
79.-

inspiration starts here



การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
โดย  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย  โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ © พ.ศ. 2558

ห้ามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ์ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ

ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

นอกจากจะได้รับอนุญาต

ขอมลูทางบรรณานกุรมของหอสมดุแหงชาติ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด. --กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
 284 หน้า. 
 1. การเขียนโปรแกรม.   2.  กราฟิกคอมพิวเตอร์.
 I. สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม, ผู้แต่งร่วม.   I I. ชื่อเรื่อง.
 006.6

Barcode (e-book) : 9786160839728

ผลิตและจัดจ�ำหนำยโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 0-2826-8000

[หากมีค�าแนะน�าหรือติชม สามารถติดตอได้ที่ comment@se-ed.com]

inspiration starts here



2204-2107  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการเขยีนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมอืกราฟิกโหมด

2.  ใช้ค�าสั่งในการควบคุมการท�างานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรูเ้กีย่วกบัหลกัการพฒันาโปรแกรม ขัน้ตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)  

และกระบวนการเขียนโปรแกรม

2.  เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม 

ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม ค�าสั่ง

ควบคุมการท�างานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือ

กราฟิกโหมดเพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเป็นชิ้นงาน

จากโครงงานขนาดเล็ก
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การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และสมรรถนะรายวิชา

การเขยีนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมอืกราฟิกโหมด   รหสัวชิา 2204-2107
จ�านวน 3 หน่วยกิต  3 ชม./สัปดาห์

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจ�าหน่วย สัปดาห์ที่ ชั่วโมงที่

1 พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม
สมรรถนะ: แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ถูกต้องตามขั้นตอน

1-2 1-6

2 การตดิตัง้และการใช้งานโปรแกรม Visual Studio Express 2012
สมรรถนะ: ปฏิบตักิารตดิตัง้โปรแกรม Visual Studio Express 2012 
และการตั้งค่าสภาพแวดล้อม

3-4 7-12

3 การออกแบบหน้าจอด้วยคอนโทรลพื้นฐาน
สมรรถนะ: เรียนรู้และปฏิบัติการออกแบบหน้าจอด้วยคอนโทรล
พื้นฐาน

5-6 13-18

4 หลักการเขียนโปรแกรม Visual Basic เบื้องต้น
สมรรถนะ: เรียนรู้ไวยากรณ์และปฏิบัติการเขียนโปรแกรม Visual 
Basic เบื้องต้น

7-8 19-24

5 ค�าสั่งควบคุมการท�างาน: โครงสร้างการตัดสินใจ
สมรรถนะ: เรียนรู้ไวยากรณ์และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วย
โครงสร้างการตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข

9-10 25-30

6 ค�าสั่งควบคุมการท�างาน: การวนซ�้าเพื่อท�างานเป็นรอบ
สมรรถนะ: เรียนรู้ไวยากรณ์และปฏิบติัการเขยีนโปรแกรมเพื่อท�างาน 
เป็นรอบ

11-12 31-36

7 ฟังก์ชัน/คลาสอื่นๆ ที่น่าสนใจ และการตรวจสอบข้อผิดพลาด
สมรรถนะ: ปฏิบติัการเขียนโปรแกรมโดยการน�าฟังก์ชนัและคลาสอื่นๆ  
มาใช้ รวมถงึเทคนคิการเขยีนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อผดิพลาด
จากการป้อนข้อมูล

13-14 37-42

8 อาร์เรย์และโปรแกรมย่อย
สมรรถนะ: แสดงความรูเ้กีย่วกบัการเขยีนโปรแกรมโดยใช้ตวัแปร
อาร์เรย์ และการเขียนโปรแกรมโดยเรียกใช้โปรแกรมย่อย

15-16 43-48

9 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
สมรรถนะ: ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ 
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ

17-18 49-54

รวม 18 54
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คํานํา

หนังสอื การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมอืกราฟิกโหมด รหสั 2204-2107 เล่มนี ้ได้ถกู

เรยีบเรยีงขึน้เพื่อน�าไปใช้เป็นหนงัสอืประกอบการเรยีนในหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) 

พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในยุคปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมโดยส่วนใหญ่มักเป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในรูปแบบ

กราฟิกโหมด (Graphics User Interface) หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า “GUI” ที่ท�างานภายใต้

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ โดยมีข้อดีคือ นอกจากสามารถสร้างโปรแกรมได้อย่างสวยงามแล้ว ชุด

ซอฟต์แวร์ที่น�ามาใช้พัฒนาโปรแกรมน้ัน ส่วนใหญ่จะเตรียมเครื่องมืออ�านวยความสะดวกต่างๆ 

มากมายให้ผู้ใช้สามารถน�าไปใช้งานได้ทันที ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ในขณะ

เดียวกัน โปรแกรมกลับมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น

ทีส่�าคญั หนังสอืเล่มนีไ้ด้เลอืกใช้ชดุซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio Express 2012 

(เป็นเวอร์ชั่นที่ทางไมโครซอฟต์ให้ใช้งานฟรี/ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยใช้ภาษา Visual Basic ซึ่งจัด

เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงและมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยได้จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน
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6 การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด

ให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้น ผ่านหลักการพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการจัดบทเรียน

ตามล�าดับง่ายไปยาก อ่านเข้าใจง่าย พร้อมกับตัวอย่างโปรแกรมให้ผู้เรียนสามารถน�าไปศึกษา

และวิเคราะห์การท�างานของโปรแกรม เพื่อฝกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมและต่อยอดไปสู่การ

เขียนโปรแกรมขั้นสูงต่อไป

ท้ายนี้ ทางทีมงานฝายต�าราวิชาการคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนื้จะจุด

ประกายให้ผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรม มีความมุ่งมั่นและพยายามฝกฝนผ่านบทเรียนในหนังสือ

จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ในที่สุด

ขอขอบพระคุณผูอานทุกทาน

ฝายต�าราวิชาการคอมพิวเตอร์
บรษิทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

textbook@se-ed.com
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8 การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด 9
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1
พื้นฐาน

การพัฒนาโปรแกรม

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1.  มีความรูความเขาใจในสวนประกอบที่สําคัญๆ ของโคดคําสั่งภายในโปรแกรม

2. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอรในแตละยุค 

3. เห็นความสําคัญของอัลกอริทึม ในการนํามาใชเปนเครื�องมือชวยออกแบบโปรแกรม

4. สามารถเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบของรหัสเทียมหรือซูโดโคดได

5. เขาใจในปฏบิตักิารคอมพวิเตอรขัน้พ้ืนฐาน 6 ประการ เพื�อนําไปสูการเขยีนรหสัเทียม
ในรูปแบบตางๆ

6. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโปรแกรม

7. สามารถอธบิายรายละเอยีดของระยะตางๆ ในวงจรการพัฒนาระบบไดอยางถูกตอง
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แนวคิดการพัฒนาโปรแกรม 
ในอดีตการพัฒนาโปรแกรมนั้นยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาโดย

ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเขียนโปรแกรมของแต่ละบุคคลเป็นส�าคัญ ท�าให้ไม่มีมาตรฐานที่

ชดัเจน  จนกระทัง่ต่อมา ยคุของการประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์ได้รับความนยิมอย่างแพร่หลาย

ในแวดวงธุรกิจ จึงเริ่มมีทฤษฎีบทและวิถีทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา ท�าให้นัก

เขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ๆ สามารถเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม  อย่างไร

กต็าม แม้ว่าการเขยีนโปรแกรมจะขึน้อยูก่บัเทคนคิการเขยีนโปรแกรมของแต่ละบคุคลเป็นส�าคญั

กต็าม แต่เมื่อมกีารเขยีนโปรแกรมหนึง่ๆ ขึน้มา โค้ดค�าส่ังภายในโปรแกรมอย่างน้อยต้องประกอบ

ไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

1.  การประกาศตัวแปรที่ใช้งาน (Declare)

2.  ข้อมูลน�าเข้า (Input)

3.  การประมวลผลข้อมูล (Process) และ

4.  การแสดงผลลัพธ์ (Output)

START

   Declare
   integer A, B

   INPUT
   From keyboard, mouse, disk or network

   PROCESS
   Compare A To B
   If equal, hi or lo
   Jump to ...

