
 

 

 

บทที่ 5 

ฟงกชัน 
 

 ในบทนี้จะกลาวถึง PHP ฟงกชัน รวมถึงวิธีการสราง ขอกําหนด คุณสมบัติตางๆ และการเรียกใช

งานฟงกชัน การสงคาตัวแปรเพื่อประมวลผลในฟงกชัน การสงคากลับเมื่อฟงกชันทํางานเสร็จ เปนตน  

หนาที่หลักๆ ของฟงกชันนั้น จะชวยลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ตองทําซ้ําๆ หรือใชงานบอยครั้ง  

ทําใหการเขียนโปรแกรมทําไดงายและรวดเร็ว สามารถสรางเปนไลบรารีฟงกชันสําหรับการใชงานในครั้ง 

ตอๆ ไป 

 ฟงกชัน (Functions) คือ กลุมหรือชุดของคําสั่งที่สรางขึ้นเพื่อทําหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง เมื่อตองการ

ใชงานก็เพียงเรียกชื่อฟงกชันนั้นก็สามารถใชงานไดทันที ฟงกชันสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ประกอบดวย 

1) ฟงกชันมาตรฐาน (Built-in Functions) และ 2) ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง (User Defined 

Functions) 

 ฟงกชันทั้ง 2 กลุม สามารถจําแนกยอยเปน 2 ประเภทยอยเหมือนกันทั้ง 2 กลุม คือ 1) ฟงกชัน

ไมมีการสงผานคาพารามิเตอร และ 2) ฟงกชันที่มีการสงผานคาพารามิเตอร (พารามิเตอร หรือเรียกวา 

อากิวเมนต (argument) หมายถึง ตัวแปรหรือขอมูลที่สงจากภายนอกฟงกชันเขามาประมวลผลภายใน

ฟงกชัน) ในหนังสือเลมนี้จะใชคําวา พารามิเตอร เพียงอยางเดียวเมื่อกลาวถึงตัวแปรหรือขอมูลที่สงจาก

ภายนอกฟงกชันเขามาประมวลผลภายในฟงกชัน 

 

5.1 ฟงกชันมาตรฐาน 

ฟงกชันมาตรฐาน คือ ฟงกชันที่มาพรอมกับภาษา PHP สามารถเรียกใชงานไดทันที ฟงกชัน

มาตรฐานมีหลายกลุมการทํางาน (ในสวนของฟงกชันมาตรฐานจะกลาวถึงรูปแบบ และตัวอยางการใชงาน

ในบทถัดไป) สามารถจําแนกตามหนาที่ ดังนี้ 1) ฟงกชันที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา 2) ฟงกชันที่เกี่ยวกับการ

คํานวณทางคณิตศาสตร 3) ฟงกชันที่เกี่ยวกับการติดตอกับฐานขอมูล และ 4) ฟงกชันที่เกี่ยวกับการ

จัดการขอความ 

การเรียกใชงานฟงกชันมาตรฐานภาษา PHP จะตองตรวจสอบกอนวาฟงกชันนั้นๆ เปนฟงกชัน

เพื่อทําหนาที่อะไร มีการสงผานคาพารามิเตอรหรือไม ถาไมมีการสงผานคาพารามิเตอร ก็สามารถเรียกใช

งานไดเลย แตถามีการสงผานคาพารามิเตอร ก็จําเปนตองระบุคาพารามิเตอร ใหถูกตองตามรูปแบบที่

ฟงกชันกําหนด 
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 ตัวอยางที่ 5.1 รูปแบบฟงกชันที่ไมมี

 ชื่อฟงกชัน ( ); 
 

 ตัวอยางที่ 5.2 รูปแบบฟงกชันที่มีการสงผานคาพารามิเตอร

 ชื่อฟงกชัน (พารามิเตอร 1, 
 

 ตัวอยางที่ 5.3 การเรียกใชงานฟงกชันมาตรฐาน

1 <?php 

2 $today = date("d/m/Y");

3 echo $today; 

4 ?> 

 ผลลัพธ 

 6/7/2012 

จากตัวอยางที่ 5.3 การเรียกใชงานฟงกชันมาตรฐาน ฟงกชัน 

บรรทัดที่ 1 เริ่มตนสคริปต 

บรรทัดที่ 2 กําหนดใหตัวแปร 

กําหนดพารามิเตอร ประกอบดวย d/m/Y 

บรรทัดที่ 3 แสดงคาที่เก็บในตัวแปร 

บรรทัดที่ 4 สิ้นสุดสคริปต 

 

5.2 ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง

 ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสราง

เพื่อทํางานหรือทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่งตามตองการ

5.2.1 การสรางฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง

ลักษณะของงานที่จะนํามาสรางเปนฟงกชันนั้น ควรเปนงานหรือการกระทําอยางใดอยาง

หนึ่ง ที่จําเปนตองทําซ้ําๆ และบอยครั้ง เพื่อ

แบบเดิม โดยสามารถแยกคําสั่งบางสวนออกมาสรางเปนฟงกชันไว

ที่ตองการ จะชวยใหจํานวนบรรทัด

ในการปรับปรุงแกไข เพราะสามารถแกไขเพียงครั้งเดียวก็จะมีผลทุกจุด

 รูปแบบ 

 <?php 

  function ชื่อฟงกชัน

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชันที่ไมมกีารสงผานคาพารามิเตอร 

ฟงกชันที่มีการสงผานคาพารามิเตอร 

1, พารามิเตอร 2, …); 

การเรียกใชงานฟงกชันมาตรฐาน ฟงกชัน date ( ) 

date("d/m/Y");  

การเรียกใชงานฟงกชันมาตรฐาน ฟงกชัน date ( ) อธิบายดังนี้

เริ่มตนสคริปต PHP 

กําหนดใหตัวแปร $today มีคาเทากับ ผลของการเรียกใชฟงกชัน 

d/m/Y คือ วัน เดือน และป ค.ศ. 

แสดงคาที่เก็บในตัวแปร $today 

สิ้นสุดสคริปต PHP 

เอง 

ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง คือ กลุมของคําสั่งที่ผูใชงานเปนผูเขียนหรือพัฒนาขึ้นมาเอง 

เพื่อทํางานหรือทําหนาที่อยางใดอยางหนึ่งตามตองการ 

ที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง 

ลักษณะของงานที่จะนํามาสรางเปนฟงกชันนั้น ควรเปนงานหรือการกระทําอยางใดอยาง

ตองทําซ้ําๆ และบอยครั้ง เพื่อลดเวลาในการเขียนคําสั่งหรือชุดคําสั่งเมื่อ

สามารถแยกคําสั่งบางสวนออกมาสรางเปนฟงกชันไวเฉพาะ และเรียกใชตามลักษณะงาน

บรรทัดคําสั่งนอยลง (ไดผลลัพธเหมือนเดิม) ชวยลดการใชทรัพยากร และงาย

ราะสามารถแกไขเพียงครั้งเดียวก็จะมีผลทุกจุดภายในโปรแกรมที่เรียกใชฟงกชัน

ชื่อฟงกชัน (พารามิเตอร) { 

MySQL 

อธิบายดังนี้ 

มีคาเทากับ ผลของการเรียกใชฟงกชัน date ( ) โดย

เปนผูเขียนหรือพัฒนาขึ้นมาเอง  

ลักษณะของงานที่จะนํามาสรางเปนฟงกชันนั้น ควรเปนงานหรือการกระทําอยางใดอยาง

เมื่อตองการทํางาน

และเรียกใชตามลักษณะงาน 

ชวยลดการใชทรัพยากร และงาย

ที่เรียกใชฟงกชัน 
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   คําสั่ง

   คําสั่ง 

   … 

  } 

 ?>   

5.2.2 ขอกําหนดหลักเกณฑการตั้งชื่อฟงกชัน

1) ตองขึ้นตนชื่อดวย 

2) ตองประกอบดวย 

3) ตองไมซ้ํากับชื่อฟงกชันที่มีอยูแลวหรือฟงกชันมาตรฐานของ

5.2.3 การเรียกใชฟงกชัน

มาตรฐานของภาษา PHP คือ ตองระบุชื่อฟงกชันที่ตองการใชงาน

 ตัวอยางที่ 5.4 การสราง

1 <?php 

2  function multiplication ($number, $start, $end) {

3   line_ (40, "*");

