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   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-Net   วิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี      

                                 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1.   ขอใดเปนหลักการทํางานดวยความเสียสละ 

1. ตนเปนที่พึ่งแหงตน 

2. หัวหนากลุมตัดสินใจถูกเสมอ 

3. นําความคิดเห็นของสมาชิกมาพิจารณา 

4. ทํางานสวนของตนใหเสร็จแลวรองานจากเพื่อน 

2.   บุคคลที่เปนผูสัมภาษณควรมีคุณสมบัติในขอใดตอไปน้ี 

1. มีความซื่อสัตย    2.    มีความเสียสละ 

3. มีปฏิภาณไหวพริบ  4.    มีความขยันหมั่นเพียร 

3.   บุคคลในขอใดตอไปนี้ท่ีเพื่อนรวมงานจะใหความไววางใจตอการทํางานมากที่สุด  

1. แดง เปนบุคคลที่มีความตรงตอเวลา 

2. ฟา เปนบุคคลที่มีความสงบเครงขรึม 

3. เขียว เปนบุคคลที่มีกิริยาสุภาพเรียบรอย 

4. ขาว เปนบุคคลที่พูดจาออนหวานไพเราะ 

4.   บุคคลในขอใดใชทรัพยากรในการทํางาน ไม ถูกตอง 

1. แอปเปล ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

2. สม ใชสเปรยจัดทรงผมหมดแลวนําไปฝงดิน 

3. องุน นําเสื้อผาเกามาซอมแซมเพื่อใหใชงานได 

4. มะเฟอง นําหลอดไฟใชแลวใสถุงดําไปทิ้งถังขยะมีพิษ 

5.   ขอใด ไมใช ประโยชนจากการศึกษาขอมูลของหนวยงานที่จะตองไปติดตอ 

1. ชวยใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

2. ชวยใหทราบสถานที่ต้ังหนวยงาน 

3. ชวยใหทราบถึงบริการของหนวยงาน 

4. ชวยใหทราบเวลาทําการของหนวยงาน 
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6.  ขอใดเปนขัน้ตอนแรกในการดูแลรักษาบาน 

1. การทําความสะอาดฝาผนัง 

2. การทําความสะอาดเพดาน 

3. การทําความสะอาดประตู หนาตาง 

4. การวางแผนการทํางานบานประเภทตางๆ 

7.   ขอใดเปนขั้นตอนการวางแผนการทํางานบานที่ดีที่สุด 

1. ปฏิบัติงาน - ติดตามและปรับปรุงแกไข - นําเสนอผลงาน 

2. ปฏิบัติงาน - จัดทําแผนการทํางาน - ประเมินงาน - สรุปงาน 

3. วิเคราะหงาน - ปฏิบัติงาน - จัดทําแผนการทํางาน - ปรับปรุงแกไข  

4. วิเคราะหงาน - จัดทําแผนการทํางาน - ปฏิบัติงาน - ติดตามและปรับปรุงแกไข  

8.   ขอใดกลาวถึงประโยชนของการวางแผนการทํางานที่ดีไดถูกตองที่สุด 

1. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

2. งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จอยางรวดเร็ว 

3. ทํางานจํานวนมากในระยะเวลาที่จํากัดได 

4. ทํางานสําเร็จลุลวงตามเวลาโดยผลงานมีคุณภาพ 

9.   ใหนักเรียนใชตัวเลือกตอไปน้ีตอบคําถาม 

1. กวาดดวยไมกวาดดอกหญา 

2. ไมถูพื้นชุบนํ้าบิดหมาดๆ ถูพื้นในทิศทางเดียวกัน 

3. ผสมนํ้ายาถูพื้น บิดหมาดๆ ถูซ้ําในทิศทางเดียวกัน 

4. ซักผาถูพื้นใหสะอาดนําไปผึ่งแดดใหแหง 

ขอใดเรียงลําดับการทําความสะอาดพื้นบานถูกตองที่สุด 

1. 4, 3, 2, 1  2.    1, 2, 3, 4  

3. 1, 3, 2, 4  4.    3, 2, 1, 4  

10.  ขอใดเปนการดูแลรักษาหองตางๆ ในบานไดถูกตองที่สุด 

1. ซกัเคร่ืองนอนเดือนละ 1 คร้ัง 

2. จัดชั้นวางหนังสือไวที่หองรับแขก 

3. ในหองครัวมีอากาศถายเท มีแสงสวางเพียงพอ 

4. ขัดพื้นหองนํ้าดวยผงซักฟอกสัปดาหละ 2 คร้ัง 
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11.  ใหนักเรียนใชตัวเลือกตอไปน้ีตอบคําถาม 

1. ปดฝุนที่ผามาน    

2.    จัดของเขาที่ 

3. เช็ดกระจกบานเกล็ด   

4.    กวาดหยากไยบนเพดาน 

จงเรียงลําดับขั้นตอนตามลักษณะการวางแผนการทํางานบานที่ถูกตอง  

1. 4, 1, 3, 2   2.    4, 3, 1, 2  

3. 1, 4, 2, 3   4.    1, 3, 4, 2  

12.  ไมกวาดในขอใดใชสําหรับทําความสะอาดพื้นซีเมนตขัดมัน 

1. ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว ไมกวาดขนไก 

2. ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดไนลอน ไมกวาดทางมะพราว 

3. ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดยางพารา ไมกวาดไนลอน 

4. ไมกวาดทางมะพราว ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดขนไก 

13.  ขอใดเปนวิธีการทําความสะอาดพื้นไมปารเกที่ถูกตอง 

1. กวาดดวยไมกวาดอกหญา ขดัพืน้ดวยแปรงลวด 

2. กวาดดวยไมกวาดเสีย้นตาล ขดัดวยแปรงขนสตัว 

3. กวาดดวยไมกวาดดอกหญา แลวถดูวยผาบดิพอหมาด 

4. กวาดดวยไมกวาดเสี้ยนตาล ลางดวยน้ําผสมน้ํายาทําความสะอาด 

14.  ในการเลือกซื้อเคร่ืองเรือนควรคํานึงถึงสิ่งใดมากที่สุด 

1. เลือกซื้อเคร่ืองเรือนที่มีราคาแพง 

2. เคร่ืองเรือนนําเขาจากตางประเทศ 

3. มีประโยชนในการใชสอย  ประหยัด 

4. ซื้อของหายาก  ไมซ้ํารูปแบบของผูอ่ืน 

15.  ขอใดเปนการดูแลรักษาเคร่ืองเรือน ไม ถูกตอง 

1. ใชนํ้ามะขามเปยกขัดเคร่ืองทองเหลือง 

2. ใชผาชุบน้ํายาขัดเงาเช็ดโซฟาเปนประจํา 

3. ใชผาชุบนํ้าเช็ดฝุนบริเวณหลังตูเสื้อผา 

4. ลางชั้นพลาสติกดวยนํ้าสะอาด ผึ่งแหงในที่แดดจัด 
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16.  การจัดตกแตงหองในขอใดตอไปนี้ ที่ตองคํานึงถึงความสวยงามเปนอันดับแรก  

1. หองนํ้า    2.    หองนอน  

3.    หองทํางาน   4.    หองรับแขก  

17.  การจัดเคร่ืองเรือนแบบติดฝาผนัง เหมาะกับสถานที่ใดมากที่สุด 

1. หองรูปสี่เหลี่ยมผืนผา  2.    หองรูปสี่เหลี่ยมดานเทา  

3.    หองทีผ่นังสองดานขนานกนั 4.    อาคารชุดหรือบานที่มีพื้นที่จํากัด  

18.  บานที่มีขนาดเล็กมีวิธีการตกแตงอยางไร เพื่อใหบานดูกวางขึ้น  

1. การเลือกสีทาบานเปนโทนสีเขม 

2. ลดจํานวนสมาชกิในบานใหนอยลง 

3. การเลือกใชเคร่ืองเรือนใหเหมาะสมกับขนาดของบาน 

4. การทําความสะอาดและเก็บสิ่งที่ไมจําเปนทิ้งสม่ําเสมอ 

19.  การจัดตกแตงบานจําเปนหรือไมที่ตองใชวัสดุ อุปกรณที่มีราคาแพง จึงจะทําใหบานสวยงาม  

 และนาอยูอาศัย 

1.    จําเปน เพราะวัสดุอุปกรณที่สวยงามมีราคาแพง 

2.    จําเปน เพราะใชเปนคาจางงานใหผูที่ชํานาญการจัดและตกแตง  

3.    ไมจําเปน เพราะมีเวลาอยูบานนอย จึงไมเปนตองตกแตงใหสูญเปลา  

4.    ไมจําเปน เพราะสามารถนําวัสดุ อุปกรณที่มีอยูในบานมาใชในการจัดและตกแตงใหสวยงามได  

20.  ขอใดคือหลักการพิจารณาเลือกใชสิ่งของตกแตงบานที่ถูกตองที่สุด 

1.    สีควรกลมกลืนกับพื้น ผนัง เพดานบาน 

2.    คํานึงถึงการใชประโยชนเพียงประการเดียว 

3.    ขนาดและรูปทรงตองมีขนาดใหญเพียงอยางเดียว 

4.    เลือกสิ่งตกแตงที่แตกหักงายจะไดเปลี่ยนใหมบอยคร้ัง 

21.  การออกแบบบานใหประหยัดพลังงานโดยการจัดและตกแตงบริเวณบานควรทําอยางไร  

1. ใชกระเบื้องหลังคาสีเขม 

2. ถมบริเวณรอบบานใหตํ่ากวาบาน 

3. ควรเลือกตนไมที่โตชา ลําตนไมสูง 

4. ปลูกตนไมทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย 
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22.  สนามหญาชวยใหเกดิประโยชน ยกเวน ขอใด 

1. ใหความชุมชื้นตอโคนตนไม 

2. กลิ่นหญาบรรเทาอาการปวดหัว 

3. แกปญหา เร่ืองแสง-เสยีงสะทอน 

4. บรรเทาการฟุงกระจายของฝุนละออง 

23.  สวนรูปแบบใดที่เนนจุดเดนเกี่ยวกับขององคประกอบสวนซึ่งเปนการบอกถึงเร่ืองราวตางๆ  

 ผานการจัดสวน 

1.   สวนประดิษฐ   2.    สวนธรรมชาติ  

3.    สวนนามธรรม   4.    สวนจินตนาการ  

24.  การจัดสวนถาดชืน้กบัการจัดสวนถาดแหงแตกตางกนัทีข่อใด 

1.   พืชที่ปลูก    2.    ของตกแตง  

3.    ความสวยงาม   4.    ภาชนะที่ใชปลูก  

25.  ขอใดเปนความปลอดภัยจากการทํางานบาน 

1. ใชนํ้ายาขัดหองนํ้าทุกคร้ังที่อาบนํ้า 

2. ถอดปลั๊กทุกคร้ังหลังใชงานเคร่ืองใชไฟฟา 

3. เลือกเคร่ืองใชไฟฟาที่มีสัญลักษณเบอร 5 

4. ใชผาปดจมูกทุกคร้ังที่ทํางานบาน 

26.  การเลือกซื้อผลไมมาบริโภคในครอบครัว ควรเลือกอยางไร  

1. เลือกผลไมที่มีตําหนิ 

2. เลือกผลไมที่มีราคาถูก 

3. เลือกบริโภคผลไมตามฤดูกาล 

4. เลือกไมที่นําเขาจากตางประเทศ 

27.  ผูที่ถือศีลกินเจควรรับประทานอาหารอะไรเพื่อทดแทนโปรตีนจากเน้ือสัตว  

1. นมจืด    2.    นํ้าเตาหู  

3.    เฟรนชฟรายส   4.    ขนมปงโฮลวีต  

28.  สิ่งที่ควรคํานึงเปนอันดับแรกในการเลือกซื้ออาหาร คือขอใด  

1.    มีความสวยงาม   2.    มีความปลอดภัย  

3.    ประหยัดคาใชจาย  4.    ถูกตองตามหลักโภชนาการ  
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29.  ขอใดตอไปน้ีจัดอยูในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  

1.    เลือกปลาทับทิมที่สด   

2.    ลอกผิวปลาหมึกใหขาว 

3.    นําเน้ือหมูมาแชในซีอ๊ิว   

4.    จัดแตงกวาตกแตงบนจานรออาหารสกุ 

30.  การเลอืกซือ้ปลา ควรเลอืกอยางไร 

1. เหงือกมีสีแดง ทองไมแตก ตาใส 

2. หัวติดกบัตัวแนน เน้ือแขง็กดไมลง 

3. ตัวเปนมัน ตาใส เหงือกมีสีแดง มีกลิ่นเล็กนอย 

4. ตัวสีนํ้าเงินเปนประกาย ตาใส หัวติดกับลําตัวแนน 

31.  วิธีการประกอบอาหารดวยการตม ลวก และเคี่ยวมีความแตกตางกันในดานใด  

1.    วัตถุดิบ    2.    ระยะเวลา  

3.    เคร่ืองครัว   4.    สารอาหาร  

32.  การประกอบอาหารในขอใดเปนการสงวนคุณคาของอาหารมากที่สุด  

1. ลวกผักเปอย รับประทานกับนํ้าพริก 

2. ใชไฟออนๆ ตมไก เพื่อใหไกนุม รสชาติดี 

3. ขาวรอนๆ หุงแบบไมเช็ดน้ํา รับประทานกับไขเจียว 

4. ห่ันผักเปนชิ้นพอดีคํา แลวนําไปลางกอนนํามาผัดนํ้ามันหอย 

33.  การประกอบอาหารในขอใดไมใช วิธีสงวนคุณคาอาหาร 

1. ผัดผักบุงโดยใชไฟแรง 

2. ใชนํ้าปริมาณมากเมื่อจะลวกผัก 

3. นําเน้ือไกแชนํ้าเย็นแลวยกขึ้นต้ังไฟตมซุป 

4. ห่ันหมูชิ้นหนาเพื่อประกอบอาหารประเภทตุน 

34.  ขอใดเปนการเลือกใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบอาหารที่ถูกตอง  

