
หน่วยที่ 5 การรับส่งข้อมูลใน PHP 
การสร้างแบบฟอร์มเพือ่ส่งข้อมูล 

ฟอร์ม(Form) คือองค์ประกอบอย่างหนึ่งของเว็บไซต์ท่ีใช้ส าหรับรับข้อมูลจากผู้เข้าชมเพื่อส่งไปท างานกับ
เซิร์ฟเวอร์ โดยฟอร์มจะส่งค่าต่างๆ ท่ีถูกกรอกเข้าไปในเครื่องมือต่างๆ ไปท างานต่อ ท าให้ได้ทราบข้อมูลของผู้ใช้
ได้มากขึ้น แล้วยังท าให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ 
 เครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้ในการสร้างฟอร์ม 
 

 
 

 
Form 

 เป็นเครื่องมือตัวแรกท่ีจะต้องวางก่อนการสร้างแบบฟอร์มใดๆ ทุกครั้ง เพื่อก าหนดต าแหน่ งท่ีจะส่ง
แบบฟอร์มไปประมวลผล 
<form name="form1" method="post" action=""> 
  
</form> 
 

ค าส่ัง ความหมาย 
<form></form> การส่งข้อมูลและจะมีการก าหนดส่ิงต่างๆ เพิ่มเข้าไป ซึ่งในท่ีนี้เรียกว่า Attribute 
Method รูปแบบในการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยฟอร์มสามารถท่ีจะส่งได้ท้ัง 2 รูปแบบคือ  

 GET เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลขนาดจ ากัดจาก Server ไม่เกิน 256 ตัวอักษร  
 POST เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลไม่จ ากัดจาก Server  

Action เป็นการก าหนดช่ือไฟล์ท่ีจะรับข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปประมวลผล 



 
Text field 

 ใช้รับข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ ส าหรับค าถามปลายเปิด(ค าถามประเภทพิมพ์ตอบ) ท่ีอนุญาตให้ตอบด้วย
ค าตอบส้ันๆ เช่น ช่ือ, E-mail, Password เป็นต้น 
 
<input type="text" name="box" size=20 maxlength=15> 
 

ค าส่ัง ความหมาย 
name ช่ือเครื่องมือท่ีต้องการส่งไปท างาน 
type ประเภทของเครื่องมือโดย Text field จะมี type="text" 
size ขนาดความกว้างของ text field 
maxlength จ านวนตัวอักษรสูงสุดท่ีจะกรอกลงไปในเครื่องมือ 
value ค่าเริ่มต้นท่ีจะแสดงในเครื่องมือ 

 
เครื่องมือนี้สามารถปกป้องข้อมูลได้โดยการตั้ง type ของเครื่องมือให้เป็น password โดยจะไม่แสดง

ข้อมูลท่ีกรอกให้เห็น โดยจะแสดงเป็นเครื่องหมาย ( . ) แทนตัวอักษรท่ีพิมพ์ 
 

<input type="password" name="pass"> 
 

 
Hidden Field 
 ใช้ส าหรับส่งข้อมูลเฉพาะไปประมวลผลท่ีเซิร์ฟเวอร์ พร้อมกับค าตอบท่ีได้รับจากผู้เข้าชม โดย

เครื่องมือประเภทนี้จะไม่มีการแสดงออกมาบนหน้าเว็บไซต์ แต่จะมีการส่งข้อมูลเพื่อไปท างานต่อ 



 
Text Area 
 ใช้รับข้อมูลจากผู้เข้าชม ส าหรับค าถามปลายเปิด(ค าถามประเภทพิมพ์ตอบ) ท่ีอนุญาตให้ตอบด้วย

ค าตอบยาว เช่น ท่ีอยู่  ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น 
 
<textarea name="taddress" cols="จ านวนคอลัมน์" rows="จ านวนแถว"></textarea> 
 

 
Check Box 
 ใช้รับข้อมูลจากผู้เข้าชม ส าหรับค าถามปลายปิด(ค าถามประเภทเลือกตอบ) ท่ีอนุญาตให้เลือกตอบ

ได้มากกว่า 1 ค าตอบ ตัวอย่างเช่น งานอดิเรก  ท่ีสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
<input type="checkbox" name="chk1">ดูหนัง<br /> 
<input type="checkbox" name="chk2">ฟังเพลง<br /> 
<input type="checkbox" name="chk3">เล่น Facebook 
 

 
Radio Button 
 ใช้รับข้อมูลจากผู้เข้าชม ส าหรับค าถามปลายเปิด(ค าถามประเภทเลือกตอบ) ท่ีอนุญาตให้เลือกตอบ

