
บทที่ 3 
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 

 

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่สามารถท างานดว้ยตนเองได ้
แต่จะสามารถท างานไดต้ามชุดค าสั่งในโปรแกรมท่ีป้อนเขา้สู่เคร่ือง ซ่ึงท างานในลกัษณะท่ีละ
ค าสั่ง (Step by Step) ซ่ึงชุดค าสั่งท่ีเขียนข้ึนน้ีจะตอ้งเขียนเป็นภาษาท่ีเคร่ืองเขา้ใจได ้นัน่คือ
ภาษาเคร่ือง Machine Language แต่ถา้มีการเขียนดว้ยภาษาอ่ืน ท่ีไม่ใช่ภาษาเคร่ืองเรียกวา่ ภาษา
ชั้นสูง High Level Language ก็จะตอ้งมีตวัแปลภาษาหรือเรียกอีกอยา่งวา่ คอมไพเลอร์ (Compiler) 
ใหเ้ป็นภาษาเคร่ืองอีกที 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในปัจจุบนัน้ีมีอยูด่ว้ยกนัมากมายหลายภาษา แต่จะมีโครงสร้าง
โดยทัว่ไปแลว้คลา้ยกนั คือจะเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการอ่านและท าความเขา้ใจ แต่
อาจจะมีรูปแบบของประโยคค าสั่งท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง แต่ก็ไม่ยากต่อการเรียนรู้ 
 ในการเขียนโปรแกรมหรือภาษาคอมพิวเตอร์น้ี โดยทัว่ไปแลว้แต่ละภาษาจะมีหลกัเกณฑ์
ในการเขียนและการออกแบบโปรแกรมเหมือนกนั 
 ซ่ึงสามารถท่ีจะแบ่งขั้นตอนการเขียนโปรแกรมออกไดเ้ป็น 7 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis the Problem) 
2. ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม (Design a Program) 
3. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาใดภาษาหน่ึง (Coding) 
4. ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging) 
5. ขั้นตอนการทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม (Testing and validating) 
6. ขั้นตอนการท าเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 
7. ขั้นตอนการบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 

 
3.1  การวเิคราะห์ปัญหา (Analysis the Problem 
 ส่ิงท่ีนกัเขียนโปรแกรม(Programmer) จะตอ้งท าในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 

1. การระบุขอ้มูลออก (Output Specification) จะพิจารณาวา่งานท่ีท ามีเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคอ์ะไร ตอ้งการผลลพัธ์ท่ีมีรูปร่าง หนา้ตาเป็นอยา่งไร จะตอ้งค านึงถึงผูใ้ชเ้ป็นหลกัใน
การออกแบบผลลพัธ์ 
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2. การระบุขอ้มูลเขา้(Input Specification) ตอ้งรู้วา่ขอ้มูลเขา้ท่ีจะส่งเขา้มาในโปรแกรมนั้น 
มีอะไรบา้ง เป็นขอ้มูลท่ีจะป้อนเขา้สู่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมท าการ ประมวลผล และออก
ผลลพัธ์ 

3. ก าหนดวธีิการประมวลผล(Process Specification) ตอ้งรู้สูตรหรือวธีิการประมวลผล
เพื่อใหผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ 

ตวัอยา่ง 1 ตอ้งการหาค่าคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนในชั้น 
การวเิคราะห์ปัญหาเร่ิมจาก 
ก าหนดวตัถุประสงค ์: การค านวณหาค่าคะแนนเฉล่ีย 
รูปแบบผลลพัธ์ :  รายช่ือ คะแนน 

    …….  ………. 
    …….  ………. 
    …….  ………. 
    คะแนนเฉล่ีย = ….. 

ขอ้มูลเขา้ :  1. จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
2. คะแนนของนกัเรียนแต่ละคน 

วธีิการประมวลผล : ใชสู้ตรในการค านวณ 

   คะแนนเฉล่ีย = 
 ียนทัง้หมดจ ำนวนนกัเร
แนนทัง้หมดผลรวมของคะ  

 
     
