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ผลการเรียนรู 

จุดประสงคการเรียนรู 

 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูล สารสนเทศ การจัด 

การขอมูล อธิบายเก่ียวกับแฟมขอมูลและองคประกอบของ

ฐานขอมูลเบื้องตนได 

1. อธิบายลักษณะขอมูลได 

2. จําแนกความแตกตางระหวางขอมูลกับสารสนเทศได 

3. อธิบายข้ันตอนการจัดการขอมูลดวยคอมพิวเตอรได 

4. อธิบายแฟมขอมูลได 

5. อธิบายองคประกอบของฐานขอมูลได 

 
 

กอนเรียนเราไปทํา 

แบบทดสอบกอนเรียนกันกอนนะครับ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

รายวิชาการจัดการฐานขอมูล 

เร่ือง การสรางฐานขอมูลเบื้องตน 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

เลมท่ี 1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 



 

แบบทดสอบกอนเรียน 

  รายวิชาการจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา  ง33205 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6   

เรื่อง  การสรางฐานขอมูลเบื้องตน 

เลมที่  1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 

 

1.  ขอใดคือความหมายของสารสนเทศ 

ก.  ขอเท็จจริงท่ีสามารถพิสูจนได 

ข.  ขอความท่ีใชแทนคน สัตว สิ่งของ 

ค.  ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลมาแลว 

ง.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ 

 
 

2.  ขอมูลสถิติการใชหองคอมพิวเตอรจัดเปนขอมูลชนิดใด 

ก.  ขอมูลรูปภาพ 

ข.  ขอมูลอักขระ 

ค.  ขอมูลตัวเลข 

ง.  ขอมูลเสียง 

 

 

3.  ขอใดคือความหมายของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ก.  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

ข.  การเก็บรวบรวมแฟมขอมูลท่ีซ้ํากันไวดวยกัน 

ค.  การปรับปรุงสารสนเทศใหมีความสัมพันธกัน 

ง.  การจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบของตารางท่ีมีความสัมพันธกัน 
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  คําช้ีแจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  (10  คะแนน) 



 

4.  ขอใดไมใชองคประกอบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ก.  Field 

ข.  Table 

ค.  Record 

ง.  Information 

 
 

5.  กลุมของฟลดท่ีมีความสัมพันธกันเรียกวาอะไร 

ก.  เรคอรด 

ข.  ขอมูล 

ค.  ตาราง 

ง.  เอนทิต้ี 

 

 

6.  ความสัมพันธในการสรางฐานขอมูลมีกี่ประเภท 

ก.  2 ประเภท 

ข.  3 ประเภท 

ค.  4 ประเภท 

ง.  5 ประเภท 

 

 

7.  ฟลดใดสามารถนํามาเปนคียหลัก (Primary Key) ได 

ก.  เลขประจําตัวนักเรียน 

ข.  วันเดือนปเกิด 

ค.  ช่ือ-สกุล 

ง.  เลขท่ี 
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8.  ขอใดคือความหมายของคียรวม (Compound Key) 

ก.  คียท่ีเปนขอมูลท่ัวๆ ไป 

ข.  คียท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับคียหลัก 

ค.  คียท่ีเกิดจากการนําฟลดหลายฟลดมารวมกันใหมีคุณสมบัติ 

     เหมือนกับคียหลัก 

ง.  คียท่ีมีหนาท่ีในการเช่ือมความสัมพันธระหวางตาราง 2 ตาราง 

 

 

9.  การทํานอรมอลฟอรม (Normalization) นิยมทําแคข้ันตอนใดก็เพียงพอตอ 

     การแกปญหาการซ้ําซอนของขอมูล 

ก.  2 NF 

ข.  3 NF 

ค.  4 NF 

ง.  5 NF 

 

 

10.  ขอใดไมใชประโยชนของฐานขอมูล 

ก.  ขอมูลมีความปลอดภัย 

ข.  ขอมูลไมเปนอิสระตอกัน 

ค.  ลดความซ้ําซอนของขอมูล 

ง.  ขจัดความขัดแยงในการใชขอมูลรวมกัน 
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 ขอมูล (Data) หมายถึง ขอมูลดิบ หรือขอเท็จจริงของบุคคล สถานท่ี 

สิ่งของตางๆ หรือเหตุการณท่ัวไป เชน ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปเกิด เปนตน    

ซึ่งในอดีตเรามักเก็บขอมูลในรูปแบบตัวเลขหรือตัวอักษร แตในปจจุบันสามารถ

เก็บขอมูลไดหลายรูปแบบมากข้ึน เชน ขอมูลเสียงจากไมโครโฟน ขอมูลเพลง 

ขอมูลรูปภาพ เปนตน  

    

ใบความรูท่ี 1.1 

ขอมูลและสารสนเทศ 

 

 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผล

มาแลว เชน การปอนขอมูลคะแนนของนักเรียนเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร และ

เขียนคําสั่งใหคํานวณเกรดของนักเรียนวามีเกรดเทาไหร คําตอบท่ีไดจาก     

การประมวลผลของคําสั่งน้ัน เรียกวา สารสนเทศ   

    
 

 การจัดเก็บขอมูลที่ด ีจะตองมีการกําหนดรูปแบบของขอมูลใหมี

ลักษณะงายตอการจัดเก็บและมีรูปแบบเดียวกัน ขอมูลแตละชุดควรมี

ความหมายและมีความเปนอิสระ นอกจากน้ีไมควรมีการเก็บขอมูลซ้ําซอนกัน 

เพราะจะเปนการสิ้นเปลืองเน้ือท่ีเก็บขอมูล   
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ประเภทของขอมูล 

 

