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บทที่ 1
แนวคิดการเขียนโปรแกรม
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น พื้ น ฐานในการเขี ย นโปรแกรมและการพั ฒ นาเกม
คอมพิวเตอร์ การเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความจาเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผลลัพธ์
จากการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการมีความถูกต้องและรวมถึงการตรวจสอบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนามาก่อนแล้ว เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการทบทวนความรู้พื้ นฐานในการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย
1. ประวัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ผังงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.1 ประวัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นามาตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1940 โปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี เป็นภาษาแรกที่ถูกพัฒนาขึ้น
ในปี ค.ศ.1949 John Mauchly's Short Code นาเสนอโปรแกรมภาษาขั้นสูงสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปี ค.ศ. 1954 มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมภาษาฟอร์ แ ทน โดยบริ ษั ท IBM ภาษาฟอร์ แ ทรน
(Fortran programming language หรือ FORTRAN) เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของวงการคอมพิวเตอร์
ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1950 นิยมนาไปใช้ในการคานวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปี ค.ศ. 1959 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษาโคบอล (Cobol) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสู ง
ภาษาหนึ่งที่อยู่มาอย่างยาวนาน COBOL ย่อมาจาก Common Business Oriented Language เป็น
ภาษาที่นิยมนาไปใช้ทางธุรกิจ
ปี ค.ศ. 1959 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษาอาร์พีจี( RPG) ย่อมาจากคาว่า Report Program
Generator เป็ น ภาษาโปรแกรมเพื่ อ ใช้ ใ นการพัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ทางธุร กิจ โดยมีวัตถุประสงค์
เริ่ มแรกเป็ น โปรแกรมเพื่อรายงาน โดยภาษาอาร์พีจี ถูกใช้กับระบบคอมพิว เตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ
ไอบีเอ็ม
ปี ค.ศ. 1964 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษาเบสิค(BASIC) ย่อมาจาก Beginner's All-purpose
Symbolic Instruction Code เป็นภาษาโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย

