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ก

คคคำนคคำ

เอกสารประกอบการสอนสสาหรรับ รายววิชา หลรักการพพพื้นฐานทางการแกก้ปปัญหาและการ
โปรแกรม รหรัส CE10101 เปป็นววิชาในหลรักสสูตรคอมพวิวเตอรร์ศศึกษา ครสู 5 ปปี และใชก้สอนนรักศศึกษาชรัพื้นปปีททท
1 มหาววิทยาลรัยราชภรัฏออุดรธานท ผสูก้เรทยบเรทยงไดก้จรัดทสาตามคสาอธวิบายรายววิชาทททไดก้อธวิบายไวก้ในหลรักสสูตร
ไดก้จรัดแบบ่งเนพพื้อหาไวก้จสานวน 8 บท คลอบคอุมเนพพื้อหาตามคสาอธวิบายรายววิชา และเนพพื้อหาใหก้มทความเขก้าใจ
งบ่าย มทตรัวอยบ่างประกอบ เพพทอเพวิทมความเขก้าใจใหก้กรับผสูก้เรทยน เนพทองจากการเรทยนการสอนววิชานทพื้ จะเนก้น
หนรักไปในทางทฤษฏท เพพทอเปป็นโจทยร์ใหก้ผสูก้เรทยนสามารถเรทยนรสูก้ววิธทการแกก้ไขปปัญหาดก้วยคอมพวิวเตอรร์ เปป็น
พพพื้นฐานของการเรทยนรสูก้การเขทยนโปรแกรมภาษาคอมพวิวเตอรร์ ผสูก้เรทยนจะไดก้ฝฝึกปฏวิบรัตวิการวางแผนการ
ทสางานตามกระบวนการหรพอววิถททางการเขทยนโปรแกรมคอมพวิวเตอรร์ สรก้างพพพื้นฐานความเขก้าใจใหก้
นรักศศึกษามทผลสรัมฤทธวิธิ์ทททดทขศึพื้น คาดหวรังวบ่าเอกสารประกอบการสอนเลบ่มนทพื้จะมทความเหมาะสมสสาหรรับ
นรักศศึกษาทททสนใจในววิธทการพรัฒนาซอฟตร์แวรร์ เอกสารเลบ่มนทพื้ผสูก้เรทยบเรทยงไดก้ทสาการปรรับปรอุบ่ง แกก้ไขเนพพื้อหา
และรสูปภาพบางสบ่วนใหก้เหมาะสม ซศึทงไดก้ใชก้ประกอบการสอนทรัพื้งแตบ่ปปี พ .ศ. 2555 จนถศึงปปัจจอุบรัน  และไดก้
ใชก้คสาศรัพทร์เฉพาะทางการใชก้คสาศรัพทร์คอมพวิวเตอรร์และเทคโนโลยทสารสนเทศ ฉบรับราชบรัณฑวิตยสถาน
พอุทธศรักราช 2546 และบางคสาศรัพทร์ทททความหมายอาจจะเขก้ายากในบางคสา ผสูก้เรทยบเรทยงไดก้ใชก้คสาศรัพทร์นรัพื้น
ทรับศรัพทร์ภาษาอรังกฤษ เพพทอใหก้สพทอความหมายไดก้อยบ่างถสูกตก้องเหมาะกรับสถานการในปปัจจอุบรัน

ผสูก้เรทยบเรทยงขอขอบคอุณบวิดา มารดา ภรรยาและทอุกคนในครอบครรับทททเปป็นกสาลรังใจสนรับสนอุน
ใหก้การเรทยบเรทยบเอกสารเลบ่มนทพื้สสาเรร็จไปไดก้ดก้วยดท และในโอกาศผสูก้เรทยบเรทยงของขอบพระคอุณในความ
กรอุณาของ รองศาสตราจารยร์ประภากร แกก้ววรรณา ทททใหก้คสาแนะนสาในการเรทยบเรทยงเอกสารเลบ่มนทพื้ ขอ
ขอบคอุณคณาจารยร์ประจสาสาขาววิทยการคอมพวิวเตอรร์และเทคโนโลยทสารเทศ คณะววิทยาศาสตรร์
มหาววิทยาลรัยราชภรัฏออุดรธานท ทอุกทบ่านทททเปป็นกสาลรังใจและคสาแนะนสาดทในการเรทยบเรทยงเอกสารเลบ่มนทพื้

ในโอกาศนทพื้ผสูก้เขทยนขอขอบพระคอุณ เจก้าของงานเขทยนทอุกทบ่านทททไดก้ถสูกอก้างอวิงในเอกสารประกอบ
การสอนเลบ่มนทพื้ ผสูก้เขทยนไมบ่ไดก้ตรัพื้งใจทททจะละเมวิดลวิขสวิทธวิธิ์ของผสูก้ใด หากมทขก้อความหรพอรสูปภาพ ทททผสูก้เรทยบเรทยง
ไมบ่ไดก้อก้างอวิงถศึง ผสูก้เรทยบเรทยงกร็ขอนอุญาตมา ณ ทททนทพื้ดก้วย

ผสูก้เรทยบเรทยงหวรังเปป็นอยบ่างยวิทงวบ่า เอกสารประกอบการสอนเลบ่มนทพื้จะเปป็นประโยชนร์ตบ่อการเรทยน
การสอน โดยสามารถใชก้ศศึกษาดก้วยตรัวเองไดก้ หากมทขก้อเสนอแนะทททนสาไปปรรับปรอุงเพพทอใหก้เกวิดประโยชนร์ ผสูก้
เรทยบเรทยงยวินดทรรับคสาแนะนสาจากทอุกทบ่าน เพพทอนสาไปปรรับปรอุงใหก้ดทยวิทงขศึพื้น ขอขอบพระคอุณมา ณ โอกาสนทพื้

นวิพล สรังสอุทธวิ
10 มกราคม 2558
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แผนบรริหารการสอนประจจารายวริชา

รหหัสวริชา CE10101

รายวริชา  หลหักการพพพื้นฐานทางการแกก้ปปัญหาและการโปรแกรม 3(3-0-6)

    Fundamental of Problem Solving and programming

เวลาเรรียน 16 สหัปดาหห รวม 48 คาบ

คจาอธบายรายวริชา

        ศศึกษาววิววัฒนาการ  ความสามารถ  ประเภท   โครงสรร้างและการททางานของคอมพวิวเตอรร์ องคร์ -

ประกอบ หนร้าททที่ของฮารร์ดแวรร์และซอฟตร์แวรร์ ขร้อมมูลและระบบสารสนเทศ การแทนคค่าขร้อมมูล ภาษา -

คอมพวิวเตอรร์ หลวักการเขทยนโปรแกรมแบบโครงสรร้าง และการททางานของโปรแกรม ขวัขั้นตอนการเขทยน

โปรแกรมและการพวัฒนาโปรแกรม การววิเคราะหร์ปปัญหาการเขทยนผวังงาน คทาสวัที่งเททยมและอวัลกอรวิทศึมแบบ

ลทาดวับ แบบตวัดสวินใจเลลือกแบบททาซทขั้า โมดมูล การเรทยกซทขั้า และการตรวจสอบขร้อผวิดพลาดของโปรแกรม

วหัตถถุประสงคหทหัทั่วไป

1. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนมทความรมูร้ความเขร้าใจเกทที่ยวความเปป็นมาของคอมพวิวเตอรร์

2. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนสามารถอธวิบายเกทที่ยวกวับขร้อมมูลและตวัวดทาเนวินการ

3. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนมทความรมูร้ความเขร้าใจเกทที่ยวกวับภาษาคอมพวิวเตอรร์

4. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนมทความรมูร้ความเขร้าใจเกทที่ยวกวับการออกแบบและการพวัฒนาซอฟตร์แวรร์

5. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนมทความรมูร้การออกแบบขวัขั้นตอนววิธทไดร้หลายรมูปแบบ

6. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนมทความรมูร้การออกแบบขวัขั้นตอนแบบโปรแกรมยค่อย

7. เพลืที่อใหร้ผมูร้เรทยนมทความรมูร้ความเขร้าใจและสามารถแกร้ไขปปัญหาขร้อผวิดพลาดไดร้



(ณ)

เนพพื้อหา

บทททที่ 1 ความรมูร้เบลืขั้องตร้นเกทที่ยวกวับคอมพวิวเตอรร์ 3 คาบ

ความหมายของคอมพวิวเตอรร์

ประววัตวิความเปป็นมาของคอมพวิวเตอรร์

 ลวักษณะเดค่นของคอมพวิวเตอรร์

ประโยชนร์ของคอมพวิวเตอรร์

ระบบคอมพวิวเตอรร์

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 2 ภาษาคอมพวิวเตอรร์ 3 คาบ

ความหมายของภาษาคอมพวิวเตอรร์

ววิววัฒนาการของภาษาคอมพวิวเตอรร์

การเลลือกใชร้ภาษาคอมพวิวเตอรร์

แนวทางการเขทยนโปรแกรม

ววิธทการพวัฒนาซอฟตร์แวรร์

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 3 ขร้อมมูลและตวัวดทาเนวินการ 6 คาบ

ขร้อมมูลและตวัวดทาเนวินการ

คค่าคงททที่และตวัวแปร

ขร้อกทาหนดการตวัขั้งชลืที่อและการใชร้ตวัวแปร

ชนวิดขร้อมมูล

ตวัวดทาเนวินการ



(ด)

นวิพจนร์และสมการ

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 4 การออกแบบและพวัฒนาซอฟตร์แวรร์ 6 คาบ

ขวัขั้นตอนการพวัฒนาโปรแกรม

ขวัขั้นตอนววิธท

ผวังงาน

รหวัสเททยม

การแกร้โจทยร์ปปัญหาดร้วยความพวิวเตอรร์

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 5 ขวัขั้นตอนววิธทแบบลทาดวับ 9 คาบ

โครงสรร้างการททางานตรรกะแบบลทาดวับ *

          การพวัฒนาววิธทการแกร้ไขปปัญหาแบบลทาดวับ *

    แผนภมูมวิววิเคราะหร์ปปัญหา *

    แผนภมูมวิการโตร้ตอบ *

    แผนภมูมวิ IPO *

    แผนภมูมวิการเชลืที่อมโยงและพจนานรุกรมขร้อมมูล *

    เอกสารภายในและภายนอก *

    ขวัขั้นตอนววิธทและผวังงาน

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 6 ขวัขั้นตอนววิธทแบบทางเลลือก 9 คาบ



(ต)

ลอจวิกบมูลทน

โครงสรร้างตรรกะการตวัดสวินใจ

     1. การตวัดสวินใจแบบเงลืที่อนไขเดทยว

     2. การตวัดสวินใจแบบหลายเงลืที่อนไข

ขวัขั้นตอนววิธท If/Then

ขวัขั้นตอนววิธท If/Then/Else

ขวัขั้นตอนววิธท If/Then/Else แบบซร้อน

ตารางการตวัดสวินใจ

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 7 ขวัขั้นตอนววิธทแบบททาซทขั้า 9 คาบ

โครงสรร้างตรรกะททาซทขั้า

โครงสรร้างแบบ While/While-end

โครงสรร้างแบบ Repeat/Until

โครงสรร้างแบบการเพวิที่มลดคค่าอวัตโนมวัตวิ

โครงสรร้างลมูปแบบซร้อน

โครงสรร้างแบบการเรทยกซทขั้า

สรรุป

คทาถามทร้ายบท

บทททที่ 8 ขร้อผวิดพลาดของโปรแกรม 3 คาบ

การแปลโปรแกรม

ชนวิดของขร้อผวิดพลาด

สรรุป

คทาถามทร้ายบท



(ถ)

วริธรีสอนและกริจกรรม

1. ศศึกษาเอกสารประกอบการสอน หลวักการพลืขั้นฐานการแกร้ปปัญหาและการโปรแกรม

2. ศศึกษาแผนภมูมวิ แผค่นภาพ แผค่นภาพเลลืที่อน และวทดททวัศนร์ททที่เกทที่ยวขร้อง

3. แบค่งกลรุค่มศศึกษาเนลืขั้อหาและการจวัดกวิจกรรมการเรทยนการสอน

4. อภวิปรายเนลืขั้อหาและททาแบบฝฝึกหวัดในชวัขั้นเรทยน

5. มอบหมายงานแบบฝฝึกหวัดเปป็นการบร้าน

6. สรรุปเนลืขั้อหาเพวิที่มเตวิม

7. ใชร้แกรมคอมพวิวเตอรร์เขทยนโปรแกรม

สพทั่อการเรรียนการสอน

1. แผนภมูมวิ

2. แผค่นภาพ

3. แผค่นเลลืที่อน

4. วทดททวัศนร์

5. เครลืที่องคอมพวิวเตอรร์

การวหัดและการประเมรินผล

การวหัดผล

1. คะแนนระหวค่างภาคเรทยน 60%

    1.1  ความสนใจในการเรทยน 10%

    1.2  ททาแบบฝฝึกหวัดทร้ายบท 20%

    1.3  ทดสอบกลางภาค 30%

2. คะแนนสอบปลายภาคเรทยน 40%



(ท)

การประเมรินผล

คะแนนระหวค่าง 87 - 100 ไดร้ระดวับ A

คะแนนระหวค่าง 80 - 86 ไดร้ระดวับ B+

คะแนนระหวค่าง 74 - 79 ไดร้ระดวับ B

คะแนนระหวค่าง 68 - 73 ไดร้ระดวับ C+

คะแนนระหวค่าง 62 - 67 ไดร้ระดวับ C

คะแนนระหวค่าง 56 - 61 ไดร้ระดวับ D+

คะแนนระหวค่าง 50 - 55 ไดร้ระดวับ D

คะแนนระหวค่าง 0 - 49 ไดร้ระดวับ F



แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  1

ความรรรู้เบบบื้องตรู้นเกทที่ยวกกับคอมพริวเตอรร

เวลาเรทยน 3 คาบ

หกัวขรู้อเนบบื้อหาประจจาบท

1. ความหมายของคอมพพิวเตอรร

      2. ประววัตพิความเปป็นมาของคอมพพิวเตอรร

3. ลวักษณะเดด่นของคอมพพิวเตอรร

4. ประโยชนรของคอมพพิวเตอรร

5. ระบบคอมพพิวเตอรร

วกัตถถุประสงครเชริงพฤตริกรรม

1. บอกความหมายของคอมพพิวเตอรรไดด

2. อธพิบายลวักษณะของคอมพพิวเตอรรแตด่ละยยุคไดด

3. อธพิบายลวักษณะของคอมพพิวเตอรรแตด่ละประเภทไดด

4. บอกองครประกอบของระบบคอมพพิวเตอรรไดด

5. บอกประโยชนรของคอมพพิวเตอรรไดด

วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

1. บรรยายเนนนื้อหาในแตด่ละหวัวขดอ พรดอมยกตวัวอยด่างประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน

3. ผผดสอนสรยุปเนนนื้อหา

4. ททาแบบฝฝึกหวัดเพนพื่อทบทวนบทเรรียน
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5. ผผดเรรียนถามขดอสงสวัย

6. ผผดสอนททาการซวักถาม

สบที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจทาบททรีพื่ 1

2. ภาพเลนพื่อน

3. เครนพื่องคอมพพิวเตอรร

การวกัดและการประเมรินผล

1. ประเมพินจากการซวักถามในชวันื้นเรรียน

2. ประเมพินจากการททาแบบฝฝึกหวัดทบทวนทดายบทเรรียน

3. ประเมพินจากความรด่วมมนอและความรวับผพิดชอบตด่อการเรรียน
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บทททท 1

ความรรรู้เบบบื้องตรู้นเกททยวกกับคอมพพิวเตอรร

ในปปัจจจุบบัน คอมพพิวเตอรร์ไดด้เขด้ามามมีบทบาทและความสสาคบัญในชมีวพิตประจสาวบันมากขขขึ้นในหลายดด้าน
เชช่น ดด้านการศขกษา ดด้านสบังคม ดด้านวพิทยาศาสตรร์ ดด้านเศรษฐกพิจ  ชช่วยใหด้กพิจกรรมตช่าง ๆ ทมีที่ดสาเนพินอยยช่ มมี
ความสะดวก รวดเรร็ว  ดบังจะเหร็นไดด้จาก ดด้านสบังคม คอมพพิวเตอรร์ไดด้ทสาใหด้มนจุษยร์ตพิดตช่อสสที่อสารกบันมาก
ขขขึ้น สะดวกขขขึ้น จขงทสาใหด้เกพิดสบังคมออนไลนร์ ดด้านการศขกษากร็ไดด้นสาคอมพพิวเตอรร์มาเปป็นเครสที่องมสที่อชช่วยใน
กระบวนการเรมียนการสอน  โดยเฉพาะความเจรพิญกด้าวหนด้าของเทคโนโลยมีอพินเทอรร์เนร็ต ทสาใหด้การ
ศขกษาสามารถเรมียนรยด้ไดด้ตลอดเวลาและมมีความทบันสมบัย และยบังทสาใหด้เกพิดอาชมีพในหลายสาขา เชช่น ผยด้
ดยแลระบบ โปรแกรมเมอรร์  เปป็นตด้น

เนสขึ้อหาในบทนมีขึ้เพสที่อใหด้ผยด้เรมียน มมีความรยด้ความเขด้าใจเกมีที่ยวคอมพพิวเตอรร์ ในบทนมีขึ้จะกลช่าวถขง ความ
หมาย ประวบัตพิ การจบัดแบช่งประเภทของคอมพพิวเตอรร์ในลบักษณะตช่าง ๆ  องคร์ประกอบของคอมพพิวเตอรร์
ทมีที่ประกอบไปดด้วย สช่วนรบับขด้อมยลเขด้า สช่วนประมวลผล และสช่วนแสดงผล  องคร์ประกอบทางดด้าน
ซอฟตร์แวรร์ องคร์ประกอบดด้านผยด้ใชด้งาน

1.  ความหมายของคอมพพิวเตอรร

คอมพพิวเตอรร์ หมายถขง เครสที่องอพิเลร็กทรอนพิกสร์แบบอบัตโนมบัตพิ ทสาหนด้าทมีที่เสมสอนสมองกล ใชด้สสาหรบับแกด้
ปปัญหาตช่าง*ๆ  ทบัขึ้งทมีที่งช่ายและซสขึ้าซด้อน โดยวพิธมีทางคณพิตศาสตรร์ (ทบักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 129) 

คอมพพิวเตอรร์ หมายถขง อจุปกรณร์อพิเลร็กทรอนพิกสร์แบบอบัตโนมบัตพิ ทมีที่มมีหนช่วยประมวผลกลาง มมีความ
สามารถในการคสานวณและประมวผลขด้อมยลตามชจุดคสาสบัที่ง  (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 14)

สรจุป คอมพพิวเตอรร์หมายเครสที่อง เครสที่องอพิเลร็กทรอนพิกสร์ทมีที่สามารโปรแกรมไดด้ ทสางานโดยอบัตโนมบัตพิ
ดด้วยชจุดคสาสบัที่งทมีที่เขมียนขขขึ้นเพสที่อแกด้ปปัญหาตช่าง ๆ ทบัขึ้งทมีที่งช่ายและซสขึ้าซด้อนไดด้อยช่างรวดเรร็ว

อพิเลล็กทรอนพิกสรคอมพพิวเตอรรทททผผ่านมาและในปปัจจจุบกัน

ในชมีวพิตประจสาวบันของเรามมีการตพิดตช่อสสที่อสารกบับคอมพพิวเตอรร์บช่อยครบัขึ้งมากขขขึ้น บางสช่วนของเราทมีที่ใชด้
เครสที่องคอมพพิวเตอรร์ในการสรด้างงานนสาเสนอและเอกสาร ทสาเปป็นตารางขด้อมยลในสเปรดชมีตหรสอแมด้
กระทบัที่งมมีการศขกษาการเขมียนโปรแกรม เมสที่อไมช่นานมานมีขึ้คนสช่วนใหญช่ถสอคอมพพิวเตอรร์เปป็นอจุปกรณร์ลขกลบับ
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ทมีที่มมีซบับซด้อน มมีความลบับทมีที่เปป็นทมีที่รยด้จบักกบันโดยเฉพาะกลจุช่มคนไมช่กมีที่คน หรสอบางครบัขึ้งเรากร็จะเรมียกวช่าพวกคน
เหลช่านบัขึ้นวช่า พช่อมดคอมพพิวเตอรร์ (Hanly, R. Jeri, Koffman, B. Elloit.,  2013: 14)

อพิเลร็กทรอนพิกสร์คอมพพิวเตอรร์เครสที่องแรกทมีที่ถยกสรด้างขขขึ้นในชช่วงปลายปปี 1930 โดย Dr. John
Atanasoff  และ  Clifford Berry  ทมีที่ มหาวพิทยาลบั ยรบั ฐ ไอโอวา  Atanasoff  ไดด้ออกแบบเครสที่ อ ง
คอมพพิวเตอรร์ของเขาทมีที่ชช่วยใหด้นบักศขกษาระดบับบบัณฑพิตศขกษาในสาขาฟฟิสพิกสร์นพิวเคลมียรร์ทสาการคสานวณทาง
คณพิตศาสตรร์

อพิเลร็กทรอนพิกสร์คอมพพิวเตอรร์เครสที่องแรกมมีขนาดใหญช่มาก มมีนสขึ้าหนบักประมาณ 30 ตบันและใชด้พสขึ้นทมีที่
ประมาณ 30 ถขง 50 ตารางฟจุต ถยกใชด้ในการคสานวณตารางขมีปนาวจุธ การคาดการณร์สภาพอากาศและ
คสานวณการเกพิดพลบังงานปรมาณย

ชช่วงตด้นคอมพพิวเตอรร์เหลช่านมีขึ้จะใชด้หลอดสจุญญากาศเปป็นสช่วนประกอบพสขึ้นฐาน เมสที่อความกด้าวหนด้า
ทางเทคโนโลยมีในการออกแบบและการผลพิตชพิขึ้นสช่วนอพิเลร็กทรอนพิกสร์เจรพิญมากขขขึ้น นสาไปสยช่ยจุคใหมช่ของ
เครสที่องคอมพพิวเตอรร์ทมีที่มมีขนาดเลร็กมาก มมีความเรร็วมากและราคาถยกลง

รยปทมีที่ 1.1  ขนาดหนช่วยประมวลผลกลาง ATOM ของ บรพิษบัท อพินเทล 

(ทมีที่มา : Hanly, R. Jeri, Koffman, B. Elloit.,  2013: 15)

ปปัจจจุบบันเทคโนโลยมีของวงจรประมวลผลของคอมพพิวเตอรร์สามารถบรรจจุในชพิขึ้นสช่วนอพิเลร็กทรอนพิกสร์
เดมียวทมีที่เรมียกวช่าชพิปคอมพพิวเตอรร์หรสอไมโครโปรเซสเซอรร์ (รยปทมีที่ 1.1) มมีขนาดนด้อยกวช่าหนขที่งในสมีที่ของขนาด
ของแสตมปป์มาตรฐาน มมีราคายช่อยเยาและขนาดทมีที่เลร็ก ชช่วยใหด้ชพิปคอมพพิวเตอรร์สามารถทมีที่จะตพิดตบัขึ้งใน
นาฬพิกา โทรศบัพทร์มสอถสอ ระบบจมีพมีเอส กลด้อง เครสที่องใชด้ภายในบด้าน  รถยนตร์เปป็นตด้น
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ในปปัจจจุบบัน เราพบเหร็นในสสานบักงานและทมีที่อยยช่อาศบัย เปป็นคอมพพิวเตอรร์สช่วนบจุคคลทมีที่สามารถซสขึ้อ
คอมพพิวเตอรร์แบบตบัขึ้งโตต๊ะไดด้ดด้วยราคาหลบัก 1,000 บาท (รยปทมีที่ 1.2) และยบังมมีความสามารถในการ
คสานวณสยงกวช่าเมสที่อ 40 ปปีทมีที่ผช่านมา คอมพพิวเตอรร์จะมมีขนาดเลร็กและมมีขนาดพอดมีกบับกระเปป๋าหรสอพอดมีกบับ
ขนาดของมสอเรา

คอมพพิวเตอรร์สามารถแบช่งประเภทตามขนาดและประสพิทธพิภาพการทสางาน คอมพพิวเตอรร์สช่วนบจุคคล
ทมีที่แสดงในรยปทมีที่ 1.2 จะถยกใชด้โดยคนเพมียงคนเดมียว  สช่วนงานทมีที่มมีขนาดใหญช่และทสางานในเวลาจรพิง
(real-time) ระบบการประมวลผลธจุรกรรม เชช่น ตยด้เอทมีเอร็มและเครสอขช่ายธนาคาร  ระบบการจอง
โรงแรม สายการบพินและรถเชช่า สช่วนใหญช่ใชด้เมนเฟรมคอมพพิวเตอรร์ ทสาใหด้การใชด้งานเปป็นไปอยช่างมมี
ประสพิทธพิภาพและเชสที่อถสอไดด้ คอมพพิวเตอรร์ทมีที่มมีขนาดใหญช่ทมีที่สจุดเรร็วทมีที่สจุด เรมียกวช่าซยเปอรร์คอมพพิวเตอรร์ และ
ใชด้โดยหด้องปฏพิบบัตพิการวพิจบัยและงานทมีที่ตด้องการความแมช่นยสาสยงในการใชด้งานคอมพพิวเตอรร์เชช่น การ
พยากรณร์อากาศ

รยปทมีที่ 1.2  อพิเลร็กทรอนพิกสร์คอมพพิวเตอรร์สช่วนบจุคคลในปปัจจจุบบัน

(ดบัดแปลงมาจาก : Hanly, R. Jeri, Koffman, B. Elloit.,  2013: 16)
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2.  ประวกัตพิความเปป็นมาของคอมพพิวเตอรร

คอมพพิวเตอรร์ทมีที่ใชด้กบันอยยช่ในปปัจจจุบบันมีขึ้ เปป็นผลมาจากการประดพิษฐร์และคพิดคด้นเครสที่องมสอในการคสานวณ
ทมีที่มมีวพิวบัฒนาการมาอยช่างยาวนาน เรพิที่มจากเครสที่องมสอคสานวณเครสที่องแรกคสอ "ลยกคพิด" (abacus) ในรยปทมีที่
1.3  (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 26)

รยปทมีที่ 1.3 เครสที่องคพิดเลขแบบลยกคพิด

(ทมีที่มา : Kerman, C. Mitchell., 2002: 2)

ในปปี ค.ศ. 1822 ชารร์ลสร์ แบบเบจ (Charles Babbage) ไดด้ทสาการออกแบบเครสที่องคสานวณทมีที่มมีชสที่อ
เรมียกวช่า  difference engine (รยปทมีที่ 1.4)  

รยปทมีที่ 1.4 เครสที่องบวกเลขของ Pascal's

(ทมีที่มา : Mitchell C. Kerman,  2002: 4)

ในปปี ค.ค. 1833  ชารร์ลสร์ แบบเบจ ไดด้ทสาการออกแบบเครสที่อง Analytical Engine ทมีที่เปป็นตด้นแบบ
ของคอมพพิวเตอรร์ยจุคใหมช่ ประกอบไปดด้วย หนช่วยรบับขด้อมยลเขด้า หนช่วยนสาขด้อมยลออก หนช่วยความจสา
หนช่วยคสานวณ ตรรกะและหนช่วยควบคจุม  ทสางานโดยใชด้บบัตรเจาะรยเพสที่อสบัที่งใหด้เครสที่องทสางาน ตบัวเลขจะถยก
เกร็บไวด้ทมีที่วงลด้อเรมียกวช่าหนช่วยความจสา การออกแบบนมีขึ้เปป็นสช่วนคสาสบัญมากตช่อการออกแบบคอมพพิวเตอรร์
ในยจุคตช่อมา (Kerman, C. Mitchell., 2002: 3)
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2.1. ยจุคของคอมพพิวเตอรร์

1. ยจุคทมีที่หนขที่ง (1th First Generation Computer) ค.ศ. 1940 ถขง ค.ศ. 1950

เปป็นยจุคของสรด้างคอมพพิวเตอรร์ดด้วยหลอดสจุญญากาศ (vacuum tubes) (รยปทมีที่ 1.5)  

รยปทมีที่ 1.5  หลอดสจุญญากาศ

(ทมีที่มา: Dierbach, Charies.,  2013: 497)

คอมพพิวเตอรร์ทมีที่มมีชสที่อวช่า Z3  เปป็นเครสที่องแรกทมีที่สามารถสบัที่งงานดด้วยการโปรแกรมไดด้
สรด้างโดย Konrad Zuse (รยปทมีที่ 1.6) เปป็นคอมพพิวเตอรร์แบบไบนารมีดพิจพิตอล และผลพิตในเชพิงพาณพิชยร์ใน
ชสที่อ Z4  (Dierbach, Charies.,  2013: 497)

รยปทมีที่ 1.6  Konrad Zuse

(ทมีที่มา: Dierbach, Charies.,  2013: 497)

2. ยจุคทมีที่สอง (2nd Second Generation Computer) ค.ศ. 1950 ถขง ค.ศ. 1960
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เปป็นยจุคของการสรด้างคอมพพิวเตอรร์ดด้วยอจุปกรณร์สารกขที่งตบัวนสา (semi-conductor) ทมีที่มมีชสที่อ
เรมียกวช่า ทรานซพิสเตอรร์  (transistor)  พบัฒนาโดย William B. Shockley John Bardeen และ
Walter H. Brattain ทมีที่หด้องปฏพิบบัตพิการเบลลร์ ในปปี ค.ศ. 1947 อจุปกรณร์ตบัวนมีขึ้ทสาหนด้าทมีที่เปฟิด "on" (1) และ
ปฟิด off (0) วงจรไฟฟฟ้า โดยนสาทรานซพิสเตอรร์มาสรด้างเปป็นวงจรและนสาวงจรมารวมเขด้าดด้วยกบัน เรมียก
วงจรทมีที่สรด้างขขขึ้นนมีขึ้วช่า อจุปกรณร์ solid-state เพราะวช่าประกอบดด้วยวบัสจุดทมีที่เปป็นของแขร็ง ทสางานแบบสวพิตสร์
และเปป็นเทคโนโลยมีทมีที่แตกตช่างจากหลอดสจุญญากาศ โดยมมีจจุดเดช่นทมีที่สสาคบัญคสอ มมีขนาดเลร็ก ความรด้อนตสที่า
ใชด้พลบังงานนด้อย ไมช่ตด้องเปฟิดเครสที่องไวด้เปป็นระยะเวลานานกช่อนใชด้งาน 

รยปทมีที่ 1.7  เปรมียบเทมียบขนาดของหลอดสจุญญากาศและทรานซพิสเตอรร์

(ทมีที่มา: Dierbach, Charies.,  2013: 497)

สารกขที่งตบัวนสาเปป็นสารชนพิดหนขที่งทมีที่เปป็นสสที่อนสากร็ไมช่ดมี เปป็นฉนวนกร็ไมช่ดมี แตช่เปป็นไดด้ทบัขึ้งสสที่อนสา
และฉนวนภายในตบัว (ทบักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 597) เปป็นการทสางานของอจุปกรณร์ 2 อยช่างทมีที่กบัขึ้น
ระหวช่างตบัวนสาทบัขึ้งสองไมช่ใหด้เชสที่อมตช่อถขงกบันไดด้ การทมีที่ตบัวนสาทบัขึ้งสองจะทสางาน จะตด้องควบคจุมการทสางาน
ของสารกขที่งตบัวนสาทมีที่อยยช่ตรงกลาง เพสที่อใหด้เกพิดสภาวะเปป็นตบัวนสาหรสอเปป็นฉนวน จขงมมีลบักษณะของการ
ทสางานเหมสอนการเปฟิดและปฟิดเพสที่อไฟฟฟ้าวพิที่งผช่านไปไดด้ 

ในปปี ค.ศ. 1953 มหาวพิทยาลบัยแหช่งเมสองแมนเซสเตอรร์ ประเทศอบังกฤษ ไดด้สรด้าง
คอมพพิวเตอรร์เครสที่องแรกทมีที่ผลพิตดด้วยทรานซพิสเตอรร์ โดยใชด้เปป็นสช่วนประกอบหลบักแทนหลอดสจุญญากาศ
จขงทสาใหด้มมีขนาดเลร็กลงจากเดพิม ใชด้พลบังนด้อยลงจากเดพิม ไมช่กช่อใหด้เกพิดความรด้อนสยงเมสที่อเทมียบกบับหลอด
สจุญญากาศ
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รยปทมีที่ 1.8  เครสที่องคอมพพิวเตอรร์ทรานซพิสเตอรร์เครสที่องแรก

(ทมีที่มา: Dierbach, Charies.,  2013: 506)

3. ยจุคทมีที่สาม (3th Third Generation Computer) ค.ศ. 1960 ถขง ค.ศ. 1970

ในขณะทมีที่เทคโนโลยมีของทรานซพิสเตอรร์ มมีขด้อไดด้เปรมียบมากกวช่าเทคโนโลยมีของหลอด
สจุญญากาศ แตช่ยบังคงมมีปปัญหาทมีที่เกพิดจากจสานวนสายไฟฟฟ้าในวงจรทมีที่มมีเปป็นจสานวนมากตามจสานวนของ
ทรานซพิสเตอรร์ ดบังนบัขึ้นจขงคพิดคด้นเทคโนโลยมีใหมช่ โดยการนสาเอาวงจรทมีที่ผลพิตจากทรานซพิสเตอรร์มารวมเขด้า
ดด้วยกบันเปป็นวงจรเดมียว เรมียกวช่าวงจรรวม (integrate circuit) หรสอ เซมพิคอนดบักเตอรร์ชพิป (semi-
conductor chip)  ทสาใหด้จสานวนสายไฟดบังกลช่าวนด้อยลงหรสอไมช่มมีความจสาเปป็น

รยปทมีที่ 1.9  แผงวงจรไฟฟฟ้าในวงจรรวม

(ทมีที่มา: Dierbach, Charies.,  2013: 508)
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วงจรรวมถยกนสามาใชด้ผลพิตในระบบคอมพพิวเตอรร์  ชพิปบางชนพิดทมีที่มมีจจุดประสงคร์พพิเศษไดด้นสา
มาสรด้างรวมเขด้าไวด้ดด้วยกบัน เรมียกวช่า ชจุดชพิป (chip sets)  ความแตกตช่างของชจุดชพิปจะมมีความตด้องการทมีที่
แตกตช่างกบันออกไปในคอมพพิวเตอรร์แตช่ละสช่วน และมมีคช่าใชด้จช่ายของการออกแบบและกระบวนการผลพิตทมีที่
มมีตด้นสยงมากจขงทสาใหด้มมีราคาสยง

ในปปี ค.ศ. 1969 Marcian E. Hoff วพิศวกร ทสางานอยยช่ทมีที่บรพิษบัทอพินเทลไดด้แนวคพิดทมีที่ยอด
เยมีที่ยมในการผลพิตชพิปทมีที่มมีความพพิเศษสสาหรบับอจุปกรณร์ทบัที่วไป ทสาใหด้การผลพิตชพิปทมีที่มมีคจุณสมบบัตพิพพิเศษทมีที่
สามารถสบัที่งงานดด้วยการโปรแกรมใหด้ทสางานทางดด้านลอจพิกไดด้ และใชด้ชพิปเดมีที่ยวกบับอจุปกรณร์ใด ๆ กร็ไดด้ เปป็น
แนวคพิดในการผลพิตชพิปจากวงจรรวม จขงทสาใหด้เกพิดการผลพิตวงจรรวมทมีที่มมีความสามารถในการคสานวณ
เรมียกวช่า central processing unit (CPU) และถยกนสามาสรด้างเปป็นเครสที่องเมนเฟรมคอมพพิวเตอรร์
ประกอบไปดด้วยวงจรทมีที่มมีการทสางานทมีที่แตกตช่างกบัน ตช่อไดด้นสามาวงจรรวมมาผลพิตรวมเขด้าดด้วยกบันเปป็นหนขที่ง
วงจรรวม ในวงจรรวมใหมช่นมีขึ้จะมมีการทสางานทมีที่หลากหลาย และเปป็นหบัวใจของระบบคอมพพิวเตอรร์ เปป็นทมีที่
รยด้จบักในนาม เครสที่องไมโครคอมพพิวเตอรร์

4. ยจุคทมีที่สมีที่ (4th Fourth Generation Computer) ค.ศ. 1970 ถขง ปปัจจจุบบัน

ในยจุคนมีขึ้ไดด้พบัฒนาเครสที่องคอมพพิวเตอรร์สช่วนบจุคคล ทมีที่มพิไดด้เกพิดจากบรพิษบัทขนาดใหญช่ แตช่เกพิด
จากกลจุช่มคนทมีที่มมีความสนใจในการสรด้างและเปป็นเจด้าของคอมพพิวเตอรร์ของตนเอง เรพิที่มจากบรพิษบัท อพินเทล
ไดด้นสาเสนอหนช่วยประมวลผลการ 8080 ซขที่งเปป็นหนช่วยประมวลผลกลางขนาด 8 บพิต ทสางานทมีที่ความเรร็ว
สบัญญานาฬพิกา 2 เมกะเฮพิสซร์ ภายในมมีทรานซพิสเตอรร์ประมวล 6,000 ตบัว และเปป็นจจุดเรพิที่มตด้นของการ
สรด้างคอมพพิวเตอรร์สช่วนบจุคคล

รยปทมีที่ 1.10  หนช่วยประมวลผลกลาง 8080 ของบรพิษบัท อพินเทล

(ทมีที่มา: Dierbach, Charies.,  2013: 516)
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 รยปทมีที่ 1.11  เครสที่องไมโครคอมพพิวตอรร์สช่วนบจุคคล

(ทมีที่มา: นพิพล  สบังสจุทธพิ, 2558)

2.2. ประเภทของคอมพพิวเตอรร์

เครสที่องคอมพพิวเตอรร์มมีอยยช่หลายประเภทดด้วยกบัน เมสที่อพพิจารณาหลายองคร์ประกอบแลด้วสามารถ
จบัดแบช่งเปป็นประเภทของคอมพพิวเตอรร์ตามขนาดไดด้ 5 ประเภท ดบังนมีขึ้  (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 25)

     1. ซจุปเปอรร์คอมพพิวเตอรร์ (super computer) เปป็นเครสที่องประมวลผลขด้อมยลทมีที่มมีความสามารถ
ในการประมวลผลสยง และมมีหนช่วยความจสาทมีที่มมีความจจุสยง โดยทบัที่วไปสรด้างขขขึ้นเปป็นการเฉพาะเพสที่องานดด้าน
วพิทยาศาสตรร์ทมีที่ตด้องการการประมวลผลซบับซด้อน และตด้องการความเรร็วสยง เชช่น งานวพิจบัยขมีปนาวจุธ งาน
โครงการอวกาศสหรบัฐ (National Aeronautics and Space Administration:NASA) งานสสที่อสาร
ดาวเทมียม หรสอ งานพยากรณร์อากาศ เปป็นตด้น

   2. เมนเฟรมคอมพพิวเตอรร์ (mainframe computer) เปป็นเครสที่องประมวลผลขด้อมยลทมีที่มมีสช่วน
ความจสาและความเรร็วนด้อยลงเมสที่อเทมียบกบับซจุปเปอรร์คอมพพิวเตอรร์ สามารถใชด้ขด้อมยลและคสาสบัที่งของเครสที่อง
รจุช่นอสที่นในตระกยลเดมียวกบันไดด้ นอกจากนบัขึ้นยบังสามารถทสางานในระบบเครสอขช่าย (network) โดยสามารถ
เชสที่อมตช่อไปยบังอจุปกรณร์ทมีที่เรมียกวช่า เครสที่องปลายทาง (terminal) จสานวนมากไดด้ สามารถทสางานไดด้พรด้อม
กบันหลายงาน (multi tasking) และใชด้งานไดด้พรด้อมกบันหลายคน (multi user) ปกตพิเครสที่องชนพิดนมีขึ้นพิยม
ใชด้ในธจุรกพิจขนาดใหญช่ ตบัวอยช่างของเครสที่องเมนเฟรมทมีที่ใชด้กบันแพรช่หลายกร็คสอ คอมพพิวเตอรร์ของธนาคารทมีที่
เชสที่อมตช่อไปยบังตยด้ ATM และสาขาของธนาคารทบัที่วประเทศ

3. มพินพิคอมพพิวเตอรร์ (mini computer) เปป็นเครสที่องทมีที่มมีขนาดเลร็กเมสที่อเทมียบกบับซจุปเปอรร์
คอมพพิวเตอรร์และเมนเฟรมคอมพพิวเตอรร์ ใชด้ในหนช่วยหนช่วยงานทมีที่มมีขนาดเลร็ก  โดยมมีลบักษณะพพิเศษใน
การทสางานรช่วมกบับอจุปกรณร์ประกอบรอบขด้างทมีที่มมีความเรร็วสยงไดด้ มมีการใชด้แผช่นจานแมช่เหลร็กความจจุสยงชนพิด
แขร็งในการเกร็บรบักษาขด้อมยล สามารถอช่านเขมียนขด้อมยลไดด้อยช่างรวดเรร็ว หนช่วยงานและบรพิษบัททมีที่ใชด้
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คอมพพิวเตอรร์ขนาดนมีขึ้ ไดด้แกช่ กรม กอง มหาวพิทยาลบัย หด้างสรรพสพินคด้า โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงาน
อจุตสาหกรรมเปป็นตด้น

4. ไมโครคอมพพิวเตอรร์ (micro computer) เปป็นเครสที่องประมวลผลขด้อมยลขนาดเลร็ก มมีสช่วน
ของหนช่วยความจสาและความเรร็วในการประมวลผลนด้อยทมีที่สจุด สามารถใชด้งานไดด้ดด้วยคนเดมียว จขงมบักถยก
เรมียกวช่า คอมพพิวเตอรร์สช่วนบจุคคล ปปัจจจุบบันไมโครคอมพพิวเตอรร์มมีประสพิทธพิภาพสยงกวช่าในสมบัยกช่อนมาก
อาจเทช่ากบับหรสอมากกวช่าเครสที่องเมนเฟรมในยจุคกช่อน นอกจากนบัขึ้นยบังราคาถยกลง ดบังนบัขึ้นจขงเปป็นทมีที่นพิยมใชด้
ทบัขึ้งตามหนช่วยงานและบรพิษบัทหด้างรด้าน ตลอดจนตามโรงเรมียน สถานศขกษา และบด้านเรสอน บรพิษบัททมีที่ผลพิต
ไมโครคอมพพิวเตอรร์ออกจสาหนช่ายจนประสบความสสาเรร็จเปป็นบรพิษบัทแรกคสอ บรพิษบัทแอปเปฟิลคอมพพิวเตอรร์

รยปทมีที่ 1.12  เครสที่องไมโครคอมพพิวเตอรร์ apple Macintosh

(ทมีที่มา : Kerman, C. Mitchell.,  2002: 8)

3. ลกักษณะเดผ่นของคอมพพิวเตอรร  

เครสที่องคอมพพิวเตอรร์ถยกสรด้างขขขึ้นมาเพสที่อทดแทนขด้อจสากบัดของมนจุษยร์โดยมมีจจุดเดช่นอยยช่ 4 ประการ
เรมียกวช่า 4s ซขที่งมมีลบักษณะเดช่นดบังนมีขึ้ (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 33)

1. หนช่วยเกร็บ (storage) หมายถขง ความสามารถในการเกร็บขด้อมยลจสานวนมากและเปป็นเวลานาน
เปป็นจจุดเดช่นทางโครงสรด้างและเปป็นลบักษณะเดช่นหลบักของคอมพพิวเตอรร์ การทสางานแบบอบัตโนมบัตพิของ
เครสที่อง ทบัขึ้งเปป็นตบัวบช่งชมีขึ้ประสพิทธพิภาพของคอมพพิวเตอรร์แตช่ละเครสที่อง

2. ความเรร็ว (speediness) หมายถขง ความสามารถในการประมวลผลขด้อมยล (processing
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speed) โดยใชด้เวลานด้อย เปป็นจจุดเดช่นทางโครงสรด้างทมีที่ผยด้ใชด้ทบัที่วไปมมีสช่วนเกมีที่ยวขด้องนด้อยทมีที่สจุด เปป็นตบัวบช่งชมีขึ้
ประสพิทธพิภาพของเครสที่องคอมพพิวเตอรร์ทมีที่สสาคบัญเชช่นกบัน

3. ความเปป็นอบัตโนมบัตพิ (self-acting)  หมายถขง ความสามารถในการประมวลผลขด้อมยลตามลสาดบับ
ขบัขึ้นตอนไดด้อยช่างถยกตด้องและตช่อเนสที่องอยช่างอบัตโนมบัตพิ โดยมนจุษยร์มมีสช่วนเกมีที่ยวขด้องเฉพาะในขบัขึ้นตอนการ
กสาหนดโปรแกรมคสาสบัที่งและขด้อมยลกช่อนการประมวลผลเทช่านบัขึ้น

4. ความนช่าเชสที่อถสอ (reliability)  หมายถขง ความสามารถในการประมวลผลใหด้เกพิดผลลบัพธร์ทมีที่ถยก
ตด้อง ความนช่าเชสที่อถสอนบับเปป็นสพิที่งทมีที่สสาคบัญทมีที่สจุดในการทสางานของเครสที่องคอมพพิวเตอรร์ ความสามารถนมีขึ้
เกมีที่ยวขด้องกบับโปรแกรมคสาสบัที่งละขด้อมยลทมีที่มนจุษยร์กสาหนดใหด้กบับเครสที่องคอมพพิวเตอรร์โดยตรง กลช่าวคสอ หาก
มนจุษยร์ปฟ้อนขด้อมยลทมีที่ไมช่ถยกตด้องใหด้กบับเครสที่องคอมพพิวเตอรร์กร็ยช่อมไดด้ผลลบัพธร์ทมีที่ไมช่ถยกตด้องดด้วยเชช่นกบัน

4. ประโยชนรของคอมพพิวเตอรร

คอมพพิวเตอรร์มมีลบักษณะเดช่นหลายประการ ทสาใหด้ถยกนสามาใชด้ประโยชนร์ตช่อการดสาเนพินชมีวพิตประจสาวบัน
ในสบังคมเปป็นอยช่างมาก  ทมีที่พบเหร็นไดด้บช่อยทมีที่สจุดในปปัจจจุบบันคสอ การใชด้ในเรสที่องการพพิมพร์เอกสาร การใชด้งาน
ในการตพิดตช่อสสที่อสารระหวช่างบจุคคลตช่อบจุคคล ในปปัจจจุบบันเรมียกวช่า ยจุคโชเซมียลมมีเดมีย (social media)
นอกจากนมีขึ้ยบังมมีการประยจุกตร์ใชด้ในดด้านตช่าง ๆ  อมีกหลายดด้าน (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 33)

1. งานดด้านธจุรกพิจ เชช่น บรพิษบัท รด้านคด้า หด้างสรรพสพินคด้า ธนาคาร ใชด้คอมพพิวเตอรร์ชช่วยในการทสาบบัญชมี
งานประมวลผลคสา ระบบฝากถอน ระบบงานหนด้ารด้านและหลบังรด้าน เปป็นตด้น

2. งานดด้านวพิทยาศาสตรร์ การแพทยร์ และการสาธารณสจุข  สามารถนสาคอมพพิวเตอรร์มาใชด้ในการ
คสานวณทมีที่มมีการคสานวณซบับซด้อน งานดด้านฐานขด้อมยลดด้านการแพทยร์ งานการวางแผนดด้านสาธารณสจุข
การปฟ้องกบัน  เชช่น การศขกษาโมเลกจุลสารเคมมี การศขกษาการเกพิดปฏพิกรพิยานพิวเคลมียร การตรวจสอบทาง
พบันธจุกรรม ดด้านดาราศาสตรร์ ดด้านอวกาศ การควบคจุมการสช่งจรวดไปสยช่วงโคจร ใชด้เปป็นเครสที่องชช่วย
วพิเคราะหร์เกมีที่ยวกบับโรค การระบาดของโรค การแจด้งเตสอน เปป็นตด้น

3. งานดด้านคมนาคมและสสที่อสาร โดยนสาคอมพพิวเตอรร์เขด้าชช่วยการจบัดงานจราจร ควบคจุมการเดพินรถ
ควบคจุมการจราจรทางอากาศ เปป็นตด้น

4.*งานดด้านวพิศวกรรมและสถาปปัตยกรรม*ใชด้คอมพพิวเตอรร์ออกแบบหรสอจสาลองสภาวะการณร์ตช่าง*ๆ
ไดด้เชช่น การรบับแรงสบัที่นสะเทสอนของอาคารเมสที่อเกพิดแผช่นดพินไหว การจสาลองสภาวะการเกพิดอจุบบัตพิเหตจุทาง
รถยนตร์ งานปฟ้องกบันนสขึ้าทช่วม เปป็นตด้น

