
แบบทดสอบ ข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการ 
ให้เขียนเคร่ืองหมาย X ทบัตวัอกัษรหน้าค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 
1. ข้อใดกลา่วผิด 
   ก.เสียงจดัว่าเป็นข้อมลูชดุหนึง่ 
  ข.ข้อมลูเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ 
  ค.ข้อมลู คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้และไมเ่กิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 
  ง.ไมมี่ข้อใดถกูต้อง 
2.ข้อใดเป็นสารสนเทศ 

 ก.ราคาสินค้า    ข.รายช่ือนกัเรียนใหม่ 
  ค.รายได้เฉล่ียตอ่เดือน   ง.รูปภาพท่ีรวบรวมมาได้ 
3.ข้อใดคือลกัษณะของสารสนเทศ 
  ก.ข้อมลูท่ีผ่านการประมวลผลแล้ว  ข.ข้อมลูท่ีจดัเก็บในคลงัข้อมลู 
  ค.ข้อมลูท่ีมีความสด ใหม ่และรวดเร็ว  ง.ข้อ ก และข้อ ข ถกู 
4.ลกัษณะใดไมใ่ชล่กัษณะของข้อมลูท่ีดี 
  ก.ข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั    ข.ข้อมลูท่ีสมบรูณ์และครบถ้วน 
  ค.ข้อมลูท่ีได้มาอยา่งรวดเร็ว   ง.ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและแมน่ย า 
5.”การสรุปข้อมลูเป็นหวัข้อตามความต้องการของผู้ใช้งาน”เป็นลกัษณะของข้อมลูท่ีดีในข้อใด 
  ก.ข้อมลูท่ีสอดคล้องกนั   ข.ข้อมลูท่ีสมบรูณ์และครบถ้วน 
  ค.ข้อมลูท่ีได้มาอยา่งรวดเร็ว   ง.ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและแมน่ย า 
6.ข้อมลูท่ีใช้ในการประมวลผลแบง่ออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง 
  ก.2 ชนิด คือ  primary data,secondary data 
  ข.2 ชนิด คือ numeric data,character data 
   ค.3 ชนิด คือ primary data,secondary data,third data 
   ง.3 ชนิด คือ information data,numeric data,character data 
7.ข้อมลูท่ีใช้แทนจ านวนท่ีสามารถน าไปค านวลได้ คือข้อใด 

ก. primary data   ข. secondary data 
ค. numeric data  ง. character data 

8.”ONE TWO THREE” คือข้อมลูชนิดใด 
ก.ข้อมลูปฐมภมูิ    ข.ข้อมลูทตุยิภมูิ 

  ค.ข้อมลูท่ีเป็นตวัเลข   ง.ข้อมลูท่ีเป็นตวัอกัขระ 
 
 



9.ประเภทของข้อมลูแบง่ออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบ้าง 

    ก. 2  ประเภท  คือ  primary  data  secondary  data 

    ข. 2  ประเภท  คือ  numeric  data,  character  data 

    ค. 3  ประเภท  คือ  primary  data,  secondary  data,  third  data 

    ง.  4  ประเภท  คือ  information  data  numeric  data,  character  data 

10.ข้อใดเป็นข้อมลูปฐมภมูิ 
    ก.  จ านวนคนยืมหนงัสือท่ีห้องสมดุ                             ข.  ผลการเรียนนกัเรียนจากฝ่ายทะเบียน 
    ค.ข้อมลูเงินเดือนพนกังานจากฝ่ายบคุคล                     ง.  รูปภาพท่ีนกัเรียนรวบรวมมาจากหอศลิป์ 

11.ข้อมลูท่ีไมไ่ด้คดัลอกมาจากบคุคลอ่ืนคือข้อมลูประเภทใด 

    ก.  primary  data       ข.  secondary  data   

ค.   numeric  data        ง.   character  data 

12.ลกัษณะข้อมลูทตุยิภมูิคือข้อใด 

    ก.ข้อมลูท่ีรวบรวมมาจากแหลง่ข้อมลูโดยตรง                  ข.ข้อมลูท่ีทนัสมยั   และปัจจบุนั 
    ค.ข้อมลูท่ีสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้                                ง.ข้อมลูท่ีได้จากการบนัทกึ 

13.ขัน้ตอนใดเป็นการรวบรวมข้อมลู 
ก.พนกังานบญัชีจดัท าเอกสารเงินเดือนพนกังาน         ข.พนกังานขายอา่นข้อมลูจากรหสัแทง่ 
ค.บรรณารักษ์เรียงหนงัสือตามล าดบัตวัอกัษร            ง.อาจารย์ค านวณผลการเรียนเฉล่ียของนดัเรียน 

