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Worksheet 3 
Form and PHP 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิ:  

Form: https://www.w3schools.com/html/html_forms.asp 
PHP: https://www.w3schools.com/php7/default.asp 

 
HTML Form 
HTML Form ใชส้ ำหรบัรบัขอ้มลูจำกผูใ้ชง้ำนบน Browser และส่งต่อไปยงั Server เพื่อใชใ้นกำรประมวลผลต่อไป เช่น
กำรส่งขอ้ควำมสัน้ๆ เพื่อใชใ้นกำรคน้หำ กำรส่งขอ้มลูบุคคลเพื่อใชล้งทะเบยีน กำรส่งขอ้มลู Email และ Password 
เพื่อเขำ้สู่ระบบ เป็นตน้ 
 
ส่วนประกอบของ Form 
กำรสรำ้ง HTML Form นัน้จะใช ้Tag <form></form> โดยมกีำรระบุรปูแบบกำรส่งขอ้มลูและหน้ำเวบ็ทีจ่ะส่งขอ้มลู
ไป นอกจำกนัน้ยงัมส่ีวนประกอบอื่นๆ ของฟอรม์อยู่ใน Tag นัน้ ส่วนประกอบอื่นๆ ของฟอรม์จะประกอบไปดว้ยกำร
รบัขอ้มลูและค่ำต่ำงๆ จำกผูใ้ชง้ำน ปุ่ มเพื่อส่งขอ้มลู และรปูแบบกำรส่งขอ้มลูดงัรปูทีแ่สดงดำ้นล่ำง 

 
 
 
 

 
 
 
รปูแบบการส่งขอ้มลู 
กำรส่งขอ้มลูในฟอรม์ไปที ่Server นัน้ จะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 
 
รปูแบบการส่งขอ้มลู จดุประสงค ์
<form action="page2.php" 

method="get"></form> 

 

ขอ้มลูในฟอรม์จะถูกส่งไปที ่page2.php ดว้ยรปูแบบกำรแสดง
ตวัแปรและค่ำของตวัแปรใน Address Bar ของ Browser (เป็น
ค่ำพืน้ฐำน) 
 

กำรส่งแบบแสดงหรอืซ่อนขอ้มลูในฟอรม์ 

 

ขอ้มลูและค่ำต่ำงๆ จำกผูใ้ชง้ำน 

 

ปุ่ มเพื่อส่งขอ้มลู 
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รปูแบบการส่งขอ้มลู จดุประสงค ์
ขอ้ดขีอง method="get" คอืเรำสำมำรถ Bookmark หน้ำเวบ็
เพื่อกลบัมำใชง้ำนภำยหลงัได ้

<form action="page2.php" 

method="post"></form> 

 

ขอ้มลูในฟอรม์จะถูกส่งไปที ่page2.php ดว้ยรปูแบบกำรซ่อน
ตวัแปรและค่ำของตวัแปร โดยทีจ่ะไม่เหน็ตวัแปรและค่ำของตวั
แปรใน Address Bar เหมอืนกบั method="get" 
 
ขอ้ดีของ method="post"  คือมีความปลอดภยัสงูกว่า 
เนื่องจากไม่สามารถเห็นขอ้มลูที่ส่งจากฟอรม์ได ้

 
 
การรบัข้อมูลและคา่ต่างๆ 
เรำสำมำรถรบัขอ้มลูและค่ำต่ำงๆ จำกผูใ้ชง้ำนไดโ้ดยใช ้<input> element ของฟอรม์ โดยที ่<input> ของฟอรม์
นัน้จะมรีปูแบบทีแ่ตกต่ำงกนัขึน้อยู่กบัประเภทของขอ้มลูตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 
 
รปูแบบของ <input> ประเภทของข้อมูลท่ีเหมาะสม 
<input type="checkbox"> ตวัเลอืกทีเ่ลอืกไดม้ำกกว่ำ 1 ตวั 
<input type="color"> ส ี
<input type="date"> วนัที ่
<input type="datetime-local"> วนัทีแ่ละเวลำ 
<input type="email"> อเีมล 
<input type="file"> ไฟลต์่ำงๆ 
<input type="hidden"> ขอ้มลูทีต่อ้งกำรซ่อน 
<input type="image"> รปูภำพ 
<input type="month"> เดอืน 
<input type="number"> ตวัเลข 
<input type="password"> รหสัผ่ำน 
<input type="radio"> ตวัเลอืกทีเ่ลอืกไดเ้พยีงหนึ่งตวั 
<input type="range"> ขอบเขต 
<input type="search"> คน้หำ 
<input type="tel"> เบอรโ์ทรศพัท ์
<input type="text"> ขอ้ควำม 
<input type="time"> เวลำ 
<input type="url"> URL หรอื Web Address 
<input type="week"> สปัดำห ์
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ปุ่ มต่างๆ 
ปุ่ มต่ำงๆ ในฟอรม์นัน้สำมำรถแบ่งออกไดต้ำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 
 
