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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม 

2.  วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อล�าดับขั้นตอนการท�างาน

3.  ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย

4.  ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนค�าสั่งควบคุมการท�างานเบื้องต้น

5.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน

2.  ออกแบบ เขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)

3.  เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย

ค�าอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน 

รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และ

การใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม ค�าสั่งการค�านวณ เงื่อนไขกรณี และการท�าซ�้า การ

ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ
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คํานํา

หนงัสอื พืน้ฐานการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร  รหสั 2204-2006 เล่มนีไ้ด้ถกู

เรยีบเรยีงขึน้เพือ่น�ามาใช้เป็นหนงัสอืประกอบการเรยีนในหลกัสตูรประกาศนยีบตัวิชิาชพี 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ในการฝึกหัดเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน จัดได้ว่า

เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญมากทีเดียว เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน ที่มีต่อ

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปตลอด ดังนั้น การสอนหลักวิธีการเขียนโปรแกรม

ที่ถูกต้องตามหลักการ ด้วยการฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านแนวความคิด ตรรกะ และ

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยอัลกอริทึม จึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานด้าน

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อน�าไปออกแบบโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ จน

น�าไปสู่การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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ค�ำน�ำ 5

หนงัสอืเล่มนี ้ได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกนัคอื ส่วนที ่1 เป็นเนือ้หา

เกีย่วกบัอลักอรทิมึ ด้วยการปพูืน้ฐานแนวคดิในการแก้ไขปัญหาเชงิระบบ ให้สามารถออก

แบบอัลกอริทึมได้ ในขณะที่ ส่วนที่ 2 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย

ภาษาปาสคาล ซึง่เป็นภาษาเชงิโครงสร้างท่ีเหมาะกบัผูเ้ริม่ต้น ท้ังนี ้จะมุ่งเน้นในเรือ่งหลกั

ไวยากรณ์และหลักการคิดเป็ฯหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะ รู้วิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูก

ต้อง และรูล่้วงหน้าว่าจะเกดิอะไรกบัโปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนเป็นความรูส้�าคญั

ที่จะติดตัวกับผู้เรียน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดก็ได้

ทางฝ่ายต�าราวชิาการคอมพวิเตอร์ หวังเป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสอืเล่มนี ้จะสามารถจดุ

ประกายให้แก่นกัเรยีนทีเ่ริม่ต้นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการฝึกหดัเขยีนโปรแกรม ได้เข้าใจถงึความ

ส�าคญัของอลักอรทิมึ และเข้าใจในตรรกะเกีย่วกบัโปรแกรม จนสามารถน�าความรูท้ีต่ดิตวั

ไปนี้ น�าไปประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่ายได้ในที่สุด

ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน

ฝ่ายต�าราวิชาการคอมพิวเตอร์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
textbook@se-ed.com
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เนื้อหาในส่วนที่. 1. จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางความคิดเพื่อน�ามา

ใช้แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์. ซึ่งมิได้มุ่งเน้นด้านการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด. (การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเรียนในส่วนที่.2).แต่จะมุ่งเน้นที่อัลกอริทึมหรือขั้นตอนวิธี.

ที่มุ่งประเด็นถึงปัญหาเป็นส�าคัญ.ด้วยการหาแนวทางในการไขปัญหาเหล่านั้น.และเป็นที่

เข้าใจว่า.การเขียนโปรแกรมได้ดีนั้น.ตัวผู้เขียนเองจ�าเป็นต้องมีกระบวนการทางความคิด

ที่ดีด้วย. เพื่อสามารถเขียนชุดค�าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�างานตามขั้นตอน. เพื่อแก้ไขปัญหา

ด้วยคอมพิวเตอร์ได้และมีคุณภาพ. ดังนั้น. กระบวนการทางความคิดที่ได้จากการฝึกคิด

ฝึกท�าอย่างมีระบบ. จึงถือเป็นรากฐานอันส�าคัญต่อการน�าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

ทางคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรมต่อไป. โดยขอย�้าว่า. การแก้ไขปัญหาในที่นี้. มี

ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดกัน. กล่าวคือ. มิใช่เป็นการน�าเครื่องมืออย่างคอมพิวเตอร์มา

ใช้แก้ไขปัญหาได้เท่านัน้.แต่ต้องเป็นการแก้ไขอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ.ซึง่แน่นอน

ว่า. ปัญหาที่ซับซ้อน. หากได้บุคคลที่มีแนวความคิดเชิงระบบมาช่วยแก้ไข. ย่อมช่วยลด.

