
 
บทท่ี  1 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย การทำงานประสานกันระหว่างส่วนเครื่อง
ของคอมพิวเตอร์ เรียกว่า “ฮาร์ดแวร์ (Hardware)” และส่วนชุดคำสั่ง สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 
เรียกว่า “ซอฟต์แวร์ (Software)” ส่วนชุดคำสั่งนี้  เกิดจากการเขียนจากโปรแกรมที่ เรียกว่า     
“ภาษาโปรแกรม (Programing Language)” (ราชบัณฑิตยสภา, 2559) ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีรูปแบบและการใช้งานแตกต่างกันไปตามวิวัฒนาการและจุดประสงค์ของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองและสนับการทำงานของระบบในปัจจุบัน 

 
ระบบคอมพิวเตอร ์

 
คอมพิวเตอร์ (Computer) (ราชบัณฑิตยสภา, 2559) หมายถึง เครื่องกลที่สามารถรับข้อมูล

ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลเป็นขั้นตอน ผลลัพธ์ที่
ได้อยู่ในรูปแบบสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แปลงเป็นข้อมูลแสดงให้มนุษย์ได้รับรู้และเข้าใจบน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ (Evans, 2011) ระบบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการทำงาน
ดังต่อไปนี้ 

 

หน่วยค านวณ เปรียบเทียบ
และควบคุม

หน่วยความจ าหน่วยรับข้อมูล

หน่วยแสดงผล 
หน่วยเก็บข้อมูลส ารอง

 
 
ภาพที่ 1.1  ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
ที่มา: Norton (2008) 

 
ภาพที่ 1.1 ส่วนประกอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย หน่วยรับข้อมูล 

ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่รับข้อมูลหรือคำสั่ง เช่น แผงแป้นอักขระ (Keyboard) เมาส์ 
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(Mouse) เป็นต้น ส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) เพ่ือทำการ
ควบคุมการประมวลผล การประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วยการคำนวณและ
เปรียบเทียบ เมือ่ประมวลเสร็จสิ้นข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงผล (Output Unit) แสดงผลบน
อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผล เช่น จอแสดงผล เครื่องพิมพ์ เสียงทางลำโพง เป็นต้น ระหว่างที่มีการ
ทำงาน ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ (Memory Unit) เพ่ือใช้งานชั่วคราว  เมื่อปิดเครื่อง
ข้อมูลก็จะหายไป แต่อาจมีข้อมูลอีกประเภทที่ต้องการเก็บไว้ใช้งานในภายหลัง จะถูกเก็บไว้ในหน่วย
เก็บข้อมูลสำรอง (Storage Unit) (ราชบัณฑิตยสภา, 2559) 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นั้น คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้จะต้ องมีข้อมูล
ภายในระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกควบคุมการทำงานในการรับส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) หมายถึง ชนิดของตัวอักษรที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยนักเขียนโปรแกรม (Programmer) (ราชบัณฑิตยสภา, 2559) จุดมุ่งหมายเพ่ือให้คอมพิวเตอร์
ทำงานได้ตามที่ต้องการและโปรแกรมยังเป็นข้อมูลที่อยู่ ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ 
(Haverbeke, 2014) นอกเหนือจากนี้  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการสร้างคำสั่ง เพ่ือให้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและเนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้เป็น
จำนวนมาก จึงมีการนำเอาไปใช้ในงานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
งานศิลปะ เป็นต้น (Evans, 2011)  

การให้ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคำสั่ง
ทีถู่กสร้างขึ้น ทำหน้าที่เพ่ือควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตามจุดประสงค์ที่
ต้องการที่ต้องการนำไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาการทำงานในรูปแบบเดิม โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถ
อธิบายเป็นแผนภาพการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 1.2 

 

นักเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ภายนอก

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

 

 
ภาพที่ 1.2  การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 1.2 การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากนักเขียนโปรแกรมสร้างชุดคำสั่ง

ในลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์จะทำ
การประมวลผลตามคำสั่งจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้อาจอยู่ในลักษณะของข้อมูล
การย้อนกลับมายังนักเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และแสดงผลลัพธ์ไปยัง
อุปกรณ์ภายนอก 

 

ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Language) หมายถึง การสร้างกลุ่มของ
กฎเกณฑ์ สัญลักษณ์ ตัวอักษร ในรูปแบบลักษณะของชุดคำสั่งใช้สั่งงานกับคอมพิวเตอร์ (โอภาส 
เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอ่ียม, 2560) หรือภาษาที่ใช้ในการออกแบบเพ่ือใช้ในการอ่านและ
เขียนของมนุษย์ สร้างเป็นโปรแกรมขึ้น เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามที่ต้องการได้ (Evans, 
2011)   

ดังนั้น ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีลักษณะการสร้างกฎเกณฑ์ โดยใช้สัญลักษณ์ที่มนุษย์
คิดค้นขึ้นมา เพ่ือใช้สื่อสารสั่งงานระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนอกเหนือจาก
คอมพิวเตอร์ ยังประกอบไปด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ยคุเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. ภาษาระดับต่ำ   

ภาษาระดับต่ำ (Programming Low  Level  Language)  มีลักษณะการใช้คำสั่งเป็นชุด
ของเลขฐานสองหรือใช้สัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษร่วมกับเลขฐานอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ในการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ (Oram and Naik, 2010) ภาษาในยุคนี้มีภาพรวมของภาษามีความยากในการเขียน
ชุดคำสั่ง  บุคคลที่สามารถเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ต้องมีผู้มีความรู้
ความชำนาญในด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นพ้ืนฐาน จึงมีการใช้งานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
ภาษาระดับต่ำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ภาษาเครื่อง 
ภาษาเครื่อง (Machine  Language)  หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะถูกขับเคลื่อน

ได้โดยโปรแกรมที่เรียกว่า “รหัสเครื่อง (Machine Code)” โปรแกรมรหัสเครื่องนี้เกิดจากการเรียง
กันของคำสั่ง แต่ละคำสั่งประกอบไปด้วยบิต (เลข 0 กับ 1) ที่ซึ่งจะถูกแปลความหมายโดยเครื่องและ
ปฏิบัติตามขอบเขตของคำสั่งนั้น รหัสเครื่องเป็นคำสั่งยุคแรกของการสั่งงานคอมพิวเตอร์ (Watt and  
Brown, 2000)   
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รหัสเครื่องสามารถใช้งานได้ง่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเมื่อมีการการนำคำสั่งเข้าไป
ในเครื่อง เครื่องจะสามารถทำงานได้ทันที เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สามารถเข้าใจรหัสเครื่อง
เมื่อมีการโปรแกรมเข้าไปในระบบ ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า ภาษาคอมพิวเตอร์และภาษาเครื่องเป็น
ภาษาเดียวกัน 

จากลักษณะดังกล่าว คอมพิวเตอร์จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยในลักษณะของรหัสเครื่องที่เป็น
เลขฐานสอง ทำให้ยากต่อการอ่าน การเขียนและการแก้ไข นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องอ้างอิง
ตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยความจำจริง เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลหรือคำสั่งและการสร้างคำสั่งจะต้องอยู่ใน
รูปของบิตเรียงกัน ทำให้นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยากต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

1.2 ภาษาแอสเซมบลี  
ภาษาแอสเซมบลี หรือ ภาษาสัญลักษณ์ (Assembly/Symbolic Language) หมายถึง 

ภาษาระดับต่ำ ที่เรียกว่า “นิวมอนิกโค้ด” (Mnemonic code) ถูกนำไปใช้แทนภาษาเครื่อง เพ่ือให้
ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม (Liang, 2015) ภาษาแอสเซมบลีถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ต่อจากภาษาเครื่อง  
สืบเนื่องมาจากความยากในการเขียนชุดคำสั่งงานด้วยเลขฐานสอง  จึงมีผู้คิดค้นพัฒนาเป็นรูปแบบ
ของภาษาสัญลักษณ์แทนคำสั่งเลขฐานสองมาแทน เพ่ือให้การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความ
ง่ายต่อการใช้งาน    

 
2. ภาษาระดับสูง   

ภาษาระดั บ สู ง (Programming High Level Language) หมายถึ ง  ภ าษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น คำสั่งคล้ายกับภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการเรียนรู้และการเขียนโปรแกรม 
(Liang, 2015) ภาษาระดับนี้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากภาษาระดับต่ำ  ลักษณะภาษาระดับสูงมีการ
กำหนดสัญลักษณ์การใช้งานคำสั่งเป็นรูปแบบของอักษรภาษาอังกฤษ  ที่ใกล้เคียงกับข้อความที่ใช้ใน
การสื่อสารกันของมนุษย์ จึงทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนคำสั่ง สั่งงานควบคุมการทำงาน
คอมพิวเตอร์ไดง่้ายขึ้น 
 ภาษาระดับสูง ได้มีผู้คิดค้นพัฒนาขึ้นมาใช้งานมากมายหลายภาษา  เนื่องจากความแตกต่าง
กันของนำภาษาโปรแกรมไปพัฒนาให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น ภาษาฟอร์
แทน (FORTRAN : FORmular  TRANslator) นำไปใช้ในด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์และ
แก้ปัญหางานทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษาเบสิก (BASIC : Beginner’s 
All-purpose  Symbolic  Instruction  Code)  ใช้ในการเรียนการสอน ลักษณะของภาษาที่ถูก
ออกแบบให้ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง  ทั้งงานทางธุรกิจและงานอ่ืน ๆ  
พัฒนาขึ้นมาใช้งาน โดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (American National  
Standards  Institute : ANSI) ภ า ษ า โ ค บ อ ล  (COBOL : Common Business Oriented  
Language)  ใช้ในงานด้านธุรกิจเป็นหลัก ภาษาปาสคาล (Pascal) ต้ังชื่อเป็นเกียรติกับ Blaise 
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Pascal พัฒนาขึ้นมาใช้ในงานด้านการคำนวณทั่วไป งานทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจและวิศวกรรม  
พัฒนาโดย เดนนิส ริชชี่ (Dennis Ritchie) ภาษาวิชวลเบสิค (Visual Basic) ใช้ลักษณะของการใช้
โปรแกรมรปูภาพรว่มกับการเขียนโปรแกรม  ทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรม สามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์
ไดง้่ายและรวดเร็วขึน้ ภาษาซีพลัสพลัส (C++) ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบและภาษาจาวา (Java) 
พัฒนาขึ้นด้วยบริษัท Sun Microsystems ใช้งานอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ใช้ในการสร้างกรอบการ
ใช้งานระบบเครือขา่ย ซ่ึงมีเครื่องมือสนับการทำงานจำนวนมาก เป็นต้น (Suchato, 2011)  
 

