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ใบความรูที่ 3.9 
ภาษาคอมพิวเตอร 

 

 ภาษาคอมพิวเตอรมีอยูเปนจํานวนมาก แตเครื่องคอมพิวเตอรจะทํางานไดภาษาเดียวคือ ภาษาเครื่อง  
(Machine language) ซ่ึงเปนภาษาท่ีบังคับการทํางานของเครื่องอยางแทจริง ขอเสียของภาษาเครื่องคือ ภาษา
ของแตละเครื่องจะไมเหมือนกัน ท้ังนี้แลวแตการออกแบบระบบเครื่องวาจะเปนแบบใด นอกจากนี้เครื่อง
คอมพิวเตอรแตละเครื่องท่ีสรางขึ้นมานั้นสวนใหญจะมีการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ ซ่ึงจะทําให
ลักษณะของภาษาเครื่องเปล่ียนแปลงแตกตางออกไปอีก แตภาษาท่ีไมใชภาษาเครื่องอาจจะยังเหมือนเดิมได 
          ดังนั้น ในการสรางเครื่องจึงมีความจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดจากการใชภาษาของ
เครื่องท่ีสรางขึ้นมานั้นดวย รวมท้ังตองมีระบบการทํางานท่ีกวางขวางพอท่ีจะรับงานประเภทตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

ความหมายภาษาคอมพิวเตอร 
ภาษาคอมพิวเตอร  หมายถึง ภาษาใด ๆ ท่ีผูใชงานใชส่ือสารกับคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอร

ดวยกัน แลวคอมพิวเตอรสามารถทํางานตามคําส่ังนั้นได ภาษาคอมพิวเตอรมีมากมายหลายพันภาษา แต
ภาษาท่ีส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานไดจริงนั้นมีภาษาเดียว คือ ภาษาเครื่อง ( machine language )  
 

ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร 
การจัดแบงภาษาคอมพิวเตอร แบงภาษาคอมพิวเตอรเปน ยุค ดังนี ้  

 1.ภาษาเครื่อง (Machine Language) 
    2.ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) 
    3.ภาษาช้ันสูง (High - level Language) 
    4.ภาษาช้ันสูงมาก (Very High - level Language) 
    5.ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) 
 

1. ภาษาเคร่ือง  
  เปนภาษาท่ีแทจริงของเครื่องคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรทุกเครื่องจะทํางานไดแตเฉพาะภาษาเครื่อง
เทานั้น ในงานทางคอมพิวเตอรท่ัวไปจะไมเขียนเปนภาษาเครื่อง เพราะเครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะมี
ลักษณะแตกตางกันไป  ภาษาเครื่องจะใชสําหรับผูท่ีทําหนาท่ีทํางานเกี่ยวกับระบบชุดคําส่ัง เวลาเขียนตอง
เขียนในรูปของเลขฐานสอง เม่ือเขียนเสร็จตองคิดกลับมาเปนตัวเลขฐานสิบ หรือเปนตัวอักษร หรือ
พยัญชนะตางๆ ท่ีจะใหเครื่องรับกลับเขาไปเปนเลขฐานสอง พรอมกับประกอบเปนคําส่ังและรวมกันเปน
ชุดคําส่ัง การเขียนชุดคําส่ังภาษาเครื่องไมจําเปนตองใชตัวแปลชุดคําส่ังหรือชุดคําส่ังควบคุมในชวงการ
ทํางาน 
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ตัวอยางชุดคําส่ังภาษาเครื่อง 
 

2. ภาษาแอสเซมเบลอร 
 ภาษาแอสเซมเบลอรหรือเรียกวา ภาษาแอสเซมบลี (Assembly language) เปนภาษาท่ีเขียนเปนตัว
พยัญชนะและตัวเลขฐานสิบ เชนเดียวกับภาษาเครื่อง ตางกันตรงท่ีวา ภาษาแอสเซมเบลอรเขียนเปน
ตัวอักษรโดยไมคํานึงวาเลขฐานสองเปนอยางไร  และตองการตัวแปลชุดคําส่ังภาษาแอสเซมเบลอร เม่ือถึง
เวลาทํางานยงัตองใชชุดคําส่ังควบคุมเขาชวยอีกดวย 
          เม่ือเขียนชุดคําส่ังภาษาแอสเซมเบลอรเสร็จจะไดชุดคําส่ังท่ีเรียกวา ชุดคําส่ังเริ่มตน (source program) 
ซ่ึงจะตองมีลักษณะท่ีตัวแปลชุดคําส่ังภาษาแอสเซมเบลอรจะรับไดเม่ือเอาชุดคําส่ังเริ่มตนเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร ตัวแปลชุดคําส่ังภาษาแอสเซมเบลอร จะแปลชุดคําส่ังภาษาแอสเซมเบลอรเปนชุดคําส่ัง
ภาษาเครื่อง เราเรียกวา ชุดคําส่ังทํางาน(object program) พรอมกับถูกจัดใหอยูในรูปท่ีชุดคําส่ังควบคุมจะรับ
ได  ชุดคําส่ังทํางานนี้อาจจะถูกแปลมาในลักษณะบัตร แถบแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก 
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ตัวอยางชุดคําส่ังภาษาแอสเซมเบลอร 
 

