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การท างานของภาษาต่าง ๆ



การท างานของ web browser

เมื่อผูใ้ชก้รอก URL (Uniform Resource Locator) หรือ Web Address เช่น Facebook.com, 

Youtube.com หรือ Twitter.com ลงไป มนัจะรบัขอ้มลูของเวบ็ไซตน้ั์นๆ ท่ีเขียนขึ้ นดว้ยภาษา HTML 

(HyperText Markup Language) และส่งผ่านมาจาก Hypertext Transfer Protocol มา

ประมวลผลโคด้ต่างๆ จากน้ันท าการแสดงผลขอ้มลูในเวบ็ไซตน้ั์นๆ ขึ้ นบนอุปกรณข์องผูใ้ช้



PHP คืออะไร

PHP – Personal Home Page Tool (อ่านวา่ พีเอชพี) และ PHP คืออะไร จริงๆแลว้เป็น computer 

language ในรูปแบบ Server-side scripting ใชใ้นการสรา้ง web page เป็น open source โดยแสดงใน

รูปแบบ HTML มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการ พฒันา web site และ web page ความสามารถของ PHP น้ัน สามารถท่ีจะ

ท างานเก่ียวกบั Dynamic Web ไดทุ้กรูปแบบ เหมือนกบั CGI หรือ ASP ไม่วา่จะเป็นการดูแลจดัการระบบฐานขอ้มลู 

ระบบรกัษาความปลอดภยัของเว็บเพจ การรบั – ส่ง Cookies เป็นตน้



MySQL คืออะไร

MySQL เป็นระบบจดัการฐานขอ้มลูเชิงสมัพนัธโ์อเพนซอรส์บนพ้ืนฐานของ SQL ซ่ึงMySQL ไดร้บัการออกแบบและ

ปรบัใหเ้หมาะสมส าหรบัเว็บแอปพลิเคชนัและสามารถท างานบนแพลตฟอรม์ใดก็ได้MySQL ท างานเป็นดาตา้เบสเซิรฟ์เวอร ์

และอนุญาตใหผู้ใ้ชห้ลายคนจดัการและสรา้งฐานขอ้มลูจ านวนมาก มนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัใน



HTML คืออะไร

ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเว็บเพจ โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext 

Markup Language โดย Hypertext หมายถึงขอ้ความท่ีเชื่อมต่อกนัผ่านลิงค(์Hyperlink) Markup 

languageหมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่างๆท่ีแสดงอยูบ่นเว็บเพจ ดงัน้ัน HTML จึงหมายถึง 

ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเว็บเพจท่ีต่างก็เชื่อมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink นัน่เองปัจจุบนั

มีการพฒันาและก าหนดมาตรฐานโดยองคก์ร World Wide Web Consortium (W3C)



CSS คืออะไร

ภาษา CSS หรือท่ีชื่อเต็มๆ คือ "Cascading Style Sheets"

มนัเป็นภาษาท่ีใชพ้ฒันาลกัษณะรูปแบบ ใส่พื้ นหลงั หรือเพ่ิมกรอบ

ขอ้ความ ของหนา้เว็บ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหห้นา้เว็บของ

เรา CSS สามารถก าหนดรูปแบบพรอ้มกนัทีเดียวได ้ท าใหเ้วลาแกไ้ข

ไม่ตอ้งคอยแกที้ละส่วน



JAVASCRIPT คืออะไร

ภาษา JavaScript หรือยอ่ JS เป็นภาษาเขียนโปรแกรมท่ีถูกพฒันาและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานของ 

ECMAScript; ภาษา JavaScript น้ันเป็นภาษาระดบัสูง ถือวา่เป็นเทคโนโลยีหลกัของการพฒันาเว็บไซต ์(World 

Wide Web) มนัท าใหห้นา้เว็บสามารถตอบโตก้บัผูใ้ชไ้ดโ้ดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งรีเฟรชหนา้ใหม่ (Dynamic website) 

เว็บไซตจ์ านวนมากใชภ้าษา JavaScript ส าหรบัควบคุมการท างานท่ีฝัง่ Client-side นัน่ท าใหเ้ว็บเบราวเ์ซอรต่์างๆ มี 