   Add, Subtract, Multiply, Divide

   Copy, Move

   OUTPUT
   To disk, network, screen or printer

END

รูปที ่1.1 โคดคาํสัง่ภายในโปรแกรม ซึง่ประกอบดวยสวนสาํคญัๆ คอื Declare, Input, 
Process และ Output
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12 13บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพวิเตอร์ (Computer Programming Language) คอืกลุม่ของกฎเกณฑ์ ตวั

อักษร สัญลักษณ์ และชุดรหัสค�าสั่ง ที่น�ามาใช้เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม 

หากมองย้อนอดีตตั้งแต่มีการน�าภาษาคอมพิวเตอร์มาใช้จนถึงปัจจุบัน ภาษาคอมพิวเตอร์จะ

สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน คือ

ยุคที่ 1 : ภาษาเครื่อง (Machine Language)
เป็นภาษายคุแรก ทีใ่ช้รหสัชดุค�าสัง่เพือ่การเขยีนโปรแกรมเป็นเลขฐานสอง (0 และ 1) ซึง่

เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าเปิดและปิด ภาษาเครื่องจัดเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ทันที โดยไม่

ต้องผ่านการแปล แต่เป็นภาษาที่ยากต่อการเรียนรู้ สร้างความยากล�าบากในการอ่านและการน�า

ไปใช้ ต่อมาจึงมีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้ง่ายขึ้นในยุคถัดไป

ยุคที่ 2 : ภาษาสัญลักษณ์ (Assembly Language)
ภาษาในยุคที ่2 จัดเป็นภาษาคอมพวิเตอร์ระดบัต�า่ (Low-Level Programming Language) 

ทีเ่ริม่น�าสญัลกัษณ์มาใช้ทดแทนเลขฐานสอง เช่น ภาษาแอสเซมบล ี(Assembly Language) และ

แน่นอนว่า ภาษาแอสเซมบลีมิใช่เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจโดยตรง จึงต้องใช้ตัวแปลภาษา 

(Language Translator) ซึง่จัดเป็นชนิดหนึง่ของซอฟต์แวร์ระบบในการท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแปลภาษา

ให้เป็นภาษาเครือ่ง ซ่ึงมอียู่ 3 ชนิดด้วยกันคอื แอสเซมเบลอร์ คอมไพเลอร์ และอินเตอร์พรีเตอร์ 

โดยแอสเซมเบลอร์ก็คือตัวแปลภาษาของภาษาแอสเซมบลีนั่นเอง ส่วนคอมไพเลอร์และ

อินเตอร์พรีเตอร์ จะขอกล่าวในหัวข้อถัดไป
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รูปที่ 1.2  เปรียบเทียบชุดคําสั่งภาษาเครื�อง ภาษาแอสเซมบลี และภาษาระดับสูง

ยุคที่ 3 : ภาษาระดับสูง (High-Level Language)
ความจริงแล้ว ภาษาระดับสูงก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความใกล้เคียงภาษามนุษย์มาก

ท่ีสุด ท�าให้มนษุย์สามารถเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ได้ง่ายขึน้  ตวัอย่างภาษาระดบัสงู 

เช่น ภาษา FORTRAN, COBOL, BASIC, Pascal,  C  และยังรวมถึงภาษาเชิงวัตถุ (Object-

Oriented Language) เช่น C++ เป็นต้น  ซึ่งแน่นอนว่า โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาระดับสูง 

คอมพวิเตอร์จะไม่สามารถเข้าใจ จ�าเป็นต้องน�าตวัแปลภาษามาแปลเป็นภาษาคอมพวิเตอร์ ซึง่ตวั

แปลภาษามีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ คอมไพเลอร์ และอินเตอร์พรีเตอร์

 • คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็นตวัแปลภาษาทีท่�าหน้าทีแ่ปลแบบทัง้โปรแกรม หากบาง

ส่วนของโปรแกรมผดิพลาด จะต้องแก้ไขให้ถกูต้องก่อน จงึสามารถแปลผ่านจนกระทัง่

ได้เอก็ซคีวิต์ไฟล์ (EXE) ทีส่ามารถสัง่รนัได้ทนัท ีตวัอย่างตวัแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ 

เช่น C Compiler, Java Compiler, Python Compiler รวมถึง Visual Basic ที่ได้

เตรียมตัวแปลภาษามาให้เรียบร้อยแล้วภายในชุดติดต้ัง ซึ่งผู้ใช้สามารถส่ังงานผ่าน

เมนูเพื่อใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Chap 1-8New.indd   14 9/4/2015   10:49:44 AM

inspiration starts here



14 15บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

 • อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) เป็นตัวแปลภาษาแบบบรรทัดต่อบรรทัด โดยขณะที่

รนัชดุค�าสัง่ในบรรทดัน้ันๆ อยู่ แล้วพบข้อผดิพลาดกจ็ะหลดุออกจากตวัโปรแกรมพร้อม

แสดงข้อผิดพลาดออกมาให้ผู้ใช้รับทราบ ตัวอย่างภาษาระดับสูงที่ใช้อินเตอร์พรีเตอร์

ในยุคแรกๆ เช่น GW-BASIC อย่างไรก็ตาม ตัวแปลภาษาแบบอินเตอร์พรีเตอร์ก็มี

ส่วนช่วยให้โปรแกรมเมอร์หาข้อผิดพลาดในโปรแกรมได้ง่ายขึ้น แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน

คือ กรณีที่มีข้อผิดพลาดบางส่วนแฝงอยู่ในตัวโปรแกรม แต่โปรแกรมส่วนนั้นมิได้ถูก

สัง่รนัใช้งาน ท�าให้เราไม่รูว่้าโปรแกรมนัน้มีจดุทีผ่ดิพลาดอยูก่เ็ป็นได้ จนกว่าโปรแกรม

ส่วนน้ันถูกสัง่รนั ส่วนข้อเสยีข้ออื่นๆ กค็อื เนื่องจากอนิเตอร์พรเีตอร์ไม่สามารถแปลชดุ

ค�าสั่งเพื่อสร้างเป็นออบเจ็กต์โค้ด (ภาษาเครื่อง) เหมือนกับคอมไพเลอร์ ดังนั้น การ

ใช้งานโปรแกรม จึงต้องเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาเพื่อสั่งรันทุกครั้ง และในการรันแต่ละ

ครั้ง ก็จะต้องผ่านกระบวนการแปลในทุกๆ ครั้งด้วย จึงท�าให้การท�างานจะช้ากว่า ใน

ขณะที่คอมไพเลอร์จะแปลโปรแกรมเพียงครั้งเดียว โดยกรณีของการคอมไพล์ซ�้า จะ

กระท�าต่อเมื่อมีการปรับปรุงหรือแก้ไขโปรแกรมเท่านั้น

รปูที ่1.3 แผนภาพแสดงคอมไพเลอรทาํการแปลภาษาระดบัสงูให
เปนภาษาเครื�องที่คอมพิวเตอรเขาใจ
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ยุคที่ 4 : ภาษาระดับสูงมาก (Very-High-Level Language) 
ภาษายุคที่ 3 เป็นการบอกวิธีการท�างานบางสิ่งบางอย่างให้คอมพิวเตอร์รับรู้ เพื่อให้

