
บทที่ 2 
ภาษาโปรแกรม 

 
 เน่ืองจากคอมพิวเตอร์จะมีการท างานโดยรู้จกัค าสั่งเพียง 2 ชนิดคือ ปิด(Off) กบัเปิด (On) 
ซ่ึงผูอ้อกแบบคอมพิวเตอร์ ก็ไดแ้ปลงสถานะทั้งสองน้ีใหเ้ทียบเท่ากบัค่าตวัเลขฐาน(binary) ซ่ึงค่า 
0 (Off)  และ 1 (On) ดงันั้นการเขียนโปรแกรมเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในสมยัก่อน จึงตอ้งเขียน ดว้ย
ภาษาเคร่ือง ซ่ึงประกอบดว้ยเลขฐานสองลว้น ๆ แต่ละค าสั่งก็จะมีรูปแบบของภาษาเคร่ืองท่ี
แตกต่างกนัไป จึงเห็นวา่การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาเคร่ืองน้ี จะมีความยุง่ยากและมีโอกาสเกิด
ขอ้ผดิพลาดไดม้าก ดงันั้นจึงเกิดการพฒันาภาษาโปรแกรมข้ึนจากระดบัต ่าเป็นระดบัสูงข้ึนเร่ือย ๆ  

 
2.1 ววิฒันาการของภาษาคอมพวิเตอร์ 
 สามารถท่ีจะแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ออกไดเ้ป็น 5 ยคุ 

1. ภาษาเคร่ือง (Machine Language) 
2. ภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language) 
3. ภาษาชั้นสูง(High-level Language) 
4. ภาษาชั้นสูงมาก(Very high-level  Language) 
5. ภาษาธรรมชาติ (Natural  Language) 

 
1. ภาษาเคร่ือง (Machine Language) 

 ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะสามารถเขา้ใจค าสั่งไดเ้พียงลกัษณะเดียวนัน่คือ  
ค  าสั่งท่ีประกอบข้ึนจากกลุ่มของเลข 0 และ 1 หรือตวัเลขฐานสอง ซ่ึงจะเรียกภาษาท่ีเขียนดว้ย
เลขฐานสองน้ีวา่ ภาษาเคร่ือง  
 ค าสั่งในภาษาเคร่ืองจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

1. โอเปอเรชนั (Operation code) เป็นส่วนท่ีระบุวา่จะใหค้อมพิวเตอร์ท าอะไร 
2. โอเปอแรนด์(Operand ) ใชร้ะบุต าแหน่งท่ีเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของ 

ค าสั่งในส่วนแรก 
ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการอ่านขอ้มูลตวัหน่ึงเขา้เคร่ือง จะสมมติใหเ้ลข 3(ซ่ึงเป็นเลขฐานสิบ)  

แทนโอเปอเรชัน่ของการอ่านขอ้มูล และใหข้อ้มูลถูกอ่านมาเก็บในหน่วยความจ าต าแหน่งท่ี 40 
ดงันั้นก็จะสามารถเขียนเป็นค าสั่งไดด้งัน้ี 
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3      40     ซ่ึงถา้เขียนในรูปของเลขฐานสองจะไดผ้ลลพัธ์คือ 0000001100101000 
ซ่ึงจะเห็นวา่มีความยุง่ยากมากเวลาเขียนโปรแกรมและยงัยากแก่การจดจ าอีกดว้ย นอกจากน้ีผูเ้ขียน
โปรแกรมยงัตอ้งมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั ฮาร์ดแวร์เป็นอยา่งดีดว้ย และโปรแกรมท่ีถูกเขียน
ข้ึนมาใชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หน่ึงจะไม่สามารถน าไปใชก้บัเคร่ืองอ่ืนได ้ดงันั้นจึงมีการ
พฒันารูปแบบของภาษาต่อไป นัน่คือภาษาแอสเซมบลี 
 
 2.  ภาษาแอสเซมบล ี(Assembly Language) 
 เป็นภาษาท่ีมีการใชส้ัญลกัษณ์ขอ้ความ แทนกลุ่มของเลขฐานสอง เพื่อใหง่้ายต่อการเขียน
และการจดจ ามากข้ึน เช่นค าสั่งในการอ่านค่าเขา้ไปเก็บไวใ้นต าแหน่งท่ีระบุโดยท่ีส่วนของโอเปอ 
แรนดเ์อง ก็สามารถใชต้วัสัญลกัษณ์แทนไดด้ว้ยเช่น 
 LD  HL,MEMLOC 
 แต่เน่ืองจากคอมพิวเตอร์จะรู้จกัเฉพาะภาษาเคร่ืองเท่านั้น ดงันั้นในการท างานจะตอ้งมี
การแปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองเสียก่อน ซ่ึงตวัแปลโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลีน้ีเรียกวา่ แอสเซมเบลอร์ (Assembler)  
 