ข้อผิดพลาดต่างๆ.ลงได้ค่อนข้างมาก.

อัลกอริทึม

ส่วนที่ 1
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ฝกฝนกจินสิยัใหเหน็ความสาํคญัตอขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรมทีถ่กูตอง เพือ่
การทํางานอยางมีระบบและมีระเบียบ

2. อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดอยางถูกตอง

3. บอกความหมายและคุณสมบัติของอัลกอริทึมได

4. สามารถนําแนวคิดของประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไปพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อ
แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. เขาใจรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางและการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ

6. บอกจุดประสงคของเทคนคิการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสรางได

พื้นฐานการออกแบบ
และการเขียนโปรแกรม 1
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ในการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานสักโปรแกรมหนึ่ง. ผู้เขียนโปรแกรม

ส่วนใหญ่. มักเริ่มต้นโดยทันทีกับการนั่งต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์. แล้วนึกอะไรได้. ก็

เขียนลงไป.ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ.ตามอ�าเภอใจ.เราเรียกวิธีนี้ว่า เขียนโปรแกรมไป...

และแก้ไขไป (Code and Fix).ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว.การกระท�าดังกล่าว.อาจสามารถ

ท�าได้กับโปรแกรมขนาดเล็กที่ไม่มีความซับซ้อนใดๆ.มากนัก.แต่อย่างไรก็ตาม.วิธีการดัง

กล่าว. ถือเป็นสิ่งที่นักเขียนโปรแกรมฝึกหัดทั้งหลาย. ไม่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างจนเป็น

นสิยั.เพราะการข้ามขัน้ตอนส�าคญัๆ.อย่างการวเิคราะห์ปัญหา.และการออกแบบโปรแกรม.

อาจส่งผลต่อการล�าดบัเหตกุารณ์ต่างๆ.ในตวัโปรแกรมผดิพลาดได้.และยงัท�าให้โปรแกรม

ที่เขียนนั้น.ดูซับซ้อนเกินจริง.แลดูยุ่งเหยิง.ยากต่อการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม

ดงันัน้.เราจะมาจดัระเบยีบวธิกีารเขยีนโปรแกรมกนัเสยีใหม่.เพือ่ให้ผูร้เิริม่ฝึกเขยีน

โปรแกรม.ได้เข้าใจถึงหลักการเขียนโปรแกรมอย่างถูกต้อง.ว่าประกอบด้วยขั้นตอนอะไร

บ้าง. สิ่งเหล่านี.้ หากตัวเราได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว. จะสามารถช่วยฝึกกิจนิสัย

ของตนให้เป็นคนที่รู้จักคิดก่อนที่จะลงมือท�า. รู้จักวางแผน. รู้จักวิเคราะห์ปัญหาด้วยการ

ค้นหากระบวนการหรอืแนวทางอนัเหมาะสม.เพือ่น�ามาแก้ไขปัญหานัน้ๆ.ให้บรรลผุล.และ

สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง.

ทั้งนี.้หลายคนอาจกล่าวว่า.ไปเสียเวลากับการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมไป

ท�าไม.ลงมือเขียนโปรแกรมเลยน่าจะเร็วกว่า.จริงอยู่.ในเบื้องต้นอาจจ�าเป็นต้องใช้เวลาไป

กับการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมบ้าง. แต่ครั้นเมื่อพ้นขั้นตอนดังกล่าวแล้ว. เราจะ

เข้าใจปัญหาและรู้วิธีแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า.เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด.และหาก

ได้ค�านวณเวลาที่ใช้ไปจริงๆ.แล้ว.อาจกลับใช้เวลาน้อยกว่าคนที่ลงมือเขียนโปรแกรมโดย

ทันทีเสียอีก. เพราะเขาต้องใช้เวลาไปกับการเขียนโปรแกรมและลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ.

