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บทท่ี  1 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

ในการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย การท างานประสานกันระหว่าง
ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกว่า “ฮาร์ดแวร์” (Hardware) และส่วนที่เป็นค าสั่ง สั่งงานให้คอมพิวเตอร์
ท างาน เรียกว่า ซอฟต์แวร์“Software” ซึ่งเป็นชุดค าสั่งที่เกิดจากการเขียนจากโปรแกรมภาษา
เรียกว่า “โปรแกรมคอมพิวเตอร์” โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรูปแบบและการใช้งานความแตกต่างกันไป
ตามวิวัฒนาการและจุดประสงค์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพ่ือตอบสนองและ
สนับสนุนการท างานของระบบที่ซับซ้อนในปัจจุบัน 

 
1.1 ระบบคอมพิวเตอร์ 

 
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องกลที่สามารถรับข้อมูลได้ โดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ

คอมพิวเตอร์ และน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลทีละขั้นตอน และผลลัพธ์ที่ได้เป็นรูปแบบสัญญาณทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แปลงเป็นข้อมูลแสดงให้มนุษย์ได้รับรู้บนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ (Evans, 2011) 
ซึ่งระบบของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งส่วนประกอบการท างานได้ดังภาพที่ 1.1 

 

หน่วยป อนรับข้อมูล หรือ
ค าสั่ง

Keyboard , Mouse

หน่วยแสดงผล 
Monitor, Printer, 

Sound

หน่วยค านวณ 
เปรียบเทียบและ

ควบคุม
CPU

หน่วยความจ า
ROM, RAM

หน่วยเก็บข้อมูล
HD, CD, DVD, FD

 
 
ภาพที่ 1.1  ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

 
จากภาพที่ 1.1 ส่วนประกอบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย หน่วยป อน

รับข้อมูลหรือค าสั่ง ท าหน้าที่ในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่รับข้อมูลหรือค าสั่ง ส่งไปยังหน่วย
ประมวลผลกลางเพ่ือท าการควบคุมการประมวลผล ซึ่งการประมวลผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ค านวณและเปรียบเทียบ เมื่อประมวลเรียบร้อย ข้อมูลนั้นจะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงผล เพ่ือแสดงผล
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ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไป และในระหว่างที่มีการท างาน ข้อมูลต่าง ๆ อาจถูกเก็บไว้ในหน่วยความจ า
เพ่ือใช้งานชั่วคราว เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะหายไป แต่อาจมีข้อมูลอีกประเภทที่ต้องการเก็บไว้ใช้งาน
ในภายหลัง จะถูกเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล 

 
1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
การท างานของระบบคอมพิวเตอร์นั้น คอมพิวเตอร์จะสามารถท างานได้จะต้องมีข้อมูล

ภายในระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกควบคุมการท างานในการรับส่งข้อมูลผ่าน “โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Programming)” ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ชนิดของตัวอักษรที่ถูกสร้างขึ้นโดย “นักพัฒนาโปรแกรม 
(Programmer)” จุดมุ่งเหมายเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ตามที่ต้องการ และโปรแกรมยังเป็นข้อมูล
ที่อยู่ในหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ (Haverbeke, 2014) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง การสร้างค าสั่ง เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และด้วยคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้เป็นจ านวนมาก จึงมีการน าเอาไป
ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านงานศิลปะ เป็นต้น (Evans, 2011)  

จากผู้ให้ความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถสรุปการท างานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไดดั้งภาพที ่1.2 

 

ภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ตัว
แป

ลภ
าษ

า

10101010 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

 

 
ภาพที่ 1.2  การท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

จากภาพที่ 1.2 อธิบายการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเริ่มต้นจากการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ให้ท างานตามที่ต้องการผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นถูกสร้าง
ขึ้นด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์จะมีตัวแปลภาษา ซึ่งจะท า
หน้าที่ในการแปลงโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นภาษาที่สามารถติดต่อพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ให้
สามารถเข้าใจ และท างานได้ตามค าสั่งที่ไดส้ั่งงานเข้าไป  
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1.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer  Language) หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการออกแบบเพ่ือใช้ใน

การอ่าน และเขียนของมนุษย์ สร้างเป็นโปรแกรมขึ้น เพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถท างานตามที่
ต้องการได้ (Evans, 2011)  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพ่ือใช้
แทนค าสั่งสื่อสารสั่งงานระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายกับ
คอมพิวเตอร์  ซึ่งมีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 

1.3.1 ภาษาระดับต่ า   
 ภาษาระดับต่ า (Programming Low  Level  Language)  มีลักษณะการใช้ค าสั่ง

เป็นชุดของเลขฐานสอง  หรือใช้สัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ  ร่วมกับเลขฐานอ่ืน ๆ  เพ่ือใช้ในการ
สั่งงานคอมพิวเตอร์  ภาษาในยุคนี้มีภาพรวมของภาษา จะมีความยากในการเขียนชุดค าสั่ง  บุคคลที่
สามารถเขียนค าสั่งควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ต้องมีผู้มีความรู้ความช านาญในด้าน
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นพื้นฐาน ซึ่งในภาษาในระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาษา ประกอบด้วยดังนี้ 

1.3.1.1 ภาษาเครื่อง  (Machine  Language)  หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะ
ถูกขับเคลื่อนได้โดยโปรแกรมที่เรียกว่า “รหัสเครื่อง (Machine Code)” โปรแกรมรหัสเครื่องนี้เกิด
จากการเรียงกันของค าสั่ง แต่ละค าสั่งประกอบไปด้วยบิต (เลข 0 กับ 1) ที่ซึ่งจะถูกแปลความหมาย
โดยเครื่องและปฏิบัติตามขอบเขตค าสั่งนั้น รหัสเครื่องเป็นค าสั่งยุคแรกของการสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
(Watt and Brown, 2000)  ลักษณะการท างานดังตารางที่ 1.1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1.1 การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยรหัสเครื่อง 
 

