
หน่วยการเรียนรู้ที่  2       เรือ่ง   เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

สาระท่ี  3             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง  3.1    เข้าใจ  เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   

                         การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ      

                         ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.2         เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง  :  หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 

-  แนวคิดและหลักการโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรม  ตัวแปร  การล าดับ

ค าสั่ง  การตรวจสอบเงื่อนไข  การควบคุมโปรแกรม  ค าสั่งแสดงผล และ

รับข้อมูล  การเขียนโปรแกรมแบบง่าย  ๆ 

- การเขียนสคริปต์                                    



เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 
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สาระส าคัญ 
  
             "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ทุกภาษานั้นเหมือนกัน"   สิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละภาษา  คือ  
โครงสร้างภาษา  (syntax)    แต่สิ่งที่เหมือนกันของทุกภาษา  คือ  การใช้ประสบการณ์จากภาษาหนึ่งไปใช้ในอีก
ภาษาหนึ่งได้  ด้วยการซึมซับเรื่องของ โครงสร้างการเขียนโปรแกรม  (Structure Programming)  จนเข้าใจ  เพ่ือ
ควบคุมในสิ่งที่คล้าย ๆ กัน คือ  ข้อมูลเข้า (input) กระบวนการท างาน (process)  และ  แสดงผลข้อมูล  
(output)   
             ดงันัน้  ถ้าเขียนโปรแกรมเพ่ือก าหนดการท างานในภาษาหนึง่ไดแ้ล้ว  การเขียนโปรแกรมแบบนั้นใน
ภาษาอ่ืนย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  เพียงแต่ต้องศึกษารูปแบบการเขียนของภาษาใหม่เพ่ิมเติม  แล้วน า
ประสบการณ์ท่ีเคยเขียน  ไปสั่งให้ภาษาใหม่ท างานตามต้องการได้   
 
 



ความหมายภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
          ภาษาคอมพิวเตอร์  หมายถึง ภาษาใด ๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน 

แล้วคอมพิวเตอร์สามารถท างานตามค าสั่งนั้นได้ ภาษาคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายพันภาษา แต่ภาษาท่ีสั่งให้

คอมพิวเตอร์ท างานได้จริงนั้นมีภาษาเดียว คือ ภาษาเครื่อง ( machine language )  

          ภาษาคอมพิวเตอร์มีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์จะท างานได้ภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง  
(Machine language) ซึ่งเป็นภาษาท่ีบังคับการท างานของเครื่องอย่างแท้จริง ข้อเสียของภาษาเครื่อง  คือ ภาษา
ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้แล้วแต่การออกแบบระบบเครื่องว่าจะเป็นแบบใด นอกจากนี้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่สร้างขึ้นมานั้นส่วนใหญ่จะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้ลักษณะของ
ภาษาเครื่องเปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไปอีก แต่ภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาเครื่องอาจจะยังเหมือนเดิมได้ 
           
ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
          การจัดแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ ได้ดังนี้ 
   

1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) 
              เป็นภาษาท่ีแท้จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะท างานได้แต่เฉพาะภาษาเครื่อง
เท่านั้น ในงานทางคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะไม่เขียนเป็นภาษาเครื่อง เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีลักษณะ
แตกต่างกันไป  ภาษาเครื่องจะใช้ส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่ท างานเก่ียวกับระบบชุดค าสั่ง เวลาเขียนต้องเขียนในรูปของ
เลขฐานสอง เมื่อเขียนเสร็จต้องคิดกลับมาเป็นตัวเลขฐานสิบ หรือเป็นตัวอักษร หรือพยัญชนะต่างๆ ที่จะให้
เครื่องรับกลับเข้าไปเป็นเลขฐานสอง พร้อมกับประกอบเป็นค าสั่งและรวมกันเป็นชุดค าสั่ง การเขียนชุดค าสั่ง
ภาษาเครื่องไม่จ าเป็นต้องใช้ตัวแปลชุดค าสั่งหรือชุดค าสั่งควบคุมในช่วงการท างาน 
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2. ภาษาแอสเซมบลี  (Assembly Language) 
 