 1. ขอมูลตัวเลข ไดแก ขอมูลท่ีใชแทนจํานวน ซึ่งสามารถนําไปใชใน 

การคํานวณได เชน จํานวนนักเรียน ความสูง อายุ ปริมาณนํ้าฝน เปนตน 

 2. ขอมูลอักขระ ไดแก ขอมูลท่ีเปนตัวอักษร ขอมูลท่ีเปนตัวเลข แตเปน

ตัวเลขท่ีไมสามารถนําไปใชในการคํานวณได  หรือสัญลักษณตางๆ เชน ช่ือ

โรงเรียน ปายทะเบียนรถ บานเลขท่ี หมายเลขโทรศัพท เปนตน  

 3. ขอมูลภาพ ไดแก ขอมูลท่ีเปนภาพถายหรือภาพลายเสน เชน 

ภาพถายอาคารเรียน ภาพถายนักเรียน เปนตน  

 4. ขอมูลเสียง ไดแก เสียงท่ีบันทึกเอาไวดวยแถบเสียง หรือบันทึกเปน

ขอมูลไวในคอมพิวเตอร และใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล เชน การบริการ

สารสนเทศผานทางโทรศัพทของธนาคาร เปนตน 

    

คุณสมบัติของขอมูล 

 

 การจัดเก็บขอมูลน้ันตองมีการดําเนินการท่ีดี เพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศ

ท่ีดี ดังน้ันขอมูลท่ีดีตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังน้ี 

 1. ความถูกตอง ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมตองมีความนาเช่ือถือ สามารถ

นําไปใชในการอางอิงได 

 2. ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน ขอมูลตองมีความทันสมัย ทันตอ

ความตองการของผูใช 

 3. ความสมบูรณ ตองมีวิธีการในการรวบรวมขอมูลท่ีมีความสมบูรณ  

 4. ความชัดเจนและความกะทัดรัด โครงสรางขอมูลตองสื่อความหมาย

และมีความกะทัดรัด 

 5. ความสอดคลอง ตองมีการสํารวจความตองการ ดูสภาพการใชขอมูล 

ขอบเขตของขอมูลเพื่อความสอดคลอง 
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ข้ันตอนการจัดการขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

 

 การจัดการขอมูล หมายถึง การกระทํากับขอมูลอยางเปนข้ันตอน จนได

เปนสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชได และสามารถจัดเก็บไวใชในภายหลังได โดย

การจัดการขอมูลทางคอมพิวเตอรประกอบดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

1. การจัดเตรียมขอมูล ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 

 1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความจําเปน

ในการใชงานจากแหลงกําเนิดขอมูล ซึ่งอาจมีหลายแหง และอาจมีปริมาณขอมูล

มาก เชน  ขอมูลประวัตินักเรียนแตละคนในช้ันเรียน ผลการสอบแตละวิชาของ

นักเรียนแตละคน ถาพิจารณางานประวัติขอมูลนักเรียน และงานผลการสอบ  

จะพบวาขอมูลท่ีตองการบางสวนจะเหมือนกัน เชน ช่ือ-นามสกุลนักเรียน    

เลขประจําตัวนักเรียน บางสวนจะแตกตางกัน เชน งานผลการสอบไมจําเปน 

ตองมีขอมูลเกี่ยวกับช่ือบิดามารดา หรือขอมูลงานประวัตินักเรียนก็ไมจําเปน 

ตองมีขอมูลผลการสอบวิชาตาง ๆ ผูใชตองทราบวาตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล

อะไร เก็บจากแหลงใด จัดเก็บอยางใด และเก็บรวบรวมเวลาใด 

 1.2 การตรวจสอบขอมูล เปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี

ไดมา เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนและถูกตองนาเช่ือถือ ถาพบวาไมถูกตองก็ทํา

การแกไขกอนนําไปใช เชน ตรวจสอบวา เก็บขอมูลนักเรียนในช้ันเรียนครบทุก

คนหรือไม กรอกผลการสอบของนักเรียนครบทุกคนหรือไม หรือขอมูลปเกิดท่ี

กรอกในใบประวัตินักเรียนถูกตองหรือไม ขอมูลท่ีไดมีความถูกตองนาเช่ือถือ

หรือไม การตรวจสอบเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากเพราะถามีการนําขอมูลท่ีไม

นาเช่ือถือปอนเขาไปในคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผล ก็จะไดสารสนเทศท่ีไม

นาเช่ือถือเชนกัน การตรวจสอบขอมูลมีหลายวิธี เชน การตรวจทาน           

การตรวจสอบขอมูลตามคุณสมบัติ เปนตน 
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 1.3 การจัดเตรียมขอมูล เปนการเตรียมขอมูลท่ียังไมอยูในรูปแบบท่ี   

ใชงานได ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําไปใชงานได เชน การคัดลอกขอมูลลงบน

แบบฟอรมใหเปนระเบียบ สวนการจัดเตรียมสําหรับประมวลผลดวย

คอมพิวเตอรจะเปนการปอนขอมูลเขาคอมพิวเตอรเพื่อสรางแฟมขอมูลบันทึก

บนแผนบันทึก ในการจัดเตรียมขอมูลดังกลาวก็ตองมีการตรวจสอบขอมูลวา

ถูกตองตามขอมูลท่ีจัดเก็บ หรือถูกตองตามคุณสมบัติของขอมูลหรือไม และมี

จํานวนครบถวนหรือไม 

 

2. การประมวลผลขอมูล ประกอบดวยวิธีการ ดังตอไปน้ี 

 2.1 การจัดแบงกลุมขอมูล ขอมูลท่ีจัดเก็บจะตองมีการแบงแยกกลุม 

เพื่อเตรียมไวสําหรับการใชงาน การแบงแยกกลุมมีวิธีการท่ีชัดเจน เชน ขอมูลใน

โรงเรียนมีการแบงเปนแฟมประวัตินักเรียน และแฟมลงทะเบียน เพื่อความ

สะดวกในการคนหา 

 2.2 การจัดเรียงขอมูล เมื่อจัดแบงกลุมเปนแฟมแลว ควรมีการจัดเรียง

ขอมูลตามลําดับ ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพื่อใหเรียกใชงานไดงาย

