
33 

 

บทที่ 4 
การออกแบบระบบงานและฐานขอมูล 

 
 การออกแบบระบบงานและฐานขอมูล  การพัฒนาระบบคลังขอสอบเพ่ือการสอบ
ประมวลผลความรู วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศไดมีข้ันตอนในการออกแบบระบบงาน และ
ระบบฐานขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม 
 
4.1 การออกแบบระบบงาน 
 การออกแบบระบบงานจะใชแผนภาพบริบท (context diagram) และแผนภาพกระแสขอมูล 
(DFD) ในการแทนความหมาย โดยท่ีแผนภาพบริบทนั้นจะมีสัญลักษณท่ีใชแทนดังตาราง 4.1 และ4.2 
 

ตาราง 4.1 สัญลักษณท่ีใชแทนความหมายในแผนภาพบริบท 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 
 

แสดงถึงหนวยขอมูล (entity) ของสวนท่ีเกีย่วของภายนอกระบบ ซ่ึง
หมายถึงบุคคล หนวยงาน องคการ หรือระบบอ่ืนๆ เพื่อแสดงถึงการสง
ขอมูลใหระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 

แสดงถึงการประมวลผลขอมูล (process)โดยแสดงใหเหน็วาขอมูลท่ีถูก
สงมานั้นจะถูกเปล่ียนแปลงหรือประมวลผลอยางไร และผลลัพธของ
ขอมูลท่ีไดเปนอยางไร 

 
 
 

แสดงถึงการเคล่ือนท่ีของขอมูล(data flow)โดยทิศทางของลูกศรจะบอก
การเคล่ือนท่ีของขอมูล และแสดงใหเห็นถึงเสนทางการรับและการสง
ขอมูล 

 แสดงถึงการเกบ็ขอมูล (data store)ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลหรือรับขอมูล 

 
 
 

แสดงถึงการเกบ็ขอมูล (data store)ซ่ึงซํ้ากับการเก็บขอมูลหรือรับขอมูล 
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0

ระบบคลังขอสอบเพือ่การประมวลผลความรู 
วิชาหลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศ

นักศึกษา อาจารยผู ประสานรายวชิา

ชื่อผู ใช และรหัสผ าน
ขอมลูการทาํขอสอบ

ชื่อผู ใช และรหัสผ าน
ขอมลูการสอบ
ขอมลูขอสอบ
ขอมลูบทเรียน

ขอมลูวชิา
ชดุขอสอบ

สิทธิในการเขาใช ระบบ
รายงานสิทธิการเขาใช ระบบ

รายงานขอมลูนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

สิทธิในการเขาใช ระบบ
รายงานชดุขอสอบ
ผลการวเิคราะหขอสอบ
ผลการสอบของนักศึกษา
ขอมลูขอสอบท่ีปรับปรุง
ขอมลูบทเรียนท่ีปรับปรุง
ขอมลูวชิาท่ีปรับปรุง

สิทธิในการเขาใช ระบบ
ผลการสอบ
รายงานผลการวเิคราะหการทาํขอสอบ

ชื่อผู ใช และรหัสผ าน
ขอมลูผูใช ระบบ
ขอมลูนักศึกษาท่ีลงทะเบียน

ผูดูแลระบบ

 
 
 

ภาพ 4.1 แผนภาพบริบท 
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ข อมูลการวเิคราะห
แฟ มการวเิคราะห

