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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

ภาษาคอมพิวเตอร (Computer Language) หมายถึง ภาษาใดๆ ท่ีถูกออกแบบโครงสรางข้ึนมา เพ่ือ
ใชในการเขียนคําสั่งหรือชุดคําสั่ง สวนใหญเปนภาษาอังกฤษท่ีมนุษยเขาใจ ประกอบดวยโครงสรางของภาษา 
(Structure) รูปแบบไวยากรณ (Syntax) และคําศัพทตาง ๆ (Vocabulary หรือ Keyword) เพ่ือสั่งใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานตามท่ีเราตองการ 

ภาษาคอมพิวเตอร แบงเปนภาษาระดับต่ําและระดับสูง 
ภาษาระดับต่ํา (low level) เชน ภาษาเครื่อง (Machine Language) ท่ีมีลักษณะการใชคําสั่งเปนชุด

ของตัวเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1 และ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ท่ีใชสัญลักษณเปนอักษร
ภาษาอังกฤษรวมกับเลขฐานอ่ืน ๆ ในการใชงานจะถูกตัวแปลภาษาแปลงใหเปนภาษาเครื่องอีกที 

ภาษาระดับสูง (high level) เปนภาษาท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากภาษาระดับต่ํา เพ่ือใหนักเขียน
โปรแกรมสามารถเขียนชุดคําสั่งไดงายข้ึน จึงมีการกําหนดสัญลักษณการใชงานคําสั่งเปนรูปแบบของ
ภาษาอังกฤษท่ีใกลเคียงกับภาษามนุษย มีผูคิดคนภาษาระดับสูงข้ึนมามากมายหลายภาษา เชน Fortran, 
Basic, Cobol, Pascal, C, VB, Delphi, Java เปนตน 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer programming) หรือเรียกใหสั้นลงวา การเขียน
โปรแกรม (Programming) หรือ การเขียนโคด (Coding) เปนข้ันตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอรสโคด
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงซอรสโคดนั้นจะเขียนดวยภาษาโปรแกรม ข้ันตอนการเขียนโปรแกรมตองการ
ความรูในหลายดานดวยกัน เก่ียวกับโปรแกรมท่ีตองการจะเขียน และข้ันตอนวิธีท่ีจะใช ซ่ึงในวิศวกรรม
ซอฟตแวรนั้น การเขียนโปรแกรมถือเปนเพียงข้ันหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวร 

การเขียนโปรแกรมจะไดมาซ่ึงซวอรสโคดของโปรแกรมนั้นๆ โดยปกติแลวจะอยูในรูปแบบของ 
ขอความธรรมดา ซ่ึงไมสามารถนําไปใชงานได จะตองผานการคอมไพลตัวซอรสโคดนั้นใหเปนภาษาเครื่อง 
(Machine Language) เสียกอนจึงจะไดเปนโปรแกรมท่ีพรอมใชงาน 

ภาษาโปรแกรมแตละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนท่ีแตกตางกัน การเลือกภาษาโปรแกรม
หรือภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือนํามาเขียนโปรแกรมนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง เชนนโยบายของบริษัท, 
ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานท่ีจะถูกนําไปใช, การเขากันไดกับโปรแกรมอ่ืน ๆ, หรืออาจเปน
ความถนัดของแตละคน ภาษาโปรแกรมท่ีมีแนวโนมในการนํามาเขียนมักเปนภาษาท่ีมีคนท่ีสามารถเขียนได
ทันที หรือหากมีความจําเปนท่ีจะตองเลือกใชภาษาอ่ืน เชนตองการเนนประสิทธิภาพในการทํางานของ
โปรแกรม ก็อาจจําเปนตองหานักเขียนโปรแกรมข้ึนมาจํานวนหนึ่งซ่ึงมีความรูความเขาใจในภาษาโปรแกรมท่ี
ตองการ และตองมีคอมไพเลอรท่ีรองรับภาษาเหลานั้นดวย 

software ในปจจุบันจะเขียนดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง โดยโปรแกรมท่ีเราเขียนจะตองใช
ตัวแปลภาษา (Translator) แปลเปนภาษาเครื่องท่ีเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดกอน ซ่ึงตัวแปล
ภาษาระดับสูง มี 2 ชนิด คือ Interpreter และ Compiler 

Interpreter เปนตัวแปลภาษาท่ีแปลโปรแกรมแบบทีละคําสั่ง ถาคําสั่งถูกตองก็จะแปลใหเปน
ภาษาเครื่อง แลวทํางานตามคําสั่งนั้นทันที แตถาเขียนคําสั่งไมถูกตองก็จะหยุดแปล และแจงใหเราแกไขคําสั่ง
ใหม 