การท างาน รหัสเครื่อง 
ดึงข้อมูลจากหน่วยความจ าต าแหน่ง address 366 
ใส่ข้อมูลตัวเลข 2 จ านวน ลงไปใน Register 1 และ Register 2 
กระโดดไปที่ค าสั่ง 13 ถ้าผลลัพธ์ของค่าก่อนนี้เป็น 0 

0000 0001 0110 1110 
0100 0000 0001 0010 
1100 0000 0000 1101 

 
รหัสเครื่องสามารถใช้งานได้ง่ายกับเครื่อง โดยวิธีการโหลดเข้าไปในเครื่องและสามารถ

ท างานได้ทันที นั่นหมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะสามารถเข้าใจรหัสเครื่องได้ทันที่เมื่อมีการ
โปรแกรมเข้าไปในระบบ ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ก็คือ ภาษาเครื่องนั้นเอง 

จากที่กล่าวมาดังกล่าว คอมพิวเตอร์จะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยในลักษณะของรหัสเครื่องที่
เป็นเลขฐานสอง ท าให้ยากต่อการอ่าน การเขียน และการแก้ไข นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องอ้างอิง
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ต าแหน่งที่อยู่ในหน่วยความจ าจริงเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลหรือค าสั่ง และในการโปรแกรมจะต้องอยู่ใน
รูปของบิตเรียงกัน ท าให้นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ล าบากในการใช้งาน 

1.3.1.2 ภาษาแอส เซมบลี  ห รือภ าษาสัญ ลั กษณ์  (Assembly / Symbolic  
Language) หมายถึง ภาษาระดับต่ า ที่เรียกว่า “นิวมอนิกโค้ด”  (Mnemonic  code) ถูกน าไปใช้
แทนภาษาเครื่อง เพ่ือให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรม (Liang, 2010) ภาษาเอสเซม บลีถูกพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ต่อจากภาษาเครื่อง  สืบเนื่องมาจากความยากในการเขียนชุดค าสั่งงานด้วยเลขฐานสอง  จึงมีผู้
คิดค้นพัฒนาเป็นรูปแบบของภาษาสัญลักษณ์แทนค าสั่งเลขฐานสองมาแทน    

1.3.2 ภาษาระดับสูง   
 ภาษาระดั บ สู ง   (Programming High  Level  Language)   คื อ  โป รแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ค าสั่งคล้ายกับภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการเรียนรู้ และการเขียน
โปรแกรม (Liang, 2015) ภาษานี้พัฒนาต่อเนื่องมาจากภาษาระดับต่ า  ลักษณะภาษาระดับสูงมีการ
ก าหนดสัญลักษณ์การใช้งานค าสั่งเป็นรูปแบบของอักษรภาษาอังกฤษ  ที่ใกล้เคียงกับข้อความที่ใช้ใน
การสื่อสารกันของมนุษย์ จึงท าให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนค าสั่ง สั่งงานควบคุมการท างาน
คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น 
 ภาษาระดับสูงมีผู้คิดค้นพัฒนาขึ้นมามากมายหลายภาษา  สาเหตุนั่นก็คือ  ความแตกต่างกัน
ลักษณะของระบบงาน ที่จะน าภาษาคอมพิวเตอร์ไปพัฒนาเป็นโปรแกรม เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างาน
ตามวัตถุประสงค์ทีต่้องการ ตัวอย่างภาษาระดับสูงมีดังต่อไปนี้ 

1.3.2.1 ภาษาฟอร์แทน  (FORTRAN  :  FORmular  TRANslator)   คือ ภาษาที่
น าไปใช้ในด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหางานทางวิทยาศาสตร์  พัฒนาขึ้นมาโดย
บริษัท  ไอบีเอ็ม (IBM) 

1.3.2.2 ภาษาเบสิก (BASIC : Beginner’s All-purpose  Symbolic  Instruction  
Code)  คือ ภาษาที่ออกแบบให้ง่ายต่าการศึกษาเรียนรู้ ภาษานี้ ใช้ในงานต่าง ๆ  ได้อย่างกว้างขวาง  
ทั้งงานทางธุรกิจและงานอ่ืน ๆ  พัฒนาขึ้นมาใช้งานโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  
(American  National  Standards  Institute  :  ANSI) 

1.3.2.3 ภาษาโคบอล  (COBOL : Common  Business  Oriented  Language)  
คือ ภาษาที่ถูกออกแบบเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ ส่วนใหญ่งานถูกน าไปใช้ คือ ประมวลผล
ข้อมลูในเชิงธุรกิจ 

1.3.2.4 ภาษาปาสคาล  (Pascal)  คือ ภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยตั้งชื่อเป็นเกียรติกับ 
Blaise Pascal พัฒนาขึ้นมาใช้ในงานด้านการค านวณทั่วไป  ทั้งงานทางวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ หรือ
วิศวกรรม  เช่นกัน  พัฒนาโดย  นายเดนนิส  ริชชี่ (Dennis  Ritchie)  ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  
เอทีแอนท์ที  (AT&T)  นิยมใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  (UNIX)   
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1.3.2.5 ภาษาเอดา  (ADA)  คือ ภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นตามโครงการป องกันประเทศ

ของทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษาเอดา ตั้งชื่อให้เกียรติแก่ นางออกัสตา เอดา  (Augusta  Ada)  
เป็นภาษาหลักใช้ในการทางทหาร  โดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.3.2.6 ภาษาวิชวลเบสิค (Visual Basic) และเดลไฟ (Delphi) คือ ภาษาที่มีการใช้
รูปแบบส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphic User Interface)  ท าให้สามารถสร้างโปรแกรม
ประยุกต์ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น 

1.3.2.7 ซีพลัสพลัส (C++) คือ ภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมระบบ 
(System Software) เช่น พัฒนาตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ และระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) ระบบปฏิบัติการถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา ซีพลัสพลัส ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็ ระบบปฏิบัติการของ
วินโดว์ ของไมโครซอฟท์  

1.3.2.8 ภาษาจาวา(Java) คือ ภาษาที่ถูกพัฒนาขึน้ด้วยบริษัทSun Microsystems 
ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง เพ่ือใช้ในการสร้างกรอบการใช้งานโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 
 
