
เสนทางสู โปรแกรมเมอรมอือาชีพ 

ประเทศไทย กําลังกาวเขาสูยุค IT ยุคนี้ทุกคนจะตองใชอุปกรณทาง IT ไมวาจะเปน PDA โทรศัพทมือถอื 

คอมพิวเตอร และอื่นๆ อกีมากมาย ทั้งนี้มันก็อยูท่ีตัวคุณเองวาจะเลอืกทางใดใหประเทศไทยกาวผานยุคนี้

ระหวางเปน ผูใชท่ีดี หรือ ผูสรางที่ย่ิงใหญ ถาเลอืกที่จะเปนเพียงผูใชก็หมายความวา ประเทศไทยอาจจะตอง

เสียเงินจากการซือ้ Software ตางประเทศอยางมหาศาล แตถาเลือกที่จะเปนผูสราง คณุอาจจะเปนอนาคตใน

การทําเงินเขาประเทศ หรืออาจเปนกาํลังคนสาํคัญคนหนึ่งในการผลกัดันความเจริญใหกับประเทศไทยนี้ก็

เปนได  

เอาละ ประเด็นท่ีเราจะพูดกันในวันนีก้็คอื ถาคณุเลอืกที่จะเปน ผูสราง คุณจะตองเปน Programmer แนนอน 

และการที่คณุจะไปสูจุดหมายที่ดีนั้น คุณจะตองเรียนรูถึงรูวธิีการที่จะทําใหคณุเปนโปรแกรมเมอรมอือาชีพ ซึ่ง

มีท้ังหมด 5 ขอ ดังตอไปนี ้

1. สํารวจดูวา ตัวเองมีคณุสมบัติเปนโปรแกรมเมอรหรือไม 

2. ฝกเขียนโปรแกรม 

3. คนหาขอมูลเพิ่มเติม 

4. เผยแพรผลงาน 

5. กระทําตามขอ 1 – 4 อยางสม่ําเสมอ 

นี่ คอื 5 ขอหลักของโปรแกรมเมอร ถาหากคณุทําไดท้ัง 5 ขอนี้ คุณกจ็ะไดเปน โปรแกรมเมอร มืออาชีพ เลย

ทีเดียว เรามาดูรายละเอียดของแตละขอกนัเลยดกีวาครับ วามรีาบละเอียดอยางไรบาง 

 

1.สํารวจดูวา ตัวเองมีคุณสมบัติเปนโปรแกรมเมอรหรือไม 



เรามาสํารวจดูตัวเรากอนวา เหมาะสมกับการเปน โปรแกรมเมอร หรือไม ลองถามตัวเองดูสิวา คณุตองการเปน

โปรแกรมเมอร อยางจริงจังหรือไม แลวถาเราไมไดจบ คอมพิวเตอรมาละ เราเปนโปรแกรมเมอรไดหรอืไม 

ตรงนี้ ผมเองก็ขอตอบจากความรูสึก สวนตัวเลยวา ไมจาํเปนครับ เราลองทบทวนและ มองโลกใหกวางครับ วา

โปรแกรมเมอร ที่เกงๆ หลายคน ไมไดจบคอมพิวเตอรมาโดยตรง และอกีหลายคนก็จบคอมพิวเตอรมาโดยตรง 

แตบางคนจบคอมพวิเตอรมาโดยตรง ก็เขียนโปรแกรมไมเปน เปนแค งูงูปลาปลา ก็ถมไป สาเหตุมาจากอะไร

หรือครับ ใจเขาไมรักกับการเปน โปรแกรมเมอรไงครับ ดังนั้นวุฒกิารศึกษาไมใชอุปสรรค ในการเปน

โปรแกรมเมอรครับ 

สาเหต ุทีผมบอกวา วฒุิการศึกษา ไมใชอุปสรรคตอการเปนโปรแกรมเมอร ก็เนือ่งจาก ตอนเรายังเด็ก เราไมได

เลือกเรียนสายการเรียน ที่เรารักครับ แตเราเลอืกเรียน ตามเพือ่นบาง ตามพอแมผูปกครองตองการบาง เพราะ

ในชวงวัยนั้น เรากาํลังอยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ มกัตามเพือ่น หรือบางคนเรียนเพื่อตามใจพอแม แตพอมาถึงวัย