จนลืมไปว่า...ได้ใช้เวลาไปกับการเขียนโปรแกรมมามากเกินพอแล้ว
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อย่างไรก็ตาม. การใช้เวลามากน้อยกับการเขียนโปรแกรมคงไม่ใช่ประเด็นที่เราจะ

กล่าวถงึ.ประเดน็ส�าคญัอยูท่ี.่ต้องการให้ผูเ้ริม่ต้นฝึกเขยีนโปรแกรม.ได้เลง็เหน็ความส�าคญั

ต่อการวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมก่อนทีจ่ะลงมอืโค้ดโปรแกรมต่างหาก.เพือ่ฝึกให้เป็น

คนรู้จักระเบียบ.ฝึกกิจนิสัยให้ท�างานอย่างมีระบบ.และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลและตรงจุดได้อย่างไร.

ส�าหรับโปรแกรมที่ดี. คงมิใช่เพียงแค่ดูผลลัพธ์ที่แสดงผลอยู่บนจอภาพ. ว่ามีความ

สวยงามเพียงไร. มีลูกเล่นมากน้อยเพียงไร. มีการประมวลผลที่ถูกต้องหรือไม่. แต่จะดูถึง

รายละเอียดชุดค�าสั่งที่เขียนขึ้นภายในโปรแกรมต่างหาก. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน

โปรแกรมหรือครูผู้สอน.นอกจากจะตรวจดูการแสดงผลโปรแกรมทางจอภาพแล้ว.ยังต้อง

ตรวจดูชุดค�าสั่ง.(Source.Code).ซึ่งชุดค�าสั่งเหล่านี้.ท�าให้ครูผู้สอนสามารถวิจารณ์ได้ว่า.

โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยนักเรียนผู้นั้น.ออกแบบได้ดีหรือไม.่เขียนได้ถูกต้องตามหลักการ

หรอืไม่.และเขยีนเป็นหรอืไม่.เพราะ.การเขยีนโปรแกรมได้ กบัการเขยีนโปรแกรมเป็น 

ย่อมแตกต่างกัน.ท�านองเดียวกันกับทุกๆ.คน.ไม่ว่าใครก็ตาม.ล้วนแต่เตะฟุตบอลได้กัน

ทั้งนั้น. แต่ถามว่า…จะมีสักกี่คนที่เตะฟุตบอลเป็น. เพราะการเตะฟุตบอลเป็น. คงมิใช่แค่

การน�าลูกฟุตบอลมา.แล้วใช้เท้าเตะเท่านั้น!

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
เมื่อการเขียนโปรแกรมเป็นศาสตร์วิชาแขนงหนึ่ง. ดังนั้น. จึงมีวิชาที่ว่าด้วยหลัก

การเขียนโปรแกรมขึ้นมา.ซึ่งหลักการดังกล่าว.ท�าให้ผู้เริ่มต้นศึกษาได้เข้าใจว่า.กว่าจะได้

โปรแกรมขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่ง.จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาก่อน.เพื่อน�าไปสู่โปรแกรมที่

ได้รบัการพฒันาขึน้.สามารถใช้แก้ปัญหาได้จรงิและบรรลผุลได้ในทีส่ดุ.ดงันัน้.เมือ่ต้องการ

ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง.มีระบบระเบียบ.จึงสมควรฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว

ฝึกให้เป็นนิสัย.โดยขั้นตอนการเขียนโปรแกรม.ได้แสดงไว้ดังรูปที่.1.1.
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รูปที่ 1.1 ผังแสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

จากรปูดงักล่าว.จะพบว่า.การเขยีนโปรแกรม.มไิด้ถกูจดัล�าดบัไว้เป็นขัน้ตอนแรกเลย.

แต่กลับถูกจัดในล�าดับท้ายๆ.เนื่องจาก.ก่อนการเขียนโปรแกรม.สิ่งส�าคัญที่ต้องได้รับการ

ด�าเนนิการก่อนกค็อื.การท�าความเข้าใจกบัปัญหา.และพฒันาวธิแีก้ไขปัญหา.จากนัน้จงึค่อย

เขยีนโปรแกรม.โดยขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรม.สามารถอธบิายในรายละเอยีดได้ดงัต่อไปนี้

1. ท�าความเข้าใจกับปัญหา 

ขั้นตอนแรกส�าหรับการแก้ไขปัญหาใดๆ.ก็คือ.ต้องเข้าใจกับปัญหาให้ได้ก่อน.แล้ว

ต้องวิเคราะห์ความต้องการของปัญหาอย่างระมัดระวัง. ครั้นเมื่อเข้าใจกับปัญหาเหล่านั้น

อย่างถ่องแท้แล้ว. ก็จะทบทวนความเข้าใจเหล่านั้นร่วมกันกับผู้ใช้และนักวิเคราะห์ระบบ.

