น 1 
ค่า ใช้ค าสั่ง While ตรวจสอบเงื่อนไขว่า ค่าของ Count น้อยกว่า 4 หรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้แล้ววน
กลับไปท าซ้ าอีก ด าเนินการซ้ าไปจนกระทั้งเงื่อนไขเป็นเท็จ นั่นคือค่า Count เท่ากับ 4 จึงหยุดการ

Yes 

No 

Start 

   Do 

     Statement  

  While Condition is true  

Stop 
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ท างานแล้วออกนอกการวนรอบไปท าค าสั่งแสดงข้อความ “Goodbye” ออกทางจอภาพ แล้วสิ้นสุด
การประมวลผลโปรแกรม ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะแสดงข้อความ “Hello” จ านวน 5 ครั้ง และแสดง 
“Goodbye” จ านวน 1 ครั้ง 

3. โครงสร้างแบบท าซ้ าตามจ านวนรอบที่ก าหนด เป็นโครงสร้างที่สามารถระบุจ านวนรอบใน
การท าซ้ า แสดงดังภาพที่ 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ผังงานและรหัสเทียมโปรแกรมโครงสร้างแบบท าซ้ าตามจ านวนรอบที่ก าหนด 

จากภาพข้างต้นโปรแกรมจะก าหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรนับรอบ (initialization) ซึ่งเป็นตัว
แปรที่จะน าไปตรวจสอบในเงื่อนไข จากนั้นเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไข (Loop Condition) ถ้าเงื่อนไข
เป็นจริงให้ด าเนินการ statement และเพ่ิมค่าให้ตัวแปรนับรอบ แล้ววนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีก
ครั้งก่อนเข้าด าเนินการซ้ า ท าจนกระทั้งเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดและออกจากการวนรอบไปท าในส่วน
ถัดไปของโปรแกรม ให้พิจารณาตัวอย่างที่ 2.7 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 2.7 รหัสเทียมจากตัวอย่างที่ 2.5 สามารถเขียนโปรแกรมแบบท าซ้ าตามจ านวนรอบที่
ก าหนด ซึ่งสั้นและกระชับกว่า 

Start 

   For (count= 0; Count< 4;  count= count+ 1)  

    Output “Hello” 

End for 

  Output “Goodbye” 

  Stop 

 จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อประมวลผลแล้วจะท างานเหมือนตัวอย่างที่ 2.5 

Start 

     For (initialization; loop Condition; increment) 

         Statement 

    End for 

Stop 

Yes 

No 
Loop Condition 
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สรุป 

 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
คือ โครงสร้างแบบตามล าดับที่เป็นการเขียนโปรแกรมให้ท างานต่อเนื่องจากบนลงล่างตามล าดับ 
โครงสร้างแบบทางเลือกที่เป็นการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขที่จะท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยจะประกอบด้วยโครงสร้างย่อย 3 รูปแบบคือ โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 1 ทางเลือก 
โครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไข 2 ทางเลือก และโครงสร้างแบบทดสอบเงื่อนไขหลายทางเลือก สุดท้าย
โครงสร้างแบบวนรอบที่ใช้ในการด าเนินการกระบวนการอย่างหนึ่งหลายครั้ง ประกอบด้วยโครงสร้าง
ย่อย 3 รูปแบบคือ แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงท าซ้ า แบบด าเนินการก่อนแล้วจึงตรวจสอบ
เงื่อนไขเพ่ือท าซ้ า และแบบท าซ้ าตามจ านวนรอบท่ีก าหนด 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายหลักการท างานของโครงสร้างแบบทางเลือก 
2. จงอธิบายหลักการท างานของโครงสร้างแบบวนรอบ 
3. จงบอกความแตกต่างของโครงสร้างแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่นอแล้วจ าท าซ้ า และแบบด าเนินการ

ก่อนแล้วจึงตรวจสอบเงื่อนไขเพ่ือท าซ้ า 
4. จงเขียนผังงานและรหัสเทียมของโปรแกรมส าหรับการตรวจสอบว่า ถ้าคะแนนสอบได้มากกว่า

หรือเท่ากับ 60 ให้แสดงข้อความว่า “สอบผ่าน” และถ้าคะแนนน้อยกว่า 60 ให้แสดงข้อความว่า 
“สอบไม่ผ่าน” 

5. จงเขียนรหัสเทียมและผังงานแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ 
5.1. ค านวณรายรับหลังหักภาษีของพนักงานแต่ละคน  โดยมีเงื่อนไขว่า  หากพนักงานมีรายได้

มากกว่า  20,000  บาท ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย  5%  หากมีรายได้ต่ ากว่านี้ไม่ต้องหักภาษี  
ก าหนดให้แสดงค่าต่อไปนี้  ชื่อ-สกุลพนักงาน  รายรับ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  รายรับหลังหัก
ภาษี    

5.2. การค านวณค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายในแต่ละเดือน  โดยมีเงื่อนไขการคิดค่า
คอมมิชชั่น ดังนี้  

5.2.1. ถ้ายอดขาย  มากกว่า  25,000 บาท ให้ค่าคอมมิชชั่น  7% ของยอดขาย 

5.2.2. ถ้ายอดขาย  2,000 -25,000 บาท ให้ค่าคอมมิชชั่น     4% ของยอดขาย  

5.2.3. ถ้ายอดขาย  ต่ ากว่า  2,000 บาท ให้ค่าคอมมิชชั่น      2% ของยอดขาย 

5.2.4. ก าหนดให้แสดงค่าดังนี้  ชื่อ-นามสกุลพนักงาน  ยอดขาย  ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 3 ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

อินเทอร์เน็ต  
เวิลด์ไวด์เว็บ ( World Wide Web : WWW) 

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers) 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Servers) 
ยูอาร์แอล (Uniform Resource Locators : URL) 

โพรโทคอลเอชทีทีพี (The Hypertext Transfer Protocol : HTTP) 

ภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 

การเตรียมความพร้อมในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ เว็บเบราว์เซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ยูอาร์แอล และ 
เอชทีทีพี 

 2. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ PHP แก้ไปปัญหาตามแบบฝึกหัดประจ า
บทได้อย่างเหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย และสาธิต 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 5-6 (8 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนอธิบายและสาธิตเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยัง

ไม่เข้าใจ ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญร่วมกัน 

2.2 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 
เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายและชี้แจงค าตอบที่ถูกต้อง 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื้อหาบทท่ี 3 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 
 



บทท่ี 3 
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบนอินเทอรเ์น็ต 

การใช้อินเทอร์เน็ตหรือบริการต่างๆ บนเวร์ดไวด์เว็บเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน การซื้อขายสินค้า การเรียนรู้
ออนไลน์ หรือการดูหนังฟังเพลง เป็นต้น ซึ่งบริการที่ได้กล่าวมานั้นถูกพัฒนาขึ้นมาในลักษณะ
โปรแกรมบนเว็บ (Web Based Application) ทีก่ารแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ที่
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เนื้อหาภายในบทจะเกี่ยวกับที่มาและความหมาย
ของอินเทอร์เน็ต หลักการท างานของเวิลด์ไวด์เว็บ บริการที่มีบนอินเทอร์เน็ต รายละเอียดของเว็บ
เบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ยูอาร์แอลหรือท่ีอยู่ของเว็บไซต์ เอชทีทีพีที่ได้จัดเตรียมส่วนต่อประสาน 
(Interface) ไว้ส าหรับสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์  ภาษาที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม นั้นคือภาษา HTML และภาษา PHP ท้ายบทเป็นการเตรียมความพร้อมในการเขียน
โปรแกรม ซึ่งเป็นเนื้อหาพ้ืนฐานที่นักเขียนโปรแกรมจ าเป็นต้องเรียนรู้ก่อนจะศึกษาภาษา PHP ซึ่งมี
ลักษณะของการเขียนโปรแกรมบนเว็บและยังเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนเว็บใน
บทถัดไป 

อินเทอร์เน็ต  
อินเทอร์เน็ต (Internet) ค าว่า Internet มาจากค าว่า Interconnection network เป็น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจ านวนมากที่มีการเชื่อมต่อกันด้วยโพร
โทคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ถูกใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ต้นทางและปลายทางในเครือข่าย ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกันได้อย่างดี (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 3-9) 

อินเทอร์เน็ตก าเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยองค์กรทาง
ทหารของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์ ( U.S. Defence Department ) เป็นผู้
คิดค้นระบบขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ระบบการ
สื่อสารถูกท าลายหรือตัดขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังท างานได้  ซึ่งระบบดังกล่าวจะใช้วิธีการส่ง
ข้อมูลในรูปของคลื่นไมโครเวฟ ฝ่ายวิจัยขององค์กรจึงได้จัดตั้งระบบเน็ตเวริ์กข้ึนมา เรียกว่า ARPAnet 

ย่อมาจากค าว่า Advance Research Project Agency net ซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับความ
นิยมในหมู่ของหน่วยงานทหาร องค์กร รัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก เมื่อ 
ARPAnet ประสบความส าเร็จ ก็มีองค์กรมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสนใจเข้ามาร่วมในโครงข่ายมาก
ขึ้น โดยเน้นการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Mail ) ระหว่างกันเป็นหลัก ต่อมาก็ได้
ขยายการบริการไปถึงการส่งแฟ้มข้อมูลข่าวสารและส่งข่าวสารความรู้ทั่วไป แต่ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

http://www.dmc.tv/articles/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2.html
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เน้นการให้บริการด้านวิชาการเป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2523 คนทั่วไปเริ่มสนใจอินเทอร์เน็ตมากขึ้น มีการ
น าอินเทอร์เน็ตมาใช้ในเชิงพาณิชย์ มีการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต บริษัท ห้างร้านต่างๆ ก็เข้าร่วม
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากข้ึน (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 45-46) 

ประเทศไทยได้เริ่มติดต่อกับอินเทอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2530 ในลักษณะการใช้บริการ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แบบแลกเปลี่ยนอีเมลเป็นครั้งแรก โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ (Prince of Songkla University)   และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือสถาบันเอไอที      
( AIT ) ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย (โครงการ IDP) ซึ่งเป็นการ
ติดต่อเชื่อมโยงโดยสายโทรศัพท์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ได้ยื่นขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยได้รับที่อยู่อินเทอร์เน็ตเป็น Sritrang.psu.th 

ซึ่งนับเป็นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2534 บริษัท DEC (Thailand) 

จ ากัดได้ขอที่อยู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ประโยชน์ภายในของบริษัท โดยได้รับที่อยู่ อินเทอร์เน็ตเป็น 
dect.co.th โดยที่ค า “th” เป็นส่วนที่เรียกว่า โดเมน (Domain) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงโซนของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยย่อมาจากค าว่า Thailand กล่าวได้ว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตชนิดเต็ม
รูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2535 โดย
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทยเพ่ือเชื่อมเข้าสู่ อินเทอร์เน็ตที่บริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยี  (UUNET 

Technologies) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีเดียวกัน ได้มีหน่วยงานที่เชื่อมต่อแบบออนไลน์กับ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ( AIT ) มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ โดยเรียกเครือข่ายนี้ว่าเครือข่าย 
“ไทยเน็ต” (THAInet) ซึ่งนับเป็นเครือข่ายที่มี “เกตเวย์” ( Gateway ) หรือประตูสู่ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันได้มีผู้รู้จักและใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น มีอัตราการ
เติบโตมากกว่า  100% สมาชิกของอินเทอร์ เน็ตขยายจากอาจารย์และนิสิตนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไปสู่ประชาชนทั่วไป (ประสาท เนืองเฉลิม, 2557: 46-50) 

http://video.dmc.tv/programs/mv.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ภาพที่ 3.1 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ที่มา  (Redes Estruturadas, 2016) 

เวิลด์ไวด์เว็บ ( World Wide Web : WWW) 

 การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ท าให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆ มากมาย 
ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครือข่ายที่ไม่
ขึ้นอยู่กับระยะทาง แม้ว่าผู้ใช้บริการจะอยู่คนละซีกโลก และมีระบบการท างานเป็นแบบโลกาภิวัฒน์ 
คือ สามารถติดต่อถึงกันได้ท่ัวโลก 

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข่าวสารแบบไฮเปอร์เทกซ์บน
เครือข่าย ส่วนของไฮเปอร์เทกซ์เป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันได้ทั่วทั้งเครือข่าย จึงเรียกระบบสาร
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนี้ว่า WWW (World Wide Web) ระบบข่าวสารเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นระบบ
ข่าวสารที่มีประโยชน์มาก มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หาก
ย้อนกลับไปในอดีตความคิดในเรื่องไฮเปอร์เท็กซ์มีมานานแล้ว โดยเฉพาะในสมัยที่บริษัทแอปเปิล
คอมพิวเตอร์ สร้างเครื่องแมคอินทอช และระบบกราฟิกยูสเซอร์อินเทอร์เฟส (GUI) บริษัทแอปเปิล
คอมพิวเตอร์ได้สร้างรูปแบบของการเก็บข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ไว้ ระบบการเก็บข้อมูลแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ จึงเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้ใช้เครื่องแอปเปิลแมคอินทอช เมื่ออินเทอร์เน็ตแพร่หลาย 
ความคิดในการท าไฮเปอร์เท็กซ์มาประยุกต์บนเครือข่ายก็เริ่มเป็นรูปร่าง โดยมีการพัฒนากลไกขึ้นมา 
๓ ส่วน ส่วนแรกคือ ตัวเนื้อหา หรือข้อมูล ซึ่งก็คือ ตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวมรูปภาพ เสียง และ
ภาพเคลื่อนไหวไว้ หรือมีลักษณะเป็นแบบมัลติมีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้มีลักษณะเฉพาะตาม
มาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นการผลิตตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่แยกออกไป การจัดรูปแบบหนังสือใช้
มาตรฐาน HTML ส่วนที่สองคือ ส่วนจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงบนเครือข่าย ซึ่งได้มี
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การก าหนดโพรโทคอลพิเศษ ส าหรับการเชื่อมโยงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียกว่า โพรโทคอล http 

(hypertext transfer protocol) โพรโทคอลนี้มีลักษณะท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่
สามคือ เครื่องเปิดอ่านหนังสือ หรือที่เรียกว่า เบราว์เซอร์ (browser) เครื่องเปิดอ่านหนังสือจะ
เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายตามโพรโทคอลที่ก าหนด และเชื่อมโยงเพ่ือน าข้อมูลหนังสือ (ไฮเปอร์เท็กซ์) มา
แสดงผลบราวเซอร์สามารถแสดงผลแบบมัลติมีเดียได้ เมื่อรวมทั้ง ๓ ส่วนนี้เข้าด้วยกัน จึงกลายมาเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมาย เราเรียกระบบข่าวสารที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายว่า เวิลด์ไวด์เว็บ 

(โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2559) 
 

 

ภาพที่ 3.2 บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 

ที่มา (123RF, 2016) 

เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browsers) 
 เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมค้นดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและ

โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในเว็บเพจที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล และ
ภาษาพีเอชพี เป็นต้น ที่จัดเก็บไว้ที่เว็บเซอร์วิซ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบคลังข้อมูลอ่ืน ๆ โดย
โปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า 
เวิลด์ไวด์เว็บ ส่วนเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ “เวิลด์ไวด์เว็บ” ซึ่งในปัจจุบันมีเว็บเบราว์เซอร์ให้
ใช้งานดังนี้ กูเกิลโครม (Google Chrome) มอซิลลาไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) และอินเทอร์เน็ต
เอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer : IE) เป็นต้น (Robert W.Sebesta, 2002: 7) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ภาพที่ 3.3 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 
ที่มา  (Peter O'Shaughnessy, 2016) 

เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Servers)  
เว็บเซร์ฟเวอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ท าหน้าที่เป็นแหล่งเก็บเว็บไซต์ที่ทุก

คนสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ติดต่อเพ่ือขอดูข้อมูลภายในเว็บเพจได้ เว็บเซร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะติดต่อ
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยใช้สายส่งข้อมูลความเร็วสูงเพื่อให้บริการผู้ที่เชื่อมต่อเข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ (Robert W.Sebesta, 2002: 8; Web Developers Notes, 2016) 

 

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

ที่มา  (fastwebhost, 2016) 

ยูอาร์แอล (Uniform Resource Locators : URL) 

ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต  หรือ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล  (อังกฤษ: Uniform 

Resource Locator, Universal Resource Locator) เรียกโดยย่อว่า ยูอาร์แอล (อังกฤษ: URL) คือ
ตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้ส าหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ 
และมีกลไกบางอย่างส าหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมา ในการใช้ในเอกสารทางเทคนิคและการ
อภิปรายทั่วไป มักจะใช้ยูอาร์แอลแทนความหมายที่คล้ายกับยูอาร์ไอ  ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่ถูกต้อง
และอาจท าให้เกิดความสับสนในภาษาพูดทั่วไป ยูอาร์แอลอาจหมายถึง  ที่อยู่บนเว็บ หรือ ที่อยู่
อินเทอร์เน็ตก็ได้ ซึ่งปกติแล้วเรามักพิมพ์ยูอาร์แอลในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพ่ือเรียกข้อมูลจาก
เว็บไซต์ทั่วไป  (Berners-Lee, 1994) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ภาพที่ 3.5 การพิมพ์ยูอาร์แอล 

โพรโทคอลเอชทีทีพี (The Hypertext Transfer Protocol : HTTP)  

โพรโทคอลเอชทีที พี  ถูกพัฒนาขึ้น โดย World Wide Web Consortium (W3C) กับ 
Internet Engineering Task Force (IETF) ในปี พ.ศ. 2542 เป็นชุดเอกสารที่เรียกว่า RFC 2616 ซ่ึง
เป็นข้อก าหนดของ HTTP/1.1 รุ่นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน มีหน้าที่หลักในการก าหนด
กฎเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรับควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนหรือส่งข้อมูลระหว่างเว็บเพจ 
หรือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จากเครื่องไอคเอ็นต์กับเครื่องให้บริการ (Web Server) ก่อนการ
ติดต่อสื่อสารกันโพรโทคอลจะท าการส่งการร้องขอข้อมูลเพ่ือสร้างการเชื่อมต่อ ซึ่งโพรโทคอลเป็นตัว
ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบแตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ ส่วนภาษา HTML ก็
สามารถท างานบนแพลตฟอร์มที่ต่างกันได้ นั่นคือภาษา HTML สามารถท างานในเว็บเบราว์เซอร์ได้
ทุกประเภท รูปแบบของข้อมูลที่ส่งผ่านโพรโทคอลเอชทีทีพี เช่น ข้อความ ภาพ หรือเสียงเป็น
ต้น   (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 1-5) 

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 

ภาษาท่ีใช้ส าหรับเขียนโปรแกรมในลักษณะเว็บแอพพลิเคชันที่ต้องศึกษามี 2 ภาษาดังนี้  
 1. ภาษา HTML เป็นภาษาพ้ืนฐานส าคัญในการใช้สร้างเว็บเพจ มีโครงสร้างการเขียนอย่าง
ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีการระบุส่วนของเนื้อหาและการจัดการรูปแบบการน าเสนอข้อมูลบนเว็บ 
ภาษาเอชทีเอ็มแอลถูกพัฒนาขึ้นโดย ทิม เบอร์เนอร์ส ลี (Tim Berners Lee) ซึ่งท างานภายใต้บริษัท
ไอบีเอ็ม (IBM) ปัจจุบัน HTML ถือเป็นมาตรฐานหนึ่งของไอเอสโอ ซึ่งควบคุมโดยองค์กร World 
Wide Web Consortium (W3C) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้องค์กรขนาดใหญ่น า
มาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการจัดรูปแบบและหมวดหมู่เอกสารออนไลน์ที่มีจ านวนมากในการใช้งานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยง เข้าใจความหมาย และท างานร่วมกันได้ (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556: 4_11-4_15; Robert W.Sebesta, 2002: 27-31) 

    ภาษา HTML จะแสดงโครงสร้างของข้อมูลในการแสดงหัวข้อ ย่อหน้า รายการ ลิงก์ 
รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม การเชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอ โครงสร้างของภาษาจะอยู่ภายในวงเล็บ
สามเหลี่ยม (< >) สามารถเขียนค าสั่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้ เช่น <html> หรือ <HTML> 
ซ่ึงทั้งสองค าสั่งนี้มีความหมายเหมือนกัน โดยจะเรียกค าสั่งของภาษา HTML ว่าแท็ก (tag) ซึ่งน าไปใช้

แถบที่อยู่ 
ระบุ URL 
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ในการก าหนดรูปแบบของข้อความบนเว็บเพจที่สร้างขึ้น ภาพที่ 3.6 แสดงโครงสร้างและแท็ก
มาตรฐานของภาษา HTML 

 

   

 

 

   

 

 

  

ภาพที่ 3.6 โครงสร้างและแท็กมาตรฐานภาษา HTML 

    จากภาพข้างต้นแท็กพ้ืนฐานข้องภาษา HTML มี <html>…</html> ก าหนดจุดเริ่มต้น
ของภาษา แท็ก <head>…</head> ใช้ส าหรับแสดงส่วนแถบหัวของเว็บเบราว์เซอร์  แท็ก
<title>…</title> จะต้องก าหนดไว้ระหว่างแท็ก <head> เพ่ือระบุข้อความที่จะแสดงบนแถบหัว 
ส่วนแท็ก <body>…</body> พ้ืนที่บริเวณนี้มีไว้เพ่ือแสดงข้อความ รูปภาพ วิดีโอต่างๆ บนเว็บเพจ 

  2. ภาษา PHP  

    ภาษา PHP ถูกพัฒนาขึ้นโดย Rasmas Lerdorf ในปี 1994 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเว็บไซต์ส่วนตัว โดยพัฒนามาจากภาษา C ที่สามารถแยกประมวลผลรหัสค าสั่งส่วนของภาษา 
HTML ออกจากส่วนของภาษา C แล้วสร้างรหัสค าสั่งของภาษา HTML ขึ้นมาใหม่ โดยตั้งชื่อโปรแกรม
นี้ว่า Personal Home Page (PHP tools)  และได้แจกจ่ายรหัสค าสั่งออกไปให้ผู้สนใจหรือนักเขียน
โปรแกรมได้ใช้งานฟรี ต่อมาจึงได้เริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมพัฒนาต่อในลักษณะ Open Source 
จนได้ภาษา PHP รุ่น PHP/FI จนกระทั้งในปี 1997 ถึง 1999 นักเขียนโปรแกรมชื่อ Zeev Suraski 
และ Andi Gutmans ได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาด้านประสิทธิภาพ การสนับสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุจนได้ภาษา PHP รุ่น PHP 3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันภาษา PHP ได้ถูกพัฒนาจนถึงรุ่น PHP 7 ที่นักเขียนโปรแกรมสามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ http://php.net/downloads.php และยังสามารถศึกษา
รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานได้ที่ http://php.net/docs.php จึงเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ที่น่าจะเป็นทางเลือกส าหรับนักเขียนโปรแกรม เนื่องจากเป็นภาษาท่ีเขียนง่าย สามารถน าไปใช้พัฒนา
เว็บเพจที่ต้องการตอบสนองกับผู้ใช้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลใน
เว็บเพจได้ จึงเหมาะกับการน าไปใช้ในการสร้างเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือใช้งานในองค์กร ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นต้น 

 

<html> 

      <head> 

 <title>ชื่อเว็บเพจหรือหัวเรื่อง</title> 

     </head> 

 <body> 

 ข้อความที่ต้องการแสดงบนเว็บเพจ 

</body> 

</html> 
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การเตรียมความพร้อมในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP 

การเขียนโปรแกรมภาษา PHP สิ่งที่นักเขียนโปรแกรมจะต้องเตรียมมีดังนี้ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
(สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้) เครื่องไคลเอ็นต์ (อาจใช้เครื่องเดียวกันกับเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ก็ได้) โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร์ เช่น Apache ซึ่งท างานได้ดีกับภาษา PHP เป็นต้น  โปรแกรม 
PHP Engine หรือตัวแปลภาษา PHP  โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น MySQL, Oracle หรือ MS Access 
เป็นต้น โปรแกรม Web Authoring หรือ Editor ที่ใช้ส าหรับสร้างเว็บเพจด้วยภาษา PHP เช่น 
Dreamweaver, Editplus หรือ Notepad เป็นต้น สุดท้ายเมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของโปรแกรมจะต้อง
ดูผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Internet Explorer (IE) หรือ Firefox เป็น
ต้น ส าหรับรายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP นั้นสามารถ
ศึกษาได้จาก https://www.appserv.org/th ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้เลือกใช้ชุดโปรแกรม Appserv 
ที่รวมซอฟร์แวร์ประเภท Open Source หลายอย่างมารวมกันโดยมี Package หลักดังนี้ Apache, 
PHP Engine, MySQL และ phpMyAdmin (appserv.org, 2559; Robert W.Sebesta, 2002: 461-
462) 

การเขียนและทดสอบการท างานของโปรแกรมภาษา PHP สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
1. เปิดโปรแกรม DreamweaverCS6 ส าหรับเขียนรหัสค าสั่ง จากนั้นบันทึกไฟล์ให้มี

นามสกุลเป็น .php โดยเก็บไฟล์ไว้ภายใต้ “AppServ\www” ซึ่งสามารถสร้างโฟล์เดอร์ย่อยขึ้นมาได้ 
ดังแสดงตามภาพท่ี 3.7 

  

 

ภาพที่ 3.7 การเขียนโปรแกรมภาษา PHP ด้วย DreamweaverCS6 

1.พิมพ์รหัสค าสั่งภาษา PHP 

2. บันทึกไฟล์ เลือกเมนู SAVE 

3.ไฟล์มีนามสกลุ .php 

4.กดปุ่ม Save 
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2. การทดสอบการท างานของโปรแกรม เมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและต้องการ

ทดสอบและดูผลลัพธ์การท างานผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ โดยพิมพ์ “localhost/” ตามด้วย
ชื่อไฟล์ เช่น ถ้าไฟล์ที่ต้องการทดสอบการท างานชื่อ test.php ให้พิมพ์  “localhost/test.php” ที่
ช่องระบุยูอาร์แอลของเว็บเบราว์เซอร์ ดังภาพที่ 3.8 

 

 

ภาพที่ 3.8 การทดสอบโปรแกรมภาษา PHP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 

 

สรุป 

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยจ านวนมากที่มี
การเชื่อมต่อกันด้วยโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) และมีบริการที่เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งมีการ
ให้บริการต่างๆ มากมาย ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครือข่ายที่ไม่ข้ึนอยู่กับระยะทาง แม้ว่าผู้ใช้บริการจะอยู่คนละซีกโลก ผู้ใช้สามารถ
ใช้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ในการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ที่เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพ
สูงที่เรียกว่า เว็บเซอร์ฟเวอร์ ในการเข้าถึงเว็บไซต์ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่ 
“แถวที่อยู่” ของเว็บเบราว์เซอร์ ส าหรับภาษาพ้ืนฐานที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจคือภาษา HTML และ
เพ่ือให้เว็บเพจที่สร้างขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สามารถแทรกสคริปต์ภาษา PHP ลงไปในโปรแกรมภาษา 
HTML ได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนเว็บคือโปรแกรมประเภท Web Authoring หรือ Editor เช่น 
Dreamweaver หรือ Notepad เป็นต้น 

แบบฝึกหัด 

1. จงบอกความหมายและยกตัวอย่างของเว็บเบราว์เซอร์ และเว็บเซอร์เวอร์ 
2. จงยกตัวอย่างบริการเวิลด์ไวด์เว็บที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3. จงบอกความแตกต่างระหว่างภาษา HTML กับภาษา PHP 

4. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมภาษา PHP ด้วยโปรแกรม DreamweaverCS6 ในการแสดงรหัส
นักศึกษา ชื่อ และนามสกุล ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

 

1.พิมพ์  “localhost/test.php” 

2.ผลลัพธ์ของโปรแกรม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา PHP 

หลักการท างานของภาษา PHP 

รูปแบบของภาษา 

การใช้งาน PHP ร่วมกับ HTML 

การใส่ค าอธิบาย 

การแสดงผลลัพธ์ 
ตัวแปรและค่าคงท่ี 

ตัวด าเนินการ 

โครงสร้างควบคุม  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายหลักการท างานของภาษา PHP และรูปแบบของภาษา 
 2. อธิบายการใช้งานตัวแปร ค่าคงที่ และตัวด าเนินการ 
 3. จ าแนกโครงสร้างควบคุมประเภทต่างๆ ได้ 
 4. สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP แทรกในไฟล์ HTML ได้ 
 5. สามารถใส่ค าอธิบายลงในโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนได้ 
 6. สามารถเขียนโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ น าตัวแปรหรือค่าคงที่ และตัวด าเนินการไปใช้งานได้ 
 7. สามารถเขียนโปรแกรมท่ีน าโครงสร้างควบคุมประเภทต่างๆ มาใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย และสาธิต 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 7-9 (12 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนอธิบายและสาธิตเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยัง

ไม่เข้าใจ ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญร่วมกัน 
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2.2 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 

เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายและชี้แจงค าตอบที่ถูกต้อง 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื้อหาบทท่ี 4 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 
 



บทท่ี 4 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัภาษา PHP 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาใช้ในเขียนโปรแกรมระบบงานต่างๆ ตามที่ต้องการ เพ่ือจะได้เข้าใจและ
น าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ในบทนี้จึงได้กล่าวถึงเนื้อหาพ้ืนฐานส าหรับการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษา PHP ที่มีประเด็นเกี่ยวกับหลักการท างานของภาษา PHP รูปแบบของภาษา การใช้งาน PHP 