3. ภาษาช้ันสูง (High-Level Language) 
 เป็นภาษาท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถเขียนและอ่านโปรแกรมไดง่้ายข้ึน เน่ืองจาก
เหมือนภาษาองักฤษธรรมดา และท่ีส าคญัคือผูเ้ขียนโปรแกรมไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
โครงสร้างและการจดัการระบบฮาร์ดแวร์แต่อยา่งใด 
 อยา่งไรก็ตามภาษาน้ีจะท างานไดก้็ตอ้งมีการแปลงใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองเสียก่อน ซ่ึงวธีิการ
แปลงจากภาษาสูงใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองนั้น จะท าไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมท่ีเรียกวา่ คอมไพเลอร์
(Compiler) หรือ อินเตอร์พรีเตอร์(Interpreter) อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 ภาษารุ่นท่ี 3 น้ีส่วนใหญ่จะจดัอยูใ่นกลุ่มของภาษามีแบบแผน (Procedure oriented 
Language) เน่ืองจากลกัษณะการเขียนโปรแกรมจะมีโครงสร้างแบบแผนท่ีเป็นระเบียบ กล่าวคือ 
ตอ้งสั่งใหท้  างานเป็นขั้นตอนทุกอยา่ง และจะมีรูปแบบของค าสั่งท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มดงัน้ี 

1. ประโยคในการระบุตวัแปร ใชใ้นการระบุช่ือ และชนิดของตวัแปร ซ่ึงตวัแปรน้ีคือช่ือ 
ท่ีใชใ้นการอา้งอิงต าแหน่งของขอ้มูลท่ีจดัเก็บในหน่วยความจ า  

2. ประโยคในการอ่านและแสดงผล ใชอ่้านขอ้มูลเขา้มาเก็บในตวัแปรท่ีระบุและ 
แสดงผลขอ้มูลซ่ึงไดแ้ก่ขอ้ความต่าง ๆ รวมถึงค่าขอ้มูลของตวัแปรท่ีระบุดว้ย 

3. ประโยคควบคุม ใชค้วบคุมการท างานวา่จะใหท้ างานในส่วนใดของโปรแกรม โดย 
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อาจท าการเปรียบเทียบเง่ือนไขแลว้เลือกการท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง นอกจากน้ีก็อาจเป็นใน
ลกัษณะการวนลูปการท างาน ตามจ านวนคร้ังหรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ถา้ไม่มีประโยคควบคุม 
โปรแกรมจะมีการท างานเรียงตามล าดบัจากประโยคแรกไปยงัประโยคสุดทา้ย 

4. ประโยคค านวณ ใชใ้นการค านวณทางคณิตศาสตร์ 
5. ประโยคจบ ใชใ้นการระบุจุดจบของการท างาน 
ตวัอยา่งของภาษาในรุ่นท่ี 3 น้ีไดแ้ก่ ภาษาเบสิก ,ภาษาฟอร์แทน,ภาษาโคบอล,ภาษา