ประหยัดเวลา ตัวอยางการจัดเรียงขอมูล เชน การจัดเรียงบัตรขอมูลผูแตง

หนังสือในตูบัตรรายการของหองสมุดตามลําดับตัวอักษร การจัดเรียงช่ือคนใน

สมุดรายนามผูใชโทรศัพท ทําใหคนหาไดงาย 

 2.3 การสรุปผล บางคร้ังขอมูลท่ีจัดเก็บมีเปนจํานวนมาก จําเปนตองมี

การสรุปผลหรือสรางรายงานยอ เพื่อนําไปใชประโยชน ขอมูลท่ีสรุปไดน้ีอาจ  

สื่อความหมายไดดีกวา เชน สถิติจํานวนนักเรียนแยกตามช้ันเรียนแตละช้ัน 

 2.4 การคํานวณ ขอมูลท่ีเก็บมีเปนจํานวนมาก ขอมูลบางสวนเปนขอมูล

ตัวเลขท่ีสามารถนําไปคํานวณเพื่อหาผลลัพธบางอยางได ดังน้ันการสราง

สารสนเทศจากขอมูลจึงอาศัยการคํานวณขอมูลท่ีเก็บไวดวย 
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 2.5 การประมวลผลขอมูลในลักษณะอื่น เปนการนําขอมูลท่ีมีอยูมาทํา

การประมวลผลรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงนอกเหนือจากท่ีกลาวมา เพื่อใหได

สารสนเทศท่ีตองการ เชน การเปรียบเทียบขอมูล การนําขอมูลภาพหรือเสียงมา

ปรุงแตงใหไดคุณภาพท่ีดี เปนตน 

 2.6 การทํารายงาน เปนการนําขอมูลและสารสนเทศท่ีประมวลผลไดมา

นําเสนอในรูปแบบท่ีผูใชตองการ เชน การแสดงรายช่ือนักเรียนของช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6/2 การแสดงประวัติของนักเรียนช่ือเด็กหญิงสุดา ชัยเจริญ 

  

 

3. การดูแลรักษาสารสนเทศ  

 3.1 การเก็บรักษาขอมูล หมายถึง การนําขอมูลมาบันทึกเก็บไวในสื่อ

บันทึกตาง ๆ เชน แผนบันทึกขอมูล นอกจากน้ียังรวมถึงการดูแล และการทํา

สําเนาขอมูลเพื่อใหใชงานตอไปในอนาคตได 

 3.2 การคนหาขอมูล  ขอมูลท่ีจัดเก็บไวมีจุดประสงคท่ีจะเรียกใชงานได

ตอไป การคนหาขอมูลจะตองคนไดถูกตองแมนยํารวดเร็ว จึงมีการนํา

คอมพิวเตอรเขามามีสวนชวยในการทํางาน ทําใหการเรียกคนขอมูลทําได

รวดเร็ว ทันเวลา 

 3.3 การทําสําเนาขอมูล  เพื่อท่ีจะนําขอมูลเก็บรักษาไว หรือนําไปใชใน

ภายหลัง จึงควรจัดเก็บขอมูลใหงายตอการทําสําเนา หรือนําไปใชอีกคร้ังได

โดยงาย 

 3.4 การสื่อสาร ขอมูลตองกระจายหรือสงตอไปยังผูใชงานท่ีหางไกล   

ไดงาย การสื่อสารขอมูลจึงเปนเร่ืองสําคัญและมีบทบาทท่ีสําคัญย่ิงท่ีจะทําให

การสงขาวสารไปยังผูใชทําไดรวดเร็วและทันเวลา 
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ใบงานท่ี 1.1 

 

 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวาง (ขอละ  2  คะแนน) 
 

คําช้ีแจง 

 

 

 

     1.  ขอมูล หมายถึงอะไร 

          ตอบ  ____________________________________________ 

          _________________________________________________ 

     2.  สารสนเทศ หมายถึงอะไร 

          ตอบ  ____________________________________________ 

         _________________________________________________ 

     3.  หมายเลขโทรศัพท จัดเปนขอมูลประเภทใด 

          ตอบ  ___________________________________________ 

     4.  คุณสมบัติของขอมูลท่ีดี มีอะไรบาง 

          ตอบ  ___________________________________________ 

          ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 

     5.  การจัดการขอมูลมีกี่วิธี อะไรบาง 

  ตอบ  มี______วิธี ไดแก 

          ________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

   ________________________________________________ 
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แฟมขอมูล 
 

 แฟมขอมูลแตละแฟมจะประกอบดวยกลุมของระเบียน (Records) ท่ีมี

รูปแบบเหมือนกัน แตละระเบียนจะเก็บขอมูลท่ีแทนของอยางหน่ึง เชน 

แฟมขอมูลลูกคาหน่ึงระเบียนของแฟมจะเปนขอมูลของลูกคา 1 คน เปนตน ซึ่ง

แฟมขอมูลท่ีจะประมวลผลน้ัน ตองมีการจัดโครงสรางท่ีประกอบดวย

ระเบียนขอมูลหลายๆ ระเบียนรวมกัน และแตละระเบียนจะประกอบดวย    

เขตขอมูลหลายๆ เขตขอมูล โดยมีหนวยในการจัดเก็บขอมูล ดังน้ี  

 1. บิต (Bit) คือ หนวยของขอมูลท่ีเล็กท่ีสุด คือ การจัดเก็บขอมูลท่ีมีอยู

เพียง 2 สถานะ คือ 0 กับ 1 ซึ่งเปนลักษณะการทํางานของคอมพิวเตอรท่ี

ทํางานดวยระดับสัญญาณดิจิตอล 

 2. ไบต (Byte) คือ หนวยของขอมูลท่ีเกิดจากการนําขอมูล 8 บิต โดย

ใชแทนตัวอักขระ 1 ตัว 

 3. เขตขอมูล (Field) หรือฟลด คือ หนวยขอมูลท่ีเกิดจากการนําขอมูล

หลายๆ ไบต หรือหลายๆ อักขระมารวมกัน เพื่อใชแทนความหมายของสิ่งใดสิ่ง

หน่ึง เชน รหัสนักเรียน ช่ือ ท่ีอยู เปนตน 

 4. ระเบียนขอมูล (Record) หรือเรคคอรด คือ หนวยของขอมูลท่ีเกิด

จากการนําขอมูลหลายๆ เขตขอมูลมารวมกัน ซึ่งเขตขอมูลท่ีจะนํามารวมกันน้ัน

ตองมีความสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน เชน รหัสนักเรียน ช่ือ ท่ีอยู รวมกันเปน