3. ภาษาระดับสูง (High Level Language)       
 สามารถเรียกไดอีกอยางวาเปนภาษารุนท่ี 3 (3rd Generation Languages หรือ 3GLs) เปนภาษาท่ีถูก
สรางขึน้มาเพ่ือใหสามารถเขียนและอานโปรแกรมไดงายขึ้น เนื่องจากมีลักษณะเหมือนภาษาอังกฤษท่ัวๆ 
ไป และท่ีสําคัญคือผูเขียนโปรแกรมไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับระบบฮารดแวรแตอยางใด ตัวอยางของ
ภาษาประเภทนี้ไดแก ภาษาฟอรแทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) เบสิก (BASIC) ปาสคาล 
(PASCAL) ซี (C) เอดา (ADA) อยางไรก็ตามโปรแกรมท่ีถูกเขียนดวยภาษาประเภทนี้จะทํางานได ก็ตอเม่ือ
มีการแปลงใหเปนภาษาเครื่องเสียกอน ซ่ึงวิธีการแปลงจากภาษาช้ันสูงใหเปนภาษาเครื่องนั้น จะทําไดโดย
ใชโปรแกรมท่ีเรียกวา คอมไพเลอร (Compiler) หรือ อินเตอรพรีเตอร (Interpreter) อยางใดอยางหนึ่ง โดย
ภาษาช้ันสูงแตภาษาจะมีตัวแปลภาษาเฉพาะเปนของตัวเอง ดังนั้นจึงไมสามารถนําตัวแปลภาษาท่ีเรียกวา
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คอมไพเลอรของภาษาหนึ่งไปใชแปลภาษาอ่ืน ๆ  สําหรับความแตกตางระหวางคอมไพเลอรและอินเตอรพรี
เตอรจะมีดังตอไปนี ้
 คอมไพเลอร (Compiler) จะทําการแปลโปรแกรมท้ังโปรแกรมใหเปนภาษาเครื่องทีเดียว การแปล
นี้จะเปนการตรวจสอบไวยากรณของภาษา ถามีขอผิดพลาดทางไวยากรณของภาษาเกิดขึ้นก็จะแจงใหทราบ 
เรียกขอผิดพลาดทางไวยากรณของภาษา (Syntax Error) นี้ไดวาเปน ขอความไดแอคนอสติค (Diagnostic 
Message) เพ่ือใหผูเขียนโปรแกรมทําการแกไขใหถูกตอง แลวจึงคอยส่ังใหแปลใหม โปรแกรมท่ียังไมผาน
การแปลจะเรียกวา ซอรสโปรแกรม (Source Program) หรือ ซอรสโมดูล (Source module) แตถาผานการ
แปลเรียบรอยและไมมีขอผิดพลาดใดๆ จะเรียกโปรแกรมสวนนี้วา ออปเจกตโปรแกรม (Object Program) 
หรือออปเจกตโมดูล (Object Module)   ออปเจกตโปรแกรมนี้ยังไมสามารถทํางานได จะตองผานการลิงค 
(Link) หรือรวมเขากับไลบรารี่ (Library)ของระบบกอนจึงจะเปนโปรแกรมท่ีสามารถทํางานไดหรือเปน
ภาษาเครื่องทีเรียกวา เอ็กซซีคิวทโปรแกรม (Execute Program) หรือ โหลดโมดูล (Load Module) ซ่ึง
โดยท่ัวไปแลวจะเปนไฟลท่ีมีนามสกุลเปน .exe หรือ.comและสามารถนําโปรแกรมนี้ไปใชงานไดตลอด
โดยไมตองส่ังแปลใหมอีก แตถามีการแกไขโปรแกรมแมเพียงเล็กนอยก็ตองทําการแปลใหมหมดตั้งแตตน
 อินเตอรพรีเตอร (Interpreter)เปนตัวแปลภาษาอีกตัวหนึ่งท่ีจะทําการแปลโปรแกรมภาษาช้ันสูงท่ี
ละคําส่ังใหเปนภาษาเครื่องและทําการเอ็กซวีคิวทหรือทํางานคําส่ังนั้นทันทีทันใดเลยกอนท่ีจะไปทําการ
แปลตอในบรรทัดถัดไปถาในระหวางการแปลเกิดพบขอผิดพลาดท่ีบรรทัดใดก็จะฟองใหทําการแกไขทีละ
บรรทัดนั้นทันทีอินเตอรพรีเตอรนี้เม่ือโปรแกรมเสร็จแลวจะไมสามารถเก็บเปนเอ็กซซีคิวทโปรแกรม 
(Execute Program) ไดซ่ึงตางกับคอมไพเลอรดังนั้นเม่ือจะเรียกใชงานหรือรันโปรแกรมก็จะตองทําการแปล
หรือคอมไพลโปรแกรมใหมทุกครั้งไปดังนั้นเม่ือจะเรียกใชงานเอ็กซซีคิวทโปรแกรมยอมจะทํางานไดเร็ว
กวาการเรียกใชงานโปรแกรมท่ีตองผานการแปลดวยอินเตอรพรีเตอรแตประโยชนของภาษาท่ีถูกแปลดวย
อินเตอรพรีเตอร คือโปรแกรมจะมีโครงสรางท่ีงายตอการพัฒนาตัวอยางของภาษาโปแกรมท่ีมีการใช
อินเตอรพรีเตอร เปนตัวแปลภาษา เชน ภาษาเบสิกสมัยเดิม (GWBASIC) (แต Visual Basic มีตัวแปลภาษา
เปน คอมไพเลอร)          
 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาช้ันสูงนั้นนอกจากจะใหความสะดวกแกผูเขียนเปนอันมากแลวผูเขียน
แทบจะไมตองมีความรูเกี่ยวกับการทํางาน ของระบบฮารดแวรก็สามารถเขียนโปรแกรมส่ังใหเครื่อง
คอมพิวเตอรทํางานไดนอกจากนี้ยังมีขอดีอีกอยางคือสามารถนําโปรแกรมท่ีเขียนนี้ ไปใชงานบนเครื่องใดก็
ได คือมีลักษณะท่ีไมขึ้นอยูกับกับเครื่อง(Hardware Indepent) เพียงแตตองทําการการแปลโปรแกรมใหม
เทานั้น แตอยางไรก็ตามภาษาเครื่องท่ีไดจากการแปลภาษาช้ันสูงนี้อาจเยิ่นเยอและไมมีประสิทธิภาพเทากับ
การเขียนดวยภาษาเครื่องหรือแอสเซมบลีโดยตรง      
 ภาษารุนท่ี 3 นี้สวนใหญจะจัดอยูในกลุมของภาษาท่ีมีแบบแผน (Procedural language)เนื่องจาก
ลักษณะการเขียนโปรแกรมจะมีโครงสรางแบบแผนท่ีเปนระเบียบ กลาวคือ งานทุกอยางผูเขียนโปรแกรม