14.ข้อใดไมใ่ชส่ื่อบนัทกึข้อมลูท่ีใช้ข้อมลูท่ีประมวลผลแล้ว 

    ก.  DVD  drive      ข.  External   Harddisk       

ค.   flash   drive          ง.Solid  state  disk 

 
15.การหาคา่เฉล่ียความสงูของนกัเรียนในชัน้เรียน  อยูใ่นขัน้ตอนใด 

ก.  การรวบรวม    ข.การประมวลผล        ค.การจดัเก็บ        ง.การแสดงผล 

16.จดัเรียงข้อมลูตามล าดบัความส าคญั   อยูใ่นขัน้ตอนใด 

        ก.  การรวบรวม   ข.การประมวลผล    ค.การจดัเก็บ        ง.การแสดงผล 

17.การปรับปรุงแก้ไขให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา     อยูใ่นขัน้ตอนใด 

ก.  การรวบรวม   ข.การประมวลผล    ค.การจดัเก็บ        ง.การแสดงผล 

18.หนว่ยของเลขฐานสองในแตล่ะหลกั   เรียกวา่อะไร 

   ก.Byte        ข.bit   digit          ค.Binary    Digit         ง.Byte  Digit 

19.อกัขระแตล่ะตวัประกอบด้วยเลจฐานสองก่ีบติเรียงตอ่กนั 

     ก.8  บิต      ข.16   บติ     ค.64  บิต   ง.256   บติ 



20.ข้อใดกลา่วได้ถกูต้อง 
ก.เลขฐานสอง  16  บิต  แทนตวัอกัษรได้  256  บิต 

ข.รหสัแอสกี  เป็นรหสัแทนข้อมลูด้วยเลขฐานสองจ านวน  8  บิต 

ค.รหสัยนูิโค้ด   เป็นรหสัแทนข้อมลูด้วยเลขฐานสองจ านวน  16บิต 

     ง.ข้อ ข  และข้อ  ค ถกู 

21.ข้อใดแทนข้อตวัอกัขระHในระบบคอมพิวเตอร์ได้อยา่งถกูต้อง 
ก.ooH    ข.H001 100H    ค.H    ง.0100 1000 

22.หนว่ยท่ีเล็กท่ีสดุของโครงสร้างข้อมลู คือข้อใด 
ก.บิต   ข.อกัขระ  ค.เขตข้อมลู  ง.ระเบียนข้อมลู 

23. ตวัเลขหลกัใดหลกัหนึง่ในระบบเลขหารสอง หมายถึงข้อใด 
ก.บิต    ข.อกัขระ  ค.เขตข้อมลู   ง.ระเบียนข้อมลู 

24.กลุม่ของเขตข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกนัตัง้แต1่เขตข้อมลูขึน้ไป หมายถึงข้อใด 
ก.เขตข้อมลู  ข.ระเบียนข้อมลู   ค.แฟ้มข้อมลู   ง.ฐานข้อมลู 

25.ข้อมลูท่ีท่ีเป็นตวัอกัขระเรียงตอ่กนั หมายถึงข้อใด 
ก.อกัขระ  ข.เขตข้อมลู  ค.แฟ้มข้อมลู   ง.ฐานข้อมลู 

26.รวบรวมแฟ้มข้อมลูหลายๆแฟ้มเข้าด้วยกนั หมายถึงข้อใด 
ก.เขตข้อมลู  ข.ระเบียนข้อมลู   ค.แฟ้มข้อมลู   ง.ฐานข้อมลู 

27.กลุม่ของระเบียนข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กนัตัง้แตห่นึง่ระเบียนขึน้ไป หมายถึงข้อใด 
ก.เขตข้อมลู  ข.ระเบียนข้อมลู   ค.แฟ้มข้อมลู   ง.ฐานข้อมลู 

28.ข้อมลูใดมีผลกระทบตอ่ความเป็นสว่นตวัของเจ้าของข้อมลูน้อยท่ีสดุ 
ก.เลขบตัรประชาชน  ข.อีเมล   ค.ประวตัิการศกึษา  ง.เบอร์โทรศพัท์มือถือ 
 

29.การน าข้อมลูมาใช้ในลกัษณะใดท่ีผิดตามกฎหมาย 
ก.น าภาพท่ีเพ่ือนถ่ายไว้ไปลงเว็บไซต์ของโรงเรียน 
ข.คดัลอกงานจากเพ่ือน เพ่ือให้ตนเองมีงานสง่อาจารย์ 
ค.ซือ้โปรแกรมAdobe Photoshopเพ่ือมาใช้กบัคอวพิวเตอร์ท่ีบ้าน 
ง.คดัลอกโปรแกรม Microsoft Office จากเพ่ือนเพ่ือมาใช้กบัเคร่ืองของตนเอง 

30.สิ่งส าคญัท่ีต้องค านงึถึงก่อนเผนแพร่ข้อมลูทกุครัง้คือข้อใด 
ก.กลุม่เป้าหมายและชว่งเวลาเผยแพร่   ข.การได้รับอนญุาตจากเจ้าของข้อมลู 
ค.ปริมาณของข้อมลูท่ีเหมาะสม     ง.สิ่งท่ีคาดหวงัจากการเผยแพร่ข้อมลู 

 
 


