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ขัน้ตอนการเขียนโปรแกรม 
 การเขียนโปรแกรมท่ีดีจ าเป็นต้องมีแบบแผนและสามารถถ่ายทอดกนัได้ 

ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

 การวิเคราะห์ปัญหา

 การออกแบบโปรแกรม

 การเขียนโปรแกรม

 การทดสอบโปรแกรม

 การจดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม



การวิเคราะห์ปัญหา 
 จ าเป็นต้องอา่นโจทย์อยา่งระมดัระวงั เพ่ือให้เข้าใจถงึความต้องการท่ีแท้จริง

 หากตีความโจทย์ผิดพลาด จะสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองเป็นทอดๆ ท าให้โปรแกรมท่ี
เขียนขึน้ไมต่รงกบัความต้องการในที่สดุ ท าให้สญูเสียงบประมาณตามมา

 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ปัญหา แบง่เป็น 4 สว่นหลกั ดงันี ้

 สว่นน าข้อมลูเข้า (Input)

 สว่นการประมวลผล (Processing)

 สว่นผลลพัธ์ (Output)

 การก าหนดตวัแปร (Variable)



การออกแบบโปรแกรม
เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการออกแบบโปรแกรม เช่น

 อัลกอริทมึ (Algorithms) เป็นขัน้ตอนท่ี ใช้อธิบายล าดบัการท างานของ
โปรแกรม โดยเป็นประโยคภาษาองักฤษท่ี มีความคล้ายกบัชดุค าสัง่
คอมพิวเตอร์

 ผังงาน (Flowchart) ประกอบด้วยสญัลกัษณ์ท่ีใช้แทนความหมายตา่งๆ วา่
การประมวลผลมีล าดบัขัน้ตอนใดบ้าง แต ่มีข้อจ ากดัคือ ยงัมีรายละเอียดไม่
เพียงพอ

 ซูโดโค้ด  (Pseudo Code) มีรูปแบบเป็นโครงสร้างภาษาองักฤษท่ีคล้ายคลงึ
กบัภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสงู



การออกแบบโปรแกรม
 ขัน้ตอนการออกแบบโปรแกรมประกอบด้วย 

 ก าหนดขัน้ตอนการประมวลผลสว่นหลกัๆ

 การท างานของสว่นงานย่อย

 การออกแบบสว่นประสานการท างานระหวา่งผู้ใช้ (User Interface)

 โครงสร้างควบคมุการท างาน เช่น การท างานซ า้ หรือการตรวจสอบเง่ือนไข

 ตวัแปร และโครงสร้างของเรคคอร์ด

 ตรรกะโปรแกรม (Logic)



การเขียนโปรแกรม
 การน าอลักอริทมึมาเขียนเป็นชดุค าสัง่ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ โดยการ
เขียนโปรแกรมสามารถเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสงูตามความ
เหมาะสม เช่น Pascal, C, C++ เป็นต้น
 ตวัอยา่งชดุค าสัง่ใน VB2008



การทดสอบโปรแกรม
หรือการดีบัก๊โปรแกรม (Debugging) คือ การน าโปรแกรมมาแปลโดยตวัแปร
ภาษาคอมพิวเตอร์  (อาจเป็นตวัแปรชนิดคอมไพเลอร์ หรืออินเตอร์พรีเตอร์ก็ได้)

 คอมไพเลอร์ (Complier) จะท าการแปลทัง้โปรแกรม หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาด 
ต้องแก้ไขให้ถกูต้องก่ อน แล้วแปลใหม ่จนไม ่พบข้อผิดพลาดโปรแกรมจึงจะ
สามารถใช้งานได้ เช่น C, C++, Pascal

 อนิเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) จะแปลชดุค าสัง่ท่ีละค าสัง่ในแตล่ะบรรทดั โดย
โปรแกรมยงัสามารถท างานตอ่ไปได้ ถงึจะมีข้อผิดพลาดในโปรแกรม ตราบใดท่ีตวั
แปรภาษายงัไมผ่า่นการแปลในบรรทดัท่ีเขียนชดุค าสัง่ผิด เช่น Java, Perl, Python



