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จุดประสงค ์การเรียนรู้
ศึกษาการพฒันาโครงสร้างขอ้มูลและ

อลักอริทึมส าหรับฐานขอ้มูล SQL, 
NoSQL, NewSQL

ผศ.ดร.ฐศัแกว้ ศรีสด
http://sites.google.com/site/taskeow

e-Mail : tsrisod@gmail.com<TaskS>
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การเตรียมความพร้อมทีจ่ะเรียนรู้
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ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

ตั้งโจทย์การสอนใหม่ – ปรับทัศนคติ – สร้างทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3P

Problem based learning, Personalized learning, Project based learning

Communicate/Management/Tools

2R
Resource management, Risk management 

Output

Outcome
Logical thinking, Integration, Creative thinking
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ความส าคญัของวชิาโครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ

หลกัสูตรของ ACM/IEEE Curriculum ... 
Data Structures and Algorithms

Data Structures and algorithms are core topics 
taught in all Computer Science degrees.

ท่ีมา: 1) https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf
2) https://ieeexplore.ieee.org/document/9249213
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ความส าคญัของวชิาโครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ

ท่ีมา: https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf
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Applications of Data Structures

https://assets.interviewbit.com/
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การพฒันาโครงสร้างข้อมูล
ส าหรับฐานข้อมูล SQL, NoSQL, NewSQL

https://i.stack.imgur.com/XJMka.png
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เทคโนโลยโีครงสร้างข้อมูล
ส าหรับฐานข้อมูล SQL

SQL: เทคโนโลย ีDatabase พื้นฐานดว้ยการท างานเป็น Relational Database ท่ีมีการจดัเก็บไฟล์
เป็นแบบตารางหรือ Strucutued Data/Schema-based เป็นหลกั ตอ้งมีคุณสมบติั ACID (Atomicity, 
Consistency, Isolation, Durability) เพื่อท่ีจะสามารถประมวลผล transaction ได้
Atomicity คือ กระบวนการท างานและขั้นตอนต่างๆ ท่ีประกอบเป็น Transaction ท่ีกระท าต่อ
Database หากท าส าเร็จกจ็ะตอ้งส าเร็จทุกขั้นตอน ถา้หากมีขั้นตอนใดขั้นตอนนึงไม่ส าเร็จ ผลลพัธ์ท่ี
ไดก้จ็ะตอ้งเหมือนกบัวา่ไม่เคยมีขั้นตอนไหนถูกท ามาก่อน
Consistency คือ ความถูกตอ้งของขอ้มูลจะตอ้งถูกเขียนลงบน Database อยา่งถูกตอ้งตามกฎท่ีตั้งไว ้
Isolation คือ รายการ (Transaction) เกิดข้ึนพร้อมๆ กนั แต่ละรายการจะถูกประมวลผลตามล าดบัไม่
ทบัซอ้นกนั คุณสมบติัท่ีจะมัน่ใจวา่ ทุก ๆ ผลลพัธ์จากการท างานของรายการจะถูกตอ้ง 
Durability คือ เม่ือมีการ “Committed” ขอ้มูล Transaction นั้นจะตอ้งยงัคงอยูค่รบถว้น ไม่วา่จะเกิด
เหตุการณ์เช่น ไฟดบั หรือ หรือปัญหาใด ๆ กต็าม

ค าถาม จากรูปภาพ Scaling แบบไหน ?
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เทคโนโลยโีครงสร้างข้อมูล
ส าหรับฐานข้อมูล NoSQL

NoSQL: เทคโนโลยฐีานขอ้มูลท่ีถูกออกแบบมาส าหรับงานเฉพาะไดแ้ก่ 1) Document->
จดัเกบ็ขอ้มูลและ Metadata ล าดบัชั้นในรูปแบบ Semi-structure data เช่น JSON หรือ XML ใน 
Database 2) Key-Value -> จดัเกบ็ขอ้มูล Record ในรูปแบบ Key และ Value 3) Graph -> จดัเกบ็
ขอ้มูลรูปแบบกราฟแผนภูม ิม ีNode และ Edge ท่ีเช่ือมต่อกนั 4) Wide-Column -> จดัเกบ็ขอ้มูล
ในรูปแบบ Tables (Rows และ Columns) แต่จะต่างจาก RDBMS ตรงท่ี แต่ละ Rows จะไม่ Fix 
Column เป็นตน้

