
 

 

 

บทที่ 4 

โครงสรางควบคุม 
 

 โครงสรางควบคุม (Control Structures) คือ โครงสรางที่ใชสําหรับควบคุมการไหลของสคริปต

คําสั่ง หรือกําหนดทางเลือกใหกระทําหรือไมกระทํา เชน การตรวจสอบเงื่อนไข การทําคําสั่งซ้ําๆ ตาม

เงื่อนไขกําหนด เปนตน ลักษณะการทํางานดังกลาวนี้ถือเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ผูเขียนโปรแกรมจําเปนตอง

เรียนรู ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จะไดเรียนรูเก่ียวกับโครงสรางการควบคุมดังกลาวที่สามารถใชไดในภาษา PHP 

 โครงสรางควบคุม สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1) โครงสรางเงื่อนไข 

(Conditional Structures) 2) โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา (Loop Structures) และ 3) คําสั่งควบคุมอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 หมายเหตุ 

 รูปแบบโครงสรางควบคุมของ if, while, for, foreach และ switch สามารถเปลี่ยนจาก

เครื่องหมายปกกาเปด (bracket) แทนดวยเครื่องหมาย colon (:) และแทนปกกาปดดวย endif;, 

endwhile;, endfor;, endforeach; และ endswitch; ตามโครงสรางควบคุมที่ใชงาน 

 

4.1 โครงสรางเงื่อนไข 

 โครงสรางเงื่อนไขเปนหนึ่งในโครงสรางควบคุมขั้นพื้นฐาน เพื่อกําหนดทางเลือกตางๆ เพื่อให

โปรแกรมที่พัฒนาสามารถตอบสนองไดหลากหลายตามคาที่รับเขามาหรือเงื่อนไขกําหนด โดยใชรูปแบบ

การเปรียบเทียบทางตรรกะ โครงสรางพื้นฐานของกลุมนี้ ประกอบดวย 1) if  2) if...else 3) if ... elseif 

และ 4) switch มีรายละเอียด ดังนี ้

4.1.1 โครงสรางเงื่อนไข if (The if Statement) 

โครงสรางเงื่อนไข if ใชในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ใชสําหรับตัดสินใจ ถาเปนจริงจะทํา

ตามคําสั่งตางๆ ที่กําหนดไวภายใตเงื่อนไข ถาเปนเท็จก็จะทําคําสั่งอื่นๆ หลังจากประโยคปดโครงสราง

เงื่อนไข if โดยโครงสรางเงื่อนไข if มีรูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบ 

 if (เงื่อนไข) { 

  คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนจริง 

 } 
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ภาพที่ 4.1 แสดงแผนภาพการไหลของ

 ตัวอยางที่ 4.1 การใชโครงสรางเงื่อนไข 

1 <?php 

2  $a = 10; 

3  $b = 5; 

4  if ($a > $b) { 

5   echo "a is bigger than b";

6  } 

7 ?> 

 จากตัวอยางที่ 4.1 การใช

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

 บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 4 โครงสรางเงื่อนไข 

หรือไม ถาเปนจริงเขาสูการทํางานภายในโครงสรางเงื่อนไข 

จากโครงสรางเงื่อนไข if ไปทําคําสั่ง

 บรรทัดที่ 5 แสดงขอความ 

 บรรทัดที่ 6 ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข

 บรรทัดที่ 7 สิ้นสุดสคริปต 

4.1.2 โครงสรางเงื่อนไข if

โครงสรางเงื่อนไข if

เงื่อนไข if แตมากกวาตรงที่ โครงสรางเงื่อนไข 

ภายในโครงสรางเงื่อนไข if ถาเปนเท็จก็จะทําคําสั่งภายใ

 

เท็จ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ของโครงสรางเงื่อนไข if 
 

โครงสรางเงื่อนไข if ในการเปรียบเทียบ 

echo "a is bigger than b"; 

การใชโครงสรางเงื่อนไข if ในการเปรียบเทียบ อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $a มีคาเทากับ 10 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $b มีคาเทากับ 5 

โครงสรางเงื่อนไข if เปรียบเทียบคาตัวแปร $a มากกวา 

เปนจริงเขาสูการทํางานภายในโครงสรางเงื่อนไข if คือ ทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 7 

แสดงขอความ a is bigger then b 

ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข if 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

if ... else (The if ... else Statement) 

if...else เปนโครงสรางเงื่อนไขที่ใชเปรียบเทียบเชนเดียวกับ 

โครงสรางเงื่อนไข if .. else ถาเปรียบเทียบแลวเปนจริงก็จะใหทําตามเงื่อนไข

ถาเปนเท็จก็จะทําคําสั่งภายในโครงสรางเงื่อนไข else มีรูปแบบ ดังนี้

เงื่อนไข 

คําสั่งตางๆ

เมื่อเงื่อนไขเปนจริง

จริง เท็จ 

MySQL 

อธิบายดังนี้ 

มากกวา ตัวแปร $b จริง

บรรทัดที่ 5 ถาเปนเท็จออก

เปรียบเทียบเชนเดียวกับ โครงสราง

เปนจริงก็จะใหทําตามเงื่อนไข

มีรูปแบบ ดังนี้ 

คําสั่งตางๆ 

เมื่อเงื่อนไขเปนจริง 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

รูปแบบ 

 if (เงื่อนไข) { 

  คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนจริง

 } else { 

  คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ

 } 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงแผนภาพการไหลของ
  

 จากโครงสรางเงื่อนไข 

คาตัวแปร $b จริงก็จะทําตามคําสั่งที่อยูภายในโครงสรางเงื่อนไข 

นอยกวาหรือเทากับ โปรแกรมจะไมแสดง

แสดงขอความเพิ่มเติม เชน กรณีที่เปนเท็จจากเงื่อนไข ใน

ตัวอยางดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 4.2 การใช

1 <?php 

2  $a = 10; 

3  $b = 5; 

4  if ($a > $b) {

5   echo "a is bigger than b";

6  } else { 

7   echo "a is 

8  } 

9 ?> 

 จากตัวอยางที่ 4

 บรรทัดที่ 1 

คําสั่ง 

เมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ 
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คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนจริง 

คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ 

แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข if ... else 

โครงสรางเงื่อนไข if กอนหนานี้จะเห็นวา เมื่อเปรียบเทียบคาตัวแปร 

จริงก็จะทําตามคําสั่งที่อยูภายในโครงสรางเงื่อนไข if แตหากคาตัวแปร 

โปรแกรมจะไมแสดงขอความใดๆ หากประยุกตใชโครงสรางเงื่อนไข 

กรณีที่เปนเท็จจากเงื่อนไข ในโครงสรางเงื่อนไข if 

การใชโครงสรางเงื่อนไข if...else ในการเปรียบเทียบ 

if ($a > $b) { 

echo "a is bigger than b"; 

echo "a is less than or equal b"; 

4.2 การใชโครงสรางเงื่อนไข if….else ในการเปรียบเทียบ

 เริ่มตนสคริปต PHP 

เงื่อนไข 

เมื่อเงื่อนไขเปนจริง

จริง เท็จ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เมื่อเปรียบเทียบคาตัวแปร $a มากกวา

คาตัวแปร $a นอยกวา หรือ

โครงสรางเงื่อนไข if ... else เพื่อ

 ใหแสดงขอความอื่นๆ 

ในการเปรียบเทียบ อธิบายดังนี้ 

คําสั่ง 

เมื่อเงื่อนไขเปนจริง 
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 บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 4 โครงสรางเงื่อนไข 

หรือไม ถาเปนจริงเขาสูการทํางานภายในโครงสรางเงื่อนไข 

จากประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข if 

 บรรทัดที่ 5 แสดงขอความ 

 บรรทัดที่ 6 ประโยคปด

 บรรทัดที่ 7 แสดงขอความ 

 บรรทัดที่ 8 ประโยคปด

 บรรทัดที่ 9 สิ้นสุดสคริปต 

4.1.3 โครงสรางเงื่อนไข if

โครงสรางเงื่อนไข if

เงื่อนไขมากกวา 1 เงื่อนไข เปนการรวมกันของ

มีรูปแบบ ดังนี้  

 if (เงื่อนไขที่ 1) { 

  คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนจริง

 } elseif (เงื่อนไขที่ 2) {  

  คําสั่งเมื่อเงื่อนไขที่ 

 } else { 

  คําสั่งเมื่อเงื่อนไขที่ 

 } 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงแผนภาพการไหลของ

เท็จ

เงื่อนไขที่ 2 

คําสั่ง 

เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดเปนเท็จ 

เท็จ 

จริง 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กําหนดคาใหกับตัวแปร $a มีคาเทากับ 10 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $b มีคาเทากับ 5 

