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1. มีความรูความเขาใจในสวนประกอบของระบบคอมพิวเตอร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอรในแตละยุค
3. อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไปใชเปนแบบแผนการเขียนโปรแกรมได 

อยางเหมาะสม
5. เขาใจในแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง
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ระบบคอมพิวเตอร 

และการเขียนโปรแกรม
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ระบบคอมพิวเตอร
ระบบคอมพวิเตอร เกดิจากการรวมตัวกนัของสวนประกอบทัง้หลายท่ีเกีย่วของกับการประมวลผล

และการจัดเก็บขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรทุกๆ ระบบ จะประกอบดวยฮารดแวรหลาย

ชิ้นสวนดวยกัน พรอมกับซอฟตแวรที่ใชสั่งงานใหอุปกรณฮารดแวรทํางาน

ฮารดแวร (Hardware) เปนอปุกรณทางกายภาพท่ีเราสามารถมองเห็นและสมัผสัได ตวัอยางเชน 

จอภาพ แปนพมิพ เมาส ลาํโพง และเครื�องพมิพ ซึง่ยงัรวมถงึแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิสและอปุกรณเชื�อม

ตอภายในตางๆ ท่ีบรรจอุยูภายในเคสคอมพวิเตอร อยางไรกต็าม อุปกรณฮารดแวรจะทํางานไดตอเมื�อมีชดุ

คาํส่ังหรอืซอฟตแวรเขาไปสัง่งาน เพื�อควบคมุชิน้สวนอปุกรณเหลานัน้ใหทาํงานตามบทบาทหนาท่ีของมนั

ซอฟตแวร (Software) เปนชุดคําสั่งที่ถูกเขียนขึ้นดวยภาษาคอมพิวเตอร ชุดคําสั่งเหลานี้จะทํา

หนาท่ีสัง่งานใหคอมพวิเตอรฮารดแวรทาํงานตามทีต่องการ ยกตัวอยางเชน เราสามารถเรียกใชโปรแกรม 

MS-Word เพื�อพิมพงานเอกสาร จากนั้นก็สั่งใหบันทึกไฟลดังกลาวเก็บไวในฮารดดิสก พรอมกับสั่งพิมพ

งานลงในเครื�องพมิพ ซึง่โปรแกรมดังกลาวไดอาํนวยความสะดวกตอการใชงานเปนอยางมาก ผานการสัง่

งานโดยการคลกิปุมคาํสัง่เพยีงไมกีค่รัง้ นอกจากน้ี ซอฟตแวรยงัถูกแบงออกเปน 2 ประเภทใหญดวยกันคอื

1. ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) คือโปรแกรมทัง้หลายท่ีชวยงานเราใหสามารถ

ปฏิบัติงานใดๆ บนเครื�องคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมนําเสนอ 

โปรแกรมกราฟก โปรแกรมทองเว็บ รวมถึงเกมตางๆ นอกจากนี้แลว ซอฟตแวรประยุกตยัง

หมายรวมถึงซอฟตแวรตางๆ ที่นํามาใชในระบบงานทางธุรกิจ เชน ระบบบัญชี ระบบสินคา

คงคลัง และระบบสารสนเทศทางการผลิต เปนตน

2. ซอฟตแวรระบบ (System Software) คอืโปรแกรมทีท่าํงานอยูเบือ้งหลงัท่ีมคีวามสาํคญัมาก  

ซึ่งการท่ีเราสามารถติดตั้งและใชงานโปรแกรมประยุกตไดนั้น นั่นเปนเพราะวา เครื�อง

คอมพิวเตอรดังกลาวไดมีการติดตั้งซอฟตแวรระบบ ทั้งนี้ซอฟตแวรระบบจะทําหนาที่ควบคุม

ระบบคอมพิวเตอรและอํานวยความสะดวกตอผูใชในการโตตอบกับคอมพิวเตอรเพื�อสั่งงาน 

ตวัอยางซอฟตแวรระบบ เชน โปรแกรมระบบปฏบิตักิาร MS-Windows ท่ีนยิมใชบนเครื�องพีซ ี

ทั่วไป, Unix ที่นิยมใชบนเครื�องระดับใหญ และ Android หรือ iOS ที่ใชงานบนอุปกรณพกพา  

