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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการโปรแกรมเชิงโครงสร้างและ

การโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้อย่างถูกต้อง

3. บอกเทคนิคการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้างได้

4. เห็นความส�าคัญของอัลกอริทึมที่น�ามาใช้เพื่อการออกแบบ

โปรแกรม

5. สามารถบอกคุณสมบัติและประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้

6. ฝึกกิจนิสัยในการเขียนอัลกอริทึมหรือซูโดโค้ด เพื่อออกแบบ

โปรแกรมก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจริง

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1
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ในอดีตที่คอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมานั้น จะมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีการใช้งาน

ในแวดวงจ�ากัด อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญในการป้อนค�าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�างานก็มีน้อย ภาษา

คอมพิวเตอร์ก็มีให้เลือกใช้งานไม่กี่ภาษา เช่น ภาษา Fortran, COBOL เป็นต้น และในยุคนี้

นีเ่อง ทีโ่ปรแกรมเมอร์มกัเขยีนโปรแกรมอย่างไม่มแีบบแผน มกีารใช้เทคนคิหรอืกลวธิแีปลกๆ 

ส่งผลต่อโปรแกรมที่เขียนขึ้น กลายเป็นโปรแกรมที่ดูยุ่งเหยิง วกวนไปมา ยากต่อการอ่าน

เพือ่แก้ไขปรบัปรงุ และยงัใช้ก�าลงัคนทีส่ิน้เปลอืง ซึง่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายสงูตามมาเป็นล�าดบั

จากนั้นเป็นต้นมา จึงมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ ได้พยายามคิดค้นวิธีการ

เขียนโปรแกรมให้มีระบบมากยิ่งขึ้น มีการคิดค้นหลักการที่สามารถน�าไปศึกษาและปฏิบัติ

ได้จริง จึงเป็นที่มาของการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง แม้ว่าการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

จะมีอดีตที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่เทคนิคการออกแบบและการโปรแกรม 

เชิงโครงสร้าง ก็ยังคงมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการศึกษาในระดับเบื้องต้น โดยเฉพาะ 

ผู ้ที่ริเริ่มฝึกหัดการเขียนโปรแกรม ถึงแม้ปัจจุบันจะมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมยุคใหม่  

อย่างการโปรแกรมเชิงวัตถุก็ตาม

ส�าหรับในบทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อปูพื้นฐานขั้นตอนการเขียนโปรแกรม เพื่อให้ทราบ

ว่าในการเขยีนโปรแกรมเพือ่ใช้งานนัน้ จะต้องมขีัน้ตอนอย่างไรบ้าง รวมถงึรปูแบบการเขยีน

โปรแกรม เทคนิคการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง อัลกอริทึม และซูโดโค้ด ซึ่งเนื้อหา 

เหล่านี้ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการศึกษาวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นทั้งสิ้น 

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม   

SS รูปที่ 1.1  ผังแสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

มีผู้คนจ�านวนมากที่เชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ ซึ่ง

เป็นบุคคลที่ท�าหน้าที่เขียนโปรแกรมนั้น จะต้องมี

ความรูท้างคณติศาสตร์เป็นอย่างด ีและมคีวามจ�าเป็น

เลศิ แต่ในความเป็นจรงิแล้ว ค�ากล่าวข้างต้น ถอืว่าไม่

ถูกซะทีเดียว เพราะการเขียนโปรแกรมในยุคปัจจุบัน 

ได้มีเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถน�ามาใช้ เพื่อให้การ

เขยีนโปรแกรมเป็นไปได้อย่างสะดวกและง่ายขึน้กว่า

ในอดีตมาก ดังนั้น ผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ จึง

ย่อมขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเป็นหลักส�าคัญ
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ดังนั้น การเขียนโปรแกรมที่ดี จึงจ�าเป็นต้องมีแบบแผนและสามารถถ่ายทอดกันได้ 

โดยการเขียนโปรแกรมจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักๆ ด้วยกัน เริ่มต้นจากการวิเคราะห์

ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดท�า

เอกสารประกอบโปรแกรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ปัญหา 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา จ�าเป็นต้องอ่านโจทย์อย่างระมัดระวัง โดยการวิเคราะห์

และตโีจทย์ให้แตก เพือ่ให้เข้าใจถงึแก่นแท้ของปัญหาให้จงได้ เพือ่ให้ได้มาซึง่ความต้องการ

ที่แท้จริง ทั้งนี้หากไม่สามารถตอบโจทย์ได้ หรือตีความสิ่งที่โจทย์ต้องการผิดพลาดไป ก็ย่อม

ส่งผลกระทบต่อเนือ่งกนัเป็นทอดๆ ท�าให้โปรแกรมทีเ่ขยีนขึน้ ไม่ตรงกบัความต้องการในทีส่ดุ 

ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียงบประมาณและสูญเสียโอกาสตามมา ส�าหรับขั้นตอนการวิเคราะห์

ปัญหานั้น จะมีการแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

nl ส่วนข้อมูลน�าเข้า (Inputs)

nl ส่วนการประมวลผล (Processing)

nl ส่วนผลลัพธ์ (Outputs)

2. การออกแบบโปรแกรม

เมื่อปัญหาได้รับการวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็คือการออกแบบโปรแกรม 

โดยอัลกอริทึมก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้เพื่อการออกแบบโปรแกรมได้ ซึ่ง 

อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้อธิบายล�าดับการท�างานของโปรแกรม และหากได้ปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนในอัลกอริทึมแล้ว ก็จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ส�าหรับ 

ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

nl ก�าหนดขั้นตอนการประมวลผลส่วนหลักๆ

nl การท�างานของส่วนงานย่อย 

nl การออกแบบส่วนประสานการท�างานระหว่างผู้ใช้ (User Interface) 

nl โครงสร้างควบคุมการท�างาน เช่น การท�างานซ�้า หรือการตรวจสอบเงื่อนไข 

nl ตัวแปร และโครงสร้างของเรคอร์ด

nl ตรรกะโปรแกรม (Logic)
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3. การเขียนโปรแกรม

เมื่ออัลกอริทึมถูกเขียนขึ้น ผ่านการตรวจสอบและทดสอบจนแน่ใจว่าถูกต้องแล้ว  

ขั้นตอนต่อไปก็คือ การน�าอัลกอริทึมมาเขียนเป็นชุดค�าสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก 

อลักอรทิมึนัน้ มใิช่ภาษาคอมพวิเตอร์ แต่เป็นประโยคภาษาองักฤษทีม่คีวามคล้ายคลงึกบัชดุ

ค�าสั่งคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ขึ้นกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยการเขียนโปรแกรม 

สามารถเลอืกใช้ภาษาคอมพวิเตอร์ระดบัสงูต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น Pascal, C, C++, 

Java หรือ Visual Basic เป็นต้น 

4. การทดสอบโปรแกรม 

หลังจากโปรแกรมได้เขียนขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การน�า

โปรแกรมมาแปล (ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ อาจเป็นตัวแปลชนิดคอมไพเลอร์ หรือ 

อนิเตอร์พรเีตอร์กไ็ด้) เพือ่ทดสอบความถกูต้อง หากตวัแปลภาษาเป็นคอมไพเลอร์ (Compiler)  

เช่น ภาษาซี ก็จะแปลแบบทั้งโปรแกรม ซึ่งหากโปรแกรมมีข้อผิดพลาด ก็ต้องถูกแก้ไขให้

ถูกต้อง และแปลใหม่จนกระทั่งไม่พบข้อผิดพลาด โปรแกรมจึงสามารถใช้งานได้ ในขณะ 

ที่ตัวแปลแบบอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) จะแปลชุดค�าสั่งทีละค�าสั่งในแต่ละบรรทัด  

โดยโปรแกรมยังคงสามารถท�างานได้ต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดในโปรแกรมก็ตาม  

ตราบใดที่ตัวแปลภาษายังไม่ผ่านการแปลในบรรทัดที่เขียนชุดค�าสั่งผิด และขั้นตอนการ

ทดสอบโปรแกรม สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “การดีบั๊กโปรแกรม (Debugging)”

อย่างไรก็ตาม การทดสอบด้วยการแปลรหัสชุดค�าสั่ง เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาด

ของชุดค�าสั่ง (Syntax Error) เป็นส�าคัญ เช่น กรณีพิมพ์ค�าสั่งผิด เช่น print แทนที่จะเป็น 

printf ซึ่งตัวแปลภาษาจะไม่รู้จักค�าสั่งดังกล่าว ก็จะแสดงข้อผิดพลาดออกมา แต่ถ้าผลลัพธ์

ของโปรแกรมผิดพลาดจากการใช้สูตรค�านวณที่ผิด (Logic Error) เช่น ตั้งสูตรค�านวณภาษี

ผิด สิ่งเหล่านี้มิใช่เป็นข้อผิดพลาดจากชุดค�าสั่งแต่อย่างใด เพราะตัวแปลภาษาไม่สามารถ

รับรู้ได้เลยว่า สูตรที่เขียนขึ้นมา ผิดหรือถูก ดังนั้น การทดสอบโปรแกรมจึงต้องทดสอบทั้ง

รูปแบบชุดค�าสั่ง และผลลัพธ์ที่รันว่าถูกต้องหรือไม่ และอาจมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ 

