
 

 

 

บทที่ 9 

การจัดการขอมลูจากฟอรม 
 

 กระบวนการที่สําคัญของการสรางเว็บแอพพลิเคชัน คือ การนําขอมูลที่ถูกสงจากเว็บบราวเซอร

ไปประมวลผลในฝงของเว็บเซิรฟเวอร จึงทําใหตองมีสวนในการกําหนดขอมูลที่จะสงไปประมวลผล ดังนั้น

ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการสรางสวนสําหรับรับขอมูลจากผูใชงาน เรียกวา "ฟอรม (Form)" โดยภายใน

ฟอรมนี้จะประกอบดวยการรับขอมูลไดหลายชนิด การรับขอมูลในรูปแบบที่แตกตางกัน และขั้นตอน

ทางดานเซิรฟเวอรก็จะกําหนดรูปแบบวิธีการรับขอมูลจากฟอรม จะแตกตางตามชนิดของขอมูลที่รับเขา

ไปประมวลผล ในบทนี้จะอธิบายการสรางฟอรมและกําหนดสวนที่ใชรับขอมูลตางๆ รวมถึงวิธีการสงขอมูล 

เพื่อนําขอมูลที่รับเขามาไปประมวลผลหรือจัดเก็บขอมูลลงในไฟลหรือฐานขอมูลตอไป ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับการสรางเว็บแอพพลิเคชัน 

 

9.1 กําหนดขอบเขตของฟอรม 

กอนจะเริ่มสรางรับขอมูลตางๆ จะตองกําหนดขอบเขตใหกับตัวฟอรม โดยการกําหนดขอบเขต

ฟอรม ดวยการแทรกแท็ก <form> … </form> เขาไปในเว็บเพจ การใชงานแท็ก <form> มีรูปแบบการ

ใชงานและคุณสมบัติที่จําเปน ดังนี ้

รูปแบบ 

<form name = "ชื่อฟอรม" method = "วิธีสงขอมูล" action = "ชื่อไฟลสคริปตที่จะประมวลผล"> 

… 

</form> 

โดยวิธีการสงขอมูลมีอยูดวยกัน 2 รูปแบบ ประกอบดวย POST และ GET ทั้ง 2 รูปแบบมี

ลักษณะการใชงานที่แตกตางกันทั้งนี้การเลือกวิธีการสงขอมูลจะขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงาน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9.1 แสดงลักษณะการใชงานวิธีการสงขอมูลแบบ POST และ GET 

วิธีสงขอมูล ลักษณะการใชงาน 

POST เปนการสงขอมูลจากฟอรมไปยังสคริปตโดยตรง ซึ่งขอมูลที่สงผานไมสามารถมองเห็น

ไดดวยวิธีปกติ วิธีนี้จึงเหมาะสําหรับขอมูลที่ตองการปดเปนความลับ 

GET เปนการสงขอมูลจากฟอรมไปยังสคริปตโดยผาน URL ของเว็บเพจ ซึ่งวิธีนี้สามารถ

มองเห็นขอมูลที่สงผานในชอง Address Bar ของเว็บบราวเซอร ดังนั้นจึงไมเหมาะกับ

ขอมูลที่เปนความลับ 
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9.2 การใชงานสวนนําเขาขอมูล 

การสรางฟอรมขึ้นมาหนึ่งฟอรม ไมวาจะเปนฟอรมสมัครสมาชิก ฟอรมสั่งซื้อสินคา หรือฟอรม

สําหรับล็อกอินเขาสูระบบสมาชิก จะประกอบไปดวยสวน

การทําความเขาใจ ดังนั้นจะแบงสวน

2) กลุมตัวเลือก 3) กลุมปุมสงขอมูล และ 

ความเหมาะสมของขอมูลในฟอรมและความตองการ

9.2.1 กลุมชองรับขอความ

 กลุมชองรับขอความจะเปนกลุมที่นิยมใชงานมากที่สุด สามารถกําหนดชองรับขอความได 

3 รูปแบบ คือ 1) ชองรับขอความบรรทัดเดียว 

Line) และ 3) ขอความรหัสผาน (Password

1) ชองรับขอความบรรทัดเดียว เหมาะสําหรับการ

เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติ

<input> มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

รูปแบบ 

<input type = "text" name = 

maxlength = "จํานวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถพิมพลงในชองได

 สําหรับคุณสมบัติ 

 การตั้งชื่อชองรับขอความควรสื่อความหมายของขอมูลในชองนั้นๆ ดวยชื่อสั้นๆ จดจํา

งาย และที่สําคัญที่สุดจะตองตั้งชื่อใหกับสวน

ของสวนนําเขาขอมูลเหลานี้จะใชในการแทนคาชองรับขอมูลในฟอรมเพื่อนํา

ประมวลผลตอไป 

2) ชองรับขอความหลายบรรทัด เหมาะสําหรับขอมูลที่มีเนื้อหายาวๆ หลายบรรทัด เชน 

ขอมูลความคิดเห็น ขอมูลที่อยู เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

หลายบรรทัด โดยกําหนดผานแท็ก 

รูปแบบ 

<textarea name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล

บรรทัด" row = " จํานวนบรรทัดที่แสดงผล

3) ชองรับขอความรหัสผาน สวน

ผานมา ซึ่งเมื่อผูใชปอนขอมูลลงในชองรับขอความรหัสผาน ขอมูลจะกลายเปนเครื่องหมายวงกลมดํา 

แทนตัวอักษร เพื่อปองกันไมใหผูอื่นเห็นขอมูลรหัสผาน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

ขอความรหัสผาน โดยกําหนดผานแท็ก 

 

การจัดการขอมูลจากฟอรม 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 

การสรางฟอรมขึ้นมาหนึ่งฟอรม ไมวาจะเปนฟอรมสมัครสมาชิก ฟอรมสั่งซื้อสินคา หรือฟอรม

จะประกอบไปดวยสวนนําเขาขอมูลหลากหลายรูปแบบ 

การทําความเขาใจ ดังนั้นจะแบงสวนนําเขาขอมูล ออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมชองรับขอความ 