ระเบียนขอมูลของนักเรียน เปนตน 

 5. แฟมขอมูล (File) หรือไฟล คือ หนวยของขอมูลท่ีเกิดจากการนํา

ขอมูลหลายๆ ระเบียนท่ีมีลักษณะของเขตขอมูลเหมือนกันมาจัดเก็บรวมกัน 

เชน   การจัดเก็บขอมูลระเบียนของนักเรียนหลายๆ คน รวมกันเปนแฟมขอมูล

นักเรียน ซึ่งขอมูลแตละระเบียนท่ีนํามารวมกันจะตองมีเขตขอมลูอยางนอย     

1 เขตขอมูลท่ีแยกความแตกตางของขอมูลในแตละระเบียนได   

ใบความรูท่ี 1.2 
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ฐานขอมูลมีหลายแบบแตที่นิยมใชกันมากที่สุด 

คือ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 

 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) หมายถึง ฐานขอมูล

ท่ีพัฒนาตอยอดมาจากฐานขอมูลเดิม เปนการจัดใหขอมูลอยูในรูปแบบของ

ตาราง โดยตารางแตละตารางมีความสัมพันธกัน   

 

 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง แหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง

มีระเบียบโดยใชคอมพิวเตอร เพื่อจุดประสงคอยางใดอยางหน่ึง โดยมีโครงสราง

และการจัดการอยางมีระบบ ซึ่งขอมูลท่ีบันทึกไวสามารถนํามาปรับปรุง แกไข 

สืบคน และนํามาใชในการจัดการสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

ฐานขอมูล 

 

องคประกอบของฐานขอมูล 

 1. ฮารดแวร ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณเก็บขอมูลหรือหนวย

เก็บขอมูล เชน ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ 

 2. ซอฟตแวร คือ ชุดคําสั่ง โปรแกรม ท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอระหวางขอมูล

กับผูใช เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง เชน โปรแกรม Microsoft Access 

โปรแกรม Oracle เปนตน 

 3. ขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีเก็บไวในระบบฐานขอมูล รวมถึง

ความสัมพันธระหวางขอมูล ฐานขอมูลท่ีสรางข้ึน 

 4. ผูใช ไดแก บุคคลท่ีเกี่ยวของกับฐานขอมูล     
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องคประกอบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 1. ตาราง (Table) : เปนสวนท่ีใชเก็บขอมูลภายในฐานขอมูล โดย

ตารางจะประกอบดวยขอมูลตามแนวต้ัง เรียกวา “ฟลด (Field)” และขอมูล

ตามแนวนอน เรียกวา “เรคอรด (Record)”   

 2. ขอมูล (Data) : สิ่งท่ีเก็บเขาไปในตารางภายในฐานขอมูล เชน 

ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ ฯลฯ   

 3. ฟลด (Field) : เรียกอีกอยางไดวา คอลัมน (Column) มีหนาท่ีใน 

การเก็บขอมูลแบบเดียวกันเอาไวดวยกัน   

 4. เรคอรด (Record) : เรียกอีกอยางไดวา แถว (Row) เปนขอมูลตาม

แนวนอนของตาราง มีหนาท่ีในการเก็บขอมูลของฟลดหลายๆ ฟลดท่ีเปนขอมูล

ชุดเดียวกัน   

เลขประจําตัว ช่ือ นามสกุล หมูโลหิต วัน เดือน ปเกิด 

1001 บอย ปกรณ B 21 ต.ค. 2526 

1002 ธนกฤต สิทธิสกุล O 7 ส.ค. 2553 

1003 สิทธิชัย ย่ิงยศ AB 21 ต.ค. 2536 

1004 เกรงใจ งานสราง B 28 ก.พ. 2518 

เรคอรด 

(Record) 

ฟลด (Field) 
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 5. เอนทิต้ี (Entity) : เปนกลุมของขอมูล หรือเปรียบเทียบก็คือตาราง 

เชน เอนทิต้ีของนักเรียน ก็คือ ตารางขอมูลนักเรียน   

 6. แอททริบิวต (Attibute) : เปนสมาชิกท่ีอยูภายในเอนทิต้ีแตละเอนทิต้ี 

เชน เอนทิต้ีของนักเรียน จะประกอบดวยแอททริบิวต คือ เลขประจําตัว, ช่ือ, 

นามสกุล, วัน เดือน ปเกิด เปนตน   

ขอมูลนักเรียน 

เลขประจําตัว 

ช่ือ 

นามสกุล 

หมูโลหิต 

วัน เดือน ปเกิด 

เอนทิตี้ 

(Entity) 
แอททริบิวต (Attibute) 
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ใบงานท่ี 1.2 

ตอนท่ี 1 

 

     1.  ฐานขอมูล หมายถึงอะไร      

          ตอบ  ___________________________________________ 

  ________________________________________________ 

     2.  องคประกอบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธมีอะไรบาง 

          ตอบ  ___________________________________________ 

  ________________________________________________ 

          ________________________________________________ 

     3.  แฟมขอมูล คืออะไร 

          ตอบ  ___________________________________________ 

          ________________________________________________ 

     4.  จงอธิบายวา เอนทิต้ี กับ แอททริบิวต มีความสัมพันธกันอยางไร   

          ตอบ  ___________________________________________ 

  ________________________________________________ 

      

 

 ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ลงในชองวาง  (ขอละ  2  คะแนน) 
 

คําช้ีแจง 
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ตอนท่ี 2 

 

ใหนักเรียนเขียนตัวเลือกที่กําหนดใหทางดานขวามือลงในชองวาง

ทางซายมือโดยใหขอความสัมพันธกัน  (ขอละ 2 คะแนน) 

 

คําช้ีแจง 

 

 

 

............ 1. ไบต  ก. เรียกอีกอยางวา คอลัมน 

 

2. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ข. หนวยของขอมูลท่ีเล็กท่ีสุด 

3. ตาราง  ค. ชุดคําสั่งท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอ 

   ระหวางขอมูลกับผูใช 

4. แอททริบิวต  ง. สวนท่ีใชเก็บขอมูลภายใน 

   ฐานขอมูล 

5. บิต  จ. เกิดจากรวมของขอมูล 8 บิต 

6. ฟลด  ฉ. ฐานขอมูลท่ีนิยมใชมากท่ีสุด 

7. ซอฟตแวร  ช. ขอมูลท่ีเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

  ซ. สมาชิกท่ีอยูภายในเอนทิต้ี 

  ฌ. เรียกอีกอยางวา แถว 

 

 

............