รปูแบบของปุ่ ม ลกัษณะของปุ่ ม 
<input type="button"> ปุ่ มทัว่ไป 
<input type="submit"> ปุ่ มทีใ่ชส่้งขอ้มลู 
<input type="reset"> ปุ่ มทีใ่ชล้ำ้งขอ้มลูในฟอรม์ 

 
องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคญัของ <input> 
หลงัจำกทีเ่รำเลอืกประเภทของ Input ไดแ้ลว้ เรำจะตอ้งมอีงคป์ระกอบอื่นๆ ทีส่ ำคญัของ Input เพื่อใชใ้นกำรก ำหนด
ชื่อ ก ำหนดค่ำ และกำรแสดงค่ำบำงอย่ำงของ Input โดยใหอ้งคป์ระกอบนัน้ๆ อยู่ใน Tag <input> ตำมตำรำง
ดำ้นล่ำงนี้ 
 
ตวัอย่าง 
<input type="text" name="firstname" placeholder="Your First Name"> 

 
องคป์ระกอบส าคญั จดุประสงค ์
name="firstname"  ก ำหนดชื่อให ้<input> นี้ว่ำ firstname โดยที ่

firstname จะถูกใชเ้ป็นชื่อตวัแปรเพื่ออำ้งองิต่อไป 
placeholder="Your First Name" ก ำหนดกำรแสดงตวัอย่ำงขอ้มลูใน <input> ว่ำ Your 

First Name และเมื่อผูใ้ชง้ำนพมิพข์อ้มลูลงใน <input> นี้ 
ขอ้มลูส่วนนี้จะหำยไป 

value="Paitoon" ก ำหนดให ้<input> มคี่ำเป็น Paitoon 
 
องคป์ระกอบอื่นๆ ของ <input> สำมำรถศกึษำเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://www.w3schools.com/html/html_form_attributes.asp 
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แบบฝึกหดัท่ี 1: สร้างฟอรม์ง่ายๆ  
1. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code หรอืโปรแกรม Text Editor แลว้สรำ้งไฟลใ์หม่ จำกนัน้พมิพ ์Code ตำมที่

แสดงดำ้นล่ำง 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>My Form</title> 

</head> 

<body> 

    <form action="form2.php" method="get"> 

        ช่ือ-นามสกุล: <input type="text" name="myname" placeholder="ช่ือ"><br> 
        เพศ: <input type="radio" name="gender" value="ชาย">ชาย 

        <input type="radio" name="gender" value="หญิง">หญิง<br> 

        อาย:ุ <input type="number" name="age" placeholder="อาย"ุ><br> 
        <input type="submit" value="Save"> 

    </form> 

</body> 

</html> 

2. ให ้Save ไฟลช์ื่อ form1.php ลงใน D:/xampp/htdocs/samsen 
3. เปิด Browser แลว้พมิพ ์localhost/samsen/form1.php ใน Address Bar จะไดผ้ลตำมทีแ่สดงในรปูดำ้นล่ำง 

 
 
ค าสัง่ท่ี 1: ให้นักเรียนใส่ข้อมลูต่างๆ ลงในฟอรม์แล้วคลิกท่ีปุ่ ม Save จากนัน้ให้สงัเกตขอ้มูลใน Address Bar 

ค าสัง่ท่ี 2: ให้นักเรียนเปล่ียน Method ของฟอรม์เดิมให้เป็น post เสรจ็แลว้ให้ใส่ขอ้มูลต่างๆ ลงในฟอรม์และ
คลิกปุ่ ม Save จากนัน้ให้สงัเกตข้อมูลใน Address Bar 
ค าสัง่ท่ี 3: ให้นักเรียนหาวิธีเพือ่ก าหนดให้เพศชายเป็นค่าพืน้ฐาน 
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ตวัแปรและการรบัคา่ 

