
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yii 2 Database and Report 
พฒันา Web Application ด้วย Yii 2: ฐานข้อมลู และรายงาน 

โค้ชเอก 

 

หนงัสอืเลม่นี �จําหนา่ยที� http://www.codingthailand.com/yii2ebook 

เวอร์ชนั 1 ออกจําหนา่ยวนัที� 1 มกราคม 2559 

 

หนงัสือเลม่นี �ผู้ เขียนตั �งใจจดัทําขึ �นเพื�ออยากให้มีหนงัสือภาษาไทยซกัเลม่เกี�ยวกบั Yii Framework 2 ที�เน้นเนื �อหาเจาะลกึด้านฐานข้อมลู 

และการทํารายงานในรูปแบบต่างๆ ซึ�งคิดว่าผู้อ่านที�ต้องการพฒันา Web Application จําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ

นําไปใช้กบัการทํางาน และใช้เพื�อพฒันาองค์กรของตนเอง หวงัวา่หนงัสอืเลม่นี �จะเป็นประโยชน์ ประหยดัเวลาการเรียนรู้ ขอบคณุทกุคนนะ

ครับ ขอให้มีความสขุ และสนกุกบัการเรียนรู้ครับ 

 

“ความสาํเร็จไมม่ีทางลดั ตอ่ให้เก่งแคไ่หน แตข่าดวินยักบัความตอ่เนื�อง  

คงยากที�จะผา่นอปุสรรคไปได้” 

 

 

©2015 - 2016 โค้ชเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

บทที� 1: เริ�มต้น และตดิตั �ง Yii 2 

- ทําไมต้องใช้ PHP Framework 

- ทําความรู้จกักบั Yii Framework 

- MVC และ Best Practices 

- การติดตั �งต้องเตรียมอะไรบ้าง 

- Extension ของ PHP ที�ควรเปิดไว้ 

- แนะนํา Advance Project Template 

- แนะนํา Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic 

- ขั �นตอนการติดตั �ง Advanced Project Template ผา่น Composer 

- แนะนําการใช้งาน Advanced Project Template เบื �องต้น 

- โครงสร้างของ Advanced Project Template  

- สร้างโปรเจคใหมด้่วย Netbeans 

- การตั �งคา่ Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic  

- การตั �งคา่ Time Zone เพื�อจดัรูปแบบวนัที� และเวลาในประเทศไทย 

- การตั �งคา่ และเปลี�ยนหน้าตาเวบ็ไซต์ (Theming) 

- การติดตั �ง Admin Template (AdminLTE) 

- การตั �งคา่ AdminLTE 

- การสร้างโฟลเดอร์ Theme สาํหรับ AdminLTE 

- การเพิ�มเมนดู้านซ้ายให้กบั  AdminLTE 

- เทคนิคการใส ่Box components ของ AdminLTE  ให้กบั GridView และ Form 

 

บทที� 2: Yii2 กับการใช้งานด้านฐานข้อมูล 

- การใช้งาน Database Migration 

- การสร้างตารางใหมโ่ดยใช้ Database Migration 

- การ Reverting หรือ Undo โดยใช้ Database Migration 

- การใช้งาน Data Access Object 

- Data Access Object: สร้างการติดตอ่กบัฐานข้อมลู 

- Data Access Object: การสั�งรันคําสั�ง SQL 

- Data Access Object: เมธอดสาํหรับ query ข้อมลู 



- Data Access Object: ลองเขียน DAO เพื�อเรียกด ูและแสดงข้อมลูจากตาราง position 

- Data Access Object: ลองเขียน DAO เพื�อลบจากตาราง position 

- Data Access Object: DAO สาํหรับการเพิ�ม และแก้ไขข้อมลู 

- Data Access Object: การใช้เทคนิค prepare เพื�อทําให้การเรียกดขู้อมลูได้มีประสทิธิภาพมากขึ �น 