              เป็นภาษาท่ีเขียนเป็นตัวพยัญชนะและตัวเลขฐานสิบ   เช่นเดียวกับภาษาเครื่องต่างกันตรงที่ว่า   ภาษา
แอสเซมเบลอร์เขียนเป็นตัวอักษรโดยไม่ค านึงว่าเลขฐานสองเป็นอย่างไร       และต้องการตัวแปลชุดค าสั่งภาษา
แอสเซมเบลอร์   เมื่อถึงเวลาท างานยังต้องใช้ชุดค าสั่งควบคุมเข้าช่วยอีกด้วย 
              เขียนชุดค าสั่งภาษาแอสเซมเบลอร์เสร็จจะได้ชุดค าสั่ง  ที่เรียกว่า  ชุดค าสั่งเริ่มต้น  (source program) 
จะต้องมีลักษณะที่ตัวแปลชุดค าสั่งภาษาแอสเซมเบลอร์จะรับได้เม่ือเอาชุดค าสั่งเริ่มต้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตัวแปลชุดค าสั่งภาษาแอสเซมเบลอร์  จะแปลชุดค าสั่งภาษาแอสเซมเบลอร์เป็นชุดค าสั่งภาษาเครื่อง  เรียกว่า 
ชุดค าสั่งท างาน   (object program)  พร้อมกับถูกจัดให้อยู่ในรูปที่ชุดค าสั่งควบคุมจะรับได้  ชุดค าสั่งท างานนี้
อาจจะถูกแปลมาในลักษณะบัตร แถบแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก 
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 3.  ภาษาระดับสูง  (High Level Language)  
       
     เรียกอีกอย่างว่า  ภาษารุ่นที่ 3  (3rd Generation Languages หรือ 3GLs)  เป็นภาษาท่ีถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือให้สามารถเขียนและอ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษทั่ว  ๆ ไป   และท่ี
ส าคัญคือ  ผู้เขียนโปรแกรมไม่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด  ตัวอย่างของภาษาประเภทนี้
ได้แก่ ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)  โคบอล (COBOL)  เบสิก (BASIC)  ปาสคาล (PASCAL)  ซี (C)  เอดา (ADA) 
อย่างไรก็ตามโปรแกรมที่ถูกเขียนด้วยภาษาประเภทนี้จะท างานได้  ก็ต่อเมื่อมีการแปลงให้เป็นภาษาเครื่องเสียก่อน 
ซึ่งวิธีการแปลงจากภาษาชั้นสูงให้เป็นภาษาเครื่องนั้น  จะท าได้โดยใช้โปรแกรมท่ีเรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compiler) 
หรือ อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)  อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยภาษาชั้นสูงแต่ภาษาจะมีตัวแปลภาษาเฉพาะเป็นของ
ตัวเอง  ดังนั้นจึงไม่สามารถน าตัวแปลภาษาท่ีเรียกว่าคอมไพเลอร์ของภาษาหนึ่งไปใช้แปลภาษาอ่ืน ๆ  ส าหรับ
ความแตกต่างระหว่างคอมไพเลอร์และอินเตอร์พรีเตอร์   ดังต่อไปนี้ 
     คอมไพเลอร์ (Compiler)  จะท าการแปลโปรแกรมท้ังโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่องทีเดียว การแปลนี้
จะเป็นการตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษา ถ้ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของภาษาเกิดข้ึนก็จะแจ้งให้ทราบ เรียก
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของภาษา (Syntax Error)  เพ่ือให้ผู้เขียนโปรแกรมท าการแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงค่อยสั่ง
ให้แปลใหม่ โปรแกรมท่ียังไม่ผ่านการแปลจะเรียกว่า ซอร์สโปรแกรม ( Source Program) หรือ ซอร์สโมดูล 
(Source module)   
     อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)  เป็นตัวแปลภาษาอีกตัวหนึ่งที่จะท าการแปลโปรแกรมภาษาชั้นสูงที่
ละค าสั่งให้เป็นภาษาเครื่องและท าการเอ็กซ์วีคิวท์หรือท างานค าสั่งนั้นทันทีทันใดเลย       ก่อนที่จะไปท าการแปล
ต่อในบรรทัดถัดไปถ้าในระหว่างการแปลเกิดพบข้อผิดพลาดที่บรรทัดใดก็จะฟ้องให้ท าการแก้ไขทีละบรรทัดนั้น
ทันที       
     การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง    นอกจากจะให้ความสะดวกแก่ผู้เขียน  ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
การท างานของระบบฮาร์ดแวร์ก็สามารถเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานได้   นอกจากนี้ยังสามารถ
น าโปรแกรมท่ีเขียนนี้ไปใช้งานบนเครื่องใดก็ได้ ภาษารุ่นที่ 3 ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่มของภาษาที่มีแบบแผน /
โครงสร้าง   ( Procedural language)  กล่าวคือ  งานทุกอย่างผู้เขียนโปรแกรมต้องเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ท างานเองทั้งหมด และต้องเขียนค าสั่งการท างานที่เป็นข้ันตอนทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบฟอร์มกรอก
ข้อมูล การประมวลผล หรือการสร้างรายงาน  

