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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.1 บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ได้
1.2 บอกความหมายและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
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1.5 บอกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้
1.6 อธิบายการวิเคราะห์งานได้
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1.8 เขียนผังงานได้
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นงานที่สร้างสรรค์และท้าทายความสามารถ การที่จะ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และหลักการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นก่อน

1.1 คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ (Computer) คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประมวลผล
ข้อมูลและท�ำงานต่างๆ ตามค�ำสั่งที่ก�ำหนดไว้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ไม่วา่ จะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่
ประกอบด้วยส่วนท�ำงานหลัก 4 ส่วน ดังภาพ 1-1

ภาพ 1-1 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนท�ำหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท�ำหน้าทีร่ บั ข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ�ำหลัก
		 อุปกรณ์น�ำเข้าข้อมูล ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรืออุปกรณ์
		 อย่างอื่น เช่น จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen Monitor)
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU: Central Processing Unit) ประกอบด้วย หน่วย
		 ควบคุม (Control Unit) ส�ำหรับควบคุมการท�ำงานของส่วนต่างๆ ทั้งหมด และ
		 หน่วยค�ำนวณและตรรกะ (ALU: Arithmetic and Logical Unit) ส�ำหรับการ
		 ประมวลผลทางตัวเลขและตรรกะ
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หน่วยประมวลผลกลาง ท�ำหน้าที่ค�ำนวณหรือประมวลผลข้อมูลตามโปรแกรมทีเ่ ก็บไว้
ในหน่วยความจ�ำหลักแล้วอาจเก็บข้อมูลหรือผลการประมวลไว้ในหน่วยความจ�ำหลักหรือบันทึก
ข้อมูลไว้ในหน่วยความจ�ำส�ำรองหรือส่งผลออกทางหน่วยแสดงผล
3. หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit) ท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้ในการ
		 ประมวลผล ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยความจ� ำ หลั ก (Main Storage) หรื อ เมมโมรี
		 (Memory) และหน่วยความจ�ำส�ำรอง (Auxiliary Storage) เช่น จานแม่เหล็ก
		 (Hard Disk) ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive)
4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท�ำหน้าที่แสดงข้อมูลหรือสารสนเทศ (ข้อมูลที่
		 ประมวลผลแล้ว) ออกทางอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ เช่น จอภาพ (Monitor) เครือ่ งพิมพ์
		 (Printer) หรืออุปกรณ์แสดงผลอย่างอื่น
คอมพิวเตอร์สามารถท�ำงานตามค�ำสั่งได้รวดเร็วมากแต่ไม่สามารถเริ่มท�ำงานเองได้ ต้อง
อาศัยผู้ใช้งาน (Users) เปิด ปิด ควบคุม หรือสั่งให้ท�ำงานตามต้องการโดยใช้ชุดค�ำสั่งซึ่งเรียกว่า
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (Program or Software)

1.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือชุดค�ำสั่งที่มีขั้นตอนตามล�ำดับหรือตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท�ำงานตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. โปรแกรมระบบ (System Software) ประกอบด้วยการท�ำงานของ 2 ระบบคือ
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)
ระบบปฏิบัติการ (OS) ใช้ส�ำหรับควบคุมการท�ำงานหลักที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมวินโดวส์ (Windows) ลินุกซ์ (Linux) แมคโอเอส
(Mac OS) หรือระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน เช่น แอนดรอยด์ (Android) ไอโอเอส (iOS)
และวินโดวส์โฟน (Windows Phone)
โปรแกรมอรรถประโยชน์ใช้ส�ำหรับช่วยในการจัดการคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม
บีบอัดแฟ้มข้อมูล โปรแกรมป้องกันไวรัส
2. โปรแกรมใช้งานหรือโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) ทีน่ ยิ มเรียกกัน
สั้นๆ ว่า “แอพ” ใช้ส�ำหรับประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลค�ำ  (Word
Processor) หรือโปรแกรมใช้งานด้านต่างๆ โดยอาจเป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูป เช่น ไมโครซอฟต์
เวิร์ด หรือโปรแกรมที่เขียนเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น โปรแกรมควบคุมระบบงานผลิตสินค้า
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ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ปกติทวั่ ไปเป็นการท�ำงานอย่างมีระบบ เรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์
(Computer System) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) โปรแกรม (Software)
และผู้ใช้งาน (User)
เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีทั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช้งานติดตั้งอยู่ภายใน
เครื่อง ผู้ใช้งานจึงจะสามารถใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปหรือโปรแกรมใช้งานนั้นได้ ดังภาพ 1-2

