
แนวข้อสอบ 
วิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008) 

ค าชี้แจง ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย x หน้าข้อที่ถุกที่สุด 
1) หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการน าเอาเขตข้อมูลหลายๆเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องมารวมกัน เพ่ือเกิดเป็นรายการ
ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรียกว่าอะไร 
 ก. เรคคอร์ด  ข. ฟิลด์ 
 ค. บิท  ง. ไฟล์  
2) หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการน าข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็นเรื่องเดียวกันมารวมกัน เรียกว่าอะไร 
 ก. ฟิลด์  ข. ไฟล์ 
 ค. บิท  ง. เรคคอร์ด 
3) รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะ และคุณสมบัติของแอททริบิวต์หนึ่งๆ หมายความถึงข้อใด 
 ก. ไฟล์  ข. เอนทริตี 
 ค. แอทริบิวต์  ง. เรคคอร์ด 
4) ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เปรียบเสมือนค านาม อาจได้แก่ คน  สถานที่  สิ่งของ การกระท า ซึ่งต้องการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ หมายความถึงข้อใด 
 ก. ไฟล์  ข. เอนทริตี 
 ค. แอทริบิวต์  ง. เรคคอร์ด 
5) บางแอทริบิวต์ก็อาจจะไม่มีค่าของตัวมันเอง แต่จะสามารถหาค่าได้จากแอทริบิวต์อ่ืนๆ เรียกว่าอะไร 
 ก. แอททิบิวต์ผสม  ข. แอททิบิวต์ที่แปลค่ามา 
 ค. แอททิบิวต์แฝง  ง. แอททิบิวต์เปลี่ยนค่า 
6) โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันที่จะน ามาใช้
ในระบบงานต่างๆ ร่วมกัน หมายความถึงข้อใด 
 ก. แฟ้มข้อมูล  ข. ระบบฐานข้อมูล 
 ค. การจัดการฐานข้อมูล ง. ระบบข้อมูล 
7) ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างระบบฐานข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ข. ลดความซ  าซ้อนของข้อมูล 
 ค. ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลเดียวกัน ง. ถูกทุกข้อมูล 
8) โครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบต้นไม้ (Tree) เป็นฐานข้อมูลแบบใด 
 ก. ฐานข้อมูลแบบล าดับขั้น ข. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย 
 ค. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ง. ฐานข้อมูลเชิงชั น 
9) ข้อใด ไม่ไช่ โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 ก. Visual Foxpro ข. Microsoft Powerpoint   
 ค. SQL Server ง. Microsoft Access 
10) คีย์ที่เกิดจากฟิลด์ที่ไม่มีข้อมูลซ  าซ้อน (unique) ในTable เดียวกันโดยเด็ดขาด และจะต้องมี 
ค่าเสมอ หมายถึงข้อใด 
 ก. Compound Key ข. Foreign Key 
 ค. Primary Key  ง. Candidate Key 
11) คีย์นอกหรือคีย์ที่เชื่อม Table ทีเก่ียวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน หมายถึงข้อใด 



 ก. Primary Key ข. Foreign Key 
      ค. Compound Key ง. Candidate Key 
12) การจัดแบ่งระดับของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สามารถแบ่งได้กี่ระดับ 
 ก. 2 ระดับ  ข. 3 ระดับ  
 ค. 4 ระดับ  ง. 5 ระดับ 
13) ระดับของข้อมูลที่เกิดจากการมองเอนทิตี และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี   รวมทั ง 
กฎเกณฑ์และข้อจ ากัดต่าง ๆ หมายถึงข้อมูลในระดับใด 
 ก. ระดับภายใน  ข. ระดับแนวคิด 
 ค. ระดับภายนอกหรือวิว ง. ระดับข้อมูล  
14) ระดับของข้อมูลระดับใด ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลจริง  
 ก. ระดับภายใน  ข. ระดับภายนอกหรือวิว  
 ค. ระดับแนวคิด  ง. ระดับข้อมูล  
15) ระดับข้อมูลที่ขึ นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูล หมายถึงข้อมูลในระดับใด 
 ก. ระดับภายใน  ข. ระดับภายนอกหรือวิว  
 ค. ระดับแนวคิด  ง. ระดับข้อมูล  
16)  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับแนวคิด จะไม่กระทบต่อโครงสร้างในระดับภายนอก หรือโปรแกรมที่
ประยุกต์ใช้งาน จัดเป็นความอิสระของข้อมูลแบบใด 
 ก. เชิงโครงสร้าง  ข. เชิงคุณภาพ  
 ค. เชิงตรรก  ง. เชิงกายภาพ 
17) ข้อมูลในฐานข้อมูล  ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เรียกว่าอะไร 
 d. Schema  ข. View 
 ค. Instance   ง. Database 
18) การจัดเก็บรายละเอียดของ รีเลชันต่าง ๆ ในฐานข้อมูล โดยเก็บในรูปของตารางที่เป็นโครงสร้างของข้อมูล 