ข อมูลคะแนน

ข อมูลการสอบ

ข อมูลผู ใช งานระบบ

ข อมูลบทเรียน

ข อมูลวชิา

ข อมูลคาํถาม

รายงานสิทธิการเข าใช ระบบ
รายงานข อมูลนักศึกษาทีล่งทะเบยีน

ข อมูลนักศึกษาทีล่งทะเบยีน
ข อมูลผู ใช ระบบ

ผูดูแลระบบ

1.0

เขาใชระบบ

2.0

จัดการขอสอบ

ข อมูลข อสอบ
ข อมูลวชิา

ข อมูลวชิาทีป่รบัปรุง
ข อมูลข อสอบทีป่รบัปรุง

3.0

บทเรียน

ข อมูลบทเรียน

ข อมูลบทเรียนทีป่รบัปรุง
ข อมูลบทเรียน

ข อมูลการสอบ
ชดุข อสอบผลการสอบของนักศึกษา

รายงานชดุข อสอบ

ข อมูลการทาํข อสอบ

ผลการสอบ
รายงานผลการวเิคราะหการทาํข อสอบ

5.0

วิเคราะหขอสอบ

ผลการวเิคราะหข อสอบ

ข อมูลชดุคาํถาม

อาจารยผู ประสานรายวชิา

นักศึกษา

แฟ มผูใช งานระบบD1

แฟ มคาํถามD5

แฟ มกระบวนวชิาD6

แฟ มบทเรียนD7

แฟ มคะแนนD9

แฟ มการสอบD8

แฟ มประเภทผูใช งานระบบD2

ข อมูลประภทผู ใช งานระบบ

D10

แฟ มชดุคาํถามD12

4.0

จัดการการสอบ

แฟ มหมู เรียน
ข อมูลหมูเรียน

D3

ข อมูลหองเรียน

D4  แฟ มหองเรียน

แฟ มทาํขอสอบD11
ข อมูลทาํข อสอบ

ข อมูลคะแนน

แฟ มลงทะเบียนเรียนD13

ข อมูลลงทะเบยีนเรียน

แฟ มเลือกคาํถามD14

ข อมูลเลือกคาํถาม

รายงานข อมูลบทเรียน

แฟ มรายงานบทเรียนD15

 
 

ภาพ 4.2 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (data flow diagram level 0) 
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 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 2.0 จัดการขอสอบ จากภาพ 4.2 เปน
กระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดการขอสอบ อาจารยผูประสานรายวิชาสามารถเพ่ิมลบ
แกไขปรับปรุงบันทึกขอมูลคําถามขอมูลกระบวนวิชา ดังภาพ 4.3 
 

ข อมูลข อสอบทีป่รบัปรุง ข อมูลวชิา

ข อมูลคาํถาม

ข อมูลข อสอบ

แฟ มคาํถามD5

แฟ มกระบวนวชิาD6

ข อมูลวชิา ข อมูลวชิา

2.2

ตรวจสอบขอมูล

ข อมูลข อสอบ 2.3

ปรับปรุงขอมูล

ข อมูลผดิพลาด

2.4

บันทกึขอมูล

ข อมูลทีผ่าน
การตรวจสอบ

ข อมูลที่
ปรบัปรุงแลว

2.1

ป อนขอมูล

ข อมูลวชิาทีป่รบัปรุง

 
 

ภาพ 4.3 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 2.0 
 

 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 4.0 จัดการการสอบ จากภาพ 4.2 เปน
กระบวนการทํางานยอยของกระบวนการจัดการสอบ อาจารยผูประสานรายวิชาสามารถเพ่ิมลบแกไข
ปรับปรุงบันทึกขอมูลการสอบ ขอมูลคะแนน ชุดคําถาม ชุดเลือกคําถาม ชุดทําขอสอบ รายงานขอมูล
บทเรียน ดังภาพ 4.3 

 

ข อมูลคะแนน

ข อมูลการสอบ

ข อมูลการทาํข อสอบ

แฟ มคะแนน

แฟ มการสอบD8

แฟ มชดุคาํถาม
ข อมูลชดุคาํถาม

D9

แฟ มทาํขอสอบ
ข อมูลทาํข อสอบ

แฟ มเลือกคาํถาม
ข อมูลเลือกคาํถาม
D14รายงานข อมูลบทเรียน

แฟ มรายงานบทเรียนD15

ผลการสอบของนักศึกษา

ชดุข อสอบ

4.3

ปรับปรุงขอมูล

ข อมูลผดิพลาด

4.4

บันทกึขอมูล

ข อมูลทีผ่าน
การตรวจสอบ

ข อมูลที่
ปรบัปรุงแลว

ข อมูลการทาํข อสอบ

ข อมูลการข อสอบ

ชดุข อสอบ

4.2

ตรวจสอบขอมูล

4.1

ป อนขอมูล

D11

D12

รายงานชดุข อสอบ

ผลการสอบการทาํข อสอบ

รายงานผลการวเิคราะหการทาํข อสอบ

 
 

