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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
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ชุดการเรียนด้วยคอมพวิเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
รายวิชาคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

 
สามารถเข้าใช้งานบทเรียนผ่าน โปรแกรม Web Browser ได้ ทกุโปรแกรม โดยเข้าไปท่ี www.
อาจารย์เปรม.com แล้วคลิกท่ี บทเรียนออนไลน์ 
 

 
 

หน้าจอแรกก่อนเข้าบทเรียน 
 

หน้าจอล๊อกอินเพ่ือเข้าสูช่ดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

 
 

หน้าจอล๊อกอินเพ่ือเข้าสูช่ดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
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ก่อนจะเข้าใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ได้นัน้นกัศกึษาต้องท าการสมคัรเป็นสมาชิกเสียก่อน 

 
สว่นสมคัรสมาชิก 

หลงัจากสมคัรสมาชิกเสร็จแล้วจะเข้าสูห่น้าจอของชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จากนัน้คลิกท่ี รายวิชาบงัคบั คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต เพ่ือลง
ช่ือเข้าใช้ชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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พิมพ์รหสัเพื่อเข้าสูช่ดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 
รหสัผา่นเข้าเรียน 

หน้าจอชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต ประกอบด้วยสว่นตา่งๆ ดงันี ้

 
หน้าแรกของชดุชดุการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
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บทท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
สง่งานท่ี 1 ท าประวตัสิว่นตวัด้วย MS.WORD 
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บทท่ี 2 ระบบคอมพิวเตอร์ 

 
บทท่ี 3 การจดัการข้อมลู และสารสนเทศ 

 
บทท่ี 4 การส่ือสารข้อมลู และระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
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บทท่ี 5 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต 

 
บทท่ี 6 การสืบค้น และการติดตอ่ส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 

 
บทท่ี 7 จริยธรรมและความปลอดภยั 
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สว่นของการบ้าน 

 
สว่นกระดานเสวนา 

 
สว่นแสดงคะแนนทัง้หมด 
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สว่นแก้ไขประวตัสิว่นตวั 

แบบท าสอบก่อนเรียน 

 
แบบทดสอบกลางภาค 

 
แบบทดสอบกลางภาค 

หน้าจอการท าแบบทดสอบกลางภาค 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

แบบทดสอบกลางภาคประกอบด้วย ตวัเลือก 5 ตวัเลือก และมีทัง้หมด 60 ข้อ ดงันี ้
1. ในยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเน้นให้ความส าคญักบัสิ่งใดมากท่ีสดุ 

ก. ข้อมลูขา่วสาร 
ข. เกษตรกรรม 
ค. อตุสาหกรรม 
ง. เศรษฐกิจ 
จ. สงัคม 

2. ข้อใดคือคณุลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก 
ข. ใช้พลงังานเป็นจ านวนมาก 
ค. มีการสง่ข้อมลูขา่วสาร 
ง. มีการผลิตเป็นจ านวนมาก 
จ. มีการบริโภคเป็นอย่างมาก 

3. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ก. อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารองค์กร 
ข. อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ค านวณและประมวลผลข้อมลู 
ค. อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการสง่ข้อมลู 
ง. เทคโนโลยีในการจดัการข้อมลู 
จ. ถกูทกุข้อ 

4. ข้อใดถือว่าเป็นต้นก าเนิดของคอมพิวเตอร์ 
ก. เคร่ืองคดิเลข 
ข. ลกูคิด 
ค. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ง. บตัรเจาะรู 
จ. หลอดสญุญากาศ 
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5. ยคุใดมีการใช้ LSI (Large Scale Integrated) 
ก. ยคุท่ี 1 
ข. ยคุท่ี 2 
ค. ยคุท่ี 3 
ง. ยคุท่ี 4 
จ. ยคุท่ี 5 

6. คอมพิวเตอร์ในยคุใดมีการใช้เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์(Transistor Technology) 
ก. ยคุท่ี 1 
ข. ยคุท่ี 2 
ค. ยคุท่ี 3 
ง. ยคุท่ี 4 
จ. ยคุท่ี 5 

