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ภาษา PHP 

PHP ยอมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แตเดิมยอมาจาก Personal Home Page Tools 
PHP คือภาษาคอมพิวเตอรจําพวก scripting language ภาษาจําพวกนี้คําสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา 
Script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําสั่ง ตัวอยางของภาษาสคริปก็เชน JavaScript , Perl เปนตน 
ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปตแบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใชงาน
ในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP 
เปนภาษาท่ีเรียกวา Server-side หรือ HTML-embedded scripting language นั้นคือในทุกๆ ครั้งกอนท่ี
เครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงใหบริการเปน Web server จะสงหนาเว็บเพจท่ีเขียนดวย PHP ใหเรา มันจะทําการ
ประมวลผลตามคําสั่งท่ีมีอยูใหเสร็จเสียกอน แลวจึงคอยสงผลลัพธท่ีไดใหเรา ผลลัพธท่ีไดนั้นก็คือเว็บเพจท่ีเรา
เห็นนั่นเอง  ถือไดวา PHP เปนเครื่องมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีชวยใหเราสามารถสราง Dynamic Web pages 
(เว็บเพจท่ีมีการโตตอบกับผูใช) ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน  
(http://www.mindphp.com/คูมือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html) 
 
ประวัติความเปนมาของภาษา PHP 

PHP เกิดในป 1994 โดย Rasmus Lerdorf โปรแกรมเมอรอเมริกันไดคิดคนสรางเครื่องมือท่ีใชใน
การพัฒนาเว็บสวนตัวของเขา โดยใชขอดีของภาษา C และ Perl เรียกวา Personal Home Page และได
สรางสวนติดตอกับฐานขอมูลท่ีชื่อวา Form Interpreter ( FI ) รวมท้ังสองสวน เรียกวา PHP/FI ซ่ึงก็เปน
จุดเริ่มตนของ PHP มีคนท่ีเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตของเขาแลวเกิดชอบจึงติดตอขอเอาโคดไปใชบางและนําไป
พัฒนาตอ ในลักษณะของ Open Source ภายหลังมีความนิยมข้ึนเปนอยางมากภายใน 3 ปมีเว็บไซตท่ีใช 
PHP/FI ในติดตอฐานขอมูลและแสดงผลแบบ ไดนามิกและอ่ืนๆ มากกวา 50,000 ไซต 

PHP2 (ในตอนนั้นใชชื่อวา PHP/FI) ในชวงระหวาง 1995-1997 Rasmus Lerdorf ไดมีผูท่ีมาชวย
พัฒนาอีก 2 คนคือ Zeev Suraski และAndi Gutmans ชาวอิสราเอล ซ่ึงปรับปรุงโคดของ Lerdorf ใหมโดย
ใช C++ ใหมีความสามารถจัดการเก่ียวกับแบบฟอรมขอมูลท่ีถูกสรางมาจากภาษา HTML และสนับสนุนการ
ติดตอกับโปรแกรมจัดการฐานขอมูล mSQL จึงทําให PHP เริ่มถูกใชมากข้ึนอยางรวดเร็ว และเริ่มมีผูสนับสนุน
การใชงาน PHP มากข้ึน โดยในปลายป 1996 PHP ถูกนําไปใชประมาณ 15,000 เว็บท่ัวโลก และเพ่ิมจํานวน
ข้ึนเรื่อยๆ ตอมาก็มผูเขามาชวยพัฒนาอีก 3 คน คือ Stig Bakken รับผิดชอบความสามารถในการติดตอ 
Oracle, Shane Caraveo รับผิดชอบดูแลPHP บน Window 9x/NT, และ Jim Winstead รับผิดชอบการ
ตรวจความบกพรองตางๆ และไดเปลี่ยนชื่อเปน Professional Home Pageในเวอรชั่นท่ี 2 