ภาพ 1-2 ระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้งานทั่วไปไม่จ�ำเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึ้นเอง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) ท�ำได้โดยนักเขียนโปรแกรม (Programmer) ซึ่งต้องเขียนอย่าง
มีขั้นตอนถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมที่ดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และเลือก
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม (Programming Languages) ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษาก็ได้
ตามความเหมาะสม

1.3 ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages)
โดยพื้ น ฐานแล้ ว คอมพิ ว เตอร์ ท� ำ งานด้ ว ยภาษาเครื่ อ ง (Machine Language) ซึ่ ง
ท�ำความเข้าใจยาก เนื่องจากเป็นรหัสตัวเลขแบบต่างๆ ไม่สะดวกต่อการเขียนโปรแกรม จึงได้มี
การพัฒนาภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ขึ้นมาหลายภาษา แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ
1. ภาษาระดับต�่ำ  (Low-level Language) เป็นภาษาที่เข้าถึงการท�ำงานในระดับ
เครื่อง เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ซึ่งใช้รหัสตัวอักษรส�ำหรับใช้แทนภาษา
เครื่อง แต่ก็ยังไม่สะดวกส�ำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
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2. ภาษาระดับสูง (High-level Language) เป็นภาษาที่สามารถศึกษาและท�ำความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้นเหมาะส�ำหรับการใช้งานในลักษณะต่างกัน มีหลายภาษาตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาภาษาเพื่อใช้งาน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ภาษา

ใช้สำ�หรับ

BASIC

โปรแกรมใช้งานทั่วไปสำ�หรับผู้เริ่มต้น

C

โปรแกรมระบบ (System Programming)
และการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง (Structured Programming)

C++

โปรแกรมแบบโครงสร้าง และแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented
Programming) เพื่อใช้งานทั่วไป

COBOL

โปรแกรมใช้งานด้านธุรกิจ

FORTRAN

โปรแกรมใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

Java

โปรแกรมใช้งานบนเว็บ (Web Application)

Pascal

ศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

PHP

เขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

Python

โปรแกรมแบบเชิงวัตถุ

SQL

โปรแกรมใช้งานด้านฐานข้อมูล

Visual Basic

โปรแกรมแบบเชิงวัตถุที่ใช้ส่วนประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก
(GUI: Graphical User Interface) เพื่อใช้งานทั่วไป

หมายเหตุ บางภาษาเป็นค�ำย่อมาจากชื่อเต็มดังนี้
ภาษา
BASIC
COBOL
FORTRAN
SQL
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1.4 ตัวแปลภาษา (Translator)
การเขี ย นโปรแกรมด้ ว ยภาษาใดก็ ต ามจะต้ อ งใช้ ตั ว แปลภาษาเพื่ อ แปลโปรแกรมที่
เขียนขึน้ ด้วยภาษานัน้ ให้เป็นภาษาเครือ่ งก่อนจึงจะใช้งานโปรแกรมนัน้ ได้เพราะเครือ่ งคอมพิวเตอร์
รับรู้ภาษาเครื่องได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ตัวแปลภาษามี 2 แบบ คือ
1. ตัวแปลโปรแกรม หรือคอมไพเลอร์ (Compiler) จะท�ำการแปลโปรแกรมให้เป็น
ภาษาเครื่อง
โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาใดๆ เรียกว่า โปรแกรมต้นฉบับ (Source Program) หรือ
รหัสต้นฉบับ (Source Code) เมื่อท�ำการแปลโดยตัวแปลโปรแกรมแล้วจะได้ผลเป็นโปรแกรม
ภาษาเครือ่ ง ทีเ่ รียกว่า โปรแกรมจุดหมาย (Object Program) หรือรหัสจุดหมาย (Object Code)
ดังภาพ 1-3

ภาพ 1-3 การแปลโปรแกรม

ตัวแปลโปรแกรมภาษาต่างๆ มีชื่อเรียกตามภาษานั้น เช่น
		
Assembler 		
ตัวแปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
		
C Compiler		
ตัวแปลโปรแกรมภาษาซี
		
COBOL Compiler
ตัวแปลโปรแกรมภาษาโคบอล
2. ตัวแปลค�ำสั่ง หรืออินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) จะท�ำการแปลโปรแกรมต้นฉบับ
ทีละประโยคค�ำสั่ง (Statement) ให้เป็นค�ำสั่งภาษาเครื่องแล้วท�ำงานตามค�ำสั่งนั้น ดังภาพ 1-4

