
ใบความรู 

ภาษาคอมพิวเตอร (Computer Programming Language) 

• ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร  

ภาษาคอมพิวเตอรเริ่มมาจากในมหาวิทยาลัย หรือในหนวยงานของรัฐบาลที่ตองการ
ทํางานบางอยาง นอกจากนี้ บางภาษาเกิดขึ้นเพราะความตองการดานวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตรและอื่น ๆ อีกมากมาย ทําใหมีภาษาเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 
            จากการที่มีภาษาจํานวนมากมายนั้น ทําใหตองกําหนดระดับของภาษาคอมพิวเตอร เพ่ือ
ชวยในการแบงประเภทของภาษาเหลานั้น การกําหนดวาเปนภาษาระดับต่ําหรือภาษาระดับสูง 
จะขึ้นอยูกับภาษานั้นใกลเคยีงกับเครื่องคอมพิวเตอร (ใกลเคยีงกับรหัส 0 และ 1 เรียกวา 
ภาษาระดับต่ํา) หรือวาใกลเคียงกับภาษาที่มนุษยใช (ใกลเคียงกับภาษาอังกฤษ เรยีกวา ภาษา
ระดับสูง)  

o ภาษาเครื่อง (Machine Language)  

กอนปค.ศ. 1952 มีภาษาคอมพิวเตอรเพียงภาษาเดียวเทานั้นคือ ภาษาเครื่อง (Machine 
Language) ซึ่งเปนภาษาระดับต่ําที่สุด เพราะใชเลขฐานสองแทนขอมูล และคําสั่งตาง ๆ ท้ังหมด
จะเปนภาษาที่ขึ้นอยูกับชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร หรือหนวยประมวลผลที่ใช นั่นคือแตละ
เครื่องก็จะมีรูปแบบของคําสั่งเฉพาะของตนเอง ซึ่งนักคํานวณและนักเขียนโปรแกรมใน
สมัยกอนตองรูจักวิธีท่ีจะรวมตัวเลขเพื่อแทนคําสั่งตาง ๆ ทําใหการเขียนโปรแกรมยุงยากมาก 
นักคอมพิวเตอรจึงไดพัฒนาภาษาแอสเซมบลีขึ้นมาเพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมไดงายขึ้น 

o ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)  

ตอมาในปค.ศ. 1952 ไดมีการพัฒนาโปรแกรมภาษาระดับต่ําตัวใหม ชื่อ
ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) โดยที่ภาษาแอสเซมบลีใชรหัสเปนคําแทนคําสั่ง
ภาษาเครื่อง ทําใหนักเขียนโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมไดงายขึ้น ถึงแมวาการเขียน
โปรแกรมจะยังไมสะดวกเทากับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ในสมัยนี้ แตถาเปรียบเทียบใน
สมัยนั้นก็ถือวาเปนการพัฒนาไปสูยุคของการเขียนโปรแกรมแบบใหม คือใชสัญลักษณแทน
เลข 0 และ 1 ของภาษาเครือ่ง ซึ่งสัญลักษณท่ีใชจะเปนคําสั่งสั้น ๆท่ีจะไดงายเรียกวา 



นิวมอนิกโคด (newmonic code)  เชน 

สัญลักษณนิวมอนิกโคด ความหมาย 

A  
C  

MP 
STO  

การบวก (Add) 
การเปรียบเทียบ (Compare) 

การคูณ (Muliply) 
การเก็บขอมลูใน

หนวยความจํา (Store)  

ตัวอยางนิวมอนิกโคด 

             ถึงแมวานิวมอนิกโคดที่ใชจะไมใชคําในภาษาอังกฤษ แตก็เปนสัญลักษณท่ีสื่อ
ความหมายใหผูใชสามารถจดจําไดงายกวาสัญลักษณเลข 0 และ 1 ผูเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลียังสามารถกําหนดชื่อของที่เก็บขอมูลในหนวยความจําเปนคําในภาษาอังกฤษ 
แทนที่จะเปนเลขที่ตําแหนงในหนวยความจํา เชน TOTAL , INCOME เปนตน แตขอจํากัดของ
ภาษาภาษาแอสเซมบลี คอื จะแตกตางกันไปในแตละเครื่องเชนเดยีวกับภาษาเครื่องผูเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีตองใช แอสเซมเบลอ (Assembler) แปลภาษาแอสเซมบลีใหเปน
ภาษาเครื่อง เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางานตามตองการ 

o ภาษาระดับสูง (High Level Language)  

              ในปค.ศ. 1960 ไดมีการพัฒนา ภาษาระดับสูง (High Level Language) ขึ้น ภาษา
ระดับสูงจะใชคําในภาษาอังกฤษแทนคําสั่งตาง ๆ รวมทั้งสามารถใชนิพจนทางคณิตศาสตรได
ดวย ทําใหนักเขียนโปรแกรมสามารถใชเวลามุงไปในการศึกษาถึงทางแกปญหาเทานั้น ไมตอง
เปนกังวลวาคอมพิวเตอรจะทํางานอยางไรอีกตอไป 
               ภาษาระดับสูงนี้ถือวาเปน ภาษายุคที่สาม (third-generation language) ซึ่งทําใหเกิดการ
ประมวลผลขอมูลเพ่ิมมากขึ้นอยางมหาศาลระหวางป ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ. 1970 และมีผูหันมาใช
คอมพิวเตอรกันมากขึ้น โดยสังเกตไดจามเครื่องเมนเฟรมจากจํานวนรอยเครื่องเพิ่มขึ้นเปนหมื่น
เครื่อง อยางไรก็ตาม ภาษาระดับสูงก็ยังคงตองการตัวแปลภาษาใหเปนภาษาเครื่องเพื่อสั่งให
เครื่องทํางานตอไป ตัวแปลภาษาที่นิยมใชงานกันโดยทั่วไปจะเปนแบบคอมไพเลอร ซึ่งแตละ
ภาษาก็มีคอมไพเลอรไมเหมือนกัน รวมทั้งคอมไพเลอรแตละตัวก็จะตางกันไปบนเครื่องแตละ