ซึ่งบ่อยครั้ง.มักจะใช้วิธีการตั้งค�าถามและสอบถามปัญหาต่างๆ.เพื่อยืนยันถึงความเข้าใจ
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ในการท�าความเข้าใจกับปัญหา. เป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย. เพราะหากมี

การเข้าใจปัญหา.หรือตีโจทย์ปัญหาผิดพลาดไป.สิ่งที่เราเข้าใจ.(เข้าใจแบบผิดๆ).ก็จะส่ง

ผลต่อเนื่องไปยังขั้นตอนในล�าดับถัดไปเป็นทอดๆ.และในที่สุด.โปรแกรมที่เขียนขึ้น.ก็ไม่

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้.หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างบรรลุผล.ซึ่งสิ่งเหล่านี้.

ล้วนก่อให้เกดิความสญูเสยีตามมา.ไม่ว่าจะเป็นการสญูเสยีด้านเวลา.ค่าใช้จ่าย.และโอกาส.

2. พัฒนาวิธีแก้ไขปัญหา 

เมื่อได้เข้าใจถึงปัญหาอย่างถ่องแท้. และได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยใดๆ. ที่มีอยู่เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว.ล�าดับถัดมาก็คือ.การพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาขึ้นมา.ที่เรียกว่าขั้นตอนวิธีหรือ

อลักอรทิมึนัน่เอง.ซึง่โดยทัว่ไป..การเขยีนอลักอรทิมึมกัจะใช้ภาษาพดูในการก�าหนดล�าดบั

ขัน้ตอนเพือ่การแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึง่.แต่เรายงัสามารถน�าเสนออลักอรทิมึในรปูแบบ

ของรหัสเทียม. (Pseudocode).หรือผังงาน. (Flowchart).มาใช.้ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า.

โดยเฉพาะการน�ามาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์.

รูปที่ 1.2 ตัวอย่างขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่ใช้ภาษาพูดใน
การก�าหนดล�าดับขั้นตอนเพื่อค�านวณหาเลขคู่หรือเลขคี่
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รูปที่ 1.3 ตัวอย่างซูโดโค้ด (รหัสเทียม) ในการค�านวณหาเลขคู่หรือเลขคี่

รูปที่ 1.4 ตัวอย่างผังงานในการหาเลขคู่หรือเลขคี่
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3. เขียนโปรแกรม

เมื่อปัญหาได้รับการออกแบบด้วยอัลกอริทึมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นที่

เรียบร้อย.ขั้นตอนในล�าดับถัดไปก็คือการเขียนโปรแกรม.ซึ่งจะพบว่า.ปัจจุบันมีภาษาเพื่อ

การเขยีนโปรแกรมอยูม่ากมายให้เลอืกใช้.แต่ในการเลอืกใช้ภาษาโปรแกรมจะพจิารณาจาก

คุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นส�าคัญ

รูปที่ 1.5 โปรแกรมภาษาปาสคาลกับการค�านวณหาเลขคู่หรือเลขคี่ 
พร้อมผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรม
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4. ทดสอบโปรแกรม 

ภายหลังจากโปรแกรมได้ถูกเขียนขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว.ก็จะต้องมีการทดสอบ

โปรแกรม. เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดหรือบั๊ก. (Bug). ที่เกิดจากโปรแกรม. ซึ่งการทดสอบ

โปรแกรมอาจจ�าเป็นต้องใช้เวลามาก. โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูงหรือ

