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การท างานของคอมพวิเตอร์

ระดบัของภาษาในการ
เขยีนโปรแกรม

ตัวแปร

โครงสร้างภาษาส าหรับ
การเขยีนโปรแกรม

การออกแบบและเขยีนโปรแกรม
ที่มีการวนซ ้าด้วยค าส่ัง while

การออกแบบและเขยีนโปรแกรม
ที่มีการวนซ ้าด้วยค าส่ัง do while



การท างานของคอมพวิเตอร์

ใชภ้าษาระดบัสูง เขียนค าสัง่เพื่อสัง่งาน

ตวัแปลภาษา
แปลงค าสัง่เป็น
ภาษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เขา้ใจ
และปฏิบติัตามค าสัง่



การท างานของคอมพวิเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน 5 หน่วย ได้แก่
1. หน่วยน าเขา้ (input unit) รับค าสั่งขอ้มูลจากผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ ส่งต่อไปยงั
หน่วยประมวลผลกลาง

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU) ท าหนา้ท่ีเปรียบเสมือน
สมองของคอมพิวเตอร์ โดยจะคอยประมวลผลค าสั่งและท างานประสานกบัหน่วยอ่ืน  

ค าสั่งขอ้มูลจากผูใ้ชค้อมพิวเตอร์ หน่วยน าเข้า หน่วยประมวลผลกลาง

ค าสั่ง/ขอ้มูลหน่วยน าเขา้ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล

หน่วยความจ าหลกั

หน่วยความจ าส ารอง



การท างานของคอมพวิเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน 5 หน่วย

หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลกั

3. หน่วยความจ าหลกั (main memory unit) ท าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลชุดค าสั่ง หรือโปรแกรมต่าง   
ท่ีคอมพิวเตอร์ก าลงัประมวลผล และยงัเป็นท่ีพกัของขอ้มูลระหวา่งท่ีหน่วยประมวลผลกลาง
ก าลงัประมวลผลอยู่

4. หน่วยความจ าส ารอง (secondary memory unit) ท าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลหรือส ารองขอ้มูล
แบบถาวรบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลดงักล่าว เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม 
แฟลชไดร์ฟ   

ไฟลภ์าพ
โปรแกรม

ไฟลเ์อกสาร

ไฟลห์นงั
ไฟลเ์กม

หน่วยประมวลผลกลาง

ถูกเรียกใช้
โดย

หน่วยความจ า
ส ารอง

เกบ็ไวท่ี้

ค  าสั่ง/ขอ้มูล/โปรแกรม



สรุปภาพรวมการท างาน

การท างานของคอมพวิเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพืน้ฐาน 5 หน่วย

ผูใ้ชค้อมพิวเตอร์

5. หน่วยแสดงผล (output unit) ท าหนา้ท่ีแสดงผลหรือส่งออกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผล
ของหน่วยประมวลผลกลางออกมาใหผู้ใ้ชค้อมพิวเตอร์ไดรั้บทราบ

หน่วยแสดงผลหน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit: CPU)

น าเขา้
(input unit)

หน่วยแสดงผล
(output unit)

หน่วยความจ าหลกั
(main memory unit)

หน่วยความจ าส ารอง (secondary memory unit)



ระดบัของภาษาในการเขียนโปรแกรม

1. ภาษาเคร่ือง (machine language)

ใชต้วัเลขเพียง 2 ตวั ( binary code) คือ 0 และ 1 เรียกวา่ เลขฐานสอง

คอมพิวเตอร์สามารถเขา้ใจและท างานตามโคดโปรแกรมท่ีเขียน ไม่ตอ้งท าการแปลภาษา
มีความซบัซอ้นและยากต่อการจดจ า



2. ภาษาแอสเซมบล ี(assembly language)

เป็นภาษาท่ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือแกปั้ญหาจากความยุง่ยากของภาษาเคร่ือง