ง 23101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 5 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

5 
 

ตองเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานเองท้ังหมด และตองเขียนคําส่ังการทํางานท่ีเปนขั้นตอนทุกอยาง ไม
วาจะเปนการสรางแบบฟอรมกรอกขอมูล การประมวลผล หรือการสรางรายงาน ซ่ึงโปรแกรมท่ีเขียนจะ
คอนขางซับซอนและใชเวลาในการพัฒนาคอนขางยาก 
4. ภาษาระดับสูงมาก (Very high-level Language)  
 เปนภาษายุคท่ี 4 (fourth-generation language) หรือ 4GLs จะเปนภาษาท่ีใชเขียนโปรแกรมไดส้ัน
กวาภาษาในยุคกอน ๆ การทํางานบางอยางสามารถใชเพียง 5 ถึง 10 บรรทัดเทานั้น ในขณะท่ีถาเขียนดวย
ภาษา อาจตองใชถึง 100 บรรทัด โดยพ้ืนฐานแลว ภาษาในยุคท่ี 4 นี้มีคุณสมบัติท่ีแยกจากภาษาในยุคกอน ๆ 
อยางชัดเจน กลาวคือภาษาในยุคกอนนั้นใชหลักการของ การเขียนโปรแกรมแบบโพรซีเยอร (procedurl 
language) ในขณะท่ีภาษาในยุคท่ี 4 จะเปนแบบ ไมใชโพรซีเยอร (nonprocedurl language) ผูเขียนโปรแกรม
เพียงแตกําหนดวาตองการใหโปรแกรมทําอะไรบางก็สามารถเขียนโปรแกรมไดทันที โดยไมตองทราบวา
ทําไดอยางไร ทําใหการเขียนโปรแกรมสามารถทําไดงายและรวดเร็ว 
 ขอดีของภาษาในยุคที่ 4 
  1. การเขียนโปรแกรมจะเนนท่ีผลของงานวาตองการอะไร ไมสนใจวาจะทําไดอยางไร  
  2. ชวยพัฒนาเนื้องาน เพราะเขียนและแกไขโปรแกรมไดงาย  
  3. ไมตองเสียเวลาอบรมผูเขียนโปรแกรมมากนัก ไมวาผูท่ีจะมาเขียนโปรแกรมนั้นมีความรู
 ดานการเขียนโปรแกรมหรือไม  
  4. ผูเขียนโปรแกรมไมตองทราบถึงฮารดแวรของเครื่องและโครงสรางโปรแกรม  
 ภาษาในยุคท่ี 4 นี้ยังมีภาษาท่ีใชสําหรับเรียกดูขอมูลจากฐานขอมูลได เรียกวา ภาษาเรียกคนขอมูล 
(query language) โดยปกติแลวการเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล และการแสดงรายงานจากฐานขอมูล จะตองมี
การวางแผนไวลวงหนา แตบางครั้งอาจมีการเรียกดูขอมูลพิเศษท่ีไมไดมีการวางแผนไว ถาผูใชเรียนรูภาษา
เรียกคนขอมูลก็จะขอดูรายงานตาง ๆ นอกเหนือจากท่ีไดมีการวางแผนไวไดโดยใชเวลาไมมากนัก ภาษา
เรียกคนขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเรียกวา SQL (Structured Query Language) และนอกจากนี้ยังมีภาษา Query 
Bu Example หรือ QBE ท่ีไดรับความนิยมการใชงานมากเชนกัน 
 

5. ภาษาธรรมชาติ (Nature Language) 
 เปน ภาษายุคท่ี 5 (fifth generation language) หรือ 5GLs ธรรมชาติ หมายถึง ธรรมชาติของมนุษย 