1. ใชลังถึงนึ่งขนมตาล 

2. อุนหมทูอดดวยหมอหุงขาวไฟฟา 

3. ทาํแกงเขยีวหวานดวยหมอดามยาว 

4. ใชจานพลาสติกทั่วไปใสอาหารอุนในไมโครเวฟ 
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35.  ขอใดสะทอนถึงเอกลักษณในการจัดและตกแตงอาหารของไทย 

1. ยําถั่วพูที่สวนประกอบมีสรรพคุณทางยา 

2. ผลไมตามฤดูกาลที่ปอกเปลือกและห่ันเปนชิ้น 

3. ตมยํากุงโรยหนาดวยพริกชี้ฟาและใบโหระพา 

4. นํ้าพริกปลาทูมีผักสดแกะสลักเปนเคร่ืองเคียง 

36.  กลองพลาสติกใสอาหารที่มีกลิ่น มีวิธีการกําจัดกลิ่นโดยวิธีใด 

1. ลางดวยน้ํายาลางจานที่ผสมมะนาว 

2. ใชนํ้ายาทําความสะอาดขัดดวยฝอยแบบออน 

3. ลางดวยนํ้าสมสายชู แลวลางออกดวยนํ้าสะอาด 

4. นําไปตมในนํ้าผสมเกลือ แลวลางออกดวยนํ้าสะอาด 

37.  จันทรซื้อผักมาเปนจํานวนมากแตรับประทานไมหมด จันทรควรเก็บรักษาผักที่เหลืออยางไร  

1. หอใบตองเก็บไวในที่รม 

2. ใสถุงพลาสติก มัดปากถุงใหแนน เก็บไวในที่รม 

3. ใสถุง เจาะรูขางถุง แชนํ้าไว และนํามาผึ่งลมบาง 

4. นําโคนผักแชนํ้า ใชผาขาวบางชุบน้ําบิดหมาดคลุม พรมน้ําบาง 

38.  อาหารแปรรูปในขอใดสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ นอย ที่สุด 

1.    นํ้าสมคั้น   2.    กลวยฉาบ  

3.    มะมวงกวน   4.    ลาํไยอบแหง  

39.  นมที่ผานการพาสเจอไรส ถาตองการเก็บไวบริโภคนานๆ ควรทําเชนไร  

1. แชไวในนํ้าอุน    

2.    เก็บไวในตูเย็น 

3.    ตากแดดทิง้ไว 1 วัน  

4.    เก็บไวที่อุณหภูมิหอง 

40.  ขอใดกลาวถึงคุณประโยชนของการถนอมอาหารไดถูกตอง 

1. ทําใหอาหารมีรสชาติดีกวาเดิม 

2. ทําใหจุลินทรียในอาหารเพิ่มขึ้น 

3. ทําใหมีอาหารรับประทานตลอดป 

4. ทําใหอาหารสุกโดยไมตองใชความรอน 
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41.  ขอใดเปนการประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุธรรมชาติที่มีในทองถิ่น  

1. นอยนําโฟมมาทํากระทง 

2. นานํากระปองน้ําอัดลมมาตัดเปนดอกไม 

3. พี่กุงสานปลาตะเพียนแขวนไวที่เปลของนอง 

4. กอยนําขวดน้ํามาทําเปนกระถางตนไมแขวนที่ระเบียงบาน 

42.  ของใชภายในครัวเรือนขอใดที่ประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น 

1. แคนทําจากไมไผ 

2. เสื่อทําจากกระจูด 

3. ดอกไมประดิษฐจากกะลามะพราว 

4. บายศรีจากใบตองในพิธีบายศรีสูขวัญ 

43.  งานประดิษฐชนิดใดจัดเปนงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย 

1. แจกันจากไมไผ 

2. พวงมาลัยดอกไมสด 

3. กระเปาจากผาบาติก 

4. ดอกบวัประดิษฐจากขวดพลาสติก 

44.  ที่บานสมใจปลูกผลไม ถานักเรียนเปนสมใจนักเรียนจะประดิษฐสิ่งของเคร่ืองใชใดที่ตรงกับหลัก       

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.    ไมขนไก    2.    มาลัยคลองมือ  

3.    สบูสมุนไพรมังคุด  4.    โมบายเปลือกหอย  

45.  งานประดิษฐชนิดใดที่แสดงใหเห็นถึงความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย  

1.    บายศรี    2.    ชะลอม  

3.    กระทงขนม   4.    โคมไฟกะลามะพราว  

46.  นุชพักอาศัยอยูใกลทะเล นุชและเพื่อนๆ จะตองชวยกันทําของที่ระลึกจากวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อ  

นํามาจําหนายในงานโรงเรียน นุชและเพื่อนๆ ควรประดิษฐสิ่งใด คูกับวัสดุใด 

1. ไมขนไก-ขนไก 

2. สบูสมุนไพรมังคุด-เปลือกมังคุด 

3. เทยีนเจล-ทรายสีตางๆ เปลือกหอย 

4. ดอกกุหลาบจากเกล็ดปลา-เกล็ดปลาตะเพียน 
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47.  ถานักเรียนตองการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุในทองถิ่น นักเรียนตองปฏิบัติตามขอใดเปนลําดับแรก  

1. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

2. จัดเตรียมวัสดุ และเคร่ืองมืออุปกรณ 

3. สํารวจตลาดความตองการของชุมชน 

4. ออกแบบสิ่งประดิษฐน้ันๆ ตามจินตนาการของตน 

48.  ขอใดเปนทักษะกระบวนการทํางานที่ตองทําเปนอันดับแรกในการประดิษฐชิ้นงาน  

1. ประเมินชิ้นงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

2. กําหนดปฏิทินการทํางาน แลวปฏิบัติตามที่กําหนด 

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานทีละขั้นจนชิ้นงานสําเร็จ 

4. วิเคราะหงานที่จะทําเพื่อเปนฐานขอมูลในการวางแผนการทํางาน 

49. ขอใดเปนหลักการที่สําคัญที่สุดในการเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใชในงานประดิษฐ  

1. เลือกเคร่ืองมือที่ทันสมัย 

2. เลือกเคร่ืองมือที่มีราคาถูก 

3. เลือกเคร่ืองมือที่หาซื้อไดสะดวก 

4. เลือกเคร่ืองมือที่เหมาะกับการใชงาน 

50.  บรรจุภัณฑประเภทกระดาษมีขอดีอยางไร 

1. ราคาถูก ปองกันความชื้นได 

2. น้ําหนักเบา มีความคงรูป 

3. ปองกันกลิ่น มีความคงรูป 

4. ปองกันกลิ่น นํ้าหนักเบา 

51.  การเลือกซื้อผาควรเลือกซื้ออยางไร 

1. เลือกสีที่ผูตัดเสื้อชอบ 

2. เลือกลายผาตามที่ผูตัดเสื้อตองการ 

3. เลือกผาราคาแพงเพราะผามีคุณภาพดี 

4. เลือกซื้อผาใหเหมาะสมกับตนเอง และเหมาะสมกับโอกาส 
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52.  การเก็บรักษาเสื้อผาในขอใด ไม ถูกวิธี 

1. จัดแยกเสือ้ผาไวเปนหมวดหมู 

2. เก็บไวในที่แหง สะอาด ปราศจากฝุนละออง 

3. แขวนเสื้อยืดไวในตูเสื้อผาใหเรียบรอยเพื่อกันฝุนละออง  

4. เสื้อผาที่ใชตามฤดูกาล เชน เสื้อกันหนาว เมื่อไมใชควรซักใหสะอาด แลวเก็บเขาตูหรือใสกลอง  

53.  ถาไปงานศพที่วัด ผูหญิงควรแตงกายแบบใด 

1. เสื้อสีครีม กางเกงขายาวสีดํา สูทดํา รองเทาหุมสน 

2. เสื้อยืดรัดรูปสีสด กางเกงยีนสสีดํา รองเทาหุมสน 

3. เสื้อและกางเกงหรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสนดํา 

4. แบบใดกไ็ดแลวแตสะดวก ทีเ่ห็นวาดูแลวสวยงาม รองเทาหุมสนดํา 

54.  ในการแตงกายควรเนนจุดเดน และอําพรางสวนบกพรองของตนเอง ดังนั้นถาคุณแมมีใบหนาที่สวยงาม  

ควรเลือกใชเคร่ืองประดับชนิดใด 

 1.    เข็มขัดมุก   2.    กําไลขอมือ  

 3.    สรอยขอมือ   4.    สรอยคอมกุ  

55.  ถาเสื้อชํารุด มีรอยฉีกขาด เพราะโดนตะปูเกี่ยว ควรเลือกซอมแซมเสื้อผาดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสม  

 1.    การปะ    2.    การชุน  

 3.    การเย็บดนถอยหลัง  4.    การสอย  

56.  พืชชนิดใดที่นําผลผลิตมาทําเปนเชื้อเพลิงแทนนํ้ามันเบนซินสําหรับรถยนตได 

 1.    ถั่ว    2.    มันสําปะหลัง  

 3.    ขาวบารเลย   4.    มันเทศ  

57.  การทําใหพืชออกรากโดยไมใชเมล็ด เปนหลักการของเร่ืองใด  

 1.    การขยายพันธุ   2.    การกลายพันธุ  

 3.    ความสมดุลทางชีวภาพ  4.    ความหลากหลายทางชีวภาพ  

58.  “ตรงตามพันธุ” และเพิ่มปริมาณจํานวนตนพืชที่จะนําไปปลูกไดจํานวนมากในเวลาอันสั้น เกี่ยวของกับ

การขยายพันธุพืชแบบใด 

 1.    การติดตา   2.    การตอนกิ่ง  

 3.    ปลูกดวยเมล็ด   4.    การเสียบยอด  
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59.  บุคคลในขอใดปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมที่สุดตามหลักการใชงานเคร่ืองมือทางการเกษตร  

1. แดง วางฝกบัวรดนํ้าไวขางแปลงผัก 

2. เขียว หยอกลอกับเพื่อนขณะเกี่ยวขาว 

3. ดํา กมหนากมตาขุดดินโดยไมมองที่อ่ืน 

4. ขาว พูดคุยกับเพื่อนขณะกําลังรดนํ้าตนไม 

60.  ไสเดือนดินมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชหรือไม เพราะอะไร  

1. มี เพราะเพิ่มชองวางในดิน 

2. มี เพราะเพิ่มความเปนกรด-ดางแกดิน 

3. ไมมี เพราะไมสามารถเพิ่มธาตุรองใหแกพืช 

4. ไมมี เพราะไมสามารถเพิ่มธาตุ N P K ใหแก พืชได 

61.  ขอใด ไมใช  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการปลูกพืช 

 1.    การใชรังสี    

 2.    การดัดแปลงพนัธกุรรม 

 3.    การใชฮอรโมน    

 4.    การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

62.  ปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสัตวตรงกับขอใด 

1. ใชอาหารอะไรเลี้ยงก็ได 

2. อุปกรณที่ใชเลี้ยงราคาสูง 

3. ใชเน้ือที่กวางๆ ในการเลี้ยงสัตว 

4. มีความรูเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตวชนิดน้ัน 

63.  การใหอาหารปลาที่อายุนอยหรือลูกปลา มีหลักการอยางไร ปลาจึงจะโตเร็ว  

1. ใหวันละคร้ัง 

2. ใหคร้ังละมากๆ 

3. ใหคร้ังละนอยๆ 3-4 คร้ังตอวัน 

4. ใหคร้ังละมากๆ วันละ 2 คร้ัง เชา-เยน็ 

64.  หากตองการใหไกไขไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงควรเลือกใหอาหารชนิดใด  

 1.    อาหารผสม   2.    หัวอาหาร  

 3.    อาหารเสริม   4.    อาหารอัดเมด็  
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65.  สัตวเลี้ยงที่ไมไดรับแสงแดดเพียงพอ จะทําใหเกิดโรคอะไร 

 1.    โรคขออักเสบเร้ือรัง   

 2.    โรคกระดูกออน 

 3.    โรคหลอดเลอืดตีบ   

 4.    โรคติดตอทางผิวหนัง 

66.  จงเรียงลําดับขั้นตอนการเปลี่ยนซอมปลั๊กไฟฟา 

A เปดฝาปลั๊กตัวใหมออก 

B นําฝาปลั๊กอีกดานหน่ึงปดกลับเขาไปแลวขันนอตใหแนน 

C ใชคีมตัดสายไฟออกจากปลั๊กตัวเกา 

D นําสวนที่เปนทองแดงของสายไฟที่ปอกแลวมาพันใตแหวนหัวสกรูไปตามเข็มนาฬิกา 

1.    A B C D   2.    D C B A 

3.    C D B A   4.    C A B D 

67.  หากประตูไมตก ทําใหปดประตูไดไมสนิทมีวิธีการซอมอยางไร 

1. เปลี่ยนบานพับใหม ใหมีขนาดเล็กกวาเดิม 

2. หยอดนํ้ามนัสนทกุบานประตูตรงจุดหมนุ 

3. ถาตกเล็กนอยอาจไสหรือถากสวนที่ปดไมสนิทออก 

4. ปรับตําแหนงบานพับใหม ติดบานพับ 4 ตัว และเผื่อบานพับใหโตขึ้น 

68.  คุณลักษณะในขอใดของแล็กเกอรที่ทําใหในปจจุบันมีความนิยมใชเคลือบผิววัสดุที่เปนไม 

1. ทํางานโดยการทา ชวยใหแหงชาขึ้น 

2. ทํางานโดยการพน ชวยใหแหงเร็วขึ้น 

3. ทํางานดวยการชุบชวยใหผิวเรียบเนียนขึ้น 

4. ไมมีกลิ่น ชวยใหไมเปนอันตรายตอรางกาย 

69.  บุคคลในขอปฏิบัติตนในการทํางานชางไฟฟาไมปลอดภัย 

1. นิค ใชคีมเหล็กจับสายไฟเปลือยแทนมือเพื่อปองกันไฟดูด 

2. นุก สวมถุงมือหนังกอนการซอมแซมอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 

