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บทที่ 1 
การติดต้ัง AppServ (PHP แอพพลิเคชั่นเซิรฟเวอร) 

  

                    AppServ  คือ ชุดติดต้ังโปรแกรม PHP แอพพลิเคช่ันเซิรฟเวอรสําหรับติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ Windows    
 
ในชุดติดต้ัง AppServ น้ี   ประกอบดวยโปรแกรมตางๆ ดังตอไปน้ี 

♦     Apache                                สาํหรับทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร 
♦     PHP                                     สําหรับทําหนาที่เปนตัวแปรภาษา PHP  

♦     MySQL                               สําหรับทําหนาที่เปนดาตาเบสเซิรฟเวอร  
♦     phpMyAdmin  สําหรับทําหนาที่เปนโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลของ MySQL 

                     
                    เน้ือหาในสวนน้ีจะกลาวถึงวิธีการติดต้ังโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคช่ันเซิรฟเวอร)  ซึ่งสามารถดาวน
โหลดไดที่เว็บไซต  http://appserv.sourceforge.net    

  
  

การติดต้ังโปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคช่ันเซิรฟเวอร) 
  

ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม AppServ จากแผน CD: 
  
1.        ดับเบิลคลิกไฟล  \AppServ\2.4.1\appserv-win32-2.4.1.exe  หลังจากน้ันคลิก Next 
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2.      กําหนดไดเร็คทอรี่ที่จะติดต้ังและคลิก Next    (คา default คือ C:\AppServ) 
  

 
  
3.        เลือกการติดต้ังแบบ Typical หลังจากน้ันคลิก Next 
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4.        กําหนดช่ือเว็บเซิรฟเวอร หลังจากน้ันคลิก Next 

Server Name:   localhost 
HTTP Port:       80  

 
  

 
  
5.     กําหนด username, password และ Character set ของ MySQL หลังจากน้ันคลิก Next     

User Name:  mysql 
Password:    mysql 
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Charset:       latin1            

 

 
  

 
  
  
  
ชุดติดต้ังจะทําการติดต้ังโปรแกรมจนกระทั่งเสร็จสิ้น  ดังรูป 

  

 
  

6.        คลิกเพ่ือเช็คเลือกใหสตารต Apache และ MySQL เมื่อเปดเครื่องใหมทุกครั้ง  หลังจากน้ันคลิก Close 
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7.        ทดสอบการติดต้ังโดยเปดเว็บเบราเซอร (เชน Internet Explorer) ไปที่  http://localhost 
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การเริ่มตนใชงาน (Start) PHP แอพพลเิคชั่นเซิรฟเวอร 
  

                    โดยปกติเมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอร  โปรแกรม Apache เว็บเซิรฟเวอร และ MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอรจะ

ทํางานโดยอัตโนมัติ  แตหากโปรแกรมไมทํางาน   
เราสามารถสั่งใหเริ่มตนทํางานไดโดยวิธีการดังน้ี 

  
ขั้นตอนการเริ่มตนใชงาน (Start): 
1.        รัน Apache เว็บเซิรฟเวอร โดยคลิกที่เมนู 

                    Start -> Programs -> AppServ -> Apache Control Server -> Start 
2.        รัน MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร โดยคลิกที่เมนู 

            Start -> Programs -> AppServ -> WinMySQLAdmin 
 

จะปรากฏไอคอน     ที่ System Tray (ดานลาง-ขวาของ Windows) 
  
  
  

การหยดุใชงาน (Stop) PHP แอพพลิเคชัน่เซิรฟเวอร 
  

                    หากตองตองการหยุดการทํางานของโปรแกรม Apache เว็บเซิรฟเวอร และ MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร 
สามารถสั่งใหหยุดทํางานได โดยวิธีการดังน้ี 

  

ขั้นตอนการหยุดใชงาน (Stop): 
1.        หยุดการทํางาน Apache เว็บเซิรฟเวอร โดยคลิกที่เมนู 

                    Start -> Programs -> AppServ -> Apache Control Server -> Stop 

2.        หยุดการทํางาน MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร โดยคลิกที่เมนู 

สําหรับเคร่ืองท่ีใช Windows 9x: 

  คลิกไอคอน        ที่ดานลาง-ขวาของ Windows (System Tray)   
        เลือก Win 9x > Shutdown the Server 

  
สําหรับเคร่ืองท่ีใช Windows XP/2000: 
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  คลิกไอคอน         ที่ System Tray (ดานลาง-ขวาของ Windows)   
        เลือก Win NT > Stop the Service  
        เลือก Win NT > ShutDown this Tool 

 
 

การลบ (Uninstall) โปรแกรม AppServ (PHP แอพพลิเคชัน่เซิรฟเวอร) 

  

                    หากตองการลบโปรแกรม AppServ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดต้ัง   สามารถทําไดโดย 

วิธีการดังตอไปน้ี  ตามลําดับ 

  

ขั้นตอนการลบ (Uninstall) โปรแกรม AppServ: 
  
1.        หยุดการทํางาน Apache เว็บเซิรฟเวอร โดยไปที่ 
                    Start -> Programs -> AppServ -> Apache Control Server -> Stop 

2.        หยุดการทํางาน MySQL ดาตาเบสเซิรฟเวอร โดย 

สําหรับเคร่ืองท่ีใช Windows 9x: 

  คลิกไอคอน        ที่ขอบหนาจอดานลาง-ขวา (System Tray)   
        เลือก Win 9x > Shutdown the Server 

  
สําหรับเคร่ืองท่ีใช Windows XP/2000: 

  คลิกไอคอน        ที่ขอบหนาจอดานลาง-ขวา (System Tray)   
        เลือก Win NT > Stop the Service  
        เลือก Win NT > ShutDown this Tool 

  
3.        ลบโปรแกรมโดยไปที่  Start -> Settings -> Control Panel -> Add/Remove Programs  

  คลิกเลือก “AppServ v2.4.1”  แลวคลิกปุม Change/Remove 

  
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=# 
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บทที่ 2 

การติดต้ังโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX 
  

Macromedia Dreamweaver MX เปนโปรแกรมสาํหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันยอดนิยมของนักพัฒนาเว็บไซต
ทั้งหลาย  สามารถดาวนโหลดชุดทดลองไดที่  http://www.macromedia.com  

  

ความตองการเบื้องตนของโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX: 
•        เครื่องคอมพิวเตอร CPU Pentium III 600 MHz ขึ้นไป 

•        ระบบปฏิบัติการ Windows 98, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 

•        Microsoft Internet Explorer หรือ Netscape Navigator เวอรช่ัน 4 ขึ้นไป 

•        หนวยความจําขนาดไมตํ่ากวา 128 MB (แนะนําใหมีหนวยความจํา 256 MB ขึ้นไป) 

•        พ้ืนที่ฮารดดิสกขนาดประมาณ 275 MB ขึ้นไป 

•        จอภาพแสดงผลได 256 สขีึ้นไป ความละเอียด 800 X 600 พิกเซล ขึ้นไป 

  

ขั้นตอนการตดิตัง้ Macromedia Dreamweaver MX 2004 จากแผน CD: 
1.        ดับเบิลคลิกไฟล  \DreamweaverMX2004\SETUP.EXE 
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2.        คลิก  Next  และ  Yes  จนกระทั่งถึงหนาจอสุดทายของการติดต้ัง  ใหคลิกปุม  Finish  เสร็จขั้นตอนการติดต้ัง  Macromedia 

Dreamweaver MX 
  

  

การเซ็ตอัพ Macromedia Dreamweaver MX 2004 ใหรองรับภาษาไทย 

  
1.        อัพเดตเปนเวอรช่ัน 7.01 โดยการดับเบิลคลิก

ไฟล  \DreamweaverMX2004_Update701\DWMX2004_701update_en.exe  หลังจากน้ันคลิก Next …. Yes  จนสิ้นสุด
ขั้นตอนการติดต้ัง 

2.        คลิก  Start > All Programs > Macromedia > Macromedia Dreamweaver MX 2004    
        หากมีหมายเลข Serial Number  จะมีปุมใหคลิกเพ่ือระบุ  Serial Number  ใหกรอกขอมูลในชอง Serial 

Number  First name และ Last Name  เสร็จแลวใหคลิกปุม  Next     
        หากไมมีหมายเลข Serial Number  ใหขามขั้นตอนการระบุ Serial number   จะเปนการทดลองใชงาน 30 วัน 

3.        เมื่อเปดโปรแกรม Dreamweaver MX ขึ้นมา  ใหคลิกเมนู  Edit > Preferences…   

ที่ชอง Category  ใหคลิกเลือกเมนู  Font  และกําหนดฟอนตภาษาไทย ดังรูปดานลาง 
  

 
รูปแสดงการกําหนดฟอนตของ Dreamweaver MX 2004 สําหรับการใชงานภาษาไทย 

  

คาของไดอะล็อก คาท่ีกําหนด 

Font settings Thai 

Proportional font Tahoma 
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Fixed font Courier New 

Code view Tahoma 

ตารางแสดงการกําหนดฟอนตของ Dreamweaver MX 2004 สําหรับการใชงานภาษาไทย 

4.        ที่ชอง Category  ใหคลิกเลือกเมนู  New Document  และกําหนด encoding ภาษาไทย ดังรูปดานลาง 
  

 
รูปแสดงการกําหนด encoding สําหรับการใชงานภาษาไทย 

  

คาของไดอะล็อก คาท่ีกําหนด 

Default document type PHP 

Default encoding Thai (Windows) 

Use when opening existing files that don’t specify an encoding เช็คเลือก 

ตารางแสดงคา encoding  ที่ตองกําหนดสําหรับการใชงานภาษาไทย 

  
5.        คลิก OK เพ่ือเสร็จขั้นตอนการเซ็ตอัพ Dreamweaver MX 2004 ใหรองรับภาษาไทย 
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บทที่ 3 

การกําหนดเว็บไซตใน Macromedia Dreamweaver MX 

  

Macromedia Dreamweaver MX  คือโปรแกรมประเภท HTML Editor  ระดับมืออาชีพ     มีความสามารถในการใช
ออกแบบ  เขียนโคด  บริหารจัดการเว็บไซต  เว็บเพจ  และเว็บแอพพลิเคช่ัน     ชวยลดงาน  ลดเวลาในการพัฒนาเว็บเพจ  ชวยใน
การสามารถสรางโคด HTML รวมทั้งสคริปตภาษา PHP, ASP หรือ JSP  โดยที่เราไมจําเปนตองเขียนโคดเลยก็ได   

  

แนะนําสวนประกอบของ Dreamweaver MX 2004 
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รูปแสดงหนาจอของ Macromedia Dreamweaver MX 2004 

•        Menu bar      เปนสวนรวมคําสั่งในการใชงานตางๆ   

•        Insert bar      ประกอบดวยปุมสําหรับแทรกอ็อบเจ็คตตางๆ  ลงในเว็บเพจ  เชน  รูปภาพ, ตาราง, ฟอรม และ เล

เยอร  ฯลฯ   ซึ่งอ็อบเจ็คตเหลาน้ี  เมื่อแทรกลงในเว็บเพจก็คือการแทรกแท็ก  HTML ลงไปน่ันเอง     ซึ่งอีกวิธีการหน่ึง  เรา

สามารถใชเมนู  Insert  แทนการคลิกปุมตางๆ บน  Insert Bar  ไดเชนเดียวกัน   

•        Document toolbar        ประกอบดวยปุมและเมนูสําหรับเปล่ียนรูปแบบการดูเน้ือหาของเว็บเพจใน  Document 

window  เชน  Design view  และ  Code view  และทางเลือกอื่นๆ   นอกจากน้ัน  ยังมีเมนูสําหรับเรียกดูเว็บเพจในแบบ 

preview บนเว็บเบราเซอร  เชน  Internet Explorer หรือ Netscape Navigator  ไดอีกดวย  

•        Document window       แสดงเน้ือหา โคด ของเว็บเพจที่เราสรางและแกไข 

•        Property inspector      สําหรับใหเราตรวจสอบและแกไขคุณสมบัติของอ็อบเจ็คตบนเว็บเพจ 

•        Panel groups                                 คือกลุมของแถบ (Panel) การทํางานกลุมตางๆ  หากตองการดูรายการกลุมของแถบ
ใด  สามารถคลิกที่ลูกศรดานซายของชื่อกลุม 

•        Site panel                       สาํหรับใหเราใชในการจัดการไฟลและโฟลเดอรตางๆ ภายในเว็บไซตของเรา 

•        Tag selector                  สําหรับคลิกเพ่ือเลือกแท็กในตําแหนงท่ีตองการบนเว็บเพจ 

  

นอกเหนือจากน้ี  Dreamweaver MX  ยังมีแถบ (Panel) และเครื่องมืออื่นๆ ที่ไมไดแสดงใหเห็นในหนาจอ
น้ี  เชน  History panel และ Code inspector  เปนตน    แตสามารถเรียกใชไดผานเมนู  Window ของ
โปรแกรม  

   

  

การกําหนดเว็บไซตใน Macromedia Dreamweaver MX 

  

การกําหนดเว็บไซต  คือ  การกําหนดคาเริ่มตนในโปรแกรม Dreamweaver MX สําหรับการพัฒนาแตละเว็บ
แอพพลิเคช่ัน   กลาวคือ  หากตองการใชงาน Dreamweaver MX ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน 1 ระบบงานก็ตองกําหนดเว็บไซต
เพ่ิมขึ้นมาอีก 1 เว็บไซต หรืออีก 1 โปรเจ็คตน่ันเอง 



 14 

ในขั้นตอนน้ีจะอธิบายถึงวิธีการนําเอาไฟลตัวอยาง   มาติดต้ังในไดเร็คทอรี่ของ Apache เว็บเซิรฟเวอร     ซึ่งจากขั้นตอน
การติดต้ัง PHP แอพพลิเคช่ันเซิรฟเวอรโดยใชชุดโปรแกรม AppServ    เว็บไดเร็คทอรี่ของ Apache เว็บเซิรฟเวอรจะถูกกําหนด
ไวที่C:\AppServ\www\ 

 
รูปแสดงเคร่ืองคอมพิวเตอรที่เก่ียวของในการกําหนดเว็บไซต 

  

ขั้นตอนการกําหนดเว็บไซต PHP ใน Dreamweaver MX: 
1.        ก็อปปไฟล phpweb.zip ภายใตไดเร็คทอรี่  \PHPWEB  จากแผน CD CD-ROMไปลงในไดเร็คทอรี่ C:\AppServ\www\ 

Unzip ไฟล C:\AppServ\www\phpweb.zip จะไดไดเร็คทอรี่  C:\AppServ\www\phpweb\ 

2.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX แลวไปที่เมนู  Site -> Manage Sites…   

3.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Manage Sites  ใหคลิกที่ปุม New > Site  ดังรูป 
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รูปแสดงไดอะล็อก Manage Sites 

4.        ชอง Category คลิกที่รายการ Local Info  กําหนดคาดังตอไปน้ี  หลังจากน้ันคลิก Next 

 
รูปแสดงการกําหนดคารายการเมนู Local Info 

Site name:                PHPWEB    
                                  (ช่ือเว็บแอพพลิเคช่ันที่เรากําหนดเอง) 
Local root folder:    C:\AppServ\www\PHPWEB\ 

                                  (การกําหนดไดเร็คทอรี่ที่ใชบันทึกซอรสโคดที่เราพัฒนาข้ึนบนเครื่องเราเอง (local) ) 
HTTP address:        http://localhost/phpweb/ 

                                  (URL สําหรับใชงานเว็บแอพพลิเคช่ันที่เราพัฒนาบนเครื่องเราเอง (local) ) 

  

5.        ที่ชอง Category คลิกที่รายการ Remote Info  กําหนดคาดังตอไปน้ี  หลังจากน้ันคลิก Next 
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รูปแสดงการกําหนดคารายเมนู Remote Info 

Access:                FTP               (วิธีการติดตอกับ Remote WWW Server) 
FTP Host:           www.moph.go.th     
                             (ช่ือเครื่อง หรือ IP address ของ FTP เซิรฟเวอร เชน www.moph.go.th หรือ 192.168.202.100) 
Host Directory:  /var/www/html/phpweb/ 
                             (ช่ือไดเร็คทอรี่ของ FTP เซิรฟเวอรที่จะอัพโหลดไฟลขึ้นไป  
Login:                  phpweb        (ช่ือ username สําหรับการใชล็อกอินเขา FTP เซิรฟเวอร) 
Password:           *****            (รหัสผานสําหรับ FTP Login) 

  
NOTE:   
ในกรณีที่พัฒนาเว็บไซตบนเครื่องคอมพิวเตอรของเราเอง และเรายังไมตองการอัพโหลดไฟลเว็บเพจ  ให
กําหนดคา   
Access: None   โปรแกรมก็จะขามการกําหนดคาอ่ืนๆ ในสวนของ Remote Info ทั้งหมด 
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6.        ที่ชอง Category คลิกที่รายการ Testing Server กําหนดคาดังตอไปน้ี  หลังจากน้ันคลิก OK 

 
รูปแสดงการกําหนดคารายการเมนู Testing Server 

Server Model:                  PHP MySQL 

                                          (การกําหนดให Dreamweaver MX รูวาเราจะใชภาษาคอมพิวเตอรใด  ในการพัฒนา 
                                           เว็บแอพพลิเคช่ันน้ัน เชน PHP MySQL หรือ ASP VBSCRIPT) 
Access:                              Local/Network 

                                          (การกําหนดวิธีการติดตอกับเว็บเซิรฟเวอรที่ใชทดสอบเว็บเพจ  เลือกกําหนด    
                                           เปนคา None  FTP  หรือ Local/Network) 
Testing Server Folder:   C:\AppServ\www\PHPWEB\ 
                                          (การกําหนดไดเร็คทอรี่ของเว็บเซิรฟเวอร  เมื่อมีการทดสอบเว็บเพจดวยการ 
                                           กด F12 Dreamweaver MX จะอานซอรสโคดเพ่ือการทดสอบจาก 
                                           ไดเร็คทอรี่น้ี) 
URL Prefix:                       http://localhost/phpweb/    

                                           (URL ของเว็บเซิรฟเวอรที่จะใชในการทดสอบ PHP สคริปต เมื่อกด F12) 
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7.        Dreamweaver MX จะแสดงรายการเว็บไซตปจจุบันทั้งหมด  ซึ่งจะมีรายช่ือเว็บไซตของ Dreamweaver MX แสดงอยู   ให
คลิกปุม DONE  จะปรากฏเปนหนาจอของ Dreamweaver MX ซึ่งพรอมสําหรับการพัฒนา PHP เว็บแอพพลิเคช่ัน  ซึ่ง
หนาตางดานซายหรือขวา (แลวแตการกําหนดรูปแบบ Workspace) จะแสดงไดเร็คทอรี่ที่กําลังใชงานอยู 

  

 
รูปแสดงไดอะล็อก Manage Sites หลังการกําหนดเว็บไซตเสร็จแลว 

8.        Dreamweaver MX ก็พรอมสําหรับการเริ่มตนใชงาน เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน PHPWEB     ในการเรียกใชงานครั้ง
ตอไป  Dreamweaver MX จะเปดมาที่เว็บไซตที่มีการเปดใชงานลาสุดเสมอ 

 

 
รูปแสดงหนาจอของ Dreamweaver MX เม่ือเปดเว็บไซต PHPWEB เพื่อใชงาน 
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บทที่ 4 

ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับภาษา HTML 

  
                เน้ือหาบทน้ีจะทบทวนความรูเก่ียวกับภาษา HTML   ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการใชโปรแกรม Dreamweaver MX แทรกแท็ก 
HTML ลงในเว็บเพจ  เฉพาะแท็กที่จําเปนตองใชในการพัฒนา PHP เว็บแอพพลิเคช่ันเทาน้ัน 

  

การแสดงไฟลรูปภาพและขอความในเว็บเพจ 

  
การนํารูปภาพชนิดตางๆ เขามาตกแตงหนาเว็บเพจ  นอกจากจะชวยทําใหเกิดความสวยงามแลว  ยังสามารถทําเปนลิงค 

(Hyperlink)  เพ่ือใชในการลิงคหนาเว็บเพจไดดวย  ชนิดของรูปภาพที่นิยมนํามาใชตกแตงเว็บเพจ คือ 

.JPG       เปนรูปภาพที่มีลักษณะเปนภาพน่ิง  ถูกสรางขึ้นมาจากโปรแกรมทางดานกราฟก เชน Photoshop  หรือเปนการ
ไฟลรูปภาพจากกลองดิจิตอล 

.GIF       รูปภาพชนิดน้ีจะมีขนาดเล็กกวา .jpg เล็กนอย  จะมีลักษณะทั้งรูปแบบภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว  ถูกสราง
ขึ้นมาจากโปรแกรมทางดานกราฟก เชน Photoshop  ImageReady  เปนตน 

นอกเหนือจากน้ี  ยังมีรูปแบบอื่นๆ อีก เชน  .PNG .BMP  ฯลฯ  รวมทั้งไฟลจาก Flash หรือ Shockwave  

  
ขั้นตอนการแสดงไฟลรูปภาพและขอความในเว็บเพจ: 

1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก
แท็บ  General   คลิกเลือก Basic Page > HTML  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create  บันทึกเปนไฟล   memberprofile.htm 

2.        คลิกที่เมนู  Insert  > Image  จะปรากฏไดอะล็อก  Select Image Source  ขึ้นมา  ใหคลิกเลือกไฟลรูปภาพ  หลังจากน้ัน
คลิกปุม OK 

 
รูปแสดงไดอะล็อก Select Image Source สําหรับคลิกเลือกไฟลรูปภาพมาแสดงในเว็บเพจ 
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3.        หากเปนการสรางไฟลเว็บเพจใหม  ที่ยังไมไดมีการบันทึกไฟล  จะปรากฏไดอะล็อกแจงใหทราบ  ใหคลิกปุม OK 

  

 
  
4.        แทรกขอความลงดานลางของรูปภาพ  จะไดหนาเว็บเพจ ดังรูปดานลาง 

 
รูปการแสดงไฟลรูปภาพในเว็บเพจ 

  
5.        บันทึกไฟล  memberprofile.htm 
6.        กดปุม  F12  เพ่ือทดสอบผานเว็บเบราเซอร   
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การสรางลงิคเชื่อมโยงเว็บเพจ 

  
การสรางจุดลิงคระหวางหนาเว็บเพจหรือระหวางเว็บไซต  เราเรียกวา  ไฮเปอรลิงค (Hyperlink)  ซึ่งมีหนาที่ในการเปด

หนาเว็บเพจน้ันๆ ตามที่ไดกําหนดไว    การลิงคเว็บเพจเปนการสั่งใหเว็บเบราเซอรไปทํางานที่อีกเว็บเพจหน่ึง  หรือไปทํางานที่
เว็บไซตอื่นๆ  หรือแมแตในหนาเว็บเพจเดียวกัน   ในที่น้ีจะยกตัวอยางการสรางลิงคแบบตางๆ ดังตอไปน้ี 

  

การสรางลิงคจากขอความ 

  
        เมื่อเราเปดไปที่เว็บไซตใดๆ   โดยปกติจะพบขอความท่ีเปนจุดลิงค  มีลักษณะขีดเสนใต  เมื่อเราเล่ือนเมาสไปวางไวบน
ขอความ  ลูกศรของเมาสจะเปล่ียนเปนรูปน้ิวมือช้ี  เพ่ือเปนการบอกใหรูวาเปนจุดลิงคไปยังเว็บเพจอื่นๆ  
  
