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คาํสาํคญั :  ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
 ชาดา  ศกัดิบุญญารัตน์ : การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : รศ.ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ.์  
85 หนา้. 
 

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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14 แสดงการออกแบบส่วนการทาํงานหลกัของระบบ 26 
15 ภาพจาํลอง E-R Diagram ของระบบ 27 
16 สถาปัตยกรรมพืนฐานประกอบดว้ย Browser,Web Server,PHP Engine และ MySQL Server 32 
17 ส่วนหนา้จอ Login ของผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครู 34 
18 ส่วนหนา้จอการใชง้านของผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครู 35 
19 ส่วนหนา้จอบนัทึกขอ้มูลเฉลยการออกแบบตาราง สาํหรับครู 35 
20 ส่วนหนา้จอแสดงผลการเฉลยการออกแบบตาราง สาํหรับครูผูส้อน 36 
21 ส่วนหนา้จอบนัทึกผลเฉลยการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับครูผูส้อน 36 
22 ส่วนหนา้จอแสดงผลการเฉลยการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับครูผูส้อน 37 
23 ส่วนหนา้จอบนัทึกผลเฉลยการออกแบบความสัมพนัธ์ สาํหรับครูผูส้อน 37 
24 ส่วนหนา้จอแสดงผลเฉลยการออกแบบความสัมพนัธ์ สาํหรับครูผูส้อน 38 
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25 ส่วนหนา้จอแสดงการจดัการแกไ้ขและลบขอ้มูลผลเฉลย สาํหรับครูผูส้อน 38 
26 หนา้จอแสดงการจดัการแกไ้ขและลบขอ้มูลผลเฉลย สาํหรับครูผูส้อน 39 
27 ส่วนหนา้จอหลกัการใชง้านของผูใ้ช ้(User) สาํหรับนกัเรียน 39 
28 ส่วนหนา้จอสมคัรสมาชิกการเขา้ใชง้านระบบ สาํหรับนกัเรียน 40 
29 Login ของผูใ้ชง้านระบบ (User) สาํหรับนกัเรียน 40 
30 หนา้จอแสดงโจทยแ์บบทดสอบการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 41 
31 หนา้จอการใชง้านระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 41 
32 หนา้จอการออกแบบตาราง สาํหรับนกัเรียน 42 
33 หนา้จอการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับนกัเรียน 42 
34 หนา้จอการออกแบบความสัมพนัธ์ของตาราง สาํหรับนกัเรียน 43 
35 หนา้จอแสดงผลการออกแบบตาราง สาํหรับนกัเรียน 43 
36 หนา้จอแสดงผลการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับนกัเรียน 44 
37 หนา้จอแสดงผลการออกแบบความสัมพนัธ์ของตาราง สําหรับนกัเรียน 44 
38 หนา้จอแสดงผลประเมินการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ สาํหรับนกัเรียน 45 

 
 



 

บทท ี1 
  บทนํา 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมมีความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ในขณะที
เวลาเปลียนแปลงไป ความรู้มีการเปลียนแปลง เครืองมือจึงต้องมีการพฒันามากขึน เพือให้
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดหมายขอ้หนึงวา่มีความรู้
ความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และทกัษะชีวิต (หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 :3) การเรียนการสอนวิชา การจดัการฐานขอ้มูล 
เป็นวิชาเพิมเติม ระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีเนือหาสําคญัทีเป็นพืนฐาน คือ การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  ซึงปัญหาในการออกแบบฐานขอ้มูล คือ 1.นักเรียนส่วนใหญ่ออกแบบ
ฐานขอ้มูลไม่ถูกตอ้งตามกฎความสัมพนัธ์ ทาํให้งานไม่เสร็จตามกาํหนด เพราะตอ้งใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบแกไ้ข 2.การให้คาํปรึกษาตรวจสอบการออกแบบฐานขอ้มูล ในแต่ละภาคเรียนถูกจาํกดั
ดว้ยเวลา  
  การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ มีบทบาทในการออกแบบฐานขอ้มูลทีใช้ในปัจจุบนั
อย่างแพร่หลาย ซึงความยากในการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ คือ ตอ้งทราบถึงรูปแบบการ
ออกแบบ และกฎเกณฑ์ในการออกแบบ อีกทงัยงัตอ้งใช้ประสบการณ์ในการออกแบบในการ
ออกแบบฐานขอ้มูลระบบงานต่างๆ ซึงอาจมีขอ้จาํกดัทีหลากหลาย ดงันนัจึงตอ้งมีความรู้พืนฐาน
ในเรืองของการเชือมโยงข้อมูลระหว่างกันให้อยู่ในรูปแบบทีเหมาะสมตามหลักการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และนาํไปปรึกษาผูที้มีประสบการณ์ในการออกแบบ มีการแกไ้ขปรับปรุง 
พฒันา จึงจะทาํใหก้ารออกแบบฐานขอ้มูลมีความถูกตอ้ง นาํไปใชง้านไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจ ัยจึงเกิดแนวคิดในการพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพือเป็นเครืองมือให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้
ตรวจสอบการออกแบบฐานขอ้มูล ไดด้ว้ยตนเองตามหลกัของการออกแบบทีถูกตอ้ง 
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2.  วตัถุประสงค์การวจัิย 
2.1 เพือศึกษาเทคนิค และขนัตอนวธีิการพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูล

เชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
2.2 เพือพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย  
2.3 เพือประเมินผลระบบทีพฒันา 

2.3.1 ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ 

2.3.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้งานระบบประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 
3.  ขอบเขตการวจัิย 

เป็นการวิจยัเพือสร้างระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีขอบเขตวจิยัดงันี 

3.1 การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ ระดบั  
มธัยมศึกษาตอนปลาย  

3.2 ขอ้มูลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ทีนาํมาทดสอบในงานวจิยั มาจาก 
แบบทดสอบ รายวชิา การจดัการฐานขอ้มูล ระดบัมธัยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั  

3.3 การประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ สามารถตรวจสอบไดด้งันี 
3.3.1 สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกแบบตาราง จาํนวนตาราง จาํนวน

เขตขอ้มูล ชนิด และขนาดของเขตขอ้มูล ได ้
3.3.2 สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางได ้ 

3.4 ออกแบบและพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยมี 
ความสามารถดงันี 

3.4.1 สามารถพฒันาส่วนนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบตารางทีนกัเรียนออกแบบได ้ 
3.4.2 สามารถกาํหนดวธีิการใหค้ะแนนและใหค้าํแนะนาํในการออกแบบได ้
3.4.3 สามารถประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ไดถู้กตอ้งตามกฎและ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผลเฉลยตามโจทย ์
3.4.4 สามารถออกรายงานการประเมินผลการออกแบบแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
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3.5 ใชโ้ปรแกรมภาษา PHP ฐานขอ้มูล MySQL ในการพฒันาระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.6 มีการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลโดยเปรียบเทียบการใหค้ะแนนโดยครูกบั
การใหค้ะแนนโดยระบบ จากโจทยก์ารออกแบบทีมีจาํนวนตาราง 2-10 ตาราง  

  
.  ขนัตอนการศึกษา 

ในงานวจิยันีสามารถแบ่งขนัตอนในการศึกษาได ้6 ขนัตอน ดงันี 
4.1 ศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.2 วเิคราะห์และออกแบบระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
4.3 พฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
4.4 ทดสอบการทาํงานของระบบทีพฒันา และประเมินผล 
4.5 สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 
4.6 จดัทาํรูปเล่มรายงานวจิยั 

 
5.  ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 5.1ไดศึ้กษาออกแบบ และพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2 ไดซ้อฟตแ์วร์ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ช่วยนกัเรียนในการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกตอ้งในการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
ดว้ยตนเอง 

5.3 สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาระบบประเมินผล และการทาํงานในด้านอืนๆ 
ต่อไปได้ 
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บทท ี  
เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 
การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (Development of Relational Database Design Evaluation System in High 

School.) นี ผูว้จิยัทาํการศึกษาขนัตอนวธีิต่างๆ นาํไปสู่การวจิยัเพือคน้หาเทคนิควิธีทีเหมาะสม จาก
เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดยเรียบเรียงตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

1. ระบบงานเดิมการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

2. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 

3. การแสดงความรู้ดว้ยกฎ (Rule-based Representation) 

4. ลกัษณะของกฎ 

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

1. ระบบงานเดิมการประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นส่วนหนึงของรายวิชา ง30206 การจดัการฐานขอ้มูล  

วิชาเพิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม โดยระบบงานเดิมของการประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ มีกระบวนการทีสําคญัดงันี 1. ครูผูส้อนกาํหนดโจทยแ์บบทดสอบเรือง การ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์เพือให้นกัเรียนฝึกทกัษะดา้นการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์   
2. นกัเรียนเขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบแบบทดสอบตามโจทยที์กาํหนดให้ 3. ครูผูส้อนตรวจ
ใหค้ะแนนการทาํแบบทดสอบจากผลเฉลย 4. ครูนาํผลการตรวจให้คะแนนมาสรุปเป็นคะแนนตาม
เกณฑ์การประเมินผล 5. ครูประกาศผลคะแนนการทาํแบบทดสอบการออกแบบฐานข้อมูล             
6. นกัเรียนทีไม่ผา่นเกณฑ์ใหท้าํแบบทดสอบใหม่ 7. ครูตรวจให้คะแนนและประกาศผลคะแนนอีกครัง 

ขนัตอนกระบวนการในการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของระบบงานเดิม 
นกัเรียนตอ้งจดบนัทึกลงในกระดาษ และรอการตรวจโดยครู ซึงตอ้งใชเ้วลาในการตรวจใหค้ะแนน 
และอาจเกิดขอ้ผดิพลาดในขณะตรวจใหค้ะแนนได ้อีกทงันกัเรียนไม่สามารถทีจะขอสอบใหม่ได้
ทนัทีเนืองจากตอ้งรอผลการตรวจโดยครูผูส้อน ผูว้จิยัจึงเกิดแนวความคิดเกียวกบัการพฒันาระบบ
ประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพือเป็นเครืองมือ
ในการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ให้กบันกัเรียน 
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2.  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  (Relational Database) [4] 
ฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ เป็นฐานขอ้มูลทีเก็บกนัเป็นรูปตาราง เป็นการเก็บขอ้มูลแบบ 2 มิติ 

ทีประกอบด้วยข้อมูลแต่ละแถวในแนวนอน ทาํให้สามารถเชือมโยงหรือสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งกลุ่มขอ้มูลหรือ ตารางรางทีเกียวขอ้งในฐานขอ้มูลเดียวกนัได ้

สาํหรับโครงสร้างของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ทีสามารถเรียกใชข้อ้มูลไดใ้นรูปของตารางนี 
ผูใ้ช้ไม่จาํเป็นตอ้งทราบว่าข้อมูลจะถูกเก็บจริงในลักษณะใด แต่สามารถกาํหนดความสัมพนัธ์
ระหวา่งตารางต่าง ๆในฐานขอ้มูลดว้ยกนัเอง 

 
ภาพที 1 แสดงตวัอยา่งฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ [4] 

 

จากตารางจะเห็นตารางลูกคา้และตารางสังซือ มีเขตขอ้มูลรหสัลูกคา้เชือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง 2  

ตารางนี ถา้ตอ้งการทราบชือและทีอยูข่องลูกคา้รหสั 1002 ในตารางการสังซือ เราจะนาํรหสั 1002 

ไปคน้ตารางลูกคา้ทีมีรหสัตรงกนั 
 

2.1 ศัพท์ทคีวรรู้เกยีวกบัฐานข้อมูล 
 เอนทิตี (Entity)   หมายถึง  สิงต่างๆ ทีอา้งถึงในฐานขอ้มูล  ประกอบด้วยกลุ่มขอ้มูล
ประเภทเดียวกนัทีเป็นสมาชิกของเอนทิตีนนั  เช่น  ถ้ากล่าวเอนทิตีพนกังานจะหมายถึงกลุ่มคน
ทงัหมดทีเป็นพนกังาน 

 แอตทริบิวต์ (Attribute) หรือ ฟิลด์ หมายถึง  สิงทีใช้บอกองค์ประกอบหรือเนือหา  
(subject) ของเอนทิตี  เช่น  เอนทิตีพนกังานจะประกอบดว้ยแอตทริบิวตต่์าง ๆ  คือ  รหสัประจาํตวั  
ชือ  นามสกุล  แผนก  วฒิุการศึกษา  วนัเขา้ทาํงาน  ทีอยู ่ เป็นตน้ 

รีเลชัน (Relation) หมายถึง รูปแบบของตารางแบบ 2 มิติ ทีประกอบดว้ยแต่ละแถวที
เรียกวา่ ทูเพิล (Tuple) และแต่ละคอลมัน์ทีเรียกวา่ แอตทริบิวต ์(Attribute)
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ภาพที 2  แสดงตวัอยา่งเอนทิตีพนกังาน และคาํศพัทที์ควรทราบ [4] 

 
ความสัมพันธ์  (Relationship) การกาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี หรือ ตาราง ใน