3. นัท สวมรองเทายางกอนการซอมแซมอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 

4. แนท สับสะพานไฟลงกอนที่จะทําการซอมแซมไฟฟาภายในบาน 
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70.  ขอตอไปน้ีเปนการปฏิบัติงานชางโดยยึดหลัก 5 ส ยกเวน ขอใด 

1. เมื่อทํางานชางเสร็จแลวทําการจัดเก็บอุปกรณใหเขาที่ 

2. สบัสะพานไฟลงกอนจะทาํการเปลีย่นหลอดไฟกนัไฟดูด 

3. สวมใสกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุดเมื่อจะพนสีกันสีเปอน 

4. เมื่อไสขอบประตูเรียบรอยแลวปดกวาดเช็ดถูฝุนละอองออก  

71.  ในการพิจารณาเลือกอาชีพ ควรพิจารณาสิ่งใดเปนอันดับแรก  

1. เลือกอาชีพที่มีคาตอบแทนสูง 

2. เลอืกอาชพีทีค่นสวนใหญใหความสนใจ 

3. เลือกอาชีพที่มีความมั่นคงสูง สวัสดิการดี 

4. เลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและมีความถนัด 

72.  ขอใดเปนการเลือกทําเลที่ต้ังกิจการไดเหมาะสมในการประกอบอาชีพสุจริต  

1. เลือกเชาตึกแถวที่มีราคาถูก 

2. อยูในซอยลึกเพื่อความปลอดภัย 

3. อยูใกลชุมชน มีคนจํานวนมาก 

4. หางจากยานธุรกิจ  เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

73.  ขอใดเปนคุณสมบัติที่จําเปนของพิธีกรรายการโทรทัศน  

1. ชอบคิด สังเกต แกปญหา มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 

2. ชอบทางศิลปะ มีความคิดสรางสรรค มีความเปนอิสระ 

3. ชอบใหความรูกับผูอ่ืน มีทักษะในการพูด มีความเปนผูนําสูง 

4. มีทักษะในการพูด บุคลิกดี แกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีไหวพริบ 

74.  เพราะเหตุใดกอนที่จะเลือกประกอบอาชีพอิสระจะตองรูตลาดสินคาและกลุมลูกคา  

1. จะไดทราบทําเลที่ต้ังของสินคา 

2. จะไดรูถึงสภาพชุมชนและความตองการของชุมชน 

3. จะไดทราบถึงความสนใจและความชอบของแตละบุคคล 

4. จะไดทราบแนวโนมความตองการและบริการของกลุมลูกคาเปาหมาย 
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75.  การกระทําในขอใด เปนการแกปญหาอยางเปนระบบและมีเหตุผลมากที่สุด 

1. กําหนดแผนงานใหม เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น 

2. ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 

3. หัวหนากลุมพิจารณาและตัดสินใจแกปญหาเพียงลําพัง 

4. พิจารณาสาเหตุของปญหา วิเคราะหและประเมินทางเลือกเพื่อแกปญหาในการทํางาน  

76.  ขอใดเปนการเรียงลําดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอรจนถึงปจจุบันไดถูกตอง  

1. หลอดสญุญากาศ, ทรานซสิเตอร, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง  

2. หลอดสญุญากาศ, วงจรไอซี, ทรานซสิเตอร, วงจรรวมความจุสูง  

3. ทรานซสิเตอร, หลอดสญุญากาศ, วงจรไอซี, วงจรรวมความจุสูง  

4. ทรานซสิเตอร, วงจรไอซี, หลอดสญุญากาศ, วงจรรวมความจุสูง  

77.  ขอใดเปนการพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณหนวยความจําแฟลชไดอยางเหมาะสม  

1. เลือกซื้อแฮนดีไดรฟที่มีรูปทรงสวยงาม 

2. เลือกซื้อแฮนดีไดรฟที่มีราคายอมเยา 

3. เลือกซื้อธัมไดรฟที่มีการรับประกันคุณภาพ 

4. เลือกซื้อแฮนดีไดรฟโดยพิจารณาจากคําโฆษณาและของแถม  

78.  อุปกรณชนิดใดตอไปน้ีสามารถบันทึก ลบ และบันทึกขอมูลซ้ําได 

 1.    แผนซีดีรอม   2.    แผนซีดีอาร  

 3.    แผนดีวีดีรอม   4.    แผนซีดีอารดับบลิว  

79.  ไฟลประเภทใดในขอตอไปน้ีที่เก็บขอมูลในลักษณะตัวอักษร 

1. ไฟลเพลง MP3 (.mp3) 

2. ไฟลรูปประเภท JPEG (.jpg) 

3. ไฟลแสดงผลบนหนาเว็บ (.html) 

4. ไฟลวิดีโอประเภท Movie (.mov) 

80.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับหนวยความจําหลักของคอมพิวเตอร 

1. หนวยความจําหลกัประกอบดวย แรม รอม และซพียีู 

2. หนวยความจํารอม เปนชุดคําสั่งที่ติดต้ังแบบไมถาวร 

3. ผูใชงานสามารถเพิ่มเติมชุดคําสั่งในหนวยความจํารอมได 

4. ขอมูลตางๆ ที่อยูในแรมจะหายไปหากไมมีไฟฟาหลอเลี้ยงระบบ 
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81.  ขอใดคืออุปกรณคอมพิวเตอรที่จัดเปนหนวยรับเขาและสงออก  

 1.    เมาส (Mouse)    

 2.    ฮารดดิสก (Hard Disk) 

 3.    แผนรองสัมผัส (Touch Pad)  

 4.    จอภาพสัมผัส (Touch Screen) 

82.  ขอใดเปนการเลือกใชเคร่ืองพิมพที่เหมาะสมกับงาน 

1. ใชเคร่ืองพิมพเลเซอร พิมพรายงาน 3 หนา 

2. ใชเคร่ืองพิมพเลเซอร พิมพเอกสารในสํานักงาน 

3. ใชเคร่ืองพิมพฉีดหมึก พิมพหนังสือหลายเลม 

4. ใชเคร่ืองพิมพฉีดหมึก พิมพงานในสํานักพิมพ 

83.  นักเรียนควรเลอืกซือ้สแกนเนอรในขอใด 

1. สแกนเนอรที่มีราคาแพง 

2. สแกนเนอรทีม่ขีนาดใหญ 

3. สแกนเนอรที่เปนยี่หอที่มีชื่อเสียง 

4. สแกนเนอรที่เปนยี่หอที่มีศูนยบริการหลายที่ 

84.  ในปจจุบันเคร่ืองรับโทรทัศนที่ใชเทคโนโลยีใหมที่มีความบางและความคมชัดสูงที่สุด เปนจอแสดง

ภาพชนิดใด 

 1.    CRT    2.    LCD 

 3.    LED    4.    PLASMA 

85.  ขอใดคือการชําระเงินคาสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

 1.    E-News    2.    E-Sourcing 

 3.    E-Learning   4.    E-Payment 

86.  ขอใดหมายถึงการพาณิชยเล็กทรอนิกส (Electronics Commerce) 

1. การสงพัสดุสินคาทางรถไฟ 

2. การชําระคาเทอมทางไปรษณีย 

3. การถอนเงินที่เคานเตอรธนาคาร 

4. การสั่งซื้อเสื้อผาผานระบบอินเทอรเน็ต 

 



 

16 

 

87.  เด็กหญิงแกวใชคอมพิวเตอรโนตบุกทํางาน โดยใชโปรแกรม PowerPoint จากนั้น เด็กหญิงแกว 

บันทึกงานลงในแฮนดีไดรฟเพื่อนําไปใชที่โรงเรียน จากขอความดังกลาวสิ่งใดคือองคประกอบ 

ของสารสนเทศในสวนที่เปนซอฟตแวร 

 1.    แฮนดีไดรฟ    

 2.    เด็กหญิงแกว 

 3.    คอมพิวเตอรโนตบุก   

 4.    โปรแกรม PowerPoint 

88.  ขอมูลใดตอไปน้ีถือเปนลักษณะของขอมูลสารสนเทศที่ดี 

1. จํานวนผูใชบริการโทรศัพทมือถือใน พ.ศ. 2538 

2. จํานวนปริมาณน้ําฝนที่ไดจากการคาดคะเนของสมาชิกในชุมชน 

3. จํานวนประชากรของประเทศไทยปลาสุดจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

4. จํานวนสินคาทั้งหมดในรานสะดวกซื้อจากคําบอกเลาของชาวบานละแวกนั้น 

89.  ในการเลือกต้ังประธานนักเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่ง ไดมีการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการ

ขอมูลตางๆ ขอมูลใดตอไปน้ีถือเปนสารสนเทศในการเลือกประธานนักเรียน  

1. รายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง 

2. รายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง 

3. คะแนนการเลือกต้ังที่ปอนสูคอมพิวเตอร 

4. แผนภูมิแทงเปรียบเทียบผลคะแนนการเลือกต้ัง 

90.  ขอใดเปนธุรกรรมทางการเงิน โดยผานเครือขายคอมพิวเตอร  

 1.    E-Mail     

 2.    E-Banking 

 3.    E-Exhibition    

 4.    E-Advertising 

91.  นักเรียนมีวิธีใชอุปกรณคอมพิวเตอรอยางไรเพื่อชวยลดภาวะโลกรอน  

1. ปดเคร่ืองเมื่อไมใชงาน และพิมพงานเมื่อจําเปน 

2. เลือกใชจอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัย 

3. ใชคอมพิวเตอรวันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

4. ไมเชื่อมตอระบบเครือขายและใชเคร่ืองพิมพฉีดหมึกเทาน้ัน 
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92.  ขอใดเปนวิธีการปองกันไมใหเกิดผลกระทบทางลบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด 

1. การลดราคาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหถูกลง 

2. จัดหาโปรแกรมที่ปองกันการเขาใชงานเว็บไซตที่ไมเหมาะสม 

3. การหาโปรแกรมปองกันไวรัสที่มีคุณภาพดีมาใชในคอมพิวเตอร  

4. การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมการใชเครือขายอินเทอรเน็ตต้ังแตวัยเด็ก  

93.  หากครูตองการบันทึกและวิเคราะหคะแนนของนักเรียน แลวแสดงขอมูลสรุปในรูปแบบของแผนภูมิ 

ครูควรเลือกใชซอฟตแวรใด 

 1.    ซอฟตแวรนาํเสนอ   

 2.    ซอฟตแวรฐานขอมูล 

 3.    ซอฟตแวรประมวลคาํ   

 4.    ซอฟตแวรตารางทํางาน 

94.  แพรวาไดรับมอบหมายใหนาํเสนอรายงานหนาชัน้เรียนดวยคอมพวิเตอร แพรวาควรใชโปรแกรมใด  

 1.    Microsoft Word   2.    Microsoft Excel 

 3.    Microsoft Access  4.    Microsoft PowerPoint 

95.  ชื่อของเว็บไซตที่ลงทายดวย .ac.th ตรงกับขอใด 

1. เปนเว็บไซตทีเ่ปนหนวยงานเอกชน 

2. เปนเว็บไซตที่เกี่ยวกับการศึกษาประเทศไทย 

3. เปนเว็บไซตที่เกี่ยวกับองคกรของรัฐในประเทศไทย 

4. เปนเว็บไซตที่เกี่ยวกับผูใหบริการเครือขายในประเทศไทย 

96.  ขอใดเปนการนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลมาใชในงานอยางเหมาะสมและคุมคา 

ตอการลงทุน 

1. ใชในงานฟารมเลี้ยงปลากระชัง 

2. ใชทําบัญชีรายรับรายจายสวนบุคคล 

3. ใชในการปลูกผักในแปลงเกษตรด้ังเดิม 

4. ใชในการควบคุมการผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตของโรงงาน 

97.  ขอใด ไมใช ระบบปฏิบัติการที่นํามาใชบนอุปกรณพกพาประเภท Smartphone 

 1.    Ubuntu    2.    Android 

 3.    Symbian   4.    iPhone OS 
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98.  ขอใดจัดเปนมารยาทที่ดีในการใชเครือขาย 

1. สมชายคัดลอกโปรแกรม รูปภาพ หรือสิ่งใดบนอินเทอรเน็ตมาใช  

2. รัชนูนําบัญชีอินเทอรเน็ตของบริษัทไปใชที่บาน 

3. บุญชูพบรูร่ัวของระบบและรีบแจงผูดูแลระบบทันที 

4. สิทธิพรสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสชวนเชื่อไปใหผูอ่ืนสงตอเปนทอดๆ  

99.  ขอใดเปนการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร  

1. การเผยแพรความรูเร่ืองอาชญากรรมคอมพิวเตอรแกผูใชคอมพิวเตอร  

2. การสงเสริมจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอรแกเยาวชน  

3. การบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร  

4. การจัดต้ังหนวยงานเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร  

100. ขอใดเปนการใชอินเทอรเน็ตที่ขัดตอศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

1. การประกาศจับอาชญากรในเว็บไซตของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2. การจําหนายสินคาราคาแพงกวาทองตลาดในเว็บไซตของบริษัทแหงหนึ่ง 

3. การใหบริการเกมตอสูออนไลนของบริษัทเกม 

4. การนําเสนอภาพถายเปลือยของนางแบบที่ไดรับรางวัลผิวดีในนิตยสารออนไลน  
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เฉลยขอสอบ 

   ชุดท่ี 1           แนวขอสอบ O-Net   วิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี   

 

ขอท่ี เฉลย เหตุผลประกอบ 

1. 3 การเสียสละน้ันจะตองไมเห็นแกประโยชนของตนเองสําคัญ จะตองยอมรับฟงความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุมทุกคน เมื่อทํางานของตนเสร็จแลวควรชวยเหลืองานคนอ่ืน

ที่พอทําได จึงจะเปนผูมีความเสียสละ 

2. 3 บุคคลที่เปนผูสัมภาษณควรมีปฏิภาณไหวพริบ เน่ืองจากในการสัมภาษณจะตองพบ

เจอกับบุคคลหลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการ

สัมภาษณ การมีปฏิภาณไหวพริบจะชวยใหแกปญหาเฉพาะหนาได และตองรูจักใช

หลักจิตวิทยา 

3. 1 เนื่องจากแดงเปนบุคคลที่ตรงตอเวลา ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เพื่อนรวมงานสามารถ

ไววางใจใหทํางานได เพราะบุคคลประเภทนี้จะทํางานไดสําเร็จตรงกําหนดเวลาใน

การสงงาน สวนคําตอบในขออ่ืนๆ ไมใชคุณสมบัติของบุคคลที่ไววางใจได เนื่องจาก

การเปนบุคคลที่สงบเครงขรึม การมีกิริยาสุภาพเรียบรอย การพูดจาออนหวาน

ไพเราะ ไมไดหมายความวาบุคคลนั้นจะไววางใจได  

 

4. 

