บทที่ 17 : ภาษาคอมพิวเตอรระดับพื้นฐาน

17

1.
2.
3.
4.

เลือกภาษาสําหรับนักเรียน นักศึกษานัน้ งายทีจ่ ะเลือก เพราะมีอาจารยคอยชีแ้ นะ
หาแหลงขอมูลอางอิงจากหองสมุด ถาทานไมมอี ะไรอยูใ นมือเลย คงนึกโครงสรางภาษาไมออกเปนแน
หาตัวแปลภาษา ทุกภาษาตองมีตวั แปลภาษา มีหลายภาษาทีถ่ กู สรางเปน Free compiler ตองหาดู
เขียนโปรแกรมตัวแรกทีง่ า ย เชน พิมพเลข 5 เปนตน
ตัวอยางโปรแกรมภาษา COBOL เพือ่ พิมพเลข 5

3:

17.1 เริ่มตนเขียนโปรแกรมทําอยางไร

ตอนที่

มีภาษาคอมพิวเตอรมากมายทีน่ า ศึกษา และหลายทานอาจเคยเรียนเขียนโปรแกรมมากอน เชน
BASIC PASCAL, CLIPPER, COBOL หรือ RPG เปนตน ทุกภาษาสามารถถูกเขียนในลักษณะโปรแกรม
โครงสราง (Structured programming) ที่มีการทํางานหลัก 3 อยาง คือ การทํางานแบบตามลําดับ
(Sequence) การเลือกตามเงือ่ นไข (Decision) และการทําซํา้ (Loop)

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

บทที่
ภาษาคอมพิ ว เตอร ร ะดั บ พื้ น ฐาน

working-storage section.
77 x pic 9.
procedure division.
move 5 to x.
display x.
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5. ศึกษาการทําซํา้ และการเลือกตามเงือ่ นไข เชนพิมพสตู รคูณ หรือพิมพ 1 ถึง 10 เปนตน
ตัวอยางโปรแกรมภาษา PASCAL เพือ่ พิมพ 1 ถึง 10
program p1to10;
var i : integer;
begin
for i := 1 to 10 do
begin
writeln(i);
end;
end.

6. ติดตอแฟมขอมูล เพือ่ อานมาแสดงผล หรือปรับปรุงขอมูลได
ตัวอยางโปรแกรมภาษา CLIPPER เพือ่ อานขอมูลมาแสดง
use empl
while !eof()
? id, emplname, salary
skip
end

7. เขียนเมนู เพือ่ เลือกกระทําโปรแกรมตามตัวเลือก
8. ทํารายงานจากการเชือ่ มแฟมหลายแฟม โดยกําหนดไดหลายตัวเลือก
9. เขียนโปรแกรมเพิม่ ขอมูล เชน ซือ้ ขาย ยืม คืน หรือโปรแกรมลงทะเบียนนักศึกษาแตละภาคเรียน
เปนตน
10. สรางโปรแกรมขึน้ มาระบบหนึง่ ใหสมบูรณ (ความสมบูรณกค็ อื การสนองทุกความตองการของผูใ ช)

17.2 การเขียนโปรแกรมโครงสราง

สําหรับผูเ ริม่ เรียนการเขียนโปรแกรมจะไดเรียนการเขียนโปรแกรมโครงสราง (Structured programming) ซึง่ มี 3 รูปแบบ คือ การทํางานแบบตามลําดับ การเลือกกระทําตามเงือ่ นไข และการทําซํา้
1. การทํางานแบบตามลําดับ (Sequence)
รูปแบบการเขียนโปรแกรมทีง่ า ยทีส่ ดุ คือ เขียนใหทํางานจากบนลงลาง เขียน
คําสัง่ เปนบรรทัด และทําทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดลางสุด สมมุติ
ใหมีการทํางาน 3 กระบวนการ คือ อานขอมูล คํานวณ และพิมพ จะเขียนเปนผังงาน
(Flowchart) ในแบบตามลําดับไดตามภาพ
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2. การเลือกกระทําตามเงื่อนไข (Decision)
การตัดสินใจ หรือเลือกเงือ่ นไข คือ เขียนโปรแกรมเพือ่ นําคาไปเลือกกระทํา
โดยปกติจะมีเหตุการณใหทาํ 2 กระบวนการ คือ เงือ่ นไขเปนจริงจะกระทํากระบวน
การหนึง่ และเปนเท็จจะกระทําอีกกระบวนการหนึง่ แตถา ซับซอนมากขึน้ จะตองใช
เงือ่ นไขซอนเงือ่ นไขหลายชัน้ เชน การตัดเกรดนักศึกษา เปนตน ตัวอยางผังงานนี้
จะแสดงผลการเลือกอยางงาย เพือ่ กระทํากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว
3. การทําซํ้า (Loop)
การทํากระบวนการหนึง่ หลายครัง้ โดยมีเงือ่ นไขในการควบคุม หมายถึง การ
ทําซํา้ เปนหลักการทีท่ าํ ความเขาใจไดยากกวา 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปร
แกรมแตละภาษา จะไมแสดงภาพอยางชัดเจน เหมือนการเขียนผังงาน (Flowchart)
ผูเ ขียนโปรแกรมตองจินตนาการถึงรูปแบบการทํางาน และใชคาํ สัง่ ควบคุมดวยตนเอง
ตัวอยางผังงานที่นํามาแสดงนี้ เปนการแสดงคําสั่งทําซํ้า (do while) ซึ่งหมายถึง
การทําซํา้ ในขณะทีเ่ ปนจริง และเลิกการทําซํา้ เมือ่ เงือ่ นไขเปนเท็จ

