
Introduction to computer 

programming 



จุดประสงค ์

 แนะน ำใหรู้้จกั Java 

 แนะน ำใหรู้้จกัขั้นตอน compile และ run Program 

 แนะน ำใหรู้้จกั Program 

 เขียนโปรแกรม Java อยำ่งง่ำย ๆ ได ้
 สร้ำง project และ run Program Java ได ้

 



ท ำไมต้องเรียน Java 

 ง่ำย: แมว้ำ่บำงส่วนของ Java จะมีตน้แบบมำจำก C++ แต่กผ็ูส้ร้ำง 
Java กอ็อกแบบและปรับปรุงใหม้นัง่ำยและดีข้ึน 

 Object-Oriented: Java ถกูออกแบบมำส ำหรับกำรเขียน
โปรแกรมแบบ Object ไม่ใช่แบบกระบวนกำร (Procedural) ท ำ
ใหมี้ควำมยดืหยุน่ (Flexibility), มีควำมเป็นหน่วย 
(Modularity), มีควำมชดัเจนของตวัโปรแกรม (Clarity), และ มี
กำรน ำกลบัมำใชไ้ดใ้หม่ (Reusability) มำกข้ึน 

 โปรแกรมแบบกระจำย (Distributed): Java ไดถ้กูออกแบบมำให้
กำรติดต่อระหวำ่งโปรแกรมผำ่นเครือข่ำยท ำไดง่้ำยข้ึน 

 



 ผำ่นกำรแปลมำแลว้ (Interpreted): แมก้ำรพฒันำโปรแกรมภำษำ 
Java นั้นเหมือนกบักำรพฒันำภำษำอ่ืนๆ คือ ผูพ้ฒันำตอ้งเขียนโปรแกรม 
(source code) ก่อน แลว้แปลโปรแกรมเป็นโปรแกรมท่ี CPU 

จะสำมำรถ execute ได ้แต่ ภำษำ Java ต่ำงกบัภำษำอ่ืนๆ ตรงท่ี 
source code ของ Java จะถกูแปลเป็นรูปแบบ (format) ท่ี
สำมำรถปฏิบติังำนไดทุ้ก platform (Java Virtual Machine 

มีหนำ้ท่ีเป็น Interpreter รับผดิชอบในกำรแปลน้ี) 

 ทนทำนต่อควำมผดิพลำด (Robust): Java สำมำรถพบปัญหำหรือ 
bug ไดห้ลำยชนิดก่อนท่ีจะ run โปรแกรม นอกจำกน้ี Java ยงัมี
กลไกจดักำรกบั exception เวลำมีปัญหำเกิดข้ึนในระบบ 
 



 ปลอดภยั (secure): Java มีกลไกเก่ียวกบัควำมปลอดภยัเพือ่
ป้องกนัระบบจำกกำรท ำงำนของโปรแกรมแปลกหนำ้ 

 เป็นกลำงไม่ข้ึนกบัสถำปัตยกรรมตวัเคร่ือง (Architecture-

neutral and portable): โปรแกรมท่ีแปลดว้ย Java 

Virtual Machine แลว้ (กลำยเป็น Java bytecode) จะ
สำมำรถปฏิบติังำนไดใ้นทุกสถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

 เคล่ือนยำ้ยได ้(Portable): bytecode (โปรแกรมท่ีถูกแปล
แลว้) สำมำรถถูกน ำไป run ท่ีเคร่ืองแบบใดกไ็ด ้โดยไม่ตอ้งถูกแปล
ใหม่ 

 



โปรแกรม 

 โปรแกรม คือ รูปแบบทำงตรรกะของค ำสัง่ต่ำงๆ ท่ีน ำมำรวมกนั
เพ่ือแกปั้ญหำเฉพำะบำงอยำ่ง  และน ำมำใชส้ัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท ำงำน  
ผูเ้ขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรมตำมควำมตอ้งกำรของ
นกัวเิครำะห์ระบบ หรืออำจกล่ำวไดส้ั้นๆ วำ่ โปรแกรมหมำยถึง 
ชุดค ำสัง่ซ่ึงถูกเขียนข้ึนเพ่ือสัง่ใหค้อมพิวเตอร์ท ำงำนตำมตอ้งกำร 