 

............

 

............

 

............

 

............

 

............
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แบบจําลองฐานขอมูล (E-R Diagram) 

 E-R Diagram หรือแบบจําลองฐานขอมูล คือ การสรางแบบจําลอง

ฐานขอมูล โดย E-R Model มีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน ดังน้ี 

 1. เอนทิต้ี (Entity) หมายถึง สิ่งของ วัตถุ หรือตาราง เพื่อใชในการเก็บ

ขอมูล 

รูปสี่เหลี่ยมพื้นผา แทน เอนทิตี้  

หรือตารางขอมูลหนึ่งตาราง 

 2. แอททริบิวต (Attibute) หมายถึง สิ่งท่ีอธิบายถึงคุณลักษณะของ 

Entity เชน Entity นักเรียน ประกอบดวย Attibute ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู เพศ 

ระดับช้ัน เบอรโทรศัพท เปนตน  

รูปวงร ีแทน แอททริบิวต หรือเขตขอมูล 

สัญลักษณละหนึ่งเขตขอมูล 

 3. ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี (Relationship) หมายถึง ความสัมพันธ

ระหวางเอนทิต้ี  

รูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด แทน Relation

หรือความสัมพันธระหวางเอนทิตี้แตละ

เอนทิตี ้

ใบความรูท่ี 1.3 
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ความสัมพันธ (Relationship) 

 

หมายถึง ความสัมพันธของขอมูลระหวางตารางหรือเอนทิต้ี โดยจะตอง

เปนเอนทิต้ี 2 เอนทิต้ีท่ีมีการเช่ือมโยงกันดวยแอททริบิวตท่ีอยูภายในเอนทิต้ี  

ความสัมพันธ สามารถแบงได 3 ประเภท คือ     

1. ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 (One – to – One Relationship) 

 เปนความสัมพันธแบบ 1 เรคอรดของตารางหน่ึงจะสัมพันธกับ    

เรคอรดเพียง 1 เรคอรดของอีกตารางเทาน้ัน เชน ความสัมพันธระหวาง

เอนทิต้ีรายช่ือนักเรียนกับเอนทิต้ีสรุปผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  

2. ความสัมพันธแบบ 1 ตอ N (One – to – Many Relationship) 

 เปนความสัมพันธแบบขอมูล 1 เรคอรดจากตารางหน่ึงสามารถ

สัมพันธกับขอมูลในอีกตารางหน่ึงต้ังแต 1 เรคอรดข้ึนไป เชน ความสัมพันธ

ระหวางเอนทิต้ีหองสอบกับเอนทิต้ีผูเขาสอบ   

3. ความสัมพันธแบบ M ตอ N (Many – to – Many Relationship) 

 เปนความสัมพันธแบบท่ีพบบอยท่ีสุด และเปนแบบความสัมพันธท่ี

จัดการไดยากท่ีสุดดวย เน่ืองจากขอมูล 1 เรคอรดสามารถสัมพันธกับ

ขอมูลหลายๆ เรคอรดของอีกตาราง เชน ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ี

รายการอาหารกับเอนทิต้ีโตะในรานอาหาร   
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คีย (Key) 

 

หมายถึง แอททริบิวตหรือกลุมของแอททริบิวตท่ีสามารถใชบอกความ

แตกตางของแตละเรคอรดในตารางได คียในฐานขอมูลน้ันมีหลายชนิดดวยกัน 

แตคียท่ีใชสวนใหญมีดังน้ี 

1. คียหลัก (Primary Key) 

 ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมดท่ีอยูในเรคอรดเดียวกัน ซึ่ง    

การกําหนดคียหลักน้ันไมใชวากําหนดฟลดใดก็ได แตฟลดท่ีจะเปนคียหลักไดน้ัน

ในฟลดเดียวกันจะตองไมมีขอมูลซ้ํากันอยางเด็ดขาด คียหลักน้ันเปนคียท่ีในทุกๆ

ตารางจะตองมีการกําหนด  

2. คียรอง (Secondary Key) 

 เรียกอีกช่ือวา “Index Key” ทําหนาท่ีชวยในการสืบคนขอมูล ซึ่ง 

Index Key สําหรับ Microsoft Access น้ันปกติจะเปนฟลดเดียวกับคียหลัก 

(Primary Key) แตสามารถเปลี่ยนไดถาตองการใชฟลดอื่นเปน Index Key 

3. คียคูแขง (Candidate Key) 

 ขอมูลบางประเภทจะมีฟลดท่ีใหเลือกเปนคียหลักไดมากกวา 1 ฟลด   

ซึ่งฟลดท่ีมีสิทธ์ิเปนคียหลักน้ัน เรียกวา คียคูแขง หรือ Candidate Key 

4. คียนอก (Foreign Key) 

 คียชนิดน้ีเปนฟลดท่ีมีอยูใน 2 ตาราง คือ ในตารางหน่ึงทําหนาท่ีเปน  

คียหลัก สวนอีกตารางหน่ึงถาไมไดเปนคียรวม ก็จะเปน Non Key หนาท่ีของ 

คียนอกหรือ Foreign Key คือเช่ือมความสัมพันธระหวางตาราง 2 ตาราง 

5. คียรวม (Compound Key) 