4   echo "Multiplication of $number : Starting at $start until $end <br>";

5   line_ (40, "*");

6   for ($start=1; $start <= $end; $start++){

7    printf ("%d x %d = %d <br>", $number, $start, $

8   } 

9   line_ (40, "*");

10  } 

11 function line_ ($how_much, $symbol) {

12 for ($begin=1; $begin <= $how_much; $begin++) {

13 echo $symbol;

14 } 

15 echo "<br>";

16 } 

17 multiplication (12, 1, 5);

18 ?> 
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คําสั่ง 1; 

คําสั่ง 2; 

ขอกําหนดหลักเกณฑการตั้งชื่อฟงกชัน มีหลักเกณฑคลายกับการตั้งชื่อตัวแปร 

ตองขึ้นตนชื่อดวย a-z หรือ _ เทานั้น 

ตองประกอบดวย a-z, 0-9 หรือ _ เทานั้น 

ตองไมซ้ํากับชื่อฟงกชันที่มีอยูแลวหรือฟงกชันมาตรฐานของภาษา

การเรียกใชฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง สามารถทําไดเชนเดียวกับการใชฟงกชัน

คือ ตองระบุชื่อฟงกชันที่ตองการใชงาน ระบุคาพารามิเตอร 

การสรางฟงกชัน และเรียกใชงานฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง

multiplication ($number, $start, $end) { 

line_ (40, "*"); 

echo "Multiplication of $number : Starting at $start until $end <br>";

line_ (40, "*"); 

for ($start=1; $start <= $end; $start++){ 

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

line_ (40, "*"); 

function line_ ($how_much, $symbol) { 

for ($begin=1; $begin <= $how_much; $begin++) { 

echo $symbol; 

echo "<br>"; 

multiplication (12, 1, 5); 

  

บทที่ 5 ฟงกชัน 85 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

มีหลักเกณฑคลายกับการตั้งชื่อตัวแปร ดังนี้ 

ภาษา PHP 

สามารถทําไดเชนเดียวกับการใชฟงกชัน

ระบุคาพารามิเตอร (ถาม)ี ตัวอยางดังนี้ 

ที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง 

echo "Multiplication of $number : Starting at $start until $end <br>"; 

number*$start); 
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 ผลลัพธ 

 ****************************************

Multiplication of 12 : Starting at 1 until 5 

****************************************

12 x 1 = 12  

12 x 2 = 24  

12 x 3 = 36  

12 x 4 = 48  

12 x 5 = 60  

****************************************

จากตัวอยางที่ 5.4 

สคริปตประกอบดวย 2 ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง

ฟงกชัน multiplication

2 ถึงบรรทัดที่ 10) พารามิเตอร ประกอบดวย 

หมายถึง ลําดับเลขเริ่มตนของการคูณ และ 

ฟงกชัน line_ ( ) ใชสําหรับแสดงสัญลักษณและจํานวนสัญลักษณตามที่ระบุ

บรรทัดที่ 11 ถึงบรรทัดที่ 16) พารามิเตอร ประกอบดวย 

ที่ตองการแสดงตอแถว และ $symbol 

จุดเริ่มตนของคําสั่ง 

บรรทัดที่ 17  ในชวงเริ่มตนนั้น ฟงกชันจะยังไมทํางานหากไมมีการเรียกใชงานฟงกชัน

ดังนั้น เมื่อระบุ multiplication (12

เริ่มตนของการคูณ คือ เลข 1 และลําดับเลขสุดทายของการคูณ คือ เลข 

บรรทัดที่ 2 

บรรทัดที่ 2 อธิบายเพิ่มเติมรูปแบบการสง
 

 บรรทัดที่ 2 function multiplication ($number, $start, $end) {

  

 } 

 

บรรทัดที่ 17 multiplication (

ภาพที่ 5.1 แสดงการสงผานคาพารามิเตอร

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

**************************************** 

Multiplication of 12 : Starting at 1 until 5  

**************************************** 

**************************************** 

4 การสรางฟงกชัน และเรียกใชงานฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง

ที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง อธิบายดังนี้ 

multiplication ( ) ใชสําหรับหาคาผลคูณของเลขตามที่ระบุ (อยูในชวงบรรทัดที่ 

พารามิเตอร ประกอบดวย $number หมายถึง แมเลขที่ตองการแสดง

ลําดับเลขเริ่มตนของการคูณ และ $end หมายถึง ลําดับเลขสุดทายของการคูณ

ใชสําหรับแสดงสัญลักษณและจํานวนสัญลักษณตามที่ระบุ

พารามิเตอร ประกอบดวย $how_much หมายถึง จํานวนของ

$symbol หมายถึง สัญลักษณที่ตองการแสดง 

 

ในชวงเริ่มตนนั้น ฟงกชันจะยังไมทํางานหากไมมีการเรียกใชงานฟงกชัน

12, 1, 5) จึงหมายความวา แมเลขที่ตองการแสดงผล คือ 

และลําดับเลขสุดทายของการคูณ คือ เลข 5 ลําดับถัดไปที่จะเริ่มทํางาน คือ 

อธิบายเพิ่มเติมรูปแบบการสงผานคาพารามิเตอรไปยังฟงกชั

function multiplication ($number, $start, $end) { 

 ….. 

        สงคาพารามิเตอร

multiplication (  12,   1,   5); 

พารามิเตอรเขาไปประมวลผลภายในฟงกชัน 

MySQL 

สรางฟงกชัน และเรียกใชงานฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง ใน

อยูในชวงบรรทัดที่ 

ที่ตองการแสดง $start 

หมายถึง ลําดับเลขสุดทายของการคูณ  

ใชสําหรับแสดงสัญลักษณและจํานวนสัญลักษณตามที่ระบุ (อยูในชวง

หมายถึง จํานวนของ สัญลักษณ

ในชวงเริ่มตนนั้น ฟงกชันจะยังไมทํางานหากไมมีการเรียกใชงานฟงกชัน 

จึงหมายความวา แมเลขที่ตองการแสดงผล คือ 12 ลําดับเลข

ลําดับถัดไปที่จะเริ่มทํางาน คือ 

ไปยังฟงกชัน ดังภาพที่ 5.1 

 

สงคาพารามิเตอร 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

จากภาพที่ 5.1 

พารามิเตอร หมายความวา คาเลข 

$start และ คาเลข 5 ถูกสงไปยังตัวแปร 

ภายในฟงกชันตามลําดับคําสั่งรวมกับ

ไดกลาวและอธิบายแลวในบทที่ 

ภายในฟงกชัน 

อื่นๆ อธิบายลําดับการทํางาน ดวยภาพที่ 

 บรรทัดที่ 3 line_ (40, "*");

 บรรทัดที่ 4 echo "Multiplication of $number : Starting at 

 …..

 …..

บรรทัดที่ 11 function line_ ($how_much, $symbol) {

 …..

