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ที่ใชในองคกรในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชันหรือการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อจัดเก็บขอมูล และสืบคน

ขอมูลในระบบฐานขอมูล การที่จะพัฒนาไดนั้น จําเปนตองมีผูชํานาญในการพัฒนาระบบจึงจะทําใหระบบนั้น

มีประสิทธิภาพในการใชงาน ดังนั้นเปาหมายสําคัญของหนังสือวิชาการเลมนี้ ตองการเสริมสรางทักษะความรู

ใหกับนักศึกษาหรือผูที่สนใจ เริ่มจากการเขียนเว็บแอพพลิเคชันตั้งแตเริ่มตน จนถึงประยุกตใชในระดับมือ

อาชีพตอไป 

 การเขียนเว็บแอพพลิเคชันนั้น มีภาษาที่ใชสําหรับการพัฒนามีอยูดวยกันหลายภาษา เชน ASP, Perl, 

JSP และ PHP เปนตน แตภาษาที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยสังเกตไดจากเว็บไซตสวนใหญ เชน 

facebook.com และเว็บไซตหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยภาษา PHP นั้น เปนภาษาสคริปตที่ทํางานใน

ฝงของเครื่องแมขาย เพื่อประมวลผลแลวสงกลับมายังเครื่องที่รองขอในลักษณะของภาษา HTML ลักษณะ

สําคัญของภาษา PHP จะมีโครงสรางที่งายแกการทําความเขาใจ คลายกับภาษาซี เหมาะกับผูเริ่มตนพัฒนา 

และยังสามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะของออบเจ็คไดอีกดวย เหมาะสําหรับการยอสคริปตคําสั่งใหสั้นลง 

ฐานขอมูลก็เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญ สําหรับการเขียนเว็บแอพพลิเคชันดวยภาษา PHP โดยภาษา PHP 

สามารถติดตอกับฐานขอมูลหลายชนิด เชน Oracle, Progress, MS-Access และ MySQL เปนตน ในหนังสือ

เลมนี้จะใชฐานขอมูล MySQL สําหรับเรียนรูและฝกปฏิบัต ิ

 หนังสือเลมนี้ เขียนขึ้นเพื่อถายทอดความรูและประสบการณของผู เขียน (จากประสบการณ 

สูภาคปฏิบัติ) ประสบการณของผูเขียนนั้นไดมาจากงานสอน และพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันดวยภาษา PHP และ 

MySQL มาโดยตลอด เปนเวลานานไมนอยกวา 10 ป และใชประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการเขียน

โปรแกรมบนเว็บ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร

ธานี หนังสือเลมนี้ยังเหมาะกับผูที่สนใจในดานการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน นําไปศึกษา

เรียนรู และประยุกตใชงานที่หลากหลายตามลักษณะของงานที่แตกตางกัน ดังนั้นผูเขียนจึงหวังวา หลังจากที่

ไดศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเลมนี้ทั้งหมดแลว ผูอานจะสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการเขียน

โปรแกรมบนเว็บหรือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันตอไป 

 

 

ปริญญา นอยดอนไพร 

31 พฤษภาคม 2558 

  



(2) 

 

 

  



(3) 

 

สารบัญ 

  หนาที่ 

คํานํา .................................................................................................................................................... (1) 

สารบัญ ................................................................................................................................................. (3) 

สารบัญภาพ .......................................................................................................................................... (9) 

สารบัญตาราง .......................................................................................................................................(13) 

บทที่  1 บทนํา .................................................................................................................................. 1 

  1.1 ประเภทของภาษาสคริปต ....................................................................................................1 

  1.2 ความสามารถของภาษา PHP............................................................................................... 1 

  1.3 ประวัติความเปนมาของภาษา PHP ……..…………………........................................................ 2 

  1.4 หลักการทํางานของภาษา PHP ........................................................................................... 3 

  1.5 MySQL ............................................................................................................................... 5 

  1.6 ชนิดของขอมูลที่ MySQL สนับสนุน ................................................................................... 6 

  สรุป …………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 

  คําถามทายบท ………………………………..…………………………………………………………………………….. 8 

บทที่  2 PHP เบื้องตน ……………….................................................................................................... 9 

  2.1 การแทรกสคริปต PHP ในเอกสาร HTML ………………………………………………..................... 9 

  2.2 องคประกอบพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP ……………………….................  12 

