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บทท่ี  1 

เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ 

 
ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชั้นสูง เป็นการพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ประมวลผลหรือ

ท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในบทนี้จึงได้กล่าวถึงโครงสร้างของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และการ
เชื่อมต่อโครงข่ายของอินเทอร์เน็ต ว่ามีลักษณะอย่างไร รวมถึงการท างานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ดาต้า
เบสเซิร์ฟเวอร์  การติดต่อสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีไอพีแอดเดรส และโดเมนเนม
ว่ามีการเชื่อมต่อกันหรือการสื่อสารกันอย่างไร รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต
ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

 

 1.1 ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก เกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายขนาดเล็กหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยมีข้อตกลง
หรือรูปแบบการสื่อสาร เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย สามารถสื่อสารกันได้เรียกว่า โพร
โทคอล (Protocol)  

โพรโทคอล TCP/IP เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็นชั้น  ๆ เรียกว่าเลเยอร์         
โดยแต่ละเลเยอร์จะมีหน้าที่ของตนเอง รายละเอียดส าหรับก าหนดเส้นทางและการเชื่อมต่อภายใน
เครือข่าย ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ต  

โพรโทคอล TCP ท าหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูล ระหว่างเครือข่าย เพ่ือใช้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้   

โพรโทคอล IP ท าหน้าที่ หาเส้นทางที่ดีที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางในระหว่างการส่ง
ข้อมูล 

 

 

 
ภาพที่ 1.1 ชุด Internet protocol suite  

ที่มา : http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones.html 
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 โดยโพรโทคอล TCP/IP ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายระบบปฏิบัติการ
สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้ 

 

 
ภาพที่ 1.2 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายระบบปฏิบัติ 

ที่มา : http://www.geocities.ws/nuttawong_charoenpol/p57.gif 
 

โดยการเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยงกันผ่านสื่อกลางทั้งแบบสื่อกลางประเภทมีสาย ได้แก่ 
สายโทรศัพท์, สายแลน, สายโคแอคเชียล, เคเบิลใยแก้วน าแสง และแบบสื่อกลางประเภทไร้
สาย ได้แก่ ไมโครเวฟ, คลื่นวิทยุ, ดาวเทียม   

   

 
 

ภาพที่ 1.3 การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

ที่มา http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones.html 
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อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2512 กระทรวงกลาโหม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นผู้คิดค้นอินเทอร์เน็ตขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ใน
ทางด้านการทหาร  ฝ่ายวิจัยขององค์กรจึงได้จัดตั้งระบบเน็ตเวิร์คข้ึนมา เรียกว่า ARPAnet ย่อมาจาก
ค าว่า Advance Research Project Agency net ซึ่งประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมในหมู่
ของหน่วยงานทหาร องค์กรธุรกิจ รัฐบาล และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 

  

 1.2 เว็บเซิร์ฟเวอร ์
 เว็บเซิฟเวอร์ (Web Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการด้าน

เว็บไซต์ โดยเครื่องไคลเอ็นสามารถร้องขอหรือเรียกใช้งานเว็บไซต์ ผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 
โดยปกติเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ือให้สามารถรองรับการร้องขอข้อมูลจากเครื่องไคลเอ็นได้ 
มาก โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ 

 

 ตารางท่ี 1.1 ตัวอย่างซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ผลิต เปอร์เซ็น 

Apache Apache 48.5 
nginx NGINX, Inc. 35.4 
IIS Microsoft 10.8 
LiteSpeed Web Server LiteSpeed Technologies 2.9 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 โลโก้ซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์  IIS และ Apache 

ที่มา http://support-fr.org/marc/apache-iis-active-directory/ 
 

นอกจากนั้นก็ซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์อ่ืน ๆ แต่ก็มีการใช้งานไม่ถึง 1% ในต าราเล่มนี้จะใช้ 
Apache HTTP Server ในการจ าลองเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าการติดตั้งภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพ่ือให้สามารถประมวลผล
ตามท่ีโปรแกรมเมอร์ต้องการได้ เช่น ภาษา PHP ภาษา JSP ภาษา ASP.net เป็นต้น 



4 | บทท่ี 1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

สัญลักษณ์ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีรูปเครื่องคอมพิวเตอร์และลูกโลก 

 

  
ภาพที่ 1.5 สัญลักษณ์ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

ที่มา https://www.jobdd.biz/jthaisoft/images/stories/accessories/web_server.gif 
 

 1.3 ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 
      ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการ

ด้านฐานข้อมูล โดยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆจะท าการเชื่อมต่อและสั่งประมวลผลข้อมูล เช่น เพ่ิม
ข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล หรือลบข้อมูลในส่วนที่ตนเองมีสิทธิ์  

 

 

 

 

  
ภาพที่ 1.6 สัญลักษณ์ของเครื่องดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 

ทีม่า https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/163711/database-server.png 
 

    ในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นในปัจจุบันถ้าหากเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีปริมาณผู้ใช้          
ไม่มากนักนิยมติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟ เวอร์เครื่อง
เดียวกัน แต่ถ้าหากว่ามีปริมาณผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก จะแยกหน้าที่ระหว่างเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์
และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นแต่ละเครื่องดังภาพที่ 1.6 เพ่ือให้การท างานมีความรวดเร็วและ
เสถียรสูง 

 

สัญลักษณ์ของเคร่ืองดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์จะมีรูปเคร่ืองคอมพิวเตอร์และทรงกระบอกที่เรียงเป็นชั้น   

 
ภาพที่ 1.7 สัญลักษณ์ของเครื่องดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 

ที่มา ผู้เขียน 
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 ไคลเอ็นท์ท าการร้องขอข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผล 
 เว็บเซิร์ฟเวอร์ร้องขอข้อมูลจากดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ๆ ท าการประมวลผลข้อมูล 
 ดาต้าเบสเซิรฟ์เวอร์สง่ผลการประมวลผลข้อมูลกลับไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 เว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการแปลงข้อมูลในรูปแบบเว็บเพจแล้วส่งกลับไคลเอ็นท์ 
  

จากภาพที่ 1.7 จะพูดว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการแยกการท างานกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ โดยที่
เว็บเซิร์ฟเวอร์ท าหน้าที่แสดงผลข้อมูลพร้อมรับข้อมูลจากไคลเอ็นท์ ในรูปแบบของเว็บไซต์ ส่วนดาต้า
เบสเซิร์ฟเวอร์ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและท าการส่งข้อมูลกลับมายังให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์
ต้องการ ข้อดีก็คือเราสามารถเพ่ิมเว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าไปได้โดยอาจแยกการท างานของเว็บเซิร์ฟ เวอร์
ออกจากกัน เช่น คนละแผนก โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกันได้ 

 

 1.4 ไอพีแอดเดรส 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจ าเครื่อง เรียกว่า  IP 

Address หรือ Internet Address ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุดและมีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด 
แต่ละชุดประกอบด้วยข้อมูลจ านวน  8 บิต รวมขนาดของ IP Address เป็น 32 บิต ตัวอย่างเช่น 
192.168.10.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.8 รายละเอียดหมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ที่มา ผู้เขียน 

 

เมื่อมีการติดต่อสื่อสาร โปรโตคอล TCP/IP ท าการค้นหาเส้นทางระหว่างเครื่องต้นทางและ
เครื่องปลายทาง โดยการส่งข้อมูลจะมีหมายเลข IP Address ของเครื่องต้นทาง (Address form) 
และปลายทาง (Address to) แนบไปกับข้อมูล (Data) ที่ส่งผ่านไปในระบบเพ่ือให้สามารถส่งผ่านไป
ยังเครื่องหมายได้อย่างถูกต้อง  

 

 

หมายเลข IP Address : 10.10.10.10   หมายเลข IP Address : 192.168.10.9   
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ภาพที่ 1.9 โครงสร้างแพ็คเก็ตทีชีพี 

 

ดังนั้น ถ้าเปรียบเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเป็นคน IP Address ก็เสมือนเลขประจ าตัว
ประชาชนของแต่ละคนที่ไม่ซ้ ากับใคร ๆ ส่วนชื่อเปรียบเสมือนชื่อของคนนั้นเอง   
 

 
ภาพที่ 1.10 รายละเอียดหมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

ที่มา ผู้เขียน 
 

จากรูปแบบหมายเลขไอพีท าให้ผู้ใช้งานจดจ าหมายเลขได้ยาก จึงมีการคิดค้นระบบที่มีการใช้
ชื่อแทนหมายเลขไอพีเรียกว่า ระบบโดเมนเนม 

โดยผู้ใช้งานจะร้องขอข้อมูลโดยระบุโดเมนเนม ระบบจะแปลงโดเมนเนมเป็นหมายเลขไอพี 
เมื่อได้หมายเลขไอพีแล้วคอมพิวเตอร์ต้นทางจะท าการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ปลายทางด้วย
หมายเลขไอพีที่ได้ท าการแปลง 

 

  1.5 โดเมนเนม (Domain Name)  
โดเมนเนม หมายถึง ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ หรือที่อยู่ของข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโดเมน

เนมน ามาแก้ปัญหาผู้ใช้งานจดจ าหมายเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายได้ยาก 
เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าจึงมีการคิดระบบโดเมนเนมขึ้นมาโดยโดเมนเนมจะใช้ชื่อแทนการใช้หมายเลข
ที่ให้มนุษย์จดจ าหรือเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น โดยมีโดเมนเนมแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 



บทท่ี 1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต | 7 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   

1.5.1 รูป แบ บ โด เม น แบ บ สากล  (General Internet DNS Top Level Domains: 
gTLDs) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้กัน โดยเฉพาะในอเมริกา เช่น .com, .net, .gov 
ที่นิยมมากที่สุดคือ .com เพราะเป็นโดเมนในยุคแรก ๆ ที่เริ่มใช้กัน และง่ายต่อการ
จดจ า  

ตัวอย่าง เช่น  
  โดเมน mit.edu  สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 
  โดเมน af.mil     กองทัพอากาฬ สหรัฐอเมริกา 

 

ตารางท่ี 1.2  รูปแบบโดเมนแบบสากล 

โดเมน ปีท่ีเริ่มใช้ กลุ่มโดเมน 

.aero 2544 อากาศยาน 

.asia 2550 ภาคพ้ืนเอเชีย 

.biz 2544 องค์กรธุรกิจ 

.cat 2548 ศิลปวัฒนธรรม 

.com 2528 การค้าขาย 

.edu 2528 การศึกษา 

.gov 2528 หน่วยงานรัฐของอเมริกา 

.info 2544 ข้อมูลข่าวสาร 

.jobs 2548 การหางาน 

.mil 2528 หน่วยงานทางทหารของอเมริกา 

.mobi 2548 ผู้ให้บริการอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

.museum 2544 พิพิธภัณฑ์ 

.name 2544 บุคคล 

.net 2528 บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 

.org 2528 องค์การที่ไม่หวังผลก าไร 

.travel 2548 การท่องเที่ยว 

ทีม่า https://www.thnic.or.th/gtld-cctld/ 
 

1.5.2 รูปแบบโดเมนแต่ละประเทศ (Country Code Top Level Domains: ccTLDs) 
เป็นรูปแบบที่ใช้บ่งบอกชื่อโดเมนประจ าแต่ละประเทศ เช่น .th หมายถึง โดเมน
ประเทศไทย เป็นต้น 
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ตัวอย่าง เช่น 

              โดเมน udru.ac.th  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 โดเมน rtaf.mi.th   กองทัพอากาศไทย 
 

ตารางท่ี 1.3 รูปแบบโดเมนแต่ละประเทศ 

โดเมน ชื่อประเทศ 

.at ออสเตรีย 
.au ออสเตรเลีย 
.ca แคนาดา 
.ch สวิตเซอร์แลนด์ 
.de เยอรมัน 
la ลาว 
.es สเปน 
.fr ฝรั่งเศส 
.jp ญี่ปุ่น 
.kr เกาหลี 
.uk สหราชอาณาจักร 

.vn เวียดนาม 

                               ที่มา https://www.thnic.or.th/gtld-cctld/ 
 

 

 
ภาพที่ 1.11 ตัวอย่างโครงสร้างโดเมนเนม 

ที่มา : http://www.kpcb.com/internet-trends 
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จากภาพที่ 1.11 จะพบว่าระดับโดเมนเนมแบ่งออกเป็นชั้น  ๆ เริ่มที่ ระดับชั้นโดเมนสุงสุด 
Top  ชื่อ xyz  โดเมนระดับรองลงมา my เมื่อต้องการเข้าถึงเครื่องสามารถเรียกใช้ผ่านโดเมนเนมชื่อ  
my.xyz 

 

 1.6 แนวโนม้ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  
เนื่องจากผู้คนบนโลกมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของตนเอง

มากขึ้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นระบบที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เพราะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ทุกสาขาอาชีพ ทั้งสนับสนุนการท างาน การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอน รวมทั้งการ
บันเทิง ในการสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ตท าให้การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ท าได้
สะดวกและรวดเร็ว การค้าขายหรือการท าธุรกิจก็นิยมใช้อินเทอร์เน็ต เพราะค้าขายได้พ้ืนที่กว้าง 
ค้าขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงท าให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

แต่อินเทอร์เน็ตก็เป็นระบบที่เหมือนกับดาบสองคมซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนข้อเสียของ
อินเทอร์เน็ต เช่น 1. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีน้อยอาจท าให้ถูกหลอกและเป็นอันตราย 2. การใช้
อินเทอร์เน็ตบ่อย ๆ ก่อให้เกิดโรคติดอินเทอเน็ต (Webaholic)  3. เกิดการแพร่กระจายข่าวสารที่ไม่
เหมาะสมอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

บริษัท  Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) บริษัทร่วมลงทุนด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศของอเมริกา ได้สรุปแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจช่วง พ.ศ. 2560 ดังภาพ
จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

 

 
ภาพที่ 1.12 แนวโน้มการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ที่มา : http://www.kpcb.com/internet-trends 

 

ในการท างานหรือส านักงานยุคใหม่จะมีการน าอุปกรณ์เทคโนโลยีสาระสนเทศ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานมากยิ่งข้ึน อีกท้ังอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีขนาดกะทัดรัดเล็กลง สามารถพกพาไป 
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ที่ไหนก็ได้ สถานที่ท างานจะไม่ใช่ห้องท างานแต่จะเป็นสถานที่ทุกที่ โดยพนักงาน
สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสาระสนเทศในการท างานแทนโต๊ะท างาน 

 

 
ภาพที่ 1.13 แนวโน้มการท างานผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 

ที่มา : http://www.kpcb.com/internet-trends 

 

รัฐบาลไทยมีนโยบายของประเทศเป็นยุค Thailand 4.0 อีกทั้งราคาอุปกรณ์ในการใช้
งานอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลงอย่างมาก ท าให้จ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมี
อัตราการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังภาพที่  1.14 ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ท าการส ารวจเอาไว้ 

 

 
ภาพที่ 1.14 แนวโน้มจ านวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 

ที่มา : http://www.nectec.or.th/internet 
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 1.7 บทสรุป 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก เกิดจากการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายขนาดเล็กหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยมีข้อตกลง
หรือรูปแบบการสื่อสาร เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย สามารถสื่อสารกันได้เรียกว่า     
โพรโทคอล (Protocol) โดยการเชื่อมโยง สามารถเชื่อมโยงกันผ่านสื่อกลางทั้งแบบสื่อกลางประเภท
มีสาย ได้แก่ สายโทรศัพท์ , สายแลน, สายโคแอคเชียล, เคเบิลใยแก้วน าแสง และแบบสื่อกลาง
ประเภทไร้สาย ได้แก่ ไมโครเวฟ, คลื่นวิทยุ, ดาวเทียม โดยข้อมูลต่างๆจะถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บเซิฟเวอร์ 
(Web Server) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการด้านเว็บไซต์ โดยเครื่องไคลเอ็นสามารถ
ร้องขอหรือเรียกใช้งานเว็บไซต์ ผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการด้านฐานข้อมูล โดยภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ จะท าการเชื่อมต่อและสั่งประมวลผลข้อมูล 
เช่น เพ่ิมข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล หรือลบข้อมูลในส่วนที่ตนเองมีสิทธิ์ เรียกว่า ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 
(Database Server) 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจ าเครื่อง เรียกว่า IP 

Address ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุดและมีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
ข้อมูลจ านวน 8 บิต รวมเป็น 32 บิต ตัวอย่างเช่น 192.168.9.9 

ส าหรับปัญหาคือผู้ใช้งานจดจ าหมายเลขไอพีของเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครื่อข่ายได้
ยาก เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าจึงมีการคิดระบบโดเมนเนมขึ้นมาโดยโดเมนเนมจะใช้ชื่อแทนการใช้
หมายเลขที่ให้มนุษย์จดจ าหรือเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ส่วนแนวโน้มการใช้งานเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึงอะไร 
2. โพรโทคอล (Protocol) หมายถึงอะไร 
3. สื่อกลางที่ใช้เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตได้แก่อะไรบ้าง พร้อมหาภาพประกอบ 
4. ให้อธิบายความหมายของเว็บเซิฟเวอร์ (Web Server)  
5. ให้อธิบายความหมายของดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) 
6. เว็บเซิฟเวอร์แตกต่างกับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อย่างไร 
7. ให้อธิบายความหมายของไอพีแอดเดรส 
8. ไอพีแอดเดรส และโดเมนเนม แตกต่างกันอย่างไร 
9. ให้นักศึกษาท าการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรพร้อมทั้ง

อธิบายให้เหตุผลประกอบ 



 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 2 

รูปแบบลักษณะเว็บไซต์ 
 

ในบทนี้กล่าวถึงรูปแบบลักษณะของเว็บไซต์ ว่ามีรูปแบบลักษณะการท างานอย่างไรบ้าง ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ สคริปต์ท างานบนฝั่งไคลเอนต์ ได้แก่  ภาษา HTML สคริปต์ท างานบนฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ ภาษา PHP ว่ามีขั้นตอนการท างานอย่างไร และความหมายของเว็บแอพพลิเคชั่น 
ขั้นตอนการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่นว่ามีขั้นตอนการท างานอย่างไร เพ่ือให้ทราบโครงสร้างและ
ขั้นตอนการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาบทต่อ ๆ ไป  
 

 2.1 เว็บแอพพลิเคชั่น 
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยการใช้งาน

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการท างานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่าง 
เครื่องให้บริการ (Web Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) โดยเครื่องลูกข่ายจะท าการติดต่อร้องขอ
บริการ (Http Request) ไปยังเครื่องให้บริการ เมื่อเครื่องให้บริการได้รับการร้องขอบริการจะท าการ
ประมวลผลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับ (Http Response) ไปให้เครื่องลูกข่าย    
โดยในส่วนเครื่องลูกข่ายจะแสดงผลด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์  (Web Browser) เช่น โปรแกรม 
Chrome, โปรแกรม Firefox, โปรแกรม Internet Explorer เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 2.1 โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 
ที่มา http://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/22/17/27/browsers-

1273344_960_720.png 

 

  2.2 ขั้นตอนการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่น 

   ในขั้นตอนการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่นมีการรับส่งข้อมูลระหว่างฝั่งไคลเอนต์และฝั่ง
เซิร์ฟเวอร ์มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. เว็บบราวเซอร์ที่อยู่ฝั่งไคลเอนต์ท าการร้องขอข้อมูลมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผลข้อมูล เช่น ค้นหาข้อมูล , เพ่ิมข้อมูลในฐานข้อมูล, 

ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น 
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3. เว็บเซิร์ฟเวอรส์่งข้อมูลหรือผลการประมวลผลส่งกลับมาให้กับเว็บบราวเซอร์  
 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการท างานของเว็บแอพพลิเคชัน 

ที่มา http://i3.sitepoint.com/graphics/1733_first_principles.thumb.jpg 
 

จากภาพจะพบว่ามีการท างานของ 2 ฝั่ง คือ ฝั่งไคลเอนต์ และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยมี
สคริปต์ ภาษาท่ีท างานทั้ง 2 ฝั่ง ได้แก่ 

1. สคริปต์ท างานบนฝั่งไคลเอนต์ (Client side script)  
2. สคริปต์ท างานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server side script) 

 

 2.3 สคริปต์ท างานบนฝัง่ไคลเอนต์ (Client side script) 
เป็นสคริปต์ท างานบนฝั่งไคลเอนต์ โดยสคริปต์จะถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ น ามาจัดเก็บไว้ที่

เครื่องไคลเอนต์ โดยสคริปต์จะถูกประมวลผลด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ตัวอย่างของ 2.3. สคริปต์
ท างานบนฝั่งไคลเอนต์ ได้แก่ ภาษา HTML, CSS, Javascript เป็นต้น 

 

 2.4 ภาษา HTML 
ภาษา HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี 

(Tim Berners Lee) ในปี ค.ศ.1990 ซึ่งต่อมาภาษา HTML เป็นมาตรฐานที่ดูแลโดยหน่วยงานองค์กร
ระหว่างประเทศที่ท างานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี “เวิลด์ไวด์เว็บ (www)” ชื่อหน่วยงาน World 

Wide Web Consortium (W3C) โดย 

Hypertext หมายถึง ข้อความหรือกลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  
Markup language  หมายถึง ภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดรูปแบบการแสดงผลบนเว็บเพจ  

 

  

 

Http Request 

ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
ภาษา PHP 

 

ฝั่งไคลเอนต์ 
ภาษา HTML 

CSS 
Http Response 
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ภาษา HTML เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ โดยมีรูปแบบค าสั่ง
เรียกว่า แท็ก (Tag) เป็นลักษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช้ในการระบุรูปแบบค าสั่ง ในภาษา HTML 
แต่ละแท็ก อาจจะมีส่วนขยายที่เรียกว่า แอตทริบิวต์ (Attribute) ส าหรับระบุคุณสมบัติของแท็ก
นั้น ๆ  โดยมีเวอร์ชั่นของภาษา HTML ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 ประวัติภาษา html 

เวอร์ชั่น ปี  
HTML 1991 
HTML 2.0 1995 
HTML 3.2 1997 
HTML 4.01 1999 
XHTML 2000 
HTML5 2014 

 

โดยมีรูปแบบแท็กภาษา HTML จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายน้อยกว่า "<"  และเครื่องหมาย
มากกว่า ">" และมีชื่อแท็กอยู่ระหว่างเครื่องหมายดังกล่าว เช่น  

แท็กก าหนดตัวอักษรตัวหนา bold เขียนในรูปแบบ <b>ก าหนดตัวหนา</b> 

แท็กขึ้นบรรทัดใหม่ line break เขียนในรูปแบบ <br>  
แท็กมี 2 รูปแบบคือ  
2.4.1 แท็กคอนแทนเนอร์ (Container Tag)  

ประกอบด้วยแท็กเปิด และแท็กปิด โดยมีข้อมูลที่อยู่ระหว่างแท็กจะแสดง
ตามรูปแบบที่แท็กก าหนด เช่น 

 
  <b>ก าหนดเป็นตัวหนา</b>  
 
             แท็กเปิด                    แท็กปิด 
 

2.4.2 แท็กเปล่า (Empty Tag) 
  เป็นแท็กที่ไม่มีแท็กเปิดและแท็กปิดมีเพียงแท็กเดี่ยวๆเท่านั้น โดยสามารถ

ก าหนดคุณสมบัติ (Attribute)  ให้กับแท็กได้ตามที่มาตรฐานที่ก าหนดแต่
ละแท็ก ตัวอย่างเช่น 

 

<img src="udruLogo.jpg"/>   

คุณสมบัติ src เพ่ือระบุต าแหน่งของรูปภาพ 
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<font color="#00FF00" size="12pt">มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</font> 

คุณสมบัติ color เพ่ือระบุสีของข้อความที่อยู่ระหว่างแท็ก font 

คุณสมบัติ size เพ่ือก าหนดขนาดข้อความท่ีอยู่ระหว่างแท็ก font 

 

 2.5 โครงสร้างภาษา HTML 
ภาษา HTML แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 

2.5.1 ส่วนหัว (Head)  
                   ส่วนหัว (Head) เป็นส่วนที่เริ่มต้นท างานเมื่อภาษา HTML ถูกเรียกใช้งาน 
โดยเริ่มต้นที่แท็ก <head> และปิดท้ายด้วย </head> ใช้ส าหรับก าหนดคุณสมบัติของเว็บ
เพจ เช่น  

 
<meta charset="UTF-8"/>  
ส าหรับก าหนดรหัสภาษาของเว็บเพ็จเป็น UTF-8 
 
<title>สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</title> 
 ส าหรับก าหนดข้อความที่จะแสดงผลในไตเติ้ลบาร์ของเว็บเบราว์เซอร์  
 

     2.5.2 ส่วนแสดงผลข้อมูล (Body)  

               ส่วนแสดงผลข้อมูล (Body) เป็นส่วนของเนื้อหาเว็บเพ็จนั้น ๆ ซึ่ งจะ
ประกอบด้วย Tag ค าสั่งในการจัดรูปแบบหน้าตาของเว็บเพจ หรือตกแต่งเอกสาร HTML  
เช่น <img src="udruLogo.jpg"/> ส าหรับแสดงภาพ udruLogo.jpg ออกทางจอภาพ 
โดยเริ่มต้นที่แท็ก <body>  และปิดท้ายด้วย </body> 
 
       โดยทั้งสองส่วนนี้จะอยู่ภายในแท็ก <HTML> </HTML> ดังตัวอย่าง 

 

 
ภาพที่  2.3 ตัวอย่างหน้าเว็บเพ็จภาษา html 
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ภาพที่ 2.3 เกิดจากโค้ดภาษา Html ดังนี ้

<html> 
<head>  

<title> สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ </title> 
<meta charset="UTF-8"/> 

</head> 

<body>  
           <center>  
                  <img src="udruLogo.jpg"/> <br/> 
                  <font color="#00FF00">มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี</font>  
           </center> 
 </body> 

</html> 
 

 โดยตัวอักษรภายในแท็กค าสั่ง อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ถือว่าไม่แตกต่างกัน เช่น แท็ก 
<HTML> หรือ <Html> หรือ <html> ถือว่าเป็นแท็กหรือค าสั่งเดียวกัน       
 รูปแบบค าสั่งแท็กภาษา HTML โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้ 
 

1. กลุ่มค าสั่ง html จัดรูปแบบตัวอักษร 
      เป็นการก าหนดรูปแบบตัวอักษรในเว็บเพจ เพ่ือให้หน้าเว็บมีความน่าสนใจหรือดูได้ง่าย
มากขึ้น โดยข้อความที่อยู่ระหว่างแท็ก นั้น ๆ จะเป็นข้อความแสดงตามคุณสมบัติของแท็ก
นั้น ๆ ก าหนด โดยแท็กพ้ืนฐานที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

 
        ตารางท่ี 2.2 กลุ่มค าสั่ง html จัดรูปแบบตัวอักษร 

แท็ก ความหมาย 

<strong>ข้อความตัวหนา</strong> 
<b>ข้อความตัวหนา</b> 

ก าหนดข้อความเป็นตัวหนา 

<i>ข้อความตัวเอียง</i> 
<em>ข้อความตัวเอียง</em> 

ก าหนดข้อความเป็นตัวเอียง 

<u>ข้อความตัวขีดเส้นใต้</u> ก าหนดข้อความตัวขีดเส้นใต้ 
<font size="12pt" face="tahoma"  ก าหนดรูบแบบข้อความท่ีอยู่ระหว่างแท็ก <font> 

html 

head 

body 
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แท็ก ความหมาย 

color="#00FF00">…..</font> โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
size="12pt"  ขนาดข้อความ 

face="tahoma" ชนิดข้อความ  
color="#00FF00"  สีของข้อความ 

<h1>…..</h1> ก าหนดขนาดขอ้ความแบบหัวเรื่อง (Heading) 
 

2. กลุ่มค าสั่ง html การจัดหน้าเว็บเพ็จ 

ส าหรับจัดวางรูปแบบหน้าเว็บเพ็จ มีแท็กท่ีใช้งานประจ า ดังนี้ 
 

         ตารางที่ 2.3 กลุ่มค าสั่ง html การจัดหน้าเว็บเพ็จ 

แท็ก ความหมาย 

<p align='left|right|center' > 
ต าแหน่งข้อความ 
</p> 

ต าแหน่งข้อความ โดยข้อมูลระหว่างแท็กสามารถจัด
วางในต าแหน่งด้วยแอทริบิวต์ align ดังนี้ 
   left   ชิดซ้าย 
   right  ชิดขวา 
   center จัดกึ่งกลาง 

<br/> ขึ้นบรรทัดใหม่ 
<hr/> แสดงเส้นคั่น 

<font size="12pt" 
face="tahoma"  
color="#00FF00">…..</font> 

ก าหนดรูบแบบข้อความท่ีอยู่ระหว่างแท็ก <font> 
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
size="12pt"  ขนาดข้อความ 

face="tahoma" ชนิดข้อความ  
color="#00FF00"  สีของข้อความ 

<h1>…..</h1> ก าหนดขนาดข้อความแบบหัวเรื่อง (Heading) 

 

3. กลุ่มค าสั่งจัดการรูปภาพ 

แท็ก <img> ส าหรับแสดงรูปภาพ  
 

     <img src="logo.gif" alt="เว็บไซต์ UDRU" height="59" width="59"> 

 

src="logo.gif"    ชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการแสดง 
alt="เว็บไซต์ UDRU"  ข้อความอธิบายรูปภาพจะแสดงเมื่อภาพยังไม่แสดง 
height="59" ส่วนสูงของภาพ 
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width="59"  ความกว้างของภาพ 

 

      4. กลุ่มค าสั่งจัดการตาราง  
ตารางท่ี 2.4 กลุ่มค าสั่งจัดการตาราง 

แท็ก ความหมาย 

<table>…..</table> สร้างตาราง โดยมีคุณสมบัติของตาราง ดังนี้ 
    border="1"  ก าหนดขนาดเส้นตาราง 
    width="50%" ก าหนดความกว้างตาราง 
    height="100" ก าหนดส่วนสุงตาราง 
    bgcolor="#red" ก าหนดสีพื้นตาราง 
    align="left/center/right"  ต าแหน่งตารางตามแนวนอน 

<tr>…..</tr> ก าหนดแถวในตาราง (Table Row) 
<td>…..</td> ช่องตารางข้อมูล (Table Data) 

โดยมีคุณสมบัติของตาราง ดังนี้ 
    align="left/center/right"  ต าแหน่งข้อมูลตามแนวนอน 

    valign="top/middle/bottom" ต าแหน่งข้อมูลตาม
แนวตั้ง 
    bgcolor="#green" ก าหนดสีพื้นช่องตารางข้อมูล 

<th>…..</th> ช่องตารางส่วนหัว (Table Headder) 
 

5. กลุ่มค าสั่งเกี่ยวกับการเชื่อมโยง 
แท็ก <a> ส าหรับเชื่อมโยงข้อมูล  
         <a href="http://www.udru.ac.th" target="_blank"> 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
         </a> 
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  href หมายถึง URL ที่ต้องการเชื่อมโยง 

target หมายถึง ลักษณะของเป้าหมายเมื่อคลิกลิ้งค์ 

  _blank  เปิดลิ้งค์หน้าใหม่ 
_parent เปิดลิ้งค์ในหน้าหลัก parent ของหน้าปัจจุบัน 

 _self เปิดลิ้งค์ในหน้าเดิม 
 _top เปิดลิ้งค์ในหน้าระดับบนสุด 

framename เปิดลิ้งค์ในหน้าที่ระบุตามชื่อ framename 
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  2.6 ระบบสีในภาษา HTML 
ในการก าหนดรูปแบบของสีในภาษา HTML สามารถก าหนดรูปแบบของสีได้หลายรูปแบบ 

เช่น แบบก าหนดชื่อสี , แบบ RGB, แบบ HEX, แบบ HSL, แบบ RGBA, แบบ HSLA ซ่ึงค่าต่าง ๆ
เหล่านี้ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ สามารถเรียนรู้รูปแบบตามที่ตนเองต้องการ ปัจจุบันโดยส่วนมากนิยมก าหนด
รูปแบบสีแบบ RGB  

2.6.1 การก าหนดสี แบบก าหนดชื่อสี 
 เป็นการก าหนดชื่อสีลงไปในแอตทริบิวต์นั้น ๆ ได้เลย เช่น  

<font color="green">มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</font> 
เป็นการก าหนดสีให้กับตัวอักษรเป็นสีเขียว color="green"  
ตัวอย่างชื่อสีในภาษา HTML ที่สนับสนุนบราวเซอร์มาตรฐานในปัจจุบัน 

 

ตารางท่ี 2.5 ตัวอย่างชื่อสีในภาษา HTML ที่สนับสนุนบราวเซอร์มาตรฐานในปัจจุบัน 

ชื่อสี เลขฐาน 16 ชื่อสี เลขฐาน 16 
Black  #000000 PowderBlue  #B0E0E6 
Navy  #000080 FireBrick  #B22222 
DarkBlue  #00008B DarkGoldenRod  #B8860B 
MediumBlue  #0000CD MediumOrchid  #BA55D3 
Blue  #0000FF RosyBrown  #BC8F8F 
DarkGreen  #006400 DarkKhaki  #BDB76B 
Green  #008000 Silver  #C0C0C0 
Teal  #008080 MediumVioletRed  #C71585 
DarkCyan  #008B8B IndianRed   #CD5C5C 
DeepSkyBlue  #00BFFF Peru  #CD853F 
DarkTurquoise  #00CED1 Chocolate  #D2691E 
MediumSpringGreen  #00FA9A Tan  #D2B48C 
Lime  #00FF00 LightGray  #D3D3D3 
SpringGreen  #00FF7F LightGrey  #D3D3D3 
Aqua  #00FFFF Thistle  #D8BFD8 
Cyan  #00FFFF Orchid  #DA70D6 
MidnightBlue  #191970 GoldenRod  #DAA520 
DodgerBlue  #1E90FF PaleVioletRed  #DB7093 
LightSeaGreen  #20B2AA Crimson  #DC143C 
ForestGreen  #228B22 Gainsboro  #DCDCDC 
SeaGreen  #2E8B57 Plum  #DDA0DD 
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ชื่อสี เลขฐาน 16 ชื่อสี เลขฐาน 16 
DarkSlateGray  #2F4F4F BurlyWood  #DEB887 
DarkSlateGrey  #2F4F4F LightCyan  #E0FFFF 
LimeGreen  #32CD32 Lavender  #E6E6FA 
MediumSeaGreen  #3CB371 DarkSalmon  #E9967A 
Turquoise  #40E0D0 Violet  #EE82EE 
RoyalBlue  #4169E1 PaleGoldenRod  #EEE8AA 
SteelBlue  #4682B4 LightCoral  #F08080 
DarkSlateBlue  #483D8B Khaki  #F0E68C 
MediumTurquoise  #48D1CC AliceBlue  #F0F8FF 
Indigo   #4B0082 HoneyDew  #F0FFF0 
DarkOliveGreen  #556B2F Azure  #F0FFFF 
CadetBlue  #5F9EA0 SandyBrown  #F4A460 
CornflowerBlue  #6495ED Wheat  #F5DEB3 
RebeccaPurple  #663399 Beige  #F5F5DC 
MediumAquaMarine  #66CDAA WhiteSmoke  #F5F5F5 
DimGray  #696969 MintCream  #F5FFFA 
DimGrey  #696969 GhostWhite  #F8F8FF 
SlateBlue  #6A5ACD Salmon  #FA8072 
OliveDrab  #6B8E23 AntiqueWhite  #FAEBD7 
SlateGray  #708090 Linen  #FAF0E6 
SlateGrey  #708090 LightGoldenRodYellow  #FAFAD2 
LightSlateGray  #778899 OldLace  #FDF5E6 
LightSlateGrey  #778899 Red  #FF0000 
MediumSlateBlue  #7B68EE Fuchsia  #FF00FF 
LawnGreen  #7CFC00 Magenta  #FF00FF 
Chartreuse  #7FFF00 DeepPink  #FF1493 
Aquamarine  #7FFFD4 OrangeRed  #FF4500 
Maroon  #800000 Tomato  #FF6347 
Purple  #800080 HotPink  #FF69B4 
Olive  #808000 Coral  #FF7F50 
Gray  #808080 DarkOrange  #FF8C00 
Grey  #808080 LightSalmon  #FFA07A 
SkyBlue  #87CEEB Orange  #FFA500 
LightSkyBlue  #87CEFA LightPink  #FFB6C1 
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ชื่อสี เลขฐาน 16 ชื่อสี เลขฐาน 16 
BlueViolet  #8A2BE2 Pink  #FFC0CB 
DarkRed  #8B0000 Gold  #FFD700 
DarkMagenta  #8B008B PeachPuff  #FFDAB9 
SaddleBrown  #8B4513 NavajoWhite  #FFDEAD 
DarkSeaGreen  #8FBC8F Moccasin  #FFE4B5 
LightGreen  #90EE90 Bisque  #FFE4C4 
MediumPurple  #9370DB MistyRose  #FFE4E1 
DarkViolet  #9400D3 BlanchedAlmond  #FFEBCD 
PaleGreen  #98FB98 PapayaWhip  #FFEFD5 
DarkOrchid  #9932CC LavenderBlush  #FFF0F5 
YellowGreen  #9ACD32 SeaShell  #FFF5EE 
Sienna  #A0522D Cornsilk  #FFF8DC 
Brown  #A52A2A LemonChiffon  #FFFACD 
DarkGray  #A9A9A9 FloralWhite  #FFFAF0 
DarkGrey  #A9A9A9 Snow  #FFFAFA 
LightBlue  #ADD8E6 Yellow  #FFFF00 
GreenYellow  #ADFF2F LightYellow  #FFFFE0 
PaleTurquoise  #AFEEEE Ivory  #FFFFF0 
LightSteelBlue  #B0C4DE White  #FFFFFF 

 

2.6.2 การก าหนดสี RGB แบบ HEX 

        เป็นการก าหนดค่าสี แดง (RED) เขียว (GREEN) น้ าเงิน (BLUE) ค่าสีเป็นเลขฐาน 16 
จ านวน 6 หลัก โดยมีรูปแบบ ดังนี้  #RRGGBB 

#00FFAA หลักท่ี 1 และ 2 ก าหนดค่าสีแดง  00 
             หลักท่ี 3 และ 4 ก าหนดค่าสีแดง  FF 
             หลักท่ี 5 และ 6 ก าหนดค่าสีแดง  AA 
ซึ่งเป็นการผสมสีจ านวน 3 สี ยิ่งค่าสีใดมีค่ามากหมายถึงปริมาณสีจะออกไปยังสีโทน

นั้น เช่น  
ตัวอย่าง  การก าหนดสี RGB แบบ HEX 

<font color="#00FFAA">มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</font> 
เป็นการก าหนดสีให้กับตัวอักษรให้เป็นสีเขียว color="#00FFAA"   
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2.6.3 การก าหนดสี แบบ HSL 

 เป็นการก าหนดในรูปแบบ hsl(hue, saturation, lightness) เช่น  hsl(121 , 
100%, 52%) 

