
Brain Media                                       แนวขอ้สอบโครงสร้างและการจดัการฐานขอ้มูล 

 

1 
 

แนวขอ้สอบโครงสร้างและการจดัการฐานขอ้มูล 

1. ขอ้ใดคือความหมายของโครงสร้างระบบการจดัการฐานขอ้มูล 

ก.ชุดโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในระบบติดต่อระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูล 

ข.โปรแกรมท่ีใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

ค.โปรแกรมท่ีสร้างภาพเคล่ือนไหว 

ง.โปรแกรมท่ีใชติ้ดต่อกบัผูใ้ช ้

2. ฐานขอ้มูล หมายถึง 

ก. วธีิในการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเรามีอยูใ่หอ้ยูใ่นระบบ 

ข. การเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

ค. การเพิ่มหรือลดขอ้มูล 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

3. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึง ระบบการจดัการฐานขอ้มูล ไม่ถูกตอ้ง 

ก.เป็นโปรแกรมท่ีเป็นตวักลางติดต่อระหวา่งผูใ้ชง้านกบัฐานขอ้มูล 

ข.เป็นโปรแกรมท่ีใชว้าดภาพและตกแต่งภาพ 

ค.เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล 

ง.เป็นโปรแกรมท่ีท าใหมี้ความปลอดภยั 

4.ขอ้ใดค าศพัท ์ท่ีตอ้งรู้จกัในระบบฐานขอ้มูลมีอะไรบา้ง 

ก. Entity 

ข. Attribute 

ค. Relationships 

ง.ไม่มีข้อถูก
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ง. ถูกทุกขอ้ 

5.อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขอ้ใดเป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ก.แรม 

ข.ซีพีย ู

ค.รอม 

ง.ฮาร์ดดิสก ์

6. การสร้างตารางเกิดจากอะไร 

ก. ฟิลดห์ลายๆ ฟิลด ์

ข. การน าเรคอร์ทหลายๆ เรคอร์ทมารวมกนั 

ค. การรวบรวมเอนทิต้ี 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

7. จุดประสงคใ์นการออกแบบฐานขอ้มูลมีก่ีขอ้   

ก. 2 

ข. 3 

ค. 4 

ง. 5 

8.ขั้นตอนในการออกแบบฐานขอ้มูล ขอ้ใดเรียงล าดบัถูกตอ้ง 

 1. ก าหนดคิยห์ลกั 

2. ท าการเปล่ียนเอนทิต้ีท่ีไดไ้ปอยูใ่นรูปตาราง 

3. ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิต้ีต่างๆ 
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4. ก าหนดเอนทิต้ีทุกตวัในระบบฐานขอ้มูลนั้นๆ  

ก. 1   2   3   4 

ข. 2   3   4   1 

ค. 4   1   3   2 

ง. 3   4   2   1 

9.ระบบจดัการฐานขอ้มูลจดัเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งไร 

ก.จดัเก็บขอ้มูล 

ข.ช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูล 

ค.ดูแลความปลอดภยัของขอ้มูล 

ง.ถูกทุกขอ้ 

10.ลกัษณะของฟิลดแ์ละเรคอร์ทขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งมากท่ีสุด 

ก. เรคอร์ทจะมีขนาดเล็กกวา่ฟิลด ์

ข. เรคอร์ทและฟิลด์ไม่สามารถรวมตวักนัได ้

ค. ฟิลดมี์ขนาดเล็กกวา่เรคอร์ท 

ง. อกัขระต่างๆ หลายๆ ตวัรวมกนัจะเป็นฟิลด ์ ฟิลดห์ลายๆฟิลดม์ารวมกนัเป็น เรคอร์ท 

11. ขอ้ใดคือคุณสมบติัของขอ้มูลท่ีดีในระบบฐานขอ้มูล 

ก.สามารถระบุช่ือคนจดัเก็บได ้

ข.สามารถคน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมได ้

ค.สามารถใชง้านขอ้มูลร่วมกนัได ้

ง.สามารถคดัลอกขอ้มูลเพื่อน าไปใชง้านได ้
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12.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัโปรซีเยอร์ (Procedure) 