โครงสรางเงื่อนไข if เปรียบเทียบคาตัวแปร $a มากกวา 

จริงเขาสูการทํางานภายในโครงสรางเงื่อนไข if ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 5 

if ในบรรทัดที่ 6 และเขาสูโครงสรางเงื่อนไข else 

แสดงขอความ a is bigger then b 

ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข if และเริ่มตนโครงสรางเงื่อนไข 

แสดงขอความ a is less than or equal b 

ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข else 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

if ... elseif (The if ... elseif Statement) 

if ... elseif หรือ if ... else if เปนโครงสรางเงื่อนไข

เปนการรวมกันของโครงสรางเงื่อนไข if และ else ซอนกันเรียงตามลําดับ

คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเปนจริง 

  // หรือเวนวรรคเปน else if (เงื่อนไขที่ 2) 

ที่ 2 เปนจริง 

ที่ 2 เปนเท็จ 

แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข if ... elseif 

เงื่อนไขที่ 1 

คําสั่ง

เมื่อเงื่อนไข

จริง เท็จ 

คําสั่ง 

เมื่อเงื่อนไขที่ 2 เปนจริง 

MySQL 

มากกวา ตัวแปร $b จริง

5 ถาเปนเท็จจะออก

เริ่มตนโครงสรางเงื่อนไข else 

โครงสรางเงื่อนไขที่ใชเปรียบเทียบ

ซอนกันเรียงตามลําดับ  

 

คําสั่ง 

เมื่อเงื่อนไขที่ 1 เปนจริง 
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 ตัวอยางที่ 4.3 การใช

1 <?php 

2  $score = 78

3  if ($score>=80) {

4   $grade=

5  } else if ($score>=70) {

6   $grade=

7  } else if ($score>=60) {

8   $grade=

9  } else if ($score>=50) {

10   $grade=

11  } else { 

12   $grade=

13  } 

14  printf ("Score is %d: G

15 ?> 

 ผลลัพธ 

 Score is 78: Grade evaluation is B

 จากตัวอยางที่ 

อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

หรือเทากับ 80 จริงหรือไม ถาเปน

 บรรทัดที่ 4 

 บรรทัดที่ 5 

else if (เงื่อนไขที่ 2) เปรียบเทียบคาตัวแปร 

คําสั่งบรรทัดที่ 6 ถาเปนเท็จบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 6 

 บรรทัดที่ 7 

เงื่อนไข else if (เงื่อนไขที่ 3) เปรียบเทียบคาตัวแปร 

จริงไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 8 ถาเปน
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การใชโครงสรางเงื่อนไข if...elseif ในการเปรียบเทียบหลาย

78; 

if ($score>=80) { 

$grade="A"; 

else if ($score>=70) { 

$grade="B"; 

else if ($score>=60) { 

$grade="C"; 

} else if ($score>=50) { 

$grade="D"; 

$grade="E"; 

Score is %d: Grade evaluation is %s.", $score, $grade);

Score is 78: Grade evaluation is B. 

จากตัวอยางที่ 4.3 การใชโครงสรางเงื่อนไข if...elseif ในการเปรียบเทียบหลายเงื่อนไข

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $score มีคาเทากับ 78 

 โครงสรางเงื่อนไข if (เงื่อนไขที่ 1) เปรียบเทียบคาตัวแปร 

ถาเปนจริงทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 ถาเปนเท็จไปบรรทัดที่ 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ "A" แลว

 ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข if (เงื่อนไขที่ 1) และเริ่ม

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 70 จริงหรือไม 

เท็จบรรทัดที่ 7 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ "B" แลวไป

 ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข else if (เงื่อนไขที่ 

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 

ถาเปนเท็จไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 9  
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

หลายเงื่อนไข 

, $score, $grade); 

ในการเปรียบเทียบหลายเงื่อนไข 

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวา

บรรทัดที่ 5 

แลวไปบรรทัดที่ 14 

และเริ่มโครงสรางเงื่อนไข 

จริงหรือไม ถาเปนจริงทํา

ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 14 

เงื่อนไขที่ 2) และเริ่มโครงสราง

มากกวาหรือเทากับ 60 จริงหรือไม ถาเปน



66 บทที่ 4 โครงสรางควบคุม 
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 บรรทัดที่ 8 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 9 ปดประโยค

เงื่อนไข else if (เงื่อนไขที่ 4) เปรียบเทียบคาตัวแปร 

จริงไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 10 ถาเปน

 บรรทัดที่ 10 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 11 ปดประโยค

เงื่อนไข else หมายความวาเปนเท็จจากทุกกรณีกอนหนาจะไป

 บรรทัดที่ 12 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 13 ปดประโยค

 บรรทัดที่ 14 แสดงขอความ 

 บรรทัดที่ 15 สิ้นสุดสคริปต 

4.1.4 โครงสรางเงื่อนไข switch (The switch 

โครงสรางเงื่อนไข 

เปนการผสมผสานของ if ... else โดย

เดียวแตมีคาของตัวแปรจํานวนมาก เพื่อกําหนดทางเลือกตาม

คาหนึ่งจากตัวเลือกที่กําหนด 

โครงสรางเงื่อนไข switch

ภายในโครงสรางเงื่อนไข switch ถาตัวแปรนั้นๆ ตรงกับ 

นั้นๆ และจะหยุดการทํางานคําสั่งใน

โปรแกรมจะทําการเปรียบเทียบเงื่อนไขลําดับถัดๆ ไป ทั้งหมด

จะเขาสูการทํางานในสวนของ case "default"

 รูปแบบ 

 switch (ตัวแปร) { 

  case คาที่ 1 : ประโยคคําสั่งที่ 

  case คาที่ 2 : ประโยคคําสั่งที่ 

  ... 

  case คาที่ N : ประโยคคําสั่งที่ 

  default: ประโยคคําสั่ง 

 } 
 

 ตัวอยางที่ 4.4 การใชโครงสรางเงื่อนไข 

1 <?php 

2  $i=2; 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ "C" แลวไปบรรทัดที่ 

ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข else if (เงื่อนไขที่ 3) และเริ่ม

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 50 จริงหรือไม 

ถาเปนเท็จไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 11 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ "D" แลวไปบรรทัดที่ 

ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข else if (เงื่อนไขที่ 4) และเริ่ม

หมายความวาเปนเท็จจากทุกกรณีกอนหนาจะไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 12 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ "E" แลวไปบรรทัดที่ 

ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข else if (เงื่อนไขที่ 4) 

แสดงขอความ Score is 78: Grade evaluation is B. 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

switch (The switch Statement) 

 switch เปนโครงสรางเงื่อนไขหนึ่งในโครงสรางควบคุมขั้นพื้นฐาน 

โดยโครงสรางเงื่อนไข switch นิยมใชสําหรับการเปรียบเทียบ

ตัวแปรจํานวนมาก เพื่อกําหนดทางเลือกตามคาของตัวแปร อาจจะถูกกําหนดเปนค

switch เปนโครงสรางเงื่อนไขในการเปรียบเทียบคาตัวแปรในกรณีตางๆ 

ถาตัวแปรนั้นๆ ตรงกับ case ไหนก็จะทํางานภายในโครงสรางของกรณี

ๆ และจะหยุดการทํางานคําสั่งในแตละกรณี ดวยคําสั่ง break (หากไมมีคําสั่ง break 

จะทําการเปรียบเทียบเงื่อนไขลําดับถัดๆ ไป ทั้งหมด) แตถาคาตัวแปรไมตรงกับ 

case "default" มรีูปแบบ ดังนี้ 

ประโยคคําสั่งที่ 1; break; 

ประโยคคําสั่งที่ 2; break; 

ประโยคคําสั่งที่ N; break; 

ประโยคคําสั่ง  //ในกรณีที่ไมตรงกับเงื่อนไขใดๆ กอนหนา 

โครงสรางเงื่อนไข switch สําหรับการเปรียบเทียบคาตัวแปรจํานวนมาก

MySQL 

บรรทัดที่ 14 

และเริ่มโครงสราง

จริงหรือไม ถาเปน

บรรทัดที่ 14 

และเริ่มโครงสราง

บรรทัดที่ 14 

หนึ่งในโครงสรางควบคุมขั้นพื้นฐาน  

นิยมใชสําหรับการเปรียบเทียบตัวแปรตัว

คาของตัวแปร อาจจะถูกกําหนดเปนคาใด

ตัวแปรในกรณีตางๆ 

โครงสรางของกรณี

break ในแตละกรณี 

แตถาคาตัวแปรไมตรงกับ case ใดๆ เลย

 

สําหรับการเปรียบเทียบคาตัวแปรจํานวนมาก 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