หนึ่ง เราก็มารูตัววาเราไมไดชอบมันเลย ก็ทําใหเราเสียเวลาไปมากแลว จะกลับไปเรียน หรือก ็เสียคาใชจายมาก 

แลวแตเหตุผล ของแตละคนไป ดังนัน้ผมจึงขอ แนะนาํวา จงอยายึดติดกับคานิยมของ คําวาวฒุิการศึกษา 

ปริญญา ตางๆ ทั้งสิ้นหากเราอยากเปนโปรแกรมเมอร มันอยูที่เราตองการจะเปนโปรแกรมเมอรหรือไมตางหาก 

รักการเปนโปรแกรมเมอร มากแคไหน ก็ทุมเทใหกับมันเต็มที ่

คุณมีความเพียรพยายามหรือไม เพราะการเปนโปรแกรมเมอร จะตองมีความเพียร ไมยอมแพตอปญหา ตางๆ 

เมื่อเขียนโปรแกรมแลวติดปญหา หากคุณเขียนโปรแกรมแลวติดปญหา คุณตองพยายามแกไขปญหาใหได อยา

ยอมแพเปนอันขาด หากคุณยอมแพ คณุก็ไมมีคุณสมบัติที่จะเปนโปรแกรมเมอร ดังนั้น ความเพียรพยายาม เปน

กติกาสาํคัญขอหนึ่งของโปรแกรมเมอรเลยทีเดียว ตองมีความเพียรไมยอทอตอสิ่งใด และจะยอมแพก็ตอเมือ่ หา

หนทางจนสุดกูแลวก็ไมพบ จึงจะยอมแพ แตการยอมแพ ตองยอมแพอยาง โปรแกรมเมอร คอื ยอมแพในเวลา

นั้น เทานั้น แตเก็บมันเอาไวเปนการบาน คอยคิดคอยหาทางแกปญหา มันอีกทีหลังไปเรื่อยๆ มนัตองทําไดสิ 

สักวันคุณก็จะแกปญหาได หมายความวา ถาแกปญหาไมได ก็อยาจมอยูกับมัน แต พักมันเอาไวกอนตางหากละ 

สุดทายก็แปลวา ไมยอมแพนั่นเอง 

โปรแกรมเมอรจะตองคิด อยางท่ีคนอื่นเขาไมคดิ ทําในสิ่งที่ตนอื่นเขาไมทาํ หมายความวา เราตองคดิ ในสิ่งที่

คนอื่น คิดไมถึง ทาํในสิ่งท่ีคนอื่นเขาทาํไมได เพราะโปรแกรมเมอร จะตองสรางสรรคผลงานใหมๆ  ออกมา

เสมอ ดังนั้น หากเราคิดแตจะทาํตามคนอืน่ ลอกเรียนแบบคนอื่นๆ อยู เราก็ไมสามารถพัฒนาโปรแกรมของเรา

ใหคนอืน่ เขารูสกึ ประทับใจ และตองการได เพราะอะไรก็ตามที่งายๆ หลายคนก็มกัจะทํากัน หาที่ไหนก็ได 

ราคาและคุณคาเลยไมมี แตถาอะไรที่ยากๆ หายาก ไมคอยมีคนทํา หรือไมมีใครทําเลย นั่นแหละครับ ของสิ่ง

นั้นมันจะมีคา นาจดจาํและประทับใจ 



 

2.ฝกเขียนโปรแกรม 

เมื่อคุณสาํรวจตัวของคุณเองแลววาคณุมีคุณสมบัติตามขอ 1 คุณกก็ระทําตามขอ 2 ตอไปนี ้แตถาคุณยังไมมี

คุณสมบัติตามขอ 1 มีทางเลือกอยู 2 ทาง ครับ ทางท่ี 1 คุณก็ควรจะเลกิลมความตั้งใจที่จะเปนโปรแกรมเมอร 

ระดับมืออาชีพไดแลวครับ เพราะคณุฝนไปก็เสียเวลาเปลา เพราะสิ่งท่ีคุณจะเจอเมือ่เปนโปรแกรมเมอร นั้นมัน