คือไมตองสนใจถึงคําส่ังหรือลําดับของขอมูลท่ีถูกตอง ผูใชเพียงแตพิมพส่ิงท่ีตองการลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนคําหรือประโยคตามท่ีผูใชเขาใจ ซ่ึงจะทําใหมีรูปแบบของคําส่ังหรือประโยคท่ีแตกตางกัน
ออกไปไดมากมาย เพราะผูใชแตละคนอาจจะใชประโยคตางกัน ใชคําศัพทตางกัน หรือแมกระท่ังบางคน
อาจจะใชศัพทแสลงก็ได คอมพิวเตอรจะพยายามแปลคําหรือประโยคเหลานั้นตามคําส่ัง แตถาไมสามารถ
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แปลใหเขาใจได ก็จะมีคําถามกลับมาถามผูใชเพ่ือยืนยันความถูกตอง ภาษาธรรมชาติจะใช ระบบฐานความรู 
(knowledge base system) ชวยในการแปลความหมายของคําส่ังตาง ๆ 
 

การเลือกใชภาษาคอมพิวเตอร 
 การท่ีจะเขียนโปรแกรมใชงาน ส่ิงท่ีผูเขียนจะตองคํานึงถึงเปนอันดับแรกวาจะเขียนโปรแกรมไป
เพ่ือใชงานในดานใด มีหลักการทํางานท่ัวไปอยางไรบาง เนื่องจากในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ไดนํา
คอมพิวเตอรไปใชงานมากขึ้น ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ตัวอยางการนําไปใชงานท่ีจะ
กลาวตอไปนี้คือ 
 1.1 ดานธุรกิจ เชน โปรแกรมบัญชีรายรับ-รายจาย บัญชีสินคาคงเหลือ การทํารายช่ือลูกคา การพิมพ
จดหมายโตตอบ หรือการสงขาวสารใหกับลูกคาเปนตน 
 1.2 ทางดานธนาคาร เชน การเก็บขอมูลเงินฝาก เงินกู การเบิกถอนจากเครื่อง ATM เปนตน 
 1.3 ดานการศึกษา ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาสรางโปรแกรมชวยสอนหรือ CAI, E-BOOK
มากขึ้นทําใหเราสามารถเรียนรูจากคอมพิวเตอรได หรือการคนหาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต หรือการ
เรียนออนไลนท่ีเรียกวา E-Learning 
 1.4 ทางดานวิทยาศาสตร เชน การตรวจวิเคราะหหรือถอดรหัส DNA เปนตน 
 1.5 ทางดานการส่ือสารและโทรคมนาคม เชน การติดตอส่ือสารผานระบบสัญญาณท่ัวไป ใยแกว
นําแสง หรือดาวเทียม การจัดการระบบควบคุมการเดินรถ หรือสายการบินเปนตน 
 1.6 ทางดานการแพทย  การใชคล่ืนความถ่ีสูงผานเขาสูรางกายเพ่ือแปลเปนภาพนํามาวินิจฉัยโรค 
และรักษาผูปวยเปนตน 
 1.7 ทางดานอุตสาหกรรม เชน ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตสินคา  
 1.8 ทางดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม การออกแบบ การเขียนแบบ การคํานวณความตานทาน
การส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวเปนตน 
 1.9 คอมพิวเตอรในงานราชการ ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมาใชสําหรับงานราชการหลาย
หนวยงาน เชน การทําบัตรประชาชน การเสียภาษีของกรมสรรพากร 
 

