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                    ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึงโครงสร้างสารสนเทศที่ประกอบด้วยรายละเอียด
ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ที่จะน ามาใช้ในระบบต่าง ๆ มาใช้ร่วมกัน 
                    ระบบฐานข้อมูล จึงนับว่าได้เป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยผู้ใช้สามารถจัดการกับ 
ข้อมูลได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแก้ไข การลบ ตลอดจนการเรียกดูข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ประยุกต์น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล  ประเภทฐานข้อมูล ที่ใช้โดยหลัก ๆ
ได้แก่ 

                    ประเภทของฐานข้อมูลแบ่ง 3 ประเภทได้แก่ 

                    โครงสร้างแบบตามล าดับชั้น (Hierarchical Model) 

                    โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network Model) 

                    โครงสร้างแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 

                                 รูปที่ 1 โครงสร้างแบบตามล าดับชั้น (Hierarchical Model) 
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                                        รูปท่ี 2 โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network Model) 

                            รูปท่ี 3 โครงสร้างแบบแบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) 
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                    องค์ประกอบฐานข้อมูลโดยพิจารณาจากการสร้างฐานข้อมูล 
          1)  เอนติตี้ (Entity) เป็นเร่ืองเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ต้องการเก็บข้อมูล 
          2)  ลักษณะเฉพาะของเอนติตี้   (Data items หรือ Attribute)คือลักษณะของเอนติต้ีที่ต้องการ
เก็บข้อมูล เช่น เอนติต้ีของนักศึกษาประกอบด้วย attribute คือ รหัสนักศึกษา,ชื่อ,สกุล,คณะ,กลุ่มฯลฯ 
          3) ระเบียนหรือเรคคอร์ด (Records)  คือ  ชุดของลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวกับเอนติต้ีหนึ่ง ๆ ซึ่งจะ
ใช้ในการประมวลผลด้วยกัน 
                    4) แฟ้มข้อมูล (File) ประกอบด้วยเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กันหลาย ๆ อันมารวมกัน เช่นแฟ้มข้อมูล
พนักงาน   จะประกอบด้วยเรคคอร์ดของพนักงานแต่ละคน 
          5) ฐานข้อมูล (Database) ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มที่มีความสัมพันธก์ันมารวมกัน 

                                                                 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา 

 

Entity นักศึกษา 

Attribute / Data Item รหัสนักศึกษา, ชื่อ – สกุล, คณะ, กลุ่ม, ที่อยู่, โทรศัพท์ 

รหัสนักศกึษา ชื่อ – สกุล คณะ กลุ่ม ที่อยู่ โทรศัพท ์

46111001 น.ส.หนูนุ้ย    คุยดีจัง วิทยาการจัดการ Z 11 ถ.ลูกรัง ต.บ่อ
ยาง อ.เมือง จ.
สงขลา 

074-111111 

46111002 นายเท่ง        เก่งจริง วิทยาการจัดการ Z 1 หมู่ 5 ต.เขารูป
ช้าง อ.เมือง จ.
สงขลา 

09-9999999 

46111003 น.ส.เน่งน้อย   นุ่มนวล วิทยาการจัดการ Z 50 หมู่ 1 ต.พะวง อ.
เมือง จ.สงขลา 

074-444444 
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                    ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  นั้นจะอยู่ในรูปแบบของตาราง 2 มิติประกอบด้วย แถว (ROW) และ 
คอลัมน์ (COLUMN) 

                    ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ซึ่งในการออกแบบฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง
เชิงสัมพันธ์ หรือ (Relation database)  ก็คือการออกแบบ เทเบิลเพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มต่าง   ๆ   โดยจะต้อง
สามารถก าหนดความสัมพันธ์ให้ระหว่างกลุ่มข้อมูลเหล่านั้น 
                     1) ความสัมพันธ์แบบ 1:1  (One to One ) คือความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ตัว ที่มีลักษณะ 1 ต่อ 1 
หรือข้อมูลตัวหนึ่ง จะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอีก ตัวหนึ่งได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น 

                     
                     2) ความสัมพันธ์แบบ 1:N  (One to Many) คือ ความสัมพันธ์ซึ่งข้อมูลตัวหนึ่งมีความสัมพันธ์
กับข้อมูลตัวอ่ืนได้หลายอย่าง  

ระบบฐานข้อมูล (Database System)  



 5 

Database System  โดย  นิกร  เกษโกมล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน  กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

                     3) ความสัมพันธ์แบบ M:N (Many to Many) คือ ความสัมพันธ์ซึ่งข้อมูลตัวหนึ่งมีหลายค่า  
และมีความสัมพันธ์กับข้อมูลตัวอ่ืนได้หลายอย่าง เช่น มีวิชาที่เปิดสอนหลายวิชา แต่ละวิชามีนักศึกษา 
หลายคน  

                        การใช้คีย์(Key)เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูล เช่นการอ้างอิงการค้นหา การ
แก้ไขข้อมูลในแถวใด ๆ หรือการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง เทเบิล ประเภทของคีย์ อาจแบ่งเป็น 5 
ประเภทหลัก คือ 
                      1) คีย์หลัก (Primary Key) เป็นแอททริบิวต์ที่มีคุณสมบัติของข้อมูลที่เป็นค่าเอกลักษณ์หรือมี
ค่าที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน คุณสมบัติดังกล่าวจะสามารถระบุว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของทูเพิล/เรคอร์ดใด แอททริ
บิวต์ที่มีคุณสมบัติเป็นคีย์หลักอาจ ประกอบด้วยหลายแอททริบิวต์/คอลัมน์/ฟิลด์รวมกัน เพื่อที่จะก าหนดค่า
ที่เป็นเอกลักษณ์ได้ คีย์หลักที่ประกอบด้วยหลายแอททริบิวต์นี้เรียกว่า คีย์ผสม(Composite Key) นั้นคือเมื่อ
แอททริบิวต์แต่ละตัวประกอบกันจึงจะให้ค่าที่เป็นเอกลักษณ์หรือไม่ซ้ าซ้อนกันได้  
                      2) คีย์ล าดับรอง (Secondary Key) หรือ บางคร้ังเรียกว่า อินเด็กซ์ (Index) ดัชนี ซึ่งนอกจาก
ก าหนดคีย์หลักให้กับแต่ละเทเบิล ยังสามารถใช้ อินเด็กซ์  เป็นคีย์ช่วยในการค้นหาหรือจัดเรียกกลุ่มแถวที่
มีจ านวนมาก ๆ ไ ด้ อย่างรวดเร็ว เช่น การค้นหาชื่อและนามสกุลของพนักงานในเทเบิลพนักงานเป็น 
คีย์หลักอยู่แล้ว 
                    3) คีย์คู่แข่ง (Candidate Key) เป็น คีย์ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเป็นแทน คีย์หลักได้ ถ้ามั่นใจว่า
ข้อมูลในตาราง ไม่ซ้ ากัน 
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                   4) คีย์รวม (Compound Key) เป็น คีย์ที่เกิดจากการน าคอลัมน์หลาย ๆ คอลัมน์มารวมกัน เพื่อให้
คุณสมบัติเป็นคีย์หลักคือ ไม่มีข้อมูลซ้ ากัน และไม่มีค่าว่าง(NULL) เน่ืองจากการบางคร้ังการสร้างคีย์หลัก
จากคอลัมน์เดียวเดียวอาจมีโอกาสที่จะเกิดข้อมูลซ้ ากันได้ 
                    5) คีย์นอก (Foreign Key) เป็นแอททริบิวต์ในรีเลชั่นหนึ่งที่ใช้ในการอ้างอิงถึง  แอททริบิวต์
เดียวกันในอีกรีเลชั่นหนึ่ง โดยที่แอททริบิวต์นี้จะมีคุณสมบัติเป็นคีย์หลักในรีเลชั่นที่ถูกอ้างอิงถึง การที่มี 
แอททริบิวต์นี้ปรากฏอยู่ในรีเลชั่นทั้งสองก็เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเอง 
                    ในการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้น มีข้อก าหนดเพื่อสร้างความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูล (Integrity) ในฐานข้อมูลดังนี้ 
                      กฎข้อที่ 1 ทุกเทเบิลต้องมีคีย์หลัก (Primary Key) 
 

 

 

 

                     
                    กฎข้อที่ 2 ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทเบิล 2 เทเบิลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถ
ก าหนด (Foreign Key) ซึ่งอาจจะมีค่า NULL (ไม่มีข้อมูล) หรือมีค่าตรงกับคีย์หลักในอีกเทเบิลหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันด้วย 
 

Primary Key 

Foreign Key 

ระบบฐานข้อมูล (Database System)  



 7 

Database System  โดย  นิกร  เกษโกมล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน  กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

ตัวอย่างการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกัน 

ระบบของฐานข้อมูล 
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การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 

  เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองบริการเว็บเพจแก่ 
ผู้ร้องขอผ่านโปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เคร่ืองบริการนี้จะส่งข้อมูลให้ผู้
ร้องขอในรูปของข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม เคร่ืองบริการเว็บเพจมักเปิดบริการทางพอร์ท 80 (HTTP 
Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อ  และน าข้อมูลไปใช้โดยใช้โปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) 
เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ (Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก (FireFox Web Browser) การ
เชื่อมต่อเร่ิมด้วยการระบุที่อยู่เว็บเพจที่ร้องขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator) เช่น 
http://www.google.com หรือ http://www.thaiall.com เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเคร่ืองบริการเว็บ คือ 
อาปาเช่ (Apache Web Server) หรือไมโครซอฟท์ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server) 
ส่วนบริการที่นิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเคร่ืองบริการ เช่น ตัวแปลภาษาสคริปต์ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบจัดการผู้ใช้ และระบบจัดการเน้ือหา เป็นต้น (http://www.thaiall.com/omni/indexo.html) 
         ส าหรับโปรแกรม AppServ ได้ก าเนิดจากแรงบันดาลใจจากเพื่อนของผู้พัฒนาคนหนึ่งที่ได้
เร่ิมศึกษาภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL และมีปัญหาทุกครั้งในการติดตั้ง กว่าจะติดต้ังได้ก็ใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 3 ชั่วโมง บางทีท าได้บ้างไม่ได้บ้าง และทุกคร้ังที่ติดตั้งไม่ได้ก็จะมาขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนา
เป็นประจ าทุกคร้ัง จึงท าให้ผู้พัฒนาได้สร้างโปรแกรมที่สะดวกในการติดตั้งเพื่อให้เพื่อนของผู้พัฒนา
สามารถน าไปใช้งานได้ทันที ในช่วงแรกที่แจกจ่ายนั้น ผู้พัฒนาได้แจกจ่ายในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ผู้ใช้งานต่างประเทศให้ความสนใจและมีการใช้งานเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบันได้เพิ่มเติมในส่วนของ
เว็บไซต์ภาษาไทย ในอนาคตผู้พัฒนาจะจัดท าเว็บไซต์สามารถรองรับทุกภาษา และเข้าถึงผู้ใช้งานทุกคนทั่ว
โลก 
  ประวัตินักพัฒนาโปรแกรม AppServ  ส าหรับผู้พัฒนานั้นได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ชื่อ ภาณุ
พงศ์ ปัญญาดี ชื่อเล่น apples   เกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2523  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
             มีประสบการณ์และความเชียวชาญพิเศษในเร่ืองของ Linux Security, Linux Network, Net-
work Security, Network Admin, PHP Programming, MySQL Database, Linux/Unix Hacking System, 
Web Design, ฯลฯ 
        ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้  Desktop เลือก Windows แต่ถ้าเป็น Server/Network เลือกเฉพาะ 
Debian GNU/Linux เท่านั้นความหมายของโปรแกรม AppServ 
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   AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมเอา Open Source Software หลายๆ อย่างมารวมกันโดยมี 
Package หลักดังนี้ 
         - Apache 
         - PHP 
         - MySQL 
         - phpMyAdmin 
      โปรแกรมต่างๆ ที่น ามารวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ ได้ท าการดาวน์โหลดจาก Official Release 
ทั้งสิ้น โดยตัว AppServ จึงให้ความส าคัญว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้เหมือนกับต้นฉบับ เราจึงไม่ได้ตัด
ทอนหรือเพิ่มเติมอะไรที่แปลกไปกว่า Official Release แต่อย่างได้ เพียงแต่มีบางส่วนเท่านั้นที่เราได้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตั้งให้สอดคล้องกับการท างานแต่ละคน โดยที่การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ได้ไปยุ่ง ใน
ส่วนของ Original Package เลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เป็นการก าหนดค่า Config เท่านั้น เช่น Apache ก็จะเป็น
ในส่วนของ httpd.conf, PHP ก็จะเป็นในส่วนของ php.ini, MySQL ก็จะเป็นในส่วนของ my.ini ดังนั้นเรา
จึงรับประกันได้ว่าโปรแกรม AppServ สามารถท างานและความเสถียรของระบบ ได้เหมือนกับ Official 
Release ทั้งหมด  
      จุดประสงค์หลักของการรวมรวบ Open Source Software เหล่านี้เพื่อท าให้การติดต้ัง
โปรแกรมต่างๆ ที่ได้กล่าวมาให้ง่ายขึ้น เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่แสนจะยุ่งยากและใช้เวลานาน โดย
ผู้ใช้งานเพียงดับเบิ้ลคลิก setup ภายในเวลา 1 นาที ทุกอย่างก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ระบบต่างๆ ก็พร้อมที่จะ
ท างานได้ทันทีทั้ง Web Server, Database Server เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลหลักที่หลายๆ คนทั่วโลก ได้
เลือกใช้โปรแกรม AppServ แทนการที่จะต้องมาติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่ละส่วน 
       มีบางค าถามที่พบบ่อยว่า AppServ สามารถน าไปเป็น Web Server หรือ Database Server ได้
ทันทีหรือไม่ ข้อนี้ต้องตอบว่าได้แน่นอน 100% แต่ทางผู้พัฒนาเองขอแนะน าว่า ระบบจัดการ Memory และ 
CPU บน Windows ที่ท างานเกี่ยวกับ Web Server หรือ Database Server ไม่เหมาะกับการใช้งานหนักๆ เป็น
อย่างยิ่ง เพราะ Windows นั้นจะกลืนกินทรัพยากรอันมหาศาล และหากเทียบอัตรารองรับระบบงานกับ OS 
ตัวอ่ืนเช่น Linux/Unix จะยิ่งเห็นได้ชัดว่า OS ที่ป็น Windows ที่มีขนาด Memory และ CPU ที่เท่าๆ กัน OS 
ที่เป็น Linux/Unix นั้น จะรองรับงานได้น้อยกว่ามากพอสมควร เช่น Windows รับได้ 1000 คนพร้อมๆ กัน 
แต่ Linux/Unix อาจรับได้ถึง 5000 พร้อมๆกัน หากท่านต้องท างานหนักๆ ทางผู้พัฒนาแนะน าให้เลือกใช้ 
Linux/Unix OS จึงจะเหมาะสมกว่า 

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 
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   ข้อแตกต่างของ AppServ ในแต่ละเวอร์ชั่น  AppServ ไดแ้บ่งเวอร์ชั่นออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ 
   2.5.x คือเวอร์ชั่นที่น า Package ใหม่ๆ น ามาใช้งานโดยเฉพาะ เหมาะส าหรับนักพัฒนาที่
ต้องการระบบใหม่ๆ หรือต้องการทดสอบ ทดลองใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ความเสถียรของ
ระบบได้ 100%   เนื่องจากว่า Package จากนักพัฒนานั้นยังอยู่ในช่วงของขั้นทดสอบ ทดลองเพื่อหา
ข้อผิดพลาดอยู่ 
            2.4.x คือเวอร์ชั่นที่น า Package ที่มีความเสถียรเป็นหลัก เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคง
ของระบบโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะใช้ฟังก์ชั่นใหม่ 
  ค าแนะน าในการเลือกใช้งาน AppServ  
       ขอแนะน าว่าท่านที่ติดต้ัง AppServ ไม่จ าเป็นต้องใช้เวอร์ชั่นใหม่เสมอไป แต่ถึงอย่างไรก็ดี 
ทางผู้พัฒนาเองอยากจะให้ผู้ใช้งานได้ทดสอบ ทดลองเวอร์ชั่นใหม่ทุกคร้ังที่มีการแจกจ่าย เพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบปัญหาหรือข้อผิดพลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้พัฒนาเอง และผู้ใช้คนอ่ืนๆ ที่จะได้ใช้งาน
ระบบมีข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุด 
       ส าหรับผู้ที่ใช้งานระบบที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก หรือไม่ได้ต้องการสิ่งใหม่ๆ แต่ต้องการ
ความเสถียรเป็นหลัก ในการเลือกใช้ AppServ ให้ท่านเลือกใช้เวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับระบบงานของท่าน 
เช่น หากท่านใช้เวอร์ชั่น 1.8.0 ได้อย่างไม่มีปัญหา ท่านก็ไม่จ าเป็นต้องอัพเกรดเวอร์ชั่นให้ใหม่อยู่เสมอ 
เพื่อที่จะให้การท างานของระบบท่าน เป็นไปได้อย่างราบร่ืน   (http://www.appservnetwork.com/
modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3) 
  ส าหรับ PHPMaker  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ท างานภายใต้ปฏิบัติการ Windows และ  
Generate  ออกมาเป็นโปรแกรมประเภท Web Application ซึ่งต้องการองค์ประกอบที่เหมาะสมในการ
ท างานดังน้ันจึงเลือกใช้โปรแกรม  AppServ  มาเป็นระบบรองรับในการท างาน    
                    Web Application ที่ PHPMaker Generate  ออกมาสามารถน าไปใช้กับ AppServ เวอร์ชั่น 2.4.x 
และ  เวอร์ชั่น 2.5.x   (ในที่นี้ขอใช้  เวอร์ชั่น 2.5.10  เน่ืองจากต้องน าไปติดตั้งกับโปรแกรม Windows  
Vista   Windows  7  ซึ่งในเวอร์ชั่น 2.4.x   ไม่สามารติดต้ังได้)   

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 
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1. ดับเบิลคลิก appserv-win32-2.5.10 