ตัวอย่าง  การก าหนดสีแบบ hsl 
            <style> 

.style1 { 
    background-color: hsl(121, 100%, 52%); 
    color: hsl(299, 100%, 71%); 
} 

</style> 
 

 2.7 ฟอร์มในภาษา HTML  
ในการใช้งานเว็บจะมีช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถท าการส่งข้อมูลไปยังเว็บเซอร์เวอร์ได้ เช่น 

การลงทะเบียน หรือการแสดงความคิดเห็น ซึ่งการน าข้อมูลจากผู้ใช้งานจากฝั่งผู้ใช้งานส่งไปยังเว็บ
เซอร์เวอร์ สามารถท าได้โดยการสร้างฟอร์ม (Form) ในการรับข้อมูลตามรูปแบบที่เว็บไซต์ต้องการ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัครสมาชิกเฟสบูค หรือฟอร์มลอกอินเข้าสู่ระบบ 

 

 
ภาพที่  2.4 แบบฟอร์มเว็บไซต์ facebook.com 

ที่มา  https://www.facebook.com/ 
 
 ส าหรับรับสมัครสมาชิกใหม่ของเฟสบู๊ค โดยภายในฟอร์มมีกล่องรับข้อมูลรูปแบบ 
ต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถท าการกรอกข้อมูล ในการรับสมัครสมาชิกได้ 
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2.7.1 โครงสร้างของ Form 
ในการสร้างฟอร์มเพ่ือรับข้อมูลจะต้องก าหนดรูปแบบของฟอร์ม โดยแท็กฟอร์มจะมี

คุณสมบัติของแท็กดังต่อไปนี้ 
 
รูปแบบ 

<form name="form_name"  method="post" action="register.php" 
target="_self"> 
     // พ้ืนที่ของฟอร์ม 

</form> 
 
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2.6 คุณสมบัติของแท็กฟอร์ม 

คุณสมบัติ ความหมาย 

Name ชื่อของฟอร์ม  
method รูปแบบการส่งข้อมูลมี 2 รูปแบบ 

1. get เป็นการส่งข้อมูลต่อท้าย URL ท าให้ผู้ใช้งานสามารถ
มองเห็นข้อมูลนั้น ๆ ได้ เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ 
ตัวอย่างการสืบค้นของเว้บไซต์ Google 
(https://www.google.co.th/search?q=บึงกาฬ) 

2. post เป็นการส่งข้อมูลผ่านทาง HTTP request ข้อมูล
ไม่ต่อท้าย URL การส่งจะส่งผ่านฟอร์มเท่านั้น เหมาะ
ส าหรับการส่งข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยของข้อมูล 

Action ไฟล์หรือต าแหน่งที่ต้องการส่งข้อมูล 

Target หน้าต่างที่ต้องการแสดงผล 
    _blank เปิดหน้าต่างใหม่ 
    _self แสดงในหน้าต่างเดิม 

    _parent แสดงในหน้าต่างหลัก 
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2.7.2  ชนิดของฟอร์ม 

1. ช่องรับข้อมูล Text และ Password 

<input type="text | Password" name="ชื่อช่องรับข้อมูล"  
value="ข้อมูล" size="ขนาด" maxlength="ขนาดมากที่สุด" disabled readonly /> 

 
 

 
 

<input type="text" name="email" value="chawban@gmail.com"/> 
<input type="Password" name="pwd"/> 

 
 

ตารางท่ี 2.7 คุณสมบัติของ Text และ Password 

คุณสมบัติ ความหมาย 

type="text" 
 
 
type="Password" 
 

Input ชนิด Text เวลากรอกข้อมูลจะแสดง
ข้อความตามที่ผู้ใช้งานพิมพ์ เช่น 
chawban@gmail.com 
 
Input ชนิด Password เวลากรอกข้อมูลจะแสดง 
****แทนข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์  

name="ชื่อ Input" ชื่อของ Input  
value="ข้อมูล" ข้อมูลที่ต้องการแสดงใน Input (ไม่ก าหนดก็ได้) 
size="ขนาด" ขนาดของ Input 

maxlength="ขนาดมาก
ที่สุด" 

จ านวนตัวอักษรที่มากที่สุดที่สามารถกรอกได้ เช่น 
maxlength="13" ก าหนดให้ขนาดข้อมูลมากสุด 
13 หลัก 

disabled ยกเลิกการใช้งาน Input โดยข้อมูลจะไม่ถูกส่งออก
จากฟอร์ม 

readonly อ่านได้อย่างเดียวเพ่ือใช้ป้องกันการแก้ไข 
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2. ตัวเลือกแบบเลือกได้ตัวเลือกเดียว (Radio)  
      ส าหรับก าหนดให้สามารถเลือกตัวเลือกได้เพียงตัวเดียว เมื่อชื่อตัวเลือก 
(name) มีชื่อเดียวกัน เช่น ตัวเลือกเพศ สามารถเลือกได้ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย 

 
<input type="radio" name="ชื่อ" value="ค่าข้อมูล" checked /> 
 

 
<input type="radio" name="sex" value="1" checked /> หญิง 
<input type="radio" name="sex" value="2" /> ชาย 

 
ตารางท่ี 2.8 คุณสมบัติของ Radio 

คุณสมบัติ ความหมาย 

value ค่าข้อมูลของตัวเลือกนั้น ๆ 

checked  ก าหนดให้ radio นั้นถูกเลือก  
 

3. ตัวเลือกแบบเลือกได้หลายตัวเลือก (Checkbox)   
      ส าหรับก าหนดให้สามารถเลือกตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก เช่น ตัวเลือก
จังหวัดที่ท่านต้องการไปเที่ยว 

 
<input type="checkbox" name="ชื่อตัวเลือก" value="ค่าข้อมูล" /> 
     

 
 
<form method="get" action="vote.php"> 
  กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการไปเที่ยว <br> 
     <input type="Checkbox" name="Province1" value="ud" />  
             อุดรธานี <br> 
     <input type="Checkbox" name="Province2" value="bk" 
checked />     
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             บึงกาฬ <br> 
     <input type="Checkbox" name="Province3" value="nk" /> 
หนองคาย    
     <br> 
     <br>  
     <input type="submit"  value="ส่งข้อมูล" /> 
</form> 
 

4. ปุ่ม Submit และปุ่ม Reset 

      ปุ่ม Submit ส าหรับส่งขอ้มูลในฟอร์ม 

       ปุ่ม Reset ส าหรับเคลียร์ข้อมูลในฟอร์ม 

 
ตัวอย่าง  

                         
 <input type="submit"  value="ส่งข้อมูล"/> 
 <input type="reset"   value="ยกเลิก"/> 

 
5. กล่องดรอปดาวน์ (Select)  
      ส าหรับเลือกรายการจากดรอปดาวน์ โดยประกอบด้วยแท็ก <select> และ
แท็ก <option> มีโครงสร้างดังนี้ 

 
<select name="ชื่อกล่องดรอปดาวน์"> 
  <option value="ค่าท่ี 1">ข้อความที่แสดง 1</option> 
  <option value="ค่าท่ี 2">ข้อความที่แสดง 2</option> 
  <option value="…..">ข้อความที่แสดง …</option> 
  <option value="ค่าท่ี n">ข้อความที่แสดง n</option> 
</select> 
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โดยข้อมูลที่ถูกส่ง หมายถึง ค่าที่ถูกเลือก ส่วนข้อความที่แสดงจ าแสดงใน
กล่องดรอปดาวน์เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกตามค่าที่แสดง 

 

 
 

<form method="get" action="vote.php"> 
  กรุณาเลือกเดือนที่ท่านต้องการไปเที่ยว <br> 
 <select  name="birthday_month" size="3" required> 
    <option value="1">ม.ค.</option> 
    <option value="2">ก.พ.</option> 
    <option value="3" selected>มี.ค.</option> 
    <option value="4">เม.ย.</option> 
    <option value="5">พ.ค.</option> 
    <option value="6">มิ.ย.</option> 
    <option value="7">ก.ค.</option> 
    <option value="8">ส.ค.</option> 
    <option value="9">ก.ย.</option> 
    <option value="10">ต.ค.</option> 
    <option value="11">พ.ย.</option> 
    <option value="12">ธ.ค.</option> 
         </select> 
 <input type="submit"  value="ส่งข้อมูล" /> 
 <input type="reset"   value="ยกเลิก"> 
</form>  



บทท่ี 2 รูปแบบลักษณะเว็บไซต์ | 29 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 

ตารางท่ี 2.9 คุณสมบัติของ Select 

คุณสมบัติ ความหมาย 

name   ชื่อกล่องดรอปดาวน์ 
required ก าหนดให้เลือกข้อมูลในกล่องดรอปดาวน์ (ส าหรับ 

HTML 5) 
size="3" ขนาดที่ต้องการให้แสดงผล เช่น size="3" หมายถึง  

ให้แสดงทีละ 3 รายการ 

selected ก าหนดให้เลือกรายการเริ่มต้นในกล่องดรอปดาวน์ 
 

6. กล่องรับข้อมูลแบบหลายบรรทัด (Text Area)  
     กล่องรับข้อมูลแบบหลายบรรทัด สามารถก าหนดขนาดช่องรับข้อมูล 
การก าหนดแถว และการก าหนดคอลัมน์ ดังภาพตัวอย่างกล่องรับข้อมูลความ
คิดเห็น ดังนี้ 

 

 
 

<FORM method="get" action="comment.php"> 
  ความคิดเห็น <br/> 
  
<TEXTAREA name="comment"  
                 cols="49"  
     rows="9"  
     wrap="virtual"> 
</TEXTAREA> 

 
<br><br> 
 <input type="submit"  value="ส่งความคิดเห็น" /> 
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 <input type="reset"   value="ยกเลิก"> 
</FORM> 

 

                          ตารางท่ี 2.10 คุณสมบัติของ Text Area 

คุณสมบัติ ความหมาย 

Name=""  ชื่อของช่องรับข้อมูล 

COLS="49" ความกว้างของช่องรับข้อมูล 

ROWS="9" จ านวนบรรทัดของช่องรับข้อมูล 

WRAP="vitual" ก าหนดให้มีการตัดค าของข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
 
 

 2.8 สคริปต์ท างานบนฝัง่เซิร์ฟเวอร์ (Server-side script) 
  สคริปต์ที่ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะท าการประมวลผลค าสั่งตามที่ผู้พัฒนาก าหนด เช่น สืบค้น

ข้อมูลในฐานข้อมูล แล้วท าการแปลงให้อยู่ในรูปแบบของสคริปต์ท างานบนฝั่งไคลเอนต์ เช่นภาษา 
HTML แล้วค่อยส่งภาษา HTML กลับไปให้กับไคลเอนต์  

 
ตัวอย่างภาษา Server side script 

1. ASP, ASP.net ภาษาสคริปต์ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ 
2. PHP ภาษา PHP มีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจา

วา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้  
3. JSP พัฒนาโดยซัน ไมโครซิสเต็มส์ ใช้รูปแบบภาษา Java ในการพัฒนา 
4. Python ภาษา Python ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม 

สามารถรันภาษา Python ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP หรือแม้แต่ระบบ FreeBSD 
 

 

            
 

ภาพที่  2.5 โลโกข้องภาษาที่ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
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 2.9 สรุปผล 

เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เป็นการท างานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการ
เชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องให้บริการ (Web Server) และเครื่องลูกข่าย (Client) โดยเครื่อง
ลูกข่ายจะท าการติดต่อร้องขอบริการ (Http Request) ไปยังเครื่องให้บริการ เมื่อเครื่องให้บริการ
ได้รับการร้องขอบริการจะท าการประมวลผลตามที่เครื่องลูกข่ายร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับ (Http 
Response)  ไปให้เครื่องลูกข่าย โดยในส่วนเครื่องลูกข่ายจะแสดงผลด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ 
(Web Browser) เช่น  โปรแกรม Chrome, โปรแกรม Firefox, โปรแกรม Internet Explorer      
เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) หมายถึงอะไร 
2. ให้อธิบายหลักการท างานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์  
3. ให้ระบุโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) มาอย่างน้อย 5 โปรแกรม  
4. Server side script และ Client side script แตกต่างกันอย่างไร  
5. การส่งข้อมูลแบบ GET และการส่งข้อมูลแบบ POST แตกต่างกันอย่างไร  
6. ระบบสีในภาษา HTML แบบ RGB เป็นการผสมสีจากแม่สีกี่สี ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง   
7. Http Response หมายถึงอะไร  
8. Http Request หมายถึงอะไร 

 
 



       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 3 

ภาษา PHP เบื้องต้น 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นเบื้องต้น การท างานของภาษาท่ีอยู่ฝั่ง 

เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของภาษา PHP การ
ติดตั้งหรือจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์เพ่ือให้สามารถรันภาษา PHP ได้ และโครงสร้างเบื้องต้นของภาษา 
PHP รวมถึงการเรียกใช้งานการประมวลผลภาษา PHP เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้กับผู้อ่านในการศึกษาใน
บทต่อ ๆ ไป 

 

 3.1 ประวัติของภาษา PHP   
php.net (2017) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษา PHP อ่านว่า พีเอชพี  เกิดในปี พ.ศ. 2537 โดย 

Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันได้คิดค้นสร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
ส่วนตัวของเขา โดยน าข้อดีของภาษา C และ Perl มาพัฒนาต่อ เรียกว่า Personal Home Page 
Tools และได้สร้างส่วนติดต่อกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Form Interpreter (FI) รวมทั้งสองส่วน เรียกว่า 
PHP/FI ซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของ PHP จึงมีคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาแล้วมีความสนใจ จึง
ติดต่อขอน าเอาโค้ดไปใช้หรือน าไปพัฒนาต่อในลักษณะของโอเพนซอร์ซ ภายหลังมีความนิยมข้ึนเป็น
อย่างมากภายใน 3 ปีมี เว็บไซต์น า PHP/FI มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 50,000 เว็บไซต์ โดย
มีเว็บไซต์หลัก คือ เว็บไซต์ php.net ส าหรับให้ข้อมูลต่าง ๆ ของภาษาพีเอชพี เช่น ข้อมูลการ
ปรับปรุง/พัฒนาภาษา, การดาวน์โหลดโปรแกรม PHP และเอกสารคู่มือภาษา PHP เป็นต้น 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 Rasmus Lerdorf ผู้คิดค้นภาษา PHP 

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf 
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ตัวอย่าง PHP/FI Code 

<!--include /text/header.html--> 
 
<!--getenv HTTP_USER_AGENT--> 
<!--ifsubstr $exec_result Mozilla--> 
  Hey, you are using Netscape!<p> 
<!--endif--> 
 
<!--sql database select * from table where user='$username'--> 
<!--ifless $numentries 1-->  
  ไม่พบข้อมูลผู้ใช้งานที่ท่านต้องการ <p> 
<!--endif exit--> 
  ยินดีต้อนรับคุณ <!--$user-->! <p>  
  สิทธิในการใช้งานระบบของท่านคือ <!--$index:0--> ค่ะ.<p> 
<!--include /text/footer.html--> 

 
ภาษา PHP เวอร์ชัน 2 ถูกพัฒนาในช่วงระหว่างปี  พ.ศ. 2538-2540 โดย Rasmus Lerdorf 

ได้เชิญชาวชาวอิสราเอล 2 คนคือ Zeev Suraski และ Andi Gutmans เข้ามาช่วยกันในการปรับปรุง
ภาษา PHP ใหม ่โดยใช้ภาษา C++ ในการพัฒนาให้มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอร์มข้อมูลที่
ถูกสร้างมาจากภาษา HTML และสนับสนุนการติดต่อกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล mSQL จึงท าให้
ภาษา PHP เริ่มถูกใช้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีผู้สนับสนุนการใช้งาน PHP มากขึ้นในปลายปี 
พ.ศ. 2539 ภาษา PHP ถูกน าไปใช้ประมาณ 15,000 เว็บทั่วโลก และเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อย ๆ   

ภาษา PHP 3 พัฒนาในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 ใช้ชื่ อภาษา PHP ( 
Hypertext Preprocessor) มีคุณสมบัติ เด่นคือ สนับสนุนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายทั้ ง 
Window, Linux และเว็บ เซร์ฟเวอร์ IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd อีกทั้ งสนับสนุนระบบ
ฐานข้อมูลได้หลายรูปแบบเช่น SQL Server, MySQL, mSQL, Oracle, Informix, ODBC เป็นต้น 

ภาษา PHP เวอร์ชั่น 4 พัฒนาขึ้นในช่วงปลายปี 2541 โดยมี Zend Engine ซึ่งพัฒนาโดย
บริษัท Zend ซึ่งมี Zeev และ Andi Gutmans โปรแกรมเมอร์ชาวอิสราเอลเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยได้
เพ่ิมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้รองรับและอ านวยความสะดวกกับนักพัฒนาเว็บ ท าให้มีผู้เปลี่ยนมาใช้ภาษา 
PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ิมมากข้ึนเป็นจ านวนมาก 
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Andi Gutmans 

 
Zeev 

ภาพที่  3.2 Andi Gutmans และ Zeev  ผู้ก่อตั้งบริษัท Zend 
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Zeev_Suraski 

 
ภาษา PHP เวอร์ชั่น 5 พัฒนาขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2547 โดยได้เพ่ิมฟังก์ชันการท างานในด้าน

การเขียนแบบ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) รวมทั้งฟังก์ชันในการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQLi และ SQLite และ Zend Engine 2.0 เป็นต้น 

ภาษา PHP เวอร์ชัน 7.2.6 คือ เวอร์ชันล่าสุด (ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561) ของภาษา 
PHP ประสิทธิภาพดีขึ้นมาก มีความเร็วขึ้นเฉลี่ยเป็นสองเท่าตัวเทียบกับ PHP 5.6  
 

 
ภาพที่ 3.3 โลโก้ PHP 

ที่มา http://php.net/images/logos/php-logo.eps 
 

 3.2 การติดตัง้เว็บเซิร์ฟเวอร์  
  Peter MacIntyre (2010: 3-4) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาพีเอชพี เป็นภาษาแบบ ท างานอยู่ฝั่ง

เว็บเซอร์เวอร์ (Web Server) ในการพัฒนาเว็บด้วยภาษาพีเอชพี จึงจ าเป็นต้องจ าลองเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเซอร์เวอร์ ซึ่งในต าราเล่มนี้จะใช้โปรแกรม Xampp ในการจ าลองเว็บเซอร์
เวอร์ ซึ่งโปรแกรม Xampp ประกอบด้วยโปรแกรม Apache HTTP Server, MySQL database 
และสคริปต์ PHP รวมทัง้โปรแกรมภาษา Perl ด้วย     

XAMPP คือ ย่อมาจาก  
X = Cross Platform (Windows, MAC OS, Solaris and Linux) 
A = Apache  
M = MySQL 
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P = PHP 
P = Perl 
 
 

 
ภาพที่ 3.4  โลโก้โปรแกรม Xampp 

ที่มา : https://www.apachefriends.org/ 
 

 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/ มีข้ันตอนการ
ติดต้ัง ดังนี้ 
 
 

 
 

คลิ้ก Yes เพ่ือติดตั้ง 
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คลิ้ก Next > 
 
 

 
 

เลือกคอมโพเนนท์ที่ต้องการแล้วคลิ้ก Next > 
 
 



38 | บทท่ี 3 ภาษา PHP เบือ้งต้น 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 
 

เลือกโฟลเดอร์ต าแหน่งที่ต้องการติดตั้งแล้วคลิ้ก Next > 
 

 

 

 
 

คลิ้ก Next > 
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คลิ้ก Allow access  
 
 

 
 

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิ้ก Finish 
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ภาพที่ 3.5 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Xampp 
ที่มา : ผู้เขียน 

 
 ให้ท าการ Start Apache เพ่ือรันเว็บเซอร์เวอร์ และ Start MySql เพ่ือรันฐานข้อมูล MySql   
ในส่วนโครงสร้างของโฟลเดอรข์องโปรแกรม Xampp จะมีโฟลเดอร์หลัก ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.6 โครงสร้างไฟล์โปรแกรม Xampp  

ที่มา : ผู้เขียน 

 
โฟลเดอล์ apache เก็บโปรแกรม apache 
โฟลเดอล์ htdocs เป็นพื้นที่เว็บเซอร์เวอร์ โดยไฟล์ภาษา PHP ก็บันทึกที่โฟล์เดอร์นี้เช่นกัน 
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โฟลเดอล์ mysql  เก็บฐานข้อมูล mysql 
โฟลเดอล์ php  เก็บข้อมูลภาษา php 
โฟลเดอล์ phpMyAdmin เก็บข้อมูลโปรแกรม เว็บ phpMyAdmin  

 
ตัวอย่าง การสร้างโฟล์เดอร์และสร้างไฟล์ first.php ในโฟล์เดอร์ test ซึ่งอยู่ ในโฟล์เดอร์ 

htdocs 
C:\xampp\htdocs\test\first.php    
เวลาแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ให้กรอกยูอาร์แอล 

  http://127.0.0.1/test/first.php 
  

 3.3 โครงสร้างของภาษา PHP  
ภาษา PHP ท างานอยู่ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Server Side scripting) โดยรูปแบบการท างานจะ

เป็น embedded scripting โดยท าการแทรกอยู่ระหว่างแท็กของภาษา HTML ในการก าหนดไฟล์ 
PHP สามารถก าหนดนามสกุลเป็น .php, .php3 หรือ .php4  เป็นต้น  ซึ่งรูปแบบไวยากรณ์ของ
ภาษา PHP เป็นรูปแบบเดียวกับภาษา C, Perl และ Java ท าให้ผู้ใช้ที่มีพ้ืนฐานของภาษาเหล่านี้อยู่
แล้วสามารถศึกษา และใช้งานภาษานี้ได้ไม่ยาก  

ภาษา PHP จะเป็นส่วนประกอบภายในเว็บเพจ โดยค าสั่งจะปรากฏระหว่าง  
 

<?php  

   พ้ืนที่ค าสั่งของภาษา PHP   
?> 

 
หรือ 
<script language="php"> 

     พ้ืนที่ค าสั่งของภาษา PHP 
</script> 

 
 

ตัวอย่างภาษา PHP 
<?php 

        echo "เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 
?> 
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 3.4 การท างานร่วมกันระหว่างภาษา HTML และภาษา PHP  
  ภาษา html เป็นภาษาที่ท างานอยู่ฝั่งไคล์เอ็น แสดงผลโดยใช้เว็บบราว์เซอร์ ส่วนภาษา PHP 
เป็นภาษาที่ท างานอยู่ฝั่งเซอร์เวอร์ เมื่อประมวลผลเสร็จ ภาษา PHP จะแปลงโค้ดให้อยู่ในรูปแบบ
ภาษา HTML ก่อนข้อมูลกลับไปให้กับฝั่งไคล์เอ็น 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.7 การประมวลผลของภาษา PHP 
ที่มา : http://i3.sitepoint.com/graphics/1733_first_principles.thumb.jpg 

 
 

 
ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างเว็บบราว์เซอร์ 

ที่มา : http://21.worawut-k.ws/wp-content/uploads/2013/07/I0342.jpg 
 

ภาษา PHP จะแทรกระหว่างภาษา html ตัวอย่างเช่น 

 

ไฟล์ test.php 

<html lang="th"> 
   <head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>We Love UDRU</title> 

</head> 

 

ฝั่ง Client 

ภาษา HTML 

CSS 

ฝั่ง Server 

ภาษา PHP 
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<body> 
<b> 

   <?php 
              echo "เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 

    ?> 
</b> 
<br/> 
สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีสีดังนี้ <br/> 

<font  color="#009900">สีเขียว</font> และ 
   <?php 
         echo "<font  color=\"#FFFF00\">สีเหลือง</font> "; 
   ?> 

</body> 

</html> 
 
เมื่อประมวลผลภาษา PHP ที่เว็บเซอร์เวอร์เสร็จจะได้โค้ดภาษา html ก่อนส่งกลับไปยังเครื่องไคลเอ็น 
ดังนี้ 
 <html lang="th"> 

   <head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>We Love UDRU</title> 
   </head> 
   <body> 

  <b>   
   เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  </b> 

  <br> 
   สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมี ดังนี้ 
  <font  color="009900">สีเขียว</font> และ 
   <font  color="009900">สีเหลือง</font> 
  </body> 

 </html> 
 

 

พ้ืนที่ภาษา PHP 

พ้ืนที่ภาษา PHP 
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 3.5 ค าสั่ง echo และ print  
   ค าสั่ง echo เป็นค าสั่งส าหรับการแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอภาพ ซึ่งเป็นค าสั่งพ้ืนฐาน     
มีรูปแบบการแสดงผลร่วมกับ เครื่องหมาย ' (Single Quote) หรือ "  (Double Quote) โดยแต่ละ
ค าสั่งในภาษา PHP จะปิดท้ายค าสั่งด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ; (Semicolon)  ตัวอย่างเช่น 
 

<?php        
        echo "เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 
        echo 'เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'; 
?> 
 

ตัวอย่างการแสดงตัวแปร ส าหรับตัวแปรไม่ต้องใช้เครื่องหมาย ' หรือ " ร่วมด้วย 

 

<?php        
        $university = "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 

$num1 = 5; 
$num2 = 4; 
 

        echo $university. "</br>"; 
        echo "เรารัก". $university. "</br>"; 
        echo 'เรารัก'. $university. "</br>";  

echo "<h2>" . $university . "</h2></br>"; 
echo $num1+$num2; 

?> 
 

ในการท างานของภาษา PHP นั้น สามารถก าหนดให้แสดงแท็กภาษา HTML โดยอยู่ใน
รูปแบบของค าสั่ง echo ก็ได้ เช่น 

 

<?php        
           echo "<font  color=\"009900\">สีเขียว</font> "; 
           echo "<img src=\"./Thailand.jpg\">"; 

?> 
 

ค าสั่ง print เป็นค าสั่งแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอภาพ เช่นเดียวกันกับค าสั่ง echo ตัวอย่าง
การแสดงผลด้วยค าสั่ง print 
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<?php        

$university = "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 
$num1 = 5; 
$num2 = 4; 
 
print $university. "</br>"; 
 print "เรารัก". $university. "</br>"; 
 print $num1+$num2; 
 print "<font  color=\"009900\">สีเขียว</font> "; 
 print "<img src=\"./Thailand.jpg\">"; 

?> 
 

ซึ่งผลการท างานของค าสั่ง  echo และ print จะแสดงผลข้อมูลเหมือนกัน 

 

 3.6 ทดสอบไฟล์ภาษา PHP 
ในการประมวลผลภาษา PHP จะต้องท าการสร้างและเก็บบันทึกไฟล์ไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์    

ซึ่งเราได้จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในหัวข้อ 3.2. การติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการ
พัฒนาเว็บแอพลิเคชันด้วยภาษา PHP มีขั้นตอนดังนี้ 

1. สร้างไฟล์ PHP 
 

ตัวอย่าง test.php  

<html> 
 <head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title> We Love UDRU </title> 
 </head> 
 <body> 

<b> 
  <?php 

        echo "เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 
  ?> 

</b> 
<br/> 
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สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมี ดังนี้ <br/> 
<font  color="#009900">สีเขียว</font> และ 

   <?php 

         echo "<font  color=\"#FFFF00\">สีเหลือง</font> "; 
   ?> 

 </body> 

</html> 
 

2. ท าการบันทึกข้อมูลไว้ที่โฟลเดอร์ C:\xampp\htdocs\ โดยระบุนามสกุลไฟล์เป็น php  
เช่น test.php  (C:\xampp\htdocs\test.php) 

3. ท าการสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
 

 
ภาพที่ 3.9 สตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

ที่มา : ผู้เขียน 
 

4. เปิดเว็บเราเซอร์แล้วท าการเรียกยูอาร์แอล http://127.0.0.1/test.php  
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                 ภาพที่ 3.10 ผลการรันเว็บภาษา PHP 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 3.7 หมายเหตุ (comment) 
  หมายเหตุ (comment) หมายถึง ข้อความที่ เขียนไว้ภายในโปรแกรม เพ่ือใช้อธิบาย
โปรแกรม โดยจะไม่ประมวลผลส่วนที่เป็นหมายเหตุในภาษา PHP มีรูปแบบหมายเหตุ มี 3 รูปแบบ 
ได้แก่  

1. //     ใช้กับหมายเหตุที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด 
2. #      ใช้กับหมายเหตุที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด 
3. /**/   ใช้กับหมายเหตุที่มีขนาดความยาวเกิน 1 บรรทัด 

 
ตัวอย่าง test.php ทีมี่การใช้หมายเหตุ  
<html> 
 <head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title> We Love UDRU </title> 
 </head> 
 <body> 

<b> 
  <?php 
        // ค ำสัง่ echo เป็นค ำสัง่แสดงผลออกทำงจอภำพ   
        echo "เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 
  ?> 

</b> 
<br/> 
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สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีสีดังนี้ <br/> 
<font  color="#009900">สีเขียว</font> และ 

   <?php 
         echo "<font  color=\"#FFFF00\">สีเหลือง</font> "; 
 
     /* 

         ในค ำสัง่ echo ถำ้มเีครือ่งหมำย double quotation " ตอ้งใส ่\ ดำ้นหนำ้ 
        หรอืไมเ่ชน่นัน้ก็ตอ้งใส ่single quotation ' แทน 

     */ 

   ?> 
 

 </body> 

</html> 
 

                        ผลการรนัเว็บ 

 
                       ภาพที่ 3.11 ผลการรันเว็บภาษา PHP ที่มหีมายเหตุ 

                        ที่มา : ผู้เขียน 
 

 3.8 ค าสงวนของภาษา PHP (Reserved Word) 
ค าสงวนเป็นค าเฉพาะที่ภาษาได้ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นไวยากรณ์ของภาษาโดยเฉพาะ ท าให้

รูปแบบไวยากรณ์นั้นเข้าใจง่าย ผู้เขียนโปรแกรมไม่สามารถน าค าสงวนมาก าหนดใช้เองได้ เช่น 
ก าหนดชื่อตัวแปร หรือก าหนดชื่อฟังก์ชัน เป็นต้น ค าสงวนในภาษา PHP มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 ค าสงวนของภาษา PHP 

__halt_compiler() abstract and array() as 

break callable (5.4+) case catch class 

clone const continue declare default 

die() do echo else elseif 

empty() enddeclare endfor endforeach endif 

endswitch endwhile eval() exit() extends 

final finally (5.5+) for foreach function 

global goto (5.3+) if implements include 

include_once instanceof insteadof (5.4+) interface isset() 
list() namespace (5.3+) new or print 

private protected public require require_once 

return static switch throw trait (5.4+) 
try unset() use var while 

xor yield (5.5+) 
   __CLASS__ __DIR__ (5.3+) __FILE__ __FUNCTION__ __LINE__ 

__METHOD__ __NAMESPACE__ (5.3+) __TRAIT__ (5.4+) 
   

 

 3.9 สรุป  
   ภาษา PHP เกิดในปี พ.ศ. 2537 โดย Rasmus Lerdorf  โปรแกรมเมอร์ชาวอเมริกันได้
คิดค้นสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บส่วนตัวของเขา โดยเริ่มแรกจะเรียกว่า PHP/FI ต่อมาจึง
เปลี่ยนชื่อเป็น PHP มีการพัฒนาหลายเวอร์ชัน ซึ่งเวอร์ชันปัจจุบัน PHP 7 การท างานของภาษา PHP 
จะท างานอยู่ฝั่ง Server โดยจะท าการประมวลผลแล้วส่งข้อมูลกลับมาให้ Client ในรูปแบบของ
ภาษา HTML  
            ในการพัฒนาเว็บด้ายภาษา PHP จะต้องท าการจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเว็บ
เซอร์เวอร์ ในต ารานี้จะใช้โปรแกรม Xampp ประกอบไปด้วย Apache, php, mysql เป็นต้น   
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ค าถามท้ายบท 
 

1. ท าไมต้องติดตั้งโปรแกรม Xampp ในการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 
2. ให้ฝึกปฏิบัติติดตั้งโปรแกรม Xampp พร้อมทั้งปรับแต่งการคอนฟิกฟังก์ชันต่าง ๆ ของ apache 

และ php   
3. โฟลเดอล์ htdocs ในโปรแกรม Xampp มีไว้ส าหรับท าอะไร  
4. ให้นักศึกษาสร้างเว็บเพจด้วยภาษา PHP โดยใช้ค าสั่ง echo หรือ print แสดงข้อความ "เรารัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"  โดยให้ข้อความ  "เรารัก" เป็นสีชมพู (#ff99ff) และข้อความ  
"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" เป็นสีเขียว (#009900)  

5. หมายเหตุในภาษา PHP กี่แบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง  
6. ให้ระบุโปรแกรมเว็บเซร์ฟเวอร์ที่รู้จักได้แก่อะไรบ้าง (ระบุอย่างน้อย 3 อย่าง) 
7. ระบบฐานข้อมูลที่ภาษา PHP สนับสนุนได้แก่อะไรบ้าง ? (ระบุอย่างน้อย 5 อย่าง) 
 



       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 4  
ตัวแปร และตัวด ำเนินกำร 

 

หลังจากที่ได้ศึกษาโครงสร้างการท างานร่วมกันระหว่างภาษา HTML และภาษา PHP 

เบื้องต้น ในบทนี้เป็นการศึกษาการใช้งานตัวแปร โดยตัวแปรจะใช้ในการระบุค่าที่ได้จากการค านวณ
โดยตัวแปรจะระบุต าแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจ า ตั้งแต่การตั้งชื่อตั วแปร การประกาศตัวแปร 
ชนิดของข้อมูล และตัวด าเนินการในการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันที่ใช้ในการท างานร่วมกับ  
ตัวแปรและตัวด าเนินการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบขั้นตอนขบวนการท างานของโปรแกรมใน    
บทต่อ ๆ ไป 

 

 4.1 ควำมหมำยตัวแปร (Variable) 
ตัวแปร (Variable) หมายถึง ชื่อที่โปรแกรมเมอร์ก าหนดขึ้นมาเพ่ือใช้เก็บค่าของข้อมูล       

ที่ต้องการน ามาใช้งาน โดยตัวแปรสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ เมื่อมีการก าหนดตัวแปรจะเป็นการจอง
พ้ืนที่ส าหรับเก็บค่าของข้อมูลในหน่วยความจ า โดยใช้ชื่อของตัวแปรเพ่ืออ้างอิงต าแหน่งของข้อมูลใน
หน่วยความจ า   

 

 
ภำพที่ 4.1 การประกาศตัวแปรและการจองพ้ืนที่ในหน่วยความจ า 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 4.2 กำรตั้งชื่อตัวแปร 
     ภาษา PHP มีกฎในการตั้งชื่อตัวแปร ดังนี้ 

1. ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ แล้วตามด้วยชื่อตัวแปร 

2. ชื่อของตัวแปรต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น (ห้าม
ขึ้นต้นด้วยตัวเลข) 

3. ชื่อของตัวแปรตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เช่น $myvar; $my_var; 
$myVar; 
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4. ตัวแปรเป็นแบบ Case Sensitive ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กถือเป็นคนละตัว เช่น $myvar; 
$Myvar; $MyVar; $myVar; 

5. ชื่อของตัวแปรจะต้องไม่ตั้งชื่อซ้ ากับค าสงวนของภาษา PHP เช่น if, and, do, new, 
class, function เป็นต้น 
 

 4.3 กำรประกำศตัวแปร  
      การประกาศตัวแปรภาษา PHP ไม่จ าเป็นต้องระบุชนิดของข้อมูล เนื่องจากตัวแปรจะ

จ าแนกชนิดข้อมูลโดยอัตโนมัติว่า ตัวแปรดังกล่าวเป็นข้อมูลชนิดใด เช่น ข้อความ (String), จ านวน
เต็ม (Integer), จ านวนเลขทศนิยม (Float), ตรรกะ (Boolean), วัตถุ (Object) เป็นต้น  

 

 ตัวอย่ำง 4.1 การประกาศตัวแปรในภาษา PHP 
<?php 
 $int_var = 12345; 
 $str_var = "ตัวแปรนี้เก็บค่าข้อความค่ะ"; 
          $_age = 22;     $name2 = "นายเติ้ล";  
          $slogan = "ร้านค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ าโขง"; 
?> 
 

 4.4 ชนิดข้อมูล 
 ชนิดของข้อมูลในภาษา PHP มี 8 ชนิด ดังนี้  

1. String ข้อมูลประเภทข้อความ รวมถึงตัวเลขและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
2. Integer ข้อมูลประเภทจ านวนเต็ม (จ านวนที่ไม่มีทศนิยม) สามารถเป็นได้ทั้งจ านวน

เต็มบวกและจ านวนเต็มลบ 
3. Float ข้อมูลที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของจ านวนจริง นิยมใช้ในการเก็บตัวเลขที่มีค่า

และความละเอียดมาก เช่น ข้อมูลการค านวณทางวิทยาศาสตร์หรือตัวเลขที่มีจุด
ทศนิยม 

4. Boolean มีข้อมูลทางตรรกะที่เก็บค่าความเป็นจริง คือ TRUE กับค่าความเป็นเท็จ 
คือ FALSE 

5. Array ข้อมูลแบบชุดซึ่งมีการเก็บข้อมูลเป็นล าดับ โดยมี Index ในการอ้างถึงค่าของ
สมาชิกในอาเรย์ 

6. Object ข้อมูลชนิดอ็อปเจ็ค ซึ่งถูกสร้างมาจากคลาส 
7. NULL ข้อมูลชนิดพิเศษในการบ่งบอกถึงตัวแปรที่ไม่ได้ถูกก าหนดหรือถูกสร้างข้ึน 

 



บทท่ี 4 ตัวแปร และตัวด าเนินการ | 53 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

8. Resource ข้อมูลที่อ้างถึงแหล่งข้อมูลภายนอก ตัวอย่างการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล 
โดยชนิดข้อมูลของตัวแปรในภาษา PHP นั้นจะถูกพิจารณาจากค่าที่ก าหนดให้กับตัวแปร 
เช่น 

 

 

  $var1 = "ลุ่มแม่น้ าโขง";   //  ตัวแปรชนิด String 

  $var2 = 150;              //  ตัวแปรชนิด Integer 

                   $var1 = true;              //  ตัวแปรชนิด Boolean 

 

ในการตรวจสอบชนิดข้อมูลของตัวแปรสามารถตรวจสอบโดยใช้ฟังก์ชัน gettype() ใน
หัวข้อ 4.11 

 

 4.5 ขอบเขตของตัวแปร 
ขอบเขตของตัวแปรในภาษา PHP มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
1. global scope หมายถึง ขอบเขตตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ของไฟล์ PHP 
2. local scope หมายถึงขอบเขตตัวแปรที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะพ้ืนที่ขอบเขต

ตัวแปรนั้น ๆ เท่านั้น โดยขอบเขตจะถูกระบุด้วยเครื่องหมาย {} 
             

 ตัวอย่ำง 4.2 

<?php 

$var1 = 1;   // global scope  
 

function test(){  
       $var2;   // local scope  
}  

 

function test2(){  
       $var3;   // local scope   
}  

 

?> 
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การเรียกใช้ตัวแปรจากภายนอก โดยการประกาศตัวแปรเป็น $GLOBALS ตัวอย่างเช่น 