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะมี 3 ลกัษณะ 
 ความสัมพันธ์แบบ  1:1 (One-to-One)  เป็นความสัมพนัธ์ทีเรคคอร์ดหนึงเรคคอร์ดใน
ตาราง ใด ๆ  สามารถจบัคู่กบัเรคคอร์ดในอีกตารางหนึงไดเ้พียงเรคคอร์ดเดียวเท่านนั  หรือเป็นการ
จบัคู่กนัตวัต่อตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 3  แสดงความสัมพนัธ์แบบ หนึงต่อหนึง [4] 

 
ความสัมพันธ์แบบ  :N (One-to-Many)  เป็นความสัมพนัธ์ทีเรคคอร์ดในตารางใด ๆ  

สามารถจบัคู่กบัเรคคอร์ดในอีกตารางหนึงไดห้ลายเรคคอร์ด  ตวัอย่างเช่น อาจารยที์ปรึกษาทีมี

 

 
 



7 
 

7 

นกัศึกษาในความรับผิดชอบไดห้ลายคน  แต่นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารยที์ปรึกษาได้เพียงคน
เดียวเท่านนั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 4  แสดงตวัอยา่งความสัมพนัธ์แบบหนึงต่อกลุ่ม [4] 

ความสัมพนัธ์แบบ  M:N (Many-to-Many) เป็นความสัมพนัธ์ทีเรคคอร์ดหลายๆเรคคอร์ด
ในตารางหนึง  มีความสัมพันธ์กับอีกหลาย  ๆเรคคอร์ดในอีกตารางหนึงพร้อมกัน  เ ช่น  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางลูกคา้ และตารางสินคา้ ลูกคา้หนึงคนสามารถซือสินคา้ไดห้ลายชนิด  
ในขณะทีสินค้าแต่ละชนิดก็จะถูกซือโดยลูกค้าหลายๆคนได้ด้วย ถ้าเรานําตารางทังสองนีมา
เชือมโยงกนัโดยาตรงจะเห็นว่าทาํไม่ได้  เนืองจากไม่มีฟิลด์ทีเป็นฟิลด์ร่วมของทงั  ตาราง การ
สร้างความสัมพนัธ์แบบ  M:N  จึงตอ้งใชต้ารางอืนมาช่วยเป็นสะพานในการเชือมโยง คือ ตาราง 
การสังซือ 

  
ภาพที 5  แสดงตวัอยา่งความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม [4] 

คีย์ (Key) 
 เพือเพิมประสิทธิภาพในการจดัการขอ้มูลควรกาํหนดคีย ์(Key) ให้กบัตารางเพือใชจ้าํแนก 
เรคอร์ดและกาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง เช่นกาํหนดรหสัประจาํตวัให้กบัพนกังานทุกคน
ในตารางพนกังาน คียที์ใชใ้นระบบฐานขอ้มูลมีหลายอยา่งดงันี  

N 
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คีย์หลกั (Primary Key)  หมายถึง เขตขอ้มูลยอ่ยทีไม่ซาํกนัเลยในแต่ละแถวขอ้มูล สามารถ
ทีจะบ่งชีระเบียนแต่ละระเบียนได ้ ค่าของคียห์ลกัจะเป็นค่าวา่ง (NULL)  ไม่ได ้

เป็นคียที์กาํหนดขึนโดยจะตอ้งไม่มีขอ้มูลซาํกนัโดยเด็ดขาดในตารางนนั เช่น ฟิลด์รหัส
พนกังานในตารางขอ้มูลพนกังาน หรือฟิลด์รหัสสินคา้ในตารางขอ้มูลสินคา้นาํไปใช้จดัเรียงและ
แยกแยะขอ้มูลในแต่ละเรคคอร์ดออกจากกนั 

 
ภาพที 6 แสดงคียห์ลกั [4] 

ดัชนี (Index) หรือ คียร์อง (Secondary Key) เป็นคียที์ใชค้น้หาหรือจดัเรียงกลุ่มเรคอร์ดทีมี
จาํนวนมากไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่นคน้หาชือและนามสกุลของพนกังานใน Table ถา้ไม่กาํหนดฟิลด์ชือ
และนามสกุลเป็นดชันีไวก่้อน DBMS จะคน้หาตงัแต่เรคอร์ดแรกไปจนถึงเรคอร์ดทีตอ้งการ ฟิลด์ที
เป็นดชันีอาจมีขอ้มูลซาํกนัได ้(ต่างกบัฟิลด์ทีเป็นคียห์ลกัทีขอ้มูลจะซาํกนัไม่ได ้คียห์ลกัทุกตวัจะมี
คุณสมบติัเป็นดชันี แต่ดชันีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคียห์ลกั) 

คีย์คู่แข่ง (Candidate Key) หมายถึง เขตขอ้มูลย่อยทีไม่ซาํกนัเลยในแต่ละแถวขอ้มูล มี
มากกวา่ 1 ฟิลด ์ซึงสามารถทาํหนา้ทีเป็นคียห์ลกัแทนกนัได ้

ถา้ในตารางหนึงมีฟิลดที์มีคุณสมบติัทีสามารถใชคี้ยห์ลกัแทนกนัได ้จะเรียกคียเ์หล่านนัวา่
คียคู์่แข่ง เช่นในตารางพนกังาน ถา้ไม่มีชือพนกังานซาํกนัเลย ก็สามารถใชฟิ้ลด์รหสัพนกังาน หรือ
ฟิลดชื์อพนกังานเป็นคียห์ลกัได ้ทาํใหท้งัสองฟิลดนี์กลายเป็นฟิลดคู์่แข่งกนั ถา้ใชร้หสัพนกังานเป็น
คียห์ลกัก็ทาํใหชื้อพนกังาน เป็นคียร์อง (Alternate Key) 

 
ภาพที 7 แสดงคียคู์่แข่ง [4] 
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คีย์ร่วม (Composite Key) หรือคียผ์สม หมายถึง การนาํฟิลด ์ตงัแต่  ฟิลด์ ขึนไปมารวมกนั
เพอืกาํหนดใหเ้ป็นคียห์ลกั 

เนืองจากในบางครังการสร้างคียห์ลกัจากฟิลดเ์ดียวอาจมีโอกาสทีจะเกิดขอ้มูลซาํกนัไดเ้ช่น
ในตารางพนกังานดา้นล่าง ตารางพนกังานหากไม่ไดก้าํหนดฟิลด์รหัสพนกังาน เราอาจใชฟิ้ลด์ชือ
และนามสกุล ประกอบกนัเป็นคียห์ลกัของตารางก็ได ้

 
ภาพที 8 แสดงคียร่์วม [4] 

คีย์นอก (Foreign Key) หมายถึง คียห์ลกัจากตารางภายนอก เป็นคียเ์พือสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งรีเลชนั  ใชเ้พือกาํหนดใหข้อ้มูลในรีเลชนั หนึงมีค่าตรงกบัคียห์ลกัของอีกรีเลชนัหนึง   
 เป็นคียที์ใชเ้ชือมโยงตารางทีมีขอ้มูลเกียวขอ้งกนั เช่น ในตารางลูกคา้จะมีฟิลด์รหัสลูกคา้
เป็นคียห์ลกั เราจะใชร้หสัลูกคา้ในตารางลูกคา้เชือมโยงกบัรหัสลูกคา้ในตารางการสังซือ เพือทีจะ
ไดท้ราบชือและทีอยูข่องลูกคา้ทีสงัซือสินคา้นนั 

 
ภาพที 9 แสดงคียน์อก [4] 
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2.2 กฎทใีช้ควบคุมการคงสภาพความถูกต้องของข้อมูล (Integrity  Constraint) 
 เนืองจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อมูลหลายๆ  ตารางทีกําหนดให้มี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่าง ๆไม่วา่จะเป็นแบบ One-to-One , One-to-Many หรือ Many-to-Many 

การลบเรคคอร์ดหรือการแกไ้ขเปลียนแปลงขอ้มูลในตารางหนึงตอ้งมีผลกระทบกบัขอ้มูลในตาราง
อืนทีสัมพันธ์กันเพือให้ข้อมูลทังหมดทีเกียวข้องมีความคงสภาพความถูกต้องของข้อมูลที
สอดคลอ้งตามเงือนไขทีกาํหนดไวต้ลอดเวลา จะตอ้งมีกฎเกณฑ์ทีใช้ควบคุมความถูกตอ้งซึงมี 2 

ลกัษณะ 

 - กฎการคงสภาพของเอนทติี (Entity Integrity Constraint) ควบคุมการคงสภาพความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลในตารางเดียวกนัซึงจะตอ้งไม่มีค่าวา่งในฟิลดใ์ด ๆทีประกอบขึนเป็นคียห์ลกัของ
ตารางนนั 

 - กฎการคงสภาพการอ้างอิง (Referential Integrity Constraint) ควบคุมการคงสภาพ
ความถูกตอ้งของความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง ซึงมีคียน์อกอยูใ่นตารางใด ขอ้มูลทีอยูใ่นคียน์อกนนั
จะตอ้งเป็นขอ้มูลทีอยูใ่นคียห์ลกัของอีกตารางหนึงดว้ย ถา้ไม่เช่นนนัแลว้ขอ้มูลในคียน์อกจะตอ้ง
เป็นค่าวา่ง 

3. การแสดงความรู้ด้วยกฎ (Rule-based Representation) [8] 
การแสดงความรู้ดว้ยกฎ(rule-base representation) ถูกพฒันาขึนมาโดยนีเวล (Newell) และ

ไซมอน(Simon) เมือปี พ.ศ. 2510 และมีชือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ระบบการผลิต(Production System) 

ซึงมีหลกัเกณฑพ์ืนฐานง่าย ๆ คืออาศยัรูปประโยคของ if...then... ประโยคทีตามหลงั if  คือการ
แสดงเงือนไขประโยคทีตามหลงั then คือการแสดงผลสรุป เช่น ในการถ่ายรูปถา้หากวา่เงือนไข
ของแสงแดดมืดเราตอ้งใชแ้ฟลช การแสดงความรู้ดว้ยกฎนนัจะสามารถแสดงไดด้งันี 

If แสงแดดมืด 

Then ใชแ้ฟลช 

จากตวัอยา่งดงักล่าวจะเห็นวา่แสงแดดมืดเป็นเงือนไข และการใชแ้ฟลชเป็นขอ้สรุป วิธีที
แสดงอาจจะเขียนไดอี้กแบบหนึงเป็น 

If เงือนไขของแสง = มืด 

Then ใชแ้ฟลช 

การใชป้ระโยคหลงั If ในทีนีเงือนไขของแสง = มืด เป็นการแสดงเงือนไขและใชแ้ฟลช
เป็นการสรุป ถา้พิจารณาแลว้จะเห็นวา่ตวัอยา่งแรกและตวัอยา่งที 2 นนัมีส่วนเหมือนกนัโดย
ตวัอยา่งแรกจะมีความหมายเช่นเดียวกบั 
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If แสงแดดมืด = ใช่ 

Then ใชแ้ฟลช 
 

4. ลกัษณะของกฏ [7] 
ลกัษณะอยา่งง่ายทีสุดของกฎคือ 

         

  

 กฎทีมีหลายเงือนไข  ซึงอาจเชือมเงือนไขดว้ย และ (AND) หรือ (OR) โดยเงือนไข
เหล่านนัอาจมีตวัเชือมทงั และ กบั หรือ ภายในกฎขอ้เดียวกนัก็ได ้(แต่ไม่ควรสร้างกฎทีมีตวัเชือม
หลายรูปแบบปนกนั 

 

        

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีส่วนของผลลพัธ์อาจมีมากกวา่หนึงผลลพัธ์ได ้เช่น 

 

 
 

  
 

 

 ส่วนของเงือนไขจะมีตวัดาํเนินการ (operator) ดงันี  
คือ  (is), is not, กรณีทีขอ้มูลเป็นตวัเลขจะใชต้วัดาํเนินการ เท่ากบั มากกวา่ นอ้ยกวา่ (=,>,<)  

ตวัอยา่ง  IF  อายขุองลูกคา้ < 18 

 AND  จาํนวนเงินทีถอน > 1000 

IF <เงือนไข> 

THEN <ผลลพัธ์> 

IF <เงือนไข 1> 

AND <เงือนไข 2> 

. 

. 

AND <เงือนไข n> 

THEN  ผลลพัธ์ 

IF <เงือนไข 1> 

OR <เงือนไข 2> 

. 

. 