ใชค้  าสั่งท่ีเป็นค าเฉพาะในภาษาองักฤษท่ีมนุษยส์ามารถเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานดว้ยภาษาแอสเซมบลีไดโ้ดยตรงตอ้งใชแ้อสเซมเบลอร์
(assembler) แปลภาษาแอสเซมบลีใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง

assembler

Assembly source file

machine code file
แผนภาพ การแปลงค าสัง่จากแอสเซมบลีมาเป็นภาษาเคร่ือง



3. ภาษาระดับสูง (high-level language)

เป็นภาษาท่ีพฒันาข้ึนมาเพ่ือแกปั้ญหาจากความยุง่ยากของภาษาเคร่ือง
และภาษาแอสเซมบลี เพื่อใหมี้ความใกลเ้คียงกบัภาษามนุษยม์ากข้ึน
ใชค้  าสั่งเป็นภาษาองักฤษท่ีง่ายต่อการส่ือสารและจดจ า
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานดว้ยภาษาระดบัสูงไดโ้ดยตรงตอ้งมีการใชค้อมไพเลอร์
(compiler) หรืออินเทอร์พรีเตอร์ (interpreter) ในการแปลภาษาระดบัสูงให้เป็น
ภาษาเคร่ือง high-level source file

compiler

machine code file

executer
แผนภาพ การแปลงค าสัง่จากภาษาระดบัสูงมาเป็นภาษาเคร่ือง



เปรียบเทยีบชนิดของข้อมูลกบัหน่วยความจ าทีใ่ช้เกบ็
ข้อมูลทีเ่หมาะสม

ตวัแปร (variable) คือ ส่ิงท่ีใชเ้กบ็ค่า 
(values) ท่ีสามารถเปล่ียนค่าในโปรแกรม
ไดใ้นขณะประมวลผล ตวัแปรมีหลายชนิด
แต่ละชนิดนั้นจะมีการจองหน่วยความจ า
หรือพ้ืนท่ีในการจดัเกบ็ท่ีไม่เท่ากนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้มูลท่ีเราตอ้งการจดัเกบ็ 

ชนิดของข้อมูล ข้อก าหนด ขนาด

boolean ค่าใช่หรือไม่ใช่ 1 บิต

byte จ านวนเตม็ 8 บิต

short จ านวนเตม็ 16 บิต

int จ านวนเตม็ 32 บิต

long จ านวนเตม็ 64 บิต

float ทศนิยม
ไม่เกิน 6 ต าแหน่ง 32 บิต

double ทศนิยม
ไม่เกิน 12 ต าแหน่ง 64 บิต

char อกัขระ 8 บิต
เปรียบเทียบภาชนะท่ีเหมาะสม

และไม่เหมาะสมในการเกบ็ขอ้มูล

ตัวแปร



โครงสร้างภาษาส าหรับการเขียนโปรแกรม

คือ ภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ พฒันาโดย เจมส์ กอสลิง (James Gosling) และคณะ
เพื่อใชแ้ทนภาษาซีพลสัพลสั (C++) การท างานของภาษาจาวามีจุดเด่น คือ เม่ือเขียนแลว้
สามารถน าไปใชไ้ดก้บัอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น สมาร์ตโฟน แทบ็เลต็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์-
ส่วนบุคคล โครงสร้างของโปรแกรมภาษาจาวาสามารถแสดงได ้ดงัน้ี

1. โครงสร้างของโคดภาษาจาวา (JAVA programming language)

public class Myclass {

public static void main (string [ ] args) {

Statement 1;

Statement 2;

Statement 3;

//comment 1

//comment 2

/*comment 3

comment 4  */

1. คลาส (class)

2. เมทอ็ด (method)

4. การอธิบาย
โปรแกรม (comment)

3. ชุดค าสั่ง (statement)
}

}



โครงสร้างของโคดภาษาจาวา (JAVA programming language)

คลาส (class) ตอ้งมี 1 class 
เป็นอยา่งนอ้ย

1. คลาส (class)

