
 

 

 

บทที่ 12 

การใชเทคนิค AJAX รวมกับ PHP 
 

 ปจจุบันนี้ ลักษณะการทํางานแบบ ไคลเอนต - เซิรฟเวอร เริ่มถูกนํามาใชงานอยางแพรหลายใน

ลักษณะการติดตอสื่อสารผานทางเว็บบราวเซอร การทํางานแบบนี้ จะมีการทํางานโดย ไคลเอนต จะรอง

ขอและตองการขอมูลบางอยางจาก เซิรฟเวอร ดังนั้นการโหลดและการรีเฟรชหนาจอ เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไมได จึงเปนผลใหการทํางานของฝง ไคลเอนต นี้ทําใหผูใชตองหยุดรอการโหลดและการรีเฟรชหนาจอ  

ถือวาเปนการทํางานทีไ่มมีประสิทธิภาพ 

 

12.1 AJAX 

 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) ไมใชชื่อของการเขียนโปรแกรมหรือเปนชื่อของ

ภาษาที่ใชในการโปรแกรม แตเปนชุดของเทคโนโลยีตางๆ AJAX ยอมาจาก Asynchronous JavaScript 

And XML หมายถึง การทํางานรวมกันของ JavaScript และ XML แบบ Asynchronous มีหลักการ

ทํางาน 2 ประเด็น คือ การอัพเดท (update) หนาจอแบบบางสวน และการติดตอสื่อสารกับ เซิรฟเวอร 

โดยใชหลักการ Asynchronous ทําใหผูใชไมตองหยุดการทํางาน เพื่อรอการประมวลผลจาก เซิรฟเวอร 

รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหนาจอ ของบราวเซอรในฝง ไคลเอนต มีการใช AJAX โดยการเพิ่มเลเยอร

ระหวางเว็บบราวเซอรของผูใชกับ เซิรฟเวอร ทําใหผูใชสามารถทํางานไดโดยไมตองรอให ไคลเอนตติด

ตอไปยังเซิรฟเวอร รวมถึงการโหลดและการรีเฟรชหนาจอทั้งหมดดวย ดังนั้นผูใชสามารถใชงาน แอพ

พลิเคชันไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 AJAX จึงไมใชเทคโนโลยีในตัวของมันเอง แตวาเปนการนําเทคโนโลยีหลายๆ ตัวมารวมกันเชน 

JavaScript, DHTML, XML, CSS, DOM และ XMLHTTPRequest 

 AJAX Engine ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวาง ไคลเอนตและเซิรฟเวอร ฉะนั้นเมื่อ ไคลเอนต มีการ

รองขอแทนที่จะสง HTTP request ไปยังเซิรฟเวอรโดยตรง ไคลเอนตจะสง JavaScript call ไปยัง AJAX 

Engine เพื่อโหลดขอมูลที่ผูใชตองการ และหาก AJAX Engine ตองการขอมูลเพิ่มเติมในการตอบสนอง

ตอ AJAX Engine ของผูใชจะสงการรองขอไปยังเซิรฟเวอร โดยใช XML เทคโนโลยีตางๆ ที่เปน

สวนประกอบของ AJAX ดังนี ้

12.1.1 HTML/XHTML เปนภาษาในการจัดแสดงขอมูล 

12.1.2 CSS เปนรูปแบบการจัดแตง XHTML 

12.1.3 Document Object Model (DOM) สําหรับ dynamic display and interaction 

12.1.4 XML เปนรูปแบบการแลกเปลี่ยนขอมูล 
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12.1.5 XSLT สําหรับ แปลง 

12.1.6 XMLHTTPRequest 

12.1.7 JavaScript เปนภาษาในการใชงาน 

 

12.2 ประวัติความเปนมา 

ในชวงแรกๆ ของการพัฒนา คือ

ไคลเอนต ถูกเขียนขึ้นโดยทีมพัฒนา 

Explorer 5.0 นั่นก็คือจุดเริ่มตนที่เริ่มรูจักการทํางานแบบ 

ติดตอสื่อสารแบบ Asynchronous 

แบบ ไคลเอนต - เซิรฟเวอร ถูกนํามาใชงานเปนจํานวนมา

การใหบริการทางอินเทอรเน็ต โดย

AJAX จึงสังเกตไดวา ผลผลิตใหญของ 

Lucinda Dykes, 2007, p.3) ไดกลาวไววา 

งานกับเว็บไซตตางๆ ทั่วโลก เชน Flickr (www.flickr.com), Basecamp (basecamp.com), 

CloudSearch (www.A9.com), Google 

 

12.3 ที่มาของปญหา 

 เนื่องจากแอพลิเคชันที่ใชงานในปจจุบันนี้ มีหลักการที่ทํางานแลวเกิดการสูญเสียเวลาและ

ทรัพยากรของผูใชในการรอคอยการทํางานตางๆ ทําใหผูใชตองหยุดคอย 

เปนไปอยางไมตอเนื่อง หลักการดังกลาวคือ

12.3.1 Click, wait, and refresh" user interaction paradigm 

การที่บราวเซอรตอบสนองตอการทํางานของผูใช โดยจะทิ้งหนาเว็บที่แสดงอยูใน

ขณะนั้น แลวไปทําการสง HTTP request 

ในขณะนั้น นอกจากการรอคอย เมื่อ

บราวเซอร ตอจากนั้นบราวเซอรก็จะรีเฟรชและแสดงหนา 

ใชงานตอไปได 

จะเห็นวาผูใชมีชวงเวลาของการหยุดรอคอยเปนเวลานานสําหรับการประมวลผลของ 

เซิรฟเวอร และการรีเฟรชหนา HTML 

ทํางานบนเว็บแอพลิเคชัน 

12.3.2 Synchronous "request/response" communication mode 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

สําหรับ แปลง XML เปน XHTML 

XMLHTTPRequest สําหรับ asynchronous data retrieval 

เปนภาษาในการใชงาน AJAX Engine 

ของการพัฒนา คือ ประมาณป ค.ศ. 1997 นั้น องคประกอบแรก

ถูกเขียนขึ้นโดยทีมพัฒนา Outlook Web Access ตอมาถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ 

นั่นก็คือจุดเริ่มตนที่เริ่มรูจักการทํางานแบบ AJAX และในป 2005 Google 

Asynchronous เพื่อเปนรากฐานที่ทําใหรูจักกับ AJAX กันอยางแพรหลาย การทํางาน

ถูกนํามาใชงานเปนจํานวนมาก เชน การติดตอกับฐานขอมูลที่

โดย Google เปนผูลงทุนลงแรงอยางหนัก ในพัฒนาและการทดสอบ 

จึงสังเกตไดวา ผลผลิตใหญของ Google คริส อัลแมน และลูซินดา ดิเคส (Chris Ullman and 

ไดกลาวไววา ในชวงตนป 2005 ไดมีการนําการนํา AJAX

Flickr (www.flickr.com), Basecamp (basecamp.com), 

Google Suggest and Google Maps และอีกหลายเว็บไซตทั่วโลก

ที่ใชงานในปจจุบันนี้ มีหลักการที่ทํางานแลวเกิดการสูญเสียเวลาและ

ทรัพยากรของผูใชในการรอคอยการทํางานตางๆ ทําใหผูใชตองหยุดคอย ดังนั้นการทํางานของผูใชจึง

เปนไปอยางไมตอเนื่อง หลักการดังกลาวคือ 

Click, wait, and refresh" user interaction paradigm  

การที่บราวเซอรตอบสนองตอการทํางานของผูใช โดยจะทิ้งหนาเว็บที่แสดงอยูใน

HTTP request กลับไปยังเซิรฟเวอรแทน ทําใหผูใชไมสามารถทําอะไรไดเลย

อย เมื่อเซิรฟเวอรทําการประมวลเสร็จก็จะสงหนา HTML 

บราวเซอร ตอจากนั้นบราวเซอรก็จะรีเฟรชและแสดงหนา HTML หนาใหม และนี้เองที่ทําใหผูใชสามารถ

ผูใชมีชวงเวลาของการหยุดรอคอยเปนเวลานานสําหรับการประมวลผลของ 

HTML ใหมทั้งหนา ซึ่งเปนสิ่งที่ไมมีประสิทธิภาพในเชิง

Synchronous "request/response" communication mode  

MySQL 

แรกๆ ที่เกิดขึ้นทางฝง

ตอมาถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของ Internet 

2005 Google ไดใชการ

กันอยางแพรหลาย การทํางาน

ก เชน การติดตอกับฐานขอมูลที่เซิรฟเวอร หรือ

เปนผูลงทุนลงแรงอยางหนัก ในพัฒนาและการทดสอบ 

hris Ullman and 

AJAX มาประยุกตใช

Flickr (www.flickr.com), Basecamp (basecamp.com), Amazon 

และอีกหลายเว็บไซตทั่วโลก 

ที่ใชงานในปจจุบันนี้ มีหลักการที่ทํางานแลวเกิดการสูญเสียเวลาและ

ดังนั้นการทํางานของผูใชจึง

การที่บราวเซอรตอบสนองตอการทํางานของผูใช โดยจะทิ้งหนาเว็บที่แสดงอยูใน

แทน ทําใหผูใชไมสามารถทําอะไรไดเลย

HTML กลับมายัง

หนาใหม และนี้เองที่ทําใหผูใชสามารถ

ผูใชมีชวงเวลาของการหยุดรอคอยเปนเวลานานสําหรับการประมวลผลของ 

เปนสิ่งที่ไมมีประสิทธิภาพในเชิงไดนามิกของการ
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การที่บราวเซอรเ

บราวเซอรรองขอมาเซิรฟเวอร

วาเปนการติดตอสื่อสารเปนแบบทิศทางเดียว 

วงจรการ Request/

จังหวะระหวางบราวเซอรกับเซิรฟเวอร

นอกจากการคอยการตอบสนองกลับมาจาก

ภาพที่ 12.1  เปรียบเทียบการทํางานแบบเดิม กับ 

ที่มา: เนคเทค. (2556).

 

12.4 โครงสรางของ AJAX 

 มุมมองของโครงสรางของ 

ทางฝงไคลเอนต 

บทที่ 12 การใชเทคนิค AJAX 
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บราวเซอรเริ่มทําการรองขอขอมูลและเซิรฟเวอร ก็ตอบสนองเฉพ

เซิรฟเวอร จะไมสามารถสงขอมูลไดถาบราวเซอรไมไดรองขอขอมูลในขณะนั้น ถือ

วาเปนการติดตอสื่อสารเปนแบบทิศทางเดียว  

equest/Response แบบ Synchronous คือ การทํางานแบบ

เซิรฟเวอร ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานทําใหผูใชทําอะไรไมไดอีก 

นอกจากการคอยการตอบสนองกลับมาจากเซิรฟเวอร เมื่อเซิรฟเวอรประมวลผลเสร็จ

 
เปรียบเทียบการทํางานแบบเดิม กับ AJAX 

2556). 

มุมมองของโครงสรางของ AJAX ตางจากเว็บแอพลิเคชันในทุกวันนี้ เนื่องจากมีการเพิ่ม 

AJAX รวมกับ PHP 239 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ก็ตอบสนองเฉพาะการรองขอที่

จะไมสามารถสงขอมูลไดถาบราวเซอรไมไดรองขอขอมูลในขณะนั้น ถือได

การทํางานแบบประสาน

ทําใหเกิดความลาชาในการทํางานทําใหผูใชทําอะไรไมไดอีก 

ประมวลผลเสร็จ 

ในทุกวันนี้ เนื่องจากมีการเพิ่ม Engine 
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ภาพที่ 12.2  โครงสรางของ AJAX 

ที่มา: เนคเทค. (2556).
 

 จากภาพ AJAX Engine นี้ อยูระหวาง

การทํางานตางๆ ของผูใช โปรแกรมจะไปเรียก 

เซิรฟเวอรโดยตรง และจะใชโครงสรางขอมูลแบบ 

Engine เมือ่บราวเซอรทําการรองขอขอมู

 นอกจากนี้ AJAX Engine 

โหลดได เพราะ AJAX เปนแนวคิดในการแกปญหาการหยุดชะงักการทํางานของผูใช

 

12.5 การทํางานของ AJAX 

 AJAX จะชวยลดการติดตอระห

บราวเซอรจะโหลดขอมูลจาก AJAX

จะทําหนาที่ทั้งการแสดงผลรวมทั้ง

ใหการกระทําตางๆ ในเว็บแอพพลิเคชัน

เซิรฟเวอรนั่นเอง ดังนั้นผูใชจะไมพบกับบราวเซอรหนาขาวๆ อีกตอไป และไมตองรอการโหลดขอมูลตางๆ 

จากเซิรฟเวอร 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

 
 ในปจจุบัน 

2556). 

นี้ อยูระหวางผูใชงานกับเซิรฟเวอร จะมองวาเปนการทํางานที่ 

ของผูใช โปรแกรมจะไปเรียก AJAX Engine ตัวนี้ขึ้นมา แทนที่การรองขอหนาเว็บจาก

โดยตรง และจะใชโครงสรางขอมูลแบบ XML ในการขนยายขอมูลระหวางเซิรฟเวอร

อบราวเซอรทําการรองขอขอมลูจากเซิรฟเวอร  

ngine ไมตองทําการติดตั้งสวนเสริมการทํางานตางๆ และไมสามารถ

เปนแนวคิดในการแกปญหาการหยุดชะงักการทํางานของผูใช 

จะชวยลดการติดตอระหวางไคลเอนตกับเซิรฟเวอร โดยในการโหลดหนาเว็บ

AJAX Engine แทนการรองขอขอมูลจากเซิรฟเวอร โดยตรง ดังนั้น 

แสดงผลรวมทั้งติดตอกับผูใช และติดตอไปยัง เซิรฟเวอร แลว AJAX

แอพพลิเคชันเปนแบบ Asynchronous คือ ความเปนอิสระในการติดตอไปยัง

นั่นเอง ดังนั้นผูใชจะไมพบกับบราวเซอรหนาขาวๆ อีกตอไป และไมตองรอการโหลดขอมูลตางๆ 

MySQL 

จะมองวาเปนการทํางานที่ ไคลเอนต 

นมา แทนที่การรองขอหนาเว็บจาก

เซิรฟเวอร กับ AJAX 

และไมสามารถดาวน

โดยในการโหลดหนาเว็บเพจนั้น 

โดยตรง ดังนั้น AJAX 

AJAX Engine อนุญาต

ความเปนอิสระในการติดตอไปยัง

นั่นเอง ดังนั้นผูใชจะไมพบกับบราวเซอรหนาขาวๆ อีกตอไป และไมตองรอการโหลดขอมูลตางๆ 
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ภาพที่ 12.3  หลักการทํางานของ 

ที่มา: เนคเทค. (

12.5.1 Asynchronous

ลักษณะของ 

ขอมูลออกไปแลวก็ยังสามารถใชงานสวนอื่น

behind the scene 

12.5.2 JavaScript 

เนื่องจาก AJAX

เหลานั้นได จําเปนตองใชภาษาอยาง 

JavaScript เปนตัวควบคุมกระบวน

ศึกษาเทคนิค AJAX  นี้ไดจึงจําเปน

เกี่ยวกับ DHTML/ JavaScript 

12.5.3 XML 

XML (Extensible Markup Language) 

markup (markup document) 

หนาที่และประเภทของขอมูลของสวนตางๆ ของเอกสารนั้นไดโดยชัดเจน การเพิ่ม 

เขาไปในเอกสารสามารถทําใหโครงสรางของเอกสารชัดเจนขึ้น และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไป

โดยงายและไมจําเปนที่จะตองอาศัยมนุษย

การใชเทคโนโลยี 

ภาษาที่เหมาะกับการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เนื่องจาก 

โปรแกรมประยุกตหรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ 

สามารถที่จะกําหนดและตั้งคา 
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หลักการทํางานของ AJAX 

. (2556). 
 