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดใดถ้าแบง่ตามขนาดและราคาของเคร่ืองแล้วมีขนาดและราคาใหญ่
ท่ีสดุและแพงท่ีสดุ 

ก. Supercomputer 
ข. Mainframe 
ค. Minicomputer 
ง. Microcomputer 
จ. Personal Computer 

8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดใดสามารถใช้งานได้เฉพาะบคุคล  
ก. Minicomputer 
ข. Mainframe 
ค. Microcomputer 
ง. ง.   Personal Computer 
จ. ถกูทัง้ข้อ ค และ ง 

10. ข้อใดไมถื่อวา่เป็นองค์ประกอบพืน้ฐานทางด้านการส่ือสาร 
ก. หนว่ยสง่ข้อมลู, หน่วยรับข้อมลู 
ข. หนว่ยรับข้อมลู, ชอ่งทางการส่ือสาร 
ค. ชอ่งทางการส่ือสาร, การเข้ารหสั 
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ง. การเข้ารหสั, การถอดรหสั 
จ. การถอดรหสั, หนว่ยสง่ข้อมลู 

11. ข้อใดไมใ่ชอ่งค์ประกอบพืน้ฐานของระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ก. การเข้ารหสั 
ข. การถอดรหสั 
ค. สายสญัญาณ 
ง. ชอ่งสญัญาณ 
จ. ผู้ รับขา่วสาร 

12. ข้อใดไมถื่อวา่เป็นองค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ 
ก. ฮาร์ดแวร์ 
ข. ซอฟต์แวร์ 
ค. บคุลากร 
ง. ฐานข้อมลู 
จ. กระบวนการท างาน 

13. อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นหนว่ยความจ า (Memory Unit) 
ก. ATM 
ข. ROM 
ค. HARDDISK 
ง. MONITOR 
จ. PRINTER 

14. หนว่ยเก็บข้อมลูส ารอง(Secondary memory Unit) ชนิดใดเก็บข้อมลูได้มากท่ีสดุ 
ก. ฟล็อปปีด้สิก์(Floppy Disk) ขนาด 3.5 นิว้ 
ข. ฮาร์ดดสิก์(Hard disk ขนาด) 160 GB 
ค. ซีดีรอม(CD-ROM) 1 แผน่ 
ง. ดีวีดี(DVD) 1 แผน่ 
จ. รีมฟูเอเบิล้ไดร์ฟความจ ุ128 MB 

15. อปุกรณ์ในข้อใดไมจ่ดัเป็นรีมฟูเอเบิล้ไดร์ฟ(Removable Drive) 
ก. Zip Drive 
ข. Memory Stick 
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ค. Flash Drive 
ง. Floppy Disk 
จ. Compact Flash 

16. เคร่ืองพิมพ์ชนิดใดมีหลกัการท างานเชน่เดียวกนักบัเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ก. เคร่ืองพิมพ์แบบพน่หมึก 
ข. เคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
ค. เคร่ืองพิมพ์แบบจดุ 
ง. เคร่ืองพิมพ์แบบกระทบ 
จ. เคร่ืองพล็อตเตอร์ 

17. ซอฟต์แวร์ประเภทใดไมใ่ชซ่อฟต์แวร์ระบบ 
ก. โปรแกรมระบบปฏิบตักิาร 
ข. โปรแกรมแปลภาษา 
ค. โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
ง. โปรแกรมวินโดว์ 
จ. โปรแกรมประมวลผลค า 
 

18. บคุลากรท่ีท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคือข้อใด 
ก. Software Engineer 
ข. System Analysis and Design 
ค. Admin 
ง. DBA 
จ. End-User 

