Chapter 7

การสร้ างเว็บเชื่ อมต่ อกับฐานข้ อมูล

Theerayut Thongkrau

สถาปัตยกรรมระบบที่เชื่ อมต่ อกับฐานข้ อมูล
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ฐานข้ อมูล blueshop
member
username (PK)
password
name
address
mobile
email
product
pid (PK)
pname
pdetail
price

orders
ord_id (PK)
username (FK)
ord_date
status

PK: Primary Key
FK: Foreign Key

item
tid (PK)
ord_id (FK)
pid (FK)
quantity
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ข้ อมูลในแต่ ละตาราง
ตาราง member
username password
name
somsak
1899
สมศักดิ์ สุ รเสถียร
baramee aafff1
บารมี บุญหลาย
metasit
m345
เมธาสิ ทธิ์ สอนสั่ง
ตาราง product
pid
pname
1
Centrum
2
Caltrate
3
Ester-C
4
Glucosamine
ตาราง orders
ord_id username
1
baramee
2
metasit
3
baramee
4
metasit

address
174 ถ.มิตรภาพ จ.ขอนแก่น
123 ถ.วิภาวดีรังสิ ต กรุ งเทพฯ
98/9 ถ.ศรี จนั ทร์ จ.ขอนแก่น

pdetail
วิตามินรวมจาก A ถึง Zinc
บารุ งกระดูก เสริ มวิตามินดี
วิตามินซี 500 mg ไม่กดั กระเพาะ
บารุ งข้อต่อ ป้องกันข้อเสื่ อม
ord_date
16/7/2013 23:25
12/2/2013 23:25
27/12/2013 23:26
11/12/2013 23:27

status

wait
pay
send
pay

price
350
760
500
1200

mobile
08-9446-9955
08-4456-9877

email
somsak@gmail.com
baramee@gmail.com
metasit@outlook.com

ตาราง item
tid
ord_id
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
3
8
3
9
4
10
4

2
3
4
1
3
4
2
4
1
3

pid

2
5
1
2
4
3
3
5
5
1

quantity
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การใช้ คาสั่ ง SQL บนภาษา PHP
• PHP จะทางานร่ วมกับฐานข้อมูลได้ ด้วยคาสัง่ ภาษา SQL
• ขั้นตอนการใช้คาสัง่ PHP
1. ติดต่อฐานข้อมูล
2. กาหนดรู ปแบบคาสัง่ SQL
3. ประมวลผลคาสัง่ SQL
4. ดึงผลลัพธ์ (ถ้ามี)
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การติดต่ อฐานข้ อมูล
• PHP Data Object (PDO) เป็ น Object ที่ใช้ในการติดต่อ
ฐานข้อมูล ซึ่ งมีรูปแบบการสร้างดังนี้
ื่ ซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล:host=ip/ชอ
ื่ โฮส; dbname=ชอ
ื่ ฐานข้อมูล;charset=utf8",
PDO("ชอ
้ านข้อมูล", "รห ัสผ่าน");
ื่ ผูใ้ ชฐ
"ชอ

• ตัวอย่าง
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost; dbname=blueshop;charset=utf8",
"root", "password");

นาตัวแปรมาเก็บ object ของ PDO
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ตัวอย่ างการติดต่ อฐานข้ อมูล MySQL
<?php
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=blueshop;charset=utf8", "root", "");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
?>

ข้อความแจ้งเตือน เมื่อ host หรื อ ip ผิด ไม่สามารถหาโฮสได้

ข้อความแจ้งเตือน เมื่อชื่อฐานข้อมูลที่ระบุไม่มีอยูจ่ ริ ง

ข้อความแจ้งเตือน เมื่อไม่ได้ Start MySQL server

ข้อความแจ้งเตือน เมื่อ username หรื อ password เข้าถึงฐานข้อมูลผิด
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การดึงข้ อมูลจากฐานข้ อมูล
<?php
// 1. ติดต่อฐานข ้อมูล
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=blueshop;charset=utf8", "root", "");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// 2. กาหนดรูปแบบคาสงั่ SQL
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
// 3. ประมวลผลคาสงั่ SQL
$stmt->execute();
// 4. วนลูปดึงผลลัพธ์
while ($row = $stmt->fetch()) { // ดึงข ้อมูลทีละแถวเก็บไว ้ใน $row

echo "<pre>";

print_r($row);

