
 

 

บทที่ 4 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 

ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบจะเปนการนําเอาผลวิเคราะหที่ไดจากการศึกษา

ระบบงานที่ใชอยูในปจจุบันหรือระบบงานเดิม  มาประยุกตกับหลักทฤษฎีและความคิดสรางสรรค

ใหเกิดผลลัพธตามความตองการของผูใชในระบบงานใหม ซึ่งผูศึกษาไดแบงสวนของการวิเคราะห

และออกแบบระบบเปน 3 สวนดังน้ี 

 4.1 การออกแบบระบบงาน 

 4.2 การออกแบบฐานขอมูล  

 4.3 แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล  

  

4.1 การออกแบบระบบงาน 

 การออกแบบกระบวนการหรือการออกแบบฟงกชัน จะเปนการแสดงใหเห็นวาระบบมีการ

จัดการหรือกระบวนการอะไรบาง  ซึ่งภายในระบบจะประกอบไปดวยระบบงานและกระบวนการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงตอกัน และใชแผนภาพกระแสขอมูล  (DFD) เปนการกาํหนดกระบวนการ

ของระบบในระดับตางๆ โดยใชสัญลักษณของ Gane & Sarson ดังตาราง 4.1 

 

ตาราง 4.1  แสดงสัญลักษณที่ใชในแผนภาพบริบท และแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล DFD  

สัญลักษณ ชื่อเรียก ความหมาย 

 

 

Process เปนสัญลักษณใชแทนการประมวลผล 

 Data Flow เปนสัญลักษณใชแสดงทิศทางการไหลของขอมูล 

 External Entity แสดงถึงหนวยขอมูลของสวนที่เกี่ยวของภายนอกระบบ 

อาจหมายถึง บุคคล หนวยงาน และอ่ืนๆ 

 Data Store แสดงถึงแหลงเก็บขอมูล 

 Duplicated 

Data Store 

แสดงถึงแหลงเก็บขอมูลที่ใชซ้ําหรือมีอยูแลว 
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จากการวิเคราะหระบบงาน สามารถเขียนเปนแผนผังบริบท  (Context Diagram) ของระบบ

เพื่อแสดงขอบเขตของระบบงานทั้งหมดวามีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับองคประกอบใดบาง แสดง

ขอมูลหลัก ๆ ที่ไหลเวียนเขาสูระบบ และแสดงผลลัพธที่สําคัญของระบบ ดังรูป 4.1 ดังน้ี 

 

ผูดูแลระบบ
เจาหนาที่

ปอนขอสอบ

บุคลากร ผูบริหาร

- ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

- ขอมูลผูใชงานระบบ

- ขอมูลฝายงาน

- สิทธิ์การใชงานระบบ

- รายงานขอมูลผูใชงานระบบ

- รายงานขอมูลฝายงาน

- สิทธิ์การใชงานระบบ

- ขอมูลขอสอบ

- รายงานขอมูลผลการสอบ

- ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

- ขอมูลการทําขอสอบ

- สิทธิ์การใชงานระบบ

- รายงานขอมูลแบบทดลองสอบ

- รายงานขอมูลกําหนดการสอบ

- รายงานผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

- ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

- ขอมูลแบบทดลองสอบ

- ขอมูลกําหนดการสอบ

- ขอมูลการคัดลอกเขาคลังขอสอบ

- คําสั่งวิเคราะหแบบทดลองสอบ

- สิทธิ์การใชงานระบบ

- รายงานขอมูลตามเงื่อนไข

- ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

- เงื่อนไขการขอดูรายงาน

0

ระบบทดสอบสมรรถนะ

ดานความรูภาษาอังกฤษ

ของบุคลากร 

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย

 
รูป 4.1  แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบ 

 

จากรูป  4.1 เปนแผนภาพบริบท ( Context Diagram) ของระบบทดสอบสมรรถนะ          

ดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  จะเห็นไดวาระบบงานไดมสีวน

ผูเกี่ยวของกับผูใชงานอยู  4 ระดับไดแก  ผูใชงานระดับผูแลระบบ  เจาหนาที่ปอนขอสอบ  ผูใชงาน

ระดับบุคลากร และผูใชงานระดับผูบริหาร 

โดยสามารถแบงแยกกระบวนการทํางานตางๆ  ที่เกี่ยวของกับผูใชงานระบบทั้งหมดได       

8 กระบวนการ และสรางแผนภาพกระแสการไหลของขอมูล (DFD) ระดับที่ 0 ไดดังรูป 4.2  
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คําสั่งวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