กลุมปุมสงขอมูล และ 4) กลุมอื่นๆ ทั้งนี้การประยุกตใชงานในแตละกลุมขึ้นอยูกับ

และความตองการ โดยแตละกลุมมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุมชองรับขอความ 

กลุมชองรับขอความจะเปนกลุมที่นิยมใชงานมากที่สุด สามารถกําหนดชองรับขอความได 

ขอความบรรทัดเดียว (Single Line) 2) ชองรับขอความหลายบรรทัด 

Password) รายละเอียดดังนี ้

ชองรับขอความบรรทัดเดียว เหมาะสําหรับการปอนขอมูลสั้นๆ เชน ชื่อ

เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติใหกับชองรับขอความแบบบรรทัดเดียว โดย

 

name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" size = "ความกวางของชองรับขอความ

จํานวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถพิมพลงในชองได"> 

สําหรับคุณสมบัติ size และ maxlength จะกําหนดหรือไมก็ได 

การตั้งชื่อชองรับขอความควรสื่อความหมายของขอมูลในชองนั้นๆ ดวยชื่อสั้นๆ จดจํา

งาย และที่สําคัญที่สุดจะตองตั้งชื่อใหกับสวนนําเขาขอมูลทุกตัว และชื่อที่ตั้งจะตองไมซ้ํากัน เนื่องจากชื่อ

ขอมูลเหลานี้จะใชในการแทนคาชองรับขอมูลในฟอรมเพื่อนําไปอางอิง เรียกใช และ

ชองรับขอความหลายบรรทัด เหมาะสําหรับขอมูลที่มีเนื้อหายาวๆ หลายบรรทัด เชน 

ขอมูลความคิดเห็น ขอมูลที่อยู เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติใหกับชองรับขอความแบบ

ผานแท็ก <textarea> … </textarea> มีรูปแบบการใชงานดังนี้

ชื่อสวนนําเขาขอมูล" cols = " จํานวนตัวอักษรที่สามารถพิมพไดใน 

จํานวนบรรทัดที่แสดงผล"> 

ชองรับขอความรหัสผาน สวนนําเขาขอมูลชนิดนี้จะมีความพิเศษกวาชองรับขอความที่

ขอมูลลงในชองรับขอความรหัสผาน ขอมูลจะกลายเปนเครื่องหมายวงกลมดํา 

แทนตัวอักษร เพื่อปองกันไมใหผูอื่นเห็นขอมูลรหัสผาน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

ผานแท็ก <input> มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

  

MySQL 

การสรางฟอรมขึ้นมาหนึ่งฟอรม ไมวาจะเปนฟอรมสมัครสมาชิก ฟอรมสั่งซื้อสินคา หรือฟอรม

หลายรูปแบบ เพื่อใหงายแก

กลุมชองรับขอความ 

กลุมอื่นๆ ทั้งนี้การประยุกตใชงานในแตละกลุมขึ้นอยูกับ

 

กลุมชองรับขอความจะเปนกลุมที่นิยมใชงานมากที่สุด สามารถกําหนดชองรับขอความได 

ขอความหลายบรรทัด (Multi 

ขอมูลสั้นๆ เชน ชื่อ-สกุล อีเมล 

โดยกําหนดผานแท็ก 

ความกวางของชองรับขอความ" 

การตั้งชื่อชองรับขอความควรสื่อความหมายของขอมูลในชองนั้นๆ ดวยชื่อสั้นๆ จดจํา

ไมซ้ํากัน เนื่องจากชื่อ

อางอิง เรียกใช และ

ชองรับขอความหลายบรรทัด เหมาะสําหรับขอมูลที่มีเนื้อหายาวๆ หลายบรรทัด เชน 

ชองรับขอความแบบ

มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

จํานวนตัวอักษรที่สามารถพิมพไดใน 1 

ขอมูลชนิดนี้จะมีความพิเศษกวาชองรับขอความที่

ขอมูลลงในชองรับขอความรหัสผาน ขอมูลจะกลายเปนเครื่องหมายวงกลมดํา 

แทนตัวอักษร เพื่อปองกันไมใหผูอื่นเห็นขอมูลรหัสผาน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติใหกับชองรับ
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รูปแบบ 

<input type = "password

ขอความ" maxlength = "จํานวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถพิมพลงในชองได

ตัวอยางที่ 9.1 สคริปต

<form name= "frmMember

 User Name: <input name = 

 Password: <input name = 

 Name: <input name = 

 Address: <textarea name = 

</form> 

ผลลัพธ แสดงดังภาพที่ 

ภาพที่ 9.1 แสดงตัวอยางการสรางฟอรม

จากภาพที่ 

ดังนี้ 

 ชองรับขอความบรรทัดเดียว

 ชองรับขอความรหัสผาน 

 ชองรับขอความบรรทัดเดียว

 ชองรับขอความหลายบรรทัด 

9.2.2 กลุมตัวเลือก 

 กลุมตัวเลือก คือ กลุมที่ใชกําหนด

คําตอบที่ตองการ สามารถสรุปได 

ที่เลือกตอบไดหลายขอ ซึ่งแตละประเภท

1) ตัวเลือกที่เลือกตอบไดเพียงขอเดียว

(Radio Button) และ 2) รายการตัวเลือกแบบ 
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password" name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" size = "