ตัวแปลภาษาโปรแกรม 
 

 การเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสั่งงานมีลักษณะใกล้เคียงกับ
ภาษามนุษย์ แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจภาษานี้ได้ จึงจำเป็นต้องมีตัวกลางที่จะทำหน้าที่
ในการแปลภาษาโปรแกรมที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง ให้เป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เรียกว่า    
“ตัวแปลภาษาโปรแกรม (Translator Program)” ทำหน้าที่ในการแปลงโปรแกรมที่สร้างขึ้นให้เป็น
เลขฐานสองหรือภาษาเครื่อง  เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจคำสั่งนั่นเอง ลักษณะของตัว
แปลภาษามีรายละเอียดการทำงานดังต่อไปนี้ 

ตัวแปลภาษา มีลักษณะของการทำงานแต่ละตัวแปลภาษาแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทของตัวแปลภาษาได้ดังต่อไปนี้ 

 

1. แอสเซมเบลอร์  
แอสเซมเบลอร์ (Assembler)  หมายถึง ตัวแปลภาษาที่ทำหน้าที่ ในการแปลภาษา

แอสเซมบลี ให้เป็นภาษาเครื่อง (Jorgensen, 2016)  โดยภาษาแอสเซมบลีจะให้ตัวแปลภาษาแอ
สเซมเบลอร์ ทำการแปลจากไฟต้นฉบับแอสเซมบลี (Assembly Source File)  ให้อยู่ในรูปของ แฟ้ม
รหัสเครื่อง (Machine Code File) และนำไปสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทำงานตามที่โปรแกรมได้สร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนด ตัวแปลภาษาแอสเซมเบลอร์จะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ที่นำภาษาแอสเซมบลีไปใช้งาน ซึ่งมีโครงสร้างการทำงานของตัวแปล
ภาษา ดังภาพที่ 1.3 

 

Assembly Source File
 

Add 2, 3, result

Machine-Code File
 

1101101010011010
Assembler

 
 

ภาพที่ 1.3  การทำงานของตัวแปลภาษาแอสเซมเบลอร์ 
ที่มา:  Liang (2015) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลีค่อนข้างมีความยุ่งยากในการใช้งาน 
เนื่องจากการเขยีนโปรแกรมเป็นรูปแบบของภาษาสัญลักษณ์ร่วมกับเลขฐาน ยังมีรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษา
ที่ ใกล้ เคียงกับภาษาของมนุษย์  แต่จะง่ายกว่าเมื่ อ เปรียบเทียบกับภาษาเครื่อง  ข้อดีของ
ภาษาแอสเซมบลี คือ การทำงานของโปรแกรมเร็วและขนาดของตัวโปรแกรมมีขนาดเนื้อที่น้อยกว่า
โปรแกรมที่สร้างจากภาษาระดับสูง จึงนิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรม  

 
2. คอมไพเลอร์  

คอมไพเลอร์ (Complier) หรือ ตัวแปลโปรแกรม (ราชบัณฑิตยสภา, 2559)  หมายถึง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างด้วยภาษาโปรแกรม ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นใน
ภาษาระดับสูง ซึ่งใช้งานง่ายสำหรับมนุษย์ ให้เป็นภาษาเครื่องที่ ซ่ึงคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ 
(Evans, 2011)   

ตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ทำหน้าที่แปล แฟ้มต้นฉบับภาษาระดับสูง (High-Level Source 
File) ให้เป็นแฟ้มรหัสเครื่อง  ซึ่งกระบวนการทำงานนั้น จะทำการแปลรหัสทีละบรรทัด หากพบ
ข้อผิดพลาดของคำสั่ง ในการใช้รูปแบบคำสั่งผิดกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของแต่ละภาษา จะแสดง
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนและหยุดการแปล  ผู้เขียนโปรแกรมต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นและทำ
การแปลใหม่จนกระทั้งไม่มีข้อผิดพลาดของโปรแกรม  จึงได้ไฟล์รหัสเครื่องและนำไฟล์ที่ได้ไปสั่งงาน
เครือ่งคอมพิวเตอร์ผ่านตัวกระทำการ (Executor) ซึ่งจะทำหน้าทีใ่นการประมวลผล ให้ได้ผลลัพธ์ตาม
โปรแกรมท่ีสร้างข้ึน ดังภาพที ่1.4    

 

High-Level Source File
 

area=5*5*3=3.1415;

Machine-Code File
 

0101100011011100
1111100011000100

Computer Executor
Output

 
 
ภาพที่ 1.4  การทำงานของตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ 
ทีม่า:  Liang (2015) 

 
การทำงานของลักษณะตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ จากภาพที่ 1.4 จะเห็นได้ว่า ข้อดีของ

ตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ คือ แฟ้มรหัสต้นฉบับเมื่อผ่านการคอมไพล์ จะได้ไฟล์ที่เป็นรหัสเครื่อง   
เมื่อมีการใช้งานโปรแกรมนี้อีกครั้ง สามารถเรียกไฟล์ที่เป็นรหัสเครื่องไปสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ทันที 
โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคอมไพล์ใหม่อีกครั้ง ส่วนข้อเสียของคอมไพเลอร์ คือ ผลลัพธ์โปรแกรมที่
ได้มีความล่าช้า เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมทุกขั้นตอน จะต้องไม่เกิด
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ความผิดพลาดเกิดขึ้น โปรแกรมจึงจะสามารถนำไปใช้งานได้ โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้
เวลาในการประมวลผล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 
3. อินเทอร์พรีเตอร์   

อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) หรือ ตัวแปลคำสั่ง (ราชบัณฑิตยสภา, 2559) หมายถึง 
โปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง หลักการทำงานของตัวแปล
ภาษาอินเทอร์พรีเตอร์ จะทำการแปลภาษาทีละบรรทัด หากบรรทัดนั้นถูกต้องตามหลักของภาษา
โปรแกรมหรือผ่านการประมวลผลชุดคำสั่ง จะนำไปแสดงผลลัพธ์ที่ได้ แต่ถ้าหากบรรทัดใดมี
ข้อผิดพลาด จะหยุดการทำงานบรรทัดนั้นพร้อมทั้งแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและข้ามกระโดด      
ไปทำงานในบรรทัดถัดไป การทำงานลักษณะนี้จะเห็นผลลัพธ์ที่ชุดคำสั่งถูกต้องและส่วนที่ผิดพลาด
พร้อมกัน (Evans, 2011) 

ตัวแปลภาษาแบบอินเทอร์พรีเตอร์ โดยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ตัวแปลภาษา
แบบอินเทอร์พรีเตอร์ จะมีไลบลารีเก็บคำสั่งของโปรแกรมนั้นไว้ เมื่อมีการแปลคำสั่ง จะทำการ
ตรวจสอบคำสั่งกับไลบลารี เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง ดังภาพที ่1.5 

 

High-Level Source File
 

area=5*5*3=3.1415;
Executor

Output

 
 
ภาพที่ 1.5  การทำงานของตัวแปลภาษาอินเทอร์พรีเตอร์ 
ที่มา:  Liang (2015) 
 

การทำงานของลักษณะตัวแปลภาษาแบบอินเทอร์พรีเตอร์ จากภาพที่ 1.5 จะเห็นได้ว่า ข้อดี
ของตัวแปลภาษาอินเทอร์พรีเตอร์ คือ การแปลภาษาคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อผ่านการแปลแต่ละบรรทัด 
สามารถแสดงผลการทำงานได้ทันทีในส่วนของชุดคำสั่งที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องรอตรวจสอบชุดคำสั่ง
ทั้งหมดในโปรแกรมและแสดงผลลัพธ์ ลักษณะการทำงานของตัวแปลอินเทอร์พรีเตอร์ในปัจจุบันคือ 
กลุ่มภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ ส่วนข้อเสียของอินเตอร์พรีเตอร์ คือ แฟ้มรหัสต้นฉบับเมื่อผ่าน
การประมวลผลจะไม่มีแฟ้มรหัสเครื่อง ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง จะต้องดำเนินการ
ประมวลผลไฟล์ต้นฉบับใหม่ทุกครั้ง โดยเริ่มอ่านคำสั่งจากจุด เริ่มของโปรแกรมไปจนสิ้นสุด         
หากโปรแกรมมีความซับซ้อนและปริมาณเป็นจำนวนมาก ทำให้การประมวลผลได้ล่าช้า 
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โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้มีวิวัฒนาการ ตั้งแต่ต้องใช้งานจากภาษาเครื่อง มาเป็นภาษา 
ที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นภาษาระดับสูง ซ่ึงแต่ละระดับของภาษา          
มีรูปแบบโครงสร้างการเขียนโปรแกรมเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โครงสร้างการเขียนโปรแกรม มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

 
1. โปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง  

การเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structural Programming) คือ ยุคเริ่มต้นของ
การสร้างชุดคำสั่งงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยภาษาเครื่องและภาษาสัญลักษณ์ เนื่องจากคำสั่งของ
ทัง้ 2 ภาษา ซึ่งลักษณะการทำงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  

Add 2, 3, result

11011010100..