(4)
ปี ค.ศ.1972 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี C โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Labs โดย
ภาษาซีนั้นพัฒนามาจาก ภาษา B และจากภาษา BCPL ซึ่งในช่วงแรกนั้นภาษาซีถูกออกแบบให้ใช้
เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมในระบบ UNIX และเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นในปี ค.ศ.1978 เมื่อ Brain
Kernighan ร่ ว มกั บ Dennis Ritchie พั ฒ นามาตรฐานของภาษาซี ขึ้ น มา คื อ K&R (Kernighan
&Ritchie) และทั้งสองยังได้แต่งหนังสือชื่อว่า “The C Programming Language” โดยภาษาซีนั้น
สามารถจะปรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆได้ ต่อมาในช่ วง ปี ค.ศ.1988 Ritchie และ
Kernighan ได้ร่วมกับ ANSI (American National Standards Institute) สร้างเป็นมาตรฐานของ
ภาษาซีขึ้นมาใหม่มีชื่อว่า “ANSI C”
ปี ค.ศ.1972 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Prologมาจาก PROgrammationen LOGique
(logic programming) สร้างขึ้นโดย Alain Colmerauerราว ค.ศ. 1972 ภาษาโปรล็อกเกิดจากความ
พยายามที่จะสร้างภาษาที่อาศัยวิธีการทางตรรกศาสตร์แทนที่จะกาหนดคาสั่งอย่างละเอียดให้ กับ
คอมพิวเตอร์
ปี ค.ศ.1978 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา SQL (a query language, later extended) เป็น
ภาษาสอบถามที่นิยมมากที่สุดของการจัด การฐานข้อมูล สาหรับสร้าง แก้ไขและเรียกใช้ฐานข้อมูล
โดยใช้มาตรฐานของแอนซี (ANSI) และ ไอเอสโอ (ISO) ปัจจุบันการใช้งานใช้ในหลายจุดประสงค์
มากกว่าใช้สาหรับจัดการโปรแกรมเชิงวัตถุที่เป็นจุดประสงค์แรกของการสร้างภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง
ปี ค.ศ.1991 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง เพื่อใช้งาน
ทั่วไป[3][4] แบบอินเทอร์พรีเตอร์ ที่สร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) เป็นภาษา
สคริ ป ต์ ท าให้ ใ ช้ เ วลาในการเขี ย นและคอมไพล์ ไ ม่ ม าก ท าให้ เ หมาะกั บ งานด้ า นการดู แ ลระบบ
(System administration) เป็ น อย่ า งยิ่ ง ได้ มี ก ารสนั บ สนุ น ภาษาไพทอนโดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์, ลินุกซ์ และสามารถติดตั้งให้ทางานเป็นภาษาสคริปต์ของวินโดวส์
ปี ค.ศ.1991 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Visual Basic เป็นภาษาโปรแกรมแบบ GUI สร้าง
โดยบริษัทไมโครซอฟท์ ภาษานี้เป็นหนึ่งในภาษาโปรแกรมยอดนิยมสาหรับโปรแกรมที่ใช้ในด้านธุรกิจ
ปี ค.ศ.1993 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Ruby เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ได้รับอิทธิพล
ของโครงสร้างภาษามาจากภาษาเพิร์ลกับภาษาเอดา มีความสามารถในเชิงวัตถุแบบเดียวกับภาษา
สมอลทอล์ค และมีความสามารถหลายอย่างจากภาษาไพทอน, ภาษาลิสป์, ภาษา Dylan และภาษา
CLU ตัวแปลภาษารูบีตัวหลักเป็นซอฟต์แวร์เสรี และเป็นตัวแปลแบบอินเตอร์พรีเตอร์
ปี ค.ศ.1995 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Java เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนาโดย เจมส์
กอสลิง และวิศวกรคนอื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่ว นหนึ่ ง ของ
โครงการกรีน (the Green Project) ภาษานี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดย
รูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C)
ปี ค.ศ.1995 มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมภาษา Delphi (Object Pascal) เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ตั ว
แปลภาษาปาสกาล (Pascal) ตัวหนึ่ง ที่พัฒ นาโดยบริษัท Borland ซึ่งรูปแบบของภาษานั้นได้ถู ก
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ออกแบบระบบภาษาใหม่ เพื่อสนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ คือ ให้ง่ายต่อการพัฒนาต่อ
และสามารถนาไปใช้ได้ (reusable)
ปี ค.ศ.1995 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript เป็นภาษาสคริปต์ ทีมีลักษณะการ
เขียนแบบโปรโตไทพ (Prototyped-based Programming) ส่วนมากใช้ในหน้าเว็บเพื่อประมวลผล
ข้ อ มู ล ที่ ฝั่ ง ของผู้ ใ ช้ ง าน แต่ ก็ ยั ง มี ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม เติ ม ความสามารถในการเขี ย นสคริ ป ต์ โ ดยฝั ง อยู่ ใ น
โปรแกรมอื่น ๆ
ปี ค.ศ.1995 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา PHPถูกสร้างขึ้นโดย RasmusLerdorf ต่อมามีผู้ให้
ความสนใจเป็นจานวนมาก จึงได้ออกเป็นแพ็คเกจ "Personal Home Page" ซึ่งเป็นที่มาของ PHP
โดยภาษา PHP เป็นแบบ Server Side Script และเป็น Open Source ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดาวน์
โหลด Source Code และโปรแกรมใช้ได้ฟรี
ปี ค.ศ. 2000 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา ActionScript เป็นภาษาสคริปต์ที่มีพื้นฐานมา
จากเอ็กมาสคริ ป ต์ (ECMAScript) ซึ่งเป็นตระกูล เดียวกั นกั บจาวาสคริ ปต์ ใช้ส าหรับการพั ฒ นา
เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ที่ทางานด้วยแฟลช เพื่อใช้คานวณและควบคุมการทางานในตัวแฟลช และให้
สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ (Interactive)
ปี ค.ศ. 2001 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา C# เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล ที่ใช้
ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงคาสั่ง การเขียน
โปรแกรมเชิงประกาศ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัท
ไมโครซอฟท์เพื่อทางานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยมีแอนเดอร์เฮลส์เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็น
หัวหน้าโครงการ และมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและ
จาวา) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ไม่ซับซ้ อน ใช้งานได้ทั่วไป (general-purpose) และ
เป็นเชิงวัตถุเป็นหลัก
ปี ค.ศ. 2001 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Visual Basic .NET เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
ทางานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนามาจากภาษาวิชวลเบสิก
ปี ค.ศ. 2003 มีการพัฒ นาโปรแกรมภาษา Groovy เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ส าหรับ
แพลตฟอร์มจาวา ลักษณะเป็นเหมือนภาษาสคริปต์สาหรับแพลตฟอร์มจาวา เนื่องจากมีคุณลักษณะ
หลายอย่างเหมือนกับภาษาสคริปต์อย่าง ไพทอน (Python) รูบี้ (Ruby) เพิร์ล (Perl) และ สมอล
ทอล์ค (Smalltalk) อาจจะใช้ชื่อเรียก JSR 241 แทนภาษากรูวีโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษากรูวี จะถูก
คอมไพล์ เป็นจาวาไบต์โค้ด ซึ่งสามารถใช้งานได้บนจาวาเวอร์ชวลแมชีน (JVM)
ปี ค.ศ. 2003 มี ก ารพั ฒ นาโปรแกรมภาษา Scala ลั ก ษณะของภาษารองรั บ การเขี ย น
โปรแกรมทั้งแบบ functional และ imperative ทั้งสองแบบ ตัวภาษา Scala เป็นภาษาที่ทางานอยู่
บน JVM ทาให้สามารถเรียกใช้งานไลบรารีทั้งหมดที่สามารถทางานบน JVM ได้ทันที
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ปี ค.ศ. 2005 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา F# เป็นภาษาสาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบ strongly typed บนดอตเน็ตเฟรมเวิร์กและ Mono ที่สนับสนุนโมเดลการเขียนโปรแกรมหลาย
แบบรวมทั้ง การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชิง
คาสั่ง F# เป็นภาษาดอตเน็ต สามารถเรียกใช้เอพีไอของดอตเน็ต และถูกเรียกจากภาษาดอตเน็ตอื่นๆ
สามารถถูกใช้กับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเขียนโปรแกรมสาหรับหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ หรือ
GPU และใช้เขียนโปรแกรมสาหรับระบบปฏิบัติการแมคโอเอสเท็น ไอโอเอสและ แอนดรอยด์
ปี ค.ศ. 2006 มีการพัฒ นาโปรแกรม Windows Power Shell สนับสนุนการทางานของ
System Administrator โดยมี ลั ก ษณะการท างานในสภาวะแวดล้ อ มทั้ ง แบบ Interactive และ
Scripting ซึ่งสามารถที่จะทางานได้ทั้งแบบ Independently และ Combination
ปี ค.ศ. 2007 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Clojure พัฒนาขึ้นโดย Rich Hickey เป็นภาษา
เขียนโปรแกรมมาจากภาษา LISP โดยถูกออกแบบให้เป็นภาษาอเนกประสงค์ที่ Compile เป็น JVM
bytecode รันอยู่บน Java Virtual Machine ทาให้สามารถนา Java Framework มาใช้ใน Clojure
ได้เช่นเดียวกับที่ใช้ในภาษา JAVA
ปี ค.ศ. 2009 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Go พัฒนาโดย Google สร้างภาษาโปรแกรมของ
ตัวเองซึ่งเป็นโอเพนซอร์สขึ้นมาเพื่อทาให้โปรแกรมเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น ภาษา Go เป็นภาษาที่
ปลอดภัยไม่เขียนข้อมูลลงไปในตาแหน่งที่ไม่ควรเขียนในหน่วยความจาและสามารถสนับสนุนการ
ทางานในหลายกระบวนการของโปรแกรมพร้อมกัน
ปี ค.ศ. 2011 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Dart เป็นภาษาสคริปต์ รองรับการเขียนโปรแกรม
แบบเชิงวัตถุมีแนวคิดของ class และ inheritance ส่วนการประกาศชนิดตัวแปรจะประกาศหรือไม่ก็
ได้ (optional types) ช่วยให้การสร้างโค้ดขั้นต้นทาได้เร็ว และสามารถมาจัดระเบียบตัวแปรทีหลังได้
ปี ค.ศ. 2014 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Swift ภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ออกแบบ
และสร้ างสรรค์โ ดย Apple เพื่อใช้ส ร้ างแอพพลิ เ คชั นส าหรั บ IOS, Mac, Apple TV และ Apple
Watch ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนามีอิสระใช้งานง่ายและเป็นโอเพ่นซอร์ส (Opensource)
ปี ค.ศ. 2015 มีการพัฒนาโปรแกรมภาษา Rust เป็นภาษาโปรแกรมภาษาใหม่ที่พัฒนาโดย
Mozilla โดยมุ่งเป้าว่าต้องการเป็นภาษาสาหรับงานประมวลผลที่ทางานพร้อมๆ กัน (concurrency)
และทางานบนระบบขนาดใหญ่ ออกแบบมาไม่ให้มีปัญหาด้านหน่วยความจาอย่าง buffer overflow
การใช้งานจะเป็นระบบคอมไพล์ ตัว syntax ของภาษาจะคล้ายกับ C/C++ คือเป็นภาษาที่ใช้วงเล็บ
ปีกกา { } และประกาศตัวแปรแบบ static