JavaScript engine ท่ีใชส้ าหรบัประมวลผลสคริปของภาษา JavaScript ท่ีรนับนเว็บเบราวเ์ซอร์



FRAMEWORK คืออะไร

อาจหมายถึง ชุดค าสัง่ เคร่ืองมือ หรือโครงสรา้งอยา่งใดอย่างหน่ึง

ท่ีสรา้งขึ้ นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน ซ่ึง Framework 

มีหลายประเภท หลายแบบ และจะมีวิธีการใชท่ี้คลา้ยๆกนั



XAMLL คืออะไร

Xampp คือโปรแกรมส าหรบัจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลของเราใหท้ างานในลกัษณะของ Webserver ซ่ึงเคร่ือง

คอมพิวเตอรข์องเราจะเป็นทั้งเคร่ืองแม่ และเคร่ืองลกูในเคร่ืองเดียวกนั โดยไม่ตอ้งเชื่อมต่อกบั Internet ก็สามารถทดสอบกบั

เว็บไซตท่ี์เราสรา้งขึ้ นมาไดทุ้กท่ีทุกเวลา อีกทั้งยงัประหยดัเวลาและไม่มีค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดร้บัความนิยมจาก

ผูใ้ช ้CMS ในการสรา้งเว็บไซต์

XAMPP ประภอบดว้ย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซ่ึงเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีรองรบัการ

ท างาน CMS เป็นชุดโปรแกรม ส าหรบัออกแบบเว็บไซตท่ี์ไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั ไฟลส์ าหรบัติดตั้ง XAMPP น้ันอาจมี

ขนาดใหญ่สกัหน่อย เน่ืองจาก มีชุดควบคุมการท างานท่ีชว่ยใหก้ารปรบัแต่งส่วนต่าง ๆ ง่ายข้ึน XAMPP น้ันรองรบั

ระบบปฏิบติัการหลายตวั เชน่ Windows, Linux, MacOS
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ทบทวนการเขียน PHP เบ้ืองตน้



การประกาศตวัแปร

ตวัแปรเป็นสญัลกัษณแ์ทนส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งการ เพื่อน าไปใชป้ระมวลผล เชน่ $a=1; โดยเราสามารถก าหนดตวัแปรไว ้

ล่วงหนา้แลว้เรียกใชง้านไดต้ลอดหนา้ PHP น้ัน

กฎการตั้งช่ือตวัแปร

 ข้ึนตน้ดว้ย $

 ตามดว้ย A-Z หรือ a-z หรือ 0-9 หรือ _ เชน่ $myvar; $my_var; $myVar;

 Case Sensitive ตวัพิมพใ์หญ่/เล็กถือเป็นคนละตวั เชน่ $myvar; $Myvar; $MyVar; $myVar;

 ไม่ตั้งชื่อซ ้าค าสงวน เชน่ $_POST; $_SESSION; $_GET;



ชนิดตวัแปร

 Boolean -> True , False

 Integer -> เลขจ านวนเต็ม

 Float -> เลขจ านวนจริง

 String -> ตวัอกัษรท่ีน าไปค านวณทางคณิตศาสตรไ์ม่ได้

 Array -> ตวัแปรชุด

 Object -> เก็บคุณสมบติัของ Object

 Resource -> ส าหรบัอา้งอิงถึงแหล่งภายนอก เชน่ การเปิดไฟลข์อ้มลู การเชื่อมต่อฐานขอ้มลู

 Null -> ตวัแปรท่ีไม่มีค่าอะไรเลยเรียกวา่มีค่าเป็น Null เชน่ เม่ือประกาศตวัแปรแลว้แต่ยงัไม่ไดก้ าหนดค่าใดๆใหต้วั

แปร ก าหนดค่าใหต้วัแปรมีค่าเป็น Null $MySalary = NULL;



ค าสัง่เงื่อนไข if, if else

ในการเขียนโปรแกรม อาจจะมีเงือนไขหรือขอ้ก าหนดบางอยา่งท่ีคุณตอ้งการใหโ้ปรแกรมท างานแตกต่างกนัไป การตดัสินใจจึง