PHP3 ออกมาในชวงระหวางเดือน มิถุนายน 1997 ถึง 1999 ไดออกสูสายตาของนักโปรแกรมเมอร 
มีคุณสมบัติเดนคือสนับสนุนระบบปฏิบัติการท้ัง Window 95/98/ME/NT, Linux และเว็บเซรฟเวอร อยาง 
IIS, PWS, Apache, OmniHTTPd สนับสนุน ระบบฐานขอมูลไดหลายรูปแบบเชน SQL Server, MySQL, 
mSQL, Oracle, Informix, ODBC 

PHP4 ตั้งแต 1999 - 2007 ซ่ึงไดเพ่ิม Functions การทํางานในดานตางๆใหมากและงายข้ึนโดย 
บริษัท Zend ซ่ึงมี Zeev และ Andi Gutmans ไดรวมกอตั้งข้ึน ( http://www.zend.com ) ในเวอรชั่นนี้จะ
เปน compile script ซ่ึงในเวอรชั่นหนานี้จะเปน embed script interpreter ในปจจุบันมีคนไดใช PHP สูง
กวา 5,100,000 ไซต แลวท่ัวโลก และ ผูพัฒนาไดตั้งชื่อของ PHP ใหมวา PHP: Hypertext Preprocessor 
ซ่ึงหมายถึงมีประสิทธิภาพระดับโปรเฟสเซอรสําหรับไฮเปอรเท็กซ  
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PHP5 ตั้งแต 2007-ปจจุบัน มี ไดเพ่ิม Functions การทํางานในดานตาง ๆ เชน 
- Object Oriented Model 
- การกําหนดสโคป public/private/protected  
- Exception handling  
- XML และ Web Service  
- MySQLi และ SQLite  
- Zend Engine 2.0     

https://arit.rmutsv.ac.th/th/blogs/52-ประวัติความเปนมาของ-php-152 
ไฟล PHP 

ไฟล PHP สามารถประกอบดวยขอความ HTML, CSS, JavaScript และโคด PHP  
โคด PHP จะทํางานบนเซิรฟเวอรและผลลัพธจะถูกสงกลับไปยังเบราวเซอรเปน HTML แบบธรรมดา 
ไฟล PHP มีนามสกุล ".php" 

PHP สามารถทําหนาท่ีหลายอยาง เชน  
สามารถสรางเนื้อหาแบบไดนามิก 
สามารถสรางเปดอานเขียนลบและปดไฟลบนเซิรฟเวอรได 
สามารถเก็บขอมูลฟอรมได 
สามารถสงและรับคุกก้ีได 
สามารถเพ่ิมลบแกไขขอมูลในฐานขอมูลของคุณได 
สามารถใชเพ่ือควบคุมการเขาถึงของผูใช 
สามารถเขารหัสขอมูล 
ดวย PHP ไมจํากัดเฉพาะ HTML ท่ีสงออก สามารถสงออกภาพไฟล PDF และแมแตภาพยนตร 

Flash สามารถสงออกขอความใดๆ ได เชน XHTML และ XML เปนตน 

ทําไมตองเปน PHP? 
PHP ทํางานบนแพลตฟอรมตางๆ (Windows, Linux, Unix, Mac OS X เปนตน) 
PHP เขากันไดกับเซิรฟเวอรเกือบท้ังหมดท่ีใชในปจจุบัน (Apache, IIS, ฯลฯ ) 
PHP สนับสนุนฐานขอมูลหลากหลาย 
PHP ฟรี ดาวนโหลดไดจากแหลงขอมูล PHP ไดจาก: www.php.net 
PHP เปนเรื่องงายท่ีจะเรียนรูและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดานเซิรฟเวอร 

การติดตั้ง PHP5 
 กอนการใชงาน PHP สามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้ 

1. คนหาเว็บโฮสตท่ีมีการสนับสนุน PHP และ MySQL  
2. ติดตั้งเว็บเซิรฟเวอรบนพีซีจากนั้นติดตั้ง PHP และ MySQL 
.....................เพ่ิมเติม 
 

รูปแบบของ PHP  
 - PHP จะทํางานบนเซิรฟเวอร (Server)  และถูกสงกลับไปยังเบราเซอร (Browser) ในรูปแบบโคด 
HTML (Hypertext Markup Language)  
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 - สคริปต PHP สามารถวางไวท่ีใดก็ไดในไฟล และเริ่มตนดวย <?php และลงทายดวย ?> แสดงดังนี้  
<?php 
    //code 
?> 