การเลือกใชคอมพิวเตอร  
 เนื่องจากในปจจุบันทุก ๆ ปจะมีภาษาคอมพิวเตอรเกิดขึ้นมากมาย และภาษาตาง ๆ จะมีจุดดีและจุด
ดอยแตกตางกันไป ผูใชจึงจําเปนตองทําการคัดเลือกภาษาท่ีจะนํามาใชงานอยางระมัดระวัง เนื่องจากเม่ือ
ศึกษาและพัฒนาซอฟตแวรดวยภาษาใดภาษาหนึ่งแลว การเปล่ียนไปใชภาษาอ่ืนในภายหลังจะเปนเรื่องท่ี
ยากลําบากอยางยิ่ง ท้ังในเรื่องของคาใชจายและเวลาท่ีตองสูญเสียไป รวมท้ังปญหาของบุคลากรท่ีตองศึกษา
หาความชํานาญใหมอีกดวย 
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 ในการเลือกภาษาคอมพิวเตอรที่จะนํามาใช ส่ิงที่ควรพิจารณาคือ 
  1. ในหนวยงานหนึ่ง ๆ ควรจะใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาเดียวกัน เพราะการดูแลรักษา
ซอฟตแวรท่ีพัฒนาขึ้น ตลอดจนการจัดหาบุคลากรจะกระทําใหงายกวา  
  2. ในการเลือกภาษาควรเลือกโดยดูจากคุณสมบัติหรือขอดีของภาษานั้น ๆ เปนหลัก  
  3. ถาโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นนั้นตองนําไปทํางานบนเครื่องตาง ๆ กัน ควรเลือกภาษาท่ี
สามารถใชงานไดบนทุกเครื่อง เพราะจะทําใหเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียวเทานั้น  
  4. ผูใชควรจํากัดภาษาคอมพิวเตอรท่ีจะใช ไมควรติดตั้งตัวแปลภาษาคอมพิวเตอรทุกภาษา
บนเครื่องทุกเครื่อง  
  5. ภาษาคอมพิวเตอรท่ีเลือกใช จะถูกจํากัดโดยนักเขียนโปรแกรมท่ีมีอยู เพราะควรใชภาษา
ท่ีมีผูรูอยูบาง  
  6. บางครั้งในงานท่ีไมยุงยากนัก อาจใชภาษาคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน เชน ภาษา BASIC 
เพราะเขียนโปรแกรมไดงายและรวดเร็ว รวมท้ังมีติดตั้งอยูบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนมากอยูแลว 
 

ภาษาคอมพิวเตอรกับการใชงาน 
ภาษาคอมพิวเตอร การใชงาน 

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

สําหรับผูเริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร 

COBOL (Common Business Oriented Language) นิยมใชในงานธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ 

FORTRAN (FORmula TRANslator) ใชสําหรับงานดานคณติศาสตร วิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร 

Pascal (ช่ือของ Blaise Pascal) ใชในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

C สําหรับนักเขียนโปรแกรม และใชในวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

C++ สําหรับผูผลิตซอฟตแวร 

ALGOL (ALGOrithmic Language) 
เริ่มตนไดรับการออกแบบใหเปนภาษาสําหรับงาน
ทางวิทยาศาสตร และตอมามีการพัฒนาตอเปนภาษา 
PL/I และ Pascal 

APL (A Programming Language) 
ออกแบบโดยบริษัท IBM ในปค.ศ. 1968 เปนภาษาท่ี
โตตอบกับผูใชทันที เหมาะสําหรับจัดการกับกลุม
ของขอมูลท่ีสัมพันธกันในรปูแบบตาราง 
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ภาษาคอมพิวเตอร การใชงาน 