 

2 สม ใชสเปรยจัดทรงผมหมดแลวนําไปฝงดิน เน่ืองจากสเปรยจัดทรงผมเปนวัตถุที่มี

พิษ หากนําไปฝงดินอาจทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษลงสูดิน แหลงนํ้าได ซึ่ง

เปนอันตรายทั้งตอพืช คน และสัตวได วิธีการจัดการที่ถูกตองควรนํากระปองสเปรย

ใสถุงดําใหมิดชิดแลวนําไปทิ้งในถังขยะสําหรับขยะมีพิษ เพื่อใหทางการนําไป

จัดการ 

5. 1 

 

ชวยใหเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี ไมใชประโยชนจากการศึกษาขอมูลของหนวยงาน

ที่จะตองไปติดตอ ซึ่งการศึกษาขอมูลของหนวยงานที่จะตองไปติดตอจะไดรับ

ประโยชน คือ ชวยใหทราบสถานที่ต้ังหนวยงาน ชวยใหทราบถึงบริการของ

หนวยงาน ชวยใหทราบเวลาทําการของหนวยงานเพื่อไมใหเสียเวลาไปหลายคร้ัง 

6. 4 การทํางานบานตองเร่ิมตนดวยการวิเคราะหลักษณะของงาน แลวทําการวางแผนดูแล

ทําความสะอาด แลวจึงดําเนินการปฏิบัติงาน ซึ่งในการทําความสะอาดบานจะตอง

เร่ิมทําความสะอาดบริเวณที่อยูสูง ซึ่งก็คือ ฝาเพดาน ฝาผนัง แลวคอยทําความสะอาด

พื้น จะทําใหบานสะอาด ชวยประหยัดเวลาและพลังงาน 
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7. 4 การวางแผนการทํางานบานที่ดี จะตองเร่ิมจากการวิเคราะหงานที่ไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหทราบวาจะตองทําอะไรบาง ตอจากน้ันก็จัดทําแผนการทํางานประจําวัน แลว

จึงลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน และจะตองมีการติดตามงานวามีความคืบหนาไปแค

ไหนและปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตางๆ เพื่อใหทํางานบานไดดีที่สุด 

8. 4 การจัดการวางแผนการทํางาน กอใหเกิดผลดี คือ ทําใหงานที่ทําสําเร็จลุลวงตาม

ระยะเวลาที่กําหนด โดยผลงานที่ไดน้ันเปนผลงานที่มีคุณภาพ ประหยัดเวลา คาใชจาย 

เปนตน 

9. 2 ในการทําความสะอาดพื้น ไมวาจะเปนพื้นไม พื้นซีเมนต พื้นกระเบื้องยาง หรือพื้น

กระเบื้องเคลือบที่มีความสกปรกไมมาก มีวิธีการทําความสะอาดโดยการใชไมกวาด    

ดอกหญากวาดทําความสะอาดกอนเปนอันดับแรก แลวจึงใชผาชุบน้ําบิดหมาดๆ ถู

ใหทั่ว เมื่อพื้นแหงใหถูซ้ําดวยนํ้ายาฆาเชื้ออีกคร้ัง เพื่อความสะอาดและมีกลิ่นหอม 

เมื่อเสร็จแลวใหนําผาถูพื้นไปซักทําความสะอาด และผึ่งแดดใหแหงกอนนําไปเก็บ 

10. 3 การจัดหองตางๆ ในบานจะตองใหมีอากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ 

โดยเฉพาะในหองครัว การระบายอากาศและแสงแดดมีความสําคัญมาก เพราะถา

หากมีการระบายอากาศในหองครัวไมดี เมื่อทําอาหารกลิ่นอาหารจะไมระบาย

ออกไปทําใหหองครัวน้ันเหม็นอับ เปนแหลงสะสมของเชื้อโรคได 

11. 

 

1 การทําความสะอาดบานที่ถูกตองมีขั้นตอน คือ เร่ิมจากกวาดหยากไยบนเพดานกอน 

จากน้ันจึงปดฝุนที่ผามาน แลวจึงเช็ดกระจกบานเกล็ด และจึงจัดของตางๆ ใหเขาที่ 

12. 3 

 

เพราะไมกวาดดอกหญา ไมกวาดยางพารา และไมกวาดไนลอนใชทําความสะอาด  

พื้นเรียบ เพราะมีความเหมาะสมและสะดวกแกการปฏิบัติงานมากกวาไมกวาดในขออ่ืน 

13. 3 การทําความสะอาดพื้นไมปารเกที่ถูกตอง เร่ิมจากใชไมกวาดดอกหญากวาดฝุน

ละอองตางๆ ออกกอน แลวถูดวยผาบิดพอหมาด หากมีรอยเปอนที่พื้นไม ใหฉีดนํ้า

ลงไปเฉพาะที่ แลวใชผาสะอาดเช็ดใหแหง 

14. 3 ในการเลือกซื้อเคร่ืองเรือนควรคํานึงถึงประโยชนในการใชสอยเปนสิ่งสําคัญให

เหมาะกับการดูแลรักษางาย ราคาพอเหมาะ เมื่อนํามาจัดวางในหองแลวทําใหหอง

สวยงาม 

15. 4 การดูแลรักษาเคร่ืองเรือนที่เปนพลาสติกควรใชผาชุบน้ําบิดหมาดๆ เช็ดทําความ

สะอาด หากมีคราบสกปรกมากใหนํามาลางดวยน้ําผสมสบู หรือน้ํายาลางจานขัดให

ทั่วแลวลางออกดวยนํ้าสะอาด นําไปควํ่าที่รมมีลมโกรก อยาใหโดนแดดจัด เพราะจะ

ทําใหพลาสติกสีซีด เปราะและแตกหักงาย 
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16. 4 หองรับแขก เปนหองที่จะจัดตกแตงโดยคํานึงถึงความสวยงามเปนสิ่งสําคัญ 

เพราะวาหองรับแขกเปนหองที่เชิดหนาชูตาของบาน เนื่องจากจะตองใชรับรองผูที่

ไปมาหาสูจึงตองมีความสวยงาม เพื่อใหแขกที่มาเยี่ยมเยือนเกิดความรูสึกประทับใจ 

17. 4 เคร่ืองเรือนแบบติดฝาผนัง (Built-in) เหมาะสําหรับหองหรืออาคารที่มีพื้นที่จํากัด 

เชน หองครัวที่มีพื้นที่จํากัด อาคารชุด เปนตน เพื่อที่จะไดมีพื้นที่ในการใชสอยมาก

ขึ้น มีความโปรงโลงสบายดูเปนระเบียบ 

18. 

 

 

3 บานที่มีขนาดเล็กควรเลือกใชเคร่ืองเรือนใหเหมาะสมกับขนาดของบานจะชวย       

ทําใหบานดูกวางขึ้น โปรง โลงสบายมากขึ้น เพราะถาหากบานมีขนาดเล็ก แตใช 

เคร่ืองเรือนขนาดใหญจะทําใหบานดูแคบ นอกจากนี้ การเลือกโทนสีออนทาบาน   

จะชวยใหบานดูกวางขึ้นไดเชนกัน 

19. 4 การจัดตกแตงบานไมจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณราคาแพง จึงจะทําใหบานสวยงาม

และนาอยูอาศัย เพราะสามารถนําวัสดุอุปกรณที่มีอยูมาใชในการจัดและตกแตงให

สวยงามได ซึ่งการจัดตกแตงบานควรเนนในดานความสะอาด อากาศถายเทสะดวก 

มีเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ ไมมากจนเกินพื้นที่ภายในบาน และมีพื้นที่ใช

สอยในการทํากิจกรรมตางๆ ภายในบานก็เพียงพอแลว 

20. 1 สีของสิ่งของตกแตงบานควรกลมกลืนกับบานพื้น ผนัง เพดาน เปนหลักการพิจารณา

เลือกใชสิ่งของตกแตงบานที่ถูกตองที่สุด เน่ืองจากการตกแตงบานควรยึดหลักศิลปะ 

ซึ่งการตกแตงสิ่งของตางๆ จะตองมีความกลมกลืน ไมแปลกแยกกัน 

21. 4 ปลูกตนไมทรงสูงเพื่อบังแสงอาทิตย เปนการจัดและตกแตงบริเวณบานที่ชวยให

ประหยัดพลังงาน เนื่องจากตนไมทรงสูงชวยบังแดด ทําใหบานมีความรมเงา รมร่ืน 

เย็นสบาย บานไมรอน ไมจําเปนตองเปดแอรหรือพัดลมใหสิ้นเปลืองพลังงาน  

22. 2 กลิ่นหญาบรรเทาอาการปวดหัวไมใชผลดีจากการจัดและตกแตงสนามหญา แต

สนามหญาชวยใหเกิดความชุมชื้นตอโคลนตนไม เพราะมีนํ้าคางอยูบนหญา ชวย

แกปญหาเร่ืองแสงและเสียงสะทอนไดเปนอยางดี และยังชวยบรรเทาการฟุงกระจาย

ของฝุนละออง และมีประโยชนอ่ืนๆ อีกมากมาย 

23. 3 สวนนามธรรม เปนสวนที่มีรูปแบบที่การเนนจุดเดนเกี่ยวกับองคประกอบสวน ซึ่ง

เปนการบอกถึงเร่ืองราวตางๆ ที่ตองการจะสื่อผานการจัดสวนโดยการจัดสวน

ลักษณะนี้มีความคลายคลึงกับการทํางานศิลปะที่มักจะสื่อออกมาจากภาพ 

24. 

 

1 สวนถาดชื้นกับสวนถาดแหงแตกตางกันที่พันธุไมที่นํามาปลูก โดยสวนถาดชื้นจะ

ปลูกตนไมที่มีความตองการความชื้นสูง สวนสวนถาดแหงปลูกพืชตระกูล
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 กระบองเพชรกับพืชอวบน้ํา 

25. 2 หลังจากการใชงานเคร่ืองใชไฟฟาทุกคร้ังจะตองถอดปลั๊กออกใหเรียบรอย สวนขอ 1.

การใชนํ้ายาขัดหองนํ้าจะตองเปดประตูหองนํ้า ใชผาปดจมูกเพื่อไมใหสูดกลิ่นเขาไป

จึงจะปลอดภัย สวนขอ 3. เลือกเคร่ืองใชไฟฟาที่มีสัญลักษณเบอร 5 ชวยในเร่ืองของ

การประหยัดพลังงาน และขอ 4. การใชผาปดจมูกเพื่อสุขภาพ ไมจําเปนตองสวมใส

ทุกคร้ัง 

26. 3 ควรเลือกบริโภคผลไมตามฤดูกาลเพราะมีราคาถูก และควรเลือกผลไมที่สด ไมมี

ตําหนิ ไมมีรอยช้ํา  

27. 2 นํ้าเตาหูจัดเปนอาหารประเภทโปรตีนที่ไดจากถั่วเหลืองซึ่งเปนผลผลิตจากพืช ผูที่

รับประทานเจนิยมนําผลผลิตที่แปรรูปจากถั่วเหลือง เชน เตาหูมาประกอบอาหารใน

รูปแบบตางๆ เพื่อทดแทนโปรตีนจากเน้ือสัตว 

28. 4 ในการเลือกซื้ออาหารมารับประทานจะตองคํานึงถึงหลักโภชนาการเปนอันดับแรก 

คือ อาหารตองมีคุณคาตามหลักโภชนาการมีสารอาหารครบถวน นอกจากนี้ยังควร

คํานึงถึงความสะอาด ปลอดภัย  และประหยัด ประกอบดวย 

29. 2 ลอกผิวปลาหมึกใหขาวเปนขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบ สวนการเลือกปลาทับทิม

สดจัดอยูในขั้นการเลือกซื้อวัตถุดิบ การนําเน้ือหมูมาแชซีอ๊ิวจัดอยูในขั้นวิธีการ

ประกอบอาหาร และการจัดแตงกวาใสจานรออาหารสุกอยูในขั้นตกแตงอาหาร  

30. 1 การเลือกซื้อปลาใหเลือกที่มีเหงือกสีแดง ครีบของเหงือกปดสนิท ทองไมแตก      

และตาใส ซึ่งแสดงถึงความสดของปลา 

31. 2 ระยะเวลาเปนสวนที่ทําใหวิธีการประกอบอาหารดวยการตม ลวก และเคี่ยว มีความ

แตกตางกัน กลาวคือ การลวกเปนวิธีการประกอบอาหารดวยนํ้าเดือดที่รวดเร็วที่สุด 

เพื่อไมใหอาหารสุกมาก ตามดวยการตมและการเคี่ยวตามลําดับ 

32. 3 การหุงขาวแบบไมเช็ดน้ําจะทําใหสูญเสียวิตามินนอยที่สุด เพราะความรอนจะทําให

สูญเสียวิตามิน ซึ่งการหุงแบบไมเช็ดนํ้า ขาวจะโดนความรอนไมนานก็สุก แตการหุง

แบบเช็ดน้ําเปนการตมไปเร่ือยๆ เมื่อขาวถูกความรอนนานจึงสูญเสียวิตามินมาก  

33. 4 การใชนํ้าในปริมาณมากเพื่อลวกผักจะทําใหผักสูญเสียวิตามิน เน่ืองจากเมื่อนํ้ามาก
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ตองใชเวลานานกวานํ้าจะรอน ทําใหผักแชนํ้านาน วิตามินในผักจึงละลายออกไป 