 - เครื่องหมายอัฒภาค (;) คือ เครื่องหมายท่ีใชสิ้นสุดคําสั่งในแตละบรรทัดแสดงดังตัวอยาง 

<?php 
    echo "hello"; 
?> 

 - คําอธิบาย (Comment) คือ การอธิบายคําสั่งในแตละบรรทัด เพ่ืออธิบายโคด (Code) ในสวนท่ี
ตองการอธิบาย และโปรแกรมจะไมนํามาประมวลผลหรือบรรทัดท่ีมีคอมเมนจะไมทํางานแสดงดังตัวอยางดังนี้ 

<?PHP 
    // เป็นคอมเมน้ท่ีทาํงานเพียงบรรทดัเดียว 
    # เป็นคอมเมน้ท่ีทาํงานเพียงบรรทดัเดียว 
    /* เป็นคอมเมน้ท่ีทาํงานหลายบรรทดั */ 
    echo "hello"; 
?> 

ตัวแปร (Variable) 

 ตัวแปร คือ สิ่งท่ีใชเก็บคาของขอมูลในหนวยความจํา เพ่ือนําไปประมวลผล ซ่ึงตัวแปรจะข้ึนตนดวย
เครื่องหมายดอลลา $ และตามดวยชื่อของตัวแปร ตัวอยางเชน $x = 5; และมีกฎการตั้งชื่อตัวแปร 
ดังตอไปนี ้

- ข้ึนตนดวย $ 
- ตามดวย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เชน $chalawan; $Chalawan_007; 
- ตัวแปรท่ีข้ึนตนดวยตัวพิมพใหญ หรือตัวพิมพเล็กถือเปนคนละตัว เชน $Dog; $dog;  
- ไมตั้งชื่อซํ้าคําสงวน เชน $_POST; $_SESSION; $_GET; 

- คําสงวน (Reserved Words) หมายถึง คําท่ีจะใชเปนคําสั่งเฉพาะของ PHP ดังนั้นเราตองไมนําคํา
เหลานี้มาตั้งเปนชื่อตัวแปร หรือฟงกชัน มิฉะนั้นจะทําใหเกิดขอผิดพลาดข้ึนได แสดงดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 คําสงวนในภาษา PHP 

ท่ีมา : https://www.itgenius.co.th/article/คําสงวนของ%
20PHP%20(PHP%20Reserved%20Words).html 
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คําส่ังแสดงผล 

เม่ือตองการแสดงผลบนหนาจอ ในภาษา PHP มี 2 คําสั่ง ไดแก echo และ print ความแตกตางของ
ท้ัง 2 ฟงกชั่นสามารถกลาวไดดังนี้ 

1. return value คือ การคืนคาของคําสั่ง echo จะไมมีคา return ผลของคําสั่ง สวนคําสั่ง print 
จะมีการคืนคามาเปน true, false  

2. ความเร็วในการทํางานของ echo จะสามารถทํางานไดเร็วกวา print เพราะ echo ไมมีการคืน
คาของคําสั่ง 

3. คําสั่ง print ทํางานเหมือนฟงกชั่น ทําให print ใชในรูปประโยคท่ีซับซอนได สวน echo ไม
สามารถทําได เชน 

<?php 
    $age?print "true":print "false"; 
?> 

ตัวอยางการใช  echo 
<?php 
    ECHO "Hello World!<br>"; 
    echo "Hello World!<br>"; 
    EcHo "Hello World!<br>"; 
?> 

 ตัวอยางการใช print 
<?php 
    print "Hello World!<br>"; 
?> 

ชนิดของขอมูล (Data Type) 

 ตัวแปรสามารถจัดเก็บขอมูลประเภทตางๆ และชนิดขอมูลท่ีแตกตางกันสามารถทําสิ่งตางๆ แสดงตัว
ตารางดังตอไปนี้ 