  2.3 การแสดงผลขอมูลบนเว็บบราวเซอร ……………………………………………..............................  13 

  2.4 ชนิดขอมูลที่รองรับในภาษา PHP …………………………………………………………….................  18 

  2.5 การแปลงชนิดขอมูล ……………………………………………………………………………….................  22 

  2.6 การปรับเปลี่ยนชนิดขอมูลแบบอัตโนมัติ ………………………………………………………….………  25 

  2.7 ฟงกชันที่เกี่ยวของกับชนิดขอมูล …………………………………………………………………………….  26 

  2.8 คําสงวนของภาษา PHP ………………………………………………………………………………..………  31 

  สรุป …………………………………………………………………………………………………………………….……..  32 

  คําถามทายบท ………………………………..…………………………………………………..……….……………..  32 

บทที่ 3 ตัวแปร ตัวดําเนินการและนิพจน....................................................................................... 33 

  3.1 ตัวแปร .............................................................................................................................. 33 

  3.2 การกําหนดคาตัวแปร …………………………………………………………………………………………… 33 

  3.3 ขอบเขตของตัวแปร .......................................................................................................... 39 

  



(4) 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนาที่ 

  3.4 การตรวจสอบและยกเลิกตัวแปร...................................................................................... 46 

  3.5 ตัวดําเนินการ และนิพจน .................................................................................................. 49 

  สรุป …………………………………………………………………………………………………………………….……..  59 

  คําถามทายบท ………………………………..…………………………………………………..……….……………..  59 

บทที่ 4 โครงสรางควบคุม .............................................................................................................. 61 

  4.1 โครงสรางเงื่อนไข .............................................................................................................. 61 

  4.2 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา ..................................................................................................... 68 

  4.3 คําสั่งควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา .............. 77 

  สรุป …………………………………………………………………………………………………………………….……..  81 

  คําถามทายบท ………………………………..…………………………………………………..……….……………..  81 

บทที่  5 ฟงกชัน ............................................................................................................................. 83 

  5.1 ฟงกชันมาตรฐาน .............................................................................................................. 83 

  5.2 ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง ........................................................................................ 84 

  5.3 ฟงกชันพารามิเตอร ........................................................................................................... 87 

  5.4 การสงคากลับจากฟงกชันดวยคําสั่ง return ..................................................................... 90 

  5.5 ฟงกชันแบบเรียกตัวเอง .....................................................................................................92 

  5.6 ฟงกชันไลบรารี ..................................................................................................................94 

  สรุป …………………………………………………………………………………………………………………….……..  96 

  คําถามทายบท ………………………………..…………………………………………………..……….……………..  96 

บทที่  6 อารเรย .............................................................................................................................. 99 

  6.1 การสรางอารเรย ............................................................................................................. 100 

  6.2 การเขาถึงขอมูลภายในอารเรย ....................................................................................... 105 

  6.3 ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอารเรย ....................................................................................... 107 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 129 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 129 

บทที่  7 ขอความ ตัวเลข วันและเวลา ......................................................................................... 131 

  7.1 ฟงกชันที่ใชจัดการขอความ ............................................................................................ 131 

  7.2 ฟงกชนัที่ใชจัดการจํานวนและตัวเลข ............................................................................. 145 

  



(5) 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนาที่ 

  7.3 ฟงกชันที่ใชจัดการวันและเวลา ....................................................................................... 147 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 161 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 161 

บทที่  8 การจัดการไฟลและไดเรกทอรี ......................................................................................... 163 

  8.1 การอางอิงตําแหนงไฟลและไดเรกทอร ี........................................................................... 163 

  8.2 การจัดการกับไฟล ...........................................................................................................164 

  8.3 การจัดการกับไดเรกทอรี ................................................................................................. 178 

  8.4 การอัพโหลดไฟล ............................................................................................................. 184 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 187 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 187 

บทที่  9 การจัดการขอมูลจากฟอรม ............................................................................................. 189 

  9.1 กําหนดขอบเขตของฟอรม .............................................................................................. 189 

  9.2 การใชงานสวนนําเขาขอมูล .............................................................................................190 

  9.3 การทดสอบการแสดงผลฟอรม ........................................................................................197 

  9.4 การจัดเก็บขอมูลลงไฟล .................................................................................................. 199 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 201 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 201 

