
 

 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 
 ในชวงแรกๆ ภาษาที่นิยมใชในการพัฒนาเว็บไซต (Web Site) คือ ภาษา HTML (Hypertext 

Markup Language) โดยภายในหนาเว็บเพจ (Web page) จะประกอบไปดวย ตัวอักษร ภาพ หรืออื่นๆ 

ที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดดวยตัวเอง ไมสามารถคํานวณ ประมวลผลขอมูล หรือเชื่อมตอกับ

ฐานขอมูลได เปนแคสวนของการแสดงผลของหนาเว็บเพจเทานั้น หรือเรียกวา หนาเว็บเพจแบบคงที ่

(Static Web page) ตอมาไดพัฒนาภาษาที่ขอมูลจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขตางๆ  

ที่ผูเขียนกําหนดไว หรือเรียกวา ไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic Web page) ในปจจุบันมีหลายภาษาที่ถูก

พัฒนาขึ้นมา มีลักษณะเปนภาษาสคริปต (Script Language) ที่สามารถติดตอกับผูใช ฐานขอมูล คํานวณ 

และประมวลผลตามเงื่อนไขตางๆ ได และหนึ่งในภาษาสคริปตที่ไดรับความนิยมในปจจุบันก็คือ ภาษา 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

 

1.1 ประเภทของภาษาสคริปต 

 ภาษาสคริปต มี 2 ประเภท ประกอบดวย 

1.1.1 ไคลเอนตไซดสคริปต (Client Side script) 

 ไคลเอนตไซดสคริปต  คือ เทคโนโลยีที่สคริปตมีการประมวลผลและแปลคําสั่ ง 

(Statement Translation) ในฝงของเครื่องผูใช เชน จาวาสคริปต สวนมากจะใชวิธีการเขียนสคริปต

แทรกลงไปในภาษา HTML และถูกประมวลผลโดยเว็บบราวเซอร (Web Browser) เพื่อโตตอบกับ

ผูใชงาน เชน การแสดงขอความเตือน การตรวจสอบขอมูลที่ผูใชปอน เปนตน 

1.1.2 เซิรฟเวอรไซดสคริปต (Server Side script) 

 เซิรฟเวอรไซดสคริปต คือ เทคโนโลยีที่สคริปตที่มีการประมวลผลและแปลคําสั่งในฝงของ

เครื่องเซิรฟเวอร (Server) แลวแปลงเปนเอกสารในรูปแบบของภาษา HTML แลวสงผลลัพธที่ไดกลับไป

ใหเว็บบราวเซอรในฝงไคลเอนต (Client) 

 

1.2 ความสามารถของภาษา PHP 

  PHP เปนภาษาสคริปตที่มีการประมวลผลและแปลคําสั่งประเภทเซิรฟเวอรไซดสคริปต มีรูปแบบ

ในการเขียนคําสั่ง (Statement) การทํางานคลายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถทํางานรวมกับ

ภาษา HTML ไดเปนอยางดี ความสามารถของภาษา PHP มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

 1.2.1 เปนตัวแปลภาษาที่มีลักษณะ

ดาวนโหลดและติดตั้งบนเว็บเซิรฟเวอร

 1.2.2 เปนภาษาสคริปตประเภท

เว็บเซิรฟเวอร แลวแปลงเปนเอกสารในรูปแบบ

บราวเซอรในฝงไคลเอนต 

 1.2.3 สามารถทํางานบนระบบ

Windows, Mac OS หรือ Risc OS 

 1.2.4 สามารถทํางานรวมกับ

OmniHttpd และ Internet Information Service

 1.2.5 สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 1.2.6 สามารถทํางานรวมกับ

MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL 

 1.2.7 สามารถติดตอและทํางาน

SNMP, POP3 และ HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

 

1.3 ประวัติความเปนมาของภาษา

 

   Rasmus Lerdorf          Zeev Suraski 

ภาพที่ 1.1 ผูรวมพัฒนา PHP 

 ที่มา:  Rasmus. (2011)., 
 

 ภาษา PHP ถูกสรางขึ้นในป ค

จากความตองการที่จะบันทึกขอมูลผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตสวนตัว

โปรแกรมดวยภาษา C แตตองการแยกสวนที่เปน

ทําใหสรางโคด (Code) ของภาษา HTML 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ภาษาที่มีลักษณะ ที่เรียกวา โอเพนซอรส (Open source)

ติดตั้งบนเว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ไดโดยไมเสียคาใชจาย 

