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ใบความรู้
หน่ วยที่ 1 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
มาตรฐาน / ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การเรี ยนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
ตัวชี้วดั
1. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน (ง 3.1 ม.3/2)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้
2. อธิบายแนวคิดในการเขียนโปรแกรมได้
3. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้
4. ใช้ JavaScript เพื่อ รับค่า - คานวณและแสดงผลได้
สาระสาคัญ
การเขียนโปรแกรม
เป็ นงานที่รวบรวมความสามารถของบุคคลทั้งด้านความรู้
และความเข้าใจในภาษาคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจในระบบงาน นอกจากนี้ยงั ต้องมีความมุ่งมัน่
ในการทดสอบโปรแกรม มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม จนได้
ผลงานโปรแกรมออกมามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์เป็ นภาษา
ที่ใช้สงั่ งานให้คอมพิวเตอร์ทางาน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับตา่ และภาษา
ระดับสู ง ผูเ้ ขียนโปรแกรมยังต้องเข้าใจในแนวคิดการเขียนโปรแกรม ซึ่งมีท้งั การเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสร้างและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ปัจจุบนั ภาษาคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้ได้มากมายตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และความถนัดของผูเ้ ขียนโปรแกรม เช่น ภาษา C, C# , Visual Basic , PHP, ASP , JAVA ,JavaScript
หรื อ SCRIPT ในโปรแกรม Adobe Flash ฯลฯ มีการดาเนินการตามเขียนโปรแกรมตามขั้นตอน
การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย 1) การกาหนดและวิเคราะห์ปัญหา ( problem definition and
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problem analysis) 2) เขียนผังงานและซูโดโค้ด ( pseudo coding) 3) เขียนโปรแกรม ( programming)
4) ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ( program testing and debugging) 5) ทาเอกสารและบารุ งรักษา
(program documentation and maintenance)

เนื้อหาสาระ
รู้จกั กับภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Language) หมายถึง โปรแกรมหรื อชุดคาสัง่ ที่มนุษย์เขียนขึ้น
เพื่อสัง่ งานให้คอมพิวเตอร์ทางานตามความต้องการ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีมากมาย
แต่ละภาษาจะมีลกั ษณะโครงสร้างและกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปจะแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์
ได้ 3 ระดับคือ
1. ภาษาเครื่อง (Machine Language) ภาษาเครื่ องเป็ นภาษารหัสตัวเลข ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
สามารถรับรู้และปฏิบตั ิตามได้ทนั ที ผูใ้ ช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ยคุ แรก ๆ ต้องเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาเครื่ อง ซึ่งเป็ นภาษาที่คนทาความเข้าใจยาก นอกจากนั้นเครื่ องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่ องยังใช้รหัส
เลขที่ต่างกันด้วย ดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาเครื่ องจึงเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยาก และมักจะเกิดความ
ผิดพลาดเสมอ แต่ก็เป็ นภาษาที่เครื่ องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและทางานได้อย่างง่ายดาย
2. ภาษาระดับตา่ (Low Level Language) ภาษาระดับต่าเป็ นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาเครื่ อง
มาก จึงเรี ยกได้ว่าเป็ นภาษาอิงเครื่ อง (Machine Oriented Language) เป็ นภาษาที่ใช้รหัสตัวเลขประกอบ
กับอักขระภาษาอังกฤษด้วย เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) ภาษาระดับต่านี้ เขียนได้ง่าย
ขึ้น แต่ภาษาแอสเซมบลีน้ ี เครื่ องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจภาษาได้โดยตรง เวลาใช้งานจาเป็ น
ต้องอาศัยโปรแกรมแปลภาษาเอสเซมเบลอ (Assembler Programme) และโปรแกรมเอสแซมเบลอที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์เครื่ องหนึ่งจะใช้กบั คอมพิวเตอร์เครื่ องอื่น ๆ ไม่ได้
3. ภาษาระดับสู ง ( High Level Language) ภาษาระดับสูงเป็ นภาษาที่อานวยความสะดวก
ให้กบั คนเขียนโปรแกรมอย่างมาก ลักษณะคาสัง่ ใช้ภาษาอังกฤษที่ผอู้ ่านเข้าใจได้ ซึ่งเป็ นภาษาที่เขียน
และเข้าใจง่ายกว่า ภาษาเอสแซมบลี แต่เครื่ องคอมพิวเตอร์จะไม่เข้าใจได้ทนั ทีตอ้ งอาศัยตัวแปลภาษา
เช่น ภาษาฟอร์แทรน ( FORTRAN) ภาษาโคบอล ( COBOL) ภาษาเบสิค ( BASIC) และภาษาอาร์พีจี
(RPG) เป็ นต้น
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ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)
โครงสร้างของแต่ละโปรแกรมในภาษาระดับสูงมีความแตกต่างกันออกไป โปรแกรมที่เขียน
ขึ้นเรี ยกว่าโปรแกรมต้นฉบับ ( Source Code) มนุษย์จะอ่านโปรแกรมต้นฉบับได้ แต่คอมพิวเตอร์
ไม่เข้าใจ เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจต้องแปลภาษาเหล่านี้เป็ นภาษาเครื่ อง (
Machine Language)
ที่ประกอบด้วยเลขฐาน 2 เท่านั้น ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. คอมไพเลอร์ ( Compiler) เป็ นตัวแปลภาษาระดับสูง เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาโคบอล
ภาษาฟอร์แทรน ภาษาซี ซึ่งเปลี่ยนโปรแกรมต้นฉบับให้เป็ นภาษาเครื่ อง มีหลักการทางานโดยแปล
โปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรม และบันทึกในลักษณะของแฟ้ มข้อมูลหรื อไฟล์ เมื่อต้องการเรี ยกใช้งาน
โปรแกรม ก็สามารถเรี ยกไฟล์ที่แปลเอาไว้มาใช้งาน โดยไม่ตอ้ งแปลหรื อคอมไพล์อีก ทาให้การทางาน
รวดเร็ ว ขณะที่คอมไพเลอร์แปลโปรแกรมภาษาระดับสูง จะตรวจสอบความถูกต้องของไวยากรณ์
(ขึ้นอยูก่ บั ภาษาที่ใช้) หากพบข้อผิดพลาดจะรายงานข้อผิดพลาดของโปรแกรม ( Program Listing)
เพื่อใช้เก็บโปรแกรมต้นฉบับและคาสัง่ ที่เขียนไม่ถกู ต้องตามก ฎเกณฑ์ของแต่ละภาษา ซึ่งจะช่วยให้
ผูเ้ ขียนโปรแกรมแก้ไขได้ตรงจุด
2. อินเตอร์ พรีเตอร์ (Interpreter) เป็ นตัวแปลภาษาระดับสูงเช่นเดียวกับคอมไพเลอร์ แต่จะ
แปลพร้อมกับทางานทีละคาสัง่ ตลอดทั้งโปรแกรม ทาให้การแก้ไขโปรแกรมทาได้ง่าย รวดเร็ ว
แต่มีขอ้ เสียคือจะทาการแปลโปรแกรมทุกครั้งที่เรี ยกใช้งาน เช่น ภาษาเบสิก