 เปนคียท่ีเกิดจากการนําฟลดมากกวา 1 ฟลดมาใชรวมกันเพื่อใหมี

คุณสมบัติเปนคียหลัก ซึ่งเกิดจากในตารางไมสามารถใชฟลดใดเพียงฟลดเดียว

เปนคียหลักได จึงตองใชหลายฟลดรวมกัน 
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กระบวนการทํานอรมอลฟอรม (Normalization) 

 

การทํานอรมอลฟอรม คือ การทําใหขอมูลไมมีความซ้ําซอน มีขนาดไม

ใหญเกินจําเปน ซึ่งการทํานอรมอลฟอรมน้ันจะชวยใหฐานขอมูลท่ีไดน้ันมี  

ความเสถียร มีความถูกตอง และไมเสียหายงาย 

 

 

      

 

ข้ันตอนการทํานอรมอลฟอรม 

 

ข้ันเริ่มตน (0NF) 
First Normal Form 

(1NF) 

Second Normal Form 

(2NF) 

Third Normal Form 

(3NF) 

Fourth Normal Form 

(4NF) 

Fifth Normal Form 

(5NF) 

Tip : ข้ันตอนการทํานอรมอลฟอรมในทางทฤษฎีทําไดสูงสุด 5 

ระดับ แตในทางปฏิบัติสวนใหญทําถึงระดับท่ี 3 ก็เพียงพอท่ีจะ

แกปญหาการซ้ําซอนของขอมูลไดแลว 
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0NF (Unnormal Form) 

 เปนตารางในรูปแบบท่ัวๆ ไปท่ีสามารถพบเห็นได ซึ่งสวนใหญแลวจะไม

เหมาะสมในการนําไปใชกับระบบฐานขอมูลจึงตองมีการนําไปทํา 1NF เพื่อให

ขอมูลมีความเหมาะสมมากข้ึน 

1NF (First Normal Form) 

 เปนตารางท่ีมีขอมูลครบทุกเซลล ในแตละเซลลมีขอมูลเพียง 1 ขอมูล

เทาน้ัน ในแตละคอลัมนตองเปนขอมูลชนิดเดียวกัน และตองทําใหแถวและ

คอลัมนไมมีขอมูลซ้ํากัน ซึ่งสามารถทําไดโดยการแยกเซลลท่ีมีคาเกิน 1 คา

ออกเปนเรคอรดใหม 

2 NF (Second Normal Form) 

 ตองเปน 1 NF มากอน ตองมีคียหลัก (Primary Key) ขอมูลอื่นตอง

ข้ึนกับคียหลัก คียหลักสามารถเปนคียเด่ียวหรือคียรวมก็ได และถาเปนคียรวม

แลวฟลดอื่นๆ ตองข้ึนกับทุกฟลดของคียรวมดวย ซึ่งสามารถทําไดโดยการแยก

ฟลดเฉพาะออกมาสรางตารางใหม แลวใชการเช่ือมความสัมพันธ 

3 NF (Third Normal Form) 

 ตองเปน 2 NF มากอน และตองไมมีการข้ึนตอกันในหมู Non Key ตอง

ข้ึนตรงตอคียหลักเทาน้ัน ซึ่งสามารถทําไดโดยการแยกตารางออกมาสรางตาราง

ใหม 

 



24 

ข้ันตอนการสรางฐานขอมูล 

 

 1. เก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดท้ังหมด 

 2. จัดกลุมขอมูล โดยการจัดเปนกลุมๆ เชน กลุมขอมูลนักเรียน 

 3. กําหนดโครงสรางของตาราง (Table) 

 4. กําหนดชนิดของขอมูล วาเปนขอมูลประเภทใดใหชัดเจน 

 5. กําหนดคียของตารางแตละตาราง 

 6. การทํานอรมอลฟอรม (Normalization) 

 7. กําหนดความสัมพันธของตาราง 

 8. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสวนของการติดตอกับผูใชใหชัดเจน 

 

ประโยชนของระบบฐานขอมูล 

 

 1. ลดความซํ้าซอนของขอมูล เมื่อนําระบบฐานขอมูลมาใชทําใหไมตอง

เก็บขอมูลซ้ําซอน เน่ืองจากทุกฝายสามารถเรียกใชงานขอมูลไดจากระบบ  

 2. ทําใหเกิดความสอดคลองของขอมูล เมื่อมีการแกไขขอมูลท่ีใดท่ีหน่ึง 

ขอมูลอีกท่ีก็จะถูกเปลี่ยนไปดวย 

 3. สามารถควบคุมความถูกตองของขอมูล โดยมีการกําหนดเกณฑใน

การนําเขาขอมูล เพื่อใหมีความถูกตอง 

 4. สามารถใชขอมูลรวมกันได ขอมูลเก็บไวในฐานขอมูลเดียวกัน แตละ

สวนสามารถใชขอมูลรวมกันไดเพราะเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 5. ขอมูลมีความปลอดภัย สามารถวางมาตรฐานการปองกันขอมูลได 

และสามารถกําหนดรหัสผานในการเขาใชงานของขอมูลได 

 6. ขจัดความขัดแยงในการใชขอมูลรวมกัน มีการตกลงรูปแบบ     

การเก็บขอมูลกอน ทําใหไมเสียเวลาในการพัฒนาระบบ 

 7. ขอมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย ขอมูลในระบบน้ันไดรับการปรับปรุง

อยางตอเน่ือง ตรงกับเหตุการณปจจุบัน และตรงตามความตองการ 
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ใบงานท่ี 1.3 

   

