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Spring MVC
Spring MVC คือ Framework ที่ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการแยกส่ วน
ระหว่างชั้น model และชั้น view เพื่อให้ UI programmers และ back end developers
สามารถทางานไปพร้อม ๆ กันได้
Model Layer คือ ส่ วนที่ประมวลผล business logic
View Layer คือ ส่ วนที่ render หน้า interface โดยใช้เทคโนโลยีการแสดงผลต่างๆ
เช่น JSP, Facelets, FreeMarker หรื อ Thymeleaf
Controller ใช้รับ input จากผูใ้ ช้และส่ งไปประมวลที่ Repository แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้
ที่ model object เพื่อลาเลียงไปยังส่ วน View Layer
การนา Spring Boot มาใช้ร่วมกับ Spring MVC จะช่วยลดการ Config เพราะมี
บางส่ วนที่ทางานแบบอัตโนมัติ ทาให้ลดเวลาในการพัฒนาลงได้
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การประมวลผลคาร้ องใน Spring MVC

สร้างโดยนักพัฒนา
Spring สร้างให้แล้ว
บางส่ วน Spring สร้างให้แล้ว บางส่ วนต้อง
implement เพิ่ม

1. DispatcherServlet รับ request
2. DispatcherServlet ส่ ง path ไปยัง HandlerMapping เพื่อเลือก Controller ที่มีอยู่
3. DispatcherServlet นา Controller ที่เลือกแล้วส่ งไปยัง HandlerAdapter
4. HandlerAdapter เรี ยกเมธอดที่นกั พัฒนาได้สร้างไว้ในคลาส Controller ซึ่งอาจจะมีการประมวลทาง
ธุรกิจ หรื อเข้าถึงฐานข้อมูลโดยตรง หรื อผ่าน Service
5. Controller เก็บผลลัพธ์การประมวลผลลงใน Model และระบุชื่อ View ส่ งกลับไปยัง HandlerAdapter
6. DispatcherServlet เรี ยก ViewResolver เพื่อเลือก View ตามที่นกั พัฒนากาหนด
7. DispatcherServlet นาหน้า view ที่นกั พัฒนาสร้างไว้ Render เป็ นผลลัพธ์
8. ส่ ง response กลับไปยังผูใ้ ช้
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โครงสร้ างโปรเจคสาหรับ Spring MVC

โฟลเดอร์ สาหรับเก็บคลาสจาวา

1. สร้างโฟลเดอร์ เก็บไฟล์ css, js, html, รู ปภาพ

2. สร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ jsp
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เพิม่ Lib สาหรับแปลภาษา JSP

<dependency>
<groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
<artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
<scope>provided</scope>
</dependency>
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ไฟล์ application.properties
ระบุโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ jsp
spring.mvc.view.prefix=/jsp/
spring.mvc.view.suffix=.jsp

กาหนดให้อา้ งถึงไฟล์ jsp ได้โดย
ไม่ตอ้ งลงท้ายด้วย .jsp
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โครงสร้ างของคลาส Controller
ระบุ annotation เพื่อกาหนดให้คลาสนี้เป็ น Controller (คลาสที่สามารถรับ request และส่ ง response ได้)
@Controller
ื่ path ของ controller")
@RequestMapping("/ชอ
public class XxxxxController {

ระบุ path หลักของ Controller (สามารถละได้)
ตัวแปร model สาหรับบรรจุข้อมูลเพื่อใช้ แสดงผลในหน้ า jsp

ื่ path เข ้าถึงเมธอด")
@GetMapping("/ชอ
ื่ เมธอดใดๆด็ได้([ต ัวแปรร ับค่า parameter], Model model) {
public String ชอ
เมธอด return
ค่าเป็ น String