5.*งานราชการ นสาระบบคอมพพิวเตอรร์มาจบัดเกร็บขด้อมยลประชากร เรมียกวช่าระบบทะเบมียนราษฏรร์
กระทรวงคมนาคม ใชด้ในการจดทะเบมียนยานพาหนะ การทสาใบอนจุญาตขบับยานพาหนะเปป็นตด้น

6. ดด้านการศขกษา คอมพพิวเตอรร์จะเปป็นเครสที่องมสอชช่วยใหด้ครยและผยด้เรมียนสามารถสสที่อการกบันไดด้ สสที่อการ
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สอนทมีที่ผยด้เรมียนรยด้ไดด้ตลอดเวลา มมีความทบันสมบัย

5. ระบบคอมพพิวเตอรร (Computer System)

  ระบบคอมพพิวเตอรร์ ประกอบไปดด้วยองคร์ประกอบพสขึ้นฐานทมีที่ทสางานประสานงานกบันเพสที่อกระทสางาน
นบัขึ้นใหด้เสรร็จสพิขึ้น โดยจะขาดองคร์ประกอบอยช่างใดอยช่างหนขที่งไมช่ไดด้  ระบบคอมพพิวเตอรร์ประกอบไปดด้วย 4
สช่วน ไดด้แกช่  (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 31)

       5.1.  องคร์ประกอบดด้านฮารร์ดแวรร์

ฮารร์ดแวรร์ หมายถขง อจุปกรณร์ตช่าง ๆ  ทมีที่ประกอบขขขึ้นเปป็นเครสที่องคอมพพิวเตอรร์ มมีลบักษณะเปป็น
โครงรช่างสามารถมองเหร็นดด้วยตาและสบัมผบัสไดด้  เชช่น จอภาพ คมียร์บอรร์ด เครสที่องพพิมพร์ เมาสร์ เปป็นตด้น ซขที่ง
สามารถแบช่งออกเปป็นสช่วนตช่าง*ๆ  ตามลบักษณะการทสางาน ไดด้ 4 หนช่วย คสอ หนช่วยรบับขด้อมยล (input
unit) หนช่วยประมวลผลกลาง (CPU) หนช่วยแสดงผล (output unit) หนช่วยเกร็บขด้อมยลสสารอง โดย
อจุปกรณร์แตช่ละหนช่วยมมีหนด้าทมีที่การทสางานแตกตช่างกบัน และทสางานประสานงานกบันไดด้อยช่างมมีประสพิทธพิภาพ
แสดงในรยปทมีที่ 1.13

รยปทมีที่ 1.13 องคร์ประกอบดด้านฮารร์ดแวรร์

(ทมีที่มา : Gary B. Shelly, Misty E. Vermaat,  2010: 213)

1. สช่วนนสาเขด้าขด้อมยล  เปป็นหนช่วยทมีที่ทสาหนด้าทมีที่ทมีที่จะนสาขด้อมยลจากผยด้ใชด้แลด้วสช่งไปยบังหนช่วย
ประมวลผล มมีอยยช่หลายลบักษณะ เชช่น เปป็นตบัวอบักษร ขด้อมยลตสาแหนช่งบนจอภาพ ซขที่งกร็จะมมีอจุปกรณร์นสาเขด้า
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ทมีที่แตกตช่างกบันดบังนมีขึ้

• แปฟ้นพพิมพร์ (keyboard)

• เมาสร์ (mouse) 

• เครสที่องอช่านรหบัสแทช่ง (bar-code reader) 

• เครสที่องอช่านภาพ (scanner) 

• ไมโครโฟน (microphone) 

• กลด้องถช่ายภาพดพิจพิตอล (digital camera)

•*ปากกาแสง (light pen) 

• หนด้าจอแบบสบัมผบัส (touch screen)

รยปทมีที่ 1.14 จอภาพแบบสบัมผบัส

(ทมีที่มา : Gary B. Shelly, Misty E. Vermaat,  2010: 266)

2. หนช่วยประมวลผลกลาง เปป็นสช่วนทมีที่ทสาหนด้าทมีที่ปฏพิบบัตพิตามคสาสบัที่งทมีที่รบับเขด้ามาจากหนช่วยรบับ
ขด้อมยล เพสที่อนสาไปประมวลผลใหด้ไดด้ผลลบัพธร์ตามทมีที่ไดด้วางแผนไวด้ โดยเรมียกการปฏพิบบัตพิการตามคสาสบัที่งนมีขึ้วช่า
การกระทสา (execute)  ประกอบไปดด้วยหนช่วยยช่อย 2 สช่วนคสอ หนช่วยคสานวณ (arithmetic logic unit
หรสอ ALU) เปป็นวงจรเชพิงผสมรยปแบบหนขที่งโดยออกแบบมมีลบักษณะของการทสางาน ไดด้แกช่ การคสานวณ
ตรรกะ บพิตโอเปอรร์เรชบัน หนช่วยควบคจุม (control unit) คอมพพิวเตอรร์จะทสาอยช่างใด จะตด้องมมีการ
ควบคจุมการทสางาน เชช่น การอช่านเขมียนหนช่วยความจสา การอช่านเขมียนอจุปกรณร์เชสที่อมตช่อ จะตด้องมมีหนช่วยทมีที่
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ทสาหนด้าทมีที่ควบคจุมการทสางานวช่า จะอช่านเมสที่อใด และจะเขมียนเมสที่อใด จากอจุปกรณร์ชนพิดใด จะเขมียนไปยบัง
อจุปกรณร์ชนพิดใด  ซขที่งอจุปกรณร์แตช่ละชนพิดกร็จะมมีความแตกตช่างกบันในดด้านโครงสรด้างฮารร์ดแวรร์ของอจุปกรณร์
นบัขึ้น  ในระบบคอมพพิวเตอรร์จะมมีเพมียงอจุปกรณร์เดมียวเทช่านบัขึ้นทมีที่สามารถใชด้ไดด้ในขณะใดขณะหนขที่ง ดบังนบัขึ้นเพสที่อ
ไมช่ใหด้การทสางานเกพิดการขบัดแยด้งกบัน ตบัวควบคจุมจะทสาหนด้าดยแลการทสางานประสานงานกบันทบัขึ้งหมด 

รยปทมีที่ 1.15 หนช่วยประมวลผลกลางสสาหรบับเครสที่องสช่วนบจุคคล

(ทมีที่มา : Shelly, B. Gary., Vermaat, E. Misty.,  2010: 214)

    3. สช่วนนสาออกขด้อมยล เปป็นหนช่วยทมีที่จะทสาหนด้าทมีที่ นสาขด้อมยลทมีที่ไดด้จากการประมวลผล ไปแสดง
ใหด้ผยด้ใชด้งานไดด้รบับรยด้ขด้อมยลหรสอบางครบัขึ้งกร็นสาขด้อมยลทมีที่ไดด้ไปแสดงออกทางกระดาษ หรสอ แสดงออกมาในรยป
ของเสมียง มมีอจุปกรณร์เกมีที่ยวขด้องดบังนมีขึ้

•*จอภาพ (monitor) 

• เครสที่องพพิมพร์ (printer)

• ลสาโพง  

4.  สช่วนเกร็บขด้อมยล (storage) สช่วนทมีที่ทสาหนด้าเกร็บรบักษาขด้อมยลทมีที่ไดด้จากการประมวลผลใน
ขณะนบัขึ้น หรสอเกร็บขด้อมยลไวด้เพสที่อนสามาประมวลผลในภายหลบัง โดยสช่วนทมีที่เกร็บขด้อมยลในขณะประมวลผลจะ
ถยกสรด้างหรสอประกอบเขด้าไปเปป็นสช่วนหนขที่งของระบบ สช่วนทมีที่เกร็บขด้อมยลเพสที่อนสามาใชด้ประมวลผลภายหลบัง
จะถยกจบัดเกร็บอยยช่อจุปกรณร์ภายนอก เชช่น ฮารร์ดดพิส

• หนช่วยเกร็บขด้อมยลภายใน

• หนช่วยเกร็บขด้อมยลภายนอก (external memory) 

     5.2. องคร์ประกอบดด้วยซอฟตร์แวรร์ 

ซอฟตร์แวรร์ หมายถขง ถขงชจุดคสาสบัที่งทมีที่สบัที่งใหด้คอมพพิวเตอรร์ทสางานตามลสาดบับขบัขึ้นตอนของการ
ทสางานทมีที่เขมียนดด้วยคสาสบัที่งภาษาคอมพพิวเตอรร์ (ทบักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 615) 
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ซอฟตร์แวรร์จขงเปป็นสช่วนสสาคบัญอยช่างหนขที่งทมีที่มมีหนด้าทมีที่ ควบคจุมการทสางานของฮารร์ดแวรร์ใหด้ทสาตาม
วบัตถจุประสงคร์ทมีที่ผยด้สบัที่งงานตด้องการ โดยซอฟตร์แวรร์จะเรพิที่มทสางานตบัขึ้งแตช่คอมพพิวเตอรร์เรพิที่มตด้นทสางานจนถขงสพิขึ้น
สจุดการทสางาน ฉนบัขึ้นคอมพพิวเตอรร์จะทสางานไดด้ดมีมมีประสพิทธพิภาพหรสอไมช่นบัขึ้นขขขึ้นอยยช่ซอฟตร์แวรร์เปป็นหลบัก

สามารถแบช่งซอฟตร์แวรร์ออกเปป็น 2 ประเภท

1.*ซอฟตร์แวรร์ระบบ (system software) เปป็นสช่วนทมีที่ทสาหนด้าทมีที่ควบคจุมการทสางานฮารร์ดแวรร์
เพสที่อรองรบับการทสางานตามคสาสบัที่งของผยด้ใชด้งาน นอกจากนบัขึ้นยบังควบคจุมการเขด้าใชด้ทรบัพยากรของเครสที่อง
คอมพพิวเตอรร์ การแบช่งปปันการเขด้าใชด้งานอจุปกรณร์เพสที่อมพิใหด้อจุปกรณร์ทสางานขบัดแยด้งกบัน โปรแกรมระบบมมี
อยยช่หลายสช่วน สช่วนแรกจะถยกบรรจจุอยยช่ในรอม จจุดประสงคร์เพสที่อเปป็นจจุดเรพิที่มตด้นทสางานของคอมพพิวเตอรร์
เรมียกวช่า ไบออส (BIOS:Basic Input/Output System) จะทสาหนด้าทมีที่ควบคจุมการทสางานและตรวจสอบ
อจุปกรณร์ทมีที่ตช่อพวงอยยช่กบับคอมพพิวเตอรร์ (ทบักษพิณา สวนานนทร์.  2546: 642) 

ซอฟตร์แวรร์ระบบสช่วนทมีที่สองเปป็นโปรแกรมระบบปฏพิบบัตพิการ จะถยกเรมียกขขขึ้นมาทสางานหลบัง
จากไบออสทสางานเสรร็จสพิขึ้น โปรแกรมระบบปฏพิบบัตพิการจะบรรจจุอยยช่ในสสที่อบบันทขกขด้อมยลหลายชนพิด เชช่น
แผช่นดพิสกร์ ฮารร์ดดพิสกร์ เครสอขช่ายคอมพพิวเตอรร์ ซมีดมีรอม ดมีวมีดมี หรสอ แฟชร์ไดรร์ในปปัจจจุบบัน  

หนด้าทมีที่หลบักของโปรแกรมระบบปฏพิบบัตพิการมมีดบังนมีขึ้

• การจองและกสาหนดการใชด้ทรบัพยากรคอมพพิวเตอรร์

• การจบัดตารางงาน

• การตพิดตามผลของระบบ

• การทสางานหลายโปรแกรมพรด้อมกบัน

• การจบัดแบช่งเวลา

• การประมวลผลหลายชจุดคสาสบัที่ง

2.*ซอฟตร์แวรร์ประยจุกตร์ เปป็นซอฟตร์แวรร์ทมีที่พบัฒนาขขขึ้นมาเพสที่อทสาอยช่างใดอยช่างหนขที่ง หรสอใหด้ตรง
กบับความตด้องการของผยด้ใชด้เปป็นหลบัก ซขที่งซอฟตร์แวรร์ทมีที่พบัฒนาขขขึ้นจะตด้องทสางานอยยช่บนซอฟตร์แวรร์ระบบตาม
ความตด้องการของผยด้ใชด้ทมีที่พบัฒนาขขขึ้น ซอฟตร์แวรร์ประยจุกตร์เหลช่านมีขึ้ประกอบดด้วย

• โปรแกรมประมวผลคสา (word processing)

• โปรแกรมนสาเสนอ  (presentation)

• โปรแกรมตารางคสานวณ (spread sheet)

• โปรแกรมประมวลลผลภาพ  (image processing)

• โปรแกรมประมวลเสมียง  (sound processing)
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• โปรแกรมบมีบอบัด  (compression)

• โปรแกรมใชด้งานอพินเทอรร์เนร็ต (browser)

• โปรแกรมประมวลผลวพิดมีโอ (video editor)

5.3. *องคร์ประกอบดด้านผยด้ใชด้งาน 

ในองคร์ประกอบของระบบคอมพพิวเตอรร์ นอกจากระบบฮารร์ดแวรร์และซอฟตร์แวรร์แลด้ว ผยด้ใชด้
งานกร็เปป็นสช่วนหนขที่งในระบบคอมพพิวเตอรร์ โดยผยด้ใชด้จะเปป็นผยด้ทมีที่จะสบัที่งใหด้คอมพพิวเตอรร์ทสางานตามชจุดคสาสบัที่ง
หรสอปฏพิบบัตพิงานตามทมีที่ไดด้วางแผนไวด้ สามารถจสาแนกกลจุช่มผยด้ใชด้งานไดด้ดบังนมีขึ้

1.*กลจุช่มนบักวพิเคราะหร์ระบบ (system analysis) 

2.*กลจุช่มผยด้เขมียนโปรแกรม (programmer) 

3.*กลจุช่มผยด้ใชด้ระบบ 

4.*กลจุช่มผยด้บรพิหาร 

5.4 *องคร์ประกอบดด้านขด้อมยล

ขด้อมยลเปป็นองคร์ประกอบทมีที่สสาคบัญอยช่างหนขที่งในระบบคอมพพิวเตอรร์ เปป็นสพิที่งทมีที่ตด้องนสาเขด้าระบบ
เพสที่อใหด้โปรแกรมประมวลผลเพสที่อใหด้ไดด้ผลลบัพธร์ตามวบัตถจุประสงคร์ของงาน  ขด้อมยลจะตด้องมมีการจบัดเกร็บจาก
แหลช่งกสาเนพิดและมมีความถยกตด้อง มมีการกลบัที่นกรองและตรวจสอบแลด้วเทช่านบัขึ้นจขงจะมมีประโชยนร์  ขด้อมยลจะ
ตด้องมมีมาตรฐานเมสที่อใชด้กบับกลจุช่มระดบับองคร์กร การจบัดเกร็บในโครงสรด้างใหด้การจบัดเกร็บทมีที่เปป็นระเบมียบเพสที่อ
การสสที่อคด้นทมีที่รวดเรร็วและมมีประสพิทธพิภาพ

ขด้อมยล (data) หมายถขง ขด้อมยลดพิบ ซขที่งอาจเปป็นไปไดด้ทบัขึ้งขด้อวาม ตบัวเลข รยปภาพ เสมียงและ
วมีดมีโอ ทมีที่ยบังไมช่ผช่านการประมวลผล  (โอภาส เอมีที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 23)

6.  สรจุป

คอมพพิวเตอรร์เปป็นเครสที่องอพิเลร็กทรอนพิกสร์แบบอบัตโนมบัตพิ ทสาหนด้าทมีที่เสมสอนสมองกล ใชด้สสาหรบับแกด้ไข
ปปัญหาตช่าง  ๆ  ทบัขึ้งทมีที่งช่ายและซสขึ้าซด้อน โดยวพิธมีทางคณพิตศาสตรร์และทสางานดด้วยความเรร็วสยง คอมพพิวเตอรร์
มมีวพิวบัฒนาการอยช่างรวดเรร็ว ทสาใหด้เกพิดการนสาไปใชด้ในสช่วนตช่าง  ๆ  เพสที่ออสานวยความสะดวกใหด้แกช่มนจุษยร์
เชช่น การศขกษา การคด้าขาย การเงพินการธนาคาร ทางดด้านวพิทยาศาสตรร์ การทดลองทมีที่มมีความเสมีที่ยงสยง
และใชด้ในระบบราชการ คอมพพิวเตอรร์ยบังสามารถแบช่งตามความสามารถของระบบแบช่งไดด้ 4 ประเภท
คสอ  ซจุปเปอรร์คอมพพิวเตอรร์  เมนเฟรมคอมพพิวเตอรร์  มพินพิคอมพพิวเตอรร์  ไมโครคอมพพิวเตอรร์ 

นอกจากนมีขึ้คอมพพิวเตอรร์ยบังสามารถแบช่งออกไดด้ 5 ยจุค ยจุคทมีที่ 1 ยจุคทมีที่ใชด้หลอดสจุญญากาศ มมีขด้อเสมียคสอ
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ความรด้อนสยง ขนาดใหญช่ ราคาแพง ยจุคทมีที่ 2 ยจุคทมีที่ใชด้ทรานซพิสเตอรร์เปป็นสช่วนประกอบ มมีขนาดเลร็กลง ใชด้
พลบังงานไฟฟฟ้านด้อย ความรด้อนตสที่า ราคาถยก สามารถเขมียนโปรแกรมไดด้ แตช่มมีประสพิทธพิภาพสยงขขขึ้น ยจุคทมีที่ 3
ใชด้วงจรรวมใชด้การผลพิต มมีขนาดเลร็ก ราคาถยก สามารถเขมียนโปรแกรมไดด้ ยจุคทมีที่ 4 ใชด้แผช่นวงจรรวมขนาด
เลร็กทมีที่ทสางานเฉพาะอยช่าง  จขงทสาใหด้มมีขนาดเลร็กลง ใชด้พลบังงานไฟฟฟ้านด้อย มมีราคาถยก เขมียนโปรแกรมไดด้
เคลสที่อนยด้ายหรสอพกพาไปยบังทมีที่ตช่าง ๆ ไดด้ 

สช่วนองคร์ระบบคอมพพิวเตอรร์ประกอบไปดด้วย ประกอบพสขึ้นฐานทมีที่ทสางานประสานงานกบันเพสที่อทสางาน
ใหด้เสรร็จสพิขึ้น ประกอบดด้วย องคร์ประกอบดด้านฮารร์ดแวรร์ องคร์ประกอบดด้านซอฟตร์แวรร์ องคร์ประกอบดด้าน
ผยด้ใชด้งาน องคร์ประกอบดด้านขด้อมยล เปป็นตด้น

7. คคาถามทรู้ายบท

1.  องคร์ประกอบของระบบคอมพพิวเตอรร์มมีอะไรด้บาง

    2.  ขด้อใดคสอลบักษณะเดช่นของเครสที่องไมโครคอมพพิวเตอรร์ในปปัจจจุบบัน

   3.  หนช่วยความจสาทมีที่มมีความจจุนด้อยทมีที่มมีชสที่อวช่าอะไร

   4.  หนช่วยความจสาทมีที่ทสางานความเรร็วสยงสจุดมมีชสที่อวช่าอะไร

   5.  ซอฟป์ตแวรร์ทมีที่ทสาหนด้าทมีที่จบัดการระบบและรอรบับคสาสบัที่งผยด้ใชด้งานมมีชสที่ออะไร

   6.  จงบอกประโยชยร์ของคอมพพิวตอรร์ทมีที่นสามาใชด้ในดด้านวพิทยาศาสตรร์มา 3  ชนพิด

  7.  จงอธพิบายลบักษณะเดช่นของหนช่วยประมวลผลกลางสสาหรบับผยด้ใชด้ทบัที่วไป

  8.  ทรานซพิสเตอรร์อยยช่ในคอมพพิวเตอรร์ยจุคใด

  9.  จงบอกชสที่อกลจุช่มผยด้ใชด้ทมีที่มมีหนด้าทมีที่พบัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์

 10. จจุดเดช่นของคอมพพิวเตอรร์ยจุคทมีที่ 4 มมีอะไรบด้าง
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  2

ภาษาคอมพริวเตอรร

เวลาเรทยน 3 คาบ

หหัวขข้อเนนนื้อหาประจจาบท

1. ความหมายของภาษาคอมพพิวเตอรร

          2. วพิววัฒนาการของภาษาคอมพพิวเตอรร

          3. การเลลือกใชช้ภาษาคอมพพิวเตอรร

          4. แนวทางการเขขียนโปรแกรม

          5. วพิธขีการพวัฒนาซอฟตรแวรร

วหัตถถุประสงครเชริงพฤตริกรรม

1. บอกชลืชื่อภาษาคอมพพิวเตอรรระดวับสสูงอยย่างนช้อย 5 ชลืชื่อ

2. บอกลวักษณะของภาษาคอมพพิวเตอรรเชพิงโครงสรช้างไดช้

3. อธพิบายวพิธขีการเลลือกใชช้ภาษาคอมพพิวเตอรรทขีชื่เหมาะสมไดช้

4. อธพิบายแนวทางการเขขียนโปรแกรมมแตย่ละแบบไดช้ถสูกตช้อง

5. บอกขวัขั้นตอนการพวัฒนาซอฟตรแวรรไดช้

วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

1. บรรยายเนลืขั้อหาในแตย่ละหวัวขช้อ พรช้อมยกตวัวอยย่างประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน
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3. ผสูช้สอนสรรุปเนลืขั้อหา

4. ททาแบบฝฝึกหวัดเพลืชื่อทบทวนบทเรขียน

5. ผสูช้เรขียนถามขช้อสงสวัย

6. ผสูช้สอนททาการซวักถาม

สนที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจทาบททขีชื่ 2

2. ภาพเลลืชื่อน

3. เครลืชื่องคอมพพิวเตอรร

การวหัดและการประเมรินผล

1. ประเมพินจากการซวักถามในชวัขั้นเรขียน

2. ประเมพินจากการททาแบบฝฝึกหวัดทบทวนทช้ายบทเรขียน

3. ประเมพินจากความรย่วมมลือและความรวับผพิดชอบตย่อการเรขียน
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บทททที่ 2

ภาษาคอมพพิวเตอรร

คอมพพิวเตอรร์เปป็นเครรรื่องมรออพิเลล็กทรอนพิกสร์ททรื่มทความพพิเศษ ททางานไดด้อยย่างรวดเรล็ว นทามาแกด้ปปัญหา
ตย่าง ๆ ททรื่มทความซซับซด้อน การททรื่จะใหด้คอมพพิวเตอรร์มทความสามารถดซังกลย่าวจะตด้องเขทยนคทาสซัรื่งควบคคุมใหด้
คอมพพิวเตอรร์ททางานตามขซัขั้นตอนททรื่ไดด้กทาหนดไวด้อยย่างเปป็นระบบระเบทยบ  คอมพพิวเตอรร์จะดทาเนพินการไดด้
นซัขั้นจะตด้องมทขด้อมมูลหรรอชคุดคทาสซัรื่งททรื่คอมพพิวเตอรร์เขด้าใจไดด้เทย่านซัขั้น ภาษาเครรรื่องเปป็นชคุดคทาสซัรื่งททรื่เครรรื่อง
สามารถปฏพิบซัตพิการไดด้ทซันททรื่ แตย่ไมย่เหมาะททรื่จะนทามาเขทยนเปป็นระบบงานคอมพพิวเตอรร์เพราะ ภาษาเครรรื่อง
จะประกอบไปดด้วยเลขฐานสองททรื่มทเฉพาะเลข 0 และ 1 เทย่านซัขั้น เปป็นการยากททรื่คนสย่วนใหญย่จะเขด้าใจ
ภาษาคอมพพิวเตอรร์จจึงไดด้ถมูกคพิดคด้นขจึขั้นมาเพรรื่อชย่วยใหด้สามารถสซัรื่งใหด้คอมพพิวเตอรร์ปฏพิบซัตพิงานตามททรื่ตด้องการ
ปปัจจคุบซันภาษาคอมพพิวเตอรร์ททรื่มทหลายภาษาแตย่ละภาษามทคคุณสมบซัตพิเฉพาะของภาษานซัขั้น แตย่มทจคุดประสงคร์
เพรรื่อใหด้คนสย่วนใหญย่สามารถเขด้าใจและเขทยนไดด้

1.  ความหมายของภาษาคอมพพิวเตอรร

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ หมายถจึง  ภาษาททรื่ใชด้กซับเครรรื่องคอมพพิวเตอรร์ หรรอใชด้เพรรื่อสรรื่อสารใหด้คอมพพิวเตอรร์
เขด้าใจและสามารถปฏพิบซัตพิกาาตามคทาสซัรื่งไดด้ (ทซักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 136)

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ หมายถจึง โปรแกรมคอมพพิวเตอรร์เปป็นชคุดของคทาสซัรื่งททรื่ททาใหด้ครรรื่องคอมพพิวเตอรร์ใน
การปฏพิบซัตพิงาน (Shelly, B. Gary., Vermaat, E. Misty,  2010: 665) 

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ หมายถจึง การเขทยนโปรแกรมเปป็นกระบวนการของขซัขั้นตอนวพิธทและการเขด้ารหซัส
ใหด้กลายเปป็นไวยากรณร์ภาษาการเขทยนโปรแกรมเพรรื่อททรื่จะสามารถดทาเนพินการไดด้โดยคอมพพิวเตอรร์และมท
ความหลากหลายของเครรรื่องคอมพพิวเตอรร์ ขซัขั้นตอนแรกททรื่สทาคซัญครอความตด้องการททรื่จะหาทางออก โดย
ไมย่ตด้องมทขซัขั้นตอนวพิธท อาจจะไมย่มทการเขทยนโปรแกรม (Miller, Brad., Ranum, David,  2013: 5) 

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ หมายถจึง กลคุย่มของกฏเกณฑร์ ตซัวอซักษรสซัญลซักษณร์และชคุดรหซัสคทาสซัรื่ง ททรื่นทามาใชด้
เขทยนเปป็นโปรแกรมภาษาคอมพพิวเตอรร์ (โอภาส เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 41)

สรคุป ภาษาคอมพพิวเตอรร์หมายถจึง "ชคุดของคทาสซัรื่งททรื่ เขทยนเปป็นขซัขั้นตอน ดด้วยไวยากรณร์เพรรื่อใหด้
คอมพพิวเตอรร์ปฏพิบซัตพิงานตามขซัขั้นตอนททรื่ไดด้กทาหนดไวด้"
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2.  วพิววัฒนาการของภาษาคอมพพิวเตอรร

ภาษาคอมพพิวเตอรร์มทวพิวซัฒนาการมาโดยลทาดซับเชย่นเดทยวกซับคอมพพิวเตอรร์ จากภาษาททรื่มทเฉพาะตซัวเลข
ไบนารทมาถจึงภาษาททรื่มทลซักษณะเหมรอนกซับภาษาอซังกฤษ สามารถแบย่งไดด้ 5 ประเภทดซังตย่อไปนทขั้  (โอภาส
เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 441)

   1. ภาษาเครรรื่อง (machine language)

   2. ภาษาแอสเซมบลท (assembly language)

   3. ภาษาระดซับสมูง (high-level language)

   4. ภาษาระดซับสมูงมาก (very high-level language)

   5. ภาษาธรรมชาตพิ (natural language)

สามารถแสดงระยะเวลาททรื่เกพิดภาษาคอมพพิวเตอรร์ในชย่วงเวลาตย่าง ๆ ไดด้ดซังนทขั้

รมูปททรื่ 3.1  วพิวซัฒนาการของภาษาคอมพพิวเตอรร์

2.1. ภาษาเครรรื่อง เปป็นภาษาระดซับตทรื่า ประกอบดด้วยเลขฐานสองครอ 0 และ 1 จะสซัมพซันธร์กซับการ
เปปิด (on) และการปปิด (off) ของวงจรสซัญญาณไฟฟฟ้าภายในเครรรื่องคอมพพิวเตอรร์แทนขด้อมมูลและคทาสซัรื่ง
ตย่าง ๆ ทซัขั้งหมด คทาสซัรื่งจะขจึขั้นอยมูย่กซับชนพิดของหนย่วยประมวลผลกลาง กลย่าวครอ เมรรื่อเขทยนชคุดคทาสซัรื่งสทาหรซับ
หนย่วยประมวลผลประเภทหนจึรื่งไมย่สามารถนทาคทาสซัรื่งททรื่ผย่านการแปลเปป็นภาษาเครรรื่องแลด้ว ไปใชด้กซับประ
หนย่วยประมวลผลกลางอทกชนพิดหนจึรื่ง ยกเวด้นจะตด้องการการแปลโปรแกรมนซัขั้นใหมย่ดด้วยตซัวแปลภาษาของ
หนย่วยประมวลผลกลางนซัขั้น  นซัรื่นครอแตย่ละเครรรื่องกล็จะมทรมูปแบบของคทาสซัรื่งเฉพาะของตซัว นซักคทานวณและ
นซักเขทยนโปรแกรมในสมซัยกย่อน ตด้องรมูด้จซักวพิธทททรื่จะรวมตซัวเลขเพรรื่อแทนคทาสซัรื่งตย่าง ๆ ททาใหด้การเขทยน
โปรแกรมเปป็นกระบวนการยคุย่งยากและใชด้เวลามาก (ธทระวซัฒนร์ ประกอบผล,  2543: 31)

ตซัวอยย่าง การอย่านขด้อมมูลเขด้าสมูย่เครรรื่อง สมมตพิใหด้เลข 3 (ฐานสพิบ) แทนคทาสซัรื่งการอย่านขด้อมมูล และ
ใหด้ขด้อมมูลถมูกอย่านมาเกล็บในหนย่วยความจทาตทาแหนย่งททรื่ 40 ดซังนซัขั้นจะสามารถเขทยนเปป็นคทาสซัรื่งไดด้ดซังนทขั้
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3 40

ถด้าเขทยนอยมูย่ในรมูปของเลขฐานสอง จะไดด้ผลลซัพธร์ ดซังนทขั้

00000011 00101000

หรรอถด้าตด้องการหาคย่าจากสมการนทขั้ 

cost = price + tax

ในโปรแกรมภาษาเครรรื่อง อาจจะตด้องเขทยนเปป็นลทาดซับของคทาสซัรื่งดซังนทขั้

0010 0000 0000 0100
          0100 0000 0000 0101
          0011 0000 0000 0110

ขด้อดทของภาษาเครรรื่อง

    1. คทาสซัรื่งใด ๆ ททรื่เขด้าสมูย่เครรรื่องคอมพพิวเตอรร์ สามารถททางานไดด้ทซันทท มทประสพิทธพิภาพ

    2. สามารถสรด้างคทาสซัรื่งใหมย่ ๆ ขจึขั้นมาใชด้งานไดด้ 

    3. ตด้องการหนย่วยความจทาและซอฟตร์แวรร์อรรื่น ๆ เพทยงเลล็กนด้อย

ขด้อเสทยของภาษาเครรรื่อง

    1. โปรแกรมมทความยาวมาก มทความยคุย่งยากในการเขทยนโปรแกรมและจดจทาไดด้ยาก

    2. โปรแกรมภาษาททรื่เขทยนขจึขั้นมาใชด้งานไดด้กซับหนย่วยประมวลผลชนพิดเดทยวเทย่านซัขั้น

    3. ผมูด้เขทยนโปรแกรมจะตด้องเรทยนรมูด้ถจึงระบบการททางานของคอมพพิวเตอรร์เปป็นอยย่างดท

2.2. ภาษาแอสเซมบลท เปป็นภาษาททรื่มทการใชด้ตซัวอซักษรในภาษาอซังกฤษ มาเขทยนแทนคทาสซัรื่งททรื่เปป็นเลข
ฐานสองและเรทยกอซักษรสซัญลซักษณร์ททรื่เปป็นคทาสซัรื่งนทขั้วย่า สซัญลซักษณร์ขด้อความ (mnemonic codes) เพรรื่อใหด้
งย่ายตย่อการเขทยนและการจดจทามากกวย่าภาษาเครรรื่อง แตย่ถจึงอยย่างไรกล็ยซังจซัดภาษาแอสเซมบลทนทขั้เปป็นภาษา
ระดซับตทรื่า การนทาภาษาแอสเซมบลทไปใชด้จะตด้องททาการแปลใหด้เปป็นภาษาเครรรื่อง โดยตซัวแปลภาษาเรทยก
วย่า แอสเซมเบอรร์ (assembler) ดซังนซัขั้นผมูด้เขทยนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลทจะตด้องเขด้าใจในสถาปปัตยกรรม
ของหนย่วยประมวลกลางเปป็นอยย่างดท  เพราะในการเขทยนโปรแกรมจะตด้องใชด้งานหนย่วยความจทาภายใน
หนย่วยประมวลผลกลางททรื่เรทยกวย่า รทจทสเตอรร์ (register) ในการบวก ลบ คมูณ หาร เปป็นตด้น (ธทระวซัฒนร์
ประกอบผล,  2543: 31)
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ตซัวอยย่าง

 cseg     assume  cs:cseg,ds:cseg
                org 100h
                jmp start
start:       mov dx,offset msg
               mov ah,06h
               int 21h
               int 20h
cseg         ends
msg         db 'Hello world !!,'$'
               end start

ถจึงแมด้วย่าสซัญลซักษณร์เหลย่านทขั้จะไมย่ใชย่คทาททรื่มทความหมายในภาษาอซังกฤษ แตย่กล็ททาใหด้ผมูด้เขทยน
โปรแกรมสามารถเขทยนโปรแกรมไดด้สะดวกมากยพิรื่งขจึขั้น เนรรื่องจากไมย่ตด้องจดจทาเลข 0 และ 1 ของเลข
ฐานสอง นอกจากนทขั้ภาษาแอสเซมบลท ยซังอนคุญาตใหด้ผมูด้เขทยนใชด้ตซัวแปรททรื่ตซัขั้งขจึขั้นมาเองในการเกล็บคย่าขด้อมมูล
ใด ๆ เชย่น X , Y , SUM หรรอ MSG แทนการอด้างถจึงตทาแหนย่งททรื่เกล็บขด้อมมูลจรพิง ๆ ภายในหนย่วยความจทา

2.3.  ภาษาระดซับสมูง เรทยกไดด้อทกอยย่างวย่าเปป็นภาษารคุย่นททรื่ 3 (3rd Generation Language หรรอ
3GLs) เปป็นภาษาททรื่ถมูกสรด้างขจึขั้นมาเพรรื่อใหด้สามารถเขทยนและอย่านโปรแกรมไดด้งย่ายขจึขั้น เนรรื่องจากมทลซักษณะ
เหมรอนประโยคภาษาอซังกฤษทซัรื่วไปและททรื่สทาคซัญ ครอ ผมูด้เขทยนโปรแกรม ไมย่จทาเปป็นตด้องมทความรมูด้เกทรื่ยวกซับ
ระบบฮารร์ดแวรร์แตย่อยย่างใด ตซัวอยย่างของภาษาประเภทนทขั้ไดด้แกย่ เบสพิก (basic), ปาสคาล (pascal), ซท
(c), ไพธอน (python), จาวา (Java), พทเฮสพท (PHP) เปป็นตด้น

อยย่างไรกล็ตามโปรแกรมททรื่ถมูกเขทยนดด้วยภาษานทขั้  จะททางานไดด้กล็ตย่อเมรรื่อมทการแปลใหด้เปป็นภาษา
เครรรื่องเสทยกย่อน ซจึรื่งวพิธทการแปลงจากภาษาชซัขั้นสมูงใหด้เปป็นภาษาเครรรื่องนซัขั้นจะททาไดด้โดยใชด้โปรแกรมททรื่เรทยก
วย่าคอมไพเลอรร์ (compiler) หรรอ อพินเตอรร์พรทเตอรร์ (interpreter)  โดยภาษาชซัขั้นสมูงแตย่ละภาษาจะมทตซัว
แปลภาษาเฉพาะเปป็นของตซัวเอง ดซังนซัขั้นจจึงไมย่สามารถนทาตซัวแปลของภาษาหนจึรื่งไปใชด้กซับอทกภาษาหนจึรื่งไดด้
ตซัวอยย่างเชย่น ภาษาโคบอลจะมทตซัวแปลภาษาททรื่เรทยกวย่า โคบอลคอมไพเลอรร์ ไมย่สามารถนทาคอมไพเลอรร์
ของภาษาโคบอลนทขั้ไปใชด้แปลภาษาปาสคาลไดด้ เปป็นตด้น (โอภาส เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 442)

การเขทยนโปรแกรมดด้วยภาษาขซัขั้นสมูงนซัขั้นนอกจากจะใหด้ความสะดวกแกย่ผมูด้เขทยนเปป็นอซันมาก
แลด้ว ผมูด้เขทยนไมย่ตด้องมทความรมูด้เกทรื่ยวกซับการททางานของระบบฮารร์ดแวรร์กล็สามารถเขทยนโปรแกรมสซัรื่งใหด้
เครรรื่องคอมพพิวเตอรร์ททางานไดด้ นอกจากนทขั้ยซังมทขด้อดทอทกอยย่างครอ สามารถนทาโปรแกรมททรื่เขทยนนทขั้ไปใชด้งาน
บนเครรรื่องใดกล็ไดด้ ครอชคุดคทาสซัรื่งไมย่อพิงอยมูย่กซับหนย่วยประมวลผลกลาง แตย่จะอพิงอยมูย่กซับระบบปฏพิบซัตพิการ ดซัง
นซัขั้นจจึงททาการแปลโปรแกรมใหมย่เทย่านซัขั้น แตย่อยย่างไรกล็ตาม ภาษาเครรรื่องททรื่ไดด้จากการแปลภาษาชซัขั้นสมูงนทขั้
อาจจะมทความซซับซด้อนมากและไมย่มทประสพิทธพิภาพเทย่ากซับการเขทยนดด้วยภาษาเครรรื่องหรรอแอสเซมบลท
โดยตรง โดยเฉพาะงานททรื่ตพิดตย่อกซับระบบภายนอก
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ภาษารคุย่นททรื่ 3 นทขั้ สย่วนใหญย่จะจซัดอยมูย่ในกลคุย่มของ ภาษามทแบบแผน (procedural language)
เนรรื่องจากลซักษณะการเขทยนโปรแกรมจะมทโครงสรด้างแบบแผนททรื่เปป็นระเบทยบ กลย่าวครอ งานทคุกอยย่างผมูด้
เขทยนโปรแกรม ตด้องเขทยนโปรแกรมควบคคุมการททางานเองทซัขั้งหมดและตด้องเขทยนคทาสซัรื่งการททางานททรื่เปป็น
ขซัขั้นเปป็นตอนทคุกอยย่าง ไมย่วย่าจะเปป็นการสรด้างแบบฟอรร์มกรอกขด้อมมูล การประมวลผล หรรอการสรด้าง
รายงาน ซจึรื่งโปรแกรมททรื่เขทยนจะคย่อนขด้างซซับซด้อน และใชด้เวลาในการพซัฒนาคย่อนขด้างมาก ตซัวอยย่างภาษา
รคุย่นททรื่ 3 ดซังนทขั้

1. ภาษาเบสพิก 

ตซัวอยย่างภาษา เบสพิก

5 CLS
20 LET N = 30
30 LET M=70
40 FOR I = N TO M
45 LET S = S + (I * N)
50 NEXT I
60 PRINT S
99 END

ตซัวอยย่างภาษา วพิชวลเบสพิก

Public Class StarsProgram
    Public Shared Sub Main()
        Dim i,m,n,s As Integer
        n = 20
        m = 70
        for i = 1 to m 
             s = s + (n * i)
        next
        debug.writeln("s = ",s)
    End Sub
End Class
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2. ภาษาปาสคาล  

ตซัวอยย่างภาษา ปาสคาล

program example1;
var
    i,m,n,s : integer;
begin
    n := 20;
    m := 70;
    for i := n to m do
         s := s + (n * i)
   WriteLn('s = ',s)
end.

3. ภาษาซท

ตซัวอยย่างภาษาซท

#include <stdio.h>
int main( ) 
{ 
   int i,n,m,s;
   n = 20;
   m = 70;
   for(i=n; i<=m; i++){
       s = s + (i * n);
   }
   printf("%d",s);
 }

ตซัวอยย่างภาษา c++ 

#include <iostream>
#include <ostream
int main()
{
   int i,n,m,s;
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   n=20;
   m= 79;
   for(i=n; i <= m; i++){
       s = s +  (i * n)
   }
   std::cout << s << '\n';
}

4. ภาษาจาวา  (Java)

ตซัวอยย่างภาษา จาวา 

public class Test { 
      public static void main(String args[])  {
           int n = 20, m = 70, s= 0;
           for(int i= n; i <= m; i++){
               s = s + (i * n);
           }
           System.out.print("result = ",s);
      }
}

   ปปัจจคุบซันภาษาจาวาเปป็นภาษาหลซักททรื่พซัฒนาโปรแกรใหด้สามารถใชด้งานไดด้บนระบบปฏพิบซัตพิ
แอนดร์รอยร์ โดยระบบปฏพิบซัตพิการนทขั้ดมูแลโดยบรพิษซัท กมูเกพิขั้ล จทากซัด จจึงททาใหด้ภาษาจาวาไดด้รซับการพซัฒนามท
ความสามารถเพพิรื่มขจึขั้น

5. ภาษาชทชารร์ป  (C#)

ตซัวอยย่างภาษา ซทชารร์ป

using System;
namespace Test
{
   class Program
   {
      static void Main(string[] args) 
      {
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           int n = 20, m = 70, s= 0;
           for(int i= n; i <= m; i++)
           {
               s = s + (i * n);
           }
           Console.writeln("result =  {0}",s);
      }
   }
}

6. ภาษาไพธอน 

ตซัวอยย่างภาษา Python

n = 20
m = 70
s = 0
for i in range(n,m):
    s  = s + (i * n)
print("result",s)

7. ภาษารมูบทขั้ 

ตซัวอยย่างภาษารมูบทขั้ 

n = 20
m = 70
for i in n...m
    s = s + (i * n)
end
puts("result #{s}")
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8) ภาษาออ๊อบเจกททฟ-ซท (objective-C) 

ตซัวอยย่างภาษาออบเจกททฟ-ซท 

import <Foundation/Foundation.h>
int main (int argc, const char *argv[])
{
   int n = 20, m = 70;
   int s = 0;
   for(i=n; i<=m; i++){
      s = s + (i * n);
   }
   NSlog(@"Result =",s);
   return 0;
}

9. ภาษาสวทฟ (swift)  

ตซัวอยย่างภาษาสวทฟ 

var n = 20, m = 70
var s = 0
for x in n...m {
    s = s + (x * n)
}
println("result = \(s)");

2.4.  ภาษาระดซับสมูงมาก (Very High-level Language)

สามารถเรทยกไดด้อทกอยย่างวย่า ภาษาในรคุย่นททรื่ 4th (4GLs : Fourth-Generation Languages)
ภาษานทขั้มทลซักษณะของภาษาททรื่เปป็นธรรมชาตพิ คลด้ายกซับภาษาพมูดของมนคุษยร์ จะชย่วยในเรรรื่องของการสรด้าง
แบบฟอรร์มบนหนด้าจอ เพรรื่อจซัดการเกทรื่ยวกซับขด้อมมูล รวมไปถจึงการออกรายงาน ซจึรื่งจะมทการจซัดการททรื่งย่าย
ไมย่ยคุย่งยากเหมรอนภาษารคุย่นททรื่ 3 ตซัวอยย่างของภาษาในรคุย่นททรื่ 4 ไดด้แกย่ SQL เปป็นตด้น (โอภาส เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,
2557: 445)

ลซักษณะของ 4GL มทดซังตย่อไปนทขั้

1. เปป็นภาษาแบบ (nonprocedural) ซจึรื่งหมายความวย่าผมูด้ใชด้เพทยงแตย่บอกคอมพพิวเตอรร์วย่า
ตด้องการอะไร แตย่ไมย่ตด้องบอกถจึงรายละเอทยดวย่าตด้องททาอยย่างไร คอมพพิวเตอรร์จะเปป็นผมูด้จซัดการใหด้เองหมด
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ตซัวอยย่างเชย่น ถด้าตด้องการสรด้างแบบฟอรร์มการรซับขด้อมมูลจากผมูด้ใชด้ ผมูด้เขทยนโปรแกรมเพทยงแตย่ททาการ
ออกแบบหนด้าตา ของแบบฟอรร์มนซัขั้นบนโปรแกรมแกด้ไขเอกสารและเกล็บเปป็นไฟลร์ไวด้ เมรรื่อจะเรทยกใชด้งาน
แบบฟอรร์มกล็เพทยงแตย่ใชด้คทาสซัรื่งเปปิดไฟลร์นซัขั้นขจึขั้นมา แสดงบนหนด้าจอคอมพพิวเตอรร์ไดด้โดยทซันทท ซจึรื่งตย่างจาก
ภาษารคุย่นททรื่ 3 ซจึรื่งเปป็นแบบกระบวนการผมูด้เขทยนโปรแกรมจะตด้องเขทยนรายละเอทยดของโปรแกรมทซัขั้งหมด
วย่าททรื่บรรทซัดนทขั้ คอลซัมนร์จะใหด้แสดงขด้อความหรรอขด้อมมูลอะไรออกมา ซจึรื่งถด้าตย่อไปจะมทการปรซับเปลทรื่ยน
หนด้าตาของแบบฟอรร์มกล็จะเปป็นเรรรื่องททรื่ยคุย่งยาก อยย่างยพิรื่ง หรรอในการสรด้างรายงานดด้วย 4GLs กล็สามารถ
ททาไดด้อยย่างงย่ายดาย เพทยงแตย่ระบคุลงไปวย่าตด้องการรายงานอะไร มทขด้อมมูลใดททรื่จะนทามาแสดงบด้าง โดยไมย่
ตด้องบอกถจึงวพิธทการสรด้าง หรรอการดจึงขด้อมมูลแตย่อยย่างใด 4GLs จะจซัดการใหด้ทซัขั้งหมด

ดซังนซัขั้นจะเหล็นวย่า ภาษาในรคุย่นททรื่ 4 เปป็นภาษาททรื่ผมูด้เขทยนโปรแกรมเพทยงแตย่บอกวย่าตด้องการอะไร
(what) แตย่ไมย่ตด้องบอกคอมพพิวเตอรร์วย่าใหด้ททาอยย่างไร (how) แตย่ภาษาในรคุย่นททรื่ 3 ผมูด้เขทยนโปรแกรมตด้อง
บอกคอมพพิวเตอรร์ทซัขั้งหมดวย่าตด้องการททาอะไร และตด้องบอกดด้วยวย่าตด้องททาอยย่างไร ซจึรื่งจะตด้องสซัรื่งใหด้
คอมพพิวเตอรร์ ททางานเปป็นขซัขั้นตอน และคอมพพิวเตอรร์กล็จะมทหนด้าททรื่ททางานตามททรื่ผมูด้เขทยนโปรแกรมสซัรื่งนซัรื่นเอง

อยย่างไรกล็ตาม 4GLs กล็สามารถมทรมูปแบบเปป็นกระบวนการไดด้ดด้วย เนรรื่องจากงานบางงานอาจมท
ความซซับซด้อน จจึงตด้องอาศซัยการเขทยนโปรแกรมททรื่เปป็นแบบกระบวนการเขด้าชย่วยดด้วย จจึงสรคุปไดด้วย่า 4GL
จะมทรมูปแบบผสมระหวย่างกระบวนการและแบบไมย่มทกระบวนการ

2. ภาษา 4GLs มซักจะอยมูย่ควบคมูย่กซับระบบฐานขด้อมมูล โดยผมูด้ใชด้ระบบฐานขด้อมมูลจะสามารถ
จซัดการฐานขด้อมมูลไดด้โดยผย่านทาง 4GLs นทขั้

สย่วนประกอบของภาษา 4GLs โดยทซัรื่วไปแลด้ว 4GLs จะประกอบดด้วยสย่วนสทาคซัญ 3 สย่วนดซัง
ตย่อไปนทขั้

1.*เครรรื่องมรอชย่วยสรด้างรายงาน (report generators) เปป็นโปรแกรมสทาหรซับผมูด้ใชด้
(end-users) ใหด้สามารถเขทยนรายงานอยย่างงย่ายไดด้ดด้วยตนเอง โดยผมูด้ใชด้สามารถกทาหนดเงรรื่อนไข และ
ขด้อมมูลททรื่นทาออกมาพพิมพร์ในรายงาน รวมถจึงรมูปแบบของการพพิมพร์ไวด้ โปรแกรมชย่วยสรด้างรายงานนทขั้ จะ
ททาการพพิมพร์รายงานตามรมูปแบบททรื่กทาหนดไวด้ใหด้ 