ก.ขั้นตอนการปรับปรุงและแกไ้ขในะระบบฐานขอ้มูล 

ข.ขั้นตอนการเขา้ถึงขอ้มูลร่วมกนัของผูใ้ชห้ลาย ๆ คน 

ค.ขั้นตอนในการปฎิบติังานเก่ียวกบค าสั่งในการใชง้านระบบฐานขอ้มูล 

ง.ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมประยกุตเ์พื่อใชใ้นการจดัการระบบฐานขอ้มูล 

13. ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ มีลกัษณะอยา่งไร 

ก. การรวบรวมเอนทิต้ีท่ีอยูใ่นระบบท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ข. การรวบรวมเอนทิต้ีท่ีอยูใ่นระบบท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเขา้ไวค้นละท่ี 

ค. การรวบรวมเอนทิต้ี 

ง. การรวบรวมเอนทิต้ีท่ีเหมือนกนัอยูด่ว้ยกนั 

14. Application Programmer หมายถึงขอ้ใด 

ก.ผูท่ี้น าขอ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลไปใช ้

ข.ผูมี้หนา้ท่ีควบคุมเก่ียวกบัโครงสร้างระบบฐานขอ้มูล 

ค.ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเขียนโปรแกรมประยกุตแ์ละน าขอ้มูลมาประมวลผล 

ง.ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลและระบบจดัการฐานขอ้มูล 

15. ขอ้ใดกล่าวผดิ 

ก.ผูใ้ชห้ลายคนสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

ข.ขอ้มูลมีความคงท่ีเม่ือมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล 

ค.ขอ้มูลและโปรแกรมประยกุตมี์ความเป็นอิสระต่อกนั 

ง.ระบบจดัการฐานขอ้มูลใชชุ้ดค าสั่งภาษาคิวรี ช่วยสร้างแบบฟอร์ม 
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16.ลกัษณะของเอนทิต้ี ( Entity )   คืออะไร 

ก. วธีิในการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเรามีอยูใ่หอ้ยูใ่นระบบ  

ข. เป็นค าท่ีอา้งอิงถึงบุคคล สถานท่ี และส่ิงของต่างๆ เช่น สินคา้ ใบสั่งซ้ือ และลูกคา้ เป็นตน้ 

ค. การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลเชง้สัมพนัธ์  

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

17. แอตทริบิวต ์(Attribute ) คืออะไร 

ก. วธีิในการจดัการกบัขอ้มูลท่ีเรามีอยูใ่หอ้ยูใ่นระบบ  

ข. เป็นค าท่ีอา้งอิงถึงบุคคล สถานท่ี และส่ิงของต่างๆ เช่น สินคา้ ใบสั่งซ้ือ และลูกคา้  

ค. เป็นขอ้มูลท่ีแสดงลกัษณะของเอนทิต้ี เช่น แอตทริบิวตข์องเอนทิต้ีลูกคา้ จะมีช่ือ ท่ีอยู ่และรหสัไปรษณีย ์

 ง. จ  านวนสินคา้ท่ีสั่ง และราคาสินคา้  

18.ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการ Normalezation 

 ก. ลดความซ ้ าซน้อของขอ้มูลในตาราง 

ข. ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงแกไ้ขโครงสร้างของตารางในภายหลงัท าใหง่้าย 

ค. ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงโครงสร้างฐานขอ้มูลมีผลกระทบต่อแอพพลิเคชัน่ท่ีเขา้ถึงนอ้ยท่ีสุด 

ง. ท าการเปล่ียนแปลงแอนทิต้ีท่ีไดไ้ปอยูใ่นตาราง 

19. วตัถุของไฟลฐ์านขอ้มูลโปรแกรม Microsoft Access ท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงใชเ้ป็นส่วนในการจดัเก็บขอ้มูล 