 



ภำษำคอมพวิเตอร์และกำรพฒันำโปรแกรม  

 

Source Code 

Create/Modify Source Code 

Compile Source Code 

i.e., javac Welcome.java 

Bytecode 

Run Byteode 

i.e., java Welcome 

Result 

If compilation errors 

If runtime errors or incorrect result 

public class Welcome {  

  public static void main(String[] args) { 

     System.out.println("Welcome to Java!"); 
 } 

} 

… 

Method Welcome() 

  0 aload_0 

  … 

 

Method void main(java.lang.String[]) 

  0 getstatic #2 … 

  3 ldc #3 <String "Welcome to 

Java!"> 

  5 invokevirtual #4 … 

  8 return 
 

Saved on the disk 

stored on the disk 

Source code (developed by the programmer) 

Byte code (generated by the compiler for JVM 

to read and interpret, not for you to understand) 



ภำษำคอมพวิเตอร์และกำรพฒันำโปรแกรม 

 ก ำหนดและวเิครำะห์ปัญหำ (Problem Definition and Problem 
Analysis)  

 เขียนผงังำนและซูโดโคด้ (Pseudocoding)  
 เขียนโปรแกรม (Programming)  
 ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม (Program Testing and Debugging)  
 ท ำเอกสำรและบ ำรุงรักษำโปรแกรม (Program Documentation and 

Maintenance)  
 
 



กำรก ำหนดและวเิครำะห์ปัญหำ 

 ก ำหนดขอบเขตของปัญหำ  
 ก ำหนดลกัษณะของขอ้มูลเขำ้และออกจำกระบบ (Input/Output 

Specification)  
 ก ำหนดวธีิกำรประมวลผล (Process Specification)  

 



ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง  

 ถำ้หำกตอ้งกำรออกแบบโปรแกรมใหค้อมพิวเตอร์รับค่ำขอ้มูล 3 ค่ำ 
และแสดงค่ำเฉล่ียทำงจอภำพ เรำอำจก ำหนดและวเิครำะห์ปัญหำได้
ดงัน้ี  
  1. รับขอ้มูลจำกคียบ์อร์ด  

•  รับขอ้มูลเฉพำะท่ีเป็นตวัเลขมำเกบ็ในตวัแปร  
•  ถำ้ขอ้มูลเท่ำกบั 0 ใหรั้บใหม่  

 



ตัวอย่ำง (ต่อ) 

2. หำค่ำเฉล่ีย  
•  รวมค่ำทุกค่ำท่ีรับมำเขำ้ดว้ยกนั  
•  น ำค่ำผลรวมท่ีไดห้ำรดว้ย 3  
•  น ำค่ำผลลพัธ์ไปเกบ็ในตวัแปร  

3. แสดงผลลพัธ์ทำงจอภำพ  
•  แสดงค ำวำ่ค่ำเฉล่ียเท่ำกบั  
•  แสดงผลลพัธ์โดยมีทศนิยมสองต ำแหน่ง  

 



ขั้นตอนกำรท ำงำน 



กำรเขยีนผงังำนและซูโดโค้ด  

  หลงัจำกท่ีไดว้เิครำะห์ปัญหำแลว้ ขั้นตอนต่อไปจะใชเ้คร่ืองมือ
ช่วยในกำรออกแบบโปรแกรม โดยเขียนเป็นล ำดบัขั้นตอนกำรท ำงำน
ของโปรแกรมท่ีเรียกวำ่อลักอริทึม (Algorithm) โดยจะเขียนแสดง
ขั้นตอนกำรแกปั้ญหำ ดว้ยประโยคท่ีชดัเจนไม่คลุมเครือ และมี
รำยละเอียดกำรท ำงำนพอสมควรเพียงพอท่ีจะน ำไปเขียนเป็น
โปรแกรมใหท้ ำงำนจริง โดยอลักอริทึมนั้นอำจเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของ
รหสัจ ำลองหรือซูโดโคด้ (Pseudo-code) หรือเขียนเป็นผงังำน 
(Flowchart) กไ็ด ้