2. ภาษาชย่วยคด้นหาขด้อมมูล (query languages)  เปป็นภาษาททรื่ชย่วยในการคด้นหาหรรอ
ดจึงขด้อมมูลจากฐานขด้อมมูล ภาษานทขั้จะงย่ายตย่อการใชด้งานเนรรื่องจากจะอยมูย่ในรมูปแบบททรื่ใกลด้เคทยงกซับภาษา
มนคุษยร์

3. เครรรื่องมรอชย่วยสรด้างโปรแกรม (application generators)  จะมทรมูปแบบการเขทยน
โปรแกรมเฉพาะตซัว และสามารถเรทยกใชด้เครรรื่องมรอชย่วยสรด้างโปรแกรมนทขั้ททาการแปลง 4GLs ใหด้กลาย
เปป็นโปรแกรมภาษารคุย่นททรื่ 3 ไดด้เชย่น ภาษาซท ภาษาซทชารร์ป  ซจึรื่งอาจนทาภาษาททรื่ไดด้แลด้วไปพซัฒนาตย่อ เพรรื่อใชด้
กซับงานททรื่ซซับซด้อนมาก ๆ ตย่อไปไดด้

ประโยชนร์ของภาษา 4GL

1. เปป็นภาษาททรื่งย่ายตย่อการเรทยนรมูด้ คทาสซัรื่งแตย่ละคทาสซัรื่งสรรื่อความหมายไดด้อยย่างชซัดเจน 
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2. ประหยซัดเวลาในการเขทยนโปรแกรมไดด้มาก เนรรื่องจาก 1 คทาสซัรื่งของภาษา 4GL
สามารถแทนคทาสซัรื่งของภาษารคุย่นททรื่ 3 หลายคทาสซัรื่ง 

3. สนซับสนคุนการจซัดการฐานขด้อมมูล สามารถจซัดการกซับขด้อมมูลไดด้อยย่างสะดวก และ
รวดเรล็ว 

4. สามารถสรด้างแบบฟอรร์มเพรรื่อจซัดการกซับขด้อมมูลในฐานขด้อมมูล และออกรายงานไดด้
อยย่างงย่าย ไมย่ยคุย่งยาก 

5. มทเครรรื่องมรอการใชด้งาน เพรรื่ออทานวยความสะดวกในการเขทยนโปรแกรมมากพอ
สมควร 

6. สามารถททางานในลซักษณะครอมทการตอบโตด้กซับผมูด้ใชด้ไดด้ทซันทท (interactive)

ตซัวอยย่างภาษายคุคททรื่ 4 ภาษา SQL
select a.id,a.subject,b.name,c.grade,c.term from course a,student b,grade c
where a.id = b.id and b.id = c.id 

2.5.  ภาษาธรรมชาตพิ (natural language)

จซัดเปป็นภาษาคอมพพิวเตอรร์ททรื่ใชด้เทคโนโลยทขซัขั้นสมูง ททาใหด้คอมพพิวเตอรร์สามารถสรรื่อสารกซับ
มนคุษยร์ดด้วยภาษาพมูด ซจึรื่งถรอเปป็นแขนงหนจึรื่งของวพิชาปปัญญาประดพิษฐร์ ซจึรื่งเกทรื่ยวขด้องกซับเทคโนโลยทการ
พซัฒนาเครรรื่องจซักรใหด้มทความสามารถเททยบเคทยงกซับมนคุษยร์ ไมย่วย่าจะเปป็นการเรทยนรมูด้ การรซับฟปังเหตคุผล การ
สรรื่อสารดด้านความรมูด้สจึก การมองเหล็นและการไดด้ยพิน (โอภาส เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,  2557:: 444)

ตซัวอยย่างภาษาธรรมชาตพิ

In the beginning of his brother is a hairy man , whose top may reach 
unto heaven ; and ye shall sow the land of Egypt there was no bread in 
all that he was taken out of the month , upon the earth . So shall thy 
wages be ? And they made their father ; and Isaac was old , and kissed 
him : and Laban with his cattle in the midst of the hands of Esau thy 
first born , and Phichol the chief butler unto his son Isaac

(ททรื่มา:Brid, Steven. ,Klein, Ewan. and Loper, Edward,  2009: 7)

3. การเลลือกใชช้ภาษาคอมพพิวเตอรร

เนรรื่องจากมทภาษาคอมพพิวเตอรร์มากมายททรื่ถมูกพซัฒนาขจึขั้นมา  แตย่ละภาษากล็มททซัขั้งประโยชนร์และขด้อ
จทากซัดตย่าง ๆ กซันไป เราจจึงตด้องเลรอกใชด้ภาษาใหด้เหมาะสมกซับการททางานนซัขั้น ๆ
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1. ภาษาททรื่เหมาะกซับงานดด้านวพิทยาศาสตรร์และคณพิตศาสตรร์ ใชด้สทาหรซับเขทยนปรแกรมเกทรื่ยวกซับสมูตร
และสมการ หรรอหาฟปังกร์ชซันทางคณพิตศาสตรร์ ททาการคทานวณหาคย่าตย่าง ๆ ไดด้งย่ายขจึขั้น เชย่นภาษา
FORTRAN ภาษาเบสพิก ภาษาปาสคาล ภาษาซท ภาษาจาวา

2. ภาษาททรื่เหมาะกซับงานดด้านธคุรกพิจหรรอพานพิชยกรรม ไดด้แกย่ภาษาโคบอลและภาษาอารร์พทจท เปป็น
ภาษาททรื่สามารถประมวลผลไดด้มาก และแสดงผลลซัพทร์ในรมูปแบบททรื่ใชด้งานและคทานวณอยย่างงย่าย ซจึรื่งเปป็น
ลซักษณะของงานธคุรกพิจ

3. ภาษาททรื่ใชด้กซับงานแบบจทาลอง (simulation) การจทาลองแบบดด้วยคอมพพิวเตอรร์ ตด้องอาศซัยการ
วพิเคราะหร์และการวพิจซัยดทาเนพินงานเปป็นหลซัก ภาษาททรื่เหมาะสทาหรซับงานประเภทนทขั้ไดด้แกย่ SYNAMO ภาษา
GPSS

4. ภาษาททรื่ใชด้เฉพาะงาน งานบางประเภทจะตด้องใชด้ภาษาสทาหรซับงานนซัขั้น ๆ เชย่น ภาษา APT
(automatically programmed tools) ใชด้ในการเขทยนโปรแกรมมาควบคคุมระบบการททางานของ
เครรรื่องจซักรบางชนพิด*ภาษา COGEO (Coordinate GEOmetry) ใชด้สทาหรซับงานวพิศวกรรมโยธาบาง
อยย่าง

5. ภาษาททรื่ใชด้เฉพาะบนเวล็บไซตร์ ภาษาเหลย่านทขั้มทความสามารถพพิเศษททรื่ททาใหด้ใชด้งานขด้อมมูแบบออนไลนร์
ไดด้อยย่างมทประสพิทธพิภาพ เชย่น ภาษาเฮชททเอล็มแอล(HTML), JavaScript,Java Applet และ PHP

4. แนวทางการเขทยนโปรแกรม

แนวทางการเขทยนโปรแกรมเปป็นเรรรื่องททรื่สทาคซัญหนจึรื่งควรจะตด้องททาความเขด้าใจ  คทาวย่า แนวทางกล็ครอ
หนทางททรื่จะเดพินไปสมูย่จคุดมคุย่งหวซังดด้วยความราบรรรื่น รวดเรล็ว และปลอดภซัย แตย่ถด้าเปป็นแนวทางไมย่ดท ไมย่
เหมาะสมกล็อาจจะพบอคุปสรรคหรรอปปัญหาททาใหด้ตด้องเสทยเวลา ลย่าชด้า ถด้าการเดพินทางมททางใหด้เลรอกหลาย
ทาง แนย่นอนททรื่สคุดตด้องเลรอกเดพินทางในเสด้นทางททรื่เหมาะสมททรื่สคุด ทซัขั้งรวดเรล็ว ปลอดภซัย และผลดทในดด้าน
อรรื่น ๆ ททรื่จะไดด้รซับจาการพซัฒนาโปรแกรมเชย่นเดทยวกซัน จะตด้องหาแนวทางการพซัฒนาททรื่ใหด้ประโยชนร์สมูงสคุด
การพซัฒนาโปรแกรมในปปัจจคุบซันมทแนวทางอยมูย่ 2 แนวทางครอ  (โอภาส เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 420)

     1. การเขทยนโปรแกรมเชพิงโครงสรด้าง (procedural programming) เปป็นการเขทยนโปรแกรมยจึด
หลซักการเขทยนโปรแกรมแบบแยกเปป็นหนย่วยยย่อย (module) ตามหนด้าททรื่ แลด้วรวบรวมหนย่วยยย่อยเหลย่า
นซัขั้นเขด้าดด้วยกซันเปป็นโครงสรด้างสอดคลด้องสซัมพซันธร์กซัน เรทยกขซัขั้นนทขั้วย่า ขซัขั้นบมูรณาการ (integration)
โครงสรด้างททรื่ไดด้ครอโปรแกรมททรื่ตด้องการ ภาษาททรื่ใชด้พซัฒนาโปรแกรมในแนวนทขั้จซัดเปป็นภาษาประเภทภาษา
กระบวนการ (procedural language) การเขทยนโปรแกรมแนวนทขั้ไดด้ถมูกนทามาใชด้งานตซัขั้งแตย่ยคุคแรกจนถจึง
ยคุคปปัจจคุบซัน โดยเฉพาะโปรแกรมททรื่มทขนาดเลล็ก

     2. การเขทยนโปรแกรมเชพิงวซัตถคุ (object-oriented programming) หลซักการครอ จะมองงานแตย่ละ
อยย่างเปป็นวซัตถคุ (object) หนจึรื่งอยย่าง เชย่น กลย่องโตด้ตอบ (dialog box) รมูปภาพหนจึรื่งเฟรม กลย่องขด้อความ
(text box) หรรอ สซัญญลซักษณร์บนจอภาพ โดยวซัตถคุหนจึรื่งจะททางานเฉพาะตามททรื่กทาหนดเสมรอนเปป็นชพิขั้น
สย่วน (component) เปป็นหนย่วยอพิสระ ถด้าผมูด้ใชด้ตด้องการใชด้ททรื่ใดกล็สามารถคซัดลอกไปใชด้ไดด้ตามททรื่ตด้องการ
แนวทางการเขทยนโปรแกรมเชพิงวซัตถคุนทขั้จะเหมาะกซับการเขทยนโปรแกรมขนาดใหญย่ เพราะสามารถนทาเอา
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ชพิขั้นสย่วนททรื่มทอยมูย่แลด้วกลซับมาใชด้ใหมย่ไดด้ จะสรด้างขจึขั้นใหมย่เฉพาะชพิขั้นสย่วนททรื่ยซังไมย่มท ททาใหด้ประหยซัดเวลาและลด
แรงงานไปไดด้เปป็นอยย่างมาก สามารถพซัฒนาโปรแกรมไดด้อยย่างรวดเรล็ว และนอกจากนทขั้ยซังเปป็นประโยชนร์
สทาหรซับซอฟตร์แวรร์ในอนาคตเพราะสามารถนทาวซัตถคุไปใชด้ชทขั้าไดด้ (reuse) ลดคย่าใชด้จย่ายในการพซัฒนา การ
บทารคุงรซักษาและประหยซัดเวลา 

ตารางททรื่ 2.1 เปรทยบเททยบวงจรชทวพิตของซอฟตร์แวรทซัขั้งสองชนพิด

เชพิงโครงสรด้าง เขพิงวซัตถคุ

1. ขซัขั้นศจึกษาความตด้องการ (requirement) 1. ขซัขั้นศจึกษาความตด้องการ (requirement)

2. กทาหนดคคุณลซักษณร์ซอฟตร์แวรร์ (specification)
    - ระบคุรายการททรื่ซอฟตร์แวรร์ตด้องการกระททา

2. วพิเคราะหร์เชพิงวซัตถคุ (object oriented analysis)
    - ระบคุรายละเอทยดซอฟตร์แวรร์ททรื่ตด้องททา
    - วพิเคราะหร์วซัตถคุททรื่ตด้องการ

3. วางแผน (planning) 3. วางแผน (planning)

4. ออกแบบ (design)
    - ออกแบบโครงสรด้างหนย่วยยย่อย
    - ออกแบบรายละเอทยดแตย่ละหนย่วยยย่อย

4. ออกแบบเชพิงวซัตถคุ (object oriented design)
   - ออกแบบในรายละเอทยดแตย่ละวซัตถคุ

5. เขทยนโปรแกรมเชพิงโครงสรด้าง
    - เขทยนรหซัสคทาสซัรื่งดด้วยภาษาคอมพพิวเตอรร์

5. เขทยนโปรแกรมเชพิงวซัตถคุ
    - เขทยนรหซัสคทาสซัรื่งดด้วยภาษาททรื่สามารถเขทยน 
object oriented paradigm ไดด้

6. รวบรวมหนย่วยยย่อยเปป็นซอฟตร์แวรร์ 6. รวบรวมหนย่วยยย่อยเปป็นซอฟตร์แวรร์

7. บทารคุงรซักษาซอฟตร์แวรร์ 7. บทารคุงรซักษาซอฟตร์แวรร์

8. หมดอายคุการใชด้งาน 8. หมดอายคุการใชด้งาน 

5. วพิธทการพวัฒนาซอฟตรแวรร

     ในการพซัฒนาโปรแกรม หรรอเรพิรื่มจะเขทยนโปรแกรมจะตด้องมทการศจึกษางานททรื่จะเขทยนอยย่างละเอทยด
และรอบคอบ เพรรื่อไมย่ใหด้เกพิดปปัญหาในภายหลซัง ซจึรื่งการททางานตด้องเปป็นไปตามขซัขั้นตอนททละขซัขั้นเพรรื่อใหด้งาน
ททรื่ออกมทประสพิทธพิภาพและผลลซัพธร์ททรื่ไดด้จากการประมวลผลททรื่ถมูกตด้อง (โอภาส เอทรื่ยมสพิรพิวงคร์,  2557:
422)

การเขทยนโปรแกรมควรจะททาเปป็นขซัขั้นตอนดซังนทขั้

5.1 การศจึกษาและการวพิเคราะปปัญหา ในการเขทยนโปรแกรมเพรรื่อแกด้ปปัญหาใด ๆ จะตด้องททาความ
เขด้าใจกซับปปัญหาอยย่างถย่องแทด้ละเอทยดรอบคอบ เพรรื่อความถมูกตด้องในการประมวลผลตย่อไป

วพิธทการศจึกษาการวพิเคราะหร์ปปัญหา

• สพิรื่งททรื่โจทยร์ตด้องการ หรรอผลลซัพธร์ททรื่ไดด้จากการประมวลผล
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• ขด้อมมูลนทาเขด้า

• ตซัวแปรหรรอสซัญลซักษณร์ททรื่ใชด้

5.2 การออกแบบหรรอการวางแผนแกด้ปปัญหา เปป็นกระบวนการททรื่เกพิดขจึขั้นหลซังจากการททาการศจึกษา
และวพิเคราะหร์ปปัญหาเรทยบรด้อยแลด้ว ซจึรื่งการออกแบบหรรอการวางแผนแกด้ปปัญหาเปป็นการนทาเครรรื่องมรอ
หรรออคุปกรณร์ตย่าง ๆ มาเปป็นตซัวชย่วยใหด้การเขทยนโปรแกรมมทขด้อผพิดพลาดนด้อยททรื่สคุด หรรอไมย่มท เครรรื่องมรอททรื่
นพิยมและนทามาใชด้มทอยมูย่ 2 ชนพิดครอ

1.*อซัลกอรพิทจึม (algorithm) ขซัขั้นตอนวพิธทการ ชคุดของคทาสซัรื่งททรื่บอกเปป็นขซัขั้นเปป็นตอนปกตพิมซักใชด้เพรรื่อ
อธพิบายคทาสซัรื่งททรื่เขทยนดด้วยภาษาโปรแกรม (ทซักษพิณา สวนานนทร์,  2546:  15)

2. ผซังงาน (flowchart) เปป็นสซัญลซักษณททรื่แทนขซัขั้นตอนการททางานของโปรแกรม ซจึรื่งในการเขทยน
ผซังงานจะททาใหด้ผลลซัพธร์ททรื่ออกมาถมูกตด้อง มทประสพิทธพิภาพและสามารถตรวจสอบแกด้ไขขด้อผพิดพลาดททรื่เกพิด
ขจึขั้นไดด้ในโปรแกรมนซัขั้น การแกด้ไข หรรอตรวจสอบสามารถททาไดด้งย่าย และสะดวกรวดเรล็ว ททรื่สทาคซัญงย่ายตย่อ
การพซัฒนาโปรแกรมในอนาคต (ทซักษพิณา สวนานนทร์,  2546:  82)

5.3 การเขทยนโปรแกรม จะตด้องมทความสซัมพซันธร์และสอดคลด้องกซับผซังงาน และอซัลกอรพิทจึม โดยจะ
เลรอกภาษาใดกล็ไดด้ททรื่เหมาะสมกซับงานนซัขั้น ๆ

5.4 การทดสอบโปรแกรม หลซังจากททรื่ไดด้เขทยนโปรแกรมเสรล็จแลด้วจะตด้องมทการทดสอบความถมูกตด้อง
ของโปรแกรม โดยการปฟ้อนขด้อมมูลเพรรื่อใหด้เครรรื่องททาการประมวลผลตามโปรแกรมททรื่เขทยนไวด้ และตรวจ
สอบขด้อผพิดพลาดของโปรแกรมวย่ามทสย่วนใดของโปรแกรมบด้างททรื่ททาใหด้โปรแกรมไมย่สามารถททางานไดด้
(bugs) และแกด้ไขใหด้ถมูกตด้อง (debugs)

5.5 การททาเอกสารประกอบ หลซังจากททาโปรแกรมออกมาสมบมูรณร์ ตรงตามวซัตถคุประสงคร์ททรื่กทาหนด
ควรจซัดททาคมูย่มรอไวด้เพรรื่อนทามาเปป็นขด้ออด้างอพิงในขซัขั้นตอนการแกด้ไขโปรแกรม หรรอตรวจสอบขซัขั้นตอนการ
ททางาน จะททาใหด้ไมย่เสทยเวลาและคย่าใชด้จย่าย

เอกสารประกอบโปรแกรมททรื่ดทควรจะประกอบดด้วย

1. ขด้อปปัญหา และวซัตถคุประสงคร์ของโปรแกรม

2. รายละเอทยดของการศจึกษาและการวพิเคราะหร์

3. การออกแบบหรรอการแกด้ปปัญหา

4. โปรแกรมตด้นฉบซับ

5. ผลลซัพธร์ททรื่ไดด้จากการทดสอบโปรแกรม

6. สรรุป

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ เปป็นเครรรื่องมรอททรื่จะททาใหด้สามารถควบคคุมการททางานของเครรรื่องคอมพพิวเตอรร์
ททางานตามความตด้องการของมนคุษยร์ ภาษาคอมพพิวเตอรร์มทวพิวซัฒนาการมาอยย่างรวดเรล็ว เรพิรื่มแรกจาก
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ภาษาททรื่ควบคคุมเครรรื่องโดยตรงซจึรื่งเปป็นภาษาททรื่เครรรื่องเขด้าใจและททางานตามนซัขั้น แตย่มนคุษยร์ไมย่เขด้าใจในภาษา
เครรรื่อง จจึงไดด้คพิดหาวพิธทการททรื่จะสามารถเขทยนภาษาคอมพพิวเตอรร์ททรื่มนคุษยร์มทความเขด้าใจในชคุดคทาสซัรื่ง ขณะ
เดทยวกซันกล็สามารถสซัรื่งใหด้คอมพพิวเตอรร์ททางานตามททรื่วางไวด้ไดด้ จจึงคพิดภาษาททรื่ใกลด้เคทยงภาษามนคุษยร์เปป็น
ลทาดซับตย่อมา นซัขั้นครอภาษาแอสแซมบลท มทลซักษณะของชคุดคทาสซัรื่งเปป็นภาษาอซังกฤษททรื่มนคุษยร์สามารถอย่าน
เขด้าใจไดด้ แตย่พบวย่ากล็มทความยคุย่งยากในขซัขั้นตอนการเขทยนเชย่นเดทยวกซับภาษาเครรรื่อง เพราะคทาสซัรื่งเปป็นคทา
ภาษาอซังกฤษยย่อมาและททรื่สทาคซัญจะตด้องรมูด้ภายในโครงสรด้างของระบบคอมพพิวเตอรร์เปป็นอยย่างดท แตย่กล็มท
ขด้อดทครอสามารถททางานไดด้รวดเรล็ว ตย่อมาจจึงไดด้คพิดภาษาคอมพพิวเตอรร์ระดซับสมูงขจึขั้นมาใชด้งาน เพรรื่ออทานวย
ความสะดวกใหด้แกย่ผมูด้ใชด้สามารถเขทยนโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์ไดด้งย่าย เพราะรมูปแบบคทาสซัรื่งจะเปป็นประโยค
ภาษาอซังกฤษ จจึงเปป็นเหตคุผลททรื่ไมย่ยากททรื่จะททาความเขด้าใจภาษาคอมพพิวเตอรร์

แนวทางการเขทยนโปรแกรมกล็มทวพิวซัฒนาการททรื่เปลทรื่ยนไปเชย่นเดทยวกซัน โดยมทอยมูย่ 2 แนวทางครอ การ
เขทยนเชพิงโครงสรด้าง และการเขทยนเชพิงวซัตถคุ  การเขทยนเชพิงโครงสรด้างนซัขั้นยจึดหลซักการเขทยนโปรแกรมแบบ
แยกเปป็นหนย่วยยย่อยตามหนด้าททรื่แลด้วรวบรวมหนย่วยยย่อยเหลย่านซัขั้นเขด้าเปป็นโครงสรด้างสอดคลด้องกซัน สย่วนการ
เขทยนโปรแกรมเชพิงวซัตถคุ จะมทมคุมมองของงานแตย่ละอยย่างเปป็นวซัตถคุหนจึรื่งวซัตถคุ แตย่ละวซัตถคุททางานไดด้โดอพิสระ
หรรอ ททางานรย่วมกซับวซัตถคุอรรื่นไดด้ โดยมทคคุณสมบซัตพิเดย่น ๆ ครอ นทากลซับมาใชด้ใหมย่ไดด้ สรบทอดไดด้ ตอบสนอง
กพิจกรรมตามททรื่กทาหนดไวด้เดพิมหรรอสรด้างกพิจกรรมขจึขั้นใชด้ใหมย่ไดด้

การแปลภาษาคอมพพิวเตอรร์จะมทอยมูย่ 3 แบบ ครอ แอสแซมเบลอ อพินเตอรร์พรทเตอรร์ และ คอมไพล
เลอรร์ ในแตย่ตซัวแปรกล็จะมทหลซักการททรื่แตกตย่างกซัน แตย่ทซัขั้งมทวซัตถคุประสงคร์เดทยวกซันครอ แปลจากภาษาททรื่
มนคุษยร์เขทยนเปป็นภาษาเครรรื่อง  ตซัวแปรภาษาแตย่ละชนพิดกล็จะมทความสามารถททรื่แตกตย่างกซัน และ
ประสพิทธพิภาพการนทาไปใชด้งานททรื่ไมย่เหมรอนกซัน

การเขทยนโปรแกรมจะตด้องททาเปป็นกระบวนการ เรพิรื่มจากการศจึกษาวพิเคราะหร์ปปัญหา การออกแบบ
หรรอวางแผนการแกด้ปปัญหา การเขทยนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และ การจซัดททาเอกสารประกอบ
ทซัขั้งนทขั้เมรรื่อเกพิดขด้อผพิดพลาดขจึขั้นในอนาคตสามารถททรื่แกด้ไขไดด้โดยดมูจากเอกสารคมูย่มรอประกอบ

7.  คคาถามทช้ายบท

1. จงบอกชรรื่อตซัวแปลภาษาแอสแซมบลท

2. จงอธพิบายลซักษณะสทาคซัญของภาษาแอสแซมบลทขั้

3. จงบอกชรรื่อภาษาคอมพพิวเตอรร์ชซัขั้นสมูงมา 5 ชรรื่อ

4. จงบอกชรรื่อภาษาคอมพพิวเตอรร์ททรื่สามารถเขทยนเชพิงวซัตถคุไดด้มา 3 ชรรื่อ

5. ภาษา SQL จซัดอยมูย่ภาษาระดซับใด

7. ขซัขั้นตอนการพซัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์มทกทรื่ขซัขั้นตอน อะไรบด้าง
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  3

ขข้อมมูลและตตัวเนรินการ

เวลาเรทยน 6 คาบ

หตัวขข้อเนนนื้อหาประจจาบท

1. คค่าคงททที่และตตัวแปร

2. ขข้อกกาหนดการตตัตั้งชชที่อและการใชข้ตตัวแปร

3. ชนนิดขข้อมมูล

4. ตตัวดกาเนนินการ

5. นนิพจนน์และสมการ

วตัตถถุประสงคค์เชริงพฤตริกรรม

1. บอกลตักษณะของคค่าคงททที่ไดข้

2. บอกลตักษณะของตตัวแปรไดข้

3. กกาหนดชชที่อคค่าคงททที่และตตัวแปรไดข้

4. บอกชนนิดของขข้อมมูลไดข้

5. บอกชนนิดของตตัวดกาเนนินการไดข้

6. อธนิบายลตักษณะของนนิพจนน์ไดข้

7. อธนิบายลตักษณะของสมการไดข้

8. แสดงวนิธทการทกางานของนนิพจนน์และสมการไดข้

9. ประเมนินคค่าจากนนิพจนน์และสมการไดข้
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วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

1. บรรยายเนชตั้อหาในแตค่ละหตัวขข้อ พรข้อมยกตตัวอยค่างประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน

3. ผมูข้สอนสรรุปเนชตั้อหา

4. ทกาแบบฝฝึกหตัดเพชที่อทบทวนบทเรทยน

5. ผมูข้เรทยนถามขข้อสงสตัย

6. ผมูข้สอนทกาการซตักถาม

สนที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจกาบทททที่ 3

2. ภาพเลชที่อน

3. เครชที่องคอมพนิวเตอรน์

การวตัดและการประเมรินผล

1. ประเมนินจากการซตักถามในชตัตั้นเรทยน

2. ประเมนินจากการทกาแบบฝฝึกหตัดทบทวนทข้ายบทเรทยน

3. ประเมนินจากความรค่วมมชอและความรตับผนิดชอบตค่อการเรทยน
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บทททที่ 3

ขข้อมมูลและนนิพจนน

ขข้อมมูลมมีความจจา เปป็นในการแกข้ปปัญหาดข้วยคอมพพิวเตอรร์  การประมวลผลโดยสส่วนใหญส่ใน
คอมพพิวเตอรร์จะใชข้ขข้อมมูลเปป็นหลลัก ซซซึ่งจะอข้างอพิงอยมูส่กลับระบบคอมพพิวเตอรร์ ขข้อมมูลทมีซึ่เปป็นคส่าคงทมีซึ่หรรือ
ตลัวแปรจะเปป็นสส่วนสจาคลัญในการแกข้ปปัญหา การใชข้งานคส่าคงทมีซึ่และตลัวแปรจะตข้องใชข้ใหข้ถมูกชนพิด
สอดคลข้องกลับการจลัดเกก็บไวข้ในระบบคอมพพิวเตอรร์  ขข้อมมูลถมูกแบส่งออกเปป็นหลายชนพิด เชส่น ตลัวเลข
จจานวนจรพิง ตลัวเลขจจานวนเตก็ม ขข้อมมูลตรรกะ ขข้อมมูลตลัวอลักษร   สส่วนนพิพจนร์จะเปป็นวพิธมีการประมวลผล
ของระบบคอมพพิวเตอรร์ซซซึ่งจะมมีความแตกตส่างจากแนวคพิดของมนนุษยร์ เพรืซึ่อใหข้การแกข้ปปัญหาดข้วย
คอมพพิวเตอรร์มมีความถมูกตข้องเราจจาเปป็นจะตข้องเรมียนรมูข้วพิธมีการคจานวณในระบบคอมพพิวเตอรร์

1.  คค่าคงททที่และตตัวแปร (constants and variables)

     การแกข้ปปัญหาดข้วยคอมพพิวเตอรร์  จจาเปป็นจะตข้องใชข้ขข้อมมูลทมีซึ่เปป็นคส่าคงทมีซึ่และตลัวแปรเพรืซึ่อนจาไป
ประมวลผล ตลัวแปรทลัทั้ง 2 ชนพิด จะใชข้อข้างถซงขณะทมีซึ่เขมียนโปรแกรมหรรือโปรแกรมประมวลผล   ทจาใหข้
การแกข้ปปัญหามมีความสะดวกและวางแผนไดข้อยส่างเปป็นระบบ (Sprankle,  Maureen,  2012: 13)

1. คส่าคงทมีซึ่ (constant) ครือ ชรืซึ่อชนพิดหนซซึ่งทมีซึ่ เกก็บคส่าทมีซึ่ไมส่สามารถเปลมีซึ่ยนแปลงคส่าไดข้ในขณะทมีซึ่
โปรแกรมประมวลผล  ตลัวแปรแบบคส่าคงทมีซึ่สามารถเปป็นชนพิดขข้อมมูลชนพิดใดกก็ไดข้ เชส่น ตลัวเลข ตลัวอลักษร
ตรรกะ สลัญญลลักษณร์ เชส่น คส่าของ PI ( 22

7
) จะเปป็นคส่าคงทมีซึ่ทมีซึ่มมีคส่าเปป็น 3.142857 (ทลักษพิณา สวนา

นนทร์,  2546: 145)

2. ตลัวแปร (variable) ครือ ชรืซึ่อชนพิดหนซซึ่ งทมีซึ่ เกก็บคส่าจจา นวนเลข หรรือสายอลักขระทมีซึ่สามารถ
เปลมีซึ่ยนแปลงคส่าไดข้ในขณะทมีซึ่โปรแกรมประมวลผล ตลัวแปรชนพิดนมีทั้สามารถเปป็นชนพิดขข้อมมูลชนพิดใดกก็ไดข้
เชส่นเดมียวกลับแบบคส่าคงทมีซึ่ เชส่น นจทั้าหนลัก สส่วนสมูง อายนุ เพศ เปป็นตข้น (ทลักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 689)

ชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่และชรืซึ่อตลัวแปรจะใชข้อข้างอพิงถซงขข้อมมูล เชส่น

รมูปทมีซึ่ 3.1  แสดงตลัวแปร num ชมีทั้ตจาแหนส่งในการเกก็บขข้อมมูล
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ตลัวแปรสามารถกจาหนดคส่าทมีซึ่แตกตส่างกลันไดข้ในขณะประมวลผล หรรือกจาหนดคส่าใหข้แกส่ตลัวแปรอรืซึ่น ทมีซึ่
เปป็นชนพิดตลัวแปรเดมียวกลัน

รมูปทมีซึ่ 3.2  แสดงการกจาหนดตลัวแปรใหข้กลับตลัวแปร

จากรมูปทมีซึ่ 3.2  กจาหนดใหข้ตลัวแปร num เกก็บคส่าตลัวเลข 10 หลลังจากนลัทั้นกจาหนดตลัวแปร i โดยนจา
คส่าทมีซึ่ชมีทั้โดยตลัวแปร num ไปใหข้แกส่ตลัวแปร i ดข้วย ฉนลัทั้นคส่าตลัวเลข 10 กก็จะถมูกชมีทั้โดยตลัวแปร num และ 
ตลัวแปร i 

รมูปทมีซึ่ 3.3  แสดงการกจาหนดใหมส่ใหข้แกส่ตลัวแปร i

จากรมูปทมีซึ่ 3.3 เมรืซึ่อกจาหนดคส่าตลัวแปรใหข้แกส่ตลัวแปร i ใหมส่แลข้ว คส่าตลัวแปรทมีซึ่ใชข้โดยตลัวแปร i กก็จะ
เปลมีซึ่ยนไปชมีทั้ตจาแหนส่งทมีซึ่อยมูส่ใหมส่ครือเลข 20

ตารางทมีซึ่ 3.1 แสดงขนาดทมีซึ่ใชข้วลัดความจนุของหนส่วยความจจา (8 บพิต เทส่ากลับ 1 ไบตร์)

หนส่วยวลัด สลัญลลักษณร์ ฐานสพิบ บพิต ขนาดหนส่วยความจจา(ไบตร์)

kilobyte KB 103 210 1,024 Byte

megabyte MฺB 106 220 1,024 KB

gigabyte GB 109 230 1,024 MB

terabyte TB 1012 240 1,024 GB

petabyte PB 1015 250 1,024 TB

(ทมีซึ่มา ดลัดแปลงมาจาก : Dierbach, Charies,  2013: 39)
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2.  ขข้อกกาหนดในการตตัตั้งชชที่อคค่าคงททที่และตตัวแปร

ขข้อกจาหนดสจาหรลับการตลัทั้งชรืซึ่อและการใชข้เปป็นตลัวแปรทมีซึ่ระบนุไวข้ใน ตารางทมีซึ่ 3.2 เปป็นตลัวอยส่างบางสส่วน
ของชรืซึ่อตลัวแปรทมีซึ่ตลัทั้งไมส่ถมูกตข้อง  (Sprankle,  Maureen,  2012: 15)

1. ชรืซึ่อตลัวแปรและชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่ จะบส่งบอกสพิซึ่งทมีซึ่มมีความหมายทมีซึ่จะกระทจา การตลัทั้งชรืซึ่อตลัวแปรควรตลัทั้งชรืซึ่อ
ใหข้สลัทั้นทมีซึ่สนุดเทส่าทมีซึ่จะทจาไดข้และใหข้สรืซึ่อความหมายถซงตลัวแปรอยส่างชลัดเจน และเปป็นไปตามขข้อกจาหนดของ
ภาษาทมีซึ่เลรือกใชข้

2. ชรืซึ่อตลัวแปรและชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่จะตข้องไมส่มมีชส่องวส่าง

3.  ชรืซึ่อตลัวแปรและชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่จะตข้องขซทั้นตข้นดข้วยตลัวอลักษร

4.  ชรืซึ่อตลัวแปรและชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่จะตข้องไมส่มมีเครรืซึ่องหมายพพิเศษหรรือสลัญญาลลักษณร์พพิเศษยกเวข้น
เครรืซึ่องหมาย (_) 

ตารางทมีซึ่ 3.2 การตลัทั้งชรืซึ่อตลัวแปรทมีซึ่ไมส่ถมูกตข้อง

ขข้อมมูลรายการ ชรืซึ่อตลัวแปรทมีซึ่ไมส่ถมูกตข้อง ปปัญหา ชรืซึ่อทมีซึ่ควรตลัทั้งใหข้ถมูกตข้อง

อายนุ year-old มมีเครรืซึ่องหมาย - Year_Old

ราคาสพินคข้า unit cost มมีชส่องวส่าง UnitCos

เพศ SEX ควรใชข้เปป็นชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่ sex

เงพินเดรือน salary&rate มมีเครรืซึ่องหมาย & SalaryAndRate

ตารางทมีซึ่ 3.3 ตลัวอยส่างของการตลัทั้งชรืซึ่อคส่าตลัแปรและชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่

ชรืซึ่อตลัวแปร ชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่

Sex PI

Rate MULTIPLIER

Total XPOS

Average FIX
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3.  ชนนิดขข้อมมูล (data type)

ในการแกข้ปปัญหาในการประมวลผลคอมพพิวเตอรร์จะตข้องมมีขข้อมมูล จะตข้องนจาขข้อมมูลทมีซึ่เปป็นขข้อเทก็จจรพิง
ลงในเครรืซึ่องคอมพพิวเตอรร์และมมีการประมวลผลโดยโปรแกรม สพิซึ่งทมีซึ่ถมูกสส่งกลลับไปผมูข้ใชข้ทมีซึ่เปป็นผลลลัพธร์หรรือ
ขข้อมมูลสารสนเทศ  (Sprankle,  Maureen,  2012: 16)

ขข้อมมูลทมีซึ่ใชข้ในคอมพพิวเตอรร์มมีหลายประเภททมีซึ่แตกตส่างกลัน จะตข้องบอกวส่าชนพิดขข้อมมูลของแตส่ละ
ตลัวแปรหรรือคงทมีซึ่ ชนพิดขข้อมมูลทมีซึ่พบมากทมีซึ่สนุดจะเปป็นขข้อมมูลตลัวเลข ตลัวอลักษร และตรรกะ ในบางภาษาและ
บางโปรแกรมกจาหนดใหข้ใชข้งานขข้อมมูลวลันทมีซึ่เปป็นชนพิดขข้อมมูลชนพิดหนซซึ่ง  ชส่วยใหข้โปรแกรมเมอรร์กจาหนดชนพิด
ขข้อมมูลขซทั้นใหมส่ไดข้

3.1.  ขข้อมมูลตลัวเลข (numeric data)

ขข้อมมูลประเภทนมีทั้จะถมูกนจามาใชข้เปป็นขข้อมมูลเบรืทั้องตข้นในทนุก ๆ ภาษาคอมพพิวเตอรร์ สามารถแบส่ง
ออกเปป็น 2 ประเภท ไดข้แกส่ (Sprankle,  Maureen,  2012: 17)

   1.  ขข้อมมูลจจานวนจรพิง (real number)

   ขข้อมมูลจจานวนจรพิง ครือ ขข้อมมูลทมีซึ่เปป็นตลัวเลขทนุกตลัวรวมทลัทั้งตลัวเลขทศนพิยม เชส่น 2.0, 6.543,
-6.25, 2.3E+4, 1.3E-4, -7.12E+2 

ตารางทมีซึ่ 3.4 ขข้อมมูลจจานวนจรพิง

ชนุดขข้อมมูล ตลัวอยส่าง

จจานวนจรพิงทนุกตลัว 4850.00, 2.5, -1024.025, -75.5565, 0.000125

นจทั้าหนลัก 75.25

สส่วนสมูง 170.5

จจานวนเงพิน 100.25

ระยะทาง 700.25

เกรดเฉลมีซึ่ย 3.25

2. ขข้อมมูลจจานวนเตก็ม (integer number)

ขข้อมมูลจจานวนเตก็ม เปป็นชนพิดขข้อมมูลทมีซึ่ประกอบดข้วยตลัวเลขจจานวนเตก็มทมีซึ่สามารถมมีคส่าเปป็นบวก
และลบไดข้ เลข 0 (ศมูนยร์) กก็ถรือวส่าเปป็นจจานวนเตก็มเชส่นกลัน
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ตารางทมีซึ่ 3.5 ขข้อมมูลจจานวนเตก็ม

ชนุดขข้อมมูล ตลัวอยส่าง

จจานวนเตก็มทนุกตลัว 4850, 2, -1024, -75

จจานวนคน 8

จจานวนหนส่วยกพิต 20

อายนุ 20

  ในระบบคอมพพิวเตอรร์ ขข้อมมูลชนพิดตลัวเลข จะจองหนส่วยความจจาชลัซึ่วคราวแตกตส่างกลัน
เพราะจะมมีผลตส่อคส่าตลัวเลขทมีซึ่จะนจาไปจลัดเกก็บ ทลัทั้งนมีทั้ขซทั้นอยมูส่กลับภาษาทมีซึ่นจามาใชข้ บางภาษาจะตข้องกจาหนด
ชนพิดของตลัวแปรกส่อนนจาขข้อมมูลไปจลัดเกก็บ แตส่บางภาษาไมส่ตข้องกจาหนดชนพิดของขข้อมมูลกก็สามารถนจาไปจลัด
เกก็บไดข้

3.2. ขข้อมมูลแบบตรรกะ (logical data)

ขข้อมมูลแบบตรรกะ ครือ ขข้อมมูลทมีซึ่มมีคส่าอยมูส่เพมียง 2 คส่า ครือ จรพิง (true) กลับ เทก็จ (false) และเปป็น
ขข้อมมูลทมีซึ่แสดงถซงการตลัดสพินใจแบบตรรกะ (logical) 

ตารางทมีซึ่ 3.6 ผลการทจางานแบบตรรกะ

นพิพจนร์ ผลทางตรรกะ

20 = 20 จรพิง

15 > 20 เทก็จ

256 > 127 จรพิง

'A' = 'a' เทก็จ

'Jon' > 'Jan' จรพิง

ขข้อมมูลแบบตรรกะนมีทั้ ในภาษาคอมพพิวเตอรร์จะเปป็นขข้อมมูลชนพิดบมูลลมีน (boolean) ชส่วงขข้อมมูลเปป็น
ไปไดข้ ครือ false กลับ true และมมีลจาดลับเปป็น 0 และ 1 ตามลจาดลับ ใชข้หนส่วยความจจาขนาด 1 ไบตร์ ในการ
จลัดเกก็บขข้อมมูล ดลังนลัทั้นขข้อมมูลทมีซึ่จลัดเกก็บในหนส่วยความจจาจะจลัดเกก็บเพมียงคส่า 0 หรรือ 1 มมีหนส่วยจลัดเกก็บเปป็น
ไบตร์ (8 บพิต)

3.3 ขข้อมมูลตลัวอลักขระ (character data)

ขข้อมมูลแบบอลักขระ  ครือ  ขข้อมมูลทมีซึ่มมีอลักขระเพมียง  1  ตลัว  ทมีซึ่อยมูส่ในเครรืซึ่องหมายทมีซึ่บส่งบอกวส่าเปป็น
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อลักขระโดยสส่วนใหญส่จะใชข้เครรืซึ่องหมาย  อลัญประกาศเดมียว  (single  quota)  '  หรรือ  อลัญประกาศคมูส่
(double quota) "  ขซทั้นอยมูส่กลับภาษาทมีซึ่นจามาใชข้เขมียน  เรมียกวส่าชนุดของอลักขระ  (character data set)
บางครลัทั้งเรมียกวส่า  ขข้อมมูลชนุดตลัวเลข (alphanumeric data set)  ประกอบไปดข้วยตลัวเลข ตลัวอลักษร หรรือ
สลัญญาลลักษณร์พพิเศษ โดยใชข้ชนุดตลัวอลักขระในระบบ  ASCII (ดมูในภาคผนวก ก)  ประกอบดข้วยตลัวอลักษระ
จจานวน  256  ตลัว โดย  128  ตลัวแรก จะเปป็นชนุดตลัวอลักษรมาตรฐาน และอมีก  128  ตลัวจะเปป็นตลัวอลักษรทมีซึ่
สามารถสรข้างขซทั้นมาใชข้งานใหมส่ไดข้  รวมทลัทั้งชนุดของภาษาไทยดข้วย  ตลัวอลักษระไมส่สามารถนจามาใชข้ในการ
คจานวณไดข้ ในบางภาษาคอมพพิวเตอรร์อลักขระและขข้อความจะไมส่มมีความแตกตส่างกลัน 

ตารางทมีซึ่ 3.7 ขข้อมมูลอลักขระ

ชนุดขข้อมมูล ตลัวอยส่าง

อลักขระทนุกตลัว '0', 'A', 'Book', 'True', '0.25'
หรรือ
“0”, “A”, “Book”, “True”, “0.25”

     3.4. ขข้อมมูลชนพิดอรืซึ่น  (other data)

มมีหลายประเภทขข้อมมูลอรืซึ่น  ๆ  ทมีซึ่โปรแกรมเมอรร์กจาหนดชนพิดขข้อมมูลขซทั้นใชข้เอง  เชส่น  วลันทมีซึ่  เปป็น
ขข้อมมูลจจานวนวลัน ทมีซึ่มมีจจานวนวลันนลับจากวลันทมีซึ่กจาหนดในอดมีต เชส่นวลันแรกของศตวรรษทมีซึ่  20  หรรือวลันทมีซึ่  1
มกราคม 1940 ใชข้ชนพิดขข้อมมูลนมีทั้สจาหรลับวลันทมีซึ่ชส่วยใหข้ผมูข้ใชข้ลบวลันทมีซึ่หนซซึ่งจากวลันอรืซึ่น ๆ ในการคจานวณจจานวน
วลันระหวส่างวลันทมีซึ่  ชส่วยลดความยนุส่งยากในการคจานวณเมรืซึ่อวลันขข้ามปปีหรรือเดรือน  อาจจะกจาหนดใหข้เปป็น
ขข้อมมูลชนพิดวลันทมีซึ่

ตารางทมีซึ่ 3.8 ตลัวอยส่างของชนพิดขข้อมมูล

ขข้อมมูล ชนพิดขข้อมมูล คจาอธพิบาย

ราคาสพินคข้าประกอบดข้วย
15.25, 350.75

real ราคาของสพินจะถมูกนจามาใชข้ในการคจานวณ
ราคาครือเงพินและเปป็นเลขทศนพิยม

หมายเลขบลัญชมีธนาคาร
'1-234-567-89'

character  string เลขทมีซึ่บลัญชมีธนาคารจะเปป็นไปดข้วยชนุดของ
อลักขระทมีซึ่เปป็นตลัวเลข ไมส่ใชข้ในการคจานวณ

จจานวนสพินคข้า
20

integer จจานวนสพินคข้าจะใชข้ในการคจานวณ โดยปรกตพิ
แลข้วตลัวจะเปป็นจจานวนเตก็ม

ชรืซึ่อบรพิษลัท
'บรพิษลัท เจรพิญยพิซึ่ง จจากลัด'

string ประกอบไปดข้วยชนุดของอลักขระ

การสส่งสพินคข้า
True, False

logical มมีอยมูส่ 2 สถานะ ครือ สส่งแลข้ว และยลังไมส่ไดข้สส่ง
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ตารางทมีซึ่ 3.8 ตลัวอยส่างของชนพิดขข้อมมูล (ตส่อ)

เบอรร์โทรศลัพทร์
'08-999-9999'

character string ประกอบไปดข้วยชนุดของอลักขระ  ไมส่ใชข้ในการ
คจานวณ

วลันเดรือนปปี
'06/16/2015' หรรือ 42171

Date หรรือ integer ประกอบไปดข้วยชนุดของอลักขระ หรรือบางครลัทั้ง
เปป็นตลัวเลขเพรืซึ่อใชข้ในการคจานวณจจานวนวลัน

เวลา
07:20:00 PM หรรือ 0.8055556

Time หรรือ real ประกอบไปดข้วยชนุดของอลักขระ หรรือบางครลัทั้ง
เพรืซึ่อในการคจานวนเวลา

4.  ตตัวดกาเนนินการ (operators)

วพิธมีการทจางานของคอมพพิวเตอรร์ทมีซึ่จะกระทจากลับขข้อมมูลอยส่างใดอยส่างหนซซึ่งนลัทั้น จะตข้องมมีวพิธมีการของการ
ดจา เนพินการ  เชส่น การบวก การลบ การคมูณ และอรืซึ่น ๆ  จะเปป็นกระบวนการประมวลผลของ
คอมพพิวเตอรร์จะประกอบไปดข้วย ตลัวดจาเนพินการ ตลัวถมูกดจาเนพินการและทจางานรส่วม 

ตลัวดจาเนพินการ (operator) ครือ เครรืซึ่องหมาย หรรือ สลัญลลักษณร์ ทมีซึ่ใชข้คลัซึ่นระหวส่างตลัวเลขสองคส่า เพรืซึ่อ
กจาหนดการดจาเนพินการอยส่างไร เพรืซึ่อใหข้ไดข้ผลลลัพธร์ตามทมีซึ่ตข้องการ โดยมมีโครงสรข้างดลังนมีทั้ (Sprankle,
Maureen,  2012: 23)

operand operator operand

50 + 30

5 - x

y * 2

a / b

x ^ 2

  (1) operand ครือ คส่าคงทมีซึ่ หรรือ ตลัวแปร
  (2) operator ครือ เครรืซึ่องหมายทางคณพิตศาสตรร์

นอกจากนมีทั้  การดจาเนพินการใด ๆ เกมีซึ่ยวกลับตลัวเลขหรรือคส่าของตลัวจะตข้องมมีชนพิดของขข้อมมูลเปป็นตลัว
กจาหนดชนพิดของดจาเนพินการเชส่นกลัน   เพราะในระบบคอมพพิวเตอรร์ตลัวเลขจจานวนและตลัวเลขจจานวนเตก็ม
จะใชข้เครรืซึ่องหมายในการดจาเนพินการทมีซึ่แตกตส่างกลัน ดมูในตารางทมีซึ่ 3.11
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ตารางทมีซึ่ 3.9 นพิพจนร์และสมการ

นพิพจนร์ สมการ

A + B
A และ B เปป็นตลัวแปรของตลัวเลข ผลลลัพธร์ทมีซึ่ไดข้กก็จะ

เปป็นตลัวเลขเชส่นกลันโดยไมส่เกก็บผลการทจางาน

C = A + B
C, A และ B เปป็นตลัวแปรตลัวเลข และนจาผลทมีซึ่ไดข้

เกก็บไวข้ทมีซึ่ตลัวแปร C

A < B
A และ เปป็นไดข้ทลัทั้งตลัวเลข และ ตลัวอลักษร
ผลทมีซึ่จะเปป็นขข้อมมูลตรรกะและไมส่เกก็บผล