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดขึ้ นทั้งในการเขียนโปรแกรมและในชีวิตประจ าวนั เง่ือนไขการตดัสินใจคือ >, <, >=, <=, ==, !=

If (เง่ือนไข) {

จริง

}

If (เง่ือนไข) {

จริง

} else {

เท็จ

}

If (เง่ือนไข 1) {

จริง

If (เง่ือนไข 2) {

} else {

เท็จ

}



ค าสัง่วนซ ้า for loop

ค าสัง่ For loop คือค าสัง่วนซ ้าท่ีมีการท างานในจ านวนรอบท่ีแน่นอน ซ่ึงสามารถก าหนดค่าเร่ิมตน้ เง่ือนไข และการ

เปล่ียนแปลงไวท่ี้เดียวกนัในตอนตน้ของ Loop ท าใหก้ารเขียนโปรแกรมสั้นและกระทดัรดัขึ้ น น่ีเป็นรูปแบบของการใช้

งานค าสัง่ For loop ในภาษา PHP

ผลลพัธ์ ผลลพัธ์



ค าสัง่วนซ ้า foreach loop

ค าสัง่ Foreach loop ถูกออกแบบมาใหใ้ชง้านกบัอาเรย ์มนัใชส้ าหรบัวนอ่านค่าในอาเรยโ์ดยจะเร่ิมจากสมาชกิตวัแรกจนถึง

สมาชิกตวัสุดทา้ย มาดูตวัอยา่งการใชง้าน Foreach ในภาษา PHP



การสรา้ง Function

การสรา้งฟังกช์นัเป็นการรวบรวมกลุ่มค าสัง่ของโปรแกรมในการท างานท่ีเฉพาะเจาะจง การสรา้งฟังกช์นัจะท าใหคุ้ณสามารถ

เรียกใชโ้คด้เดิม (reuse) โดยท่ีไม่ตอ้งเขียนขึ้ นใหม่ มาดูตวัอยา่งการสรา้งฟังกช์นัในภาษา PHP



ค่าคงท่ี

ค่าคงท่ี (Constants) คือค่าของ Literal ใดๆ ท่ีถูกก าหนดใหก้บัตวัแปรค่าคงท่ี ค่าคงท่ีจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดภ้ายใน

โปรแกรมและเป็นไดเ้พียงค่าเดียวตั้งแต่โปรแกรมเร่ิมจนส้ินสุดการท างาน ในภาษา PHP คุณสามารถประกาศค่าคงท่ีไดส้อง

แบบโดยการใชฟั้งกช์นั define() และค าสัง่ Const
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ฐานขอ้มลู MYSQL เบ้ืองตน้



ค าสัง่ SQL Command

Structured Query Language หรือ SQL คือค าสัง่บริหารจดัการฐานขอ้มลู (Database) โดยเฉพาะ 

Relational Database Management System (RDBMS) เชน่ Oracle, MySQL, Microsoft SQL 

Server, PostgreSQL, IBM DB2, Microsoft Access ซ่ึงเราสามารถใช ้SQL command ในการสัง่การ หรือ

จดัการขอ้มลูภายในฐานขอ้มลูเหล่าน้ีได้

https://saixiii.com/sql-statement/
https://saixiii.com/what-is-database/
https://saixiii.com/what-is-oracle/
https://saixiii.com/what-is-mysql/


DATA Types

SQL data types เป็นการก าหนดชนิดของขอ้มลูในตารางวา่เป็นขอ้มลูแบบใด เชน่ ขอ้มลูตวัเลข, ตวัอกัษร, วนัเวลา หรือ 

แบบไม่มีโครงสรา้ง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็นตั้งแต่เราเร่ิมสรา้ง database table เพื่อใหข้อ้มลูท่ีเราจะใส่ลงสู่ table มีความถูก

ตอ้งตามท่ีวางเอาไว ้อีกทั้งยงัชว่ยใหฐ้านขอ้มลูหรือ database ของเราท างานไดง้่ายข้ึนในการจดัเก็บ และการท าดรรชนี 