19. ข้อมลูท่ีจดัเก็บในคอมพิวเตอร์จะอยูใ่นรูปแบบใด 
ก. เลขฐาน 16 
ข. ตวัเลข, ตวัอกัษร 
ค. เลขฐาน 2 
ง.  เลขฐาน 10 
จ.  สญัลกัษณ์ 
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19. ข้อใดไมใ่ชล่กัษณะของข้อมลูท่ีดี 
ก. ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
ข. มีความสมบรูณ์ 
ค. มีความเป็นปัจจบุนั 
ง. มีความถกูต้อง 
จ. เหมาะกบัการประมวลผล 

20. หนว่ยข้อมลูใดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสดุ 
ก. บติ 
ข. ไบต์ 
ค. เขตข้อมลู 
ง. ระเบียน 
จ. แฟ้ม 

21. การน าหนว่ยของเขตข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กนัมารวมกนัเรียกวา่อะไร 
ก. Record 
ข. Field 
ค. File 
ง. Byte 
จ. Database 

22. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ส าหรับจดัระบบฐานข้อมลู 

ก. MS-Word 
ข. MS-Access 

ค. MS-Excel 
ง. MS-Powerpoint 

จ. Authorware 
23. ข้อใดคือระบบประมวลผลรายการประจ าวนั 

ก. EIS 
ข. DPS 
ค. DSS 
ง. ES 
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จ. MIS 
24. ระบบใดท่ีให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารโดยเฉพาะ 

ก. MIS 
ข. DPS 
ค. DSS 
ง. ES 
จ. EIS 

25. ระบบใดใช้ระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 
ก. MIS 
ข. DPS 
ค. DSS 
ง. ES 
จ. EIS 

26. Floppy Disk ขนาด 3.5 นิว้ ท่ีนิยมใช้กนัในปัจจบุนัมีความจเุทา่ไหร่ 
ก. 1.00 MB 
ข. 1.14 MB 
ค. 1.44 MB 
ง. 1.50 MB 
จ. 2.00 MB 

27. มาตรฐานในการรับสง่ข้อมลูในชัน้ใดท่ีท าหน้าท่ีในการค้นหา IP Address ของเคร่ือง
ปลายทาง 

ก. Physical Layer 
ข. Data Link Layer 
ค. Network Layer 
ง. Transport Layer 
จ. Presentation Layer 
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28. มาตรฐานในการรับสง่ข้อมลูในชัน้ใดท่ีท าหน้าท่ีในการแบง่ข้อมลูออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียกวา่ 
Segmentation  

ก. Physical Layer 
ข. Data Link Layer 
ค. Network Layer 
ง. Transport Layer 
จ. Presentation Layer 

29. มาตรฐานในการรับสง่ข้อมลูในชัน้ใดท่ีท าหน้าท่ีในท่ีมีหน่วยรับสง่ข้อมลูเป็น Frame 
ฉ. Physical Layer 
ช. Data Link Layer 
ซ. Network Layer 
ฌ. Transport Layer 
ญ. Presentation Layer 

30. ข้อใดไมใ่ชช่อ่งทางการส่ือสารแบบสาย 
ก. ทวิสแพร์ 
ข. โคแอคเชียน 
ค. ไฟเบอร์ออฟตกิ 
ง. ไมโครเวฟ 
จ. ทัง้ ก และ ข 

31. Internet จดัอยูใ่นระบบเครือขา่ยแบบใด 
ก. LAN 
ข. MAN 
ค. WAN 
ง. ทัง้ ก และ ข 
จ. ทัง้ ข และ ค 

32. อปุกรณ์ชนิดใดท่ีท าหน้าท่ีในการรวมสญัญาณ 
ก. ฮบั 
ข. เกตเวย์ 
ค. บริดจ์ 
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ง. เราเตอร์ 
จ. สวิตซ์ 

33. ถ้าต้องการเช่ือมตอ่เครือขา่ยแลน (Lan)           2 เครือขา่ยท่ีมีโพรโทคอลท่ีตา่งกนัควรใช้
อปุกรณ์ชนิดใด 