ร่วมกับเอกสาร HTML ค าสั่งในการใส่ค าอธิบายและการแสดงผลลัพธ์ ตัวแปรและค่าคงที่ ตัว
ด าเนินการ และโครงสร้างควบคุมตามหลักไวยกรณ์ของภาษา PHP เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษา
เนื้อหาในบทถัดไป 

หลักการท างานของภาษา PHP 

สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล (2550, 15) ได้กล่าวถึงหลักการท างานของภาษา PHP ไว้ว่า ภาษา 
PHP รุ่นแรกจนถึงรุ่น 3 มีการท างานแบบแปลตามล าดับทีละประโยค (Interpretation process)  
คือ แปลไปท างานไปตามล าดับค าสั่งเหมือนกับภาษา HTML ตั้งแต่รุ่น 4 เป็นต้นมามีกระบวนการ
ท างานโดยจะแปล (compile) ทั้งโปรแกรมเก็บไว้ในหน่วยความจ าแล้วจึงท างาน ส่งผลให้สคริปต์ใน
ส่วนที่มีการเรียกใช้ซ้ าจะประมวลผลได้เร็วขึ้นมาก การด าเนินการดังกล่าวจะกระท าที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
(server side) นั้นคือเมื่อโปรแกรมภาษา PHP ที่เก็บอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถูกเรียกใช้จากเว็บ
เบราว์เซอร์ทั่วไปจากเครื่องไอคเอ็นต์จะประมวลผลและสร้างผลลัพธ์เป็นไฟล์ HTML ส่งมายังเครื่อง
ไคลเอ็นต์เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์แสดงผล ดังภาพที่ 4.1 

ภาพที่ 4.1 หลักการท างานของภาษา PHP (ท่ีมา guru99, 2016)

1. เครื่องไคลเอ็นต์ส่ง
ค าร้องไปยังเครื่อง
เซอร์เวอร ์

2.เครื่องเซอร์เวอร์ตรวจสอบ
หาสครปิต์ PHP 

3.ถ้ามีสคริปต์ PHP 

จะแยกไปประมวลผล
ตามค าร้องขอ 

4.สร้างผลลัพธ์เป็น
ไฟล์ HTML ส่งกลับ
ไปยังเครื่องไคลเอ็นต ์
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รูปแบบของภาษา 

ชุดค าสั่งหรือสคริปต์ภาษา PHP สามารถเขียนแทรกไว้ภายในไฟล์ HTML หรือเขียนเฉพาะ
สคริปต์ภาษา PHP หรือเขียนสคริปต์เพื่อสร้างรหัสค าสั่งของภาษา HTML ก็ได้เช่นกัน และต้องบันท า
ไฟล์ให้มีนามสกุลเป็น “.php” เช่น ไฟล์ output.php เป็นต้น ส าหรับการเขียนสคริปต์ภาษา PHP 
จะมีแท็กที่ใช้ส าหรับบอกจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของค าสั่งภาษา PHP นิยมใช้อยู่ 2 รูปแบบคือ รูปแบบ
แรกคือการเปิดด้วยแท็ก <?php ตามด้วยชุดค าสั่งภาษา PHP และปิดด้วยแท็ก ?> หรือรูปแบบที่สอง
จะเปิดด้วยแท็ก <script language= “php”> ตามด้วยชุดค าสั่งภาษา PHP และปิดด้วย </script> 
ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2550: 15-16) 

ตัวอย่างที่ 4.1 การเขียนโปรแกรมเฉพาะสคริปต์ภาษา PHP โดยใช้แท็ก <?php ... ?> 

< ?php 

echo "Hello everyone";  

?>  

 จากตัวอย่างที่ 4.1 ค าสั่งภาษา PHP ให้แสดงข้อความ “Hello everyone” ออกทางเว็บ
เบราว์เซอร์ด้วยค าสั่ง echo 

ตัวอย่างที่ 4.2 การเขียนโปรแกรมเฉพาะสคริปต์ภาษา PHP โดยใช้แท็ก <script language= 
“php”> ... </script> 

<script language= “php”> 

 echo "Hello everyone";  

< /script>  

จากตัวอย่างที่ 4.2 เป็นค าสั่งที่ท างานเหมือนกับตัวอย่างที่  4.1 แต่ต่างกันตรงการน าแท็กมา
ใช้เพื่อบอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของค าสั่งภาษา PHP 

ตัวอย่างที่ 4.3 การแทรกสคริปต์ภาษา PHP ลงไปในไฟล์ภาษา HTML 

< html>  

   < body>  

      < h1> My first PHP script< /h1>  

      < ?php 

echo "Hello Everyone";  

      ?>  

   < /body>  

< /html>  

สคริปต์ภาษา PHP 
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 จากตัวอย่างที่ 4.3 สามารถแทรกสคริปต์ภาษา PHP ไว้ในไฟล์ภาษา HTML โดยเปิดแท็ก 
<?php เพ่ือก าหนดจุดเริ่มต้นของสคริปต์ และปิดด้วยแท็ก ?> ในการก าหนดจุดสิ้นสุดของสคริปต์ 

ตัวอย่างที่ 4.4 การเขียนโปรแกรมเฉพาะค าสั่งภาษา PHP เพ่ือสร้างรหัสค าสั่งภาษา HTML 

< ?php 

echo “<body>”; 

echo “<h1>My first PHP script</h1>”; 

echo “Hello Everyone”; 

echo “</body>”;  

?>  

 จากตัวอย่างที่ 4.4 เป็นการเขียนโปรแกรมเฉพาะสคริปต์ภาษา PHP โดยสามารถเขียนให้
สร้างรหัสชุดค าสั่งภาษา HTML ผลการประมวลผลจะเหมือนกับการเขียนโปรแกรมเฉพาะสคริปต์
ภาษา HTML 

ตัวแปร (Variables) และค่าคงที่ (Constant) 

 ระบบคอมพิวเตอร์เมื่อจะประมวลผลกระบวนการใดๆ ก็ตามจะต้องมีการเก็บข้อมูลหรือ
ผลลัพธ์ไว้ในหน่วยความจ าเพ่ือจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เป็นข้อมูลน าเข้าของการประมวลผลของ
กระบวนการถัดไป จึงต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่หน่วยความจ าในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งพ้ืนที่เหล่านั้นจะ
เรียกว่า ตัวแปรหรือค่าคงที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวแปร (Variable) หมายถึง ตัวแทนพ้ืนที่ในหน่วยความจ าที่จัดสรรไว้ใช้เก็บข้อมูลใน
ระหว่างการประมวลผลโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญดังนี้  (สมศักดิ์ โชคชัย
ชุติกุล, 2550: 16-26) 

    1.1 การประกาศตัวแปร  ส าหรับการประกาศตัวแปรในภาษา PHP นั้นจะขึ้นต้นด้วย
สัญลักษณ์ $ (dollar sign) แล้วจึงตามด้วยชื่อตัวแปร ส่วนการตั้งชื่อตัวแปรจะต้องขึ้นต้นด้วย
ตัวอักษร หรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น ตัวอักษรถัดไปของชื่อตัวแปรสามารถเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ
เครื่องหมาย _ น ามาผสมกันได้ และชื่อของตัวแปรมีคุณสมบัติเป็น case-sensitive นั่นคือ ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่จะหมายถึงคนละตัว เช่น ตัวแปร $Z กับ $z ในภาษา PHP จะ
มองเป็นคนละตัว เป็นต้น เพราะฉะนั้นในการเรียกใช้งานตัวแปรจะต้องพิมพ์ตัวอักษรเป็นพิมพ์ใหญ่
หรือพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง การประกาศตัวแปรในภาษา PHP ได้แสดงไว้ในดังตัวอย่างที่ 4.5 ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.5 การประกาศตัวแปร 

< ?php  / /  Defining variables 

$txt =  "Hello World!";  

$num =  123456789;  

$colors =  "Red";  ?>  
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 จากตัวอย่างข้างต้น มีการประกาศตัวแปรไว้ใช้งาน 3 ตัวแปรคือ txt มีค่าเป็น “Hello 
World!” ตัวแปร num มีค่าเป็น “123456789” และตัวแปร colors มีค่าเป็น “Red” 

    1.2 ชนิดของข้อมูล ข้อมูลที่สามารถจัดเก็บไว้ในตัวแปร สามารถแบ่งออกได้ 7 ชนิดดังนี้ 
  1.2.1 ข้อมูลชนิดตรรกะ (boolean) ค่าที่เก็บในตัวแปรประเภทนี้จะเป็นค่าจริง 
(true) หรือค่าเท็จ (false) นิยมใช้เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขบางอย่างว่าเป็นจริงหรือเท็จ 

ตัวอย่างที่ 4.6 การประกาศตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดตรรกะ 

< ?php 

/ /  Assign the value TRUE to a variable 

$show_error =  true;  

var_dump($show_error);  

?>  

จากตัวอย่างข้างต้นประกาศตัวแปร “show_error” เป็นข้อมูลชนิดตรรกะมีค่าเป็น
จริง (true) แล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump() ที่ภาษา PHP มีไว้ให้ใช้งาน ซ่ึงเป็นฟังก์ชันส าหรับแสดง
ชนิดและค่าของตัวแปร “show_error” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
  1.2.2 ข้อมูลชนิดตัวเลขจ านวนเต็ม (integer) สามารถเก็บค่าเป็นเลขฐานสิบ ฐาน
แปด และฐานสิบหกได้ โดยถ้าใส่เลข 0 น าหน้าตัวเลขจ านวนเต็มเพ่ือบอกว่าเป็นเลขฐานแปด และใส่ 
0x เพ่ือเป็นการบอกว่าเป็นเลขฐานสิบหก ตัวเลขจ านวนเต็มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ จ านวนเต็มบวก 
(1, 2, 3, ...) จ านวนเต็มลบ (-1, -2, -3, ...) และจ านวนเต็มศูนย์ 

ตัวอย่างที่ 4.7 การประกาศตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจ านวนเต็มฐานสิบ ฐานแปด และฐานสิบหก 

< ?php 

$a =  123; / /  decimal number 

var_dump($a);  

echo "< br> ";  

  

$b =  -123; / /  a negative number 

var_dump($b);  

echo "< br> ";  

  

$c =  0x1A; / /  hexadecimal number 

var_dump($c);  

echo "< br> ";  

  

$d =  0123; / /  octal number 

var_dump($d);  

?>  

จากตัวอย่างข้างต้นประกาศตัวแปร “a” เก็บตัวเลขจ านวนเต็มบวกฐานสิบ 123 ตามด้วย
การเรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump() เพ่ือแสดงชนิดและค่าของตัวแปร “a” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
จากนั้นจะแสดง “<br>” ด้วยค าสั่ง echo ซึ่งเป็นแท็กภาษา HTML หมายถึงให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ตัว
แปร “b” เก็บตัวเลขจ านวนเต็มบวกฐานสิบ -123 ต่อด้วยการเรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump() เพ่ือ
แสดงผลชนิดและค่าของตัวแปร “b” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ แล้วให้แสดง “<br>” นั้นคือให้ขึ้น
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บรรทัดใหม่ ตัวแปร “c” เก็บตัวเลขจ านวนเต็มบวกฐานสิบหก 1A ตามด้วยการเรียกใช้ฟังก์ชัน 
var_dump() ซึ่งจะแสดงผลชนิดและค่าของตัวแปร “c” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ตามด้วยให้แสดง 
“<br>” เพ่ือให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ตัวแปร “d” เก็บตัวเลขจ านวนเต็มบวกฐานแปด 0123 เรียกใช้
ฟังก์ชัน var_dump() เพ่ือแสดงผลชนิดและค่าของตัวแปร “d” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ จบการ
ประมวลผลโปรแกรม 

  1.2.3 ข้อมูลชนิดตัวเลขจ านวนทศนิยม (floating point number) หมายถึงตัวเลข
ที่มีจุดทศนิยมหลังเลขจ านวนเต็ม ตัวเลขแบบเศษส่วน และตัวเลขยกก าลัง เป็นต้น ข้อมูลชนิดนี้ จะ
รวมถึงข้อมูลชนิด float, double และ real พิจารณาตัวอย่างที่ 4.8 ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.8 การประกาศตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขจ านวนทศนิยม 

 

< ?php 

$a =  1.234; 

var_dump($a);  

echo "< br> ";  

  

$b =  10.2e3; 

var_dump($b);  

 

?>   

 

 

 

 

จากตัวอย่างที่ 4.8 โปรแกรมประกาศตัวแปร “a” มีค่าเป็นตัวเลขจ านวนทศนิยม 
1.234 ตามด้วยเรียกใช้ ฟังก์ชัน var_dump() ให้แสดงผลชนิดและค่าของตัวแปร  “a” คือ 
“float(1.234)” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ จากนั้นจะแสดง “<br>” ซึ่งเป็นแท็กภาษา HTML หมายถึง
ให้ ขึ้ นบรรทัด ใหม่  ตั วแปร “b”  เก็บตั ว เลขยกก าลั ง  10 .2x103 ต่อด้ วย เรี ยกใช้ ฟั งก์ชัน 
var_dump() เพ่ือแสดงผลชนิดและค่าของตัวแปร “b” คือ “float(10200)” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

  1.2.4 ข้อมูลชนิดตัวอักษร (string) คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรหลายตัวน ามา
รวมกัน ส าหรับตัวอักษรจะก าหนดค่าอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ ( “ ” หรือ Double quote) 
หรือ อัญประการเดี่ยว (‘ ’ หรือ single quote) ทุกครั้ง 

 

 

ผลลัพธ์ 
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ตัวอย่างที่ 4.9 การประกาศตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดตัวอักษร 

< ?php 

$a =  'Hello world!';  

echo $a; 

echo "< br> ";  

  

$b =  "Hello world!";  

echo $b;  

echo "< br> ";  

  

$c =  'Stay here, I \ 'll be back.';  

echo $c; 

?>   

  

จากตัวอย่างข้างต้นประกาศให้ตัวแปร “a”, “b” และ “c” เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษร จากนั้น
แสดงตัวแปรออกทางเว็บเบราว์เซอร์ด้วยค าสั่ง echo พร้อมสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหมด่้วยค าสั่ง echo ตาม
ด้วย “<br>” ก่อนแสดงค่าตัวแปรถัดไป 

  1.2.5 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (array) หรือตัวแปรชุด จะเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันภายใต้
ชื่อตัวแปรเดียวเรียงต่อเนื่องกันในหน่วยความจ า มีดัชนี (index) เป็นตัวระบุต าแหน่งของแต่ละข้อมูล
ที่อยู่ภายใน ค่าของดัชนีสามารถเป็นได้ทั้งตัวเลขหรือตัวอักษร โดยดัชนีของอาร์เรย์จะเริ่มต้นต าแหน่ง
ที่ศูนย์ ส าหรับการประกาศตัวแปรประเภทนี้สามารถท าได้ 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ไม่ก าหนดดัชนี 
และรูปแบบที่ก าหนดดัชนี ดังตัวอย่างที่ 4.10 

ตัวอย่างที่ 4.10 การประกาศตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดอาร์เรย์ ทั้งแบบก าหนดและไม่ก าหนดคีย์ 

< ?php 

$colors =  array("Red", "Green", "Blue");  

var_dump($colors);  

echo "< br> ";  

  

$color_codes =  array( 

    "Red" = >  "# ff0000", 

    "Green" = >  "# 00ff00", 

    "Blue" = >  "# 0000ff" 

);  

var_dump($color_codes);  

?>   

  จากตัวอย่างข้างต้นประกาศตัวแปร “colors” ในรูปแบบไม่ก าหนดดัชนี มีสมาชิก 
3 ตัวคือ “Red”, “Green” และ “Blue” ส่วนตัวแปร “colors_codes” ประกาศแบบก าหนดดัชนี 
มีดัชนี 3 ค่า คือ “Red”, “Green” และ “Blue” และสมาชิกคือ “#ff0000”, “#00ff00” และ 
“#0000ff” 

ผลลัพธ์ 

ไมก่ ำหนดดชัน ี

ก ำหนดดชัน ี

ผลลัพธ์ 
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  1.2.6 ข้อมูลชนิดวัตถุ (object) เป็นชนิดข้อมูลที่น าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้เน้นการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างจึงไม่ขอกล่าวในรายละเอียด 

  1.2.7 ข้อมูลชนิดนัล (NULL) เป็นตัวแปรที่ไม่มีค่าใดอยู่เลย แต่ไม่ใช่ค่าว่างที่เก็บอยู่
ในตัวแปรชนิดตัวอักษร 

ตัวอย่างท่ี 4.11 การประกาศตัวแปรเก็บข้อมูลชนิดนัล 

< ?php 

$a =  NULL; 

var_dump($a);  

echo "< br> ";  

$b =  "Hello World!";  

$b =  NULL; 

var_dump($b);   

?>  

 

 จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมประกาศตัวแปร “a” ให้มีค่าเป็น “NULL” ซึ่งเป็นการ
ก าหนดให้ตัวแปรมีข้อมูลชนิดนัล ตามด้วยเรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump() ให้แสดงผลชนิดและค่าของ
ตัวแปร “a” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ พร้อมสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยค าสั่ง echo ตามด้วย “<br>” 
จากนั้นประกาศตัวแปร “b” ให้มีค่าเป็น “Hello world” ถัดมาเปลี่ยนให้มีค่าเป็น “NULL” แล้ว
เรียกใช้ฟงัก์ชัน var_dump() ให้แสดงผลชนิดและค่าของตัวแปร “b” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

 2. ค่าคงที่ (Constant) เป็นตัวแปรที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือเก็บค่าใดๆ ที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการประมวลผลโปรแกรม รูปแบบการใช้งานมีดังนี้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 41) 

 

 

 

ตัวอย่างท่ี 4.12 การก าหนดค่าคงท่ีและการน าตัวแปรค่าคงที่ไปใช้งาน 

 

< ?php 

      / /  Defining constant 

define("IS_SITE_URL", "http:/ / is.udru.ac.th/ ");  

  

      / /  Using constant 

echo 'Thank you for visiting - ' . IS_SITE_URL; 

?>  

 

define (ชือ่ตวัแปร,คา่) 

รูปแบบ 

ผลลัพธ์ 
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 จากตัวอย่างข้างต้นก าหนดค่าคงที่ชื่อ “IS_SITE_URL” มีค่าเป็น “http://is.udru.ac.th/” 
จากนั้นน าค่าคงที่ไปแสดงร่วมกับข้อความ “Thank you for visiting-” เมื่อประมวลผลโปรแกรมจะ
แสดงข้อความ “Thank you for visiting - http://is.udru.ac.th/” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

ค าสั่งภาษา PHP เบื้องตน้ 

 ค าสั่งในภาษา PHP เบื้องต้นที่นักเขียนโปรแกรมมือใหม่จ าเป็นต้องท าความรู้จัก เนื่องจาก
เป็นค าสั่งที่มีการใช้งานบ่อยมากมีดังนี้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 19-22; TUTORIAL REPUBLIC, 

2016) 

1. การใส่ค าอธิบาย ในการเขียนโปรแกรมจ าเป็นต้องใส่ค าอธิบายเพ่ือให้เข้าใจชุดค าสั่งของ
โปรแกรม โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นคนสร้าง หรือสร้างเมื่อไร เป็น
ต้น อีกท้ังยังเป็นการช่วยนักเขียนโปรแกรมคนอ่ืนที่เข้ามาดูรหัสค าสั่งเข้าใจรายละเอียดของโปรแกรม
ได้ ค าอธิบายที่ใส่ลงไปนั้นจะไม่ถูกประมวลผลและแสดงค่าออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ภาษา PHP 

สามารถใส่ค าอธิบายลงในโปรแกรมได้ 2 รูปแบบ คือ การใส่ค าอธิบายบรรทัดเดียว และการใส่
ค าอธิบายหลายบรรทัด ภาพที่ 4.2 แสดงการใส่ค าอธิบายลงในโปรแกรม 

 

 

ภาพที่ 4.2 การใส่ค าอธิบายลงในโปรแกรม  
ที่มา: (guru99, 2016) 

 

แบบหลายบรรทัด 

แบบบรรทัดเดียว 
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2. การแสดงผลลัพธ์ ค าสั่งที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมภาษา PHP ที่ใช้บ่อยมี 2 

ค าสั่งดังนี้ 
2.1 ค าสั่ง echo เป็นค าสั่งที่ใช้เพ่ือแสดงข้อความ ตัวเลข ค่าของตัวแปร และผลลัพธ์ของ

นิพจน์หรือสมการ ตัวอย่างการใช้งานมีดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 4.13 การใช้ค าสั่ง echo แสดงข้อความออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

< ?php 

/ /  Displaying string of text 

echo "Hello World!";  

?>  

 จากตัวอย่างที่ 4.13 โปรแกรมจะใช้ค าสั่ง echo แสดงข้อความ “Hello World!” ออกทาง
เว็บเบราว์เซอร์ 

ตัวอย่างที่ 4.14 การใช้ค าสั่ง echo ในการแสดงรหัสค าสั่งภาษา HTML 

< ?php 

/ /  Displaying HTML code 

echo "< h4> This is a simple heading.< /h4> ";  

echo "< h4 style= 'color: red; '> This is heading with style.< /h4> "  

?>  

 จากตัวอย่างท่ี 4.14 โปรแกรมใช้ค าสั่ง echo แสดงข้อความ “This is a simple heading.” 
และ “This is heading with style.” จากการประมวลผลจะแสดงข้อมูลเหมือนกับการใช้แท็กภาษา 
HTML และเป็นตัวหนาที่มีขนาดเป็น <h4> และข้อความ “This is heading with style.” เป็นสี
แดง (style= ‘color:red;’) ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

ตัวอย่างที่ 4.15 การประกาศตัวแปรและแสดงค่าของตัวแปรออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

< ?php 

    / /  Defining variables 

$txt =  "Hello World!";  
$num =  123456789;  

$colors =  "Red";  

    / /  Displaying variables 

echo $txt;  

echo "< br> ";  

ประกาศตัวแปร 

แสดงค่าของตัวแปร 
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echo $num; 

echo "< br> ";  

echo $colors;  

?>  

จากตัวอย่างที่ 4.15 โปรแกรมประกาศตัวแปร “txt” ที่มีค่าเป็น “Hello World!” 
ตัวแปร “num” มีค่าเป็น 123456789 ตัวแปร “colors” มีค่าเป็น “red” จากนั้นใช้ค าสั่ง echo 

แสดงค่าตัวแปรที่ได้ประกาศไว้ และก่อนแสดงค่าตัวแปรถัดไปจะส่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่ตามชุดค าสั่ง 
echo “<br>”  สิ้นสุดการประมวลผล 

ตัวอย่างท่ี 4.16 น าข้อความกับนิพจน์มาแสดงร่วมกัน ที่ค่ันด้วยคอมมา (,) 

 

< ?php 

echo "10+ 5=  ",10+ 5; 

?>  

 

จากตัวอย่างที่ 4.16 เมื่อประมวลผลโปรแกรมจะแสดงข้อความ “10+5=” และต่อ

ด้วยผลของการบวกของนิพจน์ 10+5 นั้นคือ “15”     

2.2 ค าสั่ง print เป็นอีกหนึ่งค าสั่งให้เลือกใช้เพ่ือแสดงผลลัพธ์ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่ง
จะท างานเหมือนค าสั่ง echo แต่ค าสั่ง print จะไม่สามารถแยกข้อความกับนิพจน์ หรือค่าของตัวแปร
ใดๆ ด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ได้ ตามตัวอย่างท่ี 4.17 - 4.19 เป็นการน าค าสั่ง print มาใช้งานแทน
ค าสั่ง echo ซึ่งเมื่อประมวลผลจะท างานเหมือนกับการใช้ค าสั่ง echo ในตัวอย่างที่ 4.13-4.15 แต่
ตัวอย่างที่ 4.16 ที่ผ่านมาไม่สามารถใช้ค าสั่ง print แทนค าสั่ง echo ได้ เนื่องจากค าสั่ง print ไม่
สามารถแยกข้อความ “10+5=” กับนิพจน์ 10+5 ทีค่ั่นด้วยคอมม่าได้ 

 

 

 

 

 

ข้อความ อยู่ระหวา่ง  “ ” 

นิพจน ์

ขึ้นบรรทัดใหม่ 
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ตัวอย่างที่ 4.17 แสดงข้อความออกทางเว็บเบราว์เซอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างที่ 4.13 

< ?php 

/ /  Displaying string of text 

print "Hello World!";   

?>  

 

 

 

ตัวอย่างที่ 4.18 รหัสค าสั่งภาษา HTML ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างที่ 4.14 

< ?php 

/ /  Displaying HTML code 

print "< h4> This is a simple heading.< /h4> ";  

print "< h4 style= 'color: red; '> This is heading with style.< /h4> "  

?>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ 
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ตัวอย่างที่ 4.19 แสดงค่าของตัวแปรออกทางเว็บเบราว์เซอร์ที่เหมือนกับตัวอย่างที่ 4.15 

< ?php 

/ /  Defining variables 

$txt =  "Hello World!";  

$num =  123456789;  

$colors =  "Red";  

  

/ /  Displaying variables 

print $txt;  

print "< br> ";  

print $num; 

print "< br> ";  

print $colors;   

?>  

ตัวด าเนินการ (Operators) 

 ตัวด าเนินการ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ด าเนินการบางอย่างระหว่างค่าสองค่า หรือตัวแปร
สองตัว ซึ่งในภาษา PHP มีตัวด าเนินการด้วยกันอยู่หลายประเภทที่นักเขียนโปรแกรมจะต้องศึกษา
และท าความเข้าใจ เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตัว
ด าเนินการแบ่งออกได้ 4 ประเภทดังนี้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 43-51; สมศักดิ์ โขคชัยชุติกุล, 
2550: 27-33; TUTORIAL REPUBLIC, 2016) 
 1. ตัวด าเนินการเกี่ยวกับตัวเลข (Arithmetic operators) เป็นตัวด าเนินการที่ใช้เกี่ยวกับ
การค านวณทางคณิตศาสตร์ หรือด าเนินการกับค่าตัวเลข เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร
เป็นต้น ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ตัวด าเนินการเก่ียวกับตัวเลข 

ตัวด าเนินการ ชื่อ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ 

+ การบวก 1+2 3 

- การลบ 5-1 4 

* การคูณ 5*5 25 

/ การหาร 20/5 4 

% การหารเอาเศษ 10%3 1 

ผลลัพธ์ 
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++ การเพ่ิมค่าขึ้น 1 5++ 6 

-- การลดค่าลง 1 4-- 3 

 

ตัวอย่างที่ 4.20 การใช้ตัวด าเนินการเกี่ยวกับตัวเลข 

< ?php 

$x =  10; 

$y =  4; 

echo($x +  $y); / /  0utputs: 14 

echo($x - $y);  / /  0utputs: 6 

echo($x *  $y); / /  0utputs: 40 

echo($x /  $y);  / /  0utputs: 2.5 

echo($x %  $y); / /  0utputs: 2 

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้นก าหนดค่าให้ตัวแปร “x” เป็น 10 ตัวแปร “y” เป็น 4 น าค่าของทั้งสอง
ตัวแปรมาด าเนินการบวก ลบ คูณ หาร และหารเอาเศษ พร้อมแสดงผลลัพธ์ออกทางเว็บเบราว์เซอร์
ด้วยค าสั่ง echo 

ตัวอย่างที่ 2.21 การน าตัวด าเนินการ ++ และ -- ไปใช้งาน 

< ?php 

$x =  10; 

echo + + $x; / /  Outputs: 11 

echo $x;   / /  Outputs: 11 

 

$x =  10; 

echo $x+ + ; / /  Outputs: 10 

echo $x;   / /  Outputs: 11 

  

$x =  10; 

echo --$x; / /  Outputs: 9 

echo $x;   / /  Outputs: 9 

  

$x =  10; 

echo $x--;  / /  Outputs: 10 

echo $x;   / /  Outputs: 9 

?>  

 จากตัวอย่างที่ 4.21 โปรแกรมประกาศค่าตัวแปร “x” มีค่าเป็น 10 แล้วเพ่ิมหรือลดค่าให้ตัว
แปร “x” ซึ่งมีกรณีต่างๆ ดังนี้ กรณีเพ่ิมค่าขึ้น 1 ให้กับตัวแปรจะเพ่ิมค่าให้ตัวแปรก่อนแล้วจึงน าค่า
นั้นไปแสดงด้วยค าสั่ง ++$x ส่วนอีกกรณีจะแสดงค่าของตัวแปรก่อนเพ่ิมค่าขึ้น 1 ค่าให้กับตัวแปร
ด้วยค าสั่ง $x++ ส่วนการลดค่าลง 1 ค่าของตัวแปรนั้นจะท างานคล้ายกันกับการเพ่ิมค่า  ดังนั้นการ

ผลลัพธ์ 

เพิ่มค่า 1 ให้กับตวัแปรกอ่น 
แล้วจึงแสดงค่าที่ได้ 

แสดงค่าในตัวแปรก่อน
จากนั้นจึงเพิ่มค่าขึ้น 1  

ลดค่าลง 1 ค่าให้กับตัวแปร
ก่อนแล้วจึงแสดงค่าที่ได้ 

แสดงค่าในตัวแปรก่อน
จากนั้นจึงลดค่าลง 1  
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วางเครื่องหมาย ++ หรือ -- ไว้หน้าหรือหลังตัวแปรจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน จึงควรพิจารณาให้ดีก่อน
น าไปใช้งาน 

