
บทที ่7 

การพัฒนาโปรแกรม 

7.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 

       ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมจะต้องมีความรู้ความช านาญในการเขียนโปรแกรมภาษาเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรมได้โดยง่าย โดยจะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ซี่ง

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

        ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมก าหนดความต้องการของโปรแกรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลน าเข้าและข้อมูลส่งออก และกระบวนการในการแก้ปัญหา โดยเขียนให้อยู่ในรูปของผังงานอย่าง

ละเอียด 

          ขั้นตอนท่ี 2 เขียนโปรแกรมจากรหัสล าลองหรือผังงาน แปลงสัญลักษณ์จากผังงาน ให้เป็นค าสั่งที่

สอดคล้องกับโปรแกรมภาษาที่เลือกใช้ 

          ขั้นตอนท่ี 3 เตรียมข้อมูลส าหรับทดสอบโปรแกรมเตรียมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ซึ่งควรคลุมข้อมูล

น าเข้าทุกรูปแบบ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลน าเข้าในรูปแบบใดที่โปรแกรมไม่สามารถรองรับได้ 

          ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบโปรแกรม ท าการรันโปรแกรมแล้วป้อนข้อมูลที่เตรียมไว้ จากนั้นตรวจสอบ

ความถูกต้องของผลลัพธ์ได้ 

          ขั้นตอนท่ี 5 จัดท าเอกสารประกอบการใช้โปรแกรมรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดในระหว่างการพัฒนา

โปรแกรม โดยท าเป็นรายงานหรือเอกสาร เพื่อใช้อ้างอิงเมื่อต้องการแก้ไข หรือใช้พัฒนาโปรแกรมต่อไปใน

อนาคต 

7.2 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

           เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะรับรู้ค าสั่งที่เป็นภาษาเคร่ืองเท่านั้น จึงท าให้ยากต่อการสื่อสารกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ อีกทั้งมนุษย์ก็ไม่สามารถเขียนโปรแกรมภาษาเคร่ืองได้โดยตรง เน่ืองจากไม่สะดวกและยาก

ต่อการท าความเข้าใจ จึงได้มีการสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงขึ้นมาใช้งาน เพื่อง่ายต่อการเขียน

โปรแกรม 



ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 3 ระดับคือ  

 ภาษาเครื่อง (machine language) เป็นภาษาที่มีค าสั่งอยู่ในรูปของเลขฐานสอง โดยในแต่ละเคร่ืองก็

จีมีรูปแบบค าสั่งเฉพาะของตนเอง ท าให้การเขียนโปรแกรมมีความยุ่งยากมาก  

 ภาษาระดับต่่า(low level  language) เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเคร่ือง ซึ่งใช้ตัวอักษร

ภาษาอังกฤษแทนรหัสแสดงการท างานโปรแกรมที่เขียนขึ้นต้องแปลให้เป็นภาษาเคร่ืองก่อน เพราะ

คอมพิวเตอร์เข้าใจค าสั่งในรูปแบบเลขฐานสองได้เพียงอย่างเดียว 

 ภาษาระดับสูง (high level  language)เป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษนักเขียน

โปรแกรมสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที แต่โปรแกรมที่เขียนขึ้นจะต้องแปลให้เป็นภาษาเคร่ือง

ก่อน  

      การเลือกใช้ภาษาเพื่อแก้ไขปัญหา ผู้ใช้จ าเป็นต้องเลือกภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาโดย

ตัวอย่างของภาษาที่นิยมใช้กันทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1 ) ภาษาเชิงกระบวนความ (procedural  language) 

          ภาษาเชิงกระบวนความ (procedural  language)มีลักษณะการท างานเป็นระดับของค าสั่งแรกจนถึง

ค าสั่งสุดท้าย นางค าสั่งอาจถูกท าซ้ าหรือไม่ถูกกระท าเลยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรแกรมซึ่งเหมาะสม

ส าหรับผู้เร่ิมต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากช่วยให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการ

เขียนโปรแกรมภาษาอ่ืน ภาษาในกลุ่มนี้ เช่น ภาษาโคบอล (cobol) ภาษาปาสคาล(Pascal)เป็นต้น 

Method-id ParseHtml 
Local-storage section 
01 rewLines string occurs any 
01 rewLine string. 
01chars character occurs any 
01 rets type’’Ststem.Collections.Generic.List’’*string+ 
01 blocks  string occurs any. 
Procedure division using by value htmlTorparse as string 
Returning urls as string occurs any. 
Set content of chars to(x’0A’as character) 