ประเภทเซิรฟเวอรไซดสคริปต มีการประมวลผลและแปลคําสั่งในฝงของ

เซิรฟเวอร แลวแปลงเปนเอกสารในรูปแบบของภาษา HTML แลวสงผลลัพธที่ไดกลับไปใหเว็บ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ที่หลากหลาย

Risc OS อยางมีประสิทธิภาพ 

รวมกับเว็บเซิรฟเวอร เชน Personal Web Server (PWS), Apache, 

Internet Information Service (IIS) เปนตน 

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ได 

ามารถทํางานรวมกับโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลที่หลากหลาย เชน 

MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ MS SQL Server เปนตน 

ทํางานรวมกับโปรโตคอล (Protocol) ชนิดตางๆ ได เชน 

(Hypertext Transfer Protocol) เปนตน 

ภาษา PHP 

 
Zeev Suraski   Andi Gutmans 

Rasmus. (2011)., Markbuchner. (2010). และ Peter Judge. (2010).

ในป ค.ศ.1994 โดย Rasmus Lerdorf เปนผูเริ่มตนพัฒนา จุดเริ่มตนมา

จากความตองการที่จะบันทึกขอมูลผูที่เขามาเยี่ยมชมเว็บไซตสวนตัวที่สรางขึ้น โดยแนวคิดคือ การเขียน

แตตองการแยกสวนที่เปนภาษา HTML ออกจากภาษา C และเปนเหตุผลสําคัญ

HTML ขึ้นมาใหม และตั้งชื่อวา Personal Home Page (PHP

MySQL 

) คือ ผูใชสามารถ

มีการประมวลผลและแปลคําสั่งในฝงของ

แลวสงผลลัพธที่ไดกลับไปใหเว็บ

ที่หลากหลาย เชน Unix, MS-

(PWS), Apache, 

 

จัดการฐานขอมูลที่หลากหลาย เชน Oracle, 

ชนิดตางๆ ได เชน LDAP, IMAP, 

Peter Judge. (2010). 

เปนผูเริ่มตนพัฒนา จุดเริ่มตนมา

โดยแนวคิดคือ การเขียน

และเปนเหตุผลสําคัญ 

Personal Home Page (PHP-Tools) 
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 หลังจากพัฒนาภาษา 

PHP ยังไมมีความสามารถมากนัก 

PHP ใหสามารถรับขอมูลที่สงมาจากฟอรม

MySQL ไดอีกดวย 

 ในป ค.ศ.1997 ไดเปดใหผูสนใจเขารวมพัฒนา

Zeev Suraski และ Andi Gutmans

ทั้งแกไขขอบกพรอง เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่ม

โปรแกรมเชิงวัตถุที่สมบูรณแบบ 

จนเปนที่นิยมในปจจุบัน และเปลี่ยนชื่อใหมจากเดิม 

Hypertext Preprocessor 

 ปจจุบันภาษา PHP 

ผูพัฒนาเว็บไซตสามารถเขาไปดาวนโหลด

ฟงกชัน และสนทนากันระหวางผูใชดวยกัน เว็บไซตตั้งอยูที่

 

1.4 หลักการทํางานของภาษา

 ภาษา PHP นั้น ทํางานอยู

คอมพิวเตอรในฝงไคลเอ็นท

เว็บเซิรฟเวอร จะทําการประมวลผลภาษา 

HTML ที่ไดจากการประมวลผลแลวนั้นมา

ของเว็บไซต และเมื่อดูซอรสโคด

HTML เพียงอยางเดียว ไมเห็น

และเว็บเซิรฟเวอร ไดดังตอไปนี้

 1.4.1 เว็บเซิรฟเวอร คือ 

คําสั่งจากการรองขอของไคลเอ็นท 

เว็บบราวเซอร) และประมวลผลการทํางานจากการรองขอดังกลาว แลวสงขอมูลกลับไปยังเครื่องของ

ไคลเอ็นทที่รองขอ โดยสรุปคือ เว็บเซิรฟเวอร

เว็บบราวเซอร หรือ จากการรองขอ

ภาษา หลายรูปแบบ การเขียนสคริปต

ตัวเรียกใชงาน Engine ของภาษา

แปลภาษา PHP ไดนั้น จําเปน

ธรรมดาใหทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

 PHP ขึ้นมาแลว ก็เริ่มแจกจายใหบุคคลทั่วไปใชงาน แตในชวงแรก

ยังไมมีความสามารถมากนัก ตอมาในป ค.ศ.1995 มีการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให

สามารถรับขอมูลที่สงมาจากฟอรม (Form) ของภาษา HTML รวมทั้งสามารถติดตอกับฐานขอมูล 

ไดเปดใหผูสนใจเขารวมพัฒนาภาษา PHP และไดผูรวมพัฒนาเพิ่มอีก 

Andi Gutmans ไดชวยกันปรับปรุงและพัฒนาโคดขึ้นมาใหมใหดีขึ้นในหลายๆ ดาน 

ทั้งแกไขขอบกพรอง เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มฟงกชัน (Function) ใหมๆ มากขึ้น 