ตรงกบัขอ้ใด  

ก.แบบสอบถาม (Query) 

 ข.รายงาน (Report) 

 ค.ตาราง (Table) 
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 ง.ฟอร์ม (Form) 

20.การรวบรวมขอ้มูล (Data Compilation)  หมายถึง 

ก.การเก็บขอ้มูลข้ึนมาใหม่ 

ข.การเก็บขอ้มูลข้ึนมาใหม่ โดยการศึกษาจากขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ 

ค.การน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีผูอ่ื้นไดเ้ก็บไวแ้ลว้ หรือรายงานไวใ้นเอกสารต่างๆมาท าการศึกษาวเิคราะห์ต่อ 

ง.การน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีผูอ่ื้นไดเ้ก็บไวแ้ลว้ หรือรายงานไวใ้นเอกสารต่างๆมาท าการศึกษาใหใ้กลเ้คียงกบั

ขอ้มูลเดิม 

21.ขอ้ใดคือขอ้มูลท่ีจ  าแนกตามแหล่งท่ีมา 

ก.ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

ข. ขอ้มูลปฐมภูมิ 

ค.ขอ้มูลทุติยภูมิ  

ง. ถูกทั้ง  ข  และ ค 

22.ขอ้มูลทุติยภูมิ คืออะไร 

ก.ขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีผูเ้ก็บหรือรวบรวมไวก่้อนแลว้เพียงแต่นกัวจิยัน าขอ้มูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ 

ข.ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัเก็บข้ึนมาใหม่เพื่อ ตอบสนองวตัถุประสงคก์ารวจิยัในเร่ืองนั้นๆ 

ค.ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ตวัเลข ไม่ไดมี้การใหร้หสัตวัเลขท่ีจะน าไปวเิคราะห์ทางสถิติแต่เป็นขอ้ความหรือขอ้สนเทศ 

ง.ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขหรือน ามาใหร้หสัเป็นตวัเลขซ่ึงสามารถน าไปใชว้เิคราะห์ทางสถิติได้ 

23.ขอ้มูลประเภทใดท่ีสามารถน าไปใชว้เิคราะห์ทางสถิติได ้

ก.ขอ้มูลเชิงปริมาณ                                                

ข. ขอ้มูลปฐมภูมิ 
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ค.ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  

ง. ขอ้มูลทุติยภูมิ 

24.ขอ้ใดคือฐานขอ้มูลท่ีจ าแนกตามวธีิการประมวลผล 

ก.ฐานขอ้มูลด าเนินการ 

ข.ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ค.ฐานขอ้มูลแบบรวมศูนย ์

ง.ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น 

25.ฐานขอ้มูลด าเนินการจดัเป็นฐานขอ้มูลท่ีจ าแนกตามเกณฑใ์ด 

ก.จ านวนของผูใ้ช ้

ข.วธีิการประมวลผล 

ค.การใชง้านฐานขอ้มูล 

ง.โครงสร้างของฐานขอ้มูล 

26.โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) มีหนา้ท่ีอยา่งไร 

ก.  ดูแลรักษาขอ้มูล          

ข.  ติดต่อกบัตวัจดัการระบบแฟ้มขอ้มูล    

ค.  ควบคุมภาวการณ์ใชข้อ้มูลพร้อมกนั       

ง. จดัการการเขา้ถึงขอ้มูลและไฟลข์อ้มูล 

27.ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีบริหารฐานขอ้มูล จะท าหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกบัใคร 

ก.  เจา้หนา้ท่ีเขียนโปรแกรม              

ข.  ผูใ้ช ้      
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ค.  หวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์             