// คาสงั่ แสดงค่าในอาร์เรย์

echo "</pre>";
}

?>
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การแยกไฟล์ คาสั่ งติดต่ อฐานข้ อมูล
ไฟล์ connect.php

<?php
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost; dbname=blueshop; charset=utf8", "root", "");
$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
?>

<?php include "connect.php"; ?>

ประกอบไฟล์ connect.php
เข้ามาไว้ในหน้าเว็บ

<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
$stmt->execute();
while ($row = $stmt->fetch()) {
echo "<pre>";
print_r($row);
echo "</pre>";
}
?>
</body>
</html>
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เมธอด fetch()
• การใช้เมธอด $stmt->fetch() จะได้ขอ้ มูลเพียง 1 แถว
$row = $stmt->fetch()

• หากเมธอด fetch() ถูกเรี ยกแล้ว การเรี ยกเมธอดใน
ครั้งถัดไป จะดึงข้อมูลแถวถัดไปแบบอัตโนมัติ
• object ที่ได้รับจากเมธอด fetch() อยูใ่ นรู ปแบบ
อาร์ เรย์ที่สามารถอ้างอิงได้ท้ งั แบบตัวเลข หรื อชื่อ
column
ื่ สน
ิ ค้า" . $row["pname"]; หรือ
echo "ชอ
ื่ สน
ิ ค้า" . $row[1];
echo "ชอ
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การใช้ แท็ก html จัดรูปแบบการแสดงผล
<?php include "connect.php" ?>

ผลลัพธ์

<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
$stmt->execute();
while ($row = $stmt->fetch()) {
ิ ค้า: " . $row ["pid"] . "<br>";
echo "รห ัสสน
ื่ สน
ิ ค้า: " . $row ["pname"] . "<br>";
echo "ชอ
ิ ค้า: " . $row ["pdetail"] . "<br>";
echo "รายละเอียดสน
echo "ราคา: " . $row ["price"] . " บาท <br>";
echo "<hr>\n";
}
?>
</body>
</html>

code html ที่ได้ จากการใช้ คาสั่ง echo

11

การใช้ แท็ก echo แบบย่ อ
• การแสดงค่าจากตัวแปรเมื่อใช้ echo แบบเต็ม
<?php echo $row ["pid"]; ?>

• การแสดงค่าจากตัวแปรเมื่อใช้ echo แบบย่อ
<?=$row ["pid"]?>
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ตัวอย่ าง
<?php include "connect.php" ?>

<?php include "connect.php" ?>

<html>

<html>

<head><meta charset="utf-8"></head>

<head><meta charset="utf-8"></head>

<body>

<body>

<?php

<?php

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");

$stmt->execute();

