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ช่ือ-นามสกลุ ..............................................เลขประจ าตวั................................ ห้อง........ 
จุดประสงค์ 

 
1. เขียนโปรแกรมภาษา PHP ด้วยโครงสร้างทีถ่กูต้อง  
2. แทรกโค้ดภาษา PHP ในภาษา HTML ได้อยา่งถกูต้อง 
3. ก าหนดตวัแปรได้  
4. สร้างตวัแปรแบบ Session ได้  
5. เรียกใช้ฟังก์ชนัได้อยา่งถกูต้อง  
 

เนือ้หาที่เก่ียวข้อง 

 
1. โครงสร้างภาษาพเีอชพ ี

<?php 
       Statement ; 
?> 

 
2. ค าสัง่เบือ้งต้น  
- Print  เป็นค าสัง่ทีใ่ช้แสดงคา่ของตวัแปร หรือ แสดงคา่ของ PHP ส าหรับข้อแตกตา่งระหวา่งค าสัง่ print กบั echo ก็คือ echo 
สามารถแยกแทรกนิพจน์ หรือคา่ตวัแปรลงไปได้ โดยใช้เคร่ืองหมาย , คัน่ 
- Echo เป็นค าสัง่ทีใ่ช้แสดงคา่ของตวัแปร หรือ แสดงคา่ของ PHP 
- Printf จะมีลกัษณะเหมือนกบั printf ในภาษา C เพราะวา่ เหตผุลที่ใช้เพราะเราจะสามารถจดั Format หรือรูปแบบ ข้อความใน
การแสดงผลได้  
 
3.  Session และ Cookie 
Session เป็นคณุสมบตัิของ PHP ตัง้แตเ่วอร์ชัน่ 4.0 ขึน้ไปท่ีช่วยในการติดตามและตรวจสอบสถานะตา่งๆ ของผู้ใช้  โดยเราจะต้อง
สร้างตวัแปร session เพื่อเก็บคา่ตา่ง ๆ ที่ต้องการไว้  ซึง่ความคงอยูข่องตวัแปร session นีจ้ะขึน้กบัวินโดว์ของเว็บบราวเซอร์  ไม่
ขึน้กบัไฟล์ PHP  ที่สร้างตวัแปรนัน้  กลา่วคือ  หลงัจากตวัแปร session ถกูสร้างขึน้มาโดยไฟล์ PHP ไฟล์หนึง่แล้ว  เราจะสามารถ
อ้างองิถึงตวัแปรนัน้ได้จากไฟล์ PHP อื่นๆ ด้วย  ตราบใดที่ผู้ใช้ยงัคงเข้าถงึไฟล์ PHP ในเว็บไซท์ของเราโดยใช้วินโดว์เดมิอยู ่
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Cookie หมายถงึ ข้อมลูที่เราสง่ไปเก็บไว้ในเคร่ืองของผู้ใช้  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามผู้ใช้แตล่ะคน  โดยหลงัจากที่
เราสง่ cookie  ไปยงัเคร่ืองของผู้ใช้แล้วถ้าหาก cookie  ยงัไมห่มดอาย ุ(expire) เมื่อผู้ใช้เรียกดไูฟล์ PHP อื่น ๆ ในไดเร็คทอรี
เดียวกบัไฟล์ PHP ที่สร้าง cookie ขึน้มา บราวเซอร์ก็จะสง่ cookie นัน้มายงัเซิร์ฟเวอร์  ซึง่ PHP จะน า cookie มาก าหนดเป็นตวั
แปรให้เราสามารถตรวจสอบคา่ได้ตอ่ไป 
 
4. การรับสง่ข้อมลูด้วยภาษา PHP มี 2 วิธี 

GET     การสง่คา่แบบ Get จะแสดงข้อมลูที่สง่ที่url เมื่อท าการสง่ข้อมลู  
 $_GET ใช้ส าหรับอ้างองิคา่ตวัแปรที่สง่มาในรูปแบบของ GET 
POST    การสง่คา่แบบ Post จะไมแ่สดงข้อมลูที่สง่ 
 $_POST  ใช้ส าหรับอ้างองิคา่ตวัแปรที่สง่มาในรูปแบบของ POST 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 
1. คอมพิวเตอร์ที่สามารถเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เนต็ได้ 
2. Personal Web Server 
3. Browser  
 