3  switch ($i) {

4   case 0: echo "i equals 0"; break;

5   case 1: echo "i equals 1"; break;

6   case 2: echo "i equals 2"; break;

7   default: echo "i is not equal to 0, 1 or 2";

8  } 

9 ?> 

 จากตัวอยางที่ 

จํานวนมาก อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

แปร $i เพื่อกําหนดทางเลือกตามคาของตัวแปร

 บรรทัดที่ 4 

"i equals 0" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข 

 บรรทัดที่ 5 

แสดงคําวา "i equals 1" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข 

 บรรทัดที่ 6 

แสดงคําวา "i equals 2" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข 

 บรรทัดที่ 7 

1 or 2" 

 บรรทัดที่ 8 

 บรรทัดที่ 9 

 ตัวอยางที่ 4.5 การใชโครงสรางเงื่อนไข 

1 <?php 

2  $score=78; 

3  switch ($score) {

4   case ($score>=80): $grade="A"; break;

5   case ($score>=70): $grade="B"; break;

6   case ($score>=60): $grade="C"; break;

7   case ($score>=50): $grade="D"; break;

8   default: $grade="E";

บทที่ 4 โครงสรางควบคุม

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

switch ($i) { 

case 0: echo "i equals 0"; break; 

case 1: echo "i equals 1"; break; 

case 2: echo "i equals 2"; break; 

default: echo "i is not equal to 0, 1 or 2"; 

จากตัวอยางที่ 4.4 การใชโครงสรางเงื่อนไข switch สําหรับการเปรียบเที

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $i มีคาเทากับ 2 

 ตรวจสอบคาตัวแปรโดยใชโครงสรางเงื่อนไข switch 

เพื่อกําหนดทางเลือกตามคาของตัวแปร 

 เปรียบเทียบคาของตัวแปร $i มีคาเทากับ 0 จริงหรือไม 

แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข switch บรรทัดที่ 9 ถาเปนเท็จไปบรรทัดที่ 

 เปรียบเทียบคาของตัวแปร $i มีคาเทากับ 1 จริง

แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข switch บรรทัดที่ 9 ถาเปนเท็จ

 เปรียบเทียบคาของตัวแปร $i มีคาเทากับ 2 จริง

แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข switch บรรทัดที่ 9 ถาเปนเท็จ

 ในกรณีที่เปนเท็จจากทุกกรณีขางตน ใหแสดงคําวา 

 ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข switch 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

การใชโครงสรางเงื่อนไข switch ประยุกตจากตัวอยางที่ 4.3

 

switch ($score) { 

case ($score>=80): $grade="A"; break; 

case ($score>=70): $grade="B"; break; 

case ($score>=60): $grade="C"; break; 

case ($score>=50): $grade="D"; break; 

default: $grade="E"; 

โครงสรางควบคุม 67 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

สําหรับการเปรียบเทียบคาตัวแปร

switch เปรียบเทียบคาตัว

หรือไม ถาจริงแสดงคําวา 

บรรทัดที่ 5 

จริงหรือไม ถาเปนจริง  

ถาเปนเท็จไปบรรทัดที่ 6 

จริงหรือไม ถาเปนจริง  

ถาเปนเท็จไปบรรทัดที่ 7 

ในกรณีที่เปนเท็จจากทุกกรณีขางตน ใหแสดงคําวา "i is not equal to 0, 

4.3 
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9  } 

10  printf ("Score is %d: 

11 ?> 

 ผลลัพธ 

 Score is 78: Grade evaluation is B

จากตัวอยางที่ 4.5 

อธิบายดังนี้ 

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

บรรทัดที่ 3 โครงสรางเงื่อนไข 

บรรทัดที่ 4 เปรียบเทียบคาตัวแปร 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 5 เปรียบเทียบคาตัวแปร 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 6 เปรียบเทียบคาตัวแปร 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 7 เปรียบเทียบคาตัวแปร 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคาเทากับ 

บรรทัดที่ 8 ในกรณีเปนเท็จจากทุกกรณีขางตน กําหนดคาใหกับตัวแปร 

เทากับ "E" 

บรรทัดที่ 9 ประโยคปดโครงสราง

บรรทัดที่ 10 แสดงขอความ 

บรรทัดที่ 11 สิ้นสุดสคริปต 

4.2 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา เปนหนึ่งในโครงสรางควบคุม เพื่อควบคุมคําสั่งสวนใดสวนหนึ่งใหทํางาน

ซ้ําตามเงื่อนไขที่กําหนด เหตุผลสําคัญเพื่อลดจํานวนบรรทัดในการเขียนสคริปต และเพิ่มความคลองตัวใน

การแกไข เมื่อตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล เปนตน ตัวอยางเชน ตองการแสดงผลเลข 

1000 หากเขียนสคริปตโดยใชคําสั่งแสดงผลปกติ อาจตองใชจํานวนบรรทัดมากกวา

แสดงผลลัพธตามตองการ ทําใหเสียเวลาและขาดความคลองตัว

เงื่อนไขทําซ้ํา เพื่อลดจํานวนบรรทัด เพิ่มความคลองตัวในการเขียน และแกไขสคริปต

สําหรับในภาษา PHP มีโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ําที่สําคัญ

3) for และ 4) foreach มีรายละเอียดดังนี้

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

printf ("Score is %d: Grade evaluation is %s.", $score, $grade);

Score is 78: Grade evaluation is B. 

 การใชโครงสรางเงื่อนไข switch ในการเปรียบเทียบหลายเงื่อนไข 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $score มีคาเทากับ 78 

โครงสรางเงื่อนไข switch เปรียบเทียบคาตัวแปร $score

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 

มีคาเทากับ "A" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข if ไปทําคําสั่ง

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 

มีคาเทากับ "B" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข if ไปทําคําสั่ง

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 

มีคาเทากับ "C" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข if ไปทําคําสั่ง

เปรียบเทียบคาตัวแปร $score มากกวาหรือเทากับ 

มีคาเทากับ "D" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไข if ไปทําคําสั่ง

ในกรณีเปนเท็จจากทุกกรณีขางตน กําหนดคาใหกับตัวแปร 

ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข switch 

แสดงขอความ Score is 78: Grade evaluation is B. 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

ทําซ้ํา เปนหนึ่งในโครงสรางควบคุม เพื่อควบคุมคําสั่งสวนใดสวนหนึ่งใหทํางาน

เหตุผลสําคัญเพื่อลดจํานวนบรรทัดในการเขียนสคริปต และเพิ่มความคลองตัวใน

การแกไข เมื่อตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล เปนตน ตัวอยางเชน ตองการแสดงผลเลข 

หากเขียนสคริปตโดยใชคําสั่งแสดงผลปกติ อาจตองใชจํานวนบรรทัดมากกวา 1000 

งผลลัพธตามตองการ ทําใหเสียเวลาและขาดความคลองตัว ดังนั้นจึงเปนเหตุผลใหใชโครงสราง

เงื่อนไขทําซ้ํา เพื่อลดจํานวนบรรทัด เพิ่มความคลองตัวในการเขียน และแกไขสคริปต 

มีโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ําที่สําคัญ ประกอบดวย 1) while 

มีรายละเอียดดังนี ้

MySQL 

Grade evaluation is %s.", $score, $grade); 

ในการเปรียบเทียบหลายเงื่อนไข 

$score 

มากกวาหรือเทากับ 80 ถาเปนจริง 

ทําคําสั่งบรรทัดที ่10 

มากกวาหรือเทากับ 70 ถาเปนจริง 

ทําคําสั่งบรรทัดที่ 10 

มากกวาหรือเทากับ 60 ถาเปนจริง 

ทําคําสั่งบรรทัดที่ 10 

มากกวาหรือเทากับ 50 ถาเปนจริง 

ทําคําสั่งบรรทัดที่ 10 

ในกรณีเปนเท็จจากทุกกรณีขางตน กําหนดคาใหกับตัวแปร $grade มีคา

ทําซ้ํา เปนหนึ่งในโครงสรางควบคุม เพื่อควบคุมคําสั่งสวนใดสวนหนึ่งใหทํางาน

เหตุผลสําคัญเพื่อลดจํานวนบรรทัดในการเขียนสคริปต และเพิ่มความคลองตัวใน

การแกไข เมื่อตองการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล เปนตน ตัวอยางเชน ตองการแสดงผลเลข 1 ถึง 

1000 บรรทัด เพื่อให

ดังนั้นจึงเปนเหตุผลใหใชโครงสราง

while 2) do … while 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

4.2.1 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

ทํางาน คือ ทําการตรวจสอบเงื่อนไข

เงื่อนไขทําซ้ํา แลวกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขใหมอีกครั้ง หาก