Set rawLines to htmlTopares::’’split’’(x’0A’as character) 
Set rets to new ‘’System.Collections.Genrric.List’’[string] 
Perform verying rawLine thro 

 



                                If rawLine:: ‚ToLower‛ :: ‚StartWith‛ ( ‚‛ ) Then  

                                set blocks to rawLine:: ‚Split‛ ( ‚‛as character ) 

                                invoke rets:: ‚Add‛ ( blocks (2) ) 

                                end – if 

                               end – perform 

                               set urls to rets:: ‚ToArray‛ 

                                end method ParseHtml 

                                    ตัวอย่างภาษาเชิงกระบวนความ (โปรแกรมภาษา COBOL ) 

         ในการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่และซับซ้อนด้วยภาษาโปรแกรมเชิงกระบวนความ ควรแบ่งแยก

โปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยหลายๆ ส่วน เรียกว่า โปรแกรมย่อย ซึ่งท าให้สามารถเขียนได้สะดวกขึ้น

ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น 

2) ภาษาเชิงวตัถ ุ

          ภาษาเชิงวัตถุ ( object oriented languages) เป็นการมองสิ่งต่างๆ ในระบบให้เป็นวัตถุ  ( object ) หนึ่ง

ชิ้น เช่น ตัวอักษร รูปแบบ  แบบฟอร์ม เป็นต้น โดยในแต่ละวัตถุจะท างานเฉพาะอย่างและสามารถน ามา

ประกอบเป็นโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อน ซึ่งท าให้สะดวกแก่ผู้เขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก ภาษาในกลุ่ม

นี้ เช่น ภาษาจาวา (JAVA) ภาษาซีชาร์ป ( C# ) ภาษาซีพลัสพลัส (C++) เป็นต้น 

 

ตัวอย่างภาษาเชิงวัตถุ 



7.3 โปรแกรมภาษาซี 

                ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) ซึ่งสามารถติดต่อในระดับ

ฮาร์แวร์ได้ดีกว่าภาษาระดับสูงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาเบสิก (BASIC) ภาษาฟอร์แทรน (FORTRANX) และ

ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติของภาษาระดับสูงอยู่ด้วย 

                ภาษา C เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดคอมไพล์ (compiled language) ซึ่งมีคอมไพเลอร์ (compiler) 

ท าหน้าที่แปลงค าสั่งทั้งหมดในโปรแกรมให้เป็นภาษาเคร่ือง เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจค าสั่งและการท างาน

ต่อไปได้ ซึ่งโครงสร้างของภาษาซีประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่วนหัวของโปรแกรม หรือ preprocessing directive จะขึ้นต้นด้วยเคร่ืองหมายสมอ เป็นค าสั่งที่ใช้

ระบุให้คอมไพเลอร์น าเฮดเดอร์ไฟล์เข้าร่วมในการแปลโปรแกรม สามารถเขียนได้2รูปแบบ 

     -#include <ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์> คอมไพเลอร์จะท าการค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุจากไดเรกทอรีที่

ใช้ส าหรับเก็บเฮดเดอร์ไฟล์โดยเฉพาะ (ปกติคือไดเรกทอรีชื่อ include) 

     -# include “ชื่อเฮดเดอร์ไฟล์” คอมไพเลอร์จะท าการค้นหาเฮดเดอร์ไฟล์ที่ระบุจากไดเรกทอรี

เดียวกับไฟล์ source code นั้น แต่ถ้าไม่พบก็จะไปค้นหาไดเรกทอรีที่ใช้เก็บเฮดเดอร์ไฟล์โดยเฉพาะ 

       2.   ส่วนของฟังก์ชันหลัก คือฟังก์ชัน main ( ) ซึ่งต้องมีฟังก์ชันนี้อยู่ในโปรแกรมเสมอ ฟังก์ชัน main ( ) 

# include <stdio.h> 

/*this is my first program.*/ 

Main() 

{ 

      Clrscr(  ); 

      Printf(“hello,world\n”); 

      Printf(“press any key to stop\n”); 

      Getch (); 

} 

1 

2 

3 

4 



              อาจเขียนในรูปแบบของ void main ( ) ก็ได้ ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน 

       3.    ส่วนรายละเอียดของโปรแกรม เป็นส่วนของการเขียนค าสั่ง ซึ่งรวมไปถึงการเรียกในฟังก์ชันต่างๆ 

ด้วย เพื่อให้โปรแกรมท างานตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะเร่ิมต้นด้วยเคร่ืองหมาย {และจะสิ้นสุดที่