OR <เงือนไข n> 

THEN  ผลลพัธ์ 

IF <เงือนไข 1> 

THEN  <ผลลพัธ์ 1> 

            <ผลลพัธ์ 2> 

… 

            <ผลลพัธ์ n> 
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 THEN ผูป้กครองตอ้งลงลายมือชือใหค้วามยนิยอม 

 IF  ‘ang of customer’ < 18 

 AND ‘cash withdrawal’ > 1000 

 THEN ‘signature of the parent’ is required 

ส่วนของผลลพัธ์สามารถใชต้วัดาํเนินการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ เท่ากบั มากกวา่ นอ้ยกวา่ (=,>,<) 

ในกรณีทีไม่ใช่ขอ้มูลตวัเลข สามารถใชก้ารกาํหนดค่าในรูปของ คือ (is),is not 

ตวัอยา่ง   IF รายได ้> 150000 

 THEN ภาษี = รายได ้x 1.5/100 

รูปแบบของความรู้ทีแสดงดว้ยกฎสามารถอยูใ่นรูป  ความสัมพนัธ์  (relation) คาํแนะนาํ 
(recommendation) คาํสัง (directive) ยทุธวธีิ (strategies) และสามญัสาํนึก (heuristics) ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปนี 

 ความรู้ในรูปความสัมพนัธ์ 

  IF  ถงันาํมนั  วา่งเปล่า     IF the ‘fuel tank’ is empty 

  THEN   รถยนตห์ยดุเคลือนที   THEN car is dead 

 ความรู้ในรูปคาํแนะนาํ 

IF ฤดูใบไมร่้วง   IF the season is authum 

AND  ทอ้งฟ้ามีเมฆมาก  AND the sky is cloudy 

AND   รายงานพยากรณ์อากาศวา่จะมีฝนตกปรอย  AND the forecast is drizzle 

THEN แนะนาํใหน้าํร่มติดไปดว้ย            THEN the advice is ‘take an umbrella’ 

 ความรู้ในรูปคาํสัง 

IF รถยนตห์ยดุเคลือนที  IF the car is dead 

AND   ถงันาํมนัวา่งเปล่า  AND the ‘fuel tank’ is empty 

THEN   ตอ้งทาํการเติมนาํมนั  THEN the action is ‘refuel the car’ 

 ความรู้ในรูปยทุธวธีิ 

IF  รถยนตห์ยดุเคลือนที          IF the car is dead 

THEN ทาํการตรวจสอบถงันาํมนั        THEN the action is ‘check the fuel tank’; 

 ขนัตอนทีหนึง  เสร็จสิน   step  1 is complete 
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IF  ขนัตอนทีหนึง  เสร็จสิน            IF step 1 is complete 

AND   ถงันาํมนัเตม็             AND the ‘fuel tank’ is full 

THEN ทาํการตรวจสอบแบตเตอรี          THEN the action is ‘check the battery’; 

 ขนัตอนทีสอง  เสร็จสิน   step 2 is complete 

 ความรู้ในรูปสามญัสาํนึก 

IF  สิงทีถูกทาํหก  เป็นของเหลว            IF the spill is liquid 

AND ค่า pH ของสิงทีถูกทาํหก<6            AND the ‘spill pH’<6 

AND   กลินของสิงนนัเป็น กลินนาํส้มสายชู       AND the’spill smell’ is vinegar 

THEN   สิงทีถูกทาํหกคือ กรดอะซิติก   THEN The ‘spill material’ is ‘acetic acid’ 

5. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 งานวจิยัทีเกียวขอ้งในการพฒันาระบบตรวจสอบ มีผูศึ้กษาใชข้นัตอนการดาํเนินนงาน และ
อลักอริทึมทีมีขอ้เด่น ขอ้ดอ้ย แตกต่างกนัออกไป ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาขนัตอนวธีิต่างๆ นาํไปสู่การ
วจิยัเพือคน้หาเทคนิควธีิทีเหมาะสม จากงานวจิยัต่อไปนี 

การออกแบบและพฒันาเครืองมือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งแผนภาพคลาส 

แผนภาพซีเควนซ์ และแผนภาพสเตทชาร์ท [2] วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีวตัถุประสงค์เพือพฒันา
เครืองมือสาํหรับตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนภาพยเูอม็แอลไดแ้ก่ แผนภาพคลาส แผนภาพซี
เควนซ์ และแผนภาพสเตทชาร์ท ในการตรวจสอบความสอดคลอ้งจะพิจารณาลกัษณะสําคญัของ
แผนภาพโดยครอบคลุม ชือคลาส ชือแอททริบิวต์ ชือโอเปอเรชนั ชือพารามิเตอร์ ชือสถานะ ชือ
การกระทาํ ชือตวัแปรในเงือนไข ชนิดของการคืนค่าของโอเปอเรชนั ชนิดแอททริบิวต์ ชนิด
พารามิเตอร์ ลาํกบัการเรียกใช้โอเปอเรชัน ของแผนภาพซีเควนซ์ ลาํดบัของชือการกระทาํใน
แผนภาพสเตทชาร์ท การทาํงานร่วมกันระหว่างคลาส ได้แก่ ความสัมพนัธ์แอสโซซิเอชัน 
ความสัมพนัธ์แอกกริเกชัน ความสัมพนัธ์คอมโพซิชัน  ความสัมพนัธ์เจนเนอรัลไลเซชัน และ
ความสัมพนัธ์ดีเพนเดนซี วิทยานิพนธ์นีนาํเสนอขนัตอนและกฎในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ของแผนภาพ 3 แผนภาพ มีกฎทงัหมด 17 กฎ สําหรับตรวจสอบความสอดคลอ้ง ขอ้มูลทีนาํเขา้
สําหรับเครืองมือนีคือแฟ้มขอ้มูลเอ็กซ์เอ็มไอทีถูกส่งออกจากเครืองวาดแผนภาพยูเอ็มแอล ก่อนที
จะทาํการตรวจสอบจะตอ้งสกดัขอ้มูลทีจาํเป็นสําหรับการตรวจสอบ จากนนัจะตรวจสอบความ
สอดคล้องโดยจะตรวจสอบเป็นคู่ของแผนภาพ ได้แก่ แผนภาพคลาส กับแผนภาพซีเควนซ์ 
แผนภาพคลาส กบัแผนภาพสเตทชาร์ท และแผนภาพซีเควนซ์ กบัแผนภาพสเตทชาร์ท เครืองมือนี
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จะใชภ้าษา C# ในการพฒันา และในการทดสอบจะใชก้รณีศึกษา 3 กรณี ซึงผลทีไดจ้ะแสดงความ
ไม่สอดคลอ้งระหวา่งแผนภาพ ซึงจะช่วยใหผู้อ้อกแบบซอฟตแ์วร์ทาํการปรับปรุง และเปลียนแปลง
การออกแบบใหมี้คุณภาพ 
 การประกอบเวบ็เซอร์วสิอยา่งอตัโนมติัดว้ยระบบทาํงานเชิงกฎ [11] วิทยานิพนธ์เรืองนีได้
กล่าวถึงการประกอบเวบ็เซอร์วสิอยา่งอตัโนมติัดว้ยระบบทาํงานเชิงกฎ ระบบทาํงานนีจะรับขอ้มูล
ความตอ้งการของผูใ้ชม้าวิเคราะห์โดยระบบทาํงานเชิงกฎ  ซึงสามารถใชว้ิธีการตรวจสอบเงือนไข
จากกฎทีไดก้าํหนดไว ้ มาวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้ รวมไปถึงเงือนไขทางธุรกิจ เพือให้
สามารถประกอบเวบ็เซอร์วิสไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเป็นไปอย่างอตัโนมติั สร้างเป็นกระบวนการ
ทาํงานประกอบเซอร์วิสในรูปแบบเอกสารบีเพล ให้ไดผ้ลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชม้าก
ทีสุด และสามารถนาํไปประมวลผลต่อดว้ยระบบทาํงานบีเพลในวทิยานิพนธ์นีไดย้กกรณีศึกษาการ
ประกอบเวบ็เซอร์วสิของการท่องเทียวโดยการจาํลองเวบ็เซอร์วิสต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ เซอร์วิส
โรงแรม รถเช่า จองตวัเครืองบิน และเซอร์วิสชาํระเงินโดยนาํมาสร้างกฎ 2 ประเภท คือ กฎ
ความสัมพนัธ์ และกฎเงือนไข จากนนัจึงนาํขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ชม้าวเิคราะห์จากแบบจาํลอง
ทีพฒันาขึนมา สามารถเลือกเซอร์วิสนาํไปประกอบ และทาํงานบนระบบทาํงานเชิงกฎเจส  ได้
เอกสารบีเพลเป็นผลลพัธ์ 

การปรับรูปแบบบรรทัดฐานในฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์
ความสัมพนัธ์ [6] ระบบการจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database Management 

System) ทุกระบบจาํเป็นตอ้งมีรีเลชนั (Relation) หรือตาราง (Table) ไวส้ําหรับเก็บขอ้มูลเสมอ ยิง
ขอ้มูลมีรายละเอียดมากก็ตอ้งมีแอททริบิวท ์(Attribute) สําหรับเก็บขอ้มูลมากเท่านนั การออกแบบ
ตารางเก็บขอ้มูลทีไม่ดีอาจส่งผลให้มีการเก็บขอ้มูลทีซาํซ้อนกนัได ้ซึงจะส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาด
ในการเรียกใชข้อ้มูล เช่น การเพิมขอ้มูล การลบหรือแกไ้ขขอ้มูลทีมีอยูใ่นรีเลชนั หรืออาจเกิดความ
ไม่คงทีไม่แน่นอนหรือขดัแยง้ (Inconsistency) ของขอ้มูลซึงเรียกว่า ความผิดปกติ (Anomaly) จึง
เป็นทีมาของการปรับรูปแบบบรรทดัฐาน (Normalization) ตารางขอ้มูลเพือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ใน
งานวิจยันีมุ่งเน้นทีจะพฒันาแนวทางในการปรับรูปแบบบรรทดัฐานถึงขนัทีสาม ซึงเป็นขนัที
สามารถนาํไปสร้างฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจะนาํเทคนิคการคน้หาความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล ซึงเป็นเทคนิคของงานทางดา้นการทาํเหมืองขอ้มูลเข้ามาช่วยในขนัตอนการปรับรูปแบบ
บรรทดัฐานของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยจะปรับตารางให้อยูใ่นรูปแบบบรรทดัฐานขนัทีสาม ซึง
เพียงพอสําหรับงานดา้นฐานขอ้มูลจึงไม่จาํเป็นตอ้งปรับไปถึงบรรทดัฐานขนัทีห้า ผลการทดสอบ
สรุปไดด้งันีในการใชโ้ปรแกรม NoWARs เพือทาํการปรับรูปบบบรรทดัฐาน โดยการเลือกเฉพาะ
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กฎทีมีค่าความเชือมนั 100% และค่าสนบัสนุนอยูใ่นช่วง 0-40% ปรากฏวา่ผลทีไดจ้ากการทดสอบ
ดว้ยโปรแกรม NoWARs กบัผลทีไดจ้ากการทีผูใ้ชก้ระทาํการปรับปรูปแบบบรรทดัฐานเองให้ผลที
เหมือนกนั นนัคือ ผลทีได้จากโปรแกรม NoWARs มีความถูกตอ้ง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่การปรับ
รูปแบบบรรทดัฐานให้อยู่ในขนัทีมากกว่านีโปรแกรมไม่สามารถทาํได ้ซึงถือว่าเป็นขอ้จาํกดัของ
โปรแกรมและเป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาต่อไปในอนาคต 

ระบบวเิคราะห์และจดัการงานบริหารบุคคล โดยใชเ้ทคนิคฐานกฎ [3] ระบบวิเคราะห์และ
จดัการงานบริหารบุคคลโดยใช้เทคนิคฐานกฎ (Rule-Base) เป็นทางเลือกหนึงทีจะช่วยในการ
จดัการบริหารงานบุคคล ซึงระบบงานในปัจจุบนันัน ต้องใช้ แรงงานคนในการคิด วิเคราะห์ 
ก่อใหเ้กิดความสับสน และใชเ้วลานาน อีกทงัยงัใชท้รัพยากรใน ดา้นต่าง ๆ อยา่งสินเปลือง ปัญหา
พิเศษนี มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาแอพพลิเคชนัทีใชใ้นการ วิเคราะห์และจดัการงานบริหารบุคคล  

โดยใช้โปรแกรมเวกา (Weka) ในการสร้างกฎความสัมพนัธ์ เพือเลือกพนกังานเขา้ไปทดแทน
พนกังานทีไดท้าํการลางาน การทดสอบเพือหาคุณภาพของระบบ โดยกลุ่มผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน
และผูใ้ช้งาน จาํนวน KL คนแบ่งการประเมินระบบออกเป็น M ดา้น โดยผลการประเมินจาก
ผูเ้ชียวชาญมีคุณภาพ อยูใ่นระดบัดี คือไดผ้ลค่าเฉลียเท่ากบั 4.48 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.58) และผลจากการ ประเมินจากผูใ้ชง้านระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี คือไดผ้ลค่าเฉลีย
เท่ากบั 4.44 (ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.65) สามารถสรุปไดว้า่ ระบบวิเคราะห์และจดัการ
งานบริหาร บุคคลโดยใชเ้ทคนิคฐานกฎ มีประโยชน์ในการคน้หาพนกังาน ในกรณีทีมีการลางาน
หรือขาดงาน ของพนกังาน โดยระบบจะทาํการคดัเลือกพนกังานทีมีความสามารถทางดา้นทกัษะที
ใกลเ้คียงกนั และเป็นการจดัเก็บประวติัการทาํงานของพนกังานแต่ละคนไดอี้กดว้ย 