$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch()) {

while ($row = $stmt->fetch()) :
?>

?>
ิ ค ้า: <?=$row ["pid"]?><br>
รหัสสน

ิ ค ้า: <?=$row ["pid"]?><br>
รหัสสน

ื่ สน
ิ ค ้า: <?=$row ["pname"]?><br>
ชอ

ื่ สน
ิ ค ้า: <?=$row ["pname"]?><br>
ชอ

ิ ค ้า: <?=$row ["pdetail"]?><br>
รายละเอียดสน

ิ ค ้า: <?=$row ["pdetail"]?><br>
รายละเอียดสน

ราคา: <?=$row ["price"]?> บาท<br><hr>

ราคา: <?=$row ["price"]?> บาท<br><hr>

<?php } ?>

<?php endwhile; ?>

</body>

</body>

</html>

</html>
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กิจกรรม
• จากโค้ดที่อยูใ่ นสไลด์ก่อนหน้านี้ จงใช้แท็ก html จัดรู ปแบบ
การแสดงผลใหม่ ให้อยูใ่ นรู ปแบบตารางดังตัวอย่าง
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กิจกรรม
• จงสร้างหน้าเว็บใหม่เพื่อแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด โดยดึง
ข้อมูลจากตาราง member ซึ่ งอยูใ่ นฐานข้อมูล blueshop โดย
ใช้แท็ก echo แบบย่อ
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การต่ อ String เพื่อแสดงภาพบนเว็บ
• การเก็บไฟล์ภาพไว้ในฐานข้อมูลสามารถทาได้ แต่จะทาให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่
• แนวทางแก้ปัญหา
– เก็บเพียง path หรื อชื่อไฟล์ในฐานข้อมูล เพื่ออ้างอิงไปยังไฟล์บน server
– กาหนดชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกับคียห์ ลัก เพื่อเป็ นตัวแทนของแถวในตาราง (ควรใช้
นามสกุลภาพเดียวกันทั้งหมด เช่น .jpg หรื อ .png เพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง string
html)
<img src='img/<?=$row["pid"]?>.jpg' width='100'>

ระบุ path ที่เก็บภาพ ดึงรหัสสิ นค้าออกมา แล้วต่อท้ายด้วยนามสกุล และแท็ก HTML
<img src='img/1.jpg' width='100'>
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ตัวอย่ าง
<?php include "connect.php" ?>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>

<body>
<div style="display:flex">
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
$stmt->execute();
?>
<?php while ($row = $stmt->fetch()) : ?>
<div style="padding: 15px; text-align: center">
<img src='img/<?=$row["pid"]?>.jpg' width='100'><br>
<?=$row ["pname"]?><br><?=$row ["price"]?> บาท
</div>
<?php endwhile; ?>
</div>
</body></html>
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กิจกรรม
• จากกิจกรรมสร้างเว็บแสดง
รายชื่อสมาชิก จงแสดงภาพของ
สมาชิกแต่ละคนออกมาด้วย โดย
ใช้ไฟล์ภาพจาก
"member_photo.zip"
• กาหนดชื่อไฟล์ภาพให้ตรงกับคีย ์
หลัก
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การสร้ างหน้ าค้ นหาข้ อมูลตาม keyword
• หน้าแสดงข้อมูลหากต้องการเพิม่ ฟอร์มสาหรับให้ผใู ้ ช้คน้ หา
ข้อมูลสามารถทาได้โดยการเพิม่ แบบฟอร์มดังนี้
<form>
<input type="text" name="keyword">
<input type="submit" value="ค้นหา">
</form>

• รับคาค้นจากผูใ้ ช้ แล้วนาไปต่อ String ในคาสัง่ SQL
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product WHERE pname LIKE ?");
if (!empty($_GET))
$value = '%' . $_GET["keyword"] . '%';
$stmt->bindParam(1, $value);
$stmt->execute();
?>
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ตัวอย่ าง
<?php include "connect.php" ?>
<html><head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<form>
<input type="text" name="keyword">
<input type="submit" value="ค้นหา">
</form>
<div style="display:flex">
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product WHERE pname LIKE ?");
if (!empty($_GET)) // ถ ้ามีคา่ ทีส
่ ง่ มาจากฟอร์ม
$value = '%' . $_GET["keyword"] . '%';

