
บทท่ี 5: 

CREATE READ UPDATE DELETE WITH DOCUMENT
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หัวข้อท่ีสำคัญ

o การติดตั้ง Extension ที่สำคัญสำหรับทำงานกับ MongoDB ด้วยภาษา PHP

o เริ่มต้นสร้าง Project

o การติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอรแ์ละฐานข้อมูล
o การทำงานกับเอกสารแบบหนึ่งเอกสาร และหลายๆ เอกสาร 

o การเพิ่มเอกสารโดยใช้คำส่ัง insertOne()

o คำส่ัง insertMany()  

o การอ่านข้อมูลในเอกสารโดยใช้คำส่ัง findOne()  

o การใช้งานคำส่ัง find() สำหรับหลายเอกสาร  

o การเปล่ียนแปลงข้อมูลเอกสารโดยคำส่ัง updateOne()  

o คำส่ัง updateMany()

o การลบเอกสารโดยใช้คำส่ัง deleteOne()  

o คำส่ัง deleteMany() 
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การติดตั้ง Extension ท่ีสำคัญสำหรับทำงานกับ MongoDB ด้วยภาษา PHP

1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code สำหรับใช้เขียนโปรแกรม

2. ติดตั้ง Xampp เพื่อจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

3. ติดตั้ง PHP MongoDB Driver

4. แก้ไขไฟล์ php.ini เพื่อเปิดใช้งาน extension php_mongodb

5. Restart Xampp server

6. ติดตั้ง Composer ซ่ึงเป็น dependency manager ท่ีช่วยดาวน์โหลดและจัดการ

ไลบรารี่ต่างๆ ท่ีต้องใช้ในโปรเจ็ค
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1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code สำหรับใช้เขียนโปรแกรม

1.1 ไปท่ีเว็บ https://code.visualstudio.com/
1.2 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเคร่ือง 
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1.3 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมา
1.4 คลิก I accept the agreement 
และคลิกปุ่ม Next

https://code.visualstudio.com/


1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code สำหรับใช้เขียนโปรแกรม

1.5 เลือกไดรฟ์ และโฟลเดอร์ท่ีต้องการติดตั้ง 
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1.6 คลิกปุ่ม Next



1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code สำหรับใช้เขียนโปรแกรม

1.7 คลิกปุ่ม Next
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1.8 คลิกปุ่ม Install



1. ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code สำหรับใช้เขียนโปรแกรม

1.9 เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จ กดปุ่ม Finish  
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หน้าจอโปรแกรม Visual Studio Code 



2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.1 เข้าเว็บ https://www.apachefriends.org/ ดาวน์โหลดไฟล์ให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของเคร่ือง
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2.2 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาเพ่ือ
ติดตั้งโปรแกรม

2.3 คลิกปุ่ม 

Next

https://www.apachefriends.org/


2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.4 เลือกติดตั้งเฉพาะโปรแกรม Apache และ PHP
และคลิกปุ่ม Next
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2.5 ระบุไดรฟ์ และโฟลเดอร์ท่ีจะติดตั้งโปรแกรม
และคลิกปุ่ม Next



2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.6 เลือกภาษาอังกฤษ และคลิกปุ่ม Next
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2.7 คลิกเอาเคร่ืองหมายถูกออก และคลิกปุ่ม Next



2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.8 คลิกปุ่ม Next
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โปรแกรมจะถูกติดตั้งลงบนเคร่ือง



2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.9 คลิกเลือก Private network แล้วคลิกปุ่ม 
Allow access
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2.10 คลิกถูกเพ่ือเปิด Control Panel 
และกดปุ่ม Finish



2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.11 ท่ีหน้าต่าง Xampp Control Panel คลิกปุ่ม 
Start เพ่ือให้ Apache Server ทำงาน
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หากไม่มีข้อผิดพลาด จะข้ึนแถบสีเขียวท่ี Apache 



2. ติดต้ัง Xampp เพื่อจำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.12 ทดลองเข้าบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ท่ี URL เป็น localhost หรือ 127.0.0.1 จะแสดงหน้าเว็บ Xampp
แสดงว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราทำหน้าท่ีเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้แล้ว
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3. ติดตั้ง PHP MongoDB Driver
3.1 ไปท่ีเว็บ pecl.php.net
3.2 ใส่คำค้น mongodb และกดลูกศร เพ่ือค้นหา
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คลิกท่ีลิงค์ mongodb