ระบบสารสนเทศเพือช่วยในการวางแผนและติดตามการจดัการศึกษา โดยใช้ฐานกฎ
ร่วมกบักฎความสัมพนัธ์ของขอ้มูล กรณีศึกษา มูลนิธิเด็ก [10]  ปัญหาพิเศษนีพฒันาขึนเพือช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจ วางแผน และติดตามการจดัการศึกษาของมูลนิธิเด็ก ซึงรองรับกลุ่มผูใ้ชง้าน 
ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีการศึกษา เจา้หน้าทีสังคมสงเคราะห์ แลผูบ้ริหาร โดยระบบพฒันาขึนในรูปแบบ
เวบ็แอพพลิเคชนัทีนาํฐานกฎ (Rules-Based) และกฎความสัมพนัธ์ของขอ้มูล (Association Rule 

Discovery) มาช่วยในการประเมินพฤติกรรม และแนวโนม้ของพฒันาการเด็ก เพือนาํมาช่วยในการ
ตดัสินใจสําหรับวางแผน และจดัการการศึกษาให้กบัเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสม จากการประเมินระบบ
ดว้ยวิธีการแบบแบล๊คบ็อกซ์โดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 คน และผูใ้ช้งาน จาํนวน 10 คน สถิติที
นาํมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานโดยแบ่งการประเมินระบบ
ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถทาํงานตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านดา้นการทาํงานตาม
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หน้าทีระบบ ดา้นการใช้งานของโปรแกรม และดา้นการรักษาความปลอดภยัของระบบ พบว่าผล
การประเมินประสิทธิภาพระบบจากผูเ้ชียวชาญโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.23 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัดี ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.41 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55 ดงันนัสามารถสรุปได้
วา่ระบบทีพฒันาขึนสามารถประยุกต์ใชง้านไดจ้ริง รองรับการจดัการและบริหารขอ้มูลเด็ก ขอ้มูล
การศึกษา ขอ้มูลพฒันาการ และแนวทางการจดัการศึกษาของเด็ก เพือช่วยใหเ้จา้หนา้ทีและผูบ้ริหาร 
สามารถวเิคราะห์และวางแผนขอ้มูลใหก้บัเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

An Agent Based Programming Language Learning [14] พฒันาระบบสนบัสนุนการเรียนรู้
โปรแกรมภาษา เป็นระบบทีพยายามทาํความเขา้ใจพฤติกรรมการเขียนโปรแกรมภาษาของนกัเรียน 

โดยระบบจะใหค้าํแนะนาํในการเขียนโปรแกรมถา้เกิดขอ้ผดิพลาดขึน ซึงโครงสร้างระบบเป็นดงั
ภาพที 10 

 
ภาพที 10 โครงสร้างระบบสนบัสนุนการเรียนรู้โปรแกรมภาษา [14] 

การทดสอบระบบโดยการแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทีหนึงเขียนโปรแกรมโดยมีระบบ
ใหค้วามช่วยเหลือ ส่วนนกัเรียนกลุ่มทีสองเขียนโปรแกรมแบบไม่มีระบบช่วยเหลือ หลงัจากนนัให้
นกัเรียนทงัสองกลุ่มตอบแบบสอบถามเพือประเมินผลระบบ ซึงผลจากการตอบแบบสอบถาม
ปรากฏวา่ในส่วนของการอธิบายการเกิดขอ้ผิดพลาด และการให้คาํแนะนาํมีประสิทธิภาพดี แต่ยงั
ตอ้งปรับปรุงในส่วนของสี และรูปแบบความสวยงามของระบบ 

A Rule Based Approach to the Service Composition Life-Cycle [15] การทาํงานเชิงกฎ
เพือกระบวนการประกอบเซอร์วิส เป็นงานวิจยัซึงออกแบบกฎในการประกอบเวบ็เซอร์วิส โดยอิง
ตามขนัตอนการทาํงานแบบเฟส (Phase) สามารถจดักลุ่ม ออกแบบ และจดัการกฎทางธุรกิจ
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เซอร์วิส เพือเลือกโมเดลการประกอบเซอร์วิสไดต้ามขอ้กาํหนดหรือเงือนไขต่างๆ โดยแบ่งเฟสใน
การประกอบเวบ็เซอร์วสิออกเป็น 5 เฟส และอิงลกัษณะการประกอบเซอร์วสิแบบกึงอตัโนมติั คือ 

1. เฟสกาํหนดรายละเอียด (Definition Phase) 

2. เฟสวางแผนการประกอบเซอร์วสิ (Scheduling Phase) 

3. เฟสการสร้างการประกอบเซอร์วสิ (Construction Phase) 

4. เฟสประมวลผล (Execution Phase) 

5. เฟสปรับเปลียน (Evolution Phase) 

งานวจิยันีมีการวเิคราะห์เรืองการออกแบบระบบทาํงานกฎซึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. กฎมีความเกียวพนักบัอินเตอร์เฟสของเซอร์วิส และเซอร์วิสทีถูกร้องขอ การเลือก
เซอร์วสิทีเขา้กนัจึงเป็นไปอยา่งอตัโนมติั 

2. กฎซึงเป็นส่วนประกอบหรือเซอร์วิส (Rules as Component/Service) ในกรณีนีทาํให้กฎ
นนัแยกเป็นอิสระออกจากรายละเอียดการประกอบเซอร์วสิ (Composition Specification) 

3. กฎซึงเป็นรายละเอียด (Rules as Specification) ในกรณีนีกฎถูกฝังลงไปในรายละเอียด
ของการประกอบเซอร์วสิ 

การออกแบบระบบทาํงานกฎในแต่ละแบบ แต่ละวิธีมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัในเรืองของ
ความยืดหยุน่และความสามารถในการปรับเปลียน นอกจากนีในแง่การจดัการมีลกัษณะของระบบ
ทาํงานกฎคือเป็นแบบรวมศูนยห์รือไม่รวมศูนย  ์ ซึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ
ระบบ จึงตอ้งมีการประเมินและกาํหนดความสมดุลของระบบใหเ้หมาะสม 
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บทที 3 
วธีิการดําเนินการวจัิย 

 
งานวิจัยนีได้ศึกษาเทคนิคการแสดงความรู้ด้วยกฎมาใช้เพือพฒันาระบบประเมินผลการ

ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึงการดาํเนินการวิจยัผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
โปรแกรมขึนดว้ยโปรแกรมภาษา PHP และใชฐ้านขอ้มูล MySQLในการจดัการฐานขอ้มูล ดงันนัเพือให้
งานวจิยับรรลุตามวตัถุประสงค ์โดยมีขนัตอนการวจิยัดงันี 

1. ศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3. พฒันาระบบประเมิลผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

4. ทดสอบการทาํงานของระบบทีพฒันา และประเมินผล 

5. สรุปผลการวิจยั และขอ้เสนอแนะ 

6. จดัทาํรูปเล่มรายงานวจิยั 

 

1. ศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 ศึกษาทฤษฏี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง โดยศึกษาเทคนิควธีิทีช่วยในการประเมินผลการ 

ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

1.2 ศึกษาการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ตวัอยา่งการออกแบบฐานขอ้มูล ในรายวิชา การ
จดัการฐานขอ้มูล ระดบัมธัยมศึกษาปีที 5 และความตอ้งการของระบบ 

1.3 ศึกษาเครืองมือทีใช้ในการพฒันาระบบการประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ หลกัการทาํงานของโปรแกรมภาษา PHP ฐานขอ้มูล MySQL  
 

2. วเิคราะห์และออกแบบระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
จากการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล ทาํใหท้ราบถึงขนัตอน และกระบวนการทาํงานของระบบ 

ประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ความต้องการของ
ผูใ้ช้งานระบบ ขอ้มูลทีจะนาํเขา้ระบบ และแหล่งจดัเก็บขอ้มูลสําหรับการพฒันาระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
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การนาํเขา้ขอ้มูลทีไดจ้ากการการศึกษามาทาํการวิเคราะห์ขนัตอนการทาํงานระบบ สามารถ
อธิบายขนัตอนการทาํงานของระบบในภาพรวมได้ โดยระบบจะเริมต้นตงัแต่การนําเข้าข้อมูลใน
รูปแบบตารางฐานขอ้มูล แปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบทีพร้อมสําหรับตรวจสอบ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ประมวลผลตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกแบบตารางตามกฎการออกแบบ และความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลผลเฉลยตามโจทย ์ จากนนัประเมินผลให้คะแนนจากการตรวจสอบในแต่ละส่วนตามเกณฑ์ที
กาํหนดไว ้และทาํการสรุปแสดงผลลพัธ์และให้คาํแนะนาํในการปรับปรุงการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ โดยมีขนัตอนการทาํงานดงัภาพที 11 

  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 11  ขนัตอนการทาํงานของระบบ 

เริมตน้

นาํเขา้ขอ้มูลตารางฐานขอ้มูล 

ขอ้มูลพร้อมตรวจ
หรือไม่ 

ขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบทีพร้อมตรวจสอบ 
ไม่ 

ใช่ 

ประเมินให้คะแนนจากการตรวจสอบในแต่ละส่วน
ตามเกณฑที์กาํหนดไว ้

แสดงผลลพัธ์และให้คาํแนะนาํ 
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

จบการทาํงาน

ตรวจสอบตามกฎและ
ความสอดคลอ้งกบัเฉลย

เก็บขอ้มูลความผิดพลาด 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 
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จากขนัตอนการทาํงานของระบบทงัหมด สามารถนาํมาวิเคราะห์กระบวนการทาํงานของระบบ 
ดงัภาพที 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 12  กระบวนการทาํงานหลกัของระบบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

นาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบตาราง 

 

database 

 

database 

         
จดัเก็บขอ้มูล 

ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ออกแบบตารางตามกฎและความ

สอดคลอ้งกบัขอ้มูลผลเฉลยตามโจทย ์

 
= 

 

 
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เตรียมขอ้มูลผลเฉลย และกฎเพือใชใ้น
การตรวจสอบ 

ประเมินใหค้ะแนนจากการตรวจสอบใน
แต่ละส่วนตามเกณฑที์กาํหนดไว ้

แสดงผลลพัธ์และให้
คาํแนะนาํการออกแบบ

ฐานขอ้มูลเชิง
สมัพนัธ์
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2.1  กระบวนการทาํงานของระบบ 6 กระบวนการทาํงานหลัก  
2.1.1 นาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบตาราง และความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางของนกัเรียน 

แต่ละคนโดยจัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูลของระบบเพือนําไปตรวจสอบความถูกต้องของการ
ออกแบบตามโจทยที์กาํหนดให ้

2.1.2  กาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน เตรียมขอ้มูลผลเฉลยของการออกแบบ และกฎเพือ
ใชใ้นการตรวจสอบความถูกตอ้งในการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยสามารถนําเขา้ผล
เฉลยแบบทดสอบการออกแบบฐานขอ้มูล และกาํหนดเกณฑ์การใหค้ะแนนได ้

2.1.3 ตรวจสอบสอบความถูกตอ้งของการออกแบบตารางตามกฎ และความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลผลเฉลยตามโจทย์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลตรวจสอบการออกแบบตาราง 
จาํนวนตาราง จาํนวนเขตขอ้มูล ชนิดและขนาดของเขตขอ้มูล และตรวจสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตาราง โดยมีการเก็บขอ้มูลความผิดพลาดในการออกแบบเพือให้คาํแนะนาํกบันกัเรียน
แต่ละคน 

2.1.4 ทาํการประเมินรวมคะแนนจากการตรวจสอบในแต่ละส่วนตามเกณฑ์ทีกาํหนด
ไว ้และเก็บค่าสถิติในการตรวจสอบแต่ละครังไว ้  

2.1.5 แสดงผลลพัธ์และให้คาํแนะนาํการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์โดยบอกถึง
คะแนนรวม และขอ้ผดิพลาดในแต่ละส่วนทีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

2.2 การแทนความรู้ดว้ยกฎ (Rule-Based Representation) 

 วธีิการแทนความรู้ Production System 
- Set of Rules : การสร้างกฎทีใชเ้ป็นเงือนไข 

- Database : เป็นขอ้เทจ็จริงต่างๆ ของขอ้มูล 

- Control System : ระบบควบคุมต่างๆ ทีใชเ้ป็นเงือนไข 

- ใชรู้ปแบบทีเป็นมาตรฐานเดียว (if…then…) 

2.3 สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของชนิดเขตขอ้มูล และขนาดของเขตขอ้มูลในตาราง
ได ้

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Text  ให ้Field Size <= 255 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Memo ให ้Field Size เป็นค่าวา่ง 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Number ให ้Field Size กาํหนดเป็น Byte 

หรือ Integer หรือ Long Integer หรือ Single หรือ Double หรือ Replication ID 
หรือ Dicimal 
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 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Date/Time ให ้Field Size เป็นค่าวา่ง 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Currency ให ้Field Size เป็นค่าวา่ง 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น AutoNumber ให ้ Field Size กาํหนดเป็น 
Long Integer หรือ Replication ID 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Yes/No ให ้Field Size  เป็นค่าวา่ง 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น OLE Object ให ้Field Size  เป็นค่าวา่ง 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Hyperlink ให ้Field Size  เป็นค่าวา่ง 