ขัน้ตอน 

 
1. พิมพ์โปรแกรมตวัอยา่งที่ 1 ด้านลา่งนีแ้ล้วรับโปรแกรม ดผูลการทดลองแล้วตอบค าถาม 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Example1</title> 
</head> 
 
<body> 
<? 
 $price1 = 12000; 
 $price2 = 7000; 
 $discount = 0; 
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 If ($price1 >= 10000)  
 {    

$discount = $price1*0.05;   
} 

 Else 
 {    

$discount = $price1*0.03;    
} 

  
$netprice = $price1 - $discount; 

 
 echo "สนิค้าชิน้ท่ี 1 ราคา $price1 บาท<br>"; 
 echo "ได้รับสว่นลด $discount บาท<br>"; 
 echo "เพราะฉะนัน้ ราคาสนิค้าสทุธิเทา่กบั $netprice บาท<br>"; 
 echo "**************************************** <br>"; 
  

$discount = 0;  
 If ($price2 >= 10000)  
 { 
  $discount = $price2*0.05; 
 } 
 Else 
 { 
  $discount = $price2*0.03; 
 } 
 $netprice = $price2 - $discount; 
 echo "สนิค้าชิน้ท่ี 2 ราคา $price2 บาท<br>"; 
 echo "ได้รับสว่นลด $discount บาท<br>"; 
 echo "เพราะฉะนัน้ ราคาสนิค้าสทุธิเทา่กบั $netprice บาท<br>";  
?> 
</body> 
</html> 
 
1.1  ค าสัง่ $discount = 0; ท าหน้าที่อะไร 
............................................................................................................................................................................................. 
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1.2  ก าหนดให้ราคาสนิค้าชิน้ท่ี 3 มีราคา 25,000 บาท และมีเง่ือนไขวา่ หากราคาสนิค้ามากกวา่ 20,000 บาทจะได้สว่นลด 0.06 
เปอร์เซนต์ ต้องเขียนโปรแกรมเพิม่เติมอยา่งไร  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
2. แทรกโค้ด PHP ลงใน HTML เพื่อแสดงผล 
2.1   

<?                                                                                           ผลของโปรแกรม  
 $count = 1; 
 While ($count <= 5) 
 { 
  echo "Hello <br>"; 
  $count = $count + 1; 
 } 
?> 

 
2.2  

<?                                                                                               ผลของโปรแกรม 
 $count = 1; 
 do 
 { 
  echo "World <br>"; 
  $count = $count + 1;  
 } while($count<=6); 
?> 
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2.3  
<?                                                                                                       เขียนโปรแกรมแสดงผลบวกของเลข 200 ถงึ 300 
 $sum = 0; 
 For($count=1; $count<=100; $count++) 
 { 
  $sum = $sum + $count; 
 } 
 echo "ผลบวกของเลข 1-100 คือ $sum"; 
?> 
3. สร้างโปรแกรม PHP 2 โปรแกรมแล้วแสดงผลของโปรแกรม page2.php และตอบค าถาม 
 
page1.php 
<? 
 session_start(); 
 echo 'Welcome to page #1'; 
 
 $_SESSION['color'] = 'green'; 
 $_SESSION['animal']  = 'cat'; 
 $_SESSION['time']    = time(); 
 
 echo '<br /><a href="page2.php">page 2</a>'; 
?> 
 
page2.php 
<? 
 session_start(); 
 echo 'Welcome to page #2 <p>'; 
 
 echo $_SESSION['color'].'<br>'; 
 echo $_SESSION['animal'].'<br>'; 
 echo date('Y m d H:i:s', $_SESSION['time']); 
?> 
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3.1 แสดงหน้าจอเมื่อเรียกใช้โปรแกรม page2.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ตวัแปรประเภท Session มีหลกัการท างานอยา่งไร 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
4. การสง่ข้อมลูด้วยฟอร์ม โปรแกรมตวัอยา่งที่ 6 และ 7 แล้วบนัทกึช่ือไฟล์ตามทีก่ าหนด จากนัน้แสดงผลการทดลองโดยเรียกใช้
โปรแกรม sendingform.html 
 