การทดสอบโปรแกรม(ตอ่)
 การทดสอบด้วยการแปลรหสัชดุค าสัง่ เป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดของชดุค าสัง่ 
(Syntax Error)  เช่น กรณีพิมพ์ค าสัง่ผิด พิมพ์ค าสัง่ printf ผิด เป็น print ซึง่ตวั
แปลภาษาไมรู้่จกั ก็จะแสดงข้อผิดพลาดออกมา 

 แตถ้่าผลลพัธ์ของโปรแกรมผิดพลาดจากการใช้สตูรค านวณที่ผิด (Logic Error) 
เช่น การตัง้สตูรผิด ซึง่ไมเ่ป็นข้อผิดพลาดจากชดุค าสัง่ ตวัแปรภาษาก็จะไมรู้่เลยวา่ 
สตูรท่ีเขียนขึน้มา ผิดหรือถกู

 ดงันัน้ในการทดสอบโปรแกรม ต้องทดสอบทัง้รูปแบบของชดุค าสัง่ และผลลพัธ์ท่ี
รันวา่ถกูต้องหรือไม ่และจ าเป็นต้องทดสอบหลายๆ ครัง้ ด้วยการป้อนข้อมลู
ทดสอบในหลายๆ กรณี



การจดัท าเอกสารประกอบโปรแกรม 
 อาจจดัท าขึน้ตัง้แตข่ัน้ตอนการก าหนดปัญหา จนถึงขัน้ตอนสดุท้าย คือ 
การทดสอบโปรแกรม โดยเอกสารเหลา่นีจ้ะน ามาใช้ส าหรับอ้างอิงถึง
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงการน าไปใช้ เพื่อ
ปรับปรุงโปรแกรมในอนาคต

 เอกสารส าหรับผู้ใช้โปรแกรม (User Documentation) จะเน้นการ
อธิบายการใช้งานโปรแกรมเป็นหลกั

 เอกสารส าหรับผู้ เขียนโปรแกรม (Technical Documentation)  จะ
อธิบายช่ือของโปรแกรมยอ่ย และการท างานของแตล่ะโปรแกรมยอ่ย



รูปแบบของการเขียนโปรแกรม 
โปรแกรมท่ีมีคณุภาพ ไมไ่ด้พิจารณาเพียงผลลพัธ์ท่ีถกูต้องเท่านัน้ แตย่งั
ต้องง่ายตอ่การอา่น และง่ายตอ่การปรับปรุงในอนาคตด้วย

 รูปแบบในการเขียนโปรแกรม สามารถแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)

2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)



การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)

ประกอบด้วยโครงสร้างควบคมุการท างานหลกั 3 สว่น คือ

1. ชดุค าสัง่ภายในโปรแกรมจะเป็นล าดับขัน้ตอน (Sequence) 

ประกอบด้วยค าสัง่อย่างง่าย ไม่มีเง่ือนไข ไม่มีการตดัสินใจ มีทางเข้าทางเดียว และมีทางออก
ทางเดียวด าเนินการแบบเรียงล าดบัตอ่เน่ือง โดยแตล่ะขัน้ตอนมีการด าเนินงานเพียงครัง้เดียว

2. มีทางเลือกในการตัดสินใจทางใดทางหน่ึง (Decision) 

เป็นโครงสร้างท่ีมีเง่ือนไข และมีการตรวจสอบคา่ตวัแปรแล้วประมวลผลตามเง่ือนไขที ่ก าหนด
ตรรกะคา่จริงหรือเท็จ แล้วด าเนินงานตามค าสัง่ที่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

3. มีชดุค าสัง่เพื่อการท าซ า้ (Repetition) 

เป็นการท างานในลกัษณะวนซ า้หลายๆ รอบ (Loop)  โดยจะหลดุออกจากเง่ือนไขก็ต่อเม่ือ
เง่ือนไขตรงตามท่ีก าหนดไว้



การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (ตอ่)



การเขียนโปรแกรมแบบบนลงลา่ง 
(Top-Down Programming)
• การเขียนโปรแกรมแบบบนลงลา่งจะน าโปรแกรมมาแบง่สว่นเป็นโมดลู
ยอ่ยๆ เพ่ือลดความซบัซ้อน 