บทที่  10 การเชื่อมโยงระหวางเพจ คุกกี้ และเซสชัน ..................................................................... 203 

  10.1 เฮดเดอร ......................................................................................................................... 203 

  10.2 การสงขอมูลระหวางเว็บเพจแบบ Query String ........................................................... 205 

  10.3 การจัดเก็บขอมูลแบบคุกกี้ .............................................................................................. 207 

  10.4การจัดเก็บขอมูลแบบเซสชัน .......................................................................................... 207 

  10.5 ขั้นตอนการประยุกตใชเซสชัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ Login …................ 216 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 219 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 220 

บทที่  11 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ............................................................................................. 221 

  11.1 คลาส ...............................................................................................................................221 

  11.2 การนําคลาสมาใชในสคริปต PHP ................................................................................... 222 

  11.3 ออบเจ็กต และอินสแตนซ ...............................................................................................222 



(6) 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนาที่ 

  11.4 เมธอด ............................................................................................................................. 223 

  11.5 โมดิฟายเออร แบบ public และ private ...................................................................... 226 

  11.6 พร็อปเพอรตี้ และฟลด ................................................................................................ 227 

  11.7 คาคงที่ ......................................................................................................................... 229 

  11.8 คอนสตรักเตอร ............................................................................................................ 230 

  11.9 โมดิฟายเออร Static .................................................................................................... 231 

  11.10 การสืบทอด ………………………………………………………………………………………………….…. 233 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 235 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 235 

บทที่  12 การใชเทคนิค AJAX รวมกับ PHP .................................................................................. 237 

  12.1 AJAX ........................................................................................................................... 237 

  12.2 ประวัติความเปนมา ..................................................................................................... 238 

  12.3 ที่มาของปญหา ............................................................................................................. 238 

  12.4 โครงสรางของ AJAX .................................................................................................... 239 

  12.5 การทํางานของ AJAX .................................................................................................. 240 

  12.6 การใช AJAX Framework .......................................................................................... 242 

  12.7 ฟงกชันที่ใชจัดการขอมูล .............................................................................................. 245 

  12.8 แนวทางการพัฒนา  AJAX Application .................................................................... 245 

  12.9 ปญหาภาษาไทยใน AJAX ............................................................................................ 247 

  12.10 การสงผลลัพธกลับมาเปน JavaScript ........................................................................ 247 

  12.11 การอัปเดทอินพุต Select ดวยเทคนิค AJAX .............................................................. 251 

  12.12 อีเวนต .......................................................................................................................... 255 

  12.13 การกําหนดอีเวนต ........................................................................................................ 256 

  12.14 ออบเจ็กตอีเวนต .......................................................................................................... 258 

  12.15 อีเวนตเกี่ยวกับเมาส ..................................................................................................... 259 

  12.16 อีเวนตเกี่ยวกับคียบอรด ............................................................................................... 260 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 267 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 267 

  



(7) 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนาที่ 

บทที่  13 ฐานขอมูล MySQL และการใชงาน phpMyAdmin ...................................................... 269 

  13.1 คําสอบถามหรือคําสั่งพื้นฐานของ MySQL .................................................................. 269 

  13.2 องคประกอบของฐานขอมูล ......................................................................................... 271 

  13.3 ชนิดขอมูลสําหรับกําหนดใหกับขอบเขตขอมูล .............................................................272 

  13.4 แอททริบิวตสําหรับกําหนดใหกับขอบเขตขอมูล .......................................................... 274 

  13.5 การสรางฐานขอมูล ...................................................................................................... 275 

  13.6 การสรางตาราง……....................................................................................................... 276 

  13.7 การแทรก ปรับปรุง ลบ และเรียกดูขอมูลในตาราง ..................................................... 281 

  13.8 จัดการฐานขอมูลดวย phpMyAdmin ......................................................................... 291 

  13.9 การลบฐานขอมูล และตาราง ....................................................................................... 298 

  13.10 สวนของการใชคําสอบถามแบบกําหนดเอง ..................................................................298 

  13.11 สวนของการคนหา ....................................................................................................... 299 

  13.12 สวนของการกําหนดสิทธิ์ .............................................................................................. 299 

  13.13 เทคนิคการนําเขาขอมูลจากไฟล Excel ....................................................................... 300 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 304 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 304 

บทที่  14 การใช PHP รวมกับ MySQL .......................................................................................... 305 