ได้เพียงค าตอบเดียว เช่น การเลือกเพศ เป็นต้น  การกรอกข้อมูลควรให้ผู้ใช้เลือกได้เพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
 
<input type="radio" name="radio" id="radio" value="radio" /> ชาย  
<input type="radio" name="radio2" id="radio2" value="radio2" /> หญิง 
 

 
 

List/Menu 
 ใช้รับข้อมูลจากผู้เข้าชม เพื่อประหยัดพื้นท่ีภายในหน้างาน ในกรณีท่ีมีค าตอบให้เลือกตอบเป็นจ านวนมาก 
เช่น ประเทศ, จังหวัด, กลุ่มอาชีพ เป็นต้น 
 



<select name="ช่ือเครื่องมือ"> 
 <option value="ค่าท่ีส่ง">ข้อความท่ีแสดง</option> 
</select> 
รูปแบบในการใช้งานของเครื่องมือตัวนี้ จะมีการแสดงได้ 2 ลักษณะ คือ 

 Menu แสดงผลตัวเลือกครั้งละ 1 บรรทัด 
 List แสดงผลตัวเลือกครั้งละมากกว่า 1 บรรทัด ซึ่งสามารถปรับจ านวนบรรทัดได้ 

<select name="list1"> 
 <option value="BKK">กรุงเทพฯ</option> 
 <option value="CMI">เชียงใหม<่/option> 
 <option value="KKN">ขอนแก่น</option> 
 <option value="PBN">เพชรบูรณ์</option> 
</select> 
 
<select name="list2" size=2> 
 <option value="BKK">กรุงเทพฯ</option> 
 <option value="CMI">เชียงใหม<่/option> 
 <option value="KKN">ขอนแก่น</option> 
 <option value="PBN">เพชรบูรณ์</option> 
</select> 
 
 
 
 
 

File Field 
 ใช้ส าหรับเป็นตัวเลือกให้ผู้เข้าชมเลือกอัพโหลดไฟล์ภายในเครื่อง 

< input type="file" name="ช่ือเครื่องมือ"   > 
 
 

Button 
 ปุ่มท่ีโปรแกรมเตรียมไว้ให้ใช้ส าหรับ Submit หรือ Reset ฟอร์ม 

 
 
 
 



การส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ 
 การส่งข้อมูลจากบราวเซอร์ไปท างานท่ีเซิร์ฟเวอร์ มีอยู่ 2 วิธี 

 การส่งข้อมูลแบบ POST 
 การส่งข้อมูลแบบ GET 

การส่งข้อมูลแบบ POST 
การส่งข้อมูลแบบ POST เป็นการส่งข้อมูลโดยใช้ฟอร์มในการส่งค่าผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อจะรับข้อมูลท่ี

ได้รับไปท างานต่อยังเซิร์ฟเวอร์ 
ตัวอย่าง 
<form name="form1" method="post" action="post2.php"> 
  username = <input type="text" name="username"><br> 
  password = <input type="password" name="password"><br> 
<input type="submit" name="Submit" value="Submit"> 
</form> 
ไฟล์ post2.php 
<?PHP 
 echo "username =>".$_POST['username']; 
 echo "<br>"; 
 echo "password =>".$_POST['password']; 
?> 
 
 
 

 
 

คุณสมบัติของการส่งข้อมูลแบบ POST 
1. มีการปกป้องข้อมูลท่ีส่งไป จะเห็นว่าไม่มีการแสดงค่าท่ีถูกส่งไปท างานออกมาให้เห็นทาง Address Bar 
2. สามารถส่งข้อมูลได้เป็นจ านวนมากถึง 64 Kbyte 
3. นิยมใช้กับการส่งข้อมูลท่ีเป็นความลับ เช่น การ Login   

 
 
 
 
 
 
 



การส่งข้อมูลแบบ GET 
การส่งข้อมูลแบบ GET นั้นจะเป็นการส่งข้อมูลผ่านทาง Address Bar โดยจะส่งข้อมูลท่ีต้องการต่อท้าย

ช่ือไฟล์ท่ีจะรับข้อมูลเพื่อไปท างาน 
ส่งเพียงค่าเดียว 
Filename.phpMvariable=value 
 
ส่งมากกว่า 1 ค่า 
Filename.php?variable1=value1& variable2=value2 & … 
 

ค าส่ัง ความหมาย 
Filename ไฟล์ PHP ท่ีรับข้อมูล 
? เครื่องหมายท่ีค่ันระหว่างไฟล์และข้อมูลท่ีจะส่ง 
Variable ตัวแปรท่ีจะส่ง 
Value ข้อมูลหรือค่าท่ีจะส่ง 
& เครื่องหมายท่ีจะเช่ือมข้อมูลถัดไป เมื่อมีข้อมูลท่ีต้องการส่งมากกว่า 1 ค่า 
 
