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บทที่ 1: 
INTRODUCTION TO NOSQL AND MONGODB 
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บทที่ 1: Introduction to NoSQL and MongoDB 

 ท าความรู้จัก NoSQL

 ความแตกต่างระหว่าง NoSQL และ SQL

 ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)

 ฐานข้อมูล NoSQL ประเภทต่าง ๆ 

 ท าความรู้จักกับ Document Database

 ประเภทของข้อมูลที่สัมพันธ์กับการท างานด้วย NoSQL

 แนะน าการใช้งาน MongoDB 

 ตัวอย่างการติดตั้ง MongoDB บนระบบปฏิบัติการต่างๆ 
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ท าความรู้จัก NOSQL
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ฐานข้อมูล (Database) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
 ใช้ค ำสั่ง SQL 

 จัดเก็บข้อมูลโดยตำรำงTables (ตำรำง) มีองค์ประกอบ
เป็น Rows และ Columns (คล้ำยตำรำงของ 
Microsoft Excel) 

 มีโครงสร้ำงที่ชัดเจน

 มีกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์กับข้อมูลที่ชัดเจน 
(Primary Key, Foreign key)

 Non-Relational Database
 Not-Only SQL หรือ NoSQL

 เพื่อเก็บข้อมูลที่มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น

 มีควำมเร็วในกำรประมวลผล

 ไม่มีโครงสร้ำงกำรจัดเก็บข้อมูลที่แน่นอน

 ง่ำยต่อกำรปรับขนำดและโครงสร้ำง

 เหมำะส ำหรับกำรใช้งำนจ ำพวก Big Data และ 
Real-time web application



ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/


ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

 ตัวอย่างระบบจัดการฐานข้อมูลเชงิสัมพนัธ์ (Relational Database Management System)

https://insightsoftware.com/blog/whats-the-difference-relational-vs-non-relational-databases/
https://www.glurgeek.com/edu
cation/microsoft-access

https://www.amazon.com/Oracle-DB-
11g-Errors-Guide/dp/B00NJSSFR0

https://insightsoftware.com/blog/whats-the-difference-relational-vs-non-relational-databases/
https://www.glurgeek.com/education/microsoft-access
https://www.amazon.com/Oracle-DB-11g-Errors-Guide/dp/B00NJSSFR0


NoSQL

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/

ตัวอย่างของ Document

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/


ความแตกต่างระหว่าง NOSQL และ SQL
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ความแตกต่างระหว่าง NoSQL และ SQL



ความแตกต่างระหว่าง NoSQL และ SQL

12https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/


ความแตกต่างระหว่าง NoSQL และ SQL

13https://blog.cloudhm.co.th/sql-vs-nosql/

https://blog.cloudhm.co.th/sql-vs-nosql/


ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (STRUCTURED DATA) และ
ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (UNSTRUCTURED DATA)
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ข้อมูลได้ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
 ข้อมูลเชิงโครงสร้าง (structured data) คือ ข้อมูลที่มีการจัดเรียงโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ มีความชัดเจน หรือระบุได้

ด้วยตัวเลข พร้อมใช้งานได้ทันที 

 เช่น จ ำนวนนักเรียนแต่ละจังหวัด, เปอร์เซ็นต์กำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบตำรำง เช่น ไฟล์ excel หรือ csv เป็นต้น

 ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) คือ ข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้หรอืมีโครงสร้างไม่
ชัดเจน 

 เช่น ข้อควำม รูปภำพ เสียง วีดิโอ

 ตัวอย่ำงข้อมูล บทสนทนำโต้ตอบกับลูกค้ำทำง Social Media, วีดิโอกำรสอนของวิชำภำษำไทย

 ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) คือ ข้อมูลที่มีโครงสร้างระดับหนึ่ง อาจเป็นล าดับชั้น (Hierarchy) เช่น 
ไฟล์ Extensible Markup Language (XML), Javascript Object Notation (JSON) หรือ เว็บเพจ 

15https://thewisdom.co/content/what-is-big-data/

https://thewisdom.co/content/what-is-big-data/


ฐานข้อมูล NOSQL ประเภทต่าง ๆ 
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ประเภทของฐานข้อมูล NoSQL

 แบ่งได้ 4 ประเภท

1. Key-value Store

2. Document Database

3. Graph Database

4. Wide Column Store

17
https://www.techtalkthai.com/4-basic-nosql-databases-you-should-know/

https://phoenixnap.com/kb/sql-vs-nosql

https://www.techtalkthai.com/4-basic-nosql-databases-you-should-know/
https://phoenixnap.com/kb/sql-vs-nosql