2. คลิก Next 

  การติดตั้ง AppServ-win32-2.5.10  Dowload โปรแกรมมาจากเว็บไซด์  
http://www.appservnetwork.com/index.php  หรือโปรแกรมที่ให้มากับแผน CD-ROM  ในตอนอบรม   
การติดตั้งให้ท าตามขั้นตอนอย่างละเอียดดังต่อไปนี้ 

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 
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อ่านเงื่อนไขข้อตกลง
การน าโปรแกรมมาใช้ 
3. คลิก I Agree 

ต าแหน่งที่ติดตั้งค่า
มาตรฐานจะอยู่ที่ 
c:\AppServ 

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 

4. คลิก Next 
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Package ที่มากับ AppServ 
จะต้องเลือกใช้ที้งหมด   
5. คลิก Next 

6. กรอก Server Name 
ตามตัวอย่างในวงเล็บ 
หรือ localhost 

7. กรอก Administrator’s Email 
Dddress 

8. คลิก Next 

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 
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9. กรอก password 

10. กรอก password 
เหมือนกันอีกคร้ัง 

11. เลือก TIS620Thai 

12. คลิก Install 

ก าลังติดตั้งระบบ 

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 

  การกรอก root password  อย่างน้อย 6 ตัวอักษรประกอบด้วยตัวอักษรและ
ตัวเลขเพื่อความปลอดภัยจะต้องมีการบันทึกเพื่อกันลืมและจะต้องน า password นี้ไปใช้
ในการต้ังค่า เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลใน PHPMaker ด้วย 
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ขั้นตอนสุดท้ายเสร็จ
สิ้นการติดตั้ง 
13. คลิก Finish 

ทดสอบการติดตั้ง Appserv 
14. กรอก http://localhost/ 
ดังภาพจะเห็นการติดต้ังที่เสร็จ
สมบูรณ์ 

การติดตั้งโปรแกรมส าหรับจ าลอง  Server 
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                    phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท mySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล 
mySQL ผ่านบราวเซอร์ได้โดยตรง โปรแกรมนี้เขียนขึ้นโดยนาย Tobias Retschiller และเป็น 
โปรแกรมแบบ Open Source ด้วย เพราะว่าเขียนด้วย PHP ทั้งหมด phpMyAdmin ตัวนี้จะท างานบน Web 
Server เป็น PHP Application ที่ใช้ควบคุมจัดการกับ mySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ 
                    1. สร้างและลบ Database 
                     2. สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record, ลบ record, แก้ไข record หรือลบ Table, 
เพิ่มหรือแก้ไข field ในตาราง 
                    3. โหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้ 
                    4. หาผลสรุป (Query) ด้วยค าสั่ง SQL และอีกหลาย ๆ  
                    การเข้าใช้งาน 
                    การเข้าใช้งานโปรแกรม phpMyAdmin จะใช้งานผ่านโปรแกรม AppServ ดังนั้นคุณต้อง 
ติดตั้งโปรแกรม AppServ ก่อน แล้วเปิด Internet Explorer พิมพ์ที่ URL ว่า localhost แล้ว enter เมื่อจอภาพ
แสดงโปรแกรม AppServ แล้วให้คลิกที่ phpMyAdmin Database Manager หลังจากนั้นจะให้ป้อน  
user name และ password  user name คือ root   password ซึ่งขึ้นอยู่ว่าขณะที่ติดตั้ง AppServ ได้ป้อน  
password ของ MySQL ไว้อย่างไร 
 
 

1.คลิก  

2.กรอก root 

3.กรอก (password ให้ตรงกับ 
ตอนติดตั้ง appserv)   
(ขั้นตอนที่10 ในหน้า 14 ) 

4.คลิก  OK 

การใช้งานโปรแกรม  phpMyAdmin  
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ส่วนนี้จะแสดงถึง ข้อมูลที่
ส าคัญของโปรแกรม  
phpMyAdmin 

ส่วนนี้จะแสดงถึงรายละเอียดในการ
สร้างฐานข้อมูล  และค าส่ังต่างๆ ที่
จะต้องใช้ในการบรหิารจัดการ
ฐานข้อมูลที่สร้างขึน้ 

                   การสร้างฐานข้อมูลใหม่ 
                   ก่อนอ่ืนเราต้องทราบก่อนว่า เราต้องการจะจัดเก็บข้อมูลอะไร  มีเน้ือหาใดบ้างที่ต้องการจะเก็บ 
(Files) โดยอาจจะใช้โปรแกรม excel ในการออกแบบ  ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ใช้ชื่อฐานข้อมูลว่า student ซึ่งจะเก็บข้อมูลเป็น
รายบุคคลมีเนื้อหาที่จะต้องเก็บมีดังนี้ 
                     

          id_stu = เลขล าดับ 
         f_name = ค าน าหน้าชื่อ  
         name = ชื่อ  
         l_name = นามสกุล  
         id_name = เลขประจ าตัว  
         school = ชื่อสถานศึกษา  
         term = ภาคเรียน  
         grade = ระดับ  
         date_end = จบเมื่อวันที่เดือนปี 

การใช้งานโปรแกรม  phpMyAdmin  
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1.คลิกเลือกการ  
connecting เป็น tis620_thai_ci 

2.กรอกชื่อฐานข้อมูล 
3.คลิกเลือกฐานข้อมูล  
เป็น tis620_thai_ci 

4.คลิก สร้าง 

5.คลิก student 

แสดงขั้นตอนการสร้างชื่อฐานข้อมูล 

6.กรอกชื่อตารางชื่อ stud 
7.กรอกจ านวนfields ที่ได้วางแผนไว้ 

แสดงตารางฐานข้อมูล 

การใช้งานโปรแกรม  phpMyAdmin  
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8.ตั้งชื่อ ฟิลด์ ตามที่
ได้ออกแบบไว้ 

9.เลือกชนิดของ
ข้อมูลทีจ่ะจดัเก็บ 

10.กรอกจ านวน
ตัวอักษรที่จะ
จัดเกบ็ 

11.เลือกชนิดการเรียงล าดับเป็น 
tis620_th_ci 

12.เลือก not null ส าหรับคีย์
หลัก 

13.เลือกชนิดการ
เรียงล าดับเป็น 
tis620_th_ci 

14. เลือก  
auto_increment 

15. คลิกเลือก  
ไพรมารี 

16.เลื่อนหน้าจอไปท้าย
ตารางกรอกค าอธิบาย
ในช่องหมายเหต ุ

17.คลิก บันทึก 

แสดงขั้นตอนการสร้างฟิลด์และบันทึกตาราง 

แสดงขั้นตอนการบันทึกหมายเหตุของฟิลด์ 

การใช้งานโปรแกรม  phpMyAdmin  
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รูปแบบตารางของฐานข้อมูล 
MySql ได้รับการบันทึกแล้ว
พร้อมในการรอรับข้อมูล 

หากต้องการ
เพิ่มฟิลด์อีก 

เลือกต าแหน่งที่
ต้องการแทรก 

แสดงตารางที่บันทึกเรียบร้อยแล้วพร้อมต าแหน่งที่จะเพิ่มเติมฟิลด์ 

แสดงเคร่ืองมือเบื้องต้นที่ส าคัญ 

 

ส าหรับแก้ไข ช่ือฟิลด์ ชนิดของขอ้มูลที่เก็บ ไพรมารีคีย์ หรือค่าเริ่มต้นอื่นๆ 
ส าหรับลบฟิลด์นัน้ๆ ออกจากตาราง 
ส าหรับก าหนดให้ฟิลด์นัน้ๆ เป็นไพรมารีคีย์ (Primary Key) 
ส าหรับก าหนดให้ฟิลด์นัน้ๆ เป็นเอกลักษณ์ (Unique) 
ส าหรับก าหนดให้ฟิลด์นัน้ๆ เป็นดัชนี (Index) 

