บทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัย


ความหมายของจริยธรรม




จริยธรรมกับกฎระเบียบ


แบบแผนความประพฤติหรือความมีสามัญสํานึกตอสังคมในทางที่ดี
 ไมมกฎเกณฑตายตวขนอยู
ไมมีกฎเกณฑตายตัวขึน้ อยกบกลุ
ับกลมสัสงคมหรอการยอมรบในสงคมนน
งคมหรือการยอมรับในสังคมนั้น
เปนหลัก
เกี่ยวของกับการคิดและตัดสินใจไดวาสิ่งไหน ควร-ไมควร ดี-ไมดี ถูก-ผิด





“มีจริยธรรม” => มีสามัญสํานึกดี ประพฤติปฏิบัติดี ไมกอใหเกิด
ผลเสียหายตอสังคมโดยรวม
“ขาดจริยิ ธรรม” => มีรี ปู แบบการประพฤติ
ป
ิหรืือปปฏิิบัติตนที่ีไมมี
ประโยชนหรืออาจสงผลไมดีตอสังคม
การควบคุมใหคนมีจริยธรรมที่ดี อาจใชขอบังคับ กฎหรือระเบียบ
ของสังคมมาเปนสวนสนับสนุนใหเกิด “จริยธรรมที่ดี” ได

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จริยธรรมกับสังคมยุคสารสนเทศ


ตั้งอยูบนพื้นฐาน 4 ประเด็นคือ





ความเปนสวนตัว (Information Privacy)
ความถูกตอ งแมนยํา (Information Accuracy)
ความเปนเจาของ (Information Property)
การเขาถึงขอมูล (Information Accessibility)

ความเปนสวนตัว (Information Privacy)




หมายถึง สิทธิสวนตัวของบุคคล หนวยงาน หรือองคกรที่จะคงไว
ซึ่งสารสนเทศที่มีอยูนั้น เพื่อตัดสินใจไดวาจะสามารถเปดเผยให
ผูผอนนาไปใชประโยชนตอหรอเผยแพรไดหรอไม
ื่นนําไปใชประโยชนตอหรือเผยแพรไดหรือไม
เราอาจพบเห็นการละเมิดความเปนสวนตัวโดยทั่วไป เชน




ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใชโปรแกรมติดตามและพฤติกรรมผูที่ใชงานบนเว็บไซต
การเอาฐานขอมูลสวนตัวรวมถึงอีเมลของสมาชิกสงไปใหกับบริษัทผูรับ
ทําโฆษณา
ฯลฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเปนสวนตัว (Information Privacy) (ตอ)

ความถูกตองแมนยํา (Information Accuracy)






สารสนเทศที่นําเสนอ ควรเปนขอมูลที่มีการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบความถูกตองและสามารถนําเอาไปใชประโยชนได
โดยไมสงผลกระทบกับผููใชงาน
ตัวอยาง เชน อาจเห็นแหลงขาวทางอินเทอรเน็ต นําเสนอเนื้อหา
ที่ไมไดกลั่นกรอง เมื่อนําไปตีความและเขาใจวาเปนจริง อาจทําให
เกิดความผิดพลาดได
ผูใชงานสารสนเทศจึงควรเลือกรับขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือ และ
ตรวจสอบที่มาไดโดยงาย

คําชี้แจงสิทธิสวนบุคคลกอนใชบริการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความถูกตองแมนยํา (Information Accuracy) (ตอ)

ความเปนเจาของ (Information Property)


การสํารวจความคิดเห็นและเผยแพรขอมูลบนเว็บไซท


ขอมูลที่ปราศจาก
การตรวจสอบ



สังคมยุคสารสนเทศมีการเผยแพรขอมูลอยางงายดาย มีเครื่องมือ
และอุปกรณสนับสนุนมากขึ้น
กอใหเกดการลอกเลยนแบบ
ี
ทาซาหรอละเมดลขสทธ
ํ ซ้ํ ื
ิ ิ สิ ิ์ (copyright)
( i h)
ใ  ิ
โดยเจาของผลงานไดรับผลกระทบทั้งโดยตรงและ
โดยออม
ตัวอยาง เชน การทําซ้ําหรือผลิตซีดีเพลง หรือโปรแกรม
ละเมิดลิขสิทธิ์

ขอมูลขาวสารที่เผยแพรบนอินเทอรเน็ต
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเปนเจาของ (Information Property) (ตอ)

การเขาถึงขอมูล (Information Accessibility)




ผูที่ทําหนาที่ดูแลระบบ จะเปนผูที่กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูล
ของผูใชแตละคน
บางแหงอาจใหบริการเฉพาะสมาชิกเทานั้น
บางแหงอาจใหบรการเฉพาะสมาชกเทานน
การปองกันการเขาถึงขอมูล
โดยไมไดรับอนุญาต