ตัวอย่างฐานข้อมูล NoSQL

18
https://www.somkiat.cc/when-nosql-
databases-are-popular/

https://www.somkiat.cc/when-nosql-databases-are-popular/


ท าความรู้จักกับ DOCUMENT DATABASE
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Document Database

 เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่ท าการบันทึกข้อมูลเป็น JSON Structure หรือเป็น 
Document ซึ่งเป็นชุดของข้อความยาวๆ แทน ท าให้มีอิสระในการจัดเก็บข้อมูล
ประเภท (จ านวนเต็ม, ทศนิยม, ข้อความ) และไม่ต้องก าหนดประเภทหรือรูปแบบของ
ข้อมูลล่วงหน้า

20
https://www.techtalkthai.com/4-basic-nosql-databases-you-should-know/ https://medium.com/@mark.rethana/introduction-to-nosql-databases-c5b43f3ca1cc

https://www.techtalkthai.com/4-basic-nosql-databases-you-should-know/
https://medium.com/@mark.rethana/introduction-to-nosql-databases-c5b43f3ca1cc


ท าความรู้จักกับ Document Database

 Document Database เป็นหนึ่งใน Database ที่นิยมใช้มากที่สุดในยุค
ปัจจุบัน และเป็นฐานข้อมูลเชิงเอกสาร เรียกว่า “Document-Oriented”

 ภายใน Database จะเก็บ Document ที่เป็นเซ็ตของ key-value pairs 
(หรือ เป็นชนิดข้อมูลประเภท JSON) และ Document เหล่านั้นจะถูกเก็บ
ไว้ใน Collection เพื่อท าให้ง่ายต่อการสร้าง Data Model

 เปรียบเทียบคล้ำยกับ Table ในฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์

 ข้อมูลมีลักษณะแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi Structure Data) และจัดเก็บใน
รูปแบบ XML, JSON 

21

Collection

Document-1

Document-2



ท าความรู้จักกับ Document Database

 Document Database ใช้หลักการท า 
Denormalization ซึ่งตรงกันข้ามกับ
การท า Normalization table ต่าง ๆ 
ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

22

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) No-SQL



ตัวอย่างการสร้าง Document 
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การสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 Students – เก็บข้อมูลนักเรียน ประกอบด้วย รหัสนักเรียน, ชื่อ
นักเรียน

 Courses  – เก็บข้อมูลรายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา, ชื่อวิชา

 StudentCourses – เก็บความสัมพันธ์ระหว่าง Students และ 
Courses

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/


ตัวอย่างการสร้าง Document

24

การสร้างฐานข้อมูล No-SQL

 _id – เก็บรหัสหรือคีย์ของเอกสาร

 name – เก็บชื่อนักเรียน

 courses  – เก็บชื่อวิชา

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/

https://www.pragimtech.com/blog/mongodb-tutorial/relational-and-non-relational-databases/


ประเภทของข้อมูลที่สัมพันธก์ับการท างานด้วย NOSQL
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ประเภทของข้อมูลที่สัมพันธ์กับการท างานด้วย NOSQL

 JSON (JavaScript Object Notation)  

 JSON เป็นข้อมูลรูปแบบ text ที่มีรูปแบบที่จะเก็บข้อมูลแบบ key, value โดยกำรเขียนข้อมูลชนิด JSON มี
รูปแบบคือ ชื่อฟิลด์ครอบด้วยเครื่องหมำย “” (double quote), เครื่องหมำย : (colon), value แล้วครอบ
ทั้งหมดด้วยเครื่องหมำยปีกกำ { }

 คือ รูปแบบของข้อมูลที่ใช้ส ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีมีขนำดเล็ก

 BSON (Binary JSON)

 เป็นกำรแทนค่ำข้อมูลในรูปแบบไบนำรี (0,1)

https://hmong.in.th/wiki/BSONhttps://www.borntodev.com/2020/02/28/what-is-json/

https://hmong.in.th/wiki/BSON
https://www.borntodev.com/2020/02/28/what-is-json/
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ตัวอย่าง JSON และ JSON OBJECTS

JSON objects

JSON

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/deserializes-json-file-

list-object-example-two-classes-access-objects-address-class-output-q73505285

Address objects

Address objects

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/deserializes-json-file-list-object-example-two-classes-access-objects-address-class-output-q73505285


แนะน าการใช้งาน MONGODB
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แนะน าการใช้งาน MongoDB

MongoDB เป็น NoSQL Database ที่สามารถใช้ข้าม Platform ใช้เทคนิคของการ
ดึงข้อมูลผ่าน Key Pair Value เหมาะกับองค์กรที่อยากจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และเหมาะกับการท า Big Data

 สำมำรถติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์

 หรือในบริกำรบนคลำวด์

29
https://www.proen.cloud/en/blogs/mongodb/

https://www.proen.cloud/en/blogs/mongodb/


แนะน าการใช้งาน MongoDB

MongoDB สามารถสร้างเป็น Cluster และเลือก Region ที่ต้องการ Deploy บน 
Cloud Provider เพื่อตอบสนองของการท า High Availability (HA) ได้

30
https://www.proen.cloud/en/blogs/mongodb/

https://www.proen.cloud/en/blogs/mongodb/


ตัวอย่างการติดตั้ง MONGODB และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องบน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ

ดขัู้นตอนทีภ่าคผนวก

31



บทที่ 2: GET STARTED WITH MONGODB ATLAS



บทที่ 2: Get Started with MongoDB Atlas

 สมัครและสร้าง Account ส าหรับ MongoDB Atlas

 สร้างและใช้งาน Cluster 

 สร้าง Connection IP Address 

 ท าความรู้จักกับ MongoDB Atlas Database 

 ใช้เครื่องมือของ MongoDB Atlas ในการเรียกดูข้อมูล 

33



การสมคัรและสรา้ง ACCOUNT ส าหรบั MONGODB ATLAS 

34



https://www.mongodb.com/atlas/database

https://www.mongodb.com/atlas/database


วิธีการสร้าง ACCOUNT ส าหรับ MONGODB ATLAS
1

คลิก

2

2.1 ลงชือ่เข้าใช้งาน

2.1 เลือกบัญชทีีต้่องการสมัตร

หรอื

2.2 คลิก
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ตรวจสอบหน้าจอ แบบที่ 1

คลิก Finish

เลือก 
Learn MongoDB

เลือก 
Application 

Modernization

เลือก 
Python



วิธีการสมัครใช้งาน

3.1 คลิกเพือ่เลือกยอมรับ
เงือ่นไข

3

3.2 คลิกเพือ่ตกลง

หน้าแรกเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย
และรอโหลดหน้าหลักของ  
MongoDB Atlas

4



39

ตรวจสอบหน้าจอ แบบที่ 2

คลิก Create 

for Free



การเลือกผู้ให้
บริการของ 
CLOUD 
DATABASE

เลือก Cloud 

Provider

เลือก Region

คลิกเพือ่สร้าง
คลัสเตอร์

3



การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล



42

ตรวจสอบหน้าจอ แบบที่ 3 (กรณีใช้ EMAIL  @GMAIL.COM ต้องระบุองค์กร)



กรณีใช้ EMAIL  @GMAIL.COM ต้องระบุองค์กร

1 2

ใส่ชือ่หน่วยงาน 
(Obec_training)

คลิก



การเพิ่มผู้ใช้งานให้กับ ORGANIZATION
3

พมิพ ์ E-mail ของสมาชกิ และกด Enter

4

คลิกเพือ่ก าหนดสิทธิก์าร
เข้าถงึของสมาชกิ

5

เลือกสิทธิก์าร
เข้าถงึ

6

คลิกเพือ่สร้าง
องคก์ร



45

การเพิ่มสมาชิกใน ORGANIZATION จะมี EMAIL แจ้งไปสอบถามการยินยอม

คลิกเพือ่ยอมรับ



การสร้าง PROJECT

1

คลิกเพือ่สร้างโครงการ



2

2.1 ใส่ชือ่โครงการ 
(Mongo_training)

2.2 คลิก Next



การเพิ่มผู้ใช้งานให้กับ PROJECT
3

พมิพ ์ E-mail ของสมาชกิ และกด Enter

4

คลิกเพือ่ให้แสดงรายชือ่สมาชกิขององคก์ร

5

เลือกสิทธิก์าร
เข้าถงึ

6

คลิกเพือ่สร้าง
โครงการ



หน้าหลักของ Project



การสรา้งและใชง้าน CLUSTER 

50



การสร้างและใช้งาน CLUSTER 

1

คลิกเพือ่สร้างฐานข้อมูล

1

คลิกเพือ่สร้าง หรือ



กำรเลือก
ประเภทและ
ค่ำใช้จ่ำยของ 
CLOUD 
DATABASE

2

คลิกแบบฟรี

การเลือก
ประเภทและ
ค่าใช้จ่าย
ของ 
CLOUD 
DATABASE



การเลือกผู้ให้
บริการของ 
CLOUD 
DATABASE

3.1 เลือก Cloud 

Provider

3.2 เลือก Region

3.3 คลิกเพือ่สร้าง
คลัสเตอร์

3



การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล



4.1 ใส่ข้อมูล Username  

และ Password  ให้ครบถ้วน

4.2 คลิกเพือ่สร้าง
User

4

5

แสดงข้อมูล  User 

และสามารถแก้ไขได้



การก าหนดสิทธิ์การเขา้ถึงของฐานข้อมูลผา่นระบบเครือข่าย
(CONNECTION IP ADDRESS)