ทดสอบหลายๆ รอบ ด้วยการป้อนข้อมูลทดสอบในหลายๆ กรณี จนมั่นใจว่าไม่พบข้อ 

ผิดพลาด 

ch01(11-42).indd   14 3/24/2015   11:03:58 AM



nn บทที่ 1 : หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 15

5. การจัดท�าเอกสารประกอบโปรแกรม 
หลายคนคิดว่า เอกสารประกอบโปรแกรมจะถูกจัดท�าขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการ

พัฒนาโปรแกรม แต่ในความเป็นจริง เอกสารประกอบโปรแกรมอาจจัดท�าขึ้นตั้งแต่ขั้นตอน

การก�าหนดปัญหา จนถงึขัน้ตอนสดุท้าย ซึง่กค็อืการทดสอบโปรแกรม โดยเอกสารเหล่านีจ้ะ

น�ามาใช้ส�าหรับอ้างอิงถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการน�าไปใช้

เพื่อการปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต

รูปแบบการเขียนโปรแกรม 
ส�าหรับรูปแบบการเขียนโปรแกรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)
โปรแกรมทีม่คีณุภาพ มใิช่พจิารณาเพยีงผลลพัธ์ทีถ่กูต้องเท่านัน้ แต่หมายถงึโปรแกรม

ที่ง่ายต่อการอ่าน และง่ายต่อการปรับปรุงในอนาคต โดยรูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสร้างนัน้ กเ็ป็นรปูแบบการเขยีนโปรแกรมชนดิหนึง่ ทีท่�าให้โปรแกรมมโีครงสร้างทีด่ ีง่าย

ต่อการอ่านและปรับปรุง ซึ่งประกอบด้วย

nl ชุดค�าสั่งภายในโปรแกรม จะเป็นล�าดับขั้นตอน (Sequence)

nl มีทางเลือกในการตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง (Decision)

nl มีชุดค�าสั่งเพื่อการท�าซ�้า (Repetition)

พิจารณาจากรูปที่ 1.2 ที่แสดงถึงโครงสร้างทั้ง 3 ชนิดของการเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสร้าง 

SS รูปที่ 1.2  ผังงานแสดงถึงการโปรแกรมเชิงโครงสร้างทั้ง 3 รูปแบบ 
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ส�าหรับแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโปรแกรมเชิงโครงสร้างก็คือ การโปรแกรมแบบ

บนลงล่าง (Top-Down Programming) ที่จะน�าโปรแกรมมาแบ่งส่วนเป็นโมดูลย่อยๆ เพื่อ

ลดความซบัซ้อน พจิารณาจากรปูที ่1.3 ซึง่เป็นโปรแกรมคดิเกรดของนกัศกึษา โดยโปรแกรม

หลักที่อยู่ระดับบน จะมีการเรียกใช้โมดูลย่อยต่างๆ และแต่ละโมดูลย่อย ต่างก็มีหน้าที่การ

ท�างานของตนเอง เช่น

โมดูลที่ 1 : อ่านข้อมูลคะแนนนักศึกษา

โมดูลที่ 2 : ค�านวณเกรด

โมดูลที่ 3 : จ�าแนกนักศึกษาที่สอบผ่าน และสอบไม่ผ่าน

โมดูลที่ 4 : พิมพ์รายงาน

ดังนั้น ภายในโปรแกรมจึงประกอบไปด้วยหลายๆ โมดูลที่ท�างานร่วมกันเพื่อแก้ไข

ปัญหา และการโปรแกรมแบบโมดูลนี้เอง จะช่วยให้ง่ายต่อการอ่าน และง่ายต่อการแก้ไข

โปรแกรม เช่น หากมีความต้องการเปลี่ยนแปลงช่วงคะแนนการคิดเกรด เช่น จากเดิม 80 

คะแนนขึ้นไปได้เกรด A มาเป็นคะแนน 85 ขึ้นไป ถึงได้เกรด A ก็จะเข้าไปแก้ไขที่โมดูลที่ 2 

เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะพบว่าง่ายต่อการค้นหาต�าแหน่งที่ต้องการแก้ไขมาก และด้วยแต่ละ

โมดูลจะมีความอิสระต่อกัน ดังนั้น หากแก้ไขแล้ว ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง

SS รูปที่ 1.3 รูปแบบการโปรแกรมแบบบนลงล่าง หรือแบบโมดูล
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2. การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถ ุ(Object-Oriented Programming)

การโปรแกรมเชิงวัตถุ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแจกแจงรายละเอียดของปัญหา ด้วย

การมุง่เน้นเกีย่วกบัวตัถใุนโลกแห่งความเป็นจรงิ ซึง่ตามปกตกิารเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสร้าง

นั้น ข้อมูลและกระบวนการจะแยกออกจากกัน แต่การโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น จะมองวัตถุ

หนึ่งๆ เป็นแหล่งรวมของข้อมูลและกระบวนการเข้าไว้ด้วยกัน โดยจะมีคลาส (Class) เป็น

ตัวก�าหนดคุณสมบัติของวัตถุ และคลาสจะสามารถสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) ไปยัง