(7)

ภาพที่ 1-1 แสดงสถิติการใช้งานโปรแกรมภาษาบนเว็บไซต์ GitHub.com
(ที่มาจากเว็บไซต์ http://sogrady-media.redmonk.com/sogrady/files/2015/07/lang-rank-615-wm.png)
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1.2 หลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจุดเริ่มต้นจากความต้องการของผู้ใช้งาน(User
requirement) ที่ต้องการคอมพิวเตอร์ไปใช้ในกระบวนการทางาน ช่วยในการคานวณที่ซับซ้อน ใช้ใน
การทางานทีม่ ีลักษณะเหมือนๆ กัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว แข่งขันกับเวลา และมีความถูกต้อง
แม่ น ย าสู ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ท าการพั ฒ นาขึ้ น เปรี ย บเสมื อ นภาษากลาง(code) ที่ ท าให้
ผู้พัฒนาโปรแกรม(programmer) สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางานหรือดาเนินการโดยมีลาดับขั้นตอน
ตามโครงสร้างของภาษานั้นๆ ที่ใช้แปลความหมายดังนั้นผู้พัฒนาโปรแกรมต้องเข้าใจหลักการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี เพื่อจะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้คานวณผลลัพธ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง และควรมีคู่มือการพัฒนาโปรแกรมรวมถึงเอกสารอ้างอิงต่างๆ แหล่งค้นหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อช่วยการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ต่อไป
ความต้องการ
Requirement

ภาษากลาง
Code

โปรแกรม
Program

ค วา ม ต้ องกา ร
ข อ ง ผู้ ใ ช้ ง า น
สาหรับโปรแกรม
หรือซอฟท์แวร์ ที่
จะพัฒนาขึ้น

ก า ร พั ฒ น า
โปรแกรมโดยใช้
ภาษาทาง
คอมพิ ว เตอร์ ให้
ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้
ตามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้ใช้งาน