ตัวแปลภาษา

ภาษาสัญลักษณ์

ภาษาเคร่ือง

 
 
ภาพที่ 1.6  โปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง 
 

จากภาพที่ 1.6  ภาษาเครื่องเป็นลักษณะของเลขฐานสอง การสั่งงานคอมพิวเตอร์จะใช้
วิธีการสร้างคำสั่งแต่ละชุดการทำงาน ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ให้ประมวลหาผลลัพธ์ที่ต้องการ 
คอมพิวเตอร์จะเข้าใจความหมายของคำสั่งและประมวลผลได้ทันที ภาษาสัญลักษณ์รูปแบบของคำสั่ง
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับภาษาเครื่อง แต่ภาษาสัญลักษณ์จะต้องผ่านกระบวนการแปลให้อยู่ในรูปของ
ภาษาเครื่อง จึงจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ แต่ลักษณะของทั้ง 2 ภาษาจะมีการสร้างแต่ละคำสั่ง
เพ่ือสั่งงาน ไม่มีรูปแบบโครงสร้างของคำสั่ง การทำงานจะใช้คำสั่งโดยตรง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า 
โปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง 
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2. โปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  

การเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้างพบว่า การใช้คำสั่งนั่นเป็นคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่องและ
ภาษาสัญลักษณ์ ซึ่งภาษาเหล่านี้จะสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นข้อดีของการ
พัฒนาชุดคำสั่งแบบไม่มีโครงสร้าง แต่ในการสร้างชุดคำสั่งแบบไมม่ีโครงสร้าง การป้อนชุดคำสั่งจะถูก
ดำเนินการด้วยมนุษย์ ซึ่งต้องจดจำคำสั่งเหล่านี้เป็นเรื่องยากมากในการที่จะจดจำ ดังนั้นการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ทั่วไปในยุคเริ่มแรก ก็จะมีเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคอมพิวเตอร์
เท่านั้นที่จะใช้งานได้ เมื่อวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น มนุษย์มีการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพ่ิมมาก จึงมีการคิดค้นวิธีการที่จะสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ได้ง่ายขึ้น มีการสร้างชุดคำสั่งที่
มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ให้สามารถสั่ งงานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คือ การเขียน
โปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  

การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Structural Programming) หมายถึง ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรม แยกการทำงานเป็นกลุ่มตามหน้าที่ เพ่ือลดความซับซ้อน 
ง่ายต่อการอ่านและง่ายต่อการปรับปรุง (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอ่ียม, 2560) 
โปรแกรมแบบมีโครงสร้าง มีรปูแบบและลักษณะการทำงานของโปรแกรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 โครงสร้างโปรแกรมแบบเรียงลำดับ 
โครงสร้างโปรแกรมแบบเรียงลำดับ (Sequence) คือ การประมวลผลคำสั่งตั้งแต่เริ่มต้น

จนถึงสิ้นสุดการทำงาน ไม่มีการเลือกเส้นทางหรือข้ามกระบวนการทำงานของคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง 
โครงสร้างแบบเรียงลำดับจะต้องกระทำทุกกระบวนการในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีโครงสร้างการ
ทำงานดังภาพที่ 1.7 

 

กรอกข้อมูล
ความกว้าง

กรอกข้อมูล
ความยาว

ค านวณพ้ืนที่

แสดงพ้ืนที่
 

 
ภาพที่ 1.7  โครงสร้างการทำงานแบบเรียงลำดับ 
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โครงสร้างการทำงานเรียงลำดับ ตัวอย่างจากภาพที่  1.7 ลักษณะของการหาพ้ืนที่ของ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เริ่มต้นการทำงานโดยให้ทำการป้อนข้อมูลความกว้างและข้อมูลความยาว นำข้อมูลที่
ได้ไปทำการคำนวณหาพ้ืนที่และนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปแสดงผลลัพธ์ ดังนั้น กระบวนการ
ทำงานโครงสร้างแบบเรียงลำดับ จะกระทำทุกขั้นตอนของโปรแกรม ในแนวบนลงล่างลักษณะ
รปูแบบของเส้นตรง 

2.2 โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก 
โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก (Decision) คือ การทำงานของโปรแกรมที่มีลักษณะ

ของการตัดสินใจเลือกเส้นทางการทำของโปรแกรมตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้กระทำทุกขั้นตอน
ของโปรแกรม จะประมวลผลการทำงานของชุดคำสั่งในเส้นทางที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งมีโครงสร้างการ
ทำงานดังต่อไปนี ้

 

300

เลือกราคาบัตร

โซนทิศตะวันออก

ใช่

ไม่ใช่

200

100

โซนหลังประตู

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

โซนทิศตะวันตก

โซนมุมโค้ง
ใช่

 
 
ภาพที่ 1.8  โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก 
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โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก ตัวอย่างภาพที่ 1.8 ลักษณะของการตรวจสอบที่นั่งตาม

ราคาบัติ ซึ่งเริ่มต้นจากการกรอกข้อมูลราคาบัตรและทำการตรวจสอบราคา ถ้าตรงตามราคาใน
เงื่อนไข จะแสดงตำแหน่งที่นั่งของสนามตามราคาบัตรนั้น แต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไข จะข้ามไป
ตรวจสอบราคาที่อยู่ถัดไปต่อเนื่องกันไปจนถึงเงื่อนไขสุดท้าย ซึ่งจากการดำเนินการทำงานโครงสร้าง
การทำงานแบบทางเลือก การทำงานจะเลือกเส้นทางที่เกิดจากการตรวจสอบเงื่อนไขและผลที่ได้ 
เลือกเส้นทางตามเงื่อนไขในการทำงาน 

2.3 โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำ 
โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำ (Loop) คือ การทำงานของโปรแกรมที่มีลักษณะของ

การตัดสินใจเลือกเส้นทางการทำของโปรแกรมตามเงื่อนไขท่ีกำหนด ซึ่งจะมีหนึ่งเงื่อนไขที่จะให้มีการ
กลับมาทำซ้ำในคำสั่งอกีครั้ง ดังรายละเอียดตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

กดรหัสบัตร

ใส่บัตร

รหัสถูกต้อง

กรอกจ านวนเงิน

กดปุ มถอนเงิน

รับเง ิน

ใช่

ไม่ใช่

แสดงยอดเงิน
คงเหลือ  

 
ภาพที่ 1.9  โครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ 
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 โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำ ตัวอย่างภาพที่ 1.9 ลักษณะของการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม  
ซึ่งจะเริ่มต้นจากกระบวนการใส่บัตรและทำการกดหมายเลขบัตร ข้อมูลรหัสบัตรที่ได้จะถูกทำการ
ตรวจสอบ ถ้ารหัสบัตรนั้นไม่ถูกต้อง จะต้องกลับไปดำเนินการกดรหัสบัตรอีกครั้ง แต่ถ้ารหัสบัตรผ่าน 
จะให้ทำการกรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน กดปุ มถอน และรับเงินที่ได้ สุดท้ายจะได้รับข้อมู ล
ยอดเงินคงเหลือเป็นการสิ้นสุดการทำงาน ด้ังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ จะมี
เงือ่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้กลับไปทำซ้ำ จนกว่าจะไม่ตรงกับเงื่อนไข จึงจะหยุดการทำซ้ำ  

การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง มุมมองของการทำงานจะมีลักษณะของการโปรแกรม
จากบนลงล่าง (Top-Down Programming) คือ การแบ่งส่วนการทำงานแยกออกเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะมีการทำงานที่แยกออกจากกัน เป็นอิสระ ไม่ข้ึนตรงต่อกัน เพ่ือลดลดความซับซ้อน ง่ายต่อการ
ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอ่ียม, 2560) ซึ่งมีรายละเอียด
ของการทำงานดังต่อไปนี้ 

 

ระบบลงทะเบียน
ออนไลน์

โปรแกรม
จัดการ

ลงทะเบียน

โปรแกรม
จัดการข้อมูลรายวิชา

โปรแกรม
รายงานการลงทะเบียน

โปรแกรมจัดการ
ข้อมูล

นักศึกษา  
 
ภาพที ่1.10  โครงสรา้งโปรแกรมแบบบนลงล่าง 
ทีม่า:  โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม (2560) 
 

โครงสร้างโปรแกรมแบบบนลงล่าง ภาพที่ 1.10 มุมมองระดับสูงสุด คือ ระบบที่ครอบคลุม
การทำงานทั้งหมด ซึ่งระบบจะสามารถทำงานให้ครบตามกระบวนการ จะต้องมีส่วนการทำงานของ
โปรแกรม ที่แบ่งโปรแกรมทำงานตามหน้าที่ แยกออกจากกัน ประกอบด้วย โปรแกรมจัดการข้อมูล
นักศึกษา ที่จะตรวจสอบนักศึกษาลงทะเบียน โปรแกรมจัดการข้อมูลรายวิชา ที่จะเปิดรายวิชาให้
ลงทะเบียน โปรแกรมจัดการลงทะเบียน ที่จะจัดการการลงทะเบียนของนักศึกษาและโปรแกรม
รายงานการลงทะเบียน ทีจ่ะแสดงผลการลงทะเบียนของนักศึกษา จากการทำงานดังกล่าว แต่ละส่วน
จะแยกออกจากกนั การแก้ไขจะถูกแก้ในโปรแกรมการทำงานนั้น เช่น เมื่อต้องการแก้ไขจำนวนหน่วย
กิตของรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน จะไปดำเนินการแก้ไขในส่วนของจัดการข้อมูลรายวิชาเท่ากัน 
ดังนั้นการแก้ไขจะไม่ส่งผลต่อการทำงานในส่วนอื่น 
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ปัจจุบันมีการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานมากมาย ซึ่งถูกพัฒนาให้มีการใช้งานใน

แต่ละด้านแตกต่างกันออกไป เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการทหาร ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านงานวิจัย เป็นต้น 
ซ่ึงชุดคำสั่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นใช้งานโดยเฉพาะกลุ่ม วิธีการพัฒนาหรือชุดคำสั่ง จะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับจดุมุง่หมายของผู้พัฒนา แต่โครงสร้างในการทำงานทุกภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง ก็จะมี
ลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือ จะมีโครงสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการสร้างชุดคำสั่งของแต่ละภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง 

ดังนั้น ก่อนผู้พัฒนาโปรแกรมจะใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ 
โครงสร้าง กฎระเบียบและวิธีการในการสร้างชุดคำสั่งของแต่ภาษาคอมพิวเตอร์ ซ่ึงภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง คำสั่งที่ใช้ในแต่ละภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นคำสั่งที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ทำให้มนุษย์
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม คอมพิวเตอร์ไม่สามารถพูดคุยกับภาษา
มนุษย์ได้ ชุดคำสั่ งภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงเหล่านี้จะสั่ งงานโดยตรงไม่ได้ ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการแปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่องก่อน ซึ่งในภาษาระดับสูงนั้น จะมีตัวแปลภาษา 2 ประเภท 
คือ คอมไพเลอร์และอินเทอร์พรีเตอร์ เมื่อภาษาโปรแกรมระดับสูงต้องผ่านกระบวนการแปลภาษา  
จะทำให้เกิดการสูญเสียเวลาในการแปลผล ผลกระทบที่ได้แสดงให้เห็นกับผู้ใช้งาน เช่น เมื่อมีการ
เขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก การประมวลผลสั่งงานของคอมพิวเตอร์และ 
การแสดงผลลัพธ์จะช้าลง เป็นต้น 

