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ตอนที่

ASP ยอมาจาก Active Server Page มีรูปแบบภาษาคลายภาษา Basic หรือ Visual Basic
ที่นักพัฒนาโปรแกรมทุกทานเคยไดยินชื่อ ภาษานี้ใชงานไดงายที่สุดในความรูสึกของผูเขียน เพราะ
โปรแกรมทีใ่ ชสราง Web server มีอยูใ น CD ของ Windows98 ถาใช Windows รุน ใหมจะมี IIS (Internet
Information System) เรือ่ งของฐานขอมูลใช Microsoft Access สรางตารางสําหรับเก็บ ซึง่ มีนามสกุล เปน
MDB เมือ่ ใชโปรแกรมภาษา ASP เรียกขอมูล หรือปรับปรุงขอมูล จะทําใหขอ มูลใน MDB เปลีย่ นแปลง
การยายโปรแกรมและขอมูลออกจากเครือ่ งบริการ (Server) ทําไดงา ย เพียงคัดลอกโปรแกรมภาษา ASP
และ MDB ไปไวในเครือ่ งบริการอีกเครือ่ งหนึง่ ก็จะใชงานตอไดทนั ที
องคกรบางแหงพัฒนาฐานขอมูลดวย Microsoft Access เมื่อนํามาใชงานในอินเทอรเน็ต
ก็เพียงแตเขียนโปรแกรมเขาไปประมวลผล หรือทํารายงานตาง ๆ ตามตองการ โดยไมตองปรับปรุง
รูปแบบขอมูล

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

บทที่
ภาษา ASP

20.1 แหลงทดสอบการใชโปรแกรม
1. ใชงานกับ Free hosting เชน brinkster.com หรือ websamba.com เปนตน
2. ติดตัง้ PWS หรือ IIS ก็จะใชงานภาษา ASP รวมกับ Microsoft Access ไดทนั ที
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20.2 เหตุผลที่เลือกเขียน ASP

ASP คือ ภาษาหนึง่ ทีใ่ ชพฒ
ั นาเว็บไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานแบบโตตอบกับผูใ ช เชน
การรับสมัครสมาชิก การใหบริการจากฐานขอมูล และอืน่ ๆ อีกมากมาย เครือ่ งบริการ(Server) ที่ให
บริการภาษา ASP มักใชระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows มากกวาระบบปฏิบตั กิ าร Linux ทําให
การเลือกใชภาษาใด มีเงือ่ นไขกําหนดทีช่ ดั เจนขึน้
ตัวอยางงานของผูเ ขียน ทีใ่ ชภาษา ASP พัฒนา
1. บริการขอสอบ online
http://www.thaiall.com/quiz
2. บทเรียนสอนเขียน ASP
http://www.thaiall.com/asp
3. ระบบ e-learning
http://www.thaiall.com/e-learning

20.3 การเขียน ASP แบบไมติดตอฐานขอมูล

ถาใช Free hosting มี 2 เว็บทีน่ า สนใจคือ brinkster.com และ websamba.com เคยนําโปรแกรม
e-learning เขาไปติดตัง้ และทดสอบใชงาน จึงตองการใหทา นไปสมัคร และเขียนโปรแกรมภาษา ASP
อยางงายขึน้ มาโปรแกรมหนึง่ ดวย notepad แลวสงขึน้ ไปทดสอบ เพือ่ สรางกาวแรกทีม่ นั่ ใจ
ขัน้ ตอนการเขียนโปรแกรมภาษา ASP โปรแกรมแรกอยางงาย
1. สมัครใชบริการกับ free hosting เพือ่ ใหไดรหัสผูใ ช (Username) และรหัสผาน (Password)
เชน www21 คือชือ่ host ทีไ่ ดจาก brinkster.com ถาทานไปสมัครอาจไดชอื่ อืน่
สมัครกับ brinkster.com ก็จะได URL เปน
http://www21.brinkster.com/yourname
สมัครกับ websamba.com ก็จะได URL เปน
http://www.websamba.com/yourname
2. สรางแฟมดวยโปรแกรม notepad ใหภายในแฟมชือ่ lampang.asp เก็บขอมูล 3 บรรทัดนี้
<%
%>

response.write ( “love lampang”)

3. ให upload แลวทดสอบวาไดผลตามตองการหรือไม
ถาทานสมัครเว็บกับ brinkster.com ให upload แฟม lampang.asp ผานเว็บดวย File manager
ถาทานสมัครเว็บกับ websamba.com ให upload แฟม lampang.asp ดวยโปรแกรม FTP
ถาทานมีโปรแกรม PWS หรือ IIS ในเครือ่ ง สามารถจัดเก็บไวในหอง c:\inetpub\wwwroot
ทดสอบเปดเว็บ
เชน http://www21.brinkster.com/yourname/lampang.asp
หรือ http://www.websamba.com/yourname/lampang.asp
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ถาใช PWS หรือ IIS ใหเปด http://localhost/lampang.asp
ควรเห็นผลเปนคําวา love lampang

