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แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร ์

1)      หน่วยของขอ้มลูที�เกดิจากการนําเอาเขตขอ้มลูหลายๆเขตขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งมารวมกนั   

          เพื�อเกดิเป็นรายการขอ้มลูเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เรยีกว่าอะไร 

          ก. เรคอรด์                                        

          ข. ฟิลด ์

          ค. บทิ                                             

          ง. ไฟล ์                 

2)      หน่วยของขอ้มลูที�เกดิจากการนําขอ้มลูหลาย ๆ ระเบยีนที�เป็นเรื�องเดยีวกนัมารวมกนั 

          เรยีกว่าอะไร 

          ก. ฟิลด ์                                           

          ข. ไฟล ์

          ค. บทิ                                             

          ง. เรคอรด์ 

3)      รายละเอยีดขอ้มลูที�แสดงลกัษณะ  และคุณสมบตัขิองแอททรบิวิตห์นึ�งๆ หมายความ 

          ถงึขอ้ใด 

          ก. ไฟล ์                                           

          ข. เอนทรติ ี

          ค. แอทรบิวิต ์                                     

          ง. เรคอรด์ 

4)      ชื�อของสิ�งใดสิ�งหนึ�ง   เปรยีบเสมอืนคาํนาม  อาจไดแ้ก่ คน  สถานที�  สิ�งของ 
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          การกระทําซึ�งตอ้งการจดัเกบ็ขอ้มลูไว ้ หมายความถงึขอ้ใด 

          ก. ไฟล ์                                           

          ข. เอนทรติ ี

          ค. แอทรบิวิต ์                                     

          ง. เรคอรด์  

5)      บางแอทรบิวิตก์อ็าจจะไมม่คี่าของตวัมนัเอง แต่จะสามารถหาค่าไดจ้ากแอทรบิวิต ์

          อื�นๆ เรยีกว่าอะไร 

          ก. แอททบิวิตผ์สม                               

          ข. แอททบิวิตท์ี�แปลค่ามา 

          ค. แอททบิวิตแ์ฝง                                

          ง. แอททบิวิตเ์ปลี�ยนค่า 

6)      โครงสรา้งสารสนเทศ ที�ประกอบดว้ยรายละเอยีดของขอ้มลูที�มคีวามสมัพนัธ ์

          และ เกี�ยวขอ้งกนัที�จะนํามาใชใ้นระบบงานต่าง ๆ  รว่มกนั หมายความถงึขอ้ใด 

          ก. แฟ้มขอ้มลู                                     

          ข. ระบบฐานขอ้มลู 

          ค. การจดัการฐานขอ้มลู                         

          ง. ระบบขอ้มลู 

7)      ประโยชน์ที�ไดร้บัจากการสรา้งระบบฐานขอ้มลู ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

          ข. ลดความซํ?าซอ้นของขอ้มลู 

          ค. กําหนดมาตรฐานของขอ้มลูเดยีวกนั        

          ง. ถูกทุกขอ้มลู 
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8)      โครงสรา้งที�จดัเกบ็ขอ้มลูที�มคีวามสมัพนัธแ์บบต้นไม ้(Tree) เป็นฐานขอ้มลูแบบใด 

          ก. ฐานขอ้มลูแบบลําดบัขั ?น                      

          ข. ฐานขอ้มลูแบบเครอืขา่ย 

          ค. ฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์                       

          ง. ฐานขอ้มลูเชงิชั ?น 

9)      ขอ้ใดไมไ่ช่โปรแกรมฐานขอ้มลูที�มใีชอ้ยูใ่นปจัจบุนั 

          ก. Visual Foxpro                                  

          ข. Microsoft Powerpoint  

          ค. SQL Server                                    

          ง. Microsoft Access 

10)    คยีท์ี�เกดิจากฟิลดท์ี�ไมม่ขีอ้มลูซํ?าซอ้น (unique) ใน Table เดยีวกนัโดยเดด็ขาด 

          และจะตอ้งมคี่าเสมอ หมายถงึขอ้ใด 

          ก. Compound Key                               

          ข. Foreign Key 

          ค. Primary Key                                   

          ง. Candidate Key 

 11)    คยีน์อก หรอื คยีท์ี�เชื�อม Table ที�เกี�ยวขอ้งหรอืมคีวามสมัพนัธก์นั หมายถงึขอ้ใด 

          ก. Primary Key                                   

          ข. Foreign Key 

          ค. Compound Key                               

          ง. Candidate Key 
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12)    การจดัแบ่งระดบัของขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลู สามารถแบ่งไดก้ี�ระดบั 

          ก. 2 ระดบั                                        

          ข. 3 ระดบั              

          ค. 4 ระดบั                                        

          ง. 5 ระดบั 

13)    ระดบัของขอ้มลูที�เกดิจากการมองเอนทติี?และความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทติี? 