 ตัวอย่ำง 4.3 
<?php 

$a = 1; 
$b = 2; 
 
function Sum(){ 
    $GLOBALS['b'] = $GLOBALS['a'] + $GLOBALS['b']; 
}  
 
Sum(); 
echo $b; 

?>  
 

 
 

หรือการประกาศโดยใช้ค าว่า global เพ่ือระบุตัวแปรที่อยู่ในระดับ global  ตัวอย่างเช่น 

 

 ตัวอย่ำง 4.4 
<?php 

$a = 1; 
$b = 2; 
 
function Sum(){ 
     global $a, $b;    // ทดลองใส ่comment หนา้บรรทัดนีดู้ครับ 
     $b = $a+$b; 
}  
 
Sum(); 
echo $b; 

3 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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?> 
 

 
 
 

 4.6 ตัวแปรอำร์เรย์ (Array) 
ตัวแปรอาร์เรย์ เป็นตัวแปรชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลแบบเป็นล าดับ โดยล าดับ

ข้อมูลนั้นจะอยู่ในตัวแปรชื่อเดียวกันโดยจะมีอินเด็กซ์ (Index) ส าหรับใช้อ้างถึงต าแหน่งของ
ข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์ 
 

 ตัวอย่ำง 4.5 โครงสร้างอาร์เรย์ 1 มิติ   
 
              อาร์เรย์  $a[6]; 
 

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] 

            

 

ภำพที่ 4.2 โครงสร้างอาร์เรย์ 1 มิติ $a[6]  
    การก าหนดค่าในอาร์เรย์ $a ต าแหน่งอินเด็กซ์ 0    
 
 
                   $a[0] = "บึงกาฬ"; 

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] 

"บึงกาฬ" 
          

 

ภำพที่ 4.3 ตัวอย่างการก าหนดค่าในอาร์เรย์ $a ในต าแหน่งอินเด็กซ์ 0 
 

 ตัวอย่ำง 4.6 การประการตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ  
<?php 

$a[6];     // ประกาศตัวแปรอารเ์รย ์a มทีัง้ส ิน้ 6 ชอ่ง  

3 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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$b[10];   // ประกาศตัวแปรอารเ์รย ์b มทีัง้ส ิน้ 10 ชอ่ง   
  
$a[0] = "บึงกาฬ";  // ก าหนดคา่ใหก้ับ index 0 เทา่กับ บงึกาฬ  
echo $a[0];        // แสดงคา่ขอ้มลูที ่index ต าแหน่ง 0 ของตัวแปร $a ออกทางจอภาพ 

?> 
 

  
 

 4.7 อำร์เรย์ 2 มิติ  
       ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ เป็นตัวแปรที่มีการอ้างอิงถึงค่าข้อมูลโดยใช้ค่าเลขดัชนี 2 ค่า 
ประกอบด้วยค่าดัชนีที่ใช้ในการอ้างอิงในแนวแถว (row) และค่าดัชนีที่ใช้อ้างอิงในแนว
คอลัมน์ (column) 

 

 ตัวอย่ำง 4.7 อาร์เรย์ a  เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ มีจ านวนแถว 3 และจ านวนคอลัมน์ 4 
 

 
ภำพที่ 4.4 โครงสร้างอาร์เรย์ 2 มิติ $a[3][4]  

 ตัวอย่ำง 4.8 การประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ  
<?php 

$a[3][4];         
$a[1][0] = "พวก";   
$a[1][1] = "เรา";   
$a[1][2] = "รัก";   
$a[1][3] = "บึงกาฬ"; 
$a[2][3] = "ค่ะ"; 
 

บึงกาฬ 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

    

"พวก" "เรา" "รัก" "บึงกาฬ" 

   
"ค่ะ" 
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เรารักบึงกาฬ 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

echo $a[1][1];      // เรา 
echo $a[1][2];      // รัก 
echo $a[1][3];      // บงึกาฬ  

?> 
 

 
 

 4.8 ฟังก์ชัน isset() 
      เป็นฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบว่า ตัวแปรนั้น ๆ ได้ถูกประกาศหรือถูกสร้างขึ้นมาหรือยัง     
ถ้าหากประกาศตัวแปรแล้วมีค่าท่ีไม่ใช่ null หรือไม่ โดยจะคืนค่าเป็นจริง (True) ถ้าตัวแปร
นั้นๆ ได้ถูกสร้างขึ้นมา และมีค่าท่ีไม่ใช่ null 
 
รูปแบบ 

 

        bool isset ( mixed $var [, mixed $... ] ) 
 

 ตัวอย่ำง 4.9 

<?php 

 
$province = "บึงกาฬ";     // ประกาศตัวแปร $province  
                                 // ทดลองเปลีย่นมาเป็นค่า $province = null; ครับ   
if (isset($province)) { 
    echo "มีการประกาศตัวแปร \$province  และไม่มีค่าเป็น null"; 
}else{ 
    echo "ไม่มีการประกาศตัวแปร \$province  หรือตัวแปร $province มีค่าเป็น null"; 
} 
 

?> 
 
 

http://php.net/manual/en/language.pseudo-types.php#language.types.mixed
http://php.net/manual/en/language.pseudo-types.php#language.types.mixed
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 4.9 ฟังก์ชัน empty()  
เป็นฟังก์ชันเพ่ือตรวจสอบว่า ตัวแปรนั้น ๆ เป็นค่าว่างหรือไม่ โดยรูปแบบการเป็น

ค่าว่างมีการคืนค่าเป็นจริงมี ดังนี้ 
1. ""  ค่าว่างของสตริง 
2. 0  ค่าว่างของเลขจ านวนเต็ม 
3. 0.0 ค่าว่างของเลขจ านวนทศนิยม 
4. "0" ค่า 0 ของสตริง 
5. NULL 
6. FALSE 
7. array()  อาร์เรย์ว่าง 

 
 รูปแบบ 

bool empty ( mixed $var ) 
 

 ตัวอย่ำง 4.10 

<?php 
$var = 0;   // ทดลองเปลีย่นคา่เป็น  $var = 1; และ $var = ""; 
 
// เป็น true เพราะตัวแปร $var เป็นคา่วา่ง 
if (empty($var)) { 
    echo 'ตัวแปร $var เป็นค่าว่าง'; 
}else{ 
    echo 'ตัวแปร $var ไม่ได้เป็นค่าว่าง'; 
} 

 
?> 
 

มีการประกาศตัวแปร $province และไม่มีค่าเป็น null 

     ผลกำรรันโปรแกรม 
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 4.10  ฟังก์ชัน unset()  
ฟังก์ชั่น unset() เป็นฟังก์ชันในการยกเลิก ลบหรือท าลายตัวแปร เพ่ือคืนค่า

หน่วยความจ าคืนให้กับเว็บเซอร์เวอร์ 
 
รูปแบบ 

      void unset ( mixed $var [, mixed $... ] ) 
 

 ตัวอย่ำง 4.11 

<?php 
$city = "บึงกาฬ"; 
 
echo  $city;   
 
// ท าลายตัวแปรเดีย่ว 
unset($city); 
echo  $city;     // Undefined variable เพราะยกเลกิตัวแปร $city แลว้ 
// ท าลายตัวแปรอารเ์รย ์

unset($shopping['name']); 
 
// ท าลายตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรพรอ้มกัน 

unset($product1, $product2, $product3); 
?> 
 

ตัวแปร $var เป็นค่าว่าง 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

บึงกาฬ 
Notice: Undefined variable: city in unset.php on line 8 

 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 4.11 ฟังก์ชัน gettype() 
          ฟังก์ชัน gettype() เพ่ือใช้ตรวจสอบชนิดของตัวแปรว่ามีรูปแบบชนิดข้อมูลเป็น  
ชนิดใด โดยฟังก์ชันจะมีการคืนค่าเป็นชนิดของข้อมูล เช่น boolean, integer, double, 
string, array, object, NULL, unknown type เป็นต้น 

รูปแบบ 
 string gettype ( mixed $var ); 
 

 ตัวอย่ำง 4.12 

<?php 
 

$var1 = 1; 
$var2 = 1.2; 
$var3 = NULL; 
$var4 = new shoppingClass; 
$var5 = 'สบายดี'; 
 
echo gettype($var1);  // integer 
echo gettype($var2);  // double 
echo gettype($var3);  // NULL 
echo gettype($var4);  // object 
echo gettype($var5);  // string  

?> 

 
 

integer 

double 

NULL 

object 

string 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 ตัวอย่ำง 4.13 

<?php 
$var1 = 12; 
if (gettype($var1) == 'integer'){ 
   echo "เลขจ านวนเต็ม"; 
}else{ 
   echo "ไม่ใช่เลขจ านวนเต็ม"; 
} 

?> 

 
 

 

 ตัวอย่ำง 4.14 

<?php 
$var1 = "สวัสดีค่ะ"; 
if (gettype($var1) == 'integer'){ 
   echo "เลขจ านวนเต็ม"; 
}else{ 
   echo "ไม่ใช่เลขจ านวนเต็ม"; 
} 

?> 
 
 

 
 

 4.12 ตวัด ำเนินกำรทำงกำรค ำนวณ (Arithmetic Operator) 

เลขจ านวนเต็ม 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

ไม่ใช่เลขจ านวนเต็ม 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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เป็นตัวด าเนินการทางการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร  ยกก าลัง เป็นต้น 

 

ตำรำง 4.1 ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์  
สัญลักษณ์ ชื่อ ค ำอธิบำย 

$a + $b บวก ผลบวกของ $a และ $b. 
$a - $b ลบ ผลลบของ $a และ $b. 
$a * $b คูณ ผลคูณของ $a และ $b. 
$a / $b หาร ผลหารของ $a และ $b. 
$a % $b มอดุโล ผลที่ได้จะเป็น "เศษ" ที่ได้จากการหารของ $a และ $b. 

$a ** $b ยกก าลัง  ผลที่ได้จะเป็น $a ยกก าลัง $b (ใช้ได้ตั้งแต่ PHP 5.6 ขึ้น
ไปเท่านั้น) 

 

 ตัวอย่ำง 4.15 

<?php 
$x = 10;   
$y = 9; 
echo $x + $y; 

?>   
 

 
 
 
 

 ตัวอย่ำง 4.16 

<?php 
$x = 10;   
$y = 9; 
echo $x + $y * $x; 

?>   
 

19 
 

 ผลกำรรันโปรแกรม 



บทท่ี 4 ตัวแปร และตัวด าเนินการ | 63 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 

 
 

 4.13 ตวัด ำเนินกำรทำงข้อควำม (String Operator) 
            เป็นการเชื่อมสตริงเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องหมายจุด (.)  

ตำรำง 4.2 ตัวด าเนินเกี่ยวกับสตริง  
สัญลักษณ์ ชื่อ ค ำอธิบำย 

$txt1 . $txt2 เชื่อมสตริง เชื่อมข้อความ $txt1 และ $txt2 เข้าด้วยกัน 

$txt1 .= $txt2 เชื่อมสตริง เชื่อมข้อความ $txt2 ต่อท้าย $txt1 

 

 

 ตัวอย่ำง 4.17 

<?php 
  
$vision1 = "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"; 
$vision2 = "เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย"; 
$vision3 = "ผลิตบัณฑิตจิตอาสา"; 
$vision4 = "พัฒนาท้องถิ่น";   
 
$vision3 .= $vision4; 
 
echo $vision1.$vision2.$vision3; 

?>   
 

 

 

 4.14 ตวัด ำเนินกำรก ำหนดค่ำ (Assignment Operator) 

100 
 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานเีป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจยัผลิตบัณฑิตจติอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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ตัวด าเนินการก าหนดค่าจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ =  โดยจะน าค่าที่อยู่ด้านขวามือมาเป็น
ตัวก าหนดให้กบัด้านซ้ายมือ 

 
$x += $y 

 

ตำรำง 4.3 ตารางตัวด าเนินการก าหนดค่า (Assignment Operator) 
สัญลักษณ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

$x = $y $x = $y ก าหนดค่าให้ $x เท่ากับ $y 

$x += $y $x = $x + $y บวก 

$x -= $y $x = $x - $y ลบ 

$x *= $y $x = $x * $y คูณ 

$x /= $y $x = $x / $y หาร 

$x %= $y $x = $x % $y หารเอาเศษ 

 

 ตัวอย่ำง 4.18 
 

<?php 
  
$x = 10;   
$y = 20; 
$y += $x; 
 
echo $y; 
 

?>   
 

 
 

 4.15 ตวัด ำเนินกำรเพ่ิมและลดค่ำ (Increment/Decrement Operator) 
เป็นตัวด าเนินการที่ใช้ส าหรับเพ่ิมค่าและลดค่าท่ีละ 1 โดยใช้เครื่องหมาย ++  

30 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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หรือ - - ซึ่งในตัวด าเนินการจะมี 2 รูปแบบ คือ 

1. Prefix  เพ่ิมค่าหรือลดค่าก่อน แล้วค่อยท างานอ่ืนๆ  
2. Postfix ท างานอ่ืนก่อน แล้วค่อยเพ่ิมค่าหรือลดค่า 
มีรูปแบบดังนี้  
 

ตำรำง 4.4 การเพ่ิมค่า และการลดค่าของตัวแปร 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย 

++$x Prefix-increment เพ่ิมค่า $x เข้าไป 1 แล้วค่อยท างานอ่ืนต่อ 

$x++ Postfix-increment ท างานอ่ืนก่อนแล้วค่อยเพ่ิมค่า $x เข้าไป 1  

--$x Prefix-decrement ลดค่า $x ลงมา 1 แล้วค่อยท างานอ่ืนต่อ 

$x-- Postfix-decrement ท างานอ่ืนก่อน แล้วค่อยลดค่า $x ลงมา 1  

 

 ตัวอย่ำง 4.19  การเพ่ิมค่าทีละ 1 

<?php 
 

$x = 10;   
echo ++$x;   // 11  Prefix 
echo $x++;   // 11 Postfix 
echo $x;       // 12 

 
?>   

 

 
 

 

 4.16 ตวัด ำเนินกำรเปรียบเทียบ (Comparison Operator) 
         เป็นการเปรียบเทียบค่า จะมีผลการเปรียบเทียบ คือ TRUE หรือ FALSE โดยจะใช้กับ
ค าสั่งควบคุม เช่น ค าสั่ง if,  ค าสั่ง while เป็นต้น 

 
 

111112 
 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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     ตำรำง 4.5 ตัวด าเนินการเปรียบเทียบ 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำง 
== เท่ากับ $x == $y 

=== เท่ากับและเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน $x === $y 

!= ไม่เท่ากับ $x != $y 

<> ไม่เท่ากับ $x <> $y 

!== ไม่เท่ากับหรือเป็นข้อมูลไม่เหมือนกัน $x !== $y 

> มากกว่า $x > $y 

< น้อยกว่า $x < $y 

>= มากกว่าหรือเท่ากับ $x >= $y 

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ $x <= $y 
 

  ตัวอย่ำง 4.20  การเปรียบเทียบผลการสอบว่าผ่านหรือตก 

<?php 

 $score = 88; 
 if( $score >= 60 ){  

echo "คุณสอบผ่าน";  
 }else  {  

echo "คุณสอบตก";  
 }  

?>   
 

 

 

 4.17 ตวัด ำเนินกำรทำงตรรกะ (Logical Operator) 
ตัวด าเนินการตรรกะจะถูกน ามาใช้กับตัวแปรประเภท Boolean หรือ ค่าของข้อมูล

เป็นจริง (1)  หรือเป็นเท็จ (0) 
 
 

คุณสอบผ่าน 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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     ตำรำง 4.6 ตัวด าเนินการทางตรรกะ 

สัญลักษณ์ ควำมหมำย ค ำอธิบำย เป็นจริงเม่ือ 

and And $x and $y $x และ $y เป็นจริง 
or Or $x or $y $x หรือ $y เป็นจริง 
xor Xor $x xor $y ถ้าค่าของ $x และ $y ต่างกัน 

&& And $x && $y $x และ $y เป็นจริง 
|| Or $x || $y $x หรือ $y เป็นจริง 
! Not !$x $x ไม่เป็นจริง 

 

 ตัวอย่ำง 4.21 ตัวด าเนินการตรรกะ OR หรือ ||    
<?php 
          $bool = (10>5) || (20<5);   
          echo $bool; 

 ?> 

 
 
 

 ตัวอย่ำง 4.22 ตัวด าเนินการตรรกะ AND และ &&    
<?php 
          $bool = (10>5) && (20<5);   
          echo $bool; 

 ?> 
 

 
 
 
 

1 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

0 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 4.18 ล ำดับควำมส ำคัญของตัวด ำเนินกำร 
         การจัดล าดับการท างานของตัวด าเนินการต่าง ๆ มีความส าคัญเพราะจะมีผลต่อการ
ท างานของภาษา PHP เช่น  1+5*3 จะได้ค่า 16 ไม่ใช่ 18 เนื่องจากท าการ 3 *5 เท่ากับ 15 
แล้วน ามาบวกกันกับ 1 เนื่องจากล าดับการ * มีความส าคัญกว่าการบวกจึงจ าเป็นต้องท าการ
คูณก่อน ดังตารางดังต่อไปนี้ 

 
       ตำรำง 4.7 ล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

ล ำดับควำมส ำคัญ ตัวด ำเนินกำร 
ซ้าย [ 

ไม่ก าหนด ++ -- 
ขวา ~ - (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @ 

ไม่ก าหนด instanceof 
ขวา ! 
ซ้าย * / % 
ซ้าย + - . 
ซ้าย << >> 

ไม่ก าหนด < <= > >= <> 

ไม่ก าหนด == != === !== 
ซ้าย & 
ซ้าย ^ 
ซ้าย | 
ซ้าย && 
ซ้าย || 

ซ้าย ? : 
ขวา = += -= *= /= .= %= &= |= ^= <<= >>= => 
ซ้าย and 
ซ้าย xor 
ซ้าย or 
ซ้าย , 
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 ตัวอย่ำง 4.23  
<?php 

$calculator =  9+8*10-5-4; 
      echo $calculator;   // 80      
?> 

 

 
 
 

 ตัวอย่ำง 4.24  
<?php 

 $calculator =  9+8*10-5--4; 
       echo $calculator;   // 88      
?> 

 
 
 

 4.19 ตวัแปรค่ำคงที่ (Constant)  
ตัวแปรค่าคงที่ หมายถึง ตัวแปรที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ ในภาษา PHP จะใช้

ค าสั่ง define() ในการก าหนดค่าคงที่ ดังรูปแบบดังนี้  
 
รูปแบบ 

        define("ตัวแปรค่าคงที่", "ค่าคงท่ี"); 
 
 
 

80 
 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

88 
 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 ตัวอย่ำง 4.25  
<?php 
      define('MIN_AGE', '18');    
      define('MAX_AGE', '60');  
      define('NAME', 'มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี'); 
 
     echo "เรารัก" . NAME . ".\n<br/>"; 
      
?> 
 

      
  

 ตัวอย่ำง 4.26 

<?php 
      define('MIN_AGE', '18');    
      define('MAX_AGE', '60');  
      define('NAME', 'มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี'); 
      NAME = "Udon Thani Rajabhat University";   //ทดลองเปลีย่นคา่ๆคงที ่
      echo "เรารัก" . NAME . ".\n<br/>"; 
      
?> 
 

 
 

 

 

 

เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

 Parse error: syntax error, unexpected '=' in const.php on line 6 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 4.20 สรปุ 
        ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนต้องมีการประกาศตัวแปร เพ่ือใช้เก็บค่าที่ต้องการ

น ามาใช้งาน เช่น การประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีการประกาศตัวแปรจะมีการเก็บข้อมูล     
ในหน่วยความจ าขณะที่โปรแกรมท างาน โดยตัวแปรสามารถถูกเรียกใช้ได้หลายครั้ง ในภาษา 
PHP จะมีการประกาศตัวแปร โดยใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ $ ด้านหน้าของตัวแปร  

ในการท างานของโปรแกรมจะมีการประมวลผลตามที่ผู้เขียนโปรแกรมก าหนด ซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้ตัวด าเนินการในการก าหนดรูปแบบการท างานของโปรแกรม ทีม่ีรูปแบบและขั้นตอนการใช้งาน
หลายกลุ่มด้วยกัน ควรศึกษารูปแบบและขั้นตอนการท างานของตัวแปรและตัวด าเนินการให้เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้การเขียนโปรแกรมมีความถูกต้องชัดเจน และมีขั้นตอนการท างานของ
โปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานต่อไป อีกทั้ง  การล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ   
ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากมีผลต่อการประมวลผล เช่น 5+2*10 มีค่าเท่ากับ 25      
ส่วน 5*2+10 มีค่าเท่ากับ 17 เป็นต้น 
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ค ำถำมท้ำยบท 
 

1. ตัวแปรหมายถึงอะไร 
2. ตัวแปรและค่าคงที่แตกต่างกันอย่างไร  
3. การประกาศตัวแปรต่อไปนี้มีข้อผิดพลาดอย่างไร ให้อธิบายพร้อมทั้งระบุสาเหตุด้วยว่า

เพราะเหตุใด  

$for $_start $9name 

$_9city $product1 $$price 

$อุดร $my name $name&lastname 

4. ขอบเขตของตัวแปรในภาษา PHP มีก่ีแบบ มีอะไรบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างโค้ดประกอบ  
5. ให้ท าการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลหน่วยภายในจังหวัดบึงกาฬ 

ดังต่อไปนี้   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ บึงกาฬ http://bk.udru.ac.th 38000 

6. ให้นักศึกษาท าการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ  พร้อมทั้งเก็บข้อมูล OTOP ดังต่อไปนี้   
ลูกหยียักษ์ หอค า 5 
ปลาร้าไข่ โนนสมบุรณ์ 4 
ครีมแก่นมะหาด ท่าสะอาด 4 

7. ให้อธิบายความหมายและยกตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น gettype()  
8. ให้ยกตัวด าเนินการเปรียบเทียบระหว่าง &&, &  ว่าแตกต่างกันอย่างไร  
9. ก าหนดให้ $var = 100; แล้วค าสั่ง print  ++$var;  และ print  $var++; แตกต่างกัน

อย่างไร  
10. $cal = 9*2+2-5+15/5 ตัวแปร $cal ค่าเท่ากับเท่าใด  



       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 5 

ค ำสั่งควบคุม (Control Statement)  
 

การท างานของโปรแกรมจะเป็นการประมวลผลจากบนลงล่าง (Top – Down) และการ
ท างานบางขั้นตอน จะต้องมีเงื่อนไขการท างานหรือการวนท างานซ้ าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ขั้นตอน
การท างานของโปรแกรมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น เมื่อกรอกอายุ ไม่ถึง 60 ปีให้แจ้ง
ว่ายังไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เป็นต้น   

ค าสั่งควบคุมเป็นค าสั่งที่มีความส าคัญในการเขียนโปรแกรมเพราะเป็นส่วนที่ใช้ก าหนด
เส้นทางการท างานของโปรแกรมว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไร ซึ่งค าสั่งควบคุมแบ่งออกเป็นสองประเภท
ใหญ่ใหญ่ได้แก่  1. ค าสั่งตัดสินใจเลือกค าซึ่งจะท างานตามเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ   2. ค าสั่ง
วนซ้ า จะท าการวนซ้ าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกจากการวนซ้ า ซึ่งทั้งค าสั่ง
เงื่อนไขและค าสั่งวันซ้ ามีหลากหลายค าสั่งด้วยกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 5.1 ค ำสั่งควบคุม (Control Statement) 
ภาษา PHP มีค าสั่งควบคุมเพ่ือก าหนดทิศทางการประมวลผลการท างานของเว็บเพจ เพื่อให้

ได้ผลการท างาน การประมวลผลของเว็บเพ็จตรงตามความต้องการของโปรแกรมเมอร์ ภาษา PHP มี
ค าสั่งควบคุมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

 1. ค าสั่งตัดสินใจเลือกท า (Decision) เป็นโครงสร้างค าสั่งให้เลือกท าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ทางเลือกใดทางเลือกหรือที่ตรงกับเงื่อนไข 

 2. ค าสั่งวนซ้ า (Loop) เป็นโครงสร้างค าสั่งให้ประมวลผลซ้ า ๆ เช่น วนซ้ าในการแสดงข้อมูล
ในฐานข้อมูล 

 

 5.2 ค ำสั่งตัดสินใจเลือกท ำ (Decision)   
 เป็นโครงสร้างที่ใช้ส าหรับก าหนดทางเลือกการประมวลผลค าสั่ง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ

นิพจน์เปรียบเทียบ ในการเลือกว่าจะประมวลผลค าสั่งใด ซึ่งค าสั่งตัดสินใจเลือกท ามีดังต่อไปนี้ 
5.2.1 ค าสั่ง if 
5.2.2 ค าสั่ง if-else 

5.2.3 ค าสั่ง if ซ้อน if 
5.2.4 ค าสั่ง switch 
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ภำพที่ 5.1 รูปแบบโครงสร้างค าสั่งตัดสินใจแบบเลือกท า (Decision) 

 
5.2.1 ค ำสั่ง if  
        ค าสั่ง if เป็นค าสั่งตัดสินใจเลือกท า ค าสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม      
ในทุก ๆ ภาษาเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง
จะท างานในพ้ืนที่ของค าสั่ง if ถ้าเง่ือนไขเป็นเท็จจะข้ามการท างานไปท างานค าสั่ง
ต่อจากค าสั่ง if 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ภำพที่ 5.2  รูปแบบโครงสร้างค าสั่ง if 
 
รูปแบบ 

if (เงื่อนไข) { 
    // จะท ำงำนในส่วนนี้ถำ้เง่ือนไข (expression) เป็นจริง 
} 

เงื่อนไข 

เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไขเป็นเท็จ 

เงื่อนไข 

เงื่อนไขเป็นจริง 
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ในส่วนของเงื่อนไขสามารถก าหนดเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขได้ โดยการใช้ 
&& (และ) หรือ || (หรือ) เชื่อมเงื่อนไข เช่น 

 

if (เงื่อนไข1 && เงื่อนไข2 || เงื่อนไข3) { 
      // จะท ำงำนในส่วนนี้ถำ้ผลของเง่ือนไขทั้ง 3  
      // เมื่อเปรียบเทียบทำงตรรกะแล้วได้ผลเป็นจริง 
} 

  

 ตัวอย่ำง 5.1 
<?php 

$age = 60; 

if ($age >= 60) { 
    echo "ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
} 

?> 

 

 
 

 ตัวอย่ำง 5.2 
<?php 

$age = 59; 

if ($age >= 60) { 
    echo "ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
} 

?> 

 

 

ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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จากตัวอย่าง 5.1 และ 5.2 ค าสั่ง if ท าการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บในตัวแปร $age 
(อายุ) 

ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 จะท าให้เงื่อนไขเป็นจริง และจะแสดงค าว่า 
"ท่านได้เบี้ยยังชีพคนชรา"  

ถ้าน้อยกว่า 60 จะข้ามการท างานในค าสั่ง if ดังตัวอย่าง 5.2 ที่ก าหนด  
$age = 59; ผลการรันโปรแกรมจะไม่แสดงข้อมูลใด ๆ 

 

 ตัวอย่ำง 5.3 
<?php 

$age = 60; 

$nation = "thai"; 
if ($age >= 60 && $nation == 'thai') { 
    echo "ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
} 

?> 
 

 
 

ตัวอย่าง 5.3 มีเงื่อนไข 2 เงื่อนไขคือ $age >= 60 && $nation == 'thai'  
เงื่อนไขท่ี 1. คือเงื่อนไข $age >= 60 

เงื่อนไขท่ี 2. คือเงื่อนไข $nation == 'thai' 
โดยเงื่อนไขท่ี 1. และเงื่อนไขที่ 2. เชื่อมกันด้วย && ซึ่งหมายถึง 

เงื่อนไขท่ี 1. และเงื่อนไขท่ี 2. ต้องเป็นจริงเท่านั้นจึงจะท างานในค าสั่ง if 
 

5.2.2 ค ำสั่ง if-else  
        ค าสั่ง if-else เป็นค าสัง่เลือกท า เช่นเดียวกับค าสั่ง if เป็นการเปรียบเทียบ
เงื่อนไขข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ดังนี้ 

ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงจะท างานหลัง if  
ถ้าเป็นเท็จจะท างานหลัง else 

 

ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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ภำพที่ 5.3 รูปแบบโครงสร้างค าสั่ง if-else 
 

รูปแบบ 
if (เงื่อนไข) { 
    // จะท ำงำนในส่วนนี้ถ้ำเงื่อนไขเป็นจริง 
}else{ 
    // จะท ำงำนในส่วนนี้ถ้ำเงื่อนไขเป็นเท็จ 

} 

 ตัวอย่ำง 5.4 

<?php 

$age = 19; 

if ($age >= 60) { 
    echo "ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
}else{ 

    echo "ท่านยังไม่มีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
} 

?> 

 

 
 

จากตัวอย่าง 5.4 ค าสั่ง if จะท าการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บในตัวแปร $age  

ถ้าตัวแปร $age มากกว่าหรือเท่ากับ 60 จะท าให้เงื่อนไขเป็น จริง และจะ
แสดงค าว่า "ท่านได้เบี้ยยังชีพคนชรา"  

ท่านยังไม่มีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

เงื่อนไข 

การท างานเมื่อเป็นจริง การท างานเมื่อเป็นเท็จ 

เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไขเป็นเท็จ 
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ถ้าตัวแปร $age น้อยกว่า 60 จะท าให้เงื่อนไขเป็น เท็จ และจะแสดงค าว่า 
"ท่านยังไม่มีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา" 

 
                   5.2.3 ค ำสั่ง if ซ้อน if 

       ในขั้นตอนการท างานบางกรณีจะมีเงื่อนไขที่สลับซับซ้อนมีการตรวจสอบ
เงื่อนไขหลายรอบ ซึ่งในภาษา PHP สามารถท าได้โดยการใช้ค าสั่ง if ซ้อนค าสั่ง if 
เป็นชั้น ๆ ได้ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 

 
ภำพที่ 5.4  รูปแบบโครงสร้างค าสั่ง if ซ้อน if 

 

รูปแบบ 
if (เงื่อนไขที่ 1){ 

// เงื่อนไขท่ี 1 เป็นจริง 
 if (เงื่อนไขที่ 2){ 
  // เงื่อนไขท่ี 1 เป็นจริง และ เงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง 
 }else{ 

  // เงื่อนไขท่ี 1 เป็นจริง และ เงื่อนไขที่ 2 เป็นเท็จ 

} 

}else{   // เงื่อนไขที่ 1 เป็นเท็จ   } 
 

 ตัวอย่ำง 5.5 

<?php 
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$nationality = "thai"; 
$age = 60; 

 

if ($nationality == "thai") { 
 

if ($age >= 60) { 
    echo "ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
}else{ 

    echo "ท่านยังไม่มีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา"; 
} 

}else{ 

    echo "สิทธิเบี้ยยังชีพคนชรา เป็นสิทธิเฉพาะคนไทยท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป"; 
} 

?> 

 

 
 

จากตัวอย่างที่ 5.5 เงื่อนไขที่ 1. ท าการเปรียบเทียบ if ($nationality == 
"thai") ซึ่งมีค่าเป็นจริงจึงท างานหลังค าสั่ง if และท าการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ 2 if 
($age >= 60) ซึ่งผลการเปรียบเทียบเงื่อนไขเป็นจริง จึงแสดงข้อความ “ท่านมีสิทธิ
ได้เบี้ยยังชีพคนชรา”  

 
          5.2.4 ค ำสั่ง switch  

        ค าสั่ง switch เป็นค าสั่งเลือกท าเช่นเดียวกับค าสั่ง if แต่ต่างกันที่รูปแบบเงื่อนไข โดย
ค าสั่ง switch จะใช้ค่าตัวแปรที่ในการเปรียบเทียบค่าว่าตรงกับเงื่อนไขกรณี (case) ใด โดย
จะท างานในกรณีนั้น ๆ เมื่อท างานเสร็จก็จะท างานในกรณี ด้านล่างต่อไป แต่ถ้าเจอค าสั่ง 
break; ก็จะออกจาก ค าสั่ง switch ทันที  

ถ้าเง่ือนไขไม่ตรงกับกรณีใด ๆ เลย ก็จะท างานในส่วนของ default 

 

ท่านมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพคนชรา 

 ผลกำรรันโปรแกรม 

เง่ือนไขที่ 1. เป็นจริง 

เง่ือนไขที่ 2. เป็น
จริง

เง่ือนไขที่ 1. เป็น
เท็จ
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ภำพที่ 5.5  รูปแบบโครงสร้างค าสั่ง switch 

 

รูปแบบ 
switch (variable) { 
    case value1: 
        // จะท ำงำนในส่วนนี้ถ้ำ variable ค่ำเท่ำกับ value1 
        break; 

    case value2: 
        // จะท ำงำนในส่วนนี้ถ้ำ variable ค่ำเท่ำกับ value2 

        break; 
    case value3: 
        // จะท ำงำนในส่วนนี้ถ้ำ variable ค่ำเท่ำกับ value3 
        break; 
    default: 
     // จะท ำงำนในส่วนนี้ถ้ำ variable ไมต่รงกับค่ำใดๆด้ำนบน   
  } 

 
variable คือค่าตัวแปรที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าเงื่อนไข 

value1, value2 และ value3 คือ ค่าเปรียบเทียบตัวที่ 1 ถึง 3 

โดยจะเปรียบเทียบ variable ว่ามีค่าตรงกับ value ใดก็จะท างานในส่วน
นั้น 
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 ตัวอย่ำง 5.6 

<?php 
            $sayhi = "lao";        // ทดลองเปลีย่นจาก lao เป็น  Myanmar ดคูรับ 

            switch ($sayhi) { 
                case "thai": 
                            echo "สวัสดี"; 
                            break;  

                case "lao": 
                            echo "สะบายดี"; 
                            break;  

                case "myanmar": 
                            echo "มิงกะลาบา"; 
                            break;  
                default: 
                            echo "Hello"; 
            } 
?> 

 
  
จากตัวอย่าง 5.6 ตัวแปร $sayhi เก็บค่า "lao" เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับกรณีต่าง ๆ
หลัง case พบว่าตรงกับกรณี  case "lao" จึงแสดงข้อความ สะบายดี ออกทาง
จอภาพ 
 
 

 5.3 ค ำสั่งวนซ  ำ (Loop)  
ค าสั่งวนซ้ า หรือค าสั่งวนลูป ใช้ส าหรับท างานซ้ า ๆ กัน ในภาษา PHP มีค าสั่งวนลูปทั้งหมด 

4 ค าสั่ง ได้แก่ 
5.3.1 ค าสั่ง for 
5.3.2 ค าสั่ง while 

5.3.3 ค าสั่ง do while 

สะบายดี 
 ผลกำรรันโปรแกรม 
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5.3.4 ค าสั่ง foreach  
 

5.3.1 ค ำสั่ง for 
เป็นการวนลูปที่มีการก าหนดค่าเริ่มต้น และจะท าการลูปเมื่อเงื่อนไขเป็น

จริง โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 
รูปแบบ 

for ( initialization; condition; update ) { { 
    // จะท างานภายในลูปเมื่อ condition เป็นจริง 
} 

initialization ก าหนดค่าเริ่มต้น 

condition เงื่อนไขการวนลูป โดยจะท าการวนลูปเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
update การเปลี่ยนแปลงค่า 

 

 ตัวอย่ำง 5.7 
<?php 

     for ($counter = 1; $counter <= 10; ++$counter ) { 
        echo $counter . "<br />"; 
    }  
?> 
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 ตัวอย่ำง 5.8 

<?php 

  
    for ($counter = 10; $counter >= 1; --$counter ) { 
        echo $counter . "<br />"; 
    } 

?> 
 

 
 

 

 ตัวอย่ำง 5.9  
<?php 

for ($counter = 10; $counter >= 1; $counter -=2 ) { 
        echo $counter . "<br />"; 

  } 
?> 
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จากตัวอย่าง 5.9 ทดลองเปลี่ยนการลดค่าตัวแปร $counter เป็น 

$counter -=2  ซึ่งเป็นการลดค่าลงมาที่ละ 2 ท าให้ผลการรันโปรแกรมแสดงเฉพาะ
เลขคู่ 
 

5.3.2 ค ำสั่ง while  
         เป็นการวนลูปที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการวนลูป โดยจะท าการวนลูป   
ก็ต่อเมื่อเงื่อนไข (condition) เป็นจริง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะออกจากการวนลูปทันที 
หรือถ้าการตรวจสอบเงื่อนไขการวนลูปในครั้งแรกเป็นเท็จก็จะไม่มีการท างานในลูป 
while เลย ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 

 

รูปแบบ 

while (condition) { 
        // จะท ำงำนที่นี้เมื่อ condition เป็นจริง 
        update; 
} 

 

condition เงื่อนไขการวนลูป โดยจะท าการวนลูปเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
update; การเปลี่ยนแปลงค่า 

 
 
 

 ตัวอย่ำง 5.10 
<?php 

  
   $counter = 1; 

    while ($counter <= 10) { 
        echo $counter . "<br/>"; 
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        $counter ++; 

    } 
 

?> 

 

 
 

 

5.3.3 ค ำสั่ง do...while  
        ค าสั่ง do...while จะท าการวนลูป อย่างน้อย 1 รอบ แล้วค่อยท าการ  
ตรวจสอบเงื่อนไข โดยจะท าการวนลูปในรอบที่ 2 เป็นต้นไปก็ต่อเมื่อเงื่อนไข  
(condition) เป็นจริง ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกจากการวนลูปทันที มีรูปแบบดังนี้ 

  
รูปแบบ 
     do { 

        // จะท างานที่นี้เมื่อ condition เป็นจริง 
        update; 

     } while (condition); 
  

condition เงื่อนไขการวนลูป โดยจะท าการวนลูปเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
update; การเปลี่ยนแปลงค่า 

 

 ตัวอย่ำง 5.11 

<?php 
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    $counter = 0; 

    do{ 
        echo ++$counter . "<br/>"; 
    } while ($counter < 10); 
?> 

 
 

 ตัวอย่ำง 5.12 
<?php 

    $counter = 99; 

    do{ 
        echo $counter . "<br/>"; 
        ++$counter; 

    } while ($counter < 10); 
 
?> 

 
 

รอบแรกยังไม่ตรวจสอบเงื่อนไข จึงแสดงข้อมูลตัวแปร $counter แล้วท าการเปรียบเทียบ
ค่าตัวแปร $counter ว่าน้อยกว่า 10 หรือไม่ ซึ่งเป็นเท็จ จึงแสดงแค่ 99 เท่านั้น 
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 ผลกำรรันโปรแกรม 
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5.3.4 ค ำสั่ง foreach 
        ค าสั่ง foreach เป็นค าสั่งที่ใช้ส าหรับการวนลูปข้อมูลในตัวแปรชนิดอาร์เรย์ โดยจะท า
การวนลูปตั้งแต่ต าแหน่งอินเด็กซ์ 0 ถึงต าแหน่งอินเด็กซ์สุดท้ายของอาร์เรย์ โดยไม่จ าเป็น 
ต้องก าหนดเงื่อนไขใดๆ ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 

 