ภาพ 4.4 แผนผังกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการยอย 4.0 
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4.2 การออกแบบฐานขอมูล 
 ใชอี-อารไดอะแกรม (E-R diagram)แสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ ในการออกแบบ
ฐานขอมูล สัญลักษณตางๆ ท่ีใชในอี –อารไดอะแกรมดังตาราง 4.2 
 

ตาราง 4.2 สัญลักษณท่ีใชแทนความหมายใน E-R diagram 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 

เอนทิตี้แบบปกติ (regular entity) 
 

 
 

เอนทิตี้แบบออน (weak entity) 

 
 

ความสัมพันธ(relationship) 

 
 

ความสัมพันธแบบเชิงปรากฏ(identifying relationship) 

 
 

แอททริบิวตแบบปกติ(simple attribute หรือ atomic attribute) 

 
 

แอททริบิวตแบบมีหลายคา(multivalued attribute) 

 
 

แอททริบิวตท่ีแปลงคามา(derived attribute) 

 
 

แอททริบิวตท่ีทําหนาท่ีเปนคียหลัก(key attribute) 

 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one to one relationship) 

 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (one to many relationship) 

 
 

ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (many to many relationship) 

 
 
 

1 

 

 

1 

1 M 

M N 
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ภาพ 4.3 แผนภาพ E-R diagram 
 
 
 
 
 
 
 

M 1 

1 

1 
M N M N 

M 

N 

M 

N 

1 

M 
สอบ 

มี 

คําถาม 

มี 

ชุดคําถาม 

ช้ันเรียน มี หมูเรียน 

มี 

ลงทะเบียน วิชา มี หมูเรียน นักศึกษา 

อาจารยผูประสานรายวิชา 
เพิ่ม ลบ 
แกไข 

M N 



39 

4.3 การออกแบบตารางฐานขอมูล 
 ตารางฐานขอมูลการพัฒนาระบบคลังขอสอบเพื่อการสอบประมวลผลความรู วิชาหลัก
เบ้ืองตนเกี่ยวกับสารสนเทศซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบแอปเซิรฟ(appserv) รุน 2.5.10สําหรับ
วินโดวส ประกอบดวยอะแพชี เว็บเซิรฟเวอร (apache web server) รุน 2.2.8, พีเอชพี (PHP)รุน 5.2.6, 
มายเอชคิวแอล (MySQL) รุน 5.0.51b และพีเอชพี มาย แอดมิน (phpmyadmin)รุน 2.10.3ประกอบไป
ดวยตารางฐานขอมูล จํานวน 15 ตารางแสดงดังตาราง 4.3และสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับระบบ ดังภาพ 4.4 
 

ตาราง 4.3 การออกแบบตารางฐานขอมูล 
ตารางท่ี ชื่อตาราง(อังกฤษ) ชื่อตาราง (ไทย) รายละเอียด 

1 usertype ตารางขอมูลประเภทผูใชงาน เก็บขอมูลประเภทของผูใชงาน 
2 user ตารางขอมูลผูใชงานระบบ เก็บขอมูลผูใชงานระบบ 
3 lesson ตารางขอมูลบทเรียน เก็บขอมูลบทเรียน 
4 course ตารางขอมูลกระบวนวิชา เก็บขอมูลกระบวนวิชา 
5 register ตารางลงทะเบียนเรียน เก็บขอมูลการลงทะเบียนเรียน 
6 quiz ตารางขอมูลคําถาม เก็บขอมูลคําถาม 
7 test  ตารางขอมูลการสอบ เก็บขอมูลการสอบ 
8 score ตารางขอมูลคะแนน เก็บขอมูลคะแนน 
9 analyst ตารางขอมูลการวิเคราะห เก็บขอมูลการวิเคราะห 
10 class ตารางขอมูลหองเรียน เก็บขอมูลหองเรียน 
11 reportlesson ตารางรายงานขอมูลบทเรียน เก็บรายงานขอมูลบทเรียน 
12 testset ตารางขอมูลชุดคําถาม เก็บขอมูลชุดคําถาม 
13 selecttest ตารางขอมูลเลือกคําถาม เก็บขอมูลเลือกคําถาม 
14 section ตารางขอมูลหมูเรียน เก็บขอมูลหมูเรียน 
15 dotest ตารางขอมูลทําขอสอบ เก็บขอมูลทําขอสอบ 
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have 

have 

have 

have 
have 

have 

have 

have 

have 

have 

have 

have 

have 

have 

have have 

have 

have 

have 

have 

 
 

