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รวมกับฐานขอมูล MySQL  
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

  

MySQL 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

เครื่องมือที่ใชสําหรับ

 

 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หรือเรียกวา

สามารถเขาถึงดวยโปรแกรมเว็บบราวเซอรผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต หรือ

อินทราเน็ต เปนตน เว็บแอพพลิเคชัน

ทันสมัยอยูตลอดเวลา การดูแลรักษาทําไดง

เครื่องผูใชงาน ตัวอยางเว็บแอพพลิเคชัน

กระดานสนทนา บล็อก วิกิ และเฟสบุก เปนตน

องคประกอบของการพัฒนาเว็บ

ประกอบดวย 1) โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร

และ 4) โปรแกรมโอนยายไฟล 

 

1.1 โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร

 โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร

Computer) ใหเปนเว็บเซิรฟเวอร สําหรับทดสอบสคริปตภาษา 

เครื่องของผูใชเอง แลวหลังจากที่ผูพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะนําขึ้นไปไวบนเว็บ

เซิรฟเวอรที่ใชงานจริงตอไป โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอรเปนการรวมโปรแกรมที่มีความจําเปนสําหรับ

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเขาไวดวยกัน

และ 4) PHPMyAdmin ซึ่งปกติ

ตั้งคาคอนฟก (Configuration) 

โปรแกรม เชน AppServ, XAMPP, PHPThai Localhost, AMPPS 

ในหนังสือเลมนี้จะแนะนํารายละเอียดโปรแกรมจําลอง

นิยมใชในประเทศไทย คือ AppServ 
 

1.1.1 AppServ 

โปรแกรม AppServ 

2543 เปนการรวมโปรแกรมจํานวน 

ประกอบดวย Apache HTTP Server, PHP, MySQL, 

2.5.10 (สําหรับ PHP 5) และ 2.6.0 (

ตองคอยตอบคําถามใหกับเพื่อนถึงวิธีการติดตั้ง 

จุดเริ่มตนในการพัฒนาชุดติดตั้งดังกลาว และตั้งชื่อวา 

ปจจุบันโปรแกรม AppServ ไดหยุดพัฒนามานานมากแลว 
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เครื่องมือที่ใชสําหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หรือเรียกวาเว็บแอพพลิเคชัน คือ การเขียน

สามารถเขาถึงดวยโปรแกรมเว็บบราวเซอรผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต หรือ

แอพพลิเคชันเปนที่นิยมในปจจุบันเนื่องจากความสามารถในการปรับปรุงระบบให

ทันสมัยอยูตลอดเวลา การดูแลรักษาทําไดงาย เสียคาใชจายนอย และไมจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรบน

แอพพลิเคชัน เชน เว็บเมล เว็บพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บประมูลออนไลน 

กระดานสนทนา บล็อก วิกิ และเฟสบุก เปนตน  

องคประกอบของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันดวยภาษา PHP รวมกับฐ

โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร 2) เครื่องมือสําหรับการเขียนสคริปต

 

โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร 

โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร คือ โปรแกรมที่ใชจําลองเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 

ใหเปนเว็บเซิรฟเวอร สําหรับทดสอบสคริปตภาษา PHP รวมกับฐานขอมูล 

เครื่องของผูใชเอง แลวหลังจากที่ผูพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะนําขึ้นไปไวบนเว็บ

โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอรเปนการรวมโปรแกรมที่มีความจําเปนสําหรับ

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเขาไวดวยกัน ประกอบดวย 1) Apache HTTP Server 

ซึ่งปกตแิลวโปรแกรมเหลานี้จะตองติดตั้งครั้งละโปรแกรม ทําใหเสียเวลาและการ

Configuration) คอนขางยาก ในปจจุบันมีโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอรใหเลือกใชหลาย

AppServ, XAMPP, PHPThai Localhost, AMPPS และ Alchemy Eye 

ในหนังสือเลมนี้จะแนะนํารายละเอียดโปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอร 2 โปรแกรม เนื่องจากไดรับค

AppServ และ XAMPP มีรายละเอียดดังนี ้

AppServ พัฒนาโดย ภาณุพงศ ปญญาดี พัฒนาครั้งแรกเมื่อประมาณป พ

เปนการรวมโปรแกรมจํานวน 4 โปรแกรม สําหรับจําลองเครื่องคอมพิวเตอรใหเปน

Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ phpMyAdmin 

2.6.0 (สําหรับ PHP 6) เหตุผลที่พัฒนาโปรแกรม AppServ 

ตองคอยตอบคําถามใหกับเพื่อนถึงวิธีการติดตั้ง Apache, PHP, และ MySQL 

มตนในการพัฒนาชุดติดตั้งดังกลาว และตั้งชื่อวา AppServ จุดเดน คือ ติดตั้งและใชงานไดทันที 

ไดหยุดพัฒนามานานมากแลว (เวอรชันสุดทายเมื่อป พ
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

การเขียนโปรแกรมประยุกตที่

สามารถเขาถึงดวยโปรแกรมเว็บบราวเซอรผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เชน อินเทอรเน็ต หรือ

เปนที่นิยมในปจจุบันเนื่องจากความสามารถในการปรับปรุงระบบให

าย เสียคาใชจายนอย และไมจําเปนตองติดตั้งซอฟตแวรบน

เชน เว็บเมล เว็บพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บประมูลออนไลน 

รวมกับฐานขอมูล MySQL 

เครื่องมือสําหรับการเขียนสคริปต 3) เว็บบราวเซอร 

โปรแกรมที่ใชจําลองเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal 

รวมกับฐานขอมูล MySQL ภายใน

เครื่องของผูใชเอง แลวหลังจากที่ผูพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะนําขึ้นไปไวบนเว็บ

โปรแกรมจําลองเว็บเซิรฟเวอรเปนการรวมโปรแกรมที่มีความจําเปนสําหรับ

HTTP Server 2) PHP 3) MySQL  

โปรแกรมเหลานี้จะตองติดตั้งครั้งละโปรแกรม ทําใหเสียเวลาและการ

เซิรฟเวอรใหเลือกใชหลาย

Alchemy Eye เปนตน สําหรับ

โปรแกรม เนื่องจากไดรับความ

พัฒนาโดย ภาณุพงศ ปญญาดี พัฒนาครั้งแรกเมื่อประมาณป พ.ศ. 