โดยคอมพิวเตอรและอปุกรณพกพาทุกเครื�อง จําเปนตองตดิตัง้ระบบปฏบิตักิารเพื�อนาํไปสูการ

บูตเครื�อง และพรอมรับคําสั่งจากผูใชเพื�อทํางานตามที่รองขอ

อยางไรก็ตาม ในการที่จะใหคอมพิวเตอรฮารดแวรและซอฟตแวรทํางานไดอยางบรรลุผลนั้น จะ

ตองเกี่ยวของกับสวนงานใน 3 ประเด็นหลักๆ ดวยกัน คือ

1. สวนขอมลูนําเขา (Input) เปนการปอนขอมลูเขาสูระบบคอมพิวเตอรและจัดเกบ็ลงในหนvวยความจํา  

ตวัอยางเชน เมื�อมกีารเรยีกใชงานโปรแกรมประยกุต หากตองการใหคอมพวิเตอรทาํงาน ก็จะตอง 

ปอนขอมลูเขาสูระบบกอน ซ่ึงขอมลูทีป่อนเขาไปนัน้ เปนไดทัง้ขอความ ตวัเลข รปูภาพ และเสยีง
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สวนที่

1

2. การประมวลผล (Processing) เปนเรื�องของการนาํขอมูลมาจดัการในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ 

ตามท่ีตองการ ตวัอยางเชน การนาํขอมลูมาจดัเรยีง การตรวจสอบความถกูตอง และการคาํนวณ  

สวนประกอบสาํคญัของฮารดแวรทีร่บัหนาทีเ่กีย่วกับงานประมวลผลกค็อื หนvวยประมวลผลกลาง  

หรอืซีพยี ูซ่ึงทาํหนาทีค่ลายกนักบัสมองของมนุษยนัน่เอง อยางไรก็ตาม ดวยสถาปตยกรรมของ

ซพียีใูนยคุนี ้ยงัสามารถบรรจุซพียีลูงในคอมพิวเตอรไดมากกวาหนึง่ตวั เพื�อชวยกันประมวลผล 

ซึ่งก็มีทั้งซีพียแูบบ Mutli-CPU ที่บรรจุซีพียูหลายตัวลงในเครื�อง หรือซีพียูแบบ Multi-Cores 

ที่ภายในชุดนั้น แมวาจะมีเพียงซีพียูเพียงตัวเดียวก็ตาม แตภายในไดมีการบรรจุแกนสมอง

มากกวาหนึ่งตัว ซึ่งซีพียูแบบมัลติคอรนั้น ถูกนํามาใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน

3. สวนแสดงผลลัพธ (Output) ภายหลงัจากขอมลูไดรบัการประมวลผล ผลลพัธหรอืสารสนเทศ

ทีไ่ด จะถกูสงไปยังอปุกรณแสดงผล ซ่ึงปกตมิกัจะเปนจอภาพหรอืเครื�องพมิพ รวมถงึการจัดเก็บ 

ผลลัพธลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ภาษาคอมพิวเตอร
ภาษาคอมพิวเตอร คือกลุมของกฎเกณฑ ตัวอักษร สัญลักษณ และชุดคําสั่ง ที่ถูกนํามาสรางหรือ

เขียนเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับโปรแกรมตางๆ ที่ใชกันอยูทุกวันนี้ ลวนถูกสรางขึ้นดวยภาษา

คอมพวิเตอรทัง้สิน้ และหากมองยอนอดีตตัง้แตมกีารนาํภาษาคอมพวิเตอรมาใชจนถึงยคุปจจบุนั สามารถ

แบงออกเปน 5 ยุคดวยกัน คือ

รูปที่ 1.1 เปรียบเทียบชุดคําส่ังของภาษาเครื�อง ภาษาแอสเซมบลี และภาษาระดับสูง



18

ยุคที่ 1 : ภาษาเครื.อง (Machine Language)

เปนภาษายุคแรก ที่ใชรหัสชุดคําสั่งเพื�อการเขียนโปรแกรมเปนเลขฐานสอง (0 และ 1) เกี่ยวของ

กับวงจรไฟฟาเปดและปด ภาษาเครื�องจัดเปนภาษาที่คอมพิวเตอรเขาใจไดทันที โดยไมจําเปนตองผาน