รูปแบบ 
 

foreach (array_expression as $value){ 
    // วนลูปตั้งแต่ต ำแหน่งอินเด็กซ์ 0 ถึงต ำแหน่งอินเด็กซ์สุดท้ำยของ
อำร์เรย์ 
} 

 

 ตัวอย่ำง 5.13 
<?php 

   
  $arr = array("หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า"); 
  foreach ($arr as  $value) { 
       echo $value; 

       echo "<br />"; 
  } 
?> 

 

 
 
 
 
 

หนึ่ง 
สอง 
สาม 
สี่ 
ห้า 

 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 ตัวอย่ำง 5.14 
<?php 
   
  $arr = array("เรา", "รัก", "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรานี"); 
  foreach ($arr as  $value) { 
       echo $value; 
  } 

?> 

 
 

5.4 ค ำสั่ง break; 
ค าสั่ง break เป็นค าสั่งที่สั่งให้หยุดและออกจากการวนลูป โดยค าสั่งที่อยู่หลังค าสั่ง break 

จะไม่ท างาน 
 

 ตัวอย่ำง 5.15 
<?php 

   
  $counter = 1; 

    do{ 

        echo $counter . "<br />"; 
        $counter ++; 

        if($counter == 5){ break; }  //ถา้ $counter เทา่กับ 5 ใหเ้รยีกใชค้ าสัง่  break;        

    } while ($counter <= 20) 
?> 
 

 

เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรานี 
 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 ผลกำรรันโปรแกรม 
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 5.5 ค ำสั่ง continue; 
  ค าสั่ง continue เป็นค าสั่งที่ก าหนดให้ข้ามการท าการวนลูปในรอบนั้น ๆ ซึ่งต่างจากค าสั่ง 

break  ที่ออกจากการวนลูปวนลูปในรอบนั้น ๆ เลย 

 

 ตัวอย่ำง 5.16 

<?php 

              $counter = 0; 

    do{ 

        if(++$counter == 5){ continue; }         

        echo $counter . "<br />";         
    } while ($counter < 10); 

?> 

 
 

ผลการรันโปรแกรมจะพบว่าไม่แสดงเลข 5 เนื่องจากข้ามการวนลูปในรอบที่ 
$counter เท่ากับ 5  

 

 5.6 ค ำสั่ง include 
  ค าสั่ง include เป็นค าสั่งที่แทรกไฟล์จากภายนอก ถ้าไม่มีการพบไฟล์ดังกล่าวโปรแกรมจะ

ยังคงสามารถท างานต่อไปได้  
  

 ไฟล์ config.php 

<?php 
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 $user = 'earn'; 

 $password = 'ammy'; 

    $province ="บึงกาฬ"; 
 

?> 

จังหวัดอุดรธานี 
<br/> 

 

 

 

 ไฟล ์test.php 

 <?php 

 

include ('config1.php'); 
 

echo "สวัสดีคุณ :  $user คุณมีรหัส : $password";  // A 

 

?> 

<hr/> 

 

  
 5.7 ค ำสั่ง require()  

  ค าสั่ง require()  เป็นค าสั่งที่แทรกไฟล์จากภายนอก เหมือนกันกับค าสั่ง include  แต่ถ้า
ไม่พบไฟล์ที่ระบุในฟังก์ชัน โปรแกรมจะหยุดการท างานทันที 

 

  ไฟล ์config.php 

<?php 

 

 $user = 'earn'; 

 $password = 'ammy'; 

    $province ="บึงกาฬ"; 
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?> 

จังหวัดอุดรธานี 
<br/> 

 

 

 ไฟล ์test.php 

 <?php 

 

require ('config.php'); 
echo "สวัสดีคุณ :  $user คุณมีรหัส : $password";  // A 

 

?> 

<hr/> 

 

 

 5.8 ค ำสั่ง require_once 
 ค าสั่ง require_once เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเรียกไฟล์จากภายนอก โดยที่ require_one จะ

มีการน าเข้าไฟล์ดังกล่าวเพียงครั้งเดียว ถึงแม้จะมีการ require_once เข้ามาหลายครั้งก็ตาม 

  
 5.9 ค ำสั่ง include_once  

  ค าสั่ง include_once เป็นค าสั่งที่ใช้ในการเรียกไฟล์จากภายนอก โดยท าการเรียกค่า
โปรแกรมหรือข้อความในไฟล์ปลายทาง ค าสั่ง include() เมื่อโปรแกรมไม่พบไฟล์ดังกล่าวโปรแกรม
จะแสดงข้อความเตือน Warning เท่านั้น include กับ include_once ต่างกันตรงที่ include_one 

จะมีการน าเข้าไฟล์ดังกล่าวเพียงครั้งเดียว ถึงแมจ้ะมีการ include_once เข้ามาหลายครั้งก็ตาม 
 

 5.10 สรุป 

    ค าสั่งควบคุมมีความส าคัญต่อการเขียนโปรแกรมมาก เนื่องจากค าสั่งควบคุมเป็นส่วนที่
ก าหนดเส้นทางการท างานของโปรแกรม ว่าจะต้องการมีขั้นตอนการท างานอย่างไร โดยแบ่งออกเป็น 
2 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบ 1. ค าสั่งตัดสินใจเลือกท า (Decision) จะท างานตามเงื่อนไข เป็นจริง 
(True) หรือ เป็นเท็จ (False) ได้แก่ 
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1. ค าสั่ง if เงื่อนไขเป็นจริงจะท างานค าสั่งหลัง if เท่านั้น 

2. ค าสั่ง if-else เงื่อนไขเป็นจริงจะท างานค าสั่งหลัง if ถ้าเป็นเท็จจะท างาน
ค าสั่งหลัง else 

3. ค าสั่ง switch  ถ้าการเปรียบเทียบค่าเงื่อนไขตรงกับเงื่อนไข case ใดๆก็จะ
ท างานใน case นั้นๆ 

  รูปแบบ 2. ค าสั่งวนซ้ า (Loop) เพ่ือท าการวนรอบการท างานมากกว่า 1 รอบ เช่น
ท าการวนรอบการแสดงผลข้อมูล ค าสั่งสืบค้นข้อมูล (select) มาจากฐานข้อมูล ได้แก่ 

1. ค าสั่ง for เป็นการวนลูปที่มีการก าหนดค่าเริ่มต้น และจะท าการลูปเมื่อ
เงื่อนไขเป็นจริง 

2. ค าสั่ง while มีการตรวจสอบเงื่อนไขการวนลูปก่อน โดยจะท าการวนลูป   
ก็ต่อเมื่อเงือ่นไขเป็นจริง 

3. ค าสั่ง do while วนลูปอย่างน้อย 1 รอบแล้วค่อยท าการตรวจสอบเงื่อนไข 
จะท าการวนลูปรอบต่อไปก็ต่อเมื่อเงื่อนไขหลัง while(เป็นจริง) 

4. ค าสั่ง foreach ค าสั่งที่ใช้ส าหรับการวนลูปข้อมูลในตัวแปรชนิดอาร์เรย์ 
ค าสั่ง break เป็นค าสั่งที่สั่งให้ออกจากการค าสั่งควบคุมทันที 

ค าสั่ง continue เป็นค าสั่งที่ก าหนดให้ข้ามการท างานวนลูปในรอบนั้น ๆ 
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ค ำถำมท้ำยบท 
 

1. ก าหนดตัวแปร $grade ส าหรับเก็บคะแนน แล้วท าการเปรียบเทียบผลการเรียน     
ตามเกณฑ์คะแนน ($grade) ดังต่อไปนี้ 

 ถ้าคะแนน 0-49 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด F” ออกทางจอภาพ 

 ถ้าคะแนน 50-59 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด D” ออกทางจอภาพ 
 ถ้าคะแนน 60-69 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด C” ออกทางจอภาพ 

 ถ้าคะแนน 70-79 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด B” ออกทางจอภาพ 

 ถ้าคะแนน 80-100 ให้แสดงข้อความ“คุณได้เกรด A” ออกทางจอภาพ 

2. ค าสั่ง switch ในการแสดงข้อมูลระดับความพึงพอใจการให้บริการ 

    ถ้าเป็น A แสดงข้อความ "พึงพอใจมากที่สุด" 
    ถ้าเป็น B แสดงข้อความ "พึงพอใจมาก" 
    ถ้าเป็น C แสดงข้อความ "พึงพอใจปานกลาง" 
    ถ้าเป็น D แสดงข้อความ "พึงพอใจน้อย" 
    ถ้าเป็น E แสดงข้อความ "พึงพอใจน้อยที่สุด" 
    ถ้าเป็นตัวอักษรอื่น ๆ แสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลใหม่" 

3. จากอาร์เรย์ score ให้ใช้ค าสั่ง foreach ในการน าหมายเลขในอาร์เรย์มาแสดงออกทาง
จอภาพ 1 หมายเลขต่อ 1 บรรทัด 

100 120 140 150 
250 260 275 180 

280 270 265 190 
4. ให้แสดงสูตรคูณแม่ 2 โดยใช้ค าสั่ง for 

   2x1 = 2 

   2x2 = 4 

   2x3 = 6 
   2x4 = 8 

   2x5 = 10 

   2x6 = 12 
   2x7 = 14 

   2x8 = 16 

   2x9 = 18 
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   2x10 = 20 

   2x11 = 22 
   2x12 = 24 

5. ค าสั่ง while และค าสั่ง do...while แตกต่างกันอย่างไร 

6. ให้เขียนโค้ดภาษา PHP ก าหนดตัวแปรแสดงตัวเลขตั้งแต่ตัวแปร $start ถึงตัวแปร 
$stop โดยให้ท าการวนลูปแสดงตัวเลขตั้งแต่ $start ถึง $stop  ตัวอย่างเช่น  

   $start = 10;  $stop = 20;  แสดง  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

$start = 25;  $stop = 15;  แสดง  25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15  
7. ค าสั่ง Break และค าสั่ง Continue แตกต่างกันอย่างไร 
8. ให้เขียนโค้ดภาษา PHP วนรอบแสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 100 โดยมีเงื่อนไข คือ      
ไม่แสดงตัวเลขท่ีหารด้วย 5 ลงตัว 



       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 6 

ฟังก์ชันและการใช้งานฟังก์ชัน  
 

ในการเขียนโปรแกรมบางครั้งจะมีการใช้งานค้าสั่งที่ซ้้า ๆ เพ่ือให้การเขียนโปรแกรมนั้น 
สะดวกรวดเร็ว และรูปแบบโครงสร้างโปรแกรมดูง่ายขึ้น ภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนมากจึงออกแบบโดย
การน้ากลุ่มค้าสั่งที่ท้างานอย่างใดอย่างหนึ่งมาจัดรวมกัน เรยีกว่า ฟังก์ชัน (function)  ในภาษา PHP 
ก็มีฟังก์ชันใช้งานเช่นกันโดยผู้พัฒนาได้สร้าง ฟังก์ชันมาตรฐานเอาไว้ให้โปรแกรมเมอร์เรียกใช้งานได้
เลย และนอกจากนี้ในบางครั้งฟังก์ชันมาตรฐาน ที่มาพร้อมกับภาษา PHP ยังไม่ครอบคลุมการท้างาน 
โปรแกรมเมอร์ยังสามารถสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาใช้งานเองได้ ในบทนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชั่นมาตรฐาน และ
การสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเอง เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาเว็บไซต์
ด้วยภาษา PHP ต่อไป 

  
 

 6.1 ฟังก์ชัน (Function) 
   ฟังก์ชัน (function) หมายถึงกลุ่มค้าสั่งที่ท้างานอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเรียกใช้งานได้

หลายครั้ง ท้าให้การพัฒนาโปรแกรมสะดวกรวดเร็ว และรูปแบบโปรแกรมดูง่ายขึ้น โดยฟังก์ชั่นแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้ 

1) ฟังก์ชันมาตรฐานที่มาพร้อมกับภาษา PHP ซึ่งทางผู้พัฒนาภาษา PHP  สร้างขึ้นมา
ให้โปรแกรมเมอร์สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนั้น ๆ ได้เลย โดยทางผู้พัฒนาได้เตรียมฟังก์ชันมาตรฐานไว้
ให้ใช้งานจ้านวนมาก เช่น echo(), trim(), gettype(), min(), pow() เป็นต้น 

2) ฟังก์ชันที่โปรแกรมเมอร์ออกแบบและสร้างขึ้นมาเอง เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการตามขั้นตอนวิธีที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ซึ่งจะขออธิบายในหัวข้อ  6.6. การสร้างฟังก์ชัน   
ขึ้นมาเอง  

 

 6.2 การเรียกใช้ฟังก์ชัน 
   การเรียกใช้งานฟังก์ชัน จะต้องดูลักษณะของฟังก์ชันว่ามีลักษณะอย่างไร โดยหลัก ๆ

พิจารณาดังต่อไปนี้  
1) อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันมีจ้านวนเท่าไหร่เป็นข้อมูลชนิดอะไร  
2) ฟังก์ชันที่มีการส่งคืนค่าหรือไม่ 
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 ตัวอย่าง 6.1 รูปแบบฟังก์ชัน pow 
 

number pow ( number $base , number $exp ) 
                                         
              

จากรูปแบบของฟังก์ชัน pow พบว่ามี 4 ส่วนคือ 

                     รูปแบบการ Return ค่า เป็นชนิดตัวเลข (number)  
                     ชื่อฟังก์ชัน 

                     อาร์กิวเมนต์ 1 เป็นชนิดตัวเลข (number) 
                     อาร์กิวเมนต์ 2 เป็นชนิดตัวเลข (number) 
 
  ซึ่งเวลาเรียกใช้งานจะต้องก้าหนดชนิดข้อมูล ให้ตรงกับโครงสร้างที่ฟังก์ชันก้าหนด
เอาไว้ 
   $cal = pow(2, 3);  // ไดค้า่ 8    
   $cal = pow(2, z);  // มขีอ้ผดิพลาดเนือ่งจาก z ไมใ่ชตั่วเลข 
     $cal = pow(y, 2);  // มขีอ้ผดิพลาดเนือ่งจาก y ไมใ่ชตั่วเลข 
     $cal = pow(y, z);  // มขีอ้ผดิพลาดเนือ่งจาก y,z ไมใ่ชตั่วเลข 
   
            ฟังก์ชันมาตรฐานที่มาพร้อมกับภาษา PHP แบ่งออกได้หลายชุดค้าสั่งฟังก์ชัน เช่น 

1. ฟังก์ชันด้านตัวเลขทางคณิตศาสตร์   
2. ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร 
3. ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่/เวลา 
4. ฟังก์ชันเกี่ยวกับไฟล์และไดเร็คทอรี่ 
5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการรับส่ง Email 

แต่ในต้าราเล่มนี้ขอน้าเสนอเฉพาะฟังก์ชันบางกลุ่มเท่านั้น ดังนี้ 
 

 6.3 ฟังก์ชันด้านตัวเลขทางคณิตศาสตร์ (Math Function) 
   เป็นชุดค้าสั่งด้านการค้านวณทางด้านตัวเลขและคณิตศาสตร์ เช่น การหาค่าเฉลี่ย 

ค่าสูงสุด ค่าต่้าสุด เป็นต้น 
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      ตาราง 6.1 ฟังก์ชันด้านตัวเลขทางคณิตศาสตร์ (Math Function) 
ฟังก์ชั่น ค าอธิบาย 

abs(number) หาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข คือ ตัว
เลขที่ไม่มีเครื่องหมาย 

pow(base, exponent) ค้านวณเลขยกก้าลัง  base ยกก้าลัง exponent 
ceil(number) ปัดเศษ number ขึ้น  
floor(number) ปัดเศษ number ลง 
round(number, precision) ปัดเศษทศนิยม โดยพิจารณาการปัดจากจ้านวนหน่วย

ทศนิยม (precision) 
abs(number) ค้านวณหาค่าสัมบูรณ์ 
is_nan(number) ตรวจสอบว่า number ไม่ใช่ข้อมูลชนิดตัวเลขหรือไม่ จะ

คืนค่าเป็นจริง (True) หรือ 1 ถ้า number ไม่ใช่ชนิด
ตัวเลข 

min(array) หาค่าต่้าสุดใน array 
max(array) หาค่าสูงสุดใน array 

log(number) หาค่า log ฐานธรรมชาติ 
rand(min, max)  สุ่มตัวเลขระหว่างค่า min และ max   
cos(number)  หาค่าของ Cosine  
sin(number)   หาค่าของ Sine  
mt_rand(min, max)  สุ่มตัวเลขระหว่างค่า min และ max  

 
 

 6.4 ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอกัษร 
           เป็นฟังก์ชันที่ใช้ด้าเนินการเกี่ยวกับตัวอักษรหรือข้อความต่าง ๆ เช่น นับจ้านวนตัวอักษร,  
ตัดต้าแหน่งตัวอักษรที่ต้องการ เป็นต้น 

 
ตาราง 6.2 ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร 

ฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

strlen(string)  นับจ้านวนความยาวของข้อความ 
addslahes(string)  เพ่ิมเครื่องหมาย \ (Back Slashes) ด้านหน้า อักขระ  

 พิเศษ 
bin2hex(string)  แปลงข้อมูลไบนารีเป็นตัวแทนเลขฐานสิบหก 

chr(string)  แปลงค่าตัวเลข ASCII กลับมาเป็นตัวอักษร 
count_chars(string, mode)  นับจ้านวนตัวอักษรในสตริง 
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ฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

explode(separator, string)  แยกสตริงออกเป็นสตริงย่อย  
separator คือ สตริงที่ใช้แบ่งส่วน เช่น “ ” 
string คือ สตริงที่ต้องการแบ่ง 

htmlspecialchars(string)  แปลงโค้ด html ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาให้อยู่ในรูปของสตริง  
implode(separator, array)  เชื่อม array ด้วย separator  
lcfirst(string)  เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกด้านซ้ายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่  
ltrim(string,charlist)  ตัดช่องว่างด้านซ้ายของสตริงออก  
nl2br(string)  เปลี่ยน \n เป็น <br/>  
number_format(string)  เปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้มี ,   
print(string)  แสดงสตริงออกทางจอภาพ  
str_repeat(string,repeat)  สร้างข้อความซ้้า ๆ ด้วยค้าที่ต้องการ 

    string    คือ ตัวอักษรหรือค้าท่ีต้องการ 
    repeat  คือ ความยาวของสตริงที่ต้องการ  

str_replace(find,replace,string) ค้นหาและแทนที่ค่าข้อความ 
    find      คือ ค้าที่ต้องการเปลี่ยนค่า 
   replace  คือ ค้าท่ีต้องการแทนค่า 
   string     คือ ข้อความที่ค้นหาและแทนที่ค่าข้อความ 

str_split(string , length=1)  แยกข้อความเก็บใน array 
    string    คือ สตริงที่ต้องการแยกข้อความ 
    length  คือ ความยาวของแต่ละ element ใน array 

strtr(string , array) เปลี่ยนข้อความ ด้วยค้าท่ีต้องการ  
substr(string, start, length)  ตัดเลือกสตริงที่ต้องการ  

 string สตริงที่ต้องการ 
 start ต้าแหน่งที่เริ่มต้นที่ต้องการตัด ปกติ =0 
 length ความยาวที่ตัดเลือก 

strtoupper(string)   เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่  
strtolower(string)   เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก 

 

 ตัวอย่าง 6.2 ฟังก์ชัน strlen() นับจ้านวนความยาวของข้อความ  
<?php 
 $name = "Nirundorn Panit"; 
  echo strlen($name); 
?> 
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  ตัวอย่าง 6.3 ฟังก์ชัน strtr() แทนที่ข้อความตามที่ก้าหนด  
<?php 
  $str = "ยามสิได้ บินมาคือนกเจ่า ยามสิบ่ได้ บินเจ้ยเจิดหนี ";  
  echo str_replace("ยาม","คาด", $str); 
?> 

   
 

 

 ตัวอย่าง 6.4 ฟังก์ชัน str_replace() แทนที่ข้อความตามที่ก้าหนด  
<?php 
   $txt = strtr("Hilla Warld","ia","eo"); 
   echo $txt; 
?> 

   
 

 

 ตัวอย่าง 6.5 ฟังก์ชัน str_replace() แทนที่ข้อความตามที่ก้าหนด  
<?php 
   $txt = substr("Thailand", 0, 4) ; 
   echo $txt; 
?> 

 

15 

 ผลการรันโปรแกรม 

คาดสิได้ บินมาคือนกเจ่า คาดสิบ่ได้ บินเจ้ยเจิดหนี 
 ผลการรันโปรแกรม 

Hello World 

 ผลการรันโปรแกรม 
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 6.5 ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที/่เวลา  (DateTime Function)  
เป็นฟังก์ชันที่ใช้ด้าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา เช่น ก้าหนดรูปแบบวันที่, 

หาระยะห่างระหว่างวันเวลา หรือแปลงสตริงให้อยู่ในรูปแบบวันเวลา  
 

      ตาราง 6.3 ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่/เวลา  (DateTime Function) 
ฟังก์ชั่น ค าอธิบาย 

date("format") ก้าหนดวันที่ปัจจุบันโดยสามารถก้าหนดรูปแบบ (format) 
ที่ต้องการแสดงได้  

โดยมีรูปแบบที่ใช้ในฟังก์ชันมีดังนี้ 
d – วันที่ 01 ถึง 31 

j – วันที่ไม่มี 0 น้าหน้า 1 ถึง 31 
D – วันโดยใช้ 3 ตัวอักษรหน้าสุด  Mon ถึง Sun 
N – เลขวันในสัปดาห์ 1 จันทร์ ถึง 7อาทิตย์) 
w – เลขประจ้าวัน (0 อาทิตย์ – 6 เสาร์) 
S – อักษรสองตัวลงท้ายวันที่ st, nd, rd, th 
z – วันที่ใน 1 ปี (0 -365) 
W – เลขสัปดาห์ที่ใน 1 ปี 
F –  January ถึง December 
m – เดือน 01 ถึง 12 
M – ชื่อเดือนแบบสั้น 3 ตัวอักษร  Jan ถึง Dec  
n – เดือนที่ (ไม่มี 0 น้าหน้า) 1 ถึง 12 
t – จ้านวนวันในเดือน 
o – The ISO-8601 year number 
Y – ปี ค.ศ. 4 ตัวอักษร เช่น 2018 
y – ปี ค.ศ. 2 ตัวอักษร เช่น 18 
a – am , pm แบบตัวเล็ก 
A – AM , PM แบบตัวใหญ่ 
g – เวลา 12 ชั่วโมง (1 ถึง 12) 
G – เวลา 24 ชัว่โมง (0 ถึง 23) 

Thai 

 ผลการรันโปรแกรม 
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ฟังก์ชั่น ค าอธิบาย 

h – เวลา 12 ชั่วโมง (01 ถึง 12) 
H – เวลา 24 ชั่วโมง (00 ถึง 23) 
i – นาที (00 ถึง 59)  
s – วินาที (00 ถึง 59) 
c – วันแบบ ISO 8601 

checkdate() ก้าหนดวันที่แล้วส่งค่าค้านวณให้กับตัวแปร  $today 
date_add() เพ่ิมจ้านวนวันเวลา  
date_create()  สร้างวันเวลา  
date_format()  ก้าหนดรูปแบบวัน  
date_diff()  หาระยะห่างระหว่างวัน  
date_parse(date_string) แปลง date_string ให้อยู่ในรูปแบบ array  
getdate()  รับข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบ array 
localtime()  รับข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบ array 
strtotime(todate)  หาค่า timestamp ของวันเวลา todate 

 

  ตัวอย่าง 6.6 ฟังก์ชัน date() ก้าหนดวันที่ปัจจุบัน  
<?php 
  echo date("Y-m-d H:i:s"); 
?> 

 

   
 

  ตัวอย่าง 6.7 ฟังก์ชัน date_diff() หาระยะห่างระหว่างวัน  
<?php 
  $date1=date_create("2017-01-02"); 
  $date2=date_create("2017-01-16"); 
  $diff=date_diff($date1, $date2); 
   echo $diff->format("%a");  //14 
?> 

2017-06-23 07:29:59 

 ผลการรันโปรแกรม 
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  ตัวอย่าง 6.8 ฟังก์ชัน strtotime() แปลงสตริงให้อยู่ในรูปแบบวันเวลา  
<?php 
   $tm=strtotime('now'); 

echo $tm;      // 1529715917 
echo "<br/>"; 
echo date('Y-m-d', $tm);  // 2018-06-23 

?> 

 

   
 

 

 6.6 ฟังก์ชันเกี่ยวกับไฟล์ และไดเร็คทอรี่ (File System Function) 
   เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ด้าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลและไดเร็คทอรี่ต่าง ๆ เช่น สร้างเท็กไฟล์, 

อ่านข้อมูลจากเท็กไฟล์, สร้างไดเร็คทอรี่ เป็นต้น 
 

ตาราง 6.4 ฟังก์ชันเกี่ยวกับไฟล์ และไดเร็คทอรี่ (File System Function) 
ฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

basename(path,suffix)  หาชื่อไฟล์ หรือหาชื่อไดเร็กทอรี่ 
copy(file, to_file) คัดลอกไฟล์จากไฟล์ file ไปเป็นไฟล์ to_file ถ้ามีไฟล์อยู่

แล้วก็จะเป็นการเขียนทับ 
move_uploaded_file(file, 
newloc) 

ย้ายไฟล์จากไฟล์ file ไปเป็นยังไดเร็คทอรี่ใหม่ newloc 

unlink(file) ลบไฟล์ file จะคืนค่า true ถ้าลบส้าเร็จ 
dirname(path)  หาข้อมูลเฉพาะเส้นทาง path ไม่รวมชื่อ file  

14 

 ผลการรันโปรแกรม 

1529715917 

2018-06-23 

 ผลการรันโปรแกรม 
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ฟังก์ชัน ค าอธิบาย 

fclose(file)  ปิดไฟล์ file ที่เคยเปิดด้วยฟังก์ชัน fopen()   
fopen(filename,mode)  เปิดไฟล์โดยมี 

filename เส้นทางและชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด 
mode ลักษณะที่จะท้างานกับไฟล์มีโหมด ดังนี้ 
 r   อ่านอย่างเดียว เริ่มต้นที่ต้นไฟล์ 
 r+ อ่านและเขียน เริ่มต้นที่ต้นไฟล์ 
 w เขียนอย่างเดียว โดยจะลบข้อมูลเก่าท้ิงถ้าไม่มีไฟล์จะ  
                        สร้างไฟล์ใหม่                             
 w+ อ่านและเขียน เป็นการเขียนทับไฟล์เดิม  
                        ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์ 
 a    เขียนเพ่ิมต่อท้ายไฟล์ ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์ 
 a+  อ่านและเขียนต่อท้ายไฟล์ ถ้าไม่มีไฟล์จะสร้างไฟล์ 
 x    เขียนอย่างเดียวโดยสร้างไฟล์ใหม่ ถ้ามีไฟล์แล้วจะ 
error 
 x+ อ่านและเขียนโดยสร้างไฟล์ใหม่ ถ้ามีไฟล์แล้วจะ error 

is_file(file) ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์ข้อมูลหรือไม่ 
filesize(filename) หาค่าขนาดของไฟล์ 
is_dir(file) ตรวจสอบว่าเป็นไดเร็คทอรี่หรือไม่ 
file_exists(path) ตรวจสอบว่าไม่ไฟล์ตามที่อยู่ใน path หรอืไม ่ถ้ามีจะคืนค่า

เป็นจริง ถ้ามีไฟล์ตาม path 
fwrite(file,string) เขียนข้อมูล string ลงไฟล์ file ที่เปิดด้วย fopen() 
fread(file, length) อ่านข้อมูลจาก file ที่เปิด โดยอ่านมาขนาด length  
rename(old,new) เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือชื่อไดเร็กทอรี่จาก old เป็น new 
is_uploaded_file(file) ตรวจสอบว่า upload ไฟล์ได้ส้าเร็จหรือไม่ ถ้าส้าเร็จจะคืน

ค่าเป็นจริง 
 
 

  ตัวอย่าง 6.9  ฟังก์ชัน is_dir() ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์หรือไม่  
<?php 

$file = "images"; 
if(is_dir($file)) 
{ 
  echo ("$file เป็นไดเร็คทอรี่"); 
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}else{ 
  echo ("$file ไมไ่ด้เป็นไดเร็คทอรี่"); 
} 

?> 

 

 
 
 

 ตัวอย่าง 6.10 ฟังก์ชัน filesize สอบถามขนาดของไฟล์  
 

<?php 
          echo filesize("udru.txt"); 
?> 

 
 เป็นการตรวจสอบขนาดของไฟล์  udru.txt 
 

 
 

 

 ตัวอย่าง 6.11 ฟังก์ชันสร้างและเขียนข้อมูลใส่ในไฟล์  
 

<?php 
$myfile = fopen("newfile.txt", "w") or die("ไม่สามารถเปิดไฟล์ได้!"); 
      $txt1 = "Buengkan Province\n"; 
      fwrite($myfile, $txt1); 
      $txt2 = "Udon Thani Province\n"; 
      fwrite($myfile, $txt2); 

images เป็นไดเร็คทอรี่ 
 ผลการรันโปรแกรม 

images เป็นไดเร็คทอรี่ 
 ผลการรันโปรแกรม 
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      fclose($myfile); 
?> 
 

 
   
 fopen("newfile.txt", "w")  เปิดไฟล์ newfile.txt 
 ก้าหนดข้อความ  "Buengkan Province" ใช่เขียนลงไฟล์  
 เขียน $txt1 ลงไฟล์ $myfile 

 ก้าหนดข้อความ  "Udon Thani Province" ใช่เขียนลงไฟล์ 
 เขียน $txt2 ลงไฟล์ $myfile 

 ปิด $myfile 

 

 6.7 การสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาเอง  
   ฟังก์ชันมาตรฐาน ที่ภาษา PHP เตรียมมาให้อาจยังไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับงาน       

ที่ โปรแกรมเมอร์ต้องการ เช่น ฟังก์ชันการแปลงค่าตัวเลขเป็นข้อความข้อความภาษาไทย           
ซ่ึงฟังก์ชันมาตราฐานยังไม่มี 

   ดังนั้นภาษา PHP จึงได้ออกแบบให้โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเองได้     
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการตามขั้นตอนวิธีที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ โดยมีกฏการก้าหนดชื่อ
ฟังก์ชันดังนี้ 

1. ชื่อฟังก์ชันชื่อห้ามซ้้ากับฟังก์ชันที่มีอยู่ 
2. ชื่อฟังก์ชันชื่อห้ามซ้้ากับค้าสงวน เช่น if, continue 
3. ชื่อฟังก์ชันสามารถมีได้ 1. ตัวอักษร 2. ตัวเลข 3. Underscore _ 
4. ชื่อฟังก์ชันห้ามเริ่มต้นด้วยตัวเลข 

 

ตาราง 6.5 ทดลองวิเคราะห์ดูว่าการก้าหนดชื่อฟังก์ชันดังต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ 
ชื่อฟังก์ชัน ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง สาเหตุที่ไม่ถูกต้อง 

123();   

_city2561();   

Buengkan Province 

Udon Thani Province 

 ผลการรันโปรแกรม 
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grade2();   

check_status();   

shop-discount();   

email@php();   

pow();   

$show();   

1abc();   

continue()   

  

 

6.7.1 สร้างฟังก์ชัน  
รูปแบบในการสร้างฟังก์ชั่นขึ้นมาเอง มีรูปแบบดังนี้ 
 

รูปแบบ 
 

                  
function ชื่อฟังก์ชัน ()   { 
     //  พ้ืนที่การท างานของฟังก์ชัน 

 
 } 
 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดังนี้ 

  ระบุค้าว่า function เพ่ือระบุการสร้างฟังก์ชัน 

  ชื่อฟังก์ชัน 

  () ส้าหรับระบุอาร์กูเมนต์ในการส่งข้อมูลให้กับฟังก์ชัน 

  { ก้าหนดพ้ืนที่เริ่มต้นของฟังก์ชัน 

            } ก้าหนดพ้ืนที่สุดท้ายของฟังก์ชัน 

 
 
 



บทท่ี 6 ฟังกช์ัน่และใช้งานฟังก์ชัน่ | 107 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

  ตัวอย่าง 6.12 
<?php 
 
  // สร้างฟังก์ชันช่ือ show 
function show() { 
    echo "ฉันสร้างฟังก์ชันชื่อ show"; 
} 
  

?> 
 

6.7.2 การเรียกใช้งาน  
การเรียกใช้งานฟังก์ชันสามารถเรียกใช้งานดังนี้ ชื่อฟังก์ชัน(); โดยระบุชื่อ

ฟังก์ชันและตามด้วยวงเล็บ () 
 

 ตัวอย่าง 6.13 
<?php 
  // สรา้งฟังกช์นัชือ่ show 
function show() { 
    echo "ฉันสร้างฟังก์ชันชื่อ show"; 
} 
 
show();    // การเรยีกใชง้าน 

?> 
 

 
 

 

 

 

 

ฉันสร้างฟังก์ชันชื่อ show 

 ผลการรันโปรแกรม 
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 6.8 สร้างฟังก์ชันที่มกีารรับอาร์กิวเมนต์  
   การท้างานของหลาย ๆ ฟังก์ชัน จะต้องมีการส่งข้อมูลให้กับฟังก์ชันเพ่ือให้ฟังก์ชันน้า

ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลตามที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ ซึ่งการส่งข้อมูลตัวแปรต้นให้กับฟังก์ชัน
เรียกว่า อาร์กิวเมนต์ มีรูปแบบดังนี้ 

 

รูปแบบ 

 

                                                         
function ชื่อฟังก์ชัน ($argument1, $argument2,….)   { 
   //  พ้ืนที่การท างานของฟังก์ชัน 
 } 

 

  ระบุค้าว่า function เพ่ือระบุการสร้างฟังก์ชัน 

  ชื่อฟังก์ชัน 

  ($argument1, $argument2) ส้าหรับระบุอาร์กูเมนต์ในการส่ง
ข้อมูลให้กับฟังก์ชัน โดยอาร์กูเมนต์ สามารถระบุได้หลายอาร์กูเมนต์ 
ซึ่งค่ันด้วยเครื่องหมาย , 
  { ก้าหนดพ้ืนที่เริ่มต้นของฟังก์ชัน 

            } ก้าหนดพ้ืนที่สุดท้ายของฟังก์ชัน 

 

การเรียกใช้งาน  
การเรียกใช้งานฟังก์ชันสามารถเรียกใช้งาน ดังนี้  

 

ชื่อฟังก์ชัน($argument1, $argument2); 
 

โดยระบุชื่อฟังก์ชันและตามด้วยวงเล็บ และระบุอาร์กิวเมนต์ (argument) ให้กับ
ฟังก์ชัน อาร์กิวเมนต์ สามารถมีได้มากกว่า 1 ตัว โดยแต่ละ อาร์กิวเมนต์  จะคั้นด้วย
เครื่องหมาย ,   

 

  ตัวอย่าง 6.14 ฟังก์ชัน plus() รับค่าอาร์กิวเมนต์ $num1 และ $num2 แล้ว
แสดงผลการบวกเลข 2 จ้านวน 

 

<?php 
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  // สรา้งฟังกช์ัน่ช ือ่ plus() 
function plus($num1, $num2) { 
    $total =$num1+$num2; 

    echo $num1." + ". $num2 ." = ".$total; 

} 

 

plus(10,25);    // การเรยีกใชง้านฟังกช์ัน่ plus() 

 

?> 

 

 
 

 ตัวอย่าง 6.15 ฟังก์ชัน vat() รับค่าอาร์กิวเมนต์ $money แล้วแสดงสินค้ามูลค่าเพ่ิม 
7% 

<?php 

function vat($num1) { 
  $total =$num1*7/100; 

  echo "สินค้าราคา $num1 บาทต้องช้าระภาษีมูลค่าเพ่ิม  $total บาท"; 
} 

 

vat(200);      
 

?> 

 

 
 

 6.9 การก าหนดค่าดีฟอลต์ของอาร์กิวเมนต์  

10 + 22 = 35 

 ผลการรันโปรแกรม 

สินค้าราคา 200 บาทต้องช้าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 14 บาท 

 ผลการรันโปรแกรม 
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การก้าหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์กิวเมนต์ ซึ่งค่าเริ่มต้นปกตินิยมก้าหนดค่าที่มีการใช้เป็น
ประจ้า ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม Vat คือ7% เวลาเรียกใช้งานฟังก์ชั่นถ้าหากไม่ใส่ข้อมูล
ให้กับอาร์กิวเมนต์นั้น ๆ อาร์กิวเมนต์ จะใช้ค่าดีฟอลต์แทนโดยอัตโนมัติ 

 

 ตัวอย่าง 6.16 ฟังก์ชั่น vat รับค่าอาร์กิวเมนต์ $money ราคาสินค้า และ
อาร์กิวเมนต์ $vat อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม แล้วแสดงราคาสินค้าและสินค้ามูลค่าเพ่ิม 

 

<?php 

function vat($money, $vat=7) { 
    $total =$money*($vat/100); 
    echo "สินค้า $num1 บาทต้องช้าระภาษีมูลค่าเพ่ิม  $total บาท 
<br/>"; 
} 

  
vat(100);         //  $vat  เทา่กับ 7  

vat(100, 7);     //  $vat  เทา่กับ 7    

vat(200, 10);   //  $vat  เทา่กับ 10 

?> 

 

 
 

 ตัวอย่าง 6.17 ฟังก์ชัน office() แสดงหน่วยงานที่สังกัด ถ้าไม่ก้าหนดจะ
หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

<?php 
// สรา้งฟังกช์นัชือ่ office ส าหรับแสดงหน่วยงานทีส่งักัด 
function office($name="มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี") { 
    echo "<br/>เรารัก".$name; 

} 

สินค้า 100 บาทต้องช้าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 บาท 

สินค้า 100 บาทต้องช้าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 บาท 

สินค้า 200 บาทต้องช้าระภาษีมูลค่าเพ่ิม 20 บาท 
 

 ผลการรันโปรแกรม 
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$university ="มหาวิทยาลัยราชภัฏ"; 
 

office();    // เรารักมหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี
office("มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี");    // เรารักมหาวทิยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี
office("ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ");    // เรารักມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

office($university);    // เรารักมหาวทิยาลัยราชภัฏ 
?> 

 

 
  
 

 6.10 ฟังก์ชันที่มีการส่งคนืค่า 
     ฟังก์ชันบางฟังก์ชันเมื่อท้างานเสร็จได้ข้อมูลผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้ว สามารถส่งค่า

ดังกล่าวออกจากฟังก์ชั่น เพ่ือให้สามารถน้าผลลัพธ์จากการประมวลผลของฟังก์ชันไปใช้ในการ
ประมวลผลอ่ืน ๆ ต่อได้ ด้วยการใช้ค้าว่า return ซึ่งเมื่อมีค้าว่า return จะเป็นการออกจากฟังก์ชั่น 
โดยค้าสั่งที่อยู่ต่อจากค้าสั่ง return จะไม่มีการประมวลผล 

 

รูปแบบ 

function function_name($argument1, $argument2,….){ 
        //  พ้ืนที่การท างานของฟังก์ชั่น          
           
        return ค่าท่ีต้องการส่งคืนค่าของฟังก์ชั่น;   
} 

 