เครื่องคอมพิวเตอรใหเปนเว็บเซิรฟเวอร 

phpMyAdmin เวอรชันปจจุบันไดแก 

AppServ เพราะผูพัฒนา

MySQL อยูบอยครั้ง จึงเปน

จุดเดน คือ ติดตั้งและใชงานไดทันที 

สุดทายเมื่อป พ.ศ.2551) 
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ภาพที่ ก-1 ภาณุพงศ ปญญาดี ผูพัฒนา 

 ที่มา: มารูจักคุณภาณุพงศ ปญญาดี ผูพัฒนา 
 

สามารถดาวนโหลดโปรแกรม 

work.com หรือเว็บไซต http://www.freebsd.sru.ac.th/web

เวอรชัน 2.5.10) มีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

1) ดับเบิ้ลคลิกไฟล 

ดังภาพที่ ก-1 

ภาพที่ ก-2 เริ่มการติดตั้งโปรแกรม 
 

2) เขาสูขั้นตอนเงื่อนไขการใชงานโปรแกรม โดยโปรแกรม 

รูปแบบ GNU License หากผูติดตั้งอานเงื่อนไขตางๆ เสร็จสิ้นแลว หากยอมรับเงื่อนไขให

เขาสูขั้นตอนถัดไป แตหากไมยอมรับเงื่อนไข ให

ดังภาพที่ ก-3 
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ภาณุพงศ ปญญาดี ผูพัฒนา AppServ 

มารูจักคุณภาณุพงศ ปญญาดี ผูพัฒนา AppServ. (2552). 

ดาวนโหลดโปรแกรม AppServ จากเว็บไซต http://www.appservnet

ttp://www.freebsd.sru.ac.th/web เลือกเวอรชันที่ตองการติดตั้ง

มีขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ ดังนี้ 

ดับเบิ้ลคลิกไฟล appserv-win32-x.x.x.exe เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม 

 
การติดตั้งโปรแกรม AppServ 

เขาสูขั้นตอนเงื่อนไขการใชงานโปรแกรม โดยโปรแกรม AppServ 

หากผูติดตั้งอานเงื่อนไขตางๆ เสร็จสิ้นแลว หากยอมรับเงื่อนไขให

แตหากไมยอมรับเงื่อนไข ใหคลิก Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม 

MySQL 

http://www.appservnet 

ที่ตองการติดตั้ง (แนะนํา

 จะปรากฏหนาจอ

AppServ ไดแจกจายใน

หากผูติดตั้งอานเงื่อนไขตางๆ เสร็จสิ้นแลว หากยอมรับเงื่อนไขใหคลิก Next เพื่อ

เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

ภาพที่ ก-3 แสดงรายละเอียดเงื่อนไข

3) เลือกตําแหนง

กําหนดไวที ่C:\AppServ หากตองการเปลี่ยน

เสร็จแลวคลิกปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอน

ภาพที่ ก-4 เลือกตําแหนงปลายทาง
 

4) เลือกชุดติดตั้งที่ตองการใชงาน

ตองการเลือกลงเฉพาะบางรายการ

4.1) Apache HTTP Server 

4.2) MySQL Database 

4.3) PHP Hypertext Preprocessor 

4.4) phpMyAdmin 
 

เมื่อเลือกชุดติดตั้ง
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แสดงรายละเอียดเงื่อนไขของ GNU License 

 

เลือกตําแหนงปลายทางที่เก็บไฟลติดตั้งโปรแกรม AppServ

หากตองการเปลี่ยนตําแหนงปลายทาง คลิกปุม Browse 

เพื่อเขาสูขั้นตอนถัดไป 

 
ปลายทางที่เก็บไฟลติดตั้งโปรแกรม AppServ 

ชุดติดตั้งที่ตองการใชงาน โดยคาเริ่มตนนั้นจะใหเลือกทุกรายการ

รายการก็สามารถเลือกเฉพาะชุดตามตองการ แตละรายการมีความหมาย ดังนี้

Apache HTTP Server คือ โปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร 

MySQL Database คือ โปรแกรม MySQL 

PHP Hypertext Preprocessor คือ โปรแกรมภาษา PHP 

phpMyAdmin คือ โปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล MySQL 

ชุดติดตั้งเรียบรอยแลว ใหคลิก Next เพื่อเขาสูขั้นตอนถัดไป
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

AppServ โดยคาเริ่มตนจะถูก

Browse เพื่อเลือกตําแหนงใหม 

ทุกรายการ แตหากผูใชงาน

แตละรายการมีความหมาย ดังนี้ 

 

MySQL บนบราวเซอร 

ถัดไป 
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ภาพที่ ก-5 เลือกชุดติดตั้งที่ตองการ