บรรทัดที่ 16 } 

ภาพที่ 5.2 แสดงการเรียกใชฟงกชันภายนอกฟงกชันที่กําลังทํางานในปจจุบัน

จากภาพที่ 5.2 

multiplication ( )) ดังนั้นลําดับบรรทัดถัดไปที่จะทํางาน คือ บรรทัดที่ 

เปนพารามิเตอรสงไปใหตัวแปร 

ตามลําดับ แลวประมวลผลตามลํา

บรรทัดที่ 16 จะกลับไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 

 

5.3 ฟงกชันพารามิเตอร 

 ฟงกชันพารามิเตอร คือ คาที่

ยืดหยุนตอการใชงาน ดังตัวอยางที่ 

การกําหนดและสงผานคาพารามิเตอร มี

5.3.1 พารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตน 

พารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตน

เริ่มตน อาจจะมีการเปลี่ยนไปใชคาอื่นบางในบางครั้ง ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงมีการกําหนด

คาพารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตนขึ้

ปองกันปญหาในกรณีที่ไมไดกําหนดคาพารามิเตอรใหกับฟงกชัน เมื่อมีการเรียกใชฟงกชัน

สงคาพารามิเตอรมาใหฟงกชัน

พารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตน มีรายละเอียด ดังนี้

ไปบรรทัดที่ 11 
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5.1 การสงผานคาพารามิเตอร ไปยังฟงกชันนั้น จะเรีย

พารามิเตอร หมายความวา คาเลข 12 จะถูกสงไปยังตัวแปร $number คาเลข 

ถูกสงไปยังตัวแปร $end หลังจากนั้นฟงกชันจะนําตัวแปรทั้ง 

ลําดับคําสั่งรวมกับโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for ภายในฟงกชัน (โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

ที่ 4) 

ภายในฟงกชัน multiplication ( ) มีการเรียกฟงกชัน line_ ( ) บรรทัดที่ 

ดวยภาพที่ 5.2 ดังนี้ 

line_ (40, "*"); 

echo "Multiplication of $number : Starting at …………..

….. 

….. 

function line_ ($how_much, $symbol) { 

….. 

 

เรียกใชฟงกชันภายนอกฟงกชันที่กําลังทํางานในปจจุบัน 

5.2 บรรทัดที่ 3 line_ ( ) (เรียกใชฟงกชัน line ( ) 

ดังนั้นลําดับบรรทัดถัดไปที่จะทํางาน คือ บรรทัดที่ 11 ถึงบรรทัดที่ 

เปนพารามิเตอรสงไปใหตัวแปร $how_much และสัญลักษณ "*" ถูกสงไปใหกับตัวแปร 

แลวประมวลผลตามลําดับคําสั่งรวมกับโครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา for และเมื่อทํางานตามคําสั่งถึง

จะกลับไปทําคําสั่งในบรรทัดที่ 4  

คือ คาทีจ่ะนําไปใชหรือประมวลผลภายในฟงกชัน ซึ่งจะทําใหฟงกชัน

ดังตัวอยางที่ 5.4 เพราะผลลัพธจะแปรเปลี่ยนไปตามคาพารามิเตอร

คาพารามิเตอร มีรายละเอียดดังนี้ 

พารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตน (Default Parameter) 

พารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตน ในบางฟงกชันอาจใชคาพารามิเตอรคาใดคาหนึ่งเปน

มีการเปลี่ยนไปใชคาอื่นบางในบางครั้ง ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงมีการกําหนด

คาพารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตนขึ้น โดยจะกําหนดคาพารามิเตอรที่ตองใชบอยๆ ไวลวงหนา หรือ

ปองกันปญหาในกรณีที่ไมไดกําหนดคาพารามิเตอรใหกับฟงกชัน เมื่อมีการเรียกใชฟงกชัน

ฟงกชัน ฟงกชันจะเรียกใชคาเริ่มตนที่กําหนดไวใหแทน รูปแบบการกําหนด

พารามิเตอรแบบกําหนดคาเริ่มตน มีรายละเอียด ดังนี้ 



ทําคําสั่งลําดับบรรทัดถัดไป  
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ไปยังฟงกชันนั้น จะเรียงตามลําดับตัวแปร

คาเลข 1 ถูกสงไปยังตัวแปร 

หลังจากนั้นฟงกชันจะนําตัวแปรทั้ง 3 เขาไปประมวลผล

โครงสรางเงื่อนไขทําซ้ํา

บรรทัดที่ 3 และบรรทัด

………….. 

line ( ) ภายในฟงกชัน 

ถึงบรรทัดที่ 16 โดยคาเลข 40 

ถูกสงไปใหกับตัวแปร $symbol 

และเมื่อทํางานตามคําสั่งถึง

ซึ่งจะทําใหฟงกชันมีความ

เพราะผลลัพธจะแปรเปลี่ยนไปตามคาพารามิเตอรที่ไดรับ รูปแบบ

ในบางฟงกชันอาจใชคาพารามิเตอรคาใดคาหนึ่งเปนคา

มีการเปลี่ยนไปใชคาอื่นบางในบางครั้ง ดังนั้นเพื่อความสะดวกจึงมีการกําหนด

น โดยจะกําหนดคาพารามิเตอรที่ตองใชบอยๆ ไวลวงหนา หรือ

ปองกันปญหาในกรณีที่ไมไดกําหนดคาพารามิเตอรใหกับฟงกชัน เมื่อมีการเรียกใชฟงกชัน ซึ่งในกรณีที่ไม

จะเรียกใชคาเริ่มตนที่กําหนดไวใหแทน รูปแบบการกําหนด

กลับไปบรรทัดที่ 4  
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 รูปแบบ 

<?php 

 function ชื่อฟงกชัน (ชื่อพารามิเตอร 

  คําสั่ง; 

 } 

?> 

 ตัวอยางที่ 5.5 ฟงกชันปรามิดตัวเลข

<?php 

 function pyramidNumber

  for ($loop1=$number; $

   for ($loop

    

   } 

   echo "<br>

  } 

 } 

?> 

 ตัวอยางที่ 5.6 การเรียกใชฟงกชัน

แบบไมสงผานคาพารามิเตอร

<?php 

 pyramidNumber ( ); 

?> 

 ผลลัพธ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 

1 2 3 

1 2 

1 

จากตัวอยางที่ 5.6 

จากตัวอยางที่ 5.5 จะเห็นไดวาหากไมสงคาพารามิเตอรไปยังฟงกชัน 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ชื่อพารามิเตอร = คาเริ่มตน) { 

ฟงกชันปรามิดตัวเลข 

Number ($number=7) { 

$number; $loop1>=1; $loop1--) { 

loop2=1; $loop2<=$loop1; $loop2++) { 

 printf (" %d ",$loop2); 

<br>"; 

การเรียกใชฟงกชันปรามิดตัวเลข 

คาพารามิเตอร แบบสงผานคาพารามิเตอร

<?php 

 pyramidNumber (4); 

?> 

1 2 3 4 

1 2 3 

1 2 

1 

5.6 การเรียกใชฟงกชันปรามิดตัวเลข คือ ฟงกชัน pyramidNumber ( )

จะเห็นไดวาหากไมสงคาพารามิเตอรไปยังฟงกชัน pyramidNumber

MySQL 

คาพารามิเตอร 

pyramidNumber ( ) 

Number ( ) ฟงกชันจะ
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กําหนดใหตัวแปร $number 

กําหนดคาพารามิเตอรเทากับ 

เทากับ 4 ตามคาพารามิเตอรสงคาใหฟงกชัน

5.3.2 พารามิเตอรแบบสงผานคาโดยการอางอิง

โดยปกติแลวคาที่ถูกสงไปยังฟงกชันจะเปนแบบสงคา 

เปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรภายในฟงกชันจะไมสงตอคาตัวแปรตัวเดียวกันที่อยูนอกฟงกชัน ทุกตัวอยาง

กอนหนาในเรื่องฟงกชันนี้ใชวิธีการผานคาพารามิเตอรแบบสงคาทั้งหมด

การสงผานคาแบบอางอิง 

ตัวแปรภายในฟงกชันจะสงผลใหคาของตัวแปรที่อางอิงกันนอกฟงกชันมีคาเปลี่ยนตามไปดวย

คาแบบอางอิงสามารถทําไดโดยการใสเครื่องหมาย 

 ตัวอยางที่ 5.7 การเปรียบเทียบ

ก. การสงผานคาพารามิเตอร

1  <?php 

2  function foo ($var) {

3       $var++; 

4  } 

5  $a=5; 

6  foo ($a); 

7  echo $a; 

8  ?> 

ผลลัพธตัวแปร $a มีคาเทากับ 

จากตัวอยางที่ 

นั้น จริงๆ แลวก็คือ ขอบเขตของตัวแปรนั่นเอง 

ตัวอยาง 5.7 ก.