คอมพิวเตอร์น�าไปปฏิบัติตาม (How)  ในขณะที่ภาษาระดับสูงมากหรือภาษายุคที่ 4 นั้น จะมี

แนวคิดตรงกันข้าม กล่าวคือ ภาษายุคที่ 3 จะเป็นภาษาแบบ Procedural ที่กว่าจะให้แสดง

ผลลัพธ์ใดๆ จะต้องก�าหนดขั้นตอนต่างๆ ในโปรแกรมมากมาย แต่ภาษายุคที่ 4 จะเป็นแบบ 

Non-Procedural ที่ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดขั้นตอนมากมายให้ยุ่งยาก เพียงแค่เขียนประโยคค�าสั่ง

ว่าต้องการอะไร (What) โดยไม่จ�าเป็นต้องเขียนโปรแกรมที่ประกอบด้วยจ�านวนบรรทัดมากมาย

เหมือนกับภาษายุคที่ 3  ตัวอย่างภาษายุค 4GL เช่น ภาษา SQL  

ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการเขียนโปรแกรมให้แสดงข้อมูลนักศึกษาสังกัดสาขา

คอมพิวเตอร์ที่มี GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยให้แสดงผลเรียงล�าดับเกรดจากมากไปหาน้อย ซึ่ง

หากเป็นการเขยีนโปรแกรมในยคุที ่3 จะต้องเขยีนโปรแกรมหลายบรรทดัด้วยกนั ไม่ว่าจะต้องเปิด

ไฟล์ อ่านเรคอร์ดข้อมูล แล้วตรวจสอบเงื่อนไข รวมถึงจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อจัดเรียงล�าดับ

ข้อมูลด้วย ซึ่งอาจมีโค้ดค�าสั่งร่วมร้อยบรรทัดก็เป็นได้ แต่ถ้าเป็นภาษา SQL จะสามารถเขียน

ประโยคสอบถามข้อมูลสั้นๆ ได้ดังนี้

SELECT id, name, sureName, gpa FROM student

WHERE major = "COMPUTER" .and. gpa >= 2.00

ORDER BY gpa DESC;

นอกจากน้ี ภาษา 4GL ยังมีเครื่องมือช่วยสร้างอยู่มากมาย เช่น เคร่ืองมือช่วยสร้าง

โปรแกรม, เครื่องมือช่วยสร้างรายงาน และเครื่องมือช่วยสอบถามข้อมูล ซึ่งโปรแกรมเมอร์

สามารถระบุความต้องการว่าต้องการอะไร จะแสดงข้อมูลในรูปแบบใด  ตัวโปรแกรมก็จะด�าเนิน

การสร้างให้โดยอัตโนมัติ ท�าให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระยะเวลา

อันสั้น

ยุคที่ 5 : ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
จดัเป็นภาษาคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้เทคโนโลยีขัน้สงู ท�าให้คอมพวิเตอร์สามารถสือ่สารกบัมนษุย์

ด้วยภาษาพูด ซึ่งถือเป็นแขนงหน่ึงของวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพัฒนา

เครื่องจักรให้มีความสามารถเทียบเคียงกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผล 

การสื่อสารด้านความรู้สึก การมองเห็น และการได้ยิน 
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16 17บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

รูปที่ 1.4  ตัวอยางภาษาธรรมชาติที่มนุษยพูดสื�อสารเพื�อสั่งงานใหคอมพิวเตอร
ประมวลผลตามสิ่งที่พูด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม  
อัลกอริทึม (Algorithm) เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรม ผ่านการใช้ข้อความ

หรอืภาษาพดูในการอธบิายวธิกีารประมวลผลของโปรแกรมอย่างเป็นขัน้ตอน และบ่อยครัง้ทเีดยีว

ที่มักเปรียบเปรยว่า อัลกอริทึมเหมือนกับต�าราประกอบอาหาร ที่สื่อความหมายว่า ใครก็ตาม

เมื่อได้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการปรงุอาหารทีแ่นะน�า กจ็ะได้อาหารปรุงส�าเร็จตามทีต้่องการ กล่าวคอื 

ไม่ว่าผู้ใด หากเตรียมวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์ตามที่ก�าหนด และได้ปฏิบัติขั้นตอนการปรุงอาหาร

ตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จะได้อาหารตรงตามที่ต้องการ 

ต่อไปนี้คือนิยามความหมายของอัลกอริทึม 

อัลกอริทึม คือกลุ่มของขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่จะน�าพาไปสู่การแก้ปัญหาได้

อลักอรทิมึ คือขัน้ตอนวธิ ีทีอ่ธบิายว่างานนัน้ท�าอย่างไร  ประกอบไปด้วยขัน้ตอนทีเ่กีย่วข้อง 

ที่มีความชัดเจน และรับประกันว่า หากได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบ ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ถูก

ต้องตามต้องการ

อย่างไรกต็าม อลักอรทิมึอาจถกูถ่ายทอดผ่านเครื่องมอืทีไ่ม่มมีาตรฐานชดัเจนรองรบั จงึท�าให้

ผูอ่้านเกดิความก�ากวมในขัน้ตอนการท�างานได้ ดงันัน้ เพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อการใช้งาน การเขยีน

อัลกอริทึมจึงควรมีหลักการพื้นฐานบางอย่างที่ควรได้รับการปฏิบัติตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติพื้นฐานของอัลกอริทึม 

1. อัลกอริทึมจะต้องไม่ก�ากวม อ่านแล้วเข้าใจง่าย

2. อัลกอริทึมต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องในทุกๆ กรณี
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3. ขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุไว้ในอัลกอริทึมควรมีความเรียบง่าย เพียงพอต่อการด�าเนินงาน

เพื่อประมวลผลในคอมพิวเตอร์ได้

4. อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด

ตัวอยางที่ 1.1  อัลกอริทึมการปรุงบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมเสิร์ฟ

1. จัดเตรียมบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ต้มน�้าสะอาดให้เดือด

3. แกะซองแล้วน�าบะหมี่ใส่ลงในชาม

4. ฉีกซองเครื่องปรุงใส่ลงในชาม

5. เทน�้าเดือดลงในชามพอประมาณ

6. ปิดฝาแล้วรอประมาณ 3 นาที

7. เปิดฝาแล้วรับประทานได้ทันที

เมื่อได้ปฏิบัตติามขัน้ตอนข้างต้น ก็จะได้บะหมีพ่ร้อมเสร์ิฟรบัประทานได้ทนัท ีโดยใครกต็าม 

หากปฏบิตัติามขัน้ตอนดงักล่าว กร็บัประกนัได้ว่าจะได้บะหมีป่รงุส�าเรจ็พร้อมเสร์ิฟได้เหมอืนกนัทกุ

คน แต่อย่างไรก็ดี การปรุงบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ยังสามารถท�าโดยการน�าบะหมี่ไปต้มกับน�้าในหม้อ

จนเดือดก็ได้ นั่นหมายความว่า อัลกอริทึมที่ใช้ส�าหรับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถ

มหีลายวธิด้ีวยกนั ทัง้นีย่้อมขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและแนวทางทีค่ดิว่าดทีีส่ดุในสภาวะแวดล้อม

หรือตามสถานการณ์นั้นๆ เป็นส�าคัญ

ตัวอยางที่ 1.2  อัลกอริทึมการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อหาผลรวมค่าสินค้า

Turn on calculator                   เปิดเครื่องคิดเลข
Clear calculator                     เคลียร์ค่าเริ่มต้นใหม่
Repeat the following instructions    ลูปท�าซ�้า
    Key in baht amount                   กรอกจ�านวนเงินบาท
    Key in decimal point (.)             กรอกจุดทศนิยม
    Key in satang amount                 กรอกจ�านวนสตางค์
    Press addition (+) key               กดปุมบวกเพื่อรวมค่าตัวเลข
Until all prices have been entered    กลับไปจุดเริ่มต้นลูป จนกระทั่งกรอกค่าตัวเลขจนครบ
Write down total price               แสดงยอดรวมราคาสินค้า
Turn off calculator                  ปิดเครื่องคิดเลข
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18 19บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