ปาสคาล,ภาษาซี 
 
 4. ภาษาช้ันสูงมาก (Very high-level Language) 
 สามารถเรียกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ ภาษารุ่นท่ี 4 (4GL : Fourth-Generation Language) ภาษา
น้ีเป็นภาษาท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ภาษารุ่นท่ี 3 ผูใ้ชจ้ะมีความรู้สึกวา่ลกัษณะของภาษา มีความเป็น
ธรรมชาติคลา้ย ๆ กบัภาษาพูดตามปกติของมนุษย ์จะช่วยในเร่ืองของการสร้างแบบฟอร์มบน
หนา้จอเพื่อจดัการเก่ียวกบัขอ้มูล รวมไปถึงการออกรายงาน ซ่ึงจะมีการจดัการท่ีง่ายมาก ไม่ยุง่ยาก
เหมือนภาษารุ่นท่ี 3 
 ลกัษณะของ 4GL มีดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นภาษาแบบ Nonprocedural ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีผูใ้ชเ้พียงแต่บอก 
คอมพิวเตอร์วา่ตอ้งการอะไรแต่ไม่ตอ้งบอกถึงรายละเอียดวา่ตอ้งท าอยา่งไร คอมพิวเตอร์จะเป็น
ผูจ้ดัการให้เองหมด ตวัอยา่งเช่น ถา้ตอ้งการเขียนโปรแกรมสร้างรายงานดว้ย 4GL ก็เพียงแต่ระบุ
ลงไปวา่ตอ้งการรายงานอะไร โดยไม่ตอ้งบ่งบอกถึงวธีิการสร้าง ซ่ึงต่างกบัภาษาในรุ่นท่ี 3 ท่ีเป็น
แบบ Procedural ท่ีตอ้งบอกคอมพิวเตอร์หมดวา่ตอ้งท าอยา่งไร ทุกอยา่งผูเ้ขียนโปรแกรมตอ้งเป็น
คนจดัการเองหมด 

2. ส่วนใหญ่จะพบการใชง้านของ 4GLควบคู่อยูใ่นระบบฐานขอ้มูล โดยผูใ้ชร้ะบบ
ฐานขอ้มูล สามารถดูแลจดัการขอ้มูลในระบบผา่นทาง 4GL ได ้

3. 4GL จะมีรูปแบบการเขียนโปรแกรมเฉพาะตวั และสามารถถูกแปลงใหก้ลายเป็น
โปรแกรมรุ่นท่ี 3 ได ้เช่น ภาษาโคบอล หรือภาษาซี  
 
 5. ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) 
 เป็นภาษาในยคุท่ี 5 ท่ีเรียกวา่ ภาษาธรรมชาติเพราะ จะสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ไดโ้ดย
ใชภ้าษามนุษยไ์ดเ้ลย  
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 ซ่ึงค าสั่งท่ีมนุษยคี์ยเ์ขา้ไปในคอมพิวเตอร์ จะอยูใ่นรูปของภาษาพูดของมนุษย ์ซ่ึงอาจมี
รูปแบบท่ีไม่แน่นอนตายตวั แต่คอมพิวเตอร์ก็จะท าการแปลค าสั่งเหล่านั้นใหอ้อกมาในรูปท่ี
คอมพิวเตอร์เขา้ใจได ้ 
 ภาษาธรรมชาติน้ี ถูกสร้างข้ึนมาจากเทคโนโลยทีางดา้นระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert System) 
ซ่ึงเป็นงานท่ีอยูใ่นสาขาปัญญาประดิษฐ ์ในการท่ีพยายามท าใหค้อมพิวเตอร์สามารถคิดและ
ตดัสินใจไดเ้ช่นเดียวกนัมนุษย ์ซ่ึงในการน้ีจะตอ้งน าขอ้มูลและข่าวสารท่ีน ามาจากผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขาต่าง ๆ มาประกอบกนัข้ึนเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในสาขานั้น ๆ รวมถึงการแสดงผลลพัธ์ถึงค่า
ความเป็นไปได ้ของการท่ีจะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ นัน่คือ จะตอ้งอาศยัการท างานของระบบการ
จดัการฐานขอ้มูล เพื่อเก็บขอ้มูลซ่ึงจะตอ้งมีอยูเ่ป็นจ านวนมหาศาล ซ่ึงจะเรียกฐานขอ้มูลของระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญน้ีวา่ ฐานความรู้ (Knowledge Base) 
 