1.4 ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
 การเขียนโปรแกรมในปัจจุบัน โปรแกรมภาษาจะเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์       
แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจภาษานี้ ได้ จึงจ าเป็นจะต้องมีตัวกลางที่จะท าหน้าที่ในการ
แปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เรียกว่า “ตัวแปลภาษา  (Translator  Program)”  
ซึ่งจะท าหน้าที่ในการแปลงโปรแกรมให้เป็นเลขฐานสอง  หรือภาษาเครื่องนั่นเอง ตัวแปลภาษามี
รายละเอียดการท างานดังต่อไปนี้ 

1.4.1 ลักษณะการท างานของตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลี และภาษาระดับสูง  โปรแกรมที่ถูกเขียน
ขึ้นจะเรียกว่า “โปรแกรมต้นฉบับ  (Source  Program)”  เมื่อมีการบันทึกโปรแกรมต้นฉบับ   
เครื่องคอมพิวเตอร์จะก าหนดชนิดของโปรแกรม  ตามโปรแกรมภาษาที่ใช้ในการสร้างโดยอัตโนมัติ  
เช่น  ภาษาซี  จะถูกก าหนดให้โปรแกรมต้นฉบับไฟล์มีนามสกุล  .C  ดังนั้น แต่ละโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์จะมีตัวแปลภาษา ที่ท าหน้าที่แปลรหัสค าสั่งที่ใช้ในรูปแบบค าส่งที่ภาษาก าหนดไว้  
ให้เป็นเลขฐานสอง  (Object  Program) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และน าไปปฏบัติ
งานตามที่ต้องการได้  เมื่อมีการแปลโปรแกรมต้นเสร็จสิ้น  เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการสร้าง
โปรแกรมเพ่ิมขึ้นอีก  1  โปรแกรมโดยอัตโนมัติ  ให้มีชนิดของโปรแกรมเป็นชนิด .OBJ  .EXE  หรือ  
.COM  เพ่ือน าไปใช้งานในรูปแบบของภาษาเครื่อง  

ตัวแปลภาษา ได้มีการน ามาใช้นับตั้งแต่ภาษาเอสเซมบลี จนมาถึงภาษาระดับสูงในปัจจุบัน 
สามารถแบ่งประเภทของตัวแปลภาษาได้ดังต่อไปนี้ 
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1.4.2 ประเภทของตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ 
  ตัวแปลภาษา  แบ่งตามวิวัฒนาการของการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  
แบ่งออกได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 

1.4.2.1 แอสเซมเบลอร์ (Assembler)  คือ ตัวแปลภาษาที่ท าหน้าที่ในการแปลง
ภาษาแอสเซมบลี ให้เป็นภาษาเครื่อง (Liang, 2015)  โดยการใช้ภาษาแอสเซมบลีจะให้ แอสเซม
เบลอร์แปลภาษาให้อยู่ในรูปของรหัสค าสั่ง .OBJ  ภาษาแอสเซมบลีค่อนข้างมีความยุ่งยากในการใช้
งาน เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นรูปแบบของภาษาสัญลักษณ์รวมกับเลขฐาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใช้ภาษาระดับสูง เช่น ภาษา C หรือภาษา BASIC ซึ่ งมีการใช้งานง่ายกว่า แต่ผลดี ของ
ภาษาแอสเซมบลี คือ การท างานของโปรแกรมเร็วกว่า และขนาดของตัวโปรแกรมมีขนาดเนื้อที่น้อย
กว่าโปรแกรมที่สร้างจากภาษาอ่ืนมาก จึงนิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรม  โครงสร้างการท างานตัวแปลภาษาแอสเซมเบลอร์ มี
รายละเอียดดังภาพที ่1.3 

 

Source Code Object Code

Library

0101101

.Obj

 

ภาพที่ 1.3  การท างานของตัวแปลภาษาแอสเซมเบลอร์ 

1.4.2.2 ตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์  (Complier)  หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรมอีกโปรแกรม ซ่ึงคอมไพเลอร์จะท าหน้าที่ในการแปลข้อมูลโปรแกรมที่ถูกสร้าง
ขึ้นในภาษาระดับสูง ใช้งานง่ายส าหรับมนุษย์ ให้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่อง ซึ่งคอมพิวเตอร์จะ
ประมวลผลได้ (Evans, 2011)   

ตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ท าหน้าที่แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมให้เป็น“รหัสออบเจ็ค  
(Object  Code)”  ในระหว่างการแปลรหัส  หากพบข้อผิดพลาดของค าสั่งกรณีใช้ผิดกฎเกณฑ์
รูปแบบค าสั่งที่ก าหนดไว้ของแต่ละภาษาจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และหยุดการแปล  
นักเขียนโปรแกรมต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น และท าการแปลใหม่  จะกระทั้งไม่มีข้อผิดพลาด       
ของโปรแกรม  จึงได้โปรแกรมใหม่ที่เรียกว่า  “โปรแกรมออบเจ็ค”  หลังจากนั้นจึงน าโปรแกรม   
ออบเจ็คที่ได้ไปท าการเชื่อมโยง (Link)  เข้ากับระบบหรือไลบรารี  (Library)  แปลงโปรแกรมให้เป็น

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/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2_C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2_BASIC
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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ไฟล์โปรแกรมที่สามารถพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ (.com หรือ .exe) และน าไฟล์ที่ได้ไปสั่งให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท างานตามค าสั่งต่อไปดังภาพที่ 1.4    

 

Source 
Program

Object Code

Library

0101101

.Com  .Exe

 
 

ภาพที่ 1.4  การท างานของตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ 
 
การท างานของลักษณะตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ จากภาพที่ 1.4 สามารถแยกประเภท

ข้อดีและข้อเสียของการท างานตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์ได้ดังต่อไปนี้ 
1) ข้อดี  คือ เมื่อผ่านการคอมไพล์ จะได้ไฟล์ที่เป็นออบเจ็คต์โค้ด เมื่อมี