กระทั้งเง่ือนไขเปนเท็จจึงจะออกจาก

มดีังนี้ 

 รูปแบบ 

 while (เงื่อนไข) { 

  ประโยคคําสั่ง

 } 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.4 แสดงแผนภาพการไหลของ
 

 ตัวอยางที่ 4.6 การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

1 <?php 

2  $number = 1;

3  while ($number

4   echo $number

5   $number

6  } 

7 ?> 

 ผลลัพธ คือ 

 1 2 3 4 5 
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โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while เปนหนึ่งในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

ทําการตรวจสอบเงื่อนไขกอนกระทํา ถาเงื่อนไขเปนจริงจะเริ่มทําคําสั่ง

แลวกลับมาตรวจสอบเงื่อนไขใหมอีกครั้ง หากยังคงเปนจริงอยูก็จะทําซ้ําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จน

ออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ําได รูปแบบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

ประโยคคําสั่ง 

 

แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while 

การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while สําหรับแสดงตัวเลข 1 

= 1; 

number <= 5) { 

echo $number 

number++; 

เงื่อนไข 

ประโยคคําสั่ง 

จริง 

เท็จ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

หนึ่งในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ําชนิดหนึ่ง หลักการ

คําสั่งภายในโครงสราง

ทําซ้ําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จน

ของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while 

1 ถึง 5 
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 จากตัวอยางที่ 4.6 

อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

 บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3 เปรียบเทียบคาตัวแปร 

ถาเปนจริงไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 4 –

 บรรทัดที่ 4 แสดงคาที่เก็บไวในตัวแปร 

 บรรทัดที่ 5 กําหนดใหตัวแปร 

แลวกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขในบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 6 ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไข

 บรรทัดที่ 7 สิ้นสุดสคริปต 

4.2.2 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

หลักการทํางาน คือ จะเริ่มทําคําสั่ง

ตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง ถาเงื่อนไขเปนจริง โปรแกรม

เปนเท็จจึงจะสามารถจบการทํางานภายใน

ทําซ้ํา do … while มีรูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบ 

 do{ 

  ประโยคคําสั่ง 

 } while (เงื่อนไข); 
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 4.5 แสดงแผนภาพการไหลของ
 

 

 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

6 การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while สําหรับแสดงตัวเลข 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $number มีคาเทากับ 1 (ตัวแปรควบคุม

เปรียบเทียบคาตัวแปร $number มีคานอยกวาหรือเทากับ 

– 5 ถาเปนเท็จไปบรรทัดที่ 7 

แสดงคาที่เก็บไวในตัวแปร $number 

กําหนดใหตัวแปร $number เพิ่มคาอีก 1 คา (เพิ่มคาตัวแปรควบคุม

แลวกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขในบรรทัดที่ 3 

ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while และกลับไปบรรทัดที่ 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while เปนหนึ่งในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

คําสั่งภายในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while กอน 

ถาเงื่อนไขเปนจริง โปรแกรมจะกลับมาทําซ้ําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเงื่อนไข

จะสามารถจบการทํางานภายในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while ได โครงสรางเงื่อนไข

 

 

แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while 

เงื่อนไข 
จริง 

เท็จ 

ประโยคคําสั่ง 

MySQL 

สําหรับแสดงตัวเลข 1 ถึง 5 

ตัวแปรควบคุม) 

กวาหรือเทากับ 5 จริงหรือไม  

เพิ่มคาตัวแปรควบคุม) 

และกลับไปบรรทัดที่ 3 

เปนหนึ่งในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ําชนิดหนึ่ง 

กอน 1 ครั้ง แลวจึง

จะกลับมาทําซ้ําเชนนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั้งเงื่อนไข

ได โครงสรางเงื่อนไข



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 4.7 การใช

1 <?php 

2  $number = 

3  do { 

4   $number

5   echo $number

6  } while ($number

7 ?>  

 ผลลัพธ คือ 

 1 2 3 4 5 

 จากตัวอยางที่ 

5 อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

 บรรทัดที่ 4 

 บรรทัดที่ 5 

 บรรทัดที่ 6 

กลับไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 4 ถาเปน

 บรรทัดที่ 7 

4.2.3 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

ประเภทโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

เงื่อนไขทําซ้ํา for สามารถกําหนดคาเริ่มตน

1 ตัวแปร) ลักษณะรูปแบบที่สําคัญ แบงออกเปน 

เงื่อนไข และ 3) สวนของการปรับเปลี่ยน

ทําซ้ํา for เพียงบรรทัดเดียว มีรูปแบบ

 รูปแบบ 

 for (คาเริ่มตนตัวแปร; 

  ประโยคคําสั่ง

 } 
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การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while สําหรับแสดงตัวเลข 

= 0; 

number++; 

echo $number; 

number < 5); 

จากตัวอยางที่ 4.7 การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do ... while สําหรับแสดงตัวเลข 

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $number มีคาเทากับ 0 (ตัวแปรควบคุม

 เริ่มตนโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา do … while 

 กําหนดใหตัวแปร $number เพิ่มคาอีก 1 คา (เพิ่มคาตัวแปรควบคุม

 แสดงคาที่เก็บไวในตัวแปร $number 

 เปรียบเทียบคาตัวแปร $number มีคานอยกวา 5 จริงหรือไม 

ถาเปนเท็จไปบรรทัดที่ 7 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for จัดเปนโครงสรางที่ใชในการควบคุมการทํางานของโปรแกรม

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา มีลักษณะคลายๆ กับโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while

สามารถกําหนดคาเริ่มตนตัวแปรเพื่อใชเปนตัวแปรควบคุมหรืออื่นๆ 

ลักษณะรูปแบบที่สําคัญ แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) สวนกําหนดคาเริ่มตนตัวแปร 

ปรับเปลี่ยนคาตัวแปร โดยทั้ง 3 สวน ถูกบรรจุอยูภายในโครงสรางเงื่อนไข

มีรูปแบบดังนี้ 

; เงื่อนไข; ปรับเปลี่ยนคาตัวแปร) { 

ประโยคคําสั่ง; 
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สําหรับแสดงตัวเลข 1 ถึง 5 

สําหรับแสดงตัวเลข 1 ถึง 

ตัวแปรควบคุม) 

เพิ่มคาตัวแปรควบคุม) 

จริงหรือไม ถาเปนจริง

ที่ใชในการควบคุมการทํางานของโปรแกรม

while ตางที่โครงสราง

เพื่อใชเปนตัวแปรควบคุมหรืออื่นๆ (กําหนดไดมากกวา 

สวนกําหนดคาเริ่มตนตัวแปร 2) สวนของ

ภายในโครงสรางเงื่อนไข
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ภาพที่ 4.6 แสดงแผนภาพการไหลของ

 

 หมายเหตุ 

 จากรูปแบบ for (คาเริ่มตน

เวนเปนคาวางได และใชตรรกศาสตรอื่นๆ ใน

ทําซ้ํา for 
 

 ตัวอยางที่ 4.8 ตัวอยางการใช

1 <?php 

2  for ($kilometers = 1; $kilometers <= 5; $kilometers++) {

3 printf ("%d Kilometer

4 printf("%.5f

5  } 

6 ?> 

 จากตัวอยางที่ 4.8 การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

 บรรทัดที่ 2 อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

 

กําหนดคาเริ่มตน 

ตัวแปร 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

แสดงแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for 

คาเริ่มตนตัวแปร; เงื่อนไข; ปรับเปลี่ยนคาตัวแปร) คาในแตละตําแหนงสามารถ

เวนเปนคาวางได และใชตรรกศาสตรอื่นๆ ในประโยคคําสั่ง เพื่อควบคุมการทํางานของ

ตัวอยางการใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบปกต ิ

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

%d Kilometers = ", $kilometers); 

.5f Miles <br>", $kilometers * 0.62140); 

การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบปกต ิอธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

อธิบายเพิ่มเติม ดังนี ้

  

เงื่อนไข 

ประโยคคําสั่ง 

จริง 

เท็จ 

ปรับเปลี่ยนคา 

ตัวแปร 

MySQL 

 

คาในแตละตําแหนงสามารถ

เพื่อควบคุมการทํางานของโครงสรางเงื่อนไข

อธิบายดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

รอบที่ 1 

 

  
 for ($kilometers = 

  คําสั่งที่ 1; 

  คําสั่งที่ 2; 

  คําสั่งที่ N; 