 

14 

ผังงาน หมำยถึงกำรแทนขั้นตอน
วิธีกำรท ำงำนโดยใชส้ัญลกัษณ์แทน
ควำมหมำยของกำรท ำงำนบำงอยำ่ง 
และมีเส้นลกูศรแสดงล ำดบั หรือ
ทิศทำงกำรท ำงำน 

F 
STOP 

T 

START 

sum = sum + 1 

sum <= 5 

print sum 

sum = 1 

ซูโดโคด หมำยถึงกำรแทนขั้นตอนวธีิกำร
ท ำงำนโดยใชค้  ำในภำษำองักฤษ มำเรียงต่อ

กนัเพ่ืออธิบำยวธีิกำรท ำงำนแลว้ได้
ควำมหมำยเป็นขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีตอ้งกำร 

Procedure  PRTone2five 

    sum =1 

    do 

 print sum 

 sum = sum + 1 

    while sum <= 5 

end 



กระบวนกำรแก้ปัญหำด้วยคอมพวิเตอร์ 

วเิครำะห์ปัญหำ 

• ตอ้งกำรอะไร  
• ตอ้งกำรเอำตพ์ตุอยำ่งไร 
• ขอ้มูลเขำ้เป็นอยำ่งไร  
• ตวัแปรท่ีใช ้ 
• วิธีกำรประมวลผลเป็นอยำ่งไร  

 



กำรเขียนผงังำน 

 ผงังำนเป็นแผนภำพท่ีแสดงล ำดบัขั้นตอนในกำรท ำงำนของ
โปรแกรม โดยมีกำรลงรำยละเอียด ใส่วธีิกำร และจดัล ำดบัขั้นตอน
ของโปรแกรม ตั้งแต่เร่ิมตน้จำกกำรรับขอ้มูล กำรประมวลผล ไป
จนถึงกำรแสดงผลลพัธ์กำรท ำงำน 

 



สัญลกัษณ์ที่ใช้ในกำรเขียนผงังำน 



สัญลกัษณ์ที่ใช้ในกำรเขียนผงังำน 



ตัวอย่ำงกำรเขียนผงังำน 
สัญลกัษณ์ของ
กำรรับค่ำ 

สัญลกัษณ์ของ
กำรค ำนวณ 



 เป็นกำรท ำงำนท่ีตอ้งมีกำรตดัสินใจ เพ่ือเลือกกำรท ำงำน โดยใช้
สญัลกัษณ์กำรเปรียบเทียบ  

F T 

stmt  F 

condition 

F T 

stmt  T 

condition 

ผงังำนแบบทำงเลอืก 



ผงังำนแบบวนซ ้ำ (while-do) 

T 

F 

stmt  R2 

condition 

stmt  R1 

Pretest เพรำะ 
ทดสอบก่อนท ำงำน 
ภำยในลปู 



ผงังำนแบบวนซ ้ำ (do-while) 

F 

stmt  R1 

T 

condition 

stmt  R2 
Posttest 
เพรำะท ำงำน
ก่อน แลว้จึง
ทดสอบ 



ผงังำนแบบวนซ ้ำ (do-while) 

F 

stmt  R1 

T 

condition 

stmt  R2 
Posttest 
เพรำะท ำงำน
ก่อน แลว้จึง
ทดสอบ 



ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง จงเขียนผงังำนเพ่ือก ำหนดค่ำใหก้บัตวัแปร a และ b   
แลว้เปรียบเทียบเพื่อแสดงผล 
   ถำ้ตวัแปร a มีค่ำมำกกวำ่ตวัแปร b ใหพิ้มพค่์ำตวัแปร a  
ออกมำแสดงบนจอภำพ 
   ถำ้ไม่ใช่ ใหพิ้มพค่์ำตวัแปร b ออกมำแสดงบนจอภำพ  