ก.  ฮบั 
ข. เกตเวย์ 
ค. บริดจ์ 
ง. เราเตอร์ 
จ. รีพีตเตอร์ 

34. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการขยายสญัญาณให้กบัเครือข่ายคืออปุกรณ์ชนิดใด 
ก.   ฮบั 
ฉ. เกตเวย์ 
ช. บริดจ์ 
ซ. เราเตอร์ 
ฌ. รีพีตเตอร์ 

35. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ย 2 เครือขา่ยท่ีและสามารถ filter ข้อมลูได้ 
คืออปุกรณ์ชนิดใด 

ก.   ฮบั 
ข. เกตเวย์ 
ค. บริดจ์ 
ง. เราเตอร์ 
จ. รีพีตเตอร์ 

36. สายสญัญาณชนิดใดท่ีมีความเร็วในการรับสง่ข้อมลูน้อยท่ีสดุ 
ก. สายคูบ่ดิเกลียว 
ข. สายโคแอกเชียล 
ค. สายใยแก้วน าแสง 
ง. สาย UTP 
จ. สญัญาณดาวเทียม 
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37. ข้อใดไมใ่ชอ่งค์ประกอบในการสร้างระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
ก. เซิร์ฟเวอร์(Server) 
ข. เวิร์กสเตชนั(Workstation) 
ค. ไคลเอนต์(Client) 
ง. เทอร์มินลั(Terminal) 
จ. พริน้เตอร์(printer) 

38. เครือขา่ยประเภทใดจดัเป็นเครือขา่ยระยะใกล้ 
ก. LAN 
ข. MAN 
ค. WAN 

         ง. INTERNET 
          จ.  CLIENT/SERVER 
39. ระบบเครือขา่ยประเภทใดท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในเครือขา่ยมีทรัพยากรท่ีเท่าเทียมกนั

และสามารถใช้แทนกนัได้ 
ก. Peer-to-Peer 
ข. Centralize Network 
ค. Extranet 
ง.  Internet 
จ.  Client/server 

40.   โทโพโลยีแบบใดท่ีมีการเดนิสายสญัญาณแบบเส้นตรงเรียงตอ่กนั 
ก. แบบดาว 
ข. แบบบสั 
ค. แบบวงแหวน 
ง. แบบผสม 
จ. ไมมี่ข้อถกู 

41.   โทโพโลยีแบบใดท่ีมีการเดนิสายสญัญาณแบบกระจาย  
ก. แบบดาว 
ข. แบบบสั 
ค. แบบวงแหวน 



82 
 

 

ง. แบบผสม 
จ. ไมมี่ข้อถกู 

42. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึงข้อใด 
ก. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมลูเข้าสูเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ข. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ 
ค. สว่นประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมองเห็นและสมัผสัได้ 
ง. สว่นประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เก็บโปรแกรมหรือข้อมลูสว่นประกอบของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผล 

43. ข้อใดคือความหมายของ หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) 
ก. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีประมวลผลข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ 
ข. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีรับข้อมลูจากผู้ใช้เข้าสูเ่คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ค. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีจดัเก็บโปรแกรมหรือข้อมลู 
ง. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีจดัเก็บข้อมลูไว้ใช้ครัง้ตอ่ไป 
จ. อปุกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผล 

44. เราสามารถป้องกนัข้อมลูในระบบเครือข่ายได้อยา่งไร 
ก. สร้างระบบไฟร์วออล์ 

ข. สร้างรหสัผา่น 

ค. ส ารองข้อมลู 
ง. ใช้โปรมแกรมป้องกนัไวรัส 

จ. ถกูทกุข้อ 
45. ข้อใดกล่าวผิดเก่ียวกบัสารสนเทศ 

ก. ข้อมลูท่ีต้องประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ข.  สามารถน าไปใช้ตดัสินใจด าเนินกิจกรรมหรือบริหารงาน 
ค.  ข้อเท็จจริงท่ีเกิดจากการรวบรวมขึน้ 
ง.  ผลวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ 
จ.  ข้อมลูท่ีผา่นการประมวลผล  

46. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นใหญ่ท างานด้วยระบบใด? 
ก. Digital 
ข. Analog 
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ค. Calculate 
ง. Numerical 

   จ. Hybrid 
47. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลกูค้าในเร่ืองใด? 