ภาพ 1-4 ตัวแปลค�ำสั่ง
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เมื่อท�ำงานตามค�ำสั่งเสร็จแล้วก็จะท�ำการแปลประโยคค�ำสั่งต่อไปทีละประโยคจนจบ
โปรแกรมตัวแปลค�ำสั่งเหมาะส�ำหรับโปรแกรมที่ไม่ยาวมากและต้องการผลลัพธ์ทันที แต่การ
ท�ำงานทั้งโปรแกรมจะช้ากว่าแบบตัวแปลโปรแกรม ตัวแปลแบบนี้จะมีชื่อเรียกตามภาษานั้น
เช่น ตัวแปลค�ำสั่งภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript Interpreter)

1.5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ก�ำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นแบบดูง่าย พัฒนาง่าย หรือที่
เรียกว่าแบบวิชวล เช่น Visual Basic, Visual C# ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่
ท�ำให้ใช้งานง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ดีพอก็ไม่สามารถพัฒนา
โปรแกรมใช้งานที่ดีได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดก็ตามจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษา
ขั้นตอนการเขียนและพัฒนาโปรแกรมให้ดีก่อน
นักเขียนโปรแกรมที่ดีเมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมใช้งานจะไม่เขียนหรือพิมพ์โปรแกรม
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีเลยแต่จะท�ำตามขั้นตอนที่เรียกว่า “วัฏจักรการพัฒนาโปรแกรม”
วัฏจักรการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Life Cycle: PDLC) หรือ
Software Development Life Cycle: SDLC) เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมใช้งาน
คล้ายกันกับขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle: SDLC) ที่
นักวิเคราะห์ระบบ (Systems Analyst) ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
วัฏจักรการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังภาพ 1-5

ภาพ 1-5 วัฏจักรการพัฒนาโปรแกรม (Software Development Life Cycle: SDLC)
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รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน มีดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Requirement analysis)
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้หรือการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
หรือการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นหัวใจส�ำคัญของการเขียนโปรแกรม เมื่อนักเขียน
โปรแกรมได้รับมอบหมายงานจากนักวิเคราะห์ระบบ หรือต้องการเขียนโปรแกรมตามความ
ต้องการของผู้ใช้ก็ต้องท�ำความเข้าใจปัญหา ศึกษาและสอบถามความต้องการของผู้ใช้อย่าง
ละเอียดและให้ผู้ใช้ยืนยันว่านักเขียนโปรแกรมเข้าใจปัญหาและความต้องการถูกต้องดีแล้ว
2. ออกแบบโปรแกรม (Design the program)
ในการออกแบบโปรแกรมที่ดีควรท�ำดังต่อไปนี้
2.1 ก�ำหนดรายละเอียดของโปรแกรม (Program Specification)
		