         รวมทั ?งกฎเกณฑแ์ละขอ้จาํกดัต่าง ๆ หมายถงึขอ้มลูในระดบัใด 

          ก. ระดบัภายใน                                   

          ข. ระดบัแนวคดิ 

          ค. ระดบัภายนอกหรอืววิ                         

          ง. ระดบัขอ้มลู 

14)    ระดบัของขอ้มลูระดบัใด ที�เกดิจากการบนัทกึขอ้มลูจรงิ 

          ก. ระดบัภายใน                                  

          ข. ระดบัภายนอกหรอืววิ                         

          ค. ระดบัแนวคดิ                                  

          ง. ระดบัขอ้มลู 

15)    ระดบัขอ้มลูที�ขึ?นอยูก่บัผูใ้ชแ้ต่ละคนจะมองขอ้มลู หมายถงึขอ้มลูในระดบัใด 

          ก. ระดบัภายใน                                   

          ข. ระดบัภายนอกหรอืววิ                         

          ค. ระดบัแนวคดิ                                  

          ง. ระดบัขอ้มลู 



https://www.facebook.com/KittiTest 

 
16)     การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูในระดบัแนวคดิ  จะไมก่ระทบต่อโครงสรา้งในระดบั 

          ภายนอกหรอืโปรแกรมที�ประยกุตใ์ชง้าน จดัเป็นความอสิระของขอ้มลูแบบใด 

          ก. เชงิโครงสรา้ง                                  

          ข. เชงิคุณภาพ         

          ค. เชงิตรรก                                       

          ง. เชงิกายภาพ 

17)    ขอ้มลูในฐานขอ้มลู  ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง เรยีกว่าอะไร 

          d. Schema                                        

          ข. View 

          ค. Instance                                       

          ง. Database 

18)    การจดัเกบ็รายละเอยีดของ รเีลชนัต่าง ๆ ในฐานขอ้มลู โดยเกบ็ในรปูของตาราง 

          ที�เป็นโครงสรา้งของขอ้มลู เรยีกว่าอะไร 

          ก. ตารางขอ้มลู                                   

          ข. รเีลชนัขอ้มลู        

          ค. พจนานุกรมขอ้มลู                            

          ง. รปูแบบขอ้มลู 

19)   คาํสั �งในภาษา SQL เพื�อสรา้งและออกแบบโครงสรา้งตาราง ไดแ้ก่ขอ้ใด 

          ก. GRANT                                         

          ข. CREATE 

          ค. SELECT                                        
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          ง. DESIGN 

20)   คาํสั �งที�ใชใ้นการเรยีกใชข้อ้มลู  ปรบัปรงุแกไ้ขขอ้มลูในระดบัของผูใ้ช ้เป็น 

          ภาษาประเภทใด 

          ก. ภาษาสาํหรบัการดาํเนินการกบัขอ้มลู      

          ข. ภาษาสาํหรบันิยามขอ้มลู 

          ค. ภาษาสาํหรบัการควบคุมขอ้มลู              

          ง. ภาษาสาํหรบัปรบัปรงุขอ้มลู 

21)   ขอ้ใดกล่าวถงึ การจดัการระบบฐานขอ้มลู (DBMS) ไดถู้กตอ้ง 

          ก. ภาษาสาํหรบัการควบคุมขอ้มลู            

          ข.  จดัการระบบแฟ้มขอ้มลู 

          ค. กําหนดโครงสรา้งฐานขอ้มลู                 

          ง. ภาษาสาํหรบัปรบัปรงุขอ้มลู 

22)   แฟ้มขอ้มลูของโปรแกรม Microsoft Access จะใหค้่าส่วนขยาย (สกุล) 

          ของแฟ้มมคี่าอะไร 

          ก. DBF                                            

          ข. XLS 

          ค. MDB                                           

          ง. DOC 

23)   แฟ้มขอ้มลู Access สามารถแบ่งส่วนของแฟ้มออกเป็นกี�ส่วน 

          ก. 4 ส่วน               

          ข. 5 ส่วน               
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          ค. 6 ส่วน                                         

          ง. 7 ส่วน 

24)   ส่วนใดของแฟ้มขอ้มลูที�ออกแบบเพื�อป้อนขอ้มลู (Input Data) ก่อนการประมวลผล 

          ก. QUERIES                                      

          ข. TABLE 

          ค. FORM                                          

          ง. REPORT 

25)   ชนิดของขอ้มลูในตารางสามารถแบ่งไดก้ี�ชนิด 

          ก. 6 ชนิด                                         

          ข. 9 ชนิด                                         

          ค. 10 ชนิด                                       

          ง. 12 ชนิด                                        

26)   ขอ้มลูชนิดใดที�รบัค่าขอ้มลูไดเ้พยีง 2 ค่าคอื 0 และ –1 หมายถงึขอ้มลูชนิดใด 

          ก. CURRENCY                                   

          ข. NUMBER 

         ค. YES/NO                                        

        ง. MEMO  

27)   ขอ้มลูชนิดใดที�สามารรบัขอ้มลูดว้ยตวัอกัขระใด ๆ  หมายถงึขอ้ใด 

          ก. TEXT                                           

          ข. AUTO NUMBER 

          ค. OLE-OBJECT                                 
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          ง. MEMO 

28)   การกําหนดจาํนวนตวัอกัษร (Field Side) ในฟิลดป์ระเภท TEXT กําหนด 

          ไดส้งูสุดกี�ตวัอกัษร 

          ก. 128 ตวัอกัษร                                 

          ข. 50 ตวัอกัษร 

          ค. 256 ตวัอกัษร                                 

          ง. 40,000 ตวัอกัษร 

29)   คุณสมบตัใินขอ้ใดที�ใชใ้นการกําหนดรปูแบบการป้อนขอ้มลูหรอืรบัค่าขอ้มลู 

          ก. FORMAT                                       

          ข. DECIMAL PLACES 

          ค. INPUT MASK                                 

          ง. DEFAULT VALUE 

30)   คาํสั �งที�ใชก้ําหนดขอบเขตของขอ้มลูในการบนัทกึเพื�อแกป้ญัหาความผดิพลาด 

ก. VALIDATION TEXT                           

ข. VALIDATION RULE 

ค. REQUIRED                                    

ง. ALLOW ZERO LENGTH 