ภาษาคอมพิวเตอร์ สาหรับการพัฒนาโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาโปรแกรมมีอยูม่ ากมาย แต่ละภาษามีโครงสร้าง
ของโปรแกรม ไวยากรณ์ และความสามารถ ใช้สภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมได้แก่
1. ภาษาฟอร์ แทรน ( FORTRAN) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2497 สร้างขึ้นสาหรับแก้ปัญหา
ทางด้านคณิ ตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถใช้กบั งานด้านกราฟิ ก ทางด้านฐานข้อมูล และ
ทางด้านเวิร์ดโพรเซสซิ่งได้เช่นกัน
2. ภาษาเบสิก ( BASIC) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2508 โดยออกแบบให้เป็ นภาษาที่ง่าย ๆ แต่มี
ความสามารถของภาษาฟอร์แทรน รวมกับภาษาโคบอลเข้าด้วยกัน สามารถนาไปใช้งานได้
อย่างกว้างขวาง สามารถใช้โต้ตอบได้ ผูใ้ ช้สามารถได้รับการตอบสนองเพื่อสัง่ พิมพ์
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เข้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ นิยมใช้กบั เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาเบสิกเป็ นทั้งตัวอินเตอร์พรี เตอร์
และคอมไพเลอร์ในตัว เหมาะสาหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจการค้า
3. ภาษาโคบอล ( COBOL) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2502 เพื่อใช้งานด้านธุรกิจและพาณิ ชยการ
ลักษณะภาษาโคบอลเป็ นธรรมชาติ เขียนได้รวบรัดอ่านง่าย ความสาคัญของภาษาโคบอล
คือ
ขีดความสามารถในการจัดและการปรับแต่งไฟล์ขอ้ มูลที่ยาวได้สะดวก ข้อมูลสั้นก็สะดวกเช่นกัน
รวมทั้งการสร้างไฟล์รายงานข้อมูลด้วย
4. ภาษาปาสคาล (Pascal) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2514 เป็ นภาษาโครงสร้างที่สร้างเสริ มความคิด
ที่เป็ นระบบได้ดี ภาษาปาสคาลเป็ นภาษาที่คล้ายกับภาษาอัลกอ แต่เป็ นภาษาที่เล็กกว่า นิยมใช้กบั
ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็ นภาษาที่ใช้งานง่ายโดยใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ
5. ภาษาซี (C) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2517 พัฒนาเป็ นภาษาที่มีโครงสร้างเรี ยบร้อยมาก เป็ นภาษา
ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับภาษาเครื่ อง แต่ใช้งานได้ง่ายกว่า ถูกนาไปใช้งานโปรแกรมระบบ ( System
Programming) ภาษาซีที่ใช้กบั คอมพิวเตอร์จะเป็ นภาษาที่ง่ายกะทัดรัด เนื่องจากภาษาซีเป็ นภาษาอิสระ
จากสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รุ่นใด ๆ ทั้งนั้น ใช้โปรแกรมร่ วมกับคอมพิวเตอร์รุ่นใดก็ได้
6. ภาษาอัลกอล ( ALGOL) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2503 เป็ นภาษาที่มีความสามารถสูง
รู ปลักษณะคล้ายภาษาฟอร์แทรน แต่เป็ นภาษาที่มีความยืดหยุน่ ในการใช้งาน ข้อความรวบรัด สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นภาษาเอนกประสงค์ สาหรับการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาทางอัลกอริ ทึม เป็ นภาษาที่มี
โครงสร้างเป็ นทางการ อ่านง่าย
7. ภาษาลิสฟ์ ( LISP) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2503 เช่นกัน เป็ นภาษาที่มีความสามารถสูง
ทางด้านงานแบบลิสฟ์ โพรเซสซิ่ง นักวิจยั คอมพิวเตอร์ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเทียมหรื อสมองเทียม
(Artificial Intelligent) เลือกใช้ภาษาลิสฟ์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงความยาว หรื อโครงสร้างในขณะที่
คอมพิวเตอร์กาลังทางานอยูไ่ ด้ นิยมใช้แสดงรู ปประโยคภาษาอังกฤษ หรื อสูตรทางคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเลียนแบบกระบวนการแก้ปัญหาของมนุษย์ดว้ ย
8. ภาษาอาร์ พี จี (RPG) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2507 เป็ นภาษาที่ใช้กบั มินิคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานทางด้านธุรกิจ สามารถสร้างรายงานจากข้อมูล โดยการเขียนภาษาอาร์ พี จี สามารถเขียนและใช้งาน
เป็ นส่วน ๆ ไม่จาเป็ นต้องเขียนเป็ นโปรแกรมยาว ๆ
9. ภาษาพี แอล วัน (PL/1) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2508 เป็ นภาษาที่ออกแบบไว้ใช้งานทางธุรกิจ
และวิทยาศาสตร์ เป็ นภาษาที่นาเอาขีดความสามารถของภาษาฟอร์แทรน และภาษาโคบอลไว้ดว้ ยกัน
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เป็ นภาษาที่ง่าย รวบรัด สามารถรวบไฟล์หรื อเรคคอร์ดทั้งทางด้าน Input และ Output ได้ สามารถแสดง
ข้อมูลในรู ปของอาร์เรย์ได้ง่าย
10. ภาษาเอ พี เอล ( APL) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2510 เป็ นภาษาที่มีชุดตัวกระทาพื้นฐาน
(Primitive Operators) ที่ใช้ทาหน้าที่ต่าง ๆ เช่น สร้างเลขดัชนี สร้างเลขแบบสุ่ม เป็ นภาษายอดนิยมของ
นักสถิติ สามารถใช้งานทางด้านธุรกิจได้เช่นกัน เช่น การผลิตเอกสาร ด้านวิเคราะห์ ด้านกราฟิ ก
การจัดการระบบฐานข้อมูล ลักษณะภาษาคล้ายภาษาสนทนา เข้าใจง่าย แต่สามารถทางานได้เร็ ว
11. ภาษาสมอลท้ อค ( SMALL TALK) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2515 เพื่อใช้ในวงการศึกษา
สามารถช่วยครู แก้ปัญหาทางการสอนได้ ใช้สร้างกราฟิ ก และการอธิบายทางการศึกษาได้ดี แต่ก็สามารถ
นามาใช้งานด้านธุรกิจได้ดว้ ย จึงมีลกั ษณะเป็ นภาษาเอนกประสงค์
12. ภาษาไพล็อท (PILOT) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2516 เป็ นภาษาที่พฒั นาขึ้นสาหรับใช้สอนเด็ก
เกี่ยวกับการทางานของคอมพิวเตอร์ นิยมนาไปเขียนโปรแกรมการสอน เพื่อใช้เป็ นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) ภาษาที่ใช้ควบคู่กบั ไพล็อทคือภาษาโลโก้ (LOGO) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน
13. ภาษาฟอร์ ท ( FORTH) พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2518 มีลกั ษณะคล้ายภาษาแอสแซมบลี
ระดับสูง ออกแบบไว้ใช้งาน System Promgramming ผูใ้ ช้สามารถพิมพ์คาสัง่ ใหม่ ๆ เข้าไปได้ และ
สามารถเก็บคาสัง่ และเรี ยกออกมาใช้งานได้ ดังนั้น ผูใ้ ช้สามารถนาไปใช้สร้างโปรแกรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของตนได้ มักใช้ในงานสถิติ ธุรกิจการเงิน และด้านไฟลิ่ง

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทางาน เพื่อแก้ปัญหา หรื อสนองความต้องการของเรานั้น
ผูเ้ ขียนต้องรู้ว่าจะให้โปรแกรมทางานอะไร มีขอ้ มูลอะไรที่ตอ้ งป้ อนให้กบั โปรแกรม(
Input)
และต้องการได้อะไรเป็ นผลลัพธ์ (Output) มีการแสดงผลอย่างไร ผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องทราบขั้นตอน
วิธีการของการแก้ปัญหาของโปรแกรมด้วยว่าต้องทาอย่างไร อาจเขียนเป็ นลาดับขั้นตอนมาก่อนและจด
บันทึกไว้ จากนั้นจึงนาลาดับขั้นตอนนั้นมาพัฒนาเป็ นโปรแกรม หากไม่ได้มีการวางแผนการเขียน
โปรแกรมไว้ก่อน เมื่อต้องการแก้ไข หรื อปรับปรุ งโปรแกรมในภายหลังจะทาได้ยาก เสียเวลามาก
ในการมาศึกษาทุกขั้นตอน โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมาก โดยทัว่ ไปขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมจะประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.

การกาหนดและวิเคราะห์ปัญหา (problem definition and problem analysis)
เขียนผังงานและซูโดโค้ด (pseudo coding)
เขียนโปรแกรม (programming)
ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (program testing and debugging)
ทาเอกสารและบารุ งรักษา (program documentation and maintenance)

1. การกาหนดและวิเคราะห์ ปัญหา ( problem definition and problem analysis)
เป็ นขั้นตอนที่จะต้องกาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องทาความเข้าใจกับปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไขให้ได้ มีข้นั ตอน
การดาเนินการย่อย ๆ ดังต่อไปนี้
1.1) กาหนดขอบเขตของปัญหา โดยกาหนดรายละเอียดให้ชดั เจนว่าจะให้คอมพิวเตอร์
ทาอะไร ตัวแปร ค่าคงที่ตอ้ งเป็ นไปในลักษณะใด
1.2) กาหนดลักษณะของข้ อมูลเข้ าและออกจากระบบ ( Input/Output specification)
โดยต้องรู้ว่าข้อมูลที่ส่งไปเป็ นอย่างไร มีอะไรบ้าง เพื่อทาให้โปรแกรมประมวลผลและแสดงผลลัพธ์
เช่น การรับค่าจากคียบ์ อร์ด การใช้เมาส์ การกาหนดปุ่ มต่าง ๆ ลักษณะการแสดงผลหน้าจอว่าจะให้มี
รู ปร่ างอย่างไร โดยขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้งานโปรแกรมเป็ นหลัก เช่น ข้อมูลประเภท ตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ
ใช้ทศนิยมกี่ตาแหน่ง
1.3) กาหนดวิธีการประมวลผล ( process specification) ต้องรู้ว่าจะให้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลอย่างไร จึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ
2. เขียนผังงานและซูโดโค้ด ( pseudo coding) หลังจากที่ได้วิเคราะห์ปัญหาแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปเป็ นการนาเครื่ องมือมาช่วยในการออกแบบโปรแกรม ซึ่งยังไม่ใช่การเขียนโปรแกรมจริ ง ๆ
แต่ช่วยในการเขียนโปรแกรม ทาให้ผอู้ ื่นนาโปรแกรมของเราไปพัฒนาต่อได้ง่ายขึ้น โดยเขียน
เป็ นลาดับขั้นตอนการทางานของโปรแกรมที่เรี ยกว่าอัลกอริ ทึม ( algorithm) ซึ่งจะแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหา ใช้ประโยคที่ชดั เจนไม่คลุมเครื อ และมีรายละเอียดการทางานที่เพียงพอที่จะนามาเขียน
โปรแกรมให้ทางานจริ ง อาจเขียนในรู ปของรหัสจาลอง หรื อซูโดโค้ด (
pseudo code) หรื อ
อีกลักษณะหนึ่งคือเขียนในรู ปของผังงาน (Flowchart) ซึ่งความแตกต่างอยูท่ ี่ ซูโดโค้ดเขียนคาอธิบาย
การทางานของโปรแกรมเป็ นแบบย่อ ไม่มีรูปแบบเฉพาะตัว แต่ละส่วนจะเป็ นแนวทางในการเขียน
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โปรแกรม ซึ่งนาไปใช้กบั ทุก ๆ โปรแกรมได้ง่ายขึ้น ส่วนผังงานเป็ นสัญลักษณ์แทนการทางาน
และทิศทางของโปรแกรม
สั ญลักษณ์

คาอธิบาย
กระบวนการ การคานวณ
กระบวนการที่นิยามไว้ การทางานย่อย
ข้อมูล รับ หรื อ แสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์
การตัดสิ นใจ การเปรี ยบเทียบ
การเตรี ยมการ การกาหนดค่าล่วงหน้า หรื อ กาหนดค่าเป็ นชุดตัวเลข
ป้ อนข้อมูลด้วยตนเอง การรับข้อมูลเข้าทางแป้ นพิมพ์
ขั้นตอนที่ทาด้วยตนเอง การควบคุมโปรแกรมทางแป้ นพิมพ์
เอกสาร/แสดงผล การแสดงผลทางเครื่ องพิมพ์
เอกสารแสดงผลหลายฉบับ
จอภาพแสดงผล
การ์ ด หรื อบัตรเจาะรู ใช้ใส่ ขอ้ มูล
เทป (สื่ อบันทึกข้อมูล)
เริ่ มต้น/สิ้ นสุ ด การเริ่ มต้น หรื อการลงท้าย
จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน
ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น
จุดร่ วมการเชื่อมต่อ
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หรื อ
ตรวจเทียบ
หน่วงเวลา
ที่เก็บแบบเข้าถึงโดยเรี ยงลาดับ
ดิสก์แม่เหล็ก
เส้นแสดงลาดับกิจกรรม