ชนิดดวย เชน ถาเขียนโปรแกรมภาษา COBOL บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ก็จะตองเลือกใช
คอมไพเลอรภาษา COBOL ท่ีทํางานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งการเขียนโปรแกรมภาษา
หนึ่งภาษาใดบนเครื่องที่ตางกันอาจจะแตกตางกันได เพราะคอมไพเลอรท่ีใชตางกันนั่นเอง             
              ภาษาคอมพิวเตอรบางภาษาไดถูกออกแบบมาใหใชแกปญหางานเฉพาะบางอยาง เชน 
การควบคุมหุนยนต การสรางภาพกราฟฟก เปนตน แตภาษาคอมพิวเตอรโดยมากจะมีความ
ยืดหยุนใหใชงานทั่ว ๆ ไปได เชน ภาษา BASIC ภาษา COBOL หรือภาษา FORTRAN เปนตน 
และนอกจากนี้ยังมีภาษา C ท่ีไดรับความนิยมมากเชนกัน 

o ภาษาระดับสูงมาก (Very high-level Language)  

               เปนภาษายุคที่ 4 (fourth-generation language) หรือ 4GLs จะเปนภาษาที่ใชเขียน
โปรแกรมไดสั้นกวาภาษาในยุคกอน ๆ การทํางานบางอยางสามารถใชเพียง 5 ถึง 10 บรรทัด
เทานั้น ในขณะที่ถาเขียนดวยภาษา อาจตองใชถึง 100 บรรทัด โดยพื้นฐานแลว ภาษาในยุคที่ 4 
นี้มีคุณสมบัติท่ีแยกจากภาษายุคกอน ๆ อยางชัดเจน กลาวคือภาษาในยุคกอนนั้นใชหลักการของ 
การเขียนโปรแกรมแบบโพรซีเยอร (procedurl language) ในขณะที่ภาษาในยุคที่ 4 จะเปนแบบ 
ไมใชโพรซีเยอร (nonprocedurl language) ผูเขียนโปรแกรมเพียงแตกําหนดวาตองการให
โปรแกรมทําอะไรบางก็สามารถเขียนโปรแกรมไดทันที โดยไมตองทราบวาทําไดอยางไร ทํา
ใหการเขียนโปรแกรมสามารถทําไดงายและรวดเร็ว 
               มีนักเขียนโปรแกรมกลาววา ถาใชภาษาในยุคที่ 4 นี้เขียนโปรแกรมจะทําใหไดงานที่
เพ่ิมขึ้นถึงสิบเทาตัว ตัวอยางเชน ถาตองการพิมพรายงานแสดงจํานวนรายการสินคาที่ขายให
ลูกคาแตละคนในหนึ่งเดือน โดยใหแสดงยอดรวมของลูกคาแตละคน และใหขึ้นหนาใหม
สําหรับการพิมพรายงานลูกคาแตละคน จะเขียนโดยใชภาษาในยคุที่ 4 ไดดังนี้ 

TABLE FILE SALES 
SUM UNIT BY MONTH BY 
CUSTOMER BY PROJECT 
ON CUSTOMER SUBTOTAL 
PAGE BREAK 
END  

  



จากตัวอยางจะเห็นไดวาเปนงานที่ซับซอน ซึ่งถาใขภาษา COBOL เขียนอาจจะตองใชถึง 500 
คําสั่ง แตถาใชภาษาในยุคที่ 4 นี้จะเปนสิ่งที่ทําไดไมยากเลย 

ขอดีของภาษาในยุคที่ 4 

 การเขียนโปรแกรมจะเนนที่ผลของงานวาตองการอะไร ไม
สนใจวาจะทําไดอยางไร  

 ชวยพัฒนาเนื้องาน เพราะเขียนและแกไขโปรแกรมไดงาย  
 ไมตองเสียเวลาอบรมผูเขียนโปรแกรมมากนัก ไมวาผูท่ีจะมา

เขียนโปรแกรมนั้นมีความรูดานการเขียนโปรแกรมหรือไม  
 ผูเขียนโปรแกรมไมตองทราบถึงฮารดแวรของเครื่องและ

โครงสรางโปรแกรม  

               ภาษาในยุคที่ 4 นี้ยังมีภาษาที่ใชสําหรับเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูลได เรียกวา ภาษา
เรียกคนขอมลู (query language) โดยปกติแลวการเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล และการแสดง
รายงานจากฐานขอมูล จะตองมีการวางแผนไวลวงหนา แตบางครั้งอาจมีการเรยีกดูขอมูลพิเศษ
ท่ีไมไดมีการวางแผนไว ถาผูใชเรียนรูภาษาเรียกคนขอมูลก็จะขอดูรายงานตาง ๆ นอกเหนอืจาก
ท่ีไดมีการวางแผนไวไดโดยใชเวลาไมมากนัก ภาษาเรียกคนขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเรียกวา SQL 
(Structured Query Language) และนอกจากนี้ยังมีภาษา Query Bu Example หรือ QBE ท่ีไดรับ
ความนิยมการใชงานมากเชนกัน 

o ภาษาธรรมชาติ (Nature Language)  