2

จัดการขอมูล

ผูใชงานระบบ

และขอมูลฝายงาน

3

จัดการขอมูล

กําหนดการ 

ทดสอบ

7

8

รายงานผล

การสอบ

ผูดูแลระบบ

รายงานขอมูลผูใชงานระบบ

เจาหนาที่

ปอนขอสอบ
ขอมูลแบบทดสอบ

รายงานขอมูลผลการสอบ

1

ตรวจสอบ

สิทธิ์การ

ใชงานระบบ

ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

สิทธิ์การใชงาน

สิทธิ์การใชงาน

สิทธิ์การใชงาน

ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

บุคลากร

ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

สิทธิ์การใชงาน

ขอมูลผูใชงานระบบ

D1    personnel

ขอมูลขอสอบ

ขอมูลการทําขอสอบ

รายงานขอมูลแบบทดสอบ

D8    testing_answer

ขอมูลคําตอบ

D6    examination

ขอมูลปรับปรุงคําตอบ

ขอมูลปรับปรุงการทดลองสอบ

ผูบริหาร

D9     testing_score

6

ประมวลผล

การทดสอบ

ขอมูลคะแนน

ขอมูลคะแนน

ขอมูลคําตอบ

รายงานขอมูลตามเงื่อนไข

สิทธิ์การใชงาน

ชื่อผูใชงานและรหัสผาน

เงื่อนไขการขอดูรายงาน

D2    department

ขอมูลปรับปรุงผูใชงานระบบ

ขอมูลปรับปรุงฝายงานผูใชงานระบบ

ขอมูลปรับปรุงคะแนน

ขอมูลการสอบ

D10    testing_define

ขอมูลกําหนดการทดสอบ

5

จัดการ

การสอบ

ขอมูลคําถามและตัวเลือก

ขอมูลปรับปรุง

กําหนดการทดสอบ

รายงานขอมูลกําหนด

การสอบ

ขอมูลกําหนด 

การสอบ

4

จัดการขอมูล

แบบทดลอง

สอบ

ขอมูลแบบทดลองสอบ

ขอมูลปรับปรุงแบบทดลองสอบ
D3    question

ขอมูลคําถามและตัวเลือก

ขอมูลปรับปรุงการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

D7      test_flag

D3    question

D7    test_flag

ขอมูลแบบทดลองสอบ

ขอมูลการสอบ

เจาหนาที่

ปอนขอสอบ

รายงานผลการวิเคราะห 

แบบทดลองสอบ

ขอมูลการคัดลอก

เขาคลังขอสอบ

D11    testing_expire

ขอมูลปรับปรุง

กําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลแบบทดสอบ

D6      examination

วิเคราะห

แบบทดลอง

สอบ

ขอมูลพื้นฐาน

รายงานขอมูลพื้นฐาน

D12  analyze

 

รูป 4.2  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 0 (DFD Level 0) 
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จากรูป 4.2 สามารถอธิบายกระบวนการทํางานตางๆ ของระบบไดดังนี ้

 1) กระบวนการ 1.0 คือ กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์การใชงานระบบ มีหนาที่ในการ

ตรวจสอบสิทธิ์การเขาใชงานระบบของผูใชแตละระดับ 

 2) กระบวนการ 2.0 คือ กระบวนการจัดการขอมูลผูใชงานระบบและขอมูลฝายงาน      

มีหนาที่ในการจัดการขอมูลของผูใชงานระบบและขอมูลฝายงาน  ไดแก การเพิ่ม การแกไข  การลบ

และคนหาขอมูลผูใชงานระบบและขอมูลฝายงาน 

 3) กระบวนการ 3.0 คือ กระบวนการจัดการขอมูลกําหนดการสอบ มีหนาที่ ในการ

จัดการขอมูลของกําหนดการสอบ ไดแก การเพิ่ม และการแกไขขอมูลกําหนดการสอบ  

 4) กระบวนการ 4.0 คือ กระบวนการจัดการขอมูลแบบทด ลอง สอบ มีหนาที่ ในการ

จัดการขอมูลของแบบทดลองสอบ ไดแก การเพิ่มและการแกไขขอมูลของแบบทดลองสอบ 

 5) กระบวนการ 5.0 คือ กระบวนการจัดการสอบ มีหนาที่ในการจัดการขอสอบให

บุคลากรทําขอสอบตามกําหนดเวลาที่ต้ังไว พรอมกับทําการจัดการขอมูลคําตอบของบุคลากร 

 6) กระบวนการ 6.0 คือ กระบวนการประมวลผลการสอบ มีหนาที่ในการประมวลผล

และคาํนวณคะแนนในสวนตางๆของการสอบภายหลังจากการทําการสอบ 

 7) กระบวนการ 7.0 คือ  กระบวนการวิเคราะหแบบทด ลองสอบ มีหนาที่ในการ จัดการ

การวิเคราะหแบบทด ลองสอบที่ไดจากขอมูลคําตอบของบุคลากรภายหลังจากการทําแบบทด ลอง

สอบ และเกบ็ขอมูลของแบบทดลองสอบที่ผานการวิเคราะหแลว แลวเก็บเขาคลังขอสอบ 

  8) กระบวนการ 8.0 คือ กระบวนการรายงานผลการสอบ มีหนาที่รายงานผลคะแนน

สอบ และรายงานผลตามเงื่อนไขที่รองขอ 

 

  จาก แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 0  (DFD Level 0) ไดแสดงถงึกระบวนการ

ทํางานหลักของระบบ  และเพือ่ใหเห็นรายละเอียดของแตละกระบวนการหลกัดังกลาว  จึงไดแยก

เปนกระบวนการทํางานยอยของกระบวนการหลักหรือ แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1  

(DFD Level 1) ซึ่งประกอบดวย 

  1) กระบวนการยอยของกระบวนการ 2.0 จัดการขอมูลผูใชงานระบบและขอมูลฝายงาน  

  2) กระบวนการยอยของกระบวนการ 3.0 จัดการขอมูลกําหนดการสอบ  

  3) กระบวนการยอยของกระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลแบบทด ลองสอบ 

  4) กระบวนการยอยของกระบวนการ 5.0 จัดการ การสอบ 

  5) กระบวนการยอยของกระบวนการ 7.0 วิเคราะหแบบทด ลองสอบ 

  กระบวนการยอยของกระบวนการหลักดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูป 4.3 – 4.7  
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2.2

จัดการขอมูล

ผูใชงานระบบ

ขอมูลปรับปรุงผูใชงานระบบ ขอมูลปรับปรุงผูใชงานระบบ

2.1

จัดการขอมูล

ฝายงาน

ขอมูลปรับปรุงฝายงาน ขอมูลปรับปรุงฝายงาน

D2    department

D1    personnel

รายงานขอมูลฝายงาน

รายงานขอมูลผูใชงานระบบ
 

 