C = A < B
A และ B เปป็นตลัวแปรตลัวเลขหรรือตลัวอลักษรไดข้

ผลทมีซึ่จะเกก็บไวข้ทมีซึ่ตลัวแปร C

A OR B
A และ เปป็นขข้อมมูลตรรกะ

ผลทมีซึ่จะเปป็นขข้อมมูลตรรกะและไมส่เกก็บผล

C = A OR B
A และ B เปป็นตลัวแปรตรรกะ
ผลทมีซึ่จะเกก็บไวข้ทมีซึ่ตลัวแปร C

ตลัวดจาเนพินการในภาษาคอมพพิวเตอรร์มมีอยมูส่หลายประเภทดลังนมีทั้
4.1 ตลัวดจาเนพินการทางคณพิตศาสตรร์ (mathematic operators)
    ใชข้ในการประมวลผลทางคณพิตศาสตรร์ ประกอบดข้วยเครรืซึ่องหมายดลังตส่อไปนมีทั้

ตารางทมีซึ่ 3.10 เครรืซึ่องดจาเนพินการทางคณพิตศาสตรร์

สลัญญลลักษณร์ การดจาเนพินการ ตลัวอยส่าง ผลลลัพธร์

+ บวก (addition) 7 + 9 16

- ลบ (subtraction) 9 - 7 2

* คมูณ (multiplication) 9 * 7 63

/ หาร (division) 9 / 7 1.285714286

DIV หารเอาผล 
(integer division)

9 DIV 3 3

MOD หารเอาเศษ
(modulo division)

9 MOD 2 1

   จากตารางทมีซึ่ 3.10 สลัญลลักษณร์ DIV และ MOD จะสามารถนจามาใชข้ไดข้เฉพาะตลัวเลขจจานวนเตก็ม
เทส่านลัทั้น  ในบางกรณมีเครรืซึ่องหมาย + กลับขข้อความหมายถซงนจาขข้อความทลัทั้งสองมาตส่อเขข้าดข้วยกลันเปป็น
ขข้อความเดมียวกลัน 
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ตารางทมีซึ่ 3.11 การดจาเนพินการของแบบขข้อมมูลตลัวเลข

แบบขข้อมมูลตลัวตลัทั้ง
(operand)

ตลัวดจาเนพินการ
(operator)

แบบขข้อมมูลตลัวกระทจา
(operand)

แบบขข้อมมูลผลลลัพธร์

real +,- real real

real +,- integer real

integer +,- integer integer

real *,/ real real

real *,/ integer integer

integer * integer integer

integer / integer real

real DIV,MOD real ผพิดพลาด

real DIV,MOD integer ผพิดพลาด

integer DIV,MOD real ผพิดพลาด

integer DIV,MOD integer integer

    จากตารางทมีซึ่ 3.11 กจาหนดเนพินการทางตลัวเลขระหวส่างตลัวเลขจจานวนจรพิงและตลัวเลข
จจานวนเตก็ม  ถข้าตลัวตลัทั้งเปป็นจจานวนจรพิงตลัวทมีซึ่มากระทจาสามารถเปป็นไดข้ทลัทั้งจจานวนจรพิงหรรือจจานวนเตก็มไดข้ แตส่
ถข้าตลัวตลัทั้งเปป็นจจานวนเตก็ม ตลัวทมีซึ่จะมาดจาเนพินการจะตข้องเปป็นตลัวเลขจจานวนเตก็มเทส่านลัทั้น

4.2 ตลัวดจาเนพินการเปรมียบเทมียบ (relation operators)

การดจาเนพินการทางคณพิตศาสตรร์จะไดข้ผลลลัพธร์ทมีซึ่เปป็นตลัวเลขเทส่านลัทั้น แตส่ตลัวดจาเนพินการเปรมียบ
เทมียบจะไดข้ผลลลัพธร์ออกมาเพมียง 2 คส่า เทส่านลัทั้น ครือ จรพิง หรรือ เทก็จ และจะนจาไปใชข้ในการเปรมียบเทมียบ
เพรืซึ่อเลรือกการทจางานของคอมพพิวเตอรร์ การเปรมียบเทมียบจะมมีเครรืซึ่องหมายของตลัวดจาเนพินการ 

ตารางทมีซึ่ 3.12 ตลัวดจาเนพินการเปรมียบเทมียบ

ตลัวดจาเนพินการ ความหมาย ตลัวอยส่าง แบบขข้อมมูลผลลลัพธร์ 

 = เทส่ากลับ  7 = 9 false

 <> ไมส่เทส่ากลับ  7 <> 9 true

 <= นข้อยกวส่าหรรือเทส่ากลับ  7 <= 9 true

 >= มากวส่าหรรือเทส่ากลับ  7 >= 9 false
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ตารางทมีซึ่ 3.12 ตลัวดจาเนพินการเปรมียบเทมียบ (ตส่อ)

 > มากกวส่า  7 > 9 false

 < นข้อยกวส่า  7 < 9 true

4.3  ตลัวดจาเนพินการทางตรรกะ (logical operators)

 ตลัวดจาเนพินการทางตรรกะ เปป็นการดจาเนพินการเปรมียบเทมียบขข้อมมูลของ  2 จจานวน ผลทมีซึ่ไดข้
จากการเปรมียบเทมียบดลังกลส่าว จะทจาใหข้ผลลลัพธร์อยมูส่ 2  อยส่าง ครือ จรพิง หรรือ เทก็จ ตลัวดจาเนพินทางตรรกะ
(Sprankle,  Maureen,  2012: 25)

ตารางทมีซึ่ 3.13 ตลัวดจาเนพินการทางตรรกะ NOT

A NOT A เมรืซึ่อ A เปป็น ผลลลัพทธร์ทมีซึ่ไดข้

true false NOT true ครือ false

false true NOT false ครือ true

ตารางทมีซึ่ 3.14 ตลัวดจาเนพินการทางตรรกะ AND

A B A AND B เมรืซึ่อ A เปป็น เมรืซึ่อ B เปป็น ผลลลัพทธร์ทมีซึ่ไดข้

true true true true AND true ครือ true

true false false true AND false ครือ false

false true false false AND true ครือ false

false false false false AND false ครือ false

ตารางทมีซึ่ 3.15 ตลัวดจาเนพินการทางตรรกะ OR

A B A OR B เมรืซึ่อ A เปป็น เมรืซึ่อ B เปป็น ผลลลัพทธร์ทมีซึ่ไดข้

true true true true OR true ครือ true

true false true true OR false ครือ false

false true true false OR true ครือ false

false false false false OR false ครือ false
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5.  นนิพจนนและสมการ (expressions and equations)

คอมพพิวเตอรร์จะตข้องมมีการกจาหนดวพิธมีการประมวลผลขข้อมมูล  การทจางานจะใชข้ตลัวดจาเนพินการ และ
การปฏพิบลัตพิการจะมมีการเชรืซึ่อมตส่อกลับขข้อมมูลภายในนพิพจนร์หรรือสมการ เปป็นตลัวกจาหนดใหข้คอมพพิวเตอรร์วส่า
จะประมวลผลดข้วยวพิธมีการใด รวมทลัทั้งกจาหนดใหข้คอมพพิวเตอรร์ทราบชนพิดของการประมวลผลวส่าเปป็น ทาง
คณพิตศาสตรร์ ทางตรรกะทมีซึ่ตข้องทจา  ประเภทของการปฎพิบลัตพิการทมีซึ่ใชข้ในการคจานวณและแกข้ปปัญหาทาง
คณพิตศาสตรร์ ไดข้แกส่ ความสลัมพลันธร์ การกระทจาทางตรรกะ 

ตลัวถมูกดจาเนพินการและผลลลัพธร์เปป็นแนวคพิดเกมีซึ่ยวขข้องกลับการดจาเนพินการ ตลัวดจาเนพินการหลายตลัว
กระทจาระหวส่างการดจาเนพินการและการประมวลผล  ผลลลัพธร์ทมีซึ่ไดข้ครือคจาตอบทมีซึ่สส่งผลกลลับมาเมรืซึ่อการ
ดจาเนพินการเสรก็จสมบมูรณร์ ตลัวอยส่างเชส่น นพิพจนร์ 3 + 7 เครรืซึ่องหมาย + เปป็นตลัวดจาเนพินการ เลข  3 และ 7
เปป็นตลัวถมูกดจาเนพินการ และ 10 ครือผลลลัพธร์ทมีซึ่ไดข้จากการดจาเนพินการ ตลัวถมูกดจาเนพินการสามารถเปป็นคส่าคงทมีซึ่
หรรือตลัวแปรไดข้ ขข้อมมูลของตลัวถมูกดจาเนพินการและผลลลัพธร์ขซทั้นอยมูส่กลับตลัวดจาเนพินการ

  ตลัวดจาเนพินการทางคณพิตศาสตรร์ ไดข้แกส่ การบวก การลบ การคมูณ การหาร การหารจจานวนเตก็ม การ
หารเอาเศษ เลขยกกจาลลัง และ ฟปังกร์ชลัน โดยคอมพพิวเตอรร์มมีสลัญลลักษณสจาหรลับของแตส่ละตลัวดจาเนพินการ
เราอาจจะคนุข้นเคยกลับการบวก การคมูณ การหาร การยกกจาลลัง อยส่างไรกก็ตามกก็อาจจะไมส่คนุข้นเคยกลับการ
หารจจานวนเตก็ม การหารเอาเศษ 

ตลัวดจาเนพินการทมีซึ่เกมีซึ่ยวขข้องกลับการหารจจานวนเตก็ม ผลลลัพธร์กก็จะไดข้เปป็นจจานวนเตก็ม ในการหารเอาเศษ
ผลลลัพธร์ทมีซึ่ไดข้จะเปป็นสส่วนทมีซึ่เหลรือของจจานวนนลัทั้น  ทลัทั้งสองประเภทของการหารไดข้ถมูกนจามาใชข้ในทาง
คจานวณเพรืซึ่อหาคส่าของขข้อมมูลบางอยส่าง เชส่น หาเวลา หาชลัซึ่วโมงและนาทมี ทมีซึ่มมีคนทจางานใหข้เปป็นจจานวน
นาทมีหรรือวลันและสลัปดาหร์ทจางาน  หรรือนจามาใชข้ในการคจานวณวส่าเลขจจานวนนลัทั้นเลขคมูส่หรรือเลขคมีซึ่หรรือไมส่
ตลัวอยส่างเชส่น 29  เปป็นเลขคมูส่หรรือเลขคมีซึ่ การทมีซึ่จะทราบไดข้วส่าเปป็นเลขคมูส่หรรือเลขคมีซึ่ จะกระทจาไดข้โดยเอา 2
ไปหาร เพราะ 2 เปป็นเลขคมูส่ โดยการนจาไปหารนลัทั้นใชข้วพิธมีการหารเอาเศษ โดยปกตพิในภาษาคอมพพิวเตอรร์
จะใชข้เครรืซึ่องหมาย % หรรือ บางภาษาใชข้คจาภาษาอลังกฤษ mod ผลของการหารตลัวเลขใด ดข้วย 2 จะมมี
เศษทมีซึ่ไดข้เปป็น 1 หรรือ 0 เทส่านลัทั้น ถข้าเศษเปป็น 0 หมายถซงหารลงตลัว แตส่ถข้าเศษเปป็น 1 แสดงวส่าหารไมส่ลงตลัว
ถข้าหารลงตลัวกก็แสดงวส่าเปป็นเลขคมูส่  ดลังนลัทั้น 29 mod 2 จะไดข้ผลลลัพธร์เปป็น 14 เหลรือเศษ 1 เมรืซึ่อพพิจารณา
จากเศษทมีซึ่ไดข้ 1 แสดงวส่าการหารเอาเศษนลัทั้นไมส่ลงตลัว สรนุปไดข้วส่าเลข 29 เปป็นเลขคมีซึ่ 

นพิพจนร์ หมายถซง การผสมผสานสลัญลลักษณร์ตส่าง ๆ เปป็นจจานวนจจากลัด ซซซึ่งจลัดรมูปแบบไวข้อยส่างดมีโดยอพิง
ตามกฎทมีซึ่ขซทั้นอยมูส่กลับบรพิบท สลัญลลักษณร์ตส่าง ๆ เหลส่านมีทั้สามารถเปป็นจจานวน (คส่าคงตลัว) ตลัวแปร การดจาเนพิน
การ ฟปังกร์ชลัน หรรือสลัญลลักษณร์อรืซึ่น ๆ ทางคณพิตศาสตรร์ รวมทลัทั้งเครรืซึ่องหมายวรรคตอน สลัญลลักษณร์สจาหรลับ
จลัดกลนุส่ม และสลัญลลักษณร์เชพิงไวยากรณร์ (ทลักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 265)

1. นพิพจนร์ทมีซึ่เปป็นตลัวแปร เชส่น cost, weight, age 
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2. คส่าคงทมีซึ่ เชส่น 64, 127, -300, true ,'Computer' 
3. การดจาเนพินกรรมวพิธมี 64 / 2, 3 * 5 

นพิพจนร์หนซซึ่ง ๆ จะมมีตลัวตลัทั้ง ตลัวดจาเนพินการ ตลัวกระทจาและนพิพจนร์รองกมีซึ่ตลัวกก็ไดข้ แตส่ถข้าเปป็นตลัวดจาเนพินการ
เปรมียบเทมียบตข้องทจาเปป็นนพิพจนร์ในระดลับรองลงไป 

นพิพจนร์และสมการทจาขซทั้นเปป็นสส่วนหนซซึ่งของการแกข้ปปัญหาดข้วยปปัญหาคอมพพิวเตอรร์ ขข้อมมูลการ
ประมวลผลการแสดงออกถมูกดจาเนพินการผส่านตลัวดจาเนพินการ ตลัวอยส่างเชส่นในการหาจจานวนของตารางฟนุต
ในหข้องพลัก   โดยคมูณความยาวและความกวข้างของหข้องเขข้าดข้วยกลัน ดลังนพิพนจร์ตส่อไปนมีทั้

          Length * Width

สมการจะเกก็บผลของนพิพจนร์ ในหนส่วยความจจาของคอมพพิวเตอรร์ ผส่านเครรืซึ่องหมายเทส่ากลับ (=)
นพิพจนร์ขข้างบนจะเปป็นสส่วนหนซซึ่งของสมการดลังตส่อปนมีทั้

          Area = Length * Width

ตลัวอยส่าง

            10+2

2
∗4−3

สามารถจลัดใหข้อยมูส่ภายในบรรทลัดเดมียวกลันไดข้ดลังนมีทั้

            (10 + 2) / 2 * 4 - 3                

            X (3∗Y +4)−
4Y

X+6

สามารถจลัดใหข้อยมูส่ภายในบรรทลัดเดมียวกลันไดข้ดลังนมีทั้

            X * (3 * Y + 4) - 4 * Y / (X + 6)
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ตารางทมีซึ่ 3.16 ลจาดลับขลัทั้นของการดจาเนพินการ

ลจาดลับการดจาเนพินการ ชนพิดของการกระทจา ผลการทจางาน

 (  )  จะดจาเนพินการเปป็นลจาดลับแรกและจะกระทจาจากซข้ายไปขวา  ถข้ามมีขข้างในวงเลก็บกก็จะกระทจาขข้างใน
วงเลก็บใหข้เสรก็จกส่อนเชส่นกลัน

1. ฟปังกร์ชลัน (functions)

2. ยกกจาลลัง (power) numeric numeric

3. %, MOD numeric numeric

4. *,/,DIV numeric numeric

5. +,- numeric numeric

ดจาเนพินการแบบสลัมพลันธร์ (relational)

6. =,<,>,<=,>=,<> numeric  หรรือ  ขข้อความ  หรรือ
ตลัวอลักขระ

logical

ดจาเนพินการแบบตรรกะ (logical)

7. NOT logical logical

8. AND logical logical

9. OR logical logical

วพิธมีการหาคส่าของนพิพจนร์มมีขลัทั้นตอนดลังนมีทั้

1. พพิจารณานพิพจนร์จากซข้ายไปขวา เปรมียบเทมียบลจาดลับความสจาคลัญของตลัวดจา เนพินการทมีละ 2
เครรืซึ่องหมาย

2. ใหข้ตลัวกระทจาดจาเนพินการทมีซึ่มมีลจาดลับความสจาคลัญมากกวส่ากส่อน ถข้ามมีลจาดลับความสจาคลัญเทส่ากลันใหข้ทจา
เครรืซึ่องหมายทางซข้ายมรือกส่อน
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ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.1 จงหาคส่าของ 15 + 3 * 2 / 4

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 3 * 2 6

2 6 / 4 1.5

3 15 + 1.5 16.5

ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.2 จงหาคส่าของ (15 + 3) * 2 / 4

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 (15 + 3) 18

2 18 * 2 36

3 16 / 4 9

ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.3 จงหาคส่าของ 15 - 3 * 2^3  / 4

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 2 ^ 3 (สอง ยกกจาลลัง 3) 8

2 3 * 8 24

3 24 / 4 6

4 15 - 6 9
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ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.4 จงหาคส่าของ 15 + 3 * 2 / 4 - 5

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 3 * 2 6

2 6 / 4 1.5

3 15 + 1.5 16.5

4 16.5 - 5 11.5

ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.5 จงหาคส่าของ (15 + (3 - 2)) / 4

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 3 - 2 1

2 15 + 1 16

3 16 / 4 4

ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.6 จงหาคส่าของ (7 + 9) AND (7^3 * 12 / 4)

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 7^3 49

2 49 * 12 588

3 588 / 4 147

4 7 + 9 16

5 588 0
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ตลัวอยส่างทมีซึ่ 3.7 จงหาคส่าของ (7 * 9 + 7) / (3 + 12) * 4

ลจาดลับทมีซึ่ นพิพจนร์ ผลลลัพธร์

1 7 * 9 63

2 63 + 7 70

3 3 + 12 15

4 70 / 15 4.66

5 4.66 * 4 18.65

6. สรรุป

คส่าคงทมีซึ่และตลัวแปร เปป็นสส่วนสจาคลัญทมีซึ่จะนจามาแกข้ปปัญหาดข้วยคอมพพิวเตอรร์  โดยตลัวคส่าคงทมีซึ่จะไมส่
สามารถเปลมีซึ่ยนแปลงคส่าใดในขณะโปรแกรมทจางาน สส่วนตลัวแปรจะสามารถเปลมีซึ่ยนแปลงคส่าในขณะทมีซึ่
โปรแกรมทจางาน การตลัทั้งชรืซึ่อตลัวแปรคส่าคงทมีซึ่หรรือตลัวแปรทลัซึ่วไปกก็จะมมีกฏของการตลัทั้งชรืซึ่อเพรืซึ่อใหข้เรมียกใชข้ไดข้
อยส่างถมูกตข้อง เปป็นไปตามขข้อกจาหนดของภาษาคอมพพิวเตอรร์ทมีซึ่เลรือกใชข้ 

ชนพิดของขข้อมมูลจะประกอบไปดข้วยขข้อมมูลแบบตลัวเลข ขข้อมมูลตลัวอลักขระ ขข้อมมูลแบบตรรกะ ขข้อมมูล
แตส่ละแบบจะมมีวพิธมีการดจาเนพินการทมีซึ่แตกตส่างกลัน การจลัดเกก็บในหนส่วยความจจากก็เปป็นสส่วนหนซซึ่งของการนจา
ตลัวแปรเหลส่านลัทั้นมาใชข้งาน นพิพจนร์และสมการเปป็นขลัทั้นตอนวพิธมีทางของการแกข้ไขปปัญหาทางคอมพพิวเตอรร์ทมีซึ่
จะตข้องเขข้าใจในกระบวนการทจางานของนพิพจนร์และสมการ  ประกอบไปดข้วย ลจาดลับขลัทั้นของการดจาเนพิน
การ ความสจาคลัญของเครรืซึ่องหมาย เปป็นตข้น

7.  คกาถามทข้ายบท

      1. จงอธพิบายความแตกตส่างระหวส่างคส่าคงทมีซึ่และตลัวแปร

      2. จงบอกเหตนุผลวส่าขข้อมมูลชนพิดใดควรจะเปป็นคส่าคงทมีซึ่

      3. จงบอกเหตนุผลวส่าขข้อมมูลชนพิดใดควรจะเปป็นตลัวแปร
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      4. จงเขมียนชรืซึ่อคส่าคงทมีซึ่หรรือตลัวแปรทมีซึ่ถมูกตข้องมา อยส่างละ 5 ชรืซึ่อ

      5. ขข้อมมูลตลัวเลขมมีกมีซึ่ชนพิด อะไรบข้าง

      6. จงเขมียนเครรืซึ่องหมายสจาหรลับการประมวลผลตลัวเลขจจานวนจรพิง

      7. จงกจาหนดชรืซึ่อตลัวแปรอลักขระทมีซึ่ควรจะมมีเฉพาะตลัวเลข

      8. ขข้อมมูลตรรกะจะไดข้ผลกมีซึ่อยส่าง อะไรบข้าง

      9. จงแสดงลจาดลับขลัทั้นของการประมวลผลของนพิพจนร์ตส่อไปนมีทั้ และ หาผลลลัพธร์ทมีซึ่ไดข้

             5 * 7 + 2 / 4 - (9 / 2) * 3^2

      10. จงแสดงลจาดลับขลัทั้นของการประมวลผลของนพิพจนร์ตส่อไปนมีทั้ และ หาผลลลัพธร์ทมีซึ่ไดข้

             ((5 * 7) AND 2 / 4) OR  (9 > 2) * 3^2
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  4

หลลักการพลัฒนาซอฟตต์แวรต์

เวลาเรทยน 6 คาบ

หลัวขข้อเนนนื้อหาประจจาบท

1. ขขขั้นตอนการพขฒนาโปรแกรม

2. ขขขั้นตอนววิธธ

3. ผขงงาน

4. รหขสเทธยม

5. การแกก้โจทยย์ปปัญหาดก้วยคอมพวิวเตอรย์

วลัตถถุประสงคต์เชริงพฤตริกรรม

1. บอกขขขั้นตอนการพขฒนาซอฟตย์แวรย์ไดก้

2. บอกขขขั้นตอนการววิเคราะหย์งานไดก้

3. บอกความหมายของขขขั้นตอนววิธธไดก้

4. บอกความหมายของผขงงานไดก้

5. บอกความหมายของรหขสเทธยม

6. บอกชชชื่อสขญลขกษณย์ของผขงงานไดก้

วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

1. บรรยายเนชขั้อหาในแตต่ละหขวขก้อ พรก้อมยกตขวอยต่างประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน
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3. ผผก้สอนสรรุปเนชขั้อหา

4. ททาแบบฝฝึกหขดเพชชื่อทบทวนบทเรธยน

5. ผผก้เรธยนถามขก้อสงสขย

6. ผผก้สอนททาการซขกถาม

สนที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจทาบททธชื่ 4

2. ภาพเลชชื่อน

3. เครชชื่องคอมพวิวเตอรย์

การวลัดและการประเมรินผล

1. ประเมวินจากการซขกถามในชขขั้นเรธยน

2. ประเมวินจากการททาแบบฝฝึกหขดทบทวนทก้ายบทเรธยน

3. ประเมวินจากความรต่วมมชอและความรขบผวิดชอบตต่อการเรธยน
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บทททที่ 4

หลลักการพลัฒนาซอฟตต์แวรต์

การททที่จะไดด้ซอฟตต์แวรต์สสาหรรับใชด้งานททที่มทประสสิทธสิภาพ จากปปัญหาหรรือความตด้องการของผผด้ใชด้ททที่
จะไดด้ซอฟตต์แวรต์ไปใชด้งานนรันั้น ผผด้พรัฒนาซอฟตต์แวรต์จะมทกระบวนการททที่เปป็นระบบ เรสิที่มจากการเขด้าใจใน
ปปัญหาของงานนรันั้น แลด้วนสามาวสิเคราะหต์หาสสิที่งททที่จะตด้องนสาเขด้าไปประมวลผลซซที่งเรทยกวว่าขด้อมผล ใหด้ไดด้ความ
ถผกตด้องตามททที่ไดด้วางแผนไวด้ ขรันั้นตอนการเขทยนโปรแกรมหรรือการเลรือกภาษาคอมพสิวเตอรต์กก็เปป็นสสิที่งททที่จะ
ตด้องคสานซงเมรืที่อเลรือกมาเขทยนเปป็นซอฟตต์แวรต์ สสิที่งททที่จะตด้องทสาหลรังจากเขทยนโปรแกรมเสรก็จแลด้วจะตด้อง
ทดสอบการทสางาน เขทยนคผว่มรือการใชด้และนสาสว่งซอฟตต์แวรต์สมบผรณต์ตว่อไป

1. ววิธทการพลัฒนาซอฟตต์แวรต์

ในการกระบวนการพรัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรต์  เพรืที่อใหด้ไดด้โปรแกรมคอมพสิวเตอรต์ททที่มท
ประสสิทธสิภาพ ทสางานไดด้ถผกตด้อง มทเอกสารประกอบเพรืที่อใหด้ผผด้ททที่มทสว่วนเกทที่ยวขด้องสามารถใชด้โปรแกรม
คอมพสิวเตอรต์ไดด้ ซซที่งสสิที่งททที่กลว่าวมาจะตด้องผว่านกระบวนดรังตว่อไปนทนั้

1.1 ขรันั้นตอนเขด้าใจปปัญหา (problem solving)

การแกด้ปปัญหาเปป็นกระบวนการหนซที่งในหลายกระบวนการ กว่อนททที่โปรแกรมจะถผกเขทยนขซนั้นใชด้
งาน จะตด้องเขด้าใจปปัญหาททที่จะแกด้ไขเปป็นอยว่างดท ไมว่ควรมองขด้ามปปัญหาเลก็กนด้อย เพราะหากมองปปัญหาไมว่
ทว่องแทด้จะทสาใหด้เราเขด้าใจแบบผสิด ๆ จะสว่งผลตว่อเนรืที่องไปยรังขรันั้นตอนอรืที่นไดด้ โปรแกรมททที่เขทยนขซนั้นกก็จะไมว่
ตรงกรับความตด้องการของผผด้ใชด้ หรรือไมว่สามารถแกด้ปปัญหาไดด้ และกก็จะสว่งผลเสทยกลรับมากว่อใหด้เกสิดความ
เสทยหายขซนั้นไดด้ เชว่น การสผญเสทยดด้านเวลา คว่าใชด้จว่าย และโอกาส (Dierbach, Charies,  2013: 18-21)

การศซกษาเพรืที่อเขด้าใจในปปัญหาเปป็นเรรืที่องสสา ครัญททที่จะตด้องอาศรัยความสามารถของผผด้มท
ประสบการณต์  เพราะประสบการณต์ททที่ผว่านมาจะทสามองปปัญหาไดด้อยว่างครอบคลลุม ลซกซซนั้ง คาดการณต์กรับ
สสิที่งททที่จะเกสิดขซนั้นไดด้  ฉะนรันั้นการฝฝึกฝนการเขด้าใจปปัญหาจะเปป็นวสิธทททที่ดทในการเรสิที่มตด้น โดยจะเรสิที่มจากปปัญหา
เลก็กนด้อยททที่ไมมทความซรับซด้อน จนมทความชสานาญจซงศซกษาปปัญหาททที่ใหญว่ขซนั้นเปป็นลสาดรับตว่อไป
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รผปททที่ 4.1 กระบวนพรัฒนาซอฟตต์แวรต์

(ททที่มา : โอภาส เอทที่ยมสสิรสิวงคต์,  2557: 422)

1.2.  ขรันั้นวสิเคราะหต์ปปัญหา (problem analysis)

ปปัญหาททที่จะนสามาแกด้ไขปปัญหาดด้านการคสานวณดด้วยคอมพสิวเตอรต์ จะตด้องผว่านการวสิเคราะหต์ถซง
ปปัญหาอยว่างทว่องแทด้ จะทสาใหด้การแกด้ไขปปัญหาเปป็นอยว่างมทระบบและมทแบบแผน ซซที่งมทจะมทวสิธทการดรังนทนั้
(Dierbach, Charies,  2013: 18)

1. ทสาความเขด้าใจปปัญหาททที่เกสิดขซนั้นอยว่างชรัดเจน ในประเดก็นพรืนั้นฐานในการคสานวณสสาหรรับการ
แกด้ไขปปัญหาททที่มทความแนว่นอนของแตว่ละปปัญหาอยว่างตรงไปตรงมา

2. พรัฒนาวสิธทการแกด้ไขปปัญหา สสิที่งททที่สสาครัญครือจะตด้องทสาความเขด้าใจปปัญหาอยว่างชรัดเจน  ปปัญหา
ในการคสานวณในคอมพสิวเตอรต์จะตด้องรผด้วว่าสสิที่งททที่เปป็นวสิธทการแกด้ปปัญหา  สสาหรรับปปัญหาบางอยว่างมทเพทยงหนซที่ง
วสิธทการททที่สามารถนสามาแกด้ปปัญหาไดด้ แตว่สสาหรรับงานอรืที่น ๆ อาจจะมทหลายวสิธทของการแกด้ปปัญหาไดด้ ดรังนรันั้น
การโปรแกรมอาจจะพบวสิธทตามททที่ระบลุไวด้ไดด้ 

1.3. ขรันั้นพรัฒนาโปรแกรม (program implementation)

การตรัดสสินใจในการออกแบบ โดยการกสาหนดใหด้รายละเอทยดทรัที่วไปของการแสดงขด้อมผลและ
วสิธทการสสาหรรับการแกด้ปปัญหา แตว่ไมว่ไดด้ระบลุวว่าการเขทยนโปรแกรมภาษาททที่จะเลรือกใชด้หรรือวสิธทการใชด้
โปรแกรม เปป็นการตรัดสสินใจสสาหรรับขรันั้นตอนการดสาเนสินการ เนรืที่องจากการเลรือกโปรแกรมในการพรัฒนา
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การดสาเนสินการจะตด้องมทการใชด้ไวยากรณต์ททที่ถผกตด้องและวสิธทการททที่เหมาะสมโดยใชด้คสาสรัที่งและคลุณสมบรัตสิททที่มท
อยผว่ในภาษานรันั้น ตรัวอยว่างในภาษาไพธอน

n = input("enter a number : ?")
if (n % 2 == 0):
    print("This number is Even")
else:
    print("This number is Odd")

1.4. ขรันั้นการทดสอบโปรแกรม (program testing)

หลรักการและเปป้าหมายของการทดสอบ ครือ การหาความผสิดพลาดใหด้พบ ตรัวทดสอบททที่ดทควรจะ
มทความเปป็นไปไดด้สผงททที่จะหาความผสิดพลาดพบ  ชลุดทดสอบตด้องมทคลุณสมบรัตสิททที่เขด้าถซงเปป้าหมายของการ
หาความผสิดพลาดใหด้ไดด้มากททที่สลุด (พรฤดท เนตสิโสภากลุล, 2549: 288)

การทดสอบโปรแกรมครือ การทดสอบเปป็นกระบวนการของการดสาเนสินการโปรแกรมททที่มทความ
ตรันั้งใจททที่จะหาขด้อผสิดพลาด (Myers, Glenford J,  2004: 6)

หลรักการขรันั้นตอนการทดสอบการทสางานของโปรแกรมอยผว่ 2 แบบ ครือ การทดสอบแบบกลว่อง
ดสา (blackbox testing) และการทดสอบแบบกลว่องขาว (whitebox testing) (มนตต์ชรัย เททยนทอง,
2548: 304)

1. การทดสอบแบบกลว่องขาว   เปรทยบเสมรือนการประเมสินภายในกลว่อง โดยไมว่พสิจารณา
องคต์ประกอบภายนอก ไดด้แกว่ สว่วนของการนสาเขด้าและสว่วนของการแสดงผล  เปป็นวสิธทการประเมสินผลททที่
มลุว่งเนด้นการทดสอบภายในเปป็นหลรัก ไดด้แกว่ โครงสรด้างของโปรแกรม (structure) การออกแบบ
(designed-based) และรหรัสของโปรแกรม (code-based) การประเมสินดด้วยวสิธทนทนั้จซงเปป็นการประเมสิน
ทางดด้านเทคนสิคโดยเฉพาะ การประเมสินดด้วยวสิธทนทนั้จะทสาไดด้คว่อนขด้างยาก อยว่างไรกก็ตาม ถด้าใชด้ภาษาคอม
พสิวเตอรต์พรัฒนา เชว่น VB, ASP, PHP กก็สามารถนสาวสิธทแบบกลว่องขาวไปใชด้ในการประเมสินไดด้ ผผด้ททที่ทสาการ
ประเมสินจซงตด้องเปป็นโปรแกรมเมอรต์หรรือผผด้ททที่มทความเชทที่ยวชาญทางดด้านการโปรแกรมเทว่านรันั้นเนรืที่องจาก
เปป็นการทดสอบภายในโปรแกรม

2. การทดสอบแบบกลว่องดสา  เปรทยบเสมรือนเปป็นการทดสอบภายนอกกลว่อง  โดยจะพสิจารณา
เฉพาะสว่วนของการนสาเขด้าและสว่วนของการแสดงผล ไมว่พสิจารณาภายในกลว่องอรันไดด้แกว่ โครงสรด้างของ
โปรแกรมและรหรัสของโปรแกรม ซซที่งเปป็นวสิธทการประเมสินททที่ตรงกรันขด้ามกรับกลว่องขาว เมรืที่อนสาไปประเมสิน

การพรัฒนาซอฟตต์แวรต์ | 63



ผลแลด้วจซงมลุว่งเนด้นเฉพาะผลลรัพธต์ททที่ไดด้จากโปรแกรม และสว่วนของการนสาเขด้าเทว่านรันั้น ไมว่ไดด้ใหด้ความสสาครัญ
กรับสว่วนประกอบภายในตรัวโปรแกรมแตว่อยว่างใด วสิธทกลว่องดสาจซงพสิจารณาทางดด้านหนด้าททที่การทสางาน
(functionality) ตลอดจนคลุณสมบรัตสิของงานเปป็นหลรัก ประเดก็นทรันั้งสองนทนั้จะเกทที่ยวขด้องกรับผผด้ออกแบบงาน
ผผด้เชทที่ยวชาญหลาย ๆ ดด้านจะเปป็นผผด้ประเมสินระบบแลด้วไมว่จสาเปป็นตด้องใชด้โปรแกรมเมอรต์ใหด้เปป็นผผด้ประเมสิน
แตว่อยว่างใด

ในการประเมสินทรันั้งแบบกลว่องขาวและแบบกลว่องดสา   สว่วนใหญว่จะใชด้แบบสอบถามแบบมาตรา
สว่วนประเมสินคว่า เพรืที่อสอบถามความคสิดเหก็นในประเดก็นตว่าง ๆ ททที่กสาหนดหรัวขด้อไวด้

1.5. ขรันั้นจรัดทสาเอกสารและบสารลุงรรักษา

เอกสารตว่าง ๆ จะถผกดสาเนสินการในทลุกขรันั้นตอนการพรัฒนา ตรันั้งแตว่ขรันั้นตอนแรกจนถซงขรันั้นตอนการ
ทดสอบโปรแกรม ในเอกสารจะมทรายละเอทยดระบลุวว่าโปรแกรมนทนั้ ใชด้กรับระบบปฏสิบรัตสิการใด การตสิดตรันั้ง
การเรทยกใชด้งาน การปปิดการใชด้งาน ความตด้องการทรรัพยากรของระบบ ขด้อปฏสิบรัตสิระหวว่างการตสิดตรันั้ง
ระบบ ขด้อระวรังในระหวว่างการใชด้งาน เปป็นตด้น ปกตสิเอกสารประกอบโปรแกรมจะประกอบไปดด้วย 

1. คผว่มรือปฏสิบรัตสิงานสสาหรรับผผด้ใชด้ (user documentation)

เหมาะสสาหรรับผผด้ใชด้ททที่ไมว่ตด้องเกทที่ยวขด้องกรับการพรัฒนาโปรแกรม แตว่เปป็นผผด้ใชด้งานโปรแกรม
อยว่างเดทยว จะเนด้นการอธสิบายเกทที่ยวกรับการใชด้งานโปรแกรมเปป็นหลรัก ตรัวอยว่างเชว่น โปรแกรมนทนั้ทสาอะไร
ใชด้งานไดด้ททที่ไหน ขด้อมผลเขด้ามทลรักษณะอยว่างไร ขด้อมผลออกหรรือผลลรัพธต์มทลรักษณะอยว่างไร การเรทยใชด้
โปรแกรมทสาอยว่างไร คสาสรัที่งหรรือขด้อมผลททที่จสาเปป็นใหด้โปรแกรมเรสิที่มทสางานมทอะไรบด้าง อธสิบายเกทที่ยวกรับ
ประสสิทธสิภาพและความสามารถของโปรแกรม

2. คผว่มรือระบบ (system documentation)

เอกสารชนสิดเปป็นสว่วนสสาครัญอยว่างยสิที่งททที่จะตด้องศซกษาใหด้ละเอทยดกว่อนททที่จะตสิดตรันั้งโปรแกรม
ใชด้งาน เพราะจะมทขด้อกสาหนดวว่า โปรแกรมเหมาะสสาหรรับเครรืที่องชนสิดใดบด้าง ใชด้ระบบปฏสิบรัตสิการใด จะ
ตด้องเชรืที่อมตว่อผว่านระบบเครรือขว่ายคอมพสิวเตอรต์หรรือไมว่ จะตด้องกสาหนดเครรืที่องใหด้บรสิการทางดด้านฐาน
ขด้อมผลหรรือไมว่ และจะตด้องกสาหนดรายละเอทยดเปป็นอยว่างไรบด้าง และจะตด้องปฏสิบรัตสิการขด้อกสาหนดนรันั้นทลุก
อยว่างเพรืที่อททที่จะใหด้การตสิดตรันั้งโปรแกรมสามารถทสางานไดด้และปฏสิบรัตสิงานไดด้เปป็นตด้น
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2. ขลัขั้นตอนววิธท (algorithm)

ราชบรัณฑสิตยสถาน ไดด้บรัญญรัตสิคสาวว่า อรัลกอรสิทซม เปป็นภาษาไทยวว่า ขรันั้นตอนวสิธท ซซที่งมทความหมาย
ถซง เปป็นลสาดรับของขรันั้นตอนการคสานวณททที่ใชด้แกด้ไขปปัญหา โดยการเปลทที่ยนขด้อมผลนสาเขด้าของปปัญหา (input)
ออกเปป็นผลลรัพธต์ (output) ขรันั้นตอนวสิธทดรังกลว่าวจะสามารถเขทยนเปป็นโปรแกรมคอมพสิวเตอรต์ไดด้ (ทรักษสิณา
สวนานนทต์,  2546: 15)

ขรันั้นตอนวสิธท หมายถซง ลสาดรับขรันั้นตอนวสิธทในการทสางานของโปรแกรมเพรืที่อแกด้ปปัญหาใดปปัญหาหนซที่ง
ซซที่งถด้าปฏสิบรัตสิตามขรันั้นตอนอยว่างถผกตด้องแลด้ว จะตด้องสามารถแกด้ปปัญหาหรรือประมวลผลตามตด้องการไดด้
(ขนสิษฐา นามท,  2548: 3)

ขรันั้นตอนวสิธทการ ครือ ขรันั้นตอนททที่อธสิบายไวด้อยว่างชรัดเจน ขรันั้นตอนททที่เปป็นไดด้และสามารถปฏสิบรัตสิตาม
กระบวนการตด้องการเพรืที่อใหด้ไดด้ผลลรัพธต์ททที่ถผกตด้อง (Dierbach, Charies,  2013: 6)

สรลุป ขรันั้นตอนวสิธท ครือ ลสาดรับขรันั้นตอนททที่อธสิบายการทสางานไวด้อยว่างชรัดเจน เพรืที่อแกด้ปปัญหาอยว่างใด
อยว่างหนซที่ง เพรืที่อประมวลผลขด้อมผลททที่นสาเขด้าแลด้วนสาผลขด้อมผลสว่งออกในรผปแบบของสารสนเทศและถผกตด้อง

ในการเขทยนอธสิบายขรันั้นตอนวสิธทสามารถเขทยนไดด้หลายรผปแบบ เชว่น ผรังงาน รหรัสเททยม และ
ภาษาคอมพสิวเตอรต์ และในปปัญหาเดทยวกรันสามารถคสิดขรันั้นตอนวสิธทเพรืที่อมาแกด้ไขปปัญหาไดด้หลายแบบ
โครงสรด้างฮารต์ดแวรต์คอมพสิวเตอรต์กก็จะใชด้ทรรัพยากรไมว่เทว่ากรัน ดรังนรันั้น การจะเปรทยบเททยบวว่าโปรแกรม
คอมพสิวเตอรต์ใดมทประสสิทธสิภาพดทกวว่ากรัน โดยใชด้ขรันั้นตอนวสิธท (ขนสิษฐา นามท,  2548: 4)

3.  ผลังงาน (flow chart)

การพรัฒนาโปรแกรมมทความจสาเปป็นจะตด้องสรด้างสรัญลรักษณต์ความเขด้าใจระหวว่างผผด้ออกแบบและผผด้
เขทยนโปรแกรม เพรืที่อสรืที่อสารสสิที่งททที่ผผด้ออกแบบ ผผด้เขทยนโปรแกรมจะทสางานรว่วมกรัน ทสาใหด้งานททที่ไดด้วางแผนไวด้
สสาเรก็จลลุลว่วงตามกรอบเวลาททที่กสาหนด และสามารถนสามาปรรับแกด้ไขถด้าหากเกสิดขด้อผสิดพลาดขซนั้น

    ผรังงาน ครือ แผนภาพแสดงลสาดรับขรันั้นตอนการทสางานของโปรแกรมตรันั้งแตว่จลุดเรสิที่มตด้นถซงจลุดสสินั้นสลุด  โดย
นสาเสนอผว่านสรัญลรักษณต์มาตรฐานททที่มทอยผว่ เพรืที่อสรืที่อความหมายความเขด้าใจตรงกรัน ผรังงานเปป็นตรัวแทนแนว
ความคสิด เพรืที่อแสดงลสาดรับขรันั้นตอนการทสางานในแตว่ละกสิจกรรมใหด้มทความเปป็นรผปธรรมททที่สลุด งว่ายตว่อ
ทสาความเขด้าใจ (โอภาส เอทที่ยมสสิรสิวงคต์,  2557: 425)

ประโยชนต์ของผรังงาน

1. นสามาใชด้เพรืที่อถว่ายทอดแนวคสิดททที่ไดด้จากการวสิเคราะหต์งาน ดด้วยการใชด้สรัญลรักษณต์ททที่มทความเปป็น
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สากลและสรืที่อความหมายไดด้ดท ทสาใหด้เขด้าใจลสาดรับขรันั้นตอนการทสางาน ความสรัมพรันธต์ระหวว่างขรันั้นตอน
ปฏสิบรัตสิงานตว่าง ๆ เพรืที่อใหด้ผผด้เขทยนโปรแกรมสามารถนสาไปประกอบในการเขทยนโปรแกรมไดด้

2. นสามาใชด้เปป็นสรืที่อกลางในการตสิดตว่อ การประสานความคสิดระหวว่างผผด้ใชด้กรับผผด้เขทยนโปรแกรม
หรรือผผด้เขทยนโปรแกรมกรับผผด้วสิเคราะหต์ระบบ

3. นสามาเพรืที่อใชด้ทดสอบ หรรือ ทบทวนขรันั้นตอนการทสางาน เพรืที่อหาขด้อผสิดพลาดในขรันั้นตอนการ
ทดสอบ นสามาเปป็นเอกสารประกอบโปรแกรมเพรืที่อบสารลุงรรักษาระบบ

3.1 ประเภทของผรังงาน

ผรังงานมทใชด้อยผว่หลายประเภท  สว่วนผรังงานททที่นสามาใชด้กรับงานคอมพสิวเตอรต์มทอยผว่ 2 ประเภท ครือ
ผรังงานระบบ และ ผรังงานโปรแกรม (โอภาส เอทที่ยมสสิรสิวงคต์,  2557: 426-428)

1. ผรังงานระบบ (system flowchart) แสดงขรันั้นตอนการทสางานของระบบทรันั้งหมดในลรักษณะ
แบบกวด้าง ๆ ดด้วยการแสดงเฉพาะตรัวชสินั้นงานของระบบ วว่าตด้องทสาอะไรบด้าง โดยไมว่ตด้องลงลซกในราย
ละเอทยดของงานนรันั้นตด้องทสาอยว่างไร ผรังงานระบบโดยปกตสิจะเกทที่ยวขด้องกรับงานในภาพรวมทรันั้งหมด 

รผปททที่ 4.2 ผรังงานระบบ
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2. ผรังงานโปรแกรม (program flowchart) จะแสดงรายละเอทยดขรันั้นตอนการประมวลผลใน
คอมพสิวเตอรต์ โดยจะมทลสาดรับขรันั้นตอนการทสางานอยว่างละเอทยด ผผด้เขทยนโปรแกรมสามารถนสาผรังงานไปใชด้
ประกอบการเขทยนโปรแกรมทรันทท ในสรัญลรักษณต์ของผรังงานโปรแกรมจะมทความเกทที่ยวขด้องกรับคสาสรัที่งของ
ภาษาคอมพสิวเตอรต์ แตว่ละสรัญลรักษณต์จะมทความหมายททที่อด้างถซงงานททที่จะกระทสา

รผปททที่ 4.3 ผรังงานโปรแกรม

(ททที่มา : Hanly, Jeri R., Elloit, Koffman B,  2013:  230)

3.2  สรัญลรักษณต์ของผรังงาน

ในการเขทยนผรังงาน จะตด้องเขทยนใหด้ถผกตด้องตามมาตราฐาน เพรืที่อสรืที่อความใหด้ตรงกรันระหวว่างผผด้
วสิเคราะหต์ระบบและผผด้เขทยนโปรแกรม  โดยมทสรัญลรักษณต์ททที่สามารถเลรือกใชด้มาเขทยนไดด้ดรังนทนั้
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ตารางททที่ 4.1 สรัญลรักษณต์ผรังงาน

สรัญลรักษณต์ ความหมาย/หนด้าททที่

จลุดเรสิที่มตด้น หรรือ จลุดสสินั้นสลุดของโปรแกรม
ภายในจะมทขด้อความระบลุวว่า "เรสิที่ม" หรรือ "จบ"  หรรือ "start" หรรือ "stop"

การรรับขด้อมผลเขด้า หรรือ แสดงขด้อมผล ระหวว่างปฏสิบรัตสิงาน
ภายในตด้องระบลุวว่า "รรับคว่า" และตรัวแปรททที่จะจรัดเกก็บ หรรือ "แสดง" 
พรด้อมตรัวแปรททที่จะจรัดเกก็บหรรือ   "input" หรรือ "read"  หรรือ "display" หรรือ 
"write" หรรือ "print"

การแสดงผลทางจอภาพ
ภายในจะระบลุ สสิที่งททที่ตด้องการแสดง จะเปป็นตรัวแปร หรรือ คว่าคงททที่กก็ไดด้

การแสดงผลลรัพธต์ออกทางเครรืที่องพสิมพต์ภายในจะระบลุ สสิที่งททที่ตด้องการแสดง

การประมวลผล
ภายในจะระบลุ สผตรการคสานวณ การกสาหนดคว่าใหด้แกว่ตรัว การกระทสากรับขด้อมผล

การเปรทยบเททยบคว่า หรรือ การตรัดสสินใจ หรรือ การพสิจารณาทางเลรือก
ภายในจะระบลุ เงรืที่อนไขททที่จะพสิจารณา หรรือ เปรทยบเททยบ ซซที่งผลการเปรทยบ
เททยบจะมท ผลททที่ไดด้จะมทคว่าเปป็นจรสิง หรรือ เทก็จเทว่านรันั้น (True or False)

การเรทยกใชด้โปรแกรมยว่อย
ภายในจะระบลุ ชรืที่อโปรแกรมยว่อยททที่ตด้องการเรทยก พรด้อมการสว่งผว่านคว่าถด้ามท

รผปหลายเหลทที่ยมจะใชด้สสาหรรับการทสาซสนั้าททที่มทการนรับ จะเรสิที่มนรับจาก A ไปถซง B
และเพสิที่มครรันั้ง S โดย A, B และ S มรักจะเปป็นคว่าคงททที่ ตรัวแปร หรรือ นสิพจนต์

เสด้นทสิศทาง แสดงลสาดรับของการทสางาน เชรืที่อมตว่อระหวว่างกลว่อง 
และมทหรัวลผกศรบอกทสิศทางเพทยงดด้านเดทยวเทว่านรันั้น

จลุดเชรืที่อมตว่อระหวว่างหนด้ากระดาษภายในจะระบลุ ตรัวเลขหรรือสรัญลรักษณต์ททที่บอก
ใหด้รผด้วว่าจากจลุดนทนั้จะไปเชรืที่อมตว่อยรังจลุดใดของหนด้ากระดาษอรืที่น