// ดึงค่าทีส
่ ง่ มากาหนดให ้กับตัวแปรเงือ
่ นไข

ื่ ตัวแปรเงือ
$stmt->bindParam(1, $value); // กาหนดชอ
่ นไขทีจ
่ ด
ุ ทีก
่ าหนด ? ไว ้
$stmt->execute(); // เริม
่ ค ้นหา
?>
<?php while ($row = $stmt->fetch()) : ?>
<div style="padding: 15px; text-align: center">
<img src='img/<?=$row["pid"]?>.jpg' width='100'><br>
<?=$row ["pname"]?><br><?=$row ["price"]?> บาท
</div>
<?php endwhile; ?>
</div>
</body></html>
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กิจกรรม
• นาหน้าแสดงรายการสมาชิกจากกิจกรรมก่อนหน้านี้มา
ปรับปรุ ง โดยสร้างฟอร์ม HTML สาหรับรับคาค้น
• รับคาค้นจากผูใ้ ช้ แล้วนาไปค้นหาในคาสัง่ SQL แล้วนา
ผลลัพธ์จากการประมวลแสดงทางหน้าเว็บ
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การสร้ างหน้ าแสดงรายละเอียดสิ นค้ า
รับค่ารหัสสิ นค้า (pid)
ที่ตอ้ งการแสดง
รายละเอียดทาง URL
ดึงข้อมูลสิ นค้าที่มีรหัส
ตาม pid ที่ส่งมากับ
URL ออกมาแสดงผล
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ตัวอย่ าง
<?php include "connect.php" ?>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<?php
ิ ค ้าตามรหัสสน
ิ ค ้า
// 1. กาหนดคาสงั่ SQL ให ้ดึงสน
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product WHERE pid = ?");
$stmt->bindParam(1, $_GET["pid"]); // 2. นาค่า pid ทีส
่ ง่ มากับ URL กาหนดเป็ นเงือ
่ นไข
$stmt->execute();
// 3. เริม
่ ค ้นหา
$row = $stmt->fetch();
// 4. ดึงผลลัพธ์ (เนือ
่ งจากมีข ้อมูล 1 แถวจึงเรียกเมธอด fetch เพียงครัง้ เดียว)
?>
<div style="display:flex">
<div>
<img src='img/<?=$row["pid"]?>.jpg' width='200'>
</div>
<div style="padding: 15px">
<h2><?=$row["pname"]?></h2>
ิ ค้า: <?=$row["pdetail"]?><br>
รายละเอียดสน
ราคาขาย <?=$row["price"]?> บาท<br><br>
ื้ ว ันนีล
้ ด 10% เหลือ <?=$row["price"]*0.9?> บาท
ซอ
</div>
</div>
</body>
</html>
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การสร้ าง link มายังหน้ าแสดงรายละเอียดสิ นค้ า
• เพิม่ link ที่หน้ารายการสิ นค้า โดยนาค่าจากฟิ ลด์รหัสสิ นค้า (pid) มาต่อเป็ น
URL ในแท็ก <a> เพื่อส่ งรหัสสิ นค้าไปยังหน้ารายละเอียดสิ นค้า
<a href="detail.php?pid=<?=$row["pid"]?>">

<img src='img/<?=$row["pid"]?>.jpg' width='100'>
</a>

<a href="detail.php?pid=1">
<img src='img/1.jpg' width='100'>

ผลจากการแปลของ PHP interpreter

</a>
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ตัวอย่ าง
<?php include "connect.php" ?>
<html><head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<div style="display:flex">
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
$stmt->execute();
?>
<?php while ($row = $stmt->fetch()) : ?>
<div style="padding: 15px; text-align: center">
<a href="detail.php?pid=<?=$row["pid"]?>">
<img src='img/<?=$row["pid"]?>.jpg' width='100'>
</a><br>
<?=$row ["pname"]?><br><?=$row ["price"]?> บาท
</div>
<?php endwhile; ?>
</div></body></html>
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กิจกรรม
• สร้างเว็บหน้าใหม่เพื่อแสดงรายละเอียดของสมาชิก โดยให้
รับค่า username จาก URL
• นาหน้าเว็บหน้าแสดงรายการสมาชิก มาปรับแก้ โดยการเพิ่ม
link มายังหน้าแสดงรายละเอียดสมาชิก
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ขั้นตอนการสร้ างเว็บลบข้ อมูล
1. สร้าง link ให้ผใู ้ ช้คลิกเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการลบ โดยจะ
ส่ งรหัสสิ นค้า (pid) ที่ตอ้ งการลบผ่าน URL

2. ใช้ JavaScript ในการแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ หาก
ตอบ OK จะส่ งรหัสสิ นค้าไปลบจริ ง

