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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 

 
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู 

รายวิชา Web Programming (ง31202) 
 

 
 

  
ครูโยธิน  ศิริเอย (ครูโย) 
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Mobile : 089-8358225 
 

 
สิ่งที่คนคนหนึ่งควรรีบเรงเรียนรูเปนอันดับแรกคือ 

 สิ่งที่เขายังทําไมไดและนําไปใชใหเกิดประโยชนได ไมใชพยายามเรียนรูไปหมดทุกอยาง 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

   คาบเรียนที่ 1-2 แนะนํารายวิชา 
คําอธิบายรายวิชา Web Programming (ง31204) 

คําอธิบายรายวิชา :  ศึกษาแนวคดิเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP 
โครงสรางและการทํางาน การออกแบบและการสรางฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรในการ
จัดการฐานขอมลู และทําเปนโครงงานคอมพิวเตอรไดอยางสรางสรรค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP เบื้องตนได 
2. นักเรียนสามารถออกแบบฐานขอมูลได 
3. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูลได 
4. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมบันทึกขอมูลในฐานขอมลูได 
5. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมแสดงขอมูลจากฐานขอมลูได 
6. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมลบขอมลูในฐานขอมูลได 
7. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมปรับปรุงขอมูลในฐานขอมลูได 
8. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมจัดการรูปภาพได 
9. นักเรียนสามารถสรางผลงานไดสรางสรรค 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 1. ปฏิบัติเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP    10  คะแนน 
 2. ปฏิบัติออกแบบและเขยีนโปรแกรมติดตอฐานขอมูลได  10 คะแนน 
 3. ปฏิบัติสรางแบบฟอรมการรับขอมลูได      5 คะแนน 
 4. ปฏิบัติเขียนรหัสโปรแกรมบันทึกขอมูลได      5 คะแนน 
 5. ปฏิบัติเขียนรหัสโปรแกรมเรยีกดูขอมลูได    10 คะแนน 
 6. ปฏิบัติเขียนรหัสโปรแกรมปรบัปรุงขอมูลได     5 คะแนน 
 7. ปฏิบัติเขียนรหัสโปรแกรมลบขอมลูได       5 คะแนน 
 8. โครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร    50 คะแนน 
 8.1 ประโยชนที่จะไดรับจากโครงงาน   10 คะแนน 
 8.2  ความเปนไปไดของการนําไปใชไดจริง  10 คะแนน 
 8.3  สะดวกและงายตอการใชงาน    10 คะแนน 
 8.4  ความสวยงามในสวนของ GUI    10 คะแนน 
 8.5  การนําเสนอโครงงาน     10 คะแนน 
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 “ลําดับการศึกษาเรียนรู” 
 
1. ศึกษาโครงสรางและการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP 
2. การออกแบบฐานขอมูล MySQL 
3. การเขียนโปรแกรมเพ่ือติดตอฐานขอมูล 
4. สรางฟอรมรับขอมูล 
5. การเขียนโปรแกรมเพ่ือบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล 
6. การเขียนโปรแกรมเพ่ือแสดงขอมูลจากฐานขอมูล 
7. การเขียนโปรแกรมเพ่ือปรับปรุง/แกไขขอมูล 
8. การเขียนโปรแกรมเพ่ือลบขอมูลในฐานขอมูล 
9. การเขียนโปรแกรมเพ่ือการจัดการรปูภาพ 
10. นําความรูและทักษะที่ไดนํามาเปนโครงงานคอมพิวเตอรประเภท
ซอฟตแวร 
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  ศัพทที่ควรรูกับ HTML 
 
 Web browser :  หมายถึง ซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการเขาถึงขอมลูเและติดตอสื่อสารกับ
ระบบสารสนเทศท่ีอยูในรูปแบบของเว็บเพจ ซึ่งอยูในระบบบนเครอืขายคอมพิวเตอรชือ่วา World Wide Web 
(WWW)  ตัวอยาง Web browser 

   
 

Google Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Opera 

 
   

Safari Maxthon Baidu Avant 
 
 Static Website   เว็บไซตท่ีตอบสนองทางเดียว ไมมีการติดตอกับฐานขอมูล และไมสามารถเก็บขอมลูได เปน
การนําเสนอขอมูลแบบทางเดียว เหมือนกับการอานหนังสอื ซึ่งเว็บไซตจะพัฒนาดวย HTML หรือ DHTML เปน
หลัก  
 
 Dynamic Website    เว็บไซตที่สามารถตอบสนองระหวางผูใชกับเว็บไซตได มีการตดิตอและเก็บขอมูลลง
ในฐานขอมลู จะพัฒนาดวย Web Programming เชน ภาษา ASP, PHP, ASP.net  เปนตน อาจกลาวไดวา Dynamic 
Website เปนเว็บไซตท่ีมีระบบจัดการขอมูลนัน่เอง  Dynamic Website ภาษาสคริปมี 2 ประเภท 
1. ไคลเอนต-ไซด สคริปต 

ไคลเอนต-ไซด สคริปต เปนเทคโนโลยีท่ีสคริปตทํางานบนบนฝงไคลเอนต เชน จาวาสคริปต โดยมาก
มักจะฝงอยูใน HTML และถูกประมวลผลโดยเว็บเบราวเซอรเพือ่ตอบสนองตอผูใชอยางทันที เชน การแสดง
ขอความเตอืน การตรวจสอบขอมลูท่ีผูใชปอน การปรับเปลี่ยนเนือ้หา รวมถึงการแสดงแอนเิมชัน เชน  AJAX เพ่ือ
เพ่ิมความคลองตัวในการใชงานใหกับเว็บไซต 
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2. เซิรฟเวอร-ไซด สคริปต 
เซริฟเวอร-ไซด สคริปต เปนเทคโนโลยีทีส่คริปตทํางานบนบนฝงเซิรฟเวอร ซึ่งแตกตางกับ Client-side 

scripting อยาง Javascript ท่ีทํางานบนฝง client และยังใชสําหรับสรางเว็บเพจแบบมีการตอบสนอง (dynamic) ซึ่ง
อยูในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีใชอยูแพรหลายในปจจุบัน เชน Web-base อีเมล การทํารายการบัญชอีอนไลน 
(online banking) รายงานขาวพยากรณอากาศ หรือ Search Engine 

 
http://www.wonko.info/ipt/sse/php/server-side.jpg 

 
 
 
 
 
 
 Web Programming   หมายถึง การเขียนโปรแกรมบนภาษาคอมพิวเตอรเพื่อใหไดมาซึ่ง Web Application 
 
 Web Application    หมายถึง โปรแกรมท่ีถูกเขียนขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอร สามารถเขาใชงานผานเว็บ 
บราวเซอร โดยอาศยัโปรโตคอล http หรือ https 
 
 Application    หมายถึง โปรแกรมท่ีถกูสรางขึ้นมาสําหรับสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศตางๆ 
 
 
 
 Web Server    หมายถึง เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งทําหนาที่ใหบริการขอมูลแก  
Client หรือ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีขอรับบริการ ในรูปแบบสื่อผสม ผานระบบเครอืขาย โดยสามารถแสดงผลผาน
โปรแกรมเว็บบราวเซอร หรืออาจกลาวไดวา Web server คือโปรแกรมท่ีคอยใหบริการแก Client ท่ีรองขอขอมลูเขา
มาโดยผาน Web browser 
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 Server   หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอรเครือ่งหลักในระบบเครอืขาย (network) หนึ่ง ๆ ทําหนาท่ีเปนตัวควบคุม
คอมพิวเตอรเครือ่งอื่น ๆ ท่ีมาเชือ่มตอในเครือขายเดียวกนั คอมพิวเตอรเครือ่งนี้มีหนาท่ีจัดการดูแลวา คอมพิวเตอร
เคร่ืองใดขอใชอุปกรณอะไร โปรแกรมอะไร แฟมขอมูลใด เพ่ือจะไดจัดการสงตอไปให ในขณะเดียวกัน ก็จะเปนที่
เก็บขอมูลและโปรแกรมท่ีคอมพิวเตอรในเครือขายจะมาเรยีกไปใชได 
 