  14.1 ฟงกชันเชื่อมตอ/ยกเลิกการเชื่อมตอระหวางภาษา PHP และระบบฐานขอมูล MySQL  305 

  14.2 ฟงกชันสําหรับการเลือกฐานขอมูล .............................................................................. 308 

  14.3 การสงคําสอบถามหรือคําสั่งไปยังระบบฐานขอมูล MySQL ........................................ 309 

  14.4 การอานขอมูลผลลัพธ .................................................................................................. 312 

  14.5 การเปลี่ยนแปลงขอมูล ................................................................................................. 317 

  14.6 การแกไขขอมูลภาษาไทยกลายเปน "?????" …………………..…………………………………… 326 

  14.7 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอมูล .......................................................................... 326 

  14.8 การตรวจสอบขอผิดพลาดระหวางการทํางานรวมกับ MySQL .................................... 329 

  14.9 การตรวจสอบชื่อฐานขอมูลและตาราง .........................................................................329 

  14.10 การตรวจสอบโครงสรางของขอบเขตขอมูล ................................................................. 331 

  สรุป ………………………………………………………………………………………………………….……….…….. 335 

  คําถามทายบท ………………………………..………………………………………………..……….….………….. 335 



(8) 

 

สารบัญ (ตอ) 

  หนาที่ 

บรรณานุกรม ……………………………………………..................................................................................... 337 

ภาคผนวก ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 343 

  ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชสําหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ ...................................................... 345 

  ภาคผนวก ข กรณีศึกษา : ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา ……………………………….363 

ดัชนี …………………………………………………………………………………………………………………………….………. 417 

  



(9) 

 

สารบัญภาพ 

 ภาพที ่  หนาที่ 

 1.1  ผูรวมพัฒนา PHP ........................................................................................................................ 2 

 1.2  รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางเว็บไคลเอ็นทและเว็บเซิรฟเวอรผานโปรโตคอล HTTP ……….. 4 

 1.3  รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางเว็บไคลเอ็นทและเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเรียกเว็บเพจธรรมดา ……. 4 

 1.4  การรองขอการใชงานจากเว็บไคลเอ็นทไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ไดติดตั้ง Engine ของภาษา PHP .. 5 

 1.5  ทีมพัฒนาฐานขอมูล MySQL ………………………………………………………………………………………….. 6 

 3.1  แสดงตัวอยางการสงคาแบบ Query String ……………………………………………………………………. 45 

 3.2  แสดงองคประกอบของการคํานวณทางคณิตศาสตร ………………………………………………………… 50 

 4.1  แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข if ………………………………………………………………. 62 

 4.2  แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข if ... else ……………………………………………………63 

 4.3  แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข if ... elseif ………………………………………………… 64 

 4.4  แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while ……………………………………………….. 69 

 4.5  แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while ……………………………………… 70 

 4.6  แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for ……………………………………………………. 72 

 4.7  แสดงลักษณการวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบปกติ ……………………………………. 73 

 4.8  แสดงลักษณการวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดเงื่อนไข …………………. 74 

 5.1  แสดงการสงผานคาพารามิเตอรเขาไปประมวลผลภายในฟงกชัน ………………………………………. 86 

 5.2  แสดงการเรียกใชฟงกชันภายนอกฟงกชันที่กําลังทํางานในปจจุบัน ……………………………………. 87 

 6.1  ตัวอยางการจัดเก็บตัวแปรอารเรย $province ในหนวยความจํา ……………………………………… 99 

 6.2  แสดงหนาเว็บเพจสําหรับเริ่มตนอัพโหลดไฟล ………………………………………………………………..128 

 7.1  แสดงตัวอยางผลลัพธการสรางปฏิทินออนไลน ……………………………………………………………… 160 

 8.1  แสดงการเปดไฟลรูปภาพ …………………………………………………………………………………………… 175 

 9.1  แสดงตัวอยางการสรางฟอรมเพื่อนําเขาขอมลู ………………………………………………………………. 191 

 9.2  แสดงตัวอยางการใชงานปุมตัวเลือกแบบปุมกลม ………………………………………………………….. 192 

 9.3  แสดงตัวอยางการใชงานรายการตัวเลือกแบบ Menu ……………………………………………………..193 

 9.4  แสดงตัวอยางการใชงานตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยม ……………………………………………………………. 194 