3. ติดตั้ง PHP MongoDB Driver

3.3 คลิกท่ีลิงค์ DLL ของ version 1.13.0
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3.4 เล่ือนลงมาด้านล่าง คลิกเลือกดาวน์โหลดไฟล์
ให้ตรงกับ version PHP ของ Apache
โดยเลือกเป็น Thread Safe (TS) x64



3. ติดตั้ง PHP MongoDB Driver

3.5 จะได้ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาเป็น .zip เช่น  php_mongodb-1.13.0-8.1-ts-vs16-x64.zip
ให้แตกไฟล์ zip นั้น
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3.6 copy เฉพาะไฟล์ php_mongodb.dll
ไปไว้ท่ี c:\xampp\php\ext



4. แก้ไขไฟล์ php.ini เพ่ือเปิดใช้งาน extension php_mongodb

4.1 เปิดไฟล์ c:\xampp\php\php.ini

4.2 เพิ่มคำสั่ง

extension=php_mongodb.dll

4.3 save file
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5. Restart Xampp server

5.1 ท่ีหน้าต่าง Xampp Contral Panel
กดปุ่ม Stop Apache
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5.2 กดปุ่ม Start Apache ใหม่อีกคร้ัง



6. ติดตั้ง Composer ซึ่งเป็น dependency manager 

6.1 ไปท่ีเว็บ https://getcomposer.org/
6.2 คลิกปุ่ม Download
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6.3 คลิกท่ีลิงค์ Composer-Setup.exe เพ่ือดาวน์โหลด
ไฟล์

https://getcomposer.org/


6. ติดตั้ง Composer ซึ่งเป็น dependency manager 

6.4 ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาเพ่ือติดตั้งโปรแกรม

6.5 คลิกเลือก Install for all users (recommend)
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6.6 คลิกปุ่ม Next



6. ติดตั้ง Composer ซึ่งเป็น dependency manager 
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6.8 คลิกปุ่ม Next6.7 คลิกปุ่ม Next



6. ติดตั้ง Composer ซึ่งเป็น dependency manager 
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6.9 คลิกปุ่ม Install 6.10 คลิกปุ่ม Next



6. ติดตั้ง Composer ซึ่งเป็น dependency manager 
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6.11 คลิกปุ่ม Finish



เริ่มต้นสร้าง Project

1. สร้าง folder สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ ของเว็บ 
ท่ีไดเรกทอร่ีของ Xampp Server เช่น สร้าง folder 

ช่ือ obec_mongodb ท่ี C:\xampp\htdocs\
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2. เปิดโปรแกรม Command Prompt และ
กำหนดไดเรกทอร่ีไปยัง folder ท่ีสร้างข้ึน
ด้วยคำส่ัง
cd c:\xampp\htdocs\obec_mongodb



เริ่มต้นสร้าง Project
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3. พิมพ์คำส่ัง
composer require mongodb/mongodb

เพ่ือติดตั้งไลบราร่ีต่างๆ ท่ีจำเป็นในการทำงาน

โปรแกรมจะดาวน์โหลดและติดตั้งไลบราร่ีต่างๆ



เริ่มต้นสร้าง Project
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ในโฟลเดอร์ object_mongo จะปรากฏโฟลเดอร์ vendor และไฟล์ต่างๆ ท่ีจำเป็น

ตอนนี้พร้อมท่ีจะสร้าง project PHP with MongoDB แล้ว



การติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล
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<?php
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

// Connecting to server
$client = new MongoDB\Client( 

"mongodb+srv://mongo_admin:<password>@cluster0.eyhbo.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority");

// Connecting to database
$db = $client->obec;

if($db)
echo "Connected to obec successfully";

else
echo "Connection failed";

?>

File: connection.php

copy มาจากหน้าเว็บ MongoDB Atlas
และแก้ไข <password> ให้ถูกต้อง

ชื่อฐานข้อมูลท่ี MongoDB Atlas ท่ีต้องการติดต่อ

สร้างไฟล์ C:\xampp\htdocs\obec_mongodb\connection.php ดังนี้



การติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

o ท่ีหน้าเว็บ MongoDB Atlas

29
ท่ีเมนู Database คลิกปุ่ม Connect คลิกปุ่ม Connect your application



การติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล
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เลือกโปรแกรม และเวอร์ชันท่ีใช้พัฒนา