Compiler เปนตัวแปลภาษาท่ีจะแปลทุกคําสั่งท่ีอยูในโปรแกรมใหเปนภาษาเครื่องทีเดียวท้ัง
โปรแกรม โดยทุกคําสั่งจะตองเขียนอยางถูกตองท้ังหมด เม่ือแปลเสร็จแลวจึงทํางานตามคําสั่งในโปรแกรม 
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คอมไพเลอร (compiler) หรือ โปรแกรมแปลโปรแกรม, ตัวแปลโปรแกรม เปน โปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีทําหนาแปลงชุดคําสั่งภาษาคอมพิวเตอรหนึ่ง ไปเปนชุดคําสั่งท่ีมีความหมายเดียวกัน ใน
ภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน 

คอมไพเลอรสวนใหญ จะทําการแปล รหัสตนฉบับ (source code) ท่ีเขียนในภาษาระดับสูง เปน 
ภาษาระดับต่ํา หรือภาษาเครื่อง ซ่ึงคอมพิวเตอรสามารถท่ีจะทํางานไดโดยตรง อยางไรก็ตาม การแปลจาก
ภาษาระดับต่ําเปนภาษาระดับสูง ก็เปนไปได โดยใชตัวแปลโปรแกรมยอนกลับ (decompiler) 

ผลลัพธของการแปลโปรแกรม (คอมไพล) โดยท่ัวไป ท่ีเรียกวา ออบเจกตโคด จะประกอบดวย
ภาษาเครื่อง (Machine code) ท่ีเต็มไปดวยขอมูลเก่ียวกับชื่อและสถานท่ีของแตละจุด และการเรียกใชวัตถุ
ภายนอก (Link object) (สําหรับฟงกชันท่ีไมไดอยูใน อ็อบเจกต) สําหรับเครื่องมือท่ีเราใชรวม อ็อบเจกตเขา
ดวยกัน จะเรียกวาโปรแกรมเชื่อมโยงเพ่ือท่ีผลลัพธท่ีออกมาในข้ันสุดทาย เปนไฟลท่ีผูใชงานท่ัวไปสามารถใช
งานไดสะดวก 

คอมไพเลอรท่ีสมบูรณตัวแรก คือ ภาษาฟอรแทรน (FORTRAN) ของ ไอบีเอ็ม ในป ค.ศ. 1957 และ 
ภาษาโคบอล (COBOL) ก็เปนคอมไพเลอรตัวแรก ๆ ท่ีสามารถทํางานไดบนหลาย ๆ สถาปตยกรรมทาง
คอมพิวเตอร การพัฒนาตัวแปลภาษารุดหนาอยางรวดเร็ว และเริ่มมีรูปแบบท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนตอมา ในชวง
ทศวรรษ 1960 

ภาษาคอมพิวเตอรยังมีการแบงประเภทตามเง่ือนไขอ่ืนๆ อีก เชน โครงสรางของภาษา รูปแบบไว
ยกรณของภาษา ลักษณะของการแปลภาษา เปนตน 

 
ภาษาโปรแกรมม่ิง (Programming Language) หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง ไดแก ภาษา 

Pascal, C, VB, Java โดยท่ีแตละภาษาจะมีโครงสรางของภาษา รูปแบบไวยากรณ และคําศัพทท่ีไมเหมือนกัน 
แตหลักการของภาษาจะเหมือนกัน คือจะมีเรื่องตัวแปรชนิดตางๆ, คําสั่ง if…else..,  คําสั่งการวนลูป for หรือ 
do/while, มีฟงกชั่นใชงานตางๆ   และมีจุดประสงคใชในการสรางโปรแกรมเหมือนกัน เชน โปรแกรมทาง
บัญชี, โปรแกรมจัดการทรัพยากรบุคคล, โปรแกรมรานเชาหนังสือ เปนตน code ท่ีเขียนโดยใชภาษา
โปรแกรมม่ิงตางๆ จะถูกเรียกวา source code 

ภาษา script (Scripting Language) จัดเปนภาษาโปรแกรมม่ิงชนิดหนึ่ง แตมีลักษณะท่ีเรียนรูได
งายกวาภาษาโปรแกรมม่ิงโดยท่ัวไป และ code ท่ีเขียนจะถูกตีความ (Interpreted) แบบแปลและ execute 
ไปทีละคําสั่ง ผาน software พวก Script Engine ท่ีสนับสนุนภาษา script นั้นๆ 

Scripting Language เปน interpreted language และตองอาศัย run บนโปรแกรมอ่ืน  ในขณะท่ี 
Programming Language เปน compiled language 

ภาษา script ท่ีนิยมใชในการสรางเว็บเพจ ยังแบงไดเปน 
1. Server-Side Script เชน PHP, ASP, JSP, CGI เปนภาษา script ท่ีประมวลผลท่ีฝง server แลว

สงผลลัพธไปแสดงผลท่ีฝง client ผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร 
2. Client-Side Script เชน JavaScript, VBScript, JScript เปนภาษา script ท่ีประมวลผลบน

เครื่องคอมพิวเตอรของผูเยี่ยมชมเว็บไซต โดยใชโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซ่ึงจะชวยแบงเบาการทํางานใหกับ
เครื่อง web server ได 
 
http://www.enjoyday.net/computer-language-programming-language-และ-scripting-
language.html 