T F 

STOP 

START 

print “A = “, a print “B = “, b 

a =  10 
b = 5 

a > b 



ตัวอย่ำง 
  จงผงังำนในกำรจบัไมส้ั้นไมย้ำวสำมคร้ัง ถำ้ไดไ้มย้ำวใหไ้ดเ้งิน 

100 บำท ถำ้ไดไ้มส้ั้นใหเ้สียเงิน 100 บำท 
 





ซูโดโค้ด 

  ซูโดโคด้เป็นค ำอธิบำยขั้นตอนกำรท ำงำนของโปรแกรมโดยใช้
ถอ้ยค ำผสมระหวำ่งภำษำองักฤษและภำษำกำรเขียนโปรแกรมแบบ
โครงสร้ำงท่ีเขำ้ใจง่ำยมำแสดงล ำดบักำรท ำงำนของโปรแกรม หรือ
อำจใชภ้ำษำไทยกไ็ด ้โดยใหผู้เ้ขียนโปรแกรมสำมำรถพฒันำขั้นตอน
ต่ำง ๆ ใหเ้ป็นโปรแกรมไดง่้ำยข้ึน  

 



ตวัอย่ำงเช่นในกำรเขยีนซูโดโค้ดส ำหรับให้คอมพวิเตอร์หำค่ำเฉลีย่
จำกข้อมูลทีรั่บเข้ำทำงแป้นพมิพ์อำจเขยีนได้ดงันี ้



กำรวเิครำะห์ปัญหำ 

ตัวอย่ำงที ่1  

 จงเขียนแนวทำงกำรแกปั้ญหำดว้ยคอมพิวเตอร์ ส ำหรับให้
คอมพิวเตอร์ค ำนวณหำค่ำจำ้งพนกังำนเป็นรำยชัว่โมง จำกนั้นแสดง
ค่ำจำ้งท่ีค ำนวณได ้ 

 



ตัวอย่ำงกำรวเิครำะห์ 

วธีิท ำ 
 ต้องกำรอะไร  
  ตอ้งกำรทรำบค่ำจำ้งของพนกังำนแต่ละคน  
 

 ต้องกำรเอำต์พตุอย่ำงไร  
  ตอ้งกำรเอำตพ์ตุเป็นค่ำจำ้งสุทธิของพนกังำนทำงจอภำพ  
 



ตัวอย่ำงกำรวเิครำะห์ 

ข้อมูลเข้ำ  
• รหสัพนกังำน 
• ช่ือพนกังำน 
• จ ำนวนชัว่โมงท ำงำนเกบ็ในตวัแปรช่ือ Hours 
• ค่ำจำ้งรำยชัว่โมงเกบ็ในตวัแปรช่ือ PayRate  

 



ตัวอย่ำงกำรวเิครำะห์ 
 ก ำหนดวธีิกำรค ำนวณ  

ค่ำจำ้งสุทธิ = จ ำนวนชัว่โมง x อตัรำต่อชัว่โมง  
 ขั้นตอนกำรประมวลผล  

1. เร่ิมตน้  
2. รับรหสัพนกังำน, ช่ือพนกังำน, จ ำนวนชัว่โมงท ำงำน, ค่ำจำ้งรำยชัว่โมง  
3. ค ำนวณ ค่ำจำ้งสุทธิ = Hours x PayRate  
4. แสดงผลลพัธ์ เป็นรหสัพนกังำน ช่ือ และค่ำจำ้งสุทธิ  
5. จบกำรท ำงำน  



ตัวอย่ำงที่ 2 

  จงเขียนแนวทำงกำรแกปั้ญหำดว้ยคอมพิวเตอร์ในกำรหำ
ปริมำตรทรงกระบอก และแสดงค่ำปริมำตรท่ีค ำนวณได ้

 

 ต้องกำรอะไร  
  ตอ้งกำรค ำนวณปริมำตรของรูปทรงกระบอก  
 ต้องกำรเอำต์พตุอย่ำงไร  
  ค่ำปริมำตรทรงกระบอกเป็นรูปแบบเลขทศนิยมทำงจอภำพ  
 