การแปล แตดวยเปนภาษาทีย่ากตอการเรียนรู และสรางความยากลาํบากในการอานและการนาํไปใช จงึ

มีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอรใหเรียนรูงายขึ้นในยุคถัดไป

ยุคที่ 2 : ภาษาสัญลักษณ (Assembly Language)

ภาษาในยคุที ่2 จดัเปนภาษาคอมพวิเตอรระดบัตํา่ (Low-Level Programming Language) ท่ีเริม่

นาํสญัลกัษณมาใชทดแทนเลขฐานสอง ตัวอยางเชน ภาษาแอสเซมบล ีซึง่ชวยใหโปรแกรมเมอรในยคุนัน้

สามารถเขียนโปรแกรมไดเร็วยิ่งขึ้นเมื�อเทียบกับภาษาเครื�อง แตดวยภาษาแอสเซมบลี มิใชเปนภาษาที่

คอมพวิเตอรเขาใจ จงึตองใชตวัแปลภาษา ซ่ึงจดัเปนชนดิหน่ึงของซอฟตแวรระบบ และตวัแปลภาษานีเ้อง 

ยงัถกูแบงออกเปน 3 ชนดิดวยกนัคอื แอสเซมเบลอร คอมไพเลอร และอนิเตอรพรเีตอร โดยแอสเซมเบลอร

กค็อืตวัแปลภาษาแอสเซมบลใีหเปนภาษาเครื�องนัน่เอง สวนคอมไพเลอรและอนิเตอรพรเีตอร จะขอกลาว 

ในหัวขอถัดไป

ยุคที่ 3 : ภาษาระดับสูง (High-Level Language)

รูปที่ 1.2 ชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นดวยภาษาระดับสูงตางๆ
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สวนที่

1

ความจริงแลว ที่เรียกกันวา “ภาษาระดับสูง” ก็เพราะวา เปนภาษาคอมพิวเตอรที่ใกลเคียงกับ 

ภาษามนุษยนั่นเอง ทําใหมนุษยเราสามารถเรียนรูการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรไดงายขึ้น เนื�องจาก

ประโยคคําสั่งคลายกับภาษาอังกฤษ ตัวอยางภาษาระดับสูงเชน ภาษา FORTRAN, COBOL, Pascal, 

Visual-Basic และภาษา C (รวมถึงภาษาเชิงวัตถุ เชน C++) ซึ่งแนvนอนวา โปรแกรมที่เขียนขึ้นดวย

ภาษาระดบัสูง คอมพวิเตอรจะไมสามารถเขาใจไดในทันที โดยภาษาระดบัสงูจะมตีวัแปลภาษาอยู 2 ชนิด 

ดวยกันคือ คอมไพเลอร และอินเตอรพรีเตอร ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้

 คอมไพเลอร (Compiler) เปนตัวแปลภาษาท่ีจะแปลชุดคําสั่งแบบทั้งโปรแกรม หากบาง

สวนของโปรแกรมผิดพลาด จะตองแกไขใหถูกตองกอน แลวทําการแปลใหมจนกระทั่งไมพบ

ขอผิดพลาด โดยผลที่ตามมาจากการคอมไพลโปรแกรมก็คือ จะไดเอ็กซีคิวตไฟล (EXE) ที่

สามารถสั่งรันไดทันที ตัวอยางคอมไพเลอร เชน C Compiler, Java Compiler และ Python 

Compiler เปนตน

 อินเตอรพรีเตอร (Interpreter) เปนตัวแปลภาษาที่จะแปลชุดคําสั่งในโปรแกรมแบบบรรทัด

ตอบรรทัด หากพบขอผิดพลาดก็จะหลุดออกจากตัวโปรแกรมพรอมกับแสดงขอผิดพลาดออก

มาใหรบัทราบ แมวาอนิเตอรพรเีตอรจะมสีวนชวยใหโปรแกรมเมอรเขยีนโปรแกรมและทดสอบ

โปรแกรมเพื�อหาขอผดิพลาดไดงายกต็าม แตกม็ขีอเสยีเชนกนั โดยเฉพาะในกรณทีีม่ขีอผิดพลาด 