LISP (LIST Processing) 
ถูกออกแบบมาใหใชกับขอมูลท่ีไมใชตัวเลข ซ่ึงอาจ
เปนสัญลักษณพิเศษหรือตัวอักษรก็ได นิยมใชใน
ดานปญญาประดิษฐ (Artifical Inelligence)  

LOGO นิยมใชในโรงเรยีน เพ่ือสอนทักษะการแกปญหา
ใหกับนกัเรียน 

PL/I (Programming Language One)  ถูกออกแบบมาใหใชกับงานท้ังทางดานวิทยาศาสตร 
และธุรกิจ  

PROLOG (PROgramming LOGIC) นิยมใชมากในงานดานปญญาประดิษฐ จัดเปน
ภาษาธรรมชาตภิาษาหนึ่ง  

RPG (Report Program Generator) 
ถูกออกแบบมาใหใชกับงานทางธุรกิจ จะมี
คุณสมบัติในการสรางโปรแกรมสําหรับพิมพ
รายงานท่ียืดหยุนมาก  

 
ตัวอยางภาษาคอมพิวเตอร  
 ปจจุบันนี้มีภาษาคอมพิวเตอรใหเลือกใชมากมายหลายภาษา แตละภาษาก็ถูกออกแบบมาใหใชกับ
งานดานตาง ๆ กัน ตัวอยางเชน บางภาษาก็ออกแบบมาใหใชแกปญหาทางธุรกิจ บางภาษาก็ใชในการ
คํานวณท่ีซับซอน ซ่ึงจะกลาวโดยสรุปถึงการใชงานของแตละภาษาดังนี ้
 ภาษา BASIC  
  เปนภาษาท่ีใชงาย และติดตั้งอยูบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนมาก ใชสําหรับผูเริ่มตน
ศึกษาการเขียนโปรแกรมและผูท่ีเขียนโปรแกรมเปนงานอดิเรก นิยมใชในการเขียนโปรแกรมส้ัน ๆ ภาษา 
BASIC รุนแรกใช interpreter เปนตัวแปลภาษา ทําใหเขียนโปรแกรม ทดสอบและแกไขโปรแกรมไดอยาง
งายดาย แตก็ทํางานไดชา ทําใหผูท่ีเขียนโปรแกรมเช่ียวชาญแลวไมนิยมใชงานแตปจจุบันนี้มีภาษา BASIC 
รุนใหมออกมาซ่ึงใช conplier เปนตัวแปลภาษา ทําใหทํางานไดคลองตัวขึ้น เชน Microsoft's Quick BASIC 
และ Visual Basic เปนตน 
 ภาษา COBOL  
 เปนภาษาระดับสูงท่ีออกแบบมาตั้งแตปค.ศ. 1960 นิยมใชสําหรับการแกปญหาทางดานธุรกิจ เชน 
การจัดเก็บ เรียกใช และประมวลผลทางดานบัญชี ตลอดจนทํางานดานการควบคุมสินคาคงคลังการรับและ
จายเงิน เปนตน 
 คําส่ังของภาษา COBOL จะคลายกับภาษาอังกฤษทําใหสามารถอานและเขียนโปรแกรมไดไมยาก
นัก ในยุคแรก ๆ ภาษา COBOL จะไดรับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แตปจจุบันนี้จะมีตัวแปลภาษา 
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COBOL ท่ีใชบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรดวย รวมท้ังมีภาษา COBOL ท่ีไดรับการออกแบบตามแนวทาง
เชิงวัตถุ (Object Oriented) เรียกวา Visual COBOLซ่ึงชวยใหโปรแกรมสามารถทําไดงายขึ้น และสามารถนํา
โปรแกรมท่ีเขียนไวมาใชในการพัฒนางานอ่ืน ๆ อีก 
 ภาษา Fortran  
  เปนภาษาระดับสูงท่ีไดรับการพัฒนาโดยบริษัท IBM ตั้งแตปค.ศ. 1957 ยอมาจากคําวา 
FORmula TRANslator ซ่ึงถือวาเปนการกําเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรก นิยมใชสําหรับงานท่ีมีการ
คํานวณมาก ๆ เชน งานทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 
 ภาษา Pascal  
  เปนภาษาระดับสูงท่ีเอ้ืออํานวยใหผูเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมไดอยางมีโครงสราง 
และเขียนโปรแกรมไดงายกวาภาษาอ่ืน นิยมใชบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เปนภาษาสําหรับการเรียนการ
สอน และการเขียนโปรแกรมประยุกตตาง ๆ 
 ภาษาปาสคาลมีตัวแปลภาษาท้ังท่ีเปน interpreter และ Compilerโดยจะมีโปรแกรมเทอรโบปาสคาล 
(Turbo Pascal) ท่ีไดรบัความนิยมอยางสูงท้ังในวงการศึกษาและธุรกิจ เนื่องจากไดรับการปรับปรุงใหตัว
ขอเสียของภาษาปาสคาลรุนแรก ๆ ออก 
 ภาษา C และ C++  
 ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นโดยในปค.ศ. 1972 ท่ีหองปฏิบัติการเบลลของบริษัท AT&T เปนภาษาท่ีใช
เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการท่ีไดรับความนิยมคูกับภาษาซี และมีการใชงานอยูใน
เครื่องทุกระดับ 
 ภาษา เปนภาษาระดับสูงท่ีไดรับความนิยมในหมูนักเขียนโปรแกรมเปนอยางมาก เนื่องจากภาษา 
จะเปนภาษาท่ีรวมเอกขอดีของภาษาระดับสูงในเรื่องของความยืดหยุนและไวยากรณท่ีงายตอการเขาใจ กับ
ขอดีของภาษาแอสเซมบลีในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการทํางานทําใหโปรแกรมท่ีพัฒนาดวย
ภาษาซีทํางานไดเร็วกวาโปรแกรมท่ีเขียนดวยภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ ในขณะท่ีการพัฒนาและแกไขโปรแกรม
สามารถทําไดงายเชนเดียวกันภาษาระดับสูงท่ัว ๆ  ไป นอกจากนี้ภาษา C ยังไดมีการพัฒนากาวหนาขึ้นไปอีก 
โดยทําการประยุกตแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเขามาใชในภาษา ทําใหเกิดเปนภาษาใหมคือ 
C++ (++ ในความหมายของภาษาซีคือการเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งนั่นเอง) ซ่ึงเปนภาษาท่ีไดรับความนิยมใชงาน
พัฒนาโปรแกรมอยางมาก 
 