สวนขอ 1. การผัดผักจะตองใชไฟแรงๆ เพื่อใหผักสุกอยางรวดเร็ว ไมถูกความรอน

นานเกนิไป สวนขอ 3. การแชไกในนํ้าเย็นกอนต้ังไฟเพื่อตมซุปชวยรักษาคุณคาทาง

อาหารได และขอ 4. การประกอบอาหารประเภทตุนจะตองใชเวลานานในการปรุง 

จึงตองห่ันเน้ือใหมีชิ้นหนาเพื่อใหเน้ืออุมนํ้า  

34. 1 ลังถึงเปนภาชนะสําหรับนึ่งอาหาร เชน ขาวเหนียว ขนม โดยใชไอน้ําทําใหอาหาร

สุก สวนอุปกรณในขออ่ืน เชน หมอหุงขาวไฟฟาใชสําหรับหุงขาว หมอดามยาวใช

สําหรับตมแกงจืด และจานพลาสติกไมควรใสไมโครเวฟ ควรเปนจานที่เปนเซรามิก 

แกว หรือพลาสติกที่ระบุวาใชสําหรับไมโครเวฟ 

35. 4 นํ้าพริกปลาทูมีผักสดและแกะสลักเปนเคร่ืองเคียง สะทอนถึงเอกลักษณในการจัด

และตกแตงอาหารของไทยผานลวดลายที่ละเอียดออน จินตนาการ และฝมือประณีต 

เพื่อใหอาหารดูนารับประทานและเกิดความต้ังใจของผูปรุง  

36. 3 นํ้าสมสายชูมีคุณสมบัติในการกําจัดกลิ่นอาหาร หรือกลิ่นผลไมแรงๆ ซึ่งไมสามารถ

กําจัดกลิ่นเหลาน้ีไดดวยนํ้ายาลางจาน แตควรเช็ดดวยนํ้าสมสายชูแลวตามดวยนํ้า

สะอาดหลายๆ คร้ัง กลิ่นก็จะหมดไป 

37. 4 การเก็บรักษาผักสามารถทําไดโดยการนําโคนผักไปแชนํ้า นําผาขาวบางที่ชุบน้ํา

หมาดๆ มาคลุมผักเก็บไวในที่รม แลวพรมนํ้าเปนระยะ หรือนําผักใสถุงพลาสติกมัด

ปากถุงเก็บไวในตูเย็น จะสามารถเก็บผักสดไวไดหลายวัน 

38. 1 นํ้าสมคั้นเปนการแปรรูปอาหารที่สูญเสียคุณคาทางโภชนาการนอยที่สุด เน่ืองจาก

ไมไดผานกระบวนการที่ทําใหสูญเสียคุณคามากเหมือนกับอีกสามขอที่จะตองผาน

ความรอนใหสุกกอนนําไปแปรรูปจึงทําใหสูญเสียคุณคาทางโภชนาการในปริมาณมาก 

39. 2 นมพาสเจอไรสยังมีจุลินทรียหลงเหลืออยูเพื่อจํากัดการแพรขยายของจุลินทรีย

จะตองเก็บรักษาไวในบริเวณที่มีความเย็น ซึ่งจะชวยยืดอายุของผลิตภัณฑให

สามารถเก็บไวบริโภคไดนานขึ้น 

40. 3 การถนอมอาหารชวยทําใหมีอาหารรับประทานตลอดป เพราะการถนอมอาหารเปน

การนําอาหารที่มีเหลืออยูในแตละฤดูกาลมาผานกรรมวิธีตางๆ เชน หมัก ดอง กวน 
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หรือตากแหง เพื่อเก็บรักษาไวใหรับประทานไดในระยะเวลาที่ยาวนาน โดยที่ไมเนา

เสีย และเกิดการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการนอยที่สุด 

41. 3 ปลาตะเพียนสานทําจากใบลานซึ่งเปนวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น 

42. 2 เสื่อกระจูดเปนสิ่งประดิษฐที่ขึ้นชื่อของหลายจังหวัดทางภาคใต ปจจุบันไดนํามา

ดัดแปลงเพื่อประดิษฐเปนพัด หมวก กระเปา และของใชอ่ืนๆ สวนขอ 1.  แคนเปน

เคร่ืองดนตรี ขอ 3. ดอกไมประดิษฐเปนของตกแตงบาน ขอ 4. บายศรีใชประกอบ 

ในงานพิธีตางๆ  

43. 2 งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณของไทยเปนงานที่มีความงดงามออนชอย มีลาดลาย

สวยงาม มีการประดิษฐอยางวิจิตรบรรจง มีรูปแบบที่มองดูแลวสื่อถึงความเปนไทย 

เชน การรอยพวงมาลัยดอกไมสด การแกะสลักผักผลไม การประดิษฐบายศรี เปนตน 

44. 3 เนื่องจากบานของสมใจปลูกผลไม การประดิษฐสบูสมุนไพรมังคุด ชวยใหสมใจ   

ไมตองเสียเงินในการซื้อสบูมาใช แตสามารถผลิตไดเองจากเศษวัสดุที่เหลืออยูใน

บาน และสามารถผลิตออกจําหนายเพื่อหารายไดเพิ่ม ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

45. 1 บายศรีเปนของใชที่ประดิษฐจากใบตองเพื่อใชในงานพิธีกรรมของไทย สวนกระทง

ขนมเปนภาชนะใสอาหาร ชะลอมใสผักผลไม และโคมไฟกะลามะพราวเปนของใช

ตกแตงและใหความสวาง 

46. 3 การประดิษฐงานจากวัสดุในทองถิ่นที่อยูใกลทะเลควรประดิษฐเทียนเจล ซึ่งมีการใช

วัสดุที่มีในทะเล เชน ทราย เปลือกหอยแบบตางๆ สวนขอ 1. การประดิษฐไมขนไก 

ขนไกไมจําเปนตองเปนวัสดุในทองถิ่นที่ติดทะเล สวนขอ 2. สามารถทําไดใน

ทองถิ่นที่มีการปลูกมังคุด และขอ 4. ดอกกุหลาบจากเกล็ดปลาตะเพียน ปลาตะเพียน

เปนปลาน้ําจืด จะเหมาะกับทองถิ่นที่เลี้ยงปลาตะเพียนมาก 

47. 4 เพราะการประดิษฐชิ้นงานใหสวยงามและนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม ตอง

ออกแบบจากจินตนาการของตนเอง เมื่อไดรูปแบบแลวจึงวางแผนการทํางาน โดย

การกําหนดชวงเวลาการทํา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และลงมือปฏิบัติการประดิษฐ

ชิ้นงาน 
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48. 4 การเรียนรูทักษะกระบวนการทํางานตองเร่ิมตนจากการวิเคราะหงานกอนเปนลําดับ

แรก แลวจึงนําขอมูลที่รวบรวมจากการวิเคราะหไปวางแผนการทํางาน เพื่อกําหนด  

เวลาทํางาน ปฏิบัติงานและประเมินชิ้นงาน 

49. 4 ในการเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางานประดิษฐ ควรเลือกเคร่ืองมือที่เหมาะกับ

การใชงาน เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน ทําใหประหยัดทั้งเวลา 

แรงงาน และคาใชจาย ซึ่งจะสงผลใหผลงานมีคุณภาพ 

50. 2 บรรจุภัณฑใชสําหรับหอหุมผลิตภัณฑ หรือบรรจุผลผลิตไมใหแตกเสียหาย ปจจุบัน

บรรจุภัณฑมีมากมาย ทั้งที่เปนไม พลาสติก กระดาษ มีรูปแบบสวยงาม สามารถ

สรางจุดดึงดูดลูกคาไดเปนอยางดี 

51. 4 การเลือกซื้อเสื้อผาควรพิจารณาจากความจําเปนในการใชงาน และเลือกซื้อใหเหมาะ

กับตนเอง และโอกาสที่จะสวมใส เพื่อเปนการเสริมบุคลิกใหกับผูสวมใส 

52. 3 เสื้อยืดควรเก็บรักษาดวยการพับเก็บไวในตูเสื้อผาใหเรียบรอย หากเก็บไวโดยวิธีการ

แขวนจะทําใหเสื้อเสียรูปทรง 

53. 3 การแตงกายไปงานศพทั้งผูหญิงและผูชายจะตองแตงกายสุภาพ โดยผูหญิงสวมใส

กระโปรงไมใหสั้นเกินไป หรือกางเกงสีดํา สวมเสื้อสีดําหรือสีขาว 

54. 4 หากคุณแมมีใบหนาที่สวยงาม ในการเลือกใชเคร่ืองประดับควรจะเนนต้ังแตชวง

ใบหนาถึงไหลเปนพิเศษ เพื่อเสริมความเดนของใบหนา โดยการใชเคร่ืองประดับ  

แตไมควรเปนเสนใหญและยาว ควรเลือกที่พอเหมาะกับบุคลิก และไมควรสวม

เสื้อผาที่ปดสรอยคอ เพราะจะไมเห็นความสวยของสรอย 

55. 2 การชุนผาเปนการซอมแซมเสื้อผาที่ขาดเปนรูขนาดเล็กที่ตองการความประณีต โดย

ใชดายสีเดียวกับเน้ือผา เย็บสานกันจนเปนเน้ือเดียวกับเน้ือผาเดิม เพื่อปกปดรอยขาด 

เชน รอยตะปูเกี่ยว รูที่เกิดจากการถูกสะเก็ดถานไฟ 

56. 2 มันสําปะหลัง สามารถนําผลผลิตมาทําเปนแอลกอฮอล เพื่อใชผสมกับนํ้ามันเบนซิน 

เรียกนํ้ามันชนิดน้ีวา นํ้ามัน E-20  หรือนํ้ามัน  E-85 

57. 1 การทําใหพืชออกรากโดยไมใชเมล็ดเปนหลักการของการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัย

เพศ โดยการใชสวนตางๆ ของพืชในการขยายพันธุพืช ทําไดหลายวิธี เชน การปกชํา 
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การตอนกิ่ง การติดตา การทาบกิ่ง การตอกิ่ง การเสียบยอดหรือโดยวิธีเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อ ซึ่งพืชที่ผานวิธีการเหลาน้ีจะมีรากงอกออกมาใหม และจะแตกยอดเจริญเปน

พืชตนใหม สวนในขออ่ืนๆ ไมเกี่ยวของกับวิธีการทําใหพืชออกรากโดยไมใชเมล็ด 

58. 2 การตอนกิ่งเปนวิธีการขยายพันธุพืชที่ทําใหไดพันธุพืชตรงตามพันธุด้ังเดิม  และ

สามารถเพิ่มปริมาณตนพืชที่จะนําไปปลูกไดเปนจํานวนมากในระยะเวลาเพียงไม

นาน สามารถขยายพันธุพืชตรงตามพันธุไดอยางรวดเร็วจากกิ่งที่ตอนออกจากตนเดิม 

สวนขอ 1. การปลูกดวยเมล็ดอาจมีการกลายพันธุได สวนขอ 3. การติดตา และขอ 4. 

การเสียบยอดเปนวิธีที่ใชระยะเวลานานกวาการตอนกิ่ง จึงเปนคําตอบที่ผิด 

59. 4 ขาวพูดคุยกับเพื่อนขณะรดนํ้าตนไมเน่ืองจากอุปกรณการรดนํ้าตนไมไมใชอุปกรณ  

มีคม ซึ่งการพูดคุยในขณะรดนํ้าตนไมจะไมกอใหเกิดอันตรายตอผูทํางาน แตใน   

ขอ 1. การวางฝกบัวรดนํ้าไวขางแปลงผัก ทําใหตองตากแดดตากฝน ซึ่งจะทําให

อุปกรณเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร ขอ 2  การเกี่ยวขาวไมควรหยอกลอกันเพราะ

อาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได และขอ 3  การกมหนากมตาขุดดินโดยไมมอง

พื้นที่รอบขาง อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืนที่อยูในบริเวณใกลเคียงได 

60. 1 ไสเดือนดินมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชอยางยิ่ง เพราะชวยเพิ่มชองวางใน

ดินเวลาที่ไสเดือนดินเคลื่อนไหว เมื่อมีชองวางในดินทําใหดินมีทางระบายนํ้า และมี

อากาศหมุนเวียนใหพืชไดนําไปใช นอกจากน้ียังชวยใหดินรวนซุย เน่ืองจากการ

ชอนไชของไสเดือนดิน เปนการไถพรวนทางธรรมชาติ  

61. 3 ฮอรโมน หรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไมใชเทคโนโลยีการปลูกพืช  

สวนขอ 1. การฉายรังสี จะถายเทพลังงานใหกับเซลลพืช กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางชีวเคมีขึ้นกับองคประกอบตางๆ ภายในเซลล เกิดการกลายพันธุพืช ซึ่งสามารถ

ขยายเปนพืชพันธุใหมได สวนขอ 2.  การดัดแปลงพันธุกรรม เปนกระบวนการทาง

พันธุวิศวกรรม เพื่อใหมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่จําเพาะเจาะจงตามตองการ และ

ขอ 4.  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เปนการนําเอาสวนใดสวนหน่ึงของพืช มาเลี้ยงใน

อาหารวิทยาศาสตรที่ประกอบดวย แรธาตุ นํ้าตาล วิตามิน และสารควบคุมการ

เจริญเติบโตซึ่งพืชสามารถเติบโตพัฒนาไดหลากหลายรูปแบบ 
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62. 4 ปจจัยสําคัญในการเลี้ยงสัตว ผูเลี้ยงสัตวจะตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการเลี้ยงสัตว