ขั้นตอนการสรางลิงคจากขอความ: 

1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก
แท็บ  General  คลิกเลือก Basic Page > HTML  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create  บันทึกเปนไฟล   link.htm 

2.        แทรกไฟลรูปภาพ  "photos\amit_kelley.jpg" และขอความ "Amit  Kelly" ลงในเว็บเพจ 

3.        ลากเมาสเพ่ือทําไฮไลตเลือกขอความ  "Amit  Kelly"   เพ่ือสรางลิงค  ดังรูป 

  

 
รูปแสดงการไฮไลตขอความเพื่อสรางลิงค 
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4.        คลิกที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏไดอะล็อก Properties  แสดงขึ้นมา  ใหคลิกที่ปุม Browse for File เพ่ือเลือก

ไฟลที่ตองการลิงคไป  หรือพิมพช่ือ URL หรือช่ือไฟล  ที่ตองการลิงคไปที่ชอง Link ไดเลย 

 
  
5.        หากเลือกคลิกปุม  Browse for File  จะปรากฏไดอะล็อก  Select File  ใหคลิกเลือก HTML 

ไฟล  "memberprofile.htm"  ที่ตองการลิงคไป  หลังจากน้ันคลิกปุม OK 

 
  

6.        ที่หนาจอเว็บเพจจะปรากฏขอความท่ีเปนจุดลิงคมีลักษณะขีดเสนใต  ดังรูป 

 
  
7.        บันทึกไฟล  link.htm 
8.        กดปุม  F12  เพ่ือทดสอบผานเว็บเบราเซอร   
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การลิงคจากไฟลรูปภาพ 
         
การลิงคดวยรูปภาพ จะมีลักษณะคลายกับการลิงคดวยขอความ  เมื่อเรานําเมาสไปคลิกบนรูปภาพที่ตองการสรางการ

ลิงค  ลักษณะลูกศรเมาสจะเปล่ียนไปเปนรูปน้ิวมือช้ี 
ขั้นตอนการลิงคจากไฟลรูปภาพ: 

1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX  เปดไฟล  link.htm 
2.        คลิกเมาสเลือกรูปภาพในเว็บเพจที่ตองการสรางจุดลิงค  ดังรูป 

 
  

3.        คลิกที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏไดอะล็อก Properties  แสดงขึ้นมา  ใหคลิกที่ปุม Browse for File เพ่ือเลือก
ไฟลที่ตองการลิงคไป  หรือพิมพช่ือ URL ที่ตองการลิงคไปที่ชอง Link ไดเลย 
  

 
  

4.        หากเลือกคลิกปุม  Browse for File  จะปรากฏไดอะล็อก  Select File  ใหคลิกเลือก HTML ไฟลที่ตองการลิงคช้ีไป
หา  หลังจากน้ันคลิกปุม OK  

 
5.        บันทึกไฟล  link.htm 
6.        กดปุม  F12  เพ่ือทดสอบผานเว็บเบราเซอร   
  



 24 

การสรางตาราง HTML 
  
                การสรางตาราง คือขั้นตอนในการแทรกแท็ก <table> ของตาราง HTML ลงในเว็บเพจ  เพ่ือชวยในการจัดรูปแบบการ
แสดงผลขอมูลหรือรูปภาพในเว็บเพจ     
              ในที่น้ีจะเปนการแทรกโดยการใชเครื่องมือของโปรแกรม Dreamweaver MX ชวยในการสรางโคด HTML  โดยผูพัฒนา
เว็บไซตไมตองพิมพโคดเอง  ชวยประหยัดเวลาในการพัฒนา 

ขั้นตอนการสรางตาราง HTML: 

1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New 
Document  ขึ้นมา  ใหคลิกแท็บ  General   คลิกเลือก Basic Page > HTML  หลังจากน้ันคลิก
ปุม Create  ใหบันทึกเปนไฟล  htmltable.htm 

2.        เลือกเมนู  Modify > Page Properties  เมื่อปรากฏไดอะล็อก Page Properties ขึ้นมา ใหกําหนด Properties ของเว็บเพจ ดัง
รายละเอียดดานลางน้ี    หลังจากน้ันคลิกปุม OK 

 
รูปแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Page Properties 

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 

Title HTML Table 

Background Image images/bkg.gif 

Encoding Thai (Windows) 

ตารางแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Page Properties 

  
3.        เลือกเมนู  Insert > Table  เพ่ือสรางตาราง  จะปรากฏไดอะล็อก  Table  ใหกําหนดคาดังรายละเอียดดานลางน้ี    หลังจาก

น้ันคลิกปุม OK 

  

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 

Rows 3 

Columns 4 
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Table width 90  percent 

Border thickness 1 

Cell padding 1 

Cell spacing 1 

ตารางแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Table 

 
รูปแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Table 

4.        ปรับแตงเว็บเพจ  โดยการแทรกไฟลรูปภาพ และแทรกขอความ  ชื่อ นามสกุล  โทรศัพท  แกไข  และ ลบ  ลงในตาราง  ดัง
รูปดานลาง 

 
  

5.        บันทึกการแกไขไฟล  หลังจากน้ันกดปุม  F12  เพ่ือทดสอบผานเว็บเบราเซอร 

Exercise: 
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1.       สรางตารางสําหรับแสดงขอมูลพนักงาน บันทึกเปนไฟล  htmltable.htm  ดังรูปดานลาง 

Hint:       - ประยุกตการใชงานแท็ก  <TABLE>  <IMG>  <A>  และ  

- Backgroung Image ใชไฟล  PHPWEB\images\bkg_list.gif 

- Title  ใชไฟล  PHPWEB\images\title_list.gif 

 
 

 
  

2.       สรางตารางสําหรับแสดงขอมูลพนักงานแตละคน (Detail)  บันทึกเปนไฟล  htmltable2.htm  ดังรูปดานลาง 

Hint:       - ประยุกตการใชงานแท็ก  <TABLE>  <IMG>  <A>  และ  <FORM> 

- Backgroung Image ใชไฟล  PHPWEB\images\bkg_detail.gif 

- Title  ใชไฟล  PHPWEB\images\title_detail.gif 
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บทที่ 5 

ความรูพืน้ฐานเก่ียวกับภาษา PHP 

  

   การเปดปดแท็ก PHP  (PHP Code Syntax) 
  

รูปแบบแท็ก เปดแท็ก PHP ปดแท็ก PHP 

แบบมาตรฐาน <?php ?> 

แบบสั้น <? ?> 

แบบ ASP <% %> 

แบบ Script <script  language="PHP"> </script> 

  
   รูปแบบคําส่ัง  (PHP Statement) 

  
<HTML> 
<BODY> 
  <?php 
    echo "Hello, World!!”; 
   ?>  
</BODY> 
</HTML> 
  

   ตัวแปร  (Variables) 

o      การประกาศตัวแปร 

       การประกาศตัวแปรเริ่มตนดวยเครื่องหมาย  $  (Dollar sign) 

       ช่ือตัวแปรตองเริ่มตนดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือเครื่องหมายขีดลาง (underscore "_")  

        ตัวอยางการประกาศตัวแปรท่ีถูกตอง: 

$total 
$_cell1 
$length_of_string 

        ตัวอยางการประกาศตัวแปรท่ีผิด:                        

total 
$1_total 
$2_length 

o      การกําหนดคาใหตัวแปร 

       กําหนดคาเปนตัวเลข: 

<?php 
$total = 10; 
?> 



 28 

       การกําหนดคาเปนขอความ (string) ใหใช quotes (") หรือ single quote ('): 

<?php 
$example1 = 'This is a single quoted string'; 
$example2 = "This is a double quoted string"; 
?> 

       ขอแตกตางระหวาง quotes (") กับ single quote ('): 

<php 
$total = 10;   
$example1 = 'The total is $total'; 
$example2 = "The total is $total"; 
?> 

ผลการกําหนดคาใหตัวแปร $example1:     "The total is $total" 

ผลการกําหนดคาใหตัวแปร $example2:     "The total is 10" 

       การนําขอความ (string) มาเช่ือมตอกันโดยใชจุด "." : 

<php 
$a = 'apples'; 
$b = 'bananas';  
$c = '';                      
$c = $a . ' and ' . $b; 
?> 

ผลการกําหนดคาใหตัวแปร  $c:      "apples and bananas" 

       การนําขอความ (string) มาเช่ือมตอกันโดยใช ".=" : 

<php 
$a = 'apples';                        
$a .= ' and bananas'; 
?> 

ผลการกําหนดคาใหตัวแปร  $a:      "apples and bananas" 
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    อักขระตองหาม  (Escaping Characters) 

Character Escaped Character Description 

ไมม ี \n Adds a linefeed 

ไมม ี \r Adds a carriage return 

ไมม ี \t Adds a tab 

\ \\ Backslash 

$ \$ Dollar Sign 

" \" Double Quote 

  

    อารเรย  (Arrays) 

o       อารเรย คือ ตัวแปรชนิดหน่ึงที่สามารถเก็บคาไดหลายคาในเวลาเดียวกัน  

        การสรางอารเรยใหเรียกใชฟงกช่ัน array()  

        อารเรยจะถูกช้ีตัวแหนงโดยคีย 

        การสรางอารเรย: 

$shoppingList = array( 1 => "toothpaste", 2 => "sun cream", 3 => "band-aids"); 

        การแสดงคาจากอารเรย: 

echo "The third item in the shopping list is $shoppingList[3];" 

ผลลัพธ:           "The third item in the shopping list is band-aids"  

    คําสัง่ควบคมุ  (Control Structures) 

o       if 

if ($apples > $bananas) echo "You have more apples than bananas!"; 

o       if … else 

if ($apples > $bananas) echo "You have more apples than bananas!"; 
else if ($apples == $bananas) echo "You have apples less than or equal to bananas!"; 

o       if … else if … else 

if ($apples > $bananas) echo "You have more apples than bananas!"; 
else if ($apples == $bananas) echo "You have apples equal to bananas!"; 

else echo "You have less apples than bananas!"; 

    ตัวดาํเนินการ  (Operators) 

Operator ความหมาย 

== เทากับ (Equal to) 

!= ไมเทากับ (Not equal to) 

<> ไมเทากับ (Not equal to) 
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< นอยกวา (Less than) 

> มากกวา (Greater than) 

<= นอยกวาหรือเทากับ (Less than or equal to) 

>= มากกวาหรือเทากับ (Greater than or equal to) 

  

    การใชคาํส่ังควบคุมและตวัดําเนินการ  (Control Structures and Operators) 

if ($apples > $bananas) 
{ 
   echo "You have more apples than bananas, so I'm taking away your bananas!"; 
   $bananas = 0; 
} 

  

    การวนลูปแบบ for  (for Loop) 

o       การใช fore สําหรับการวนลูปคาทั้งหมดอารเรย 

<?php 
$arrayAmpur = array( "เมื่อง" , "บางกรวย" , "บางใหญ" ); 
for ( $i = 0; $i < count($arrayAmpur); $i ++)  
{ 
     echo " $i  :  " . $arrayAmpur[$i] . "<BR>"; 
} 
?> 

ผลลัพธ: 

0  :  เมื่อง 
1  :  บางกรวย 
2  :  บางใหญ 
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    การวนลูปแบบ foreach  (foreach Loop) 

o       การใช foreach สําหรับการวนลูปคาทั้งหมดอารเรย 

<?php 
$arrayAmpur = array( "1201" => "เมื่อง" , "1202" => "บางกรวย" ); 
foreach ( $arrayAmpur  as $kAmpur => $vAmpur) 
{ 
     echo " $kAmpur  :  $vAmpur <BR>"; 
} 
?> 

ผลลัพธ: 

1201  :  เมื่อง 
1202  :  บางกรวย 

  

    การวนลูปแบบ while  (while Loop) 

o       การใช while สําหรับการวนลูปคาทั้งหมดจากตาราง employees ของฐานขอมูล 

<?php 
$rs = mysql_query("SELECT  *  FROM  employees"); 
while ( $row_rs = mysql_fetch_array($rs) ) 
{ 
     echo "Employee ID: " . $row_rs['employeeid'] . "<BR>"; 
     echo "First Name: " . $row_rs['firstname'] . "<BR>"; 
     echo "Last Name: " . $row_rs['lastname'] . "<BR>"; 
} 
?> 

ผลลัพธ: 

Employee ID: 26 
First Name: David 
Last Name: Beckham 

  

    ฟงกชั่น  (Functions) 

o       ฟงกช่ันของ PHP  (PHP Built-In Functions) 

echo()                     เชน         echo(" Hello, World ") 

print()                      เชน         print(" Hello, World ") 

date()                      เชน         date("Y-m-d H:i:s") 

substr()                    เชน         substr("ABCDEF" , 0 , 4) 

strlen()                    เชน         strlen("ABCDEFGH") 

strpos()                    เชน         strpos("ABCDEFGHI" , "DE") 
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strtoupper()             เชน         strtolower("AbCdEfGh") 

strtolower()             เชน         strtolower("AbCdEfGh") 

trim()                       เชน         trim("  A B C   ") 

explode()                                เชน         explode("|" , "ABC|DEF|GHI") 

list()                         เชน         list($a , $b , $c) = explode("|" , "ABC|DEF|GHI") 

sprintf()                   เชน         sprintf("%01.2f" , 5.56) 

o       ฟงกช่ันที่สรางขึ้นเอง  (PHP User-Defined Functions) 

        รูปแบบการประกาศฟงกช่ัน 

 function  function_name ( argument )  

 { 

      statement; 

      ..... 

 } 

        ฟงกช่ันสําหรับตรวจสอบความยาวของขอมูล: 

<?php 
function check_length($data) { 
     if (strlen($data) < 6)  return "The data was too small"; 
     else  return "That data was fine"; 
} 
?> 

หากพารามิเตอรมีขนาดสั้นกวา 6 ตัวอักษร   จะไดผลลัพธ:          "The data was too small" 

หากพารามิเตอรมีขนาดไมสั้นกวา 6 ตัวอักษร จะไดผลลัพธ:  " That data was fine" 

        ฟงกช่ันน้ีสามารถเรียกใชไดจากที่ใดๆ ในไฟล  PHP  

<?php 
$example = "qwertyuiop"; 
echo check_length($example); 
?> 
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บทที่ 6 

การใชงานฟอรมกับ PHP 

  
  

ฟอรมทําหนาท่ีในการติดตอสื่อสารหรือโตตอบกับผูใชเว็บไซตในลักษณะการรับสงขอมูล  เมื่อ 
ผูใชกรอกขอมูลในฟอรมและคลิกปุมสงขอมูล  ขอมูลเหลาน้ันก็จะถูกสงไปประมวลผลท่ีเซิรฟเวอร    ฟอรมจะประกอบไปดวยอ็
อบเจ็คตตางๆ ซึ่งแตละอ็อบเจ็คตก็มีลักษณะการโตตอบกับผูใชแตกตางกันไป  รายละเอียดการทํางานแตละอ็อบเจ็คตจะกลาวถึงใน
ลําดับตอไป      นอกจากน้ันภายในแท็กฟอรมยังมีพารามิเตอรที่เราสามารถกําหนดคาเปนการระบุใหสงคาไปยังไฟลสคริปตบน
เซิรฟเวอรหรือโปรแกรมอื่นๆ เพ่ือทําหนาที่ประมวลผลขอมูลที่ถูกสงมากับฟอรมไดอีกดวย 

 
รูปแสดงการทํางานของฟอรม 

วิธีการทํางานของฟอรม 
จากรูปดานบน  แสดงวิธีการทํางานของฟอรมดังน้ี 
1)       เริ่มตนเมื่อผูใชกรอกแบบฟอรมบนเว็บเพจและคลิกปุมสงขอมูลมาที่เว็บเซิรฟเวอร 
2)       ขอมูลจากฟอรมจะถูกประมวลผลที่ไฟล PHP, ASP หรือไฟล CGI อื่นๆบนเว็บเซิรฟเวอร 
3)       เมื่อประมวลผลเสร็จแลว  ผลลัพธจะถูกสงกลับไปใหผูใชในรูปแบบเอกสาร HTML เพ่ือใหเว็บเบราเซอรแสดงผล 
  

  
  

การสรางและใชงานฟอรมกับ PHP 

  

ขั้นตอนการสรางฟอรม: 

1.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก
แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP   หลังจากน้ันคลิกปุม  Create  บันทึกเปนไฟล  form.php 

2.        ที่หนาจอของเว็บเพจ  ใหคลิกเพ่ือวางเคอรเซอรในตําแหนงที่ตองการสรางฟอรม  หลังจากน้ันคลิกที่เมนู  
Insert > Form > Form    ฟอรมจะถูกแทรกลงในเว็บเพจ  หากอยูใน  Design View  จะเห็นขอบเขตของฟอรมแสดงเปน
เสนประสีแดง  (หากไมมีเสนประสีแสดงขึ้นมา  ใหคลิกที่เมนู  View > Visual Aids > Invisible Elements) 
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รูปแสดงเว็บเพจท่ีแทรกฟอรม 

3.        คลิกวางตําแหนงเคอรเซอรลงภายในขอบเขตของฟอรม  หลังจากน้ันใหคลิกเลือกแท็ก  <form>  จาก Tag Selector  บริเวณ
ขอบลางซายของเว็บเพจ     เมื่อปรากฏไดอะล็อก Properties  ชอง Form Name  ใหกําหนดช่ือของฟอรม 
เทากับ  fmProcess  ช่ือของฟอรมน้ีจะถูกใชเพ่ืออางอิงในสคริปต  PHP 

  

 
รูปแสดง Property ของฟอรม 

4.        ไดอะล็อก Properties  ชอง Action  ใหกําหนดช่ือไฟล หรือ URL ของสคริปตที่จะใชในการประมวลผลฟอรม 
เทากับ  formprocess.php    (หากตองการระบุเปน URL  ใหพิมพเปน   http://localhost/phpweb/formprocess.php) 

  

5.        ไดอะล็อก Properties  ชอง Method  ใหเลือกรูปแบบการสงขอมูลจากฟอรมไปที่เว็บเซิรฟเวอร  ซึ่งมีใหเลือก 3 รูปแบบ คือ 

การทํางานของ METHOD: 

•        POST      สงขอมูลโดยสงขอมูลสงไปกับ HTTP Request   

•        GET        สงขอมูลโดยการแปะคาเปน URL Parameter (Query String) ไปกับ URL (ขอมูลที่สงจะแสดงอยูบน 
URL ของเว็บเบราเซอร) 

•        DEFAULT             สงขอมูลโดยขึ้นอยูกับคา default ของเว็บเบราเซอร  โดยปกติจะเปนแบบ GET 

  

NOTE: วิธีการสงขอมูลแบบ  GET  ไมควรใชกับฟอรมที่มีการสงขอมูลจํานวนมาก  รวมทั้งไมควรใชในการสงขอมูลที่
เปนความลับ เชน  username,  password  หรือเลขที่บัตรเครดิต  เปนตน  เน่ืองจากวิธีการสงแบบ GET น้ี  ขอมูลที่เราสง
จะถูกแสดงบน URL  เชน  http://localhost/phpweb/detail.php?empid=01020489  
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6.        ไดอะล็อก Properties  ชอง  Enctype  ใหระบุชนิดของการเขารหัสขอมูล    โดยคา default  ของ Enctype  จะ
เปน  application/x-www-form-urlencode  ซึ่งจะถูกใชรวมกับ method แบบ POST    หากใชฟอรมในการอัปโหลดไฟล  ให
เลือก Enctype เปนแบบ  multipart/form-data   

7.        ไดอะล็อก Properties  ชอง  Target  ใหพิมพช่ือหนาจอของเว็บเบราเซอรที่ตองการแสดงผลลัพธของฟอรมหรือเลือกจาก
รายการที่กําหนดไวให  หากเว็บเบราเซอรยังไมมีช่ือหนาจอที่ระบุ  เว็บเบราเซอรจะสรางหนาจอช่ือที่ระบุขึ้นมาใหม   ตัวเลือก
ที่กําหนดไวใหในชอง Target  

การทํางานของ TARGET: 

•        _blank           ผลลัพธของฟอรมจะแสดงที่หนาจอเว็บเบราเซอรที่สรางขึ้นมาใหม 

•        _parent          ผลลัพธของฟอรมจะแสดงที่หนาจอหลัก (parent) ของหนาจอเว็บเบราเซอรขณะน้ัน 

•        _self              ผลลัพธจะแสดงที่หนาจอเว็บเบราเซอรเดียวกับฟอรม 

•        _top               ผลลัพธของฟอรมจะแสดงที่หนาจอหลัก  ในกรณีที่หนาจอเว็บเบราเซอรแบงเปนหลายเฟรม 

8.        คลิกปุม Code View      เพ่ือเขียนโคด HTML ดังรูปดานลาง  หลังจากน้ันบันทึกไฟล  form.php 

  

<html> 
<body> 
<form action="formprocess.php" method="POST" name="fmProcess"> 
  ชื่อ: <input name="firstname" type="text" size="32" maxlength="30"> <br> 
  นามสกุล: <input name="lastname" type="text" size="32" maxlength="30"> <br> 
  <input name="btnSubmit" type="submit" value="บันทึก"> 
  <input name="btnReset" type="reset" value="ยกเลิก">   
</form> 
</body> 
</html> 

รูปแสดงโคดไฟล form.php 

9.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก
แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP   คลิกปุม  Create        หลังจากน้ันใหเพ่ือเขียนโคด PHP  ดังรูปดานลาง  บันทึก
เปนไฟล  formprocess.php 
<html> 
<body> 
  
<?php 
echo "ชื่อ: " . $_POST['firstname'] . "<br>"; 
echo "นามสกุล: " . $_POST['lastname'] . "<br>"; 
?> 
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</body> 
</html> 

รูปแสดงโคดไฟล formprocess.php 

10.     ทดสอบการทํางานของฟอรม  โดยเปด Dreamweaver MX ไปที่หนาจอไฟล  form.php  หลังจากน้ันกดปุม  F12   จะปรากฏ
หนาจอ Internet Explorer เปนแบบฟอรมกรอกขอมูล  ใหกรอกขอมูล แลวคลิกปุม "บันทึก"   ใหสังเกตผลลัพธการทํางานของ
เว็บเพจ 

 
รูปแสดงการทํางานของไฟล form.php 

 
รูปแสดงการทํางานของไฟล formprocess.php 

11.     เปลี่ยน METHOD ของฟอรมในไฟล  form.php  จาก   METHOD="POST"  เปน  METHOD="GET"   

12.     เปลี่ยนช่ือตัวแปรในไฟล  formprocess.php  จาก  $_POST['firstname’]  เปน  $_GET['firstname']    
และ   $_POST['lastname']  เปน  $_GET['lastname'] 

13.     ทดสอบการทํางานของฟอรมใหมอีกครั้ง   ใหสังเกตผลลัพธการทํางานของเว็บเพจ 
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อ็อบเจ็คต คือสวนของฟอรมที่ใชในการรับขอมูลจากผูใช  กอนที่จะแทรกอ็อบเจ็คตลงบนเว็บเพจ  ตองมีการสรางหรือ
แทรกฟอรมลงในเว็บเพจกอนเสมอ     หากมีการแทรกอ็อบเจ็คตลงในสวนที่ไมมีฟอรม      Dreamweaver  จะถามโดยปรากฏ
ไดอะล็อก “Add form tags?”  ใหเลือก  Yes  เพ่ือให  Dreamweaver  สรางแท็กฟอรมสําหรับอ็อบเจ็คตน้ัน 