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Language) 
 นักเขียนโปรแกรมบางคนคิดวาการเขียนโปรแกรมขนาดใหญนั้น บางครั้งก็เปนงานท่ีหนักและ
เสียเวลามาก จึงไดพยายามคิดหาวิธีท่ีจะทําใหการเขียนโปรแกรมนั้นงายขึ้น และสามารถเขียนไดอยาง
รวดเร็ว ทําใหเกิดเทคนิค การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) หรือ OOP เพ่ือชวยลด
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ความยุงยากของการเขียนโปรแกรม Object-Oriented Programming ตางจากการเขียนโปรแกรมโดยท่ัว ๆ 
ไป โดยการเขียนโปรแกรมตามปกตินั้น ผูเขียนโปรแกรมจะพิจารณาถึงขั้นตอนการแกปญหาของโปรแกรม
เหลานั้น แตเทคนิคของ OOPจะมองเปน วัตถุ (object) เชน กลองโตตอบ (dialog box) หรือไอคอนบน
จอภาพ เปนตน โดยออบเจ็คใดออบเจ็คหนึ่งจะทํางานเฉพาะท่ีแนนอน ถาผูใชตองการทํางานชนิดนั้นก็
สามารถคัดลอกไปใชในโปรแกรมท่ีตองการไดทันที 

 
ตัวอยางโปรแกรมเดลไฟ 

 

ภาษาที่ออกแบบมาสําหรับ OOP 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตท่ีมี การติดตอกับผูใชแบบกราฟก (Graphical User Interface หรือ 
GUI) เชน Microsoft Windows และ World Wide Web จะสามารถทําไดงาย รวดเร็วและเสียคาใชจายไมมาก
นัก ดวยเครื่องมือในการพัฒนาท่ีใชหลักการของ OOP ซ่ึงในปจจุบันจะมีเครื่องมือประเภทนี้ท่ีไดรับความ
นิยมอยางมากอยู 2 ภาษา คือ Visual Basic และ JAVA 
 Visual Basic 
  ภาษา Visual Basic พัฒนาโดย Prof. Kemeny และ Kurtz ท่ีเมือง Dartmouth ในปค.ศ. 1960 
โดยมีจุดประสงคสําหรับใชสอนในหองคอมพิวเตอร เม่ือมีการพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอรขึ้นในยุค
แรก ๆ จะมีหนวยความจําไมเพียงพอท่ีจะทํางานกับโปรแกรมภาษาอ่ืน เชน FORTRAN และ COBOL 
เพราะขนาดของตัวแปรภาษาซ่ึงตองใชหนวยความจําสูงมาก แตเครื่องเหลานั้นสามารถใชภาษา BASIC ได 
เพราะภาษา BASIC ใชตัวแปลภาษาท่ีมีขนาดเล็ก และตัวแปลภาษานั้นไมตองเก็บอยูในหนวยความจํา
ท้ังหมดก็สามารถทํางานได เปนเหตุใหภาษา BASIC ไดรับความนิยมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ไมวา
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรจะไดรับการพัฒนาสูงขึ้นในเรื่องของความเร็วและหนวยความจําเทาใดก็ตาม แต
ภาษา Visual Basic จะแตกตางจากภาษา BASIC โดยส้ินเชิง ท้ังในแงของหนวยความจําท่ีตองการ และ
วิธีการพัฒนาโปรแกรม 
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ตัวอยางโปรแกรมวิชวลเบสิค 