3. เขียนโค้ดส่ วนลบข้อมูล

โค้ดสาหรับลบข้อมูล และ
send redirect ไปยังหน้า
รายการสิ นค้า
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การสร้ าง link ยืนยันการลบ
<?php include "connect.php" ?>
<html>
<head><meta charset="utf-8">
<script>
ั จะถูกเรียกถ ้าผู ้ใชคลิ
้ กที่ link ลบ
function confirmDelete(pid) { // ฟั งก์ชน
ิ ค ้ารหัส " + pid); // แสดงกล่องถามผู ้ใช ้
var ans = confirm("ต ้องการลบสน
้ OK จะเข ้าเงือ
if (ans==true) // ถ ้าผู ้ใชกด
่ นไขนี้
ิ ค ้าไปให ้ไฟล์ delete.php
document.location = "delete.php?pid=" + pid; // สง่ รหัสสน
}
</script>
</head>
<body>
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch()) {
ิ ค ้า: " . $row ["pid"] . "<br>";
echo "รหัสสน
ื่ สน
ิ ค ้า: " . $row ["pname"] . "<br>";
echo "ชอ
ิ ค ้า: " . $row ["pdetail"] . "<br>";
echo "รายละเอียดสน
echo "ราคา: " . $row ["price"] . " บาท <br>";
echo "<a href='editform.php?pid=" . $row ["pid"] . "'>แก ้ไข</a> | ";
echo "<a href='#' onclick='confirmDelete(" . $row ["pid"] . ")'>ลบ</a>";
echo "<hr>\n";
}
?>
</body>
</html>
ิ ค้า)'>ลบ</a>
<a href='#' onclick=''confirmDelete(รห ัสสน

เมื่อถูก PHP Interpreter แปลแล้วจะได้
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ส่ วนประมวลผลคาสั่ ง SQL ลบข้ อมูล
<?php include "connect.php" ?>
<?php

// เตรียมคาสง่ ั SQL สาหร ับลบข้อมูล
$stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM product WHERE pid=?");
$stmt->bindParam(1, $_GET["pid"]); // กาหนดค่าลงในตาแหน่ง ?

if ($stmt->execute()) // เริม
่ ลบข้อมูล
header("location: list-product.php"); // กล ับไปแสดงผลหน้าข้อมูล
?>
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กิจกรรม
1. สร้างไฟล์ PHP สาหรับรับ username ที่ตอ้ งการลบจาก URL
2. นา username ไปใส่ ในเงื่อนไขในคาสัง่ SQL เพื่อลบข้อมูล
จากฐานข้อมูล
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ขั้นตอนการสร้ างเว็บเพิม่ ข้ อมูล
1. สร้างหน้าแบบฟอร์ม HTML สาหรับเพิ่มข้อมูล

4. ข้อมูลที่ถูกเพิ่มในฐานข้อมูล

2. ผูใ้ ช้กรอกข้อมูล และกดปุ่ มเพิ่มสิ นค้า

3. สร้างส่วนเพิ่มข้อมูล
และแสดงผลลัพธ์หลังจากเพิ่มข้อมูลสาเร็จ
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ตัวอย่ างฟอร์ มเพิม่ ข้ อมูล
<html>
<head><meta charset="UTF-8"></head>
<body>

ชื่อไฟล์ php ที่ใช้รับข้อมูล

<form action="insert-product.php" method="post">
ื่ สน
ิ ค้า: <input type="text" name="pname"><br>
ชอ
ิ ค้า: <br>
รายละเอียดสน
<textarea name="pdetail" rows="3" cols="40"></textarea><br>
ราคา: <input type="number" name="price"><br>
ิ ค้า">
<input type="submit" value="เพิม
่ สน
</form>
</body>
</html>
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ส่ วนประมวลผลคาสั่ ง SQL เพิม่ ข้ อมูล
<?php include "connect.php" ?>