จํานวนตัวอักษรสูงสุดที่สามารถพิมพลงในชองได"> 

สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูลแบบชองรับขอความ 

Member" method = "POST" action = "member.php">

User Name: <input name = "txtUser" type = "text" size = "10"><br>

Password: <input name = "txtPass" type = "password" size = "10

Name: <input name = "txtName" type = "text" size = "40"><br> 

Address: <textarea name = "txtAddress" cols = "40" row = "5"></textarea>

แสดงดังภาพที่ 9.1 

 
ตัวอยางการสรางฟอรมเพื่อนําเขาขอมูล 

9.1 แสดงตัวอยางการสรางฟอรมรับขอมูล ประกอบดวย

ชองรับขอความบรรทัดเดียว ชื่อสวนนําเขาขอมูล คือ txtUser

ชองรับขอความรหัสผาน ชื่อสวนนําเขาขอมูล คือ txtPass 

ชองรับขอความบรรทัดเดียว ชื่อสวนนําเขาขอมูล คือ txtName

ชองรับขอความหลายบรรทัด ชื่อสวนนําเขาขอมูล คือ txtAddress

กลุมตัวเลือก คือ กลุมที่ใชกําหนดตัวเลือกใหกับผูใชงานระบบสามารถคลิกเพื่อเลือก

สามารถสรุปได 2 ประเภท คือ 1) ตัวเลือกที่เลือกตอบไดเพียงขอเดียว และ 

ที่เลือกตอบไดหลายขอ ซึ่งแตละประเภทจะประกอบไปดวยสวนนําเขาขอมูลตางๆ ดังนี้

ตัวเลือกที่เลือกตอบไดเพียงขอเดียว มี 2 ชนิดยอย คือ 1) ปุมตัวเลือกแบบปุมกลม 

รายการตัวเลือกแบบ Menu รายละเอียดดังนี ้
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

"ความกวางของชองรับ

> 

><br> 

10"><br> 

 

></textarea> 

ประกอบดวยชองรับขอความ 

txtUser 

 

txtName 

txtAddress 

สามารถคลิกเพื่อเลือก

ตัวเลือกที่เลือกตอบไดเพียงขอเดียว และ 2) ตัวเลือก

ขอมูลตางๆ ดังนี ้

ปุมตัวเลือกแบบปุมกลม 
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1.1) ปุมตัวเลือกแบบปุมกลม สวน

ตัวเลือกไดเพียง 1 ตัวเลือกเทานั้น ลักษณะการประยุกต

เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

รูปแบบ 

<input type = "radio" name = 

= "checked">ขอความแสดงเพื่อเลือกตอบ

 สําหรับคุณสมบัติ 

กําหนดใหตัวเลือกนี้ถูกเลือกไวเปนคาเริ่มตน
 

ตัวอยางที่ 9.2 สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูลตัวเลือกแบบปุมกลม

<form name= "frmGender" method = 

 Gender:  

 <input type ="radio" name = 

 <input type ="radio" name = 

</form> 

ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.2 แสดงตัวอยางการใชงานปุมตัวเลือกแบบปุมกลม
 

จากภาพที่ 

โดยกําหนดใหชื่อกลุมตัวเลือกมีชื่อวา 

เริ่มตน 

1.2) รายการตัวเลือกแบบ 

เพียงตัวเลือกเดียว เพื่อใหคลิกเลือกรายการ สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

แบบ Menu โดยกําหนดผานแท็ก <select> 

รูปแบบ 

<select name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล

 <option value = "

 <option value = "

การจัดการขอมูลจากฟอรม 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ปุมตัวเลือกแบบปุมกลม สวนนําเขาขอมูลลักษณะปุมกลม ใชสําหรับเลือก

วเลือกเทานั้น ลักษณะการประยุกตเลือกตอบ เชน เพศ ศาสนา หรือสถานภาพสมรส 

เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติใหกับปุมตัวเลือกแบบปุมกลม โดยกําหนดผาน

name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" value = "คาของตัวเลือก

ขอความแสดงเพื่อเลือกตอบ</input> 

สําหรับคุณสมบัติ checked จะกําหนดหรือไมก็ได โดยจะใชในกรณีที่ตองการ 

กําหนดใหตัวเลือกนี้ถูกเลือกไวเปนคาเริ่มตน ตัวอยางดังนี้ 

สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูลตัวเลือกแบบปุมกลม 

method = "POST" action = "gender.php"> 

name = "rdoGender" value = "M" checked = "checked

name = "rdoGender" value = "F">Female 

 
แสดงตัวอยางการใชงานปุมตัวเลือกแบบปุมกลม 

จากภาพที่ 9.2 แสดงตัวอยางการใชงานปุมตัวเลือกแบบปุมกลม

โดยกําหนดใหชื่อกลุมตัวเลือกมีชื่อวา rdoGender และกําหนดใหเลือกขอมูล Male (

รายการตัวเลือกแบบ Menu จะมีลักษณะเปนกลองรายการแสดงขึ้นมาใหเห็น

เพียงตัวเลือกเดียว เพื่อใหคลิกเลือกรายการ สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติใหกับ

<select> มีรูปแบบการใชงานดังนี้ 

ชื่อสวนนําเขาขอมูล"> 

<option value = "คาของตัวเลือกที่ 1" selected = "selected">ตัวเลือกที่ 

<option value = "คาของตัวเลือกที่ 2">ตัวเลือกที่ 2 </option> 

MySQL 

ขอมูลลักษณะปุมกลม ใชสําหรับเลือก

เพศ ศาสนา หรือสถานภาพสมรส 

กําหนดผานแท็ก <input> 

คาของตัวเลือก" checked 

จะกําหนดหรือไมก็ได โดยจะใชในกรณีที่ตองการ 

checked">Male 

แสดงตัวอยางการใชงานปุมตัวเลือกแบบปุมกลม สําหรับเลือกเพศ 

Male (เพศชาย) เปนคา

จะมีลักษณะเปนกลองรายการแสดงขึ้นมาใหเห็น

กับรายการตัวเลือก

ตัวเลือกที่ 1 </option> 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 <option value = "

</select> 
 

ตัวอยางที ่9.3 สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูล

<form name= "frmProvince

 Provincce:  

<select name = "sltProvince

 <option value = "1" selected = "selected">

 <option value = "2">

 <option value = "