 } 

ภาพที่ 4.7 แสดงลักษณการวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 
 

  หมายถึง สวน

  หมายถึง สวน

คําสั่งบรรทัดที่ 6 

  หมายถึง เมื่อเงื่อนไขเปนจริงใหทําคําสั่งอะไรบาง เรียงตามลําดับ

  หมายถึง สวน

 รอบที่ 1 จะเริ่มตนที่ 

แปร $kilometers มีคาเทากับ 

เทากับ 5 จริงหรือไม ถาเปนจริง ใหไปทําคําสั่ง

ไปบรรทัดที่ 6 (ออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 รอบที่ 2 เปนตนไป

แลวตรวจสอบเงื่อนไข ใน 

ถาเปนจริง ใหไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 3 

คําวา Kilometers = 

 บรรทัดที่ 4 

รอบการทําซ้ํา ขอความคําวา Miles 

 บรรทัดที่ 5 

 บรรทัดที่ 6 

 ตัวอยางที่ 4.9 ตัวอยาง

1 <?php 

2  for ($kilometers = 1;

3 If ($kilometers >

4 printf ("

บทที่ 4 โครงสรางควบคุม
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for ($kilometers = 1; $kilometers <= 5; $kilometers++) { 

   เมื่อเงื่อนไขเปนจริง รอบที่ 

 

การวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบปกต ิ

สวนกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร (กําหนดใหเพียงครั้งแรกเทานั้น

สวนตรวจสอบเงื่อนไข ถาเปนจริงไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 

หมายถึง เมื่อเงื่อนไขเปนจริงใหทําคําสั่งอะไรบาง เรียงตามลําดับ

สวนปรับเปลี่ยนคาใหกับตัวแปร 

จะเริ่มตนที่  (กําหนดใหเพียงครั้งแรกเทานั้น) โดยในรอบที่ 

มีคาเทากับ 1 แลวตรวจสอบเงื่อนไข ใน  ตัวแปร $kilometers 

จริงหรือไม ถาเปนจริง ใหไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 3 และอื่นๆ เรียงตามลําดับคําสั่ง

ออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for) 

เปนตนไป จะกลับมาที่  เพื่อเพิ่มคาใหกับตัวแปร $kilometers 

 ตัวแปร $kilometers ยังคงมีคานอยกวาหรือเทากับ 

บรรทัดที่ 3 – 5 ถาเปนเท็จ ไปบรรทัดที่ 6 (ออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 แสดงผลคาตัวแปร $kilometers ในแตละรอบการทําซ้ํา และขอความ

 แสดงผลการคํานวณคาตัวแปร $kilometers คูณดวย 

Miles แลวขึ้นบรรทัดใหม 

 ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for และกลับไปสวนที่

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวอยางการใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดเงื่อนไข

for ($kilometers = 1; ; $kilometers++) { 

$kilometers > 5) break; 

"%d Kilometers = ", $kilometers); 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

รอบที่ 2   เปนตนไป 

กําหนดใหเพียงครั้งแรกเทานั้น) 

บรรทัดที่ 3 ถาเปนเท็จไปทํา

หมายถึง เมื่อเงื่อนไขเปนจริงใหทําคําสั่งอะไรบาง เรียงตามลําดับ 

โดยในรอบที่ 1 กําหนดใหตัว

$kilometers มีคานอยกวาหรือ

เรียงตามลําดับคําสั่ง ถาเปนเท็จ

$kilometers ครั้งละ 1 คา 

ยังคงมีคานอยกวาหรือเทากับ 5 จริงหรือไม  

ออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for) 

ในแตละรอบการทําซ้ํา และขอความ 

คูณดวย 0.62140 ในแตละ

สวนที ่ ในบรรทัดที่ 2 

แบบไมกําหนดเงื่อนไข 
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5 printf("%.5f

6  } 

7 ?> 

 จากตัวอยางที่ 4.9 การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

 บรรทัดที่ 2 อธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

รอบที่ 1 

 

  
 for ($kilometers = 

   ใชโครงสรางเงื่อนไข 

  คําสั่งที่ 1; 

  คําสั่งที่ 2; 

  คําสั่งที่ N; 

 } 

ภาพที่ 4.8 แสดงลักษณการวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 
 

  หมายถึง สวนกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร

  หมายถึง สวนตรวจสอบเงื่อนไข

คําสั่งบรรทัดที่ 7 

  หมายถึง ทําคําสั่ง

  หมายถึง สวนปรับเปลี่ยนคาใหกับตัวแปร

 รอบที่ 1 จะเริ่มตนที่ 

แปร $kilometers มีคาเทากับ 1 แลวไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

 รอบที่ 2 เปนตนไป 

แลวไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 3  

 บรรทัดที่ 3 ตรวจสอบเงื่อนไข

ตรวจสอบเงื่อนไขแลว ถาเปนจริงให

เท็จไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 4 

 บรรทัดที่ 4 แสดงผลคาตัวแปร 

คําวา Kilometers = 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

.5f Miles <br>", $kilometers * 0.62140); 

การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดเงื่อนไข

เริ่มตนสคริปต PHP 

อธิบายเพิ่มเติม ดังนี ้

   
for ($kilometers = 1  ; ; $kilometers++) { 

ใชโครงสรางเงื่อนไข if กรณีเปนจริงใหสิ้นสุดการทําซ้ําโดยใช break

  เมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ รอบที่ 2   

แสดงลักษณการวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดเงื่อนไข

หมายถึง สวนกําหนดคาเริ่มตนใหกับตัวแปร (กําหนดใหเพียงครั้งแรกเทานั้น

หมายถึง สวนตรวจสอบเงื่อนไข ถาเปนจริงไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 4

คําสั่งเรียงตามลําดับ (อยูภายใตโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

หมายถึง สวนปรับเปลี่ยนคาใหกับตัวแปร 

จะเริ่มตนที่  (กําหนดใหเพียงครั้งแรกเทานั้น) โดยในรอบที่ 

แลวไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 3 

เปนตนไป จะกลับมาที่  เพื่อเพิ่มคาใหกับตัวแปร $kilometers 

ตรวจสอบเงื่อนไขตัวแปร $kilometers มีคามากกวา 5 

ใหหยุดและออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for ไปบรรทัดที่ 

แสดงผลคาตัวแปร $kilometers ในแตละรอบการทําซ้ํา และขอความ

MySQL 

แบบไมกําหนดเงื่อนไข อธิบายดังนี้ 

break; 

   เปนตนไป 

แบบไมกําหนดเงื่อนไข 

กําหนดใหเพียงครั้งแรกเทานั้น) 

4 ถาเปนเท็จไปทํา

อยูภายใตโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for) 

โดยในรอบที่ 1 กําหนดใหตัว

$kilometers ครั้งละ 1 คา 

5 จริงหรือไม เมื่อ

ไปบรรทัดที่ 7 ถาเปน

ในแตละรอบการทําซ้ํา และขอความ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 บรรทัดที่ 5 

รอบการทําซ้ํา ขอความคําวา Miles 

 บรรทัดที่ 6 

 บรรทัดที่ 7 

 ตัวอยางที่ 4.10 ตัวอยาง

1 <?php 

2  $kilometers = 1;

3  for (; ;) { 

4 If ($kilometers >

5 printf ("

6 printf("%.5f Miles <br>

7 $kilometers++

8  } 

9 ?> 

 จากตัวอยางที่ 4

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

การสิ้นสุด ลักษณะการทํางานดังกลาวผูเขียนโปรแกรมจะตองระมัดระวัง เนื่องจากอาจทําใหโปรแกรม

วนรอบไมรูจบ)  

 บรรทัดที่ 4 

ถาเปนจริง ใหหยุดและออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 5 

คําวา Kilometers = 

 บรรทัดที่ 6 

รอบการทําซ้ํา ขอความคําวา Miles 

 บรรทัดที่ 7 

 บรรทัดที่ 8 

 บรรทัดที่ 9 

 ผลลัพธทั้ง 3 ตัวอยาง คือ

 1 kilometers = 0.6214

 2 kilometers = 1.2428
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 แสดงผลการคํานวณคาตัวแปร $kilometers คูณดวย 

Miles แลวขึ้นบรรทัดใหม 

 ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for และกลับไปสวนที่ 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวอยางการใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดคาใดๆ

$kilometers = 1; 

If ($kilometers > 5) break; 

"%d Kilometers = ", $kilometers); 

%.5f Miles <br>", $kilometers * 0.62140); 

$kilometers++ 

4.10 การใชโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดคาใดๆ

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $kilometers มีคาเทากับ 1

 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for แบบไมกําหนดคาใดๆ (วนรอบโดยไมมีเงื่อนไข