การใช้งานโปรแกรมนี้อีกครั้ง สามารถเรียกไฟล์ที่เป็นออบเจ็คต์โค้ดไปสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ทันที่ โดย
ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการคอมไพล์ใหม่อีกครั้ง 

2) ข้อเสีย คือ จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้มีความล่าช้า เพราะทุกครั้งที่มีการ
ประมวลผล เพ่ือแสดงผลลัพธ์ที่ได้ของโปรแกรม จะต้องผ่านขบวนการตรวจสอบความถูกต้องทุก
บรรทัดของโปรแกรม 

1.4.2.3 ตัวแปลภาษาอินเทอร์พรีเตอร์  (Interpreter) คือ ตัวแปลภาษาที่เป็น
เครื่องมือในการแปลภาษาระดับสูง ให้เป็นภาษาเครื่อง หลักการท างาน ก็คือตัวแปลภาษาประเภทนี้
จะแปลภาษาทีละบรรทัด หากบรรทัดนั้นถูกต้องตามหลักของภาษา ก็จะประมวลผลชุดค าสั่ง และ
น าไปแสดงผลลัพธ์ แต่ถ้าหากบรรทัดใดมีข้อผิดพลาด จะหยุดการท างานบรรทัดนั้น และจะข้าม
กระโดดไปท างานในบรรทัดถัดไป (Evans, 2011) การท างานลักษณะนี้จะเห็นผลลัพธ์ที่ชุดค าสั่ง
ถูกต้องและส่วนที่ผิดพลาดพร้อมกัน 

ตัวแปลภาษาแบบอินเทอร์พรีเตอร์ โดยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ตัวแปลภาษา
แบบอินเทอร์พรีเตอร์ จะมี ไลบลารี เก็บค าสั่งของโปรแกรมนั้นๆ เอาไว้ เมื่อมีการแปลค าสั่ง จะท า
การตรวจสอบค าสั่งกับไลบลารี เพ่ือความตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งดังภาพที่ 1.5 
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Source 
Program

Object Code

Library

 
ภาพที่ 1.5  การท างานของตัวแปลภาษาอินเทอร์พรีเตอร์ 
 

การท างานของลักษณะตัวแปลภาษาแบบอินเทอร์พรีเตอร์ จากภาพที่ 1.5 สามารถแยก
ประเภทข้อดีและข้อเสียของการท างานตัวแปลภาษาอินเทอร์พรีเตอร์ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ข้อดี คือ สามารถสั่งแสดงผลการท างานได้ทันที  โดยไม่ต้องตรวจสอบ
ชุดค าสั่งทั้งหมด หรือตรวจสอบโปรแกรมทั้งที่โปรแกรมยังไม่เสร็จสมบูรณ์  ปัจจุบันที่เห็นมากที่สุดก็
คือ กลุ่มภาษาสคริปต์ ที่ท างานบนเว็บ 

2) ข้อเสีย  คือ เนื่องจากไม่มีโปรแกรมที่ถูกแปลรหัสเก็บไว้ หากมีการ
ประมวลผลใหม่ โดยเฉพาะโปรแกรมมีความยาวมาก จะต้องเริ่มอ่านค าสั่งจากจุดเริ่มของโปรแกรม 
จึงท าให้การประมวลผลได้ช้า 

 
1.5 วิวัฒนาการรูปแบบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 

 
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้มีวิวัฒนาการ ตั้งแต่ต้องใช้งานจากภาษาเครื่อง มาเป็นภาษาที่

ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ในปัจจุบันหรือเรียกว่าเป็นภาษาระดับสูง. มีรูปแบบของการเขียนโปรแกรม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.5.1 การเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structural Programming) 
ในการเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง เป็นยุคเริ่มแรกของการสร้างชุดค าสั่ง    

ในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ การสั่งงานคอมพิวเตอร์จะใช้สั่งโดยตรง ซึ่งยุคเริ่มแรกจะมีการใช้
คอมพิวเตอร์ยังไม่หลากหลายเนื่องจากยากต่อการใช้งาน ลักษณะของการใช้เป็นลักษณะของ
ภาษาเครื่อง และภาษาสัญลักษณ์  จากภาพที่ 1.6  แสดงการสร้างชุดค าสั่งในการสั่งงานคอมพิวเตอร์
ด้วยภาษาเครื่อง เป็นโปรแกรมในการบวกตัวเลข 2 ตัวเลข ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสั่งงานคอมพิวเตอร์  
จะใช้เลขฐานสองทั้งหมด โดยการสั่งงานจะต้องเขียนค าสั่งที่ต้องการลงไปโดยตรง 
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2+2=4 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0    1 1 1 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0    1 1 1 1 0 0 1 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1    1 1 1 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1    1 1 0 1 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0    1 1 1 1 0 0 1 0 
1 1 1 1 0 0 1 0    0 1 1 1 0 1 1 1    0 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 0    0 1 1 1 1 0 1 1    1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 0 0    0 1 0 1 1 0 1 0    1 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 0 0    0 1 0 1 1 0 1 0    1 1 1 1 
1 1 1 1 0 0 1 0    0 1 1 1 0 0 1 1    1 1 0 1 

 
ภาพที่ 1.6  การสร้างชุดค าสั่งด้วยภาษาเครื่อง 
 

ภาษาสัญลักษณ์มีลักษณะของการใช้ค าสั่งคล้ายกับภาษาเครื่อง โดยเมื่อต้องการสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างชุดค าสั่ง สั่งงานได้โดยตรง แต่ลักษณะของค าสั่งที่ใช้นั้นจะแตกต่าง    
จากภาษาเครื่องนั่นคือ จะใช้สัญลักษณ์รวมกับเลขฐานต่าง ๆ แทนชุดของเลขฐานสองทั้งหมด ทั้งนี้
ชุดค าสั่งด้วยด้วยภาษาสัญลักษณ์แทนเลขฐานสอง ก็เพ่ือสะดวกในการจดจ าและการใช้งาน ซึ่งจะ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น แต่ว่าชุดค าสั่งเหล่านี้จะไม่สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง 
จะต้องไปผ่านกระบวนการแปลเป็นภาษาเครื่องเสียก่อน ภาษาที่มีลักษณะการท างานแบบนี้ คือ 
ภาษาแอสเซมบลี ซึ่งจะใช้ตัวแปลภาษาแอสเซมเบลอร์ ท าการแปลให้เป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์
เข้าใจ ดังตารางที่ 1.2 แสดงการเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี ให้แสดงข้อความ “hello world” 
 
ตารางที่ 1.2  ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเอสเซมบลี 
 

org 100h ; set video mode  
mov ax, 3 ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3)  
int 10h ; do it!  