 ระบุค้าว่า return ด้านหน้าค่าที่ต้องการส่งคืนค่า 

 

 ตัวอย่าง 6.18 ฟังก์ชั่น grade()  ส้าหรับหาค่าเกรดผลการเรียนของนักเรียน  

เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
เรารักມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 

เรารักมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 ผลการรันโปรแกรม 
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<?php 

function plus($num1,$num2) 
{ 

 $total = $num1+$num2; 

 return $total; 
 echo "ค้าสั่งหลัง return จะไม่ถูกใช้งาน"; 
} 

 

$result = plus(10, 20); 
echo $result;      // 30 

?> 

 

 

 

 ตัวอย่าง 6.19 ฟังก์ชัน grade()  ส้าหรับหาค่าเกรดผลการเรียนของนักเรียน  

<?php 

 

function grade ($score){ 
        if($score >= 80) { 
          return "A"; 
       }elseif($score >= 70) { 

return "B"; 
       }elseif($score >= 60) { 

return "C";        
       }elseif($score >= 50){ 

return "D"; 
       }else{ 

return "F"; 
     } // end if 

30 

 ผลการรันโปรแกรม 
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   } // end function 

          $result = grade(68); 
echo $result;       // C             

 echo grade (78);   // B 
 echo "คุณได้เกรด : ". grade (78);   //คณุไดเ้กรด : B 

            
?> 

 

 
 
 

  ตัวอย่าง 6.20 ฟังก์ชัน vat() ค้านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินค้า โดยรับข้อมูลราคา
สินค้าแล้ว ฟังก์ชันจะค้านวณราคาสินค้าท่ีเพ่ิมภาษีมูลค้าเพ่ิม แล้วส่งผลการค้านวณออกจาก
ฟังก์ชัน 

<?php 

    
function vat($price, $tax = 0.07){ 
        $price += $price * $tax; 

        return $price; 

} 

$total = 250; 

$laka["gold"] = 15200; 

 

$product1 = vat(520);                  // $product1 = 556.4 

$product2 = vat(100, 0.08);          // $product2 = 108 

$product3 = vat(1000,0.07);         // $product3 = 1070 

$product4 = vat($total);               // $product4 = 267.5 

C 

B 

คุณได้เกรด : B 

 ผลการรันโปรแกรม 
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$product5 = vat($laka["gold"]);     // $product5 = 16264 

 

echo $product1  ."<br/>"; 
echo $product2  ."<br/>"; 
echo $product3  ."<br/>"; 
echo $product4  ."<br/>"; 
echo $product5  ."<br/>"; 

 

?> 

 

 
 

 ตัวอย่าง 6.21 ฟังก์ชัน discount()ค้านวณส่วนลดหนังสือ โดยรับค่าราคา
หนังสือและชนิดหนังสือ  แล้วฟังก์ชั่นท้าการค้านวณหา 1. ส่วนลดหนังสือ 
($discountTotal) 2. ราคาหนังสือที่ลดราคาแล้ว ($discountPrice) แล้ว ส่งออก
ข้อมูล 1. และ 2. คืนค่าจากฟังก์ชัน โดยมีประเภทหนังสือ ($booktype) และ
ส่วนลด ดังนี้ 

เงื่อนไข 1. หนังสือเรียนภาษาไทย ลด 30% 

                     2. หนังสือเรียนต่างประเทศ ลด 20%  

                     3. หนังสืออ่ืนๆที่ไม่ใช่หนังสือเรียน ลด 15% 

  

<?php 

   
function discountFn($price, $booktype){ 
         

    // คา่เริม่ตน้เป็น 0 
        $discountPrice = 0; 

556.4 

108 

1070 

267.5 

16264 

 ผลการรันโปรแกรม 



บทท่ี 6 ฟังกช์ัน่และใช้งานฟังก์ชัน่ | 115 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

        $discountTotal = 0; 

        $discountRate = 0; 

 
    // ตรวจสอบดวูา่เป็นหนังสอืประเภทไหน และสว่นลด 

        if($booktype == 1) { 
                $discountRate = 30; 

        }elseif($booktype == 2) { 
                $discountRate = 20; 

        }elseif($booktype == 3) { 
                  $discountRate = 15;        

        }   // end if 

 
       // ค านวณหาสว่นลด โดยเก็บในตัวแปรชนดิอารเ์รย ์$discountBook[] 
       $discountBook['discount'] = $price*$discountRate/100 ;  

 
       // ค านวณราคาขายทีล่ดราคาแลว้ 
       $discountBook['price'] = $price - $discountBook['discount']; 
        
        // ฟังกช์ัน่สง่คนืคา่ตัวแปร $discountBook ออกจากฟังกช์นั 

        return $discountBook; 

} // end function 

 
// เรยีกใชฟั้งกช์นั discountFn() 
$discountShow = discountFn(100, 2); 
 

echo "หนังสือเรียนต่างประเทศราคา 100 บาท"; 
echo "จะได้รับส่วนลด ". $discountShow['discount'] ." บาท <br/>"; 
echo "จ่ายค่าหนังสือแค่ ". $discountShow['price'] ." บาท"; 
 

?> 

 

 

หนังสือเรียนต่างประเทศราคา 100 บาท จะได้รับส่วนลด 20 บาท  
จ่ายค่าหนังสือแค่ 80 บาท 

 ผลการรันโปรแกรม 
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 6.11 สรุป 
     ฟังก์ชัน หมายถึง ค้าสั่งกลุ่มที่ท้างานอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถเรียกใช้งานได้หลายครั้ง 

ท้าให้การพัฒนาโปรแกรมสะดวกรวดเร็ว และรูปแบบโปรแกรมดูง่ายขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
หลักดังนี้ 

1. ฟังก์ชันมาตรฐานที่มาพร้อมกับภาษา PHP ซึ่งทางผู้พัฒนาภาษา PHP สร้าง
ขึ้นมาให้โปรแกรมเมอร์สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันนั้น ๆ ได้เลย โดยมีหลากหลาย
กลุ่มฟังก์ชัน เช่น 1. ฟังก์ชั่นด้านตัวเลขทางคณิตศาสตร์  2. ฟังก์ชันเกี่ยวกับ
ตัวอักษร  3. ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่/เวลา  4. ฟังก์ชันเกี่ยวกับไฟล์และไดเร็คทอรี่  
5. ฟังก์ชันเกี่ยวกับฐานข้อมูล  6. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการรับส่ง Email  

2. ฟังก์ชันที่โปรแกรมเมอร์ออกแบบและสร้างขึ้นมาเอง เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการตามข้ันตอนวิธีที่โปรแกรมเมอร์ต้องการ โดยมีกฎการก้าหนดชื่อฟังก์ชัน
ดังนี้ 

            1. ชื่อฟังก์ชันชื่อห้ามซ้้ากับฟังก์ชันที่มีอยู่ 
            2. ชื่อฟังก์ชันชื่อห้ามซ้้ากับค้าสงวน เช่น if, continue 

            3. ชื่อฟังก์ชันสามารถมีได้ 1. ตัวอักษร 2. ตัวเลข 3. Underscore _ 

            4. ชื่อฟังก์ชันห้ามเริ่มต้นด้วยตัวเลข 
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ค าถามท้ายบท 
1. ฟังก์ชันหมายถึงอะไร 
2. ให้อธิบายประโยชน์ของฟังก์ชัน 
3. จากฟังก์ชันที่มาพร้อมกับภาษา PHP ให้ศึกษาฟังก์ชั่นดังนี้ 

1. ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข 
2. ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ 
3. ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันเวลา 

ให้หาฟังก์ชันแต่ละกลุ่ม ๆ ละ 10 ฟังก์ชัน โดยท้าเป็นตารางดังตัวอย่างด้านล่าง 

        ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวเลข 

ล าดับ ฟังก์ชัน ค าอธิบาย ผลลัพธ์ 

1 $po = pow(2,8)  ฟังก์ชั่นหาค่า 28 256 

2    

 

4. ให้สร้างฟังก์ชัน grade($mid, $fanal) โดยมีการรับอาร์กิวเมนต์ 2 คือ $mid รับค่า
คะแนนระหว่างภาค และ $fanal รบัค่าคะแนนปลายภาค ท้าการบวกคะแนนรวม
แล้วแสดงค่าผลการเรียน ดังนี้ 
   ถ้าคะแนนรวม 0-49 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด F” ออกทางจอภาพ 
   ถ้าคะแนนรวม 50-59 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด D” ออกทางจอภาพ 
   ถ้าคะแนนรวม 60-69 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด C” ออกทางจอภาพ 
   ถ้าคะแนนรวม 70-79 ให้แสดงข้อความ “คุณได้เกรด B” ออกทางจอภาพ 
   ถ้าคะแนนรวม 80-100 ให้แสดงข้อความ“คุณได้เกรด A” ออกทางจอภาพ 

5. จากข้อ 4. ให้เขียนโปรแกรมตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน grade() 
6. บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งต้องการสร้างฟังก์ชัน weightPrice() เพ่ือค้านวณค่าขนส่งในการ

ขนส่งสินค้าตามน้้าหนักสินค้า โดยมีกฎของการช้าระค่าขนส่ง ดังต่อไปนี้  
      สินค้าน้้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม ค่าขนส่ง 79 บาท 
      สินค้าน้้าหนัก 10-20 กิโลกรัม ค่าขนส่ง 99 บาท 
      สินค้าน้้าหนัก 21-30 กิโลกรัม ค่าขนส่ง 119 บาท 
     สินค้าน้้าหนักมากกว่า 31 กิโลกรัม ค่าขนส่งกิโลกรัมละ 5 บาท  
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โดยฟังก์ชันรับค่าน้้าหนักสินค้า แล้วคืนค่าขนส่งออกจากฟังก์ชัน ให้สร้างฟังก์ชัน
ค้านวณค่าขนส่งสินค้าตามน้้าหนักสินค้าตามที่ก้าหนด 
ให้สร้างฟังก์ชัน price() ค้านวณราคาขายสินค้า โดยรับค่าอาร์กิวเมนต์ 1. ราคาต่อชิ้น 
2. จ้านวนชิ้น ฟังก์ชันท้าการค้านวณราคาขายสินค้าแล้วคืนค่าราคาขายสินค้าออกจาก
ฟังก์ชัน 



       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 7 

ระบบจัดการฐานข้อมลู MySQL  

 

เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมากมายมหาศาล ในการบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมาก             
จึงจ าเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ที่เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ 
DBMS ซึ่งในบทนี้จะพูดถึงซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งเป็น
โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)  
มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ คือ แบบแถว และแบบคอลัมน์ ทั้งนี้         
จะขอกล่าวถึงตั้งแต่การบริหารจัดการผู้ใช้งาน การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การใช้เพ่ิมข้อมูล
ลงในตาราง การปรับปรุงข้อมูล การลบข้อมูล และการสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถสร้าง         
และออกแบบฐานข้อมูลได้ 

 

 7.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
    มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ

จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง 2 มิติ คือ 
แบบแถว และแบบคอลัมน์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างตาราง   

   มายเอสคิวแอลถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยชาวสวีเดนคือ Michael Widenius 
(Monty), David Axmark และชาวฟินแลนด์ Allan Larsson ได้ร่วมกันจัดตั้งในนามบริษัท MySQL 
AB มายเอสคิวแอล เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL  
สามารถใช้ร่วมกับภาษาที่ท างานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น ภาษา php, asp.net, asp หรือ jsp หรือสามารถ
ท างานร่วมกับภาษาที่ท างานฝั่งไคลเอนต์ได้ เช่น Java, C#, VB.net ได้เป็นอย่างดี โดยมายเอสคิว
แอลสามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น Linux, FreeBSD, Mac OS รวมทั้ง 
Microsoft Windows ปัจจุบันนิยมติดตั้งเป็นฐานข้อมูลส าหรับเว็บแอพลิเคชั่น โดยเฉพาะเว็บที่
พัฒนาด้วยภาษา PHP 

ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท MySQL AB ท าให้มายเอสคิว
แอลเป็นของสิทธิ์ของบริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มายเอสคิวแอลถูกซ้ือโดยบริษัท
ออราเคิล ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลออราเคิลที่มีชื่อเสียง บริษัทออราเคิลได้พัฒนา 
MySQL Enterprise Edition เพ่ือจ าหน่าย โดยมีเครื่องมือสนับสนุนส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูล 
เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งาน และยังมี MySQL Community Edition ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เสรี (GPL) 
ส าหรับให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี แต่ไม่มีบริการหรือเครื่องมือสนับสนุน ปัจจุบันนี้
ยังคงมีผู้ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลที่มีชื่อเสียง เช่น Facebook, Google, NASA, Netflix, Twitter, 
Yahoo, YouTube, Wikipedia เป็นต้น  
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ภาพที่ 7.1 ตราสัญลักษณ์มายเอสคิวแอล 
ที่มา : https://www.mysql.com/common/logos/logo-mysql-170x115.png 

 

 
ภาพที่ 7.2 David Axmark และ Michael "Monty" Widenius 

ที่มา : http://download.nust.na/pub6/mysql/img/monty_david_uc.jpg 

 

 7.2 การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL Server 
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เป็นฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้

สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลได้นั้น ในการเข้าระบบก่อนใช้งานฐานข้อมูล
เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลต้องระบุข้อมูล  1. ผู้ใช้งาน (user) 2. รหัสผ่าน (password) 
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งลูกข่ายและแม่ข่ายสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านระบบแลน 
(LAN) หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเครื่อง MySQL Database Server ปกติจะใช้พอร์ต 
3306  ในต าราเล่มนี้จะอธิบายการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL Server ที่ติดตั้งมากับ
โปรแกรม Xampp เพ่ือให้สามารถใช้งานฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลได้นั้น จะต้องท าการ 
Start MySQL Server ผ่าน Xampp Control Panel ก่อนดังภาพที่ 7.3 
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ภาพที่ 7.3 การ Start MySQL  

ที่มา : ผู้เขยีน  
 

1. การเชื่อมต่อมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ด้วยค าสั่ง  
mysql -u ชื่อผู้ใช้งาน –p รหัสผ่าน 
เช่น 
     mysql -u root –p 

 

 
ภาพที่ 7.4 การเชื่อมต่อมายเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 

            ที่มา : ผู้เขยีน 
 
2. แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อ เมื่อท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จะปรากฏข้อความ

ต้อนรับการเชื่อมต่อส าเร็จ 
 

 
ภาพที่ 7.5 แสดงผลการเชื่อมต่อส าเร็จ 

            ที่มา : ผู้เขยีน 
 

ถ้าหากเชื่อมต่อส าเร็จจะแสดงข้อความแนะน าการใช้งานเบื้องต้น 
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Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
โดยสามารถพิมพ์ help; หรือ \h ส าหรับขอความช่วยเหลือในการใช้งาน  
               พิมพ์  \c  ส าหรับเคลียร์หน้าจอ 

 

 
ภาพที่ 7.6 ค าสั่ง exit ส าหรับออกจากฐานข้อมูล 

          ที่มา : ผู้เขยีน 
 

3. เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้พิมพ์ค าว่า exit เพ่ือออกจากการเชื่อมต่อ 

mysql> exit 
Bye 
 

 7.3 การสร้างบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL 
ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL หรอื user ใช้ค าสัง่ CREATE USER ซึ่งมีรูบแบบ

ของค าสั่ง ดังนี้ 

รูปแบบของค าสั่ง 
 

CREATE USER 'userName'@'localhost' 

       IDENTIFIED BY 'password' 

       [PASSWORD EXPIRE INTERVAL day DAY]; 

 

userName หมายถึง ชื่อของผู้ใช้งานฐานข้อมูล 
password  หมายถึง รหัสผ่านของ userName นั้น ๆ 

PASSWORD EXPIRE INTERVAL day DAY ส าหรับก าหนดวันหมดอายุของ
รหัสผ่าน day วัน 
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 ตัวอย่าง 7.1 การสร้างบัญชีผู้ใช้ 

                    CREATE USER 'nirun'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345'; 

 

ภาพที่ 7.7 การสร้าง user ใหม่ชื่อ nirun 
ที่มา : ผู้เขยีน 

 

เป็นการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ชื่อ nirun และก าหนดรหัสผ่านคือ '12345' ในการสร้าง
บัญชีผู้ใช้สามารถสร้างได้พร้อมกันหลาย ๆ บัญชีผู้ใช้ด้วยค าสั่งเพียงค าสั่งเดียวดังตัวอย่าง
ด้านล่าง 

 

 ตัวอย่าง 7.2 การสร้างบัญชีผู้ใช้พร้อมกันหลาย ๆ user 

CREATE USER 
  'user1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordUser1', 
  'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordUser2', 
  'user3'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwordUser3'; 

  

 7.4 การลบบัญชีผู้ใช้ MySQL  
ในฐานข้อมูล MySQL สามารถลบบัญชีผู้ใช้โดยใช้ค าสั่ง DROP USER  

รูปแบบ 

 DROP USER userName; 

          userName บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการลบ 

 

 ตัวอย่าง 7.3 การลบบัญชีผู้ใช้ MySQL 
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  DROP USER 'nirun'@'localhost'; 

 

ภาพที่ 7.8 ลบบัญชีผู้ใช้ nirun ออกจากฐานข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขยีน 

 

เป็นการลบบัญชีผู้ใช้ชื่อ nirun ออกจากฐานข้อมูล 

การลบบัญชีผู้ใช้สามารถลบได้มากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ ด้วยค าสั่งเพียงค าสั่งเดียว ดังตัวอย่าง
ด้านล่าง 

 ตัวอย่าง 7.4 การลบบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ 

DROP USER 'user1'@'localhost', 'user2'@'localhost'; 

จากตัวอย่างเป็นการลบบัญชีผู้ใช้ user1 และ user2 พร้อมกัน 

 

 7.5 การก าหนดสทิธิให้แก่บัญชีผู้ใช้ 
  ฐานข้อมูล MySQL สามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล ท าให้ข้อมูล       

มีความปลอดภัย (security) และเป็นการป้องกันผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลน าข้อมูล  
จากฐานข้อมูลมาใช้ อันอาจจะเกิดผลเสียกับระบบฐานข้อมูลได้ การก าหนดสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator) ในการก าหนดให้สิทธิ 
หรือบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับมอบสิทธิ  (Authorization) ค าสั่งที่เกี่ยวกับสิทธิในการใช้ข้อมูลมี 2 ค าสั่ง
หลัก ๆ ได้แก่ 

 1. ค าสั่ง GRANT ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 
 2. ค าสั่ง REVOKE ยกเลิกสิทธิผู้ใช้ฐานข้อมูล 

 
 โดยผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูลสิทธิผู้ใช้ฐานข้อมูลด้วยค าสั่ง SHOW GRANTS การก าหนด

สิทธิ สามารถก าหนดให้กับระดับต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1. Global Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับทุก ๆ ฐานข้อมูล 
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2. Database Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับฐานข้อมูลที่ระบุ
เท่านั้น 
3. Table Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับตารางท่ีระบุเท่านั้น 
4. Column Privileges เป็นสิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับคอลัมน์ที่ระบุ
เท่านั้น 
5. PROCEDURE และ FUNCTION เป็นสิทธิที่ผู้ ใช้ ฐานข้อมูลสามารถใช้ได้กับ
ฟังก์ชันหรือโพชิเยอร์ 

ตัวอย่างการก าหนดสิทธิให้กับตาราง โดยมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ SELECT, 
INSERT, UPDATE, DELETE, INDEX, CREATE, ALTER, DROP, GRANT OPTION ห รื อ 
ALL โดยสิทธิเหล่านี้สามารถก าหนดรวมกันได้  

รูปแบบ 

                                                

  GRANT privileges ON object TO user; 

 
 privileges หมายถึง สิทธิต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบก าหนดให้กับ user 
 object หมายถงึ สิ่งที่เราต้องการก าหนดสิทธิให้ เช่น ฐานข้อมูลตาราง  
                          (db_name.tbl_name) 
 user หมายถึง บัญชีผู้ใช้งาน 

 

ตาราง 7.1 สิทธิที่ผู้ใช้ฐานข้อมูล (Privileges) 
สิทธิ ความหมาย 

SELECT สามารถด าเนินการค าสั่ง SELECT ได้ 
INSERT สามารถด าเนินการเพิ่มข้อมูลได้ 
UPDATE สามารถด าเนินการปรับปรุงได้ 
DELETE สามารถด าเนินการค าสั่งลบข้อมูลได้ 
INDEX สามารถสร้างดัชนี (INDEX) บนตารางที่มีอยู่ได้ 

CREATE สามารถสร้างตารางได้ 
ALTER สามารถปรับปรุงโครงสร้างของตารางได้ 
DROP สามารถลบตารางได้ 

GRANT OPTION สามารถก าหนดสิทธิที่ตนเองมีอยู่ให้กับผู้อ่ืนได้ 
ALL ให้ด าเนินการสิทธิ์ทั้งหมดได้ยกเว้น GRANT OPTION  
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 ตัวอย่าง 7.5 การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ 
การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ nirun ให้สามารถ SELECT, INSERT, UPDATE และ 

DELETE ตาราง product ด้วยค าสั่ง GRANT ดังนี้ 
 

 

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON otop.product TO 'nirun'@'localhost'; 
 

          หมายเหตุ : otop.product หมายถึง ตาราง product  ในฐานข้อมูล otop 

 

 ตัวอย่าง 7.6 การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ให้กับทุก ๆ ตาราง 
             การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ nirun ให้สามารถ SELECT, INSERT, UPDATE และ 
DELETE ทุก ๆ ตาราง ในฐานข้อมูล otop ด้วยค าสั่ง GRANT ดังนี้ 

 
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON otop.*  TO 'nirun'@'localhost'; 

 
          หมายเหตุ : otop.* หมายถึง ทุก ๆ ตารางในฐานข้อมูล otop 

 
 

 ตัวอย่าง 7.7 การก าหนดสิทธิทุกสิทธิ ให้กับผู้ใช้บนตาราง product 
            การก าหนดสิทธิ  ALL ให้กับผู้ใช้ nirun บนตาราง product ในฐานข้อมูล otop 

GRANT ALL ON otop.product TO 'nirun'@'localhost';  

 

 ตัวอย่าง 7.8 การก าหนดสิทธิ  SELECT บนตาราง product ให้กับผู้ใช้ทุกคน 

GRANT SELECT ON otop.product TO '*'@'localhost'; 

 

 7.6 การยกเลิกสิทธิในตาราง 
การยกเลิกสิทธิด้วยค าสั่ง REVOKE สิทธิต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE, INDEX, CREATE, ALTER, DROP, GRANT OPTION หรือ  ALL สิทธิ เห ล่ านี้ ส ามารถ
ก าหนดรวมกันได ้
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รูปแบบ  

                                                      

          REVOKE privileges ON object FROM user; 

 

 privileges หมายถึง สิทธิต่าง ๆ  
 object หมายถึง สิ่งที่เราต้องการยกเลิกสิทธิ เช่น ตาราง 
 user หมายถึง บัญชีผู้ใช้งาน 

 ตัวอย่าง 7.9 การยกเลิกสิทธิ UPDATE และ DELETE ตาราง product ของผู้ใช้ 
nirun ด้วยค าสั่ง REVOKE   

REVOKE  UPDATE, DELETE ON otop.product FROM 'nirun'@'localhost'; 

 

 ตัวอย่าง 7.10 การยกเลิกสิทธิ  ALL ตาราง product ของผู้ใช้ nirun  

REVOK ALL ON otop.product FROM 'nirun'@'localhost'; 

 

 ตัวอย่าง 7.11 การยกเลิกสิทธิ  DELETE ตาราง product ให้กับผู้ใช้ทุกคน 

REVOK DELETE ON otop.product FROM '*'@'localhost'; 

 

 7.7 การสร้างฐานข้อมูล 
             การสร้างฐานข้อมูลสามารถใช้ค าสั่ง CREATE DATABASE ในการสร้างโดยมีรูปแบบ       
     การสร้าง ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบท่ี 1. 

                       CREATE DATABASE database_name; 

             database_name  หมายถึง ชื่อฐานข้อมูล 
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 ตัวอย่าง 7.12 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ otop 

         CREATE DATABASE otop; 

 ตัวอย่าง 7.13 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ buengkan 

                   CREATE DATABASE buengkan; 

 

 
ภาพที่ 7.9 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ buengkan 

ที่มา : ผู้เขยีน 

 

รูปแบบท่ี 2.  ก าหนดรูปแบบการเข้ารหัสชุดอักขระด้วย  

CREATE DATABASE database_name 
          CHARACTER SET charset_name  COLLATE collation_name; 

database_name  หมายถึง ชื่อฐานข้อมูล 
charset_name หมายถึง รหัสของชุดตัวอักษร 
collation_name หมายถึง รหัสตัวอักษร 

 ตัวอย่าง 7.14 การสร้างฐานข้อมูลชื่อ otop โดยก าหนดรหัสของชุดตัวอักษรเป็น 
UTF8 

          CREATE DATABASE otop  
                    CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

หมายเหตุ : สามารถแสดงรายชื่อฐานข้อมูลได้ด้วยค าสั่ง SHOW DATABASES; 
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 7.8 การลบฐานข้อมูล 

การลบฐานข้อมูลสามารถใช้ค าสั่ง DROP DATABASE ในการลบฐานข้อมูลได้จะเป็นการลบ
ตารางและข้อมูลทั้งหมดภายในฐานข้อมูล ผู้ใช้งานควรระมัดระวังในการลบฐานข้อมูล ซึ่งการลบ
ฐานข้อมูลมีรูปแบบ ดังต่อไปนี้   

รูปแบบ 

                    DROP DATABASE database_name; 

            database_name  หมายถึง ชื่อฐานข้อมูล  

 ตัวอย่าง 7.15 การลบฐานข้อมูลชื่อ otop 

          DROP DATABASE otop; 

 ตัวอย่าง 7.16 การลบฐานข้อมูล buengkan 

                       DROP DATABASE buengkan; 

 

 

ภาพที่ 7.10 การลบฐานข้อมูล buengkan 
ที่มา : ผู้เขยีน 

 

 7.9 ชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูล Mysql 

ชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูล Mysql ใช้ส าหรับก าหนดประเภทหรือรูปแบบข้อมูลของฟิวด์ต่าง 
ๆ ของแต่ละตาราง โดยการก าหนดรูปแบบของฟิวด์จะต้องระบุทั้งชนิดของข้อมูลและขนาดของข้อมูล 
ชนิดของข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น  

1. ข้อมูลประเภทข้อความ (String) 
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2. ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) 
3. ข้อมูลประเภทวันที่ (Date/time) 
  

7.9.1 ข้อมูลประเภทข้อความ (String) 
    เป็นข้อมูลส าหรับเก็บข้อความหรือตัวอักษร 

 

 ตาราง 7.2 ข้อมูลประเภทข้อความ 

ชนิดข้อมูล ขนาดสูงสุด ค าอธิบาย 

CHAR(size) 255 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้โดยจะก าหนดขนาดของ
ฟิวด์เท่ากับขนาดของ size 

VARCHAR(size) 255 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้โดยขนาดของฟิวด์จะ
เท่ากับขนาดของข้อมูล 

TINYTEXT(size) 255 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

TEXT(size) 65,535 ตัวอักษร 
โดย size หมายถึงขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

MEDIUMTEXT(size) 16,777,215 
ตัวอักษร 

โดย size หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

LONGTEXT(size) 
4GB หรือ 
4,294,967,295 
ตัวอักษร 

โดย size หมายถึง ขนาดตัวอักษรที่
สามารถเก็บได้ 

BINARY(size) 255 ตัวอักษร 

โดย size หมายถึง ขนาด binary 
characters ที่สามารถเก็บได้โดยขนาด
ของฟิวด์จะเท่ากับขนาดของข้อมูล 
(ตั้งแต่ MySQL 4.1.2) 

VARBINARY(size) 255 ตัวอักษร 

โดย size หมายถึง ขนาด binary 
characters ที่สามารถเก็บได้โดยขนาด
ของฟิวด์จะเท่ากับขนาดของข้อมูล 
(ตั้งแต่ MySQL 4.1.2) 
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7.9.2 ข้อมูลประเภทตัวเลข (Numeric) 
        ข้อมูลประเภทตัวเลขมีทั้งเลขจ านวนเต็ม และเลขจ านวนจริง ซึ่งผู้ออกแบบฐานข้อมูล
ต้องพิจารณาว่ารูปแบบไหนเหมาะสมในการก าหนดชนิดข้อมูลให้กับฟิลด์ เช่น ฟิวด์เก็บ
ข้อมูลอายุคน ควรก าหนดเป็น TINYINT แบบ Unsigned ที่สามารถเก็บข้อมูลอายุคนได้
ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เพราะใช้พ้ืนที่ขนาดที่เก็บ 1 ไบต์ ทั้งที่ SMALLINT สามารถก าหนดได้แต่
ต้องใช้พื้นที่ขนาดที่เก็บ 2 ไบต์   

ตาราง 7.3 ข้อมูลประเภทตัวเลข 

ชนิดข้อมูล ขนาดที่เก็บ ค าอธิบาย 

BIT(size) size บิต 
เก็บข้อมูลบิต เช่น bit(8) หมายถึง สามารถเก็บได้ 8 บิต 
'10100011' 

TINYINT(size) 1 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -128 ถึง 127  
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 255 

SMALLINT(size) 2 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -32768 ถึง 32767 
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 65535 

MEDIUMINT(size) 3 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -8388608 ถึง 8388607 
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 16777215. 

INT(size) หรือ 

INTEGER(size) 4 ไบต์ 
เลขจ านวนเต็ม ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -2147483648 ถึง 2147483647  
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 4294967295 

BIGINT(size) 8 ไบต์ 

เลขจ านวนเต็ม ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
1. Signed ค่า -9223372036854775808 ถึง 
9223372036854775807 
2. Unsigned ค่า 0 ถึง 18446744073709551615 

DECIMAL(m,d) 

หลักการ
ค านวณ
ด้านล่าง 

 

เลขทศนิยม โดยมีค่า  
m จ านวนตัวเลขทั้งหมด อยู่ระหว่าง 1 ถึง 65  
d จ านวนตัวเลขหลังทศนิยม อยู่ระหว่าง 0 ถึง 30 
เช่น ก าหนดให้สามารถเก็บค่าสูงสุด คือ 99999.99 
ก็ก าหนด DECIMAL(8,2) 

FLOAT(m,d) 4 ไบต์ Single precision floating point number. 
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ชนิดข้อมูล ขนาดที่เก็บ ค าอธิบาย 

DOUBLE(m,d) 8 ไบต์ Double precision floating point number. 

BOOL 1 ไบต์ ค่าทางตรรกะ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
0 ถ้าเป็นเท็จ  1 ถ้าเป็นจริง 

BOOLEAN 1 ไบต์ ค่าทางตรรกะ ค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้ 
0 ถ้าเป็นเท็จ  1 ถ้าเป็นจริง 

 

 การค านวณจ านวนไบต์ 

   มีตารางเป็นการก าหนดจ านวนไบต์ส าหรับเก็บข้อมูล ตัวอย่างเช่น  DECIMAL(20,6) 
จะมีเลข หน้าจุดทศนิยม 14 หลัก และหลังจุดทศนิยม 6 หลัก  

  XXXXXXXXX XXXXX  .  XXXXXX           รวมเป็น     10 ไบต์       

     4 ไบต์          3 ไบต์     3 ไบต์  

Leftover Digits จ านวนไบต ์

0 0 
1–2 1 
3–4 2 
5–6 3 
7–9 4 
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7.9.3 ข้อมูลประเภทวันที่ (Date/time) 
รูปแบบข้อมูลประเภทวันที่และเวลา 
 

           ตาราง 7.4 ข้อมูลประเภทวันที่และเวลา 

ชนิดข้อมูล รูปแบบ ค าอธิบาย 

DATE 

'YYYY-MM-DD' 
Y  ปี ค.ศ. 
M เดือน 
D  วัน  

ส าหรับเก็บข้อมูลวัน สามารถบนัทึก
ระหว่างวันที่ '1000-01-01' ถึง '9999-12-

31' 

DATETIME 

'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 
H ชั่วโมง  
M นาท ี
S วินาท ี

ส าหรับเก็บข้อมูลวัน และเวลา สามารถ
บันทึกระหว่าง '1000-01-01 00:00:00' 
ถึง '9999-12-31 23:59:59' 

TIMESTAMP 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' 

ส าหรับเก็บข้อมูลวันและเวลาสามารถ
บันทึกระหว่าง '1970-01-01 00:00:01' 
UTC ถึง '2038-01-19 03:14:07' UTC 
โดยสามารถปรับปรุงวันเวลาให้เป็น
ปัจจุบนัโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการ เพิ่ม/แก้ไข
ข้อมูล ของแต่ละแถวในตาราง  

TIME 'HH:MM:SS'  '-838:59:59' ถึง '838:59:59' 

YEAR(2|4) ก าหนดรูปแบบป ี

รูปแบบปี สามารถก าหนดรูปแบบได้ 2 
แบบ 

   YEAR (2) เช่น 19 

   YEAR (4) เช่น 2519 

 ถ้าไม่ก าหนด หมายถึง 4 
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 7.10 แผนภาพอีอาร์แสดงโครงสร้างข้อมูลสินค้าโอทอป 

    แผนภาพอีอาร์ที่แสดงโครงสร้างข้อมูลในการเก็บข้อมูลการจ าหน่ายสินค้าโอทอป 

ประกอบด้วยเอนตีตี้ และแอทริบิวต์ ดังต่อไปนี้ 
    เอนตีตี้ Product แสดงข้อมูลสินค้า OTOP โดยเชื่อมความสัมพันธ์กับ  
          เอนตีตี้ Category และเอนตีตี้ OrderDetails 

     เอนตีตี้ Category แสดงข้อมูลหมวดหมู่สินค้า OTOP 

     เอนตีตี้ Order แสดงข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า โดยเชื่อมความสัมพันธ์กับ 

           เอนตีตี้ OrderDetails และเอนตีตี้ Customer 

     เอนตีตี้ OrderDetails แสดงรายการสินค้าในแต่ละการสั่งซื้อโดยเชื่อมความสัมพันธ์กับ 

           เอนตีตี้ Product และเอนตีตี้ Order 

     เอนตีตี้ Customer แสดงข้อมูลลูกค้า 

 

 

 

ภาพที่ 7.11 แผนภาพอีอาร์แสดงโครงสร้างข้อมูลระบบจ าหน่ายสินค้า OTOP  
ที่มา : ผู้เขยีน 
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 7.11 การสร้างตาราง 
   การสร้างตารางนั้น ผู้ออกแบบตารางจะต้องท าการวิเคราะห์  และออกแบบตารางให้

ละเอียด เพ่ือให้ได้โครงสร้างของตารางที่สมบูรณ์เก็บข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลไม่มีความ
ซ้ าซ้อน โดยวิเคราะห์จากจ านวนตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง โดยมีข้อมูลที่ส าคัญ
ประกอบการสร้างตาราง ดังนี้  

1) ชื่อตาราง 
2) จ านวนคอลัมน์และชื่อคอลัมน์ 
3) รายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ เช่น ชนิดของคอลัมน์, ขนาดของคอลัมน์ และ  
    คุณสมบัติต่าง ๆ 

 

รูปแบบ 
 CREATE TABLE tableName ( 
     column1 datatype, 
     column2 datatype, 
     column3 datatype, 
     .... , 
    PRIMARY KEY ( columnPK ) 
 ); 
  

 tableName ชื่อตาราง 
 column1    ชื่อคอลัมน์ 
 datatype    ชนิดคอลัมน์ 
 columnPK   คอลัมน์ที่เป็นคีย์หลัก 
 

โดยมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมของแต่ละคอลัมน์ ดังนี้ 
1. NOT NULL  หมายถึง ข้อมูลที่ต้องก าหนดค่าเสมอ 
2. AUTO_INCREMENT หมายถึง เวลาเพิ่มค่าให้กับตาราง คอลัมน์จะเพ่ิมค่าทีละ 

1 ให้อัตโนมัติ 
3. PRIMARY KEY  หมายถึง คีย์หลัก 
4. DEFAULT หมายถึง ค่าปกติ หรือค่าเริ่มต้น 
5. COMMENT หมายถึง หมายเหตุสามารถเก็บได้ 1024 ตัวอักษร 
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           ตาราง 7.5 ตาราง product ส าหรับเก็บข้อมูลสินค้า OTOP โดยมีพจนานุกรมข้อมูล ดังนี้ 
ล าดับ ฟิล์ด ความหมาย ชนิด ขนาด คีย ์

1 ProductID รหัสสินค้า int 4 PK 
2 SupplierID รหัสสถานประกอบการ Int 4 FK 
3 CategoryID หมวดหมู่สินค้า tinnyInt 3 FK 
4 Name ชื่อสินค้า varchar 255   
5 Details รายละเอียด text   
6 total จ านวน int 4 
7 Weight น้ าหนัก varchar 15   
8 Price ราคา float(7,2)   
9 Size ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ซ.ม. varchar 50   
10 Total จ านวน int 4   
11 Unit หน่วยนับ varchar 20   
12 star ดาว tinnyInt 1   

 

ค าสั่ง SQL ในการสร้างตาราง product ดังนี้ 
CREATE TABLE product  ( 

  ProductID int(4) UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

  SupplierID int(4) UNSIGNED, 

  CategoryID tinyint(3) UNSIGNED, 

  Name varchar(255), 
  Details text, 

  Price float(8, 2) UNSIGNED, 

  Total int(4) UNSIGNED, 

  Weight varchar(15), 
  Size varchar(50), 
  unit varchar(20), 
  star tinyint(1) UNSIGNED, 

  PRIMARY KEY (ProductID),  
) ENGINE = InnoDB; 
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 ตัวอย่าง 7.17 ตาราง orderdetails ส าหรับเก็บข้อมูลสินค้าท่ีสั่งซื้อ โดยมี
พจนานุกรมข้อมูลดังนี้ 

ล าดับ ฟิล์ด รายละเอียด ชนิดข้อมุล ขนาด คีย ์
1 ProductID รหัสสินค้า int 4 PK,FK 
2 OrderID รหัสการสั่งซื้อ tinnyInt 4 PK,FK 
3 Amount จ านวน int 4   

 
ค าสั่ง SQL ในการสร้างตาราง orderdetails ดังนี้ 
CREATE TABLE orderdetails  ( 

  ProductID int(4) UNSIGNED, 
  OrderID tinyint(4) UNSIGNED, 
  Amount int(4) UNSIGNED, 
  PRIMARY KEY (ProductID, OrderID), 

            CONSTRAINT ibfk1 FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES order (OrderID) 
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, 

      CONSTRAINT ibfk2 FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES product  
            (ProductID) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE 

)ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci; 
 

 ตัวอย่าง 7.18 ตาราง Customer ส าหรับเก็บข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อ โดยมีพจนานุกรม
ข้อมูลดังนี้  