- Data Access Object: การปอ้งกนัไมใ่ห้ชื�อคอลมัน์ในตาราง และชื�อตารางซํ �ากบัคําสงวนของฐานข้อมลู 

- ทําความรู้จกักบั Query Builder 

- ขั �นตอนการใช้ Query Builder 

- ฝึกเขียน Query Builder และ ดรูายละเอียด Method สาํหรับการคิวรี�ข้อมลู 

- การใช้งาน Active Record 

- การสร้าง Models ด้วย Gii เพื�อใช้งานกบั Active Record 

- ขั �นตอนการคิวรี�ข้อมลูด้วย Active Record  

- การคิวรี�ข้อมลูด้วย Active Record แบบวิธีลดั (shortcut methods)  

- การเข้าถงึ Attributes ข้อมลู เมื�อใช้ Active Record 

- การสร้าง Attributes ใหม ่อาจใช้คํานวณ หรือจดัรูปแบบข้อมลู เมื�อใช้ Active Record 

- เทคนิคการใช้ asArray() กบั Active Record  

- การเพิ�ม หรือแก้ไขข้อมลูด้วย Active Record  

- การเพิ�มหรือลดคา่ของคอลมัน์ (Updating Counters) 

- การลบข้อมลู โดยใช้ Active Record 

- การใช้ Transactions  

- การ Join ตาราง โดยใช้ Active Record 

- การใช้ Data Providers สาํหรับแบง่หน้า และจดัเรียงข้อมลู 

- การใช้ SqlDataProvider สาํหรับแบง่หน้า และจดัเรียงข้อมลู 

- การใช้งาน GridView  

- การกรองข้อมลูใน GridView (filters) 

- Workshop: การจดัการข้อมลูบคุลากร (Person) 

 

บทที� 3: การสร้างรายงานด้วย Yii 2 

- สร้างรายงานในรูปแบบ PDF และรองรับฟอนต์ภาษาไทย ด้วย mPDF 

- ขั �นตอนการติดตั �ง yii2-mpdf  

- การสง่อออกและนําเข้าไฟล์ Excel 

- สร้างรายงานในรูปแบบ Chart ด้วย HighCharts 

 



 

บทที� 4: โบนัสพเิศษ 

- การตั �งคา่และทํางานกบัอเีมล ด้วย SMTP 

- ทดลองสง่เมล ด้วย SMTP 

- การสร้าง email layout และ view สาํหรับสง่เมล 

- แนะนําการอพัโหลด Yii2 เพื�อใช้งานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที� 1: เริ�มต้น และตดิตั �ง Yii 2 

 

ทาํไมต้องใช้ PHP Framework 

 มีการเขียนโค้ดที�เป็นมาตรฐาน ชว่ยลดและกําจดัโค้ดที�ไมจํ่าเป็น 

 ช่วยลดระยะเวลาในการทาํงาน เช่น เรื�องความปลอดภยั การสร้างฟอร์ม เป็นต้น 

 ช่วยทาํให้การทํางานเป็นทีมง่ายขึ �น เพราะต้องเขยีนโค้ดเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 ช่วยในการบํารุงรักษาโค้ดได้ง่ายขึ �น 

 มี community ที�เข้มแขง็ เราสามารถถาม และคอยขอคําแนะนําได้ 

 

ทาํความรู้จักกับ Yii Framework 

 

Yii (อา่นออกเสียงว่า ยี) เป็น PHP Framework ที�มีประสิทธิภาพการทํางานสงู มีคณุลกัษณะเด่นหลายด้านที�ช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้

ง่ายขึ �น ไมว่า่จะเป็น MVC, DAO, Form input และการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู (validation), AJAX, Security เป็นต้น นอกจากนี �

Yii ยงัสามารถสร้าง Web Application ได้ทกุขนาด ไมว่า่จะเป็นระบบ CMS, e-commerce, Restful Web service และยงัให้นกัพฒันาต่อ

