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	 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นคูม่อืทีจ่ดัท�ำขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้ผูส้นใจเข้ำสอบ

มำตรฐำนวิชำชีพไอที	หรือ	Information	Technology	Professional	Examina-

tion:	ITPE	ในวิชำ	“IT Passport”	ซึ่งเป็นวิชำพื้นฐำนเบื้องต้นได้เตรียมตัวสอบ

อย่ำงมัน่ใจ		โดยเกดิจำกกำรรวมตวักนัของผูท้ีเ่คยได้รบัทนุฯ	(Alumni)	กำรเข้ำร่วม

อบรมจำกโครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพไอที	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศไทย	

ได้ช่วยกันกลั่นกรององค์ควำมรู้	 และได้ถ่ำยทอดออกมำเป็นคู่มือเล่มนี้	 เป็นกำร

รวบรวม	 และเรียบเรียงองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็น	 และส�ำคัญในกำรเตรียมตัวสอบ	 ซึ่ง

เน้นให้มีเนื้อหำที่กระชับ	 ได้ใจควำม	 และขนำดของคู่มือที่กะทัดรัด	 โดยใช้ภำษำ

ที่เข้ำใจได้งำ่ย	 เพื่อให้ผู้เข้ำสอบสำมำรถที่จะท�ำควำมเข้ำใจเนื้อหำได้ในระยะเวลำ

อันสั้น

	 ทำงคณะผูจ้ดัท�ำต้องขอขอบพระคณุสถำบนัวทิยำกำร	สวทช.	ซึง่เป็นผูใ้ห้

ทุนกำรอบรมมำตรฐำนวิชำชีพไอที	ทั้งใน	และต่ำงประเทศ	และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง

ว่ำ	 คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรอ่ำนเพื่อเตรียมตัวในกำรเข้ำสอบมำตรฐำน

วิชำชีพไอที	ในวิชำ	“IT Passport”	ต่อไป																							

	 	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดท�ำ

	 	 	 	 	 	 	 กันยำยน	2554

ค�ำน�ำ

 หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นคูม่อืทีจ่ดัท�ำขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้ผูส้นใจเข้ำสอบ
มำตรฐำนวชิำชพีไอท	ีหรอื Information	Technology	Professional	Examination: 
ITPE	ในวิชำ	“IT Passport”	ซึ่งเป็นวิชำพื้นฐำนเบื้องต้นได้เตรียมตัวสอบอยำ่ง
มั่นใจ	 	 โดยเกิดจำกกำรรวมตัวกันของผู้ที่เคยได้รับทุนฯ	 (Alumni)	 กำรเข้ำร่วม
อบรมจำกโครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพไอที	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	และประเทศไทย	
ได้ช่วยกันกลั่นกรององค์ควำมรู้	 และได้ถ่ำยทอดออกมำเป็นคู่มือเล่มนี้	 เป็นกำร
รวบรวม	 และเรียบเรียงองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็น	 และส�ำคัญในกำรเตรียมตัวสอบ	 ซึ่ง
เน้นให้มีเนื้อหำที่กระชับ	 ได้ใจควำม	 และขนำดของคู่มือที่กะทัดรัด	 โดยใช้ภำษำ
ที่เขำ้ใจได้ง่ำย	 เพื่อให้ผู้เข้ำสอบสำมำรถที่จะท�ำควำมเข้ำใจเนื้อหำได้ในระยะเวลำ
อันสั้น
	 ทำงคณะผูจ้ดัท�ำต้องขอขอบพระคณุสถำบนัวทิยำกำร	สวทช.	ซึง่เป็นผูใ้ห้
ทุนกำรอบรมมำตรฐำนวิชำชีพไอที	ทั้งใน	และต่ำงประเทศ	และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำ	 คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรอ่ำนเพื่อเตรียมตัวในกำรเข้ำสอบมำตรฐำน
วิชำชีพไอที	ในวิชำ	“IT Passport”	ต่อไป																							

	 	 	 	 	 	 	 		คณะผู้จัดท�ำ

	 	 	 	 	 	 	 กันยำยน	2554
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THITEE  Alumni 2011: 
ชนกร		สมบัติสุทิน,	ทัศวรรณ	บุญพยัคฆ์,	ธนรัฐ	จันทร์ขำว,																																																																			

ธนัท	ทองอุทัยศรี,	นิจนันท์	ศุภรักษ์สืบวงศ์,	ปัญจพร	ทิพย์พิริยพงศ์,	

วรรณวิภำ	วงศ์วิไลสกุล,	วริศรำ	นำคประสงค์,	เศรษฐำ	ชดช้อย,	

สุภำพร	ธรรมศิริ,	อรสำ	เตติวัฒน์,	อุไรวรรณ	อินทร์แหยม

ENIT Alumni 2010: 
บุษรำคัม	สุขสงค์,	ปรัชญำ	ทองเดช,	ปิยะ	ถิรพันธุ์เมธี,	เสกสรรค์	สุวรรณมณี

ENIT Alumnus 2009: 
ณัฏฐ์	โอธนำทรัพย์

คณะผู้จัดท�ำ
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สารบัญ

หัวข้อ เนื้อหา หน้า
หัวข้อที่ 1 รูปแบบของกำรจัดองค์กร 9

หัวข้อที่ 2 ชนิดของกรำฟ 11

หัวข้อที่ 3 Brain	storming	(กำรระดมสมอง) 15

หัวข้อที่ 4 ผลก�ำไร	และยอดขำย 15

หัวข้อที่ 5 Financial	statements	(งบกำรเงิน) 16

หัวข้อที่ 6 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 17

หัวข้อที่ 7 Computer	crimes																			

(อำชญำกรรมทำงคอมพิวเตอร์)
18

หัวข้อที่ 8 Protection	of	personal	information	

(กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
19

หัวข้อที่ 9 Standards	(มำตรฐำน) 20

หัวข้อที่ 10 SWOT 21

หัวข้อที่ 11 ค�ำศัพท์ทำงธุรกิจที่ควรรู้ 22

หัวข้อที่ 12 Marketing 23

หัวข้อที่ 13 BSC	(Balanced	score	card) 24

หัวข้อที่ 14 CRM	(Customer	relationship				

Management)
25

หัวข้อที่ 15 Technology	strategy 25

หัวข้อที่ 16 Software	packet	ที่นิยมใช้ในบริษัท 27

หัวข้อที่ 17 ระบบที่ใช้ในกำรออกแบบและควบคุมเชิง

วิศวกรรม
29
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หัวข้อ เนื้อหา หน้า
หัวข้อที่ 18 EC	(Electronic	commerce

หรือ	E-Commerce)
32

หัวข้อที่ 19 Embedded	system 34

หัวข้อที่ 20 Information	system	strategy 35

หัวข้อที่ 21 แผนภำพ	E-R	diagram

และ	Data	flow	diagram
35

หัวข้อที่ 22 IT	Tools 38

หัวข้อที่ 23 IT	Solutions 39

หัวข้อที่ 24 Computer	literacy	และ	Information	

literacy
40

หัวข้อที่ 25 กำรวำงแผนเพื่อออกแบบระบบ

สำรสนเทศ
41

หัวข้อที่ 26 Business	requirement																					

(ควำมต้องกำรทำงธุรกิจ)
42

หัวข้อที่ 27 ล�ำดับกำรจำ้งออกแบบระบบสำรสนเทศ 43

หัวข้อที่ 28 ล�ำดับกำรท�ำงำนของกำรจ้ำงออกแบบ

โปรแกรม
45

หัวข้อที่ 29 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบ 46

หัวข้อที่ 30 ล�ำดับขั้นกำรทดสอบกำรท�ำงำนของ

โปรแกรม	
47

หัวข้อที่ 31 วิธีกำรประเมินรำคำค่ำใช้จำ่ยของ					

กำรออกแบบโปรแกรม
49



6 พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

หัวข้อ เนื้อหา หน้า
หัวข้อที่ 32 วิธีกำรออกแบบโปรแกรม 50

หัวข้อที่ 33 โมเดลที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 51

หัวข้อที่ 34 กำรด�ำเนินงำนในรูปแบบโปรเจ็ค 52

หัวข้อที่ 35 Project	scope	management 53

หัวข้อที่ 36 กำรบริหำรเวลำของโปรเจ็ค 55

หัวข้อที่ 37 IT	business	management 57

หัวข้อที่ 38 หนำ้ที่ของ	Service	support	และ

Service	desk
58

หัวข้อที่ 39 Facility	management 59

หัวข้อที่ 40 Internal	control 60

หัวข้อที่ 41 System	audit 61

หัวข้อที่ 42 Array 62

หัวข้อที่ 43 Flow	chart 65

หัวข้อที่ 44 Programming	languages 68

หัวข้อที่ 45 Markup	languages 69

หัวข้อที่ 46 ชนิดของคอมพิวเตอร์ 70

หัวข้อที่ 47 CPU 73

หัวข้อที่ 48 ชนิดของ	memory 74

หัวข้อที่ 49 Cache	memory 75

หัวข้อที่ 50 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 76

หัวข้อที่ 51 อุปกรณ์	Input	ข้อมูล 79
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หัวข้อ เนื้อหา หน้า
หัวข้อที่ 52 อุปกรณ์	Output	ข้อมูล 80

หัวข้อที่ 53 Interface 81

หัวข้อที่ 54 กำรตั้งคำ่ระบบ 83

หัวข้อที่ 55 สถำนะกำรใช้งำนระบบ 84

หัวข้อที่ 56 กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ 85

หัวข้อที่ 57 กำรค�ำนวณเพื่อหำค่ำประสิทธิภำพกำร

ท�ำงำนของระบบ
88

หัวข้อที่ 58 OS	(Operating	system) 91

หัวข้อที่ 59 Directory		management 93

หัวข้อที่ 60 กำร	Back	up	 95

หัวข้อที่ 61 Software	packages 97

หัวข้อที่ 62 Web	browser 98

หัวข้อที่ 63 วิธีกำรรับ	–	ส่ง	E-mail 99

หัวข้อที่ 64 Open	Source	Software 100

หัวข้อที่ 65 Human	Interface 101

หัวข้อที่ 66 กำรออกแบบหน้ำจอ 102

หัวข้อที่ 67 Web	design 103

หัวข้อที่ 68 Multimedia	 104

หัวข้อที่ 69 ประเภทของไฟล์ 105

หัวข้อที่ 70 Compression	และ	Extraction 107

หัวข้อที่ 71 ประเภทของสี 109
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หัวข้อ เนื้อหา หน้า
หัวข้อที่ 72 Database 110

หัวข้อที่ 73 Database	management	system 112

หัวข้อที่ 74 ล�ำดับขั้นตอนของกำรออกแบบ									

Database
113

หัวข้อที่ 75 เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 114

หัวข้อที่ 76 มำตรฐำนของ	LAN 115

หัวข้อที่ 77 อุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์
116

หัวข้อที่ 78 Protocols 118

หัวข้อที่ 79 กำรเชื่อมต่อข้อมูล	Internet 120

หัวข้อที่ 80 Information	security 122

หัวข้อที่ 81 อันตรำยที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ 123

หัวข้อที่ 82 Risk	management	และ	Information	

security	management
124

หัวข้อที่ 83 กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 125

หัวข้อที่ 84

     ตัวอย่างข้อสอบ

Cryptography

ข้อสอบเก่ำ	รอบ	มีนำคม	2554

พร้อมเฉลย

127

130
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กำรจัดองค์กรมี 5 แบบดังนี้

2. Hierarchical organization (โครงสร้างแบบลำาดับบังคับบัญชา)

1. Functional organization  (โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่)

*** ข้อควรจำา: รูปแบบของการจัดองค์กรมีดังนี้ ***

หัวข้อที่ 1

รูปแบบของการจัดองค์กร

						มี	5	แบบดังนี้

 

คณะกรรมการบริหาร"

ฝ่ายบริหาร" ฝ่ายขาย 

โรงงาน"X 

ฝ่ายโรงงาน 

งานท่ัวไป"ทรัพยากรบุคคล" โรงงาน"Y 
ฝ่ายขาย 

ลูกค้าองค์กร"

ฝ่ายขาย 

ผู้บริโภค"

 
การจัดการ 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล 
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ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวางแผน ฝ่ายการตลาด

project X

project Y

project Z

3. Matrix organization (จัดองค์กรแบบ matrix)

4. Divisional organization (จัดองค์กรเป็นแผนก)

ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายวางแผน
โครงการ X

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัย

5. Project organization (จัดองค์กรแบบproject)

 
การจัดการ"

แผนกธุรกิจ"X 

ขาย ผลิต บัญชี 

แผนกธุรกิจ"Y 

ขาย ผลิต บัญชี 

แผนกธุรกิจ"Z 

ขาย ผลิต บัญชี 
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ชื่อ ค�ำอธิบำย

	1.	Bar	graph	(กรำฟแท่ง) ใช้ แสดงกำร เปรี ยบ

เทียบปริมำณที่ มำก

หรือน้อย

	2.	Pie	chart	(กรำฟวงกลม) ใช้แสดงควำมสัมพันธ์

ของข้อมูลแต่ละตัวกับ

ผลรวมของข้อมูล

ตัวอยำ่งกรำฟแต่ละชนิด

หัวข้อที่ 2

*** ข้อควรจำา: กราฟแต่ละชนิดมีรายละเอียดและความแตกต่างกันอย่างไร ***

การวิเคราะห์ปัญหาควรใช้กราฟ หรือแผนภูมิ

ในกำรแสดงรำยละเอียด	โดยต้องท�ำกำรพิจำรณำเลือก

ชนิดของกรำฟที่น�ำมำใช้ว่ำมีควำมเหมำะสมกับข้อมูล	

และกำรน�ำเสนอในรูปแบบใด
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ชื่อ คำาอธิบาย

	3.	Line	chart	(กรำฟเส้น) ใช้แสดงกำร

เปลี่ยนแปลงข้อมูล

	4.	Scatter	diagram	(ผังกำรกระจำย) ใช้แสดงค่ำข้อมูล

ที่เกิดจำกควำม

สัมพันธ์ของตัวแปร	

2	ตัว	ว่ำมีแนวโน้ม

ไปทำงทิศใด
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ชื่อ คำาอธิบาย

	5.	Radar	chart(กรำฟเรดำร์) ใช้แสดงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงข้อมูลแต่ละ

ชุ ด ในรู ปแบบของ

ขอบเขตพื้นที่ข ้อมูล

ชุดนั้นๆ	 ครอบครอง

โดยแต ่ละข ้อมูลมี

จุดศูนย์กลำงร่วมกัน

	6.	Histogram(กรำฟฮิสโตแกรม) ใช้แสดงควำมถี่ของ

ข ้ อ มู ล ที่ มี ค ว ำ ม ถี่

มำกๆ	 โดยแกนนอน

คือ	 ค ่ำที่ เป ็นไปได ้

ของตัวแปร	 ควำม

กว ้ ำงของสี่ เหลี่ ยม

มุม	 แทนควำมกว้ำง

ของอั นตรภำคชั้ น	

ควำมสูงของกรำฟคือ

ควำมถี่ของข้อมูล

	7.	Pareto	chart	(แผนภูมิพำเรโต)	
 

ใช้แสดงปัญหำที่เกิด

ขึ้น	 โดยเรียงล�ำดับ

ปัญหำตำมควำมถี่

ที่เกิดจำกมำกไปหำ

น้อย
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ชื่อ คำาอธิบาย

	8.	Regression	analysis(กำรวิเครำะห์กำรถดถอย) ใช้แสดงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงตัวแปร	2	ตัว	

ว่ำมีควำมสัมพันธ์กัน

หรือไม่	 และมีควำม

สัมพันธ์กันในระดับใด

	9.	Control	chart	(แผนภูมิควบคุม) ใช้แสดงสถำนะของ

กระบวนกำรผลิต	

ว่ำมีควำมแปรปรวน

อยูใ่นระดบัปกตคิงที่

หรือไม่

	10.	Fish	bone(แผนภูมิก้ำงปลำ)				
 

ใ ช ้ วิ เ ค ร ำ ะ ห ์ ห ำ

สำเหตุว่ำมีอะไรเข้ำ

มำ เกี่ ยวข ้ องบ ้ ำ ง	

สั มพั นธ ์ ต ่ อ เนื่ อ ง

อย ่ ำ ง ไรจึ งท� ำ ให ้

ปรำกฏตำมมำในขั้น

สุดท้ำย
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            Brain storming (การระดมสมอง)  

คือ	 กำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหำระหว่ำงสมำชิก	

ภำยในกลุ่ม	โดยเป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระหัวข้อที่ 3

ผลกำ ไรเกิดจำกยอดขำยหักต้นทุน

ผลกำาไร = ยอดขาย – ต้นทุน
Gross profit = sales – cost of goods soldหัวข้อที่ 4

*** ข้อควรจำา: Brain storming คืออะไรและมีกฎอย่างไร ***

*** ข้อควรจำา: ทำาความเข้าใจความสัมพันธ์ของคำาว่าผลกำาไรและยอดขาย ***

 กฎในการ Brain storming
 1.	รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
	 2.	เปิดโอกำสให้ทกุคนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงอสิระโดยไม่
ค�ำนงึถงึควำมเป็นผูบ้งัคบับญัชำและผูใ้ต้บงัคบับญัชำ	ทัง้นีส้ำมำรถทีจ่ะแสดง
ควำมคิดเห็นออกนอกกรอบจำกหัวข้อได้
	 3.	เน้นปริมำณของกำรแสดงควำมคิดเห็นเป็นหลัก
	 4.	ห้ำมวิจำรณ์ควำมคิดเห็นของผู้อื่น
	 5.	รวบรวมควำมเห็นและแนวคิดที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็น

 ข้อปฏิบัติ
 1.	แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆประมำณกลุ่มละ	5	–	8	คน
	 2.	ทกุคนถอืว่ำเท่ำเทยีมกนัโดยไม่ค�ำนงึถงึต�ำแหน่งหน้ำทีก่ำรท�ำงำน
	 3.	สถำนที่	ควรเป็นสถำนที่ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลำยและไม่กดดัน
	 4.	ผู้น�ำในกำรด�ำเนินกิจกรรม	Brain	storming	ควรเป็นผู้ที่มีควำม
สำมำรถในกำรโน้มน้ำวชักจูงให้ผู้อื่นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ
	 5.	ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรควรจัดให้มีกำรพักทุกๆ	1	ชั่วโมง
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หัวข้อที่ 5

 1. Balance sheet (งบดุล) 

	 หมายถึง	 รายงานที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ	ณ	 เวลาใดเวลา

หนึ่งประกอบด้วย	สินทรัพย์	หนี้สิน	และส่วนของเจ้าของ	โดยมีวิธีเขียนคือ	ด้าน

ซ้ายของงบดุลแสดงสินทรัพย์ด้านขวาของงบแสดงหนี้สิน

 2. P/L (Profit & Loss statement) งบก�ำไร ขำดทุน

	 หมายถงึ	งบการเงนิแสดงผลการด�าเนนิงานของกจิการส�าหรบัระบบระยะ

เวลาหนึ่งอาจจะเป็น	3	 เดือน	6	 เดือน	แต่ต้องไม่เกิน	1	ปี	 โดยมีการแสดงราย

ละเอียดคือ	เมื่อน�ารายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วได้เป็นก�าไรสุทธ	ิ(Net	Income	หรือ	

Net	Profit)	หรือขาดทุนสุทธิ	(Net	loss)

1.	Income	(รำยได้)	คือ	สินทรัพย์ที่องค์กรได้มำจำกกำรประกอบกิจกำร

2.	Operating	 expense (ค่ำใช้จำ่ย)	 คือ	 มูลค่ำต้นทุนคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้น

จำกกำรขำยสินค้ำ

3.	Net	profit	(ก�าไรสุทธิ)	คือ	ส่วนของรายได้ที่เกินกว่าต้นทุนขาย

4.	Net	loss	(ขาดทุนสุทธิ)	คือ	ส่วนของรายได้ที่ต�า่กว่าต้นทุนขาย

5.	Cash-flow	statement (งบกระแสเงินสด)	หมายถึง	งบการเงินที่แสดงให้เห็น

ถงึรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงการเคลือ่นไหวของกระแสเงนิสดจากกจิกรรม

ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

Financial statements (งบการเงิน)

งบกำรเงิน	คือ	งบที่แสดงสภำวะทำงกำรเงินขององค์กร

*** ขอ้ควรจำา: ชือ่ของงบการเงนิ รายละเอยีดงบการเงนิ และงบการเงนิแตล่ะชนดิ

และแตกต่างกันอย่างไร ***

คำ ควรจำ 
0 0
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 กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ

	 ทรัพย์สินทำงปัญญำ	 หมำยถึง	 ผลงำนอันเกิดจำกกำรประดิษฐ์	 คิดค้น

สรำ้งสรรค์ของมนุษย	์แบ่งได้เป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	คือ

					1.	Copyrights	(ลขิสทิธิ)์	หมำยถงึ	งำน,	ควำมคดิสร้ำงสรรค์ในด้ำนวรรณกรรม	

ศิลปกรรม	ดนตร	ีภำพยนตร์	หรืองำนอื่นๆในแผนกวิทยำศำสตร์	ถ้ำผู้ใดมีกำรท�ำ

ซ�้ำ,	ดัดแปลงถือเป็นควำมผิด

				2.	ทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม	5	ชนิด

	 2.1		Patents	(สทิธบิตัร)	หมำยถงึ	หนงัสอืส�ำคญัทีร่ฐัออกให้เพือ่คุม้ครอง

กำรประดิษฐ์,	ออกแบบหรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์

	 2.2	 Trademarks	 (เครื่องหมำยกำรค้ำ)	 หมำยถึง	 เครื่องหมำยหรือ

สัญลักษณ์หรือตรำที่ใช้กับสินคำ้และบริกำร

	 2.3		Layout-designs	of	integrated	circuit	(แบบผงัภมูขิองวงจรรวม)	

หมำยถึง	แผนผังหรือแบบที่ท�ำขึ้นเพื่อจัดวำง,	เชื่อมต่อของวงจรไฟฟำ้

	 2.4		Trade	secrets	(ควำมลับทำงกำรคำ้)	หมำยถึง	ข้อมูลกำรค้ำที่ยัง

ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	และมีมูลคำ่เชิงพำณิชย์

	 2.5		Geographical	indication	(สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์)	หมำยถึง	ชื่อ,	

สัญลักษณ	์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศำสตร์	สำมำรถบ่งบอกว่ำ

สินค้ำที่เกิดจำกแหล่งภูมิศำสตร์นั้นมีคุณภำพเช่น	ส้มบำงมด,	โอ่งรำชบุรี

*** ข้อควรจำา: การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีกี่แบบ อะไรบ้าง ***

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งได้ 2 แบบใหญ่ๆ

คือ	ลิขสิทธิ์	และทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม
หัวข้อที่ 6
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	 กำรกระท�ำต่อไปนี้ถือเป็นกำรกระท�ำผิดทำงคอมพิวเตอร์

	 1.	แอบใช้	ID,	Password	ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต	หรือปลอมเป็น

เจ้ำของ	ID	และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

	 2.	น�ำ	ID,	Password	ของผู้อื่นไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง	หรือ 

ผู้ไม่หวังดี

	 3.	ใช้โปรแกรมที่เพื่อโจรกรรมข้อมูล,	ถอดรหัสและน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้งำน

หัวข้อที่ 7

*** ข้อควรจำา:  การกระทำาแบบไหนเรียกว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ***

     Computer crime (อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์) 

มีหลำยรูปแบบ	เช่น	กำรใช้รหัสผ่ำนของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต	
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	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 คือ	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเฉพำะตัวบุคคล	 เช่น 

กำรศึกษำ,	 กำรเงิน,	 ที่อยู่,	 เบอร์โทรศัพท์	 ข้อมูลกำรรักษำพยำบำลและข้อมูล

ทำงกำรแพทย์	เป็นต้น

 การกระทำาที่ถือว่าละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

1.	กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคลที่ผิดจำกวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.	กำรได้มำของข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

3.	กำรไม่แจ้งให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล

4.	กำรบริหำรกำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มี

ประสิทธิภำพเสี่ยงต่อกำรรั่วไหล,	กำรสูญหำยของข้อมูลส่วนบุคคล

5.	ไม่มีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลหมำยถึง	บุคคลอื่น

สำมำรถน�ำข้อมูลออกไปจำกระบบได้โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกผู้รับผิดชอบ

6.	น�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับกำรยินยอมจำกเจำ้ของ

7.	ผู้ดูแลไม่ท�ำกำรแก้ไข,	เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลให้ตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำก

เจ้ำตัว

8.	เจำ้ของข้อมูลไม่สำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลของตนเองได้

หัวข้อที่ 8

Protection of personal information

(การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

*** ข้อควรจำา: ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และการกระทำาอย่างไรถือเป็นการละเมิด

ข้อมูลส่วนบุคคล ***
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 ตัวอย่างมาตรฐานสำาคัญ 
	 1.	Barcode กำรแทนข้อมูลที่เป็นรหัสเลขฐำน	2	ในรูปแถบขำวด�ำตำม
ตัวเลขด้ำนลำ่งของแท่งโดยก�ำหนดดังนี้
	 				1.1	ตัวเลข	3	หลักแรก			คือ	รหัสประเทศไทย
	 				1.2	ตัวเลข	4	หลักถัดมำ	คือ	รหัสโรงงำนหรือรหัสสมำชิก
	 				1.3	ตัวเลข	5	หลักถัดมำ	คือ	รหัสสินคำ้
	 2.	QR	code	ย่อมำจำก	Quick	Response	เป็นรหัสเก็บข้อมูลได้บำงคน
เรียกว่ำ	2D	barcode	
	 3.	JIS	มำตรฐำนอตุสำหกรรมญีปุ่น่	ยอ่มำจำก	Japan	Industrial	Standard
	 4.	ISO	ย่อมำจำก	International	Organization	for	Standard	ซึ่งเป็น
องคก์รมำตรฐำนสำกล	ใชจ้ดัมำตรฐำนดำ้นเทคนคิและระบบตำ่งๆเพือ่จดัระเบยีบ
กำรค้ำโลก	 	
	 5.	 IEC	 ย่อมำจำก	 International	 Electrotechnical	 Commission	 
คณะกรรมำธิกำรระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยมำตรฐำนสำขำอิเล็กทรอเทคนิค	มีหนำ้ท่ี
ดูแลด้ำนกำรก�ำหนดมำตรฐำนไฟฟ้ำ	และอิเล็กทรอนิกส์
	 6.	IEEE	ยอ่มำจำก	Institute	of	Electrical	and	Electronics	Engineers	
สถำบันวิศวกรรมไฟฟำ้และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นำนำชำติ	มีหน้ำที่ดูแลด้ำน
กำรก�ำหนดมำตรฐำนอิเล็กทรอนิกส์,	โทรคมนำคม
	 7.	W3C	ยอ่มำจำก	World	Wide	Web	Consortium	คอื	องคก์รระหวำ่ง
ประเทศท�ำหนำ้ทีจ่ดัระบบมำตรฐำนที	่ใชง้ำนบนเวลิดไ์วดเ์วบ็	(ยอ่วำ่	WWW	หรอื	
W3)	โดยมีจุดมุ่งหมำย	ที่จะเป็นแกนน�ำทำงด้ำนพัฒนำโพรโทคอล	และวิธีกำรใช้
งำนส�ำหรับเวิลด์ไวด์เว็บทั้งหมด

หัวข้อที่ 9

*** ข้อควรจำา: มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับIT ***

 Standard (มาตรฐาน) หมำยถึง	 รูปแบบที่ถูกก�ำหนดขึ้น

เพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน
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 การวิเคราะห์ SWOT	 คือกำรวิเครำะห์	 จุดแข็ง	 (Strength),	 จุดอ่อน	
(Weakness),	โอกำส	(Opportunities),	อุปสรรค	(Treats)	กำรวิเครำะห์จุดแข็ง
และจุดอ่อนนั้นเป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของตัวองค์กรเอง	 เช่น	 บุคลำกร	
(Man)	 กำรเงิน	 (Money)	 วัสดุและอุปกรณ์	 (Material)	 กำรบริหำรจัดกำร	 
(Management)	 	 ส่วนโอกำส	 และอุปสรรคนั้นเป็นปัจจัยภำยนอก	บริษัทที่อยู ่
นอกเหนอืกำรควบคมุ	ด้ำนสงัคม	และวฒันธรรม	(Socio-Cultural)		ด้ำนเทคโนโลย	ี
(Technology)	 ด้ำนเศรษฐกิจ	 (Economics)	 ด้ำนกำรเมือง	 และกฎหมำย 
(Political	and	Legal)
 PPM (Portfolio Management Plan)	คือ	กำรวิเครำะห์กลุ่มธุรกิจ
หรือผลิตภัณฑ์	ในกำรวิเครำะห์จะใช้แบ่งชนิดของกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์	ออก
เป็น	4	ส่วน	คือ	Star,	Question	mark,	Cash	cow,	Dog

Star
ผลิตภัณฑ์	 ส่วนใหญ่พัฒนำมำจำกกลุ่ม	

Question	Marks	เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งจะ

ประสบควำมส�ำเร็จ

Question mark
เป ็นธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้ม

จะประสบผลส�ำเร็จในอนำคตแต ่ใน

ปัจจุบันยังมีควำมจ�ำเป็นในกำรลงทุนเพิ่ม

เนือ่งจำกมส่ีวนแบ่งกำรตลำดอยูใ่นระดบัต�ำ่

Cash cow
ผลิตภัณฑ์กลุ ่มนี้เป็นผู ้น�ำตลำดอยู ่แล้ว

เหมือนวัวนมที่ให้น�้ำนมอยู่ตลอดเวลำ

Dog
เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ มี จุ ดอ่ อนควรที่ จ ะ

พิจำรณำกำรถอนออกจำกตลำด

น้อยมำก ส่วนแบ่งของตลำดเชิงเปรียบเทียบ

สูง
ต�่ำ

อัต
รำ

กำ
รข

ยำ
ยต

ัวข
อง

ตล
ำด

หัวข้อที่ 10

*** ข้อควรจำา:  กลยุทธ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การดำาเนินการทางธุรกิจมีอะไรบ้าง 

และผลลัพธ์ หรือวิธีการอ่านผลลัพธ์ที่ได้มีความหมายอย่างไร ***

SWOT คือ กำรวิเครำะห์	 Strength	 (จุดแข็ง),	 Weakness

(จุดอ่อน),	Opportunities	(โอกำส),	Treats	(อุปสรรค)

PPM	คือ	กำรวิเครำะห์กลุ่มธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์



22 พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

1. Competitive advantage 

ข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง

2. Core competency 

ควำมสำมำรถหลกั	หรอืจดุแขง็ของบรษิทั	(สิง่ทีบ่รษิทัเรำท�ำได้แต่บรษิทัอืน่ท�ำไม่ได้)

3. Alliance  

พันธมิตรทำงธุรกิจ	

4. Outsourcing

กำรใช้งำนของทรัพยำกรภำยนอกองค์กร

5. M&A (Mergers and Acquisitions)

กำรควบรวมกิจกำรและกำรขยำยกิจกำร

CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer

CIO ย่อมาจาก Chief Information Officer

อักษรย่อที่เกี่ยวข้อง

*** คำาศัพท์ควรจำา ***

หัวข้อที่ 11

Competitive advantage คือ ข้อได้เปรียบดำ้นกำรแข่งขัน

Core competency คือ	ควำมสำมำรถหลัก	(จุดแข็ง)

Alliance คือ	พันธมิตรทำงธุรกิจ

Outsourcing คอื กำรจดัซือ้จดัจำ้งจำกแหลง่หรอืหนว่ยงำนภำยนอก
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หัวข้อที่ 12

	 ประเภทของกิจกรรม	marketing	

 ชนิด

	 1.	ส�ำรวจตลำด	คือ	กำรส�ำรวจข้อมูลต่ำงๆ	โดยทั่วไปของตลำด	

	 2.	ส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้	คอื	กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์

	 3.	วำงแผนกำรขำย	คอื	ก�ำหนดกลุม่ลกูคำ้,	ชนดิสนิคำ้,	วธิกีำรในกำรขำย

	 4.	วำงแผนกำรผลิต	คือ	กำรก�ำหนดช่วงเวลำกำรผลิตสินค้ำ

	 5.	วำงแผนกำรจัดส่งสินค้ำก�ำหนดกำรจัดส่งสินคำ้	จำกที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง 

ด้วยวิธีกำรอยำ่งไร

	 6.	กจิกรรมสง่เสรมิกำรขำยเพือ่กระตุน้ควำมตอ้งกำรกำรซือ้สนิคำ้ของลกูคำ้

CS ย่อมาจาก Customer Satisfaction

4P หรือ Market Mix ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion

    อักษรย่อที่เกี่ยวข้อง

Marketing คือ กิจกรรมที่สร้ำงขึ้นเพื่อ

สนองควำมต้องกำรของมนุษย์ให้เกิดควำมพึงพอใจ

*** ข้อควรจำา: กิจกรรมของ marketing นั้นมีการกระทำา และเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลอะไรบ้าง ***
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BSC (Balanced Score Card) คือ เครื่องมือกำรแปลง
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติจริง	 โดยพิจำรณำจำก	 1.	 กำรเงิน																		
2.	ลูกคำ้		3.	กำรเรียนรู	้4.	กระบวนกำรภำยใน	CSF	(Critical	
Success	Factor)	คือ	ปัจจัยหลักของควำมส�ำเร็จ

หัวข้อที่ 13

 1. BSC คือ	 เครื่องมือที่เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นชุดของกำรวัดผลลัพธ์

ของกำรปฏิบัติงำน	 ซึ่งครอบคลุมองค์กรไว้อย่ำงครบถ้วนคือ	 กำรเงิน,	 ลูกค้ำ, 

กำรเรยีนรู,้	กระบวนกำรภำยใน	ทัง้นีเ้นือ่งจำกกำรด�ำเนนิกจิกรรมใดๆ	ขององค์กร

ผลที่ได้จำกกำรด�ำเนินกิจกรรมนั้นอำจไม่ได้เป็นผลก�ำไรในรูปของเงินเพียงอยำ่ง

เดียว	เช่น	กำรลงทุนจัดกิจกรรมบำงอย่ำงอำจท�ำให้องค์กรไม่ได้รับผลก�ำไรในรูป

ของเงินรำยได	้แต่อำจได้ผลลัพธ์ในดำ้นภำพลักษณ์ขององค์กรว่ำได้มีกำรบริกำร

ช่วยเหลือสังคม

 2. CSF คือ	 ปัจจัยหลักที่จะท�ำให้บริษัทประสบควำมส�ำเร็จ	 กล่ำวคือ					

ท�ำอย่ำงไรให้บริษัทมีควำมแตกต่ำงจำกบริษัทคู่แข่ง

ของแถม

     Value Engineering  (วิศวกรรมคุณค่า)

คือ	แนวคิด	รวมถึงกระบวนกำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณคำ่สูงสุดด้วยต้นทุนที่ต�่ำที่สุด

*** ข้อควรจำา: ความหมายของคำาว่า BSC และ CSF ***
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 CRM คือ	 กิจกรรมที่สร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ

อย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลก�ำไรของบริษัทด้วย

SCM คือ	 กำรบริหำรกำรจัดกำรตั้งแต่กำรผลิต	 กำรจัดส่งสินค้ำจำก

ผู ้ผลิตสินค้ำถึงลูกค้ำโดยเน้นที่กำรสั่งวัตถุดิบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

ให้รำบรื่น

   Technology strategy

 กำรวำงกลยุทธ์เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยค�ำนึงถึงแนวโน้ม																
ด้ำนเทคโนโลยีว่ำมีทิศทำงไปด้ำนใด	และอะไรเป็นแนวโน้มใหม่ๆ	

หัวข้อที่ 14

หัวข้อที่ 15

*** ข้อควรจำา:  การวางกลยุทธ์ด้านเทคนิค คือ การวางแผนว่าจะมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาในรูปแบบใด ***