Copy คำส่ังไปใช้ และแก้ไขส่วน <password> 
ให้ถูกต้อง



การติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

ทดลองรัน โดยเปิดบราวเซอร์และระบุ URL เป็น 

localhost/obec_mongodb/connection.php
หากสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้สำเร็จจะปรากฏข้อความดังภาพ
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การทำงานกับเอกสารแบบหน่ึงเอกสาร และหลายๆ เอกสาร 

oข้อมูลหนึ่งเอกสารใน Mongodb = 1 แถวข้อมูลในตารางข้อมูลแบบ Relational DB

oข้อมูลหลายเอกสารใน Mongodb = หลายแถวข้อมูลในตารางข้อมูลแบบ Relational DB
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MongoDB
Database

Collections
Collections
Collections

Document
Document
Document



การทำงานกับเอกสารแบบหน่ึงเอกสาร และหลายๆ เอกสาร 

o การเพ่ิมเอกสารโดยใช้คำส่ัง insertOne()

o คำส่ัง insertMany()  

o การอ่านข้อมูลในเอกสารโดยใช้คำส่ัง findOne()  

o การใช้งานคำส่ัง find() สำหรับหลายเอกสาร  

o การเปล่ียนแปลงข้อมูลเอกสารโดยคำส่ัง updateOne()  

o คำส่ัง updateMany()

o การลบเอกสารโดยใช้คำส่ัง deleteOne()  

o คำส่ัง deleteMany() 
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การใช้คำส่ัง insertOne()

oคำสั่งในการสร้างเอกสาร 1 เอกสารไปยัง collection 
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<?php
include("connection.php"); // connect to server & database

$area_col = $db->area;

$insertOneResult = $area_col->insertOne([
"id" => 4,
"area_code" => 1000100000,
"area_name_full" => "สาํนักบริหารงานการศกึษาพเิศษ กรุงเทพมหานคร",
"area_name_short"=> "สศศ. กรุงเทพมหานคร",
"province_code" => 10,
"province" => "กรุงเทพมหานคร"

]);

printf("Inserted %d document(s)\n", $insertOneResult->getInsertedCount());
var_dump($insertOneResult->getInsertedId());

?>

File: insertOne.php

หมายเหตุ
- ถ้า collection ยังไม่ถูกสร้าง 

จะเป็นการสร้าง collection นั้นขึ้นมาให้อัตโนมัติ

- หากไม่กำหนดค่าให้กับฟิลด์ _id
MongoDB จะกำหนดค่าให้อัตโนมัติ 

โดยจะเป็นค่า ObjectId ท่ีไม่ซ้ำกัน

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/insert-documents/



การใช้คำส่ัง insertOne()

ทดลองรัน และตรวจสอบข้อมูลท่ีเพิ่มขึ้นใน MongoDB Atlas
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การใช้งานคำส่ัง insertMany() 

oคำสั่งสร้างเอกสารมากกว่า 1 เอกสารไปยัง collection โดยส่งเป็นอาร์เรย์ของเอกสาร
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<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$insertManyResult = $area_col->insertMany([
[ "id" => 5,

"area_code" => 12010000,
"area_name_full" => "สาํนักงานเขตพื :นที<การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต @",
"area_name_short"=> "สพป.นนทบุรี เขต @",
"province_code" => 12,
"province" => "นนทบุรี"

],
[ "id" => 6,

"area_code" => 12020000,
"area_name_full" => "สาํนักงานเขตพื :นที<การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2",

File: insertMany.php



การใช้งานคำส่ัง insertMany() (ต่อ)

oคำสั่งสร้างเอกสารมากกว่า 1 เอกสารไปยัง collection โดยส่งเป็นอาร์เรย์ของเอกสาร
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"province_code" => 12,
"province" => "นนทบุรี"

]
]);

printf("Inserted %d document(s)\n", $insertManyResult->getInsertedCount());
var_dump($insertManyResult->getInsertedIds());

?>

File: insertMany.php (ต่อ)



การอ่านข้อมูลในเอกสารโดยใช้คำส่ัง findOne() 

o เป็นคำสั่งในการสืบค้นเอกสารแรก เพียงเอกสารเดียวท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด
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<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$document = $area_col->findOne(
['id' => 2]

