
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และ          
การโปรแกรม

รายวิชา สธ 113 การออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น

อ.อภิพงศ์ ปิงยศ



Overview

 โปรแกรมภาษา

 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

 ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับนักพัฒนาโปรแกรม

 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี
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บทน า

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน
จะต้องป้อนค าสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจให้กับมัน

 การน าค าสั่งมาเรียงต่อกันให้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่า โปรแกรม

 ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเรียกว่า ภาษาเครื่อง (Machine Language) 
ซึ่งเป็นเลขฐานสอง

 มีการออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษให้แทนค าสั่งเลขฐานสอง เรียกว่า  
ภาษาโปรแกรม (Programming Language)

 ภาษาระดับต่ า (Low-level Language) คือภาษา Assembly ส่วนภาษา
ระดับสูง (High-level Language) เช่น ภาษา C, Pascal, Basic เป็นต้น
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โปรแกรมภาษา

 การแปลภาษา Assembly เป็นภาษาเครื่อง

โปรแกรมต้นฉบับ
ภาษา Assembly

โปรแกรม 
Assembler รหัสภาษาเครื่อง
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โปรแกรมภาษา (cont.)

โปรแกรมต้นฉบับ
Interpreter

(แปลทีละบรรทัด)
รหัสภาษาเครื่อง

โปรแกรมต้นฉบับ
Compiler

(แปลทั้งโปรแกรม)
รหัสภาษาเครื่อง

ขั้นตอนการแปลภาษาโปรแกรม
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Dennis Ritchie ผู้คิดค้นภาษา C และระบบปฏิบตัิการ Unix
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

1) ก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา

2) เขียนผังงานหรือซโูดโค้ด

3) เขียนโปรแกรม

4) ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

5) ท าเอกสารและบ ารุงรักษาโปรแกรม 7



ตัวอย่างที่ 1: หากต้องการออกแบบโปรแกรมให้รับค่าข้อมูล 3 ค่า 
แล้วแสดงค่าเฉลี่ยทางจอภาพ จะก าหนดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างไร

รับข้อมูลตัวที่ 1

รับข้อมูลตัวที่ 2รับ
ข้อมูลตัวที่ 3

น าตัวเลขทั้ง 3 ตัว
มารวมกัน แล้วน า
ผลรวมหารด้วย 3

แสดงค่าเฉล่ียเป็น
ทศนิยมสอง
ต าแหน่ง

น าข้อมูลเข้า ประมวลผล น าข้อมูลออก
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม: 2) การเขียนผังงานหรือซโูดโค้ด

 เป็นการใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรม

 ล าดับขั้นตอนการท างานของโปรแกรม เรียกว่า อัลกอริทึม (Algorithm)

 อัลกอริทึมอาจเขียนให้อยู่ในรูปซูโดโค้ด (Pseudo code) หรือผังงาน 
(Flowchart) ก็ได้

 ซูโดโค้ดจะใช้ค าอธิบายโดยย่อ ไม่มีรูปแบบภาษาตายตัว

 ผังงานจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนการท างาน
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ตัวอย่างซโูดโค้ดและผังงานของการจัดเรียงแบบแทรก 
(Insertion Sort)
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม: 3) การเขียนโปรแกรม

 หลังจากผ่านการออกแบบมาแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องเขียนโปรแกรม
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ โดยใช้ภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

 การเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาต้องเขียนตามหลักไวยากรณ์ (Syntax) ใน
ภาษานั้น

 การเลือกใช้ภาษาจะพิจารณาจากความถนัดของผู้เขียนโปรแกรมและลักษณะ
ของโปรแกรมที่จะเขียน
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม: 4) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

 จุดผิดพลาดของโปรแกรมเรียกว่า บัก (Bug)

 การแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องเรียกว่า ดีบัก (Debug)

 ข้อผิดพลาดมีสองประเภทคือ

Syntax Error การเขียนโปรแกรมผิดไวยากรณ์

Logic Error ผลลัพธ์ของโปรแกรมออกมาไม่ถูกต้อง
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม: 5) ท าเอกสารและบ ารุงรักษา

 ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เอกสารมี 2 ประเภท คือ User Guide และ Program Document

 การบ ารุงรักษาโปรแกรม (Maintenance) ผู้เขียนโปรแกรมต้องคอย
ตรวจสอบการใช้งานจริง แก้ไขข้อผิดพลาด และอัพเดตโปรแกรมให้ทันสมัย
อยู่เสมอ
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ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาโปรแกรม

ตัวอย่างเช่น

 Basic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เกิดขึ้นเมื่อปี 1963 รูปแบบภาษา
ค่อนข้างง่าย แต่ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ า

 FORTRAN มาจากค าว่า FORmula TRANslator เกิดขึ้นเมื่อปี 1950 เหมาะ
ส าหรับใช้ในการค านวณทางคณิตศาสตร์

 COBOL ชื่อเต็มคือ Common Business Oriented Language ถูก
ประกาศใช้ในปี 1960 เดิมทีเป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
(Structure) แต่ปัจจุบันได้พัฒนาให้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
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ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาโปรแกรม (cont.)

 PASCAL เกิดขึ้นในปี 1970 ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ที่ประดิษฐ์เครื่อง
ค านวณในยุคแรกๆ เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

 ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการเบลล์ (Bell Laboratory) ของบริษัท 
AT&T ในปี 1970 เพื่อใช้บน Unix เป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูง และ
สามารถควบคุมฮาร์ดแวร์ได้โดยตรง

 C++ พัฒนาต่อจากภาษาซี โดยเพ่ิมความสามารถในการเขียนโปรแกรม         
เชิงวัตถุลงไป

 C# ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 2000 โดยบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นภาษาที่ใช้เขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ มีความคล้ายคลึงกับภาษา Java มาก
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ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาโปรแกรม (cont.)

 Visual Basic (VB) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ โดยชุดค าสั่งจะคล้ายกับ
ภาษา Basic เดิม ผู้เขียนสามารถสร้างหน้าจอเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ได้ง่าย

 Java เกิดขึ้นเมื่อปี 1995 โดยบริษัท Sun Microsystem (ปัจจุบันเป็นของ 
Oracle) เป็นภาษาที่พัฒนาให้เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยเฉพาะ เป็น
ภาษาที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหน่ึง

 Python เกิดขึ้นเมื่อปี 1991 ถูกพัฒนาโดย Python software foundation 
ถูกออกแบบมาเพื่อให้เขียนโปรแกรมโดยใช้จ านวนบรรทัดน้อยกว่าภาษา 
C++ หรือ Java เป็นภาษาที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
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ภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก ปี 2015

อ้างอิงจาก: http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2015-top-ten-programming-languages
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี

 โดยปกติแล้วการเขียนโปรแกรมจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า IDE (Integrated 
Development Environment) ในการพัฒนา

 IDE ที่ใช้กับภาษา C เช่น Dev-C++, Turbo C และ Visual C++
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ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี (cont.)

Text Editor Source Code Compiler

Object 
(Binary)

Include 
Library

Executable 
file (.exe)

Runner Results
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