เป็ น การก� ำ หนดความสามารถและขี ด จ� ำ กั ด ของโปรแกรมให้ ชั ด เจน เช่ น
ก� ำ หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล เข้ า ขั้ น ตอนการประมวลผล และรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
การแสดงผลตามที่ต้องการ
2.2 ก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรม
เป็นการก�ำหนดล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรม หรือวิธีการที่จะใช้ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “อัลกอริทึม” (Algorithm) โดยอาจเขียนเป็นผังงานหรือรหัส
เทียม
3. เขียนโปรแกรม (Code the program)
เป็นการเขียนโปรแกรมจากผังงานหรือรหัสเทียมที่ได้ออกแบบมาแล้ว โดยใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับงานนั้นๆ เช่น ภาษาโคบอล โดยอาจเขียนบนกระดาษลงรหัส (Coding Sheet)
ก่อน หรือพิมพ์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เลยโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์ข้อความ (Text editor)
ใดก็ได้ เช่น Notepad, EditPlus หรือโปรแกรมพิมพ์ข้อความที่มีอยู่ในชุดพัฒนาโปรแกรมของ
ตัวแปลภาษาที่เรียกว่า IDE (Integrated Development Environment) ซึ่งจะสะดวกกว่า
แล้วท�ำการบันทึกเก็บไว้เป็นแฟ้มโปรแกรม (Program File) หรือ Source File โดยใช้นามสกุล
ตามข้อก�ำหนดของภาษาที่ใช้ เช่น .VB หมายถึง โปรแกรมภาษา Visual BASIC
4. ทดสอบโปรแกรม (Testing) และแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging)
เป็นการตรวจสอบโปรแกรมด้วยสายตาก่อน เพื่อดูว่าโปรแกรมที่พิมพ์ตรงกับที่เขียนไว้
หรือไม่ โดยตรวจสอบบนเอดิเตอร์หรือพิมพ์โปรแกรมออกมาตรวจสอบบนโต๊ะ (Desk-checking)
แล้วให้ตัวแปลภาษาในคอมพิวเตอร์ท�ำการแปลโปรแกรมหรือที่เรียกว่า คอมไพล์ (Compile)
เพื่อหาว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง เช่น ผิดรูปแบบค�ำสั่ง (Syntax Error) หรืออื่นๆ ถ้ามีที่ผิด
ก็ต้องท�ำการแก้ไข แล้วแปลโปรแกรมใหม่จนกว่าจะคอมไพล์ผ่านได้เป็น Object File ซึ่ง
มีนามสกุล .OBJ
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เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดจากการแปลโปรแกรมแล้ว จึงท�ำการสร้างแฟ้มโปรแกรมใช้งาน
(Application Program) ที่เรียกกันติดปากว่า “แอพ” ซึ่งเป็นแฟ้มที่ท�ำงานได้ (Executable
File) และมีนามสกุล .EXE โดยใช้ฟังก์ชัน Build (ตัวแปลภาษาบางตัวใช้ Make) ซึ่งจะมีการ
เชื่อมโยงแฟ้มอื่นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่เขียน ถ้ามีความผิดพลาดก็ต้องท�ำการแก้ไขก่อน
เมื่อได้แฟ้ม .EXE แล้วก็สามารถท�ำการทดสอบการท�ำงานของโปรแกรม (Execute)
เพื่อหาข้อผิดพลาดขณะท�ำงาน (Run-time Error) โดยใช้ข้อมูลทดสอบ (Test Data) เพื่อ
ตรวจสอบผลการท�ำงานของโปรแกรม และทดสอบตรรกะของโปรแกรมว่าผิดหรือไม่ (Program
Logic Error) โดยตรวจสอบและแก้ไขจนแน่ใจว่าโปรแกรมท�ำงานได้ถูกต้องตามที่ผู้ใช้งาน
ต้องการ
5. น�ำโปรแกรมไปใช้งานจริง (Deployment)
การน�ำโปรแกรมไปใช้งานจริง โดยให้ผู้ใช้งานท�ำงานต่างๆ ตามโปรแกรมที่จัดท�ำไว้ เช่น
การป้อนข้อมูล การค�ำนวณ และการแสดงผลต่างๆ หากพบข้อผิดพลาด ก็ต้องท�ำการปรับปรุง
แก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง
การจัดท�ำเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation)
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้โปรแกรมได้สะดวก ควรจัดท�ำคู่มือการใช้โปรแกรมและ
เอกสารประกอบโปรแกรมด้วย โดยคู่มือการใช้โปรแกรมควรจะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ในการใช้งาน ความสามารถและขีดจ�ำกัดของโปรแกรม ตัวอย่างการใช้งานต่างๆ เช่น การน�ำข้อมูล
เข้า การแสดงผลหรือรายงานที่ได้จากการท�ำงานของโปรแกรม เป็นต้น
ส่ ว นเอกสารประกอบโปรแกรมจะเป็ น รายละเอี ย ดทั้ ง หมดของโปรแกรมตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
พัฒนา วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ผังโครงสร้าง รหัสเทียม ผังงาน และโปรแกรม
ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขหรือพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้นต่อไป
6. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)
การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ท�ำให้โปรแกรมใช้งานมีความถูกต้อง ทันสมัย และ
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ (ทีอ่ าจมีเพิม่ เติมอยูเ่ สมอ) โดยทัว่ ไปโปรแกรมใช้งานรุน่ แรก เรียกว่า
รุ่นทดสอบ (Beta Version) เมื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นก็จะเป็นรุ่นที่ใช้งานจริง (Release
Version) และถ้ามีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ดีข้ึนอีกอาจตั้งชื่อรุ่นเป็นตัวเลขต่อไป เช่น
โปรแกรมรุ่นแรก (Version 1.0) เมื่อมีการเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นรุ่น 1.1 เป็นต้น

1.6 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์งานเพื่อให้ได้ผลดี ควรพิจารณาดังต่อไปนี้
1. สิ่งที่ต้องการ เช่น ต้องการให้เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับอะไร มีการค�ำนวณหรือประมวล
ผลเพื่อหาค่าอะไรบ้าง หรือต้องการให้ใช้ภาษาใดเขียน