คลิกที่ชื่อ
ตารางเพื่อดู
หรือแก้ไข 

                    ยังมีค าสั่งอื่นๆ ในโปรแกรม phpMyAdmin อีกมากมายที่สามารถน ามาบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลให้เป็นไปตามที่เราต้องการ  แต่ในที่นี้ขอกล่าวไว้แค่ตรงนี้ก่อนเพื่อจะไปขั้นตอนการสร้าง 
ฟอร์ม บันทึก แก้ไข และลบข้อมูลด้วยโปรแกรม  PHP Maker  กันก่อน 
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                    รายละเอียดชนิดของข้อมูลท่ีจะจัดเก็บ                  
                    VARCHAR : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร ทุกคร้ังที่เลือกชนิดของฟิลด์เป็นประเภท 
นี้ จะต้องมีการก าหนดความยาวของข้อมูลลงไปด้วย ซึ่งสามารถก าหนดค่าได้ตั้งแต่ 1 -255 ฟิลด์ชนิดนี้ 
เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลสั้นๆ เช่น ชื่อ นามสกุล หรือหัวข้อต่างๆ เป็นต้น ในส่วนฟิลด์ประเภทนี้ จะ
สามารถเลือก "แอตทริบิวต์" เป็น BINARY ได้ โดยปกติแล้วการจัดเรียงข้อมูลเวลาสืบค้น (query) ส าหรับ 
VARCHAR จะเป็นแบบ casesensitive (ตัวอักษรใหญ่ และเล็กมีความหมายแตกต่างกัน) แต่หากระบุ "แอ
ตทริบิวต์"เป็น BINARY การสืบค้นจะไม่ค านึงตัวอักษรว่าจะเป็นตัวใหญ่ หรือตัวเล็ก 
                     TINYTEXT : ในกรณีที่ข้อความยาวๆ หรือต้องการที่จะค้นหาข้อความ โดยอาศัยฟีเจอร์ 
FULL TEXT SEARCH ของ MySQL เราอาจจะเลือกที่จะไม่เก็บข้อมูลลงในฟิลด์ประเภท VARCHAR ที่มี
ข้อจ ากัดแค่ 256 ตัวอักษร แต่เราจะเก็บลงฟิลด์ประเภท TEXT แทน โดย TINYTEXT นี้ จะสามารถเก็บ
ข้อมูลได้ 256 ตัวอักษร ซึ่งมองเผินๆ ก็ไม่ต่างกับเก็บลงฟิลด์ประเภท CHAR หรือ VARCHAR(255) เลย 
แต่จริงๆ มันต่างกันตรงที่ มันท า FULL TEXT SEARCH ได้ 
                   TEXT : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่สามารถเก็บได้ 
มากขึ้น โดยสูงสุดคือ 65,535 ตัวอักษร หรือ 64KB เหมาะส าหรับเก็บข้อมูลพวกเน้ือหาต่างๆ ที่ยาวๆ 
                    MEDIUMTEXT : เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่เก็บข้อมูลได้ 
16,777,215 ตัวอักษร 
                    LONGTEXT : เก็บข้อมูลประเภทตัวอักษร เช่นเดียวกับ TINYTEXT แต่เก็บข้อมูลได้ 
4,294,967,295 ตัวอักษร  
                     TINYINT : ส าหรับเก็บข้อมูลชนิดตัวเลขที่มีขนาด 8 บิต ข้อมูลประเภทนี้เราสามารถก าหนด
เพิ่มเติมในส่วนของ "แอตทริบิวต์" ได้ว่าจะเลือกเป็น UNSIGNED หรือ UNSIGNED ZEROFILL โดยจะมี
ความแตกต่างดังนี้ 
                       UNSIGNED : จะหมายถึงเก็บค่าตัวเลขแบบไม่มีเคร่ืองหมาย แบบนี้จะท าให้ 
สามารถเก็บค่าได้ต้ังแต่ 0 - 255 
                       UNSIGNED ZEROFILL : เหมือนข้างต้น แต่ว่าหากข้อมูลที่กรอกเข้ามาไม่ครบ 
ตามจ านวนหลักที่เราก าหนด ตัว MySQL จะท าการเติม 0 ให้ครบหลักเอง เช่นถ้าก าหนดให้ใส่ได้ 3 หลัก 
แล้วท าการเก็บข้อมูล 25 เข้าไป เวลาที่สืบค้นดู เราจะได้ค่าออกมาเป็น 025 หากไม่เลือก "แอตทริบิวต์" สิ่ง
ที่เราจะได้ก็คือ SIGNED นั่นก็คือต้องเสียบิตหน่ึงไปเก็บเคร่ืองหมาย บวก/ลบ ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้
อยู่ในช่วง -128 ถึง 127 เท่านั้น 
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                    SMALLINT : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 16 บิต จึงสามารถเก็บค่าได้ 
ตั้งแต่ -32768 ถึง 32767 (ในกรณีแบบคิดเคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 65535 (ในกรณี UNSIGNED หรือไม่คิด
เคร่ืองหมาย) ซึ่งสามารถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้เช่นเดียวกับ 
TINYINT 
                    MEDIUMINT : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 24 บิต นั่นก็หมายความว่า 
สามารถเก็บข้อมูลตัวเลขได้ต้ังแต่ -8388608 ไปจนถึง 8388607 (ในกรณีแบบคิดเคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 
16777215 (ในกรณีที่เป็น UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมาย) ซึ่งสามารถเลือก Attribute เป็น UN-
SIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้เช่นเดียวกับ TINYINT 
                    INT : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 32 บิต หรือสามารถเก็บข้อมูลได้ต้ังแต่ - 
2147483648 ไปจนถึง 2147483647 ครับ (ในกรณีแบบคิดเคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 4294967295 (ในกรณีที่
เป็น UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมาย) ซึ่งสามารถเลือก Attribute เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED 
ZEROFILL ได้เช่นเดียวกับ TINYINT 
                    BIGINT : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีขนาด 64 บิต สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ - 
9223372036854775808 ไปจนถึง 9223372036854775807 เลยทีเดียว (แบบคิดเคร่ืองหมาย) หรือ 0 ถึง 
18446744073709551615 (ในกรณีทีเ่ป็น UNSIGNED หรือไม่คิดเคร่ืองหมาย) ซึ่งสามารถเลือก Attribute 
เป็น UNSIGNED และ UNSIGNED ZEROFILL ได้เช่นเดียวกับ TINYINT 
                    FLOAT[(M,D)] : ที่กล่าวถึงไปทั้งหมด ในตระกูล INT นั้นจะเป็นเลขจ านวนเต็ม หากเรา 
บันทึกข้อมูลที่มีเศษทศนิยม มันจะถูกปัดทันที ดังนั้นหากต้องการจะเก็บค่าที่เป็นเลขทศนิยม ต้องเลือก
ชนิดขอฟิลด์เป็น FLOAT โดยจะเก็บข้อมูลแบบ 32 บิต คือมีค่าตั้งแต่ -3.402823466E+38 ไปจนถึง 
1.175494351E-38, 0 และ 1.175494351E-38  ถึง 3.402823466E+38 
                     DOUBLE[(M,D)] : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เช่นเดียวกับ FLOAT แต่มี 
ขนาดเป็น 64 บิต สามารถเก็บได้ตั้งแต่ -1.7976931348623157E+308  ถึง -2.2250738585072014E-308,0 
และ 2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 
                    DECIMAL[(M,D)] : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขทศนิยม เช่นเดียวกับ FLOAT แต่ใช้ 
กับข้อมูลที่ต้องการความละเอียดและถูกต้องของข้อมูลสูงข้อสังเกต เกี่ยวกับข้อมูลประเภท FLOAT,  
DOUBLE และ DECIMAL ก็คือ เวลาก าหนดความยาวของข้อมูลในฟิลด์ จะถูกก าหนดอยู่ในรูปแบบ 
(M,D) ซึ่งหมายความว่า ต้องมีการระบุว่า จะให้มีตัวเลขส่วนที่เป็นจ านวนเต็มกี่หลัก และมีเลขทศนิยมกี่
หลัก เช่น ถ้าเราก าหนดว่า FLOAT(5,2) จะหมายความว่า เราจะเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม 5 หลัก 
และทศนิยม 2 หลัก ดังนั้นหากท าการใส่ข้อมูล 12345.6789 เข้าไป สิ่งที่จะเข้าไปอยู่ใน 
ข้อมูลจริงๆ ก็คือ 12345.68 (ปัดเศษให้มีจ านวนหลักตามที่ก าหนดไว้) 
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                     ท าความรู้จักกับ  PHP  
                     PHP ย่อมาจาก Personal Home Pages เป็น HTML embedded scripting language ภาษา
สคริปต์ตัวหนึ่งซึ่งมีการน า มาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการพัฒนา Web Application PHP น าเอา
ข้อดีของ C, Java และ Perl เข้ามาใช้ มีโครงสร้างของภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้เป้าหมายที่ส าคัญที่สุด คือ 
ช่วยท าให้เว็บมีความสามารถตอบสนองกับผู้ใช้มากที่สุด 
                   ความสามารถของ PHP 
                        ความสามารถพื้นฐาน 
                        - สรางฟอรมโตตอบ หรือรับสงขอมูลกับผูใชได  
                        - แทรกโคด PHP เขาไประหวางโคดภาษา HTML ไดทันที  
                        - ฟงกชันสนับสนุนการท างาน : PHP มีฟงกชันมากมายที่เกี่ยวของกับการจัดการขอความ
อักขระ และ Pattern matching (เหมือนกับภาษา Perl) สนับสนุนตัวแปร Scalar, Array, Associative
นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดโครงสรางขอมูลรูปแบบอื่นๆ ที่สูงขึ้นไปได เชนเดียวกับภาษา C หรือ Java        
                        ความสามารถในการติดตอกับฐานขอมูล  การสรางเว็บไซตสวนใหญจะมีการรับสงขอมูล
กับผูใชงานเชน ผูใชงานกรอกขอมูลเพื่อสมัครสมาชิก การล็อกอินเขาใชงานระบบ   การซื้อขายสินคา 
ออนไลน ฯลฯ เหลานี้ลวนตองมีการใชงานฐานขอมูล  เพื่อใหขอมูลถูกจัดการอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ  
                       ความสามารถขั้นสูง   สนับสนุนการติดตอกับโปรโตคอลไดหลากหลาย  
                             PHP สามารถเชื่อมตอกับโปรโตคอลอ่ืนๆ เชน IMAP, SNMP, NNTP, POP3 และHTTP 
และคุณสามารถเปดพอรตการเชื่อมโยง (Socket) หรือสื่อสารโตตอบแบบอินเตอรแอ็คทีฟโดยผาน
โปรโตคอลอ่ืนๆ ไดดวยสามารถท างานไดกับฮารดแวรทุกระดับ  เนื่องจาก PHP จะถูกประมวลผลและ
ท างานอยูบนเว็บเซิรฟเวอร ดังนั้น โปรแกรมที่เขียนดวย PHP ที่มีขนาดใหญและซับซอนเพียงใด ก็จะ
สามารถประมวลผลได โดยไมจ าเปนตองใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงเทานั้น ฮารดแวรใน
ระดับใดก็สามารถใชได 
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                    DATE : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ โดยเก็บได้จาก 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวาคม 
ค.ศ. 9999 โดยจะแสดงผลในรูปแบบ YYYY-MM-DD 
                    DATETIME : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ และเวลา โดยจะเก็บได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 
ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ไปจนถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23:59:59 โดยรูปแบบการแสดงผล เวลาที่ 
ท าการสืบค้น (query) ออกมา จะเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS 
                    TIMESTAMP[(M)] : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทวันที่ และเวลาเช่นกัน แต่จะเก็บในรูปแบบ
ของ YYYYMMDDHHMMSS หรือ YYMMDDHHMMSS หรือ YYYYMMDD หรือ YYMMDD แล้วแต่
ว่าจะระบุค่า M เป็น 14, 12, 8 หรือ 6 ตามล าดับสามารถเก็บได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ไปจนถึง
ประมาณปี ค.ศ. 2037 
                    TIME : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทเวลา มีค่าได้ตั้งแต่ -838:59:59 ไปจนถึง 838:59:59 
โดยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ HH:MM:SS 
                    YEAR[(2/4)] : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภทปี ในรูปแบบ YYYY หรือ YY แล้วแต่ว่าจะเลือก 
2 หรือ 4 (หากไม่ระบุ จะถือว่าเป็น 4 หลัก) โดยหากเลือกเป็น 4 หลัก จะเก็บค่าได้ต้ังแต่ค.ศ. 1901 ถึง 2155 
แต่หากเป็น 2 หลัก จะเก็บตั้งแต่ ค.ศ. 1970 ถึง 2069  
                    TINYBLOB : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภท ไบนารี ได้แก่ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์ 
มัลติมีเดีย เป็นต้น คือไฟล์อะไรก็ตามที่อัพโหลดผ่านฟอร์มอัพโหลดไฟล์ในภาษา HTML 
โดย TINYBLOB นั้นจะมีเน้ือที่ให้เก็บข้อมูลได้ 256 ไบต์ 
                    BLOB : สeหรับเก็บข้อมูลประเภท ไบนารี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่สามารถเก็บข้อมูล 
ได้ 64KB 
                    MEDIUMBLOB : สeหรับเก็บข้อมูลประเภท ไบนารี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่เก็บ 
ข้อมูลได้ 16MB 
                     LONGBLOB : ส าหรับเก็บข้อมูลประเภท ไบนารี เช่นเดียวกับ TINYBLOB แต่เก็บข้อมูล 
ได้ 4GB  ข้อสังเกต ข้อมูลประเภท BLOB นั้น แม้จะมีประโยชน์ในเร่ืองของการเก็บข้อมูลประเภท 
BINARY ให้อยู่กับตัวฐานข้อมูล ท าให้สะดวกเวลาสืบค้นก็ตาม แต่มันก็ท าให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกิน
ความจ าเป็นด้วย ท าให้เกิดความไม่สะดวกในการส ารองฐานข้อมูลในกรณีที่ มีข้อมูลอัพโหลดไปเก็บมากๆ 
โดยปกติแล้ว จะใช้วิธีการอัพโหลดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์แล้วเก็บ Link ไปยังไฟล์เหลา่นั้น เป็นฟิลด์ชนิด 
VARCHAR มากกว่า 
                    SET : ส าหรับเก็บข้อมูลที่เป็นกลุ่มของข้อมูลที่ยอมให้เลือกได้ 1 ค่าหรือหลายๆ ค่า ซึ่ง 
สามารถก าหนดได้ถึง 64 KB 
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                     PHPMaker เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปประเภท  Web application อธิบายง่ายๆ ก็คือระบบ
โปรแกรมจะช่วยในการสร้างโค๊ด PHP โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ในเร่ืองภาษา PHP มากนักเพียงแค่ต้องมี
ความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการเท่านั้น โปรแกรมก็จะท าการเขียน ค าสั่งของ
ภาษา PHP ให้คุณทุกขั้นตอนเพื่ออ านวยความสะดวกใน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง ระบบเมนู ระบบการน าเข้า 
ระบบแก้ไข ระบบการลบ ข้อมูล   ตัวโปรแกรมสามารถท างานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ WindowsXP,7,8 
ได้เป็นอย่างดี  และสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้หลายประเภทเช่น (MySQL / PostgreSQL / Access / 
MSSQL) และLinux/ Unix servers (MySQL) PostgreSQL  PHPMaker เป็นต้น 
                    PHPMaker เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ  e.World Technology Limited  ต้องเสียค่าใช้จ่ายหาก
ต้องการน ามาใช้ในเชิงธุรกิจการค้า  แต่ยังมี Version ที่ทางเจ้าของให้บริการทดลองใช้คร้ังละไม่เกิน 30 วัน 
สามารถ Download ได้ที่ http://www.hkvstore.com/phpmaker/download.asp  
 