รูปที่ 1.5 อัลกอริทึมเปรียบเสมือนกับตําราทํากับขาว ที่คนทั่วไปสามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปรุง ซึ่งทายสุด ก็จะไดอาหารที่ปรุงสําเร็จตามที่ตนตองการ

อย่างไรก็ตาม นอกจากอัลกอริทึมจะถูกก�าหนดผ่านขั้นตอนการท�างานแบบข้อความแล้ว 

ยังสามารถน�าเสนอผ่านภาพก็ได้ เช่น ภาพการพับนกกระดาษ ดังรูปที่ 1.6

รูปที่ 1.6  อัลกอริทึมของการพับนกดวยกระดาษ
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รหัสเทียม  (Pseudo Code)
อัลกอริทึมที่เขียนในรูปแบบของข้อความหรือภาษาพูดนั้น หากน�ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

โจทย์ทางคอมพิวเตอร์ อาจใช้งานได้ไม่ดีนัก เนื่องจากส�านวนข้อความของผู้เขียนแต่ละคน มี

ความแตกต่างกัน ไม่มมีาตรฐานชดัเจน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการออกแบบโปรแกรมผดิพลาดได้  ดงันัน้ 

เนื้อหาในบทนี้ จึงขอน�าเสนออัลกอริทึมในรูปแบบของรหัสเทียม ซึ่งประกอบด้วยค�าสั่งต่างๆ ที่มี

ความใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์

รหัสเทียม (Pseudo Code) หรือซูโดโค้ด เป็นค�าสั่งที่ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา

ใดภาษาหนึ่ง แต่เป็นค�าสั่งที่น�ามาใช้เขียนเลียนแบบชุดค�าสั่งแบบย่อๆ เพื่อออกแบบโปรแกรม 

หรือร่างเค้าโครงโปรแกรมที่จะเขียนขึ้นมา ก่อนที่จะน�าไปแปลงเขียนเป็นชุดค�าสั่งด้วยภาษา

คอมพิวเตอร์จริงๆ ต่อไป ส�าหรับค�าสั่งย่อที่ใช้ในรหัสเทียม เช่น ในการเขียนโปรแกรมจริงๆ โดย

ท่ัวไปต้องมกีารประกาศชนิดตวัแปรและก�าหนดค่าเริม่ต้นให้กบัตวัแปรเสยีก่อน  แต่ถ้าเขยีนด้วย

รหัสเทียม สามารถเขยีนแบบย่อๆ ได้ว่า INITIAL PROGRAM หรอื INITIAL VARIABLE เป็นต้น

หลักการเขียนรหัสเทียม
เมื่อมกีารออกแบบอลักอรทิมึเพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึง่ ขัน้ตอนแรก ต้องเข้าใจในเบือ้ง

ต้นก่อนว่า คอมพิวเตอร์นั้นจะปฏิบัติงานตามชุดค�าสั่งที่เขียนตามความเป็นจริง ดังนั้น หากมีการ

ก�าหนดถ้อยค�าหรอืประโยคในรปูแบบของรหสัเทยีม กจ็ะต้องมีความสอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน

ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การแปลงชุดค�าสั่งจากรหัสเทียมมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ได้

ง่ายยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในการเขียนรหัสเทียม ไม่มีการก�าหนดมาตรฐานที่ระบุไว้แบบชัดเจนลงไป 

ว่าต้องท�าอย่างนั้น ต้องท�าอย่างนี้ ดังนั้น ผู้เขียนรหัสเทียมแต่ละคน จึงอาจมีเทคนิคการเขียนที่

แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ เพื่อให้การเขียนรหัสเทียมมีแบบแผนยิ่งขึ้น จึงควรปฏิบัติตามสิ่งที่

จะกล่าวต่อไปนี้

1. ถ้อยค�าต่างๆ ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย 

2. แต่ละค�าสั่ง ให้เขียนอยู่ในแต่ละบรรทัด 

3. ควรใช้ย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ และแยกค�าเฉพาะให้เห็นชดัเจน นอกจากนี ้ควรจดัรูป

แบบโครงสร้างควบคุมให้เป็นสัดส่วน  เพื่อให้อ่านง่าย 
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4. เขยีนประโยคค�าสัง่เรยีงล�าดบัแบบบนลงล่าง มีทางเข้าและทางออกเพยีงทางเดยีวเท่านัน้

5. กลุม่ประโยคค�าสัง่ต่างๆ อาจถกูน�ามาจดัรวมกลุม่เข้าด้วยกนัในรูปแบบของโมดลู และท�า

การก�าหนดชื่อโมดลูขึน้มา เพื่อให้ส่วนโปรแกรมหลกัหรอืโมดลูย่อยอื่นๆ เรยีกใช้งานได้ 

การตั้งชื่อให้สื่อความหมาย
ภายในชดุค�าสัง่ของรหสัเทยีมจะมกีารก�าหนดและอ้างองิใช้ตวัแปรต่างๆ ซึง่โปรแกรมเมอร์

นอกจากต้องก�าหนดชื่อตัวแปรไม่ให้ซ�้ากันแล้ว ยังควรตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อถึงความหมาย เพื่อ

ประโยชน์ต่อการอ้างอิงใช้งานและสามารถตีความได้ทันทีว่าตัวแปรนี้เก็บค่าใด ตัวอย่างเช่น 

ตัวแปรที่ใช้เก็บชื่อนักศึกษา การตั้งชื่อตัวแปรว่า std_name ย่อมสื่อความหมายได้ดีกว่า n หรือ

ชื่อตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลข 3 ค่า การตั้งชื่อว่า number1, number2 และ number3 ย่อมสื่อ

ความหมายได้ดีกว่า a, b และ c  นอกจากนี้ ในกรณีชื่อตัวแปรประกอบด้วยค�ามากกว่าหนึ่งค�า 

เช่น sales tax จะพบว่ามีช่องว่างแยกระหว่างค�าอยู่  หากเขียนติดกันจะท�าให้สะกดค�ายาก จึง

สามารถใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) หรือใช้ชื่อตัวพิมพ์ใหญ่ช่วยแยกค�าเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น  

เช่น sales_tax หรือ salesTax เป็นต้น

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 6 ประการ 
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน 6 ประการ เป็นการเรียนรู้การใช้ค�าสั่งและค�าเฉพาะ 

เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้กบัการเขยีนรหสัเทยีม  ทีมุ่่งเน้นการเขยีนประโยคถ้อยค�าเป็นชดุค�าส่ังภาษา

อังกฤษแบบตรงไปตรงมา ท�าให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย รวมถึงการจัดย่อหน้าและควบคุมโครงสร้าง

ให้เป็นสัดส่วน

1. คอมพิวเตอร์สามารถรับข้อมูลได้  

คอมพวิเตอร์สามารถรบัข้อมลูจากแหล่งใดแหล่งหนึง่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทอร์มินลั ดสิก์ แป้น

พิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยค�าสั่ง READ, GET และ INPUT จะถูกน�ามาใช้งานในลักษณะดังนี้

 • READ ปกติจะถูกน�ามาใช้เมื่อมีการอ่านเรคอร์ดข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล (อาจใช้ควบคู่

กับค�าสั่ง OPEN ที่ใช้ส�าหรับเปิดแฟ้มข้อมูล)

 • GET, INPUT เป็นค�าสั่งที่มักถูกน�ามาใช้กับกรณีการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
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22 การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด 23