; cancel blinking and enable all 16 colors:  
mov ax, 1003h  
mov bx, 0   
int 10h  

; set segment register:  
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mov ax, 0b800h  
mov ds, ax  

; print "hello world"  
; first byte is ascii code, second byte is color code.  

mov [02h], 'H'  
mov [04h], 'e'  
mov [06h], 'l'  
mov [08h], 'l'  
mov [0ah], 'o'  
mov [0ch], ','  

     mov [0eh], 'W' 
mov [10h], 'o'  
mov [12h], 'r'  
mov [14h], 'l' 
mov [16h], 'd'  
mov [18h], '!' 

; color all characters:  
mov cx, 12 ; number of characters.  
mov di, 03h ; start from byte after 'h'  
c: mov [di], 32004101001h ; light red (1100) on yellow (1110)  
add di, 2 ; skip over next ascii code in vga memory.  
loop c  

; wait for any key press:  
mov ah, 0  
int 16h  

ret 
 

 
ที่มา ภาษาเอสเซมบลี (2558)  
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1.5.2 การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  

การเขียนโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้างพบว่าการใช้ค าสั่งนั่น จะเป็นค าสั่งที่ เป็น
ภาษาเครื่องหรือใกล้เคียง ซึ่งภาษาเหล่านี้จะสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะ
มีการด าเนินการแปลชุดค าสั่งในส่วนของภาษาสัญลักษณ์ แต่การประมวลผลก็ยังมีความรวดเร็วใน
การท างาน เป็นข้อดีของการพัฒนาชุดค าสั่งแบบไม่มีโครงสร้าง แต่ในทางกลับกัน ในการสร้าง
ชุดค าสั่งเหล่านี้ การป อนชุดค าสั่ง จะถูกด าเนินการด้วยมนุษย์ ซึ่งการจดจ าค าสั่งเหล่านี้เป็นเรื่องยาก
มากในการที่จะจดจ า ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปในยุคเริ่มแรก ก็จะมีเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะใช้งานได้ เมื่อวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ได้
พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น มนุษย์มีการใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ิมมาก จึงมีการคิดค้นวิธีการที่จะสั่ งงาน
คอมพิวเตอร์ให้ได้ง่ายขึ้น มีการสร้างชุดค าสั่งที่มีภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ให้สามารถสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น คือ การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Structural Programming)  

การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง มีการพัฒนาขึ้นมาใช้งานมากมายหลายโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่ละโปรแกรมภาษาถูกพัฒนาให้มีการใช้งานในแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป 
เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการทหาร ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านงานวิจัย เป็นต้น ซึ้งชุดค าสั่งเหล่านี้ถูกสร้าง
ขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม วิธีการพัฒนาหรือชุดค าสั่งต่าง  ๆ จะไม่เหมือนกันเพราะผู้ พัฒนาต่างกัน           
แตโ่ครงสร้างในการด าเนินการพัฒนาทุกโปรแกรมภาษาระดับสูง ก็จะมีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือ จะมี
โครงสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการสร้างชุดค าสั่งเหล่านั่น ซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรม
แบบมีโครงสร้าง เช่น ให้หาผลลัพธ์จากการคูณของตัวเลข 2 จ านวน ด้วยภาษาซี ดังตารางที่ 1.3 
 
ตารางที่ 1.3  การสร้างชุดค าสั่งแบบมีโครงสร้างด้วยภาษาซี 
 

บรรทัดที่ ชุดค าสั่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

#include <stdio.h> 
main() { 
 int num1,num2,result; 
 printf("Enter first number :"}; 
 scanf ("%d", &num1); 
 printf("Enter second number :"}; 
 scanf ("%d", &num2); 
 result = num1*num2; 
 printf("Result is %d",result);  return; 

} 
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จากตารางที่ 1.3  การพัฒนาชุดค าสั่งโดยโปรแกรมภาษซี ซึ่งเป็นลักษณะของโปรแกรมภาษา
แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีวิธีการ และกฎระเบียบในการพัฒนาชุดค าสั่ง โดยก่อนการสร้างชุดค าสั่งสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ จะต้องมีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นเพ่ือใช้ต่าง ๆ ในโปรแกรมด้วย #include ตามด้วย ไลบลารี่ 
(Library) ที่เก็บค าสั่งต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ เช่น ค าสั่ง printf และ scanf จะถูกเก็บเอาไว้ในไลบลารี่ 
stdio.h โปรแกรมหลัก (เมื่อมีการประมวลผลชุดค าสั่ง จะประมวลผลส่วนนี้เป็นส่วนแรก) จะต้อง
เขียนค าสั่ง main()  และชุดค าสั่งที่สร้างขึ้นต้องอยู่ระหว่างสัญลักษณ์  “{”  และ “}” ซึ่งก าหนด
ขอบเขตการท างานของโปรแกรมหลัก 
 
ตารางที่ 1.4  การสร้างชุดค าสั่งแบบมีโครงสร้างภาษาปาสคาล 
 

บรรทัดที่ ชุดค าสั่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Program multiply 
uses crt; 

 var num1,num2,result : interger; 
begin 
 clrscr; 
 result :=num1*num2; 
 writeln(‘Result is : ’,result); 
 readln; 
end. 

