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บทที่  20
ภาษา ASP

ASP ยอมาจาก Active Server Page มีรูปแบบภาษาคลายภาษา Basic หรือ Visual Basic
ที่นักพัฒนาโปรแกรมทุกทานเคยไดยินชื่อ ภาษานี้ใชงานไดงายที่สุดในความรูสึกของผูเขียน เพราะ
โปรแกรมทีใ่ชสราง Web server มอียูใน CD ของ Windows98 ถาใช Windows รุนใหมจะม ีIIS (Internet
Information System) เรือ่งของฐานขอมลูใช Microsoft Access สรางตารางสาํหรบัเกบ็ ซึง่มนีามสกลุ เปน
MDB เมือ่ใชโปรแกรมภาษา ASP เรยีกขอมลู หรอืปรบัปรงุขอมลู จะทาํใหขอมลูใน MDB เปลีย่นแปลง
การยายโปรแกรมและขอมลูออกจากเครือ่งบรกิาร (Server) ทาํไดงาย เพยีงคดัลอกโปรแกรมภาษา ASP
และ MDB ไปไวในเครือ่งบรกิารอกีเครือ่งหนึง่ กจ็ะใชงานตอไดทนัที

องคกรบางแหงพัฒนาฐานขอมูลดวย Microsoft Access เมื่อนํามาใชงานในอินเทอรเน็ต
กเ็พยีงแตเขยีนโปรแกรมเขาไปประมวลผล หรือทํารายงานตาง ๆ  ตามตองการ โดยไมตองปรับปรุง
รปูแบบขอมลู

20.1  แหลงทดสอบการใชโปรแกรม
1. ใชงานกบั Free hosting เชน brinkster.com หรอื websamba.com เปนตน
2. ตดิตัง้ PWS หรอื IIS กจ็ะใชงานภาษา ASP รวมกบั Microsoft Access ไดทนัที
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20.2  เหตุผลที่เลือกเขียน ASP
ASP คอื ภาษาหนึง่ทีใ่ชพฒันาเวบ็ไดอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถทาํงานแบบโตตอบกบัผูใช เชน

การรบัสมคัรสมาชกิ การใหบรกิารจากฐานขอมลู และอืน่ ๆ  อกีมากมาย เครือ่งบริการ(Server) ที่ให
บรกิารภาษา ASP มกัใชระบบปฏบิตักิาร Microsoft Windows มากกวาระบบปฏบิตักิาร Linux ทาํให
การเลอืกใชภาษาใด มเีงือ่นไขกาํหนดทีช่ดัเจนขึน้
     ตวัอยางงานของผูเขยีน ทีใ่ชภาษา ASP พฒันา

1. บรกิารขอสอบ online http://www.thaiall.com/quiz
2. บทเรยีนสอนเขยีน ASP http://www.thaiall.com/asp
3. ระบบ e-learning http://www.thaiall.com/e-learning

20.3  การเขียน ASP แบบไมติดตอฐานขอมูล
ถาใช Free hosting  ม ี2 เวบ็ทีน่าสนใจคอื brinkster.com และ websamba.com  เคยนาํโปรแกรม

e-learning เขาไปตดิตัง้ และทดสอบใชงาน จงึตองการใหทานไปสมคัร และเขยีนโปรแกรมภาษา ASP
อยางงายขึน้มาโปรแกรมหนึง่ดวย notepad แลวสงขึน้ไปทดสอบ เพือ่สรางกาวแรกทีม่ัน่ใจ

ขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรมภาษา ASP โปรแกรมแรกอยางงาย
1. สมคัรใชบรกิารกบั free hosting เพือ่ใหไดรหสัผูใช (Username) และรหสัผาน (Password)

เชน  www21 คอืชือ่ host ทีไ่ดจาก brinkster.com ถาทานไปสมคัรอาจไดชือ่อืน่
สมคัรกบั brinkster.com กจ็ะได URL เปน http://www21.brinkster.com/yourname
สมคัรกบั websamba.com กจ็ะได URL เปน http://www.websamba.com/yourname

2. สรางแฟมดวยโปรแกรม notepad ใหภายในแฟมชือ่ lampang.asp เกบ็ขอมลู 3 บรรทดันี้
<%

response.write ( “love lampang”)
%>

3. ให upload แลวทดสอบวาไดผลตามตองการหรอืไม
ถาทานสมคัรเวบ็กบั brinkster.com ให upload แฟม lampang.asp ผานเวบ็ดวย File manager
ถาทานสมคัรเวบ็กบั websamba.com ให upload แฟม lampang.asp ดวยโปรแกรม FTP
ถาทานมโีปรแกรม PWS หรอื IIS ในเครือ่ง สามารถจดัเกบ็ไวในหอง c:\inetpub\wwwroot