// เรียกเมธอดต่างๆ จาก DAO/Repository หรือประมวลผล Business Logic
// เก็บ object ต่างๆ ลงใน model ทีต
่ ้องการให ้ Template Engine นาไปแสดงผล
ื่ ข ้อมูลทีจ
model.addAttribute("ชอ
่ ะสง่ ไปยัง view", ตัวแปรทีจ
่ ะสง่ ไปยัง view);
model.addAttribute("...", ...);

}

}

ื่ jsp ทีใ่ ช ้ render สว
่ น view โดยไม่ตอ
่ ามสกุล";
return "ชอ
้ งใสน
ื่ path ทีจ
่ ต่อ";
หรือใช ้ "redirect:/ชอ
่ ะสง
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ตัวอย่ างคลาส Controller
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class FirstController {
กาหนด Path ที่ใช้ เข้ าถึงเมธอดนีแ้ บบ GET

@GetMapping("/")
public String welcome(Model model) {
model.addAttribute("message", "Civilized Land");
return "/home";
}
}

สร้ าง attribute ชื่ อ message ให้ เก็บ
สตริง "Civilized Land"

กาหนดชื่ อไฟล์ jsp ที่จะส่ งไปแสดงผล
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ตัวอย่ าง JSP (home.jsp)
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
pageEncoding="utf-8" %>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>

ดึงค่ า attribute ชื่ อ message จาก
Controller ออกมาแสดงผล

<h1>Welcome to ${message}</h1>
<img src="green.jpg" width="600">
</body>
</html>
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การกาหนดรูปแบบการเข้ าถึง Controller
 @RequestMapping ใช้กาหนด path ในการรับ request ทุกชนิด เช่น
@RequestMapping("/addcustomer") หรื อ
@RequestMapping(value="/addcustomer", method=RequestMethod.POST)

 @GetMapping ใช้กาหนด path ที่รับ request แบบ GET เช่น
@GetMapping("/listProduct")

 @PostMapping ใช้กาหนด path ที่รับ request แบบ POST เช่น
@PostMapping("/checkLogin")

 @PutMapping ใช้กาหนด path ที่รับ request แบบ Put มักใช้ใน Web API
@PutMapping("/updateUser")

 @DeleteMapping ใช้กาหนด path ที่รับ request แบบ Delete มักใช้ใน Web API
@DeleteMapping("/deleteUser")
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การรับข้ อมูลของ Controller
รับผ่ าน URL Parameter ใช้ @RequestParam กากับ
http://localhost:8080/search?name=jim&age=20
@GetMapping("/search")
String add(@RequestParam("name") String name, @RequestParam("age") Integer age, Model model) {
System.out.println("name=" + name);
System.out.println("age=" + age);
return "/home";
}

รับผ่ าน Path ใช้ @PathVariable กากับ
http://localhost:8080/customer/10/jim
@GetMapping("/customer/{id}/{cname}")
String check(@PathVariable("id") String cid, @PathVariable("cname") String name, Model model) {
System.out.println("id=" + cid);
System.out.println("cname=" + name);
return "/home";
}
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การรับข้ อมูลเก็บลง JavaBeans
กาหนดชื่อใน URL Parameter ที่มี
ชื่อเดียวกับตัวแปรใน JavaBean

ใช้ @ModelAttribute และกำหนด

@Controller
public class TestController { ตัวแปร JavaBeans ที่ต้องกำรใช้

เก็บข้ อมูลจำก URL

}

@GetMapping("/computeArea")
public String computeArea(@ModelAttribute Triangle t, Model model) {
float area = (float)0.5 * t.getBase() * t.getHeight();
model.addAttribute("area", area);
ข้ อมูลจำก URL จะถูกเก็บลงตัวแปร t ที่ประกำศไว้
return "triangle-area";
}