คลาสย่อยต่างๆ ได้ ที่เรียกว่า SubClass ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงท�าให้เกิดการน�ามาใช้

ใหม่ (Reusable) ที่ท�าให้ลดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมลงได้ โดยเฉพาะโปรแกรมขนาด

ใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง 

SS รูปที่ 1.4 ตัวอย่างคลาสไดอะแกรมที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อใช้กับการโปรแกรมเชิงวัตถุ

ในปัจจบุนั โปรแกรมต่างๆ ทีถ่กูพฒันาขึน้มา กย็งัมทีัง้แบบเชงิโครงสร้างและเชงิวตัถุ 

รวมถงึการน�าทัง้สองรปูแบบมาใช้งานร่วมกนักม็ ีทัง้นี ้จดุเด่นของการโปรแกรมเชงิโครงสร้าง

ก็คือ ความง่ายต่อการท�าความเข้าใจ และสามารถน�าไปเขียนโปรแกรมทั่วไปได้เป็นอย่างดี 

แต่ขณะเดยีวกนั หากเป็นระบบงานขนาดใหญ่และมคีวามซบัซ้อนสงู การเขยีนโปรแกรมเชงิ

วัตถุจะมีความเหมาะสมกว่า
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อย่างไรก็ตาม ส�าหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะมุ ่งเน้นการเขียนโปรแกรมเชิง

โครงสร้างเป็นส�าคัญ เนื่องจากเทคนิคเชิงโครงสร้างนั้น เหมาะสมกับการฝึกหัดการเขียน

โปรแกรมเบื้องต้นเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถน�าไปใช้เพื่อการต่อยอดในการศึกษาความรู้

เกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุต่อไป

เทคนคิการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 
เทคนคิการโปรแกรมแบบโครงสร้างนัน้ ส่งผลให้การเขยีนชดุค�าสัง่ต่างๆ ในโปรแกรม

มรีะเบยีบแบบแผนยิง่ขึน้ ด้วยการวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมก่อนทีจ่ะด�าเนนิการเขยีน

โปรแกรมจริง ดังนั้น จุดประสงค์ส�าคัญของเทคนิคการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสร้าง จึง

ประกอบด้วย

1. เพื่อสร้างโปรแกรมให้มีคุณภาพ  
และท�านายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโปรแกรม

ตามปกติแล้ว โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยทั่วไปนั้น จะต้องมีกระบวนการ

ท�างานอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ เช่น การค�านวณเงินได้ การแก้ไขข้อมูล หรือการสั่งพิมพ์

รายงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากโปรแกรมถูกเขียนขึ้นอย่างไม่มีระบบ จะมีความสับสน

มาก หากมีการใช้ค�าสั่งที่วกวน กลับไปกลับมา สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ในบางครั้ง เราไม่สามารถ

ท�านายได้ว่า โปรแกรมจะท�างานตามที่เราต้องการได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น การ 

ท�านายพฤติกรรมการท�างานของโปรแกรมที่ส่งผลต่องานต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

2. เพื่อสร้างโปรแกรมที่ง่ายต่อการปรับปรุงและแก้ไข

โปรแกรมที่เขียนขึ้น ใช่ว่าจะไม่ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้

อาจเกิดจากความต้องการใหม่ๆ ของผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ตัวอย่าง

เช่น การเปลี่ยนแปลงสูตรการค�านวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลประกาศใช้งานใหม่ เป็นต้น  

ดังนั้น หากโปรแกรมถูกเขียนขึ้นด้วยวิธีลัด มีการใช้ค�าสั่ง GOTO เพื่อข้ามการท�างานอย่าง

ไม่มีเหตุผล ท�าให้โปรแกรมเหล่านี้ ยากต่อการไล่โปรแกรมและสูญเสียเวลาโดยใช่เหตุ  

ดังนั้น จุดประสงค์ของโปรแกรมเชิงโครงสร้าง จึงต้องการให้โปรแกรมอ่านง่าย หลีกเลี่ยง 

การใช้ค�าสั่งข้ามการท�างานโดยไม่จ�าเป็น
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3. เพื่อให้ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมมีระบบระเบียบยิ่งขึ้น

เป็นที่เข้าใจว่า การเขียนโปรแกรมแบบเก่าๆ ที่ไร้โครงสร้าง ย่อมก่อให้เกิดปัญหายุ่ง

ยากในด้านการสื่อสาร ระหว่างนักเขียนโปรแกรมกับนักวิเคราะห์ระบบ ดังนั้น ด้วยวิธีการ