ภาพ 4.4 ความสัมพันธของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบ 
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4.4 พจนานุกรมขอมูล  
 เปนการใหคํานิยามเขตขอมูลท่ีใชในระบบวามีช่ือเรียก มีคุณสมบัติ และสวนประกอบตางๆ 
โดยแสดงรายละเอียดของขอมูลในตารางฐานขอมูลท้ัง 15ตาราง ดังน้ี 
 4.4.1 ตารางขอมูลประเภทผูใชงาน (usertype)  
  ตารางขอมูลประเภทผูใชงานมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.4 
 

ตาราง 4.4 รายละเอียดในตารางขอมูลประเภทผูใชงานระบบ 
ชื่อตาราง :usertype 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลประเภทผูใชงานระบบ 
คียหลัก :usertypeid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

usertypeid int 4 รหัสประเภทผูใชงาน 1 
usertypename varchar 25 ช่ือประเภทผูใชงาน ผูดูแลระบบ 
 
 4.4.2 ตารางขอมูลผูใชงานระบบ (user) 
  ตารางขอมูลประเภทผูใชงานระบบมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.5 
 

ตาราง 4.5รายละเอียดในตารางขอมูลผูใชงานระบบ 
ชื่อตาราง : user 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลผูใชงานระบบ 
คียหลัก :userid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

userid int 4 รหัสของผูใชระบบ 2 
usercode varchar 10 รหัสนักศึกษา รหัสอาจารย BCOM001 
firstname varchar 30 ช่ือผูใชระบบ อาจารยศศิวิมล 
lastname varchar 30 นามสกุลผูใชระบบ ขจรคํา 
username varchar 12 ช่ือในการเขาใชระบบ ajaor 
password varchar 32 รหัสผานในการเขาใชระบบ bfb62da2a7aa239 
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ตาราง 4.5(ตอ) รายละเอียดในตารางขอมูลผูใชงานระบบ 
ชื่อฟลด ประเภท

ขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

usertypeid int 4 ประเภทของผูใชงาน 2 
status int 4 สถานะของผูใชระบบ 1อนุญาต 

2 ไมอนุญาต 
  
 4.4.3 ตารางขอมูลบทเรียน (lesson)  
  ตารางขอมูลบทเรียนมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.6 
 

ตาราง 4.6 รายละเอียดในตารางขอมูลบทเรียน 
ชื่อตาราง : lesson 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลบทเรียน 
คียหลัก :lessonid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

lessonid int 4 รหัสบทเรียน 1 
courseid int 4 รหัสวิชา 1 
lessontitle text 65,535 ช่ือบทเรียน บทท่ี 1 เทคโนโลยีพื้นฐาน

ของระบบสารสนเทศ 
lessondescrib text 65,535 คําอธิบายรายวิชา ความสําคัญของระบบ

คอมพิวเตอรในองคกร 
documentname varchar 200 ช่ือเอกสาร ch01-เทคโนโลยีพื้นฐาน

ของระบบสารสนเทศ.pptx 
randomname varchar 15 ช่ือเอกสารแบบสุม 1y9WzIR2dy.pptx 
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 4.4.4 ตารางขอมูลกระบวนวิชา (course)  
  ตารางขอมูลกระบวนวิชามีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 รายละเอียดในตารางขอมูลกระบวนวิชา 
ชื่อตาราง :course 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลกระบวนวิชา 
คียหลัก :courseid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

courseid int 4 รหัสวิชา 1 
coursecode varchar 15 รหัสช่ือวิชา BCOM2601 
coursename varchar 200 ช่ือวิชา หลักเบ้ืองตน