*** ข้อควรจำา:  การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเรื่อง SCM, CRM มีความสำาคัญมาก ***

Technology strategy หมายถงึ กำรวำงกลยทุธด์ำ้นเทคนคิ
โดยมกีำรประเมนิดำ้นแนวโนม้ของเทคโนโลย	ีในอนำคต	ระดบั
เทคโนโลยีของบริษัทของตน,	บริษัทคู่ค้ำ,	บริษัทคู่แข่ง

CRM (Customer Relationship Management) คือ    
กำรสรำ้งควำมสมัพนัธ	์และควำมพงึพอใจระหวำ่งองคก์รกบัลกูคำ้

 SCM (Supply Chain Management) คือ กำรจัดกำรที่
เกีย่วขอ้งกบักำรขนสง่สนิคำ้อยำ่งมปีระสทิธภิำพเพือ่ลดตน้ทนุ
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แนวโน้มของเทคโนโลยี	(ใช	้Delphi	technique)

ประเมินระดับเทคโนโลยีของตนเอง

เทคโนโลยีที่ออกแบบร่วมกับบริษัทพันธมิตร

ก�ำหนด	Technology Strategy

ด�ำเนินกำรพัฒนำ	R&D	(ด�ำเนินกำรตำม	Road	Map)

 Delphi technique	วธิกีำรทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชำญจะพยำกรณ์ควำมต้องกำร

ในอนำคต	 (โดยส่วนใหญ่ใช้ในกำรพยำกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี)	 เมื่อรวมข้อมูลที่

พยำกรณ์ได	้ จะน�ำมำปรับควำมคิดเห็นซ�้ำจนได้ข้อตกลงร่วมกันถึงแนวโน้มที่จะ

เกิดในอนำคต	 ซึ่งวิธีนี้แต่ละคนจะไม่เผชิญหน้ำกันแต่จะแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน

แบบส�ำรวจ

Road Map คือ	 วิธีกำรโดยละเอียดที่ระบุถึงเป้ำหมำยที่ต้องกำรวำ่คือ

อะไร	 และวิธีกำรด�ำเนินงำนโดยละเอียดที่ก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินกำรอย่ำง

ชัดเจน
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ชื่อ อธิบำย
ระบบข้อมูลกำรจัดจ�ำหน่ำย

(Distribution	system)

เป็นระบบที่เรียกแทนระบบกำรควบคุม

กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ	เช่น	POS	system,	

delivery	system

ระบบธุรกรรมทำงกำรเงิน

(Financial	Information)

เป็นระบบที่ใช้ด้ำนกำรเงินกำรลงทุน,	

ระบบ	ATM,	ระบบอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ

POS	System

(Point	Of	Sale	System)	

ระบบบริหำรร้ำนค้ำ	 กล่ำวคือ	 เมื่อมีกำร

ช�ำระเงินที่เคำน์เตอร์	 บำร์โค้ดจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลกำรขำย	 (เช่น	 ซื้อเมื่อไหร่,	

จ�ำนวนเท่ำไหร่,	ใครเป็นผู้ซื้อ)	

รูปแบบของระบบหลักๆที่นิยมใช้ในบริษัท

โดยส่วนใหญ่ ในบริษัทจะใช้ระบบต่ำงๆดังนี้

หัวข้อที่ 16

*** ข้อควรจำา: ระบบหรือ software packet แต่ละตัวทำาหน้าที่อะไร ***

 POS System (Point Of Sale System) คือ                                                    
ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลกำรขำยสินค้ำ

GPS System (Global Positioning System) คือ                               
ระบบที่ระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลก
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ชื่อ อธิบำย
GPS	System	

(Global	Positioning	System)	

เป็นระบบที่ระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลก	 โดย

กำรใช้ดำวเทียมส่งคลื่นสัญญำณมำยัง

เครื่องรับ	 ซึ่งระบบจะค�ำนวณต�ำแหน่ง

ปัจจุบันบนพื้นโลกอยำ่งแม่นย�ำ

Traceability	System	

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 ตั้งแต่ระบบ

กำรผลิต	 ระบบกำรขนส่ง	 จนกระทั่งถึง

ผู้บริโภค	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 ระบบตรวจสอบ

ควำมปลอดภัยของอำหำร	 เพื่อให้ตรวจ

สอบคุณภำพของอำหำรได้	 ระบบนี้จะ

เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบเส้นทำงเดินของ

อำหำรตั้งแต่ขั้นตอนกำรผลิต,	ขนส่ง
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ชื่อ อธิบำย

CAD		(Computer	Aided	Design) 

หมำยถงึ	คอมพวิเตอรช์ว่ยในกำร

ออกแบบ

เป็นกำรใช้ซอฟต์แวร์ในกำรออกแบบชิ้น

ส่วน(Part)	 บนจอภำพหรือเรียกว่ำแบบ

จ�ำลอง	 (Model)	 แล้วสำมำรถพิมพ์แบบ

ออกมำผ่ำนเครื่องพิมพ์ได้	 ท�ำให้งำน

รวดเรว็และสวยงำมมำกขึน้	โดยแสดงเปน็

แบบ	(Drawing)	หรือไฟล์ข้อมูล	CAD	ซึ่ง

ผู้ใช้สำมำรถแก้ไขงำนจนได้แบบที่ดีที่สุด

และมคีวำมถกูตอ้งกอ่นน�ำไปผลติจรงิ	เชน่	

โปรแกรม	AutoCAD,	Pro/Engineer	และ	

SolidWorks	 ซึ่งใช้มำกในกำรออกแบบ

เครื่อง	จักรกลและสิ่งก่อสร้ำง

AM	(Computer	Aided	

Manufacturing) 

หมำยถึง	คอมพิวเตอร์ช่วยใน

กำรผลิต

เป็นกำรใช้ซอฟต์แวร์ในกำรสร้ำงค�ำสั่ง

พื้นฐำนส�ำหรับกำรผลิตที่เรียกว่ำ	 รหัส

จี	 (G-code)	 เพื่อควบคุมเครื่องจักรใน

กระบวนกำรผลิตชิ้นงำน	ท�ำให้เครื่องจักร

เข้ำใจว่ำจะต้องท�ำกำรผลิตอย่ำงไร	 และ

สำมำรถท�ำงำนได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนชิ้นงำน	

มคีวำมแมน่ย�ำสงูโดยเฉพำะระบบกำรผลติ

ในโรงงำนอตุสำหกรรมนัน้จะน�ำขอ้มลูทำง

รูปรำ่งของระบบ	CAD	ส่ง	ให้ระบบ	CAM

หัวข้อที่ 17

ระบบที่ใช้กันมากทางออกแบบเชิงวิศวกรรม

คือ CAD,	CAM

*** ข้อควรจำา: ระบบที่ใช้ในการออกแบบ และควบคุมเชิงวิศวกรรมมีอะไรบ้าง ***

        ระบบการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่สำาคัญ  

        โดยส่วนใหญ่ ในบริษัทจะใช้ระบบตำ่งๆ ดังนี้
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ชื่อ อธิบำย

ในกำรควบคุมและขึ้นรูปชิ้นส่วน	 เรียก

ระบบนี้ว่ำ	 [CAD/CAM	 System]	 ท�ำให้

ชิ้นงำนที่ได้ออกมำมีลักษณะเหมือนแบบ	

3D	จำก	CAD	ที่ได้ออกแบบไว้	 นอกจำก

นี้ยังสำมำรถใช้	 CAM	 ในกำรวำงแผน

กระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำก

ขึ้นด้วย

FA	(Factory	Automation)	

หมำยถึง	ระบบควบคุมกำรผลิต

อัตโนมัติในโรงงำน

เป ็นระบบที่ ควบคุมกำรท�ำงำนของ

เครื่ องจักรให ้ เป ็นลักษณะอัตโนมัต	ิ

สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต

เพื่อผลิตสินคำ้ต่ำงชนิดกันได	้ โดยมีระบบ									

เตือนภัยและกำรจัดกำรสถำนกำรณ์

ฉุกเฉิน	เพื่อควบคุมกำรท�ำงำน	และให้ผล

ย้อนกลับ	 ท�ำให้ลดกำรสูญเสียจำกควำม	

ผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น	 รวมทั้งเพิ่มอัตรำ

กำรผลิต	และประหยัดต้นทุนพลังงำน

CIM 

(Computer	Integrated	

Manufacturing) 

หมำยถึง	ระบบกำรผลิตแบบ

ผสมผสำนด้วยคอมพิวเตอร์

เป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เขำ้มำควบคุม

กระบวนกำรผลิตทั้ งหมด	 ตั้ งแต ่กำร

ออกแบบ	วเิครำะห์	วำงแผน	จดัซือ้	จดักำร

บัญชีต้นทุน	 ควบคุมสินค้ำคงคลัง	 จนถึง

กำรกระจำยสินค้ำ	 โดยมีหน้ำที่สนับสนุน

กำรท�ำงำนของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	 ท�ำให้

เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน	

สำมำรถตดิตำมสถำนะงำนปัจจบุนัของทกุ

กระบวนกำรได้
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ชื่อ อธิบำย

IC	Card	 IC	Card	คือ	สำรกึ่งตัวน�ำที่ถูกออกแบบให้

เป็นวงจรไฟฟำ้ฝังอยู่ในกำร์ดพลำสติก	ซึ่ง	

IC	 Card	 นี้มีควำมปลอดภัยสูง	 สำมำรถ

เก็บข้อมูลปริมำณมำกได้	ส่วนใหญ่ในบัตร	

ATM,	บัตรเครดิต

RFID	(Radio	Frequency	

Identification)	 

หมำยถึง	ระบบควำมถี่คลื่นวิทยุ

เป็น	 IC	 Chip	 อีกประเภทหนึ่งที่สำมำรถ

อ่ำนข้อมูลผ่ำนคลื่นวิทยุได้	 โดยปัจจุบัน

ถูกน�ำมำใช้แทนบำร์โค้ด	 ประกอบด้วย	 2	

ส่วน	 ได้แก่	 ป้ำย(Tag)	 ซึ่งฝังไมโครชิพที่

มีกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ	 ทั้งชนิด	

Active	Tag	ซึ่งมีแบตเตอรี่อยู่ภำยใน	และ	

Passive	 Tag	 ซึ่งไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภำยใน

จึงมีน้�ำหนักเบำและเล็กกวำ่	นอกจำกนี้ยัง

มีเครื่องอ่ำน	 (Reader)	 ซึ่งท�ำหนำ้ที่เขียน

หรืออ่ำนข้อมูลใน	Tag		

ERP	(Enterprise	Resource	

Planning) 

หมำยถึง	ระบบบริหำร

ทรัพยำกรองค์กร

เป็น	 software	 application	 ที่องค์กร

ใช้ ในกำรบริหำรทรัพยำกร	 (Man,																		

Machine,	Money,	 Information)	 โดย

เชื่อมโยงระบบงำนต่ำงๆ	 ขององค์กรเข้ำ

ด้วยกัน	 ตั้งแต่ระบบงำนทำงด้ำนบัญชี

และกำรเงิน	 ระบบงำนทรัพยำกรบุคคล

ระบบบริหำรกำรผลิต	 รวมถึงระบบกำร 

กระจำยสินค้ำ	 เพื่อช่วยให้กำรวำงแผน	

และบริหำรทรัพยำกรขององค์กรเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ทั้งยังช่วยลดเวลำ

และขั้นตอนกำรท�ำงำนได้อีกด้วย

ตัวอย่ำง	เช่น	SAP	เป็นต้น
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	 EC	 (Electronic	 Commerce	 หรือ	 E-Commerce)	 คือกำรใช้สื่อ 
Internet	ในกำรเสนอขำยสินคำ้และบริกำร	ตลอดจนกำรช�ำระเงิน
จุดเด่นของ EC
1.	ใช้เงินลงทุนต�่ำ
2.	สำมำรถขำยสินค้ำได้ทั่วโลก
3.	สำมำรถซื้อตรงจำกผู้ขำยโดยไม่ผำ่นพ่อค้ำคนกลำง
4.	ลดต้นทุนในกำรเปิดหน้ำร้ำนจริงๆ
      ข้อควรระวังของ EC

กรณี อธิบำย

ผู้ซื้อ -	เก็บข้อมูลของบัตรเครดิต,	บัญชีธนำคำร
แยกไว้ในที่ปลอดภัย
-	ตรวจสอบข้อมูลสินค้ำให้ดี
-	ตรวจสอบค�ำสั่ง,	วิธีกำรสั่ง,	ควำมน่ำเชื่อ
ถือของร้ำน
-	 มีกำรเข้ำรหัสในกำรช�ำระเงินเพื่อควำม
ปลอดภัย

ผู้ขำย -	ผูข้ำยตอ้งระบชุือ่บรษิทั,	ทีอ่ยู,่	กำรตดิตอ่,	
ให้ชัดเจนและข้อมูลสินค้ำ	 (วิธีกำรช�ำระ
เงิน,	รำคำสินค้ำ,	ค�ำสั่ง)	ให้ถูกต้อง
-	 ต้องตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรผิดพลำด
ของกำรสั่งสินค้ำเช่น	ส่งผิดที่อยู่,	ส่งสินค้ำ
ผิดชนิด
-	รกัษำขอ้มลูสว่นตวัของลกูคำ้	ไมน่�ำขอ้มลู
ไปเปิดเผย

หัวข้อที่ 18

EC คือ กำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรผ่ำน	Internet

*** ข้อควรจำา: จุดดีและเสียของ EC ***
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ชนิด อธิบำย ตัวอย่ำง

B	to	B	 

(Business	to	Business)

เป็นกำรซื้อขำยระหว่ำง	

ผู้ค้ำด้วยกัน	

กำรซื้อขำยสินค้ำกันเป็น

ปริมำณมำกระหว่ำงผู้ค้ำ

กับผู้ค้ำด้วยกันผ่ำน

เครือข่ำย	Internet

B	to	C	 

(Business	to	Customer)

เป็นกำรซื้อขำยกัน

ระหว่ำงผู้ค้ำกับผู้บริโภค	

เช่น	ร้ำนค้ำปลีก

ออนไลน์,	กำรท�ำธุรกรรม

กับธนำคำรผ่ำน	Internet	

(Internet	banking)

C	to	C	 

(Customer	to	Customer)

เป็นกำรซื้อขำยกัน

ระหว่ำงผู้บริโภคกับ

ผู้บริโภค	

เช่น	กำรประมูลออนไลน์,	

กำรซื้อขำยสินค้ำมือสอง

B	to	E	 

(Business	to	Employee)

เป็นกำรตดิต่อกนัระหว่ำง

บริษัทกับพนักงำนใน

องค์กรตนเอง	

ระบบสื่อสำรภำยใน

องค์กร

   ชนิดของ EC
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 Embedded System	หรือ	ระบบแบบฝังตัว	 เป็นระบบคอมพิวเตอร์

ชนดิหนึง่ทีม่ที�ำงำนร่วมกนัของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพือ่ควบคมุกำรท�ำงำนของ

อปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนกิส์	ได้แก่	เครือ่งใช้ไฟฟ้ำในครวัเรอืน	รวมถงึ

เครื่องจักรกลต่ำงๆ	โดยระบบนี้จะใช้เป็นตัวควบคุมกำรท�ำงำนของอุปกรณ	์หรือ

แสดงผลกำรท�ำงำนของระบบ	เช่น	ระบบควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอำกำศ	

ระบบควบคุมกำรจ่ำยเชื้อเพลิงในรถยนต์	 รวมถึงระบบกำรควบคุมกระบวนกำร

ผลิตของโรงงำน	เป็นต้น

ชนิด อธิบำย ตัวอย่ำง

เครื่องใช้ไฟฟ้ำใน

ครัวเรือน

เป็นระบบที่มีอยู่ในเครื่อง

ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของ

เรำ

เครื่องซักผ้ำ,	 วิทยุ,	 เตำไมโครเวฟ, 

โทรทศัน,์	หมอ้หงุขำ้ว,	โทรศพัทม์อืถอื,	

เครื่องเล่นเกมส์

เครื่องจักรกล อยู่ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ

มำกมำย

หุ่นยนต์ใโรงงำน,	 อุตสำหกรรม,	

รถยนต์,	ลิฟท์

*** ข้อควรจำา:  ระบบ Embedded System คืออะไร ***

หัวข้อที่ 19

Embedded System เป็นระบบคอมพิวเตอร	์ที่อยู่ในเครื่องใช้

ไฟฟำ้ในครัวเรือนรวมถึงเครื่องจักรกล
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 Information System	หรือ	ระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์	

	 หมำยถึง	 กำรจัดท�ำกระบวนกำรท�ำงำนให้เป็นระบบโดยใช้ระบบ

สำรสนเทศเพื่อให้ทรำบถึงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของบริษัท	 ซึ่งจะใช้ข้อมูล						

ที่ได้นั้นไปประกอบกำรวำงแผนด�ำเนินกำรทำงธุรกิจ

	 โดยเป้ำหมำยของระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์นั้น	 ต้องกำรที่จะท�ำให้

กระบวนกำรท�ำงำนนั้น	สำมำรถด�ำเนินกำรและตรวจสอบกำรท�ำงำนได้	

Information System Strategy คือ

กลยุทธ์กำรจัดระบบกำรท�ำงำนให้เป็นระบบสำรสนเทศ
หัวข้อที่ 20

 E-R Diagram คือ แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของ	Entity	

และ	Attribute

 DFD (Data Flow Diagram)  คือ	แผนภำพที่แสดงกำร

ไหลของขอ้มลูโดยมสีว่นประกอบ	4	อยำ่ง	คอื	ขอ้มลูทีใ่ชง้ำน

ในระบบ	(DATA	Flow),	กำรประมวลผลทำงคอมพิวเตอร์ที่

กระท�ำกบัขอ้มลูในระบบ	(Progress),	แหลง่เกบ็บนัทกึขอ้มลู	

(File	หรอื	Data	Store),	สิง่ทีส่ง่ผลกระทบตอ่กำรท�ำงำนของ

ระบบ	(External	Entity)	

หัวข้อที่ 21

*** ข้อควรจำา:  Information System Strategy มีวัตถุประสงค์อะไร ***
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ชนิด อธิบำย

1:1	หรือ	one	–	to	–	one

1:M	หรือ	one	–	to	–	many

M:M	หรือ	many	–	to	-	many

Entity EntityRelation	name

Entity EntityRelation	name

Entity EntityRelation	name

 DFD	 ย่อมำจำก	 Data	 Flow	 Diagram	 ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงกำรไหล 
ของงำนหรือข้อมูล	โดยมีส่วนประกอบ	สัญลักษณ์	4	อย่ำงคือ	
	 1.	Data	flow	
	 2.	Process	
	 3.	Data	store	(File,	Database)	
	 4.	External	entity

สัญลักษณ์ ชื่อ ควำมหมำย

Data	Flow กระแสกำรไหลของข้อมูล

Process กำรประมวลผล

Data	Store 

(File,	Database)

แหล่งเก็บข้อมูล	(เป็นเส้น	2	เส้น	

พร้อมใส่ชื่อข้อมูล)

External	Entity สิ่งที่อยู่นอกระบบแต่สำมำรถส่งผล	

กระทบต่อกำรท�ำงำนของระบบ
external	name

*** ข้อควรจำา: E-R Diagram ย่อมาจาก  Entity Relationship Diagram ซึ่ง

จะมสีว่นประกอบ 2 สว่นคอื Entity หรอืวตัถทุีเ่ราสนใจ, Attribute หรอืคณุสมบตัิ

ของวัตถุที่เราสนใจ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ 2 อย่างนี้ด้วย Relation หรือ 

ความสัมพันธ์ ***

File	name
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ตัวอย่าง

	 กระบวนกำรเมือ่รบัค�ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำถงึกำรน�ำส่งสนิค้ำไปยงัลกูค้ำแสดง

โดย	DFD

 

ข้อมูลลูกค้า 

คลังสินค้า ลูกค้า 

รับคำาสั่งซื้อ 

ข้อ
มูล

กา
รส

ั่งซ
ื้อ 

ฐานข้อมูลลูกค้า 

ข้อมูลสินค้า 

ข้อมูลสินค้าคงคลัง 

ข้อมูลการสั่งสินค้า

 

 

 

 

ออกใบ

ส่งสินค้า
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IT tools ที่ ใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

ชื่อ อธิบำย

Network กำรเชื่อมต ่อคอมพิวเตอร ์ด ้วยสำยเคเบิ้ล	

ท� ำ ให ้แชร ์ข ้อมูลหรือปริ้น เตอร ์ ได ้ท� ำ ให ้																													

เพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน	และลดค่ำใช้จ่ำยได้

Office	Tools โปรแกรมส�ำนกังำน	ใช้ส�ำหรบักำรพมิพ์เอกสำร,	

ตำรำงตำ่งๆ	ปัจจุบันใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำย

Groupware ใช้ในกำรส่งข้อมูล	 เช่น	 กำรจองห้องประชุม,	

ตำรำงนัดหมำย,	 ส่งอีเมลล์	 ภำยในกลุ่มฐำน

เดียวกัน	ผ่ำนระบบ	Network

Software	packages	 ใ นหล ำยบ ริ ษั ท จ ะมี ร ะบบ ง ำนพื้ น ฐ ำน

ที่เหมือนๆ	 กันไม่มีควำมแตกต่ำง	 ดังนั้นเพื่อ

เป็น	 กำรลดต้นทุนในกำรผลิตโปรแกรมขึ้นมำ

ใช้เองนั้น	 จึงมี	 software	 packages	 ซึ่งท�ำ

หน้ำที่ตำมประเภทงำนต่ำงๆ	 ที่หลำยบริษัทใช้

งำนร่วมกันได้

System	development	 กำรออกแบบระบบตำมควำมต้องกำรใช้งำน

แต่ละโอกำสที่ค่ำใช้จ่ำยจะสูงขึ้นได้

*** ข้อควรจำา:  IT Tools ต่างๆ มีวิธีการใช้งานกันอย่างไรได้บ้าง ***

หัวข้อที่ 22

การใช้งาน “IT Tools” จะท�ำให้เพิ่มประสิทธิภำพ

ของกำรท�ำงำน	และกำรสื่อสำรได้ดีขึ้น
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 Solution

	 กระบวนกำรแก้ปัญหำระบบงำนโดยใช	้IT

Solution ที่นิยมใช้มีดังนี้

ชื่อ อธิบำย

SOA

(Service	Oriented	Architecture)

ระบบที่มีแนวคิดที่ต้องกำรให้ระบบ	IT

ในองค์กรให้เป็นระบบเชิงบริกำร	

ASP 

(Application	Service	Provider)

ผู้ให้บริกำร	Software	ผ่ำน	Internet	

SaaS

(Software	as	a	Service)

เป็นกำรให้บริกำร	Software	ผ่ำน	Internet	

โดยสำมำรถเลือกใช้เฉพำะ	Service	ที่ต้องกำร

ใช้งำนได้

*** ข้อควรจำา: IT Solutions คืออะไร และมีอะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 23

IT Solutions มีหลำยอย่ำง	เช่น

SOA,	ASP,	SaaS,	Outsourcing	
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 Computer literacy

 หมำยควำมว่ำ	ควำมรูค้วำมเข้ำใจในคณุสมบตัขิองคอมพวิเตอร์หรอืระบบ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และสำมำรถแบ่งได้ว่ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิดท�ำ

หน้ำที่อะไรสำมำรถท�ำอะไรได้หรือไม่ได้

 Informationr literacy

	 หมำยควำมว่ำ	ควำมรู	้ควำมเข้ำใจในข้อมลู	กำรเข้ำถงึ	กำรประเมนิข้อมลู

ที่หำมำได	้โดยผู้ประเมินจะมีทักษะ	กำรวิเครำะห์	สำมำรถน�ำข้อมูลที่ได้มำใช้ใน

กำรแก้ปัญหำ

หัวข้อที่ 24

การใช้งานหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะต้องมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำรสนเทศ

*** ข้อควรจำา:  Computer literacy และ Information literacy คืออะไร ***
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หัวข้อที่ 25

	 กำรวำงแผนเพื่อออกแบบสำรสนเทศระบบนั้น	 ต้องมีกำรก�ำหนด 

องค์ประกอบดังนี้
ชื่อ อธิบำย

1.	ตำรำงกำรท�ำงำน ตำรำงกำรท�ำงำน,	 ล�ำดับขั้นตอนกำรท�ำงำน			

เช่น	ล�ำดับกำรวำงระบบ,	กำรฝึกอบรม

2.	ผู้รับผิดชอบ ก�ำหนดผูร้บัผดิชอบและจ�ำนวนบคุลำกรทีจ่�ำเปน็

ในแต่ละขั้นตอน

3.	ควำมคุ้มค่ำ	 ควำมคุ้มค่ำของ	 Output	 ที่ได้เมื่อเทียบกับ 

งบประมำณที่ใช้

4.	ขอบเขตกำรท�ำงำน ก�ำหนดขอบเขตของกำรออกแบบ	 หำกก�ำหนด

กว้ำงมำกเกินไปจะท�ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้

ครบทุกฟังก์ชันของระบบ	 ถ้ำน้อยเกินไปจะไม่

เกิดประสิทธิภำพ

5.	วิเครำะห์ควำมเสี่ยง วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดกับระบบ	 และ

ด�ำเนินกำรลดควำมเสี่ยงพร้อมทั้งออกแบบเพื่อ

ป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

*** ข้อควรจำา:  ในการวางแผนเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศนั้นจำาเป็นจะต้อง

กำาหนดอะไรบ้าง ***

การวางแผนเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศนั้นจะต้องกำาหนด 

1.	 ตำรำงกำรท�ำงำน	 2.	 ผู้ รับผิดชอบ	 3.	 ควำมคุ้มค่ำ 

4.	ขอบเขตกำรท�ำงำน	5.	กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
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หัวข้อที่ 26

 Business Requirement

	 กำรก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำน	 หรือฟังก์ชั่นที่ต้องกำรของระบบ

สำรสนเทศให้ชัดเจนโดยค�ำนึงถึงกลยุทธทำงธุรกิจ,	 ระบบข้อมูล	 และ	 ควำม

ต้องกำรของผู้ใช้งำน

*** ข้อควรจำา:  ในการวิเคราะห์ Business Requirement นั้นต้องใช้อะไรบ้าง ***

1.1	ก�ำหนดควำมต้องกำรกลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และระบบข้อมูลที่ต้องกำรให้ชัดเจน

1.2	วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้

1.3	วิเครำะห์กำรท�ำงำนของหน้ำงำนจริง

2.1	ก�ำหนดควำมตอ้งกำรระบบกำรท�ำงำน	คอืกำรก�ำหนดขัน้ตอนของกำรท�ำงำน

     ที่จะท�ำกำรพัฒนำเป็นระบบสำรสนเทศ

2.2	ก�ำหนดควำมต้องกำรของฟังก์ชันระบบสำรสนเทศ	คือ	กำรก�ำหนดฟังก์ชัน						

					กำรท�ำงำนของโปรแกรมว่ำต้องกำรให้เป็นอย่ำงไร	ต้องกำรให้มีฟังก์ชันของ	

					โปรแกรมอะไรบ้ำง

นำาข้อมูลที่ได้มาสรุปรวบรวม

Business Requirement (ความต้องการทางธุรกิจ) คือ

กำรก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนหรือ	 ฟังก์ชั่นกำรท�ำงำนที่

ต้องกำรพัฒนำเป็นระบบสำรสนเทศให้ชัดเจน



43พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

	 RFI	(Request	for	information)	คอื	กำรทีผู่ซ้ือ้ขอให้ซพัพลำยเออร์แจ้ง

ข้อมูลที่ต้องกำรมำให้ทรำบ	เช่น	ข้อมูลธุรกิจของซัพพลำยเออร์,	 เทคโนโลยีที่ใช้

และ	RFP	(Request	for	proposal)	คือ	เอกสำรที่แสดงควำมต้องกำรหรือข้อมูล

ของผูผ้ลติ	หรอืผูจ้้ำง	ทีแ่จกออกไปยงัผูร้บัจ้ำง	หรอืซพัพลำยเออร์ทีส่นใจเข้ำรบังำน 

 

หัวข้อที่ 27

*** ข้อควรจำา:  ในการว่าจ้างบริษัทอื่นเขียนโปรแกรมนั้นมีขั้นตอนอย่างไร *** 

ลำาดับในการจ้างออกแบบระบบสารสนเทศนั้นเราต้อง

กำาหนด RFI	 (Request	 For	 Information)	 และ	 RFP

(Request	For	Proposal)	เพื่อส่งไปยังบริษัทที่รับท�ำโปรแกรม 
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ล�ำดับขั้นตอน

1.	จัดท�ำ,	สั่งข้อมูล ผู้ว่ำจ้ำงจะให้บริษัทที่สนใจส่ง	 RFI	 มำเพื่อประกอบ

กำรพิจำรณำ	ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วยระบบ

Software,	Hardware	ที่บริษัทผู้รับจำ้งใช้งำนอยู่

2.	รับข้อมูล หลังจำกบริษัทที่สนใจตอบข้อมูลกลับแล้ว	 ผู้จ้ำง

ท�ำกำรเก็บข้อมูล

3.	แจ้งควำมต้องกำรของระบบ

สำรสนเทศ

หลังจำกที่ได้ข้อมูลแต่ละบริษัทแล้วผู ้จ ้ำงจะส่ง	

RFP	โดยระบุถึงเป้ำหมำย,	วัตถุประสงค์,	ฟังก์ชันที่

ต้องกำรกำรท�ำสัญญำ

4.	รับข้อมูลจำกผู้รับจำ้ง ผู ้ รับจ ้ำงแต ่ละรำยจะส ่งแนวทำงกำรท�ำงำน	

(โครงสร้ำง,ชนดิของโปรแกรม)	ทีจ่ะใช้ในกำรรบังำน

5.	รับใบเสนอรำคำ ผู้จ้ำงจะรับใบเสนอรำคำของผู้รับจ้ำงแต่ละรำยเพื่อ

เปรียบเทียบ

6.	เลือกผู้รับจ้ำง หลังจำกพิจำรณำทำงเทคนิคและรำคำแล้วผู้จ้ำงจะ

เลือกผู้รับจ้ำงในกำรให้งำน

7.	ท�ำสัญญำ ท�ำสัญญำระหว่ำงผู้จำ้งและผู้รับจ้ำง



45พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

ล�ำดับขั้น

1.	ก�ำหนดควำมต้องกำร ก�ำหนดควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน

2.	ออกแบบระบบ	 ออกแบบระบบให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน

3.	เขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมตำมขั้นตอนออกแบบระบบก�ำหนดไว้โดย

แยกเขียนเป็นแต่ละโมดูลส�ำหรับกำรทดสอบโปรแกรม

แต่ละโมดูลนั้น	เรียกว่ำ	Unit	test

4.	ทดสอบโปรแกรม หลังจำกทดสอบโปรแกรมในแต่ละ	Unit	แล้วจะท�ำกำร

ทดสอบโปรแกรมตำมล�ำดับดังนี้	คือ	 

1.	Integration	test	 

2.	System	Test	 

3.	Running	Test

5.	ตรวจรับงำน รับงำนจำกผู้รับจ้ำง	โดยตรวจสอบว่ำ	โปรแกรมที่ได้ตรง

กับควำมต้องกำรที่ก�ำหนดหรือไม่	หลังจำกนั้นให้ด�ำเนิน

กำรอบรมผู้ใช้งำนตำมคู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมที่ผู้รับจ้ำง

จัดท�ำ

6.	ใช้งำนจริง น�ำโปรแกรมไปใช้งำนจริงในขั้นตอนนี้อำจพบข้อผิดพลำด		

ในกำรท�ำงำน	ให้แจ้งผู้รับจ้ำงเพื่อท�ำกำรแก้ไข

หัวข้อที่ 28

*** ข้อควรจำา:  ในการจ้างออกแบบโปรแกรมมีขั้นตอนอย่างไร ***

ลำาดับการทำางานของการจ้างออกแบบโปรแกรม [วำงแผน]

[ก�ำหนดควำมต้องกำร]	 [เขียนโปรแกรม]	 [ทดสอบโปรแกรม] 

[ตรวจรับงำน]	[ทดลองใช้]	[ใช้งำนจริง]
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 ขั้นตอนการออกแบบระบบมีดังนี้

	 1.	 External	 Design	 เป็นกำรออกแบบในสิ่งที่ผู้ใช้สำมำรถมองเห็นได้	

เช่น	Screen	Design,	Form	Design

	 2.	Internal	Design	กำรออกแบบโดยผูพ้ฒันำระบบโดยออกแบบฟังก์ชัน่ 

ภำยในที่จ�ำเป็นต่ำงๆของโปรแกรมระบบ

	 3.	 Programming	 กำรออกแบบโปรแกรมที่ได้จำกกำรท�ำ	 External	

Design	และ	Internal	Design	โดยแยกออกเป็นโมดูล	หรือฟังก์ชั่น

*** ข้อควรจำา:  ลำาดับขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 29

การพัฒนาระบบมีขั้นตอนดังนี้ 
External	Design		 Internal	Design		 Programming
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 ล�ำดับกำรทดสอบโปรแกรม

	 1.	Test	planning	วำงแผนกำรทดสอบในสภำพค่ำinput	ปกติและค่ำ	

input	นอกเหนอืจำกทีก่�ำหนดเพือ่ดคูวำมผดิพลำด	ก�ำหนดเป้ำหมำยและท�ำกำร

บันทึกจ�ำนวนชั่วโมงที่ท�ำกำรทดสอบและจ�ำนวนข้อผิดพลำด

	 2.	 Test	 execution	 ท�ำกำรทดสอบและให้บันทึกด้วยจ�ำนวนชั่วโมง

ที่ท�ำกำรทดสอบและจ�ำนวน	ข้อผิดพลำดที่พบ

	 3.	Test	result	evaluation	น�ำผลที่ได้มำประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับ

ค่ำที่ได้ตั้งไว้วำ่ระบบมีประสิทธิภำพและเสถียรภำพหรือไม่

*** ข้อควรจำา:  ลำาดับการทดสอบการทำางานของโปรแกรมมีอะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 30

ลำาดับขั้นการทดสอบการทำางานของโปรแกรม 

1.	Unit	test		 	 2.	Integration	test	

3.	System	test	 4.	Running	test
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ประเภทกำรทดสอบ

ชนิด อธิบำย

1.Unit	test ตรวจสอบกำรท�ำงำน	โปรแกรมแต่ละโมดูลว่ำปกติหรือไม่

2.Integration	test หลงัจำก	Unit	test	เสรจ็แล้วจะท�ำกำรทดสอบ	Integration	test	

ว่ำโปรแกรมแต่ละโมดลู	เมือ่น�ำมำรวมกนัแล้วท�ำงำนปกตหิรอืไม่	

จะมีวิธีกำรทดสอบ	2	แบบคือ
2.1	Top	down	test เป็นกำรทดสอบโดยเริ่มจำก

โมดูลบนสุดของโปรแกรมก่อน

2.2	Bottom	up	test เป็นกำรทดสอบโดยเริ่มจำก

โมดูลล่ำงสุดของโปรแกรมก่อน

3.System	test หลังจำกท�ำกำรทดสอบ	Integration	test	แล้ว	ขั้นตอนถัดไปจะ

ท�ำกำรทดสอบโปรแกรมทั้งระบบโดยให้ท�ำกำรทดลองเสมือนใช้

งำนจริงเพื่อตรวจสอบกำรท�ำงำนของโปรแกรมทั้งระบบ	 ในขั้น

ตอนนี้มีกำรทดสอบดังนี้
3.1	Function	test															ทดสอบฟังก์ชั่นกำรท�ำงำนของโปรแกรม 

3.2	Error	test															 ทดสอบกำรแจ้งผล	error	

3.3		Load	test																ทดสอบกำรท�ำงำนภำยใต้สภำวะปริมำณ

ข้อมูลมำกๆ

3.4	 Regression	Test	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ท�ำกำรทดสอบเมื่อท�ำกำรแก้	 

ข้อผิดพลำดแล้วจุดอื่นๆในโปรแกรมยังท�ำงำนได้ปกติหรือไม่

4.Running	test ทดสอบเมื่อน�ำโปรแกรมไปใช้งำนจริงแล้ว	 โปรแกรมท�ำงำนปกติ

หรือไม่
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 Function Point Method  คือ	กำรประเมินรำคำค่ำใช้จำ่ยของกำร