ให้พิจารณาตัวอย่างรหัสเทียม ที่น�ามาใช้ส�าหรับรับข้อมูลดังต่อไปนี้

READ id, name, class 

GET system_date

INPUT num_1, num_2

GET tax_code

ความหมาย 

อ่านเรคอร์ดข้อมูลนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยฟิลด ์id, name และ class
รับค่าวันที่จากแป้นพิมพ์
อ่านค่าตัวเลข num_1 และ num_2 จากแป้นพิมพ์
รับค่ารหัสภาษีจากแป้นพิมพ์

2. คอมพิวเตอร์สามารถน�าสงข้อมูลไปยังอุปกรณ์ตางๆ ได้

เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการน�าส่งข้อมูลเพ่ือแสดงผลไปยังอุปกรณ์ภายนอก ค�าส่ังที่ใช้คือ 

PRINT, WRITE, PUT, OUTPUT หรือ DISPLAY โดยที่

 • PRINT  ปกติจะถูกน�ามาใช้เมื่อมีการส่งข้อมูลออกไปยังเครื่องพิมพ์ 

 • WRITE น�ามาใช้เมื่อมีการส่งข้อมูลออกไปเพื่อบันทึกลงในไฟล์หรือแฟ้มข้อมูล

 • PUT, OUTPUT หรือ DISPLAY ถูกน�ามาใช้เมื่อมีการน�าข้อมูลออกทางจอภาพ

ให้พิจารณาตัวอย่างรหัสเทียม ที่น�ามาใช้ส�าหรับการแสดงผลข้อมูลต่อไปนี้

PRINT "Program Completed…"

WRITE customer record to master file

PUT name, address and postcode

OUTPUT total_tax

DISPLAY 'End of Data'

ความหมาย

พิมพ์ค�าว่า "Program Complete…" ลงบนเครื่องพิมพ์
บันทึกเรคอร์ดลูกค้าลงในแฟ้มข้อมูลหลัก
พิมพ์ชื่อ, ที่อยู ่และรหัสไปรษณีย์ โดยแสดงผลทางจอภาพ
พิมพ์ยอดภาษีทั้งหมดที่ต้องช�าระ โดยแสดงผลทางจอภาพ
พิมพ์ค�าว่า "End of Data" ทางจอภาพ
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22 23บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้ค�าสั่ง Prompt เพื่อแสดงข้อความทางจอภาพ เพื่อสื่อสาร

ให้ผู้ใช้รับทราบว่าให้กรอกข้อมูลอะไรลงไป เช่น

PROMPT for student_mark

GET student_mark

DISPLAY grade

ความหมาย

แสดงข้อความว่าให้กรอกคะแนนนักศึกษา
รับค่าคะแนนนักศึกษาผ่านทางแป้นพิมพ์
พิมพ์เกรดทางจอภาพ

3. คอมพิวเตอร์สามารถค�านวณได้ 

โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้โดยส่วนใหญ่ มกัให้คอมพวิเตอร์ค�านวณหรอืจดัเรยีงข้อมลู โดยเฉพาะ

สูตรรค�านวณต่างๆ โปรแกรมเมอร์สามารถใช้สัญลักษณ์สูตรทางคณิตศาสตร์จริงๆ มาใช้  หรือ

อาจใช้ข้อความแทนสญัลกัษณ์ก็ได้ โดยพจิารณาจากค�าสัง่ทัง้สองต่อไปนี ้ซึง่มคีวามหมายเดยีวกนั

ADD number to total

หรือ
total = total + number

สญัลกัษณ์การค�านวณทัง้หลาย ยงัสามารถระบแุทนด้วยข้อความในรหสัเทยีมกไ็ด้ ตวัอย่าง

เช่น

 • สัญลักษณ์ + ใช้ค�าว่า ADD 

 • สัญลักษณ์ – ใช้ค�าว่า SUBTRACT

 • สัญลักษณ์ * ใช้ค�าว่า MULTIPLY

 • สัญลักษณ์ / ใช้ค�าว่า DIVIDE

 • สัญลักษณ์ ( )  ใช้ค�าว่า PARENTHESES

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ค�ากริยา COMPUTE และ CALCULATE ระบุลงในรหัสเทียม 

เพื่อให้รับรู้ว่าต่อไปนี้เป็นสูตรค�านวณ เช่น 
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24 การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด 25

DIVIDE total_marks by student_count

sales_tax = cost_price * 0.10

COMPUTE C = (F – 32) * 5/9

ความหมาย

น�าค่าตัวแปรคะแนนรวมทั้งหมด มาหารด้วยจ�านวนนักศึกษา
ก�าหนดสูตร ให้ภาษีขายเท่ากับราคาขายคูณด้วย 10 เปอร์เซ็นต์
ก�าหนดสูตร C = (F – 32) * 5/9

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับสูตรทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน ควรน�าเครื่องหมาย ( ) มา

ใช้ ซึง่คอมพวิเตอร์จะด�าเนนิการค�านวณค่าภายในวงเลบ็ก่อน ทัง้นีก้เ็พื่อป้องกนัล�าดบัการค�านวณ

จากสูตรที่ตั้งขึ้น ได้ผลลัพธ์ออกมาผิดพลาด

4. คอมพิวเตอร์สามารถก�าหนดคาตัวแปรได้ 

มี 3 กรณีด้วยกันกับการเขียนรหัสเทียมเพื่อก�าหนดค่าให้กับตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย

1. เขียนรหัสเทียมเพื่อก�าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร ด้วยการใช้ค�ากริยา INNITIALISE 

หรือ SET

2. ก�าหนดค่าที่ได้จากการประมวลผลบางอย่าง ด้วยการใช้สัญลักษณ์ = หรือ  <--

3. เก็บค่าตัวแปรไว้ใช้งานภายหลัง ด้วยการใช้ค�ากริยา SAVE หรือ STORE

ตัวอย่างเช่น

INITIALISE total_price to zero

SET student_count to 0

total_price = cost_price + sales_tax

total_price  cost_price + sales_tax

STORE last_customer_num to customer_num

ความหมาย

ก�าหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร total_price เท่ากับ 0
ก�าหนดตัวแปร student_count มีค่าเท่ากับ 0
ก�าหนดให้ตัวแปร total_price มีค่าเท่ากับ cost_price บวกด้วย sales_tax ไว้
น�าค่าของ cost_price บวกด้วย sales_tax ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร total_price 
น�าค่าของ last_customer_num ไปจัดเก็บในตัวแปร customer_num
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24 25บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

5. คอมพิวเตอร์สามารถเปรียบเทียบคา และก�าหนดทางเลือกตามเงื่อนไขได้ 

ปฏบิตักิารทางคอมพวิเตอร์ทีส่�าคญัทีจ่ะกล่าวต่อไปนีก้ค็อื ความสามารถในการเปรยีบเทยีบ

ค่าสองค่า ซึง่ผลลพัธ์จากการเปรยีบเทยีบ จะมีเพยีงหนึง่ตวัเลอืกทีไ่ด้รับการด�าเนนิตามกจิกรรมที่

ตรงตามเงื่อนไขนั้นๆ  โดยรหัสเทียมที่น�ามาใช้เพื่อการเปรียบเทียบค่าก็คือ IF-THEN-ELSE โดย

จะมีค�าสั่ง ENDIF ปิดท้ายบล็อกที่ใช้สร้างเงื่อนไขดังกล่าวทุกครั้ง โดยที่

 • IF แสดงถึงประโยคเริ่มต้นที่จะท�าการก�าหนดเงื่อนไข

 • ค�าสั่งที่อยู่ถัดจาก THEN คือกิจกรรมที่จะได้รับการด�าเนินงาน หากเงื่อนไขเป็นจริง

 • ค�าสั่งที่อยู่ถัดจาก ELSE คือกิจกรรมที่จะได้รับการด�าเนินงาน หากเงื่อนไขเป็นเท็จ