ลักษณะการทํางานดังกลาวผูเขียนโปรแกรมจะตองระมัดระวัง เนื่องจากอาจทําใหโปรแกรม

 ตรวจสอบเงื่อนไขวา ตัวแปร $kilometers มีคามากกวา

หยุดและออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for ไปบรรทัดที่ 9 ถาเปนเท็จไป

 แสดงผลคาตัวแปร $kilometers ในแตละรอบการทําซ้ํา และขอความ

 แสดงผลการคํานวณคาตัวแปร $kilometers คูณดวย 

Miles แลวขึ้นบรรทัดใหม 

 เพิ่มคาใหกับตัวแปร $kilometers ครั้งละ 1 คา 

 ประโยคปดโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for และกลับไปทําคําสั่ง

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

ตัวอยาง คือ 

6214 miles 

2428 miles 

โครงสรางควบคุม 75 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

คูณดวย 0.62140 ในแตละ

และกลับไปสวนที่  ในบรรทัดที่ 2 

แบบไมกําหนดคาใดๆ 

แบบไมกําหนดคาใดๆ อธิบายดังนี้ 

1 

วนรอบโดยไมมีเงื่อนไข

ลักษณะการทํางานดังกลาวผูเขียนโปรแกรมจะตองระมัดระวัง เนื่องจากอาจทําใหโปรแกรม

มีคามากกวา 5 จริงหรือไม  

เปนเท็จไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 5 

ในแตละรอบการทําซ้ํา และขอความ 

คูณดวย 0.62140 ในแตละ

ทําคําสั่งบรรทัดที่ 4 
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 3 kilometers = 1.8642 

 4 kilometers = 2.4856 

 5 kilometers = 3.107 miles

4.2.4 โครงสรางทําซ้ํา for

โครงสรางทําซ้ํา foreach 

กับขอมูลชนิดอารเรย จะกลาวถึงในบทถัดไป

แปรชนิดอารเรยตามลําดับ รูปแบบของ

 รูปแบบที่ 1 

 foreach (array_expression as $value) {

  ประโยคคําสั่ง 

 } 

 เมื่อ array_expression 

  $value 

 รูปแบบที่ 2 

 foreach (array_expression as $key => $value)

  ประโยคคําสั่ง 

 ?> 

 เมื่อ array_expression 

  $key 

  $value 

รูปแบบที่ 1 โครงสรางทําซ้ํา 

อารเรย โดยแตละรอบนั้น คาของสมาชิกปจจุบันจะถูกกําหนดไปยัง

สมาชิกในอารเรย (array pointer

(ดังจะเห็นไดจากเมื่อเริ่มการวนรอบ

จะทําการวนรอบอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบจํานวนสมาชิก

รูปแบบที่ 2 โครงสรางทําซ้ํา 

ประกอบดวย คีย และคา ของสมาชิก

สมาชิกเพียงอยางเดียว 

เมื่อเริ่มการวนรอบในครั้ง

ในอารเรยเริ่มตนชี้ไปยังตําแหนงของ

reset ( ) กอนเขาการวนรอบในโครงสรางทําซ้ํา

อารเรยได 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 miles 

 miles 

miles 

foreach 

each ใชสําหรับการทํางานรวมกับขอมูลชนิดอารเรยเทานั้น 

กับขอมูลชนิดอารเรย จะกลาวถึงในบทถัดไป) ชวยในการทําซ้ําหรือวนรอบดึงคาขอมูลอ

รูปแบบของโครงสรางทําซ้ํา foreach มีรูปแบบการใชงาน 2 รูปแบบ

foreach (array_expression as $value) { 

 หมายถึง ตัวแปรชนิดอารเรยที่ตองการอานคา 

 หมายถึง ตัวแปรที่ใชรับผลจากการอานคาขอมูลชนิดอารเรย

foreach (array_expression as $key => $value) 

 หมายถึง ตัวแปรชนิดอารเรยที่ตองการอานคา 

 หมายถึง ลําดับคียที่ตองการอานคา 

 หมายถึง ตัวแปรที่ใชรับผลจากการอานคาขอมูลชนิดอารเรย

โครงสรางทําซ้ํา foreach จะทําการวนรอบเพื่ออานคาขอมูลของสมาชิกใน

นั้น คาของสมาชิกปจจุบันจะถูกกําหนดไปยังตัวแปร $value 

pointer) จะเลื่อนไปยังสมาชิกลําดับถัดไปเพื่อรอการวนรอบใหม 

การวนรอบใหม คาของสมาชิกลําดับถัดไปจะถูกกําหนดไปยัง $value 

เรื่อยๆ จนกระทั่งครบจํานวนสมาชิกทั้งหมดในอารเรย 

โครงสรางทําซ้ํา foreach จะทํางานคลายกับรูปแบบที่ 1

สมาชิกแตละตัวในอารเรย ซึ่งรูปแบบที่ 1 นั้นจะทําการสง

การวนรอบในครั้งแรกโครงสรางทําซ้ํา foreach จะกําหนดใหตัวชี้ตําแหนงสมาชิก

ชี้ไปยังตําแหนงของสมาชิกลําดับแรกโดยอัตโนมัติ หมายความวาไมจําเปนตองใชฟงกชัน 

การวนรอบในโครงสรางทําซ้ํา foreach และยังสามารถเปลี่ยนแปลงคาสมาชิกใน

MySQL 

เทานั้น (การจัดการ

อารเรยออกจากตัว

รูปแบบ ดังนี้ 

ตัวแปรที่ใชรับผลจากการอานคาขอมูลชนิดอารเรย 

ขอมูลชนิดอารเรย 

เพื่ออานคาขอมูลของสมาชิกใน

$value และตัวชี้ตําแหนง

ไปเพื่อรอการวนรอบใหม  

$value แทน) โดย

1 แตคาที่สงนั้นจะ

นั้นจะทําการสงเฉพาะคาของ

จะกําหนดใหตัวชี้ตําแหนงสมาชิก

โดยอัตโนมัติ หมายความวาไมจําเปนตองใชฟงกชัน 

สามารถเปลี่ยนแปลงคาสมาชิกใน



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 4.11 การใช

1 <?php 

2  $arr = array

3  foreach ($arr as $value) {

4   printf

5  } 

6 ?> 

 ผลลัพธ 

 1 2 3 4 
 

จากตัวอยางที่ 4.11 

อารเรย อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

และ 4 ตามลําดับ 

 บรรทัดที่ 3 

   

ลําดับที่ 1 ในตัวแปร $arr อานคาขอมูลจากสมาชิกอารเรย 

แปร $value หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

   

ลําดับถัดไปในตัวแปร $arr อานคาขอมูลสมาชิกอารเรย

หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

ตัวแปร $arr ไดถูกอานครบแลว

 บรรทัดที่ 4 

 บรรทัดที่ 5 

 บรรทัดที่ 6 

 

4.3 คําสั่งควบคุมอืน่ๆ ที่เกี่ยวของกับ

 คําสั่งควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ที่สงผลตอการทํางานของโครงสรางเงื่อนไข

โปรแกรมอาจจําเปนตองหยุดการทํางานของ

บางอยางอาจกอใหเกิดขอผิดพลาดจําเปนตองหยุดการทํางานกอนปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้น เปนตน คําสั่ง
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การใชโครงสรางทําซ้ํา foreach 

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

foreach ($arr as $value) { 

printf ("%d ", $value); 

4.11 ตัวอยางการใชโครงสรางทําซ้ํา foreach นิยมใช

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $arr เปนชนิดอารเรย ประกอบดวย

 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา foreach  

 รอบที่ 1 จะกําหนดใหตัวชี้ตําแหนงอารเรย ชี้ไปยังตําแหนงสมาชิกอารเรย

อานคาขอมูลจากสมาชิกอารเรย ลําดับที่ 1 แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัว

หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 

 รอบถัดไป ทําการเลื่อนตัวชี้ตําแหนงอารเรยไปยังลําดับสมาชิกอารเรย

อานคาขอมูลสมาชิกอารเรย แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัวแปร 

หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 หากไมสามารถอานคาขอมูลได แสดงวาขอมูลของสมาชิกอารเรย

ไดถูกอานครบแลว จะออกจากโครงสรางทําซ้ํา foreach ไปบรรทัดที่ 6

 แสดงคาที่เก็บไวในตัวแปร $value 

 ประโยคปดโครงสรางทําซ้ํา foreach และกลับไปทําคําสั่ง

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

ควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

โครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา เชน ในบางครั้งของการเขียน

เปนตองหยุดการทํางานของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํานั้นๆ อันเนื่องมาจากคาตัวแปร

บางอยางอาจกอใหเกิดขอผิดพลาดจําเปนตองหยุดการทํางานกอนปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้น เปนตน คําสั่ง
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