JavaBeans
public class Triangle {
private float base;
private float height;
public float getBase() {
return base;
}
public void setBase(float base) {
this.base = base;
}
public float getHeight() {
return height;
}
public void setHeight(float height) {
this.height = height;
}
}

triangle-area.jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
้ ทีส
<b>พีน
่ ามเหลีย
่ ม คือ ${area}</b>
</body>
</html>
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กิจกรรม
จงสร้างเว็บสาหรับบวกเลขด้วย Spring MVC โดยส่ ง request ให้กบั Controller 2 ค่า
ได้แก่ a และ b หลังจากนั้นให้ส่วน Controller บวกค่า และส่ งไปแสดงผลยังไฟล์
JSP
ส่ งค่าทาง URL

13

กิจกรรม
จงสร้างเว็บไซต์สาหรับ Sign In เข้าสู่ ระบบด้วย Spring MVC กาหนดให้ username
เป็ น “bobby” และ password เป็ น “1234” เป็ นข้อมูลที่เข้าสู่ ระบบได้ โดยส่ งผลการ
ตรวจสอบไปแสดงผลที่ไฟล์ JSP
กรณี user และ password ถูกต้อง

กรณี user และ password ไม่ถูกต้อง
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ระบบจัดการข้ อมูลลูกค้ า
หน้าแสดงรายการลูกค้า

แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูล

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล

หน้าแสดงข้อมูลลูกค้าตาม
รหัส
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Repository Class (หรื อ DAO)
@Repository
public class CustomerRepository {
@PersistenceContext
้ ยกเมธอดจัดการฐานข ้อมูล ทีส
private EntityManager entityManager; // ใชเรี
่ ร ้างมาให ้แล ้ว
public List<Customer> findAll() {
Query query = entityManager.createQuery("from Customer"); // สร ้างคาสงั่ SELECT ข ้อมูลจากตาราง customer
return query.getResultList(); // ดึงรายการผลลัพธ์จากการ Query สง่ กลับ
}
public Customer findById(Integer id) {
return entityManager.find(Customer.class, id); // ค ้นหา Customer ตาม id
}
@Transactional
public Customer save(Customer customer) {
entityManager.persist(customer); // insert กรณีไม่มค
ี า่ id ใน object หรือ update กรณีมค
ี า่ id ใน object
return customer;
}

}

@Transactional
public void delete(Integer id) {
Customer customer = entityManager.find(Customer.class, id); // ค ้นหาตาม id ทีต
่ ้องการลบ
entityManager.remove(customer); // เริม
่ ลบจริง
}
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Controller

@Controller
public class CustomerController {
// สร้าง object Repository สาหร ับเรียกใชใ้ นคลาส
@Autowired
private CustomerRepository customerRepository;
้ สดงข้อมูลลูกค้าทงหมด
@GetMapping("/customers") // ใชแ
ั้
public String getCustomerList(Model model) {
List<Customer> customerList = customerRepository.findAll();
model.addAttribute("customerList", customerList);
return "/list";
}
้ สดงลูกค้า 1 คน ตามรห ัส
@GetMapping("/customer/{id}") // ใชแ
public String getCustomer(@PathVariable Integer id, Model model) {
Customer customer = customerRepository.findById(id);
model.addAttribute("customer", customer);
// ใชโ้ หลดข้อมูลลูกค้า 1 คน ตามรห ัส แล้วส่งไปแสดงในฟอร์ม
return "/detail";
@GetMapping("/customer/editform/{id}")
}
public String load(@PathVariable Integer id, Model model) {
Customer customer = customerRepository.findById(id);
@PostMapping("/customer/create") // ใชเ้ พิม
่ ข้อมูลลูกค้า
model.addAttribute("customer", customer);
public String create(@ModelAttribute Customer customer,
return "/edit-form";// ส่งไปแสดงผลในฟอร์มแก้ไข
Model model) {
}
customerRepository.save(customer);
้ ก้ไขข้อมูลลูกค้า
return "redirect:/customers";
@PostMapping("/customer/edit") // ใชแ
}
public String update(@ModelAttribute Customer editCustomer, Model model) {
Customer oldCustomer = customerRepository.findById(editCustomer.getId());
oldCustomer.setFirstName(editCustomer.getFirstName());
oldCustomer.setLastName(editCustomer.getLastName());
customerRepository.save(oldCustomer);
return "redirect:/customers";// ส่งไปย ัง path แสดงข้อมูลลูกค้าทงหมด
ั้
}