SQL NoSQLโครงสร้างข้อมูล
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เทคโนโลยโีครงสร้างข้อมูล
ส าหรับฐานข้อมูล NewSQL

NewSQL: น้ีถูกบญัญติัข้ึนมาโดยนกัวเิคราะห์จาก 451 Group ท่ีใชเ้รียกเทคโนโลย ีSQL แบบ
ใหม่ท่ีต่อยอดข้ึนมาจากแบบเก่าเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองประสิทธิภาพใหมี้ความรวดเร็วสูงยิง่ข้ึน ดว้ย
การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ อยา่ง In-memory เขา้มาช่วย และการ Scale ระบบไดใ้นระดบัท่ีใกลเ้คียง
กบั NoSQL โดยยงัท างานแบบ Transactional ได ้ 
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เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูล
ส าหรับฐานข้อมูล SQL, NoSQL
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CAP Theorem CAP Theorem เป็นหลกัการของระบบฐานขอ้มูลจะ
มีคุณสมบติัไดเ้พียง 2 ใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ C, A และ P
C – Consistency หมายถึง ทุกคร้ังท่ีอ่านขอ้มูลจาก 
ฐานขอ้มูลจะได ้Result หรือไม่ก ็Error

A – Availability หมายถึง ทุกคร้ังท่ีมีการขอขอ้มูลจาก 
ฐานข้อมูลจะได้ข้อมูลเสมอ แต่ไม่การันตีว่าจะเป็น
ขอ้มูลท่ีเขียนลงไปล่าสุด
P – Partition tolerance หมายถึง ระบบจะท างานยงั
ต่อได้ แม้ว่าจะมีหน่ึงในฐานข้อมูลขาดการเช่ือมต่อ
หรือเสียหายไปซ่ึงฐานขอ้มูลท่ีเป็นแบบ RDBMS ส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบ CA เพราะว่าการท่ีไม่ยอมให้ขอ้มูล
เสียหายเลยจ าเป็นตอ้งตดั P ออกเพื่อใหพ้ร้อมใชต้ลอด

NoSQL ไม่ไดต้อ้งการความแม่นย  าของขอ้มูลมากเท่า RDBMS แต่ตอ้งการความเร็วในการเรียกใช้
งานแทน ท าใหอ้าจจะเป็นชนิดแบบ AP -> สามารถดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลไดต้ลอดแมว้า่ฐานขอ้มูล
จะเสียหายไปบางส่วน CP -> ตอ้งรอใหข้อ้มูลปรับปรุงล่าสุดก่อนถึงจะอ่านขอ้มูลได ้ฉะนั้นจะมีบาง
ช่วงเวลาท่ีไม่สามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการ
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ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้เทคโนโลยี
ส าหรับ SQL, NoSQL, NewSQL

SQL: ซอฟตแ์วร์เทคโนโลย ีDatabase Engine เช่น MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite, 
Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access เป็นตน้

NoSQL: ซอฟตแ์วร์เทคโนโลย ีDatabase Engine เช่น MongoDB, Redis, Couchbase, Cassandra, 
Riak, CouchDB, HBase, HyperTable, ElasticSearch เป็นตน้ 

NewSQL: ซอฟตแ์วร์เทคโนโลย ีDatabase Engine เช่น TiDB, VoltDB, SQLfire, SAP HANA, 
Microsoft Hekaton, NuoDB เป็นตน้ <TaskS>
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เปรียบเทียบซอฟต์แวร์
No-relational and Relational
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
สถาปัตยกรรม MariaDB (SQL) 

https://severalnines.com/sites/default/files/blog/node_5613/image1.jpg
https://www.datto.com/blog/does-ntfs-have-a-file-size-limit
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
สถาปัตยกรรม MariaDB (SQL) 

https://www.alibabacloud.com/forum/attachment/1610/thread/21_619_b53a6032ac5f30f.jpg

The storage structure of InnoDB page

- Page type

- Data page (B-tree node)

- Undo page (undo log page)

- System page

- Transaction data page (transaction 
system page)

- Insert buffer bitmap page (insert buffer 
page)