  

 
รูปแสดงฟอรมและอ็อบเจ็คตบน Insert Bar 

  

  

การใชงานอ็อบเจ็คต Text Field 

อ็อบเจ็คตชนิด Text Field  จะมีหนาที่ในการรับคาขอมูล เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลหรือสงคาบางอยางที่ตองการ
คนหา  เชน  ใชในการคนหาขอมูล (Search Engine)  เปนตน     

วิธีการสราง Text Field  ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Text Field       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ Text 

Field  โดยใหคลิกเลือกที่  Text Field  ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ Text 

Field แสดงในไดอะล็อก Properties  

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Text Field แบบ Single line 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Text Field: 

•        TextField                                กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Text Field 

•        Char Width             กําหนดความกวางของ Text Field 

การใชงานอ็อบเจ็คตของฟอรมชนิดตางๆ  
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•        Max Chars              กําหนดจํานวนตัวอักษรสูงสุดที่กรอกขอมูลไดของ Text Field 

•        Type                       กําหนดชนิดของ Text Field  มี 3 ลักษณะ คือ 

o       Single Line     กําหนดใหแสดงเปนแบบบรรทัด (Textarea) 

o       Multi Line       กําหนดใหแสดงเปนแบบหลายบรรทัด   

o       Password        กําหนดใหแสดงแบบรหัสผาน 

•        Init Val                    กําหนดคาเริ่มตน 

  

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Text Field 

  

การใชงานอ็อบเจ็คต Textarea 

อ็อบเจ็คตชนิด Textarea  จะมีหนาที่ในการรับคาขอมูลที่มีขนาดใหญ เชน ที่อยู เปนตน     

วิธีการสราง Text Field  ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Textarea       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ 
Textarea  โดยใหคลิกเลือกที่  Textarea  ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ 
Textarea  แสดงในไดอะล็อก Properties  

  

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Textarea 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Textarea: 

•        TextField                                กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Textarea 

•        Char Width             กําหนดความกวางของ Textarea 

•        Max Chars              กําหนดจํานวนตัวอักษรสูงสุดที่กรอกขอมูลไดของ Textarea 

•        Type                       กําหนดชนิดของ Textarea  คือ Multi Line  

•        Init Val                    กําหนดคาเริ่มตน 
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รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Textarea 

  

การใชงานอ็อบเจ็คต Button 

อ็อบเจ็คตชนิด Button มักถูกนํามาใชเพ่ือทําหนาที่ในการยืนยันการเพิ่มขอมูล แกไขขอมูล การลบขอมูล หรือยกเลิกการ
ใชงาน  

วิธีการสราง Button  ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Button       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ Button   โดย
ใหคลิกเลือกที่  Button ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ Button แสดงใน
ไดอะล็อก Properties 

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Button 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Button: 

•        Button name           กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Button 

•        Label                      กําหนดขอความท่ีจะแสดงบนปุม Button 

•        Action                     กําหนดชนิดของ Action มี 3 ลักษณะ คือ 

o       Submit Form                   กําหนดใหใชสําหรับสงฟอรมไปประมวลผล 

o       Reset Form                     กําหนดใหใชสําหรับยกเลิกการกรอกขอมูลในฟอรม   

o       None                               กําหนดใหเปนปุมที่คลิกแลวไมทํางานใดๆ 
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รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Button 

  

การใชงานอ็อบเจ็คต Check Box 

อ็อบเจ็คตชนิด Check Box ทําหนาที่เพ่ือแสดงตัวเลือกใหผูใชไดเลือกตัวเลือกที่กําหนดให  ซึ่งสามารถเลือกไดมากกวา 1 
ตัวเลือก   

วิธีการสราง Check Box  ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Check Box     เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ Check 

Box   โดยใหคลิกเลือกที่  Check Box ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ Check 

Box แสดงในไดอะล็อก Properties 

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Check Box 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Check Box: 

•        CheckBox               กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Check Box 

•        Checked Value      กําหนดคาให Check Box 

•        Initial State             กําหนดสถานะเริ่มตนเมื่อแสดงบนเว็บเพจ  มี 2 ลักษณะ คือ 

o       Checked         กําหนดใหเริ่มตนโดยใหสถานะเปนถูกเลือกไว 

o       Unchecked     กําหนดใหเริ่มตนโดยสถานะไมใหถูกเลือก 

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Check Box 

  

การใชงานอ็อบเจ็คต Radio Button 
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อ็อบเจ็คตชนิด Radio Button ทําหนาที่เพ่ือแสดงตัวเลือกใหผูใชไดเลือกตัวเลือกที่กําหนดให  ซึ่งสามารถเลือกไดเพียง  1 
ตัวเลือกเทาน้ัน  เชน  การเลือกระบุเพศ  ชาย หรือ หญิง  จะเปนการเลือกเพศใดเพศหนึ่งเพียงเพศเดียวเทาน้ัน 

วิธีการสราง Radio Button ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Radio Button       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ 
Radio Button  โดยใหคลิกเลือกที่  Radio Button ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติ
ของ Radio Button แสดงในไดอะล็อก Properties 

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Radio button 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Radio Button: 

•        RadioButton            กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Radio Button  หากเปนการเลือกอยางใดอยางหน่ึง จากตัวเลือกต้ังแต 2 ตัว
ขึ้นไป  จะตองกําหนดช่ือของ Radio Button ทุกตัวใหช่ือเหมือนกัน  มิฉะน้ัน การทํางานของ Radio Button จะไมถูกตอง 

•        Checked Value      กําหนดคาให Radio Button 

•        Initial State             กําหนดสถานะเริ่มตนเมื่อแสดงบนเว็บเพจ  มี 2 ลักษณะ คือ 

o       Checked         กําหนดใหเริ่มตนโดยใหสถานะเปนถูกเลือกไว 

o       Unchecked     กําหนดใหเริ่มตนโดยสถานะไมใหถูกเลือก 

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Radio Button 

  

การใชงานอ็อบเจ็คต List/Menu 

อ็อบเจ็คตชนิด List/Menu  ทําหนาที่เพ่ือกําหนดคาโดยที่ใชไมตองพิมพตัวเลือกที่ตองการลงไป  เพียงแคคลิกเลือกรายการ
ตางๆ ที่ไดกําหนดไวใหแลวเทาน้ัน  สามารถเลือกไดเพียง 1 ตัวเทาน้ัน     

วิธีการสราง List/Menu  ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > List/Menu         เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ 
List/Menu    โดยใหคลิกเลือกที่  List/Menu  ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ 
List/Menu  แสดงในไดอะล็อก Properties 
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รูปแสดงการกาํหนด Property ของออ็บเจ็คต List/Menu 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต List/Menu: 

•        List/Menu                               กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต List/Menu 

•        Type                                       เลือกการทํางานเปนแบบ Menu หรือ List 

•        Initially Selected    แสดงคาตัวเลือกที่กําหนดมาจาก List Values 

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต List/Menu 

  

  

การใชงานอ็อบเจ็คต File Field 

อ็อบเจ็คตชนิด File Field น้ี  ทําหนาที่ในการแสดงรายช่ือไฟลตางๆ เพ่ือใหผูใชเว็บไซตสามารถเลือกไฟลเหลาน้ันขึ้นมา
ใชงาน  เชน  การอัปโหลดไฟล  เปนตน           

วิธีการสราง File Field ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > File Field       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ File 

Field   โดยใหคลิกเลือกที่  File Field  ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ File 

Field  แสดงในไดอะล็อก Properties 

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต File Field 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต File Field: 

•        FileField                กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต File Field 
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•        Char Width             กําหนดความกวางของ File Field 

•        Max Chars              กําหนดจํานวนตัวอักษรสูงสุด 

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต File Field 

  

  

การใชงานอ็อบเจ็คต Hidden Field 

อ็อบเจ็คตชนิด Hidden Field น้ี  จะทํางานในลักษณะลองหน  กลาวคือ  มีจุดประสงคเพ่ือใชในการประมวลผลขอมูล ที่
ไดรับจากการใชงานฟอรมตางๆ  ซึ่งฟลดแบบ Hidden Field น้ี  จะไมมีการติดตอสื่อสารกับผูใชงานฟอรม แตอยางใด  รวมทั้งไมมี
การแสดงผลบนหนาเว็บเพจดวย      

วิธีการสราง Hidden Field ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Hidden Field       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ 
Hidden Field  โดยใหคลิกเลือกที่  Hidden Field  ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติ
ของ Hidden Field แสดงในไดอะล็อก Hidden Field 

 
รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Hidden Field 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Hidden Field: 

•        HiddenField            กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Hidden Field 

•        Value                      กําหนดคาเริ่มตนสําหรับ Hidden Field 

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Hidden Field 
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การใชงานอ็อบเจ็คต Image Field 

อ็อบเจ็คตชนิด Image Field น้ี  เราสามารถใสรูปลงในฟอรมเพ่ือทําใหเว็บเพจน้ันดูมีสีสันดูสวยงามขึ้นยิ่งขึ้น หรืออาจใช
ประโยชนในการใชแทนปุม Button ก็ได      

วิธีการสราง Image Field  ทําไดโดยการคลิกเมนู  Insert > Form > Image Field       เสร็จแลวใหกําหนดคุณสมบัติของ 
List/Menu    โดยใหคลิกเลือกที่  Image Field ในเว็บเพจ  หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties  จะปรากฏคุณสมบัติของ 
Image Field แสดงในไดอะล็อก Image Field 

รูปแสดง Property ของอ็อบเจ็คต Image Field 

คุณสมบัตขิองอ็อบเจ็คต Image Field: 

•        ImageField             กําหนดช่ือของอ็อบเจ็คต Image Field 

•        W                            กําหนดคาความกวางของ Image Field ที่แสดง 

•        H                             กําหนดคาความสูงของ Image Field ที่แสดง 

•        Src                          ช่ือไฟลรูปภาพของ Image Field ที่แสดง 

•        Alt                           กําหนดขอควาที่จะใชแสดงแทน ในกรณีที่ไมพบไฟลรูปภาพ 

•        Align                       กําหนดตําแหนงการแสดง Image Field 

  

 
รูปแสดงการใชงานอ็อบเจ็คต Image Field 

Exercise: 
  
1.       สรางฟอรมสําหรับกรอกขอมูลพนักงาน บันทึกเปนไฟล  htmlform.htm  ดังรูปดานลาง 

Hint: 
-          ประยุกตการใชงานแท็ก  <TABLE>  <IMG>  <A>  และ  <FORM> 
-          Backgroung Image ใชไฟล  PHPWEB\images\bkg_insert.gif 
-          Title  ใชไฟล  PHPWEB\images\title_insert.gif 
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บทที่ 7 

Dreamweaver MX กับการติดตอฐานขอมูล 

  
  

                เราไดผานขั้นตอนการกําหนดเว็บไซตสําหรับ PHP มาแลว  แตหากเราตองการพัฒนา PHP แอพพลิเคช่ันที่มีการเรียกใช
ฐานขอมูล  ก็ตองสรางการติดตอกับฐานขอมูลซะกอน  เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงการกําหนดให Dreamweaver MX ติดตอกับ
ฐานขอมูล   หลังจากน้ันเราจะเริ่มการพัฒนา PHP เว็บเพจที่สามารถเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลมาแสดงผลบนเว็บเพจ 

  

สรางฐานขอมูล "compasstravel" 

                หากเราตองการพัฒนา PHP แอพพลิเคช่ันที่มีการเรียกใชฐานขอมูล  ก็ตองมีการสรางฐานขอมูลซะกอน  ขั้นตอนน้ีจะ
เปนการสรางฐานขอมูลตัวอยางจากไฟลตนแบบ 

ขั้นตอนการสรางฐานขอมูล: 
1.        เปด Internet Explorer ไปที่ URL  http://localhost   หลังจากน้ันคลิกเขาใชงานโปรแกรม phpMyAdmin  ดังรูป 

        

        

รูปแสดงการเปด Internet Explorer ไปที่ URL http://localhost 

2.        สรางฐานขอมูลใหมช่ือ  "compasstravel"  โดยระบุช่ือในชอง สรางฐานขอมูลใหม  ดังรูป 
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รูปแสดงการสรางฐานขอมูลใหม 

3.        สรางตารางในฐานขอมูลตัวอยางโดยคลิกที่ลิงค  SQL   หลังจากน้ันคลิก Browse…  
ไปที่ไฟล  PHPWEB\labs\lab04_database\compasstravel.sql    คลิกปุม ลงมือ 

  

 
รูปแสดงการนําเขาฐานขอมูลตนแบบ 
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รูปแสดงโครงสรางของตารางในฐานขอมูล "compasstravel" 

  

  

  

การติดตอกับฐานขอมูล (Database Connection) 

 
                เราไดผานขั้นตอนการกําหนดเว็บไซตสําหรับ PHP และสรางฐานขอมูลมาแลว  แตหากเราตองการพัฒนา PHP 

แอพพลิเคช่ันที่มีการเรียกใชฐานขอมูล  ก็ตองสรางการติดตอกับฐานขอมูลซะกอน  ขั้นตอนน้ีจะเปนการกําหนดให Dreamweaver 

MX ติดตอกับฐานขอมูล   เพ่ือที่เราจะไดพัฒนา PHP เว็บเพจที่สามารถเรียกใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลไดน่ันเอง  
ขั้นตอนการตดิตอกับฐานขอมูล (Database Connection): 
1.       เริ่มตนการติดตอกับฐานขอมูล  "compasstravel"  ใน Dreamweaver MX  โดยการคลิกที่เมนู   

Window -> Databases  คลิกที่เครื่องหมายบวก     เลือก  MySQL Connection  ดังรูปดานลาง 

 
รูปแสดงเมนู MySQL Connection สําหรับสรางการติดตอกับฐานขอมูล 

2.        กรอกขอมูลสรางการติดตอฐานขอมูล (Database Connection)  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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Connection Name:  dbconn 

MySQL Server:       localhost 

Username:             root         (หรือตามท่ีกําหนด) 

Password:              ชองวาง    (หรือตามท่ีกําหนด) 

Database:              compasstravel 

 

 
รูปแสดงไดอะล็อก MySQL Connection สําหรับสรางการติดตอกับฐานขอมูล 

3.        คลิกปุม    เพ่ือทดสอบการติดตอฐานขอมูล  หากการติดตอฐานขอมูลสําเร็จ  จะปรากฏขอความ  Connection 

was made successfully  แสดงขึ้นมา   ใหคลิกปุม OK ออกไป 

 
4.        ที่ Databases Panel จะปรากฏรายการติดตอฐานขอมูลชื่อ dbconn แสดงใหเห็น ดังรูป  ก็แสดงวาสามารถติดตอฐานขอมูลสําเร็จแลว   

 
รูปแสดง Databases panel หลังจากติดตอกับฐานขอมูลแลว 
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บทที่ 8 

การสรางระบบแสดงผลขอมูล 

  

ในเน้ือหาที่ผานมา  เราไดผานขั้นตอนการกําหนดเว็บไซตสําหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน PHP_MySQL  และการ
กําหนดการติดตอกับฐานขอมูลมาแลว  เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงการสรางเว็บเพจท่ีสามารถเรียกใชขอมูลจากตารางในฐานขอมูล
มาแสดงผลบนเว็บเพจ 

ระบบแสดงผลขอมูล   คือเว็บเพจท่ีทําหนาท่ีในการเรียกขอมูลจากตาราง (Table) ในฐานขอมูล  นํามาแสดงผลบนหนา
เว็บเพจ 

 
รูปแสดงไฟลที่เก่ียวของกับระบบแสดงผลขอมูล 

  

ระบบแสดงผลขอมูลในสวนท่ีจะอธิบายนี ้ จะประกอบดวยไฟล 2 ไฟล 
list.php                    ทําหนาที่แสดงขอมูลพนักงานหนาละหลายเร็คคอรด  มีลิงคสําหรับคลิกสง URL Parameter  ไปยัง 

                ไฟล detail.php เพ่ือดูรายละเอียดพนักงานแตละคน 

detail.php                ทําหนาแสดงรายละเอียดของพนักงานแตละคน  โดยรับคา URL Parameter จากไฟล  list.php 

  

การสรางระบบแสดงขอมูลที่ยกมาอธิบายในที่น้ี  แบงเปนขั้นตอนไดดังตอไปน้ี 

1.        การสรางตารางสําหรับแสดงผลขอมูล  
2.        การแทรก  Recordset (Query) ลงในเว็บเพจ 

3.        การแทรกสคริปตสําหรับแสดงผลขอมูลลงในเว็บเพจ 

4.        การตรวจสอบวามีขอมูลสําหรับแสดงผลหรือไม 
5.        การวนลูปแสดงผลซ้ํา (Repeat)  

6.        การคนหาขอมูลที่ตองการแสดงรายละเอียดทีละ 1 เร็คคอรด 

7.        การแทรกสคริปตสําหรับแสดงผลขอมูลทีละ 1 เร็คคอรดลงในเว็บเพจ 

8.        การสงและรับคา URL Parameter  เพ่ือระบุเร็คคอรดที่ตองการแสดงผล 

9.        การใชงานระบบแสดงผลขอมูล 
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 (1)  การสรางตารางสําหรับแสดงผลขอมูล 

  

ขั้นตอนน้ี  จะเปนการสรางตารางสําหรับแสดงผลขอมูล  โดยจะเปนการแสดงขอมูลทีละหลายๆ เร็คคอรดลงในเว็บ
เพจ  พรอมท้ังมีการปรับแตงรูปแบบโดยใชเคร่ืองมือของ Dreamweaver MX   

  

ข้ันตอน: 
1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก

แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create   บันทึกเปนไฟล  list.php 

2.        เลือกเมนู  Modify > Page Properties…  เมื่อปรากฏไดอะล็อก Page Properties ขึ้นมา ใหกําหนด Properties ของเว็บเพจ 
ดังรายละเอียดดานลางน้ี    หลังจากน้ันคลิกปุม OK 

  

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 
Title List Employees 

Background Image images/bkg_list.gif 

Encoding Thai (Windows) 

ตารางแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Page Properties 

  

3.        แทรกตาราง HTML สําหรับแสดงผล  โดยคลิกเมนู  Insert > Table เมื่อปรากฏไดอะล็อก Table ขึ้นมา  ใหกําหนดคาดังน้ี    
  

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 
Rows 3 

Columns 4 

Table width 95  percent 

Border thichness 1  pixels 

Cell padding 1 

Cell spacing 1 

ตารางแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Table 
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รูปแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Table 

4.        ปรับแตงตารางโดยการแทรกไฟลรูปภาพ และขอความลงในตารางและสวนตางๆ ของเว็บเพจ  
เมื่อเสร็จแลวจะไดเว็บเพจ  ดังรูปดานลาง 

  

 
รูปแสดงหนาเว็บเพจ list.php 

NOTE:  เปดไฟล htmltable.htm ในขั้นตอนที่ผานมา หรือ 
PHPWEB\labs\solutions\lab01_basichtml\htmltable.htm  ขึ้นมาแลวบันทึกเปนไฟล PHPWEB\list.php   (หากปรากฏ
ไดอะล็อก Update Links? ใหคลิก No) 

  
  

  

  

(2)  การแทรก Recordset (Query) ลงในเว็บเพจ  
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การแทรก Recordset (Query) คือ ขั้นตอนการแทรกสคริปต PHP สําหรับการสรางเร็คคอรดเซ็ต  เพ่ือนําขอมูลจากเร็ค
คอรดเซ็ต มาแสดงบนเว็บเพจ ซึ่งจะกลาวถึงในขั้นตอนตอไป   
ขั้นตอน: 
1.        คลิกที่เมนู  Windows > Bindings  หลังจากน้ันใหคลิกเครื่องหมายบวก    เลือกเมนู  Recordset (Query)   

2.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก  Recordset  ขึ้นมา   ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดขางลางน้ี  หลังจากน้ันใหบันทึกไฟล  list.php 

  

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 
Name rsEmp   

Connection dbconn 

Table employees 

Columns All 

Filter None 

Sort firstname  ,  Ascending 
ตารางแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก Recordset 

  

 
รูปแสดงการเลือกเมนู  
Recordset (Query) 

 
รูปแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก Recordset 

  
  

  

(3)  การแทรกสคริปตสําหรับแสดงผลขอมูลลงในเว็บเพจ  
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การแทรกสคริปตสําหรับแสดงผลขอมูล ก็คือการแทรกสคริปต PHP สําหรับนําเอาขอมูลจากเร็คคอรดเซ็ตที่ไดจาก
ขั้นตอนที่แลว มาแสดงผลขอมูลในเว็บเพจ   
ขั้นตอน: 
1.        คลิกไปท่ีเมนู  Windows > Bindings   หลังจากน้ันใหคลิกเครื่องหมายบวก     หนารายการ  Recordset (rsEmp)   จะ

ปรากฏช่ือฟลดของตารางในฐานขอมูล  ใหคลิกเลือกและแทรกฟลดลงเว็บเพจ  เพ่ือแสดงผลขอมูล ตามขั้นตอน ดังรูปดานลาง 
  

คอลัมนของตาราง ฟลดของ Recordset (rsEmp) 

ช่ือ-นามสกุล firstname, lastname   

แผนก deptid 

โทรศัพท phone  ,  extension 
ตารางแสดงการเลอืกฟลดจากเร็คคอรดเซ็ตวางลงในเว็บเพจ 

  

  

 
รูปแสดงการเลือกฟลดจากเรค็คอรดเซ็ตวางลงในเว็บเพจ 

  

2.        บันทึกไฟล  list.php 

3.        สามารถทดสอบดูผลการทํางานได  โดยกดปุม  F12  จากหนาจอ  Dreamweaver MX 

  

  

  

(4)  การตรวจสอบวามขีอมูลสําหรับแสดงผลหรือไม 
                 

การตรวจสอบขอมูลกอนการแสดง จะเปนขั้นตอนที่ชวยใหเว็บแอพพลิเคช่ันนาใชยิ่งขึ้น  หากการตรวจสอบไมพบขอมูล
ที่จะแสดงผล  ควรมีขอความแจงผูใชงานวา “ไมมีขอมูลแสดงผล” 

ขั้นตอน: 
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1.        คลิกที่แถบ  Application > Server Behaviors  หรือไปที่เมนู  Window > Server Behaviors    หลังจากน้ันใหคลิก
เครื่องหมายบวก    เพ่ือเลือกเมนู  Repeat Region > Show If Recordset Is Not Empty 

 
รูปการกําหนดการตรวจสอบวามีขอมลูหรือไม 

 
รูปการเลือกเมนู Server Behaviors เพื่อตรวจสอบวามีขอมูลหรือไม 

  

  

  

(5)  การวนลูปแสดงผลซ้ํา (Repeat) 

  