 2. ตัวด าเนินการในการก าหนดค่า (Assignment operators) เป็นตัวด าเนินการส าหรับ
ก าหนดค่าให้กับตัวแปร มีตัวด าเนินการที่ใช้คือ เท่ากับ (=) นอกจากนี้ยังมี += , -=, *=, /= และ .= 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2 ตัวด าเนินการในการก าหนดค่าให้กับตัวแปร 

ตัวด าเนินการ รายละเอียด ตัวอย่าง ผลลัพธ์ 

= ก าหนดค่าให้ตัวแปร $x=4; 4 

+= เพ่ิมค่าให้ตัวแปร $x=4; $x+=1; 5 

-= ลดค่าของตัวแปร $x=5; $x-=2 3 

*= คูณค่าของตัวแปร $x=0; $x*=10; 0 

/= หารค่าของตัวแปร $x=50; $x/=10; 5 

.= น าค่ามาต่อท้ายตัวแปร $x= “Pretty”; 
$x.= “Cool”; 

Pretty Cool 

ตัวอย่างท่ี 4.22 การน าตัวด าเนินการก าหนดค่าให้กับตัวแปรไปใช้งาน 

< ?php 

$x =  10;  
echo $x; / /  Outputs: 10 

  

$x =  20; 

$x + =  30;  
echo $x; / /  Outputs: 50 

  

$x =  50; 

$x -=  20;  

echo $x; / /  Outputs: 30 

  

$x =  5;  

$x * =  25;  

echo $x; / /  Outputs: 125 

  

$x =  50; 

$x /=  10; 

echo $x; / /  Outputs: 5 

?>  

ก าหนดค่า 10 ให้กับตวัแปร x 
และแสดงค่าที่เก็บในตัวแปร 

ก าหนดค่า 20 ให้กับตวัแปร x แล้วบวกตัวแปร x 

อีก 30 จากนั้นแสดงค่าล่าสุดของตัวแปร x เป็น 50 

ก าหนดค่า 20 ให้กับตวัแปร x แล้วลบตวัแปร x ออก 
20 จากนั้นแสดงค่าล่าสุดของตัวแปร x เป็น 30 

ก าหนดค่า 5 ให้กับตวัแปร x แล้วคูณตัวแปร x ด้วย 
25 จากนั้นแสดงค่าล่าสุดของตัวแปร x เป็น 125 

ก าหนดค่า 100 ให้กับตัวแปร x แล้วหารตัวแปร x 
ด้วย 15 จากนั้นแสดงค่าล่าสุดของตัวแปร x เป็น 5 
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 จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมจะเริ่มด้วยการก าหนดค่าให้กับตัวแปร “x” จากนั้นจะท าการ 
บวก (+=) ลบ (-=) คูณ (*=) และหาร (/=) ตัวแปรกับตัวเลขที่ก าหนด แล้วใช้ค าสั่ง echo เพ่ือแสดง
ค่าของตัวแปร “x” เช่น ก าหนดค่าให้ตัวแปร “x” เป็น 20 เมื่อประมวลผลมาถึงค าสั่ง “$x+=30” 
จะหมายถึงให้บวกตัวแปร “x” อีก 30 แล้วแสดงค่าที่เก็บในตัวแปรล่าสุดคือ 50 ออกทางเว็บ
เบราว์เซอร์  

3. ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operators) เป็นตัวด าเนินการที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบตัวแปรกับตัวแปร ค่าคงที่กับตัวแปร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ 

ตัว
ด าเนินการ 

ชื่อ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ 

== เท่ากัน $x == $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x เท่ากับค่าของตัว
แปร y 

=== เหมือนกัน $x === $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x เท่ากับค่าของตัว
แปร y และต้องเป็นชนิดข้อมูลเหมือนกัน 

!=, <> ไม่เท่ากัน $x != $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x ไม่เท่ากับค่าของตัว
แปร y 

!== ไม่เหมือนกัน $x !== $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x ไม่เท่ากับค่าของตัว
แปร y หรือชนิดข้อมูลต่างกัน 

< น้อยกว่า $x < $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x น้อยกว่าค่าของตัว
แปร y 

> มากกว่า $x > $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x มากกว่าค่าของตัว
แปร y 

<= น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 

$x <= $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x น้อยกว่าหรือ
เท่ากับค่าของตัวแปร y 

>= มากกว่าหรือ
เท่ากับ 

$x >= $y เป็นจริงเมื่อ ค่าของตัวแปร x มากกว่าหรือ
เท่ากับค่าของตัวแปร y 

 

 

 



74 
ตัวอย่างที่ 4.23 การน าตัวด าเนินการเปรียบเทียบไปใช้งาน 

< ?php 

$x =  25; 

$y =  35;  

$z =  "25"; 

var_dump($x = =  $z);  / /  Outputs: boolean true 

var_dump($x !=  $y);  / /  Outputs: boolean true 

var_dump($x <  $y);    / /  Outputs: boolean true 

var_dump($x >  $y);    / /  Outputs: boolean false 

var_dump($x < =  $z);   / /  Outputs: boolean true 

var_dump($x > =  $y);  / /  Outputs: boolean false 

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้น ก าหนดค่าให้ตัวแปร “x” เป็น 25 ตัวแปร “y” เป็น 35 และตัวแปร 
“z” เป็น 25 จากนั้นน ามาด าเนินการเปรียนเทียบในแต่ละตัวด าเนินการดังนี้ เท่ากับ ($x==$z) ไม่
เท่ากัน ($x!=$y) น้อยกว่า ($x<$y) มากกว่า ($x>$y) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ($x<=$z) และมากกว่า
หรือเท่ากับ ($x>=$y) เรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump มาแสดงผลของการเปรียบเทียบ ซึ่งผลลัพธ์ของ
การเปลี่ยนเทียบจะเป็นข้อมูลชนิดตรรกะ (จริง หรือ เท็จ) 

 4. ตัวด าเนินการทางตรรกะ (Logical operators) เป็นตัวด าเนินการที่ใช้เปรียบเทียบหาค่า
ความจริงของตัวแปรหรือนิพจน์ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าความจริง ( true) หรือ เท็จ (false) ซึ่งจะ
น าไปใช้กับค าสั่งตรวจสอบเงื่อนไข เช่น ค าสั่ง if(...), while(...) หรือ do… while(...) เป็นต้น 
รายละเอียดตัวด าเนินการทางตรรกะดังแสดงในตารางที่ 4.4 

ตารางท่ี 4.4 ตัวด าเนินการทางตรรกะ 

ตัวด าเนินการ ชื่อ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ 

and หรือ && และ $x and $y, $x 
&& $y 

เป็นจริงเมื่อค่าของ $x และ $y เป็น
จริงทั้งคู่ กรณีอ่ืนจะให้ค่าเป็นเท็จ 

or หรือ || หรือ $x or $y, $x || 
$y 

เป็นเท็จเมื่อค่าของ $x และ $y เป็น
เท็จทั้งคู่ กรณีอ่ืนจะให้ค่าเป็นจริง 

! นิเสธ !$x เป็นจริงเมื่อ $x เป็นเท็จ และจะให้ค่า
เป็นเท็จเมื่อ $x เป็นจริง 

xor exclusive or $x xor $y เป็นเท็จเมื่อ ค่าของ $x และ $y เป็น
จริงทั้งคู่หรือเท็จทั้งคู่ กรณีที่เหลือจะ
ให้ค่าเป็นจริง 

 

เง่ือนไขในการเปรียบเทียบ
ตามแต่ละตัวด าเนินการ 
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ตัวอย่างที่ 4.24 การน าตัวด าเนินการทางตรรกะมาใช้งาน 

< ?php 

 

$x= 1;  

&y= 18 

if ($x< 5 && $y< 20) 

   {    echo “Condition is True”;  }  

else  

   {   echo “Condition is False”;   }  

 

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้น ก าหนดให้ตัวแปร “x” มีค่าเป็น 1 และตัวแปร “y” มีค่าเป็น 18 ใช้
ค าสั่ง if(...) ในการตรวจสอบเงื่อนไขที่มีอยู่ 2 เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรกคือ “$x<5” นั้นคือค่าของตัว
แปร x น้อยกว่า 5 หรือไม่ และเงื่อนไขที่สองคือ “$y<20” จะตรวจสอบค่าของตัวแปร “y” น้อยกว่า 
20 หรือไม่ โดยใช้ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ “และ” (&& เป็นจริง เมื่อทุกเงื่อนไขเป็นจริง) นั้นคือทั้ง 
2 เงื่อนไขจะต้องเป็นจริง จึงจะแสดงข้อความ “Condition is True” แต่ถ้าเป็นกรณีอ่ืนให้แสดง
ข้อความ “Condition is False” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

โครงสร้างควบคุม  

 ภาษา PHP มีค าสั่งควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรมอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้ (พรวนา รัตนชู
โชค, 2557: 35-56) 

1. กลุ่มค าสั่งแบบทางเลือก ซึ่งเป็นค าสั่งเปรียบเทียบเงื่อนไข เพ่ือเลือกกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งในสองทางเลือก หลายทางเลือก หรือทางเลือกเดียว ในที่นี้เงื่อนไขจะหมายถึงนิพจน์หรือสมการ
ทางคณิตศาสตร์ เช่น x=5, y >10 หรือ z<= 50 เป็นต้น ซึ่งในภาษา PHP มีค าสั่งแบบทางเลือกดังนี้ 

   1.1 ค าสั่ง if เป็นค าสั่งในการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว หรือมี
ทางเลือกเดียวให้ด าเนินการ กรณีเง่ือนไขเป็นจริงเท่านั้น มีรูปแบบการใช้ค าสั่งดังนี้ 

 

 

 

   

 

 

if(condition){  

   / /  Code to be executed 

}  

รูปแบบ เง่ือนไขในการตรวจสอบ 

ชุดค าสั่งที่ต้องประมวลผล
กรณีเง่ือนไขเป็นจริง 
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   สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.3 

 

 

ภาพที่ 4.3  ค าสั่ง if แสดงในรูปแบบผังงาน 

ที่มา :  (zentut, 2016) 

ตัวอย่างที่ 4.25 การใช้ประโยคค าสั่ง if (zentut, 2016) 

< ?php 

$x =  11; 

if(($x >  10){  

    echo "$x is greater than 10";  

}  

?>  

   จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมประกาศตัวแปรชื่อ “x” มีค่าเป็น 11 จากค าสั่ง if จะท าการ
ตรวจสอบเงื่อนไข โดยเงื่อนไขของโปรแกรมคือ ค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร “x” มีค่ามากกว่า 10 หรือไม่ 
ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง คือมีค่ามากกว่า 10 ให้แสดงผล ค่าตัวแปรใน “x” ต่อด้วย “ is greater than 

10” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเป็นเท็จจะไม่มีค าสั่งให้ด าเนินการ จบการท างานของโปรแกรม 
ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ “11 is greater than 10” ทั้งนี้เพราะค่าของตัวแปร “x” มีค่าเป็น 11 ซึ่ง
มากกว่า 10 

   1.2 ค าสั่ง if…else ค าสั่งเปรียบเทียบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก ซึ่งจะตรวจสอบเงื่อนไข
เหมือนค าสั่ง if แต่จะเพ่ิมการด าเนินการในส่วนของเงื่อนไขที่เป็นเท็จ มีรูปแบบและตัวอย่างการใช้
งานดังนี้ 

ประมวลเมื่อเง่ือนไข
เป็นจริง 

เง่ือนไขในการตรวจสอบ 
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สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.4 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  ค าสั่ง if…else แสดงในรูปแบบผังงาน  
ที่มา : (SoraTemplates, 2016) 

 

 

if(condition){  

   / /  Code to be executed if condition is true 

} else{  

   / /  Code to be executed if condition is false 

}  

รูปแบบ 

ชุดค าสั่งที่ต้อง
ประมวลผลกรณีเป็น
จริง 

ชุดค าสั่งที่ต้อง
ประมวลผลกรณีเป็นเท็จ 

เง่ือนไขในการตรวจสอบ 

เง่ือนไขในการตรวจสอบ 

ชุดค าสั่งที่ต้องประมวลผล
กรณีเป็นจริง 

ชุดค าสั่งที่ต้องประมวลผล
กรณีเป็นเท็จ 
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ตัวอย่างที่ 4.26 การใช้ประโยคค าสั่ง if...else (zentut, 2016) 

< ?php 

$x =  2;  

if($x >  10){  

      echo "$x is greater than 10";  

} else{  

      echo "$x is less than 10";  

}  

?>  

    จากตัวอย่างโปรแกรมข้างต้นจะประกาศตัวแปรชื่อ “x” มีค่าเป็น 2 จากนั้นใช้ค าสั่ง if ()
ตรวจสอบเงื่อนไข “$x>10” นั้นคือค่าท่ีเก็บไว้ในตัวแปร “x” มีค่ามากกว่า 10 หรือไม่ ถ้าเง่ือนไขเป็น
จริง คือมีค่ามากกว่า 10 ให้แสดงค่าตัวแปร x ตามด้วย “ is greater than 10” ออกทางเว็บ
เบราว์เซอร์ ถ้าเป็นเท็จ คือมีค่าน้อยกว่า 10 ให้แสดงค่าตัวแปร x ตามด้วย “ is less than 10” ออก
ทางเว็บเบราว์เซอร์ จบการท างานของโปรแกรม หลังจากประมวลผลชุดค าสั่งข้างต้นแล้วจะได้ผลลัพธ์
ของโปรแกรมคือ “2 is less than 10” ทั้งนี้เพราะค่าของตัวแปร “x” มีค่าเป็น 2 ซึ่งน้อยกว่า 10 

   1.3 ค าสั่งเปรียบเทียบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก หรือมีทางเลือกจ านวนมากให้เลือก
ด าเนินการ ในภาษา PHP มีให้เลือกใช้งาน 2 ค าสั่งคือ if…elseif และ switch…case มีรายละเอียด
ดังนี้ 

        1.3.1 ค าสั่ง if…elseif  ซึ่งเป็นค าสั่งส าหรับตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงก็จะ
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ แต่ถ้าเป็นเท็จจะตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปที่อยู่หลังค าสั่ง elseif(…) ถ้ายัง
เป็นจริงจะด าเนินการค าสั่งที่อยู่ภายในวงเล็บปีกกา แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปอีก
จนกว่าจะไม่มีเงื่อนไขใดเป็นจริงเลยจึงจะด าเนินการหลังค าสั่ง else มีรูปแบบและตัวอย่างการใช้งาน
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

if(condition1){  

/ /  Code to be executed if condition1 is true 

}  elseif(condition2){  

   / /  Code to be executed if the condition1 is false 

and condition2 is true 

}  else{  

   / /  Code to be executed if both condition1 and 

condition2 are false 

}  

รูปแบบ 

เง่ือนไขแรกที่ใช้การ
ตรวจสอบ ชุดค าสั่งที่ต้องประมวลผล

กรณีเง่ือนไขแรกเป็นจริง 

ชุดค าสั่งที่ต้องประมวลผล
กรณีเป็นเท็จ 

ชุดค าสั่งที่ต้องประมวลผล
กรณีเง่ือนไขแรกเป็นเท็จ 
แต่เง่ือนไขที่ 2 เป็นจริง 

เง่ือนไขที่ 2 ที่ใช้
ในการตรวจสอบ 
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     สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.5 

 

ภาพที่ 4.5  ค าสั่ง if… elseif แสดงในรูปแบบผังงาน 

 ที่มา : (zentut, 2016) 

ตัวอย่างที่ 4.27 การใช้ประโยคค าสั่ง if...elseif (zentut, 2016) 

< ?php 

$x =  20; 

if($x >  0){  

      echo "$x is greater than zero";  

} elseif($x = =  0){  

      echo "$x is zero";  

} else{  

      echo "$x is less than zero";  

}  

  ?>  

   จากตัวอย่างโปรแกรมข้างต้นประกาศตัวแปรชื่อ “x” มีค่าเป็น 20 จากค าสั่ง if() ใช้
ตรวจสอบเงื่อนไข ($x>0) นั่นคือค่าท่ีเก็บไว้ในตัวแปร “x” มีค่ามากกว่า 0 หรือไม่ ถ้าเง่ือนไขเป็นจริง 
คือมีค่ามากกว่า 0 ให้แสดงค่าตัวแปร x ตามด้วย “ is greater than zero” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
ถ้าเป็นเท็จให้ตรวจสอบเงื่อนไขหลังค าสั่ง elseif นั่นคือ  ตัวแปร “x” มีค่าเท่ากับ 0 หรือไม่ ($x==0) 
ถ้าเป็นจริงให้แสดงค่าตัวแปร x ตามด้วย “ is zero” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ กรณีเป็นเท็จให้แสดง
ค่าตัวแปร x ตามด้วย “ is less than zero” แล้วจบการท างานของโปรแกรม ผลลัพธ์จากการ

ประมวลผลเมื่อเง่ือนไขแรกเป็นจริง 

ประมวลผลเมื่อเง่ือนไข 2 เป็นจริง 

ประมวลผลเมื่อเง่ือนไข 3 เป็นจริง 

เง่ือนไขแรกใน
การตรวจสอบ 

เง่ือนไขที่ 2 ที่ใช้
ในการตรวจสอบ 

เง่ือนไขที่ 3 ที่ใช้
ในการตรวจสอบ 
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ประมวลผลของโปรแกรมคือ “20 is greater than zero” ทั้งนี้เพราะค่าของตัวแปร “x” มีค่าเป็น 
20 ซึ่งมากกว่า 0 

   1.3.2 ค าสั่ง switch…case เป็นค าสั่งที่ท างานคล้ายกับค าสั่ง if… elseif แต่เป็นค าสั่งที่
ช่วยให้การเขียนโปรแกรมสั้นกระชับขึ้น และแต่ละทางเลือกการท างานจะมีค าสั่งหยุดตรวจสอบ
เงื่อนไขด้วย break แต่ถ้าผลการตรวจสอบไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลยจะเข้าไปท างานหลังค าสั่ง default 

มีรูปแบบและตัวอย่างการใช้งานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

                  สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 ค าสั่ง switch … case แสดงในรูปแบบผังงาน, ที่มา : (zentut, 2016) 

switch(ตวัแปรหรอืเงือ่นไข){  

     case คา่ตัวแรกทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกับตวัแปรหรอืเงือ่นไข:   

          / /  code block 1 
          break;  

     case คา่ตัวที ่2 ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบกับตวัแปรหรอืเงือ่นไข:   

          / /  code block 2 

          break;  

        … 

     default:       

          / /  default code block 
          break;  

}  

รูปแบบ 

ประมวลผลมื่อเง่ือนไขแรก 

เป็นจริง  

ประมวลผลมื่อเง่ือนไข 2 

เป็นจริง  

ประมวลผลมื่อเง่ือนไข 3 

เป็นจริง  

ประมวลผลเมื่อเง่ือนไขเป็นเท็จ  

เง่ือนไขหรือค่าตัวแปรที่
ใช้ตรวจสอบ 

ค่าแรกที่ใช้เปรียบเทียบ
กับเง่ือนไข 

ค่าที่ 2 ที่ใช้เปรียบเทียบ
กับเง่ือนไข 

ค่าที่ 3 ที่ใช้
เปรียบเทียบกับเง่ือนไข 
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ตัวอย่างที่ 4.28 การใช้ประโยคค าสั่ง switch … case (zentut, 2016) 

< ?php 

$x =  rand(0,3);  

switch($x){  

   case 0: echo '$x is equal 0';  

      break;  

   case 1: echo '$x is equal 1';  

      break;  

   case 2: echo '$x is equal 2';  

      break;  

   case 3: echo '$x is equal 3';  

      break;  

}  

  ?>  

   จากตัวอย่างโปรแกรมข้างต้นประกาศตัวแปรชื่อ “x” ในการก าหนดค่าให้ตัวแปร “x” จะ
เรียกใช้ฟังก์ชัน rand เพ่ือสุ่มตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 3 เมื่อได้ตัวเลขมาจะน าไปเก็บในตัวแปร “x” 
แล้วใช้ค าสั่ง switch() ตรวจสอบค่าของตัวแปร “x” มีค่าเท่ากับค่าใด ถ้ามีค่าเป็น 0 ให้แสดงค่าตัว
แปร “x” ตามด้วย “ is equal 0” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ แตถ่้ามีค่าเป็น 1 ให้แสดงค่าตวัแปร “x” 
ตามด้วย “ is equal 1” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ แต่ถ้ามีค่าเท่ากับ 2 ให้แสดงค่าตัวแปร “x” ตาม
ด้วย “ is equal 2” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์  แต่ถ้ามีค่าเป็น 3 ให้แสดงค่าตัวแปร “x” ตามด้วย “ is 
equal 3” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ จบการท างานของโปรแกรม ซึ่งการประมวลผลโปรแกรมแต่ละ
ครั้งจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผลลัพธ์ของฟังก์ชัน rand จะเกิดจากการสุ่มตัวเลขที่อยู่
ระหว่างช่วงตัวเลขท่ีก าหนด 

2. กลุ่มค าสั่งแบบวนรอบ  

   ภาษา PHP มีค าสั่งให้ด าเนินการแบบวนรอบหรือการประมวลผลชุดค าสั่งซ้ าๆ แต่ท าอย่าง
มีเงื่อนไข นั่นคือค าสั่ง while, do … while, for และ foreach ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 ค าสั่ง while เป็นค าสั่งให้ด าเนินการแบบวนรอบไปจนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงจะหยุด
การท างานตามที่ก าหนด ในการท างานรอบแรกจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน หากเงื่อนไขเป็นจริงจะเข้า
ไปท างานค าสั่งที่อยู่ภายในวงเล็บปีกกา เมื่อท างานเรียบร้อยจะวนกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง ถ้า
หากเงื่อนไขยังเป็นจริงจะกลับเข้าไปท างานค าสั่งภายในวงเล็บปีกกาอีก ด าเนินการซ้ าไปจนกระทั่ง
การตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จจึงหยุดการท างานแล้วออกไปท าค าสั่งที่อยู่นอกวงเล็บปีกกา มีรูปแบบ
และตัวอย่างการใช้งานดังนี้ 

 

 while(condition){  

         / /  code block to be executed 

}  

รูปแบบ 

เง่ือนไขในการตรวจสอบ 

ค าสั่งที่ต้องด าเนินการซ้ า 



82 
สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.7 

 

ภาพที่ 4.7 ค าสั่ง while แสดงในรูปแบบผังงาน 

ที่มา : (zentut, 2016) 

ตัวอย่างที่ 4.29 การใช้ประโยคค าสั่ง while (zentut, 2016) 

< ?php 

  define('MAX',10);  

$counter =  1;  

while($counter < =  MAX){  

 echo "The current value of the counter is { $counter} < br> ";  

 $counter+ + ; 

}  

  ?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมมีการประกาศค่าคงที่ชื่อ “MAX” มีค่าเท่ากับ 10 แล้ว
ประกาศตัวแปรชื่อ “counter” มีค่าเป็น 1 จากนั้นเริ่มตรวจสอบเงื่อนไขด้วยค าสั่ง while ว่าค่าท่ีเก็บ
ในตัวแปร “counter” มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่ “MAX” หรือไม ่($counter<=MAX) ถ้าเป็น
จริงให้แสดงข้อความ “The current value of the counter is { ค่าในตัวแปร counter }” และขึ้น
บรรทัดใหม่ (<br>) ด้วยค าสั่ง echo ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเพ่ิมค่าให้กับตัวแปร “counter” 
ขึ้น 1 ค่า ท าการวนรอบตรวจสอบเงื่อนไขอีก หากเงื่อนไขเป็นจริงจะวนกลับไปท างานซ้ าไปเรื่อยๆ 
จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ นั่นคือ ค่าของตัวแปร “counter” มากกว่าค่าคงที่ “MAX” จึงหยุดการ
ท างาน สิ้นสุดการท างานของโปรแกรม 

เง่ือนไขในการตรวจสอบ 

ค าสั่งที่ต้องด าเนินการ
ซ้ า 
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   2.2 ค าสั่ง do…while เป็นค าสั่งให้ด าเนินการแบบวนรอบไปจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึง

จะหยุดการท างานตามที่ก าหนด คล้ายกับค าสั่ง while แต่ต่างกันตรงรอบแรกของการท างาน ค าสั่ง 
do…while จะให้เข้าไปท างานได้โดยไม่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขหลังท างานเสร็จในรอบแรกแล้วจึงจะ
ตรวจสอบเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริงจะวนกลับไปท างานซ้ าไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึง
หยุดการท างานแล้วออกจากการวนรอบ ข้อสังเกต ค าสั่ง do…while จะท างานชุดค าสั่งที่อยู่ภายใน
วงเล็บปีกกาอย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอ แม้ว่าเงื่อนไขในการตรวจสอบจะเป็นเท็จตั้งแต่รอบแรก. 

 

 

 

  

   สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.8 

 

ภาพที่ 4.8 ค าสั่ง do … while แสดงในรูปแบบผังงาน 

ที่มา : (zentut, 2016) 

 

do {  

 / /  code block to be executed 

}   while (expression); 

รูปแบบ 

เง่ือนไขการตรวจสอบให้
สิ้นสุดการท างานซ้ า 

ค าสั่งที่ต้องด าเนินการ
ซ้ า 

เง่ือนไขการตรวจสอบให้สิ้นสุด
การท างานซ้ า 

ค าสั่งที่ต้องด าเนินการซ้ า 
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ตัวอย่างที่ 4.30 การใช้ประโยคค าสั่ง do … while (zentut, 2016) 

< ?php 

  

$i =  10; 

do {  

 echo $i . '< br> ';  

 $i--;  

}  while ($i >  0);  

?>  

   จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมประกาศตัวแปรชื่อ “i” มีค่าเป็น 10 เริ่มท างานชุดค าสั่ง
ภายในวงเล็บปีกกาหลังค าสั่ง do โดยรอบแรกจะแสดงค่าของตัวแปร “i” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ (<br>) จากนั้นลดค่าตัวแปร “i” ลง 1 ค่า ($i--) แล้วตรวจสอบเงื่อนไขว่า ค่าตัว
แปร “i” มากกว่า 0 หรือไม่ หากเงื่อนไขเป็นจริงให้กลับไปด าเนินการซ้ าไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเงื่อนไข
เป็นเท็จ จึงหยุดการท างาน สิ้นสุดการท างานของโปรแกรม 

   2.3 ค าสั่ง for เป็นค าสั่งให้ด าเนินการแบบวนรอบที่ระบุจ านวนรอบที่ต้องประมวลผล
แน่นอน จะด าเนินการไปจนกระทั่งค่าตัวแปรมีค่าครบตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยค าสั่ง for จะ
ก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น เงื่อนไขการตรวจสอบให้สิ้นสุดการท างานซ้ า และการเพ่ิมหรือลดค่าตัวแปร 
มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for(init_expr; condition_expr; increment_expr){  

     / /  code block to be executed. 

}  

รูปแบบ 

เง่ือนไขการตรวจสอบให้สิ้นสุดการท างานซ้ า ก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น 

การเพิ่มหรือลดค่าตัวแปร 
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    สามารถแสดงในรูปแบบผังงานดังภาพที่ 4.9 

 

ภาพที่ 4.9 ค าสั่ง for แสดงในรูปแบบผังงาน 

ที่มา : (zentut, 2016) 

ตัวอย่างที่ 4.31 การใช้ประโยคค าสั่ง for (zentut, 2016) 

 

< ?php 

  for ($i =  1; $i <  5; $i+ + ) {  

    echo $i . '< br/ > ';   

}  

?>   
 

    จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมประกาศค่าตัวแปรเริ่มต้น เงื่อนไขการตรวจสอบให้สิ้นสุดการ
ท างานซ้ า และการเพ่ิมค่าของตัวแปรไว้ภายในวงเล็บของค าสั่ง for นั้นคือตัวแปร “i” มีค่าเป็น 1      

( $i=1 ) จากนั้นตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่าตัวแปร “i” น้อยกว่า 5 หรือไม่ ( $i < 5 ) พร้อมก าหนดให้
เพ่ิมค่าตัวแปร “i” ขึ้น 1 ค่า ( $i++ ) ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดง (echo) ค่าตัวแปร “i” ออกทางเว็บ

เง่ือนไขการตรวจสอบให้
สิ้นสุดการท างานซ้ า 

ค าสั่งที่ต้องด าเนินการ
ซ้ า 

ก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น 

การเพิ่มหรือลดค่าตัวแปร 

ก าหนดค่าตัวแปรเริ่มต้น เง่ือนไขการตรวจสอบให้
สิ้นสุดการท างานซ้ า 

การเพิ่มค่าตัวแปรขึ้น 1 ค่า 
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เบราว์เซอร์ พร้อมขึ้นบรรทัดไม่ (<br>) ด าเนินงานซ้ าไปจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จ จึงหยุดการท างาน
ซ้ า นั่นคือค่าตัวแปร “i” มากกว่าค่า 5 จบการท างานของโปรแกรม 

2.3 ค าสั่ง foreach เป็นค าสั่งวนรอบการท างานเหมือนค าสั่ง for แต่ค าสั่งนี้จะใช้กับตัว
แปรที่มีข้อมูลชนิดอาร์เรย์ ซึ่งจะใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูลชนิดนี้ ส าหรับการวนรอบนั้นจะวนเท่ากับจ านวน
สมาชิกท่ีจัดเก็บไว้ในตัวแปรอาร์เรย์ มีรูปแบบและตัวอย่างการใช้งานดังนี้. 