3.2  การออกแบบโปรแกรม (Design a Program)     
 เน่ืองจากคอมพิวเตอร์จะตอ้งมีการท างานตามค าสั่งของมนุษยเ์ท่านั้น ดงันั้นจึงตอ้งมีการ
บรรจุค าสั่งต่าง ๆ หรือท่ีเรียกวา่โปรแกรม เพื่อป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหท้  างานได ้ซ่ึงในการ
สั่งงานใหค้อมพิวเตอร์ท างานนั้น คอมพิวเตอร์จะมีการท างานตามค าสั่งในโปรแกรม เป็นขั้น ๆ 
ไปอยา่งมีล าดบั ดงันั้นจึงตอ้งเขียนค าสั่งใหล้ะเอียดชดัเจน และตีความไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น ซ่ึงจะ
เรียกล าดบัขั้นตอนในการสั่งงานน้ีวา่ อลักอริทึม (Algorithm) 
 ตวัอยา่งของอลักอริทึมเช่น อลักอริทึมการสระผม จะตอ้งเร่ิมดว้ยการท าผมใหเ้ปียก เม่ือ
เปียกแลว้จึงใส่แชมพู แลว้ขยี้ใหมี้ฟองเกิดข้ึน หลงัจากนั้นก็ลา้งออกดว้ยน ้าแลว้เร่ิมท าใหม่อีกคร้ัง 
เป็นตน้ 
 จึงเห็นไดว้า่อลักอริทึมน้ีจะตอ้งมีการท างานเป็นล าดบัขั้นตอน จะขา้มไปขา้มมาไม่ได ้
นอกจากจะตอ้งเขียนสั่งไวต่้างหาก ซ่ึงการท างานของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นลกัษณะเดียวกนัน้ีเอง 
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 ในการเขียนอลักอริทึมน้ีแมจ้ะมีความชดัเจนอยูใ่นตวัแลว้ แต่มีจุดอ่อนท่ีค าอธิบาย
ค่อนขา้ง เยิน่เยอ้และถา้ผูเ้ขียนใชส้ านวนท่ีอ่านยากก็จะท าใหเ้ป็นชุดค าสั่งท่ีไม่ดีนกั ดงันั้นจึงมีการ
คิดคน้เคร่ืองมือท่ีช่วยอธิบายการท างาน เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรมดงัน้ี 

ผงังาน (Flowchart) 
 ซ่ึงจะแสดงถึงขั้นตอนการแกปั้ญหาท่ีละขั้นตอนในลกัษณะ ของรูปภาพท าใหส้ามารถ
อ่าน และท าความเขา้ใจไดง่้าย 

รหสัจ าลอง (Pseudo-code) 
 จะมีรูปแบบเป็นภาษาพูดง่าย ๆ จะเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยก็ได ้โดยจะแสดง
ขั้นตอนการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอนหลกั ๆ แต่ไม่ตอ้งเจาะเขา้ไปในรายละเอียดของการท างานในแต่
ละส่วน 

แผนภูมิโครงสร้าง (Structure Charts) 
 จะมีลกัษณะการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นโมดูลยอ่ย ๆ ซ่ึงเรียกวา่ การออกแบบจากบนลงล่าง 
(Top-Down Design) และแต่ละโมดูลยอ่ยก็ยงัสามารถแตกออกไดอี้กจนถึงระดบัท่ีล่างสุด ท่ี
สามารถเขียนโปรแกรมไดอ้ยา่งง่าย 

ฮิโปชารต ์(HIPO Chart : Hierarchy Input/Output Chart) 
 จะมีการบอกวา่ขอ้มูลเขา้คืออะไร มีโปรเซสท าอะไรบา้ง และมีผลลพัธ์อะไรบา้ง แต่จะ
เห็นภาพไดไ้ม่ชดัเจนเท่ากบัแผนภูมิโครงสร้าง 
 