รูป 4.3  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 2.0 

 

 จากรูป 4.3 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1  (DFD Level 1) ของกระบวนการ 

2.0  ประกอบดวยกระบวนการยอย 2 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 2.1 คือ กระบวนการ จัดการขอมูลฝายงาน มีหนาที่ในการเพิ่ม แกไข

และลบขอมูลฝายงาน  

 2) กระบวนการ 2. 2 คือ กระบวนการจัดการขอมูลผูใชงานระบบ  มีหนาที่ ในการ เพิ่ม 

และแกไขขอมูลผูใชงานระบบ ตลอดจนทําหนาที่ในการจัดสรรหัสผาน เพื่อกําหนดสิทธิ์ใหแก

ผูใชงานในแตละระดับ 

  

 กระบวนการ 3.0 เปนกระบวนการจัดการขอมูลกําหนดการสอบ ซึ่งประกอบดวย 2 สวน 

คือ จัดการกําหนดการทดสอบและจัดการกําหนดการทดลองสอบ ดังรูป 4.4 

 

3.2

จัดการ

กําหนดการ 

ทดลองสอบ

3.1

จัดการ

กําหนดการ

ทดสอบ

ขอมูลปรับปรุงกําหนดการทดสอบ

ขอมูลปรับปรุงกําหนดการทดลองสอบ

รายงานขอมูลกําหนดการทดสอบ

รายงานขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

D11    testing_expire

D10    testing_define

ขอมูลปรับปรุงกําหนดการทดสอบ

ขอมูลปรับปรุงกําหนดการทดลองสอบ

 
 

รูป 4.4  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 3.0 
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จากรูป 4.4 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1  (DFD Level 1) ของกระบวนการ 

3.0  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 2 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 3.1 คือ กระบวนการ จัดการกําหนดการทดสอบ มีหนาที่ในการเพิ่มและ

แกไขกําหนดการสําหรับใหบุคลากรสามารถเขาสูระบบเพื่อทําการทดสอบได 

 2) กระบวนการ 3.2 คือ กระบวนการ จัดการกําหนดการทดลองสอบ มีหนาที่ในการเพิ่ม

และแกไขกําหนดการสําหรับใหบุคลากรสามารถเขาสูระบบเพื่อทําการทดลองสอบได เพื่อนําผลที่

ไดไปทําการวิเคราะห 

 

 กระบวนการ 4.0 เปนกระบวนการที่ทําหนาที่ในการ เพิ่ม แกไขและคนหาขอมูลแบบ

ทดลองสอบ ดังรูป 4.5 

 

4.2

แกไขขอมูล

แบบทดลอง

สอบ

4.1

เพิ่มขอมูล

แบบทดลอง

สอบ

ขอมูลเพิ่มแบบทดลองสอบ

D5    question_expansion
D3    question

ขอมูลเพิ่มคําถามและตัวเลือก

ของแบบทดลองสอบ

ขอมูลเพิ่มสวนขยายคําถาม

ของแบบทดลองสอบ

ขอมูลแกไขคําถามและตัวเลือก 

ของแบบทดลองสอบ

ขอมูลแกไขแบบทดลองสอบ
ขอมูลแกไขสวนขยายคําถาม

ของแบบทดลองสอบ

รายงานขอมูลแบบทดลองสอบ

ขอมูลเพิ่มชุดของแบบทดสอบ

4.3

คนหาขอมูล

แบบทดลอง

สอบ

ขอมูลสวนขยายคําถาม

ของแบบทดลองสอบ

D4    question_sets

ขอมูลคําถามและตัวเลือก 

ของแบบทดลองสอบ
ขอมูลชุดของแบบทดสอบ

ขอมูลแบบทดลองสอบที่ตองการ รายงานขอมูล

แบบทดลองสอบ

4.4

รายงานขอมูล

แบบทดลอง

สอบ

D3      question

ขอมูลคําถามและตัวเลือก 

ของแบบทดลองสอบ

ขอมูลชุดของแบบทดสอบ

ขอมูลสวนขยายคําถาม

ของแบบทดลองสอบ

 
 

รูป 4.5  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 4.0 
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จากรูป 4.5 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1  (DFD Level 1) ของกระบวนการ 

4.0  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 4 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 4.1 คือ กระบวนการ เพิ่มขอมูลแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ในการเพิ่ม 

ขอมูลของแบบทดลองสอบ ประกอบดวย หมายเลขชุดของแบบทดลองสอบ สวนขยายคําถามของ

แบบทดลองสอบ คําถามและตัวเลือกของแบบทดลองสอบ 

 2) กระบวนการ 4.2 คือ กระบวนการ คนหาขอมูลแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ในการ

คนหาขอมูลของแบบทดลองสอบ โดยคนหาแยกเปนชุด 

 3 ) กระบวนการ 4.3 คือ กระบวนการ แกไขขอมูลแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ในการ

แกไขขอมูลของแบบทดลองสอบ ประกอบดวย สวนขยายคําถามของแบบทดลองสอบ คําถามและ

ตัวเลือกของแบบทดลองสอบ 

 4 ) กระบวนการ 4.4 คือ กระบวนการ รายงานขอมูลแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ในการ

รายงานขอมูลโดยรวมของแบบทดลองสอบ  

 

 กระบวนการ 5.0 เปนกระบวนการจัดการการสอบซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ จัดการ

ทดลองสอบ และจัดการทดสอบ ดังรูป 4.6 

 