โปรแกรมเชิงโครงสร้าง ที่มีการแตกโปรแกรมออกเป็นโมดูลย่อยๆ นักวิเคราะห์ระบบจึง

สามารถแจกจ่ายงานเขียนโปรแกรมให้กับทีมงานแต่ละคน และสามารถควบคุมการพัฒนา

โปรแกรมภายในทีมงานได้ และท้ายที่สุด ก็สามารถน�าโปรแกรมโมดูลย่อยเหล่านั้นมารวม

กันเพื่อทดสอบการท�างานของโปรแกรมทั้งระบบได้อย่างมีคุณภาพ 

4. เพื่อให้การพัฒนาระบบมีความรวดเร็ว และประหยัดต้นทุน

ส�าหรบัจดุประสงค์ข้อนี ้เป็นผลพลอยได้ทีเ่กดิจากจดุประสงค์ข้อที ่3 นัน่เอง เนือ่งจาก

เราสามารถพฒันาโปรแกรมให้มรีะบบระเบยีบทีด่ ีระบบงานกจ็ะส�าเรจ็ลงได้รวดเรว็ขึน้ ค่าใช้

จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมก็ลดลง ก่อให้เกิดต้นทุนที่ต�า่ลงมานั่นเอง

และจากจุดประสงค์หลักทั้ง 4 ข้อตามข้างต้นนี่เอง จึงได้มีความพยายามบรรลุให้ถึง

จุดประสงค์หลักดังกล่าว ดังนั้น เทคนิคโครงสร้างต่างๆ จึงมีวิธีการอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่

โดยทั่วไป จะมีแนวทางในการประยุกต์ใช้งานดังนี้

nl แตกปัญหาที่ซับซ้อนให้ง่ายลง ด้วยการแตกโปรแกรมออกเป็นโมดูลย่อย

nl ออกแบบโปรแกรมให้ง่ายเข้าไว้ และหากมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโมดูล จะ

ต้องก�าหนดการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโมดูลให้ชัดเจน

nl สามารถควบคุมความซับซ้อนของโปรแกรมได้ 

nl เขียนผังงานให้เข้าใจง่าย

nl ปรับปรุงโปรแกรมให้อ่านง่าย

nl สื่อสารกับผู้ใช้งานให้มีความเข้าใจตรงกันในด้านของความต้องการ

nl เป็นวิธีการที่สามารถถ่ายทอดความรู้กันได้ 

nl ใช้โครงสร้างที่ควบคุมง่าย เช่น การควบคุมลูป หรือการตรวจสอบเงื่อนไข

nl สามารถสื่อสารภายในทีมงานให้เข้าใจตรงกัน

nl ลดจ�านวนคนในทีมงาน ให้คงเหลือไว้ซึ่งทีมงานที่จ�าเป็นจริงๆ ทั้งนี้ทีมงานที่มาก

เกินความจ�าเป็น จะส่งผลต่องบประมาณ และความยุ่งยากจะมากขึ้น
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nl ช่วยลดข้อผิดพลาดภายในโปรแกรม

nl สามารถน�าโปรแกรมกลับมาใช้ได้ เช่น การจัดท�าโปรแกรมย่อยที่เป็นมาตรฐาน 

ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้จากไลบรารี (Library) โดยเพียงส่งผ่านข้อมูลเพื่อ

ประมวลผล ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเขียนขึ้นใหม่

nl ช่วยในการทดสอบโปรแกรม เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างจะช่วยให้

สามารถก�าหนดรายละเอียดของข้อมูลที่น�ามาใช้ทดสอบได้อย่างถูกต้อง และ

สมบูรณ์

อัลกอริทึม (Algorithms) 
สิ่งส�าคัญของการเขียนโปรแกรมคงมิใช่การลงมือเขียนโปรแกรมโดยทันที เพราะการ 

กระท�าดังกล่าว อาจส่งผลให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้น แลดูไม่เป็นโครงสร้างที่ดีได้ ดังนั้น จึง

จ�าเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างมีแบบแผนก่อน จึงไปสู่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจริง 

และกระบวนการที่ได้รับการยอมรับก็คือ อัลกอริทึม นั่นเอง

หากเปรยีบเทยีบถงึอลักอรทิมึว่าเป็นต�าราท�าอาหาร กไ็ม่ผดิ ต�าราท�าอาหารนี ้สามารถ

ให้พ่อครัวหรือแม่ครัวแต่ละคนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อปรุงอาหารตามแต่ละเมนูได้

เหมือนกัน กล่าวคือ ใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเตรียมอาหาร การปรุงอาหารตาม

เมนูที่ก�าหนดไว้ ก็จะได้อาหารเมนูนั้นตามที่ต้องการทุกคน ดังนั้น อัลกอริทึมจึงหมายถึง  

ขัน้ตอนวธิ ีทีจ่ะอธบิายว่างานงานนัน้ท�าอย่างไร โดยจะประกอบด้วยกระบวนการท�างานเป็น

ล�าดับขั้นตอนที่ชัดเจน และมีการรับประกันว่า เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบแล้ว 