 Client     หมายถึง เครือ่งคอมพิวเตอรท่ีไปรองขอบรกิารและรับบรกิารอยางใดอยางหนึ่งจาก Server 
 
 
 Website    หมายถึง หนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่งเชือ่มโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอ
ขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถกูจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตท่ีเก็บไวที่ชือ่หลักจะเรียกวา โฮมเพจ 
 
 Home Page    คือเว็บเพจหนาแรกซึ่งเปนทางเขาหลกัของเว็บไซต  ปกติเว็บเพจทุกๆ หนาในเว็บไซทจะถูกลิงค 
(โดยตรงหรือโดยออมก็ตาม) มาจากโฮมเพจ  ดังนั้นบางครั้งจึงมีผูใชคําวาโฮมเพจ โดยหมายถึงเว็บไซทท้ังหมด  
แตความจริงแลวโฮมเพจหมายถึงหนาแรกเทานั้น  ถาเปรียบกับหนังสือ โฮมเพจก็เปนเสมอืนปกหนังสือนั่นเอง  
ดังนั้นจึงมักถูกออกแบบใหโดดเดนและนาสนใจมากท่ีสดุ 
 
Web Page     เว็บเพจ เปนหนาเอกสารเว็บท่ีสรางขึ้นดวยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ซึ่ง
โปรแกรมเบราเซอรจะทําหนาที่แปลภาษา HTML ออกมาเปนหนาเอกสารทางจอภาพคอมพิวเตอร  เว็บเพจอาจจะ
ประกอบดวยขอความ ภาพกราฟก หรือภาพเคลือ่นไหวอาจมีเสียงประกอบดวยก็ได 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

โปรแกรมจําลองเครื่องคอมพิวเตอใหเปน WEB SERVER เชน 
 

    
XAMPP AppServ PHP Thai usbwebserver 

 
   

AMPPS Nserv Alchemy Eye MAMP 
 
 

 
ประวัติของภาษา PHP 
 PHP คือภาษาสําหรับทํางานดานฝงของเซิรฟเวอร (server-side scripting) ถูกออกแบบมาสําหรับการพัฒนา
เว็บไซต แตมันก็ยังสามารถใชเขียนโปรแกรมเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปได PHP ถกูสรางโดย Rasmus Lerdorf ในป 
1994 โดยท่ี PHP ในปจจุบันไดถูกพัฒนาโดย The PHP Group ซึ่งคําวา PHP นั้นยอมาจาก Personal Home Page ซึ่ง
ในปจจุบันนั้นหมายถึง PHP: Hypertext Preprocessor 

 
 
โคดของ PHP นั้นสามารถฝงกับโคดของ HTML ได ซึ่งมันสามารถนําไปรวมใชรวมกับ
ระบบเว็บเท็มเพลตท่ีหลากหลาย ระบบจัดการเนือ้หา (CMS) หรือเว็บเฟรมเวิรค การ
ทํางานของ PHP นั้นเปนแบบ Interpreter ท่ีถูกพัฒนาเปนแบบโมดูลในเว็บเซิรฟเวอร 
หรือ Common Gateway Interface (CGI) โดยเซิรฟเวอรจะทําการรวมโคดท่ีผานการแปล
ผล และประมวลผลเปนหนาเว็บเพจ และยังสามารถทํางานไดบน Command-line 

interface (CLI) และนอกจากนี้ PHP ยังถูกนําไปพัฒนาแอพพลเิคชันทางดานกราฟฟก 
Interpreter มาตรฐานของภาษา PHP นั้นไดรับการสนับสนนุ Send Engine ซึ่งเปนซอรฟแวรฟรีท่ีใหใช

ภายใต PHP License ภาษา PHP ไดถกูนําไปใชอยางกวางขวางกับเว็บเซิรฟเวอรในทุกๆ ระบบปฏิบัติการและ
แพลตฟอรม และไมมีลิขสิทธิ ์
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  คาบเรียนที่ 3-4  กาวแรกกับภาษา PHP 
กอนจะทํางานกับภาษา PHP  
 
ติดต้ังและใชงานโปรแกรมจําลอง Server (usbwebserver v8.6) 
 กอนอืน่กต็องไปดาวนโหลดโปรแกรมมากอนครับ  http://www.usbwebserver.net/en/download.php 

 
 
เมือ่คลิกเลอืกแลวจะเกิดหนาตาง ดังภาพ แลวใหคลกิเลอืก 

 
 
เมือ่ดาวนโหลดเสร็จเรียบรอย จะไดไฟล zip  มา 1 ไฟล ดังนี้  
 
 
Copy ไฟลนี้ไปไวใน Flash Drive เลยครับ 
 
 
 

เลือกตัวน้ีครับ 
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แตกไฟล โดยการคลกิขวาท่ีไฟล USBWebserver v8.6.zip แลวคลกิเลอืก Extract to USBWebserver v8.6 แลวจะได
โฟลเดอร ดังภาพ  

 
คลกิขวาท่ีโฟลเดอร USBWebserver v8.6  เลอืก Open จะแสดงไฟลและโฟลเดอรท่ีในขางใน ดังนี ้

 
 



11 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ใหคลิกขวาท่ี  แลวเลือก Open จะไดหนาตางขึ้นมาดังภาพ 

 
ถือวาการจําลองเครือ่งคอมพิวเตอรของเราเสร็จสมบูรณแลวครับ 
 
การแทรกภาษา PHP ใน HTML 

การแทรกภาษา PHP ใน HTML นั้นกเ็พียงแคประกาศ <?php และ ?> บริเวณท่ีตองการโดยสามารถ
ประกาศไดมากกวา 1 ครั้ง ในหนาเดียวกัน 
 test.php    
<?php echo "Hello Wold1 !!!! "; ?> 
<!doctype html> 
<html lang="th"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<meta name="Author" content="ชื่อผูจัดทําเวบ็เพจนี"้> 
<meta name="Keywords" content=" ขอความที่ใชในการคนหาทางอินเทอรเน็ต,ขนมไทย"> 
<meta name="Description" content=" ขอความการอธิบายของหนาเว็บเพจนี"้> 
<title>:: แบบฝกทักษะ วชิา web programming :</title> 
</head> 
<body> 
 <?php echo "Hello Wold2 !!!! "; ?> 
</body> 
</html> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

<?php echo "Hello Wold3 !!!! "; ?> 
การใสคอมเมนทในภาษา PHP   
การใสหมายเหตุ (Comment) ในสคริปต PHP สามารถทําได 2 วิธี คอื การใสหมายเหตุเฉพาะบรรทัด 

และการใสหมายเหตุ แบบหลาย ๆ บรรทัด ซึ่งสามารถแบงรูปแบบการคอมเมนทไดสามรูปแบบดวยกัน 
 
วิธีท่ี 1 ใชเคร่ืองหมาย # หรือ // 

ขอความท่ีตามหลังเคร่ืองหมายนี้ จนถึงตัวอกัษรตัวสุดทายของบรรทัดนัน้ ๆ จะไมถูกแสดงผลออกทาง
หนาจอ 
 
ตัวอยางการเขียน 
<?php 

# ขอความนี้จะไมถูกแสดงผล (รูปแบบท่ี1) 
// ขอความนีก้็ไมถกูแสดงผลเชนกนั (รูปแบบท่ี2) 

?> 
  
วิธีท่ี 2 ใชเคร่ืองหมาย /* รวมกับ */ 

การใสหมายเหตแุบบนีเ้ปนการใสแบบเปนชวงของขอมูล โดยสามารถควบคุมบรเิวณท่ีไมตองการให
แสดงผลออกทางจอภาพไดมากกวา 1 บรรทัด 

