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บทท่ี 3. MONGODB AND DATABASE MANAGEMENT WITH PYTHON 
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บทท่ี 3 MONGODB AND DATABASE MANAGEMENT WITH PYTHON 

• รู#จักชนิดของข#อมูล ตัวอย4างข#อมูลในการใช#งาน MongoDB
• การเช่ือมต4อ Atlas Cluster ด#วย Python

• เรียนรู#การเช่ือมต4อข#อมูลมาใช#งาน
• การสร#างฐานข#อมูล

• การจัดการฐานข#อมูล
• การเช่ือมโยงข#อมูล
• การทำงานกับข#อมูลท่ีมีอยู4

• การสร#าง Models of Mongoose



Introduction To Google Colab
(รู้จกั Google Colab)

https://colab.research.google.com
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https://colab.research.google.com/


Welcome to Colab
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Google Collaboratory

6https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb

https://colab.research.google.com

https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb
https://colab.research.google.com/


New notebook & Rename
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Select 
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Insert Code cell/ Text cell
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Manage cell



Run

9

Share



Save file (.ipynb)
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Python Structure

(โครงสร้างของภาษา PYTHON)
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Keywords
¡ คำสงวนไว้ในการเขียนโปรแกรมภาษา python ซ่ึงไม่สามารถใช้คำเหล่านี้ในการตั้ง

ชื่อตัวแปร ชื่อฟังก์ชัน คลาส ได้แก่
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False None True and

as assert break class

continue def del elif

else except finally for

from global if import

in is lambda nonlocal

not or pass raise

return try while with

yield



Literals

¡ literals คือ ข้อมูลที่เป็นค่าคงที่ ตัวอักษร เครื่องหมาย ในโปรแกรมภาษา python

¡ สามารถแบ่งประเภทของข้อมูลได้ในแบบต่างๆ เช่น Integer, Floats, number boolean

และ String

¡
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f = 3+4
g = f-5
h = 'Hello' + ' MongoDB'
print(f,'\n',g,'\n', h)

a = 9 #กําหนดให้ a มีคา่เทา่กบั 2

b = 22.2 #กําหนดให้ b มีคา่เทา่กบั 33.3 

c = True #กําหนดให้ c เป็นรูปแบบ boolean มีคา่เป็น True
d = "Hello" #กําหนดให้ d เป็นรูปแบบ String มีคา่เป็น Hello
e = 'Python'



Expressions

¡ Expression คือการทำงานร่วมกันระหว่างค่าตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงหลายค่า โดยค่าเหล่านี้จะ

มีตัวดำเนินการสำหรับควบคุมการทำงาน
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# Boolean expressions
print(a == 4)
print(a == 5)
print(a == 4 and b == 5)
print(a == 4 and b == 8)

# Non-boolean expressions
print(a + b)
print(a + 2)
print(a * b)
print(((a * a) + (b * b)) / 2)
print("NoSQL " + "MongoDB")



Module

¡ โมดูล(Module) คือไฟล์ .py ที่วางอยู่ใต้ package directory

¡ ใช้คำสั่ง import โมดูลเข้ามาก่อนจึงจะสามารถใช้งาน ฟังก์ช่ัน หรือคลาสที่อยู่ในโมดูลได้
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import pymongo

pymongo.version

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(arr)



ชนิดของข(อมูล ตัวอย1างข(อมูลในการใช(งาน MongoDB

¡ JSON (JavaScript Object Notation) เป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนหรือรับส่งข้อมูล

¡ XML มีโครงสร้างท่ีซับซ้อนและมีขนาดใหญ่   JSON ขนาดเบากว่าและมนุษย์อ่านได้เข้าใจ
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(รูปแบบการแลกเปลี่ยนข#อมูลในอดีต)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JSON_vs._XML.png

(ปYจจุบัน)



ชนิดของข(อมูล ตัวอย1างข(อมูลในการใช(งาน MongoDB

¡ JSON รองรับการทำงานชนิดข้อมูลพื้นฐานท้ังหมด

¡ Number: จำนวนเต็มศูนย์ เต็มบวก เต็มลบ

¡ String: ข้อความ  (“  ”)

¡ Boolean: True or False

¡ Null: ค่าว่าง

¡ Array: ใช้สัญลักษณ์ [ ] เช่น [val1, val2]

¡ Object: ชุดข้อมูลท่ีเป็นคู่ key-value ใช้สัญลักษณ์ {key1:value1, key2:value2}
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ตัวอย่าง Object หรือ Associate Array
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Field: value

Field: value

Object Data



JSON to BJON
¡ BSON จะมีขนาดเบาและรับส่งข้อมูลได้เร็วเหมือนกับ JSON โดย MongoDB สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือ 

Object ใน BSON เพื่อสร้าง Index ในการทำระบบสอบถามข้อมูล (Query) โดย BSON จะทำงานซ่อนอยู่

เบื้อง ส่วนการแสดงผลกับผู้ใช้จะเป็น JSON
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PyMongo (https://pymongo.readthedocs.io/en/stable/)

¡ PyMongo จะรวบรวม เครื่องมือ สำหรับทำงานกับ MongoDB

¡ การติดต้ัง PyMongo โดยใช้คำสั่ง pip install

¡ แบบระบุ version

¡ Update version
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!python3 -m pip install pymongo

!python3 -m pip install pymongo==4.2.0

!python3 -m pip install --upgrade pymongo

https://pymongo.readthedocs.io/en/stable/
http://www.mongodb.org/


Pymongo[srv]  