เรียกว่าอะไร 
 ก. ตารางข้อมูล  ข. รีเลชันข้อมูล  
 ค. พจนานุกรมข้อมูล  ง. รูปแบบข้อมูล 
19) ค าสั่งในภาษา SQL เพ่ือสร้างและออกแบบโครงสร้างตาราง ได้แก่ข้อใด 
 ก. GRANT  ข. CREATE  
 ค. SELECT  ง. DESIGN 
20) ค าสั่งที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระดับของผู้ใช้ เป็นภาษาประเภทใด 
 ก. ภาษาส าหรับการด าเนินการกับข้อมูล ข. ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล 
 ค. ภาษาส าหรับการควบคุมข้อมูล ง. ภาษาส าหรับปรับปรุงข้อมูล 
21) ข้อใดกล่าวถึง การจัดการระบบฐานข้อมูล(DBMS)ได้ถูกต้อง 
 ก. ภาษาส าหรับการควบคุมข้อมูล      ข.  จัดการระบบแฟ้มข้อมูล 
 ค. ก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูล ง. ภาษาส าหรับปรับปรุงข้อมูล 
22) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Access จะให้ค่าส่วนขยาย(สกุล)ของแฟ้มมีค่าอะไร 
 ก. DBF  ข. XLS  
 ค. MDB  ง. DOC 



23) แฟ้มข้อมูล Access สามารถแบ่งส่วนของแฟ้มออกเป็นก่ีส่วน 
 ก. 4 ส่วน ข. 5 ส่วน ค. 6 ส่วน  ง. 7 ส่วน 
24) ส่วนใดของแฟ้มข้อมูลที่ออกแบบเพ่ือป้อนข้อมูล(Input Data) ก่อนการประมวลผล 
 ก. QUERIES   ข. TABLE 
 ค. FORM  ง. REPORT 
25) ชนิดของข้อมูลในตารางสามารถแบ่งได้กี่ชนิด 
 ก. 6 ชนิด  ข. 9 ชนิด   
 ค. 10 ชนิด  ง. 12 ชนิด   
26) ข้อมูลชนิดใดที่รับค่าข้อมูลได้เพียง 2 ค่าคือ 0 และ –1 หมายถึงข้อมูลชนิดใด 
 ก. CURRENCY    ข. NUMBER 

ค. YES/NO          ง. MEMO  
27) ข้อมูลชนิดใดที่สามารรับข้อมูลด้วยตัวอักขระใด ๆ  หมายถึงข้อใด 
 ก. TEXT   ข. AUTO NUMBER 
 ค. OLE-OBJECT  ง. MEMO 
28) การก าหนดจ านวนตัวอักษร(Field Side)ในฟิลด์ประเภท TEXT ก าหนดได้สูงสุดกี่ตัวอักษร 
 ก. 128 ตัวอักษร  ข. 50 ตัวอักษร 
 ค. 256 ตัวอักษร  ง. 40,000 ตัวอักษร 
29) คุณสมบัติในข้อใดที่ใช้ในการก าหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลหรือรับค่าข้อมูล 
 ก. FORMAT  ข. DECIMAL PLACES 
 ค. INPUT MASK  ง. DEFAULT VALUE 
30) ค าสั่งที่ใช้ก าหนดขอบเขตของข้อมูลในการบันทึกเพ่ือแก้ปัญหาความผิดพลาด 

ก. VALIDATION TEXT       ข. VALIDATION RULE  
 ค. REQUIRED  ง. ALLOW ZERO LENGTH 
31) ค าสั่งที่ใช้ในการก าหนดเป็นคีย์เพื่อการสืบค้นด้วยความรวดเร็ว 
 ก. INDEXED  ข. REQUIRED 
 ค. INPUT MASK  ง. FORMAT 
32) ค าสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลทั งรายการ 
 ก. Delete Data  ข. Delete Row  
 ค. Delete Record  ง. Delete Column 
33) ค าสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลทั งสดมภ์ 
 ก. Delete Data  ข. Delete Row  
 ค. Delete Record  ง. Delete Column 
34) ค าสั่งที่ใช้ค้นหาข้อมูลในตารางด้วยคีย์บอร์ด 
 ก.  Ctrl + A  ข.  Alt + A  
 ค.  Ctrl + F  ง.  Alt + F 
35) ถ้าต้องการจัดเรียงล าดับคอลัมน์จากมากไปหาน้อย ให้เลือกค าสั่งในข้อใด 
 ก. Record -> Sort -> Ascending ข. Record -> Sort -> Descending  
 ค. Edit -> Sort -> Ascending ง. Edit -> Sort -> Descending 