เขียนโปรแกรม	โดยประเมินจำก	จ�ำนวน	Input,	Output,	จ�ำนวนฟังก์ชัน,	ควำม

ยำกง่ำยและจ�ำนวนหน้ำจอของโปรแกรมที่ต้องกำร

 Program Step Method  คอื	กำรประเมนิค่ำใช้จ่ำยกำรเขยีนโปรแกรม

โดยประเมินจำกจ�ำนวนบรรทัดของโปรแกรม

*** ข้อควรจำา: วิธีการประเมินราคาค่าใช้จ่ายของการออกแบบ

โปรแกรมมีอย่างไร ***

หัวข้อที่ 31

วิธีการประเมินราคาค่าใช้จ่าย

ของการออกแบบโปรแกรม
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วิธีกำรออกแบบโปรแกรม Software Development
วิธีกำร อธิบำย

1.Structure	Analysis	Method เป็นวิธีกำรออกแบบโปรแกรมโดยแบ่งขั้นตอน

กำรท�ำงำน	 กำรท�ำงำนของโปรแกรมออกเป็น

สว่นๆ	ซึง่ท�ำใหส้ำมำรถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในกำร

ท�ำงำนของโปรแกรมได้ง่ำย

2.	Object	Oriented เป็นวิธีกำรออกแบบโปรแกรมโดยให้ควำม

ส�ำคญักบัวตัถซุึง่สำมำรถประกอบกนัได	้และน�ำ

มำท�ำงำนรว่มกนัได	้รวมถงึสำมำรถสง่ขอ้มลูทีไ่ด้

ไปให้วัตถุอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำน

3.	Data	Oriented	Approach

(D.O.A)

เป็นกำรเขียนโปรแกรมที่มุ่งเน้นและให้ควำม

ส�ำคัญไปยังข้อมูลที่ใช้ในงำนจริงเป็นหลัก	 โดย

แบง่ระบบจดักำรขอ้มลูออกเปน็สว่นๆ	ซึง่ระบบ

นี้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงข้อมูลจะ

แก้ไขโปรแกรมได้ยำก

4.	Process	Oriented	Approach

(P.O.A)

เป็นกำรเขียนโปรแกรมที่เน้นไปยัง	 Process	

กำรท�ำงำนจรงิเปน็หลกั	ซึง่จะแบง่	Process	กำร

ท�ำงำนจริงออกเป็นส่วนๆ	ซึ่งระบบนี้หำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงProcessจะแก้ไขโปรแกรมได้ยำก

*** ข้อควรจำา:  วิธีการออกแบบโปรแกรมว่ามีแบบใดบ้าง ***

วิธีการออกแบบโปรแกรม
หัวข้อที่ 32
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โมเดลกำรออกแบบ

โมเดล อธิบำย

Waterfall	Model เป็นโมเดลที่นิยมใช้ในกำรพัฒนำระบบ	 เปรียบ

เหมือนน�้ำตกที่ไหลจำกบนลงล่ำงตำมล�ำดับ

โดยไม่มีกำรย้อนกลับ	 แต่มีข้อเสียคือถ้ำมีกำร

เปลี่ยนแปลงควำมต้องกำร	หรือกำรท�ำงำนของ

โปรแกรม	 	 จะสำมำรถท�ำได้ยำกและท�ำให้ขั้น

ตอนกำรท�ำงำนเพิ่มขึ้น

Spiral	Model แบ่งโปรแกรมใหญ่ๆออกเป็นโปรแกรมย่อยๆ	

โดยในแต่ละโปรแกรมย่อยๆ	 นั้น	 ใช้วิธี	 PDCA	

ในกำรพัฒนำโปรแกรม	โดยจะได้โปรแกรมย่อย

และน�ำโปรแกรมย่อยๆนั้นไปให้ผู้ทดลองใช้เพื่อ

ฟังควำมเห็นและท�ำกำรปรับปรุง	 โดยใช้เวลำ

พัฒนำไม่นำน

Prototyping	Model เป็นวิธีที่ผู้พัฒนำได้จัดท�ำโปรแกรม	ต้องทดลอง

ใช้โดยกำรน�ำโปรแกรมตัวทดลองใช้ให้ผู้ใช้งำน

เป็นผู้ทดลองและตรวจสอบ	 ซึ่งจะสำมำรถลด

ข้อผิดพลำดระหว่ำงผู้ใช้งำนกับผู้พัฒนำได้อย่ำง

รวดเร็ว

หัวข้อที่ 33

*** ข้อควรจำา: การออกแบบแต่ละอย่างทำาหน้าที่อะไร ***

Waterfall Model เป็นการพัฒนาระบบที่มีขั้นตอนแบบนำ้าตก
คือ เป็นกำรไหลจำกบนลงล่ำงโดยไม่มีกำรย้อนกลับ
Spiral	Model		เป็นกำรพฒันำระบบทีใ่ช้	PDCA	(Plan,	Do,	Check,	
Act)	ในกำรออกแบบแต่ละ	Process
Prototyping	Model	เป็นกำรพัฒนำระบบที่สร้ำงแบบจ�ำลองขึ้น
มำและให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งำน
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 Project	หมำยถงึ	กำรรวมตวักนัของกลุม่คนขึน้เพือ่ท�ำภำรกจิพเิศษเปน็กำร
ชั่วครำว	ซึ่ง	Project	จะมีลักษณะพิเศษดังนี้
	 1.	เป็นกำรรวมตัวของกลุ่มคน	ที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในแต่ละสำขำ
	 2.	กระบวนกำรท�ำงำนทุกอย่ำงมีวัตถุประสงค์เพียงอย่ำงเดียวคือ	ให้ภำรกิจ
ส�ำเร็จ
	 3.	ท�ำงำนภำยใต้ทรัพยำกรที่ถูกก�ำหนด

	 4.	เป็นกำรรวมตัวกันชั่วครำว	เมื่อเสร็จภำรกิจก็แยกยำ้ย

 โครงสร้ำงของโปรเจ็ค

 

บุคลำกร อธิบำย

Project	Manager เป็นผู้รับผิดชอบ	 Project	 มีหน้ำที่บริหำรทรัพยำกร,	 ตำรำงกำร

ท�ำงำน,	ควำมคืบหน้ำของงำน

Project	Member เป็นผู้ท�ำงำนใต้	 Project	Manager	 มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนจริง	 เช่น				

กำรออกแบบ,	กำรเขียนโปรแกรม

Stake	Holder เปน็ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีกบัProject	เชน่	ผูใ้ชง้ำน,	

บริษัทผู้รับจ้ำง(Outsource)

หัวข้อที่ 34

*** ข้อควรจำา: โครงสร้างการทำางานแบบ Project มีอะไรบ้าง ***

Stakeholder

•	 End	User

•	 Outsource

Project	Manager

Project	Member Project	Member Project	Member

การดำาเนินงานในรูปแบบ “Project (โครงการ)” ได้รับกำร

บริหำรโดย“Project	Manager”	(ผู้จัดกำรโครงกำร)
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 Project Management

	 กำรบริหำร	Project	นั้นเริ่มตั้งแต่กำรเริ่มต้นจัดท�ำ	Project	จนกระทั่งกำร

จดัล�ำดบัขัน้ตอนกำรท�ำงำน	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิกำรเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย	รำบรืน่

	 Process	ของ	Project	Management	มีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 เริ่มต้น,	 วำงแผนเริ่มต้นโปรเจ็ค	 วำงแผนกำรท�ำงำนว่ำต้องกำรให้เป็น

อย่ำงไร

	 2.	ปฏิบัติงำน,	วิเครำะห์	ด�ำเนินกำรปฏิบัติงำนโดยวิเครำะห์,	 ควบคุมรำคำ

ต้นทุน,	ตำรำงกำรท�ำงำน,	คุณภำพงำน

 Project Scope Management

 Scope หมำยถึง	กำรก�ำหนดขอบเขตของงำนที่ต้องท�ำในproject	ขอบเขต

กำรท�ำงำนของโปรเจค็ว่ำสิน้สดุทีต่รงไหน	ในตอนเริม่ต้นprojectต้องก�ำหนดขอบเขต

กำรท�ำงำนให้ชัดเจนก่อน	 และจะต้องท�ำกำรบริหำรจัดกำรprojectให้เสร็จสิ้นตำม

เวลำที่ก�ำหนดและให้ได้ผลลัพธ์ตำมที่ตั้งไว้ด้วย

  WBS

	 เรำสำมำรถแบ่ง	Project	Scope	ออกเป็นชั้นๆ	โดยเรียกวำ่	WBS

(Work	Breakdown	Structure)

หัวข้อที่ 35

*** ข้อควรจำา:  ในการดำาเนินงานโปรเจ็คนั้น

ต้องมีการบริหารอะไรบ้างและทำาอย่างไร ***

Project  Scope Management หมายถงึ	กำรบรหิำรผลลพัธ์

และขอบขำ่ย,	ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็ค
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 PMBok	 เป็นกำรบริหำรโปรเจ็ค	 โดยพิจำรณำบริหำรโปรเจ็คจำก	 9	 ข้อที่

ส�ำคัญดังนี้

ชื่อ ค�ำอธิบำย

Scope ก�ำหนดขอบเขตของโปรเจ็ค

Time เวลำกำรด�ำเนินกำรแต่ละขั้นตอน

Cost ก�ำหนดต้นทุน

Quality ก�ำหนดมำตรฐำนคุณภำพของโปรแกรม

Human	resource จัดหำบุคลำกรร่วมทีมโปรเจ็คและฝึกอบรม

Communication ประสำนงำนภำยในทีม,	จัดส่งข้อมูลภำยในทีม

Risk ประเมินและลดควำมเสี่ยงที่จะเกิด

Procurement สนับสนุนทรัพยำกรที่ต้องกำรให้กับโปรเจ็ค

Integration บริหำรงำนภำพรวมของโปรเจ็คทั้งหมดให้รำบรื่น

 

ขอบเขตการทำางานท่ี"2 

งานท่ี"1 

งานท่ี"2 

ผลลัพธ์"A ผลลัพธ์"B 

 

ขอบเขตการทำางานท่ี"1 

งานท่ี"1 

งานท่ี"2 

ขอบเขตการทำางานท่ี"1 

งานท่ี"1 

งานท่ี"2 
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 Arrow Diagram หรือ Gantt Chart

	 คือ	 แผนผังที่แสดงเนื้อหำงำนและระยะเวลำที่ใช้ในกำรท�ำงำนในแต่ละ 

ขั้นตอน	สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหนำ้ของกำรแก้ไขปัญหำได้ง่ำย

 ตัวอย่าง

	 ถำ้ลดระยะเวลำงำน	C	ลงไปอีก	3	วัน	(เหลือ	2	วัน)	ให้ค�ำนวณเวลำที่ต้อง

ใช้ในงำนทั้งหมด

ก่อนลดเวลา

A	--->	C	--->	E					ใช้เวลำ	2	+	5	+	2	=	9	วัน	 <	---	Critical Path 

B	--->	D	--->	E					ใช้เวลำ	2	+	3	+	2	=	7	วัน

หลังจากลดเวลา

A	--->	C	--->	E					ใช้เวลำ	2	+	2	+	2	=	6	วัน

B	--->	D	--->	E					ใช้เวลำ	2	+	3	+	2	=	7	วัน	 <	---		Critical Path

*** ข้อควรจำา: วิธีการบริหารเวลาโดยใช้ Arrow Diagram

หรือ Gantt Chart ทำาอย่างไร ***

หัวข้อที่ 36

การบริหารเวลาของโปรเจ็คจะใช้

“Arrow Diagram” หรือ Gantt Chart

 

งาน A 

2 วัน 

งาน  B งาน D 

2 วัน 3 วัน 

งาน E 

2 วัน 

5 วัน 

งาน C 

ลดเหลือ 2 วัน 

 
 ตอบ	สำมำรถ

ลดเวลำได้	2	วัน

LENOVO
Stamp
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							แถม	

							Critical	Path	คือ	เส้นทำงกำรท�ำงำนที่นำนที่สุดของกระบวนกำรทั้งระบบ

 Gantt Chart

	 แผนผงัแสดงกำรก�ำหนดกำรด�ำเนนิงำนของโปรเจค็โดยแกนนอนแสดงเวลำ	

แกนตั้งแสดงหัวข้อกำรท�ำงำน

	1		 2	 3	 4	 5	 6	 (month)

Planning

Design

Running	
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 IT Business management

	 ในฝ่ำย	IT	จะเรยีกงำนนีว่้ำ	“IT	Service”	เป็นงำนทีม่หีน้ำทีร่กัษำเสถยีรภำพ

และรักษำคุณภำพของระบบIT	ที่ให้บริกำรต่อลูกค้ำ

 ITIL	ย่อมำจำก	Information	Technology	Infrastructure	Library”	เป็น

เอกสำรที่รวบรวม	Best	Practice	ของกำรบริกำร	IT	Service	Management

 SLA	(Service	Level	Agreement)

คือ	 เอกสำรที่ผู้ให้บริกำรIT	 รับประกันกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรหรือลูกค้ำโดย

ระบถุงึ	เนือ้หำของกำรให้บรกิำร	ขอบเขตของระบบ	ระยะเวลำกำรตดิต่อเพือ่รบัแจ้ง

ปัญหำ	ระยะเวลำที่ใช้ในกำรกู้ระบบเมื่อระบบล่ม

 Service Level Management (SLM)

	 เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อตรวจสอบว่ำระบบ	IT	นั้นมีประสิทธิภำพเป็นไปตำม

ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำหรือไม่	 ในกำรบริหำรนั้นจะให้หลัก	 PDCA	 ในกำรบริหำรกำร

ตรวจสอบสัญญำ	SLA	หรือไม่

*** ข้อควรจำา: ความหมายของ IT Service Management” คืออะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 37

 “IT Business management” คอื	กจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค์

เพือ่บรหิำรให้ระบบ	IT	มเีสถยีรภำพ	และมปีระสทิธภิำพรวมถงึ

รักษำคุณภำพของกำรให้บริกำรที่มีให้กับลูกคำ้

“Service Level Management” คือ	 กำรบริหำรจัดกำร	

กำรรักษำคุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำน	IT
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 Service Support

	 เป็นกำร	Support	กิจกรรมประจ�ำวันในระบบ	 IT	 โดยมีหน้ำที่หลักๆ	ของ	

Service	Support	ดังนี้
หนำ้ที่ ค�ำอธิบำย

Incident	Management เมือ่ระบบล่ม,	เกดิปัญหำ	จะต้องมกีำรรบีแก้ไขปัญหำ

อย่ำงรวดเร็ว

Problem	Management ค้นหำสำเหตุของกำรเกิดปัญหำและติดตำม

Configuration	Management กำรบริหำรจัดกำร	Software,	Hardware

มีกำรจัดเก็บระบบโครงสร้ำงของระบบ

Release	Management มีกำรปรับปรุงระบบตำมที่ถูกก�ำหนดไว้จัดกำรให้

Change	Management เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงระบบ	 ต้องมีวิธีกำรที่ชัดเจน

ในกำรท�ำด�ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงระบบและให้กำร

เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

และปลอดภัย

 Service Desk	ศนูย์บรกิำรกำรตอบค�ำถำมจำกลกูค้ำหรอืผูใ้ช้งำนโดยท�ำกำร

บนัทกึค�ำถำมลงระบบและแจ้งหน่วยทีเ่กีย่วข้องต่อไป	(อำจมชีือ่เรยีกดงันี	้Help	desk,	

Call	Center,	User	Support)

*** ขอ้ควรจำา:  หนา้ทีข่อง Service Support และ Service Desk คอือะไร ***

หัวข้อที่ 38

“Service Support” คือ	 กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนที่

เกี่ยวข้องกับระบบ	IT

“Service Desk” คือ	 ส่วนงำนที่มีหน้ำที่ให้บริกำรตอบ
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 Facility Management

 เป็นกิจกรรมที่ท�ำขึ้นเพื่อดูแลสิ่งปลูกสร้ำง,	 สภำวะแวดล้อม	 ให้อยู่ในสภำพ

ปกติปลอดภัย	โดยจะขอยกตัวอย่ำงดังนี้

	 1.	ติดตั้งเครื่อง	UPS	เพื่อจ่ำยกระแสไฟเมื่อไฟดับ

	 2.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชำกจำกฟ้ำผ่ำ

	 3.	ติดตั้งเครื่องมือล็อคอุปกรณ์ให้อยู่ในสภำพมั่นคง

	 4.	ตดิตัง้อปุกรณ์กนัขโมย	เช่น	สำยคล้อง	Notebook	เพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม

*** ข้อควรจำา:  ความหมายของ Facility Management มีอะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 39

“Facility Management” คือ	กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสภำพ

แวดล้อมของระบบให้อยู่ในสภำพที่ดีและปลอดภัย
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	 วัตถุประสงค์ของ	Internal	Control	(ตรวจสอบภำยใน)

	 1.	เพิ่มประสิทธิภำพ

	 2.	ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน

	 3.	รักษำและปฏิบัติตำมกฎหมำย

	 4.	รักษำสภำพคล่องทำงกำรเงิน

 ตัวอย่างข้อปฏิบัติของ  Internal  Control

	 1.	ตรวจสอบ	Process	กำรท�ำงำนในแต่ละฝ่ำยว่ำมีข้อผิดพลำดอย่ำงไรบำ้ง

	 2.	ตรวจสอบขอบเขต,	อ�ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัผดิชอบและกำรก�ำหนดขอบเขต

งำนของแต่ละฝ่ำย

*** ข้อควรจำา: วัตถุประสงค์ของ Internal Control คืออะไร ***

หัวข้อที่ 40

“Internal  Control”	ใช้ตรวจสอบกำรท�ำงำนภำยในองค์กร

เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดในกำรท�ำงำน
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 วัตถุประสงค์ของ System Audit

		 System	Audit	มขีึน้เพือ่กำรตรวจสอบเพือ่รกัษำควำมเชือ่มัน่,	ประสทิธภิำพ,	

ควำมปลอดภยัขององค์กร	ในกรณถ้ีำพบปัญหำ	ท�ำกำรหำต้นเหตขุองปัญหำและแก้ไข

 ขั้นตอนของ System Audit

 1.	System	Audit	Planning	ก�ำหนดกลุม่งำน	เนือ้หำ	วนัเวลำของกำรตรวจสอบ

	 2.	Preliminary	Investigation	กำรส�ำรวจขั้นต้นมีขึ้นเพื่อตรวจสอบระบบ

ตำ่งๆ	ของกลุ่มงำนที่เป็นเปำ้หมำยในกำรตรวจสอบเบื้องต้น

	 3.	 Investigation	 กำร	 Audit	 โดยกำรสัมภำษณ์,	 ตรวจสอบหนำ้งำนจริง	

และตรวจสอบ	โดยเอกสำร	โดยน�ำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆแนบรำยงำนด้วย

	 4.	จัดท�ำ	System	Audit	Report	รำยงำนผลกำร	Audit	โดยมีเนื้อหำ	เช่น	

ผลกำรตรวจสอบ,	ข้อดี,	ข้อแนะน�ำต่ำงๆ

	 5.	System	Audit	Meeting	กำรประชุมเพื่อตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำร	

Audit	ว่ำมีข้อผิดพลำดหรือไม่	โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นระหว่ำงผู้ท�ำกำร	Audit	

กบัตวัแทนหน่วยงำนของผูถ้กู	Audit	ถ้ำมคีวำมจ�ำเป็นต้องแก้ไขรำยงำนกท็�ำกำรแก้ไข

เพื่อสรุปผลกำร	Audit	

	 6.	System	Audit	Report	Presentation	 กำรประชุมเพื่อรำยงำน

ผลกำร	Audit	ตำมรำยงำนต่อผู้บริหำร

	 7.	Follow	up		ตรวจสอบติดตำมควำมคืบหนำ้ของกำรแก้ไข

*** ข้อควรจำา: วัตถุประสงค์ของ System Audit คืออะไร ***

หัวข้อที่ 41

System Audit คือ	 กำรประเมิน	 ตรวจสอบ	 ภำพรวมของ

ระบบให้ค�ำแนะน�ำบคุลำกรทีผู่ป้ฏบิตังิำนโดยบคุคลที	่3	ซึง่เป็น

อิสระจำกภำยนอก
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 ตัวอย่าง	เช่น	

		 Array	1	มิติ
ตัวแปร	A A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5]

ชนิด	int 3 5 11 2 9 10

 Array	2	มิติ
0 1 2 3

0 1.5 3.0 4.5 10.0

1 2.15 1.0 250.2 24.5

        

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
 4  

 2 
 

 5  
 6  

 3 

 Data Pointer 

list

 List คือ	 โครงสร้ำงข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปตำมล�ำดับ	 โดยอำจเป็น

ลักษณะเส้นตรง	(linear)	ซึ่งในลิสต์จะประกอบไปด้วยโหนด	(node)	ในหนึ่งโหนด

ประกอบด้วยส่วนของข้อมูล	(info)	และส่วนของตัวชี้	(pointer)

หัวข้อที่ 42

Array คือ	กำรเก็บข้อมูลในตัวแปรที่มีลักษณะเป็นชุดของข้อมูล	

โดยใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียวแทนข้อมูลทั้งชุด	 ทั้งนี้รูปแบบกำรจัด

เกบ็ของตวัแปรชนดิ	Array	จะอยูใ่นรปูของตำรำงแบ่งเป็นช่องเรยีง

ต่อกันเป็นล�ำดับ	(Array	แบบ	1	มิติ)		โดยมีข้อก�ำหนดว่ำทุกช่องต้องมีชนิดของ

ข้อมูล	(Data	Type)	เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด	นอกจำกนี้ตัวแปรแบบ	Array	

ยังสำมำรถจัดเก็บในรูปแบบ	2	มิติ	(เก็บในลักษณะตำรำง)	หรือ	แบบ		3	มิติ		

โดยจะมีดัชนีหรือตัวชี้ต�ำแหน่ง	เป็นล�ำดับตัวเลข
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	 	 	 	 Stack

 Stack	คือ	กำรจัดล�ำดับกำรเข้ำ-ออก	แบบ	เข้ำก่อนออกทีหลัง	(FILO	หรือ	

First-In	Last-Out)

(ตัวอย่ำง	เช่น	ปิ่นโต	ภำชนะที่ถูกใส่เขำ้ไปล�ำดับแรกจะถูกดึงออกเป็นล�ำดับสุดทำ้ย,	

กำรวำงหนังสือซ้อน	จะต้องหยิบหนังสือเล่มบนสุดออกก่อน)

	 	 	 	 Queue

 Queue	คือ	กำรจัดล�ำดับกำรเข้ำ-ออก	แบบ	เขำ้ก่อนออกก่อน	(FIFO	หรือ	

First-In	First-Out)

(ตัวอย่ำง	เช่น	กำรเข้ำแถวซื้ออำหำร	คนที่มำก่อนจะได้สั่งอำหำรก่อน)

 

 

 

 

 

PUSH (n) 

1 

2 

4 
ลบขอมูลออกตามลําดับ 4  3 2 1 

POP 

3 

 

 

 

 

 2 

ENQUEUE (n) 

 

DEQUEUE (n) 

 

4 

1 

ลบขอมูลออกตามลําดับ 1  2  3 4 

*** ข้อควรจำา:  โครงสร้างข้อมูล, ข้อมูล มีแนวคิดในการทำางานอย่างไร ***

3
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 DATA คอื	ขอ้มลู	เปน็สิง่ทีค่อมพวิเตอรใ์ชส้ือ่สำรภำยในเครือ่ง	โดยมคี�ำศพัท์

ที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 1.	Data Type	คือ	ชนิดของข้อมูล	เช่น	ตัวอักษร(Character:	char),	ตัวเลข

จ�ำนวนเต็ม(integer:	 int),	 จ�ำนวนจริง(	 Real:	 real	 หรือ	 Float	 ขึ้นอยู่กับภำษำ

คอมพิวเตอร์)

	 2.	Record	คือ	ข้อมูล	หนึ่งแถว	จำกข้อมูลที่เก็บในลักษณะของตำรำง	เช่น	

ข้อมูลนักเรียนหนึ่งคนจำกนักเรียนทั้งห้อง	 ซึ่งข้อมูลนักเรียนหนึ่งคนจะเก็บ	 ชื่อ,	

นำมสกุลและรหัสประจ�ำตัว	

ID Name Surname ...

54001 A AA ...

54002 B BB ...

54003 C CC ...
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 Flow Chart

 Flow Chart	 คือ	 ผังงำนที่แสดงกระบวนกำรท�ำงำนของโปรแกรม	 โดยใช้

สัญลักษณ์รูปภำพเป็นตัวอธิบำย

 สัญลักษณ์ของ Flow Chart

สัญลักษณ์ ค�ำอธิบำย

จุดเริ่มต้น/สิ้นสุดของโปรแกรม

ลูกศรแสดงทิศทำงกำรไหลของข้อมูล

ใช้แสดงค�ำสั่งในกำรประมวลผล

แสดงกำรน�ำข้อมูลเข้ำ/ออก

แสดงเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ

แสดงผล,	รำยงำนที่ถูกสร้ำงขึ้น

หัวข้อที่ 43

ในส่วนของ Flow การตัดสินใจ (2) ต้องระบุด้วยว่า

Condition เป็น Yes หรือ No (Y หรือ N)

*** ข้อควรจำา:  Flow Chart คืออะไร มีสัญลักษณ์อะไรบ้าง ***
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 โครงสร้างพื้นฐานของ Flow Chart

	 พื้นฐำนของ	Flow	Chart	ประกอบด้วย	3	แบบ	หลักๆ	คือ

	 	 1.	กำรท�ำงำนตำมล�ำดับ

	 	 2.	กำรเลือกหรือตัดสินใจ

	 	 3.	กำรท�ำงำนแบบ	Loop

	 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

Flow	Chart อธิบำย

1.	กำรท�ำงำนตำมล�ำดับ	 กำรท�ำงำนแบบเป็นไปตำมล�ำดับ

 
 

START 

Function 1 

Function 2 

END 
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Flow	Chart อธิบำย

2.กำรเลือกหรือตัดสินใจ เลือกตำมข้อก�ำหนด		
 

Function 2 

END 

START 

Function 1 

Condition 

3.กำรท�ำงำนแบบ	Loop	 กระบวนกำรท�ำซ�้ำจนครบคำ่ที่ก�ำหนด

 

No 

START 

Function 1 

Function 2 

Condition 

 
END 
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 Programming Languages	 คือ	 ภำษำมำตรฐำนที่ใช้ในกำรสื่อสำรกับ

เครือ่งคอมพวิเตอร์	โดยมกีำรก�ำหนดไวยำกรณ์และรปูแบบในกำรเขยีนไว้อย่ำงชดัเจน 

ผู้เขียนสำมำรถก�ำหนดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์น�ำไปใช้งำน	และขั้นตอนกำรท�ำงำนเพื่อ

ประมวลผลข้อมูล

	 ภำษำโปรแกรมหลักๆ	ที่ใช้ในงำนปัจจุบัน

ชนิดของภำษำ อธิบำย

C มีต้นก�ำเนิดมำจำก	ระบบ	Unix		ใช้ประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำ	OS,	

Application	software

JAVA ใช้งำนด้ำน	Internet,	Embedded	system	โปรแกรมที่เขียนโดย	

Java	นั้นสำมำรถท�ำงำนได้บน	Hardware,	OS	ที่แตกต่ำงกันได้

Cobol 	ใช้งำนได้ดีในกำรออกแบบระบบส�ำนักงำน

*** ข้อควรจำา: หน้าที่ของ Programming คืออะไร

และภาษาโปรแกรมที่สำาคัญมีอะไร ***

หัวข้อที่ 44

Programming  หมายถึง	กำรเขียนบรรยำยล�ำดับกำรท�ำงำน

หรอือลักอรทิมึส	์(algorithms)	โดยใชภ้ำษำคอมพวิเตอร	์(ภำษำ

ส�ำหรับเขียนโปรแกรมต่ำงๆ)	เป็นตัวก�ำหนด



69พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

 Markup languages

 Tag	คือ	ค�ำสั่งหรือรหัสที่ใช้ในกำรก�ำหนดรูปแบบของ	TEXT	โดยจะต้องมี

ตัวอักษรอยู่ภำยในเครื่องหมำย	<	>

ตัวอย่ำง  Markup languages ที่สำ คัญ
ชนิด อธิบำย

SGM SGML	ย่อมำจำก

Standard	 Generalized	 Mark	 up									

language	ใช้ส�ำหรับกำรท�ำ	E-book,	กำร

ท�ำ	Database	เอกสำร

HTML ยอ่มำจำก	Hyper	Text	Mark	up	language	

ใช้สร้ำง	Homepage

XML XML	ย่อมำจำก	eXtensible

Markup	 language	 เหมำะสมส�ำหรับกำร

ก�ำหนดขอ้มลูบน	Internet	สำมำรถก�ำหนด	

tag	ได้อย่ำงอิสระ

หัวข้อที่ 45

Markup languages

มี HTML, XML

*** ให้จำาหน้าที่และชนิดของ markup languages ว่ามีอะไรบ้าง ***
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 ชนิดของคอมพิวเตอร์

ชนิด อธิบำย

Super	Computer ใช้งำนทำงวิทยำศำสตร์เช่น	 กำรพยำกรณ์อำกำศ,	 จัดกำร

จรำจรทำงอำกำศ,	ดำ้นอวกำศ
Mainframe เครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ประสิทธิภำพสูง	 ใช้งำนด้ำน

กำรจองตั๋วรถไฟ,	 เครื่องบิน,	 ธนำคำร,	 กำรบริกำรด้ำน

ออนไลน์

Personal	Computer ใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	

Mobile	Computer เครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กง่ำยต่อกำรพกพำ	 เช่น	 PDA,	

Mobile	Phone
Microcontroller เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กที่ฝังอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

ตำมบ้ำนเรือน	

 

	 โครงสร้ำงพื้นฐำนของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย	 5	 ส่วนหลักคือ	 Input,				

Output,	Memory,	Control,	Operation

โครงสรำ้งคอมพิวเตอร์

หัวข้อที่ 46

*** ข้อควรจำา:  ชนิด, ลักษณะของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด ***

*** ข้อควรจำา: ส่วนประกอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ***

Mainframe (หรือ Mainframe computer)	 เป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ประสิทธิภำพสูง	 ใช้เป็นศูนย์ควบคุม

ระบบกำรท�ำงำนคอมพิวเตอร์ในองค์กร

Personal Computer (PC)	ใช้ส�ำหรับเป็นคอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล
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	 คอมพวิเตอรม์สีว่นประกอบพืน้ฐำน	5	อยำ่ง	คอื	Input,	Output,	Memory,	

Control,	Operation

ส่วนประกอบ หน้ำที่ ชื่ออุปกรณ์

1.	Input ป้อนข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ Keyboard,	Mouse,	

Scanner

2.	Output แสดงผลลัพธ์ Display,	Printer

3.	Memory ใช้จ�ำข้อมูลโปรแกรมหรือข้อมูล

ตำ่งๆ	และยงัแบง่	Memoryออกเปน็	

2	ประเภทใหญ่ๆคือ

1.	Main	Memory	Unit

2.	Secondary	storage	Unit

1.Main	Memory	 Unit	

ได้แก่	RAM,	ROM

2.	Secondary	storage	

Unit	 ได้แก่	HDD,	DVD,	

CD

4.	Control แปลควำมหมำยของโปรแกรมเพื่อ

ออกค�ำสั่งกำรท�ำงำน

CPU

5.	Operation ค�ำนวณตำมค�ำสั่งของโปรแกรม CPU
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Flow of data 
Flow of control 

Main 

memory 

Output 

device 

Input 

device 

Auxiliary storage devices 

Control device 

Peripheral devices 

Operation device 

CPU 

1 
4 

5 

3 

2 

 แผนผังการส่งข้อมูลของคอมพิวเตอร์

 ยกตัวอย่าง ขั้นตอนการคำานวณ “1+2=” โดยรับค่าจาก keyboard

		 	“1	+	2	=”	ป้อนข้อมูลผ่ำน	Input	device	(keyboard)

		 	“1	+	2	=”	รับข้อมูลและบันทึกไว้ใน	Storage	device	(Main	Memory)

		 	“1	+	2	=”	ค�ำนวณโดย	Operation	device	(CPU)	

			 		ค�ำตอบของ	“1	+	2	=”	คือ	3	ซึ่งถูกบันทึกไว้ใน

Storage	device	(Main	Memory)	

	 	“3”	แสดงผลผ่ำน	Output	device	(display)

1

2

3

4

5



73พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

 CPU คือ	อุปกรณ์ที่ท�ำหน้ำที่	2	ชนิด	คือ	

	 1.	แปลควำมหมำยของภำษำโปรแกรมและออกค�ำสั่ง	(Control)

	 2.	ค�ำนวณตำมค�ำสั่งของโปรแกรม	(Operation)	

 CPU	ย่อมำจำก	Central	Processing	Unit

 Function ของ CPU 

Function อธิบำย

Clock	frequency ควำมเรว็ที	่CPU	ใช้ในกำรประมวลค�ำสัง่	เพือ่ใช้เป็นสญัญำณ

อ้ำงองิในกำรประมวลค�ำสัง่,	ควบคมุกำรท�ำงำนของอปุกรณ์

ต่ำงๆ	โดยมหีน่วยเป็น	Hz,	ควำมเรว็ในกำรประมวลผลขึน้อยู่

กับควำมถี	่กล่ำวคือควำมถี่สูงควำมเร็วในกำรประมวลผลสูง

Bus	width	 Bus	 คือ	 เส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่งข้อมูลระหว่ำง	 CPU	 ไป

ยังอุปกรณ์อื่นๆ,	Bus	width	คือ	ขนำดควำมจุของเส้นทำง

ที่สำมำรถส่งข้อมูลได้ใน	 1	 หน่วยเวลำ	 มีหน่วยของข้อมูล

เป็น	 bit	 โดยเส้นทำงที่มีขนำดควำมจุมำก	 (จ�ำนวน	 bits	

มำก)	จะสำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลได้ปริมำณมำก	ซึ่งส่งผลดีต่อ

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของคอมพิวเตอร์

*** ข้อควรจำา: CPU ทำางานอย่างไร ***

หัวข้อที่ 47

Clock Frequency คือ	กำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำณที่เกิด

ขึ้นซ�้ำๆ	กันในเวลำ	1	วินำที	(ควำมถี่ของสัญญำณ)	

Bus width คือ	 ปริมำณของข้อมูลที่สำมำรถส่งได้พร้อมกัน

ใน	1	ครั้ง



74 พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

 Memory

	 ในขณะที่คอมพิวเตอร์ก�ำลังท�ำงำนนั้น	 ข้อมูลที่มีควำมจ�ำเป็นในกำรใช้งำน

ด้ำนกำรประมวลผลจะถูกเก็บไว้ที่	Memory	

 ชนิดของ Memory
ชนิด อธิบำย ตัวอย่ำง

RAM มีคุณสมบัติคือเมื่อหยุดกำรจ่ำยไฟ

ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้จะถูกลบ	

Memory	นอกจำกนี้ยังมี	RAM

ที่ควำมเร็วต่�ำคือ	DRAM	ย่อมำจำก	

Dynamic	RAM	กบั	RAM	ทีม่คีวำมเรว็

สูง	SRAM	ย่อมำจำก	Static	RAM

DRAM:	Main	Memory

SRAM:	CACHE	MEMORY

ROM มคีณุสมบตัคิอืควำมจ�ำยงัคงอยูถ่งึแม้

จะหยุดจ่ำยไฟก็ตำม	

ROM	แบ่งได	้2	ประเภท	คือ	

ROM	 ชนิดที่ไม่สำมำรถเขียนซ�้ำได้

และ	ROM	ที่สำมำรถเขียนซ�้ำได	้โดย

ใช้อุปกรณ์พิเศษเป็นตัวเขียน

ROM	ชนดิไม่สำมำรถเขยีนซ�ำ้ได้	

คือ	ROM	ที่เก็บ	BIOS	

ROM	 ชนิดสำมำรถเขียนซ�้ำได้	

เช่น	flash	memory

ี่อะไร****

หัวข้อที่ 48

*** ข้อควรจำา: คุณสมบัติของหน่วยความจำาแต่ละชนิด ***

RAM (Random Access Memory) คือ	หน่วยควำมจ�ำที่

ข้อมูลจะหำยไปเมื่อหยุดป้อนกระแสไฟฟ้ำ

ROM (Read Only Memory) คือ	หน่วยควำมจ�ำที่ข้อมูลยัง

คงอยู่ถึงแม้ว่ำจะหยุดป้อนกระแสไฟฟ้ำก็ตำม
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 Cache Memory

