
Chapter 6
สร้าง api ด้วย Django rest framework และทดลองใช้โปรแกรม 
Postman จ าลองเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อทดลองการดึงข้อมูล และส่ง

ข้อมูลจาก แอปพลิเคชัน flutter

4123305 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่



ผลลพัธ์วนัน้ี



Django follow MTV Architectural Pattern

MTV หรือ Model Template View เป็นคอนเซปตก์ารเขียนเวบ็ไซตท่ี์มีส่วน
ประกอบการท างานท่ีเช่ือมโยงกนัระหวา่ง

M - Model คือ ระบบจดัการฐานขอ้มูล

T - Template คือ หนา้ตาของเวบ็ท่ีใชแ้สดงผลวา่แต่ละหนา้จะออกมาเป็นอยา่งไร

V- View คือ ส่วนส าหรับจดัการขอ้มูลเพ่ือน าไปแสดงผลใน template 



0.ทดสอบระบบเดิมท่ีท าไว้



cd เขา้ folder project เราก่อน



พิมพ์ .\venv\scripts\activate เพื่อเขา้สู่โหมด venv



cd เขา้ project ท่ีสร้าง



พิมพค์ าสั่ง python manage.py runserver
เพื่อ runserver



ใช ้browser > เขา้ localhost:8000 ไดผ้ลดงัรูป



1.สร้างขอ้มูลในฐานขอ้มูล



เปิด project ใน vscode > ไปท่ีไฟล ์models.py และพิมพ์
โคด้เพิ่มตามรูป



ไปท่ีไฟล ์admin.py > พิมพโ์คด้ตามรูป



ออกจากการรัน server ดว้ยการกด ctrl+c เพื่อใหเ้ขา้โหมดปกติ
ดงัรูป



พิมพค์ าสั่ง python manage.py makemigrations
เพื่ออพัเดทการเปล่ียนแปลง วา่มีการเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง



พิมพค์ าสั่ง python manage.py migrate
เพื่อน าการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ลงฐานขอ้มูล 



จากนั้นพิมพค์  าสั่ง runserver



ไปท่ี browser > พิมพ ์localhost:8000/admin/
จะเขา้สู่หนา้ admin ดงัรูป



login เขา้ไปดว้ยรหสัผา่นท่ีเคยตั้ง จะจอหนา้ดงัรูป 



คลิกท่ี Todolist ดา้นขวา > คลิก add todo list + ปุ่มสีเทา 
ดา้นขวาบน จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูป



กรอกขอ้มูล และกดบนัทึก

ไดผ้ลดงัรูป



เพิ่มใหไ้ดจ้  านวน 2 รายการ ดงัรูป



แกใ้หน้ า title ออกมาแสดงดา้นนอกเป็นหวัขอ้แทนแบบเดิม
ดว้ยการไปท่ีไฟล ์models.py และเพิ่มโคด้ดงัรูป > กดบนัทึก

หมายเหตุ* โคด้ท่ีเพิ่มตอ้งยอ่หนา้เขา้ไป ดงัรูป ใหอ้ยูภ่าายใน class



กด refresh browser จะเห็นผลลพัธ์ดงัรูป



2.ทดลองดูฐานขอ้มูลท่ีมีใน 
DB Browser for SQLite 



Download โปรแกรม DB Browser for SQLite > ติดตั้ง



เปิดโปรแกรม DB Browser for SQLite > เลือก open 
database > เลือกไฟล ์database ใน project > จะเจอโครงสร้าง 
database ท่ีเกบ็ดงัรูป



สามารถดูขอ้มูลในตารางได ้โดยไปท่ี browse data > เลือก
ตารางท่ีตอ้งการ > จะไดผ้ลดงัรูป



3.ติดตั้ง Django rest framework



Django rest framework คืออะไร 

• Django REST Framework คือ toolkit หรอืไลบรารขีอง Python ในการสรา้ง RESTful 
APIs

• REST :  REpresentational State Transfer คือ สถาปัตยกรรมอยา่งหนึง่ของซอฟตแ์วรท์ี่อยู่
บนพืน้ฐานของ HTTP Protocol ที่เก่ียวขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูระหวา่ง Client และ Server

ที่มา : (Stackpython, 2021). 



ขอ้ดี Django REST Framework

• ง่ายในการเรียนรู้เพราะวา่ base on Python

• สร้าง RESTful APIs ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
• มี serializers ท่ีช่วยในการแปลง Django, Python object ไปเป็น JSON ไดอ้ยา่งง่ายดาย
• Browsable API คือมีหนา้ Interface ในการเรียกดู ทดสอบ API ในตวั ท าใหง่้ายและสะดวกข้ึน
มาก

• ไดรั้บความนิยมสูงและมีคอมมิวนิต้ีขนาดใหญ่ มีแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นบทความ คลิป tutorials 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเยอะ

• มี Documentation เขียนไวไ้ดอ้ยา่งครอบคลุมและละเอียด ท าใหเ้ป็น reference ไดเ้ป็นอยา่งดี

ที่มา : (Stackpython, 2021). 