ตัวอย่างเช่น

IF score >= 50 THEN

   ADD 1 to pass

ELSE

   ADD 1 to failure

ENDIF

ความหมาย

ถ้าคะแนน มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50  ถ้าใช ่ 
      เพิ่มค่าทีละหนึ่งให้กับตัวแปร pass
ถ้าไม่ใช ่ 
      เพิ่มค่าทีละหนึ่งให้กับตัวแปร failure

ตัวอย่างในกรณีเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนมากขึ้น (IF ซ้อน IF)

IF employee_status is part_time THEN

   IF employee_gender is female THEN

        IF employee_age > 30 THEN

           ADD 1 to mature_female_count

        ELSE

           ADD 1 to young_female_count

        ENDIF

   ELSE

       ADD 1 to male_employee_count

   ENDIF
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ELSE

   ADD 1 to full_time_employee_count

ENDIF

นอกจาก IF-THEN-ELSE แล้ว ยังมีวิธีการก�าหนดทางเลือกแบบเฉพาะกรณีด้วย CASE 

ตัวอย่างเช่น

DISPLAY Menu

INPUT choice

CASE OF choice

        'A'  :  DO Menu1

        'B'  :  DO Menu2

        'C'  :  DO Menu3

        'Q'  :  DO Quit

ENDCASE    

โดย Menu1, Menu2, Menu3 และ Quit คือชื่อของโปรแกรมย่อย ที่ท�าหน้าที่ตาม

กิจกรรมนั้นๆ 

6. คอมพิวเตอร์สามารถท�างานซ�้าๆ ได้ 

การท�างานในบางครั้ง จ�าเป็นต้องใช้วิธีวนซ�้าเพื่อประมวลผลกิจกรรมเดิมๆ ภายในลูป

จ�านวนหลายรอบ เช่น กรณรีบัข้อมลูนกัศกึษาจ�านวน 50 คน กจ็ะต้องใช้ลปูเพือ่รับข้อมูลนกัศึกษา

ซ�้าๆ กัน 50 รอบ โดยการเขียนรหัสเทียมเพื่อสร้างลูปท�าซ�้านั้น จะใช้ค�าเฉพาะต่อไปนี้

 • WHILE…ENDWHILE

เป็นโครงสร้างการวนซ�้าโดยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนประมวลผลภายในลูป

 • REPEAT…UNTIL

เป็นโครงสร้างการวนซ�า้โดยจะมกีารประมวลผลชดุค�าส่ังภายในลปูอย่างน้อยหนึง่รอบ

เสมอ แล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขการวนซ�้า

 • FOR…NEXT  

เป็นโครงสร้างการวนซ�้าที่มีการก�าหนดจ�านวนรอบการท�างานที่แน่นอน
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26 27บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

ตัวอย่างการวนซ�้าด้วยลูป WHILE…ENDWHILE

SET 1 to n 

WHILE n <= 50 

    READ id, name, class, gpa

    PRINT n, id, name, class, gpa

   ADD 1 to n 

ENDWHILE  

ความหมาย

ก�าหนดให้ตัวแปร n มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 1
สร้างลูปท�าซ�้า โดยก�าหนดเงื่อนไขว่า n ต้องมีค่า <= 50 (ถ้าไม่ใช่ ก็จะหลุดออกจากลูป)
    อ่านค่า id, name, class และ gpa
    พิมพ์ค่า n, id, name, class และ gpa
    เพิ่มค่าทีละหนึ่งให้กับตัวแปร n
กลับไปท�างานซ�้าภายในลูป

ตัวอย่างการวนซ�้าด้วยลูป REPEAT…UNTIL

OPEN employee_file

REPEAT

    READ id, name, income

    PRINT id, name, income

    ADD income to total

UNTIL end of file

PRINT total 

ความหมาย

เปิดแฟ้มข้อมูลชื่อ employee_file
สร้างลูปท�าซ�้าด้วย REPEAT
    อ่านเรคอร์ดข้อมูลจากแฟ้ม ซึ่งประกอบด้วยฟิลด ์id, name และ income
    พิมพ์ค่า id, name และ income
    บวกสะสมค่า income เก็บไว้ในตัวแปร total
กลับไปท�าซ�้าจนกระทั่งจบแฟ้มข้อมูล (end of file)
พิมพ์ค่า total
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ตัวอย่างการวนซ�้าด้วยลูป FOR…NEXT

FOR i = 1 to 50  

    READ id, name, class, gpa

    PRINT i, id, name, class, gpa

NEXT 

ความหมาย

สร้างลูป i ขึ้นมา ซึ่งเป็นลูปแบบ FOR…NEXT โดยท�าซ�้าจ�านวน 50 รอบ 
    อ่านค่า id, name, class และ gpa
    พิมพ์ค่า i, id, name, class และ gpa
กลับไปท�างานซ�้าภายในลูป

วิธีการออกแบบโปรแกรม
หลักพื้นฐานของการออกแบบโปรแกรม จะขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าด้วย โปรแกรมจะ

รับข้อมลูเข้ามา เพื่อน�ามาประมวลผลข้อมลู แล้วส่งผลลพัธ์มายงัผูใ้ช้งาน อย่างไรกต็าม กรรมวธิี

การออกแบบโปรแกรมยงัแบ่งออกเป็น 3 วธิด้ีวยกนั ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ตามสถานการณ์

หรือความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมนั้นๆ  อันได้แก่

1.  การออกแบบโปรแกรมที่มุงเนนกระบวนการทํางาน 
(Procedure-Driven)

เป็นการออกแบบโปรแกรมที่ตั้งอยู่บนแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของโปรแกรม 

ว่ามีกระบวนการหรือมีฟังก์ชันหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องท�า แต่ละกระบวนการจะมีข้อมูลไหลเข้า/

ออกอย่างไร ที่ส�าคัญ จะมีการแตกฟังก์ชันการท�างานออกเป็นส่วนย่อยๆ ส่วนรายละเอียดเกี่ยว

กับโครงสร้างที่แท้จริงของข้อมูล จะถูกน�ามาพิจารณาทีหลัง จนกว่าจะมีการก�าหนดฟังก์ชันการ

ท�างานขึ้นมาก่อน

2. การออกแบบโปรแกรมที่มุงเนนการจัดการกับเหตุการณ 
(Event-Driven)

เป็นการออกแบบโปรแกรมที่ตั้งอยู ่บนแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบ ซึ่งการกระท�าของเหตุการณ์ต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อโปรแกรม
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28 29บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถานะ กล่าวคือ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา เราจะให้

โปรแกรมจัดการกับเหตุการณ์น้ันอย่างไร ดังนั้น จึงต้องมีการจ�าแนกเหตุการณ์ต่างๆ ออกมา

ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง แล้วค่อยเขียนโปรแกรมเข้าไปรองรับหรือจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น หากยูสเซอร์ตัดสินใจคลิกเมาส์ที่ปุมซ้าย หรือคลิกเมาส์ที่ปุมขวา หรือดับเบิ้ลคลิก 

รวมถึงการคลิกวัตถุค้างไว้แล้วลากไปวางในต�าแหน่งอื่นๆ ซึ่งแต่ละการกระท�าของยูสเซอร์จะก่อ

ให้เกิดล�าดับของเหตุการณ์ที่แตกต่างกันและไม่แน่นอน นั่นหมายความว่า ผลลัพธ์ของโปรแกรม

จะขึน้อยูก่บัสถานะทีย่สูเซอร์เลอืกคลกินัน่เอง ส่งผลให้เหตกุารณ์สามารถเปลีย่นแปลงไปตามการ

กระท�าตามแต่ละสถานะนั้นๆ โดย หนังสือเลมนี้จะมุงเน้นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

แบบ Event-Driven เปนส�าคัญ 

3. การออกแบบโปรแกรมที่มุงเนนขอมูล (Data-Driven)