สร้างฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรม   
phpMyadmin 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ 

PHPMaker  
ติดต่อฐานข้อมูล 
สร้าง Code  
  - add=บันทึกข้อมูล 
   - edit=แก้ไขข้อมูล 
   - delete=ลบข้อมูล 
   - view=ดูตรวจสอบ 
   - ฯลฯ 

PHP Web application 

                                       แสดงความเชื่อมโยงของระบบโปรแกรม PHPMaker 
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                    การติดตั้งโปรแกรม  PHPMaker 
                    Download  โปรแกรม PHPMaker  จาก http://www.hkvstore.com/phpmaker/download.asp 
หรือเรียกติดตั้งจากแผ่น CD-Rom (ในที่นี้ขอใช้โปรแกรมจากแผ่น CD-Rom ที่ทางผู้จัดการอบรมเตรียมไว้

ให้ ) ภายในแผ่น CD-Rom จะประกอบไปด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  
และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบดังนี้ 
  1. extensions เป็นโปรแกรมเสริมความมามารถ PHPMaker 
  2. appserv-win32-2.5.10 เป็นโปรแกรมจ าลองการท างานของ Server    
      พร้อมโปรแกรม phpMyadmin 
  3. phpmkr โปรแกรม PHPMaker 

1. ดับเบิลคลิก 

2. คลิก Next 

3. คลิกเลือก I agree.. 

5. คลิก Next 4. คลิก Next 
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1.ที่แผ่น CD-Rom 
ดับเบิลคลิกที ่
extensions 

2.เลือกทั้งหมด 

3. คลิกขวาเลือก Copy 

4.ไปที่ Drive C:/Program File/PHPMaker 8/ 
extensions 

ข้อมูล Files  ที่มี
อยู่เดิม 

5. คลิกขวา Paste 

ข้อมูล Files  ที่
เพิ่มเข้ามา 
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การเข้าใช้โปรแกรม PHPMaker   

กลับมาที่หน้า  
Dasktop ของ
คอมพิวเตอร์  
1. ดับเบิลคลิกที่  
PHPMaker 8 

2. คลิกเลือก 
localhost 

3. กรอก root 

4. กรอก password  mysql 

5. เลือกฐานข้อมูล student 

6. คลิก Connect 

หากระบบ Connect กับฐานข้อมลูที่
เราสร้างรอไว้อย่างถูกต้องจะปรากฏ
ให้เห็นดงัในภาพ 

7. คลิกที่ stud ทดสอบดู
โครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้
ออกแบบไว้ด้วย phpMyadmin 

 

โครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้
ด้วยโปรแกรม phpMyadmin 
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                   เร่ิมต้นอย่างไร?? 
                    เมื่อติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วก็นับว่างานที่เราวางแผนไว้ส าเร็จไปแล้วกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์   
ก็คงเหลือแต่ที่จะให้โปรแกรม PHPMaker จัดการสร้าง Code php ให้  จากการทดลองใช้โปรแกรม  
PHPMaker  ท าให้ทราบว่า Code php ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมาจากความต้องการของผู้ใช้ตามเงื่อนไขที่ได้
ออกแบบเอาไว้  เช่น  Code  การดูข้อมูลที่บันทึก(list page) การเพิ่มข้อมูล(add page) การแก้ไขข้อมูล(edit 
page) การลบข้อมูล(del page) การดูข้อมูล(view) การค้นหาข้อมูล(search) เป็นต้นซึ่งเป็นระบบพื้นฐานใน
เร่ืองของฐานข้อมูลที่จ าเป็นต้องมี  PHPMaker ยังได้เตรียมเมนูการจัดการระบบอื่นๆ  อีกหลายค าสั่งขึ้นอยู่
กับผู้ใช้จะท าความเข้าใจและน ามาใช้ โดยมีล าดับขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

