
ใบความรู้ที ่3 

ภาษาคอมพวิเตอร์ (Computer Programming Language ) 
 

ภาษาคอมพิวเตอร์(Computer Programming Language ) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคาํสั่งท่ี

โปรแกรมเมอร์เขียนเพ่ือใช้สั่งงานตามรูปแบบโดยท่ีคอมพิวเตอร์สามารถทาํงานตามคาํสั่งนั้ นได้โดย

ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ระดบั คือ 

1. ภาษาเคร่ือง (Machine Language) ภาษาเคร่ืองจดัเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาเดียวท่ีสามารถ

ติดต่อกบัคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรง    เพราะว่าการเขียนคาํสั่งและขอ้มูลในภาษาเคร่ืองใชร้ะบบเลขฐานสอง 

(binary number system) คือใชต้วัเลข 0 และ 1 เท่านั้น   

2. ภาษาระดบัตํ่า (Low Level Language) เป็นภาษาท่ีเขียนตามลกัษณะการทาํงานของเคร่ือง ดงันั้น

ผูท่ี้ใชภ้าษาเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งเขา้ใจการทาํงานของเคร่ืองเป็นอย่างดีภาษาเหล่าน้ี ซ่ึงจะมีคาํสั่งคลา้ยกบั

ภาษาเคร่ืองเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language)โดยมีแอสเซมเบลอ (Assembler) 

เป็นตวัแปลภาษาแอสแซมบลี คือเปล่ียนภาษาระดบัตํ่าใหเ้ป็นภาษาเคร่ือง   

3. ภาษาระดบัสูง (High Level Language) เป็นภาษาท่ีทาํความเขา้ใจไดง่้าย มีลกัษณะของการใช้

คาํสั่งเป็นภาษาองักฤษซ่ึงใกลเ้คียงกับภาษามนุษยม์ากการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานจะตอ้งมีการแปล

ความหมายของคาํสัง่โดยใชต้วัแปลภาษาทีละชุดคาํสั่งท่ีเรียกว่า อินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) หรือแปลคร้ัง

เดียวทั้งโปรแกรมท่ีเรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compile)ไดแ้ก่ ภาษาเบสิก (BASIC) ภาษาโคบอล (COBOL) 

ภาษาฟอร์เทรน (FORTRAN) ภาษาซี (C) เป็นตน้ 

 4. ภาษาระดบัสูงมาก (Very High-Level Language) เป็นภาษาท่ีมีลกัษณะสาํคญัคือผูเ้ขียนโปรแกรม

ไม่ตอ้งบอกวิธีการทาํงานโดยละเอียดเพียงแต่ระบุคาํสัง่ใหท้าํงานสั้นๆใหภ้าษาระดบัสูงมากเขา้ใจกเ็พยีงพอ 

 5. ภาษาธรรมชาติ (Nature Language) จะเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานความรู้ และกฎอา้งอิง เพียงแต่ผูใ้ช้

ภาษาธรรมชาติป้อนคาํถามผา่นเขา้ไปในคอมพิวเตอร์ท่ีมีภาษาธรรมชาติก็จะทาํการวิเคราะห์คาํถามแลว้ไป

คน้หาคาํตอบจากระบบฐานความรู้ท่ีเกบ็ไว ้

ตัวอย่างภาษาคอมพวิเตอร์ 

1.ภาษาเคร่ือง (Machine Language) 

 
100110000 01100001 



2. ภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) เป็นภาษท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาเคร่ือง แต่เขียนโดยใช้

สัญลกัษณ์ยอ่ เพ่ือให้เขียนง่ายกว่าการใชภ้าษาเคร่ืองโดยตรง ตวัอยา่งของภาษาแอสเซมบลีจะมีความหมาย

เดียวกบัภาษาเคร่ืองขา้งตน้ 
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 3. ภาษาฟอร์เทรน (FORTRAN - FORmulaTRANslation) เป็นภาษาท่ีออกแบบเพื่อใชง้านทาง

วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และดา้นคณิตศาสตร์ ภาษาฟอร์เทนจะประกอบดว้ยขอ้ความ คาํสั่ง ทีละ

บรรทดั ซ่ึงตอ้งอาศยัการคาํนวณเป็นอย่างมาก ตวัอย่างการเขียนคาํสั่งฟอร์เทรน สาํหรับการคาํนวณพื้นท่ี

ของรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ดงัน้ี 

 

C This program calculates the area of a rectangle. 