กำรวเิครำะห์ปัญหำ 
ข้อมูลเข้ำ ควำมสูงของทรงกระบอก (h) และรัศมีของทรงกระบอก(r) เป็น

รูปแบบเลขทศนิยม  
 

วธีิกำรค ำนวณ       ปริมำตรทรงกระบอก =  x รัศมี2 x ควำมสูง  
ขั้นตอนกำรประมวลผล  

1. เร่ิมตน้  
2. รับค่ำควำมสูงและค่ำรัศมีของทรงกระบอก  
3. ค ำนวณค่ำปริมำตร จำก ปริมำตร =  x r2 x h  
4. แสดงค่ำปริมำตรทรงกระบอกทำงจอภำพ  
5. จบกำรท ำงำน  



แบบฝึกหัดกำรวเิครำะห์ปัญหำ 

 จงวเิครำะห์ปัญหำและเขียนอลักอริทึมเพื่อรำยงำนผลสอบของ
นกัศึกษำวชิำคอมพิวเตอร์ โดยใหแ้สดงคะแนนรวมและเกรดออกมำ  

 จงวเิครำะห์ปัญหำและเขียนอลักอริทึมของกำรบวกตวัเลขจ ำนวนสำม
ค่ำท่ีอ่ำนเขำ้มำและแสดงผลออกทำงเคร่ืองพิมพ ์ 

 จงวเิครำะห์ปัญหำและเขียนอลักอริทึมส ำหรับหำค่ำเฉล่ียของอุณหภูมิ
ประจ ำวนั โดยรับค่ำอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดเป็นเลขจ ำนวน
เตม็เขำ้ไปและใหแ้สดงค่ำอุณหภูมิเฉล่ียออกทำงจอภำพ  



กำรทดสอบขั้นตอนวธีิกำรแก้ปัญหำ 

  ถำ้หำกตอ้งกำรพฒันำโปรแกรมใหรั้บขอ้มูลตวัเลขจ ำนวนเตม็
ทำงแป้นพิมพจ์ ำนวน 9 ตวั แลว้ใหร้ะบบนบัวำ่ตวัเลขเหล่ำนั้นมีค่ำท่ี
เป็นเลขบวกก่ีตวั เป็นเลขลบก่ีตวั และเป็นศูนยก่ี์ตวั โดยใหแ้สดง
ผลลพัธ์ทำงจอภำพ  

 

 จะทดสอบขั้นตอนกำรแกปั้ญหำอยำ่งไร ? 



วเิครำะห์ขั้นตอนกำรท ำงำน 
ส่ิงที่ต้องกำร     ตอ้งกำรทรำบจ ำนวนตวัเลขท่ีเป็นบวก เป็นลบ และเป็นศูนย ์ 
ผลลพัธ์ที่ต้องกำร  แสดงจ ำนวนตวัเลขท่ีเป็นบวก, ลบ และศูนยท์ำงจอภำพ  
ข้อมูลน ำเข้ำ  รับขอ้มูลเขำ้ทำงแป้นพิมพที์ละตวั  
ตวัแปรที่ใช้  ให ้X แทนตวัเลขท่ีรับเขำ้ทำงแป้นพิมพที์ละตวั  
   num_p แทนตวันบัจ ำนวนท่ีเป็นบวก  
   num_n แทนตวันบัจ ำนวนท่ีเป็นลบ  
   num_z แทนตวันบัจ ำนวนท่ีเป็นศูนย ์ 
 