โปรแกรมเชิงวัตถุที่สมบูรณแบบ สามารถทํางานรวมกับเว็บเซิรฟเวอร บนระบบปฏิบัติการหลายชนิด

และเปลี่ยนชื่อใหมจากเดิม Personal Home Page (PHP

PHP ไดผานการพัฒนามาหลายเวอรชัน (Version) มีเว็บไซต

สามารถเขาไปดาวนโหลดโปรแกรมเวอรชันลาสุด รวมทั้งคนหาขอมูล วิธีการใชงาน

ฟงกชัน และสนทนากันระหวางผูใชดวยกัน เว็บไซตตั้งอยูที ่http://php.net 

ภาษา PHP 

นั้น ทํางานอยูในฝงเว็บเซิรฟเวอร จะไมสามารถเห็นสคริปตของภาษา 

ไคลเอ็นท เพราะระหวางที่ใชงานเว็บบราวเซอรเรียกชมเว็บไซตนั้น 

ประมวลผลภาษา PHP และสงผลลัพธที่ได เปนภาษา HTML 

ที่ไดจากการประมวลผลแลวนั้นมายังเว็บบราวเซอรของไคลเอ็นท แลวแสดงผลใหเห็นเปนรูปราง

ดูซอรสโคด (Source Code) ในฝงไคลเอ็นท จะเห็นเฉพาะ HTML tags 

เพียงอยางเดียว ไมเห็นสคริปต PHP สามารถสรุปขั้นตอนและหลักการทํางาน

ไดดังตอไปนี ้

เว็บเซิรฟเวอร คือ โปรแกรมที่อยูและทํางานบนเครื่องฝงเซิรฟเวอร ทําหนาที่ในการรับ

คําสั่งจากการรองขอของไคลเอ็นท (โดยผูใชจะเรียกชมหนาเว็บเพจไดโดยใชโปรโตคอล 

และประมวลผลการทํางานจากการรองขอดังกลาว แลวสงขอมูลกลับไปยังเครื่องของ

คือ เว็บเซิรฟเวอรจะคอยใหบริการแก ไคลเอ็นท ที่รองขอขอมูลเขามาโดยผาน

เว็บบราวเซอร หรือ จากการรองขอผานโปรโตคอล HTTP โดยเว็บเพจที่เขียนก็สามารถเขียนไดหลาย

สคริปต PHP ระบบจะสามารถทํางานไดนั้นจําเปนตองมีเว็บเ

ของภาษา PHP ดังนั้นถาตองการใหคอมพิวเตอรสามารถ

จําเปนตองมีเว็บเซิรฟเวอรหรือกรณีศึกษานี้สามารถจําลองเครื่องคอมพิวเตอร

เซิรฟเวอร (วิธีการติดตั้งสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก

บทที่ 1 บทนํา 3 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เริ่มแจกจายใหบุคคลทั่วไปใชงาน แตในชวงแรกภาษา 

เพิ่มขีดความสามารถใหกับภาษา 

รวมทั้งสามารถติดตอกับฐานขอมูล 

ผูรวมพัฒนาเพิ่มอีก 2 คน คือ 

ไดชวยกันปรับปรุงและพัฒนาโคดขึ้นมาใหมใหดีขึ้นในหลายๆ ดาน 

มากขึ้น และสามารถเขียน

บนระบบปฏิบัติการหลายชนิด 

Personal Home Page (PHP-Tools) เปน PHP 

มีเว็บไซตเพื่อใหผูใชหรือ

รวมทั้งคนหาขอมูล วิธีการใชงาน

ของภาษา PHP ที่เครื่อง

เพราะระหวางที่ใชงานเว็บบราวเซอรเรียกชมเว็บไซตนั้น ในฝงของ 

HTML หลังจากนั้นจะสง 

แลวแสดงผลใหเห็นเปนรูปราง

HTML tags ของภาษา 

สามารถสรุปขั้นตอนและหลักการทํางานระหวางไคลเอ็นท

โปรแกรมที่อยูและทํางานบนเครื่องฝงเซิรฟเวอร ทําหนาที่ในการรับ

ไดโดยใชโปรโตคอล HTTP ผานทาง

และประมวลผลการทํางานจากการรองขอดังกลาว แลวสงขอมูลกลับไปยังเครื่องของ 

ที่รองขอขอมูลเขามาโดยผาน

ที่เขียนก็สามารถเขียนไดหลาย

ตองมีเว็บเซิรฟเวอร เปน

สามารถประมวลผลและ

จําลองเครื่องคอมพิวเตอร

ศึกษาเพ่ิมเติมไดในภาคผนวก) รวมถึงรูปแบบ 
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และวิธีการ เขาถึงขอมูล จะเรียกใช

