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บทที่ 17
ภาษาคอมพิวเตอร ระดับพื้นฐาน

มภีาษาคอมพวิเตอรมากมายทีน่าศกึษา และหลายทานอาจเคยเรยีนเขยีนโปรแกรมมากอน เชน
BASIC PASCAL, CLIPPER, COBOL หรอื RPG เปนตน ทกุภาษาสามารถถกูเขยีนในลกัษณะโปรแกรม
โครงสราง (Structured programming) ที่มีการทํางานหลัก 3 อยาง คือ การทํางานแบบตามลําดับ
(Sequence) การเลอืกตามเงือ่นไข (Decision) และการทาํซํา้ (Loop)

17.1  เริ่มตนเขียนโปรแกรมทําอยางไร
1. เลอืกภาษาสาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษานัน้งายทีจ่ะเลอืก เพราะมอีาจารยคอยชีแ้นะ
2. หาแหลงขอมลูอางองิจากหองสมดุ ถาทานไมมอีะไรอยูในมอืเลย คงนกึโครงสรางภาษาไมออกเปนแน
3. หาตวัแปลภาษา ทกุภาษาตองมตีวัแปลภาษา มหีลายภาษาทีถ่กูสรางเปน Free compiler ตองหาดู
4. เขยีนโปรแกรมตวัแรกทีง่าย เชน พมิพเลข 5 เปนตน
     ตวัอยางโปรแกรมภาษา COBOL เพือ่พมิพเลข 5

working-storage section.
77 x   pic 9.
procedure division.
     move 5 to x.
     display x.
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5. ศกึษาการทาํซํา้ และการเลอืกตามเงือ่นไข เชนพมิพสตูรคณู หรอืพมิพ 1 ถงึ 10 เปนตน
     ตวัอยางโปรแกรมภาษา PASCAL เพือ่พมิพ 1 ถงึ 10

program  p1to10;
var i : integer;
begin
     for i := 1 to 10 do
     begin

    writeln(i);
     end;
end.

6. ตดิตอแฟมขอมลู เพือ่อานมาแสดงผล หรอืปรบัปรงุขอมลูได
     ตวัอยางโปรแกรมภาษา CLIPPER เพือ่อานขอมลูมาแสดง

use empl
while !eof()
     ? id, emplname, salary
     skip
end

7. เขยีนเมน ูเพือ่เลอืกกระทาํโปรแกรมตามตวัเลอืก
8. ทาํรายงานจากการเชือ่มแฟมหลายแฟม โดยกาํหนดไดหลายตวัเลอืก
9. เขยีนโปรแกรมเพิม่ขอมลู เชน ซือ้ ขาย ยมื คนื หรอืโปรแกรมลงทะเบยีนนกัศกึษาแตละภาคเรยีน

เปนตน
10. สรางโปรแกรมขึน้มาระบบหนึง่ใหสมบรูณ (ความสมบรูณกค็อื การสนองทกุความตองการของผูใช)

17.2  การเขียนโปรแกรมโครงสราง
สาํหรบัผูเริม่เรยีนการเขยีนโปรแกรมจะไดเรยีนการเขยีนโปรแกรมโครงสราง (Structured pro-

gramming) ซึง่ม ี3 รปูแบบ คอื การทาํงานแบบตามลาํดบั การเลอืกกระทาํตามเงือ่นไข และการทาํซํา้
1.  การทํางานแบบตามลําดับ (Sequence)

รปูแบบการเขยีนโปรแกรมทีง่ายทีส่ดุ คอื เขยีนใหทํางานจากบนลงลาง เขียน
คาํสัง่เปนบรรทดั และทาํทลีะบรรทดัจากบรรทดับนสดุลงไปจนถงึบรรทดัลางสดุ สมมตุิ
ใหมีการทํางาน 3 กระบวนการ คือ อานขอมูล คํานวณ และพิมพ จะเขียนเปนผังงาน
(Flowchart) ในแบบตามลาํดบัไดตามภาพ
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2.  การเลือกกระทําตามเงื่อนไข (Decision)
การตดัสนิใจ หรอืเลอืกเงือ่นไข คอื เขยีนโปรแกรมเพือ่นาํคาไปเลอืกกระทาํ