	 หน่วยควำมจ�ำแคชจะใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลที่เข้ำถึงได้ก่อนหนำ้นี้	แทนกำร

เข้ำถงึหน่วยควำมจ�ำหลกัทีช่ะลอตวัแต่ละครัง้มกีำรเข้ำถงึข้อมลูทีเ่หมอืนกนัต่อไปโดย

กำรอ่ำนจำกหน่วยควำมจ�ำแคช

	 เนื่องจำกควำมเร็วของ	 CPU	 จะมีควำมเร็วสูงและ	Main	Memory	 จะมี

ควำมเร็วต�่ำ	เมื่ออุปกรณ	์2	ชนิดนี้ท�ำงำนร่วมกันจะมีปัญหำเรื่องควำมเร็วที่แตกต่ำง

กนั	ดงันัน้	เพือ่แก้ไขปัญหำนี	้คอมพวิเตอร์จะตดิตัง้	Cache	Memoryไว้หลำยตวั	โดย	

Cache	Memory	ตัวที่ใกล้ต�ำแหน่ง	CPU	มำกที่สุดเรียกวำ่	L1	Cache	Memory,	

ตัวถัดไปเรียก	L2	Cache	Memory

 Memory

 โครงสร้าง Cache Memory

Cache	Memory	จะ	Access	เข้ำไปยัง	Main	Memory	จะมีควำมเร็วต�่ำและจะเก็บ

ข้อมูลที่ต้องกำรใช้ไว้ใน	Cache	จะไม่ท�ำกำร	Access	เข้ำไปยัง	Main	memory	อีก	

แต่จะส่งข้อมูลที่เก็บไว้ใน	Cache	ออกไปแทน

	 Main	 Memory	 มีควำมเร็วในกำรเข้ำถึงเข้ำถึงข้อมูลได้ช้ำกว่ำ	 Cache	

Memory	 ดังนั้นในกำรท�ำงำนระบบจะท�ำกำรน�ำข้อมูลจำก	Main	Memory	 มำ

เก็บไว้ใน	Cache	Memory	เพื่อให้	CPU	น�ำข้อมูลจำก	Cache	Memory	ไปใช้ใน

กำรประมวลผล	 (กำรท�ำงำนของ	 CPU	มีควำมเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลสูงกว่ำ	Main	

Memory	มำก)

หัวข้อที่ 49

*** ข้อควรจำา:  CACHE MEMORY มีหน้าที่อะไร ***

Cache Memory คือ	 หน่วยควำมจ�ำที่ใช้งำนร่วมกันระหว่ำง	

CPU	และ	Memory	ซึ่งอุปกรณ์	2	ตัวนี้ควำมเร็วต่ำงกันมำก
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หัวข้อที่ 50

*** ข้อควรจำา: อุปกรณ์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไร ***

	 วิธีกำรเก็บข้อมูลนั้น	สำมำรถแบ่งวิธีกำรบันทึกได้ออกเป็น	3	แบบ	คือ

รูปแบบ ตัวอย่ำง
1.	Magnetic	disk Floppy	disk,	Hard	disk
2.	Laser	disk CD,	DVD
3.	Flash	Memory USB	Memory,	SD	Memory	Card

Hard disk คือ	 อุปกรณ์มำตรฐำนส�ำหรับอ่ำนและจัดเก็บ

ข้อมูลที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะเคลือบด้วยสำรแม่เหล็ก 

CD คือ	 อุปกรณ์ที่สำมำรถอ่ำนและเก็บข้อมูลได้โดยใช้แสง	

Laser

CD-ROM drive คือ	 สื่ออ่ำนอย่ำงเดียวโดยใช้แสงเลเซอร์	

เนื่องจำกต้นทุนต�่ำดังนั้น	 Os	 จึงใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำร

เผยแพร่ซอฟแวร์

DVD  คือ	อุปกรณ์ที่สำมำรถอำ่นและเก็บข้อมูลได้โดยใช้แสง	

Laser	แต่มีควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลได้มำกกว่ำ	CD

DVD-ROM drive คือ	สื่ออำ่นอย่ำงเดียวโดยใช้แสงเลเซอร์	มี

ขนำดใหญ่ว่ำ	 CD-ROM	 ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรเผยแพร่

ซอฟแวร์ภำพยนตร์หรือวีดีโออื่นๆ

USB Memory คือ	 อุปกรณ์ที่สำมำรถอ่ำนและเก็บข้อมูลได้

โดยใช้หน่วยควำมจ�ำแฟลช	มีขนำดเล็กและพกพำได้สะดวก
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 1. Magnetic disk

	 	 อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้แม่เหล็กเป็นตัวอำ่น	ซึ่ง	Hard	Disk	จะไม่ทน	

ต่อกำรกระแทกและไม่สะดวกในกำรพกพำ

 ตัวอย่ำงของ Magnetic disk คือ
อุปกรณ์ อธิบำย ควำมจุ

1.	Hard	Disk มีลักษณะเป็นจำนโลหะเคลือบด้วยสำร

แม่เหล็กซึ่งหมุนเมื่อท�ำงำนเป็นอุปกรณ์

เก็บข้อมูลมำตรฐำนของคอมพิวเตอร์

สำมำรถจุข้อมูลมำกและมีควำมเร็วสูง

10		GB	ขึ้นไป

2.	Floppy	Disk เป็นแผ่นวงกลมถูกอำบด้วยแม่เหล็ก					

ซึ่งถูกครอบด้วยเคสพลำสติก	 มีควำมจุ

น้อย	ควำมเร็วต�่ำ

720	KB	1.44	MB

 2. Laser Disk 

	 เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยใช	้Laser	เป็นตัวอ่ำนและเขียนข้อมูล	ในกรณีที่มี

รอยขีดข่วนบนแผ่นอำจท�ำให้ไม่สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้	ตัวอย่ำง	Laser	Disk	มีดังนี้
อุปกรณ์ อธิบำย ควำมจุ

1.	CD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง	12	cm	มีรำคำถูก	

นิยมใช้	Back	up	ข้อมูล	โดยสำมำรถแบ่ง

ชนิด	CD	ได้ดังนี้

1.1		CD-ROM		ใชส้�ำหรบัอำ่นขอ้มลูเทำ่นัน้

ไม่สำมำรถเขียนทับได้

1.2	 CD-R	 สำมำรถเขียนทับได้	 1	 ครั้ง

เท่ำนั้น	 เมื่อเขียนทับแล้วแผ่นจะเปลี่ยน

เป็นใช้ส�ำหรับกำรอ่ำนข้อมูลเท่ำนั้น

1.3		CD-RW	สำมำรถเขียนทับได้มำกกวำ่	

1000	ครั้ง

650	MB	–	700	MB
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2.	DVD ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง	 12	 cm	มีควำมจุ

มำกกว่ำ	CD	เหมำะส�ำหรับบันทึกข้อมูลที่

มขีนำดใหญ	่เชน่	ภำพเคลือ่นไหว	สำมำรถ

แบ่งชนิด	DVD	ได้ดังนี้

2.1	DVD-ROMใชส้�ำหรบัอำ่นขอ้มลูเทำ่นัน้ 

ไม่สำมำรถเขียนทับได้

2.2	 DVD-R	 สำมำรถเขียนทับได้	 1	 ครั้ง

เท่ำนั้น	 เมื่อเขียนทับแล้วแผ่นจะเปลี่ยน

เป็นใช้ส�ำหรับกำรอ่ำนข้อมูลเท่ำนั้น

2.3	DVD-RW	สำมำรถเขยีนทบัไดม้ำกกวำ่	

1000	ครั้ง

2.4	 DVD-RAM	 เขียนทับได้มำกกว่ำ	 1	

แสนครั้ง

Single	Layer	=	4.7	GB

3.	Blue-ray เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อำจน�ำมำใช้แทน	

DVD	 แต่ปัจจุบันยังมีรำคำที่สูงเมื่อเทียบ

กับ	DVD

Single	Layer	25	GB

 3. Flash Memory

	 มคีณุสมบตัพิเิศษคอื	ถงึแม้ว่ำจะหยดุจ่ำยกระแสไฟ	ข้อมลูกย็งัคงอยู	่สำมำรถ

เขียนข้อมูลได้ทับได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง	 (ถือว่ำเป็น	 ROM	 ชนิดหนึ่ง)	 มีขนำดเล็ก					

พกพำสะดวก	

  ตัวอยำ่งของ Flash Memory มีดังนี้
อุปกรณ์ อธิบำย ควำมจุ

1.	USB	Memory 

(Universal	Serial	Bus)

มีข้อต่อพร้อมต่อเข้ำกับ

คอมพิวเตอร์โดยเสียบในช่อง	

USB	ของเครื่องคอมพิวเตอร์

10	MB	~	10	GB

2.	SD	Memory	Card 

SD	=	(Secure	Digital)

นิยมใช้ในกล่องดิจิตอล,	

โทรศัพท์มือถือ

10	MB	~	10	GB
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อุปกรณ์ อธิบำย

1.	Key	board อุปกรณ์มำตรฐำนในกำรป้อนข้อมูลตัวอักษรโดยกำรกดปุ่ม

2.	Mouse ใชเ้ลือ่น	pointer	ทีห่นำ้จอคอมพวิเตอร	์โดยกำรเคลือ่น	Mouse	

โดยใต	้mouse	จะมีลูกศรติดอยู่	(ปัจจุบันใช้แสงแทนลูกบอล)

3.	Tablet	pen อุปกรณ์ท�ำหนำ้ที่เดียวกับ	Mouse	 แต่มีลักษณะเป็นแท่งคลำ้ย

ปำกกำ	เหมำะกับงำนกรำฟฟิก

4.	Touch	panel สำมำรถกดปุ่มสั่งงำนได้	โดยกำรสัมผัสกับหน้ำจอได้โดยตรง

5.	Image	scanner ใช้ส�ำหรับแปลงรูปภำพหรือสิ่งพิมพ์ให้เป็นไฟล์

6.	Barcode	reader เครื่องอำ่นบำร์โค้ด	ใช้แสงเป็นตัวกลำงในกำรอ่ำนข้อมูล

หัวข้อที่ 51

*** ข้อควรจำา:  อุปกรณ์ Input มีอะไรบ้าง ***

Keyboard คือ	อุปกรณ์มำตรฐำนในกำรป้อนข้อมูล

Mouse คือ	อุปกรณ์มำตรฐำนส�ำหรับชี้ต�ำแหน่ง
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หัวข้อที่ 52

*** ข้อควรจำา:  Output ของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ***

 ชนิดของ Display
อุปกรณ์ อธิบำย

1.	CRT	Display	

CRT	(Cathode	Ray	Tube)

จอภำพที่ ใช้หลอดรังสีcathode	 ซึ่ งเป็นหลอดไฟ

สุญญำกำศที่มีปืนอิเล็กตรอนและเครื่องฉำยฟลูออเรส-

เซนทอ์ยูภ่ำยใน	เชน่	โทรทศัน	์ขอ้เสยีของจอภำพประเภท

นี้คือ	มีขนำดใหญ่และกินไฟสูง

2.	LCD	Display	

(Liquid	Crystal	Display)

จอภำพที่แสดงภำพโดยใช้แสงที่ถูกปล่อยออกจำกหลอด

ไฟด้ำนหลังของภำพและวิ่งไปยังคริสตัลเหลว	 จอมี

ลักษณะแบนไม่กินเนื้อที่	ประหยัดไฟ

 ชนิดของ Printer
อุปกรณ์ อธิบำย

1.	Laser	Printer	

(เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์)

เครื่องพิมพ์ที่ใช้กำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงแสง	Laser	และ

กระแสไฟฟำ้สถิต	โดยให้ผงหมึกเกำะติดกับกระดำษและใช้

ควำมร้อนรีดให้ผงหมึกไม่หลุดออกจำกกระดำษ	ซึ่งงำนพิมพ์ที่

ได้จะมีคุณภำพ,	รวดเร็ว,	เงียบ	เหมำะส�ำหรับส�ำนักงำน

2.	Inkjet	Printer	

(เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก)

เครื่องพิมพ์ที่ใช้กำรพ่นหมึกเล็กๆ	ตำมต�ำแหน่งต่ำงๆ	มีรำคำ

ถูกและพิมพ์สีได้สวยงำม	เหมำะส�ำหรับใช้งำนตำมบ้ำนทั่วไป

3.	Dot	Matrix	

(เครื่องพิมพ์แบบ

กระทบ)

เครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักกำรพิมพ์โดยใช้หัวเข็มกระทบกับผำ้หมึก

เพื่อกำรสร้ำงจุดลงบนกระดำษ	ใช้เวลำพิมพ์นำน	เหมำะ

ส�ำหรับพิมพ์เอกสำรที่มีกำรท�ำส�ำเนำ	เช่น	ใบเสร็จ

Display คือ	อุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์

Printer คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับพิมพ์สิ่งที่คอมพิวเตอร์

ประมวลผลออกมำเป็นกระดำษ
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หัวข้อที่ 53

 interface	กำรเชื่อมคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ร่วมนั้นจ�ำเป็นต้องมีกำร

รับ	–	ส่งข้อมูล	โดยสำมำรถแบ่งวิธีกำรรับ	–	ส่งข้อมูลได้	3	แบบดังนี้

 1. Serial interface

	 เป็น	Interface	ที่ส่งข้อมูลครั้งละ	1	บิต(bit)	จึงเกิดกำรส่งข้อมูลผิดพลำดได้

น้อย	เหมำะส�ำหรับกำรส่งข้อมูลในระยะไกล

    Serial interface แบ่งได้ 2 แบบดังนี้

ชนิด อธิบำย

1.	USB

(Universal	Serial	Bus)

เป็นอุปกรณ์มำตรฐำนในกำรเชื่อมต่ออุปกรณ์

อื่นๆกับคอมพิวเตอร์	สำมำรถถอดเข้ำ	–	ออกได้	

โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ไฟของอุปกรณ์	 (ต่ออุปกรณ์

ได้สูงสุด	127	ตัว)

2.	IEEE	1394	(FireWire) ต่อเข้ำอุปกรณ์ได้หลำยชนิด	สำมำรถถอด

เขำ้	–	ออกได	้โดยไมต่อ้งปดิสวติชไ์ฟของอปุกรณ	์

(ต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด	63	ตัว)

*** ข้อควรจำา:  interface แต่ละชนิดเป็นอย่างไร ***

Serial interface กำรเชื่อมต่อแบบอนุกรม	 ส่งข้อมูล															

ทีละ	1	bit

Parallel interface กำรเชื่อมต่อแบบขนำน	 ส่งข้อมูลรวม

กันครั้งละหลำยๆ	bit

Wireless interface	ส่งข้อมูลแบบไร้สำย
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 2. Parallel interface 

	 เป็น	Interface	ที่ส่งข้อมูลพร้อมๆกันครั้งละหลำยๆ	บิต	โดยส่งข้อมูลพร้อม

กับสัญญำณแบบขนำน	 ท�ำให้มีโอกำสส่งข้อมูลผิดพลำดจึงไม่เหมำะส�ำหรับกำรส่ง

สัญญำณระยะไกล

      Parallel interface แบ่งได้ 2 แบบดังนี้
ชนิด คุณสมบัติ

IEEE	1284 ส่วนใหญ่ใช้กับกำรต่อคอมพิวเตอร์กับ	Printer

SCSI ส่วนใหญ่ใช้ต่อคอมพิวเตอร์กับ	Harddisk,	CD,	Scanner

 3. Wireless interface

	 ส่งข้อมูลโดยสัญญำณคลื่นวิทยุ,	รังสีอินฟรำเรด	เป็นตัวส่งสัญญำณ

 Wireless Interface แบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

ชนิด คุณสมบัติ

IrDA ใช้รังสีอินฟรำเรดเป็นตัวน�ำในกำรส่ง	 มีระยะกำรส่งไม่เกิน										

2	เมตร	ไม่สำมำรถทะลุสิ่งกีดขวำงได้	

Bluetooth ใชค้ลืน่วทิยคุวำมถี	่2.4	GHz	มรีะยะสง่ประมำณ	10	M.	สำมำรถ

ทะลุสิ่งกีดขวำงดีกว่ำรังสีอินฟรำเรด
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หัวข้อที่ 54

*** ข้อควรจำา:  การบริหารระบบแต่ละประเภทเป็นอย่างไร ***

รูปแบบ อธิบำย

Centralized	processing ใช้เครื่อง	1	เครื่อง	เป็นศูนย์กลำงประมวลผลทุกอยำ่ง
ของระบบ	ขอ้ดคีอืกำรดแูลรกัษำ,	ระบบควำมปลอดภยั
ดูแลง่ำย	
ข้อเสียคือ	 ถ้ำเครื่องที่เป็นศูนย์กลำงเสียหรือหยุด
ท�ำงำนจะท�ำให้ระบบทั้งหมดหยุดท�ำงำน

Distributed	Processing แต่ละเครื่องจะแบ่งกันประมวลผล	 กำรดูแลรักษำ,	
ระบบรักษำปลอดภัยดูแลยำก	
ข้อดี	คือ	ถ้ำมีบำงเครื่องเสียหำยหรือหยุดท�ำงำนจะไม่
ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม
เรำสำมำรถแบ่งได้	2	แบบคือ
1.	 Peer-to-peer	 กำรเชื่อมต่อระหว่ำงคอมพิวเตอร์
กับคอมพิวเตอร์ด้วยกัน	 โดยแต่ละเครื่องมีสิทธิ์เท่ำ
เทียมกัน	 สำมำรถท�ำงำนตนเองและขอใช้บริกำรจำก
เครื่องอื่นได้
2.	Client-Server	System	กำรเชือ่มตอ่ระหวำ่งเครือ่ง
ลูกกับเครื่องแม่ข่ำย	 รูปแบบกำรท�ำงำนคือเครื่องแม่
ข่ำยท�ำหน้ำที่ให้บริกำรโดยรอกำรร้องขอใช้บริกำร
จำกเครื่องลูกข่ำย	 และเครื่องลูกข่ำยจะต้องส่งค�ำขอ
ใช้บริกำรไปยังเครื่องแม่ขำ่ย			

การตั้งค่า

Dual System  คือ กำรท�ำงำนของ	2	ระบบพร้อมๆกัน

มีกำรประมวลผลและกำรแสดงผลลัพธ์พร้อมกัน

Duplex System คอื ในสภำวะปกตจิะใช้งำนระบบหลกั	หำก

เกิดอุบัติเหตุ	ท�ำให้ระบบหลักท�ำงำนไม่สำมำรถท�ำงำนได้จะใช้

ระบบส�ำรองท�ำงำนแทน

Thin Client คือ	ทรัพยำกรของระบบจะอยู่ที่เครื่อง	Server	

ส่วนเครื่องลูกขำ่ยจะมีเฉพำะอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น
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 โครงสร้างระบบ
โครงสร้ำง อธิบำย

1.	Dual	System โครงสร้ำงที่มีอุปกรณ์เหมือนๆกัน	2	ระบบ	ท�ำงำน

พร้อมๆกัน	 ประมวลผลพร้อมๆกัน	 ถ้ำระบบใดเสีย	

ระบบที่เหลือก็จะท�ำงำนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง

2.	Duplex	System โครงสรำ้งจะม	ี2	ระบบ	เรยีกวำ่	ระบบหลกั,	ระบบรอง	

ในสภำวะปกติระบบหลักจะท�ำงำน	 เมื่อระบบหลักมี

ปญัหำจะท�ำกำรเปลีย่นใหร้ะบบรองเปน็ผูท้�ำงำนกอ่น	

แล้วจึงด�ำเนินกำรประมวลผลต่อไป

3.	Thin	Client เป็นระบบที่เครื่องลูกข่ำยจะมีเฉพำะอุปกรณ์	input/

Output	โดยโปรแกรมทีใ่ชง้ำนตำ่งๆและกำรประมวล

ผลจะท�ำที	่Server	ส่วนกลำง	กล่ำวคือ	 เป็นระบบที่

รวมทรัพยำกรไว้จุดเดียว	 ข้อดีของระบบนี้คือ	 บ�ำรุง

รักษำง่ำย

*** ข้อควรจำา:  Output ของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 55

สถานะการใช้งานระบบ
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Fault Tolerant หมายถงึ	ควำมสำมำรถของระบบทีจ่ะท�ำงำน

ต่อไปได้	ในสภำวะที่มีควำมเสียหำยบำงอย่ำงเกิดขึ้นในระบบ

Fail Soft หมายถึง	 ระบบจะยังคงสำมำรถด�ำเนินกำรต่อไป

ได้ถึงแม้ว่ำจะมีควำมเสียหำยบำงอย่ำงเกิดขึ้นในระบบแต่ทั้งนี้

ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนอำจลดลงหรืออำจจะท�ำงำนได้แค่

บำงส่วน

Fail Safe หมายถึง	 ระบบหรือโปรแกรมป้องกันที่จะท�ำงำน

เมื่อมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นในระบบ

Fool Proof คือ	 กำรป้องกันควำมผิดพลำดจำกมนุษย์	 เช่น	

ป้อนคำ่ข้อมูลผิด	หรือกำรกดปุ่มผิด

      สถำนะกำรใช้งำนระบบ
สถำนะ อธิบำย

1.	Real	Time เมื่อใดรับข้อมูลจะประมวลผลทันที	 เช่น	 ระบบ	 ATM,	

จองตั๋วออนไลน์

2.	Batch	Processing เปน็กำรประมวลผลทีท่�ำตำมเงือ่นไขทีก่�ำหนดไว	้ตำมเวลำ

หรือปริมำณข้อมูล	เช่น	ระบบจำ่ยเงินเดือน	หรือที่เห็นได้

ชัดเจน	คือ	ระบบช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำร	เมื่อช�ำระเงิน

แล้วจะยังไม่สำมำรถใช้วงเงินได้ทันท	ี เพรำะระบบจะรอ

ประมวลผลตำมเวลำที่ตั้งไว้ในแต่ละวัน

3.	Interactive

Processing

กำรประมวลแบบโต้ตอบกันระหว่ำงเครื่อง	 server	 กับ

ลูกข่ำย

หัวข้อที่ 56

*** ข้อควรจำา: การประเมินประสิทธิภาพ, ความเชื่อมั่น,

มูลค่าของระบบทำางานอย่างไร ***
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 ประสิทธิภาพของระบบ

	 กำรประเมินประสิทธิภำพของระบบมีดังนี้

 1. Response Time	หมำยถึง	ช่วงเวลำที่เริ่มนับตั้งแต่มีกำรส่งค�ำขอเข้ำไป

ในระบจนถึงระบบได้ให้ผลตอบสนองกลับมำ	 จะเรียกเวลำโดยรวมทั้งหมดนี้ว่ำ 

Response	Time	(เวลำในกำรตอบสนอง)

 2. Turnaround time หมำยถงึ	ชว่งเวลำทีน่บัตัง้แตม่กีำรสง่ค�ำขอเขำ้ไปใน

ระบบและระบบไดน้�ำค�ำขอนัน้ไปด�ำเนนิกำร(ประมวลผล)	จนเสรจ็สิน้และไดผ้ลลพัธ์

ออกมำ

 3. Throughput	คือ	ปริมำณงำนที่คอมพิวเตอร์สำมำรถประมวลผล

ได้ใน	1	คำบเวลำ	

 ความน่าเชื่อถือของระบบ

	 กำรออกแบบเพื่อรักษำควำมนำ่เชื่อถือของระบบกำรท�ำงำนมีดังนี้

 1. Fault tolerance	หมำยถึง	คุณสมบัติของระบบที่ท�ำให้ระบบสำมำรถ

ปฏิบัติงำนต่อไปได้แม้ว่ำจะมีองค์ประกอบภำยในบำงอย่ำงเสียหำย	 หรือถ้ำหำก

ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของระบบลดลงเนือ่งจำกควำมเสยีหำยภำยใน	ควำมสำมำรถ

ทีล่ดลงกจ็ะสอดคลอ้งกบัควำมเสยีหำยภำยในทีเ่กดิขึน้	ซึง่ในกำรออกแบบอำจจะตอ้ง

ออกแบบให้มีกำรท�ำงำนแบบ	2	ชั้น	(Double	Layer)	หรือมีกำรสร้ำงระบบส�ำรอง	

(Duplication)

 

Response Time 

สั่งพิมพ ประมวลผล พิมพงาน 

 

Turnaround Time 

สั่งพิมพ ประมวลผล พิมพงาน 
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 2. Fail Soft	หมำยถึง	เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นในระบบ	จะยุติกำรท�ำงำน

เฉพำะสว่นทีเ่กดิควำมเสยีหำย	ทัง้นีถ้งึแมว้ำ่กำรกระท�ำดงักลำ่วอำจท�ำใหฟ้งักช์นักำร

ท�ำงำนบำงอย่ำงของระบบไม่สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	 แต่โดยภำพ

รวมแล้วระบบจะยังคงสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง

 3. Fail Safe	หมำยถึง	ระบบหรือโปรแกรมป้องกันที่จะท�ำงำนเมื่อมีควำม

เสียหำยเกิดขึ้น	เพื่อให้ระบบสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง	โดยควบคุมผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้จำกควำมเสยีหำยใหอ้ยูใ่นวงจ�ำกดั	Fail	Safe	จงึเหมำะส�ำหรบักำรออกแบบ

ใช้งำนในระบบที่มีกำรท�ำงำนร่วมกันหลำยๆ	ส่วนและหำกเกิดควำมเสียหำยในส่วน

ใดส่วนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรท�ำงำนในส่วนอื่น

 4. Fool Proof	หมำยถึง	กำรออกแบบเพื่อป้องกันควำมผิดพลำดจำกผู้ใช้

งำน	เช่นกำรป้อน	Input	ข้อมูลผิดพลำด	หรือ	กดปุ่มผิด

 ค่าใช้จ่ายของระบบ

	 ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำรน�ำระบบมำติดตั้งจนกระทั่งยุติกำรใช้งำนระบบ

ดังกลำ่วเรียกว่ำ	TCO	(Total	Cost	of	Ownership)	โดยแบ่ง	TCO	ได	้2	ชนิด	คือ

 1. Initial Cost	เปน็คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในชว่งเริม่ตน้กำรท�ำงำนเพือ่ใหร้ะบบ

สำมำรถท�ำงำนได้ตำมที่ต้องกำร	โดยจะรวมถึงค่ำใช้จำ่ยตำ่งๆ	เช่น	ค่ำติดตั้งอุปกรณ	์

ค่ำวำงระบบ	ค่ำใช้จ่ำยด้ำน	Hardware	ด้ำน	Software	คำ่จ้ำงเขียนโปรแกรม

 2. Running Cost		เป็นค่ำใช้จำ่ยที่เกิดขึ้นในกำรใช้งำนระบบ	เช่น	ค่ำบ�ำรุง

รักษำ,	ค่ำอัพเกรด,	ค่ำพนักงำน,	ค่ำล่วงเวลำ	(over	time)
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 Availability  เปน็กำรค�ำนวณเพือ่หำคำ่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของระบบ	

(Operation	Ratio)	ซึ่งหำกคำ่	Availability	มีค่ำมำกแสดงถึงระบบมีควำมเชื่อถือ

สูง	กำรหำค่ำ	Availability	จะได้จำกสมกำร

MTBF เวลำเฉลีย่ในขณะทีร่ะบบไมส่ำมำรถประมวลผลได้

(MTBF:	Mean	Time	Between	Failure)

MTTR เวลำเฉลี่ยในกำรซ่อมแซม

(MTTR:	Mean	Time	To	Repair)

หัวข้อที่ 57
Availability = MTBF

MTBF + MTTR

*** ข้อควรจำา: การวัดประสิทธิภาพของระบบมีคำาว่า

 MTBF และจำาวิธีการคำานวณ ***

Availability = MTBF
MTBF + MTTR
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380
380	+	8

200	+	700	+240
3 	=	380	ชั่วโมง

เวลำท�ำงำน

จ�ำนวนครั้งของกำรขัดข้อง

ระยะเวลำขัดข้อง

จ�ำนวนครั้งของกำรขัดข้อง
	=	8	ชั่วโมง12	+	4	+	8

3

 ตัวอย่าง 

	 ค�ำนวณหำค่ำ	Availability	ของระบบดังนี้

	 MTBF	=

 

 

	 MTTR	=

    

   Availability	=		 	=	0.979	≈	0.98

 

 การคำานวณ Availability ของระบบที่ต่อแบบอนุกรม

 การต่อระบบแบบอนุกรม	หมำยถึง	ระบบจะท�ำงำนต่อเมื่ออุปกรณ์ที่ต่ออยู่

ท�ำงำนพรอ้มๆกนัเท่ำนัน้	ถำ้อปุกรณต์วัใดตวัหนึง่เสยีระบบจะไมท่�ำงำนทัง้ระบบ	เรำ

สำมำรถค�ำนวณ	Availability	ดังนี้

Availability ของระบบอนุกรม

	 	 Availability	อุปกรณ์	A  X 	Availability	อุปกรณ	์B	
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 ตัวอย่าง

	 ตำมระบบดังรูป	 1	 อุปกรณ์	 A	 มี	 Availability	 =	 0.8	 อุปกรณ์	 B																										

ม	ีAvailability	=	0.6	โดยกำรต่อแบบอนุกรม	จะม	ีAvailability	ของระบบเท่ำใด

 
อุปกรณ A อุปกรณ B 

   Availability	 =	 0.8	x	0.6
	 	 	 	 	 =	 0.48
	 	 	 	 	 =	 48	%

 การคำานวณ Availability ของระบบที่ต่อแบบขนาน

	 กำรตอ่ระบบแบบขนำน	หมำยถงึ	กำรออกแบบใหร้ะบบยงัคงสำมำรถท�ำงำน

ได้อยู่ถึงแม้ว่ำ	อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งจะหยุดท�ำงำน

Availability ของระบบขนาน =

1	-	(	1	-	Availability	อุปกรณ์	A)  X 	(1	-	Availability	อุปกรณ์	B)

 ตัวอย่าง

	 ตำมระบบดังรูปที่	 2	 อุปกรณ์	 A	 มี	 Availability	 =	 0.7,	 อุปกรณ์	 B																				

ม	ีAvailability	=	0.8	โดยกำรต่อแบบขนำน	จะมี	Availability	ของระบบเท่ำใด
 

อุปกรณ A 

อุปกรณ B 

   Availability	 =	 1	–	(1	–	0.7)	X	(1	–	0.8)
	 	 	 	 	 =	 0.94
	 	 	 	 	 =	 94	%
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 ความจำาเป็นของ OS	มีหนำ้ที่ควบคุมกำรใช้กำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ	ของ

ระบบคอมพิวเตอร	์เช่น	หน่วยควำมจ�ำและอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

ฟังก์ชันกำรท�ำงำนของ OS

ฟังก์ชัน อธิบำย

1.	User	management บนัทกึ,	ลบ,	ก�ำหนดสทิธิข์องผูใ้ชง้ำนระบบคอมพวิเตอร์

2.	File	management ลบ,	บันทึก,	แก้ไข,	เคลื่อนย้ำยไฟล์

3.	Input,	Output

management

บริหำรจัดกำรอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์	 เช่น	

คีย์บอร์ด	เมำส์	เครื่องพิมพ์			ปัจจุบันใน	OS	มีฟังก์ชั่น	

Plug	 and	 Play	 ท�ำให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

งำ่ยขึ้น

หัวข้อที่ 58

*** ข้อควรจำา: OS  ทำาหน้าที่ และมีคุณสมบัติในการทำางานอย่างไร ***

 User 

Application Software 

OS 

Hardware 

OS (Operating System) คือ	 ระบบปฏิบัติกำรซึ่งเป็น

โปรแกรมพื้นฐำนที่ท�ำหน้ำที่ประสำนกำรท�ำงำนระหว่ำง	

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 (Hardware)	 กับโปรแกรมประยุกต	์ 

(Application	Software)
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4.	Resource	management บรหิำรกำรใชง้ำนหนว่ยควำมจ�ำและทรพัยำกรในระบบ

คอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภำพ

5.	Task	management บริหำรจัดกำรงำน(Task)	 ต่ำงๆ	 ให้สำมำรถท�ำงำน

ร่วมกัน	โดยในระบบ	Multitask	ท�ำให้สำมำรถท�ำงำน

หลำยๆ	งำนได้พร้อมกัน

 

 ชนิดของ OS

	 ปัจจุบันมี	 OS	 ที่ได้รับควำมนิยมในกำรใช้งำนหลำยประเภทดังแสดงใน

ตำรำง	ทั้งนี้กำรท�ำงำนของ	Application	ขึ้นอยู่กับ	OS	ด้วยเหตุนี้หำกต้องกำร

ยำ้ย	Application	ที่เคยท�ำงำนบน	OS	ตัวใดตัวหนึ่งให้ไปท�ำงำนบน	OS	ตัวอื่น

จะไม่สำมำรถท�ำได้โดยทันท	ีแต่หำกต้องกำรจะท�ำก็จ�ำเป็นต้องท�ำผำ่นโปรแกรม

ส�ำหรับกำรแปลงรูปแบบกำรท�ำงำนที่ออกแบบมำโดยเฉพำะ	

 
ชื่อ	OS อธิบำย

1.	MS-DOS ผลิตโดยบริษัท	Microsoft	ใช้กับเครื่อง	IBM	PC	หรือเทียบเทำ่	ใช้

กับ	CPU	ขนำด	16	bit

2.	Windows ผลติโดยบรษิทั	Microsoft	ใชก้บัเครือ่ง	PC	หรอืเทยีบเทำ่	ใชก้บั	CPU	

ขนำด	32	bit	Windows	มี	version	ต่ำงๆเช่น	98,	ME,	NT2000,	

XP,	Vista,	7

3.	Mac	OS	(OS	X) ผลิตโดยบริษัท	Apple	ใช้กับเครื่อง	Macintosh

4.	Unix คิดค้นโดยศูนย์วิจัย	Bell	Labs	ของ	บริษัท	AT&T	สำมำรถใช้งำนใน

แบบ	multitask,	multiUser	เหมำะกับงำน	Network

5.	Linux เป็นโปรแกรม	Open	Source	เป็นระบบปฏิบัติกำร	32	bit	ที่เป็น	

Unix	Clone	ส�ำหรับเครื่อง	PC
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Absolute Path คือ	กำรแสดงต�ำแหน่งของไฟล์ข้อมูลตั้งแต่

ต�ำแหน่ง	root	directory	จนถึงไฟล์ที่ก�ำหนด

 Relative Path คอื	กำรแสดงไฟลต์�ำแหนง่ของไฟลข์อ้มลูตัง้แต่

ต�ำแหน่ง	Current	directory	จนถึงไฟล์ที่ก�ำหนด

หัวข้อที่ 59

*** ข้อควรจำา:  การบริหารไฟล์ข้อมูลทำาอย่างไร ***

 Directory  Management 

	 Directory	จะท�ำหน้ำที่เหมือนกับกล่องที่ไว้ส�ำหรับบรรจุไฟล์	โดยเรำจะ

ท�ำกำรบรหิำรไฟล์โดยกำรแบ่งไฟล์ออกเป็นชัน้ๆ	เนือ่งจำกคอมพวิเตอร์มปีรมิำณ

ไฟล์เป็นจ�ำนวนมำก	จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรบรหิำรจดักำรไฟล์ทีด่	ีโดยเรำเรยีกชือ่ส่วน