ยังฟงกชัน foo ( ) ในบรรทัดที่ 

นําคาพารามิเตอรที่รับเขามาผานตัวแปร 

บรรทัดที่ 7 เพื่อแสดงผลคาตัวแปร 

วาบรรทัดที่ 3 ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร 

ตัวอยาง 5.7 

foo ( ) ในบรรทัดที่ 6 มีคาเทากับ 

&$var หมายความวา กําหนดให

แปรตัวหนึ่งตัวใดมีการเปลี่ยนแปลงคา จะยังผลใหตัวแปรที่อางอิงกันมีคาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
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$number มีคาเทากับ 7 แลวเริ่มทํางานภายในฟงกชัน ในกรณีเรียกใชฟงกชันโดย

กําหนดคาพารามิเตอรเทากับ 4 ฟงกชัน pyramidNumber ( ) ก็จะกําหนดใหตัวแปร 

ตามคาพารามิเตอรสงคาใหฟงกชัน เปนตน 

พารามิเตอรแบบสงผานคาโดยการอางอิง (Passing Parameter by Value and Reference

ปกติแลวคาที่ถูกสงไปยังฟงกชันจะเปนแบบสงคา (by Value

เปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรภายในฟงกชันจะไมสงตอคาตัวแปรตัวเดียวกันที่อยูนอกฟงกชัน ทุกตัวอยาง

กอนหนาในเรื่องฟงกชันนี้ใชวิธีการผานคาพารามิเตอรแบบสงคาทั้งหมด 

การสงผานคาแบบอางอิง (by Reference) นั้น หากในฟงกชันมีการเปลี่ยนแปลง

จะสงผลใหคาของตัวแปรที่อางอิงกันนอกฟงกชันมีคาเปลี่ยนตามไปดวย

คาแบบอางอิงสามารถทําไดโดยการใสเครื่องหมาย & ไวหนาพารามิเตอรตัวที่ตองการอางอิง 

การเปรียบเทียบการสงผานคาพารามิเตอรแบบปกติและแบบอางอิง

คาพารามิเตอรแบบปกติ 

function foo ($var) { 

มีคาเทากับ 5 

ข. การสงผานคาพารามิเตอรแบบอางอิง

1  <?php 

2  function foo (&$var) {

3       $var++; 

4  } 

5  $a=5; 

6  foo ($a); 

7  echo $a; 

8  ?> 

ผลลัพธตัวแปร $a มีคาเทากับ 

จากตัวอยางที่ 5.7 การเปรียบเทียบการสงผานคาพารามิเตอรแบบปกติและแบบอางอิง 

นั้น จริงๆ แลวก็คือ ขอบเขตของตัวแปรนั่นเอง (ศึกษาเพ่ิมเติมในบทที่ 3) อธิบายดังนี้

. การสงผานคาพารามิเตอรแบบสงผานคาแบบปกติ 

ในบรรทัดที่ 6 มีคาเทากับ 5 (ตัวแปร $a มีคาเทากับ 5) ภายในฟงกชัน 

นําคาพารามิเตอรที่รับเขามาผานตัวแปร $var บรรทัดที่ 3 มีการเพิ่มคาใหกับตัวแปร 

เพื่อแสดงผลคาตัวแปร $a คาของตัวแปร $a ที่แสดง คือ 5 เปนผลมาจากบรรทัดที่ 

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาตัวแปร $a ในบรรทัดที่ 5 ได 

ข. การสงผานคาพารามิเตอรแบบอางอิง คาพารามิเตอรที่สงไปยังฟงกชัน 

มีคาเทากับ 5 (ตัวแปร $a มีคาเทากับ 5) และฟงกชันมีการกําหนดแบบอางอิง คือ 

หมายความวา กําหนดใหตัวแปร $var อางอิงไปยัง $a (กําหนดใหเปนตัวแปร

แปรตัวหนึ่งตัวใดมีการเปลี่ยนแปลงคา จะยังผลใหตัวแปรที่อางอิงกันมีคาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
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ในกรณีเรียกใชฟงกชันโดย

กําหนดใหตัวแปร $number มีคา

Passing Parameter by Value and Reference) 

by Value) คือ เมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรภายในฟงกชันจะไมสงตอคาตัวแปรตัวเดียวกันที่อยูนอกฟงกชัน ทุกตัวอยาง

นั้น หากในฟงกชันมีการเปลี่ยนแปลงคาของ

จะสงผลใหคาของตัวแปรที่อางอิงกันนอกฟงกชันมีคาเปลี่ยนตามไปดวย การสงผาน

ไวหนาพารามิเตอรตัวที่ตองการอางอิง  

แบบปกติและแบบอางอิง 

คาพารามิเตอรแบบอางอิง 

function foo (&$var) { 

 

มีคาเทากับ 6 

คาพารามิเตอรแบบปกติและแบบอางอิง 

อธิบายดังนี้ 

 คาพารามิเตอรที่สงไป

ภายในฟงกชัน foo ( ) มีการ

มีการเพิ่มคาใหกับตัวแปร $var แลวกลับมา

เปนผลมาจากบรรทัดที่ 5 ซึ่งถือ

คาพารามิเตอรที่สงไปยังฟงกชัน 

และฟงกชันมีการกําหนดแบบอางอิง คือ 

กําหนดใหเปนตัวแปรอางอิง ดังนั้นหากตัว

แปรตัวหนึ่งตัวใดมีการเปลี่ยนแปลงคา จะยังผลใหตัวแปรที่อางอิงกันมีคาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย) 
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บรรทัดที่ 3 มีการเพิ่มคาใหกับตัวแปร 

แสดงผลคาตัวแปร $a ดังนั้นคาของตัวแปร 

 

5.4 การสงคากลับจากฟงกชันดวยคําสั่ง 

 เนื่องจากฟงกชันจะใชในการประมวลผลอยางใดอยางหนึ่ง 

ตางๆ ของโปรแกรม เพื่อประมวลผลตามหนาที่ตางๆ ของฟงกชัน ในบางครั้งฟงกชัน

ผลลัพธของการทํางานกลับไปยังสวนที่เรียกใชฟงกชันนั้นๆ 

การทํางานของฟงกชัน เชน ทํางานปกติอาจสงคากลับเปนเลข 

หรืออื่นๆ ตามตองการ เปนตน สําหรับ

ตองการสงออกไป มีรูปแบบ ดังนี้ 

 return คาที่จะสงกลับ; 
 

5.4.1 การสงคากลับหนึ่งคา 

 กําหนดใหเมื่อฟงกชันทํางานเสร็จมีการสงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล มากําหนดคา

ใหกับตัวแปร หรือแสดงผล หรืออื่นๆ คาที่สงกลับจะมีเพียง 

 ตัวอยางที่ 5.8 ฟงกชัน calcSalesTax

1 <?php 

2  function calcSalesTax

3   $total = $price + ($price * $tax);

4   return $total;

5  } 

6 ?> 

จากตัวอยางที่ 5.8 แสดงตัวอยางการสงคากลับจากฟงกชัน 

$total โดยคาของตัวแปร $total 

$total ไปยังตําแหนงที่เรียกใชฟงกชัน
 

 ตัวอยางที่ 5.9 ฟงกชัน calcSalesTax

1 <?php 

2  function calcSalesTax

3   return $price + ($price * $tax);

4  } 

5 ?> 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

มีการเพิ่มคาใหกับตัวแปร $var (เพิ่มคาใหกับตัวแปร $a ดวย) แลวกลับมาบรรทัดที่ 

คาของตัวแปร $a ทีแ่สดง จึงมีคาเทากับ 6 

จากฟงกชันดวยคําสั่ง return 

เนื่องจากฟงกชันจะใชในการประมวลผลอยางใดอยางหนึ่ง โดยฟงกชันมักจะถูกเรียกใชโดยสวน

เพื่อประมวลผลตามหนาที่ตางๆ ของฟงกชัน ในบางครั้งฟงกชันอาจ

ไปยังสวนที่เรียกใชฟงกชันนั้นๆ หรือสามารถประยุกตใชสําหรับการตรวจสอบ

การทํางานของฟงกชัน เชน ทํางานปกติอาจสงคากลับเปนเลข 1 ทํางานไมถูกตองสงคากลับเปนเลข 