______ 1. ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ีรายช่ือครูกับเอนทิต้ีวิชาสอน จัดเปน 

   ความสัมพันธแบบ M ตอ N 
  

______ 2. คียคูแขง คือ คียท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับคียหลัก 
  

______ 3. ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 เปนความสัมพันธท่ีจัดการยากท่ีสุด 
  

______ 4. การทํานอรมอลฟอรม คือ การทําใหขอมูลมีขนาดใหญมากข้ึน 
  

______ 5. สัญลักษณรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ใชแทน เอนทิต้ี 
  

______ 6. สัญลักษณรูปวงรี ใชแทน แอททริบิวต 
  

______ 7. คียท่ีทําหนาท่ีเปนคียหลักในตารางหน่ึง สวนอีกตารางเปนฟลด 

   ท่ัวไป คือ คียนอก 
  

______ 8. คียท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมดในเรคอรดเดียวกัน คือ  

   Primary Key 
  

______ 9. 2NF คือการแยกเซลลท่ีมีคาเกิน 1 คาออกเปนเรคอรดใหม 
  

______ 10. การทํานอรมอลฟอรมในทางทฤษฎีทําไดสูงสุด 5 ระดับ 
  

______ 11. ข้ันตอนการสรางฐานขอมูลตองมีการกําหนดชนิดขอมูลใหชัดเจน 
  

______ 12. การทําใหขอมูลไมเปนอิสระตอกันถือเปนประโยชนของระบบ 

     ฐานขอมูล 

 

 

ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย    หรือ    ลงในชองวาง

หนาขอความที่กําหนดให  (ขอละ  2  คะแนน) 

 

คําช้ีแจง 



 

แบบทดสอบหลังเรียน 

  รายวิชาการจัดการฐานขอมูล รหัสวิชา  ง33205 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6   

เรื่อง  การสรางฐานขอมูลเบื้องตน 

เลมที่  1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 

 

1.  ขอใดคือความหมายของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ก.  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยคอมพิวเตอร 

ข.  การเก็บรวบรวมแฟมขอมูลท่ีซ้ํากันไวดวยกัน 

ค.  การปรับปรุงสารสนเทศใหมีความสัมพันธกัน 

ง.  การจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบของตารางท่ีมีความสัมพันธกัน 

 

 

3.  ขอใดไมใชประโยชนของฐานขอมูล 

ก.  ขอมูลมีความปลอดภัย 

ข.  ขอมูลไมเปนอิสระตอกัน 

ค.  ลดความซ้ําซอนของขอมูล 

ง.  ขจัดความขัดแยงในการใชขอมูลรวมกัน 

 

 

2.  กลุมของฟลดท่ีมีความสัมพันธกันเรียกวาอะไร 

ก.  เรคอรด 

ข.  ขอมูล 

ค.  ตาราง 

ง.  เอนทิต้ี 

 

  

 

  คําช้ีแจง   จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว  (10  คะแนน) 

26 



 

6.  ขอมูลสถิติการใชหองคอมพิวเตอรจัดเปนขอมูลชนิดใด 

ก.  ขอมูลรูปภาพ 

ข.  ขอมูลอักขระ 

ค.  ขอมูลตัวเลข 

ง.  ขอมูลเสียง 

 

 

4.  ขอใดคือความหมายของคียรวม (Compound Key) 

ก.  คียท่ีเปนขอมูลท่ัวๆ ไป 

ข.  คียท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับคียหลัก 

ค.  คียท่ีเกิดจากการนําฟลดหลายฟลดมารวมกันใหมีคุณสมบัติ 

     เหมือนกับคียหลัก 

ง.  คียท่ีมีหนาท่ีในการเช่ือมความสัมพันธระหวางตาราง 2 ตาราง 

 

 

7.  การทํานอรมอลฟอรม (Normalization) นิยมทําแคข้ันตอนใดก็เพียงพอตอ 

     การแกปญหาการซ้ําซอนของขอมูล 

ก.  2 NF 

ข.  3 NF 

ค.  4 NF 

ง.  5 NF 

 

 

5.  ขอใดไมใชองคประกอบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

ก.  Field 

ข.  Table 

ค.  Record 

ง.  Information 
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8.  ขอใดคือความหมายของสารสนเทศ 

ก.  ขอเท็จจริงท่ีสามารถพิสูจนได 

ข.  ขอความท่ีใชแทนคน สัตว สิ่งของ 

ค.  ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลมาแลว 

ง.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ 

 

 

10.  ความสัมพันธในการสรางฐานขอมูลมีกี่ประเภท 

ก.  2 ประเภท 

ข.  3 ประเภท 

ค.  4 ประเภท 

ง.  5 ประเภท 

 

 

9.  ฟลดใดสามารถนํามาเปนคียหลัก (Primary Key) ได 

ก.  เลขประจําตัวนักเรียน 

ข.  วันเดือนปเกิด 

ค.  ช่ือ-สกุล 

ง.  เลขท่ี 
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ตารางบันทึกคะแนนการทําใบงานรายวิชาการจัดการฐานขอมูล 

เรื่อง  การสรางฐานขอมูลเบื้องตน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 

เลมที่  1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 
 

 

ช่ือ – นามสกุล........................................................................... เลขท่ี............... 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/..........  โรงเรียน................................................................ 
 

 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการพัฒนา 

แบบทดสอบกอนเรียน 10   

แบบทดสอบหลังเรียน 10   

 

ใบงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหต ุ

ใบงานท่ี 1.1 10   

ใบงานท่ี 1.2 

     ตอนท่ี 1 

     ตอนท่ี 2 

(22) 

8 

14 

  

ใบงานท่ี 1.3 24   

รวม 56   
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ใบงานท่ี  1.1  ขอละ  2  คะแนน 
 

ลําดับที ่ เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 ตอบคําถามไดถูกตองและครบถวน 2 

2 ตอบคําถามไดถูกตองเพียงบางสวน 1 

3 ตอบคําถามผิด/ไมตอบ 0 
 

ใบงานท่ี  1.2  ตอนท่ี  1   ขอละ  2  คะแนน 
 

ลําดับที ่ เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 ตอบคําถามไดถูกตองและครบถวน 2 

2 ตอบคําถามไดถูกตองเพียงบางสวน 1 

3 ตอบคําถามผิด/ไมตอบ 0 
 

ใบงานท่ี  1.2  ตอนท่ี  2   ขอละ  2  คะแนน 

 

ลําดับที ่ เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คําตอบถูกตอง 2 

2 คําตอบผิด/ไมตอบ 0 
 

ใบงานท่ี  1.3  ขอละ  2  คะแนน 

 

ลําดับที ่ เกณฑการใหคะแนน คะแนนที่ได 

1 คําตอบถูกตอง 2 

2 คําตอบผิด/ไมตอบ 0 

 

 

 

เกณฑการตรวจใหคะแนน 

ใบงานรายวิชาการจัดการฐานขอมูล  เรื่อง  การสรางฐานขอมูลเบื้องตน 

เลมที่  1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

ภาคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

 

 
 

ค 
   

1. 
 