ต่ำงๆของกำรจัดเก็บไฟล์ดังนี้

	 1.	Directory	ที่อยู่บนสุด	 		คือ	 Root	Directory

	 2.	Directory	ที่อยู่ชั้นต�่ำลงไป	 		คือ	 Sub	Directory

	 3.	Directory	ที่ถูกใช้งำนปัจจุบัน		คือ	 Current	Directory

 วิธีการกำาหนด Path

	 ภำยในคอมพิวเตอร์นั้นจะมีกำรก�ำหนดที่อยู่ของไฟล์และแต่ละตัวโดย

เรียกที่อยู่นั้นว่ำ	Path	โดยเรำจะสำมำรถแบ่งวิธีกำร	ก�ำหนด	path	ได้	2	วิธี

	 1.	 Absolute	 path	 หมำยถึง	 กำรก�ำหนดที่อยู่โดยเริ่มจำกต�ำแน่งของ	

Root	Directory	จนกระทั่งถึงต�ำแหน่งไฟล์ที่ต้องกำร

	 2.	Relative	path	หมำยถึง	กำรก�ำหนดที่อยู่โดยเริ่มจำก	ต�ำแหน่งของ	

Current	Directory	จนกระทั่งถึงต�ำแหน่งไฟล์ที่ต้องกำร
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ตัวอย่าง

1.	ก�ำหนดต�ำแหน่งโดยวิธ	ีabsolute	path	ของไฟล์	teacher1.jpg

	 /English/teacher/teacher1.jpg

2.	ก�ำหนดต�ำแหน่งโดยวิธ	ีRelative	path	ของไฟล์	course1.doc	โดยสมมุติให้	

Current	Directory	ปัจจุบันคือ	teacher

									../../Japanese/course1.doc

 
Root Directory 

 

Course1.doc 

 

Course2.doc 

 
Student1.jpg 

 

English 

Teacher Student 

Japanese 

Teacher1.jpg Teacher2.jpg 
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หัวข้อที่ 60

*** ให้จำาวิธีการ Back up ข้อมูล ***

 การ Back up 

	 หำกไม่ท�ำกำรแบ่งประเภทของข้อมูลโดยกำรส�ำรองไฟล์ทุกชนิดใน														

Hard	 disk	 แล้วจะท�ำให้ปริมำณข้อมูลนั้นมีมำกและเสียเวลำในกำรจัดเก็บนำน

มำก	 โดยส่วนใหญ่แล้วจะท�ำกำร	 Back	 up	 ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลระบบ	 หรือ	

ข้อมลูส�ำคญัของผูใ้ช้เท่ำนัน้	เว้นแต่กรณทีีข้่อมลูใน	Hard	disk	ทัง้หมดนัน้มคีวำม

ส�ำคัญทั้งหมดจึงจ�ำเป็นต้อง	Back	up	ข้อมูลทั้ง	Hard	disk
  

ประเภทของกำร Back up

ประเภท อธิบำย เวลำที่ใช	้Back	up เวลำที่ใช้	Restore

1.		Full	back	up
Back	 up	 ข้อมูล

ทั้งหมด	hard	disk ชำ้

เร็ว

เร็ว

ช้ำ

2	.Partial	back	up

Back	 up	 ไฟล์ที่มี

กำรเปลีย่นแปลงนบั

ตัง้แต	่Full	back	up	

ครั้งที่แล้ว

3.	 Incremental	

back	up

Back	 up	 ไฟล์ที่มี

กำรเปลีย่นแปลงนบั

ตั้งแต	่Back	up	ครั้ง

ที่แล้ว

Back up หมายถึง	กำรส�ำรองข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลที่ส�ำคัญ

แยกเก็บเอำไว้ต่ำงหำกเพื่อป้องกันกำรเสียหำย,	 สูญหำยจำก

อุบัติเหตุที่อำจจะเกิดขึ้นได้
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 วิธีการ Back up 

	 วิธีกำร	 Back	 up	 นั้น	 สำมำรถท�ำได้โดย	 Copy	 ข้อมูลที่ต้องกำร																

ไปยัง	Hard	disk	ที่ใช้ส�ำหรับส�ำรองข้อมูลโดยตรงหรือใช้โปรแกรมเฉพำะในกำร															

Back	up	เพื่อท�ำกำรส�ำรองข้อมูล

 ข้อควรระวังในการ Back up

	 1.	ก�ำหนดคำบเวลำในกำร	Back	up	ข้อมูล

	 2.	Back	up	ข้อมูลในช่วงเวลำที่ไม่กระทบกับงำนประจ�ำ

	 3.	แหล่งเก็บข้อมูลต้องมี	2	ชุดและแต่ละชุดควรจัดเก็บแยกจำกกัน

	 4.	เก็บไว้ในที่ปลอดภัยจำกกำรโจรกรรม
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หัวข้อที่ 61

*** ข้อควรจำา:  Software packages เหล่านี้ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำางานสำานักงาน ***

ชนิดของ Software packages
ชนิด อธิบำย ตัวอย่ำง

ประมวลค�ำ สร้ำง,	แก้ไข,	พิมพ์เอกสำร “Word”	ของบรษิทั	Microsoft

“Writer”	ของบริษัท	Oracle	

ตำรำงค�ำนวณ สร้ำงตำรำง,	 ค�ำนวณข้อมูล,	

สร้ำงกรำฟ

“Excel”	ของบรษิทั	Microsoft

“Calc”	ของบริษัท	Oracle

กำรน�ำเสนอผลงำน ใชใ้นกำรน�ำรปู,	ตำรำง,	ขอ้มลู,	

เอกสำรต่ำงๆมำน�ำเสนอใน

กำรประชุม

“Power	 point”	 ของบริษัท	

Microsoft

“Impress”	ของบรษิทั	Oracle

Database จดักำรกบัขอ้มลูปรมิำณมำกๆ

สำมำรถเพิ่ม,	ลด,	แก้ไขข้อมูล

ได้	 มีควำมสำมำรถสูงกว่ำ

โปรแกรมตำรำงกำรค�ำนวณ

“Access”	ของบริษัท

Microsoft

“Base”	ของบริษัท	Oracle

Graphic วำดรูป,	แก้ไขภำพถ่ำย “Photoshop”,	“Illustrator”	

ของบริษัท	Adobe	System

โปรแกรมประมวลคำา (Word Processing)

งำนหรือโปรแกรมตำรำงค�ำนวณ	 (Spread	 Sheet)	 มีหน้ำที่

อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท�ำงำนส�ำนกังำน	ซึง่เรยีกชดุโปรแกรม

เหลำ่นี้ว่ำ	“Software	packages”	หรือโปรแกรมส�ำเร็จรูป
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*** ข้อควรจำา:   หน้าที่ของ Web browser ทำาอะไร ***

 การเรียกดูข้อมูลใน Homepage

	 ท�ำได้โดยใช้โปรแกรม	Web	 browser	 และกรอก	 URL	 (Uniform									

Resource	Locator)	ของ	Homepage	ที่ต้องกำรหำก	Homepage	นั้นมีอยู่จริง

โปรแกรม	Web	browser		จะท�ำกำรน�ำเสนอข้อมูลใน	Homepage	ที่ต้องกำร

แสดงออกทำงจอภำพ

 การหาข้อมูลจาก Search Engine

	 ปัจจบุนัสำมำรถท�ำกำรสบืค้นข้อมลูต่ำงๆ	ทีม่อียูใ่นระบบInternetได้จำก	

Web	Site	ที่ให้บริกำรสืบค้นข้อมูล	เช่น	Yahoo,	Google	

หัวข้อที่ 62

Web browser คือ โปรแกรมที่ใช้ส�ำหรับ

ค้นหำข้อมูลจำก	Homepage,	Webpage
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*** ข้อควรจำา:  ค่าต่างๆ ที่จำาเป็นในการรับส่ง E-mail มีอะไรบ้าง ***

 การใช้งาน E-mail

	 E-mail	สำมำรถรับ-ส่ง	ได้ตลอด	24	ชม.	โดยกำรส่ง	E-mail	นั้น	ต้อง

ก�ำหนดคำ่ต่ำงๆของปลำยทำงในกำรส่งได้ดังนี้
ปลำยทำง อธิบำย

To E-mail	 address	 ของผู้รับที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	 ทั้งนี้สำมำรถใส่ได้

หลำยๆ	address

Cc ผูร้บัทีน่อกเหนอืจำก	ชอ่ง	To	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แจง้ใหท้รำบและไมไ่ด้

เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	ทั้งนี้ผู้ได้รับ	E-mail	ทุกคนสำมำรถเห็นชื่อผู้รับทุก

คนที่อยู่ใน	Cc		(	Cc:	Carbon	Copy	)

Bcc ผู้รับที่นอกเหนือจำก	ช่อง	To	และ	Cc	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทรำบ

แต่ไม่มีกำรแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบว่ำได้มีกำรส่ง	E-mail	ไปถึง

(Bcc:	Blind	Carbon	Copy	)

หัวข้อที่ 63

 วิธีการรับ – ส่ง E-mail
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หัวข้อที่ 64

*** ข้อควรจำา:  คุณสมบัติของ OSS มีอะไรบ้าง ***

 คุณสมบัติของ OSS

 OSS ย่อมำจำก	Open	Source	Software	หมำยถึง	โปรแกรมที่เปิดเผย	

source	code	ของโปรแกรม	 โดยปกติแล้วโปรแกรมทั่วไปจะต้องมีกำรซื้อสิทธิ์

ในกำรใช้งำน	(license)	แล้วจงึจะสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยแต่

ทัง้นีจ้ะไม่สำมำรถส�ำเนำ(copy)	หรอืแก้ไขโปรแกรม	รวมถงึกำรแจกจ่ำยโปรแกรม

โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธิ์	 แต่ส�ำหรับ	OSS	 แล้วผู้ใช้สำมำรถแก้ไข	

ปรับปรุง	 หรือท�ำส�ำเนำ(copy)	 แจกจ่ำยได้อย่ำงอิสระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ปรับปรุง,	พัฒนำโปรแกรมเป็นหลัก

 ตัวอย่าง OSS

	 OSS	 นั้นมีหลำกหลำยชนิดไม่วำ่จะเป็น	 Communication	 software,	

Office,	database

ประเภท ตัวอย่ำง	Open	source

OS Linux	(Red	Hat,	CentOS),	UNIX(Free	BSD,	Solaris	)	

Browser Firefox,	Chrome	

Office Openoffice.org

Source Code ของ OSS นั้น สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้

แจกจ่ำยแก้ไขได้ฟรีไม่มีคำ่ใช้จำ่ย



101พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

 Human Interface

	 Interface		คอื	ส่วนทีท่�ำหน้ำทีต่ดิต่อสือ่สำรระหว่ำงผูใ้ช้กบัคอมพวิเตอร์	

ในทำงปฏบิตัผิูอ้อกแบบจะค�ำนงึถงึควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนของระบบเช่น	หน้ำจอ	

กำรตั้งค่ำระบบ	กำรสั่งพิมพ์งำน	

	 ส�ำหรับ	 CLI	 นั้นจะมีแค่เพียงตัวอักษรอยำ่งเดียวเทำ่นั้น	 ซึ่งยำกต่อกำร

ใช้งำน	 ผู้ใช้ต้องจดจ�ำค�ำสั่งต่ำงๆ	 ให้ได้จึงจะสำมำรถใช้งำนคอมพิวเตอร์ได้	 แต่	

GUI	ซึ่งเป็น	Interface	ที่อยู่ในรูปแบบของIcon(รูปภำพ)	ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่จ�ำเป็น

ต้องท�ำกำรจดจ�ำตัวสะกดของค�ำสั่งตำ่งๆ	แต่ใช้วิธีกำรเลือก(Icon)	 เพื่อแทนกำร

ท�ำงำนตำมที่ต้องกำร		ซึ่งกำรท�ำงำนในรูปแบบนี้		ท�ำให้อ�ำนวยควำมสะดวกต่อ

ผู้ใช้มำกกว่ำแบบ	CLI

ตัวอย่ำงของส่วนประกอบ GUI

ส่วนประกอบ ตัวอย่ำง อธิบำย

1.	Text	box	 ใสจ่�ำนวนตวัเลขและอกัษร

2.	Radio	button	

ให้คลิกเลือกหัวข้อตำมที่

ก�ำหนดเท่ำนั้น	 (เลือกได้	

1	อย่ำง)

3.	Check	box	

ให้คลิกเลือกตำมหัวข้อที่

ก�ำหนด	 โดยสำมำรถเลือก

ได้มำกกว่ำ	1	อย่ำง

หัวข้อที่ 65

*** ข้อควรจำา:  Human Interface มีอะไรบ้าง ***

“CLI” (Command Line Interface) คือ	Interface	ที่เน้นอักษร

“GUI” (Graphical User Interface) คอื	Interface	ที่เน้นกรำฟคิ
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ข้อควรระวังในการออกแบบหน้าจอ

	 1.	กำรป้อนข้อมูล	ต้องเริ่มจำกซ้ำยไปขวำ	และบนลงล่ำง

	 2.	แบ่งสีในกำรใช้งำนโดยแยกตำมกลุ่ม

	 3.	ถำ้มีตัวเลือกจ�ำนวนมำกให้แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

	 4.	ให้มีส่วนส�ำหรับให้ควำมช่วยเหลือ	(help)	ส�ำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งำน

	 5.	ออกแบบกำรท�ำงำนให้เหมำะสมกบัอปุกรณ์ทีใ่ช้งำน	เช่น	ระบบ	Point	

of	Sale	ควรมีกำรออกแบบให้รับข้อมูลโดยเครื่องอ่ำน	Bar	Code	จะเหมำะสม

กว่ำกำรรับข้อมูลจำกแป้นพิมพ์	

 ข้อควรระวังในการออกแบบระบบการรายงานผล

	 1.	 ในแต่ละรำยงำนถ้ำมีหัวข้อรำยงำนเดียวกันก�ำหนดให้หัวข้ออยู่ใน	

ต�ำแหน่งเดียวกันในทุกๆรำยงำน

	 2.	 ถ้ำมีรำยงำนเป็นตัวเลข	 ให้ใส่เครื่องหมำย	 comma	 กั้น	 เพื่อให	้									

อ่ำนง่ำย

	 3.	อำจออกแบบให้แสดงผลเป็นกรำฟหรือตำรำงตำมควำมต้องกำร

หัวข้อที่ 66

*** ข้อควรจำา: ระวังของการออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการออก

รายงานมีอะไรบ้าง ***

ในการออกแบบระบบทางคอมพิวเตอร์จะต้องเน้นให้ผู ้

ใช้สำมำรถค้นหำข้อมูลต่ำงๆได้อย่ำงสะดวก	 ดังนั้นในกำร

ออกแบบหนำ้จอที่ติดต่อกับผู้ใช	้และออกแบบกำรรำยงำนผล	

(Report)	ต้องให้มีเนื้อหำครบถ้วน
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 *** ข้อควรจำา: การออกแบบ Website นั้นต้องคำานึงถึงประโยชน์ในการ

ใช้งานด้วย ***

 Web Design

	 กำรออกแบบ	Website	มีข้อควรระวังดังนี้

	 1.	ใช้	Style	sheet	ในกำรออกแบบให้	รูปแบบและสีเป็นไปในแนวทำง

เดียวกันทั้งหมด

	 2.	ออกแบบให้ดูง่ำย	สบำยตำ

 Universal Design

	 หมำยถึงกำรออกแบบเพื่อให้คนทุกคนใช้งำนได้	 โดยไม่จ�ำกัดเพศ,	 วัย,	

ควำมทุพพลภำพ

	 Web	 accessibility	 หมำยถึง	 กำรออกแบบให้คนทุกคนใช้งำนได้											

เท่ำเทียมกัน	โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมแตกตำ่งเรื่องควำมรู้คอมพิวเตอร์ของแต่ละคน

หรืออุปสรรคจำกควำมทุพพลภำพ	ทุกคนสำมำรถใช้งำน	Website	ได้อยำ่งเท่ำ

เทียมกัน	เช่น	ออกแบบให้	web	มีตัวอักษรใหญ่ขึ้นได้	ส�ำหรับผู้สูงอำยุ,	ออกแบบ

ให้สั่งงำนด้วยเสียงได้ส�ำหรับผู้มีควำมทุพพลภำพจำกกำรมองเห็น	เป็นต้น

หัวข้อที่ 67

Web design ไม่ได้หมำยควำมว่ำ

ออกแบบให้สวยงำมอย่ำงเดียวเท่ำนั้น
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	 1.	Multimedia	Authoring	tool		เป็น	Software	ที่ใช้ในกำรสร้ำงและ

รวบรวมข้อมูล	ประเภทตัวอักษร,	ภำพนิ่ง,	ภำพเคลื่อนไหว	และเสียง	เขำ้ด้วยกัน

	 2.	Hyper	Media	กำรน�ำภำพกรำฟิค	เสียง	ภำพเคลื่อนไหวมำผสมกัน

	 3.	Streaming	สำมำรถที่จะท�ำกำร	Download	file	บำงส่วนของไฟล์

มำเป็นช่วงๆพร้อมกับกำรเล่นไฟล์ดังกลำ่วได้ในขณะเดียวกันโดยอำจจะไม่มีกำร

บนัทกึข้อมลูที	่Download	มำนัน้ไว้ในเครือ่งของผูใ้ช้	ส่วนใหญ่ใช้ในกำรดหูนงั	ฟัง

เพลงผ่ำน	Internet

	 4.	Virtual	Reality	เป็นกำรผสมผสำนกนัระหว่ำง	Computer	Graphics	

กับระบบเสียงใช้ในกำรสรำ้งสภำพแวดล้อมเสมือนจริง

 5.	Computer	graphic	เป็นกำรใช้คอมพวิเตอร์สร้ำงภำพหรอืภำพเคลือ่นไหว	

ในรปูแบบ	3D	ได้

	 6.	 Computer	 simulation	 เป็นกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจ�ำลอง

สถำนกำรณ์	เช่น	จ�ำลองควำมเสียหำยของพำยุ,	กำรค�ำนวณควำมเสียหำยที่เกิด

จำกโลกร้อน

หัวข้อที่ 68

Multimedia หมายถึง	กำรรวมกันของข้อมูลที่แสดงออกมำ

ในรูปแบบของอักษร,	ภำพนิ่ง,	ภำพเคลื่อนไหว,	เสียง

*** ข้อควรจำา: multimedia หมายถึงอะไร ***
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หัวข้อที่ 69

*** ข้อควรจำา:  ไฟล์แต่ละประเภทคืออะไร ***

รปูแบบไฟล์เอกสำร

ชนิด นามสกุล อธิบาย

1.	Text	file .txt
มีตัวอักษรเท่ำนั้น	 ไม่มีข้อมูลของรูปแบบ											

กำรตั้งหนำ้กระดำษ,	รูปแบบอักษร
2.	HTML	(Hypertext	

Markup	Language)

.htm

.html

เป็นรูปแบบไฟล์ในภำษำ	html	ใช้กับ

homepage

3.	PDF	(Portable	

Document	format)
.pdf

เป็นรูปแบบกำรแสดงเอกสำรโดยไม่ค�ำนึงถึง

ชนิดของ	 OS	 โดยไฟล์ชนิดนี้จะแสดงผลออก

มำกอย่ำงถูกต้องตรงกับต้นฉบับ	 ผ่ำนโปรแกรม	

PDF	reader

 

รปูแบบไฟล์เสียง
ชนิด นามสกุล อธิบาย

MP3 MP3 เป็นวิธีกำรบีบอัดข้อมูลเสียงชนิดหนึ่ง	

MIDI

(Musical	Instrument

Digital	Interface)

.midi

.mid

กำรประสำนเสยีงเครือ่งดนตรี	digital	โดยเครือ่ง

ควบคุมทำงอิเล็กทรอนิกส์	 ส่วนใหญ่ใช้งำนด้ำน

กำรควบคุมเสียงดนตรีในห้องบันทึกเสียง

ประเภทของไฟล์รูปภาพ คือ	JPEG	(jpg),	GIF,	PNG

ประเภทของไฟล์รูปภาพภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง คือ 

MPEG,	WMV,	AVI,	MP4

ประเภทของ ไฟล์เสียง คือ	MP3,	MIDI,	WAV,	WMA

ไฟล์ animated gif (.gif)	เป็นกำรน�ำภำพนิง่	ทีแ่ตกต่ำงกนัมำ

จัดวำงต่อกันท�ำให้มองเห็นเหมือนเป็นภำพเคลื่อนไหว
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รปูแบบไฟล์ภำพนิ่ง

ชนิด นามสกุล อธิบาย
JPEG

(JoinPhotographic	

Experts	Group)

.jpg

.jpeg

กำรบีบอัดข้อมูลแบบหนึ่งที่มีกำรสูญเสียรำย

ละเอียดน้อยที่สุด	 โดยไฟล์ขนำดเล็ก	 สำมำรถ

แสดงผลได้มำกที่สุด	24	bit	full	color

GIF	(Graphics

Interchange	Format)
.gif

กำรบีบอัดข้อมูลชนิดหนึ่ง	 โดยกำรลดจ�ำนวนสี

ที่ใช้งำนลงท�ำให้ขนำดข้อมูลลดลงโดยสำมำรถ

แสดงผลได้เพียง	 8	 bit	 color	 (256	 color)	

เท่ำนั้น

PNG	(Portable

Network	Graphic)
.png

กำรบีบอัดข้อมูลชนิดหนึ่งโดยคุณภำพข้อมูลไม่

ลดลงแสดงผลได้ถึง	48	bit	color	

  

รปูแบบไฟล์ภำพเคลื่อนไหว

ชนิด นำมสกุล อธิบำย

MPEG

(Moving	Picture

Expert	Group)

.mpg กำรบีบอัดข้อมูลภำพเคลื่อนไหววิธีหนึ่ง	 โดยจะ

เสียคุณภำพน้อยที่สุด	แบ่งประเภทได้ดังนี้

mPEG.1,	MPEG.2,	MPEG.4
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หัวข้อที่ 70

*** ข้อควรจำา:  วัตถุประสงค์ของการบีบ, ขยายข้อมูลเพื่ออะไร ***

 วัตถุประสงค์ของการ Compression

	 Compression	หรอื	กำรบบีอดัข้อมลูเป็นกำรท�ำเพือ่ลดขนำดของข้อมลู

โดยข้อมูลที่ถูกบีบอัดจะต้องสำมำรถท�ำกำรขยำยกลับสู่ขนำดเดิมได้โดยไม่สร้ำง

ควำมเสียหำยหรือผิดพลำดให้กับข้อมูล

	 ในกำรสือ่สำรข้อมลูหำกข้อมลูทีท่�ำกำรส่งผ่ำนระบบเครอืข่ำยมขีนำดเลก็

ลงย่อมส่งผลให้สำมำรถส่งข้อมลูได้เรว็ขึน้	(ส่งข้อมลูขนำดเลก็ย่อมเสรจ็เรว็กว่ำส่ง

ข้อมูลขนำดใหญ่)

 Compression Method

	 1.	Lossless	compression	วธินีีห้ลงัจำกที	่Compression	แล้วสำมำรถ	

extraction	 กลับคืนมำได้สมบูรณ์แบบ	 เหมือนต้นฉบับทุกครั้ง	 ตัวอย่ำงไฟล์

ประเภท	Lossless:	.flac,	.ape,	.m4a,	.wav	(ไฟล์	.wav	ไม่ถือว่ำเป็น	lossless	

เพรำะไม่มีกำรบีบอัดข้อมูล	แต่พออนุโลมให้เข้ำหมวดได้เป็นกรณีพิเศษ)

	 2.	Lossy	compression	วิธีนี้ข้อมูลไม่สำมำรถ	extraction	กลับคืนมำ

ได้ทั้งหมด	รูปแบบนี้ใช้กับไฟล์ตระกูล	jpeg,	mpeg

Compression หมายถึง	กำรบีบอัดข้อมูลเพื่อท�ำให้ขนำดของ

ข้อมูลให้เล็กลง	 โดยข้อมูลไม่เสียคุณภำพ	 กำรบีบอัดข้อมูลมี

ควำมส�ำคัญในระบบกำรสื่อสำรและจัดเก็บข้อมูล	 เนื่องจำก

ท�ำให้กำรเก็บบันทึกหรือรับส่งข้อมูลได้มำกขึ้น	โดยใช้เนื้อที่จัด

เก็บข้อมูล	หรือเนื้อที่ในช่องสัญญำณ	(channel)	เท่ำเดิม

Extraction	หมำยถงึ	กำรท�ำให้ข้อมลูถกูบบีอดั	(Compression)	

ขยำยแล้วกลับสู่ขนำดเดิม	
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 รูปแบบของนามสกุล

	 1.	LZH	นำมสกุล	.lzh	รูปแบบนี้สำมำรถใช้งำนใน	OS	ทั้ง	Mac	OS	และ	

windows	กำรบีบอัดแบบlossless	compression	ข้อมูลหลังจำก	extraction	

จะกลับคืนมำทั้งหมด

	 2.	 ZIP	นำมสกุล	 .zip	 สำมำรถย่อข้อมูลขนำดใหญ่ได้อยำ่งรวดเร็วและ

เป็นแบบ	 lossless	compression	ดังนั้น	ข้อมูลหลังจำก	Extraction	จะกลับ

คืนมำทั้งหมด
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หัวข้อที่ 71

 *** ข้อควรจำา:  สีแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง ***

 โมเดลของสี

 1. RGB		เป็นกำรแสดงผลของส	ี3	ส	ีคอื	แดง	(Red),	เขยีว	(Green),	น�ำ้เงนิ	

(Blue)	 ซึ่งเมื่อผสมกันจะท�ำให้เกิดสีจ�ำนวนมำกและเมื่อน�ำมำรวมกันที่ควำม

เข้มสูงสุดจะได้สีขำว	 ส่วนใหญ่กำรใช้สีลักษณะนี้จะใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแสง							

เช่น	จอภำพ,	กล้องดิจิตอล	เป็นต้น	(เป็นกำรผสมสีทำงแสง)

 2. CMYK			มีแนวคิดมำจำกระบบกำรพิมพ์โดยภำพจะถูกแยกออกเป็น

แม่พิมพ์ของสีหลักเพียง	 4	 สี	 คือ	 ฟ้ำ	(CYAN),	ม่วงแดง	 (MAGENTA),	 เหลือง 

(YELLOW),	 ด�ำ	 (BLACK)	 ซึ่งเมื่อน�ำมำรวมกันแล้วจะได้สีด�ำ	 ส่วนใหญ่ใช้กับ	

Printer	(เป็นกำรผสมสีทำงวัตถุ)

RGB คือ	กำรแสดงผลของสี	3	สี	คือ	แดง	(Red)	เขียว	(Green)	

น�้ำเงิน	(Blue)

CMYK คือ	กำรแสดงผลของ	4	สี	 คือ	ฟ้ำครำม	 (Cyan)	ม่วง	

(Magenta)	เหลือง(	Yellow)	ด�ำ	(	Black)
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หัวข้อที่ 72

*** ข้อควรจำา:  รูปแบบของ Database Model มีอะไรบ้าง ***

 วัตถุประสงค์ของการทำา  Database Model

	 เป็นกำรรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจำยให้เป็นหมวดหมู่	 ง่ำยต่อกำร

บริหำรจัดกำร	ซึ่งสำมำรถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์,	ประเมินผล

ในทำงธุรกิจได้

 ตัวอยำ่ง	Database	model	ที่ส�ำคัญ

1.	 Relation	 database	 	 เป็นกำรเก็บข้อมูลแบบตำรำง	 โดยแต่ละตำรำงจะมี

ควำมสัมพันธ์กันโดยมีคอลัมน์ที่เหมือนกัน	

  
เลขประจ�ำตัว ชื่อวิชำ

101 ไทย

102 อังกฤษ

102 วิทย์

102 ไทย

103 วิทย์

ชื่อวิชำ หมำยเลขห้องเรียน

ไทย 531

อังกฤษ 531

วิทย์ 541

 Database คือ	กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อ

สำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้งำนต่อได้และง่ำยต่อกำรค้นคืน

Database Model คือ	กำรออกแบบรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล
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2.	Network	database	 ข้อมูลแต่ละตัวเชื่อมโยงกันแบบโครงข่ำย	 อำจมีควำม

สัมพันธ์กันแบบ	many-to-many

 

 

 

3.	 Hierarchical	 database	 ข้อมูลแต่ละตัวถูกแบ่งออกเป็นชั้นๆ	 อำจมีควำม

สัมพันธ์กันแบบ	one-to-many
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หัวข้อที่ 73

*** ข้อควรจำา: Database Management System คืออะไร ***

 Database Management System

	 DBMS(Data	Base	Management	System)	คือ	ระบบที่ใช้สร้ำงและ

บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล	ส่วนใหญ่ที่ใช้งำนในปัจจุบันมีดังนี้	

	 1.		ในกรณทีีฐ่ำนข้อมลูขนำดใหญ่	นยิมใช้โปรแกรม	Oracle,	SQL	Server,	

DB2	

	 2.	 ในกรณีที่ฐำนข้อมูลขนำดกลำง	 นิยมใช้โปรแกรม	 MySQL	 หรือ 

PostgreSQL

	 3.		ในกรณทีีฐ่ำนข้อมลูมขีนำดเลก็	นยิมใช้โปรแกรม	Access	ในกำรสร้ำง

ฐำนข้อมูล

 ประโยชน์ของการใช้ DBMS ที่สำาคัญ

	 1.		ใช้เวลำน้อยในกำรค้นหำ,	สับเปลี่ยน,	ค�ำนวณคำ่ของข้อมูล

	 2.	สำมำรถท�ำงำนออกมำได้หลำกหลำยรูปแบบ

	 3.	สำมำรถรองรับผู้ใช้หลำยๆคนได้พร้อมๆกันในเวลำเดียวกัน	

	 4.	 หำกเกิดควำมเสียหำยกับ	 Hardware,	 Software	 อำจไม่ส่งผลต่อ

ข้อมูลที่ท�ำกำรจัดเก็บ	

 Database Management System คือ	ระบบบริหำรจัดกำร

ฐำนข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งำนมีควำมสะดวกในกำรใช้งำน
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หัวข้อที่ 74

 การออกแบบ Database

	 1.		Data	Analysis		ต้องตรวจสอบข้อมลูทีน่�ำมำสร้ำงฐำนข้อมลู	โดยแบ่ง

ข้อมูลออกเป็นส่วนๆ	ซึ่งประกอบไปด้วย	หัวข้อ,	รำยละเอียดของหัวข้อ,	ควำมถี่

ในกำรใช้งำน

	 2.	Data	design		ในกรณีของ	Relational	database	จะน�ำข้อมูลที่ได้

มำออกแบบในรูปของตำรำง

	 3.	 Data	 Normalization	 	 เพื่อไม่ให้ข้อมูลซ�้ำซ้อนกัน	 เรำจ�ำเป็นต้อง

ออกแบบตำรำงให้เหมำะสม

 ส่วนประกอบของตาราง

	 ตำรำงจะประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ	3	ส่วนดังนี้

	 1.	Row	(แถว)	เรียกรำยละเอียดในแถววำ่	Record

	 2.	Column	(คอลัมน์)	เรียกรำยละเอียดในคอลัมน์วำ่	Field

	 3.	Primary	key	หรือ	คีย์หลัก	สำมำรถใช้	Field	ที่เป็น	Primary	key	

เป็นตัวแทนของตำรำงนั้นได้	 ทั้งนี้ข้อมูลที่เป็น	 Primary	 Key	 ในตำรำงใดๆ	จะ

ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีค่ำซ�้ำกันเลยในตำรำงนั้น

 ลำาดับขั้นตอนของการออกแบบ Database มีดังนี้

 Data	Analysis		 						Data	Design			 Data	Normalization
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หัวข้อที่ 75

 *** ข้อควรจำา:  LAN, WAN แตกต่างกันอย่างไร ***

  Network คือ	 กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลำยๆเครื่องเข้ำด้วยกัน	 โดย

แบ่งกำรเชื่อมต่อตำมระยะทำง	ออกเป็น	LAN	และ	WAN

 LAN  คอื	กำรเชือ่มโยงคอมพวิเตอร์หลำยๆเครือ่ง	ภำยในบรเิวณเดยีวกนั	

เช่น	ภำยในตกึเดยีวกนั	โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำยทองแดงในกำรเชือ่มต่อหรอืใน

กรณีระบบไร้สำยจะครอบคลุมในระยะใกล้เท่ำนั้น	(ระยะทำงของสำยหรือระบบ

ไร้สำยไม่เกิน	100	เมตร)

 WAN คือ	 กำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลำยๆเครื่อง	 โดยแต่ละแห่ง												

ห่ำงไกลกัน	เช่น	ระหวำ่งเมืองหรือประเทศ	

 สรุป กำรแบ่งว่ำระบบเครือข่ำยใดๆ	เป็นแบบ	LAN	หรือ	WAN	จะขึ้นอยู่

กับระยะทำงที่เครือข่ำยนั้นท�ำกำรเชื่อมต่อ	

 LAN คือ กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในตึกเดียวกัน	

หรือภำยในบริเวณเดียวกัน

 WAN คือ	 กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในสถำนที่ห่ำง

ไกลออกไป	
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หัวข้อที่ 76

*** ข้อควรจำา:  มาตรฐานของ LAN มีอะไรบ้าง ***

 มาตรฐานของ LAN มีดังนี้
	 1.	100	Base	–	TX	ตัวเลข	100	หมำยถึง	ควำมเร็วในกำรส่งสัญญำณ
ข้อมูล	คือ	100	Mbps		
	 ตัว	T		หมำยถึง		สำยแบบ	Twisted	Pair	Wire	(สำยคู่บิดเกลียว)	ควำม
ยำวของสำยเคเบิ้ลที่สำมำรถส่งข้อมูลยำวไม่เกิน	100	เมตร
	 2.	10	Base	–	T		ตัวเลข	10	หมำยถึง	ควำมเร็วในกำรส่งสัญญำณข้อมูล	
คือ	10	Mbps
	 ตัว	T		หมำยถึง	สำยแบบ	Twisted	Pair	Wire	(สำยคู่บิดเกลียว)	ควำม
ยำวของสำยเคเบิ้ลที่สำมำรถส่งข้อมูลยำวไม่เกิน	100	เมตร	
	 3.	100	Base	–	FX	ตัวเลข	100	หมำยถึง	ควำมเร็วในกำรส่งสัญญำณ
ข้อมูล	คือ	100	Mbps	
	 ตวั	F		หมำยถงึ	สำยใยแก้วน�ำแสง	(Fiber	optic)	ควำมยำวของสำยเคเบิล้
ที่สำมำรถส่งข้อมูลยำวไม่เกิน	2	กิโลเมตร
	 4.	FDDI		 	 ควำมเร็วในกำรส่งสัญญำณข้อมูล	 คือ	 100	Mbps	 เป็นสำย
เคเบิ้ลแบบใยแก้วน�ำแสง	ควำมยำวของสำยเคเบิ้ลที่สำมำรถส่งข้อมูลยำวไม่เกิน	
100	กิโลเมตร
	 5.	 IEEE802.11b	ใช้ส�ำหรับกำรส่งสัญญำณแบบไร้สำย	ควำมเร็วในกำร
ส่งข้อมูล	11	Mbps		
	 6.	IEEE	802.11g	ใช้ส�ำหรับกำรส่งสัญญำณแบบไร้สำย	ควำมเร็วในกำร
ส่งข้อมูล	54	Mbps		
	 7.	IEEE	802.11n	ใช้ส�ำหรับกำรส่งสัญญำณแบบไร้สำย	ควำมเร็วในกำร
ส่งข้อมูลสูงสุด	400	Mbps
	 8.	ตัว	X	มีรำกมำจำกมำตรฐำน	100	Base	–	X	ซึ่ง	X	เป็นตัวแปรวำ่จะ
เป็น	TX	หรือ	FX

100 Base – TX, 10 Base – T, 100 Base – FX

คือ	มำตรฐำนของ	LAN	

IEEE802.11b คือ	มำตรฐำนของ	LAN	แบบไร้สำย
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หัวข้อที่ 77

*** ข้อควรจำา:  คุณสมบัติของ OSS มีอะไรบ้าง ***

 LAN Board	 อุปกรณ์ที่ท�ำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อสำย	LAN		ได้มีชื่อ
เรียกดังนี้
	 LAN	card,	LAN	Adapter,	NIC(Network	Interface	Card)