เสียง หรือขอมูลอื่นๆ ตามตองการ 

 1.4.2 หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร

อินเทอรเน็ต (Internet) คือ อยูในรูปแบบไคลเอ็นท

ไคลเอ็นท (Web Client) ทําหนาที่เปนผูรองขอบริการ และมีโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร ทําหนาที่เปนผู

ใหบริการ โปรแกรมเว็บไคลเอ็นท 

เซิรฟเวอรนั้นจะถูกติดตั้งไวในเครื่องของผูใหบริการเว็บไซต 

เว็บเซิรฟเวอรเพื่อใหบริการวา "เว็บเซิรฟเวอร

เว็บเซิรฟเวอรจะกระทําผานโปรโตคอล 

ภาพที่ 1.2 รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวาง
 

 1.4.3 กลไกการทํางานเมื่อรองขอ

หรือ .html นั้น เมื่อใชเว็บไคลเอ็นท

ยังเว็บไคลเอ็นท จากนั้นเว็บไคลเอ็นท

ภาพที่ 1.3 รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางเว็บ
 

 จะเห็นไดวาเว็บเพจ จากภาพ

เดิมๆ ทุกครั้ง จนกวาผูดูแลเว็บจะทําการปรับปรุงเว็บเพจนั้น

หนาตาของเว็บเพจ (ภาษา HTML 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ภาษา HTML 

พัฒนาโปรแกรมที่ใชในการจัดการเว็บเพจ ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น

เว็บไคลเอ็นท 

 รองขอเว็บเพจ

 สงเว็บเพจที่รองขอ

เว็บไคลเอ็นท 

รองขอบริการ

โปรโตคอล 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ใชผานบริการจากโปรโตคอล HTTP เพื่อใหผูใชสามารถอานขอมูล 

 

หลักการทํางานของเว็บเซิรฟเวอร มีลักษณะเชนเดียวกันกับบริการอื่นๆ 

อยูในรูปแบบไคลเอ็นท-เซิรฟเวอร (Client-Server) โดยมีโปรแกรมเว็บ

หนาที่เปนผูรองขอบริการ และมีโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร ทําหนาที่เปนผู

 ก็คือโปรแกรมเว็บบราวเซอรในเครื่องของผูใช สําหรับโปรแกรมเว็บ

เซิรฟเวอรนั้นจะถูกติดตั้งไวในเครื่องของผูใหบริการเว็บไซต (มักเรียกเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแก

เว็บเซิรฟเวอร") การติดตอระหวางโปรแกรมเว็บบราวเซอรกับโปรแกรม

จะกระทําผานโปรโตคอล HTTP ดังภาพที่ 1.2 

 
รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางเว็บไคลเอ็นทและเว็บเซิรฟเวอรผานโปรโตคอล 

เมื่อรองขอเว็บเพจธรรมดา โดยปกติจะมีนามสกุลของเอกสาร

ไคลเอ็นท เปดดูหรือเรียกดูเว็บเพจใด เว็บเซิรฟเวอรก็จะสงเว็บเพจนั้นกลับมา

เว็บไคลเอ็นทจะแสดงผลตามคําสั่งภาษา HTML ที่อยูในเอกสาร

 
รูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางเว็บไคลเอ็นทและเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเรียกเว็บเพจธรรมดา

จากภาพที่ 1.3 เปนเว็บเพจแบบคงที่ กลาวคือผูใชจะพบกับเว็บเพจหนาตา

ทุกครั้ง จนกวาผูดูแลเว็บจะทําการปรับปรุงเว็บเพจนั้นใหม ภาษา HTML เปนภาษาที่ใชอธิบาย

HTML จัดเปนภาษาในกลุมที่เรียกวา page description language) 

HTML สามารถกําหนดใหเว็บเพจมีหนาตาอยางที่ตองการได ใน

พัฒนาโปรแกรมที่ใชในการจัดการเว็บเพจ ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น 

เว็บเซิรฟเวอร 

เว็บเพจ 

สงเว็บเพจที่รองขอ 

 

เว็บเซิรฟเวอร 

รองขอบริการ 

ใหบริการ 

โปรโตคอล HTTP 

MySQL 

อใหผูใชสามารถอานขอมูล ภาพ 

มีลักษณะเชนเดียวกันกับบริการอื่นๆ บนระบบ

โดยมีโปรแกรมเว็บ 

หนาที่เปนผูรองขอบริการ และมีโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอร ทําหนาที่เปนผู