 

 
 

ข 
   

6. 
 

 

 
 

ค 
   

2. 
 

 

 
 

ก 
   

7. 
 

 

 
 

ง 
   

3. 
 

 

 
 

ค 
   

8. 
 

 

 
 

ง 
   

4. 
 

 

 
 

ข 
   

9. 
 

 

 
 

ก 
   

5. 
 

 

 
 

ข 
   

10. 
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เฉลยใบงานท่ี 1.1 

 

     1.  ขอมูล หมายถึงอะไร 

          ตอบ  ขอมูลดิบหรือขอเท็จจริงของบุคคล สถานท่ี สิ่งของตางๆ 

          หรือเหตุการณท่ัวไป 

     2.  สารสนเทศ หมายถึงอะไร 

          ตอบ  ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลมาแลว 

     3.  หมายเลขโทรศัพท จัดเปนขอมูลประเภทใด 

          ตอบ  ขอมูลอักขระ 

     4.  คุณสมบัติของขอมูลท่ีดี มีอะไรบาง 

          ตอบ  1. ความถูกตอง 

         2. ความรวดเร็วและเปนปจจุบัน 

         3. ความสมบูรณ 

         4. ความชัดเจนและความกะทัดรัด 

         5. ความสอดคลอง 

     5.  การจัดการขอมูลมีกี่วิธี อะไรบาง 

  ตอบ  มี   3   วิธี ไดแก 

                  1. การจัดเตรียมขอมูล 

         2. การประมวลผลขอมูล 

         3. การดูแลรักษาสารสนเทศ  

แนวการตอบคําถาม 



แนวการตอบคําถาม 
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เฉลยใบงานท่ี 1.2 

 

     1.  ฐานขอมูล หมายถึงอะไร      

          ตอบ  แหลงในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางมีระเบียบโดยใช 

        คอมพิวเตอร เพื่อจุดประสงคอยางใดอยางหน่ึง โดยมีโครงสราง 

        และการจัดการอยางเปนระบบ 

     2.  องคประกอบของฐานขอมูลเชิงสัมพันธมีอะไรบาง 

          ตอบ  1. ตาราง (Table) 

         2. ขอมูล (Data) 

         3. ฟลด (Field) 

         4. เรคอรด (Record) 

         5. เอนทิต้ี (Entity) 

         6. แอททริบิวต (Attibute) 

     3.  แฟมขอมูล (File) คืออะไร 

          ตอบ  หนวยของขอมูลท่ีเกิดจากการนําขอมูลหลายๆ ระเบียนท่ีม ี

        ลักษณะของเขตขอมูลเหมือนกันมาจัดเก็บรวมกัน 

     4.  จงอธิบายวา เอนทิต้ี กับ แอททริบิวต มีความสัมพันธกันอยางไร   

          ตอบ  ในเอนทิต้ี 1 เอนทิต้ี จะประกอบไปดวยแอททริบิวตหลายๆ  

        แอททริบิวต  

      

 

ตอนที่ 1 
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............ 1. ไบต  ก. เรียกอีกอยางวา คอลัมน 

 

2. ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ข. หนวยของขอมูลท่ีเล็กท่ีสุด 

3. ตาราง  ค. ชุดคําสั่งท่ีทําหนาท่ีเช่ือมตอ 

   ระหวางขอมูลกับผูใช 

4. แอททริบิวต  ง. สวนท่ีใชเก็บขอมูลภายใน 

   ฐานขอมูล 

5. บิต  จ. เกิดจากรวมของขอมูล 8 บิต 

6. ฟลด  ฉ. ฐานขอมูลท่ีนิยมใชมากท่ีสุด 

7. ซอฟตแวร  ช. ขอมูลท่ีเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

  ซ. สมาชิกท่ีอยูภายในเอนทิต้ี 

  ฌ. เรียกอีกอยางวา แถว 

 

 

............

 

............

 

............

 

............

 

............

 

............

 

ตอนที่ 2 
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ค 
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เฉลยใบงานท่ี 1.3 

   

______ 1. ความสัมพันธระหวางเอนทิต้ีรายช่ือครูกับเอนทิต้ีวิชาสอน จัดเปน 

   ความสัมพันธแบบ M ตอ N 
  

______ 2. คียคูแขง คือ คียท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับคียหลัก 
  

______ 3. ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 เปนความสัมพันธท่ีจัดการบากท่ีสุด 
  

______ 4. การทํานอรมอลฟอรม คือ การทําใหขอมูลมีขนาดใหญมากข้ึน 
  

______ 5. สัญลักษณรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ใชแทน เอนทิต้ี 
  

______ 6. สัญลักษณรูปวงรี ใชแทน แอททริบิวต 
  

______ 7. คียท่ีทําหนาท่ีเปนคียหลักในตารางหน่ึง สวนอีกตารางเปนฟลด 

   ท่ัวไป คือ คียนอก 
  

______ 8. คียท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนของขอมูลท้ังหมดในเรคอรดเดียวกัน คือ  

   Primary Key 
  

______ 9. 2NF คือการแยกเซลลท่ีมีคาเกิน 1 คาออกเปนเรคอรดใหม 
  

______ 10. การทํานอรมอลฟอรมในทางทฤษฎีทําไดสูงสุด 5 ระดับ 
  

______ 11. ข้ันตอนการสรางฐานขอมูลตองมีการกําหนดชนิดขอมูลใหชัดเจน 
  

______ 12. การทําใหขอมูลไมเปนอิสระตอกันถือเปนประโยชนของระบบ 

     ฐานขอมูล 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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