จลุดเชรืที่อมตว่อภายในหนด้ากระดาษเดทยวกรัน
ภายในจะระบลุ ตรัวเลขหรรือสรัญลรักษณต์ททที่บอกใหด้รผด้วว่าจะมทจลุดใดมาเชรืที่อมตว่อหรรือ
จะเชรืที่อมตว่อไปยรังจลุดใด

(ททที่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 49-50)
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จากขรันั้นตอนวสิธทสามารถนสามาพรัฒนาเปป็นผรังงานไดด้ อยผว่ในสรัญลรักษณต์ทางกราฟปิก  ขรันั้นตอนวสิธท
และผรังงานจะเปป็นขรันั้นตอนสลุดทด้ายของการจรัดการกรับปปัญหาททที่มทอยผว่  ผผด้เขทยนโปรแกรมสามารถทดสอบ
ขด้อผสิดพลาดททที่อาจจะเกสิดขซนั้นกว่อนททที่จะนสาไปเขทยนเปป็นโปรแกรมภาษาคอมพสิวเตอรต์ ผรังงานจะแสดงขด้อ
ผสิดพลาดทางตรรกะโดยจะไมว่แสดงในผรังงานอรืที่น เชว่นกรันชลุดของขด้อมผลกก็สามารถทดสอบดด้วยขรันั้นตอนททที่
งว่ายดด้วยผรังงาน

ขรันั้นตอนวสิธท ผรังงาน รหรัสเททยม

Control Module

1. Repeat
       Process Read
       Process Calc
       Process Print
   Until
       NoMoreEmployees
2. End

Repeat
    Process Read
    Process Calc
    Process Print
Until
   NoMoreEmployees

End

รผปททที่ 4.4 ผรังงานโปรแกรมหลรัก

(ททที่มา : Sprankle,  Maureen  ,2012: 51)
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ขรันั้นตอนวสิธท ผรังงาน รหรัสเททยม

Read Module

1. Read weight,high

2. Exit

Read weight,high

Exit

รผปททที่ 4.5 ผรังงานโปรแกรมกระบวนงาน readModule

ขรันั้นตอนวสิธท ผรังงาน รหรัสเททยม

Calc Module

1. BMI = weight / high^2
2. Exit

 
BMI = weight / high^2

Exit

รผปททที่ 4.6 ผรังงานโปรแกรมกระบวนงาน calModule
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ขรันั้นตอนวสิธท ผรังงาน รหรัสเททยม

Print Module

1. Print BMI

2. Exit

Print BMI

Exit

รผปททที่ 4.7 ผรังงานโปรแกรมกระบวนงาน printModule

ผรังงานจะแสดงลสาดรับของการประมวลผลจากจลุดเรสิที่มตด้นไปถซงจลุดสสินั้นสลุดของปปัญหา ในแตว่ละ
กลว่องของผรังงานจะแสดงถซงชลุดคสาสรัที่งหนซที่งคสาสรัที่งหรรือหลายคสาสรัที่ง เสด้นลผกศรจะบงบอกถซงทสิศทางการไหล
ของการทสางานของผรังงาน  มทบางสรัญลรักษณต์จะมททสิศทางเขด้าหนซที่งหรรือมากกวว่า หรรือบางสรัญลรักษณต์ทาง
อรันกก็จะทสิศออกเพทยงหนซที่งทาง ยกเวด้นสรัญลรักษณต์ททที่แสดงการตรัดสสินใจ คสาสรัที่งจะถผกกสาหนดใหด้เครรืที่อง
คอมพสิวเตอรต์เลรือกทางใดทางหนซที่ง ดรังนรันั้นสรัญลรักษณต์จซงมทสองทางออก 

ทางออกทางเดทยว ทางออกสองทาง

รผปททที่ 4.8 ลรักษณะผรังงานททที่มททางออกทางเดทยวและสองทาง
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รผปททที่ 4.9 ลสาดรับของการทสางานในผรังงาน

(ททที่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 52)

4. รหลัสเททยม

ผรังงานททที่ผว่านมาเปป็นวสิธทการพรัฒนาโปรแกรมคอมพสิวเตอรต์แบบหนซที่ง ททที่จะบว่งบอกถซงทสิศทางการ
ทสางานของกระบวนงาน  นอกจากนรันั้นยรังเปป็นชว่องทางตสิดตว่อสรืที่อกรันระหวว่างผผด้วสิเคราะหต์และผผด้เขทยน
โปรแกรม  ถด้าเปป็นงานใหญว่ททที่มทรายละเอทยดมากอาจจะไมว่สรืที่อสารออกมาไดด้อยว่างชรัดเจน  การเขทยนรหรัส
เททยมเปป็นอทกวสิธทการหนซที่งททที่จะสรืที่อสารไดด้อยว่างชรัดเจนในงานททที่มทละเอทยดมากขซนั้น

    รหรัสเททยม หมายถซง การเขทยนโปรแกรมโดยไมว่คสานซงถซงไวยากรณต์ แตว่เปป็นโปรแกรมภาษาททที่นรักเขทยน
โปรแกรมเขด้าใจกรันไดด้  มทลรักษณะเปป็นภาษาอรังกฤษธรรมดาสว่วนหนซที่ง เปป็นภาษาทสาโปรแกรมอทกสว่วน
หนซที่ง (ทรักษสิณา สวนานนทต์,  2546:  546)

    รหรัสเททยม ครือ  กลลุว่มของขรันั้นตอนหรรือกฏเกณฑต์ททที่จะนสาไปสผว่การแกด้ไขปปัญหาขรันั้นตอน วสิธทททที่ประกอบ
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ดด้วยชลุดคสาสรัที่งเปป็นขรันั้นเปป็นตอนททที่ชรัดเจน และรรับประกรันวว่าเมรืที่อไดด้ปฏสิบรัตสิถผกตด้องตามขรันั้นตอนจนครบกก็จะ
ไดด้ผลลรัพธต์ททที่ถผกตด้องตามตด้องการ โดยมทถด้อยคสาหรรือประโยคคสาสรัที่งททที่เขทยนอยผว่ในรผปแบบของภาษาอรังกฤษ
ททที่ไมว่ขซนั้นกรับภาษาคอมพสิวเตอรต์ภาษาใดภาษาหนซที่ง (โอภาส เอทที่ยมสสิรสิวงคต์,  2549: 37)

    รหรัสเททยม ครือ รหรัสเปป็นประเภทของโครงสรด้างภาษาอรังกฤษ แตว่ไมว่มทกฎไวยากรณต์ททที่เขด้มงวด มรันเปป็น
วสิธทททที่ใชด้งานงว่าย เปป็นตรัวแทนของตรรกะในลสาดรับรผปแบบททที่อว่าน จะชว่วยใหด้ปปัญหาคสาสรัที่งททที่จะเขด้าไปจรัดการ
สามารถททที่จะลดความซรับซด้อนของตรรกะในลสาดรับตามรผปแบบททที่อว่าน (Bart Baesens, Aimee
Backiel, Seppe vanden Broucke,  2015: 3)

    สรลุป  รหรัสเททยมครือ  รผปแบบการเขทยนชนสิดหนซที่งททที่มทลรักษระคลด้ายกรับภาษาอรังกฤษ ททที่เขทยนอยว่างเปป็น
ขรันั้นตอนเพรืที่อแกด้ปปัญหา โดยเมรืที่อนสาขรันั้นตอนททที่พรัฒนาขซนั้นแลด้วไปเขทยนเปป็นโปรแกรมจะตด้องขรันั้นตอนปฏสิบรัตสิททที่
ถผกตด้อง

    หลรักการเขทยนรหรัสเททยม

1. ถด้อยคสาททที่ใชด้เขทยน ใชด้ภาษาอรังกฤษททที่เขด้าใจงว่าย

2. ในหนซที่งบรรทรัด ใหด้มทเพทยงหนซที่งประโยคคสาสรัที่ง

3. ใชด้ยว่อหนด้าใหด้เปป็นประโยชนต์ ในการแสดงการควบคลุมอยว่างเปป็นสรัดสว่วน

4. แตว่ละประโยคคสาสรัที่งใหด้เขทยนจากบนลงลว่าง และมททางออกทางเดทยว

5. กลลุว่มของประโยคคสาสรัที่งอาจรวมเปป็นหมวดหมผว่แลด้วเรทยกใชด้เปป็นหนว่วย

    องคต์ประกอบของรหรัสเททยม ในการเขทยนขรันั้นตอนวสิธทดด้วยรหรัสเททยมสว่วนใหญว่ประกอบดด้วยกสิจกรรม
หลรักดรังนทนั้

1. นสาขด้อมผลเขด้า (input) เปป็นรหรัสเททยมททที่ใชด้เขทยนขรันั้นตอนวสิธทเพรืที่อการนสาเขด้าขด้อมผล โดยสว่วนใหญว่
จะหมายถซงแปป้นพสิมพต์ จะใชด้คสาภาษาอรังกฤษ เชว่น   read และ input

2. การประมวลผล (process) เปป็นรหรัสเททยมททที่ใชด้เขทยนขรันั้นตอนวสิธทเพรืที่อทสาการประมวลขด้อมผล
ประกอบดด้วย บวก ลบ คผณ หาร และ อรืที่น ๆ จะใชด้คสาภาษาอรังกฤษ เชว่น add, sub, mul, div  

3. แสดงผลขด้อมผล (output) เปป็นรหรัสเททยมททที่ใชด้ขรันั้นตอนวสิธทเพรืที่อแสดงขด้อมผลออกทางอลุปกรณต์
แสดงผลมาตรฐาน จะใชด้คสาภาษาอรังกฤษเชว่น display หรรือ print หรรือ write
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5. การแกก้ไขปปัญหาโจทยต์ทางคอมพวิวเตอรต์

การแกด้ไขปปัญหาโจทยต์การคสานวณทางคอมพสิวเตอรต์ จะมทกระบวนการทสางานอยผว่หลายขรันั้นตอน  เพรืที่อ
ฝฝึกฝนกระบวนการแกด้ไขปปัญหาอยว่างถผกตด้องและมทระเบทยบแบบแผน  และนสาไปใชด้เปป็นพรืนั้นฐานความรผด้
กสาหรรับการเขทยนโปรแกรม ประกอบขรันั้นตอนตว่าง ๆ ตว่อไปนทนั้ (โอภาส เอทที่ยมสสิรสิวงคต์,  2557: 445)

1. กสาหนดสสิที่งททที่โจทยต์ตด้องการ เปป็นขรันั้นตอนการวสิเคราะหต์ปปัญหาจากโจทยต์ททที่กสาหนด จะตด้องทสาการ
แยกแยะสสิที่งททที่โจทยต์ตด้องการใหด้เขด้าใจอยว่างทว่องแทด้  โจทยต์ตด้องการอะไร อาจจะมทหลายงานกก็ไดด้  เปป็นกระ
บวนการททที่สสาครัญอยว่างยสิที่ง เพราะหากวสิเคราะหต์โจทยต์ผสิดพลาดหรรือไมว่ครอบคลุมปปัญหาไดด้อยว่างครบถด้วน
กก็จะสว่งผลใหด้กระบวนทรันั้งหมดททที่จรัดทสามาผสิดพลาดทรันทท

2. กสาหนดรผปแบบของผลลรัพธต์  จะทสาการออกแบบผลลรัพธต์ททที่ผผด้ใชด้ตด้องการ ขด้อมผลททที่จะแสดงออกมา
นรันั้นจะตด้องมทรายละเอทยดครบถด้วน และจากขด้อมผลออกนทนั้จะทสาใหด้ทราบวว่ามทขด้อมผลเขด้าอะไรบด้าง

3. กสาหนดขด้อมผลเขด้า การกสาหนดขด้อมผล เปป็นสสิที่งททที่จะทสาเพรืที่อใหด้คอมพสิวเตอรต์จะขด้อมผลไปประมวลผล
และทสาอะไรบด้างและมทขด้อมผลกทที่ชนสิดประเภทใดบด้าง

4. กสาหนดตรัวแปร ขรันั้นตอนนทนั้เปป็นขรันั้นตอนในเชสิงโปรกรม เพราะจะกสาหนดตรัวแปรขซนั้นมาใชด้งานแทน
ความหมายของขด้อมผลททที่จะนสาไปใชด้ในโปรแกรม การกสาหนดชรืที่อตรัวแปรและชนสิดของตรัวแปรควรจะ
กสาหนดใหด้สอดคลด้องกรับขด้อมผลททที่มทอยผว่และเหมาะสม

5. ขรันั้นตอนการประมวลผล ประกอบดด้วยขรันั้นตอนททที่ใชด้สสาหรรับการแกด้ปปัญหา ดด้วยการนสาขด้อมผลเขด้า
และตรัวแปรททที่กสาหนดไวด้มาประมวลผลดด้วยคอมพสิวเตอรต์ การคสานวณตว่าง ๆ การตรวจสอบเงรืที่อนไข เพรืที่อ
ใหด้ผลลรัพธต์ตามตด้องการ โดยจะเขทยนเปป็นคสาสรัที่งรหรัสคสาสรัที่งเททยมหรรือผรังงาน

6. สรรุป

 การเขทยนขรันั้นตอนวสิธทดด้วยการบรรยายเปป็นวสิธทททที่งว่ายสสาหรรับผผด้เขทยน แตว่เมรืที่อนสาไปพรัฒนาเปป็นภาษา
คอมพสิวเตอรต์นรันั้นยาก เนรืที่องจากมทขรันั้นตอนการบรรยายททที่ยาวเกสินไป การเขทยนขรันั้นตอนวสิธทดด้วยรหรัสเททยม
จะมทคสาสรัที่งททที่ไมว่ขซนั้นอยผว่กรับภาษาคอมพสิวเตอรต์ภาษาใด  ทสาใหด้สามารถเขด้าใจไดด้งว่ายและนสาไปเขทยนเปป็น
โปรแกรมภาษาคอมพสิวเตอรต์ไดด้อยว่างรวดเรก็ว แตว่กก็จะพบวว่าถด้ามทขรันั้นตอนททที่ยาวกก็อาจจะไมว่สะดวกในการ
เขทยนขรันั้นตอนวสิธทดด้วยรหรัสเททยม 

      การเขทยนขรันั้นตอนวสิธทดด้วยผรังงาน เปป็นอทกวสิธทหนซที่งททที่นสาเสนอใหด้ผผด้ททที่จะนสาระบบงานไปพรัฒนาของเขทยน
เปป็นโปรแกรมภาษาคอมพสิวเตอรต์ไดด้อยว่างชรัดเจน โดยททที่ผรังงานจะเขทยนอยว่างเปป็นขรันั้นเปป็นตอนทสาใหด้เขด้าใจ
งว่าย อว่านงว่าย และมทความใกลด้เคทยงกรับภาษาคอมพสิวเตอรต์ททที่ผผด้เขทยนโปรแกรมนสาไปปรรับใชด้กรับภาษา
คอมพสิวเตอรต์ใด ๆ กก็ไดด้ แตว่ถด้าหากตด้องการเขทยนงานระบบใหญว่กก็อาจจะไมว่เหมาะททที่จะเขทยนผรังงาน
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เพราะตด้องใชด้เวลาในการเขทยนและใชด้ทรรัพยากรมาก ดรังนรันั้นอาจจะเหมาะสสาหรรับเขทยนเปป็นขรันั้นตอนททที่จะ
นสาเสนอใหด้เขด้าไปในทสิศทางเดทยวกรันหรรืออกแบบรว่วมกรัน

7.  คคาถามทก้ายบท

1.*การเขด้าใจในปปัญหาอยผว่ในขรันั้นตอนใดของการพรัฒนาโปรแกรม

2. การทดสอบโปรแกรมมทกทที่วสิธท  อะไรบด้าง

3. ผรังงานททที่แสดงการนสาขด้อมผลครือสรัญลรักษณต์ใด

4. ผรังงานททที่แสดงการประมวลผลขด้อสรัญลรักษณต์ใด

5. จะบอกประโยชนต์ของรหรัสเททยมมา 3 ขด้อ
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  5

ขขขั้นตอนวริธทแบบลจาดขบ

เวลาเรทยน 9 คาบ

หขวขข้อเนนขั้อหาประจจาบท

1. โครงสรร้างการททางานตรรกะแบบลทาดดับ *

          2. การพดัฒนาววิธธีการแกร้ไขปปัญหาแบบลทาดดับ *

    2.1 แผนภภูมวิววิเคราะหห์ปปัญหา *

    2.2 แผนภภูมวิการโตร้ตอบ *

    2.3 แผนภภูมวิ IPO *

    2.4 แผนภภูมวิการเชชชื่อมโยงและพจนานนุกรมขร้อมภูล *

    2.5 เอกสารภายในและภายนอก *

    2.6 ขดัขั้นตอนววิธธีและผดังงาน *

วขตถถุประสงคค์เชริงพฤตริกรรม

1. อธวิบายโครงสรร้างการททางานตรรกะแบบลทาดดับไดร้

2. เขธียนขดัขั้นตอนววิธธีการแกร้ปปัญหาการททางานตรรกะแบบลทาดดับไดร้

3. เขธียนแผนภภูมวิการสชชื่อสารไดร้

4. เขธียนแผนภภูมวิ IPO ไดร้

5. เขธียนแผนภภูมวิการเชชชื่อมตต่อและพจนานนุกรมขร้อมภูลไดร้

6. อธวิบายประโยชนห์ของเอกสารประกอบไดร้

7. เขธียนขดัขั้นตอนววิธธีตรรกะแบบลทาดดับไดร้

8. เขธียนผดังงานววิธธีกตรระแบบลทาดดับไดร้
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วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

1. บรรยายเนชขั้อหาในแตต่ละหดัวขร้อ พรร้อมยกตดัวอยต่างประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน

3. ผภูร้สอนสรนุปเนชขั้อหา

4. ททาแบบฝฝึกหดัดเพชชื่อทบทวนบทเรธียน

5. ผภูร้เรธียนถามขร้อสงสดัย

6. ผภูร้สอนททาการซดักถาม

สนที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจทาบททธีชื่ 5

2. ภาพเลชชื่อน

3. เครชชื่องคอมพวิวเตอรห์

การวขดและการประเมรินผล

1. ประเมวินจากการซดักถามในชดัขั้นเรธียน

2. ประเมวินจากการททาแบบฝฝึกหดัดทบทวนทร้ายบทเรธียน

3. ประเมวินจากความรต่วมมชอและความรดับผวิดชอบตต่อการเรธียน
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บทททที่ 5

ขขขั้นตอนววิธทแบบลลลำดขบ

ระบบคอมพพิวเตอรร์สามารถโตต้ตอบผผ่านการเขขียนโปรแกรม การออกแบบขขขั้นตอนวพิธขีการและผขง
งาน   เรขียกวผ่าขขขั้นตอนวพิธขี       คคือชชุดของคคาสขสั่งทขีสั่บอกวผ่าเครคืสั่องคอมพพิวเตอรร์ใหต้ประมวลผลขต้อมมูลในการ
แกต้ปปัญหา จะเขขียนขขขั้นตอนวพิธขีสคาหรขบแตผ่ละหนผ่วยในโปรแกรมผขงงาน เปป็นภาพทขีสั่มองเหห็นลขกษณะของ
ขขขั้นตอนวพิธขี วาดผขงงานแตผ่ละขขขั้นตอนดต้วยวพิธขีรหขสเทขียมจะเปป็นไปตามผขงงาน จะมขีความสขมพขนธร์ควบคมูผ่ไป
กขบแผนภาพแสดงความสขมพขนธร์ระหวผ่างหนผ่วยและการไหลของขต้อมมูลจากทขีสั่หนนสั่งไปยขงหนผ่วยอคืสั่น

พจนานชุกรมขต้อมมูลจะแสดงตขวแปรและคคาจคากขดความของงานทขขั้งหมด มขีฟปังกร์ชขสั่นทขีสั่เฉพาะเจาะจงใน
การพขฒนา  เรพิสั่มตต้นดต้วยคคา สขสั่งขขขั้นตอนวพิธขีการทขีสั่ เฉพาะเจาะจงและมขีสขญลขกษณร์ผขงงานทขีสั่จะใหต้
โปรแกรมเมอรร์เขขียนโปรแกรม เพคืสั่อจะแกต้ไขปปัญหาโดยใชต้โครงสรต้างตามลคาดขบ รวมถนงคคาสขสั่งในการเรพิสั่ม
ตต้นและหยชุด ประกอบดต้วย หนผ่วยในการปป้อนขต้อมมูล ขต้อมมูลการสผ่งออก การประมวลผล และการดคาเนพิน
การคคานวณ

1.  โครงสรร้ลำงกลำรทลลำงลำนตรรกะแบบลลลำดขบ

การควบคชุมการทคางานของคคาสขสั่งดคาเนพินการในโปรแกรม คคาสขสั่งการควบคชุมเปป็นคคาสขสั่งทขีสั่กคาหนดการ
ควบคชุมการไหลของชชุดคคาสขสั่ง มขีอยมูผ่ 3 รมูปแบบ ประกอบดต้วยพคืขั้นฐานของการควบคชุมการเขขียนโปรแกรม
ภาษาทขีสั่ทคาใหต้การควบคชุมลคาดขบการ ควบคชุมการเลคือกและ การควบคชุมทคาซคขั้า 

การควบคชุมแบบตผ่อเนคืสั่องเปป็นรมูปแบบโดยนขยของการควบคชุมคคาสขสั่งทขีสั่จะดคาเนพินการในลคาดขบทขีสั่เขขียน
โปรแกรม ประกอบดต้วยการควบคชุมตามลคาดขบ จะเรขียกวผ่า "โปรแกรมเสต้นตรง" การควบคชุมการเลคือกใหต้
ดคาเนพินการโดยคคาสขสั่งการควบคชุมทขีสั่จะเลคือกประมวลผลคคาสขสั่ง ในขณะทขีสั่การควบคชุมการทคาซคขั้า จะทคางาน
โดยคคาสขสั่งควบคชุมซคขั้า คคาสขสั่งทขีสั่ซคขั้า ๆ แตผ่ละอขนจะขนขั้นอยมูผ่กขบเงคืสั่อนไขทขีสั่กคาหนด ชชุดของคคาสขสั่งและการควบคชุม
การดคาเนพินการจะเรขียกวผ่าโครงสรต้างการควบคชุม (Dierbach, Charies,  2013: 80)

เปป็นโครงสรต้างทขีสั่ใชต้กขนมากทขีสั่สชุดและโครงสรต้างตรรกะทขีสั่งผ่ายทขีสั่สชุด คคือโครงสรต้างตามลคาดขบ ปปัญหา
ทขขั้งหมดใชต้โครงสรต้างตามลคาดขบ และปปัญหาสผ่วนใหญผ่อาจจะใชต้หนนสั่งโครงสรต้างตรรกะหรคือมากกวผ่าของ
โครงสรต้างตรรกะอคืสั่น  เพคืสั่อแสดงใหต้เหห็นถนงวพิธขีการใชต้โครงสรต้างตรรกะลคาดขบนขีขั้ (Frieder,  Ophir.
Frieder Gideon and Grossman, David,  2013: 92)

โปรแกรมทขีสั่ใชต้โครงสรต้างตรรกะลคาดขบ จะบอกใหต้เครคืสั่องคอมพพิวเตอรร์ประมวลผลชชุดคคาสขสั่งในลคาดขบ
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จากดต้านบนลงดต้านลผ่างของขขขั้นตอนวพิธขี โดยทขสั่วไปรมูปแบบของขขขั้นตอนวพิธขีทขีสั่มขีลขกษณะดขงนขีขั้

รมูปทขีสั่ 5.1 แผนภมูมพิทคางานตามลคาดขบแบบทพิศทางเดขียว

จากรมูปทขีสั่ 5.1 การทคางานของผขงงานนขีขั้จะเรพิสั่มตต้นโดยมขีสขญลขกษณร์ Start จากบนลงและปฏพิบขตพิ
การผขงงานลงมาดต้านลผ่างจนสพิขั้นสชุด Stop เปป็นสผ่วนทขีสั่บอกใหต้หยชุดการทคางาน
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                ModuleName (list of parameters)
                 1. Instruction
                 2. Instruction
                 3. Instruction
                 ...
               ModuleName.End, Exit, or Return (variable)

ขขขั้นตอนวพิธขีการเรพิสั่มตต้นดต้วยการเรขียกชคืสั่อหนผ่วย รายการชคืสั่อของพารามพิเตอรร์  และจคานวนของหนผ่วย
คคาสขสั่ง จะเรพิสั่มตต้นจากหมายเลข 1 ตามดต้วยหมายเลข 2 และ 3 เปป็นลคาดขบถขดไป จนถนงคคาสขสั่งสชุดทต้ายของ
หนผ่วยนขขั้น จะสพิขั้นสชุดการทคางานทขีสั่คคาสขสั่ง End หรคือ Exit หรคือ Return รมูปแบบของผขงงานทขีสั่สอดคลต้องกขบ
รมูปแบบของขขขั้นตอนวพิธขี บลห็อกแรกเปป็นบลห็อกเรพิสั่มตต้น  ตามดต้วยบลห็อกทคางานบลห็อกเหลผ่านขีขั้สามารถ
ทคางานใด ๆ ไดต้ และวงรขีซนสั่งบผ่งชขีขั้เรพิสั่มตต้นหรคือสพิขั้นสชุด/ออก/กลขบ สชุดทต้ายบลห็อก

รมูปทขีสั่ 5.2 โครงสรต้างผขงงานทคางานตามลคาดขบ

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 93)

ดมูรมูปทขีสั่ 5.3 ตขวอยผ่างของขขขั้นตอนวพิธขีและผขงงานสคาหรขบการแกต้ปปัญหาทขีสั่ปป้อนชคืสั่อและอายชุลงในเครคืสั่อง
คอมพพิวเตอรร์และพพิมพร์ไปยขงหนต้าจอ
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ขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน รหขสเทขียม

NameAge

1. Enter Name, Age
2. Print Name, Age
3. End

Enter Name, Age
Print Name, Age
End

รมูปทขีสั่ 5.3 ขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน รหขสเทขียม ทคางานตามลคาดขบ

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 93)

ชคืสั่อหนผ่วย NameAge จะไมผ่มขีพารามพิเตอรร์ โดยจะใชต้สขญลขกษณร์ของวงรขีเพคืสั่อแสดงใหต้เหห็นจชุดเรพิสั่มตต้น
ของหนผ่วยนขีขั้ คคาสขสั่งแรกทขีสั่จะทคาคคือคคาสขสั่ง Enter โดยจะรขบขต้อมมูลผผ่านแปป้นพพิมพร์โดยใชต้สขญลขกษณร์ของ
สขีสั่เหลขีสั่ยมดต้านขนาด และนคาไปจขดเกห็บไวต้ในตขวแปรทขีสั่กคาหนด คคาสขสั่งทขีสั่จะทคาเปป็นลคาดขบถขดไปคคือ Print ซนสั่ง
อยมูผ่ในสขญลขกษณร์เครคืสั่องหมายสขีสั่เหลขีสั่ยมดต้านขนาดเชผ่นกขน คคาสขสั่งนขีขั้จะแสดงขต้อมมูลทขีสั่รขบเขต้ามาในตขวแปรและ
นคาแสดงออกทางหนต้าจอ การรขบขต้อมมูลเขต้าและแสดงผลจะใชต้สขญลขกษณร์เดขียวกขน และคคาสขสั่งสชุดทต้ายคคือ
คคาสขสั่ง End ทขีสั่อยมูผ่ในสขญลขกษณร์วงรขีเชผ่นเดขียวกขนกขบจชุดเรพิสั่มตต้น เปป็นทขีสั่บผ่งบอกวผ่าไดต้สพิขั้นสชุดการทคางานของ
หนผ่วยนขีขั้และหยชุดทคางานของโปรแกรม 

2. กลำรพขฒนลำววิธทกลำรแกร้ไขปปัญหลำแบบลลลำดขบ

เครคืสั่องมคือสคาหรขบการจขดการปปัญหาทขีสั่จะไดต้แนะนคาตผ่อไปนขีขั้  ใชต้ในการแกต้ปปัญหาทางคอมพพิวเตอรร์
โดยเครคืสั่องมคือเหลผ่านขีขั้จะใชต้ในการจขดการปปัญหามขีอยมูผ่ประกอบดต้วย 6 ขขขั้นแรกดขงนขีขั้

1. แผนภมูมพิวพิเคราะหร์ปปัญหา (problem analysis) ชผ่วยใหต้กคาหนดและเขต้าใจในปปัญหา พขฒนา

แนวคพิดสคาหรขบการแกต้ปปัญหาและเลคือกทางออกทขีสั่ดขีทขีสั่สชุด
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2. แผนภมูมพิการโตต้ตอบ (interactivity chart) ใชต้แบผ่งวพิธขีการแกต้ไขปปัญหาทขีสั่เกพิดขนขั้นเปป็นสผ่วน ๆ

3. แผนภมูมพิ IPO (Input,Process,Output) ชผ่วยใหต้การปป้อนขต้อมมูล การแสดงผลและขขขั้นตอนการ

ประมวลผลอยผ่างเปป็นขขขั้นเปป็นตอน

4. แผนภมูมพิการเชคืสั่อตผ่อแผนภาพและพจนานชุกรมขต้อมมูล  ใชต้กคาหนดการไหลของขต้อมมูลระหวผ่าง

หนผ่วย โดยพจนานชุกรมจะเกห็บรายละเอขียดของรายการไวต้

5. ขขขั้นตอนวพิธขี ใชต้กคาหนดขขขั้นตอนของปปัญหา

6. ผขงงานเปป็นรมูปแบบกราฟฟิกของขขขั้นตอนวพิธขี

7. รหขสเทขียม จะเปป็นแสดงของภาษาทขสั่วไปของขขขั้นตอนวพิธขี

ในขขขั้นตอนทขีสั่ 7 ของการแกต้ปปัญหา คคือ การทดสอบการแกต้ปปัญหาทขีสั่จะเกพิดขต้อผพิดพลาดใด ๆ ในทาง
ตรรกะหรคือการคคานวณ โปรดจคาไวต้วผ่าแผนภมูมพิจะนคาไปสมูผ่การพขฒนาทขีสั่มขีประสพิทธพิภาพของโปรแกรมทขีสั่ดขี
ซนสั่งอาจจะไมผ่สมบมูรณร์ในครขขั้งแรกและมขกจะตต้องการแกต้ไขหลายครขขั้งตผ่อไป

ปปัญหา: สมศรขี กคาลขงมองหาธนาคารทขีสั่จะนคาเงพินไปฝากโดยไดต้ผลตอบแทนมากทขีสั่สชุดในระยะเวลา 5 ปป
โดยมขีเงพินอยมูผ่ 200,000 บาท มขีสมการมาตรฐานในการคคานวณเงพินตต้นพรต้อมดอกเบขีขั้ยเปป็นดขงนขีขั้
                Amount = P * (1 + I/M)^(N * M)
ในขณะทขีสั่ 
                P = คคือเงพินตต้น
                I =  อขตราดอกเบขีขั้ย
                N = จคานวนปปทขีสั่ฝาก
                M = จคานวนครขขั้งตผ่อปปทขีสั่การคคานวณและเพพิสั่มไปยขงเงพินตต้น

2.1 แผนภมูมพิวพิเคราะหร์ปปัญหา

ขขขั้นตอนแรกในการวพิเคราะหร์ปปัญหาทขีสั่เกพิดขนขั้นคคือ การเขต้าใจสพิสั่งทขีสั่ตต้องการและสพิสั่งทขีสั่จะไดต้รขบและ
แยกออกจากขต้อมมูลทขขั้งหมดทขีสั่จคาเปป็นในปปัญหาทขีสั่เกพิดขนขั้น  เขขียนการปป้อนขต้อมมูลลงในสผ่วนทขีสั่ไดต้รขบขต้อมมูล
และการสผ่งออกในสผ่วนของผลทขีสั่ตต้องการบขนทนก การประมวลผลวผ่าปปัญหาความตต้องการในสผ่วนของ
แผนภมูมพิการวพิเคราะหร์ปปัญหาทขีสั่จะนคาไปประมวลผล  สชุดทต้ายเขขียนการแกต้ไขปปัญหาทขีสั่เปป็นไปไดต้สคาหรขบ
ปปัญหาและความคพิดทขีสั่เกขีสั่ยวขต้องกขบการแกต้ปปัญหาในสผ่วนของสถานการณร์ทางเลคือก ขขขั้นตอนแรกสรต้าง
แนวคพิดวพิธขีการแกต้ไขปปัญหาผผ่านการระดมความคพิดและความคพิดสรต้างสรรคร์  การระดมความคพิดจะชผ่วย
ประสบความสคาเรห็จทขีสั่ดขีทขีสั่สชุดดต้วยการทคางานเปป็นกลชุผ่ม ๆ ละ 2-3 คน
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ขต้อมมูลเขต้า ผลทขีสั่ตต้องการ

เงพินตต้น 200000
อขตราดอกเบขีขั้ย
จคานวนปปทขีสั่ฝาก
เงพินตต้นรวมดอกเบขีขั้ยตผ่อปป

เงพินและดอกเบขีขั้ยหลขงสพิขั้นการระยะเวลา

การประมวลผล

Amount = P * (1 + I / M)^ (N * M)

สถานการทขีสั่เลคือก

1. ปป้อนขต้อมมูลทชุกตขวหมดเปป็นตต้นแปร
2. ปป้อนเงพินตต้นและอขตราดอกเบขีขั้ยเปป็นคผ่าคงทขีสั่และขต้อมมูลอคืสั่นเปป็นตขวแปร
3. ประมวลผลกขบธนาคารหนนสั่งแหผ่งในการทคางานหนนสั่งครขขั้ง
4. ประมวลผลกขบหลายธนาคารในการทคางานหนนสั่งครขขั้ง
เลคือกการดคาเนพินการตามสถานการณร์ทขีสั่ดขีทขีสั่สชุด

รมูปทขีสั่ 5.4 ผขงการวพิเคราะหร์ปปัญหาทขีสั่นผ่าสนใจ

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 95)

แผนภมูมพิการวพิเคราะหร์ปปัญหาจะแสดงใหต้เหห็นปปัญหาทขีสั่นผ่าสนใจกผ่อน ขต้อมมูลทขีสั่ไดต้รขบเปป็นเงพินตต้น
200,000 บาท ดอกเบขีขั้ย (เปป็นตขวแปร)  จคานวนปประยะเวลาของการฝาก 5 ปป และรวมระยะเวลาของ
การฝาก (ตขวแปร) ผลทขีสั่ไดต้ตต้องมขียอดเงพินตต้นบวกดอกเบขีขั้ย  ในตอนทต้ายของการประมวลผลทขีสั่ตต้องการ
คคือสมการสคาหรขบหาจคานวนเงพิน แนวทางความคพิดเปป็นดขงตผ่อไปนขีขั้

1. ปป้อนขต้อมมูลทขขั้งตขวหมดเปป็นตต้นแปร

2. ปป้อนเงพินตต้นและอขตราดอกเบขีขั้ยเปป็นคผ่าคงทขีสั่และขต้อมมูลอคืสั่นเปป็นตขวแปร

3. ปป้อนขต้อมมูลสคาหรขบหนนสั่งธนาคารตผ่อการประมวลหนนสั่งครขขั้ง

4. ปป้อนขต้อมมูลสคาหรขบหลายธนาคารตผ่อการะประมวลผลหนนสั่งครขขั้ง

การหาทางออกทขีสั่ดขีทขีสั่สชุดเกขีสั่ยวกขบแนวความคพิดและทางเลคือกในการแกต้ปปัญหาทางเลคือกของแผนภมูมพิ
การวพิเคราะหร์ปปัญหา ตขขั้งแตผ่วพิธขีการแกต้ไขปปัญหา ควรจะมขีความยคืดหยชุผ่นทขีสั่เปป็นไปไดต้ จะดขีกวผ่าทขีสั่จะปป้อน
ขต้อมมูลทขขั้งหมดทขีสั่เปป็นตขวแปร ตขวแปรมขีความยคืดหยชุผ่นเพราะคผ่าสามารถเปลขีสั่ยนแปลงไดต้ ในขณะทขีสั่คผ่าของ
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คผ่าคงทขีสั่เปลขีสั่ยนแปลงไมผ่ไดต้ ดขีทขีสั่สชุดคคือการใชต้ตขวแปรใดกห็ตามทขีสั่มขีความเปป็นไปไดต้วผ่าขต้อมมูลทขีสั่อาจ
เปลขีสั่ยนแปลงและคงทขีสั่ถต้าขต้อมมูลจะไมผ่เปลขีสั่ยนแปลง นอกจากนขีขั้ เนคืสั่องจากผมูต้ใชต้อาจจะไมผ่ไดต้มขีขต้อมมูลทขขั้งหมด
จากธนาคารทขขั้งหมดในครขขั้งเดขียว ขต้อมมูลเขต้าหนนสั่งธนาคารตผ่อการทคางานจะดขีทขีสั่สชุดสคาหรขบการแกต้ปปัญหานขีขั้

2.2 แผนภมูมพิการโตต้ตอบ

จากจชุดนขีขั้สามารถพขฒนาแผนภมูมพิการโตต้ตอบใหต้เสรห็จสมบมูรณร์ แผนภมูมพิการโตต้ตอบจะตต้องตอบ
คคาถามไดต้วผ่า จะแบผ่งปปัญหานขีขั้เปป็นสผ่วนเลห็ก ๆ ทขีสั่จะจขดการไดต้มากขนขั้นกขีสั่หนผ่วย  ในรมูปทขีสั่ 5.5 ปปัญหาถมูกแบผ่ง
ออกเปป็น 4 หนผ่วยดขงนขีขั้

1. หนผ่วย InterestControl ใชต้ควบคชุมการแกต้ปปัญหา

2. หนผ่วย Read ใชต้รขบหรคืออผ่านขต้อมมูลเขต้า

3. หนผ่วย Calc ใชต้คคานวณยอดรวม

4. หนผ่วย Print ใชต้แสดงผลทขีสั่ไดต้จากการคคานวณ

รมูปทขีสั่ 5.5 ผขงงานการเชคืสั่อมตผ่อระหวผ่างหนผ่วย

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 96)

แผนภมูมพิการเชคืสั่อมตผ่อแสดงใหต้เหห็นวผ่าหนผ่วย InterestControl จะประมวลผลรผ่วมกขบ 3 หนผ่วยทขีสั่
ตามมา ไดต้แกผ่ Read, Calc และ Print  ตามลคาดขบทขขั้ง 4  หนผ่วย

2.3 แผนภมูมพิ IPO

แผนภมูมพิ IPO ทขีสั่จะพขฒนาเกพิดจากแผนภมูมพิการวพิเคราะหร์ปปัญหาและแผนภมูมพิการโตต้ตอบ โดย
แผนภมูมพิ IPO  จะตต้องตอบคคาถามตผ่อไปนขีขั้ใหต้ไดต้วผ่า  วพิธขีการปป้อนขต้อมมูลทขีสั่ตต้องดคาเนพินการเพคืสั่อใหต้บรรลชุ
ผลลขพธร์ตามทขีสั่ตต้องการหรคือไมผ่ จะใหต้คคาสขสั่งทขสั่วไปสคาหรขบการแกต้ปปัญหาในแผนภมูมพิ IPO จะไมผ่ไดต้เขขียนคคาสขสั่ง
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เฉพาะกขบคอมพพิวเตอรร์จนกวผ่าจะเสรห็จสพิขั้นขขขั้นตอนวพิธขีการและผขงงาน

จคาไวต้วผ่าใหต้เรพิสั่มตต้นดต้วยผลลขพธร์ (output)  ตผ่อดต้วยการปป้อนขต้อมมูล (input)  และพขฒนาวพิธขีการ
ประมวลผลทขีสั่จคาเปป็นในการคคานวณเพคืสั่อใหต้ไดต้ผลลขพธร์จากการปป้อนขต้อมมูล (process) ในรมูปทขีสั่ 5.6 การ
แสดงผลลขพธร์เปป็นจคานวนเงพินของเงพินตต้นบวกดอกเบขีขั้ยหลขงจากครบ 5 ปป การปป้อนขต้อมมูลทขีสั่จคาเปป็นในการ
หาผลรวม เรพิสั่มจากเงพินตต้น อขตราดอกเบขีขั้ย (เปลขีสั่ยนเปป็นรต้อยละหลขงจากทขีสั่มขีการปป้อนขต้อมมูล) จคานวนปปทขีสั่
ฝาก  ประกอบกขบชผ่วงเวลาการประมวลผลรวมถนงการปป้อนขต้อมมูล (ในหนผ่วยอผ่าน) การคคานวณจคานวน
เงพินทขีสั่ไดต้ (ในหนผ่วย Calc) และพพิมพร์จคานวนเงพิน (ในหนผ่วยพพิมพร์)

Input Processing
Module 

Reference
Output

1. เงพินตต้น
2. อขตราดอกเบขีขั้ย
3. จคานวนปป
4. ดอกเบขีขั้ยในระยะเวลา
ตผ่อปป

1. ปป้อนขต้อมมูล
   (เปลขีสั่ยนเปป็น 100% ภาย
หลขง)
2. คคานวน
   Principal and Interest 
   AMOUNT = PRINCIPAL *
   (1 + INTERREST / TIME) ^
   (YEARS * TIME)
3. แสดงขต้อมมูลทขีสั่ตต้องการ

Read

Calc

Print

1. เงพินตต้น พรต้อม 
ดอกเบขีขั้ย
2. ขต้อมมูลทขีสั่นคาเขต้า

รมูปทขีสั่ 5.6 ผขงภาพ IPO 

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 96)

2.4 แผนภมูมพิการเชคืสั่อมโยงและพจนานชุกรมขต้อมมูล

รมูปทขีสั่ 5.7 แผนภาพการเชคืสั่อมโยงและรมูปทขีสั่ 5.8 เปป็นพจนานชุกรมขต้อมมูลมขีเชคืสั่อมโยงตผ่อกขน แผนภาพ
แสดงใหต้เหห็นถนงการเชคืสั่อมโยงทขีสั่ตขวแปรจะถมูกสผ่งผผ่านจากหนผ่วยหนนสั่งไปยขงอขีกหนผ่วย
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รมูปทขีสั่ 5.7 แผนผขงการเชคืสั่อมโยงของตขวแปร

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 97)

รายการ ชคืสั่อขต้อมมูล ชนพิดขต้อมมูล ชคืสั่อหนผ่วย ขอบเขตตขวแปร ขต้อผพิดพลาด

เงพินตต้น Principal Numeric-
real

InterestControl/
Read/Calc/Print

Local
Parameter

None

ดอกเบขีขั้ย Interest Numeric-
real

InterestControl/
Read/Calc/Print

Local
Parameter

None

จคานวนปป Years Numeric-
real

InterestControl/
Read/Calc/Print

Local
Parameter

None

ระยะเวลา Time Numeric-
real

InterestControl/
Read/Calc/Print

Local
Parameter

None

จคานวน Amount Numeric-
real

InterestControl/
Calc/Print

Local
Parameter

None

รมูปทขีสั่ 5.8 พจนานชุกรมขต้อมมูล

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 98)

ตารางขต้อมมูลพจนานชุกรมทขีสั่ใชต้ตขวแปรในแตผ่ละหนผ่วย และขอบเขตของตขวแปรทขีสั่เปป็นตขวแปรเฉพาะทขีสั่
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(local variable) หรคือตขวแปรสาธารณะ (global variable)   ในปปัญหานขีขั้ตขวแปรทขขั้งหมดเปป็นตขวแปร
เฉพาะทขีสั่จนงมขีความสขมพขนธร์ทขขั้งหมด ไมผ่จคาเปป็นจะตต้องทคาผผ่านพารามพิเตอรร์ ตขวแปรทขีสั่วผ่าจะใชต้ในหนผ่วย
interestControl และหนผ่วย Read รผ่วมกขน คคือ Principal  สผ่วน Interest, NumberOfYear  และ
CompoundingTime ลต้วนเปป็นพารามพิเตอรร์โดยอต้างอพิง (reference) เนคืสั่องจากตขวแปรทขีสั่สผ่งไปยขงหนผ่วย
Read จะตต้องมขีคผ่าทขีสั่กคาหนดใหต้ เพราะจะใชต้ทขีสั่เกห็บขต้อมมูลเดขียวกขนกขบ Principal, Interest, Year และ
Time จะถมูกสผ่งไปยขงหนผ่วย Read ดต้วย หนผ่วยทขขั้งสองจะใชต้หนผ่วยความจคาเดขียวกขน  ดขงนขขั้นเมคืสั่ออผ่าน
หนผ่วย Read สผ่งใหต้แกผ่ตขวแปร Principal, Interest, Year และ Time  หนผ่วย InterestControl  กห็จะ
ไดต้คผ่าใหมผ่ดต้วย เชผ่นเดขียวกขบหนผ่วยทขขั้ง 4 กห็จะเรขียกคผ่าพารามพิเตอรร์ดขงกลผ่าว  ในขณะทขีสั่หนผ่วย
InterestControl เรขียกหนผ่วย Calc  ในกรณขีนขีขั้คผ่า Principal, Interest, Year และ Time กห็จะถมูกสผ่ง
ไปยขงหนผ่วย Calc ดต้วย  หนผ่วย Calc จะกคาหนดตคาแหนผ่งหนผ่วยความจคาใหมผ่สคาหรขบตขวแปรเหลผ่านขีขั้
ตขขั้งแตผ่หนผ่วย InterestControl และหนผ่วย Calc ตคาแหนผ่งของหนผ่วยความจคามขีสถานทขีสั่ทขีสั่แตกตผ่างกขน
สคาหรขบตขวแปรเหลผ่านขีขั้ หนผ่วย InterestControl จะไมผ่สามารถเหห็นการเปลขีสั่ยนแปลงคผ่าใด ๆ และจะยขง
คงมขีคผ่าเดพิมแมต้วผ่าหนผ่วย Calc จะเปลขีสั่ยนแปลงคผ่าแลต้ว เพราะจะไมผ่สามารถเปลขีสั่ยนแปลงไดต้ ใชต้เฉพาะใน
หนผ่วย Calc เทผ่านขขั้น   จคานวนเงพินรวมจะสผ่งโดยการอต้างอพิงพารามพิเตอรร์ ตขขั้งแตผ่ Amount ทขีสั่จะคคานวณ
ไดต้ในหนผ่วย Calc และหนผ่วย InterestControl ตต้องการคผ่าใหมผ่ทขขั้ง 5 ตขวแปร หนผ่วย InterestControl
หนผ่วย Print  จะเรขียกโดยคผ่าพารามพิเตอรร์ในหนผ่วย Print จะใชต้งานเพขียงอยผ่างเดขียวทขขั้ง 5 ตขวแปร จะ
ไมผ่มขีการเปลขีสั่ยนแปลงในหนผ่วย Print โดยปกตพิแลต้วจะตรวจสอบวผ่าตขวแปรทขีสั่มขีการเรขียกโดยอต้างอพิง
พารามพิเตอรร์และเรขียกโดยคผ่า โปรแกรมเมอรร์ตต้องการทขีสั่จะดมูวผ่าตขวแปรทขีสั่จะมขีการเปลขีสั่ยนแปลงในหนผ่วยทขีสั่
เรขียก  ถต้าตขวแปรทขีสั่มขีการเปลขีสั่ยนแปลงแลต้วจะตต้องมขีการเรขียกโดยอต้างอพิงพารามพิเตอรร์  หนผ่วยทขีสั่เรขียกคผ่าตขว
แปรไปใชต้อยผ่างเดขียว จะตต้องมขีการเรขียกรต้องโดยคผ่าพารามพิเตอรร์

2.5 เอกสารภายในและภายนอก

เอกสารจะเปป็นประโยชนร์กขบทชุกคนทขีสั่เกขีสั่ยวขต้องกขบโปรแกรม ดขงนขขั้นจนงเปป็นสพิสั่งสคาคขญทขีสั่ผมูต้เขขียน
โปรแกรมหรคือผมูต้ใชต้โปรแกรมสคาเรห็จรมูปจะตต้องเขขียนรายละเอขียดทขีสั่สคาคขญเกขีสั่ยวกขบโปรแกรม เพคืสั่อใหต้เพคืสั่อน
รผ่วมงานของโปรแกรมเมอรร์ตต้องรมูต้วผ่าสพิสั่งทขีสั่ไดต้กระทคาไปแลต้ววผ่าทคาอยผ่างไรและทขีสั่ใด  จนถนงเสรห็จสพิขั้นและการ
บคารชุงรขกษาโปรแกรม ผมูต้ใชต้ตต้องการทขีสั่จะรมูต้วผ่าสพิสั่งทขีสั่ไดต้รขบและวพิธขีการในการใชต้โปรแกรมไดต้อยผ่างมขี
ประสพิทธพิภาพ เพคืสั่อใหต้แนผ่ใจวผ่าการประมวลผลทขีสั่ถมูกตต้อง เอกสารภายในทขีสั่เกขีสั่ยวขต้องกขบชชุดคคาสขสั่งภายใน
วผ่าชชุดคคาสขสั่งทคาอะไรบต้าง ซนสั่งเปป็นประโยชนร์ของการใชต้หมายเหตชุหรคือแสดงความคพิดเหห็น คคาสขสั่งเหลผ่านขีขั้จะ
ปรากฏเฉพาะในรายชคืสั่อของชชุดคคาสขสั่งเทผ่านขขั้น มขีใชต้งานเฉพาะของโปรแกรมเทผ่านขขั้นผมูต้ใชต้จะไมผ่เหห็นขต้อมมูลดขง
กลผ่าว เอกสารภายนอกจะทขีสั่เกขีสั่ยวขต้องกขบการเขขียนคมูผ่มคือทขีสั่มขีคคาอธพิบายรายละเอขียดของโปรแกรมและวพิธขี
การใชต้งาน