Chap1 VB2015.indd 17

3/19/2559 BE 8:18 PM

18

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic 2015

2. ข้อมูลทีต่ อ้ งน�ำเข้า หรือข้อมูลทีใ่ ช้ในการประมวลผล มีอะไรบ้าง และควรจะมีลกั ษณะ
หรือรูปแบบอย่างไร เช่น เป็นเลขจ�ำนวนเต็ม หรือต้องการทศนิยมกี่ต�ำแหน่ง
3. ตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม ควรใช้ชื่อตัวแปรและแบบข้อมูลที่เหมาะสม ส�ำหรับเก็บ
ข้อมูลในการประมวลผล โดยเป็นไปตามหลักของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
4. รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ ควรจะมีลักษณะอย่างไร มีรายละเอียดมากน้อยเพียงใด
งานบางอย่างอาจมีการก�ำหนดลักษณะผลลัพธ์เป็นรายงานมาให้อย่างชัดเจน แต่ถ้า
ไม่ได้ก�ำหนดให้ ผู้เขียนโปรแกรมก็ต้องพิจารณาก�ำหนดรูปแบบผลลัพธ์อย่างละเอียด
รอบคอบ และเหมาะสมกับงานที่ต้องการ
5. ขั้นตอนหรือวิธีการประมวลผล ต้องการประมวลผลอย่างไรบ้าง เพื่อให้การท�ำงาน
ตามล�ำดับ หรือตามเงื่อนไขอย่างถูกต้องตามความต้องการ
ตัวอย่าง การวิเคราะห์งานเขียนโปรแกรมค�ำนวณหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทาสีห้องเรียน
ผู ้ อ� ำ นวยการต้ อ งการทาสี ห ้ อ งเรี ย นของวิ ท ยาลั ย ใหม่ จึ ง ขอให้ นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยเขี ย น
โปรแกรมค�ำนวณหาค่าใช้จ่ายทั้งหมด นักศึกษาจะท�ำอย่างไรบ้าง
การวิเคราะห์งาน
1. สิ่งที่ต้องการ
โปรแกรมค�ำนวณหาค่าใช้จ่ายในการทาสีห้องเรียน
2. ข้อมูลที่ต้องน�ำเข้า
2.1 ข้อมูลเกีย่ วกับห้องทีจ่ ะทาสี จ�ำนวนห้อง ขนาดกว้าง ยาว ความสูงของแต่ละห้อง
   2.2 ขนาดและจ�ำนวนของหน้าต่าง ประตู และกระดาน เพื่อหักพื้นที่ที่ไม่ต้องทาสี
   2.3 ข้อมูลเกีย่ วกับสี เช่น ชนิดของสี ขนาดกระป๋อง พืน้ ทีท่ ที่ าได้ตอ่ แกลลอน สี และ
		 ราคา (ปกติจะเป็นราคาต่อกระป๋อง หรือแกลลอน)
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงในการทาสี (ปกติคิดเป็นตารางเมตร)
3. ตัวแปรที่ใช้ (ตัวอย่างบางส่วน)
ชื่อตัวแปร
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ใช้แทน

แบบข้อมูล

Room

จำ�นวนห้อง

เลขจำ�นวนเต็ม

R_Width

ความกว้างของห้อง

เลขทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง

R_Length

ความยาวของห้อง

เลขทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง

R_Height

ความสูงของห้อง

เลขทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง

R_Area

พื้นที่ผนังห้องทั้งหมด

เลขทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง
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4. รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ
ต้องการให้โปรแกรมแสดงผลอะไรออกมาบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือแสดงผล
รายละเอียดต่างๆ ทั้งหมด
5. การประมวลผล
ประมวลผลอย่างไรบ้าง เช่น ประมวลผลทีละห้อง หรือทั้งหมด
ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรม
เมื่อท�ำการวิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การออกแบบโปรแกรม
โดยก�ำหนดรายละเอียดของโปรแกรม และระบุขีดจ�ำกัดของโปรแกรม
รายละเอียดของโปรแกรม
1. ข้อมูลน�ำเข้า
		

จ�ำนวนห้อง ความกว้างของห้อง ความยาว ความสูงของห้อง

		

ขนาดและจ�ำนวนของหน้าต่าง ประตู และกระดาน

		

ชนิดของสี ขนาดกระป๋อง พื้นที่ที่ทาได้ต่อแกลลอน สี และราคา

		

ค่าแรงในการทาสี

2. การประมวลผล
		

แสดงรายการเกี่ยวกับสีให้ผู้ใช้เลือก

		

ค�ำนวณหาพื้นที่ของผนังห้อง

		

ค�ำนวณหาพื้นที่ที่ไม่ต้องทาสี

		

ค�ำนวณหาพื้นที่ที่จะทาสี

		

ค�ำนวณหาจ�ำนวนสีที่ใช้

		