 
ล าดับ ฟิล์ด รายละเอียด ชนิดข้อมูล ขนาด คีย ์

1 CustomerID รหัสลูกค้า int 4 PK 
2 CusName ชื่อ-นามสกุลลูกค้า varchar 255   
3 CusAddress ที่อยู่  varchar 255   
4 CusProvince รหัสไปรษณีย์ varchar 199   
5 CusZipcode หมายเลขโทรศัพท์ varchar 5   
6 CusMobile หมายเลขโทรศัพท์ varchar 19   
7 CusEmail อีเมลล์  varchar 59   
8 UserLogin User ส าหรับเข้าสู่ระบบ varchar 59   
9 UserPassword รหัสผ่านส าหรับเข้าสู่ระบบ varchar 59   
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ค าสั่ง SQL ในการสร้างตาราง customer ดังนี ้
CREATE TABLE customer  ( 

  CustomerID int(4) UNSIGNED AUTO_INCREMENT, 

  CusName varchar(255), 
  CusAddress varchar(255), 
  CusProvince varchar(199), 
  CusZipcode varchar(5), 
  CusMobile varchar(19), 
  CusEmail varchar(59), 
  UserLogin varchar(59), 
  UserPassword varchar(59), 
  PRIMARY KEY (CustomerID) 

) ENGINE = InnoDB; 

 

 7.12  การลบตาราง 

การลบตารางออกจากฐานข้อมูล ด้วยค าสั่ง DROP TABLE ซึ่งมีข้อควรระมัดระวังในการลบ
ตาราง เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ ในตารางดังกล่าวจะสูญหาย และไม่สามารถกู้คืนได้ภายหลังจากที่ลบ
ตารางดังกล่าวแล้ว 

รูปแบบ 

           DROP TABLE tableName; 

 tableName หมายถึง ชื่อตาราง 

 

 ตัวอย่าง 7.19 การลบตาราง product  

              DROP TABLE product; 

 ตัวอย่าง 7.20 การลบตาราง orderdetails  
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              DROP TABLE orderdetails; 

 7.13 ค าสั่งเพ่ิมข้อมูล (Insert) 

 ค าสั่ง Insert เป็นค าสั่งเพ่ิมข้อมูลในตาราง โดยตารางดังกล่าวเราสร้างขึ้นด้วยค าสั่ง 
CREATE TABLE  โดยการเพ่ิมข้อมูลมีหลายรูปแบบ   

1. การเพ่ิมข้อมูลไม่ระบุคอลัมน์ 
2. การเพ่ิมข้อมูลระบุคอลัมน์ 
3. การเพ่ิมข้อมูลทีละหลายเรคอร์ด 
4. การเพ่ิมข้อมูลโดยคัดลอกจากตารางอ่ืน 

  
7.13.1 การเพิ่มข้อมูลไม่ระบุคอลัมน์ 

การเพ่ิมข้อมูลในตารางโดยไม่ระบุคอลัมน์สามารถเพ่ิมข้อมูลได้ โดยสามารถระบุ
เพียงข้อมูลที่ต้องเพ่ิมเท่ านั้น แต่จะต้องทราบรายละเอียดโครงสร้างของตารางว่า
ประกอบด้วยคอลัมน์อะไรบ้าง และเป็นคอลัมน์ชนิดอะไร จึงจะสามารถก าหนดค่า (value) 
โดยต้องใส่ให้ตรงกับคอลัมน์ในตารางที่เราสร้างขึ้น 
 
รูปแบบ 
INSERT INTO tableName  
VALUES ( value1 , value2 , value3, ..., valueN); 
 
tableName หมายถึง ชื่อตาราง 
value1, value2, value3, ..., valueN หมายถึง ค่าข้อมูลที่ต้องการเพิ่มลงในตาราง 

 
 

  ตัวอย่าง 7.21 การเพิ่ม ครีมมะขาม ในฐานข้อมูล 

   INSERT INTO product  
          VALUES (1, 2, 5, 'ครีมมะขาม', 'บ ารุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น', 200, 50, '120 ml',  
                       '4.3x3.0x4.0 ซม.', 'ตลับ', 4); 
 
ผลที่ได้จากค าสั่งข้อมูลที่เพ่ิมเข้าไปจะเป็นดังนี้ 
 
ตาราง product 

ProductID SupplierID CategoryID Name Details Price total Weight Size Unit star 

1 2 5 ครีมมะขาม บ ารุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น 200 50 120 ml 4.3x3.0x4.0 ตลับ 4 
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7.13.2 การเพิ่มข้อมูลโดยระบุคอลัมน์ 

การเพ่ิมข้อมูลที่ระบุทั้งชื่อคอลัมน์ และข้อมูลที่ต้องการเพ่ิม โดยล าดับของคอลัมน์ 
(column) และล าดับของค่า (value) จะต้องจัดเรียงให้ตรงกันเนื่องจากการเพ่ิมข้อมูลจะ
เพ่ิมข้อมูลคอลัมน์และค่าตามล าดับ 

 
รูปแบบ 

INSERT INTO tableName (column2 , column1 , column3, ..., columnN) 
 
VALUES ( value2 , value1 , value3, ..., valueN); 

 
tableName หมายถึง ชื่อตาราง 
column1 , column2 , column3, ..., columnN หมายถึง คอลัมน์ในตาราง 
value1 , value2 , value3, ..., valueN หมายถึง ค่าท่ีต้องการเพ่ิมในตาราง 

 

 ตัวอย่าง 7.22 การเพิ่มข้อมูลในตาราง product 
 

   INSERT INTO product (ProductID, SupplierID, CategoryID, Name, Details,  
                             total, Price, Weight, Size, stockTotal, Unit, star) 
          VALUES (1, 2, 5, 'ครีมมะขาม', 'บ ารุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น', 50.00, 200, '120 ml',  
                       '4.3x3.0x4.0 ซ.ม.', 'ตลับ', 4); 

 

 ตัวอย่าง 7.23 การเพิ่มข้อมูลในตาราง orderdetails 
 

INSERT INTO orderdetails (ProductID, OrderID, Amount)  VALUES (1, 1, 
2); 
INSERT INTO orderdetails (ProductID, OrderID, Amount)  VALUES (3, 2, 
2);  
 

 ตัวอย่าง 7.24 การเพิ่มข้อมูลในตาราง customer 
 

INSERT INTO customer (CustomerID, CusName, CusAddress, CusProvince,  
                            CusZipcode, CusMobile, CusEmail, UserLogin, 
UserPassword) 
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VALUES (1, 'นางสาวกัลยาณี  สาริบุตร ', '64 หมู่  5 ต.เมืองใหม่  อ.ศรีบุญ เรือง ', 
'หนองบัวล าภู',  
             '39180', '042353628', 'belle@gamil.com', 'belle1', '37474');  
7.13.3 การเพิ่มข้อมูลทีละหลายเรคอร์ด 

การเพ่ิมข้อมูลในค าสั่ง Insert 1 ค าสั่ง สามารถเพ่ิมข้อมูลได้จ านวน
มากกว่า 1 เรคอร์ด โดยระบุข้อมูลเป็นชุด ๆ แต่ละชุดคั่นด้วยเครื่องหมาย ,         
ดังตัวอย่าง 

 
รูปแบบ 
INSERT INTO tableName ( column1, column2, ..., columnN ) 
VALUES ( value1, value2, ..., valueN ), 
            ( value1, value2, ..., valueN ), 
            ( value1, value2, ..., valueN ); 

 
tableName หมายถึง ชื่อตาราง 
(value1, value2, ..., valueN) หมายถึง ค่าท่ีต้องการเพิ่มในตาราง 

 

 ตัวอย่าง 7.25 ค าสั่ง Insert 1 ค าสั่ง สามารถเพ่ิมข้อมูลได้จ านวนมากกว่า 1 เรคอร์ด 
INSERT INTO orderdetails (ProductID, OrderID, Amount)  
VALUES (1, 1, 2), 

 (3, 2, 2), 
           (3, 3, 3), 
           (4, 3, 3); 

         หรือ 
INSERT INTO orderdetails (ProductID, OrderID, Amount)  
VALUES (1, 1, 2), (3, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 3, 3); 

 
7.13.4 การเพิ่มข้อมูลจากการสืบค้นมาจากตารางอื่น 

การเพ่ิมข้อมูลจากการสืบค้นมาจากตารางอ่ืน เป็นการเพ่ิมข้อมูลโดยที่ข้อมูล
เหล่านั้นมีอยู่ในตารางอ่ืนอยู่แล้ว แล้วด าเนินการสืบค้นข้อมูล (select) และน าข้อมูล
เหล่านั้นมาเพ่ิมในตารางที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไข คือ ชนิดของข้อมูล และจ านวนของคอลัมน์
ในตารางทั้ง 2 จะต้องตรงกัน จากรูปแบบด้านล่างเป็นการเพ่ิมข้อมูลในตาราง table1         
โดยข้อมูลที่ต้องการเพ่ิมนั้น เป็นข้อมูลที่สืบค้นมาจากตาราง table2 โดยที่มีชนิดของข้อมูล
ในคอลัมน์ต่างๆทั้งในตาราง table1 (column1t1, column2t1, ..., column_n_t1) และ 
ตาราง table2 (column1t2, column2t2, ..., column_n_t2) จะต้องตรงกัน 
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ตาราง table2 
column1t2 column2t2 column_n_t2 
column1t2 column2t2 column_n_t2 

 

ตาราง table1 
column1t1 column2t1 column_n_t1 

 
 

รูปแบบ 
INSERT INTO table1 ( column1t1, column2t1, ..., column_n_t1 ) 
SELECT column1t2, column2t2, ..., column_n_t2 
FROM table2 
WHERE condition; 

 
table1 หมายถึง ชื่อตาราง table1 

column1t1, column2t1, ..., column_n_t1 หมายถึง คอลัมน์ในตาราง table1 
table2 หมายถึง ชื่อตาราง table2 
column1t2, column2t2, ..., column_n_t2 หมายถึง คอลัมน์ในตาราง table2 
 

 7.14 ค าสั่งสืบค้นข้อมูล (Select) 
    ค าสั่ง Select เป็นค าสั่งสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในตาราง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้แสดงผล หรือ

ประมวลผลอื่น ๆ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งหมดในตาราง หรือเลือกสืบค้นข้อมูลแบบมีเงื่อนไขก็ได้ 
 

 7.14.1 การสืบค้นข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข 

รูปแบบ 
SELECT column1, column2, column3 
FROM   tableName 

 
tableName หมายถึงชื่อตาราง 
column1, column2, column3 หมายถึง คอลัมน์ที่ต้องการสืบค้น โดยสามารถ
สืบค้นบางคอลัมน์ในตารางได้โดยระบุชื่อคอลัมน์ลงไป หรือถ้าต้องการสืบค้นทุก
คอลัมน์ สามารถใช้เครื่องหมาย * แทนชื่อคอลัมน์ 
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 ตัวอย่าง 7.26 การสืบค้นข้อมูลแบบไม่มีเงื่อนไข 
SELECT * 
FROM product;  
 
สืบค้นข้อมูลทุกคอลัมน์จากตาราง product 
 

 ตัวอย่าง 7.27 การสืบค้นข้อมูล 
SELECT ProductID, Name, Price 
FROM product;  
 
สืบค้นข้อมูลคอลัมน์ ProductID, Name, Price  จากตาราง product 

 
7.14 2 การสืบค้นข้อมูลแบบมีเงื่อนไข 

เป็นค าสั่งสืบค้นข้อมูลที่อยู่ในตาราง โดยระบุเงื่อนใขข้อมูลที่ต้องการ เช่น 
สืบค้นข้อมูลสินค้าเฉพาะสินค้าที่ได้  5 ดาวเท่านั้น, สืบค้นข้อมูลสินค้าเฉพาะสินค้า
ที่มีราคามากกว่า 100 บาท  

 

รูปแบบ  

SELECT column1, column2, column3 
FROM   tableName 
[WHERE conditions]  
[[GROUP BY expressions] 
    [HAVING condition]] 
[ORDER BY expression [ ASC | DESC ]] 

 
WHERE conditions หมายถึงเงื่อนไขในการสืบค้น 
GROUP BY expressions หมายถึง การจัดกลุ่มตามคอลัมน์ที่ระบุใน expressions 
HAVING condition หมายถึง เงื่อนไขการสืบค้นที่อยู่ภายหลังค าสั่ง GROUP BY  
ORDER BY expression หมายถึง จัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่ระบุ  
                                          โดย ASC เรียงจากน้อยไปหามาก  
                                          และ DESC เรียงจากมากไปหาน้อย 
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 ตัวอย่าง 7.28 สืบค้นข้อมูลทุกคอลัมน์จากตาราง product เฉพาะราคา (price) 
มากกว่า 100 

SELECT * 
FROM product 
WHERE price > 100;  

 ตัวอย่าง 7.29  สืบค้นข้อมูลคอลัมน์ Name, price จากตาราง product เฉพาะราคา 
(price) มากกว่า 100 และชื่อสินค้า (name) ขึ้นต้นด้วยค าว่า น้ าพริก  โดยเรียงจากราคา 
(price DESC) มากไปหาราคามาก 

SELECT Name, price  
FROM product 
WHERE price > 100 AND Name LIKE ‘น้ าพริก*’ 
ORDER BY price DESC;  
 
7.14.3 ค าสั่งสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง (Joint) 
         จากการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆตาราง เราสามารถน าเสนอข้อมูลจาก
หลาย ๆ ตาราง ด้วยการ joint ตาราง 

 
รูปแบบ 

SELECT table1Column1, table2Column1, table1Column2 
FROM   table1 LEFT JOIN table2  
ON table1Column1= table2Column1 
      [WHERE conditions]  
      [[GROUP BY expressions] 
      [HAVING condition]] 
      [ORDER BY expression [ ASC | DESC ]] 

 

 ตัวอย่าง 7.30 การสืบค้นข้อมูลจากตาราง product ซึ่งเก็บข้อมูลสินค้า และตาราง 
orderdetails  เก็บข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้า 
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ตาราง product 

 

ตาราง orderdetails 

 

      ภาพที่ 7.12 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง product และตาราง orderdetails 

ที่มา : ผู้เขยีน 

       จากข้อมูลในตาราง product และข้อมูลในตาราง orderdetails สามารถ
แสดงข้อมูลร่วมกันด้วยการใช้ค าสั่ง join ตาราง ดังนี้ 

 

 ตัวอย่าง 7.31 สืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง (Joint) สืบค้นข้อมูลจากตาราง 
product  และตาราง orderdetails 

 

SELECT  

       product.ProductID AS ProductID, 

       orderdetails.OrderID AS OrderID, 

       product.Name AS Name, 

       orderdetails.Amount AS Amount, 
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       product.Price AS Price, 

       (orderdetails.Amount * product.Price) AS Total  

FROM 

       (orderdetails LEFT JOIN product  

                on (product.ProductID = orderdetails.ProductID) 
       ); 

 
  ผลการประมวลผลค าสั่ง SQL 

 

 

ภาพที่ 7.13 ผลการประมวลผลการสืบค้นข้อมูลจากหลายตาราง 
ที่มา : ผู้เขยีน 

 

 7.15 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) 
   ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลที่ต้องการในฐานข้อมูล

ให้อยู่เปลี่ยนแปลงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ ค าสั่งปรับปรุง 1 ค าสั่ง สามารถปรับปรุงข้อมูลได้
มากกว่าหนึ่งเรคคอร์ด จึงควรใช้กับเงื่อนไข WHERE เพ่ือใช้ระบุเงื่อนไขในการปรับปรุงข้อมูล         
ในตาราง  ถ้าไม่ระบุจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดในตาราง ค าสั่งปรับปรุงข้อมูลข้อมูลมีรูปแบบ
ค าสั่ง ดังนี้ 

รูปแบบ 

UPDATE tableName SET  
        column1=value  
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        [, column2=value2] 
[WHERE <condition>]; 

UPDATE เป็นค าสั่งที่ต้องมีทุกครั้งที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล 
tableName ชื่อตารางที่ต้องการปรับปรุง 
SET column1=value ปรับปรุงข้อมูล column1 ให้มีค่าใหม่คือ value 
WHERE <condition> เงื่อนไขในการปรับปรุงข้อมูล 

 
  

 ตัวอย่าง 7.32 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูล (Update) 
UPDATE  product  SET 

price = 100;  
 

หมายถึงปรับปรุงข้อมูล price  ในตาราง  product เปลี่ยนให้มีค่า 100  

 

 ตัวอย่าง 7.33 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข 

UPDATE  product  SET 

    price = 90, 

    name = "น้ าพริกแมงดากลุ่มสตรีบ้านโนนสมบูรณ์"   
WHERE  productID=108; 

 

หมายถึง ปรับปรุงข้อมูลในตาราง  product ที่มี productID เท่ากับ 108 โดย
ปรับปรุง productPrice  ให้มีค่า 90 และปรับปรุง productName  ให้มีค่า 
“น้ าพริกแมงดากลุ่มสตรีบ้านโนนสมบูรณ”์ 

 

 ตัวอย่าง 7.34 ค าสั่งปรับปรุงข้อมูลแบบมีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข 

UPDATE  product  SET 

    Price = Price+10   
WHERE  Price < 50 AND CategoryID =5; 

 

หมายถึงปรับปรุงข้อมูลในตาราง  product ที่มี Price น้อยกว่า 50 และ(AND) 
CategoryID เท่ากับ 5  โดยปรับปรุง Price  ให้มีค่าเพ่ิมขึ้น 10 บาท 
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 7.16 ค าสั่งลบข้อมูล (delete) 
ค าสั่งลบข้อมูล (delete) เป็นค าสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลในตารางที่ไม่ต้องการ แต่ละค าสั่ง

สามารถลบข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งเรคคอร์ด จึงควรใช้กับเงื่อนไข WHERE เพ่ือใช้ระบุเงื่อนไขในการลบ
ข้อมลูในตาราง ถ้าไม่ระบุจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง ค าสั่งลบข้อมูลมีรูปแบบค าสั่ง ดังนี้ 
 

รูปแบบ 
DELETE  FROM  tableName 

[WHERE  condition]; 
 

DELETE FROM เป็นค าสั่งที่ต้องมีทุกครั้งที่ต้องการลบข้อมูล 

tableName ชื่อตารางที่ต้องการลบข้อมูล 

WHERE <condition> เงือ่นไขในการลบข้อมูล 

 

 ตัวอย่าง 7.35 การลบแบบไม่มีเงื่อนไข 

             DELETE   FROM  province 

 

หมายถึง ลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง  province ซ่ึงควรระวังในการใช้ค าสั่ง DELETE เพราะ
เป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในตาราง 
 

 ตัวอย่าง 7.36  การลบแบบมีเงื่อนไข 

           DELETE   FROM  province 

WHERE  pid=77; 

 

หมายถึง ลบข้อมูลในตาราง  province  ที่มี pid เท่ากับ 77 

 

 ตัวอย่าง 7.37 การลบแบบหลายเงื่อนไข 

DELETE   FROM  province 

WHERE  pid=77 or pName LIKE "นคร*"; 
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หมายถึง ลบข้อมูลในตาราง  province  ที่มี pid เท่ากับ 77 หรือ (or) มี name ขึ้นต้นด้วย
ค าว่า นคร 

 

 7.17 สรุป 

มายเอสคิวแอล (MySQL) เป็นโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)  ปัจจุบันนิยมติดตั้งเป็นฐานข้อมูลส าหรับเว็บแอพลิเคชั่น 
โดยเฉพาะเว็บที่พัฒนาด้วยภาษา PHP  

ปัจจุบันก็ยังมีผู้ใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลที่มีชื่อเสียง เช่น Facebook, Google, NASA, 

Netflix, Twitter, Yahoo, YouTube, Wikipedia มายเอสคิวแอลมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล โดยผู้ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ต้องมีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน อีกทั้งบัญชีผู้ใช้งานแต่
ละบัญชีก็จะมีสิทธิการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ด้วยการ GRANT ก าหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 
โดยต้องมีการสร้างฐานข้อมูล และภายฐานข้อมูลก็จะมีตารางจ านวนมากที่เชื่อมโยงกันอยู่ ซึ่ง
โครงสร้างตารางจะมีฟิวด์ต่าง ๆ แต่ละฟิวด์จะมีการก าหนดรูปแบบของฟิวด์จะต้องระบุทั้ งชนิดของ
ข้อมูลและขนาดของข้อมูล โดยสามารถเพ่ิมข้อมูลได้ด้วยค าสั่ง Insert ลบข้อมูลด้วยค าสั่ง Delete  

ปรับปรุงข้อมูลด้วยค าสั่ง Update  และค้นหาข้อมูลด้วยค าสั่ง Select 

 

ค าถามท้ายบท 

1. ระะบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึงอะไร มีลักษณะโครงสร้างของข้อมูลอย่างไร 
2. ให้อธิบายความหมายของโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
3. ให้สร้างบัญชีผู้ใช้งานฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล บัญชีผู้ใช้ : udru รหัสผ่าน : 543210  
4. ให้ใช้ค าสั่งเอสคิวแอลในการก าหนดสิทธิ์ให้กับตาราง Product ของบัญชีผู้ใช้ udru โดยมี

สิทธิสืบค้นข้อมูลอย่างเดียว 
5. จากแผนภาพอีอาร์ ให้สร้างตารางพจนานุกรมฐานข้อมูลของตาราง โดยก าหนดชนิดของ

ข้อมูล และขนาดของข้อมูลด้วย  
   Supplier ผู้ผลิตสินค้า  

  Product  สินค้า 
 



150 | บทท่ี 7 ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 

       
การพัฒนาเวบ็ไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 
6. จากตารางพจนานุกรมฐานข้อมูลในข้อ 5 ให้ท าการสร้างตารางด้วยค าสั่ง SQL 
7. จากตารางในข้อ 6 ให้ท าการเพ่ิมข้อมูลด้วยค าสั่ง SQL ในตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง Supplier จัดเก็บข้อมูลผู้ผลิต 

SupID SupName SupAddress SupMobile 
1 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองสอ่งดาว 51 หมู่ 2 ต.ปทุมวาปี อ.สอ่งดาว 0859123695 
2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งบ้านเฝ้าไร ่  99 หมู่ 9 ต.เฝ้าไร ่อ.เฝ้าไร ่ 0959871452 
3 กลุ่มแปรรูปมะขามหวานน้ ากอ้  12 หมู่ 11 ต.น้ าก้อ อ.หล่มสกั 

 
ตาราง Supplier จัดเก็บข้อมูลสินค้า 

pID SupID pName pUnit pPrice 

1 1 ครีมมะขาม ตลับ 50 

2 1 ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง ห่อ 150 

3 2 น้ าพรกิปลากรอบทรงเครื่องไผ่สทีอง กระปกุ 50 

4 3 มะขามแปรรูปสามรส กระปกุ 45 

5 2 ผ้าซ่ินย้อมครามสวยๆงาม โต 200 

6 1 ผ้าไหมซิ่นตีนจกลายโบราณ ผืน 2500 

7 3 ผ้าฝ้ายลายพญานาค ผืน 1200 

8 3 ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย กล่อง 50 

9 2 หมอนแปรรูปผ้าพืน้เมอืง ใบ 120 

10 2 เสื้อผ้าพืน้เมอืง ตัว 300 

 
8. จากตารางในข้อ 6 ให้ท าการปรับปรุงข้อมูลราคาสินค้าท่ีชื่อสินค้ามีค าว่า มะ ลดราคาลงมา    
    5% โดยใช้ค าสั่ง SQL 
9. จากตารางในข้อ 6 ให้ท าการลบข้อมูลของรายการสินค้าท่ีมีค่าราคาน้อยกว่า 150 โดยใช้ค าสั่ง   
   SQL 
10. จากตารางในข้อ 6 ค าสั่งสืบค้นข้อมูลของรายการที่มีราคา (price) มากกว่า 100 และเป็น 
     สินค้าของกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองส่องดาว โดยใช้ค าสั่ง SQL 
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บทท่ี 8 

ภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL 

 

ในบทที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูล 
ในบทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ตั้งแต่
ขั้นตอนการท างานระหว่างภาษา PHP และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล การสืบค้นข้อมูลสินค้า           
ในฐานข้อมูล การเพ่ิมข้อมูลสินค้าในฐานข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลสินค้า การลบข้อมูลรายการสินค้า 
เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชันของตนเองได้ 
 

 8.1 ภาษา PHP เช่ือมต่อฐานข้อมูล MySQL 
ภาษา PHP เป็นภาษาที่ท างานที่ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

Oracle, SQL server, Mysql แล้วด าเนินการประมวลผลข้อมูล ก่อนส่งผลการประมวลผลส่งกลับ
ให้กับไคลเอนต์ โดยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

8.1.1 เชื่อมต่อฐานข้อมูล 

8.1.2 ประมวลผล 

8.1.3 ปิดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

       ไคลเอนต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
(ภาษา PHP) 

ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ 
(Mysql) 

 

ภาพที่ 8.1  ขั้นตอนการท างานของภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Mysql 
ที่มา : ผู้เขียน 

จากภาพที่ 8.1 แสดงขั้นตอนการท างานของเว็บแอพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้  

                      เครื่องไคลเอนต์ ร้องขอข้อมูลไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์  
                      ภาษา PHP ทีเ่ว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผลโดยมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล    
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                      ภาษา PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล แล้วส่งค าสั่ง SQL เพ่ือประมวลผลข้อมูล 

                          ในฐานข้อมูล Mysql   
                      ฐานข้อมูล Mysql  ประมวลผลค าสั่ง SQL เช่น ค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล 

                      ฐานข้อมูล Mysql  ส่งผลการประมวลผลค าสั่ง SQL กลับให้กับภาษา PHP 

                     ภาษา PHP แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบภาษา HTML  

                     เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งภาษา HTML จาก   ส่งให้กับเครื่องไคลเอนต์  
 

 8.2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
ภาษา PHP สามารถเชื่อมต่อฐาน Mysql ได้ 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้ 

8.2.1 การเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Object-Oriented) 
8.2.2 การเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Procedural) 
8.1.3 การเชื่อมต่อแบบ PDO 

 

8.2.1 การเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Object-Oriented) 
        MySQLi ย่อมาจาก Mysql improved เป็ นส่ วนขยายของฐานข้อมู ล 

MySQL เป็นคุณสมบัติใหม่ที่พัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นมาในเวอร์ชัน MySQL 4.1.13 ท าให้การ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อแบบ MySQLi ไม่มีผลต่อการไม่มี
ผลต่อการประมวลผลค าสั่ง SQL เดิม อีกทั้งในส่วนของการควบคุมปลอดภัยยังเพ่ิมขึ้นและ
การท างานค าสั่งจะอยู่ในรูปแบบของ OOP โดยสนับสนุน หรือใหม่กว่า 

 คุณสมบัติของ MySQLi 

1. เป็นแบบ Object-Oriented 

2. สนับสนุนค าสั่ง prepared (ป้องกัน SQL Injection) 
3. สนับสนุนหลายค าสั่งพร้อมกัน (Multiple statements) 
4. สนับสนุนค าสั่ง transactions 

5. เพ่ิมเติมการสนับสนุน debugging  
อ้างอิง : http://www.php.net/manual/en/book.mysqli.php 

 

 ตัวอย่าง 8.1 การเชื่อต่อฐานข้อมูลแบบ MySQLi (Object-Oriented) 
<?php 

 

$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
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// สรา้งการเชือ่มตอ่ 
$conn = new mysqli($servername, $username, $password); 
 
// ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ 

if ($conn->connect_error) { 
    die("การเชื่อมต่อล้มเหลว :: " . $conn->connect_error); 
}  

echo "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จสมบุรณ์"; 
?> 

 

 

8.2.2 การเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Procedural) 
เป็นการเชื่อมต่อที่มีลักษณะเหมือนการเชื่อมต่อแบบเดิม ค าสั่งต่าง  ๆ จะเหมือน

แบบเดิมต่างกันตรงค าน าหน้าชื่อบ้างบางส่วน เหมาะส าหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเชื่อมต่อ
แบบเดิม 

 

อ้างอิง : http://sg2.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.dual-interface.php 

 

 ตัวอย่าง 8.2 การเชื่อต่อฐานข้อมูลแบบ MySQLi (Procedural) 
<?php 

$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
 
// สรา้งการเชือ่มตอ่ 
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password); 
 
// ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ 

if (!$conn) { 
    die("การเชื่อมต่อล้มเหลว :: " . mysqli_connect_error()); 
} 

echo "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์"; 
?> 
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8.2.3 การเชื่อมต่อแบบ PDO 

        PDO ย่อมาจาก PHP Data Object เป็น Extension หนึ่งในภาษา PHP 

โดยการท างานจะน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงวัตถุ มีหน้าที่ในการจัดการกับฐานข้อมูลโดย
สามารถเชื่ อมต่ อกับ ฐานข้อมู ล ได้หลากหลาย เช่น  MySQL, Oracle, SQL Server, 

PostgreSQL หรือ SQLite เป็นต้น โดยผู้พัฒนาไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบโค้ดการท างานของ
ค าสั่งต่าง ๆ หากต้องการเปลี่ยนฐานข้อมูล PDO จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  

 

 
ภาพที่ 8.2   สถาปัตยกรรม PDO 

ที่มา : http://slideplayer.com/slide/6626135 

 

จากภาพเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql แบบ PDO ภาษา PHP จะสามารถ
เรียกใช้งาน PDO ได้ต้องท าการ เปิดการใช้งาน ส่วนขยาย (extension) php_pdo ใน 
php.ini โดยน าเครื่องหมาย ; หน้าส่วนขยายออกดังนี้ 

;extension=php_pdo.dll   

เปลี่ยนเป็น 

  extension=php_pdo.dll 

 

อ้างอิง : http://php.net/manual/en/book.pdo.php 

 

 ตัวอย่าง 8.3 การเชื่อต่อฐานข้อมูลแบบ PDO 

<?php 
// ก าหนดขอ้มลูการเชือ่มตอ่ 
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$servername = "localhost"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
 

try { 

    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",  
                                $username, $password); 
 
    // สง่คา่ขอ้ผดิพลาดใหก้ับ exception 
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,  

                                 PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
    echo "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลเสร็จสมบุรณ์";  
     
 }catch(PDOException $e){ 
    echo "การเชื่อมต่อล้มเหลว :: " . $e->getMessage(); 
 } 
?> 

 

 8.3 ปิดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเช่ือมต่อ 
  หลังจากที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลแล้วจ าเป็นต้องยกเลิกการเชื่อมต่อ เพ่ือคืนค่าการใช้ทรัพยากร

ของเซิร์ฟเวอร์ จากการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของภาษา PHP เชื่อมต่อฐาน Mysql ได้ 3 รูปแบบ ในการ
ยกเลิกการเชื่อมต่อต้องพิจารณาว่าการเชื่อต่อไปแบบใดต้องท าการยกเลิกการเชื่อมต่อแบบนั้น ดังนี้ 

1. การยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Object-Oriented) 
$conn->close(); 

2. การยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Procedural) 
mysqli_close($conn); 

3. การยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ PDO 
$conn = null; 

 

 8.4 การสืบค้นข้อมูล  
 ค าสั่ง select เป็นค าสั่งในการเลือกหรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยมีรูปแบบการเลือก

ข้อมูลที่หลายรูปแบบ เงื่อนไขเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด จ ากตัวอย่างไฟล์ 
listProduct.php เป็นการค้นหาข้อมูลในตาราง product  
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ภาพที่ 8.3 ไฟล์ listProduct.php แสดงผลการค้นหาสินค้าโอทอป 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ตัวอย่าง 8.4 การค้นหาสินค้าโอทอป   
<html> 

    <head> 
      <title> ค้นหาสินค้า '<?php echo $_GET['productName']; ?>' </title> 
      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">   
      <meta charset="UTF-8"> 
    </head> 
    <body> 
         
    <center> 
                 // ฟอรม์รับขอ้มลูชือ่สนิคา้ทีต่อ้งการทีต่อ้งการคน้หา 
    <form action="listProduct.php" method="get"> 
                                <b class="title">กรุณากรอกชื่อสินค้าท่ีต้องการ </b> 
                                <br/> <input type="text" name="productName"/> 
                                         <input type="submit" value="ค้นหาสินค้า"/> 
                                         <input type="reset" value="ยกเลิก"/> 
        </form> 
 
  <h1 class="title"> 



บทท่ี 8 ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL | 157 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

     ผลการค้นหาสินค้าโอทอป ค าว่า "<?php echo $_GET['productName']; ?>"
  
                       </h1> 
   </center> 
   
<?php 
          // ก าหนดขอ้มลูการเชือ่มตอ่ 
        $servername = "localhost"; 
        $username = "root"; 
        $password = “123456”; 
        $dbname = "OTOP"; 
  
        $counter=0; 
   
         // สรา้งการเชือ่มตอ่ 
         $conn = new mysqli($servername, $username, $password, 
$dbname); 
         $conn-> set_charset("utf8"); 
    
        // ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ 
        if ($conn->connect_error) { 
  die("การเชื่อมต่อล้มเหลว :: " . $conn->connect_error); 
        }  
  

// ค าสัง่ Select คน้หาขอ้มลูท าการคน้หา   
       $sql = " SELECT ProductID, ProductName, Price, star, unit  
                     FROM product  
                     WHERE ProductName LIKE '%". $_GET['productName'] ."%' "; 
 
 
       //ท าการคน้หา 
      $result = $conn->query($sql); 
?> 
  
<table width="93%" border="1"> 
   <tr bgcolor="#F1FEC7"> 
    <th width="12%">ล าดับ</th> 
    <th>ชื่อสินค้า</th> 
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    <th width="13%">ราคา</th> 
    <th width="14%">หน่วยนบั</th>   
    <th width="8%">ดาว</th> 
   </tr> 
    
<?php 
 
// ตรวจสอบจ านวนแถวทีค่น้หาว่ามมีากกว่า 0 หรอืไม ่
if ($result->num_rows > 0) { 
 
     // วนรอบเพือ่น าขอ้มลูออกมาใชง้าน  
     while($row = $result->fetch_assoc()) { 
            
?>      
   <tr> 
    <td align="center"><?php echo ++$counter; ?> </td> 
    <td>  
       <a href="productDetail.php?pID=<?php echo 
$row['ProductID'];?>" target="_blank"> 
         <?php echo $row['ProductName'];?> 
       </a> 
  </td> 
    <td align="right"> <?php echo $row['Price']; ?></td> 
    <td align="center"> <?php echo $row['unit']; ?></td> 
    <td align="center"> <?php echo $row['star']; ?></td> 
   </tr>    
<?php 
     } 
 
}else{   
    //ถา้หากไมม่จี านวนสนิคา้ทีต่รงตามเงือ่นไขค าสัง่ select จะแสดงขอ้มลูหลัง else 
    echo "ไม่พบข้อมูลสินค้าที่ต้องการค้นหา"; 
} 
 
// ปิดการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 

$conn->close(); 
?>    
</table> 
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</body>     
</html> 
 

 8.5 การเพิ่มข้อมูล 
ในการเพ่ิมสินค้า OTOP ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลสินค้า OTOP ได้โดยวิธีการกรอก

ข้อมูลผ่านฟอร์ม ท าให้ขั้นตอนการเพ่ิมข้อมูลมี 2 ขั้นตอนคือ 

 

 
insertForm.php 

 
insertProduct.php 

            ภาพที่ 8.4 ขั้นตอนการเพ่ิมสินค้าในฐานข้อมูล  
                    ที่มา : ผู้เขียน 

 

1. กรอกแบบฟอร์มผ่านฟอร์มที่ไฟล์ insertForm.php เมื่อกดปุ่มบันทึกจะท าการ
ส่งข้อมูลที่กรอกส่งไปให้ไฟล์ insertProduct.php เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

2. เมื่อไฟล์ insertProduct.php ได้รับข้อมูลจะท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลพร้อม
ทั้งเพ่ิมข้อมูลสินค้า OTOP โยจะแจ้งผลการเพ่ิมข้อมูลว่าสามารถเพ่ิมได้หรือไม่
สามารถเพ่ิมข้อมูลได้ 

 

 ตัวอย่าง 8.5 แบบฟอร์มส าหรับรับข้อมูลสินค้า ไฟล์ insertForm.php 

    <html> 

    <head> 

        <title>เพ่ิมสินค้าโอทอป </title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

   <link href="style.css" rel="stylesheet"> 

   

 <?php 
     $servername = "localhost"; 
     $username = "root"; 
     $password = “123456”; 

     $dbname = "OTOP"; 
    
            // ฟังกช์ัน่แสดงรายการหมวดหมูส่นิคา้ 
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 function getCategoryList(){ 
      global  $servername, $username, $password, $dbname; 

      $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
        $conn-> set_charset("utf8"); 
 
                // คน้หาขอ้มลูในตาราง category 
     $result = $conn->query("SELECT CategoryID,CateName FROM  

                                                 category  ORDER BY CategoryID ASC"); 
 
                // แสดงคา่ในแท็ก select      
      echo "<select name='CategoryID'>";               
 
               // วนรอบแสดงขอ้มลูหมวดหมูส่นิคา้ในแท็ก option  
              while($row = $result->fetch_assoc()) { 
                 echo "<option value='".$row['CategoryID']."'>".$row['CateName']."</option>";  
   } 
   echo "</select>";      
   $conn->close(); 
              } 
 

  function getSupplierList(){ 
   global  $servername, $username, $password, $dbname; 

   $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
   $conn-> set_charset("utf8"); 
 
                 // คน้หาขอ้มลูในตาราง Supplier 

   $result = $conn->query("SELECT SupplierID,SupplierName FROM Supplier   

                                                   ORDER BY SupplierID ASC"); 
 
                 // แสดงคา่ในแทก็ select  
   echo "<select name='SupplierID'>";       

   while($row = $result->fetch_assoc()) { 
    echo "<option value='".$row['SupplierID']."'>".$row['SupplierName']."</option>";  
   } 
  echo "</select>";      
  

            $conn->close(); 
 } 

   

 ?> 
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    </head> 

    <body> 

  
    <!—แสดงแบบฟอรม์ส าหรับเพิม่ขอ้มลูสนิคา้ใหม ่--> 
    <form name="form1" method="post" action="insertProduct.php">       

      <table width="570" border="0"> 

  <tr> 

          <th colspan="2">เพ่ิมรายการสินค้า OTOP</th> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td width="24%">ProductID</td> 

          <td width="76%">รหัสเพ่ิมอัตโนมัติ</td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>SupplierID</td>  
                  <!— เรยีกใชฟั้งกช์ัน่ getSupplierList() เพือ่แสดงรายชือ่ผูผ้ลติสนิคา้ --> 
    <td><?php getSupplierList(); ?> </td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

     <td>CategoryID</td> <br> 
                  <!— เรยีกใชฟั้งกช์ัน่ getCategoryList() เพือ่แสดงหมวดหมูส่นิคา้ --> 
           <td> <?php getCategoryList(); ?></td> 

  </tr> 

   

        <tr> 

          <td>ProductName</td> <br> 

          <td><input name="ProductName" type="text"  size="50"></td> 

        </tr> 

     

        <tr> 

          <td>Details</td> 

    <td><textarea name="Details" cols="50" rows="5" ></textarea></td> 

        </tr> 
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        <tr> 

          <td>Price</td>  

    <td><input name="Price" type="text" ></td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>Total</td>  

     <td><input name="Total" type="text" size="15"></td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>Weight</td>  

     <td><input name="Weight" type="text" ></td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>Size</td>  

    <td><input name="Size" type="text" ></td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>Unit</td>  

     <td><input name="Unit" type="text" size="15"></td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>Star</td>  

    <td><input name="Star" type="text" size="5"></td> 

        </tr> 

   

        <tr> 

          <td>&nbsp;</td>  
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    <td><input  type="submit" value="เพ่ิมข้อมูล"> 

                <input type="reset" value="ยกเลิก"> 

         </td> 

        </tr> 

      </table>  

    </form> 

         
    </body> 

</html> 

 

 

 
ภาพที่ 8.5 หน้าจอไฟล์ insertForm.php แสดงแบบฟอร์มรับข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ตัวอย่าง 8.6 การเพ่ิมข้อมูลสินค้าในฐานข้อมูล ไฟล์ insertProduct.php 

<?php 

 $servername = "localhost"; 
 $username = "root"; 
 $password = “123456”; 

 $dbname = "OTOP"; 
    



164 | บทท่ี 8 ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
$conn-> set_charset("utf8"); 
 

//ค าสัง่ในการเพิม่ขอ้มลูในฐานตาราง 

$sql = " INSERT INTO product(SupplierID, CategoryID, ProductName,  

                                    Details, Price, total, Weight, Size, unit, star) 
                                    VALUES (".$_POST['SupplierID'].",  
                                               ".$_POST['CategoryID'].", 
                                               '".$_POST['ProductName']."',                                                      
                                   '".$_POST['Details']."', 
                                   ".$_POST['Price'].",  
                                  ".$_POST['Total'].",  
                                  '".$_POST['Weight']."', 
                                  '".$_POST['Size']."',  
                                  '".$_POST['Unit']."', 
                                  ".$_POST['Star'].")                                 
      "; 
    
// ท าการตรวจสอบค าสัง่เอสควิแอลวา่เพิม่ขอ้มลูไดเ้สร็จสมบรูณ์หรอืไม ่    
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
      echo "<center><img src='img/true1.jpg'><br/>"; 
      echo "เพิ่มรายการ ".$_POST['ProductName']." เสร็จสมบุรณ์</center>"; 
} else { 

     echo "<center><img src='img/false.jpg'><br/>"; 
     echo "ไมส่ามารถเพ่ิมรายการ ".$_POST['ProductName']." ได้ </center>"; 
      echo "พบข้อผิดพลาด : " . $conn->error; 

} 

 
//ปิดการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 
$conn->close(); 
 

?> 
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ภาพที่ 8.6 หน้าจอไฟล์ insertProduct.php แสดงผลการเพ่ิมข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 8.6 การแก้ไขข้อมูล 
ค าสั่ง UPDATE เป็นค าสั่งส าหรับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในตาราง โดยการแก้ไขจะท าการแก้ไข

ตามเงื่อนไข Where ที่ผู้ใช้งานก าหนด ในค าสั่ง UPDATE ควรก าหนดเงื่อนไขในค าสั่งด้วย มิฉะนั้น
แล้วจะเป็นการแก้ไขทุก ๆ เรคคอร์ดในตาราง โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 

รูปแบบ 

UPDATE table_name 

SET column1=value, column2=value2, ... 
WHERE some_column=some_value 

 

 ตัวอย่าง 8.7   ไฟล์ productForm.php หน้าฟอร์มส าหรับแก้ไขข้อมูล 

  

 
ไฟล์ listProduct.php                          ไฟล์ productDetail.php           . 