3. เขียนโปรแกรม (programming) เป็ นขั้นตอนการเปลี่ยนคาอธิบายโปรแกรม หรื อผังงาน
ให้อยูใ่ นรู ปของรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งผูเ้ ขียนโปรแกรมต้องทาความเข้าใจกับไวยากรณ์
ของแต่ละภาษา และความถนัดของผูเ้ ขียนโปรแกรมด้วย
4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (program testing and debugging) เพื่อให้การนาโปรแกรม
ไปใช้มีความถูกต้อง แก้ปัญหาได้ตรงจุด ผูเ้ ขียนโปรแกรมจึงต้องทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม
ที่เขียนขึ้น เพื่อหาจุดผิดพลาด อาจจะให้บุคคลอื่นลองใช้โปรแกรมด้วย และแก้ไข ทดสอบจนไม่พบ
จุดผิดพลาดอีก จุดผิดพลาดของโปรแกรมเรี ยกว่า Bug และการแก้ไขโปรแกรมเรี ยกว่า Debug
ซึ่งข้อผิดพลาดของโปรแกรมมี 2 ประเภท ดังนี้
4.1) การเขียนคาสั่งไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมภาษาที่เลือก
ซึ่งเรี ยกว่า
Syntax Error หรื อ Coding error ข้อผิดพลาดแบบนี้มกั พบตอนแปลภาษาโปรแกรม เป็ นรหัส
ภาษาเครื่ อง
4.2) ข้ อผิดพลาดทางตรรกะ หรือ Logic error เป็ นข้อผิดพลาดที่โปรแกรมทางานได้
แต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ถกู ต้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการแก้ปัญหา หรื อหาคาตอบที่ออกแบบขึ้น
เช่น ต้องการผลลัพธ์อย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่คานวณหรื อประมวลผลได้เป็ นอีกแบบหนึ่ง
5. ทาเอกสารและบารุงรักษา ( program documentation and maintenance) เป็ นการให้
ผูใ้ ช้งานโปรแกรมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกในการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยเขียน
เป็ นเอกสารประกอบโปรแกรมขึ้นมา แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
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5.1) คู่มอื การใช้ (User Document) หรือ user guide ซึ่งจะอธิบายการใช้โปรแกรม
5.2) คู่มอื โปรแกรมเมอร์ หรือ Program document หรือ Technical reference ซึงจะ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมในอนาคต โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น ชื่อโปรแกรม การรับข้อมูล การพิมพ์ผลลัพธ์ ขั้นตอนต่าง ๆในโปรแกรม
เป็ นต้น
ส่วนการบารุ งรักษาโปรแกรม ( Maintenance) เป็ นการที่ผเู้ ขียนโปรแกรมจะต้องคอย
ตรวจสอบการใช้โปรแกรมจริ ง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งการพัฒนา
โปรแกรมให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอเมื่อเวลาผ่านไป

แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
รู ปแบบของแนวคิดในการเขียนโปรแกรม สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 แนวคิดใหญ่ ๆ ดังนี้
1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured Programming)
2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming)

ซึ่ งแต่ละแนวคิดมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1. การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้ าง (Structured Programming) เป็ นการจัดการคาสัง่ ต่างๆ
ให้มีรูปแบบและมาตรฐานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่าย ตรวจสอบได้ง่าย ทั้งสะดวกในการปรับปรุ ง
โปรแกรมในอนาคต มีโครงสร้างการควบคุม 3 รู ปแบบ ได้แก่
1.1) โครงสร้ างแบบลาดับขั้นตอน ( Sequence) ประกอบด้วยคาสัง่ หรื อชุดคาสัง่
ที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีการตัดสินใจ มีทางเข้าทางเดียว และมีทางออกทางเดียว ดาเนินการแบบเรี ยงลาดับ
ต่อเนื่อง โดยแต่ละขั้นตอนมีการดาเนินการเพียงครั้งเดียว มีรูปแบบผังงานดังภาพ

ภาพที่ 1.1 ผังงานโครงสร้างแบบลาดับขั้นตอน
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ตัวอย่าง โปรแกรมคานวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 5 คน
และแสดงผลการคานวณที่ได้
วิธีทา
1. สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ (Output) คือคานวณหาคะแนนเฉลี่ยวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยน จานวน 5 คน แสดงผลการคานวณที่ได้
2. แสดงผลลัพธ์ คือ แสดงผลการคานวณเฉลี่ยคะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้
3. ข้อมูลนาเข้า คือคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนแต่ละคนจานวน 5 คน
4. ตัวแปรจานวน 5 ตัวแปร ตั้งแต่ score1 …… score5 และค่าเฉลี่ย ซึ่ งกาหนดดังนี้
- score1 แทนคะแนนของนักเรี ยนคนที่ 1
- score2 แทนคะแนนของนักเรี ยนคนที่ 2
- score3 แทนคะแนนของนักเรี ยนคนที่ 3
- score4 แทนคะแนนของนักเรี ยนคนที่ 4
- score5 แทนคะแนนของนักเรี ยนคนที่ 5
5. ขั้นตอนการประมวลผล
- รับข้อมูลคะแนนของนักเรี ยนตั้งแต่ คนที่ 1 – คนที่ 5
- คานวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนโดยนาคะแนนของนักเรี ยนทั้ง 5 คนมาบวกกัน และหารด้วยจานวนนักเรี ยนทั้งหมดคือ 5
- แสดงผลการคานวณค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1
6. จบการทางาน
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ภาพที่ 1.2 ตัวอย่างผังงานแบบลาดับขั้นตอน
1.2) โครงสร้ างแบบมีทางเลือก
ในการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง (
Decision)
ในโปรแกรมมีการตรวจสอบเงื่อนไข ( Condition) ว่าเป็ นค่าจริ งหรื อค่าเท็จ แล้วดาเนินการตามคาสัง่
ที่เงื่อนไขกาหนดต่อไป โดยมีรูปแบบผังงานดังภาพ

ภาพที่ 1.3 ผังงานโครงสร้างแบบมีทางเลือก

12
ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงผลการสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยถ้าคะแนน 50 ขึ้นไป จะแสดงข้อความว่า
"นักเรี ยนสอบผ่าน"
วิธีทา
1. สิ่ งที่โจทย์ตอ้ งการ คือการตรวจสอบคะแนนหรื อไม่ แล้วแสดงผลการตรวจสอบคะแนนนั้น
2. แสดงผลลัพธ์ คือแสดงว่า "นักเรี ยนสอบผ่าน"
3. ข้อมูลนาเข้า คือ คะแนนที่จะใช้ตรวจสอบ
4. ตัวแปรที่ใช้มีจานวน 1 ตัวแปร คือ คะแนนที่รับเข้ามาตรวจสอบ แทนด้วย score
5. ขั้นตอนการประมวลผล
- รับข้อมูลคะแนนแสดงผลการสอบทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ คือ score
- ตรวจสอบค่าคะแนน 50 ขึ้นไปหรื อไม่
- แสดงผล กรณี ที่ได้คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป แสดงข้อความว่า "นักเรี ยนสอบผ่าน" แต่ถา้ ได้นอ้ ยกว่า 50 คะแนน ให้
จบการทางาน
6. จบการทางาน

ภาพที่ 1.4 ตัวอย่างผังงานแบบมีทางเลือก
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1.3) โครงสร้ างแบบทาซ้า (Iteration) เป็ นการทางานแบบวนซ้ าหลาย ๆ รอบ และ
หลุดจากเงื่อนไขก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กาหนดไว้

ภาพที่ 1.5 ผังงานโครงสร้างแบบทาซ้ า
ตัวอย่าง การหาผลคูณสู ตรคูณแม่ 12 โดยต้องการผลคูณ ตั้งแต่ 1*12=12 จนกระทัง่ 12*12 = 144
สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. เริ่ มทางาน
2. กาหนดค่าตัวแปร count = 1
3. เริ่ มต้นคานวณตั้งแต่ครั้งแรกจนครบเงื่อนไข โดยเริ่ มตรวจสอบว่า count <= 12 จริ งให้ทา
result = count * 12
พิมพ์ result
count = count + 1
แล้วเริ่ มต้นตรวจสอบใหม่ ทาเช่นนี้ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็ นเท็จ จบคาสั่งการวนลูป
4. จบการทางาน
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ภาพที่ 1.6 ตัวอย่างผังงานแบบทาซ้ า
2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ( OOP : Object-Oriented Programming) หรื อเรี ยก
อีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดเชิงวัตถุ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานการแจกแจงรายละเอียดของปัญหา ผูเ้ ขียนโปรแกรม
ต้องพยายามแยกประเภทของวัตถุให้ได้ ต้องมีจินตนาการพอสมควร ซึ่งจะมองวัตถุหนึ่ง ๆ เป็ นแหล่ง
รวมของข้อมูล และกระบวนการไว้ดว้ ยกัน โดยจะมีคลาส ( Class) เป็ นตัวกาหนดคุณสมบัติของวัตถุ
และคลาสสามารถสืบทอดคุณสมบัติ( Inheritance) ที่เรี ยกว่า Subclass ได้ มีการนากลับมาใช้ใหม่
(Reusable) ทาให้ลดขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมลงได้ โดยเฉพาะโปรแกรมขนาดใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อนสูง
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การเขียนสคริปต์ด้วยภาษาจาวาสคริปต์
แม้ว่า HTML เป็ นภาษาหลักในการพัฒนาเว็บเพจ แต่ตวั HTML ไม่สามารถคานวณ ไม่มีการ
กาหนดตัวแปร แต่ รองรับการแทรกคาสัง่ หรื อที่เรี ยกว่า Script ได้ ซึ่งมี Scripts ที่ใช้กบั HTML มากมาย
แต่ในการเรี ยนระดับนี้ขอยก JavaScript ที่มีลกั ษณะไวยากรณ์เข้าใจได้ง่าย รับส่งข้อมูลโต้ตอบกับผูใ้ ช้
ได้ มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP: Object-Oriented Programming)
จาวาสคริ ปต์ ( JavaScript) ทาให้รูปแบบของการเขียนเว็บเพจเปลี่ยนไป จากเดิมเป็ นเพียง
การนาเสนอข้อมูลเอกสาร แสดงผลผ่านเว็บที่มีสภาพแวดล้อมเป็ นแบบ Static (เว็บเพจที่มีการนาเสนอ
ข้อมูลแบบตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมากนัก ) เป็ นข้อมูลแบบ Dynamic ซึ่งเป็ นการออกแบบ
เว็บเพจที่มีระบบการจัดการข้อมูลอยูใ่ นตัว ดังนั้นจาวาสคริ ปต์จึงเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ
ทาให้เกิดการคานวณ การแสดงผล การรับ-ส่งข้อมูล สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ในทันทีทนั ใด

