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ค าน า 
 ในโลกของ .NET Framework เดมิ นกัพฒันาสาย .NET จะถูกจ ากดัอยู่
เพยีงแค่บน Windows เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนัไมโครซอฟทส์ร้าง .NET Core 
ขึน้มา เพื่อใหน้กัพฒันาสาย .NET สามารถพฒันาแอพครบทัง้ 3 แพลตฟอร์ม
แลว้ นัน่คอื Windows, macOS และ Linux 
 แมว่้าเน้ือหาของหนงัสอืเล่มน้ี เป็นการพฒันา Web Apps โดยอาศยั 
ASP.NET Core MVC บน Windows แต่คุณสามารถน าเน้ือหาและหลกัการ ไป
ใชใ้น macOS และ Linux ไดอ้กีดว้ย อาจจะต้องรอเวลาใหอ้งคป์ระกอบต่างๆ 
บน macOS และ Linux ครบถ้วนเช่นเดยีวกบับน Windows 
 หากคุณผู้อ่านท่านใดติดปัญหาในการเขยีนโปรแกรม สามารถสอบถาม
ไดท้ีแ่ฟนเพจของผู้เขยีนไดท้ี ่www.facebook.com/thaivb.net และอกี 1 
ช่องทาง คอื ช่องใน Youtube คน้หาช่องทีช่ื่อว่า Thaivb.NET 

ศุภชยั สมพานิช 
สงิหาคม 2559  
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บทท่ี 1 พฒันา Web Apps ด้วย 
ASP.NET Core MVC 

บทน า 
 ในปัจจุบนั การพฒันา Web Apps ยงัคงมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก 
คุณมทีางเลอืกมากมาย ทีจ่ะพฒันา Web Apps ขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นการใชง้าน
ภาษา PHP, MEAN Stack, ASP.NET, ASP.NET Core ฯลฯ เป็นต้น 
 เน้ือหาทีจ่ะน าเสนอในหนงัสอืเล่มน้ี เป็นการพฒันา Web Apps ดว้ย 
ASP.NET Core MVC ดว้ยภาษา VC# เป็นอกี 1 ทางเลอืกทีน่กัพฒันา พลาด
ไม่ไดเ้ป็นอย่างยิง่ 

Web Apps ในโลกของ .NET 
ASP.NET MVC เป็นการพฒันา Web Apps ดว้ย ASP.NET (เน้ือหา

ของเล่มน้ี เลอืกใชภ้าษา VC#) โดยอาศยัหลกัการของ MVC เขา้มาช่วยแบ่งแยก
หน้าทีก่ารท างานออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 

o Models (M) หมายถึง ส่วนของการจดัเกบ็ขอ้มลู เช่น ระบบจดัเกบ็
ขอ้มลูถาวรในฐานขอ้มลู, ขอ้มลูชัว่คราวทีอ่ยู่ในคลาส, อาร์เรย,์  
Generic List ฯลฯ เป็นต้น 

o Views (V) หมายถึง ส่วนแสดงผลทีป่รากฎในบราวเซอร์ใหผู้้ใชง้าน
เหน็ 
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บทท่ี 2 ท าความรู้จกักบัโปรเจก็ต์ 
ASP.NET Core MVC 

บทน า 
 เน้ือหาในบทน้ี เป็นบทแรกทีเ่ราจะลงรายละเอยีดในการพฒันา Web 
Apps ดว้ย ASP.NET Core MVC โดยทีผู่้เขยีนปูพืน้ฐานมาบ้างแลว้ในบทที ่1 
เราจะมาเริม่ท าความรู้จกักบัชิน้ส่วนแต่ละชิน้ทีเ่ราไดม้าจากโปรเจ็กต์แบบ 
ASP.NET Core MVC 