 
3. โปรแกรมแบบเชิงวัตถุ  

การพัฒนาโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้าง จะเห็นได้ว่ามีข้อแตกต่างกัน 
แต่ละรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เนื่องจากวิวัฒนาการของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก         
ในปัจจุบัน เช่น มีความรวดเร็วในการประมวลผลสูง สามารถเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก ระบบ
เครือข่ายมีการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ซึ่งสนับสนุนการทำงานของโปรแกรม 
ทำใหป้ัญหาที่ผ่านมาลดน้อยลง  

แนวคิดของด้านการเขียนโปรแกรม จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการเขียน
โปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้างและแบบมีโครงสร้าง แนวทางการเขียนภาษาโปรแกรม จะถูกจัดทำ
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น หลักการเขียนหรือโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์จะถูกออกแบบตามเฉพาะกลุ่ม 
ดังนั้ น เมื่ อมีการเปลี่ยน โปรแกรมภาษา จะต้องทำการศึกษาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ใหม่             
เพราะโครงสร้างหรือการใช้คำสั่งแตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเขียนโปรแกรม       
จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้น การเขียนโปรแกรมในภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงมี
แนวคิดของการที่จะเขียนโปรแกรมในลักษณะของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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นั่นคือ เมื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาหนึ่ง ก็จะสามารถนำชุดคำสั่งในโปรแกรมภาษานั่นนำมาใช้ในอีก
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หนึ่งได ้จึงเกิดเป็นลักษณะของแนวคิดที่เรียกว่า “เชิงวัตถุ” 
 การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ มีลักษณะของการแปลงกระบวนการที่ได้จากการวิเคราะห์
ตามหลักการเชิงวัตถุ มาดำเนินการเขียนโปรแกรม (Phillips, 2010)  ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมให้
เข้าใกล้การดำเนินไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของโลก กล่าวคือ เป็นการมองทุกอย่างในการเขียน
โปรแกรมเป็นดังการดำรงอยู่ของทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ ซ่ึงกล่าวได้ว่าสิ่งบนโลกนี้มักเกิดจากแม่แบบ   
ซึ่งแม่แบบประกอบไปด้วยสิ่งที่จำเป็นอยู่ 2 ส่วน คือ คุณสมบัติและพฤติกรรม ยกตัวอย่าง เช่น      
ถ้ามองถึง “มนุษย์” เป็นแม่แบบ ทุกคนบนโลกนี้เกิดจากแม่แบบมนุษย์ ซ่ึงวัตถุที่เกิดจากแม่แบบ
มนษุย์หรือถ้าจะมองย้อนกลับไป แม่แบบก็เกิดจากลุ่มของวัตถุนั้นเอง ในแม่แบบมนุษย์จะประกอบไป
ด้วยส่วนที่เป็นคุณสมบัติ เช่น ความสูง น้ำหนัก เพศ  เป็นต้น และส่วนที่เป็นพฤติกรรม เช่น วิ่ง 
หัวเราะ ปรบมือ  เป็นต้น ซ่ึงคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจะมาจากคุณสมบัติของแม่แบบนั้นที่มี สามารถ
อธิบายลักษณะของแม่แบบและวัตถุได้ดังภาพที่ 1.11  
 

คุณสมบัติ :  รหัสบัตร, ชื่อ, เพศ, อายุ

พฤติกรรม :  วิ่ง, หัวเราะ, ปรบมือ, ส่ายหัว

แม่แบบ

วัตถ ุ1 วัตถ ุ2

รหัสบัตร : 2131261548974
ชื่อ : สมหมาย ใจดี
เพศ : ชาย
อายุ : 27

วิ่งเร็ว 
หัวเราะ 
ปรบมือ 
ส่ายหัว

คุณสมบัติ พฤติกรรม

รหัสบัตร : 1234569878954
ชื่อ : สมใจ โชคดี
เพศ : หญิง
อายุ : 40

วิ่งช ้า 
หัวเราะ 
ปรบมือ 
ส่ายหัว

คุณสมบัติ พฤติกรรม

 
 
ภาพที่ 1.11  แม่แบบและวัตถุตามแนวคิดเชิงวัตถุ 
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จากภาพที่ 1.11  ลักษณะวัตถุ1 และวัตถุ2 มีคุณสมบัติและพฤติกรรมเหมือนกับแม่แบบ

มนุษย์ แต่คุณสมบัติของทั้งสองวัตถุนั้น ได้ถูกกำหนดต่อมาให้แตกต่างกัน ทำให้ผลของพฤติกรรมนั้น
แตกต่างกันไปตามข้อมูลของคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น วัตถุ1 นั้นเป็น เพศชาย และอายุ 27 ปี 
ส่วนวัตถุ 2 นั้นเป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี จากรายละเอียดของคุณสมบัติ จะส่งผลให้พฤติกรรมของ 
การวิ่งมีความแตกต่างกัน ซ่ึงวัตถุ1 จะสามารถวิ่งเร็วกว่า วัตถุ 2 เนื่องจากเป็นผู้ชายและมีอายุไม่มาก 
ดังนั้น ในสภาวะเป็นจริง ความแตกต่างของทั้งสองวัตถุนั้นถูกกำหนดจากข้อมูลภายในคุณสมบัติ    
ซึ่งทำให้ผลของพฤติกรรมนั้นแตกตา่งกัน แม้จะเกิดจากแม่แบบเดียวกัน  
 คุณลักษณะพิเศษของแนวความคิดแบบเชิงวัตถุ เป็นแนวคิดที่นำแก้ไขปัญหา จากแนวคิด
แบบเดิม ซึ่งสามารถจำแนกคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่ คุณสมบัติด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing 
Resource) คือ เมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมภาษาแบบเชิงวัตถุนั้น ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาใด
ก็ตาม ผู้พัฒนาสามารถที่จะนำเอาชุดคำสั่งที่พัฒนาชนิดของภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกัน สามารถ
นำมาใช้งานร่วมกันได้ ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานเชิงวัตถุใน .NET Framework ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังภาพที ่1.12 

 

C#
Visual
Basic

J#

C++

.Class

 
 

ภาพที่ 1.12  การใช้ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มโปรแกรมภาษาเชิงวัตถ ุ.NET Framework 
 

การใช้ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ นั่นคือ เมื่อมีการสร้างชุดคำสั่งจาก
โปรแกรมภาษาใดก็ตามที่เป็นโปรแกรมภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แฟ้มข้อมูลที่ได้
จากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะเป็นแฟ้มข้อมูลแบบเดียวกันนั่นคือแฟ้มขอ้มูลประเภท class ภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเดียวกัน สามารถนำแฟ้มข้อมูลนี้ไปเรียกใช้งานได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็น
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ประโยชน์มาก เพราะเมื่อมีการเรียกใช้งานที่เป็นแบบเดิมอีกครั้ง ไม่ต้องจำเป็นต้องมาสร้างชุดคำสั่ง
ใหมทุ่กครั้ง เมื่อต้องการใช้งานโปรแกรม  

นอกเหนือจากนี้ยังมีคุณสมบัติปรับปรุงแก้ไข (Validation Data) คือ การปรับปรุงแก้ไข 
ข้อมูลที่อยู่ภายในคลาส สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าที่อยู่ภายในคลาส
เท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบเฉพาะภายในคลาสนั้น ดังนั้นเมื่อมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ภายในคลาส กจ็ะสามารถดำเนินการตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

 
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จะประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์     

ซึ่งความหมายของคำว่าซอฟต์แวร์และโปรแกรม จะมีลักษณะที่สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ให้ทำงาน
เหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกัน คือ โปรแกรมจะมีลักษณะของการทำงานที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมี
หน้าที่เฉพาะส่วนการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปโปรแกรมจะอยูภายใต้การทำงานของ
ซอฟต์แวร์ ซึ่งซอฟต์แวร์จะกำหนดขอบเขตการทำงาน (Thakur, 2016) มีลักษณะของโปรแกรมและ
ซอฟต์แวร์มรีายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ขายสินค้าออนไลน์

จัดการลูกค้า

เลือกสินค้า ช าระเงิน สถานะการส่ง

จัดการสินค้า

ลงทะเบียน

รายงานการสั่งซ้ือ รายงานการส่งสินค้า

 
 
ภาพที่ 1.13  ลักษณะตัวอย่างของโปรแกรมและซอฟต์แวร์ 
 

ภาพที่ 1.13 ลักษณะความแตกต่างระหว่างโปรแกรมและซอฟต์แวร์ โดยตัวอย่างซอฟต์แวร์
การขายสินค้าออนไลน์ ซ่ึงซอฟต์แวร์ประกอบด้วยส่วนการทำงานที่แยกกัน ได้แก่ ลงทะเบียน    
เลือกสินค้า ชำระเงิน สถานะการส่ง จัดการลูกค้า จัดการสินค้า รายงานการสั่งซื้อและรายงานการส่ง
สินค้า ลักษณะดังกล่าวมีขอบเขตของความหมายแตกต่างกันระหว่างโปรแกรมและซอฟต์แวร์        
ซึ่งนอกเหนือจากนี้การทำงานของโปรแกรมจะไม่ซับซ้อน เช่น การหาค่าดัชนีมวลกาย การคำนวณ
งวดรถยนต์ การคำนวณภาษี การคำนวเงินซื้อสินค้าหลังหักส่วนลด การคำนวนเกรด เป็นต้น 
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วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) หมายถึง ช่วงของระ

เวลาของการพัฒนาซอฟต์แวรต้ั์งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด  ซอฟต์แวร์ที่ได้จะต้องผ่านการพัฒนาแต่ละระยะ 
สิ่งที่มีความสำคัญของกระบวนการตั้งแต่ การกำหนดคุณลักษณะและหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วน 
การวิเคราะห์ การออกแบบ การประเมินผล การนำซอฟต์แวร์ไปใช้ในการทำงานพร้อมกับปรับปรุงให้
ถูกต้องควบคู่กันไปและสุดท้ายเมื่อซอฟต์แวร์มีประโยชน์น้อยลงหรือล้าสมัย จะต้องผ่านการพิจารณา
ถึงสิ่งที่ปัญหาใหม่ผ่านกระบวนการเดิมอีกครั้ง (Leon, 2015) ซ่ึงวงจาการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่ระยะ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

วิเคราะห์ความต้องาร
(Requirements Analysis)

วิเคราะห์ระบบ
(System Anlysis)

การออกแบบ
(System Design)

การพัฒนา
(Development/Coding)

การทดสอบ
(Implementation)

การติดต้ัง
(Installation)