</select> 

</form> 

ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.3 แสดงตัวอยางการใชงาน
 

จากภาพที่ 

เลือกจังหวัด โดยกําหนดใหชื่อรายการตัวเลือกแบบ 

ขอมูล Suratthani (จังหวัดสุราษฎรธานี

2) ตัวเลือกที่เลือกตอบไดหลายขอ

โดยสวนนําเขาขอมูล จะตองมีชื่อกลุมตัวเลือกเดียวกัน

ที่ใชสวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความชอบ สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

ปุมเหลี่ยม โดยกําหนดผานแท็ก 

รูปแบบ 

<input type = "checkbox

checked = "checked">ขอความใหเลือก
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ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

<option value = "คาของตัวเลือกที่ 2">ตัวเลือกที่ N </option> 

สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูลรายการตัวเลือกแบบ Menu

Province" method = "POST" action = "province.php">

sltProvince"> 

<option value = "1" selected = "selected">Suratthani</option

<option value = "2">Chumphon</option> 

<option value = "3">Ranong</option> 

 
แสดงตัวอยางการใชงานรายการตัวเลือกแบบ Menu 

จากภาพที่ 9.3 แสดงตัวอยางการใชงานรายการตัวเลือกแบบ 

โดยกําหนดใหชื่อรายการตัวเลือกแบบ Menu มีชื่อวา sltProvince

จังหวัดสุราษฎรธานี) เปนคาเริ่มตน 

ตัวเลือกที่เลือกตอบไดหลายขอ มี 1 ชนิด คือ ปุมตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยม 

ชื่อกลุมตัวเลือกเดียวกันจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกไดหลายตัวเลือก ขอมูล

ที่ใชสวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความชอบ สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติให

แท็ก <input> มีรูปแบบดังนี้ 

checkbox" name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" value = 

ขอความใหเลือก</input> 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

Menu 

> 

/option> 

รายการตัวเลือกแบบ Menu สําหรับ

sltProvince และกําหนดใหเลือก

ชนิด คือ ปุมตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยม (Checkbox)  

สามารถเลือกตัวเลือกไดหลายตัวเลือก ขอมูล

ที่ใชสวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับความชอบ สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติใหกับปุมตัวเลือกแบบ

value = "คาของตัวเลือก" 
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ตัวอยางที่ 9.4 สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูลตัวเลือก

<form name= "frmAnimal" method = 

 What is your favorite animal

 <input type ="checkbox" 

 <input type ="checkbox" 

 <input type ="checkbox" 

 <input type ="checkbox" 

</form> 

ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.4 แสดงตัวอยางการใชงานตัวเลือก
 

จากภาพที่ 

รายการสัตวเลี้ยงที่ชื่นชอบหรือประทับใจ

ตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยมมีชื่อสวนนําเขาขอมูล คือ 

เริ่มตน 

9.2.3 กลุมปุมสั่งงาน 

สําหรับสวนนําเขาขอมูลในกลุมนี้มีความสําคัญมาก และพบเห็นมากที่สุด เนื่องจากเมื่อ

สรางฟอรมพรอมสวนนําเขาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว หากขาดกลุมปุมสั่งงานจะทําใหไมสามารถสง

ขอมูลที่ผูใชปอนไปยังสคริปตที่กําหนดไวในฟอรมได กลุมปุมสั่งงานแบงออกเปน 

1) ปุมสงขอมูล (Submit Button) 2) 

(Image Button) มีรายละเอียดดังนี้

1) ปุมสงขอมูล จะทําหนาที่สงขอมูลที่ผูใช

ไวในฟอรม สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติ

รูปแบบ 

<input type = "submit"
 

2) ปุมลางขอมูล จะทําหนาที่ลบคาขอมูลที่ผูใช

สงขอมูลไปประมวลผล สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติ

การจัดการขอมูลจากฟอรม 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

สคริปตการสรางฟอรมรับขอมูลตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยม (เลือกตอบไดมากกวา 

method = "POST" action = "animal.php"> 

hat is your favorite animal?:  

 name = "chkAni" value = "cat" checked = "checked

 name = "chkAni" value = "dog">Dog 

 name = "chkAni" value = "bird">Bird 

 name = "chkAni" value = "fish">Fish 

 
แสดงตัวอยางการใชงานตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยม 

จากภาพที่ 9.4 แสดงตัวอยางการใชงานตัวเลือกแบบปุมเหลี่ยม 

ชื่นชอบหรือประทับใจ สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 รายการ โดยกําหนดใหกลุม

ชื่อสวนนําเขาขอมูล คือ chkAni และกําหนดใหเลือกขอมูล Cat

ขอมูลในกลุมนี้มีความสําคัญมาก และพบเห็นมากที่สุด เนื่องจากเมื่อ

ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว หากขาดกลุมปุมสั่งงานจะทําใหไมสามารถสง

ไปยังสคริปตที่กําหนดไวในฟอรมได กลุมปุมสั่งงานแบงออกเปน 3 รูปแบบ ประกอบดวย 

(Submit Button) 2) ปุมลางขอมูล (Reset Button) และ 3) ปุมสงขอ

ดังนี ้

ปุมสงขอมูล จะทําหนาที่สงขอมูลที่ผูใชปอนไวในฟอรมไปประมวลผล

สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัต ิโดยกําหนดผานแท็ก <input> มีรูปแบบดังนี้

" name = "ชื่อปุม" value = "ขอความที่แสดงบนปุม

จะทําหนาที่ลบคาขอมูลที่ผูใชปอนไวในฟอรมขณะนั้นออกไปโดยไมมีการ

สงขอมูลไปประมวลผล สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัต ิโดยกําหนดผานแท็ก <input> 

MySQL 

เลือกตอบไดมากกวา 1) 

checked">Cat 

 สําหรับเลือกตอบ

โดยกําหนดใหกลุม

Cat (แมว) เปนคา

ขอมูลในกลุมนี้มีความสําคัญมาก และพบเห็นมากที่สุด เนื่องจากเมื่อ

ขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว หากขาดกลุมปุมสั่งงานจะทําใหไมสามารถสง