ในขั้นตอนที่แลว  หากลองทดสอบการทํางานของเว็บเพจ  จะเปนวามีการแสดงผลขอมูลออกมาจํานวน 1 เร็คคอรด  ซึ่งที่
จริงแลว  ขอมูลอาจจะมีมากกวา 1 เร็คคอรดก็ได     ดังน้ันในขั้นตอนน้ี  จะเปนการกําหนดใหเว็บเพจแสดงผลวนซ้ําจนกวาจะครบ
ทุกเร็คคอรด   
ขั้นตอน: 
1.        เริ่มตนที่หนาจอ  Dreamweaver MX  เปดไฟล  list.php    ใหคลิกเลือกบริเวณที่ตองการแสดงผลขอมูลวนซ้ํา   คือบรรทัด

ที่  2  ของตาราง  เพ่ือใหตําแหนงของเคอรเซอรอยูภายในบริเวณบรรทัดที่แสดงผล   หลังจากน้ันใหคลิกเลือกแท็ก  <TR>  บน 
Tag Selector 
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รูปการกําหนดการวนลูปแสดงผลซํ้า 

2.        จากน้ันคลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors    หลังจากน้ันใหคลิกเครื่องหมายบวก    เพ่ือเลือกเมนู  Repeat 

Region  เมื่อปรากฏไดอะล็อก  Repeat Region  ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดขางลางน้ี  หลังจากน้ันใหคลิกปุม OK  

 
รูปแสดงการกําหนด Repeat Region 

 
รูปการกําหนดแสดงผลทุกเร็คคอรด 

  

    

 
  

3.        บันทึกไฟล  list.php    

4.        ทดสอบการทํางานของไฟล  list.php  โดยการกด  F12   

  

  

  

(6)  การคนหาขอมูลที่ตองการแสดงรายละเอียดทีละ 1 เร็คคอรด  
 

                การแทรกสคริปตคนหาขอมูลน้ี จะเปนการแทรกลงในไฟล  detail.php เพ่ือนําเอาขอมูลพนักงานออกมาแสดง
รายละเอียดในเว็บเพจทีละเร็คคอรด     โดยเง่ือนไขการคนหาขอมูลน้ัน  จะใชฟลด  employeeid  ของตารางใน
ฐานขอมูล  เปรียบเทียบกับคา  URL Parameter  "empid"  ที่ถูกสงมาจากไฟล  list.php 

ขั้นตอน:  



 57 

1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก
แท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create  บันทึกเปนไฟล  detail.php 

2.        แทรกตาราง HTML สําหรับแสดงขอมูลลงในเว็บเพจ โดยใหมีหนาเว็บเพจ  ดังรูป 

 
รูปแสดงแบบตารางสําหรับแสดงผลขอมูล 

NOTE:  
เปดไฟล  htmltable2.htm จากขั้นตอนที่ผานมา หรือ PHPWEB\labs\solutions\lab01_basichtml\htmltable2.htm   

ขึ้นมาแลวบันทึกเปนไฟล  PHPWEB\detail.php     (หากปรากฏไดอะล็อก Update Links? ใหคลิก No) 

  

3.        เลือกเมนู  Modify > Page Properties  เมื่อปรากฏไดอะล็อก Page Properties ขึ้นมา ใหกําหนด Properties ของเว็บเพจ 
ดังรายละเอียดดานลางน้ี    หลังจากน้ันคลิกปุม OK 

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 
Title Employee Details 

Background Images images/bkg_detail.gif 

Document Encoding Thai Windows-874 

  

4.        คลิกที่เมนู  Window > Bindings   หลังจากน้ันใหคลิกปุมเครื่องหมายบวก     และเลือกรายการ Recordset (Query)   
เมื่อปรากฏไดอะล็อก Recordset ขึ้นมา ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดขางลางน้ี  หลังจากน้ันใหคลิกปุม OK   
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รูปแสดงไดอะล็อก Recordset 

คาของ
ไดอะล็อก 

คาท่ีกําหนด 

Name rsEmp 

Connection dbconn 

Table employees 

Column All 

Filter employeeid  และ  = 

URL 
Parameter 

empid 
 

5.        บันทึกไฟล  detail.php 

  

  

  

(7)  การแทรกสคริปตสําหรับแสดงผลขอมูลทีละ 1 เร็คคอรดลงในเว็บเพจ  
  

การแทรกสคริปตในขั้นตอนน้ี  จะกระทําในไฟล  detail.php   จะเปนการแทรกสคริปตสําหรับนําเอาฟลดจากการสราง 
Recordset ในขั้นตอนการคนหาขอมูลที่ตองการแสดงรายละเอียดทีละ 1 เร็คคอรด  มาแสดงผลในเว็บเพจ  โดยวิธีการจะคลายกับ
ขั้นตอนการทําไฟล  list.php 

ขั้นตอนการแทรกสคริปตสําหรับแสดงผลขอมูลทีละ 1 เร็คคอรดลงในเว็บเพจ: 

1.        เริ่มตนที่ไฟล detail.php  คลิกที่เมนู  Window > Bindings หลังจากน้ันใหคลิกเครื่องหมายบวก     หนา
รายการ  Recordset (rsEmp)   จะปรากฏช่ือฟลด  ใหคลิกเลือกและแทรกฟลดลงเว็บเพจ  เพ่ือแสดงผลขอมูล  ตามขั้นตอนที่
เคยทําในไฟล  list.php ที่ผานมา   ดังรูป  



 59 

 
รูปการแสดงผลขอมูลในตาราง (Bindings) 

  

2.        สําหรับฟลด photo ซึ่งเก็บช่ือไฟลรูปภาพพนักงาน  เชน  Amit_Kelly.jpg   เราตองการใหแสดงในลักษณะรูปภาพ  โดยให
เอาไฟลรูปภาพ   photos\Amit_Kelly.jpg   มาแสดงบนเว็บเพจ     ใหคลิกที่เมนู  Insert > Image  จะปรากฏ
ไดอะล็อก  Select Image Source  ใหกําหนดคาตางๆ ดังตารางดานลาง  หลังจากน้ันใหคลิกปุม OK 

  

คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 
Select File Name From Data Sources 
Field photo 
Format None 
URL photos/<?php echo $row_rsEmp[‘photo’]; ?> 

ตารางแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก  Select Image Source เพื่อแสดงไฟลรูปภาพ 
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รูปแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก  Select Image Source เพื่อแสดงไฟลรูปภาพ 

  

  

  

(8) การสงและรับคา URL Parameter  เพ่ือระบุเร็คคอรดที่ตองการแสดงผล 
  

ข้ันตอนนี ้ ก็คือการทําใหไฟลเว็บเพจ  2 ไฟล   list.php  และ  detail.php  สามารถเช่ือมโยงเพ่ือสงและรับ
คา URL Parameter กันไดนัน่เอง   

ขั้นตอนการสงและรับคา URL Parameter  เพื่อระบุเร็คคอรดท่ีตองการแสดงผล 

1.        เร่ิมตนท่ีโปรแกรม Dreamweaver MX  เปดไฟล  list.php  ข้ึนมา  แลวลากเมาสทําไฮไลตตําแหนงแสดงผล
ฟลด firstname และ lastname ดังรูป 

 
รูปแสดงการลากเมาสทําไฮไลตฟลด firstname และ lastname 



 61 

2.        เปดไดอะล็อก Properties โดยคลิกท่ีเมนู  Window > Properties  จะปรากฏไดอะล็อก Properties  ข้ึนมา  ให
คลิกไอคอนรูป  Folder  สีเหลือง (Browse for File)  ท่ีตําแหนงชอง  Link  เพื่อสรางไฮเปอรลิงคสําหรับ  URL 

Parameter  ไปหาไฟล  detail.php     

 
รูปแสดง Property ของลิงคบริเวณที่ลากเมาสฟลด firstname และ lastname 

  

3.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก Select File  ข้ึนมา  ใหคลิกเลือกไฟล  detail.php เปนการกาํหนดวาจะสงคา  URL 

Parameter  ไปท่ีไฟลนี ้ หลังจากนั้นใหคลิกปุม  Parameters…  ท่ีดานลางของไดอะล็อก  Select File  เพื่อ
กําหนดการสงคา URL Parameter   

  

  
รูปแสดงขั้นตอนการสรางลิงค พรอมกับการกําหนด "Parameters…" 

  

4.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก Parameters  ข้ึนมา   ท่ีชอง  Name  ใหพิมพช่ือ  URL Parameter  ท่ีตองการจะสงไป  ใน
ท่ีนี้ใหเราพิมพ  empid   หลังจากนั้นใหไปท่ีชอง  Value  เพื่อกําหนดคาท่ีจะสงไป   ในท่ีนี้เราตองการ
กําหนดคาใหเปล่ียนไปแบบ  Dynamic  ตามขอมูลท่ีแสดงในแตละเร็คคอรด  ใหคลิกปุม Dynamic Data  ท่ี
ชอง  Value 
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รูปแสดงขั้นตอนการสรางลิงค พรอมกับการกําหนด "Parameters…" 

  
คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Name empid 

Value <?php echo $row_rsEmp['employeeid']; ?> 

ตารางแสดงการกําหนดคา URL Parameter ในไดอะล็อก “Parameters” 
  

5.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก  Dynamic Data  ข้ึนมา  ใหคลิกเลือกฟลด  employeeid   จาก  Recordset (rsEmp)    
หลังจากนัน้คลิกปุม OK 

  

 
รูปแสดงการเลือกฟลด employeeid จาก Recordset 

  
6.        บันทึกไฟล  list.php  ก็เปนเสร็จข้ันตอนการกําหนดการสงคา URL Parameter 
7.      ข้ันตอนสุดทายคือกําหนดใหไฟล  detail.php  รับคา  URL Parameter ท่ีสงมาจากไฟล  list.php    ซ่ึง
วิธีการทํานั้น  เราไดทําผานมาแลวใหยอนกลับไปดูในข้ันตอน  "การคนหาขอมูลท่ีตองการแสดงรายละเอียดทีละ 1 
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เร็คคอรด"   จะเหน็ไดวา  เราไดมีการเรียกใช  URL Parameter  “empid”   ซ่ึงก็คือคา  URL Parameter  ท่ีสงไป
จากไฟล  list.php  นั่นเอง 

  

(9)  การใชงานระบบแสดงผลขอมูล 

  

เริ่มตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล  list.php  ขึ้นมา แลวกดปุม F12   โปรแกรม  Internet 

Explorer  จะถูกเปดขึ้นมาเรียกใชงานไฟล  list.php      ใหทดสอบคลิกที่ขอมูล ช่ือ-นามสกุลของพนักงานแตละคน   จะปรากฏ
หนาเว็บเพจแสดงรายละเอียดประวัติขอมูลพนักงานทีละคน 
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บทที่ 9 

การแบงหนาแสดงผลขอมูล 

  
  

ในเน้ือหาที่ผานมา  เราไดผานขั้นตอนการสรางระบบแสดงผลขอมูล  ซึ่งทําหนาท่ีแสดงผลขอมูลจากฐานขอมูลแบบวน
ลูป   ขอมูลทุกเร็คคอรดจะถูกแสดงผลออกมาในหนาเว็บเพจเดียว   

  

เน้ือหาในบทน้ีจะกลาวถึงการแสดงผลขอมูลโดยแบงผลลัพธออกเปนหลายๆ หนา   โดยขั้นตอนการแบงหนาแสดงผล
น้ี   จะทําตอจากขั้นตอนการแสดงผลขอมูลที่ผานมา 
  

การแบงหนาแสดงผลขอมูลที่ยกมาอธิบายในที่น้ี  แบงเปนขั้นตอนไดดังตอไปน้ี 

  

1.        การกําหนดจํานวนเร็คคอรดสําหรับแสดงผลตอ 1 หนา  
2.        การสรางลิงคสําหรับคลิกแสดงผลทีละ 1 หนา 
3.        การใชงานระบบแสดงผลขอมูลแบบแบงหนา 

  

  

  

(1)  การกําหนดจํานวนเร็คคอรดแสดงผลตอ 1 หนา 

  

ในขั้นตอนน้ี  จะเปนการกําหนดใหเว็บเพจแสดงผลวนซ้ําจนกวาจะครบจํานวนเร็คคอรดตอ 1 หนาที่ระบุ   
ขั้นตอนการกําหนดจํานวนเร็คคอรดแสดงผลตอ 1 หนา: 
1.        เริ่มตนที่หนาจอ  Dreamweaver MX  เปดไฟล  list.php    คลิกเลือกบริเวณที่ตองการแสดงผลขอมูลวนซ้ํา   คือบรรทัด

ที่  2  ของตาราง  เพ่ือใหตําแหนงของเคอรเซอรอยูภายในบริเวณบรรทัดที่แสดงผล   หลังจากน้ันใหคลิกเลือกแท็ก  <TR>  บน 
Tag Selector 
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รูปแสดงการกําหนดการวนลูปแสดงผลซ้ํา 

2.        คลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors    หลังจากน้ันใหดับเบิลคลิกรายการ  Repeat Region ที่ไดสรางไวกอนหนาน้ี   
ดังรูป 

 

รูปแสดงไดอะล็อก Repeat Region แสดงการกําหนดแสดงผล 10 เร็คคอรดตอ 1 หนา 

   

  

(2)  การสรางลิงคสําหรับคลิกแสดงผลทีละ 1 หนา 

  

ในขั้นตอนการกําหนดจํานวนเร็คคอรดแสดงผลตอ 1 หนา  ที่ผานมา   จะเห็นวาเราไดกําหนดใหแสดงผลขอมูลครั้ง
ละ  10  เร็คคอรด    ดังน้ัน  หากลองทดสอบการทํางานไฟล  list.php  จะพบวามีขอมูลที่แสดงผลเพียง  10  เร็คคอรดเทาน้ัน   ซึ่ง
ในความเปนจริงอาจจะมีมากกวาน้ันก็ได     ในสวนน้ีก็จะเปนการสรางลิงคสําหรับคลิกกลับไป-มาทีละ 10 เร็คคอรด  หรือแลวแต
จํานวนที่เรากําหนดในขั้นตอนการแสดงผลซํ้าน่ันเอง 
  

ขั้นตอน: 
1.        เริ่มตนที่หนาจอ  Dreamweaver MX  เปดไฟล  list.php     

2.        คลิกเมาสเพ่ือวางเคอรเซอรที่ตําแหนงดานลางถัดจากตารางแสดงผล   หลังจากน้ันใหคลิกเลือกเมนู    
Insert > Application Objects > Display Record Count > Recordset Navigation Status 
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3.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก  Recordset Navigation Status  ขึ้นมา  เปนการใหเลือกวาจะกระทํากับ  Recordset  ใด  (กรณีที่ใน 1 

เว็บเพจมีการสรางหลาย Recordset)   ในที่น้ีใหเลือก  rsEmp  หลังจากน้ันใหคลิก  OK 

  

 
รูปแสดงไดอะล็อก Recordset Navigation Status  

จะปรากฏขอความแสดงสถานะวาขณะน้ีกําลังแสดงผลเร็คคอรดใดบาง 

 
รูปแสดง Recordset Navigation Status  

  

4.        คลิกเลือกเมนู   Insert > Application Objects > Recordset Paging > Recordset Navigation Bar    

5.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก  Recordset Navigation Bar  ขึ้นมา  เปนการใหเลือกวาจะกระทํากับ  Recordset  ใด   
(กรณีที่ใน 1 เว็บเพจมีการสรางหลาย Recordset)   ในที่น้ีใหเลือก  rsEmp    ในชอง  Display Using  ให
เลือก  Text   หลังจากน้ันใหคลิก  OK 

 
รูปแสดงไดอะล็อก  Recordset Navigation Bar 
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จะปรากฏลิงคสําหรับคลิกเพ่ือแสดงผลขอมูลกลับไป-มาทีละ 10 เร็คคอรด  หรือแลวแตจํานวนที่เรากําหนดในขั้นตอน
การแสดงผลซ้ํา 

 
รูปแสดง Recordset Navigation Bar 

6.        บันทึกไฟล  list.php 

  

  

(3)  การใชงานระบบแสดงผลขอมูลแบบแบงหนา 

  

เริ่มตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล  list.php  ขึ้นมา แลวกดปุม F12   โปรแกรม  Internet 

Explorer  จะถูกเปดขึ้นมาเรียกใชงานไฟล  list.php   หลังจากน้ันทดสอบคลิกที่ลิงค   First  Previous  Next  และ  Last  ดานลาง
ของหนาเว็บเพจ     เร็คคอรดที่แสดงผลจะปรากฏขึ้นมาทีละ 10 เร็คคอรด 
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บทที่ 10 

การสรางระบบคนหาขอมูล 

   
ระบบคนหาขอมูล   คือเว็บเพจที่ทําหนาที่ในการเรียกคนหาขอมูลจากฐานขอมูล  และนําผลลัพธมาแสดงผลที่หนาจอ

เว็บเพจ 
  

 
รูปแสดงไฟลที่เก่ียวของกับระบบคนหาขอมูล 

  

ระบบคนหาขอมูลในสวนที่จะอธิบายน้ี  จะประกอบดวยไฟล 2 ไฟล 

• •        searchadv.php                 ทําหนาท่ีรับคาคําคน  แลวสงไปเปน  URL Parameter ช่ือ  keywords ไปใหไฟล 
resultadv.php  
                                        ใชเปรียบเทียบคนหาขอมูลจากตารางในฐานขอมูล 

• •        resultadv.php                ทําหนาแสดงรายละเอียดของพนักงานทีละคน  โดยจะรับ URL Parameter 

ช่ือ  keywords  ใน 
                                        รูปแบบ  $_GET[‘keywords’]  จากฟอรมในไฟล  searchadv.php 

•   

• ข้ันตอนการสรางระบบคนหาขอมูลท่ียกมาอธิบายในท่ีนี้  แบงเปนข้ันตอนดังตอไปนี้ 
• 1.        การสรางฟอรมสําหรับพิมพคําคน  

• 2.        การคนหาขอมูลแบบเง่ือนไขเดยีว (Basic) 

• 3.        การใชงานระบบคนหาขอมูลแบบเง่ือนไขเดยีว (Basic) 

• 4.        การคนหาขอมูลแบบหลายเง่ือนไข (Advanced) 

• 5.        การใชงานระบบคนหาขอมูลแบบหลายเง่ือนไข (Advanced) 
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(1)  การสรางฟอรมสําหรับพิมพคําคน 

  
ขั้นตอนน้ีจะเปนการสรางฟอรมสําหรับพิมพคําคน   โดยการแทรกฟอรมและอ็อบเจ็คตของฟอรมชนิด Text Field สําหรับ

รับคาคําคน 

ขั้นตอนการสรางฟอรมสําหรับพิมพคําคน: 
1.        เร่ิมตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมน ู File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ให

คลิกแท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create     เม่ือปรากฏเว็บเพจวางๆ ขึ้นมา 
ใหบันทึกเปนไฟล  searchadv.php 

2.        เลือกเมนู  Modify > Page Properties  เมื่อปรากฏไดอะล็อก Page Properties ขึ้นมา ใหกําหนด Properties ของเว็บเพจ ดังรายละเอียดดานลาง
นี้    หลังจากน้ันคลิกปุม OK 

  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Title Search employees 

Background Image images/bkg_search.gif 

Encoding Thai (Windows) 

  

 

รูปแสดงการกําหนด Page Properties 

3.        แทรกฟอรมลงในเว็บเพจ   โดยคลิกไปที่เมนู  Insert > Form   
4.        กําหนด Properties ของฟอรม   โดยเลือกแท็ก  <form>  จาก Tag Selector   หลังจากน้ันคลิกเมนู  Window > Properties   เม่ือปรากฏไดอะล็อก 

Properties ขึ้นมา  ใหกําหนดคาดังตอไปน้ี 
  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Form name fmSearch 

Action resultadv.php 

Method GET 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของฟอรม 
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รูปแสดงการกําหนด Property ของฟอรม 

  
5.        แทรกตารางลงภายในแท็ก <FORM>  โดยคลิกที่เมนู  Insert > Table  แลวกําหนดคาดังนี้ 
  

 
รูปแสดงการกาํหนดคาของไดอะลอ็ก Table 

  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Rows 3 

Columns 50 percent 

Table width 1 pixels 

Border thickness 3 

Cell padding 1 

Cell spacing 1 

ตารางแสดงการกําหนดคาของไดอะล็อก Table 

  
  
6.        คอลัมนท่ี 1  ของตาราง  และใหแทรกขอความ  "คําคน:"  ลงไป 
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รูปแสดงการแทรกขอความ "คําคน" 
  
7.        คอลัมนท่ี 2  ของตาราง  และใหแทรกอ็อบเจ็คตของฟอรมชนิด Text Field ลงไป  โดยคลิกที่เมนู  Insert > Form > Text Field  หลังจากน้ันให

กําหนดคุณสมบัติของ Text Field ดังตอไปน้ี 
  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

TextField keywords 

Char Width 25 

Max Chars 25 

Type Single line 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของ Text Field 

  

 

รูปแสดงการกําหนด Property ของ Text Field 

  

 
รูปแสดงไฟล searchadv.php หลังการแทรก Text Field 

8.        คอลัมนท่ี 3  ของตาราง  ใหแทรกอ็อบเจ็คตของฟอรมชนิด Button ลงไป  โดยคลิกที่เมนู  Insert > Form > Button  หลังจากน้ันใหกําหนดคุณสมบัติ
ของ Button  โดยไปที่เมนู  Window > Properties  แลวใหกําหนดคาดังนี้ 

  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Label Search 

Action Submit form 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของ Button 

 

รูปแสดงการกําหนด Property ของ Button 

9.        บันทึกไฟล  searchadv.php 



 72 

 

รูปแสดงหนาจอไฟล searchadv.php หลังการแทรก Button 

  

  

(2)  การคนหาขอมูลแบบเงื่อนไขเดียว (Basic) 

  
ขั้นตอนนี้  จะเปนการ Recordset (Query)  สําหรับคนหาขอมูลจากฐานขอมูล  โดยจะมีการกําหนดเง่ือนไขในการคนหาขอมูลจาก URL 

Parameter  ชื่อ $_GET[‘keywords’]  ที่สงมาจากไฟล  searchadv.php 
การแทรก Recordset (Query) นี้  จะคลายกับขั้นตอนการสรางในไฟล  list.php   เพื่อเปนการประหยัดเวลา  จึงแนะนําใหเปดไฟล  list.php ขึ้น

มาแลวบันทึกเปนไฟล  resultadv.php 
  

ขั้นตอนการคนหาขอมูลแบบเงื่อนไขเดยีว (Basic): 

1.        เปดไฟล  list.php ของระบบแสดงผลขอมูลขึ้นมา ใหบันทึก (SAVE AS…)  เปนไฟล  resultadv.php 
2.        คลิกที่เมนู  Window > Bindings    ดับเบิลคลิกที่รายการ Recordset (rsEmp)  เม่ือปรากฏไดอะล็อก  Recordset  ขึ้นมา   ใหกําหนดคาของตัวแปร

ตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้    
NOTE:   
เปดไฟล  list.php จากขั้นตอนการสรางระบบแสดงผลขอมูลหรือ PHPWEB\labs\solutions\lab05_displayrecords\list.php  
ขึ้นมาแลวบันทึกเปนไฟล PHPWEB\resultadv.php  (หากปรากฏไดอะล็อก Update Links? ใหคลิก No) 

  

 
รูปแสดงการดับเบิลคลิก Recordset (rsEmp) 

 
รูปแสดงไดอะล็อก Recordset 
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คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Name rsEmp   