5) กําหนดคาคอนฟก

ภาพที่ ก-6 แสดงการกําหนดคาคอนฟก
 

 จากภาพที่ ก-6 

5.1) Server Name 

5.2) Administrator’s

5.3) Apache HTTP Port 

จะใชพอรต 80 

6) กําหนดคาคอนฟก

6.1) Enter root 

หรือผูดูแลระบบฐานขอมูล 

6.2) Re-enter root password 

password ซ้ําอีกครั้ง (เพื่อยืนยันการกําหนดรหัสผานสําหรับผูดูแลระบบฐานขอมูล
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ที่ตองการใชงาน 

 

กําหนดคาคอนฟกสําหรับ Apache ดังภาพที่ ก-6  

 
แสดงการกําหนดคาคอนฟกสําหรับ Apache 

แสดงการกําหนดคาคอนฟกสําหรับ Apache มีรายละเอียด ดังนี้

Server Name คือ ชื่อเว็บเซิรฟเวอร 

istrator’s Email Address คือ อีเมลของผูดูแลระบบ  

HTTP Port คือ กําหนดพอรตที่จะเรียกใชงานเว็บเซิรฟเวอร

กําหนดคาคอนฟกสําหรับ MySQL Database ดังภาพที่ ก-7 มีรายละเอียด ดังนี้

oot password คือ กําหนดรหัสผานการเขาใชงานฐานขอมูลของ 

enter root password คือ ปอนรหัสผานที่ไดปอนไวใน 

เพื่อยืนยันการกําหนดรหัสผานสําหรับผูดูแลระบบฐานขอมูล) 

MySQL 

มีรายละเอียด ดังนี ้

 

ที่จะเรียกใชงานเว็บเซิรฟเวอร โดยปกติ

มีรายละเอียด ดังนี้ 

รหัสผานการเขาใชงานฐานขอมูลของ root 

คือ ปอนรหัสผานที่ไดปอนไวใน Enter root 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

6.3) Character Sets

ฐานขอมูล  

6.4) Old Password 

รหัสผานแบบเกา 

6.5) Enable InnoDB 

ฐานขอมูลระดับกลาง โดยปกติจะใชในรูปแบบ 

เรียกใชงาน หากมีจํานวนขอมูลไมมากจะทํางานเหมือนกัน

ภาพที่ ก-7 แสดงการกําหนดคาคอนฟก
 

7) หลังกําหนดคา

กําหนดคาคอนฟกตามท่ีระบ ุ

ภาพที่ ก-8 แสดงการติดตั้งโปรแกรม 

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน
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Character Sets and Collations ใชสําหรับกําหนดคาภาษาที่ใชในการจัดเก็บ

Old Password Support ใชสําหรับกําหนดให MySQL รองรับมาตรฐานการเขา

Enable InnoDB หากตองการใชงานฐานขอมูลในรูปแบบ 

ฐานขอมูลระดับกลาง โดยปกติจะใชในรูปแบบ MyISAM ตางกันที่ความเร็วในการสอบถามขอมูลและ

หากมีจํานวนขอมูลไมมากจะทํางานเหมือนกัน) 

 
แสดงการกําหนดคาคอนฟกสําหรับฐานขอมูล MySQL 

หลังกําหนดคาตางๆ เรียบรอยแลว ระบบจะดําเนินการติดตั้ง

 
แสดงการติดตั้งโปรแกรม AppServ และชุดโปรแกรมตางๆ ตามที่ระบุ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

กําหนดคาภาษาที่ใชในการจัดเก็บ

รองรับมาตรฐานการเขา

หากตองการใชงานฐานขอมูลในรูปแบบ InnoDB (ใชกับ

ร็วในการสอบถามขอมูลและ

ดําเนินการติดตั้งชุดโปรแกรมและ
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8) สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

สอบถาม ตองการสั่งใหโปรแกรม Apache 

เลือก หลังจากนั้นคลิกปุม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ก-9 แสดงขั้นตอนสุดทายของ
 

9) โหลดโปรแกรม 

ภาพที่ ก-10 แสดงการโหลดโปรแกรม
 

10) ทดสอบผลการติดตั้ง 

http://localhost หรือ http://127.0.0.1 

ดังภาพที่ ก-11 

ภาพที่ ก-11 แสดงผลการทํางานของ 
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สิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AppServ สําหรับขั้นตอนสุดทายนี้จะมี

Apache และ MySQL ทํางานหลังจากนี้เลยหรือไม หากตองการใหคลิก

เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม 

 
ทายของการติดตั้งโปรแกรมและตัวเลือกการทํางาน 

โหลดโปรแกรม Apache และ MySQL เขาสูหนวยความจํา 

 
โหลดโปรแกรม Apache และ MySQL เขาสูหนวยความจํา 

ทดสอบผลการติดตั้ง AppServ บนเว็บบราวเซอร โดยระบุ ยูอารแอล 

http://127.0.0.1 หากโปรแกรม Apache ทํางานไดเปนปกติจะปรากฏขอความ

 
แสดงผลการทํางานของ AppServ บนหนาเว็บบราวเซอร 

MySQL 

สําหรับขั้นตอนสุดทายนี้จะมีตัวเลือก

หากตองการใหคลิก

ยูอารแอล (URL) เปน 

ทํางานไดเปนปกติจะปรากฏขอความ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

11) องคประกอบตางๆ ของ 

ภาพที่ ก-12 แสดงไฟล และโฟลเดอรตางๆ ของ

จากภาพที่  ก

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

11.1) Apache2.2 

11.2) MySQL 

ทั้งหมด 

11.3) php5 

11.4) www 

ใชสําหรับอางอิงกับตําแหนงการเรียกดูบนบราวเซอร 

โฟลเดอรยอย test อยูภายใน การเรียกดู คือ 

เปนตน ดังนั้น กระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ผูพัฒนาจะตองนําเอกสารเว็บ