 
ตัวอยางการเขียน 
<?php 

/* 
ขอความตรงนี้ท้ังหมดทุกบรรทัดจะไมถูกแสดงผล 
ขอความตรงนี้ท้ังหมดทุกบรรทัดจะไมถูกแสดงผล 
ขอความตรงนี้ท้ังหมดทุกบรรทัดจะไมถูกแสดงผล  
 */ 

?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
การกําหนดตวัแปร และชนิดของขอมูล  
 ในภาษา php นั้น เราสามารถท่ีจะกําหนดตัวแปรไดเหมือน ๆ กับภาษาระดับสูงอื่น ๆ โดยตัวแปรใน

ภาษา php สามารถเขียนไดโดยใส $ (ดอลลาร) ท่ีดานหนาของชือ่ตัวแปร 
การต้ังชื่อตัวแปรสามารถตั้งไดท้ังภาษาไทย และอังกฤษ (ควรต้ังเปนภาษาอังกฤษ) , ตัวเลข (0-9), และ

สัญญลักษณ _ (Underscore) โดยจะตองขึ้นตนดวยตัวอกัษร หรือสัญลักณ _ เทานั้น โดยมีเครือ่งหมาย $ นําหนาชื่อ
ตัวแปรเสมอ 

การสรางตัวแปรในภาษา php นั้นจะเปน Case Sensitive ดวย เพราะภาษา php จะมองวาตัวแปรท่ีสรางดวย
ตัวอักษรตัวพิมพเลก็ และตัวพิมพใหญนั้น เปนคนละตัวแปรกัน เชน $a จะถูกมองวาเปนคนละตัวแปรกับ $A  

 
 test.php    
 <?php  
 $Score=13; 
 $SCore=14; 
 $score=15; 
 $scoRE=20; 
 echo "$Score<br>"; 
 echo "$SCore"; 
 echo '<br>'.$score;  echo "<br>$scoRE"; 
?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ตัวดําเนินการ 
 

1. ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic Operator) 
ตัวดําเนนิการทาง คณติศาสตร หรือเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Arithmetic Operator เปนตัวดําเนินการท่ีใช

ตัวคํานวณทางคณติศาสตร ไดแก บวก ลบ คูณ หาร และโมดูลสั ( เคร่ืองหมายทีเ่ปนรูปเปอรเซ็นต ) แลวนํามาหา
เศษท่ีไดจากการดําเนินการ ลกัษณะตัวดําเนินการและการเรียกดังนี้  
เคร่ืองหมาย ” + ” เรยีกวา บวก หรือ Addition ตัวอยางเชน $a + $b 
เคร่ืองหมาย ” - ” เรียกวา ลบ หรอื Subtraction ตัวอยางเชน $a – $b 
เคร่ืองหมาย ” * ” เรียกวา คูณ หรือ Multiplication ตัวอยางเชน $a * $b 
เคร่ืองหมาย ” / ” เรียกวา หาร หรือ Division ตัวอยางเชน $a / $b 
เคร่ืองหมาย ” % ” เรียกวา โมดูลสั หรือ Modulus หรือการหาเศษจากการหาร ตัวอยางเชน $a % $b 
และตัวดําเนินการ ” / ” จะใหผลลัพธเปนคาชนิด Float เสมอ แมวาท้ังสองตัวดําเนินการจะเปนคาชนดิเลขจํานวน
เต็มก็ตาม 
 
2. ตัวดําเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) 

ตัวเปรียบเทียบในทุกๆ ภาษา จะเปรียบเทียบตัวซาย เทียบกับตัวขวา และไดผลลัพธเปน จริง (true) หรือ 
เท็จ (false) เทานั้น ในภาษา PHP ก็มีวิธีการเปรียบเทียบเหมือนกับภาษาอืน่ๆ เหมือนกัน ผลลพัธท่ีไดก็มแีต จริง 
และ เท็จ เทานั้น เหมือนกัน ตัวเปรียบเทียบ จะใชในการกําหนดทศิทางของโปรแกรม 

$a < $b นอยกวา คนืคาเปนจริง ถา $a นอยกวา $b 
$a > $b มากกวา คืนคาเปนจริง ถา $a มากกวา $b 
$a < =$b นอยกวา หรือเทากับ คืนคาเปนจริง ถา $a นอยกวาหรือเทากับ $b 
$a > = $b มากกวา หรือเทากับ คนืคาเปนจริง ถา $a มากกวาหรือเทากับ $b 
$a = = $b เทากับ คืนคาเปนจริง ถา $a เทากับ $b 
$a != $b ไมเทากับ คืนคาเปนจริง ถา $a ไมเทากับ $b 
$a = = = $b เทากับท้ังหมด คืนคาเปนจริง ถา $a เทากับ $b และ ตองเปนชนดิขอมูลเดียวกัน 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

  คาบเรียนที่ 4  คําสั่งควบคุมแบบมีเงื่อนไข 
 

คําสั่ง if   เปนคําสั่งควบคุม ในกรณีท่ีเงื่อนไขทางเลือก (Condition) มีคาเปนจริง จะทําการประมวลผลคําสั่ง
(Statements(s)) แตในกรณีท่ีเงือ่นไขทางเลอืก (Condition มีคาเปนเท็จ จะไมประมวลผลคําสั่ง 
 

 
 
 

test.php 
<?php 
  $x=8; 
  if($x==8){ echo"Number is 8"; } 
?> 

 
test.php 
<?php 
  $x=6; 
  if($x==8){ echo"Number is 8"; } 
?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
คําสั่ง if-else   เปนคําสั่งควบคุม ในกรณีท่ีเง่ือนไขทางเลอืก (Condition) มีคาเปนจริง จะทําการประมวลผลคําสั่ง
(Statements(s)) หนึ่ง แตในกรณีทีเ่งื่อนไขทางเลือก (Condition มีคาเปนเท็จ ก็จะทําการประมวลผลคําสั่งอกีอยาง
หนึ่ง 

 
 

test.php 
<?php 
  $x=7; 
  if($x==8){ 
   echo"Number is 8";  
 } 
  else{ 
  echo"Number is not 8"; 
 } 
?> 

 
 
 
 
 



17 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

คําสั่ง else if   เปนคําสั่งควบคุม ในกรณีทีเ่งือ่นไขทางเลอืก (Condition) มีมากกวา 1 ทางเลอืก 
 

 
 

test.php 
 <?php 
   $x=0; 
   if($x>0){ echo"POSITIVE"; } 
  else if($x<0){echo"NEGATIVE";} 
  else{echo"Number is ZERO";} 
?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

คําสั่ง switch case  เปนคําสั่งควบคุมเงือ่นไขท่ีทํางานคลายกับ if แตสวนมากจะใชสําหรับการเปรียบเทียบกับ
คาคงทีแ่ละตองเปนขอมูลประเภท Integer หรือ Char เทานัน้  

 
 

test.php 
<?php 

$num1=8; 
$num2=6; 
$x=2; 
switch($x){ 
 case 1:  echo $num1 + $num2; break; 
 case 2:  echo $num1 - $num2;  break; 
 case 3:  echo $num1 * $num2;  break; 
 case 4:  echo $num1 / $num2;  break; 
 } 

?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
แบบฝกทําความเขาใจ 
ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมคิดเกรด โดยใชคําสั่งเงือ่นไข else if 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้
คะแนนมากกวา 100 ใหแสดงขอความวา Error 
คะแนน 80-100  ใหแสดงขอความวา Grade 4.00 คะแนน 70-79  ใหแสดงขอความวา Grade 3.00 
คะแนน 60-69  ใหแสดงขอความวา Grade 2.00 คะแนน 50-59  ใหแสดงขอความวา Grade 1.00 
คะแนน 0-49  ใหแสดงขอความวา Grade 0.00 คะแนนนอยกวา 0 ใหแสดงขอความวา Error 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
 