2.2 องค์ประกอบหลกัของภาษาคอมพวิเตอร์ 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละภาษาท่ีสร้างข้ึนไม่วา่ภาษาใด จะมีองคป์ระอบหลกัท่ีคลา้ย ๆ 
กนัคือ 
 1. ค  าศพัท ์(vocabulary หรือ keyword) เป็นความจริงท่ีวา่ภาษาทุกภาษาจะตอ้งมีค าศพัท์
ของตวัเอง ค าศพัทเ์ป็นตวัแทนของความหมาย แต่ละความหมาย แต่ละภาษาจึงตอ้งมีรายการ
ค าศพัทจ์  านวนมากรวบรวมไวเ้ป็นพจนานุกรม (Dictionary) ภาษาคอมพิวเตอร์ก็ท  านองเดียวกนั 
ผูส้ร้างภาษาจะตอ้งสร้างค าศพัทใ์นภาษาท่ีสร้างใหค้รบถว้นครอบคลุมท่ีจะใชง้าน ค าศพัทเ์หล่าน้ี
อาจอยูใ่นรูปค าศพัทเ์ฉพาะ ในรูปของฟังกช์นั (Function) หรือบางภาษาจะอยูใ่นรูปของโปรซีเยอร์ 
ทั้งฟังกช์นัและโปรซีเยอร์ก็คือโปรแกรมยอ่ยท่ีผูส้ร้างภาษาสร้างไว ้และเก็บไวใ้นค าสั่งในคลงัของ
ค าสั่งในรูปของไฟลค์  าสั่ง ซ่ึงอาจแบ่งเป็นกลุ่มหรือประเภทต่าง ๆ ตามความสะดวกและเหมาะสม
ในการใชง้าน แต่จะมีไฟลห์น่ึงท่ีเป็นค าสั่งพื้นฐานท่ีใชบ้่อยก็มกัจะก าหนดช่ือให้เป็นไฟลื
มาตรฐาน (Standard) เช่น ภาษาปาสคาม ค าสั่ง Read, Readln ค าสั่ง Write ,Writeln ลว้นเป็น
โปรแกรมยอ่ย ในรูปโปรซีเยอร์ทั้งส้ิน และอยูใ่นไฟลม์าตรฐานของภาษาปาสคาล ส่วนค าสั่ง 
Clrscr ก็เป็นโปรซีเยอร์ อยูใ่นไฟลค์  าสั่งช่ือ Crt เป็นตน้ ส าหรับภาษาซีค าสั่งต่าง ๆ ถือวา่เป็นฟังก
ชัน่ทั้งหมด เช่น ค าสั่ง  scanf(), printf() เป็นฟังกช์ัน่ท่ีก าหนดส่วนหวัของฟังกช์ัน่ไวใ้นไฟลเ์ฮด
เดอร์ (ไฟลเ์ก็บส่วนหวั) ช่ือ  stdio.h ในการใชค้  าสั่งจึงตอ้งมีการเปิด หรือเรียก หรืออา้งถึงก่อนใน
ภาษาซีใชป้ระโยค #include <stdio.h> ส าหรับค าสั่ง clrscr() ซ่ึงเป็นฟังกช์ัน่ลบอกัขระบนจอ ส่วน
หวัจะอยูใ่นเฮดเดอร์ไฟลช่ื์อ conio.h จึงอา้งถึงดว้ยประโยค #include <conio.h> เป็นตน้ หลงัจาก
นั้นส่วนหวัก็จะส่งผา่นไปยงัคลงัค าสั่งเพื่อเช่ือมโยมกบัส่วนตวัของฟังกช์ัน่ 
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 2. ไวยกรณ์ (Syntax) หมายความวา่การน าค าศพัทม์าใชเ้ขียนค าสั่ง จะอยูใ่นรูปของ
ประโยคค าสั่ง (Statement) จึงตอ้งมีรูปแบบไวยกรณ์ ซ่ึงผูส้ร้างภาษาจะตอ้งก าหนดรูปแบบ
ไวยากรณ์ของภาษานั้น ซ่ึงจะศึกษาไดจ้ากคู่มือของแต่ละภาษา 
 3. โครงสร้างภาษา (Structure) หมายถึงเม่ือน าภาษาไปเขียนโปรแกรมรูปแบบหรือ
โครงสร้างของโปรแกรมเป็นอยา่งไร เช่น โครงสร้างของโปรแกรมท่ีเขียนดว้ยภาษาซีกบัภาษา
ปาสคาลก็จะไม่เหมือนกนั ถึงแมจ้ะมีส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 4. ตวัแปลภาษา (Translator) เม่ือภาษาถูกสร้างดว้ยสัญลกัษณ์เตม็รูปแบบเพื่อง่ายและ
สะดวกรวดเร็วต่อการใชเ้ขียนโปรแกรม แต่คอมพิวเตอร์ไม่ไดเ้ขา้ใจดว้ย จึงเป็นความจ าเป็นท่ี
ผูส้ร้างภาษาจะตอ้งสร้างซอฟตแ์วร์ เพื่อแปลหรือแปลงภาษาระดบัสูงใหก้ลบัเป็นภาษาเคร่ืองเพอ่
ใชเ้ป็นซอฟตแ์วร์ควบคุมการท างานประมวลผลได้ 
 การแปลภาษามีหลายลกัษณะ สามารถแบ่งตวัแปลภาษาตามลกัษณะการแปลได ้3 แบบ 

