
 
 
 
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จงเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดำษค ำตอบ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/3 อธิบำยระบบสื่อสำรข้อมูลส ำหรับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
   
1. กำรสื่อสำรข้อมูลหมำยถึงอะไรข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. กำรพูดคุยกันปำกต่อปำก       
ข. กำรส่งจดหมำยถึงกัน                                
ค. กำรเเลกเปลี่ยนข้อมูลจำกผู้ส่งสื่อกลำงไปยังผู้รับ 
ง. กำรโทรศัพท์หำกัน     
จ. กำรส่งภำพเเละเสียงไปยังผู้รับ 

 
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพ้ืนฐำนของกำรสื่อสำรข้อมูล 

ก. ผู้ส่ง 
ข. โปรโตคอล 
ค. สื่อกลำง 
ง. ผู้รับ 
จ. ฮำร์ดแวร์ 

 
3. (Media) คืออะไร 

ก. ช่องทำงในกำรสื่อสำร 
ข. ผู้รับข่ำวสำร 
ค. ผู้ส่งข่ำวสำร 
ง. ข้อมูลข่ำวสำร 
จ. ฮำร์ดแวร์ 

 
4. Message คืออะไร 

ก. ผู้รับข้อมูล 
ข. ช่องทำงกำรสื่อสำร 
ค. ข้อมูลข่ำวสำร 
ง. ผู้ส่งข่ำวสำร 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 
 

5. อุปกรณ์ในข้อใดท ำหน้ำที่แปลงสัญญำณจำก
สัญญำณอะนำลอคเป็นสัญญำณดิจิตอลหรือสัญญำณ
ดิจิตอลเป็นสัญญำณอนำลอค 
ก. User Card 
ข. Modem 
ค. LAN Card 
ง. Network Interface Card 
จ. Cable 

 
6. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของกำรสื่อสำรข้อมูล 

ก. เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตัวกลำงกำรสื่อสำร 
ข. เพ่ือให้ผู้รับสำรเข้ำใจข้อมูลของผู้ส่งสำร 
ค. เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงในวัฒนธรรม 
ง. เพ่ือกระจำยข้อมูลให้แพร่หลำย 
จ. เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรมด้ำนภำษำ 

 
7. งำนทะเบียนเรียกดูเกรดที่กรอกจำกกลุ่มสำระ

ภำษำอังกฤษ เป็นกำรใช้งำนเครือข่ำยใด 
ก. กำรติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำย 
ข. ส ำนักงำนอัตโนมัติ 
ค. กำรใช้ฐำนข้อมูลร่วมกัน 
ง. กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
จ. ไม่มีข้อถูก 
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8. กำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ท ำให้เกิดกำร
ประหยัด เพรำะอะไร 
ก. ซื้ออุปกรณ์รำคำไม่เเพงก็สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ข. คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวท ำงำนได้หลำยอย่ำง 
ค. อุปกรณ์ชุดเดียว ถ้ำช ำรุดสำมำรถเปลี่ยนได้ โดย
ไม่ต้องซ่อมทั้งระบบ 
ง. อุปกรณ์ต่อเชื่อมตัวเดียวใช้งำนร่วมกันได้ท้ังระบบ 
จ. ใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกันหลำยๆคน 

 
9. ข้อใดเป็นสัญญำณที่ไม่มีควำมต่อเนื่อง 

ก. สัญญำณดิจิตอล 
ข. สัญญำนวิทยุ 
ค. สัญญำณอนำล๊อก 
ง. สัญญำณไมโครเวฟ 
จ. สัญญำณบลูทูธ 

 
10.หน่วยวัดควำมถี่ของสัญญำณข้อมูลแบบอนำล็อกคือข้อ

ใด 
ก. เดซิเบล 
ข. แอมพลิจูด 
ง. Bit rate 
ค.    บิต 
จ. เฮริตซ์ 

 
11.นักเรียนจะเลือกใช้สื่อน ำข้อมูลชนิดใดหำกนักเรียนมี

วงเงินจ ำกัด 
ก. สำยคู่บิดเกลียวไม่หุ้มฉนวน  
ข. สำย USB 
ค. สำยคู่บดิเกลียวหุ้มฉนวน 
ง. สำยโคแอกเชียล 
จ. ใยแก้วน ำแสง 

 
 
 

12.Demodulation เป็นกำรแปลงสัญญำณใดไปเป็น
สัญญำณใด 
ก. ดิจิตัล > อนำล็อก 
ข. อนำล็อก > ดิจิตัล 
ค. แอนะล็อก > อินฟำเรด   
ง. อินฟำเร็ด > ดิจิตัล 
จ. ไม่มีข้อถูก 

 
13.หัวเชื่อมต่อที่ใช้งำนบนเครือข่ำยแลนส ำหรับสำยยูทีพี 

(UTP) คือชนิดใด? 
ก.    AJ-45 
ข.    RJ-11 
ค.    RJ-22 
ง.    RG-45 
จ.    RJ-45 