 

 

 

 

   จากรูปแบบข้างต้น ค าสั่ง foreach จะดึงข้อมูลจากสมาชิกแต่ละตัวของตัวแปรอาร์เรย์ 
“array” มาใส่ไว้ในตัวแปร “element” ที่เก็บค่าสมาชิก โดยจะดึงตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้าย 
ดังนั้น ในแต่ละรอบของการวนรอบด้วยค าสั่ง foreach ค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร “element” จะ
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบตามค่าสมาชิกท่ีเก็บไว้ในตัวแปร “array” 

ตัวอย่างที่ 4.32 การใช้ประโยคค าสั่ง foreach (zentut, 2016) 

< ?php 

$scores =  [ 1,2,3] ;  

foreach ($scores as $score) {  

    echo $score;  

}  

?>  

   จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมประกาศตัวแปรชนิดอาร์เรย์ชื่อ “scores” โดยมีสมาชิก 3 
ค่าคือ 1, 2 และ 3 จากนั้นเริ่มประมวลผลค าสั่ง foreach โดยน าค่าสมาชิกของตัวแปร “scores” ไป
เก็บไว้ในตัวแปร “score” ค่าแรกคือ 1 แล้วเข้าไปด าเนินการค าสั่งภายในวงเล็บปีกกา โดยให้แสดง
ค่าตัวแปร “score” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ วนรอบแสดงค่าที่เก็บในตัวแปร “score” ซ้ าไปจนถึง
สมาชิกตัวสุดท้ายที่เก็บอยู่ในตัวแปร “scores”  

 

 

foreach ($array as $element) {  

     / /  process element here;  

}  

รูปแบบ 

ตัวแปรอาร์เรย ์

ค าสั่งที่ต้องด าเนินการซ้ า 
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3. กลุ่มค าสั่งแบบกระโดดออกจากค าสั่งวนรอบ 

   การท างานแบบการวนรอบ บางครั้งอาจต้องหยุดการท างานของค าสั่งนั้นทันที  ถึงแม้
จ านวนการวนรอบจะยังท างานไม่ครบก็ตาม ซึ่งในภาษา PHP มีกลุ่มค าสั่งที่สามารถท างานในลักษณะ
กระโดดข้ามการท างาน หรือหยุดการท างานดังนี้ 

   3.1 ค าสั่ง continue เมื่อโปรแกรมประมวลผลแล้วพบค าสั่งนี้จะถือว่าการท างานของรอบ
นั้นสิ้นสุดลง และจะกระโดดไปท างานของการวนรอบถัดไปทันที โดยไม่สนใจค าสั่งที่เหลือของการ
วนรอบที่พบค าสั่ง continue ดังตัวอย่างที่ 4.33 

ตัวอย่างที่ 4.33 การใช้ประโยคค าสั่ง continue ที่เขียนสคริปต์แทรกอยู่ระหว่างแท็กภาษา HTML 

< html>  

   < body>  

    

      < ?php 

         $array =  array( 1, 2, 3, 4, 5);   
          

         foreach( $array as $value ) {  

            if( $value = =  3 )continue;  

            echo "Value is $value < br> ";  

         }  

      ?>  

    

   < /body>  

< /html>  

 

 

    จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมประกาศตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ “array” มีสมาชิกเป็นตัวเลข 1 
ถึง 5 แล้วใชค าสั่ง foreach() น าค่าสมาชิกของตัวแปร “array” ไปเก็บไว้ในตัวแปร “value” ค่าแรก
คือ 1 จากนั้นใช้ค าสั่ง if() ตรวจสอบค่าของตัวแปร “value” ว่ามีค่าเท่ากับ 3 หรือไม่ กรณีเป็นจริง
จะพบค าสั่ง continue ซึ่งจะเป็นการก าหนดให้สิ้นสุดการท างานของรอบนี้ ไม่ท าค าสั่งที่เหลือ (echo 

“Value is $value <br>”) ออกนอกรอบไปท างานรอบถัดไปเลย กรณีเป็นเท็จจะแสดงข้อความ 
“Value is ” ตามด้วยค่าตัวแปร “value” และข้ึนบรรทัดใหม่ (<br>) 

   3.2 ค าสั่ง break เป็นค าสั่งกระโดดออกจากการท างานนั้นไปเลย หรือออกจากการวนซ้ า
ทั้งหมด เช่น ค าสั่ง for, while, do…while เป็นต้น โดยไม่สนว่าเงื่อนไขการท างานเป็นจริงหรือเท็จ 
หรือวนครบรอบการท างานหรือไม่ ดังตัวอย่างที่ 4.34 

 

 

 

สิ้นสุดรอบ แล้ววนรอบถัดไป 

Value is 1 

Value is 2 

Value is 4 

Value is 5 
ผลลัพธ์ 
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ตัวอย่างที่ 4.34 การใช้ประโยคค าสั่ง break ที่เขียนสคริปต์แทรกอยู่ระหว่างแท็กภาษา HTML 

< html>  

   < body>  

    

      < ?php 

         $i =  0;  

          

         while( $i <  10) {  

            $i+ + ; 

            if( $i = =  3 ) break;  

 echo $i ;  
 echo “<br>”; 
         }  

         echo ("Loop stopped at i =  $i" );  

      ?>   

    

   < /body>  

< /html>  

 

 

จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมประกาศตัวแปร “i” มีค่าเป็น 0 แล้วใช้ค าสั่ง while 

ตรวจสอบเงื่อนไขการท าซ้ าว่า ค่าตัวแปร “i” มีค่าน้อยกว่า 10 หรือไม่ ($i<10) ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงให้
เพ่ิมค่าตัวแปร “i” ขึ้น 1 ค่า ($i++) แล้วตรวจสอบเงื่อนไขถัดมาว่า ค่าตัวแปร “i” มีค่าเท่ากับ 3 
หรือไม่ ($i==3) ถ้าเป็นจริงให้สิ้นสุดการท างานแล้วออกนอกการวนรอบไปท าค าสั่งถัดไปคือ ให้แสดง
ข้อความ “Loop stopped at i = ” ตามด้วยค่าตัวแปร i และถ้าเป็นเท็จ ($i ไม่เท่ากับ 3) จะ
ประมวลผลสั่ง “echo $i” และ “echo <br>” ซึ่งเป็นการสั่งให้แสดงค่าตัวแปร “i” และขึ้นบรรทัด
ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 
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สรุป 

โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา PHP  จะถูกประมวลผลที่ฝั่งเซอร์เวอร์ โดยเมื่อถูกเรียกใช้จาก
เว็บเบราว์เซอร์จะประมวลผลและสร้างผลลัพธ์เป็นไฟล์ HTML ส่งมายังเครื่องไคลเอ็นต์เพ่ือให้เว็บ
เบราว์เซอร์แสดงผล มีรูปแบบของภาษาคือ จะใช้แท็กส าหรับบอกจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของค าสั่ ง
ภาษา 2 รูปแบบคือ <?php ...?> และ <script language= “php”> … </script> ภาษา PHP มีตัว
แปรและค่าคงที่ที่เป็นตัวแทนพื้นท่ีในหน่วยความจ าส าหรับใช้ในการเก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล
โปรแกรม มีค าสั่งเบื้องต้นที่ใช้งานบ่อยคือ echo และ print ซึ่งเป็นค าสั่งในการแสดงผลของตัวแปร
ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ตัวด าเนินการที่ใช้ในภาษาแบ่งออกได้ 4 ประเภทคือ ตัวด าเนินการเกี่ยวกับ
ตัวเลข ตัวด าเนินการในการก าหนดค่า ตัวด าเนินการในการเปรียบเทียบ และตัวด าเนินการทางตรรกะ 
โครงสร้างควบคุมของภาษามีอยู่ 3 รูปแบบดังนี้ กลุ่มค าสั่งแบบทางเลือกที่ใช้เปรียบเทียงเงื่อนไข เพ่ือ
เลือกท าที่ประกอบด้วยค าสั่ง if, if...else, if...elseif และ switch...case กลุ่มค าสั่งแบบวนรอบที่จะ
ด าเนินการแบบวนรอบชุดค าสั่งซ้ าๆ มีค าสั่ง while, do...while, for และ foreach สุดท้ายกลุ่มค าสั่ง
แบบกระโดดออกจากค าสั่งวนรอบ มีใช้งานอยู่ 2 ค าสั่งคือ continue และ break 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายความหมายของตัวแปร 
2. ชนิดของตัวแปรมีกี่ชนิด อะไรบ้างจงอธิบาย 
3. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามรายละเอียดของอัลกอริทึมต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop 

Score=65 

Score>=60 

Y N 

Write “สอบไม่ผา่น” Write “สอบผ่าน” 

Start 
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4. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามรายละเอียดของอัลกอริทึมต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

a=25, b=10 

sum=0 

sum=a + b 

Write sum 

Stop 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 5 ฟังก์ชัน (Functions) ของภาษา PHP 

ลักษณะทั่วไปของฟังก์ชัน 

การประกาศฟังก์ชัน 

การเรียกใช้งานแบบไม่มีการส่งผ่านค่า 

การเรียกใช้งานแบบมีการส่งผ่านค่า 

การสร้างฟังก์ชันไว้ใช้งาน 

การคืนค่าจากฟังก์ชัน 

การส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชัน 

ขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปร 

การน าเข้าสคริปต์จากไฟล์อ่ืนมาใช้งาน 

การเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน PHP  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน พารามิเตอร์ การคืนและส่งผ่านค่าในฟังก์ชัน 
 2. จ าแนกประเภทของการส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชัน 
 3. บอกขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปรของฟังก์ชัน 
 4. สามารถเขียนโปรแกรมสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาเองหรือส าเร็จรูปของ
ภาษา PHP ตามแบบฝึกหัดประจ าบทได้อย่างเหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย และสาธิต 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 10-11 (8 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนอธิบายและสาธิตเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยัง

ไม่เข้าใจ ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญร่วมกัน
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2.2 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 

เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายและชี้แจงค าตอบที่ถูกต้อง 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื้อหาบทท่ี 5 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 
 



บทท่ี 5 
ฟังก์ชัน (Functions) 

 การเขียนโปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชันเป็นการเขียนโปรแกรมที่ช่วยให้การจัดการต่างๆ ท าได้
ง่ายขึ้น เช่น การเพ่ิม การแก้ไข และลบค าสั่งในโปรแกรม เป็นต้น เนื่องจากแต่ละฟังก์ชันจะแบ่ง
หน้าที่การท างานชัดเจน ส่วนใหญ่จะเลือกลักษณะการท างานซ้ า ๆ มาเขียนเป็นฟังก์ชันหรือมีการ
เรียกให้ฟังก์ชันนั้นท างานหลายครั้ง ซึ่งภายในบทมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของฟังก์ชัน การ
ประกาศฟังก์ชัน การเรียกใช้งานแบบไม่มีการส่งผ่านค่า การเรียกใช้งานแบบมีการส่งผ่านค่า การคืน
ค่าจากฟังก์ชัน การส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชัน ขอบเขตการเรียกใช้งานตัวแปร การน าเข้าสคริปต์จากไฟล์
อ่ืนมาใช้งาน การเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน PHP เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสะดวกและง่ายในการเขียน
โปรแกรมให้กับนักเขียนโปรแกรม 

ลักษณะทั่วไปของฟังก์ชนั 

ฟังก์ชัน หมายถึงโปรแกรมย่อยที่เขียนขึ้นมาเพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการท างาน
บ่อยครั้ง  ภาษา PHP จะมีฟังก์ชันอยู่ 2 ประเภทคือ  (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 69) 
 1. ฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาเอง (User defined functions) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่นักเขียน
โปรแกรมสร้างขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่าง ส่วนรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 2. ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน PHP (Built in functions) เป็นฟังก์ชันที่ PHP มีให้เรียกใช้อยู่แล้ว เช่น 
ฟังก์ชัน var_dump(), trim(), substr(), max(), min() และ date() เป็นต้น ซึ่งในบทนี้จะแนะน า
ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้งานบ่อยและเหมาะที่จะน ามาใช้ในการเขียนโปรแกรม 

การประกาศฟังก์ชัน 

 การประกาศฟังก์ชันเป็นการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เมื่อสร้าง
ฟังก์ชันขึ้นมาแล้วการใช้งานฟังก์ชันจะต้องมีการเรียกชื่อฟังก์ชันจึงจะสามารถใช้งานได้ ส่วนการตั้งชื่อ
ฟังก์ชันจะใช้หลักการเดียวกันกับการตั้งชื่อให้กับตัวแปร ควรตั้งให้สัมพันธ์กับการท างานหรือหน้าที่
ของฟังก์ชันและไม่ซ้ ากัน รูปแบบของการประกาศฟังก์ชันมีดังนี้ 
 

 

 

 

 

function functionName(){  

 / /  Code to be executed 

}  

รูปแบบ 

ช่ือฟังก์ชัน 
ชุดค าสั่งที่จะ
ประมวลผลเขียนไว้
ภายใน {…}  
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 ในการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานสามารถเขียนแทรกไว้ในภาษา HTML หรือเขียนเฉพาะ
สคริปต์ภาษา PHP ก็ได้ ตัวอย่างที่ 5.1 แสดงการสร้างฟังก์ชันแทรกไว้ในไฟล์ภาษา HTML 

ตัวอย่างที่ 5.1 การประกาศหรือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเอง 
< html>  

    

   < head>  

      < tit le> Writing PHP Function< / tit le>  

   < /head>  

    

   < body>  

       

      < ?php 

          / *  Defining a PHP Function * /  

         function writeMessage() {  

             echo "You are really a nice person, Have a nice time!";  

         }  

          

         / *  Calling a PHP Function * /  

         writeMessage();  

      ?>  

       

   < /body>  

< /html>  

 จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมสร้างหรือประกาศฟังก์ชันชื่อ “writeMessage” โดยท าหน้าที่
แสดงข้อความ “You are really a nice person, Have a nice time!” จบการท างานของฟังก์ชัน
เมื่อในโปรแกรมมีการสร้างฟังก์ชันแล้วจะเรียกใช้โดยการเรียกชื่อฟังก์ชัน ถ้าไม่เรียกใช้ฟังก์ชัน 
ฟังก์ชันก็จะไม่ถูกประมวลผล 

การเรียกใช้งานแบบไม่มีการส่งผ่านค่า 

 หลังจากที่ประกาศฟังก์ชันแล้วและต้องการใช้งานฟังก์ชันสามารถท าได้โดยเรียกชื่อฟังก์ชัน
เท่านั้น ซึ่งการเรียนใช้งานฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งผ่านค่าจะหมายถึงเรียกแค่ชื่อฟังก์ชัน ไม่ต้องส่งค่า
อะไรไปให้ฟังก์ชันน าไปประมวลผล ดังแสดงตามตัวอย่างท่ี 5.2  (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 70) 
ตัวอย่างที่ 5.2 การเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งผ่านค่า ที่สร้างโดยใช้เฉพาะสคริปต์ภาษา PHP 
เท่านั้น 

< ?php 

 

/ / define a function that displays add number function 

function add_numbers(){     

  echo 1 +  2;  

}  

/ /  Calling function 

add_numbers ();  

?>   

 จากตัวอย่างที่ 5.2 โปรแกรมมีการประกาศฟังก์ชันชื่อ “add_number” ที่ท าหน้าที่บวก
ตัวเลข 2 จ านวน คือ 1 กับ 2 แล้วแสดงผลรวมออกทางเว็บเบราว์เซอร์ สิ้นสุดชุดค าสั่งในฟังก์ชัน เมื่อ

ประกาศฟังก์ชัน 

เรียกใช้ฟังก์ชัน 

เรียกใช้ฟังก์ชัน โดยไมม่ีการส่งผ่านค่า 
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ต้องการใช้งานฟังก์ชันเพียงเรียกชื่อฟังก์ชัน นั้นคือ “add_number();” ซึ่งเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน
แบบไม่มีการส่งผ่านค่า 

การเรียกใช้งานแบบมีการส่งผ่านค่า 

 ในบางครั้งการใช้งานฟังก์ชันต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยผู้เขียนโปรแกรมสามารถสร้าง
ฟังก์ชันในลักษณะที่มีการส่งผ่านค่า หรือการส่งค่าบางค่าไปให้ฟังก์ชันน าไปประมวลผลซึ่งมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าการเรียกใช้งานแบบไม่มีการส่งผ่านค่า ดังมีรูปแบบตามตัวอย่างที่ 5.3 
และ 5.4 ดังนี้  (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 71) 
ตัวอย่างที่ 5.3 การเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการส่งผ่านค่า 

< html>  

   < head>  

      < tit le> Writing PHP Function with Parameters< / tit le>  

   < /head>  

   < body>  

    

      < ?php 

/ /define a function  

              function addFunction($num1, $num2) {  

                       $sum =  $num1 +  $num2;  

             echo "Sum of the two numbers is :  $sum";  

     }  

           / /  Calling function 

             addFunction(10, 20);  
      ?>  

       

   < /body>  

< /html>  

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นโปรแกรมส าหรับสร้างฟังก์ชัน “addFunction” แทรกไว้ระหว่าง
แท็ก <body>…</body> ของภาษา HTML ฟังก์ชันนี้มีหน้าที่บวกตัวเลข 2 จ านวนที่ได้จากการ
ส่งผ่านค่าตอนเรียกใช้งานฟังก์ชันคือ ตัวแปร “num1” และ “num2” น าค่าของทั้ง 2 ตัวแปรมา
บวกกันแล้วเก็บไว้ในตัวแปร “sum” แล้วแสดงข้อความ “Sum of the two numbers is : ” ตาม
ด้วยค่าผลรวมที่เก็บไว้ในตัวแปร “sum” จบการท างานของฟังก์ชัน เมื่อประกาศฟังก์ชันแล้ว
โปรแกรมเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการส่งผ่านค่า 2 ค่าไปให้ฟังก์ชันคือ 10 กับ 20 น าไปเก็บไว้ในตัว
แปร “num1” และ “num2” ของฟังก์ชันตามล าดับ 

ตัวอย่างที่ 5.4 การเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการส่งผ่านค่า 

< ?php 

/ /define a function that displays name 

function display_name($name) 

{  

    echo "Hello " . $name;  

}  

/ /  Calling function 

display_name("Martin Luther King");  

?>  

เรียกใช้ฟังก์ชัน โดยมีการ
ส่งผ่านค่า 2 ค่าคือ 10 และ 20 

เรียกใช้ฟังก์ชัน โดยมี
การส่งผ่านค่า  
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จากตัวอย่างข้ างต้น เป็นโปรแกรมสร้ างฟังก์ชันที่มี เฉพาะสคริปต์ภาษา PHP ชื่อ 

“display_name” ซึ่งมีหน้าที่แสดงข้อความ “Hello” ตามด้วยค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร “name” 
สิ้นสุดการประกาศฟังก์ชัน จากนั้นโปรแกรมมีการเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการส่งผ่านค่า 1 ค่าตามที่
ฟังก์ชันต้องการคือ “Martin Luther King” ไปให้ฟังก์ชันแสดงผล  

การคืนค่าจากฟังก์ชัน 

 จากหัวข้อที่ผ่านมาการเรียกใช้งานฟังก์ชันสามารถส่งผ่านค่าไปให้ฟังก์ชันประมวลผลเพียง
อย่างเดียว แตย่ังไม่มีการคืนค่าใดๆ จากฟังก์ชันที่ได้เรียกใช้งาน ในภาษา PHP สามารถกระท าได้โดย
ใช้ค าสั่ง return ตามด้วยตัวแปรหรือค่าที่ต้องการส่งคืน ตัวอย่างที่ 5.5 แสดงฟังก์ชันที่มีการคืนค่า
จากฟังก์ชัน ดังนี้  (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 72) 
ตัวอย่างที่ 5.5 การสร้างฟังก์ชันที่มีการคืนค่ากลับไปยังต าแหน่งที่เรียกใช้ฟังก์ชัน 

 

< ?php 

 

/ /  Defining function 

function getSum($num1, $num2){  

    $total =  $num1 +  $num2;  

    return $total;  

}  

  

/ /  Calling Function and Printing returned value 

echo getSum(5, 10); / /  Outputs: 15 

 

?>  

 จากตัวอย่างที่ 5.5 โปรแกรมสร้างฟังก์ชัน “getSum” โดยท าหน้าที่บวกตัวเลข 2 จ านวนที่
เก็บไว้ในตัวแปร “num1” และ “num2” แล้วเก็บผลบวกนั้นไว้ในตัวแปร “total” พร้อมส่งค่านั้น
กลับคืนไปยังต าแหน่งที่มีการเรียกใช้งาน สิ้นสุดการประกาศฟังก์ชัน จากนั้นโปรแกรมเรียกใช้งาน
ฟังก์ชันแบบมีการส่งผ่านค่า 2 ค่าตามที่ฟังก์ชันต้องการคือ 5 และ 10 ไปให้ฟังก์ชัน เมื่อฟังก์ชันส่งค่า
กลับคืนมาจะน าค่านั้นไปแสดงผลออกทางเว็บเบราว์เซอร์ด้วยค าสั่ง echo 

การส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชัน 

 ในการส่งผ่านค่าของตัวแปรให้กับฟังก์ชัน มีวิธีการส่งผ่านค่าอยู่ 2 รูปแบบคือ  (ชาญชัย ศุภ
อรรถกร, 2558: 73-74; สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2550: 126-127) 
 1 การส่งผ่านด้วยค่า (Pass by value) เป็นการส่งค่าผ่านตัวแปรที่เรียกว่าพารามิเตอร์เข้าไป
ในฟังก์ชัน ส่วนภายในฟังก์ชันจะมีตัวแปรรับที่เรียกว่า อาร์กิวเมนท์ รอรับค่าที่ส่งมาตอนเรียกใช้งน
ฟังก์ชัน หากภายในฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรดังกล่าว จะไม่ส่งผลต่อค่าของตัวแปรที่
อยู่นอกฟังก์ชัน ซึ่งถึงว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน ดังแสดงไว้ในตัวอย่างที่ 5.6 

 

การคืนค่า  
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ตัวอย่างที่ 5.6 การส่งผ่านด้วยค่า (Pass by value) 

< ?php 

/ *  Defining a function that addition a number 

by itself and return the new value * /  

 

function selfAddition($number){   
    $number +=  $number;  

    return $number;  

}  

  

$mynum =  10;  

echo $mynum; / /  Outputs: 10 

  

selfAddition($mynum); 

echo $mynum; / /  Outputs: 10 

?>  

จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมสร้างฟังก์ชัน “selfAddition” มีหน้าที่บวกตัวเลขที่เก็บอยู่ใน
ตัวแปร “number” ที่มีการส่งผ่านด้วยค่า แล้วเก็บผลรวมไว้ในตัวแปร “number” เหมือนเดิม 
พร้อมส่งค่านั้นกลับคืนไปยังต าแหน่งที่มีการเรียกใช้งาน สิ้นสุดการประกาศฟังก์ชัน จากนั้นโปรแกรม
ก าหนดค่าตัวแปร “mynum” เป็น 10 น าค่าตัวแปรแสดงผลออกทางหน้าจอด้วยค าสั่ง echo มีการ
เรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการส่งผ่านตัวแปรพารามิเตอร์ “mynum” วิธีการส่งผ่านด้วยค่าจะท าให้ตัว
แปร “mynum” ที่อยู่นอกไฟล์ชันกับตัวแปร  “number” ที่อยู่ในฟังก์ชันเป็นคนละตัวแปร เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร “number” จากค าสั่ง “$number += $number;” ที่ภายในฟังก์ชันจะ
ไม่ส่งผลให้ตัวแปร “mynum” ที่อยู่นอกฟังก์ชันมีค่าเปลี่ยนไป ดังนั้นเมื่อแสดงค่าที่เก็บในตัวแปร 
“mynum” ซึ่งยังคงมีเป็นเป็น 10 เท่าเดิมตามท่ีได้ก าหนดให้ก่อนเรียกใช้งานฟังก์ชัน 

 2 การส่งผ่านด้วยการอ้างอิง (Pass by reference) เป็นการส่งค่าผ่านตัวแปรที่เรียกว่า
พารามิเตอร์เขา้ไปในฟังก์ชัน หากภายในฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรดังกล่าว จะส่งผลให้
ค่าของตัวแปรที่อยู่นอกฟังก์ชันเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งเราจะถึงว่าเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน เมื่อต้องการ
ส่งผ่านด้วยวิธีนี้จะน าสัญลักษณ์ & มาวางไว้หน้าตัวแปรที่เรียกว่าอาร์กิวเมนต์ ซึ่งเป็นตัวแปรรับของ
ฟังก์ชัน ดังตัวอย่างที่ 5.7 

ตัวอย่างที่ 5.7 การส่งผ่านด้วยการอ้างอิง (Pass by reference) 

< ?php 

 

/ *  Defining a function that multiply a number 

by itself and return the new value * /  

 

function selfMultiply(&$number){   
    $number * =  $number;  

    return $number;  

ส่งผ่านด้วยการอ้างอิง ผ่านตัว
แปรอาร์กิวเมนต์ หรือตัวแปรรับ 

ส่งผ่านด้วยค่า ผ่าน
ตัวแปรอาร์กิวเมนต ์

ตัวแปรพารามิเตอร ์
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}  

  

$mynum =  5;  

echo $mynum; / /  Outputs: 5 

/ /  Calling Function 

selfMultiply($mynum);  

echo $mynum; / /  Outputs: 25 

 

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมสร้างฟังก์ชัน “selfMultiply” มีหน้าที่คูณตัวเลขที่เก็บอยู่ใน
ตัวแปร “number” ที่ส่งผ่านด้วยการอ้างอิง แล้วเก็บผลคูณไว้ในตัวแปร “number” เหมือนเดิม 
พร้อมส่งค่านั้นกลับคืนไปยังต าแหน่งที่มีการเรียกใช้งาน สิ้นสุดการประกาศฟังก์ชัน จากนั้นโปรแกรม
ก าหนดค่าตัวแปร “mynum” เป็น 5 น าค่าตัวแปรแสดงผลออกทางหน้าจอด้วยค าสั่ง echo มีการ
เรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการส่งค่าผ่านตัวแปรพารามิเตอร์ “mynum” จากการส่งผ่านด้วยวิธีอ้างอิง
ส่งผลให้ตัวแปรที่อยู่นอกฟังก์ชันเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ภายในฟังก์ชัน ดังนั้นตัวแปร “mynum” กับ
ตัวแปร “number” เป็นตัวเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปร “number” จากค าสั่ง 
“$number *= $number;” ที่อยู่ภายในฟังก์ชันจะส่งผลให้ตัวแปร “mynum” ที่อยู่นอกฟังก์ชัน
เปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อแสดงค่าที่เก็บในตัวแปร “mynum” จึงมีค่าเดียวกันกับค่าในตัวแปร 
“number” คือ 25  

ขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปร 
 ในการประกาศตัวแปรไว้ใช้งาน ถ้าประกาศไว้ภายนอกฟังก์ชันจะไม่สามารถน ามาใช้ภายใน
ฟังก์ชันได้ เช่นเดียวกับการประกาศตัวแปรไว้ภายในฟังก์ชันก็ไม่สามารถน ามาใช้งานภายนอกฟังก์ชัน
ได้ ส่วนตัวแปรที่เป็นค่าคงที่ หรือที่ถูกประกาศโดยฟังก์ชัน define() จะมีคุณสมบัติเป็นโกลบอล คือ
สามารถเรียกใช้งานจากภายนอกหรือภายในฟังก์ชันได้ ซึ่งในภาษา PHP แบ่งประเภทของตัวแปร
ออกเป็น 2 ประเภทคือ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 73-74) 
 1 ตัวแปรโลคอล (Local Variable) เป็นตัวแปรที่มีขอบเขตการใช้งานอยู่ภายในฟังก์ชัน
เท่านั้น ถ้ามีการประกาศตัวแปรชื่อเดียวกันไว้ทั้งภายในและภายนอกฟังก์ชัน ซึ่งจะถือว่าเป็นตัวแปร
คนละตวักัน สามารถพิจารณาจากตัวอย่างที่ 5.8 และ 5.9 ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 5.8 การประกาศใช้งานตัวแปรแบบโลคอลไว้ภายในฟังก์ชัน (TutorialRepublic, 2016) 

< ?php 

/ /  Defining function 

function test(){  

    $greet =  "Hello World!";  

    echo $greet;  

}  

  

test();  / /  Outputs: Hello World! 

  

echo $greet; / /  Generate undefined variable error 

?>  

ตัวแปรพารามิเตอร์ 
หรือตัวแปรส่ง 
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จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมได้ประกาศฟังก์ชันชื่อ “test” และภายในฟังก์ชันได้ประกาศ

ตัวแปรชื่อ “greet” มีค่าเป็น “Hello World!” แล้วแสดงข้อความดังกล่าวออกทางหน้าจอด้วยค าสั่ง 
echo สิ้นสุดการท างานของฟังก์ชัน ภายนอกฟังก์ชันมีการเรียกใช้งานฟังก์ชันโดยระบุชื่อฟังก์ชัน 
“test();” จากนั้นแสดงข้อความดังกล่าวออกทางหน้าจอด้วยค าสั่ง echo อีกครั้ง แต่พบข้อผิดพลาด
ในการประมวลผล คือไม่พบการก าหนดค่าให้ตัวแปร “greet” หรือไม่สามารถเรียกใช้งานตัวแปร 
“greet” นอกฟังก์ชันได้ เนื่องจากได้ประกาศไว้ภายในฟังก์ชัน  
ตัวอย่างที่ 5.9 การประกาศใช้งานตัวแปรแบบโลคอลไว้ภายอนกฟังก์ชัน (TutorialRepublic, 2016) 

< ?php 

$greet =  "Hello World!";  

  

/ /  Defining function 

function test(){  

    echo $greet;  

}  

  

test();   / /  Generate undefined variable error 

  

echo $greet; / /  Outputs: Hello World!  