คลาส Program และคลาส Startup จุดเร่ิมต้นของ
โปรเจก็ต์ ASP.NET Core MVC  
 เมื่อคุณสร้างโปรเจ็กต์แบบ ASP.NET Core MVC มาแลว้ คุณจะได้
โปรเจ็กต์ทีม่โีครงสร้างค่อนขา้งสมบูรณ์ เราจะมาเริ่มท าความรูจ้กักบั
องคป์ระกอบต่าง  ๆเหล่าน้ีว่า มทีีม่าอย่างไร 
 จุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต ์ASP.NET Core MVC อยู่ทีเ่มธอด Main() ใน
คลาส Program (ไฟลช์ื่อว่า Program.cs) พบว่า มกีารสัง่ใหร้นัคลาส Startup 
เป็นล าดบัแรกดว้ยเมธอด UseStartup() ดงัรูปที ่2-1 ตัว
อย
่าง
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บทท่ี 3 คอนโทรลเลอร ์(Controller) 

บทน า 
 คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นแกนหลกั 1 ใน 3 ตามแนวความคิด
ของ MVC อยู่ในฐานะเป็นตวักลาง ท าหน้าทสีัง่การงานในดา้นต่างๆ ผ่านทาง
เมธอด ทีเ่รียกว่า “Action Methods” ผู้เขยีนจะลงรายละเอยีดของคอนโทรลเลอร์
ว่า มปีระเดน็ใดบ้างทีน่่าสนใจ 

การสร้างคอนโทรลเลอรแ์ละส่วนแสดงผลใหม ่
 คุณสามารถสร้างคอนโทรลเลอร์และส่วนแสดงผลใหม่ตามทีคุ่ณ
ต้องการไดเ้ช่นกนั มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1. ใหคุ้ณสร้างโปรเจ็กต์แบบ ASP.NET Core MVC ขึน้มาใหม่  
2. ต่อมา ใหคุ้ณโฟกสัทีโ่ฟลเดอร์ Controllers ก่อน จากนัน้คลิกขวา เลอืก 

Add > New Item… เพิม่ไฟลค์ลาสประเภท MVC Controller Class เขา้มา
ในโฟลเดอร์ Controllers ของโปรเจ็กตเ์รา ดงัรูปที ่3-1 

ตัว
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บทท่ี 4 การใช้งานส่วนของข้อมูล 
(Model & ViewModels) 

บทน า 
 หลกัการท างานอย่างหน่ึงทีคุ่ณต้องพบเจอเสมอ เมื่อคุณเขา้มาสู่โลก
ของ ASP.NET Core MVC กค็อื การท างานร่วมกบัขอ้มลู กล่าวคอื 

 การท างานกบัข้อมูลชัว่คราว เช่น การท างานกบัขอ้มลูทีเ่กบ็อยู่ใน
ระบบคลาส (Class) เรามกัจะสร้างคลาสขึน้มาใชง้านเอง เพื่อเกบ็
ขอ้มลูตามทีเ่ราต้องการ และยงัถือว่า ขอ้มลูทีเ่กบ็อยู่ในออบเจ็กต์ทีเ่กดิ
มาจากคลาส เป็นขอ้มลูชัว่คราว 

 การท างานกบัข้อมูลถาวร เช่น ระบบฐานขอ้มลูประเภทต่างๆ เราถือ
ว่า ขอ้มลูในกลุ่มน้ี เป็นขอ้มลูถาวร 
ขอ้มลูทัง้ 2 ประเภท ถูกจดัใหอ้ยู่ในส่วนของ “Model” ไม่ว่าคุณจะ

ท างานกบัขอ้มลูประเภทใดกต็าม มกีลไกหน่ึงทีคุ่ณต้องท าใหเ้ป็น นัน่คอื การน า
ขอ้มลูเหล่าน้ี ซึง่อยู่ในส่วนของ Controller น าไปแสดงผลในส่วนของ View  

การส่งข้อมูลจาก Controller ไปสู่ View ด้วยคลาส 
 การท างานกบัส่วนของ Model ล าดบัแรกเลยกค็อื ผู้เขยีนจะสร้างคลาส
ทีช่ื่อว่า Products ขึน้มา ท าหน้าทีเ่กบ็ขอ้มลูสนิคา้ และต้องการแสดงขอ้มลู
สนิคา้ทีม่อียู่ ในส่วนแสดงผล 