ง.  นกัวเิคราะห์ระบบ 

28. ขอ้ใดต่อไปน้ีควรกระท าเป็นอนัดบัแรกในการออกแบบฐานขอ้มูล 

ก.  รวบรวมขอ้มูลและความตอ้งการของผูใ้ช ้      

ข.  ก าหนดรูปแบบฟิลดแ์ละไฟล ์

ค.  ท าความเขา้ใจกบัขอ้มูล             

ง.  ออกแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งไฟล ์

29. Data type ชนิดไหน ท่ีเหมาะส าหรับใชก้บัขอ้มูลท่ีเป็นบาทและสตางค ์

ก.  Number                  

ข.  Text             

ค.  Currency                

ง.  Memo 

30.ขอ้ใด ไม่ใช่ ความส าคญัของการน าฐานขอ้มูลมาใช ้ 

ก.ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 

ข.ขอ้มูลไม่เป็นอิสระต่อกนั 

ค.ขอ้มูลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

ง.ใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

31. .หน่วยขอ้มูลท่ีมีความหมายต่อผูใ้ชท่ี้เล็กท่ีสุดคือขอ้ใด 

ก.บิต 

ข.ไบท ์
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ค.ฟิลด ์

ง.เรคคอร์ด 

32. ขอ้ใดคือโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใชจ้ดัการฐานขอ้มูล 

ก.Namofreemotion 

ข.Microsoft Word 

ค.Microsoft Excel 

ง.Oracle 

33. ฐานขอ้มูลใดท่ีจดัเก็บขอ้มูลโดยใชโ้ครงสร้างแบบตน้ไม ้

ก.ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ข.ฐานขอ้มูลแบบกระจาย 

ค.ฐานขอ้มูลแบบเครือข่าย 

ง.ฐานขอ้มูลแบบล าดบัชั้น 

34. ภาษาท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูลคือขอ้ใด 

ก. DLL 

ข.DML 

ค.DDT 

ง.DMF 

35. ขอ้ใด ไม่ใช่ ขอ้ดีของการน าฐานขอ้มูลมาใช ้

ก.สร้างปัญหาความขดัแยง้ของขอ้มูล 

ข.ควบคุมความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้
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ค.สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้

ง.ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลได ้

36.การออกแบบฐานขอ้มูล หลงัจากวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ลว้ ขั้นต่อไป คือ อะไร 

ก.วเิคราะห์ปัญหา 

ข.เขียนโปรแกรม 

ค.ออกแบบฐานขอ้มูล 

ง.ออกแบบโปรแกรม 

37.การศึกษาถึงความตอ้งการของผูท้ ั้งบริหารและผูป้ฏิบติังาน เป็นการออกแบบฐานขอ้มูลขั้นตอนใด 

ก.วเิคราะห์ปัญหา 

ข.ออกแบบฐานขอ้มูล 

ค.ออกแบบโปรแกรม 

ง.วเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้

38. โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะกบังานดา้นใดมากท่ีสุด 

ก.วาดภาพ 

ข.ค านวณ 

ค.จดัการฐานขอ้มูล 

ง.สร้างภาพเคล่ือนไหว 

39. การสร้างฐานขอ้มูลเปล่า เม่ือคลิกท่ีไอคอนสร้าง ขั้นต่อไปคืออะไร 

ก.คลิกสร้าง 

ข.ตั้งช่ือฐานขอ้มูล 
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ค.คลิกฐานขอ้มูลเปล่า 

ง.เลือกโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการ 

40. ตวัเลือกใดเป็นขอ้มูลประเภทขอ้มูลอา้งอิง 

ก. เพศ 

ข. นามสกุล 

ค. คะแนน 

ง. น ้าหนกั 

41.การเก็บขอ้มูลท่ีแต่ละฝ่ายมีเหมือนกนัเพียงแฟ้มเดียวแต่ทุกฝ่ายสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั 

ไดเ้ป็นประโยชน์ของฐานขอ้มูลในขอ้ใด 

ก.การลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 

ข.การลดความขดัแยง้การจดัเก็บขอ้มูล 

ค.ความเป็นมาตรฐานเดียวกนัของขอ้มูล 

ง.ความขอ้ใดคือขอ้ดีของการใชฐ้านขอ้มูล 

42.ขอ้ใดคือองคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งผูใ้ชแ้ละขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บใน