  คาบเรียนที่ 5-6 คําสั่งควบคุมแบบทําซ้ํา (for, while, do-while) 
 
คําสั่ง for 
นิยมใชกับการทําซ้ําท่ีรูจํานวนรอบของการทําซ้ําวาตองการทําซ้ํากี่รอบ คอืต้ังแตคาอะไร ถึง คาอะไร 
 

 
 
 โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี ้
for(กําหนดคาเร่ิมตน; เงือ่นไขการตรวจสอบ ; เพ่ิม/ลดคาตวัแปร) 
    { 
            ชุดคําสัง่ (statement) ; // อาจจะมีมากกวา 1 statement 
    } 

test.php 
<?php 
  for($i=1;$i<=10;$i=$i+1){ 
  echo" $i"; 
  } 
?> 

 
 



21 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

คําสั่ง While 
การทําซ้ําดวยคําสั่ง while เปนคําสั่งทําซ้ํา ท่ีนิยมใชในกรณีท่ีใชตรวจสอบเงือ่นไขวาเปนจริงก็จะทําซ้ํา แต

ถาเง่ือนไขเปนเท็จก็จะหลุดออกจาการทําซ้ํา 
 

 
 
 โดยมีรูปแบบคําสั่งดังนี ้
while(เง่ือนไขตรวจสอบ) 
{ 
    ชุด statement;   // อาจมมีากกวา 1 statement 
} 

 
test.php 
<?php 
  $i=1; 
  while($i<=10){ 
  echo" $i"; 
  $i=$i+1; 
  } 
?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

คําสั่ง do-while 
คําสั่ง do -while เปนอีกรูปแบบหนึ่งของคําสั่งท่ีใชควบคุมโปรแกรม โดยโปรแกรมจะตรวจสอบเงือ่นไข 

หลังจากมีการเขาไปทําในวงรอบของการทําซ้ําแลวอยางนอย 1 รอบ ถาเงือ่นไขเปนจริงก็จะโปรแกรมซ้ําอกีตอไป 
จนกระทั่งเง่ือนไขท่ีเปรียบเทียบนั้นเปนเท็จ จึงหยุดการทําซ้ํา 

 

 
 

 
 โดยมีรูปแบบดังนี ้

do{ 
    ชุด  statement; // อาจมีหลายคําสั่ง 
} while(เง่ือนไขตรวจสอบ) 
test.php 
<?php 
  $i=1; 
  do{ 
   echo" $i"; 
   $i=$i+1; 
  }while($i<=10) 
?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
 
แบบฝกทําความเขาใจ ใหนักเรียนฝกเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ําโดยใชคําสั่ง (for,while,do-while) 
 1. แสดง 1 ถึง 500 
 2. แสดง 5 ถึง 100 
 3. แสดง 100 ถึง 1 
 4. แสดงเลขคูต้ังแต 2 ถึง 100 
 5. แสดงเลขคีต้ั่งแต 1 ถึง 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คาบเรียนที่ 7-8  ระบบความปลอดภัย (Login Form) 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

สรางไฟล php ข้ึนมาใหม ใหต้ังช่ือไฟลเปน  frmlogin.php บันทึกในหอง root 

 
frmlogin.php 
<!doctype html> 
<html lang="th"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<meta name="Author" content="ชื่อผูจัดทําเว็บเพจนี้"> 
<meta name="Keywords" content=" ขอความท่ีใชในการคนหาทางอนิเทอรเน็ต,ขนมไทย"> 
<meta name="Description" content=" Security System By Yoman"> 
<title>:: ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) </title> 
</head> 
<body> 
<form action="chkadmin.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="3" align="center"> 
<tr><td colspan="2"><center><strong>FORM Login</strong></center></td></tr> 
<tr><td align="right">Username :</td><td><input type="text" name="user" size="15" maxlength="13" 
placeholder="Username" required /></td></tr> 
<tr><td align="right">Password :</td><td><input type="text" name="pass" size="15" maxlength="8" 
placeholder="Password"  required /></td></tr> 
<tr><td></td><td><input type="submit" name="save" value="Login" />&nbsp;&nbsp;<input 
type="reset" name="reset" value="Clear" /></td></tr><tr><td colspan="2"><font face="tahoma" size="2" 
color="#93939B"><center>Power by yotin.sir@thoengwit.ac.th</center></font></td></tr> 
</table> 
</form></body></html> 
 
 

name=user 

name=pass 



25 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

สรางไฟล php ข้ึนมาใหมโดยใหตั้งชื่อไฟลเปน  chkadmin.php 
chkadmin.php 
<?php 
 isset($_POST['user'])?$user=$_POST['user'] :$user=''; 
 isset($_POST['pass'])?$pass=$_POST['pass'] :$pass=''; 
 if($user=="admin" and $pass=="1234"){  
  echo"OK Welcome";  
 } 
 else{ 
 echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=frmlogin.php>"; 
        } 
?> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 

  คาบเรียนที่ 9-10 ฟอรมกรอกขอมูล 
 
สรางไฟล php ข้ึนมาใหม ใหต้ังช่ือไฟลเปน  frmmember.php 
 

 
 
 frmmember.php  
<!doctype html> 
<html lang="th"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<meta name="Author" content="ชื่อผูจัดทําเว็บเพจนี้"> 
<meta name="Keywords" content=" ขอความท่ีใชในการคนหาทางอนิเทอรเน็ต,ขนมไทย"> 
<meta name="Description" content=" ขอความการอธิบายของหนาเว็บเพจนี้"> 
<title>:: ฟอรมบันทึกขอมูลสมาชกิ (Customer Form) </title> 
</head> 
<body> 
<form action="savemember.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<center> 
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="3"> 
<tr><th colspan="2" align="center" >-- FORM MEMBER -- </th></tr> 

name=stdid 

name=stdname 

name=stdsur 

name=stdsex 

name=stdadd 

name=stdmobile 

name=stdemail 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
<tr> 
<td align="right" nowrap ><div align="right"><font face="tahoma" size="2">รหัสประจําตัว
</font></div></td><td width="212"><input name="stdid" type="number" id="stdid" size="15" 
maxlength="5" placeholder="รหัสนักเรียน 5 ตัว" required /></td> 
</tr> 
<tr>  <td align="right"><div align="right"><font size="2" face="tahoma">ชื่อ</font></div></td><td><input 
name="stdname" type="text" id="stdname" size="30" maxlength="30" placeholder="ช่ือ" required /> 
</td></tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font face="tahoma" size="2">นามสกุล</font></div></td> 
  <td><input name="stdsur" type="text" id="stdsur" size="30" maxlength="30"  
placeholder="นามสกุล" required /></td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font size="2" face="tahoma">เพศ</font></div></td> 
  <td><select name="stdsex" id="stdsex"> 
    <option value="1">ชาย</option> 
    <option value="2">หญิง</option> 
  </select></td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font face="tahoma" size="2">ท่ีอยู</font></div></td> 
  <td><input name="stdadd" type="text" id="stdadd" size="40" maxlength="40"  
placeholder="บานเลขท่ี ตําบล อําเภอ จังหวดั" required /></td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font size="2" face="tahoma">โทรศัพท</font></div></td> 
  <td><input name="stdmobile" type="text" id="stdmobile" size="15" maxlength="13"  
placeholder="เบอรโทรศัพท" required /></td> 
</tr> 
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<tr> 
  <td><div align="right"><font face="tahoma" size="2">อเีมล</font></div></td> 
  <td><input name="stdemail" type="text" id="stdemail" size="30" maxlength="30"  
placeholder="อีเมล" required /> </td> 
</tr> 
<tr><td></td><td><input type="submit" name="save" value="บันทึก" />&nbsp;&nbsp; 
<input type="reset" name="reset" value="ยกเลิก" /></td> 
</tr> 
</table></center> 
</form> 
</body> 
</html> 
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  คาบเรียนที่ 11 การจัดการฐานขอมูล 
กอนอื่นเราตองออกแบบฐานขอมูลกอนนะครับ วาจะใหช่ือฐานขอมูล(Database) ช่ือวาอะไร ตาราง(Table) ชื่อ
อะไร และในตารางมีฟลดอยูกี่ฟลดๆ อะไรบาง แลวจะใชเก็บขอมูลแบบใด เชน 

