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งานวจิยันีเป็นการศึกษาและพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL ในการพฒันา 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ 1. เพือศึกษาเทคนิค และขนัตอนวิธีการพฒันาระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2. เพือพฒันาระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และ 3. เพือประเมินผลระบบทีพฒันา  
 การพัฒนาระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระดับมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย มีระบบการทาํงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ผูดู้แลระบบ โดยครูผูส้อนเขา้สู่ระบบ  
ส่วนของผูดู้แลระบบ ระบบสามารถบนัทึกขอ้มูลแบบทดสอบและเฉลยการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ และแสดงขอ้มูลการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของนกัเรียนได ้และ  
2. ผูใ้ชง้านระบบ โดยนกัเรียนสามารถสมคัรสมาชิก เขา้สู่ระบบส่วนของผูใ้ชง้านระบบ  สามารถ
เลือกทาํแบบทดสอบออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ตามแบบทดสอบทีกาํหนดให้ ประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และแสดงขอ้มูลผลการประเมินการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
ของนกัเรียนได ้

   จากผลการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบการประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เปรียบเทียบการให้คะแนนโดยครูกบัการให้คะแนนโดยระบบ สรุปไดว้่า   
มีความถูกตอ้งสอดคล้องกนั และการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไดผ้ลค่าเฉลียความพึงพอใจโดย
เฉลียมีค่าเท่ากบั 4.6 สรุปไดว้่าผูใ้ช้งานระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
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 This research is the study and development of relational database design evaluation 
system in high school. This is achieved by using PHP programming language and MySQL 
database. The objectives of this research are; 1. To study the techniques and Algorithm in 
development of relational database design evaluation system in high school. 2. To develop relational 
database design evaluation system in high school. 3. To evaluate the system developed. 
 The development of relational database design evaluation system in high school.      
The system is divided into two parts. 1. Administrators; teachers login. The system can record data 
test solutions of the administrator and the design of a relational database. And show the evaluation 
of students relational database design. 2. Students who use the system. Students can register and 
login into the system. Test selection relational database design. Relational database design 
evaluation. The results of the evaluation of the students is base on relational database design. 
 Assessment of the performance with relational database design evaluation system.     
By comparison, the ratings on teacher and the ratings system. Valid agreement was concluded.   
The assessment of the user satisfaction with relational database design evaluation system in  high 
school. The accuracy of the system was found to be 4.6 on average scale of 5. Conclusively, the 
use of relational database design evaluation system in high school was satisfaction at the optimum. 
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