โปรแกรมขนาดใหญ่.ส่วนชนดิของการทดสอบ.กจ็ะมอียู.่2.วธิด้ีวยกนัคอื.การทดสอบแบบ

กล่องด�า.และการทดสอบแบบกล่องขาว.โดยที่

�� การทดสอบแบบกล่องด�า (Blackbox Testing).เป็นแนวคิดของการทดสอบ

โปรแกรม.ทีไ่ม่ต้องการรูว่้ามอีะไรอยูภ่ายใน.และไม่ต้องการรูว่้าภายในโปรแกรม

ท�างานอย่างไร.โดยเปรยีบเสมอืนว่าโปรแกรมทีน่�ามาทดสอบนัน้คล้ายกบักล่อง

ด�าชิ้นหนึ่ง.ที่เราไม่สามารถเห็นอะไรอยู่ภายในนั่นเอง.ดังนั้น.การทดสอบแบบ

กล่องด�า. จึงต้องการทราบเพียงว่า. เมื่อมีการน�าข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว. จะได้

ผลลัพธ์ออกมาถูกต้อง.ตามความต้องการหรือไม่

�� การทดสอบแบบกล่องขาว (Whitebox Testing). เป็นวิธีทดสอบโปรแกรม.

ที่ผู้ทดสอบจะต้องล่วงรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม. โดยเปรียบเสมือนว่า.

โปรแกรมที่น�ามาทดสอบนั้นคล้ายกับกล่องใสใบหนึ่ง. ที่เราสามารถมองเห็น

รายละเอียดทุกอย่างอยู่ภายใน. ดังนั้น. การทดสอบแบบกล่องขาวจึงเป็นการ

ตรวจสอบลึกลงในรายละเอียดถึงชุดค�าสั่งภายในโปรแกรมว่า. มีวิธีการเขียน

อย่างไร. มีฟังก์ชั่นการท�างานที่ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่. สูตรค�านวณที่น�า

มาใช้มีข้อผิดพลาดทางรูปแบบ. (Syntax. Error). หรือข้อผิดพลาดทางตรรกะ.

(Logic. Error). หรือไม่. ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อมีการค้นพบถึง

ข้อผิดพลาดดังกล่าว.โดยสิ่งเหล่านี.้จะเป็นความรับผิดชอบของโปรแกรมเมอร์

ที่จะต้องรู้ที่มาที่ไปและรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในตัวโปรแกรม.และจะต้องมั่นใจ

ว่าทุกๆ.ชุดค�าสั่ง.และความเป็นไปได้ในทุกๆ.สถานการณ์ภายในโปรแกรม.จะ

ต้องได้รับการทดสอบ.ซึ่งจัดเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย.อย่างไรก็ตาม.ประสบการณ์

ของโปรแกรมเมอร์จะมส่ีวนช่วยให้เขาสามารถออกแบบการทดสอบข้อมลูทีด่ไีด้
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5. จัดท�าเอกสารและบ�ารุงรักษาโปรแกรม 

ความจริงแล้ว.เอกสารประกอบโปรแกรม.มิใช่ถูกด�าเนินการในขั้นตอนสุดท้ายของ

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน. แต่จะถูกจัดท�าตั้งแต่ขั้นตอนแรก

จนถึงการทดสอบ.โดยจะมีการระบุรายละเอียดในโปรแกรมว่า.โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่ออะไร. มีขั้นตอนการท�างานอย่างไร. ใครเป็นผู้เขียน. และมีวิธีหรือขั้นตอนการใช้งาน

อย่างไร.เป็นต้น.ซึ่งปกติเอกสารประกอบโปรแกรมจะประกอบด้วย

�� คู่มือปฏิบัติงานส�าหรับผู้ใช้ (User Documentation).จัดเป็นคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ผู้ใช้หรือผู้ที่ปฏิบัติกับโปรแกรม. สามารถน�ามาศึกษาเพื่อเรียนรู้รายละเอียด.

ขัน้ตอนการโต้ตอบกบัโปรแกรม.หรอืวธิกีารสือ่สารกบัโปรแกรม.และในบางครัง้

อาจเรียกว่า.User’s.Manual.อย่างไรก็ตาม.คู่มือดังกล่าว.นอกจากจะน�าเสนอ

ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารคู่มือปฏิบัติงานแล้ว. ยังสามารถกระท�าในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์.เช่น.คู่มือปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์.ระบบช่วยเหลือ.(Help.