ตอ้งมีเคร่ืองหมาย

ปีกกาคู่ { } ก ากบั

การตั้งช่ือคลาสจะข้ึนตน้
ดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษ

ตวัพิมพใ์หญ่

ช่ือของคลาสจะเป็น

ช่ือเดียวกบัช่ือ
โปรแกรม

public class Myclass {
}



2. เมทอ็ด (method)

โครงสร้างของโคดภาษาจาวา (JAVA programming language)

ใน 1 class จะตอ้งมี method 
อยา่งนอ้ย 1 method

ภายใน method จะเขียนชุดค าสั่งซ่ึง
เป็นการท างานหลกัของโปรแกรม 

public class Myclass {
public static void main (string [] args) {
}

}



4. การอธิบายโปรแกรม (comment)

เป็นส่วนท่ีสั่งงานใหโ้ปรแกรม
ท างานตามท่ีตอ้งการ

3. ชุดค าส่ัง (Statement)

ทุกค าสั่งจะปิดทา้ยค าสั่งดว้ย
เคร่ืองหมาย ;  (Semicolon)

นิยมเขียน 1 ค าสั่งต่อ
1 บรรทดั

เป็นส่วนท่ีใชใ้นการอธิบายเพ่ิมเติม หรือจดบนัทึกกนัลืม 
ของผูเ้ขียนโปรแกรม ไม่มีผลใด   ต่อการท างานของโปรแกรม

การอธิบายโปรแกรมท าได้ 2 ลกัษณะ

(1) การอธิบายโปรแกรม 1 บรรทดั
โดยการใส่เคร่ืองหมาย // และใส่ค าอธิบาย
โปรแกรมหลงัเคร่ืองหมาย

(2) การอธิบายโปรแกรมหลายบรรทดั 
โดยการใส่เคร่ืองหมาย /*  */ และจะใส่
ค าอธิบายโปรแกรมระหวา่ง /* กบั */



2. โครงสร้างของโคดภาษาซี (C programming language)
ภาษาซี หรือ C programming language มีลกัษณะการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 

พฒันาโดย เดนนิส ริชช่ี (Dennis Ritche) โดยมีจุดมุ่งหมายในการใชเ้ป็นภาษาส าหรับใช้
ในการเขียนโปรแกรมปฏิบติัการระบบยนิูกส์ ปัจจุบนัภาษาซีเป็นภาษาหลกัภาษาหน่ึงดา้น 
programming ท่ีนิยมใชก้นัทัว่โลก โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีสามารถแสดงได ้ดงัน้ี

#include <stdio.h>

Main ( )

Statement 1;

Statement 2;

Statement 3;

//comment 1

//comment 2

//*comment 3

comment 4 */

{

}

1. ส่วนหวัฟังกช์นั (Header file) หรือ 
Preprocessordirectives

2. ฟังกช์นัหลกั (main function)

4. การอธิบาย
โปรแกรม (comment)

3. ชุดค าสั่ง(Statement)



โครงสร้างของโคดภาษาซี (C programming language)

1. หัวฟังก์ชัน (Header file) หรือ พรีโปรเซสเซอร์ไดเรกทฟี (Preprocessordirectives)

เป็นค าสั่งท่ีใชบ้อก compiler วา่ตอ้ง
น าเขา้ส่วนใดจาก libraly และจะติดต่อ
กบัอุปกรณ์น าเขา้และแสดงผลอะไรบา้ง

ใชอุ้ปกรณ์น าเขา้และแสดงผลพ้ืนฐาน
คือ คียบ์อร์ดและจอภาพ โดยใช ้header ท่ีช่ือ 
stdio.h และระบุต าแหน่ง directory ท่ีน าเขา้

การสั่งจะด าเนินการบอกต าแหน่ง directory 
ดว้ยเคร่ืองหมาย # และใส่ช่ือ header ในเคร่ืองหมาย < > ดงัน้ี

#include <stdio.h> หมายถึง 
ไปคน้หา header file ช่ือ stdio.h
ท่ีต  าแหน่ง directory include