นิยมใชเพื่อแสดงผลขอมูลใน

เปนชนิดอารเรย ประกอบดวยคา 1, 2, 3 

จะกําหนดใหตัวชี้ตําแหนงอารเรย ชี้ไปยังตําแหนงสมาชิกอารเรย

แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัว

รอบถัดไป ทําการเลื่อนตัวชี้ตําแหนงอารเรยไปยังลําดับสมาชิกอารเรย

แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัวแปร $value 

แสดงวาขอมูลของสมาชิกอารเรยใน

6 

ทําคําสั่งบรรทัดที่ 3 

และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา คือ คําสั่งควบคุม

ในบางครั้งของการเขียน

อันเนื่องมาจากคาตัวแปร

บางอยางอาจกอใหเกิดขอผิดพลาดจําเปนตองหยุดการทํางานกอนปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้น เปนตน คําสั่ง
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ควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข

และ 2) คําสั่ง continue มีรายละเอียด ดัง

4.3.1 คําสั่ง break (The 

คําสั่ง break เปนคําสั่งที่สั่งใหหยุดการทํางาน

ทําซ้ํา ไมวาจะเปน for, foreach, while, do

break โปรแกรมจะหยุดประมวลผลคําสั่ง

กระโดดออกจากโครงสรางเงื่อนไขดังกลาวทันที

คําสั่ง break สามารถกําหนด

ประกอบดวย 1 หมายถึง การสั่งให

ระบุจะมีคาเทากับ 1) และ 2 หมายถึง

 ตัวอยางที่ 4.12 การใชคําสั่ง 

1 <?php 

2  $arr = array ("one",

3  foreach ($arr as $value) {

4   if ($value == "stop") break;

5   echo "$value ";

6  } 

7 ?> 

 ผลลัพธ 

 one two three four 
 

จากตัวอยางที่ 4.12 

ทําซ้ํา foreach เมื่อคาของอารเรยมีคาเทากับ 

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

 บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

"two", "three", "four", "stop" และ 

 บรรทัดที่ 3 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

   รอบที่ 

ลําดับที่ 1 ในตัวแปร $arr อานคาขอมูลจากสมาชิกอารเรย ลําดับที่ 

แปร $value หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

   รอบถั

ลําดับถัดไปในตัวแปร $arr อานคาขอมูลสมาชิกอารเรย แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัวแปร 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา ประกอบดวย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

break (The break Statements) 

เปนคําสั่งที่สั่งใหหยุดการทํางานโครงสรางเงื่อนไข และโครงสรางเงื่อนไข

for, foreach, while, do ... while หรือ switch ก็ตาม เมื่อโปรแกรมมาพบ

จะหยุดประมวลผลคําสั่งทั้งหมดในโครงสรางเงื่อนไขหรือโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

ดังกลาวทันที และทําตอในลําดับบรรทัดถัดไป (หากมี

สามารถกําหนดพารามิเตอร โดยการระบุหมายเลข

การสั่งใหออกจากการทํางานโครงสรางเงื่อนไข ชั้นที่ 1 (คาโดยปริยาย หากไม

หมายถึง การสั่งใหออกจากโครงสรางเงื่อนไข ชั้นที่ 1 และ 

การใชคําสั่ง break สําหรับออกจากการทํางานของโครงสรางเงื่อนไข

$arr = array ("one", "two", "three", "four", "stop", "five"); 

foreach ($arr as $value) { 

if ($value == "stop") break; 

echo "$value "; 

4.12 การใชคําสั่ง break สําหรับออกจากการทํางานของโครงสรางเงื่อนไข

เมื่อคาของอารเรยมีคาเทากับ "stop" อธิบายดังนี้ 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $arr เปนชนิดอารเรย ประกอบดวยคา 

และ "five" ตามลําดับ 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา foreach  

รอบที่ 1 จะกําหนดใหตัวชี้ตําแหนงอารเรย ชี้ไปยังตําแหนงสมาชิกอารเรย

อานคาขอมูลจากสมาชิกอารเรย ลําดับที่ 1 แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัว

หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 

รอบถัดไป ทําการเลื่อนตัวชี้ตําแหนงอารเรยไปยังลําดับสมาชิกอารเรย

อานคาขอมูลสมาชิกอารเรย แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัวแปร 

MySQL 

ทําซ้ํา ประกอบดวย 1) คําสั่ง break 

และโครงสรางเงื่อนไข

โปรแกรมมาพบคําสั่ง 

หรือโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา แลวจะ

หากม)ี 

หมายเลขตอทายคําสั่ง 

คาโดยปริยาย หากไม

และ 2 ตัวอยางดังนี้ 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

สําหรับออกจากการทํางานของโครงสรางเงื่อนไข

เปนชนิดอารเรย ประกอบดวยคา "one", 

จะกําหนดใหตัวชี้ตําแหนงอารเรย ชี้ไปยังตําแหนงสมาชิกอารเรย

แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัว

ดไป ทําการเลื่อนตัวชี้ตําแหนงอารเรยไปยังลําดับสมาชิกอารเรย

อานคาขอมูลสมาชิกอารเรย แลวกําหนดคาที่อานไดไปยังตัวแปร $value 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

ตัวแปร $arr ไดถูกอานครบแลว จะออกจากโครงสรางทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 4 

"stop" ใชคําสั่ง break เพื่อออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 5 

 บรรทัดที่ 6 

 บรรทัดที่ 7 

 ตัวอยางที่ 4.13 การใชคําสั่ง 

1 <?php 

2  $number = 1;

3  while ($number<

4   switch ($number) {

5    

6    

7    

8   } 

9   $number++;

10  } 

11 ?> 

 ผลลัพธ 

 Number = 5  

Number = 10 Quitting

จากตัวอยางที่ 

เงื่อนไขทําซ้ํา อธิบายดังนี้ 

 บรรทัดที่ 1 

 บรรทัดที่ 2 

 บรรทัดที่ 3 

กวาหรือเทากับ 20 จริงหรือไม หากจริงไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 4 

 บรรทัดที่ 5 

= 5" หลังจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม 

แสดงคาที่เก็บไวในตัวแปร $value

บทที่ 4 โครงสรางควบคุม
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หลังจากนั้นไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 หากไมสามารถอานคาขอมูลได แสดงวาขอมูลของสมาชิกอารเรยใน

ไดถูกอานครบแลว จะออกจากโครงสรางทําซ้ํา foreach ไปบรรทัดที่ 7

 โครงสรางเงื่อนไขตรวจสอบคาที่เก็บในตัวแปร $value 

เพื่อออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา foreach ไปยังบรรทัดที่ 

 แสดงคาที่เก็บไวในตัวแปร $value 

 ประโยคปดโครงสรางทําซ้ํา foreach และกลับไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

การใชคําสั่ง break กําหนดพารามิเตอรเพื่อออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

$number = 1; 

while ($number<=20) { 

switch ($number) { 

 case 5: echo "Number = 5 <br>"; break 1; 

 case 10: echo "Number = 10 Quitting"; break 2;

 default: break; 

$number++; 

Number = 10 Quitting 

จากตัวอยางที่ 4.13 การใชคําสั่ง break กําหนดพารามิเตอรเพื่อออกจากโครงสราง

 เริ่มตนสคริปต PHP 

 กําหนดคาใหกับตัวแปร $number มีคาเทากับ 1 

 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while ตรวจสอบคาตัวแปร 

จริงหรือไม หากจริงไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 หากเปนเท็จไปบรรทัด 

 โครงสรางเงื่อนไข switch ตรวจสอบคาตัวแปร $number

 กรณีคาของตัวแปร $number มีคาเทากับ 5 ใหแสดงขอความ 

หลังจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม <br> และออกจากโครงสรางเงื่อนไข switch ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 

$value 

โครงสรางควบคุม 79 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ขอมูลได แสดงวาขอมูลของสมาชิกอารเรยใน

7 

value หากมีคาเทากับ 

ไปยังบรรทัดที่ 7 

และกลับไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 3 

กําหนดพารามิเตอรเพื่อออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

case 5: echo "Number = 5 <br>"; break 1;  

case 10: echo "Number = 10 Quitting"; break 2; 

กําหนดพารามิเตอรเพื่อออกจากโครงสราง

ตรวจสอบคาตัวแปร $number มีคานอย

หากเปนเท็จไปบรรทัด 11 

$number 

ใหแสดงขอความ "Number 

ไปทําคําสั่งบรรทัดที่ 9 
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 บรรทัดที่ 6 กรณีคาของตัวแปร 

Number = 10 Quitting" แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 7 กรณีอื่นๆ ใหออกจากโครงสรางเงื่อนไข 