เป็นการออกแบบโปรแกรมที่ตั้งอยู ่บนแนวความคิดของข้อมูลในโปรแกรมมากกว่า

กระบวนการ ซึ่งจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล มีการก�าหนด

โครงสร้างข้อมลูเบือ้งต้น ครัน้เมือ่โครงสร้างข้อมูลถกูก�าหนดขึน้มาแล้ว ความต้องการในผลลพัธ์

ของข้อมูลก็จะถูกพจิารณาในล�าดบัถัดไปว่า จะต้องมีกระบวนการใดทีท่�าหน้าทีแ่ปลงข้อมูลน�าเข้า

เหล่านี้เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

วงจรการพัฒนาระบบ
ส�าหรับเนื้อหาในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพื้นฐานที่เรียกว่า 

วงจรการพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle) หรือ SDLC ที่มักถูกน�าไปใช้เป็น

แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป โดยประกอบไปด้วย 5 ระยะด้วยกันคือ

ระยะที่ 1:  การวางแผนโครงการ  

ระยะที่ 2:  การวิเคราะห์  

ระยะที่ 3:  การออกแบบ  

ระยะที่ 4:  การน�าไปใช้  

ระยะที่ 5:  การบ�ารุงรักษา  
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รูปที่ 1.7  วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC

กรอบท�างานตามวงจรการพฒันาระบบ จะมโีครงสร้างค่อนข้างชดัเจน มกีารล�าดบักจิกรรม

ในแต่ละระยะทีแ่น่นอน เช่น เมื่อเสรจ็สิน้จากระยะการวเิคราะห์แล้ว ขัน้ตอนต่อไปกค็อืระยะการ

ออกแบบ จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างระบบเพื่อน�าไปใช้ต่อไป  ดังนั้น วงจรการพัฒนาระบบ

หรือ SDLC  จึงท�าให้เราได้เข้าใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน ขอบเขต และรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละ

ระยะของการพัฒนาระบบ  

ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
การวางแผนโครงการ จดัเป็นกระบวนการพืน้ฐานของความเข้าใจว่า ท�าไมระบบสารสนเทศ

จงึสมควรต้องถูกสร้างขึน้มา และต้องสร้างทมีงานเพือ่สร้างระบบนีไ้ด้อย่างไร โดยในช่วงของ การ

เริ่มโครงการ (Project Initiate) จะต้องมีการก�าหนดคุณค่าทางธุรกิจของระบบที่มีต่อองค์กร 

เช่น ระบบใหม่จะช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรมากขึ้นอย่างไร โดยค�าเรียกร้องให้

พัฒนาระบบใหม่อาจมาจากนอกเขตพื้นที่ของแผนกพัฒนาระบบก็ได้ เช่น มาจากส่วนงานต่างๆ 

ในองค์กร (เช่น แผนกการตลาด แผนกบัญชี และแผนกการเงิน ฯลฯ) หรือมาจากแบบฟอร์ม  

ค�าร้องของระบบ (System Request) ซึ่งเอกสารค�าร้องของระบบจะน�าเสนอถึงความต้องการ

ทางธรุกจิท่ีเป็นบทสรปุอย่างย่อๆ พร้อมทัง้ค�าอธบิายเกีย่วกบัระบบใหม่ทีจ่ะสนบัสนนุงานในหน้าที่

ให้ดียิ่งขึ้นหรือเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจให้แก่องค์กรได้อย่างไร จากนั้นแผนกพัฒนาระบบก็จะท�างาน
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30 31บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

ร่วมกับเจ้าของระบบ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ทั้งนี้โครงการจะได้รับการสนับสนุน

หรือไม่นั้น จะต้องได้รับการยืนยันเห็นชอบจากผู้บริหาร 

บทสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในระยะการวางแผนโครงการ 

 • การก�าหนดปัญหา 

 • การก�าหนดเวลาโครงการ 

 • การยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ 

 • การจัดตั้งทีมงาน 

 • การด�าเนินโครงการ 

ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis)
ระยะการวิเคราะห์จะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ใครเป็นผู้ใช้ระบบ และมีอะไรที่ต้องท�า ต้อง

ท�าที่ไหน เมื่อไร โดยในระยะนี้ ทีมงานจะศึกษาระบบงานปัจจุบัน พร้อมสร้างแนวทางใหม่ๆ เพื่อ

การปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการพัฒนาเป็นแนวคิดของระบบใหม่ขึ้นมา 

 สิ่งส�าคัญของระยะนี้ก็คือ การรวบรวมความต้องการ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบสามารถ

รวบรวมได้จากการสังเกตการท�างานของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ การจัดท�าแบบสอบถาม การอ่าน

เอกสารการปฏบิตังิานของระบบปัจจบุนั และกฎระเบยีบต่างๆ ของบรษิทั โดยตลอดระยะเวลาของ

การรวบรวมความต้องการนัน้ นกัวเิคราะห์ระบบจะมกีารพบปะกบัผูใ้ช้ในระดบัต่างๆ เพื่อขอข้อมลู

เกีย่วกบักระบวนการท�างาน ปัญหาทีเ่กดิขึน้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาทีแ่นะน�าโดยผูใ้ช้ ดงันัน้ 

การรวบรวมความต้องการ จงึเป็นกจิกรรมส�าคญัเพื่อค้นหาความจรงิเพื่อสรปุออกมาเป็นข้อก�าหนด

ความต้องการ (Requirements Specification) ที่ชัดเจน โดยข้อก�าหนดเหล่านี้ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้อ่านแล้วจะต้องสามารถตีความหมายตรงกัน 

ภายหลังจากการน�าความต้องการต่างๆ มาสรุปเป็นข้อก�าหนดที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอน

ต่อไปก็คือ จะน�าแนวคิดเกี่ยวกับระบบและแบบจ�าลองมารวมเข้าด้วยกันเป็นเอกสารที่เรียกว่า 

ข้อเสนอระบบ (System Proposal) เพื่อน�าเสนอแก่ผู้สนับสนุนโครงการหรือผู้มีอ�านาจใน

การตัดสินใจโครงการว่าจะให้เดินหน้าต่อไปหรือไม่ โดยเอกสารข้อเสนอระบบ จะประกอบด้วย

รายละเอียดความต้องการของระบบใหม่ ที่ถูกน�าเสนอผ่าน แบบจ�าลองกระบวนการ ซึ่งเป็น

แผนภาพแสดงการไหลของข้อมลูไปยงัโปรเซสหรือกระบวนการต่างๆ นอกจากนี ้กย็งัมี แบบจ�าลอง

ข้อมูล ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 
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บทสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในระยะการวิเคราะห์

 • การวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 • การรวบรวมข้อมูลและความต้องการในด้านต่างๆ แล้วน�ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อ

ก�าหนด 

 • การน�าข้อก�าหนดมาพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่

 • การสร้างแบบจ�าลองกระบวนการ 

 • การสร้างแบบจ�าลองข้อมูล 

 • รวบรวมเอกสารเพื่อจดัท�าเป็นข้อเสนอระบบ และยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อเซน็รับรอง

โครงการ

ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design)
ระยะการออกแบบ เป็นการตัดสินใจว่า ระบบจะด�าเนินการไปได้อย่างไร จัดเป็นระบบที่

เกีย่วข้องกบัการจัดหาอปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างระบบเครอืข่ายทีต้่องน�ามาใช้ การ

ออกแบบเอาต์พุต การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และการออกแบบฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม แม้ว่า

การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกีย่วข้องกบัระบบทีถ่กูพฒันาขึน้ในระหว่างระยะการ

วิเคราะห์ แต่ขั้นตอนในระหว่างการออกแบบนั้น จะมุ่งประเด็นเกี่ยวกับวิธีการด�าเนินงานระบบ 