 



โครงสร้างการเขียนโปรแกรม  (Structure  Programming) 
  

การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง  หรือ  การโปรแกรมโครงสร้าง  คือ  การก าหนดขั้นตอนให้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ท างานโดยมีโครงสร้างการควบคุมพ้ืนฐาน  3  หลักการ  ดังนี้ 
 

หลักการที่  1  การท างานแบบตามล าดับ (Sequence)   
                   คือ  การเขียนให้ท างานจากบนลงล่าง เขียนค าสั่งเป็นบรรทัดและท าทีละบรรทัด  จาก 

บรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด  สมมติให้มีการท างาน 3 กระบวนการ  คือ  อ่านข้อมูล  ค านวณ และพิมพ์  
จะเขียนเป็นผังงาน  (Flowchart)  ในแบบตามล าดับได้ตามภาพ  
 

 
 

   หลักการที่  2  การเลือกกระท าตามเงื่อนไข  (Decision)   
                      คือ  การเขียนโปรแกรมเพ่ือน าค่าไปเลือกกระท า โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ท า  2   

กระบวนการ  คือ  เงื่อนไขเป็นจริงจะกระท ากระบวนการหนึ่ง และเป็นเท็จจะกระท าอีกกระบวนการหนึ่ง  ถ้า
ซับซ้อนมากขึ้นจะต้องใช้เงื่อนไขหลายชั้น  เช่น  การตัดเกรดผลการเรียน   ตัวอย่างผังงานนี้จะแสดงผลการเลือก
อย่างง่าย เพ่ือกระท ากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว  

 

 



   หลักการที่  3  การท าซ้ า (Repeation  or  Loop)   
                      คือ  การท ากระบวนการหนึ่งหลายครัง้ โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม  หมายถึง  การ 

ท าซ้ า  เป็นหลักการที่ท าความเข้าใจได้ยากกว่า  2  รูปแบบแรก  เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาจะไม่แสดง
ภาพอย่างชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน (Flowchart)  ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนาการถึงรูปแบบการท างาน และ
ใช้ค าสั่งควบคุมด้วยตนเอง  ตัวอย่างผังงานที่น ามาแสดงนี้ เป็นการแสดงค าสั่งท าซ้ า (do while)  ซึ่งหมายถึง  การ
ท าซ้ าในขณะที่เป็นจริง และเลิกการท าซ้ าเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ   
 

 
 

การเริ่มต้นเขียนโปรแกรม 
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เริ่มต้นตรงไหน  ควรศึกษาเขียนโปรแกรมควบคุมตัวเลข  เช่น  การพิมพ์ 1 ถึง 10  

หรือ สูตรคูณ หรือปิรามิดของตัวเลข  ที่ต้องฝึกใช้โครงสร้างการเขียนโปรแกรม (Structure  Programming)  ให้
ช านาญ   จะท าให้รู้จักควบคุมโปรแกรม ตามหลักการของโปรแกรมแบบมีโครงสร้างได้ช านาญขึ้น   รู้จักเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมทั้งรู้จักแก้ไขโครงสร้างภาษา (Syntax)  ไม่ให้ผิดพลาด  เริ่มต้นเขียนโปรแกรมท าอย่างไร   

1. เลือกภาษา    
2. หาแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากห้องสมุด  
3. หาตัวแปลภาษา  
4. เขียนโปรแกรมตัวแรกที่ง่าย  
5. ศึกษาการท าซ้ า และการเลือกตามเงื่อนไข  
6. ติดต่อแฟ้มข้อมูล  เพ่ืออ่านมาแสดงผล หรือปรับปรุงข้อมูลได้  
7. เขียนเมนู  เพ่ือเลือกกระท าโปรแกรมตามตัวเลือก  
8. ท ารายงานจากการเชื่อมแฟ้มหลายแฟ้ม  โดยก าหนดได้หลายตัวเลือก  
9. เขียนโปรแกรมเพ่ิมข้อมูล เช่น ซื้อ ขาย ยืม คืน หรือโปรแกรมลงทะเบียนนักศึกษา 
10.  สร้างโปรแกรมข้ึนมาระบบหนึ่งให้สมบูรณ์ คือ การสนองทุกความต้องการของผู้ใช้  