รูปแบบ ประกอบดวย 

ปุมสงขอมูลแบบรูปภาพ 

ในฟอรมไปประมวลผลยังสคริปตที่ระบุ

มีรูปแบบดังนี้ 

ขอความที่แสดงบนปุม"> 

ในฟอรมขณะนั้นออกไปโดยไมมีการ

<input> มีรูปแบบดังนี้ 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

<input type = "reset

ตัวอยางที่ 9.5 แสดงตัวอยางการใชปุมสงขอมูล และลางขอมูล

<form name= "frmButton" 

 <input type ="submit"

 <input type ="reset" name = 

</form> 

ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.5 แสดงตัวอยางการใชงาน
 

3) ปุมสงขอมูลแบบรูปภาพ

เกิดความสวยงามหรือสรางความโด

แท็ก <input> มีรูปแบบดังนี้ 

รูปแบบ 

<input type = "image

ตัวอยางที่ 9.6 แสดงตัวอยางการใชปุมสงขอมูลแบบรูปภาพ

<form name= "frmPhoto" method = 

 <input type ="image" 

</form> 

ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.6 แสดงตัวอยางการใชงานปุมสงคาขอมูล
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reset" name = "ชื่อปุม" value = "ขอความที่แสดงบนปุม

แสดงตัวอยางการใชปุมสงขอมูล และลางขอมูล 

 method = "POST" action = "test-button.php"

" name = "btnSubmit" value = "Send"><br> 

name = "btnReset" value = "Clear"> 

 
แสดงตัวอยางการใชงานปุมสงคาขอมูล และลางขอมูล 

ปุมสงขอมูลแบบรูปภาพ คือ การนํารูปภาพมาใชแทนขอความที่ปรากฏบนปุม ทําให

เกิดความสวยงามหรือสรางความโดดเดนใหกับปุม สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติ

 

image" name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" src = "ไดเรกทอรี

แสดงตัวอยางการใชปุมสงขอมูลแบบรูปภาพ 

method = "POST" action = "upload.php"> 

 name = "btnUpload" src = "parinya.jpg"> 

 
แสดงตัวอยางการใชงานปุมสงคาขอมูลแบบรูปภาพ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ขอความที่แสดงบนปุม"> 

"> 

คือ การนํารูปภาพมาใชแทนขอความที่ปรากฏบนปุม ทําให

สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติ โดยกําหนดผาน

ไดเรกทอรี/ชื่อไฟลรูปภาพ"> 
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9.2.4 กลุมอื่นๆ นอกจากสวน

ยังมีสวนนําเขาขอมูลที่นิยมใชงาน

Field) และ 2) สวนนําเขาขอมูลจากไฟล

1) สวนนําเขาขอมูลแบบซอนขอความ นิยมใชในการซอนขอความสําหรับสงขอมูลใน

ฟอรมไปยังไฟลสคริปตที่กําหนด เพื่อนําไปประมวลผลโดยไมตองการใหผูใชเห็นขอความ สวน

ขอมูลแบบซอนขอความนิยมใชกันมากในระบบการทําเว็บบอรดโดยซอนหมายเลขคําถามไวในฟอรมตอบ

คําถาม เปนตน สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัติ

รูปแบบ 

<input type = "hiddden

ตัวอยางที่ 9.7 แสดงตัวอยางการเขียนสคริปตสวน
 

<form name= "frmHiddenField

 <input type ="hidden" 

</form> 

2) สวนนําเขาขอมูลจากไฟล 

.gif เปนตน วิธีการที่สําคัญ คือ เพิ่มสคริปตในสวนของ 

data" เพื่อใหสามารถสงขอมูลรูปภาพจากสวน

รูปแบบ 

<input type = "file" name = 

ตัวอยางที่ 9.8 แสดงตัวอยางการเขียนสคริปต

<form name= "frmMember" 

"multipart/form-data"> 

 <input type ="file" name = 

</form> 

การจัดการขอมูลจากฟอรม 
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นอกจากสวนนําเขาขอมูลทั้ง 3 กลุมขางตนที่ไดกลาวไวแลวนั้น ในภาษา 

ขอมูลที่นิยมใชงานบอยๆ อีก ไดแก 1) สวนนําเขาขอมูลแบบซอนขอความ 

จากไฟล (File Field) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ขอมูลแบบซอนขอความ นิยมใชในการซอนขอความสําหรับสงขอมูลใน

ลสคริปตที่กําหนด เพื่อนําไปประมวลผลโดยไมตองการใหผูใชเห็นขอความ สวน

ขอมูลแบบซอนขอความนิยมใชกันมากในระบบการทําเว็บบอรดโดยซอนหมายเลขคําถามไวในฟอรมตอบ

สามารถเขียนสคริปตและคุณสมบัต ิโดยกําหนดผานแท็ก <input> มรีูปแบบ

hiddden" name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" value = "คาขอมูล

แสดงตัวอยางการเขียนสคริปตสวนนําเขาขอมูลแบบซอนขอความ

HiddenField" method = "POST" action = "test-hidden.php

 name = "id" value = "001"> 

ขอมูลจากไฟล ใชสําหรับเปดไฟลที่ตองการไดทุกนามสกุล เชน 

วิธีการที่สําคัญ คือ เพิ่มสคริปตในสวนของ <form> คือ enctype = "

เพื่อใหสามารถสงขอมูลรูปภาพจากสวนนําเขาขอความ มีรูปแบบดังนี้ 

name = "ชื่อสวนนําเขาขอมูล" size = "ความกวางของชองรับ

แสดงตัวอยางการเขียนสคริปตเพื่อใหสามารถรับขอมูลจากไฟล 

 method = "POST" action = "member.php

name = "photo"> 

MySQL 

กลุมขางตนที่ไดกลาวไวแลวนั้น ในภาษา PHP 

ขอมูลแบบซอนขอความ (Hidden 

ขอมูลแบบซอนขอความ นิยมใชในการซอนขอความสําหรับสงขอมูลใน

ลสคริปตที่กําหนด เพื่อนําไปประมวลผลโดยไมตองการใหผูใชเห็นขอความ สวนนําเขา

ขอมูลแบบซอนขอความนิยมใชกันมากในระบบการทําเว็บบอรดโดยซอนหมายเลขคําถามไวในฟอรมตอบ

รูปแบบ ดังนี้ 

คาขอมูล"> 

ขอมูลแบบซอนขอความ 

hidden.php"> 

ใชสําหรับเปดไฟลที่ตองการไดทุกนามสกุล เชน .txt, .jpg, 

"multipart/form-

ความกวางของชองรับ"> 

 