- Uncompressd BLOB page

- Compressed BLOB page
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
สถาปัตยกรรม MariaDB (SQL) 

https://www.fatalerrors.org/a/0Nt00zg.html

Implementation of 

InnoDB index
- InnoDB engine uses 
B+Tree as index structure.
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
สถาปัตยกรรม MariaDB (SQL) 

http://download.nust.na/pub6/mysql/tech-resources/articles/storage-engine/myisam-structure.png

The storage structure 
of MyISAM

- MyISAM database is a 

directory, with each table 

stored in a separate set of 
files.<TaskS>



การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
สถาปัตยกรรม MariaDB (SQL) 

https://www.fatalerrors.org/a/0Nt00zg.html

Implementation of 

MyISAM index
- MyISAM engine uses 
B+Tree as index structure.
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* WordPress: PHP, MySQL/MariaDB
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ WinNMP => MariaDB (SQL) 

กรณีซอฟต์แวร์ WinNMP ติดตั้งฐานข้อมูล MariaDB (SQL) 
ตามรูปภาพดังนี้
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เรียกโปรแกรมจาก Browser พมิพ์ http://127.0.0.1/
กรณจีัดการฐานข้อมูลให้กดเลือก Adminer Database Manager ตามรูปภาพดงันี้

<TaskS>

http://127.0.0.1/


การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล

Import log_dbms.sql
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ค าถาม จากรูปภาพใช้โครงสร้างข้อมูลอะไรบ้าง?

การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
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ค าถาม นักศึกษาที่ใช้อนิเทอร์เน็ตมใีครบ้าง ?
จากรูปภาพค าส่ังทีใ่ช้เกีย่วข้องโครงสร้างข้อมูลกบัอลักอริทมึอย่างไรบ้าง ?

การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล

ผลลพัธ์
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ค าถาม จากรูปภาพจะเขียนอลักอริทมึใดในการใช้ค าส่ัง ?

การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Redis (NoSQL) กบัการน าไปใช้งาน

https://matt.sh/redis-architecture-diagram

What is REDIS?

- REmote DIctionary Server

- NoSQL, Advanced in-memory key-value data-structure server
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Redis (NoSQL) กบัการน าไปใช้งาน Data structures

https://redis.com/redis-enterprise/data-structures/
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Redis (NoSQL) 
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ WinNMP => Redis (NoSQL) 

กรณีน าไปใช้กบั PHP.INI เกบ็ข้อมูล session ใช้ซอฟต์แวร์ WinNMP จัด
ติดตั้งฐานข้อมูล Redis (NoSQL) ตามรูปภาพดงันี้
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Redis (NoSQL) 

กรณีน าไปใช้กบั PHP.INI เกบ็ข้อมูล session เข้าไปแก้ไขเพ่ือติดตั้งเปลีย่น
จากแฟ้มข้อมูลเป็นฐานข้อมูล Redis (NoSQL) ตามรูปภาพดังนี้
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Redis (NoSQL) 

ผลลพัธ์ฐานข้อมูล Redis (NoSQL) ตามรูปภาพดังนี้
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การประยุกต์ใช้งานโครงสร้างข้อมูล
ซอฟต์แวร์ Redis (NoSQL) 

รูปแบบโครงสร้างข้อมูลในการจัดเกบ็ฐานข้อมูล Redis (NoSQL) 
ตามรูปภาพดังนี้ ค าถาม จากรูปภาพใช้โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึอะไรบ้าง ?
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Comparisons between TiDB and other distributed SQL databases

https://pingcap.com/products/tidb/

TiDB (/’taɪdiːbi:/, "Ti" stands for Titanium) 
is an open-source NewSQL database 
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https://download.pingcap.com/images/blog/tidb-platform-architecture.png

TiDB Platform Architecture
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https://tikv.org/img/basic-architecture.png

TiKV Platform Architecture

TiKV การจดัเกบ็แบบกระจายแบบรวมศูนย ์การท างานกบัขอ้มูลขนาดใหญ่โดยรองรับ
การปรับใชใ้นระดบัเพตะไบต์ (petabyte-scale) ซ่ึงครอบคลุมหลายลา้นลา้นแถว
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แนะน าเวบ็ไซต์แหล่งการเรียนรู้
https://sites.google.com/site/taskeow/  or 

http://tm.dru.ac.th/rms/
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การเลือกเคร่ืองมือในการพฒันาระบบ