 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่เพ่ิมมากขึ้น จากโปรแกรมตารางที่ 1.4 การสร้างชุดค าสั่งแบบมี

โครงสร้างด้วยภาษาปาสคาล เป็นลักษณะของโปรแกรมแบบมีโครงสร้างอีกโปรแกรมภาษา คือ ภาษา
ปาสคาล  ซึ่งการใช้งานภาษาในลักษณะกลุ่มเดียวกันกับภาษาซี โดยการมีโครงสร้าง และกฎในการ
สร้างชุดค าสั่งดังนี้ นั่นคือ โปรแกรมที่สร้างขึ้นจะต้องมีชื่อของโปรแกรม โดยการตั้งชื่อจะต้องใส่ชื่อ
หลังค าสั่ง  Program การสร้างชุดค าสั่งต่าง ๆ จะต้องมีการเรียกใช้ค าสั่งในไลบลารี่หลังค าสั่ง uses 
(บรรทัดที่ 2)  ซึ่งโปรแกรมภาษาปาสคาล จะมีไลบราลี่ เหมือนกับภาษาซี ซึ่งเก็บฟังก์ชันการใช้งาน
ต่าง ๆ  เมื่อมีการใช้งาน เช่น writeln (บรรทัดที่ 7) โปรแกรมภาษาก็จะไปเรียกค าสั่งนี้ที่ถูกเก็บไว้ใน
ไลบราลี่ crt ขึ้นมาใช้งานได้ทันที 

โปรแกรมภาษาแบบมีโครงสร้างโดยทั่วไปจะมีโปรแกรมหลัก โดยโปรแกรมภาษาปาสคาลจะ
เริ่มต้นด้วยค าสั่ง begin และปิดชุดค าสั่ง ด้วยค าสั่ง end ค าสั่ง begin คือค าสั่งที่ใช้ในการเปิด
โปรแกรมหลัก หากมีโปรแกรมย่อย โปรแกรมจะเรียกใช้โปรแกรมย่อยอีกครั้ง 
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จากตัวอย่างโปรแกรมตัวอย่างในข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของโปรแกรมภาษแต่ละ

โปรแกรมภาษา ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาซึ่งจะเป็นผู้คิดค้นต้นแบบขึ้นมา ผู้ใช้เมื่อจะใช้งาน
โปรแกรมภาษาจะต้องศึกษา และท าความเข้าใจ โครงสร้าง กฎระเบียบและวิธีการในการสร้าง
ชุดค าสั่งแต่ละโปรแกรมภาษา แต่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมภาษาใด จะสังเกตได้ว่า ค าสั่งที่ใช้ในแต่ละ
โปรแกรมภาษาจะเป็นค าสั่งที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ ท าให้มนุษย์สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
ขึ้น แต่ในทางกับกัน คอมพิวเตอร์ไม่ได้คุยกันเป็นภาษามนุษย์ ดังนั้นชุดค าสั่งเหล่านี้จะสั่งงานโดยตรง
ไม่ได้ จะต้องผ่านกระบวนการแปลภาษาให้เป็นภาษาเครื่องเสียก่อน ซึ่งในภาษาระดับสูงนั้น จะมี
ตัวแปลภาษา 2 ประเภทด้วยกัน คือ คอมไพเลอร์ และอินเทอร์พรีเตอร์ เมื่อโปรแกรมภาษาระดับสูง
ต้องผ่านกระบวนการแปลภาษา จะท าให้เกิดการสูญเสียเวลาในการแปลผล ผลกระทบที่ได้ที่จะแสดง
ให้ เห็นกับผู้ ใช้งานนั่นก็คือ เมื่อมีการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมาก           
การประมวลสั่งงานของคอมพิวเตอร์และการแสดงผลลัพธ์ที่จะช้าลง 

1.5.3 การเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ  
การพัฒนาโปรแกรมแบบไม่มีโครงสร้าง และแบบมีโครงสร้าง จะเห็นได้ว่ามีข้อ

แตกต่างกัน แต่ละโครงสร้างจะมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน แต่ด้วยวิวัฒนาการของการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และระบบเครือข่าย มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
มากในปัจจุบัน เช่น มีความรวดเร็วในการประมวลผลสูง สามารถเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก ๆ ระบบ
เครือข่ายมีการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ ในอดีตจึงลด
น้อยลงไป  

แนวคิดของด้านการเขียนโปรแกรม จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าในการ เขียน
โปรแกรม แนวทางการเขียนโปรแกรมภาษา จะถูกจัดท าเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หลักการเขียนหรือ
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาจะถูกออกแบบตามเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรม
ภาษา จะต้องท าการศึกษาจากโปรแกรมภาษาใหม่ เพราะโครงสร้าง หรือการใช้ค าสั่งต่าง ๆ          
ไม่เหมือนกันจึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเขียนโปรแกรม จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้น 
เขียนโปรแกรมภาษาในปัจจุบัน จึงมีแนวคิดของการที่จะเขียนโปรแกรมภาษาเป็นลักษณะของการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ เมื่อพัฒนาโปรแกรมภาษาหนึ่ง ก็จะสามารถ   
น าชุดค าสั่งในโปรแกรมภาษานั่นน ามาใช้ในอีกโปรแกรมภาษาหนึ่งได้ จึงเกิดเป็นลักษณะของแนวคิด    
ที่เรียกว่า “เชิงวัตถุ” 
 การเขียน โปรแกรมแบบเชิ งวัตถุ  (Object Oriented Programming) คือ การแปลง
กระบวนการที่ได้จากการวิเคราะห์ตามหลักการเชิงวัตถุ มาด าเนินการเขียนโปรแกรม (Phillips, 
2010)  ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมให้เข้าใกล้การด าเนินไปตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงของโลก 
กล่าวคือ เป็นการมองทุกอย่างในการเขียนโปรแกรมเป็นดังการด ารงอยู่ของสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้นั่นเอง 
โดยทุกสิ่ง ซึ่งกล่าวได้ว่าสิ่งบนโลกนี้มักเกิดจากแม่แบบ (Class)  ซึ่งแม่แบบประกอบไปด้วย          



16 

 

 