 ภาษา Visual Basic ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Microsoft มีจุดประสงคในการใชเปน
เครือ่งมือพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการติดตอกับผูใชเปนแบบกราฟก โดยจะมีเครื่องมือตาง ๆ  ท่ีชวยในการพัฒนา
โปรแกรมอยางรวดเร็ว หรือท่ีนิยมเรียกวา RAD (Repid Application Development) ปจจุบันนี้มีผูใชงาน
ภาษา Visual Basic เปนจํานวนมาก โดยภาษา Visual Basic ไดรับการออกแบบใหทํางานบนระบบวินโดว
เวอรช่ันตาง ๆ จากไมโครซอฟต เชน Visual Basic 3 ทํางานบนระบบวินโดว 3.11 สวน Visual Basic 4 และ 
5 ทํางานบนระบบวินโดว 95 เปนตน        
 JAVA           
  ภาษาใหมท่ีมาแรงท่ีสุดในปจจุบัน คงจะไมมีภาษาไหนท่ีเทียบไดรับภาษาจาวาซ่ึงไดรับ
การพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซันไมโครซิสเตมส ในป 1991 โดยมีเปาหมายท่ีจะสรางผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูบริโภคท่ีงายตอการใชงาย มีคาใชจายต่ํา ไมมีขอผิดพลาด และสามารถใชกับเครื่องใด ๆ ก็ได ซ่ึง
ส่ิงเหลานี้ก็ไดกลายเปนขอดีของจาวาท่ีเหนื่อกวาภาษาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การท่ีโปรแกรมซ่ึงเขียนขึ้น
ดวยจาวาสามารถนําไปใชกับเครื่องตาง ๆ โดยไมตองทําการคอมไพลโปรแกรมใหม ทําใหไมจํากัดอยูกับ
เครื่องหรือโอเอสตัวใดตัวหนึ่ง แมวาการใชงานจาวาในชวงแรกจะจํากัดอยูกับ World Wide Web (WWW) 
และ Internet แตในปจจุบันไดมีการนําจาวาไปประยุกตใชกับงานดานซอฟตแวรตาง ๆ อยางมากมาย ตั้งแต
ซอฟตแวรอรรถประโยชน (Utility) ไปจนกระท่ังซอฟตแวรขนาดใหญ เชน โปรแกรมชุดจากบริษัท Corel 
ซ่ึงประกอบดวยโปรแกรมหลัก ๆ คือ โปรแกรมเวิรดโปรเซสซ่ิง ท่ีเขียนขึ้นดวยจาวาท้ังหมด  
 จาวายังสามารถนําไปใชเปนภาษาสําหรับอุปกรณแบบฝงตาง ๆ เชน โทรศัพท และอุปกรณขนาด
มือถือแบบตาง ๆ เปนตน รวมท้ังยังไดรับความนิยมนําไปใชกับอุปกรณท่ีใชสําหรับเขาสูอินเตอรเน็ตโดยไม
ตองใชคอมพิวเตอร นอกจากนี้แลว จาวายังเปนภาษาท่ีถูกใชงานในคอมพิวเตอรแบบเอ็นซี (NC) ซ่ึงเปน
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คอมพิวเตอรแบบใหมลาสุด ท่ีเนนการทํางานเปนเครือขายวา แอพเพลต (applet) ท่ีตองการใชงานขณะนั้น
มาจากเครื่องแม ทําใหการติดตอส่ือสารสารผานเครือขายใชชองทางการส่ือสารนอยกวาการดึงมาท้ัง
โปรแกรมเปนอยางมาก 

 

ตัวอยางโปรแกรมพัฒนาภาษาจาวา 