 9.5  แสดงตัวอยางการใชงานปุมสงคาขอมูล และลางขอมูล ………………………………………………….. 195 

 9.6  แสดงตัวอยางการใชงานปุมสงคาขอมูลแบบรูปภาพ ……………………………………………………….195 

 9.7  แสดงตัวอยางการใชงานสวนนําเขาขอมูลจากไฟล ………………………………………………………….197 

 9.8  แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจเมื่อเรียกดูไฟล regist.php บนเว็บบราวเซอร …………………………..198 



(10) 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 ภาพที ่  หนาที่ 

 9.9  แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจเมื่อคลิก Send เพื่อสงขอมูลไปประมวลผลที่ member.php …….199 

 9.10  แสดงหนาเพิ่มขอมูลสมาชิก และหนารายงานผลขอมูลสมาชิก ……………………………………….. 201 

 10.1  แสดงตัวอยางรูปแบบของ Query String ……………………………………………………………………...205 

 10.2  สรางฟอรมสําหรับการ Login กรณีศึกษาและประยุกตใชงานเซสชัน ………………………………. 217 

 12.1  เปรียบเทียบการทํางานแบบเดิม กับ AJAX ………………………………………………………………….. 239 

 12.2  โครงสรางของ AJAX ในปจจุบัน …………………………………………………………………………………. 240 

 12.3  หลักการทํางานของ AJAX …………………………………………………………………………………………. 241 

 12.4  ตัวอยางการสราง AJAX dictionary จาก longdo ดวย jQuery ……………………………………. 266 

 13.1  แสดงลักษณะการทํางานและผลลัพธเมื่อใช CREATE TABLE รวมกับ SELECT…FROM …… 280 

 13.2  แสดงลักษณะการทํางานและผลลัพธเมื่อใชการใช CREATE TABLE รวมกับ SELECT … 

  FROM แบบมีเงื่อนไข ………………………………………………………………………………………………… 281 

 13.3  แสดงความสัมพันธของขอมูล ในรูปแบบ ER-Diagram สําหรับเก็บขอมูลนักศึกษา……………..288 

 13.4  หนาล็อกอินเพื่อเขาสูระบบของ phpMyAdmin เวอรชัน 3.5.4 ……………………………………… 292 

 13.5  หนาเพจหลังจากล็อกอินเขาสูระบบ phpMyAdmin เวอรชัน 3.5.4 ……………………………….. 292 

 13.6  แสดงขั้นตอนการสรางฐานขอมูลใหม ………………………………………………………………………….. 293 

 13.7  แสดงขั้นตอนการสรางตารางใหม ……………………………………………………………………………….. 294 

 13.8  แสดงขั้นตอนการสรางขอบเขตขอมูลในตาราง ……………………………………………………………… 294 

 13.9  แสดงขั้นตอนการสรางตารางและกําหนดขอบเขตขอมูลในตาราง ……………………………………. 295 

 13.10  แสดงขั้นตอนการแทรกขอมูลลงในตาราง …………………………………………………………………….. 295 

 13.11  แสดงตัวอยางรายการสําหรับการแทรกขอมูลลงในตาราง ………………………………………………. 295 

 13.12  แสดงขั้นตอนการอานขอมูลในตาราง …………………………………………………………………………… 296 

 13.13  แสดงขั้นตอนการเลือกขอมูลเพื่อแกไขขอมูล ………………………………………………………………… 297 

 13.14  แสดงขั้นตอนการเลือกขอมูลเพื่อลบขอมูล …………………………………………………………………….297 

 13.15  แสดงตัวอยางการเลือกขอมูลเพื่อแกไขโครงสรางขอมูล …………………………………………………. 298 

 13.16  แสดงตัวอยางการลบขอมูลในตารางและลบตาราง ………………………………………………………… 298 

 13.17  แสดงตัวอยางการใชคําสอบถามหรือคําสั่งแบบกําหนดเองผาน "Run SQL Query" ………….. 299 

 13.18  แสดงตัวอยางการใชคําสอบถามผาน "Run SQL Query" เพื่อคนหาขอมูล ………………………. 299 

 13.19  แสดงตัวอยางการใชคําสั่งผาน "Run SQL Query" เพื่อกําหนดสิทธิ์ ……………………………….. 300 