สิ่ งที่จ าเป็นอยู่  2 ส่วน คือ  คุณสมบัติ  (Properties) และพฤติกรรม (Behavior หรือ Action) 
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้ามองถึง “มนุษย์” เป็นแม่แบบ ทุก ๆ คนบนโลกนี้เกิดจากแม่แบบมนุษย์ ซึ่งวัตถุ 
(Object) ที่เกิดจากแม่แบบมนุษย์ หรือถ้าจะมองย้อนกลับไป แม่แบบก็เกิดจากลุ่มของวัตถุนั้นเอง ใน
แม่แบบมนุษย์จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นคุณสมบัติ เช่น ความสูง น้ าหนัก เพศ  เป็นต้น และส่วนที่
เป็นพฤติกรรม เช่น วิ่ง หัวเราะ ปรบมือ  เป็นต้น ซ่ึงคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจะมาจากคุณสมบัติของ
แม่แบบนั้นทีม่ี ซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะของแม่แบบและวัตถุได้ดังภาพที ่1.7  
 

คุณสมบัติ :  รหัสบัตร, ชื่อ, เพศ, อายุ

พฤติกรรม :  วิ่ง, หัวเราะ, ปรบมือ, ส่ายหัว

แม่แบบ

วัตถ1ุ วัตถ2ุ

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

วิ่ง 
หัวเราะ 
ปรบมือ 
ส่ายหัว

คุณสมบัติ พฤติกรรม

รหัสบัตร : 1234569878954
ชื่อ : สมใจ โชคดี
เพศ : หญิง
อายุ : 24

วิ่ง 
หัวเราะ 
ปรบมือ 
ส่ายหัว

คุณสมบัติ พฤติกรรม

 
 
ภาพที่ 1.7  แม่แบบและวัตถุตามแนวคิดเชิงวัตถุ 
 

จากภาพที่ 1.7  จะเห็นว่า วัตถุ1 และ วัตถุมีคุณสมบัติและพฤติกรรมเหมือนกับแม่แบบ
มนุษย์ แต่คุณสมบัติของทั้งสองวัตถุนั้น ได้ถูกก าหนดต่อมาให้แตกต่างกัน ท าให้ผลของพฤติกรรมนั้น
แตกต่างกันไปตามข้อมูลของคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น วัตถุ1 นั้นมี น้ าหนัก 48 กก. และเป็น
ผู้หญิง  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกับ Obj2 ที่มีความสูง 179 ซม. น้ าหนัก 65  กก. และเป็นเพศชาย 
กล่าวคือ ในสภาวะเป็นจริง ความแตกต่างของทั้งสองวัตถุนั้นถูกก าหนดจากข้อมูลภายในคุณสมบัติ 
ซึ่งท าผลของพฤติกรรมนั้นแตกต่างกัน แม้จะเกิดจากแม่แบบเดียวกันก็ตาม 
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 คุณลักษณะพิเศษของแนวความคิดแบบเชิงวัตถุ เป็นแนวคิดที่น าแก้ไขปัญหา จากแนวคิด
แบบเดิม ซึ่งสามารถจ าแนกคุณลักษณะพิเศษ ได้ดังต่อไปนี้ 

1) คุณสมบัติด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing Resource) หมายถึง 
ในการพัฒนาโปรแกรมภาษาแบบเชิงวัตถุนั้น ไม่ว่าจะพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาใดก็ตาม ผู้พัฒนา
สามารถที่จะน าเอา ชุดค าสั่งที่พัฒนาต่างโปรแกรมภาษากัน สามารถน ามาใช้งานร่วมกันได้  เช่น   
การใช้งานเชิงวัตถุใน .NET Framework ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังภาพที ่1.8 

 

C#
Visual
Basic

J#

C++

.Class

OOP .NET Framework

 
 

ภาพที่ 1.8  การใช้ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
 

การใช้ทรัพยากรร่วมกันของกลุ่มโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ นั่นคือ เมื่อมีการสร้างชุดค าสั่งจาก
โปรแกรมภาษาใดก็ตามที่เป็นโปรแกรมภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เมื่อมีการ
แปลภาษาจากตัวแปลภาษา ไฟล์ที่ได้จากการแปลภาษาจะเป็นไฟล์แบบเดียวกันนั่นคือไฟล์นามสกุล 
class โปรแกรมภาษาต่าง ๆ ก็สามารถน าไฟล์นี้ไปเรียกใช้งานได้ทันที ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มาก 
เพราะเม่ือมีการเรียกใช้งานที่เป็นแบบเดิมทุก ๆ ครั้ง ไม่ต้องจ าเป็นต้องมาสร้างชุดค าสั่งใหม่ ๆ  

2) คุณสมบัติปรับปรุงแก้ไข (Validation Data) หมายถึง ในการปรับปรุง
แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ภายในคลาส สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อค่าต่าง ๆ   
ที่อยู่ภายในคลาส ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะมีผลกระทบเฉพาะในคลาสของตนเอง ดังนั้นเมื่อมี
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคลาส ก็จะสามารถด าเนินตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ง่ายเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 
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ลักษณะของการน าหลักการแนวคิดเชิงวัตถุ ไปใช้ สามารถแบ่งลักษณะการใช้งานได้
ดังต่อไปนี้ 

1) การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุ จะเป็นลักษณะของโปรแกรมภาษาที่มีการ
แบ่งกลุ่มเครื่องมือต่าง ๆ ไว้ใช้งาน ซึ่งแต่ละกลุ่ม ก็คือแต่ละคลาส  ซึ่งเวลาที่จะน ามาใช้งาน ก็ต้อง
เลือกคลาสก่อน แล้วน าไปการจัดตามหน้าต่างของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ โปรแกรมภาษาในปัจจุบัน
จะมี ก ารออกแบ บ เป็ น ลั กษ ณ ะแบ บ นี้  ยกตั วอย่ า งโป รแกรม เช่ น  Visual Studio .NET,  
Dreamweaver, Delphi เป็นต้น ดังภาพที ่1.9 
 

 
 