ประเภทตัวแปร ความหมาย 
String ตัวอักษรท่ีนําไปคํานวณทางคณิตศาสตรไมได 
Integer เลขจํานวนเต็ม 
Float เลขจํานวนจริงเปนทศนิยม 
Boolean ขอมูลท่ีเก็บคาความเปนจริง คือ TRUE กับคาความเปนเท็จ คือ FALSE 
Array ตัวแปรชุด 
Object เก็บคุณสมบัติของวัตถุ (Object) 
Resource สําหรับอางอิงถึงแหลงภายนอก  เชน  การเปดไฟลขอมูล การเชื่อมตอฐานขอมูล 
Null ตัวแปรท่ีไมมีคาอะไรเลยเรียกวามีคาเปน Null เชน เม่ือประกาศตัวแปรแลวแตยัง

ไมไดกําหนดคาใดๆใหตัวแปร กําหนดคาใหตัวแปรมีคาเปน Null $MySalary = 
NULL; 

String คือ ตัวอักษรท่ีนําไปคํานวณทางคณิตศาสตรไมได เปนขอความใดก็ไดภายใตเครื่องหมาย
คําพูด (“ ” หรือ ‘ ’) ดังตัวอยาง 
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<?php  
    $x = "Hello world!"; 
    $y = 'Hello world!'; 
    echo $x; 
    echo "<br>";  
    echo $y; 
?> 

Integer คือ เลขจํานวนเต็มหรือ ชนิดขอมูลจํานวนเต็มเปนตัวเลขท่ีไมใชทศนิยมระหวาง -
2,14,483,648 และ 2,147,483,647 มีกฎเกณฑดังนี้ 

- จํานวนเต็มตองมีอยางนอยหนึ่งหลัก 
- จํานวนเต็มตองไมมีจุดทศนิยม 
- จํานวนเต็มสามารถเปนไดท้ังบวกหรือลบ 
- จํานวนเต็มสามารถระบุไดในรูปแบบสามรูปแบบคือทศนิยม (ทศนิยม 10 ตัว) เลขฐานสิบหก 

(อิงเลขฐานสิบหก - นําหนาดวย 0x) หรือเลขฐานแปด (ตามท่ี 8 - นําหนาดวย 0) 
ตัวอยางดังนี้ 

<?php  
    $x = 254; 
    var_dump($x); 
?> 

 
Float คือ เลขจํานวนจริงเปนทศนิยม เชน $x = 53.78; 

Boolean คือ ขอมูลท่ีเก็บคาความเปนจริง คือ TRUE กับคาความเปนเท็จ คือ FALSE เชน       

$a = TRUE; $b = false; 

Array คือ ตัวแปรชุดเก็บคาของขอมูลไดหลายคา เชน  
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); 

Object  คือ ตัวแปรประเภทหนึ่งท่ีสรางมาจากคลาสหรือ Class Instance ออบเจ็คมีการอางถึง
สมาชิกของมันท่ีเปนตัวแปรและเมธอด  

ตัวอยาง 
<?php 
    class Car { 
        function Car() { 
            $this->model = "VW"; 
        } 
    } 
 
    // create an object 
    $herbie = new Car(); 
 
    // show object properties 
    echo $herbie->model; 
?> 

Resource คือ สําหรับอางอิงถึงแหลงภายนอก  เชน  การเปดไฟลขอมูล การเชื่อมตอฐานขอมูล 
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Null คือ ตัวแปรท่ีไมมีคาอะไรเลยเรียกวามีคาเปน Null เชน เม่ือประกาศตัวแปรแลวแตยังไมได
กําหนดคาใดๆใหตัวแปร กําหนดคาใหตัวแปรมีคาเปน Null $MySalary = NULL; 

ตัวอยางการประกาศตัวแปร 
โคด ผลลัพท 

<?php 
    $name = "Chalawan Wantong"; 
    $age = 5; 
    $GPA = 2.43; 
    echo "$name <br>"; 
    echo "$age <br>"; 
    echo "$GPA "; 
?> 

Chalawan Wantong  
5  
2.43  

ตัวดําเนินการ (Operators) 