การท างานและบ ารุงรักษา
(Operation/Maintenance)

แนวคิด
(Concept)

 
 
ภาพที่ 1.14  วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ทีม่า: Leon (2015) 
 

การได้มาของซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการซอฟต์แวร์ 
ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมจะให้มีประสิทธิภาพ ก็จะต้องมีขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมเช่นกัน 
กระบวนการของการพัฒนาโปรแกรมนี้ เรียกว่า “วงจรการพัฒนาโปรแกรม หรือ PDLC (Program 
Development Life Cycle)” คือ กระบวนการนำไปสู่ การออกแบบภาพรวมและการสร้าง
กระบวนการสำหรับพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพจะต้องผ่านการวางแผนก่อนถึง     
จะนำไปสู่การเขียนเป็นโปรแกรม (Prettyman, 2016) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การวิเคราะห์ปัญหา
(Problem Analysis)

การออกแบบขั้นตอนการท างาน
(Algorithm Design)

การพัฒนาโปรแกรม
(Development)

การประเมินผล
(Evaluation)

วางแผนแก้ปัญหา
(Problem Planning)

 
 
ภาพที่ 1.15  วงจรการพัฒนาโปรแกรม 
ทีม่า: Prettyman (2016) 
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วงจรการพัฒนาโปรแกรมจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอน เริ่มต้นจากกระบวนการวางแผน    
การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การประเมินผล และเมื่อมี ข้อบกพร่องหรือปัญหาก็จะ
ย้อนกลับไปสู่กระบวนการของการวางแผนแก้ปัญหาอีกครั้ง ซึ่งภาพรวมวงจรการพัฒนาโปรแกรม   
จะเห็นได้ว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ถือได้ว่าวงจรการพัฒนาโปรแกรมนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า การทำงานจะเป็นลักษณะ  
ของวงจรของการพัฒนาโปรแกรมแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. การวางแผนแก้ไขปัญหา 

การวางแผน (Problem Planning) หมายถึง การกำหนดนิยามและขอบเขตของปัญหาที่จะ
นำมาพัฒนาโปรแกรม ในขั้นตอนนี้ต้องมีความเข้าใจในปัญหา สิ่งที่ต้องการและผลลัพธ์ที่แก้ปัญหาได้ 
การวางแผนแก้ปัญหามีรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างที่ 1.1 โจทย์ปัญหา : ผู้สอนมีปัญหาของการหาผลการเรียนของผู้เรียน     
ซึ่งจะคำนวณคะแนนรวม ซึ่งได้มาจากคะแนนเก็บ คะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค          
นำคะแนนที่ได้มาเปรียบเทียบหาผลการเรียนที่ได้ของนักศึกษา โดยวิธีการเดิมผู้สอนจะต้องคำนวณ
และหาผลการเรียนด้วยตัวผู้สอนเอง ทำให้เกิดความล้าช้าในการทำงานและมีความผิดพลาดจากการ
คำนวณ หาผลการเรียนจากตัวผู้สอนเอง 

การวางแผน : พัฒนาโปรแกรมให้หาผลการเรียนที่ได้ โดยกรอกข้อมูลเฉพาะคะแนน
เก็บ คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค และให้โปรแกรมทำการควณนวณ แสดงผลลัพธ์ของผล 
การเรียนที่ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ  

ถ้าคะแนนรวมมากว่าหรือเทา่กบั 80 จะได้ผลการเรียน A  
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรอืเท่ากับ 70 แต่ไม่ถึง 80 ได้ผลการเรียน B 
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 60 แต่ไม่ถึง 70 ได้ผลการเรียน C 
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 แต่ไม่ถึง 60 ได้ผลการเรียน D 
ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 ได้เกรด E 

จากตัวอย่างข้างต้น เริ่มต้นจากโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความต้องการในการที่จะแก้ไข
ปัญหา โดยการวางแผนจะบอกรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล เงื่อนไขหรือกระบวนการที่   
จะได้มาซึ่งผลลัพธ์แก้ไขโจทย์ปัญหาให้ชัดเจน ก่อนนำไปสู่กระบวนการต่อไป ถ้ามีความถูกต้องชัดเจน
ในขั้นต้น ผลลัพธ์ที่ได้ของโปรแกรมก็จะมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการในการแก้โจทย์ปัญหา 

 
2. การวิเคราะห์ปัญหา  

การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) หมายถึง ขั้นตอนของการกำหนดลักษณะของ
ข้อมูลและกระบวนการที่อยู่ในปัญหา โดยการวิเคราะห์ทั่วไปจะเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วน     
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นำออก (Output) มายังส่วนประมวลผล (Process) และข้อมูลส่วนนำเข้า (Input) ซึ่งจากตัวอย่างที่ 
1.1 นำมาวิเคราะหป์ัญหา ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลนำออก 
ผลการเรียนที่ได้ 

2. ประมวลผล 
2.1 ผลการเรียนที่ได ้

ถ้าคะแนนรวมมากว่าหรือเท่ากับ 80 จะได้ผลการเรียน A  
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70 แต่ไม่ถึง 80 ได้ผลการเรียน B 
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 60 แต่ไม่ถึง 70 ได้ผลการเรียน C 
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 แต่ไม่ถึง 60 ได้ผลการเรียน D 
ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 ได้เกรด E 

2.2 คะแนนรวม = คะแนนเก็บ + คะแนนกลางภาค + คะแนนปลายภาค 
3. ข้อมูลนำเข้า 

คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค 
การวิเคราะห์ตัวอย่างของปัญหา จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลนำออกหรือสิ่งที่เป็น

ผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นก็คือผลการเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ที่มาของผลการเรียนที่ได้ ซึ่งได้จากการ
ประมวลผลขั้นที่ 1 คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนที่ได้ โดยนำคะแนนรวมไปทำการเปรียบเทียบ  
ซึ่งมีเงื่อนไขของการประมวลผลขั้นที่ 2 คือ คำนวณคะแนนรวม โดยได้มาจาก คะแนนเก็บ คะแนน
กลางภาคและคะแนนปลายภาค ซึ่งคะแนนทั้ง 3 ส่วน ไม่มีเงื่อนไขของการประมวลต่อ จึงถือว่า
คะแนนทั้ง 3 ส่วนอยูใ่นส่วนของขอ้มูลนำเข้า 

การวิเคราะห์ปัญหาพบว่าจะต้องวิเคราะห์ที่ละขั้นตอน โดยเริ่มจากข้อมูลนำออก วิเคราะห์
ทีม่าของขอ้มลูได้มาจากการประมวลอะไรและวิเคราะห์การประมวลต่อ จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูล
อะไรและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลได้มาจากที่ใด ซึ่งข้อมูลที่นำมาประมวลผลอาจเกิดจากการ
ประมวลอีกข้ันตอนก็ได้ แต่ถ้าไมไ่ด้เกิดจากการประมวลผลใด ข้อมูลนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลนำเข้า 

 
3. การออกแบบขั้นตอนวิธี  

ขั้นตอนวิธี หรือ อัลกอริทึม (Algorithm) (ราชบัณฑิตยสภา, 2559)  หมายถึง ขั้นตอนการ
ทำงาน เพ่ือนำเสนอในการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นการอธิบายลักษณะการทำงานโดยการใช้ภาษามนุษย์ 
(Karumanchi, 2014) หรือกลุ่มของขั้นตอน กฎเกณฑ์ที่นำพาไปสู่การไขปัญหา (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 
2559) 

ดังนั้น การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) เป็นขั้นตอนการอธิบายการวางแผน
แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาทางคอมพิวเตอร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการอธิบายขั้นตอนมีหลายวิธีที่ใช้



20 

 

 

วิธีการเขียนอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เช่น การเขียนอัลกอริทึม        
การเขียนซูโดโค้ด (Pseudo code) หรือรหัสเทียมและการเขียนผังโปรแกรม (Flowchart) ซึ่งเป็น
การอธิบายการทำงานในลักษณะของแผนภาพการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละวิธีต่างมีจุดประสงค์    
ในการนำเสนอไม่เหมือนกัน แต่ทุกวิธีต่างมีจุดประสงค์ในการแสดงลำดับขั้นตอนกระบวนการ
แก้ปัญหางาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนของการเขียนโปรแกรม 

การออกแบบขั้นตอนวิธีนั้น จะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาดำเนินการสร้างขั้นตอนวิธี 
ซึ่งจะมองภาพตรงข้ามกันกับการวิเคราะห์ โดยจะมองจากข้อมูลนำเข้า การประมวลผลและข้อมูล  
นำออก นำมาเขียนเป็นขั้นตอนวิธี การกำหนดข้อมูลและนำเสนอในลักษณะของแผนภาพ ดังตัวอย่าง
การเขยีนอัลกอริทึมจากตัวอย่างที่ 1.1 ดังนี้ 

1. อัลกอริทึม  
1.1 นำข้อมลูเข้า คะแนนเก็บ คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค 
1.2 คำนวณคะแนนรวม 

คะแนนรวม = คะแนนเก็บ + คะแนนกลางภาค + คะแนนปลายภาค 
1.3 เปรียบเทยีบผลการเรียนที่ได ้

ถ้าคะแนนรวมมากว่าหรือเท่ากับ 80 จะได้ผลการเรียน A  
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 70 แต่ไม่ถึง 80 ไดผ้ลการเรียน B 
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 60 แต่ไม่ถึง 70 ได้ผลการเรียน C 
ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50 แต่ไม่ถึง 60 ได้ผลการเรียน D 
ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 ได้เกรด E 

1.4 แสดงผลการเรียนที่ได ้
1.5 จบการทำงาน 

2. กำหนดข้อมูล  
2.1 ข้อมูลนำเข้า 

คะแนนเกบ็  เก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม 
คะแนนกลางภาค เก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม 
คะแนนปลายภาค เก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม 

2.2 ข้อมูลนำออก 
คะแนนรวม เก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม 
ผลการเรียนที่ได ้ เก็บข้อมูลตัวอักษร 

จากอัลกอริทึมดังกล่าว มีรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงาน เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้กำหนดไว้    
ซ่ึงสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ เนื่องจากได้กล่าวถึงขั้นตอนและข้อมูลที่จะใช้ทำงานของ
โปรแกรม ข้อดีของอัลกอริทึมก็คือ จะมีรายละเอียดที่สามารถเข้าใจได้ชัดเจน แต่ข้อเสียจะมอง
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โครงสร้างการทำงานภาพรวบยาก เนื่องจากจะต้องอ่านทำความเข้าใจทีละขั้นตอน ดังนั้นเพ่ือให้
สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว จึงนิยมนำไปเขียนเป็นแผนภาพการทำงาน  