#include <conio.h> หมายถึง
ไปคน้หา header file ช่ือ conio.h
ท่ีต  าแหน่ง directory include



โครงสร้างของโคดภาษาซี (C programming language)

2. ฟังก์ชันหลกั (Main program)

เป็นส่วนท่ีภาษาซี
ทุกโปรแกรมจะตอ้งมี

ใชป้ระกาศใหต้วัแปลค าสั่ง (compiler) รู้วา่ค  าสั่ง
ขา้งในชุดปีกกา { } ของ main () เป็นชุดค าสั่ง
ซ่ึงเป็นการท างานหลกัของโปรแกรม 

3. ชุดค าส่ัง (Statement)

เป็นส่วนท่ีสั่งงานใหโ้ปรแกรม
ท างานตามท่ีเราตอ้งการ

ทุกค าสั่งจะปิดทา้ยค าสั่งดว้ย
เคร่ืองหมาย ;  (Semicolon)

นิยมเขียน 1 ค าสั่งต่อ
1 บรรทดั



โครงสร้างของโคดภาษาซี (C programming language)

4. การอธิบายโปรแกรม (comment)

เป็นส่วนท่ีใชใ้นการอธิบายเพ่ิมเติม หรือจดบนัทึกกนัลืมของผูเ้ขียนโปรแกรม 
การอธิบายโปรแกรมจะไม่มีผลใด   ต่อการท างานของโปรแกรม

การอธิบายโปรแกรมท าได้ 2 ลกัษณะ คือ

(1) การอธิบายโปรแกรม 1 บรรทดั.
สามารถท าไดโ้ดยการใส่เคร่ืองหมาย //  
และใส่ค าอธิบายโปรแกรม
หลงัเคร่ืองหมาย

(2) การอธิบายโปรแกรมหลายบรรทดั 
สามารถท าไดโ้ดยการใส่เคร่ืองหมาย /*  */
และจะใส่ค าอธิบายโปรแกรมระหวา่ง /* กบั /*



การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่กีารวนซ ้าด้วยค าส่ัง while
รูปแบบโปรแกรมวนซ ้ าดว้ยค าสั่ง while จะมีการตรวจสอบเง่ือนไขก่อนการท างาน 

หากเหตุการณ์ยงัอยูใ่นเง่ือนไขกจ็ะท างานท่ีก าหนดและวนซ ้ าเพื่อท างานจนกวา่เหตุการณ์
จะไม่เป็นไปตามเง่ือนไขแลว้จึงออกจากการวนซ ้ า ซ่ึงสามารถแสดงไดด้งัผงังาน

เง่ือนไข (condition) 
boolean expression

ค าสัง่ท างาน
body loop

ใช่

ไม่ใช่



ตัวอย่างการออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่ีการวนซ ้าด้วยค าส่ัง while

ไม่อ่ิม

สั่งอาหาร
ใช่

ไม่ใช่

โปรแกรมวนซ ้า เง่ือนไขท างานเหตุการณ์ในชีวติประจ าวนั

เม่ือเราหิว เราสั่งอาหาร
รับประทานในร้านและ
สั่งไปเร่ือย   จนกวา่จะอ่ิม 
เราจึงจะหยดุสั่งอาหาร

สั่งอาหาร ไม่อ่ิม



การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่ีการวนซ ้าด้วยค าส่ัง do while
โปรแกรมวนซ ้ าแบบมีเง่ือนไขดว้ยค าสั่ง do while เป็นการท างานก่อน แลว้จึงค่อย

ตรวจสอบเง่ือนไขการท างานภายหลงั ในการเขียนโปรแกรมเราตอ้งการใหโ้ปรแกรม
ท างานก่อน 1 รอบ แลว้จึงค่อยมาตรวจเง่ือนไข

ค าสั่งท างาน body loop

เง่ือนไข (condition) 
boolean expression

ใช่

ไม่ใช่

สั่งอาหาร

ไม่อ่ิม

ใช่

ไม่ใช่

ตัวอย่าง