Connection dbconn 

Table employees 

Columns Employeeid, firstname, lastname, phone, extension 

Filter ชองท่ี 1: firstname  หมายถึงใหคนหาจากฟลด firstname 

  ชองท่ี 2: contains     หมายถึงใหคนหาแบบประกอบดวย (LIKE)   

  ชองท่ี 3: URL Parameter   หมายถึง รับคาคําคนจาก URL Parameter  
                                                            (สงมาจากฟอรมที่ METHOD="GET")   

  ชองท่ี 4: keywords หมายถึง คําคนถกูสงมาเปน URL Parameter ชื่อ keywords 

Sort Firstname  ,  Ascending   หมายถึง  เรียงลําดับตาม firstname  นอยไปหามาก 

  
  
  
  

(3)  การใชงานระบบคนหาขอมูลแบบเงื่อนไขเดียว (Basic) 

  
เริ่มตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล  searchadv.php  ขึ้นมา แลวกดปุม F12  โปรแกรม  Internet 

Explorer  จะถูกเปดขึ้นมาเรียกใชงานไฟล  searchadv.php    หลังจากน้ันใหพิมพคําคน  และคลิกปุม  Search  เพ่ือคนหาขอมูลจาก
ฟลด  firstname 
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(4)  การคนหาขอมูลแบบหลายเงื่อนไข (Advanced) 

  
ในขั้นตอนที่ผานมา  เราไดคนหาขอมลูโดยในการ Filter ขอมูลนั้นจะเปนการเปรียบเทียบคาฟลด  firstname กับ URL 

Parameter  $_GET[‘keywords’]   ซึ่งก็หมายถึง  คนหาขอมูลจากฟลด  firstname ฟลดเดียวเทาน้ัน    
การคนหาดวยเง่ือนไขท่ีซับซอนมากกวานี้   สามารถทําไดโดยการดับเบิลคลิก  Recordset(rsEmp)  ขึ้นมา  แลวคลิกปุม  Advanced…  เพื่อ

เขาไปเพิ่มเติมเง่ือนไขการคนหาขอมูล      
  

ขั้นตอนการคนหาขอมูลแบบหลายเงื่อนไข (Advanced): 

  
1.        เปดไฟล  list.php ของระบบแสดงผลขอมูลขึ้นมา ใหบันทึก (SAVE AS…)  เปนไฟล  resultadv.php 
2.        คลิกที่เมนู  Window > Bindings    ดับเบิลคลิกที่รายการ Recordset (rsEmp)    เม่ือปรากฏไดอะล็อก  Recordset  ขึ้นมา   ใหคลิกปุม  Advanced… 

เพื่อกําหนดแกไขคาํสั่ง SQL สําหรับคนหาหลายเง่ือนไข   
  
  

 
รูปแสดงการดับเบิลคลิก Recordset (rsEmp) 

 
รูปแสดงไดอะล็อก Recordset 
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รูปแสดงไดอะล็อก Recordset ในโหมด Advanced 

  
3.        เมื่ออยูในโหมด  Advanced จะเห็นวาในชอง SQL  จะแสดงชุดคําสั่ง  SQL  ในการเรียกคนหาขอมูล  ดังรูปคําสั่งดานลาง 

แลวทดสอบการคนหาโดยการกด F12 
SELECT  employeeid, firstname, lastname, phone, extension 
FROM  employees  

WHERE (employees.firstname LIKE '%colname%') 

ORDER BY firstname ASC 

รูปแสดงการกําหนดเง่ือนไขใหคนหาจาก  firstname 
  
4.        ปรับคําสั่งในไดอะล็อก Recordset  ดังรูปคําสั่งดานลาง    เพื่อ JOIN ตาราง departments เอาฟลดชื่อแผนก (deptname)  มาแสดงผลและเพ่ิมเง่ือนไข

ใหคนหาจากฟลด  firstname และ lastname     หลังจากน้ันใหทดสอบการคนหาโดยเปด Dreamweaver MX ไปที่ไฟล  searchadv.php  แลวกด F12 
SELECT employees.*, departments.deptname 
FROM employees, departments 

WHERE employees.deptid = departments.deptid   

AND ( employees.firstname LIKE '%colname%'   OR  employees.lastname LIKE '%colname%' )  

ORDER BY firstname ASC 

รูปแสดงการ JOIN ตาราง departments เพื่อเอาชือ่แผนกมาแสดง และคนหาจาก fistname และ lastname 
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5.        ปรับคําสั่งในไดอะล็อก Recordset  ดังรูปคําสั่งดานลาง  และเพิ่มเง่ือนไขใหคนหาจาก
ฟลด  employeeid   firstname  lastname  email   และ  deptname   หลังจากน้ันใหทดสอบการคนหาโดยเปด Dreamweaver MX ไปที่
ไฟล  searchadv.php  แลวกด F12 

  
SELECT employees.*, departments.deptname 
FROM employees, departments 

WHERE employees.deptid = departments.deptid   

AND ( employees.employeeid LIKE '%colname%'   

         OR employees.firstname LIKE '%colname%'   

         OR  employees.lastname LIKE '%colname%' 

         OR  employees.email LIKE '%colname%' 

         OR  departments.deptname LIKE '%colname%' 

       ) 

ORDER BY firstname ASC 

รูปแสดงการกําหนดเง่ือนไขใหคนหาจากหลายฟลด 
  

6.        บันทึกไฟล  resultadv.php 

•   

•   

•   

(5)  การใชงานระบบคนหาขอมูลแบบหลายเงื่อนไข (Advanced)  

  
เริ่มตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล  searchadv.php  ขึ้นมา แลวกดปุม F12  โปรแกรม  Internet 

Explorer  จะถูกเปดขึ้นมาเรียกใชงานไฟล  searchadv.php    หลังจากน้ันใหพิมพคําคน  และคลิกปุม  Search  เพ่ือคนหาขอมูล 
โดยใหทดสอบพิมพคําคนที่ตรงกับคาในฟลด  employeeid   firstname  lastname  email   และ  deptname  ทีละเง่ือนไข     
แลวสังเกตผลลัพธวาถูกตองหรือไม 
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บทที่ 11 
การสรางระบบเพิ่มขอมูล 

ระบบเพิม่ขอมูล   คือเว็บเพจที่ทําหนาที่ในการรับขอมูลจากผูใชผาน
ฟอรม  และบันทึกการกรอกขอมูลเขาจัดเก็บในฐานขอมูล   ในทีน่ี้จะ
ประกอบดวยไฟล 2 ไฟล  ดังรูป 

 
รูปแสดงไฟลที่เก่ียวของกับระบบเพิ่มขอมูล 

?        insert.php        ประกอบดวยฟอรมสําหรับเปนแบบฟอรมกรอก
ขอมูลและสคริปตสําหรับจดัเก็บขอมูลลงตารางของฐานขอมูล 

?        insertok.php    ประกอบดวยขอความแสดงผลการเพิ่มขอมูล 

ขั้นตอนการสรางระบบเพิ่มขอมูลที่ยกมาอธิบายในที่นี ้ แบงเปนข้ันตอน
ดังตอไปน้ี  

1.        การสรางฟอรมกรอกขอมูล 

2.        การแทรก Insert Record Server Behavior ลงในเว็บเพจ 

3.        การสรางเว็บเพจแสดงผลลัพธการเพิ่มขอมูล 
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4.        การใชงานระบบเพิ่มขอมูล 

  

(1)  การสรางฟอรมกรอกขอมูล 

การสรางฟอรมกรอกขอมูล  คือ ขั้นตอนการสรางแบบฟอรมใหผูใช
เว็บแอพพลิเคชั่น นําขอมูลมากรอกในแบบฟอรม  และสงขอมูลไป
ประมวลผลบนแอพพลิเคชัน่เซิรฟเวอร  เพื่อบันทึกลงตารางของฐานขอมูล 

ขั้นตอนการสรางฟอรมกรอกขอมูล: 
1.        เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก

แท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create  บันทึกเปนไฟล  insert.php 

2.        แทรกฟอรม HTML สําหรับกรอกขอมูลลงในเว็บเพจ โดยใหมีขอความและช่ืออ็อบเจ็คตของฟอรม  ดังรูป 

   

 
รูปแสดงแบบฟอรมกรอกขอมูล 
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NOTE:    
เปดไฟล  htmlform.htm จากขั้นตอนการสรางฟอรม HTML หรือ  \PHPWEB\labs\solutions\lab03_htmlform\htmlform.htm 
ขึ้นมาแลวบันทึกเปนไฟล PHPWEB\insert.php   (หากปรากฏไดอะล็อก Update Links? ใหคลิก No) 

  
3.        หนาจอ  Dreamweaver MX  ที่เปดไฟล  insert.php    ใหทําการกําหนดช่ือของฟอรม โดยคลิกแท็ก <FORM>  ที่ Tag Selector 

 
รูปแสดงการคลิกเลือกแท็ก <FORM> จาก Tag Selector 

4.        เปดไดอะล็อก Properties  โดยคลิกเมนู  Window > Properties  หลังจากน้ันใหพิมพช่ือฟอรม  frmAdd  ที่ชอง Form name  
  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Form name fmAdd 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของแท็ก <FORM> 
  

 
รูปแสดง Property ของแท็ก <FORM> 

  
จะเห็นไดวา ในการกําหนดคุณสมบัติของฟอรม  เราไมจําเปนตองกําหนดคาใดๆ ในชอง Action และ Method   เน่ืองจากใน

ขั้นตอนตอไป   Dreamweaver MX จะสรางใหเราเองโดยอัตโนมัติ 

  
  

(2)  การแทรก Insert Record Server Behavior ลงในเว็บเพจ  
  

การแทรก Insert Record Server Behavior เปนการแทรกสคริปต PHP เพ่ือบันทึกขอมูลลงตารางของฐานขอมูล 

 
ขั้นตอนการแทรก Insert Record Server Behavior ลงในเว็บเพจ: 
เปดแถบ Server Behaviors โดยคลิกเมนู Window > Server Behaviors แลวคลิกที่ปุมเครื่องหมายบวก     เลือกรายการ  

Insert Record จากเมนู 

  ดังรูป 
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รูปแสดงการคลิกเลือกเมนู Insert Record จาก Server Behaviors 

  
 

2.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Insert Record    ขั้นตอนตอจากน้ี ก็จะเปนการกําหนดคาในไดอะล็อก  Insert Record  ซึ่งรายละเอียด
การกําหนดคาตางๆ มีดังตอไปน้ี 

 
รูปแสดงไดอะล็อก Insert Record 

  
คาของไดอะลอ็ก    คาท่ีกําหนด 

Submit Values From fmAdd 

Connection dbconn 

Insert Table employees 

Columns จับคูฟลดของฐานขอมูลกับอ็อบเจ็คตของฟอรมดังตอไปน้ี 
firstname  ->  firstname 
lastname  ->  lastname 
birthdate  ->  birthdate 
startdate  ->  startdate 
deptid  ->  deptid 
phone  ->  phone 
extension  ->  extension 
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email  ->  email 
notes  ->  notes 
photo  ->  photo 

After Inserting, Go To insertok.php 

ตารางแสดงการเลือกฟลดจากไดอะล็อก Insert Record เพื่อเพิ่มขอมูล 
  
3.        บันทึกไฟล  insert.php   ก็เปนอันเสร็จขั้นตอนการแทรก  Insert Record Server behavior    
  

(3)  การสรางเว็บเพจแสดงผลลัพธการเพ่ิมขอมูล  
 

ขั้นตอนสุดทายของระบบเพ่ิมขอมูลคือ การสรางไฟลแสดงผลการทํางาน  ซึ่งจะประกอบดวยขอความ แสดงใหผูใชทราบ
วาการกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ัน   ใหสรางเว็บเพจขึ้นมาและพิมพขอความสําหรับแสดงผลการเพ่ิมขอมูล   บันทึกเปน
ไฟล Insertok.php   

  

 
 

  

(4)  การใชงานระบบเพ่ิมขอมูล 

  
เริ่มตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล  insert.php  ขึ้นมา แลวกดปุม F12   โปรแกรม  Internet Explorer  จะ

ถูกเปดขึ้นมาเรียกใชงานไฟล  insert.php    หลังจากน้ันใหทดลองกรอกขอมูลและคลิกปุม  Insert  เพ่ือบันทึกขอมูล  เสร็จแลวรอดู
ผลที่จะแสดงจากไฟล  insertok.php 
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บทที่ 12 

การสรางระบบแกไขขอมูล 

ระบบแกไขขอมูล   คือระบบเว็บเพจท่ีจัดทําข้ึนเพื่อใหผูใชสามารถ
เรียกดูขอมูลเร็คคอรดเดิมจากตารางของฐานขอมูล  และผูใชสามารถแกไข
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบนั หลังจากน้ันก็สามารถบันทึกขอมูลที่แกไขแลว
ลงในตารางของฐานขอมูลได    

 
รูปแสดงไฟลที่เก่ียวของในระบบแกไขขอมูล 

ระบบแกไขขอมูลที่จะยกตัวอยางน้ี  ประกอบดวยไฟล 2 ไฟล  ดังรูป 

?        update.php              ประกอบดวย ฟอรมสําหรับแสดงขอมูล
เดิมเพื่อใหผูใชปรบัปรุงแกไขขอมูล   
                                และ สคริปต PHP สําหรับจัดเก็บ
ขอมูลที่แกไขปรับปรุงแลวลงตารางของฐานขอมูล 

?        updateok.php   สําหรบัแสดงขอความแจงผลการแกไขปรับปรุง
ขอมูล 
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ขั้นตอนการสรางระบบแกไขขอมูลที่ยกมาอธิบายในทีน่ี้  แบงเปนขั้นตอน
ดังตอไปน้ี  

1.        การสรางฟอรมสําหรับแกไขขอมูล 

2.        การสราง recordset สําหรับคนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการแกไข 

3.        การแทรกสครปิตสําหรบัแสดงขอมูลเดิมในฟอรม HTML 

4.        การแทรก Update Record Server Behavior ลงในเว็บเพจ 

5.        การสงและรับคา URL Parameter  เพื่อระบุเร็คคอรดที่ตองการแกไข 

6.        การแสดงผลการแกไขขอมูล 

7.        การใชงานระบบแกไขขอมูล 

  

(1)  การสรางฟอรมสําหรับแกไขขอมูล 

ขั้นตอนแรกนี้  จะเปนการแทรกฟอรมลงไปในเว็บเพจ   สําหรบัเปน
แบบฟอรมเพื่อแสดงผลขอมูลปจจุบัน  และผูใชงานเว็บแอพพลิเคชั่น
สามารถแกไขขอมูล  และบันทึกการแกไขลงในฐานขอมูลได 

ขั้นตอนการสรางฟอรมสําหรับแกไขขอมูล: 
1.        เร่ิมตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมน ู File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ให

คลิกแท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create   บันทึกเปน
ไฟล  update.php 

2.        แทรกฟอรม HTML สําหรับแกไขขอมูลลงในเว็บเพจ โดยใหมีขอความและช่ืออ็อบเจ็คตของฟอรม  ดังรูป 
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รูปแสดงแบบฟอรมสําหรับแกไขขอมูล 

NOTE:    
เปดไฟล  htmlform.htm จากขั้นตอนการสรางฟอรม HTML หรือ  \PHPWEB\labs\solutions\lab03_htmlform\htmlform.htm 
ขึ้นมาแลวบันทึกเปนไฟล PHPWEB\update.php   (หากปรากฏไดอะล็อก Update Links? ใหคลิก No) 

  
3.        ปรับแตงรูปแบบของเว็บเพจโดยการแทรกไฟลรูปภาพ และ ขอความ 

o       กําหนด Document Title เปน  "Update an employee record"  (ดังรูป) 
o       หัวขอของเวบ็เพจ  ใหใชไฟล  images/title_update.gif  (ดังรูป)   

  
4.        หนาจอ  Dreamweaver MX  ที่เปดไฟล  update.php    ใหทําการกําหนดช่ือของฟอรม โดยคลิกแท็ก <FORM>  ที่ Tag Selector 

 
รูปแสดงการคลิกเลือกแท็ก <FORM> จาก Tag Selector 

  
5.        เปดไดอะล็อก Properties  โดยคลิกเมนู  Window > Properties  หลังจากน้ันใหพิมพช่ือฟอรม  frmUpdate  ที่ชอง Form name  
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รูปแสดง Property ของแท็ก <FORM> 

  
คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Form name fmUpdate 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของแท็ก <FORM> 
  
  
จะเห็นไดวา  ในการกําหนดคุณสมบัติของฟอรม HTML   เรากําหนดเฉพาะคุณสมบัติในชอง Form Name 

เทาน้ัน    สวนคุณสมบัติในชองอื่นๆ    ในขั้นตอนตอไป Dreamweaver MX จะกําหนดใหเราเองโดยอัตโนมัติ 
  

  

  

(2)  การสราง recordset สําหรับคนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการแกไข  
  

ขั้นตอนน้ีจะเปนการคนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการแกไขเพ่ือนําเอามาแสดงในฟอรม  เปนการแสดงสถานะของขอมูล
ปจจุบัน  กอนที่จะมีการแกไขปรับปรุงขอมูล 

ขั้นตอนการสราง recordset สําหรับคนหาขอมูลเร็คคอรดท่ีตองการแกไข: 
1.        คลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors  หลังจากน้ันให

คลิกปุมเครื่องหมายบวก     และเลือกรายการ 
Recordset  

 
รูปแสดงการคลิกเลือกเมนู Recordset จาก Server Behaviors 

  
2.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Recordset ขึ้นมา ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดขางลางน้ี  หลังจากน้ันคลิกปุม OK   
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รูปแสดงไดอะล็อก Recordset 

คาของ
ไดอะล็อก 

คาท่ีกําหนด 

Name rsEmp 

Connection dbconn 

Table employees 

Column All 

Filter employeeid  และ  = 

URL 
Parameter 

empid 
 

  
3.        บันทึกไฟล  update.php 

  

(3)  การแสดงขอมูลเดิมในฟอรม HTML 

  
การแสดงขอมูลลงในฟอรม ก็คือการแทรกสคริปตสําหรับนําเอาฟลดจากการสราง Recordset ในขั้นตอนการคนหาขอมูล

มาแสดงผลในฟอรมของเว็บเพจ  เพ่ือแสดงขอมูลปจจุบัน  กอนที่จะแกไขปรับปรุง  โดยวิธีการจะคลายกับขั้นตอนการทําระบบ
แสดงผลขอมูลในไฟล  detail.php 

  

ขั้นตอนการแทรกสคริปตสําหรับแสดงขอมูลเดิมในฟอรม HTML: 
1.        เริ่มตนเปดโปรแกรม Dreamweaver MX ไปที่ไฟล  update.php  คลิกที่เมนู  Window > Bindings   หลังจากน้ันใหคลิก

เครื่องหมายบวก      หนารายการ  Recordset (rsEmp)   จะปรากฏช่ือฟลด  ใหคลิกเลือกและแทรกฟลดลงในอ็อบเจ็คตของ
ฟอรมเพ่ือแสดงผลขอมูล  ดังรูปดานลาง 
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รูปการแสดงผลขอมูลในฟอรม (Bindings) 

  
2.        บันทึกไฟล  update.php  ก็เปนอันเสร็จการแสดงผลขอมูลลงในฟอรม 
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(4)  การแทรก Update Record Server Behavior ลงในเว็บเพจ  
  

การแทรก Update Record Server Behavior ก็คือการแทรกสคริปต PHP เพื่อส่ังใหบันทึกการแกไขขอมูล
ลงตารางของฐานขอมูล 

ขั้นตอนการแทรก Update Record Server Behavior ลงในเว็บเพจ: 
 
1.        เร่ิมตนที่โปรแกรม  Dreamweaver MX  เปดไฟล  update.php  หลังจากน้ันใหคลิกเมาสที่ตําแหนงใดๆ  ภายใตเสนประสี

แดง  ที่เปนขอบเขตของฟอรม 
2.        คลิกเมน ู Insert > Form  > Hidden Field  หลังจากน้ันคลิกเมาสที่ออ็บเจ็คต Hidden Field จะปรากฏไดอะล็อก 

Properties ของ Hidden Field  (หากไมปรากฏไดอะล็อก Properties ใหคลิกที่เมนู  Windows > Properties)  และใหกําหนดคาในไดอะล็อก
ดังตอไปน้ี 

 
รูปแสดงการกําหนด Property ของ Hidden Field "key_empid" 

                 

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

HiddenField key_empid 

Value <?php  echo  $row_rsEmp[‘employeeid’]; ?> 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของ Hidden Field "key_empid" 
  
3.        เปดแถบ Server Behaviors โดยคลิกเมนู  Window > Server Behaviors  แลวคลิกที่ปุมเคร่ืองหมาย

บวก      เลือกรายการUpdate Record จากเมนู 

 
ตารางแสดง Update Record Server Behaviors 

4.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Update Record    ใหกําหนดคาตางๆ มีดังตอไปน้ี 
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รูปแสดงการกําหนดคาตางๆ ในไดอะล็อก Update Record 

  
คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Submit Values From fmUpdate 

Connection dbconn 

Update Table employees 

Columns 

จับคูฟลดของฐานขอมูลกับอ็อบเจ็คตของฟอรมดังตอไปน้ี 
employeeid  ->  FORM.key_empid 
firstname  ->  FORM.firstname 
lastname  ->  FORM.lastname 
birthdate  ->  FORM.birthdate 
startdate  ->  FORM.startdate 
deptid  ->  FORM.deptid 
phone  ->  FORM.phone 
extension  ->  FORM.extension 
email  ->  FORM.email 
notes  ->  FORM.notes 
photo  ->  FORM.photo 

After Updating, Go To updateok.php 

ตารางแสดงการกําหนดคาตางๆ ในไดอะล็อก Update Record 

4.        บันทึกไฟล  update.php   ก็เปนอันเสร็จข้ันตอนการแทรก  Update Record Server behavior    

  

  

(5)  การสงและรับคา URL Parameter  เพ่ือระบุเร็คคอรดที่ตองการแกไข 
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ข้ันตอนนี ้ ก็คือการทําใหไฟลเว็บเพจ  2 ไฟล   list.php  และ  update.php  สามารถเช่ือมโยงเพ่ือสงและรับ
คา URL Parameter กันไดนัน่เอง   

ขั้นตอนการสงและรับคา URL Parameter  เพื่อระบุเร็คคอรดท่ีตองการแกไข: 

1.        เร่ิมตนท่ีโปรแกรม Dreamweaver MX  เปดไฟล  list.php  ข้ึนมา  แลวลากเมาสทําไฮไลตขอความ "แกไข" ดัง
รูป 

  

 
รูปแสดงการไฮไลตขอความ "แกไข" 

  

2.        เปดไดอะล็อก Properties โดยคลิกท่ีเมนู  Window > Properties  จะปรากฏไดอะล็อก Properties  ข้ึนมา  ให
คลิกไอคอนรูป  Folder  สีเหลือง (Browse for File)  ท่ีตําแหนงชอง  Link  เพื่อสรางไฮเปอรลิงคสําหรับ  URL 

Parameter  ไปหาไฟล  update.php     

 
รูปแสดง Property ของลิงค "แกไข" 

  
3.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก Select File  ข้ึนมา  ใหคลิกเลือกไฟล  update.php เปนการกําหนดวาจะสงคา  URL 