3.3 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาใดภาษาหน่ึง (Coding)  
 หลงัจากท่ีผา่นขั้นตอนท่ีสองคือการออกแบบโปรแกรมแลว้ ขั้นต่อไปคือการเขียน
โปรแกรม ซ่ึงเป็นน าอลักอริทึมท่ีสร้างจากข้ึนตอนการออกแบบ มาแปลใหเ้ป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นัน่เอง ซ่ึงในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น สามารถเลือกใชไ้ดห้ลายภาษา 
ตวัอยา่งของภาษาคอมพิวเตอร์ไดแ้ก่ ภาษาเบสิก(BASIC)  ภาษาโคบอล(COBOL) ภาษาปาสคาล
(PASCAL) ภาษาซี( C ) ฯลฯ แต่ละภาษาก็จะมีรูปแบบ โครงสร้างหรือ ไวยกรณ์ของภาษาท่ี
แตกต่างกนัออกไป 
 ดงันั้นการเขียนโปรแกรมท่ีดีนั้น ควรจะตอ้งท าตามขั้นตอนคือ เร่ิมตั้งแต่ วิเคราะห์ปัญหา 
ใหไ้ดก่้อน แลว้ท าการออกแบบโปรแกรม จึงจะเร่ิมเขียนโปรแกรม  ในการเขียนโปรแกรมนั้น 
ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเพียงพอ ก็ควรจะทอลองเขียนในกระดาษก่อน 
แลว้ตรวจสอบจนแน่ใจวา่สามารถท างานไดแ้ลว้จึงท าการคียล์งเคร่ือง เพื่อเป็นการประหยดัเวลา 
ท าใหส้ามารถท างานไดเ้ร็วข้ึน 
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3.4 การตรวจสอบข้อผดิพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging the Program)      
โดยเฉล่ียแลว้เวลา 50-70 เปอร์เซ็นต ์ของเวลาในการพฒันาโปรแกรม จะถูกใชไ้ปในการ

หาขอ้ผดิพลาด (Error) ของโปรแกรมและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดนั้น  
สามารถแบ่งรูปแบบของขอ้ผิดพลาด(Error) น้ีออกไดเ้ป็น 3 แบบ 
Syntax Error 

 เป็นขอ้ผิดพลาดจากการใชไ้วยกรณ์ของภาษาท่ีผดิหรือ อาจเกิดจากการสะกดค าผิด เป็น
ตน้ ขอ้ผดิพลาดท่ีง่านท่ีสุดต่อการหาและการแกไ้ข 

Run-time Error 
 เป็นขอ้ผิดพลาดท่ีท าใหเ้กิดความผดิปกติทางดา้นการท างานของโปรแกรมในระหวา่งการ
ปฎิบติังาน(Execution) โดยทัว่ไปมกัเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น ท าการเขียนโปรแกรม
สั่งงานคอมพิวเตอร์ใหค้  านวณหาค่า 1/x โดย  x >= 0 และ  x<=100 
 เม่ือคอมพิวเตอร์แทนค่า  x  ดว้ย 0 ก็จะเกิดขอ้ผิดพลาดประเภท Run-time Error น้ีข้ึน
ทนัที เน่ืองจากไม่มีค่าใด ๆ ท่ีหารดว้ย 0 ได ้

Logical Error 
 เกิดจากการตีความหมายของปัญหาผดิไป เป็นขอ้ผดิพลาดท่ีหาและแกไ้ขยากท่ีสุด ตอ้งท า
การไล่โปรแกรมท่ีละค าสั่งเพื่อหาขอ้ผิดพลาดนั้น เช่น ใหท้  าการค านวณหาค่า x จากสูตร 
ดงัต่อไปน้ี โดยมีการก าหนดค่า a,b และ c มาให ้

a
acbb

x
2

42 
  

 
ในการสั่งใหค้อมพิวเตอร์ท าการค านวณ ถา้เขียนประโยคค าสั่งดงัน้ี 

 x = -b +(b^2-4*a*c)^0.5/2*a 
คอมพิวเตอร์จะตีความเป็น 

a
acb

bx *
2

42 
  

 
ซ่ึงท่ีถูกแลว้ควรจะเขียนดงัน้ี 
  x = (-b +(b^2-4*a*c)^0.5)/(2*a) 
 โดยทัว่ไปแลว้ หลงัจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จส้ินแลว้ จะมีวธีิท่ีจะตรวจสอบขอ้ผดิพลาด
ของโปรแกรม เป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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1. ตรวจสอบดว้ยตนเอง (Self Checking) 
โดยลองเขียนโปรแกรมลงบนกระดาษ แลว้ไล่เช็คตรวจสอบการท างานทีละขั้นดว้ย

ตนเอง วา่จะมีการท างานท่ีถูกตอ้งตามความตอ้งการหรือไม่ เพราะบางคร้ังอาจเกิดขอ้ผดิพลาด
แบบท่ี 3 ได ้ซ่ึงควรระวงัเป็นพิเศษ มิฉะนั้นแลว้คอมพิวเตอร์ อาจจะเช็คไม่เจอขอ้ผิดพลาด แต่
ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่เป็นจริงเป็นตน้ 

2. ตรวจสอบดว้ยการแปลโปรแกรม (Translating) 
หลงัจากท่ีเขียนโปรแกรมเสร็จแลว้ และมีการตรวจสอบดว้ยตนเองเรียบร้อย ก็จะตอ้งผา่น