คอลัมน์ pid ถูกกาหนดเป็ น
auto_increment จึงใส่ ค่าว่างไว้

กาหนด ? ตามจานวนคอลัมน์
ของตารางที่ตอ้ งการเพิ่มข้อมูล

<?php
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO product VALUES ('', ?, ?, ?)");
$stmt->bindParam(1, $_POST["pname"]);
ดึงค่าที่ส่งจากฟอร์มมากาหนดค่า
$stmt->bindParam(2, $_POST["pdetail"]);
ให้กบั แต่ละตาแหน่งของ ?
$stmt->bindParam(3, $_POST["price"]);
$stmt->execute(); // เริม
่ เพิม
่ ข้อมูล

$pid = $pdo->lastInsertId(); // ขอคียห
์ ล ักทีเ่ พิม
่ สาเร็ จ
?>
<html>
<head><meta charset="UTF-8"></head>
<body>
ิ ค้าสาเร็ จ รห ัสสน
ิ ค้าใหม่ คือ <?=$pid?>
เพิม
่ สน
</body>
</html>
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กิจกรรม
1. สร้างแบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลสมาชิกใหม่
2. สร้างไฟล์ PHP สาหรับรับข้อมูลสมาชิกจากฟอร์ม แล้ว
ประมวลผลคาสัง่ SQL เพิ่มข้อมูลสมาชิกลงฐานข้อมูล
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Send Redirect
• Send Redirect คือ การสัง่ ให้เปิ ดหน้าเว็บเพจที่กาหนดแบบ
อัตโนมัติ
เปิ ดหน้าแสดงรายละเอียดสิ นค้าอัตโนมัติ

ผูใ้ ช้กรอกข้อมูล และกดปุ่ มเพิ่มสิ นค้า

โค้ดสาหรับเพิ่มข้อมูล และ
send redirect ไปยังหน้า
รายละเอียดสิ นค้า
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ตัวอย่ าง
<?php include "connect.php" ?>
<?php
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO product VALUES ('', ?, ?, ?)");

$stmt->bindParam(1, $_POST["pname"]);
$stmt->bindParam(2, $_POST["pdetail"]);
$stmt->bindParam(3, $_POST["price"]);

$stmt->execute(); // เริม
่ เพิม
่ ข้อมูล
$pid = $pdo->lastInsertId(); // ขอคียห
์ ล ักทีเ่ พิม
่ สาเร็ จ
ั จ
่ ข้อมูลไปย ังไฟล์ทก
// header คือฟังก์ชนที
่ ัดการสง
ี่ าหนด (send redirect)
่ รห ัสสน
ิ ค้า (pid) แนบไปก ับ URL
// ในทีน
่ ค
ี้ อ
ื ให้เปิ ดเว็ บหน้า product-detail.php พร้อมก ับสง

header("location: product-detail.php?pid=" . $pid);
?>
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กิจกรรม
• นากิจกรรมก่อนหน้า มาเพิม่ คาสัง่ ในการ send redirect โดย
ส่ งไปยังหน้าแสดงรายละเอียดสมาชิก
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ขั้นตอนการสร้ างเว็บสาหรับแก้ ไขข้ อมูล
1. สร้าง link ให้ผใู ้ ช้คลิกเลือกสิ นค้าที่
ต้องการแก้ไข โดยจะส่ งรหัสสิ นค้า (pid)
ที่ตอ้ งการแก้ไขผ่าน URL

2. สร้างหน้าแบบฟอร์ม HTML สาหรับ
แก้ไขข้อมูล โดยแสดงข้อมูลเดิม ตาม
รหัสสิ นค้าที่ส่งมากับ URL