หรืออื่นๆ ตามตองการ เปนตน สําหรับวิธีการสงคากลับออกไปจะใชคําสั่ง return 

คา (Returning Single Value) 

กําหนดใหเมื่อฟงกชันทํางานเสร็จมีการสงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล มากําหนดคา

ใหกับตัวแปร หรือแสดงผล หรืออื่นๆ คาที่สงกลับจะมีเพียง 1 คา ตัวอยางดังนี้ 

calcSalesTax ( ) มีการสงคากลับเปนคาของตัวแปร $total

calcSalesTax ($price, $tax=.0675) { 

$total = $price + ($price * $tax); 

return $total; 

แสดงตัวอยางการสงคากลับจากฟงกชัน calcSalesTax

$total มาจากนิพจนในบรรทัดที่ 3 แลวฟงกชันสงคากลับเปนคาของตัวแปร 

ไปยังตําแหนงที่เรียกใชฟงกชัน 

calcSalesTax ( ) มีการสงคากลับเปนผลลัพธของการคํานวณ

function calcSalesTax ($price, $tax=.0675) { 

return $price + ($price * $tax); 

MySQL 

แลวกลับมาบรรทัดที่ 7 เพื่อ

ฟงกชันมักจะถูกเรียกใชโดยสวน

อาจจําเปนตองสงคา

หรือสามารถประยุกตใชสําหรับการตรวจสอบ

ทํางานไมถูกตองสงคากลับเปนเลข 2 

return แลวตามดวยคาที่

กําหนดใหเมื่อฟงกชันทํางานเสร็จมีการสงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล มากําหนดคา

$total 

calcSalesTax ( ) ผานตัวแปร 

แลวฟงกชันสงคากลับเปนคาของตัวแปร 

มีการสงคากลับเปนผลลัพธของการคํานวณ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

จากตัวอยางที่ 

ผลลัพธจากนิพจนสงคากลับไปยังตําแหนงที่เรียกใชฟงกชัน
 

 ตัวอยางที่ 5.10 ตัวอยางการเรียกใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  echo calcSalesTax

  // หรือใชตัวแปรรับผลการ 

  // $value = 

3 ?> 

 ผลลัพธ 

 533.75 

จากตัวอยางที่ 5

ภายในเว็บเพจเดียวกัน ในบรรทัดที่ 

สามารถใชตัวแปรรับผลคาจากฟงกชันกอน แลวจึงนําตัวแปรที่รับผลคาไปแสดงผล ดังนี้
 

 ตัวอยางที่ 5.11 ตัวอยางการเรียกใชตัวแปรรับผลคาจากฟงกชัน 

1 <?php 

2  $value = calcSalesTax

3  echo $value;

4 ?> 
 

5.4.2 การสงคากลับแบบหลายคา 

ในบางครั้งของการเรียกใชฟงกชัน อาจจําเปนตองตองสงคากลับมากกวา 

ฟงกชันเพื่อติดตอกับฐานขอมูล แลวตองการสงคากลับประกอบดวย ชื่อ

เปนตน ซึ่งในตัวอยางกอนหนานี้จะกลาวถึงเฉพาะสงคากลับเพียง 

มาตรฐานของภาษา PHP ที่สามารถชวยได คือ ฟงกชัน 

รูปแบบของอารเรย ตัวอยางดังนี้

 ตัวอยางที่ 5.12 การสงคากลับแบบหลายคา

1 <?php 

2  function retrieveUserProfile

3   $user

4   $user

5   $user

6   return $user;

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

จากตัวอยางที่ 5.9 แสดงตัวอยางการสงคากลับจากฟงกชัน calcSalesTax

สงคากลับไปยังตําแหนงที่เรียกใชฟงกชัน 

ตัวอยางการเรียกใชฟงกชัน calcSalesTax ( ) 

calcSalesTax (500, $tax=.0675); 

หรือใชตัวแปรรับผลการ return ของฟงกชัน ดังนี้ 

$value = calcSalesTax (500, $tax=.0675); แลวนําตัวแปร 

5.10 แสดงตัวอยางการเรียกใชฟงกชัน calcSalesTax

ภายในเว็บเพจเดียวกัน ในบรรทัดที่ 2 เปนการแสดงผลลัพธโดยตรงจากคาที่สงกลับจากฟงกชัน หรือ

สามารถใชตัวแปรรับผลคาจากฟงกชันกอน แลวจึงนําตัวแปรที่รับผลคาไปแสดงผล ดังนี้

ตัวอยางการเรียกใชตัวแปรรับผลคาจากฟงกชัน calcSalesTax

calcSalesTax (500, $tax=.0675); 

echo $value; 

การสงคากลับแบบหลายคา (Returning Multiple Values) 

ในบางครั้งของการเรียกใชฟงกชัน อาจจําเปนตองตองสงคากลับมากกวา 

ฟงกชันเพื่อติดตอกับฐานขอมูล แลวตองการสงคากลับประกอบดวย ชื่อ-สกุล อีเมล ที่อยู เบอรโทรศัพท 

เปนตน ซึ่งในตัวอยางกอนหนานี้จะกลาวถึงเฉพาะสงคากลับเพียง 1 คาเทานั้น ในกรณีนี้มีฟงกชัน

ที่สามารถชวยได คือ ฟงกชัน list ( ) ใชสําหรับสงคากลับมากกวา 

รูปแบบของอารเรย ตัวอยางดังนี ้

การสงคากลับแบบหลายคา 

function retrieveUserProfile ( ) { 

$user [ ] = "Parinya"; 

$user [ ] = "parinya@example.com"; 

$user [ ] = "Thai"; 

return $user; 

บทที่ 5 ฟงกชัน 91 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

calcSalesTax ( ) โดยใช

แลวนําตัวแปร $value ไปแสดงผล 

calcSalesTax ( ) จากตําแหนงใดๆ 

เปนการแสดงผลลัพธโดยตรงจากคาที่สงกลับจากฟงกชัน หรือ

สามารถใชตัวแปรรับผลคาจากฟงกชันกอน แลวจึงนําตัวแปรที่รับผลคาไปแสดงผล ดังนี้ 

calcSalesTax ( ) 

ในบางครั้งของการเรียกใชฟงกชัน อาจจําเปนตองตองสงคากลับมากกวา 1 คา เชน เขียน

สกุล อีเมล ที่อยู เบอรโทรศัพท 

คาเทานั้น ในกรณีนี้มีฟงกชัน

ใชสําหรับสงคากลับมากกวา 1 คาใน
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย 

7  } 

8  list ($name, $email, $language) = retrieveUserProfile

9  echo "Name: $name, email: $email, language: $language";

10 ?> 

 ผลลัพธ 

 Name: Parinya, email: 

 จากตัวอยางที่ 5.11 

สงคากลับจากฟงกชัน (โดยปกติฟงกชันจะสงคากลับไดเพียง 

retrieveUserProfile ( ) จะสงคากลับ

ออกเปนตัวแปรเดี่ยวแลวกําหนดคาใหกับตัวแปรตามลําดับ ประกอบดวยตัวแปร 

$language แลวนําตัวแปรทั้งหมดไปแสดงผลในบรรทัดที่ 

 