5.1

จัดการ 

ทดลองสอบ

5.2

จัดการ 

ทดสอบ

D5    question_expansion

D3    question

D4    question_sets

D6    examination

ขอมูลการทําแบบทดลองสอบ

ขอมูลการทําแบบทดสอบ

ขอมูลแบบทดลองสอบ

ขอมูลแบบทดสอบที่สุมแลว

ขอมูลคําถามและตัวเลือกของแบบทดสอบที่สุมแลว

ขอมูลสวนขยายคําถาม 

ของแบบทดสอบที่สุมแลว

ขอมูลคําถามและตัวเลือก

ของแบบทดลองสอบ

ขอมูลชุดแบบทดลองสอบ

D7    test_flag D8    testing_answer

D10    testing_define
ขอมูลกําหนดการทดสอบ

ขอมูลคําตอบขอมูลการทดสอบ

ขอมูลการทดลองสอบ ขอมูลคําตอบ

D11    testing_expire

ขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลสวนขยายคําถามของแบบทดลองสอบ

 

รูป 4.6  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 5.0 
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จากรูป 4.6 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1  (DFD Level 1) ของกระบวนการ 

5.0  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 2 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 5.1 คือ กระบวนก ารจัดการทดลองสอบ ทําหนาที่ในการจัดการเกี่ยวกับ

การทดลองสอบใหกับบุคลากรโดยสามารถทําการทดลองสอบเปนชุด แลวนําผลที่ไดไปเก็บไวใน

แฟมขอมูล เพื่อรอทําการวิเคราะหหาระดับความยาก-งาย อํานาจจําแนก และวิเคราะหตัวเลือก 

 2) กระบวนการ 5.2 คือ กระบวนก ารจัดการทดสอบ ทําหนาที่ในการจัดการเกี่ยวกับการ

ทดสอบใหกับบุคลากร ตามกําหนดการที่กําหนดไว โดยใชขอสอบในคลังขอสอบที่ผานการ

วิเคราะหแลวเทาน้ัน 

  

กระบวนการ  7.0 เปนกระบวนการวิเคราะหแบบทดลองสอบ ประกอบดวย 2 สวนคอื

จัดการการวิเคราะหแบบทดลองสอบและจัดการผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบดังรูป 4.7 

 

7.1

จัดการการ

วิเคราะหแบบ

ทดลองสอบ

7.2

จัดการผลการ

วิเคราะหแบบ

ทดลองสอบ

ขอมูลคําสั่ง

วิเคราะหแบบทดลองสอบ

ขอมูลการคัดลอก

เขาคลังขอสอบ

รายงานผลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

รายงานผลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

ขอมูลผลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

D12    analyze

D12    analyze

ผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

ผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

D6    examination

ขอมูลแบบทดลองสอบ

 
 

รูป 4.7  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ของกระบวนการ 7.0 

 

จากรูป 4.7 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1  (DFD Level 1) ของกระบวนการ 

7.0  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 2 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 7.1 คือ กระบวน การจัดการการวิเคราะหแบบทดลองสอบ  ทําหนาที่ใน

การเพิ่มผลการวิเคราะหและลบขอมูลผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ  

 2) กระบวนการ 7.2 คือ กระบวน การจัดการผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ  ทําหนาที่

ตรวจสอบผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบแตละชุดเปนรายขอและทําการคัดลอกเพื่อทําการเก็บ

ไวในคลังขอสอบ  
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  จาก แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 1 (DFD Level 1) ไดแสดงถงึกระบวนการ

ทํางานยอยของระบบ และเพือ่ใหเห็นรายละเอียดของแตละกระบวนการยอยดังกลาว จึงไดแยกเปน

กระบวนการทํางานยอย อีกระดับหรือ แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) 

ซึ่งประกอบดวย 

  1) กระบวนการยอยของกระบวนการ 2.1 จัดการขอมูลฝายงาน  

  2) กระบวนการยอยของกระบวนการ 2. 2 จัดการขอมูลผูใชงานระบบ 

  3) กระบวนการยอยของกระบวนการ 3.1 จัดการกาํหนดการทดสอบ 

  4) กระบวนการยอยของกระบวนการ 3.2 จัดการกาํหนดการทดลองสอบ 

  5) กระบวนการยอยของกระบวนการ 7.1 จัดการการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

  6) กระบวนการยอยของกระบวนการ 7.2 จัดการผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

  กระบวนการยอยดังกลาวสามารถแสดงไดดังรูป 4. 8 – 4.13 

 

2.1.3

ลบขอมูล

ฝายงาน

ขอมูลการลบชื่อฝายงาน

2.1.2

แกไขขอมูล

ฝายงาน

ขอมูลแกไขชื่อฝายงาน

2.1.1

เพิ่มขอมูล

ฝายงาน

D2    department

ขอมูลเพิ่มชื่อฝายงาน ขอมูลเพิ่มชื่อฝายงาน

ขอมูลแกไขชื่อฝายงาน

ขอมูลการลบชื่อฝายงาน

2.1.4

รายงานขอมูล

ฝายงาน

รายงานขอมูลฝายงาน ขอมูลฝายงาน

 
 

รูป 4.8  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 2.1 
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จากรูป 4.8 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 

2.1  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 4 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 2.1.1 คือ กระบวน การเพิ่มขอมูลฝายงาน  ทําหนาที่ในการเพิ่มชื่อฝายงาน  