ด้วยการน�าแบบจ�าลองเชงิตรรกะทีไ่ด้จากระยะการวเิคราะห์มาพฒันาเป็นแบบจ�าลองเชงิกายภาพ 

กลยุทธ์การจัดหาระบบ จะถูกจัดท�าขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับ

แนวทางการพัฒนาระบบว่า จะตัดสินใจพัฒนาเอง หรือซื้อโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ หรือว่าจ้าง

หน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบให้ ต่อมาก็จะท�าการ ออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ ที่

อธิบายถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างระบบเครือข่ายที่น�ามาใช้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มัก

จะปรับปรุงเพิ่มเติมจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ใช้งานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ในขณะที่ การออกแบบ

อินเตอร์เฟซ จะเก่ียวข้องกับการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้กบัระบบ ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกนัผ่าน

เมนู ปุมต่างๆ บนหน้าจอภาพ รวมถึงแบบฟอร์มและรายงานที่ระบบต้องใช้ ส่วน การออกแบบ

ฐานข้อมูล ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้รู้ว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ที่ต้องจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

และล�าดับสุดท้ายคือ การออกแบบโปรแกรม เพื่อน�าไปใช้กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา

คอมพิวเตอร์ในระยะการน�าไปใช้ต่อไป

Chap 1-8New.indd   32 9/4/2015   10:49:45 AM

inspiration starts here



32 33บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

บทสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในระยะการออกแบบ 

 • การจัดหาระบบ 

 • การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ

 • การออกแบบเอาต์พุตและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 

 • การออกแบบฐานข้อมูล

 • การสร้างต้นแบบ

 • การออกแบบโปรแกรม

ระยะที่ 4 : การน�าไปใช้ (Implementation)
กิจกรรมต่างๆ ในระยะการน�าไปใช้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบ การทดสอบและติดตั้ง

ระบบ โดยมีจุดประสงค์หลักที่ไม่ใช่มีแค่เพียงการสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้มีความน่าเชื่อถือ

และตอบสนองฟังก์ชนัการท�างานทางธรุกิจตามหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสมบรูณ์เท่านัน้ แต่จะต้อง

รวมถึงความมั่นใจว่าผู้ใช้ระบบทุกๆ คนได้ผ่านการฝกอบรมใช้งาน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ

ใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรดงัทีไ่ด้คาดหวงั ทัง้นีก้จิกรรมล�าดบัก่อนๆ ทีผ่่านการ

ด�าเนินงานมาแล้ว จะถูกน�ามารวมเข้าด้วยกันในระยะนี้ เพื่อน�าไปสู่ระบบที่ใช้งานได้จริงในที่สุด 

การสร้างระบบ จัดเป็นขั้นตอนแรกของระยะนี้ โดยระบบที่สร้างขึ้นจะได้รับการทดสอบ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถด�าเนินงานตรงตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 

การแปลงข้อมูล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส�าคัญไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยการแปลงข้อมูลจาก

ระบบเก่ามาสูร่ะบบใหม่ ครัน้เมื่อระบบได้รับ การตดิตัง้ เพื่อใช้งานทดแทนระบบเดมิ กต้็องตดัสิน

ใจว่าจะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนระบบด้วยวิธีใด เช่น จะปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการน�าระบบใหม่มาใช้

แทนระบบเดิมโดยทันที หรือจะเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เมื่อระบบใหม่ถูกใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง ก็จะต้องท�า การประเมินผลระบบภายหลัง

การติดตั้ง เพื่อประเมินการท�างานของระบบใหม่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ผู้ใช้

มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามคาดหวังหรือไม่ อย่างไร และมีส่วนใดจ�าเป็นต้อง

ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติม
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34 การเขียนโปรแกรมโดยใชเครื่องมือกราฟกโหมด 35

บทสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในระยะการน�าไปใช้ 

 • การเขียนโปรแกรม

 • การทดสอบระบบ

 • การแปลงข้อมูล 

 • การติดตั้งระบบ

 • การจัดท�าเอกสารระบบ

 • การฝกอบรมและสนับสนุนผู้ใช้

 • การทบทวนและประเมินผลระบบภายหลังการติดตั้ง

ระยะที่ 5 : การบ�ารุงรักษา (Maintenance)
ตามปกติแล้ว ระยะการบ�ารุงรักษาจะไม่ถูกน�าเข้าไปรวมไว้ในขั้นตอนของ SDLC จนกว่า

ระบบได้รบัการตดิตัง้และใช้งานแล้ว ส�าหรบัระยะนีจ้ะใช้เวลายาวนานทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัระยะอืน่ๆ 

เนื่องจากระบบจะต้องได้รับการบ�ารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน โดยสิ่งที่คาดหวังของ

องค์กรก็คือ ระบบจะสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายป และรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคตได้ 

ดังนั้น ในช่วงระยะของการบ�ารุงรักษา จึงสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปเพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการท�างานให้กบัระบบได้ ซึง่คณุสมบตัใิหม่ๆ เหล่านี ้อาจมาจากความต้องการของผู้

ใช้เอง เช่น ผู้ใช้เพิ่งค้นพบข้อผิดพลาดจากระบบ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงการ

ร้องขอให้เขยีนโมดลูโปรแกรมเพิม่เตมิ เพือ่สนับสนนุกระบวนการทางธรุกจิใหม่ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ 

แรงกดดันที่มาจากสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ก็จัดเป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้องค์กรต้องท�า หันมา

ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับคุณสมบัติใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

บทสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมในระยะการบ�ารุงรักษา 

 • การบ�ารุงรักษาระบบ 

 • การเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในระบบ 

 • การสนับสนุนงานผู้ใช้ 
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34 35บทที่ 1 : พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม

สรุปทายบทที่ 1

โค้ดค�าสั่งภายในโปรแกรม อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ที่ส�าคัญ

ดังต่อไปนี้

1.  การประกาศตัวแปรที่ใช้งาน 

2.  ข้อมูลน�าเข้า 

3.  การประมวลผลข้อมูล 

4.  การแสดงผลลัพธ์ (Output)

ภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน คือ

ยุคที่ 1 : ภาษาเครื่อง 

ยุคที่ 2 : ภาษาสัญลักษณ์ 

ยุคที่ 3 : ภาษาระดับสูง 

ยุคที่ 4 : ภาษาระดับสูงมาก 

ยุคที่ 5 : ภาษาธรรมชาติ 

คอมไพเลอร์  เป็นตวัแปลภาษาทีท่�าหน้าทีแ่ปลแบบทัง้โปรแกรม โดยโปรแกรมทีผ่่านการ

แปลจะได้เอ็กซีคิวต์ไฟล์ (EXE) ที่สามารถสั่งรันได้ทันที

อินเตอร์พรีเตอร์ เป็นตัวแปลภาษาแบบทีละค�าสั่ง โดยขณะที่รันอยู่และพบชุดค�าสั่ง

ในบรรทัดน้ันมีข้อผิดพลาดก็จะหลุดออกจากตัวโปรแกรมพร้อมแสดงข้อผิดพลาดออกมาให้ผู้ใช้

รับทราบ 

อลักอรทิมึ เป็นเครื่องมอืช่วยในการออกแบบโปรแกรม ผ่านการใช้ข้อความหรอืภาษาพดู

ในการอธิบายวิธีการประมวลผลของโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน 

รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด เป็นค�าสั่งที่ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง แต่

เป็นค�าสั่งที่น�ามาใช้เขียนเลียนแบบชุดค�าสั่งแบบย่อๆ เพื่อออกแบบโปรแกรม หรือร่างเค้าโครง

โปรแกรมที่จะเขียนขึ้นมา ก่อนที่จะน�าไปแปลงเขียนเป็นชุดค�าสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์จริงๆ 

ต่อไป
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