                     เมนูเคร่ืองมือต่างๆ 

สร้างงานใหม่ 

เปิดงานเดิม 

บันทึกงาน ย่อขยายหน้าต่าง 
Database 

ดูตาราง เลือก Database 

PHP Setting List page  
Options 

  

mail setting 

HTML 
Setting 

Theme 

HTML 
Setting 

Security Setting 

แก้ไขเมน ู

สร้าง Code PHP 

Reconnect Database 

ขอความช่วยเหลือ 

                     การตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ก่อนท่ีจะท าการสร้าง Code PHP 

เมื่อ Connect Database 
แล้วจ าเป็นต้องมีการตั้งค่า
ต่างๆ ให้เหมาะสมดังนี ้
1. คลิกที่เมนู Data-
base>General Options 

2.เลือก
รูปแบบ วัน
เดือนป ี3. กรอก  

Image/ 
ส าหรับเก็บ File ที่
จะUpload 

4.ขนาดของ File 2 Mbye 

5.ชนิดของ File  ที่ Uploadได้อาจ
ต้องเพิ่ม docx,xlsx ส าหรับ word 
excel version 2007 ขึ้นไป 
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5. ให้มีเครื่องมือการน าออกของขอ้มูลใน
หน้า List page  และ  View page 

1. คลิกที่เมนู List/view 
page Option (Global) 

2. เลือกการดูในหน้าแรกกี่ Recode 
4. ท าเครื่องหมาย
 ในเรื่องของ
รูปแบบในการ 
View และ Delete 

3. กรอกความต้องการในการดูจ านวน Recode
ต่อหน้าด้วยการให้มีตัวเลือก 

6. รูปแบบการน าออกของข้อมูล มีหลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่
กับความต้องการ Print = พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 
CSV = ส่งออกมาเป็น File  Excel = ส่งออกมาเป็น file 
โปรแกรม Excel เป็นต้น 

7. จ านวนที่ต้องการน าออกแต่ละ
ครั้ง All page = ทุกหน้า Current 
page = หน้าปัจจุบนั  
Selected records = เฉพาะที่เลือก 

8. คลิกที่เมนู 
PHP>General 

9. กรอกช่ือ Title ที่จะให้แสดง
บนหัวเวบ็ 3. เลือก Charset= 

utf-8, Font= Ver-
dana, Size= small 10. กรอกช่ือ ให้แสดงด้านล่างเวบ็ 

11. คลิกทีเ่มนู 
Theme 

12. คลิกเลือก 
Theme ส าเร็จรูป ตัวอย่างการ

แสดงผลในเว็บ
จากการเลือก 
Theme  
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1. คลิกที่เมนู Tools 
เลือก Extensions 

2. คลิกท าเครือ่งหมาย
ตามภาพ 

3. คลิก Close 
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                    การสร้าง Code 
                     กลับมาที่หน้าตารางข้อมูลที่เราได้เชื่อมโยงไว้แล้ว  คราวนี้เรามาดูว่าในตารางฐานข้อมูลนั้น
โปรแกรมได้เตรียมอะไรไว้ให้เราบ้าง     

1. คลิกที่ Table 
ส่วนนี้จะเป็น
การควบคุมการ
สร้าง Code 
หลักของงาน
ทั้งหมด 

ส่วนนี้เป็นเรื่อง
ของ Advance  

การแสดงหรือไม่แสดง
ในหน้าเว็บ 
 แสดง  ไม่แสดง 

การให้มีหรือไม่มีเมนูค าส่ังสามารถก าหนดได้จากเครื่องหมาย ในกล่อง
ส่ีเหลี่ยมของแต่ละค าส่ัง 
 มี  ไม่ม ี

                   มาดูรายละเอียดในเมนูค าสั่งที่เกี่ยวกับ  Add และ Edit ที่จะต้องให้ความส าคัญ  ส่วนเมนูค าสั่ง
อ่ืนๆ เป็นค่ามาตรฐานที่ระบบจัดการไว้ให้ในเบื้องต้น 

Add = การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล 
Copy = การคัดลอก Record ส่วนมากจะไม่ใช้ 
CAPTCHA =  จะมีรหัสรูปภาพให้ยืนยันก่อนการ  Add  หรือ Delete (ต้องมีการติดตั้งใน Extension) 
Confirm = มีข้อความให้มีการยืนยันที่จะ Add หรือ Delete ส่วนมากจะใช้ใน Edit  
Check Conflicts = มีข้อความแจ้งการซ้ าซ้อนของข้อมูล  ในการ Edit 
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                     โปรแกรม  PHPMaker ยังจัดให้มีเมนูค าสั่งย่อยลงไปอีกในแต่ละฟิลด์ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ 

คลิกที่  stud 

Field Name = ช่ือฟิลด์  
Data Type = ชนิดของข้อมูลทีจ่ะจัดเกบ็ 
Size = ขนาดตัวอักษรทีจ่ัดเก็บได ้ 
Caption = ข้อความทีจ่ะทีจ่ะปรากฏในฟอร์ม(ต้องเปลี่ยนเป็น      
                  ภาษาไทย 
Primary Key = คีย์หลัก 
Page No. = เลือกหน้าที่ต้องการให้ฟิลด์ไปอยู ่ 
Auto-Update Value = เป็น Code อัตโนมัติที่ PHPMaker 
เตรียมไว้ให ้

List = การมองเห็นข้อมูลทีบ่ันทกึ 
Export = การส่งออกข้อมูล 
Aggregate = สูตรค านวณ 
Width = ความกว้างของตาราง(เปน็ตัวเลข) 
Wrap = เป็น Code อัตโนมัติที่ PHPMaker เตรียมไว้ให ้
Quick Search = ให้สามารถค้นหาได้ในค าส่ังคน้หา 
                           ทั่วไป  
Ext. Search = ให้มีค าส่ังระบุ เจาะจงที่จะค้นหา   

คลิกที่  หาก
ต้องการแสดง
หรือไม่แสดง 

คลิกที่  หากต้องการให้มคี าส่ัง 
Edit ในแต่ละฟิลดห์รือไม่มี
เช่นเดียวกันกับ  Read Only หาก
ต้องการให้อ่านอย่างเดียว 

คลิกที่  หากต้องการให้มคี าส่ัง 
add ในแต่ละฟิลด์หรือไม่มี
เช่นเดียวกันกับ  Default Value หาก
ต้องการให้มีข้อมูลพร้อมบันทึก 

คลิกที่  หากต้องการ
ให้มีค าส่ัง add ในแต่ละ
ฟิลด์หรือไม่มีรูปแบบ
การ Search Opr จะกล่าว
ต่อไป 
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                     เมื่อตั้งค่าในเมนูค าสั่งย่อยแล้ว  ต่อไปจะเป็นการสร้างค าสั่งให้เป็นไปตามที่เราได้ท า
เคร่ืองหมาย  ในแต่ละฟิลด์  

1.คลิกที่ student 

2.คลิกที่ Generate 

3.คลิกที่นีเ่พื่อสร้างที่
เก็บระบบโปรแกรม 

4.คลิกที่ Computer 
และ C: ตามล าดับ 

5.คลิกที่ AppServ 

6.คลิกที่ WWW 

7.คลิกที ่
Make New Folder 

8.เปลี่ยนช่ือ จาก New 
Folder เป็น student 

8.คลิกที่ OK 

ผลที่ไดจ้ะเป็นดงัภาพ ที่จัดเกบ็ทัง้สองเรื่องต้องตรงกัน 
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เมื่อจัดการกับที่จดัเก็บ
ระบบโปรแกรมแล้ว 
1.คลิกที่ Generate เพื่อ
สร้าง Code ที่ต้องการ 

เราสามารถเลือกหรือไม่เลือกส่ง 
Output  หรือ Code PHP ที่ถูก
สร้างขึ้นเปน็บ้าง Code ได้ตาม
ต้องการโดยจะขอกล่าวในตอน
ต่อไป 

2.คลิกที่ Generate เพื่อ
สร้าง Code ที่ต้องการ 

Code PHP และ Code 
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องก าลังถูก
สร้างขึ้นรอจนกว่าจะ
เสร็จ 100% ส่วน File 
ไหนท าหน้าที่อะไรจะขอ
เอาไว้กล่าวในตอนต่อไป 

3.คลิกที่ OK 
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หลังจาก Generate 
หรือสร้าง Code ที่
ต้องการแล้วให้จัดการ 
Save งานในทีน่ี่เราจะ
เรียก Project 

1.คลิกที่ Project   
เลือก Save AS ตามล าดับ  

2.กรอกช่ือเป็น 
student 

3.คลิก Save 
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กลับมาสู่หน้าแรกของ
โปรแกรม PHPMaker 
คืนอีกครัง้ เราอาจจะ
ต้องกลับมาใช้หน้านี้
อีกหลายต่อหลายครั้ง  
ดังนั้นควรเปดิไว้เลย  
เพื่อรอรับการแก้ไข
ต่างๆ ตามที่ต้องการ 
จนกว่าจะออกจากการ
ท างาน 

ต่อไปนี้มาทดสอบ
ระบบที่เราได้ให้
โปรแกรม PHPMaker 
สร้าง Code ให้โดยไป
ที่ Internet Explorer 
กรอก http://localhost/
student/  เสร็จแล้วกด
ปุ่ม Enter 

 

  

 