System).และระบบการฝึกสอน.(Tutorials).เป็นต้น

�������������������.indd   23 11/7/2014   11:51:18 AM



พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์24

รูปที่ 1.6 โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ผู้ใช้จ�าเป็นต้องรู้ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อโต้ตอบกับโปรแกรมได้ ซึ่งนอกจากการฝึกอบรมผู้ใช้แล้ว  
ยังต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานกับโปรแกรม

รูปที่ 1.7 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานกับโปรแกรมที่จัดท�าในรูปแบบเอกสาร
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รูปที่ 1.8 ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้สามารถ
ศึกษาได้จากจอภาพ หรืออาจสั่งพิมพ์ส่วนที่ตนต้องการได้

�� คูม่อืระบบ (System Documentation).เป็นคูม่อืทีม่รีายละเอยีดค่อนไปในทาง

เชิงเทคนิค. เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้รับผิดชอบระบบงาน. ได้เข้าใจถึงรายละเอียดของ

โปรแกรม. เช่น.ชุดค�าสั่งในตัวโปรแกรม.วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อระบบเกิดข้อ

ขัดข้อง.การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติมต้องท�าอย่างไร.รวม

ถึงวิธีการส�ารองระบบและวิธีการกู้คืน.เป็นต้น

ในขณะทีง่านบ�ารงุรกัษาโปรแกรมจะเกีย่วข้องกบัการปรบัปรงุโปรแกรมตามความ

ต้องการของผู้ใช้.เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า.ผู้ใช้มีความต้องการใหม่ๆ.ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต.หรอืสภาพแวดล้อมได้เปลีย่นแปลงไป.จงึจ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุโปรแกรม.โดย

ผู้ที่ท�าหน้าที่ปรับปรุงโปรแกรม. ไม่จ�าเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์คนเดียวกันกับผู้เขียน

โปรแกรมตั้งแต่แรก. ดังนั้น. เอกสารประกอบโปรแกรมจึงเป็นเอกสารส�าคัญที่มีส่วนช่วย

อ�านวยความสะดวกต่อผู้ที่เข้ามาสานงานต่อ. เพื่อน�าไปใช้ประกอบการแก้ไขหรือบ�ารุง

รักษาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม 
ในความจรงิแล้ว.การด�าเนนิชวีติปัจจบุนัของมนษุย์.ล้วนเกีย่วข้องกบัอลักอรทิมึทัง้

สิ้น.ให้ลองนึกดูว่ากิจกรรมของแต่ละคน.ล้วนมีขั้นตอนที่มีการล�าดับกิจกรรมอย่างชัดเจน.

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ. ตัวอย่างเช่น. หากคุณต้องการล้าง

รถยนต์ให้สะอาดด้วยวิธีที่ถูกต้อง. เพื่อลดรอยขนแมวที่อาจเกิดขึ้นจากการล้างรถแบบ

ผิดวิธี. คุณก็ต้องเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติ. ว่ามีขั้นตอนใดบ้าง. ซึ่งกระบวนการปฏิบัติดังกล่าว.

สามารถเรียนรู้และสอนกันได้. เพื่อให้ผลการล้างรถเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ.โดย

ขั้นตอนการล้างรถที่ถูกต้อง.ประกอบด้วย

1.. ฉดีน�า้เพือ่ขจดัคราบฝุน่.เศษดนิและทรายทีเ่กาะอยูต่ามตวัถงัรถออกไปให้หมด

2.. เตรียมน�า้ใส่ถังและผสมกับน�้ายาล้างรถ.(ตามปริมาณที่แนะน�าบนฉลาก)

3.. น�าฟองน�้าจุ่มลงในน�้าที่ผสมน�้ายาล้างรถ.ด้วยการท�าความสะอาดตั้งแต่หลังคา.