Parameter  ไปท่ีไฟลนี ้ หลังจากนั้นใหคลิกปุม  Parameters…  ท่ีดานลางของไดอะล็อก  Select File  เพื่อ
กําหนดการสงคา URL Parameter   
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รูปแสดงขั้นตอนการสรางลิงค พรอมกับการกําหนด "Parameters…" 

  

4.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก Parameters  ข้ึนมา   ท่ีชอง  Name  ใหพิมพช่ือ  URL Parameter  ท่ีตองการจะสงไป  ใน
ท่ีนี้ใหเราพิมพ  empid   หลังจากนั้นใหไปท่ีชอง  Value  เพื่อกําหนดคาท่ีจะสงไป   ในท่ีนี้เราตองการ
กําหนดคาใหเปล่ียนไปแบบ  Dynamic  ตามขอมูลท่ีแสดงในแตละเร็คคอรด  ใหคลิกปุม Dynamic Data  ท่ี
ชอง  Value 

  

 
รูปแสดงขั้นตอนการสรางลิงค พรอมกับการกําหนด "Parameters…" 

  
คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Name empid 

Value <?php echo $row_rsEmp['employeeid']; ?> 

ตารางแสดงการกําหนดคา URL Parameter ในไดอะล็อก “Parameters” 
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5.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก  Dynamic Data  ข้ึนมา  ใหคลิกเลือกฟลด  employeeid   จาก  Recordset 

(rsEmp)   หลังจากนั้นคลิกปุม OK 

 
รูปแสดงการเลือกฟลด employeeid จาก Recordset 

  
6.        บันทึกไฟล  list.php  ก็เปนเสร็จข้ันตอนการกําหนดการสงคา URL Parameter 

7.        ข้ันตอนสุดทายคือกําหนดใหไฟล  update.php  รับคา  URL 
Parameter ท่ีสงมาจากไฟล  list.php    ซ่ึงวิธีการทํานั้น  เราไดทํา

ผานมาแลวใหยอนกลับไปดูในข้ันตอน  “การสราง recordset สําหรบั

คนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการแกไข"   จะเห็นไดวา  เราไดมีการ
เรียกใช  URL Parameter  “empid”   ซึ่งก็คือคา  URL Parameter  ที่
สงไปจากไฟล  list.php  นั่นเอง 

  
  
  

(6)  การแสดงผลลัพธการแกไขขอมูล  
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ข้ันตอนสุดทายของระบบแกไขขอมูลคือ การสรางไฟลแสดงผลการทํางาน  ซ่ึงจะประกอบดวยขอความ 
แสดงใหผูใชทราบวาการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวเทานัน้   ใหสรางเว็บเพจข้ึนมาและพิมพขอความสําหรับ
แสดงผลการแกไขขอมูล   บันทึกเปนไฟล updateok.php   

  
  

 
รูปแสดงการสรางไฟล updateok.php 
  
  
  

(7)  การใชงานระบบแกไขขอมูล 

  

• เริ่มตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล list.php ขึ้นมา แลวกด
ปุม  F12   โปรแกรม  Internet Explorer  จะถูกเปดขึ้นมาเรียกใชงานไฟล  list.php  หลังจากน้ันใหคลิกปุม "แกไข"  เพ่ือ
แกไขขอมูลแตละเร็คคอรด   เสรจ็แลวคลิกปุม  Update  เพ่ือบันทึกขอมูล  รอดูผลที่จะแสดงจากไฟล  updateok.php 

•   

•   

•   
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บทที่ 13 
การใชงาน List/Menu แบบ Dynamic 

 

ในขั้นตอนการสรางระบบเพ่ิมและแกไขขอมูล  จะเห็นไดวาในชองสําหรับกรอกขอมูลรหัสแผนก  ผูใชงานเว็บเพจจะตอง
ทําการกรอกขอมูลโดยการพิมพตัวเลขรหัสแผนก  ซึ่งมีโอกาสท่ีขอมูลจะผิดพลาดไดสูง  เน่ืองจากผูใชอาจจะไมสามารถจํารหัส
แผนกไดท้ังหมด  หรือผูใชอาจจะพิมพผิดได   เพ่ือแกปญหาความผิดพลาดดังกลาว  หากผูพัฒนาเว็บไซตปรับเปลี่ยนมาใช 
List/Menu จะทําใหผูใชเพียงแคคลิกเมาสเลือกแผนกจากขอมูลแผนกท่ีมีอยูจริง  ไมมีโอกาสท่ีจะกรอกขอมูลผิดพลาดไดเลย 

การใชงาน List/Menu แบบ Dynamic กับระบบเพ่ิมขอมูลท่ียกมาอธิบายในที่น้ี  แบงเปนขั้นตอนดังตอไปนี้  
1. การสราง Recordset Server Behavior ขอมูลแผนก 
2. การเปล่ียนอ็อบเจ็คตของฟอรมชนิด Text Field เปน List/Menu  
3. การกําหนด Property ให List/Menu ใหเปนแบบ Dynamic 

 

 

(1)  การสราง Record Server Behavior ขอมูลแผนก 

ขั้นตอนแรกคือ การสรางเรียกใชขอมูลแผนกท้ังหมด มาเก็บไวใน recordset  เพื่อจะไดนํา recordset นี้
ไปแสดงใน List/Menu 

ขั้นตอน: 
1. เริ่มตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX  เปดไฟล PHP ที่เปนแบบฟอรมสําหรับเพ่ิมขอมูลขึ้นมา  ในที่น้ีคือไฟล insert.php 
 

NOTE:  
หากยังทําขั้นตอนการสรางระบบเพิ่มขอมูลไมเสร็จ ใหเปดไฟล  PHPWEB\labs\solutions\lab07_insertrecord\insert.php   

บันทึกเปนไฟล  PHPWEB\insert.php  (หากปรากฏไดอะล็อก Update Links? ใหคลิก No) 

 
2. คลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors  หลังจากน้ันใหคลิกปุมเครื่องหมายบวก     และเลือกรายการ Recordset 
3. เมื่อปรากฏไดอะล็อก Recordset ขึ้นมา ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดขางลางน้ี  หลังจากน้ันคลิกปุม OK   
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รูปแสดงไดอะล็อก Recordset 

คาของ
ไดอะล็อก 

คาท่ีกําหนด 

Name rsDep 

Connection dbconn 

Table departments 

Column All 

Filter none 

Sort Deptname และ Ascending  

 
 

 

(2)  การเปลี่ยนอ็อบเจ็คตของฟอรมชนิด Text Field เปน List/Menu 

ขั้นตอนน้ีคือ การปรับเปลี่ยนชอง Text Field สําหรับกรอกรหัสแผนก ใหเปนแบบ List/Menu  กําหนดชื่อ
เปน "deptid"  ข้ันตอน: 

1. คลิกเลือกอ็อบเจ็คตชนิด Text Field  "deptid"   
และทําการลบออก  หลังจากนั้นคลิกเลือกเมนู   

Insert > Form > List/Menu   

จะไดรูปแบบการกรอกขอมูลแผนกเปนอ็อบเจ็คต

ชนิด List/Menu  ดังรูป 

 
รูปแสดงการเปล่ียน "deptid" จากอ็อบเจ็คชนิด Text Field เปน List/Menu 

2. คลิกเมนู  Window > Properties เมื่อปรากฏ Property Inspector ขึ้นมา  ใหกําหนดคาในชอง List/Menu เปน "deptid"  
ดังรูปดานลาง 
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รูปแสดงการกําหนดช่ือของอ็อบเจ็ค List/Menu เปน "deptid" 

 
 

(3)  การกําหนด Property ให List/Menu ใหเปนแบบ Dynamic 

ขั้นตอนน้ีคือ การกําหนดคุณสมบัติของ List/Menu  "deptid"  รับคาจาก recordset มา
แสดงแบบ Dynamic 
ข้ันตอน: 

1. คลิกเมนู  Window > Properties เม่ือปรากฏ Property Inspector ของ "deptid"  ใหคลิกปุม Dynamic…  ดังรูปดานบน 

2. เม่ือปรากฏไดอะล็อก Dynamic List/Menu ขึ้นมา  ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 
รูปแสดงไดอะล็อก Dynamic List/Menu 

คาของ
ไดอะล็อก 

คาท่ีกําหนด 

Menu 
"deptid" in 
form 
"fmAdd" 

Options from 
recordset 

rsDep 

Values depid 

Labels deptname 

Filter none 

Select value 
equal to 

ชองวาง 

ตารางแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก  
Dynamic List/Menu 

 

3. คลิกปุม OK  หลังจากนั้น ใหบันทึกไฟล insert.php 

 

NOTE:  สําหรับระบบแกไขขอมูล (ไฟล update.php)  การปรับเปล่ียน Text Field ใหเปน List/Menu ก็ทําตาม 3 ขั้นตอนที่ไดกลาว

มาเชนเดียวกัน   โดยในขั้นตอนที่  "(3)  การกําหนด Property ของ List/Menu ใหเปนแบบ Dynamic"  ใหกําหนดคาในชอง Select 

value equal to  ใหมีคาเทากับ  <?php  echo  $row_rsEmp[‘deptid’]; ?>   หรือโดยการคลิกเลือกจากไดอะล็อก   

Dynamic Data ดังรูปดานลาง 

(2) คลิกปุม Dynamic

(1) กาํหนดช่ือเปน "deptid"
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รูปแสดงไดอะล็อก Dynamic List/Menu ของระบบแกไขขอมูล 

 

คาของไดอะล็อก คาท่ีกําหนด 

Menu "deptid" in form "fmUpdate" 

Options from recordset rsDep 

Values depid 

Labels deptname 

Filter none 

Select value equal to <?php echo $row_rsEmp['deptid']; ?> 

 
ตารางแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก Dynamic List/Menu ของระบบแกไขขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) คลิกปุม Dynamic Data 

(2) คลิกเลือก deptid จาก Recordset(rsEmp)
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บทที่ 14 

การตรวจสอบขอมูลของฟอรม (Form Validation) 

  

                การตรวจสอบขอมูลของฟอรม คือ  ขั้นตอนที่ชวยในการตรวจสอบใหขอมูลที่รับจากฟอรม HTML   มีความถูกตอง ตรง
ตามที่ตองการใหมากที่สุด     โดยการตรวจสอบสามารถสรางทําไดหลายวิธีการ  ในที่น้ีจะยกวิธีการใช JavaScript และ PHP มา
อธิบาย 

                การตรวจสอบแบงไดเปน 2 แบบ ตามลักษณะการทํางาน 

?        การตรวจสอบฟอรมดวย JavaScript  (Client-Side) 

?        การตรวจสอบฟอรมดวย PHP  (Server-Side) 

  

การตรวจสอบฟอรมดวย JavaScript (Client-Side) 

  

                การตรวจสอบดวย JavaScript จะทํางานในลักษณะ Client-Side หรือ การทํางานจะเกิดขึ้นที่เครื่องที่เปดใชงานเว็บเบรา
เซอร         เมื่อเราใชเว็บเบราเซอรเปดไปเว็บเพจที่มีการกรอกขอมูลใดๆ เชน  เว็บเพจสําหรับสมัครสมาชิก      ผูพัฒนาเว็บเพจน้ัน
ไดเขียนโคด JavaScript  เพ่ือตรวจสอบการกรอกขอมูลไวในเว็บเพจน้ันแลว  เชน ตรวจสอบรูปแบบการกรอกขอมูล E-mail เปน
ตน    โคด JavaScript เหลาน้ัน  จะถูกสงมาใหเว็บเบราเซอรไปเปดใชงาน  เพ่ือใหเว็บเบราเซอรทําหนาที่ประมวลผลคําสั่งและ
ตรวจสอบขอมูลให    เปนการตรวจสอบที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตอไปขอใชบริการ  จึงเรียกวาวิธีการ Client-Side   

  

ขั้นตอนการสรางระบบตรวจสอบขอมูลแบบ Client-Side: 
1.        เริ่มตนที่  Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New 

Document  ขึ้นมา  ใหคลิกแท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิก
ปุม  Create    บันทึกเปนไฟล  validate.php 

2.        แทรกฟอรม HTML ลงในเว็บเพจ และกําหนดช่ือฟอรมเปน registerForm  ดังรูป 

 
รูปแสดงแบบฟอรม HTML  
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3.        คลิกปุม       เพ่ือสวิทชไป Design View    คลิกเลือกแท็ก <FORM> จาก Tag Selector บนขอบ
ลางของหนาตาง 

  

 
รูปแสดงการคลิกเลือกแท็ก <FORM> 

  

4.        คลิกเมนู  Window > Behaviors  หลังจากน้ันคลิกปุม       และเลือกเมนู  Validate Form  

5.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Validate Form ขึ้นมา   ใหกําหนดคาตางๆ ดังตอไปน้ี 

  
�        การตรวจสอบ รหัสบัตรประจําตัวประชาชน (13 หลัก) 

 
รูปแสดงการตรวจสอบรหัสบัตรประจําตัวประชาชน 

1.        Named fields: เลือก “cid”  
1.        Value: เช็ค Required 

2.        Accept: เช็ค Number from  
และระบุ  0  to  9999999999999 

  

  
�       การตรวจสอบ ชื่อ 

 
รูปแสดงการตรวจสอบ ช่ือ 

1.        Named fields: เลือก “firstname”  
2.        Value: คลิกชอง Required 

3.        Accept: คลิกชอง Anything 

  

  
       การตรวจสอบ นามสกุล 
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รูปแสดงการตรวจสอบ นามสกุล 

4.        Named fields: เลือก “lastname”  
5.        Value: คลิกชอง Required 

6.        Accept: คลิกชอง Anything  

 �       การตรวจสอบ ท่ีอยู E-mail 

 
รูปแสดงการตรวจสอบ ที่อยู E-mail 

1.        Named fields: เลือก “email”  
2.        Value: คลิกชอง Required 

3.        Accept: คลิกชอง Email address 

  

การทดสอบระบบตรวจสอบขอมูลแบบ Client-Side: 
1.        เริ่มตนที่ Dreamweaver MX  กด F12  หนาจอของไฟลที่ตองการทดสอบ 

2.        เมื่อปรากฏหนาจอของ Internet Explorer   ใหทดสอบการกรอกขอมูลแบบตางๆ และใหสังเกตไดอะล็อกของ JavaScript จะ
แสดงขอผิดพลาด แจงผลการกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง  ดังรูป 

 
รูปแสดงผลการตรวจสอบฟอรมที่ไมไดกรอก email ไมถูกตอง 

  

 
รูปแสดงผลการตรวจสอบฟอรมที่กรอก email รปูแบบไมถูกตอง 

 
รูปแสดงผลการตรวจสอบฟอรมที่ไมไดกรอก cid, 

firstname, lastname และ email 
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การตรวจสอบฟอรมดวย PHP (Server-Side) 

                การตรวจสอบดวย PHP  จะทํางานในลักษณะ Server-Side ซึ่งจะตรงขามกับวิธีการ Client-Side   การทํางานจะเกิดขึ้น
ที่เครื่องเว็บเซิรฟเวอร                      เมื่อเราใชเว็บเบราเซอรเปดไปเว็บเพจที่มีการกรอกขอมูลใดๆ เชน  เว็บเพจสําหรับสมัคร
สมาชิก เปนตน        ผูพัฒนาเว็บเพจน้ันไดเขียนโคด PHP เพ่ือตรวจสอบการกรอกขอมูลไวในเว็บเพจน้ันแลว  เชน ตรวจสอบ
รูปแบบการกรอกขอมูล E-mail เปนตน      โคด PHP เหลาน้ัน  จะทําการประมวลผลและตรวจสอบขอมูล   ผลลัพธซึ่งเปนผลการ
ตรวจสอบขอมูล  จะถูกสงมาใหเว็บเบราเซอรไปแสดงผลใหผูกรอกขอมูลไดเห็น    เปนการตรวจสอบที่เครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการ  จึงเรียกวาวิธีการ Server-Side   

ขั้นตอนการสรางระบบตรวจสอบขอมูลแบบ Server-Side: 
1.        เริ่มตนที่ Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New 

Document  ขึ้นมา  ใหคลิกแท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิก
ปุม  Create    บันทึกเปนไฟล  validate_serverside.php 

2.        แทรกฟอรม HTML ลงในเว็บเพจ และกําหนดช่ือฟอรมเปน registerForm  ดังรูป 

 
รูปแสดงแบบฟอรม HTML 

 

3.        คลิกปุม       เพ่ือสวิทชไป Code View   

4.        เปดและปดบล็อก  <?php ……………………. ?>  ของภาษา PHP ที่บรรทัดดานบนของไฟล 
5.        แทรกโคดตรวจสอบการกรอกขอมูลทุกฟลด ที่บรรทัดที่ 1  ของไฟล ดังตอไปน้ี   หลังจากน้ันใหบันทึกไฟล 
 

<?php 
if ( count($_POST) > 0 ) { //begin Form submitted 

if ( empty($_POST['cid']) || empty($_POST['firstname']) || empty($_POST['lastname']) || 
empty($_POST['email']) ) { 

            echo "<li>รหสับัตรประจําตัวประชาชน  ชื่อ  นามสกุล หรือ E-mail ไมถูกตอง</li>"; 
            exit; 
      }  
      elseif ( !is_numeric($_POST['cid']) || (strlen($_POST['cid']) > 13)  ) { 

      echo "<li>รูปแบบของ รหัสบัตรประจําตวัประชาชน ไมถูกตอง</li>"; 
            exit; 
      } 
      elseif ( !is_numeric(strpos($_POST['email'], "@")) ) { 
            echo "<li>รูปแบบของ E-mail ไมถูกตอง</li>"; 
            exit; 
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      } 
} //end Form submited 
?> 

โคดตรวจสอบขอมูล 

การทดสอบระบบตรวจสอบขอมูลแบบ Server-Side: 
1.        เริ่มตนที่ Dreamweaver MX  กด F12  หนาจอของไฟลที่ตองการทดสอบ 

2.        เมื่อปรากฏหนาจอของ Internet Explorer   ใหทดสอบการกรอกขอมูลแบบตางๆ และใหสังเกตไดอะล็อกของ JavaScript จะ
แสดงขอผิดพลาด แจงผลการกรอกขอมูลที่ไมถูกตอง  ดังรูป 

  
  

 
รูปแสดงผลการตรวจสอบฟอรมที่ไมไดกรอก cid, firstname, lastname และ email 

  

 
รูปแสดงผลการตรวจสอบฟอรมที่กรอก รหัสบัตรประจําตัวประชาชน รูปแบบไมถูกตอง 

 
รูปแสดงผลการตรวจสอบฟอรมที่กรอก email รปูแบบไมถูกตอง 

สรุป  

  

                การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  มีความสําคัญตอความถูกตองของขอมูล           การเลือกวิธีการวาจะตรวจสอบ
ดวย JavaScript (Client-Side) หรือ PHP (Server-Side)          ขึ้นอยูกับความถนัดและความเหมาะสมของการใชงาน   เชน หาก
ตองการระบบการกรอกขอมูลที่มีการ Interactive มากกวาก็ใหเลือกแบบ JavaScript      แตหากตองการการตรวจสอบแบบไม
ตอง Interactive มากแตมีความยืดหยุนในการเขียนโคดมากกวา ก็ใหเลือกวิธีการใช PHP (Server-Side)   
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บทที่ 15 

การสรางระบบลบขอมูล 

ระบบลบขอมูล   คือ เว็บเพจที่ทําหนาที่ในการแสดงขอมูลเพื่อยืนยัน
การลบ  และทําการลบขอมูลออกจากฐานขอมูล    

 
รูปแสดงไฟลที่เก่ียวของในระบบลบขอมูล 

ระบบลบขอมูล  ในท่ีนี้จะประกอบดวยไฟล 2 ไฟล 

?        delete.php       เปนเว็บเพจทีป่ระกอบดวยฟอรมสําหรับคลิกปุม "ตก
ลง" และ "ยกเลิก"  เพื่อยืนยนัหรือยกเลิกการลบขอมูล   
                        รวมทั้งสครปิตสําหรบัการลบขอมูลออกจาก
ฐานขอมูล 

?        deleteok.php   เปนเว็บเพจที่ทาํหนาที่แสดงขอความผลการลบขอมูล 

ขั้นตอนการสรางระบบลบขอมูลที่ยกมาอธิบายในที่นี้  แบงเปนข้ันตอน
ดังตอไปน้ี  
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1.        การสรางฟอรมและตารางแสดงขอมูลที่ตองการลบ 

2.     การสราง Recordset  เพือ่คนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการลบ 

3.        การแสดงผลขอมูลลงในเว็บเพจเพื่อยืนยนัการลบ 

4.        การแทรกสครปิต Delete Record Server Behavior  

5.        การสงและรับคา URL Parameter  เพื่อคนหาขอมูลเร็คคอรดที่
ตองการลบ 

6.       การแสดงผลลัพธการลบขอมูล 

7.        การใชงานระบบลบขอมูล 

  

(1)  การสรางฟอรมและตารางแสดงขอมูลที่ตองการลบ 

ขั้นตอนแรกนี้  จะเปนการแทรกฟอรมและตารางลงไปในเว็บ
เพจ  สําหรับแสดงผลขอมูลปจจุบัน  เพื่อใหผูใชสามารถยืนยันหรือยกเลิก
การลบขอมูลได 

ขั้นตอนการสรางฟอรมและตารางแสดงขอมูลท่ีตองการลบ: 
1.        เร่ิมตนที่โปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมน ู File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ให

คลิกแท็บ  General   คลิกเลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create    บันทึกเปน
ไฟล  delete.php 

2.        แทรกฟอรมและตาราง  ปรับแตงรูปแบบของเว็บเพจโดยใช  Background Image  ไฟลรูปภาพ รวมท้ังขอความ ดังรูปดานลาง 
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รูปแสดงหนาจอยืนยันการลบขอมูล  

3.        คลิกวางเมาสภายในเสนประสีแดงของฟอรม   และคลิกแท็ก <FORM>  ที่ Tag Selector  

 
รูปแสดงการคลิกเลือกแท็ก <form> จาก Tag selector  

4.        เปดไดอะล็อก Properties  โดยคลิกเมนู  Window > Properties  หลังจากน้ันใหกําหนดคุณสมบัติของฟอรม HTML  ใน
ชอง Form name  เปน  "frmDelete"   และ  Method เปน "POST"  ดังรูป 

  

 
รูปแสดง Property ของแท็ก <FORM> 

  

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Form name fmDelete 

Method POST 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของแท็ก <FORM> 
  

  

(2)  การสราง Recordset เพ่ือคนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการลบ  

  
ขั้นตอนน้ีจะเปนการคนหาเอาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการลบ  เพ่ือนําเอามาแสดงในตารางใหผูใชยืนยันหรือยกเลิกการลบ 

ขั้นตอนการสราง Recordset เพื่อคนหาขอมูลเร็คคอรดท่ีตองการลบ: 
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1.        คลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors  หลังจากน้ันให
คลิกปุมเครื่องหมายบวก     และเลือกรายการ 
Recordset  

 
รูปแสดงการคลิกเลอืกเมนู Recordset จาก Server Behaviors 

  
2.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Recordset ขึ้นมา ใหกําหนดคาตางๆ ดังรายละเอียดขางลางน้ี  หลังจากน้ันคลิกปุม OK   