ลักษณะและความเป็ นมาของ JavaScript
JavaScript เป็ นภาษาประมวลผล ( Programming Language) ที่สามารถคานวณ มีตวั แปร หา
ผลบวก ลบ คูณ หาร ได้ ซึ่งใน HTML ไม่มี เพราะ HTML เป็ นเพียงภาษาแสดงผล (Markup Language)
 JavaScript จะเป็ นโปรแกรมย่อยเล็ก ๆ ( mini program) ที่สามารถแทรกรวมอยูใ่ น Code
HTML ได้
 JavaScript ไม่ใช่เป็ นภาษา Java เพราะทั้งสองไม่ได้มาจากผูผ้ ลิตรายเดียวกัน
 Java ผลิตมาจากบริ ษทั Sun Microsystems ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็ นภาษาที่ตอ้ งมี
ตัวแปลภาษา ( Compiler) และโค้ดที่เขียนเป็ นภาษาเครื่ อง ส่วนที่ถกู แปลออกมาโดยตัวแปลภาษา
สามารถนาไปแสดงหรื อทางานบนหน้าเว็บได้
 Java ยังสามารถทางานบน Application ที่ทางานบนวินโดว์ได้ หรื อภาษา C หรื อ VB
แต่ JavaScript ทาได้เพียง Script ที่ฝังในหน้าเว็บหนึ่งเท่านั้น
 JavaScript ผลิตมาจาก Netscape Communications เมื่อปี 2538 ตอนแรกชื่อว่า Mocha
และ LiveScripts ตามลาดับ ต่อมาเมื่อจับมือกับบริ ษทั Sun ร่ วมกันสร้างบราวเซอร์ Netscape Navigator
2.0 ซึ่งบราวเซอร์ตวั นี้สามารถใช้งาน Java ได้ ทาให้ทางบริ ษทั Netscape ได้ทาการเปลี่ยนชื่อ
LiveScripts ของตนกลายเป็ น JavaScript เพื่อให้สอดคล้องกับภาษา Java ของ Sun และใช้ชื่อ
JavaScript จนถึงปัจจุบนั
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 ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า Java และ JavaScript คือตัวเดียวกัน ก็เพราะสับสนในเรื่ องชื่อ
ประการหนึ่ง และโครงสร้างของภาษาทั้งสองใกล้เคียงกัน ทั้งสองยึดโครงสร้างของภาษา C เหมือนกัน
หรื อมีจุดกาเนิดจากภาษาเดียวกัน
 JavaScript เป็ นภาษาที่แปลไป ทางานไป เหมือนเป็ นการใช้ล่าม ( Interpreter) ที่พดู ไป
แปลไป ซึ่งตัวแปลภาษาจะแปลใหม่ทุกครั้งที่เรี ยกใช้งาน แตกต่างจาก
Compiler ที่แปลครั้งเดียว
แล้วเก็บเป็ นไฟล์ต่างหาก ครั้งต่อไปก็จะเรี ยกไฟล์ต่างหากนี้ทางาน โดยไม่แปลใหม่ทุกครั้งเหมือน
Interpreter
 ภาษา Java มีความสามารถสูงกว่า JavaScript แต่ JavaScript สามารถทางานในหน้าเว็บ
ได้ง่ายกว่า เพราะเพียงเพิ่ม code JavaScript ลงในหน้าเว็บก็สามารถเรี ยกดูผลลัพธ์ได้ ต่างจาก Java
ที่ตอ้ งใช้ compiler แปลเป็ นภาษาเครื่ องก่อน แล้วจึงเพิ่มโค้ดในหน้าเว็บเพื่อเรี ยกไฟล์ภาษาเครื่ องนั้น
จากนั้นจึงสามารถเรี ยกดูผลลัพธ์ได้

รูปแบบการเขียนภาษาจาวาสคริปต์
รู ปแบบหรื อลักษณะโครงสร้างการเขียนจาวาสคริ ปต์น้ ี เป็ นรู ปแบบมาตรฐานที่ทุก ๆ Script
ต้องเขียนตามที่กาหนด โดยมีรูปแบบดังนี้
โครงสร้ างการเขียนภาษาจาวาสคริปต์
<script language= “JavaScript”>
คาสัง่ ในการทางาน
คาสัง่ ในการทางาน
คาสัง่ ในการทางาน
</script>

อธิบาย
บรรทัดที่ 1 เป็ นการประกาศให้บราวเซอร์รู้ว่า บรรทัด
ต่อจากนี้เป็ นภาษาจาวาสคริ ปต์
บรรทัดที่ 2 – 4 เป็ นคาสัง่ การทางานที่ตอ้ งการ
บรรทัดที่ 5 เป็ นการปิ ด หรื อ บอกให้บราวเซอร์รู้ว่าจบ
ภาษาสคริ ปต์
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ตัวอย่ าง

ภาพที่ 1.7 รู ปแบบการเขียน JavaScript ใน HTML
ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละบรรทัดได้ดงั นี้
<script language="JavaScript"> เป็ นการระบุว่านับตั้งแต่น้ ีต่อไปเป็ นคาสัง่ ใน JavaScript
document.write("<font color='red'> ตัวอย่างการใช้ JavaScript แรก</font>") แยกแต่ละคาสัง่
อธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
» document หมายถึง เนื้อหาในหน้าต่างทั้งหมด หากไม่เขียนอะไรลงไปจะเป็ นหน้าต่างว่าง ๆ ขาว ๆ
» .(จุด) เพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์ว่าจะมีคาสัง่ มาทางานกับ
document ซึ่งถือว่า document
เป็ นตัวถูกกระทา (object)
» write เป็ นวิธีกระทา (method) ที่จะเขียนสิ่งต่าง ๆ document
» ( วงเล็บเปิ ด เป็ นการเริ่ มเขียน
» เครื่องหมาย " แสดงให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะเขียนข้อความลงใน document และภายในเครื่ องหมาย
คาพูดก็คือ code html
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» ค่า Attribute ของ HTML ที่ปกติเขียน 2 ขีด เมื่อเจอ " ก่อนหน้าจะต้อง ใส่ ' (ขีดเดียว) เนื่องจากถ้าใส่
แบบ " คอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่าคาสัง่ จบแล้ว เพราะมีเครื่ องหมาย 2 ขีดเริ่ มแรกอยูแ่ ล้ว และจะทาให้มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ตัวหนังสือไม่ถกู แสดงออกมาทางหน้าจอ
» " ) ปิ ดด้วยเครื่ องหมายคาพูด document ในวงเล็บเพื่อจบการเขียน
</script> จบการเขียน JavaScript

ลักษณะการทางานของจาวาสคริปต์
JavaScript เป็ นภาษาสคริ ปต์เชิงวัตถุ หรื อที่เรี ยกว่า OOP (Object Oriented Programming)
ที่มีเป้ าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับผูเ้ ขียนเอกสาร HTML
สามารถทางานข้ามแพลตฟอร์มได้ ทางานร่ วมกับภาษา HTML และภาษาจาวาได้ท้งั ทางฝั่งไคลเอนต์
(Client) และทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยมีลกั ษณะการทางานดังนี้
 Navigator JavaScript เป็ น Client-Side JavaScript หมายถึง จาวาสคริ ปต์ที่ถกู แปล
ทางฝั่งไคลเอ็นต์ ซึ่งก็คือถูกแปลที่ฝั่งเครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งาน จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ของผูใ้ ช้ส่วนใหญ่
 LiveWire JavaScript เป็ น Server-Side JavaScript หมายถึง จาวาสคริ ปต์ที่ถกู แปลทางฝั่ง
Server ซึ่งก็คือฝั่งเครื่ องคอมพิวเตอร์ผใู้ ห้บริ การเว็บ สามารถใช้ได้กบั Livewire ของ Netscape โดยตรง