ค�ำนวณหาราคาสี ค่าแรงในการทาสี และค่าใช้จ่ายรวม

3. การแสดงผล
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============================================
             โปรแกรมค�ำนวณค่าใช้จ่ายในการทาสี
============================================
ห้องกว้าง (เมตร) ยาว (เมตร)  สูง (เมตร) พื้นที่ผนัง (ตารางเมตร)
##.##        ##.##        ##.##         ###.##
จ�ำนวน ## ห้อง พื้นที่รวม =   ###.## ตารางเมตร
============================================
สี AAAAA ยี่ห้อ XXXXXX รุ่น YYYYY ขนาด ##.## แกลลอน
ราคากระป๋องละ ####.## บาท
จ�ำนวนสีที่ใช้ = ### กระป๋อง เป็นเงิน = #####.## บาท
============================================
ค่าแรงทาสี ตารางเมตรละ ### บาทเป็นเงิน = #####.## บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ######.## บาท
============================================
ขีดจ�ำกัดของโปรแกรม
		

โปรแกรมนี้ใช้ได้กับห้องที่มีขนาดเท่ากัน

		

ขนาด ราคาของสี และค่าแรงใช้เฉพาะภายในปีนี้เท่านั้น

1.7 ขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm)
อัลกอริทึม หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็น
ขั้นตอนและชัดเจน
ในการท�ำงานอย่างเดียวกันอาจจะมีขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้หลายวิธีแตกต่าง
กั น ไป แต่ ล ะวิ ธี ก็ จ ะมี จ� ำ นวนชุ ด ค� ำ สั่ ง ต่ า งกั น หรื อ มี ค วามซั บ ซ้ อ น (complexity) ในการ
แก้ปัญหาต่างกัน ท�ำให้เวลาและขนาดหน่วยความจ�ำที่ใช้ในการท�ำงานต่างกัน ดังนั้นในการ
วัดประสิทธิภาพของโปรแกรมก็จะวัดด้วยประสิทธิภาพในการท�ำงานของอัลกอริทึมที่ใช้ใน
การแก้ปัญหานั้นเอง
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เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมมีดังนี้
ก. ผังโครงสร้าง (Structure Chart หรือ Hierarchy Chart)
เป็นการแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่าฟังก์ชัน (Function) หรือโมดูล
(Module) และแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละส่วน ดังตัวอย่าง

ภาพ 1-6 ตัวอย่างผังโครงสร้าง

ข. รหัสเทียม (Pseudo Code)
เป็นการเขียนล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมหรือการท�ำงานของแต่ละฟังก์ชัน
โดยไม่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ ซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา
ไทยก็ได้ โดยเขียนให้กะทัดรัด ชัดเจน สามารถน�ำไปเขียนโปรแกรมต่อได้ ดังตัวอย่าง
โปรแกรมคำ�นวณการทาสีห้อง
เริ่ม
ฟังก์ชัน รับข้อมูลเข้า
ฟังก์ชัน เลือกสี
ฟังก์ชัน คำ�นวณ
ฟังก์ชัน แสดงผล
จบ

ฟังก์ชัน คำ�นวณ
เริ่ม
คำ�นวณหาพื้นที่ของผนังห้อง
คำ�นวณหาพื้นที่ที่ไม่ต้องทาสี
คำ�นวณหาพื้นที่ที่จะทาสี
คำ�นวณหาจำ�นวนสีที่ใช้
คำ�นวณหาราคาสีและค่าแรง
จบ

ภาพ 1-7 ตัวอย่างรหัสเทียม

กิจกรรม 1-1
ให้เขียนรหัสเทียมของฟังก์ชัน รับข้อมูลเข้า
ส�ำหรับรายละเอียดการเขียนรหัสเทียม โปรดดูในหัวข้อ 1.9
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ค. ผังงาน (Flowchart)
เป็นการเขียนล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรม หรือการท�ำงานของแต่ละฟังก์ชัน
โดยใช้สัญลักษณ์แทน โดยเขียนจากบนลงล่าง และใช้เส้นลูกศรแสดงทิศทาง ดังตัวอย่าง