);

var_dump($document);
?>

File: findOne.php

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/



การใช้งานคำส่ัง find() สำหรับหลายเอกสาร  

o เป็นคำสั่งในการสืบค้นเอกสารท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด
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File: find.php

<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$documentlist = $area_col->find();

foreach($documentlist as $doc)
{
var_dump($doc);

}

?>

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/

<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$documentlist = $area_col->find(
['province_code' => 10]

);

foreach($documentlist as $doc)
{
var_dump($doc);

}
?>

ไม่ระบุเง่ือนไขการสืบค้น



การใช้งานคำส่ัง find() สำหรับหลายเอกสาร (ต่อ)  

o เป็นคำสั่งในการสืบค้นเอกสารท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด
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File: find.php

<?php
include("connection.php"); 
$area_col = $db->area;

$documentlist = $area_col->find(
['province_code' => 10,
'id' => ['$gt' => 2]
]

);

foreach($documentlist as $doc)
{
var_dump($doc);

}
?>

https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/

เลือกพื้นท่ีการศึกษาท่ีอยู่รหัสจังหวัด 10 และมีค่า id มากกว่า 2



การใช้งานคำส่ัง find() สำหรับหลายเอกสาร (ต่อ)  

o เป็นคำสั่งในการสืบค้นเอกสารท่ีตรงตามเงื่อนไขท่ีกำหนด
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File: find.php

<?php
include("connection.php"); 
$area_col = $db->area;

$documentlist = $area_col->find(
array(
'area_name_full' => new \MongoDB\BSON\Regex("กรุงเทพมหานคร")

)
);

foreach($documentlist as $doc)
{
var_dump($doc);

}
?>

https://www.mongodb.com/docs/php-library/current/tutorial/crud/#regular-expressions

เลือกพื้นท่ีการศึกษาท่ีชื่อ มีคำว่า กรุงเทพมหานคร



การเปล่ียนแปลงข้อมูลเอกสารโดยคำส่ัง updateOne()  

o เป็นคำสั่งในการแก้ไขข้อมูลในเอกสาร โดยจะแก้ไขเอกสารแรกเพียงเอกสารเดียวท่ีตรง
ตามเงื่อนไข
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<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$updateResult = $area_col->updateOne(
['id' => 1],
['$set' => ["area_name_short" => "สพป.กทม."]]

);

printf("Matched %d documents \n", $updateResult->getMatchedCount());
printf("Modified %d documents \n", $updateResult->getModifiedCount());

?>

File: updateOne.php

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/update-documents/

กำหนดเง่ือนไขเป็น เอกสารท่ีมี id = 1

แก้ไขฟลิด์ area_name_short เป็นค่าท่ีกำหนด



การใช้งานคำส่ัง updateMany()

o เป็นคำสั่งในการแก้ไขข้อมูลในเอกสารทุกเอกสาร ท่ีมีเงื่อนไขตรงตามท่ีกำหนด
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<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$updateResult = $area_col->updateMany(
['province_code' => 10],
['$set' => ["province" => "กทม."]]

);

printf("Matched %d documents \n", $updateResult->getMatchedCount());
printf("Modified %d documents \n", $updateResult->getModifiedCount());

?>

File: updateMany.php

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/update-documents/



การลบเอกสารโดยใช้คำส่ัง deleteOne()  

o เป็นคำสั่งในการลบเอกสาร โดยจะลบเอกสารแรกเพียงเอกสารเดียวท่ีตรงตามเงื่อนไข
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<?php
include("connection.php");

$area_col = $db->area;

$deleteResult = $area_col->deleteOne(
["id" => 4]

);

printf("Deleted %d documents", $deleteResult->getDeletedCount());
?>

File: deleteOne.php

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/remove-documents/



การใช้งานคำส่ัง deleteMany() 

o เป็นคำสั่งในการลบเอกสารท้ังหมดท่ีตรงตามเงื่อนไข
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<?php
include("connection.php"); 

$area_col = $db->area;

$deleteResult = $area_col->deleteMany(
['province_code' => 12]

);

printf("Deleted %d documents", $deleteResult->getDeletedCount());
?>

File: deleteMany.php

https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/remove-documents/