เพจทั้งหมดมาไวในพื้นที่นี้ 

1.1.2 XAMPP 

โปรแกรม XAMPP 

กําไร ที่จัดตั้งในป ค.ศ. 2002 

ประกอบดวยโปรแกรมยอย ไดแก

โหลดไดที่ http://xampp.en.softonic.com/download
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องคประกอบตางๆ ของ AppServ จะถูกติดตั้งไวที่โฟลเดอร C:

 
โฟลเดอรตางๆ ของโปรแกรม AppServ 

จากภาพที่  ก-12 แสดงไฟล  และโฟลเดอรตางๆ ของโปรแกรม

Apache2.2 ใชสําหรับเก็บไฟลระบบของ Apache HTTP Server

MySQL ใชสําหรับเก็บไฟลระบบของโปรแกรม MySQL 

php5 ใชสําหรับเก็บโปรแกรมระบบของภาษา PHP 

www ใชสําหรับเก็บเอกสารเว็บทั้งหมด หรืออาจเรียกวา 

ใชสําหรับอางอิงกับตําแหนงการเรียกดูบนบราวเซอร http://localhost ถาภายในโฟลเดอร 

อยูภายใน การเรียกดู คือ http://localhost/test/ แลวตามดวยเอกสารที่อยูภายใน 

เปนตน ดังนั้น กระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ผูพัฒนาจะตองนําเอกสารเว็บ

 

XAMPP พัฒนาโดยโครงการ Apache Friends ที่เปนโครงการไมแสวงหาผล

2002 โดย Kai ‘Oswald’ Seidler (Oswald, 2011

ไดแก Apache, MySQL, PHP และ Perl โปรแกรม XAMPP 

http://xampp.en.softonic.com/download 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

C:\AppServ 

โปรแกรม AppServ มี

Apache HTTP Server 

MySQL และฐานขอมูล 

ใชสําหรับเก็บเอกสารเว็บทั้งหมด หรืออาจเรียกวา Document Root 

ถาภายในโฟลเดอร www มี

แลวตามดวยเอกสารที่อยูภายใน 

เปนตน ดังนั้น กระบวนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ผูพัฒนาจะตองนําเอกสารเว็บ

ที่เปนโครงการไมแสวงหาผล

2011) โปรแกรม XAMPP

XAMPP สามารถดาวน
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ภาพที่ ก-13  Kai ‘Oswald’ Seidler

 ที่มา: Oswald. (2011).

วิธีการติดตั้ง XAMPP 

1) ดับเบิ้ลคลิกไฟล 

ตามภาพที่ ก-14 

ภาพที่ ก-14 เริ่มการติดตั้ง XAMPP
 

2) จากภาพที่ ก-14

ไฟลติดตั้งโปรแกรม หากตองการเปลี่ยนตําแหนงปลายทาง

ปรับเปลี่ยนตําแหนงปลายทางเรียบรอยแลว

ในลําดับขั้นตอนตอไป แตหากไมตองการติดตั้งตั้ง

ภาพที่ ก-15 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP 
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 
Kai ‘Oswald’ Seidler ผูพัฒนา XAMPP 

Oswald. (2011). 
 

XAMPP บนระบบปฏิบัติ Windows มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

ดับเบิ้ลคลิกไฟล xampp-win32-1.x.x.exe เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม 

 
XAMPP 

4 เขาสูขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP และเลือกตําแหนงปลายทางที่

ติดตั้งโปรแกรม หากตองการเปลี่ยนตําแหนงปลายทาง คลิกปุม Browse เพื่อเลือกตําแหนงใหม

ปรับเปลี่ยนตําแหนงปลายทางเรียบรอยแลว คลิกปุม Install เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรมและ

ไมตองการติดตั้งตั้ง ใหคลิกปุม Cancel เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม

 
XAMPP สอบถามตองการสราง Shortcuts หรือไม 

MySQL 

มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 

 จะปรากฏหนาจอ

และเลือกตําแหนงปลายทางที่เก็บ

เลือกตําแหนงใหม เมื่อ

เริ่มติดตั้งโปรแกรมและเขาสูการติดตั้ง

เพื่อออกจากการติดตั้งโปรแกรม 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

3) จากภาพที่ 

ใน Start Menu และ Desktop 

ตองการใหพิมพ n เมื่อใสคําตอบ

ภาพที่ ก-16 ขั้นตอนการติดตั้ง 
 

4) จากภาพที่ ก

ติดตั้ง XAMPP ถูกตองและตองการทํางานตอ

พิมพ y หากตองการออกจากการติดตั้ง

ภาพที่ ก-17 ขั้นตอนการติดตั้ง 

5) จากภาพที่ ก

หรือไมสําหรับขั้นตอนนี้ขอแนะนําใหกด 

เครื่องอ่ืนดวยการคัดลอกใส USB drive 
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ก-15 แสดงขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP สอบถามตองการสราง

Desktop หรือไม ในลักษณะของคําถาม yes หรือ no ถาตองการให

เมื่อใสคําตอบแลวก็กดปุม Enter เพื่อเขาสูการติดตั้งในลําดับขั้นตอนตอไป

 
ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP ในสวนของการทวนถามความถูกตองของตําแหนงติดตั้ง

ก-16 เปนสวนของการทวนถามความถูกตองของตําแหนงปลายทางที่จะใช

ถูกตองและตองการทํางานตอหรือไม ในลักษณะของคําถาม yes หรือ 

ออกจากการติดตั้งใหพิมพ x เมื่อใสคําตอบแลวก็กดปุม Enter 

 
ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP ในสวนของการติดตั้ง portable แบบ without drive l