Asynchronous 

ลักษณะของ Asynchronous ในที่นี้คือ ไมตองหยุดรอขอมูล หมายความวา หลังจากสง

ลวก็ยังสามารถใชงานสวนอื่นๆ ในเว็บเพจนั้นไดตามปกติ เพราะกระบวนทั้งหมดเปนแบบ 

AJAX คือ การเอาเทคโนโลยีอื่นๆ มาใชรวมกัน การที่

เหลานั้นได จําเปนตองใชภาษาอยาง JavaScript มาเปนตัวจัดการให และสําหรับ 

เปนตัวควบคุมกระบวนการทั้งหมด นับตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการติดตอสื่

จึงจําเปนตองมีพื้นฐานดานภาษา JavaScript และ DHTML 

DHTML/ JavaScript มากเทาใด ก็ยิ่งมีแนวทางในการประยุกตใช AJAX มากเทานั้น

XML (Extensible Markup Language) เปนภาษาที่ใชสําหรับการเขียนเอกสาร 

markup (markup document) โดยที่เอกสาร markup นั้นมีการใช metadata 

หนาที่และประเภทของขอมูลของสวนตางๆ ของเอกสารนั้นไดโดยชัดเจน การเพิ่ม 

เขาไปในเอกสารสามารถทําใหโครงสรางของเอกสารชัดเจนขึ้น และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไป

โดยงายและไมจําเปนที่จะตองอาศัยมนุษยเพื่อตีความเอกสาร 

การใชเทคโนโลยี XML ในการพัฒนามาตรฐานเพื่อการกระจายขาวเนื่องจาก 

ภาษาที่เหมาะกับการแลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เนื่องจาก XML 

โปรแกรมประยุกตหรือระบบปฏิบัติการใด นอกจากนี้ XML ยังเปนภาษาที่มีความยืดหยุ

สามารถที่จะกําหนดและตั้งคา metadata หรือ tags ใหเหมาะกับเอกสารเฉพาะที่ตองการไดอยางอิสระ 

AJAX รวมกับ PHP 241 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

 

ในที่นี้คือ ไมตองหยุดรอขอมูล หมายความวา หลังจากสง

เพจนั้นไดตามปกติ เพราะกระบวนทั้งหมดเปนแบบ 

ที่จะใชเทคโนโลยีตางๆ 

มาเปนตัวจัดการให และสําหรับ AJAX ตองใช 

งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการติดตอสื่อสาร ดังนั้นผูจะ

DHTML ที่ดีพอสมควร ยิ่งรู

มากเทานั้น 

เปนภาษาที่ใชสําหรับการเขียนเอกสาร 

metadata หรือ tags เพื่อบอก

หนาที่และประเภทของขอมูลของสวนตางๆ ของเอกสารนั้นไดโดยชัดเจน การเพิ่ม metadata หรือ tags 

เขาไปในเอกสารสามารถทําใหโครงสรางของเอกสารชัดเจนขึ้น และทําใหการประมวลผลเอกสารเปนไป

ในการพัฒนามาตรฐานเพื่อการกระจายขาวเนื่องจาก XML เปน

XML ไมไดขึ้นอยูกับ

ยังเปนภาษาที่มีความยืดหยุน เนื่องจากผูใช

ใหเหมาะกับเอกสารเฉพาะที่ตองการไดอยางอิสระ 
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และยังสามารถเพิ่มเติม metadata 

หนา 

XML สําหรับการพัฒนา

เลยก็ได เพราะ AJAX มีเมธอดที่ใชแปลงขอมูลให

12.5.4 Server Side Script 

ตามหลักการของ 

เซิรฟเวอรก็จําเปนตองเขียนสคริปตไวสําหรับรับข

สามารถเลือกใช Engine ตัวใดก็ไดที่ถนัด เชน 

เซิรฟเวอรนั้น ก็เหมือนกับการเขียนสําหรับ

พิเศษสําหรับ AJAX  

 

12.6 การใช AJAX Framework

 ตามขั้นตอนที่แทจริงของเทคนิค 

XMLHTTP (สําหรับ IE 5-6) หรือไมก็ 

ขึ้นมากอน แลวขั้นตอนตาง ๆ ของ 

ลําดับขั้นตอนมีคอนขางมาก เพื่อลดความยุงยากดังกลาวนี้ ในที่นี้จะนํา 

ลักษณะของเฟรมเวิรกนี้ก็คือจะแยกสวนที่เปน 

ไปไวในไฟลตางหาก แลวสามารถนําเขามาใชงานไดในทุก

ใน PHP นั่นเอง) ชวยลดขั้นตอนการเขียน 

เอาไวในเบื้องตนของการใช AJAX Framework 

12.6.1 เมธอดที่ใชในการสงขอมูล

ใน AJAX ตองกําหนดเมธอดในการสงขอมูลเชนเดียวกับฟอรม โดยเมธอดที่กําหนดไดก็

คือ POST หรือ GET หากเปนขอมูลสั้น

และตองการความปลอดภัยก็ใชแบบ 

12.6.2 เว็บเพจปลายทางดาน

เว็บเพจปลายทาง

แอตตริบิวต "action" ของฟอรม ทั้งนี้

มากกวาที่จะใชวิธี Postback (การทํางานทั้งหมดอยูในหนาเดียวกัน

12.6.3 ขอมูลที่จะสงออกไป

ถาหากเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนปกติ จะตองนําขอมูลจากฟอรมมาเรียงตอกันใน

ลักษณะของ Query String เชน 

 Keyword=AJAX&page=2&rowperpage=20

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

metadata หรือ tags ไดในภายหลังโดยไมมีผลกระทบตอโปรแกรมที่มีอยู

การพัฒนารวมกับ AJAX Application แลวนั้น อาจไมจําเปนตองรู 

มีเมธอดที่ใชแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบสตริงธรรมดาแบบงายๆ ได

Side Script กับ AJAX  

ตามหลักการของ AJAX จําเปนตองสงขอมูลบางอยางไปยังเซิรฟเวอร

นตองเขียนสคริปตไวสําหรับรับขอมูลเขามาประมวลผล และสงผลลัพธกลับไปให 

ตัวใดก็ไดที่ถนัด เชน PHP, ASP, NET, JSP เปนตน ทั้งนี้การเขียนสคริปตทางฝง

เขียนสําหรับเว็บเพจทั่วไปตามปกติ ไมมีวิธีการหรือองคประกอบใดๆ เปน

Framework 

ตามขั้นตอนที่แทจริงของเทคนิค AJAX นั้น ตองเริ่มจากการใช JavaScript 

หรือไมก็ XMLHttpRequest (สําหรับ IE 7 ขึ้นไป และ

ขึ้นมากอน แลวขั้นตอนตาง ๆ ของ AJAX ก็ทําผานเมธอด และพร็อปเพอรตี้ของออบเจ็กตนี้ แตเนื่องจาก

ลําดับขั้นตอนมีคอนขางมาก เพื่อลดความยุงยากดังกลาวนี้ ในที่นี้จะนํา AJAX Framework 

ลักษณะของเฟรมเวิรกนี้ก็คือจะแยกสวนที่เปน JavaScript ที่ตองทําซ้ําๆ เหมือนกันทุกครั้งในรับสงขอมูล

ไปไวในไฟลตางหาก แลวสามารถนําเขามาใชงานไดในทุกเว็บเพจที่ตองการ (คลายกับการ 

ชวยลดขั้นตอนการเขียน JavaScript ลงไปไดมากทีเดียว ขอกําหนดเบื้องตนที่ตองรูที่

Framework มีดังนี ้

เมธอดที่ใชในการสงขอมูล 

ตองกําหนดเมธอดในการสงขอมูลเชนเดียวกับฟอรม โดยเมธอดที่กําหนดไดก็

หากเปนขอมูลสั้นๆ ไมเนนความปลอดภัยนักก็ใชเมธอด GET หากเปนขอมูลยาว

และตองการความปลอดภัยก็ใชแบบ POST 

เพจปลายทางดานเซิรฟเวอร 

เพจปลายทาง คือ เว็บเพจที่จะเปนผูรับขอมูลมาประมวลผล เหมือนกับการกําหนด

ของฟอรม ทั้งนี้เว็บเพจปลายทางควรแยกไปสรางไวอีกเว็บ

การทํางานทั้งหมดอยูในหนาเดียวกัน) 

ขอมูลที่จะสงออกไป 

ถาหากเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนปกติ จะตองนําขอมูลจากฟอรมมาเรียงตอกันใน

&page=2&rowperpage=20 

MySQL 

ไดในภายหลังโดยไมมีผลกระทบตอโปรแกรมที่มีอยูกอน

แลวนั้น อาจไมจําเปนตองรู XML 

ๆ ได 

เซิรฟเวอร ดังนั้นในฝง

มูลเขามาประมวลผล และสงผลลัพธกลับไปให 

เปนตน ทั้งนี้การเขียนสคริปตทางฝง

ประกอบใดๆ เปน

JavaScript สรางแบบเจ็กต 

ขึ้นไป และบราวเซอรอื่นๆ) 

ก็ทําผานเมธอด และพร็อปเพอรตี้ของออบเจ็กตนี้ แตเนื่องจาก

Framework มาใชแทน 

ๆ เหมือนกันทุกครั้งในรับสงขอมูล

คลายกับการ include file 

ลงไปไดมากทีเดียว ขอกําหนดเบื้องตนที่ตองรูที่

ตองกําหนดเมธอดในการสงขอมูลเชนเดียวกับฟอรม โดยเมธอดที่กําหนดไดก็ 

หากเปนขอมูลยาว

ประมวลผล เหมือนกับการกําหนด

เว็บเพจหนึ่งตางหาก 

ถาหากเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนปกติ จะตองนําขอมูลจากฟอรมมาเรียงตอกันใน



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

แตเพื่อลดความยุงยากตรงจุดนี้ ผูเขียนจึงได

สําหรับการอานขอมูลจากฟอรมเพื่อมาเรียงตอกันแบบ 

ขอมูลนั้นไมไดอานจากฟอรมตองกําหนดวิ

การสราง Query String ใน PHP 

12.6.4 การแสดงผลลัพธ

หลังสงขอมูลขึ้นไปประมวลผลที่

สตริงธรรมดา (หรืออาจมีแท็ก 

หรือสวนนําเขาขอมูลจากฟอรม

แสดงผลเอาไวลวงหนาแลว กอนที่จะเริ่มการทํางานของ 

กําหนดคา id ใหกับมันเพื่อนํามาใชอางอิงได

12.6.5 การสรางออบเจ็กต 

บัญชา ปะสีละเตสัง 

XMLHttpRequest คือ คลาสที่ใชจัดการขอมูลของ 

ขอมูลผลลัพธกลับมา แตอยางไรก็ตาม เนื่องบราวเซอรแตละตัวนั้นรองรับการใชคลาสนี้แตกตางกัน

ออกไป ถาเปน IE จะใชคลาสที่มีชื่อวา 

ชื่อวา XMLHttpRequest แตสมาชิกภายในคลาส คือ เมธอด และพร็อปเพอรตี้สําคัญที่จะใชงานหลักๆ 

จะคลายกัน แตเนื่องจากทั้ง XMLHTTP/XMLHttpRequest

ไมสามารถนํามาใชงานโดยตรงได ตองสรางเปนออบเจ็กตเสียกอน โดยแยกพิจารณาตามชนิดของ

บราวเซอรดังนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 12.1 การออบเจ็กต 

 <script> 

  var ajax = null;

  if (window.ActiveXObject) {

   ajax = new ActiveXObject ("

  } 

  . // เขียน

  . 

 </script> 

จากตัวอยางที่ 

1) สรางตัวแปรอินสแตนซสําหรับออบเจ็กต โดยกําหนดตัวแปรชื่อ 
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แตเพื่อลดความยุงยากตรงจุดนี้ ผูเขียนจึงไดสรางฟงกชันไวใน 

สําหรับการอานขอมูลจากฟอรมเพื่อมาเรียงตอกันแบบ Query String ใหเรียกใชงานแบบงาย

ตองกําหนดวิธีการจัดเรียงเอง แตก็ไมมีอะไรยุงยาก สามารถนําความรูเรื่อง

PHP มลีักษณะเชนเดียวกันมาใชไดทันท ี

การแสดงผลลัพธ 

หลังสงขอมูลขึ้นไปประมวลผลที่เซิรฟเวอรแลว เมื่อผลลัพธถูกสงกลับมา หากเปนขอมูล

หรืออาจมีแท็ก HTML รวมอยูดวย) ตองกําหนดวาจะนําไปแสดงที่อิลิเมนต

สวนนําเขาขอมูลจากฟอรม คือ ตัวเดียวกัน) ใดภายในเว็บเพจนั้น นั่นแสดงวาตองสรางอิลิเมนตที่ใช

แสดงผลเอาไวลวงหนาแลว กอนที่จะเริ่มการทํางานของ AJAX โดยทั่วไปมักใช div 

ใหกับมันเพื่อนํามาใชอางอิงได 

การสรางออบเจ็กต XMLHTTP/XMLHttpRequest 

บัญชา ปะสีละเตสัง (2551, หนา 174) ไดกลาวไววา คลาส 

คือ คลาสที่ใชจัดการขอมูลของ AJAX ทั้งหมด ตั้งแตการสงขอมูลไปจนถึงการรับ

ขอมูลผลลัพธกลับมา แตอยางไรก็ตาม เนื่องบราวเซอรแตละตัวนั้นรองรับการใชคลาสนี้แตกตางกัน

จะใชคลาสที่มีชื่อวา XMLHTTP แตถาเปน Netscape/Firefox/Mozilla 

แตสมาชิกภายในคลาส คือ เมธอด และพร็อปเพอรตี้สําคัญที่จะใชงานหลักๆ 

XMLHTTP/XMLHttpRequest อยูในรูปแบบของคลาสไมใ

ไมสามารถนํามาใชงานโดยตรงได ตองสรางเปนออบเจ็กตเสียกอน โดยแยกพิจารณาตามชนิดของ

การออบเจ็กต XMLHTTP สําหรับ IE 

var ajax = null; 

if (window.ActiveXObject) { 

ajax = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP");

เขียนสคริปตคําสั่งตามความตองการของผูใช 

ที่ 12.1 แสดงการออบเจ็กต XMLHTTP สําหรับ IE อธิบายไดดังนี้

สรางตัวแปรอินสแตนซสําหรับออบเจ็กต โดยกําหนดตัวแปรชื่อ 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ไวใน AJAX Framework 

ใหเรียกใชงานแบบงายๆ แตหาก

ธีการจัดเรียงเอง แตก็ไมมีอะไรยุงยาก สามารถนําความรูเรื่อง

แลว เมื่อผลลัพธถูกสงกลับมา หากเปนขอมูล

ตองกําหนดวาจะนําไปแสดงที่อิลิเมนต (Element 

เพจนั้น นั่นแสดงวาตองสรางอิลิเมนตที่ใช

div หรือไมก็ span พรอม

ไดกลาวไววา คลาส XMLHTTP และ 

ทั้งหมด ตั้งแตการสงขอมูลไปจนถึงการรับ

ขอมูลผลลัพธกลับมา แตอยางไรก็ตาม เนื่องบราวเซอรแตละตัวนั้นรองรับการใชคลาสนี้แตกตางกัน

Netscape/Firefox/Mozilla จะใชคลาสที่

แตสมาชิกภายในคลาส คือ เมธอด และพร็อปเพอรตี้สําคัญที่จะใชงานหลักๆ 

อยูในรูปแบบของคลาสไมใชออบเจ็กต จึงยัง

ไมสามารถนํามาใชงานโดยตรงได ตองสรางเปนออบเจ็กตเสียกอน โดยแยกพิจารณาตามชนิดของ

Microsoft.XMLHTTP"); 

อธิบายไดดังนี ้

สรางตัวแปรอินสแตนซสําหรับออบเจ็กต โดยกําหนดตัวแปรชื่อ ajax 
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2) ตรวจสอบวาบราวเซอรรองรับการใช 

เพราะเทคโนโลยี ActiveX นั้นจะมีเฉพาะในไมโครซอฟต แตถาไมรองรับแสดงวาเปนบราวเซอรชนิดอื่นๆ

3) สรางออบเจ็กตสําหรับ 
 

 ตัวอยางที่ 12.2 การออบเจ็กต 

 <script> 

  var ajax = null;

  if (window.XMLHttpRequest

   ajax = new 

  } 

  .  // เขียนสคริปต

  . 