โดยจะตต้องทคาการจดบขนทนกเอกสารภายในและภายนอกในระหวผ่างการแกต้ปปัญหา เพราะวผ่าจะ
เปป็นเรคืสั่องงผ่ายทขีสั่อาจจะลคืมรายละเอขียดทขีสั่ตต้องการในภายหลขง เมคืสั่อกคาลขงเขขียนเอกสารจะใชต้สผ่วนหมายเหตชุ
สคาหรขบบขนทนกเหลผ่านขีขั้ เอกสารทขีสั่พขฒนาขขขั้นตอนวพิธขีการและผขงงานรวมทขขั้งคคาสคาคขญใด ๆ  ขต้อมมูลทขีสั่ไมผ่ไดต้
เปป็นสผ่วนหนนสั่งของขขขั้นตอนวพิธขีการและผขงงานสผ่วนหมายเหตชุระบชุงานเหลผ่านขขั้น 
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2.6 ขขขั้นตอนวพิธขีและผขงงาน

เมคืสั่อเขขียนแผนภมูมพิโครงสรต้างและผขง IPO แลต้วเสรห็จ  เราสามารถดคาเนพินตามขขขั้นตอนวพิธขีการและ
ผขงงานตผ่อใหต้เสรห็จสมบมูรณร์โดยจะตต้องตอบคคาถามทขีสั่มขีอยมูผ่ดขงนขีขั้ใหต้ไดต้  หนผ่วยนขีขั้สามารถทคางานตามทขีสั่เขขียน
ผขงงานไดต้สมบมูรณร์แบบหรคือไมผ่และคคาถามตผ่อไปทขีสั่ตต้องตอบใหต้ไดต้  ขขขั้นตอนวพิธขีมขีความชขดเจนหรคือไมผ่เมคืสั่อใชต้
ขขขั้นตอนวพิธขีและผขงงานทขีสั่มขีอยมูผ่ แลต้วจะพบขต้อผพิดพลาดเชพิงตรรกะไดต้ถมูกตต้อง

ขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน รหขสเทขียม

InterestControl

1. Process Read
   (*Principal, *Interest, 
*Years, *Time)
2. Process Calc
   (Principal, Interest, 
Years, Time, Amount)
3. Process Print
   (Principal, 
Interest,Years, 
Time,Amount)
4. End

Process Read  (*Principal,  
   *Interest,   *Time)
Process Calc   (Principal,
    Interest, Years, Time, Amount)
Process Print (Principal, Interest,
    Years, Time, Amount)
End

คคาอธพิบายประกอบ

ปป้อนขต้อมมูลทชุกอยผ่างผผ่านแปป้นพมพิพร์
คคานวณยอดรวม
พพิมพร์ ขต้อมมูลและยอดรวม

รมูปทขีสั่ 5.9 ขขขั้นตอนวพิธขี,ผขงงาน,รหขสเทขียม ในหนผ่วย InterestControl

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 99)
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ขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน รหขสเทขียม

Read (*Principal, *Interest,
*Year, *Time)

1. Enter Principal 
Interest,Years,Time

2. Interest = Interest / 100

3. Exit

Read (*Principal, *Interest, 
*Years, *Time)

Enter Principal, Interest, Years, 
Time

Interest = Interest / 100

Exit

คคาอธพิบายประกอบ

1. อขตราดอกเบขีขั้ย
2. จคานวนครขขั้งทขีสั่ตต้องการจะเพพิสั่มเปป็นประจคาทชุกปป

การทดสอบ

Principal
2000

Interest
5%

Years
5

Time
2

รมูปทขีสั่ 5.10 ขขขั้นตอนวพิธขี,ผขงงาน,รหขสเทขียม ในหนผ่วย Read

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 100)
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ขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน รหขสเทขียม

Calc (Principal, Interest, Time, 
*Amount)

1. Amount = Principal * (1 + 
Interest / Time) ^ (Years * 
Time)

2. Exit

Calc  (Principal,  Interest,  years,
Time,*Amount)

Amount = Principal * (1 + 
Interest /Time) ^ (Years * Time)

Exit

ทดสอบ

Amount = 2000 * (1 + 0.5 /2)^(5 * 2)
Amount = 2000 * (1 + 0.25) ^ 10
Amount=2560

รมูปทขีสั่ 5.11 ขขขั้นตอนวพิธขี,ผขงงาน,รหขสเทขียม ในหนผ่วย Calc

(ทขีสั่มา :Sprankle,  Maureen,  2012: 100)

ขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน รหขสเทขียม

Print( Principal,Interest, Years, 
Time, Amount)

1. Print Amount, 
Principal,Interest, Years, Time

2. Exit

Print (Principal, Interest, Years, 
Time, Amount)

Print(Amount,Principal, Interest, 
Years, Time)

Exit

รมูปทขีสั่ 5.12 ขขขั้นตอนวพิธขี,ผขงงาน,รหขสเทขียม ในหนผ่วย Print

(ทขีสั่มา : Sprankle,  Maureen,  2012: 101)
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จากรมูปทขีสั่ 5.9 ถนง รมูปทขีสั่ 5.12 แสดง 4 ขขขั้นตอนวพิธขี สคาหรขบแตผ่ละหนผ่วยในแผนภมูมพิโครงสรต้างและผขง
งานทขีสั่สอดคลต้องกขน หนผ่วย InterestControl ใชต้โครงสรต้างตามลคาดขบในการดคาเนพินการตามคคาสขสั่ง เชผ่น
เดขียวกขบหนผ่วยอคืสั่น ๆ ขอใหต้สขงเกตวผ่าคคาสขสั่งกห็ดคาเนพินตามลคาดขบจากบนลงลผ่างของแตผ่ละขขขั้นตอนวพิธขี โปรด
จคาไวต้เสมอ วผ่าจะตต้องใชต้คคาสขสั่งขขขั้นตอนวพิธขีสขญลขกษณร์ผขงงานแตผ่ละคคาสขสั่ง จะตต้องอยมูผ่ในรมูปแบบทขีสั่นคาเสนอทขีสั่
เหมคือนกขนและถมูกตต้องตามผขงงาน คคาอธพิบายและเอกสารประกอบจะแสดงวพิธขีการใชต้งานสผ่วนนขีขั้ในขขขั้น
ตอนวพิธขีการและรมูปแบบผขงงาน

ขขขั้นตอนตผ่อไปในการพขฒนาวพิธขีการแกต้ปปัญหา คคือการใชต้ชชุดของขต้อมมูลในการทดสอบและการทคางาน
ผผ่านชชุดคคาสขสั่งขขขั้นตอนวพิธขีบนแผผ่นกระดาษหรคือในขขขั้นตอนวพิธขีการรมูปแบบผขงงาน  ไมผ่ควรขต้ามขขขั้นตอนใด ๆ
เพราะเปป็นสพิสั่งสคาคขญมากในการประมวลผลขต้อมมูลทขีสั่ไดต้สขสั่งคอมพพิวเตอรร์เรพิสั่มตต้นประมวลผลทขีสั่จชุดเรพิสั่มตต้นของ
หนผ่วย InterestControl และการทคางานชชุดของขต้อมมูลผผ่านคคาสขสั่งในขขขั้นตอนวพิธขีสคาหรขบแตผ่ละหนผ่วยหนนสั่ง
ตผ่อหนนสั่ง ในขณะทขีสั่ดคาเนพินการแตผ่ละหนผ่วยดต้วยการบขนทนกผลการทคางาน เปป็นการแกต้ปปัญหาทขีสั่ถมูกตต้องหาก
ตรงกขบผลทขีสั่ตต้องการ  ในทขีสั่นขีขั้ผลทขีสั่ไดต้ควรจะตรงกขบคผ่าทขีสั่คคานวณดต้วยมคือ คคือจคานวนเงพินทขีสั่ไดต้  หากแสดง
ขต้อมมูลออกถมูกตต้องคคือ ผลการทคางานและถคือวผ่าการวพิเคราะหร์นขขั้นเสรห็จสมบมูรณร์   ถต้าไมผ่ไดต้จะตต้องทคาการ
แกต้ไขในขขขั้นตอนวพิธขีจนกวผ่าจะไดต้ขต้อมมูลออกทขีสั่ถมูกตต้อง จชุดนขีขั้การวพิเคราะหร์จะเสรห็จสมบมูรณร์และการเรพิสั่มตต้น
เขขียนเปป็นภาษาคอมพพิวเตอรร์ไดต้

3. สรรุป

คคาสขสั่งทชุกคคาสขสั่งในขขขั้นตอนวพิธขีการ  จะตต้องใชต้โครงสรต้างตรรกะโดยเฉพาะอยผ่างยพิสั่งในการทขีสั่จะเพพิสั่มการ
อผ่านสคาหรขบโปรแกรมเมอรร์หรคือผมูต้ใชต้  โครงสรต้างตรรกะแรกคคือโครงสรต้างตามลคาดขบในการประมวลผล
จากหนนสั่งคคาสขสั่งไปคคาสขสั่งตผ่อไป จากจชุดเรพิสั่มตต้นจนจบคคาสขสั่ง โดยเฉพาะอยผ่างยพิสั่งทขีสั่ใชต้กขบโครงสรต้างตามลคาดขบ
รวมถนง การเรพิสั่ม การปป้อนขต้อมมูล การพพิมพร์และเขขียนขต้อมมูล ทขีสั่กคาหนดคผ่าใหต้กขบตขวแปร (variable = )
และขขขั้นตอนอคืสั่นในหนผ่วยและ สพิขั้นสชุด/ออก/กลขบ

วพิธขีการแกต้ปปัญหาการพขฒนามขีอยมูผ่ 7 ขขขั้นตอน

1. แผนภมูมพิวพิเคราะหร์ปปัญหา

2. แผนภมูมพิการสคืสั่อสาร

3. แผนภมูมพิ (Input,Process,Output :IPO)

4. แผนภมูมพิเชคืสั่อมตผ่อและพจนานชุกรมขต้อมมูลกคาหนดไหลของขต้อมมูล

5. ขขขั้นตอนวพิธขีของการแกต้ไขปปัญหา

6. ผขงงานเปป็นรมูปแบบกราฟฟิกของขขขั้นตอนวพิธขี

7. รหขสเทขียมของขขขั้นตอนวพิธขี
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ขขขั้นตอนเหลผ่านขีขั้จะชผ่วยใหต้พขฒนางานทขีสั่มขีประสพิทธพิภาพและงผ่ายตผ่อการเขต้าใจโปรแกรมและการบคารชุง
รขกษา หลขงจากทขีสั่เตรขียมแผนภมูมพิโครงสรต้างและแผนภมูมพิ IPO ในขณะทขีสั่การพขฒนาขขขั้นตอนวพิธขีการและ
ผขงงาน โปรแกรมทขีสั่ใชต้สคาหรขบบขนทนกเอกสารภายในและภายนอกทขีสั่จะแลต้วเสรห็จในภายหลขง เอกสาร
ภายในจะถมูกเขขียนภายในโปรแกรมเอกสารภายนอกจะถมูกเขขียนในรมูปแบบของคมูผ่มคืออธพิบายโปรแกรม

4. คลลำถลำมทร้ลำยบท

1. โครงสรต้างตรรกะแบบลคาดขบคคืออะไร

2. สขญลขกษณร์ของผขงงานโครงสรต้างแบบตรรกะคคือสขญลขกษณร์ใด

3. เอกสารโปรแกรมมขีความสคาคขญอยผ่างไร

4. พขฒนาวพิธขีการแกต้ปปัญหา หมายถนงอะไร

5. การพขฒนาวพิธขีการแกต้ปปัญทคาไมจนงเปป็นสพิสั่งสคาคขญ

6. จงเขขียนขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน ผขง IPO พจนานชุกรมขต้อมมูล ของขขขั้นวพิธขีการแปลงหนผ่วยจาก กพิโลกรขม

เปป็น ปอนดร์

7. จงเขขียนขขขั้นตอนวพิธขี ผขงงาน ผขง IPO พจนานชุกรมขต้อมมูล ของขขขั้นวพิธขีการอขตราแลกเปลขีสั่ยนเงพินตรา

ระหวผ่างเงพินสกชุลตผ่าง ๆ ในอาเซขียน
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  6

ขขขั้นตอนวริธทแบบทางเลลือก

เวลาเรทยน 9 คาบ

หขวขข้อเนลืขั้อหาประจจาบท

1. ลอจจิกบบูลลีน

2.  โครงสรร้างตรรกะการตตัดสจินใจ

     2.1 การตตัดสจินใจแบบเงงงื่อนไขเดลียว

     2.2 การตตัดสจินใจแบบหลายเงงงื่อนไข

3. ขตัขั้นตอนวจิธลี If/Then

4. ขตัขั้นตอนวจิธลี If/Then/Else

5. ขตัขั้นตอนวจิธลี If/Then/Else แบบซร้อน

6.  ตารางการตตัดสจินใจ

วขตถถุประสงคค์เชริงพฤตริกรรม

1. เขลียนโครงสร้างขตัขั้นตอนวจิธลีแบบทางเลงอกไดร้

2. ออ่านขตัขั้นตอนวจิธลีแบบทางเลงอกไดร้

3. อธจิบายขตัขั้นตอนวจิธลีแบบตรงผอ่านไดร้

4. อธจิบายตรรกะเชจิงบวกไดร้

5. อธจิบายตรรกะเชจิงลบไดร้

วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

95



1. บรรยายเนนนื้อหาในแตต่ละหหัวขข้อ พรข้อมยกตหัวอยต่าง

ประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน

3. ผข้ผู้สอนสรรุปเนนนื้อหา

4. ททาแบบฝศึกหหัดเพนพื่อทบทวนบทเรรียน

5. ผข้ผู้เรรียนถามขข้อสงสหัย

6. ผข้ผู้สอนททาการซหักถาม

สลืที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจจาบททลีงื่ 6

2. ภาพเลงงื่อน

3. เครงงื่องคอมพจิวเตอรร

การวขดและการประเมรินผล

1. ประเมจินจากการซตักถามในชตัขั้นเรลียน

2. ประเมมินจากการททาแบบฝศึกหหัดทบทวนทข้ายบทเรรียน

3. ประเมมินจากความรต่วมมนอและความรหับผมิดชอบตต่อ

การเรรียน
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บทททที่ 6

ขขขั้นตอนววิธทแบบทางเลลือก

ในบทนนนี้จะไดด้นนนำเสนอพพนี้นฐนำนเกนกี่ยวกกับกนำรเขนยนขกันี้นตอนววิธนแบบทนำงเลพอก  เมพกี่อใดทนกี่เรนำทนนำอยย่นำงใด
อยย่นำงหนนกี่งตย่อไปนนนี้ตนำมทนกี่เรนำตด้องกนำรเขนยนโปรแกรม โดยโปรแกรมจะพฤตวิกรรมทนกี่แตกตย่นำงกกันในเรพกี่อง
ของขด้อมมูลเพพกี่อทนกี่จะทนนำงนำนรย่วมกกัน  โครงสรด้นำงแบบทนำงเลพอกทนกี่จะไดด้ศนกษนำในบทนนนี้จะเปป็นโครงสรด้นำงกนำร
ทนนำงนำนเพพกี่อเลพอกทนนำงนำน หรพอบนำงครกันี้งเรนยกวย่นำ โครงสรด้นำงควบคคุม เพรนำะวย่นำจะใชด้โครงสรด้นำงนนนี้ควบคคุมกนำร
ทนนำงนำนของโปรแกรมคอมพวิวเตอรร์ ซนกี่งโครงสรด้นำงนนนี้จะมนอยมูย่ในทคุกภนำษนำและโครงสรด้นำงควบคคุมแบบทนนำซนนี้นำ
จะไดกลย่นำวในบทถกัดไป

กย่อนทนกี่จะศนกษนำโครงสรด้นำงตรรกะกนำรตกัดสวินใจ เรนำจะตด้องศนกษนำประเภทของควนำมเปป็นจรวิงและ
ควนำมเปป็นเทท็จ ซนกี่งมนควนำมแตกตย่นำงจนำกจนนำนวนเตท็ม จนนำนวนจรวิง และ ขด้อควนำม ทนกี่ไดด้ศนกษนำไปแลด้วในบททนกี่
3 ขด้อมมูลประเภทนนนี้จะมนผลอยมูย่ลกัพธร์อยมูย่ 2 คย่นำ มนตกัวดนนำเนวินกนำรอยมูย่ 3 แบบ มนควนำมจนนำเปป็นตย่อโครงสรด้นำงกนำร
ทนนำงนำนแบบทนำงเลพอกเปป็นอยย่นำงมนำก

1. ลอจวิกบบูลทน (boolean logic)

ในยคุค 1840 นกักคณวิตศนำสตรร์ชพกี่อ George Boole ไดด้นนนำเสนอกฏเบพนี้องตด้นทนำงตรรกะทนกี่แสดงอยมูย่ใน
รมูปของคณวิตศนำสตรร์ลด้วนโดยใชด้เพนยงสองคย่นำ คพอ “จรวิง” และ “เทท็จ”  (Campbell,  2009:110)

ตย่อมนำ คลอดดร์แชนนอน (Claude Shannon) ไดด้รมูด้วย่นำกนำรทนนำงนำนของบมูลสนำมนำรถทนกี่จะนนนำมนำใชด้เพวิกี่ม
ประสวิทธวิภนำพของกนำรออกแบบสววิทชร์ไฟฟฟ้นำในโทรศกัพทร์ของเขนำโดยตรง โดยในตรรกะของบมูลนยนไปชย่วย
ในกนำรออกแบบวงจรคอมพวิวเตอรร์ 

เพพกี่อใหด้เปป็นเกนยรตวิแกย่บมูลนน ในกนำรเขนยนโปรแกรมภนำษนำในปปัจจคุบกันจะตกันี้งชนวิดของตกัวแปรตนำมสวิกี่งทนกี่
เปป็นควนำมจรวิงและไมย่เปป็นควนำมจรวิง ในภนำษนำคอมพวิวเตอรร์จะเรนยกชนวิดขด้อมมูลบมูลนยวย่นำ บมู (bool) ซนกี่งจะมน
ควนำมแตกตย่นำงจนำกชนวิดขด้อมมูลทนกี่เปป็นตกัวเลขจนนำนวนเตท็มและจนนำนวนจรวิง ซนกี่งมนคย่นำอยมูย่มนำกมนำยหลนำยพกันคย่นำ
สย่วนคย่นำทนกี่เปป็นไปไดด้ของชนวิดขด้อมมูลแบบบมูลนนคพอ จรวิง และ เทท็จ หรพออนำจจะหมนำยถนงตกัวเลข 0 หรพอ 1
เทย่นำนกันี้น 

กนำรทนนำงนำนของบมูลนนประกอบดด้วยกนำรทนนำงนำนอยมูย่ 3 อยย่นำง AND, OR และ NOT โดยทนกี่ NOT จะมน
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ลนนำดกับของกนำรทนนำงนำนทนกี่สมูงทนกี่สคุด

ตนำรนำงทนกี่ 6.1 สกัญลกักษณร์เครพกี่องหมนำยเพพกี่อใชด้เปรนยบเทนยบ

เครพกี่องหมนำย ควนำมหมนำย

 =,== เทย่นำกกัน

 <>, != ไมย่เทย่นำกกัน

 < นด้อยกวย่นำ

 > มนำกวย่นำ

 <= นด้อยหรพอเทย่นำกกัน

>= มนำกกวย่นำหรพอเทย่นำกกัน

จนำกตนำรนำงทนกี่ 6.1 เปป็นสกัญลกักษณร์ทนำงคณวิตศนำสตรร์ทนกี่ถมูกนนนำมนำใชด้ในโปรแกรมคอมพวิวเตอรร์ เพพกี่อ
เปรนยบเทนยบคย่นำ 2 คย่นำ ดด้วยสกัญลกักษณร์ดกังกลย่นำว ผลลกัพธร์ทนกี่ไดด้จะเปป็นชนวิดของบมูลนน นกันี้นคพอ มนคย่นำเปป็นจรวิง
หรพอมนคย่นำเปป็นเทท็จเทย่นำนกันี้น ไดด้ผลลกัพธร์ทนกี่ไดด้จนงถมูกนนนำมนำใชด้เปป็นเงพกี่อนไขในกนำรเขนยนโครงสรด้นำงตรรกะกนำร
ตกัดสวินใจ จะตรงกนำรควนำมตด้องกนำรทนำงเลพอกทนนำงนำนของมนคุษยร์ ทนกี่มนเพนยงววิธนกนำรเลพอกกนำรทนนำงนำนวย่นำ
เลพอกทนกี่จะทนนำงนำนนกันี้น หรพอ ไมย่เลพอกทนกี่จะทนนำงนำนนกันี้น

ตนำรนำงทนกี่ 6.2 กนำรใชด้ตรรกะศนำสตรร์เชพกี่อมเงพกี่อนไข

เงพกี่อนไขทนกี่ 1 เงพกี่อนไขทนกี่ 2 กนำรรวมเงพกี่อนไข

A == B A > 5  (A == B) AND (A > 5)

C > I J < I (C > I) OR (J < I)

J + 2 > 4 K + J > 8 (J + 2 > 4) OR (K +J > 8)

K != J I > 15 (K != J) AND (I > 15)

จนำกตนำรนำงทนกี่ 6.2 แสดงลนนำดกับกนำรทนนำงนำนของบมูลนนไดด้ดกังนนนี้

บรรทกัดทนกี่ 1 (A == B) AND (A > 5) สมมคุตวิใหด้ A = 7 และ B = 7 กนำรทนนำงนำนจะเปป็นดกังนนนี้ เรวิกี่ม
ตด้นจนำกทนนำงนำนทนกี่เครพกี่องหมนำย นวิพจนร์ (A == B)  เปป็นลนนำดกับแรก ถด้นำผลกนำรปฏวิบกัตวิกนำรเปป็นจรวิง นกันี้นคพอ คย่นำ
ของ A มนคย่นำเทย่นำกกับ B ในทนกี่นนนี้จะมนคย่นำเทย่นำกกันคพอ 7 ลนนำดกับถกัดไปกท็จะปฏวิบกัตวิกนำรตนำมเครพกี่องหมนำย (A > 7)
ผลกนำรปฏวิบกัตวิกนำรเปป็นจรวิงนกันี้นคพอ 7 > 5 จนำกนกันี้นนนนำทกันี้ง 2 นวิพจนร์มนำปฏวิบกัตวิดด้วยสกัญลกักษณร์ทนำงลอจวิกนกันี้น
คพอ AND ผลกนำรปฏวิบกัตวิกนำรจะเปป็นดกังนนนี้ นวิพจนร์แรกเปป็นจรวิง และนวิพจนร์ทนกี่สองกท็เปป็นจรวิง ดกังนกันี้นผลกนำร
ทนนำงนำนของนวิพจนร์ไดด้ผลลกัพธร์เปป็นจรวิง
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รมูปทนกี่ 6.1 ลนนำดกับขกันี้นปฏวิบกัตวิกนำรเปรนยบเทนยบ

จนำกรมูปทนกี่ 6.1  เมพกี่อผลกนำรดนนำเนวินกนำรเปรนยบเทนยบของนวิพจนร์แรกเปป็นจรวิง กท็จะดนนำเนวินกนำรเปรนยบ
เทนยบนวิพจนร์ทนกี่สอง เมพกี่อผลกนำรเปรนยบเทนยบนวิพจนร์ทนกี่สองเปป็นจรวิง จนนำดนนำเนวินกนำรเปรนยบเทนยบนวิพจนร์ทนกี่
หนนกี่งและทนกี่สองเปป็นลนนำดกับสคุด

ในทนนำนองเดนยวกกันถด้นำกนนำหนดใหด้คย่นำ A และ B  สมมคุตวิใหด้ A = 7 และ B = 5 กนำรทนนำงนำนจะมนควนำม
แตกตย่นำงกกันออกไปดกังรมูปทนกี่ 6.2 

รมูปทนกี่ 6.2 ลนนำดกับขกันี้นปฏวิบกัตวิกนำรเปรนยบเทนยบเมพกี่อ A และ B มนคย่นำแตกตย่นำงกกัน

จนำกรมูปทนกี่ 6.2 เมพกี่อผลกนำรดนนำเนวินกนำรเปรนยบเทนยบของนวิพจนร์แรกเปป็นเทท็จ นวิพจนร์ทนกี่จะไมย่ถมูกดนนำเนวิน
กนำร ตกัวดนนำเนวินกนำร AND จะตรวจสอบเงพกี่อนไขถกัดไปทนำงขวนำกท็ตย่อเมพกี่อเงพกี่อนไขแรกทนกี่ทนนำกนำรตรวจสอบ
เปป็นจรวิงเทย่นำนกันี้น เพรนำะ ตกัวดนนำเนวินกนำร AND จะใหด้ผลเปป็นจรวิงกท็ตย่อเมพกี่อคย่นำของ A และ B มนคย่นำเทย่นำกกัน ดกัง
นกันี้น ในนวิพจนร์นนนี้จะไมย่ดนนำเนวินกนำรในนวิพจนร์ทนกี่เหลพอตย่อไป

2.  โครงสรร้างตรรกะการตขดสวินใจ (decision logic structure)

โครงสรด้นำงตรรกะกนำรตกัดสวินใจจะใชด้ควบคคุมกนำรทนนำงนำนเพพกี่อเลพอกเสด้นทนำงกนำรทนนำงนำน กย่อนทนกี่เลพอก
เสด้นทนำงในกนำรทนนำงนำนจะตด้องตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่กนนำหนด ผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขจะไดด้ผลลกัพธร์มนคย่นำ
เปป็นจรวิง (true) หรพอ เทท็จ (false) โครงสรด้นำงตรรกะกนำรตกัดสวินใจจะมนคนนำสกักี่ง If/Then เปป็นชคุดคนนำสกักี่ง
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ควบคคุมกนำรทนนำงนำน ถด้นำผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขเปป็นจรวิง จะปฏวิบกัตวิกนำรชคุดคนนำสกักี่งทนกี่อยมูย่หลกัง Then หนำกผล
กนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขเปป็นจรวิง (เทท็จ) จะปฏวิบกัตวิกนำรชคุดคนนำสกักี่งถกัดไป  ดกังรมูปทนกี่ 6.3

ขกันี้นตอนววิธน ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.3 ขกันี้นตอนววิธนและผกังงนำน ตรรกะกนำรตกัดสวินใจทนนำงนำนทนำงเดนยว

ขกันี้นตอนววิธน ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.4 ขกันี้นตอนววิธนและผกังงนำน ตรรกะกนำรตกัดสวินใจทนนำงนำนหลนำยทนำง

จนำกรมูปทนกี่  6.4 เปป็น โครงสรด้นำงตรรกะกนำรตกัดสวินใจหนำกมนทนำงเลพอกหลนำยทนำงจะใชด้ชคุดคนนำสกักี่ง
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If/Then/Else เปป็นชคุดคนนำสกักี่งควบคคุมกนำรทนนำงนำน ถด้นำผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขเปป็นจรวิง จะปฏวิบกัตวิกนำรชคุด
คนนำสกักี่งทนกี่อยมูย่หลกัง Then หนำกผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขเปป็นเทท็จ จะปฏวิบกัตวิกนำรชคุดคนนำสกักี่งหลกัง Else

สกัญลกักษณร์ของผกังงนำนทนกี่ใชด้ประกอบดด้วย 1 อวินพคุต และ  2 เอนำตร์พคุต ดกังรมูปทนกี่ 6.5

รมูปทนกี่ 6.5 สกัญลกักษณร์ของผกังงนำนกนำรตกัดสวินใจ

จนำกรมูปทนกี่ 6.5 สกัญลกักษณร์ของผกังงนำนจะเรวิกี่มจนำกเขด้นำมนำทนำงอกักษร (A) และตรวจสอบเงพกี่อนไข ถด้นำผล
กนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขเปป็นอยย่นำงใดอยย่นำงหนนกี่งระหวย่นำง จรวิง หรพอ เทท็จ และเลพอกเสด้นทนำงกนำรทนนำงนำนทนำง
ดด้นำน ( C) หรพอออกทนำงดด้นำน (B) 

จนำกรมูปทนกี่ 6.5 แสดงใหด้เหท็นผกังโครงสรด้นำงกนำรตกัดสวินใจอยย่นำงงย่นำย ผลของกนำรกนำรตกัดสวินใจจะสนำมนำรถ
เปป็นไดด้ทกันี้งจรวิงหรพอเทท็จ ขนนี้นอยมูย่กกับขด้อมมูลทนกี่นนนำมนำใชด้ในกนำรตรวจสอบ สกัญลกักษณร์ทนกี่นนนำมนำใชด้จะเปป็นรมูป
ขด้นำวหลนำมตกัด หรพอ รมูปเพชร โดยมนเสด้นทนำงกนำรทนนำงนำนตนำมลมูกศร จะทนนำงนำนในชคุดคนนำสกักี่งทนำงดด้นำนขวนำเมพกี่อ
ผลกนำรกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไปเปป็น True และจะทนนำงนำนทนำงดด้นำนซด้นำยถด้นำเงพกี่อนไขเปป็นเทท็จ หรพอไมย่มนชคุดคนนำ
สกักี่งกท็ไดด้ 

โดยปกตวิในกนำรสรด้นำงทนำงเลพอกจะมนเพนยงเงพกี่อนไขเดนยวกท็ไดด้ แตย่ในบนำงกรณนอนำจจะตด้องใชด้เงพกี่อนไข
หลนำยเงพกี่อนไข หรพอหลนำยนวิพจนร์ หนำกตด้องกนำรสรด้นำงเงพกี่อนไขทนกี่มนมนำกกวย่นำ 1 เงพกี่อนไขจะตด้องใชด้เครพกี่องมพอ
ทนำงตรรกะ (logical) มนำเปป็นตกัวเชพกี่อมเงพกี่อนไขหรพอนวิพจนร์เหลย่นำนกันี้นเขด้นำดด้วยกกันเพพกี่อใหด้ผลกนำรตรวจสอบ
เงพกี่อนไขทนกี่ไดด้ผลออกมนำเพนยงเงพกี่อนไขเดนยว  จะเปป็นคย่นำจรวิงหรพอเทท็จเทย่นำนกันี้น เครพกี่องมพอทนำงตรรกะทนกี่นนนำมนำใชด้
ประกอบดด้วย AND,OR และ NOT 

ตกัวดนนำเนวินกนำรทนำงตรรกศนำสตรร์ใชด้สนนำหรกับรวมกนำรทนนำงนำนทนกี่มนเงพกี่อนไขมนำกกวย่นำหนนกี่งเขด้นำดด้วยกกัน ผมูด้เขนยน
สนำมนำรถเขนยนเงพกี่อนไขภนำยในไดด้หลนำยเงพกี่อนไข และหลนำยตกัวดนนำเนวินกนำร แตย่ลนนำดกับสคุดทด้นำยในกนำรดนนำเนวิน
กนำรตนำมนวิพจนร์จะตด้องเหลพอเงพกี่อนไขทนำงตรรกศนำตรร์เพนยงหนนกี่งเงพกี่อนไข เพพกี่อใหด้ไดด้ผลลกัพธร์ออกมนำเพนยง 2
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อยย่นำง คพอ True หรพอ False เทย่นำนกันี้น  ดมูในตนำรนำงทนกี่ 6.2

โครงสรด้นำงตรรกะกนำรตกัดสวินใจสนำมนำรถแบย่งลกักษณร์ของกนำรทนนำงนำนออกไดด้ 2 แบบ

2.1  กนำรตกัดสวินใจแบบเงพกี่อนไขเดนยว (single condition)

เปป็นโครงสรด้นำงกนำรตกัดสวินใจทนกี่งย่นำยมนเพนยงหนนกี่งเงพกี่อนไขและกนำรกระทนนำอยย่นำงใดอยย่นำงหนนกี่งหรพอหนนกี่ง
ชคุดของคนนำสกักี่งหนำกเงพกี่อนไปเปป็นจรวิงหรพอเปป็นเทท็จ ตกัวอยย่นำงกนำรตกัดสวินใจดด้วยเงพกี่อนไขเดนยว  คนนำนวนกนำร
ทนนำงนำนลย่วงเวลนำทนกี่เกวิน 40 ชกักี่วโมง ใหด้ควิดในอกัตรนำ 1.5  เทย่นำตย่อชกักี่วโมง หนำกทนนำงนำนนด้อยกวย่นำใหด้คนนำนวนตนำม
ปกตวิ 

กนนำหนดตกัวแปร Hours เปป็นขด้อมมูลชนวิดตกัวเลข และนนนำมนำตรวจสอบภนำยในเงพกี่อนไขดด้วยคนนำสกักี่ง If
ถด้นำผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนเปป็นจรวิง จะทนนำกนำรประมวลผลตนำมทนกี่กนนำหนดไวด้ คพอ Rate * (40 + 1.5) *
(Hours - 40)) แตย่ถด้นำเงพกี่อนไขเปป็นเทท็จกท็จะประมวลผล Rate * Hours หลกังจนำกเสรท็จสวินี้นกระบวนกนำร
ตรวจสอบและทนนำงนำนภนำยในเงพกี่อนไขแลด้วกท็จะทนนำงนำนคนนำสกักี่งอพกี่นเปป็นลนนำดกับถกัดไป

ขกันี้นตอนววิธน ผกังงนำน
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รหกัสเทนยม

            If  Hours > 40 Then
                Pay = Rate * (40 - 1.5 * (Hours - 40))
            Else
                Pay = Rate * Hours
            Endif

รมูปทนกี่ 6.6 ขกันี้นตอนววิธน/ผกังงนำน/รหกัสเทนยม กนำรตกัดสวินใจดด้วยเงพกี่อนไขเดนยว

(ทนกี่มนำ : Sprankle,  Maureen,  2012: 108)

   2.2  กนำรตกัดสวินใจแบบหลนำยเงพกี่อนไข (multiple condition)

กนำรตกัดสวินใจทนกี่มนหลนำยเงพกี่อนไขทนกี่นนนำไปสมูย่กนำรดนนำเนวินกนำรอยย่นำงใดอยย่นำงหนนกี่งหรพอชคุดของกนำรกระ
ทนนำสนนำหรกับเงพกี่อนไขทนกี่เปป็นจรวิงหรพอกนำรกระทนนำอพกี่นสนนำหรกับเงพกี่อนไขทนกี่เปป็นเทท็จทนกี่มนควนำมชกับซด้อนนด้อยหรพอมนำก
ขนนี้นกวย่นำทนกี่มนเงพกี่อนไขเดนยว ในกนำรตกัดสวินใจเหลย่นำนนนี้จะใชด้ตกัวดนนำเนวินกนำรทนำงตรรกะในกนำรเชพกี่อมตย่อเงพกี่อนไข
เชย่นเดนยวกกับกนำรตกัดสวินใจทนกี่ขนนี้นอยมูย่กกับเงพกี่อนไขเดนยว ผลกนำรตรวจสอบวย่นำจรวิงหรพอเทท็จกนำรกระทนนำจะถมูกนนนำ
ใชด้เปป็นโครงสรด้นำงกนำรตกัดสวินใจทนกี่จะมนเปป็นควนำมซกับซด้อนมนำกขนนี้น

โครงสรด้นำงกนำรตกัดสวินใจกลนำยเปป็นควนำมซกับซด้อนมนำกขนนี้นตนำมจนนำนวนของเงพกี่อนไขทนกี่เชพกี่อมตย่อตรรกะ
และ (and) หรพอ เชพกี่อมดด้วยตรรกะ หรพอ (or)  หรพอจนนำนวนของกนำรดนนำเนวินกนำรทนกี่เพวิกี่มขนนี้นของผลจรวิงหรพอ
เทท็จ ดมูในตนำรนำง 6.2 

ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม

   
    If Paytype = "Hourly" Then
           If Hours > 40  Then
              Pay = Rate * (40 + 1.5 * 
                       (Hours - 40))
          Else
                 Pay = Rate * Hours
    Else
             Pay = Salary
    Endif
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ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.7 ขกันี้นตอนววิธน If/Then/Else ทนกี่ซด้อนกกัน

(ทนกี่มนำ : Maureen Sprankle,2012:109)

ในรมูปทนกี่ 6.5 แสดงขกันี้นตอน If/Then/Else แบบทนกี่มนหลนำยเงพกี่อนไข ประกอบดด้วยโครงสรด้นำงกนำร
ตกัดสวินใจทนกี่ซด้อนกกัน ในกนำรใชด้งนำนจรวิงทนกี่จะเกวิดขนนี้นอนำจจะมนเพนยงหนนกี่งเงพกี่อนไขหรพอสองเงพกี่อนไขหรพอมนำกกวย่นำ
นกันี้นไดด้ ในบนำงครกันี้งสนำมนำรถรวมเงพกี่อนไขทนกี่ตด้องกนำรเขด้นำเปป็นเงพกี่อนไขเพนยงเครพกี่องเดนยวไดด้ โดยใชด้ตกัวเชพกี่อมทนำง
ตรรกะ AND หรพอ OR มนำเปป็นตกัวเชพกี่อมเพพกี่อคนนำสกักี่งสกันี้นและเขด้นำใจไดด้งย่นำยขนนี้น

3. ขขขั้นตอนววิธทแบบ If/Then

โครงสรด้นำงขกันี้นตอนววิธนแบบ If/Then  เปป็นโครงสรด้นำงทนกี่งย่นำยทนกี่สคุดในหลนำยโครงสรด้นำงทนกี่จะกลย่นำวใน
ลนนำดกับตย่อไป เพรนำะโครงสรด้นำงขกันี้นตอนแบบ If/Then  จะทนนำงนำนหลกังคนนำสกักี่ง Then เทย่นำนกันี้นและจะทนนำงนำน
กท็ตย่อเมพกี่อเงพกี่อนไขเปป็นจรวิง ดกังรมูปทนกี่ 6.8 เมพกี่อทนนำงนำนหลกังคนนำสกักี่ง Then แลด้วกท็จะเขด้นำสมูย่กนำรตรวจสอบเงพกี่อนไข
ถกัดไป กนำรตรวจสอบแบบนนนี้จะทนนำใหด้มนกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่มนอยมูย่โดยไมย่ขด้นำมชคุดคนนำสกักี่งถกัดไป 
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ขกันี้นตอนววิธน ผกังงนำน

รหกัสเทนยม

If Age < 16 Then
          Charge = 70
Endif
If Age >= 16 AND Age < 65 Then
          Charge = 100
Endif
If Age >= 65 Then
           Charge = 50
Endif

รมูปทนกี่ 6.8 ขกันี้นตอนววิธน ผกังงนำน รหกัสเทนยม กนำรตรวจสอบเงพกี่อน

(ทนกี่มนำ : Sprankle,  Maureen,  2012: 111)
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จนำกรมูปทนกี่ 6.8 เรวิกี่มจนำกกนำรตรวจสองเงพกี่อนไขแรก Age < 16 ถด้นำเปป็นจรวิงกท็จะทนนำงนำนหลกังคนนำสกักี่ง
Then โดยใหด้คย่นำเทย่นำกกับ 50 หลกังจนำกนกันี้นกท็จะตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่สองคพอ Age >= 16 AND Age < 65
จะพบวย่นำเงพกี่อนไขนนนี้จะเชพกี่อมตกัวตรรกะ AND ถด้นำจะทนนำคนนำสกักี่งหลกัง Then เงพกี่อนไข Age >= 16 ไดด้ผลเปป็น
จรวิง และเงพกี่อนไข Age < 65 ไดด้ผลเปป็นจรวิง ถด้นำเงพกี่อนไขใดเงพกี่อนหนนกี่งเปป็นเทท็จกท็จะไมย่ทนนำคนนำสกักี่งหลกัง Then
ตย่อจนำกนกันี้นกท็จะตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่สนำมคพอ Age >= 65 มนผลเปป็นจรวิงกท็จะทนนำหลกังคนนำสกักี่ง Then หรพอไมย่กท็
ทนนำคนนำสกักี่งถกัดไป

ตนำรนำงทนกี่ 6.3 เงพกี่อนไขทนกี่ใชด้สนนำหรกับตรวจสอบ

อนำยคุ จย่นำยเพวิกี่ม

Age < 16 50

Age >= 16 and Age < 65 100

Age >= 65 70

ดกังทนกี่แสดงไวด้ในรมูปทนกี่ 6.8 แมด้ในขณะทนกี่มนอนำยคุนด้อยกวย่นำ 16 ปปีไดด้ตรวจสอบแลด้ว กนำรตกัดสวินใจใน
เงพกี่อนไขอพกี่นทนกี่ตนำมมนำจะตด้องตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่มนอนำยคุตกันี้งแตย่ 16 ปปี ถนงอนำยคุ 64 ปปี ใหด้สกังเกตเครพกี่องหมนำย
< 65 หมนำยถนงอนำยคุ 65 กท็จะไมย่เปป็นไปตนำมเงพกี่อนไขนนนี้ แตย่จะเปป็นไปตนำมเงพกี่อน >= 65 แทน ดกังนกันี้นในกนำร
ทนนำงนำนของขกันี้นตอนววิธน จะตด้องตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่เหลพออนก 2 เงพกี่อนไข 

4. ขขขั้นตอนววิธทแบบ If/Then/Else

โครงสรด้นำงขกันี้นตอนววิธนแบบ If/Then/Else  เปป็นโครงสรด้นำงทนกี่งย่นำยอนกโครงสรด้นำงหนนกี่ง เพรนำะโครงสรด้นำง
ขกันี้นตอนแบบ If/Then/Else  เมพกี่อตรวจสอบเงพกี่อนไขแลด้วเปป็นจรวิง จะทนนำงนำนหลกังคนนำสกักี่ง Then และจะ
ทนนำงนำนคนนำสกักี่งถกัดไปทนกี่อยมูย่ตย่อจนำก Endif แตย่ถด้นำผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขเปป็นเทท็จกท็จะทนนำงนำนหลกังคนนำสกักี่ง
Else  และทนนำงนำนหลกังคนนำสกักี่ง Endif  บนำงครกันี้งเรนำอนำจจะมองโครงสรด้นำงตรรกะตกัดสวินใจแบบเปป็น
โครงสรด้นำงแบบ 2 ทนำง กลย่นำวคพอ ถด้นำเปป็นทนำงเลพอกกท็หมนำยถนง เรนำจะเลพอกไปทนำงซด้นำยมพอหรพอขวนำมพอของ
เรนำ โครงสรด้นำงแบบนนนี้จนงเปป็นโครงสรด้นำงทนกี่ถมูกนนนำมนำใชด้งนำนมนำกทนกี่สคุดในกนำรโปรแกรม ดกังรมูปทนกี่ 6.9
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ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม

If num MOD 2 = 0 Then
   print “Even”
Else
  print “Odd”
Endif

ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.9 ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม ผกังงนำน แบบ If/Then/Else

จนำกรมูปทนกี่ 6.9 กนำรทนนำงนำนจะเรวิกี่มจนำกหนำผลลกัพธร์ของ num MOD 2 เปป็นลนนำดกับแรกแลด้วไดด้
ผลลกัพธร์ออกมนำจนงนนนำไปเปรนยบเทนยบกกับ 0 เมพกี่อผลกนำรเปรนยบเทนยบเปป็น 0 แสดงวย่นำผลกนำรหนำรลงตกัวใหด้
แสดงขด้อควนำม “Even” (เลขคมูย่) แตย่ถด้นำผลลกัพธร์ไมย่เทย่นำกกับ 0 กท็จะแสดงขด้อควนำม “Odd” เลขคนกี่

ดกังนกันี้นคนนำสกักี่ง If/Then/Else ผลของกนำรเปรนยบเทนยบจะเปป็นจรวิงหรพอเปป็นเทท็จ จะทนนำงนำนทกันี้งอยมูย่
คนนำสกักี่ง ถด้นำเปป็นจรวิงจะทนนำคนนำสกักี่งหลกัง Then และถด้นำผลกนำรเปรนยบเทนยบเปป็นเทท็จกท็จะทนนำคนนำสกักี่งหลกัง Else
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และทนนำงนำนคนนำสกักี่งหลกัง Endif ทกันี้งสองกรณน

5. ขขขั้นตอนววิธทแบบ If/Then/Else แบบซร้อน

โครงสรด้นำงขกันี้นตอนววิธนแบบ If/Then และ If/Then/Else  ทนกี่กลย่นำวมนำกย่อนหนด้นำนนนี้  เปป็น
โครงสรด้นำงทนกี่งย่นำยไมย่มนควนำมสลกับซกับซด้อน  คนนำสกักี่ง If/Then จะทนนำเพนยงคนนำสกักี่งทนกี่อยมูย่หลกัง Then เทย่นำนกันี้น และ
คนนำสกักี่ง If/Then/Else จะทนนำสกักี่งทกันี้งทนกี่อยมูย่หลกัง Then และ อยมูย่หลกัง Else  โดยทนกี่จรวิงกนำรตกัดสวินใจอนำจจะ
เกวิดกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขทนกี่มนหลนำยลกักษณะ หนนกี่งในนกันี้นคพอเงพกี่อนไขทนกี่มนควนำมซด้อน กลย่นำวคพอ จะตรวจสอบ
เงพกี่อนไขอนกครกันี้งจนำกทนกี่ตรวจสอบเงพกี่อนแรกแลด้ว ดกังรมูปทนกี่ 6.10 ทนกี่ปรกับปรคุงมนำจนำกรมูปทนกี่ 6.8 

ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม

If Age > 15 Then
     If Age >= 65 Then
         Charge = 70
     Else
         Charge = 100
     Endif
Else
     Charge = 50
Endif
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ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.10 ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม และผกังงนำน แบบหลนำยเงพกี่อนไข

จนำกรมูปทนกี่ 6.10  ซนกี่งนนนำขกันี้นตอนววิธนจนำกรมูปทนกี่ 6.8 มนปรกับปรคุงแกด้ไขขกันี้นตอนววิธนใหด้มนประสวิทธวิภนำพมนำก
ขนนี้น จนำกกนำรปรกับปรคุงขกันี้นตอนววิธนมนขกันี้นตอนกนำรทนนำงนำนเรวิกี่มจนำก กนนำหนดเงพกี่อนไขแรกใหด้ Age > 15 ถด้นำ
เงพกี่อนไขนนนี้มนผลลกัพธร์เปป็นจรวิง จะทนนำกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขถกัดไปคพอ Age >= 65 ถด้นำหนำกเงพกี่อนนนนี้ตรวจสอบ
แลด้วมนผลเปป็นจรวิงกท็จะทนนำหลกังคนนำสกักี่ง Then นกันี้นคพอสกักี่ง Charge = 70 แตย่ถด้นำผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขแลด้ว
เปป็นเทท็จกท็จะทนนำคนนำสกักี่งทนกี่อยมูย่หลกัง Else นกันี้นคพอ Charge = 100 และออกจนำกโครงสรด้นำงเงพกี่อนไข ในทนนำนอง
เดนยวกกันในเงพกี่อนไขแรก Age > 15 ถด้นำผลกนำรตรวจสอบเงพกี่อนไขแลด้วเปป็นเทท็จ จะทนนำคนนำสกักี่งหลกัง Else นกันี้น
คพอคนนำสกักี่ง Charge = 50 และออกจนำกโครงสรด้นำงเงพกี่อนไข 