          LAN Cable
	 เรำสำมำรถแบ่ง	LAN	Cable	ได้	2	ชนิดใหญ่ๆคือ
	 1.	สำย	Twisted	Pair	เป็นสำยส่งสญัญำณทีป่ระกอบไปด้วยสำยทองแดง	
2	เส้น	ขึน้ไป	บดิไข้วกนัเป็นเกลยีว	(Twist)	แล้วหุม้ด้วยฉนวน	โดยแบ่งเป็น	2	แบบ
คอื	แบบม	ีShield	และ	แบบไม่ม	ีShield	จะมฉีนวนในกำรป้องกนัสญัญำณรบกวน
หรือระบบป้องกันสัญญำณรบกวน	 โดยเรียกสำย	 ทั้งสองชนิดนี้ว่ำ	 “Shielded	
Twisted	Pair	(STP)”	และ	“Unshielded	Twisted	Pair	(UTP)”	ตำมล�ำดับ
	 2.	Optical	Fiber	ใช้ในกำรส่งข้อมูลโดยใช้แสงเป็นตัวน�ำ	สำมำรถส่งได้
ระยะทำงไกล	และไม่มผีลกระทบจำกกำรรบกวนของคลืน่แม่เหลก็ใช้กบัสำย	100	
base	–	FX,	FDDI

 อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณ
	 1.	Repeater	 	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขยำยสัญญำณเพื่อเพิ่มระยะทำงในกำร
ส่งข้อมูล
 2.	Hub			เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้เป็นตวักลำงในกำรเชือ่มต่อคอมพวิเตอร์โดยสำย	
LAN			Hub	จะม	ีPort	ส�ำหรบัใส่สำย	LAN	โดยสำมำรถเชือ่มต่อคอมพวิเตอร์ได้มำก
สุดตำมจ�ำนวน	Port	ที่มี	Hub	โดยทั่วไปมีฟังก์ชันเป็น	Repeater	ด้วยจึงเรียกว่ำ	

LAN Board คือ อุปกรณ์ส�ำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย

ระหวำ่งเครื่องคอมพิวเตอร์กับสำย	LAN

Hub คือ	อุปกรณ์ที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

โดยสำยทองแดง
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Repeater	Hub	หรือถำ้มีฟังก์ชัน	Switch	จะเรียก	Hub	นั้นว่ำ	Switching	Hub

	 3.	Switch	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดย

สำย	LAN			โดยระบุปลำยทำงเฉพำะผู้รับที่ต้องกำรเท่ำนั้น	อุปกรณ์นี้สำมำรถลด

ภำระ	(Load)	ของระบบ	Network	ได้

	 4.	Router	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หำเส้นทำงเพื่อท�ำกำรส่งข้อมูล	โดย	Router	

จะมคีวำมสำมำรถในกำรค�ำนวณหำเส้นทำงในกำรส่งข้อมลูดทีีส่ดุ	และยงัสำมำรถ

ระบุผู้รับปลำยทำงได้อีกด้วย

	 5.	Gateway	เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ	Network	แต่ละวงกันเข้ำด้วยกัน

	 6.	Modem	เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญำณจำก	Analog	เป็น	Digital	และ

จำก	Digital	เป็น	Analog	ใช้ในกำรส่งข้อมลูจำกคอมพวิเตอร์โดยผ่ำนตวักลำงคอื

สำยโทรศัพท์ในระบบ	Analog

	 7.	 ADSL	 Modem	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรส่งสัญญำณจำกเครื่อง

คอมพิวเตอร	์โดยผ่ำนตัวกลำงคือสำยสัญญำณโทรศัพท์ที่รองรับสัญญำณ	ADSL

	 8.	Terminal	Adapter	 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรส่งสัญญำณจำกเครื่อง
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คอมพิวเตอร์	โดยผ่ำนตัวกลำงคือสำยสัญญำณ	ISDN

 IP Address	คือ	หมำยเลขที่ก�ำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรใช้

งำนระบบInternet

 Domain Name	คือ	ชื่อที่ใช้แทน	IP	Address	เพื่อให้ง่ำยในกำรจดจ�ำ		

 DNS (Domain Name System)	คือ	ระบบกำรแปลงชื่อระหว่ำง	IP	

Address	กับ	Domain	name

 Protocol	คอื	กฎ	หรอืข้อก�ำหนดทีใ่ช้ในกำรส่งข้อมลูระหว่ำงคอมพวิเตอร์

ด้วยกนั	ถ้ำเรำใช้	Protocol	เดยีวกนั	เรำสำมำรถทีจ่ะส่งข้อมลูระหว่ำงคอมพวิเตอร์

ด้วยกันได	้โดยไม่ค�ำนึงถึงประเภทของ	OS	หรือ	ชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์

 Protocols ที่ใช้บน Internet มีดังนี้

	 1.	TCP/IP	(Transmission	Control	Protocol	/	Internet	Protocol)	

คือ	Protocol	มำตรฐำนที่ใช้สื่อสำรข้อมูลในระบบInternet	

	 	2.	HTTP	(Hypertext	Transfer	Protocol)	คอื	Protocol	ส�ำหรบั	web	

browser	ใช้ในกำรรับส่งข้อมูลผำ่น	Internet	

	 3.	SSL	(Secure	Sockets	Layer)		คือ	Protocol	ส�ำหรับเขำ้รหัสข้อมูล

บนInternet	

	 4.	HTTPS	(HTTP	Security)	คือ	Protocol	ส�ำหรับกำรเข้ำรหัส	SSL	บน	

HTTP

	 5.	SMTP	(Simple	Mail	Transfer	Protocol)	คือ	Protocol	ส�ำหรับ

*** ข้อควรจำา: Protocols ที่ใช้กับระบบ Internet มีอะไรบ้าง ***

หัวข้อที่ 78
Protocols
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กำรส่ง	E-Mail	บน	Internet

	 6.	POP	(Post	Office	Protocol)	คือ	Protocol	ส�ำหรับกำรรับเมล์บน	

Internet

	 7.	DHCP	(Dynamic	Host	Configuration	Protocol)	คือ	Protocol	

ส�ำหรับก�ำหนด	IP	Address	อัตโนมัติให้กับลูกข่ำย

IP	Address

	 เปรียบเสมือนกำรก�ำหนดหมำยเลขบัตรประชำชนบนระบบInternetให้

กับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง	โดยหมำยเลขนี้จะต้องไม่มีกำรซ�้ำกัน	

  IP Address ใน	Version	4(IPv4)	จะมีขนำด	32	bits	และมีขนำด	128	bits	

ใน	Version	6(IPv6)

   Domain Name คือ	กำรแปลง	IP	address	ที่เป็นตัวเลขให้เป็นชื่อตัวอักษร

ให้ผู้ใช้จ�ำได้งำ่ย

     DNS คอื	ระบบทีท่�ำหน้ำทีใ่ห้กำรแปลงระหว่ำง	IP	Address	กบั	Domain	Name
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หัวข้อที่ 79

*** ข้อควรจำา: การต่อ Internet สามารถต่อโดยใช้อะไรบ้าง ***

 ระบบการเชื่อมต่อ Internet

	 1.	สำยโทรศัพท์	เป็นระบบที่เก่ำ	ที่ใช้กำรเชื่อมต่อกับสำยโทรศัพท์ระบบ	

Analog	ไม่สำมำรถต่อ	Internet	พร้อมๆกับกำรคุยโทรศัพท์ได้รับส่งข้อมูลที่	56	

Kbps

	 2.	 ระบบ	 ISDN	 เป็นระบบ	Digital	 สำมำรถใช้งำนโทรศัพท์พร้อมๆกับ

กำรใช้งำน	Internet	ได้	รับส่งข้อมูลที่	128	Kbps

	 3.	 ระบบ	 ADSL	 ระบบสื่อสำรข้อมูลควำมเร็วสูงโดยใช้สำยโทรศัพท์

ธรรมดำ	เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำน	Homepage	และกำร	Download	ข้อมูล

	 4.	ระบบ	Fiber	Optic	ใช้สำย	Fiber	Optic	ในกำรส่งสัญญำณ	รับส่ง

ข้อมูลที	่10	Mbps	~	10	Gbps	

	 5.	ระบบ	CATV	กำรรบัส่งข้อมลูโดยสำย	Cable	TV	รบัส่งข้อมลูทีค่วำมเรว็

ประมำณ	10	Mbps

 6.	 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่	 เหมำะส�ำหรับกำรใช้งำนที่มีกำรเคลื่อนที่	

สำมำรถต่อใช้งำนจำกโทรศพัท์เคลือ่นทีโ่ดยตรงหรอืต่อ	Internet	ให้กบั	Notebook	

โดยอำศัยโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นตัวกลำงในกำรต่อ

 การเชื่อมต่อข้อมูล Internet สามารถทำาได้โดยใช้ 

1.	สำยโทรศัพท์

2.	ระบบ	ISDN	(Integrated	Services	Digital	Network)

3.	ระบบ	ADSL	(Asymmetric	Digital	Subscriber	Line)

4.	ระบบ	Fiber	Optic

5.	ระบบ	CATV(Community	Antenna	Television)

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
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สูตรการคำานวณเวลาในการส่งข้อมูล

ตัวอย่ำง

  

  
  

ควำมเร็วในกำรส่งที่ก�ำหนดคือ	 64 Kb/sec  =  64 ,000  b i t s / sec                                   

แต่มีประสิทธิภำพเพียง	80%

ดังนั้นจึงสำมำรถส่งไฟล์ได้จริง	

ขนำดของไฟล์	คือ	106	bits	=	1,000,000 bits

ดังนั้นใช้เวลำเท่ำกับ

						เวลำส่ง			=																																	ปริมำณข้อมูล	

																								(ควำมเร็วในกำรส่งข้อมูลของสำยสัญญำณ	x	ประสิทธิภำพในกำรส่ง)

ไฟลข์นำด	106  bit	ใชเ้วลำในกำรสง่นำนเทำ่ไหรเ่มือ่ผำ่นระบบทีม่คีวำมเรว็ในกำรสง่ขอ้มลู	

64	Kb/sec	ก�ำหนด	ให้ระบบมีประสิทธิภำพในกำรส่ง	80%

100
80 x 64,000 = 51,200 bits/sec

= 19.53 seconds
51,200 bits/sec
1,000,000 bits
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 วัตถุประสงค์ของ Information Security

 ควำมมั่นคงของระบบสำรสนเทศเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจใน

ปจัจบุนั	เนือ่งจำกหำกขอ้มลูทีม่อียูเ่กดิสญูหำยหรอืเสยีหำยและไมส่ำมำรถท�ำกำร

กู้คืนกลับมำใช้งำนได้	 ก็จะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจโดยตรง	 	 หรือหำก

ข้อมูลไม่ได้โดนลบหรือท�ำให้เสียหำยแต่ข้อมูลบำงอย่ำงที่เป็นควำมลับส�ำคัญ

ของบริษัทเกิดกำรรั่วไหลออกไปภำยนอก	และข้อมูลดังกล่ำวตกไปอยู่ในมือผู้ไม่

ประสงค์ดีหรือคู่แข่ง	อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรด�ำเนินธุรกิจได้

 ชนิดของข้อมูลในองค์กร

	 เรำสำมำรถแบ่งข้อมูลที่เป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญขององค์กรได้ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลลูกค้ำ	 ประกอบด้วย	 ชื่อ	 ที่อยู่	 เบอร์ติดต่อ	 หำกข้อมูลเกิด													

กำรรั่วไหลอำจจะถูกน�ำไปใช้ในทำงที่ไม่ดีได้

	 2.	 ข้อมูลกำรบริหำร	 เป็นข้อมูลส�ำหรับผู ้บริหำรใช้ในกำรประกอบ									

กำรตัดสินใจ	เช่น	ยอดขำย,	เทคโนโลยีกำรผลิต,	กำรตลำด

	 3.	ข้อมลูด้ำนบคุลำกร,	ข้อมลูพนกังำนในองค์กร	เช่น	ชือ่,	ทีอ่ยู,่	ต�ำแหน่ง,	

เพศและเงินเดือน

*** ข้อควรจำา: การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบน Internet เพื่ออะไร ***

หัวข้อที่ 80

Information Security คือ

ควำมมั่นคง	ของระบบสำรสนเทศ



123พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

 อันตรายเกิดจากมนุษย์ ยกตัวอย่างได้ดังนี้

 1.	 รั่วไหล	 ข้อมูลรั่วไหลออกไปยังภำยนอกองค์กร	 เช่น	 ถูก	 copy,													

ถูกขโมยออกจำกระบบ

	 2.	 สูญหำย	 ข้อมูลสูญหำย	 เช่น	 ลืมทิ้งไว้,	 ข้อมูลถูกลบออกจำกระบบ				

แบบถำวร

	 3.	เสียหำย	ข้อมูลเสียหำยโดยไม่สำมำรถกู้กลับคืนมำได้

	 4.	ปลอมแปลงข้อมูล	ข้อมูลถูกลักลอบเปลี่ยนแปลง,	เขียนทับในระบบ

	 5.	 ลักลอบดูข้อมูล	 กำรลักลอบดูข้อมูล	 เช่น	 Username,	 Password			

ของผู้อื่น

 อันตรายจากเทคโนโลยี ยกตัวอย่างได้ดังนี้

	 1.	Computer	Virus		โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ก่อให้ก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยต่อไฟล์ข้อมูลหรือกำรท�ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์

	 2.	 Spyware	 	 โปรแกรมขนำดเล็กที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อก่อกวนกำรท�ำงำน	

เช่น	 เปิดหน้ำต่ำงโฆษณำบ่อยๆ,	 Spyware	บำงตัวสำมำรถบันทึกประวัติกำรใช้

งำนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งำนได้

	 3.	DoS	attack		เป็นกำรโจมต	ีโดยกำรส่งข้อมลูปรมิำณมำกๆมำยงัระบบ

เพือ่เพิม่ภำระให้กบัระบบ	โดยมวีตัถปุระสงค์ให้ระบบรบัภำระมำกจนไม่สำมำรถ

ท�ำงำนได้

 อันตรายเกิดจากภัยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น

	 1.	เกิดจำกภัยธรรมชำติ	 เช่น	แผ่นดินไหว,	น�้ำท่วม,	ไฟไหม้,	สึนำมิ	

 2.	เกดิจำกควำมเสยีหำยทำงกำยภำพของคอมพวิเตอร์	เช่น	Harddisk	เสยี

	 3.	เกิดจำกควำมเสียหำยทำงกำยภำพของระบบ	เช่น	สำย	fiber	optic	ขำด

หัวข้อที่ 81

อันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ แบ่งได้ 3 ระบบ คือ

1.	อันตรำยจำกมนุษย์	2.	อันตรำยจำกเทคโนโลยี

3.	อันตรำยจำกภัยธรรมชำติ
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 Risk Management 

	 มีล�ำดับขั้นตอนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management)	ดังนี้

	 1.	 ก�ำหนดควำมเสี่ยง	 ก�ำหนดว่ำควำมเสี่ยงมีอะไรบ้ำง,	 อยู่ที่ไหน,	 เป็น

อย่ำงไร

	 2.	วิเครำะห์ควำมเสี่ยง	วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดวำ่มีผลกระทบมำก

น้อยขนำดไหน

	 3.	ประเมนิควำมเสีย่ง	ประเมนิควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิและควำมเสยีหำยทีจ่ะ

ได้รับมำกน้อยตำมล�ำดับ

	 4.	ก�ำหนดแนวทำงแก้ไข	ก�ำหนดแนวทำงป้องกันโดยกำรจัดท�ำคู่มือหรือ

กำรฝึกอบรมเพื่อรับมือกับควำมเสี่ยง

 Information Security Management

	 จะประกอบด้วย	3	ส่วนส�ำคัญในกำรบริหำรดังนี้

	 1.	กำรก�ำหนดผู้ใช้ข้อมูลวำ่ใครสำมำรถใช้งำนข้อมูลได้บ้ำง

	 2.	กำรดแูลควำมปลอดภยัของข้อมลูว่ำ	ข้อมลูทีม่อียูถ่กูต้องและปลอดภยั

	 3.	 กำรบริกำรข้อมูล	 โดยมีหลักวำ่	 สำมำรถใช้ข้อมูลที่ต้องกำรในเวลำที่

จ�ำเป็นได้เสมอ

หัวข้อที่ 82

*** ขอ้ควรจำา:  Risk Management กบั Information Security Management คอือะไร ***

 Risk Management คือ	กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Information Security Management คอื กำรบรหิำรควำม

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับควำมมั่นคง	และปลอดภัยของข้อมูล



125พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

 การรักษาความปลอดภัยจากมนุษย์

	 1.	ก�ำหนด	Information	Security	Policy	ให้ชัดเจนและจัดท�ำเอกสำร

ประกอบ

	 2.	รักษำและปฏิบัติตำม	Information	Security	Policy	อย่ำงเคร่งครัด

	 3.	ก�ำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งำนแต่ละคน

 การรักษาความปลอดภัยจากเทคโนโลยี

	 1.	Encryption	หมำยถงึ		กำรเข้ำรหสัข้อมลูโดยใช้	algorithm	ทีแ่น่นอน	

เพื่อป้องกันบุคคลที่	3	มำอ่ำนข้อมูล	เป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพส�ำหรับป้องกันกำร

ลกัลอบน�ำข้อมลูทีบ่นัทกึอยูบ่นเครือ่งคอมพวิเตอร์ไปใช้งำนทีไ่ม่ได้รบัอนญุำต	แต่

กำรเข้ำรหัสข้อมูลนี้ไม่สำมำรถใช้ในกำรพิสูจน์ข้อมูลได้ว่ำข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ถูก

ปลอมแปลงหรือไม่	เนื่องจำกจุดประสงค์ของกำรเข้ำรหัส	คือ	ป้องกันไม่ให้คนที่

ไม่มีสิทธิอ่ำนข้อมูลได้เทำ่นั้น	

	 2.	Digital	Signature	หมำยถึง		กำรพิสูจน์ได้วำ่ข้อมูลนั้นมำจำกผู้ส่งจริง

หรอืไม่	ซึง่กำรใช้งำนลำยเซน็ต์อเิลก็ทรอนกิส์	โดยทัว่ไปจะใช้	Private	Key	ในกำร	

encryption	และใช้	Public	Key	ในกำร	decryption

	 3.	ID/	Password	เป็นกำรบริหำรจัดกำรกำรเข้ำถึง	(Access	Maagement)	

เพือ่ป้องกนัผูไ้ม่มสีทิธิเ์ข้ำถงึข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์	โดย	user	ID	และ	password	

จะต้องได้รับกำรลงทะเบียนในระบบล่วงหนำ้	 และเมื่อผู้ใช้งำนต้องกำรจะเข้ำใช้

งำนระบบ	จะต้องกรอก	user	ID	และ	Password	ก่อนเสมอ

หัวข้อที่ 83

*** ข้อควรจำา:  การป้องกันแต่ละแบบมีอะไรบ้าง ***

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีแนวทางการป้องกัน  

3 อย่างคือ 1.กำรรักษำควำมปลอดภัยจำกมนุษย์

2.	กำรรักษำควำมปลอดภัยจำกเทคโนโลยี

3.	กำรรักษำควำมปลอดภัยเชิงกำยภำพ
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	 4.	Anti	Virus	Software	ใช้ป้องกนัไวรสัทีเ่ข้ำมำก่อกวนหรอืท�ำควำมเสยี

หำยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร	์โดยทั่วไปไวรัสมีหนำ้ที่ดังนี้

	 Self-contagion	function		คอื		มกีำรแพร่กระจำยสร้ำงตวัเองบนระบบ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

	 Incubation	function	คือ	มีกำรก�ำหนดเงื่อนไขในกำรโจมตี	เช่น	ระบุ

วนั-เวลำ,	ช่วงเวลำ,	จ�ำนวน	process	โดยไวรสัจะซ่อนตวัเองอยูจ่นกระทัง่มเีงือ่นไข

ที่ก�ำหนดจึงเริ่มท�ำงำน

	 Symptom-presentation	 function	 คือ	 มีจุดประสงค์เพื่อท�ำลำย

โปรแกรม,	ข้อมูล	หรือสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�ำงำนที่เจ้ำของไม่ได้ตั้งใจ

	 5.	Firewall	ป้องกันกำรใช้งำนเครือข่ำยภำยในจำกผู้ใช้ภำยนอกที่ไม่ได้

รับอนุญำต	Firewall	จะถูกติดตั้งระหว่ำง	 Internal	Network	และ	External	

Network	หรอื	Internet	โดยทกุ	ๆ 	กำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงภำยในและภำยนอก

จะต้องผำ่น	Firewall	ก่อนเสมอ

	 6.	Contents	Filter	ใช	้Block	web	ที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูล

 การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ

	 1.	Biometric	Authentication	กำรพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้โดยใช้ลำยนิ้ว

มือ,	แก้วตำ	เป็นตัวยืนยันบุคคล

	 2.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด		 ใช้ตรวจสอบภำยในอำคำร

	 3.	บันทึกกำรเข้ำออกอำคำร		เพื่อตรวจสอบบุคคลเข้ำ	ออกจำกอำคำร
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 Public key cryptography

 คือ	กำรเข้ำและถอดรหัสโดยใช้กุญแจ	2	ตัวคือ	public	key	และ	secret	

key	(หรือ	Private	Key)	โดย	public	key	นั้นจะต้องท�ำกำร	Register	ที่	CA	

(Certification	Authority)	ซึ่งจะเปิดเผยแก่ผู้อื่น	แต่ส�ำหรับ	Secret	Key	นั้น	จะ

เป็นควำมลับเฉพำะผู้ถือเท่ำนั้น	ผู้อื่นจะไม่ทรำบ

	 1.	ฝ่ำยรับต้องท�ำกำร	Generate	Public	Key	และ	Secret	Key	และ

ท�ำกำร	Register	public	key	กับ	CA

	 2.	ฝ่ำยส่งจะใช	้Public	Key	ที่ฝำ่ยรับได้	Register	กับ	CA	แล้ว	 เป็น

กุญแจในกำรเข้ำรหัสเอกสำร

	 3.	ฝ่ำยจะส่งเฉพำะเอกสำรที่ถูกเข้ำรหัสไปยังฝ่ำยรับ

	 4.	ฝ่ำยรับจะใช	้Secret	Key	ที่คู่กับ	Public	Key	ที่ท�ำกำร	Register	กับ	

CA	ในกำรถอดรหัส

 Private Key cryptography	คือ	วิธีกำรเข้ำและถอดรหัสโดยใช้กุญแจ

เดียวกัน	(Symmetric	Conversion)

 Public Key cryptography	 คือ	 กำรใช้กุญแจ	 2	 ตัวในกำรเข้ำและ

ถอดรหัส	(Asymmetric	Conversion)

หัวข้อที่ 84

Public key cryptography

Common key cryptography
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Common key cryptography

	 คือ	 วิธีกำรเข้ำและถอดรหัสโดยใช้กุญแจตัวเดียวกัน	 (Common	 Key)	

หรือเรียกว่ำ	Secret	Key	cryptography	ก็ได้

1.	ผู้ส่งเข้ำรหัสต้นฉบับโดยใช	้common	Key	

2.	ต้นฉบบัทีถ่กูเข้ำรหสัจะถกูส่งไปยงัผูร้บั(ผูร้บัจะต้องม	ีcommon	key	ของผูส่้ง)

3.	ฝำ่ยรับจะใช้	Common	Key	ในกำรถอดรหัสต้นฉบับ	(ที่ถูกเข้ำรหัสโดย		

Common	key)

ลักษณะพิเศษของ Common Key (Cryptography) 

1.	กำรเข้ำรหัสและถอดรหัสท�ำได้รวดเร็ว

2.	หำกมีหำรส่ง	Common	Key	ไปพร้อมๆกับต้นฉบับ	(ที่ถูกเข้ำรหัส)	อำจมี

โอกำสที่ข้อมูลจะรั่วไหลได้	

3.	ถ้ำมีผู้รับจ�ำนวนมำก	จ�ำนวนของ	Common	Key	จะเพิ่มตำมท�ำให้ยุ่งยำกใน

กำรควบคมุ	Common	Key	กำรเข้ำรหสัชนดินีไ้ม่เหมำะกบัจ�ำนวนผูใ้ช้จ�ำนวนมำก

คุณสมบัติของ Public Key Cryptography

1.	กำรเข้ำและถอดรหัสใช้เวลำนำน

2.	กำรถอดรหัสจะท�ำได้เฉพำะเจำ้ของที่มี	Key	เท่ำนั้น	ซึ่งมีควำมปลอดภัยสูง

3.	ผู้ส่งจะใช้	Public	Key	ในกำรเขำ้รหัสซึ่งเป็นที่เผยแพร่อยู่แล้ว	ดังนั้นจ�ำนวน

กุญแจจึงไม่มีกำรเพิ่ม	วิธีนี้เหมำะกับกำรส่งข้อมูลกับผู้ใช้จ�ำนวนมำก
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ข้อสอบเก่ำ

รอบ มีนำคม 2554

พร้อมเฉลย
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March 2011

IT Passport Examination
Questions must be answered in accordance with the following:

Question Nos. Q1 – Q100

Question Selection All questions are compulsory.

Examination Time 9:30 - 12:15 (165 minutes)

Instructions:
	 1.	Use	a	pencil.	 If	you	need	to	change	an	answer,	erase	your	

previous	answer	completely	and	neatly.		Wipe	away	any	eraser	

debris.

	 2.	 Mark	 your	 examinee	 information	 and	 your	 answers	 in	

accordance	with	the	instructions	below.		Your	answer	will	not	

be	graded	if	you	do	not	mark	properly.		Do	not	mark	nor	write	

on	the	answer	sheet	outside	of	the	prescribed	places.	
 (1) Examinee Number

	 Write	your	examinee	number	in	the	space	provided,	and	mark	

the	appropriate	space	below	each	digit.

 (2) Date of Birth

	 Write	your	date	of	birth	(in	numbers)	exactly	as	it	is	printed	on	

your	 examination	 admission	 card,	 and	mark	 the	 appropriate	

space	below	each	digit.

 (3) Answers
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	 Select	one	answer	(a	through	d)	for	each	question.

	 Mark	your	answers	as	shown	in	the	following	sample	question.

[Sample Question]

Q1.	 In	 which	month	 is	 the	 spring	 IT	 Passport	 Examination	

conducted	in	2011?
a)	 March b)	April c)	 May d)	June

	 Since	 the	correct	answer	 is	“a)”	 (March),	mark	your	answer	

sheet	as	follows:

[Sample Answer] 

Q1

• ½
� ¬
22
” N
12
ŒŽ
26
“ ú
“ ú
—j
“ ú 

 

 

• ½
� ¬
22
” N
12
ŒŽ
26
“ ú
“ ú
—j
“ ú 

 

B C D 

	 Company	names	and	product	names	appearing	in	the	examination	 

questions	 are	 trademarks	 or	 registered	 trademarks	 of	 their	 respective	

companies.	Note	that	the	®	and	™	symbols	are	not	used	within.	

Do not open the exam booklet until instructed to do so.
Inquiries about the exam questions will not be answered.
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Answer questions Q1 through Q37 concerning technology.

Q1. The	graph	below	consists	of	two	sets	of	bar	graphs;	one	in	black	

and	 the	 other	 in	 gray,	with	 the	 vertical	 axis	 representing	 the	

number	of	people	and	the	horizontal	axis	representing	the	score	

(0	through	10).		Which	of	the	following	is	observed	in	comparison	

of	these	black	and	gray	bar	graphs?

N
um

be
r o

f p
eo

pl
e

12

Score

10

 8

 6

 4

 2

 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a)	 The	gray	bar	graph	has	a	larger	variance	than	the	black	bar	graph.

b)	The	gray	bar	graph	has	a	smaller	variance	than	the	black	bar	

graph.

c)	 The	gray	bar	graph	has	the	same	variance	as	the	black	bar	graph.

d)	A	variance	comparison	cannot	be	made	based	on	these	black	

and	gray	graphs	only.
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Q2.	 A	PC	plays	back	moving	image	data	recorded	at	500×400	pixels	

per	frame,	30	frames	per	second,	and	3	bytes	per	pixel	while	

reading	it	from	a	peripheral	device.		When	the	data	transfer	rate	

between	the	peripheral	device	and	the	PC	is	1×106	bytes	per	

second,	in	order	to	play	back	the	moving	image	without	delay,	

the	 data	must	 be	 compressed	 to	 one	 n-th	 (1/n)	 in	 advance.		

Which	of	the	following	is	the	minimum	value	of	n?		Here,	the	

time	to	expand	the	compressed	data	and	other	impacts	can	be	

ignored.
	 a)	18	 		 b)	54	 	 c)	72	 	 d)	144

Q3.	 Which	of	the	following	is	an	explanation	of	proportional	fonts?
a)	 As	is	the	case	with	Arabic	fonts,	the	shape	of	a	character	changes	

when	it	is	located	at	the	beginning	or	end	of	a	word.

b)	As	 is	 the	 case	with	 fonts	 used	 in	 English	 newspapers,	 each	

character	may	occupy	a	different	amount	of	space.

c)	 As	is	the	case	with	fonts	used	in	the	headline	of	an	advertisement	

flyer,	 proportional	 fonts	 are	 characterized	 with	 distinctive	

decorative	designs.

d)	As	is	the	case	with	typewriter	fonts,	the	number	of	characters	

per	line	is	fixed.
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Q4.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	description	concerning	

EUC	(End	User	Computing)?
a)	 As	EUC	is	widely	spread,	information	systems	departments	in 

companies	come	to	have	large	backlogs	in	software	development.

b)	EUC	is	characterized	with	system	construction	and	operations	

management	by	end	users	without	using	software	packages	at	

all.

c)	 To	 support	 EUC,	 training	 in	 programming	 languages	 such	 as	

COBOL,	C,	and	Java	is	important,	and	it	is	a	key	role	of	information	

systems	departments.

d)	 In	order	to	achieve	EUC,	it	is	necessary	to	provide	education	to	

end	users	 in	PCs	or	commercially	available	applications,	and	

also	to	select	easy-to-operate	development	tools	and	provide	

training	in	those	tools.

Q5.	 Which	of	the	following	 is	an	appropriate	characteristic	of	data	

structure?
a)	 Each	element	in	an	array	can	be	read	in	any	order	by	using	an	

index.

b)	Arrays	can	be	used	to	make	the	data	structure	 independent	

from	the	algorithm.

c)	 Each	element	in	a	list	can	be	searched	for	and	updated	using	

an	index	in	lieu	of	a	pointer.

d)	When	an	element	 is	 inserted	 in	a	 list	or	deleted	 from	a	 list,	

existing	elements	must	be	moved.
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Q6.	 There	 is	 a	 program	 that	 displays	 text	 in	 accordance	with	 the	

specifications	below.	 	When	the	original	 text	described	below	

is	displayed,	 in	what	point	 size	does	 the	program	display	 the	

underlined	 character	 string?	 	 Here,	 the	 first	 character	 of	 the	

original	text	is	displayed	in	10	points.
[Specifications]

	 The	characters	between	<B>	and	</B>	are	displayed	one		 point		 	

	 larger	than	the	preceding	character.

	 The	characters	between	<S>	and	</S>	are	displayed	one	point		 	

	 smaller	than	the	preceding	character.

	 Each	of	<B>	</B>	and	<S>	</S>	must	be	used	as	a	pair,	and	both			

	 of	them	can	be	nested	with	each	other.
[Original text]

	 The	system	administrator	promotes	and	implements

	 <B>department-level<B>	or		<S>group-level</S>	computerization 

	 </B>	from	a	user	<S>	standpoint</S>.</B>
	 a)	10	 		 b)	11	 	 c)	12	 	 d)	13

Q7.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	explanation	of	SGML?
a)	 It	is	a	language	from	which	HTML	and	XML	are	derived	and	is	

used	to	describe	the	logical	structure	of	a	document.

b)	 It	is	an	extended	HTML-based	language	and	is	used	for	displaying	

images	and	documents	on	Web	browsers.

c)	 It	is	a	standard	for	communication	between	electronic	musical	

instruments	and	is	used	for	processing	music	data.

d)	 It	is	a	standard	page	description	language	and	is	used	for	well-

formed	documents.	
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Q8.	 Which	of	the	following	is	the	method	for	describing	the	logical	

structure	of	a	sentence	in	XML?
a)	 Enclosing	 the	 sentence,	 clauses,	 and	other	 elements	with	

double	quotes	(“”)

b)	Separating	the	sentence,	clauses,	and	other	elements	with	

commas

c)	 Enclosing	 the	 sentence,	 clauses,	 and	other	 elements	with	

tags

d)	Separating	the	sentence,	clauses,	and	other	elements	with	

tabs	

Q9.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	explanation	of	some	

functional	units	implemented	in	a	computer	?
a)	 The	 operation	 unit	 performs	 arithmetic	 processing	 at	 the	

direction	of	the	control	unit.

b)	The	operation	unit	exchanges	data	with	the	control	unit,	the	

input	unit,	and	the	output	unit.

c)	 The	memory	 unit	 requests	 the	 operation	 unit	 to	 perform	

arithmetic	processing	and	stores	the	results.

d)	The	memory	unit	requests	the	output	unit	to	read	out	data	

from	the	memory	unit.

Q10.	 Which	of	 the	 following	 is	 the	 latest	 interface	 that	 is	widely	

used	to	transfer	a	large	amount	of	data,	such	as	3D	images	or	

moving	images,	to	graphics	cards	at	higher	speed?
		a)AGP	 		 b)	ATA	 	 c)	ISA	 	 d)	PCI	Express
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Q11.	 Which	of	the	following	is	the	standard	that	is	used	to	exchange	

data,	such	as	address	book	data,	between	cell	phones	by	using	

infrared	rays?
		a)		IEEE	1394	 b)		IrDA		 c)		RFID	 d)		RS-232C

Q12.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	description	of	plug-

and-play	used	on	a	PC?
a)	 A	mechanism	to	start	applications

b)	A	mechanism	which	performs	required	settings	automatically	

when	peripheral	devices	are	connected

c)	 A	mechanism	which	starts	up	an	OS	automatically	when	the	

power	is	turned	on

d)	A	mechanism	to	run	software	developed	for	another	OS

Q13.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	description	concerning	

a	characteristic	of	RAID?
a) It	increases	the	data	transfer	rate	of	each	hard	disk	drive.

b)	 It	provides	a	larger	capacity	than	the	total	capacity	of	individual	

hard	disk	drives.

c)	 It	 enhances	 the	 performance	 and	 reliability	 of	 the	 entire	

system	by	using	multiple	hard	disk	drives	all	together.

d)	 It	 increases	 data	 access	 time	 because	 it	 needs	 to	 access	

multiple	hard	disk	drives.
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Q14.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	description	of	fail-safe?
a)	 Keeping	the	system	harmless,	even	in	the	event	of	a	failure	

or	an	operation	error

b)	Operating	only	the	normal	parts	of	the	system,	even	in	the	

event	of	a	failure,	so	as	not	to	make	an	impact	on	the	entire	

system

c)	 Preventing	 intrusion	 into	 the	 computer	 network	 of	 an	

organization	from	outside

d)	Accepting	only	the	data	that	meets	specific	conditions

Q15.	 There	is	a	system	consisting	of	two	PCs,	one	file	server,	and	
one	printer	that	are	all	connected	to	a	LAN.		The	availability	
of	the	printer	and	file	server	are	both	0.9,	while	the	availability	
of	each	PC	is	0.8.		Which	of	the	following	is	the	appropriate	
expression	to	calculate	the	availability	of	the	entire	system?		
Here,	the	system	is	considered	to	be	operating	when	at	least	
one	PC	is	running.