 </script> 

จากตัวอยางที่ 12

อธิบายไดดังนี ้

1) สรางตัวแปรอินสแตนซสําหรับออบเจ็กต  

XMLHttpRequest 

2) ตรวจสอบวาบราวเซอรรองรับการใช 

สรางออบเจ็กตนี้ได 

3) สรางออบเจ็กตสําหรับ 
 

แมวาผูใชโดยสสวนใหญจะใช 

การสรางเว็บไซตที่ดีควรสามารถใชไดในหลายๆ บราวเซอร จะไดไมเกิดปญหา จากการสรางออบเจ็กต

สําหรับ AJAX ที่ผานมาจะเห็นวาสามารถตรวจสอบบราวเซอรของผู

ขั้นตอนนี้ คือ การตรวจสอบบราวเซอรกอนการใชงานดังนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 12.3 การออบเจ็กตของ 

 <script> 

  var ajax = null;

  if (window.ActiveXObject) {

   ajax = new ActiveXObject ("

  } else if (window.XMLHttpRequest) {

   ajax = new XMLHttpRequest;

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ตรวจสอบวาบราวเซอรรองรับการใช ActiveX หรือไม ถารองรับแสดงวาเปน 

นั้นจะมีเฉพาะในไมโครซอฟต แตถาไมรองรับแสดงวาเปนบราวเซอรชนิดอื่นๆ

สรางออบเจ็กตสําหรับ AJAX เพื่อนําไปใชงานตอไป 

การออบเจ็กต XMLHttpRequest สําหรับบราวเซอรที่ไมใช IE

var ajax = null; 

XMLHttpRequest) { 

ajax = new XMLHttpRequest; 

สคริปตคําสั่งตามความตองการของผูใช 

12.2 การออบเจ็กต XMLHttpRequest สําหรับบราวเซอรที่ไมใช 

สรางตัวแปรอินสแตนซสําหรับออบเจ็กต  โดยใชตัวแปรชื่อ 

ตรวจสอบวาบราวเซอรรองรับการใช XMLHttpRequest หรือไม 

สรางออบเจ็กตสําหรับ AJAX เพื่อนําไปใชงานตอไป 

แมวาผูใชโดยสสวนใหญจะใช IE เปนหลัก และมีเพียงสวนนอยที่ใชบราวเซอรอื่นๆ แต

การสรางเว็บไซตที่ดีควรสามารถใชไดในหลายๆ บราวเซอร จะไดไมเกิดปญหา จากการสรางออบเจ็กต

ที่ผานมาจะเห็นวาสามารถตรวจสอบบราวเซอรของผูใชงานได ดังนั้นการประยุกตใชใน

ขั้นตอนนี้ คือ การตรวจสอบบราวเซอรกอนการใชงานดังนี้  

การออบเจ็กตของ AJAX ใหรองรับในทุกบราวเซอร 

var ajax = null; 

if (window.ActiveXObject) { 

ajax = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP"); 

if (window.XMLHttpRequest) { 

ajax = new XMLHttpRequest; 

MySQL 

หรือไม ถารองรับแสดงวาเปน IE 

นั้นจะมีเฉพาะในไมโครซอฟต แตถาไมรองรับแสดงวาเปนบราวเซอรชนิดอื่นๆ 

IE 

สําหรับบราวเซอรที่ไมใช IE

ตัวแปรชื่อ ajax แบบ 

หรือไม ถารองรับจึงจะ

เปนหลัก และมีเพียงสวนนอยที่ใชบราวเซอรอื่นๆ แต

การสรางเว็บไซตที่ดีควรสามารถใชไดในหลายๆ บราวเซอร จะไดไมเกิดปญหา จากการสรางออบเจ็กต

ใชงานได ดังนั้นการประยุกตใชใน
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  } else { 

   alert ("

  } 

  .  // เขียน

  . 

 </script> 

 

12.7 ฟงกชันที่ใชจัดการขอมูล

ภายใน AJAX Framework

ขอมูล และอานขอมูลจากฟอรมดังนี้

12.7.1 ฟงกชัน AJAXLoad

ใชในการสงขอมูลจากบราวเซอรไปยัง

อิลิเมนตที่ กําหนด มีรูปแบบดังนี้

 รูปแบบ 

 AJAXLoad (เมธอดเว็บ

 ตัวอยางที่ 12.4 ฟงกชัน 

 AJAXLoad ("post,test.php

12.7.2 ฟงกชัน getFormData(

ใชในการอานขอมูลจากฟอรมมาตอกันแบบ 

แอตตริบิวตของฟอรมที่ตองการอานขอมูล

 รูปแบบ 

 getFormData (form_id

 ตัวอยางที่ 12.5 ฟงกชัน 

 var data = getFromData

 

12.8 แนวทางการพัฒนา AJAX

กระบวนการของ AJAX

บราวเซอร และ 2) กระบวนฝง

12.8.1 การบวนการฝง

1) ถาจะสงขอมูลจากฟอรมออกไป ก็ใหนําฟอรมและ

ทั้งนี้ตองกําหนดคา id หรือ name 

บทที่ 12 การใชเทคนิค AJAX 
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alert ("บราวเซอรของคุณไมรองรับการใชงาน AJAX"); 

เขียนสคริปตคําสั่งตามความตองการของผูใช 

ที่ใชจัดการขอมูล 

Framework ผูเขียนไดสรางฟงกชันเพิ่มเติมขึ้นมา 2 ฟงกชัน

ขอมูล และอานขอมูลจากฟอรมดังนี ้

AJAXLoad ( ) 

ใชในการสงขอมูลจากบราวเซอรไปยังเซิรฟเวอร และรับผลลัพธกลับมาแสดงผลที่

มีรูปแบบดังนี้ 

เว็บเพจปลายทาง, ขอมูลที่จะสงออกไป, อิลิเมนตแสดงผล

ฟงกชัน AJAXLoad ( ) 

post,test.php","kw=AJAX&page=10","mydiv"); 

getFormData( ) 

ใชในการอานขอมูลจากฟอรมมาตอกันแบบ Query String โดยตองระบุ 

แอตตริบิวตของฟอรมที่ตองการอานขอมูล 

(form_id หรือ form_name) 

ฟงกชัน getFormData( ) 

ar data = getFromData ("from1"); 

AJAX Application 

AJAX สามารถแยกกระบวนการทํางานเปน 2 สวน คือ 

ฝงเซิรฟเวอร มีรายละเอียดดังนี ้

ฝงบราวเซอร 

ถาจะสงขอมูลจากฟอรมออกไป ก็ใหนําฟอรมและสวนนําเขาขอมูล

name ใหกับฟอรมดวย เพื่อใชอางถึงในการอานขอมูล 

AJAX รวมกับ PHP 245 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ฟงกชัน เพื่อใชในการรับสง

และรับผลลัพธกลับมาแสดงผลที ่

อิลิเมนตแสดงผล) 

โดยตองระบุ id หรือชื่อ

สวน คือ 1) กระบวนการฝง

สวนนําเขาขอมูลมาวางตามปกติ 
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2) จัดวางอิลิเมนตที่จะใชแสดงผลลงไป ณ ตําแหนงที่ตองการ อาจใช 

และจะตองกําหนดคา id ใหกับอิลิเมนต

 <div id="diplayAJAX"> 

3) สรางฟงกชัน JavaScript

ขอมูลสําหรับฟงกชัน AJAXLoad ( 
 

 ตัวอยางที่ 12.6 การสรางฟงกชัน

<head> 

 <script src="../AJAX/framework.js

 <script> 

 function AJAXCall ( ) { 

   var data = getFromdataa

  var URL = 'AJAX

    

  AJAXLoad ('post

 } 

 </script> 

</head> 

4) จากฟงกชัน AJAX

ฟงกชันนี้ขึ้นมาทํางานเมื่อใด เชนอาจเพิ่มปุม 
 

 ตัวอยางที่ 12.7 การสรางปุม

 <input type="button" value=
 

12.8.2 กระบวนการฝงเซิรฟเวอร

ทางดานเซิรฟเวอรนั้น ก็ใชวิธีที่เหมือนกับการเขียน

สําหรับ AJAX แตกพ็อสรุปเปนหลักการไดดังนี้

1) การรับขอมูลที่ถูกสงเขามา

สงเขามา 

2) หลังการประมวลผล ก็สงขอมูลกลับออกไปดวย

หรือ print ( ) ตามปกติ ถาขอมูลที่สงนั้นยาวมากก็ควรนํามารวมเปนสตริงเดียวกันกอนสง
 

 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

จัดวางอิลิเมนตที่จะใชแสดงผลลงไป ณ ตําแหนงที่ตองการ อาจใช 

อิลิเมนตดวย ตัวอยางดังนี้ 

 </div> 

JavaScript สําหรับจัดการ AJAX โดยภายในฟงกชัน

 ) ตามที่ไดกลาวถึงมาแลว ตัวอยางดังนี้ 

การสรางฟงกชัน JavaScript สําหรับจัดการ AJAX 

/framework.js"> </script> 

 

var data = getFromdataa ('form1'); 

AJAX_test.php';  // นําขอมูลไปกําหนดใหแกฟงกชัน

   // เพื่อสงออกไป ฟงกชันนี้อยูใน framework.js

post', URL,data, 'DisplayAJAX'); 

AJAXCall ( ) ที่สรางขึ้นในขอที่ 3 ตองพิจารณาตอไปอีกวา จะเรียก

นี้ขึ้นมาทํางานเมื่อใด เชนอาจเพิ่มปุม Button เขาไป แลวเพื่อเรียกใชฟงกชัน AJAX

การสรางปุมเพื่อเรียกใชฟงกชัน AJAXCall 

value="OK" onclick = "AJAXCall ( )"/> 

เซิรฟเวอร 

ทางดานเซิรฟเวอรนั้น ก็ใชวิธีที่เหมือนกับการเขียนเว็บเพจปกติ โดยไมมีอะไรเปนพิเศษ

พอสรุปเปนหลักการไดดังนี ้

การรับขอมูลที่ถูกสงเขามาผานตัวแปร $_GET หรือ $_POST ขึ้นอยูกับเมธอดที่ถูก

หลังการประมวลผล ก็สงขอมูลกลับออกไปดวยเพื่อแสดงผลดวยฟงกชัน

ตามปกติ ถาขอมูลที่สงนั้นยาวมากก็ควรนํามารวมเปนสตริงเดียวกันกอนสง

  

MySQL 

จัดวางอิลิเมนตที่จะใชแสดงผลลงไป ณ ตําแหนงที่ตองการ อาจใช Div หรือ Span 

ฟงกชันเปนการจัดเตรียม

ฟงกชัน AJAXLoad()  

framework.js 

ตองพิจารณาตอไปอีกวา จะเรียก

AJAXCall ดังนี้ 

เพจปกติ โดยไมมีอะไรเปนพิเศษ

ขึ้นอยูกับเมธอดที่ถูก

เพื่อแสดงผลดวยฟงกชัน echo ( ) 

ตามปกติ ถาขอมูลที่สงนั้นยาวมากก็ควรนํามารวมเปนสตริงเดียวกันกอนสง 
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12.9 ปญหาภาษาไทยใน AJAX

 ในการใช AJAX รวมกับ

กลายเปนอักขระที่อานไมรูเรื่อง เชน จากตัวอยางที่แลว หากไมใชฟง

ไมใชตัวเลข จะไดผลลัพธเปนคําวา

 สําหรับปญหาอักขระภาษาไทยที่เกิดขึ้นกับ

12.9.1 ถาผลลัพธที่สงกลับมาแสดงผลภาษาไทยไมถูกตอง แกปญหาโดยใช

แลวกําหนด Content-Type เปน
 

 ตัวอยางที่ 12.8 การใชฟงกชัน 

 header ("Content-Type:text/plain; charset=tis

12.9.2 ถามีการสงขอมูลที่มีภาษาไทยจากฝง

Unicode แบบ utf-8 ถึงแมวา 

การปองกันปญหาเกี่ยวกับอักขระ ทางฝงเซิรฟเวอรที่รับขอมูลควรเขารหัสใหมใหเปน 

iconv ( ) ฟงกชันนี้ก็คุนเคยกันดีอยูแลวเพราะในหลายๆ
 

 ตัวอยางที่ 12.9 การสงขอมูลที่มีภาษาไทยจากฝงบราวเซอรขึ้นไป กอนสง 

 $input = iconv ("utf

 ในทางปฏิบัติ การรับขอมูลของทางฝงเซิรฟเวอรที่สงผาน

ถึงแมวาขอมูลที่ผานสงไปจะไมมีภาษาไทยอยูดวยก็ไมมีปญหา หลังการใช

ตรงกับขอมูลที่สงไปเสมอ 

 

12.10 การสงผลลัพธกลับมาเปน 

 การสงผลลัพธกลับมาในรูปแบบสตริงธรรมดา อาจทําใหไมสามารถ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองควบคุมการทํางานจากเซิรฟเวอร วิธีที่จะทําไดก็คือ สงผลลัพธกลับคืนมา

ในรูปแบบคําสั่งของ JavaScript

12.10.1 การสงผลลัพธที่เปน 

จะตองสรางคําสั่ง

ก็ได แตตองไมมีแท็ก <script>

บราวเซอรสามารถตรวจสอบไดวา ผลลัพธที่ไดรับมานั้นเปน

ดวยฟงกชันheader ( ) ในลักษณะดังนี้

 header ("Content-type:text/javascript; charset=tis

หรือบางครั้งการจะสงผลลัพธกลับไปแบบใด อาจขึ้นกับเงื่อนไข ดังนั้นอาจตรวจสอบ

เงื่อนไปกอนกําหนดเฮดเดอร เชน
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AJAX 