}

้ บข้อมูลลูกค้าตามรห ัส
@GetMapping("/customer/delete/{id}") // ใชล
public String delete(@PathVariable Integer id) {
customerRepository.delete(id);
return "redirect:/customers";// ส่งไปย ัง path แสดงข้อมูลลูกค้าทงหมด
ั้
}
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หน้ าแสดงรายการลูกค้ า
Controller:

CustomerController

@GetMapping("/customers")
public String getCustomerList(Model model) {
// เรียกเมธอดจาก Repositorty
List<Customer> customerList = customerRepository.findAll();
model.addAttribute("customerList", customerList);
return "/list";
}

Model:

View:

list.jsp

CustomerRepository

public List<Customer> findAll() {
// สร้าง Query ดึงข้อมูลทงหมดจากตาราง
ั้
customer
Query query = entityManager.createQuery("from Customer");
่ กล ับ
// ดึงรายการผลล ัพธ์จากการ Query สง
return query.getResultList();
}

<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
…
<h2>ข ้อมูลลูกค ้า</h2>
<table border="1">
ื่ </th><th>นามสกุล</th><th></th></tr>
<tr><th>รหัส</th><th>ชอ
<c:forEach items="${customerList}" var="customer">
<tr>
<td>${customer.id}</td>
<td><a href="/customer/${customer.id}">${customer.firstName}</a></td>
<td>${customer.lastName}</td>
<td>
<a href="/customer/editform/${customer.id}">แก ้ไข</a>
<a href="/customer/delete/${customer.id}">ลบ</a>
</td>
</tr>
</c:forEach>
</table>
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หน้ าแสดงข้ อมูลลูกค้ าตามรหัส
Controller:

CustomerController

@GetMapping("/customer/{id}")
public String getCustomer(@PathVariable Integer id, Model model) {
// ดึงข้อมูลลูกค้า 1 คน ตามรห ัส
Customer customer = customerRepository.findById(id);
model.addAttribute("customer", customer);
return "/detail";
}

Model:

View: detail.jsp

CustomerRepository

public Customer findById(Integer id) {
// ค้นหา Customer ตาม id
return entityManager.find(Customer.class, id);
}

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<h2>ข ้อมูลลูกค ้าหมายเลข ${customer.id}</h2>
ื่ : ${customer.firstName}<br>
ชอ
นามสกุล: ${customer.lastName}
</body>
</html>
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หน้ าเพิม่ ข้ อมูล
Controller:

CustomerController

@PostMapping("/customer/create")
public String create(@ModelAttribute Customer customer, Model model) {
customerRepository.save(customer);
return "redirect:/customers";
}

Model:
View: customer-form.html

CustomerRepository

@Transactional
public Customer save(Customer customer) {
// insert กรณีไม่มค
ี า่ id ใน object หรือ update กรณีมค
ี า่ id ใน object
entityManager.persist(customer);
return customer;
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<form action="/customer/create" method="post">
ื่ : <input type="text" name="firstName"><br>
ชอ
สกุล: <input type="text" name="lastName"><br>
<input type="submit" value="เพิม
่ ">
</form>
</body>
</html>
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หน้ าแก้ ไขข้ อมูล
Controller:

CustomerController

@GetMapping("/customer/editform/{id}")
public String load(@PathVariable Integer id, Model model) {
// ดึงข้อมูลลูกค้า 1 คน ตามรห ัส
Customer customer = customerRepository.findById(id);
model.addAttribute("customer", customer);
่ ไปแสดงผลในฟอร์มแก้ไข
return "/edit-form";// สง
}