จะต้องได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความต้องการ

และต่อไปนี ้เป็นตวัอย่างอลักอรทิมึการต้มบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู ซึง่ประกอบด้วยขัน้ตอน

ดังต่อไปนี้

1. เทน�้าสะอาดใส่หม้อ และต้มจนเดือด

2. ฉีกซอง และน�าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปใส่ลงในชาม

3. เทเครื่องปรุงลงในชาม

4. น�าน�้าที่ต้มเดือดเทลงในชาม

5. ปิดฝา

6. รอประมาณ 3 นาที
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และเมือ่ได้ปฏบิตัติามขัน้ตอนข้างต้น กจ็ะได้บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูทีพ่ร้อมรบัประทานได้

ทนัท ีและจากขัน้ตอนดงักล่าวนีเ้อง หากผูใ้ดกต็าม ทีไ่ด้ปฏบิตัติามขัน้ตอนนีแ้ล้ว กร็บัประกนั

ได้ว่า จะได้บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปพร้อมทานได้อย่างแน่นอนนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการท�างานของอัลกอริทึม อาจมีความแตกต่างกันได้ แต่จะ

ได้ผลเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เช่น การท�าบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป อาจมิได้ท�า 

ตามกระบวนการข้างต้นก็ได้ แต่จะใช้วิธีการน�าเข้าไปอุ่นในเตาไมโครเวฟก็ได้ ดังนั้น จึงสรุป

ได้ว่า อัลกอริทึมที่ใช้ส�าหรับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ สามารถมีหลายวิธีด้วยกัน  

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และแนวทางที่คิดว่าดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ 

คุณสมบัติของอัลกอริทึม

คุณสมบัติของอัลกอริทึม ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นจากกฎเกณฑ์

เนื่องจากอัลกอริทึมจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหา และกระบวนการก็คือกลุ่ม

ของขัน้ตอนทีอ่ยูร่วมกนัเพือ่ใช้แก้ปัญหาต่างๆ เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลลพัธ์ ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องมี

กฎเกณฑ์ในการสร้างกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของประโยคภาษาอังกฤษ 

สัญลักษณ์ หรือซูโดโค้ด ที่มีความเป็นสากล

2. กฎเกณฑ์ที่สร้างอัลกอริทึมต้องไม่คลุมเครือ

รปูแบบของกฎเกณฑ์ใดกต็ามทีใ่ช้สร้างอลักอรทิมึนัน้ สมควรจะต้องมรีะบบ ระเบยีบ 

อ่านแล้วไม่สับสน กล่าวคือ จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน และที่ส�าคัญควร

หลีกเลี่ยงค�าที่ก่อให้เกิดความเข้าใจได้หลายความหมาย

3. การประมวลผลต้องเป็นล�าดับขั้นตอน

ค�าสั่งต่างๆ ที่ถูกก�าหนดด้วยกฎเกณฑ์จะต้องประมวลผลเป็นล�าดับตามขั้นตอนที่

แน่นอน

4. กระบวนการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่ก�าหนดในปัญหา

กลุม่ขัน้ตอนต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ในกระบวนการ เมือ่ถกูด�าเนนิการแล้ว จะต้องมผีลลพัธ์

ตรงตามที่ก�าหนดในปัญหานั้นๆ
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5. อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด

คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ส�าคัญก็คือ อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุด เนื่องจากคอมพิวเตอร์

จะไม่สามารถประมวลผลแบบไม่สิ้นสุดได้ เช่น การบวกเลขจ�านวนเต็มบวก ไม่ถือว่าเป็น

อัลกอริทึม เนื่องจากไม่ทราบถึงขอบเขตสิ้นสุดของตัวเลขจ�านวนเต็ม ดังนั้น ค�าว่า “การบวก

เลขจ�านวนเต็มบวก” จึงเป็นขั้นตอนการท�างานแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา แต่ละคนอาจออกแบบ 

ขั้นตอน การแก้ปัญหาที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่แนวคิด เงื่อนไข และข้อจ�ากัดต่างๆ เพื่อ 

ให้ได้มาซึ่งอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดตามแต่ละสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณา

ถึงประสิทธิภาพของอัลกอริทึม จะพิจารณาถึงเกณฑ์พื้นฐานดังต่อไปนี้ 

1. อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการด�าเนนิการน้อยที่สุด

อัลกอริทึมที่ดีควรมีขั้นตอนต่างๆ เท่าที่จ�าเป็น และหากเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการ

ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ซึ่งมักใช้เวลาในการด�าเนินงานนาน

2. อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้หน่วยความจ�าน้อยที่สุด

ภายในหน่วยความจ�าควรจะมข้ีอมลูทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิงานในขณะนัน้ ดงันัน้ ควร