เขาสูระบบ 

 2) กระบวนการ 2.1.2 คือ กระบวน การแกไขขอมูลฝายงาน  ทําหนาที่ในการแกไขชื่อ   

ฝายงานที่มีอยูในระบบ  

 3 ) กระบวนการ 2.1.3 คือ กระบวน การลบขอมูลฝายงาน  ทําหนาที่ในการลบชื่อฝายงาน   

ออกจากระบบ 

 4) กระบวนการ 2.1.4 คือ กระบวน การรายงานขอมูลฝายงาน  ทําหนาที่ในการรายงาน

ขอมูลฝายงานที่มีอยูในระบบ 

 

2.2.3

คนหาขอมูล

ผูใชงานระบบ

ขอมูลคนหาผูใชงานระบบ

รายงานขอมูลผูใชงานระบบ

2.2.2

แกไขขอมูล

ผูใชงานระบบ

ขอมูลแกไขผูใชงานระบบ

ขอมูลผูใชงานระบบที่ตองการ

2.2.1

เพิ่มขอมูล

ผูใชงานระบบ

ขอมูลเพิ่มผูใชงานระบบ ขอมูลเพิ่มผูใชงานระบบ

ขอมูลแกไขผูใชงานระบบ

D1    personnel

2.2.4

รายงานขอมูล

ฝายงาน

รายงานขอมูลผูใชงานระบบ

ขอมูลผูใชงานระบบ

 
 

รูป 4.9  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 2.2 
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จากรูป 4.9 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 

2.2  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 3 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 2.2.1 คือ กระบวน การเพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ  ทําหนาที่ในการเพิ่ม

ขอมูลผูใชงานระบบ เขาสูระบบและทําการกําหนดสิทธิ์การใชงาน 

 2) กระบวนการ 2.2.2 คือ กระบวน การแกไขขอมูลผูใชงานระบบ  ทําหนาที่ในการแกไข

ขอมูลผูใชงานระบบ ที่มีอยูในระบบและทําการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใชงานได 

 3 ) กระบวนการ 2.2.3 คือ กระบวน การรายงานขอมูลผูใชงานระบบ  ทําหนาที่ในการ

รายงานขอมูลโดยรวมของผูใชงานระบบที่มีอยูในระบบ 

 

3.1.2

แกไขขอมูล

กําหนดการ 

ทดสอบ

3.1.1

เพิ่มขอมูล

กําหนดการ

ทดสอบ

D10    testing_define

ขอมูลกําหนดการทดสอบที่ตองการ
รายงานขอมูลกําหนดการทดสอบ

ขอมูลแกไขกําหนดการทดสอบ ขอมูลแกไขกําหนดการทดสอบ

ขอมูลเพิ่มกําหนดการทดสอบ ขอมูลเพิ่มกําหนดการทดสอบ

3.1.3

คนหาขอมูล

กําหนดการ

ทดสอบ

3.1.4

รายงานขอมูล

กําหนดการ

ทดสอบ

ขอมูลกําหนดการทดสอบ

ขอมูลคนหากําหนดการทดสอบ

รายงานขอมูลกําหนดการทดสอบ

 
 

รูป 4.10  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 3.1 

 

จากรูป 4.10 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 

3.1  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 4 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 3.1.1 คือ กระบวน การเพิ่มขอมูลกําหนดการทดสอบ ทําหนาที่ในการเพิ่ม

กําหนดการทดสอบเขาสูระบบ 
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 2) กระบวนการ 3.1.2 คือ กระบวน การแกไขขอมูลกําหนดการทดสอบ  ทําหนาที่ในการ

แกไขกําหนดการทดสอบที่มีอยูในระบบ 

  3 ) กระบวนการ 3.1.3 คือ กระบวน การคนหาขอมูลกําหนดการทดสอบ  ทําหนาที่ในการ

คนหาขอมูลกําหนดการทดสอบทั้งหมดที่มีอยูในระบบ 

  4) กระบวนการ 3.1.4 คือ กระบวน การรายงานขอมูลกําหนดการทดสอบ ทําหนาที่ในการ

รายงานขอมูลกําหนดการทดสอบทั้งหมดที่มีอยูในระบบ 

 

3.2.2

แกไขขอมูล

กําหนดการ 

ทดลองสอบ

3.2.1

เพิ่มขอมูล

กําหนดการ

ทดลองสอบ

D11    testing_expire

ขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

ที่ตองการรายงานขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลแกไขกําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลแกไขกําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลเพิ่มกําหนดการทดลองสอบ ขอมูลเพิ่มกําหนดการทดลองสอบ

3.2.3

คนหาขอมูล

กําหนดการ

ทดลองสอบ

3.2.4

รายงานขอมูล

กําหนดการ

ทดลองสอบ
รายงานขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลคนหากําหนดการทดลองสอบ

ขอมูลกําหนดการทดลองสอบ

 
 

รูป 4.11  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 3.2 

 

จากรูป 4.11 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 

3.2  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 4 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 3.2.1 คือ กระบวน การเพิ่มขอมูลกําหนดการทดลองสอบ  ทําหนาที่ใน

การเพิ่มกําหนดการทดลองสอบเขาสูระบบ 

 2) กระบวนการ 3.2.2 คือ กระบวน การแกไขขอมูลกําหนดการทดลองสอบ  ทําหนาที่ใน

การแกไขกําหนดการทดลองสอบที่มีอยูในระบบ 
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 3 ) กระบวนการ 3.2.3 คือ กระบวน การคนหาขอมูลกําหนดการทดลองสอบ  ทําหนาที่   

ในการคนหาขอมูลกําหนดการทดลองสอบทั้งหมดที่มีอยูในระบบ 

 4 ) กระบวนการ 3.2.4 คือ กระบวน การรายงานขอมูลกําหนดการทดลองสอบ  ทําหนาที่ 

ในการรายงานขอมูลกําหนดการทดลองสอบทั้งหมดที่มีอยูในระบบ 

   