 
รูปแสดงไดอะล็อก Recordset 

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Name rsEmp 

Connection dbconn 

Table employees 

Column All 

Filter employeeid  และ  = 

URL Parameter empid  

  

(3)  การแสดงผลขอมูลเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการลบ  
   

  

ขั้นตอนน้ีจะเปนการแทรกสคริปตสําหรับนําเอาฟลดจากการสราง Recordset ในขั้นตอนการคนหาขอมูลมาแสดงผลใน
ฟอรมของเว็บเพจ  เพ่ือแสดงขอมูลเพ่ือยืนยันกอนที่จะลบ  โดยวิธีการจะคลายกับขั้นตอนการทําระบบแสดงผลขอมูลใน
ไฟล   detail.php 

  

ขั้นตอนการแสดงผลขอมูลเพื่อยืนยันหรือยกเลิกการลบ: 
1.        เริ่มตนที่ไฟล  delete.php  คลิกที่เมนู  Window > Bindings   หลังจากน้ันใหคลิกเครื่องหมายบวก      หนา

รายการ  Recordset (rsEmp)   จะปรากฏช่ือฟลด  ใหคลิกเลือกและแทรกฟลดลงในอ็อบเจ็คตของฟอรมเพื่อแสดงผลขอมูล   
ดังรูปดานลาง 
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รูปการแสดงผลขอมูลในตารางและฟอรม 

  

2.        บันทึกไฟล  delete.php  ก็เปนอันเสร็จการแสดงผลขอมูลลงเว็บเพจ 

  

  

(4)  การแทรกสคริปต Delete Record Server Behavior 

  

การแทรก Delete Record Server Behavior เปนการแทรกสคริปต PHP สําหรับการลบขอมูลออกจากตาราง
ของฐานขอมูล 

ขั้นตอนการแทรกสคริปต Delete Record Server Behavior: 
 
1.        เร่ิมตนที่โปรแกรม  Dreamweaver MX  เปดไฟล  delete.php  หลังจากน้ันใหคลิกเมาสที่ตําแหนงใดๆ  ภายใตเสนประสี

แดง  ที่เปนขอบเขตฟอรมของการลบขอมูล 
2.        คลิกเมน ู Insert > Form > Hidden Field  คลิกเมาสที่อ็อบเจ็คต Hidden Field จะปรากฏไดอะล็อก Properties ของ 

Hidden Field  (หากไมปรากฏไดอะล็อก Properties ใหคลิกที่เมนู Windows > Properties)  และใหกําหนดคาในไดอะล็อกดังตอไปน้ี 

 
รูปแสดงการกําหนด Property ของ Hidden Field "key_empid" 

  

                คาของไดอะล็อก คาท่ีกําหนด 

HiddenField key_empid 

Value <?php  echo  $row_rsEmp[‘employeeid’]; ?> 

ตารางแสดงการกําหนด Property ของ Hidden Field "key_empid" 
  

 

เปดแถบ Server Behaviors โดยคลิกเมนู  Window > Server Behaviors  แลวคลิกที่ปุมเคร่ืองหมายบวก     เลือก
รายการ Delete Record จากเมนู 
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ตารางแสดง Delete Record Server Behaviors 

  
 
4.        เมื่อปรากฏไดอะล็อก Delete Record    ใหเรากําหนดคาในไดอะล็อก  Delete Record  กําหนดคาตางๆ ดังตอไปน้ี 

 
รูปแสดงการกําหนดคาตางๆ ในไดอะล็อก Delete Record 

  
คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

First Check If Variable Is Defined Primary key Value 

Connection dbconn 

Table employees 

Primary Key Column employeeid 

Primary Key Value Form Variable  และ  key_empid 

After Deleting, Go To deleteok.php 

ตารางแสดงการกําหนดคาตางๆ ในไดอะล็อก Delete Record 

3.        บันทึกไฟล  delete.php   ก็เปนอันเสร็จข้ันตอนการแทรก  Delete Record Server behavior    
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(5)  การสงและรับคา URL Parameter  เพ่ือคนหาขอมูลเร็คคอรดที่ตองการลบ 

  

ข้ันตอนนี ้ ก็คือการทําใหไฟลเว็บเพจ  2 ไฟล   list.php  และ  delete.php  สามารถเช่ือมโยงเพ่ือสงและ
รับคา URL Parameter กันไดนั่นเอง   

ขั้นตอนการสงและรับคา URL Parameter  เพื่อคนหาขอมูลเร็คคอรดท่ีตองการลบ: 

1.        เร่ิมตนท่ีโปรแกรม Dreamweaver MX  เปดไฟล  list.php  ข้ึนมา  แลวลากเมาสทําไฮไลตขอความ  "ลบ"   

 
รูปแสดงการลากเมาสทําไฮไลตขอความ "ลบ" 

  

2.        เปดไดอะล็อก Properties โดยคลิกท่ีเมน ู Window > Properties  จะปรากฏไดอะล็อก 

Properties  ข้ึนมา  ใหคลิกไอคอนรูป  Folder  สีเหลือง (Browse for File)  ท่ีตําแหนงชอง  Link  เพื่อสราง
ไฮเปอรลิงคสําหรับ  URL Parameter  ไปหาไฟล  delete.php     

 
รูปแสดง Property ของลิงค "ลบ" 

3.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก Select File  ข้ึนมา  ใหคลิกเลือกไฟล  delete.php เปนการกําหนดวาจะสงคา  URL 

Parameter  ไปท่ีไฟลนี ้ หลังจากนั้นใหคลิกปุม  Parameters…  ท่ีดานลางของไดอะล็อก  Select File  เพื่อ
กําหนดการสงคา URL Parameter   
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รูปแสดงขั้นตอนการสรางลิงค พรอมกับการกําหนด "Parameters…" 

  

4.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก Parameters  ข้ึนมา   ท่ีชอง  Name  ใหพมิพช่ือ  URL Parameter  ท่ีตองการจะ
สงไป  ในท่ีนีใ้หเราพิมพ  empid   หลังจากนั้นใหไปท่ีชอง  Value  เพือ่กําหนดคาท่ีจะสงไป   ในท่ีนี้เรา
ตองการกําหนดคาใหเปล่ียนไปแบบ  Dynamic  ตามขอมูลท่ีแสดงในแตละเร็คคอรด  ใหคลิกปุม Dynamic 

Data  ท่ีชอง  Value 

  

 
รูปแสดงขั้นตอนการสรางลิงค พรอมกับการกําหนด "Parameters…" 

  
คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Name empid 

Value <?php echo $row_rsEmp['employeeid']; ?> 

ตารางแสดงการกําหนดคา URL Parameter ในไดอะล็อก “Parameters” 
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5.        เม่ือปรากฏไดอะล็อก  Dynamic Data  ข้ึนมา  ใหคลิกเลือกฟลด  employeeid   จาก  Recordset 

(rsEmp)    
หลังจากนัน้คลิกปุม OK 

 
รูปแสดงการเลือกฟลด employeeid จาก Recordset 

  

6.        บันทึกไฟล  list.php  ก็เปนเสร็จข้ันตอนการกําหนดการสงคา URL Parameter 

7.        ขั้นตอนสุดทายคือกําหนดใหไฟล  delete.php  รับคา  URL 

Parameter ที่สงมาจากไฟล  list.php    ซึ่งวิธีการทําน้ัน  เราไดทําผาน
มาแลวใหยอนกลับไปดูในขั้นตอน  "การสราง Recordset  เพื่อคนหา
ขอมูลเร็คคอรดที่ตองการลบ"    จะเห็นไดวา  เราไดมีการเรียกใช  URL 
Parameter  “empid”   ซึ่งก็คือคา  URL Parameter  ที่สงไปจาก
ไฟล  list.php  นั่นเอง 

  

  
  

(6)  การแสดงผลลัพธการลบขอมูล  
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ข้ันตอนสุดทายของระบบลบขอมูลคือ การสรางไฟลแสดงผลการทํางาน  ซ่ึงจะประกอบดวยขอความ 

แสดงใหผูใชทราบวาการลบขอมูลเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น   ใหสรางเว็บเพจข้ึนมาและพิมพขอความสําหรับ
แสดงผลการลบขอมูล   บันทึกเปนไฟล deleteok.php   
  

 
รูปแสดงเว็บเพจแสดงผลลัพธการลบขอมูล 

  

  

  

(7)  การใชงานระบบลบขอมูล 

  

• เร่ิมตนโดยใชโปรแกรม Dreamweaver MX เปดไฟล list.php ข้ึนมา แลวกดปุม F12   โปรแกรม  
• Internet Explorer  จะถูกเปดข้ึนมาเรียกใชงานไฟล  list.php  หลังจากนั้นใหคลิกปุม  "ลบ"  เพื่อลบ
ขอมูลทีละเร็คคอรด   เสร็จแลวคลิกปุม  ตกลง หรือ ยกเลิก  เพื่อยืนยนัหรือยกเลิกการลบขอมูล  รอดูผลการ
ทํางานท่ีจะแสดงผลจากไฟล  deleteok.php 

•   

•   
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บทที่ 16 

เรื่องของ Session และ Cookie 

  
  

   เรื่องของ session 
  

Session  เปนคุณสมบัติของ PHP ต้ังแตเวอรช่ัน 4.0 ขึ้นไปที่ชวยในการติดตามและตรวจสอบสถานะตางๆ ของผูใช  โดย
เราจะตองสรางตัวแปร session เพ่ือเก็บคาตาง ๆ ที่ตองการไว  ซึ่งความคงอยูของตัวแปร session น้ีจะขึ้นกับวินโดวของเว็บ
บราวเซอร  ไมขึ้นกับไฟล PHP  ที่สรางตัวแปรน้ัน  กลาวคือ  หลังจากตัวแปร session ถูกสรางขึ้นมาโดยไฟล PHP ไฟลหนึ่ง
แลว  เราจะสามารถอางอิงถึงตัวแปรน้ันไดจากไฟล PHP อื่นๆ ดวย  ตราบใดที่ผูใชยังคงเขาถึงไฟล PHP ในเว็บไซทของเราโดยใช
วินโดวเดิมอยู 
  

   ฟงกชั่นเกี่ยวกับ session 
  
♦     ฟงกชั่น session_start() 
                session_start() เปนฟงกช่ันที่สั่งใหเริ่มตนใชงาน (initialize) session 
  

รูปแบบ:      session_start() 

  
  
♦     ฟงกชั่น session_register() 
                session_register() เปนฟงกช่ันที่ใชลงทะเบียนตัวแปรไวใน session ปจจุบัน (ทําใหตัวแปรนั้นกลายเปนตัวแปร 
session)  โดยสามารถลงทะเบียนไดมากกวา 1 ตัวแปรพรอมกัน  การลงทะเบียนตัวแปรใดๆ ใหกลายเปนตัวแปร session น้ัน  ก็เพ่ือ
กําหนดให PHP เก็บรักษาคาของตัวแปรน้ันไว  ภายหลังจากที่ไฟล PHP น้ันสิ้นสุดการทํางานในเพจใดเพจหน่ึงไปแลว 
                ขณะที่เรียกฟงกช่ัน session_register()  น้ี ถาหาก session ยังไมเริ่มตน (เราไมไดเรียกฟงกช่ัน session_start() กอน)  PHP ก็
จะเริ่มตน session ใหเองโดยปริยาย 
  
 
รูปแบบ:        session_register(ชื่อตัวแปร [, ชื่อตัวแปร ... ]) 
              
  
Note: ชื่อตัวแปรทีร่ะบุใหกับฟงกชั่น session_register() น้ันไมตองมี $ นําหนา  และจะตองปอนชื่อตัวแปร session ไว
ภายในเครื่องหมาย single quote หรือ double quote 
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                สําหรับตัวอยางตอไปน้ีเราจะใชไฟล session_register1.php  สรางตัวแปรช่ือ $myname ขึ้นมา  กอนที่จะลงทะเบียนให
เปนตัวแปร session จากน้ันในไฟล session_register2.php เราจะสั่งใหแสดงคาของตัวแปร $myname ออกมา (การทดสอบตัวอยางน้ี
ขอใหสรางไฟลทั้งสองขึ้นมากอน  เพราะจะตองใชควบคูกัน) 
  
  
session_register1.php 
  
<?php 
session_start(); //เรียกฟงกชั่น session_start() เพ่ือเร่ิมใชงาน session 
$myname = "สุรชัย"; 
session_register("myname"); 
?> 
  
นี่คือไฟล session_register1.php 
<br><br> 
<a href="session_register2.php">คลิกตรงนี้เพ่ือเปดไฟล session_register2.php</a> 

  
session_register2.php 

<?php  
session_start(); //เรียกฟงกชั่น session_start() เพ่ือเร่ิมใชงาน session 
?> 
  
นี่คือไฟล session_register2.php<br><br> 
<?php echo "คาของตัวแปร SESSION ของ myname คือ " . $_SESSION['myname']; ?> 

  
♦     ฟงกชั่น session_unregister() 
                session_unregister() เปนฟงกช่ันที่ใชยกเลิกการลงทะเบียนตัวแปร session หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ บอกให PHP ลืมตัว
แปรน้ันไปเสีย 
  

รูปแบบ:         session_unregister(ชื่อตัวแปร) 
  
♦     ฟงกชั่น session_destroy() 
                session_destroy()  เปนฟงกช่ันที่ใชทําลายขอมูลทั้งหมดของ session ปจจุบัน 
  

รูปแบบ:        session_destroy() 
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  ตัวอยางการใชงานตัวแปร Session  
  

ตัวอยางตอไปน้ีจะคลายคลึงกับตัวอยางกอนหนาน้ี  แตเราจะไฟลทั้งสิ้นจํานวน 3 ไฟล คือ 
•        ไฟล session_file1.php เปนแบบฟอรมใหกรอกช่ือผูใช  โดยมีชองรับขอความช่ือ username เปนตัวรับคา 
•        ไฟล session_file2.php  ทําหนาที่ลงทะเบียนตัวแปร $username ไวใน session ปจจุบัน  พรอมทั้งแสดงคาของตัวแปร

ออกมา  ตัวแปร $username น้ีเปนตัวแปรแบบโกลบอล (global variable) ที่ PHP สรางขึ้นมาให  โดย PHP จะนําคาที่ไดรับจาก
ชองรับขอความช่ือ username ในไฟล session_file1.php มากําหนดใหกับตัวแปรน้ี (เปนการทํางานรวมกันระหวาง PHP 
กับแท็ก <form> ของ HTML ไมเก่ียวกับ session) 

•        ไฟล session_file3.php  จะแสดงคาของตัวแปร  $username  ออกมา  เพ่ือเปนการยืนยันวาตัวแปร $username ยังคงมีตัวตนอยู
และเก็บรักษาคาเดิมไวได 

  
session_file1.php 
<?php 
session_start(); //เรียกฟงกชั่น session_start() เพ่ือเร่ิมใชงาน session 
session_unregister("username"); 
?> 
<form action="session_file2.php"> 
กรุณาปอนช่ือผูใช (username) แลวคลิกปุม OK<br> 
<input type="text" name="username"> 
<input type="submit" value="   OK   "> 
</form> 

  
  
session_file2.php 
<?php 
session_start(); //เรียกฟงกชั่น session_start() เพ่ือเร่ิมใชงาน session 
$username = $_POST['username']; 
session_register("username"); 
?> 
ชื่อผูใชท่ีคุณปอนมาใหคือ 
<?php 
echo $_SESSION['username']; 
?> 
<br><a href="session_file3.php">คลิกตรงนี้เพ่ือไปยังไฟล session_file3.php</a> 

  
session_file3.php 
<?php 
session_start(); //เรียกฟงกชั่น session_start() เพ่ือเร่ิมใชงาน session 
echo "ชื่อผูใชของคุณยังคงเปน " . $_SESSION['username']; 
?> 
<br><a href="session_file1.php">คลิกตรงนี้เพ่ือไปยังไฟล session_file1.php</a> 
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   การติดตามและตรวจสอบผูใชดวย Cookie 

  
                Cookie  หมายถึง  ขอมูลที่เราสงไปเก็บไวในเครื่องของผูใช  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามผูใชแตละ
คน  โดยหลังจากที่เราสง cookie  ไปยังเครื่องของผูใชแลวถาหาก cookie  ยังไมหมดอายุ (expire) เมื่อผูใชเรียกดูไฟล PHP อื่น ๆ ใน
ไดเร็คทอรีเดียวกับไฟล PHP ที่สราง cookie ขึ้นมา บราวเซอรก็จะสง cookie น้ันมายังเซิรฟเวอร  ซึ่ง PHP จะนํา cookie มากําหนด
เปนตัวแปรใหเราสามารถตรวจสอบคาไดตอไป 
                 

การติดตามสถานะของผูใชดวย session และ cookie มีขอแตกตางกันดังน้ี 
  

ลักษณะการทํางาน Cookie Session 
การหมดอายุ ขึ้นอยูกับเวลาที่เรากําหนดไวตอนสราง 

หรือเราสั่งใหหมดอายุเอง 
ขึ้นอยูกับวินโดวของบราวเซอรที่กําลัง
ใชงาน  ถาวินโดวสถูกปดลงไปก็เปน
อันสิ้นสุด session 

ขอบเขตการใชงานตัวแปร ไฟลที่เรียกใชจะตองอยูในโฟลดอร
เดียวกันกับไฟลที่สรางตัวแปรน้ันขึ้นมา 

ไมจํากัด เพราะขึ้นกับวินโดวที่ใช 
บราวซเขามา 

  
                ฟงกช่ันที่ใชสง cookie ไปเก็บไวในเครื่องของผูใชทิ้งไป  ใหเรียกฟงกช่ัน setcookie() โดยระบุช่ือ cookie น้ัน  แตไมตอง
ระบุคาและเวลาหมดอายุ เชน ถาตองการลบ cookie ช่ือ TestCookie ก็ใหใชบรรทัดคําสั่งตอไปน้ี 
  
 
setcookie(“TestCookie”); 
  
  
cookie_create.php 
<?php 
//กําหนดให cookie หมดอายุหลังจากถูกสรางแลวเปนเวลา 60 วินาที (1 นาที) 
$c_name = "TestCookie"; 
$c_val = "123"; 
setcookie($c_name, $c_val, time() + 60); 
echo "cookie ชื่อ $c_name ท่ีมีคา $c_val ไดถูกสงไปยังเว็บบราวเซอรแลว"; 
?> 
<br> 
<a href="cookie_test.php">ตรวจสอบคาของ cookie</a><br> 

  
                เมื่อเรียกใชไฟล cookie_create.php และคลิกที่ลิงค “ตรวจสอบคาของ cookie” แลว cookie ช่ือ TestCookie ที่เราสงไปยัง
บราวเซอรก็จะถูกแสดงคาออกมา 
                ใหรีเฟรชเว็บเพจเปนระยะๆ โดยการกดคีย F5  หลังจากน้ันประมาณ 1 นาทีก็จะปรากฏขอความดังรูปขึ้นมาแทน  ซึ่งบอก
ใหรูวาขณะน้ี cookie ช่ือ TestCookie ไดหมดอายุแลว 
                เน่ืองจาก cookie ที่เว็บเซิรฟเวอรกับเว็บบราวเซอรรับสงกันน้ัน  เปนขอมูลในสวนเฮดเดอรของโปรโตคอล HTTP ดังน้ัน
ถาเราเรียกใชฟงกช่ัน setcookie()  ตามหลังฟงกช่ันอื่น ๆ ของ PHP ที่ใชสงขอมูลไปยังบราวเซอร  ก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้น  ดัง
ตัวอยาง 
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cookie_error.php 
<?php 
echo "ทดสอบ"; 
setcookie("Test", "456", time() + 60); 
?> 
  
                ซึ่งบางครั้งเราไมสามารถหลีกเล่ียงการเขียนโคดในลักษณะนี้ได  ดวยเหตุน้ี PHP จึงจัดเตรียมฟงกช่ันที่ใชทํา output 
buffering ไว  เพ่ือใหเรานําขอมูลไปพักไวในหนวยความจําช่ัวคราว  หรือบัฟเฟอร (buffer) กอน  แลวคอยสงขอมูลเหลาน้ันไปยัง
บราวเซอรที่เดียวในตอนทาย 

  
   ฟงกชั่นเกี่ยวกับ Output Buffering 

                ฟงกช่ันสําคัญๆ ที่เก่ียวกับการทํา output buffering มีดังน้ี 
  

♦     ฟงกชั่น ob_start() 
        เปนฟงกช่ันที่เปดการใชงาน output buffering และสั่งใหมีการจองบัฟเฟอรไว  โดยปกติเราจะเรียกฟงกช่ันน้ีที่บรรทัดแรก
ของไฟล 
  
♦     ฟงกชั่น ob_end_flush() 
        เปนฟงกช่ันที่ใชสงขอมูลจากบัฟเฟอรไปยังบราวเซอร  และปดการใชงาน output buffering โดยปกติเราเรียกฟงกช่ันน้ีที่ 
บรรทัดสุดทายของไฟล 

  
ob_test.php 
<?php 
ob_start(); 
echo "ทดสอบ<br>"; //ลองใชคําส่ัง echo กอนเรียก setcookie() 
setcookie("Test", "456", time() + 60); 
echo "สง cookie ชื่อ Test ไปยังเว็บบราวเซอรแลว"; 
ob_end_flush(); 
?> 
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บทที่ 17 

การสรางระบบล็อกอิน 

  
  

ระบบล็อกอิน  คือ ระบบสําหรับตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานเว็บแอพพลิเคชั่น   หากเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีเราพัฒนาขึ้น

มาเปนระบบเฉพาะของสมาชิก  ผูเขาใชงานเว็บแอพพลิเคชั่นตองระบุ username และ password กอนท่ีจะเขาไปใช
งานรูปแบบตางๆ  เชน  แสดงขอมูล  เพ่ิมขอมูล แกไขขอมูล หรือ ลบขอมูล เปนตน   ท้ังน้ี  ขึ้นอยูกับลักษณะการนําไป
ประยุกต  หรือการออกแบบของผูพัฒนาเว็บไซต     

 

                                                                รูปแสดง Flow chart ของระบบล็อกอิน 
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ระบบล็อกอินในสวนท่ีจะอธิบายน้ี  จะประกอบดวยไฟล 3 ไฟล 

• •        login.php                         ทําหนาที่ในการรับคาการล็อกอินแลวนําไปตรวจสอบสิทธิ์ผูใช  
• •        loginfailed.php                แสดงผลลัพธการล็อกอินในกรณีที่การล็อกอินไมถูกตอง 
• •        logout.php                       ทําหนาที่ในการลบตัวแปร $_SESSION  และออกจากเว็บแอพพลิเคช่ัน 

•   

• การสรางระบบล็อกอินที่ยกมาอธิบายในที่น้ี  แบงเปนขั้นตอนดังตอไปน้ี 

• 1.        การสรางฟอรมเพ่ือรับคาการล็อกอิน 

• 2.        การแทรกสคริปต  Log In User เพ่ือตรวจสอบ username และ password 

• 3.        การแสดงผลลัพธการล็อกอิน 

• 4.        การใชงานระบบล็อกอินกับไฟล PHP 

• 5.        การใชงานระบบล็อกอิน 

• 6.        การสรางระบบล็อกเอาท 
• 7.        การใชงานระบบล็อกเอาท 
  

  

