
ใบความรู้ที่ 1 เร่ือง  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

        โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) คือ ชุดค ำส่ังท่ีสั่งให้คอมพิวเตอร์
สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมถูกต้อง เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับสั่งให้
คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสำร โปรแกรมส ำหรับวำดภำพ เป็นต้น 
        การเขียนโปรแกรม (Programming) คือ กำรเขียนชุดค ำส่ังด้วยภำษำโปรแกรมท่ีสั่งให้
คอมพิวเตอร์สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมควำมต้องกำร และสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งเป็นกำร
ก ำหนดขั้นตอนให้กับคอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมล ำดับและรูปแบบท่ีก ำหนดไว้ 
 
 

 

 

การพัฒนาโปรแกรม 

        การพัฒนาโปรแกรม หมำยถึง กำรเขียนค ำสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล มีกำรใช้ตัว
แปร (Variable) เก็บข้อมูล และล ำดับกำรท ำงำนของโปรแกรมเป็นไปอย่ำงชัดเจน อำจมีกำร
ท ำงำนตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือก และกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในยุคท่ีมีภำษำระดับสูง เช่น ภำษำโลโก ภำษำซี โดยใช้หลักกำรเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้ำง (structural programing) โปรแกรมแบบโครงสร้ำงสำมำรถเร่ิมต้นเขียนและท ำควำม
เข้ำใจได้ง่ำย แต่เมื่อโปรแกรม มีขนำดใหญ่ขึ้นกำรเขียนโปรแกรมจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลำ
ในกำรพัฒนำโปรแกรมมำกขึ้น ในกำรส่ังงำนให้คอมพิวเตอร์ท ำตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นท่ีต้อง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตำม ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ  
กลุ่มของค ำสั่งโดยละเอียดที่สั่งให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท ำงำน    
 

       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer programming) หรือเรียกให้สั้นลงว่ำ  
กำรเขียนโปรแกรม (อังกฤษ: Programming) หรือ กำรเขียนโค้ด (Coding) เป็นขั้นตอนกำรเขียน 
ทดสอบ และดูแลซอร์สโคด้ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งซอร์สโค้ดนั้นจะเขียนด้วยภำษำ
โปรแกรม ขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรมต้องกำรควำมรู้ในหลำยด้ำนด้วยกัน เกี่ยวกับโปรแกรมที่
ต้องกำรจะเขียน และขั้นตอนวิธีท่ีจะใช้  
ซึ่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้น กำรเขียนโปรแกรมถือเป็นเพียงขั้นหนึ่งในวงจรของกำรพัฒนำ
ซอฟต์แวร ์



ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย 

1. กำรวิเครำะห์ปัญหำ 
2. กำรออกแบบโปรแกรม 
3. กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ 
4. กำรทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
5. กำรท ำเอกสำรประกอบโปรแกรม 
6. กำรบ ำรุงรักษำโปรแกรม 

1. การวิเคราะห์ปัญหา 

   กำรวิเครำะห์ปัญหำ ประกอบด้วยขั้นตอนต่ำงๆ ดงันี้ 

1. ก าหนดวัตถปุระสงค์ของงาน เพ่ือพิจำรณำว่ำโปรแกรมต้องท ำกำรประมวลผลอะไรบ้ำง 
2. พิจารณาข้อมูลน าเข้า เพ่ือให้ทรำบว่ำจะต้องน ำข้อมูลอะไรเข้ำคอมพิวเตอร์ ข้อมูลมีคุณสมบัติ

เป็นอย่ำงไร ตลอดจนถึงลักษณะและรูปแบบของข้อมูลท่ีจะน ำเข้ำ 
3. พิจารณาการประมวลผล เพ่ือให้ทรำบว่ำโปรแกรมมีขั้นตอนกำรประมวลผลอย่ำงไรและมีเงื่อน

ไปกำรประมวลผลอะไรบ้ำง 
4. พิจารณาข้อสนเทศน าออก เพ่ือให้ทรำบว่ำมีข้อสนเทศอะไรที่จะแสดง ตลอดจนรูปแบบและสื่อ

ท่ีจะใช้ในกำรแสดงผล 

2. การออกแบบโปรแกรม 

         กำรออกแบบขั้นตอนกำรท ำงำนของโปรแกรมเป็นขั้นตอนท่ีใช้เป็นแนวทำงในกำรลงรหัส 
โปรแกรม ผู้ออกแบบขั้นตอนกำรท ำงำนของโปรแกรมอำจใช้เครื่องมือต่ำงๆ ช่วยในกำรออกแบบ อำทิ
เช่น ค ำสั่งล ำลอง (Pseudocode) หรือ ผังงำน (Flow chart) กำรออกแบบโปรแกรมนั้นไม่ต้องพะวงกับ
รูปแบบค ำสั่งภำษำคอมพิวเตอร์ แต่ให้มุ่งควำมสนใจไปที่ล ำดับขั้นตอนในกำรประมวลผลของโปรแกรม
เท่ำนั้น 

 

 

 



3. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

         กำรเขียนโปรแกรมเป็นกำรน ำเอำผลลัพธ์ของกำรออกแบบโปรแกรมมำเปลี่ยนเป็นโปรแกรม
ภำษำคอมพิวเตอร์ภำษำใดภำษำหนึ่ง ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องให้ควำมสนใจต่อรูปแบบค ำสั่งและ
กฎเกณฑ์ของภำษำท่ีใช้ เพื่อให้กำรประมวลผลเป็นไปตำมผลลัพธ์ท่ีได้ออกแบบไว้ นอกจำกนั้นผู้เขียน
โปรแกรมควรแทรกค ำอธิบำยกำรท ำงำนต่ำงๆ ลงในโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมนั้นมีควำมกระจ่ำงชัด 
และง่ำยต่อกำรตรวจสอบและ โปรแกรมนี้ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรประกอบ 

4. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 

           กำรทดสอบโปรแกรมเป็นกำรน ำโปรแกรมท่ีลงรหัสแล้วเข้ำ คอมพิวเตอร์ เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบกฎเกณฑ์ของภำษำ และผลกำรท ำงำนของโปรแกรมนั้น ถ้ำพบว่ำยังไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
ขั้นตอนกำรทดสอบและแก้ไขโปรแกรม อำจแบ่งได้เป็น 3 ขั้น 

1. สร้ำงแฟ้มเก็บโปรแกรมซึ่งส่วนใหญ่นิยมน ำโปรแกรมเข้ำผ่ำนทำงแป้นพิมพ์โดยใช้โปรแกรม
ประมวลค ำ 

2. ใช้ตัวแปลภำษำคอมพิวเตอร์แปลโปรแกรมท่ีสร้ำงขึ้นเป็นภำษำเครื่อง โดยระหว่ำงกำรแปลจะมี
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรูปแบบและกฎเกณฑ์ในกำรใช้ภำษำ ถ้ำค ำส่ังใดมีรูปแบบไม่
ถูกต้องก็จะแสดงข้อผิดพลำดออกมำเพ่ือให้ผู้เขียนน ำไป แก้ไขต่อไป ถ้ำไม่มีข้อผิดพลำด เรำจะ
ได้โปรแกรมภำษำเครื่องท่ีสำมำรถให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ 

3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรประมวลผลของโปรแกรม โปรแกรมท่ีถูกต้องตำมรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ของภำษำ แต่อำจให้ผลลัพธ์ของกำรประมวลผลไม่ถูกต้องก็ได้ ดังนั้นผู้เขียนโปรแกรม
จ ำเป็นต้องตรวจสอบว่ำโปรแกรมประมวลผลถูกต้องตำมต้อง กำรหรือไม่ วิธีกำรหนึ่งก็คือ สมมติ
ข้อมูลตัวแทนจำกข้อมูลจริงน ำไปให้โปรแกรมประมวลผลแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ ว่ำถูกต้อง
หรือไม่ ถ้ำพบว่ำไม่ถูกต้องก็ต้องด ำเนินกำรแก้ไขโปรแกรมต่อไป กำรสมมติข้อมูลตัวแทนเพ่ือ 
กำรทดสอบเป็นสิ่งท่ีมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก ลักษณะของข้อมูลตัวแทนท่ีดีควรจะสมมติ 
ท้ังข้อมูลท่ีถูกต้องและข้อมลูท่ีผิด พลำด เพื่อทดสอบว่ำโปรแกรมท่ีพัฒนำขึ้นสำมำรถครอบคลุม
กำรปฏิบัติงำนในเง่ือนไข ต่ำงๆ ได้ครบถ้วน นอกจำกนี้อำจตรวจสอบกำรท ำงำนของโปรแกรม
ด้วยกำรสมมติตัวเองเป็นคอมพิวเตอร์ที จะประมวลผล แล้วท ำตำมค ำส่ังทีละค ำสั่งของโปรแกรม
นั้นๆ วิธีกำรนี้อำจท ำได้ยำกถ้ำโปรแกรมมีขนำดใหญ่ หรือมีกำรประมวลผลท่ีซับซ้อน 

 

 



5. การท าเอกสารประกอบโปรแกรม 

           กำรท ำเอกสำรประกอบโปรแกรมเป็นงำนท่ีส ำคัญของกำรพัฒนำโปรแกรม เอกสำรประกอบ
โปรแกรมช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้ำใจวัตถุประสงค์ ข้อมูลท่ีจะต้องใช้กับโปรแกรม ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีจะได้
จำกโปรแกรม กำรท ำโปรแกรมทุกโปรแกรมจึงควรต้องท ำเอกสำรก ำกับ เพื่อใช้ส ำหรับกำรอ้ำงอิง 
เมื่อจะใช้งำนโปรแกรมและเมื่อต้องกำรแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม เอกสำรประกอบโปรแกรมท่ีจัดท ำ  
ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
2. ประเภทและชนิดของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในโปรแกรม 
3. วิธีกำรใช้โปรแกรม 
4. แนวคิดเกี่ยวกับกำรออกแบบโปรแกรม 
5. รำยละเอียดโปรแกรม 
6. ข้อมูลตัวแทนท่ีใช้ทดสอบ 
7. ผลลัพธ์ของกำรทดสอบ 

6. การบ ารุงรักษาโปรแกรม 

         เมี่อโปรแกรมผ่ำนกำรตรวจสอบตำมขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และถูกน ำมำให้ผู้ใช้ได้ใช้งำน ในช่วง
แรกผู้ใช้อำจจะยังไม่คุ้นเคยก็อำจท ำให้เกิดปัญหำขึ้นมำบ้ำง ดังนั้นจึงต้องมีผู้คอยควบคุมดูแลและคอย
ตรวจสอบกำรท ำงำน กำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมจึงเป็นขั้นตอนท่ีผู้เขียนโปรแกรมต้องคอยเฝ้ำดูและหำ 
ข้อผิดพลำดของโปรแกรมในระหว่ำงท่ีผู้ใช้ใช้งำนโปรแกรม และปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลำด
ขึ้น หรือในกำรใช้งำนโปรแกรมไปนำนๆ ผู้ใช้อำจต้องกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนของระบบงำนเดิม
เพ่ือให้เหมำะกับ เหตุกำรณ์ นักเขียนโปรแกรมก็จะต้องคอยปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 

 

 
 