ในส่วนที่ 3 ส่วนที่เป็นเนื้อหา
จะมีค าส่ังอื่นๆ ประกอบอยู่
ด้วย เช่น add , Search, Ex-
port 

ทดสอบการท างานของโปรแกรม 
หน้าเว็บจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามหมายเลขก ากับ  1. ส่วนหัว  2.เมนู  3.ส่วนเนื้อหา  4.ส่วนท้าย 

ลองทดสอบ คลิกที่ Add 
จะเห็นว่ามีช่องใหผู้้ใช้
น าเข้าข้อมูลลงฐานข้อมูล
ตามที่สร้างขึ้น แสดงว่า
ระบบพร้อมที่จะรับข้อมูล
ตามที่มีการบันทึก 
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                    การปรับแต่งฟอร์มและภาษา  ถึงแม้ว่าระบบจะพร้อมแล้ว  ที่จะรับข้อมูลลงจัดเก็บใน
ฐานข้อมูล  แต่ยังมีหน้าเว็บบางรายการยังไม่แสดงภาษาไทย  เช่นหมายเลข  ฟอร์มที่จะกรอกข้อมูล  
หมายเลข  เมนู หมายเลข  ชื่อตาราง  ส่วนหมายเลข  id stu เป็นฟิล์ดล าดับบันทึกอัตโนมัติจะ
ไม่ให้มีการแสดง  ดังนั้นจะต้องมีการปรับแต่ให้สมบูรณ์  โดยเราจะต้องไปปรับแต่งที่โปรแกรม  
PHPMaker  ดังนี้ 

 

   

 

1. คลิกที่ stud 2.ตรงต าแหน่ง Caption  แก้ไขเปน็ภาษาไทยตามภาพ 

          แก้ไขตามเงื่อนไขหมายเลข  “ต้องการแก้ฟอร์มเป็นภาษาไทย”  
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                    แก้ไขตามเงื่อนไขหมายเลข  “ต้องการแก้ไขชื่อเมนู เป็น ข้อมูลนักศึกษา” 

                       แก้ไขตามเงื่อนไขหมายเลข  “ต้องการแก้ไขชื่อตาราง เป็น บันทึก/แก้ไข 

1. คลิกที่ Tables 2. แก้ไขเป็นภาษาไทยตามภาพ บันทึก/แก้ไข 

1. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ เมน ู

2. แก้ไขเป็นภาษาไทยตามภาพ ข้อมูลนักศึกษา 

3. คลิกที่ปุ่ม OK 
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คลิกเอาเครื่องหมาย  ออกจาก  ที่ List ,Export 
Quick Search, View, Edit 

                  แก้ไขตามเงื่อนไขหมายเลข  “ไม่ต้องการให้มีการแสดง id_stu ในหน้าท่ีต้องการ” 

                    เมื่อท าท้ัง 4 เงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว  จัดการ Save Project  และทดสอบระบบดังนี้   

1.คลิก Save 
2.คลิกที่ Generate เพื่อแก้ไข Code ตามต้องการ 

รายละเอียดขั้นตอนการ Generate อยู่ท่ี
หน้า  35 

4. คลิกที่ add  จะเหน็ว่าเงื่อนไขทัง้ 4 ข้อ
ได้ถูกท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น
การส่ือสารกับผู้ใช้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

3.ทดสอบ Code ที่สร้าง  
ไปที่ Internet Explore กรอก http://localhost/student/  
แล้ว กดปุ่ม Enter 

  

  

 

 

เลื่อน 
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                    ทดสอบการน าเข้าข้อมูล (Add) เมื่อระบบพร้อมแล้วเรามาทดลองน าเข้าข้อมูล  โดยใช้ข้อมูล
ที่มากับแผ่น CD-Rom  เป็น File โปรแกรม Excel  ชื่อ รายชื่อ.xlsx 

2.คลิก Add 

ที่ Internet Explorer 
1.กรอก http://localhost/student/  เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 

3.เอาตัวอย่างข้อมูล
ของคนที่ 1 และ2
กรอกข้อมูลใหค้รบ
ทุกช่องตามรูป 

4.คลิก Add 

ดูข้อมูล แก้ไขข้อมูล
ในรายการ
แล้ว คลิก
ปุ่ม Edit 

ส่งออกไปเครื่องพิมพ ์ ส่งออกในรูปแบบ File  โปรแกรม Excel 

ข้อความแจ้งเตือนน าเข้าเรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับค้นหาข้อมูล 

เลือกก่อน 
ลบข้อมูล 
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                    การสร้างฟิลด์ตัวเลือก  เป็นการสร้างช่องรับข้อมูลให้มีตัวเลือกของข้อมูลที่ต้องการ  เลือก
ข้อมูลที่จะต้องการน าเข้าได้เลยไม่ต้องผ่านแป้นพิมพ์  โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องกรอกซ้ าๆ เพื่อความเป็น
เอกภาพของข้อมูล  และป้องกันการกรอกผิดพลาด  ลดการจ าเจในการกรอกข้อมูล  เช่นค าน าหน้าชื่อ   

1.คลิกที่ stud>f_name ตามล าดับเพื่อสร้างตัวเลือก ให้กับช่องค าน าหน้าช่ือ 

2.คลิกข้างหน้า f_name 3.คลิกเครื่องมือ Select 

                 4.การใส่ตัวเลือกที่ต้องการใน User Values มีวิธีดังนี้ 
 
4.1.คลิกที ่     กรอกเลข 1 ที่ช่อง Value และกรอกค าว่า นาย ที่ช่อง Label 
4.2.คลิกที่      กรอกเลข 2 ที่ช่อง Value และกรอกค าว่า นาง ที่ช่อง Label 
4.3.คลิกที่      กรอกเลข 3 ที่ช่อง Value และกรอกค าว่า นางสาว ที่ช่อง Label 

จัดล าดับตัวเลือก 

ลบตัวเลือก เพิ่มตัวเลือก 

เมื่อมีการที่จะปรับปรุง แก้ไขระบบใน PHPMaker ตามความต้องเรียบร้อยแล้ว  ทุกคร้ังต้อง 
Save project โดยคลิกที่ และ Generate ด้วยทุกคร้ัง(ดูวิธีการหน้า 35) 

เงือ่นไข 
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1.คลิก Add 

                    การทดสอบการสร้างฟิลด์ตัวเลือก  เราได้สร้างตัวเลือกที่ค าน าหน้าชื่อเราลองมาดูซิว่า  เมื่อ
ตอนที่เราได้น าเข้าข้อมูลล าดับคนที่ 1 และ 2 ในช่องค าน าหน้าชื่อเราต้องกรอกข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์  

2.คลิก  

ตัวเลือกที่สร้างขึ้น 3.เอาตัวอย่างข้อมูล
ของคนที่ 3 กรอก
ข้อมูลใหค้รบทุกช่อง
ตามรูป 

4.คลิก Add 

 

ข้อมูลของคนล าดบัที่ 3 ที่ถูกน าเขา้มา 
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                    อีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฟิลด์ตัวเลือก  เป็นการเปลี่ยนช่องรับข้อมูลจากการกรอกด้วย
แป้นพิมพ์  เป็นแบบปุ่มเลือก (Radio) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

3.คลิกเครื่องมือ Radio 2.คลิกข้างหน้า Grade 

1.คลิกที่ stud>grad ตามล าดับเพื่อสร้างตัวเลือก ให้กับช่องระดบั 

เมื่อมีการที่จะปรับปรุง แก้ไขระบบใน PHPMaker ตามความต้องเรียบร้อยแล้ว  ทุกคร้ังต้อง 
Save project โดยคลิกที่ และ Generate ด้วยทุกคร้ัง(ดูวิธีการหน้า 35) 

เงือ่นไข 

4.การใส่ตัวเลือกที่ต้องการใน User Values มีวิธีดังนี้ 
 
4.1.คลิกที่      กรอกเลข 1 ที่ช่อง Value และกรอกค าว่า ประถม ที่ช่อง Label 
4.2.คลิกที่      กรอกเลข 2 ที่ช่อง Value และกรอกค าว่า ม.ต้น ที่ช่อง Label 
4.3.คลิกที่      กรอกเลข 3 ที่ช่อง Value และกรอกค าว่า ม.ปลาย ที่ช่อง Label 

การใช้งานโปรแกรม  PHPMaker  



 45 

Database System  โดย  นิกร  เกษโกมล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน  กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

                    การทดสอบการสร้างฟิลด์ตัวเลือก  เราได้สร้างตัวเลือกแบบ Radio ที่ฟิลด์ ระดับ  

1.คลิก Add 

3.เอาตัวอย่างข้อมูล
ของคนที่ 4 กรอก
ข้อมูลใหค้รบทุกช่อง
ตามรูป 

ตัวเลือกแบบ Radio 2.คลิก Add 

 

ข้อมูลของคนล าดบัที่ 4 ที่ถูกน าเขา้มา 
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                    การค้นหาข้อมูล(Search)ข้อมูลที่ถูกน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้ว  เราสามารถก าหนดข้อความ
ในการค้นหาได้อย่างรวดเร็ว(Quick Search) อาจจะค้นหาชื่อ นามสกุล อื่นๆ ทั้งหมดที่ได้น าเข้าไว้ใน
ฐานข้อมูล(หากต้องการมองภาพให้ชัดเจนต้องน าเข้าข้อมูลตัวอย่างที่ให้มาทั้งหมด 21 คน 