ทดสอบเปดเวบ็
เชน http://www21.brinkster.com/yourname/lampang.asp
หรอื http://www.websamba.com/yourname/lampang.asp
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ถาใช PWS หรอื IIS ใหเปด    http://localhost/lampang.asp
ควรเหน็ผลเปนคาํวา  love lampang

20.4  การอานขอมูลจากแฟมมาพิมพ
การเขยีนโปรแกรมดวย ASP เพือ่ใชใน Web server แตละแหง มขีอกาํหนดเกีย่วกบัการตดิตอ

แฟมขอมลูไมเหมอืนกนั ขึน้อยูกบัเงือ่นไขการจดัเกบ็ขอมลูและการใหบริการ ถาเปน brinkster.com
จะกาํหนดใหเกบ็ในหอง DB แตถาเปนเวบ็อืน่ สามารถเกบ็ขอมลูในหองเดยีวกบัทีเ่กบ็โปรแกรมได

ถาทานมขีอมลูทีส่รางดวย Microsoft Access ชือ่แฟม hello.mdb และตองการเขยีน ASP เพือ่
อานขอมลูจากตาราง (Table) ชือ่ girl ใน hello.mdb มาแสดงผล โดยเขยีนเวบ็เพือ่ใชงานที ่brinkster.com
มขีัน้ตอนดงันี้
1. สรางแฟม hello.mdb และตารางชือ่ girl พรอมกบัปอนขอมลูใหเรยีบรอยดวย Microsoft Access

โดยตาราง girl มเีขตขอมลู 3 เขตขอมลูคอื firstname, lastname และ birthdate
2. Upload แฟม hello.mdb ขึน้ไปไวในหอง/DB ดวย File manager ที ่brinkster.com เตรยีมไว
3. เขยีนโปรแกรมดงัขางลางนี ้ เพือ่เลอืกขอมลูทีม่ ีfirstname เทากบั cindy โดยเรยีงลาํดบัขอมลูตาม

lastname จากมากไปนอย และแสดงผลเฉพาะ birthdate แลว Upload ขึน้ไป
<%
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. จดัเกบ็โปรแกรมนีใ้นชือ่ displaygirl.asp แลว upload ไปยงั web server
5. ทดสอบเปดเวบ็เชน http://www.websamba.com/yourname/displaygirl.asp

ทานควรเหน็ผลลพัธทีต่รงกบัทีเ่คยพมิพเขาไปในตาราง girl ของ hello.mdb ซึง่สรางดวย Microsoft
Access และเคย upload ขึน้ไปเกบ็ไวในหอง /db ดวย file manager ทีบ่รกิารโดย web server
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20.5  การแสดงคาสภาพแวดลอมทั้งหมด
โปรแกรมนีส้าํคญัมาก เพราะทาํใหสามารถเขาไปเลอืกใชตวัแปรบางตวัของระบบได บางครัง้

ตองการทราบวา APPL_PHYSICAL_PATH ของระบบอยูทีใ่ด เพือ่ทีจ่ะเขยีนโปรแกรมเขาไปอานแฟม
ขอมลู และบางครัง้ Web server ไมไดเขยีนคาํอธบิายไว นกัพฒันาจงึตองเขยีนโปรแกรมขึน้มาตรวจสอบ
คาเหลานีใ้นเครือ่งบรกิาร คาํสั่งเพื่อเรียกเฉพาะบางคามาใชเขียนไดดังนี้ response.write (Request.
Server Variables (“APPL_PHYSICAL_PATH”))
โปรแกรมแสดงคา $ENV ทัง้หมด

<%
for each key in Request.ServerVariables
response.write(key & “=” & Request.ServerVariables(key) & “<br>”)
next
%>

20.6  แนะนําเว็บไซต
1. http://www.7host.com ผูใหบรกิาร free web hosting 50 Mb
2. http://www.aspchapter.com บรกิาร และขอมลู ASP เปนภาษาไทย อานงาย
3. http://www.aspfree.com แหลงอางองิเกีย่วกบั ASP
4. http://www.asp-help.com Active Server Pages Developers Help
5. http://www.aspin.com ASP resource index
6. http://www.brinkster.com ผูใหบรกิาร free web hosting 30 Mb
7. http://www.domaindlx.com ผูใหบรกิาร free web hosting 15 Mb
8. http://www.learnasp.com แหลงอางองิเกีย่วกบัหนงัสอื ASP
9. http://www.thaiall.com/asp บทเรยีนสอนเขยีนโปรแกรมภาษา ASP โดยผูเขยีน

10. http://www.websamba.com ผูใหบรกิาร free web hosting 30 Mb
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