 ใชเพ่ือดําเนินการกับตัวแปรและคาตางๆ  ในภาษา PHP จะทําการแบงกลุมของ Operators ไวดังนี้ 

- ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic operators) 
- ตัวดําเนินการกําหนดคา (Assignment operators) 
- ตัวดําเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison operators) 
- ตัวดําเนินการเพ่ิมคาหรือลดคา ( Increment/Decrement operators) 
- ตัวดําเนินการเชิงตรรกะ  (Logical operators) 
- ตัวดําเนินการเชิงขอความ  (String operators) 
- ตัวดําเนินการเชิงอารเรย (Array operators) 

ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร (Arithmetic operators) 

ตัวดําเนินการเลขคณิตศาสตร ใชกับคาตัวเลขเพ่ือดําเนินการทางคณิตศาสตรท่ัวไป เชนการบวก 
การลบ การคูณ เปนตน 

ตัวดําเนินการ ช่ือ 
ตัวอยาง 

กําหนดให $x = 5; $y =2; 
ผลลัพธ 

+ บวก echo $x + $y; 7 
- ลบ echo $x - $y; 3 
* คูณ echo $x * $y; 10 
/ หาร echo $x / $y; 2.5 
% หารเอาคาเศษ echo $x % $y; 1 
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ตัวดําเนินการกําหนดคา (Assignment operators) 

ตัวดําเนินการกําหนดคา เปน operators ท่ีใชสําหรับกําหนดคาใหกับตัวแปร เชน $x = $y 
หมายความวา กําหนดใหคาตัวแปร $x มีคาเทากับคาของ $y  

ตัวดําเนินการ ความหมาย 
ตัวอยาง 

กําหนดให $x = 5; $y =2; 
ผลลัพธ 

x = y  x = y echo $x = $y; 2 
x += y x = x + y echo $x += $y; 7 
x -= y x = x - y echo $x -= $y; 3 
x *= y x = x * y echo $x *= $y; 10 
x /= y x = x / y echo $x /= $y; 2.5 

x % = y x = x % y echo $x %= $y; 1 

ตัวดําเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison operators) 

  ตัวดําเนินการเชิงเปรียบเทียบ ใชเพ่ือเปรียบเทียบคาสองคา และแสดงผลเปน จริง (true) 
และเท็จ (false) เทานั้น 

ตัวดําเนินการ ความหมาย 
ตัวอยาง กําหนดให  

$x = 5; $y =2;  
$z = '5'; 

ผลลัพธ 

==  จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาเทากัน echo $x == $z; true 

=== 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาเทากัน และ 

ประเภทตัวแปรเหมือนกัน 
echo $x === $z; false 

!= จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไมเทากัน echo $x != $z; false 
<> จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไมเทากัน echo $x <> $y; true 

!== 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไมเทากัน หรือ 

ประเภทตัวแปรไมเหมือนกัน 
echo $x !== $z; true 

> จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรขางซายมีคามากกวา echo $x > $y; true 
< จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรขางซายมีคานอยกวา echo $x < $y; false 

>= 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรขางซายมีคามากกวา

หรือเทากับ 
echo $x >= $y; true 

<= 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรขางซายมีคานอยกวา

หรือเทากับ 
echo $x <= $y; false 

  

ตัวดําเนินการเพ่ิมคาหรือลดคา ( Increment/Decrement operators) 

 ตัวดําเนินการเพ่ิมคาหรือลดคา ใชเพ่ิมคาหรือลดคาตัวแปรประเภทตัวเลขทีละ 1 คา  
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ตัว
ดําเนินการ 

ช่ือ 
ตัวอยาง 
กําหนดให  
$x = 5;  

ความหมาย ผลลัพธ 

++$x Pre-increment echo ++$x; เพ่ิมคาออก 1 แลวคอยแสดงผล 6 
--$x Post-increment echo --$x; ลบคาออก 1 แลวคอยแสดงผล 4 

