
บทที่ 2  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
ภาษาคอมพิวเตอร (Computer Language) หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ถูกออกแบบโครงสรางขึ้นมา เพื่อ

ใชในการเขียนคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สวนใหญเปนภาษาอังกฤษที่มนุษยเขาใจ ประกอบดวยโครงสรางของภาษา 
(Structure) รูปแบบไวยากรณ (Syntax) และคำศัพทตาง ๆ (Vocabulary หรือ Keyword) เพ่ือสั่งใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทำงานตามที่เราตองการ 

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

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

ภาษาระดับสูง (high level) เปนภาษาท่ีพัฒนาตอเนื่องมาจากภาษาระดับต่ำ เพื่อใหนักเขียน
โปรแกรมสามารถเขียนชุดคำสั่งไดงายข้ึน จึงมีการกำหนดสัญลักษณการใชงานคำสั่งเปนรูปแบบของ
ภาษาอังกฤษที่ใกลเคียงกับภาษามนุษย มีผูคิดคนภาษาระดับสูงขึ้นมามากมายหลายภาษา เชน Fortran, 
Basic, Cobol, Pascal, C, VB, Delphi, Java เปนตน 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer programming) หรือเรียกใหสั้นลงวา การเขียน
โปรแกรม (Programming) หรือ การเขียนโคด (Coding) เปนขั้นตอนการเขียน ทดสอบ และดูแลซอรสโคด
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งซอรสโคดนั้นจะเขียนดวยภาษาโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตองการ
ความรูในหลายดานดวยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีตองการจะเขียน และขั้นตอนวิธีที่จะใช ซึ่งในวิศวกรรม
ซอฟตแวรนั้น การเขียนโปรแกรมถือเปนเพียงขั้นหนึ่งในวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวร 

การเขียนโปรแกรมจะไดมาซึ่งซวอรสโคดของโปรแกรมน้ันๆ โดยปกติแลวจะอยูในรูปแบบของ 
ขอความธรรมดา ซึ่งไมสามารถนำไปใชงานได จะตองผานการคอมไพลตัวซอรสโคดน้ันใหเปนภาษาเครื่อง 
(Machine Language) เสียกอนจึงจะไดเปนโปรแกรมที่พรอมใชงาน 

ภาษาโปรแกรมแตละภาษาจะมีลักษณะหรือรูปแบบการเขียนที่แตกตางกัน การเลือกภาษาโปรแกรม
หรือภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือนำมาเขียนโปรแกรมนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง เชนนโยบายของบริษัท, 
ความเหมาะสมของโปรแกรมกับลักษณะงานที่จะถูกนำไปใช, การเขากันไดกับโปรแกรมอ่ืน ๆ, หรืออาจเปน
ความถนัดของแตละคน ภาษาโปรแกรมท่ีมีแนวโนมในการนำมาเขียนมักเปนภาษาท่ีมีคนที่สามารถเขียนได
ทันที หรือหากมีความจำเปนท่ีจะตองเลือกใชภาษาอ่ืน เชนตองการเนนประสิทธิภาพในการทำงานของ
โปรแกรม ก็อาจจำเปนตองหานักเขียนโปรแกรมขึ้นมาจำนวนหนึ่งซึ่งมีความรูความเขาใจในภาษาโปรแกรมที่
ตองการ และตองมีคอมไพเลอรท่ีรองรับภาษาเหลานั้นดวย 

software ในปจจุบันจะเขียนดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง โดยโปรแกรมท่ีเราเขียนจะตองใช
ตัวแปลภาษา (Translator) แปลเปนภาษาเครื่องที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดกอน ซึ่งตัวแปล
ภาษาระดับสูง มี 2 ชนิด คือ Interpreter และ Compiler 

Interpreter เปนตัวแปลภาษาท่ีแปลโปรแกรมแบบทีละคำสั่ง ถาคำสั่งถูกตองก็จะแปลใหเปน
ภาษาเครื่อง แลวทำงานตามคำสั่งนั้นทันที แตถาเขียนคำสั่งไมถูกตองก็จะหยุดแปล และแจงใหเราแกไขคำสั่ง
ใหม 

Compiler เปนตัวแปลภาษาที่จะแปลทุกคำสั่งท่ีอยูในโปรแกรมใหเปนภาษาเครื่องทีเดียวท้ัง
โปรแกรม โดยทุกคำสั่งจะตองเขียนอยางถูกตองทั้งหมด เมื่อแปลเสรจ็แลวจึงทำงานตามคำสั่งในโปรแกรม 
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คอมไพเลอร  (compiler) หรือ โปรแกรมแปลโปรแกรม, ตัวแปลโปรแกรม เปน โปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีทำหนาแปลงชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอรหนึ่ง ไปเปนชุดคำสั่งที่มีความหมายเดียวกัน ใน
ภาษาคอมพิวเตอรอ่ืน 