5.5 ฟงกชันแบบเรียกตัวเอง 

 ฟงกชันแบบเรียกตัวเอง (

ใชสําหรับทํางานซ้ําๆ กันโดยมีจุดสิ้นสุดการทํางานอยูใน

ฟงกชันแบบเรียกตัวเอง จะชวยลดระยะเวลาในการเขียน

เรียกตัวเอง มีรายละเอียดดังนี ้

5.5.1 มีการเรียกใชฟงกชัน

องคประกอบในนิพจน 

5.5.2 มีการรับคาผานพารามิเตอรของฟงกชัน โดยคาดังกลาวจะถูกนําไปใชภายในฟงกชัน

ตัวเอง ผลของการคํานวณบางสวนจะถูกนํา

5.5.3 มีการสงผลการคํานวณกลับ 

ตัวเองหรืออาจจะสงผลกลับไปใหกับ

5.5.4 มีจุดสิ้นสุดของการเรียก

ชองทางใหสคริปตหยุดการเรียกตัวเองในขั้นใดขั้นหนึ่ง เพราะจะเกิดการเรียก

สิ้นสุด  

การเขียนฟงกชันแบบเรียกตัวเองชวยแกปญหา

และสั้น ตัวอยางดังนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 5.13 การสรางและการเรียกใชฟงกชันแบบเรียกตัวเอง 

1 <?php 

2  function factorial ($n) { 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

($name, $email, $language) = retrieveUserProfile ( ); 

echo "Name: $name, email: $email, language: $language"; 

, email: parinya@example.com, language: Thai 

11 การสงคากลับแบบหลายคา เปนการประยุกตใชขอมูลอารเรยสําหรับ

โดยปกติฟงกชันจะสงคากลับไดเพียง 1 คาเทานั้น) ในบรรทัดที่ 

สงคากลับเปนขอมูลชนิดอารเรย ใหกับฟงกชัน list ( ) เพื่อแยกขอมูลอารเรย

ออกเปนตัวแปรเดี่ยวแลวกําหนดคาใหกับตัวแปรตามลําดับ ประกอบดวยตัวแปร $name, $email 

แลวนําตัวแปรทั้งหมดไปแสดงผลในบรรทัดที่ 9 

(Recursive Functions) คือ ฟงกชันที่มีการเรียก

ใชสําหรับทํางานซ้ําๆ กันโดยมีจุดสิ้นสุดการทํางานอยูในฟงกชัน เพื่อใหฟงกชันหยุดการทํางาน การเขียน

ลดระยะเวลาในการเขียนสคริปต องคประกอบที่สําคัญของฟงกชันแบบ

มีการเรียกใชฟงกชันซอนฟงกชันตัวเองภายในฟงกชัน อาจจะอยูในสวนคําสั่งหรือเปน

พารามิเตอรของฟงกชัน โดยคาดังกลาวจะถูกนําไปใชภายในฟงกชัน

เอง ผลของการคํานวณบางสวนจะถูกนํากลับไปใชเมื่อมกีารเรียกใชฟงกชนัแบบเรียกตัวเอง

มีการสงผลการคํานวณกลับ โดยผลดังกลาวจะนําไปใชในการคํานวณในฟงกชัน

ใหกับสวนที่เรียกใชฟงกชันในครั้งแรก 

มีจุดสิ้นสุดของการเรียกใชฟงกชันตัวเอง ฟงกชันแบบเรียกตัวเองจะทํางานไมไดหากไมมี

เองในขั้นใดขั้นหนึ่ง เพราะจะเกิดการเรียกฟงกชันแบบเรียกตัว

นแบบเรียกตัวเองชวยแกปญหาที่ซับซอนไดโดยการเขียนฟงกชั

สรางและการเรียกใชฟงกชันแบบเรียกตัวเอง สําหรับหาคาแฟ

function factorial ($n) {  

MySQL 

เปนการประยุกตใชขอมูลอารเรยสําหรับ

บรรทัดที่ 8 ผลของฟงกชัน 

เพื่อแยกขอมูลอารเรย

$name, $email และ 

เรียกใชฟงกชันตัวเอง  

หยุดการทํางาน การเขียน

ที่สําคัญของฟงกชันแบบ

อาจจะอยูในสวนคําสั่งหรือเปน

พารามิเตอรของฟงกชัน โดยคาดังกลาวจะถูกนําไปใชภายในฟงกชันเรียก

แบบเรียกตัวเอง 

ผลดังกลาวจะนําไปใชในการคํานวณในฟงกชันแบบเรียก

เองจะทํางานไมไดหากไมมี

ฟงกชันแบบเรียกตัวเองไมมี

ที่ซับซอนไดโดยการเขียนฟงกชันในรูปแบบที่งาย

หาคาแฟกทอเรียล n! 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

3     if ($n 

4       

5     else 

6        

7  }  

8  echo factorial

9 ?> 

 ผลลัพธ 

 24 

จากตัวอยางที่ 5.13 การ

n! โดยหลักแนวคิด และการทํางานของฟงกชัน
 

factorial ($n)  =  

ดังนั้น  4!  =  

 =  

จะเห็นไดวาตัวแปร $n 

ตองการจะเขียนฟงกชันใหมีความปลอดภัยในการใชงาน ก็อาจจะเพิ่มเงื่อนไข เพื่อตรวจ

สงคาของตัวแปรตรงตามตองการ

คาที่เปนลบ เปนตน จากตัวอยางจะเปนการทํางานซ้ําโดยใชรูปแบบฟงกชันเรียกใชตัวเอง จะหยุดก็ตอเมื่อ

ตัวแปร $n มีคานอยกวาหรือเทากับ

1 หรือ return true 
 

ตัวอยางที่ 5.14 การสรางและการเรียกใชฟงกชันแบบเรียกตัวเอง สําหรับ

1 <?php 

2  function totalnum

3 if ($n 

4 

5 } 

6 $total=totalnum($n

7 return $total; 

8 } 

9 echo totalnum

10 ?> 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

if ($n < 1)  

 return 1;  

else  

 return $n*factorial($n-1);  

echo factorial (4); 

การสรางและการเรียกใชฟงกชันแบบเรียกตัวเอง สําหรับ

การทํางานของฟงกชัน มีดังนี ้

 $n*($n-1)*($n-2)*($n-3) 

 4*3*2*1 

 24 

$n จะตองเปนตัวแปรที่เก็บคาที่เปนเลขจํานวนเต็ม และไมเปนลบ ถา

ตองการจะเขียนฟงกชันใหมีความปลอดภัยในการใชงาน ก็อาจจะเพิ่มเงื่อนไข เพื่อตรวจ

คาของตัวแปรตรงตามตองการเงื่อนไขหรือไม เชน ไมสงคาที่เปนขอความ หรือเปนเลขทศนิยม หรือ

จากตัวอยางจะเปนการทํางานซ้ําโดยใชรูปแบบฟงกชันเรียกใชตัวเอง จะหยุดก็ตอเมื่อ

เทากับ 1 เมื่อเปนจริงตามเงื่อนไขฟงกชันจะหยุดทํางานโดยใช

สรางและการเรียกใชฟงกชันแบบเรียกตัวเอง สําหรับหาคาผลรวม 

function totalnum ($n) { 

$n <=1 ) { 

 return 1; 

$total=totalnum($n-1)+$n; 

return $total;  

echo totalnum (20); 
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สรางและการเรียกใชฟงกชันแบบเรียกตัวเอง สําหรับหาคาแฟกทอเรียล 

จะตองเปนตัวแปรที่เก็บคาที่เปนเลขจํานวนเต็ม และไมเปนลบ ถา

ตองการจะเขียนฟงกชันใหมีความปลอดภัยในการใชงาน ก็อาจจะเพิ่มเงื่อนไข เพื่อตรวจสอบกอนวา ผูใช

หรือเปนเลขทศนิยม หรือ

จากตัวอยางจะเปนการทํางานซ้ําโดยใชรูปแบบฟงกชันเรียกใชตัวเอง จะหยุดก็ตอเมื่อ

เมื่อเปนจริงตามเงื่อนไขฟงกชันจะหยุดทํางานโดยใชคําสั่ง return 

ผลรวม n จํานวน 
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 ผลลัพธ 

 210 

จากตัวอยางที่ 5.14 ฟงกชัน 

แนวคิด และการทํางานของฟงกชัน มีดังนี้

 totalnum ($n)  =  ($n

($n

($n

ดังนั้น   =  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20

 =  210

จากตัวอยางจะเปนการทํางานซ้ําโดยใชรูปแบบฟงกชันเรียกใชตัวเอง จะหยุดก็ตอเมื่อตัวแปร 

มีคานอยกวาหรือเทากับ 1 เมื่อเปนจริงตามเงื่อนไขฟงกชันจะหยุดทํางานโดยใช

return true 

 