(index) ไดเ้หมาะสมกบัขอ้มลูท่ีเราจะใชง้าน โดย data types บน database มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ้ นอยูก่บัชนิดของ

ฐานขอ้มลู หรือ database ท่ีเราใชง้าน

DATA TYPE DESCRIPT

Varchar(n) Character string จ ากดัจ านวนตวัอีกษรไม่มากกวา่ n ตวั

Int -2,147,483,648 – 2,147,483,648

Datetime Jan 1, 1970

https://saixiii.com/sql-statement/


Operator

SQL Operator คือกระบวนการท างานเพื่อเลือกขอ้มลูดว้ยเงือนไขหรือวิธีการท่ีตอ้งการ โดยระบบฐานขอ้มูล

หรือ Database จะมีการจอง key word บางค า หรือ ตวัอกัษรไวส้ าหรบัให้ SQL statement ใชร้ะบุเงือนไข

(Where clause) เพื่อเป็นการสัง่ระบบใหท้ าตามเงือนไขท่ีวางไว ้เชน่ การเปรียบเทียบ การค านวณทางคณิตศาสตร ์การ

ท ากระบวนการเหล่าน้ีมกัจะใชร้ะบุเงือนไขภายใต ้SQL statement และ สามารถก าหนกไดห้ลายเงือนไขภายใน 

statement น้ันๆ

OPERATOR DESCRIPT

ค านวณทางคณิต +, -, *, /, %

เปรียบเทียบ =, !=, <>, >, <, >=, <=, !<, !>

ตรรกศาตร์ ALL, AND, ANY, BETWEEN, EXISTS, IN, LIKE, NOT, OR, IS NULL, UNIQUE

https://saixiii.com/what-is-database/
https://saixiii.com/sql-statement/


Expression

SQL Expression คือ การรวมเอาค่าตวัแปรหรือขอ้มลูตั้งแต่ 1 ตวัขึ้ นไป รวมถึง SQL Operator, SQL function 

ท่ีสามารถก าหนดค่าของขอ้มลูได ้โดย SQL Expression คือ การเปรียบเสมือนสูตร หรือ ประโยค ในภาษาเขียน ซ่ึงใชใ้น

การดึงขอ้มลู (query) ท าใหเ้ราสามารถเลือกขอ้มลูท่ีเราตอ้งการจากฐานขอ้มูล หรือ database

SELECT column1, column2, column

FROM table_name

WHERE [expression]

SELECT column1, column2, column

FROM table_name

WHERE [expression]

AND [expression]

https://saixiii.com/database-sql-operator/
https://saixiii.com/what-is-database/


Insert Query

SQL Insert into statement ขอ้มลูท่ีตอ้งระบุคือ table name, column name, value

INSERT INTO TABLE_NAME(column1, column2, columN)

VALUES(value1, value2, value3, …valueN)



Select Query

SQL Select statement จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลู column name และ table name ในการระบุชุดของขอ้มลูท่ีจะแสดง

SELECT column1, column2, column

FROM table_name

SELECT * FROM table_name



Update Query

การท า SQL Update มีลกัษณะคลา้ยกบั SQL Select statement โดยเราตอ้งก าหนด table ท่ีตอ้งการ

เปล่ียนแปลงก่อน ตามดว้ยค่าของขอ้มลูใหม่แต่ละ column ซ่ึงถา้มีหลาย column เราสามารถใช ้comma (,) เป็นตวัขั้น

แต่ละ column statement รวมถึงสามารถน าเอา Where condition เพิ่มต่อเขา้ไปไดเ้ลย เพื่อใหข้อ้มลูท่ีแสดงถูก

กรองใหเ้หลือเฉพาะขอ้มลูท่ีอยูใ่นเงือนไขท่ีตอ้งการ

UPDATE table_name

SET column1 = value1, column2 = value2

WHERE [condition]

https://saixiii.com/database-sql-select-query/


Delete Query

การท า SQL Delete query statement จะเป็นการลบขอ้มลูทั้งบรรทดัภายใต ้table ท่ีก าหนด เราใช ้Where

clause statement เป็นตวัระบุบรรทดัตามเงือนไขของผูใ้ชง้าน มิเชน่น้ัน ถา้ไม่ระบุ where clause ระบบจะถือวา่เป็น