 บรรทัดที่ 8 ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข 

 บรรทัดที่ 9 กําหนดใหตัวแปร 

 บรรทัดที่ 10 ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

 บรรทัดที่ 11 สิ้นสุดสคริปต 

4.3.2 คําสั่ง continue (The continue Statement

คําสั่ง continue นิยม

การทํางานโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ําใน

กําหนดพารามิเตอร เพื่อขามการทํางานใน

ตัวอยางที่ 4.14  การใชคําสั่ง 

ปจจุบัน ไปทํางานใน

1 <?php 

2  $number = 0; 

3  while ($number <= 20) {

4   $number++;

5   if ($number%2) 

6   echo "$number ";

7  } 

8 ?> 

 ผลลัพธ 

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

จากตัวอยางที่ 4.14 

ทําซ้ําปจจุบัน ไปทํางานในวนรอบถัดไป

 บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

 บรรทัดที่ 2 กําหนดคาใหกับตัวแปร 

 บรรทัดที่ 3 โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

กวาหรือเทากับ 20 จริงหรือไม หากจริงไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 4 เพิ่มคาใหกับตัวแปร 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กรณีคาของตัวแปร $number มีคาเทากับ 10 ใหแสดงขอความ 

แลวออกจากโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while ไปบรรทัดที่ 11 

กรณีอื่นๆ ใหออกจากโครงสรางเงื่อนไข switch 

ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไข switch 

กําหนดใหตัวแปร $number เพิ่มคา 1 คา 

ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

The continue Statement) 

นิยมใชภายในโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา เพื่อใหขามการ

ในปจจุบัน ไปทํางานในวนรอบถัดไป และคําสั่ง continue 

ขามการทํางานในวนรอบระดับ (level) ชั้นใดก็ได ตัวอยางดังนี้ 

การใชคําสั่ง continue ขามการทํางานวนรอบของโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

ปจจุบัน ไปทํางานในวนรอบถัดไป 

while ($number <= 20) { 

$number++; 

if ($number%2) continue; 

echo "$number "; 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

4.14 การใชคําสั่ง continue ขามการทํางานวนรอบของโครงสรางเงื่อนไข

ทําซ้ําปจจุบัน ไปทํางานในวนรอบถัดไป อธิบายดังนี้ 

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดคาใหกับตัวแปร $number มีคาเทากับ 0 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while ตรวจสอบคาตัวแปร $number 

จริงหรือไม หากจริงไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4 หากเปนเท็จไปบรรทัด 

เพิ่มคาใหกับตัวแปร $number 1 คา 

MySQL 

ใหแสดงขอความ " 

 

ขามการวนรอบของรอบ

continue ยังสามารถ

ดังนี้ 

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

ขามการทํางานวนรอบของโครงสรางเงื่อนไข

number มีคานอย

หากเปนเท็จไปบรรทัด 8 
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 บรรทัดที่ 5 

ของตัวแปร $number ดวย 2

ขามการทํางานวนรอบปจจุบัน กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขบรรทัดที่ 

 บรรทัดที่ 6 

 บรรทัดที่ 7 

 บรรทัดที่ 8 

 

สรุป 

 โครงสรางควบคุมเปนสวนที่สําคัญมากสําหรับการควบคุมการไหลของสคริปตคําสั่ง การกําหนด

ทางเลือก ตรวจสอบเงื่อนไข การทําคําสั่งซ้ําๆ ตามเงื่อนไขกําหนด ในภาษา 

สําคัญแบงออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย 

3) คําสั่งควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข

จําเปนตองออกแบบและวิเคราะหหาความตองการ

คําสั่งเพื่อจําลองลําดับเหตุการณที่ตองการใหภาษา 

โครงสรางควบคุมที่เหมาะสม

รวมกับตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ

 

คําถามทายบท 

1. โครงสรางควบคุมแบงไดเปนกี่กลุม และประกอบดวย

2. จงอธิบายถึงรูปแบบโครงสรางเงื่อนไข 

3. จงอธิบายถึงรูปแบบโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา 

เงื่อนไขทําซ้ํา while 

4. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2      $row = 1; 

3      $number = 12; 

4      while ($row <= 20) {

5  printf ("%d %s %d %s %d <br>", $number, "x", $row, "=", $number*$row);

6  $row++; 

7      } 

8 ?> 
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 โครงสรางเงื่อนไข if ตรวจสอบผลการคํานวณของนิพจนเพื่อหารหาผลเศษ

2 ถาผลหารมีคาเปน 1 (จริง) คือ หารไมลงตัว ใหทําคําสั่ง 

ขามการทํางานวนรอบปจจุบัน กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขบรรทัดที่ 3 

 แสดงคาตัวแปร $number (ผลลัพธที่ได คือ แสดงผลเลขคู

 ปดประโยคโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while 

 สิ้นสุดสคริปต PHP 

เปนสวนที่สําคัญมากสําหรับการควบคุมการไหลของสคริปตคําสั่ง การกําหนด

ทางเลือก ตรวจสอบเงื่อนไข การทําคําสั่งซ้ําๆ ตามเงื่อนไขกําหนด ในภาษา PHP 

กลุม ประกอบดวย 1) โครงสรางเงื่อนไข 2) โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา และ 

มอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางเงื่อนไข โดยกอนเริ่มตนการใชโครงสรางควบคุมนั้น 

จําเปนตองออกแบบและวิเคราะหหาความตองการกอน หรืออาจเขียนเปนแผนภาพการไหลของสคริปต

ลองลําดับเหตุการณที่ตองการใหภาษา PHP ประมวลผล แลวหลังจากนั้น

โครงสรางควบคุมที่เหมาะสม จุดสําคัญของโครงสรางควบคุมก็คือการเปรียบเทียบเงือนไขโดยใชงาน

รวมกับตัวดําเนินการเปรียบเทียบทางตรรกะ 

โครงสรางควบคุมแบงไดเปนกี่กลุม และประกอบดวยกลุมอะไรบาง 

ถึงรูปแบบโครงสรางเงื่อนไข if และวาดแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข 

จงอธิบายถึงรูปแบบโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา while และวาดแผนภาพการไหลของโครงสราง

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย

 

while ($row <= 20) { 

printf ("%d %s %d %s %d <br>", $number, "x", $row, "=", $number*$row);
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตรวจสอบผลการคํานวณของนิพจนเพื่อหารหาผลเศษ

ใหทําคําสั่ง continue คือ 

ผลลัพธที่ได คือ แสดงผลเลขคู) 

เปนสวนที่สําคัญมากสําหรับการควบคุมการไหลของสคริปตคําสั่ง การกําหนด

PHP มีโครงสรางควบคุมที่

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา และ  

โดยกอนเริ่มตนการใชโครงสรางควบคุมนั้น 

หรืออาจเขียนเปนแผนภาพการไหลของสคริปต

แลวหลังจากนั้นพิจารณาเลือกใช

มก็คือการเปรียบเทียบเงือนไขโดยใชงาน

และวาดแผนภาพการไหลของโครงสรางเงื่อนไข if 

และวาดแผนภาพการไหลของโครงสราง

ถึงบรรทัดสุดทาย พรอม

printf ("%d %s %d %s %d <br>", $number, "x", $row, "=", $number*$row); 
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5. จงอธิบายหลักการทํางาน

5.1 จากแผนภาพแสดงโครงสรางควบคุม

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.2 จากแผนภาพแสดงโครงสรางควบคุมอะไร และมีหลักการทํางานอยางไร

 

 

 

 

 
 

 

 

5.3 จากแผนภาพแสดงโครงสรางควบคุมอะไร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เท็จ

เท็จ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จงอธิบายหลักการทํางานของโครงสรางควบคุม ดังนี้ 

สดงโครงสรางควบคุมอะไร และมีหลักการทํางานอยางไร

 

จากแผนภาพแสดงโครงสรางควบคุมอะไร และมีหลักการทํางานอยางไร

 

จากแผนภาพแสดงโครงสรางควบคุมอะไร และมีหลักการทํางานอยางไร

เงื่อนไข 

ประโยคคําสั่ง 

จริง 

เท็จ 

เงื่อนไข 
จริง 

เท็จ 

ประโยคคําสั่ง 

เงื่อนไข 

คําสั่งตางๆ

เมื่อเงื่อนไขเปนจริง

จริง เท็จ 

MySQL 

และมีหลักการทํางานอยางไร 

จากแผนภาพแสดงโครงสรางควบคุมอะไร และมีหลักการทํางานอยางไร 

และมีหลักการทํางานอยางไร 

คําสั่งตางๆ 

เมื่อเงื่อนไขเปนจริง 