36) ถ้าต้องการก าหนดรูปแบบอักษร ขนาดอักษรหรือสีอักษรของตาราง ให้เลือกค าสั่งในข้อใด 
 ก. Format -> Font  ข. Format -> Size  
 ค. Format -> Cell  ง. Format -> Text 
37) ค าสั่ง Freeze Column เป็นค าสั่งที่ใช้เกี่ยวกับอะไร 
 ก. ก าหนดรูปแบบคอลัมน์ ข. ตรึงคอลัมน์ 
 ค. ซ่อนคอลัมน์  ง. แทรกคอลัมน์ 
38) ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อตารางเป็นชื่อใหม่ ให้เลือกค าสั่งในข้อใด 
 ก. Changename  ข. Edit 
 ค. Find  ง. Rename 
39) เมื่อมีการแก้ไขหรือการลบข้อมูลในตารางจะมีผลกระทบกับตารางที่เชื่อมความสัมพันธ์อยู่ จะต้องก าหนด
คุณสมบัตในข้อใด 
 ก. Enforce Referential Integrity ข. One-to-Many  
 ค. Relationships  ง. Relate Table/Query 
40) ถ้าต้องการน าข้อมูลในตารางไปเพ่ิมในอีกตารางหนึ่ง จะต้องเลือกรูปแบบข้อใด 
 ก. Structure and Data ข. Append Data and Existing Table 
 ค. Structure Only  ง. Append Data and structure 
41) ส่วนใดของแฟ้มข้อมูลที่สามารถน าข้อมูลมาค านวณค่าตามสูตรเพื่อหาผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 ก. Table  ข. Reoprt 
 ค. Form  ง. Queries  
42) ส่วนใดของข้อมูลที่สามารถน ามาออกแบบตารางแบบสอบถามได้ 
 ก. Table  ข. Queries 
 ค. Form  ง. ข้อ ก และ ข 
43) ถ้าต้องก าหนดข้อมูลบางรายการตามเงื่อนไขท่ีต้องการ จะต้องก าหนดที่ใด 
 ก. Critrria ข. Sort 
 ค. Show ง. Table 
44) ค าสั่ง sort ในตารางออกแบบ แบบสอบถามมีหน้าที่ก าหนดอะไร 
 ก. การซ่อนฟิลด์ ข. การจัดเรียงล าดับ 
 ค. การก าหนดเงื่อนไข ง. การก าหนดเงื่อนไขร่วม 
45) ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่มีชื่อลงท้ายด้วย สม จะต้องก าหนดเงื่อนไขอย่างไร 
ก. เขตข้อมูล ชื่อ ข. เขตข้อมูล ชื่อ 
 เงื่อนไข *สม  เงื่อนไข สม* 

  
ค. เขตข้อมูล ชื่อ ง. เขตข้อมูล ชื่อ 
 เงื่อนไข *สม*  เงื่อนไข สม? 

 
 
 
 



 
46) ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะพนักงานต าแหน่ง การขาย และการบัญชี 
 
ก. เขตข้อมูล ต าแหน่ง ข. เขตข้อมูล ต าแหน่ง 

 เงื่อนไข การขาย or การบัญชี  เงื่อนไข 
การขาย and 
การบัญชี 

 
ค. เขตข้อมูล ต าแหน่ง ง. เขตข้อมูล ต าแหน่ง 
 
 

เงื่อนไข การขาย & การบัญชี  เงื่อนไข การขาย , การบัญชี 

 
47) ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่เกิดระหว่างปี 1990 
 
ก. เขตข้อมูล วันเกิด ข. เขตข้อมูล วันเกิด 

 เงื่อนไข Between 1990   เงื่อนไข 
>=1/1/90 
and >=12/31/90 

 
ค. เขตข้อมูล วันเกิด ง. เขตข้อมูล วันเกิด 

 เงื่อนไข 
Between 1/1/90  
or 12/31/90 

 เงื่อนไข 
Between 12/31/90  
and 1/1/90 

 
48) ถ้าต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่มีค่าใช้จ่าย/เดือน ระหว่าง 5000-10000 บาท 
 
ก. เขตข้อมูล ค่าใช้จ่าย/เดือน ข. เขตข้อมูล ค่าใช้จ่าย/เดือน 
 

เงื่อนไข 
>=5000 
and >=10000 

 
เงื่อนไข 

Between 5000 and 
10000 

 
ค. เขตข้อมูล ค่าใช้จ่าย/เดือน ง. เขตข้อมูล ค่าใช้จ่าย/เดือน 

 เงื่อนไข 1000 and 2000  เงื่อนไข 
Between 10000 and 
5000 

 
 