 ถา้ Field Name มี Data Type เป็น Attachment ให ้Field Size  เป็นค่าวา่ง 

2.4 สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางได ้ 
 ถา้ตารางทงัสองตารางมีหวัเรืองเดียวกนั ให้ตงัค่าความสัมพนัธ์ดว้ยการใชคี้ย์
หลกัเดียวกนัในทงัสองตาราง  

 ถา้ตารางสองตารางมีหัวเรืองทีต่างกนั และมีคียห์ลกัทีต่างกนั ให้เลือกตาราง
หนึงตาราง และแทรกคียห์ลกัของตารางนนัลงในอีกตารางหนึงเป็น Foreign 

Key 
 

3. พฒันาระบบตรวจสอบการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์มีความจาํเป็นอยา่งมากในการ

เรียนวชิาการจดัการฐานขอ้มูลในเรือง การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เพือให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนและ
เรียนรู้ตรวจสอบการออกแบบไดด้ว้ยตนเอง โดยพฒันาเครืองมือประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ใหก้บันกัเรียนเพือใชต้รวจสอบความถูกตอ้งได ้ซึงพฒันาโดยฐานกฎการอนุมานตรวจสอบ 

กระบวนการพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์มีดงันี 

3.1 จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการพฒันาระบบ 
3.2   วเิคราะห์และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยมีแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดงันี 

3.2.1 ส่วนของผูใ้ช้จะต้องมีการเข้าสู่ระบบโดยใช้การ Login เพือจะได้มีการ
จดัเก็บขอ้มูลของผูใ้ชเ้พือนาํมาวิเคราะห์สิทธิในการเขา้ใช ้

3.2.2 ส่วนการสร้างโมเดลฐานกฎการอนุมานตรวจสอบ 

3.2.3 ส่วนนาํเขา้ขอ้มูลตารางฐานขอ้มูลเพือนาํมาประเมินผลการออกแบบ 
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3.2.4 ส่วนการวิเคราะห์และรายงานผล  คือ การวิเคราะห์และสรุปรายงานผล
คะแนนการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยตรวจสอบ
กบักฎและผลเฉลย 

3.3 นําส่วนต่างๆ ทอีอกแบบไว้มาพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์
โดยใชโ้ปรแกรมภาษา PHP และฐานขอ้มูล MySQL  

3.4 นําระบบไปทดสอบการใช้งานและปรับปรุงการทาํงานของระบบ เพือใหไ้ดม้าซึงเครืองมือ
ทีช่วยนกัเรียนตรวจสอบการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ไดด้ว้ยตนเอง  
  

4. ทดสอบการทาํงานของระบบทพีฒันา และประเมินผล 
4.1 การทดสอบระบบทพีฒันา 

ทดสอบการใชง้านของระบบ เพือตรวจหาขอ้ผิดพลาดต่างๆ  
4.2 แบบสอบถามความพงึพอใจ 

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน  มีดงันี 

4.2.1 ศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

4.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยกาํหนดคะแนนเป็น 5 4  3  2  1  ตามลาํดบั  
ใชแ้บบประเมินคุณภาพระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ทีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน ประเมินค่า  5  ระดบั  ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าระดบัความคิดเห็นแต่ละ
ช่วงคะแนน และความหมายตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยทีสุด  
ดงันี   
 ระดบั  5  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมากทีสุด 

 ระดบั  4  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก 

 ระดบั  3  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 
 ระดบั  2  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ย 

 ระดบั  1  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ยทีสุด 

สําหรับความหมายของค่าทีวดัได ้ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ทีใช้ในการแปลความหมาย ซึงพฒันามาจาก
แนวความคิดของ เบส (Best)  จากหนงัสือคู่มือการสร้างเครืองมือวดัคุณลกัษณะ ดา้นจิตพิสัย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกัทดสอบทางการศึกษา [12] ใชค้่าเฉลียเป็นรายช่วง ดงันี 

 คะแนนเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจมาก 
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 คะแนนเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจนอ้ย 

 คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 

4.2.3 สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล [9]  

4.2.3.1 ค่าคะแนนเฉลีย  (Mean) ใชสู้ตรการคาํนวณ ดงันี 

N
X

X  

      เมือ    X    แทน   ค่าคะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

           X    แทน   ผลรวมของคะแนนทงัหมดในกลุ่มตวัอยา่ง 

                N    แทน   จาํนวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง   

4.2.3.2 ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยคาํนวณจากสูตร ดงันี                        
    

)1(
)( 22

NN
XXN

S  

     เมือ      S  แทน     ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

X  แทน     ขอ้มูลหรือคะแนนแต่ละตวั     
     N  แทน     จาํนวนขอ้มูลทงัหมด    
 

4.3  การประเมินผล 

การประเมินผลกบัโจทยก์ารออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ไว ้จากนนัเปรียบเทียบการตรวจให้คะแนนระหวา่งการตรวจโดยครูกบัการตรวจโดยระบบ  

 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
เมือการทาํวิจยัสําเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ แลว้หลงัจากนนัก็สรุปผล ให้ขอ้เสนอแนะและ

แนวทางในการพฒันาระบบงานอืนๆต่อไป  
 

6. จัดรูปเล่มรายงานวจัิย   
จดัทาํรูปเล่มรายงานวิจยั โดยให้อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบให้คาํแนะนาํ และปรับปรุงให้

ถูกตอ้ง ตามหลกัการทาํเอกสารงานวจิยั 
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แผนผงัขันตอนการดําเนินการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 13  แผนผงัขนัตอนการดาํเนินการวจิยั 
 

ฐานขอ้มูลระบบ 

เริมตน้ 

เตรียมขอ้มูล 

ศึกษาคน้ควา้ 

วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

พฒันาระบบประเมินผล 
- Input ส่วนนาํเขา้ขอ้มลู  ติดต่อขอ้มูลกบัผูใ้ชร้ะบบ 
- Processing ส่วนประเมินผลตรวจสอบการออกแบบ
ฐานขอ้มลูเชิงสัมพนัธ์ 
- Output ส่วนรายงานผลการประเมินผลตรวจสอบ
การออกแบบฐานขอ้มลูเชิงสัมพนัธ์ 

ทดสอบการทาํงานของระบบทีพฒันา  

ประเมินผลระบบทีพฒันา 

นาํระบบทีพฒันาไปใชง้าน 

สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 

จบการทาํงาน 

ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง 

Yes 

No 
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บทท ี4 
ผลการดําเนินการวจัิย 

 

จากการพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย เพือเป็นเครืองมือให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ตรวจสอบการออกแบบฐานขอ้มูล ไดด้ว้ย
ตนเองตามหลกัของการออกแบบทีถูกตอ้ง พฒันาระบบโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP ฐานขอ้มูล 
MySQL จากการคน้ควา้ศึกษามีรายละเอียดของผลการดาํเนินงานวจิยัดงันี 

1. การออกแบบส่วนการทาํงานหลกัของระบบ 
 ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการ
ออกแบบส่วนการทาํงานหลกัของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของผูดู้แลระบบทีเป็น
ครูผูส้อน และ 2. ส่วนของผูใ้ชที้เป็นนกัเรียน รายละเอียดดงัภาพที 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 14  แสดงการออกแบบส่วนการทาํงานหลกัของระบบ 

ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูดู้แลระบบ (ครูผูส้อน) ผูใ้ชร้ะบบ (นกัเรียน) 

เขา้สู่ระบบ 

บนัทึกขอ้มูลโจทยแ์ละเฉลย 

ขอ้มูลโจทยแ์ละเฉลย [แสดง แกไ้ข ลบ] 

ขอ้มูลสมาชิก [แสดง แกไ้ข ลบ] 

ขอ้มูลประเมินผล [แสดง แกไ้ข ลบ] 

ออกจากระบบ 

สมคัรสมาชิก 

เขา้สู่ระบบ 

ระบบประเมินผล 

แสดงขอ้มูลประเมินผล 

วิชาการจดัการฐานขอ้มูล 

คู่มือการใชง้าน 

ออกจากระบบ 
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2. การออกแบบฐานข้อมูล   
 ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ใช้
ฐานขอ้มูล MySQL เป็นระบบฐานขอ้มูลเพือจดัเก็บขอ้มูลต่างๆของระบบ โดยมีการออกแบบ
ฐานขอ้มูลในรูปแบบของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ดงันี 

 

 
ภาพที 15  ภาพจาํลอง E-R Diagram ของระบบ 

 

 จากภาพที 15 แสดงแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  Entity- Relationship : E-R 

Diagram โดยเป็นไปตามหลกัการออกแบบของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
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ตารางที 1 โครงสร้างตารางขอ้มูลครูผูดู้แลระบบ  
ชือตาราง tbadmin 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 AdminName ชือผูดู้แลระบบ VARCHAR 30 PK 

 AdminPass รหสัผา่น VARCHAR 30  

 AdminTitle คาํนาํหนา้ชือ VARCHAR 10  

4 AdminFirst ชือ VARCHAR 50  

5 AdminLast นามสกุล VARCHAR 50  

6 AdminMail อีเมล VARCHAR 60  

 

ตารางที 2 โครงสร้างตารางขอ้มูลนกัเรียนทีเป็นสมาชิก 
ชือตาราง tbmember 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 MemUser ชือผูใ้ช ้ VARCHAR 10 PK 

 MemPass รหสัผา่น VARCHAR 45  

3 StdID รหสัประจาํตวั CHAR 5  

4 MemTitle คาํนาํหนา้ชือ VARCHAR 10  

5 MemFirst ชือ VARCHAR 50  

6 MemLast นามสกุล VARCHAR 50  

7 MemNum เลขที INT 2  

8 MemRoom ชนั VARCHAR 10  

9 MemMail อีเมล VARCHAR 60  

10 MemTel เบอร์โทรศพัท ์ VARCHAR 20  
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ตารางที 3 โครงสร้างตารางขอ้มูลโจทยก์ารออกแบบฐานขอ้มูล 

ชือตาราง tbtitle 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK 

 TitleName ชือโจทย ์ VARCHAR 255  

 TitleDetail คาํอธิบาย TEXT 400  

 TitleNum จาํนวนตาราง INT 2  

5 RelaNum จาํนวนความสัมพนัธ์ INT 2  

6 AdminName ชือผูดู้แลระบบ VARCHAR 30 FK 
 

ตารางที 4 โครงสร้างตารางขอ้มูลเฉลยการออกแบบตารางฐานขอ้มูล 

ชือตาราง tbtablers 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK,FK  

 TbID ตารางที INT 2 PK 

 TbName ชือตาราง VARCHAR 20  

4 TbDetail รายละเอียด VARCHAR 255  

5 FdNum จาํนวนเขตขอ้มูล INT 2  
 

ตารางที 5 โครงสร้างตารางขอ้มูลผลเฉลยการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง 
ชือตาราง tbfieldrs 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK,FK 

 TbID ตารางที INT 2 PK,FK 

 FdID เขตขอ้มูลที INT 2 PK 

 Fdname ชือเขตขอ้มูล VARCHAR 20  

 Fdtype ชนิดเขตขอ้มูล VARCHAR 20  

6 Fdsize ขนาดเขตขอ้มูล VARCHAR 30  

7 Fddetail คาํอธิบาย VARCHAR 255  

8 Fdkey คีย ์ VARCHAR 5  



30 

30 

 

ตารางที 6 โครงสร้างตารางขอ้มูลเฉลยการออกแบบความสัมพนัธ์ของตาราง 
ชือตาราง tbretablers 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

1 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK,FK 

2 TbID ตารางที INT 2 PK,FK 

3 FdID เขตขอ้มูลที INT 2 PK,FK 

4 ReID ความสัมพนัธ์ที INT 2 PK 

5 keyrsA คียข์องตาราง CHAR 2  

6 Tdre ชือตารางทีมีความสัมพนัธ์ VARCHAR 20  

7 Fdre เขตขอ้มูลทีมี
ความสัมพนัธ์ 

VARCHAR 20  

8 keyrsB คียข์องตารางทีมี
ความสัมพนัธ์ 

CHAR 2  

9 Renames ชนิดความสัมพนัธ์ VARCHAR 10  

 

ตารางที 7 โครงสร้างตารางขอ้มูลลงทะเบียนการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูล 
ชือตาราง tbevaluation 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 EvaID รหสัประเมิน INT 5 PK 

 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK,FK 

 EvaNum ครังที INT 2  

 EvaDate วนัทีออกแบบ DATE   

5 TbNum จาํนวนตาราง INT 2  

6 ReNum จาํนวนความสัมพนัธ์ INT 2  

7 ScoreSum รวมคะแนนความถูกตอ้ง INT 3  

8 EvaComment สรุปผลและขอ้เสนอแนะ VARCHAR 255  

9 MemUser Username VARCHAR 30 FK 
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ตารางที 8 โครงสร้างตารางขอ้มูลการออกแบบตารางฐานขอ้มูล 
ชือตาราง tbtable 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 EvaID รหสัประเมิน INT 5 PK,FK 