ชนิดน้ันทั้งสายพันธุ ลักษณะนิสัย ชีวิตความเปนอยู อาหารการกิน สถานที่เลี้ยง 

วิธีการใชอุปกรณ การดูแลและรักษาสัตวจากโรคตางๆ เปนตน ปจจัยน้ีจึงเปน  

สิ่งสําคัญในการเลี้ยงสัตวใหประสบความสําเร็จ 

63. 3 ควรใหคร้ังละนอยๆ แตบอยคร้ัง 3-4 คร้ังตอวัน เน่ืองจากลูกปลามีกระเพาะเล็ก     

ไมสามารถกินและยอยอาหารไดในปริมาณมากๆ ถาหากกินมากเกินไปอาจเปน

อันตราย และนอกจากน้ีเศษอาหารที่เหลือจากการที่ลูกปลากินไมหมด จะทําใหนํ้า

เนาเสียเร็วยิ่งขึ้น 

64. 2 หัวอาหาร เนื่องจากหัวอาหารเปนอาหารเขมขนที่ผสมจากวัตถุดิบจําพวกโปรตีนจาก

พืชและสัตว วิตามิน แรธาตุ ยาตางๆ และวัตถุดิบชนิดอ่ืน เชน ขาวฟาง ขาวโพด  

เปนตน เมื่อผสมตามอัตราสวนที่เหมาะสมจะทําใหไดอาหารที่มีคุณคาทาง

โภชนาการครบถวน 

65. 2 สัตวเลี้ยงที่ไมไดรับแสงแดดเพียงพอ จะทําใหเกิดโรคกระดูกออน  

66. 4 C A B D เพราะเปนไปตามขั้นตอนอยางถูกตอง คือ ใชคีบตัดสายไฟออกจากปลั๊กตัว

เกาเปดฝาปลั๊กตัวใหมออก นําฝาปลั๊กอีกดานหน่ึงปดกลับเขาไปแลวขันนอตใหแนน 

นําสวนที่เปนทองแดงของสายไฟที่ปลอกแลวมาพันใตแหวนหัวสกรูไปตามเข็ม

นาฬิกา 

67. 4 ถาตกเล็กนอยอาจไสหรือถากสวนที่ปดไมสนิทออก โดยเร่ิมตนจากการถอดบานพับ

ประตูออก จากน้ันปรับตําแหนงบานประตูใหม ถาประตูตกเล็กนอยอาจไสหรือถาก

สวนที่ปดไมสนิทออก 

68. 2 ทํางานโดยการพน ชวยใหแหงเร็วขึ้น คุณลักษณะดังกลาวทําใหในหน่ึงวันสามารถ

พนไดหลายรอบ ประมาณ 3-4 รอบตอวัน เมื่อพนไดหลายรอบจะทําใหชิ้นงานมี

ความเรียบเนียน และสวยงามมากขึ้น ทําใหในปจจุบันมีความนิยมใชแล็กเกอร      

เคลือบผิววัสดุที่เปนไม 

69. 1 นิค ใชคีมเหล็กจับสายไฟเปลือยแทนมือเพื่อปองกันไฟดูด เปนการปฏิบัติตนในการ

ทํางานชางไฟฟาไดไมปลอดภัย เนื่องจากการใชโลหะหรือเหล็กในการจับสายไฟ
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เปลือยหรือสายไฟที่ไมมีฉนวนจะทําใหไฟดูด เพราะโลหะเปนตัวนําไฟฟา ดังน้ัน  

จึงไมควรใชโลหะในการจับสายไฟเปลือย 

70. 3 สวมใสกางเกงขาสั้นและเสื้อแขนกุดเมื่อจะพนสีเพื่อกันสีเปอน เปนการปฏิบัติที่ผิด

ตอ สุขลักษณะ เน่ืองจากสีที่พนเปนสารเคมี เมื่อใสกางเกงขาสั้น และเสื้อแขนกุด  

ทําใหสีติดตามผิวหนัง ซึ่งอาจทําใหแพ หรือผิวหนังอักเสบเปนอันตรายตอสุขภาพ

รางกายของตนเอง 

71. 4 ในการเลือกอาชีพจะตองสํารวจความสนใจและความถนัดของตนเองกอน เพราะการ

ไดทํางานที่ตนเองถนัดและชื่นชอบ จะทํางานไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนางาน

ไดดีในอนาคต และจากนั้นคอยพิจารณาถึงคาตอบแทน ความมั่นคง และสวัสดิการ

ตางๆ 

72. 3 ในการเลือกทําเลในการต้ังกิจการ ควรเลือกยานธุรกิจ อยูใกลชุมชน มีคนจํานวนมาก

เพราะจะทําใหสามารถหาลูกคาไดงายกวา หรือเปนแหลงที่มีกําลังการซื้อสูง 

73. 4 คุณสมบัติสําคัญของผูประกอบอาชีพพิธีกรรายการโทรทัศน จะตองเปนผูที่มีบุคลิกดี 

หนาตาดูดี มีทักษะในการพูด ใหผูฟงชวนติดตาม สนใจ คลอยตาม สามารถแกไข

ปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี มีปฏิภาณไหวพริบ 

74. 4 การศึกษาตลาด และกลุมลูกคา จะทําใหทราบแนวโนมความตองการสินคาและ

บริการของลูกคาและกลุมเปาหมาย ทําใหสามารถวางแผนการผลิตและการขายได

ดีกวา 

75. 4 กระบวนการแกปญหาที่ดีควรดําเนินการอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย การสังเกต 

วิเคราะห แยกแยะปญหา สรางทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย และ

ประเมินทางเลือกหรือวิธีในการแกปญหาที่ดีที่สุด 

76. 1 เพราะยุคที่ 1 คอมพิวเตอรในยุคน้ีจะมีหลอดสุญญากาศเปนตัวขับเคลื่อน และดรัม

แมเหลก็ (Magnetic Drum) ถกูใชเปนหนวยความจําหลกั  ยุคที่ 2 ใชทรานซิสเตอร 

หนวยความจําพื้นฐานไดมีการพัฒนามาเปน Magnetic Core รวมทั้งมีการใช 

Magnetic Disk ซึ่งเปนหนวยบันทึกขอมูลสํารองที่มีความเร็วสูงขึ้น ยุคที่ 3 วงจรไอซี

หรือแผงวงจรรวม (Integrated Circuits) ซึ่งประกอบดวยวงจรไฟฟาที่รวมอยูบนแผน 
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ซิลิกอนหรือชิป และยุคที่ 4 วงจรความจุสูง ใชแผงวงจรรวมขนาดใหญ (LSI หรือ 

Large-Scale Integration) และจากน้ันก็มีการพัฒนาเปนแผงวงจรขนาดใหญมาก  ซึ่ง

ทาํใหเกดิไมโครโพรเซสเซอรตวัแรกของโลก 

77. 3 เพราะอุปกรณหนวยความจําแบบแฟลชที่มีการรับประกันคุณภาพ จะชวยใหมั่นใจ

ไดวาเปนสินคาที่มีคุณภาพสูงและหากมีการชํารุดกอนเวลาอันควร ก็จะมีการ

รับผิดชอบในความเสียหายตางๆ ตามที่บริษัทผูผลิตระบุไว 

78. 4 แผนซีดีอารดับบลิวสามารถบันทึกขอมูลซ้ําได สวนแผนซีดีรอม ซีดีอาร ดีวีดีรอม 

ไมสามารถลบขอมูลได 

79. 3 เพราะไฟลการแสดงผลบนหนาเว็บเปนการเก็บไฟลในลักษณะตัวอักษร สวนในขอ

อ่ืนๆ ไมใชการเก็บขอมูลในลักษณะตัวอักษร 

80. 4 เพราะหนวยความจําแรม เปนหนวยความจําแบบลบเลือนได โดยจะตองอาศัย

กระแสไฟฟาในการแสดงขอมูลหากปดเคร่ืองคอมพิวเตอรแลวเปดเคร่ืองใหม ขอมูล

นั้นก็จะสูญหายไปไมสามารถนํากลับมาได 

81. 4 เพราะจอภาพแบบสัมผัส สามารถรับคําสั่งโดยใชน้ิวมือหรือสไตลัสสัมผัสลงบน

จอภาพ จากน้ันเคร่ืองคอมพิวเตอรจะประมวลผล และสงออกโดยแสดงผลที่จอภาพ

เชนเดียวกนั 

82. 2 การเลือกใชเคร่ืองพิมพจะตองเลือกใหเหมาะสมกับงาน เชน ถาจะพิมพงานที่มี

จํานวนมาก ควรเลือกใชเคร่ืองพิมพเลเซอร แตหากเปนการพิมพงานจํานวนไมมาก 

ควรเลือกใชเคร่ืองพิมพฉีดหมึก 

83. 4 การเลือกซื้อสแกนเนอรไมจําเปนตองมีราคาแพง ขนาดใหญ หรือเปนยี่หอที่มี

ชื่อเสียง แตควรเลือกใชใหเหมาะกับงาน มีการรับประกันหลังการขาย มีศูนยบริการ

หลายแหง หากตองการนําเคร่ืองมาเปลี่ยนหรือซอมแซม 

84. 3 จอภาพ LED (Light Emitting Diode) หรือไดโอดเปลงแสง ใชหลอดไฟ LED หรือ

ผลึกแข็งกึ่งเหลว 3 สี คือ แดง เขียว และนํ้าเงิน ทําใหจอภาพมีความสวาง คมชัด และ

สีสันสดกวาจอภาพชนิดอ่ืนๆ รวมถึงมีลักษณะจอภาพที่บางกวาและใชพลังงาน นอย

กวา 
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85. 4 เพราะ E-Payment คือการสั่งซื้อสินคาและการจายเงินผานทางอินเทอรเน็ต สวน  

E-News คือ ขาวออนไลน E-Leaning คือ การเรียนรูแบบออนไลนผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต และ E-Sourcing คือ การขอใหผูคาเสนอราคาและเงื่อนไข 

86. 4 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การซื้อขายสินคา ที่กระทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่ง

เครือขายอินเทอรเน็ตก็ถือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทหน่ึง ที่ชวยใหการซื้อขายมี

ความสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจาย เปนที่นิยมอยางมากในยุคปจจุบัน สวน

ในขออ่ืนๆ ไมถือเปนการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

87. 4 เพราะโปรแกรม PowerPoint คือ ซอฟตแวรประเภทหน่ึงที่เปนชุดคําสั่งสําหรับ 

การทํางาน เพื่อการนําเสนอในรูปแบบตางๆ สวนเด็กหญิงแกวถือเปนบุคลากร สวน

แฮนดีไดรฟและโนตบุกถอืเปนฮารดแวร 

88. 3 เพราะเปนขอมูลสารสนเทศที่มีความนาเชื่อถือที่สุดเนื่องจากขอมูลมีความทันสมัย 

และมาจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ ซึ่งมีหลักฐานทางขอมูลที่อางอิงได เหมาะสมที่จะ

นํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการประมวลผลตอไป 

89. 4 แผนภูมิแทงถือเปนสารสนเทศ ซึ่งแสดงผลสรุปที่เกิดจากการนําขอมูลดิบปอนเขา

เคร่ืองคอมพิวเตอร จากน้ันใชโปรแกรมสั่งใหคอมพิวเตอร ทําการคํานวณและ

ประมวลผลขอมูล แลวจึงนําผลลัพธที่ไดมาสรุป แลวนําเสนอออกมาในรูปแบบ

แผนภูมิแทง เพื่อใหคนทั่วไปสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย 

90. 2 E-Banking คือ การทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งเปนการบริการลูกคาในการฝาก ถอน 

หรือโอนเงินผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยที่ลูกคาไมตองเดินทางไปทําธุรกรรมที่

ธนาคาร ซึ่งจะชวยลดเวลาและสรางความสะดวกแกลูกคา สวนขอ 1  E-Mail คือ การ

สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ผานเครือขายคอมพิวเตอร ขอ 3  E-Exhibition คือ การ

จัดทํานิทรรศการบนเว็บไซตหรือหองนิทรรศการออนไลน และขอ 4  E-Advertising 

คือ การนําเสนอผลิตภัณฑในรูปแบบของปาย แบนเนอร ซึ่งมักจะพบปายแบนเนอร

ที่เปนสี่เหลี่ยมในหนา Homepage ของเว็บไซตตางๆ 

91. 1 เพราะการปดเคร่ืองเมื่อไมใชงาน หรือใชเมื่อจําเปน เปนการลดการใชพลังงานไฟฟา  

92. 4 เพราะการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนมีสามัญ
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สํานึกที่ดีในการใชงานคอมพิวเตอร เพื่อใหรูเทาทันและใชงานไดอยางเหมาะสม  

93. 4 ซอฟตแวรตารางทํางาน เปนซอฟตแวรที่ชวยในการคํานวณ วิเคราะหตัวเลข และ

สามารถแสดงผลออกมาเปนกราฟหรือแผนภูมิได 

94. 3 การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียนดวยคอมพิวเตอรน้ันอาจประกอบไปดวยขอมูล

ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยโปรแกรมที่เหมาะกับงานลักษณะน้ี คือ

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งนอกจากจะนําเสนอขอมูลตางๆ ขางตนไดแลว 

ยังสามารถใสเสียงประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจในการนําเสนอไดอีกดวย  

95. 2 เว็บไซตที่ลงทายดวย .ac.th  ยอมาจาก  Academic Thailand ซึ่งเปนเว็บไซตสําหรับ

สถานศึกษาในประเทศไทย 

96. 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลจะชวยในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลจํานวน

มาก การคนหาขอมูลทําไดสะดวก รวดเร็ว และมีการประมวลผลขอมูลที่ถูกตอง

แมนยํา เปนการลดเวลาในการทํางานไดอยางมาก จึงเหมาะสมสําหรับใชในการ

ลงทุนขนาดใหญอยางการควบคุมการผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตของโรงงาน 