Example 6 (sendingform.html) 
 

<html><head> 
<title>Sending Variable</title> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=tis-620"> 
</head> 
<body><center> 
<form action="process.php" method="post"> 
<fieldset><legend><font color="#0000FF"><b>Students' Record</b></font></legend>  
  <table width="60%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> 
    <tr bgcolor= "#0066ff"> 
   <td colspan="2" align="center"><font color="white"><b>Student Biography</b></font> 
   </td> 
    </tr> 
 <tr> 
   <td>Initial</td> 
   <td align="left"> 
          <input type="radio" name="initial" value="Mr" checked>Mr. 
          <input type="radio" name="initial" value="Ms">Ms. 
   </td> 
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    </tr> 
    <tr> 
      <td>Name</td>  
      <td align="left"><input type="text" name="name" size="50" maxlength="50"></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>ID</td>  
      <td align="left"><input type="text" name="id" size="50" maxlength="50"></td> 
    </tr> 
 <tr> 
      <td>School</td> 
   <td> 
          <select name="school"> 
               <option value="1">Electrical Engineering 
               <option value="2">Computer Engineering 
      <option value="3">Civil Engineering 
          </select> 
   </td> 
    </tr> 
 <tr> 
      <td>Email</td>  
      <td align="left"><input type="text" name="email" size="50" maxlength="50"></td> 
    </tr> 
 <tr> 
   <td colspan = "2" align="center"><input type="submit" name="submit" value ="Submit"> 
          <input type="reset" name="reset" value="&nbsp;Reset&nbsp;"></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <hr width="60%" color="red"> 
</fieldset></form> 
</center> 
</body> 
</html> 
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Example 7 (process.php) 
 

<html> 
<head> 
  <title>Stiudents' Record</title> 
</head> 
<body> 
<h3>Students' Record</h3> 
 
<?php  
$initial=$_POST['initial']; 
$name=$_POST['name']; 
$id=$_POST['id']; 
$school=$_POST['school']; 
$email=$_POST['email']; 
$initial=$_POST['initial']; 
$date = date("H:i, jS F, Y."); 
 
  switch ($school){ 
   case '1' : 
    $s = "Electrical Engineering"; 
    break; 
   case '2' : 
    $s = 'Computer Engineering'; 
    break; 
   case '3' : 
    $s = 'Civil Engineering'; 
    break; 
  } 
 echo "Time processed at "; 
  echo "$date<br>"; 
  echo "Name: $initial.$name<br>"; 
  echo "ID: $id<br>"; 
  echo "School: $s<br>"; 
  echo "Email: $email"; 
?> 
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</body> 
</html> 

 
4.1 ตวัแปรกบั Session ตา่งกนัอยา่งไร 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
4.2 การสง่คา่แบบ POST ตา่งจากแบบ GET อยา่งไร 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 
 
5. สร้างฟอร์มโดยใช้ HTML ดงัภาพ พร้อมกบัสร้างตวัแปรเพื่อสง่คา่ตา่งๆ ไปแสดงผลที่ไฟล์ show.php โดยบนัทกึไฟล์ของฟอร์ม
ในช่ือ form1.html 
คา่ที่ต้องการให้สง่ไปยงั show.php ได้แก ่
 
 1. ค าน าหน้าช่ือ , 2. ช่ือ-นามสกลุ , 3. เพศ , 4. อปุกรณ์ที่ใช้ , 5. อีเมล์ , 6. Username , 7. Password , 8.  Confirm Password 
 

 
 
ส่งไฟล์ form1.html และ show.php 
 
 
 
 
 