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมได้ประกาศตัวแปรชื่อ “greet” และก าหนดให้เป็น “Hello 
World!” จากนั้นประกาศฟังก์ชันชื่อ “test” มีหน้าที่แสดงข้อความที่เป็นในตัวแปร “greet” ด้วย
ค าสั่ง echo จบการท างานของฟังก์ชัน เมื่อประกาศฟังก์ชันแล้วโปรแกรมท าการเรียกใช้งานฟังก์ชัน
ด้วยการระบุชื่อฟังก์ชันเป็น “test()” แต่พบข้อผิดพลาดขึ้น เนื่องจากภายในฟังก์ชันน าตัวแปร 
“greet” ที่ประกาศไว้ภายนอกฟังก์ชันไปใช้งาน จากนั้นแสดงข้อความที่เก็บในตัวแปร “greet” ออก
ทางหน้าจอด้วยค าสั่ง echo ซ่ึงสามารถประมวลผลได้เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ประกาศไว้นอกฟังก์ชัน 

2 ตัวแปรโกลบอล (Global Variable) เป็นตัวแปรประเภทที่สามารถเรียกใช้งานได้ทั้ง
โปรแกรม หรือทั้งภายในและนอกฟังก์ชัน เมื่อภายในฟังก์ชันต้องการใช้ค่าของตัวแปรที่อยู่นอก
ฟังก์ชัน นอกจากการส่งผ่านค่าแล้วยังสามารถใช้การประกาศตัวแปรแบบโกลบอลได้ โดยใช้ค าสั่ง 
global วางไว้หน้าชื่อตัวแปรนั้น สามารถพิจารณาจากตัวอย่างที่ 5.10 ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 5.10 การประกาศใช้งานตัวแปรแบบโกลบอล (TutorialRepublic, 2016) 

< ?php 

$greet =  "Hello World!";  

  

/ /  Defining function 

function test(){  

    global $greet;  

    echo $greet;  }  

  

test();  / /  Outpus: Hello World!  

echo $greet; / /  Outpus: Hello World!  

  

/ /  Assign a new value to variable 

$greet =  "Goodbye";  
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test();  / /  Outputs: Goodbye 

echo $greet; / /  Outputs: Goodbye ?>  

จากตัวอย่างข้างต้น โปรแกรมได้ประกาศตัวแปรชื่อ “greet” และก าหนดให้มีค่าเป็น 
“Hello World!” จากนั้นประกาศฟังก์ชันชื่อ “test” ภายในฟังก์ชันต้องการใช้งานตัวแปร “greet” 
ที่อยู่นอกฟังก์ชัน จึงต้องประกาศตัวแปรแบบโกลบอลด้วยใช้ค าสั่ง “global” วางไว้หน้าตัวแปร 
“greet” จากนั้นแสดงข้อความที่เป็นในตัวแปร “greet” ด้วยค าสั่ง echo จบการท างานของฟังก์ชัน 
โปรแกรมเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ได้ประกาศไว้ด้วยการระบุชื่อฟังก์ชันเป็น “test()” ซึ่งสามารถ
ประมวลผลได้ ส่วนค าสั่ง “echo $greet” ก็สามารถประมวลได้เช่นกัน นั้นคือให้แสดงข้อความที่เก็บ
ในตัวแปร “greet” ออกทางหน้าจอ จากนั้นโปรแกรมมีการก าหนดค่าใหม่ให้กับตัวแปร “greet” 
เป็นค่า “Goodbye” เรียกใช้งานฟังก์ชันเหมือนเดิม โปรแกรมสามารถประมวลผลได้ โดยจะแสดง
ข้อความใหม่ท่ีเก็บในตัวแปร “greet” ออกทางหน้าจอตามล าดับ 

การน าเข้าสคริปต์จากไฟล์อื่นมาใช้งาน 

 ในภาษา PHP สามารถเขียนสคริปต์ไว้คนละไฟล์ เมื่อต้องการใช้งานไฟล์ไหนสามารถเรียก
เข้ามาใช้งานในไฟล์หลักได้ ซึ่งการน าเข้าสคริปต์จากไฟล์อ่ืนเข้ามาใช้งานจะใช้ค าสั่ง include มี
รูปแบบดังนี้ (พรวนา รัตนชูโชค, 2557: 96-97) 

 

 

 

 ส าหรับตัวอย่างการน าไปใช้งานได้แสดงไว้ในตัวอย่างที่ 5.11 และ 5.12 ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 5.11  โปรแกรมส าหรับก าหนดค่าให้กับตัวแปร ตั้งชื่อไฟล์เป็น “vars.php” 

< ?php 

$color= “red” ;  
$car=  “jeep cherokee”;  

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเขียนโปรแกรมประกาศตัวแปร 2 ตัวคือ “color” มีค่าเป็น 

“red” และตัวแปร “car” มีค่าเป็น “jeep cherokee” 

ตัวอย่างที่  5 .12 โปรแกรมใช้ค าสั่ ง ในการน าไฟล์  “vars.php” เข้ามาใช้ ในโปรแกรมชื่ อ 
test_include.php 

< html>  

< body>  

< ?php  

include 'vars.php';  

    echo "I  have a $color $car";  

?>   

include(“ชือ่ไฟล”์); 

รูปแบบ 

น าตัวแปรไปใช้งานต่อ 
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< /body>  

< /html>  

 จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมจะน าไฟล์ vars.php มาใช้งาน จากนั้นจะแสดงข้อความ “I 
have a rea jeep cherokee” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์โดยเขียนเฉพาะสคริปต์ภาษา PHP แทรกไว้
ในภาษา HTML 

การเรียกใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน PHP 

 จากหัวข้อที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้การสร้างฟังก์ชันไว้ใช้งาน แต่เพ่ือความสะดวกโปรแกรม
ภาษา PHP ได้จัดเตรียมฟังก์ชันส าเร็จรูปไว้ให้ใช้งานอยู่หลายฟังก์ชัน จากบทที่ผ่านมาจะพบฟังก์ชัน
และการเรียนใช้งานอยู่หลายฟังก์ชัน เช่น  echo(), print(), var_dump() และ define() เป็นต้น  
ดังนั้นจึงขอกล่าวเฉพาะฟังก์ชันที่จ าเป็นและใช้งานบ่อยเพ่ิมเติมจากที่ได้เรียนรู้ไปบ้างแล้ว ดังนี้     
(พรวนา รัตนชูโชค, 2557: 61-88) 
 1 ฟังก์ชัน isset() ใช้เพ่ือตรวจสอบตัวแปรว่ามีการก าหนดค่าให้ตัวแปรหรือไม่ ฟังก์ชันนี้จะ
ส่งผลการเรียกใช้งานเป็นจริงหรือเท็จ โดยถ้ามีการก าหนดค่าให้แล้วจะส่งผลลัพธ์เป็นจริง กรณีอ่ืนจะ
ส่งค่ากลับเป็นเท็จ มักใช้งานร่วมกับค าสั่งเงื่อนไข เช่น ค าสั่ง if เป็นต้น มีรูปแบบและตัวอย่างการ
เรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.13 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน isset() 

< ?php 

$greet =  "Hello World!";  

  

if(isset($greet)) 

  {  echo $greet;  }  

else 

 {   echo “The variable is not null”;  }  

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศและก าหนดค่าให้ตัวแปร “greet” มีค่าเป็น “Hello 
World!” แล้วใช้ค าสั่ง if() ร่วมกับฟังก์ชัน isset() เพ่ือตรวจสอบการก าหนดให้กับตัวแปร “greet” 
ถ้าก าหนดค่าแล้วเงื่อนไขจะเป็นจริงให้แสดงค่าตัวแปร “greet” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ถ้ายังไม่
ก าหนดค่าเง่ือนไขจะเป็นเท็จให้แสดงข้อความ “The variable is not null” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
 2 ฟังก์ชัน unset() ใช้ยกเลิกค่าของตัวแปร หรือท าลายตัวแปรที่ไม่ใช้งานแล้ว มีรูปแบบและ
ตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

isset($ตวัแปร) 

 

รูปแบบ 

unset($ตวัแปร) 

 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 5.14 การเรียกใช้ฟังก์ชัน unset() 

< ?php 

$greet =  "Hello World!";  

echo $greet;  / /Outputs is Hello World! 

 

/ /  Calling Function 

unset($greet);  

echo $greet; / /Outputs is Null 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้น แสดงการประกาศ ก าหนดค่า และแสดงค่าตัวแปร “greet” มีค่าเป็น 
“Hello World!”  จากนั้นเรียกใช้งานฟังก์ชัน unset() เพ่ือยกเลิกค่าตัวแปร เมื่อใช้ค าสั่ง echo 
แสดงค่าตัวแปรอีกครั้ง จึงแสดงค่านัลออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
 3 ฟังก์ชัน gettype()  ฟังก์ชันนี้ใช้ตรวจสอบหาชนิดของตัวแปรว่าเป็นชนิดใด เช่น ตัวเลข
จ านวนเต็ม ตัวเลขจุดทศนิยม หรือตัวอักษร เป็นต้น มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.15 การเรียกใช้ฟังก์ชัน gettype() 

< ?php 

$var1 =  "Hello World!";  

$var2=  50;  

 

/ /  Calling Function 

echo $var1 . “ has ” . gettype($var1) . “ data type” ;  
echo “<br>”; 
echo $var2 . “ has ” . gettype($var2) . “ data type” ; 
 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้น แสดงการประกาศ และก าหนดค่าให้กับตัวแปร “var1” เป็น “Hello 
World!” และตัวแปร “var2” เป็น 50 จากนั้นเรียกใช้งานฟังก์ชัน gettype() เพ่ือตรวจสอบหาชนิด
ของตัวแปร พร้อมแสดงค่าและชนิดของตัวแปรออกทางหน้าจอ 

 4 ฟังก์ชัน settype()  เป็นฟังก์ชันที่ใช้เปลี่ยนชนิดข้อมูลของตัวแปร ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนชนิดข้อมูลเพ่ือให้สามารถท างานได้ เช่น เปลี่ยนชนิดข้อมูลจากข้อความ เป็นตัวเลขเพ่ือ
ใช้ในการค านวณ เป็นต้น มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

gettype($ตวัแปร) 

 

รูปแบบ 

settype($ตวัแปร, “ชนดิของตัวแปรทีต่อ้งการเปลีย่น”) 

 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 5.16 การเรียกใช้ฟังก์ชัน settype() 

< ?php 

$data =  42.3; 

echo $data;   / / outputs is 42.3 

echo “<br>”; 
/ /  Calling Function 

settype($data,integer);  

echo $data; / / outputs is 42 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศ และก าหนดค่าให้กับตัวแปร “data” เป็น 42.3 
แสดงค่าตัวแปร (echo) และขึ้นบรรทัดใหม่  (<br>) จากนั้นเรียกใช้งานฟังก์ชัน settype() เพ่ือ
เปลี่ยนชนิดของตัวแปรจากตัวเลขจ านวนทศนิยมเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม พร้อมแสดงค่าตัวแปร 
“data” ซึ่งจะมีค่าเปลี่ยนไปเป็น 42 

 5 ฟังก์ชัน date()  เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพ่ือต้องการให้แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันออกมาตาม
รหัสรูปแบบที่ก าหนด เช่น d m y เป็นต้น ซึ่งรหัสรูปแบบการแสดงผลวันที่ และเวลาได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 5.1 ส่วนรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตารางท่ี 5.1 รหัสรูปแบบการแสดงผลวันที่ และเวลา (php.net, 2016) 

รหัส รายละเอียด ตัวอย่างค่าที่ส่งกลับ 

วัน 

d วันที่แบบเลข 2 หลัก 01 ถึง 31 

D ชื่อวันภาษาอังกฤษแบบย่อ Mon ถึง Sun 

j วันที่แบบไม่มีเลข 0 น าหน้า 1 ถึง 31 

l ชื่อวันภาษาอังกฤษแบบเต็ม Sunday ถึง Saturday 

เดือน 

F ชื่อเดือนภาษาอังกฤษแบบเต็ม January ถึง December 

m เดือนแบบตัวเลข 2 หลัก 01 ถึง 12 

date(รหัสรูปแบบการแสดงผล) 

 

รูปแบบ 
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รหัส รายละเอียด ตัวอย่างค่าที่ส่งกลับ 

M ชื่อเดือนภาษาอังกฤษแบบย่อ Jan ถึง Dec 

n เดือนแบบไม่มีเลข 0 น าหน้า 1 ถึง 12 

t จ านวนวันของแต่ละเดือน 28 ถึง 31 

ปี 

Y ปี ค.ศ.  4 หลัก เช่น 1999 หรือ 2003 

y ปี ค.ศ.  2 หลัก เช่น 99 หรือ 03 

เวลา 

a แสดงค าว่า am หรือ pm ตัวพิมพ์เล็ก am หรอื pm 

A แสดงค าว่า AM หรือ PM ตัวพิมพ์ใหญ่ AM หรือ PM 

g ชั่วโมงเป็นตัวเลขแบบไม่มีเลข 0 น าหน้า 1 ถึง 12 

G ชั่วโมงเป็นตัวเลขแบบไม่มีเลข 0 น าหน้า 0 ถึง 23 

h ชั่วโมงเป็นตัวเลข 2 หลัก 00 ถึง 12 

H ชั่วโมงเป็นตัวเลข 2 หลัก 00 ถึ ง23 

i นาทีเป็นตัวเลข 2 หลัก 00 ถึง 59 

s วินาทีเป็นตัวเลข 2 หลัก 00 ถึง 59 

 

ตัวอย่างที่ 5.17 การเรียกใช้ฟังก์ชัน date() 

< ?php 

echo date("Y-m-d H:i:s");    / /Outputs is 2016-06-16 17:24:31 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน date() เพ่ือแสดงวันที่ปัจจุบันตามรูปแบบที่
ก าหนด ผลลัพธ์จากการประมวลผลจะแสดงวันที่ปัจจุบัน เช่น 2016-06-16 17:24:31 
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6 ฟังก์ชัน strtoupper()  เป็นฟังก์ชันเปลึ่ยนข้อความตัวอักษาภาษาอังกฤษจากตัวพิมพ์เล็ก

เป็นพิมพ์ใหญ่ ซึ่งตัวอักษาภาษาไทยไม่สามารถใช้งานได้ มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.18 การเรียกใช้ฟังก์ชัน strtoupper() 

< ?php 

$str =  "Mary Had A Little Lamb and She LOVED I t So"; 

$str =  strtoupper($str);  

echo $str;  / /  Prints “MARY HAD A LITTLE LAMB AND SHE LOVED IT SO” 

?>  

      จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศ และก าหนดค่าให้ตัวแปร “str” มีค่าเป็น 
“Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So” จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ฟัง strtoupper() เพ่ือ
แปลงข้อความที่เก็บในตัวแปร “str” เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เมื่อประมวลผลโปรแกรมจะแสดง
ข้อความ “MARY HAD A LITTLE LAMB AND SHE LOVED IT SO” ออกทางเว็บเบราว์เซอร ์

7 ฟังกชัน strtolower()  เป็นฟังก์ชันเปลึ่ยนข้อความตัวอักษาภาษาอังกฤษจากตัวพิมพ์ใหญ่ 
เป็นพิมพ์เล็ก ซึ่งตัวอักษาภาษาไทยไม่สามารถใช้งานได้ มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.19 การเรียกใช้ฟังก์ชัน strtolower() 

< ?php 

$str =  "Mary Had A Little Lamb and She LOVED I t So"; 

$str =  strtolower($str);  

echo $str;  / /  Prints “mary had a litt le lamb and she loved it so” 

?>  

   จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศ และก าหนดค่าให้ตัวแปร “str” มีค่าเป็น 
“Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So” จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ฟัง strtolower() เพ่ือ
แปลงข้อความที่เก็บในตัวแปร “str” เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เมื่อประมวลผลโปรแกรมจะแสดง
ข้อความ “mary had a little lamb and she loved it so” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

 

 

strtoupper(ขอ้ความ) 

 

รูปแบบ 

strtolower(ขอ้ความ) 

 

รูปแบบ 
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8 ฟังก์ชัน substr() ใช้ส าหรับตัดค าในช่วงข้อความที่ต้องการ โดยระบุต าแหน่งแรกของ

ข้อความที่ต้องการตัดค า และจ านวนตัวอักษรที่ต้องการตัด โดยภาษา PHP จะก าหนดต าแหน่งเริ่มต้น
ของตัวอักษรตัวแรกของข้อความเป็นต าแหน่งที่ 0 มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.20 การเรียกใช้ฟังก์ชัน substr() 

 

 

< ?php 

echo substr('abcdef', 1);      / /  bcdef 

 

echo substr('abcdef', 1, 3);   / /  bcd 

 

 

 

 

 

 

echo substr('abcdef', 0, 4);   / /  abcd 

echo substr('abcdef', 0, 8);   / /  abcdef 

 

 

 

 

 

 

 

echo substr('abcdef', -1, 1);  / /  f 

?>  

   จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน substr() เพ่ือตัดค าที่ต้องการและแสดงผล
ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
 9 ฟังก์ชัน trim()  ใช้ตัดช่องว่างที่อยู่ข้างหน้าและหลังของข้อความ แต่ไม่สามารถตัดช่องว่าง
ระหว่างข้อความได้ มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

 

                        substr(ขอ้ความ,ต าแหน่งเริม่ตน้ของค าทีต่อ้งการ,จ านวนตัวอักษรทีต่อ้งการ) 

 

รูปแบบ 

trim(ขอ้ความหรอืตวัแปร) 

 

รูปแบบ 

ข้อความที่จะตัดค า 

ต าแหน่งเริ่มต้นเป็น 1 คือเริม่ที่ b ไม่ระบุจ านวน
ตัวอักษรที่ต้องการจะหมายถึงให้ตดัค าถึงต าแหน่ง
สุดท้ายของข้อความ จะได้ bcdef 

ต าแหน่งเริ่มต้นเป็น 1 คือเริม่ที่ b ระบุจ านวน
ตัวอักษรที่ต้องการ 3 ตัวอักษร จะได้ bcd 

ต าแหน่งเริ่มต้นเป็น 0 คือเริ่มที่ a ระบุ
จ านวนตัวอักษรที่ต้องการ 4 ตัวอักษร 
จะได้ abcd 

ต าแหน่งเริ่มต้นเป็น 0 คือเริ่มที่ a ระบุจ านวน
ตัวอักษรที่ต้องการ 8 ตัวอักษร จะได้ abcdef 

ต าแหน่งเริ่มต้นเป็น -1 จะเป็นการระบุ
จากขวามาซ้าย นั้นคือเริ่มที่ f ระบุจ านวน
ตัวอักษรที่ต้องการ 1 ตัวอักษร จะได้ f 
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ตัวอย่างที่ 5.21 การเรียกใช้ฟังก์ชัน trim() 

< ?php 

$text   =  "\ t\ tThese are a few words\ t\ t\ t";  

var_dump($text);  

echo "< p> ";  

/ /Calling Functions 

$trimmed =  trim($text);  

var_dump($trimmed);   

?>   

 

 

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศและก าหนดค่าตัวแปร “text” มีค่าเป็น “\t\tThese 
are a few words\t\t\t” แล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump ในการแสดงค่าและชนิดของข้อมูลของตัว
แปร “text” จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน trim() ตัวช่องว่างตัวแปร “text” แล้วน าไปเก็บไว้ในตัวแปร 
“trimmed” แล้วเรียกใช้ฟังก์ชัน var_dump ในการแสดงค่าและชนิดของข้อมูลของตัวแปร 
“trimmed” 

 10 ฟังก์ชัน explode()  ใช้เพ่ือแยกข้อความออกเป็นส่วนๆ โดยจะต้องระบุสัญลักษณ์ที่ใช้
แยกข้อความได้ เช่น ช่องว่าง (“ ”) หรือคอมม่า (,) เป็นต้น ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จะเก็บไว้ในตัวแปรชนิด
อาร์เรย์ มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.22 การเรียกใช้ฟังก์ชัน explode() 

< ?php 

$pizza  =  "piece1 piece2 piece3";  

$pieces =  explode(" ", $pizza);  

echo $pieces[0] ;  / /  piece1 

echo $pieces[1] ;  / /  piece2 

echo $pieces[2] ;  / /  piece3 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศและก าหนดค่าให้ตัวแปร “pizza” มีค่าเป็น 
“piece1 piece2 piece3” จากนั้นเรียกใช้ฟักง์ชัน explode เพ่ือแยกข้อความออกจากกันโดยใช้
ช่องว่าง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเก็บไว้ในตัวแปรอาร์เรย์ “pieces” แล้วให้แสดงค่าที่เก็บในตัวแปรอาร์เรย์
ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 

explode(“สญัลักษณ์ทีใ่ชแ้ยกขอ้ความ”,ขอ้ความ) 

 

รูปแบบ 

\t หมายถึง ช่องว่าง 1 ช่อง 

ผลลัพธ์ 

แยกข้อความด้วยช่องว่าง (“ ”) 
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 11 ฟังก์ชัน strlen()  ฟังก์ชันนี้ใช้หาความยาวของข้อความว่ามีก่ีตัวอักษร มีรูปแบบและ
ตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.23 การเรียกใช้ฟังก์ชัน strlen() 

< ?php 

$str =  'abcdef';  

echo strlen($str);  / /  6 

 

?>  

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศและก าหนดค่าให้ตัวแปร “str” มีค่าเป็น “abcdef” 
จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน strlen เพ่ือหาความยาวของตัวอักษรที่เก็บในตัวแปร “str” แล้วให้แสดงความ
ยาวของตัวอักษรในตัวแปร “str” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ค่าท่ีแสดงจะเป็น “6”  
 12 ฟังก์ชัน str_replace()  เป็นฟังก์ชันใช้ส าหรับการแทนที่ค า โดยก าหนดข้อความที่
ต้องการแทนที่ และค าที่ต้องการใช้แสดงแทนที่ เช่น การแทนที่ค าที่ไม่สุภาพด้วย “zzz” เป็นต้น มี
รูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.24 การเรียกใช้ฟังก์ชัน str_replace() 

< ?php 

echo str_replace(“ubon”, “udon”, “ubonthani”);  

?>  

   จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน str_replace  โดยก าหนด “ubon” เป็น
ข้อความที่ต้องการแทนที่ “udon” ค าท่ีใช้แทนที่ ส่วน “ubonthani” คือข้อความที่จะไปแทนที่ แล้ว 
แสดงผลลัพธ์ที่ได้คือ “udonthani” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
 13 ฟังก์ชัน floor() ส าหรับฟังก์ชันจะใช้ในการปัดเศษทศนิยมลงเสมอไม่สนใจหลักทาง
คณิตศาสตร์ในการปัดเศษจุดทศนิยม มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

strlen(ขอ้ความ) 

 

รูปแบบ 

str_replace(ขอ้ความทีต่อ้งการแทนที,่ค าทีใ่ชแ้ทนที,่ขอ้ความ) 

 

รูปแบบ 

floor(ตวัเลขทศนยิม) 

 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 5.25 การเรียกใช้ฟังก์ชัน floor() 

< ?php 

echo floor(4.3);    / /  4 

echo floor(9.999);  / /  9 

echo floor(-3.14);  / /  -4 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน floor ในการปัดเศษทศนิยมลงเสมอของ
ตัวเลข 4.3 จะได้ 4 ตัวเลข 9.999 จะได้ 9 และตัวเลข -3.14 จะได้ -4  พร้อมแสดงค่าออกทางเว็บ
เบราว์เซอร์ 
 14 ฟังก์ชัน ceil() ส าหรับฟังก์ชันจะใช้ในการปัดเศษทศนิยมขึ้นเสมอไม่สนใจหลักทาง
คณิตศาสตร์ในการปัดเศษจุดทศนิยม มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

  

ตัวอย่างที่ 5.26 การเรียกใช้ฟังก์ชัน ceil() 

< ?php 

echo ceil(4.3);     / /  5 

echo ceil(9.999);   / /  10 

echo ceil(-3.14);   / /  -3 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน ceil ในการปัดเศษทศนิยมขึ้นเสมอของ
ตัวเลข 4.3 จะได้ 5 ตัวเลข 9.999 จะได้ 10 และตัวเลข -3.14 จะได้ -3  พร้อมแสดงค่าออกทางเว็บ
เบราว์เซอร์ 

15 ฟังก์ชัน round() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ส าหรับการปิดเศษจุดทศนิยมตามหลักคณิตศาสตร์ คือ
หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จะปัดค่าขึ้น แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.5 จะปัดลงหรือทิ้ง และสามารถ
ก าหนดจ านวนหลักของตัวเลขทศนิยมได้ มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.27 การเรียกใช้ฟังก์ชัน round() 

< ?php 

echo round(3.49); // output is 3 

?>  

ceil(ตวัเลขทศนยิม) 

 

รูปแบบ 

round(ตวัเลขทศนยิม,ต าแหน่งทศนยิม) 

 

รูปแบบ 
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 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน round เพ่ือปัดเศษจุดทศนิยมตามหลัก
คณิตศาสตร์ของตัวเลข 3.49 จะได้ผลลัพธ์คือ 3 พร้อมแสดงค่าออกทางเว็บเบราว์เซอร์ 
 16 ฟังก์ชัน rand() เป็นฟังก์ชันส าหรับสุ่มตัวเลขที่ออกมาเป็นจ านวนเต็ม โดยการเรียกใช้
ฟังก์ชันจะต้องส่งค่าเริ่มต้นหรือตัวเลขต่ าสุดกับค่าสิ้นสุดหรือตัวเลขสูงสุดในการสุ่มไปให้ฟังก์ชัน
ประมวลผลด้วย มีรูปแบบและตัวอย่างการเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.28 การเรียกใช้ฟังก์ชัน rand() 

< ?php 

echo rand(1,10); / /  Outputs is number between 1 and 10 

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการเรียกใช้ฟังก์ชัน rand สุ่มแสดงตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 
ออกทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ 
 17 ฟังก์ชัน sort() หน้าที่ในการจัดเรียงล าดับข้อมูลในตัวแปรชนิดอาร์เรย์  มีรูปแบบและ
ตัวอย่างเรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 5.29 การเรียกใช้ฟังก์ชัน sort() 

< ?php 

$fruits =  array("lemon", "orange", "banana", "apple");  

sort($fruits);  

foreach ($fruits as $key = >  $val) {  

echo "fruits[ " . $key . "]  =  " . $val . "< br> ";  

}  

    ?>  

 

 

 

 

     
   จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการประกาศ และก าหนดตัวแปร “fruits” มีข้อมูลเป็นอาร์เรย์ 

จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน sort() เพ่ือเรียงล าดับข้อมูล แล้วใช้ค าสั่ง foreach เพ่ือวนรอบแสดงข้อมูลของ
ตัวแปร “fruits” ที่มีเรียงล าดับออกทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ 

sort($ตวัแปรอารเ์รย)์ 

 

รูปแบบ 

rand(ตวัเลขต า่สดุ,ตัวเลขสงูสดุ) 

 

รูปแบบ 
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18 ฟังก์ชัน is_number() ใช้ตรวจสอบค่าในตัวแปรค่าเป็นตัวเลขหรือไม่ ฟังก์ชันนี้จะส่งค่า

กลับเป็นจริงหรือเท็จ นั้นคือเป็นจริงเมื่อค่าของตัวแปรมีชนิดข้อมูลเป็นตัวเลข มีรูปแบบและตัวอย่าง
เรียกใช้งานดังนี้ 
 

 

 

 

ตัวอย่างที ่5.29 การเรียกใช้ฟังก์ชัน is_number() 

< ?php 

if(is_numeric("guru"))  

{  

   echo "true";  

}  

else 

{  

   echo "false";  

}  

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการใช้ค าสั่ง if() ร่วมกับฟังก์ชัน is_number() เพ่ือตรวจสอบค่า 
“guru” เป็นตัวเลขหรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงข้อความ “true” และถ้าเป็นเท็จจะแสดง
ข้อความ “false” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ผลลัพธ์จากการประมวลผลโปรแกรมจะแสดงข้อความ 
“false” เนื่องจากไม่ใช้ตัวเลข 

ตัวอย่างที่ 5.30 การเรียกใช้ฟังก์ชัน is_number() 

 

< ?php 

if(is_numeric (123)) 

{  

  echo "true";  

}  

else 

{  

  echo "false"; 

}  

?>  

    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงการใช้ค าสั่ง if() ร่วมกับฟังก์ชัน is_number() เพ่ือตรวจสอบค่า 
123 เป็นตัวเลขหรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะแสดงข้อความ “true” และถ้าเป็นเท็จจะแสดงข้อความ 
“false” ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ ผลลัพธ์จากการประมวลผลโปรแกรมจะแสดงข้อความ “true” 
เนื่องจากเป็นตัวเลข 

 

is_number($ตวัแปรหรอืคา่ขอ้มลู) 

 