                เปน ภาษายุคที่ 5 (fifth generation language) หรือ 5GLs ธรรมชาติหมายถึงธรรมชาติ
ของมนุษย คือไมตองสนใจถึงคําสั่งหรือลําดับของขอมูลท่ีถูกตอง ผูใชเพียงแตพิมพสิ่งที่
ตองการลงในเครื่องคอมพิวเตอรเปนคําหรือประโยคตามที่ผูใชเขาใจ ซึ่งจะทําใหมีรูปแบบของ
คําสั่งหรือประโยคที่แตกตางกันออกไปไดมากมาย เพราะผูใชแตละคนอาจจะใชประโยค
ตางกัน ใชคําศัพทตางกัน หรือแมกระทั่งบางคนอาจจะใชศัพทแสลงก็ได คอมพิวเตอรจะ
พยายามแปลคําหรือประโยคเหลานั้นตามคําสั่ง แตถาไมสามารถแปลใหเขาใจได ก็จะมีคําถาม
กลับมาถามผูใชเพ่ือยืนยันความถูกตอง ภาษาธรรมชาติจะใช ระบบฐานความรู (knowledge 
base system) ชวยในการแปลความหมายของคําสั่งตาง ๆ 



• การเลือกใชคอมพิวเตอร  

                  เนื่องจากในปจจุบันทุก ๆ ปจะมีภาษาคอมพิวเตอรเกิดขึ้นมากมาย และภาษาตาง ๆ 
จะมีจุดดีและจุดดอยแตกตางกันไป ผูใชจึงจําเปนตองทําการคัดเลือกภาษาที่จะนํามาใชงานอยาง
ระมัดระวัง เนื่องจากเมื่อศึกษาและพัฒนาซอฟตแวรดวยภาษาใดภาษาหนึ่งแลว การเปลี่ยนไป
ใชภาษาอื่นในภายหลังจะเปนเรื่องที่ยากลําบากอยางยิ่ง ท้ังในเรื่องของคาใชจายและเวลาที่ตอง
สูญเสียไป รวมทั้งปญหาของบคุลากรที่ตองศึกษาหาความชํานาญใหมอีกดวย 

ในการเลือกภาษาคอมพิวเตอรท่ีจะนํามาใช สิ่งที่ควรพิจารณาคือ 

o ในหนวยงานหนึ่ง ๆ ควรจะใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาเดียวกัน เพราะ
การดูแลรักษาซอฟตแวรท่ีพัฒนาขึ้น ตลอดจนการจัดหาบุคลากรจะ
กระทําใหงายกวา  

o ในการเลือกภาษาควรเลอืกโดยดูจากคุณสมบัติหรือขอดีของภาษานั้น ๆ 
เปนหลัก  

o ถาโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นตองนําไปทํางานบนเครื่องตาง ๆ กัน ควร
เลือกภาษาที่สามารถใชงานไดบนทุกเครื่อง เพราะจะทําใหเขียน
โปรแกรมเพียงครั้งเดียวเทานั้น  

o ผูใชควรจํากัดภาษาคอมพิวเตอรท่ีจะใช ไมควรติดตั้งตัวแปล
ภาษาคอมพิวเตอรทุกภาษาบนเครื่องทุกเครื่อง  

o ภาษาคอมพิวเตอรท่ีเลือกใช จะถูกจํากัดโดยนักเขียนโปรแกรมที่มีอยู 
เพราะควรใชภาษาที่มีผูรูอยูบาง  

o บางครั้งในงานที่ไมยุงยากนัก อาจใชภาษาคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เชน 
ภาษา BASIC เพราะเขียนโปรแกรมไดงายและรวดเร็ว รวมทั้งมีติด
ต้ังอยูบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนมากอยูแลว  

 

 

 

 



ภาษาคอมพิวเตอร การใชงาน 

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic 
Instruction Code) 

สําหรับผูเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

COBOL (Common Business Oriented Language) นิยมใชในงานธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ 

FORTRAN (FORmula TRANslator) 
ใชสําหรับงานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร 

Pascal (ช่ือของ Blaise Pascal) ใชในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

C 
สําหรับนักเขียนโปรแกรม และใชในวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

C++ สําหรับผูผลิตซอฟตแวร 

ALGOL (ALGOrithmic Language) 
เริ่มตนไดรับการออกแบบใหเปนภาษาสําหรับงานทาง
วิทยาศาสตร และตอมามีการพัฒนาตอเปนภาษา PL/I 
และ Pascal 

APL (A Programming Language) 
ออกแบบโดยบริษัท IBM ในปค.ศ. 1968 เปนภาษาที่
โตตอบกับผูใชทันที เหมาะสําหรับจัดการกับกลุมของ
ขอมูลท่ีสัมพันธกันในรูปแบบตาราง 

LISP (LIST Processing) 
ถูกออกแบบมาใหใชกับขอมูลท่ีไมใชตัวเลข ซึ่งอาจเปน
สัญลักษณพิเศษหรือตัวอักษรก็ได นิยมใชในดาน
ปญญาประดิษฐ (Artifical Inelligence)  

LOGO 
นิยมใชในโรงเรียน เพื่อสอนทักษะการแกปญหาใหกับ
นักเรียน 

PL/I (Programming Language One)  
ถูกออกแบบมาใหใชกับงานทั้งทางดานวิทยาศาสตร 
และธุรกิจ  