 การส่งขอ้มลูจาก Controller ไปสู่ View ดว้ยคลาส 
 มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1. เริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ทีช่ื่อว่า UsingModel ขึน้มาก่อน 
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บทท่ี 5 การใช้งานส่วนแสดงผล View 

บทน า 
 “View” เป็นกลไกการท างานล าดบัสุดทา้ยของการท างานในรูปแบบ 
MVC กล่าวคอื ท าหน้าทีแ่สดงผล ปรากฎในบราวเซอร์ใหผู้้ใชง้านเหน็ อาจจะ
เป็นขอ้มลูทีถู่กดงึมาตัง้แต่ส่วนของ Model หรือเป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าจากการท างาน
ของส่วน Controller กไ็ด ้เราจะมาดวู่า การท างานในส่วนของ View มปีระเดน็
ใดบ้างทีน่่าสนใจ 

การแทรกข้อมูลใน View ด้วยวิธี Inject 
 โดยปกติแลว้ ขอ้มลูทีถู่กส่งต่อมาทีส่่วนของ View เกดิจาก 

o Controller (อยู่ในฐานะเป็นผู้ส่ง) ส่งขอ้มลูโดยอาศยัฟังกช์นั View()  
o View (อยู่ในฐานะผู้รบั) โดยใชค้ าสัง่ @model รบัขอ้มลูมาแลว้ น าไป

แสดงผลในไฟล ์.cshtml ปรากฎในบราวเซอร์ ซึง่ถือเป็นการท างาน
ขัน้ตอนสุดทา้ย 
แต่คุณสามารถใชค้ าสัง่ @inject ท าหน้าที ่“น าขอ้มลูจากส่วนของ

ขอ้มลู” แทรกเขา้มาทีส่่วนของ View ไดเ้ลย  

 การแทรกขอ้มลูใน View ดว้ยวธิี Inject 
 เป้าหมายของตวัอย่างน้ี กค็อื แสดงขอ้มลูลกูคา้ (แสดงดว้ยขัน้ตอน
ตามปกติ) และขอ้มลูอื่นๆ ของลกูคา้ทีน่่าสนใจ (แสดงดว้ยวธิี Inject)  
1. ผู้เขยีนสร้างโปรเจ็กต์ทีช่ื่อว่า UsingInject ขึน้มาก่อน จากนัน้สร้างหน่วย

จดัเกบ็ขอ้มลูลกูคา้ขึน้มา อยู่ในฐานะเป็นขอ้มลูชัว่คราวในระดบัพืน้ฐาน นัน่
คอื คลาส Customers เกบ็อยู่ในโฟลเดอร์ทีช่ื่อว่า Models ขอ้มลูลกูคา้ทีเ่รา
ต้องการเกบ็ ประกอบดว้ย 
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บทท่ี 6 ท าความรู้จกักบัระบบบริการ 
(Service) และ Dependency Injection  

บทน า 
 เมื่อคุณเขา้มาสู่โลกของ MVC มกีารท างานหลกัอย่างหน่ึงทีคุ่ณ
ต้องการท าเสมอ นัน่คอื การน าขอ้มลูจากส่วนของ Controller ไปสู่ส่วนแสดงผล 
View ผ่านทางฟังกช์นั View()  
 ค าว่า “ขอ้มลู” ทีผู่้เขยีนกล่าวถึง อาจจะมาจากการท างานภายในของ
คอนโทรลเลอร์เอง หรือคอนโทรลเลอร์น ามาจากส่วนของขอ้มลู Model กไ็ด ้เช่น 
ขอ้มลูชัว่คราวทีไ่ดจ้ากคลาสต่างๆ ทีเ่ราสร้างขึน้มาใชง้านเอง หรือขอ้มลูทีม่า
จากระบบฐานขอ้มลู ซึง่ถือเป็นระบบจดัเกบ็ขอ้มลูแบบถาวร 
 เน้ือหาในบทน้ี เราก าลงัยกระดบัขอ้มลูทีเ่ราต้องการ ใหก้ลายเป็น “การ
บริการดา้นขอ้มลู” เรียกว่า “Service” และยงัรวมไปถงึการปรบัปรุงการรบั-ส่ง
ขอ้มลูระหว่างส่วนของ Controller กบั View ใหม้ปีระสทิธิภาพเพิม่มากยิง่ขึน้อกี
ดว้ย 