คลิก

คลิกเพือ่สร้าง IP
address

6 7



การสรา้ง CONNECTION IP ADDRESS 

57



หน้าจอหลักการสร้าง IP address
8

คลิกเลือก Allow access from 

anywhere

คลิกเพือ่ยนืยัน



ผลลัพธ์การเพิ่ม IP ADDRESS



ท าความรูจ้กักบั MONGODB ATLAS DATABASE 

จาก SAMPLE DATASET 

60



การโหลดตัวอย่างข้อมูล

คลิก

คลิก

เลือก Load sample 

dataset

9

10

11



Load data set นาน

13

12

คลิกเพือ่โหลด

คลิกเพือ่เปิด



หน้าจอหลักของ SAMPLE DATASET



การเชื่อมต่อ CLUSTER

คลิก

คลิก

14
15



16
17

คลิกรูปแบบการเชือ่มต่อ

17.2 คลิกเพือ่
คัดลอก

17.1 เลือกภาษาและเวอรช์ัน
ของโปรแกรม



การสรา้งฐานขอ้มลูและเพิ่มเอกสาร

66
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สร้างฐานข้อมูล  (CREATE DATABASE)

คลิก

1
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สร้างฐานข้อมูล  (CREATE DATABASE)

คลิก

2
3

คลิก

ใส่ชือ่ฐานข้อมูล 
(obec)

ใส่ชือ่คอลลเลกชัน 
(area)
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สร้างฐานข้อมูล  (CREATE DATABASE)

4

คลิกทีช่ือ่ obec แสดงผลชื่อคอลเลกชันชื่อ
area
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)

คลิก

1

2คลิก { }

3

ลบข้อมูลทมีี
ทัง้หมดออก
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)
4

เปิดไฟลช์ื่อ area.json

และคัดลอกมาวางทีต่ าแหน่งนี้

คลิก

5
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)

ผลลัพธ์การเพิม่เอกสาร area
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)

คลิก
เคร่ืองหมาย +

1 2

คลิก

ใส่ชือ่ฐานข้อมูล 
(obec)

ใส่ชือ่คอลลเลกชัน 
(school)

แสดงผลชื่อคอลเลกชันชื่อ
school
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)

คลิก

1

2คลิก { }

3

ลบข้อมูลทมีี
ทัง้หมดออก
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)

4

เปิดไฟลช์ื่อ school.json

และคัดลอกมาวางทีต่ าแหน่งนี้

5

คลิก
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สร้างเพิ่มเอกสาร (INSERT DOCUMENT)

ผลลัพธ์การเพิ่มเอกสาร school



ใชเ้ครือ่งมือของ MONGODB ATLAS ในการเรยีกดขูอ้มลู 
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การใช้ FILTER

https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/filter/

{district:'เขตพระนคร'}

ใส่ค่า  field ทีต้่องการ
ค้นหา

2

1
คลิก

ผลลัพธก์ารค้นหา

3

https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/filter/
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การใช้ FILTER และ  OPTION

https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/sort/

คลิก

1

2

ผลลัพธก์ารกดปุ่ม 
Options

https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/sort/
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การใช้ FILTER และ  OPTION

Sort คือ การเรียงล าดับ
• -1 = เรียงจำกมำกไปน้อย
• 1 = เรียงจำกน้อยไปมำก
Project คือ ระบุฟิลด์ที่จะแสดงผลลัพธ์การค้นหา
• 1 = แสดงผลลัพธ์
• 0 = ไม่แสดงผลลัพธ์
• { year: 1, name: 1 }

https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/project/

Collation คือ ผู้ใช้สามารถก าหนดเงื่อนไขในการเปรียบเทียบข้อมูล
ตัวอักษร
• เช่น กฎส ำหรับตัวพิมพ์เล็กและเครื่องหมำยเน้นเสียง เช่น simple 

เปรียบโดยใช้ค่ำ  binary 
https://www.mongodb.com/docs/v5.3/reference/collation/

ใส่เงือ่นไขทีต้่องการค้นหา

3

https://www.mongodb.com/docs/compass/current/query/project/
https://www.mongodb.com/docs/v5.3/reference/collation/
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การใช้ FILTER และ  OPTION

FILTER = {‘district:เขตพระนคร’}

PROJECT = {schId:1,schName:1,district:1}

SORT = {schId:1}

4

ผลลัพธก์ารค้นหา
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แหล่งที่มาข้อมูล

 https://www.mongodb.com/

 https://www.mongodb.com/docs/

https://www.mongodb.com/
https://www.mongodb.com/docs/


THANK  YOU  FOR  YOUR   ATTENTION
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