PROLOG (PROgramming LOGIC) 
นิยมใชมากในงานดานปญญาประดิษฐ จัดเปน
ภาษาธรรมชาติภาษาหนึ่ง  

RPG (Report Program Generator) 
ถูกออกแบบมาใหใชกับงานทางธุรกิจ จะมีคุณสมบัติใน
การสรางโปรแกรมสําหรับพิมพรายงานที่ยืดหยุนมาก  

ภาษาคอมพิวเตอรกับการใชงาน  

  



 

• ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร  

               ปจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอรใหเลือกใชมากมายหลายภาษา แตละภาษาก็ถูกออกแบบ
มาใหใชกับงานดานตาง ๆ กัน ตัวอยางเชน บางภาษาก็ออกแบบมาใหใชแกปญหาทางธุรกิจ 
บางภาษาก็ใชในการคํานวณที่ซับซอน ซึ่งจะกลาวโดยสรุปถึงการใชงานของแตละภาษาดังนี้ 

o ภาษา BASIC  

               เปนภาษาที่ใชงาย และติดตั้งอยูบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนมาก ใชสําหรับผู
เริ่มตนศึกษาการเขียนโปรแกรมและผูท่ีเขียนโปรแกรมเปนงานอดิเรก นิยมใชในการเขียน
โปรแกรมสั้น ๆ  
               ภาษา BASIC รุนแรกใช interpreter เปนตัวแปลภาษา ทําใหเขียนโปรแกรม ทดสอบ 
และแกไขโปรแกรมไดอยางงายดาย แตก็ทํางานไดชา ทําใหผูท่ีเขยีนโปรแกรมเชี่ยวชาญแลวไม
นิยมใชงาน แตปจจุบันนี้มีภาษา BASIC รุนใหมออกมาซึ่งใช conplier เปนตัวแปลภาษา ทําให
ทํางานไดคลองตัวขึ้น เชน Microsoft's Quick BASIC และ Visual Basic เปนตน 

o ภาษา COBOL  

                 เปนภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแตปค.ศ. 1960 นิยมใชสําหรับการแกปญหา
ทางดานธุรกิจ เชน การจัดเก็บ เรียกใช และประมวลผลทางดานบัญชี ตลอดจนทํางานดานการ
ควบคุมสินคาคงคลัง การรบัและจายเงิน เปนตน 
                  คาํสั่งของภาษา COBOL จะคลายกับภาษาอังกฤษทําใหสามารถอานและเขียน
โปรแกรมไดไมยากนัก ในยุคแรก ๆ ภาษา COBOL จะไดรับความนิยมบนเครื่องระดับ
เมนเฟรม แตปจจุบันนี้จะมีตัวแปลภาษา COBOL ท่ีใชบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรดวย 
รวมทั้งมีภาษา COBOL ท่ีไดรับการออกแบบตามแนวทางเชิงวัตถุ (Object Oriented) เรียกวา 
Visual COBOLซึ่งชวยใหโปรแกรมสามารถทําไดงายขึ้น และสามารถนําโปรแกรมที่เขียนไวมา
ใชในการพัฒนางานอื่น ๆ อีก 

o ภาษา Fortran  



                 เปนภาษาระดับสูงที่ไดรับการพัฒนาโดยบริษัท IBM ต้ังแตปค.ศ. 1957 ยอมาจากคํา
วา FORmula TRANslator ซึ่งถือวาเปนการกําเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรก นิยมใชสําหรบั
งานที่มีการคํานวณมาก ๆ เชน งานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เปน
ตน 

o ภาษา Pascal  

                   เปนภาษาระดับสูงที่เอื้ออํานวยใหผูเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมไดอยางมี
โครงสราง และเขียนโปรแกรมไดงายกวาภาษาอื่น นิยมใชบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เปน
ภาษาสําหรับการเรียนการสอน และการเขียนโปรแกรมประยุกตตาง ๆ 
                   ภาษาปาสคาลมีตัวแปลภาษาทั้งที่เปน interpreter และ Compiler โดยจะมีโปรแกรม
เทอรโบปาสคาล (Turbo Pascal) ท่ีไดรับความนิยมอยางสูงทั้งในวงการศึกษาและธุรกิจ 
เนื่องจากไดรับการปรับปรุงใหตัวขอเสียของภาษาปาสคาลรุนแรก ๆ ออก 

o ภาษา C และ C++  

                   ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นโดย ในปค.ศ. 1972 ท่ีหองปฏิบัติการเบลลของบริษัท AT&T 
เปนภาษาที่ใชเขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ไดรับความนิยมคูกับ
ภาษาซ ีและมีการใชงานอยูในเครื่องทุกระดับ 
                   ภาษา เปนภาษาระดับสูงที่ไดรับความนิยมในหมูนักเขียนโปรแกรมเปนอยางมาก 
เนื่องจากภาษา จะเปนภาษาที่รวมเอกขอดีของภาษาระดับสูงในเรื่องของความยืดหยุนและ
ไวยากรณท่ีงายตอการเขาใจ กับขอดีของภาษาแอสเซมบลีในเรื่องของประสิทธิภาพและ
ความเร็วในการทํางานทําใหโปรแกรมที่พัฒนาดวยภาษาซีทํางานไดเร็วกวาโปรแกรมที่เขียน
ดวยภาษาระดับสูงอื่น ๆ ในขณะที่การพัฒนาและแกไขโปรแกรมสามารถทําไดงายเชนเดียวกัน
ภาษาระดับสูงทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ภาษา C ยังไดมีการพัฒนากาวหนาขึ้นไปอีก โดยทําการ
ประยุกตแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเขามาใชในภาษา ทําใหเกิดเปนภาษาใหมคือ 
C++ (++ ในความหมายของภาษาซีคือการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนั่นเอง) ซึ่งเปนภาษาที่ไดรับความ
นิยมใชงานพัฒนาโปรแกรมอยางมาก 

• ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Language)  



                    นักเขียนโปรแกรมบางคนคิดวาการเขียนโปรแกรมขนาดใหญนั้น บางครั้งก็เปน
งานที่หนักและเสียเวลามาก จึงไดพยายามคิดหาวิธีท่ีจะทําใหการเขียนโปรแกรมนั้นงายขึ้น และ
สามารถเขียนไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดเทคนิค การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented 
Programming) หรือ OOP เพ่ือชวยลดความยุงยากของการเขียนโปรแกรม 
                Object-Oriented Programming ตางจากการเขียนโปรแกรมโดยทั่ว ๆ ไป โดยการ
เขียนโปรแกรมตามปกตินั้น ผูเขียนโปรแกรมจะพิจารณาถึงขั้นตอนการแกปญหาของโปรแกรม
เหลานั้น แตเทคนิคของ OOPจะมองเปน วัตถุ (object) เชน กลองโตตอบ (dialog box) หรือไอ
คอนบนจอภาพ เปนตน โดยออบเจ็คใดออบเจ็คหนึ่งจะทํางานเฉพาะที่แนนอน ถาผูใชตองการ
ทํางานชนิดนั้นก็สามารถคดัลอกไปใชในโปรแกรมที่ตองการไดทันที 

 

โปรแกรมเดลไฟ 

                  หลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุไดรับการพัฒนามาเปนเวลานานแลว โดยภาษา
เริ่มแรกคือ Simula-67 ไดรับการพัฒนาขึ้นตั้งแตป 1967 และตอมาก็มีภาษา smalltalk ซึ่งเปน
ภาษาเชิงวัตถุเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ หลักการของ OOP ยังไดรับการนไปเสริมเขากับภาษา
โปรแกรมในยุคที่ 3 คือ C จนเกิดเปนภาษาใหมคือ C++ รวมทั้งยังมีการเสริมเขากับ การ
โปรแกรมแบบภาพ (visual programming) ทําใหเกิด Visual Basic ซึ่งมีรากฐานมาจาก BASIC 
และ Delphi ซึ่งมีรากฐานมาจาก Pascal นอกจากนี้ ในปจจุบันจะมีภาษาที่ใชหลักการโปรแกรม
เชิงวัตถุตัวใหมลาสุดซึ่งกําลังมาแรงและมีแนวโนมวาจะไดรับความนิยมสูงคูกันอินเตอรเน็ต 
นั่นคือภาษา JAVA 



 

 

ภาษาที่ออกแบบมาสําหรับ OOP 
            การพฒันาโปรแกรมประยุกตท่ีมี การติดตอกับผูใชแบบกราฟฟก (Graphical User 
Interface หรือ GUI) เชน Microsoft Windows และ World Wide Web จะสามารถทําไดงาย 
รวดเร็วและเสียคาใชจายไมมากนัก ดวยเครื่องมือในการพัฒนาที่ใชหลักการของ OOP ซึ่งใน
ปจจุบันจะมีเครื่องมือประเภทนี้ท่ีไดรับความนิยมอยางมากอยู 2 ภาษา คือ Visual Basic และ 
JAVA 

             Visual Basic 
                ภาษา Visual Basic พัฒนาโดย Prof. Kemeny และ Kurtz ท่ีเมือง Dartmouth ในปค.ศ. 
1960 โดยมีจุดประสงคสําหรับใชสอนในหองคอมพิวเตอร เมื่อมกีารพัฒนาเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรขึ้นในยุคแรก ๆ จะมีหนวยความจําไมเพียงพอที่จะทํางานกับโปรแกรม
ภาษาอื่น เชน FORTRAN และ COBOL เพราะขนาดของตัวแปรภาษาซึ่งตองใชหนวยความจํา
สูงมาก แตเครื่องเหลานั้นสามารถใชภาษา BASIC ได เพราะภาษา BASIC ใชตัวแปลภาษาที่มี
ขนาดเล็ก และตัวแปลภาษานั้นไมตองเก็บอยูในหนวยความจําทั้งหมดก็สามารถทํางานได เปน
เหตุใหภาษา BASIC ไดรับความนิยมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ไมวาเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรจะไดรับการพัฒนาสูงขึ้นในเรื่องของความเร็วและหนวยความจําเทาใดก็
ตาม แตภาษา Visual Basic จะแตกตางจากภาษา BASIC โดยสิ้นเชงิ ท้ังในแงของหนวยความจํา
ท่ีตองการ และวิธีการพัฒนาโปรแกรม 



 

โปรแกรมวิชวลเบสิค 

  

                  ภาษา Visual Basic ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Microsoft มี
จุดประสงคในการใชเปนเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่มีการติดตอับผูใชเปนแบบกราฟฟก โดย
จะมีเครื่องมื่อตาง ๆ ท่ีชวยในการพัฒนาโปรแกรมอยางรวดเร็ว หรือท่ีนิยมเรียกวา RAD (Repid 
Application Development) ปจจุบันนี้มีผูใชงานภาษา Visual Basic เปนจํานวนมาก โดยภาษา 
Visual Basic ไดรับการออกแบบใหทํางานบนระบบวินโดวเวอรชั่นตาง ๆ จากไมโครซอฟต 
เชน Visual Basic 3 ทํางานบนระบบวินโดว 3.11 สวน Visual Basic 4 และ 5 ทํางานบนระบบ
วินโดว 95 เปนตน 