20.4 การอานขอมูลจากแฟมมาพิมพ

การเขียนโปรแกรมดวย ASP เพือ่ ใชใน Web server แตละแหง มีขอ กําหนดเกีย่ วกับการติดตอ
แฟมขอมูลไมเหมือนกัน ขึน้ อยูก บั เงือ่ นไขการจัดเก็บขอมูลและการใหบริการ ถาเปน brinkster.com
จะกําหนดใหเก็บในหอง DB แตถา เปนเว็บอืน่ สามารถเก็บขอมูลในหองเดียวกับทีเ่ ก็บโปรแกรมได
ถาทานมีขอ มูลทีส่ รางดวย Microsoft Access ชือ่ แฟม hello.mdb และตองการเขียน ASP เพือ่
อานขอมูลจากตาราง (Table) ชือ่ girl ใน hello.mdb มาแสดงผล โดยเขียนเว็บเพือ่ ใชงานที่ brinkster.com
มีขนั้ ตอนดังนี้
1. สรางแฟม hello.mdb และตารางชือ่ girl พรอมกับปอนขอมูลใหเรียบรอยดวย Microsoft Access
โดยตาราง girl มีเขตขอมูล 3 เขตขอมูลคือ firstname, lastname และ birthdate
2. Upload แฟม hello.mdb ขึน้ ไปไวในหอง/DB ดวย File manager ที่ brinkster.com เตรียมไว
3. เขียนโปรแกรมดังขางลางนี้ เพือ่ เลือกขอมูลทีม่ ี firstname เทากับ cindy โดยเรียงลําดับขอมูลตาม
lastname จากมากไปนอย และแสดงผลเฉพาะ birthdate แลว Upload ขึน้ ไป

3:

ตอนที่

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
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<%
dim connect, rs, sql, tots
set connect = server.createobject( “ADODB.Connection”)
connect.open( “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=” &_
Server.MapPath( “\yourname\db\hello.mdb”))
sql = “select * from girl where firstname= ‘cindy’ order by lastname desc”
set rs = server.createobject( “ADODB.recordset”)
rs.open sql, connect, 1, 3
tots = rs.recordcount
if tots > 0 then
do while not rs.eof
response.write(rs( “birthdate”) & “<br>”)
rs.movenext
loop
else
response.write(“ยังไมมีขอมูลในฐานขอมูล”)
end if
connect.close
set rs = nothing
set connect = nothing
%>

4. จัดเก็บโปรแกรมนีใ้ นชือ่ displaygirl.asp แลว upload ไปยัง web server
5. ทดสอบเปดเว็บเชน http://www.websamba.com/yourname/displaygirl.asp
ทานควรเห็นผลลัพธทตี่ รงกับทีเ่ คยพิมพเขาไปในตาราง girl ของ hello.mdb ซึง่ สรางดวย Microsoft
Access และเคย upload ขึน้ ไปเก็บไวในหอง /db ดวย file manager ทีบ่ ริการโดย web server
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20.5 การแสดงคาสภาพแวดลอมทั้งหมด

โปรแกรมนีส้ าํ คัญมาก เพราะทําใหสามารถเขาไปเลือกใชตวั แปรบางตัวของระบบได บางครัง้
ตองการทราบวา APPL_PHYSICAL_PATH ของระบบอยูท ใี่ ด เพือ่ ทีจ่ ะเขียนโปรแกรมเขาไปอานแฟม
ขอมูล และบางครัง้ Web server ไมไดเขียนคําอธิบายไว นักพัฒนาจึงตองเขียนโปรแกรมขึน้ มาตรวจสอบ
คาเหลานีใ้ นเครือ่ งบริการ คําสั่งเพื่อเรียกเฉพาะบางคามาใชเขียนไดดังนี้ response.write (Request.
Server Variables (“APPL_PHYSICAL_PATH”))
โปรแกรมแสดงคา $ENV ทัง้ หมด
<%
for each key in Request.ServerVariables
response.write(key & “=” & Request.ServerVariables(key) & “<br>”)
next
%>

20.6 แนะนําเว็บไซต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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http://www.7host.com
http://www.aspchapter.com
http://www.aspfree.com
http://www.asp-help.com
http://www.aspin.com
http://www.brinkster.com
http://www.domaindlx.com
http://www.learnasp.com
http://www.thaiall.com/asp
http://www.websamba.com

ผูใ หบริการ free web hosting 50 Mb
บริการ และขอมูล ASP เปนภาษาไทย อานงาย
แหลงอางอิงเกีย่ วกับ ASP
Active Server Pages Developers Help
ASP resource index
ผูใ หบริการ free web hosting 30 Mb
ผูใ หบริการ free web hosting 15 Mb
แหลงอางอิงเกีย่ วกับหนังสือ ASP
บทเรียนสอนเขียนโปรแกรมภาษา ASP โดยผูเ ขียน
ผูใ หบริการ free web hosting 30 Mb
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