รูปแบบ 
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สรุป 

ฟังก์ชันหมายถึงโปรแกรมย่อยที่เขียนขึ้นมาเพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการท างาน
บ่อยครั้ง ในภาษา PHP มีฟังก์ชัน 2 ประเภทคือ ฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งในการสร้าง
ฟังก์ชันขึ้นมาใช้เอง และฟังก์ชันที่มีอยู่ในภาษา PHP อยู่แล้วสร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้เลย เช่น echo, 

print, var_dump(), trim() และ date() เป็นต้น การสร้างฟังก์ชันสามารถท าได้โดยประกาศฟังก์ชัน
และเรียกใช้งานฟังก์ชัน ซึ่งการเรียนใช้งานมี 2 วิธีคือ แบบไ่ม่มีการส่งผ่านค่า และแบบมีการส่งผ่าน
ค่า ส่วนฟังก์ชันที่เรียกใช้งานจะมีการคืนค่าไปยังต าแหน่งที่เรียกใช้งาน หรือไม่มีการคืนค่าก็ได้ การ
ส่งผ่านค่าให้แก่ฟังก์ชันมี 2 รูปแบบคือ การส่งผ่านด้วยค่าที่จะส่งค่าผ่านตัวแปรที่เรียกว่าพารามิเตอร์
เข้าไปในฟังก์ชัน ส่วนภายในฟังก์ชันจะมีตัวแปรที่เรียกว่า อาร์กิวเมนท์ รอรับค่าที่ส่งมาตอนเรียกใช้
งานฟังก์ชัน อีกรูปแบบคือ การส่งผ่านด้วยการอ้างอิงที่จะส่งค่าผ่านตัวแปรเข้าไปในฟังก์ชัน หาก
ภายในฟังก์ชันมีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนั้น จะท าให้ค่าตัวแปรที่อยู่นอกฟังก์ชันเปลี่ยนไปด้วย 
ขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปรมีทั้งที่เป็นตัวแปรโลคอลที่มีขอบเขตการเรียกใช้อยู่ภายในฟังก์ชัน และตัว
แปรโกลบอลมีขอบเขตการเรียกใช้เป็นทั้งโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

แบบฝึกหัด 

1. จงบอกความหมายของฟังก์ชัน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

2. ประเภทของการส่งผ่านค่าให้แกฟังก์ชันมีกี่ประเภท จงอธิบาย 

3. ขอบเขตการเรียกใช้ตัวแปรของฟังก์ชันคืออะไร จงอธิบาย 

4. จงเขียนฟังก์ชันเพื่อหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยม พร้อมกับเรียกใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว การแสดงผลลัพธ์
ที่ได้ให้ก าหนดตามความเหมาะสม (2101_sq.php) 

พ้ืนที่ = กว้าง x ยาว 

5. จงเขียนฟังก์ชันเพื่อหาพ้ืนที่สามเหลี่ยม พร้อมกับเรียกใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว การแสดง
ผลลัพธ์ที่ได้ให้ก าหนดตามความเหมาะสม (2101_rec.php) 

พ้ืนที่ = 0.5 x ฐาน x สูง 
6. จงสร้างเมนูเพ่ือเรียกใช้โปรแกรมท่ีสร้างทั้งหมดในชั้นเรียน โดยน าหลักการท างานของ  PHP 

Include File มาใช้ (ชื่อไฟล์เป็น รหัสนศ.php และ menu.php) เช่น 

4.1 ไฟล์ 2101.php มีรายละเอียดที่ต้องแสดง (ปรับแต่งให้สวยงานและเหมาะสม) ดังนี้ 

ผลงานการพัฒนาโปรแกรม 

วิชา...................... ประจ าปีการศึกษา 2/2559 

รหัสนักศึกษา 

ชื่อ-นามสกุล 

4.2 ไฟล์ menu.php เพ่ือท าการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ก่อนหน้ามีรายละเอียดที่ต้องแสดงดังนี้ 

โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ 4 เหลี่ยม 

โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ 3 เหลี่ยม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 6 การจัดการไฟล์และไดเรคทอรีด้วยภาษา PHP 

ไฟล์ข้อมูล  
การเปิดและปิดไฟล์ 
การอ่านข้อมูลจากไฟล์ 
การเขียนข้อมูลลงไฟล์  
การจัดการไฟล์ 
   การเปลี่ยนชื่อไฟล์ 
   การย้ายไฟล์ 
   การลบไฟล์ 
   การท าส าเนาไฟล์ 
   การอัพโหลดไฟล์ 

ไดเรกทอรี  
การเปิดและปิดไดเรกทอรี  
การอ่านรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรีย่อยในไดเรกทอรี  
การสร้างไดเรกทอรี  
การลบไดเรกทอรี 
การเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรี 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล ไดเรกทอรี 
 2. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการไดเร็คทอรี และไฟล์ข้อมูลตามแบบฝึกหัดประจ าบทได้อย่าง
เหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย และสาธิต 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 
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2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 12 (4 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนอธิบายและสาธิตเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยัง

ไม่เข้าใจ ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญร่วมกัน 

2.2 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 
เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายและชี้แจงค าตอบที่ถูกต้อง 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื้อหาบทท่ี 6 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 



บทท่ี 6 
การจัดการไฟล์และไดเรคทอรีด้วยภาษา PHP 

การจัดเก็บข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปไฟล์ข้อมูล ในหน่วยความจ า แต่ละ
หน่วยความจ าจะมีค่าประจ าต าแหน่งที่เรียกว่า แอดเดรส (address) หรือหมายเลขอ้างอิง ซึ่งถือว่า
เป็นข้อมูลประเภทหนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์จะเก็บแอดเดรสไว้ในตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ (pointer) ที่
ชี้ไปยังต าแหน่งที่เก็บข้อมูลจริงในหน่วยความจ าและยังสามารถเปลี่ยนแปลงต าแหน่งชี้ข้อมูลได้
รวดเร็วด้วย ส่วนแหล่งที่เก็บหลายๆ ไฟล์ข้อมูลไว้ด้วยกันจะเรียกว่า ไดเรกทอรีหรือโฟล์เดอร์ ซึ่งจะ
เป็นการจัดกลุ่มไฟล์งานให้สะดวกต่อการค้นหา ส าหรับการจัดการกับไดเรกทอรีและไฟล์ข้อมูลด้วย
ภาษา PHP นั้นมีความยืดหยุ่นสูง มีฟังก์ชันในการจัดการไฟล์ให้ใช้งานจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งการ
เขียนโปรแกรมบางงานอาจไม่ต้องการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล จัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลก็ได้ เช่น 
งานที่ต้องเก็บรายละเอียดการเข้าใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงในไฟล์เพ่ือตรวจสอบว่ามีใครเข้าใช้งาน
บ้าง และเข้ามากระท าอะไรในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น เนื้อหาที่จะกล่าวในบทนี้ประกอบด้วยการ
เปิด การปิด อ่านและเขียนข้อมูลในไฟล์ และจัดการไฟล์ ส่วนการจัดการกับไดเรกทอรีมีการกระท า
ดังนี้ การเปิด การปิด การอ่านรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรีย่อยในไดเรกทอรีหลัก การสร้าง การลบ 
และการเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรี 

ไฟล์ข้อมูล  
 ไฟล์คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจ าถาวรของระบบคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างหน่วยความจ าถาวร เช่น ฮาร์ดดิกส์ แผ่น DVD หรือ ไดรฟ์ประเภท USB เป็นต้น  ไฟล์
คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้ (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2550: 137-154; ชาญชัย ศุภอรรถกร, 

2558: 93-99; Joyce Farrell, 2013: 258-259; W. Jason Gilmore, 2010: 229-250) 

1. เท็กซ์ไฟล์ (Text files) เป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลอักขระ รูปภาพ หรือตารางที่ข้อมูลมี
รูปแบบเป็นรหัส ASCII สามารถอ่าน สั่งพิมพ์ แสดงออกทางหน้าจอ และแก้ไขด้วยโปรแกรมส าหรับ
จัดการเอกสารทั่วไป เช่น โปรแกรม Notepad หรือ MS Word เป็นต้น  

2. ไบนารีไฟล์ (Binary files) ไฟล์ประเภทนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สามารถ
อ่านได้ โดยสร้างและประมวลผลขึ้นตามลักษณะเฉพาะของแต่ละระบบงาน 

ส าหรับฟังก์ชันที่ใช้จัดการไฟล์ในภาษา PHP มีรายละเอียดดังตารางที่ 6.1 ส่วนรายละเอียด
การน าไปใช้จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
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ตารางท่ี 6.1 ฟังก์ชันในภาษา PHP ส าหรับจัดการไฟล์ 

ฟังก์ชัน หน้าที่ 

fopen() เปิดไฟล์ 

fclose() ปิดไฟล์ 

fgets() อ่านข้อมูลจากไฟล์ที่ละ 1 บรรทัด 

fgetc() อ่านข้อมูลจากไฟล์ที่ละตัวอักษร 

fread() อ่านข้อมูลจากไฟล์ที่สามารถระบุจ านวนความยาวหรือไบต์ที่ต้องการได้ 

fputs() เขียนข้อมูลลงสู่ไฟล์ โดยสามารถก าหนดจ านวนตัวอักษรที่ต้องการเขียนได้ 

fwrite() เขียนข้อมูลลงสู่ไฟล์ 

1 การเปิดและปิดไฟล์ 

   ก่อนจะด าเนินการใดๆ กับไฟล์จะต้องเปิดไฟล์ก่อนทุกครั้ง  และหลักจากเปิดไฟล์และ
ด าเนินการกับไฟล์เรียบร้อยแล้วทุกครั้งจะต้องปิดไฟล์ก่อนจบโปรแกรม การเปิดไฟล์เป็นการระบุชื่อ
และพาธของไฟล์ที่ต้องการเปิด พร้อมบอกวัตถุประสงค์ที่เปิดไฟล์ด้วย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์หรือวิธีการเปิดไฟล์ (Mode) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 6.2 ส่วนฟังก์ชันส าหรับการเปิดไฟล์
คือ fopen() มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 6.2 วิธีการเปิดไฟล์ในภาษา PHP  

วิธกีารเปิดไฟล์ (Mode) รายละเอียด 

r เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เพื่ออ่านอย่างเดียว ตัวชี้จะเริ่มท่ีต าแหน่ง
เริ่มต้นของไฟล์ 

r+ เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลในไฟล์ ตัวชี้จะเริ่ม
ที่ต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ 

w เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อเขียนทับข้อมูลเดิมของไฟล์นั้น ตัวชี้จะ
เริ่มที่ต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ กรณีท่ีไม่มีไฟล์นั้นอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ 

fopen(พาธและชือ่ไฟล,์วธิกีารเปิดไฟล)์ 

รูปแบบ 
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วิธีการเปิดไฟล์ (Mode) รายละเอียด 

w+ เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เพื่ออ่านและเขียนทับข้อมูลเดิมของไฟล์นั้น 
ตัวชี้จะเริ่มท่ีต าแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ กรณีที่ไม่มีไฟล์นั้นอยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ 

a เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อเขียนข้อมูลต่อท้ายไฟล์นั้น ตัวชี้จะเริ่ม
ที่ต าแหน่งสิ้นสุดของไฟล์ กรณีท่ีไม่มีไฟล์นั้นอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ 

a+ เปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลต่อท้ายไฟล์นั้น ตัว
ชี้จะเริ่มท่ีต าแหน่งสิ้นสุดของไฟล์ กรณีท่ีไม่มีไฟล์นั้นอยู่ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ 

      เมื่อใช้งานไฟล์เรียบร้อยก่อนจบโปรแกรมให้ปิดไฟล์ทุกครั้งด้วยฟังก์ชัน fclose() มีรูปแบบ
การใช้งานดังนี้ 

 

 

ตัวอย่างที่ 6.1 การใช้งานฟังก์ชัน fopen() และ fclose() 

 

< ?php 

  $fh = fopen(“my_settings.txt”, “w”);   
  fclose($fh);   

?>  

     

    จากชุดค าสั่งข้างต้นเป็นการเปิดไฟล์ชื่อ “my_settings.txt” เพ่ือเขียนข้อมูลทับลงไปใน
ไฟล์ดังกล่าว ฟังก์ชัน fopen() จะส่งค่ากลับมาแล้วน าไปเก็บไว้ในตัวแปร fh ซึ่งเป็นหมายเลขอ้างอิง
หรือต าแหน่งที่เก็บไฟล์ในหน่วยความจ า เมื่อเปิดไฟล์แล้วทุกครั้งก่อนจบโปรแกรมให้ปิดไฟล์ด้วย
ฟังก์ชัน fclose() ตามหมายเลขอ้างอิงที่เก็บในตัวแปร fh  

 

 

fclose(หมายเลขอา้งองิไฟล)์ 

รูปแบบ 

ช่ือไฟล์ที่ต้องการเปิด 

วัตถุประสงค์ที่เปิด 

ตัวแปรพอยน์เตอร ์
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ตัวอย่างที่ 6.2 การใช้งานฟังก์ชัน fopen() และ fclose() ที่มีการตรวจสอบไฟล์ก่อนว่ามีอยู่หรือไม่ 
(Tutorial Republic, 2016) 

< ?php 

$file =  "data.txt";  

  / /  Check the existence of file 

if(file_exists($file)){  

    / /  Open the file for reading 

        $handle =  fopen($file, "r") or die("ERROR: Cannot open the file.");  

   / *  Some code to be executed * /  

   / /  Closing the file handle 

   fclose($handle);  

}  else{  

   echo "ERROR: File does not exist.";  

}  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.2 ต้องการเปิดไฟล์ชื่อ “data.txt” ซึ่งเก็บชื่อไฟล์ไว้ในตัวแปร 
file ก่อนเปิดไฟล์จะตรวจสอบว่าไฟล์ดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยฟังก์ชัน 
file_exists() ถ้ามีอยู่จริงให้เปิดไฟล์เพ่ืออ่านอย่างเดียว ส าหรับฟังก์ชัน fopen() จะส่งหมายเลข
อ้างอิงไฟล์กลับมาให้โปรแกรมแล้วน าค่านั้นไปเก็บไว้ในตัวแปร handle หรือถ้าเปิดไฟล์ไม่ได้จะแสดง
ข้อความ “ERROR: Cannot open the file.” แล้วออกจากโปรแกรม หลังจากเปิดไฟล์แล้วนักเขียน
โปรแกรมสามารถเขียนชุดค าสั่งให้ด าเนินการกับไฟล์ตามต้องการได้ก่อนปิดไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fclose() 
ส่วนกรณีท่ีไม่มีไฟล์นั้นอยูใ่นระบบให้แสดงข้อความว่า “ERROR: File does not exist.” 

2 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ 

   ในภาษา PHP ได้เตรียมฟังก์ชันส าหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์หลายฟังก์ชัน เช่น fread(), 

fgetc() และ fgets() เป็นต้น ดังมีรูปแบบและการน าไปใช้งานดังนี้ 

   2.1 ฟังก์ชัน fread() เหมาะส าหรับอ่านข้อมูลจากไบนารีไฟล์ สามารถก าหนดจ านวนความ
ยาวหรือจ านวนไบต์ที่ต้องการอ่านได้ จะหยุดอ่านเมื่อพบจุดสิ้นสุดของไฟล์ (End Of File: EOF) มี
รูปแบบและการน าไปใช้งานของฟังก์ชันดังนี้ 

 

 

 

fread(หมายเลขอา้งองิไฟล,์จ านวนไบตท์ีใ่หอ้า่น) 

รูปแบบ 

ฟังก์ชัน file_exists() ตรวจสอบ
ว่าไฟล์มีอยูห่รือไม ่
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ตัวอย่างที่ 6.3 การใช้งานฟังก์ชัน fread() อ่านข้อมูลจากไฟล์ data.txt โดยอ่านข้อมูลอย่างเดียว 
(Tutorial Republic, 2016) 

< ?php 

$file =  "data.txt";  

/ /  Check the existence of file 

if(file_exists($file)){  

    / /  Open the file for reading 

    $handle =  fopen($file, "r") or die("ERROR: Cannot open the file.");  

    / /  Reading the entire file 

    $content =  fread($handle, filesize($file));  

    / /  Closing the file handle 

    fclose($handle);  

    / /  Display the file content 

    echo $content;  

}  else{  

    echo "ERROR: File does not exist.";  
}  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.3 มีการใช้งานหลายฟังก์ชันดังนี้  file_exists() ใช้ส าหรับ
ตรวจสอบว่าไฟล์ “data.txt” ที่เก็บชื่อไฟล์ไว้ในตัวแปร file มีอยู่หรือไม่ ถ้ามีจะใช้ฟังก์ชัน fopen() 
เปิดไฟล์นั้นแบบอ่านอย่างเดียว (mode= “r”) ฟังก์ชัน fread() จะอ่านข้อมูลจากไฟล์ตามหมายเลข
อ้างอิงที่เก็บไว้ในตัวแปร handle โดยขนาดข้อมูลที่อ่านจะเท่ากับค่าที่ได้รับจากการใช้ฟังก์ชัน 

filesize() ซ่ึงเป็นฟังก์ชันตรวจสอบขนาดของไฟล์ที่มีหน่วยเป็นไบต์ จากนั้นน าข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้
ในตัวแปร content แล้วท าการปิดไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fclose() ต่อด้วยน าค่าในตัวแปร content มา
แสดงออกทางหน้าจอด้วยค าสั่ง echo หลังค าสั่ง else เป็นกรณีที่ไม่พบไฟล์ “data.txt” โปรแกรม
จะแสดงข้อความ “ERROR: File does not exits.” ออกทางหน้าจอแทน 

   2.2 ฟังก์ชัน fgetc() จะอ่านข้อมูลทีละตัวอักษร หากพบจุดสิ้นสุดของไฟล์ (EOF) คืนค่า
เป็น false และสิ้นสุดการท างาน มีรูปแบบและตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันดังนี้ 

 

 

 

fgetc(หมายเลขอา้งองิไฟล)์  

รูปแบบ 

หรือระบเุป็นตัวเลข เช่น 50 ก็ได ้
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ตัวอย่างที่ 6.4 การใช้งานฟังก์ชัน fgetc() ส าหรับอ่านข้อมูลจากไฟล์ fgetc.txt ที่เก็บอยู่ในโฟล์เดอร์ 
phpbook ในไดร์ฟ c ซึ่งเปิดอ่านข้อมูลอย่างเดียว 

 

< ?php 

  / /  file name is fgetc.php 

     $file=fopen(“c:/phpbook/fgetc.txt”, “r”); 

     if($file= = NULL)  {  

print “ไมส่ามารถเปิดไฟลไ์ด”้; 

     }  else {  

   print “ทดสอบการอา่นไฟลด์ว้ยฟังกช์นั  fgetc <hr>”; 

   while (feof($file)= = false){  

$ch =  fgetc($file);  

    print $ch;  

}  

   }  

     fclose($file);  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.4 ท าการเปิดไฟล์ “fgetc.txt” แบบอ่านอย่างเดียวด้วยฟังก์ชัน 
fopen() ซึ่งฟังก์ชันนี้จะคืนค่าหมายเลขอ้างอิงไฟล์ จากนั้นน าค่าดังกล่าวไปเก็บไว้ในตัวแปร file 

จากนั้นตรวจสอบว่า ค่าที่เก็บในตัวแปร file เป็นค่านัลหรือไม่ ถ้าเป็นจริงหรือเป็นค่านัลให้แสดง 
(print) ข้อความ “ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้” แล้วไปท าการปิดไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fclose() และจบการ
ท างานของโปรแกรม แต่ถ้าเป็นเท็จหรือค่าไม่เป็นนัลให้แสดงข้อความ “ทดสอบการอ่านไฟล์ดัง
ฟังก์ชัน fgetc” จากนั้นวนรอบ (while) อ่านข้อมูลจากไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fgetc() แล้วน าค่าไปเก็บไว้
ในตัวแปร ch พร้อมแสดงค่านั้นด้วยจนกว่าจะสิ้นสุดไฟล์ ซึ่งได้น าฟังก์ชัน feof() มาตรวจสอบ
จุดสิ้นสุดของไฟล์ โดยฟังก์ชัน feof() จะคืนค่าเป็น true เมื่อพบจุดสิ้นสุดไฟล์ แล้วโปรแกรมจะออก
จากการวนรอบอ่านไฟล์ ก่อนจบโปรแกรมปิดไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fclose() 

   2.3 ฟังก์ชัน fgets() ฟังก์ชันนี้จะอ่านข้อมูลทีละ 1 บรรทัดนับจากหมายเลขอ้างอิงปัจจุปัน
และไม่เกินจ านวนไบต์ท่ีก าหนด รูปแบบการใช้งานฟังก์ชันมีดังนี้ 

 

 

 

 

fgets(หมายเลขอา้งองิไฟล,์จ านวนไบตท์ีต่อ้งการ) 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 6.5 การใช้ฟังก์ชัน fgets() อ่านไฟล์ users.txt อย่างเดียว 

< ?php 

/ /  Open a handle to users.txt 

   $fh =  fopen('/home/www/data/users.txt', 'r');  

 

/ /  While the EOF isn't reached, read in another line and output it  

   while (!feof($fh)) echo fgets($fh);  

 

/ /  Close the handle 

   fclose($fh);  

?>  

   จากชุดค าสั่ งตั วอย่ า งที่  6 .5  ท าการ เปิด ไฟล์  “users.txt”  ที่ เ ก็บ ในโฟล์ เ ดอร์  

“/home/www/data/” แบบอ่านอย่างเดียวด้วยฟังก์ชัน fopen() ซึ่งฟังก์ชันนี้จะคืนค่าหมายเลข

อ้างอิงไฟล์ แล้วน าค่าดังกล่าวไปเก็บไว้ในตัวแปร fh จากนั้นใช้ค าสั่ง while วนรอบอ่านข้อมูลจาก

ไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fgets() และแสดงค่าที่อ่านด้วยค าสั่ง echo จนกว่าจะพบจุดสิ้นสุดของไฟล์โดยใช้

ฟังก์ชัน feof() ตรวจสอบว่าหาจุดสิ้นสุดไฟล์ ถ้าพบจุดสิ้นสุดไฟล์ให้หยุดอ่านไฟล์ แต่ก่อนจบโปรแกรม

ให้ปิดไฟล์ตามหมายเลขไฟล์ที่เก็บในตัวแปร fh ด้วยฟังก์ชัน fclose() 

3 การเขียนข้อมูลลงไฟล์ 

   ส าหรับฟังก์ชันในการเขียนข้อมูลลงไฟล์ในภาษา PHP สามารถใช้ฟังก์ชัน fwrite() และ 

fputs() ดังมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้ 

   3.1 ฟังก์ชัน fwrite() เป็นฟังก์ชันที่เหมาะส าหรับเขียนข้อมูลลงไบนารีไฟล์ มีรูปแบบและ
ตัวอย่างการใช้งานของฟังก์ชันดังนี้ 

 

 

 

 

 

fwrite(หมายเลขอา้งองิไฟล,์ขอ้มลูทีจ่ะเขยีนลงไฟล[์ ,จ านวนไบตท์ีใ่หเ้ขยีน] ) 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างท่ี 6.6 การใช้งานฟังก์ชัน fwrite() เขียนข้อมูลลงไฟล์ note.txt สามารถเขียนเป็นค าสั่งภาษา 
PHP ดังนี้ (Tutorial Republic, 2016) 

< ?php 

$file =  "note.txt";  

/ /  String of data to be written 

   $data =  "The quick brown fox jumps over the lazy dog.";  

/ /  Open the file for writing 

   $handle =  fopen($file, "w") or die("ERROR: Cannot open the file.");  

 

/ /  Write data to the file 

   fwrite($handle, $data) or die ("ERROR: Cannot write the file.") ;     

 

/ /  Closing the file handle 

   fclose($handle);     

   echo "Data written to the file successfully.";  

?>  

   จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.6 ก าหนดให้ตัวแปร file เก็บชื่อไฟล์ “note.txt” จากนั้น
ก าหนดให้ตัวแปร data เก็บค่า “The quick brown fox jumps over the lazy dog.” แล้วเปิด
ไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fopen() เพ่ือเขียนข้อมูลลงไฟล์ (mode= “w”) น าหมายเลขอ้างอิงที่ได้จากฟังก์ชัน
เปิดไฟล์ไปเก็บไว้ในตัวแปร handle หรือถ้าไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้อาจเกิดเนื่องจากไม่มีไฟล์
อยู่จริงให้แสดงข้อความ “ERROR: Cannot open the file.” แล้วออกจากโปรแกรม กรณีที่ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดใดๆ ให้กระท าการเขียนข้อมูลจากตัวแปร data ลงไปในไฟล์ตามหมายเลขอ้างอิงในตัว
แปร handle ด้วยฟังก์ชัน fwrite() และถ้าไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไฟล์ได้ให้แสดงข้อความ 
“ERROR: Cannot write the file.” แล้วออกจากโปรแกรม กรณีไม่เกิดข้อผิดพลาดและเขียนข้อมูล
เรียบร้อยให้ท าการปิดไฟล์ด้วยฟังก์ชัน fclose() ก่อนจบโปรแกรมพิมพ์ข้อความ “Data written to 

the file successfully.” ด้วยค าสั่ง echo 

   3.2 ฟังก์ชัน fputs() เป็นฟังก์ชันที่ใช้เขียนข้อมูลลงเท็กซ์ไฟล์ มีรูปแบบและตัวอย่างการใช้
งานของฟังก์ชันที่ไม่แตกต่างจากฟังก์ชัน fwrite() ดังนี้ 

 

 

 

fputs(หมายเลขอา้งองิไฟล,์ขอ้มลูทีจ่ะเขยีนลงไฟล ์[ ,จ านวนไบตท์ีใ่หเ้ขยีน] ) 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 6.7 การใช้งานฟังก์ชัน fputs() เปิดไฟล์ webdictionary.txt เพ่ือเขียนข้อมูลลงไฟล์ 
สามารถเขียนค าสั่งภาษา PHP ดังนี้ 

< ?php 

$myfile =  fopen("webdictionary.txt","w") or die("Unable to open file!");  

 

/ /  Output one line until end-of-file 

   fputs($myfile,”Add this to the file”); 

   fclose($myfile);  

  

   $myfile =  fopen("webdictionary.txt","r") or die("Unable to open file!");  

   while(!feof($myfile))  

   {  

      echo fgetc($myfile);  

   }  

   fclose($myfile);  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่าง 6.7 เปิดไฟล์ชื่อ “webdictionary.txt” เพ่ือเขียนข้อมูลลง

ไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์ได้ให้เขียนข้อความ “Add this to the file” และปิดไฟล์ หรือกรณีที่เปิดไฟล์ไม่ได้

ให้แสดงข้อความ “Unable to open file!” แล้วออกจากโปรแกรม จากนั้นให้ เปิดไฟล์ชื่ อ 

“webdictionary.txt” แบบอ่านอย่างเดียวอีกครั้ง แล้วเก็บหมายเลขอ้างอิงไฟล์ไว้ที่ตัวแปร myfile 

หรือถ้าเปิดไฟล์ไม่ส าเร็จให้แสดงข้อความ “Unable to open file!” แล้วออกจากโปรแกรม กรณี

เปิดไฟล์ส าเร็จให้วนรอบอ่านไฟล์และแสดงข้อมูลในไฟล์ออกทางหน้าจอจนกล่าวจะพบจุดสิ้นสุดไฟล์ 

ก่อนจบโปรแกรมให้ท าการปิดไฟล์ 

4 การจัดการไฟล์ 

   ไฟล์ข้อมูลสามารถจัดการได้หลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนชื่อไฟล์ การลบไฟล์ และการ
ส าเนาไฟล์ เป็นต้น รายละเอียดฟังก์ชันการจัดการไฟล์และการใช้งานมีดังนี้ 

   4.1 การย้ายและเปลี่ยนชื่อไฟล์ ภาษา PHP ใช้ฟังก์ชัน rename() เพ่ือด าเนินการดังกล่าว 
และฟังก์ชันนี้ยังสามารถใช้ในการเปลี่ยนชื่อไดเรกทอรีได้ ซ่ึงมีรูปแบบและตัวอย่างการใช้งานดังนี้ 

 

 
rename(หมายเลขอา้งองิไฟลเ์กา่,พาธและชือ่ไฟลใ์หม่) 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 6.8 การใช้งานฟังก์ชัน rename() เพ่ือเปลี่ยนชื่อไฟล์ file.txt เป็น newfile.txt แต่เก็บไว้
ในไดเรกทอรีเดิม (Tutorial Republic, 2016) 

< ?php 

$file =  "file.txt";  

 

/ /  Check the existence of file 

if(file_exists($file)){  

 

 / /  Attempt to rename the file 

    if(rename($file, "newfile.txt")){  

        echo "File renamed successfully.";  

    }  else{  

        echo "ERROR: File cannot be renamed.";  

    }  

 

}  else{  

    echo "ERROR: File does not exist.";  

}  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่าง 6.8 เก็บชื่อไฟล์เก่า “file.txt” ไว้ในตัวแปร file จากนั้นตรวจสอบว่า
ไฟล์นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่เป็น “newfile.txt” พร้อมตรวจสอบด้วยว่าเปลี่ยน
ชื่อไฟล์ส าเร็จหรือไม่ ถ้าส าเร็จให้แสดงข้อความ “File renamed successfully” ออกทางหน้าจอ 
และถ้าไม่ส าเร็จให้แสดงข้อความ “ERROR: File cannot be renamed.” ออกทางหน้าจอ จบการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อไฟล์ กรณีตรวจหาไฟล์ไม่พบให้แสดงข้อความ “ERROR: File does not 
exist.” ออกทางหน้าจอและออกจากโปรแกรม 

   4.2 การลบไฟล์ ภาษา PHP ใช้ฟังก์ชัน unlink() ในการลบไฟล์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 
มีรูปแบบและตัวอย่างการน าไปใช้งานดังนี้ (Tutorial Republic, 2016) 

 

 

 

 