โปรแกรมน้ีเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการแปลใหเ้ป็นภาษาท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ใจ นัน่คือ
ภาษาเคร่ือง (Machine Language) นัน่เอง การแปลน้ีจะเป็นการตรวจสอบความผดิพลาดของ
โปรแกรมดว้ย ซ่ึงในระหวา่งท่ีแปลอาจจะเจอขอ้ผดิพลาดในแบบท่ี 1 หรือแบบท่ี 2 ก็ได ้ก็จะตอ้ง
ท าการแกไ้ขในขอ้ผิดพลาดนั้น 

ในการแปลโปรแกรมนั้นจะตอ้งอาศยัตวัแปรโปรแกรมเรียกวา่ คอมไพเลอร์(Compiler) 
ซ่ึงถา้มีขอ้ผดิพลาดใด ๆ ก็จะแจง้ใหท้ราบ เรียกขอ้ผดิพลาดใด ๆ ท่ีแจง้ใหท้ราบน้ีวา่เป็นขอ้ความ 
ไดแอคนอสติก (Diagnostic Message) เพื่อใหท้  าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง แลว้จึงค่อยสั่งใหแ้ปลใหม่ 
จนกวา่จะถูกตอ้งแลว้สามารถใชง้านโปรแกรมได ้

ตวัอยา่งของการแสดงขอ้ความไดแอคนอสติคเช่น การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาฟอร์แทน 
แลว้สั่งใหค้  านวณโดยใชค้  าสั่ง วา่  
N = 2*(I+J)) ซ่ึงจะเห็นวา่ มีวงเล็บเกินมา 1 อนั เม่ือคอมไพเลอร์ของภาษาฟอร์แทรนแปล
โปรแกรมแลว้เจอค าสั่งน้ี ก็จะฟ้องขอ้ความไดแอคนอสติควา่ "unmatcher parentheses" แต่ถา้เป็น
คอมไฟเลอร์ของภาษาอ่ืน ก็อาจจะฟ้องขอ้ความท่ีต่างกนัก็ได ้
 
3.5  การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม (Testing and Validating) 

บางคร้ังโปรแกรมอาจผา่นการคอมไพล ์โดยไม่มีขอ้ผดิพลาดใด ๆ แจง้ออกมา แต่เม่ือน า
โปรแกรมนั้นไปใชง้าน ปรากฏวา่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีไม่เป็นจริง เน่ืองจากอาจเกิดขอ้ผดิพลาดแบบ 
Logical Error ข้ึนได ้ดงันั้นจึงควรจะตอ้งมีขั้นตอนการทดสอบความถูกตอ้งของโปรแกรมอีกที
ดว้ย 

ซ่ึงการทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจะมีอยูห่ลายวธีิดงัน้ี 
1. กรณีท่ีขอ้มูลถูกตอ้ง (Valid case) จะทดสอบโดยใส่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งลงในโปรแกรม เพื่อ

ทดสอบผลลพัธ์ท่ีไดว้า่ตรงกบัท่ีตอ้งการหรือไม่ 
2. การใชข้อบเขตและความถูกตอ้งของขอ้มูล (Range check and Completeness check) 

เป็นการเช็คขอบเขตของขอ้มูล เช่น วนัท่ีท่ีเป็นไปไดจ้ะตอ้งไม่เกินวนัท่ี 31 ถา้เกินจะตอ้งไม่ผา่น 
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หรือความสมบูรณ์ของขอ้มูล เช่น การรับขอ้มูลท่ีเป็น วนั/เดือน/ปี จะตอ้งใส่เป็นตวัเลข 6 ตวัใน
ลกัษณะ dd/mm/yy ถา้ใส่นอ้ยกวา่ 6 ตวัจะไม่รับ เป็นตน้ 

3. การใชค้วามสมเหตุสมผล (Consistency Check) เช่น ถา้มีฟิลด(์Field) ขอ้มูลท่ีเป็นเพศ
(หญิง,ชาย) และรายละเอียดส่วนตวัของคน ๆ นั้น    

  เพศ  วนัลาคลอด 
  m  ตอ้งไม่มี(หา้มใส่) 
  f  อาจมีหรือไม่มีก็ได ้
4. ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขและตวัอกัษร (Correct No. and Type character check) เป็นการ