 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK,FK 

 TbIDsd ตารางที INT 2 PK 

 TableName ชือตาราง VARCHAR 20  

 TableDetail  รายละเอียด VARCHAR 255  

6 FieldNum จาํนวนเขตขอ้มูล INT 2  

 

ตารางที 9 โครงสร้างตารางขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง 
ชือตาราง tbfield 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

 EvaID รหสัประเมิน INT 5 PK,FK 

 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5 PK,FK 

 TbIDsd ตารางที INT 2 PK,FK 

 FdIDsd เขตขอ้มูลที INT 2 PK 

 FieldName ชือเขตขอ้มูล VARCHAR 20  

6 FieldType ชนิดเขตขอ้มูล VARCHAR 20  

7 FieldSize ขนาดเขตขอ้มูล VARCHAR 30  

8 FieldDetail คาํอธิบาย VARCHAR 255  

9 FieldKey คีย ์ VARCHAR 5  
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ตารางที 10 โครงสร้างตารางขอ้มูลการออกแบบความสัมพนัธ์ของตาราง 
ชือตาราง tbretable 

ที ชือ อธิบาย ชนิดขอ้มูล ขนาด หมายเหตุ 

1 EvaID รหสัประเมิน INT 5 PK,FK 

2 TitleID รหสัโจทย ์ INT 5  PK,FK 

3 TbIDsd ตารางที INT 2 PK,FK 

4 FdIDsd เขตขอ้มูลที INT 2 PK,FK 

5 ReIDsd ความสัมพนัธ์ที INT 2 PK 

6 keyA คียข์องตาราง CHAR 2  

7 Tdresd ชือตารางทีมีความสัมพนัธ์ VARCHAR 20  

8 Fdresd เขตขอ้มูลทีมี
ความสัมพนัธ์ 

VARCHAR 20  

9 keyB คียข์องตารางทีมี
ความสัมพนัธ์ 

CHAR 2  

10 Renamesd ชนิดความสัมพนัธ์ VARCHAR 10  

 

จากตารางที 1 - 10 แสดงรายละเอียดของตารางในการจดัเก็บขอ้มูลไดโ้ดยพจนานุกรม
ขอ้มูล (Data Dictionary) ของระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย มีการออกแบบฐานขอ้มูลในลกัษณะของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  
 

3. การพฒันาระบบ 
3.1 สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเวบ็ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

 
 
 

 
ภาพที 16 สถาปัตยกรรมพืนฐานประกอบดว้ย Browser, Web Server , PHP Engine 

 และ MySQL Server 

 

Browser Web Server PHP Engine MySQL Server 

1 2 3 

4 5 6 
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1. ผูใ้ช ้Web browser ทาํคาํขอ HTTP สาํหรับ เวบ็ เพจทีตอ้งการใชง้าน  
1.1 ระบบการทาํงานยอ่ยของผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครูผูส้อน  
  - ระบบ Login โดยการเรียก floginadmin.php 

 - ระบบบนัทึกขอ้มูลโจทยแ์ละเฉลย โดยการเรียก ftitle.php 

 - ระบบการจดัการขอ้มูลโจทยแ์ละเฉลย โดยการเรียก show_title.php 

 - ระบบการจดัการขอ้มูลสมาชิก โดยการเรียก show_user.php 

 - ระบบการจดัการขอ้มูลประเมินผล โดยการเรียก show_evaluation.php 

 1.2 ระบบการทาํงานยอ่ยผูใ้ชง้านระบบ (User) สาํหรับนกัเรียน 
- ระบบสมคัรสมาชิก  โดยการเรียก fregisteruser.php  
- ระบบ Login  โดยการเรียก flogin.php  

- ระบบประเมินผล โดยการเรียก add_evaluation.php โดยใหน้กัเรียนคลิกเลือก
โจทยที์ตอ้งการทาํแบบทดสอบ และนาํเขา้ขอ้มูล โดยการเรียก fevaluation.php  นาํเขา้
ขอ้มูลการออกแบบตารางตามโจทยที์เลือกโดยการเรียก fevaTbAdd.php นาํเขา้ขอ้มูลการ
ออกแบบเขตขอ้มูล โดยการเรียก fevaFdAdd.php และนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบ
ความสัมพนัธ์ โดยการเรียก fevaReAdd.php จากนนันาํผลทีไดม้าตรวจสอบกบัผลเฉลย
และกฎตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ 

- ระบบแสดงขอ้มูลการประเมินผล โดยการเรียก evaluationMem.php 

2. Web server รับคาํขอสาํหรับ ระบบงานยอ่ยต่างๆ ดึงไฟล ์และส่งผา่นไปยงั PHP engine 

สาํหรับการประมวลผล 

3. PHP engine เริมการกระจายสคริปต ์ภายในสคริปต ์คือ คาํสังการเชือมต่อกบัฐานขอ้มูล
และการประมวลผล Query ตามระบบงานยอ่ยต่างๆ PHP เปิดการเชือมต่อกบั MySQL 

server และส่ง Query ทีเหมาะสม 

4. MySQL server รับ Query สาํหรับฐานขอ้มูล และประมวลผล จากนนัส่งผลลพัธ์กลบัไปยงั 
PHP engine คือผลการประเมินการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

5. PHP engine เสร็จสินการเรียกใช ้สคริปต ์ซึงจะเกียวขอ้งกบัการจดัรูปแบบผลลพัธ์กลบัไป
ยงั PHP engine จากนนัส่งออกผลลพัธ์ HTML ไปยงั web server 

6. Web server ส่งผา่น HTML กลบัไปยงั browser ทีผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบยอ่ยต่างๆได้
ตามการเรียกใช ้
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3.2 การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

จากการศึกษาวเิคราะห์และออกแบบระบบการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถตรวจคาํตอบการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
ตามโจทยที์นกัเรียนเลือกโดยตรวจกบักฎ ผลเฉลย และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ซึงการพฒันาระบบมี
ส่วนประสอบสาํคญั 2 ส่วนหลกัดงันี 

3.2.1 ผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครูผูส้อน สามารถใชง้านไดทุ้กๆส่วนงาน 

ของระบบ เพิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลในระบบได ้

3.2.2 ผูใ้ชร้ะบบ (User) สาํหรับนกัเรียน สามารถสมคัรเป็นสมาชิกเพือเขา้ใชง้าน  
โดยมีการ Login เขา้สู่ระบบ เพือเขา้ใช้งานฝึกทาํโจทยแ์บบทดสอบการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ ให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ตรวจสอบการออกแบบฐานขอ้มูล ไดด้ว้ยตนเองตามหลกัของ
การออกแบบทีถูกตอ้ง 

3.2.1 ผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครูผูส้อน  
 

 
 

ภาพที 17 ส่วนหนา้จอ Login ของผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครู 
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ภาพที 18 ส่วนหนา้จอการใชง้านของผูดู้แลระบบ (Admin) สาํหรับครู 

 

 
 

ภาพที 19 ส่วนหนา้จอบนัทึกขอ้มูลเฉลยการออกแบบตาราง สาํหรับครู 
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ภาพที 0 ส่วนหนา้จอแสดงผลการเฉลยการออกแบบตาราง สาํหรับครูผูส้อน 

 

 
 

ภาพที 21 ส่วนหนา้จอบนัทึกผลเฉลยการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับครูผูส้อน 
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ภาพที 22 ส่วนหนา้จอแสดงผลการเฉลยการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับครูผูส้อน 
 

 
 

ภาพที 23 ส่วนหนา้จอบนัทึกผลเฉลยการออกแบบความสัมพนัธ์ สาํหรับครูผูส้อน 
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ภาพที 24 ส่วนหนา้จอแสดงผลเฉลยการออกแบบความสัมพนัธ์ สาํหรับครูผูส้อน 

 

 
 

ภาพที 25 ส่วนหนา้จอแสดงการจดัการแกไ้ขและลบขอ้มูลผลเฉลย สาํหรับครูผูส้อน 
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ภาพที 26 ส่วนหนา้จอแสดงขอ้มูลการประเมินผลของนกัเรียน สาํหรับครูผูส้อน 
 

3.2.2 ผูใ้ชร้ะบบ (User) สาํหรับนกัเรียน  
 

 
 

ภาพที 27 ส่วนหนา้จอหลกัการใชง้านของผูใ้ช้ (User) สาํหรับนกัเรียน 
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ภาพที 28 ส่วนหนา้จอสมคัรสมาชิกการเขา้ใชง้านระบบ สาํหรับนกัเรียน 

 

 
 

ภาพที 29 Login ของผูใ้ชง้านระบบ (User) สาํหรับนกัเรียน 
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ภาพที 30 หนา้จอแสดงโจทยแ์บบทดสอบการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

 

 
 

ภาพที 31 หนา้จอการใชง้านระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
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ภาพที 32 หนา้จอการออกแบบตาราง สาํหรับนกัเรียน 
 

 
 

ภาพที 33 หนา้จอการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับนกัเรียน 
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ภาพที 34 หนา้จอการออกแบบความสัมพนัธ์ของตาราง สําหรับนกัเรียน 

 

 
 

ภาพที 35 หนา้จอแสดงผลการออกแบบตาราง สาํหรับนกัเรียน 
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ภาพที 36 หนา้จอแสดงผลการออกแบบเขตขอ้มูลของตาราง สาํหรับนกัเรียน 
 

 

 
 

ภาพที 37 หนา้จอแสดงผลการออกแบบความสัมพนัธ์ของตาราง สาํหรับนกัเรียน 
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ภาพที 38 หนา้จอแสดงผลประเมินการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ สาํหรับนกัเรียน  

4.4 การประเมินผลระบบ   

4.1.1 เกณฑก์ารประเมินระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

- การใหค้ะแนนแต่ละขอ้มีคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

- แบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 3 ส่วน   (10+60+30 = 100 คะแนน) 

ส่วนแรก ตรวจสอบจาํนวนตารางของฐานขอ้มูล คะแนน 10 คะแนน 

ส่วนทีสอง รายละเอียดของตารางของฐานขอ้มูลทุกตารางรวมกนั  คะแนน 60 คะแนน 

ส่วนทีสาม รายละเอียดความสัมพนัธ์ของตารางฐานขอ้มูล  คะแนน 30 คะแนน 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 80 - 0 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 70 - 79  คะแนน หมายถึง ดี 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 60 - 9 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 50 - 59 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง   0 - 49 คะแนน หมายถึง ตอ้งแกไ้ข 
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4.4.2 ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตารางที 11 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ลาํดบัที รหสั
ประจาํตวั 

โจทยข์อ้ที คะแนนประเมิน 

ตรวจโดย
โปรแกรม 

คะแนนประเมิน
ตรวจโดย
ครูผูส้อน 

ประมวลผล 

1 41811 1 100 100  

2 41869 1 91 91  

3 41885 1 96 96  

4 41905 1 100 100  

5 41827 2 95 95  

6 41811 2 80 80  

7 41865 2 95 95  

8 41907 2 100 100  

9 41808 3 100 100  

10 41882 3 96 96  

11 41897 3 91 91  

12 41909 3 99 99  

13 41816 4 100 100  

14 41853 4 99 99  

15 41855 4 100 100  

16 41867 4 98 98  

17 41798 5 97 97  

18 41806 5 100 100  

19 41807 5 100 100  

20 41833 5 99 99  
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จากตารางที 11 ผลการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สรุปไดร้ะบบประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัการตรวจโดยครู 

4.4.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชง้านระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูล 

เชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูจ้ดัทาํไดส้ํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 5 
จาํนวน 20 คน  

โดยตวัเลขของระดบัความพึงพอใจแต่ละดา้นมีความหมาย ดงันี 

ระดบั  5  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมากทีสุด 

 ระดบั  4  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก 

 ระดบั  3  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 

 ระดบั  2  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ย 

 ระดบั  1  หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ยทีสุด 

  และใชค้่าเฉลียเป็นรายช่วง ดงันี 
คะแนนเฉลีย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจมาก 

 คะแนนเฉลีย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจนอ้ย 

 คะแนนเฉลีย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 

ตารางที 12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานระบบประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ขอ้ 
ที 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย ผลลพัธ์ 5 4 3 2 1 

มาก 

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

 
ความง่ายต่อการใชง้านของ
ระบบ 

14 4 2 - - 4.60 มากทีสุด 

 การประมวลผลถูกตอ้ง 12 8 - - - 4.60 มากทีสุด 
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ขอ้ 
ที 

รายการประเมิน 

ระดบัความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย ผลลพัธ์ 5 4 3 2 1 

มาก 

ทีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ทีสุด 

3 ความรวดเร็วในการประมวลผล 15 3 2 - - 4.65 มากทีสุด 

4 ความเหมาะสมในการเลือกใชสี้
ของตวัอกัษรและรูปภาพ 

10 8 2 - - 4.40 มาก 

5 ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ชนิดและขนาดของตวัอกัษร 

10 6 4 - - 4.30 มาก 

6 ความสามารถของระบบในส่วน
นาํเขา้ขอ้มูล 

13 6 1 - - 4.60 มากทีสุด 

7 ความสามารถของระบบในการ
ประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