แหลงขอมูลเพิม่ เติมของภาษา QBasic
1. http://www.QBasic.com
2. http://www.QBasicnews.com
3. http://www.qb4all.com

3:

dim nn(50)
randomize timer
for i = 1 to 50
nn(i) = (rnd * 100) + 1
print nn(i)
next

ตอนที่

GWBasic เคยไดรับความนิยมในอดีต ตอมา Microsoft พัฒนาตัวแปลภาษา QBasic และ
Visual basic ทีค่ นทัง้ โลกรูจ กั ปจจุบนั นักคอมพิวเตอรยคุ ใหม มักพัฒนาโปรแกรมดวย Visual basic แตใน
โรงเรียนหลายแหงทีต่ อ งการสอนพื้นฐานยังคงใช QBasic เพราะทํางานบน DOS ขั้นตอนการติดตั้ง
ตัวแปลภาษา การเขียน การแปล และการประมวลผลทําไดงา ย เมือ่ เขาใจ QBasic แลวสามารถเรียนรู
Visual basic ไดโดยงาย เพราะรูปแบบภาษาคลายคลึงกัน
ตัวอยางโปรแกรมภาษา QBasic เพือ่ พิมพตวั เลข 50 จํานวนทีไ่ ดจากการสุม ระหวาง 1 ถึง 100

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

17.3 ภาษา BASIC

4. http://www.qbcafe.net
5. http://www.acidworks.com
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17.4 ภาษา PASCAL

Pascal เคยเปนภาษาทีย่ อดทีส่ ดุ สําหรับผูเ ขียน เพราะสามารถ Compile เปน exe จึงนําไปใชงาน
ไดทนั ที สามารถใชเขียนภาพ graphic หรือประยุกตไปใชงานฐานขอมูลทีซ่ บั ซอนไดหลากหลาย ปจจุบนั
Pascal ไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ไดชอื่ ใหมเปน Delphi ทีม่ กี ารทํางานแบบ Object บนระบบปฏิบตั กิ าร
Windows คูแ ขงทีส่ าํ คัญของ Delphi มีมากมายเชน FoxPro, Oracle, Visual C++, CA-Clipper, Visual
basic หรือ Microsoft access เปนตน
ตัวอยางโปรแกรมภาษา Pascal พิมพผลการแปลงตัวอักษรทีร่ บั จากแปนพิมพเปนรหัส ASCII
program showascii;
uses crt;
var ch : char;
begin
repeat
ch := readkey;
writeln (‘Char : ’, ch , ‘ Decimal : ’, ord (ch));
until ch = #27;
end.

แหลงขอมูลเพิม่ เติมของภาษา Pascal
1. http://www.devq.net/pascal/
2. http://pascal.sleepwalkers.org
3. http://www.pascal-central.com