ก. บริการ ATM 
     ข. บริการด้านบตัรเครดิต 
     ค. บริการ ณ จดุขาย 
     ง. บริการสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า 

จ. บริการช าระคา่ผอ่นสินค้า 
48. โปรแกรม Windows ถกูเขียนโดยบริษัทใด 

ก. Microsoft Corporation 
ข. SUN Corporation 
ค. IBM 
ง. โครงการ School net 
จ. Apple 

49.    เครือขา่ยระดบัตอ่ไปนี ้สามารถตดิตอ่สง่ข้อมลูระหวา่งเคร่ืองได้ไกลท่ีสดุ 
ก. เครือขา่ย MAN  
ข. เครือขา่ย WAN  
ค. เครือขา่ย LAN  
ง. ทกุ ๆ เครือขา่ยสามารถสง่ข้อมลูได้ไกลเหมือน ๆ กนั ซึ่งอยูท่ี่สายสญัญาณ 
จ. เครือขา่ย Client/server 

50.   เครือขา่ยระดบัใดมกัใช้สญัญาณดาวเทียมชว่ยในการส่ือสาร 
ก. เครือขา่ย MAN  
ข. เครือขา่ย WAN  
ค. เครือขา่ย LAN  
ง. เครือขา่ย Client/server 
จ. ถกูทกุข้อ 
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51.   ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล 
ก. รูปแบบการเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ในระบบเครือขา่ย 
ข. มาตรฐานการเช่ือมตอ่เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
ค. ภาษากลางท่ีใช้ส่ือสารเพ่ือติดตอ่กนัในเครือขา่ย 
ง. คณุสมบตัหินึง่ของมาตรฐาน IEEE 802 
จ. ถกูทกุข้อ 

52. ISO โมเดล คือข้อใด 
 ก. องค์การระหวา่งประเทศเพ่ือก าหนดรูปแบบการตดิตอ่เครือข่าย 
 ข. มาตรฐานการส่ือสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด 
 ค. วิธีการเช่ือมตอ่เครือขา่ยวิธีหนึง่ 
 ง. สมาคมเพ่ือการติดตอ่แลกเปล่ียนข้อมลูบนเครือขา่ย 
 จ. โปรโตคอลท่ีใช้ในการส่ือสาร 
53. สายสญัญาณใดมีความสามารถในการสง่สญัญาณเร็ว 
     ท่ีสดุ 

ก. Coaxial Cable 
ข. Shielded Twisted Pair Cable 
ค. Unshielded Twisted Pair Cable 
ง. Fiber Optic Cable 

        จ. สญัญาณดาวเทียม 
54. ข้อใดให้ความหมายของโปรแกรมไดร์เวอร์ได้ดีท่ีสดุ 

ก. คือชดุโปรแกรมท่ีผู้ ชือ้ต้องเขียนขึน้มาเพื่อจดัการกบัอปุกรณ์ 
ข. คือชดุโปรแกรมท่ีบริษัทผู้ผลิต ๆ ขึน้มา ซึง่ผู้ ชือ้จะได้มาพร้อมกบัการซือ้อปุกรณ์นัน้ และ
น าอปุกรณ์นัน้ติดตัง้ลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัชดุโปรแกรมท่ีแนบมา เพ่ือให้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์สามารถท างานร่วมกบัอปุกรณ์นัน้ได้ 
ค. คือชดุโปรแกรมท่ีผลิตขึน้มาเพื่อใช้งานเฉพาะอปุกรณ์ด้านเครือข่าย เพ่ือให้การท างาน
บนเครือขา่ยมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
ง. คือฮาร์ดแวร์หรืออปุกรณ์ชนิดหนึง่ท่ีเป็นลกัษณะ Plug & Play สามารถเสียบแล้วใช้งาน
ได้ทนัที โดยไม่ต้องท าการติดตัง้โปรแกรมชดุใด ๆ 