ยอดเขียน extensions เสริมได้อีกด้วย 

 

MVC และ Best Practices 

 

Yii มีรูปแบบการเขียนแบบ MVC (Model, View, Controller) ซึ�งการจะเขียนให้ดีนั �น ต้องศกึษาแนวทางกนัก่อน สรุปให้ดงันี � 

สรุปการเขียน Model ที�ด ี

 ประกอบด้วย โค้ดในสว่น business data 

 ประกอบด้วย โค้ดในการสว่นของการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

 ประกอบ ด้วย method การทํางานในสว่นของ business logic 

 อยา่เขยีนโค้ดเกี�ยวกบัการ request, session หรือโค้ดเกี�ยวกบัสภาพแวดล้อมของระบบ 

 ระวงัหรือหลกีเลี�ยงเขยีนโค้ดเกี�ยวกบั HTML ในสว่นของการแสดงผลใน Model ให้ไปเขียนที� view แทน 

สรุปการเขียน View ที�ดี 

 View จะต้องมีโค้ดเฉพาะ HTML และ PHP ที�เกี�ยวข้องกบัการแสดงผล จดัรูปแบบข้อมลูตา่งๆเทา่นั �น 

 จะต้องไมโ่ค้ดเกี�ยวกบัการ query ฐานข้อมลูตา่งๆ  

 หลกัเลี�ยงการรับคา่ $_GET, $_POST เพราะเป็นหน้าที�ของ Controller 

 ถ้าเรารับคา่มาจาก model จะต้องไมไ่ปแก้ไขคา่ที�รับมา 



 ใช้คลาสในกลุม่ Helper เพื�อชว่ยในการจดัรูปแบบข้อมลู 

สรุปการเขียน Controller ที�ด ี

 มีไว้เขียนเกี�ยวกบั request ข้อมลู เช่น get, post, put เป็นต้น 

 มีไว้เรียกเมธอดเกี�ยวกบั Models และ เรียก component ตา่งๆ 

 มีไว้สง่ข้อมลูตา่งๆ ไปให้ views เพื�อนําไปแสดงผล 

 ไมค่วรมีโค้ดการประมวลผลของ Models ถ้ามใีห้ไปเขียนที� Models ดีกวา่ 

 หลกีเลี�ยงการเขยีน HTML และโค้ดที�เกี�ยวข้องกบัการแสดงผลข้อมลู ให้ไปเขียนที� view ดีกวา่ 

 

การตดิตั �งต้องเตรียมอะไรบ้าง 

 

เนื�องจากหนงัสอืเลม่นี �ไมใ่ช่หนงัสอืพื �นฐาน การเตรียมตวัอยา่งแรกในการอา่นหนงัสอืเลม่นี �คือ เราจะต้องมีพื �นฐานภาษา PHP และ มี

ความรู้เกี�ยวกบัการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Object Oriented Programming หรือ OOP มาก่อน เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการ

เรียนรู้ สาํหรับคนที�ยงัไมม่ีพื �นฐานความรู้ดงัที�กลา่วมา ผมวา่แนะนําควรให้ศกึษาก่อนดกีวา่ครับ 

 

ในการติดตั �ง Yii 2 สิ�งที�เราต้องเตรียม ประกอบด้วย 

1. XAMPP สาํหรับจําลองเครื�องเราให้เป็น Web Server ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL/MariaDB และ phpMyAdmin 

2. Netbeans สาํหรับใช้เขียนโค้ด หรือจะใช้ IDE ที�ถนดัก็ได้ 

3. Composer สาํหรับการจดัการกบั PHP Packages หรือ Library ตา่งๆ 

 ขั �นตอนการตดิตั �งทั �งหมด สามารถเปิดดวูิดีโอได้ที� https://www.youtube.com/watch?v=6DH_aEaJ3X4 

 

Extension ของ PHP ที�ควรเปิดไว้ 

 