 

Printer PC PCFile server

 a)  22 8.09.0 ×    b)  ))8.01(1(9.0 22 −−×

 c)  22 8.0)9.01( ×−   d)  22 )8.01()9.01( −×−
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Q16.	 Which	of	the	following	is	pertinent	to	the	process	of	grouping	

multiple	files	 into	one,	 for	 the	purpose	of	making	effective	

use	of	storage	media	or	promoting	the	efficiency	of	backup	or	

distribution?
	 A)		Archive	 b)		Allocate	 c)		Patch	 d)		Protect	

Q17.	 Which	of	the	following	is	the	purpose	of	the	virtual	memory	

system	that	is	one	of	the	functions	provided	by	an	OS?
a)	 To	prevent	an	application	program	from	accessing	the	area	

on	the	main	memory	used	by	the	OS

b)	To	reduce	electricity	consumption	while	work	is	suspended,	

by	turning	off	the	power	supply	after	data	is	written	from	the	

main	memory	to	the	hard	disk

c)	 To	make	it	possible	to	execute	a	program	even	if	the	program	

requires	more	storage	capacity	than	is	available	in	the	main	

memory

d)	To	accelerate	CPU	processing	through	the	intervention	of	a	

higher	speed	memory	device	than	the	main	memory
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Q18. 	Which	of	the	following	is	an	appropriate	explanation	of	plug-in	

software?
a)	 Plug-in	 software	 bridges	 differences	 between	 OSs,	 and	

provides	more	advanced	and	specific	functions	than	the	OSs.

b)	Plug-in	software	is	provided	to	replace	parts	of	a	program	for	

the	purpose	of	modifying	functions	or	fixing	bugs.

c)	 Plug-in	software	does	not	work	as	a	standalone	program,	but	

can	be	integrated	into	applications,	such	as	a	Web	browser,	

to	enhance	their	functions.

d)	Plug-in	 software	 is	 often	 included	 in	 applications	 such	 as	

spreadsheets,	and	allows	the	users	to	record	and	replay	the	

series	of	operations	performed.	

Q19.	 An	 examination	 is	 conducted,	 and	 the	 results	 of	 the	

examination	 are	 grouped	 into	 four	 performance	 classes	

“Excellent,”	“Good,”	“Passed,”	and	“Not	passed,”	based	on	

the	scores	by	using	spreadsheet	software.		To	show	the	results	

of	grouping	in	column	C,	an	expression	is	entered	in	cell	C1	and	

then	copied	to	cells	C2	through	C35.		Which	of	the	following	is	

the	appropriate	expression	to	be	entered	into	cell	C1?		Here,	

the	procedure	for	grouping	is	as	shown	below.
[Spreadsheet	creation	procedure]
(1)	 Cells	A1	through	A35	contain	scores.
(2)	 Cell	A36	contains	a	function	to	calculate	the	average	score.
(3)	 Cell	B1	contains	the	expression	below,	and	this	expression	is	

copied	to	cells	B2	through	B35.
A1	−	$A$36
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(4)	 Performance	classes	are	defined	as	 follows:	 if	 the	score	 is	
above	 the	 average	 by	 10	 points	 or	more,	 it	 is	marked	 as	
“Excellent”;	if	it	is	above	the	average	by	less	than	10	points,	
it	is	marked	as	“Good”;	if	it	is	below	the	average	by	10	points	
or	less,	it	is	marked	as	“Passed”;	all	other	scores	are	marked	
as	“Not	passed.”

a) 		IF   (B1	>	10,	‘Passed’,	

									IF (B1	>	0,	‘Not	passed’,	IF (B1	<	−10,	‘Excellent’,	‘Good’)))

b)			IF	 (B1	>	10,	‘Excellent’,	

        	IF (B1	>	0,	‘Good’,	IF (B1	<	−10,	‘Passed’,	‘Not	passed’)))

c) 		IF	(B1	≥	10,	‘Excellent’,	

									IF	(B1	>	0,	‘Good’,	IF	(B1	<	−10,	‘Not	passed’,	‘Passed’)))

d)			IF	(B1	≥	10,	‘Excellent’,	

									IF	(B1	≥	0,	‘Good’,	IF	(B1	<	−10,	‘Not	passed’,	‘Passed’)))

Q20. When	a	spreadsheet	application	is	used	to	create	a	line	graph	

based	on	actual	sales	in	the	table	below,	the	scale	range	of	

the	vertical	axis	is	automatically	set	between	0	and	1,500,000	

dollars.	 	However,	as	the	graph	does	not	show	clearly	how	

sales	have	changed	over	time,	the	fluctuation	of	sales	needs	

to	be	more	clearly	emphasized	without	changing	the	frame	

size	of	the	graph.		When	the	graph-editing	features	are	used	

for	this	purpose,	which	of	the	following	is	the	most	appropriate	

operation	to	be	done?
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Month Actual	sales

	January 1,124,000

February 1,063,000

March 1,092,000

April 1,159,000

May 1,103,000

June 1,201,000

July 1,098,000

August 1,182,000

September 1,135,000

October 1,093,000

November 1,142,000

December 1,220,000

a)	Changing	the	unit	of	the	vertical	axis	to	1,000	dollars,	which	will	

make	the	range	from	0	to	1,500	(Unit:	thousands	of	dollars)

b)	Changing	the	display	range	of	the	vertical	axis	to	1,000,000	

through	1,300,000	dollars

c)	 Converting	the	line	graph	to	a	bar	graph

d)	 Inserting	an	auxiliary	line	parallel	to	the	horizontal	axis	for	

the	purpose	of	indicating	average	sales	
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Q 21.	As	shown	in	the	spreadsheet	below,	three	types	of	examinations	

were	 conducted.	 Each	 type	 of	 examination	 has	 a	 different	

perfect	 score.	 Each	 resulting	 score	 is	 converted	 to	 a	 value	

assuming	100	points	as	the	perfect	score,	and	displayed	in	cells	

F3	through	H10.		Which	of	the	following	is	the	expression	to	

be	entered	in	cell	F3?Here,	the	expression	in	cell	F3	is	copied	

to	cells	F3	through	H10.
A B C D E F G H

1 English Math Science English Math Science

2 Perfect	score	

 →
250 200 150

3 John	Mayer 180 180 115

4 Brian	Jones 235 155 95

5 Tom	Scott 206 85 150

  … … … … … … … … …

10 Susan	Miller 245 105 108

 a)	 100 * B3 / $B2	 b)	 100 * B3 / B$2
	 d)	 100 * $B3 / $B2	 d)	 100 * B$3 / B$2
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Q22.	 On	a	standalone	PC,	sequential	access	to	a	database	is	taking	

longer	to	process	than	before.		When	the	number	of	records	

remains	 almost	 unchanged,	which	 of	 the	 following	 can	 be	

considered	to	be	the	cause?
a) Unnecessary	records,	such	as	already	deleted	data,	are	read.

b)	Data	has	been	added	and	deleted	many	times,	so	the	record	

area	in	the	database	file	is	fragmented.

c)	 Access	 takes	 longer	 as	 free	 space	 in	 the	 database	 has	

increased.

d)	Because	of	hardware	deterioration,	data	transmission	between	

the	hard	disk	and	the	processor	has	become	slower.

Q23.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	policy	for	designing	

data	entry	screens?
a)	 Related	input	items	should	be	placed	close	to	each	other,	

in	order	to	improve	ease	of	operation	on	the	screen.	

b)	A	method	of	entering	commands	should	be	provided,	in	order	

to	ensure	ease	of	operation	even	for	entry-level	users.

c)	 A	common	message	“Input	Error”	 to	all	data	entry	errors	

should	be	displayed	on	the	screen.

d)	Detailed	directions	for	use	should	be	displayed	on	the	screen,	

in	order	to	ensure	ease	of	operation	for	users.
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Q24.	 Which	of	the	following	can	provide	accessible	linkage	between	
information	items	represented	in	text,	still	images,	video,	sound,	
music,	and	other	 forms	so	that	associated	 information	can	be	
reached	by	visiting	one	link	after	another?

	 a)	 Graphical	user	interface	 b)	 Groupware
	 c)	 Cyberspace	 	 	 d)	 Hypermedia
Q25.	 When	relational	databases	are	used,	which	of	the	following	is	an	

appropriate	purpose	of	normalizing	data?
a)	 To	 guarantee	 data	 compatibility	 between	 heterogeneous	

computers
b)	To	prevent	data	duplication	as	well	as	occurrence	of	inconsistency	

at	the	time	of	updating	data
c)	 To	 eliminate	 characters	 that	 cannot	 be	 transmitted	when	 a	

database	is	used	over	a	network
d)	To	handle	data	storage	areas	distributed	over	multiple	media	

as	a	contiguous	storage	area

Q26.	 Under	 an	 environment	where	 several	 users	 have	 access	 to	 a	
database	 simultaneously,	 a	 user	 tries	 to	 view	 the	 data	while	
another	 user	 is	 updating	 it.	 	 In	 order	 to	 assure	 data	 integrity,	
which	of	the	following	is	an	appropriate	control	method	in	the	
database	management	system?
a)	 Interrupting	update	processing	and	permitting	the	user	to	view	

the	data

b)	Permitting	the	user	to	view	the	latest	data	while	updating

c)	 Permitting	the	user	to	view	the	data	after	completion	of	the	

update	

d)	Discarding	the	updated	data	and	permitting	the	user	to	view	the	

data	before	the	update
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Q27.	 Which	of	the	following	is	the	network	area	that	is	provided	by	

installing	a	firewall	and	is	accessible	from	both	the	Internet	

and	the	intranet	but	not	accessible	to	the	intranet?
	 a)	 DHCP	 b)	 DMZ	 c)	 DNS	 d)	 DoS

Q28.	 A	Web	 server	 in	 Company	 A	 provides	 SSL	 communication	

using	a	digital	certificate	for	 the	Web	server	generated	by	a	

certification	authority.		Which	of	the	following	is	a	procedure	

in	which	a	PC	accesses	 the	Web	server	of	Company	A	and	

after	obtaining	a	digital	certificate,	uses	the	public	key	of	the	

certification	authority?
a)	 Generating	a	common	key	used	for	encrypted	communication	

and	encrypting	it	by	using	the	public	key	of	the	certification	

authority

b)	Using	the	public	key	of	the	certification	authority	to	decrypt	

the	common	key	used	for	encrypted	communication

c)	 Using	the	public	key	of	the	certification	authority	to	verify	the	

validity	of	the	digital	certificate

d)	Encrypting	confidential	data	by	using	the	public	key	of	the	

certification	authority
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Q29.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	combination	of	the	

protocols	that	are	used	for	transmitting	and	receiving	e-mail	

as	shown	in	the	diagram	below?	

Mail client

(2) Receive e-mail

Mail server Mail server
(3) Transfer e-mail

(1) Send e-mail

(1) (2) (3)
a) POP3 POP3 SMTP
b) POP3 SMTP POP3
c) SMTP POP3 SMTP
d) SMTP SMTP SMTP

Q30.	 Which	of	the	following	 is	a	mechanism	that	enables	a	Web	

server	to	store	user	information	in	a	browser	in	order	to	identify	

which	PC	is	accessing	the	Web	server?
	 a)		CGI		 b)		Cookie	 c)		SSL		 d)		URL
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Q31.	 When	ten	e-mail	messages	are	sent	successively	from	Company	

A	to	Company	B,	they	may	arrive	at	Company	B	in	a	different	

order	from	the	order	they	are	sent.		Which	of	the	following	is	

an	appropriate	opinion	on	this	matter?
a)	 There	is	a	problem	with	the	setup	of	Company	A’s	mail	server.

b)	There	is	a	problem	with	the	setup	of	Company	B’s	firewall	

for	e-mail.	

c)	 There	is	a	high	possibility	that	e-mail	delivered	late	is	falsified	

on	the	way.

d)	The	arrival	sequence	is	subject	to	change	because	of	different	

transfer	routes.

Q32. Which	of	the	following	is	an	appropriate	description	concerning	

cryptography?
a)	 The	process	of	turning	the	encrypted	text	back	into	its	original	

plain	text	is	called	reset.

b)	 In	common	key	cryptography,	the	encrypted	text	and	common	

key	are	transmitted	together.

c)	 In	public	key	cryptography,	 the	key	used	 for	encryption	 is	

different	 from	 that	 for	 recovering	 the	 plain	 text	 from	 the	

encrypted	text.

d)	Common	key	cryptography	is	used	for	digital	signature.
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Q33.	 Which	of	the	following	can	be	made	possible	by	using	a	digital	

signature	in	electronic	commerce?
a)	 Preventing	 an	 unintended	 third	 party	 from	 accessing	 any	

confidential	file

b)	Checking	that	a	file	is	not	infected	with	a	virus

c)	 Preventing	the	contents	of	a	transaction	from	being	leaked	

through	wiretapping

d)	Authenticating	 the	 trading	 partner	 and	 checking	 that	 the	

contents	of	a	transaction	are	not	falsified	

Q34.	 Which	of	the	following	is	the	purpose	of	a	DoS	attack	against	

a	server?
a)	 Takeover	of	server	administrator’s	privileges

b)	Blocking	of	services

c)	 Falsification	of	data

d)	Stealing	of	data	Q

Q35.	 Which	of	 the	 following	 is	 the	 self-propagating	program	 that	

can	 send	 its	 replication	 attached	 to	 an	 e-mail	message	 via	

a	 network,	 such	 as	 the	 Internet,	 or	 copy	 itself	 onto	 other	

computers	in	the	network?
a)	 Cookie		 b)Spyware	 c)Trojan	horse		 d)Worm
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Q36.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	explanation	of	spam	

mail?
a)	 E-mail	 that	 is	 indiscriminately	 sent	 to	 users	without	 their	

consent

b)	E-mail	 that	 is	 distributed	 to	 all	 participants	 registered	

previously	for	a	specific	purpose

c)	 E-mail	that	is	sent	or	forwarded	with	the	same	content	by	a	

receiver	to	multiple	destinations	and	causes	the	number	of	

receivers	to	continue	increasing

d)	A	message	exchange	system	that	provides	a	message	posting	

function	 using	 e-mail	 or	Web	 page	 to	 enable	 information	

exchange	with	the	general	public	

Q37.	 Which	of	 the	 following	 is	 a	 security	 incident	 categorized	as	

being	caused	by	a	physical	threat?
a)	 The	 server	 room	 is	 flooded	because	of	 heavy	 rain,	which	

causes	the	equipment	to	stop.

b)	A	large	amount	of	data	is	sent	from	the	external	network	to	

the	public	server,	which	causes	the	server	to	stop.

c)	 An	attacker	intrudes	into	the	corporate	server	over	the	network	

and	destroys	files.

d)	An	employee	makes	an	operational	error	on	the	computer,	

and	data	is	destroyed.
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Answer questions Q38 through Q57 concerning management.

Q38.	 A	client	application	for	a	mission-critical	business	system	built	

by	 the	 information	 systems	 department	 displayed	 an	 error	

message	on	the	screen	and	stopped.		Which	of	the	following	

is	the	most	appropriate	action	to	be	taken	by	the	user	in	this	

situation?
a)	 Restarting	 the	 PC	 and	 notifying	 the	 information	 systems	

department	that	a	failure	occurred

b)	Trying	to	resolve	the	problem	on	one’s	own,	based	on	the	

error	message	or	other	information

c)	 Checking	 the	 error	message	 with	 the	 user	manual	 and	

determining	if	the	failure	can	be	resolved	on	one’s	own,	or	

if	the	information	systems	department	should	be	consulted

d)	 Informing	other	PC-based	clients	on	this	system	of	the	failure	

and	asking	them	to	stop	operations	in	progress

Q39.	 Which	 of	 the	 following	 describes	 a	 “limit	 check”	 that	 is	 a	

method	of	checking	input	data?
a)	 Checking	the	data	for	either	the	minimum	or	maximum	value

b)	Checking	whether	the	data	is	in	a	certain	order

c)	 Checking	whether	the	data	is	logically	correct	

d)	Checking	the	data	code	with	the	code	registered	in	a	table
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Q40.	 A	system,	consisting	of	four	subsystems	a	through	d,	is	being	
developed.		The	chart	below	shows	the	cumulative	number	of	
bugs	found	during	the	test	phase	for	each	subsystem.		Which	
subsystem	 can	be	 regarded	 as	 being	 at	 the	 highest	 quality	
level?		Here,	all	detected	bugs	have	already	been	removed,	
and	 the	 development	 scale,	 development	 period,	 and	 the	
number	of	staff	are	almost	the	same	for	all	subsystems.	
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Q41.	 Which	 of	 the	 following	 is	 an	 appropriate	 description	 of	

programming?
a)	 Consolidating	 individual	 programs	 and	 verifying	 that	 the	

software	works	as	specified

b)	Performing	a	functional	decomposition	of	software,	based	on	

its	hierarchical	structure

c)	 Describing	procedures	in	accordance	with	the	grammar	of	a	

programming	 language,	and	then	verifying	 that	 there	 is	no	

error	in	the	procedures

d)	Representing	the	procedure	of	a	program	schematically	or	

graphically	
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Q42.	 Which	of	the	following	is	an	appropriate	explanation	of	a	white	

box	test?
a)	 Test	data	is	prepared	based	on	external	specifications.

b)	Test	data	is	prepared	by	applying	the	equivalence	partitioning	

technique.

c)	 Test	data	is	prepared	based	on	internal	structure.

d)	Test	data	is	prepared	by	using	the	relationship	between	input	

and	output.	

Q43.	 Which	of	the	following	is	an	advantage	of	dividing	the	software	

development	 process	 into	 four	 phases—requirements	

definition,	system	design,	programming,	and	testing—and	then	

executing	them	in	this	order?
a)	 It	 provides	 flexibility	 to	 handle	 changes	 in	 software	

specifications	at	any	point	of	the	development	phases.

b)	 It	contributes	to	the	ease	of	understanding	the	progress	status	

of	development.

c)	 It	 requires	 fewer	 person-hours	 spent	 for	 reviews	 in	 the	

upstream	phases.

d)	 It	 allows	 users	 to	 try	 the	 software	 at	 an	 early	 stage	 of	

development.
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Q44.	 Which	of	the	following	is	the	development	model	where	a	trial	

model	or	a	pilot	unit	is	developed	at	an	early	stage	of	system	

development	so	that	users	can	verify	their	requirements	in	a	

tangible	manner?
	 a)	 Waterfall	model	 b)	 Extreme	programming
	 c)	 Spiral	model	 	 d)	 Prototyping

Q45.	 Which	of	the	following	is	the	chart	or	diagram	that	is	illustrated	

in	length	proportional	to	the	time	period	required	for	each	task,	

with	time	on	the	horizontal	axis	and	the	tasks	on	the	vertical	

axis?
	 a)	 E-R	diagram	 b)	 Arrow	diagram
	 c)	 Gantt	chart	 d)	 State	transition	diagram

Q46.	 In	 the	 arrow	diagram	below,	what	 is	 the	maximum	number	 of	

days	that	can	be	accepted	as	a	delay	of	the	activity	“C     F ” 	on	
condition	that	the	total	number	of	days	required	for	activities	from	
A	through	G	is	not	affected?	
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Q47.	 Which	 of	 the	 following	 is	 the	most	 appropriate	 description	

concerning	 the	 communication	 that	 a	 project	 manager	

performs	with	the	parties	involved	in	the	project?
a)	 It	is	decided	at	the	start	of	the	project	what	kind	of	report	is	

to	be	created,	and	when,	how,	and	to	whom	the	report	is	to	

be	presented.

b)	When	the	progress	of	the	project	is	reported	to	the	ordering	

party,	the	progress	report	created	by	the	development	staff	

member	is	used	as	is.

c)	 Communication	 with	 members	 of	 the	 project	 team	 is	

performed	 orally,	 with	 the	 emphasis	 on	 promptness	 of	

contact.	

d)	All	the	internal	and	external	parties	involved	in	the	project	

are	convened	regularly	to	hold	a	meeting	to	check	on	the	

progress,	regardless	of	the	scale	of	the	project.

Q48.	 In	system	development,	which	of	the	following	 is	the	most	

appropriate	 graph	 that	 shows	 the	 relationship	between	 the	

phase	where	a	defect	is	detected	and	the	cost	to	resolve	it? 

a)	 Design  Development  Test  Operations
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Q49.	 In	a	development	project,	after	a	software	integration	test	is	

completed,	 a	 system	 test	 is	being	 conducted	 to	 check	 the	

functions	of	a	system.		According	to	the	system	test	report,	

there	are	many	defects	 in	a	certain	program.		Which	of	the	

following	 is	 the	most	 appropriate	 action	 that	 the	 project	

manager	should	take	first?
a)	 Suspending	the	system	test	and	starting	all	over	again	from	

the	software	integration	test

b)	 Increasing	the	staff	members	who	test	the	defective	program	

so	as	not	to	delay	the	progress	of	the	test	

c)	 Re-evaluating	the	quality	of	the	defective	program	to	identify	

its	impact	on	the	system	test

d)	Removing	the	defective	program	from	the	test	target	list	and	

creating	the	program	again

Q50. Which	of	the	following	is	an	appropriate	characteristic	of	the	

single-step	(or	big	bang)	migration	method?
a)	 It	requires	an	application	that	provides	a	connection	between	

the	new	and	old	systems.

b)	The	new	and	old	systems	are	operated	in	parallel,	and	then	

migration	to	the	new	system	is	performed	at	a	certain	point	

in	time.
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c)	 Problems	during	migration	to	the	new	system	have	a	serious	

impact.

d)	Operational	costs	are	incurred	from	parallel	operations.

Q51.	 In	 the	 PDCA	 cycle	model	 of	 ISMS,	 which	 of	 the	 following	 is	

performed	as	part	of	the	“Do”	phase?
a)	 Correction	of	major	nonconformity

b)	Security	education

c)	 Establishment	of	security	policy

d)	 Internal	audit

Q52. When	a	service	desk	receives	a	call	 regarding	a	system	failure	

from	a	user,	which	of	the	following	is	an	appropriate	response	

from	the	perspective	of	incident	management?
a)	 Giving	priority	to	implementing	a	fundamental	solution	to	the	

problem	to	prevent	recurrence	in	preference	to	system	recovery

b)	Giving	priority	to	the	continuity	of	the	system	user’s	business	

and	informing	the	user	of	any	known	workarounds	first

c)	 Reporting	the	recovery	progress	only	to	the	user	who	called	the	

service	desk

d)	 Identifying	 the	 severity	 and	 details	 of	 the	 failure,	 and	 then	

advising	the	user	about	an	appropriate	contact	point

Q53.	 Which	of	the	following	is	the	management	system	which	imposes	

the	costs	of	system	operations	on	user	departments	fairly?
a)	 Consigned	computing	system

b)	Outsourcing	system

c)	 Billing	system

d)	Standard	cost	system
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Q54.	 In	 the	 PDCA	 cycle	 of	 service	management,	 which	 of	 the	

following	is	performed	in	the	“Act”	phase?
a)	 Identifying	 the	 scope	 and	 necessary	 resources	 of	 service	

management	

b)	Measuring	the	usage	of	resources	and	monitoring	the	processes

c)	 Setting	improvement	goals	related	to	the	usage	of	resources	

and	improving	the	processes	

d)	Managing	the	allocated	resources	as	well	as	the	team	including	

the	service	desk	and	operators

Q55.	 Which	of	the	following	is	the	appropriate	action	to	be	taken	

to	improve	the	environment	of	a	department	server	from	a	

viewpoint	of	facility	management?
a)	 Installing	antivirus	software

b)	Providing	an	automatic	operation	function,	such	as	a	scheduled	

backup	

c)	 Avoiding	installing	the	server	near	to	the	water	pipe	in	fear	

for	water	leakage	

d)	Providing	a	 function	 that	encrypts	 information	 transmitted	

over	the	network		
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Q56.	 Which	of	the	following	is	the	appropriate	description	concerning	

a	system	audit	that	is	performed	as	part	of	an	internal	audit	

for	a	company?
a)	 System	operators	check	whether	the	business	operations	of	

their	department	are	done	in	accordance	with	rules,	by	using	

a	self-inspection	list.

b)	System	 developers	 check	 the	 requirements	 for	 the	 next	

system	by	conducting	a	questionnaire	survey	of	the	system	

users.

c)	 Persons	other	than	the	systems	department	staff	members	

check	 whether	 the	 business	 operations	 of	 the	 systems	

department	are	done	 in	accordance	with	rules,	by	using	a	

check	sheet.

d)	Systems	department	staff	members	check	whether	all	the	

information	devices	owned	by	the	company	are	installed	as	

stated	in	the	master	list,	by	taking	physical	inventory.		

Q57.	 Who	 has	 a	 role	 and	 final	 responsibility	 to	 establish	 and	

maintain	internal	controls	under	a	basic	policy?
	 a)	 Shareholder	 b)	 Auditing	director
	 c)	 Management	executive	 d)	 Internal	auditor
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Answer questions Q58 through Q88 concerning strategy.

Q58.	 Which	of	the	following	is	the	most	appropriate	for	conveying	

a	company’s	belief	in	management	and	its	sense	of	values	to	

employees,	customers,	and	society?
a)	 Management	issue	 	 b)	Management	plan

c)	 Management	strategy	 d)	Management	principle

Q59.	 Which	of	the	following	is	an	explanation	of	ABC	analysis?
a)	 Combinations	of	goods	purchased	by	customers	are	analyzed	

based	on	the	sales	data	collected	by	a	POS	system.

b)	A	 region	 is	 evenly	 partitioned	with	 lines	 of	 longitude	 and	

latitude,	and	the	population,	purchasing	power,	and	various	

other	data	for	each	region	are	collected	to	analyze	the	region	

in	more	detail.

c)	 A	region	is	partitioned	into	several	areas	for	a	certain	purpose,	

and	opinion	leaders	are	selected	from	each	area	for	repeated	

surveys	on	the	trends	and	actual	situation	of	the	region.

d)	Sales	or	gross	profits	of	goods	are	sorted	in	descending	order,	

and	then,	according	to	its	cumulative	percentage	of	the	total,	

the	goods	are	classified	into	three	ranks	to	identify	hot-selling	

goods.
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Q60. Two	control	charts	below	show	the	quality	characteristics	of	

products	manufactured	by	Lines	A	and	B	in	the	factory	for	each	

day	of	manufacture.		Which	of	the	following	is	an	appropriate	

response	or	reaction	to	Line	A	or	Line	B	or	both?
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a)	 Since	the	daily	fluctuation	of	values	in	Line	A	is	larger	than	
in	Line	B,	the	cause	should	be	investigated.

b)	Since	values	for	both	Lines	A	and	B	fall	within	the	control	
limit	range,	it	should	be	desirable	to	wait	and	see.

c)	 Since	values	for	both	Lines	A	and	B	deviate	from	the	center	
line,	the	cause	should	be	investigated.

d)	Since	the	value	for	Line	B	continues	to	increase,	the	cause	
should	be	investigated.

Q61. Which	of	the	following	is	an	appropriate	description	concerning	
the	usage	of	diagrams	or	charts?
a)	 A	flowchart	 is	used	to	show	the	relationship	between	the	

capacity	and	access	speed	of	a	storage	device.
b)	A	 Gantt	 chart	 is	 used	 to	 show	 the	 telephone	 tree	 for	

emergency	calls.
c)	 A	cause	and	effect	diagram	is	used	to	understand	the	reasons	

for	the	slowing	of	a	system	development	project.
d)	An	association	diagram	is	used	to	show	a	series	of	procedures	

for	purchasing	stationery.
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Q62. An	acceptance	inspection	is	performed	on	outsourced	products	

with	a	non-defective	probability	of	0.9	and	a	defective	probability	

of	0.1.		The	table	below	shows	four	proposed	plans	with	each	

cost	per	non-defective	product	and	defective	product.		Which	

of	the	following	is	the	plan	with	the	lowest	expected	cost?

Plan Cost	per	non-defective	product Cost	per	defective	product
A 0 1,500
B 40 1,000
C 80 500
D 120 200

	 a)	A	 		 b)	B	 	 c)	C	 	 d)	D

 Q63.	When	there	are	n	evaluation	items,	n	evaluation	axes	are	drawn	

from	the	center	of	a	circle	so	that	the	circle	can	be	divided	into	

n	equal	pieces,	and	then	evaluation	values	are	plotted	on	each	

axis.		Which	of	the	following	is	the	appropriate	chart	or	diagram	

that	 is	 used	 for	 determining	 the	 relative	 balance	 between	

evaluation	items	and	the	distance	from	averages	by	connecting	

neighboring	plotted	points	with	line	segments?

	 a)	Z	chart	 	 	 b)	Scatter	diagram

	 c)	Fan	chart	 	 	 d)	Radar	chart

Q64.	 Which	of	the	following	 is	a	case	where	a	Pareto	chart	can	be	

effectively	used?
a)		On	the	occasion	of	a	new	product	announcement,	it	is	used	to	

carefully	plan	the	arrangement	of	a	venue,	the	communication	
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with	all	related	parties,	and	so	on.	

b)	On	the	occasion	of	the	design	and	construction	of	a	building,	it	

is	used	to	investigate	the	procedures	for	carrying	out	multiple	

tasks	in	the	shortest	period	of	time.	

c)	 On	the	occasion	of	establishing	quality	improvement	measures,	

it	is	used	to	analyze	the	number	of	defects	for	each	cause	and	

select	themes	to	be	handled	with	high	priority.	

d)	On	the	occasion	of	developing	a	sales	plan	for	a	product	with	a	

short	lifecycle,	it	is	used	to	prepare	several	alternative	solutions	

in	consideration	of	competitor’s	reactions.

Q65.	 Which	of	the	following	 is	the	appropriate	use	of	management	

science	techniques?
a)	 PERT	(Program	Evaluation	and	Review	Technique)	can	be	used	

to	analyze	the	reliability	of	a	machine.

b)	A	queueing	model	can	be	used	to	perform	financial	analysis.

c)	 A	time	series	analysis	can	be	used	to	forecast	the	sales	of	a	

product	in	the	market.

d)	A	 simplex	method	 can	 be	 used	 to	 control	 the	 quality	 of	 a	

product.

Q66.	 When	corporate	accounting	is	classified	into	financial	accounting	

and	management	accounting,	which	of	the	following	describes	a	

characteristic	of	management	accounting?
a)	 The	accounts	need	to	be	settled	at	the	end	of	each	accounting	

term,	 and	 the	 preparation	 of	 financial	 statements,	 such	 as	

balance	sheet	and	income	statement,	is	mandatory.

b)	Corporate	management	provides	accounting	reports	to	external	

stakeholders	such	as	shareholders	and	creditors.
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c)	 Accounting	 procedures	must	 be	 conducted	 in	 conformity	

with	accounting	regulations	such	as	financial	statement	rules,	

corporate	 accounting	 principles,	 and	 various	 accounting	

standards.

d)	 Internal	reports	are	prepared	for	business	judgment,	including	

budgetary	control,	profit	control,	and	performance	evaluation	

for	each	department,	product,	region,	etc.

Q67.	 When	the	results	of	financial	statement	analysis	for	the	current	

period	are	as	shown	in	the	table	below,	which	of	the	following	

is	the	cost	of	sales	in	thousands	of	dollars?

Cost	of	sales	ratio 80%

Ratio	of	operating	profit	to	net	sales 10%

Operating	profit 20,000	dollars

	 a)	140			 b)	160	 	 c)	180	 	 d)	200

Q68. In	 business	 accounting,	 which	 of	 the	 following	 serves	 as	

a	 baseline	 for	 providing	 financial	 statements,	 based	 on	

transactions	organized	in	order	of	date	and	posted	by	account	

titles?	
 a)	Trial	balance	 	 b)	Journal	book
	 c)	Work	sheet		 	 d)	General	ledger

Q69.	 For	the	year-end	settlement	of	accounts,	an	income	statement	

was	prepared	as	shown	in	the	table	below.		How	much	is	the	

operating	income	in	thousands	of	dollars	for	the	period	under	

review?
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Unit:	thousands	of	dollars

Item Amount

Sales 1,500

Cost	of	sales 1,000

Selling,	general	and	administration	expenses 200

Non-operating	income 40

Non-operating	expenses 30

	 a)	270			 b)	300	 	 c)	310	 	 d)	500

Q70.	 Which	of	the	following	is	an	action	that	is	compliant	with	the	

copyright	 law	even	 if	 it	 is	done	without	 the	consent	of	 the	

copyright	holder?	
a)	 Copying	tunes	 from	a	purchased	CD	to	one’s	own	PC	and	

listening	to	those	tunes	on	the	PC	every	day

b)	Making	the	tunes	in	a	purchased	CD	downloadable	from	one’s	

homepage

c)	 Distributing	to	one’s	customers	a	copy	of	a	magazine	which	

has	an	article	on	a	product	of	one’s	company	

d)	Uploading	a	recorded	TV	drama	to	a	video	sharing	site

Q71.	 Which	of	the	following	is	the	most	appropriate	activity	based	

on	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)?
a)	 Providing	products	that	require	less	material	used	and	also	

consume	less	electricity

b)	Providing	products	differentiated	from	competitors’	products	

by	adding	new	functions
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c)	 Providing	 products	 that	meet	 various	market	 needs	 by	

adopting	a	cell	production	system

d)	Providing	products	that	the	company	did	not	offer,	by	acquiring	

other	companies

Q72.	 Which	 of	 the	 following	 is	 the	 purpose	 of	 strengthening	

compliance	in	corporate	management?
a)	 To	 prevent	 corporate	management	 and	 employees	 from	

being	involved	in	misconduct	or	scandals	that	may	threaten	

the	continued	existence	of	the	company

b)	To	 retain	management	 resources	 for	 differentiation	 from	

competitors	and	thereby	gain	a	competitive	edge

c)	 To	curb	the	exercise	of	the	management	powers	and	thereby	

build	a	framework	for	sound	management

d)	To	 improve	 the	 satisfaction	 of	 stakeholders	 including	

customers,	shareholders,	and	employees	in	order	to	achieve	

the	company’s	continued	growth

Q73.	 Which	 of	 the	 following	 corresponds	 to	 a	 third-party	 audit	

defined	 in	 “ISO	 9000:2005	 Quality	management	 system—

Fundamentals	and	vocabulary”?	
a)	 A	parent	company	audits	the	quality	management	system	of	

a	subsidiary	company.

b)	A	customer	audits	the	quality	management	system	of	a	trading	

partner	company.

c)	 A	company	audits	 its	own	quality	management	system	for	

internal	purposes.

d)	A	certification	body	audits	the	quality	management	system	

of	a	client	company.
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Q74.	 In	 the	 BSC	 (Balanced	 Score	 Card)	 of	 a	 consumer	 products	

manufacturer,	which	of	the	following	is	the	most	appropriate	

performance	evaluation	indicator	or	index	from	the	customer	

viewpoint?
	 a)	Development	efficiency	 b)	Cash	flow
	 c)	Market	share	 	 d)	Number	of	patents	granted

Q75.	Which	of	the	following	is	an	explanation	of	core	competence	

management?
a)	 Acquiring	management	resources	from	other	companies	that	

have	 an	 established	 business	 operation,	 so	 as	 to	 gain	 an	

advantage	over	the	competitors

b)	Optimizing	the	combination	of	business	operations	so	that	it	

can	have	a	greater	effect	than	merely	operating	each	business	

independently

c)	 Concentrating	the	management	resources	on	proprietary	know-

how	and	technology	that	are	not	easy	for	other	companies	

to	imitate,	so	as	to	establish	a	competitive	advantage

d)	Reviewing	 best	 practices	 (successful	 case	 stories)	 of	 other	

companies,	so	as	to	fundamentally	improve	and	restructure	

the	current	business	processes

Q76. Which	of	 the	 following	 is	an	explanation	of	 the	 just-in-time	

production	method?
a)	 The	entire	production	process	is	performed	by	one	or	a	few	

workers.

b)	The	production	process	is	started	after	a	customer	order	is	

accepted.
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c)	 Products	are	manufactured	based	on	the	demand	forecast	
made	at	the	time	of	starting	the	production.

d)	Only	 the	 necessary	 items	 are	 produced,	 in	 the	 necessary	
quantity	at	the	necessary	time.