ชางเต็มไปดวยสิ่งตื่นเตน และปญหามากมายเสียเหลือเกิน ลมเลิกความคิดเสียเถิด อยาเปนมันเลย 

โปรแกรมเมอรนี ่แตถาคณุยังมีความตองการที่จะเปนโปรแกรมเมอรมืออาชีพ อยูละก ็ขอที่ 2 ที่ผมจะแนะนํา

คือ กระทําตามขอ 1 ใหสาํเร็จครับ เมือ่คณุกระทําสาํเร็จ คณุก็มีคุณสมบัติ พรอมที่จะเปนโปรแกรมเมอร ดังนัน้

เมื่อคุณ พรอมตามคณุสมบัตแิลว คณุจะตองกระทํา ขอนี้ครบั 

ฝกฝนตัวเองใหเกงกลาสามารถ ครับ โดยการฝกเขียนโปรแกรม แลวจะเขียนโปรแกรมภาษาอะไรดี นี่ไง ที่

โปรแกรมเมอร หลายคนตอหลายคนเจอปญหา แลวไปไมถึงฝน เพราะทุดคนคิดแตเพียงวา อะไรที่งายๆ นีล่ะ 

ทําตรงนี้ละ ถาคิดอยางนี้เหมะสมกับอาชีพอื่นครับไมเหมาะสมอยางย่ิงท่ีจะเปน โปรแกรมเมอร เพราะจะใชคํา

วา เริ่มตนจากสิ่งท่ีงายไปหายาก นั้นผิดครับ สาํหรับการเปนโปรแกรมเมอร เพราะมันจะทําใหเรายึดติดและ

ทอถอยงายๆ เมื่อเจอปญหา ดังนั้นคุณควรเลอืกเรียนภาษา ทีย่ากๆ ไวกอน เพราะวาภาษาคอมพิวเตอร อะไรก็

ตามที่ยากๆ เขียนยาก ยอมเขาใกลภาษาเครือ่งมากทีสุ่ด เพราะการเขียนโปรแกรมนัน้ เปนการเขียนโปรแกรม

เพื่อบอกใหคอมพิวเตอร ทํางานตามเรา ดังนั้น การเขาถึงและเขาใกลภาษาเครื่องมากเทาไร ก็ยิ่งทําให

คอมพิวเตอร เขาใจมากเทานัน้ 

แลวจะใชภาษา อะไรดี ขอแนะนาํดังนี้ครับ ภาษาที่ ทีเครือ่งมือ แบบ Visual ชวยเยอะแยะไปหมด ยอมมี

ขีดจํากัดของมัน ภาษาที่มีเครือ่งมือแบบ Visual นอย กจ็ะลดขีดจํากัดลงไดครับ ดังนั้นขอแนะนาํภาษา จากยาก

ไปหางาย เพียงบางตัวดังนี้ครับ Assembly, C++, C++ Builder, C# Builder, Visual C++, Visual C#, 

Delphi7,Pascal, Delphi8 for .Net, Visual Basic.Net, Visual Basic เปนตน จะสังเกตุเห็นวา 

Assembly เปนภาษาที่เขาไกลภาษาเครือ่ง มากที่สุด เขียนยาก ไมมี Tools ชวย ตอมา เปน C++ เขียนงาย

ขึ้นมาหนอย แตไมมี Tools ชวย ตอมา เปน C++ Builder ก็เขียนวาย ขึน้มาอีกนดิ มี Tools ชวยพอประมาณ 

ตอมาเปน C# Builder ก็มี Tools ชวยมากมาก เขียนงายเขาไปอีกระดับ จนสุดทาย Visual Basic โอพระเจา 



Tools เพียบ เขียนงายมากๆ แค เขี่ยๆ ก็เสร็จแลวครับ งายจรงิๆ ไมตองใชสมองในการคิดเลย ชวยใหเราเบา

สมองไปไดเยอะ และทําใหสมองเราไมไดใชงาน เปนไงครบั เมื่อสมองไมไดใชงาน ก็สมองตื้อสิครับ 

ทีนี้ ก็เปนอันวา เลอืกเอาภาษาทีคุ่ณชอบ แต อยาทิ้งภาษาอื่นนะครับ เพราะภาษา งายๆ นี้ก็ยังชวยเราไดเยอะเชน 