1) แอสเซมเบลอ (Assembler) เป็นตวัแปรภาษาแอสแซมบลีซ่ึงเป็นภาษาระดบัต ่าใหเ้ป็น 
ภาษาเคร่ือง 

2)  อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) เป็นตวัแปลภาษาอีกตวัหน่ึง  แต่มกัใชเ้ป็นตวั 
แปลภาษาของภาษาเบสิค(Basic) จะท าการแปลโปรแกรมท่ีละบรรทดั ท าการแปลแลว้ท างานไปท่ี
ละบรรทดั ใหเ้สร็จส้ินก่อนท่ีจะท างานในบรรทดัต่อไป และถา้เกิดขอ้ผดิพลาดท่ีบรรทดัใดก็จะ
ฟ้อง ใหท้  าการแกไ้ขท่ีบรรทดันั้นทนัที  ซ่ึงจะไม่สามารถเก็บเป็นเอกซิคิวซ์โปรแกรมเหมือน
คอมไพเลอร์ได ้

3) คอมไพเลอร์ (Compiler) จะท าการแปลโปรแกรมทั้งโปรแกรมใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองท่ี 
เดียว ถา้มีขอ้ผดิพลาดใด ๆ ก็จะแจง้ใหท้ราบ เรียกขอ้ผดิพลาดใด ๆ ท่ีแจง้ใหท้ราบน้ีวา่เป็น
ขอ้ความ ไดแอคนอสติค (Diagnostic  Message) เพื่อใหท้  าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง แลว้จึงค่อยสั่งให้
แปลใหม่ โปรแกรมท่ียงัไม่ผา่นการแปลจะถูกเรียกวา่ ซอสโปรแกรม (Source Program) หรือ ซอส
โมดูล (Source Module) แต่ถา้ผา่นการแปลเรียบร้อยแลว้และไม่มีขอ้ผดิพลาดใด ๆ จะเรียก
โปรแกรมส่วนน้ีวา่  ออปเจกส์โปรแกรม (Object  Program) หรือ ออปเจกตโ์มดูล (Object   
Module) 
 ออปเจกตโ์ปรแกรมน้ีจะยงัไม่สามารถท างานได ้จะตอ้งผา่นการล้ิงค(์Linnk) หรือรวมเขา้
กบัไลบราร่ี(Library) ของระบบก่อน จึงจะเป็นโปรแกรมท่ีสามารถท างานได ้หรือเป็นภาษาเคร่ือง
ท่ีเรียกวา่ เอกซิคิวซ์โปรแกรม (Execute Program)  หรือ โหลดโมดูล (Load Module) ซ่ึงโดยทัว่ไป
แลว้จะเป็นโปรแกรมท่ีมีนามสกุลเป็น .EXE หรือ .Com และสามารถน าไปใชง้านไดต้ลอด 
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2.3 ภาษาทีย่งัมีบทบาทและยังเป็นทีนิ่ยมใช้ 
 ภาษาท่ีนิยมแพร่หลายและกล่าวถึงบา้งในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 1.  ภาษาเบสิก เป็นภาษาท่ีใชง้านง่าย เหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ศึกษาการเขียนโปรแกรม 
BASIC เป็นตวัยอ่มาจากตวัเตม็วา่ Beginner’s All –purpose Symbolic Instruction Code ภาษารุ่น
แรกจะแปลแบบอินเทอร์พรีเตอร์ ท างานชา้ และไม่เหมาะกบังานเชิงธุรกิจ ปัจจุบนัจะมีรุ่นใหม่ใช้
การแปลแบบคอมไพเลอร์ ท างานไดดี้และคล่องตวั ไดแ้ก่ ไมโครซอฟตค์วกเบสิก และวชิวลเบสิก 
เป็นตน้ 
 2. ภาษาโคบอล เป็นภาษาท่ีสร้างมานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เหมาะกบังานดา้นธุรกิจ ค าสั่ง
ในภาษาน้ีจะคลา้ยภาษาองักฤษท าใหอ่้านและเขียนไดง่้าย ยคุแรก ๆ ใชก้บัเคร่ืองเมนเฟรม ปัจจุบนั
จะมีรุ่นท่ีใชก้บัเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ และมีรุ่นท่ีสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมในแนวเชิงวตัถุ 
(Object oriented paradigm) เรียกวา่ วชิวลโคบอล ดว้ย 
 3. ภาษาปาสคาล เป็นภาษาท่ีเอ้ืออ านวยช่วยใหเ้ขียนโปรแกรมตามแนวโครงสร้าง ง่ายต่อ
การเขียนโปรแกรม นิยมใชบ้นเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาท่ีเหมาะกบัการเรียนการสอน
และการเขียนโปรแกรมประยกุต ์เป็นภาษาท่ีมีตวัแปลทั้งอินเตอร์พรีเตอร์และคอมไพเลอร์ รุ่น
เทอร์โบปาสคาลจะไดรั้บความนิยมสูงทั้งในการเรียนการสอนและการใชง้านเพราะมีขอ้ดีกวา่รุ่น
แรก ๆ 
 4. ภาษาซี เป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่นกัเขียนโปรแกรม มีขอ้ดีคือ มีความยดืหยุน่
และมีไวยากรณ์ท่ีเขา้ใจไดง่้าย มีประสิทธิภาพและความเร็วในการท างาน การพฒันาโปรแกรมท า
ไดง่้ายเทียบเท่ากบัภาษาอ่ืน ปัจจุบนัมีรุ่นเทอร์โบซีพลสัพลสั (Turbo C++) เป็นรุ่นท่ีสามารถเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ 
 5. ภาษาจาวา เป็นภาษาท่ีพฒันาจากภาษาซี ใหมี้ความสามารถพฒันาโปรแกรมท่ีส่ือสาร
ขอ้มูลทางไกลผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ซ่ึงเหมาะกบัยคุปัจจุบนัท่ีก าลงัเป็น
ยคุอินเทอร์เน็ต จาวาเป็นภาษาท่ีใชพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ในเชิงวตัถุไดเ้พียงอยา่งเดียว ก าลงัเป็นภาษาท่ี
เขา้มามีบทบาทและเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั 
 