ภาพ 1-8 ตัวอย่างผังงานของโปรแกรม    

ภาพ 1-9 ตัวอย่างผังงานของฟังก์ชันค�ำนวณ

การเขียนผังงานต้องเขียนให้ครบทุกฟังก์ชันที่ใช้และก�ำหนดขั้นตอนและรายละเอียดให้
ชัดเจน เพื่อที่จะได้ตรวจสอบการท�ำงานของโปรแกรมได้ถูกต้อง เช่น ค่าที่รับเข้าต้องมีหน่วยเป็น
อะไร สูตรที่ใช้ในการค�ำนวณเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้มีอะไรบ้าง และจะแสดงที่จอหรือพิมพ์เป็น
เอกสาร ส�ำหรับรายละเอียดการเขียนผังงาน โปรดดูในหัวข้อ 1.8
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เครื่องมือที่ใช้ในการก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมยังมีอีกหลายอย่าง อย่าง
หนึ่งที่น่าสนใจคือ แผนผัง “แนสซี-ชไนเดอร์แมน” (Nassi-Shneiderman Diagram: NSD) ซึ่ง
ใช้แผนผังแสดงอัลกอริทึมแทนผังงานได้ และใช้พื้นที่ในการเขียนน้อยกว่าผังงาน ดังตัวอย่าง

ภาพ 1-10 แผนผังแนสซี-ชไนเดอร์แมน (ซ้าย) เทียบกับผังงาน (ขวา)
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1.8 การเขียนผังงาน
การเขียนผังงาน เป็นการเขียนขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมแบบตามล�ำดับ แบบ
ตามเงื่อนไขกรณี หรือแบบท�ำซ�้ำ  โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนการท�ำงานในแต่ละขั้น
หลักการเขียนผังงานที่ดี ควรท�ำดังต่อไปนี้
1. ใช้สัญลักษณ์ตรงตามที่ก�ำหนดไว้ มีขนาดและระยะห่างที่เหมาะสม
2. มีจุดเริ่มต้น (Start) และจุดสิ้นสุด (End) เพียงชุดเดียว
3. ใช้หัวลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล หรือล�ำดับการท�ำงาน จากบนลงล่าง และ
ซ้ายไปขวา ยกเว้นการย้อนกลับหรือวนซ�้ำ
4. เส้นลูกศรต้องต่อเชื่อมกับสัญลักษณ์ โดยต่อเข้าทางเดียว และออกทางเดียวตรงกลาง
สัญลักษณ์ ยกเว้นสัญลักษณ์การตัดสินใจที่เข้าทางเดียว แต่ออกได้หลายทาง
5. ใช้ค�ำอธิบายการท�ำงานในแต่ละขั้นตอนด้วยข้อความที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน และ
เข้าใจได้ง่าย
6. ใช้สัญลักษณ์จุดต่อในหน้าเดียวกัน แทนการโยงเส้นยาวๆ หรือเส้นที่ตัดกัน
7. ถ้าไม่สามารถเขียนในหน้าเดียวได้ ให้ใช้สัญลักษณ์จุดต่อระหว่างหน้า
8. ทดสอบความถูกต้องของการท�ำงานก่อน จึงน�ำไปใช้เขียนโปรแกรม
สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงานและความหมายตามมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) บางส่วนที่ควรทราบ มีดังภาพ 1-11 และ 1-12
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน

ภาพ 1-11 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานเกี่ยวกับข้อมูลเข้า/ออก

ภาพ 1-12 สัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลเข้า/ออก

กิจกรรม 1-2
เขียนผังงานของฟังก์ชัน รับข้อมูลเข้า ตามรหัสเทียมที่ได้จากกิจกรรม 1-1
นอกจากนี้ยังอาจใช้ผังงานในการแสดงขั้นตอนการท�ำงานใดๆ ก็ได้ เช่น ผังงานของการ
ไปยืมหนังสือที่ห้องสมุด หรือการท�ำงานอื่นๆ ในภาพที่ 1-13 เป็นตัวอย่างผังงานของการสร้าง
แฟ้มโปรแกรมใช้งาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนโปรแกรมจะต้องท�ำอย่างไรบ้างตามล�ำดับ หรือ
ตามเงื่อนไข หรือตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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การสร้างโปรแกรมใช้งาน