ความสามารถและข้ อจากัดของจาวาสคริปต์
การที่จาวาสคริ ปต์ถกู นามาใช้ในการพัฒนาเว็บ นอกจากมีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผูใ้ ช้แบบ Interactive คือสามารถสนองพฤติกรรมการใช้งาน เช่น การสร้างเมนูแบบ popup และ
อื่น ๆ ตามความต้องการ ซึ่งก่อนจะทางานกับ JavaScript ต้องศึกษาความสามารถและข้อจากัด
ของ Script ชนิดนี้ดงั ต่อไปนี้
ความสามารถของจาวาสคริปต์
1. ช่วยลดภาระในการทางานของฝั่งผูใ้ ห้บริ การ (
Server) เนื่องจากเว็บบราวเซอร์
ฝั่งผูใ้ ช้บริ การหรื อที่เรี ยกว่า Client สามารถประมวลผล JavaScript ได้เอง
2. มีกลไกในการตรวจสอบ การเปรี ยบเทียบ การตัดสินใจ การประมวลผลและสามารถสร้าง
ฟังก์ชนั่ ได้เอง
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3. สามารถทางานร่ วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้แก่ ActiveX, CGI, Java, Plug-In
4. สามารถเปลี่ยนรู ปแบบเว็บเพจของเอกสาร HTML จาก Static มาเป็ นแบบ Dynamic
ที่สามารถโต้ตอบกับผูใ้ ช้ได้
5. ใช้งานง่าย เพราะมีลกั ษณะเป็ น Interpreter แบบ Text File ฝังอยูใ่ นเอกสาร HTML
จึงสามารถทางานบนเว็บบราวเซอร์ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง compile โปรแกรม
6. ใช้รูปแบบคาสัง่ เหมือนกับภาษา Java เช่น คาสัง่ เพื่อดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์
ตรรกศาสตร์ สตริ ง รวมทั้งคาสัง่ ควบคุมลาดับการดาเนินงาน ได้แก่ if, while ,for
7. เรี ยนรู้ง่ายเหมาะกับนักพัฒนาเว็บเพจบนระบบอินเทอร์เน็ต
ข้ อจากัดของจาวาสคริปต์
1. ไม่สามารถติดต่อหรื อทางานฝั่ง Server เพื่อเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลได้โดยตรง
หากต้องการติดต่อกับ Server ต้องอาศัยการทางานในฝั่ง Server เช่น CGI, Java Servlet
2. ไม่สามารถสร้างส่วนแสดงผลต่าง ๆ บนเว็บเพจได้ ดังนั้นจึงต้องใช้โปรแกรมภาษาอื่น
สร้างแทน เช่น HTML โดยใช้ภาษาจาวา สคริ ปต์เข้ามาช่วยให้เว็บเพจ ที่สามารถแสดงผลลูกเล่น
ได้หลายอย่าง
3. จาวาสคริ ปต์จะทางานต่างกันในแต่ละเว็บบน Server เนื่องจากเว็บบราวเซอร์ต่าง ๆ
จะใช้ตวั แปลภาษาจาวาสคริ ปต์ของตนเอง เพื่ออ่านและแปลคาสัง่ จาวาสคริ ปต์ ดังนั้นจึงมีการทางาน
ต่างกันในบางคาสัง่ จึงทาให้เว็บบราวเซอร์บางประเภทแสดงผลลัพธ์ของคาสัง่ ของสคริ ปต์ได้
ไม่สมบูรณ์ หรื อเกิดข้อผิดพลาด (Error)

การทางานของจาวาสคริปต์ร่วมกับ HTML
จาวาสคริ ปต์เป็ นภาษาสคริ ปต์ที่ประมวลผลฝั่ง Client ดังนั้นในการเขียนคาสัง่ จาวาสคริ ปต์
จึงต้องเขียนไว้ภายในเอกสาร HTML โดยเว็บบราวเซอร์จะทาหน้าที่ในการประมวลผลคาสัง่ ของจาวา
สคริ ปต์ คือ เว็บบราวเซอร์จะอ่านคาสัง่ ในเอกสาร HTML ทีละบรรทัด และประมวลผลคาสัง่ นั้น ๆ
ไปจนกว่าจะพบคาสัง่ ของจาวาสคริ ปต์ เว็บบราวเซอร์จึงเรี ยกใช้ JavaScript Interpreter ซึ่งเป็ นตัว
แปลภาษาจาวาสคริ ปต์ที่ฝังอยูใ่ นเว็บบราวเซอร์มาประมวลผลคาสัง่ จาวาสคริ ปต์ เมื่อสิ้นสุดบรรทัด
คาสัง่ จาวาสคริ ปต์แล้ว เว็บบราวเซอร์จะอ่านคาสัง่ ในเอกสาร HTML ต่อไปจนครบแล้วจึงนาผลลัพธ์
ไปแสดงที่หน้าจอ
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วิธีการเขียนจาวาสคริปต์ เพือ่ สั่งให้ เว็บทางาน มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้
1. เขียนด้วยชุดคาสัง่ และฟังก์ชนั่ ของจาวาสคริ ปต์เอง
2. เขียนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามการใช้งานจากชุดคาสัง่ ของ HTML

สาหรับการเขียนคาสัง่ ของจาวาสคริ ปต์น้ นั สามารถเขียนแทรกไว้ในส่วนใดของเอกสาร
HTML ก็ได้ แต่ที่นิยมคือ เขียนแทรกไว้ระหว่างแท็ก ( Tag) Tag <head>...JavaScript...</head>
เนื่องจากส่วนนี้ถกู โหลดมาก่อนส่วนอื่น ๆ ของเอกสาร HTML ดังนั้นหากเขียน JavaScript ในส่วนนี้
จึงหมายความว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นเขียนมาจากจาวาสคริ ปต์ จะพร้อมให้สามารถเรี ยกใช้งานเมื่อเว็บ
เพจนั้นแสดง
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หรื อ สามารถเขียนอยูใ่ นส่วนของ <body>...</body> ดังต่อไปนี้

ตัวแปร (Variable) ใน JavaScript
ตัวแปร หมายถึง ชื่อหรื อสัญลักษณ์ที่ต้งั ขึ้นสาหรับการเก็บค่าใด ๆ ที่ไม่คงที่ โดยการจอง
เนื้อที่ในหน่วยความจาของระบบเครื่ องที่เก็บข้อมูลซึ่งสามารถอ้างอิงได้ มีขนาดขึ้นอยูก่ บั ชนิด
ของข้อมูลและค่าของข้อมูล ซึ่งค่าในตัวแปรนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคาสัง่ ในการประมวลผล
การตั้งชื่อตัวแปรใน JavaScript
การตั้งชื่อ (Identifier or Name) เป็ นชื่อที่ต้งั ขึ้นมาเพื่อกาหนดให้เป็ นชื่อของ
โปรแกรมหลัก ฟังก์ชนั่ ตัวแปร ค่าคงที่ คาสัง่ และคาสงวน โดยมีหลักการตั้งชื่อ คือ
1. ขึ้นต้นด้วยอักษรในภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวอักษรหรื อตัวเลขใด ๆ
2. ห้ามเว้นช่องว่าง
3. ห้ามใช้สญ
ั ลักษณ์พิเศษ ยกเว้นขีดล่าง (_) และ ดอลล่าร์ ($)
4. ตัวแปรในภาษาจาวาสคริ ปต์ มีลกั ษณะเป็ น case sensitive คือตัวอักษรของชื่อจะจาแนก
แตกต่างกันระหว่างอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น ABC จะแตกต่างกับ abc และ Abc
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5. การตั้งชื่อมีขอ้ พึงระวังว่าต้องไม่ซ้ ากับคาสงวน ( Reserve Word) ซึ่งมีความหมายเฉพาะ
ในภาษาจาวาสคริ ปต์ บังคับไม่ให้มีการตั้งชื่อซ้ ากับชื่อโปรแกรม ฟังก์ชนั่ ตัวแปร ค่าคงที่และคาสัง่ ซึ่ง
คาสงวนในจาวาสคริ ปต์ ได้แก่

การประกาศตัวแปร (Declaration)
การประกาศตัวแปร เป็ นการกาหนดชื่อและชนิดของข้อมูลให้กบั ตัวแปรเพื่อนาไปใช้
ในโปรแกรม โดยการตั้งชื่อจะต้องคานึงถึงค่าของข้อมูลและชนิดของข้อมูลที่อา้ งอิง สิ่งที่ควรระวัง
คือ ควรประกาศตัวแปรให้พอดีกบั การใช้งานของข้อมูล
รู ปแบบ

โดยที่
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ในกรณี ที่ตอ้ งการกาหนดตัวแปรหลายตัวในบรรทัดเดียวกันให้ใช้เครื่ องหมาย คอมม่า (
คัน่ ระหว่างชื่อตัวแปรและปิ ดท้ายด้วยเครื่ องหมายเซมิโคล่อน (;)

,)

การกาหนดค่าให้ กบั ตัวแปร
การกาหนดค่าให้กบั ตัวแปรจะใช้เครื่ องหมายเท่ากับ (=) มีรูปแบบดังนี้