ความตองการของโปรแกรมแบบ งายๆ ก็ใชภาษางายๆ เขียน ทุนเวลาดี ดังนั้น ขอแนะนาํใหฝกทกุตัว แต ยึด

ภาษายากๆ เปนหลักไว 1 ตัว เพื่อสรางผลงานที่ยิ่งใหญ คณุควรฝกเขียนโปรแกรมอยาง สม่าํเสมอ ครับ จะได

คลอง และควรเริ่มฝกจากภาษา ยากๆ เปนอันดับแรก ฝกฝนจนชํานาญ อยาละท้ิงนะครับ 

 

3.คนหาขอมูลเพิ่มเติม 

หลังจากที่คณุผาน ขอ 1 และขอ 2 มาแลว ขอ 3 นี้เปนขอทีคุ่ณขาดไมไดเลยทีเดียว เนือ่งจากการที่จะเปน

โปรแกรมเมอร ระดับมืออาชีพนัน้ กค็ือการคนหาขอมูลเพิ่มเติม อยูเสมอ โปรแกรมเมอร จะตองเปนคนที่ไม

หยุดนิ่ง จะตองเพิ่มพูนความรูใหมๆ อยูตลอดเวลา ดังนัน้หากเราหยุดนิ่ง เราจะตามโลกไมทัน เพราะเทคโนโลยี

ทุกวันนี้ กาวไกลและรวดเร็ว เสียเหลอืเกนิ หากเราหยุดเดินเพียงกาวเดียว เราอาจตามโลกไมทัน อีกหลายพัน

กาว เลยทีเดียว ดังนั้นการคนหาขอมูลเพิ่มเติม จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง เพราะในโลกนี ้ไมมีใคร เกงที่สุด และ

เกงไปหมดทุกอยาง ดังนัน้ ความรู เปรียบดังอาวธุ เอาไวตอสูกับความไมรู ขอมูลคอืมูลเหตแุหงความรู เราจง

คนหาขอมูล มาเพิ่มเติมความรูใหกับตัวเราเองเถิด 

การที่เราคนหาขอมลูเพิ่มเติมอยูเสมอนั้น ไมใชแคเปนการเพิม่พูนความรูเทานั้น แตยังชวยแกไขปญหา เกี่ยวกับ

การเขียนโปรแกรมของเราดวย เนือ่งจากการเขียนโปรแกรมทุกครั้ง เราจะตองติดปญหาเสมอ รับรองได ไมมี

โปรแกรมเมอรคนใด ที่เขียนโปรแกรมโดยไมมีติดปญหาเลย จะตองมี ดังนั้น เราจึงตองคนหาขอมลูเขามาชวย

แกไข ดังที่วา ไมมีใครเกงไปทุกอยาง เราเกงจุดหนึ่ง อีกคนเกงจุดหนึ่ง เมื่อนาํมารวมกัน ก็จะขจัดความไมเกง 

ของแตละคนได ก็จะขจดัปญหาได โดยการแลกเปลี่ยน ความรูซึ่งกันและกนั ปญหาตางท่ีพบก็จะคลี่คลายลงได 

แตถามัวแตคิดอยูคนเดียว หัวของคุณอาจระเบิดตูม ขึ้นมาก็ได จริงไหมครับ 



นอกจากเปนการชวยแกปญหาในการเขียนโปรแกรมแลว การคนหาขอมูลเพิ่มเติมอยูเสมอ ยังชวยใหเรารูความ

ตองการของโลกปจจุบัน วาตองการอะไร ขาดอะไร เราสามารถนาํความตองการเหลานั้น มาพัฒนาเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยฝมือของเราเอง ออกสูทองตลาดได หากเราผลิตผลงานที่ไมตรงกับความตองการ

ของมนุษย แนนอน ผลงานนั้น ยอมไมมีคา และไมมีความหมายใดๆ เลย เพราะความรู จะนําเราไปสูโลกแหง

ความจริง และมองออกถึงโลกอนาคต เพราะคุณจะกลายเปนคนที่รูจักวิเคราะห หาเหตุ และ ผล แหงความ

เปนไป เราจึงรูไดวา จะเกดิอะไรขึ้น และ จะตองทําอะไรตอไป เมื่อเรารู เราก็ยอมจะผลิต ผลงานการเขียน