15 5 - - - 4.75 มากทีสุด 

8 
การควบคุมใหใ้ชง้านตามสิทธิผู ้
ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

15 5 - - - 4.75 มากทีสุด 

9 
ความถูกตอ้งในการจดัเก็บ
ขอ้มูลนาํเขา้ 

15 4 1 - - 4.70 มากทีสุด 

10 ความถูกตอ้งในการแสดงขอ้มูล 15 4 1 - - 4.70 มากทีสุด 

ค่าเฉลียรวม 4.60 มากทีสุด 
 

จากตารางที 12 พบวา่ความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในระดบัมากทีสุด โดยมี ค่าเฉลียรวมเท่ากบั 4.60  
 

 



49 
 

49 
 

 
บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย 
  

1. สรุปผลการวจัิย 
การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย มีวตัถุประสงคด์งันี 
1.1 เพือศึกษาเทคนิค และขนัตอนวธีิการพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบ 
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
1.2 เพือพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบั 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  
1.3 เพือประเมินผลระบบทีพฒันา 

1.3.1 ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบการประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  

จากผลการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ระบบ
ประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
สามารถประเมินผลไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัการตรวจโดยครู 

1.3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้งานระบบประเมินผลการ
ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ความพึง
พอใจของผูใ้ช้ระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในระดบัมากทีสุด โดยมี ค่าเฉลียรวมเท่ากบั 4.60  

การพฒันาในครังนีผูว้จิยัไดพ้ฒันาระบบ 2 ส่วน ดงันี 
 ส่วนที 1 พฒันาส่วนของผูดู้แลระบบสาํหรับครูผูส้อน 
 ผูดู้แลระบบ : โดยครูผูส้อนเขา้สู่ระบบ (Login) ส่วนของผูดู้แลระบบ ระบบสามารถบนัทึก
ขอ้มูลแบบทดสอบและเฉลยการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และแสดงขอ้มูลการประเมินผล
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของนกัเรียนได ้

 



 

 

 

 ส่วนที 2 พฒันาส่วนของผูใ้ชง้านระบบสาํหรับนกัเรียน 
 ผูใ้ชง้านระบบ: นกัเรียนสามารถสมคัรสมาชิก เขา้สู่ระบบ (Login) ส่วนของผูใ้ชง้านระบบ  
สามารถเลือกทําแบบทดสอบ ออกแบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามแบบทดสอบทีกําหนดให ้
ประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ และแสดงข้อมูลผลการประเมินการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของนกัเรียนได ้

สรุปได้ว่า การพฒันาระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเ ชิงสัมพนัธ์ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูใ้ช้
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
 
2. ปัญหาและอุปสรรคทพีบในการวจัิย 
 2.1 ผูใ้ชง้านระบบ (User) ตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจและศึกษาการทาํงานของระบบ
ประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ก่อนจึงจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2 การพฒันาระบบตอ้งใช้ระยะเวลาในการศึกษาความรู้และเทคนิคต่างๆนาํมา
ประยกุตใ์ชเ้พือใหท้าํงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั  
 2.3 การเตรียมโจทยแ์บบทดสอบพร้อมเฉลยสําหรับการนาํเขา้สู่ระบบเพือประเมินผล 
บางครังอาจเกิดขอ้ผดิพลาดไดด้งันนัจึงตอ้งมีการตรวจสอบใหดี้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

ผู ้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะบางประการเพือให้โปรแกรมทีพัฒนาขึนมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพดีขึน และสามารถนาํไปพฒันาต่อไดใ้นอนาคต ดงันี 

3.1 งานวิจยันีควรมีการปรับปรุงหรือเพิมเติมโจทยแ์บบทดสอบ และกฎ เพือให้สามารถ
ตรวจการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ใหก้บันกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

3.2 พฒันาส่วนการออกรายงานการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  
3.3 พฒันาระบบในอนาคตโดยการนาํความรู้ ทีไดจ้ากการพฒันาระบบการประเมินผลการ

ออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ไปใชพ้ฒันาระบบงานทีมีการตรวจ
ประเมินผลอืนๆต่อไปได ้ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ง30206 การจัดการฐานข้อมูล 

รายวชิาเพมิเติม               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชันมัธยมศึกษาปีท ี4-6                                เวลา 40 ชัวโมง จํานวน 1.0 หน่วยกติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล ความรู้
เบืองตน้เกียวกบัโปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล การสร้างตาราง การ
สร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจดัการฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภยั กรณีศึกษาระบบการจดัการฐานขอ้มูลกบัการใชง้านดา้นต่างๆ 

 ปฏิบติัการสร้างฐานขอ้มูล สร้างตาราง เพิมขอ้มูลในตาราง ประมวลผลขอ้มูลในตาราง 
สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์ม สร้างรายงาน จดัการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยั ใชโ้ปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูลสร้างโครงงานเพือการจดัการงานดา้นต่างๆ 

 เพือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทกัษะในการจดัการฐานขอ้มูลเบืองตน้ และสามารถใช้
โปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูลสร้างโครงงานเพือการจดัการงานดา้นต่างๆ อยา่งมีจิตสํานึก
และความรับผดิชอบ 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เบืองตน้เกียวกบัฐานขอ้มูล 

2. มีความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์ และออกแบบฐานขอ้มูล 

3. สามารถออกแบบฐานขอ้มูล และจาํแนกลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

4. มีความรู้เบืองตน้เกียวกบัโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูล 

5. สามารถสร้างฐานขอ้มูล สร้างตาราง (Table) เพิมขอ้มูลในตาราง และประมวลผลขอ้มูลในตารางได ้

6. สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) คน้หาและวเิคราะห์ขอ้มูลตามทีตอ้งการได ้

7. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) บนัทึกขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลผา่นฟอร์มได ้

8. สามารถสร้างรายงาน (Report) นาํเสนอขอ้มูลตามทีตอ้งการได ้

9. สามารถจดัการฐานขอ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัได ้

10. ใชโ้ปรแกรมระบบการจดัการฐานขอ้มูลสร้างโครงงานเพือการจดัการงานดา้นต่างๆ อยา่งมี
จิตสาํนึกและความรับผิดชอบ 
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เกณฑ์การประเมินระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
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เกณฑ์การประเมนิระบบประเมนิผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 

 
- การใหค้ะแนนแต่ละขอ้มีคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
- แบ่งการใหค้ะแนนออกเป็น 3 ส่วน   (10+60+30 = 100 คะแนน) 
1. ส่วนแรก ตรวจสอบจาํนวนตารางของฐานขอ้มูล (ตรวจสอบกบัเฉลย) คะแนน 10 คะแนน 
2. ส่วนทสีอง รายละเอียดของตารางของฐานขอ้มูลทุกตารางรวมกนั  คะแนน 60 คะแนน 

คะแนนของตารางฐานขอ้มูลแต่ละตารางใหค้ะแนนเตม็ 100 คะแนน  แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน (10+10+80 = 100 คะแนน) 
2.1 ส่วนแรก ตรวจสอบชือตาราง (ตรวจสอบกบักฏ)  คะแนน 10 คะแนน 
2.2 ส่วนทสีอง  ตรวจสอบจาํนวนเขตขอ้มูล (ตรวจสอบกบัเฉลย) คะแนน 10 คะแนน 
2.3 ส่วนทสีาม  คุณสมบติัของเขตขอ้มูล ทุกเขตขอ้มูลรวมกนั 80 คะแนน 

คะแนนของเขตขอ้มูลแต่ละเขตขอ้มูลใหค้ะแนนเตม็ 40 คะแนน  แบ่งออกเป็น 4 รายการ 
   2.3.1 รายการแรก  ชือของเขตขอ้มูล (ตรวจสอบกบักฏ)  คะแนน 10 คะแนน  
       2.3.2 รายการทสีอง  ชนิดของเขตขอ้มูล (ตรวจสอบกบัเฉลย) คะแนน 10 คะแนน     
       2.3.3 รายการทสีาม  ขนาดของเขตขอ้มูล (ตรวจสอบกบัเฉลย) คะแนน 10 คะแนน 
      2.3.4 รายการทสีี    คียข์องเขตขอ้มูล (ตรวจสอบกบัเฉลย)  คะแนน 10 คะแนน 

     หมายเหตุ  สูตรการคาํนวณของขอ้ 2.3 
คะแนนรวมเขตขอ้มูล เขตขอ้มูล เขตขอ้มูล เขตขอ้มูล

จาํนวนเขตขอ้มูล เฉลย คะแนน 

 
             หมายเหตุ  สูตรการคาํนวณของขอ้ 2 
 

คะแนนรวมของตารางขอ้มูล ตร ตร ตร
จาํนวนตารางขอ้มูล เฉลย คะแนน 

   
3. ส่วนทสีาม รายละเอียดความสัมพนัธ์ของตารางฐานขอ้มูล  คะแนน 30 คะแนน 

3.1 ส่วนแรก ตรวจสอบจาํนวนความสัมพนัธ์ของตารางขอ้มูล (ตรวจสอบกบัเฉลย)   
คะแนน 10 คะแนน 
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3.2 ส่วนทสีอง รายละเอียดของความสัมพนัธ์ (ตรวจสอบกบัเฉลย)  คะแนน 20 
คะแนน 
     ความสัมพนัธ์ทแีต่ละความสัมพนัธ์ 
       3.2.1 ชือตารางที 1     คะแนน 10 คะแนน 
       3.2.2 ชือเขตขอ้มูลของตารางที 1   คะแนน 10 คะแนน 

3.2.3 คียที์สัมพนัธ์กบัตารางที 2   คะแนน 10 คะแนน 
       3.2.4 ชือตารางที 2     คะแนน 10 คะแนน 
       3.2.5 ชือเขตขอ้มูลของตารางที 2   คะแนน 10 คะแนน 
 3.2.6 คียที์สัมพนัธ์กบัตารางที 1   คะแนน 10 คะแนน 
 3.2.7 ชนิดของความสัมพนัธ์   คะแนน 10 คะแนน 
   

             หมายเหตุ  สูตรการคาํนวณของขอ้ 3.2 
คะแนนรวมของรายละเอียดสพ สพ สพ สพ

จาํนวนความสมัพนัธ์ เฉลย คะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 80 - 0 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 70 - 79  คะแนน หมายถึง ดี 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 60 - 9 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง 50 - 59 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
คะแนนรวมไดร้ะหวา่ง   0 - 49 คะแนน หมายถึง ตอ้งแกไ้ข 
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แบบทดสอบการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
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แบบทดสอบการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 

 
หมายเหตุ  *ตวัเลขทีกาํกบัไวใ้นโจทยบ์อกขนาดของเขตขอ้มูล 
1. ฐานขอ้มูลพนกังานบริษทั 

- ขอ้มูลพนกังาน ประกอบดว้ย รหสัพนกังาน(pk) 2, ชือพนกังาน 60, วนัทีรับทาํงาน,  
เงินเดือน, รหสัตาํแหน่ง(fk) 2  
- ขอ้มูลตาํแหน่งงาน ประกอบดว้ย รหสัตาํแหน่ง(pk) 2, ชือตาํแหน่ง 30  

2.ฐานขอ้มูลรถยนต ์
- ขอ้มูลรถยนต ์ประกอบดว้ย หมายเลขทะเบียนรถ(pk) 10,ชือรถ 30,สีรถ 10, 
รหสัประจาํตวัประชาชน(fk) 13  
- ขอ้มูลเจา้ของรถ ประกอบดว้ย รหสัประจาํตวัประชาชน(pk) 13, คาํนาํหนา้ชือ 10,ชือ 30,
นามสกุล 30, ทีอยู ่255, เบอร์โทรศพัท ์10  

3.ฐานขอ้มูลอุปกรณ์การศึกษา 
- ขอ้มูลบริษทัผูจ้าํหน่าย ประกอบดว้ย รหสับริษทั(pk) 2, ชือบริษทั 30, ชือเจา้ของบริษทั 
60, ทีอยู ่255, เบอร์โทรศพัท ์10  
- ขอ้มูลอุปกรณ์การศึกษา ประกอบดว้ย รหสัอุปกรณ์(pk) 2, ชืออุปกรณ์ 30, คุณสมบติัของ
อุปกรณ์ 60, ราคา, รหสับริษทั(fk) 2  

4. ฐานขอ้มูลหนงัสือ 
- ขอ้มูลสาํนกัพิมพ ์ประกอบดว้ย รหสัสาํนกัพิมพ(์pk) 2, ชือสาํนกัพิมพ ์60, ทีอยู ่255,  
เบอร์โทรศพัท ์10  
- ขอ้มูลหนงัสือ ประกอบดว้ย รหสัหนงัสือ(pk) 5, ชือหนงัสือ 60, ชือผูแ้ต่ง 60, ปีทีพิมพ ์4, 
ราคา, รหสัสาํนกัพิมพ(์fk) 2  