ปปัญหนำตย่อไปนนนี้จะแสดงใหด้เหท็นถนงววิธนกนำรแกด้ปปัญหนำดด้วยคอมพวิวเตอรร์ ทนกี่มนเงพกี่อนไขซด้อนกกันหลนำย
เงพกี่อนไขทนกี่มนควนำมแตกตย่นำงกกัน บรวิษกัทแหย่งหนนกี่งมนพนกักงนำนทกักี่วไปอยมูย่ 2 ประเภทคพอ พนกักงนำนรนำยเดพอน กกับ
พนกักงนำนรนำยวกัน  และบรวิษกัทไดด้กนนำหนดเงพกี่อนไขของกนำรจย่นำยเงวินพวิเศษสนนำหรกับกนำรทนนำงนำนลย่วงเวลนำ (over
time) โดยถด้นำเปป็นพกักงนำนรนำยเดพอนถด้นำทนนำงนำนลย่วงเวลนำเกวิน 40 ชกักี่วโมงเดพอน จะใหด้อกัตรนำคย่นำลย่วงเวลนำ 1.5
เทย่นำ แตย่ถด้นำเปป็นพนกักงนำนรนำยวกันจะใหด้อกัตรนำ 1.35 เทย่นำ ในกนำรทนนำงนำนลย่วงเวลนำ หนำกไมย่ถนง 40 ไมย่ตด้องควิด
คย่นำลย่วงเวลนำ
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ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม

If Hours > 40 Then
   If Type="M" Then
       Pay = Rate * (40 + 1.5 * (Hours -
                40))
   Else
       Pay = Rate * (40 + 1.35 * (Hours -
                40))
   Endif
Else
    Pay = 0
Endif

ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.11 ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม และผกังงนำน แบบหลนำยเงพกี่อนไข
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จนำกรมูปทนกี่ 6.11 เปป็นโครงสรด้นำงตรรกะกนำรตกัดสวินใจดด้วยหลนำยเงพกี่อนไข เงพกี่อนไขแรกเปป็นจนนำนวนชกักี่วโมง
ทนนำงนำน และเงพกี่อนไขทนกี่สองเปป็น ประเภทของพนกักงนำน  กนำรทนนำงนำนเรวิกี่มจนำกตรวจสอบเงพกี่อนไขชกักี่วโมง
ทนนำงนำนเปป็นลนนำดกับแรก หลกังจนำกนกันี้นจนงตรวจสอบเงพกี่อนไขประเภทของพนกักงงนำน  ถด้นำหนำกตรวจสอบ
เงพกี่อนไขของประเภทพนกักงงนำนกย่อน ในโครงสรด้นำงตรรกะกนำรตวิดสวินใจ กท็จะตด้องตรวจสอบเงพกี่อนไข
จนนำนวนชกักี่วโมงของกนำรทนนำงนำนทกันี้งประเภทของพนกักงนำน ดกังรมูปทนกี่ 6.12 

ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม

If Type="M"Then
   If  Hours > 40 Then
       Pay = Rate * (40 + 1.5 * (Hours -
                40))
   Else
       Pay = 0
   Endif
Else
    If  Hours > 40 Then
       Pay = Rate * (40 + 1.35 * (Hours -
                40))
   Else
       Pay = 0
   Endif
Endif
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ผกังงนำน

รมูปทนกี่ 6.12 ขกันี้นตอนววิธน รหกัสเทนยม และผกังงนำน แบบหลนำยเงพกี่อนไข

จนำกรมูปทนกี่ 6.12 ขกันี้นตอนววิธนตรวจสอบประเภทของพนกักงนำนเปป็นลนนำดกับแรก และตรวจสอบเงพกี่อนไข
ชกักี่วโมงของกนำรทนนำงนำนลย่วงเวลนำ ซนกี่งจะตด้องตรวจสอบทกันี้งสองฝปัฝั่ง เมพกี่อเปรนยบเทนยบกกับรมูปทนกี่ 6.11 แลด้วจะ
พบวย่นำ มนกนำรตกัดสวินใจเพวิกี่มขนนี้นอนก 1 ครกันี้ง และเพวิกี่มกนำรประมวลผล 1 ครกันี้ง ในกนำรนนนำไปเขนยนเปป็น
โปรแกรมคอมพวิวเตอรร์แลด้วกท็จะเปป็นเพวิกี่มบรรทกัดในภนำษนำโปรแกรมคอมพวิวเตอรร์มนำกขนนี้นโดยไมย่จนนำเปป็น
ดกังนกันี้นถด้นำหนำกเรนำสนำมนำรถลดจนนำนวนกนำรเขนยนโปรแกรมคอมพวิวลงไดด้กท็จะเปป็นกนำรเพวิกี่มประสวิทธวิภนำพของ
ขกันี้นตอนววิธนทนกี่สรด้นำงขนนี้นมนำไดด้

6. ตนำรนำงกนำรตกัดสวินใจ (decision tables)

    บนำงครกันี้งอนำจจะมนปปัญหนำกกับหลนำยเงพกี่อนไขและกนำรกระทนนำทนกี่เกวิดขนนี้นหลนำยกรณน เชย่นกนำรพบกนำรกระทนนำ
ทกันี้งหมดของทนกี่ตรงกกับเงพกี่อนไขเฉพนำะ และกนำรพบกนำรรวมกกันของเงพกี่อนไขหนำกจะนนนำไปสมูย่กนำรกระทนนำทนกี่มน
ควนำมหมนำยทนกี่มนควนำมซกับซด้อน ววิธนทนกี่ดนเพพกี่อลดควนำมซกับซด้อนของกระบวนกนำรนนนี้คพอกนำรวนำดตนำรนำงกนำร
ตกัดสวินใจ จะเขนยนตนำรนำงกนำรตกัดสวินใจในระหวย่นำงกนำรววิเครนำะหร์ปปัญหนำ มกันเปป็นเครพกี่องมพอทนกี่ดนทนกี่จะใชด้เปป็น
แนวทนำงในกนำรตวิดตย่อสพกี่อสนำรกกับลมูกคด้นำหรพอบคุคคลทนกี่คคุณกนนำลกังแกด้ปปัญหนำใหด้ นอกจนำกนนนี้คคุณยกังสนำมนำรถใชด้ใน
กนำรทดสอบขกันี้นตอนววิธนกนำรและผกังงนำน
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ตนำรนำงกนำรตกัดสวินใจประกอบดด้วยสย่วนตย่นำง ๆ ดกังตย่อไปนนนี้

1. เงพกี่อนไข
2. กนำรกระทนนำ
3. กนำรรวมของเงพกี่อนไขของคย่นำ True และ False 
4. กนำรกระทนนำทนกี่จะตด้องดนนำเนวินกนำรหรพอมนผลกระทบสนนำหรกับกนำรรวมกกันของเงพกี่อนไข

รมูปทนกี่ 6.13 รมูปแบบของตนำรนำงทดสอบเงพกี่อนไข

(ทนกี่มนำ : Sprankle,  Maureen,  2012: 123)

7. สรรุป

    โครงสรด้นำงตรรกะแบบตกัดสวินใจ เปป็นโครงสรด้นำงทนกี่ใชด้สนนำหรกับสรด้นำงทนำงเลพอกในกนำรทนนำงนำน โดยมน
เงพกี่อนไขเปป็นตกัวกนนำหนดในกนำรเลพอกเสด้นทนำง อนำศกัยกนำรทนนำงนำนกนำรกระทนนำทนำงคณวิตศนำสตรร์อยย่นำงหนนกี่ง ทนกี่
เรนยกวย่นำ บมูลนยน กนำรทนนำงนำนจะไดด้ผลลกัพธร์ออกมนำเพนยง 2 เทย่นำนกันี้น คพอ จรวิง และ เทท็จ ดกังนกันี้นผลลกัพธร์มนเพนยง
จรวิงกกับเทท็จ   นอกจนำกนกันี้นยกังอนำศกัยเครพกี่องหมนำยในกนำรเปรนยบเทนยบทนำงคณวิตศนำสตรร์ ประกอบดด้วย
เครพกี่องหมนำย =, != , >, <, >=, <= เปป็นตด้น

โครงสรด้นำงกนำรตกัดสวินใจมนขกันี้นตอนววิธนและสกัญลกักษณร์ทนกี่ใชด้ในกนำรออกแบบขกันี้นตอนววิธน คพอ  If/Then
และ If/Then/Else  โดยทนกี่ If/Then เปป็นรมูปแบบของทนำงเลพอกทนำงเดนยว สย่วน If/Then/Else เปป็นรมูป
แบบของทนำงเหลพอ 2 สอง เงพกี่อนไขทนกี่ใชด้ทดสอบอนำจจะเปป็นเงพกี่อนไขเดนกี่ยวหรพอหลนำยเงพกี่อนกท็ไดด้  กนำร
กนนำหนดเงพกี่อนไขทนำงเลพอกจะตด้องพวิจนำรณนำใหด้รอบครอบ โดยจะตด้องยนดหลกักทนกี่วย่นำ เมพกี่อสรด้นำงทนำงเลพอกแลด้ว
จะตด้องเปป็นทนำงเลพอกทนกี่มนประสวิทธวิภนำพทนกี่สคุด  กนำรใชด้ตนำรนำงประกอบกกับกนำรตกัดสวินใจจะทนนำใหด้กนำรกนนำหนด
เสด้นทนำงเลพอกสนำมนำรถทดสอบไดด้ทคุกกรณนทนกี่มนโอกนำสเปป็นไปไดด้
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8. คคาถามทร้ายบท

1. โครงสรด้นำงตรรกะคพออะไร

2. เครพกี่องหมนำยทนำงตรรกะศนำสตรร์ทนกี่ใชด้ตกัดสวินใจประกอบดด้วยอะไรบด้นำง

3. เครพกี่องหมนำยทนกี่ใชด้เชพกี่อมทนำงตรรกะศนำสตรร์มนอะไรบด้นำง

4. จนำกเงพกี่อนไขตย่อไปนนนี้ใหด้เขนยนขกันี้นตอนววิธน ผกังงนำน รหกัสเทนยม

ใหด้แสดงคย่นำ pH ทนกี่วกัดไดด้ดกังนนนี้ตอไปนนนี้

0 - 4  แสดงขด้อควนำม "เปป็นกรดเขด้มขด้น"

5 - 6  แสดงขด้อควนำม "เปป็นกรดอย่อน ๆ"

7       แสดงขด้อควนำม  "เปป็นกลนำง"

8-9    แสดงขด้อควนำม "เปป็นดย่นำงอย่อน ๆ"

10-14 แสดงขด้อควนำม "เปป็นดย่นำงเขด้มขด้น"

5.  ใหด้เขนยนผกังงนำนจนำกปปัญหนำตย่อไปนนนี้

     กนำรประปนำภมูมวิภนำคกนนำหนดอกัตรนำกนำรใชด้นนนี้นำของผมูด้ใชด้ดกังนนนี้ดกังตย่อไปนนนี้

     1. ใชด้นนนี้นำนด้อยกวย่นำ 100 ลมูกบนำศกร์เมตรควิดทนกี่ 1.5 บนำท/ลมูกบนำศกร์เมตร

     2. ใชด้นนนี้นำมนำกกวย่นำ 100 ถนง 500 ลมูกบนำศกร์เมตรควิดทนกี่ 2.5 บนำท/ลมูกบนำศร์กเมตร

     3. ใชด้นนนี้นำมนำกกวย่นำ 500 ลมูกบนำศกร์เมตร ควิดทนกี่ 3 บนำท/ลมูกบนำศกร์เมตร

6. ใหด้เขนยนผกังงนำนจนำกปปัญหนำตย่อไปนนนี้

    กรมสรรพนำกรกนนำหนดอกัตรนำกนำรชนนำระภนำษนของบคุคคลธรรมดนำไวด้ดกังนนนี้

    1. ผมูด้ทนกี่มนรนำยไดด้ภนำยในหนนกี่งปปี 200000 บนำทขนนี้นไปหลกังจนำกหกักคย่นำใชด้จย่นำยแลด้วควิดภนำษน 15%

    2. หกักคย่นำใชด้จย่นำยสย่วนตกัว 60% ของรนำยไดด้ แตย่ไมย่เกวิน 60,000 บนำท ตย่อคน

    3. หกักคย่นำใชด้จย่นำยคมูย่สมรสทนกี่ไมย่มนรนำยไดด้ 30,000 บนำท

    4. หกักคย่นำเลนนี้ยงดมูบคุตรไมย่เกวิน 2 คน อนำยคุไมย่เกวิน 18 ปปี คนละ 17,000 บนำท

    5. หกักคย่นำเลนนี้ยงดมูบวิดนำมนำรดนำ ไมย่เกวิน 15,000 บนำทตย่อคน

    6. หกักคย่นำเชย่นำชพนี้อทนกี่อยมูย่อนำศกัย 10,000 ตย่อปปี

    7. หกักคย่นำประชนววิตไมย่เกวิน 10,000 ตย่อปปี

7. ใหด้เขนยนผกังงนำนจนำกปปัญหนำตย่อไปนนนี้
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    บรวิษกัทแหย่งหนนกี่งบรวิกนำรรกับเชย่นำเหมนำระบบคอมพวิวเตอรร์มนขด้อกนนำหนดดกังนนนี้

    1. ควิด 300 ตย่อวกันตย่อเครพกี่อง สนนำหรกับกนำรเชย่นำคอมพวิวเตอรร์ 1- 10 เครพกี่อง

    2. ควิด 250 ตย่อวกันตย่อเครพกี่อง สนนำหรกับกนำรเชย่นำคอมพวิวเตอรร์ 11 - 20 เครพกี่อง

    3. ควิด 210 ตย่อวกันตย่อเครพกี่อง สนนำหรบกนำรเชย่นำคอมพวิวเตอรร์ 21 เครพกี่องขนนี้นไป

8. ใหด้เขนยนผกังงนำนจนำกปปัญหนำตย่อไปนนนี้

     บรวิษกัทรกับบรวิกนำรอบรมควิดอกัตรนำกนำรชนนำระเงวินดกังนนนี้

     1. ชนนำระดด้วยเงวินสดกย่อนวกันอบรม 10 วกัน ลด 15%

     2. ชนนำระดด้วยเงวินสดภนำยในวกันอบรม ลด 7%

     3. ชนนำระดด้วยบกัตรเครดวิดกย่อนวกันอบรม 10 ลด 10%
     4. ชนนำระดด้วยบกัตรเครดวิดในวกันอบรม ลด 5%
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  7

ขขขั้นตอนวริธทแบบทจาซจขั้า

เวลาเรทยน 9 คาบ

หขวขข้อเนนขั้อหาประจจาบท

1. โครงสรร้างตรรกะททาซทซา

2. โครงสรร้างแบบ While/While-end

3. โครงสรร้างแบบ Repeat/Until

4. โครงสรร้างแบบการเพพพิ่มลดคค่าออัตโนมอัตพ

5. โครงสรร้างลลูปแบบซร้อน

6. โครงสรร้างแบบการเรรียกซทซา

วขตถถุประสงคค์เชริงพฤตริกรรม

1. เขรียนขอัซนตอนวพธรีททาซทซาแบบตรวจสอบเงงพิ่อนไขไดร้

2. อค่านขอัซนตอนวพธรีททาซทซาแบบตรวจสอบเงงพิ่อนไขไดร้

3. เขรียนขอัซนตอนวพธรีททาซทซาแบบกทาหนดจทานวนรอบไดร้

4. อค่านขอัซนตอนวพธรีททาซทซาแบบกทาหนดจทานวนรอบไดร้

5. เขรียนขอัซนตอนวพธรีททาซทซาแบบซร้อนไดร้

6. อค่านขอัซนตอนวพธรีททาซทซาแบบซร้อนไดร้

7. เขรียนขอัซนตอนวพธรีททาแบบเรรียกซทซาไดร้

8. อค่านขอัซนตอนวพธรีททาแบบเรรียกซทซาไดร้

วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน
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1. บรรยายเนนนื้อหาในแตต่ละหหัวขข้อ พรข้อมยกตหัวอยต่าง

ประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน

3. ผข้ผู้สอนสรรุปเนนนื้อหา

4. ททาแบบฝศึกหหัดเพนพื่อทบทวนบทเรรียน

5. ผข้ผู้เรรียนถามขข้อสงสหัย

6. ผข้ผู้สอนททาการซหักถาม

สนที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจทาบททรีพิ่ 7

2. ภาพเลงพิ่อน

3. เครงพิ่องคอมพพวเตอรร

การวขดและการประเมรินผล

1. ประเมพนจากการซอักถามในชอัซนเรรียน

2. ประเมมินจากการททาแบบฝศึกหหัดทบทวนทข้ายบทเรรียน

3. ประเมมินจากความรต่วมมนอและความรหับผมิดชอบตต่อ

การเรรียน
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บทททที่ 7

ขขขั้นตอนววิธทแบบทททำซทขั้ทำ

บทกก่อนหนน้านนนี้เปป็นโครงสรน้างเงงงื่อนไขและความคคิดของตรรกะและควบคคุมการททางาน  บทนนนี้เปป็น
แนวคคิดแบบททาซทนี้า  (loop)  เปป็นการอธคิบายตรรกะของโครงสรน้างททาซทนี้าททาซทนี้าและแสดงเครงงื่องมงอทนงื่ชก่วย
ใหน้การททางานมนทางเลงอกมากขขนี้น เครงงื่องมงอเหลก่านนนี้รวมถขงการททาซทนี้าแบบ While/While-end การททาซทนี้า
แบบ  Repeat/Until  และการททาซทนี้าแบบเพคิงื่มลดคก่าออัตโนมอัตคิ  รวมทอันี้งแนวคคิดของการททาซทนี้าซน้อนกอันและ
การเวนยนเกคิด โครงสรน้างชนคิดนนนี้ไดน้ถถูกนทามาใชน้งานแกน้ปปัญหาดน้วยคอมพคิวเตอรร์ ททาใหน้การแกน้ปปัญหาตก่าง ๆ
สามารถงานดน้วยขอันี้นตอนวคิธนทนงื่สอันี้นและมนประสคิทธคิภาพ และททาใหน้การเขนยนโปรแกรมคอมพคิวเตอรร์สอันี้นกระ
ทอัดรอัด

1.  โครงสรร้ทำงตรรกะทททำซทขั้ทำ (Loop Logic structure)

การททาซทนี้า  (loop)  หมายถขง  คทาสอังื่งในโปรแกรมคอมพคิวเตอรร์ทนงื่ใหน้ยน้อนกลอับไปปฏคิบอัตคิคทาสอังื่งเดคิม
แทนทนงื่จะททาคทาสอังื่งตก่อไปตามปกตคิ การสอังื่งใหน้ททาซทนี้านอันี้นอาจจะสอังื่งใหน้วนจนเสรร็จแลน้วไปททาคทาสอังื่งองงื่น ๆ เปป็น
ลทาดอับตก่อไป (ทอักษคิณา  สวนานนทร์,  2546: 409)

คทาสอังื่งควบคคุมการททาซทนี้า  เปป็นคทาสอังื่งทนงื่ควบคคุมใหน้การดทาเนคินการททาซทนี้าของชคุดคทาสอังื่งโครงสรน้างการ
ควบคคุมการททาซทนี้า  คงอ  ชคุดของคทาสอังื่งและการควบคคุมคทาสอังื่งวนซทนี้า  การควบคคุมการดทาเนคินการชคุดคทาสอังื่ง
เพราะการดทาเนคินการททาซทนี้าของโครงสรน้างการควบคคุมการททาซทนี้ามอักจะถถูกเรนยกวก่า  การททาซทนี้า  (loop)
(Dierbach, Charies,  2013: 96)

การททางานแบบททาซทนี้า จะพบไดน้ตอันี้งแตก่การเรคิงื่มบถูบู๊ตเครงงื่องเพงงื่อเรคิงื่มกระบวนการททางาน โดยเฉพาะการ
ททางานของหนก่วยประมวลผลกลาง โดยเรคิงื่มจาก อก่านคทาสอังื่ง  ถอดรหอัสคทาสอังื่ง  ประมวลผล จอัดเกร็บขน้อมถูล
แลน้วกร็กลอับไปททางานเรคิงื่มตน้นอนกครอันี้ง    กระบวนการดอังกลก่าวจะดทาเนคินอยถูก่ตลอดเวลาทนงื่หนก่วยประมวล
ผลกลางนอันี้นททางานอยถูก่ ดอังรถูปทนงื่ 7.1 
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รถูปทนงื่ 7.1 กระบวนการททางานของหนก่วยประมวลผลกลาง

(ทนงื่มา: Stallings, William. 2013: 70)

โครงสรน้างการททาซทนี้าจะงก่ายตก่อการอก่านและการบทารคุงรอักษามากกวก่าโครงสรน้างการตอัดสคินใจ  ทอันี้งนนนี้
เพราะโครงสรน้างการททาซทนี้าแตก่ละวงรอบจะแสดงใหน้ทราบถขงจนรอบทนงื่จะททาซทนี้าไดน้  หรงอบางครอันี้งกร็ไมก่
อาจสามารถทราบถขงจทานวนการททาซทนี้าไดน้เชก่นกอันขขนี้นอยถูก่กอับเงงงื่อนไขทนงื่กทาหนด  เพงงื่อใหน้เขน้าใจในการททางาน
ของการททาซทนี้า สามารถจทาแนกการททาซทนี้าไดน้  3 ประเภท

1. โครงสรน้างการททาซทนี้า While/While-end จะททาคทาสอังื่งซทนี้าในขณะทนงื่เงงงื่อนไขของการตรวจสอบเปป็น
จรคิง (true) และหยคุดการททาซทนี้าเงงงื่อนไขเปป็นเทร็จ (false)

2.  โครงสรน้างการททาซทนี้า   Repeat/Until   จะททาคทาสอังื่งซทนี้าในขณะทนงื่เงงงื่อนไปเปป็นเทร็จหรงอจนกวก่า
เงงงื่อนไขทนงื่ตรวจสอบเปป็นจรคิง (true)

3.  โครงสรน้างการททาซทนี้าแบบมนตอัวนอับออัตโนมอัตคิ   ซขงื่งตอัวแปรทนงื่มนการตอันี้งคก่าเทก่ากอับจทานวนทนงื่หนดและ
การเพคิงื่มขขนี้นหรงอลดลงไดน้คก่าเทก่ากอันจนกวก่าจะมนมากกวก่าจทานวนทนงื่สคินี้นสคุด

2.  โครงสรร้ทำงกทำรทททำซทขั้ทำแบบ While/While-end

โครงสรน้างการททาซทนี้าแบบแรกคงอ While/While-end  จะสอังื่งใหน้คอมพคิวเตอรร์วก่าใหน้ททางานในขณะทนงื่
เงงงื่อนไขเปป็นจรคิง โดยททาซทนี้าคทาสอังื่งทอันี้งหมดทนงื่อยถูก่ระหวก่าง  While และ  While-end (โอภาส เอนงื่ยมสคิรคิวงคร์,
2557: 440)

การททาซทนี้าแบบ While/While-end  จะใชน้วงเลร็บและการเยงนี้องททาใหน้การอก่านของขอันี้นตอนวคิธนงก่ายขขนี้น
ในชคุดคทาสอังื่งจะใชน้วงเลร็บเพงงื่อเชงงื่อมตก่อจคุดเรคิงื่มตน้น While และ จคุดสคินี้นสคุด While-end  ของรอบและวคิธนการ
เยงนี้องของชคุดคทาสอังื่งภายในวงเลร็บจะททาใหน้อก่านไดน้งก่าย While/While-end แสดงในรถูปทนงื่ 7.2
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รถูปทนงื่ 7.2 ขอันี้นตอนวคิธน While/While-end

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012: 153)

รถูปทนงื่ 7.3 ผอังงานโครงสรน้างของ While/While-end

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012: 152)
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จากรถูปทนงื่  7.3  การเรคิงื่มตน้นของการททาซทนี้า  While/While-end  โปรแกรมจะประมวลผลเงงงื่อนไขเพงงื่อ
ตอัดสคินใจทนงื่จะททางานในการททาซทนี้าเมงงื่อผลของการตรวจสอบเงงงื่อนไขเปป็น  จรคิง  ซขงื่งจะอยถูก่ในสอัญลอักษณร์รถูป
สนงื่เหลนงื่ยมทนงื่คลน้ายเพชรทนงื่อยถูก่ดน้านบนของผอังงาน  ในขณะทนงื่ผลการตรวจสอบเงงงื่อนไขเปป็น  เทร็จ  ชคุดคทาสอังื่งทนงื่
อยถูก่ระหวก่ง  While  และ  While-end  จะไมก่ถถูกประมวลผล  เมงงื่อผลการตรวจสอบเงงงื่อนไขยอังเปป็น  จรคิง
คอมพคิวเตอรร์จะกลอับไปทนงื่จคุดเรคิงื่มตน้นของการททาซทนี้าและประมวลผลคทาสอังื่งในการททาซทนี้าอนกครอันี้ง  จะททาซทนี้า
จนกวก่าผลการตรวจสอบเงงงื่อนไขเปป็น เทร็จ 

ขอันี้นตอนวคิธน ผอังงาน รหอัสเทนยม

100:If<condition(s)> Then
           Instruction
           Instruction
           Instruction
           goto 100
      End-if
200: next instruction

รถูปทนงื่ 7.4 ขอันี้นตอนวคิธน ผอังงานและรหอัสเทนยม การททาซทนี้าแบบ While/While-end

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012: 153)

คทาสอังื่งทนงื่อยถูก่ในรถูปทนงื่  7.4  แสดงใหน้เหร็นถขงโครงสรน้างการตอัดสคินใจเปรนยบเสมงอนโครงสรน้างการททาซทนี้า
แบบ  While/While-end  ขน้อสอังสอังเกตโครงสรน้างการตอัดสคินใจทนงื่ตน้องใชน้คทาสอังื่ง  goto  แยกตก่างหากเพงงื่อ
กลอับไปทนงื่ดน้านบนสคุดของการททาซทนี้า  นอกจากนนนี้ยอังสอังเกตเหร็นวก่าเมงงื่อเงงงื่อนไขเปป็นเทร็จเสน้นทางของการยน้าย
การดทาเนคินการเพงงื่อททาคทาสอังื่งทนงื่อยถูก่หลอังคทาสอังื่งททาซทนี้า

การใชน้โครงสรน้างตรรกะ While/While-end เมงงื่อไมก่ทราบจทานวนครอันี้งทนงื่จะตน้องททาซทนี้า หรงอถน้ามนกรณน
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เมงงื่อคทาสอังื่งททาซทนี้าทนงื่จะไมก่มนการประมวลผล   ในกรณนดอังกลก่าวเปป็นผลจากการตรวจสอบเงงงื่อนไขทนงื่เปป็นเทร็จ
ในชก่วงเรคิงื่มตน้นของการททาซทนี้า  ดอังนอันี้นการททาซทนี้าจะไมก่ไดน้ดทาเนคินการไดน้  ตอัวอยก่างของกรณนดอังกลก่าวเมงงื่อปป้อน
ขน้อมถูลเขน้าขน้อมถูลเกนงื่ยวกอับลถูกคน้า ไมก่ทราบจทานวนของลถูกคน้าทนงื่ขายไดน้ภายในวอันและไมก่ทราบวก่าจทานวนยอด
ขายหรงอ เมงงื่อกทาลอังคทานวณคก่าเฉลนงื่ยทดสอบสทาหรอับนอักเรนยนในชอันี้นเรนยนแตก่ละคน ในกรณนทนงื่มนการคทานวณ
คก่าเฉลนงื่ย ผลการทดสอบคทาสอังื่งการททาซทนี้าไมก่ควรจะดทาเนคินการสทาหรอับนอักเรนยนทนงื่ไมก่ขน้อขน้อมถูลบางอยก่างของ
การทดสอบ  ในการคทานวณคก่าเฉลนงื่ยทนงื่จะสะสมและนอับคะแนนการทดสอบแลน้วหารคะแนนรวมจาก
จทานวนของการทดสอบทนงื่เกคิดขขนี้น  เนงงื่องจากนอักเรนยนทนงื่ไมก่ไดน้มาททาการทดสอบจะมนคก่าคะแนนเปป็นศถูนยร์
คอมพคิวเตอรร์พยายามทนงื่จะหารดน้วยศถูนยร์และจะเกคิดขน้อผคิดพลาดผลการททางานไดน้  ดอังนอันี้นการททาซทนี้า
While/While-end จะชก่วยใหน้การประมวลผลขน้อมถูลนอักเรนยนของแตก่ละคนดทาเนคินการผก่านไปไดน้

ตอัวอยก่างปปัญหา การสรน้างขอันี้นตอนวคิธนและผอังงานการหาคก่าเฉลนงื่ยอายคุของนอักเรนยนในชอันี้นเรนยน ดน้วยขอันี้น
ตอนวคิธนแบบ While/While-end

ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

Average-age
   Sum = 0
   Counter = 0
   enter Age
   While Age <> 0
            Sum = Sum + Age
            Counter = Counter + 1
            enter Age
   While-end
   Average = Sum / Counter
   print Average
   End.
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ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.5 ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยมและผอังงานการหาคก่าเฉลนงื่ยอายคุของนอักเรนยนดน้วย While/While-end

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012: 156)
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3.  โครงสรร้ทำงกทำรทททำซทขั้ทำแบบ Repeat/Until

โครงสรน้างตรรกะการททาซทนี้าแบบทนงื่สองคงอ  Repeat/Until  การททาซทนี้านนนี้จะสอังื่งใหน้คอมพคิวเตอรร์ททาซทนี้า
ชคุดของคทาสอังื่งระหวก่าง คทาสอังื่ง Repeat  และ Until  โดยยอังไมก่ตน้องตรวจสอบเงงงื่อนไขใด ๆ กก่อนททางาน มน
ความแตกตก่างทนงื่สทาคอัญระหวก่างคทาสอังื่ง Repeat/Unil และคทาสอังื่ง While/While-end ดอังนนนี้

1.  คทาสอังื่งการททาซทนี้า  While/While-end   จะททางานตามคทาสอังื่งในการททาซทนี้าตราบใดทนงื่ผลของการ
ตรวจสอบเงงงื่อนไขเปป็นจรคิง   สก่วนในคทาสอังื่ง  Repeat/Until  โปรแกรมจะหยคุดกระบวนการททาซทนี้าเมงงื่อผล
ของการตรวจสอบเงงงื่อนไขมนคก่าเปป็นจรคิง 

2.  คทาสอังื่งการททาซทนี้า  While/While-end การประมวลผลจะททาทนงื่จคุดเรคิงื่มตน้น  สก่วนในการททาซทนี้า
Repeat/Until  จะททาการประมวลผลกก่อนแลน้วจขงตรวจสอบเงงงื่อนไขในตอนทน้าย  เงงงื่อนไขทนงื่มนการ
ประมวลผลในตอนทน้ายคทาสอังื่งในททาซทนี้าจะมนการประมวลผลโดยทอันทนอยก่างนน้อยหนขงื่งครอันี้งไมก่วก่าจะเปป็นสคิงื่งทนงื่
จทาเปป็นหรงอไมก่

รถูปแบบของผอังงานขอันี้นตอนวคิธนททาซทนี้าแบบ Repeat/Until

รถูปทนงื่ 7.6 ขอันี้นตอนวคิธนแบบททาซทนี้า Repeat/Until

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012: 153)
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รถูปทนงื่ 7.7 ผอังงานขอันี้นตอนวคิธน Repeat/Until

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012: 156)

รถูปทนงื่  7.7  แสดงโครงสรน้างการตอัดสคินใจเทนยบเทก่าการททาซทนี้าแบบ  Repeat/Until   ซขงื่งมนความแตก
ตก่างจากการททาซทนี้าแบบ  While/While-End  ในการประมวลผลของเงงงื่อนไขจะมนจคุดเรคิงื่มตน้นคทาสอังทนงื่จะ
ททางานดน้วยคทาสอังื่ง  Repeat/Until  จนกระทอังื่งการประมวลผลตามเงงงื่อนไขมอักจะเกคิดขขนี้นในตอนทน้ายของ
คทาสอังื่งทนงื่จะททาซทนี้า โครงสรน้างททาซทนี้าเปป็นนทาเสนอทนงื่งก่ายตก่อการอก่านและททาความเขน้าใจ
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ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

100: Instruction
200: Instruction
300: If <condition(s) Then
           goto 400
       Else
           goto 300
       End-if
400: Next instruction

ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.8 ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยมและผอังงาน การททาซทนี้า Repeat/Until

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  157)
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การเลงอกใชน้การททาซทนี้าแบบ  Repeat/Until  จะใชน้เมงงื่อไมก่ทราบจทานวนครอันี้งทนงื่คทาสอังื่งจะดทาเนคินการ
และรถูน้วก่าจะตน้องถถูกดทาเนคินการอยก่างนน้อยหนขงื่งครอันี้ง  หรงอเมงงื่อไมก่ทราบวก่าเงงงื่อนไขสทาหรอับการททาซทนี้าจนกวก่า
จะไดน้คทาสอังื่งททาซทนี้าจะมนการประมวลผล  

ตอัวอยก่างการหาคก่าเฉลนงื่ยอายคุของนอักเรนยน  โดยผถูน้ใชน้ปป้อนขน้อมถูลอายคุทนละคนและนทาไปรวมสะสมไวน้ทนงื่
ตอัวแปร  จะรอับขน้อมถูลไปเรงงื่อย  ๆ  จนกวก่าผถูน้ใชน้จะปป้อนอายคุเปป็น  0  จะพบวก่าสก่วนตรวจสอบเงงงื่อนไขจะอยถูก่
ทน้ายสคุดของการททาซทนี้าแบบ  Repeat/Until  เมงงื่อออกจากการททางานททาซทนี้าแบบนนนี้กร็จะประมวลผลคทาสอังื่ง
องงื่นตก่อไป ดอังรถูปทนงื่ 7.9

ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

Average-age
   Sum = 0
   Counter = 0
   enter Age
   Repeat
            Sum = Sum + Age
            Counter = Counter + 1
            enter Age
   Until Age = 0
   Average = Sum / Counter
   print Average
   End.

128 | ขอันี้นตอนวคิธนแบบททาซทนี้า



ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.9 ตอัวอยก่างการหาคก่าเฉลนงื่ยอายคุในชอันี้นเรนยนดน้วย Repeat/Until

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  158)

4.  โครงสรร้ทำงแบบกทำรเพวิที่มลดคค่ทำอขตโนมขตวิ (automatic-counter loop)

โครงสรน้างการททางานแบบททาซทนี้าแบบทนงื่  3  ทนงื่จทาเสนอตอไปนนนี้เปป็นการททางานททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิ
โครงสรน้างททาซทนี้าแบบนนนี้จะททาการเพคิงื่มคก่า (increments) หรงอ ลดคก่า (decrement) ของตอัวแปรทคุกครอันี้ง
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ทนงื่ททาซทนี้าภายในโครงสรน้างแบบททาซทนี้า  การออกแบบททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิโปรแกรมเมอรร์ใชน้ตอัวแปรเปป็น
นอับ (counter) ทนงื่เรคิงื่มนอับทนงื่จทานวนทนงื่ระบคุไวน้และเพคิงื่มตอัวแปรในแตก่ละครอันี้งทนงื่ททาซทนี้าการประมวลผล  จทานวน
ทนงื่จะเพคิงื่มขขนี้นจะถถูกระบคุโดยคทาสอังื่ง   ชคุดของคทาสอังื่งทนงื่อยถูก่ในททาซทนี้าแบบ  Repeat/Until  ตอัวนอับจะททางาน
จนกวก่าคก่าตอัวนอับมนคก่ามากกวก่าคก่าสคินี้นสคุดและอาจะเปป็นคก่าคงทนงื่ตอัวแปรหรงอนคิพจนร์กร็ไดน้ สทาหรอับการทดสอบ
วก่าจะดทาเนคินการตามคทาสอังื่งททาซทนี้านอับออัตโนมอัตคิจะพบทนงื่จคุดเรคิงื่มตน้นหรงอจคุดสคินี้นสคุดของททาซทนี้าขขนี้นอยถูก่กอับภาษา
หรงอรคุก่นของภาษาโดยทอังื่วไปจะใชน้คทาภาษาออังกฤษวก่า for แทนการททาซทนี้าแบบออัตโนมอัตคิ

รถูปแบบของขอันี้นตอนวคิธนแบบททาซทนี้าแบบตอัวนอับออัตโนมอัตคิ

รถูปทนงื่ 7.10 ขอันี้นตอนวคิธนททาซทนี้าแบบตอัวนอับออัตโนมอัตคิ

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  159)

จากรถูปทนงื่  7.10  การใชน้วงเลร็บเชงงื่อมตก่อจคุดเรคิงื่มตน้น  (loop)  และสคินี้นสคุด  (loop-end)  ของขอันี้นตอนวคิธน
การแบบททาซทนี้า และการเยงนี้องของคทาสอังื่งเพงงื่อททาใหน้การอก่านททาซทนี้าไดน้งก่ายขขนี้น

สอัญลอักษณร์ของผอังงานทนงื่ใชน้ 

รถูปทนงื่ 7.11 สอัญลอักษณร์ของผอังงานททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิ
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รถูปทนงื่ 7.12 ผอังงานขอันี้นตอนวคิธน automatic-counter

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  160)

ผอังงานในรถูปทนงื่  7.12  แสดงใหน้เหร็นโครงสรน้างททาซทนี้าแบบตอัวนอับออัตโนมอัตคิ  ตอัวนอับเปป็นตอัวแปรทนงื่ใชน้
สทาหรอับการนอับ  begin เปป็นคก่าจคุดเรคิงื่มตน้นและ  end เปป็นคก่าทนงื่สคินี้นสคุดและ StepValue เปป็นคก่าทนงื่ตอัวนอับทนงื่
จะเพคิงื่มขขนี้นถน้าไมก่ระบคุจะเพคิงื่มขขนี้นครอันี้งละหนขงื่งเสมอ  การลดลงของ  StepValue  จะตน้องมนจทานวนลบและ
คก่า begin ตน้องมากกวก่า end
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รถูปทนงื่ 7.13 การผอังงานตอัดสคินใจเทนยบเทก่าผอังงานททาซทนี้าแบบการนอับออัตโนมอัตคิ

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  161)

รถูปทนงื่  7.13  แสดงใหน้เหร็นวก่าเทนยบเทก่าการตอัดสคินใจทนงื่จะททาซทนี้านอับออัตโนมอัตคิ โครงสรน้างมนสองทางเลงอก
มนตอันี้งแตก่การกทาหนดสถานการณร์สองอยก่างเพงงื่อการตอัดสคินใจทนงื่ประมวลผล   ทนงื่จคุดเรคิงื่มตน้นของททาซทนี้าหรงอทนงื่
สก่วนทน้ายของททาซทนี้า  ซขงื่งเทนยบเทก่าการตอัดสคินใจทนงื่จะใชน้ขขนี้นอยถูก่กอับภาษาหรงอรคุก่นของภาษา  จะไมก่พบทอันี้งสอง
แบบในภาษาเดนยวกอัน
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ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

10: Counter = Begin
11. While Counter <= End
           Instruction
           Instruction
           Counter = Counter + StepValue
     While-end
12. Next Instruction

ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.14 ผอังงาน While/While-end เทนยบเทก่าผอังงานการททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิ

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  162)
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ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

Counter = Begin
Repeat
      Instruction
      Instruction
      Counter = Counter + StepValue
Until Counter = End
Next instruction

ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.15 Repeat/Until เทนยบเทก่าการททาซทนี้าแบบการนอับออัตโนมอัตคิ

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  162)
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รถูปทนงื่  7.14  และ  รถูปทนงื่  7.15  แสดงใหน้เหร็นถขงขอันี้นตอนวคิธนและผอังงานเทนยบเทก่าของการททาซทนี้าแบบ
While/While-end และ  Repeat/Until สทาหรอับททาซทนี้าการนอับออัตโนมอัตคิ โปรดทราบวก่าทอันี้งททาซทนี้าเหลก่านนนี้
จทาเปป็นตน้องมนคทาสอังื่งตอัวนอับ (Counter = Counter + StepValue) และการเรคิงื่มตน้นของตอัวนอับ (Counter
=  Begin)  การตอัดสคินใจสทาหรอับการททาซทนี้าทอันี้งสองเกนงื่ยวขน้องกอับการใชน้คก่าสคินี้นสคุด  (While  Count  <=
End และ Until Counter > End)  การททาซทนี้าตอัวนอับออัตโนมอัตคิจะททาคทาสอังื่งเหลก่านนนี้โดยออัตโนมอัตคิ คทาสอังื่งททา
ซทนี้า While/While-end จะดทาเนคินการทดสอบทนงื่จคุดเรคิงื่มตน้นของการททาซทนี้าและ Repeat/Until จะดทาเนคิน
การในตอนทน้ายบลร็อก  เมงงื่อคก่าเรคิงื่มตน้นมนคก่ามากกวก่าสคินี้นสคุด  ทนงื่จคุดเรคิงื่มตน้นของการททาซทนี้าคทาสอังื่งททาซทนี้าแบบ
While/While-end  จะไมก่ดทาเนคินการใดภายในการททาซทนี้า  ขณะทนงื่คทาสอังื่งการททาซทนี้าแบบ  Repeat/Until
จะดทาเนคินการคทาสอังื่งเพนยงครอันี้งเดนยว  เมงงื่อรถูน้วก่าเรคิงื่มตน้นและสคินี้นสคุดคก่าตอัวนอับและจทาเปป็นตน้องมนตอัวนอับทนงื่ททางาน
ผก่านกลคุก่มของคทาสอังื่งหลายครอันี้ง การใชน้งานของการททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิจะเหมาะทนงื่จะนทามาใชน้

มนอยถูก่กฎระเบนยบอยถูก่หลายขน้อ  เมงงื่อคอมพคิวเตอรร์เรคิงื่มททาการประมวลผลการททาซทนี้าตอัวนอับออัตโนมอัตคิ  กฎ
ระเบนยบทนงื่มนความเรนยบงก่าย  และมนความสทาคอัญทนงื่ผถูน้ใชน้จะตน้องเขน้าใจและตก่อไปนนนี้เปป็นการทดสอบวคิธนการแกน้
ปปัญหา

เมงงื่อเพคิงื่มคก่าตอัวนอับจะตน้องเขน้าใจกฏตก่อไปนนนี้

1.  เมงงื่อคอมพคิวเตอรร์ดทาเนคินการคทาสอังื่งการททาซทนี้าจะกทาหนดตอัวนอับเทก่ากอับจทานวนจคุดเรคิงื่มตน้น  (ดถูใน  a,
a1 และ a2 ในรถูปทนงื่ 7.14 และ 7.15)

2.  เมงงื่อคอมพคิวเตอรร์ดทาเนคินการททาซทนี้าเสรร็จสคินี้นกร็เพคิงื่มคก่าตอัวนอับ  ตอัวนอับจะเพคิงื่มขขนี้นตอันี้งแตก่เงงงื่อนไขปกตคิ
กก่อนมนการประมวลผลนนนี้  เอกสารเลก่มนนนี้จะถงอวก่ากทาลอังเพคิงื่มขขนี้นของตอัวนอับทนงื่ททาซทนี้าเสรร็จสคินี้น  (ดถูใน  b,  b1 ,
และ b2 in ในรถูปทนงื่ 7.14 และ 7.15)

3.  เมงงื่อตอัวนอับนน้อยกวก่าหรงอเทก่ากอับจทานวนสคินี้นสคุด  การประมวลผลยอังคงอยถูก่ทนงื่คทาสอังื่งทนงื่เปป็นไปตามการ
ททาซทนี้า  เมงงื่อตอัวนอับมากกวก่าจทานวนสคินี้นสคุดการประมวลผลยอังคงทนงื่คทาสอังื่งทนงื่เปป็นไปตามคทาสอังื่งททาซทนี้าสคินี้นสคุด  (ดถู
ใน c, c1 , และ c2 ในรถูปทนงื่  7.14 และ 7.15)

การใชน้โครงสรน้างการททาซทนี้าแบบตอัวนอับออัตโนมอัตคิ  เมงงื่อรถูน้ตอันี้งแตก่เรคิงื่มตน้นจทานวนครอันี้งทนงื่ททาซทนี้าจะถถูกดทาเนคิน
การ  สทาหรอับตอัวอยก่าง  เชก่น  เมงงื่อทราบจทานวนทนงื่แนก่นอนของคนในกลคุก่มสทาหรอับปปัญหาทนงื่เกคิดขขนี้นของเฉลนงื่ย
อายคุ  ไมก่ควรใชน้การตอัดสคินใจทนงื่จะออกจากททาซทนี้านนนี้และตอัดสคินใจทนงื่จะไมก่สามารถนทามาใชน้เพงงื่อออกจากการ
ททาซทนี้าเนงงื่องจากการกระททาเชก่นนอันี้นจะตน้องมนคทาสอังื่ง goto คทาสอังื่ง goto มนแนวโนน้มทนงื่จะลดการนทาคทาสอังื่งนนนี้มา
ใชน้ หรงอมนการใชน้นน้อยทนงื่สคุดเทก่าทนงื่เปป็นไปไดน้ในการเขนยนโปรแกรมทนงื่มนโครงสรน้าง หากคทาสอังื่งการตอัดสคินใจเปป็น
สคิงื่งทนงื่จทาเปป็นแลน้ว พคิจารณาโดยใชน้หนขงื่งในประเภทองงื่นของโครงสรน้างการททาซทนี้าสทาหรอับการแกน้ปปัญหา 

5.  โครงสรร้ทำงแบบทททำซทขั้ทำแบบซร้อน (nested loop)

การททาซทนี้าสามารถซน้อนกอันเชก่นเดนยวกอับการตอัดสคินใจ  การททาซทนี้าแตก่ละจะตน้องซน้อนอยถูก่ภายในการททา
ซทนี้าดน้านนอก กฎทอังื่วไปเกนงื่ยวกอับการททาซทนี้า เชก่นเงงงื่อนไขทนงื่มนการประมวลผลและวคิธนการเยงนี้องและวงเลร็บทนงื่ใชน้
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ถงอเปป็นสก่วนสทาหรอับการททาซทนี้าซน้อนกอันเชก่นเดนยวกอับการททาซทนี้าเดนยว  การททาซทนี้าภายในไมก่จทาเปป็นตน้องเปป็น
ประเภทเดนยวกอัน  ดอังเชก่น  โครงสรน้างการททาซทนี้าแบบ  While/While-end  อาจจะอยถูก่ดน้านนอก  สก่วน
Repeat/Until อาจจะอยถูก่ดน้านนอกหรงออยถูก่สลอับกอันไดน้

While/While-end

รถูปทนงื่ 7.16 ผอังงานการททาซทนี้าซน้อนกอัน  While/While-end, Repeat/Until

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  165)
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Repeat/Until

รถูปทนงื่ 7.17 ผอังงานการททาซทนี้าซน้อนกอัน   Repeat/Until

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  165)
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การททาซทนี้าแบบเพคิงื่มคก่าออัตโนมอัตคิ

รถูปทนงื่ 7.18 ผอังงานการททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิซน้อนกอัน

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  166)
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การททาซทนี้าแบบเพคิงื่มคก่าออัตโนมอัตคิ

รถูปทนงื่ 7.19 ผอังงาน Repeat/Until เทนยบเทก่าการททาซทนี้าแบบนอับออัตโนมอัตคิซน้อนกอัน

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  166)
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ตอัวอยก่างของการททาซทนี้าแบบซน้อนกอันจะพบในรถูปทนงื่ 7.18 และ รถูปทนงื่ 7.19 ขอใหน้สอังเกตวก่าการททาซทนี้าทนงื่
ซน้อนกอันในแตก่ละการททาซทนี้า  จะไดน้ผลลอัพธร์เดนยวกอัน  เอาทร์พคุทสทาหรอับการททาซทนี้าซน้อนกอันทอันี้ง  4  แสดงไดน้ดอัง
รถูปทนงื่ 7.20

OuterLoop
(outer loop counter)

InnerLoop
(inner loop counter)

1 1

1 2

1 3

2 1

2 2

2 3

รถูปทนงื่ 7.20 ผลการททางานของการททาซทนี้าแบบซน้อนกอัน

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  163)

6.  โครงสรร้ทำงแบบกทำรทททำซทขั้ทำแบบเวทยนเกวิด (recursion) 

ประเภทของโครงสรน้างททาซทนี้าอนกชนคิดหนขงื่ง  คงอ การททาซทนี้าแบบเวนยนเกคิด  หรงอ การเรนยกซทนี้า  เกคิดขขนี้น
เมงงื่อหนก่วยหรงอฟปังกร์ชอังื่นจะเรนยกใชน้งานตอัวเอง โดยมนเงงงื่อนไขทนงื่สคินี้นสคุดการททาซทนี้าตน้องอยถูก่ในหนก่วย ขอันี้นตอนซทนี้า
จะถถูกแทนทนงื่ดน้วยโครงสรน้างการททาซทนี้าเดคิม แตก่ขอันี้นตอนการเรนยกซทนี้ามอักจะเรร็วขขนี้น (Sprankle,  Maureen,
2012: 169)

การเรนยกซทนี้า หมายถขง การสอังื่งโปรแกรมททางานซทนี้า ๆ โดยเรนยกตอัวเองขขนี้นมาททางาน การททางานครอันี้งทนงื่
สองจะขขนี้นอยถูก่กอับการททางานครอันี้งแรก  และผลลอัพะการททางานครอันี้งทนงื่สามกร็จะขขนี้นอยถูก่กอับผลลอัพธร์ของงาน
ครอันี้งทนงื่สอง (ทอักษคิณา สวนานนทร์,  2546: 564) 