 
14. โพรโตคอล เป็นองค์ประกอบของระบบสื่อสำรข้อมูลที่

มีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
ก. เป็นตัวก ำหนดคุณลักษณะ หรือวิธีกำรที่ใช้ในกำร
สื่อสำรเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งเข้ำใจกัน 
ข. เป็นโปรแกรมส ำหรับด ำเนินกำรและควบคุมกำร
ส่งข้อมูลผ่ำนคอมพิวเตอร์ 
ค. เป็นอุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำที่ส่งข้อมูลที่อยู่ต้นทำงแล้ว
น ำเข้ำสู่อุปกรณ์ส่งข้อมูล 
ง. เป็นอุปกรณ์ท่ีท ำหน้ำที่น ำข่ำวสำรรูปแบบต่ำงๆ 
จำกผู้ส่งไปยังผู้รับ 
จ. ถูกทุกข้อ 

 
15.ข่ำวสำร (message) ในทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร

ประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
ก. ผู้ส่ง ผู้รับ รูปภำพ โพรโตคอล สื่อกลำง 
ข. ผู้ส่ง ข้อมูล ข้อควำม ผู้รับ รูปภำพ 
ค. ผู้ส่ง ข้อควำม เสียง รูปภำพ ผู้รับ 
ง. ข้อมูล ข้อควำม เสียง รูปภำพ 
จ. ข้อมูล ข้อควำม เสียง ผู้รับ 

 



16.ข้อใดอธิบำยลักษณะของเสียง (voice) ได้อย่ำงชัดเจน 
ก. ข้อมูลไม่สำมำรถวัดขนำดที่แน่นอนได้ ส่งผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยควำมเร็วปำนกลำง 
ข. ข้อมูลไม่สำมำรถวัดขนำดที่แน่นอนได้ ส่งผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยควำมเร็วต่ ำ 
ค. ข้อมูลไม่มีรูปร่ำงที่แน่นอน และไม่ชัดเจน 
ง. ข้อมูลมีรูปร่ำงที่แน่นอน นับจ ำนวนได้ 
จ. ถูกทุกข้อ 

 
17.เพรำะเหตุใด บลูทูธ (bluetooth) จึงเป็นเทคโนโลยี

สื่อสำรที่ได้รับควำมนิยมสูงในปัจจุบัน 
ก. เหมำะส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรในระยะไม่เกิน 33 
ฟุต สำมำรถส่งสัญญำณผ่ำนสิ่งกีดขวำงได้ 
ข. เหมำะส ำหรับกำรส่งสัญญำณเป็นทอดๆ และใช้
ประโยชน์ด้ำนโทรคมนำคมและกำรท ำอำหำร 
ค. สำมำรถส่งในแนวเส้นตรง และเหมำะส ำหรับกำร
ส่งข้อมูลในระยะไม่ไกล 
ง. สำมำรถใช้ในกำรส่งถ่ำยโอนข้อมูลส ำหรับอุปกรณ์
พกพำได้สะดวก 
จ. ข้อ ก และ ง ถูกต้อง 

 
18.ระบบจีพีเอส (Global Positioning System : GPS) มี

ประโยชน์อย่ำงไร 
ก. ตรวจสอบต ำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก 
ข. อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนโทรคมนำคมและกำร
ท ำอำหำร 
ค. สำมำรถถ่ำยโอนข้อมูลได้ง่ำย และสะดวกรวดเร็ว 
ง. สำมำรถส่งสัญญำณผ่ำนสิ่งกีดขวำงได้ 
จ. เชื่อมต่อข้อมูลให้กับอุปกรณ์สื่อสำร 

  
 
 
 
 
 
 

19.สื่อกลำงทำงกำยภำพของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในข้อ
ใด ที่มีคุณสมบัติในกำรส่งข้อมูลได้จ ำนวนมำกเป็น
ระยะทำงไกลด้วยควำมเร็วสูง 
ก. สำยคู่ตีเกลียว  
ข. สำยใยแก้วน ำแสง 
ค. สำยโคแอกเชียล 
ง. สำยคู่ตีเกลียว 
จ. สำย USB 

 
20.ข้อใดเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งหมด 

ก. เส้นลวดทองแดง น้ ำ สำยเคเบิล 
ข. ดำวเทียม ดำวพฤหัสบดี คลื่นดำวเทียม 
ค. อำกำศ ลม คลื่นไมโครเวฟ 
ง. เบอร์ออฟติก สำย twisted paire สำยยำง 
จ. สำยเคเบิล อำกำศ ดำวเทียมสำยไฟ 

 
21.ข้อใดเป็นประโยชน์ของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ด้ำนกำร

สื่อสำร 
ก. กำรรับจองที่นั่งในโรงภำพยนตร์ 
ข. กำรรับ-ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
ค. กำรส ำรองข้อมูลขององค์กรไว้ที่ส่วนกลำง 
ง. กำรตั้งระบบเครือข่ำยในองค์กรเพ่ือให้สำมำรถใช้
อุปกรณ์ร่วมกันได้ 
จ. ถูกทุกข้อ 