 
4. การพัฒนาโปรแกรม  

การพัฒนาโปรแกรม (Development) หมายถึง การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 
สั่งงานคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้คำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกในการพัฒนา
มากมาย แต่จะเลือกภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดมาเขียนโปรแกรม ต้องพิจารณารายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ประสิทธิภาพของภาษาโปรแกรม  
ผลที่ได้จากการออกแบบขั้นตอนวิธี สามารถนำไปเขียนด้วยภาษาใดก็ได้ ซ่ึงการเลือกใช้

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับระบบงานมาพัฒนาโปรแกรม ต้องพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซึ่งแต่ละภาษาคอมพิวเตอร์มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขึ้นมาใช้งาน
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละภาษา
โปรแกรม เพ่ือที่จะได้โปรแกรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่การพิจารณาอาจต้องตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์ที่จะซื้อภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาพัฒนา เพ่ือความเหมาะสมในการ
นำมาใช้งาน 

4.2 ทรพัยากร  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือความสะดวกในการจัดการและลดค่าใช้จ่ายใน

องค์กร ต้องพิจารณาบุคลากรภายในที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
นำมาพัฒนาโปรแกรม ซ่ึงต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้เขียนโปรแกรมภายในองค์กรนั้น
สามารถใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาใดได้ 

 
5. การประเมินผลโปรแกรม  

การประเมินผลโปรแกรม (Evaluation) คือ การทดสอบและตรวจสอบข้อผิดพลาด       
การทำงานของโปรแกรม (Program Testing & Debugging) ประกอบไปด้วย การทำงานของ
โปรแกรมไม่เกิดการหยุดระหว่างการทำงาน ผลลัพธ์และการประมวลผลที่ได้มีความถูกต้อง สะดวก
และง่ายต่อการใช้งาน ซ่ึงการทดสอบโปรแกรมจะประกอบไปด้วยการประเมินผล 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

5.1 การทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบงาน  
การทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ คือ การทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง โดยใช้ข้อมูลสมมติ

บันทึกเข้าไปในโปรแกรมและตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผล พิจารณาความถูกต้องผลลัพธ์   
เป็นไปตามที่ได้วิเคราะห์หรือไม่ หากยังมีข้อผิดพลาด ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้
ถูกต้อง ซึ่งการทดสอบแบบนี้ จะมุ่งเน้นในการทดสอบการประมวลผลที่ถูกต้องเป็นหลัก เช่น       
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การคำนวณ กระบวนการทำงาน เป็นต้น จากนั้นเมื่อทดสอบการทำงานถูกต้องทั้งหมด จึงนำสู่การ
ทดสอบกระบวนการถัดไป  

5.2 การทดสอบโดยผู้ใช้ระบบจริง  
การทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง หมายถึง การทดสอบในขั้นนี้ ลักษณะและปริมาณข้อมูล  

ทีใ่ช้ในการทดสอบใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งการทดสอบในขั้นตอนนี้ จะพิจารณากระบวนการของ
การใชโ้ปรแกรมเป็นหลัก เช่น ความซับซ้อน ความยาก รูปแบบรายงาน เป็นต้น ซึ่งอาจมีบางส่วนที่มี
ข้อผิดพลาดหลุดลอดจาการทดสอบโดยผู้พัฒนาระบบ จึงต้องปรับปรุง แก้ไขให้โปรแกรมมีการใช้งาน
ที่ดีข้ึนและตรงตามวัตถปุระสงคท์ี่ตั้งเอาไว้ 
 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 
 
 แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน (Flowchart) หมายถึง เทคนิควิธีการ แสดงขั้นตอน
การทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์ภาพในการสื่อความหมาย อธิบายขั้นตอนการทำงานของ
ระบบหรือโปรแกรม แก้ไขปัญหาให้ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น สื่อความหมายในทิศทาง
เดียวกัน (Farrell, 2011) โดยสัญลักษณ์ภาพที่ใช้นั้น ถูกกำหนดขึ้นตามมาตรฐานของหน่วยงานที่ได้
การรับรองการใช้งานระดับนานาชาติ  ANSI (American National Standards Institute) และ ISO 
(International Standard  Organization)  โดยมีรายละเอียดการนำไปใช้ดังต่อไปนี้ 
 
1. ประเภทของแผนภาพแสดงลำดับขัน้ตอนการทำงาน 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานแบ่งตามการนำไปใช้ ซึ่งมีรูปแบบการนำเสนอ    
เพ่ืออธิบายการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1.1 ผังระบบ  
ผังระบบ (System Flowchart) หมายถึง แผนภาพที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนการทำงาน

ของระบบทั้งระบบ  แสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานทั้งหมด  เช่น บุคคล
ภายในระบบ สิ่งของหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งลักษณะของผังระบบ
จะมองภาพการทำงานขนาดใหญ่และมองการทำงานแต่ละส่วนมาประกอบกัน เพ่ืออธิบายโครงสร้าง
การทำงาน 

1.2 ผังโปรแกรม  
ผังโปรแกรม (Program Flowchart)  หมายถึง แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของ

ของโปรแกรม ซึ่งแต่ละส่วนของโปรแกรมมาทำงานร่วมกันเป็นลักษณะการทำงานของระบบ ดังนั้น 
ผังโปรแกรมแยกออกมากจากผังระบบ ซึ่งหน่วยการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม อธิบายถึง     
การป้อนค่าข้อมลู การประมวลผลข้อมูล และการแสดงข้อมลู เป็นต้น 
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2. สัญลักษณ์แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 

สัญลักษณ์แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน ได้ถูกกำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของ
หน่วยงาน ANSI และ ISO เพ่ือใช้ในการนำเสนอลักษณะขั้นตอนการทำงาน การนำเสนอด้วย
แผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงาน จะให้รายละเอียดและความเข้าใจในทิศทางเดียวกนั ในรูปแบบของ
สัญลักษณ์มาตรฐาน โดยมีสัญลักษณ์ท่ีใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 1.1  สัญลักษณแ์ผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 
 

ลำดับที ่ สัญลักษณ์ ชื่อ (Symbol) ความหมาย 
1  

 
 

Terminal สัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายถึงจุดเริ่มต้น
ของการทำงานหรือจุดสิ้ นสุดของการ
ทำงาน 

2  

 
 

Processing สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในการประมวลผล เช่น   
การประมวลผล การเปลี่ยนค่า การบันทึก
ข้อมูล กำหนดรูปแบบหรือตำแหน่งที่อยู่
ของขอ้มูล 

3  
 

Decision สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่
รับเข้าและตัดสินใจ ในการเลือกเส้นทาง
ของการทำงาน ซึ่งทางเลือกในการทำงาน
จะป ระกอบ ไป ด้ ว ย  2 เส้ น ท าง  เช่ น      
จริงหรือเทจ็ ใช่หรือไม่ใช่ เป็นต้น 

4  
 

Input/Output สัญลักษณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูล 2 
ลักษณะ ได้แก่ การแสดงการรับข้อมูลเข้า 
และการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูล 

5  
 

Manual   สัญลักษณ์ที่แสดงการรับข้อมูลเหมือนกับ
สัญลักษณ์  Input แต่จะระบุข้อมูลที่รับ  
เข้ามาผ่านทางคีย์บอรด์ 

6  
 

Display สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงการแสดงผล
ข้อมูลเหมือนกับสัญลักษณ์ Output แต่จะ
เป็นการระบุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล
เป็นจอคอมพิวเตอร์ 
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ลำดับที ่ สัญลักษณ์ ชื่อ (Symbol) ความหมาย 

7  Database สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล แบบแฟ้มข้อมูล 
หรือฐานข้อมูล  

8  Connect สั ญ ลั กษ ณ์ ที่ ใช้ แ ส ด งจุ ด ที่ มี เส้ น ท า ง       
การทำงาน 2 เส้นทางข้ึนไปมาบรรจบกัน 

9  
 

Off-page 
Connector 
 

สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในการแสดงจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างหน้า หากมีลำดับขั้นตอนการ
ทำงานถ้ามีการข้ามไปอีกหน้า จะต้องใช้
สัญลักษณ์นี้เป็นจุดเชื่อมตอ่ระหว่างหน้า 

10  
 

Flow Line สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ ใช้ ใน ก ารแ ส ด งทิ ศ ท า ง       
การทำงาน ซึ่งปลายเส้นจะมีหัวลูกศรเป็น
การบอกทิศทาง ซึ่งจะมีได้เพียงหัวลูกศร
เดยีวบอกทิศทางการทำงานเท่านั้น 

 

ที่มา: Flowchart (2016) 
 

สัญลักษณ์แผนภาพแสดงการทำงานแต่ละประเภท การนำไปใช้ในการอธิบายขั้นตอน     
การทำงาน จะต้องใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องตามความหมาย ซึ้งถ้าหากใช้สัญลักษณ์ผิด อาจจะทำให้เกิด
ความเข้าหรือนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมผิดได ้

 
3. หลักการเขียนแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 

การเขียนแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างผู้นำเสนอและ
ผู้รับสามารถเข้าใจตรงกัน จึงมีหลักการและเงื่อนไขการนำเสนอ ตามลำดับขั้นตอนการทำงาน
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ทิศทางการทำงานการกำหนดทิศทางขั้นตอนการทำงาน จะต้องเริ่มต้นจาก
กระบวนการแรกที่อยู่ด้านบนสุด เรียงลำดับลงมาด้านล่างและจากซ้ายมาขวา 

3.2 การกำหนดข้อมูลหรือกระบวนการที่เขียนลงแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 
จะตอ้งเป็นข้อมูลหรือกระบวนการที่ได้จากการวิเคราะห์ 

3.3 ลูกศรบอกทิศทางของการทำงาน จะใช้หัวลูกศรที่อยู่ปลายทางเท่านั้น ห้ามมีลูกศรที่ไม่
มีจุดเชื่อมต่อกบัสัญลักษณ์ปลายทาง 

3.4 เส้นทางการทำงานลีกเลี่ยงการทับเส้นกัน เนื่องจากจะทำให้การแปลความหมายของ
แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานผิด แต่บางกรณีอาจมีความจำเป็น ดังนั้นจึงสามารถใช้
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โปรแกรมบางชนิดที่ออกมาให้ลักษณะของจุดตัดระหว่างเส้นทางในลักษณะของสะพานข้าม ซึ่งจะไม่
ทำให้ไม่เกดิความเข้าใจผิดขั้นอตอนการทำงาน 