การเรนยกซทนี้า  หมายถขง   การททางานซทนี้าโดยเรนยกตอัวเองมาททางานซทนี้าใหมก่ไดน้อนกครอันี้ง  การททางานของ
ฟปังกร์ชอันทคุกครอันี้งทนงื่มนการเรนยกซทนี้าจะตน้องสก่งคก่าพารามคิเตอรร์จากเดคิมใหน้มนคก่าลดลงเรงงื่อย  ๆ  จนหมดและมนคก่า
เปป็นศถูนยร์ (0) จขงจะยคุตคิการเรนยกซทนี้า พรน้อมกอับสก่งคก่ากลอับ (สมจคิตนร์ ลคิขคิตถาวร,  2547: 29)

สรคุป การเรนยกซทนี้า หมายถขง  การใชน้กระบวนงานหรงอฟปังกร์ชอันใหน้ททางานโดยมนการเรนยกตนเองใหน้มา
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ททางานและสามารถเรนยกตนเองททาซทนี้าคลน้ายกอับชคุดคทาสอังื่งแบบททาซทนี้า  (ประยงคร์  อถูก่ประเสรคิญวงศร์,   2521:
228)

เชก่นการหาคก่า แฟกทอเรนยลของ 5 จะหาไดน้จาก 5! = 5 x 4 x 3 x 2  x 1 มนคก่าเทก่ากอับ 120 

ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.21 ขอันี้นตอนวคิธน ผอังงานและรหอัสเทนยม การหาคก่าแฟกทอเรนยล โดยใชน้หนก่วย

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  170)
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รถูปทนงื่ 7.21 เปป็นตอัวอยก่างของฟปังกร์ชอันเวนยนเกคิดทนงื่คทานวณจทานวนแฟกทอเรนยล เชก่น 5! (5! = 5 * 4 *
3 * 2 * 1) ขอใหน้สอังเกตวก่าตอัวเลขเชคิงตอัวประกอบ (N) ยอังคงเรนยกตอัวเองจน N = 1 จะตน้องมนวคิธนทนงื่จะหยคุด
การเรนยกซทนี้า ดถูรถูปทนงื่ 7.22 สทาหรอับการดทาเนคินการของปปัญหานนนี้ทนงื่ N = 4

ขอันี้นตอนวคิธน รหอัสเทนยม

ผอังงาน

รถูปทนงื่ 7.22 ขอันี้นตอนวคิธน ผอังงาน รหอัสเทนยม การหาคก่าแฟกทรอเรนยล โดยใชน้ฟปังกร์ชอัน

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  170)
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รถูปทนงื่ 7.23 แสดงการดทาเนคินการเรนยกซทนี้า

(ทนงื่มา: Sprankle,  Maureen,  2012:  172)

7.  สรรุป

ขอันี้นตอนวคิธนการททางานแบบททาซทนี้า  เปป็นขอันี้นตอนวคิธนทนงื่มนความสทาคอัญมากในขอันี้นตอนการแกน้ปปัญหาดน้วย
คอมพคิวเตอรร์  กระบวนการททาซทนี้าจะชก่วยใหน้การพอัฒนขอันี้นตน้อนวคิธนไดน้งก่ายขขนี้น  การททาซทนี้าจะมนอยถูก่  3  แบบ
ดอังนนนี้  While/While-end,  Repeat/Until  และแบบเพคิงื่มลดคก่าออัตโนมอัตคิ   ขอันี้นตอนวคิธนททาซทนี้า
แบบ While/While-end  และ  Repeat/Until  สามารถนทาไปใชน้กอับการททาซทนี้าทนงื่ไมก่รถูน้จทานวนการททาซทนี้า

ขอันี้นตอนวคิธนแบบททาซทนี้า | 143



หรงอ  รถูน้จทานวนททาซทนี้าไดน้เชก่นเดนยวกอันขขนี้นอยถูก่กอับความตน้องการของผถูน้ใชน้  เงงงื่อนไขทนงื่ใชน้ตรวจสอบเปป็นไดน้ทอันี้งคก่า
คงทนงื่ ตอัวแปรหรงอนคิพจนร์  สก่วนการททาซทนี้าแบบเพคิงื่มลดคก่าออัตโนมอัตนอันี้นตอัวควบคคุมการททาซทนี้าสามารถเปป็นไดน้
ทอันี้งตอัวเลขจทานวนเตร็มทนงื่อยถูก่รถูปของตอัวแปรหรงอนคิพนจร์ไดน้และยอังสรน้างการททาซทนี้าทนงื่ททางานซน้อนกอันไดน้

นอกการททางานแบบททาซทนี้าสามารถแกน้ปปัญหาไดน้หลายรถูปแบบ  ตอันี้งแตก่งานทนงื่ไมก่มนความซอับซน้อนจนถขง
แกน้ปปัญหาทนงื่ความซอับซน้อนมากทนงื่มนลอักษณะการเลงอการททางานซทนี้าเรนยกตนเอง เชก่น การคก่าแฟกทอเรนยล

8.  คททำถทำมทร้ทำยบท

1. ใหน้เขนยนชคุดคทาสอังื่งการททางานแบบททาซทนี้าโดยการเพคิงื่มคก่าครอันี้งละ 1 

2. ใหน้เขนยนชคุดคทาสอังื่งหาผลรวมของเลข 1 ถขง 1000 รวมหาผลเฉพาะเลขคถูก่ 

3. ใหน้เขนยนชคุดคทาสอังื่งนอับตอัวเลขคนงื่จากเลข 1 ถขง 1000

4. ใหน้เขนยนชคุดคทาสอังื่งททาซทนี้าโดยการลดครอันี้ง 2

5. ใหน้เขนยนโปรแกรมแสดงเลขยกกทาลอัง 2 ของตอัวเลขจาก 1 ถขง 50
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แผนบรริหารการสอนประจจาบทททที่  8

ขข้อผริดพลาดและการแกข้ไข

เวลาเรทยน 3 คาบ

หหัวขข้อเนนนื้อหาประจจาบท

1. การแปลโปรแกรม

2. ชนนิดของขข้อผนิดพลาด

    2.1 ขข้อผนิดพลาดทางไวยากรณณ

    2.2 ขข้อผนิดพลาดเมมมื่อททางาน

    2.3 ขข้อผนิดพลาดทางตรรกะ

วหัตถถุประสงคค์เชริงพฤตริกรรม

1. บอกชนนิดของขข้อผนิดพลาดไดข้

2. อธนิบายลลักษณะขข้อผนิดพลาดรรูปแบบตต่าง ๆ ไดข้

3. บอกขลัขั้นตอนการแปลภาษาคอมพนิวเตอรณไดข้

4. บอกขลัขั้นตอนการตรวจสอบขข้อผนิดพลาดของโปรแกรมไดข้

วริธทสอนและกริจกรรมการเรทยนการสอน

1. บรรยายเนมขั้อหาในแตต่ละหลัวขข้อ พรข้อมยกตลัวอยต่างประกอบ

2. ศศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน

3. ผรูข้สอนสรรุปเนมขั้อหา

4. ททาแบบฝฝึกหลัดเพมมื่อทบทวนบทเรรียน

5. ผรูข้เรรียนถามขข้อสงสลัย
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6. ผรูข้สอนททาการซลักถาม

สนที่อการเรทยนการสอน

1. เอกสารประกอบการสอนประจทาบททรีมื่ 8

2. ภาพเลมมื่อน

3. เครมมื่องคอมพนิวเตอรณ

การวหัดและการประเมรินผล

1. ประเมนินจากการซลักถามในชลัขั้นเรรียน

2. ประเมนินจากการททาแบบฝฝึกหลัดทบทวนทข้ายบทเรรียน

3. ประเมนินจากความรต่วมมมอและความรลับผนิดชอบตต่อการเรรียน
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บทททที่ 8

ขข้อผผิดพลาดและการแกข้ไข

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ททที่มทอยยยู่หลายภาษาในปปัจจจุบบัน แตยู่ละภาษากก็มทความแตกตยู่างกบันในหลายลบักษณะ
ดบังนบันั้นเมมที่อเราพบัฒนาขบันั้นตอนวพิธทและโปรแกรมตามโครงสรร้างของภาษาททที่เราเลมอกใชร้ในการโปรแกรม
แลร้ว จะตร้องททาการแปลภาษาททที่เขทยนขขนั้นดร้วยตบัวแปลภาษาททที่เราเลมอกใชร้ใหร้ถยกตร้อง กระบวนการแปล
ภาษากก็จะเรพิที่มจากแปลตามโครงสรร้างของภาษานบันั้น ๆ ททที่เรทยกวยู่ารยปแบบของภาษาไวยากรณร์วยู่า
โปรแกรมททที่เขทยนขขนั้นนบันั้นถยกตร้องตามหลบักภาษานบันั้นหรมอไมยู่ ถร้าไมยู่ถยกตร้องกก็จะททาการหยจุดแลร้วใหร้ผยร้เขทยน
แกร้ไขใหร้ถยกตร้อง แลร้วเรพิที่มกระบวนการแปลภาษาใหมยู่ หากผลการแปลภาษาตามหลบักไวยากรณร์ไมยู่มทขร้อ
ผพิดพลาดกก็จะเกก็บผลการแปลนบันั้นไวร้ใชร้งานภายหลบัง หรมอ ประมวลผลผลการแปลนบันั้นทบันททขขนั้นอยยยู่กบับ
ความตร้องการของผยร้ใชร้

ดบังนบันั้นการตรวจสอบขร้อผพิดพลาดจขงเปป็นอทกขบันั้นตอนหนขที่งในททที่มทความสทาคบัญในการเขทยนโปรแกรม
ภาษาคอมพพิวเตอรร์ เพราะผลลบัพธร์จะไดร้หรมอไมยู่ไดร้ขขนั้นอยยยู่กบับการตรวจสอบนทนั้เปป็นสทาคบัญ

1. การแปลโปรแกรม (program translation)

หนยู่วยประมวลผลการกลาง ถยกออกแบบมาเพมที่อตทความและดทาเนพินการเฉพาะชจุดคทาสบัที่งททที่แสดงใน
รยปแบบของไบนารท (เลขฐานสอง ประกอบดร้วยเลข 1 และเลข 0) เรทยกวยู่ารหบัสเครมที่อง รหบัสเครมที่องใด ๆ
จะสามารถประมวลผลไดร้เฉพาะหนยู่วยประมวลผลกลางเฉพาะรจุยู่นนบันั้นเทยู่านบันั้น (Charies Dierbach,
2013: 15)

รยปททที่ 8.1 การประมวลผลตามรหบัสเครมที่อง

(ททที่มา : Dierbach, Charies,  2013: 15)
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การเขทยนโปรแกรมในระดบับตทที่าเปป็นททที่นยู่าเบมที่อและผพิดพลาดไดร้งยู่าย ดบังนบันั้นโปรแกรมสยู่วนใหญยู่จะเขทยน
ในภาษาระดบับสยง การเขทยนโปรแกรมภาษาเชยู่น ไพธอน แตยู่การเขทยนคทาสบัที่งของโปรแกรมดบังกลยู่าวไมยู่ไดร้
อยยยู่ในรหบัสภาษาเครมที่องททที่หนยู่วยประมวลผลกลางจะสามารถดทาเนพินการไดร้  จะตร้องใชร้ตบัวแปลซขที่งมทอยยยู่ 3
ประเภท โดยใชร้ตบัวใดตบัวหนขที่งในการแปลและนทาโปรแกรมททที่แปลเรทยบรร้อยแลร้วเขร้าสยยู่หนยู่วยประมวลผลก
ลางเพมที่อดทาเนพินงานตามคทาสบัที่ง 

1. แอสเซมเบลอ (assembler) หมายถขง โปรแกรมททที่ททาหนร้าททที่แปลจากภาษาแอสเซมบลทเปป็น
ภาษาเครมที่อง  ซขที่งททาใหร้คอมพพิวเตอรร์อยู่านแลร้วเขร้าใจและปฏพิบบัตพิงานไดร้ (ทบักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 39)

2. คอมไพเลอรร์ (compiler) จะเปป็นตบัวแปลภาษาระดบับสยง จะใชร้วพิธทแปลโปรแกรมทบันั้งโปรแกรมใหร้
เปป็นออบเจคโคร้ด (object code) กยู่อนททที่จะสามารถนทาไปททางานเชยู่นเดทยวกบับแอสแซมเบลอ ออบเจค
โคร้ดททที่ไดร้จากการแปลนบันั้นสามารถจบัดเกก็บไวร้เปป็นแฟฟ้มขร้อมยล เพมที่อใหร้นทาไปใชร้ในการททางานเมมที่อใดกก็ไดร้ตาม
ตร้องการ ซขที่งเปป็นขร้อดทของคอมไพเลอรร์ททที่จะนทาผลททที่ไดร้จากการแปลนบันั้นไปใชร้งานกทที่ครบันั้งกก็ไดร้ไมยู่จทากบัด ไมยู่
ตร้องเสทยเวลาในการแปลใหมยู่ทจุกครบันั้ง โดยสามารถแปลและเกก็บไวร้เปป็น ออบเจคโคร้ดหลาย ๆ ไฟลร์ ใน
กรณทททที่เขทยนไวร้เปป็นมอดยลยยู่อย เมมที่อจะนทาไปใชร้งานจะตร้องททาการลพิงกร์ ออบเจคโคร้ดเหลยู่านบันั้นเขร้าดร้วยกบัน
จะไดร้ไฟลร์ททที่คอมพพิวเตอรร์สามารถประมวลผลไดร้ทบันทท

   คอมไพเลอรร์ หมายถขง แปลโปรแกรมททที่เขทยนดร้วยภาษาแนวมนจุษยร์ ภาษาใดภาษาหนขที่ง ซขที่งเปป็น
ภาษาททที่คอมพพิวเตอรร์ไมยู่เขร้าใจใหร้เปป็นภาษาเครมที่องและเปป็นภาษาททที่คอมพพิวเตอรร์เขร้าใจ การแปลนบันั้นจะ
อยู่านโปรแกรมทบันั้งหมดแลร้วจะลงมมอแปล เมมที่อเขร้าใจแลร้วคอมพพิวเตอรร์จะปฏพิบบัตพิตามคทาสบัที่งในโปรแกรม
(ทบักษพิณา สวนานนทร์,  2546: 127)

รยปททที่ 8.2 การดทาเนพินการโปรแกรมตามการใชร้การแปลคอมไพเลอรร์

(ททที่มา : Dierbach, Charies,  2013: 15)
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โดยระหวยู่างการแปลโปรแกรมจากตร้นฉบบับ (source code) นบันั้นตบัวแปลจะตรวจสอบตามหลบักไวยร์
กรณร์ (syntax) เทยู่านบันั้น หากททาการลพิงกร์ตบัวลพิงกร์กก็จะนทาไฟลร์ททที่ออบเจคโคร้ดมารวมกบัน กก็จะตรวจสอบอทก
วยู่ามทคทาสบังหรมอฟปังกร์ภายในนอกททที่นพิยามไวร้หรมอไมยู่ ถร้ามทกก็จะททาการลพิงกร์แตยู่ถร้าไมยู่กก็จะแจร้งขร้อความผพิดพลาด
เพมที่อใหร้แกร้ไขไฟลร์โปรแกรมตร้นฉบบับใหมยู่ และเรพิที่มตร้นกระบวนการใหมยู่อทกครบันั้ง ดบังรยปททที่ 8.3  (โอภาส
เอทที่ยมสพิรพิวงคร์,  2557: 442)

รยปททที่ 8.3 ผบังลทาดบับงานการแปล แบบอพินเทอรร์พรทเตอรร์

(ททที่มา:  นพิพล สบังสจุทธพิ, 2558)
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ขบันั้นตอนวพิธทการแปลไฟลร์ตร้นฉบบับเปป็นภาษาเครมที่องดร้วยคอมไพลร์เลอรร์

ขบันั้นตอนททที่ 1 เขทยนโปรแกรมภาษาคอมพพิวเตอรร์
ขบันั้นตอนททที่ 2 แปลดร้วยตบัวแปลภาษาคอมพพิวเตอรร์
ขบันั้นตอนททที่ 3 ถร้ามทขร้อผพิดพลาดหรมอไมยู่

    3.1 ถร้ามทขร้อผพิดลาด แกร้ไขตร้นฉบบับโปรแกรมในขบันั้นตอนททที่ 1
    3.2 ถร้าไมยู่มทขร้อผพิดพลาดใหร้ททาขบันั้นตอนททที่ 4

ขบันั้นตอนททที่ 4 สรร้างออบเจคไฟลร์
ขบันั้นตอนททที่ 5 สพินั้นสจุดกระบวนการ

3. อพินเตอรร์พรทเตอรร์ (interpreter) เปป็นตบัวแปลภาษาระดบับสยงไปเปป็นภาษาเครมที่องเชยู่นเดทยวกบับคอม
ไพลร์เลอรร์  โดยใชร้หลบักการแปลพรร้อมกบับงานตามคทาสบัที่งททละบรรทบัดตลอดทบันั้งโปรแกรมททาใหร้การแกร้ไข
โปรแกรมททาไดร้งยู่ายและรวดเรก็วแตยู่ออบเจคโคดททที่ไดร้จากการแปลโดยการใชร้อพินเตอรร์พรทเตอรร์นบันั้นไมยู่
สามารถเกก็บไวร้ใชร้ใหมยู่ไดร้จะจะตร้องแปลโปรแกรมใหมยู่ทจุกครบันั้งททที่ตร้องการใชร้งาน  (ทบักษพิณา สวนานนทร์,
2546: 187)

การแปลแบบนทนั้จะแปลและประมวลผลคทาสบัที่งบนหนยู่วยประมวลผลกลาง ดบังรยปททที่ 8.4 

รยปททที่ 8.4 การดทาเนพินการโปรแกรมตามการใชร้ตบัวแปรแบบอพินเทอรร์พรทเตอรร์

(ททที่มา : Dierbach, Charies,  2013: 16)
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รยปททที่ 8.5 ขบันั้นตอนการแปลภาษาคอมพพิวเตอรร์ แบบอพินเทอรร์พรทเตอรร์

(ททที่มา:  นพิพล สบังสจุทธพิ, 2558)
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ขบันั้นตอนวพิธทการแปลไฟลร์ตร้นฉบบับเปป็นภาษาเครมที่องดร้วยอพินเทอรร์พรทเตอรร์

ขบันั้นตอนททที่ 1 เขทยนโปรแกรมภาษาคอมพพิวเตอรร์
ขบันั้นตอนททที่ 2 แปลดร้วยตบัวแปลภาษาคอมพพิวเตอรร์
ขบันั้นตอนททที่ 3 ถร้ามทขร้อผพิดพลาดหรมอไมยู่

    3.1 ถร้ามทขร้อผพิดลาด แกร้ไขตร้นฉบบับโปรแกรมในขบันั้นตอนททที่ 1
    3.2 ถร้าไมยู่มทขร้อผพิดพลาดใหร้ททาขบันั้นตอนททที่ 4

ขบันั้นตอนททที่ 4 ปฏพิบบัตพิการตามคทาสบัที่งททที่แปลไดร้
ขบันั้นตอนททที่ 5 สพินั้นสจุดกระบวนการ

ตารางททที่ 8.1 ขร้อเปรทยบเททยบ ระหวยู่างแอสแซมเบลอ อพินเตอรร์พรทเตอรร์ และ คอมไพเลอรร์
แอสแซมเบลอ อพินเตอรร์พรทเตอรร์ คอมไพลเลอรร์

แปลคทาสบัที่งจนหมดโปรแกรมแลร้ว
จขงททาตามคทาสบัที่งโปรแกรม

แปลททที่ละคทาสบัที่ง และ ททางานตาม
คทาสบัที่งนบันั้นทบันทท

แปลคทาสบัที่งจนหมดโปรแกรมแลร้ว
จขงททาตามคทาสบัที่งโปรแกรม

ใชร้เนมนั้อททที่หนยู่วยความจทานร้อย ใชร้เนมนั้อททที่หนยู่วยความจทานร้อย ใชร้เนมนั้อททที่หนยู่วยความจทามาก

การททางานเปป็นวงรอบจะมท
ความเรก็วมากเพราะคทาสบัที่งใกลร้
เคทยงกบับภาษาเครมที่อง

การททางานเปป็นวงรอบจะททางาน
ชร้าเพราะตร้องแปลคทาสบัที่งซทนั้า ๆ

การททางานเปป็นวงรอบ จะ
ททางานไดร้เรก็ว เพราะนทาเอา 
object code ไปใชร้งานแทน
การแปลใหมยู่

การแกร้ไขโปรแกรมททาไดร้ยาก 
เพราะเมมที่อแกร้ไขเสรก็จจะตร้องแปล
ใหมยู่ทบันั้งหมด

การแกร้ไขโปรแกรมททาไดร้งยู่าย การแกร้ไขโปรแกรมททาไดร้ยาก 
เพราะเมมที่อแกร้ไขเสรก็จจะตร้องแปล
ใหมยู่ทบันั้งหมด

มทเฉพาะภาษาแอสแซมบลท
เทยู่านบันั้น

ใชร้ไดร้กบับภาษา เบสพิก ไพธอน ใชร้ไดร้กบับภาษา 
c,c+,java,pascal

การเขทยนโปรแกรมดร้วยภาษาระดบับสยงนอกจากจะใหร้ความสะดวกแกยู่ผยร้เขทยนแลร้ว ยบังสามารถ
นทาโปรแกรมททที่เขทยนนทนั้ไปใชร้งานบนเครมที่องใดกก็ไดร้ เพทยงแตยู่ตร้องททาการแปลโปรแกรมใหมยู่เทยู่านบันั้น หรมอไมยู่
ตร้องแปลใหมยู่กก็ขขนั้นอยยยู่กบับระบบปฏพิบบัตพิการ และในปปัจจจุบบันมทบางภาษาททที่ไมยู่ตร้องแปลคทาสบัที่งใหมยู่  แมร้วยู่า
ระบบฮารร์ดแวรร์ หรมอ ระบบปฏพิบบัตพิการททที่แตกตยู่างกบันกก็สามารถใชร้ไดร้ แตยู่อยยู่างไรกก็ตามภาษาเครมที่องททที่ไดร้
จากการแปลภาษาชบันั้นสยงนทนั้อาจจะไมยู่มทประสพิทธพิภาพเทยู่ากบับการเขทยนดร้วยภาษาเครมที่องหรมอภาษาแอส
แซมบลทโดยตรง
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2. ชนผิดของขข้อผผิดพลาด (errors type)

ขร้อผพิดพลาดไวยากรณร์กบับขร้อผพิดพลาดทางความหมาย (syntax error or Semantic error) การ
หาขร้อผพิดพลาดโปรแกรม (debug) เปป็นวพิธทการหาขร้อผพิดพลาดไวยากรณร์กบับการแกร้จจุดบกพรยู่องของขร้อ
ผพิดของโปรแกรมคอมพพิวเตอรร์ กระบวนการของการคร้นหาและแกร้ไขขร้อผพิดพลาด หรมอขร้อบกพรยู่อง ใน
โปรแกรมคอมพพิวเตอรร์ ขร้อผพิดพลาดในการเขทยนโปรแกรมเปป็นสพิที่งททที่หลทกเลทที่ยงในระหวยู่างการพบัฒนา
โปรแกรม ขร้อผพิดพลาดไวยากรณร์ (syntax errors) ททที่เกพิดจากการททที่ไมยู่ถยกตร้องตามหลบักไวยากรณร์ของ
ภาษานบันั้น ๆ (ตบัวอยยู่างเชยู่น คทาสบัที่ง prnt แทนททที่จะเขทยนคทาสบัที่งเปป็น print) แตยู่ตบัวแปลภาษาไมยู่สามารถ
เขร้าใจคทาสบัที่งททที่มทขร้อผพิดพลาดไวยากรณร์ การแปลยู่จะยจุตพิเมมที่อพบขร้อผพิดพลาดดบังกลยู่าวแสดงใหร้เหก็นใน
โปรแกรมททที่เกพิดปปัญหาขขนั้น  (Dierbach, Charies,  2013: 16)

ดทบบับั๊ค (debug) หมายถขง การขจบัดปปัญหาและจจุดบกพรยู่องตยู่าง ๆ ในโปรแกรมใหร้หมดไปกยู่อนททที่จะ
นทาโปรแกรมนบันั้นไปใชร้งาน (ทบักษพิณา สวนานนทร์,  2546 :176)

ในทางตรงกบันขร้ามขร้อผพิดพลาดทางความหมาย (semantic errors) โดยทบัที่วไปเรทยกวยู่าขร้อผพิดพลาด
ตรรกะ ขร้อผพิดพลาดในโปรแกรมทางตรรกะ ขร้อผพิดพลาดดบังกลยู่าวไมยู่สามารถตรวจพบไดร้โดยอบัตโนมบัตพิ
เนมที่องจากไมยู่สามารถแปลและเขร้าใจเจตนาของการคทานวณททที่กทาหนด ตบัวอยยู่างเชยู่นถร้าโปรแกรมคทานวณ
คยู่าเฉลทที่ยของสามตบัวเลขดบังตยู่อไปนทนั้

(num1 + num2 + num3) / d

ตบัวแปลจะไมยู่มททางตรวจสอบไดร้เลยวยู่าตบัวหารททที่เปป็นตบัวแปร d นทนั้จะมทคยู่าเทยู่ากบับตบัวเลขอะไรจนกวยู่า
โปรแกรมจะไดร้ถยกนทาไปดทาเนพินการ และในระหวยู่างดทาเนพินการเลขททที่อยยยู่ในตบัวแปร d มทคยู่าอะไรกก็ไดร้ททที่ไม
ใชยู่ 0 การดทาเนพินการกก็จะไมยู่มทขร้อผพิดพลาดแตยู่ถร้าตบัวเลขททที่อยยยู่ในตบัวแปร d มทคยู่าเปป็น 0 ตบัวเลขนทนั้จะถมอวยู่ามท
ขร้อผพิดพลาดอยยู่างรร้ายแรงในหนยู่วยประมวลผลกลางและอาจจะททาใหร้การดทาเนพินการในขณะนบันั้นหยจุด
ดทาเนพินการไดร้ทบันทท งานแกร้จจุดบกพรยู่องไมยู่ไดร้ถมอวยู่าเปป็นงานเลร้ก ๆ แตยู่ถมอวยู่าเปป็นงานททที่ใหญและใชร้เวลา
มากในการพบัฒนาโปรแกรม
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รยปททที่ 8.6 ขบันั้นตอนขร้อผพิดพลาดพมนั้นฐานของการแกร้ไขปปัญหาดร้วยคอมพพิวเตอรร์
(ททที่มา: Franklin, Manoj,  2007: 12)

ขร้อผพิดพลาดททที่เกพิดจากการเขทยนโปรแกรม มท 3 ชนพิด 

1. ขร้อผพิดพลาดทางไวยากรณร์ (syntax error)  เกพิดเนมที่องจากเขทยนคทาสบัที่งของภาษาไมยู่ถยกตามหลบัก
ไวยากรณร์ ขร้อผพิดพลาดนทนั้โปรแกรมจะหยจุดการททางาน พบไดร้ในชยู่วงแปลโปรแกรม (compile time)
โดยภาษาคอมพพิวเตอรร์แตยู่ละชนพิดจะมทโครงสรร้างทางไวยากรณร์ไมยู่เหมมอนกบัน แตยู่บางภาษาอาจจะมท
ลบักษณะททที่คลร้ายกบันมาก เราสามารถศขกษาไดร้จากคยยู่มมอของภาษาททที่เราเลมอกมาเขทยน

ขร้อผพิดพลาดทางไวยากรณร์ หมายถขง ขร้อความททที่เขทยนใชร้ภาษาไมยู่ถยกตร้องตามกฏไวยากรณร์ของภาษา
ททที่ใชร้ในการเขทยนโปรแกรมแตยู่ละภาษาจะมทกฏเกณฑร์ไวยากรณร์ททที่ไมยู่เหมมอนกบัน (ทบักษพิณา สวนานนทร์,
2546: 636)
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ลบักษณะขร้อผพิดพลาดทางไวยากรณร์

1. เขทยนคทาสบัที่งไมยู่ถยกตร้อง (command not found)

2. ใชร้ตบัวแปลผพิดประเภท (type mismatch)

3. ไมยู่รยร้จบักชนพิดของตบัวแปร (unknown  variable หรมอ unknown identifier)

ขร้อผพิดพลาดทางไวยากรณร์ททที่มบักจะนทามาใชร้ผพิดอยยยู่เปป็นประจทาไดร้แกยู่ เครมที่องหมายเทยู่ากบับ (=) ททที่ใชร้
สทาหรบับตรวจสอบเงมที่อนไข กบับเครมที่องหมายเทยู่ากบับททที่ใชร้สทาหรบับการใหร้คยู่า โปรแกรมภาษาแตยู่ละภาษาจะ
ใชร้งานไมยู่เหมมอนกบันทจุกภาษา แตยู่โดยสยู่วนใหญยู่แลร้วจะคลร้าย ๆ กบัน ดบังแสดงในตารางททที่ 8.2 

ตารางททที่ 8.2 เครมที่องหมายเปรทยบเททยบในภาษาคอมพพิวเตอรร์

ภาษา สบัญลบักษณร์ททที่ใชร้เปรทยบเททยบเงมที่อนไขเทยู่ากบับ ตบัวอยยู่าง

c, c++, java, c#, php  == if (a == b) 
a = b

pascal, basic  = if (a = b) then
a := b

จากตารางททที่ 8.2 จะพบวยู่ามทเครมที่องเทยู่ากบับอยยยู่ 2 ลบักษณะททที่ใชร้งานในโปรแกรมภาษาคอมพพิวเตอรร์
โดยตรวจสอบการเทยู่ากบันจะใชร้เครมที่องหมาย (==) เพมที่อตรวจสอบการเทยู่ากบับของขร้อมยล ภาษา
คอมพพิวเตอรร์สยู่วนใหญยู่จะใชร้เครมที่องหมายนทนั้ สยู่วนเครมที่องหมาย (=) กก็จะททางานเชยู่นเดทยวกบันแตยู่จะใชร้
สทาหรบับภาษาปาสคาล หรมอ เบสพิก เปป็นตร้น เมมที่อเครมที่องหมายตรวจสอบคยู่าททที่มทความหมายแตกตยู่างกบัน
และเมมที่อนทามาใชร้กก็จะตร้องศขกษาตามคยยู่มมอของภาษานบันั้น ๆ อทกครบันั้ง

การกทาหนดใหร้แกยู่ตบัวแปรกก็จะใชร้เครมที่องหมายททที่มทลบักษณะททที่เหมมอนกบันการเปรทยบเททยบ โดยใชร้
เครมที่องหมายเทยู่ากบับ ภาษาคอมพพิวเตอรร์โดยสยู่วนใหญยู่จะใชร้เครมที่องหมายเทยู่ากบับ (=) เพมที่อกทาหนดใหร้แกยู่
ตบัวแปรททที่ตร้องการ จะมทเพทยงภาษาปาสคาลททที่การกทาหนดคยู่าใหร้แกยู่ตบัวแปรจะใชร้เครมที่อง (:=) เปป็นการ
กทาหนดคยู่าใหร้แกยู่ตบัวแปรททที่ตร้องการ ดบังแสดงตารางททที่ 8.3 
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ตารางททที่ 8.3 เครมที่องหมายการใหร้คยู่าแกยู่ตบัวแปรในภาษาคอมพพิวเตอรร์

ภาษา สบัญลบักษณร์ททที่ใชร้ใหร้คยู่าแกยู่ตบัวแปร ตบัวอยยู่าง

c, c++, java, c#, php, basic  = a = 20

pascal  := 
(โคคอลและเทยู่ากบับ)

a := 20

2.  ขร้อผพิดพลาดเมมที่อมทการททางาน (runtime error) หรมอเรทยกอทกอยยู่าง คมอ ขร้อผพิดลาดทางอพินพจุต/
เอาตร์ เกพิดจากวพิธทการเขทยนโปรแกรม เชยู่น การหารดร้วยศยนยร์ ชนพิดขร้อมยลไมยู่ถยกตร้อง พบไดร้ในชยู่วงการ
ปฎพิบบัตพิงานโปรแกรม (execution time)  ขร้อผพิดพลาดนทนั้โปรแกรมจะหยจุดการปฏพิบบัตพิการ บางเปป็นขร้อ
ผพิดพลาดททที่เกพิดจากการปฟ้อนขร้อมยลเขร้าของผยร้ใชร้  จขงททาใหร้ไดร้ผลลบัพธร์ไมยู่ถยกตร้องกบับความตร้องการ  ความ
ผพิดพลาดททที่เกพิดจากการททางานแบยู่งเปป็นหบัวขร้อตยู่าง ๆ  ดบังนทนั้

1. การเรทยกใชร้ฟปังกร์ชบันททที่ไมยู่มทอยยยู่จรพิง

2. การเรทยกใชร้ไฟลร์ททที่ไมยู่มทอยยยู่จรพิง

3. การตรวจสอบการรบับขร้อมยลททที่ผพิดพลาด

4. หนยู่วยความจทาไมยู่เพทยงพอ (out of memory)

5. เกพิดการหารดร้วย 0 (divide by zero)

6. ระบบปฏพิบบัตพิการไมยู่รองรบับ หรมอ ไมยู่สามารถใชร้ไดร้กบับระบบปฏพิบบัตพิการนทนั้

7. ชนพิดของหนยู่วยประมวลผลกลางไมยู่รองรบับ

8. ชนพิดของหนยู่วยแสดงผลไมยู่รองรบับ

9. อจุปกรณร์ตยู่อพวงไมยู่พรร้อมททางาน

ภาษาคอมพพิวเตอรร์ในปปัจจจุบบัน มทคทาสบัที่งททที่อทานวยความสะดวกในการเขทยนโปรแกรมเกทที่ยวกบับขร้อ
ผพิดพลาดขณะประมวลผลไดร้ใหร้ใชร้งาน เพมที่อไมยู่ใหร้โปรแกรมหยจุดการประมวลผลททที่อาจจะสยู่งผลเสทยใน
การททางานไดร้ โดยขร้อผพิดพลาดททที่เกพิดระหวยู่างประมวลผลอาจจะเปป็นขร้อผพิดพลาดททที่คาดการไวร้แลร้ว หรมอ
ขร้อผพิดพลาดททที่ไมยู่รร้ายแรงททที่สยู่งผลแกยู่การททางานของระบบทบันั้งหมดไดร้ ใหร้สามารถประมวลผลตยู่อไปไดร้
สยู่วนขร้อผพิดพลาดขณะประมวลผลททที่มทผลกระทบตยู่อระบบรร้ายแรงหรมอการททางานทบันั้งหมดกก็ใหร้หยจุด
กระททางานของโปรแกรมแลร้วรายงานผลผพิดพลาด เพมที่อททที่จะนทาไปแกร้ไขขร้อผพิดพลาดททที่เกพิดขขนั้นในภายหลบัง
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ตบัวอยยู่างของขร้อผพิดพลาดททที่เกพิดขขนั้นและไมยู่รร้ายแรง เชยู่น การสยู่งพพิมพร์ออกทางเครมที่องพพิมพร์ การ
เชมที่อมตยู่อเครมอขยู่าย การบบันทขกขร้อมยล

ตบัวอยยู่างของขร้อผพิดพลาดททที่เกพิดขขนั้นและรร้ายแรงมทผลกระทบตยู่อระบบ เชยู่น การหารดร้วย 0
หนยู่วยความจทาหลบักไมยู่เพทยงพอ ททาใหร้ระบบหยจุดการททางานทบันทท

3. ขร้อผพิดพลาดทางตรรกะ (logical error) - เกพิดเนมที่องจากผยร้เขทยนเขทยนผพิดขบันั้นตอน ผยร้เขทยนตทความ
หมายของปปัญหาผพิด ขร้อผพิดพลาดนทนั้โปรแกรมจะไมยู่หยจุดการททางาน แตยู่จะใหร้ไดร้ผลลบัพธร์ไมยู่ถยกตร้อง ดบังนบันั้น
จขงตร้องมทการทดสอบการททางานของโปรแกรม วยู่าถยกตร้อง เปป็นไปตามททที่เราตร้องการหรมอไมยู่ วพิธทการหนขที่งททที่
นพิยมใชร้กบันคมอ การสรร้างขร้อมยลทดสอบ เปป็นการจทาลองขร้อมยลขขนั้นมาใหร้คลร้ายขร้อมยลจรพิง มทโอกาสเกพิดขร้อ
ผพิดพลาดไดร้ทจุกแงยู่ทจุกมจุม การเลมอกขร้อมยลทดสอบตร้องคลอบคลจุมทจุกกรณทททที่ขร้อมยลมทความเปป็นไปไดร้

ความผพิดพลาดทางตรรกะ เปป็นบบับั๊กในโปรแกรมททที่ททาใหร้โปรแกรมททางานผพิดพลาด สยู่งผลใหร้ไดร้
ผลลบัพธร์ททที่ผพิดพลาด หรมอผลลบัพธร์อาจจะถยกตร้องแตยู่มทการใชร้ทรบัพยากรเกพินความจทาเปป็นหรมออาจเกพิด
เหตจุการณร์ททที่เลวรร้ายกวยู่า เชยู่นโปรแกรมเกพิดขร้อผพิดพลาดจนหยจุดการททางานอยยู่างกระทบันหบันและจบการ
ททางานลงทบันทท

ความผพิดพลาดทางตรรกะสามารถเกพิดขขนั้นไดร้ทบันั้งภาษาเชพิงคอมไพลร์และภาษาเชพิงแปลคทาสบัที่ง สพิที่งททที่
แตกตยู่างระหวยู่างความผพิดพลาดทางตรรกะกบับความผพิดพลาดทางวากยสบัมพบันธร์คมอโปรแกรมททที่มทความ
ผพิดพลาดทางตรรกะยบังถมอวยู่าเปป็นโปรแกรมททที่สมบยรณร์ เนมที่องจากโปรแกรมนทนั้ถยกตร้องในเชพิงวากยสบัมพบันธร์
หมด จขงสามารถททางานไดร้ (แตยู่ผพิดพลาด) ในขณะททที่หากเกพิดความผพิดพลาดทางวากยสบัมพบันธร์ ถร้าเปป็น
ภาษาเชพิงคอมไพลร์กก็จะไมยู่สามารถเปป็นโปรแกรมไดร้เลยเนมที่องจากเกพิดความผพิดพลาดจากการคอมไพลร์
หรมอหากเปป็นภาษาเชพิงแปลคทาสบัที่งกก็จะพบวยู่าโปรแกรมจะหยจุดการททางานจากการพบขร้อผพิดพลาด
ระหวยู่างการททางานอยยู่างแนยู่นอน ซขที่งททาใหร้ไมยู่ไดร้รบับการพพิจารณาเปป็นโปรแกรมไดร้

สพิที่งเดทยวททที่บยู่งชทนั้ถขงความผพิดพลาดทางตรรกะกก็คมอโปรแกรมมทขร้อผพิดพลาด ไดร้แกยู่ โปรแกรมใหร้ผลลบัพธร์
ผพิด ใชร้เวลาหรมอหนยู่วยความจทามากกวยู่าททที่คาด ไวร้ และโปรแกรมหยจุดการททางานจากการเกพิดขร้อผพิด
พลาด

ขร้อผพิดพลาดและการแกร้ไข |  159 |



ผบังงาน รหบัสเททยม

รรูปททที่ 8.7 แสดง ผผังงาน และ รหผัสเททยม ของการหาร

จากรยปททที่ 8.6 แสดงผบังงานและรหบัสเททยมของการหาร จากผบังงานและรหบัสเททยม เราจะไมยู่สามารถ
รยร้ไดร้เลยวยู่าขบันั้นตอนวพิธทททที่เขทยนขขนั้นมานบันั้นมทความผพิดพลาด ถขงแมร้วยู่าโปรแกรมททที่เขทยนเสรก็จแลร้วและนทาไป
ผยู่านการแปลดร้วยตบัวแปรภาษาจนไดร้เปป็นรหบัสภาษาเครมที่องและนทาไปประมวลผล ซขที่งขบันั้นตอนระหวยู่างการ
ประมวลผลนบันั้นถร้าไมยู่มทขร้อผพิดพลาดใด ๆ เกพิดขขนั้นเลยจนกวยู่า ผยร้ใชร้จะปฟ้อนคยู่าใหร้แกยู่ตบัวแปร n เปป็นเลข 0
ซขที่งในคอมพพิวเตอรร์จะถมอวยู่าเกพิดการหารตบัวเลขดร้วยเลข 0 จะททาใหร้เกพิดขร้อผพิดพลาดอยยู่างรร้ายแรง ถขงขบันั้น
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ททาใหร้กระบวนการประมวลผลหยจุดการททางานไดร้ ดบังนบันั้นจากรยปททที่ 8.6  จะตร้องปรบับปรจุงผบังงานและขบันั้น
ตอนวพิธทการประมวลผลใหมยู่เพมที่อมพิใหร้เกพิดขร้อผพิดพลาดดบังกลยู่าวเกพิดขขนั้นไดร้ดบังรยปททที่  8.7  โดยการเพพิที่มการ
ตรวจสอบคยู่าททที่รบับใหร้แกยู่ตบัวแปร n กยู่อนนทาไปหาร

ผบังงาน รหบัสเททยม

รรูปททที่ 8.8 แสดง ผผังงาน และ รหผัสเททยม ของการหารททที่แกข้ไขแลข้ว
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ขร้อผพิดพลาดนทนั้เปป็นขร้อผพิดพลาดททที่แกร้ไขยากททที่สจุด เพราะเราจะไมยู่รยร้ไดร้เลยวยู่าจะเกพิดขร้อผพิดพลาดขขนั้น
เมมที่อใดในระหวยู่างการประมวลผล เพราะถร้าหากเราจะปฟ้อนขร้อมยลใหร้แกยู่ตบัวแปร n มทคยู่า ซขที่งอาจจะเปป็น
เลขททที่มทคยู่าเปป็นลบ หรมอ เปป็นบวก จะไมยู่ขร้อผพิดพลาดเกพิดขขนั้น เวร้นเสทยแตยู่ผยร้ใชร้ปฟ้อนเปป็นเลข 0 เทยู่านบันั้น ดบัง
นบันั้น ในขบันั้นตอนวพิธท รหบัสเททยม และผบังงานควรจะเขทยนวพิธทการแบบนทนั้ไวร้เสมอ

3. สรรุป
ขร้อผพิดพลาดในการโปรแกรมภาษาคอมพพิวเตอรร์จะมทอยยยู่ 3 ชนพิด คมอ (1) ขร้อผพิดพลาดตามหลบัก

ไวยากรณร์  (2) ขร้อผพิดพลาดจากการททางาน  (3) ขร้อผพิดพลาดทางตรรกะ  โดยขร้อผพิดลาดแตยู่ละชนพิดกก็
จะไมยู่วพิธทการแกร้ไขททที่แตกตยู่างกบัน โดยขร้อผพิดพลาดททที่แกร้ไขไดร้งยู่ายททที่สจุดคมอ ขร้อผพิดพลาดตามหลบักไวยากรณร์
ตยู่อมากก็จะเปป็นขร้อผพิดพลาดทางตรรกะททที่มทความยากในการแกร้ไขเชยู่นกบัน และขร้อผพิดพลาดททที่แกร้ไขยาก
ททที่สจุดคมอ ขร้อผพิดพลาดระหวยู่างประมวลผล เพราะขร้อผพิดพลาดชนพิดนทนั้เราไมยู่อาจจะคาดเดาไดร้เลยวยู่ามบันจะ
เปป็นอยยู่างไร และเกพิดขขนั้นเมมที่อใด และเมมที่อเกพิดขขนั้นแลร้วการแกร้ไขจะตร้องแกร้ไขหลายองคร์ประกอบเพมที่อ
ใหร้การประมวลผลนบันั้นผยู่านไปไดร้

ดบังนบันั้นการตรวจสอบขร้อผพิดพลาดตยู่าง ๆ ในการเขทยนโปรแกรมจขงเปป็นกระบวนการททที่สทาคบัญเปป็น
อยยู่างมาก เพราะถร้าหากมทขร้อผพิดพลาดเกพิดขขนั้นแลร้วปปัญหาททที่ไดร้วางแผนไวร้กก็อาจจะไมยู่เปป็นไปตามททที่
วางแผนไวร้และจะเสทยเวลาในการททางานเพพิที่มขขนั้นอทกหลายเทยู่าตบัว

4.  คคาถามทข้ายบท
1. ขร้อผพิดพลาดเปป็นปปัญหาใดดร้านในการพบัฒนาโปรแกรม
2. ขร้อผพิดพลาดชนพิดใดททที่สามารถแกร้ไขไดร้งยู่ายททที่สจุด
3. ขร้อผพิดพลาดททที่เกพิดจากการตรวจสอบขร้อมยลไมยู่ถยกตร้องเรทยกวยู่าอะไร
4. การหารเกพิดจากขร้อผพิดพลาดใด
5. หนยู่วยความจทาไมยู่เพทยงพอจะเกพิดขร้อผพิดพลาดใด
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ตารางรหหัส American Standard Code for Information Interchange:ASCII)

ตารางททที่ ก-1. ออักขระควบคคุม ASCII ททที่พพิมพพ์ไมม่ไดด้ 

เลขฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ

0 Null 16 DLE (Data link escape)

1 SOH (Start of Heading) 17 DC1 (Device control 2)

2 STX (Start of Text) 18 DC2 (Device control 3)

3 ETX (end of Text) 19 DC3 (Device control 4)

4 EOT (End of Transmission) 20 DC4 (Device control 4)

5 ENQ (Enquiry) 21 NAK (Nagative acknowledge)

6 ACK (Acknowledge) 22 SYN (Synchronous idle)

7 BEL (Bell) 23 ETB (End of Transmission Block)

8 BS (Backspace) 24 CAN (Cancel)

9 TAB (Horizontal tab) 25 EM (End of medium)

10 NF (NL line feed, new line) 26 SUB (Substitute)

11 VT (Vertical tab) 27 ESC (Escape)

12 FF (NP Form feed,new page) 28 FS (File Separator)

13 CR (Carriage return) 29 GS (Group Separator)

14 SO (Shift out) 30 RS (Record Separator)

15 SI (Shift in) 31 US (Unit Separator)

ประกอบดด้วยตอัวเลขลลาดอับ 0–31 ในตาราง ASCII ถถูกกลาหนดใหด้เปป็นออักขระควบคคุม ใชด้เพพที่อ

ควบคคุมอคุปกรณพ์ตม่อพม่วง เชม่น จอภาพ เครพที่องพพิมพพ์ ตอัวอยม่างเชม่น 12 หมายถถึงการเลพที่อนกระดาษททละ

หนด้า/ขถึขึ้นหนด้าใหมม่ คลาสอัที่งนทขึ้จะบอกใหด้เครพที่องพพิมพพ์ขด้ามไปยอังตด้นหนด้าถอัดไป
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ตารางททที่ ก-2. ออักขระ ASCII ททที่พพิมพพ์ไดด้

ฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ

32 ชม่องวม่าง 57 9 81 Q 105 i

33 ! 58 : 82 R 106 j

34 " 59 ; 83 S 107 k

35 # 60 < 84 T 108 l

36 $ 61  = 85 U 109 m

37 % 62 > 86 V 110 n

38 & 63 ? 87 W 111 o

39 ' 64 @ 88 X 112 p

40 ( 65 A 89 Y 113 q

41 ) 66 B 90 Z 114 r

42 * 67 C 91 [ 115 s

43 + 68 D 92 \ 116 t

44 , 69 E 93 ] 117 u

45 - 70 F 94 ^ 118 v

46 . 71 G 95 _ 119 w

47 / 72 H 96 ' 120 x

48 0 73 I 97 a 121 y

49 1 74 J 98 b 122 z

50 2 75 K 99 c 123 {

51 3 76 L 100 d 124 |

52 4 77 M 101 e 125 }

53 5 78 N 102 f 126 ~
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ตารางททที่ ก-2. ออักขระ ASCII ททที่พพิมพพ์ไดด้ (ตม่อ)

ฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ ฐานสพิบ ออักขระ

54 6 79 O 103 g 127 DEL

55 7 80 P 104 h

56 8 81 105

(ททที่มา :Hanly, Jeri R., Elloit, Koffman B.,  2013: D-2)

ประกอบดด้วยตอัวเลขลลาดอับททที่ 32–126 ถถูกกลาหนดใหด้ใชด้แทนออักขระททที่จะพบบนแปป้นพพิมพพ์ และ

จะปรากฏขถึขึ้นเมพที่อดถูหรพอสอัที่งพพิมพพ์ในเอกสาร ยกเวด้นตอัวเลขลลาดอับททที่ 127 ใชด้แทนแปป้น DEL
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