
แบบทดสอบ 

บทที� 1 เรื�อง เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จงเลอืกข้อ  ก  ข  ค  ง  ที�ถูกที�สุด 

 

1. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์จากการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้กบัการลงทะเบียนของนักศึกษา 

ก.  สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนไดท้นัที 

ข.  ทาํใหเ้ป็นคนทนัสมยัขึ�น 

ค.  เป็นการประมวลผลขอ้มูลแบบเชื�อมตรง 

ง.   เป็นที�นิยมใชก้บัการลงทะเบียนของนกัศึกษาเพื�อให้นกัศึกษาไดท้าํการลงทะเบียน 

2.  ข้อใด ไม่ใช่   บทบาทของเทคโนโลยี 

ก.  เทคโนโลยทีาํใหมี้การสร้างที�พกัอาศยัที�มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

ข.  เทคโนโลยทีาํใหร้ะบบการผลิตสินคา้และบริการต่างๆ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ

มนุษยม์ากขึ�น 

ค.  เทคโนโลยทีาํใหมี้การผลิตสินคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก.  เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทกบัชีวติประจาํวนั 

ข.  เทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทสาํคญัต่อการแข่งขนัดา้นธุรกิจ 

ค.  เทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาอยา่งชา้ๆ 

ง.  คอมพิวเตอร์เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี�ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก.  แนวโนม้เทคโนโลยสีารสนเทศจะค่อยๆกลายมาเป็นระบบรวม 

ข.  การพฒันาเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเร็วทั�งทางดา้นฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ขอ้มูล และการ

ติดต่อสื�อสาร 

ค.  เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหวัใจสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ 

ง.  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศ  หมายถึง 

 ก.  การนาํเทคโนโลยมีาสร้างคุณค่าใหก้บัสารสนเทศ 

 ข.  การประยกุตเ์อาความรู้มาทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย ์

 ค.  ขอ้มลูต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ี

ง.  การนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล 



6. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านบวกคือข้อใด 

 ก.  ก่อใหเ้กิดการรับวฒันธรรม   ข.  ผลดา้นศีลธรรม 

 ค.  การทาํงานเปลี�ยนไป    ง.   การมีส่วนร่วมของสังคม 

7. กระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านลบ คือข้อใด 

 ก.  ก่อใหเ้กิดการรับวฒันธรรม   ข.  การบริโภคเปลี�ยนไป 

 ค.  การทาํงานเปลี�ยนไป    ง.  การติดต่อสื�อสาร 

8. ข้อใด ไม่ใช่ ลกัษณะของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ก.  มีรูแบบและขั�นตอน    ข.  ความน่าเชื�อถือ 

 ค.  มีสิทธิภาพ     ง.  ความถูกตอ้ง 

9.  ข้อใดคือความหมายของสารสนเทศ 

 ก.  อุปกรณ์หรือเครื�องมือที�เกี�ยวขอ้งกบัการรวมรวบประมวลผล เก็บรักษา 

 ข.  การประมวลผลที�เป็นสารสนเทศ 

 ค.  ขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือขอ้มูลดิบ 

 ง.  ขอ้มูลที�ผา่นการประมวลผลหรือจดัระบบแลว้ 

10. ข้อใด ไม่ใช่  ผลกระทบต่อสังคมโดยตรงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ก.  ช่วยทาํใหก้ารผลิตในอุตสาหกรรม 

 ข.  ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย ์

 ค.  ช่วยใหอ้ตัราการขยายตวัเพิ�มขึ�นรวดเร็ว 

 ง.  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย ์

11.  ข้อใดคือประโยชน์ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านประสิทธิภาพ 

 ก.  ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ 

 ข.  ระบบสารสนเทศทาํใหก้ารปฏิบติัมีความรวดเร็วมากขึ�น 

 ค.  ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

 ง.  ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการไดดี้ 

12.  ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านประสิทธิภาพ 

 ก.  ระบบสารสนเทศช่วยทาํใหก้ารประสานงานระหวา่งฝ่ายต่างๆเป็นไปดว้ยดี 

 ข.  ช่วยทาํใหก้ารติดต่อสื�อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

 ค.  ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ 

 ง.  ช่วยลดตน้ทุน 

13.  ข้อใดเป็นเหตุทาํให้เกดิความวติกกงัวลในเรื�องของเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการทาํงาน 