3.5 สัญลักษณ์ที่นำมาใช้ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน จะต้องสื่อให้ตรงกับความหมายที่จะ
นำเสนอหรืออธิบาย ถ้านำมาใช้ผิด จะทำการสื่อความหมายหรือเกิดความเข้าใจผิด เมื่อนำไปเขียน
โปรแกรมอาจเกิดการทำงานไม่ถูกต้องของโปรแกรมได้ 

3.6 นำข้อมูลหรือการประมวลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเขียนลงในแผนภาพแสดงลำดับ
ขั้นตอนการทำงานได ้ทำให้สื่อความหมายของกระบวนการทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
 
4. ประโยชน์ของแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน 

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน มีการนำมาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังนิยมนำมา
เพ่ืออธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบหรือโปรแกรม ซึ่งภาพรวมสามารถสรุปประโยชน์ของการ
นำมาใช้มีดังต่อไปนี้ 

4.1 สามารถมองภาพรวมและทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน
มากยิ่งขึน้ 

4.2 รูปแบบการนำเสนอผังโปรแกรมเป็นสากล บุคคลอื่นสามารถเข้าใจในหลักการทำงานที่
ถูกต้องเช่นเดียวกัน โดยบุคคลที่นำผังโปรแกรมไปใช้เขียนโปรแกรม สามารถเขียนได้ทันทีและ
สามารถนำไปเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา 

4.3 การตรวจสอบข้อผิดพลาดของการทำงานด้วยแผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน
จะมองภาพรวมและตรวจสอบความผิดพลาดการทำงานได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบ
ความผิดพลาดได้รวดเร็ว สามารถแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมใหม่ได้
รวดเร็วขึ้น 
 

การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 
 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเป็นกระบวนการที่สำคัญ 
ซึ่งหากกระบวนการนี้ไม่ได้จัดทำหรือการจัดทำไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ไม่สามารถนำไปเขียนโปรแกรม
ได้หรือเมื่อนำไปเขียนโปรแกรมแล้ว จะเกิดการทำงานผิดพลาดหรือประสิทธิภาพที่ได้จากการทำงาน
ของโปรแกรมจะต่ำ จากหลักการของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม สามารถสรุปกระบวนการของการ
วิเคราะห์และออกแบบ โดยการทำงานของวิเคราะห์ มีขั้นตอน ได้แก่ ข้อมูลนำออก การประมวลผล
และข้อมูลนำเข้า ส่วนของการออกแบบ ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบอัลกอริทึม การกำหนด
ข้อมูลและการเขียนผังโปรแกรม ซ่ึงมีรายละเอียดการทำงานของแต่ละโครงสร้างโปรแกรมดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
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ตัวอย่างท่ี 1.2  คำนวณหาพ้ืนทีข่องวงกลม ซึ่งได้มาจากสูตร ค่า pi*(รศัมี*รัศม)ี 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ 

ข้อมูลนำออก   :  พ้ืนที ่
ประมวลผล   :  พ้ืนที ่= pi * (รศัมี*รัศม)ี    
 (ค่า pi = 22/7) 
ข้อมูลนำเข้า      :  รัศม ี

ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ 
อัลกอริทึม 

1.1) รับขอ้มูลรัศมี 
1.2) คำนวณพืน้ที ่  
 พ้ืนที่ = pi * (รศัมี*รัศม)ี 
1.3) แสดงพืน้ที ่
1.4) จบการทำงาน 

กำหนดข้อมูล  
2.1) พ้ืนที ่ เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.2) รัศมี  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 

ผังโปรแกรม 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูล รัศมี

พื้นที่ = pi * (     *     )

แสดงพ้ืนที่

จบการท างาน
 

 
ภาพที่ 1.16  ผังโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การหาพ้ืนทีว่งกลม 
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ตัวอย่างที่ 1.3  คำนวณเงินรับที่ได้  ซ่ึงคำนวณจากเงินเดือนหักเงินประกันสังคมจากเงินเดือน 5 

เปอร์เซ็นตร์วมกับเงินล่วงเวลา 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  

ข้อมูลนำออก :  เงินรับ 
ประมวลผล  :  เงินรับ = เงินเดือน – เงินสะสมสวัสดิการ + เงินล่วงเวลา 

 เงินสะสมสวัสดิการ = (เงินเดือน * 5) / 100 
ข้อมูลนำเขา้   :  เงินเดือน, เงินล่วงเวลา 

ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  
1) อัลกอริทึม 

1.1) รับข้อมูลเงินเดือน, เงินล่วงเวลา 
1.2) คำนวณเงินประกันสังคม เงนิสะสมสวัสดิการ=(เงินเดือน * 5)/100 
1.3) คำนวณ เงนิรับ= เงินเดือน–เงินสะสมสวัสดิการ+เงินล่วงเวลา 
1.4) แสดงเงินรับ 
1.5) จบการทำงาน 

2)  กำหนดข้อมูล 
2.1) เงินรับ  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.2) เงินประกันสังคม  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.3) เงินเดือน  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.4) เงินคา่ล่วงเวลา  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 

3) ผังงาน 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลเงินเดือน, เงินล่วงเวลา

เงินประกันสังคม = (เง ินเดือน * 5)/100

X
 

 

ภาพที่ 1.17  ผังโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การคำนวณเงินรับหลังหักประกันสังคม 
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เงินรับ = เง ินเดือน - เง ินประกันสังคม + เงินล่วงเวลา

แสดงเงินรับ

จบการท างาน

X

 
 

ภาพที่ 1.17  ผังโปรแกรมแบบเรียงลำดับ การคำนวณเงินรับหลังหักประกันสังคม (ต่อ) 
 
ตัวอย่างที่ 1.4  คำนวณเงินรับที่ได้ โดยถ้าเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท หักค่าประกัน 750 บาท ถ้า

เงินเดือน 1,650 บาท แต่ไม่ถึง 15,000 บาท หักประกันสังคม 5 % แต่ถ้าต่ำกว่า 
1,650 บาท ไม่ต้องหัก 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  
ข้อมูลนำออก   :  เงินประกันสังคม 
ประมวลผล   :  เงินเดือน >= 15,000 

เงินประกันสังคม = เงินเดือน – 750 
 เงินเดือน >= 1,650 < 15,000 

เงนิประกันสังคม = เงนิเดือน (เงินเดือน *5/100) 
 ถ้าเงินเดือน < 1,650 

เงินประกันสังคม = 0 
ข้อมูลนำเข้า     :  เงินเดือน 

ขัน้ตอนที่ 2  ออกแบบ  
1) อัลกอริทึม 

1.1) รับข้อมูลเงินเดือน 
1.2) คำนวณเงนิประกันสังคม  

  ถ้าเงินเดือนมากกว่าหรือ 15,000 
เงินประกันสังคม = เงินเดือน – 750 

ถ้าเงินเดือน 1,650 แตไ่มถ่ึง 15,000 
เงนิประกันสังคม = เงินเดือน (เงินเดือน *5/100) 
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ถ้าเงินเดือน ต่ำกว่า 1,650 

เงินประกันสังคม = 0 
1.3) แสดงเงินประกันสังคม 
1.4) จบการทำงาน 

2) กำหนดข้อมูล 
2.1) เงนิเดือน   เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.2) เงินประกันสังคม  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 

3) ผังงาน 
 

เริ่มต้น

เง ินเดือน 
 =15000

รับข้อมูลเงินเดือน

เงินเดือน   1650

เงินประกันสังคม 750

เงินประกันสังคม เงินเดือน*5/100

เงินรับ = เง ินเดือน - เง ินประกันสังคม

เงินประกันสังคม 0

จบการท างาน

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

 
 
ภาพที ่1.18  ผังโปรแกรมแบบทางเลือก การหาเงนิรับหลังหักประกันสังคม 
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ตัวอยา่งที่ 1.5  หาเงินจ่ายค่าสินค้า หลังหักส่วนลด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 ราคาสินค้า 5,000 บาท ขึ้นไป ได้ส่วนลด 7 เปอร์เซ็นต ์ 
 ราคาสินค้า 1,000 บาท แตไ่ม่ถึง 5,000 บาท ได้ส่วนลด 5 เปอร์เซ็นต์ . 
 ราคาสินค้าตัง้แต ่100 บาท แตไ่ม่ถึง 1,000 บาท ได้ส่วนลด 3 เปอร์เซ็นต์  
 ถ้าราคาสินค้าน้อยกว่า 100 บาท ไม่ได้รับส่วนลด 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  
ข้อมูลนำออก   :   เงินจ่ายจริง, เงินส่วนลด 
ประมวลผล   :  เงินจ่ายจริง = ราคาสินค้า – เปอร์เซน็ต์ลด 

 เงินส่วนลด = (ราคาสินค้า * เปอร์เซ็นต์ลด) / 100  
 ราคาสินค้า >= 5000  เปอร์เซ็นต์ลด = 7  
 ราคาสินค้า >= 1000  และ < 5000  เปอร์เซ็นต์ลด = 5  
 ราคาสินค้า >= 100    และ < 1000  เปอร์เซ็นต์ลด = 3 
 ราคาสินค้า >= 0       และ < 100    เปอร์เซ็นต์ลด = 0 

ข้อมูลนำเข้า    :  ราคาสินคา้ 
ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  

1) อัลกอริทึม 
1.1) รับข้อมูลราคาสินค้า 
1.2) ตรวจสอบส่วนลด 

ราคาสินค้า >= 5000     เปอร์เซ็นต์ลด = 7 
 ราคาสินค้า >= 1000  และ < 5000   เปอร์เซ็นต์ลด = 5 
 ราคาสินค้า >= 100    และ < 1000   เปอร์เซ็นต์ลด = 3 

 ราคาสินค้า >= 0       และ < 100     เปอร์เซ็นต์ลด = 0 
1.3) คำนวณเงนิส่วนลด 

เงินส่วนลด = (ราคาสินคา้ * เปอร์เซ็นต์ลด) / 100  
1.4) คำนวณเงินจ่ายจริง 

เงินจ่ายจริง = ราคาสินค้า – เงนิส่วนลด 
1.5) แสดงเงนิจ่ายจริง 
1.6) จบการทำงาน 

2) กำหนดข้อมูล 
2.1) ราคาสินค้า  เกบ็ข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.2) เปอร์เซ็นต์ลด  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
2.3) เงินส่วนลด  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 
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2.4) เงนิจ่ายจริง  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 