  
22.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

ก. เพ่ือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
ข. เพ่ือให้ผู้ใช้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกัน 
ค. เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรค้นหำข้อมูล 
ง. เพ่ือใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล  
จ. เผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จลงในโลกโซเชียล 

 
 
 
 
 



23. Wireless LAN หมำยถึงข้อใด 
ก. เครือข่ำย LAN ที่ใช้สำย UTP ในกำรเชื่อมต่อ 
ข. เครือข่ำย LAN ที่ใช้สำย Coxcial ในกำรเชื่อมต่อ 
ค. เครือข่ำยที่ไม่ใช้สำยในกำรเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุ 
ง. เครือข่ำย LAN ที่ใช้สำย Fiber Optic ในกำร
เชื่อมต่อ 
จ. เครือข่ำย LAN ที่ใช้สำยหลำยชนิดในกำรเชื่อมต่อ 

 
24. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จำกำรสื่อสำรผ่ำนดำวเทียม 

ก. ตรวจสอบสภำพกำรจรำจร 
ข. กำรใช้แผนที่โดยระบบดำวเทียมน ำร่อง 
ค. กำรเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ตไปยังพ้ืนที่
ห่ำงไกล 
ง. โครงกำรศึกษำทำงไกล (วังไกลกังวล) 
จ. กำรชมโทรทัศน์ผ่ำนระบบดำวเทียม 

 
25.ข้อดีของสำยคู่บิดเกลียว 

ก. มีรำคำถูก  
ข. ใช้งำนง่ำยมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน 
ค. ติดตั้งง่ำย 
ง. มีน้ ำหนักเบำ  
จ. ถูกทุกข้อ 

 
26.จุดปลำยทำงของข่ำวสำร หมำยถึง ส่วนประกอบใดของ

องค์ประกอบพ้ืนฐำนของกำรสื่อสำรข้อมูล 
ก. ผู้ส่งข่ำวสำร  
ข. ช่องสัญญำณ 
ค. กำรเข้ำรหัส 
ง. ผู้รับข่ำวสำร 
จ. โพรโตคอล 
 
 
 

27.สื่อกลำงที่ใช้มำกในกำรสื่อสำรข้อมูลในระบบเครือข่ำย
แลน (LAN) คือข้อใด 
ก. สำยโทรศัพท์ 
ข. สำยโคแอกซ์ 
ค. สำยคู่ตีเกลียว 
ง. สำยเส้นใยน ำแสง 
จ. สำย USB 

 
28.ระบบกำรสื่อสำรชนิดใด เป็นแบบไร้สำย 

ก. บลูทูธ 
ข. วิทยุกระจำยเสียง 
ค. ไมโครเวฟ 
ง. ดำวเทียม 
จ. เป็นสื่อแบบไร้สำยทุกข้อ 

  
29.เพรำะเหตุใดจึงต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรข้อมูล 

   ก.  เพรำะกำรถ่ำยโอนข้อมูลจำกเครื่องคอมพิวเตอร์
หนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไม่สะดวก 
   ข.  เพ่ือควำมหลำกหลำยของรูปแบบในกำรสื่อสำร 
   ค.  เพรำะกำรเก็บข้อมูลต่ำงๆ  ไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ปลอดภัย 
   ง.  เพรำะกำรใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี  ไม่ควรใช้เฉพำะ
เครื่องใดเครื่องหนึ่ง 
   จ. เพรำะคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไม่สำมำรถรองรับ
ข้อมูลได้ทั้งหมด 
 

30.ข้อใดไม่เป็นประโยชน์ของกำรสื่อสำรข้อมูลใน
ชีวิตประจ ำวัน 
ก. ควำมสะดวกในกำรแบ่งปันข้อมูล 
ข. ควำมถูกต้องของข้อมูล 
ค. กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรสื่อสำรข้อมูล 
ง. กำรสร้ำงบริกำรรูปแบบใหม่บนเครือข่ำย 
จ. เป็นประโยชน์ทุกข้อ 

 
 
 

 

ผู้ออกข้อสอบ…………………………………..……… 

 

ผู้รับรองข้อสอบ………………………………..……… 

 



กระดาษค าตอบการสอบกลางภาค 
ข้อที ่ ก ข ค ง จ ข้อที ่ ก ข ค ง จ ข้อที ่ ก ข ค ง จ 

1      11      21      

2      12      22      

3      13      23      

4      14      24      

5      15      25      

6      16      26      

7      17      27      

8      18      28      

9      19      29      

10      20      30      

 
ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ ( หมายเหตุ ไม่ตอบ ติดลบ 5 คะแนน ) 

1. องค์ประกอบพ้ืนฐำนของระบบกำรสื่อสำรข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้ำง (5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. จงอธิบำยบทบำทและควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรข้อมูลในปัจจุบัน (5 คะแนน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