ตรวจสอบวา่ถา้เป็นฟิลดท่ี์เป็นตวัเลขอยา่งเดียวเช่น จ านวนเงิน ก็ควรจะป้อนขอ้มูลไดเ้ฉพาะตวั
เลขเท่านั้น ไม่อนุญาตใหใ้ส่ตวัอกัษรในฟิลดน์ั้น หรือถา้เป็นฟิลดท่ี์เป็นตวัอกัษร ก็จะป้อนตวัเลข
ไม่ได ้เป็นตน้ 

5. ขอ้มูลเป็นไปตามขอ้ก าหนด (Existence Check) 
 ขอ้มูลท่ีป้อนตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดไวแ้น่นอนแลว้เท่านั้น เช่น ก าหนดใหฟิ้ลดน้ี์ป้อน
ขอ้มูล เฉพาะตวัเลขท่ีอยูใ่นกลุ่ม 1,2,5,7 ไดเ้ท่านั้น จะป้อนเป็นตวัเลขอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มน้ีไม่ได ้
 ในการทดสอบโปรแกรมนีย้งัสามารถแบ่งได้อกี 2 แบบ 

1. Program Testing เป็นการทดสอบโปรแกรมแต่ละโปรแกรมต่างหาก แลว้แกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

2. System Testing กรณีท่ีมีการเขียนโปรแกรมท่ีเป็นระบบ คือ มีหลายโปรแกรม และ
จ าเป็นท่ีตอ้งใชโ้ปรแกรมเมอร์หลายคนช่วยกนัเขียน หลงัจากท่ีแต่ละคนมีการท า Program Testing 
ของตนเองเสร็จแลว้ ก็จะน าโปรแกรมเหล่านั้นมารวมกนัใหเ้ป็นระบบเดียว แลว้ท าการทดสอบอีก
ที ซ่ึงจะเรียกวา่ System Testing โดยทัว่ไปแลว้ Program Testing มกัจะผา่นแต่ System Testing 
มกัจะไม่ผา่น เน่ืองจากโปรแกรมเมอร์ แต่ละคนอาจมีความเขา้ใจในงานไม่ตรงกนั จึงท างานไม่
ประสานกนั ดงันั้น System Testing จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั จะตอ้งท าการแกไ้ขจนกวา่จะผา่นใหไ้ด ้
และตอ้งมีการทดสอบขอ้มูลน าเขา้ เพื่อทดสอบการท างานของระบบวา่ถูกตอ้งตามตอ้งการหรือไม่ 
 
3.6 การท าเอกสารประกอบโปรแกรม (Documentation) 
 การท าเอกสารประกอบโปรแกรม คือการอธิบายในรายละเอียดของโปรแกรมวา่
จุดประสงคข์องโปรแกรมคืออะไร ใชง้านในดา้นไหน ฯลฯ ซ่ึงอาจจะเป็นการสรุปรายละเอียดของ
โปรแกรม และแสดงผงังาน (Flowchart) หรือ รหสัจ าลอง (Pseudo-code) ก็ได ้
 โปรแกรมเมอร์ท่ีดีควรจะมีการท าเอกสารประกอบโปรแกรม ทุกขั้นตอนของการพฒันา
โปรแกรม ไม่วา่จะเป็นขั้นตอนการออกแบบ การเขียนโปรแกรม หรือขั้นตอนการทดสอบ
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โปรแกรม ซ่ึงการท าเอกสารนั้นจะประโยชน์อยา่งมากต่อหน่วยงาน เน่ืองจากบา้งคร้ังอาจตอ้งการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมท่ีไดมี้การท าเสร็จไปนานแลว้ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการท่ี
เปล่ียนไป จะท าใหเ้ขา้ใจโปรแกรมไดง่้ายข้ึนและจะเป็นการสะดวกต่อผูท่ี้ตอ้งเขา้มารับช่วงงานต่อ
ท่ีหลงั 

เอกสารประกอบโปรแกรมจะมีอยู ่2 แบบ 
1. เอกสารประกอบโปรแกรมส าหรับผูใ้ช ้(User Documentation) 
จะเหมาะสมส าหรับผูใ้ชท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาโปรแกรม แต่เป็นผูท่ี้ใชง้าน