รวมกับภาษา PHP จะมีปญหาสําคัญอยางหนึ่ง คือ การแสดงภาษาไทยจะ

กลายเปนอักขระที่อานไมรูเรื่อง เชน จากตัวอยางที่แลว หากไมใชฟงกชัน header

ไมใชตัวเลข จะไดผลลัพธเปนคําวา "คาที่ใสไมใชตัวเลข" 

สําหรับปญหาอักขระภาษาไทยที่เกิดขึ้นกับAJAX/PHPโดยสวนใหญจะม ี2 

ถาผลลัพธที่สงกลับมาแสดงผลภาษาไทยไมถูกตอง แกปญหาโดยใช

เปน tis-620 หรือ utf-8 เชน 

การใชฟงกชัน header ( ) เพื่อควบคุมการแสดงผลภาษาไทย

Type:text/plain; charset=tis-620"); 

ถามีการสงขอมูลที่มีภาษาไทยจากฝงบราวเซอรขึ้นไป กอนสง JavaScript

 utf-8 จะรองรับภาษาไทยได แตก็อาจเกิดปญหาในบางกรณี ดังนั้นเพื่อเปน

การปองกันปญหาเกี่ยวกับอักขระ ทางฝงเซิรฟเวอรที่รับขอมูลควรเขารหัสใหมใหเปน 

นี้ก็คุนเคยกันดีอยูแลวเพราะในหลายๆ บทที่ผานมาก็ใชงานมาตลอด เชน

การสงขอมูลที่มีภาษาไทยจากฝงบราวเซอรขึ้นไป กอนสง 

("utf-8","tis-620",$_POST["input"]); 

ในทางปฏิบัติ การรับขอมูลของทางฝงเซิรฟเวอรที่สงผาน AJAX เขามา ควรเขารหัสกอนเสมอ 

ขอมูลที่ผานสงไปจะไมมีภาษาไทยอยูดวยก็ไมมีปญหา หลังการใชฟงกชัน iconv

การสงผลลัพธกลับมาเปน JavaScript 

การสงผลลัพธกลับมาในรูปแบบสตริงธรรมดา อาจทําใหไมสามารถ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองควบคุมการทํางานจากเซิรฟเวอร วิธีที่จะทําไดก็คือ สงผลลัพธกลับคืนมา

JavaScript โดยแยกพิจารณาระหวางฝงเซิรฟเวอรและบราวเซอรดังนี้

การสงผลลัพธที่เปน JavaScript ในฝงเซิรฟเวอร 

จะตองสรางคําสั่ง JavaScript ในรูปแบบของสตริงธรรมดา โดยจะมี

cript> และ </script> ครอมระหวางคําสั่งเหลานั้น นอกจากนี้เพื่อใหทาง

บราวเซอรสามารถตรวจสอบไดวา ผลลัพธที่ไดรับมานั้นเปน JavaScript ควรกําหนด

ในลักษณะดังนี้ 

type:text/javascript; charset=tis-620"); 

หรือบางครั้งการจะสงผลลัพธกลับไปแบบใด อาจขึ้นกับเงื่อนไข ดังนั้นอาจตรวจสอบ

เงื่อนไปกอนกําหนดเฮดเดอร เชน 
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คือ การแสดงภาษาไทยจะ

header ( ) และถาใสขอมูลที่

 ลักษณะ คือ 

ถาผลลัพธที่สงกลับมาแสดงผลภาษาไทยไมถูกตอง แกปญหาโดยใชฟงกชัน header ( ) 

เพื่อควบคุมการแสดงผลภาษาไทย 

JavaScript จะเปลี่ยนเปน

จะรองรับภาษาไทยได แตก็อาจเกิดปญหาในบางกรณี ดังนั้นเพื่อเปน

การปองกันปญหาเกี่ยวกับอักขระ ทางฝงเซิรฟเวอรที่รับขอมูลควรเขารหัสใหมใหเปน tis-620 ดวย ฟงกชัน 

บทที่ผานมาก็ใชงานมาตลอด เชน 

การสงขอมูลที่มีภาษาไทยจากฝงบราวเซอรขึ้นไป กอนสง JavaScript 

เขามา ควรเขารหัสกอนเสมอ 

iconv ( ) ขอมูลที่ไดจะ

การสงผลลัพธกลับมาในรูปแบบสตริงธรรมดา อาจทําใหไมสามารถแกไขอะไรไดมากนัก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองควบคุมการทํางานจากเซิรฟเวอร วิธีที่จะทําไดก็คือ สงผลลัพธกลับคืนมา

และบราวเซอรดังนี้ 

ในรูปแบบของสตริงธรรมดา โดยจะมจีํานวนคําสั่งเทาไหร

ครอมระหวางคําสั่งเหลานั้น นอกจากนี้เพื่อใหทางฝง

รกําหนดเฮดเดอรกํากับไว

หรือบางครั้งการจะสงผลลัพธกลับไปแบบใด อาจขึ้นกับเงื่อนไข ดังนั้นอาจตรวจสอบ
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 ตัวอยางที่ 12.10 การเขียนคําสั่งเพื่

<?php 

 $x = ...; 

 if (empty($x)) { 

  header ("Content

  echo"..."; 

 } else { 

          header ("Content

  //สรางคําสั่ง JavaScript

  $js = '' 

  var el = document.getElementById('x');

  el.style.display='none

  alert ('...'); 

  "; 

  echo $js; 

 } 

?> 

12.10.2 การจัดการผลลัพธที่เปน 

หากเขียนโปรแกรม

แลวใชฟงกชัน eval ( ) ของใน JavaScript 

ผูเขียนไดทําใหรองรับผลลัพธที่เปนคําสั่ง 

เพียงแตฝงเซิรฟเวอรตองกําหนดเฮดเดอรกอน

ธรรมดาหรือเปน JavaScript และสําหรับ

อาจไมมีอิลิเมนตนีก้ไ็ด และกําหนดคาใหกับ

 AJAXLoad ('get', URL, data,

 เพื่อใหเขาในแนวทางการสงผลลัพธเปน

JavaScript โดยการจะเปนการรับขอมูลตัวเลข

ที่เซิรฟเวอร หลังจากนั้นสงผลลัพธกลับมาในแบบคําสั่ง 

 ตัวอยางที่ 12.11 ตัวอยางการเรียกใชฟงกชัน 

<head> 

 . 

 . 
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การเขียนคําสั่งเพือ่ใหรองรับภาษาไทยผานฟงกชัน header ( )

("Content-Type: text/plain; charset=tis-620"); 

("Content-Type: text/javascript;charset=tis-620"); 

JavaScriptในแบบสตริง กี่คําสั่งก็ได แลวสงออกไป 

document.getElementById('x'); 

el.style.display='none 

การจัดการผลลัพธที่เปน JavaScript ฝงบราวเซอร 

หากเขียนโปรแกรม Javascript เอง ปกติก็ตองมีการตรวจสอบเฮดเดอรของผลลัพธกอน 

JavaScript ในการประมวลผล แตเนื่องจากใน AJAX 

ผูเขียนไดทําใหรองรับผลลัพธที่เปนคําสั่ง JavaScript โดยอัตโนมัติอยูแลว ดังนั้นจึงไมตองทําอะไร 

เวอรตองกําหนดเฮดเดอรกอนไมเชนนั้นจะไมสามารถจําแนกไดวา ผลลัพธเปนสตริง

สําหรับอิลิเมนตที่จะใชแสดงผล หากจะกําหนดวิธีการผาน 

ได และกําหนดคาใหกับฟงกชัน AJAXLoad ( ) เปน null เชน 

data, null); 

เพื่อใหเขาในแนวทางการสงผลลัพธเปน JavaScript มากยิ่งขึ้น ตัวอยาง การสงผลลัพธเปน

โดยการจะเปนการรับขอมูลตัวเลข 2 ตัวและเครื่องหมายแลวสงดวยเทคนิค

ที่เซิรฟเวอร หลังจากนั้นสงผลลัพธกลับมาในแบบคําสั่ง JavaScript 

ตัวอยางการเรียกใชฟงกชัน AJAXcall ในไฟล index.html 

MySQL 

header ( ) 

ปกติก็ตองมีการตรวจสอบเฮดเดอรของผลลัพธกอน 

 Framework นั้น 

โดยอัตโนมัติอยูแลว ดังนั้นจึงไมตองทําอะไร 

ไดวา ผลลัพธเปนสตริง

อิลิเมนตที่จะใชแสดงผล หากจะกําหนดวิธีการผาน JavaScript 

มากยิ่งขึ้น ตัวอยาง การสงผลลัพธเปน 

ตัวและเครื่องหมายแลวสงดวยเทคนิค AJAX ไปคํานวณ
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 <script src="../AJAX

 <script> 

 function AJAXcall (

  var data = getFormData

  var URL = 'calculator.php

  AJAXLoad (

  //ใหอิลิเมนตที่ใชแสดงผลเปน 

 } 

 </script> 

</head> 

 เพิ่มตัวจัดการอีเวนต (

 <input type="button
 

 ตัวอยางที่ 12.12  ไฟล 

<?php 

 $num1 = $_POST [

 $num2 = $_POST [

 $op = $_POST ['op

 $result = 0 ; 

 switch ($op) { 

  case "+" : $result = num1 + $num2; break;

  case "-"  : $result = num1 

  case "*" : $result = num1 * $num2; break;

  case "/" : $result = num1 / $num2; break;

 } 

 // สรางคําสั่ง JavaScript 

 $js = " 

  var msg = '$num1 $op $num2 =$result

 "; 

 header ("Content-Type:Text/javascript;Charset=tis

 echo $js; 

?> 
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AJAX/framwork.js"></script> 

call ( ) { 

getFormData ('from1'); 

calculator.php'; 

('post', URL, date, null); 

ใหอิลิเมนตที่ใชแสดงผลเปน null เพราะสงผลลัพธเปน JavaScript

(Event) ใหกับปุม Button โดยการเรียกใชฟงกชัน AJAX

button" value"คํานวน" onclick = "AJAXCall ( )"/> 

ไฟล calculator.php เปนเว็บเพจฝงเซิรฟเวอรสําหรับรับขอมูล

$num1 = $_POST ['num1']; 

$num2 = $_POST ['num2']; 

op']; 

$result = num1 + $num2; break; 

$result = num1 - $num2; break; 

$result = num1 * $num2; break; 

$result = num1 / $num2; break; 

JavaScript ในแบบสตริงของ PHP มาแทรกลงไปได 

$num1 $op $num2 =$result'; 

Type:Text/javascript;Charset=tis-620"); 

AJAX รวมกับ PHP 249 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

JavaScript 

AJAXCall ( ) 

รับขอมูลเพื่อประมวลผล 
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 การใช AJAX กับการตรวจสอบขอมูล เทคนิคนิยมที่ใชกันมากในปจจุบัน สําหรับตัวอยางนี้จะเปน

การตรวจสอบล็อกอินวาใชงานไดหรือไม โดยสงล็อกอินผาน 

JavaScript 

 ตัวอยางที่ 12.13 การใช AJAX 

<head> 

 . 

 . 

 <script src="../AJAX/framework.js

 <script> 

 function AJAXCall ( ) { 

  var date = getFormData

  var url = 'check_login.php

  AJAXLoad ('post

 } 

 // ฟงกชันนี้จะถูกเรียกขึ้นมาทํางานจาก

 // เพื่อแสดงผลลัพธวาล็อกอินนั้นสามารถใชไดหรือไม

 function displayResult 

  var el = document.getElementById(

  If (!valid) { 

  el.style.color = 

  el.innerHTML =

  Document.getElementById(

 } else { 

  el.sytle.color = 

  el.innerHTML = 

  } 

 } 

</script> 

</head> 

 กําหนดอีเวนต onblur เพ่ือวาหลัง

เวนตนี้ในการสงล็อกอินผาน AJAX 

<span> ดังนี้ 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

กับการตรวจสอบขอมูล เทคนิคนิยมที่ใชกันมากในปจจุบัน สําหรับตัวอยางนี้จะเปน

การตรวจสอบล็อกอินวาใชงานไดหรือไม โดยสงล็อกอินผาน AJAX ไปยังเซิรฟเวอร แลวสงผลลัพธเปน 

AJAX กับการตรวจสอบขอมูล ภายในไฟล index.php

/framework.js"></script> 

 

ar date = getFormData ('form1'); 

check_login.php'; 

post', url. date, 'displayAJAX'); 

ฟงกชันนี้จะถูกเรียกขึ้นมาทํางานจากฝงเซิรฟเวอร  

เพื่อแสดงผลลัพธวาล็อกอินนั้นสามารถใชไดหรือไม 

 (valid) { 

ar el = document.getElementById('displayAJAX'); 

l.style.color = 'red'; 

l.innerHTML ='ชื่อนี้ใชไมได หรือมีผูอื่นใชแลว กรุณาเปลี่ยนชื่อใหม'

Document.getElementById('login').select(); 

l.sytle.color = 'black'; 

l.innerHTML = 'ชื่อนี้สามารถใชงานได'; 

เพ่ือวาหลังปอนขอมูลไปแลว และยายไปยังสวนนําเขาขอมูล

 ไปตรวจสอบ โดยในมุมมองอัพเดทใหเพ่ิมอีเวนต onblur 

MySQL 

กับการตรวจสอบขอมูล เทคนิคนิยมที่ใชกันมากในปจจุบัน สําหรับตัวอยางนี้จะเปน

แลวสงผลลัพธเปน 

index.php 

' 

สวนนําเขาขอมูลอื่นๆ จะใชอี

onblur และ เพิ่มแท็ก 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 

 <input name="login

 <span id="displayAJAX

 ตัวอยางไฟล check_login.php

ผลลัพธเปน JavaScript กลับมาโดยในที่นี้จะเปนพียงการเรียกใชฟงกชัน 

index.php ขึ้นมาทํางาน 

 ตัวอยางที่ 12.14 รับขอมูลล็อกอินไปตรวจสอบ แลวสงผลลัพธเปน 

<?php 

 $login = $_POST['LOGIN

 $patter = "^[a-zA-Z0

 $users = array ("abc

 // ตรวจสอบ login แลวเรียกฟงกชัน 

 // ทีเ่ว็บเพจ index.php 

 If (!eregi (pattern,$login) || in_array

  $js = "displayResult

 } else { //ถาล็อกอินสําเร็จ

  $js = "displayResult

 } 

 header ("Content-Type:text/javascript;Charset=tis

 echo $js; 

?> 
 

12.11 การอัปเดทสวนนําเขาขอมูล

 โดยปกติแลวตัวเลือกของ

อพัเดตสวนนําเขาขอมูล Select 

 การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของ

ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงเทคนิคการใชรวมกับ 

Select กอน 

12.11.1 การสรางตัวเลือกดวย 

หากตองการจะเพิ่มตัวเลือกนั้นตองเริ่มที่กา

ตัวเลือกใหมนั้นวิธีที่งายที่สุด คือ การสรางดวยออบเจ็กต 

 option ('text', 'value
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login" type="text" id="login" onblur="AJAXCall ( )