บางครั �งระหวา่งตดิตั �ง Composer หรือ พฒันา Web Application อาจมี errors สาํหรับบางคําสั�ง ก่อนติดตั �ง Yii2 ควรไปตรวจสอบ หรือ

เปิด extension ในไฟล์ php.ini ให้เรียบร้อย คือ ให้เปิดไฟล์ php.ini (C:\xampp\php\php.ini) ค้นหา extension แล้วเอาเครื�อง; ออก

ข้างหน้า เสร็จแล้วบนัทกึไฟล์แล้ว restart Apache สว่นรายการ extension ที�ควรเปิดมดีงัตอ่ไปนี � 

extension=php_bz2.dll extension=php_curl.dll extension=php_mbstring.dll extension=php_fileinfo.dll 

extension=php_gd2.dll extension=php_openssl.dll extension=php_intl.dll 

  



แนะนํา Advance Project Template 

 

หลงัจากติดตั �งเครื�องมือตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว เราจะมาตดิตั �ง Yii 2 กนั ซึ�งโดยปกติรูปแบบของโปรเจคของ Yii 2 จะมีอยู ่2 รูปแบบด้วยกนั

ได้แก่ Basic Project Template และ Advanced Project Template ในหนงัสอืเลม่นี �ผมจะเลอืกใช้รูปแบบ Advanced Project Template 

เพราะมกีารแยกสว่น Front-end และ Back-end กนัอยา่งชดัเจน และมีตวัช่วยอื�นๆเช่น มีหน้าเว็บลงทะเบียนผู้ใช้ มีหน้าและฟังก์ชนัการกู้

คืนรหสัผา่นผู้ใช้ โดยที�เราไมต้่องออกแรงเพิ�ม  แต!่! ยงัมดีีกวา่นั �นคือ ในหนงัสอืเลม่นี �เราจะใช้ Advanced Template ที�จะชว่ยทุน่แรงเรา

ขึ �นไปอีก โดยมีคนที�ทํา Advanced Project Template สาํเร็จรูปที�มีหลากหลายฟังก์ชนั และเราสามารถติดตั �งมาใช้ได้เลย 

 

แนะนํา Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic 

 

เพื�อความรวดเร็ว และประหยดัเวลาในการพฒันา Web Application หนงัสอืเลม่นี �จะใช้ Advanced Project Template ของ Nenad 

Zivkovic ให้เราเข้าไปดรูายละเอยีดตา่งๆได้ที� https://github.com/nenad-zivkovic/yii2-advanced-template หรือใครจะใช้ Advance 

Project Template แบบมาตรฐานที�มากบั Yii ก็ได้เช่นเดียวกนั  

สาํหรับ Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic นั �นเค้าได้เขียนเพิ�มฟังก์ชนัตา่งๆจาก Advanced Project Template แบบ

มาตรฐานของ Yii หลายสว่นด้วยกนั ได้แก ่

 มีระบบลงทะเบียนผู้ใช้ (User) ให้ พร้อมกําหนด account activation ได้ด้วย (กําหนดได้วา่ผู้ใช้ต้องยืนยนัตวัตนผา่นอเีมลหลงั

ลงทะเบียนหรือไม)่ โดยกําหนดได้ที� common/config/params.php 

 สามารถลอ็กอินได้ทั �งใช้แบบ username/password แบบปกติ และยงัลอ็กอินได้แบบ email/password ได้ด้วย แนน่อนเรา

สามารถตั �งคา่ระบบได้ที� โดยกําหนดได้ที� common/config/params.php เช่นเดยีวกนั 

 มีระบบการจดัการผู้ใช้ หรือ RBAC มาให้เรียบร้อย ทําให้เราสามารถจดัการในสว่นของผู้ใช้ได้เลย และสามารถกําหนดบทบาท 