ลงมา. จนกระทั่งท�าความสะอาดกระจกและตัวถังรถจนครบทุกส่วน. ซึ่งการ

ท�าความสะอาดล้อและยางรถยนต์.จะเป็นขั้นตอนล�าดับสุดท้าย

4.. ฉีดน�้าล้างฟองให้หมดจด

5.. น�าผ้าชาร์มวัร์พร้อมกบัน�้าประมาณครึง่ถงั.โดยให้บดิผ้าให้แห้งพอหมาดๆ.จาก

นัน้ให้เชด็ไล่ตัง้แต่หลงัคาลงมา.จนกระทัง่ตวัถงัรถแห้ง.ส่วนล้อและยาง.ให้ใช้ผ้า

อีกผืนหนึ่งเช็ดให้แห้ง

6.. เปิดประตูพร้อมเช็ดตามขอบประตู.ซึ่งรวมถึงกระโปรงหน้า.กระโปรงหลัง.และ

ฝาถังน�้ามัน

7.. ท�าความสะอาดพรมภายในรถ.(อาจใช้เครือ่งดดูฝุน่).พร้อมเชด็ความสะอาดตาม

คอนโซลและเบาะนั่ง

8.. ฉีดน�า้ยาเคลือบเงายางรถยนต์ลงบนฟองน�า้.แล้วเช็ดที่ยางรถยนต์ทั้ง.4.เส้น

9.. เมื่อได้ด�าเนินการจนครบตามขั้นตอนที่ระบุ. ก็จะได้รถที่สะอาดทั้งภายในและ

ภายนอก.
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รูปที่ 1.9 การล้างรถที่ถูกวิธี จ�าเป็นต้องมีขั้นตอนวิธีที่ถูกต้อง เพื่อเลี่ยงรอย
ขนแมวที่อาจเกิดขึ้นบนพื้นผิว

และด้วยวิธีคร่าวๆ.ทั้ง.9.ขั้นตอนกับการล้างรถให้สะอาดอย่างถูกวิธี. โดยขั้นตอน

เหล่านี้.หากใครก็ตาม.น�าไปฏิบัติตาม.ก็จะได้รับผลลัพธ์เหมือนกัน

ส�าหรับค�ากล่าวที่ว่า. “ใครก็ตาม...หากปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีที่ระบุไว้ จะได้

ผลลัพธ์เหมือนกันทุกคน”. ดังนั้น. ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม. จึงไม่ได้แตกต่างไปจาก

ต�าราท�าอาหารเลย. เพราะใครก็ได้. เมื่อเข้าครัวแล้ว. หากปฏิบัติตามขั้นตอนเมนูการท�า

อาหาร.กจ็ะได้อาหารประเภทนัน้รบัประทานตามทีต้่องการทกุคน.ดงันัน้.ความหมายของ 

อลักอรทิมึ กค็อื.ขัน้ตอนวธิทีีน่�ามาใช้อธบิายว่างานนัน้ๆ.ท�าอย่างไร.โดยจะมกีระบวนการ

ที่มีล�าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน. และรับประกันว่า. หากได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม.

ขั้นตอนจนครบถ้วนแล้ว.จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ต้องการ
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รูปที่ 1.10 อัลกอริทึมเปรียบเสมือนกับต�าราท�ากับข้าว (Cookbook) ที่คนทั่วไปสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปรุง ซึ่งท้ายสุด ก็จะได้อาหารที่ปรุงส�าเร็จตามที่ตนต้องการ

อย่างไรกต็าม.อลักอรทิมึยงัสามารถน�าเสนอด้วยภาพ.ทีแ่สดงถงึขัน้ตอนการท�างาน

ด้วยภาพ.เช่น.ภาพแสดงการพับนกด้วยกระดาษ.ดังรูปที่.1.11

รูปที่ 1.11 อัลกอริทึมของการพับนกด้วยกระดาษ
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นอกจากนี้. อัลกอริทึมส�าหรับงานเดียวกัน. อาจมีความแตกต่างกันได้ตามความ

เหมาะสม. ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อจ�ากัดต่างๆ. ที่เกิดขึ้น. เช่น. ในการปรุงบะหมี่.

กึ่งส�าเร็จรูป.ต่างก็มีหลายวิธีด้วยกัน.ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล.เช่น.บางคน

อาจใช้วิธีต้ม.บางคนอาจใช้การอุ่นด้วยน�้าร้อนในชามแล้วปิดฝาทิ้งไว้.3.นาที.หรือบางคน

อาจใช้วิธีการอุ่นด้วยเครื่องไมโครเวฟ. ซึ่งทั้ง. 3. วิธี. ต่างก็ได้บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมรับ

ประทานได้เช่นเดียวกัน.และเป็นไปในท�านองเดียวกัน.อัลกอริทึมที่น�ามาใช้กับการแก้ไข

ปัญหาทางคอมพิวเตอร์.ก็สามารถมีได้หลายวิธีด้วยกัน. โดยวิธีที่ถูกน�ามาใช.้ควรเป็นวิธี