AJAX"></span> 

check_login.php เปนเว็บเพจฝงเซิรฟเวอรที่รับขอมูลล็อกอินไปตรวจสอบ แลวสง

กลับมาโดยในที่นี้จะเปนพียงการเรียกใชฟงกชัน displayReuslt 

รับขอมูลล็อกอินไปตรวจสอบ แลวสงผลลัพธเปน JavaScript

LOGIN']; 

Z0-9]{3,10}$"; 

abc","123","xyz"); //สมมติชื่อผูใชที่มีอยูแลว 

แลวเรียกฟงกชัน Javascripth displayResult ( )  

index.php ขึ้นมาทํางาน 

pattern,$login) || in_array ($login,$users)) { //ถาล็อกอินไมสําเร็จ

displayResult (false);"; 

สําเร็จ 

displayResult (ture);"; 

Type:text/javascript;Charset=tis-620"); 

สวนนําเขาขอมูล Select ดวยเทคนิค AJAX 

โดยปกติแลวตัวเลือกของสวนนําเขาขอมูล Select จะสรางไวลวงหนาดวยแท็ก 

Select ดวยเทคนิค AJAX 

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของสวนนําเขาขอมูล Select จะตองอาศัยคําสั่ง 

ดังนั้นกอนที่จะกลาวถึงเทคนิคการใชรวมกับ AJAX จะกลาวถึงการใช JavaScript ในการแปลงรายการใน

การสรางตัวเลือกดวย JavaScript 

หากตองการจะเพิ่มตัวเลือกนั้นตองเริ่มที่การสรางตัวเลือกใหมขึ้นมากอน 

คือ การสรางดวยออบเจ็กต Option โดยมีรูปแบบดังนี้

value') 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

)"/> 

ที่รับขอมูลล็อกอินไปตรวจสอบ แลวสง

displayReuslt ที่เว็บเพจ 

JavaScript 

ไมสําเร็จ 

จะสรางไวลวงหนาดวยแท็ก <option> เชน 

จะตองอาศัยคําสั่ง JavaScript เปนหลัก 

ในการแปลงรายการใน 

รสรางตัวเลือกใหมขึ้นมากอน การสราง

โดยมีรูปแบบดังนี้ 
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 เมื่อ  text  หมายถึง  ขอความที่ปรากฏบนตัวเลือกนั้น ตองกําหนดในรูปแบบสตริง

  value  หมายถึง  คาของตัวเลือกนั้น ตองกําหนดในรูปแบบสตริง

 ตัวอยางที่ 12.15 การสรางตัวเลือกดวย 

 var opt = new option (

 เทียบไดกับในรูปแบบ HTML 

 <option value="th">Thailand</option>

12.11.2 การเพิ่มตัวเลือกดวย

การเพิ่มตัวเลือกเขาไปใน

ไดผลเฉพาะกับบราวเซอร IE เทานั้น ดังนั้นจะกลาวถึงเฉพาะวิธีที่ใชไดทั้ง 

กําหนดคาใหแก คุณสมบัติตัวเลือก

กําหนดสคริปตคําสั่งดังนี้ 

 ตัวอยางที่ 12.16 การเพิ่มตัวเลือกดวย 

 Document.getElementById

12.11.3 การลบตัวเลือกดวย 

การลบนั้นเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกับการเพิ่

รายการลําดับนั้นใหเปน Null เชน 

 ตัวอยางที่ 12.17 การลบตัวเลือกดวย 

 Document.getElementById

12.11.4 การใช AJAX กับการอั

หลังจากที่ทราบเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกดวย

นํามาประยุกตใชรวมกับ AJAX การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่ไดกลาวมานั้น ขอมูลที่จะทําตัวเลือกถูกกําหนด

ตายตัวมาแลว แตเปนกรณีที่ขอมูลเก็บอยูในฐานขอมูลทางฝงเซิรฟเวอร อาจไมสามารถใชวิธีตามที่กลาว

มาแลวได แตจากการที่สรางคําสั่งที่เซิรฟเวอร แลวสงผานทาง 

เว็บเพจที่จะแสดงตัวเลือกทางดานบราวเซอร ตองประกอบดวยสิ่งที่จะใชกําหนดเ

ในการเปลี่ยนตัวเลือก โดยทั่วไปนิยมใช

ฐานขอมูลที่มีใน MySQL และอีกอันแสดงชื่อตารางที่มีอยูในฐานขอมูลที่เลือกใน 

เมื่อสงขอมูลจาก Select

เปนเงื่อนไขในการอานขอมูลจากตาราง เพื่อนํามาสร

หลังจากไดขอมูลตอไป

โดยกอนที่จะอัพเดท ตองลบตัวเลือกเดิมทั้งหมดออกไปกอน แตการลบตัวเลือกนั้นไมขึ้นกับขอมูล ดังนั้น

ในที่นี้การลบตัวเลือกจะสรางเปนฟง

จากดานเซิรฟเวอรมาเรียกฟงกชันนี้ขึ้นมา

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

ขอความที่ปรากฏบนตัวเลือกนั้น ตองกําหนดในรูปแบบสตริง

คาของตัวเลือกนั้น ตองกําหนดในรูปแบบสตริง 

การสรางตัวเลือกดวย JavaScript 

('Thailand', 'th'); 

HTML ตอไปนี ้

>Thailand</option> 

การเพิ่มตัวเลือกดวย JavaScript 

การเพิ่มตัวเลือกเขาไปในสวนนําเขาขอมูล Select นั้นปกติทําไดหลายวิธี แตบางวิธีจะ

เทานั้น ดังนั้นจะกลาวถึงเฉพาะวิธีที่ใชไดทั้ง IE และ Firefox 

ตัวเลือก เชน ถาตองการเพิ่มตัวเลือกเขาไปใหเปนรายการลําดับที่สาม ก็

การเพิ่มตัวเลือกดวย JavaScript 

Document.getElementById ('id').option [2] = opt;   // เมื่อรายการแรกลําดับเปน

การลบตัวเลือกดวย JavaScript 

การลบนั้นเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกับการเพิ่ม ก็อาจใชวิธีกําหนดคุณสมบัติ

 

การลบตัวเลือกดวย JavaScript 

Document.getElementById ('id').option [2] = Null;   // ลบรายการที่ 3

กับการอพัเดทสวนนําเขาขอมูล Select  

หลังจากที่ทราบเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกดวย JavaScript แลว ตอไป

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่ไดกลาวมานั้น ขอมูลที่จะทําตัวเลือกถูกกําหนด

ตายตัวมาแลว แตเปนกรณีที่ขอมูลเก็บอยูในฐานขอมูลทางฝงเซิรฟเวอร อาจไมสามารถใชวิธีตามที่กลาว

มาแลวได แตจากการที่สรางคําสั่งที่เซิรฟเวอร แลวสงผานทาง AJAX จึงแสดงผลบนบราวเซอ

เพจที่จะแสดงตัวเลือกทางดานบราวเซอร ตองประกอบดวยสิ่งที่จะใชกําหนดเ

โดยทั่วไปนิยมใชสวนนําเขาขอมูล Select คูกัน เชน Select 

และอีกอันแสดงชื่อตารางที่มีอยูในฐานขอมูลที่เลือกใน Select

Select อันแรกผาน AJAX ขึ้นไป ทางฝงเซิรฟเวอรจะ

รอานขอมูลจากตาราง เพื่อนํามาสรางตัวเลือกใน Select อันที่สอง 

หลังจากไดขอมูลตอไป คือ การสงผลลัพธกลับไปเพื่ออัพเดทสวนนําเขาขอมูล

ตองลบตัวเลือกเดิมทั้งหมดออกไปกอน แตการลบตัวเลือกนั้นไมขึ้นกับขอมูล ดังนั้น

ในที่นี้การลบตัวเลือกจะสรางเปนฟงกชันเอาไวที่เว็บเพจดานบราวเซอร แลวใชวิธีสั่งคําสั่ง 

นนี้ขึ้นมา 

MySQL 

ขอความที่ปรากฏบนตัวเลือกนั้น ตองกําหนดในรูปแบบสตริง 

นั้นปกติทําไดหลายวิธี แตบางวิธีจะ

Firefox โดยใชวิธีการ

เชน ถาตองการเพิ่มตัวเลือกเขาไปใหเปนรายการลําดับที่สาม ก็

รายการแรกลําดับเปน0 

คุณสมบัติตัวเลือกของ

3 

แลว ตอไป คือ การ

การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่ไดกลาวมานั้น ขอมูลที่จะทําตัวเลือกถูกกําหนด

ตายตัวมาแลว แตเปนกรณีที่ขอมูลเก็บอยูในฐานขอมูลทางฝงเซิรฟเวอร อาจไมสามารถใชวิธีตามที่กลาว

บราวเซอรได 

เพจที่จะแสดงตัวเลือกทางดานบราวเซอร ตองประกอบดวยสิ่งที่จะใชกําหนดเงื่อนไข

Select อันแรกแสดงชื่อ

Select อันแรก เปนตน 

ะนําขอมูลนั้นไปใช

สวนนําเขาขอมูล Select 

ตองลบตัวเลือกเดิมทั้งหมดออกไปกอน แตการลบตัวเลือกนั้นไมขึ้นกับขอมูล ดังนั้น

แลวใชวิธีสั่งคําสั่ง JavaScript 
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ตอไปคือ การนําขอมูลที่อานไดจากฐานขอมูลจากขั้นตอนกอนนี้ มาสรางเปนตัวเลือกใน

รูปแบบคําสั่ง JavaScript 

1 รายการดังนั้นอาจตองใชการวนลูปเพื่อสรางคําสั่ง

12.11.5 ขั้นตอนการออกแบบ และเขียน

สรางเว็บเพจจํานวน 

จํานวน 2 รายการ เอาไวทดสอบ สวนอี

ผลลัพธกลับมาในแบบ JavaScript

 ตัวอยางที่ 12.18 ตัวอยางขอมูลภายในไฟล 

<head> 

 . 

 . 

 <script> 

 function AJAXCall (

  var data = getFormData (

  var URL = 'update_tables.php

  AJAXLoad (

 } 

 function removeOption (

  var el = document.getElementByld (

  while (el.length > 0)

   el.option

  } 

 } 

 </script>  

</head> 

 ตําแหนงสวนนําเขาขอมูล

1) เพิ่มอีเวนต

2) เนื่องจากเปนการแสดงชื่อฐานขอมูล ควรอานจาก 

สรางเปนรายการไวลวงหนาดังนั้นในสวนรายตัวเลือกใช สคริปต 

สรางเปนรายการตัวเลือก  
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ตอไปคือ การนําขอมูลที่อานไดจากฐานขอมูลจากขั้นตอนกอนนี้ มาสรางเปนตัวเลือกใน

 เพื่อสงกลับไปประมวลผลที่ดานบราวเซอร ทั้งนี้ตัวเลือกอาจมีมากกวา 

นั้นอาจตองใชการวนลูปเพื่อสรางคําสั่ง JavaScript ตามจํานวนตัวเลือกที่มี

ขั้นตอนการออกแบบ และเขียนสคริปต 

เพจจํานวน 2 เว็บเพจ โดยเว็บเพจแรกสําหรับวางสวนนําเขาขอมูล

เอาไวทดสอบ สวนอีกเว็บเพจหนึ่งฝงเซิรฟเวอรสําหรับอานชื่อตารางฐานขอมูล แลวสง

JavaScript 

ตัวอยางขอมูลภายในไฟล index.php  

Call ( ) { 

ar data = getFormData ('form1'); 

update_tables.php'; 

Load ('get', URL, data, null); 

unction removeOption ( )  { 

ar el = document.getElementByld ('table'); 

(el.length > 0)  { 

l.option [0] = null; 

สวนนําเขาขอมูล Select อันแรก (ที่ใชเก็บชื่อฐานขอมูล) 

อีเวนต change เพื่อเรียกใช AJAX ในการอัพเดท Select 

เนื่องจากเปนการแสดงชื่อฐานขอมูล ควรอานจาก MySQL 

สรางเปนรายการไวลวงหนาดังนั้นในสวนรายตัวเลือกใช สคริปต PHP ในการอานชื่อฐานขอมูลแลวนํามา
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ตอไปคือ การนําขอมูลที่อานไดจากฐานขอมูลจากขั้นตอนกอนนี้ มาสรางเปนตัวเลือกใน

ทั้งนี้ตัวเลือกอาจมีมากกวา  

ตามจํานวนตัวเลือกที่ม ี

สวนนําเขาขอมูล Select  

ฝงเซิรฟเวอรสําหรับอานชื่อตารางฐานขอมูล แลวสง

) สิ่งที่ตองทําก็คือ 

 

MySQL โดยตรงมากกวาที่จะ

ในการอานชื่อฐานขอมูลแลวนํามา
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 ตัวอยางที่ 12.19 แสดงสวนของการติดตอกับฐานขอมูล

<select id = "database" name = 

<?php 

 @mysql_connect ("localhost

 $dbs = mysql_list_dbs();

 while (list ($db) = mysql_fetch_row

  echo "<option value

 } 

?> 

</select> 

เพื่อใหเกิดการอัพเดท

สวนทายของเว็บเพจดังนี ้

 </form> 

 <script> AJAXCall ( ); </script>

</body> 

update_tables.php

อยูในฐานขอมูลนั้น แลวนํามาสรางเปนคําสั่ง 

ที่แสดงชื่อตาราง ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลว
 

 ตัวอยางที่ 12.20 สวนของการ 

<?php 

 @mysql_connect ("localhost

 $db = $_GET ['database

 $tbs = mysql_list_tables($db);

 // คําสั่ง JavaScript สําหรับลบ 

 // สรางไวที่เว็บเพจ index.php

 $js = "removeOption ( 

 If (mysql_num_rows($tbs) == 0 {

  $js   .=  " 

  var opt = new Option (

  Document.getElementByID

 } else  { 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

แสดงสวนของการติดตอกับฐานขอมูล  

name = "database" onchange = "AJAXCall ( )"> 

localhost", "root",  "leaf")  or die (mysql_error ( ))

$dbs = mysql_list_dbs(); 

($db) = mysql_fetch_row ($dbs)) { 

<option value = $db</option>"; 

อัพเดททันทีที่เปดเว็บเพจ ใหเพิ่มการเรียกใชฟงกชัน AJAX

); </script> 

update_tables.php เว็บเพจนี้จะนําชื่อฐานขอมูลที่รับเขามาไปใชการอานชื่อตารางที่มี

อยูในฐานขอมูลนั้น แลวนํามาสรางเปนคําสั่ง JavaScript เพื่อสงกลับไปอัพเดททีส่วนนําเขาขอมูล

ที่แสดงชื่อตาราง ตามหลักการที่ไดกลาวมาแลว 

สวนของการ Update ขอมูลภายในไฟล update_tables.php

localhost", "root", "leaf">  or die (mysql_error ( ));

database']; 

$tbs = mysql_list_tables($db); 

สําหรับลบ Option เดิม โดยเรียกฟงกชัน remeveOption

index.php 

 );"; 

If (mysql_num_rows($tbs) == 0 { // ถาฐานขอมูลนั้นไมมีตารางอยูเลย

ar opt = new Option ('', ''); 

Document.getElementByID ('table') .options [0] = opt; 