หรือสทิธิ�ในการเข้าถงึหน้าเว็บได้ง่ายขึ �น 

 มีการเก็บ Session ลงในฐานข้อมลู 

 มีระบบธีม (Theming) สาํหรับเปลี�ยนหน้าเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบ และยงัสามารถเพิ�มธีมได้ง่าย 

 มีระบบเว็บไซต์แบบหลายภาษา (Translation) ทําให้เราสามารถกําหนดให้เว็บไซต์มกีารแสดงผลแบบหลายภาษาได้ 

 มีระบบ และหน้าเว็บให้ admin หรือ The Creator (ตวัเรา) จดัการกบัผู้ใช้ได้เลย 

 มีระบบตรวจสอบรหสัผา่นสาํหรับแนะนําผู้ใช้วา่กรอกยาก-ง่ายเกินไปหรือไม่ 

 

และแนน่อนเรายงัใช้ความสามารถของ Advanced Project Template แบบมาตรฐานของ Yii ได้ครบถ้วน เตรียมอินเตอร์เนต็ให้

พร้อม แล้วมาตดิตั �งกนัเลยครับ! 

 

 



ขั �นตอนการตดิตั �ง Advanced Project Template ผ่าน Composer 

 

1. เข้าไปที�โฟลเดอร์ htdocs ของ XAMPP (ปกติจะอยูท่ี� C:\xampp\htdocs) แล้วคลกิขวา เลอืก Use Composer here เราจะได้หน้าตา่ง 

command line ขึ �นมาเพื�อพร้อมพิมพ์คําสั�งสาํหรับติดตั �ง หรือถ้าไมค่ลกิขวาก็สามารถใช้คาํสั�ง command line ได้โดย cd เข้าไปยงั

โฟลเดอร์ htdocs ก็ได้เหมือนกนั เช่น  cd c:\xampp\htdocs  

 
Note: สาํหรับคนที�ใช้ Linux หรือ Mac OS X ให้ตดิตั �ง Composer โดยพิมพ์คาํสั�ง: 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

mv composer.phar /usr/local/bin/composer 

 

2.พิมพ์คําสั�ง composer self-update เพื�อ update เวอร์ชนัของ Composer ให้ลา่สดุ แล้วกดปุ่ ม Enter รอสกัครู่จะขึ �นคาํวา่ Updating to 

version… ก็เป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 



3. ติดตั �ง composer asset plugin พิมพ์คําสั�ง composer global require "fxp/composer-asset-plugin:~1.1.1" แล้วกดปุ่ ม Enter รอ

จนกวา่จะเรียบร้อยเหมือนเดิม  

 

Note: ระหวา่งขั �นตอนที� 3 สาํหรับคนที�เพิ�งเคยติดตั �งครั �งแรก จะมีการถามหา token ของ GitHub ดงันั �น ให้ไปสร้าง token ก่อน 

โดยไปสมคัรสมาชิกได้ที�เว็บ github.com จากนั �นลอ็กอินแล้วเข้าไปที� https://github.com/settings/tokens คลกิปุ่ ม Generate 

new token กรอก Token description คลกิปุ่ ม Generate token แล้วใช้เมาส์ลากคลมุ token เพื�อคดัลอก (Copy) แล้วนําไปวาง 

(Paste) ที�หน้าจอ command line ได้เลย 

   
 

4. สร้างโปรเจคใหมโ่ดยเราจะใช้ Advanced Project Template ของ Nenad Zivkovic  

พิมพ์คําสั�ง composer create-project nenad/yii2-advanced-template yii2system แล้วกดปุ่ ม Enter รอจนเสร็จเรียบร้อย แล้วให้ลอง

ตรวจสอบดวูา่มีโฟลเดอร์ yii2system ถกูสร้างขึ �นในโฟลเดอร์ htdocs หรือไม ่ถ้าม ีแสดงวา่ตดิตั �งเรียบร้อยแล้ว 

 