สมมุติว่าเราต้องการ
ค้นหาคนชื่อ 
ทวีศักดิ์ เราสามารถ
กรอกช่ือลงในช่อง
แล้วคลิกที่ปุ่ม  
Search  ได้เลย 

จะมีเฉพาะ 
ช่ือ ทวีศักดิ์  เพียง
คนเดียวเท่านัน้ 

เช่นเดียวกันถ้าเรา
กรอกค าว่าประถม
โปรแกรมจะค้นหา
แล้วแสดงผลออกมา
ดังภาพ  

การค้นหาข้อมูลลักษณะนี้  จะไม่เป็นการเฉพาะเจาะจงในแต่ละฟิลด์  แต่จะเป็นการค้นหา
ทั้งหมดทุกฟิลด์ ที่มีค าค้นหาตรงกัน บางคร้ังจึงท าให้ไม่สามารถนับจ านวนได้อย่างถูกต้อง เงือ่นไข 
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                    การค้นหาข้อมูล(Search)ข้อมูลที่ถูกน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้ว  เราสามารถก าหนดเงื่อนไข
ในการค้นหาแบบเร็ว(Quick Search) ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว  เรายังสามารถสร้างระบบค้นหาเฉพาะข้อมูลใน
แต่ละฟิลด์  หรือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานได้อีก  ตัวอย่างเช่นเรา
ต้องการรายงานโดยให้มีการเลือกรายงาน เป็นรายสถานศึกษา  ระดับ  ภาคเรียน 

1.คลิกที่ 
stud>School 
ตามล าดับเพื่อ
สร้าง Ext.Search 
ให้สถานศึกษา 

2.คลิกข้างหน้า school 

5.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

3.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

4.คลิกเครื่องมือ Text 
6.คลิกเลือกเชื่อมโยง
ตารางและฟิลด์ 

7.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

1.คลิกข้างหน้า term 

4.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

2.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

3.คลิกเครื่องมือ Text 
5.คลิกเลือกเชื่อมโยง
ตารางและฟิลด์ 

6.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

สร้าง Ext.Search 
ให้ภาคเรียน 
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1.คลิกข้างหน้า grade 

4.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

2.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

3.คลิกเครื่องมือ Select 
5.คลิกเลือกเชื่อมโยง
ตารางและฟิลด์ 

6.คลิกท าเครื่องหมายถูก 

สร้าง Ext.Search 
ให้ระดบัชั้น 

Distinct เป็นค าสั่งในตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ าซ้อนเพื่อจะเอาออกมาแสดงเพียงค่าเดียว  ดังนั้น
ถ้าท าเคร่ืองหมาย แสดงว่าเปิดใช้ค าสั่ง เงือ่นไข 

เมื่อมีการที่จะปรับปรุง แก้ไขระบบใน PHPMaker ตามความต้องเรียบร้อยแล้ว  ทุกคร้ังต้อง 
Save project โดยคลิกที่ และ Generate ด้วยทุกคร้ัง(ดูวิธีการหน้า 35) 

เงือ่นไข 

Ext.Search  ที่ต้องการ
สามารถใช้ค้นหาขอมูลใน
ขอบเขตที่ระบุเท่านัน้ 

คลิกที่นี่ส าหรับ
ปิด/เปดิการ
แสดงฟอร์ม
ส าหรับ Search 
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1. กรอกช่ือสถานศึกษาค้นหาเฉพาะสถานศึกษาที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม Search ข้อมูลสถานศึกษาตามที่ต้องการ
ค้นหาในขอบเขตนีเ้ท่านัน้ 

1. กรอกภาคเรียนค้นหาเฉพาะภาคเรียนที่ต้องการ 

2. คลิกปุ่ม Search ข้อมูลภาคเรียนตามที่ต้องการ
ค้นหาในขอบเขตนีเ้ท่านัน้ 

1. คลิกเลือกค้นหาเฉพาะระดบัทีต่้องการ 

2. คลิกปุ่ม Search ข้อมูลระดบัตามที่ต้องการ
ค้นหาในขอบเขตนีเ้ท่านัน้ 

Show all เป็นค าสั่งที่ใช้ในการ  แสดงข้อมูลทั้งหมด  หรือท าการรีเซ็ทการค้นหาของทุก
รายการ เงือ่นไข 

                                          การทดสอบการสืบค้นตามเงื่อนไขที่เราต้องการ  
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                    PHPMaker ให้ระบบความปลอดภัยในการดูแลฐานข้อมูลมาด้วย  จัดได้ว่าเป็นระบบความ
ปลอดภัยที่ดีระบบหนึ่ง  สามารถควบคุมรายละเอียดของข้อมูล  ตั้งแต่ระดับตารางจนถึงระดับของฟิลด์   
ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะส่วนที่เป็นการรักษาความปลอดภัยในระดับตารางก่อน 

กลับมาที่หน้าของ PHPMaker อีกครั้ง 
1. คลิก student 2. คลิกเลือก Security 

3.กรอก  
Login Name    admin 
Password         123456 

4. คลิก Save 

ที่ Internet Explorer 
1.กรอก http://localhost/student/  
เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 

                    การทดสอบการสร้างระบบความปลอดภัย  จะเห็นว่าก่อนท่ีเราจะเข้าถึงข้อมูลจะมีระบบ  
Login ให้เราใส่ User Name  และ  Password ก่อน  

4. คลิก Generate 

เมื่อมีการที่จะปรับปรุง แก้ไขระบบใน PHPMaker ตามความต้องเรียบร้อยแล้ว  ทุกคร้ังต้อง 
Save project โดยคลิกที่ และ Generate ด้วยทุกคร้ัง(ดูวิธีการหน้า 35) 

เงือ่นไข 
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1.กรอก  
Login Name    admin 
Password         123456 

2. คลิกปุ่ม Login 

จะมีเมนู Logout 
เกิดขึ้นอีกหนึ่ง
รายการ 

การใช้งานโปรแกรม  PHPMaker  



 52 

Database System  โดย  นิกร  เกษโกมล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน  กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

                    การแก้ไขรูปภาพในส่วนหัวของเว็บ  ซึ่งโปรแกรมจะเชื่อมโยงน าภาพมาแสดงเป็นโลโก้ของ  
บริษัทเจ้าของโปรแกรม  ดังนั้นเราจึงต้องทราบก่อนว่าต าแหน่งของภาพอยูที่ไหนของระบบโปรแกรม 

                    ใน C:/appserv/www/student จะประกอบไปด้วย Files ของโปรแกรมที่ PHPMaker  สร้าง
ขึ้นมาจากการ Generate   เพื่อใช้เป็นระบบโปรแกรมฐานข้อมูลที่เราได้วางโครงสร้างไว้  เน้ือหาของ Files 
ส่วนใหญ่จะเป็นภาษา PHP มีความสลับซับซ้อน หากต้องการแก้ไขต้องมีความรู้เร่ืองภาษา PHP ดี
พอสมควร  ในที่นี้ขอแนะน า Folder หมายเลข  ซึ่งจะใช้เก็บโลโกของผู้ผลิตโปรแกรมซึ่งเราจะต้อง
แก้ไข  และหมายเลข   เป็น File ที่จัดเก็บตัวแปลที่ส าคัญต้องมีการแก้ไขเช่นเดียวกัน แก้ไข   

 

 

เราจะเห็นว่าใน Folder  phpimages 
จะเป็นที่เก็บรปูภาพต่างๆที่ใช้ใน
โปรแกรมรวมถึงโลโก้ของ
โปรแกรมด้วย  โดยมีช่ือว่า  
phpmkrlogo8.png  ขนาด 250x50pix 
ดังนั้นเราต้องออกแบบโลโก้ใหมใ่ห้
มีขนาดเท่าของเดิมหรือใหญ่กว่าด้วย
โปรแกรมออกแบบรปูภาพ โดยใช้
ช่ือเดิมนามสกุลเดิมแล้วเอาไข้ไปทับ
ช่ือเดิมเท่านีเ้ราจะได้โลโก้ใหมท่นัท ี 

การใช้งานโปรแกรม  PHPMaker  



 53 

Database System  โดย  นิกร  เกษโกมล  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน  กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

การใช้งานโปรแกรม  PHPMaker  

 

 

File หมายเลข 
ต้องใช้โปรแกรม EditPlus เข้า
ไปแก้ไขบางค าส่ังของเนื้อหา
ใน File โดยเฉพาะในบรรทัด
ที่ 37 ต้องแก้ไขรหัส Mysql 
(connected)ให้ตรงกับ
คอมพิวเตอร์หรือ Server ของ
ส านักงานหากต้องการน าไป
ติดตั้ง 

                    ยังมีเทคนิคในการบริหารจัดการโปรแกรม PHPMaker อีกมากมายท่ีสามารถบริหาร
จัดการถึงขั้นท่ีมีความซับซ้อน  และเงื่อนไขมากขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้  สามารถศึกษาเพิ่มเติม
ได้จาก Display Help ของระบบโปรแกรมเอง  และหมั่นฝึกฝนจะเกิดการเรียนรู้และความช านาญ 