ออกแบบฐานขอมูล 
Database : mydb 
Table : member 

ช่ือ (Field Name) ชนิด (Data Type) ความยาว/เซต (Size)  
stdid VARCHAR 5 รหัสนกัเรียน/รหัสสมาชกิ 
stdname VARCHAR 30 ชือ่ 
stdsur VARCHAR 30 นามสกุล 
stdsex TINYINT 1 เพศ (1:ชาย, 2 : หญิง) 
stdadd TEXT  ท่ีอยู 
stdmobile VARCHAR 12 เบอรโทรศัพท 
stdemail VARCHAR 30 อเีมล 

 
 

จําลอง SEVER แลวทําการสรางฐานขอมูล โดยใหกดท่ีปุม General แลวคลิกท่ี PHPMyAdmin 

 
 
จะไดเปดหนาตาง ดังภาพ 
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ใหกรอก root ในชองของ ชื่อผูใช (Username) และกรอก usbw ใหชองของ รหัสผาน (Password) แลวคลิกปุม ไป 
(Go) จะสูหนาเพจของ phpMyadmin ซึ่งจะเปนตัวจัดการฐานขอมูล Mysql 
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การสรางฐานขอมลู ตาราง และเขตขอมูลที่ไดออกแบบไว 
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ชนิดขอมูลใน MySql 
ประเภทสตริง 

VARCHAR : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวอักษร ทุกครั้งท่ีเลือกชนดิของฟลดเปนประเภทนี้ จะตองมีการกําหนด
ความยาวของขอมูลลงไปดวย ซึ่งสามารถกําหนดคาไดต้ังแต 1 - 255 ฟลดชนิดนี้ เหมาะสําหรับการเก็บขอมูลสั้นๆ 
เชน ชือ่ นามสกุล หรอืหัวขอตางๆ เปนตน 
 
CHAR : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวอกัษรแบบท่ีถกูจํากดัความกวางเอาไวคือ 255 ตัวอักษร ไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดเหมอืนกับ VARCHAR หากทําการสืบคนโดยเรยีงตามลําดับ ก็จะเรียงขอมลูแบบ case-sensitive เวน
แตจะกําหนดแอตทริบิวตเปน BINARY ท่ีจะทําใหการเรียงขอมูลเปนแบบ non case-sensitive เชนเดียวกับ 
VARCHAR 
 
TINYTEXT : ในกรณีท่ีขอความยาวๆ หรอืตองการที่จะคนหาขอความ โดยอาศัยฟเจอร FULL TEXT SEARCH 
ของ MySQL เราอาจจะเลอืกท่ีจะไมเก็บขอมูลลงในฟลดประเภท VARCHAR ท่ีมีขอจํากัดแค 256 ตัวอักษร แตเรา
จะเก็บลงฟลดประเภท TEXT แทน โดย TINYTEXT นี้ จะสามารถเก็บขอมูล ได 256 ตัวอักษร ซึ่งมองเผนิๆ ก็ไม
ตางกับเก็บลงฟลดประเภท CHAR หรือ VARCHAR(255) เลย แตจริงๆ มันตางกนัตรงท่ี มันทํา FULL TEXT 
SEARCH ได 
 
TEXT : สําหรับเก็บขอมลูประเภทตัวอักษร เชนเดียวกับ TINYTEXT แตสามารถเก็บไดมากขึ้นโดยสูงสดุคอื 
65,535 ตัวอักษร หรอื 64KB เหมาะสําหรับเก็บขอมูลพวกเนื้อหาตางๆ ท่ียาวๆ  
 
MEDIUMTEXT : เก็บขอมูลประเภทตัวอักษร เชนเดียวกบั TINYTEXT แตเก็บขอมูลได 16,777,215 ตัวอักษร 
 
LONGTEXT : เก็บขอมูลประเภทตัวอกัษร เชนเดียวกับ TINYTEXT แตเก็บขอมลูได 4,294,967,295 ตัวอักษร 
 

ประเภทตัวเลข 
TINYINT : สําหรับเก็บขอมูลชนิดตัวเลขท่ีมีขนาด 8 บิต ขอมูลประเภทนีเ้ราสามารถกําหนดเพ่ิมเติม ในสวนของ 

"แอตทริบิวต "ไดวาจะเลือกเปน UNSIGNED หรือ UNSIGNED ZEROFILL โดยจะมี ความแตกตางดังนี ้
- UNSIGNED : จะหมายถึงเก็บคาตัวเลขแบบไมมเีครือ่งหมาย แบบนี้จะทําใหสามารถเก็บคาได ต้ังแต 0 - 255 
- UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนขางตน แตวาหากขอมูลที่กรอกเขามาไมครบตามจํานวน หลกัท่ีเรากําหนด ตัว 
MySQL จะทําการเติม 0 ใหครบหลักเอง เชน ถากําหนดใหใสได 3 หลัก แลวทําการเก็บขอมลู 25 เขาไป เวลาท่ี
สืบคนดู เราจะไดคาออกมาเปน 025 หากไมเลือก "แอ ตทริบิวต  "สิ่งที่เร าจะไดก็คอื SIGNED นั่นกค็ือตองเสียบิตนึง
ไปเก็บเครือ่งหมาย บวก /ลบ ทํา ใหสามารถเก็บขอมูลไดอยูในชวง - 128 ถึง 127 เทานั้น 
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SMALLINT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขท่ีมีขนาด 16 บิต จึงสามารถเก็บคาไดต้ังแต -32768 ถึง 32767 (ใน
กรณแีบบคิดเครือ่งหมาย  (หรือ 0 ถึง 65535 (ในกรณี UNSIGNED หรือไมคิดเครือ่งหมาย( 
ซึ่งสามารถเลือก Attribute เปน UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ไดเชนเดียวกับ TINYINT 
 
MEDIUMINT : สําหรับเก็บขอมลูประเภทตัวเลขที่มีขนาด 24 บิต นั่นก็หมายความวาสามารถเก็บ ขอมูลตัวเลขได
ต้ังแต -8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณแีบบคิดเครือ่งหมาย  (หรือ 0 ถึง 16777215 
(ในกรณีท่ีเปน UNSIGNED หรือไมคดิเคร่ืองหมาย  (ซึ่งสามารถเลอืก Attribute เปน UNSIGNED และ 
UNSIGNED ZEROFILL ไดเชนเดียวกับ TINYINT 
 
INT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขท่ีมขีนาด 32 บิต หรือสามารถเก็บขอมูลไดต้ังแต -2147483648 ไปจนถึง 
2147483647 ครับ )ในกรณแีบบคิดเครือ่งหมาย (หรือ 0 ถึง 4294967295 (ในกรณีที่เปน 
UNSIGNED หรือไมคิดเครือ่งหมาย  (ซึ่งสามารถเลอืก Attribute เปน UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL 
ไดเชนเดียวกับ TINYINT  
 
BIGINT : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขท่ีมีขนาด 64 บิต สามารถเก็บขอมูลไดตั้งแต - 9223372036854775808 
ไปจนถึง 9223372036854775807 เลยทีเดียว )แบบคดิเคร่ืองหมาย (หรือ 0 ถึง 18446744073709551615 (ในกรณีท่ี
เปน UNSIGNED หรือไมคิดเคร่ืองหมาย  (ซึ่งสามารถเลอืก Attribute เปน UNSIGNED และ UNSIGNED 
ZEROFILL ไดเชนเดียวกับ TINYINT  
 