 Note: ตรงคาํสั�ง yii2system คือ ชื�อโฟลเดอร์ที�จะถกูสร้างที� C:\xampp\htdocs สาํหรับเก็บไฟล์โปรเจคของเรานั�นเอง 

 
5. พิมพ์คําสั�งเพื�อเข้าไปในโฟลเดอร์ _protected ดงันี � cd yii2system/_protected/ แล้วกดปุ่ ม Enter (อยา่ลมืวา่ yii2system คือชื�อโปรเจค

ของเรา ถ้าเปลี�ยนชื�อเป็นอยา่งอื�นก็อยา่ลมืเปลี�ยนตรงนี �ด้วย) ตอ่ด้วยพมิพ์คําสั�ง php init กด Enter  พิมพ์ 0 แล้ว Enter อีกครั �งเพื�อเลอืก

สภาพแวดล้อมการพฒันาโปรแกรม (Development)  พิมพ์ yes แล้วกด Enter  



 
 

6. สร้างฐานข้อมลู (database) โดยใช้ phpMyAdmin เปิด Browser แล้วพิมพ์ http://localhost/phpmyadmin คลกิที� ลงิก์ New เพื�อสร้าง

ฐานข้อมลูใหม ่จากนั �นกรอกชื�อฐานข้อมลู รวมทั �ง Collation เสร็จแล้วคลกิปุ่ ม Create 

 
 

7. เปิดไฟล์ main-local.php เพื�อตั �งคา่ฐานข้อมลูให้ถกูต้อง yii2system /_protected/common/config/main-local.php แล้วแก้ไขไฟล์ให้

ตรงกบัฐานข้อมลูที�ได้สร้างไว้ ได้แก่ dbname, username, password  



  
 

8. กลบัมาที�หน้าตา่ง command line (สงัเกตวา่เรายงัอยูใ่นโฟลเดอร์ _protected อยู)่ พิมพ์ yii migrate แล้วกด Enter จากนั �นจะมีรายการ

ตารางของฐานข้อมลูแสดงขึ �นมา พิมพ์ yes เพื�อสร้างตารางทกุตาราง โดยตารางตา่งๆนั �น ประกอบด้วยตารางผู้ใช้ ตารางสาํหรับ rbac 

ตารางสาํหรับเก็บ session และ ตารางตวัอยา่งสาํหรับเก็บบทความ (article) 

 

Note: ถ้าใช้ Linux หรือ Mac OS ให้ใช้คําสั�ง . /yii migrate 

 

  



9. พิมพ์คําสั�ง yii rbac/init แล้วกด Enter เพื�อสร้างระบบจดัการผู้ใช้แบบ rbac สร้างตารางบทบาท และสทิธิ�การเข้าใช้งานตา่งๆ 

   
 

Note: ถ้าใช้ Linux หรือ Mac OS ให้ใช้คําสั�ง . /yii migrate/init 

 

10. เสร็จเรียบร้อย! เปิด Web browser แล้วลองพิมพ์ http://localhost/yii2system เพื�อเข้าในสว่นของ front-end และลองพิมพ์ 

http://localhost/yii2system/backend เพื�อเข้าสว่นของ back-end   

 

 

แนะนําการใช้งาน Advanced Project Template เบื �องต้น 

 

หลงัจากติดตั �ง Advanced Project Template เรียบร้อยแล้ว สิ�งที�ต้องทําตอ่ไป คือ แนะนําให้ลงทะเบียน (เมน ูSignup) เพื�อสร้างผู้ใช้

ใหม ่สาํหรับผูใ้ชค้นแรกที�ลงทะเบียนจะได้เป็น ผู้ดูแลระบบสูงสุด หรือเรียกบทบาทวา่ The Creator สามารถทาํอะไรก็ได้ใน Web 

Application ของเรา สว่นการลงทะเบียนครั �งตอ่ๆมาจะได้บทบาทหรือสทิธิ�เป็นสมาชิกหรือ member นั�นเอง 

 
 