Q77. Which	 of	 the	 following	 is	 the	 corporate	 strategy	 to	 avoid	
excessive	competition	and	gain	a	competitive	advantage	by	
focusing	on	a	small	market	segment	where	the	customer	needs	
are	not	being	fulfilled?

 a)	 Niche	strategy	 b)	 Push	strategy
	 c)	 Brand	strategy	 d)	 Pull	strategy

Q78. Which	 of	 the	 following	 is	 the	most	 appropriate	 description	
concerning	the	advantageous	effects	of	implementing	CRM?
a)	 It	becomes	easy	to	understand	customer	payment	status	of	

account	receivables.
b)	 It	becomes	easy	to	reduce	the	lead	time	from	a	customer	

order	placement	to	its	delivery.
c)	 It	becomes	easy	to	share	sales	approach	to	customers	among	

the	entire	sales	staff.
d)	 It	becomes	easy	to	clearly	understand	customer	needs	and	

requests,	 and	 thereby	 to	build	 up	 long-term	 relationships	
with	customers.
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Q79.	 Which	of	the	following	corresponds	to	information	barrier-free?
a)	An	environment	in	which	information	devices	can	be	utilized	

practically,	even	when	the	data	entry	method	is	limited	to	
only	voice,	handwriting,	etc.	

b)	An	 environment	 in	 which	 a	 user	 in	 motion	 can	 utilize	

a	 communication	 terminal	 such	 as	 a	 cell	 phone	 and	 a 

smartphone

c)	 An	environment	in	which	a	working	style	without	time	loss	and	

emotional	distress	because	of	commuting	is	made	possible	

through	the	use	of	information	communication	technology

d)	An	environment	in	which	individuals	can	utilize	computers	

seamlessly	by	means	such	as	mobile	computing	and	home	

networks

Q80. Which	of	the	following	is	a	method	where	tasks	are	performed	

according	to	the	steps	(1)	through	(3)?
(1)	Calculate	the	necessary	quantities	of	the	components,	based	on	

the	types,	quantity,	and	component	list	for	products	planned	
to	be	produced	in	a	certain	period	of	time.

(2)	Calculate	the	actual	ordering	quantity	for	each	component,	in	
consideration	of	the	quantity	in	stock	available	for	allocation.

(3)	Determine	 the	 reorder	 timing	 for	 each	 component,	 in	
consideration	of	the	lead	time	for	manufacturing	or	procurement	
or	both.

a)	CAD	 		 b)	ERP	 	 c)	JIT	 	 d)	MRP
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Q81.	 When	online	shopping	via	the	Internet	is	done	according	to	the	

procedure	shown	in	the	figure	below,	at	which	of	the	following	

points	does	the		transaction	take		effect	unless	otherwise		specified?	 

 
Selling partyOrdering party

Reception of the order 
acceptance mail

Remittance

Order acceptance
mail

Order mail

Reception of the product

Payment for the product

Transmission of the 
order mail

Order entry processing

Shipment of the 
product

a)	 Transmission	of	the	order	mail

b)	Order	entry	processing

c)	 Reception	of	the	order	acceptance	mail

d)	Payment	for	the	product

Q82. Which	of	the	following	is	the	most	appropriate	characteristic	

of	embedded	systems?
a)	 A	dedicated	OS	is	used	for	the	development	and	operation	

of	embedded	systems.

b)	A	connection	to	a	network	is	required	for	embedded	systems	

to	operate.

c)	 Embedded	systems	are	used	for	internal	control	of	equipment,	

so	they	do	not	require	user	interface.

d)	Embedded	systems	are	composed	of	dedicated	or	specially-

designed	hardware	and	software.
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Q83.	 Which	of	the	following	is	the	appropriate	explanation	of	the	

DFD	that	is	created	when	a	business	process	is	analyzed?
a)	 It	shows	various	types	of	data	items	handled	in	the	business	

operations	and	the	interrelations	among	them.

b)	 It	shows	various	types	of	data	items	handled	in	the	business	

operations,	from	sets	to	elements	in	a	hierarchically	detailed	

fashion.

c)	 It	shows	the	processes	that	make	up	the	business	operations	

and	the	data	flow	exchanged	among	them.

d)	 It	 shows	 the	contents	of	 the	processes	 that	make	up	 the	

business	operations,	from	overviews	to	details	in	a	hierarchical	

fashion.

Q84. Which	 of	 the	 following	 is	 a	 technique	 used	 for	 analyzing	

structures	of	data	used	for	business	operations	and	depicting	

the	relationship	between	extracted	entities	in	diagrams	such	

as	an	E-R	diagram?
 a)	 Data	cleaning	 b)	 Data	cleansing
	 c)	 Data	mining	 d)	 Data	modeling



172 พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

Q85.	 Which	of	the	following	is	the	profitable	combination	of	system	

development	projects	A,	B,	and	C?		Here,	the	profitability	of	a	

project	is	examined	during	the	first	five	years	after	the	system	

starts	 its	 service,	 and	 the	maintenance	 cost	 of	 the	 system	

equivalent	to	10%	of	the	initial	investment	amount	is	incurred	

every	year	after	the	start	of	the	service.		
Unit:	thousands	of	dollars

System	

development	project

Initial	investment	

amount

System	effect	per	year

A 250 80

B 450 140

C 700 200

	 a)	 A	and	B	 b)	 B	and	C
	 c)	 C	and	A	 d)	 A,	B,	and	C

Q86. Which	of	the	following	is	an	explanation	of	housing	services?
a)	 A	service	in	which	a	service	provider	provides	business	software	

via	the	Internet

b)	A	 service	 in	 which	 a	 service	 provider	 performs	 planning,	

development,	 operations,	management,	 and	maintenance	

of	information	systems	owned	by	other	companies

c)	 A	service	in	which	a	service	provider	lends	out	servers	and	

communication	equipment	 installed	in	the	provider’s	own	

buildings	to	users	

d)	A	 service	 in	which	a	 service	provider	operates	 customer’s	

servers	 and	 communication	 equipment	 installed	 in	 the	

provider’s	own	buildings
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Q87. On	January	1,	2009	which	was	the	first	day	of	the	fiscal	year,	

a	company	bought	an	air	conditioner	for	the	office	at	6,000	

dollars.		How	much	was	its	book	value	in	dollars	on	December	

31,	 2010?	 	 Here,	 the	 service	 life	 is	 six	 years,	 the	 yearly	

depreciation	is	computed	using	the	straight-line	method,	and	

the	residual	value	after	six	years	is	10%.

a)	3,600	 		 b)	4,000	 c)	4,200	 d)	5,100

Q88.	 When	Company	B	procures	an	information	system	according	

to	the	flow	shown	in	the	figure	below,	which	of	the	following	

is	the	term	to	be	inserted	in	blank	A?
a)	NDA		 b)	RFI	 	 c)	RFP	 	 d)	SLA

Company B (management) Company B (IT department) Vendor

Business strategy development
Enterprise strategy 
development

System requirements 
development

Development of vendor 
selection criteria

Contract with Company B

Comparison and 
evaluation of proposals 
and vendor selection

Contract with 
the selected vendor

Submitt

Approval of the selected 
vendor

Approval of vendor selection
criteria

Creation and distribution 
of A

Creation of a proposal

Reception of A
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Answer questions A through C, each of which has four questions.

Question	A	 Read	 the	 following	 description	 concerning	 the	

development	plan	for	an	inventory	control	system,	and	then	

answer	Q89	through	Q92.

	 Mr.	 S	participates	 in	 a	project	 for	 constructing	 an	 inventory	

control	system	(hereinafter	called	the	system).

	 After	the	deliverables	and	completion	criteria	for	the	project	

are	 identified,	 the	 development	 plan	 for	 the	 system	 is	

divided	into	five	steps—activity	breakdown,	activity	definition,	

activity	sequencing,	activity	duration	estimating,	and	schedule	

development—and	these	steps	are	performed	sequentially.		
(1)	In	 activity	 breakdown,	 the	 activities	 involved	 in	 creating	

deliverables	 are	 broken	 down	 into	 smaller	 components	

by	 using	 the	WBS	 (Work	 Breakdown	 Structure).	 	 In	 other	

words,	the	WBS	is	used	for	breaking	down	all	the	activities	

into	components	and	organizing	 these	components	 into	a	

hierarchical	structure.		

(2)	In	activity	definition,	the	deliverables	and	person-days	of	each	

broken	down	activity	are	defined.

(3)	In	 activity	 sequencing,	 the	 time	 sequence	 of	 activities	 is	

determined.	

(4)	In	activity	duration	estimating,	the	duration	of	each	activity	is	

obtained	by	dividing	the	person-days	of	each	activity	by	the	

number	of	staff	members.

(5)	In	 schedule	 development,	 the	 start	 and	 finish	 dates	 are	

determined	based	on	the	duration	of	each	activity.
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Under	the	supervision	of	the	senior	staff	member,	Mr.	S	performs	
activity	breakdown	for	the	system	by	using	the	WBS	shown	in	the	
figure	below.

   

System

Subsystem 1 Subsystem 2
System 

requirements 
definition

…

Software 
architecture 

design
Software 

detailed design

Software interface detailed 
design

Database detailed 
design

…

Screen design

Screen 
list

Screen 
flow Screen layout ScreenI/O

items

Form design

Form 
list Form layout

…

...

…

Note:	Shaded	parts	are	not	shown.

Fig.  Activity breakdown for the system by using the WBS
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[Management]

Q89.	 Mr.	S	is	instructed	by	the	senior	staff	member	to	ensure	that	the	

activities	that	concern	the	entire	work	of	system	development,	

such	as	system	requirements	definition,	are	listed	at	the	same	

hierarchical	level	as	Subsystems	1,	2,	and	so	on	in	the	figure	of	

activity	breakdown.		Which	of	the	following	is	appropriate	as	

an	activity	that	should	be	listed	at	the	same	hierarchical	level	

as	system	requirements	definition	in	the	figure?		

a)	 System	audit

b)	 System	integration

c)	 Software	integration

d)	 Software	coding	and	testing

[Management]

Q90. In	the	figure	of	activity	breakdown,	the	activities	are	broken	

down	at	the	first	level,	with	the	focus	on	those	that	concern	the	

entire	work	of	system	development	and	subsystems.		Which	

of	the	following	is	the	appropriate	explanation	concerning	the	

activity	breakdown	that	Mr.	S	performs	at	the	next	lower	level	

for	each	subsystem	in	the	figure?
a)	 Mr.	S	breaks	down	the	activities	for	each	phase	or	process	of	

development.

b)	Mr.	 S	 breaks	 down	 the	 activities	 for	 each	 item	of	 system	

requirements	definition.

c)	 Mr.	S	breaks	down	the	activities	for	each	type	of	software.

d)	Mr.	S	breaks	down	the	activities	for	each	module.
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[Management]

Q91.	 In	 activity	 definition,	 a	 table	 is	 created	 by	 adding	 the	 staff	

members	 in	 charge	 and	 person-days,	 based	 on	 the	WBS	

created	in	activity	breakdown.		The	table	below	shows	part	

of	the	entire	table.		When	the	time	sequence	shown	in	the	

diagram	below	exists	among	 the	activity	 items	of	Activity	5	

for	 screen	design,	how	many	person-days	are	necessary	 for	

the	critical	path	of	screen	design?		 In	the	diagram,	the	flow	

of	activities	is	represented	by	arrows,	and	activity	names	are	

shown	above	or	below	the	arrows.		

Activity	1 Activity	2 Activity	3 Activity	4 Activity	5 Deliverable
Staff	in	

charge

Person-

days

Sub-

system	1

Software	

detailed	

design

Software	

interface	

detailed	

design

Screen	

design

Screen	list Screen	list	table Smith 4
Screen	

flow

Screen	flow	

diagram
Smith 6

Screen	

layout

Screen	layout	

diagram
Johnson 3

Screen	I/O	

items

Screen	I/O	

items	definition	

document

Johnson 2

Form	

design

Form	list Form	list	table Nelson 5

Form	

layout

Form	layout	

diagram

Nelson

Smith
10

Note:	No	staff	member	has	the	same	name.

Screen list Screen flow

Screen 
layout

Screen 
I/O items

a)	5	 		 b)	9	 	 c)	10	 	 d)	15



178 พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

[Management]

Q92.	 Mr.	 S	 performs	 “activity	 duration	 estimating”	 and	develops	

a	schedule	by	determining	the	start	and	finish	dates	of	the	

individual	 activities,	 based	 on	 their	 durations.	 	 The	 table	

below	shows	part	of	the	schedule.		The	senior	staff	member	

checks	the	schedule	and	points	out	a	mistake.		Which	of	the	

following	is	appropriate	as	the	mistake	pointed	out	to	Mr.	S?		

The	calendar	for	June	is	shown	below	the	table.		No	activity	

is	done	on	Saturdays	and	Sundays.

Activity	1 Activity	2 Activity	3 Activity	4 Activity	5 Deliverable
Staff	in	

charge

Person- 

days

Activity

Start	

date

Finish	

date

Sub-

system	1

Software	

detailed	

design

Software	

interface	

detailed	

design

Screen	

design

Screen	list
Screen	list	

table
Smith 4 June	3

Screen	

flow

Screen	flow	

diagram
Smith 6 June	9

Screen	

layout

Screen	

layout	

diagram

Johnson 3 June	9

Screen	I/O	

items

Screen	

I/O	items	

definition	

document

Johnson 2 June	12

Form	

design

Form	list
Form	list	

table
Nelson 5 June	6

Form	

layout

Form	layout	

diagram

Nelson 

Smith
10 June	13 June	19

Note:	No	staff	member	has	the	same	name.		Shaded	areas	are	not	shown.
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June

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

a)	 Since	the	person-days	for	form	layout	are	10,	the	finish	date	

is	June	26.

b)	Since	Mr.	Smith’s	activity	of	form	layout	overlaps	his	preceding	

activity,	the	finish	date	cannot	be	set	to	June	19.

c)	 Since	two	staff	members	are	assigned	to	the	activity	of	form	

layout,	the	finish	date	can	be	set	to	June	18.

d)	Since	the	activity	of	form	layout	requires	more	person-days	

than	 the	 other	 activities,	 its	 activity	 duration	 should	 be	

estimated	to	be	longer.

Question B		 Read	the	following	description	concerning	the	task	of	

managing	the	loan-out	of	documents,	and	then	answer	Q93	

through	Q96.
The	data	room	of	Company	A’s	laboratory	is	engaged	in	the	task	
of	managing	 the	 loan-out	of	documents.	 	A	document	 loan-out	
management	system	(hereinafter	called	the	document	system)	that	
utilizes	PC-based	database	software	is	used	for	the	task	of	managing	
the	loan-out	of	documents.
The	database	structure	of	the	document	system	is	as	follows:
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Employee	table

Emp_No Emp_name E-mail_address

Document	table

Doc_No Doc_title

Loan-out	table

Doc_No Doc_title Emp_No Emp_name E-mail_address Loan-out_date Return_date

Note:	“Doc_No”	stands	for	document	number,	“Doc_title”	for	document	

title,	 “Emp_No”	 for	 employee	 number,	 and	 “Emp_name”	 for	

employee	name.

The	 conditions	 concerning	 the	 documents	 held	 and	 the	 loan-out	 of	

documents	are	as	follows:

[Conditions	concerning	the	documents	held	and	the	loan-out]

(1)	Only	one	copy	of	the	same	document	is	held,	and	a	unique	

document	number	is	assigned	to	each	document.

(2)	The	maximum	loan-out	period	is	two	weeks	including	the	day	

on	which	the	document	is	loaned	out.		A	document	returned	

by	an	employee	may	be	loaned	out	to	another	employee	on	

the	day	the	document	is	returned,	but	a	returned	document	

is	not	 loaned	out	 to	 the	same	employee	on	 the	day	 it	 is	

returned.
The	procedure	from	loan-out	to	return	is	as	follows:

[Procedure	from	loan-out	to	return]

(1)	An	employee	takes	out	the	document	that	he	or	she	wants	to	
borrow	from	the	library,	hands	it	to	the	staff	member	in	charge	
of	the	data	room	(hereinafter	called	the	staff	member),	and	
shows	his	or	her	employee	number	to	the	staff	member.

(2)	 The	 staff	 member	 performs	 the	 loan-out	 process	 by	 using	
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the	document	system	and	hands	over	the	document	to	the	
employee.

(3)	When	the	employee	returns	the	document,	he	or	she	hands	it	
to	the	staff	member,	who	in	turn	performs	the	return	process	
by	using	the	document	system.

The	specifications	for	the	loan-out	process	and	return	process	in	the	
document	system	are	as	follows:
[Loan-out	process]

(1)	The	document	table	is	searched	by	using	“Doc_No”	to	obtain	

“Doc_title”.

(2)	The	employee	table	is	searched	by	using	“Emp_No”	to	obtain	

“Emp_name”	and	“E-mail_address”.

(3)	A	record	(hereinafter	called	the	loan-out	record)	for	the	loan-

out	table	is	prepared,	and	“Doc_No”,	“Doc_title”,	“Emp_No”,	

“Emp_name”,	and	“E-mail_address”	obtained	in	(1)	and	(2)	

are	set.		The	current	date	is	set	as	“Loan-out_date”,	and	a	

null	value	is	set	as	“Return_date”.

(4)	The	loan-out	record	set	in	(3)	is	added	to	the	loan-out	table.
[Return	process]
(1)	The	loan-out	table	is	searched	by	using	“Doc_No”	to	retrieve	

the	loan-out	record	that	has	a	null	value	as	“Return_date”.
(2)	The	current	date	is	set	as	“Return_date”	of	the	retrieved	loan-

out	record,	and	the	loan-out	table	is	updated.
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[Technology]

Q93.	 Which	of	the	following	is	the	appropriate	description	concerning	

the	 database	 structure	 of	 the	 document	 system?	 	 Here,	 a	

primary	key	is	a	field	or	combination	of	fields	that	uniquely	

identifies	each	record	in	a	table.
a)	 The	primary	key	of	the	loan-out	table	is	the	combination	of	

“Doc_No”	and	“Emp_No”.
b)	The	primary	key	of	the	loan-out	table	is	the	combination	of	

“Doc_No”,	“Emp_No”,	and	“Loan-out_date”.
c)	 The	primary	key	of	the	employee	table	and	loan-out	table	is	

“Emp_No”.
d)	The	primary	key	of	the	document	table	and	loan-out	table	is	

“Doc_No”.
[Strategy]

Q94.	 The	DFD	shown	below	is	created	based	on	[Loan-out	process]	

and	[Return	process]	for	the	document	system.		Which	of	the	

following	is	the	appropriate	combination	of	the	terms	to	be	

nserted	in	blanks	A	through	C	in	the	DFD?

 
Note: Shaded areas are not shown.

B

A

C

process

process

Employee table
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A B C

a) Loan-out Loan-out Return

b) Loan-out Document Return

c) Return Loan-out Loan-out

d) Return Document Loan-out

[Technology]

Q95.	 The	staff	member	 receives	many	queries	about	documents	

from	employees.		The	staff	member	hears	a	document	title	

from	an	employee	over	the	phone	and	checks	whether	the	

document	is	available	for	loan-out.		Therefore,	a	decision	is	to	

be	made	to	add	a	document	search	function	to	the	document	

system	and	let	employees	use	the	function.		An	outline	of	the	

document	search	function	is	given	below.

	 The	 flow	 of	 processing	 related	 to	 the	 document	 search	

function	to	be	added	is	summarized	in	the	figure	below.		Which	

of	the	following	is	the	appropriate	combination	of	the	phrases	

to	be	inserted	in	blanks	D	through	F	in	the	figure?
 

[Outline	of	the	document	search	function]

(1)	The	function	does	a	fuzzy	search	in	the	document	table	by	

using	the	queried	“Doc_title”	and	displays	the	result.

(2)	The	 function	 checks	 whether	 the	 corresponding	 document	

exists	 and,	 if	 the	 document	 exists,	 determines	whether	 it	 is	

available	for	loan-out.		If	the	loan-out	record	is	found	with	a	

null	“Return_date”,	the	corresponding	document	is	out	on	loan.	
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(3)	The	function	displays	whether	the	document	is	currently	out	

on	loan	or	available	for	loan-out.

Yes

Start

No

Do a fuzzy search 
in the Document table by using
Doc_title and display the result

Is the corresponding 
document found?

D

Does the corresponding 
loan-out record exist?

Display “Document 
not found”

Yes

FE

No

End

(i)	 Display	“Available	for	loan-out”

(ii)	Display	“Out	on	loan”

(iii)	Search	the	loan-out	table	by	using	“Doc_No”,	and	retrieve	

the	loan-out	record	that	has	a	null	value	as	“Return_date”

(iv)	Search	the	loan-out	table	by	using	“Doc_No”,	and	retrieve	

the	loan-out	record	that	has	the	oldest	“Loan-out_date”

D E F

a)		 (iii) (i) (ii)

b) (iii) (ii) (i)

c) (iv) (i) (ii)

d) (iv) (ii) (i)
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[Technology]

Q96.	 An	investigation	is	done	to	contact	the	employees	who	have	

not	returned	documents	within	two	weeks	including	the	loan-

out	date.		Which	of	the	following	is	the	appropriate	method	

of	retrieving	these	employees?
a)	 Retrieving	the	records	whose	“Loan-out_date”	in	the	loan-

out	table	is	a	null	value	and	whose	“Return_date”	is	within	

two	weeks	from	the	investigation	date

b)	Retrieving	the	records	whose	“Loan-out_date”	in	the	loan-out	

table	is	two	weeks	ago	from	the	investigation	date	or	earlier

c)	 Retrieving	the	records	whose	“Return_date”	in	the	loan-out	

table	is	a	null	value	and	whose	“Loan-out_date”	is	two	weeks	

ago	from	the	investigation	date	or	earlier

d)	Retrieving	the	records	whose	“Return_date”	in	the	loan-out	

table	is	a	null	value

Question C	 Read	the	following	description	concerning	enterprise	

strategy	planning,	and	then	answer	Q97 through Q100.

	 The	planning	department	of	Company	S,	a	health	food	maker,	

is	planning	a	strategy	for	the	healthy	confectionery	business.		

The	department	has	recognized	the	company’s	situation	by	

classifying	 it	 into	 strengths,	 weaknesses,	 opportunities,	 and	

threats	through	SWOT	analysis,	considered	the	strategy	to	be	

adopted,	and	then	created	two	draft	policies.

	 The	situation	of	Company	S	and	an	outline	of	the	draft	policies	

are	as	follows:



186 พิชิต IT PASSPORT ภายใน 7 วัน..!!

[Situation	of	Company	S]
(1)	 The	company	has	fewer	business	sites	than	competitors	do.
(2)	 Company	T,	a	competitor,	has	decided	to	withdraw	from	

the	healthy	confectionery	business.
(3)	 The	company	has	greater	product	planning	ability	than	that	

of	competitors.
(4)	 A	 growing	 fitness	 trend	 is	 generating	 higher	 interest	 in	

healthy	food.
(5)	 The	company’s	factory	is	getting	old.
(6)	 The	 number	 of	 children	 is	 decreasing	 because	 of	 the	

declining	birthrate.
(7)	 Consumers	are	becoming	more	conscious	about	the	safety	

of	food.
(8)	 The	company	has	gathered	customer	information	by	having	

customers	enroll	as	members	and	succeeded	in	including	
rich	people	in	its	membership	as	well.

[Outline	of	the	draft	policies]
Draft	policy	1:	 Company	S	will	improve	its	information	system	

to	further	develop	its	strengths.
Draft	policy	2:	 Company	S	will	acquire	the	business	from	which	

Company	T	withdraws,	 in	order	 to	expand	 its	
own	business.

	 The	market	 shares	 that	 individual	 companies	
have	maintained	in	healthy	confectionery	over	
the	several	past	years	are	25%	for	Company	Q,	
16%	for	Company	R,	12%	for	Company	S,	10%	
for	Company	T,	and	37%	for	others.
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[Strategy]

Q97.	 [Situation	of	Company	S]	is	summarized	as	shown	in	the	table	

below.	 	When	 (1)	 and	 (2)	 in	 [Situation	 of	 Company	 S]	 are	

categorized	into	cells	A	through	D	in	the	table,	which	of	the	

following	is	the	appropriate	combination?		

Advantage Disadvantage

Internal	environment A B

External	environment C D

Cell	into	which	(1)

is	categorized

Cell	into	which	(2)

is	categorized

a) B C

b) B D

c) D C

d) D D

[Strategy]

Q98.	 Among	the	 items	 in	 [Situation	of	Company	S],	which	of	the	

following	is	the	appropriate	combination	of	the	items	that	can	

be	categorized	as	strengths?

	 a)	(1)	and	(5)	 	 	 b)	(2)	and	(4)

	 c)	(3)	and	(8)	 	 	 d)	(6)	and	(7)
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[Strategy]

Q99.	 Which	 of	 the	 following	 is	 the	 appropriate	 description	

concerning	 the	measure	 to	 further	develop	 the	 company’s	

strengths	according	to	draft	policy	1?
a)	 Introducing	an	Internet	online	shopping	system	that	is	little	

affected	by	the	number	of	business	sites

b)	Constructing	 a	 CRM	 system	 to	 analyze	 purchase	 data	 of	

customers	and	provide	members	with	well	tailored	services

c)	 Renovating	the	production	management	system	in	order	to	

ensure	thorough	safety	control	in	the	production	process	of	

products

d)	 Introducing	a	POS	system	with	the	aim	of	analyzing	statistical	

data	concerning	the	population	distribution	of	each	region	

when	a	plan	is	created	for	healthy	confectionery	targeted	at	

adults
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[Strategy]
Q100.	When	 draft	 policy	 2	 is	 carried	 forward,	 the	 company	 can	

respond	 to	 (1)	 and	 (5)	 in	 [Situation	 of	 Company	 S],	 and	 is	
expected	 to	 secure	 almost	 all	 the	market	 share	 held	 by	
Company	T.		When	one	of	the	strategies	shown	in	the	table	
below	is	adopted	based	on	the	market	share,	which	of	the	
following	is	the	appropriate	description	concerning	the	strategy	
that	Company	S	adopts	after	the	acquisition	of	Company T ?

Market	share Strategy	to	adopt

Company	ranked	first	in	market	share Expand	the	scale	of	the	

entire	market

Company	ranked	second	in	market	share Attack	competitors	by	taking	

advantage	of	its	strengths

Company	ranked	third	or	lower	in	market	

share	but	having	the	largest	market	share	

for	a	specific	product

Adapt	to	specific	needs

Other	than	the	above Cut	costs	through	imitation

a)	 Creating	a	healthy	confectionery	product	similar	to	the	popular	
product	of	Company	Q,	and	selling	the	product	at	a	price	
lower	than	Company	Q’s	product

b)	Specializing	in	producing	allergy-free	healthy	confectionery,	
and	aiming	to	provide	high-price,	high-profit	products

c)	 Promoting	the	fitness	trend	among	people	through	advertising	
and	other	means,	and	increasing	the	demand	itself	for	healthy	
confectionery

d)	 Investing	 funds	 in	 the	 departments	 related	 to	 product	
planning,	 and	planning	and	 selling	highly	 competitive	and	
superior	products
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Spreadsheet Software Functions and Terminology
	 The	 following	 defines	 the	 basic	 functions	 and	 terminologies	 of	
spreadsheet	software.

1.		Worksheets
Worksheet	is	the	work	area	within	spreadsheet	software.		A	worksheet	has	
256	columns	(columns	A	through	Z,	followed	by	AA	through	AZ,	then	BA	
through	BZ,	up	to	column	IV)	and	10,000	rows	(row	1	through	row	10,000).

2.		Cells
(1)	 An	 intersection	 of	 a	 column	 (vertical)	 and	 a	 row	 (horizontal)	 on	

a	worksheet	 is	 called	a	 cell.	 	 The	cell	 at	Column	A	and	Row	1	 is	
represented	as	A1.

(2)	 A	group	of	cells	that	form	a	rectangular	shape	can	be	selected	as	a	
range.		A	range	is	represented,	for	example,	as	“A1:B3”.

(3)	 A	name	can	be	assigned	to	any	range.		A	name	is	assigned	to	a	range	
by	using	[	]	(square	brackets),	for	example,	“the	range	of	cells	‘A1:B3’	
is	named	[Price].”

(4)	 A	cell	that	contains	no	data	is	called	a	blank	cell.
3.	 Cell	data	entry

(1)	Numeric	values,	character	strings,	and	expressions	can	be	entered	
to	a	cell.

(2)	Cells	 can	 be	 protected	 to	 prevent	 data	 entry.	 	When	 cell	
protection	is	turned	off,	data	entry	is	allowed	again.

(3)	The	entry	of	a	numeric	value	5	into	cell	A1	is	represented	as	
“Enter	5	into	cell	A1.”

(4)	The	entry	of	a	character	string	ABC	into	cell	B2	is	represented	
as	“Enter	‘ABC’	into	cell	B2.”

(5)	The	entry	of	an	expression	for	the	sum	of	cell	A1	and	cell	B2	
into	cell	C3	 is	 represented	as	“Enter	 the	expression	‘A1+B2’	
into	cell	C3.”
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4.	 Cell	display	format
(1)	 A	numeric	value	in	a	cell	is	displayed	right	justified.
(2)	 A	character	string	in	a	cell	is	displayed	left	justified.
(3)	 An	expression	in	a	cell	is	displayed	left	justified	if	the	result	is	numeric,	

and	right	justified	if	the	result	is	a	character	string.
(4)	 The	display	 format	 for	 each	 cell	 can	be	 changed	 to	 left	 justified,	

centered,	or	right	justified.
5.	 Calculating	formula

(1)	 Mathematical	expressions	can	be	used	in	calculating	formula.
(2)	 Arithmetic	operators	available	for	use	in	a	calculating	formula	include	

“+”	(addition),	“−”	(subtraction),	“*”	(multiplication),	“/”	(division),	and	
“^”	(exponentiation).

(3)	 The	arithmetic	operators	are	processed	according	to	the	standard	order	
of	mathematical	precedence.

6.	 Recalculation
(1)	 When	a	calculating	formula	is	entered	into	a	cell,	the	calculation	result	

is	displayed	immediately.
(2)	 When	the	value	of	a	cell	changes,	values	of	other	cells	that	refer	to	that	

cell	will	be	automatically	recalculated.		This	recalculation	is	performed	
only	once,	in	the	sequence	A1,	A2,	A3,	…,	B1,	B2,	B3,	...,	and	so	on.

7.	 Functions
(1)	 The	functions	defined	in	the	table	below	are	available	for	use	in	a	

calculating	formula.

Function	name	and	

example

Description

SUM	(A1:A5) Calculates	the	sum	of	the	values	in	cells	A1	through	A5.

AVERAGE	(B2:F2) Calculates	the	average	of	the	values	in	cells	B2	through	

F2.
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SQUAREROOT	(I6) Calculates	the	positive	square	root	of	the	value	in	cell	

I6	(which	must	be	a	positive	value).

STANDARDDEVIATION	

(D5:D19)

Calculates	the	standard	deviation	of	the	values	in	cells	

D5	through	D19.

MAX	(C3:E7) Returns	 the	 largest	 value	 from	 the	values	 in	 cells	C3	

through	E7.

MIN	([Score]) Returns	the	smallest	value	from	the	values	within	the	

range	called	[Score].

IF	(B3>A4,	‘Chicago’,	

‘Washington’)

Returns	the	second	argument	 if	the	logical	expression	

specified	in	the	first	argument	is	TRUE	(valid),	or	the	third	

argument	if	FALSE	(invalid).		In	the	example	on	the	left,	

if	the	value	in	cell	B3	is	greater	than	the	value	in	cell	

A4,	the	character	string	‘Chicago’	is	returned.		Otherwise,	

‘Washington’	 is	 returned.	 In	 logical	 expressions,	

comparison	operators	=,	 ≠ ,	>,	<,	 ≤ ,	 ≥ 	can	be	used.		

“IF”	functions	can	be	specified	as	the	second	or	the	third	

arguments	to	construct	a	nested	“IF”	function.

COUNT	(G1:G5) Counts	the	number	of	non-blank	cells	in	cells	G1	through	

G5.

COUNTIF	(H5:H9,	

‘>25’)

Counts	the	number	of	cells	within	the	range	specified	

in	the	first	argument	that	meet	the	condition	specified	

in	the	second	argument.		In	the	example	on	the	left,	in	

cells	H5	through	H9,	the	number	of	cells	that	contain	a	

value	greater	than	25	is	returned.
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INTEGER	(A3) Calculates	the	maximum	integer	that	does	not	exceed	

the	number	in	cell	A3	(must	be	a	numeric	number).

Example:

INTEGER	(3.9)	=	3

INTEGER	(−3.9)	=	−4

MODULO	(C4,	D4) Calculates	 the	 remainder	 after	 the	 value	 in	 cell	 C4	

(dividend)	 is	 divided	by	 the	 value	 in	 cell	 D4	 (divisor).		

The	result	will	always	have	the	same	sign	as	the	divisor.		

MODULO	 and	 INTEGER	 functions	 satisfy	 the	 following	

relationship:

MODULO	(x,	y)	=	x	−	y	*	INTEGER	(x/y)

AND	(Logical	

expression	1,	Logical	

expression	2,	...)

Returns	TRUE	if	all	the	logical	expressions	specified	as	

arguments	evaluate	to	TRUE.		Returns	FALSE	if	any	one	

arguments	is	FALSE.		Any	number	of	logical	expressions	

can	be	specified	as	arguments.

OR	(Logical	

expression	1,	Logical	

expression	2,	...)

Returns	 FALSE	 if	 all	 logical	 expressions	 specified	 as	

arguments	evaluate	to	FALSE.		Returns	TRUE	if	any	one	

of	the	logical	expressions	is	TRUE.		Any	number	of	logical	

expressions	can	be	specified	as	arguments.

NOT	(Logical	

expression)

Returns	TRUE	if	the	logical	expression	specified	as	the	

argument	evaluates	to	FALSE,	and	returns	FALSE	if	the	

argument	evaluates	to	TRUE.

Note:	SUM,	AVERAGE,	STANDARDDEVIATION,	MAX,	and	MIN	functions	ignore	cells	

that	are	within	the	specified	range	but	do	not	contain	a	numeric	value.

(2)	 An	argument	of	a	function	can	be	specified	using	a	calculation	formula	
that	uses	cells,	a	range,	a	range	name,	or	a	logical	expression.
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8.	 Copying	of	cells
(1)	 A	numeric	value,	character	string,	or	expression	entered	into	a	cell	can	

be	copied	into	other	cells.
(2)	 If	an	expression	referring	to	another	cell	is	copied,	the	copied	expression	

will	 be	 changed	 automatically	 based	 on	 relative	 reference.	 	 For	
example,	when	the	function	SUM	(A1:A5)	in	cell	A6	is	copied	to	cell	
B7,	cell	B7	will	contain	the	expression	SUM	(B2:B6).

9.	 Absolute	references
(1)	 A	reference	that	is	not	changed	even	when	an	expression	is	copied	

into	another	cell	is	called	absolute	reference,	and	is	represented	using	
the	$	(dollar)	symbol,	as	in	$A$1.		For	example,	when	an	expression	
$A$1+5	in	cell	B1	is	copied	into	cell	C4,	the	expression	in	cell	C4	will	
remain	as	$A$1+5.

(2)	 A	mixed	reference	is	also	possible,	where	either	the	column	or	the	row	
is	an	absolute	reference,	as	in	$A1	and	A$1.		For	example,	when	the	
expression	$C1−3	in	cell	D2	is	copied	into	cell	E3,	cell	E3	contains	the	
expression	$C2−3.		Likewise,	when	the	expression	F$2−3	in	cell	G3	is	
copied	into	cell	H4,	cell	H4	contains	the	expression	G$2−3.

10.	Macros
(1)	 Macros	can	be	stored	within	a	spreadsheet.	Macros	are	represented	

as	Macro	P,	Macro	Q,	and	so	on.
(2)	 Some	examples	of	instructions	concerning	macros	are	as	follows:	“Run	

Macro	P	to	save	the	spreadsheet,”	“Register	the	procedure	for	sorting	
cells	A1	through	A10	in	ascending	order	as	Macro	Q,”	“Macro	R:	enter	
numeric	values,”	and	“Extract	records	for	which	the	data	in	Column	
C	is	less	than	the	specified	value.”

11.	Others
The	 spreadsheet	 software	 shall	 be	 equipped	with	 the	 same	 functions	 as	

most	commercially-available	spreadsheet	software,	including	the	grid	line	
and	graph/chart	functions	in	addition	to	“Save”,	“Read”,	and	“Print”.
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เฉลย 
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MEMO