 

ก-17 ถามวาจะสรางที่อยูสําหรับ XAMPP แบบพกพาโดยไมตองสรางไดรว

แนะนําใหกด y แลวกด Enter เผื่อวันขางหนาจะไดไมยุงยากเวลายายไฟลไป

USB drive หรืออุปกรณเก็บขอมูลอ่ืนๆ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

สอบถามตองการสราง shortcuts 

ถาตองการใหพิมพ y หากไม

เขาสูการติดตั้งในลําดับขั้นตอนตอไป 

ในสวนของการทวนถามความถูกตองของตําแหนงติดตั้ง 

เปนสวนของการทวนถามความถูกตองของตําแหนงปลายทางที่จะใช

หรือ exit ถาถูกตองให

 

without drive letters 

แบบพกพาโดยไมตองสรางไดรว

เผื่อวันขางหนาจะไดไมยุงยากเวลายายไฟลไป
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ภาพที่ ก-18 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP
 

6) จากภาพที่ ก-18

วา XAMPP พรอมใชงานแลว ใหกดปุม 

ภาพที่ ก-19 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP
 

7) จากภาพที่ ก-19

และ my.ini ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนในภายหลังได

ภาพที่ ก-20 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP 

ภาคผนวก ก เครื่องมือที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 
XAMPP แสดงผลการดําเนินการติดตั้ง XAMPP แบบพกพา

8 แสดงผลการดําเนินการติดตั้ง XAMPP แบบพกพา และแจงใหทราบ

พรอมใชงานแลว ใหกดปุม Enter เพื่อเขาสูขั้นตอนลําดับถัดไป 

 
XAMPP ในสวนของการปรับโซนเวลาในไฟล php.ini และ 

9 ระบบแจงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนโซนเวลาในไฟลในไฟล 

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนในภายหลังได ใหกดปุม Enter เพื่อเขาสูขั้นตอนลําดับถัดไป

 
XAMPP ในสวนของการปรับเปลี่ยนการใชงานเพิ่มเติม 

 

MySQL 

แบบพกพา 

แบบพกพา และแจงใหทราบ

และ my.ini 

ระบบแจงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนโซนเวลาในไฟลในไฟล php.ini 

เพื่อเขาสูขั้นตอนลําดับถัดไป 
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8) จากภาพที่ 

พิมพ x เพื่อออกจากการติดตั้งและเริ่มใชงานในลําดับ ถัดไป หรือพิมพ 

Panel เพื่อควบคุมการทํางานของโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

XAMPP 

9) เปด XAMPP Control Panel 

หรือไม หลักๆ แลวใหดูที่ Apache 

ภาพที่ ก-21 แสดงขั้นตอนการเปด 

ภาพที่ ก-22 แสดงหนาจอ XAMPP Control Panel 
 

10) เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร  และพิมพคําว า  

http://127.0.0.1 ลงไปในชองรับยูอารแอล หาก

ภาพที่ ก-23 

ภาพที่ ก-23 แสดงผลการทํางานของ 
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จากภาพที่ ก-20 ใชสําหรับการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม ขอแนะนําให

เพื่อออกจากการติดตั้งและเริ่มใชงานในลําดับ ถัดไป หรือพิมพ 1 เพื่อเปด 

เพื่อควบคุมการทํางานของโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวกดปุม Enter 

XAMPP Control Panel แลวตรวจสอบโปรแกรมหลักๆ ที่จะใชงานวา 

Apache และ MySQL จะตองมีสถานะเปน Started ดังภาพที่ 

 
แสดงขั้นตอนการเปด XAMPP Control Panel 

 
XAMPP Control Panel เพื่อควบคุมโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ

เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอร  และพิมพคําว า  http://localhost 

ลงไปในชองรับยูอารแอล หากระบบสามารถทํางานไดเปนปกติจะปรากฏขอความ

 
แสดงผลการทํางานของ XAMPP บนหนาเว็บบราวเซอร 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ใชสําหรับการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม ขอแนะนําให

เพื่อเปด XAMPP Control 

Enter เพื่อเริ่มตนใชงาน 

แลวตรวจสอบโปรแกรมหลักๆ ที่จะใชงานวา Started 

ดังภาพที่ ก-21 

เพื่อควบคุมโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

http://localhost หรือ 

ทํางานไดเปนปกติจะปรากฏขอความ ดัง
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11) ที่เก็บเอกสารสําหรับเริ่มตนพัฒนาเว็บไซต จะอยูในโฟลเดอร 

พาธที่ไดดําเนินการติดตั้ง XAMPP 

และปองกันขอผิดพลาดเนื่องจากตั้งชื่อซ้ํากับเอกสารหลัก ตัวอยางเชน

c:\xampp\htdocs ดังในภาพ ก-24

ภาพที่ ก-24 แสดงการสรางโฟลเดอร

 

1.2 เครื่องมือสําหรับการเขียนสคริปต

 การเริ่มตนเขียนสคริปตภาษา 

เชน Notepad++, Editplus, vi, และ 

เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น

ที่ใชสําหรับการเขียนสคริปต มีดังนี้

1.2.1 Notepad++ 

Notepad++ คือ โปรแกรม

โปรแกรมภาษาหลายชนิด เปนโปรแกรมที่โหลดใหใชฟรี ภายใตสัญญา 

http://notepad-plus.sourceforge.net/

คุณสมบัติหลัก 

1) มตีัวเนนประโยคคําสั่ง

รองรับภาษาคอมพิวเตอรหลายภาษา เชน 

ASCII art (.nfo), doxygen, ini file, ba

resource file, Pascal, Perl, Python, Lua, TeX, TCL, Assembler 

2) มีระบบแสดงผลในตัวในลักษณะ

3) สามารถกําหนดและปรับแตง

4) สามารถเปดเอกสารไดหลายหลายชนิดในเวลาเดียวกัน

5) เปลี่ยนมุมมองในการใชโปรแกรมไดหลายมุมมอง 

6) ระบบกรองคํา เพื่อการคนหาและแทนที่คํา
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ที่เก็บเอกสารสําหรับเริ่มตนพัฒนาเว็บไซต จะอยูในโฟลเดอร htdocs 