ตัวอย่าง
1) Web Server => Nginx engine

2) Database Server => MariaDB engine

3) Intermediate language script back-end=> PHP language / Codeigniter framework

4) Intermediate language script front-end=> HTML, Javascript, CSS

5) Mobile => Flutter framework and Dart language

หมายเหตุ ปัจจัยส าคญั => 1) Bandwidth

2) Specification server computer or Cloud

3) Mobile
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https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r20&hw=ph&test=composite

เวบ็ไซต์ประมวลผลจัดอนัดบัประสิทธิภาพของ Framework 
ของภาษาคอมพวิเตอร์

ณ วนัท่ี 9-11-2564 อนัดบัท่ี 1) lithium =>PHP
2) just => JavaScript 
3) drogon => C++
4) ntex => Rust
5) actix => Rust
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Ngrok (Tool Open Source)
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แนวโน้มการพฒันาโปรแกรม
ส าหรับฐานข้อมูลในแพลตฟอร์ม

Low-code
No-code
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Low-code Platform
คือ แพลตฟอร์มท่ีสามารถท าการพฒันาแอพพลิเคชนัข้ึนมาใช้

งานเองไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์ท าให้การสร้างแอพพลิเคชนั
ข้ึนมาใชง้านนั้นเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยถึงแมจ้ะไม่สามารถท างานได้
อย่างซับซ้อนประโยชน์ท่ีจะไดรั้บทัว่ไป คือ คนทัว่ไปสามารถมีส่วน
ร่วมในการพฒันาแอพพลิเคชัน ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูท่ี้มีทักษะในการ
เขียนโปรแกรมเท่านั้น

ตวัอยา่ง https://www.softwaretestinghelp.com/low-code-development-
platforms/
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No-code Platform
คือ แพลตฟอร์มท่ีสามารถท าการพฒันาแอพพลิเคชนัข้ึนมา

ใชง้านเองไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัโปรแกรมเมอร์ช่วยใหโ้ปรแกรมเมอร์และ
ผู ้ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านส่วนต่อ
ประสานผูใ้ชแ้บบกราฟิกและการก าหนดค่าแทนการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มการพฒันาท่ีไม่มีรหสันั้นเก่ียวขอ้ง
กั บ แ พ ล ตฟ อ ร์ ม ก า ร พัฒ น า ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร อ อ ก แ บบ เ พ่ื อ เ ร่ ง
กระบวนการพฒันาแอปพลิเคชนัใหเ้ร็วข้ึน

ตวัอยา่ง https://www.g2.com/categories/no-code-development-platforms

<TaskS>
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การท างาน ส่ิงทีต้่องรู้และเลือกเป็น ?
จะใหใ้ครท ำ (Who) 
ท ำอะไร (What) 
ท ำท่ีไหน (Where) 

ท ำเม่ือไหร่ & มีเวลำเท่ำไหร่ (When)
ท ำอยำ่งไร (How) 

ภำยใตง้บประมำณเท่ำไหร่ (How much) 
ใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้(Purpose)

ลงมือท า
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จบการน าเสนอ
ท่ีมา : 1) https://www.researchgate.net/figure/SQL-and-NoSQL-databases_fig3_299535734

2) https://www.somkiat.cc/wp-content/uploads/2014/08/Screen-Shot-2557-08-09-at-10.05.55-PM-1024x758.png            
3) https://www.voltdb.com/wp-content/uploads/2018/08/VoltDB_SQLvsNoSQLvsNewSQL_2018.pdf
4) https://whatis.techtarget.com/feature/SQL-vs-NoSQL-vs-NewSQL-How-do-they-compare
5) https://www.researchgate.net/profile/Nikos-

Korfiatis/publication/303562879/figure/fig2/AS:388081703243778@1469537296695/Landscape-and-categorization-of-
the-high-variety-of-existing-database-systems-18.png

6) https://www.somkiat.cc/wp-content/uploads/2015/03/nosql-database-family.jpg
7) https://assets.goodfirms.co/blog/189/top-10-free-and-open-source-database-management-software-solutions.jpg
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