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คูม่อืการตดิต ัง้โปรแกรม SQL Server 2005 Express Edition 
 

เมือ่ไดต้ัวตดิตัง้จากการดาวโหลดจากหนา้เว็บของแตล่ะโปรดัคมาแลว้ สามารถเริม่การตดิตัง้ไดท้นัท ี
 

 
เมือ่ท าการตดิตัง้แลว้จะพบกบัหนา้จอแรก  
1.ใหเ้ชค็เครือ่งหมายถูกหนา้ชอ่ง I accept the licensing terms and conditions 

2.จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม Next 
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จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม Install 

 
 

ระบบจะท าการโหลดไฟลต์า่งๆ เมือ่โหลดเสร็จแลว้จะเห็นเครือ่งหมายถกูสเีขยีว จากนัน้กดปุ่ ม Next 
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จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 
 

โปรแกรมจะท าการตรวจสอบระบบของเครือ่งทีต่ดิตัง้วา่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการตา่งๆหรอืไม่ ถา้หากมกีารแจง้เตอืนวา่ 

Warning ไมต่อ้งไปสนใจ แตถ่า้หากวา่มกีารแจง้เตอืนวา่ Error ใหเ้ขา้ไปดวูา่เกดิจากอะไรจากนัน้ท าการแกไ้ขตาม
ค าแนะน า จนกวา่จะไมม่กีารแจง้เตอืน Error จากนัน้กดปุ่ ม Next 
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ในหนา้จอนีใ้หเ้อาเครือ่งหมายถกูออกจากหนา้ชอ่งค าวา่ Hide advanced configuration option จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 
 
ในขัน้ตอนนี ้เครือ่งหมายกากบาทสแีดง แสดงถงึวา่ ไมไ่ดเ้ลอืก option ดงักลา่วในการตดิตัง้ 
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ใหท้ าการคลกิเลอืกตามหมายเลข 1 จากนัน้เลอืก option ตรงหมายเลข 2 

 
 

จะเห็นวา่เราไดท้ าการเลอืก option การตดิตัง้ดงักลา่วแลว้ จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 
  



 

 
            ร้องเรียนบริการ โทรศัพท์ 0-2739-5900                                                                                   http://www.prosoft.co.th 
            FR-GN-019 Rev.02 

2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถ.รามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                              
โทรศัพท์: 0-2739-5900 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2739-5910, 0-2739-5940 http://www.prosoft.co.th     

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จ ากัด 

ในสว่นนีร้ะบบจะใหท้ าการตัง้ชือ่ของตวัฐานขอ้มูล แตใ่นทีน่ีจ้ะใชช้ือ่ทีเ่ป็นมาตรฐานทีโ่ปรแกรมตัง้ให ้จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 
 

จากนัน้กดปุ่ ม Next 
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ในสว่นนี้ส าคัญมาก โปรแกรมจะถามถงึการตัง้ระบบความปลอดภัยในการเขา้ถงึตวัฐานขอ้มลู ใหเ้ลอืกเป็น Mix Mode ตาม
รูปที ่1 จากนัน้ ใหใ้ส ่Password ทีต่อ้งการตัง้ และท าการใส ่Password ซ ้าอกีครัง้เพือ่ความถกูตอ้ง ตามรูปที ่2 จากนัน้กด

ปุ่ ม Next 

 
 

จากนัน้กดปุ่ ม Next 
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จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 
 

จากนัน้กดปุ่ ม Next 
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จากนัน้กดปุ่ ม Install 

 
 

จากนัน้โปรแกรมจะเริม่ท าการตดิตัง้ 
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เมือ่โปรแกรมท าการตดิตัง้เสร็จแลว้จะเห็นเครือ่งหมายบอกวา่ไดท้ าการตดิตัง้ระบบอะไรไปบา้ง จากนัน้กดปุ่ ม Next 

 
 

จากนัน้กดปุ่ ม Finish เป็นอนัเสร็จการตดิตัง้โปแรกรม SQL Server 2005 Express Edition 
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จากนัน้ใหม้าลองเรยีกดโูปรแกรม จะเห็นวา่มกีารตดิตัง้ SQL Server Management Studio Express และตวั SQL Server 
Configuration Manager เขา้มา จากนัน้สามารถท าการเรยีกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ 

 