 

 

                         productForm.php 
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ภาพที่ 8.7 ไฟล์ productForm.php ที่ใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

  ตัวอย่าง 8.8  ไฟล์ productForm.php ที่ใช้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

<?php 

$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = “123456”; 

$dbname = "OTOP"; 
$counter=0; 
function getCategoryList($cID=0){ 
      global  $servername, $username, $password, $dbname; 

    $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
    $conn-> set_charset("utf8"); 
    $result = $conn->query("SELECT CategoryID,CateName FROM category   

                                       ORDER BY CategoryID ASC");                                                                                
    echo "<select name='CategoryID'>";           
   while($row = $result->fetch_assoc()) { 
             $select=""; 
             if ($row['CategoryID'] == $cID){ $select= "selected";}                                                         

                      echo "<option value='".$row['CategoryID']."'$select>".$row['CateName']."</option>";   
    } 
   echo "</select>";      
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   $conn->close(); 
  } 

function getSupplierList($sID=0){ 
   global  $servername, $username, $password, $dbname; 

   $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
   $conn-> set_charset("utf8"); 
   $result = $conn->query("SELECT SupplierID,SupplierName FROM Supplier   

                                      ORDER BY SupplierID ASC"); 
      
   echo "<select name='SupplierID'>";          
  while($row = $result->fetch_assoc()) { 
     $select=""; 
     if ($row['SupplierID'] == $sID){ $select= "selected";} 

                echo "<option value='".$row['SupplierID']."' $select>".$row['SupplierName']."</option>";  
  }  //while 

   echo "</select>";      
  $conn->close(); 
}  //getSupplierList 

     

 
        // สรา้งการเชือ่มตอ่ 
        $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
        $conn-> set_charset("utf8"); 
      
           //สบืคน้ขอ้มลูสนิคา้ทีม่ ีProductID เทา่กบัคา่ทีส่ง่มา   
        $sql = " SELECT * FROM  product  

                  WHERE ProductID=".$_GET['pID']; 
         
            // ประมวลผลค าสัง่ SQL   
         $result = $conn->query($sql); 
 
            //น าขอ้มลูสนิคา้มาเก็บไวท้ีต่วัแปร $row   
         $row = $result->fetch_assoc();    
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?> 

<html> 

    <head> 

       <title>ปรับปรุงข้อมูลสินค้า : <?php echo $row['ProductName']; ?></title>  
        <meta charset="UTF-8"> 

    </head> 

    <body>         
<center>      
 
     <!-- เมือ่กดปุ่ มสง่ขอ้มลูจะเป็นการสง่ขอ้มลูไปใหก้บั productUpdate.php  -->     
    <form name="form1" method="post" action="productUpdate.php">       

    <table width="570" border="0"> 

     <tr> 

     <th colspan="2">แก้ไขข้อมูล : <?php echo $row['ProductName']; ?></th> 

    </tr> 

 

    <tr> 

        <td width="24%">รหัสสินค้า</td> 

        <td width="76%"><?php echo $row['ProductID']; ?>       

         <input type="hidden" name="ProductID" value="<?php echo 

$row['ProductID']; ?>">  

        </td> 

   </tr>   

   <tr> 

        <td>ผู้ผลิตโอทอป</td>  

        <td><?php getSupplierList($row['SupplierID']); ?> </td> 

   </tr> 

    <tr> 

      <td>ประเภทผลิตภัณฑ์</td> <br> 

      <td> <?php getCategoryList($row['CategoryID']); ?></td> 

   </tr> 

   <tr> 

      <td>ชื่อผลิตภัณฑ์</td> <br> 
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      <td><input name="ProductName" type="text"  size="50"  
             value="<?php echo $row['ProductName']; ?>"></td> 

   </tr>  

   <tr> 

      <td>รายละเอียด</td> 

      <td><textarea name="Details" cols="50" rows="5" > 

               <?php echo $row['Details']; ?> 

             </textarea></td> 

   </tr>   

   <tr> 

      <td>ราคา</td>  

      <td><input name="Price" type="text" value="<?php echo $row['Price']; ?>"> บาท    
      </td> 

   </tr>   

   <tr> 

      <td>จ านวน</td>  

      <td><input name="Total" type="text" size="15"  
               value="<?php echo $row['total']; ?>"></td> 

   </tr>   

   <tr> 

      <td>น้ าหนัก</td>  

      <td><input name="Weight" type="text"  
               value="<?php echo $row['Weight']; ?>"> กรัม</td> 

    </tr> 

    <tr> 

       <td>ขนาด</td>  

       <td><input name="Size" type="text"  
                value="<?php echo $row['Size']; ?>"> เซนติเมตร</td> 

    </tr> 

    <tr> 

       <td>หน่วยนับ</td>  

       <td><input name="Unit" type="text" size="15"  
                value="<?php echo $row['unit']; ?>"></td> 
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    </tr> 

    <tr> 

       <td>ดาว</td>  

       <td><input name="Star" type="text" size="5"  
               value="<?php echo $row['star']; ?>"></td> 

     </tr> 

                   <tr> 

       <td>&nbsp;</td>  

       <td><input  type="submit" value="ปรับปรุงข้อมูล">  

              <input type="reset" value="ยกเลิก"></td> 

        </tr> 

  
      </table>  

    </form> 

            
</center> 

             
</body> 

</html> 

 

 

  ตัวอย่าง 8.9  ไฟล์ productUpdate ส าหรับปรับปรุงแก้ไขข้อมูล (MySQLi 

Object-Oriented) 
<html> 

    <head> 

        <title>ปรับปรุงข้อมูลสินค้า : <?php echo $_POST['ProductName']; ?></
title> 

        <meta charset="UTF-8"> 

    </head> 

    <body> 
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<?php 
       // ก าหนดขอ้มลูการเชือ่มตอ่ 
 $servername = "localhost"; 
 $username = "root"; 
 $password = “123456”; 

 $dbname = "OTOP"; 
                         // เชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู   

 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
 $conn-> set_charset("utf8"); 
 
        // ค าสัง่ UPDATE ในการปรับปรงุขอ้มลูสนิคา้  
 $sql = " UPDATE product SET 

                             SupplierID=".$_POST['SupplierID']." ,  
                             CategoryID=".$_POST['CategoryID']." ,  
                             ProductName= '".$_POST['ProductName']."' ,  
                             Details='".$_POST['Details']."' ,  
                             Price=".$_POST['Price']." ,  
                             total=".$_POST['Total']." ,  
                             Weight='".$_POST['Weight']."' ,  
                             Size='".$_POST['Size']."' ,  
                             unit= '".$_POST['Unit']."' ,  
                             star=  ".$_POST['Star']." 
                   WHERE   ProductID=".$_POST['ProductID'] ; 

 

                     // ตรวจสอบผลการประมวลผลค าสัง่ SQL ในการ UPDATE วา่เสร็จสมบรุณ์หรอืไม ่  
       if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
          echo "<img src='img/true1.jpg'><br/>"; 
          echo "ปรับปรุงรายการ : ".$_POST['ProductName']." เสร็จสมบุรณ์"; 
 } else { 

        echo "<img src='img/false.jpg'><br/>"; 
   echo "ไม่สามารถปรับปรุงรายการ ".$_POST['ProductName']." ได้"; 
   echo "พบข้อผิดพลาด : " . $conn->error; 

 } 
 
 

                  //ปิดการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 
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 $conn->close(); 
 ?> 

     </body> 

 </html> 

 
ภาพที่ 8.8 หน้าจอไฟล์ productUpdate.php ผลการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 8.7 การลบข้อมูล 
ค าสั่ง DELETE เป็นค าสั่งส าหรับลบข้อมูลออกจากตาราง โดยสามารถลบได้

มากกว่า 1 เรคคอร์ด ในค าสั่ง DELETE 1 ค าสั่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข Where ซึ่งควร
ก าหนดเงื่อนไขในค าสั่งด้วย มิฉะนั้นจะเป็นการลบข้อมูลออกจากตารางทั้งหมด โดยมี
รูปแบบดังนี้ 
 รูปแบบ 

DELETE FROM table_name 

WHERE some_column = some_value 
 

 
ไฟล์ listProduct.php                          ไฟล์ productDetail.php           . 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.9  ขั้นตอนการลบรายการสินค้า 

ที่มา : ผู้เขียน 

productDelete.php 
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ขั้นตอนการลบข้อมูลรายการสินค้าประกอบด้วย 

 ไฟล์ listProduct.php  ผู้ใช้งานเลือกสินค้าที่ต้องการลบ 

 ไฟล์ productDetail.php จะแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการลบ ผู้ใช้งาน
สามารถตรวจสอบรายละเอียดก่อนยืนยันการลบข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานแน่ใจแล้ว
ว่าต้องการลบข้อมูลให้กดท่ี “ลบข้อมูล” 

 รหัสสินค้าจะถูกส่งไปทีไ่ฟล์ productDelete.php เพ่ือท าการลบข้อมูล 

 

  ตัวอย่าง 8.10 ไฟล์ productDelete.php ส าหรับลบข้อมูล (MySQLi Object-

Oriented) 
<?php 

 

 // ก าหนดขอ้มลูการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 
           $servername = "localhost"; 

$username = "username"; 
$password = "password"; 
$dbname = "otop"; 
 
// เชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
 
// ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 
if ($conn->connect_error) { 
    die("การเชื่อมต่อล้มเหลว :: " . $conn->connect_error); 
}  

 
//ค าสัง่เอสควิแอลลบขอ้มลูในตาราง 
$sql = "DELETE FROM  product WHERE ProductID=".$_GET['pID'] ; 
 
// ท าการประมวลผลค าสัง่เอสควิแอล 
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
    echo " <center> ลบข้อมูลในฐานข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ </center> "; 
} else { 

    echo "ไม่สามารถลบข้อมูลในฐานข้อมูลได้ : " . $conn->error; 

} 
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//ปิดการเชือ่มตอ่ฐานขอ้มลู 
$conn->close(); 
?> 

  

 
ภาพที่ 8.10 หน้าจอไฟล์ productDelete.php ผลการลบข้อมูลสินค้า 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

 8.8 สรุป 
       ภาษา PHP เป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชันเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบัน เนื่องมาจากโครงสร้างภาษาจะคล้ายกับภาษา C, Java, C# ท าให้ผู้ที่เคยศึกษาภาษาเหล่านั้น
มาสามารถเข้าใจภาษา PHP ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งภาษา PHP ยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ง่ายอีก
ด้วย ในต าราเล่มนี้ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างภาษา PHP กับฐานข้อมูล Mysql ซ่ึงมีด้วยกัน 3 รูปแบบ
ดังนี้ 
1. การเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Object-Oriented)  2. การเชื่อมต่อแบบ MySQLi (Procedural)    
3. การเชื่อมต่อแบบ PDO โดยการเชื่อมต่อพยายามเป็นการเชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ ล าดับขั้นตอนในการพัฒนาเว็บเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Mysql มีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.11 สรุปขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

ที่มา : ผู้เขียน 

เชื่อมต่อฐานข้อมูล 

ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

ค าสั่งเอสคิวแอล ในการ
บริหารจัดการข้อมูล 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วยภาษา PHP 

2. จงอธิบายการท างานของเว็บแอ็พลิ เคชัน ขั้นตอนการท างานระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไคลแอนต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ และดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์  

3. จงอธิบายการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ PDO 

4. การเชื่อมต่อมายเอสคิวไอแบบ MySQLi Object-Oriented  และแบบ MySQLi 

Procedural แตกต่างกันอย่างไร 

5. เว็บที่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เมื่อท างานร่วมกับฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้อง
มีการปิดการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ จงอธิบายวิธีการปิดการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล และสาเหตุที่ต้องปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย 

6. จงอธิบายประโยชน์ของการสอบถามข้อมูลฟิล์ดที่มีการเพ่ิมอัตโนมัติ 
7. จงเขียนเว็บด้วยภาษา PHP ท าการเพิ่มข้อมูลในตาราง Category ดังนี้ 

              ตาราง Category 

categoryID CateName 
7 พืชพันธุ์ไม้ 
8 อุปกรณ์อีเล็คโทรนิค 
9 การบริการ/ท่องเที่ยว 

 

8. จงเขียนเว็บด้วยภาษา PHP ท าการปรับปรุงข้อมูลในตาราง Category โดยปรับปรุง
ค่า CateName ตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น เมื่อส่งข้อมูล 
categoryID เท่ากับ 8 และ CateName เท่ากับ "กีฬาและ การเดินทาง"  

                                ตาราง Category 

categoryID CateName 
7 พืชพันธุ์ไม้ 
8 กีฬาและ การเดินทาง 
9 การบริการ/ท่องเที่ยว 

 



       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง                                                   นิรันดร  ผานิจ 

บทท่ี 9 

คุกกี้ (Cookie) และ เซสชัน (Session) 
 

นอกจากตัวแปรในบทที่ 4 ที่ประกาศใช้งานในบทนี้แล้ว จะกล่าวถึงตัวแปรอีกประเภทหนึ่งที่
ท าหน้าที่เก็บข้อมูลตัวแปร ระหว่างโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ มี 2 ชนิดหลัก ๆ คือ 
ตัวแปรคุกกี้ (Cookie) และ ตัวแปรเซสชัน (Session) โดยตวัแปรคุกกี้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
สามารถอ่านข้อมูลดังกล่าวและน ามาใช้งานได้ เช่น ข้อมูลการจดจ าเวลาผู้ใช้งานกรอกในเว็บ
เบราว์เซอร์ ส่วนตัวแปรเซสชั่นจะถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าที่ใช้งานตัว
แปรเซสชัน เช่น การล็อกอินเข้าใช้งานเว็บต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้งานท าการเข้าสู่ระบบส าเร็จเว็บเซิร์ฟเวอร์
จะสร้างตัวแปรเซสชัน เว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าการตรวจสอบข้อมูลกับตัวแปร ถ้ามีตัวแปรเซสชั่น อยู่ 
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานเว็บนั้น ๆ แต่เมื่อออกจากระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะท าลายตัวแปรเซสชัน 
ท าให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ ได้ เนื่องจากตอนออกจากระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ท าลาย
ตัวแปรเซสชันแล้ว  

ในบทนี้จะกล่าวถึงการสร้างและใช้งานทั้งตัวแปรคุกกี้ และตัวแปรเซสชัน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บของตนเองต่อไป 

 

 9.1 ตัวแปรคุกกี้ (Cookie) และ ตัวแปรเซสชัน (Session) 
  เมื่อโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ร้องขอข้อมูลไปยัง

เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะท าการสร้างตัวแปรคุกกี้ (Cookie) แล้วส่งกลับมา
ให้กับไคลเอนต์เก็บข้อมูลคุกกี้ไว้ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลในคุกกี้มาใช้ใหม่ในภายหลัง ส่วนตัวแปร  
เซสชัน (Session) ก็ถูกสร้างโดยเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่จะเก็บสถานะของเซสชันไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ 
ไม่ส่งไปเก็บไว้ที่ไคลเอนต์เหมือนตัวแปรคุกกี้ ส าหรับติดตามและตรวจสอบผู้ใช้ 

 

 
 

ภาพที่ 9.1 การท างานของตัวแปรคุกกี้และตัวแปรเซสชั่น 
ที่มา : https://docstore.mik.ua/orelly/webprog/webdb/figs/wda_0801.gif 
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  9.2 ตัวแปรคุกกี้ (Cookie)  
       คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้นมาแล้ว

ท าการส่งมาจัดเก็บไว้ฝั่งของไคลเอนต์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและ
ติดตามการท างานของผู้ใช้ โดยตัวแปรคุกกี้นิยมใช้เพ่ือจัดเก็บประวัติการ
เข้าชมเว็บ, ข้อมูลการเลือกสินค้ารถเข็นส าหรับร้านค้าออนไลน์ , รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบและข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น 

   ข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้ไม่ควรเป็นข้อมูลลับ เนื่องจากไฟล์คุกกี้มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
เป็น text ไฟล์เท่านั้นเอง ตัวแปรคุกกี้สามารถก าหนดวันหมดอายุได้ และสามารถเรียกใช้ตัวแปร
คุกกี้ได้จนกว่าจะหมดอายุหรือถูกลบค่าออกไปด้วยค าสั่ง unset() โดยตัวแปรคุกกี้จะคงอยู่แม้ว่ามี
การปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องไคลเอนต์ใหม่ก็ตามถ้าหากยังไม่หมดอายุ โดยที่เซิร์ฟเวอร์ สามารถ
เปลี่ยนแปลงค่าในตัวแปรคุกกี้ได้  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9.2 การสร้างและรับส่งค่าตัวแปรระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 ไคลเอนต์ท าการร้องขอข้อมูลจากเว็บเซอร์เวอร์ 
 เว็บเซอร์เวอร์ประมวลผลแล้วท าการส่งข้อมูลกลับมาให้ไคลเอนต์ พร้อมทั้งคุกก้ี 

 เมื่อไคลเอนต์ท าการร้องขอข้อมูลครั้งต่อ ๆ ไปท าการส่ง Cookie ไปให้กับเว็บ    
เซอร์เวอร์ด้วย  

 เว็บเซอร์เวอร์รับข้อมูลแล้วท าการประมวลผลแล้วส่งข้อมูลกลับให้ไคลเอนต์  
 

 HTTP Request 

 

 

 

HTTP Response+ Set Cookie 

HTTP Response+ Cookie 

HTTP Response 
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ภาพที่ 9.3 การจดจ าอีเมลล์ส าหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ facebook.com 
ที่มา : https://www.facebook.com/ 

 

9.2.1 การสร้างตัวแปรคุกกี้  
เป็นค าสั่งที่ก าหนดให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สร้างตัวแปรคุกก้ี 

 

รูปแบบ 

 setcookie(name, value, expire); 
 

name หมายถึง ชื่อตัวแปร 

value หมายถึง ค่าตัวแปร 

expire หมายถึง อายุคุกก้ี ใช้วิธีการค านวณ เช่น time()+(3600*24*7)  
                     มีอายุ 7 วันจาก (1 ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง * 7 วัน) 

 

 ตัวอย่าง 9.1 

setcookie("username", "admin",time()+3600);   
 

หมายถึงสร้างตัวแปรคุกกี้ชื่อ username เก็บค่า admin มีอายุ 1 ชั่วโมง 
 

 ตัวอย่าง 9.2 

setcookie("email", "chawban@gmail.com", time()+(3600*24*7));   
 

หมายถึงสร้างตัวแปรคุกกี้ชื่อ email เก็บค่า chawban@gmail.com มี
อายุ 7 วัน (1 ชั่วโมง * 24 ชั่วโมง * 7 วัน)  



180 | บทท่ี 9 คุกกี ้(Cookie) และ เซสชัน่ (Session) 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 

 ตัวอย่าง 9.3 

setcookie("password", $pass);   
 

สร้างตัวแปรคุกกี้ชื่อ password เก็บค่าที่ตัวแปร $pass  จะมีอายุจนกว่า
เว็บเบราว์เซอร์จะปิดข้อมูลของตัวแปรคุกกี้ก็จะถูกท าลาย เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
อายุของตัวแปรคุกกี้ 
 

9.2.2 การเรียกใช้ตัวแปรคุกกี้  
 ในการเรียกใช้ตัวแปรคุกกี้สามารถเรียกใช้ด้วยการก าหนดตัวแปรแบบคุกกี้
ด้วย $_COOKIE[]  

รูปแบบ   
$_COOKIE[ 'cookie_name' ]   
 

   ตัวอย่าง 9.4 

$_COOKIE['username'] 
 

                   ตัวอย่าง 9.5 ไฟล์ cookie.php 
<!DOCTYPE html> 

<?php 
    // สรา้ง cookie  
    setcookie('cookie_name', 'อุดรธานี', time() + (3600) );   
?> 

<html> 

<body> 

<?php 
        // ตรวจสอบวา่มกีารก าหนดคา่ cookie ชือ่ $cookie_name หรอืยัง 
        if(!isset($_COOKIE['cookie_name'])) { 
             echo "ยังไม่มีการสรา้ง Cookie ช่ือ 'cookie_name'  ครับ"; 
        } else { 

             echo "Cookie ช่ือ 'cookie_name' ถูกสร้างแล้วครับ"; 
             echo "โดยมีค่า : " . $_COOKIE['cookie_name']; 
        } 
?> 

 

<p> 
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      <p> <a href="delete.php"> ลบ cookie</a>  </p> 

 

   <strong>หมายเหตุ : </strong>  

   นักศึกษาทดลองผลการเปิดเว็บเพ็จครั้งแรก แล้วท าการรเีฟรสเวบ็เพ็จ 1 ครั้งแล้วสังเกตุ
ข้อมูล 

</p> 

 

</body> 

</html> 
 

 

 

ภาพที่ 9.4 เว็บเข้ามาครั้งแรก ยังไม่มีการสร้างตัวแปรคุกกี้ 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 

ภาพที่ 9.5 เว็บที่มีการสร้างตัวแปรคุกกี้แล้ว 

ที่มา : ผู้เขียน 
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9.2.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวแปรคุกกี้  
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตัวแปรคุกกี้ สามารถท าได้ทั้งข้อมูลที่บันทึกในตัวแปรคุกกี้ 
หรือ ระยะเวลาหมดอายุของตัวแปรคุกกี้ จากตัวอย่างการก าหนดตัวแปรคุกกี้ 
cookie_name 

 

setcookie('cookie_name', 'อุดรธานี', time() + 3600 );  
 

สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรคุกกี้ cookie_name ได้ดังนี้ 
 

1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกในตัวแปรคุกกี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยโดย   
ไม่ต้องก าหนดเหมือนการสร้างตัวแปรคุกกี้ใหม่ ตัวอย่างเช่น 

 

$_COOKIE['cookie_name']= 'บึงกาฬ'; 

 

หมายถึง ให้ท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตัวแปรคุกกี้  cookie_name  (เดิม 
'อุดรธานี') เปลี่ยนเป็น 'บึงกาฬ'  

  

2. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันเวลาหมดอายุของตัวแปรคุกก้ี ก าหนดเหมือนการสร้าง
ตัวแปรคุกกี้ใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงอายุของตัวแปรคุกกี้ โดยชื่อตัวแปรคุกกี้ใช้ชื่อเดิม
ไม่ต้องเปลี่ยน 

 

        setcookie('cookie_name', 'อุดรธานี', time() + (60*5) );  
 

หมายถึง ให้ท าการเปลี่ยนแปลงอายุของตัวแปรคุกก้ี  cookie_name  จากเดิมมีอายุ 
1 วัน (3600 = 60*60*24) เปลี่ยนเป็น 5 นาที (60*5)  

 

9.2.4 การลบหรือยกเลิกตัวแปรคุกกี้  
การลบหรือยกเลิกตัวแปรคุกกี้สามารถท าได้ดังนี้ 
 

วิธีที่ 1. ใช้ค าสั่ง unset() 
unset( $_COOKIE['cookie_name'] ); 
  
วิธีที่ 2. ก าหนดวันเวลาหมดอายุของตัวแปรคุกก้ีย้อนหลัง 



บทท่ี 9 คุกกี ้(Cookie) และ เซสชัน่ (Session) | 183 

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

setcookie("cookie_name'", "", time() - 3600); 
 

                   ตัวอย่าง 9.6 ไฟล์ cookieDelete.php 

 <!DOCTYPE html> 

<?php 
     // ลบคกุกี ้ 

    setcookie('cookie_name', '', time() - 3600 );   
?> 

<html> 

<body> 

 

<?php 
           // ตรวจสอบวา่มกีารก าหนดคา่ cookie ชือ่ $cookie_name หรอืยัง 

        if(!isset($_COOKIE['cookie_name'])) { 
             echo "ยังไม่มีการสร้างคุกก้ีชื่อ 'cookie_name'  ครับ<br>"; 
        } else { 

             echo "คุกก้ีชื่อ 'cookie_name' ถูกสร้างแล้วครับ<br>"; 
             echo "โดยมีค่า : " . $_COOKIE['cookie_name']; 
        } 

?> 

<p> 

   <p> <a href="cookie.php"> หน้าแรก cookie</a> </p> 

   <strong>หมายเหตุ : </strong>  

   นักศึกษาทดลองผลการเปิดเว็บเพ็จครั้งแรก แล้วท าการรีเฟรสเว็บเพ็จ 1 ครั้งแล้ว
สังเกตุข้อมูล 

</p> 

</body> 

</html> 

 

 9.3 เซสชัน (Session)  

  ตัวแปรเซสชัน (Session) เป็นตัวแปรที่สามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่างเว็บเพจที่อยู่ในโดเมน
เดียวกันได้ ตัวแปรเซสชันจะถูกสร้างโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ และถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ส่งกลับ
มาให้ไคลเอ็นเหมือนกับตัวแปรคุกกี้ ด้วยเหตุนี้ ตัวแปรเซสชันจึงมีความปลอดภัยในการเก็บรักษา
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ข้อมูล ตัวแปรเซสชันนิยมน ามาใช้ในการรับส่งค่าข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น การ Authentication 
ในการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การระบุตัวตนในการใช้สิทธิเข้าใช้งานของ
ระบบ ระบบตะกร้า Shopping Cart ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสถานะต่าง ๆ เช่น ระบบ
ยืนยันตัวตนของเว็บไซต์ Facebook.com เป็นต้น 

 
  อายุของตัวแปรเซสชัน สามารถก าหนดได้ 2 รูปแบบคือ 

 1. ผู้ใช้งานท าการปิดเว็บเบราเซอร์ 
 2. ครบก าหนดก าหนดอายุของ session การคอนฟิกค่าเวลา  
   session.gc_maxlifetime ในไฟล์ php.ini  

 

 
 

 

 

                          ไคลเอ็น 1 

 

 

 
 

                          ไคลเอ็น 2 

ภาพที่ 9.6 หลักการท างานของตัวแปรเซสชัน 

ที่มา : ผู้เขียน 

 

   หลักการท างานของตัวแปรเซสชั่น 

1. เว็บเบราวเซอร์จะร้องขอไฟล์เว็บเพจไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ 
2. เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งเว็บเพจกลับมาให้ไคลเอ็นพร้อมส่งตัวแปรคุกกี้ชื่อ SessionID 

มาด้วย 
3. เว็บเบราวเซอร์จะเชื่อมระหว่างคุกกี้ชื่อ SessionID และตัวแปรเซสชันที่เว็บ

เซิร์ฟเวอร ์
 

ซึ่งหลายๆเว็บไซต์ก็มีการใช้งานตัวแปรคุกกี้ และตัวแปรเซสชัน ในเว็บของตนเอง
ด้วย ตัวอย่างเช่น 

  

SessionID : 12345678998765432145566 

SessionID : 478945514248854775825 

ตัวแปรเซสช่ัน 

ตัวแปรเซสช่ัน 
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ภาพที่ 9.7  การล็อกอินใช้งานเว็บไซต์ facebook.com ที่ใช้ Session ในการควบคุม 

ที่มา : https://www.facebook.com 

 

 

 
ภาพที่ 9.8  ระบบ Shopping Cart เว็บไซต์ amazon.com  

ที่มา : https://www.amazon.com 
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ภาพที่ 9.9  ระบบ Shopping Cart ที่มีการเลือกสินค้า เว็บไซต์ amazon.com 

ที่มา : https://www.amazon.com 

 

9.3.1 การก าหนดตัวแปรเซสช่ัน  
ในการใช้ งานตั วแปรเซสชั น  ต้ อ งมี การก าหนดให้ ส ามารถใช้ ด้ วยค าสั่ ง 

session_start() เป็นค าสั่งส าหรับการเริ่มใช้งานตัวแปรเซสชั่น โดยจะก าหนดไว้บนสุด    
ของโค้ด ถึงสามารถก าหนดหรือเรียกใช้งานตัวแปรเซสชันได้ หรือก าหนดค่า Session      
ใน php.ini ให้เซสชันท างานโดยอัตโนมัติ session.auto_start = 1 ; แล้วท าการรีสตาร์ท 
Apache ใหม่ 

  
รูปแบบท่ี 1.  

$_SESSION["variable"] = value; 
 

variable ชื่อตัวแปรเซสชัน 

value ค่าข้อมูลที่ก าหนดให้กับตัวแปรเซสชัน 
  

 ตัวอย่าง 9.7 ไฟล์ session1.php 
<?php 

      // ก าหนดใหส้ามารถใชง้าน session ได ้

      session_start();    // ทดลองใสค่อมเมนตบ์รรทดันีค้รับ 

?> 

<html> <head><meta charset="UTF-8"></head> 
<body> 
<?php 
        // ก าหนดตวัแปรเซสชัน่ 

        $_SESSION["userName"] = "ຊາວບ້ານປ່າ ບ້ານດອຍ"; 
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        $_SESSION["email"] = "chawban@gmail.com"; 
 
       // แสดงคา่ตวัแปรเซสชนั 

        echo "สวัสดีคุณ : ".$_SESSION["userName"]; 
?> 
 
</body> 
</html> 
 

 
ภาพที่ 9.10 การก าหนดและเรียกใช้งานตัวแปรเซสชัน 

ที่มา : ผู้เขียน 
 

ให้นักศึกษาสร้างไฟล์ sessionTest1.php โดยมีโค้ดดังนี้ 
<?php 
        session_start(); 
        echo "ชื่อผู้ใช้งานระบบ : ".$_SESSION["userName"]; 

     echo "<br/>email: ". $_SESSION["email"]; 
 

?> 
 
แล้วท าการทดลองเปิดไฟล์ sessionTest1.php หลังจากเปิดไฟล์ session1.php แล้ว 
 

9.3.2 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกในตัวแปรเซสชัน  
       การเปลี่ยนค่าในตัวแปรเซสชันสามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับการก าหนดตัวแปร
เซสชัน ดังตัวอย่าง session2.php 
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 ตัวอย่าง 9.8 ไฟล์ session2.php 
<?php 
      // ก าหนดใหส้ามารถใชง้าน session ได ้

      session_start();    // ทดลองใสค่อมเมนตบ์รรทดันีค้รับ 

?> 

<html> <head><meta charset="UTF-8"></head> 
<body> 
<?php 
        // ก าหนดตวัแปรเซสชัน่ 
        $_SESSION["userName"] = "ຊາວບ້ານປ່າ ບ້ານດອຍ"; 
        $_SESSION["email"] = "chawban@gmail.com"; 
 
        $_SESSION["userName"] = "ชาวบ้านป่า บ้านดอย"; 
 
        // แสดงคา่ตวัแปรเซสชัน่ 

        echo "สวัสดีคุณ : ".$_SESSION["userName"]; 
?> 
 
</body> 
</html> 
 
 

 
ภาพที่ 9.11 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกในตัวแปรเซสชัน 

ที่มา : ผู้เขียน 
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9.3.3 การยกเลิกตัวแปรเซสชั่น  
เป็นการคืนค่าหน่วยความจ าให้กับเว็บเบราวเซอร์จึงควรยกเลิกหรือท าลายตัวแปร

เซสชัน ถ้าหากไม่ได้ใช้งานตัวแปรเซสชันแล้ว โดยมีรูปแบบการยกเลิกตัวแปรเซสชัน 3 
รูปแบบดังนี้  

   รูปแบบท่ี 1.  
unset($_SESSION["variable"]); 
ยกเลิกตัวแปรเซสชัน variable 

 

   รูปแบบท่ี 2.  
session_unset();  
ยกเลิกตัวแปรเซสชันทั้งหมด 

  
  รูปแบบท่ี 3.  

session_destroy();  
ยกเลิกตัวแปรเซสชันทั้งหมด 

 

 

 ตัวอย่าง 9.9 ไฟล์ logout.php 
<?php  
          session_start();      
?> 

<html> <head><meta charset="UTF-8"></head> 
<body> 
<?php 
        session_destroy(); 
?> 
ท่านออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อย 
</body> 

</html> 
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 9.4 แบบฝึกปฏิบัติในห้องเรียน 

ให้นักศึกษาท าการศึกษาเนื้อหาแล้วท าการสร้างเว็บ  
  แบบฝึกปฏิบัติที่ 1. ไฟล์ login.php  ท าหน้าที่สร้างตัวแปรเซสชันชื่อ level โดยรับข้อมูล   
  การ Login 2 ค่าคือ user และ password มีเงื่อนไขดังนี้ 
           ถ้า user เท่ากับ chawban และ password เท่ากับ 12345 ตัวแปรเซสชัน level  
  เก็บค่า admin 

                      ถ้า user เท่ากับ bannok และ password เท่ากับ 54321 ตัวแปรเซสชัน level  
           เก็บค่า user 

โดยมีไฟล์ที่อยู่ในระบบดังนี ้
1. ไฟล์ manager.php ส าหรับผู้มีค่าตัวแปรเซสชัน level เท่ากับ admin ถึง

เข้าถึงได้ 
2. ไฟล์ user.php ส าหรับผู้มีค่าตัวแปรเซสชัน level เท่ากับ user ถึงเข้าถึงได้ 
3. ไฟล์ payment.php ส าหรับผู้มีค่าตัวแปรเซสชัน level เท่ากับ admin หรือ 

user 
 
        เมื่อมีผู้พยายามเข้าใช้งานไฟล์ manager.php, user.php, payment.php ถ้าหาก
ตรวจสอบยังไม่มีการสร้างตัวแปรเซสชัน level ให้ redirect ไปที่ไฟล์ login.php 
 
 
 
 
 
  
 
                   login.php 
  
 

ภาพที่ 9.12 ตัวแปรเซสชันในการควบคุมการเข้าถึงไฟล์ PHP 
ที่มา : ผู้เขียน 

 
แบบฝึกปฏิบั ติที่  2.  ให้ท าการออกแบบระบบ Shopping Online ด้ วย Session          
ซึ่งประกอบ 3 ไฟล์ดังนี้ 

1. ไฟล์ shop.php ส าหรับแสดงรายการสินค้าที่ต้องการจ าหน่ายโดยผู้ที่สนใจ
สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยการกรอกจ านวนที่ต้องการสั่งซื้อแล้วกดปุ่มสั่งซื้อ โดย

admin, user 

payment.php 
manager.php 

user.php admin 

level 
 

user 
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ให้ส่งข้อมูลรหัสสินค้า (productID) และข้อมูลจ านวนสั่งซื้อ (total) ไปที่ ไฟล์ 
ไฟล์  addToCart.php ในการน าข้อมู ล ไปจัด เก็บ ไว้ ใน ตั วแปรเซสชั น 
ShoppingCart 
 

2. ไ
ฟ
ล์
 
a
d
d
ToCart.php เมื่อมีผู้สั่งซื้อสินค้าจะท าการส่งข้อมูล 1. รหัสสินค้า  2. จ านวน
ที่สั่งซื้อ มายังไฟล์ addToCart.php ซึ่งจะท าการเพ่ิมข้อมูลในอาร์เรย์ 2 มิติ
ซึ่งจัดเก็บในตัวแปรอาร์เรย์ 

 
                
                                  ตัวอย่างอาร์เรย์ shopping 

1 5 
3 2 
4 3 
9 4 
10 1 

 
                   รหัสสินค้า           จ านวนสั่งซื้อ 
 

3. ไฟล์ cart.php  ท าการแสดงข้อมูลรายการสินค้าที่สั่งซื้อโดยสืบค้นข้อมูลใน
ตาราง product โดยสืบค้นตาม productID ที่มี ในรหัสสินค้า ในอาร์เรย์ 
shopping ของตัวแปรเซสชั่น ShoppingCart 
 

ล าดับ รหัส รายการสินค้า หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน
ซื้อ 

รวม 

1 1 ครีมมะขาม ตลับ 50.00 5 250 
2 3 ปลาส้มบ้านไผ่สีทอง ห่อ 150.00 2 300 
3 4 น้ าพริกปลากรอบทรงเครื่องไผ่สีทอง กระปุก 50.00 3 150 