FLOAT[(M,D)] : ท่ีกลาวถึงไปท้ังหมด ในตระกูล INT นัน้จะเปนเลขจํานวนเต็ม หากเราบันทึกขอมลู ท่ีมีเศษ
ทศนิยม มันจะถกูปดทันท ีดังนั้นหากตองการจะเก็บคาท่ีเปนเลขทศนิยม ตองเลอืกชนิดขอฟลด เปน FLOAT โดย
จะเก็บขอมูลแบบ 32 บิต คือมคีาต้ังแต -3.402823466E+38 ไปจนถึง -1.175494351E- 38, 0 และ 1.175494351E-38 
ถึง 3.402823466E+38 
 
DOUBLE[(M,D)] : สําหรับเก็บขอมูลประเภทตัวเลขทศนยิม เชนเดยีวกับ FLOAT แตมีขนาดเปน 64 บิต สามารถ
เก็บไดต้ังแต -1.7976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308, 0 และ 
2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 
 
DECIMAL[(M,D)] : สําหรับเก็บขอมลูประเภทตัวเลขทศนิยม เชนเดียวกับ FLOAT แตใชกับขอมูลที่ ตองการ
ความละเอียดและถกูตองของขอมลูสูง ขอสังเกต เกีย่วกับขอมูลประเภท FLOAT, DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ 
เวลากําหนดความ ยาวของขอมูลในฟลด จะถูกกําหนดอยูในรูปแบบ )M,D) ซึ่งหมายความวา ตองมกีารระบุวา จะ
ใหมีตัวเลขสวนที่เปนจํานวนเต็มกี่หลกั และมีเลขทศนิยมกี่หลกั เชน ถาเรากําหนดวา FLOAT(5,2) จะ หมายความ
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วา เราจะเก็บขอมูลเปนตัวเลขจํานวนเต็ม 5 หลัก และทศนยิม 2 หลัก ดังนั้นหากทําการใส ขอมูล 12345.6789 เขา
ไป สิ่งท่ีจะเขาไปอยูในขอมูลจริงๆ ก็คือ 12345.68 (ปดเศษใหมีจํานวนหลัก ตามท่ีกําหนดไว( 
 
 
DATE : สําหรับเก็บขอมูลประเภทวันท่ี โดยเก็บไดจาก 1 มกราคม ค .ศ . 1000 ถึง 31 ธันวาคม ค .ศ . 9999 โดยจะ
แสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD 
 
DATETIME : สําหรับเก็บขอมลูประเภทวันท่ี และเวลา โดยจะเก็บไดตั้งแต 1 มกราคม ค .ศ . 1000 เวลา 00:00:00 
ไปจนถึง 31 ธันวาคม ค .ศ . 9999 เวลา 23:59:59 โดยรูปแบบการแสดงผล เวลาท่ีทําการสืบคน 
(query) ออกมา จะเปน YYYY-MM-DD HH:MM:SS  
 
TIMESTAMP[(M)] : สําหรับเก็บขอมลูประเภทวันท่ี และเวลาเชนกัน แตจะเก็บในรูปแบบของ 
YYYYMMDDHHMMSS หรือ YMMDDHHMMSS หรือ YYYYMMDD หรือ YYMMDD แลวแต วาจะระบุคา 
M เปน 14, 12, 8 หรือ 6 ตามลําดับ สามารถเก็บไดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ค .ศ . 1000 ไป จนถึงประมาณป ค .ศ . 2037  
 
TIME : สําหรับเก็บขอมูลประเภทเวลา มีคาไดต้ังแต -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 โดยจะแสดงผล ออกมาใน
รูปแบบ HH:MM:SS YEAR[(2/4)] : สําหรับเก็บขอมูลประเภทป ในรูปแบบ YYYY หรือ YY แลวแตวาจะเลอืก 2 
หรือ 4 (หากไมระบุ จะถอืวาเปน 4 หลัก  (โดยหากเลือกเปน 4 หลัก จะเก็บคาไดต้ังแต ค .ศ . 1901 ถึง 2155 แต หาก
เปน 2 หลัก จะเก็บตั้งแต ค .ศ . 1970 ถึง 2069 ขอสังเกต คาท่ีเก็บในขอมูลประเภท TIMESTAMP และ YEAR นั้นจะ
มีความสามารถพอๆ กับ การเก็บขอมูลวันเดือนป และเวลา ดวยฟลดชนดิ VARCHAR แตตางกันตรงที่ จะใชเนื้อท่ี
เก็บขอมูล นอยกวา  ...ทว า ฟลดประเภท TIMESTAMP นัน้จะมีขอจํากัดในเรือ่งของเวลาท่ีสามารถเก็บได คอื 
จะตองอยูในระหวาง 1 มกราคม ค .ศ . 1000 ไปจนถึงแถวๆ ค .ศ . 2037 อยางท่ีบอก แตหากเก็บเปน VARCHAR นั้น
จะไมติดขอจํากดันี้ ฟลดชนดิ YEAR ก็เชนกนัครับ  ...ใชเนือ้ทีแ่ค 1 ไบตเทานั้นในการ เก็บขอมูล แตขอจํากดัจะอยู
ท่ี ป ค .ศ . 1901 ถึง 2155 เทานัน้ )หรอื ค.ศ . 1970 ถึง 2069 ในกรณี 2 หลัก  (แตหากเก็บเปน VARCHAR จะไดตั้งแต 
0000 ถึง 9999 เลย อันนี้เลยอยูทีค่วามจําเปนมากกวาครับ )แต ดวยความท่ีวา ปจจุบันฮารดดิสกราคาถกูมากๆ ผม
เลยไมติดใจอะไรท่ีจะใช VARCHAR แทน เพ่ือ ความสบายใจ อิอิ เพราะสมมติวากินเนือ้ท่ีตางกัน 3 ไบต ตอ 1 
ระเบียน มีขอมูล 4 ลานระเบียน กเ็พ่ิง ตางกัน 12 ลานไบต หรือ 12 เมกะไบตเทานั้นเอง ซึ่งหากเทียบกับปริมาณ
ขอมูลท้ังหมดของขอมูล 4 ลานระเบียน ผมวามันตองมีอยางนอยเปนกกิะไบต ดังนั้นความแตกตางท่ีไมกีเ่มกะไบต
จึงไมมากมาย( 
 
TINYBLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี ไดแก ไฟลขอมูลตางๆ, ไฟลรูปภาพ, ไฟลมัลติมีเดีย เปนตน คอื
ไฟลอะไรก็ตามทีอ่ัพโหลดผานฟอรมอัพโหลดไฟลในภาษา HTML โดย TINYBLOB นั้น 
จะมีเนื้อที่ใหเก็บขอมลูได 256 ไบต 
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BLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB แตสามารถเก็บขอมูลได 64KB 
 
MEDIUMBLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB แตเก็บขอมูลได 16MB 
 
LONGBLOB : สําหรับเก็บขอมูลประเภทไบนารี เชนเดียวกับ TINYBLOB แตเก็บขอมูลได 4GB ขอสังเกต ขอมลู
ประเภท BLOB นั้น แมจะมีประโยชนในเรือ่งของการเก็บขอมลูประเภท BINARY ใหอยูกับตัวฐานขอมูล ทําให
สะดวกเวลาสืบคนก็ตาม แตมันก็ทําใหฐานขอมูลมีขนาดใหญ เกนิความจําเปนดวย ทําใหเกิดความไมสะดวกใน
การสํารองฐานขอมูลในกรณีท่ี มีขอมลูอัพโหลดไป เก็บมากๆ โดยปกติแลว จะใชวิธกีารอัพโหลดไปเก็บไวใน
โฟลเดอร แลวเก็บลิงกไปยังไฟลเหลานัน้ เปนฟลดชนดิ VARCHAR มากกวา 
 