โปรแกรมที่มีคุณภาพ ออกสูทองตลาด อยางตรงจุดประสงค และกลุมเปาหมายได 

แลว… แหลงคนควาขอมูลละ อยูที่ไหน ตรงนี้ มีเต็มไปหมดเลยครับ อันไดแก หนังสือวารสาร ตางๆ หนังสอื

วิชาเฉพาะดาน มากมายเต็มไปหมดเลย ทางรายการตาม สถานีวิทยุ โทรทัศน ก็มี สารคดีตางๆ แมกระท่ังสือ่ 

CD-ROM ตางๆ และที่คนหาขอมูล ไดอยางมหาศาล กค็ือ Web site ไงครับ เปนแหลงคนหาขอมูลที่ยิ่งใหญ 

เหมือนกัน และโดยมากแลว จะเปนขอมูลที่มีการ Update บอย และเปนขอมูล Share จากประสบการณ ของ

กลุม โปรแกรมเมอร ดวยกนั ดังนั้นเราก็รูแลววา แหลงขอมลูมีมากมาย สุดแลวแตที่เราจะหาได ใครชอบแบบ

ไหน ก็เอาอยางนั้นครับ แตผมวา คนหาขอมลูทุกรูปแบบ ครบัดีกวาหาขอมูลจากแหลงเดียว จะไดนําขอมูลมา

เปรียบเทียบกัน วิธกีารเลอืกซื้อหนังสือ ก็เหมือนกัน พยายาม เลอืกซื้อหนังสือที่เหมาะสม และนาเชือ่ถอื 

โดยเฉพาะ หนังสือแปล ที่แปลมาจากหนังสือภาษาตางประเทศ ตองดูใหแนใจวา ผูแปล หนังสือเลมนั้น ตอง

เปน โปรแกรมเมอร ไมใชนกัแปลภาษาอังกฤษ เพราะ ศัพท บางคํา ทีเ่ปนภาษาของโปรแกรมเมอร ไมไดมี

ความหมาย ตรงกับความหมาย ของนักแปลภาษาทั่วไป ผมเห็นหลาย ตอหลายเลม ที่แปลผิด นาสงสาร 

แมกระทั่ง ครูผูสอนเองยังนําเอาสิ่งผิดๆ นั้นไปสอนนกัเรียน ตออีก แลวเมื่อไร เราจะไดโปรแกรมเมอรท่ีรูจริง 

อยางท่ีผมเห็นมา การแปล เรื่อง Object และ Class ดันไปแปลวา Class คือพิมพเขียว พิมพเขียวอะไรกนั มั่ว

กันไปใหญ นกัเรียน ตามมหาวิทยาลัย ก็นาํเอาความรูที่ผิดๆ นั้น มาใชกัน จนชั่วลกูชั่วหลาน แลวเมื่อไร คนไทย

จะมีโปรแกรมเมอรระดับ มอือาชีพ เกงๆ กับเขาสกัที อยางนีแ้หละ ที่ผมจะบอกวา อยาเชื่อหนังสือมากนัก จง

เชื่อโปรแกรมเมอรดีกวา ครับ แลวเราจะไดไมเสียดาย เงินท่ีซื้อหนังสือ จะซือ้ที ตองไดหนังสือดีมีคณุคา จริง

ไหมครับ 

 

4.เผยแพรผลงาน 



เมื่อเรามีผลงานของเราออกมาแลว ขั้นตอนตอไปกค็ือ เผยแพรผลงาน ออกสู สาธารณะชน เพื่อใหคนอื่นไดเห็น 

ไดสัมผัสกับผลงานของเรา หากเราไมนาํผลงานของเราออกเผยแพรสูสายตา ของคนอื่น แลวเขาจะรูไหมครับวา

เราเขียนโปรแกรมเปน มีฝมือขนาดไหน การเผยแพรผลงานนี่แหละ มีประโยชนที่สุด เพราะการที่เรามีผลงาน

เผยแพรออกไป ใหหลายคนเห็น หลายคนรู ตอไปคณุก็จะมีชื่อเสียง มีหลายคนรูจกั อีกไมนาน งานและเงิน จะ