วธีิกำรประมวลผล 
วธีิกำรคดิ  
 ถำ้ตวัเลขเป็นจ ำนวนบวก ใหบ้วก 1 เขำ้กบัตวันบัจ ำนวนบวก  
 ถำ้ตวัเลขเป็นจ ำนวนลบ ใหบ้วก 1 เขำ้กบัตวันบัจ ำนวนลบ  
 ถำ้ตวัเลขเป็นศูนย ์ใหบ้วก 1 เขำ้กบัตวันบัจ ำนวนศูนย ์ 
กรรมวธีิกำรประมวลผล  
 1. ก ำหนดใหต้วันบั num_p, num_n และ num_z มีคำ่เป็นศูนย ์ 
 2. อ่ำนคำ่ตวัเลขทำงแป้นพิมพม์ำเกบ็ในตวัแปร X  
 3. ถำ้อ่ำนไม่ได ้ไปขอ้ 7  
 4. ถำ้ X เป็นจ ำนวนบวก ใหบ้วก 1 กบั num_p แลว้ไปขอ้ 2  
 5. ถำ้ X เป็นจ ำนวนลบ ใหบ้วก 1 กบั num_n แลว้ไปขอ้ 2  
 6. ถำ้ X เป็นคำ่ศูนย ์ใหบ้วก 1 กบั num_z แลว้ไปขอ้ 2  
 7. พิมพค์ำ่ตวันบัทำงจอภำพทั้งสำมตวั  
 8. หยดุ  



ตรวจสอบผลลพัธ์ 
 ส ำหรับกรรมวิธีกำรประมวลผล ถำ้หำกในขอ้ 6 ตดัค ำวำ่  
  “ถำ้ X เป็นค่ำศูนย”์  ท้ิงไป ค ำตอบกจ็ะไดเ้ท่ำเดิม 
 เน่ืองจำกถำ้หำกผำ่นขอ้ 4 และ 5 มำไดก้แ็สดงวำ่ตวัเลขนั้นมีค่ำเป็นศูนยอ์ยูแ่ลว้ 

ส ำหรับกำรตรวจสอบวิธีกำรประมวลผลสำมำรถท ำไดด้งัน้ี  
 1. ลองยกตวัอยำ่งขอ้มูลข้ึนมำ 1 ชุด ถำ้หำกตวัเลขทั้ง 9 ตวัมีค่ำเป็น  
  13,7,-4,0,-5,2,6,-2 และ 35  
 2. คิดค ำตอบกำรประมวลผลดว้ยตนเอง  
  จะตอ้งไดจ้ ำนวนบวก 5 ตวั จ  ำนวนลบ 3 ตวั และศูนย ์1 ตวั  



กำรเขียนโปรแกรม 

  เปล่ียนขั้นตอนกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นรูปรหสัภำษำคอมพิวเตอร์ 
กำรเขียนโปรแกรมจะตอ้งเขียนตำมภำษำท่ีคอมพิวเตอร์เขำ้ใจโดย
อำจใชภ้ำษำระดบัสูง หรือระดบัต ่ำซ่ึงสำมำรถเลือกไดห้ลำยภำษำ 
กำรเขียนโปรแกรมแต่ละภำษำจะตอ้งท ำตำมหลกัไวยำกรณ์ (syntax) 
ท่ีก ำหนดไวใ้นภำษำนั้น 



โปรแกรมภำษำจำวำอยำ่งง่ำย 

1:   // This program prints Welcome to Java!  

2:   public class Welcome {  

3:      public static void main(String[] args) {  

4:          System.out.println("Welcome to    
                                                                       Java!"); 

5:      } 
6:  } 

 



 เคร่ืองหมำยต่ำง ๆ 

 {  }   -  เป็นตวัก ำหนดขอบเขตหรือบล็อกของฟังก์ชนั 
 (  )   -  เป็นกำรระบตุวัผำ่นคำ่หรืออำร์กิวเมนต์ให้กบัฟังก์ชนั   
           ถ้ำภำยในวงเลบ็ไม่มีข้อควำมใด ๆ แสดงวำ่ไมมี่ตวัผำ่น 
           คำ่ท่ีต้องกำรระบสุ ำหรับฟังก์ชนันัน้ ๆ  
/*  */  - เป็นกำรก ำหนด comment หรือข้อควำม ท่ีไม่ 
          ต้องกำรให้คอมไพเลอร์ปฏิบตัิงำน  ซึง่ข้อควำมท่ีอยู่ 
          ภำยในเคร่ืองหมำยนีจ้ะถือวำ่  ไม่ใช่ค ำสัง่ปฏิบตัิงำน 