MySQL 

))' 

AJAXCall ( ) ไวที่

นี้จะนําชื่อฐานขอมูลที่รับเขามาไปใชการอานชื่อตารางที่มี

สวนนําเขาขอมูล Select 

update_tables.php 

)); 

remeveOption ( )  

ถาฐานขอมูลนั้นไมมีตารางอยูเลย 
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  $i  =  0; 

  while (list ($tb)  =  mysql_fetch_row

   //คําสั่ง 

   $js  .=  

    

    

   "; 

   $i++;

  } 

 } 

 header ("Content-Type:text/Javascript; charset=tis

 echo $js; 

?> 

 

12.12 อีเวนต 

 บัญชา ปะสีละเตสัง. (

กระทําบางอยางที่เกิดขึ้น เชน การคลิกหรือเคลื่อนยายเมาส การกดปุมคียบอรด 

ที่เกิดขึ้นเปนตัวกําหนดใหเกิดการตอบสนอง หรือกระทําบางอยางตอไป เชน เมื่อคลิกปุมก็ใหสงขอมูลจาก

ฟอรมไปยังเซิรฟเวอร หรือ เมื่อมีการพิมพคียบอรด ก็อาจตรวจสอบวาขอมูลที่ใสเขามาตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนดหรือไม เปนตน 

ชนิดของการเกิดอีเวนต

เคลื่อนยายเมาส การพิมพขอความ เปนตน นอกจากนี้แตละอิลิเมนก็สามารถเกิดอีเวนตไดเพียงบาง

ลักษณะเทานั้น เชน div สามารถเกิดอีเวนตเกี่ยวกับเมสได แตไมสามารถเกิดอีเวนต

เปนตน ดังนั้นจึงควรทราบกอนวาใน 

ถูกตอง มีรายละเอียดดังนี ้
 

ตารางที่ 12.1 แสดงอีเวนตของ 

Event Handler 

onclick เกิดเมื่อคลิกที่อิลิเมนต 

ondblclick เกิดเมื่อดับเบิลคลิก

onmousedown เกิดเมื่อกดเมาสลงไป 

onmouseup เกิดเมื่อปลอยมือจากการกดเมาส
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($tb)  =  mysql_fetch_row ($tbs)) { 

คําสั่ง javascript สําหรับสราง และเพิ่ม Option ใหมจนครบทุกตัว

$js  .=  " 

 var  opt  =  new  Option ('$tb', '$tb'); 

 Document.getElementByID ('table') .options

  

$i++; 

Type:text/Javascript; charset=tis-620); 

(2551: 103) อธิบายความหมายของอีเวนต (Event) คือ เหตุการณหรือการ

กระทําบางอยางที่เกิดขึ้น เชน การคลิกหรือเคลื่อนยายเมาส การกดปุมคียบอรด เปนตน ทั้งนี้มักใชอีเวนต

กิดการตอบสนอง หรือกระทําบางอยางตอไป เชน เมื่อคลิกปุมก็ใหสงขอมูลจาก

ฟอรมไปยังเซิรฟเวอร หรือ เมื่อมีการพิมพคียบอรด ก็อาจตรวจสอบวาขอมูลที่ใสเขามาตรงตามเงื่อนไขที่

ชนิดของการเกิดอีเวนต เนื่องจากอีเวนตเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การคลิกเมาส การ

เคลื่อนยายเมาส การพิมพขอความ เปนตน นอกจากนี้แตละอิลิเมนก็สามารถเกิดอีเวนตไดเพียงบาง

สามารถเกิดอีเวนตเกี่ยวกับเมสได แตไมสามารถเกิดอีเวนต

เปนตน ดังนั้นจึงควรทราบกอนวาใน JavaScript มีอีเวนตชนิดใดบาง เพื่อจะไดนําไปใชรวมกันไดอยาง

แสดงอีเวนตของ JavaScript สําหรับกําหนดใหกับอิลิเมนต 

การเกิดอิลิเมนต 

เกิดเมื่อคลิกที่อิลิเมนต (กดแลวปลอย) 

เกิดเมื่อดับเบิลคลิก 

เกิดเมื่อกดเมาสลงไป (เกิดทันททีี่กด) 

เกิดเมื่อปลอยมือจากการกดเมาส 
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ใหมจนครบทุกตัว 

) .options [$i]  =  opt; 

คือ เหตุการณหรือการ

เปนตน ทั้งนี้มักใชอีเวนต

กิดการตอบสนอง หรือกระทําบางอยางตอไป เชน เมื่อคลิกปุมก็ใหสงขอมูลจาก

ฟอรมไปยังเซิรฟเวอร หรือ เมื่อมีการพิมพคียบอรด ก็อาจตรวจสอบวาขอมูลที่ใสเขามาตรงตามเงื่อนไขที่

เนื่องจากอีเวนตเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การคลิกเมาส การ

เคลื่อนยายเมาส การพิมพขอความ เปนตน นอกจากนี้แตละอิลิเมนก็สามารถเกิดอีเวนตไดเพียงบาง

สามารถเกิดอีเวนตเกี่ยวกับเมสได แตไมสามารถเกิดอีเวนตเกี่ยวกับคียบอรด 

มีอีเวนตชนิดใดบาง เพื่อจะไดนําไปใชรวมกันไดอยาง
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ตารางที่ 12.1 (ตอ) 

Event Handler 

onmouseover เกิดเมื่อเคลื่อนยายเมาสเขาไปในอิลิเมนต

onmouseout เกิดเมื่อนําเมาสออกจากอิลิเมนต

onmousemove เกิดเมื่อเคลื่อนยายเมาสไปบนอิลิเมนต

onkeypress เปนลักษณะการพิมพท่ัวไป คือ กดแลวปลอย

onkeydown เกิดเมื่อกดปุมคียบอรด 

onkeyup เกิดเมื่อปลอยมือจากปุมคียบอรด

onabort เกิดเมื่อขัดจังหวะขณะที่กําลังโหลดรูปภาพ เชน คลิกปุม 

ขณะท่ียังโหลดภาพไมสมบูรณ

onblur เกิดเมื่ออิลิเมนตนั้นเสียโฟกัส หรือยายโฟกัสไปยังอิลิเมนต

onchange เกิดเมื่อเปลี่ยนขอความใชชองรับขอมูล เชน 

รายการที่เลือกจากเดิมไปเปนรายการอื่นใน 

onerror เกิดเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะที่กําลังโหลดภาพ

onfocus เกิดเมื่ออิลิเมนตนั้นไดรับโฟกัส

onload เกิดเมื่อเริ่มทําการ

onreset เกิดเมื่อคลิกปุม 

onresize เกิดเมื่อเปลี่ยนขนาดของวินโดว

onselect เกิดเมื่อทําแถบสีเพื่อเลือกขอความ

onsubmit เกิดเมื่อสงขอมูลจากฟอรมไปยังเซิรฟเวอร

onunload เกิดเมื่อยกเลิกการโหลดเอกสาร เชน คลิกปุม 
 

 หมายเหตุ 

Event Handler คือ ตัวจัดการอีเวนต หรือทําหนาที่การเรียกสคริปตสวนที่ใชตอบสนองอีเวนตขึ้นมาทํางาน

เมื่อเกิดอีเวนตขึ้น ถาตัดคําวา "on" ขางหนา 

 

12.13 การกําหนดอีเวนต 

 กอนการกําหนดอีเวนตจะตองตรวจสอบและพิจารณากอนวาตองการกระทําเมื่อเกิดอีเวนตใด 

และเกิดกับอิลิเมนตใด โดยดูวาอิลิเมนตนั้นรองรับอีเวนตที่ตองการหรือไม เชน หากตองการจะกระทํา

บางอยางเมื่อผูใชคลิกที่ <div> ก็ตองดูวา 

12.13.1 การกําหนดอีเวนตแบบแอททริบิวต

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

การเกิดอิลิเมนต 

เกิดเมื่อเคลื่อนยายเมาสเขาไปในอิลิเมนต 

เกิดเมื่อนําเมาสออกจากอิลิเมนต 

เกิดเมื่อเคลื่อนยายเมาสไปบนอิลิเมนต 

เปนลักษณะการพิมพท่ัวไป คือ กดแลวปลอย 

เกิดเมื่อกดปุมคียบอรด (เกิดทันทีที่กด) 

เกิดเมื่อปลอยมือจากปุมคียบอรด 

เกิดเมื่อขัดจังหวะขณะที่กําลังโหลดรูปภาพ เชน คลิกปุม Stop 

ขณะท่ียังโหลดภาพไมสมบูรณ 

เกิดเมื่ออิลิเมนตนั้นเสียโฟกัส หรือยายโฟกัสไปยังอิลิเมนต 

เกิดเมื่อเปลี่ยนขอความใชชองรับขอมูล เชน text, textarea หรือเกิดเมื่อเปลี่ยน

รายการที่เลือกจากเดิมไปเปนรายการอื่นใน <select> 

เกิดเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะที่กําลังโหลดภาพ 

เกิดเมื่ออิลิเมนตนั้นไดรับโฟกัส 

เกิดเมื่อเริ่มทําการโหลดเอกสารหรือรูปภาพ 

เกิดเมื่อคลิกปุม Reset ของฟอรม 

เกิดเมื่อเปลี่ยนขนาดของวินโดว 

เกิดเมื่อทําแถบสีเพื่อเลือกขอความ 

เกิดเมื่อสงขอมูลจากฟอรมไปยังเซิรฟเวอร 

เกิดเมื่อยกเลิกการโหลดเอกสาร เชน คลิกปุม Stop 

คือ ตัวจัดการอีเวนต หรือทําหนาที่การเรียกสคริปตสวนที่ใชตอบสนองอีเวนตขึ้นมาทํางาน

ขางหนา Event Handler ออกก็จะกลายเปนชนิดของอีเวนตนั้นๆ

จะตองตรวจสอบและพิจารณากอนวาตองการกระทําเมื่อเกิดอีเวนตใด 

และเกิดกับอิลิเมนตใด โดยดูวาอิลิเมนตนั้นรองรับอีเวนตที่ตองการหรือไม เชน หากตองการจะกระทํา

ก็ตองดูวา <div> รองรับอีเวนตที่เกี่ยวกับ "click" หรือไมเปนตน

การกําหนดอีเวนตแบบแอททริบิวต 

MySQL 

Stop ของบราวเซอร

หรือเกิดเมื่อเปลี่ยน

คือ ตัวจัดการอีเวนต หรือทําหนาที่การเรียกสคริปตสวนที่ใชตอบสนองอีเวนตขึ้นมาทํางาน

ออกก็จะกลายเปนชนิดของอีเวนตนั้นๆ 

จะตองตรวจสอบและพิจารณากอนวาตองการกระทําเมื่อเกิดอีเวนตใด 

และเกิดกับอิลิเมนตใด โดยดูวาอิลิเมนตนั้นรองรับอีเวนตที่ตองการหรือไม เชน หากตองการจะกระทํา

หรือไมเปนตน 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

วิธีนี้จะเขียนสคริปตแทรกไวในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต โดยนํา 

ของอีเวนตนั้นมาเปนแอททริบิวตตัวหนึ่ง เชน

 ตัวอยางที่ 12.21 การแทรกสคริปตในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต

 <body onclick = "alert ('Hello')">

หมายความวาเมื่อคลิกที่เอกสารจะเกิด 

สําหรับสคริปตที่ไมยาวมากนัก เพราะหากเปนสคริปตยาวๆ อาจจะเขียนไมสะดวก เชน

 ตัวอยางที่ 12.22 การแทรกสคริปตในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต แบบมีเงื่อนไข

 <div id="dv" onmousedown="if (confirm ('Are you 18+')) {

 location.href='index.html'; } else { window.close ( ) }" > 18+ ? </div>

จากสคริปต

(Dialog box) ยืนยันอายุ โดยหากยืนยันวาคุณอายุมากกว

บราวเซอรที่กําลังเรียกใชงานอยู

12.13.2 การกําหนดอีเวนตแบบพร็อปเพอรตี้

วิธีนี้จะไมเขียน 

นํามากําหนดในรูปแบบพร็อปเพอรตี้ของอิลิเมนตนั้นแทน เชน

 ตัวอยางที่ 12.23 การกําหนดอีเวนตแบบพร็อปเพอรตี้

 <script> 

  function fa ( ) {

   . 

   . 

  } 

 </script> 

 <div id="dv"> Click Me </div>

 <script> 

  document.getElementById ("dv").onclick = f1;

 </script> 

จะพบวาชื่อฟงกชันท่ีนํามากําหนดใหกับ 

ตองมีเฉพาะชื่อฟงกชันอยางเดียวเทานั้น ทั้งนี้อิลิเมนตเดียวกันสามารถมีไดมากกวา 

 ตัวอยางที่ 12.24 การกําหนดใหอิลิเมนตเดียวมีมากกวา 

 var el = document.getElementById ("dv");

 el.onclick = f1; 

 el.onmouseover = f2;

 el.onmousout = f3; 
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วิธีนี้จะเขียนสคริปตแทรกไวในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต โดยนํา 

ของอีเวนตนั้นมาเปนแอททริบิวตตัวหนึ่ง เชน 

การแทรกสคริปตในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต 

= "alert ('Hello')"> 

หมายความวาเมื่อคลิกที่เอกสารจะเกิด alert ที่แสดงขอความ 

สําหรับสคริปตที่ไมยาวมากนัก เพราะหากเปนสคริปตยาวๆ อาจจะเขียนไมสะดวก เชน

การแทรกสคริปตในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต แบบมีเงื่อนไข

div id="dv" onmousedown="if (confirm ('Are you 18+')) { 

location.href='index.html'; } else { window.close ( ) }" > 18+ ? </div>

สคริปต หมายถึง เมื่อเกิดอีเวนต mousedown ที่ <div> จะปรากฏกลองโตตอบ 

ยืนยันอายุ โดยหากยืนยันวาคุณอายุมากกวา 18 จะโหลดหนา index.html 

บราวเซอรที่กําลังเรียกใชงานอยู 

การกําหนดอีเวนตแบบพร็อปเพอรตี ้

นี้จะไมเขียน Event Handler ไวในแท็กของอิลิเมนตที่ตองการดักอีเวนต แตจะ

นํามากําหนดในรูปแบบพร็อปเพอรตี้ของอิลิเมนตนั้นแทน เชน 

การกําหนดอีเวนตแบบพร็อปเพอรตี ้

function fa ( ) { 

<div id="dv"> Click Me </div> 

document.getElementById ("dv").onclick = f1; 

จะพบวาชื่อฟงกชันท่ีนํามากําหนดใหกับ Event Handler นั้นจะตองไมมีวงเล็บ

ตองมีเฉพาะชื่อฟงกชันอยางเดียวเทานั้น ทั้งนี้อิลิเมนตเดียวกันสามารถมีไดมากกวา 1 

การกําหนดใหอิลิเมนตเดียวมีมากกวา 1 Event Handler

var el = document.getElementById ("dv"); 

el.onmouseover = f2; 
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วิธีนี้จะเขียนสคริปตแทรกไวในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต โดยนํา Event Handler 

ที่แสดงขอความ Hello วิธีนี้เหมาะ

สําหรับสคริปตที่ไมยาวมากนัก เพราะหากเปนสคริปตยาวๆ อาจจะเขียนไมสะดวก เชน 

การแทรกสคริปตในแท็กของอิลิเมนตที่เกิดอีเวนต แบบมีเงื่อนไข 

location.href='index.html'; } else { window.close ( ) }" > 18+ ? </div> 

จะปรากฏกลองโตตอบ 

index.html หากไมจะปด

ไวในแท็กของอิลิเมนตที่ตองการดักอีเวนต แตจะ

นั้นจะตองไมมีวงเล็บตอทาย 

1 Event Handler เชน 

1 Event Handler 
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หรือจะเขียนแบบ 

 ตัวอยางที่ 12.25 การกําหนดอิลิเมนตเดียว 

 var el = document.getElementById ("dv");

 el.onclick = function ( ) {

  . 