<a href="get2.php?A=10&B=20">Link</a> 
 
 
<?PHP 
 echo "A =>".$_GET['A']; 
 echo "<br>"; 
 echo "B =>".$_GET['B']; 
?> 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติของการส่งข้อมูลแบบ GET 

1. สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า แบบ POST 
2. สามารถส่งข้อมูลผ่านได้ท้ังทางลิงค์และการส่งผ่านฟอร์มได้ โดยการก าหนด method=”get” 
3. สามารถส่งข้อมูลได้จ านวนสูงสุด 256 byte 
4. นิยมใช้กับข้อมูลท่ีไม่เป็นความลับ 

 



ข้อแนะน า 
 ในการเข้าถึงข้อมูลท่ีส่งมานั้น ควรจะเข้าไปตรวจสอบการก าหนดใช้งานของ PHP ท่ีไฟล์ php.ini ซึ่งมี
การ config ในส่วน register_globals ไว้ ท าให้มีผลในการเข้าถึงตัวแปรท่ีถูกส่งมา 

การแก้ก าหนดค่า การท างาน 
Register_globals=Off เมื่อการรับข้อมูลจ าเป็นจะต้องเขียนเต็มรูปแบบ($_GET[‘variable’]) โดยบอกถึงการ

มาของตัวแปร 
Register_globals=On สามารถเขียนรับข้อมูลได้ท้ังการระบุท่ีมาของตัวแปรเต็มรูปแบบ($_GET[‘variable’]) 

หรือเขียนแบบนี้ก็ได้ ($variable) 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเขียนโดยระบุเต็มรูปแบบ($_GET[‘variable’]) จะมีความปลอยภัยสูงกว่า ไม่ว่ามีการ 
config ของ register_globals เป็น On หรือว่า Off ก็จะสามารถรับข้อมูลท่ีส่งมาได้แน่นอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างการรับข้อมูลจากฟอร์ม 
 จากฟอร์มท่ีถูกสร้างในการส่งข้อมูล โดยส่วนใหญ่นิยมท่ีจะใช้ในการส่งแบบ POST  
(ไฟล์ phpin.php) 

 

<html> 
<body> 
<form name="form1" method="post" action=
"phpout.php"> 
ช่ือ <input type="text" name="name"> 
<br> 
นามสกุล <input type="text" name="surname"> 
<br> 
<br> 
<input type="submit" value="Submit"> 
<input type="reset"value="Reset"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 

 
(ไฟล์ Phpout.php) 

 

<html> 
<body> 
ช่ือ <? echo $name; ?> 
<br> 
นามสกุล <?echo $surname; ?> 
</body> 
</html> 
 

 
 
 
 
 
 
 



  ใบงานที่  8 โปรแกรมส่งค่าตัวแปรภายในหน้าเว็บเดียวกัน 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างแล้วบันทึกส่ง 

 
โค้ดโปรแกรม 
<html> 

<head><title>สง่คา่ตวัแปร</title></head> 

<body> 
<h1>โปรแกรมสง่คา่ตวัแปร</h1> 
<br> กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบ<br /> 

<form action="" method="post" name="form1"  id="form1"> 
      <label>ชือ่      <input type="text" name="name" id="name" />    </label> 
    <label>นามสกลุ      <input type="text" name="surname" id="surname" />    </label> 

    <label>ชัน้      <input type="text" name="classroom" id="classroom" />    </label> 
    <label>      <input type="submit" name="summit" id="summit" value="Submit" />           

</label> 
    <label>      <input type="reset" name="reset" id="reset" value="Reset" />    </label> 
  </form> 

  <hr> 
<?php  

 $_POST[name];  
  $_POST[surname];  
  $_POST[classroom];  

 echo "ชือ่    $name    นามสกลุ $surname <br>"   ; 
 echo "ชัน้ $classroom "   ; 
?> 

</body> 
</html> 

 
 



  ใบงานที่  9 เขียนโปรแกรมค านวณ 

1. เขียนโปรแกรมหาพื้นท่ีสามเหล่ียม 

 

2. เขียนโปรแกรมค านวณภาษี 7% จากราคารวมสินค้า 
3. เขียนโปรแกรมร้านค้า ค านวณราคาสินค้า 

  ใบงานที่  10 โปรแกรมส่งค่าตัวแปร 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างแล้วบันทึกส่ง 

 
Code 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