49) ถ้าต้องการแสดงข้อมูลโดยให้ผุ้ใช้ระบุต าแหน่งที่ต้องการผ่านทางแป้นพิมพ์ ก าหนดอย่างไร 
 
ก. เขตข้อมูล ต าแหน่ง              ข. เขตข้อมูล ต าแหน่ง 
 เงื่อนไข [ระบุต าแหน่ง]  เงื่อนไข ระบุต าแหน่ง 

 



ค. เขตข้อมูล ต าแหน่ง      ง. เขตข้อมูล ต าแหน่ง 
 เงื่อนไข (ระบุต าแหน่ง)  เงื่อนไข {ระบุต าแหน่ง} 

 
50) ถ้าต้องการน าฟิลด์ ชื่อสินค้า และ ราคา มารวมเป็นฟิลด์เดียวกัน ก าหนดอย่างไร 
 ก. สินค้า(ราคา):[ชื่อสินค้า] + [ราคา]   ข. สินค้า(ราคา):[ชื่อสินค้า]&”(”&[ราคา]&”)”  
 ค. สินค้า(ราคา):[ชื่อสินค้า] & [ราคา]   ง. สินค้า(ราคา):[ชื่อสินค้า] +”(“+[ราคา]+”)” 
51) การออกแบบ queries ด้วย Simple Query Wizard หมายถึงการท างานในข้อใด  
 ก. การสรุปผลด้วยค่าฟังก์ชัน ข. การออกแบบด้วยตัวช่วยสร้าง 
 ค. การสรุปผลชนิด 2 ทาง ง. การเพ่ิมข้อมูลด้วยตาราง 
52) จากข้อ (1) หากต้องการเลือกฟังก์ชันในการสรุปผลควรเลือกในข้อใด 
 ก. Select fields ข. Function View 
 ค. Summary Option ง. Design Fields 
53) ค าสั่งในข้อใดที่ใช้ในการสรุปผลข้อมูลด้วยฟังก์ชัน ในการออกแบบด้วย Design View 
 ก. Update  ข. Crosstab  
 ค. Append  ง. Total  
54) ถ้าก าหนดค าสั่ง  Total ด้วย Sum ในฟิลด์ที่เลือกหมายความว่าอย่างไร 
 ก. ก าหนดเป็นฟิลด์ในการจัดกลุ่ม ข. เป็นฟิลด์ที่เกิดจากการค านวณ 
 ค. หาผลรวมข้อมูลในฟิลด์ที่เลือก ง. หาผลรวมฟิลด์ในตาราง 
55) การออกแบบในข้อใด ส าหรับการสรุปผลข้อมูลที่สามารถจัดกลุ่มได้ทั งแนวนอนและแนวสดมภ์ด้วยค่า

ฟังก์ชันที่ก าหนด 
 ก. Simple Design  ข. Design View 

ค. Total  ง. Crosstab Query 
56) ถ้าก าหนดค าสั่ง  Total ด้วย Expression ในฟิลด์ที่เลือกหมายความว่าอย่างไร 
 ก. ก าหนดเป็นฟิลด์ในการจัดกลุ่ม ข. นับจ านวนรายการตามกลุ่มท่ีเลือก 

ค. เป็นฟิลด์ที่เกิดจากการค านวณ  ง. นับจ านวนฟิลด์ในตาราง 
57) การเลือกฟิลด์ในการจัดกลุ่มในแนวใดที่สามารถจัดกลุ่มได้เพียง 1 ฟิลด์เท่านั น ส าหรับการสรุปผลข้อมูล

ด้วย Crosstab Query 
 ก. แนวนอน  ข. แนวสดมภ์ 

ค. ทั งแนวนอนและแนวสดมภ์  ง. จัดกลุ่มได้ฟิลด์เดียวทั ง 2 แนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากตารางที่ก าหนดให้ ใช้ตอบค าถามข้อ 8-10 ต้องการหาค่าคะแนนสูงสุดของนักศึกษา โดยจ าแนกตาม
ระดับชั นในแนวสดมภ์ และจ าแนกตามแผนกในแนวนอน 
 

Field ระดับชั น แผนก คะแนน 
Total Group By Group By  
Crosstab  Row  Heading  

 
58) หมายเลข  หมายถึงข้อใด 
 ก. Group By  ข. Value 

ค. Where  ง. Expression 
59) หมายเลข   หมายถึงข้อใด 
 ก. Row Heading   ข. Column Heading 

ค. Avg  ง. Row Value 
60) หมายเลข   หมายถึงข้อใด 
 ก. Row Heading   ข. Column Heading 

ค. Max ง. Sum 
 