โดยปกตจิะมเีหตกุารณใหทาํ 2 กระบวนการ คอื เงือ่นไขเปนจรงิจะกระทาํกระบวน
การหนึง่ และเปนเทจ็จะกระทาํอกีกระบวนการหนึง่ แตถาซบัซอนมากขึน้จะตองใช
เงือ่นไขซอนเงือ่นไขหลายชัน้ เชน การตดัเกรดนกัศกึษา เปนตน ตวัอยางผงังานนี้
จะแสดงผลการเลอืกอยางงาย เพือ่กระทาํกระบวนการเพยีงกระบวนการเดยีว
3.  การทําซํ้า (Loop)

การทาํกระบวนการหนึง่หลายครัง้ โดยมเีงือ่นไขในการควบคมุ หมายถงึ การ
ทาํซํา้ เปนหลกัการทีท่าํความเขาใจไดยากกวา 2 รปูแบบแรก เพราะการเขยีนโปร
แกรมแตละภาษา จะไมแสดงภาพอยางชดัเจน เหมอืนการเขยีนผงังาน (Flowchart)
ผูเขยีนโปรแกรมตองจนิตนาการถงึรปูแบบการทาํงาน และใชคาํสัง่ควบคมุดวยตนเอง
ตวัอยางผงังานที่นํามาแสดงนี้ เปนการแสดงคําสั่งทําซํ้า (do while) ซึ่งหมายถึง
การทาํซํา้ในขณะทีเ่ปนจรงิ และเลกิการทาํซํา้เมือ่เงือ่นไขเปนเทจ็

17.3  ภาษา BASIC
GWBasic เคยไดรับความนิยมในอดีต ตอมา Microsoft พัฒนาตัวแปลภาษา QBasic และ

Visual basic ทีค่นทัง้โลกรูจกั ปจจบุนันกัคอมพวิเตอรยคุใหม มกัพฒันาโปรแกรมดวย Visual basic แตใน
โรงเรยีนหลายแหงทีต่องการสอนพื้นฐานยังคงใช QBasic เพราะทํางานบน DOS ขั้นตอนการติดตั้ง
ตวัแปลภาษา การเขยีน การแปล และการประมวลผลทาํไดงาย เมือ่เขาใจ QBasic แลวสามารถเรยีนรู
Visual basic ไดโดยงาย เพราะรปูแบบภาษาคลายคลงึกนั
     ตวัอยางโปรแกรมภาษา QBasic เพือ่พมิพตวัเลข 50 จาํนวนทีไ่ดจากการสุมระหวาง 1 ถงึ 100

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

     แหลงขอมลูเพิม่เตมิของภาษา QBasic
1. http://www.QBasic.com 4. http://www.qbcafe.net
2. http://www.QBasicnews.com 5. http://www.acidworks.com
3. http://www.qb4all.com
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17.4  ภาษา PASCAL
Pascal เคยเปนภาษาทีย่อดทีส่ดุสาํหรบัผูเขยีน เพราะสามารถ Compile เปน exe จงึนาํไปใชงาน

ไดทนัท ีสามารถใชเขยีนภาพ graphic หรอืประยกุตไปใชงานฐานขอมลูทีซ่บัซอนไดหลากหลาย ปจจบุนั
Pascal ไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่ง ไดชือ่ใหมเปน Delphi ทีม่กีารทาํงานแบบ Object บนระบบปฏบิตักิาร
Windows คูแขงทีส่าํคญัของ Delphi มมีากมายเชน FoxPro, Oracle, Visual C++, CA-Clipper, Visual
basic หรอื Microsoft access เปนตน
     ตวัอยางโปรแกรมภาษา Pascal พมิพผลการแปลงตวัอกัษรทีร่บัจากแปนพมิพเปนรหสั ASCII

program showascii;
uses  crt;
var  ch : char;
begin
     repeat
          ch := readkey;
         writeln  (‘Char : ’, ch , ‘ Decimal : ’, ord (ch));
     until  ch = #27;
end.