มาหาคณุเองโดยท่ีคณุแทบตั้งตัวไมติดเลยทีเดียว เพราะอะไรหรือครับ ก็เขาเชือ่มั่นในตัวคณุแลวไงครับ จาก

ผลงานที่คณุได เผยแพรออกไป อยางโบราณเขาวา สวรรคมีตา ฟามีใจ ไงครับ 

แลวเราจะเผยแพรผลงานอยางไร ไมยากครับ วิธแีรก งายที่สดุเลยครับ สงตัวอยางโปรแกรมใหกลุมเปาหมายไป

ทดลองใช วธิีนี้ไดผลดีทีเดียวครับ สาํหรับคนที่กวางขวาง รูจักคนเยอะแยะไปหมด ก็ทาํไดงาย แลวคนที่ไมคอย

รูจักใครละ ก็มีวธิีเชนกนัครับ ก็โดยการเผยแพรผลงานผาน Web site ไงครับ เชนเขาไปชวยตอบกระทูคําถาม 

ของกลุม โปรแกรมเมอรตางๆ ตาม Web board หรือ Forum Board ตางๆ เมื่อเราเขาไปชวยตอบ ชวยแกไข

ปญหาตางๆ ได นั่นแหละครับ หมายความวาคณุไดสรางผลงานออกไปแลว และถาหาก อยากเผยแพรผลงาน

อะไรออกไป แตไมมีใครถามสกัที ก็ตังคาํถามเองเสียเลย และคอยดูวาจะมีคนสนใจคาํถามนัน้หรือไม พอมีคน

ตอบ มา เราก็ไปเสริมสักหนอย หรืออีกอยาง เรากต็ั้งกระทูเปน เนือ้หาไปเลยไมใชคาํถาม เปนบทความ

บทความหนึ่งไปเลย นีก่็นับเปนการเผยแพร ผลงานอีกวธิีหนึ่ง และคอนขางไดผลดีทเีดียว สวนอีกวธิี กค็ือ 

เผยแพรตัวอยาง Source Code ไปเลยครับ วธิีนี้ไดผลดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับ เพราะเปนทั้ง บทความ และมี 

Source Code ตัวอยางให Download อีกตางหาก วธิีนี้รบัรองประทับใจหลายคนเลยทีเดียวครับ 

หลายคนก็บอกวา จะลงเนือ้หา บทความไดที่ไหน เพราะ Web board หรือ Forum board หลายที่ จํากัด

จํานวนตัวอกัษรในการลง ทาํใหลงเนือ้หาไดไมหมด เอาละตรงนี้ ผมก็เห็นใจ ผมเลยตัดสนิใจเด็ดขาด เพือ่เปน

สื่อกลางนั้น โดยการปรับปรุง Forum board ขึ้นมาใหม ไมจํากัดตัวอักษรใน และสามารแทรกรูปภาพใน

เนื้อหาได เปนลักษณะ Visual HTML Editor เพื่อใหทุกคนสามารถเผยแพรผลงานออกไป พรอมทั้งไปนั่ง

หลังขดหลังงอ สราง Code Develop ขึ้นมาเพือ่ใหทุกคนสามารถ ที่จะสงบทความพรอม Source Code 

เพื่อเผยแพรเชนกัน หนาตาคลายกัน ที่นี ่จะใหความสาํคญัและ สนับสนนุทุกคนครับ 

5.กระทําตามขอ 1 – 4 อยางสมํ่าเสมอ 

ทําไมเราตองทําตามขอ 1 – 4 อยางสม่ําเสมอ กเ็พราะวา เราจะไดฝกฝน อยูตลอดเวลา เพราะการฝก ทาํใหเรา

แกรง และเราก็จะไดเปนโปรแกรมเมอร ระดับมืออาชีพไงครับ ถาเราขาดการฝกฝน เราก็จะอยูกับท่ี กาวไมทัน

โลก แลวก็ไมมีโอกาส ไดเปนมอือาชีพดังใจหวังไว นะสิครบั 

ป.ล.ผมยอมรับเลยวาผมก็ไมใชโปรแกรมเมอรมืออาชีพหรอกนะ แตเห็นวามีประโยชนเลยนาํมาแบงปนกัน 

 

ที่มา  http://www.idatabase.in.th/2010/11/17/professional-programer 