หลีกเลี่ยงตัวแปรหรือข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

3. อัลกอริทึมที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น 

อัลกอริทึมควรออกแบบให้สามารถปรับปรุงการใช้งานได้ง่าย

4. อัลกอริทึมที่ดีต้องใช้เวลาในการพัฒนาน้อยที่สุด

ควรใช้เวลาในการพฒันาอลักอรทิมึให้เหมาะสมกบัเวลา เช่น กรณทีีอ่ลักอรทิมึนัน้ไม่มี

ความซบัซ้อนมากมาย แต่กลบัใช้เวลาในการพฒันามากเกนิความจ�าเป็น กแ็ลดไูม่เหมาะสม

5. อัลกอริทึมที่ดีต้องง่ายต่อการท�าความเข้าใจ

อลักอรทิมึจะต้องออกแบบด้วยการใช้ประโยคค�าสัง่ทีเ่ป็นมาตรฐาน โดยเมือ่อ่านแล้ว

ต้องตีความหมายที่เข้าใจตรงกัน ไม่สับสน
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ซูโดโค้ด (Pseudo Code) 
ความจรงิแล้ว ทัง้ซโูดโค้ด และผงังาน (Flowchart) ต่างกส็ามารถน�ามาใช้เป็นตวัแทน

ของอัลกอริทึมได้ โดยผังงานจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายต่างๆ ว่าการ

ประมวลผลมีล�าดับขั้นตอนใดบ้าง แต่ผังงานมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการขาดรายละเอียด  

ดังนั้น ในการท�างานจริง ซูโดโค้ดจึงมักถูกน�ามาใช้เป็นตัวแทนของอัลกอริทึมมากกว่า 

เนื่องจากสามารถสื่อสารตรรกะในการแก้ปัญหาของอัลกอริทึมนั้นๆ กับโปรแกรมเมอร์ได้

อย่างเข้าใจ กล่าวคือโปรแกรมเมอร์สามารถน�าอัลกอริทึมที่น�าเสนอในรูปแบบของซูโดโค้ด

ไปเขยีนเป็นชดุค�าสัง่ภาษาโปรแกรมได้ทนัท ีเนือ่งจากซโูดโค้ดมรีปูแบบเป็นโครงสร้างภาษา

อังกฤษที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อย่างไรก็ตาม การเขียนซูโดโค้ด 

ไม่ได้มีมาตรฐานการเขียนที่ชัดเจนอย่างภาษาระดับสูง ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ถึง 

หลักการ เพื่อสามารถเขียนซูโดโค้ดให้สามารถสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้อย่างเข้าใจ 

วิธีการเขียนซูโดโค้ด

1. ถ้อยค�าหรือประโยคค�าสั่ง (Statement) ให้เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

อย่างง่าย 

2. ในหนึ่งบรรทัด ให้เขียนประโยคค�าสั่งเพียงค�าสั่งเดียว

3. ควรใช้ย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ เพื่อแยกค�าเฉพาะ (Keywords) ได้ชัดเจน รวมถึง

จัดโครงสร้างการควบคุมให้เป็นสัดส่วน ซึ่งการกระท�าดังกล่าวจะท�าให้อ่านง่าย

4. แต่ละประโยคค�าสัง่ให้เขยีนล�าดบัจากบนลงล่าง โดยมทีางเข้าเพยีงทางเดยีวและ

มีทางออกทางเดียวเท่านั้น

5. กลุ่มของประโยคค�าสั่งต่างๆ อาจจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกันในรูปแบบของโมดูล แต่

ต้องก�าหนดชื่อโมดูลเหล่านั้นด้วย เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานโมดูลนั้นได้ 
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  ALGORITHM PROBLEM_1
VARIABLES: mLoop, sum, testScore, average
BEGIN
  INPUT mLoop
  counter = 0
  sum = 0
  FOR I = 1 to mLoop
      INPUT testScore
 sum = sum + testScore
  NEXT
  average = sum / mLoop
  PRINT average
END PROBLEM_1

SS รูปที่ 1.5 ตัวอย่างการเขียนซูโดโค้ด

รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อการเขียนโปรแกรม

1. การก�าหนดค่า และการค�านวณ

รูปแบบ

name = expression

nl name คือชื่อตัวแปรที่ใช้ส�าหรับเก็บค่า 

nl expression คือค่าข้อมูลหรือนิพจน์ 

ตัวอย่างเช่น 

salary = 10000
overTime = 2500
tax =125	 	
income = salary + overTime - tax

หมายความว่า ได้มีการก�าหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร salary, overTime และ tax 

จากนั้นก็ก�าหนดให้ income = salary + overTime – tax 
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2. การอ่าน/รับข้อมูล

รูปแบบ

READ  variable_1, variable_2, variable_n
INPUT variable_1, variable_2, variable_n
GET variable_1, variable_2, variable_n