ภาพ 1-13 ผังงานการสร้างแฟ้มโปรแกรมใช้งาน
(ตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ของการพัฒนาโปรแกรม)
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1.9 การเขียนรหัสเทียม
การเขียนรหัสเทียมเป็นการเขียนขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมแบบตามล�ำดับ แบบ
ตามเงื่อนไขกรณี หรือแบบท�ำซ�้ำ  โดยใช้ข้อความค�ำสั่งเทียมที่ไม่ใช่ค�ำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์
แทนการท�ำงานในแต่ละขั้น (โดยไม่ต้องใช้สัญลักษณ์เหมือนผังงาน) โดยทั่วไปเขียนเป็นภาษา
อังกฤษ
หลักการเขียนรหัสเทียมที่ดี ควรท�ำดังต่อไปนี้
1. เริ่มจากค�ำ  BEGIN, START หรือ เริ่ม
2. สิ้นสุดด้วยค�ำ  END, STOP หรือ จบ
3. ค�ำสั่งต่างๆ อยู่ระหว่าง BEGIN และ END โดยจัดให้เยื้องกันไป
4. ใช้ค�ำสั่งเดียวในแต่ละบรรทัด
5. ค�ำสั่งหลักใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
6. ใช้ Comment หรือหมายเหตุเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
ค�ำสั่งที่ใช้จะเป็นค�ำสั่งพื้นฐานในการท�ำงานของคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การน�ำข้อมูลเข้า (Input): READ, GET
การน�ำข้อมูลออก (Output): PRINT, DISPLAY, SHOW
การค�ำนวณ (Compute): COMPUTE, CALCULATE
การก�ำหนดค่าเริ่มต้น (Initialize): SET, INIT
การเพิ่มค่า (Add one): INCREMENT
ตัวอย่าง การเขียนรหัสเทียมตามโครงสร้างแบบต่างๆ
โครงสร้างแบบตามล�ำดับ
BEGIN
   GET Room, R_Width, R_Length
   COMPUTE R_Area = R_Width * R_Length
   COMPUTE Total_Area = Room * R_Area
END
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โครงสร้างแบบตามเงื่อนไขกรณี
START
IF HoursWorked > NormalMax THEN
		 DISPLAY Overtime message
			
ELSE
		 DISPLAY Regular time message
ENDIF
STOP
โครงสร้างแบบท�ำซ�้ำ
START
WHILE Population < Limit
		 COMPUTE Population as Population + Births - Deaths
ENDWHILE
STOP
โครงสร้างแบบผสม
START
SET Total to zero
REPEAT
		 READ Temperature
		 IF Temperature > Freezing THEN
    			
INCREMENT Total
		 END IF
UNTIL Temperature < zero
DISPLAY Total
STOP
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า การเขียนรหัสเทียมแสดงให้เห็นขั้นตอนการท�ำงานได้โดยง่าย
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กิจกรรม 1-3
ให้เขียนรหัสเทียมของฟังก์ชัน แสดงผล

สรุป
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. โปรแกรมระบบ (System Program)
2. โปรแกรมใช้งาน หรือโปรแกรมประยุกต์ (Application Program)
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1. ภาษาระดับต�่ำ  (Low-level Language)
2. ภาษาระดับสูง (High-level Language)
ตัวแปลภาษามี 2 แบบ คือ
1. ตัวแปลโปรแกรมหรือคอมไพเลอร์ (Compiler)
2. ตัวแปลค�ำสั่งหรืออินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter)
ขั้นตอนหรือวัฏจักรการพัฒนาโปรแกรม (Software Development Life Cycle:
SDLC) มีดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Requirement analysis)
2. ออกแบบโปรแกรม (Design the program)
3. เขียนโปรแกรม (Code the program)
4. ทดสอบโปรแกรม (Testing) และแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging)
5. น�ำโปรแกรมไปใช้งานจริง (Deployment)
6. การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)
เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมมี
ก. ผังโครงสร้าง (Structure Chart หรือ Hierarchy Chart)
ข. รหัสเทียม (Pseudo-code)
ค. ผังงาน (Flowchart)
การเขียนผังงานเป็นการเขียนขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรมแบบตามล�ำดับ แบบตาม
เงื่อนไขกรณี หรือแบบท�ำซ�้ำ  โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนการท�ำงานในแต่ละขั้น
ขั้นตอนการสร้างแฟ้มโปรแกรมใช้งาน (Executable File)
1. พิมพ์และบันทึกโปรแกรมต้นฉบับ
2. แปลโปรแกรมและแก้ไขที่ผิด
3. สร้างแฟ้มโปรแกรมใช้งาน
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การเขียนรหัสเทียมเป็นการเขียนขัน้ ตอนการท�ำงานของโปรแกรมแบบตามล�ำดับ แบบตาม
เงื่อนไขกรณี หรือแบบท�ำซ�้ำ  โดยใช้ข้อความค�ำสั่งเทียมที่ไม่ใช่ค�ำสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์
แทนการท�ำงานในแต่ละขั้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 1
ค�ำชี้แจง ตอบค�ำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. บอกความหมายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. บอกชื่อภาษาคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 3 ภาษา
4. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ มีกี่แบบ อะไรบ้าง
5. การวิเคราะห์งานมีความจ�ำเป็นหรือไม่ อย่างไร อธิบาย
6. ผังงานมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
7. เขียนผังงานแสดงขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
8. เขียนรหัสเทียมของการฝากเงินเข้าธนาคาร
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