ในเครื่องของผูใช สําหรับโปรแกรมเว็บ

มักเรียกเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งโปรแกรม

การติดตอระหวางโปรแกรมเว็บบราวเซอรกับโปรแกรม

และเว็บเซิรฟเวอรผานโปรโตคอล HTTP 

เอกสารเปน .htm 

เปดดูหรือเรียกดูเว็บเพจใด เว็บเซิรฟเวอรก็จะสงเว็บเพจนั้นกลับมา

เอกสารนั้นๆ 

และเว็บเซิรฟเวอรเพื่อเรียกเว็บเพจธรรมดา 

กลาวคือผูใชจะพบกับเว็บเพจหนาตา

เปนภาษาที่ใชอธิบาย

page description language) หรือ

สามารถกําหนดใหเว็บเพจมีหนาตาอยางที่ตองการได ในปจจุบันมีการ
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 1.4.4 กลไกการทํางาน

แสดงผลเปนแบบไดนามิกเว็บเพจ

ตางๆ ได ลักษณะการประมวลผล
 

ภาพที่ 1.4 การรองขอการใชงานจาก

 

 จากภาพที่ 1.4 เปนกระบวนการประมวลผลภาษา 

หรือเอกสารที่ใชภาษา PHP ในการพัฒนารวมกับภาษา 

เรียกใช Engine ของภาษา PHP 

ฐานขอมูลระบบก็จะติดตอไปยังฐานขอมูลตามการรองขอ มีการตรวจสอบสิท

อื่นๆ ตามลําดับขั้นตอนวิธี ลักษณะการแปลคําสั่งของภาษา 

PHP เปนภาษา HTML แลวสงกลับไปแสดงผลลัพธที่เว็บไคลเอ็นทที่รอง

            

1.5 MySQL 

 MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

System) ชนิดหนึ่ง โดยใชภาษา 

พัฒนาขึ้นมา ประมาณป ค.ศ.1995

โดยทั่วไป เนื่องจากถูกพัฒนาภายใตบริษัท 

แบบที่อนุญาตใหใชงานไดฟรี และแบบที่ใชในเชิงธุรกิจ

Widenius, David Axmark และ

Widenius ชื่อ My และใชสัญลักษณ

เว็บไคลเอ็นท 

 รองขอ

 สงผลลัพธเปน 

กลับไปยังเว็บไคลเอ็นท
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กลไกการทํางานเมื่อรองขอเว็บเพจที่ใชภาษา PHP จะมีรูปแบบการ

ไดนามิกเว็บเพจ สามารถติดตอกับผูใช ฐานขอมูล คํานวณ และประมวลผลตามเงื่อนไข

ประมวลผล ดังภาพที่ 1.4 

การรองขอการใชงานจากเว็บไคลเอ็นทไปยังเว็บเซิรฟเวอรที่ไดติดตั้ง Engine 

กระบวนการประมวลผลภาษา PHP โดยเริ่มตนเมื่อเว็บไคลเอ็นท

PHP ในการพัฒนารวมกับภาษา HTML มายังเว็บเซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอรจะ

PHP หรือตัวแปลคําสั่งของภาษา PHP กรณีที่มีการใชคําสั่งในการเชื่อมตอ

ฐานขอมูลระบบก็จะติดตอไปยังฐานขอมูลตามการรองขอ มีการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงฐานขอมูล

ลักษณะการแปลคําสั่งของภาษา PHP นั้นจะแปลและเปลี่ยนคําสั่ง

แลวสงกลับไปแสดงผลลัพธที่เว็บไคลเอ็นทที่รองขอ 

เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management 

โดยใชภาษา SQL (Structure Query Language) เปนฐานในการพัฒนา 

1995 MySQL จัดอยูในกลุมของโอเพนซอรส แตแตกตางจาก

พัฒนาภายใตบริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีทั้ง

ฟรี และแบบที่ใชในเชิงธุรกิจ ทีมพัฒนา MySQL 

และ Allan Larsson ที่มาของชื่อ MySQL มาจากชื่อลูกสาวของ 

สัญลักษณปลาโลมาเปนสัญลักษณของ MySQL 

เว็บเซิรฟเวอร 

รองขอไฟล PHP 



 เรียกใช E

PHP เพื่อประมวลผลไฟล 

 ติดตอกับฐานขอมูล 
สงผลลัพธเปน HTML 

กลับไปยังเว็บไคลเอ็นท 

 