SET : สําหรับเก็บขอมูลท่ีเปนกลุมของขอมูลท่ียอมใหเลอืกได 1 คาหรือหลายๆ คา ซึ่งสามารถกําหนด ไดถึง 64 คา 
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สรางไฟลติดตอฐานขอมูล 
ใหสรางไฟล php ขึ้นมาใหม ต้ังชือ่เปน config.php แลวบันทึกในโฟลเดอร root 
 
 config.php 
<?php 
$host = "localhost" ; // มักเปน localhost  
$username = "root" ; // Username ในการเชือ่มตอกับฐานขอมูล 
$password = "usbw" ; // Password ในการเชือ่มตอกับฐานขอมลู 
$connect =mysqli_connect($host,$username,$password,"mydb")or die("Can't Connect MYSQL"); 
mysqli_query($connect,"SET character_set_results=UTF8"); 
mysqli_query($connect,"SET character_set_client=UTF8"); 
mysqli_query($connect,"SET character_set_connection=UTF8"); 
unset($host); 
unset($username); 
unset($password); 
echo"Connect Database Complete"; 
?> 
 
ทําการทดสอบวาสามารถติดตอฐานขอมูลไดหรือ ใหทําการเปด Web Browser ข้ึนมาแลว
พิมพในชอง Address ดังนี ้localhost:8080/config.php จะไดดังภาพ 
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  คาบเรียนที่ 12 การบันทึกขอมลู 
สรางไฟลใหม ตั้งชือ่เปน savemember.php บันทึกในโฟลเดอร root 
 savemember.php 
<?php 
include("config.php") ; 
isset($_POST['stdid'])?$stdid=$_POST['stdid'] :$stdid=''; 
isset($_POST['stdname'])?$stdname=$_POST['stdname'] :$stdname=''; 
isset($_POST['stdsur'])?$stdsur=$_POST['stdsur'] :$stdsur=''; 
isset($_POST['stdsex'])?$stdsex=$_POST['stdsex'] :$stdsex=''; 
isset($_POST['stdadd'])?$stdadd=$_POST['stdadd'] :$stdadd=''; 
isset($_POST['stdmobile'])?$stdmobile=$_POST['stdmobile'] :$stdmobile=''; 
isset($_POST['stdemail'])?$stdemail=$_POST['stdemail'] :$stdemail=''; 
$sql="insert into 
member(stdid,stdname,stdsur,stdsex,stdadd,stdmobile,stdemail)values('$stdid','$stdname','$stdsur','$s
tdsex','$stdadd','$stdmobile','$stdemail')"; 
$sql=mysqli_query($connect,$sql); 
echo"SAVE COMPLETE !!!!!"; 
echo"<br>View Data in Database"; 
?> 
 
 ตรวจสอบการทํางานของไฟล savemember.php โดยการเปดฐานขอมูลดูวาขอมูลท่ีบันทึกไดบนัทึกลงใน
ฐานขอมลูจริงหรือไม 
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  คาบเรียนที่ 13 การแสดงขอมูล 
สรางไฟลใหม ตั้งชือ่เปน showmember.php  บันทึกในโฟลเดอร root 
 
 showmember.php 
<?php 
include("config.php"); 
$sql="select * from member"; 
$sql=mysqli_query($connect,$sql); 
?> 
<!doctype html> 
<html lang="th"><head> 
<meta charset="UTF-8"><title>:: แบบฝกทักษะ วิชา web programming :</title></head> 
<body> 
<table border="1" align="center"> 
<tr> 
<th>No.</th><th>Code</th><th>Name</th><th>Surname</th><th>SEX</th><th>Mobile</th><th>Email</th>
</tr> 
<?php 
 $i=1; 
 while($row=mysqli_fetch_array($sql)){ 
  $stdid=$row['stdid']; 
  $stdname=$row['stdname']; 
  $stdsur=$row['stdsur']; 
  $stdsex=$row['stdsex']; 
  $stdmobile=$row['stdmobile']; 
  $stdemail=$row['stdemail']; 
echo"<tr><td>$i</td><td>$stdid</td><td>$stdname</td><td>$stdsur</td><td>$stdsex</td><td>$stdmob
ile</td><td>$stdemail</td></tr>"; 
$i++;   } 
?>   
</table> 
<a href="javascript:window.close()"><strong>  ปดหนาตางนี้ </strong></a> 
</body></html> 
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  คาบเรียนที่ 14 การลบขอมลู 
กอนอืน่ใหเพ่ิม column   DELETE ในไฟล showmember.php นะครับ แลวทําการสราง Link  

มายังไฟล delmember.php โดยกําหนดการเชื่อมโยง(Link) ดังนี้ <a href=delmember.php?stdid=$stdid> 
 
สรางไฟลใหม ตั้งชือ่เปน delmember.php  บันทึกในโฟลเดอร root 
 
 delmember.php 
<?php 
include("config.php") ; 
isset($_GET['stdid'])?$stdid=$_GET['stdid'] :$stdid=''; 
$sql="delete from member where stdid='$stdid' "; 
$sql=mysqli_query($connect,$sql); 
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=showmember.php>"; 
?> 
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  คาบเรียนที่ 15 ฟอรมแกไขขอมูล 
กอนอืน่ใหเพ่ิม column   EDIT ในไฟล showmember.php นะครับ แลวทําการสราง Link  

มายังไฟล frmeditmember.php โดยกําหนดการเชือ่มโยง(Link) ดังนี้ <a href=frmeditmember.php?stdid=$stdid> 
เสร็จแลวใหทําการ COPY/PAST ไฟล frmmember.php แลวเปลี่ยนชือ่เปน frmeditmember.php 

 
 frmeditmember.php 
<?php 
include("config.php"); 
isset($_GET['stdid'])?$stdid=$_GET['stdid'] :$stdid=''; 
$sql="select * from member where stdid='$stdid'"; 
$sql=mysqli_query($connect,$sql); 
while($row=mysqli_fetch_array($sql)){ 
$stdname=$row['stdname']; 
$stdsur=$row['stdsur']; 
$stdadd=$row['stdadd']; 
$stdmobile=$row['stdmobile']; 
$stdemail=$row['stdemail'];         } 
?> 
<!doctype html> 
<html lang="th"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8"> 
<title>:: แบบฝกทักษะ วิชา web programming :</title> 
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</head> 
<body> 
<form action="updatemember.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 
<center> 
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="3"> 
<tr><td colspan="2"><center> 
  <strong>-- FORM EDIT MEMBER -- </strong> 
</center></td></tr> 
<tr> 
  <td align="right" nowrap ><div align="right"><font face="tahoma" size="2">รหัสประจําตัว
</font></div></td><td width="212"><input name="stdid" type="number" id="stdid" size="15" maxlength="5" 
placeholder="รหัสนกัเรียน 5 ตัว" value="<?php echo $stdid; ?>" readonly="readonly"  /></td></tr> 
<tr> 
  <td align="right"><div align="right"><font size="2" face="tahoma">ชือ่</font></div></td><td><input 
name="stdname" type="text" id="stdname" size="30" maxlength="30" placeholder="ชือ่"  value="<?php echo 
$stdname; ?>" required /></td></tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font face="tahoma" size="2">นามสกุล</font></div></td> 
  <td><input name="stdsur" type="text" id="stdsur" size="30" maxlength="30"  placeholder="นามสกลุ"  
value="<?php echo $stdsur; ?>" required /></td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font size="2" face="tahoma">เพศ</font></div></td> 
  <td><select name="stdsex" id="stdsex"> 
    <option value="1">ชาย</option> 
    <option value="2">หญิง</option> 
  </select></td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font face="tahoma" size="2">ท่ีอยู</font></div></td> 
  <td><input name="stdadd" type="text" id="stdadd" size="40" maxlength="40"  placeholder="บานเลขท่ี ตําบล 
อําเภอ จังหวัด"  value="<?php echo $stdadd; ?>"  required /></td> 
</tr> 