3. ผูใ้ ช้แก้ไขข้อมูลในช่องแบบฟอร์ม
เมื่อเสร็ จแล้วจะกดปุ่ มแก้ไขสิ นค้า

รหัสสิ นค้าที่ถูก
ส่งมากับ URL

5. ข้อมูลถูกแก้ไขในฐานข้อมูล

4. เขียนโค้ดส่ วนแก้ไขข้อมูล
และแสดงข้อความหลังจากแก้ไขข้อมูลสาเร็ จ
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การสร้ าง link มายังฟอร์ มแก้ ไข
<?php include "connect.php" ?>
<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
<body>
<?php
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product");
$stmt->execute();

while ($row = $stmt->fetch()) {
ิ ค ้า: " . $row ["pid"] . "<br>";
echo "รหัสสน
ื่ สน
ิ ค ้า: " . $row ["pname"] . "<br>";
echo "ชอ
ิ ค ้า: " . $row ["pdetail"] . "<br>";
echo "รายละเอียดสน
echo "ราคา: " . $row ["price"] . " บาท <br>";
echo "<a href='editform.php?pid=" . $row ["pid"] . "'>แก้ไข</a>";
echo "<hr>\n";
}
?>
เมื่อถูก PHP Interpreter แปลแล้วจะได้
</body>
ิ ค้า"'>แก้ไข</a>
<a href='editform.php?pid=รห ัสสน
</html>
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สร้ างแบบฟอร์ มแก้ ไขข้ อมูล
<?php include "connect.php" ?>
<?php
ิ ค้าตามรห ัสสน
ิ ค้า
// 1. กาหนดคาสง่ ั SQL ให้ดงึ สน
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM product WHERE pid = ?");
่ มาก ับ URL กาหนดเป็นเงือ
$stmt->bindParam(1, $_GET["pid"]); // 2. นาค่า pid ทีส
่ ง
่ นไข
$stmt->execute();
// 3. เริม
่ ค้นหา
$row = $stmt->fetch(); // 4. ดึงผลล ัพธ์ (เนือ
่ งจากมีขอ
้ มูล 1 แถวจึงเรียกเมธอด fetch เพียงครงเดี
ั้ ยว)
?>

ชื่อไฟล์ php ที่ใช้รับข้อมูล

<html>
<head><meta charset="utf-8"></head>
แนบรหัสสิ นค้าไปด้วย โดยส่ ง
<body>
เป็ นแบบซ่อน (hidden)
<form action="edit-product.php" method="post">
<input type="hidden" name="pid" value="<?=$row["pid"]?>">
ื่ สน
ิ ค้า: <input type="text" name="pname" value="<?=$row["pname"]?>"><br>
ชอ
ิ ค้า: <br>
รายละเอียดสน
<textarea name="pdetail" rows="3" cols="40"><?=$row["pdetail"]?></textarea><br>
ราคา: <input type="number" name="price" value="<?=$row["price"]?>"><br>
ิ ค้า">
<input type="submit" value="แก้ไขสน
</form>
</body>
</html>

โหลดข้อมูลเดิมมาใส่
ในช่องฟอร์ม
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ส่ วนประมวลผลคาสั่ ง SQL แก้ ไขข้ อมูล
<?php include "connect.php" ?>
<?php

$stmt = $pdo->prepare("UPDATE product SET pname=?, pdetail=?, price=?
WHERE pid=?");

// เตรียมคาสง่ ั SQL สาหร ับแก้ไข

$stmt->bindParam(1, $_POST["pname"]); // กาหนดค่าลงในตาแหน่ง ?
$stmt->bindParam(2, $_POST["pdetail"]);
$stmt->bindParam(3, $_POST["price"]);
$stmt->bindParam(4, $_POST["pid"]);
if ($stmt->execute()) // เริม
่ แก้ไขข้อมูล หากแก้ไขสาเร็ จเงือ
่ นไขจะเป็นจริง

ิ ค้า " . $_POST["pname"] . " สาเร็ จ";
echo "แก้ไขสน
?>
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กิจกรรม
• สร้างแบบฟอร์มสาหรับแก้ไขข้อมูลสมาชิก
– รับ username ที่ตอ้ งการแก้ไข
– ดึงข้อมูลสมาชิกตาม username
– แสดงข้อมูลเดิมในฟอร์ม HTML

• สร้างไฟล์ PHP สาหรับรับข้อมูลจากฟอร์ม แล้วนาสร้าง
คาสัง่ SQL เพื่อ update ข้อมูลในฐานข้อมูล
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