2.4 แนวทางการพฒันาซอฟต์แวร์ 
 แนวทางการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีกเร่ืองหน่ึง ท่ีควรจะตอ้งท าความเขา้ใจ 
เพราะค าวา่แนวทางคือหนทางท่ีจะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีมุ่งหวงัดว้ยความราบร่ืน รวดเร็วและ
ปลอดภยั แต่ถา้เป็นแนวทางไม่ดีไม่เหมาะสม ก็อาจจะพบอุปสรรคหรือปัญหาท าใหต้อ้งเสียเวลา
ล่าชา้  การพฒันาซอฟตแ์วร์ในปัจจุบนัมีแนวทางอยู ่2 แนวทางคือ การพฒันาโปรแกรมเชิง
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โครงสร้าง (Structure paradigm) และการพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object oriented paradigm) ซ่ึง
ทั้งสองมีแนวทางท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง เป็นการเขียนโปรแกรมโดยยดึหลกัการ เขียน 
โปรแกรมแบบแยกเป็นหน่วยยอ่ย (Module) ตามหนา้ท่ี แลว้รวบรวมหน่วยยอ่ยเหล่านั้นเขา้
ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั เราเรียกขั้นน้ีวา่ขั้นรวยรวมหน่วยยอ่ย โครงสร้างท่ีได้
ก็คือโปรแกรมท่ีตอ้งการ ภาษาท่ีใชพ้ฒันาโปรแกรมในแนวน้ีจดัเป็นภาษาประเภทท่ีเรียกวา่โปรซี
เดอรัลแล็งเควดส์ การเขียนโปรแกรมแนวน้ีไดถู้กใชม้านานตั้งแต่ยคุก่อนจนถึงยคุปัจจุบนั ซ่ึง
ปัจจุบนัก็ยงัใชอ้ยูโ่ดยเฉพาะโปรแกรมท่ีมีขนาดเล็ก 

2. การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ หลกัการก็คือ จะมองงานแต่ละอยา่งเป็นวตัถุ (Object)  
เช่น กล่องโตต้อบ (Dialog box) รูปภาพหน่ึงเฟรม กล่องขอ้ความ(Text box) หรือไอคอนบน
จอภาพ เป็นตน้ โดยออกเจค็หน่ึง ๆ จะท างานเฉพาะหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด เสมือนเป็นช้ินส่วน 
(Component) เป็นหน่วยอิสระ ถา้ผูใ้ชต้อ้งการใชท่ี้ใดก็สามารถคดัลอกไปใชไ้ดต้ามท่ีตอ้งการได้
ทนัที แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุน้ีจะเหมาะกบัการพฒันาโปรแกรมขนาดใหญ่ เพราะ
สามารถน าเอาช้ินส่วนท่ีมีอยูแ่ลว้กลบัมาใชใ้หม่ จะสร้างออปเจค็ใหม่เฉพาะช้ินส่วนท่ียงัไม่มี ท า
ใหป้ระหยดัเวลาและลดแรงงานไปไดม้าก สามารถพฒันาโปรแกรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
นอกจากน้ีมนัยงัเป็นประโยชน์ส าหรับซอฟตแ์วร์ในอนาคต เพราะสามารถน าออปเจค็ไปใชซ้ ้ า 
(Reuse) ลดค่าใชจ่้ายในการพฒันาไปไดม้าก ซ่อมบ ารุงรักษาง่ายและประหยดักวา่ ความแตกต่าง
ระหวา่งการพฒันาตามแนวเชิงโครงสร้างกบัแนวเชิงวตัถุ ดูไดจ้ากตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบวงจรชีวติของซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาตามแนวทางเชิงโครงสร้างกบัเชิงวตัถุ 

แนวทางเชิงโครงสร้าง แนวทางเชิงวตัถุ 
1. ขั้นศึกษาความตอ้งการ (Requirement) 1. ขั้นศึกษาความตอ้งการ (Requirement) 
2. ก าหนดคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ 
(Specification) 

 ระบุรายการท่ีซอฟตแ์วร์ตอ้งกระท า 

2. วเิคราะห์เชิงวตัถุ (Object oriented analysis) 
 ระบุรายการท่ีซอฟตแ์วร์ตอ้งท า 
 วเิคราะห์ออปเจค็ท่ีตอ้งการ 

3. วางแผน (Planning) 3. วางแผน (Planning) 
4. ออกแบบ (Design) 

 ออกแบบโครงสร้างหน่วยยอ่ย 
 ออกแบบรายละเอียดแต่ละหน่วยยอ่ย 

4. ออกแบบเชิงวตัถุ (Object oriented design) 
 ออกแบบในรายละเอียดแต่ละออปเจค็ 
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ตารางท่ี 2.1(ต่อ) 
แนวทางเชิงโครงสร้าง แนวทางเชิงวตัถุ 

5. เขา้รหสั (implementation) 
 เขียนรหสัค าสั่งดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์ 

ตามแนวเชิงโครงสร้าง 

5. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 เขียนรหสัค าสั่งดว้ยภาษาท่ีสามารถ

เขียนแนวเชิงวตัถุ 
6. รวบรวมหน่วยยอ่ยเป็นซอฟตแ์วร์ 
(integration) 

6. รวบรวมออปเจ็คเป็นซอฟตแ์วร์ (integration) 

7. บ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ (Maintenance) 7. บ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ (Maintenance) 
8. หมดอายกุารใชง้าน (Retirement) 8. หมดอายกุารใชง้าน (Retirement) 
 
2.5 บทสรุป 
 ในการเขียนโปรแกรมสั่งงานในคอมพิวเตอร์เขา้นั้นสามารถเขียนไดต้ั้งแต่ สั่งงานดว้ย
ภาษาเคร่ือง จนถึงภาษาธรรมชาติ ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัของภาษาคอมพิวเตอร์คือ (1)ค าศพัท ์
(2)ไวยากรณ์ (3)โครงสร้างภาษา (4)ตวัแปลภาษา โดยมีแนวทางการพฒันาซอฟตแ์วร์ 2 แนวทาง
คือ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง และ การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 
2.6 แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัต ่าและระดบัสูงต่างกนัอยา่งไร 
2. คอมไพเลอร์ต่างจากอินเตอร์พรีเตอร์ อยา่งไร จงอธิบาย 
3. จงยกตวัอยา่งภาษาคอมพิวเตอร์ในแต่ละภาษาวา่ลกัษณะงานแบบใด 
4. แนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและเชิงวตัถุ มีส่ิงท่ีเหมือนและแตกต่างกนั 

อยา่งไร 
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