               JAVA 
                  ภาษาใหมท่ีมาแรงที่สุดในปจจุบัน คงจะไมมีภาษาไหนที่เทียบไดรับภาษาจาวาซึ่ง
ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซันไมโครซิสเตมส ในป 1991 โดยมีเปาหมายที่จะสราง
ผลิตภัณฑอิเล็คทรอนิกสสําหรับผูบริโภคที่งายตอการใชงาย มีคาใชจายต่ํา ไมมีขอผิดพลาด 
และสามารถใชกับเครื่องใด ๆ กไ็ด ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็ไดกลายเปนขอดีของจาวาที่เหนือกวาภาษาอื่น 
ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นดวยจาวาสามารถนําไปใชกับเครื่องตาง ๆ โดย
ไมตองทําการคอมไพลโปรแกรมใหม ทําใหไมจํากัดอยูกับเครื่องหรือโอเอสตัวใดตัวหนึ่ง แมวา
การใชงานจาวาในชวงแรกจะจํากัดอยูกับ World Wide Web (WWW) และ Internet แตใน
ปจจุบันไดมีการนําจาวาไปประยุกตใชกับงานดานซอฟตแวรตาง ๆ อยางมากมาย ต้ังแต



ซอฟตแวรอรรถประโยชน (Utility) ไปจนกระทั่งซอฟตแวรขนาดใหญ เชน โปรแกรมชุดจาก
บริษัท Corel ซึ่งประกอบดวยโปรแกรมหลัก ๆ คือ โปรแกรมเวิรดโปรเซสซิ่ง สเปรดซีต พรี
เซนเตชั่น ท่ีเขียนขึ้นดวยจาวาทั้งหมด 
                 จาวายังสามารถนําไปใชเปนภาษาสําหรับอุปกรณแบบฝงตาง ๆ เชน โทรศัพท และ
อุปกรณขนาดมือถือแบบตาง ๆ เปนตน รวมทั้งยังไดรับความนิยมนําไปใชกับอุปกรณท่ีใช
สําหรับเขาสูอินเตอรเน็ตโดยไมตองใชคอมพิวเตอร นอกจากนี้แลว จาวายังเปนภาษาที่ถูกใช
งานในคอมพิวเตอรแบบเอ็นซี (NC) ซึ่งเปนคอมพิวเตอรแบบใหมลาสุด ท่ีเนนการทํางานเปน
เครือขายวา แอพเพลต (applet) ท่ีตองการใชงานขณะนั้นมาจากเครื่องแม ทําใหการ
ติดตอสื่อสารสารผานเครือขายใชชองทางการสื่อสารนอยกวาการดึงมาทั้งโปรแกรมเปนอยาง
มาก 

 

โปรแกรมพัฒนาภาษาจาวา 

 

ที่มา  :  http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20soft3.htm 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10.3 ภาษาระดับสูง 
       ภาษาระดับสูงเปนภาษาที่สรางขึ้นเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม 
กลาวคือ ลักษณะของคําสัง่จะประกอบดวยคําตางๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งผูอานสามารถเขาใจ
ความหมายไดทันที ผูเขียนโปรแกรมจึงเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูงไดงายกวาเขียนดวย



ภาษาแอสแซมบลี หรือภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีมากมายหลายภาษา อาทิเชน ภาษาฟอร
แทรน (FORTRAN) ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษาวิชวล
เบสิก (Visual Basic) ภาษาซี (C) และภาษาจาวา (Java) เปนตน โปรแกรมที่เขียนดวยภาษา
ระดับสูงแตละภาษาจะตองมีโปรแกรมที่ทําหนาที่แปลภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่อง เชน 
โปรแกรมแปลภาษาฟอรแทรนเปนภาษาเครื่อง โปรแกรมแปลภาษาปาสคาลเปนภาษาเครื่อง 
คําสั่งหนึ่งคําสั่งในภาษาระดับสูงจะถูกแปลเปนภาษาเครื่องหลายคําสั่ง 
       ภาษาระดับสูงที่จะกลาวถึงในที่นี้ ไดแก  
       (1) ภาษาฟอรแทรน (FORmula TRANslator : FORTRAN) จัดเปนภาษาระดับสูงที่เกาแก
ท่ีสุด ไดรับการคิดคนขึ้นเปนครั้งแรกราว พ.ศ. 2497 โดยบริษัทไอบีเอ็ม เปนภาษาที่เหมาะ
สําหรับงานที่ตองการการคํานวณ เชนงานทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และงานวิจัย
ตาง ๆ เนื่องจากแนวคิดในการเขียนโปรแกรมในระยะหลังนี้ เปลี่ยนมานิยมการเขียนโปรแกรม
แบบโครงสรางมากขึ้น ลักษณะของคําสัง่ภาษาฟอรแทรนแบบเดิม ไมเอื้ออาํนวยที่จะใหเขียน
ได จึงมีการปรับปรุงโครงสรางของภาษาฟอรแทรนใหสามารถเขยีนโปรแกรมแบบโครงสราง
ขึ้นมาไดในป พ.ศ. 2509 เรยีกวา FORTRAN 66 และในป พ.ศ. 2520 สถาบันมาตรฐานของ
สหรัฐอเมริกา (American National Standard Institute หรือ ANSI) ไดปรับปรุง FORTRAN 66 
และยอมรับใหเปนภาษาฟอรแทรนที่เปนมาตรฐานเรียกวา FORTRAN 77 ใชไดกับเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีมีตัวแปลภาษานี้ 
       (2) ภาษาโคบอล (Common Business – Oriented Language : COBOL) เปนภาษาที่
พัฒนาขึ้นในราว พ.ศ. 2502 ตอมาไดรับการปรับปรุงจากคณะกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของ
หนวยงานธุรกิจและรัฐบาลของสหรฐัอเมริกา เปนภาษาโคบอลมาตรฐานใน พ.ศ. 2517 ภาษา
โคบอลเปนภาษาที่เหมาะสมสําหรับงานดานธุรกิจ เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญสวนมากมี
โปรแกรมแปลภาษาโคบอล 
       (3) ภาษาเบสิก (Beginner’s All - purpose Symbolic Instruction Code : BASIC)เปนภาษาที่
ไดรับการคิดขึ้นเปนครั้งแรกที่วิทยาลัยดารทมัธ (Dartmouth College) เผยแพรเปนทางการในป 
พ.ศ. 2508 ภาษาเบสิกเปนภาษาที่สรางขึ้นโดยมีจุดประสงคเพ่ือใชสอนเขียนโปรแกรมแทน
ภาษาคอมพิวเตอรภาษาอื่น เชน ภาษาฟอรแทรน ซึ่งมีขนาดใหญและตองใชหนวยความจําสูง
ในการทํางาน ซึ่งไมเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอรในสมัยนั้น ภาษาเบสิกเปนภาษาที่มีขนาดเล็ก 
เปนตัวแปลภาษาชนิดที่เรียกวาอินเตอรเพรทเตอร ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนในหัวขอถัดไป 
       นอกจากนี้ ภาษาเบสิกเปนที่งายตอการเขียนซึ่งผูเขียนจะสามารถนําไปประยุกตกับการ
แกปญหาตาง ๆ ไดทุกสาขาวิชา ผูท่ีเพ่ิงฝกเขียนโปรแกรมใหม ๆ หรือผูท่ีไมใชนักเขียน