โดยที่ data-value หมายถึง ค่าของข้อมูล โดยสามารถกาหนดได้ดงั นี้
1. ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขสามารถกาหนดตัวเลขได้เลย เช่น num=500
2. ข้อมูลในทางตรรกะ ได้แก่ จริ ง(True) หรื อเท็จ (False) เช่น test=true
3. ข้อมูลสตริ ง ให้กาหนดอยูใ่ นเครื่ องหมายคาพูด ("...") เช่น name="Anan"
ตัวแปรมี 2 จาพวก หากกาหนดชื่อตัวแปรไว้ที่โปรแกรมหลัก โดยไม่ได้อยูใ่ นขอบเขต
ฟังก์ชนั ใด ๆ เรี ยกว่าตัวแปรแบบโกลบอล (Global) ตัวแปรพวกนี้จะมีค่าคงที่อยูใ่ นหน่วยความจาตลอด
การทางานของโปรแกรม ทาให้สามารถเรี ยกใช้ได้จากทุก ๆ ส่วนของโปรแกรมรวมถึงภายในฟังก์ชนั่
ต่าง ๆ ด้วย แต่ถา้ กาหนดตัวแปรไว้ภายในขอบเขตของฟังก์ชนั่ ใด ๆ จะเรี ยกตัวแปรแบบนั้นว่าตัวแปร
แบบโลคอล ( Local) เพราะจะเป็ นตัวแปรที่มีค่าคงที่อยู่ สามารถเรี ยกใช้ได้เฉพาะภายในขอบเขต
ของฟังก์ชนั่ นั้น ๆ เท่านั้น
ชนิดข้ อมูลของตัวแปร (Data Type)
ชนิดข้อมูลตัวแปร เป็ นการกาหนดประเภทค่าของข้อมูลให้กบั ตัวแปร เพื่อให้
เหมาะสมกับการอ้างอิงข้อมูลจากตัวแปรในการทางาน ชนิดของข้อมูลในตัวแปรมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 ชนิด
1. Number เป็ นข้อมูลชนิดตัวเลข หมายถึงเลขจานวนต่าง ๆ เช่น เลขจานวนเต็ม
(Integer) และเลขจานวนจริ ง (Floating) เช่น Year = 2011
2. Logical เป็ นข้อมูลตรรกะซึ่งเกิดจากการเปรี ยบเทียบข้อมูล มี 2 สถานะ คือ จริ ง
(True) และ เท็จ (False) เช่น Disable=False
3. String เป็ นข้อมูลประเภทข้อความต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยอักขระ
1 ตัว
หรื อมากกว่า ข้อมูลชนิดนี้จะอยูใ่ นเครื่ องหมายคาพูด ("....") เช่น ID_code="LD115"
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4. Null เป็ นข้อมูลที่กาหนดให้เป็ นค่าว่าง หมายถึง ไม่มีค่าใด ๆ ปรากฏใช้สาหรับ
การยกเลิกที่เก็บในตัวแปร
การแปลงชนิดของข้ อมูล
จาวาสคริ ปต์เป็ นภาษาที่แปรเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้ นัน่ คือไม่จาเป็ นต้องระบุชนิดข้อมูล
ให้ตวั แปรในตอนสร้าง และชนิดข้อมูลต่างๆจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติเมื่อจาเป็ นในขณะที่สคริ ปต์กาลัง
ทางาน ในบางครั้งต้องแปลงชนิดของข้อมูล เช่น ต้องนามาคานวณ หรื อนาตัวแปรแบบตัวเลข
(Number) มาเรี ยงต่อกับตัวแปรประเภท ข้อความ โดยคาสัง่ แปลงชนิดของข้อมูลที่สาคัญประกอบด้วย
1. คาสัง่ แปลงจาก String เป็ น Number มีวิธีการแปลงค่าดังนี้
1.1 ใช้ฟังก์ชนั parseInt() หรื อ parseFloat() ในการแปลงค่า
1.2 ใช้เครื่ องหมาย (+...) เพิ่มไปข้างหน้า
2. คาสัง่ แปลงจาก Number เป็ น String มีวิธีการแปลงค่าดังนี้
2.1 ใช้เครื่ องหมาย " " + ตัวแปร หรื อ ค่าที่เป็ นตัวเลข
ตัวแปรแบบอาร์ เรย์ (Array)
ตัวแปรแบบอาร์ เรย์ หมายถึง ตัวแปรซึ่งมีค่าได้หลายค่า โดยใช้ชื่ออ้างอิงเพียงชื่อเดียว
ด้วยการใช้หมายเลขลาดับเป็ นตัวจาแนกความแตกต่างของค่าตัวแปรแต่ละตัว ถ้าจะเรี ยกตัวแปรชนิดนี้
ว่า "ตัวแปรชุด" ก็ไม่ผดิ ตัวแปรชนิดนี้มีประโยชน์มาก หากคิดถึงค่าของข้อมูล 100 ค่า ที่ตอ้ งการเก็บ
ในตัวแปร 100 ค่า และต้องใช้ตวั แปรถึง 100 ตัว อาจทาให้ตอ้ งมีการเก็บตัวแปรที่มีชื่อแตกต่างกันมาก
ถึง 100 ชื่อ แต่ดว้ ยการใช้สมบัติของอาเรย์ เราสามารถนาตัวแปรหลาย ๆ ตัวมารวมอยูเ่ ป็ นชุดเดียวกัน
และสามารถใช้ตวั แปรทั้งหมดโดยระบุผา่ นชื่อเพียงชื่อเดียวเท่านั้น ด้วยการระบุหมายเลขลาดับ หรื อ
ดัชนี (index) กากับตามหลังชื่อตัวแปร ตัวแปรเพียงชื่อเดียวก็มีความสามารถเทียบได้กบั ตัวแปรร้อยตัว
ตัวแปรแบบอาร์เรย์มีดชั นีเริ่ มต้นที่ 0 ส่วนตัวแปรต่อ ๆ ไปจะมีดชั นีเป็ น 1
,2,3 .... ไป
ตามลาดับ เมื่อต้องการระบุชื่อตัวแปรแบบอาร์เรย์แต่ละตัวก็ใช้รูปแบบ name[0],name[1],name[2].....
ไปตามลาดับ เรี ยงต่อกันไปเรื่ อย ๆ เราสามารถสร้างตัวแปรอาเรย์ใหม่ดว้ ย myArray= new array() ดังนี้
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ค่าคงที่ (Literal หรือ Constant)
ค่าคงที่ หมายถึง ค่าของข้อมูลที่เมื่อกาหนดแล้วจะทาการเปลี่ยนค่าเป็ นอย่างอื่นไปไม่ได้
ชนิดของข้อมูลที่คงที่ ได้แก่
1. เลขจานวนเต็ม (Integer) เป็ นตัวเลขที่ไม่มีทศนิยมใด ๆ สามารถเขียนให้อยูใ่ นแบบเลข
ฐาน 10 (0-9) เลขฐาน 16 (0-9,A-F) เลขฐาน 8 (0-8) , โดยการเขียนเลขฐานต้องนาหน้าด้วยสัญลักษณ์
เช่น เลขฐานแปดให้นาหน้าด้วย O (Octenary) ส่วนการเขียนเลขฐาน 16 จะนาหน้าด้วย Ox
(Hexadenary)
2. เลขจานวนจริง ( Floating) รู ปแบบการเขียนโดยประกอบไปด้วยตัวเลข จุดทศนิยม
และตัวเลขยกกาลัง E (Exponential) เช่น
 5.00E2 จะหมายถึงค่า 5.00 คูณด้วย 10 ยกกาลัง 2 จะมีค่าเป็ น 500
 3.141E5 จะหมายถึง 3.141 คูณด้วย 10 ยกกาลัง 5 จะมีค่าเป็ น 314,100
3. ค่าบูลนี (Boolean) เป็ นค่าคงที่เชิงตรรกะ คือมีค่าจริ ง (True) และ เท็จ (False) เท่านั้น
4. ข้ อความสตริง ( String) เป็ นค่าคงที่แบบข้อความที่อยูภ่ ายในเครื่ องหมายคาพูด ("...."
หรื อ '....') เช่น "โรงเรี ยน" หรื อ 'กระทรวงศึกษาธิการ'
รหัสคาสั่งพิเศษ (Character escape code)
รหัสคาสัง่ พิเศษ ( Character) เป็ นการกาหนดรหัสเพื่อควบคุมการแสดงผลบนหน้าจอ
ในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้เครื่ องหมาย \ (Backslash) นาหน้าตัวอักษรที่ตอ้ งการกาหนดให้เป็ นรหัสคาสัง่
พิเศษ มีดงั นี้
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ตัวอย่าง

การกาหนดค่าของตัวแปรให้ เป็ นข้ อมูลประเภทต่าง ๆ
ตามปกติในการเขียนโปรแกรมไม่ได้กาหนดรู ปแบบให้ตวั แปร ตัวแปรทั้งหมดจะถูกอ่านค่า
เป็ น String แม้ว่าค่าที่ป้อนทางคียบ์ อร์ดจะเป็ นตัวเลขก็ตาม หากเราต้องการตัวแปรในรู ปแบบอื่น ๆ
เราต้องกาหนดค่าของตัวแปรให้เป็ นชนิดที่เราต้องการ

นิพจน์ (Expression)
นิพจน์ เป็ นข้อคาสัง่ ที่ใช้กาหนดค่าของข้อมูล เช่น การบวกเลข การเปรี ยบเทียบข้อมูล
โดยการกาหนดชื่อของตัวแปร ตามด้วยเครื่ องหมายที่ตอ้ งการทา (Operations) ต่อด้วยข้อมูล เป็ นผลให้
เกิดค่าข้อมูลให้กบั ตัวแปรเพื่อนาไปใช้งาน นิพจน์ JavaScript มีดว้ ยกัน 3 ชนิดดังนี้
1. นิพจน์ คณิตศาสตร์ ( Arithmetic) เป็ นนิพจน์ที่ใช้เครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์เป็ นตัว
กระทา ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็ นตัวเลขให้กบั ตัวแปร เช่น ให้ตวั แปร num เก็บตัวเลข 5000 จะเขียนได้
ดังนี้ num=5000
2. นิพจน์ ตรรกะ ( Logical) เป็ นนิพจน์ในการเปรี ยบเทียบข้อมูลโดยใช้เครื่ องหมายในการ
เปรี ยบเทียบเพื่อตรวจสอบข้อมูลในการเปรี ยบเทียบว่า จริ ง หรื อ เท็จ เช่น

3. นิพจน์ ข้อความ ( String) เป็ นนิพจน์เกี่ยวกับการกาหนดข้อความ การเชื่อมประโยค
ข้อความ ใช้ประมวลผลข้อความในลักษณะต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จึงมีค่าเป็ นตัวอักษรหรื อข้อความเสมอ
เช่น ให้ตวั แปร name เก็บชื่อ Nuanchan จะเขียนได้ดงั นี้
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ตัวดาเนินการ (Operator)
ตัวดาเนินการ หมายถึง เครื่ องหมายกาหนดกรรมวิธีทางคณิ ตศาสตร์พีชคณิ ต บูลีน
การเปรี ยบเทียบระหว่างข้อมูล 2 ตัว ซึ่งเรี ยกว่า โอเปอร์แรนด์ ( Operand) โดยอาจมีค่าเป็ น ตัวเลข
ข้อความ ค่าคงที่ หรื อตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งประเภทของตัวดาเนินการ (Operator Type) ใน JavaScript มีดงั นี้
1. ตัวดาเนินการคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)
ตัวดาเนินการทางคณิ ตศาสตร์ ใช้สาหรับคานวณ Operand ที่เป็ นค่าคงที่ หรื อตัวแปรก็ได้
โดยให้ค่าผลลัพธ์เป็ นตัวเลขตัวเดียว Operator เชิงคณิ ตศาสตร์ที่ส่วนใหญ่รู้จกั คุน้ เคยกันมากที่สุด ได้แก่