โปรแกรมอยา่งเดียว จะอธิบายเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม ตวัอยา่งเช่น 
- โปรแกรมน้ีท าอะไร ใชง้านในดา้นไหน 
- ขอ้มูลเขา้มีลกัษณะอยา่งไร 
- ขอ้มูลออกหรือผลลพัธ์มีลกัษณะอยา่งไร 
- การเรียกใชโ้ปรแกรมท าอยา่งไร 
- ค าสั่งหรือขอ้มูล ท่ีจ  าเป็นให้โปรแกรมเร่ิมท างาน มีอะไรบา้ง 
- อธิบายเก่ียวกบัประสิทธิภาพ และความสามารถของโปรแกรม 
2. เอกสารประกอบโปรแกรมส าหรับผูเ้ขียนโปรแกรม (Technical Documentation) จะ

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน 
- ส่วนท่ีเป็นค าอธิบายหรือหมายเหตุในโปรแกรม หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่คอมเมนท์

(Comment) ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเขียนแทรกอยูใ่นโปรแกรม อธิบายการท างานของโปรแกรมเป็น
ส่วน ๆ 

- ส่วนอธิบายดา้น Technical ซ่ึงส่วนน้ีมกัจะท าเป็นเอกสารแยกต่างหากจากโปรแกรม ซ่ึง
อธิบายในรายละเอียดท่ีมากข้ึน เช่นช่ือโปรแกรมยอ่ยต่าง ๆ มีอะไรบา้ง แต่ละโปรแกรมยอ่ยท า
หนา้ท่ีอะไร และค าอธิบายยอ่ ๆ เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องโปรแกรมเป็นตน้ 
 
3.7 การบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance)  
 เม่ือโปรแกรมผา่นการตรวจสอบตามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ และถูกท ามาใหผู้ใ้ช(้user) ได้
ใชง้าน ในช่วงแรกผูใ้ชอ้าจจะยงัไม่คุน้เคย ก็อาจท าใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาบา้ง ดงันั้นจึงตอ้งมีผูค้อย
ควบคุมดูแลและคอยตรวจสอบการท างาน ซ่ึงเม่ือมีการใชง้านไปนาน  ๆ ก็อาจจะตอ้งมีการ
ปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมให้เหมาะกบัเหตุการณ์ และความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เปล่ียนแปลงไป 
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3.8 โครงสร้างโปรแกรม 
 การใชโ้ครงสร้างโปรแกรม ช่วยใหก้ารเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพและลดขอ้ผดิพลาด 
แนวความคิดโครงสร้างโปรแกรมถูกตีพิมพ ์เม่ือปี ค.ศ. 1964 ในประเทศอิตาลี โดย Bohm และ 
Jacopini ไดก้  าหนดทฤษฏีโครงสร้างอนัประกอบดว้ย โครงสร้างควบคุม 3 แบบ นแัต่นั้นมามีผู ้
แต่งหลายท่าน เช่น Edsger Dijkstra, Niklaus Wirth, Ed Yourdon และ Michael Jackson ไดรั้บ
แนวคิดและพฒันาการใชโ้ครงสร้างโปรแกรมซ่ึงในปัจจุบนัรวมถึงการออกแบบจากบนลงล่าง 
(Top-Down design) และการออกแบบส่วนจ าเพาะ (Modular design) 
 การออกแบบจากบนลงล่าง (Top-Down Design) 
 โดยทัว่ไปโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมเพื่อแกไ้ขปัญหาตั้งแต่เร่ิมตน้เร่ือย ๆ ไปจน
ส้ินสุด ท าใหเ้กิดปัญหาการติดขดัและท าความเขา้ใจไดย้ากในแต่ละส่วนของโปรแกรม จึงควรใช้
การออกแบบจากบนลงล่างมาก าหนดขอบเขตของปัญหา โดยการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วน ๆ ใน
แต่ละส่วนมีรายละเอียดของ การท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงเสร็จสมบูรณ์ในตวั ภายหลงัแบ่งหนา้ท่ี
การท างานแลว้จึงท าการเขียนเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีประสิทธิภาพดีกวา่การเขียน
โปรแกรมแบบดั้งเดิม 
 การออกแบบส่วนจ าเพาะ หรือ โมดูล (Modular design) 
 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างตอ้งอาศยัการออกแบบส่วนจ าเพาะ โดยการจบักลุ่ม
การท างานท่ีมีลกัษณะการท างานอยา่งเดียวกนัเขา้ดว้ยกนัเช่น การค านวณภาษีหรือการพิมพห์วั
รายงาน การออกแบบส่วนจ าเพาะเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัการออกแบบจากบนลงล่าง เพราะการ
ก าหนดขอบเขตของปัญหาคือตวัก าหนดคุณสมบติัของส่วนจ าเพาะแต่ละส่วน การออกแบบส่วน
จ าเพาะท่ีดีตอ้งอ่านและเขา้ใจง่าย 
 ทฤษฏีโครงสร้าง (Structure Theorem) 
 ทฤษฏีโครงสร้างก่อนให้เกิดการปฏิวติัการออกแบบโปรแกรม โดยก าจดัการใชค้  าสั่ง 
GOTO และเร่ิมใชโ้ครงสร้างเป็นกรอบช่วยในการแกไ้ขปัญหา ทฤษฏีกล่าววา่ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมสามารถเขียนโดยใชโ้ครงสร้างควบคุมพื้นฐาน 3 แบบ อนัไดแ้ก่ แบบ
เรียงล าดบั (Sequence) แบบทางเลือก (Selection) และแบบวนซ ้ า (Repetition) 
 