บทที่ 1 บทนํา 5 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

รูปแบบการประมวลผลและ

สามารถติดตอกับผูใช ฐานขอมูล คํานวณ และประมวลผลตามเงื่อนไข

 
ngine ของภาษา PHP 

โดยเริ่มตนเมื่อเว็บไคลเอ็นทรองขอไฟล

มายังเว็บเซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอรจะ

กรณีที่มีการใชคําสั่งในการเชื่อมตอ

ธิ์การเขาถึงฐานขอมูลและ

นั้นจะแปลและเปลี่ยนคําสั่งจากภาษา 

Relational Database Management 

เปนฐานในการพัฒนา MySQL ถูก

นซอรส แตแตกตางจากโอเพนซอรส

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีทั้ง

MySQL ประกอบดวย Monty 

มาจากชื่อลูกสาวของ Monty 

 

Engine ของภาษา 

เพื่อประมวลผลไฟล PHP 

ติดตอกับฐานขอมูล (ถามี) 

ฐานขอมูล 



6 บทที่ 1 บทนํา 
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        David Axmark  

ภาพที่ 1.5 ทีมพัฒนาฐานขอมูล MySQL

ที่มา: Declan McCullagh. (2007).

 และ Helsinki, Finland. (2009).

 ปจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส 

MySQL AB ดังนั้นผลิตภัณฑทั้งหมด

ซันไมโครซิสเต็มส 

 

1.6 ชนิดของขอมูลที ่MySQL สนับสนุน

1.6.1 ขอมูลชนิดตัวเลข (Numeric

1) BIT ใชสําหรับเก็บ

(ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึง

ซายกับขวา เปนตน 

2) TINYINT ใชสําหรับจัดเก็บขอมูล

3) SMALLINT ใชสําหรับเก็บขอมูล

4) MEDIUMINT ใช

5) INT ใชสําหรับเก็บขอมูล

6) BIGINT ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลข

7) FLOAT  ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนจริง 

8) DOUBLE ใชสําหรับเก็บขอมูล

 1.6.2 ขอมูลชนิดวันที่และเวลา

1) DATETIME ใชสําหรับจัดเก็บขอมูล

รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS

2) DATE ใชสําหรับจัดเก็บขอมูล

YYYY-MM-DD 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

           Allan Larsson             Monty Widenius

MySQL 

Declan McCullagh. (2007)., Week of Innovative Regions in Europe. (2007).

Helsinki, Finland. (2009). 
 

ปจจุบันบริษัทซันไมโครซิสเต็มส (Sun Microsystems, Inc.) ไดซื้อกิจการทั้งหมด

ทั้งหมดที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท MySQL AB จึงเปนกรรมสิทธิ์ของ

สนับสนุน 

Numeric Data types) 

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดเลขฐานสองที่มีสัญลักษณเพียงสองคา

บางครั้งอาจหมายถึงคาของโอกาสทางเลือก เชน ปดกับเปด ไมใชกับใช

ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ขนาด 8 บิต 

สําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ขนาด 16 บิต

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ขนาด 24 บิต

สําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ขนาด 32 บิต 

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนเต็ม ขนาด 64 บิต 

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนจริง (เลขที่มเีศษทศนิยม

สําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขจํานวนจริง เชนเดียวกับ FLOAT 

วันที่และเวลา (Date and Time Data types) 

ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลวันเดือนปและเวลา ขนาด 64 

DD HH:MM:SS 

ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลเฉพาะขอมูลวันเดือนป ขนาด 24 บิต แสดงผลในรูปแบบ 

MySQL 

 
Widenius 

Week of Innovative Regions in Europe. (2007). 

ทั้งหมดของบริษัท 

จึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท 

คา ประกอบดวย 0 

ไมใชกับใช เท็จกับจริง 

 

บิต 

บิต 

เศษทศนิยม) ขนาด 32 บิต 

FLOAT ขนาด 64 บิต 

64 บิต แสดงผลใน

แสดงผลในรูปแบบ 
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3) TIME ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลเฉพาะขอมูลเวลา

HHH:MM:SS โดยที่ HHH จะคืน คาจาก 

4) TIMESTAMP

เก็บในรูปแบบของ YYYYMMDDHHMMSS 

YYMMDD แลวแตวาจะระบุคา

5) YEAR ใชสําหรับเก็บขอมูลปเทานั้น 

1901 - 2155 เทานั้น 

 1.6.3 ขอมูลชนิดขอความ

1) CHAR ใชสําหรับเก็บขอมูล

ที่ใชยาวไมเทากับที่กําหนดไว อักขระที่เหลือ 

2) VARCHAR 

สามารถระบุความยาวได) ใชสําหรับเก็บขอมูล

ขอมูลตัวอักขระขนาดเทาใดก็ไดที่ไมเกินความยาวที่จํากัดไว

สูงสุดไดไมเกิน 255 อักขระ  

3) BINARY ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดเลข

ประกอบดวย 0 (ศูนย) กับ 1 (

เปด ไมใชกับใช เท็จกับจริง ซายกับขวา เปนตน

4) VARBINARY

ลักษณะการเก็บคลาย VARCHA

5) TINYTEXT 

ใชงานฟเจอร FULL TEXT SEARCH 

6) TEXT ใชสําหรับเก็บขอมูล

65,535 อักขระ (64 KB) เหมาะสําหรับเก็บขอมูล

7) MEDIUMTEXT 

สูงสุดไมเกิน 16,777,215 อักขระ 

8) LONGTEXT 

เกิน 4,294,967,295 อักขระ (4 GB

9) ENUM ใชสําหรับเก็บ

และทราบคาทุกตัว มักจะเปนขอมูลที่มีลักษณะคงที่

10)SET ใชสําหรับเก็บขอมูลที่เปนกลุมของขอมูลที่ยอมใหเลือกได 

สามารถกําหนดไดถึง 64 คา 

 1.6.4 ขอมูลชนิด BLOB (Binary Large Object)

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

ใชสําหรับจัดเก็บขอมูลเฉพาะขอมูลเวลา ขนาด 24 บิต 

จะคืน คาจาก -838 ถึง 838 

TIMESTAMP ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดวันที่และเวลา เชนเดียวกับ 

YYYYMMDDHHMMSS หรือ YYMMDDHHMMSS หรือ 

แลวแตวาจะระบุคาแอตทริบิวต TIMESTAMP[(M)] โดยกําหนด M เปน 

ใชสําหรับเก็บขอมูลปเทานั้น ขนาด 8 บิต แสดงผลในรูปแบบ 

ชนิดขอความ (String Data Types) 

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ ขนาดสูงสุดไดไมเกิน 255

อักขระที่เหลือ จะถูกแทนที่ดวยชองวาง 

 (ยอมาจาก Variable Character Field หมายถึง กลุมขอมูลตัวอักขระที่ไม

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ ชนิดขอมูลประเภท varchar 

ดก็ไดที่ไมเกินความยาวที่จํากัดไว (เก็บขอมูลตามที่รับมาจริงเทานั้น

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดเลขฐานสองที่มีสัญลักษณเพียงสองตัว

1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกไดเพียง 

เปด ไมใชกับใช เท็จกับจริง ซายกับขวา เปนตน 

VARBINARY ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ ขนาดสูงสุดไมเกิน 

VARCHA คือ การเก็บขอมูลตามที่รับมาจริงเทานั้น 

TINYTEXT ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ ขนาดสูงสุดไมเกิน 

FULL TEXT SEARCH ของ MySQL 

สําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ เชนเดียวกับ TINYTEXT

เหมาะสําหรับเก็บขอมูลจําพวกเนื้อหาทีม่ีความยาวหรือจํานวนมาก

MEDIUMTEXT ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ เชนเดียวกับ 

ขระ (16 MB) 

LONGTEXT ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดขอความ เชนเดียวกับ TINYTEXT 

4 GB) 

ใชสําหรับเก็บเซตของขอมูลชุดหนึ่งที่มีจํานวนสมาชิกที่กําหนดไวแนนอน

และทราบคาทุกตัว มักจะเปนขอมูลที่มีลักษณะคงที ่ขนาดสูงสุดไมเกิน 65,535 อักขระ

สําหรับเก็บขอมูลที่เปนกลุมของขอมูลที่ยอมใหเลือกได 

BLOB (Binary Large Object) 