 ก.  ระบบการผลิตอตัโนมติัมากขึ�น ข.  มีการใชหุ่้นยนตใ์นการทาํงานมากขึ�น 

 ค. แรงงานอาจจะตกงาน   ง.  การปรับตวัเขา้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 



14.  ทางด่วนสารสนเทศ  หมายถึงข้อใด 

 ก.  เส้นทางที�ใหข้อ้มูลข่าวสารทั�วไปเผยแพร่มากและรวดเร็ว 

 ข.  เส้นทางการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ค.  เส้นทางการพฒันาขอ้มูลข่าวสาร 

 ง.  เส้นทางการรับขอ้มูลข่าวสาร 

15.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ 

 ก.  มนุษยมี์ความเป็นอยูที่�ดีขึ�น 

 ข.  มนุษยมี์ความจาํนอ้ยลง  ความสะดวกมากขึ�น 

 ค.  ทาํใหม้นุษยมี์คุณภาพมากขึ�น 

 ง.  ช่วยใหเ้กิดการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

16.  การจําแนกประเภทของคอมพวิเตอร์ตามความแตกต่างของขนาดเครื�อง  ความเณ้ว  และราคา

เป็นข้อพจิารณาเป็นหลกั แบ่งได้กี�ประเภท 

 ก.  5  ประเภท    ข  .  7   ประเภท 

 ค.  6  ประเภท    ง.    8   ประเภท 

17. คอมพวิเตอร์ตั�งโต๊ะประเภทใดที�เหมาะกบัสถาปนิก วิศวกร และนักออกแบบ 

 ก.  All-in  Computer   ข.  Stand – alone  Computer 

 ค.  Workstation    ง.  Server  Cycle 

18.  การนําคอมพวิเตอร์มาใช้ในการควบคุมการทาํงานระบบอตัโนมัติที�เห็นได้เด่นชัดคือ 

 ก. การวเิคราะห์สภาวะดินฟ้าอากาศ ข. ระบบจราจร 

 ค. ระบบการบริหารงาน   ง. การจาํลองในงานวทิยาศาสตร์ 

18. ข้อใด ไม่ใช่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการศึกษา 

 ก.  ใชโ้ปรแกรม    ข.  ใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 ค.  ออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ย  AutoCAD    ง.ฉายวดีีโอโปรเจคเตอร์  

19. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการแพทย์ 

 ก.  ลงทะเบียน    ข.  กายภาพบาํบดั 

 ค.  ใหค้าํปรึกษาทางไกล   ง.  แลกเปลี�ยนขอ้มูล 

20. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสํานักงาน 

 ก.  การออกใบเสร็จดว้ยโปรแกรม Excle   ข. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาํบตัร 

 ค.  เขียนคาํร้องเอกสารหาย  ง. เสียภาษีอินเทอร์เน็ต 

 



21. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสาขาการศึกษา  ข้อใดคือส่วนที�ทาํหน้าที�เป็นศูนย์กลาง

กาํหนดลาํดับของเนื�อหาในบทเรียน 

 ก.  เนื�อหาของบทเรียน   ข.  ระบบบริหารการเรียน 

 ค.  การติดต่อสื�อสาร   ง.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

 

22. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของระบบสารสนเทศในหน่วยงาน 

 ก.  ทาํลายขอ้มูล     ข.จดัเก็บขอ้มูล 

 ค. การติดต่อสื�อสาร    ง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

23. E-business คืออะไร 

 ก. การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์   ข.  ธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 

 ค. การแลกเปลี�ยนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ง. การพาณิชยเ์พื�อเชิงธุรกิจ 

24. ระบบการรับ – ส่งภาพ X-Ray โดยผ่านการ Scan Film จาก High Resolution  Scanner เป็น