XAMPP และควรสรางโฟลเดอรใหมไมใหปนกับเอกสารใดๆ 

และปองกันขอผิดพลาดเนื่องจากตั้งชื่อซ้ํากับเอกสารหลัก ตัวอยางเชน สรางโฟลเดอรชื่อ 

24 

 
การสรางโฟลเดอรเก็บเอกสารเว็บเพจของ XAMPP 

สคริปต 

ภาษา PHP มีเครื่องมือสําหรับการสรางและแกไขสคริปต

และ Adobe Dreamweaver CS3 เปนตน มีหลายเหตุผลในการเลือก 

เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางราบรื่น แตละโปรแกรมจะมีจุดดอยจุดเดนแตกตางกันไป 

ที่ใชสําหรับการเขียนสคริปต มีดังนี ้

คือ โปรแกรมแกไขเอกสารขอความ รองรับการเขียนประโยคคําสั่งของ

เปนโปรแกรมที่โหลดใหใชฟรี ภายใตสัญญา GPL สามารถดาวนโหลดไดที่ 

plus.sourceforge.net/ 

ตัวเนนประโยคคําสั่ง (syntax highlight) ชวยใหการเขียนสคริปตโปรแกรมไดสะดวก 

รองรับภาษาคอมพิวเตอรหลายภาษา เชน C, C++, Java,  C#, XML, HTML, PHP, CSS, makefile 

ASCII art (.nfo), doxygen, ini file, batch file, Javascript, ASP, VB/VBS, SQL, Objective

thon, Lua, TeX, TCL, Assembler และ Ruby เปนตน

แสดงผลในตัวในลักษณะ WYSIWYG (What You See Is What You Get)

สามารถกําหนดและปรับแตงตัวเนนประโยคคําสั่งไดเอง และมรีะบบเติมคําอัตโนมัติ

สามารถเปดเอกสารไดหลายหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

เปลี่ยนมุมมองในการใชโปรแกรมไดหลายมุมมอง (Multi View) 

ระบบกรองคํา เพื่อการคนหาและแทนที่คํา 

MySQL 

htdocs ในตําแหนง 

และควรสรางโฟลเดอรใหมไมใหปนกับเอกสารใดๆ เพื่อความสะดวก

สรางโฟลเดอรชื่อ project ไวใน 

สคริปตหลายโปรแกรม 

เปนตน มีหลายเหตุผลในการเลือก 

แตละโปรแกรมจะมีจุดดอยจุดเดนแตกตางกันไป ตัวอยางเครื่องมือ

การเขียนประโยคคําสั่งของ

สามารถดาวนโหลดไดที่ 

โปรแกรมไดสะดวก 

C, C++, Java,  C#, XML, HTML, PHP, CSS, makefile 

tch file, Javascript, ASP, VB/VBS, SQL, Objective-C, RC 

เปนตน 

(What You See Is What You Get) 

ระบบเติมคําอัตโนมัติ 
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7) รองรับการใชเมาสลากวาง

8) ขยายและยอตัวอักษรไดดวยเมาส

9) รองรับหลายภาษา รวมทั้

10) ทํา Bookmark 

11) มีเสนแสดงตําแหนงของวงเล็บปกกา 

12) บันทึกการทํางานแบบมาโคร ชวยใหการทํางาน

13) มีชุดรูปแบบ 

1.2.2 EditPlus 

Editplus คือ โปรแกรม

สําหรับการสรางและพัฒนาเว็บเพจ

เปน เขียนและแกไขสคริปต ดวยภาษา 

ปฏิบัติ MS-Windows เทานั้น 

คุณสมบัติหลัก 

1) สามารถใชภาษาไทยได

2) แยกคําสั่งตางๆ ดวยการแสดงสีที่ไมเหมือนกัน ทําใหสามารถตรวจสอบไดงายเมื่อพิมพ

คําสั่งผิด 

3) สามารถใชเปนเว็บบร

5) สามารถเปดไฟลได

6) สามารถคนหาและแทนที่ 

พรอมกัน 

7) สามารถคนหาขอความที่ตองการ วาปรากฏอยูในไฟลไหนบาง 

บรรทัด) ในไดเร็กทอรีเดียวกัน 

1.2.3 Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver 

ประสิทธิภาพสูง เปนที่นิยมใชของ

เว็บเพจที่หลากหลาย เชน HTML, PHP, ASP

ยิ่งขึ้น 

ความสามารถของ 

โปรแกรมแกไขขอความ ทั่วไป 

1) มีระบบแสดงผลในตัวในลักษณะ

Dreamweaver เขียนไวอยางไร ก็จะแสดงแบบเดียวกับในเว็บเพจจริงๆ ในเว็บบราวเซอร 

เว็บเพจไดงาย โดยไมตองเขียน
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รองรับการใชเมาสลากวาง 