ระดับในการเขียนโปรแกรมมีหลายระดับ 

1. เขียนตามท่ีครูสอน ( ระดับต้น )  
2. เขียนโครงงานส่งครู ( ระดับกลาง )  
3. เขียนโปรแกรมประยุกต์ไว้ใช้งาน ( ระดับสูง )  
4. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุให้ถูกเรียกใช้ภายหลัง ( ระดับมืออาชีพ )  

การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 

 การที่จะเขียนโปรแกรมใช้งาน สิ่งที่ผู้เขียนจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรกว่าจะเขียนโปรแกรมไปเพื่อ
ใช้งานในด้านใด มีหลักการท างานทั่วไปอย่างไรบ้าง เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้น าคอมพิวเตอร์ไป
ใช้งานมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ตัวอย่างการน าไปใช้งานที่จะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
 

 1. งานธุรกิจ เช่น โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีสินค้าคงเหลือ การท ารายชื่อลูกค้า การพิมพ์
จดหมายโต้ตอบ หรือการส่งข่าวสารให้กับลูกค้าเป็นต้น 
 2. งานธนาคาร เช่น การเก็บข้อมูลเงินฝาก เงินกู้ การเบิกถอนจากเครื่อง ATM เป็นต้น 
 3. งานการศึกษา ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาสร้างโปรแกรมช่วยสอนหรือ CAI, E-BOOKมากขึ้น
ท าให้เราสามารถเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ได้ หรือการค้นหาข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการเรียนออนไลน์
ที่เรียกว่า E-Learning 
 4. งานวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจวิเคราะห์หรือถอดรหัส DNA เป็นต้น 
 5. งานการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสัญญาณทั่วไป ใยแก้วน าแสง 
หรือดาวเทียม การจัดการระบบควบคุมการเดินรถ หรือสายการบินเป็นต้น 
 6. งานการแพทย์  การใช้คลื่นความถ่ีสูงผ่านเข้าสู่ร่างกายเพ่ือแปลเป็นภาพน ามาวินิจฉัยโรค และ
รักษาผู้ป่วยเป็นต้น 
 7. งานอุตสาหกรรม เช่น ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตสินค้า  
 8. งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การออกแบบ การเขียนแบบ การค านวณความต้านทานการ
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเป็นต้น 
 9. งานคอมพิวเตอร์ในงานราชการ ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ส าหรับงานราชการหลาย
หน่วยงาน เช่น การท าบัตรประชาชน การเสียภาษีของกรมสรรพากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาษาคอมพิวเตอร์กับการใช้งาน 
 

ภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้งาน 

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic 

Instruction Code) 

ส าหรับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ 

COBOL (Common Business Oriented 

Language) 
นิยมใช้ในงานธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ่ 

FORTRAN (FORmula TRANslator) 
ใช้ส าหรับงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

Pascal (ชื่อของ Blaise Pascal) ใช้ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

C 
ส าหรับนักเขียนโปรแกรม และใช้ในวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย 

C++ ส าหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 

ALGOL (ALGOrithmic Language) 

เริ่มต้นได้รับการออกแบบให้เป็นภาษาส าหรับงานทาง

วิทยาศาสตร์ และต่อมามีการพัฒนาต่อเป็นภาษา 

PL/I และ Pascal 

APL (A Programming Language) 

ออกแบบโดยบริษัท IBM ในปีค.ศ. 1968 เป็นภาษาท่ี

โต้ตอบกับผู้ใช้ทันที เหมาะส าหรับจัดการกับกลุ่มของ

ข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง 

LISP (LIST Processing) 

ถูกออกแบบมาให้ใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข ซึ่งอาจ

เป็นสัญลักษณ์พิเศษหรือตัวอักษรก็ได้ นิยมใช้ในด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Inelligence)  

LOGO 
นิยมใช้ในโรงเรียน เพ่ือสอนทักษะการแก้ปัญหาให้กับ

นักเรียน 



ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชีในการเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

  

 ปัจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้มากมายหลายภาษา แต่ละภาษาก็ถูกออกแบบมาให้ใช้กับ
งานด้านต่าง ๆ กัน ตัวอย่างเช่น บางภาษาก็ออกแบบมาให้ใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจ บางภาษาก็ใช้ในการค านวณ
ที่ซับซ้อน ซึ่งจะกล่าวโดยสรุปถึงการใช้งานของแต่ละภาษาดังนี้ 
 