4. http://www.programmersheaven.com
5. http://ftp.ti.itb.ac.id/pub/PASCAL7.DOS/

17.5 ภาษา CLIPPER
ภาษานีม้ รี ปู แบบภาษาคลายภาษา C มาก แตมกี ารทํางานคลาย Dbase III plus หรือ FoxPro
จุดเดนของภาษาคือ แปลเปน .exe ไดงา ย ตัวแปลมีขนาดเล็ก ปจจุบนั ไดรบั การพัฒนาเปน CA-Clipper
ซึง่ ทํางานแบบ Object บนระบบปฏิบตั กิ าร Windows
ผูเ ขียนนําภาษานีไ้ ปใชเรือ่ งการจัดเก็บขอมูล เพราะขอมูลเก็บในแฟม .dbf ทีส่ ามารถสงไปใชใน
excel หรือ access ไดงา ย ไดนาํ ไปสอนนักศึกษา สรางโปรแกรมตัวอยางระบบทะเบียน และระบบซือ้ ขาย
ใหนกั ศึกษาลองนํา source code ไปศึกษารวมกับเอกสารประกอบการสอนของผูเ รียน และแกไขใหสมบูรณ
ตัวอยางโปรแกรม Clipper เพือ่ อานขอมูลจากแฟม employee.dbf พรอมหาผลรวมของเงินเดือน
use employee
totalsalary = 0
while !eof()
? id, name, salary
totalsalary = totalsalary + salary
skip
end
? “total salary = “,totalsalary
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แหลงขอมูลเพิ่มเติมของภาษา Clipper
1. http://www.emsps.com/oldtools/caclipper.htm ($79 for Clipper 5.01)
2. http://www.grafxsoft.com/clipper.htm ($169 for CA-Clipper 5.3 CD-ROM)
3. http://www.allredroster.com/clipper.htm
4. http://www.davep.org/clipper/FAQ
5. http://www.cai.com/products/clipper.htm

COBOL (COmmon Business Oriented Language) เกิดขึน้ ในป 1960 จากการประชุมระหวาง
รัฐบาล ผูผ ลิต และผูใ ช ในชื่อการประชุมวา CODASYL (Conference On Data System Language)
เปนภาษาทีน่ กั คอมพิวเตอรทกุ คนควรรูจ กั เพราะเปนภาษาทีน่ ยิ มบรรจุในหลักสูตรพืน้ ฐานของการเรียนรู
ภาษาคอมพิวเตอร ยังมีใชในเครือ่ งระดับ Mainframe หรือในธนาคารบางแหง ถูกออกแบบมาใหมโี ครงสราง
ทีช่ ดั เจน แบงออกเปน 4 division คือ Identification division, Environment division, Data division และ
Procedure division แตปจ จุบนั ไมนยิ มนําไปใชในองคกรขนาดเล็กทัว่ ไป เพราะมีภาษาทีถ่ กู ออกแบบใน
ภายหลัง ทีม่ คี วามยืดหยุน พรอมพัฒนาไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม
ตัวอยางโปรแกรม COBOL เพือ่ พิมพ 1 ถึง 10

3:

ตอนที่

working-storage section.
77 x pic 99.
procedure division.
move 0 to x.
perform cal-para until x >= 10.
stop run.
cal-para.
add 1 to x.
display x.

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

17.6 ภาษา COBOL

แหลงขอมูลเพิม่ เติมของภาษา COBOL
1. http://www.infogoal.com/cbd/cbdcmp.htm
2. http://tiny-cobol.sourceforge.net
3. http://www.csis.ul.ie/COBOL/
4. http://cobolreport.com/faqs/cobolfaq.htm
5. http://www.adtools.com/download
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17.7 ภาษา RPG

เริม่ พัฒนาตัง้ แตปค .ศ. 1960 โดยบริษทั IBM (International Business Machines)ภาษา RPG
(Report Program Generator) นิยมใชงานบนเครือ่ งระดับกลาง และใหญ เชน AS/400 ของ IBM เหตุที่
ไดรบั ความนิยม เพราะสามารถพิมพรายงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีฟง กชนั ในการจัดการฐานขอมูล
ภาษานีเ้ ขียนโดยใชฟอรม (Fixed form) ผูเ ขียนเพียงแตกรอกขอมูลไปในชองทีก่ าํ หนด เพือ่ สัง่
ใหโปรแกรมกระทําตามทีต่ อ งการ ผูท เี่ คยชินจะเขียนโปรแกรมไดอยางรวดเร็ว เพราะฟอรมจะชวยกําหนด
เกือบทุกอยาง รวมถึงการควบคุมทีจ่ าํ เปนสําหรับการจัดทํารายงาน สําหรับผูท เี่ คยชินการเขียนโปรแกรม
โครงสราง สามารถเลือกควบคุมโปรแกรมเอง โดยไมอาศัยการควบคุมของฟอรมได
ตัวอยางโปรแกรมภาษา RPG เพือ่ อานขอมูลจากแฟม EMPL ไปพิมพ
F ENPL
IP
F PRINTOUT
O
I EMPL
AA
I
IDEMP
I
I
NAMEE
O PRINTOUT D
O
O

180
132

F
F

10
1

10

OV

DISK
PRINTER

1
8

7
47

IDEMP 10
NAMEE 55

แหลงขอมูลเพิม่ เติมของภาษา RPG
1. http://www.rpgalive.com
2. http://www.linomasoftware.com/products/rpgtoolbox/
3. http://www.rpgiv.com/forum
4. http://www.easy400.ibm.it/en
5. http://www.jcmigrations.com/jcm400.htm
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