42 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

<tr> 
  <td><div align="right"><font size="2" face="tahoma">โทรศัพท</font></div></td> 
  <td><input name="stdmobile" type="text" id="stdmobile" size="15" maxlength="13"  placeholder="เบอร
โทรศัพท"  value="<?php echo $stdmobile; ?>"  required /></td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><div align="right"><font face="tahoma" size="2">อเีมล</font></div></td> 
  <td><input name="stdemail" type="text" id="stdemail" size="30" maxlength="30"  placeholder="อเีมล"  
value="<?php echo $stdemail; ?>"  required /></td> 
</tr> 
<tr><td></td><td><input type="submit" name="save" value="ปรับปรุงขอมลู" />&nbsp;&nbsp; 
<input type="reset" name="reset" value="ยกเลกิ" /></td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 
ตรวจสอบการทํางานของไฟล frmeditmember.php โดยใหเปด Web Browser ขึ้นมาแลวทําการเปดไฟล 
showmember.php แลวทําการคลิกเลอืกการเชือ่มโยง EDIT ท่ีไดสรางไวตอนตนชั่วโมง ผลลัพธจะได ดังภาพ 
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  คาบเรียนที่ 16 สรางไฟลปรับปรุงขอมูล 
 
สรางไฟลใหม ตั้งชือ่เปน updatemember.php บันทึกในโฟลเดอร root 
 
 updatemember.php   
<?php 
 include("config.php") ; 
 isset($_POST['stdid'])?$stdid=$_POST['stdid'] :$stdid=''; 
 echo"STDID :".$stdid; 
 isset($_POST['stdname'])?$stdname=$_POST['stdname'] :$stdname=''; 
 isset($_POST['stdsur'])?$stdsur=$_POST['stdsur'] :$stdsur=''; 
 isset($_POST['stdsex'])?$stdsex=$_POST['stdsex'] :$stdsex=''; 
 isset($_POST['stdadd'])?$stdadd=$_POST['stdadd'] :$stdadd=''; 
 isset($_POST['stdmobile'])?$stdmobile=$_POST['stdmobile'] :$stdmobile=''; 
 isset($_POST['stdemail'])?$stdemail=$_POST['stdemail'] :$stdemail=''; 
$sql="update member set 
stdname='$stdname',stdsur='$stdsur',stdsex='$stdsex',stdadd='$stdadd',stdmobile='$stdmobile',stdem
ail='$stdemail' where stdid='$stdid'"; 
$sql=mysqli_query($connect,$sql); 
echo "<meta http-equiv=refresh content=0;URL=showmember.php>"; 
?> 
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  คาบเรียนที่ 17 เพ่ิม/แกไขรูปสมาชิก 
กอนอืน่ใหเพ่ิม column   Addpic ในไฟล showmember.php นะครับ แลวทําการสราง Link  

มายังไฟล frmeditpic.php โดยกําหนดการเชือ่มโยง(Link) ดังนี้ <a href=frmeditpic.php?stdid=$stdid> 
 
สรางไฟลใหม ตั้งชือ่เปน frmeditpic.php บันทึกในโฟลเดอร root 

 
 
  frmeditpic.php   
<?php 
isset($_GET['stdid'])?$stdid=$_GET['stdid']:$stdid='';  //รับรหัสท่ีสงมาจาก showmember.php 
?> 
<!DOCTYPE HTML> 
<html lang="th"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>:: Change Picture</title> 
</head> 
<body> 
<table width="500" height="200" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
bordercolor="#FF66CC"> 
      <tr> 
      <td width="504" height="201" > 
        <form action="editpic.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="jj" target="_parent"> 
          <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
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โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

            <tr> 
              <td> 
<?php 
$pdpic=$stdid.'.jpg'; 
if (file_exists($pdpic)) { 
} else { 
$pdpic="00000.jpg"; 
} 
 ?> 
            <div align="center"><img src="<?php echo $pdpic; ?>"  /> </div></td> 
            </tr> 
            <tr> 
 <td><div align="center"><font  color="#0066FF" size="2" face="Tahoma"><h4>รูปภาพปจจุบัน
</h4></font></div></td> 
            </tr> 
            <tr> 
<td>           
<input name="pdpic" type="file" id="pdpic" value="" size="30" required /><br> 
<label for="pdprice">ขนาดภาพท่ีเหมาะสม 200 X 200 PIXEL</label></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><input name="stdid" type="hidden" value="<?php echo $stdid; ?>" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><table width="130" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
                  <tr> 
                    <td width="66"><input type="submit" name="Submit" value="เปลี่ยนรูป"></td> 
                    <td width="7">&nbsp;&nbsp;</td> 
                    <td width="52"><input type="reset"  name="Reset" value="ยกเลกิ"></td> 
                    <td width="131"></td> 
                  </tr> 
              </table></td> 
            </tr> 
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            <tr> 
              <td>&nbsp;</td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td><div align="center"><a href="index.php" target="_parent"> 
                  <button type="button"> Home</button> 
     </div></td> 
            </tr> 
          </table> 
      </form> 
      </td> 
    </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

  คาบเรียนที่ 18 สรางไฟลเปลี่ยนรูปภาพ 
สรางไฟลใหม ตั้งชือ่เปน editpic.php  บันทึกในโฟลเดอร root 
  editpic.php   
<?php 
isset($_POST['stdid'])?$stdid=$_POST['stdid']:$stdid=''; 
$new_file=$stdid.'.jpg'; 
if (file_exists($pdpicnew)) {unlink("$pdpicnew"); } 
isset($_REQUEST['pdpic']) ? $pdpic = $_REQUEST['pdpic'] : $pdpic = ''; 
$pdpic = $_FILES['pdpic']['tmp_name']; 
$pdpic_name = $_FILES['pdpic']['name']; 
$pdpic_size = $_FILES['pdpic']['size']; 
if($pdpic!='') { 
$ori_file = $pdpic;  //// ชือ่ภาพ 
$ori_size=getimagesize($ori_file); 
$ori_w=$ori_size[0]; 
$ori_h=$ori_size[1]; 
$new_w=200; 
$new_h=round(($new_w/$ori_w)*$ori_h); 
$ori_img=imagecreatefromjpeg($ori_file); 
$new_img=imagecreatetruecolor($new_w,$new_h); 
imagecopyresized($new_img, $ori_img,0,0,0,0,$new_w,$new_h,$ori_w,$ori_h); 
if($ori_w>200) 
 { imagejpeg($new_img,$new_file);} 
else 
 {  
 copy($ori_file,$new_file); 
 } 
} 
echo"<meta http-equiv=refresh content=0;URL=frmeditpic.php?stdid=$stdid>"; 
?> 
 
หมายเหตุ  ถาภาพไมเปลี่ยนใหกดปุม Ctrl + F5 บนแปนพิมพ 
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  คาบเรียนที่ 19 สรางและปรับแตงหนา  index.php 
 
 

  คาบเรียนที่ 20 ปรับแตงเว็บใหสวยงามดวย Bootstrap 
 

งานนําเสนอกลุม ๆ ละ 5 คน 
โครงงานคอมพิวเตอร ประเภทซอฟตแวร 

  คาบเรียนที่ 21-24 
1. เสนอหัวขอโครงงานคอมพิวเตอร 
2. แนวคิด ท่ีมาและความสําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
4. ขอบเขตของโครงงาน 

  คาบเรียนที่ 25-30 
 รวมมือรวมใจชวยกันทําโครงงาน 

  คาบเรียนที่ 31-36 
 นําเสนอโครงงาน 

  คาบเรียนที่ 37 
 ประเมินผลการจัดการเรยีนรู 
 