 

unlink(พาธและชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการลบ) 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 6.9 การใช้งานฟังก์ชัน unlink() เพ่ือลบไฟล์ note.txt ออกจะระบบคอมพิวเตอร์ 

< ?php 

$file =  "note.txt";  

/ /  Check the existence of file 

if(file_exists($file)){  

    / /  Attempt to delete the file 

    if(unlink($file)){  

        echo "File removed successfully.";  

    }  else{  

        echo "ERROR: File cannot be removed.";  

     }  

}  else{  

    echo "ERROR: File does not exist.";  

}  

?>  

   จากชุดค าสั่งตัวอย่าง 6.9 น าชื่อไฟล์ “note.txt” ที่ต้องการลบไปเก็บไว้ในตัวแปร file 

จากนั้นตรวจสอบก่อนว่ามีไฟล์ที่ต้องการลบหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้ฟังก์ชัน unlink() ในการลบไฟล์ พร้อม
ตรวจสอบการลบไฟล์ ถ้าลบไฟล์ส าเร็จให้แสดงข้อความ “File removed successfully.” ถ้าไม่
สามารถลบไฟล์ได้ให้แสดงข้อความ “ERROR: File cannot be removed.” ออกทางหน้าจอจบการ
ตรวจสอบการลบไฟล์ ส่วนกรณีไม่มีไฟล์ที่ต้องการลบให้แสดงข้อความ “ERROR: File does not 
exists.” ออกทางหน้าจอและสิ้นสุดการท างานของโปรแกรม  

   4.3 การท าส าเนาไฟล์ ภาษา PHP จะใช้ฟังก์ชัน copy() ในการส าเนาไฟล์มีรูปแบบและ
ตัวอย่างการน าไปใช้งานดังนี้ 

 

 

ตัวอย่างที่ 6.10 การใช้งานฟังก์ชัน copy() ในการส าเนาไฟล์ example.txt ไปเก็บไว้ในไดเรกทอรี 
backup 

< ?php 

/ /  Source file path 

   $file =  "example.txt";  

/ /  Destination file path 

   $newfile =  "backup/example.txt";  

/ /  Check the existence of file 

copy(พาธและชือ่ไฟลท์ีต่อ้งการท าส าเนา,พาธและชือ่ไฟลป์ลายทาง) 

รูปแบบ 
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   if(file_exists($file)){  

    / /  Attempt to copy file 

       if(copy($file, $newfile)){  

           echo "File copied successfully.";  

       }  else{  

           echo "ERROR: File could not be copied.";  

       }  

   }  else{  

       echo "ERROR: File does not exist.";  

   }  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่าง 6.10 ก าหนดไฟล์ที่ต้องการส าเนาคือ “example.txt” น าไปเก็บไว้
ในตัวแปร file และก าหนดปลายทางที่ต้องการส าเนา “backup/example.txt” ไว้ในตัวแปร 
newfile จากนั้นตรวจสอบก่อนว่ามีไฟล์ที่ต้องการส าเนาหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้ฟังก์ชัน copy() ส าเนาไฟล์
ไปไว้ในต าแหน่งปลายทาง พร้อมตรวจสอบการส าเนาไฟล์ ถ้าส าเนาไฟล์ส าเร็จให้แสดงข้อความ “File 

copied successfully.” ถ้าไม่สามารถส าเนาไฟล์ได้ให้แสดงข้อความ “ERROR: File could not be 

copied.” ออกทางหน้าจอจบการตรวจสอบการท าส าเนาไฟล์ กรณีไม่มีไฟล์ที่ต้องการส าเนาให้แสดง
ข้อความ “ERROR: File does not exists.” ออกทางหน้าจอและสิ้นสุดการท างานของโปรแกรม 

ไดเรกทอรี  
ไดเรกทอรีหรือโฟล์เดอร์เป็นพ้ืนที่บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บหลายๆ ไฟล์หรือหลายๆ 

ไดเรกทอรีย่อยไว้ภายใน ส าหรับภาษา PHP ได้เตรียมฟังก์ชันส าหรับจัดการกับไดเรกทอรีไว้หลาย
ฟังก์ชันดังสรุปไว้ในตารางที่ 6.3 (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2550: 155-157; ชาญชัย ศุภอรรถกร , 

2558: 102-106) 

ตารางท่ี 6.3 ฟังก์ชันในภาษา PHP ส าหรับจัดการไดเรกทอรี 

ฟังก์ชัน หน้าที่ 

opendir() เปิดไดเรกทอรี 

closedir() ปิดไดเรกทอรี 

readdir() อ่านว่ามีไดเรกทอรีย่อยหรือไฟล์อะไรอยู่ภายในไดเรกทอรีหลัก 

getcwd() ตรวจสอบไดเรกทอรีที่ก าลังท างานอยู่ 
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ฟังก์ชัน หน้าที ่

chdir() เปลี่ยนไปท างานอีกไดเรกทอรี 

mkdir() สร้างไดเรกทอรี 

rmdir() ลบไดเรกทอรี 

1 การเปิดและปิดไดเรกทอรี ภาษา PHP ใช้ฟังก์ชัน opendir() ส าหรับเปิดไดเรกทอรี และ
ฟังก์ชัน closedir() ส าหรับปิดไดเรกทอรี มีรูปแบบการใช้งานฟังก์ชันดังนี้  

 

 

 

 

2 การอ่านรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรีย่อยในไดเรกทอรี ใช้ฟังก์ชัน readdir() ซึ่งการอ่าน
รายชื่อไฟล์หรือไดเรกทอรีย่อยจะต้องใช้ค าสั่งวนรอบเรียกใช้ฟังก์ชันนี้หลายครั้งเพ่ือจะได้แสดงข้อมูล
ได้ทั้งหมด มีรูปแบบการใช้งานฟังก์ชันดังนี้  

 

 

 

ตัวอย่างที่ 6.11 การใช้งานฟังก์ชัน opendir(), closedir() และ readdir() มีชุดค าสั่งดังนี้ 
< ?php 

$dir=opendir(“c:/phpbook”); 

$file=“”; 

while(($file= readdir($dir))= = true) 

  {  print $file . “<br>”; } 

closedir($dir);  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.11 ใช้ฟังก์ชัน opendir() เปิดไดเรกทอรี “phpbook” ที่อยู่ใน
ไดรฟ์ c แล้วน าหมายเลขอ้างอิงที่ได้จากการใช้ฟังก์ชัน opendir() ไปเก็บไว้ในตัวแปร dir ถัดมา

opendir(พาธและชือ่ไดเรกทอรทีีต่อ้งการเปิด) 

รูปแบบ 

closedir(หมายเลขอา้งองิไดเรกทอรทีีต่อ้งการปิด) 

รูปแบบ 

readdir(หมายเลขอา้งองิไดเรกทอรี) 
รูปแบบ 
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ก าหนดค่าให้ตัวแปร file เป็นค่าว่าง ใช้ค าสั่ง while วนรอบอ่านรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรีย่อยที่อยู่
ในไดเรกทอรี “phpbook” ด้วยฟังก์ชัน readdir() แล้วเก็บรายชื่อเหล่านั้นไว้ในตัวแปร file และ
แสดงค่าเหล่านั้นออกทางหน้าจอจนกว่าจะไม่พบไฟล์หรือไดเรกทอรีย่อย ซึ่งฟังก์ชัน readdir() จะคืน
ค่าเป็น false ให้ออกจากค าสั่ ง  while จากนั้นใช้ ฟังก์ชัน closedir() ในการปิดไดเรกทอรี  
“phpbook” 

3 การสร้างไดเรกทอรี ในภาษา PHP ใช้ฟังก์ชัน mkdir() ส าหรับสร้างไดเรกทอรีใหม่ ซึ่งมี
รูปแบบการใช้งานฟังก์ชันดังนี้ 

 

  

ตัวอย่างที่ 6.12 การสร้างไดเรกทอรีชื่อ testdir ด้วยฟังก์ชัน mkdir() (Tutorial Republic, 2016) 
< ?php 

/ /  The directory path 

$dir =  "testdir"; 

 

 / /  Check the existence of directory 

if(!file_exists($dir)){  

        / /  Attempt to create directory 

        if(mkdir($dir)){  

          echo "Directory created successfully.";  

    }  else{  

          echo "ERROR: Directory could not be created.";  

    }  

}  else{  

    echo "ERROR: Directory already exists.";  

}   

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่าง 6.12 ก าหนดให้ตัวแปร dir มีค่าเป็น “testdir” ซึ่งเป็นชื่อไดเรกทอรี
ที่ต้องการสร้าง จากนั้นตรวจสอบว่ามีไดเรกทอรีนี้แล้วหรือยังด้วยฟังก์ชัน file_exits() ถ้าไม่มีให้สร้าง
ไดเรกทอรี “testdir” ด้วยฟังก์ชัน mkdir() ถ้าสร้างส าเร็จให้แสดงข้อความ “Directory created 
successfully” ถ้าไม่สามารถสร้ า ง ได้ ให้ แสดงข้อความ “ERROR: Directory could not be 
created.” จบการตรวจสอบการสร้างไดเรกทอรี ส่วนกรณีที่พบไดเรกทอรีที่จะสร้างแล้วในระบบ
คอมพิวเตอร์ให้แสดงข้อความ “ERROR: Directory already exits” สิ้นสุดการท างานของโปรแกรม 

mkdir(พาธและชือ่ไดเรกทอรทีีต่อ้งการสรา้ง) 

รูปแบบ 
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4 การลบไดเรกทอรี ใช้ฟังก์ชัน rmdir() ถ้าลบไดเรกทอรีส าเร็จฟังก์ชันจะคืนค่า true และถ้า

ลบไม่ส าเร็จจะคืนค่า false รูปแบบการใช้งานฟังก์ชันมีดังนี้ 

 

 

ตัวอย่างที่ 6.13 การลบไดเรกทอรี “temp” ด้วยฟังก์ชัน rmdir() มีชุดค าสั่งดังนี้ 
< ?php 

/ /  The directory path 

$deldir =  "temp";  

/ /  Attempt to delete directory 

        if(rmdir($deldir)){  

          echo "Directory deleted successfully.";  

    }  else{  

          echo "ERROR: Directory could not be deleted.";  

    }  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.13 เก็บชื่อไดเรกทอรี “temp” ที่ต้องการลบไว้ในตัวแปร deldir 

จากนั้นใช้ฟังก์ชัน rmdir() ลบไดเรกทอรีตามชื่อที่เก็บไว้ในตัวแปร deldir และตรวจสอบการลบด้วย
ค าสั่ง if() ถ้าลบไดเรกทอรีส าเร็จฟังก์ชัน rmdir() จะคืนค่าเป็น true แล้วแสดงข้อความ “Directory 
deleted successfully.” ส่วนกรณีที่ไม่สามารถลบไดเรกทอรีจะคืนค่าเป็น false ส่งผลให้โปรแกรม
ด าเนินการค าสั่งหลัง else โดยจะแสดงข้อความ “ERROR: Directory could not be deleted.” 

5 การหาไดเรกทอรีปัจจุบัน และการเปลี่ยนไดเรกทอรี จะใช้ฟังก์ชัน chdir() ในการเปลี่ยน
ไดเรกทอรี และใช้ฟังก์ชัน getcwd() ในการตรวจหาไดเรกทอรีปัจจุบันที่ก าลังท างานอยู่ รูปแบบการ
ใช้งานทั้ง 2 ฟังก์ชันมีดังนี้ 

 

 

และ 

 

 

 

rmdir(พาธและชือ่ไดเรกทอรทีีต่อ้งการลบ) 

รูปแบบ 

chdir(พาธและชือ่ไดเรกทอรทีีต่อ้งการเปลีย่น) 
รูปแบบ 

getcwd() 

รูปแบบ 
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ตัวอย่างที่ 6.14 การใช้งานฟังก์ชัน chdir() และ getcwd() มีชุดค าสั่งดังนี้ 

< ?php 

 echo “Current directory is ” . getcwd() . “<br>”; 

/ /  The directory path 

$chdir =  "temp-change"; 

/ /  Attempt to change directory 

        if(chdir($chdir)){  

          echo "Current directory is changed to " . getcwd(); 

    }  else{  

          echo "ERROR: Current directory could not be changed.";  

    }  

?>  

    จากชุดค าสั่งตัวอย่างที่ 6.14 แสดงข้อความ “Current directory is ” และชื่อไดเรกทอรี
ที่ท างานปัจจุบัน ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากฟังก์ชัน getcwd() จบข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งเป็นผลจาก
ค าสั่ง <br> จากนั้นเก็บชื่อไดเรกทอรี “temp-change” ที่ต้องการเปลี่ยนไว้ในตัวแปร chdir จากนั้น
ใช้ฟังก์ชัน chdir() เปลี่ยนไดเรกทอรีตามชื่อที่เก็บไว้ในตัวแปร chdir และตรวจสอบการเปลี่ยนด้วย
ค าสั่ง if() ถ้าเปลี่ยนไดเรกทอรีส าเร็จฟังก์ชัน chdir() จะคืนค่าเป็น true แล้วแสดงข้อความ “Current 

directory is changed to ” ส่วนกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนไดเรกทอรีจะคืนค่าเป็น false ส่งผลให้
โปรแกรมด าเนินการค าสั่งหลัง else โดยจะแสดงข้อความ “ERROR: Current directory could not 

be changed.” 
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สรุป 

 ไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิดคือ เท็กไฟล์ และไบนารีไฟล์ ซึ่งใน
ภาษา PHP ได้เตรียมฟังก์ชันในการจัดการกับไฟล์ไว้หลายฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชันในการเปิดและปิดไฟล์  
อ่านข้อมูลจากไฟล์ และเขียนข้อมูลลงสู่ไฟล์ เป็นต้น ส าหรับฟังก์ชันในการอ่านข้อมูลจากไฟล์มีให้
เลือกใช้งานอยู่หลายฟังก์ชัน เช่น fread(), fgetc() และ fgets() เป็นต้น ซ่ึงฟังก์ชันเหล่านี้ต้องใช้ควบคู่
กับฟังก์ชันส าหรับเปิดไฟล์ นั้นคือ fopen() และฟังก์ชันในการปิดไฟล์ นั้นคือ fclose() ส่วนฟังก์ชัน
ส าหรับเขียนข้อมูลลงไฟล์ เช่น fwrite และ fputs() เป็นต้น ส าหรับการจัดการไฟล์สามารถด าเนินการ
ได้หลายรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนชื่อหรือย้าย การลบ และการส าเนาไฟล์ เป็นต้น ถัดมาเป็นเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดการกับไดเรกทอรี ซึ่งเป็นแหล่งที่จัดเก็บหลายๆ ไฟล์หรือไดเรกทอรีย่อยไว้รวมกัน 
สามารถน าฟังก์ชันต่างๆ ที่มีในภาษา PHP มาจัดการ เช่น ใช้ฟังก์ชัน opendir() ในการเปิดไดเรกทอรี 
ฟังก์ชัน closedir() ส าหรับปิดไดเรกทอรี ฟังก์ชัน readdir() จะใช้อ่านรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรีย่อย 
ฟังก์ชัน chdir() เพ่ือเปลี่ยนไปท างานอีกไดเรกทอรีหนึ่ง ฟังก์ชัน mkdir() เพ่ือสร้างไดเรกทอรี และ
ฟังก์ชัน rmdir() เพ่ือลบไดเรกทอรีออกจากระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 

แบบฝึกหัด 

1. จงบอกความหมายของไฟล์ข้อมูล จ าแนกออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างจงอธิบาย 
2. จงเขียนโปรแกรมตั้งชื่อเป็น manage_file_รหัสนศ 4 ตัวท้าย .php ที่มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให้โปรแกรมสร้าง directory ชื่อ รหัสนักศึกษา 4 ตัวท้าย ไว้ที่  drive : D  
2. แล้วให้สร้างไฟล์ชื่อ myprofile.txt เก็บไว้ใน directory ดังกล่าว ให้เขียนข้อความ

ต่อไปนี้ลงในไฟล์ myprofile.txt  
2.1 รหัสนักศึกษา 
2.2 ชื่อ-นามสกุล 
2.3 สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 
2.4 ความสามารถพิเศษ 

3. จากนั้นให้อ่านข้อความจากไฟล์ดังกล่าวให้แสดงออกทางโปรแกรมเบราว์เซอร์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
 

เนื้อหาประจ าบทที่ 7 การสร้างฟอร์ม (HTML Form) รับส่งข้อมูล  
การท างานของฟอร์ม 

การสร้างฟอร์มรับข้อมูล 

ช่องรับข้อมูลต่างๆ ในฟอร์ม  
การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บเพจ  
คุกกี้ (Cookie) และ เซสชั่น (Session) 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนมีพฤติกรรมดังนี้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับฟอร์ม องค์ประกอบของฟอร์ม และการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บเพจ 
2. บอกหลักการท างานของคุกกี้ และเซสชั่น 

 3. สามารถเขียนโปรแกรมสร้างฟอร์มรับส่งข้อมูล และแสดงผลข้อมูลที่รับมาจากเว็บ
เซิร์ฟเวอรต์ามแบบฝึกหัดประจ าบทได้อย่างเหมาะสม 
 4. สามารถเขียนโปรแกรมท่ีน าคุกกี้หรือเซสชั่นไปประยุกต์ได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 

1.1 บรรยาย สาธิต 
1.2 อภิปราย ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
1.3 นักศึกษาท าแบบฝึกหัด และผู้สอนตรวจแบบฝึกหัด 
1.4 มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้านเพื่อทบทวนบทเรียน 

2. กิจกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ 13-16 (16 ชั่วโมง) 
2.1 ผู้สอนอธิบายและสาธิตเนื้อหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามปัญหาในหัวข้อที่ยัง

ไม่เข้าใจ ให้ผู้เรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารประกอบการสอน อภิปราย และสรุป
เนื้อหาสาระส าคัญร่วมกัน 

2.2 ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดประจ าบทและตอบค าถามลงใน Google Classroom 
เพ่ือให้ผู้สอนตรวจ อธิบายและชี้แจงค าตอบที่ถูกต้อง
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานสารสนเทศ 1 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. PowerPoint เนื้อหาบทท่ี 7 
4. สื่อออนไลน์ช่วยสอน : โปรแกรม Google Classroom 

 

การวัดผลและประเมินผล 

1. การวัดผล 

สังเกตจากการตอบค าถาม ตรวจแบบฝึกหัด 
2. การประเมินผล 

ผู้เรียนสามารถตอบค าถามและท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 7 
การสร้างฟอร์ม (HTML Form) รับส่งข้อมูล 

การเขียนโปรแกรมบางระบบงานต้องการให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลบางอย่างตามที่ต้องการนั้น
จ าเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับฟอร์มหรือช่องรับข้อมูลเพ่ือที่จะได้เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม   เช่น 
ระบบงานรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ที่ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับระบบ เป็นต้น ซึ่งภายใน
บทนี้จะกล่าวถึงหลักการท างานของฟอร์ม การสร้างฟอร์มเพ่ือกรอกรายละเอียดที่ต้องการด้วยภาษา 
HTML  การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บเพจ ท้ายบทได้เพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการท างานของตัวแปร
ประเภทคุกกี้ และเซสชันที่ใช้ในการติดตามการท างานของผู้ใช้ในระบบ โดยจะเก็บข้อมูลการใช้งาน
ต่างๆ ของผู้ใช้ไว้ ท าให้ง่ายในการติดตามและเพ่ิมความปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
เขียนโปรแกรมระบบงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลต่อไป 

การท างานของฟอร์ม 

 ฟอร์ม (Form) คือหน้าเว็บที่รวมช่องรับข้อมูลต่างๆ เช่น ช่องกรอกข้อความบรรทัดเดียว 

(text field)  ช่องกรอกข้อความแบบหลายบรรทัด (text area) กล่องตัวเลือก (checkbox) ปุ่ม
ตัวเลือก (radio button) รายการตัวเลือก (select) และปุ่มกด (button) เป็นต้น โดยสามารถสร้าง
ด้วยภาษา HTML พร้อมก าหนดวิธีการส่งข้อมูล และระบุไฟล์ปลายทางที่จะส่งข้อมูลไปประมวลผล 
ซึ่งเป็นไฟล์ประเภทสคริปต์ที่สร้างด้วยภาษาต่างๆ เช่น สร้างด้วยภาษา PHP, ASP, JavaScript และ 

Perl เป็นต้น ไฟล์สคิปต์เหล่านี้จะท างานก็ต่อเมื่อมีการร้องขอ (request) เข้าไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เท่านั้น ฟอร์มจะไม่สามารถแสดงผลจากการป้อนข้อมูลออกทางเว็บเบราว์เซอร์ได้ ตัวอย่างฟอร์มรับ
ข้อมูลจากภาพที่ 7.1 เป็นหน้าจอแรกส าหรับล็อกอินก่อนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ผู้ใช้มี
สิทธิ์ และภาพท่ี 7.2 แสดงการท างานของฟอร์ม (guru99, 2016) 

 

 

ภาพที่ 7.1 หน้าจอล็อกอิน (Login Form)
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ภาพที่ 7.2 การท างานของฟอร์ม (Form HTML) 

ที่มา : (guru99, 2016) 

 จากภาพที่ 7.2 หน้าเว็บ Login form ส าหรับให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดตามที่ระบบงาน
ต้องการ จากนั้นกดปุ่มยืนยันการท างาน เพ่ือส่งข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการส่งที่ก าหนดไปยังไฟล์
ปลายทางที่เก็บไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (server.php) ไฟล์ดังกล่าวเมื่อถูกร้องขอจะประมวลผลที่ฝั่ง
เซิร์ฟเวอร ์

การสร้างฟอร์มรับข้อมูล 

 ส าหรับการสร้างฟอร์มรับข้อมูลนั้นจะสร้างจากค าสั่งภาษา HTML ผ่านเครื่องมือหรือ
โปรแกรมประเภท “text editor” เช่น Notepad หรือ  Editplus เป็นต้น หรือใช้ โปรแกรม 
DreamweaverCS6 ก็ได้ตามความถนัดของนักเขียนโปรแกรม ค าสั่งในภาษา HTML ที่ใช้คือ แท็ก 

<form>….</form> มีรูปแบบการสร้างดังนี้ (สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล, 2550: 162-162; พรวนา รัตนชู
โชค, 2557: 107-108) 

 

 

 

 

 

 

 จากรูปแบบข้างต้น แท็ก <form> ประกอบด้วยแอตตริบิวต์หลักท่ีจะต้องก าหนดส าหรับการ
ใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 7.1 ดังนี้ 

 

< form name= "form_name" method= "get| post" action= "url">  

.... 

< / form>  

รูปแบบ 

ช่ือฟอร์ม วิธีการส่ง
ข้อมูล

ไฟล์ปลายทางที่จะส่งไป
ประมวลผล 
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ตารางท่ี 7.1 รายละเอียดแอตตริบิวต์หลักของ แท็ก <form> 

แอตตริบิวต์ รายละเอียด 

Name ก าหนดชื่อฟอร์ม เพ่ือใช้ในการอ้างถึงฟอร์ม 

Action ก าหนดพาธและชื่อไฟล์ปลายทางท่ีจะส่งข้อมูลให้ไปประมวลผล หรือ
สามารถระบุเป็น url ได้  

Method ก าหนดวิธีการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ปลายทางท่ีระบุไว้ใน แอตตริบิวต์ 
Action มีอยู่ 2 วิธีให้เลือกคือ 

1. get วิธีนี้จะน าค่าของช่องรับข้อมูลรวมไปกับไฟล์ปลายทาง หรือ url 
ดังภาพที่ 7.3 

2. post การส่งข้อมูลวิธีนี้เหมาะกับงานทึ่ต้องการเก็บข้อมูลเป็น
ความลับ โดยจะไม่เห็นค่าของช่องรับข้อมูลที่ส่งไปยังไฟล์ปลายทาง ดัง
ภาพที่ 7.4 

Enctype ก าหนดชนิดการเข้ารหัสข้อมูล โดยค่าโดยปริยายคือ “application/x-
www-form-urlencode” ส่วนกรณีท่ีมีการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้
เซอร์เฟอร์จะก าหนดค่าเป็น “multipart/form-data” 

 

 

ภาพที่ 7.3 ผลการส่งข้อมูลแบบ get 

ที่มา : (guru99, 2016) 

 จากภาพที่ 7.3 แท็ก <form>  ในภาษา HTML ได้ก าหนดค่าของแอตตริบิวต์ action เป็น 

registration_form.php ซึ่งเป็นไฟล์ปลายทางที่จะส่งข้อมูลจากช่องรับข้อมูลไปประมวลผล จากนั้น
ก าหนดค่าของแอตตริบิวต์ method เป็น get ซึ่งเป็นวิธีการส่งข้อมูลที่น าค่าจากช่องรับข้อมูลต่อท้าย
ไปกับ url ซึ่งจะมองเห็นค่าข้อมูลที่ส่งไปมีอะไรบ้าง 
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ภาพที่ 7.4 ผลการส่งข้อมูลแบบ post 

ที่มา : (guru99, 2016) 

 จากภาพที่ 7.4 มีการก าหนดค่าให้กับแอตตริบิวต์เหมือนกับไฟล์ในภาพที่ 7.3 แต่ต่างกันตรง
การก าหนดค่าให้กับแอตตริบิวต์ method ซึ่งก าหนดค่าเป็น post นั้นคือจะไม่สามารถมองเห็นว่าส่ง
ค่าอะไรบ้างจากช่องรับข้อมูลไปให้ไฟล์ปลายทางท่ีจะประมวลผล 

ช่องรับข้อมูลต่างๆ ในฟอร์ม 

 ภายในแท็ก <form>  มีช่องรับข้อมูลให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมอยู่หลายชนิด สามารถ
สร้างช่องรับข้อมูลโดยใช้แท็กของภาษา HTML คือ  <input>, <textarea>…..</textarea> และ 
<select>…</select>  โดยจะแทรกลงไประหว่างแท็ก <form>...</form> ซึ่งมีรายละเอียดการใช้
งานดังนี้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2558: 140-150; tutorialspoint, 2016) 
 1. การสร้างช่องรับข้อมูลด้วยแท็ก <input> ผ่านการก าหนดค่าให้กับแอตตริบิวต์ type ของ
แท็ก <input> ซึ่งมีด้วยกันอยู่หลายประเภทดังแสดงตามตารางที่ 7.2 

ตารางท่ี  7.2 รายละเอียดค่าที่ก าหนดให้กับแอตตริบิวต์ type ของแท็ก <input> 

แอตตริบิวต์ type รายละเอียด 

<input type="text"> ช่องรับบรรทัดเดียว ทีส่ามารถก าหนดจ านวนตัวอักษรที่รับได้และ
ความกว้างของช่องรับ 

<input type="password"> ช่องรับรหัสผ่านบรรทัดเดียว 

<input type="hidden"> ช่องรับซ่อนค่า ค่าที่รับจะไม่แสดงที่หน้าเว็บ แต่ส่งไปมาระหว่าง
หน้าเว็บได้ 
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แอตตริบิวต์ type รายละเอียด 

<input type="checkbox"> กล่องตัวเลือก เป็นตัวเลือกท่ีเลือกได้หลายตัวเลือก 

<input type="radio"> ปุ่มตัวเลือก เป็นตัวเลือกท่ีสามารถเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียว 

<input type="submit"> ปุ่มกดยืนยันการท างาน 

<input type="reset"> ปุ่มกดยกเลิกการท างาน 

<input type="button"> ปุ่มกด 

<input type="file"> ช่องรับชื่อไฟล์ ใช้ส าหรับเลือกชื่อไฟล์ เพื่ออัพโหลดไปเก็บไว้บน
เซิร์ฟเวอร์ 

 

 ตัวอย่างการใช้งานแท็ก <input> และก าหนดค่าให้กับแอตตริบิวต์ type ที่ท าไปแทรกไว้ใน
แท็ก <form> ซึ่งในการสร้างฟอร์มรับข้อมูลนั้นจะใช้โปรแกรม Dreamweaver ในการด าเนินงาน  
โดยโปรแกรมได้เตรียมเครื่องมือ Forms เพ่ือใช้สร้างฟอร์มดังภาพที่ 7. 5 ดังนี้ 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 เครื่องมือ Forms ที่ใช้ในการสร้างฟอร์ม 

 

 

 

เครื่องมือ Form แท็ก <form> ช่องรับบรรทัดเดียว ช่องรับซ่อนค่า ช่องรับหลายบรรทัด 

กล่องตัวเลือก ปุ่มตัวเลือก รายการตวัเลือก ช่องรับชื่อไฟล์ ปุ่มกด 
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การสร้างฟอร์มรับข้อมูลด้วยโปรแกรม Dreamweaver สามารถด าเนินการดังภาพที่ 7.6  

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 การสร้างฟอร์มรับข้อมูลด้วยโปรแกรม Dreamweaver 

 จากภาพที่ 7.6 ชุดค าสั่งภาษา HTML เริ่มต้นที่โปรแกรม Dreamweaver สร้างไว้ให้คือ 

   < html>  

   < body>  

< form name= "form1" method= "post" action= "">  

    < / form>  

   < /body>  

   < /html>  

 ซึ่งสามารถก าหนดค่าแอตตริบิวต์หลักของแท็ก <form> ได้ตามการน าไปใช้งาน เช่น จาก
ชุดค าสั่งข้างต้น แอตตริบิวต์ name มีค่าเป็น “form1” แอตตริบิวต์ method มีค่าเป็น “post” 
และแอตตริบิวต์ action ยังไม่ระบุค่า เป็นต้น นักเขียนโปรแกรมสามารถแก้ไขหรือก าหนดค่าของ
แอตตริบิวต์อ่ืนเพิ่มเติมได้เช่นกัน 