  . 

 }  

 

12.14 ออบเจ็กตอีเวนต 

 เมื่อเกิดอีเวนตขึ้นอาจจะมีขอมูลบางอยางเกี่ยวกับอีเวนตนั้นที่อาจตองการทราบ เชน ปุมเมาส

หรือคียบอรดที่ถูกกด หรือตําแหนงที่เกิดอีเวนต เปนตน เมื่อมีอีเวนตเกิดขึ้น สําหรับ 

เกี่ยวกับอีเวนตจะถูกเก็บไวในออบเจ็กตอีเวนต 

แบบพร็อปเพอรตี้ พร็อปเพอรตี้ที่นาสนใจมีรายละเอียดดังนี้
 

ตารางที่ 12.2 แสดงอีเวนตของ JavaScript 

พร็อปเพอรตี้ 

allKey ตรวจสอบวาคียบอรดปุม 

ctrlKey ตรวจสอบวาคียบอรดปุม 

shiftKey ตรวจสอบวาคียบอรดปุม 

keyCode รหัสของปุมคียบอรดที่ถูกกด

button ตรวจสอบวาปุมของเมาสปุมใดที่ถูกคลิก โดย 

และ 3=ซาย

fromElement อิลิเมนตที่เมาสชี้อยูกอนจะมาที่อิลิเมนตปจจุบัน เชน ตอนแรกเมาสชี้อยูที่ 

<div id="div1"> 

fromElement 

toElement อิลิเมนที่เมาสชี้อยูหลังจากเลื่อนไปจากอิลิเมนตเดิม เชน ตอนแรกเมาสชี้อยูที่ 

<div id="div1"> 

fromElement 

srcElement อิลิเมนตที่ทําใหเกิดอี

srcElement 

type ชนิดของอีเวนตที่เกิดขึ้น คือ การนําชื่อ 

ออกไป เชน เปนอีเวนต 

 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

หรือจะเขียนแบบ Anonymous Function ก็ได เชน 

การกําหนดอิลิเมนตเดียว แบบ Anonymous Function 

var el = document.getElementById ("dv"); 

el.onclick = function ( ) { 

เมื่อเกิดอีเวนตขึ้นอาจจะมีขอมูลบางอยางเกี่ยวกับอีเวนตนั้นที่อาจตองการทราบ เชน ปุมเมาส

หรือคียบอรดที่ถูกกด หรือตําแหนงที่เกิดอีเวนต เปนตน เมื่อมีอีเวนตเกิดขึ้น สําหรับ IE 

จะถูกเก็บไวในออบเจ็กตอีเวนต (Object Event) ทั้งนี้จะตองอางถึงขอมูลเหลานั้นใน

แบบพร็อปเพอรตี้ พร็อปเพอรตี้ที่นาสนใจมีรายละเอียดดังนี ้

JavaScript แบบพร็อปเพอรตี ้

ความหมาย 

ตรวจสอบวาคียบอรดปุม "Alt" ถูกกดขณะเกิดอีเวนตหรือไม 

ตรวจสอบวาคียบอรดปุม "Ctrl" ถูกกดขณะเกิดอีเวนตหรือไม 

ตรวจสอบวาคียบอรดปุม "Shift" ถูกกดขณะเกิดอีเวนตหรือไม 

รหัสของปุมคียบอรดที่ถูกกด 

ตรวจสอบวาปุมของเมาสปุมใดที่ถูกคลิก โดย 1=ซาย, 2=ขวา

ซาย+ขวา 

อิลิเมนตที่เมาสชี้อยูกอนจะมาที่อิลิเมนตปจจุบัน เชน ตอนแรกเมาสชี้อยูที่ 

<div id="div1"> ตอมาเลื่อนเมาสมายัง <div id="div2"> 

fromElement ที่ div2 จะไดคาเปน div1 

อิลิเมนที่เมาสชี้อยูหลังจากเลื่อนไปจากอิลิเมนตเดิม เชน ตอนแรกเมาสชี้อยูที่ 

<div id="div1"> ตอมาเลื่อนเมาสมายัง <div id="div2"> 

fromElement ที่ div1 จะไดคาเปน div2 

อิลิเมนตที่ทําใหเกิดอีเวนต เชน ถาคลิกที่ <div id="div1"> 

srcElement เปน div1 

ชนิดของอีเวนตที่เกิดขึ้น คือ การนําชื่อ Event Handler มาตัดคําวา 

ออกไป เชน เปนอีเวนต "onclick" จะได type เปน "click" เปนตน

MySQL 

เมื่อเกิดอีเวนตขึ้นอาจจะมีขอมูลบางอยางเกี่ยวกับอีเวนตนั้นที่อาจตองการทราบ เชน ปุมเมาส

IE แลวขอมูลตางๆ 

ทั้งนี้จะตองอางถึงขอมูลเหลานั้นใน

ขวา, 4=กลาง  

อิลิเมนตที่เมาสชี้อยูกอนจะมาที่อิลิเมนตปจจุบัน เชน ตอนแรกเมาสชี้อยูที่  

<div id="div2"> ถาอานคา 

อิลิเมนที่เมาสชี้อยูหลังจากเลื่อนไปจากอิลิเมนตเดิม เชน ตอนแรกเมาสชี้อยูที่  

<div id="div2"> ถาอานคา 

<div id="div1"> จะไดคา 

มาตัดคําวา "on" 

เปนตน 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

ตารางที่ 12.2 (ตอ) 

พร็อปเพอรตี้ 

clientX, clientY เปนการวัดระยะโดยเทียบกับพื้นที่ในการแสดงผลของบราวเซอร

offsetX, offsetY เปนการวัดคาจะวัดจากขอบดานซาย และดานบนของอิลิเมนตที่ทําใหเกิดอีเวนต

screenX, screenY เปนการวัดระยะโดยเทียบกับหนาจอดานซาย และดานบนมายังจุดที่เกิดอีเวนต

cancelButton ใชในการหยุดการเกิด 

returnValue กําหนดคาที่สงคืนใหแกระบบ มักใชเพื่อยกเลิกพฤติกรรมปกติของอีเวนต เชน 

ไมตองการแสดงเมนูเมื่อคลิกขวาก็กําหนดคา 

 เนื่องจากในแตละพร็อปเพอรตี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมาก 

แยกตามความเกี่ยวของของอีเวนต สําหรับแนวทางการใชพร็อปเพอรตี้ของออปเจ็กตอีเวนต มีตัวอยางดังนี้
 

 ตัวอยางที่ 12.26 การใชพร็อปเพอรตี้ของออปเจ็กตอีเวนต

 <script> 

  function eventType ( ) {

   var ev_type = event.type;

   alert ("

  } 

 </script> 

 <body onclick = "eventType ( )" onmousedown = "eventType ( ) ">

 

12.15 อีเวนตเกี่ยวกับเมาส 

 จากเรื่องออบเจ็กตอีเวนต จะเห็นวา เมื่อเกิดอีเวนต

สามารถตรวจสอบ หรือนํามาใชงานตอไปได เชน ปุมหรือตําแหนงที่ถูกคลิก เปนตน

12.15.1 อีเวนตเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเมาส

อีเวนตที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเมาสไดแก 

mouseout โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เมื่อเคลื่อนเมาสเขามาแตะของของอิลิเมนตจะเกิดอีเวนต 

2) ถาเคลื่อนเมาสเขาไปอยูเหนืออิลิเมนตจะเกิดอีเวนต 

เคลื่อนไหวกย็ังเปนอีเวนต mousemove

3) หากนําเมาสออกไปจากอิลิเมนตจะเกิดอีเวนต 

4) หากไมกําหนดอีเวนต

เมาสมาวางเหนืออิลิเมนตก็จะเกิดอีเวนต 

บทที่ 12 การใชเทคนิค AJAX 

ปริญญา นอยดอนไพร || การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล 

ความหมาย 

เปนการวัดระยะโดยเทียบกับพื้นที่ในการแสดงผลของบราวเซอร

การวัดคาจะวัดจากขอบดานซาย และดานบนของอิลิเมนตที่ทําใหเกิดอีเวนต

เปนการวัดระยะโดยเทียบกับหนาจอดานซาย และดานบนมายังจุดที่เกิดอีเวนต

ใชในการหยุดการเกิด Event Bubbling จาก child ไปยังพาเรนต

กําหนดคาที่สงคืนใหแกระบบ มักใชเพื่อยกเลิกพฤติกรรมปกติของอีเวนต เชน 

ไมตองการแสดงเมนูเมื่อคลิกขวาก็กําหนดคา returnValue 

ละพร็อปเพอรตี้ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมาก จะนําไปกลาวถึงในหัวขอตอๆ ไป

แยกตามความเกี่ยวของของอีเวนต สําหรับแนวทางการใชพร็อปเพอรตี้ของออปเจ็กตอีเวนต มีตัวอยางดังนี้

การใชพร็อปเพอรตี้ของออปเจ็กตอีเวนต 

eventType ( ) { 

var ev_type = event.type; 

alert ("อีเวนตที่เกิดขึ้น คือ " + ev_type); 

<body onclick = "eventType ( )" onmousedown = "eventType ( ) ">

 

จากเรื่องออบเจ็กตอีเวนต จะเห็นวา เมื่อเกิดอีเวนตเกี่ยวกับเมาสขึ้น มีขอมูลหลายอยางที่

สามารถตรวจสอบ หรือนํามาใชงานตอไปได เชน ปุมหรือตําแหนงที่ถูกคลิก เปนตน 

อีเวนตเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเมาส 

อีเวนตที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเมาสไดแก mousemove, mouseover 

ดังนี้ 

เมื่อเคลื่อนเมาสเขามาแตะของของอิลิเมนตจะเกิดอีเวนต mouseover

ถาเคลื่อนเมาสเขาไปอยูเหนืออิลิเมนตจะเกิดอีเวนต mousemove 

mousemove 

หากนําเมาสออกไปจากอิลิเมนตจะเกิดอีเวนต mouseout 

หากไมกําหนดอีเวนต mousemove แตกําหนดเฉพาะ mouseover 

เหนืออิลิเมนตก็จะเกิดอีเวนต mousemove 

AJAX รวมกับ PHP 259 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

เปนการวัดระยะโดยเทียบกับพื้นที่ในการแสดงผลของบราวเซอร 

การวัดคาจะวัดจากขอบดานซาย และดานบนของอิลิเมนตที่ทําใหเกิดอีเวนต 

เปนการวัดระยะโดยเทียบกับหนาจอดานซาย และดานบนมายังจุดที่เกิดอีเวนต 

ไปยังพาเรนต 

กําหนดคาที่สงคืนใหแกระบบ มักใชเพื่อยกเลิกพฤติกรรมปกติของอีเวนต เชน 

returnValue เปน false เปนตน 

จะนําไปกลาวถึงในหัวขอตอๆ ไป

แยกตามความเกี่ยวของของอีเวนต สําหรับแนวทางการใชพร็อปเพอรตี้ของออปเจ็กตอีเวนต มีตัวอยางดังนี้ 

<body onclick = "eventType ( )" onmousedown = "eventType ( ) "> 

เกี่ยวกับเมาสขึ้น มีขอมูลหลายอยางที่

 

mousemove, mouseover และ 

mouseover 

mousemove แมจะหยุดการ

mouseover เมื่อเคลื่อนที่
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12.15.2 อีเวนตเกี่ยวกับการกดเมาส

อีเวนตที่เก่ียวกับการกดเมาสไดแก 

ตัวอยางดังนี้ 
 

 ตัวอยางที่ 12.27 อีเวนตที่เกี่ยวกับการกดเมาส

 <body onmousedown = "window.status=event.type" 

  onmouseup = "alert (event.type)"

 > 

12.15.3 การตรวจสอบปุมเมาสที่ถูกกด

ปุมเมาสที่ถูกกดสามารถตรวจสอบไดจากพร็อปเพอรตี้ 

คาที่ไดสําหรับบราวเซอร IE มีตัวอยางดังนี้
 

 ตัวอยางที่ 12.28 การตรวจสอบปุมเมาสที่ถูกกด

<script> 

 function mouseButton ( ) {

  var bt = event.button;

  switch (bt) { 

   case 1 : window.status = "

   case 2 : window.status = "

   case 4 : window.status = "

   case default : window.status = "

  } 

 } 

</script> 

 

12.16 อีเวนตเกี่ยวกับคียบอรด 

 อีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรด เชน การตรวจสอบวาปุมถูกกดหรือมีการ

หรือไม เปนตน ทั้งนี้การตรวจสอบปุมนั้น สามารถนําไปใชในการปองกันไมใหผูใชใสขอมูลที่ไมตรงตาม

เงื่อนไข เชน ตองการระบุใหปอนขอมูลชนิดตัวเลข 

ยอมรับขอมูลนั้น เปนตน 

 อีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรดมี 
 

 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

อีเวนตเกี่ยวกับการกดเมาส 

อีเวนตที่เก่ียวกับการกดเมาสไดแก click, dblclick, mousedown และ 

อีเวนตที่เกี่ยวกับการกดเมาส 

onmousedown = "window.status=event.type"  

onmouseup = "alert (event.type)" 

การตรวจสอบปุมเมาสที่ถูกกด 

ปุมเมาสที่ถูกกดสามารถตรวจสอบไดจากพร็อปเพอรตี้ button ของ

มีตัวอยางดังนี ้

การตรวจสอบปุมเมาสที่ถูกกด 

function mouseButton ( ) { 

var bt = event.button; 

case 1 : window.status = "ซาย"; break; 

case 2 : window.status = "ขวา"; break; 

case 4 : window.status = "กลาง"; break; 

case default : window.status = "ไมสามารถระบุได"; break;

 

อีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรด เชน การตรวจสอบวาปุมถูกกดหรือมีการกดปุม Alt/Ctrl/Shift 

หรือไม เปนตน ทั้งนี้การตรวจสอบปุมนั้น สามารถนําไปใชในการปองกันไมใหผูใชใสขอมูลที่ไมตรงตาม

เงื่อนไข เชน ตองการระบุใหปอนขอมูลชนิดตัวเลข 0-9 เทานั้น หากผูใชกดปุมคียที่ไมใช 

อรดมี 3 อีเวนต คือ keypress, keydown และ keyup มีตัวอยางดังนี้

  

MySQL 

และ mouseup มี

ของออบเจ็กตอีเวนต 

"; break; 

Alt/Ctrl/Shift ดวย

หรือไม เปนตน ทั้งนี้การตรวจสอบปุมนั้น สามารถนําไปใชในการปองกันไมใหผูใชใสขอมูลที่ไมตรงตาม