ภาพที่ 1.9  การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุ 
 

จากภาพที่ 1.9 แสดงลักษณะที่มีการการใช้โปรแกรมเชิงวัตถ ซึ่งขั้นตอนการใช้งานเริ่มจาก
เลือกเครื่องมือในกลุ่มคลาส เช่น การเลือกคลาสที่เป็น TextBox ซึ่งมีหน้าที่ในการรับข้อมูล และ
คลาส Button จะเป็นคลาสปุ่มที่ท าหน้าที่ในการยอมรับค าสั่งแล้วน าไปประมวลผล น าคลาสเหล่านี้
วางลงบนโปรแกรม สิ่งที่อยู่ในโปรแกรมจะเรียกว่าวัตถุ ซึ่งสามารถก าหนดลักษณะของวัตถุได้ เช่น 
ความยาว สี ขนาดตัวหนังสือ เป็นต้น 

2) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในลักษณะมุมมองอีกแบบหนึ่ง ที่ใช้เทคนิค
วิธีการตามแนวความคิดของเชิงวัตถุ ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมมาก และแทบ
ทุกโปรแกรมภาษาระดับสูง ได้มีการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น Java C++ C# php เป็นต้น ดังตารางที่  1.5 แสดงการเขียนโปรแกรม      
ตามแนวคิดเชิงวัตถุด้วยภาษา php  
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ตารางที่ 1.5 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา php เวอร์ชั่น 7 
 

บรรทัดที่ ชุดค าสั่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

<?php 
class human 
{ 
 public $name; 
 var $sex; 
 public $height; 
 public $age; 
 public function run() 
 { 
  echo "you can runnig"; 
 } 
 public function jump() 
 { echo "you can jumping"; } 
} 
$fon = new human(); 
$fon -> name="ฝน"; 
$fon -> sex="หญิง"; 
$fon -> height=168; 
$fon -> age=28; 
$fon -> run(); 
$fon -> jump(); 
echo "ชื่อ : ".$fon->name."<br>";  
echo "เพศ : ".$fon->sex."<br>";  
echo "ความสูง : ".$fon->height."<br>";  
echo "อายุ : ".$fon->age."<br>"; 
$ton = new human(); 
$ton -> name="ต้น"; 
$ton -> sex="ชาย"; 
$ton -> height=179; 
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30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

$ton -> age=30; 
echo "ชื่อ : ".$ton->name."<br>";  
echo "เพศ : ".$ton->sex."<br>";  
echo "ความสูง : ".$ton->height."<br>";  
echo "น้ าหนัก : ".$ton->weight."<br>";   
echo "อายุ : ".$ton->age."<br>"; 
$fon -> run(); 
$fon -> jump(); 
?> 

 
จากโปรแกรมตารางที่  1.5  แม่แบบของคลาสก็คือ คลาส human ประกอบไปด้วย

ออบเจ็กต์ 2 ออบเจ็กต์คือ $fon และ $ton ในคลาสนี้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ $name, $sex, 
$height, $weight และ $age และประกอบไปด้วยการกระท า run() และ jump() ซึ่งเป็นลักษณะ
โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
สรุป 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการ โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรจ์ะถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาต่าง ๆ มีอยู่ 3 ประเภท คือ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับกลาง และ
ภาษาระดับสูง ซึ่งแต่ละภาษาจะมีคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป โดยที่ภาษาในเครื่อง
หรือภาษาระดับกลาง จะมีความยากในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ แต่จะมีความรวดเร็วในการท างาน 
และใช้หน่วยความจ าน้อย ส่วนภาษาระดับสูงนั้นจะต้องใช้ตัวแปลภาษา ดังนั้นจะสั่งงานง่ายเพราะ
เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษามนุษย์ แต่ต้องผ่านตัวแปลภาษา จึงจะมีสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ 
ภาษาของคอมพิวเตอร์คือ ภาษาเครื่อง ดังนั้นเมื่อโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ใดไม่ใช่ภาษาเครื่อง 
จะต้องมีการใช้ตัวแปลภาษา เพ่ือให้สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมแรกที่ใช้ในการ
แปลภาษา คือ  ตัวแปลภาษาแอสเซมเบลอร์  ใช้ แปลภาษาเอสเซมบลี  ต่ อมา โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาจ านวนมาก ซึ่งแบ่งตัวแปลภาษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คอมไพเลอร์ 
และอินเทอร์พรีเตอร์ การเขียนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมีโครงสร้างการท างานของโปรแกรม       
แบ่ งออกเป็น 3 ประเภทคือ การเขียนโปรแกรมแบบไม่มี โครงสร้าง การเขียนโปรแกรม             
แบบมีโครงสร้าง และการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ 
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แบบฝึกหัด 
 
1. ให้นักผู้เรียนบอกความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนการท างานในการสั่งงาน

คอมพิวเตอร์ 
2. ให้นักผู้เรียนอธิบายการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอธิบายการท างานแต่ละส่วนใน

ระบบคอมพิวเตอร์ 
3. ให้นักผู้เรียนอธิบายวิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้เหตุผลของการในการพัฒนา

ภาษาคอมพิวเตอร์ 
4. ให้นักผู้เรียนบอกข้อแตกต่างระหว่าง ภาษาเครื่อง ภาษาระดับกลาง และภาษาระดับสูง พร้อมทั้ง

อธิบายข้อดีและข้อเสียแต่ละภาษา 
5. ให้นักผู้เรียนอธิบายหลักการท างาน ของตัวแปลภาษาเอสเซมเบลอร์ คอมไพเลอร์ และอินเทอร์

พรีเตอร ์
6. ให้นักผู้เรียนอธิบายความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสีย ของตัวแปลภาษาคอมไพเลอร์และอินเทอร์

พรีเตอร ์
7. ให้นักผู้เรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ และอินเทอร์พรีเตอร์ พร้อม

ทั้งอธิบาย 
8. ให้นักผู้เรียนอธิบายวิวัฒนาการรูปแบบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมดกี่ประเภท แต่

ละประเภทมีแนวคิดอย่างไรบ้าง 
9. ให้นักผู้เรียนโครงสร้างโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง และแบบเชิงวัตถุ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสีย 
10. ให้นักผู้ เรียนบอกโครงสร้างภาษาแบบเชิงวัตถุ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมทั้งอธิบาย 

ความหมายและหน้าที่ในองค์ประกอบนั้น ๆ 
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