 13.20  แสดงตัวอยางขอมูลในไฟล Excel ……………………………………………………………………………….. 300 



(11) 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 ภาพที ่  หนาที่ 

 13.21  แสดงตัวอยางการบันทึกไฟลใหเปนรูปแบบอื่นๆ จากรายการ …………………………………………. 301 

 13.22  แสดงตัวอยางการบันทึกไฟลใหเปนรูปแบบ CSV (Comma Delimited) ……………….……….. 301 

 13.23  แสดงตัวอยางการบันทึกไฟลใหเปนรูปแบบ CSV และกําหนด UTF-8 ใน Notepad ………... 302 

 13.24  แสดงตัวอยางขอมูลในตาราง student เปนผลมาจากการนําเขามาจากไฟล CVS …………….. 303 

 14.1  หนาเว็บเพจสําหรับใชเปนสวนนําเขาขอมูลลูกคา ………………………………………………………….. 320 

 14.2  แสดงหนาเว็บเพจรายงานขอมูลลูกคาทั้งหมด ………………………………………………………………. 322 

 14.3  หนาเว็บเพจแสดงขอมูลลูกคาที่ตองการแกไข ……………………………………………………………….. 325 

 ก-1 ภาณุพงศ ปญญาดี ผูพัฒนา AppServ ………………………………………………………………………… 348 

 ก-2  เริ่มการติดตั้งโปรแกรม AppServ ……………………………………………………………………………….. 348 

 ก-3  แสดงรายละเอียดเงื่อนไขของ GNU License ………………………………………………………………. 349 

 ก-4  เลือกตําแหนงปลายทางที่เก็บไฟลติดตั้งโปรแกรม AppServ ………………………………………….. 349 

 ก-5  เลือกชุดติดตั้งที่ตองการใชงาน ……………………………………………………………………………………. 350 

 ก-6  แสดงการกําหนดคาคอนฟกสําหรับ Apache ……………………………………………………………….. 350 

 ก-7  แสดงการกําหนดคาคอนฟกสําหรับฐานขอมูล MySQL …………………………………………………. 351 

 ก-8  แสดงการติดตั้งโปรแกรม AppServ และชุดโปรแกรมตางๆ ตามที่ระบุ …………………………… 351 

 ก-9  แสดงขั้นตอนสุดทายของการติดตั้งโปรแกรมและตัวเลือกการทํางาน ………………………………. 352 

 ก-10  แสดงการโหลดโปรแกรม Apache และ MySQL เขาสูหนวยความจํา ………………………………352 

 ก-11  แสดงผลการทํางานของ AppServ บนหนาเว็บบราวเซอร ……………………………………………… 352 

 ก-12  แสดงไฟล และโฟลเดอรตางๆ ของโปรแกรม AppServ …………………………………………………. 353 

 ก-13  Kai ‘Oswald’ Seidler ผูพัฒนา XAMPP …………………………………………………………………… 354 

 ก-14  เริ่มการติดตั้ง XAMPP ……………………………………………………………………………………………….. 354 

 ก-15  ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP สอบถามตองการสราง Shortcuts หรือไม ……………………………..354 

 ก-16  ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP ในสวนของการทวนถามความถกูตองของตําแหนงติดตั้ง …………. 355 

 ก-17  ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP ในสวนของการติดตั้ง portable แบบ without drive letters .. 355 

 ก-18  ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP แสดงผลการดําเนินการติดตั้ง XAMPP แบบพกพา ………………… 356 

 ก-19  ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP ในสวนของการปรับโซนเวลาในไฟล php.ini และ my.ini ………. 356 

 ก-20  ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP ในสวนของการปรับเปลี่ยนการใชงานเพิ่มเติม ……………………….. 356 

 ก-21  แสดงขั้นตอนการเปด XAMPP Control Panel …………………………………………………………….357 

 ก-22  แสดงหนาจอ XAMPP Control Panel เพื่อควบคุมโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ ……………….. 357 



(12) 

 

สารบัญภาพ (ตอ) 

 ภาพที ่  หนาที่ 

 ก-23  แสดงผลการทํางานของ XAMPP บนหนาเว็บบราวเซอร …………………………………………………357 

 ก-24  แสดงการสรางโฟลเดอรเก็บเอกสารเว็บเพจของ XAMPP ………………………………………………. 358 

 ข-1  แสดงความสัมพันธของขอมูล ในรูปแบบ ER-Diagram ระบบบันทึกการทํากิจกรรมของ 

  นักศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………...365 

 ข-2  แสดงความสัมพันธของขอมูลระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา …………………………… 365 