2. ตัวดาเนินการกาหนดค่า (Assignment Operator)
ตัวดาเนินการกาหนดค่า ( Assignment Operator) ตัวดาเนินการกาหนดค่า เป็ นเครื่ องหมาย
ในการกาหนดให้ตวั แปรที่อยูท่ างฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับค่าเดิมในตัวแปรที่อยูท่ างฝั่งขวา ดังนี้
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3. ตัวดาเนินการเพิม่ ค่าและลดค่า (increment / Decrement Operator)
ตัวดาเนินการเพิ่มค่าและลดค่า เป็ นเครื่ องหมายที่ใช้ในการเพิ่มหรื อลดค่าของข้อมูลทางขวา
ให้กบั ตัวแปรทางด้านซ้ายมือของสมการ มีเครื่ องหมายดังนี้

4. ตัวดาเนินการเชิงเปรียบเทียบ (Comparison Operator)
ตัวดาเนินการเชิงเปรี ยบเทียบ หมายถึง เครื่ องหมายในการเปรี ยบเทียบข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้
จะมีค่าตรรกะบูลลีนเป็ นจริ ง (True) และ เท็จ (False)

5. ตัวดาเนินการเชิงตรรกะ (Logical Operator)
ตัวดาเนินการเชิงตรรกะ เป็ นเครื่ องหมายที่ให้ค่าจริ ง (True) และเท็จ (False)
ในการเปรี ยบเทียบ ประกอบด้วยเครื่ องหมาย ดังนี้
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6. ตัวดาเนินการเชิงข้ อความ (String operator)
ตัวดาเนินการเชิงข้อความ เป็ นการเชื่อมประโยคข้อความเข้าด้วยกัน (Concatenation) โดยใช้
เครื่ องหมายบวก(+) เป็ นตัวกระทา

ลาดับความสาคัญของเครื่องหมายหรือตัวดาเนินการในการคานวณ












ลาดับที่ 1 ( )
ลาดับที่ 2 ++ -- ! ~
ลาดับที่ 3 * / %
ลาดับที่ 4 + ลาดับที่ 5 << >> >>>
ลาดับที่ 6 < <= > >=
ลาดับที่ 7 == !=
ลาดับที่ 8 &
ลาดับที่ 9 ^
ลาดับที่ 10 |
ลาดับที่ 11 &&
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 ลาดับที่ 12 ||
 ลาดับที่ 13 = += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= !=

ฟังก์ ชั่น (Function)
ฟังก์ชัน คือ โปรแกรมย่อย เป็ นส่วนของโปรแกรมที่ถกู กาหนดให้ทางานใดงานหนึ่ง
จนสาเร็ จ นอกจากนี้ฟังก์ชนั ยังทาให้โปรแกรมอ่านได้ง่ายขึ้น สะดวกในการหาจุดที่ผดิ และง่าย
ต่อการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาโปรแกรมในอนาคต
ชนิดของฟังก์ชัน
ฟังก์ชนั ในภาษาสคริ ปต์ มีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบคือ
1. ฟังก์ชันมาตรฐาน (Standard Function) เป็ นฟังก์ชนั ที่มีอยูแ่ ล้วในภาษาจาวาสคริ ปต์
เราสามารถนาไปใช้งานได้ทนั ที
2. ฟังก์ชันสร้ างขึน้ เอง (User-Defined Function) เป็ นฟังก์ชนั ที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นมาเอง
เพื่อกาหนดให้ทางานใดงานหนึ่งจนสาเร็ จ
การเรียกใช้ ฟังก์ชั่น
เป็ นการกาหนดทิศทางการทางานของคาสัง่ หรื อกาหนดส่วนของโปรแกรมให้ทางานใด
งานหนึ่งจนเสร็ จ โดยอ้างอิงชื่อฟังก์ชนั ของการทางานที่ตอ้ งการ ผลของการเรี ยกใช้ฟังก์ชนั จะมีการส่ง
ค่าคืนไปยังโปรแกรมส่วนที่เรี ยก โดยใช้ชื่อฟังก์ชนั เป็ นตัวเก็บค่าเสมือนหนึ่งกับเป็ นตัวแปร
เมื่อต้องการใช้งานก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชนั ตรงนี้ลงไปตรง ๆ แต่จะต้องจาให้แม่นว่าต้องพิมพ์ให้เหมือนกัน
ทั้งชื่อและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่- เล็ก มีรูปแบบการเขียนดังนี้
รู ปแบบ

โดยกาหนดให้ตวั แปรทาหน้าที่เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการอ้างอิงเรี ยกใช้ฟังก์ชนั เพื่อให้
ทางานใดงานหนึ่งจนสาเร็ จ
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การสร้ างฟังก์ชันขึน้ ใช้ งานเอง(User-defined Function)
เป็ นฟังก์ชนั ที่ผใู้ ช้สร้างขึ้นมาเพื่อกาหนดให้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง การสร้างฟังก์ชนั นั้น
จะขึ้นต้นด้วยคาว่า Function ตามด้วยชื่อของฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการ มีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบ

โดยกาหนดให้
 ชื่อฟังก์ชนั ( Function Name) หมายถึง ชื่อของฟังก์ชนั ที่สร้างขึ้น ไม่ไปซ้ ากับชื่อ
ของฟังก์ชนั อื่น
 พารามิเตอร์ ( Parameter) หมายถึง ค่าของข้อมูลหรื อตัวแปรที่อา้ งอิง (
Argument)
แล้วส่งผ่านไปยังฟังก์ชนั ต้องระบุให้อยูภ่ ายในเครื่ องหมายวงเล็บเท่านั้น โดยจะมีพารามิเตอร์เพียงตัว
เดียว หลายตัว หรื อไม่มีเลยก็ได้ กรณี ที่มีพารามิเตอร์หลาย ๆ ตัว แต่ละตัวจะต้องเขียนแยกออกจากกัน
ด้วยเครื่ องหมายคอมม่า (,)
 ข้อคาสัง่ (Statement) หมายถึง คาสัง่ ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเพื่อให้ดาเนินการภายในฟังก์ชนั
ต้องกาหนดคาสัง่ ต่าง ๆ ภายใต้เครื่ องหมายวงเล็บปี กกา {....}
การวางตาแหน่ งฟังก์ชั่น
สาหรับการวางตาแหน่งฟังก์ชนั ในภาษาจาวาสคริ ปต์ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการวางตาแหน่ง
สคริ ปต์ นัน่ คือจะวางไว้ในส่วนของ <head> หรื อ วางไว้ในส่วนของ <body> ขึ้นอยูก่ บั ว่า ต้องการให้
ฟังก์ชนั นั้นถูกโหลดใช้งานก่อนหรื อหลังตามลาดับการใช้งาน
ในกรณี ที่ฟังก์ชนั นั้นมีการถูกเรี ยกใช้บ่อยครั้งจากส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรม แนะนาว่า
ควรจะกาหนดฟังก์ชนั ไว้ในส่วนของ <head> เพราะเมื่อมีการเรี ยกใช้โหลดเว็บเพจขึ้นมา ฟังก์ชนั ต่าง ๆ
ที่กาหนดขึ้นในส่วน <head> จะถูกโหลดเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจาก่อนเป็ นอันดับแรก ทาให้
เราสามารถเรี ยกใช้ฟังก์ชนั จากตาแหน่งใด ๆ บนเอกสาร HTML หรื อบนขอบเขตของสคริ ปต์ <script>
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ได้ และนอกจากนี้ยงั สามารถเรี ยกใช้งานฟังก์ชนั อื่น ๆ ที่กาหนดในส่วนของ <head> ทางานร่ วมกัน
ได้อีกด้วย
รูปแบบ

โดยกาหนดให้กลุ่มคาสัง่ ของภาษาจาวาสคริ ปต์ หมายถึง คาสัง่ ใด ๆ หรื อฟังก์ชนั หรื อการ
เรี ยกใช้ฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการใช้งาน

33

ชุดคาสั่ ง (Statement)
ชุดคาสั่ง คือ ข้อความหรื อประโยคที่สามารถสัง่ ให้ภาษาจาวาสคริ ปต์ ดาเนินงานตามลาดับ
ที่ได้สงั่ ไว้ การเขียนคาสัง่ จะสิ้นสุดด้วยเครื่ องหมายเซมิโคล่อน ( ;) เราสามารถรวมคาสัง่ หลาย ๆ ชุด
ไว้ที่เดียวกันได้ โดยใช้เครื่ องหมายวงเล็บปี กกา {...} เช่น การเขียนคาสัง่ ในฟังก์ชนั่ การเขียนคาสัง่
ในการตัดสินใจ
ตัวอย่างการเขียนชุดคาสั่ง 2 คาสั่ง
กาหนดให้ตวั แปร name เก็บชื่อ Nungning
พิมพ์ประโยคข้อความว่า My name is Nungning

การรับและแสดงข้ อมูล
การทางานพื้นฐานของโปรแกรม จะต้องมีการรับข้อมูลเข้ามาประมวลผล และแสดงผลลัพธ์
ทางจอภาพ ซึ่งในภาษาจาวาสคริ ปต์ มีคาสัง่ และฟังก์ชนั มาตรฐานที่ใช้ในการรับและแสดงผลข้อมูล
ดังนี้
1. การแสดงข้ อมูลทางจอภาพ จาวาสคริ ปต์แบ่งคาสัง่ ในการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ
ออกเป็ น 2 คาสัง่ ดังนี้
1.1 คาสั่ง document.write()
ใช้แสดงข้อความบนหน้าเว็บเพจ โดยมีรูปแบบดังนี้
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ตัวอย่าง