• ภายในโปรแกรมประกอบด้วยหลายๆ โมดลูท่ีท างานร่วมกนั เพื่อแก้ไข
ปัญหาซึง่ช่วยให้ง่ายตอ่การอ่านและง่ายตอ่การแก้ไขโปรแกรม



การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุจะมองวตัถหุนึง่ๆ เป็นแหลง่รวมของ

ข้อมลูและกระบวนการเข้าไว้ด้วยกนั โดยมี

• คลาส (Class) เป็นตวัก าหนดคณุสมบตัิของวตัถุ

• คลาสสามารถสืบทอดคณุสมบตัิ (Inheritance)  ไปยงัคลาสยอ่ย 

(Subclass) ตา่งๆ ได้

• เกิดการน ามาใช้ใหม ่(Reusable) ท าให้ลดขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรม
ลง



เทคนิคการออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
จดุประสงค์หลกัในการออกแบบโปรแกรมประกอบด้วย  

• เพื่อสร้างโปรแกรมให้มีคณุภาพ และท านายได้วา่จะเกิดอะไรขึน้ใน
โปรแกรม

• เพื่อสร้างโปรแกรมท่ีง่ายตอ่การปรับปรุงและแก้ไข

• เพื่อให้ขัน้ตอนการพฒันาโปรแกรมมีระบบระเบียบยิง่ขึน้

• เพื่อให้การพฒันาระบบมีความรวดเร็ว และประหยดัต้นทนุ



ภาษาส าหรับการพฒันาโปรแกรม
• ภาษาที่ใช้ส าหรับการพฒันาโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์
เรียกวา่ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถงึสญัลกัษณ์ อกัขระบน
คอมพิวเตอร์ที่ถกูก าหนดขึน้มา เพื่อให้มนษุย์สามารถสัง่งาน 
และควบคมุให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ตรงกบัความต้องการ ซึง่
ภาษาคอมพิวเตอร์นัน้มีอยูห่ลายชนิด หลายแบบที่น ามาพฒันา
โปรแกรม



ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาเคร่ือง (Machine Languages)

ภาษาเคร่ือง ถือวา่เป็นภาษาโปรแกรม ซึง่ใช้ในการพฒันาคอมพิวเตอร์ ในระยะ
แรกเร่ิม ค าสัง่ที่ใช้เขียนประกอบด้วยเลขฐานสองเทา่นัน้ โปรแกรมเมอร์ต้องมี
ความรู้เก่ียวกบัการท างานภายในของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี เพราะต้อง
ระบถุงึต าแหน่งการเก็บข้อมลูในหน่วยความจ า การใช้รีจีสเตอร์ ตวันบั (counter) 
ตวัชี ้(pointer) ตวัสวิทซ์ (Switch) เพ่ือใช้ในการโปรแกรม ซึง่การเขียนโปรแกรมใน
ลกัษณะนีย้ากมากเน่ืองจากการท างานทกุอยา่ง ต้องใช้ค าสัง่เป็นตวัเลขทัง้สิน้ และ
ใช้เวลานานมากในการเขียน รวมทัง้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายด้วย การแก้ไขก็ยาก
ด้วย เช่นเดียวกนั เช่น 10101010



ภาษาแอสแซมบลี (Assembler Languages)

เป็นภาษา ที่อยูใ่นล าดบัขัน้ท่ีสงูกวา่ภาษาเคร่ือง ซึง่พฒันาให้เขียนง่ายกวา่
ภาษาเคร่ือง อาจเรียกวา่ ภาษาสญัลกัษณ์ (Symbolic Language) ก็ได้ เพราะใช้
สญัลกัษณ์ แทน ค าสัง่ปฏิบตัิงานและต าแหน่งที่เก็บข้อมลู เช่น ใช้ ST แทน 1100 
ซึง่ 1100 เป็นค าสัง่ให้เก็บค่าของข้อมลูโดยแทนให้เป็น ST ในภาษาแอสแซมบลี 