บทที่ 1 บทนํา 7 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

บิต แสดงผลในรูปแบบ 

เดียวกับ DATETIME แตจะ

หรือ YYYYMMDD หรือ 

น 14 หรือ 12 หรือ 8 

แสดงผลในรูปแบบ YYYY มีคาตั้งแต 

255 อักขระ ถาอักขระ

กลุมขอมูลตัวอักขระที่ไม

varchar สามารถเก็บ

เก็บขอมูลตามที่รับมาจริงเทานั้น) ขนาด

สองที่มีสัญลักษณเพียงสองตัว เหมือน BIT  

บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ปดกับ

ขนาดสูงสุดไมเกิน 8,000 อักขระ มี

ขนาดสูงสุดไมเกิน 255 อักขระ สามารถ

TINYTEXT ขนาดสูงสุดไมเกิน 

หรือจํานวนมาก 

เชนเดียวกับ TINYTEXT ขนาด

TINYTEXT ขนาดสูงสุดไม

เซตของขอมูลชุดหนึ่งที่มีจํานวนสมาชิกที่กําหนดไวแนนอน 

อักขระ 

สําหรับเก็บขอมูลที่เปนกลุมของขอมูลที่ยอมใหเลือกได 1 คาหรือหลายๆ คา 



8 บทที่ 1 บทนํา 
 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

1) TINYBLOB ใชสําหรับเก็บขอมูล

ไฟลมัลติมีเดีย เปนตน คือ ไฟลอะไรก็ตามที่อัพโหลด

ขนาดสูงสุดไมเกิน 256 ไบต 

2) BLOB ใชสําหรับเก็บขอมูล

64,000 ไบต 

3) EDIUMBLOB ใช

ไมเกิน 16 เมกะไบต (16 MB) 

4) LONGBLOB ใช

ไมเกิน 4 กิกะไบต (4 GB) 

 

สรุป 

 ภาษา PHP เปนภาษาประเภท

เว็บเซิรฟเวอร แลวสงกลับมายังเว็บบราวเซอรเพื่อแสดงผลในฝงของ

สคริปตที่นิยมใชในปจจุบันและมีแนวโนมการใชงานเพิ่มขึ้นในอนาคต 

เนื่องจากโครงสรางภาษา PHP มีความยืดหยุนในการเขียนสคริปต มีฟงกชันการทํางานที่หลากหลาย 

สามารถประยุกตใชงานไดงายสําหรับการติดตอ

กับระบบไฟลและไดเร็กทอรี และมีความสามารถในการ

ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ฐานขอมูล 

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายหลักการทํางานของภาษาสคริปตประเภท

2. จงอธิบายหลักการทํางานของภาษาสคริปตประเภท

3. จงความแตกตางระหวาง

4. จงอธิบายหลักการทํางานของภาษา 

PHP มายังเว็บเซิรฟเวอรโดยสังเขป

5. จงอธิบายชนิดของขอมูลที่ 

 

 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

สําหรับเก็บขอมูลชนิดไบนารี ไดแก ไฟลขอมูลตางๆ 

ไฟลอะไรก็ตามที่อัพโหลด (Upload) ผานฟอรมอัพโหลดไฟลในภาษา 

สําหรับเก็บขอมูลชนิดไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB ขนาดสูงสุดไดไมเกิน 

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB 

ใชสําหรับเก็บขอมูลชนิดไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB 

เปนภาษาประเภทเซิรฟเวอรไซดสคริปต คือ ประมวลผลและแปลภาษาในฝงของ

เว็บเซิรฟเวอร แลวสงกลับมายังเว็บบราวเซอรเพื่อแสดงผลในฝงของไคลเอ็นท ภาษา 

และมีแนวโนมการใชงานเพิ่มขึ้นในอนาคต สําหรับการพัฒนา

มีความยืดหยุนในการเขียนสคริปต มีฟงกชันการทํางานที่หลากหลาย 

ไดงายสําหรับการติดตอกับผูใชงานระบบ การประมวลผลตามเงื่อนไข 

กับระบบไฟลและไดเร็กทอรี และมีความสามารถในการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่หลากหลาย 

ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ ฐานขอมูล MySQL 

จงอธิบายหลักการทํางานของภาษาสคริปตประเภทไคลเอนตไซดสคริปต 

จงอธิบายหลักการทํางานของภาษาสคริปตประเภทเซิรฟเวอรไซดสคริปต 

จงความแตกตางระหวางเว็บเพจแบบคงที่ และแบบไดนามิก 

จงอธิบายหลักการทํางานของภาษา PHP เมื่อเว็บไคลเอ็นทรองขอเว็บเพจที่พัฒนาดวยภาษา 

โดยสังเขป 

จงอธิบายชนิดของขอมูลที่ MySQL สนับสนุน พรอมยกตัวอยางประกอบ 

MySQL 

 เชน ไฟลรูปภาพ 

ผานฟอรมอัพโหลดไฟลในภาษา HTML 

ขนาดสูงสุดไดไมเกิน 

TINYBLOB ขนาดสูงสุดได

TINYBLOB ขนาดสูงสุดได

คือ ประมวลผลและแปลภาษาในฝงของ 

ภาษา PHP เปนภาษา

สําหรับการพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ 

มีความยืดหยุนในการเขียนสคริปต มีฟงกชันการทํางานที่หลากหลาย 

ประมวลผลตามเงื่อนไข การติดตอ

ฐานขอมูลที่หลากหลาย แตที่

เว็บเพจที่พัฒนาดวยภาษา 