5.6 ฟงกชันไลบรารี 

 ฟงกชันไลบรารี (Function Libraries)

การเขียนคําสั่งการทํางานแยกเก็บไวอีกไฟลหนึ่ง ซึ่งอาจเปนชุดคําสั่

ฟงกชันไลบรารีหรืออาจจะเรียกวา

เว็บเพจใด ก็ใหนําเขาไฟลที่เก็บฟงกชันนั้นๆ 

อื่นๆ ได เสมือนวาฟงกชันที่จะเรียก

จากภายนอก ประกอบดวย 1) include ( ) 2) include_once ( ) 3) require ( ) 

( ) มีรายละเอียดการใชงานในแตละฟงกชัน ดังนี้

5.6.1 ฟงกชัน include ( )

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

ภายในหนาเว็บเพจ ในกรณีฟงกชัน 

ขอผิดพลาดแลวขามไปทําสวนอื่นๆ ของคําสั่งในลําดับถัดไป

5.6.2 ฟงกชัน include_once ( )

เปนฟงกชันที่ใชสําหรับ

ที่ฟงกชัน include_once ( ) จะนําเขา

 ตัวอยางที่ 5.15 ตัวอยางไฟลที่เก็บชุดคําสั่งกําหนดชื่อเปน 

<?php 

 echo "parinya<br>"; 

?> 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ฟงกชัน totalnum ( ) ใชสําหรับหาคาผลรวมของ n 

การทํางานของฟงกชัน มีดังนี ้

($n-19)+($n-18)+($n-17)+($n-16)+($n-15)+($n-14)+($n

($n-12)+($n-11)+($n-10)+($n-9)+($n-8)+($n-7)+($n

($n-4)+($n-3)+($n-2)+($n-1)+20 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20

210 

จากตัวอยางจะเปนการทํางานซ้ําโดยใชรูปแบบฟงกชันเรียกใชตัวเอง จะหยุดก็ตอเมื่อตัวแปร 

เมื่อเปนจริงตามเงื่อนไขฟงกชันจะหยุดทํางานโดยใชคําสั่ง 

Function Libraries) เปนวิธีที่จะชวยลดการเขียนคําสั่งหรือฟงกชันซ้ําซอน คือ 

การเขียนคําสั่งการทํางานแยกเก็บไวอีกไฟลหนึ่ง ซึ่งอาจเปนชุดคําสั่ง ฟงกชัน คลาส หรือ

อาจจะเรียกวาคลังเก็บฟงกชันก็วาได และเมื่อตองการนําไฟลดังกลาวมาใชงานที่

ไฟลที่เก็บฟงกชันนั้นๆ หลังจากนั้นจะสามารถใชงานชุดคําสั่ง ฟงกชัน คลาส หรือ

เสมือนวาฟงกชันที่จะเรียกใชนั้นอยูในเว็บเพจเดียวกัน ฟงกชันสําหรับการเรียกใช

1) include ( ) 2) include_once ( ) 3) require ( ) และ 4) require_once 

มีรายละเอียดการใชงานในแตละฟงกชัน ดังนี้ 

include ( ) 

สําหรับนําเขาไฟลจากภายนอก เพื่อนําเขามาใชงานรวมกับคําสั่งอื่นๆ 

ฟงกชัน include ( ) เรียกหาไฟลที่ระบุไมพบ ระบบจะแจงเตือน

ขอผิดพลาดแลวขามไปทําสวนอื่นๆ ของคําสั่งในลําดับถัดไป 

include_once ( ) 

สําหรับนําเขาไฟลจากภายนอก เหมือนกับฟงกชัน include ( ) 

นําเขาไฟลจากภายนอกนั้นไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

ไฟลที่เก็บชุดคําสั่งกําหนดชื่อเปน lib.php 

MySQL 

n จํานวน โดยหลัก

14)+($n-13)+ 

7)+($n-6)+($n-5)+ 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20 

จากตัวอยางจะเปนการทํางานซ้ําโดยใชรูปแบบฟงกชันเรียกใชตัวเอง จะหยุดก็ตอเมื่อตัวแปร $n 

คําสั่ง return 1 หรือ 

วิธีที่จะชวยลดการเขียนคําสั่งหรือฟงกชันซ้ําซอน คือ 

ง ฟงกชัน คลาส หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

และเมื่อตองการนําไฟลดังกลาวมาใชงานที ่

ชุดคําสั่ง ฟงกชัน คลาส หรือ

ฟงกชันสําหรับการเรียกใชหรือนําเขาไฟล

4) require_once 

มาใชงานรวมกับคําสั่งอื่นๆ 

หาไฟลที่ระบุไมพบ ระบบจะแจงเตือน (Warning) 

include ( ) แตตางกัน
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 ตัวอยางที่ 5.16 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางฟงกชัน 

1 <?php 

2 include ("lib.php");

3 include ("lib.php");

4 include ("lib.php");

5 ?> 

 ผลลัพธ 

ผลลัพธของการใชฟงกชัน include ( );

parinya 

parinya 

parinya 

ในกรณีที่เรียกใชฟงกชัน 

จะปรากฏขอความตามตัวอยาง

 ตัวอยางที่ 5.17 แสดงตัวอยางขอผิดพลาดเมื่อไมพบไฟลที่จะนําเขา

<?php 

 include ("file.php");

 echo "ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได

?> 

 ผลลัพธ 

Warning: include(file.php) [function.include]: failed to open stream:

directory in C:\AppServ\www

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'file.php' for inclusion 

(include_path='.;C:\php5\pear') in C:

ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได

5.6.3 ฟงกชัน require ( )

เปนฟงกชันที่ใช

ฟงกชัน require ( ) เมื่อไมพบไฟลที่

จะหยุดการทํางานไมทําคําสั่งในลําดับ

หรือคลาสที่มีความจําเปนตอการทํางานของโปรแกรม

5.6.4 ฟงกชัน require_once ( )

เปนฟงกชันที่มีการทํางานเหมือนกับฟงกชัน 

require_once ( ) จะนําเขาไฟล

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางฟงกชัน include ( ) และ 

include ("lib.php"); 

include ("lib.php"); 

include ("lib.php"); 

1 <?php 

2 include_once ("lib.php");

3 include_once ("lib.php");

4 include_once ("lib.php");

5 ?> 

include ( ); ผลลัพธของการใชฟงกชัน include_once ( );

parinya 

ในกรณีที่เรียกใชฟงกชัน include ( ) หรือ include_once ( ) แลวไมพบไฟล

ตามตัวอยาง แตยังสามารถทํางานไดในลําดับบรรทัดถัดไป ตัวอยาง

แสดงตัวอยางขอผิดพลาดเมื่อไมพบไฟลที่จะนําเขา 

.php"); 

ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได<br>"; 

Warning: include(file.php) [function.include]: failed to open stream:

www\ test.php on line 2 

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'file.php' for inclusion 

pear') in C:\AppServ\www\ test.php on line 2 

ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได 

require ( ) 

ที่ใชสําหรับนําเขาไฟลจากภายนอกเหมือนกับฟงกชัน include ( ) 

ไฟลทีท่ี่จะนําเขาจะแจงเตือน และแสดงขอผิดพลาด 

จะหยุดการทํางานไมทําคําสั่งในลําดับบรรทัดถัดไป นิยมใชนําเขาไฟลจากภายนอก

หรือคลาสที่มีความจําเปนตอการทํางานของโปรแกรม 

require_once ( ) 

เปนฟงกชันที่มีการทํางานเหมือนกับฟงกชัน require ( ) 