1.2 คาสั่ง document.writeln()
ใช้แสดงข้อความบนหน้าเว็บ แบบขึ้นบรรทัดใหม่ โดยมีรูปแบบดังนี้

ตัวอย่าง

2. การรับข้ อมูลโดยใช้ ฟังก์ชัน prompt()ใช้แสดงกรอบโต้ตอบ ( Dialog Box) เพื่อรับข้อมูล
จากผูใ้ ช้ โดยมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี้
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โดยที่
text
หมายถึง
ข้อความที่ปรากฏบนกรอบโต้ตอบ
value
หมายถึง
ค่า หรื อ ข้อความที่ปรากฏในช่องกรอกข้อมูล
โดยจะกาหนดค่าหรื อไม่ก็ได้หากไม่กาหนด จะแสดงข้อความ "undefined"
ตัวอย่าง

3. การรับข้ อมูลโดยใช้ ฟังก์ชัน confirm()ใช้แสดงกรอบตอบโต้ที่มีลกั ษณะเป็ นคาถาม
เพื่อให้ผใู้ ช้ยนื ยันการทางาน หรื อยกเลิกการทางาน หากผูใ้ ช้ยนื ยันการทางาน
function จะคืนค่า
เป็ น true แต่ถา้ หากผูใ้ ช้ยกเลิกการทางาน function จะคืนค่าเป็ น false โดยมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี้

โดยที่ question หมายถึง คาถาม
ตัวอย่าง

4. การแสดงข้ อมูลโดยใช้ ฟังก์ชัน alert() ใช้แสดงกรอบโต้ตอบเพื่อแจ้งเตือนการทางาน
หรื อแสดงข้อความหรื อค่าของตัวแปรต่าง ๆ ให้ผใู้ ช้ทราบ มีลกั ษณะคล้ายกับ
Message Box
ของ Windows โดยโปรแกรมจะหยุดทางานชัว่ คราว เมื่อกรอบโต้ตอบปรากฏขึ้นมา และจะรอ
จนกระทัง่ ผูใ้ ช้คลิก ปุ่ ม “OK” โปรแกรมจึงจะทางานต่อไป มีรูปแบบคาสัง่ ดังต่อไปนี้
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โดยที่
text
variable

หมายถึง
หมายถึง

ข้อความที่ตอ้ งการแจ้งเตือน
ตัวแปรที่ตอ้ งการแจ้งเตือน

การใส่ขอ้ ความให้ฟังก์ชนั่ alert() จะต้องอยูภ่ ายในเครื่ องหมาย “…” ถ้าเป็ นตัวแปรสามารถ
ใส่เป็ นชื่อตัวแปรได้เลย แต่ถา้ ต้องการแสดงข้อความพร้อมด้วยตัวแปร จะต้องใส่เครื่ องหมายบวก +
ร่ วมอยูด่ ว้ ย
ตัวอย่าง

คาสั่ งควบคุมการทางาน
คาสัง่ ที่ใช้ในการควบคุมการทางานของโปรแกรม ประกอบด้วยกลุ่มคาสัง่ 2 กลุ่ม คือ
1. คาสัง่ ในการตัดสินใจ (Selection)
2. คาสัง่ ในการวนรอบ (Iteration)

1. คาสั่ งในการตัดสิ นใจ (Selection)
เป็ นกลุ่มคาสัง่ ที่ใช้สาหรับการตัดสินใจเพื่อเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ ภายในโปรแกรม เพียงเงื่อนไข
เดียวมาทางาน ได้แก่ คาสัง่ if และ switch ซึ่งชุดคาสัง่ แบบนี้ในจาวาสคริ ปต์จะมีอยู่ 4 ลักษณะดังนี้
1.1 คาสั่ง if
if เป็ นการกาหนดให้โปรแกรมทางานเมื่อเงื่อนไขที่ระบุหลัง if เป็ นจริ ง โดยมีรูปแบบ
ของประโยค ดังนี้
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1.2 คาสั่ง if...else
if..else เป็ นการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาจาก if โดยมีความหมายคือ ถ้ามีเงื่อนไขหลัง if
ไม่เป็ นจริ ง โปรแกรมจะทางานมาที่ else แทน ซึ่งมีรูปแบบคาสัง่ ดังนี้

1.3 คาสั่ง if...else if...else
if..else if..else เป็ นการกาหนดเงื่อนไขที่ซอ้ นขึ้นมาจาก if โดยมีความหมาย คือ ถ้าเงื่อนไข if
ไม่เป็ นความจริ ง โปรแกรมจะทาการตรวจสอบเงื่อนไขหลัง else if ต่อไป ถ้าหากว่าเงื่อนไขไม่ตรง
กับทั้ง if และ else if โปรแกรมจะเข้ามาทางานใน block ของ else ที่กาหนดไว้ มีรูปแบบของประโยค
คาสัง่ ดังนี้
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1.4 คาสั่ง switch
switch เป็ นคาสัง่ ที่คล้าย ๆ กับ if..else if ..else คือ ถ้าเงื่อนไดเป็ นจริ งที่เงื่อนไขใด ก็จะทา
ตามคาสัง่ หลังเงื่อนไขนี้ มีรูปแบบของประโยคคาสัง่ ดังนี้
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2. คาสั่ งในการวนรอบ (Iteration)
เป็ นคาสัง่ ที่มีการทางานซ้ ากันหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะครบตามเงื่อนไขที่กาหนด การทางาน
แบบวนรอบจะช่วยลดจานวนโค้ดคาสัง่ ที่ตอ้ งเขียนซ้ า ๆ ช่วยให้โปรแกรมสั้นและประมวลผลได้เร็ วขึ้น
ซึ่งชุดคาสัง่ แบบนี้ในจาวาสคริ ปต์มีอยู่ 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การวนรอบในรูปแบบ for
การวนรอบในรู ปแบบของ for นี้ จะเป็ นการวนรอบที่เราต้องกาหนดค่าเริ่ มต้นในการวนรอบ
เงื่อนไขในการตรวจสอบ หากเป็ นจริ งโปรแกรมจะทาการวนรอบต่อไป และกาหนดการเปลี่ยนแปลง
ค่าของค่าเริ่ มตน เพื่อให้การวนรอบมีการสิ้นสุดการวนรอบ ดังตัวอย่าง

จากตัวอย่าง เป็ นการวนรอบจานวน 5 รอบ โดยเราทาการกาหนดค่าเริ่ มต้นไว้ที่เลข 1
และให้ตวั แปร i มารับค่าเริ่ มต้นนี้ไว้ จากนั้นเป็ นเงื่อนไข ในที่น้ ีเรากาหนดเงื่อนไขว่า หากค่าของ i
ยังมีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 ให้โปรแกรมนี้ทาการวนรอบต่อไป แต่หากค่าของ i มากกว่า 5 ก็จะ
หยุดการวนรอบนี้ สาหรับการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่ มต้น เรากาหนดให้ทุกครั้งที่มีการวนรอบค่าของ
i
จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ผลจากการทางานของโปรแกรมตัวอย่างจะแสดงค่าออกมาดังนี้

ภาพที่ 1.8 ผลการทางานของโปรแกรมตัวอย่างการวนรอบแบบ for
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2.2 การวนรอบในรูปแบบของ while
การวนรอบในรู ปแบบของ while นี้เป็ นการวนรอบโดยที่เรากาหนดเงื่อนไขในการวนรอบ
ลงไป หากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ยงั มีค่าเป็ นจริ ง ( True) อยูก่ ารวนรอบนั้นจะดาเนินต่อไป ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

จากตัวอย่าง เป็ นการวนรอบจานวน 5 รอบและจะมีการทางานรู ปแบบเงื่อนไขต่าง ๆ
เช่นเดียวกับรู ปแบบของ for ดังภาพ

ภาพที่ 1.9 ผลการทางานของโปรแกรมตัวอย่างการวนรอบแบบ while
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2.3 การวนรอบในรูปแบบ do...while
การวนรอบในรู ปแบบของ do..while มีการทางานที่คล้ายกับประโยค while แต่จะแตกต่างกัน
ตรงที่ do..while จะมีการทางานใน Block คาสัง่ 1 ครั้ง ก่อนตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อทาการวนรอบ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

จากตัวอย่าง เป็ นการวนรอบที่มีเงื่อนไขที่เป็ นเท็จตั้งแต่ตน้ คือ ในตัวอย่างกาหนดเงื่อนไข
ไว้ว่า หาก i มากกว่า 2 ให้ทางานในการวนรอบ แต่ค่าเริ่ มต้นที่กาหนดให้ i คือ 1 ฉะนั้น ค่า i จึงน้อยกว่า
2 และทาให้เงื่อนไขเป็ นเท็จและไม่เกิดการวนรอบแต่โปรแกรมก็ยงั ทางานใน
Block คาสัง่
ของ do...while 1 ครั้ง ผลที่ได้คือ

ภาพที่ 1.10 ผลการทางานของโปรแกรมตัวอย่างการวนรอบแบบ do..while
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ตัวอย่าง
1. โปรแกรมทางานแบบลาดับ (sequence.html)

2. โปรแกรมแบบทางเลือก (Condition.html)
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3. โปรแกรมแบบทาซ้า (loop.html)

44

อ้ างอิง
 โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์. (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพ ฯ : แมค.
 ธนาวุฒิ ประกอบผล. (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานพุทธศักราช 2551.
กรุ งเทพ : ซัคเซส มีเดีย .
 ไพโรจน์ ตีรณธนากุล, ไพบูลย์ เกียรติโกมล, และเสกสรร แย้มพินิจ. (2546).
การออกแบบและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาหรับ e-Learning .
กรุ งเทพ ฯ : ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพ .
 มนต์ชยั เทียนทอง. (บก.). (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช2551.
กรุ งเทพ ฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด.
 วิเชียร พุ่มพวง. (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช2551.
กรุ งเทพ ฯ : เอมพันธ์ จากัด.