3) ผังโปรแกรม 
 

เริ่มต้น

รับข้อมูลราคาสินค้า

ราคาสินค้า 
 =5000

ราคาสินค้า 
 =1000

ราคาสินค้า 
>=100

เปอร์เซ็นต์ลด = 7

เปอร์เซ็นต์ลด = 0

ส่วนลด=ราคาสินค้า*เปอร์เซ็นต์ลด/100

เปอร์เซ็นต์ลด = 5

เปอร์เซ็นต์ลด = 3

เง ินค่าสินค้า=ราคาสินค้า-ส่วนลด

แสดงเงินค่าสินค้า

จบการท างาน

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

 

 
ภาพที่ 1.19  ผังโปรแกรมแบบทางเลือก การหาเงินจ่ายจริงหลังหักส่วนลด 
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ตัวอย่างท่ี 1.6  หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษา จำนวน 5 คน 
ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์  

ข้อมูลนำออก   :  อายุเฉลี่ย, อายุรวม 
ประมวลผล   :  อายุเฉลี่ย = อายุรวม / จำนวนนักศกึษา 

 อายุรวม = อายุรวม + อายุ 
 จำนวนนักศึกษา = จำนวนนักศึกษา +1 

ข้อมูลนำเข้า      :  อายุ 
ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบ  

1) อัลกอริทึม 
1.1) รับขอ้มูลอาย ุ
1.2) คำนวณอายุรวม 

อายุรวม = อายุรวม + อายุ 
1.3) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา = จำนวนนักศึกษา +1  
1.4) ตรวจสอบจำนวนนักศึกษา  
  ถ้าจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 5 

กลับไปทำงานในข้อที่ 1.1 
1.5) คำนวณอายุเฉลี่ย 

อายุเฉลี่ย = อายุรวม / จำนวนนักศึกษา 
1.6) แสดงอายุเฉลี่ย 
1.7) จบการทำงาน 

2) กำหนดข้อมูล 
2.1) อายุ  เก็บข้อมลูตัวเลขทศนิยม 
2.2) จำนวนนักศึกษา  เกบ็ข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม 
2.3) อายุรวม  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม  
2.4) อายุเฉลี่ย  เก็บข้อมูลตัวเลขทศนิยม 

3) ผังโปรแกรม 
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เริ่มต้น

รับข้อมูลอายุ

จ านวนนักศึกษา < 5

อายุรวม=อายุรวม+อายุ

จ านวนนักศึกษา=จ านวนนักศึกษา+1

อายุเฉลี่ย=อายุรวม/5

แสดงอายุเฉลี่ย

จบการท างาน

ใช่

ไม่ใช่

 
 

ภาพที่ 1.20  ผังโปรแกรมแบบทำซ้ำ หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษา จำนวน 5 คน 
 

จากตัวอย่างที่ 1.2 และ 1.3 ขั้นตอนการทำงานโครงสร้างของโปรแกรมแบบเรียงลำดับ 
ตัวอย่างที่ 1.4 และ 1.5 ขั้นตอนการทำงานโครงสร้างแบบทางเลือกและตัวอย่างที่ 1.6 ขั้นตอนการ
ทำงานโครงสรา้งแบบทำซ้ำ ข้อมูลทั้งหมดได้จากการวิเคราะห์และออกแบบ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ
นำรายละเอียดที่ได้ไปเขียนโปรแกรม ซึ่งสามารถนำไปเขียนได้ทุกภาษา ขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรม
ต้องการพัฒนาด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมต่อไป 
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สรุป 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีหน้ าที่ ในการสั่ งให้คอมพิวเตอร์ ให้ทำงานตามที่ต้ องการ            
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย
ภาษาระดับต่ำและภาษาระดับสูง  ซึ่งแต่ละภาษาจะมีคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป 
โดยที่ภาษาระดับต่ำประกอบไปด้วย ภาษาเครื่องและภาษาแอสเซมบลี จะมีความยากในการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ แต่จะมีความรวดเร็วในการทำงานและใช้หน่วยความจำน้อย ส่วนภาษาระดับสูงนั้น
จะต้องใช้ตัวแปลภาษา ดังนั้นจะสั่งงานง่ายเพราะเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ แต่ต้องผ่านตัว
แปลภาษา จึงทำให้การสั่ งงานคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้า เนื่องจากภาษาของคอมพิวเตอร์               
คือ ภาษาเครื่อง ดังนั้นเมื่อโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใดไม่ใช่ภาษาเครื่อง จะต้องใช้ตัวแปลภาษา 
เพ่ือให้สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ การแปลภาษาประกอบด้วย ภาษาแอสเซมบลี ใช้ตัวแปลภาษา
แอสเซมเบลอร์และภาษาระดับสูงจะใช้ตัวแปลภาษาออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ คอมไพเลอร์และอินเทอร์
พรีเตอร์ ซึ่งคอมไพเลอร์จะมีลักษณะของการแปลภาษาที่แปลชุดคำสั่งทั้งหมดก่อนไปสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ ในช่วงระหว่างการตรวจสอบชุดคำสั่งหากมีข้อผิดพลาด ตัวแปลภาษาจะทำการหยุดการ
แปลและแจ้งเตือนให้ทราบรายละเอียด ให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องและทำการแปลใหม่อีกครั้ง        
แต่อินเทอร์พรีเตอร์จะแปลคำสั่งทีละบรรทัด ถ้าคำสั่งถูกต้ยองในบรรทัดนั้น ก็สามารถสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยไม่ต้องหยุดการทำงาน  

การเขียนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมีโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทคอื การเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างและการเขียน
โปรแกรมแบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสรา้ง มีลักษณะของการใช้งานภาษาระดับต่ำ 
ที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยคำสั่งโดยตรง ภาษาแบบมีโครงสร้างจะมีลักษณะการใช้งานในภาษาระดับ
สูงที่ถูกพัฒนาในช่วงแรก ที่มองลักษณะของการพัฒนาโปรแกรมโครงสร้างแบบเรียงลำดับ แบบ
ทางเลือกและแบบทำซ้ำ ต่อมาวิวัฒนาการของภาษาระดับสูงได้พัฒนาให้ใช้แนวคิดความเป็นจริงที่อยู่
รอบตัว ในลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ซึ่งภาษาระดับสูงในปัจจุบันสนับสนุนการ
เขียนโปรแกรมตามแนวคิดนี ้ 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาศัยหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซ่ึงแบ่ง
ขั้นตอนการพัฒนาระบบออกเป็นทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย การวางแผนแก้ปัญหา        
การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาโปรแกรม การประเมินผล ซึ่งการ
พัฒนาโปรแกรมให้ถูกต้องกับการนำไปใช้งาน จะต้องเข้าใจคุณสมบัติและการทำงานในระบบ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม มีความสำคัญในกระขบวนการของการพัฒนา
โปรแกรม โดยนำปัญหาได้มา มาทำการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน โดยเริ่มต้นจาก       
การวิเคราะห์ข้อมูลนำออก การประมวลผลและข้อมูลนำเข้า นำผลของการวิเคราะห์ที่ได้ไปสู่



35 

 
กระบวนการออกแบบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม โดยการออกแบบโปรแกรมประกอบด้วย        
การเขียนอัลกอริทึมหรือขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยเริ่มต้น
จากข้อมูลนำเข้า การประมวลผลและข้อมูลนำออก กำหนดเป็นขั้นตอนเรียงลำดับการทำงาน       
นำข้อมูลนำเข้าและข้อมูลนำออกที่ได้จากการวิเคราะห์ ทำการกำหนดชนิดของข้อมูล นำอัลกอริทึมที่
ได้มาสร้างเป็นแผนภาพการทำงานของโปรแกรม ก่อนนำไปเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. ให้ผู้เรียนอธิบายหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
2. ให้ผู้เรียนอธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาคอมพิวเตอร์มีอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย

ถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละภาษาคอมพิวเตอร์ 
3. ให้ผู้เรียนบอกตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่ประเภท พร้อมทั้งอธิบายการทำงาน

ของแต่ละตัวแปลภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
4. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์และอินเทอร์พรีเตอร์ 

พร้อมทั้งอธิบายลักษณะการทำงานประกอบ 
5. ให้ผู้เรียนบอกโครงสร้างการทำงานของโปรแกรมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความ

ความแตกต่างกัน และมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร 
6. ให้ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมและแต่ละข้ันตอนมีการทำงานอย่างไร 
7. ให้ผู้เรียนอธิบายแผนภาพของผังโปรแกรม พร้อมทั้งความหมายและหน้าที่ของแต่ละ

สัญลักษณ์ 
8. ให้ผู้เรียนอธิบาย การวิเคราะห์โจทย์ปัญหามีทั้งหมดกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีหลัการ

วิเคราะห์อย่างไรบ้าง 
9. ให้ผู้เรียนอธิบายการออกแบบขั้นตอนในการแกโ้จทย์ปัญหา เพ่ือพัฒนาโปรแกรม พร้อม

ทั้งอธิบายวิธีการการออกแบบแต่ละข้ันตอน 
10. ให้ผู้เรียนบอกขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึม พร้อมทัง้อธิบายแต่ละข้ันตอน 
11. ให้ผู้เรียนสรุปขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม โดยแต่ละส่วนประกอบ

ด้วยอะไรบ้าง  
12. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และออกแบบ โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
13. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และออกแบบ สถานะร่างกายจากดัชนีมวลกาย โดย ดัชนีมวลกาย

ได้มาจาก น้ำหนัก(กิโลกรัม)/ส่วนสูง(เมตร) นำค่าที่ได้มาทำการเปรียบเทียบหาสถานะร่างกาย ถ้า
ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 สถานะร่างกาย “โรคอ้วนอันตราย” ถ้าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25.0-29.9 
สถานะร่างกาย “โรคอ้วน” ถ้าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23.0-24.9 สถานะร่างกาย “น้ำหนักเกิน” ถ้า
ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 สถานะร่างกาย “สมส่วน” และถ้าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 
สถานะร่างกาย “น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์” 

14. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และออกแบบ หาอายุเฉลี่ยของนักศึกษาจำนวน 10 คน 
15. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างปัญหาที่มีโครงสร้างแบบเรียงลำดับ มีเงื่อนไข และวนซ้ำ พร้อมทั้ง

ให้วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมจากตัวอย่าง 