3.9 บทสรุป 

ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมสามารถแบ่งได ้7 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอนการวเิคราะห์
ปัญหา (Analysis the Problem) (2) ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม (Design a Program) (3) 
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมโดยใชภ้าษาใดภาษาหน่ึง (Coding) (4) ขั้นตอนการตรวจสอบ
ขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging) (5) ขั้นตอนการทดสอบความถูกตอ้งของ
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โปรแกรม (Testing and validating) (6) ขั้นตอนการท าเอกสารประกอบโปรแกรม 
(Documentation) (7)ขั้นตอนการบ ารุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 

 
3.10  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 โจทยต่์อไปน้ีใหน้กัศึกษา วเิคราะห์ปัญหา พร้อมออกแบบโปรแกรม 

1. จงเขียนขั้นตอนวธีิแสดงการรับตวัอกัษร 3 ตวัจากหนา้จอ และแสดงขอ้ความตอบรับ 
จากหนา้จอ เช่น “Welcome” 

2. โปรแกรมท าการรับตวัเลข 2 จ านวน จากหนา้จอ ใหแ้สดงผลรวมและผลต่างของเลข  
2 จ านวนทางหนา้จอเช่นกนั 

3. โปรแกรมท าการอ่านอตัราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต ์พร้อมราคาสินคา้ท่ีขาย 5 ชนิด  
โปรแกรมท าการหาผลรวมราคาขายก่อนคิดภาษี การคิดภาษีใหน้ าอตัราภาษีคูณดว้ยยอดขายรวม 
ใหพ้ิมพย์อดขายรวม ภาษี และยอดขายรวมภาษี 

4. โปรแกรมท าการอ่านยอดคงเหลือในบญัชีตน้เดือน ยอดเงินฝากตลอดเดือนและยอด 
ถอนตลอดเดือน ธนาคารคิดค่าบริการ 1% จากยอดเงินฝาก และถอน จงพิมพย์อดคงเหลือส้ินเดือน 
โดยบวกยอดเงินฝากหดัยอดเงินถอน และเงินค่าบริการ จากยอดบญัชีตน้เดือน 

5. จงหาค่าจา้งทั้งส้ินต่อสัปดาห์ โดยท่ีโปรแกรมท าการอ่านจ านวนชัว่โมงท างาน 
ตามปกติ จ านวนชัว่โมงท างานล่วงเวลาและอตัราค่าจา้ต่อชัว่โมง ค่าจา้งปกติคิดจากชัว่โมงท างาน
ปกติ กบัอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง ส่วนค่าจา้งล่วงเวลาคิดเป็นเท่าคร่ึงของอตัราปกติ ค่าจา้งต่อสัปดาห์
คิดจากค่าจา้งปกติรวมกบัค่าจา้งล่วงเวลา 

 
 

เอกสารอ้างองิ 
ครรชิต มาลยัวงศ ์และโกสันต ์เทพสิทธิทรากรณ์. (2542). ความรู้พืน้ฐานทางคอมพวิเตอร์.  

กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ.์ 
งามนิจ  อาจอินทร์.  (2539).  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัวทิยาการคอมพวิเตอร์. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พรรณิกา  ไพบูลยนิ์มิต.  (2539). เทคนิคการออกแบบโปรแกรมแบบโครงสร้าง. มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่. 
ลอง, ลาร่ี. (2543).  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่  

อินโดไชน่า, 2543. 
 