การปรึกษาแพทย์ทางไกลคือข้อใด 

 ก.  ระบบ  Teleradiology    ข.  ระบบ  Telecardiology 

 ค.  ระบบ Telemedicine    ง.  ระบบ  Telepathology 

25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี�ยวกบัดิจิตอลคอมพวิเตอร์ 

 ก.  เป็นคอมพิวเตอร์ที�พบเห็นทั�วไปในปัจจุบนั  

ข.  ค่าตวัเลขของการดาํเนินคาํนวณเป็นระบบตวัเลขฐานสิบ   

ค.  เป็นเครื�องคาํนวณที�ใชห้ลกัคาํนวณแบบลูกคิด 

ง.  ระบบตวัเลขที�ใชมี้เพียง  2 ตวั คือ 0 กบั 1  

26. Information หมายถึงข้อใด 

 ก.  ระบบสารสนเทศ 

 ข.  สารสนเทศ 

 ค.  ขอ้มูลต่างๆ 

 ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

27.  ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านประสิทธิผล  

 ก. ระบบสสารสนเทศทาํใหก้ารประสานงานระหวา่งฝ่ายต่างๆ เป็นไปดว้ยดี 

 ข.  ช่วยทาํใหก้ารติดต่อสื�อสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

 ค.  ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ 

 ง.  ช่วยลดตน้ทุน 

 



28.  Telemedicine  เหมาะกบัเหตุการณ์ใด 

 ก. รถฉุกเฉิน     ข.  ถิ�นธุรกนัดาร 

 ค. สนามรบ     ง. ถูกทุกขอ้ 

29.  Information Infrastructures หมายถึง 

 ก. ระบบข่าวสารของการใชถ้นน  นํ�าประปา   ไฟฟ้า 

 ข. ระบบข่าวสารภายในโรงพยาบาล 

 ค.  โครงสร้างพื�นฐานของระบบข่าวสาร 

 ง. ระบบสารสนเทศชนิดหนึ�ง  

30. กลุ่มใดที�มีอทิธิพลต่อการพฒันาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

 ก.  ผูใ้ช ้      ข. นกัวทิยาศาสตร์ 

 ค.  นกัคอมพิวเตอร์    ง.  นกัสารสนเทศ 

เฉลย 

1. ข.  ทาํให้เป็นคนทนัสมัย 

2. ก. เทคโนโลยีทาํให้มีการสร้างที�พกัอาศัยที�มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3. ค. เทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาอย่างช้าๆ 

4. ง.  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เกี�ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 

5. ง. การนําคอมพวิเตอร์มาใช้ในการจัดเกบ็ข้อมูล 

6. ง. การมีส่วนร่วมของสังคม 

7. ก. ก่อให้เกดิการรับวฒันธรรม 

8. ข. ความน่านับถือ 

9. ง. ข้อมูลที�ผ่านการประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว 

10. ค.ช่วยให้อตัราการขยายตัวที�เพิ�มขึ�นรวดเร็ว 

11. ง.ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดีขึ�น 

12. ง.  ช่วยลดต้นทุน 

13. ข.  มีการใช้หุ่นยนต์ในการทาํงานมากขึ�น 

14. ก.  เส้นทางที�ให้ข้อมูลข่าวสารทั�วไปเผยแพร่ได้มากและรวดเร็ว 

15. ข. มนุษย์มีความจําน้อยลง  ความสะดวกมากขึ�น 

16. ข. 7 ประเภท 

17. ค. Workstation 

18. ข.  ระบบจราจร 

19. ค. ให้คําปรึกษาทางไกล 



20. ค. เขียนคําร้องเอกสารหาย 

21. ข. ระบบบริหารการเรียน 

22. ก. ทาํลายข้อมูล 

23. ก.  การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

24. ก. ระบบ Teleradiology 

25. ข.  ค่าตัวเลขของการคํานวณเป็นระบบตัวเลขฐานสิบ 

26. ก. ระบบสารสนเทศ 

27. ง. ช่วยลดต้นทุน 

28. ง. ถูกทุกข้อ 

29. ค. โครงสร้างพื�นฐานของระบบข่าวสาร 

30. ค. นักคอมพวิเตอร์ 