 ข-3  แสดงหนาแรกของเว็บไซต ใชระบุชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ ………………..…………... 370 

 ข-4  หนาเว็บเพจหลักสําหรับเจาหนาที่ใชเชื่อมโยงหนาจัดการระบบทั้งหมด …………………………… 373 

 ข-5  หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลนักศึกษา ……………………………………………………………………. 375 

 ข-6  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลนักศึกษาใหม ………………………………………………….. 375 

 ข-7  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลนักศึกษา ………………………………………………………. 376 

 ข-8  หนาเว็บเพจแสดงขอมูลการทํากิจกรรมของนักศึกษา (รายบุคคล) ………………………………….. 376 

 ข-9  หนาเว็บเพจแสดงตัวอยางการเพิ่มขอมูลการทํากิจกรรม ……………………………………………….. 377 

 ข-10  หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลสาขาวิชา …………………………………………………………………… 394 

 ข-11  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลสาขาวิชาใหม ………………………………………………….. 394 

 ข-12  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลสาขาวิชา ……………………………………………………… 395 

 ข-13  หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลคณะ …………………………………………………………………………. 403 

 ข-14  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลคณะใหม ………………………………………………………… 404 

 ข-15  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลคณะ ……………………………………………………………..404 

 ข-16  หนาเว็บเพจสําหรับจัดการขอมูลโครงการ ……………………………………………………………………. 410 

 ข-17  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับเพิ่มขอมูลโครงการใหม …………………………………………………… 411 

 ข-18  หนาเว็บเพจแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูลโครงการ ………………………………………………………. 411 

  



(13) 

 

สารบัญตาราง 

 ตารางที ่  หนาที่ 

 2.1  แสดงตัวกําหนดชนิดการแสดงผลที่ใชรวมกับคําสั่ง printf ....................................................... 16 

 2.2  ตัวดําเนินการแปลงชนิดของขอมูล ………………………………………………………………………………… 22 

 2.3  ฟงกชันที่ใชสําหรับตรวจสอบชนิดของขอมูล……………………………………………………………………. 28 

 2.4  คําสงวนของภาษา PHP ………………………………………………………………………………………………..31 

 3.1  แสดงชื่ออิลิเมนทของตัวแปรพิเศษ $_SERVER ที่สําคัญ และใชงานบอย …………………………… 44 

 3.2  ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ………………………………………………………………………………………. 51 

 3.3  ตัวดําเนินการกําหนดคา ………………………………………………………………………………………………. 53 

 3.4  ตัวดําเนินการสําหรับเพิ่ม และลดคา ……………………………………………………………………………… 53 

 3.5  ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ ……………………………………………………………………………………………. 54 

 3.6  ตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ ……………………………………………………………………………. 55 

 6.1  แสดงความสัมพันธระหวางอินเด็กซกับคาของขอมูลที่กําหนดใหตัวแปร $province ………….. 99 

 6.2  แสดงผลสรุปฟงกชันที่ใชสําหรับเรียงลําดับขอมูลในอารเรยโดยใชคียอารเรย ……………………. 120 

 6.3  สรุปฟงกชันที่ใชสําหรับการจัดการตัวชี้ตําแหนงสมาชิกในอารเรย …………………………………… 121 

 6.4  แสดงคาคียของอารเรย $_FILE ………………………………………………………………………………….. 126 

 7.1  ฟงกชันที่ใชจัดการรหัสแอสกี ……………………………………………………………………………………… 131 

 7.2  ฟงกชันในการตัดชองวาง ……………………………………………………………………………………………. 143 

 7.3  ฟงกชันประมาณคา …………………………………………………………………………………………………….145 

 7.4  ฟงกชันเปรียบเทียบจํานวน ………………………………………………………………………………………… 146 

 7.5  ฟงกชันการตรวจสอบ และจัดรูปแบบตัวเลข ………………………………………………………………… 146 

 7.6  ฟงกชันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับตัวเลข ……………………………………………………………………………….. 147 

 7.7  อักษรที่ใชแทนความหมายของวันและสัปดาห สําหรับฟงกชัน date ( ) ………………………….. 150 