     แหลงขอมลูเพิม่เตมิของภาษา Pascal
1. http://www.devq.net/pascal/ 4. http://www.programmersheaven.com
2. http://pascal.sleepwalkers.org 5. http://ftp.ti.itb.ac.id/pub/PASCAL7.DOS/
3. http://www.pascal-central.com

17.5  ภาษา CLIPPER
ภาษานีม้รีปูแบบภาษาคลายภาษา C มาก แตมกีารทาํงานคลาย Dbase III plus หรือ FoxPro

จดุเดนของภาษาคอื แปลเปน .exe ไดงาย ตวัแปลมขีนาดเลก็ ปจจบุนัไดรบัการพฒันาเปน CA-Clipper
ซึง่ทาํงานแบบ Object บนระบบปฏบิตักิาร Windows

ผูเขยีนนาํภาษานีไ้ปใชเรือ่งการจดัเกบ็ขอมลู เพราะขอมลูเกบ็ในแฟม .dbf ทีส่ามารถสงไปใชใน
excel หรอื access ไดงาย ไดนาํไปสอนนกัศกึษา สรางโปรแกรมตวัอยางระบบทะเบยีน และระบบซือ้ขาย
ใหนกัศกึษาลองนาํ source code ไปศกึษารวมกบัเอกสารประกอบการสอนของผูเรยีน และแกไขใหสมบรูณ
     ตวัอยางโปรแกรม Clipper เพือ่อานขอมลูจากแฟม employee.dbf พรอมหาผลรวมของเงนิเดอืน

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

17.6  ภาษา COBOL
COBOL (COmmon Business Oriented Language) เกดิขึน้ในป 1960 จากการประชมุระหวาง

รฐับาล ผูผลติ และผูใช ในชื่อการประชุมวา CODASYL (Conference On Data System Language)
เปนภาษาทีน่กัคอมพวิเตอรทกุคนควรรูจกั เพราะเปนภาษาทีน่ยิมบรรจใุนหลกัสตูรพืน้ฐานของการเรยีนรู
ภาษาคอมพวิเตอร ยงัมใีชในเครือ่งระดบั Mainframe หรอืในธนาคารบางแหง ถกูออกแบบมาใหมโีครงสราง
ทีช่ดัเจน แบงออกเปน 4 division คอื Identification division, Environment division, Data division และ
Procedure division แตปจจบุนัไมนยิมนาํไปใชในองคกรขนาดเลก็ทัว่ไป เพราะมภีาษาทีถ่กูออกแบบใน
ภายหลงั ทีม่คีวามยดืหยุน พรอมพฒันาไปตามเทคโนโลยสีมยัใหม
     ตวัอยางโปรแกรม COBOL เพือ่พมิพ 1 ถงึ 10

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.

     แหลงขอมลูเพิม่เตมิของภาษา 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
เริม่พฒันาตัง้แตปค.ศ. 1960 โดยบรษิทั IBM (International Business Machines) ภาษา RPG

(Report Program Generator) นยิมใชงานบนเครือ่งระดบักลาง และใหญ เชน AS/400 ของ IBM เหตทุี่
ไดรบัความนยิม เพราะสามารถพมิพรายงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ และมฟีงกชนัในการจดัการฐานขอมลู

ภาษานีเ้ขยีนโดยใชฟอรม (Fixed form) ผูเขยีนเพยีงแตกรอกขอมลูไปในชองทีก่าํหนด เพือ่สัง่
ใหโปรแกรมกระทาํตามทีต่องการ ผูทีเ่คยชนิจะเขยีนโปรแกรมไดอยางรวดเรว็ เพราะฟอรมจะชวยกาํหนด
เกอืบทกุอยาง รวมถงึการควบคมุทีจ่าํเปนสาํหรบัการจดัทาํรายงาน สาํหรบัผูทีเ่คยชนิการเขยีนโปรแกรม
โครงสราง สามารถเลอืกควบคมุโปรแกรมเอง โดยไมอาศยัการควบคมุของฟอรมได
     ตวัอยางโปรแกรมภาษา RPG เพือ่อานขอมลูจากแฟม EMPL ไปพมิพ

F ENPL IP F 180 DISK
F PRINTOUT O F 132        OV PRINTER
I EMPL AA 10 1 7
I IDEMP
I 8 47
I NAMEE
O PRINTOUT  D 1     10
O IDEMP 10
O NAMEE 55

     แหลงขอมลูเพิม่เตมิของภาษา 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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