ไฟลจากภายนอกนั้นไดเพียงครั้งเดียว 
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และ include_once ( ) 

include_once ("lib.php"); 

include_once ("lib.php"); 

include_once ("lib.php"); 

include_once ( ); 

แลวไมพบไฟลที่จะนําเขา

ตัวอยางดังตอไปนี้ 

Warning: include(file.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or 

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'file.php' for inclusion 

 

include ( ) แตตางกันที่

จะแจงเตือน และแสดงขอผิดพลาด (Fatal Error) จากนั้น

จากภายนอกที่จัดเก็บฟงกชันหลัก 

require ( ) แตตางกันที่ฟงกชัน 
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ในกรณีที่เรียกใชฟงกชัน require ( ) 

จะปรากฏขอความตามตัวอยาง และ
 

 ตัวอยางที่ 5.18 การใชฟงกชัน 

1 <?php 

2  require ("file.php");

3  echo "ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได

4 ?> 

 ผลลัพธ 

Warning: require(file.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or 

directory in C:\AppServ\www\

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 

(include_path='.;C:\php5\pear') in C:

 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาไมปรากฏคําวา 

ดังกลาววา Fatal Error นิยมใชนําเขา

ตอการทํางานของโปรแกรม 

 

สรุป  

 การเขียนสคริปต PHP นอกจากจะมีฟงกชันมาตรฐานที่มากับโปรแกรมภาษา 

ความสะดวกในการเขียนสคริปตแลว ผูใชยังสามารถสรางฟงกชันขึ้นมาใชงานไดดวยตนเอง ลักษณะ

งานที่จะนํามาสรางเปนฟงกชันนั้น ควรเปนงานหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีการทํางานแบบซ้ําๆ 

และบอยครั้ง สามารถนํามาสรางเปนฟงกชันเพื่อลดเวลาในการเขียนสคริปต ฟงกชันที่ผูใชสราง

การสงผานคาตัวแปรเขาไปประมวลผลภายในฟงกชัน แลวสงคากลั

อาจเปนเพียงรูปแบบการแสดงผลงายๆ 

อีกทั้งยังสามารถสรางแยกออกจากเว็บเพจ 

และเมื่อตองการเรียกใชงานฟงกชันใดๆ

ทันท ีทําใหการเขียนสคริปตทําไดงายและรวดเร็ว

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายขอกําหนด และ

ฟงกชันที่ผูใชงานเปนผูสรางเอง 

2. จงอธิบายฟงกชันพารามิเตอรแบบสงผานคาโดยการอางอิง พรอมยกตัวอยางประกอบ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

require ( ) หรือ require_once ( ) แลวไมพบไฟลที่จะ

จะปรากฏขอความตามตัวอยาง และจะไมทํางานในลําดับบรรทัดตอไป ตัวอยางดังนี้ 

การใชฟงกชัน require_once ( ) 

.php"); 

ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได<br>"; 

Warning: require(file.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or 

\ test.php on line 2 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 

pear') in C:\AppServ\www\test.php on line 2 

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาไมปรากฏคําวา "ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได

นําเขาไฟลจากภายนอกที่จัดเก็บฟงกชันหลัก หรือคลาสที่มีความจําเปน

นอกจากจะมีฟงกชันมาตรฐานที่มากับโปรแกรมภาษา 

ความสะดวกในการเขียนสคริปตแลว ผูใชยังสามารถสรางฟงกชันขึ้นมาใชงานไดดวยตนเอง ลักษณะ

งานที่จะนํามาสรางเปนฟงกชันนั้น ควรเปนงานหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีการทํางานแบบซ้ําๆ 

และบอยครั้ง สามารถนํามาสรางเปนฟงกชันเพื่อลดเวลาในการเขียนสคริปต ฟงกชันที่ผูใชสราง

การสงผานคาตัวแปรเขาไปประมวลผลภายในฟงกชัน แลวสงคากลับเพื่อแสดงผลหรืออื่นๆ บางฟงกชัน

อาจเปนเพียงรูปแบบการแสดงผลงายๆ แตทํางานแบบซ้ําๆ อาจจะไมจําเปนตองสงผานคาตัวแปร

แยกออกจากเว็บเพจ เปนไฟลที่เก็บฟงกชันโดยเฉพาะ หรือเรียกวาฟงกชัน

ฟงกชันใดๆ ก็เพียงนําเขาไฟลที่เก็บฟงกชันนั้น ก็จะสามารถเรียกใชงานได

ทําใหการเขียนสคริปตทําไดงายและรวดเร็ว 

และหลักเกณฑการตั้งชื่อฟงกชัน พรอมยกตัวอยางรูปแบบการสราง

จงอธิบายฟงกชันพารามิเตอรแบบสงผานคาโดยการอางอิง พรอมยกตัวอยางประกอบ

MySQL 

แลวไมพบไฟลที่จะนําเขา 

Warning: require(file.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or 

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required 'file.php' 

ยังสามารถแสดงผลบรรทัดนี้ได" เรียกลักษณะ

หรือคลาสที่มีความจําเปน

นอกจากจะมีฟงกชันมาตรฐานที่มากับโปรแกรมภาษา PHP เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการเขียนสคริปตแลว ผูใชยังสามารถสรางฟงกชันขึ้นมาใชงานไดดวยตนเอง ลักษณะของ

งานที่จะนํามาสรางเปนฟงกชันนั้น ควรเปนงานหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีการทํางานแบบซ้ําๆ 

และบอยครั้ง สามารถนํามาสรางเปนฟงกชันเพื่อลดเวลาในการเขียนสคริปต ฟงกชันที่ผูใชสรางอาจจะมี

บเพื่อแสดงผลหรืออื่นๆ บางฟงกชัน

ไมจําเปนตองสงผานคาตัวแปรก็ได 

เรียกวาฟงกชันไลบรารี 

สามารถเรียกใชงานได

พรอมยกตัวอยางรูปแบบการสราง

จงอธิบายฟงกชันพารามิเตอรแบบสงผานคาโดยการอางอิง พรอมยกตัวอยางประกอบ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

3. จงอธิบายถึงหลักการทํางานของฟงกชันแบบเรียกตัวเอง และอธิบายถึงคําสั่งที่จะใหฟงกชัน

แบบเรียกตัวเองสิ้นสุดการทํางาน

4. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 
 

1 <?php 

2  function pyramid ($number=9) {

3   for ($loop1

4    

5    

6    

7    

8   } 

9  } 

10  pyramid (5);

11 ?> 
 

5. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 

ผลลัพธที่ไดจากสคริปต 

1 <?php 

2  function pyramid ($number=9) {

3   for ($loop

4    

5   } 

6  } 

7  for($row=5; $row>=1; $row

8   pyramid ($row);

9   echo "<br>";

10  } 

11 ?> 
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จงอธิบายถึงหลักการทํางานของฟงกชันแบบเรียกตัวเอง และอธิบายถึงคําสั่งที่จะใหฟงกชัน

แบบเรียกตัวเองสิ้นสุดการทํางาน 

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย

function pyramid ($number=9) { 

for ($loop1 = $number; $loop1 >= 1; $loop1--) {

 for ($loop2=1; $loop2<=$loop1; $loop2++) {

  printf (" %d ",$loop1); 

 } 

 echo "<br>"; 

pyramid (5); 

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตดานลางตั้งแตบรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดสุดทาย

function pyramid ($number=9) { 

for ($loop = $number; $loop >=1; $loop--) { 

 printf (" %d ",$loop); 

for($row=5; $row>=1; $row--) { 

pyramid ($row); 

echo "<br>"; 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

จงอธิบายถึงหลักการทํางานของฟงกชันแบบเรียกตัวเอง และอธิบายถึงคําสั่งที่จะใหฟงกชัน

รรทัดสุดทาย และบอก

) { 

for ($loop2=1; $loop2<=$loop1; $loop2++) { 

ถึงบรรทัดสุดทาย และบอก



98 บทที่ 5 ฟงกชัน 
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การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQLMySQL 