พื้นฐานการส่งข้อมูลจาก Controller ไปสู่ส่วน
แสดงผล View 
 วธิีการส่งขอ้มลูจากส่วน Controller ไปสู่ส่วนแสดงผล View แบบง่าย
ทีสุ่ด กค็อื การส่งขอ้ความธรรมดา โดยอาศยัคลาส ViewData ทีเ่ราคุน้เคยกนั
เป็นอย่างดนีัน่เอง 
 ทุกๆ ครัง้ทีคุ่ณสร้างโปรเจ็กต ์ASP.NET Core MVC ขึน้มา ใน
คอนโทรลเลอร์ HomeController ทีเ่มธอด About() หรือเมธอด Contact() จะมี
การส่งขอ้ความทีช่ื่อว่า Message โดยอาศยัคลาส ViewData เป็นค่าเริ่มต้น 
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บทท่ี 7 ท างานกบัระบบฐานข้อมูล SQL 
Server 2016 Developer Edition 

บทน า 
 ฐานขอ้มลู SQL Server 2016 เป็นระบบฐานขอ้มลูอกีตวัหน่ึงที่
นกัพฒันาในยุคปัจจุบนั จะต้องใชง้านอกี 1 ประเภท ไม่ว่าคุณจะพฒันาแอพใน
แพลตฟอร์มใดกต็าม  
 ในปัจจุบนัไมโครซอฟทเ์ปิดช่องทางใหน้กัพฒันา สามารถใชง้าน
ฐานขอ้มลู SQL Server 2016 Developer Edition ไดฟ้รี ภายใต้โครงการที่
เรียกว่า “Visual Studio Dev Essentials” คุณสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการน้ี
ไดฟ้รีทีเ่วบ็ไซด ์https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-
dev-essentials-vs.aspx 

 
รูปที ่7-1 แสดงเวบ็ไซดข์องโปรแกรม Visual Studio Dev Essentials 
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บทท่ี 8 พืน้ฐานการท างานกบัระบบ
ฐานข้อมูล SQL Server 

บทน า 
 การท างานกบัระบบฐานขอ้มลู (Database) ถือเป็นหวัขอ้หลกัอกี 1 
เรื่องทีคุ่ณต้องศกึษา เราถือว่า ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็อยู่ในระบบฐานขอ้มลู เป็นการเกบ็
ขอ้มลูแบบถาวร สามารถแบ่งฐานขอ้มลู SQL Server ได ้2 รูปแบบ 

o ฐานขอ้มลู SQL Server ทีม่ากบั Visual Studio 
o ฐานขอ้มลู SQL Server ทีเ่ราติดตัง้แยกต่างหาก ในกรณีน้ี คอื 

ฐานขอ้มลู SQL Server 2016 Developer Edtion 
วธิีการท างานกบัระบบฐานขอ้มลู SQL Server ล าดบัแรกทีผู่้เขยีน

เลอืกมาน าเสนอในหนงัสือเล่มน้ี กค็อื การท างานในรูปแบบ “Code First” โดย
อาศยั Entity Framework Core เรียกสัน้ๆ ว่า “EF Core” 

Code First เป็นรปูแบบการท างานร่วมกบัระบบฐานขอ้มลู มจุีดเริ่มต้น
อยู่ทีก่ารเขยีนโคด้ขึน้มาก่อน โดยอาศยัคลาสที่สร้างขึน้มา แปลงเป็นตารางใน
ฐานขอ้มลู คุณสามารถก าหนดชื่อตาราง, ชนิดขอ้มลูแต่ละฟิลด,์ เงื่อนไขต่างๆ 
ฯลฯ ผ่านทางคลาสทีคุ่ณสร้างขึน้มาทัง้หมด 