5. ฐานขอ้มูลครูทีปรึกษานกัเรียน 
- ขอ้มูลครูทีปรึกษา ประกอบดว้ย รหสัครูทีปรึกษา(pk) 4, คาํนาํหนา้ชือ 30 ,ชือ 30, 
นามสกุล 30,ตาํแหน่ง 20  
- ขอ้มูลนกัเรียน ประกอบดว้ย รหสันกัเรียน(pk) 5, คาํนาํหนา้ชือ 10, ชือ 30, นามสกุล 30, 
เลขที 2, หอ้ง 5, รหสัครูทีปรึกษา(fk) 4  
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6. ฐานขอ้มูลการทาํประกนั 
- ขอ้มูลผูท้าํประกนั ประกอบดว้ย รหสัผูท้าํประกนั(pk) 5, คาํนาํหนา้ชือ 10, ชือ 30, 
นามสกุล 30, วนัทีทาํประกนั, วงเงินประกนั, รหสัพนกังาน(fk) 3  
- ขอ้มูลพนกังาน ประกอบดว้ย รหสัพนกังาน(pk) 3,คาํนาํหนา้ชือ 10, ชือ 30, นามสกุล 30, 
ตาํแหน่ง 30  

7. ฐานขอ้มูลการขายสินคา้ 
- ขอ้มูลสินคา้ ประกอบดว้ย รหสัสินคา้(pk) 5,ชือสินคา้ 50, ราคาสินคา้  
- ขอ้มูลการขายสินคา้ ประกอบดว้ย ลาํดบัทีการขาย(pk), วนัทีขาย, ราคารวม  
- ขอ้มูลรายละเอียดการขาย ประกอบดว้ย ลาํดบัทีการขาย(pk,fk), รหสัสินคา้(pk,fk) 5, 
จาํนวนทีขาย  

8. ฐานขอ้มูลบริหารงานลูกคา้ 
- ขอ้มูลลูกคา้ ประกอบดว้ย รหสัลูกคา้(pk) 3, ชือลูกคา้ 60, ทีอยู ่255, โทรศพัท ์10,  
อีเมล 60, รหสัประเภทลูกคา้(fk) 2  
- ขอ้มูลประเภทลูกคา้ ประกอบดว้ย รหสัประเภทลูกคา้(pk) 2, ชือประเภทลูกคา้ 60  
- ขอ้มูลการติดต่อ ประกอบดว้ย รหสัประวติัการติดต่อ(pk) 5, รหสัลูกคา้(fk) 3, วนัทีติดต่อ,  
หวัขอ้ติดต่อ 60, รายละเอียดการติดต่อ 255  

9.ฐานขอ้มูลการเช่าหนงัสือ 
- ขอ้มูลหนงัสือ ประกอบดว้ย รหสัหนงัสือ (pk) 3, ชือหนงัสือ 80, ชือผูแ้ต่ง 60, ปีทีพิมพ ์4, 
ราคาเช่า  
- ขอ้มูลสมาชิก ประกอบดว้ย รหสัสมาชิก (pk) 3, คาํนาํหนา้ชือ 10, ชือ 30, นามสกุล 30, 
 เบอร์โทรศพัท ์10  
- ขอ้มูลการเช่าหนงัสือ ประกอบดว้ย ลาํดบัทีการเช่า (pk), รหสัสมาชิก (fk) 3, วนัทีเช่า,  
วนักาํหนดส่งคืน, ราคารวม  
- ขอ้มูลรายละเอียดการเช่าหนงัสือ ประกอบดว้ย ลาํดบัทีการเช่า (pk,fk) , รหสัหนงัสือ 
(pk,fk) 3, วนัทีคืน  

10. ฐานขอ้มูลการเรียนการสอน 
- ขอ้มูลนกัเรียน ประกอบดว้ย รหสันกัเรียน(pk) 5, คาํนาํหนา้ชือ 10, ชือ 30, นามสกุล 30, 
ระดบัชนั 5, เกรดเฉลีย  
- ขอ้มูลรายวชิา ประกอบดว้ย รหสัวชิา(pk) 6, ชือวชิา 50, คาํอธิบายรายวชิา, หน่วยกิต  
- ขอ้มูลครูผูส้อน ประกอบดว้ย รหสัครู(pk) 4, คาํนาํหนา้ชือ 10, ชือ 30, นามสกุล 30, 
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ตาํแหน่ง 20  
- ขอ้มูลการเรียน ประกอบดว้ย ลาํดบัทีการลงทะเบียน (pk) 3, รหสันกัเรียน(fk) 5,  
รหสัวชิา(fk) 6, รหสัครู(fk) 4 , ภาคเรียน 1, ปีการศึกษา 4, ผลการเรียน  
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
ระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
ระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คําชีแจง    ในการตอบแบบสอบถามนี ขอความกรุณาให้ท่านดําเนินการดังนี 
ทาํเครืองหมาย  ลงในช่องในแบบสอบถามทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของ

ท่านมากทีสุด โดยตวัเลขของระดบัความพึงพอใจแต่ละดา้นมีความหมายดงันี 
5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อ 
ที รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
มาก 
ทสุีด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ทสุีด 

 ความง่ายต่อการใชง้านของระบบ      
 การประมวลผลถูกตอ้ง      
 ความรวดเร็วในการประมวลผล      
 ความเหมาะสมในการเลือกใชสี้ของตวัอกัษรและรูปภาพ      

5 ความเหมาะสมในการเลือกใชช้นิดและขนาดของตวัอกัษร      
6 ความสามารถของระบบในส่วนนาํเขา้ขอ้มูล      

7 
ความสามารถของระบบในการประเมินผลการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์      

8 การควบคุมใหใ้ชง้านตามสิทธิผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง       
9 ความถูกตอ้งในการจดัเก็บขอ้มูลนาํเขา้      

10 ความถูกตอ้งในการแสดงขอ้มูล      
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ภาคผนวก จ 
 

คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



65 
 

65 
 

 
 
 
 
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สําหรับครูผู้สอน 
1. เขา้สู่หนา้หลกัระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของผูดู้แลระบบ  

โดยคลิกทีเมนู   

  
 

2. แสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ สาํหรับครูผูส้อน ป้อนขอ้มูล Username และPassword ของ

นกัเรียนใหถู้กตอ้งจากนนัคลิกทีปุ่ม  จึงสามารถเขา้ใชง้านส่วนของผูดู้แลระบบได ้
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3. คลิกเลือกทีเมนู เพือนาํเขา้ขอ้มูลโจทยแ์บบทดสอบ และ
เฉลยการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์    

 

4. ป้อนขอ้มูลโจทยแ์บบทดสอบ ชือโจทย ์คาํอธิบาย จาํนวนตาราง และจาํนวนความสัมพนัธ์  
จากนนัคลิกทีปุ่ม  
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5. คลิกทีปุ่ม  เพือนาํเขา้ขอ้มูลเฉลยการออกแบบตาราง 

 

 
6. ป้อนขอ้มูลชือตาราง คาํอธิบาย และคลิกเลือกจาํนวนเขตขอ้มูล จากนนัคลิกทีปุ่ม  
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7. คลิกที Show Field ของตารางทีตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูล 

 

 
8. คลิกทีปุ่ม  เพือนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูลทีเลือกทาํรายการ 
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9. ป้อนขอ้มูลชือเขตขอ้มูล คลิกเลือกชนิดขอ้มูล ป้อนขนาดเขตขอ้มูล ป้อนคาํอธิบาย และ
กาํหนดคียห์ลกั (pk) หรือคียน์อก (fk) เมือป้อนรายการครบทุกเขตขอ้มูลแลว้ คลิกทีปุ่ม 
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10. คลิกทีปุ่ม  เพือกลบัไปหนา้แสดงตาราง 

 

 

11. คลิกที Show Field ของตารางทีตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูลทียงัไม่ได้
นาํเขา้และทาํการป้อนขอ้มูลใหค้รบตามขนัตอนในขอ้ที 9 และ 10 จากนนัคลิกทีปุ่ม 

 
 

 
 

 
12. คลิกทีปุ่ม  เพือนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบความสัมพนัธ์ 
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13. คลิกเลือกขอ้มูลกาํหนดความสาํพนัธ์ ใหค้รบทุกความสาํพนัธ์ เมือป้อนรายการครบ
เรียบร้อยแลว้ คลิกทีปุ่ม  
 

 

 

14. คลิกทีปุ่ม  เพือกลบัไปหนา้แสดงตาราง 
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15. คลิกที Edit  เมือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

16. คลิกทีปุ่ม  หลงัจากทาํรายการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 
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17. คลิกเลือกทีเมนู เพือทาํรายการแกไ้ขหรือลบขอ้มูลเฉลย
การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์    
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18. คลิกเลือกทีเมนู เพือทาํรายการเพิม แกไ้ข หรือลบขอ้มูล สมาชิก
เขา้ใชง้านระบบ 

 

 

 

 

19. คลิกเลือกทีรายการ ทีตอ้งการลบขอ้มูลจากนนัคลิกทีปุ่ม  
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20. คลิกเลือกทีเมนู แสดงขอ้มูลการประเมินผล การออกแบบ
ตารางฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ของนกัเรียนทงัหมด  
 

 

 
 

21. คลิกเลือกหวัขอ้รายการทีตอ้งการคน้หา  รหสัประจาํตวั, ชือนกัเรียน, ชนั และป้อนขอ้มูลที
ตอ้งการคน้หา  จากนนัคลิกทีปุ่ม   

 
 เช่น แสดงผลการคน้หาดว้ยรหสัประจาํตวั 
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22. ถา้ครูผูส้อนตอ้งการออกจากระบบใหค้ลิกทีเมนู  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการใช้งานระบบประเมินผลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สําหรับนักเรียน 
 

1. เขา้สู่หนา้หลกัของระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  
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2. สมคัรสมาชิกเขา้ใชง้านระบบประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  

คลิกเลือกเมนู  ป้อนขอ้มูลสมาชิก จากนนัคลิกทีปุ่ม  

 
3. เขา้สู่ระบบประเมินผลการการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์โดยคลกิทเีมนู 

 ป้อนขอ้มูล Username และPassword ของนกัเรียนใหถู้กตอ้ง จากนนัคลิกทีปุ่ม 

  จึงสามารถเขา้ใชง้านส่วนของระบบประเมินผลได ้  
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 4. เลือกทาํโจทยแ์บบทดสอบโดยคลิกทีปุ่ม  ของรหสัโจทยที์นกัเรียนตอ้งการเลือก
ทาํแบบทดสอบการออกแบบฐานขอ้มูล 
 

 

 

5. คลิกเลือกจาํนวนตาราง และคลิกเลือกจาํนวนความสัมพนัธ์ จากนนัคลิกทีปุ่ม  
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6. คลิกทีปุ่ม  เพือนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบตาราง 
 

 
 
 
 
 
 

7. ป้อนขอ้มูลชือตาราง คลิกเลือกคาํอธิบาย และคลิกเลือกจาํนวนเขตขอ้มูล จากนนัคลิกที
ปุ่ม  
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 8. คลิกทีปุ่ม  ของตารางทีตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูล 
 

 
 
 
 
 

 
9. คลิกทีปุ่ม  เพือนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูลทีเลือกทาํรายการ 
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10. ป้อนขอ้มูลชือเขตขอ้มูล คลิกเลือกชนิดขอ้มูล ป้อนขนาดเขตขอ้มูล คลิกเลือกคาํอธิบาย 

และกาํหนดคียห์ลกั (pk) หรือคียน์อก (fk) เมือป้อนรายการครบทุกเขตขอ้มูลแลว้ คลิกทีปุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 

11. คลิกทีปุ่ม  เพือกลบัไปหนา้แสดงตาราง 
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 12. คลิกทีปุ่ม  ของตารางทีตอ้งการนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบเขตขอ้มูลทียงั
ไม่ไดน้าํเขา้และทาํการป้อนขอ้มูลใหค้รบตามขนัตอนในขอ้ที 10 และ 11 จากนนัคลิกทีปุ่ม 

 
 

 
 
 
 

 
13. คลิกทีปุ่ม  เพือนาํเขา้ขอ้มูลการออกแบบความสัมพนัธ์ 
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14. คลิกเลือกขอ้มูลกาํหนดความสาํพนัธ์ ใหค้รบทุกความสาํพนัธ์ เมือป้อนรายการครบ
เรียบร้อยแลว้ คลิกทีปุ่ม  

 

 
 
 
 
 
 
 

15. คลิกทีปุ่ม  เพือกลบัไปหนา้แสดงตาราง 
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16. คลิกทีปุ่ม  เพือทาํการประเมินผลการออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ตามที
นกัเรียนไดน้าํเขา้ขอ้มูลการออกแบบครบทุกรายการแลว้  

 

 
 
 
 
 
17. เมือคลิกปุ่ม  โปรแกรมจะประเมินผลและแสดงหนา้รายงานขอ้มูลการ

ประเมินผล  
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 18. ถา้นกัเรียนตอ้งการออกจากระบบใหค้ลิกทีเมนู  
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