HTTP Methods ที่ควรรู้

• GET --> เมธอดท่ีใชส้ าหรับดึงขอ้มูล
• POST --> เมธอดท่ีใชส้ าหรับสร้างขอ้มูลข้ึนมาใหม่
• PUT --> เมธอดท่ีใชส้ าหรับอปัเดตขอ้มูลท่ีมีอยู่
• DELETE --> เมธอดท่ีใชส้ าหรับลบขอ้มูล

ที่มา : (Stackpython, 2021). 



Status Codes ที่ควรรู้

✓ 200 - 299 --> status ท่ีบ่งบอกวา่ response ส าเร็จ (Successful Responses)

✓ 400 - 499 --> status ท่ีบ่งบอกวา่ response ผิดพลาด  (Client Error Responses)

✓ 500 - 599 --> status ท่ีบ่งบอกวา่ server ผิดพลาด (Server Error Responses)

ที่มา : (Stackpython, 2021). 



Status Codes ที่ควรรู้

• 200 OK คือ response ส าเร็จเป็น status code ท่ีพบเจอบ่อยท่ีสุด เช่น เม่ือมีการเสิร์ชหา
หนา้เวบ็ต่าง ๆ แลว้เราคลิกเขา้ดูได ้server ก็จะตอบกลบัดว้ย status code น้ี

• 201 Created คือ response ส าเร็จเม่ือ resource ใหม่ถูกสร้างข้ึนมา พบเจอไดบ่้อย ๆ 
เช่น มีการบนัทึกขอ้มูลผา่นหนา้ฟอร์ม และถูก submit ไปท่ี server แลว้ server ท าการตอบกลบั
ดว้ย status code น้ี
404 Not Found คือ Page not found (ไม่พบหนา้ท่ีตอ้งการ/ร้องขอ) หนา้น้ีไม่มีอยูอี่ก
ต่อไปหรือถูกลบไปแลว้

ที่มา : (Stackpython, 2021). 



คน้ค าวา่ Django rest framework ในเวบ็ > คลิกลิงก ์ได้
หนา้เวบ็ ดงัรูป 



ไปท่ี installation > copy ส่วนท่ีขีดเส้นใตสี้แดงไว้



ctrl+c ออกจากการ runserver > 
พิมพค์  าสัง่ pip install djangorestframework (ท่ี copy มา)



ไปท่ีไฟล ์settings.py > วางส่วนท่ี 2 ท่ี copy มา



4.สร้างไฟล ์serializers
คลา้ยตวั model เป็นการระบุวา่จะใหแ้สดงขอ้มูลไหนบา้งใน api



สร้างไฟล ์serializers.py ภาายใต ้app > พิมพโ์คด้ตามรูป 



ไปท่ีไฟล ์views.py > พิมพโ์คด้เพิ่ม ตามกรอบดงัรูป



ยงัอยูท่ี่ไฟล ์views.py > พิมพโ์คด้เพิ่ม ตามกรอบดงัรูป



ไปท่ีไฟล ์urls.py ของแอป > แกไ้ขและ พิมพโ์คด้เพิ่ม ดงัรูป



จากนั้นไป cmd > runserver



เปิด browser > พิมพ ์localhost:8000/api/all-todolist/
ไดผ้ลดงัรูป



5.ติดตั้งโปรแกรม Postman
เป็นโปรแกรมท่ีจะใชท้ดสอบ การส่ง API ระหวา่ง server กบั 

flutter



คน้ค าวา่ postman > ไปท่ี download Postman > ไปท่ี
Postman Desktop Agent > download



เปิดโปรแกรม Postman > ไปท่ี icon Postman > คลิกขวา  
เลือก open Postman



ไปท่ี Start with something new > Create New



คลิกท่ี HTTP Request



ตรวจสอบวา่ server รันอยูไ่หม ถา้ไม่รัน ตอ้งสั่งรัน 



Copy url จากหนา้ Django rest framework มาใส่ > กด
ปุ่ม send ดา้นขวา 



จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูป แสดงวา่มือถือน่าจะดึงขอ้มูลจาก server ได้



ไปท่ีไฟล ์views.py ของ app > พิมพโ์คด้ดงัรูป 



ไปท่ีไฟล ์urls.py ของ app > พิมพโ์คด้เพิ่มดงัรูป  



ไปท่ี postman > กด + เพิ่ม tab ใหม่ > เลือก post > ใส่ url ตามรูป > ไป
ท่ี body > เลือก form-data > กรอกขอ้มูล > กด send > กด save



กลบัไปท่ีหนา้ Django rest framework > กด refresh 
จะพบวา่มีขอ้มูลท่ีเราเพิ่มใหม่
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