97. 1 Ubuntu เปนระบบปฏิบัติการที่นํามาใชกับคอมพิวเตอร ซึ่งเปนระบบที่พัฒนามาจาก

ระบบ Unix มีขอดี คือ ผูใชงานไมตองเสียคาใชจายในการใชงาน และสามารถ แกไข

ดัดแปลงไดโดยเสรี สวน iPhone OS Android  และ  Symbian  เปนระบบ ปฏิบัติการ

ที่นํามาใชบนอุปกรณพกพาประเภท Smartphone  

98. 3 ในการใชเครือขายอินเทอรเน็ตผูใชจะตองชวยกันตรวจสอบระบบเครือขาย หาก

พบวาผิดปกติจะตองแจงใหผูดูแลระบบทราบ เพื่อจะไดดําเนินการแกไขตอไป เพื่อ

การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

99. 2 การแกปญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอรจะตองเร่ิมจากการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

ใหกับเยาวชน เพื่อใหตระหนักในความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรอยางถูกตอง

โดยไมละเมิดผูอ่ืน และมีภูมิตานทาน มีวิจารญาณจากการใชคอมพิวเตอรที่ถูกตอง 

สวนมาตรการทางกฎหมายเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ 

100. 4 การนําเสนอภาพเปลือย การแตงกายไมสุภาพของนางแบบ นายแบบ เปนการขัดตอ

วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีของสังคมไทย  
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   ชุดท่ี 2       ขอสอบ O-Net   วิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี       2552 

 

 

สวนที่ 1 :  ขอ 1-27 

  1.   2     2.   4       3.   4     4.   4  

  5.   2     6.   3     7.   2     8.   3  

  9.   4   10.   1   11.   3   12.   4  

13.   2   14.   4   15.   1   16.   4  

17.   4   18.   4   19.   2   20.   2  

21.   3   22.   4   23.   1   24.   2  

25.   3   26.   4   27.   3  

สวนที่ 2 :  ขอ 28-30 

28.   0, 2, G 

29.   7, 4, B 

30.   5, 5, H 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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   ชุดท่ี 2       ขอสอบ O-Net   วิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี       2553                      

  

 

สวนที่ 1 :  ขอ 44-49 

44.   3 

45.   4 

46.   3 

47.   2 

48.   1 

49.   2 

   

สวนที่ 2 :  ขอ 50 

1.   D 

2.   A 

3.   C 

4.   B 

5.   E 

 

ปการศึกษา 
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   ชุดท่ี 2          ขอสอบ O-Net   วิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี     2552                      

 

 

ตอนท่ี 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี : จํานวน 30 ขอ (รวม   คะแนน) 

สวนท่ี 1  :  แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

  จํานวน 27 ขอ (ขอ 1-27) 

 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 1 

1. รีดผาขาวกอนผาสีตาง ๆ 

2. ฉีดพรมนํ้าผาหรือเก็บผาที่ตากหมาด ๆ 

3.  รีดผาบางกอนรีดผาหนา 

4. เมื่อรีดเสื้อผาตัวสุดทาย ถอดปลั๊กกอนรีดเสร็จเล็กนอย 

1.   การรีดเสื้อผาตองใชวิธีการใด ชวยประหยัดพลังงานไฟฟามากที่สุด 

1. 1-2-3 

2. 2-3-4 

3. 3-4-1 

4. 1-2-4 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 2 

1. จัดอาหารที่ยอยงาย ลดนํ้าตาลและไขมนัลง 

2. ถาบานมี 2 ชั้น จัดที่นอนใหอยูชั้นบนเพื่อใหเห็นทิวทัศนรอบ  ๆ บาน 

3. พาไปเดินทางไกลในปาดงดิบชมนกชมไม เพื่อใหเหน่ือยมาก ๆ จะหลับงายขึ้น 

4. จัดเสื้อผา ของใชสวนตัวใหครบถวนตามความจําเปนและดูแลใหสะอาด 

2.   ถาภายในบานมีคุณยายอายุ 75 ป ตองดูแลทานอยางไร เพื่อใหมีสุขภาพดี 

  1.    1 และ 2    2.    2  และ 3 

  3.    3 และ 4    4.    4  และ 1 

ปการศึกษา 
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ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 3 

1. ขา ตะไคร มะกรูด 

2. มะมวง  มะละกอ  แค 

3. โมก  ไมเต็ง  มะฮ็อกกะนี 

4. หมากแดง     ปาลมขวด     ปาลมน้ําพุ 

3.  ถาบานของ ด.ญ. มาลีมีพื้นที ่200 ตารางวา การปลูกตนไมประดับตกแตงบานตามแนวหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง ปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ตองปลูกพืชชนิดใดบาง 

  1.    1  2  และ 3    

 2.    2  3  และ 4 

  3.    1  3  และ 4    

 4.    1  2  และ 4 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 4 

1. มีประโยชน 

2. มีรายไดเพิ่มขึ้น 

3. กระบวนการผลิตงาย 

4. กระบวนการผลิตตองปลอดภัย 

4.  การทํางานประดิษฐจากกระดาษรีไซเคิลเปนของใชตกแตงบาน ตองมีหลักการประดิษฐตามขอใด 

 1.    1  และ 2     

 2.    2  และ 3 

 3.    2  และ 4      

 4.    4  และ 1 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 5 

1. ขันนํ้า  ใบไมตาง ๆ  ดอกไม  ธูปเทียน 

2. ตนกลวย  ใบตอง  ดอกไม  ธูปเทียน 

3. ขนมปง  ผักตาง ๆ  ดอกไม  ธูปเทียน 

4. ไมไผ  แผนยาง  ดอกไม ธูปเทียน 
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5.  ถานักเรียนจะประดิษฐกระทงเพื่อใชในวันลอยกระทงตองนําวัสดุชนิดใดมาทํากระทงเพื่อชวยอนุรักษ

สิง่แวดลอม 

 1.    1  และ 2     2.   2  และ 3 

 3.    3  และ 4    4.   4  และ 1 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 6 

ชนิดของพืช    

1. หัวหอมแดง    6. แกเจ็บคอ 

สรรพคณุ 

2. มะขามปอม    7. ลดไข 

3. เม็ดมะรุมตากแหง   8. แกไอ 

4. ตะไคร 

5. ฟาทะลายโจร  

6.  จากขอมูลที่กําหนดให เมือ่หนูปอมตากแดด ตากฝน ทําใหเปนไข ไอ เจ็บคอ จะตองรับประทานพืช    

ชนิดใด ที่มีสรรพคุณแกอาการดังกลาว 

 1.   (1, 8)   (4, 6)   (3, 7)   

 2.   (4, 7)   (2, 8)   (5, 6) 

 3.   (2, 8)   (5, 7)   (3, 6)   

 4.   (5, 6)   (1, 7)   (4, 8) 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 7 

อาหารที่มีอยูตามธรรมชาติ  อาหารสมทบ    

  1. กุง หอย ปู ปลา   4. รํา ปลายขาว    7. อาหารเม็ด 

อาหารสาํเร็จรูป 

2. แพลงคตอน ตะไครนํ้า แหน  5. กากถั่วเหลือง กากมะพราว  8. อาหารผง 

  3. หญา เศษผัก    6. เศษเน้ือ ปลาปน   9. อาหารนํ้า 
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7.  จากขอมูลที่กําหนดให ลุงกอบเกียรติประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลในรองสวน ตองวางแผนใหอาหาร

อยางไร จึงประหยัดตนทุน 

 1.    1   4   7     

 2.    4   5   6 

 3.    3   6   9     

 4.    1   2   3 

8.  ปาศรีนวลมีตนเฟองฟา 1 ตน ซึ่งม ี10 กิ่ง ปาศรีนวลตองการใหแตละกิ่งมีแตละพันธุที่แตกตางกัน        

ปาศรีนวลควรใชวิธีการขยายพันธุพืชวิธีใด 

 1.   การตอนกิ่ง   2.   การทาบกิ่ง 

 3.   การเสียบกิ่ง   4.   การโนมกิ่ง 

9.  ลุงประยูรปลูกตนกลวยทั้งแปลงใหออกเครือไปในทิศทางเดียวกันได เพราะลุงประยูรมีความเขาใจ 

     หลักการขอใด 

1. ตนกลวยจะรับแสงในทิศทางเดียวกัน 

2. ตนกลวยจะออกผลตรงขามกับหนอกลวยที่ถูกตัด 

3. ตนกลวยจะออกผลใกลแหลงนํ้า 

4. ตนกลวยจะออกผลตรงขามกับยอดออน 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 10 

    พื้นที ่  เคร่ืองมอืการเกษตร ปริมาณนํ้าฝน  ลักษณะการไถ

    1. ลาดเท  4. ไถเดินตาม  7. มาก   10. ไถขวางการลาดเท 

  

    2. ที่ราบ  5. คันไถ  8. ปานกลาง  11. ไถตามการลาดเท 

    3. ที่ลุมนํ้าขัง  6. รถแทรกเตอรเลก็ 9. นอย   12. ไถเปนแนวตามแนวราบ 

10. จากขอมูลที่กําหนดให ทานจะเตรียมดินอยางไรจึงจะอนุรักษความอุดมสมบูรณของดิน 

1. (1, 7)                     (4, 10) 

2. (2, 8)                     (6, 11) 

3. (3, 7)                     (6, 12) 

4. (1, 9)                     (5, 11) 
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ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 11 

1. เลือกพันธุดีตามผูบริโภคตองการ 

หลักการปลูก 

2. เลือกพันธุราคาแพงเพื่อขายไดกําไร 

3. เลือกพันธุลูกผสมราคาไมแพง 

4. เลือกพันธุดีเหมาะกับสภาพแวดลอม 

5. วางแผนปลูกตามฤดูกาลปกติของการปลูก 

6. วางแผนปลูกในชวงที่คนไมคอยปลูก 

7. วางแผนปลูกตามความพรอมของผูปลูก 

8. วางแผนปลูกตามความพรอมของตนทุน 

9. หาจุดดอยของตนเอง 

การบริหารจัดการ 

10. หาจุดแข็งของตนเอง 

11. หาจุดคุมทุนในการผลิต 

12. หาจุดสมดุลในการผลติ 

13. ผูบริโภคภูมิใจในผลผลิต 

กลุมเปาหมาย 

14. ผูบริโภคพึงพอใจในผลผลิต 

  15. ผูบริโภคมั่นใจในผลผลิต 

11. จากขอมูลที่กําหนดให ขอใดเปนหลักการปลูกผักใหอยูไดอยางยั่งยืน 

1. 1 + 7 + 9             14  

2. 2 + 8 + 12             13 

3. 3 + 5 + 11            14  

4. 4 + 6 + 10             15 
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12. รถยนตที่ใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 95 เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนใชนํ้ามันเบนซินออกเทน 91 ทําไมตองมีการ

ปรับต้ังระบบไฟจุดระเบิด 

1. เพื่อใหเคร่ืองยนตเดินเรียบขึ้น  

2. เพื่อไมใหสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง 

3. เพื่อยืดอายุการใชงานของหัวเทียน  

4. เพื่อไมใหเกิดการชิงจุดระเบิดของเคร่ืองยนต  

13. การตอสายดินตูเย็น เคร่ืองซักผา และเคร่ืองทํานํ้าอุน จะตองตอเขากับแทงหรือแผนโลหะชนิดใด 

 ที่ตอกอยูในพื้นดิน 

 1.    ทองเหลอืง    

 2.    ทองแดง 

 3.    อลูมิเนียม    

 4.    สแตนเลส 

14. เพราะเหตุใดตองมีการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล  หลังการใชงาน 

1. เพราะอยูในระยะเวลาการรับประกันสินคา 

2. เพราะเคร่ืองจักรเกิดความเสียหายจากการทํางาน 

3. เพราะอยูในระยะเวลาตามสญัญา การซื้อ – ขายสินคา 

4. เพราะตองการรักษาความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพการทํางาน 

15. อุปกรณพื้นฐานที่สําคัญในการออกแบบใหตัดวงจรไฟฟาออก  เมื่อเกิดกระแสไฟฟา 

  ลดัวงจรคอื 

 1.    ฟวส    2.    สวิตช 

 3.    เซฟต้ีคัท    4.    เซอรกติเบรกเกอร 

16. ถาทรายเปยก นักเรียนจะมีวิธีการรอนทรายอยางไรเพื่อนําไปใชงานที่เรงดวน  

1. นําทรายไปรอนในนํ้า  

2. นําทรายไปตากแหง แลวจึงนําไปรอน 

3. นําทรายไปรอนในน้ําที่มีปูนขาวผสมอยู 

4. นําทรายไปผสมปูนขาวใหแหงแลวจึงนําไปรอน 
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17. นักเรียนจะเลือกใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติแบบใดติดต้ังในรถยนตที่มีความปลอดภัยมากที่สุด  

1. เลือกใชกาซ LPG เพราะเมื่อรั่วจะลอยต่ําเปนอันตรายนอย 

2. เลือกใชกาซ LPG เพราะเมื่อรั่วจะลอยสูที่สูงเปนอันตรายนอย 

3. เลือกใชกาซ NGV เพราะเมื่อรั่วจะลอยต่ําเปนอันตรายนอย 

4. เลือกใชกาซ NGV เพราะเมื่อรั่วจะลอยสูที่สูงเปนอันตรายนอย 

 

18. เมื่อลงทุนซื้อหุนบริษัทจํากัด นักเรียนจะไดรับประโยชนใดเปนสิ่งตอบแทน 

 1.    เงนิโบนัส    2.    เงนิเดือน 

 3.    เงินปนผล    4.    เงินกําไรจากการซื้อขายหุน 

19. นักเรียนคนใดไดประโยชนมากที่สุดจากการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย  

1. เด็กชายปใหมบันทึกบัญชีแลว นําไปแสดงใหบิดามารดาทราบ 

2. เด็กชายสงกรานตบันทึกบัญชีแลว ทราบที่มาของรายไดและรายจายที่แทจริง 

3. เด็กหญิงวันวิสาขบันทึกบัญชีแลว ทําใหมีนิสัยใชจายอยางประหยัดและเก็บออม 

4. เด็กหญิงพรรษาบันทึกบัญชีแลว ทราบจํานวนเงินที่ใชจายในแตละวัน 

20. นักเรียนมีเงินเหลือใชสะสมไวไดจํานวน 3,000 บาท และจะเก็บเอาไวเผื่อฉุกเฉิน หรือเจ็บปวย นักเรียน 

      จะนําเงินจํานวนนั้นไปฝากเขาบัญชีธนาคารประเภทใด 

 1.    ประจํา     

 2.    ออมทรัพย 

 3.    สินมัธยะ     

 4.    กระแสรายวัน 

21. เอกสารในขอใดจัดเปนเอกสารลบั 

1. ขอมูลเกี่ยวกับสินคา 

2. รายงานการประชุม 

3. เอกสารการดําเนินธุรกิจ 

4. ประวัติพนักงาน 
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ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 22 

 

 

 

 

 

 

 

22. คําวา A/C Payee Only หมายถึง 

1. เขาบัญชี นายแสนดี บุญมาก เทาน้ัน 

2. นายแสนดี บุญมากสามารถถอนเงินสดไดทันที 

3. นายแสนดี บุญมากไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

4. ไมสามารถถอนเงินสดไดทันทีตองเขาบัญชีนายแสนดี บุญมาก เทาน้ัน 

23. ถาตองการถายโอนขอมูลจากกลองดิจิทัลที่มีพอรตยูเอสบีกับคอมพิวเตอรตองใชสายเชื่อมใด  

 

 

 1.         2.     