4 9 ไข่เค็มไอโอดีนสมุนไพรใบเตย กล่อง 50.00 4 200 

5 10 หมอนแปรรูปผ้าพื้นเมือง ใบ 120.00 1 120 
รวมทั้งสิ้น 1020.00 

ตัวแปรเซสชั่น ShoppingCart 

รหัสสนิคา้ รายการ จ านวน   

1 ครมีมะขาม     

3 ปลาสม้บา้นไผส่ทีอง     

4 น ้าพรกิปลากรอบทรงเครือ่งไผส่ทีอง     

5 มะขามแปรรปูสามรส     

6 ผา้ซิน่ยอ้มครามสวยๆงาม     

7 ผา้ไหมซิน่ตนีจกลายโบราณ     

8 ผา้ฝ้ายลายพญานาค     

ไขเ่ค็มไอโอดนีสมนุไพรใบเตย

add 

add 

add 

add 

add 

add 

add 
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 9.5 สรุป 

ตัวแปรคุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กที่เว็บเซอร์ฟเวอร์ท าการสร้างแล้วส่งมาเก็บไว้ใน
เครื่องไคล์เอ็น สามารถจัดเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อใช้ในการเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดเก็บ user 
และ password ในการเข้าสู่ระบบ เวลาเราเข้ามาเว็บอีกครั้งจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลดังกล่า ว
เนื่องจากดึงมาจากตัวแปรคุกกี้แล้ว ส่วนตัวแปรเซสชัน (Session) เว็บเซิร์ฟเวอร์จะสร้างขึ้นมาแล้ว
ข้อมูลของเซสชันไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยส่วนมากนิยมน ามาใช้ในการตรวจสอบสถานะการใช้งาน เช่น 
ผู้ใช้งานท าการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วหรือยัง เป็นต้น 

ทั้งตัวแปรคุกกี้ (Cookie) และตัวแปรเซสชัน (Session) ผู้พัฒนาสามารถก าหนดอายุให้กับ
ตัวแปรทั้ง 2  ได้ หรือยกเลิกตัวแปรได้ถ้าผู้ใช้ต้องการ เช่น การออกจากระบบเป็นการยกเลิกตัวแปร
เซสชัน  
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ค าถามท้ายบท 

1. ให้อธิบายหลักการท างานของ คุกกี้ (Cookie) พร้อมวาดภาพประกอบ  
2. ให้อธิบายหลักการท างานของ เซสชัน (Session) พร้อมวาดภาพประกอบ  

3. สร้างไฟล์ search.php หน้าตาเว็บเพจดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ชื่อสินค้า OTOP
แล้วเลือกจังหวัด เมื่อกดค้นหาให้ส่งข้อมูลไปท่ีไฟล์ productList.php    

4. จากข้อ 2. เมื่อคลิ้กที่ลิ้งค์ชื่อสินค้า OTOP ให้เปิดไฟล์ product.php ที่แสดงรายละเอียด
ของสินค้า ดังหน้าตาเว็บเพจต่อไปนี้   

5. สร้างไฟล์ addProductForm.php ส าหรับสร้างฟอร์มที่ใช้ในการเพ่ิมข้อมูลสินค้า OTOP 
เมื่อกดท่ีปุ่ม เพ่ิมสินค้า OTOP  ให้ส่งข้อมูลไปท่ีไฟล์ addProduct.php   

6. ถ้าเพ่ิมข้อมูลส าเร็จให้แสดงข้อความ “เพ่ิมข้อมูลสินค้า OTOP เสร็จสมบูรณ์”  
7. ถ้าเพ่ิมข้อมูลไม่ส าเร็จให้แสดงข้อความ “ไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลสินค้า OTOP ได้”  
8. จ า ก ข้ อ  2 . เมื่ อ ค ลิ้ ก  แ ก้ ไ ข  ข อ ง ร า ย ก า ร สิ น ค้ า  OTOP ใด  ๆ  ให้ เปิ ด ไฟ ล์  

updateProductForm.php พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของสินค้านั้น  ๆ ในฟอร์ม เมื่อ
ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว กดที่ปุ่ม แก้ไขสินค้า OTOP  ให้ท าการส่งข้อมูลไปที่ไฟล์ 
updateProduct.php 

9. ถ้าแก้ไขข้อมูลส าเร็จให้แสดงข้อความ “แก้ไขข้อมูลสินค้า OTOP เสร็จสมบูรณ์”  
10.  ถ้าแก้ไขข้อมูลไม่ส าเร็จให้แสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้า OTOP ได้”  
11.  จากข้อ 2. เมื่อคลิ้ก ลบ ของรายการสินค้า OTOP ใด ๆ ให้แสดงไดอะล็อกบล็อกยืนยันการ

ลบข้อมูล ถ้าตอบ No เป็นการยกเลิกการลบข้อมูลนั้น ถ้าผู้ใช้งานตอบ yes ให้ท าการส่ง
รหัสสินค้าไปให้กับไฟล์ deleteProduct.php เพ่ือท าการลบข้อมูลสินค้านั้น   

12.  ถ้าลบข้อมูลส าเร็จให้แสดงข้อความ “ลบข้อมูลสินค้ารหัส 1234 เสร็จสมบุรณ์” ? 
13. ถ้าลบข้อมูลไม่ส าเร็จให้แสดงข้อความ “ไม่สามารถลบข้อมูลสินค้า OTOP ได้” 

หมายเหตุ : รหัส 1234 คือรหัสที่ส่งมาจาก productList.php 
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บทท่ี 10 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming (OOP) 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนิยมเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้าง (Structure 

Programming) ก าหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานโดยมีโครงสร้างการควบคุมพ้ืนฐาน 3 

หลักการ ได้แก่ การท างานแบบตามล าดับ (Sequence) การเลือกกระท าตามเงื่อนไข (Decision) 
และการท าซ้ า (Loop) ปัจจุบันนี้ การออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม เปลี่ยนจากการเขียนโปรแกรม
แบบโครงสร้าง เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แทน 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มีแนวคิดว่าระบบประกอบไปด้วยวัตถุต่าง ๆ หลากหลายชนิด    
ที่เป็นอิสระต่อกัน สามารถที่จะท างานร่วมกันได้ เปรียบเสมือนการด ารงชีวิตจริงที่ ประกอบด้วยวัตถุ
ต่าง ๆ ที่ช่วยกันท างาน เช่น วัตถุคน และวัตถุรถ ที่เป็นอิสระต่อกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้        
โดยวัตถุคนสามารถส่งข้อมูลให้รถวิ่ง ส่งข้อมูลให้รถหยุด เป็นต้น 

 

 10.1 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียน

โปรแกรมแบบใหม่ โดยมีแนวคิดว่าระบบจะประกอบด้วยวัตถุต่าง ๆ หลากหลายชนิดที่ท างานร่วมกัน 
เพ่ือให้ระบบงานนั้นสามารถท างานตามที่ผู้พัฒนาต้องการ จึงเรียกว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    
โดยแนวโน้มของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ก าลังเป็นที่นิยมในการพัฒนาระบบงาน   

    โดยในวัตถุต่าง ๆ จะประกอบด้วย  
1. คุณลักษณะ (Attributes) หมายถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุนั้น ๆ เช่น  

- รถยนต์ ประกอบด้วย รุ่น, สี, น้ ามันที่ใช้, ประเภทเกียร์, ปีที่ผลิต  
- คน ประกอบด้วย หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน, วันเกิด,  
                         เพศ, น้ าหนัก, ส่วนสูง, ชื่อ, นามสกุล 

2. พฤติกรรม (Operations หรือ Methods) หมายถึง พฤติกรรมหรือการด าเนินงานที
วัตถุนั้นๆสามารถท าได้ ส าหรับภาษา PHP คือ Function เช่น   
- รถยนต์ ประกอบด้วย วิ่ง, หยุด, เร่งความเร็ว, เปิดปิดไฟ, เปิด 

                             ปิดประต,ู เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา, ถอยหลัง 
- คน ประกอบด้วย วิ่ง, ลุก, นั่ง, นอน, พูด, ร้องไห้, หัวเราะ   

โดยที่วัตถุจะมีคุณสมบัติและมีพฤติกรรมต่าง ๆ เท่ากัน ถ้าเป็นวัตถุที่สร้างมาจากแม่แบบ
เดียวกัน แต่อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันก็ได้ 
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ภาพที่ 10.1 แสดงการท างานร่วมกันระหว่าง วัตถุคน (human) และ  

                           วัตถุยานพาหนะ (vehicle) 
ที่มา : ผู้เขียน 

 

    จากภาพที่ 10.1 วัตถุคน สามารถส่งข้อมูลให้กับ วัตถุยานพาหนะได้ เช่น 
    วัตถุคน ส่งข้อมูลในการเร่งความเร็วรถ หรือหยุดรถเป็นต้น 

 

 10.2 คลาส (Class) และออบเจ็ค (Object) 
10.2.1 คลาส (Class)  

หมายถึ ง ต้นแบบ , แม่แบบ หรือพิมพ์ เขี ยว  (Blue Print) ส าหรับก าหนด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้กับออบเจ็ค โดยภายในคลาสจะมีการก าหนด 2 ส่วนประกอบหลักๆ
คือ คุณลักษณะ (Attributes) และพฤติกรรม (Operations หรือ Methods)  

  

ชื่อคลาส 

Attributes 

Methods 

 
ภาพที่ 10.2 ตัวอย่างแผนภาพคลาสไดอะแกรม 

ที่มา : ผู้เขียน 
 

 แผนภาพคลาสไดอะแกรม ประกอบด้วย  
   1. ชื่อคลาส 
   2. คุณลักษณะ (Attributes) 
   3. พฤติกรรม (Operations หรือ Methods) 
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คลาส vehicle 

vehicle 

- speed : int 
- color  : string  
- brand : string 
- oil : string 
+ run() 
+ stop() 
+ turnLeft() 
+ turnRight() 

 
ภาพที่ 10.3 แผนภาพคลาสไดอะแกรม vehicle 

ที่มา : ผู้เขียน 
 

10.2.2 ออบเจ็ค (Object) หรืออินสแตนซ์ (Instance 
วัตถุท่ีสร้างข้ึนจากคลาส  โดยออบเจ็คจะถูกสร้างขึ้นมาได้จะต้องแม่คลาสเป็น

ต้นแบบก่อนเสมอ   
 
 

 

$car1 = new vehicle(); 
 

 

$car2 = new vehicle(); 

 

 

$car3 = new vehicle(); 

ภาพที่ 10.4 สร้างออบเจ็คจากคลาส vehicle 
ที่มา : ผู้เขียน 
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จากภาพที่ 10.4 แสดงการสร้างออบเจ็ค car1, ออบเจ็ค car2, ออบเจ็ค car3 ซ่ึง
ออบเจ็คท้ัง 3 ออบเจ็คสร้างมาจากคลาส vehicle  

 

 10.3 โครงสร้างของคลาส 
ในภาษา PHP การสร้างคลาสสามารถก าหนดรูปแบบการสร้าง ดังนี้ 
 

   <?php 

                             ❶         ❷   
 class  ชื่อคลาส{ 

  

                      // ❸ พ้ืนที่ของคลาส 
 

                 } 
              ?> 

 

❶ คีย์เวิร์ด class ส าหรับระบุคลาส 

❷ ชื่อคลาส 

❸ พ้ืนที่ส าหรับก าหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมของคลาส 

 

   รูปแบบ 

   <?php 

                               
 class  ชื่อคลาส(){ 

                           $Properties1;                   // แบบไม่ระบุค่าเริ่มต้น 

                           $Properties2 = "ค่าเริ่มต้น";  // แบบระบุค่าเริ่มต้น
  

                           function methods1(){ 
                               // พ้ืนที่ methods1  

                 } 
 

                 } 
              ?> 
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 ตัวอย่าง 10.1 คลาส human 

 

<?php 

 

                 class  human{ 

    public $name;  
                             public $gender= "หญิง";  
                             public $occupation; 

 

   function talk(){ 
                       echo "พฤติกรรมการพูด"; 
 

} 

 

   function run(){ 
                       echo "พฤติกรรมวิ่ง"; 
 

} 

 

      } 

         ?> 

 

 10.4 กฎการก าหนดชื่อคลาส 
ภาษา PHP มีกฎในการตั้งชื่อคลาส ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อของคลาสต้องขึ้นต้นด้วย ตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น (ห้าม

ขึ้นต้นด้วยตัวเลข) 
2. ชื่อของคลาสตามด้วย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เช่น car, human, animal, 

service 
3. ชื่อคลาสเป็นแบบ Case Sensitive ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กถือเป็นคนละตัว เช่น Human, 

human, HuMan, huMan 
4. ชื่อคลาสจะต้องไม่ตั้งชื่อซ้ ากับค าสงวนของภาษา PHP เช่น if, and, do, new, class, 

function เป็นต้น 
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 10.5 คุณสมบตัิของคลาส (Properties) 
คุณสมบัติของคลาส หมายถึง ตัวแปรที่ใช้ส าหรับก าหนดค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของคลาส  

รูปแบบคุณสมบัติของคลาส 

 

[Access Modifiers]  ชื่อคุณสมบัติ [= ค่าเริ่มต้น]; 
 

 [Access Modifiers] หมายถึง ระดับสิทธิในการเข้าถึงคุณสมบัติของคลาส  
                                public  คลาสอื่น ๆ จะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติได้         

   protected เฉพาะภายในและคลาสลูกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ 
          private เฉพาะภายในคลาสนั้น ๆ เม่านั้น                 
ชื่อคุณสมบัติ หมายถึง ชื่อที่เราต้องการก าหนดให้กับคลาส 

ค่าเริ่มต้น หมายถึง ค่าที่ต้องการก าหนดเป็นค่าโดยอัตโนมัติ 
 

   ตัวอย่าง 10.2 คลาส human()  
  <?php 

      class human(){ 
     public $name; 

                                 public $gender= "หญิง";  
                             public $occupation;  

                       

              } 
              ?> 

 

      ได้มีการก าหนดคุณสมบัติ  
$name เกบ็ข้อมูลชื่อ  
$gender เก็บข้อมูลเพศ 

$occupation เก็บข้อมูลอาชีพ     
 

 ก าหนดระดับสิทธิการเข้าถึงของคุณสมบัติ  $name, $occupation, $gender เป็น
แบบ public และก าหนดระดับสิทธิการเข้าถึงของคุณสมบัติ  $birthDate เป็นแบบ 
private 
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 10.6 สร้างอ็อบเจ็ค (Object) 
    อ็อบเจ็ค (Object) หรือ อินสแตนซ์ (Instance) หมายถึงวัตถุที่สร้างมาจากคลาส       

ในภาษา PHP มีรูปแบบการสร้างอ็อบเจ็ค ดังนี้ 
 
รูปแบบ  
    $Object = new Class(); 

 

   $Object หมายถึง วัตถุ 
Class() หมายถึง คลาสต้นแบบ 

 

 ตัวอย่าง 10.3  
 

<?php 

                 class  Human{ 

    public $name;  
                             public $gender= "หญิง";  
                             public $occupation;  

                             
   function sayHi(){ 

                       echo "สวัสดีฉันชื่อ : ". $this->name; 

} 

 

   function run(){ 
                       echo "พฤติกรรมวิ่ง"; 

} 

 

      } // end class 

 

         ?> 

 

จากตัวอย่าง 10.3 คลาส Human ที่เป็นต้นแบบในการสร้างอ็อบเจ็ค ดังตัวอย่างต่อไปนี้เป็น
การสร้างอ็อบเจ็ค title   และอ็อบเจ็ค yam   
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 อ็อบเจ็ค title  อ็อบเจ็ค yam 

<?php 

class Human{ }  // ตัวอยา่ง 10.3 

  

$title = new Human(); 

 

//ก าหนดคา่คณุสมบัต ิ

$title -> name = "สรวิชญ"์; 

$title -> gender = "ชาย"; 

$title -> occupation = "นายธนาคาร"; 

 

//แสดงขอ้มลู  

echo "แสดงข้อมูล Title <br/>"; 

echo $title -> name."<br/>"; 

echo $title -> gender."<br/>"; 

echo $title -> occupation. "<br/>"; 

?> 

<?php 

class Human{ }  // ตัวอยา่ง 10.3 

 

$yam = new Human(); 

 

//ก าหนดคา่คณุสมบัต ิ

$yam -> name  = "เขมมิกา"; 

$yam -> gender = "หญิง"; 

$yam -> occupation = "พยาบาล"; 

 

//แสดงขอ้มลู 
echo "แสดงข้อมูล Yam <br/>"; 

echo $yam -> name."<br/>"; 

echo $yam -> gender."<br/>"; 

echo $yam -> occupation. "<br/>"; 

?> 

 

      จากโค้ดเป็นการสร้างอ็อบเจ็ค Title ($title) และสร้างอ็อบเจ็ค Yam ($yam) โดยสร้าง
จากคลาส Human  (new Human();) ซึง่อ็อบเจ็ค Title และอ็อบเจ็ค Yam มีคุณสมบัติต่าง ๆ 
(name, gender, occupation)  เช่นกัน แต่ค่าของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละคุณสมบัติจะแตกต่างกัน
เนื่องจากเป็นคนละอ็อบเจ็ค 
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อ็อบเจ็ค Title 

Properties 

สรวิชญ ์ name เขมมิกา 

ชาย gender หญิง 

นายธนาคาร occupation พยาบาล 
 

 

อ็อบเจ็ค Yam 

ภาพที่ 10.5 ข้อมูลในอ็อบเจ็ค Title และอ็อบเจ็ค Yam  
ที่มา : ผู้เขียน 

 

 จากภาพที่ 10.5 จะพบว่าอ็อบเจ็คที่สร้างมาจากคลาสเดียวกันจะมีคุณสมบัติเหมือนกัน
คุณสมบัติเท่ากัน แต่ข้อมูลของแต่ละคุณสมบัติของแต่ละอ็อบเจ็คจะแตกต่างกัน เช่น คุณสมบัติ 
Name อ็อบเจ็ค Title คือ สรวิทย์ ส่วนอ็อบเจ็ค Yam คือ เขมิกา  

          

 

ภาพที่ 10.6 ผลการแสดงข้อมูลของอ็อบเจ็ค Title 
ที่มา : ผู้เขียน    

     

 

ภาพที่ 10.7 ผลการแสดงข้อมูลของอ็อบเจ็ค Yam 

ที่มา : ผู้เขียน 
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 10.7 ค่าคงที่ (Constants) 
    ค่าคงที่ (Constants) เป็นคุณสมบัติชนิดหนึ่งของคลาส ที่ประกาศค่าขึ้นมาใช้ แต่จะ

แตกต่างกับคุณสมบัติทั่วไปตรงที่ ค่าคงที่นั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ โดยการประกาศค่าคงที่ 
ไม่ต้องใส่ $ หน้าชื่อค่าคงที่ เหมือนกับคุณสมบัติทั่วไป โดยสิทธิในการเข้าถึงค่าคงที่ เริ่มต้นจะเป็น
แบบ public  

การเรียกใช้งานค่าคงที่จะใช้เครื่องหมาย :: คั่นระหว่างชื่อคลาสและ ค่าคงที่  
 แบบที่ 1. เรียกผ่านคลาส 

         คลาส :: ค่าคงท่ี 

  แบบที่ 2. เรียกผ่านอ็อบเจ็ค 

                 อ็อบเจ็ค :: ค่าคงที่ 

    ตัวอย่าง 10.4 

 

    <?php 

      

      class Area{ 

     public $radius; 

     public const PI = 3.14; 

     function cal(){ 
 

                                                              
 

       echo  self::PI*($this->radius* $this->radius); 
    } 

     

   } 

 

   echo Area::PI;        //การเรยีกใชง้านผ่านคลาส  
                 
   $circle1 = new Area(); 
   $circle1->radius = 7; 
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   echo "<br/>"; 
   echo $circle1::PI;    //การเรยีกใชง้านผ่านอ็อบเจ็ค 

 

   echo "<br/>"; 
   echo $circle1->cal(); 
 

                     ?> 

 
 

จากโค้ดเป็นการประกาศค่าคงที่ และการใช้งานค่าคงท่ี มีส่วนที่น่าสนใจดังนี้ 
 self คีย์เวิอร์ดส าหรับการอ้างถึงตัวเองของค่าคงที่ คั้นด้วย :: และตามด้วยค่าคงท่ี  
 $this ส าหรับการอ้างถึงคุณสมบัติ (Properties) ในคลาส 

 การเรียกใช้งานค่าคงที่ผ่านคลาส 

 การเรียกใช้งานค่าคงที่ผ่านอ็อบเจ็ค 

ทดลองเปลี่ยน public const PI = 3.14;  เป็น  private const PI = 22/7;    
 

 10.8 เมธทอด (Method) 
    เมธทอด หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่วัตถุนั้น ๆ สามารถท าได้ ส าหรับภาษา PHP เมธทอด 

คือ ฟังชันนั้นเอง  
 

10.8.1 การประกาศเมธทอด 
โดยมีรูปแบบเมธทอด ดังนี้ 
 

รูปแบบ 

[Access Modifiers] [static] function ชื่อเมธทอด ([arguments]) { 
  // พ้ืนที่เมธทอด 

               [return ค่าท่ีต้องการส่งคืน] 
 

} 

3.14 

3.14 

153.86 

 ผลการรันโปรแกรม 
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         [Access Modifiers] หมายถึง ระดับสิทธิในการเข้าถึงเมธทอด   
                         [static] หมายถึง ก าหนดให้สามารถเรียกใช้เมทอดผ่านคลาสได้ 
                 [arguments] หมายถึง ข้อมูลที่ต้องการส่งให้กับเมทอด 

[return ค่าท่ีต้องการส่งคืน] หมายถึง ข้อมูลที่ต้องการส่งค่าคืนกลับออกจากเมทอด  
   

 ตัวอย่าง 10.5 คลาส Sell ส าหรับค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม (vat)  
  <?php 

      

  class Sell { 
 // เมธทอดทีไ่มม่กีารสง่คา่คนื 

 public function vat1($money) { 
     $total = $money *7/100; 
     echo "สินค้า ".$money." บาทต้องช าระ vat ". $total ." บาท "; 
 } 
  
 // เมธทอดทีม่กีารสง่คา่คนื 

 public function vat2($money) { 
     $total =$money*7/100; 
     return $total; 
 } 

 } 
  

 $cal1 = new Sell();  
 $cal1-> vat1(200);     // สนิคา้ 200 บาทตอ้งช าระ vat 14 บาท 
 $total = $cal1-> vat2(200); 
 echo $total;           // 14 

 

   ?> 

 

 
 

สินค้า 200 บาทต้องช าระ vat 14 บาท  

14 

 ผลการรันโปรแกรม 
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10.8.2 การเรียกใช้เมธทอด 
ในการเรียกใช้เมธทอดในภาษา PHP มีรูปแบบการเรียกใช้ ดังนี้ 
กรณีเมธทอดที่ไม่มีการส่งค่าคืน 

Object -> Method_Name(); 
กรณีเมธทอดมีการส่งค่าคืน ให้ก าหนดตัวแปร ($Variable) มารับค่า 

 $Variable = Object -> Method_Name(); 
    ตัวอย่างการเรียกใช้งานเมธอด 

3. เมธทอดที่ไม่มีการส่งค่าคืน จากตัวอย่าง 10.4 สามารถเรียกใช้ 
เมธอด vat1() ดังนี้ 

                  $cal1-> vat1(200); 
4. เมธทอดที่มีการส่งค่าคืน จากตัวอย่าง 10.4 สามารถเรียกใช้ 

เมธอด vat2()  โดยก าหนด $total รอรับค่าดังนี้ 
                      $total = $cal1-> vat2(200); 

 

 10.9 คอนสตรัคเตอร์และดีคอนสตรัคเตอร์ (Constructors and Destructors) 
คอนสตรัคเตอร์ คือ เมธอดพิเศษจะท างานตอนสร้างคลาส โดยจะไม่มีการ Return หรือ

ส่งค่าใด ๆ กลับออกไป โดยมีชื่อเมธอดคือ __construct() 
ส่วนดีคอนสตรัคเตอร์ คือ เมธอดพิเศษเช่นกันจะท างานตอนคลาสนั้นถูกยกเลิกการใช้งาน หรือ
ออบเจ็คถูกท าลาย โดยมีชื่อเมธอด คือ __destruct() ในการยกเลิกการใช้งาน เช่นการใช้ค าสั่ง 
unset()  

 

 ตัวอย่าง 10.6 คอนสตรัคเตอร์ 
function __construct() { 
         // ค าสั่งต่าง ๆ 

} 

 

 ตัวอย่าง 10.7 ดีคอนสตรัคเตอร์ 
  function __destruct(){ 

         // ค าสั่งต่าง ๆ 

      } 
 

 



208 | บทท่ี 10 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

       
การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจชัน้สูง 

 ตัวอย่าง 10.8 คลาส Test 

 <?php 

  class Test{ 

private $name; 

   function _construct($name) { 
    $this->name = $name; 

                             echo "<br/>สวัสดี ฉันคือคอนสตรัคเตอร์ ". $this->name; 

                  } 

 

   function __destruct() { 
                                 echo "<br/>สวัสดี ฉันคือดีคอนสตรัคเตอร์ ". $this->name; 

                  }    

} 

 

$obj1 = new Test("วัตถุท่ี 1");   

unset($obj1);   

 

$obj2 = new Test("วัตถุท่ี 2");   

unset($obj2);  

 

 ?> 

 

 
 

 
 
 

สวัสดีฉันคือคอนสตรัคเตอร์ วัตถุท่ี 1    

สวัสดีฉันคือดีคอนสตรัคเตอร์ วัตถุท่ี 1  

สวัสดีฉันคือคอนสตรัคเตอร์ วัตถุที่ 2    

สวัสดีฉันคือดีคอนสตรัคเตอร์ วัตถุท่ี 2   
 

 ผลการรันโปรแกรม 
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 10.10 การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) 
        การสืบทอดคุณสมบัติ เป็นคุณสมบัติในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยคลาสหลัก
เรียกว่า คลาสแม่ และคลาสที่สืบทอดคุณสมบัติ เรียกว่าคลาสลูก โดยคุณสมบัติที่คลาสแม่
สามารถสืบทอดให้กับคลาสลูกได้ คือ ระดับสิทธิการเข้าถึงแบบ public และ protected 
เท่านั้น 

 

การสืบทอดคุณสมบัติจะระบุท่ีคลาสลูก โดยใช้ค าว่า extends 

รูปแบบ  การสืบทอดคุณสมบัติ  
         class  คลาสลูก extends คลาสแม่{ 
                 //พื้นที่คลาสลูก 

} 

 

        ประโยชน์ของการสืบทอดคุณสมบัติคือคลาสลูกสามารถเรียกใช้งานค าสั่งต่าง ๆ ที่คลาส
แม่ถ่ายทอดมาให้ได้ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท างาน     
ของโปรแกรมง่ายขึ้น เช่น การแก้ไขคุณสมบัติที่คลาสแม่ที่เดียว ก็จะมีผลต่อคุณสมบัติคลาสลูก      
ที่สืบทอดคุณสมบัติด้วย 

  

 ตัวอย่าง 10.9 คลาสเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร  
1. Checking Account คือ บัญชีเงินฝากที่รองรับการจ่ายเช็คเงินสดหรือการรูดบัตรเด

บิต ธนาคารส่วนใหญ่นอกจากจะไม่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากในบัญชีนี้แล้ว ยังจะคิด
ค่าธรรมเนียมการใช้เช็คทุกเดือน  

2. Saving Account คือ บัญชี เงินฝากออมทรัพย์  ซึ่ งสามารถฝากถอน และมี    
ดอกเบี้ยให้ 

 

 
ภาพที่ 10.8 แผนภาพคลาสไดอะแกรมแสดงการสืบทอดคุณสมบัติ 

ที่มา : ผู้เขียน    
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 จากภาพที่ 10.8 คลาส BankAccount เป็นคลาสแม่ ส่วนคลาส CheckingAccount และ
ค ล าส  SavingAccount ค ล าส ลู ก ที่ ถ่ า ย ท อ ด ม าจ าก ค ล าส   BankAccount โด ย ที่ ค ล าส 
CheckingAccount และคลาส SavingAccount สามารถ ฝาก, ถอน และเช็คยอดเงินได้ เนื่องจาก
เป็นคุณสมบัติที่ถ่ายทอดมาจากคลาสแม่ซึ่งก็คือคลาส  BankAccount และมีส่วนที่แตกต่างกัน
ระหว่างบัญชี 2 บัญชี เนื่องจากเป็นคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคลาสคือ 

 คลาส CheckingAccount สามารถก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินได้ และมีค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงิน ส่วน 

  คลาส SavingAccount สามารถเพ่ิมดอกเบี้ยได้ 
 

 

 10.11 ระดับสิทธิในการเข้าถึง (Visibility) 
      ระดับสิทธิในการเข้าถึงการเข้าใช้งาน คุณสมบัติ หรือ เมธอดของคลาส หรือค่าคงที่ 

(PHP 7.1.0 ขึ้นไป) โดยก าหนดระบุสิทธิการเข้าถึงด้านหน้า ในภาษา PHP มี 3 แบบคือ 

1. Public สามารถเรียกได้ทุกที่ ทั้งภายในและภายนอกคลาส 
2. Protected สามารถเรียกได้เฉพาะภายในคลาสตนเอง และคลาสที่คลาสที่
สืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) ไปเท่านั้น 
3. Private สามารถเรียกได้เฉพาะภายในคลาสตนเองเท่านั้น เป็นการป้องกัน
คลาสอื่น ๆ เข้าถึงข้อมูลของคลาสนั้น ๆ 

 

เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงขอยกภาพการ์ตูนมาอธิบายดังนี้  

Private หมายถึง คนที่ก าลังอยู่ในบ้าน เฉพาะตนเองเท่านั้น 

Protected หมายถึง เครือญาติ (พ่อ-ลูก) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล Protected ได้ 
Public หมายถึง พ้ืนที่สาธารณะทุก ๆ คนก็สามารถเข้าถึงข้อมูล Public ได้ 

 

 

ภาพที่ 10.9 การ์ตูนอธิบายการก าหนดการเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ 

ที่มา :  http://w3programmers.com/bangla/ 
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 10.12 การห่อหุ้ม (Encapsulation)  
         เป็นการห่อหุ้มหรือปกปิดการเข้าถึงส่วนที่ไม่ต้องการให้ภายนอกเข้าถึงโดยตรง เสมือน
เม็ดยาที่เป็นแคบซูลที่ห่อหุ้มเม็ดยาเอาไว้ 
        ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มีคุณสมบัติการห่อหุ้มเช่นกัน โดยส่วนที่ถูกห่อหุ้มจะไม่
สามารถเข้าถึงได้โดยตรง โดยส่วนที่ต้องการปกปิดเอาไว้จะก าหนดระดับสิทธิในการเข้าถึง   
เป็นแบบ Private  

 

 

ภาพที่ 10.10 โครงสร้างการ Encapsulation 

ที่มา : https://www.softwaretestingmaterial.com/encapsulation-in-java/ 
 

จากภาพที่ 10.10 แสดงโครงสร้างการ Encapsulation จะพบว่าส่วนที่สามารถถูกปกปิด
เอาไว้ได้ คือ Properties และ Methods โดยถูกห่อหุ้มด้วย Class เพ่ือให้เห็นภาพขอยกตัวอย่าง
คลาส User ดังนี้ 
 

  ตัวอย่าง 10.10 

<?php 
 

class User{ 
   private $age;   
       public $name; 
 
    public function getAge() {  
          return $this->age; 
        } 
 
   public function setAge($age) {  
         if ($age < 60) { 
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return; 
             echo "เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น";  
        } 
         $this->age = $age; 
       } 
 
}// end class 
 
 $nirun  = new User(); 
 $nirun -> $age = 24; 
 $nirun -> name ="นิรนัดร ผานิจ"; 
 

?> 
 
อธิบายโค้ด 
  ก าหนด properties ของคลาส  

$age   ข้อมูลอายุ   การเข้าถึงเป็นแบบ private 
$name  ข้อมูลชื่อ การเข้าถึงเป็นแบบ public 

 เมธอด getAge() ส าหรับดึงข้อมูลอายุ การเข้าถึงเป็นแบบ public                  
 เมธอด setAge($age) ก าหนดอายุ เท่ากับ $age การเข้าถึงเป็นแบบ public 
 

 สร้างอ็อบเจ็ค $nirun  
 ก าหนดอายุ เท่ากับ 42 ( $nirun -> age = 42; ) จะท าให้เกิดข้อผิดพลาด 
 

 
ภาพที่ 10.11 แสดงข้อมผิดพลาดเนื่องจากข้อมูล $age  ถูกห่อหุ้มปกปิดเอาไว้ 

ที่มา : ผู้เขียน    
 

เนื่องจากข้อมูล $age  ถูกห่อหุ้มปกปิดเอาไว้ สังเกตว่าด้านหน้าเป็น private 
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 ก าหนดชื่อเป็น นิรันดร ผานิจ  ( $nirun -> name ="นิรันดร ผานิจ"; ) ในส่วนนี้
จะไม่พบข้อผิดพลาดเนื่องจากไม่ถูกห่อหุ้มเอาไว้  
 

การเรียกใช้งานส่วนที่หอหุ้มเอาไว้จะไม่สามารถเรียกใช้งานได้โดยตรง จะต้องเรียกใช้
งาน โดยการสร้างเมธอด ดังตัวอย่าง 
 

<?php 
class User{ /*Code ตัวอย่าง 10.9*/ } 
 

$nirun  = new User(); 
//$nirun -> age = 42;  ไมส่ามารถเรยีกใชง้านไดโ้ดยตรง 

 

$nirun-> setAge(25);  // ก าหนดอายเุทา่กับ 25 

 

 // การน าข้อมูลมาใช้ 
echo $nirun-> Names;   

echo $nirun-> getAge();   
 

 

?> 

 

 

 
ภาพที่ 10.12 ก าหนดอายุเท่ากับ 25 

ที่มา : ผู้เขียน    
 

 ทดลองเปลี่ยนเป็น 

$nirun-> setAge(65);  // ก าหนดอายเุทา่กับ 65 
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ภาพที่ 10.13 ก าหนดอายุเท่ากับ 65 

ที่มา : ผู้เขียน    
 

 

 10.13 สรุป 
 

       การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียน
โปรแกรมแบบใหม่ โดยมีแนวคิดว่าระบบจะประกอบด้วยวัตถุต่าง ๆ หลากหลายชนิดที่ท างาน
ร่วมกัน เพื่อให้ระบบงานนั้นสามารถท างานตามที่ผู้พัฒนาต้องการ จึงเรียกว่าการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ โดยแนวโน้มของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก าลังเป็นที่นิยมในการพัฒนาระบบงาน 

                   โดยวัตถุประกอบด้วย 1. คุณลักษณะ (Properties) หมายถึง คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุ
นั้น ๆ  2. พฤติกรรม (Operations หรือ Methods) หมายถึง พฤติกรรมหรือการด าเนินงานที่
วัตถุนั้นๆสามารถท าได้ ส าหรับภาษา PHP คือฟังก์ชั่นนั้นเอง 
ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะมีการออกแบบคลาส (Class) ต้นแบบ, แม่แบบ หรือพิมพ์เขียว 
(Blue Print) ส าหรับก าหนดส่วนประกอบต่าง ๆ ให้กับออบเจ็ค ในการน าไปใช้งานจะต้องมีการ
สร้างให้เป็นออบเจ็ค (Object) 
ในการใช้งาน คุณลักษณะ และพฤติกรรม สามารถก าหนดสิทธิการเข้าถึงได้ ดังนี้ 

public หมายถึง คลาสอื่น ๆ จะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติได้ 

protected หมายถึง เฉพาะภายในและคลาสลูกเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ 

private หมายถึง เฉพาะภายในคลาสนั้นๆเท่านั้น 

การสืบทอดคุณสมบัติ เป็นคุณสมบัติในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยคลาสหลัก
เรียกว่า คลาสแม่ และคลาสที่สืบทอดคุณสมบัติ เรียกว่าคลาสลูก โดยคุณสมบัติที่คลาสแม่
สามารถสืบทอดให้กับคลาสลูกได้ คือ ระดับสิทธิการเข้าถึงแบบ public และ protected 
เท่านั้น 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา PHP ในต าราเล่มนี้จะเห็นได้ เช่น การ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลในบทที่ บทที่ 8 ภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL  
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                              // สรา้งการเชือ่มตอ่ 
                            $conn = new mysqli($servername, $username, $password); 
                             // ตรวจสอบการเชือ่มตอ่ 

if ($conn->connect_error) {  } 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. ให้อธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
2. ภายในคลาส คุณลักษณะ (Attributes) และพฤติกรรม (Methods) แตกต่างกันอย่างไร   
3. คลาสและออบเจ็คแตกต่างกันอย่างไร 
4. ให้อธิบายความหมายของค าสั่ง $udru = new University("เรารัก"); 
5. ให้ออกแบบคลาส Student โดยก าหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมของคลาสขึ้นมาเอง  
6. ให้อธิบายการสืบทอดคุณสมบัติของคลาสมาพอสังเขป 
7. ในอธิบายแนวโน้มของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 



บรรณานุกรม 

 

กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน. (2555). การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา PHP และภาษา  
MySQL. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ . 

กิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์. (2550). คู่มือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิร์ชด้วย PHP 5 ใหม่ล่าสุด.  
กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย. 

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2561). สร้างเว็บแอพพลิเคชัน PHP MySQL. กรุงเทพฯ: ซิมพลิฟาย. 
บุญสืบ โพธิ์ศรี. (2549). การสร้างเว็บเพจ.กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ. 
ปิยวัฒน์ ถึงเพ็งพันธ์, เสฎฐวฒุิ หอมสมบัติ.  (2551). ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ OTOP 5 ดาว.  

อุดรธานี: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
ฤษาย์ ร่มสายหยุด. (2556). พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5 ฉบับมืออาชีพ.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
วิชา ศิริธรรมจักร์. (2551). Web programming ด้วย AJAX และ PHP. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์  

แอนด์ คอนซัลท์.  
วิชัย พัวรุ่งโรจน์. (2558). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ. เลย:  มหาวิทยาลัยรชภัฏเลย. 
วิทยา สุคตบวร. (2548). เรียนลัดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบ OOP. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สมพงษ์ อริสริยวงศ์.  (2554). เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล.  (2552). insign PHP ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น. 
อนรรฆนงค์ คุณมณี. (2549). Basic of PHP. นนทบุรี: ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์. 
อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์. (2554). การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์  

แอนด์ คอนซัลท์.  
อัษฏาพร นุชประยูร. (2543). การพัฒนาซอฟต์แวร์ : วิธีการเชิงวัตถุ. กรุงเทพฯ: วิบูลย์กิจการพิมพ์. 
David Powers. (2013). PHP Object-Oriented Solutions. New York:Apress. 
Mikael Olsson. (2016). PHP 7 Quick Scripting Reference. New York:Apress. 
Obert W. Sebesta. (2005). Programming the world wide web. Boston: Addison- 

Wisliey 
The PHP Group. (2017). Documentation : The PHP Manual. Retrieved December 10,  
           2017. Web site: http://php.net/manual/en/. 
 