        จ. คือฮาร์ดแวร์ท่ีสามารถเช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยได้ 
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55. คอมพิวเตอร์มีบทบาทกบัการศกึษาอยา่งไร 
ก. น ามาประยกุต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน่ ท าส่ือตา่งๆ คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 
เป็นต้น 
ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เชน่ การจดัท าประวตันิกัเรียน ประวตัิครูอาจารย์ เป็นต้น 
ค. ใช้เป็นแหลง่เรียนรู้ เชน่การค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 

       ง.  เป็นช่องทางการส่ือสาร แลกเปล่ียนความรู้ 
       จ. ถกูทกุข้อ 

56.   ข้อมลู 32 บิตมีก่ีไบต์ 
ก. 2 ไบต์ 
ข. 3 ไบต์ 
ค. 4 ไบต์ 
ง. 5 ไบต์ 

        จ. 6 ไบต์ 
57. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง 

ก. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) 
ข. ซอฟต์แวร์ (Soft ware) 
ค. บคุลากร(people ware)  

       ง.ข้อมลู (Data) และ กระบวนการท างาน (Procedure) 
ง. ถกูทกุข้อ 

58  บคุลากรท่ีมีหน้าท่ีเขียนโปรแกรมควบคมุเคร่ืองและต้องมีความรู้เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี
คือใคร 

ก. Data Administrator 

ข.   System Programmer 

ค.System Analyst 
ง.   Application Programmer 

   จ.  Maintenace Programmer 
59.  Wirless LAN หมายถึงข้อใด 

ก. เครือขา่ย LAN ท่ีใช้สาย UTP ในการเช่ือมตอ่ 
ข. เครือขา่ย LAN ท่ีใช้สาย Coxcial ในการเช่ือมตอ่ 
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ค. เครือขา่ย LAN ท่ีใช้สาย Fiber Optic ในการเช่ือมตอ่ 
ง. เครือขา่ยท่ีไมใ่ช้สายในการเช่ือมตอ่แตใ่ช้คล่ืนวิทยแุทน 
จ. ไมมี่ข้อถกู 

60. เว็บไซต์ คณะท่ีนกัศกึษาสงักดัอยู ่คือเว็บไซต์อะไร 
ก.  http://www.bru.ac.th 
ข.  http://www.science.bru.ac.h 
ค. http://www.it.bru.ac.th 
ง.  http://www.edu.bru.ac.th/ 
จ. http://www.buss.bru.ac.th/ 

  

http://www.bru.ac.th/
http://www.science.bru.ac.h/
http://www.edu.bru.ac.th/
http://www.buss.bru.ac.th/
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน 
โดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพวิเตอร์    ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา

คอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
ค ำช้ีแจง ให้นกัเรียนตอบข้อมลูตามความเป็นจริงโดยกาเคร่ืองหมาย ลงใน ( ) หรือเตมิข้อมลู
ลงในชอ่งวา่งตามความเป็นจริง 

1. เพศ (  ) ชาย   หญิง (  ) หญิง 
2. อาย ุ.......................................................................... 
3. ผลการเรียน.............................................................. 

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้ชุดการเรียน  
 
ค ำช้ีแจง ให้ผู้ เรียนอ่านข้อความและใสเ่คร่ืองหมาย ลงในชอ่งระดบัคะแนนความพึงพอใจท่ี
นกัศกึษาเลือกตามสภาพความเป็นจริง โดยระดบัคะแนนแตล่ะชอ่งมีความหมายดงัตอ่ไปนี  ้
 ระดบั 5  หมายถึง  พอใจมากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง  พอใจมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง  พอใจพอสมควร 
 ระดบั 2  หมายถงึ  พอใจน้อย 
 ระดบั 1  หมายถึง  พอใจน้อยท่ีสดุ 
 
 

ท่ี รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดีกว่าวิธีการเรียนรู้
วิธีอ่ืน ๆ 