บางสวนแฝงอยูในตวัโปรแกรม แตโปรแกรมสวนนัน้มไิดถกูสัง่รนั ยอมทาํใหเราไมรูวาโปรแกรม

นัน้มจีดุผิดพลาดแฝงอยูกเ็ปนได จนกวาโปรแกรมสวนนัน้จะไดรบัการสัง่ใหทํางาน สวนขอเสยี 

ขออื�นๆ ก็คือ เนื�องจากอินเตอรพรีเตอรไมสามารถแปลชุดคําสั่งเพื�อสรางเปนออบเจ็กตโคด 

(ภาษาเครื�อง) เหมือนกับคอมไพเลอร  

ดังนั้น การใชงานโปรแกรม จึงตองเปด

โปรแกรมของภาษาน้ันขึ้นมาเพื�อสั่งรัน

ทกุครัง้ และในการรนัแตละคร้ัง กจ็ะตอง 

ผานกระบวนการแปลในทุกๆ คร้ังดวย 

จึงทําใหการทํางานชากวา ในขณะท่ี 

คอมไพเลอรก็จะแปลโปรแกรมเพียง 

ครั้งเดียว โดยการคอมไพลซํ้า จะ

กระทําตอเมื�อมีการปรับปรุงหรือแกไข

โปรแกรมเทานั้น

อยางไรกต็าม ภาษาคอมพวิเตอรในปจจบุนั 

บางภาษาอาจเตรียมตัวแปลภาษาทั้งอินเตอร 

พรเีตอรและคอมไพเลอรมาใหเลือกใชตามความ

เหมาะสม รูปที่ 1.3 คอมไพเลอรทําหนาที่แปลภาษาระดับสูงใหเปน

ภาษาเครื�องที่คอมพิวเตอรเขาใจ
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ยุคที่ 4 : ภาษาระดับสูงมาก (Very-High-Level Language)

ภาษายุคที่ 3 เปนการเขียนโปรแกรมเพื�อใหคอมพิวเตอรนําไปปฏิบัติตาม (How) ในขณะที่ ภาษา

ระดบัสูงมาก หรือภาษายคุที ่4 นัน้ จะมแีนวคดิตรงกนัขาม กลาวคอื ภาษายคุที ่3 จะเปนแบบ Procedural  

ที่กวาจะไดใชงานโปรแกรมหนึ่งๆ จะตองกําหนดขั้นตอนตางๆ มากมาย ในขณะที่ภาษายุคที่ 4 จะเปน

แบบ Non-Procedural (เชน ภาษา SQL) ที่ไมจําเปนตองกําหนดขั้นตอนใหมากมายใหยุงยาก เพียงแค

ใชคําสั่งในรูปแบบของประโยคคําสั่งวาตองการอะไร (What) ซึ่งใชงานงายกวามาก

ยกตัวอยางเชน หากตองการเขียนโปรแกรม รายงานแสดงผลการเรียนของนักศึกษาสังกัดสาขา

คอมพิวเตอรที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป โดยใหแสดงผลเรียงลําดับเกรดจากมากไปหานอย 

ซึง่หากเปนการเขียนโปรแกรมในยคุที ่3 จะตองเขยีนโปรแกรมหลายบรรทดัดวยกนั ไมวาจะเปนการเปด

ไฟล อานเรคอรดขอมลูจนกระทัง่จบแฟม มกีารตรวจสอบเงื�อนไข และตองเขยีนโปรแกรมเพื�อเรยีงลําดบั

ขอมูลดวย ซึ่งอาจมีโคดคําส่ังรวมรอยบรรทัดก็เปนได แตถาเปนภาษา SQL จะสามารถเขียนประโยค

สอบถามขอมูลสั้นๆ เพียงไมกี่ประโยค เชน

SELECT id, name, sureName, gpa FROM student
WHERE major = "COMPUTER" .and. gpa >= 2.00
ORDER BY gpa DESC;

ภาษา 4GL ยงัมเีครื�องมอืชวยอาํนวยความสะดวกตอการพฒันาโปรแกรมอยูมากมาย เชน เครื�องมือ 

ชวยสรางโปรแกรม, เครื�องมือชวยสรางรายงาน และเครื�องมือชวยสอบถามขอมูล ซึ่งโปรแกรมเมอร