โปรแกรมอาชีพ แตเปนเพียงวิศวกร หรือนักวิจัย จะสามารถหัดเขยีนโปรแกรมภาษาเบสิกไดใน
เวลาไมนานนัก ปกติภาษาเบสิกสวนใหญใชกับไมโครคอมพิวเตอร 
       (4) ภาษาปาสคาล (Pascal) ต้ังชื่อตามนักคณิตศาสตรชาวฝรั่งเศสชื่อ เบลส ปาสคาล (Blaise 
Pascal ) ซึ่งไดกลาวมาแลววาเปนผูผลิตเครื่องคิดเลขโดยใชเฟองหมุน ภาษาปาสคาลคิดขึ้นในป 
พ.ศ. 2514 โดยนิคลอสเวียซ (Niklaus Wirth) ศาสตราจารยวิชาคอมพิวเตอรชาวสวิส ภาษา
ปาสคาลไดรับการออกแบบใหใชงายและมีโครงสรางที่ดีจึงเหมาะกับการใชสอนหลักการเขียน
โปรแกรม ปจจุบันภาษาปาสคาลยังคงไดรับความนิยมใชในการเรยีนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
(5) ภาษาซีและซีพลัสพลัส (C และ C++) ภาษาซีเปนภาษาที่พัฒนาจากหองปฏิบัติการเบลลของ
บริษัทเอทีแอนดทีในป พ.ศ .2515 หลังจากที่พัฒนาขึ้นไดไมนานภาษาซีก็กลายเปนภาษาที่นิยม
ในหมูนักเรียนโปรแกรมมาก และมีใชงานเครื่องทุกระดับ ท้ังนี้ เนื่องจากภษาซีไดรวมเอาขอมูล
ของภาษาระดับสูงแลภาษาระดับเขาไวดวยกนั กลาวคือ เปนภาษาที่มีไวยกรณท่ีเขาใจงายทําให
เขียนโปรแกรมไดงายเชนเดียวกับภาษาระดับสูงทั่วไป แตประสิทธิภาพและความเร็วในการ
ทํางานดีกวามาก เนื่องจากมีการทํางานเหมือนภาษาระดับต่ํา สามารถทํางานไดในระดับที่เปน
การควบคุมฮารดแวรไดมากกวาภาษาระดับสูงอื่นๆ ดังจะเห็นวาภาษาซีเปนภาษาที่สามารถ
พัฒนาระบบปฏิบัติการได เชน ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 
       นอกจากนี้เมื่อแนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Programing : 
OOP) ไดเขามามีบทบาทในวงการคอมพิวเตอรมากขึ้น ภาษาซีกยั็งไดรับ 
การพัฒนาดดยประยุกตใชกับการเขียนโปรแกรมดังกลาว เกิดเปนภาษาใหมชื่อวา ภาษาซีพลัสพ
ลัส (C++) 
       (6) ภาษาวิชวลเบสิก (Visual Basic) เปนภาษาที่พัฒนาตอมาจากภาษาเบสิก สําหรับภาษา
วิชวลเบสิกเปนภาษาที่ใชไวยกรณบางสวนของภาษาเบสิกในการเขียนโปรแกรม แตมีแยวคิด
และวิธีการพัฒนาโปรแกรมที่แตกตางจากภาษาเบลิกโดยสิ้นเชิง รวมทั้งการใชเนื้อท่ีใน
หนวยความจําก็แตกตางกันมาก ท้ังนี้ เนื่องจากภาษาวิชวลเบสิกใชแนวคิดการเขียนโปรแกรม
แบบรูปภาพ (visual programing) ในการพัฒนาโปรแกรม ภาษานี้พัฒนาขึ้นโดยบริษัท
ไมโครซอฟต ออกแบบเพื่อเขียนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการแบบจียูไอ 
เชน ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส มีการติดตอกับผูใชโดยใชรูปภาพ การเขียน
โปรแกรมทําไดงายกวาการเขียนโปรแกรมแบบเกามากซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดในบท
ตอไป 
       (7) การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ (visual programing) ในการพัฒนาโปรแกรม ภาษานี้



พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟต ออกแบบเพื่อเขียนโปรแกรมที่สามารถใชงานไดบน
ระบบปฏิบัติการแบบจียูไอ เชน ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส มีการติดตอกับผูใชโดย
ใชรูปภาพ การเขียนโปรแกรมทําไดงายกวาการเขียนโปรแกรมแบบเกามาก 
       (8)ภาษาจาวา (JAVA) พัฒนาขึ้นในป พ.ศ. 2534 โดยบริษัทซันไมโครซิสเตมส และเปน
ภาษาที่ไดรับความนิยมสูงมาโดยตลอด เนื่องจากเปนภาษาที่มีความยืดหยุนสูง สามารถเขียน
โปรแกรม และใชงานไดบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกประเภท และระบบปฏิบัติการทุกรูปแบบ 
ในชวงแรกที่เริ่มมีการนําภาษาจาวามาใชงาน จะเปนการใชงานบนเครือขายอนิเตอรเน็ต เปน
ภาษาที่เนนการทํางานบนเว็บ แตปจจุบันสามารถนํามาประยุกตสรางโปรแกรมใชงานทั่วไปได 
       นอกจากนี้ เมื่อเทคโนโลยีของการสื่อสารกาวหนาขึ้น จนกระทั่งเครื่องคอมพิวเตอรปาลมท็
อป หรือแมแตโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถเชื่อมตอเขาสูระบบอินเตอรเน็ตและใชงานระบบเวิรด
ไวดเว็บได ภาษาจาวากส็ามารถสรางสวนที่เรียกวาแอพเพลต (applet) ใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ท่ีกลาวขางตนเรียกใชงานจากเครื่องที่เปนแมขาย (server) ได 
       (9) ภาษาเดลไฟล  (Delphi) เปนภาษาที่ไดรับความนิยมมากภาษาหนึ่ง แนวคิดเขียน
โปรแกรมภาษาเดลไฟลเหมือนกับแนวคิดของภษาวิชวลเบสิกคือเปนการเขียนโปรแกรมเชิง
รูปภาพแตภาษาพื้นฐานที่ใชในการเขียนโปรแกรมจะเปนภาษาปาสคาล ในการเขยีนโปรแกรม
เชิงรูปภาพนี้มีคอมโพเนนต (component) ท่ีสามารถใชเปนสวนประกอบเพื่อสรางสวนติดตอ
ผูใชท่ีเปนแบบกราฟกทําใหซอฟตแวรท่ีพัฒนามีความนาสนใจและใชงานงายขึ้น การเขียน
โปรแกรมดวยภาษาเดลไฟลจึงเปนที่นิยมในการนําเปนพัฒนาโปรแกรมใชงานมาก รวมทั้ง
ภาษาปาสคาลเปนภาษาที่เขาใจงายเหมาะแกการนํามาใชสอนเขียนโปรแกรม 
5.10.4 การทํางานของโปรแกรมแปลภาษา 
       ดังกลาวมาแลววาในการประมวลผลโปรแกรมที่เขียนขึ้นดวยภาษาระดับสูงจําเปนตอง
อาศัยโปรแกรมที่ทําหนาที่ชวยในการแปลโปรแกรมภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่อง 
โปรแกรมภาษาที่ใชแบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก 
       (1) คอมไพเลอร (compiler) เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนดวย
ภาษาระดับสูงที่เรียกกันวา โปรแกรมตนฉบับ (source program) ใหเปนโปรแกรมภาษาเครือ่ง 
(object program) ถามีขอผดิพลาดเครื่องจะพิมพรหัสหรือขอผิดพลาดออกมาดวย ภายหลังการ
แปลถาไมมีขอผิดพลาด ผูใชสามารถสั่งประมวลผลโปรแกรมและสามารถเก็บโปรแกรมที่
แปลภาษาเครือ่งไวใชงานตอไปไดอีกโดยไมตองทําการแปลโปรแกรมซ้ําอีก  
ตัวอยางโปรแกรมแปลภาษาแบบนี้ ไดแก โปรแกรมแปลภาษาฟอรแทรน โปรแกรมแปลภาษา
โคบอล โปรแกรมแปลภาษาปาสคาล โปรแกรมแปลภาษาซ ี 



       (2) อินเตอรพรีเตอร  (Interpreter)เปนโปรแกรมที่ทําหนาที่ในการแปลโปรแกรมที่เขียนดวย
ภาษาระดับสูงใหเปนภาษาเครื่องเชนเดียวกับคอมไพเลอร ความแตกตางจะอยูท่ีอินเตอรพรี
เตอรจะทําการแปลและประมวลผลทีละคําสั่ง ขอเสียของอินเตอรพรีเตอรก็คือ ถานําโปรแกรม
นี้มาใชงานอกีจะตองทําการแปลโปรแกรมทุกครั้ง ภาษาบางภาษามีโปรแกรมแปลทั้งสอง
ลักษณะ เชน ภาษาเบสิก เปนตน 
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