ตวัแปรในโปรแกรม PHP นัน้จะขึน้ตน้ดว้ยสญัลกัษณ์ $ และตำมดว้ยชื่อตวัแปร เช่น $color คอืตวัแปรทีม่ชีื่อว่ำ 
color เรำสำมำรถใส่ค่ำเขำ้ไปในตวัแปรได ้เช่น ใส่สแีดงเขำ้ไปในตวัแปรทีม่ชีื่อว่ำ color ตำมตวัอย่ำงดำ้นล่ำงเป็นตน้ 

<?php 

    $color="red"; 

?> 

 

นอกจำกนี้ เรำยงัสำมำรถรบัค่ำต่ำงๆ จำกฟอรม์เพื่อใส่เขำ้ไปในตวัแปร หรอืจะรบัค่ำแลว้น ำไปใชป้ระมวลผลอย่ำงอื่น
เลยกไ็ด ้กำรรบัค่ำจำกฟอรม์ใน PHP นัน้สำมำรถท ำไดด้ว้ยค ำสัง่ตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 

PHP Code การใช้งาน 
$name = $_GET["myname"]; 

 

รบัค่ำจำกตวัแปรชื่อ myname ในฟอรม์ทีส่่งมำในรปูแบบ get 
และใส่ค่ำนัน้ลงไปในตวัแปรชื่อวำ่ name 

$name = $_POST["myname"]; 

 

รบัค่ำจำกตวัแปรชื่อ myname ในฟอรม์ทีส่่งมำในรปูแบบ post 
และใส่ค่ำนัน้ลงไปในตวัแปรชื่อวำ่ name 

$name = $_REQUEST["myname"]; รบัค่ำจำกตวัแปรชื่อ myname ในฟอรม์ทีส่่งมำในรปูแบบ get 
หรอื post กไ็ด ้และใส่ค่ำนัน้ลงไปในตวัแปรชื่อว่ำ name 

 

แบบฝึกหดัท่ี 2: รบัและแสดงค่าจากฟอรม์และตวัแปร 
1. เปิดโปรแกรม Visual Studio Code หรอืโปรแกรม Text Editor แลว้สรำ้งไฟลใ์หม่ จำกนัน้พมิพ ์Code ตำมที่

แสดงดำ้นล่ำง 
 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>My Form</title> 

</head> 

<body> 

    <?php 

        $name = $_REQUEST["myname"]; 

        echo 'สวสัดี '. $name; 
    ?> 

</body> 

</html> 

 
2. ให ้Save ไฟลช์ื่อ form2.php ลงใน D:/xampp/htdocs/samsen 
3. เปิด Browser แลว้พมิพ ์localhost/samsen/form1.php ใน Address Bar เสรจ็แลว้ใหใ้ส่ขอ้มลูลงไปในฟอรม์

และคลกิปุ่ ม Save เพื่อดผูลทีไ่ด ้

หมายเหตุ PHP นัน้ยดืหยุ่นพอทีจ่ะใหเ้รำแสดงผลลพัธเ์ดยีวกนัดว้ยค ำสัง่  
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echo 'สวสัดี '. $_REQUEST["myname"]; 

ค าสัง่ท่ี 1: ให้นักเรียนรบัค่าเพศและอายจุากฟอรม์ จากนัน้แสดงผลตามขอ้ความตวัอย่างด้านลา่งน้ี 
 
 
สวสัด ีสมชำย เพศ ชำย อำยุ 18 ปี 
 
 
โดยที ่“สมชำย” “ชำย” และ “18” เป็นค่ำทีร่บัมำจำก form1.php 
 
 
Challenge 

ใหน้ักเรยีนหำวธิกีำรส่งค่ำ, รบัคำ่, และแสดงขอ้มลูจำกฟอรม์ดงัต่อไปนี้ จำกนัน้ให ้Save ไฟลช์ือ่ challenge31.php ลง
ใน D:/xampp/htdocs/samsen 

ชื่อ (ไม่เกนิ 30 ตวัอกัษร), เพศ, อำย ุ(ตัง้แต่ 1-80 ปี), วนัเดอืนปีเกดิ (โดยก ำหนดค่ำของวนัทีไ่ม่เกนิวนัทีใ่นปัจจุบนั), 
สทีีช่อบ, อเีมล, และเบอรโ์ทรศพัท ์

 
 

========================================================= 
 
 
 
 
 