ที่จัดว่าดีที่สุด.ภายใต้สถานการณ์นั้นๆ.เป็นส�าคัญ

คุณสมบัติของอัลกอริทึม

1. อัลกอริทึมเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์

เนือ่งจากอลักอรทิมึจดัเป็นรปูแบบหนึง่ของการแก้ปัญหา.และกระบวนการกค็อืกลุม่

ของขัน้ตอนทีอ่ยูร่วมกนัเพือ่ใช้แก้ปัญหาต่างๆ.เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์.ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้อง

มกีฎเกณฑ์ในการสร้างกระบวนการเหล่านัน้.ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบของประโยคภาษาองักฤษ.

สัญลักษณ.์หรือซูโดโค้ดที่มีความเป็นสากล

2. กฎเกณฑ์ที่น�ามาสร้างเป็นอัลกอริทึม ต้องไม่คลุมเครือ

กฎเกณฑ์ใดๆ.ก็ตามที่น�ามาสร้างเป็นอัลกอริทึม.จะต้องมีระบบ.ระเบียบ.อ่านแล้ว

ไม่สับสน. กล่าวคือ. จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน. และจะต้องหลีกเลี่ยง.

ค�าที่ก่อให้เกิดความเข้าใจได้หลายความหมาย

3. การประมวลผลต้องเป็นล�าดับขั้นตอน

ค�าสั่งต่างๆ.ในอัลกอริทึม.จะต้องประมวลผลเป็นล�าดับขั้นตอนที่ชัดเจน

4. กระบวนการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่ก�าหนดในปัญหา

กลุ่มขั้นตอนต่างๆ. ที่ก�าหนดไว้ในกระบวนการ. เมื่อถูกด�าเนินการแล้ว. จะต้องได้

ผลลัพธ์ตรงตามที่ก�าหนดในปัญหานั้นๆ
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5. อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด

คณุสมบตัอิกีข้อหนึง่ทีส่�าคญักค็อื.อลักอรทิมึต้องมจีดุสิน้สดุ.เนือ่งจากคอมพวิเตอร์

จะไม่สามารถประมวลผลแบบไม่สิ้นสุดได.้เช่น.การบวกเลขจ�านวนเต็มบวก.ไม่ถือว่าเป็น

อัลกอริทึม.เนื่องจากไม่ทราบถึงขอบเขตสิ้นสุดของตัวเลขจ�านวนเต็ม.ดังนั้น.ค�าว่า.“การ

บวกเลขจ�านวนเต็มบวก”. จึงเป็นขั้นตอนการท�างานแบบไม่มีที่สิ้นสุด. จึงสมควรก�าหนด

ใหม่.เช่น.“การบวกเลขจ�านวนเต็มบวกตั้งแต.่1–100”.เป็นต้น

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 
เป็นที่ทราบกันดีว่า. การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาของแต่ละคน. อาจ

ออกแบบขัน้ตอนการแก้ปัญหาให้มคีวามแตกต่างกนัได้.ขึน้อยูก่บัหลกัการคดิ.เงือ่นไข.และ

ข้อจ�ากัดต่างๆ. เพื่อให้ได้มาซึ่งอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดตามแต่ละสถานการณ์. อย่างไร

ก็ตาม. ในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพของอัลกอริทึม. จะพิจารณาถึงเกณฑ์พื้นฐานดัง

ต่อไปนี้.

1. อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการน้อยที่สุด

อลักอรทิมึทีด่คีวรมขีัน้ตอนต่างๆ.เท่าทีจ่�าเป็น.และหากเป็นไปได้.ควรหลกีเลีย่งการ

ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ.์ซึ่งมักใช้เวลาในการด�าเนินงานนาน

2. อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้หน่วยความจ�าน้อยที่สุด

ภายในหน่วยความจ�าควรบรรจุข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการใช้งานเท่านั้น. ดังนั้นควร.

หลีกเลี่ยงตัวแปรหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง.เพื่อประหยัดเนื้อที่ในหน่วยความจ�า

3. อัลกอริทึมที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น 

อัลกอริทึมควรได้รับการออกแบบให้สามารถปรับปรุงได้ง่าย
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