 เมื่อเริ่มต้นสร้างฟอร์มด้วยแท็ก <form> แล้วต่อจากนั้นจะเป็นการเพ่ิมช่องรับข้อมูลที่น า
แท็ก <input> รูปแบบต่างๆ มาแทรกภายในแท็ก <form> ดังนี้ 
 

 

1. คลิกท่ี Form 

2.ปรากฏเส้นประสีแดง
หน้าจอออกแบบ 

3.ที่ Properties สามารถก าหนด
แอตตริบิวต์ของ <form> ได ้ 4.ไฟล์ปลายทางในการส่ง

ข้อมูลไปประมวลผล 

5.ช่ือฟอร์ม 6.วิธีการส่งข้อมูล 7.วิธีการเข้ารหสัข้อมูล 
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ตัวอย่างที่ 7.1 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของช่องรับบรรทัดเดียว (text field) มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. แทรกตารางหรือแท็ก <table> เพ่ือจัดต าแหน่งของช่องรับข้อมูลบนหน้าจอให้น่าใช้งาน 
ซึ่งจะต้องแทรกระหว่างแท็ก <form> หรือเส้นประสีแดง นั้นคือต้องวางเคาร์เซอร์ในเส้นประสีแดง
ก่อน แล้วจึงเริ่มด าเนินการตามข้ันตอนในภาพท่ี 7.7a ภาพที่ 7.7b และ ภาพที่ 7.7c 

 

 

ภาพที่ 7.7a การเลือกแท็ก <table> 

 

 

ภาพที่ 7.7b ขั้นตอนการสร้างตาราง 
 

 

1. ท่ี Insert แล้วเลือก Common 2. คลิกที่ Table 

จะแสดงหน้าจอดัง
ภาพที่ 7.7b 

3. เบื้องต้นก าหนดจ านวน
แถวและคอลมัน์ของ Table 

4. เลือกรูปแบบของ Table 

ให้หัวตารางแสดงตัวอักษรเข้ม 

5. กดปุ่ม OK แล้วจะแสดง
ดังหน้าจอภาพที่ 7.7c 
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ภาพที่ 7.7c ตารางและการก าหนดคุณสมบัติของตาราง 

 2. แทรกช่องรับบรรทัดเดียวหรือ “text field” วางเคอร์เซอร์ในต าแหน่งที่จะแทรก จากนั้น
ด าเนินการตามขั้นตอนในภาพที่ 7.8a ภาพที่ 7.8b และ ภาพที่ 7.8c 

 

  

ภาพที่ 7.8a ใส่รายละเอียดที่ต้องการลงในตาราง 

 

6. ตาราง 2 คอลัมน์ 9 แถว 
แทรกอยู่ในแท็ก <form> 

7. คุณสมบตัิของตารางให้ก าหนดค่าดังนี้ 
ความกว้าง (W) ของตารางเป็น 60% 

ต าแหน่งตาราง (Align) เป็น “Center” 

 

3. ที่ Forms คลิก “text 
field” เพื่อแทรกใน
ต าแหน่งท่ีจะให้กรอกช่ือ 

1. พิมพ์ข้อความ
ตามตัวอย่าง 

2. คลิกต าแหน่งที่จะ
แทรก “text field” 
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ภาพที่ 7.8b การก าหนด Properties ของ “text field” ส าหรับกรอกชื่อ 

ส าหรับการสร้างช่องรับบรรทัดเดียวส าหรับกรอกนามสกุลให้ท าซ้ าขั้นตอนที่ 2-4 จากนั้น
ก าหนด Properties ของ “text field” ส าหรับกรอกนามสกุลรายละเอียดตามภาพที่ 7.8c 

 

ภาพที่ 7.8c การก าหนด Properties ของ “text field” ส าหรับกรอกนามสกุล  
 ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงดังภาพที่ 7.9 

 

ภาพที่ 7.9 ผลลัพธ์และชุดค าสั่งการแทรกช่องรับบรรทัดเดียวส าหรับกรอกชื่อ และนามสกุล 

5. Properties ของ “text 
field” ส าหรบักรอกช่ือ 

4. คลิกท่ี “text 
field” เพื่อก าหนด 
Properties 
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ตัวอย่างที่ 7.2 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของช่องรับรหัสผ่านบรรทัดเดียว (text 
field) โดยจะแทรกต่อท้ายการสร้างช่องรับข้อมูลจากตัวอย่างที่ 7.1 มีข้ันตอนดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.10 แทรกช่องรับบรรทัดเดียวส าหรับกรอกรหัสผู้ใช้ 
 

 

1. พิมพ์ข้อความ
ตามตัวอย่าง 

2. คลิกต าแหน่งที่จะ
แทรก “text field” 

3. ที่ Forms คลิก “text 
field” เพื่อแทรกในต าแหน่ง
ที่จะให้กรอกรหสัผู้ใช้ 

4. คลิกท่ี “text field” 
เพื่อก าหนด Properties 

5. Properties ของ “text 
field” ส าหรบักรอกรหสัผู้ใช้ 
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 จากนั้นให้แทรกช่องรับรหัสผ่านบรรทัดเดียว เพ่ือให้กรอกรหัสผ่าน โดยด าเนินการซ้ าตาม
ขั้นตอนที่ 2-5 ของภาพที่ 7.10 จากนั้นก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมดังภาพที่ 7.11 

 

 

 

ภาพที่ 7.11 แทรกช่องรับรหัสผ่านบรรทัดเดียวส าหรับกรอกรหัสผ่าน 

 

 จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 7.12 

 

 

ภาพที่ 7.12 ผลลัพธ์การแทรกช่องรับรหัสผ่านบรรทัดเดียวส าหรับกรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

 

 

 

6. คลิกท่ี “text field” เพื่อ
ก าหนด Properties 

7. Properties ของ “text 
field” ส าหรบักรอกรหสัผา่น 
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ตัวอย่างท่ี 7.3 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของกล่องตัวเลือก (checkbox) โดยจะแทรก
ต่อท้ายการสร้างช่องรับข้อมูลจากตัวอย่างที่ 7.2 มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.13 ขั้นตอนการเพิ่มช่องรับข้อมูลแบบกล่องตัวเลือก (checkbox) “วิชาการ หนังสือเรียน” 

 

1. พิมพ์ข้อความ
ตามตัวอย่าง 

2. คลิกต าแหน่งที่จะ
แทรก “checkbox” 

3. ที่ Forms คลิก “checkbox” 

4. แสดง “checkbox” 
พิมพ์ข้อความตามตัวอย่าง
ต่อท้าย “checkbox” 

5. คลิก “checkbox” 
เพื่อก าหนด Properties 

6. ช่ือของ “checkbox” 
เป็น “check_book” 

7. ค่าของ “checkbox” 
เป็น “1” 
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 กล่องตัวเลือกสามารถสร้างได้หลายตัว โดยให้ท าซ้ าข้ันตอน 2-7 แล้วก าหนดคุณสมบัติของ
แต่ละกล่องตัวเลือก ซึ่งชื่อของกล่องตัวเลือกจะตั้งเป็นชื่อเดียวกัน เนื่องจากเป็นข้อมูลประเภท
เดียวกัน ดังภาพที่ 7.14 

 

 

 

ภาพที่ 7.14 เพ่ิมกล่องตัวเลือก “นวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูน” 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.15 เพ่ิมกล่องตัวเลือก “วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร” 

8. ท าซ้ าข้ันตอน 2-7 พิมพ์
ข้อความตามตัวอยา่ง 

9. คลิก “checkbox” 
เพื่อก าหนด Properties 

10. ช่ือของ “checkbox” 
เป็น “check_book” 

11. ค่าของ “checkbox” 
เป็น “2” 

12. ท าซ้ าข้ันตอน 2-7 พิมพ์
ข้อความตามตัวอยา่ง 

13. คลิก “checkbox” 
เพื่อก าหนด Properties 

14. ช่ือของ “checkbox” 
เป็น “check_book” 

15. ค่าของ “checkbox” 
เป็น “3” 
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ภาพที่ 7.16 เพ่ิมกล่องตัวเลือก “ทั่วไป” 

 ผลลัพธ์จากการเพิ่มกล่องตัวเลือกแสดงดังภาพที่ 7.17 

 

ภาพที่ 7.17 การเพ่ิมกล่องตัวเลือกของประเภทหนังสือที่ชอบอ่าน 

 

12. ท าซ้ าข้ันตอน 2-7 พิมพ์
ข้อความตามตัวอยา่ง 

13. คลิก “checkbox” 
เพื่อก าหนด Properties 

14. ช่ือของ “checkbox” 
เป็น “check_book” 

15. ค่าของ “checkbox” 
เป็น “4” 

16. คลิกเมื่อ
ต้องการให้ 
“checkbox” มีค่า
เริ่มต้นเป็นถูกเลือก 
 (Checked) 
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ตัวอย่างที่ 7.4 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของปุ่มตัวเลือก โดยจะแทรกต่อท้ายการ
สร้างช่องรับข้อมูลจากตัวอย่างที่ 7.3 มีข้ันตอนดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.18 ขั้นตอนการเพิ่มปุ่มตัวเลือก “เพศ” (radio button) ส าหรับ “ชาย” 

3. ที่ Forms คลิก “radio button” 

1. พิมพ์ “เพศ” 

2. คลิกต าแหน่งที่จะ
แทรก “radio button” 

4. แสดง “radio 

button” พิมพ์ “ชาย” 
ต่อท้าย “checkbox” 

5. คลิก “radio button” 
เพื่อก าหนด Properties 

6. ช่ือของ “radio button” เป็น “gender” 7. ค่าของ “radio button” เป็น “1” 
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 ปุ่มตัวเลือก “เพศ” ต้องมีท้ัง “ชาย” และ “หญิง” ซึ่งปุ่มตัวเลือก “ชาย” ได้สร้างไปแล้ว ถัด
มาให้สร้างปุ่มตัวเลือก “หญิง” ซึ่งจะมีขั้นตอนเหมือนกัน ต่างกันตรงก าหนดคุณสมบัติของปุ่มเลือก 
นั้นคือให้ท าซ้ าข้ันตอน 2-6 ส่วนขั้นตอนที่ 7 ก าหนดค่าของปุ่มตัวเลือกเป็น “2” ดังภาพที่ 7.19 

 

 

 

ภาพที่ 7.19 ขั้นตอนการเพิ่มปุ่มตัวเลือก “เพศ” (radio button) ส าหรับ “หญิง” 

ผลลัพธ์จากการเพิ่มปุ่มตัวเลือก “เพศ” แสดงดังภาพที่ 7.20 

 

ภาพที่ 7.20 การเพ่ิมปุ่มตัวเลือก “เพศ” ปุ่มที่ให้เลือกคือ “ชาย” และ “หญิง” 

 

 

1. คลิก “radio button” 
เพื่อก าหนด Properties 

2. ช่ือของ “radio button” เป็น “gender” 3. ค่าของ “radio button” เป็น “2” 
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ตัวอย่างที่ 7.5 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของช่องรับชื่อไฟล์ (file field) โดยจะแทรก
ต่อท้ายการสร้างช่องรับข้อมูลจากตัวอย่างที่ 7.4 มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.21 ขั้นตอนการเพิ่มช่องรับชื่อไฟล์ 

3. ที่ Forms คลิก “file field” 

1. พิมพ์ “ไฟล์
ภาพผู้สมัคร” 

2. คลิกต าแหน่งที่จะ
แทรก “file field” 

4. แสดง “file field” และ
ปุ่ม “Browse…” คู่กัน 

5. คลิก “file field” เพื่อก าหนด Properties 

6. ตั้งช่ือเป็น “FF_photo” 

7.ก าหนดความกว้างของ “file field” เป็น 40 

8.จ านวนตัวอักษรที่ “file field” รับได้ ถ้าไม่
ก าหนด “file field” จะรับตัวอักษรไดไ้ม่จ ากดั 
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ตัวอย่างที่ 7.6 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของปุ่มกดยืนยันและยกเลิกการท างาน 
ปุ่มกดทั่วไป โดยจะแทรกไว้ต าแหน่งท้ายของฟอร์มมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.22 ขั้นตอนการเพิ่มปุ่ม “Submit” 

2. ที่ Forms คลิก “button” 

1. เตรียมพื้นท่ีในการ
แทรก “button” 

3. แสดงปุ่ม จากน้ันให้
คลิกท่ีปุ่มเพื่อก าหนด 
Properties 

4. ตั้งช่ือเป็น “btn_submit” 5. ก าหนดค่าเป็น 
“Submit” 

6. ประเภทของปุ่ม เลือก 
“Submit form” จะเป็น
การยืนยันส่งข้อมูล 
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 ถัดไปท าการเพ่ิมปุ่ม “Reset” เพ่ือยกเลิกข้อมูล โดยท าซ้ าขั้นตอน 1-3 จากภาพท่ี 7.22 
จากนั้นก าหนดคุณสมบัติให้ปุ่มตามรายละเอียดดังภาพที่ 7.23 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.23 ขั้นตอนการเพิ่มปุ่ม “Reset” 

 2. การสร้างช่องรับข้อมูลด้วยแท็ก <textarea>…..</textarea> หรือช่องรับหลายบรรทัด 
ซึ่งเป็นช่องรับข้อควาหลายบรรทัด สามารถก าหนดขนาดความกว้างและจ านวนบรรทัดของช่องรับ
ข้อมูลได้ รายละเอียดการใช้งานตามตัวอย่างที่ 7.7 

ตัวอย่างท่ี 7.7 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของช่องรับหลายบรรทัด โดยจะแทรกไว้ก่อน
การสร้างช่องรับข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.6 มีข้ันตอนดังนี้ 

 

1. แสดงปุ่ม จากน้ันคลิกที่
ปุ่มเพื่อก าหนด Properties 

2. ตั้งช่ือเป็น “btn_reset” 3. ก าหนดค่าเป็น 
“Reset” 

4. ประเภทของปุ่ม เลือก 
“reset form” จะเป็น
การยกเลิกข้อมูล 

5. ประเภทของปุ่ม เลือก 
“None” จะเป็นปุม่ทั่วไป 

1. พิมพ์ “ที่อยู่” 
2. คลิกต าแหน่งที่จะ
แทรก “Textarea” 
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ภาพที่ 7.24 ขั้นตอนการเพิ่มช่องรับหลายบรรทัด “ที่อยู่” 

 3. การสร้างช่องรับข้อมูลด้วยแท็ก <select>…</select> หรือรายการตัวเลือก เป็นช่องรับ
ข้อมูลแบบแสดงรายการให้เลือกมีลักษณะคล้ายเมนู ดังรายละเอียดตามตัวอย่างการใช้งานที่ 7.8 

 

 

3. ที่ Forms คลิก “Textarea” 

4. แสดง “Textarea” ให้คลิก
เพื่อก าหนด Properties 

5. ตั้งช่ือเป็น “address” 

6. ก าหนดความกว้างของช่องรับเป็น 45 

8. เลือกเป็น “Multi line” เท่านัน้ 

7. ก าหนดจ านวนบรรทดัของช่องรับ
เป็น 5 โดยไม่ปรากฏ scroll bar 

Scroll bar 

9. ค่าเริ่มต้น “Init val” ไม่ต้องก าหนด 

10. เลือก “Disabled” เมื่อต้องการให ้“Textarae” แสดงอย่างเดยีว 
และเลือก “Read-only” เมื่อต้องการให้ “Textarae” อ่านได้อย่างเดียว 
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ตัวอย่างท่ี 7.8 เพ่ิมและก าหนดคุณสมบัติ (Properties) ของรายการตัวเลือก หรือ Select (List/Menu) 
โดยจะแทรกไว้ต่อท้ายการสร้างช่องรับข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.7 มีข้ันตอนดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ที่ Forms คลิก 
“Select(List/Menu)” 

1. พิมพ์ “คณะที่
สังกัด” 

2. คลิกต าแหน่งที่จะแทรก 
“Select (List/Menu)” 

4. แสดง “Select(List/Menu)” 
ให้คลิกเพื่อก าหนด Properties 

5. ตั้งช่ือเป็น “dept” 
6. เลือกชนิดเป็น “List” 

7. กดปุ่ม “List Values” เพื่อ
ก าหนดรายการตัวเลือก 
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ภาพที่ 7.25 ขั้นตอนการเพิ่มรายการตัวเลือก “คณะที่สังกัด” 

 

 

12. กดเพิ่ม (+) หรือลบ 
(-) รายการตัวเลือกได ้

14. กดปุ่ม “OK” เมื่อก าหนดรายการตัวเลือก
เรียบร้อย และกลับไปยังหน้าจอก าหนด 
Properties 

10.เพิ่มรายการตัวเลือก
และค่าของรายการ 

9.ปรากฏหน้าจอ “List Values” 
ให้กรอกรายการตัวเลือก 

11.เพิ่มรายการตัวเลือกถัดไป 

13. กดเพื่อจัดล าดับ
รายการตัวเลือกก่อนหลัง 

15. กดเลือกรายการ
ตัวเลือก ให้เป็นค่าเริ่มต้น 
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 ผลลัพธ์ในการสร้างฟอร์มรับข้อมูลในการสมัครสมาชิดห้องสมุด แสดงดังภาพที่ 7.26 

 

ภาพที่ 7.26 หน้าจอฟอร์มรับสมัครสมาชิกห้องสมุด 

การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บเพจ 

จากหัวข้อที่ผ่านมาเราได้สร้างฟอร์มรับข้อมูลต่างๆ แล้วต่อไปจะเป็นการการเขียนโปรแกรม
เพ่ือท าการรับข้อมูลน าเข้าจากฟอร์ม และน าไปประมวลผล จากฟอร์มรับสมัครสมาชิกเมื่อผู้ใช้กรอก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม “Submit” ยืนยันการส่งข้อมูลไปยังไฟล์ที่ชื่อ member_list.php 
ประมวลผลโดยก าหนดที่แอตตริบิวต์ action ดังภาพที่ 7.27 

 

 

 

ภาพที่ 7.27 การก าหนดแอตตริบิวต์ของแท็ก <form> ที่ DreamweaverCS6 

 

 

1. ก าหนดไฟล์ปลายทาง member_list.php 

2. ก าหนดวิธีการส่งข้อมลู (Method) เป็น GET 
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ส่วนโปรแกรม member_list.php มีหน้าที่รับค่าที่ผู้ ใช้น าเข้า ผ่านตัวแปร $_POST 

หรือ$_GET ที่ก าหนดให้กับแอตตริบิวต์ method โดยใช้ชื่อของช่องรับข้อมูลเป็นดัชนี เช่น 
$_GET[‘fname’] เป็นค่าในช่องชื่อ $_GET[‘lname’] เป็นค่าในช่องนามสกุล เป็นต้น 

 การแสดงผลลัพธ์ว่ามีข้อมูลน าเข้าอะไรบ้าง จะใช้ค าสั่ง echo แสดงค่าของช่องรับข้อมูล
ต่างๆ ผ่านตัวแปร $_GET ที่อ้างอิงด้วยชื่อช่องรับข้อมูล รายละเอียดดังภาพที่ 7.28 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.28 ชุดค าสั่งในโปรแกรม member_list.php ส าหรับแสดงค่าออกทางหน้าเว็บ 

คุกกี้ (Cookie) และ เซสชั่น (Session) 
 คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโปรแกรมภาษา PHP คือ คุกกี้และเซสชัน ที่มีไว้ส าหรับติดตาม
และตรวจสอบการท างานของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความปลอดภัย และรักษาข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ไว้ 
เช่น การล็อกอินเข้าสู่ระบบ ระบบจะเก็บชื่อผู้ใช้งานไว้ตลอดจนกว่าผู้ใช้จะออกจากระบบหรือหมด
เวลาการใช้งาน เป็นต้น การท างานในลักษณะนี้จะสามารถท าได้โดยใช้คุกกี้ และเซสชัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ (พรวนา รัตนชูโชค, 2557: 137-150) 
 

ผลลัพธ์ 

ผลจากการส่งข้อมลู ซึ่งสามารถ
ปรับรูปแบบการแสดงได ้
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1. คุกกี้ (Cookie) 
    คุกกี้ เป็นตัวแปรที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่งไปเก็บไว้ในเครื่องของผู้ใช้ โดยเว็บเบราว์เซอร์จะส่ง
ข้อมูลของผู้ใช้ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ พร้อมทั้งน าคุกกี้ดังกล่าวมาเก็บไว้ในตัวแปรท า
ให้สามารถตรวจสอบค่าต่างๆ ของผู้ใช้ได้ การสร้างและใช้งานคุกก้ีดังตัวอย่างที่ 7.9 
 
ตัวอย่างท่ี 7.9 การใช้งานตัวแปรคุกกี้ 
 

< ?php 

     $cookie_name =  "user"; 

     $cookie_value =  "waraporn_kh";  

     setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() +  (86400 *  30));   

    / /  86400 =  1 day 

?>  

< html>  

< body>  

 

     < ?php 

          if(isset($_COOKIE[$cookie_name] )) {  

              echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!< br> ";  

              echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name] ; 

       }  else {  

              echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";  

          }  

     ?>  

 

< /body>  

< /html>  

 จากตัวอย่างข้างต้นประกาศตัวแปรชื่อ “cookie_name” มีค่าเป็น “user”  และตัวแปร 
“cookie_value” มีค่าเป็น “waraporn_kh” จากนั้นเรียกใช้ฟังก์ชัน setcookie เพ่ือสร้างตัวแปร
คุกกี้ตามค่าที่เก็บในตัวแปร “cookie_name” และมีค่าตามค่าที่เก็บในตัวแปร “cookie_value” 
และก าหนดตัวแปรคุกกี้ให้มีอายุ 30 วัน (หน่วยเป็นวินาที) จากนั้นแทรกสคริปต์ภาษา PHP ในภาษา 
HTML โดยใช้ค าสั่ง if เพ่ือตรวจสอบตัวแปรก่อนว่ามีค่าจริงอยู่หรือไม่ หรือหมดอายุไปแล้ว จากการ
เรียกใช้ฟังก์ชัน isset() ถ้ายังมีค่าอยู่หรือเงื่อนไขเป็นจริงให้แสดงข้อความ “Cookie ” ตามด้วยชื่อตัว
แปร “cookie_name” ตามด้วย “ is set !” แล้วให้ขึ้นบรรทัดใหม่ จากนั้นแสดงข้อความ “Value 
is: ” ตามด้วยค่าของตัวแปรคุกกี้ "cookie_name" ออกทางเว็บเบราว์เซอร์ แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะ
แสดงข้อความ “Cookie named ” ตามด้วยค่าตัวแปร “cookie_name” และข้อความ “is not 
set!” 

2. เซสชัน (Session)    
 เซสชัน เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้ไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ สามารถน าข้อมูลไป
ใช้งานในเว็บเพจอ่ืนๆ ได้ เนื่องจากค่าของข้อมูลที่เก็บในตัวแปรเซสชันจะยังอยู่จนกว่าจะถูกท าลาย
หรือเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะมีการท างานเมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บเพจผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อ
เซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอจะประมวลผลและส่งเว็บเพจดังกล่าวกลับมาให้กับผู้ใช้ หากหน้าเว็บเพจที่
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มีการเรียกใช้มีค าสั่ง session_start() ซึ่งเป็นการก าหนดใุหโปรแกรมเริ่มต้นเก็บค่าของตัวแปรเซสชัน 
โดย PHP จะสร้างหมายเลขเซสชัน (Session ID) แล้วส่งมายังเครื่องของผู้ใช้ ถ้ามีผู้ใช้หลายคนที่ร้อง
ขอเว็บเพจเดียวกัน ในเวลาเดียวกันก็จะได้รับหมายเลขเซสชันแต่จะมีค่าไม่ซ้ ากัน มีตัวอย่างการใช้งาน
ดังนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 7.10   การใช้งานตัวแปรเซสชัน 
 

< ?php 

/ /  Start the session 

session_start();  

?>  

< !DOCTYPE html>   

< html>  

< body>  

< ?php 

/ /  Set session variables 

$_SESSION["fav_color"]  =  "green";  

$_SESSION["fav_animal"]  =  "cat";  

echo "Session variables are set.";  

?>  

< /body>  

< /html>  

 
จากตัวอย่างข้างต้นโปรแกรมเรียกใช้ฟังก์ชัน session_start() เพ่ือประกาศการเริ่มต้นใช้งาน

ตัวแปรเซสชัน จากนั้นแทรกสคริปต์ภาษา PHP ในภาษา HTML โดยก าหนดตัวแปรเซสชันชื่อ 
“fav_color” มีค่าเป็น “green” และตัวแปร “fav_animal” เป็น “cat” จากนั้นแสดงข้อความว่า 
“Session variable are set.” นั่นคือได้ก าหนดค่าให้ตัวแปรเซสชันแล้ว 

 

 

สรุป 

ฟอร์มหมายถึงเว็บเพจที่รวมช่องรับข้อมูล เช่น ช่องกรอกข้อความ กล่องตัวเลือก รายการ
ตัวเลือก หรือปุ่มกด เป็นต้น สามารถสร้างด้วยภาษา HTML พร้อมก าหนดวิธีการส่งข้อมูล (Method) 

ระบุไฟล์ปลายทาง (Action) ที่จะส่งไปประมวลผล การสร้างฟอร์มข้อมูลสามารถใช้เครื่องมือประเภท 
Text Editor เช่น โปแกรม Notepad หรือ Editplus และเพ่ือให้สามารถสร้างฟอร์มได้ง่ายในเอกสาร
ชุดนี้ได้เลือกใช้โปรแกรม DreamweaverCS6 ซึ่งโปรแกรมได้เตรียมช่องรับข้อมูลต่างๆ ในฟอร์มให้
เลือกใช้งาน การก าหนดแอตตริบิวต์ของแต่ละช่องรับข้อมูล ก าหนดวิธีการการส่งข้อมูลไปประมวลผล
ยังไฟล์ปลายทางที่ก าหนด และภาษา PHP มีตัวแปรส าหรับการติดตามและตรวจสอบการท างานของ
ผู้ใช้ด้วยตัวแปรคุกกี้ และเซสชัน โดยตัวแปรคุกกี้จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ที่เครื่องไอคเอ็นต์ของผู้ใช้
แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และตัวแปรเซสชันเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลบางอย่างของ
ผู้ใช้ไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร ์
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แบบฝึกหัด 

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจากโจทน์ต่อไปนี้ โดยให้รับค่าที่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณผ่าน
หน้อจอ และหน้าจอให้ออกแบบตามความเหมาะสม 

1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่า a b และ c จากหน้าจอ ตามรายละเอียดที่แสดงในผังงานต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่า score จากหน้าจอ ตามรายละเอียดที่แสดงในผังงานต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start 

Read a,b,c 

Sum= 0 

Sum= a +  b +  c 

Write sum 

Stop 

Stop 

Read Score 

Score> = 60 

Y N 

Write “สอบไมผ่่าน” Write “สอบผา่น” 

Start 
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3. ให้เขียนโปรแกรมค านวณรายรับหลังหักภาษีของพนักงานแต่ละคน โดยมีเงื่อนไขว่า  หากพนักงาน
มีรายได้มากกว่า  20,000  บาท ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย  5%  หากมีรายได้ต่ ากว่านี้ไม่ต้องหักภาษี 
ก าหนดให้แสดงค่าต่อไปนี้  ชื่อ-สกุลพนักงาน  รายรับ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และรายรับหลังหักภาษี   

4. เขียนโปรแกรมค านวณค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายในแต่ละเดือน โดยมีเงื่อนไขการคิดค่า
คอมมิชชั่น ดังนี้ 

1.1. ถ้ายอดขาย มากกว่า 25,000 บาท ให้ค่าคอมมิชชั่น 7% ของยอดขาย 

1.2. ถ้ายอดขาย 2,000 -25,000 บาท ให้ค่าคอมมิชชั่น 4% ของยอดขาย 

1.3. ถ้ายอดขาย ต่ ากว่า 2,000 บาท ให้ค่าคอมมิชชั่น 2% ของยอดขาย 

1.4. ก าหนดให้แสดงค่าดังนี้  ชื่อ-นามสกุลพนักงาน  ยอดขาย  และค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ   

5. จงเขียนฟังก์ชันเพื่อหาพ้ืนที่สี่เหลี่ยม พร้อมกับเรียกใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว การแสดงผลลัพธ์ที่ได้ให้
ก าหนดตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่ = กว้าง x ยาว 

6. จงเขียนฟังก์ชันเพื่อหาพ้ืนที่สามเหลี่ยม พร้อมกับเรียกใช้งานฟังก์ชันดังกล่าว การแสดงผลลัพธ์ที่ได้
ให้ก าหนดตามความเหมาะสม 

พ้ืนที่ = 0.5 x ฐาน x สูง 

7. เขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยก าหนดเงื่อนไขดังนี้ โปรแกรมประกอบด้วย 2 ไฟล์ ดังนี้ 
7.1 โปรแกรมส าหรับป้อน ชื่อ  นามสกุล รหัสนักศึกษา และ คะแนน 

7.2 โปรแกรมส าหรับแสดงผลเกรดที่ได้ ของนักศึกษาคนนั้นๆ 

เงื่อนไขการตัดเกรดให้พิจารณาจากตารางต่อไปนี้ 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A ดีเยี่ยม 4.0 80 

B+ ดีมาก 3.5 75-79 

B ดี 3.0 70-74 

C+ ดีพอใช้ 2.5 65-69 

C พอใช้ 2.0 60-64 

D+ อ่อน 1.5 55-59 

D อ่อนมาก 1.0 50-54 

E ตก 0.0 0-49 
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