7.1.2

เพิ่มผลการ

วิเคราะหแบบ

ทดลองสอบ

7.1.1

วิเคราะห

แบบทดลอง

สอบ

D3   question

D7    test_flag

D8    testing_answer

D9    testing_score

ขอมูลคะแนน

ขอมูลการทดลองสอบ

ขอมูลคําตอบ

ขอมูลคําถามและตัวเลือกของแบบทดลองสอบ

ขอมูลเพิ่มผลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

ขอมูลคําสั่งวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

D12    analyze

ขอมูลเพิ่มผลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

7.1.4

รายงานผลการ

วิเคราะหแบบ

ทดลองสอบ

7.1.3

ลบผลการ

วิเคราะหแบบ

ทดลองสอบรายงานการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

ขอมูลการทดลองสอบ

ขอมูลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

ขอมูลลบผลการวิเคราะห

แบบทดลองสอบ

ลบขอมูลการ

ทดลองสอบ

ลบขอมูลคําตอบ

ลบขอมูลคะแนน

 
รูป 4.12  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 7.1 

 

จากรูป 4.12 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 

7.1  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 4 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 7.1.1 คือ กระบวน การวิเคราะหแบบทดลองสอบ  ทําหนาที่ในการนํา

ขอมูลที่ไดจากการทดลองสอบของบุคลากรมาวิเคราะหหาระดับความยาก-งาย อํานาจจําแนก และ

วิเคราะหตัวเลือก  
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 2) กระบวนการ 7.1.2 คือ กระบวน การเพิ่มผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ใน

การเพิ่มผลวิเคราะหแบบทดลองสอบที่ผานการวิเคราะหแลวเขาสูระบบ 

 3 ) กระบวนการ 7.1.3 คือ กระบวน การลบผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ใน

การลบผลวิเคราะหแบบทดลองสอบออกจากระบบ 

 4 ) กระบวนการ 7.1.4 คือ กระบวน การรายงานขอมูลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ       

ทําหนาที่ในการรายงานขอมูลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 
 

 

7.2.2

คัดลอกขอมูล

แบบทดลอง

สอบขอมูลการคัดลอกเขาคลังขอสอบ

D6    examination

ขอมูลแบบทดลองสอบ

รายงานขอมูลผลการ

วิเคราะหแบบทดลองสอบ

7.2.1

รายงานผลการ

วิเคราะหแบบ

ทดลองสอบ

D7    test_flag

ขอมูลการทดลองสอบ

D12    analyze

ขอมูลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

D3    question

ขอมูลคําถามและตัวเลือก 

ของแบบทดลองสอบ

ขอมูลผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ

 
 

รูป 4.13  แสดงแผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 7.2 

 

จากรูป 4.13 แผนภาพกระแสการไหลของขอมูลระดับ 2 (DFD Level 2) ของกระบวนการ 

7.2  สามารถอธิบายกระบวนการยอยทั้ง 4 กระบวนการดังน้ี 

 1) กระบวนการ 7.2.1 คือ กระบวน การรายงานผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ             

ทําหนาที่ในการรายงานผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ เพื่อทําการตรวจสอบกอนทําการคัดเลือก

เพื่อคัดลอกเขาสูคลังขอสอบ 

 2) กระบวนการ 7.2.2 คือ กระบวน การคัดลอกขอมูลแบบทดลองสอบ ทําหนาที่ในการ

คัดลอกขอสอบที่อยูในแบบทดลองสอบที่ผานการวิเคราะหแลวเขาสูคลังขอสอบ 
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4.2 การออกแบบฐานขอมูล  

  การออกแบบฐานขอมูลของระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของบุคลากร 

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย ใชโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บ ซึ่งประกอบดวยตาราง

ฐานขอมลูจํานวน 12 ตาราง ดังตาราง 4.2  

 

ตาราง 4.2  แสดงตารางฐานขอมูลในระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษ  

ลําดับ ชื่อตาราง รายละเอียด ประเภท 

1 personnel เก็บขอมูลของผูใชงานระบบ Master 

2 department เก็บขอมูลสาขา/ฝายงานของผูใชงานระบบ Master 

3 question เก็บขอมูลคําถามและตัวเลือกของแบบทดลองสอบ Master 

4 question _sets เก็บขอมูลชุดของแบบทดลองสอบ Reference 

5 question_expansion เก็บขอมูลสวนขยายคําถาม Reference 

6 examination เก็บขอมูลขอสอบ Master 

7 test_flag เก็บขอมูลการสอบ Transaction 

8 testing_answer เก็บขอมูลคําตอบ Transaction 

9 testing_scores เก็บขอมูลคะแนนการสอบ Transaction 

10 testing_define เก็บขอมูลกําหนดการทดสอบ Transaction 

11 testing _expire เก็บขอมูลกําหนดการทดลองสอบ Transaction 

12 analyze เก็บขอมูลผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ Transaction 

  

 จากตาราง  4.2 จะแสดงตารางฐานขอมูลที่ใชในระบบ ทั้งหมด 11 ตาราง ประกอบดวย

ตารางประเภท Master, Transaction และ Reference มกีารกาํหนดรายละเอียดในแตละตารางดังน้ี 
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 1) ตารางเก็บขอมูลผูใชงานระบบ  

ตาราง 4.3  แสดงรายละเอียดของตารางผูใชงานระบบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

personnel 

เก็บขอมูลของผูใชงานระบบ 

personnel_id  

department_id  

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 personnel_id  char 7 ชื่อผูใชงาน ECT0317 