การอ่านข้อมูลสามารถใช้ค�าสั่ง READ, INPUT หรือ GET ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 

ค�าสั่งนั้น มักถูกน�าไปใช้ตามแต่ละกรณี ดังนี้

nl READ น�าไปใช้ส�าหรับการอ่านค่าที่มีอยู่แล้วมาเก็บไว้ในตัวแปร เช่น การอ่าน

ข้อมูลจากไฟล์ 

nl INPUT และ GET น�าไปใช้ส�าหรับการรับค่าข้อมูลผ่านแป้นคีย์บอร์ด 

ส�าหรับ variable คือตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูลที่อ่านหรือรับเข้ามา ซึ่งสามารถก�าหนดได้

หลายตัวตามจ�านวนตัวแปรที่ต้องการ โดยใช้เครื่องหมาย “,” คั่นระหว่างชื่อตัวแปร 

ตัวอย่างเช่น

INPUT a, b, c
answer = a + b + c

หมายความว่า ให้รบัค่าตวัแปร a, b และ c ผา่นทางแป้นพมิพ์ และก�าหนดให้ตวัแปร 

answer เก็บค่าผลรวมของตัวแปรทั้งสาม

GET current_date
expire_date = current_date + 120

หมายความว่า ให้รับค่าวันที่ปัจจุบัน แล้วเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ current date จากนั้น

ก�าหนดตัวแปรวันหมดอายุชื่อ expire_date มีค่าเท่ากับวันที่ปัจจุบัน บวกเพิ่มไปอีก 120 วัน

OPEN student_file
READ id, name, address, sex

หมายความว่า ให้เปิดไฟล์ชื่อ student_file ไว้ แล้วอ่านค่าเรคอร์ดจากไฟล์ดังกล่าว 

ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ id, name, address และ sex
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3. การแสดงผลข้อมูล

รูปแบบ

    PRINT  variable_1, variable_2, variable_n
    PROMPT  variable_1, variable_2, variable_n
    WRITE variable_1, variable_2, variable_n

ส�าหรับการแสดงผลข้อมูลสามารถใช้ค�าสั่ง PRINT, PROMPT หรือ WRITE อย่างไร

ก็ตาม ทั้ง 3 ค�าสั่งนั้น มักถูกน�าไปใช้ตามแต่ละกรณี ดังนี้

nl PRINT และ PROMPT น�าไปใช้ส�าหรับการพิมพ์ค่าข้อมูล หรือข้อความ

nl WRITE น�าไปใช้ส�าหรับการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล

ตัวอย่างเช่น

PROMPT "Enter 3 value ==> "
INPUT value1, value2, value3
sum = value1 + value2 + value3
PRINT sum

หมายความว่า ให้พิมพ์ข้อความรับค่าตัวเลขจ�านวน 3 ค่า จากนั้นให้รับค่าตัวเลข 

ทั้งสาม โดยจัดเก็บไว้ที่ตัวแปรชื่อ value1, value2 และ value3 ตามล�าดับ และก�าหนดให้ 

sum มีค่าเท่ากับผลรวมของตัวแปรทั้งสาม แล้วท�าการพิมพ์ค่า sum

OPEN student_file
INPUT id, name, address, sex 
WRITE id, name, address, sex

หมายความว่า ให้เปิดไฟล์ชือ่ student_file ขึน้มา จากนัน้ให้รบัค่า id, name, address 

และ sex แล้วบันทึกค่าดังกล่าวลงในแฟ้มข้อมูล
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4. การก�าหนดเงื่อนไข

รูปแบบ

IF <condition>  THEN 
   activity1
ELSE  
   activity2
ENDIF

โดยที่ <condition> คือเงื่อนไขที่ก�าหนด ซึ่งหากเงื่อนไขเป็นจริง ก็จะท�ากิจกรรมหลัง 

THEN แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะท�ากิจกรรมหลัง ELSE 

ตัวอย่างเช่น

IF sex = "M" THEN
 male = male + 1
ELSE
 female = female + 1
ENDIF

หมายความว่า ถ้า sex มีค่าเท่ากับ “M” ให้ท�าการบวกสะสมค่าทีละหนึ่ง เก็บไว้ที่

ตัวแปร male แต่ถ้าไม่ใช่ ก็ให้บวกสะสมค่าทีละหนึ่งให้กับตัวแปร female

นอกจากนี้ ยังสามารถก�าหนดเงื่อนไขแบบหลายๆ เงื่อนไขได้ดังนี้ 

IF score >= 80
 grade = "A"
 ELSEIF score >= 70
       grade = "B"
 ELSEIF score >= 60
       grade = "C"
       ELSEIF score >= 50
       grade = "D"
       ELSE
       grade = "F"
       ENDIF
  ENDIF
 ENDIF
ENDIF 
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