เหน็ไดว่้า รูปแบบน้ีแตกต่างไปจากเดมิทีเ่ราต้องสร้างตารางใน
ฐานขอ้มลูก่อน แลว้ค่อยสร้างโปรเจ็กตเ์ชื่อมต่อเขา้ไป 
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บทท่ี 9 การท างานกบัข้อมูลใน
ฐานข้อมูล SQL Server 2016 

บทน า 
 เน้ือหาของบททีแ่ลว้ เป็นการเตรียมความพร้อมใหโ้ปรเจ็กต์ของเรา 
สามารถเชื่อมต่อกบัระบบฐานขอ้มลูดว้ยวธิี Code First ขึน้อยู่กบัว่า คุณจะใช้
ฐานขอ้มลู SQL Server ใด โดยทีผู่้เขยีนขอเลอืกใชฐ้านขอ้มลู SQL Server 
2016 Developer Edition เป็นหลกั โดยใชข้อ้ความเชื่อมต่อเกบ็อยู่ในไฟล ์
appsettings.json ดงัต่อไปน้ี 
appsettings.json 
{ 
  "ApplicationInsights": { 
    "InstrumentationKey": "" 
  }, 
  "Logging": { 
    "IncludeScopes": false, 
    "LogLevel": { 
      "Default": "Debug", 
      "System": "Information", 
      "Microsoft": "Information" 
    } 
  }, 
  "DefaultConnection": { 
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บทท่ี 10 การจดัการข้อมูลในฐานข้อมูล 
SQL Server (CRUD) 

บทน า 
 เน้ือหาทีผ่่านมา ผู้เขยีนน าเสนอวธิีการเรียกดขูอ้มลูออกมาจากตารางที่
เราสนใจอยู่ เป็นเพยีงการแสดงวธิีการใชง้าน ASP.NET Core MVC ร่วมกบั
ระบบฐานขอ้มลู SQL Server ดว้ยวธิี Code First ในขัน้ต้นเท่านัน้ 
 ในทางปฏิบตัิแลว้ การท างานร่วมกบัระบบฐานขอ้มลู ประกอบดว้ยการ
ท างาน 4 ส่วน คอื 

1. Create (C) หมายถึง ข ัน้ตอนการสร้างขอ้มลูใหม่ เพื่อน าขอ้มลูนัน้ๆ 
ไปเพิม่ลงในฐานขอ้มลู 

2. Read (R) หมายถึง การอ่านขอ้มลูออกมาจากระบบฐานขอ้มลู 
3. Update (U) หมายถึง การอพัเดตขอ้มลูเดมิทีม่อียู่ ใหก้ลายเป็นขอ้มลู

ล่าสุด 
4. Delete (D) หมายถึง การลบขอ้มลูออกจากระบบฐานขอ้มลู 

ส าหรบัขอบเขตการน าเสนอในบทน้ี น าเสนอการท างานขอ้ 1 ถึงขอ้ 3 
เท่านัน้ เหตุผลกค็อื ในปัจจุบนัการลบขอ้มลูจริงออกจากระบบฐานขอ้มลู จะท า
ใหร้ะบบของเราไม่มหีลกัฐานหรือขอ้มลูอา้งองิในภายหลงั 

การแสดงรายละเอียดข้อมูล 
 การท างานล าดบัแรกทีจ่ะน าเสนอ กค็อื การแสดงขอ้มลู (Read) 
ผู้เขยีนเลอืกใชรู้ปแบบทีเ่ราพบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไป นัน่คอื เมื่อผู้ใชง้านคลกิเลอืกดู
ขอ้มลูแถวใด กจ็ะสัง่ใหแ้สดงรายละเอยีดของแถวนัน้ๆ ในส่วนแสดงผลตามทีเ่รา
ก าหนด 

ตัว
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