ส่ือต่าง ๆ 

ก.Data 

ข.Software 

ค.Hardware 

ง.Procedures 
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43.พฒันาการระบบฐานขอ้มูลท่ีน าฐานขอ้มูลท่ีไดม้าจากการสกดัขอ้มูลจากฐานขอ้มูลอ่ืนซ่ึงอาจจะ

โครงสร้างแตกต่างกนัหรืออยูบ่นระบบปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนั เพื่อใชใ้นการ 

วเิคราะห์และตดัสินใจเชิงธุรกิจ คือพฒันาการของระบบฐานขอ้มูลในขอ้ใด 

ก.คลงัขอ้มูล 

ข.เหมืองขอ้มูล 

ค.ฐานขอ้มูลบนเวบ็ 

ง.ฐานขอ้มูลแบบกระจาย 

44.ขอ้ใดคือความหมายของสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 

ก.การสร้างรูปแบบของขอ้มูล 

ข.แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาฐานขอ้มูล 

ค.การออกแบบรูปร่างและองคป์ระกอบส าคญัของระบบฐานขอ้มูล 

ง.โครงสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัใดท่ีก าหนดรูปแบบขอ้มูล ขนาดขอ้มูล และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

45.สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลระดบัใดท่ีก าหนดรูปแบบขอ้มูล ขนาดขอ้มูล และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 

ก.ระดบัภายนอก 

ข.ระดบัแนวคิด 

ค.ระดบัภายใน 

ง.ทุกระดบัสร้างขอ้มูลท่ีอธิบายรูปแบบ  และองคป์ระกอบภายในระบบฐานขอ้มูล 

46.ขอ้ใดคือความหมายของแบบจ าลองฐานขอ้มูล 

ก.แบบของการจดัระบบฐานขอ้มูลใหมี้ความสัมพนัธ์กนัในทุกรูปแบบ 

ข.แบบของขอ้มูลท่ีอยูใ่นโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของขอ้มูล 
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ค.โครงสร้างและภาพของขอ้มูลในเชิงตรรกะ 

ง.ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลทั้งหมด 

47.ขอ้ใดคือคุณสมบติัของแบบจ าลองฐานขอ้มูล 

ก.เขา้ถึงไดง่้าย 

ข.ก าหนดผูเ้ขา้ใช ้

ค.มีโครงสร้างซบัซอ้น 

ง.มีกฎควบคุมความถูกตอ้ง 

48.โครงสร้างตน้ไม ้เป็นแบบจ าลองฐานขอ้มูลในขอ้ใด 

ก.เชิงวตัถุ 

ข.เชิงสัมพนัธ์ 

ค.แบบล าดบัชั้น 

ง.แบบเครือข่าย 

49.ขอ้ใด คือความหมายของแบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ก.น าเสนอขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลในรูปรีเลชนั     

ข.น าเสนอขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีมีการเรียงล าดบัหลายชั้น 

ค.น าเสนอขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์แบบเชิงซอ้น 

ง.น าเสนอขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลท่ีมีการเรียงล าดบัและแบบเชิงซอ้น 

50.ขอ้ใดคือลกัษณะเด่นของแบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ก.ผูใ้ชต้อ้งผา่นการอบรมการใชฐ้านขอ้มูลก่อน 

ข.เหมาะกบัองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ มีขอ้มูลซบัซอ้น                      
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ค.เหมาะกบังานท่ีเลือกดูขอ้มูลแบบมีเง่ือนไขหลายคียฟิ์ลดข์อ้มูล                       

ง.แกไ้ขปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลไดย้ากเพราะผูใ้ชจ้ะไม่ทราบการเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูล      

เฉลย  แนวข้อสอบโครงสร้างและการจดัการบานข้อมูล 
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13.  ค.   14.  ค.   15.  ง.   16.  ก. 
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21.  ข.   22.  ข.   23.  ค.   24.  ง. 
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