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

ผลลัพธของการแปลโปรแกรม (คอมไพล) โดยท่ัวไป ท่ีเรียกวา ออบเจกตโคด จะประกอบดวย
ภาษาเครื่อง (Machine code) ที่เต็มไปดวยขอมูลเก่ียวกับชื่อและสถานท่ีของแตละจุด และการเรียกใชวัตถุ
ภายนอก (Link object) (สำหรับฟงกชันที่ไมไดอยูใน อ็อบเจกต) สำหรับเครื่องมือที่เราใชรวม อ็อบเจกตเขา
ดวยกัน จะเรียกวาโปรแกรมเชื่อมโยงเพ่ือที่ผลลัพธที่ออกมาในขั้นสุดทาย เปนไฟลท่ีผูใชงานท่ัวไปสามารถใช
งานไดสะดวก 

คอมไพเลอรที่สมบูรณตัวแรก คือ ภาษาฟอรแทรน (FORTRAN) ของ ไอบีเอ็ม ในป ค.ศ. 1957 และ 
ภาษาโคบอล (COBOL) ก็เปนคอมไพเลอรตัวแรก ๆ ที่สามารถทำงานไดบนหลาย ๆ สถาปตยกรรมทาง
คอมพิวเตอร การพัฒนาตัวแปลภาษารุดหนาอยางรวดเร็ว และเริ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนย่ิงขึ้นตอมา ในชวง
ทศวรรษ 1960 

ภาษาคอมพิวเตอรยังมีการแบงประเภทตามเงื่อนไขอ่ืนๆ อีก เชน โครงสรางของภาษา รูปแบบ
ไวยากรณของภาษา ลักษณะของการแปลภาษา เปนตน 

 
ภาษาโปรแกรมม่ิง (Programming Language) หมายถึง ภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง ไดแก ภาษา 

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

ภาษา script (Scripting Language) จัดเปนภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่ง แตมีลักษณะที่เรียนรูได
งายกวาภาษาโปรแกรมมิ่งโดยทั่วไป และ code ที่เขียนจะถูกตีความ (Interpreted) แบบแปลและ execute 
ไปทีละคำสั่ง ผาน software พวก Script Engine ที่สนับสนุนภาษา script นั้นๆ 

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

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

สงผลลัพธไปแสดงผลที่ฝง client ผานโปรแกรมเว็บบราวเซอร 
2. Client-Side Script เชน JavaScript, VBScript, JScript เปนภาษา script ที่ประมวลผลบน

เครื่องคอมพิวเตอรของผูเยี่ยมชมเว็บไซต โดยใชโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซึ่งจะชวยแบงเบาการทำงานใหกับ
เครื่อง web server ได 
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บทสรุป 
 การที่คอมพิวเตอรสามารถทำงานไดจำเปนตองมีโปรแกรมในการทำงานซึ่งโปรแกรมเหลานี้เปน
ภาษาระดับต่ำท่ีคอมพิวเตอรสามารถเขาใจและสามารถทำงานได และเปนอุปสรรคในการเขียนโปรแกรม
สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม จึงมีการพัฒนาเปนภาษาระดับสูงเพื่องาย สะดวกตอนักพัฒนาโปรแกรม ดังนั้นเม่ือ
พัฒนาโปรแกรมเสร็จแลวจำเปนตองมีตัวกลางตัวแปลภาษาระดับสูงใหเปนระดับต่ำ เพราะเปนภาษาที่
คอมพิวเตอรรู จักและทำงานได ซึ่งตัวแปลภาษาจำแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก Interpreter ใชในการ
แปลภาษาที่เปนภาษา Script (Scripting Language) และ compiler  ใชในการแปลภาษาท่ีเปนภาษา
โปรแกรมมิ่ง(Programming Language)   
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คำถามทายบทที่ 2 

1. ภาษาคอมพิวเตอรแบงเปนกี่ระดับอะไรบาง 
2. เพราะเหตุใดคอมพิวเตอรจึงไมเขาใจภาษาระดับสูง 
3. จงอธิบายตัวแปรภาษาแบบ Interpreter 
4. จงอธิบายตัวแปรภาษาแบบ compiler 
5. จงอธิบายความแตกตางระหวางภาษาโปรแกรมมิ่ง(Programming Language)  กับ ภาษา 

script (Scripting Language) 
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