ขอความประกาศแสดงความเปนเจาของขอมูล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเขาถึงขอมูล (Information Accessibility) (ตอ)





อาจรวมถึงขอมูลนั้นสามารถใหบริการและเขาถึงไดหลากหลายวิธี
เชน ภาพถายหรือรูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต ควรมีคําอธิบายภาพ
(Attribute : alt) เพื่อสื่อความหมายไวดวยวาเปนภาพอะไร
หรืออาจเปนการสราง link ที่ตองมีความหมายในตัว เพื่อบอกให
ผูใชทราบ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร (Computer Crime)





ประเด็นเกี่ยวกับการลักลอบนําเอาขอมูลไปใชโดยไมไดรับอนุญาต
รวมถึงการสรางความเสียหายตอบุคคลและสังคมสารสนเทศ
โดย “ผผูไมมประสงคด
ประสงคดี”
เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการขาด “จริยธรรมที่ดี” นั่นเอง
บางกรณีถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายเชนเดียวกัน ซึ่งมี
บทลงโทษแตกตางกันไป

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

การลักลอบเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต


อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการลักลอบหรืออานขอมูลและนําไปใช
โดยไมไดรับอนุญาต

การลักลอบเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต (ตอ)


กลุมคนที่เกี่ยวของ


สามารถแบงเปน 3 กลุม ดวยกันคือ




ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การลักลอบเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต (ตอ)


แฮกเกอร (Hacker)

การลักลอบเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต (ตอ)


เปนกลุม คนทีม่ ีความรูทางดานคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเปนอยางดี
ทําเพื่อตองการทดสอบความรูของตนเอง
โดยเจตนาแลวไมไดมีความมุงรายตอขอมูลแตอยางใด
บางครั้งจึงมักนิยมเรียกวาเปนพวก กลุมคนหมวกขาว หรือ white hat






แครกเกอร (Cracker)






ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เควิน มิตนิค (Kevin Mitnick)




Black Hat


เปนกลุม คนทีม่ ีความรูความสามารถเชนเดียวกับกลุม แฮกเกอร
มักเรียกวาเปน กลุ
มกเรยกวาเปน
กลมคนหมวกดา
คนหมวกดํา หรอ
หรือ black
bl k hat
h
มุงทําลายระบบหรือลักลอบนําเอาขอมูลที่ไมไดรับอนุญาตนั้นไปแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือทําลายทิง้
มีเจตนาจงใจใหเกิดความเสียหายของขอมูลมากกวาแฮกเกอร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การลักลอบเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต (ตอ)


แฮกเกอร (Hacker)
แฮกเกอร
แครกเกอร (Cracker)
สคริปตคิดดี้ (Script Kiddy)

บุคคลที่เปนทั้งแฮกเกอรและแครกเกอรใน
คนเดียวกัน
ขณะวัยรุนได
ไ ใ ชค วามรูของตนเอง
กอความเสียหายใหกับหนวยงานอื่นๆอยาง
มาก
ปจจุบันหันมาใหความรูเกี่ยวกับระบบรักษา
ความปลอดภัยบนเครือขายแทน

การลักลอบเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต (ตอ)


สคริปตคิดดี้ (Script Kiddy)







เปนกลุม คนทีถ่ อื ไดวากําเนิดขึน้ มากเปนทวีคูณ
มีการแลกเปลี่ยนโปรแกรมหรือสคริปต (scripts)
มการแลกเปลยนโปรแกรมหรอสครปต
( i t ) ทมคนเขยนและ
ที่มีคนเขียนและ
นําออกมาเผยแพรใหทดลองใชกันอยางมาก
มักเปนคนอยากรูอยากเห็น ไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับการเจาะเขา
ระบบมากนักก็สามารถเปนได
อาศัยโปรแกรมหรือเครื่องมือบางอยางที่หามาได เชน การแฮกอีเมล
การขโมยรหัสผานของผูอนื่ การใชโปรแกรมกอกวนอยางงาย

White Hat
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

การขโมยและทําลายอุปกรณ





เกิดจากการไมรอบคอบและวางอุปกรณ
ไวในบริเวณที่เสี่ยงตอการโจรกรรมไดงาย
อาจเกิดจากบุุคคลภายนอกหรือภายในองคกร
ควรมีการติดตั้งอุปกรณปอ งกันและรักษา
ความปลอดภัย และตรวจการเขาออกของ
บุคคลที่มาติดตออยางเปนระบบ รวมถึงวาง
มาตรการในการใชอุปกรณอยางเขมงวด

การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร







อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการขโมยเอาขอมูลโปรแกรม
รวมถึงการคัดลอกโปรแกรมโดยผิดกฎหมาย
ส
สามารถทาซาไดงาย
ํ ซ้ํ ไ   กอใหเกดความเสยหายกบบรษทผู
ใ  ิ
สี
ั ิ ั ผลติ
มีการลักลอบทําซ้ําขอมูลโปรแกรมและนําออกวางจําหนาย
แทนที่โปรแกรมตนฉบับจริง
กลุมผูผลิตมีการออกกฎควบคุมการใช และรวมกลุมกันเรียกวา BSA
(Business Software Alliance)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การขโมยโปรแกรมคอมพิวเตอร (ตอ)


กลุม BSA (Business Software Alliance)







หรือกลุมพันธมิตรธุรกิจซอฟตแวร
มีเครือขายครอบคลุมอยูมากกวา 80 ประเทศ
ทั่วโลก
จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมและดูแลเรื่องการละเมิด
ลิขสิทธิ์
รวมถึงการทําความเขาใจกับผูบริโภคให
ตระหนักถึงการใชงานโปรแกรมที่ถูกตอง

การกอกวนระบบดวยโปรแกรมประสงคราย






เปนการใชโปรแกรมที่มุงเนนเพื่อการกอกวนและทําลายระบบ
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ
พบมากในปจจบับนและสรางความเสยหายตอขอมู
พบมากในปจจุ
นและสรางความเสียหายตอขอมลและระบบ
ลและระบบ
คอมพิวเตอรเปนอยางมาก
กลุมโปรแกรมประสงครายตางๆ มีดังนี้




ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus)
เวิรมหรือหนอนอินเทอรเน็ต (Worm)
มาโทรจัน (Trojan horses)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกอกวนระบบดวยโปรแกรมประสงคราย (ตอ)


ไวรัสคอมพิวเตอร (Computer Virus)
เขียนโดยนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความชํานาญเฉพาะดาน
 การทางานจะอาศยคาสงทเขยนขนภายในตวโปรแกรมเพอกระจาย
การทํางานจะอาศัยคําสั่งที่เขียนขึ้นภายในตัวโปรแกรมเพื่อกระจาย
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรเปาหมาย
 แพรกระจายโดยอาศัยคนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งกับพาหะที่
โปรแกรมไวรัสนัน้ แฝงตัวอยู เชน รันโปรแกรม อานอีเมล เปดดูเว็บเพจ
หรือเปดไฟลที่แนบมา


การกอกวนระบบดวยโปรแกรมประสงคราย (ตอ)


เวิรมหรือหนอนอินเทอรเน็ต (Worm)






ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนโปรแกรมทีม่ ีความรุนแรงกวาไวรัสคอมพิวเตอรแบบเดิมมาก
จะทําํ ลายระบบทรัพั ยากรคอมพิวิ เตอรใ หม ีประสิทิ ธิภิ าพลดลงและ
ไมอาจทํางานตอไปได
การทํางานจะมีการตรวจสอบเพื่อโจมตีหาเครื่องเปาหมายกอน
จากนั้นจะวิ่งเจาะเขาไปเอง
ลักษณะที่เดนของเวิรม คือ สามารถสําเนาซ้ําตัวมันเองไดอยางมหาศาล
ภายในเวลาเพียงไมกี่นาที



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การกอกวนระบบดวยโปรแกรมประสงคราย (ตอ)


การกอกวนระบบดวยโปรแกรมประสงคราย (ตอ)

มาโทรจัน (Trojan horses)






ทํางานโดยอาศัยการฝงตัวอยูในระบบคอมพิวเตอรเครื่องนัน้
และจะไมมีการแพรกระจายตัวแตอยางใด
และจะไมมการแพรกระจายตวแตอยางใด
โปรแกรมจะถูกตั้งเวลาการทํางานหรือควบคุมการทํางานระยะไกลจาก
ผูไมประสงคดี เพื่อใหเขามาทํางานยังเครื่องคอมพิวเตอรเปาหมายได
เชน แสรงทําเปนโปรแกรมยูทิลติ ี้ใหใชงานแตแทจริงคือ
โปรแกรมอันตรายเมือ่ ถึงเวลาก็จะทํางานบางอยางทันที

เว็บไซตศูนย ThaiCERT
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกอกวนระบบดวยโปรแกรมประสงคราย (ตอ)

การกอกวนระบบดวยสปายแวร (Spyware)







สปายแวรเปนโปรแกรมประเภทสะกดรอยขอมูล
ไมไดมีความรายแรงตอคอมพิวเตอร เพียงแตอาจทําใหเกิด
ความนาราคาญ
 ํ
โดยปกติมักแฝงตัวอยูกับเว็บไซตบางประเภทรวมถึง
โปรแกรมที่แจกใหใชงานฟรีทั้งหลาย
บางโปรแกรมสามารถควบคุมการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
แทรกโฆษณาหรือเปลี่ยนหนาแรกของบราวเซอรได