 ภาษา BASIC  
 เป็นภาษาท่ีใช้ง่าย และติดตั้งอยู่บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมาก ใช้ส าหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการ
เขียนโปรแกรมและผู้ที่เขียนโปรแกรมเป็นงานอดิเรก นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ภาษา BASIC รุ่นแรก
ใช้ interpreter เป็นตัวแปลภาษา ท าให้เขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ก็
ท างานได้ช้า ท าให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมเชี่ยวชาญแล้วไม่นิยมใช้งานแต่ปัจจุบันนี้มีภาษา BASIC รุ่นใหม่ออกมาซึ่ง
ใช้ conplier เป็นตัวแปลภาษา ท าให้ท างานได้คล่องตัวขึ้น เช่น Microsoft's Quick BASIC และ Visual 
Basic เป็นต้น 

         ภาษา  Visual  Basic  
         เป็นภาษาท่ีพัฒนาต่อมาจากภาษาเบสิก ส าหรับภาษาวิชวลเบสิกเป็นภาษาท่ีใช้ไวยากรณ์บางส่วนของ
ภาษาเบสิกในการเขียนโปรแกรม แต่มีแนวคิดและวิธีการพัฒนาโปรแกรมท่ีแตกต่างจากภาษาเบสิกโดยสิ้นเชิง 
รวมทั้งการใช้เนื้อท่ีในหน่วยความจ าก็แตกต่างกันมาก 

 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  http://i61.photobucket.com/) 

 



 ภาษา COBOL  
 เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1960  นิยมใช้ส าหรับการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ เช่น 
การจัดเก็บ เรียกใช้ และประมวลผลทางด้านบัญชี ตลอดจนท างานด้านการควบคุมสินค้าคงคลังการรับและ
จ่ายเงิน เป็นต้น 
 ค าสั่งของภาษา COBOL จะคล้ายกับภาษาอังกฤษท าให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้ไม่ยากนัก 
ในยุคแรก ๆ  ภาษา COBOL จะได้รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ปัจจุบันนี้จะมีตัวแปลภาษา 
COBOL ที่ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วย รวมทั้งมีภาษา COBOL ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางเชิง
วัตถุ (Object Oriented) เรียกว่า Visual COBOLซึ่งช่วยให้โปรแกรมสามารถท าได้ง่ายขึ้น และสามารถน า
โปรแกรมท่ีเขียนไว้มาใช้ในการพัฒนางานอื่น ๆ อีก 
 

 
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากhttp://showcase.netins.net/) 
 
 
 
 
 
 



 ภาษา C และ C++  
 พัฒนาขึ้นปีค.ศ. 1972  ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T  เป็นภาษาท่ีใช้เขียนระบบปฏิบัติการ 
UNIX   มีการใช้งานอยู่ในเครื่องทุกระดับ   ได้รับความนิยมของนักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เป็นภาษาท่ี
รวมเอกข้อดีของภาษาระดับสูงเรื่องความยืดหยุ่นและไวยากรณ์ท่ีเข้าใจง่าย  กับข้อดีของภาษาแอสเซมบลีของ
ประสิทธิภาพและความเร็วในการท างาน      ท าให้โปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยภาษาซีท างานได้เร็ว  แก้ไขโปรแกรม
ได้ง่าย   ภาษา C  ยังได้มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีก โดยประยุกต์แนวความคิดโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามา ท า
ให้เกิดเป็นภาษาใหม่คือ C++ (++ ในความหมายของภาษาซีคือการเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง)  
 

 

(ขอบคุณภาพประกอบจาก  http://www.visualcplusdotnet.com/) 
 

      ภาษาจาวา (Java)  
      พัฒนาขึ้นปี พ.ศ. 2534  โดยบริษัทซันไมโครซิสเตมส์ เป็นภาษาท่ีได้รับความนิยมสูงมาก  มีความ
ยืดหยุ่นสูง สามารถเขียนโปรแกรมและใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกประเภท   และระบบปฏิบัติการ
ทุกรูปแบบ  ช่วงแรกเริ่มน าภาษาจาวามาใช้งาน เป็นการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นภาษาท่ี
เน้นการท างานบนเว็บ  แต่ปัจจุบันสามารถน ามาประยุกต์สร้างโปรแกรมใช้งานทั่วไปได้ 

  

(ขอบคุณภาพประกอบจากhttp://2.bp.blogspot.com/)      

http://www.visualcplusdotnet.com/
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