การลบขอ้มลูทั้งหมดภายใต ้table น้ัน

DELETE FROM table_name

WHERE [condition]



GROUP BY

SQL GROUP BY มกัจะใชง้านตามหลงั SQL Select query statement ท่ีอาจจะใช้ SQL Where 

Clause ร่วมดว้ย และจะใชน้ าหนา้ SQL ORDER BY หากตอ้งการจดัเรียงล าดบัขอ้มลูหลายการจดักลุ่มดว้ย SQL 

GROUP BY

SELECT column1, column2

FROM table_name

WHERE [condition]

GROUP BY column1, column2

https://saixiii.com/database-sql-select-query/
https://saixiii.com/database-sql-where-clause/
https://saixiii.com/database-sql-order-clause/


ORDER BY

SQL ORDER BY Clause ท่ีใชง้านภายใต ้SQL Select query statement เราสามารถใช ้1 column หรือ 

หลาย column ในการจดัเรียงขอ้มลูก็ได ้และสามารถจดัเรียงจากนอ้ยไปมาก หรือ มากไปนอ้ยดว้ย option

 ASC (Default) เรียงจาก นอ้ยไปมาก

 DESC เรียงจาก มากไปนอ้ย

SELECT column1, column2

FROM table_name

WHERE [condition]

ORDER BY column1 DESC



INNER JOIN

ค าสัง่ JOIN ท่ีนิยมและเป็นค่า default คือ INNER JOIN ซ่ึงคือการเชื่อมขอ้มลูท่ีมีค่าทั้ง 2 table เหมือนกนัในส่วน

ของ column ท่ีก าหนดแต่ละ table หรือ บางครั้งจะเรียกวา่ EQUIJOIN ส าหรบับางฐานขอ้มลู หรือ database 

หลกัการของ INNER JOIN คือ สรา้งขอ้มลู table ใหม่จากขอ้มลูของ 2 table (table 1 และ table 2) โดยจะท า

การเปรียบเทียบขอ้มลูแต่ละบรรทดัของ table 1 และ table 2 เพื่อหาขอ้มลู column ท่ีก าหนดทั้ง 2 table ท่ีตรงกนั 

ซ่ึงถา้พบบรรทดัดงักล่าวแลว้ก็จะเก็บไวใ้นชุดขอ้มลูท่ีจะแสดงผลในรูปแบบ table อนัใหม่

SELECT table1.column1, table2.column2

FROM table1

INNER JOIN table2

ON table1.common_field = table2.common_field



LEFT JOIN

โดยปกติจะใชส้รา้งความสมัพนัธข์อง column ระหวา่ง table ท่ีเหมือนกนั ซ่ึง SQL LEFT JOIN ก็เชน่กนั แต่จะอาศยั 

table ดา้นซา้ย หรือ table แรก เป็นขอ้มลูตั้งตน้หลกั โดยขอ้มลูบรรทดัท่ี table ซา้ยมี แต่ table ขวา ไม่มี จะถือวา่เป็น

ขอ้มลูใหม่ไดด้ว้ย โดยขอ้มลูใหม่ท่ีวา่จะมีแค่ขอ้มลูจาก table ซา้ยเท่าน้ันส่วน column ท่ีเกิดจาก table ขวา จะมีค่าเป็น 

NULL เพราะไม่มีขอ้มลู แต่ส าหรบับรรทดัท่ีมีเฉพาะ table ขวา แต่ไม่มีใน table ซา้ย จะถือวา่ไม่เป็นขอ้มลูใหม่ เรา

สามารถเรียกอีกอยา่งวา่ “LEFT OUTER JOIN”

SELECT table1.column1, table2.column2

FROM table1

LEFT JOIN table2

ON table1.common_field = table2.common_field



การท า Index

 SQL Index คือ เคร่ืองมือคน้หาขอ้มลูใน table ท่ีชว่ยใหฐ้านขอ้มลู หรือ database สามารถคน้หาขอ้มลูได้