2 password varchar 13 รหัสผาน 1500590000199 

3 prefix_name varchar 20 รหัสคํานําหนาชื่อ นาย 

4 name varchar 20 ชื่อบุคลากร สุริยา 

5 lname varchar 20 นามสกุลบุคลากร สิทธิคํา 

6 sex char  1 เพศบุคลากร M = เพศชาย 

F  = เพศหญิง 

7 department_id char 2 รหัสสาขา/ฝายงาน 09 

8 degree char 1 รหัสระดับบุคลากร 0 = ระงับ 

1 = ผูดูแลระบบ 

2 = เจาหนาท่ี 

3 = บุคลากร 

4 = ผูบริหาร 
 

 2) ตารางเก็บขอมูลฝายงานผูใชงานระบบ  

ตาราง 4.4  แสดงรายละเอียดของตารางฝายงานผูใชงานระบบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

: 

: 

: 

department 

เก็บขอมูลสาขา/ฝายงานของผูใชงานระบบ 

department_id 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 department_id char 2 รหัสสาขา/ฝายงาน 09 

2 department varchar 50 ชื่อสาขา/ฝายงาน เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร 
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  3) ตารางเก็บขอมูลคําถาม  

ตาราง 4.5  แสดงรายละเอียดของตารางคําถาม 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

question 

เก็บขอมูลคําถามและตัวเลือก 

question_id  

test_sets_id , question_exp_id , personnel_id 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 question_id char 4 รหัสคําถาม A001 

2 question _sets_id int 4 รหัสหมายเลขชุด 

แบบทดลองสอบ 

1  

3 question_type char 1 ประเภทคําถาม 1 

4 question_exp_id int 4 รหัสสวนขยายคําถาม 1 

5 question  text 65535 รายละเอียดคําถาม Who are you?  

6 choice1 text 65535 ตัวเลือกที่ 1 I’m a teacher 

7 choice2 text 65535 ตัวเลือกที่ 2 I’m a student 

8 choice3 text 65535 ตัวเลือกที่ 3 I’m a farmer 

9 choice4 text 65535 ตัวเลือกที่ 4 I’m a nurse 

10 ans char 1 ตัวถูก 1 

11 personnel_id  char 7 รหัสบุคลากรผูทําการ

แกไข 

ECT0317 

12 q_last_update datetime 8 วัน/เดือนป/เวลาที่ทํา

การแกไขลาสุด 

2010-01-02 

10:00:00 
 

หมายเหตุ การเก็บขอมูลประเภทคําถาม ใน question_type มีรูปแบบดังน้ี 

 1 แทน Vocabulary 

 2 แทน Grammar&Structure  

 3 แทน  Listening 

 4 แทน  Reading& Comprehension 

 5 แทน Writing Expression 
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 4) ตารางเก็บขอมูลชุดของแบบทด ลองสอบ 

ตาราง 4.6  แสดงรายละเอียดของตารางชุดของแบบทดลองสอบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

question _sets  

เก็บขอมูลชุดของแบบทดลองสอบ 

question_sets_id  

personnel_id 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 question _sets_id int 4 รหัสหมายเลขชุด 

แบบทดลองสอบ 

1 

2 personnel_id  char 7 รหัสบุคลากรผูทํา

การบันทึก 

ECT0317 

3 status char 1 สถานะของ 

แบบทดลองสอบ 

0 - 4 =ไมสมบูรณ 

5 = สมบูรณ 

4 update datetime 8 วัน/เดือน/ป/เวลาที่

ทําการบันทึก 

2010-01-01 

12:51:00 

  

 5) ตารางเก็บขอมูลสวนขยายคําถาม 

ตาราง 4.7  แสดงรายละเอียดของตารางสวนขยายคําถาม 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

: 

: 

: 

question_expansion 

เก็บขอมูลสวนขยายคําถาม 

question_exp_id  

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 question_exp_id int 4 รหัสสวนขยายคําถาม 1 

2 question_exp_files varchar 150 แหลงอางอิงที่เก็บสวน

ขยายคําถาม 

/files/1.mp3 

  

 

 



44 

 

 

 6) ตารางเก็บขอมูลขอสอบ 

ตาราง 4.8  แสดงรายละเอียดของตารางขอสอบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

examination 

เก็บขอมูลขอสอบ 

question_id  

question_id , question_exp_id  

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 question_id int 4 รหัสคําถาม 1 

2 question_type char 1 ประเภทคําถาม 1 

3 question_exp_id int 4 รหัสสวนขยายคําถาม 1 

4 question  text 65535 รายละเอียดคําถาม Who are you?  

5 difficulty double 8 คาความยากงาย 75.5 

6 choice1 text 65535 ตัวเลือกที่ 1 I’m a teacher 

7 choice2 text 65535 ตัวเลือกที่ 2 I’m a student 

8 choice3 text 65535 ตัวเลือกที่ 3 I’m a farmer 

9 choice4 text 65535 ตัวเลือกที่ 4 I’m a nurse 

10 ans char 1 ตัวถูก 1 

 

 7) ตารางเก็บขอมูลการสอบ 

ตาราง 4.9  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการสอบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

test_flag 

เก็บขอมูลการทดสอบ 

test_flag_id  

personnel_id   

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 test_flag_id int 4 รหัสการสอบ 1 

2 personnel_id  char 7 รหัสบุคลากร ECT0317 
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ตาราง 4.10  แสดงรายละเอียดของตารางขอมูลการสอบ (ตอ) 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

3 test_type char 1 ประเภทการสอบ 0 = ทดลอง 

1 = สอบจริง 

4 test_sets char 2 ชุดที่ทําการสอบ 04 

5 test_time_start time 3 เวลาเร่ิมสอบ 12:01:00 

6 test_time_finish time 3 เวลาสิ้นสุดการสอบ 13:01:00 

7 test_date date 3 วัน/เดือน/ป ที่สอบ 2010-01-01 

  