โปรแกรมที่
พัฒนา

ภาพที่ 1-2 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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1.3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programming Process)
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีรูปแบบ
ตามล าดับ ขั้น ที่ได้กาหนดไว้แ ล้ ว และมีคาอธิบายในแต่ล ะขั้นตอน โดยมีล าดับขั้นตอนที่ส าคัญ 6
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การกาหนดปัญหา (Problem Definition) คือ เป็นขั้นตอนในการกาหนดว่าโปรแกรมที่
จะพัฒนาขึ้นมีผลลัพธ์อะไร มีการใช้ข้อมูลอะไร
2) การสร้างอัลกอริทึมและรหัสเทียม คือ การอธิบายขั้นตอนการทางานของโปรแกรม เพื่อให้
ผู้พัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมได้
3) การสร้างผังงานโปรแกรม เป็นขั้นตอนการเขียนภาพการทางานของโปรแกรม
4) การเขียนโปรแกรม การพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์จากอัลกอริทึมที่ได้กาหนดไว้
5) การทดสอบและแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม เมื่อ เจอทาการ
แก้ไขปรับปรุง
6) การจัดทาเอกสารประกอบ ผู้พัฒนาจะทาเอกสารในการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการ
พัฒนา ซอฟท์แวร์ที่ใช้ เพื่อเมื่อต้องการพัฒนาใหม่ หรือผู้ที่สนใจมาอ่าน
การกาหนดปัญหา
การสร้างอัลกอริทึม
รหัสเทียม
การสร้างผังงานโปรแกรม
การทดสอบและแก้ไข
การจัดทาเอกสารประกอบ

ภาพที่ 1-3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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1.4 ผังงานการเขียนโปรแกรม
ผังงานการเขียนโปรแกรม คือ การนาอัลกอริทึมหรือรหัสเทียมที่ได้สร้างไว้ มาแปลงเป็น
สัญลักษณ์สากล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน กาหนดตามสถาบันแห่งชาติอเมริกัน (ANSI : American
National Standards Institue) ตัวอย่างสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้งานหลักๆ มีดังนี้
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์การเขียนผังงาน
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
สัญลักษณ์ terminal หมายถึงจุดเริ่มต้น / สิ้นสุดของโปรแกรม
สัญลักษณ์ arrow หมายถึงลูกศรแทนการแสดงลาดับทิศทางการ
ทางานของโปรแกรมและการไหลของข้อมูล
สัญลักษณ์processing หมายถึง การประมวลผล ใช้สาหรับแสดง
คาสั่งในการประมวลผล หรือการกาหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปร
สัญลักษณ์ input หรือ output แสดงการอ่านข้อมูลจากหน่วย
เก็บข้อมูลสารองเข้าสู่หน่วยความจาหลักภายในเครื่องหรือการ
แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลออกมา
สัญลักษณ์ decision หมายถึงการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ
โดยจะมี เ ส้ น ออกจารรู ป เพื่ อ แสดงทิ ศ ทางการท างานต่ อ ไป
เงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ
สัญลักษณ์ document เป็นการแสดงผลหรือรายงานที่ถูกสร้าง
ออกมา
สั ญลั กษณ์ on page connector แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงาน
ภายใน หรือเป็นที่บรรจบของเส้นหลายเส้นที่มาจากหลายทิศทาง
เพื่อจะไปสู่การทางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน
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ตารางที่ 1 สัญลักษณ์การเขียนผังงาน (ต่อ)
สัญลักษณ์

คาอธิบาย
สัญลักษณ์ off page connector การขึ้นหน้าใหม่ ในกรณีที่ผัง
งานมีความยาวเกินกว่าที่จะแสดงพอในหนึ่งหน้า
สัญลักษณ์ display แทนการแสดงข้อมูลทางจอภาพ

บทสรุป
เนื้อหาในบทนี้ผู้เรียนสามารถ เป็นบทนาในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้ทราบ
ประวัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. ใด มีภาษาอะไรบ้างที่พัฒนาขึ้น ภาษาใดมี
การพัฒนาจนมาถึงยุคปัจจุบัน เหลักการและแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทาให้พัฒนา
โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ว่ามีจานวนกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
รวมถึงการเขียนผังงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นการทบทวนข้อมูลที่ได้เรียนมาแล้ว หรือมีความรู้อยู่
แล้ว ซี่งสามารถนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างโปรแกรม และผังงานโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ได้ต่อไป
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แบบฝึกหัดท้ายบท
1) จงอธิบายหลักการเขียนโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่างโปรแกรมประกอบ
2) จงอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
3) ให้ยกตัวอย่างการเขียนผังงานโปรแกรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
4) จงเสนอแนวคิดผังงานโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์
5) จงบอกประโยชน์ของการเขียนผังงานโปรแกรม
6) จงอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ของการเขียนผังงานโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ดังต่อไปนี้

(a)
(b)

(13)
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