$x++ 
Pre-decrement 

echo $x++; 
แสดงผลแลวคอยเพ่ิมคา 1 ใหกับตัว

แปร $x 
5 

$x-- 

 
Post-decrement 

echo $x--; 
แสดงผลแลวคอยลบคา 1 ออกจาก

ตัวแปร $x 
5 

 

ตัวดําเนินการเชิงตรรกะ  (Logical operators) 

 ตัวดําเนินการเชิงตรรกะ  ใชกับคําสั่งท่ีเปนเง่ือนไขเพ่ือตรวจสอบวาเปนจริงหรือเปนเท็จ 

ตัว
ดําเนินการ 

ช่ือ 
ตัวอยาง กําหนดให  
$x = true; 
$y = false; 

ความหมาย ผลลัพธ 

and และ $x and $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงท้ัง

สอง 
false 

or หรือ $x or $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงตัว

ใดตัวหนึ่ง 
true 

xor 
xor 

$x xor $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงตัว
ใดตัวหนึ่ง และหามเปนจริงท้ัง 2 ตัว 

true 

&& 

 
และ  $x && $y; 

 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงท้ัง

สอง 
false 

|| 
หรือ 

$x || $y; 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x,$y เปนจริงตัว

ใดตัวหนึ่ง 
true 

! ไมใช !$x; จะเปนจริงก็ตอเม่ือ $x เปนเท็จ false 

 

ตัวดําเนินการเชิงขอความ  (String operators) 

ตัวดําเนินการเชิงขอความ ใชงานโดยการเอาขอความสองขอความเรียงตอกัน มี 2 รูปแบบ
ดังนี ้

 เครื่องหมายจุด (.) คือ การนําขอความท้ัง 2 ขอความมาเรียงตอกันตัวอยางเชน 

<?php 
    $x = "Chala";   
    $y = "wan"; 
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    $z = $x.$y; //นาํขอ้ความจากตวัแปร xและ y มาเรียงต่อกนั 
           echo $z; //ผลลพัธ ์ Chalawan 

?>  

เครื่องหมายจุดเทากับ  ( .= ) คือ การนําตัวแปร 2 ตัว มาเรียงตอกัน โดยใหเก็บคาลงท่ีตัว
แปรท่ีอยูดานซาย เชน $x  .= $y (นําขอความจากตัวแปร y มาเรียงตอกับตัวแปร x และเก็บคาไวท่ีตัวแปร x) 

ตัวอยาง 
<?php 
    $x = "Chala";   
    $y = "wan"; 
    $x .= $y; //นาํขอ้ความจากตวัแปร xและ y มาเรียงต่อกนัและเก็บค่าท่ีไดไ้วท่ี้ตวัแปร x 

           echo $x; //ผลลพัธ ์ Chalawan 
?>  

ตัวดําเนินการเชิงอารเรย (Array operators) 

 ใชโดยการนําตัวแปรอารเรย 2 ตัวมาเปรียบเทียบกันโดยใชเครื่องหมายดังตอไปนี้ 

ตัวดําเนินการ ความหมาย 
ตัวอยาง  

 
ผลลัพธ 

กําหนดให   $x = array("a" => "red", "b" => "green");   
            $y = array("c" => "blue", "d" => "yellow"); 

+ นําคาของ 2 ตัวแปรอารเรยรวมกัน print_r($x + $y); 
คาท้ังหมดของตัว
แปร x และ y 

==  
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคา

เทากัน 
var_dump($x == $y); false 

=== 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคา
เทากัน และ ประเภทตัวแปร

เหมือนกัน 

var_dump($x === $y); false 

!= 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไม

เทากัน 
var_dump($x != $y); true 

<> 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไม

เทากัน 
var_dump($x <> $y); true 

!== 
จะเปนจริงก็ตอเม่ือตัวแปรมีคาไม
เทากัน หรือ ประเภทตัวแปรไม

เหมือนกัน 

var_dump($x !== $y); true 
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เง่ือนไข if else elseif switch 

 การเขียนคําสั่งเง่ือนไขโดยใช if else elseif switch เปนการเขียนโคดเพ่ือใหโปรแกรมทํางานตาม
ความตองการ ถาเง่ือนไขนั้นเปนจริง (True) และ ถาทําในสิ่งท่ีนอกเหนือจากความตองการ  ในกรณีเง่ือนไข
เปนเท็จ (False) ซ่ึงสามารถแบงหัวขอของการใชเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