ขยายและยอตัวอักษรไดดวยเมาส 

รองรับหลายภาษา รวมทัง้ภาษาไทยดวย 

Bookmark ตําแหนงบรรทัดที่แกไขบอยๆได 

มีเสนแสดงตําแหนงของวงเล็บปกกา ทําใหการไลสคริปตทําไดงายและ

บันทึกการทํางานแบบมาโคร ชวยใหการทํางานแบบซ้ําๆ ทําได

มีชุดรูปแบบ (Theme) ที่หลากหลายใหเลือกใชตามความตองการ

คือ โปรแกรมแกไขขอความชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติเปนทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป

เว็บเพจ สามารถประยุกตใชสําหรับการเขียนสคริปตโปรแกรมตางๆ ไมวาจะ

ดวยภาษา HTML, PHP และ Java เปนตน เปนโปรแกรม

 

 

สามารถใชภาษาไทยได 

แยกคําสั่งตางๆ ดวยการแสดงสีที่ไมเหมือนกัน ทําใหสามารถตรวจสอบไดงายเมื่อพิมพ

เปนเว็บบราวเซอรได 

สามารถเปดไฟลไดครั้งละหลายๆ ไฟลพรอมกัน 

สามารถคนหาและแทนที่ (Find & Replace) ขอความเดียวกันได

สามารถคนหาขอความที่ตองการ วาปรากฏอยูในไฟลไหนบาง 

  

Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver ถือไดวาเปนเครื่องมือสําหรับสรางเว็บเพจ และดูแลเว็บไซต ที่มี

ประสิทธิภาพสูง เปนที่นิยมใชของผูพัฒนาเว็บอยางกวางขวาง สามารถใชเขียนภาษาสําหรับการพัฒนา

HTML, PHP, ASP และ JSP เปนตน ชวยประหยัดเวลา และทํางานไดสะดวก

มารถของ Adobe Dreamweaver จะมีลักษณะคลายกับการพิมพงานใน

ทั่วไป สรุปไดดังนี้ 

มีระบบแสดงผลในตัวในลักษณะ WYSIWYG หมายความวา เว็บที่เขียนในหนาของ 

เขียนไวอยางไร ก็จะแสดงแบบเดียวกับในเว็บเพจจริงๆ ในเว็บบราวเซอร 

เว็บเพจไดงาย โดยไมตองเขียนสคริปต HTML เองทั้งหมด 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

งายและสะดวก 

ทําไดเร็วขึ้น 

ที่หลากหลายใหเลือกใชตามความตองการ 

มีคุณสมบัติเปนทั้งโปรแกรมสําเร็จรูป

สคริปตโปรแกรมตางๆ ไมวาจะ

โปรแกรมที่ทํางานบนระบบ

แยกคําสั่งตางๆ ดวยการแสดงสีที่ไมเหมือนกัน ทําใหสามารถตรวจสอบไดงายเมื่อพิมพ

ขอความเดียวกันไดครั้งละหลายๆ ไฟล

สามารถคนหาขอความที่ตองการ วาปรากฏอยูในไฟลไหนบาง (พรอมแสดงหมายเลข

ถือไดวาเปนเครื่องมือสําหรับสรางเว็บเพจ และดูแลเว็บไซต ที่มี

อยางกวางขวาง สามารถใชเขียนภาษาสําหรับการพัฒนา

เปนตน ชวยประหยัดเวลา และทํางานไดสะดวก

จะมีลักษณะคลายกับการพิมพงานใน

หมายความวา เว็บที่เขียนในหนาของ 

เขียนไวอยางไร ก็จะแสดงแบบเดียวกับในเว็บเพจจริงๆ ในเว็บบราวเซอร ชวยใหเขียน
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2) มีเครื่องมือในการชวยสรางเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุนสูง

3) สนับสนุนภาษาสคริปตตางๆ ทั้งฝง ไคลเอ็นทและ

CGI และ VBScript เปนตน 

4) มีเครื่องมือในการ

ในอินเทอรเน็ต โดยสงผาน FTP 

5) รองรับมัลติมีเดีย เชน การแทรกไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ แฟลช

 

1.3 เว็บบราวเซอร 

เว็บบราวเซอร คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่

ขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในเว็บเพจ

ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิรฟเวอร หรือ

ประโยชนของบราวเซอร คือ 

ขอมูลในรูปของขอความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียตางๆ ทําใหการ

สงผลใหอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมเปนอยางมากเชนในปจจุบัน 

ใชงาน มีดังนี้ 

1.3.1 Internet Explorer

1.3.2 Mozilla Firefox 

1.3.3 Google Chrome 

1.3.4 Safari 

 

1.4 โปรแกรมโอนยายไฟล 

โปรแกรมโอนยายไฟล เปนโปรแกรมที่ใชรวมกับโปรโตคอล 

ใชสําหรับโอนยายไฟลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร

เว็บแอพพลิเคชันนั้น จะใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลจําลองเปนเว็บเซิรฟเวอร เพื่อทดสอบการ

ประมวลผลตางๆ หลังจากกระบวนการพัฒนาและทดสอบเสร็จสิ้น ขั้นตอนสุดทายก็คือ การนําขึ้นบน

ระบบเว็บเซิรฟเวอรจริง โดยจํานวนตองอาศัยโปรแกรมโอนยายไฟลเปนตัวชวยในการนําไฟลเอกสาร 

รูปภาพ วิดีโอ สื่อมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ ขึ้นสูเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธหรืออื่นๆ ตาม

วัตถุประสงค โปรแกรมที่ไดรับความนิยมใชในปจจุบันมีดังนี้

1.4.1 FileZilla Client 

1.4.2 WS FTP Pro 

1.4.3 CuteFTP 
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

มีเครื่องมือในการชวยสรางเว็บเพจ ที่มีความยืดหยุนสูง 

สนับสนุนภาษาสคริปตตางๆ ทั้งฝง ไคลเอ็นทและเซิรฟเวอร เชน Java, ASP, PHP, 

มีเครื่องมือในการอัพโหลด หนาเว็บเพจไปยังเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเผยแพร

รองรับมัลติมีเดีย เชน การแทรกไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ แฟลช (Flash) เปนตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่ใชสําหรับเรียกดูหรือคนดูขอมูล

เว็บเพจที่สรางและพัฒนาดวยภาษาเฉพาะ เชน ภาษา HTML

ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิรฟเวอร หรือระบบคลังขอมูลอื่นๆ 

บราวเซอร คือ สามารถเรียกดูเอกสารภายในเว็บเซิรฟเวอรได 

ในรูปของขอความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียตางๆ ทําใหการเรียกดูเว็บเพจมีความนาสนใจมากขึ้น 

สงผลใหอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมเปนอยางมากเชนในปจจุบัน ตัวอยางโปรแกรมเว็บเบราวเซอร

Internet Explorer 

 

เปนโปรแกรมที่ใชรวมกับโปรโตคอล FTP (File Transfer Protocol) 

ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรไคลเอนตและเซิรฟเวอร ระหวางการสรางและพัฒนา

จะใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลจําลองเปนเว็บเซิรฟเวอร เพื่อทดสอบการ

ประมวลผลตางๆ หลังจากกระบวนการพัฒนาและทดสอบเสร็จสิ้น ขั้นตอนสุดทายก็คือ การนําขึ้นบน

ระบบเว็บเซิรฟเวอรจริง โดยจํานวนตองอาศัยโปรแกรมโอนยายไฟลเปนตัวชวยในการนําไฟลเอกสาร 

สื่อมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ ขึ้นสูเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธหรืออื่นๆ ตาม

วัตถุประสงค โปรแกรมที่ไดรับความนิยมใชในปจจุบันมีดังนี้ 

 

MySQL 

Java, ASP, PHP, 

เซิรฟเวอรเพื่อเผยแพรเว็บเพจที่สราง

เปนตน 

ขอมูล และโตตอบกับ

HTML ที่จัดเก็บไวบน

ดูเอกสารภายในเว็บเซิรฟเวอรได สามารถแสดงผล

มีความนาสนใจมากขึ้น 

เว็บเบราวเซอรที่นิยม

FTP (File Transfer Protocol) เพื่อ

และเซิรฟเวอร ระหวางการสรางและพัฒนา

จะใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลจําลองเปนเว็บเซิรฟเวอร เพื่อทดสอบการ

ประมวลผลตางๆ หลังจากกระบวนการพัฒนาและทดสอบเสร็จสิ้น ขั้นตอนสุดทายก็คือ การนําขึ้นบน

ระบบเว็บเซิรฟเวอรจริง โดยจํานวนตองอาศัยโปรแกรมโอนยายไฟลเปนตัวชวยในการนําไฟลเอกสาร 

สื่อมัลติมีเดีย หรืออื่นๆ ขึ้นสูเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธหรืออื่นๆ ตาม
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สรุป 

 เครื่องมือที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเค

จะตองศึกษาหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง สวนสําคัญที่จะประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ก็คือ ผูพัฒนาจะตองศึกษา วางแผน วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ 

หลังจากที่ไดตนแบบเรียบรอยแลว ก็เริ่มขั้

1) ออกแบบเว็บเพจในลักษณะของแมแบบ เพื่อใหทุก

2) สรางเว็บเพจตามหนาที่การทํางานในแตละสวนที่ไดออกแบบไวและทดสอบการทํางานในเบื้องตน 

3) เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณก็จะโอนยายไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอรสาธารณะเพื่อเผยแพร

จาก 3 ขั้นตอนสําคัญที่กลาวมาแลวนั้น

ถนัด เพื่อพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพตอไป
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

เครื่องมือที่ใชสําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันนั้นมีหลากหลายโปรแกรมใหเลือกใช ผูพัฒนา

จะตองศึกษาหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง สวนสําคัญที่จะประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ก็คือ ผูพัฒนาจะตองศึกษา วางแผน วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ 

หลังจากที่ไดตนแบบเรียบรอยแลว ก็เริ่มขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 

ออกแบบเว็บเพจในลักษณะของแมแบบ เพื่อใหทุกเว็บเพจภายในเว็บไซตเปนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

สรางเว็บเพจตามหนาที่การทํางานในแตละสวนที่ไดออกแบบไวและทดสอบการทํางานในเบื้องตน 

เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณก็จะโอนยายไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอรสาธารณะเพื่อเผยแพร

ที่กลาวมาแลวนั้น ในแตละสวนผูพัฒนาจะตองเลือกใชเครื่องมือ

ถนัด เพื่อพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ชันนั้นมีหลากหลายโปรแกรมใหเลือกใช ผูพัฒนา

จะตองศึกษาหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง สวนสําคัญที่จะประสบความสําเร็จในการ

พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ก็คือ ผูพัฒนาจะตองศึกษา วางแผน วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา และทดสอบ 

นตอนการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 3 ขั้นตอนสําคัญ  

ในเว็บไซตเปนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด 

สรางเว็บเพจตามหนาที่การทํางานในแตละสวนที่ไดออกแบบไวและทดสอบการทํางานในเบื้องตน  

เมื่อพัฒนาเสร็จสมบูรณก็จะโอนยายไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอรสาธารณะเพื่อเผยแพร และเรียกใชงาน 

ในแตละสวนผูพัฒนาจะตองเลือกใชเครื่องมือใหเหมาะสมและ
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQLMySQL 