(1)  การสรางฟอรมเพ่ือรับคาการล็อกอิน 

  
ขั้นตอนน้ีจะเปนการสรางฟอรมสําหรับการล็อกอิน  โดยผูใชตองระบุ username และ password   เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ใน

การเขาใชงานเว็บแอพพลิเคช่ัน   โดยจะเปนการแทรกตารางเพ่ือชวยในการจัดรูปแบบของหนาเว็บเพจ  และแทรกฟอรมลงไปใน
ตารางท่ีเตรียมไว 
  

ขั้นตอนการสรางฟอรมเพื่อรับคาการล็อกอิน: 
1.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก

แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิกปุม  Create  บันทึกเปนไฟล  login.php 

2.        แทรกฟอรมลงในเว็บเพจ  โดยคลิกที่เมนู  Insert > Form > Form  กําหนดช่ือของฟอรมเปน  fmLogin  โดยใหคลิกเลือก
แท็ก <form> ที่ Tag Selector  บริเวณขอบลางซายของหนาจอ   หลังจากน้ันใหไปที่เมนู  Window > Properties   เมื่อ
ปรากฏไดอะล็อก Properties   ใหพิมพช่ือฟอรมในชอง Form name   
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รูปแสดงเว็บเพจที่แทรกฟอรม 

 
รูปแสดงการกาํหนด Property ของฟอรม 

  

3.        แทรกตารางลงภายใตในเว็บเพจ  โดยคลิกที่เมนู  Insert > Table  และใหกําหนดคาดังตอไปน้ี 

  

 
รูปแสดงการกาํหนดคาของไดอะลอ็ก Table 
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คาของไดอะล็อก    คาท่ีกําหนด 

Rows 3 

Columns 2 

Table width 50  percent 

Border thichness 1  pixels 

Cell padding 3 

Cell spacing 1 

ตารางแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Table 

4.        เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ เสร็จขั้นตอนแลว จะไดเว็บเพจดังรูป  ใหบันทึกไฟล login.php 

 

 

 
รูปแสดงเว็บเพจไฟล  login.php 

  

  

(2)  การแทรกสคริปต  Log In User เพ่ือตรวจสอบ username และ password 

  

ขั้นตอนน้ีจะเปนการแทรกสคริปตสําหรับนําคา username และ password  ไปเปรียบเทียบกับฟลดในตาราง members 

ของฐานขอมูล  เพ่ือตรวจสอบวาผูใชน้ีมีสิทธิ์ในการเขาใชงานเว็บแอพพลิเคช่ันหรือไม 
  

ขั้นตอนการแทรกสคริปต  Log In User เพื่อตรวจสอบ username และ password: 
1.        คลิกที่หนาตาง  Server Behaviors  เลือกเมนู  User Authentication -> Log In User 
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รูปแสดง User Authentication > Login User Server Behaviors 

2.        ที่ไดอะล็อก Log In User ใหกําหนดคาดังตอไปน้ี 

  

คาของไดอะล็อก คาท่ีกําหนด 

Get Input From Form fmLogin 

Username Field username 

Password Field password 

Validate Using Connection dbconn 

Table members 

Username Column username 

Password Column password 

If Login Succeeds, Go To list.php 

If Login Fails, Go To loginfailed.php 

Restrict Access Based On Username, Password and Access Level 
Get Level From Accesslevel 

ตารางแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก Log In User 
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รูปแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก Log In User 

3.        บันทึกไฟล  login.php  

  

  

(3)  การแสดงผลลัพธการล็อกอิน 

  

ขั้นตอนน้ีจะเปนการสรางเว็บเพจสําหรับแสดงผลการทํางานของระบบล็อกอิน  สําหรับช่ือไฟลของเว็บเพจแสดงผลน้ี  จะ
ขึ้นอยูกับการกําหนดคาในไดอะล็อก  Log In User ของขั้นตอนที่ผานมา 
ขั้นตอนการแสดงผลลัพธการล็อกอิน: 
1.        สรางไฟล  loginfailed.php  โดยคลิกที่เมนู  File -> New เลือก  Dynamic Page > PHP  บันทึกเปน

ไฟล  loginfailed.php   หลังจากน้ันใหสําหรับแสดงผลการล็อกอินลงในเว็บเพจ   
2.        แทรกขอความแจงผลการล็อกอินและสรางไฮเปอรลิงคสําหรับคลิกกลับไปไฟล  login.php  เพ่ือพยายามล็อกอินใหมอีก

ครั้ง   ดังรูปดานลาง  เสร็จแลวบันทึกเปนไฟลช่ือ  loginfailed.php   
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รูปแสดงการกําหนดคาไดอะล็อก Log In User 

  
  

  

(4)  การใชงานระบบล็อกอินกับไฟล PHP 

  
ระบบล็อกอินที่สรางไวแลวในขั้นตอนที่ผานมา   ขณะน้ียังไมมีผลในการปองกันเว็บเพจใดๆ     ขั้นตอนตอไปน้ี  ก็จะ

เปนการนําเอาระบบล็อกอินมาใชปองกันเว็บเพจในเว็บแอพพลิเคช่ันของเราทีละเพจ    โดยเว็บเพจเหลาน้ันตองเปนไฟลเอกสาร 
PHP  เทาน้ัน   ในที่น้ีจะยกตัวอยางการใชระบบล็อกอินเพ่ือปองกันเว็บเพจ  testprotect.php   
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รูปแสดง Flow chart ของการปองกันเว็บเพจ 

  

ขั้นตอนการใชงานระบบล็อกอินกับไฟล PHP: 
  

1.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก
แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP   คลิกปุม  Create   บันทึกเปนไฟล  testprotect.php  หลังจากน้ันใหแทรก
ขอความสําหรับแสดงผลบนเว็บเพจ  ดังรูป 

 
  

2.        คลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors > User Authentication > Restrict Access To Page  จะปรากฏ
ไดอะล็อก  Restrict Access To Page  ขึ้นมา  ใหกําหนดคาตางๆ  ดังตอไปน้ี 
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รูปแสดง User Authentication > Restrict Access To Page Server Behaviors 

  

 
รูปแสดงไดอะล็อก Restrict Access To Page และ Define Access Levels 

•        Restrict Based On          คลิกเลือก  Username, Password and Access Level 

•        Select Level(s)               คลิกปุม  Define …  เมื่อปรากฏไดอะล็อก  Define Access Levels ขึ้นมา   
ใหคลิกที่ปุมเครื่องหมายบวก      เพ่ือเพิ่มคาตัวเลือก  ADMIN  และ  USER  ดังรูป หลังจากน้ันคลิกปุม  OK  ที่
ไดอะล็อก  Restrict Access To Page ชอง Select Level(s) จะปรากฏรายการตัวเลือก  ADMIN และ USER     ให
คลิกเลือกทั้ง  ADMIN และ USER  ซึ่งหมายถึง  ผูใช 2 ระดับน้ีเทาน้ันที่มีสิทธิ์เขาใชงานเว็บเพจน้ีได 
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รูปแสดงการกําหนดกลุมท่ีมีสิทธ์ิใชงานเว็บเพจ ในไดอะล็อก Define Access Levels 

                                                 

•        If Access Denied, Go To               กําหนดคาเปน  login.php   หมายถึง  หากยังไมไดล็อกอิน  ใหไปที่เว็บ
เพจ  login.php  เพ่ือล็อกอินกอน 

  

 
รูปแสดงไดอะล็อก Restrict Access To Page เมื่อเลือกกลุมผูมีสิทธิ์ใชงานเว็บเพจแลว 

  

NOTE:  ADMIN และ USER คือ คาที่เก็บในฟลด accesslevel ของตาราง members ที่ใชในการสรางระบบล็อกอิน 

  
3.        เมื่อกําหนดคาเสร็จเรียบรอยแลว  ใหคลิกปุม  OK  หลังจากน้ันใหบันทึกไฟล  testprotect.php   ขั้นตอนการใชงานระบบ

ล็อกอินสําหรับปองกันไฟล  testprotect.php  ก็เปนอันเสร็จเรียบรอย     
  

หากตองการปองกันเว็บเพจที่เปนไฟลเอกสาร  PHP  ใดๆ ในเว็บแอพพลิเคช่ันน้ี   ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอน  
"(4)  การใชงานระบบล็อกอินกับไฟล PHP"      ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความตองการหรือการออกแบบของผูพัฒนาเว็บไซต วาตองการให
ผูใชระดับใด (Access Level)  สามารถใชงานเว็บแอพพลิเคช่ันเพจใดไดบาง 

(5)  การใชงานระบบล็อกอิน 

  
ทดสอบการทํางานโดยใหเปดโปรแกรมเว็บเบราเซอรไปที่ URL   http://localhost/phpweb/testprotect.php  หนาจอจะ

ถูกสงไปท่ีเว็บเพจ   login.php  เพ่ือใหทําการล็อกอินกอนเขาใชงาน 
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(6)  การสรางระบบล็อกเอาท 
  

                ระบบล็อกเอาท  คือเว็บเพจที่ทําหนาที่ในการยกเลิกคา  Session ของ PHP  ออกจากเว็บแอพพลิเคช่ัน  ซึ่งจะ
ประกอบดวยไฟลเพียงไฟลเดียว คือ  logout.php   

 
รูปแสดง Flow chart ของการล็อกเอาท 

  

ขั้นตอนการสรางระบบล็อกเอาท: 
1.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New 

Document  ขึ้นมา  ใหคลิกแท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP  หลังจากน้ันคลิก
ปุม  Create  บันทึกเปนไฟล  logout.php 

2.        คลิกที่เมนู  Window > Server Behaviors > User Authentication > Log Out 
User  จะปรากฏไดอะล็อก  Log Out User  ขึ้นมา  ใหกําหนดคาดังตอไปน้ี   

 
รูปแสดงเมนู User Authentication > Log Out User ของ Server Behaviors 
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รูปแสดงการกําหนดคาในไดอะล็อก Log Out User 

  

•        Log Out  When   เทากับ   Page Loads  หมายถึง  ใหทํางานทันทีเมื่อมีการเรียกใชงาน
ไฟล  logout.php 

•        When Done, Go To   เทากับ  login.php  หมายถึง  หลังจากล็อกเอาทแลว  ใหไปที่
ไฟล  login.php 

3.        บันทึกไฟล  logout.php 

4.        สรางไฮเปอรลิงค  Log Out  ไปหาไฟล  logout.php  ในเว็บเพจที่มีการใชระบบล็อกอิน 

  
  

(7)  การใชงานระบบล็อกเอาท 
  

ทดสอบระบบโดยการเปดเว็บเบราเซอรไปที่ URL ของเว็บเพจที่มีปุม  Log Out   ใหทดลองคลิกดู  เว็บ 
เบราเซอรจะถูกสงไปทํางานท่ีไฟล  login.php  ดังที่กําหนดไวในไดอะล็อก  Log Out User 

  
  

#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=# 
  
  
  

Exercises: 
  
1.        เปดไฟล  list.php  และ detail.php  หลังจากน้ันใหทําการปองกันเว็บเพจทั้ง 2 ไฟลดวยระบบล็อกอิน 

2.        เปดไฟล  insert.php  และ insertok.php  หลังจากน้ันใหทําการปองกันเว็บเพจทั้ง 2 ไฟลดวยระบบล็อกอิน 

3.        เปดไฟล  update.php  และ updateok.php  หลังจากน้ันใหทําการปองกันเว็บเพจทั้ง 2 ไฟลดวยระบบล็อกอิน 

4.        เปดไฟล  delete.php  และ deleteok.php  หลังจากน้ันใหทําการปองกันเว็บเพจทั้ง 2 ไฟลดวยระบบล็อกอิน 

5.        เปดไฟล  searchadv.php  และ resultadv.php  หลังจากน้ันใหทําการปองกันเว็บเพจทั้ง 2 ไฟลดวยระบบล็อกอิน 

6.        เปด Internet Explorer ไปที่ URL  http://localhost/phpweb/list.php  เพ่ือทดสอบใชงานระบบล็อกอิน 

  
  

#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=# 
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บทที่ 18 

PHP กับการอัพโหลดไฟล 
  
                การอัพโหลดไฟล  ก็คือ  การสงไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอร Client ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร Server สําหรับภาษา PHP 

น้ัน สามารถเขียนโคดอัพโหลดไดเลย  โดยเราไมตองไปติดต้ังโมดูลใดๆ เพ่ิมเติม   เราสามารถสรางเว็บเพจสําหรับการอัพโหลด
ไฟลไดอยางงายดาย   
  
การสรางเว็บเพจเพ่ืออัพโหลดไฟล แบงการทํางานไดเปนขั้นตอนดังตอไปน้ี 

•        การสรางฟอรมสําหรับอัพโหลดไฟล 
•        การเขียนสคริปต PHP สําหรับการอัพโหลดไฟล 
•        การทดสอบระบบดาวนโหลด 

  
  

การสรางฟอรมสําหรับอัพโหลดไฟล 
  
                การสรางระบบอัพโหลดน้ัน  Dreamweaver MX จะชวยไดในการสรางฟอรมสําหรับอัพโหลด  สวนโคดสําหรับจัดการ
ไฟล จําเปนจะตองสวิทชไปที่โหมดโคด (Code View) เพ่ือเขียนโคดเอง    

ในขั้นตอนแรกจะเปนการใช  Dreamweaver MX แทรกฟอรมลงในเว็บเพจ  สําหรับใหผูใชสามารถคลิกปุม Browse… 

เลือกไฟลที่ตองการอัพโหลด  นอกจากน้ันก็ยังมีการแทรกปุม Upload สําหรับคลิกเพ่ือเริ่มตนการอัพโหลดไฟล 
  

ขั้นตอนการสรางฟอรมสําหรับอัพโหลดไฟล: 
1.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก

แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP   หลังจากน้ันคลิกปุม  Create    บันทึกเปนไฟล  fileupload.php 
2.        แทรกฟอรมลงในเว็บเพจ  โดยคลิกที่เมนู  Insert > Form      

                         

รูปแสดง Design View หลังจากแทรกแท็ก <form> 
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3.        กําหนดคุณสมบัติของฟอรม  โดยการคลิกเมาสวางเคอรเซอรใหอยูภายฟอรม  ซึ่งแสดงขอบเขตดวยเสนประสีแดง   หลังจากน้ันคลิกเลือกแท็ก 
<form> ที่ Tag Selector  บริเวณขอบลางซายของหนาจอ     คลิกที่เมนู  Window > Properties  เม่ือปรากฏไดอะลอ็ก  Properties  ขึ้นมา  ใหกําหนด
คุณสมบัติของฟอรมดังตอไปน้ี 

  
คาของไดอะลอ็ก    คาท่ีกําหนด 

Form Name fmUpload 

Action upload.php 

Method POST 

Enctype Multipart/form-data 

ตารางแสดงไดอะล็อกกําหนดคุณสมบัติของแท็ก <form> 

  

 

รูปแสดงไดอะล็อกกําหนดคุณสมบัติของแท็ก <form> 

หลังจากการแทรกฟอรมและกําหนดคาตางๆ เสร็จแลว  ใหคลิกที่ปุม Show Code View    แลวลองสังเกตดูโคดที่ 
Dreamweaver MX  สรางขึ้นมา   จะเห็นวาในแท็ก <form> จะปรากฏคา attribute enctype="multipart/form-data"  ซึ่งจะตองใชเสมอในฟอรมที่มี
การเรียกใช  Form Object  ชนิด File Field      

  
4.        แทรก Form Objects ชนิด  File Field  ลงภายในฟอรม  หลังจากน้ันใหกําหนดคุณสมบัติของ File Field  โดยการคลิกที่เมนู  Window > 

Properties  เมื่อปรากฏไดอะล็อก  Properties  ขึ้นมา  ใหกําหนดชื่อในชอง  FileField Name เปน  "File"  ดังรายละเอียดดานลางนี ้
  

คาของไดอะลอ็ก    คาท่ีกําหนด 

FileFieldName File 

CharWidth 50 

ตารางแสดงไดอะล็อกกําหนดคุณสมบัติของ Form Object  ชนิด File Field 

  

 

รูปแสดงไดอะล็อกกําหนดคุณสมบัติของ Form Object  ชนิด File Field 

  
5.        แทรก Form Objects ชนิด  Button ลงภายในฟอรม  หลังจากน้ันใหกําหนดคุณสมบัติของ Button  โดยการคลิกที่เมนู  Window > Properties  เมื่อ

ปรากฏไดอะล็อก  Properties  ขึ้นมา  ใหกําหนดคุณสมบัติของ Button ดังตอไปน้ี 

คาของไดอะลอ็ก คาท่ีกําหนด 

Label Upload 

Action Submit form 

ตารางแสดงไดอะลอ็กกําหนดคุณสมบัติของ Form Object ชนิด Button 
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รูปแสดงไดอะล็อกกําหนดคุณสมบัติของ Form Object ชนิด Button 

  

6.        คลิกที่ปุม Show Code View      แลวลองสังเกตดูโคดที่ Dreamweaver MX  สรางขึ้นมา   จะเห็นวามีโคดการแทรก  Form 
Object  ชนิด  File Field และ Button ลงในฟอรม  ดังรูปดานลาง     

  
<html> 
<head> 
<title></title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> 
</head> 
<body> 
  
<form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data" name="fmUpload"> 
  
   <input name="File" type="file" value="" size="50"> 
   <input name="" type="submit" value="Upload"> 
  
</form> 
  
</body> 
</html> 

รูปแสดงโคดของไฟล fileupload.php 

7.       บันทึกไฟล  fileupload.php  

  

  

การเขียนสคริปต PHP สําหรับการอัพโหลดไฟล 
  
ขั้นตอนตอไปน้ี  จะเปนการเขียนโคด PHP สําหรับจัดการไฟลที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาบนเซิรฟเวอร  เขาไวในไดเร็คทอร่ีหรือโฟลเดอรที่กําหนด

ไว 
  

ขั้นตอนการเขียนสคริปต PHP สําหรับการอัพโหลดไฟล: 

  
1.        สรางโฟลเดอรสําหรับจัดเก็บไฟล  โดยการคลิกที่เมนู  Site > Site Files  จะปรากฏแถบ  Files  ที่ดานขวาของหนาจอ   หลังจากน้ันชี้เมาสที่ตําแหนง

บรรทัดแรกของแถบ Files  คลิกเมาสปุมขวา  จะปรากฏเมนูใหคลิกเลือก  New Folder  และกําหนดช่ือโฟลเดอรเปน  "uploadfiles" 
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2.        เปดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู  File > New  จะปรากฏไดอะล็อก  New Document  ขึ้นมา  ใหคลิก

แท็บ  General   เลือก Dynamic Page > PHP   หลังจากน้ันคลิกปุม  Create   บันทึกเปนไฟล  upload.php    
  

3.        คลิกที่ปุม  Show Code View      หลังจากน้ันใหพิมพโคดตอไปน้ีลงไปในเว็บเพจ   

 
<?php 
// Upload full path (Detect path automatically)        
if (!defined('UPLOADDIR')) define('UPLOADDIR', (dirname(__FILE__) ."/uploadfiles") ); 

  
อธิบาย:   
          เปดแทก็  <?php  กําหนดชื่อโฟลเดอรสาํหรับจัดเก็บไฟลที่อัพโหลดข้ึนมา   ในที่น้ีกําหนดใหเปน
โฟลเดอรชื่อ  "uploadfiles"   โฟลเดอรน้ีข้ึนมาภายใตโฟลเดอรของระบบไฟลของเว็บเซิรฟเวอร  และตองมี 
permission ที่สามารถเขียนไฟลลงได  เชน  หากเปนระบบปฏิบัติการ linux ใหกําหนด permission 
เปน  777   ในที่น้ีจะจัดเก็บชือ่โฟลเดอรไวในตัวแปรคาคงที่ชื่อ "UPLOADDIR" 

  
 
<?php 
//checks if file uploaded 
if (is_uploaded_file($_FILES['File']['tmp_name'])) { 
  
อธิบาย:   
          เรียกใชฟงกชั่น   is_uploaded_file()  ของ PHP  สําหรับตรวจสอบวามีการอัพโหลดไฟลหรือไม  โดย
ตรวจสอบจากไฟลที่ถูกเก็บไวชั่วคราว  $_FILES['File']['tmp_name'])  ฟงกชั่นน้ีจะถูกใชในการตรวจสอบ
ขอผิดพลาดดวย  กลาวคือ หากมีการอัพโหลดไฟล จะสงสถานะกลับเปน TRUE                                           
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$File_tmpname = $_FILES["File"]["tmp_name"];    
$File_name = $_FILES["File"]["name"]; 
$File_type = $_FILES["File"]["type"]; 
$File_extension = substr($File_type,(strrpos($File_type,"/")+1)); 
$File_size = $_FILES["File"]["size"]; 
  
อธิบาย:   
          ขอมูลเก่ียวกับไฟลที่อัพโหลดจะถูกจดัเก็บไวในตัวแปรกอน กอนที่จะนําตัวแปรไปใชงานในข้ันตอนตอไป 
 
$_FILES['File'['tmp_name']    ตัวแปรแบบที่เกิดจากการอัพโหลด เก็บชื่อไฟลชั่วคราวบนเซิรฟเวอร  
 
$_FILES['File'['name']    เปนตัวแปรแบบที่เกิดจากการอัพโหลด  เก็บชื่อไฟลจริงที่อัพโหลดข้ึนมา 
 
$_FILES['File'['type']      เปนตัวแปรแบบที่เกิดจากการอัพโหลด  เก็บชนิดของไฟลทีอั่พโหลด
ข้ึนมา           

  
 
//checks if file moved successfull 
if ( move_uploaded_file($File_tmpname, (UPLOADDIR . "/" . $File_name)) ) { 
          echo "<br>File uploading successful.";        
}  
else {                                                                 
          echo "<br>File uploading failure.";                                                                                     
} 
  
อธิบาย:   
          หากมีการอัพโหลดไฟล  จะยายไฟลจากไฟลชั่วคราว (Temporary) ไปที่โฟลเดอรที่จดัเก็บไฟล  โดย
เรียกใชฟงกชั่น  move_upload_file()   
- เม่ือการยายไฟลสําเร็จจะแสดงขอความ  "File uploading successful." 
- เม่ือยายไฟลดวยฟงกชั่น move_upload_file() ไมสําเรจ็ จะแสดงขอความ "File uploading failure." 

  
}  
else { //else checks if file uploaded 
          echo "<br>No file selected for uploading.";  
} //end checks if file uploaded 
  
อธิบาย:   
          หากไมมีการอัพโหลดไฟลจะแสดงขอความ  "No file for uploading."      
รวมทั้งการปดเครื่องหมายปกกา  เพ่ือเปนการจบ  else และ if                                                                 

  
4.        บันทึกไฟล  upload.php 
  
  

การทดสอบระบบอัพโหลดไฟล 
  
•        ทดสอบโดยการเปดเว็บเบราเซอรไปที่ URL  http://localhost/phpweb/fileupload.php    และเลือกไฟลเพื่ออพัโหลด  หลังจากน้ันคลิก

ปุม  Upload  เพื่อเร่ิมตนการอัพโหลดไฟล    
•        สังเกตผลลัพธจากหนาจอเว็บเบราเซอร  และตรวจสอบวามีไฟลที่อัพโหลดในโฟลเดอร  "uploadfiles" หรือไม 

  
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=# 
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