 1. เง่ือนไขทางเลือกเดียว (if) เปนการกําหนดเง่ือนไขทิศทางเดียว โดยท่ีโปรแกรมจะทํางานตาม
เง่ือนไขในกรณีท่ีเง่ือนไขเปนจริงเทานั้นซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 เง่ือนไขแบบทางเลือกเดียว 

 รูปแบบคําส่ัง 

if (เงือ่นไข) { 
   ส่ิงท่ีตอ้งการให้ทาํถา้เง่ือนไขเป็นจริง หรือ ชุดคาํสัง่; 
} 

 ตัวอยาง 
<?php 
    $score = 60; 
    if($score >= 50){ 
        echo "ผาน"; 
    } 
?>   

 ผลลัพธ  
ผาน 

 

ถาเง่ือนไขเปนจริง 

เง่ือนไข if 

ชุดคําส่ัง if 

ถาเง่ือนไขเปนเท็จ 
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 2. เง่ือนไขแบบสองทางเลือก (if…else) เปนการกําหนดเง่ือนไขสองทิศทาง โดยท่ีโปรแกรมจะทํางาน
ตามความตองการ เม่ือเง่ือนไขเปนจริง (True) โปรแกรมจะทํางานตามคําสั่งในสวนของ if และถาเง่ือนไขเปน
เท็จ (False) โปรแกรมจะทํางานตามคําสั่งในสวนของ else ซ่ึงมีรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 เง่ือนไขแบบสองทางเลือก if…else 

 รูปแบบคําส่ัง 

if (เงือ่นไข) { 

   สิ่งท่ีตองการใหทําถาเง่ือนไขเปนจริง หรือ ชุดคําสั่ง if; 
}else{ 
   สิ่งท่ีตองการใหทําถาเง่ือนไขเปนเท็จ หรือ ชุดคําสั่ง else; 
} 

 ตัวอยาง 
<?php 
    $score = 40; 
    if($score >= 50){ 
        echo "ผา่น"; 
    }else{ 
        echo "ไม่ผา่น"; 
    } 
?>  

 ผลลัพธ  
  ไมผาน 
 แตในบางกรณีการใช if…else ไมเพียงพอตอการทํางาน และตองการจะเพ่ิมเง่ือนไขใหทํางานหลาย
ข้ันตอนมากข้ึน หรือตองการกําหนดเง่ือนไขหลายๆ มากกวา 2 เง่ือนไข สามารถ ใชคําสั่ง elseif ไดดังนี้ 

ถาเง่ือนไขเปนจริง 

เง่ือนไข 

if…else 

ชุดคําส่ัง if 

ถาเง่ือนไขเปนเท็จ 

ชุดคําส่ัง else 
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 รูปแบบคําส่ัง 

if (เง่ือนไข) { 
   สิ่งท่ีตองการใหทําถาเง่ือนไขเปนจริง หรือ ชุดคําสั่ง if; 
}elseif (เง่ือนไข) { 
   สิ่งท่ีตองการใหทําถาเง่ือนไขเปนจริง หรือ ชุดคําสั่ง elseif; 
}else{ 
   สิ่งท่ีตองการใหทําถาเง่ือนไขเปนเท็จ หรือ ชุดคําสั่ง else; 
} 

 ตัวอยาง 
<?php 
    $score = 70; 
    if($score>=80){ 
        echo "ดีมาก"; 
    }elseif($score>=60){ 
        echo "ปานกลาง"; 
    }else{ 
        echo "นอ้ยมาก"; 
    } 
?>  