.php" enctype = 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

ภาพที่ 9.7 แสดงตัวอยางการใชงานสวน

 

9.3 การทดสอบการแสดงผลฟอรม

กรณีตัวอยางที่จะอธิบายในลําดับถัดไป จะประกอบไปดวยไฟลสคริปต 

1) regist.php ใชสําหรับสมัครสมาชิกของระบบ

การสมัครสมาชิก รูปแบบการเรียกใชดูขอมูลจากฟอรมจะขึ้นอยูกับวิธีการสงขอมูล มีรูปแบบดังนี้
 

ตารางที่ 9.2 ความสัมพันธระหวางวิธีการสงและรูปแบบการเรียกใชขอมูล

วิธีสงขอมูล 

POST 

GET 

จากตารางที่ 9.2 แสดงความสัมพันธระหวางวิธีการสงและรูปแบบการเรียกใชขอมูล จะเห็นไดวา

วิธีการสงขอมูลจากฟอรมจะมีผลตอรูปแบบการเรียกใชขอมูล ดังนั้นจะตองตรวจสอบวิธีการสงใหชัดเจน 

ไมเชนนั้นอาจทําใหการเรียกใชงานไมถูกตอง นอกจากรูปแบบการเรียนใชขอมูล 

แลวยังสามารถใช $_REQUEST 

9.3.1 regist.php มีสคริปตดังนี้

ตัวอยางที่ 9.9 แสดงสคริปตของไฟล 

<form name= "frmMember

 User Name: <input name = 

 Password: <input name = 

 Name: <input name = 

 Address: <textarea name = 
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แสดงตัวอยางการใชงานสวนนําเขาขอมูลจากไฟล 

การทดสอบการแสดงผลฟอรม 

กรณีตัวอยางที่จะอธิบายในลําดับถัดไป จะประกอบไปดวยไฟลสคริปต PHP 

สมัครสมาชิกของระบบจากผูใชงาน และ 2) member.php 

การสมัครสมาชิก รูปแบบการเรียกใชดูขอมูลจากฟอรมจะขึ้นอยูกับวิธีการสงขอมูล มีรูปแบบดังนี้

ความสัมพันธระหวางวิธีการสงและรูปแบบการเรียกใชขอมูล 

รูปแบบการเรียกใชขอมูล 

$_POST ["ชื่อสวนนําเขาขอมูล"] 

$_GET ["ชื่อสวนนําเขาขอมูล"] 

แสดงความสัมพันธระหวางวิธีการสงและรูปแบบการเรียกใชขอมูล จะเห็นไดวา

วิธีการสงขอมูลจากฟอรมจะมีผลตอรูปแบบการเรียกใชขอมูล ดังนั้นจะตองตรวจสอบวิธีการสงใหชัดเจน 

ไมเชนนั้นอาจทําใหการเรียกใชงานไมถูกตอง นอกจากรูปแบบการเรียนใชขอมูล $_POST 

$_REQUEST แทนวิธีการสงขอมูลทั้ง 2 วิธีได 

มีสคริปตดังนี้ 

แสดงสคริปตของไฟล regist.php 

name= "frmMember" method = "POST" action = "member.php">

User Name: <input name = "txtUser" type = "text" size = "10"><br>

Password: <input name = "txtPass" type = "password" size = "10

Name: <input name = "txtName" type = "text" size = "40"><br> 

Address: <textarea name = "txtAddress" cols = "40" row = "5"></textarea><br>
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PHP จํานวน 2 ไฟล ดังนี้ 

2) member.php ใชสําหรับแสดงผล

การสมัครสมาชิก รูปแบบการเรียกใชดูขอมูลจากฟอรมจะขึ้นอยูกับวิธีการสงขอมูล มีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

แสดงความสัมพันธระหวางวิธีการสงและรูปแบบการเรียกใชขอมูล จะเห็นไดวา

วิธีการสงขอมูลจากฟอรมจะมีผลตอรูปแบบการเรียกใชขอมูล ดังนั้นจะตองตรวจสอบวิธีการสงใหชัดเจน 

$_POST และ $_GET 

> 

><br> 

10"><br> 

 

></textarea><br> 
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 Gender:  

 <input type ="radio" name = 

 <input type ="radio" name = 

 <input type ="submit" name = 

</form> 

 ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.8 แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจเมื่อเรียกดูไฟล 
 

จากภาพที่ 9.8 เมื่อปอนขอมูลตางๆ ตามลําดับสวนนําเขาขอมูลเรียบรอยแลว เมื่อกดปุ

Send จะสงขอมูลทั้งหมดไปประมวลผลที่ไฟล 

รายละเอียดดังนี ้

9.3.2 member.php มีสคริปตดังนี้

ตัวอยางที่ 9.10 แสดงสคริปตของไฟล 

1 <?php 

2 printf ("Member Management System<br>

3 printf ("User Name is :%s

4 printf ("Password is :%s <br>

5 printf ("Full name is :%s <br>

6 printf ("Address is :%s <br>

7 if ($_POST["rdoGender

8  printf ("Gender is: Man

การจัดการขอมูลจากฟอรม 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

name = "rdoGender" value = "M" checked = "checked

name = "rdoGender" value = "F">Female 

name = "btnSubmit" value = "Send"> 

 
แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจเมื่อเรียกดูไฟล regist.php บนเว็บบราวเซอร 