สารสนเทศ 
courseoutline text 65,535 คําอธิบายรายวิชา สารสนเทศ

ประยุกตใชกบั
องคกร 

usercode varchar 10 รหัสผูใชระบบ 2 
  
 4.4.5 ตารางขอมูลลงทะเบียนเรียน (register) 
  ตารางขอมูลลงทะเบียนเรียนมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.8 รายละเอียดในตารางขอมูลลงทะเบียนเรียน 
ชื่อตาราง : register 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลลงทะเบียนเรียน 
คียหลัก :registered 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

registerid int 4 รหัสการลงทะเบียน 1 
userid int 4 รหัสผูใช 53334603 
courseid int 4 รหัสวิชา 1 
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 4.4.6 ตารางขอมูลคําถาม (quiz)  
  ตารางขอมูลคําถามมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 รายละเอียดในตารางขอมูลคําถาม 
ชื่อตาราง : quiz 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลคําถาม 
คียหลัก :quizid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

quizid int 4 รหัสคําถาม 1 
courseid int 4 รหัสวิชา 1 
lessonid int 4 รหัสบทเรียน 1 
question text 65,535 คําถาม การเรียนรูเทคโนโลยี มี

ความสําคัญอยางไร 
picturename varchar 200 ช่ือไฟลรูปภาพ d.gif 
picturerandomna
me 

varchar 15 ช่ือรูปภาพแบบสุม 1y9WzIR2dy.gif 

choice1 text 65,535 ตัวเลือกคําตอบท่ีหนึ่ง เปนความรูพื้นฐาน 
choice2 text 65,535 ตัวเลือกคําตอบท่ีสอง ไมตองหาขอมูลหลายท่ี 
choice3 text 65,535 ตัวเลือกคําตอบท่ีสาม นําความรูมาประยุกตใชงาน 
choice4 text 65,535 ตัวเลือกคําตอบท่ีส่ี ขอ ก และ ค ถูก 
answer varchar 1 คําตอบ 4 
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 4.4.7 ตารางขอมูลการสอบ (test)  
  ตารางขอมูลการสอบมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 รายละเอียดในตารางขอมูลการสอบ 
ชื่อตาราง : test 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลการสอบ 
คียหลัก :testid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

testid int 4 รหัสการสอบ 1 
courseid int 4 รหัสวิชา 1 
testdate date 4 วันท่ีสอบ 2011-03-18 
teststart time 4 เวลาท่ีเร่ิมสอบ 20:00:00 
period int  4 ระยะเวลาในการสอบ (นาที) 60 
 
 4.4.8 ตารางขอมูลคะแนน (score)  
  ตารางขอมูลคะแนนมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 รายละเอียดในตารางขอมูลคะแนน 
ชื่อตาราง : score 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลคะแนน 
คียหลัก :scoreid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

scoreid int 4 รหัสคะแนน 1 
testid int 4 รหัสการสอบ 1 
testsetid int 4 รหัสชุดขอสอบ 1 
userid int 4 รหัสผูใช 54 
timesubmit datetime 8 วัน เวลา ท่ีขอสอบ 2011-03-18 

20:42:10 
result int 4 คะแนน 41 
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 4.4.9 ตารางขอมูลการวิเคราะห (analyst)  
  ตารางขอมูลการวิเคราะหมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.12 
 
 

ตาราง 4.12 รายละเอียดในตารางขอมูลการวิเคราะห 
ชื่อตาราง : analyst 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลการวิเคราะห 
คียหลัก :analysid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

analystid int 4 รหัสการวิเคราะห 1 
quizid int 4 รหัสคําถาม 1 
choice1 varchar 1 ตัวเลือกคําตอบท่ีหนึ่ง 1 
choice2 varchar 1 ตัวเลือกคําตอบท่ีสอง 0 
choice3 varchar 1 ตัวเลือกคําตอบท่ีสาม 3 
choice4 varchar 1 ตัวเลือกคําตอบท่ีส่ี 37 
alls int 4 จํานวนผูตอบ 41 
correct int 4 จํานวนผูตอบถูก 37 
incorrect int 4 จํานวนผูตอบผิด 4 
pdiff float 4 คาความยากงาย 0.9 
ptrick float 4 คาความยากงาย (ตวัลวง) 0.03 
r float 4 คาอํานาจจําแนก 0 
 