 

 

 3.          4.     
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24. ด.ญ.สมหญิงทําการทดลองทางเคมีและตองวิเคราะหขอมูลพรอมสรางแผนภูมิจากขอมูลที่ได  โดยจะ 

      นําเสนอขอมูลที่ไดหนาชั้นเรียน ด.ญ.สมหญิง ตองเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใดใหเหมาะสมกับงาน 

1. Excel และ Word 

2. Excel และ PowerPoint 

3. Equation และ Word 

4. Equation และ PowerPoint 

25. ขอใดเลือกใชโปรแกรมทางอินเทอรเน็ตไดเหมาะสมกับงาน  

1. สงขอความหาเพื่อนดวย FTP 

2. อานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสดวย Bit Torrent 

3. แสดงไฟลสกุล html ดวย web browser 

4. สั่งงานคอมพิวเตอรที่หางไกลดวย instant messaging 

 

26. ขอใดแสดงการไหลของขอมูลไดถูกตอง 

 

1. 

 

 

 

 

2. 
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3. 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

27. ด.ช.สมชาย มีกิจวัตรตอนเชาตามลําดับดังน้ี อาบนํ้า รับประทานอาหาร ถารับประทานอาหารเสร็จกอน 

     7 นาฬกิา ด.ช.สมชายจะเดินไปโรงเรียน  ถาสายกวาน้ันคุณพอไปสงที่โรงเรียน ขอใดเปนผงังานแสดง 

     กจิวัตรของ ด.ช.สมชาย 

  1.     2.   

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

  3.     4. 
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สวนท่ี 2  :    แบบระบายคําตอบที่สัมพันธกัน     

 จํานวน  3   ขอ  :  (ขอ  28  -  30)  ขอละ 3 คะแนน 

 

ขอมูลนี้ใชตอบคําถามขอ 28 - 30 

 ขอสอบสวนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห ตีความและสังเคราะห

ความเชื่อมโยง ความสัมพันธขององคประกอบทางการประดิษฐชิ้นงานประดิษฐ การใชสี การเลือกใชวัสดุ 

และเคร่ืองมืออุปกรณ เพื่อสื่อความหมายในการออกแบบใหเกิดงานประดิษฐ ที่สรางสรรค ใชวัสดุใน

ทองถิ่น และเปนเอกลักษณตามที่กําหนดใหไดอยางเหมาะสม 

คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะขอสอบ 

 จากหมวดองคประกอบในการออกแบบชิ้นงานประดิษฐ 4 หมวด ที่กําหนดใหผูสอบเลือก

องคประกอบทางการออกแบบงานประดิษฐจากตัวเลือกใน 3 หมวด ตามที่โจทยแตละขอกําหนด มาใช

รวมกันตามลําดับ (เลอืก 1 อยางจากแตละหมวดรวม 3 อยาง) เพื่อออกแบบประดิษฐชิ้นงานประดิษฐที่

สามารถสื่อถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจกลุมเปาหมาย และสนองตามความตองการของโจทยไดดีที่สุด ซึ่ง

ผูสอบจะตองเลือกองคประกอบใหครบจากทั้ง 3 หมวด มฉิะน้ันจะไมไดคะแนนในขอน้ัน ๆ 

คําสั่ง 

หมวดที ่1  หมวดที ่2 

รหัส 1)  ตัวอยางหมวดชิน้งานประดิษฐ  รหัส 2) ตัวอยางหมวดส ี

0 เทยีนเจล  A สขีองวัสดุ 

1 สบูสมุนไพรมังคุด  B สแีดง สีชมพู 

2 ไมขนไก  C สีเขียว สเีหลอืง 

3 มาลัยสองชาย  D สีขาว สีนํ้าตาล 

4 ดอกไมประดิษฐจากใบบาง  E สีแสด สีดํา 

5 ดอกกุหลาบประดิษฐจากเกล็ดปลา  F สีมวง สีขาว 

6 ตุกตาหมีแพนดาบรรจุใยโพลีเอสเตอร  G สีดํา สีขาว 

7 มาลัยคลองมือ  H สีตาง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ 
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                            หมวดที่ 3                                  

หมวดที ่4 

                             

 

 

28. นุชนารถเปนนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนวิทยาราษฎรซึ่งอยูใกลทะเล นุชนารถและเพือ่น ๆ ชอบเกบ็

เศษเปลือกหอยที่ตายแลวมาเลนเปนประจํา เดือนหนาโรงเรียนจะมีนิทรรศการทางวิชาการ  คุณครูให

นักเรียนแบงกลุมชวยกันระดมความคิดจัดทําของที่ระลึกจากวัสดุที่มีในทองถิ่นเพื่อจําหนาย  ถานักเรียน

เปนนุชนารถและเพื่อนจะทําสิ่งประดิษฐชนิดใด เพื่อใหประหยัดและใชวัสดุในทองถิ่น โดยเลอืกตอบ

ในหมวดชิน้งานประดิษฐ หมวดวัสดุ และหมวดเคร่ืองมืออุปกรณ 

 

29. ภรณชนกเปนนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนแหงหน่ึง ในหมูบานใกลๆ โรงเรียน ชาวบานปลูกไมดอก 

เชน บานไมรูโรย ดอกรัก มะล ิดาวเรือง และกุหลาบมอญ เพื่อบริโภคและจําหนาย ทางโรงเรียนจะจัด

งานวันแม เชิญผูปกครองหรือแมมารวมงาน และใหนักเรียนชั้น ม.3 จัดหาของที่ระลึกแบบไทยเพื่อมอบ

รหัส 4) ตัวอยางหมวดเคร่ืองมืออุปกรณ 

A กระดาษแข็งสีขาว มันเทศ มดีแกะสลกั 

เคร่ืองมือระบายสี 

B เข็มมาลัย กรรไกร ดาย อุบะแขก ใบตอง 

C เขม็สอย กรรไกร โครงตาขาย 

D เข็มมาลัย กรรไกร ดาย อุบะพู ใบตอง 

E จักรเย็บผา ดาย ใยโพลเีอสเตอร 

F เลือ่ย มีด เหลก็หมาด อุปกรณตกแตง เชน 

แลก็เกอร 

G ไสเทียน เทยีนเจล แกว เตาไฟฟา 

H ปนกาว แทงกาว กรรไกร เกสรดอกไม 

รหัส 3)  ตัวอยางหมวดวัสดุ 

0 ขนไก 

1 ใบบางจากใบยางพารา 

2 ดอกพดุ ดอกรัก 

3 เปลือกมังคุด 

4 ดอกมะลิตูม ดอกรัก 

5 เกล็ดปลาตะเพียน 

6 ทรายสีตาง ๆ หิน เปลอืกหอย 

7 ผาขนสัตวเทียม 
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ใหแมในวันดังกลาว ถานักเรียนเปนภรณชนกจะประดิษฐสิ่งใดโดยใชวัสดุในทองถิ่นและอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเลอืกตอบในหมวดชิน้งานประดิษฐ หมวดวัสดุ และหมวดเคร่ืองมืออุปกรณ 

 

30. สายสวรรคเปนนักเรียนชั้น ม.3 ของโรงเรียนแหงหน่ึง ในหมูบานตรงขามโรงเรียน ชาวบานดําเนินชวิีต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบานจะปลูกพืช ผักผลไม เลี้ยงเปด เลี้ยงปลาตะเพียน ปลาดุก ถา

นักเรียนเปนสายสวรรคจะนําเศษวัสดุพื้นบาน มาทําสิ่งประดิษฐชนิดใด โดยเลอืกตอบในหมวดชิน้งาน

ประดิษฐ หมวดวัสดุ และหมวดสี 
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   ชุดท่ี 2       ขอสอบ O-Net   วิชา การงานอาชพีและเทคโนโลยี      2553                      

 

 

ตอนท่ี 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี : จํานวน 7 ขอ (รวม   คะแนน) 

สวนท่ี 1  :  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

  จํานวน 6 ขอ (ขอ 44-49)  

 

44. หนูนิดเลี้ยงปลาสลิดจํานวนมากไวที่บาน  ทําใหหนูนิดคิดอยากจะเพิ่มมูลคาปลาสลิด  โดยสามารถ    

      เกบ็ไวขายไดนานทีส่ดุ  ดังน้ันหนูนดิควรจะทําอยางไร 

1. แปรรูป เปนปลาสลดิแดดเดียว 

2. แปรรูป เปนปลาสลิดหมักเกลือ 

3. ถนอมอาหาร เปนปลาสลดิตากแหง 

4. ถนอมอาหาร เปนปลาสลิดอบกรอบ 

45. สัญญาณดิจิทัล (Digital) มีลักษณะอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปการศึกษา 
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46. ขอใดกลาวถึงการประกอบอาชีพสุจริต มีศีลธรรมไดถูกตอง 

1. ปาใสเปดรานคาในหมูบานขายปุยเคมี  ปุยอินทรีย  เมล็ดพันธุผัก  และยาปราบศัตรูพืช 

2. พี่กองขุดบอเลี้ยงปลา  เปดบริการใหเชาเบ็ดตกปลา  ขายอาหารเลี้ยงปลาและรับทําอาหารจากปลา 

3. แมพลอยทํารานขายขาวแกง ไปจายตลาดทุกวันเพื่อซื้อเน้ือหมูจากเขียงหมู  ไกสด  กุงแชแข็งและ         

ปลาแดดเดียว 

4. ลุงกมลมีบานอยูหนาปากซอย  เปดรานขายของชํา  มีขาวสาร กะป  นํ้าปลา  นํ้าตาล  นํ้ามันพืช 

และบริการเหลาดองยา 

 

 

47. ขอใดเปนการทองโลกออนไลนอยางปลอดภัยสําหรับผูใชงานและคอมพิวเตอร  

1. บอกรหัสผานกับเพื่อนสนิทเผื่อลืม 

2. ลงทะเบียนกับเว็บไซตเฉพาะที่เชื่อถือได 

3. นัดพบกับเพื่อนออนไลนเพื่อทําความรูจัก 

4. สืบคนและดาวนโหลดภาพยนตรที่กําลังออกฉาย   

48. ขอใด ไมใช ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร 

1. กําจัดโรคพืชและแมลง 

2. ปรับปรุงพันธุพืช 

3. ผลิตปุยชีวภาพ 

4. ปรับปรุงพันธุสัตว 

49. ตองการสรางโตะโครงเหล็กกลองสี่เหลี่ยมปูพื้นดวยไมอัดมีขั้นตอนการผลิตอยางไร  

1. ออกแบบ         ตัดเหล็ก       เชื่อมประกอบ          ตกแตง         ทําสี         ประกอบไมอัด  

2. ออกแบบ         ตัดเหล็ก       เชื่อมประกอบ          ตกแตง         ประกอบไมอัด         ทําสี 

3. เขียนแบบ         ตัดเหล็ก         เชื่อมประกอบ          ทําสี         ตกแตง         ประกอบไมอัด 

4. เขียนแบบ         ตัดเหล็ก         เชื่อมประกอบ          ประกอบไมอัด         ทําสี         ตกแตง         

 

 

 



 

50 

 

สวนท่ี 2   :     แบบกลุมคําตอบสัมพันธกัน จํานวน 1 ขอ  (ขอ 50) 

  ใหเลือกเทคนิคการโฆษณาใหสัมพันธกับตัวอยางการโฆษณา รวม 5 คู  

  ตอบถูก  2  คู  ได  1  คะแนน  

  ตอบถูก  3  คู  ได  2  คะแนน  

  ตอบถูกต้ังแต  4  คูขึ้นไป  ได  3  คะแนน  

50.           

เทคนิคการโฆษณา ตัวอยางการโฆษณา 

1. คนเดนคนดัง เปนคนแนะนํา 

 

2. เปรียบเทียบแบบกํากวม 

 

3. ใชตัวเลขสถิติสรางความนาเชื่อถือ 

 

4. รับประกนั 

A ผงซักฟอก "ขาวบริสุทธิ์" ซักคราบไขมันและสิ่งสกปรก

ไดดีกวา 

 

B แบตเตอร่ียี่หอ "ทนทาน" รับประกันตลอดอายุการใชงาน 

หากไมพอใจคุณภาพยินดีคืนเงิน 

 

C ทนัตแพทย 4 ใน 5 คน แนะนํายาสฟีน "ขาวสะอาด" 

 

D ภราดร ศรีชาพันธ ใชแตผลิตภัณฑของ Ecco 

 

E จากผลการวิจัยทางการแพทยมากกวา 15 ป เพียง

รับประทานผลิตภัณฑมะรุมกอนอาหารคร่ึงชั่วโมง อาหารที่

คุณรับประทานเขาไป จะไมทําใหนํ้าหนักตัวคุณเพิ่มขึ้น\ 

 