รวดเร็วกวา่ปกติ เพราะ index จะมีฐานขอ้มลูท่ีจะระบุต าแหน่งของขอ้มลูท่ีตอ้งการ เปรียบเหมือนสารบญัท่ีระบุเลขหนา้

ของหนังสือท่ีคน้หา การน าเอา index มาใชง้านชว่ยให้ SQL Select ท่ีดึงขอ้มลูดว้ย Where Clause สามารถท า

ไดร้วดเร็วขึ้ น แต่ก็จะท าให้ SQL Update และ SQL Insert ชา้ลง เพราะทุกครั้งท่ีท าการแกไ้ข หรือเพ่ือขอ้มลู ระบบ

จ าตอ้งท าการสรา้ง index ใหใ้หม่ดว้ย

 การจะสรา้ง index ใหก้บั table จะใชค้ าสัง่ SQL CREATE INDEX statement ซ่ึงเราสามารถตั้งชื่อของ

index รวมถึงระบุ table และ column ท่ีจะใชท้ า index ได ้โดยสามารถก าหนดไดว้า่จะมีคุณสมบติั unique ดว้ย

หรือไม่ (UNIQUE constraint) รวมถึงสามารถท าการ index โดยอาศยั column เดียว หรือ หลาย column ก็

ได้

CREATE INDEX index_name on table_name(column_name);

https://saixiii.com/database-sql-select-query/
https://saixiii.com/database-sql-where-clause/
https://saixiii.com/database-sql-update-query/
https://saixiii.com/database-sql-insert-query/
https://saixiii.com/database-sql-unique-constraint/


คูมื่อการใชง้าน Laravel เพื่อท า Api ในรูปแบบต่างๆ

REST API



REST คืออะไร

REST ยอ่มาจาก Representational State Transfer 

เป็นรูปแบบการส่งขอ้มลูระหวา่ง Server-Client รูปแบบหน่ึงซ่ึ่

งอยูบ่นพ้ืนฐานของ HTTP Protocol เป็นการสรา้ง Web 

Service เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัผ่าน Application วิธีหน่ึง 

ซ่ึงส่งขอ้มลูไดห้ลายชนิด ไม่วา่จะเป็น Text, XML, JSON 

หรือส่งมาเป็นหนา้ HTML เลยก็ยงัได ้แต่ส่วนใหญ่แลว้จะเลือก

ชนิด JSON กนัซะมากกวา่ดว้ยความท่ีวา่รองรบัไดท้ั้งหลาย

รูปแบบไม่วา่จะเป็น Browser หรือ Mobile และยงัสามารถใช้

งานร่วมกบั Web Service ประเภทอ่ืนๆไดอี้ก เพียงแค่รู ้

URL ก็สามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูกนัได ้รวมถึงยงัจดัการง่ายกวา่

ดว้ยเพียงแค่เรารบัขอ้มลูมา จากน้ันเราจะเอาขอ้มลูไปแสดงผล

ยงัไงก็ไดต้ามใจเลย



REST เบ้ืองตน้

ท างานอยูบ่นอยูใ่น HTTP Protocol ท าใหเ้วลาเราใชง้าน

จะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐาน HTTP Method เชน่ GET, POST, 

PUT, DELETE เราจะใช ้Method ไหน เม่ือไร ก็ขึ้ นอยูก่บัวา่

เราจะท าอะไรกบัขอ้มลู แต่ก็ตอ้งควรใชคู้่กบั Operation 

CURD เชน่ เม่ือเราตอ้งการจะเรียกดูขอ้มลูทั้งหมดก็ใช ้ GET 

เม่ือเราตอ้งการเพ่ิมขอ้มลูก็ใช ้POST ดงัตวัอยา่งเบ้ืองตน้ ซ่ึง

จริงๆมีอีกหลายตวัดูได้

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Create,_read,_update_and_delete