ซึง่ภาษาแอสแซมบลีจะแทนค าสัง่ปฏิบตัิงานตา่งๆ ด้วยตวัอกัษร ซึง่เรียกวา่ 
mnemonics (memory aids) ดงันัน้ โปรแกรมเมอร์ท่ีเขียนค าสัง่ด้วยภาษาแอส
แซมบลี ไมส่ามารถสื่อสารกบัคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ต้องมีลา่มในการแปล
ตวัอกัษรตา่งๆ เหลา่นีใ้ห้เป็นภาษาเคร่ืองอีกที ตวัลา่มที่วา่นี ้เป็นโปรแกรม
แปลภาษา ซึง่เรียกวา่ แอสแซมเบอร์ (assemblers)



ภาษาระดบัสูง (High-level Language)
ภาษา BASIC, COBOL, FORTRAN และภาษา C ซึง่แตล่ะภาษาก็มีความ

แตกตา่งไป เพราะภาษานัน้ๆ จะต้องมีตวัแปลภาษา หรือคอมไพเลอร์ ที่จะแปลภาษาท่ี
ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานได้ตรงตามโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้

ภาษาระดบัสูง หรือเรียกอีกอย่างวา่ compiler languages ค าสัง่ของภาษา
ระดบัสงู เรียกวา่ statements ซึง่ลกัษณะการแทนค าสัง่ต่างๆจะใกล้เคียงกบั
ภาษาองักฤษที่เข้าใจได้ง่าย การค านวณจะมีรูปแบบการแทนคา่เป็นมาตรฐาน ทีเ่หน็ใช้
กนัโดยทัว่ไป ซึง่ค าสัง่ของภาษาระดบัสงู คือค าสัง่มาโคร ซึง่เมื่อท าการแปล โดย 
compilers หรือ interpreters แล้วจะเกิดเป็นค าสัง่เคร่ืองหลายค าสัง่ ภาษาระดบัสงู
สว่นมากได้มีการออกแบบให้เป็น machine indendent คือสามารถประมวลผลกบั
คอมพิวเตอร์ซึง่ผลิตจากผู้ผลิตที่แตกตา่งกนัได้ โดยขึน้อยู่กบั compiler เป็นต้น



ภาษาระดบัสูงมาก (Very high-level Language)

เป็นยคุที่พฒันาโปรแกรมขึน้มาเป็นระดบัที่ 4 หรือเป็น ภาษายคุที่สี่(Fourth-generation 
Language)หรือ 4GLs เป็นการพฒันาคณุสมบตัิของภาษาได้แตกต่างจากยคุก่อนอย่าง
ชดัเจน โดยใช้หลกัการเขียนโปรแกรม แบบไมใ่ช้โพรซีเยอร์(Procedural language) ซึง่
แบบเก่าเราต้องเขียนโปรแกรมสร้างโพรซีเยอร์แตล่ะตวัเพื่อไว้ให้ท างานในด้านตา่งๆ แต่
ยคุนีโ้ปรแกรมการท างานในสว่นต่างๆ จะถกูสร้างไว้พร้อมแล้ว

• ดงันัน้นกัพฒันาโปรแกรมไมจ่ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึน้ใหม่ทัง้หมด ซึ่งสามารถเรียกชดุ
การท างานที่มีอยู่แล้วมาสร้างเป็นโปรแกรมใหม่ที่เราต้องการได้เลย



ภาษาธรรมชาต(ิNatural Language)

เป็นภาษาโปรแกรมที่พฒันามาถึงระดบัที่ 5 หรือเรียกวา่ ภาษายคุที่ห้า (Fifth 
generation language)หรือ 5GLs เหตผุลที่มาของภาษาธรรมชาติ ก็เพราะวา่เป็นภาษา
ที่ใกล้เคียงกบัภาษาธรรมชาติของมนษุย์ ซึง่ไมต้่องสนใจเร่ืองไวยากรณ์ของภาษา

โดยทัว่ไปเป็นค าสัง่เหมือนการสนทนาในภาษาองักฤษ ท าให้โปรแกรมที่ใช้ในการ
แปลภาษาธรรมชาตินี ้ต้องซบัซ้อนมากตามไปด้วย ซึง่เรียกกวา่ intelligent compiler



การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพฒันาโปรแกรม
การพฒันาโปรแกรมเพื่อประยกุต์ใช้งานในแตล่ะด้าน จ าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีจะต้องเลือกใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และเน่ืองจากภาษาคอมพิวเตอร์มี