สามารถระบุความตองการวาตองการอะไร แสดงขอมูลในรูปแบบไหน หลังจากนั้น ตัว Wizard ก็จะ

ดาํเนนิการสรางใหอตัโนมตั ิรวมถงึการแปลเปนชดุคาํสัง่ใหโดยเสรจ็สรรพ ซึง่สิง่เหลานีไ้ดชวยเหลือเหลา

นักพัฒนาโปรแกรมใหสามารถสรางโปรแกรมขึ้นมาใชงานไดดวยระยะเวลาอันสั้น

ยุคที่ 5 : ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)

จัดเปนภาษาคอมพิวเตอรที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ทําใหคอมพิวเตอรสามารถสื�อสารกับมนุษยดวย

ภาษาพูด ซึ่งถือเปนแขนงหนึ่งของวิชาปญญาประดิษฐ ซ่ึงเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการพัฒนาเครื�องจักร

ใหมีความสามารถเทียบเคียงกับมนุษย ไมวาจะเปนการเรียนรู การรับฟงเหตุผล การสื�อสารดานความ

รูสึก การมองเห็น และการไดยิน

I WANT THE SHIPMENTS OF PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS FOR ALABAMA
AND MISSISSIPPI BROKEN DOWN BY CITY FOR JANUARY AND
FEBRUARY. ALSO, MAY I HAVE JANUARY AND FEBRUARY SHIPMENTS
LISTED BY CITIES FOR PERSONAL COMMUNICATORS SHIPPED TO
WISCONSIN AND MINNESOTA.

รูปที่ 1.4 ตัวอยางภาษาธรรมชาติที่มนุษยสามารถพูดสื�อสารเพื�อสั่งงานคอมพิวเตอร
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สวนที่

1

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมจัดเปนศาสตรแขนงหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงมีวิชาที่วาดวย

หลักการเขียนโปรแกรมขึ้นมา ซึ่งหลักการดังกลาว ตองการชวยใหผูเริ่มตนศึกษาไดเขาใจวา กวาจะได

โปรแกรมขึน้มาสกัโปรแกรมหน่ึง จะตองผานข้ันตอนอะไรมากอน เพื�อนําไปสูโปรแกรมทีไ่ดรบัการพฒันา

ขึน้ ใหสามารถแกปญหาไดจรงิและบรรลผุลไดในทีส่ดุ ดงันัน้ เพื�อสรางระเบียบวนิยัในการเขียนโปรแกรม 

จงึสมควรฝกปฏบิตัติามขัน้ตอนแลวฝกใหเปนนสิยั สาํหรบัขัน้ตอนการเขยีนโปรแกรม แสดงไวดงัรปูท่ี 1.5

ทําความเขาใจกับปญหา

พัฒนาวิธีแกไขปญหา

เขียนโปรแกรม

ทดสอบโปรแกรม

จัดทําเอกสารและบํารุงรักษาโปรแกรม

รูปที่ 1.5 ผังแสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

จากรูปที่ 1.5 จะพบวาการเขียนโปรแกรม มิไดถูกจัดลําดับไวเปนขั้นตอนแรกเลย แตกลับถูกจัด

อยูในลําดับทายๆ ดวยซํ้า นั่นเปนเพราะวา กอนการเขียนโปรแกรม สิ่งสําคัญที่ตองไดรับการดําเนินการ

กอนกค็อื การทาํความเขาใจกับปญหา และพัฒนาวธิแีกไขปญหา แลวจงึคอยเขยีนโปรแกรม และตอไปนี้  

เปนคําอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

1. ทําความเขาใจกับปญหา
ขัน้ตอนแรกสาํหรบัการแกไขปญหาใดๆ กค็อื ควรทาํความเขาใจกับปญหากอน แลววเิคราะหความ

ตองการอยางระมดัระวัง ครัน้เมื�อเขาใจกบัปญหาเหลานัน้อยางถองแทแลว กจ็ะทบทวนความเขาใจเหลา

นั้นรวมกันกับผูใชและนักวิเคราะหระบบ ซึ่งบอยครั้ง มักจะใชวิธีการตั้งคําถามและสอบถามปญหาตางๆ 

เพื�อยืนยันถึงความเขาใจ