 4.4.10 ตารางขอมูลหองเรียน (class)  
  ตารางขอมูลหองเรียนมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.13 
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ตาราง 4.13 รายละเอียดในตารางขอมูลหองเรียน 
ชื่อตาราง : class 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลหองเรียน 
คียหลัก :classid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

classid int 4 รหัสหองเรียน 1 
sectionid int 4 รหัสหมูเรียน 1 
studentcode varchar 10 รหัสนักศึกษา 53124401 
 
 4.4.11 ตารางรายงานขอมูลบทเรียน (reportlesson)  
  ตารางขอมูลบทเรียนมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.14 
 

ตาราง 4.14 รายละเอียดในตารางรายงานขอมูลบทเรียน 
ชื่อตาราง :reportlesson 
คําอธิบาย :เกบ็รายงานขอมูลบทเรียน 
คียหลัก :reportlessonid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

reportlessonid int 4 รหัสรายงานบทเรียน 1 
testid int 4 รหัสการสอบ 1 
testsetid int 4 รหัสชุดขอสอบ 1 
userid int 4 รหัสผูใช 54 
lessonid int 4 รหัสบทเรียน 3 
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 4.4.12 ตารางขอมูลชุดคําถาม (testset)  
  ตารางขอมูลชุดคําถามมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.15 
 

ตาราง 4.15 รายละเอียดในตารางขอมูลชุดคําถาม 
ชื่อตาราง :testset 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลชุดคําถาม 
คียหลัก :testsetid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

testsetid int 4 รหัสชุดคําถาม 1 
testid int 4 รหัสการสอบ 1 
testsetname varchar 200 ช่ือชุดคําถาม ชุดที่ 1 
testtype int 4 ประเภทคําถามเลือกเองหรือสุม 1 
testnumber int 4 จํานวนขอสอบ 60 
 
 4.4.13 ตารางขอมูลเลือกคําถาม (selecttest) 
  ตารางขอมูลเลือกคําถามมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 รายละเอียดในตารางขอมูลเลือกคําถาม 
ชื่อตาราง :selecttest 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลเลือกคําถาม 
คียหลัก :selecttestid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

selecttestid int 4 รหัสเลือกคําถาม 1 
testsetid int 4 รหัสชุดคําถาม 1 
quizid int 4 รหัสคําถาม 1 
 
 4.4.14 ตารางขอมูลหมูเรียน (section)  
  ตารางขอมูลหมูเรียนมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.17 
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ตาราง 4.17 รายละเอียดในตารางขอมูลหมูเรียน 
ชื่อตาราง : section 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลหมูเรียน 
คียหลัก :sectioned 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

sectionid int 4 รหัสหมูเรียน 1 
courseid int 4 รหัสวิชา 1 
sectionname varchar 5 ช่ือหมูเรียน ภาคพิเศษ 01 
  
 4.4.15 ตารางขอมูลทําขอสอบ (dotest)  
  ตารางขอมูลทําขอสอบมีโครงสรางการใชงานดังตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 รายละเอียดในตารางขอมูลทําขอสอบ 
ชื่อตาราง :dotest 
คําอธิบาย :เกบ็ขอมูลทําขอสอบ 
คียหลัก :dotestid 

ชื่อฟลด ประเภท
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

dotest int 4 รหัสการทําขอสอบ 3 
testid int 4 รหัสการสอบ 1 
testsetid int 4 รหัสชุดขอสอบ 1 
userid int 4 รหัสของผูใชระบบ 54 
testnumber int 4 หมายเลขขอสอบ 3 
quizid int 4 รหัสคําถาม 6 
choice1 varchar 1 ตัวเลือกท่ี 1 0 
choice2 varchar 1 ตัวเลือกท่ี 2 0 
choice3 varchar 1 ตัวเลือกท่ี 3 1 
choice4 varchar 1 ตัวเลือกท่ี 4 0 
 