เมื่อปอนขอมูลตางๆ ตามลําดับสวนนําเขาขอมูลเรียบรอยแลว เมื่อกดปุ

จะสงขอมูลทั้งหมดไปประมวลผลที่ไฟล member.php โดยสคริปตของ member.php 

มีสคริปตดังนี้ 

แสดงสคริปตของไฟล member.php 

Member Management System<br>"); 

User Name is :%s <br>", $_POST["txtUser"]); 

Password is :%s <br>", $_POST["txtPass"]); 

Full name is :%s <br>", $_POST["txtName"]); 

Address is :%s <br>", $_POST["txtAddress"]); 

rdoGender"]=="M") { 

Gender is: Man"); 

MySQL 

checked">Male 

เมื่อปอนขอมูลตางๆ ตามลําดับสวนนําเขาขอมูลเรียบรอยแลว เมื่อกดปุม 

member.php มี



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

9 } else { 

10  printf ("Gender is: Female

11 } 

13 ?> 

 ผลลัพธ 

ภาพที่ 9.9 แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจ
 

จากตัวอยางที่ 

จากไฟล regist.php ดวยวิธีการสงรูปแบบ 

regist.php เมื่อประมวลผลในไฟล 

8 จะเปนการแสดงผลคาตัวแปรปกติ สวนในบรรทัดที่ 

แปร ($_POST["rdoGender"]

Man และ F แทนคา Female 

แปลความหมายไดงาย 

 

9.4 การจัดเก็บขอมูลลงไฟล 

สําหรับในหัวขอนี้จะประยุกตเพิ่มเติมจากตัวอยางกอนหนา เพื่อจัดเก็บขอมูลสมาชิกลงในไฟล จะ

เพิ่มเติมในสคริปต member.php 

ตัวอยางที่ 9.11 แสดงสคริปตเพื่อจัดเก็บขอมูลลงไฟล เพิ่มเติมจาก 

1<?php 

2 function show_member ($filemember) {

3  $fp = file ($filemember);

4  $row = explode ("

5  echo "<table border=1 width=50%>";

6  for($var=0; $var <= count($row)

7  echo "<tr>";
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Gender is: Female"); 

 
แสดงตัวอยางหนาเว็บเพจเมื่อคลิก Send เพื่อสงขอมูลไปประมวลผลที่ 

จากตัวอยางที่ 9.10 แสดงสคริปตของไฟล member.php เพื่อใชเรียกดูขอมูลที่ถูกสงมา

ดวยวิธีการสงรูปแบบ POST ดังนั้นสวนนําเขาขอมูลทั้งหมดที่สงมาจากไฟล 

เมื่อประมวลผลในไฟล member.php จะถูกใสลงในตัวแปรพิเศษ $_POS

จะเปนการแสดงผลคาตัวแปรปกติ สวนในบรรทัดที่ 7 มีการใชโครงสรางเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบคาตัว

] เปนเพราะคาที่ถูกสงจาก regist.php มีคาเพียง 

Female ดังนั้นการแสดงผลจํานวนเปนแปลงขอมูลกลับเพื่อใหผูใชสามารถอานและ

 

สําหรับในหัวขอนี้จะประยุกตเพิ่มเติมจากตัวอยางกอนหนา เพื่อจัดเก็บขอมูลสมาชิกลงในไฟล จะ

member.php ดังนี้ 

แสดงสคริปตเพื่อจัดเก็บขอมูลลงไฟล เพิ่มเติมจาก member.php

function show_member ($filemember) { 

$fp = file ($filemember); 

$row = explode ("-", $fp[0]); 

echo "<table border=1 width=50%>"; 

for($var=0; $var <= count($row)-1; $var++){ 

echo "<tr>"; 
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เพื่อสงขอมูลไปประมวลผลที่ member.php 

เพื่อใชเรียกดูขอมูลที่ถูกสงมา

ดังนั้นสวนนําเขาขอมูลทั้งหมดที่สงมาจากไฟล 

$_POST โดยบรรทัดที่ 2-

มีการใชโครงสรางเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบคาตัว

มีคาเพียง 2 คา คือ M แทนคา 

ดังนั้นการแสดงผลจํานวนเปนแปลงขอมูลกลับเพื่อใหผูใชสามารถอานและ

สําหรับในหัวขอนี้จะประยุกตเพิ่มเติมจากตัวอยางกอนหนา เพื่อจัดเก็บขอมูลสมาชิกลงในไฟล จะ

member.php 
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8  $field = explode ("*", $row [$var]);

9  for($col = 0; $col <= 4; $col++) {

10   echo "<td>"; echo $field[$col]; echo "</td>";

11  } 

12  echo "<tr>"; 

13 } 

14  echo "</table>"; 

15 } 

16 $filemember = "member.txt";

17 if (file_exists ($filemember)) {

18  $member = fopen ($filemember, "a+");

19  if ($member==false) die ("Can not create member.txt");

20  $table=sprintf("%s*%s*%s*%s*%s

$_POST["txtName"], $_POST["txtAddress"], $_POST["rdoGender"]);

21  fwrite ($member, $table);

22   fclose ($member); 

23  show_member ($filemember);

24 } else { 

25   echo "<br>Creating member.txt in first time<br>";

26  $member = fopen ($filemember, "w");

27   if ($member==false) die ("Can not create member.txt");

28  $table=sprintf("%s*%s*%s*%s*%s

$_POST["txtName"], $_POST["txtAddress"], $_POST["rdoGender"]);

29  fwrite ($member, $table);

30   fclose ($member); 

31  show_member($filemember);

32 } 

33?> 

จากตัวอยางที่ 9.11 แสดงสคริปต

เรื่อยๆ พรอมหนารายงานผล ดังภาพที่ 
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$field = explode ("*", $row [$var]); 

for($col = 0; $col <= 4; $col++) { 

echo "<td>"; echo $field[$col]; echo "</td>"; 