 7.8  อักษรที่ใชแทนความหมายของเดือน สําหรับฟงกชัน date ( )…………………………………………. 151 

 7.9  อักษรที่ใชแทนความหมายของป สําหรับฟงกชัน date ( ) ……………………………………………… 151 

 7.10  อักษรที่ใชแทนความหมายของเวลา สําหรับฟงกชัน date ( ) …………………………………………. 151 

 7.11  คียและคาของอารเรยที่ไดจากการใชฟงกชัน getdate ( ) ……………………………………………… 153 

 8.1  ขั้นตอนการเขียนและอานขอมูลในไฟล ………………………………………………………………………… 164 

 8.2  โหมดไฟล …………………………………………………………………………………………………………………. 165 

 8.3  ฟงกชันที่ใชตรวจสอบเกี่ยวกับไฟล ………………………………………………………………………………. 177 

 8.4  ฟงกชันที่ใชตรวจสอบเวลาที่เกี่ยวของกับไฟล ……………………………………………………………….. 178 



(14) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 ตารางที ่  หนาที่ 

 8.5  คาคียของตัวแปร $_FILES …………………………………………………………………………………………. 184 

 9.1  แสดงลักษณะการใชงานวิธีการสงขอมูลแบบ POST และ GET ………………………………………. 189 

 9.2  ความสัมพันธระหวางวิธีการสงและรูปแบบการเรียกใชขอมูล …………………………………………. 197 

 10.1  สัญลักษณที่ใชรวมกับ Query String เพื่อการสงคาระหวางเว็บเพจ ……………………………….. 206 

 12.1  แสดงอีเวนตของ JavaScript สําหรับกําหนดใหกับอิลิเมนต ………………………………………….. 255 

 12.2  แสดงอีเวนตของ JavaScript แบบพร็อปเพอรตี้ …………………………………………………………… 258 

 12.3  แสดงตัวอยางรหัสที่ใชแทนปุมคียบอรด ………………………………………………………………………. 261 

 13.1  แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิดตัวเลข ……………………………………………………………………. 272 

 13.2  แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิดขอความ …………………………………………………………………. 273 

 13.3  แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิด BLOB …………………………………………………………………… 273 

 13.4  แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิด SET และ ENUM …………………………………………………… 274 

 13.5  แสดงชนิดขอมูลของ MySQL ชนิดวันเวลา ………………………………………………………………….. 274 

 13.6  แสดงแอททริบิวตสําหรับกําหนดใหกับขอบเขตขอมูลใน MySQL …………………………………… 274 

 13.7  ตัวอยางโครงสรางตาราง user ……………………………………………………………………………………. 276 

 13.8  ตัวอยางโครงสรางตาราง employees ………………………………………………………………………… 277 

 13.9  แสดงโอเปอรเรเตอรที่ใชงานรวมกับ WHERE ………………………………………………………………. 285 

 13.10  แสดงฟงกชัน Aggregate สําหรับใชรวมกับ GROUP BY ……………………………………………….. 286 

 13.11  ตัวอยางตารางขอมูลนักศึกษา …………………………………………………………………………………….. 289 

 13.12  ตัวอยางตารางขอมูลสาขาวิชา …………………………………………………………………………………….. 289 

 13.13  ตัวอยางตารางขอมูลคณะ ………………………………………………………………………………………….. 289 

 13.14  แสดงตัวอยางขอมูลในตารางขอมูลนักศึกษา ………………………………………………………………… 289 

 13.15  แสดงตัวอยางขอมูลในตารางขอมูลสาขาวิชา ………………………………………………………………… 290 

 13.16  แสดงตัวอยางขอมูลในตารางขอมูลคณะ ………………………………………………………………………. 290 

 14.1  ตัวอยางโครงสรางตาราง customer …………………………………………………………………………… 317 

 ข-1  ตารางขอมูลนักศึกษา (student) ………………………………………………………………………………… 366 

 ข-2  ตารางขอมูลสาขาวิชา (program) ………………………………………………………………………………. 366 

 ข-3  ตารางขอมูลคณะ (faculty) ……………………………………………………………………………………….. 366 

 ข-4  ตารางขอมูลโครงการ (project) …………………………………………………………………………………. 366 

  



(15) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 ตารางที ่  หนาที่ 

 ข-5  ตารางขอมูลการทํากิจกรรม (activity) ………………………………………………………………………… 367 

 ข-6  แสดงรายละเอียดของไฟลที่เกี่ยวของในระบบบันทึกการทํากิจกรรมของนักศึกษา ……………. 368 

 

 