     

2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้เข้าใจง่าย      
3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเรียนรู้ท่ีอิสระ

ผู้ เรียนได้ตามศกัยภาพ 
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ท่ี รายการ ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน าไปใช้ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     

5 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีรูปแบบบทเรียน ท่ี
มีความกะทดัรัด และเหมาะสม 

     

6 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ข้อความถกูต้อง 
รูปแบบสวยงาม ใช้ภาษาได้ดี 

     

7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี ค าสัง่ ค าชีแ้จง
ตา่งๆ มีความชดัเจน เข้าใจง่าย 

     

8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีภาพประกอบ สี 
เสียง มีความสวยงามและนา่สนใจ 

     

9 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสอดคล้องกนั
ในเนือ้หา 

     

10 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถระบุ
พฤตกิรรมท่ีต้องการวดัได้อย่างชดัเจน 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………..................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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คะแนนการท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 1 
ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพวิเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กับนักศึกษาที่

เรียนแบบปกต ิในรายวิชาคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 

 

คนท่ี คะแนนจากชดุการเรียน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
(30 คะแนน) 

คนท่ี คะแนนจากการเรียนปกติ 
(30 คะแนน) 

1 24 1 18 
2 24 2 20 
3 26 3 24 
4 23 4 18 
5 23 5 19 
6 24 6 15 
7 25 7 17 
8 25 8 16 
9 25 9 17 
10 25 10 20 
11 23 11 20 
12 25 12 21 
13 27 13 19 
14 26 14 18 
15 25 15 22 
16 24 16 24 
17 23 17 22 
18 24 18 22 
19 25 19 23 
20 26 20 27 
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คนท่ี คะแนนจากชดุการเรียน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
(30 คะแนน) 

คนท่ี คะแนนจากการเรียนปกติ 
(30 คะแนน) 

รวม 492 รวม 410 

X  24.60 X  20.50 

S.D.  1.142 S.D.  3.269 
ร้อยละ 82.00 ร้อยละ 68.33 
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ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนโดยใช้ชดุการเรียน 
ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 

ข้อ รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ ความหมาย 

X  .S.D  
1 การใช้ ไมยุ่ง่ยาก เข้าใจง่าย 4.30 0.483 พอใจมาก 
2 ภาษาท่ีใช้มีความชดัเจนเข้าใจง่าย 4.20 0.422 พอใจมาก 
3 ล าดบัการสอนเนือ้หามีความตอ่เน่ือง 4.50 0.527 พอใจมาก 
4 ค าแนะน า และการสรุปแนวคดิเข้าใจง่าย 4.30 0.675 พอใจมาก 
5 การใช้ขนาดและรูปแบบตวัอกัษร

เหมาะสม 
4.60 0.516 พอใจมากท่ีสดุ 

6 การใช้กราฟิก หรือภาพเคล่ือนไหว
ประกอบเหมาะสม 

4.20 0.632 พอใจมาก 

7 การใช้สีในการออกแบบจอภาพ
เหมาะสม 

4.60 0.516 พอใจมากท่ีสดุ 

8 การออกแบบหน้าจอโดยรวมเหมาะสม 4.20 0.789 พอใจมาก 
9 เวลาในการแสดงผลของแตล่ะหน้าจอ

เหมาะสม 
4.40 0.516 พอใจมาก 

10 นกัศกึษาอยากให้มีการเรียนจาก 
ชดุการเรียนเร่ืองอ่ืนๆ 

4.40 0.699 พอใจมาก 

รวม 88.20 3.293 
พอใจมาก 

เฉล่ีย 4.41 0.165 
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ช่ือ-สกลุ   นายเปรม อิงคเวชชากลุ 
ท่ีอยู่   6-8 ถ.สนุทรเทพ อ.เมือง จ.บรีุรัมย์ 
สถานท่ีท างาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
   บรีุรัมย์ 
ต าแหนง่งาน  พนกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎับรีุรัมย์ 
 

 

 

 

 

 