$filemember = "member.txt"; 

filemember)) { 

$member = fopen ($filemember, "a+"); 

if ($member==false) die ("Can not create member.txt"); 

$table=sprintf("%s*%s*%s*%s*%s-",$_POST["txtUser"],$_POST["txtPass"], 

$_POST["txtName"], $_POST["txtAddress"], $_POST["rdoGender"]); 

fwrite ($member, $table); 

 

show_member ($filemember); 

echo "<br>Creating member.txt in first time<br>"; 

$member = fopen ($filemember, "w"); 

if ($member==false) die ("Can not create member.txt"); 

$table=sprintf("%s*%s*%s*%s*%s-",$_POST["txtUser"],$_POST["txtPass"], 

$_POST["txtName"], $_POST["txtAddress"], $_POST["rdoGender"]); 

fwrite ($member, $table); 

 

show_member($filemember); 

แสดงสคริปตเพื่อจัดเก็บขอมูลลงเท็กซไฟล โดยสามารถเพิ่มขอมูลสมาชิกได

ภาพที่ 9.10 

MySQL 

",$_POST["txtUser"],$_POST["txtPass"], 

",$_POST["txtUser"],$_POST["txtPass"], 

โดยสามารถเพิ่มขอมูลสมาชิกได



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

ภาพที่ 9.10 แสดงหนาเพิ่มขอมูลสมาชิก และหนารายงานผลขอมูลสมาชิก

 

สรุป 

 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

ประมวลผลใหไดผลลัพธตามที่ไดออกแบบไว 

HTML โดยจะตองระบุวิธีการสงขอมูลใหถูกตอง 

ตอการเรียกใชในไฟลสคริปตที่ระบุในฟอรม ซึ่งในแ

คุณสมบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความกวาง 

เลือกตอบไดเพียงครั้งเดียว และแบบเลือกซ้ําได เปนตน

เลือกใชตามความเหมาะสมของงาน

 

คําถามทายบท 

1. จงอธิบายถึงรูปแบบการใชงานแท็ก 

และแตกตางกันอยางไรของแตละวิธี

2. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตที่กําหนดใหตอไปนี้

<form name= "frmMember

 User Name: <input name = 

 Password: <input name = 

 Name: <input name = 

 Address: <textarea name = 

</form> 
 

3. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตที่กําหนดใหตอไปนี้

<form name= "frmtest" method = 

 Gender:  

 <input type ="radio" name = 
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แสดงหนาเพิ่มขอมูลสมาชิก และหนารายงานผลขอมูลสมาชิก 

แอพพลิเคชันที่สมบูรณจะตองมีการรับคาขอมูลหรือนําเขาขอมูลเพื่อสงไป

ที่ไดออกแบบไว การนําเขาขอมูลสามารถนําเขาผานทางฟอรมของภาษา 

โดยจะตองระบุวิธีการสงขอมูลใหถูกตอง และกําหนดชื่อสวนนําเขาขอมูลใหชัดเจน 

คริปตที่ระบุในฟอรม ซึ่งในแท็กของฟอรมนั้นจําเปนตองระบุสวนนําเขาขอมูล 

ตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ความกวาง จํานวนบรรทัด ลักษณะการแสดงผลตัวเลือกทั้งแบบ

เลือกตอบไดเพียงครั้งเดียว และแบบเลือกซ้ําได เปนตน ดังนั้นผูพัฒนาระบบจะตอง

ใชตามความเหมาะสมของงาน 

จงอธิบายถึงรูปแบบการใชงานแท็ก <form> และอธิบายถึงการสงขอมูลมีกี่วิธี มีความเหมือน

และแตกตางกันอยางไรของแตละวิธี 

หลักการทํางานของสคริปตที่กําหนดใหตอไปนี ้

name= "frmMember" method = "POST" action = "member.php">

User Name: <input name = "txtUser" type = "text" size = "10"><br>

Password: <input name = "txtPass" type = "password" size = "10

Name: <input name = "txtName" type = "text" size = "40"><br> 

Address: <textarea name = "txtAddress" cols = "40" row = "5"></textarea>

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตที่กําหนดใหตอไปนี ้

method = "POST" action = "#"> 

name = "rdoTest" value = "1">Apple 

การจัดการขอมูลจากฟอรม 201 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

หรือนําเขาขอมูลเพื่อสงไป

การนําเขาขอมูลสามารถนําเขาผานทางฟอรมของภาษา 

และกําหนดชื่อสวนนําเขาขอมูลใหชัดเจน เพราะจะมีผล

ท็กของฟอรมนั้นจําเปนตองระบุสวนนําเขาขอมูล 

ลักษณะการแสดงผลตัวเลือกทั้งแบบ

ผูพัฒนาระบบจะตองศึกษาและพิจารณา

และอธิบายถึงการสงขอมูลมีกี่วิธี มีความเหมือน

> 

><br> 

10"><br> 

 

></textarea> 
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 <input type ="radio" name = 

 <input type ="radio" name = 

 <input type ="radio" name = 

</form> 
 

4. จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตที่กําหนดใหตอไปนี้

<form name= "frmTest" method = 

 Provincce:  

<select name = "sltProvince

 <option value = "1" selected = "selected">

 <option value = "2">

 <option value = "

</select> 

</form> 

 

5.จงอธิบายและยกตัวอยาง สวนนําเขาขอมูลกลุมปุมคําสั่ง

การจัดการขอมูลจากฟอรม 
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name = "rdoTest" value = "2">Coconut 

name = "rdoTest" value = "3" checked = "checked

name = "rdoTest" value = "4">Durian 

จงอธิบายหลักการทํางานของสคริปตที่กําหนดใหตอไปนี ้

method = "POST" action = "#"> 

sltProvince"> 

<option value = "1" selected = "selected">Suratthani</option> 

<option value = "2">Chumphon</option> 

<option value = "3">Ranong</option> 

จงอธิบายและยกตัวอยาง สวนนําเขาขอมูลกลุมปุมคําสั่ง 

MySQL 

checked">Pineapple 

 