เคร่ืองหมาย} เสมอ และค าสั่งทุกค าสั่งจะต้องปิดท้ายด้วยเคร่ืองหมาย ; เสมอ 

       4 .  คอมเมนต์ในภาษาซี คือ  ส่วนที่เป็นหมายเหตุ มีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความก ากับลงไป  

source code โดยคอมเมนต์มี 2 แบบ คือ แบบบรรทัดเดียว ใช้เคร่ืองหมาย // แบบหลายบรรทัดใช้

เคร่ืองหมาย /*และ*/ 

7.4 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

                การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเอาความรู้และประสบการในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อผลิต แก้ปัญหา หรือน ามาประยุกต์ใช้งานจริง โดยมีปัจจัยส าคัญโดยการพัฒนาเพื่อให้ได้

โครงงานคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์  ดังนี้   

1) ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

   แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ  ได้5ประเภทดังนี้ คือ 

            1 โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา   เป็นการสร้างโปรแกรมบทเรียนที่มีทั้งแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบ เพื่อใช้แทนครูผู้สอน ซึ่งผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง 

                    2 โครงงานพัฒนาเครื่องมือ   เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือใช้ช่วยสร้างงานประยุกย์ในด้านต่างๆซึ่ง

ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ 

                    3 โครงงานจ่าลองทฤษฎี   เป็นการจ าลองการทดลองในด้านต่างๆ เพื่อให้รู้หลักการ  อย่างลึซึ้ใน

เร่ืองที่ต้องการศึกษา 

                     4 โครงงานประยุกต์       เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนในงาน

ประดิษฐ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

                      5 โครงงานพัฒนาเกม   เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้สึกความเพลิดเพลิน เช่น เกม

หมากรุก เกมหมากฮอส เกมการค านวณเลข เป็นต้น 



2. ขั้นตอนการท่าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

    แบ่งการท างานออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

    ขั้นตอนท่ี 1 การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน โครงงานมักได้มาจากปัญหา ค าถาม หรือความสนใจในเร่ือง

ต่างๆ จากการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว เราสามารถศึกษาการได้มาของเร่ืองที่จะท าโครงงานได้จากการอ่าน

ค้นคว้า การเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ การฟังบรรยาย เป็นต้น 

    ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เมื่อได้หัวข้อโครงงานที่จะท าแล้ว ผู้จัดท า

โครงงานจะต้องหาข้อมูลและความรู้เพิ่มเติม เพื่อก าหนดขอบเขตของเร่ืองที่จะศึกษา รวมทั้งออกแบบและ

วางแผนด าเนินการต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    ขั้นตอนท่ี 3 การจัดท่าข้อเสนอโครงงาน จัดท าข้อเสนอโครงงาน โดยก าหนดกรอบแนวคิดและวาง

แผนการพัฒนาไว้ล่วงหน้าทั้งหมดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและน ากลับมาปรับปรุงแก้ไข 

    ขั้นตอนท่ี 4 การจัดท่าโครงงาน ด าเนินการตามตารางเวลาที่ได้วางแผนการพัฒนาไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่ง

ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ได้อย่างสม่ าเสมอ ท าการอภิปรายผล และเขียนข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนาโครงงานต่อไปในอนาคต 

    ขั้นตอนท่ี 5 การเขียนรายงาน เป็นการสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด วิธีด าเนินการศึกษา

ค้นคว้า ข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงงานเดิม

ต่อไป หรือเป็นแนวทางในการท าโครงงานอ่ืนที่คล้ายกัน 

    ขั้นตอนท่ี 6 การน่าเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน เป็นการเผยแพร่และน าเสนอ เพื่อให้ผู้อ่ืน

ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวความคิดต่างๆในโครงงานนั้นๆ เช่น การแสดงผลงานด้วยสื่อต่างๆ การจัด

นิทรรศการการอธิบายด้วยค าพูด เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงงาน 

ชื่อโครงงาน ………………………………………………………………………………………………..... 

ชื่อผู้ท่าโครงงาน ……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา .......................................................................................................................................... 

ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม …………………………………………………………………………………….... 

ความส่าคัญและท่ีมา 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...... 

วัตถุประสงค์ 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

หลักการและทฤษฎี 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 



ขอบเขตของโครงงาน………………………………………………………………………………………... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
ระยะเวลาด่าเนินงาน………………………………………………………………………………................ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
วิธีด่าเนินงาน 
- แนวทางการด าเนินงาน........................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
- อุปกรณ์ที่ใช้งาน....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
- งบประมาณที่ใช้....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
 

ขั้นตอนการด่าเนินงาน 
 
ล าดับที่ รายการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

    

 
เอกสารอ้างอิง 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 