จ านวนมาก

•  ภาษามาตรฐานท่ีใช้ในองค์กร

•  คณุสมบตัแิละความเหมาะสม

•  การท างานร่วมกบัโปรแกรมอื่น

•  การท างานร่วมกบัระบบอื่น



อลักอริทมึ (Algorithms) 
 สิ่งส าคัญของการเขียนโปรแกรม ไม่ใช่การลงมือเขียนโปรแกรมโดยทนัท ีเพราะ

อาจส่งผลให้ได้โปรแกรมที่มีโครงสร้างที่ไม่ดี

 อลักอริทมึ หมายถึง ขัน้ตอนวิธีที่จะอธิบายวา่งานนัน้ท าอยา่งไร โดยจะประกอบไปด้วย
กระบวนการท างานเป็นล าดบัขัน้ตอนที่ชดัเจน และมีการรับประกนัว่า เมื่อได้ปฏิบตัิ
ถกูต้องตามขัน้ตอนจนครบแล้ว จะต้องได้ผลลพัธ์ที่ถกูต้องตามความต้องการ

 ขัน้ตอนการท างานของอลักอริทมึ อาจมีความแตกตา่งกนัได้ แตจ่ะได้ผลลพัธ์

เช่นเดียวกนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสม



คณุสมบตัิของอลักอริทมึ 
 เป็นกระบวนการที่สร้างขึน้จากกฎเกณฑ์ อาจอยูใ่นรูปแบบของประโยค
ภาษาองักฤษ สญัลกัษณ์ หรือซโูดโค้ด ท่ีมีความเป็นสากล

 กฎเกณฑ์ที่สร้างอัลกอริทมึต้องไม่คลุมเครือ ต้องเป็นกฎเกณฑ์ท่ี อา่นแล้ว
เข้าใจตรงกนั ควรหลีกเลี่ยงค าท่ี ก่อให้เกิดความเข้าใจได้หลายความหมาย

 การประมวลผลต้องเป็นล าดับขัน้ตอน ค าสัง่ตา่งๆ จะต้องประมวลผลเป็น
ล าดบัตามขัน้ตอนท่ีแน่นอน

 กระบวนการต้องให้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดในปัญหา กลุม่ขัน้ตอน
ตา่งๆ เม่ือด าเนินการแล้ว ต้องมีผลลพัธ์ตรงตามท่ีก าหนดในปัญหานัน้ๆ 

 อัลกอริทมึต้องมีจุดสิน้สุด เน่ืองจาก คอมพิวเตอร์ไมส่ามารถประมวลผลแบบไม่
สิน้สดุได้



ประสิทธิภาพของอลักอริทมึ 
 อัลกอริทมึที่ดต้ีองใช้เวลาในการด าเนินการน้อยที่สุด  ควรมีขัน้ตอนตา่งๆ เทา่ที่
จ าเป็น

 อัลกอริทมึที่ดต้ีองใช้หน่วยความจ าน้อยที่สุด ภายในหน่วยความจ าควรจะมีข้อมลูที่
จ าเป็นตอ่การด าเนินงานในขณะนัน้

 อัลกอริทมึที่ดต้ีองมีความยดืหยุ่น ควรออกแบบให้สามารถปรับปรุงการใช้งานได้ง่าย

 อัลกอริทมึที่ดต้ีองใช้เวลาในการพฒันาน้อยที่สุด ควรใช้เวลาในการพฒันา
อลักอริทมึให้เหมาะสมกบัเวลา

 อัลกอริทมึที่ดต้ีองง่ายต่อการท าความเข้าใจ จะต้องออกแบบด้วยการใช้ประโยค
ค าสัง่ที่เป็นมาตรฐาน เมื่ออ่านแล้วต้องตีความหมายที่เข้าใจตรงกนั ไม่สบัสน



ตวัอยา่งของอลักอริทมึ 

o เทน า้สะอาดใสห่ม้อ และต้มจนเดือด

o ฉีกซอง และน าบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปใสล่งในชาม

o ฉีกและเทเคร่ืองปรุงลงในชาม

o น าน า้ท่ีต้มเดือดเทลงในชาม

o ปิดฝา

o รอประมาณ 3 นาที

การต้มบะหม่ีส าเร็จรูป 



ค าถาม
???