 8) ตารางเก็บขอมูลคําตอบ 

ตาราง 4.11  แสดงรายละเอียดของตารางคําตอบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

testing_answer 

เก็บขอมูลคําตอบ 

test_flag_id , question_id   

test_flag_id , question_id   

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 test_flag_id int 4 รหัสการสอบ 1 

2 question_id   int 4 รหัสคําถาม 1 

3 answer char 1 รายละเอียดคําตอบ  1 = ตัวเลอืก 1 

2 = ตัวเลือก 2 

3 = ตัวเลือก 3 

4 = ตัวเลือก 4 
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9) ตารางเก็บขอมูลคะแนนการสอบ 

ตาราง 4.12  แสดงรายละเอียดของตารางคะแนนการสอบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

testing_scores 

เก็บขอมูลคะแนนการทดสอบ 

testing_scores _id   

test_flag_id 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิด

ขอมูล 

ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 testing_scores_id int 4 รหัสคะแนนสอบ 1 

2 test_flag_id int 4 รหัสกาํหนดการสอบ 1 

3 score_a int 4 คะแนนที่ไดจากประเภท 

Vocabulary 

20 

4 score_b int 4 คะแนนที่ไดจากประเภท  

Grammar&Structure  

20 

5 score_c int 4 คะแนนที่ไดจากประเภท 

Listening  

20 

6 score_d int 4 คะแนนที่ไดจากประเภท 

Reading& 

Comprehension 

20 

7 score_e int 4 คะแนนที่ไดจากประเภท 

Writing Expression 

20 
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 10) ตารางเก็บขอมูลกําหนดการทดสอบ 

ตาราง 4.13  แสดงรายละเอียดของตารางกําหนดการทดสอบ  

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

exam_define 

เก็บขอมูลกําหนดการทดสอบ 

testing_define_id  

- 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 testing_define_id int 4 รหัสกาํหนดการสอบ 1 

2 date_define datetime 8 วัน/เดือนป/เวลา

กาํหนดขอมลู 

2011-02-03 

12:00:00 

3 date_start date 3 วัน/เดือน/ป ที่เร่ิมการ

ทดสอบ 

2010-01-01 

4 date_end date 3 วัน/เดือน/ป ที่สิ้นสุด

การทดสอบ 

2010-01-01 

  

 1 1) ตารางเก็บขอมูลกําหนดการทดลองสอบ 

ตาราง 4.14  แสดงรายละเอียดของตารางกําหนดการทดลองสอบ  

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

testing _expire 

เก็บขอมูลกําหนดการทดลองสอบ 

question_sets_id  

- 

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด(ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง

ขอมูล 

1 question _sets_id int 4 รหัสชุดแบบทดสอบ 1 

2 exp_date date 3 วัน/เดือน/ปที่สิ้นสุด

การทดลองสอบ 

2010-01-05 
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 1 2)  ตารางเก็บขอมูลผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

ตาราง 4.15  แสดงรายละเอียดของตารางผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

ชื่อตาราง 

คําอธิบาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

analyze 

เก็บขอมูลผลการวิเคราะหแบบทดลองสอบ 

question_id  

question_id  

ท่ี ชื่อเขตขอมูล ชนิดขอมูล ขนาด

(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

1 question_id char 4 รหัสคําถาม A001 

2 analyze double 8 คาอํานาจจําแนก 0.3 

3 difficulty double 8 คาความยากงาย 75.5 

4 c1_analyze double 8 อํานาจจําแนกตัวเลอืก1 0.3 

5 c2_analyze double 8 อํานาจจําแนกตัวเลอืก2 0.2 

6 c3_analyze double 8 อํานาจจําแนกตัวเลอืก3 0.1 

7 c4_analyze double 8 อํานาจจําแนกตัวเลอืก4 0.4 
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4.3 แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล 

 จากการออกแบบฐานขอมูลของระบบทดสอบสมรรถนะดานความรูภาษาอังกฤษของ

บุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  ผูจัดทําไดออกแบบการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล  

ของตารางทั้ง 12 ตาราง มรีายละเอียดแสดงดังรูป 4.14 

 

personnel

PK personnel_id
 
password
prefix_name
name
lname
sex

FK department_id
degree question_sets

PK question_sets_id 
 

FK personnel_id 
status
update

question_expansion

PK question_exp_id 
 

question_exp_files 

department

PK department_id

department

testing_define

PK  testing_define_id

date_define 
date_start
date_end

testing_score

PK  testing_score_id

FK test_flag_id 
score_a
score_b
score_c
score_d
score_e

test_flag

PK test_flag_id 
 

FK personnel_id 
test_type
test_sets
test_time_start
test_time_finish
test_date question

 
PK   question_id 

 
FK2  question_sets_id

  question_type
FK3  question_exp_id

  question
  choice1  
  choice2
  choice3
  choice4
  ans

FK1  personnel_id 
  q_last_update

testing_expire

PK  question_sets_id

exp_date

examination

PK  question_id 
 
 question_type

FK1  question_exp_id
 question
 difficulty
 choice1 
 choice2
 choice3
 choice4
 ans
 

testing_answer

PK,FK2  test_flag_id 
 

PK,FK1  question_id   
        answer

analyze
 

PK,FK1   question_id 
 
       analyze
         difficulty
         c1_analyze
         c2_analyze
         c3_analyze
         c4_analyze

 
รูป 4.14  แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธของฐานขอมูล 

 