 ผลลัพธ 
  ปานกลาง 

 3. Switch เปนเง่ือนไขใชสําหรับดําเนินการตางๆ ตามเง่ือนไขท่ีตางกัน โดยการทํางานจะเจาะจงไป
ยังสวนท่ีตองการจะทํางานทันที ซ่ึงแตกตางจากเง่ือนไข if else elseif ท่ีทํางานเปรียบเทียบทีละบรรทัดเม่ือ
เง่ือนไขเปนจริงถึงจะประมวลผลชุดคําสั่งในสวนนั้น รูปแบบเง่ือนไข switch มีการทํางานดังนี้ 
 รูปแบบคําส่ัง 

switch (n) { 
    case label1: 
        code to be executed if n=label1; 
        break; 
    case label2: 
        code to be executed if n=label2; 
        break; 
    case label3: 
        code to be executed if n=label3; 
        break; 
    ... 
    default: 
        code to be executed if n is different from all labels; 
} 
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ตัวอยาง 
<?php 
    $favcolor = "red"; 
    switch ($favcolor) { 
        case "red": 
            echo "สีท่ีคุณชอบ คือ สีแดง"; 
            break; 
        case "blue": 
            echo "สีท่ีคุณชอบ คือ สีฟ้า"; 
            break; 
        case "green": 
            echo "สีท่ีคุณชอบ คือ สีเขียว"; 
            break; 
        default: 
            echo "สีท่ีคุณชอบนอกเหลือจาก สีแดง สีฟ้า และ สีเขียว"; 
    } 
?> 

ผลลัพธ 
 สีท่ีคุณชอบ คือ สีแดง 

คําส่ังทําซํ้า (Loop) 
 คําสั่งทําซํ้า (Loop) คือ คําสั่งท่ีทํางานซํ้าๆ วนไปมา เม่ือเง่ือนไขเปนจริง แตเม่ือไหรท่ีเง่ือนไขเปนเท็จ
คําสั่งทําซํ้า จะจบการทํางานทันที ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 คําสั่ง คือ For และ While 
 1. For Loop  
  ใช For Loop เม่ือทราบวาตองการใหโปรแกรมทํางานซํ้าๆ จํานวนก่ีรอบ ดังรูปดังตอไปนี้ 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 โครงสรางการทํางานของลูป For 
 รูปแบบคําส่ัง  

for ( init counter;  test counter;  increment counter) { 
    code to be executed; 
} 

 ตัวอยางท่ี 1 จงแสดงเลข 0-10 

ถาเง่ือนไขเปนจริง 

Test 

Body of loop 

ถาเง่ือนไขเปนเท็จ 

initialize 

Increment 
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<?php  
    for ($x = 0; $x <= 10; $x++) { 
        echo "The number is: $x <br>"; 
    }  
?> 

 
ผลลัพธ 1 

 
ภาพท่ี 5 ผลลัพธการทํางานของลูป For 
 
 ตัวอยางท่ี 2 จงแสดงจํานวนเต็มท่ีเปนเลขค่ีตั้งแตเลข 1-10 

<?PHP  
    for ($x = 1;$x <= 10;$x++){ 
        if($x % 2 == 1){ 
            echo $x; 
        } 
    } 
?> 

 ผลลัพธท่ี 2  
  13579 

 ตัวอยางท่ี 3 จงเขียนโคดใหแสดงผลลัพธดังตอไปนี้ 

 
ภาพท่ี 6 ผลลัพธของตัวอยางท่ี 3 
 คําตอบตัวอยางท่ี 3 

<?PHP  
    for ($x = 1;$x <= 9;$x++){ 
        for ($y = 1 ;$y <= $x; $y++){ 
            echo $x; 
        } 
        echo "<br>"; 
    } 
?> 
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 2. Foreach Loop 
  Foreach Loop เปนคําสั่งท่ีใชทํางานกับตัวแปรท่ีเปน Array ใชการวนซํ้าไปเรื่อยๆ ตาม
จํานวนสมาชิกใน Array นั้นๆ 
  รูปแบบ 

foreach ($array as $value) { 
    code to be executed; 
} 

  ตัวอยาง 
<?php  
    $cars = array("Toyota", "Honda", "Yamaha", "Suzuki");  
    foreach ($cars as $value) { 
        echo "$value <br>"; 
    } 
?> 

  ผลลัพธ 

 
ภาพท่ี 7 ผลลัพธของ foreach loop 