View: edit-form.jsp
<form action="/customer/edit" method="post">
<input type="hidden" name="id"
value="${customer.id}">
ื่ : <input type="text" name="firstName"
ชอ
value="${customer.firstName}"><br>
สกุล: <input type="text" name="lastName"
value="${customer.lastName}"><br>
<input type="submit" value="แก ้ไข">
</form>

@PostMapping("/customer/edit")
public String update(@ModelAttribute Customer editCustomer, Model model) {
// แก้ไขข้อมูลลูกค้า
Customer oldCustomer = customerRepository.findById(editCustomer.getId());
oldCustomer.setFirstName(editCustomer.getFirstName());
oldCustomer.setLastName(editCustomer.getLastName());
customerRepository.save(oldCustomer);
่ ไปย ังหน้าแสดงรายการลูกค้า
return "redirect:/customers";// สง
}

Model:

CustomerRepository

public Customer findById(Integer id) {
// ค้นหา Customer ตาม id
return entityManager.find(Customer.class, id);
}
@Transactional
public Customer save(Customer customer) {
// insert กรณีไม่มค
ี า่ id ใน object หรือ update กรณีมค
ี า่ id ใน object
entityManager.persist(customer);
return customer;
}
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การลบข้ อมูล
Controller:

CustomerController

@GetMapping("/customer/delete/{id}")
public String delete(@PathVariable Integer id) {
customerRepository.delete(id);

}

่ ไปย ัง path แสดงข้อมูลลูกค้าทงหมด
// สง
ั้
return "redirect:/customers";

Model:
View:

list.jsp

CustomerRepository

@Transactional
public void delete(Integer id) {
// ค้นหาตาม id ทีต
่ อ
้ งการลบ
Customer customer = entityManager.find(Customer.class, id);
entityManager.remove(customer); // เริม
่ ลบจริง
}

<h2>ข ้อมูลลูกค ้า</h2>
<table border="1">
ื่ </th><th>นามสกุล</th><th></th></tr>
<tr><th>รหัส</th><th>ชอ
<c:forEach items="${customerList}" var="customer">
<tr>
<td>${customer.id}</td>
<td><a href="/customer/${customer.id}">${customer.firstName}</a></td>
<td>${customer.lastName}</td>
<td>
<a href="/customer/editform/${customer.id}">แก ้ไข</a>
<a href="/customer/delete/${customer.id}">ลบ</a>
</td>
</tr>
</c:forEach>
</table>
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กิจกรรม
 จงสร้างเว็บแสดงความคิดเห็นโดยใช้ Spring Framework ซึ่งหน้าเว็บมีเพียงหน้าเดียว ที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดของ
ผูใ้ ช้ แสดงชื่อผูแ้ สดงความเห็น วันที่แสดงความเห็น และจานวนผูท้ ี่กด Love ให้กบั ความคิดเห็นนั้น ผูใ้ ช้สามารถคลิก
ที่ลิงก์ Love เพื่อเพิ่มจานวนความชอบได้ และสามารถเพิ่มความคิดเห็นใหม่ได้ในแบบฟอร์มส่ วนท้ายของหน้าเว็บ
โดยจะต้องใส่ ชื่อผูแ้ สดงความคิดเห็นด้วย (ใช้ Entity และ Repository จากบทที่ผา่ นมา)

Server
HTTP Request

Controller
(ForumController)

Browser
JavaBeans
(Forum)

Client

View
(main.jsp)

Model
(ForumRepository)

Database
(forumdb)
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กิจกรรม
สร้างเว็บแอปพลิเคชันสาหรับจัดการข้อมูลงานที่ตอ้ งทาในแต่ละวัน การ
ทางานหลักแสดงดัง usecase diagram โดยใช้ Spring Framework
ตัวอย่างหน้าจอ

Usecase Diagram
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