เว็บไซตศูนย CERT/CC
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกอกวนระบบดวยสแปมเมล (Spam Mail)







ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกอกวนระบบดวยสแปมเมล (ตอ)

สแปมเมลคือ รูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ผูรับไมตองการอาน
วิธีการกอกวนจะอาศัยการสงอีเมลแบบหวานแห และสงตอใหกับผูรับ
จําํ นวนมาก
อาจถูกกอกวนโดยแฮกเกอรหรือเกิดจากการถูกสะกดรอยดวย
โปรแกรมประเภทสปายแวร
โดยมากมักเปนเมลประเภทเชิญชวนใหซื้อสินคาหรือเลือกใชบริการ
ของเว็บไซตนั้นๆ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การหลอกลวงเหยื่อเพื่อลวงเอาขอมูลสวนตัว (Phishing)





การหลอกลวงเหยื่อ
เพื่อขอขอมูลบัตรเครดิต

เปนการหลอกลวงดวยการสงอีเมลหลอกไปยังกลุมสมาชิก
เพื่อขอขอมูลบางอยางที่จําเปน เชน หมายเลขบัตรเครดิต
ชื่อผใชหรอรหสผาน
ชอผู
ชหรือรหัสผาน
ใชคํากลาวอางที่เขียนขึ้นมาเองใหเหยื่อตายใจและหลงเชื่อ
อาศัยกลลวงโดยใช URL ปลอม แตแทจริงแลวกลับเปน URL
ของผูไมประสงคดีที่ทําขึ้นมาเลียนแบบ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร


การหลอกลวงเหยื่อเพื่อลวงเอาขอมูลสวนตัว
(Phishing) (ตอ)

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (ตอ)

การติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus Program)





เปรียบเสมือนยามรักษาความปลอดภัยที่มาเฝาดูแลบาน
ทําํ หนา ทีีค่ อยตรวจสอบและติดิ ตามการบุกรุกของโปรแกรมประสงค
โป
ป
ราย
เมื่อพบจะสามารถกําจัดและแจงใหผูใชทราบไดทันที
จําเปนตองทําใหตวั โปรแกรมอัพเดทตัวขอมูลใหมอยูเสมอเพื่อใหไดผลดี
มากขึ้น

ตัวอยางโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus Program)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (ตอ)


ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (ตอ)

การใชระบบไฟรวอลล (Firewall System)






เปนระบบรักษาความปลอดภัยที่ประกอบดวยฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวรก็ได
ซอฟตแวรกได
ทําหนาที่คอยดักจับ ปองกันและตรวจสอบการบุกรุก (intrusion)
รวมถึงการเขาถึงที่ไมไดรบั อนุญาตจากผูไมประสงคดีภายนอก
ระบบจะใหขอมูลบางอยางที่ไดรับการอนุญาตผานเขาออกเทานัน้
หากไมตรงกับเงื่อนไขจะไมสามารถผานไปมาได

การติดตั้งระบบไฟรวอลลสําหรับเครือขาย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (ตอ)


การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (ตอ)

การเขารหัสขอมูล (Encryption)






อาศัยสมการทางคณิตศาสตรที่ซับซอนทําการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่
อานไดปกติ (plaintext) ใหไปอยู
อานไดปกต
ใหไปอยในรู
นรปแบบที
ปแบบทไมสามารถอานได
่ไมสามารถอานได
(ciphertext)
ผูไมประสงคดีที่แอบเอาขอมูลไปใชจะไมสามารถอานขอมูลทีม่ ี
ความสําคัญนั้นได เพราะมีการเขารหัส (encryption) ไว
การจะอานจําเปนตองถอดรหัสขอมูล (decryption) เสียกอน

เทคนิคการเขาและถอดรหัสของขอมูล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร (ตอ)


การสํารองขอมูล (Back up)






คือ การทําซ้ําขอมูล ไฟล หรือโปรแกรมที่อยูใ นพืน้ ที่เก็บขอมูล เพือ่ ให
นําเอากลับมาใชไดอีก หากขอมู
นาเอากลบมาใชไดอก
หากขอมลต
ลตนฉบบนนเกดสู
นฉบับนัน้ เกิดสญหายหรื
ญหายหรอถู
อถกทํ
กทาลาย
าลาย
วิธีการสํารองขอมูลอาจทําทั้งระบบหรือแคบางสวน โดยเก็บลงหนวยเก็บ
บันทึกขอมูลสํารอง เชน ฮารดดิสก, CD หรือ DVD
หากขอมูลมีความสําคัญมากอาจตองสํารองขอมูลทุกวัน หรือทุกสัปดาห
แตหากขอมูลมีความสําคัญนอย การสํารองเพียงเดือนละครั้งหรือนานๆ
ครั้งก็ยอมเพียงพอ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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