อา้งอิงจาก

ขอบคุณส าหรบัขอ้มูลดี ๆ 

 หาขอ้มลู mysql เพิ่มเติมไดท่ี้ https://saixiii.com/sql-command

 หาขอ้มลู php เพิ่มเติมไดท่ี้ http://marcuscode.com/lang/php

 เพิ่มเติมไดท่ี้ https://medium.com/@settawatjanpuk

http://marcuscode.com/lang/php


LARAVEL API
คูมื่อการใชง้าน Laravel เพื่อท า Api ในรูปแบบต่างๆ



Migration & Seeder Data

Migration Data
การสรา้งตารางในฐานขอ้มลูต่างๆ โดยผ่านค าสัง่ command 

ของตวั laravel และ สามารถน าไปใชเ้ป็นตวัตน้แบบของตาราง

ในฐานขอ้มลูกรณีมีการน าโปรเจคไปใหนั้กพฒันาหลายๆคน

พฒันาร่วมกนั

Seeder Data
การสรา้ง Mockup data ต่างๆ โดยการ insert ลง ตาราง

ในฐานขอ้มลู สามารถน าไปใชเ้ป็นตวัตน้แบบของตารางใน

ฐานขอ้มลูกรณีมีการน าโปรเจคไปใหนั้กพฒันาหลายๆคนพฒันา

ร่วมกนั



Routing & Middleware

Routing
การก าหนดเสน้ทางต่างๆ การสรา้ง Url ต่างๆ ในรูปแบบ get, 

post, put, delete เพ่ือเขา้ถึงเว็บไซต ์หรือ โปรเจค ของเรา

Middleware
การกรอง Request ต่างๆ ก่อนท่ีจะมาถึงส่วนของ route ท่ีอยุ่

ในโปรเจคของเรา คลา้ยๆ ตวัป้องกนัด่านแรกของระบบ



Controller & Model

Controller
ส่วนของการจดัการ การท างานของระบบต่างๆ เป็นตวัเช่ือม

ระหวา่ง Model และ View มีหนา้ท่ีคอยจดัการขอ้มลูต่างๆ 

เพ่ือน าไปใชก้บัส่วนอ่ืนๆ

Model
ส่วนของการเช่ือมโยงฐานขอ้มลู ไมว่า่จะเป็นในรูปแบบ select, 

insert, update, delete โดยจะท าหนา้ท่ีน าเขา้ หรือ 

ส่งออกขอ้มลูไปยงั Controller เพ่ือท่ีส่วนของ Controller 

จะไดน้ าขอ้มลูไปท างานต่อ



Api Authentication

Api Auth
ขัน้ตอนการกรองผูใ้ชง้าน Api การอนุญาตการเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆ คลา้ยๆระบบ login ท่ีมีในเว็บไซตท์ัว่ไป มีการใช ้token เพ่ือเป็นการระบุ

ตวัตนเพ่ือขอการเขา้ถึงชุดขอ้มลู



Validation & Session

Validation
การกรองขอ้มลูต่างๆท่ีมีการส่งเขา้มา รูปแบบขอ้มลูตอ้งถูกตอ้ง

ตามท่ีก าหนด เช่น ช่ือ ตอ้งประกอบไปดว้ยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่ และ 

พิมพเ์ล็ก , อีเมล ์ตอ้งประกอบไปดว้ยรูปแบบ อีเมล ์ท่ีถูกตอ้ง เป็น

ตน้

Session
การเก็บขอ้มลูของผูท่ี้ตอ้งการเขา้ถึงส่วนต่างๆของขอ้มลูในรุปแบบ 

file, cache, memory โดยทางฝั่ง Server จะมีหนา้ท่ีสรา้ง

ให ้เช่น session login ต่างๆ ถา้เม่ือ session หมดอายุ หรือ 

หายไปแลว้น้ัน จะท าใหต้อ้งท าการ login หรือ สรา้ง session 

ใหม ่เป็นตน้



Dataset Json

Data json
ชุดของขอ้มลูท่ีผ่านการประมวลผลมาเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะเป็นใน

รูปแบบ json data โดยขอ้มลูดงักล่าวสามารถน าไปใชต่้อกบั

หลายๆโปรเจค หลายๆ แพลตฟอรม์