 PEAL WIDTH, HEIGHI, AREA 

 WIDTH = 10.0 

 HEIGHI = 234.1 

 AREA = WIDTH * HEIGHI 

 WRITE (*,*) ' AREA = ' , AREA 

 STOP 

 END 

4. ภาษาโคบอล (COBOL : Common Business Oriented Language)  เป็นภาษาสาํหรับใชใ้นงาน

ธุรกิจภาษาแรกของโลกโดยคาํสั่งของภาษา COBOL จะคลา้ยกบัภาษาองักฤษทาํให้สามารถอ่านและเขียน

โปรแกรมไดไ้ม่ยากนกั ตวัอยา่งการเขียนภาษาโคบอล ในการสั่งพิมพเ์ลข 1 ถึง 10 โดยกาํหนดค่าเร่ิมตน้  

เป็น 0 

 

working-storage section. 

77 x   pic 99. 

procedure division. 

move 0 to x. 

performcal-para until x >= 10. 

stop run. 

cal-para. 

add 1 to x. 

display x. 



5.ภาษาเบสิก (BASIC)ภาษาโปรแกรมสาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ เป็นภาษาโปรแกรมท่ีเรียนรู้ง่าย ไม่ซบัซอ้น 

เหมาะสาํหรับใชใ้นหอ้งเรียนสาํหรับการเรียนการสอน มีคาํสัง่ท่ีง่าย สามารถเขา้ใจไดเ้ร็ว 

ตวัอยา่งการเขียนภาษาเบสิก สาํหรับการคาํนวณพ้ืนท่ีของรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ดงัน้ี 

 

 ‘ This program calculates the area of 

 ‘ a rectangle 

 ‘*********************************** 

 PRINT : PRINT “Area Calculation” 

 PRINT 

 INPUT “Width: ” ; Width 

 INPUT “Height: ” ; Height 

 Area = Width * Height 

 PRINT 

 PRINT “Width: ” ; Width 

 PRINT “Height: ” ; Height 

 PRINT “Area: ” ; Area 

 END 

 

6. ภาษาซี (C)ภาษาสมยัใหม่ เป็นภาษาท่ีใชส้าํหรับเขียนโปรแกรมระบบปฏิบติัการ เหมาะสาํหรับ

โปรแกรมเมอร์ท่ีมีความสามารถสูง 

 

#include <stdio.h> 

main() 

{ 

printf(" Hello. This is my first program. \n") ;       /*  This is  a 

comment  */ 

return 0 ; 

 

 



7.ภาษาจาวา (Java) เป็นภาษาท่ีพฒันาข้ึนล่าสุด แต่ไดรั้บความนิยมในการนาํไปใชค่้อนขา้งมาก 

เน่ืองจากสามารถประมวลผลกบัระบบคอมพิวเตอร์ไดทุ้กประเภท จาวายงัสามารถนาํไปใชเ้ป็นภาษาสาํหรับ

อุปกรณ์แบบฝังต่าง ๆ เช่น โทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ขนาดมือถือแบบต่าง ๆ เป็นตน้ ตวัอยา่งการเขียนภาษาจาวา 

การคิดเกรด 

 

if (score < 50) 

 messageBox.show(“Your grade is F”); 

else if (score < 60) 

 messageBox.show(“Your grade is D”); 

else if (score < 70) 

 messageBox.show(“Your grade is C”); 

else if (score < 80) 

 messageBox.show(“Your grade is B”); 

else 

messageBox.show(“Your grade is A”); 
 

 

 