เทานั้น หากผูใชกดปุมคียที่ไมใช 0-9 ก็จะไม

มีตัวอยางดังนี ้



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 12.29 อีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรด

 <body onkeydown = "window.status = event.type" onkeypress = "alert (event.type)"

  onkeyup = "alert (event.type)"

 > 

12.16.1 การตรวจสอบปุมคีย

เมื่อคียบอรดปุมใดๆ ถูกกดสามารถตรวจสอบไดวาปุมนั้น คือ ปุมอะไร โดยใชพร็อป

เพอรตี้ keyCode แตคา keyCode 

ตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 12.3 แสดงตัวอยางรหัสที่ใชแทนปุมคียบอรด

ปุมคียบอรด 

backspace 

tab 

enter 

shift 

ctrl 

alt 

pause/break 

caps lock 

escape 

page up 

page down 

end 

home 

left arrow 

up arrow 

right arrow 

down arrow 

insert 

delete 

เลข 0-9 

อักขระ a-z 
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อีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรด 

onkeydown = "window.status = event.type" onkeypress = "alert (event.type)"

onkeyup = "alert (event.type)" 

การตรวจสอบปุมคียบอรดที่ถูกกด 

เมื่อคียบอรดปุมใดๆ ถูกกดสามารถตรวจสอบไดวาปุมนั้น คือ ปุมอะไร โดยใชพร็อป

keyCode ที่ไดจะเปนตัวเลขรหัสที่ใชแทนปุมนั้น มีรายละเอียดของรหัส

แสดงตัวอยางรหัสที่ใชแทนปุมคียบอรด 

keyCode ปุมคียบอรด 

8 right window key 

9 select key 

13 numpad 0-9 

16 multiply 

17 add 

18 subtract 

19 decimal point 

20 divide 

27 F1-F12 

33 num lock 

34 scroll lock 

35 semi-colon 

36 equal sign 

37 comma 

38 dash 

39 period 

40 forward slash 

45 grave accent 

46 open bracket 

48-57 back slash 

65-90 close braket 
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onkeydown = "window.status = event.type" onkeypress = "alert (event.type)" 

เมื่อคียบอรดปุมใดๆ ถูกกดสามารถตรวจสอบไดวาปุมนั้น คือ ปุมอะไร โดยใชพร็อป

มีรายละเอียดของรหัสดัง

keyCode 

92 

93 

96-105 

106 

107 

109 

110 

111 

112-123 

144 

145 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

219 

220 

221 
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ตารางที่ 12.3 (ตอ) 

ปุมคียบอรด keyCode

left window key 

ก-ฮ 3585

ในทางตรงขาม ถาทราบคา 

เมธอด fromCharCode ( ) ของออบเจ็กต 

 var char = String.fromCharCode (65);
 

 ตัวอยางที่ 12.30 การเขียนคําสั่ง

<html> 

<head> 

 <script> 

  function isValidKey ( ) {

   var keyCode = event.keyCode;

   if (keyCode < 48 || event.keyCode > 57) {

    

    

   } else { 

    

   } 

  } 

 </script> 

</head> 

<body onkeydown = "isValidKey ( )">

</body> 

</html> 

 

12.17 ตัวอยางการสราง AJAX dictionary 

 ตัวอยางการใชงานตอไปนี้ เปนการนํา

เหมาะสําหรับใครที่ตองการนําระบบคนหาคําศัพท 

โดยเฉพาะเว็บไซตเกี่ยวกับการศึกษา

12.17.1 สรางไฟล php ชื่อ 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

keyCode ปุมคียบอรด 

91 single quote 

3585-3630 ๐-๙ 

ในทางตรงขาม ถาทราบคา keyCode และตองการทราบวาตรงกับอักขระใด ใหใช

ของออบเจ็กต String ในการแปลง เชน 

var char = String.fromCharCode (65); 

เขียนคําสั่งเพื่อควบคุมการปอนเลข 0-9 เทานั้น 

function isValidKey ( ) { 

var keyCode = event.keyCode; 

if (keyCode < 48 || event.keyCode > 57) { 

 window.status = "key invalid"; 

 alert ("กรุณาปอนตัวเลข 0-9 เทานั้น"); 

 

 window.status = String.fromCharCode (keyCode);

<body onkeydown = "isValidKey ( )"> 

AJAX dictionary จาก longdo ดวย jQuery 

งานตอไปนี้ เปนการนําระบบคนหาคําศัพท จากเว็บไซต dict.longdo.com

เหมาะสําหรับใครที่ตองการนําระบบคนหาคําศัพท dictionary รูปแบบ AJAX ไปตกแตงเว็บไซต 

โดยเฉพาะเว็บไซตเกี่ยวกับการศึกษา มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

ชื่อ ajax_translate.php มีคําสั่งดังตอไปนี้ 

MySQL 

keyCode 

222 

3664-3673 

และตองการทราบวาตรงกับอักขระใด ใหใช 

Code); 

dict.longdo.com 

ไปตกแตงเว็บไซต 



 

ปริญญา นอยดอนไพร 

 ตัวอยางที่ 12.31 การสราง 

1<?php 

2 header("Content-type:text/html; charset=UTF

3 header("Cache-Control: no

4 header("Cache-Control: post

5 if(isset($_GET['keyword']) && 

6 $keyword=trim($_GET['keyword']);

7 $data=file_get_contents("http://dict.longdo.com/mobile.php?search=".$keyword);

8 echo strip_tags($data,"<a><table><td><tr><font><style><meta><br>"); 

9 } else { // กรณีไมมีการสงคําคนมา

10  echo "โปรดระบุคําที่ตองการแปล

11 } 

12?> 

 12.17.2 สรางไฟลสําหรับทดสอบ 

1) สวนของ 

2) สวนของ 

3) สวนของ 
 

 ตัวอยางที่ 12.32 ไฟลสําหรับทดสอบ 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-

"http://www.w3.org/TR/xhtml

<html xmlns="http://www.w

<head> 

<meta http-equiv="Content

<title>longdo ajax dictionary</title>

<!--1.สวนของ css สําหรับกําหนดรูปแบบ สีขอความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามตองการ

<style type="text/css"> 

div#myblock_dict{ 

 font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans

 font-size:12px;  

 margin:auto; 

 width:350px;  

} 
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การสราง AJAX dictionary ในไฟล ajax_translate.php

type:text/html; charset=UTF-8");         

Control: no-store, no-cache, must-revalidate");        

Control: post-check=0, pre-check=0", false);        

if(isset($_GET['keyword']) && trim($_GET['keyword'])!=""){ 

$keyword=trim($_GET['keyword']); 

$data=file_get_contents("http://dict.longdo.com/mobile.php?search=".$keyword);

echo strip_tags($data,"<a><table><td><tr><font><style><meta><br>"); 

กรณีไมมีการสงคําคนมา 

โปรดระบุคําที่ตองการแปล"; // แสดงขอความแจงเตือน 

สรางไฟลสําหรับทดสอบ demo_ajax_translate.php โดยจะมีอยู 

สวนของ css สําหรับกําหนดรูปแบบ สีขอความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามตองการ

สวนของ element องคประกอบในการใชงาน 

สวนของ javascript โดยใชงานผาน jQuery 

ไฟลสําหรับทดสอบ demo_ajax_translate.php 

-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620

<title>longdo ajax dictionary</title> 

สําหรับกําหนดรูปแบบ สีขอความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามตองการ

family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana; 
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

ajax_translate.php 

 

$data=file_get_contents("http://dict.longdo.com/mobile.php?search=".$keyword); 

echo strip_tags($data,"<a><table><td><tr><font><style><meta><br>");  

โดยจะมีอยู 3 สวน หลักๆ ดังนี้ 

สําหรับกําหนดรูปแบบ สีขอความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามตองการ 

620" /> 

สําหรับกําหนดรูปแบบ สีขอความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามตองการ--> 
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input#translate_it{ 

 background-color:#F6C;

 color:#FFF;  

 border:1px groove #F9

 cursor:pointer; 

} 

div#input_search{ 

 background-color:#000

 color:#FFF; 

 text-align:center; 

} 

div#context_search{ 

 border:1px solid #F9C;

 height:300px; 

 overflow:auto; 

} 

div#context_search{ 

 font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans

 font-size:12px;  

 padding:5px; 

 background-color:#FDEDFE;

} 

div#context_search a{ 

 margin-left:3px !important;

 color:#F09;  

} 

div#context_search td{ 

 padding:5px !important;

} 

</style> 

</head> 

<body> 

AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL

C; 

9C; 

000; 

C; 

family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana; 

color:#FDEDFE; 

px !important; 

px !important; 

MySQL 
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<!--2.สวนของ element องคประกอบในการใชงาน

<div id="myblock_dict"> 

<div id="input_search">คําคน

   <input type="text" name="keyword_q" id="keyword_q" />

   <input type="button" name="translate_it" id="translate_it" value="

</div> 

<div id="context_search">

</div> 

</div> 

<!--3.สวนของ javascript โดยใชงานผาน 

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery

<script type="text/javascript">

$(function(){ 

  var loading_img='<center>';

  loading_img+='<img 

src="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z

  loading_img+='</center>';

  $("#keyword_q").click(function(){ // 

   $(this).select(); //  

   $("#context_search").html(""); //  

  }); 

  $("#translate_it").click(

   $("#context_search").html(loading_img); 

   $.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val()) 

},function(data) { 

   $("#context_search").html(data); // 

   }); 

  }); 

  $("#keyword_q").keyup(function(event){

   if(event.keyCode==

    

 $.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val())},function(data){
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องคประกอบในการใชงาน--> 

คําคน 

<input type="text" name="keyword_q" id="keyword_q" /> 

<input type="button" name="translate_it" id="translate_it" value="

<div id="context_search"> 

โดยใชงานผาน jQuery--> 

t type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>

<script type="text/javascript"> 

var loading_img='<center>'; 

loading_img+='<img 

src="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z5R48/hash/ejut8v2y.gif">'; 

ding_img+='</center>'; 

$("#keyword_q").click(function(){ // เมื่อคลิกท่ีชองคําคน  

$(this).select(); //  ถามีขอความอยู ใหทําการเลือกขอความนั้น

$("#context_search").html(""); //  ลางคาขอความผลลัพธเดิม ถามี

$("#translate_it").click(function(){  // เมื่อคลิกท่ีปุมคําวา แปล

$("#context_search").html(loading_img);  

$.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val()) 

$("#context_search").html(data); // แสดงผลลัพธจากการคนหา

keyword_q").keyup(function(event){ 

if(event.keyCode==13) { // เมื่อกดปุม Enter ใหเริ่มการคนหา

 $("#context_search").html(loading_img); 

$.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val())},function(data){

AJAX รวมกับ PHP 265 

รวมกับฐานขอมูล MySQL  

<input type="button" name="translate_it" id="translate_it" value="แปล" /> 

latest.min.js"></script> 

ถามีขอความอยู ใหทําการเลือกขอความนั้น 

ลางคาขอความผลลัพธเดิม ถาม ี

เมื่อคลิกท่ีปุมคําวา แปล 

$.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val()) 

แสดงผลลัพธจากการคนหา 

ใหเริ่มการคนหา 

   

$.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val())},function(data){ 
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   } 

  }); 

  $("div#context_search a").live("click",function(){

   var text_search=$.trim($(this).text()); 

   $("#context_search").html(loading_img); 

   $("#keyword_q").val(text_search); 

   $.get("ajax_translate.php",{keyword:te

             $("#context_search").html(data); // 

   }); 

   return false;

  }); 

}); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

ภาพที่ 12.4 ตัวอยางการสราง AJAX dictionary 

 

 

AJAX รวมกับ PHP 
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  $("#context_search").html(data);  

 });     

$("div#context_search a").live("click",function(){ 

var text_search=$.trim($(this).text());  

$("#context_search").html(loading_img);  

$("#keyword_q").val(text_search);  

$.get("ajax_translate.php",{keyword:text_search},function(data){

$("#context_search").html(data); // แสดงผลลัพธจากการคนหา 

   

return false;    

AJAX dictionary จาก longdo ดวย jQuery 

  

MySQL 

xt_search},function(data){ 
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สรุป 

 Ajax เปนเทคนิคใหมที่คนสวนใหญกําลังเริ่มศึกษากัน 

ชิ้นงานเว็บเพจดูมีความนาสนใจมากยิ่ง

อีกทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลหนาเว็บเพจไดรวดเร็วขึ้น ไมตองเสียเวลาหยุดรอ

การรีเฟรชหนาจอ แตในการนําเทคนิคนี้มาใชงาน

หลังจากนั้นจึงคอยเริ่มศึกษา Ajax 

คําสั่งทั้งหมด 

 

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายหลักการทํางานของ

 2. จงยกตัวอยางอีเวนต

 3. จงยกตัวอยางอีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรด พรอมอธิบาย

 4. จงอธิบายสคริปตคําสั่งตอไปนี้ จะเกิดอีเวนตเมื่อไหร และจะไดผลลัพธอยางไร

 <div id="dv" onmousedown="if (confirm ('Are you 18+')) {

 location.href='index.html'; } else { window.close ( ) }" > 18+ ? </div>
 

 5. จงอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวาง 
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เปนเทคนิคใหมที่คนสวนใหญกําลังเริ่มศึกษากัน โดยการนํา Ajax 

ดูมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถทํางานรวมกับภาษา PHP และ 

อีกทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลหนาเว็บเพจไดรวดเร็วขึ้น ไมตองเสียเวลาหยุดรอ

แตในการนําเทคนิคนี้มาใชงานไดนั้นควรศึกษาและมีพื้นฐาน

Ajax เนื้อหาในบทนี้เปนเพียงแนะนําในเบื้องตนเทานั้น ยังไมครอบคลุมถึง

จงอธิบายหลักการทํางานของ AJAX  

อีเวนตที่เกี่ยวกับเมาส พรอมอธิบาย 

จงยกตัวอยางอีเวนตที่เกี่ยวกับคียบอรด พรอมอธิบาย 

จงอธิบายสคริปตคําสั่งตอไปนี้ จะเกิดอีเวนตเมื่อไหร และจะไดผลลัพธอยางไร

<div id="dv" onmousedown="if (confirm ('Are you 18+')) { 

location.href='index.html'; } else { window.close ( ) }" > 18+ ? </div>

จงอธิบายความเหมือนและความแตกตางระหวาง JavaScript และ AJAX
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รวมกับฐานขอมูล MySQL  

Ajax เขามาชวยนั้นทําให 

และ HTML ไดอยางลงตัว 

อีกทั้งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลหนาเว็บเพจไดรวดเร็วขึ้น ไมตองเสียเวลาหยุดรอการโหลดหรือ

และมีพื้นฐานภาษา JavaScript 

เปนเพียงแนะนําในเบื้องตนเทานั้น ยังไมครอบคลุมถึง

จงอธิบายสคริปตคําสั่งตอไปนี้ จะเกิดอีเวนตเมื่อไหร และจะไดผลลัพธอยางไร 

location.href='index.html'; } else { window.close ( ) }" > 18+ ? </div> 

AJAX 
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AJAX รวมกับ PHP 

การเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP รวมกับฐานขอมูล MySQLMySQL 