¡ SRV เป็นรูปแบบการกำหนดการทำงานเป็น Single hostname เพื่อแก้ปัญหา 

Multiple hostname

¡ ตัวดำเนินการ Driver (Driver Conduct) สามารถหาชื่อ hostname จริงๆได้
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#! python -m pip install pymongo[srv]==3.7.2
! python -m pip install pymongo[srv]
! python -m pip install dnspython



การเช่ือมต+อ Atlas Cluster ด7วย Python

¡ ทำการเรียกใช้งาน pymongo

¡ สร้าง Client เพื่อจะใช้ในการเชื่อมต่อ Atlas
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import pymongo
pymongo.version

from pymongo import MongoClient

uri =
"mongodb+srv://mongo_admin:1234@cluster0.7dqitvp.mongodb.
net/?retryWrites=true&w=majority"
client = MongoClient(uri)



การเช่ือมต+อ Atlas Cluster ด7วย Python

¡ ทำการเปลี่ยน username และ Password
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uri =
"mongodb+srv://<username>:<password>@cluster
0.7dqitvp.mongodb.net/?retryWrites=true&w=ma
jority"
client = MongoClient(uri)



คำส่ังพื้นฐานในการจัดการ Document ด้วย python

¡ แสดง Database ท่ีมีท้ังหมด (list_database_name() )

¡ คำสั่งในการสร้าง Database และ Collection ท่ีต้องการ
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client.list_database_names()

#เข้าถงึ colection ที,ต้องการ 

db = client[”obec"]
collection = db[”area"]



คำส่ังพื้นฐานในการจัดการ Document ด้วย python

¡ สร้างข้อมูลเข้า document. นำข้อมูลเข้าด้วย insert_one() 
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mydict = {"id": 1,
"area_code": 101,
"area_name_full": "สาํนกังานเขตพื -นที0การศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร",

"area_name_short": "สพป.กรุงเทพมหานคร",

"province_code": 10,
"province": "กรุงเทพมหานคร"}

x = collection.insert_one(mydict)



คำส่ังพื้นฐานในการจัดการ Document ด้วย python

¡ แสดง Collection ท้ังหมดท่ีมี ด้วย list_collections() 

¡ แสดงข้อมูลใน Collection (fine () )

¡ ลบ database (drop_database (ชื่อ database) )
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list (db.list_collections())

list (collection.find())

client.drop_database(‘area')



กรณีท่ีไม่สามารถลบ Document ได้ ทำดังน้ี

¡ ไปท่ี Mongo DB Atlas เพื่อกำหนดสิทธ์ิ user
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1

2
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การทำงานกับข7อมูล

¡ ในการทำงานกับข้อมูลภาย Collection เราสามารถใช้คำสั่งพื้นฐานดังนี้

¡ การนำข้อมูลเข้า ด้วยคำสั่ง insert_one()
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รับข้อมลูผา่น form เก็บลงตวัแปร



ข#อมูลท่ีรับเข#ามา

การทำงานกับข7อมูล
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data = {'id' : id,
'area_code':areacode,
'area_name_full': area_name_full,
'area_name_short': area_name_short,
'province_code': province_code,
'province': province_name
}

insert_result = collection.insert_one(data)เพิ9มข้อมลูเข้า 

document



การทำงานกับข7อมูล

¡ ตรวจสอบการ insert ข้อมูลสำเร็จหรือไม่

¡ ตรวจสอบ document id ว่ามีการนำข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้วหรือไม่
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insert_result.acknowledged

insert_result.inserted_id



การทำงานกับข7อมูล

¡ อ่าน document ด้วยคำสั่ง find()

¡อ่าน document ทั้งหมด

¡อ่าน document ตามเง่ือนไข
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list ( collection.find() )

list ( collection.find( {'area_name_short' : 'สพม นน 5' } ))



การทำงานกับข7อมูล

¡ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน document ด้วย update_one()
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update_result = collection.update_one(
{'id' : 2},
{'$set':{'area_name_short' : 'BKK'} }
)



การลบ Document 

33

#ลบ document
data_delete = { "area_code": "1003" }
collection.delete_one(data_delete)
print('ลบข้อมลูเรียบร้อย')

การลบ Collection 
#ลบ collection
collection_name = db["area"]
collection_name.drop()
print('ลบตาราง/collection area เรียบร้อย')



การสร#าง MODELS OF MONGOOSE
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Mongoose
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Node.js

Script.js

Mongooose

Python

Script.py

PyMongo

Insert/Update

Insert/U
pdate



Mongoose (Schema)

¡ ในตัว schema ของ mongoose

สามารถกำหนด method เอาไว้ใช้

งาน ในตอนท่ีสร้างเป็น model

ออกมาได้

¡ เริ่มต้น ควรทำการสร้าง schema

(โครงสร้างข้อมูล) ก่อน
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Mongoose (สร้าง model)

¡ ทำการ convert ‘blogSchema’ ไปเป็น model (ต้นแบบ)

¡Mongoose จะทำการเพิ่ม _id ให้อัตโนมัติ

¡ Save model
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Mongoose (สร้าง method)

¡ ตัวอย่างการสร้าง method ในการดึงข้อมูล “getById” “getAllBook”
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Mongoose (สร้าง method)

¡ การสร้าง user method
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Reference

¡ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-

side/Express_Nodejs/mongoose#overview

¡ https://nextflow.in.th/2021/mongoose-schema-methods-typescript-thai/
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs/mongoose
https://nextflow.in.th/2021/mongoose-schema-methods-typescript-thai/


THANK  YOU  FOR  YOUR   ATTENTION
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