



*เอกสารอางอิง : 1. C Programming Language (2nd Edition), Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie

ภาษา C ถูกพัฒนาขึ้นในป 1970 ภายใน Bell Labs โดยการนําทีมของ
Dennis Ritchie
สาเหตุของการเกิดภาษา C คือ Bell Labs ตองพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX
เพื่อใชกับเครื่อง DEC
 มี Assembly อยูแตชา และเปนภาษาที่ตองที่ทําความเขาใจกับอุปกรณชุด
นั้นๆ
 พัฒนาใหม เปน ภาษา C โดยไดพัฒนามาจากภาษา B ที่ Ken Thomson
เปนผูพัฒนาขึ้น
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เปนภาษาที่มีลักษณะเปนโครงสราง (Structured)
การโปรแกรมแบบ Procedural (สั่งงานไดเร็วกวาภาษาอื่น ยกเวน
ภาษาเครื่อง และ Assembly
การติดตอกับสวนตางๆ ของ Computer ทําไดดีกวาภาษาอืนๆ (ยกเวน
ภาษาเครื่อง และ Assembly)
การนําไปใชกับระบบที่แตกตางกันทําไดงาย (Portability)
สามารถนําไปใชในการเขียนโปรแกรมประยุกตไดหลายระดับ เชน OS,
Compiler, Communication.
สามารถกําหนดรูปแบบของขอมูลไดอยางกวางขวาง
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# header
main( )
{
/* เริ่มโปรแกรม */
declaration
………
คําสัง่ ตาง ๆ

สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

}
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สวนนี้เปนสวนตนของโปรแกรมที่ตองมี เพื่อเรียกใชไฟลตางๆ ที่โปรแกรมตองการใน
การทํางานในการกําหนดคาตางๆ
สวนนี้จะเริ่มตนดวยเครื่องหมาย # ตามดวยคําสังและชือไฟลหรือคาทีจะตองกําหนด
โดยไมตองปดทายดวยเครือ่ งหมาย ; เชน
#include <stdio.h> เปนการกําหนดวาในโปรแกรมนี้ จะมีการใชคําสั่งที่เกีย่ วกับ
การจัดการแฟมขอมูลตางๆ การพิมพ การแสดงผลลัพธตางๆ
#define END 10 เปนการกําหนดวาในโปรแกรมนี้ จะมีการใชคําสั่งที่เกีย่ วกับ
การจัดการจอภาพและการรับขอมูลจากแปนพมิ พ
การทีต่ อง include ไฟลนั้น เนืองจากผูใชตองการใชงาน function สําเร็จรูปตางๆที่กอน
ใชงานตองมีการประกาศคาตางๆ กอน เมื่อมีการ include ไฟลเหลานั้น ผูใชไม
จําเปนตองมาประกาศคาตางๆ ในโปรแกรมซาอีก ทําใหลดเวลาและสะดวกในการเขียน
โปรแกรมมากขึ้น
8







ทุกโปรแกรมตองมี
ใชเรียกไฟลที่โปรแกรมใชในการทํางานรวมกัน
ใชกําหนดคาคงที่ใหกับโปรแกรม
เริ่มตนดวยเครื่องหมาย
ที่จะใชมากมี 2 directives คือ



#include ใชสําหรับเรียกไฟลทโี่ ปรแกรมใชในการทํางาน
#define ใชสําหรับกําหนดมาโครที่ใหกับโปรแกรม
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สวนนี้ใชในการประกาศตัวแปร หรือชื่อฟงกชั่นตางๆ ที่จะใชใน
โปรแกรม







ทุกๆ สวนของโปรแกรมจะสามารถเรียกใชขอมูลที่ประกาศไวในสวนนี้
ได เชน
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int j,k,l; เปนการประกาศตัวแปลแบบ global ทําใหสวนอืน่ ๆ ของโปรแกรม
สามารถเรียกใชตัวแปรเหลานี้ได
void samplefunc(); เปนการประกาศเฉพาะชื่อของฟงกชั่น เพือใหสวนอนื ๆของ
โปรแกรมสามารถเรียกใชฟงกชั่นนี้ได



สวนนี้จะมีหรือไมมีกไ็ ด
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เปนสวนที่ทุกโปรแกรมจะตองมี เปนสวนการทํางานหลักที่จะนําคําสั่ง
ตางๆ หรือฟงกชั่นตาง ๆ มาประกอบกันเปนโปรแกรม
เปนสวนของรายละเอียดคําสั่งตางๆที่เราตองการใหคอมพิวเตอรทํางาน
โดยการเขียนฟงกชันจะเริ่มดวยการเขียน ชื่อฟงกชัน (Function Name)
กอน จากนั้นจึงเขียนตัวคําสั่งตางๆไวภายในวงเล็บ { } ใตชื่อฟงกชันนั้น
ในโปรแกรมหนึ่งๆจะมีกี่ฟงกชันก็ได แตอยางนอยที่สดุ จะตองมีอยู 1
ฟงกชันเสมอ คือ ฟงกชันที่มีชื่อวา main ( ) เพราะฟงกชัน main ( ) นี้จะทํา
หนาที่เปน ตัวโปรแกรมหลักในการทํางาน
ทุกๆ โปรแกรม จะมีฟงกชั่น main ไดเพียงฟงกชั่นเดียวเทานั้น
ทุก ๆ คําสั่ง จะปดดวยเครื่องหมาย ;
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1. คําสั่งสําหรับการประกาศคาตัวแปรตาง ๆ ซึ่งตองมีการประกาศตั้งแต
สวนตนของโปรแกรม
 2. สวนของคําสั่ง เชนคําสั่ง for ,goto ,etc.
 3. สวนของการเรียกใชฟงกชั่นตางๆ
 4. การสงกลับคา (retern)
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สวนนี้เปนการกําหนดฟงกชั่นตางๆ ขึ้นมาเอง โดยแตละฟงกชั่นจะอยูภายใน
เครื่องหมาย { }
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การเขียนโปรแกรมแบงเปนฟงกชั่น ทําใหโปรแกรมเมอรสามารถเขียนสวน
ของโปรแกรมที่มีหนาที่เฉพาะอยางเตรียมไว เพื่อใหสวนของโปรแกรมสวน
อื่นๆ เรียกใชได



เปนสวนของการคอมเมนทโปรแกรม เพื่อขยายความหรืออธิบายการทํางาน
ตางๆ เพื่อใหผูศึกษาโปรแกรมนั้น เขาใจไดงายขึ้น
สวนนี้จะไมถูกนําไป compile เปนโปรแกรม และไมมผี ลใดๆ ตอการ
ทํางานของโปรแกรม



นอกจากฟงกชั่นที่โปรแกรมเมอรเขียนเองแลว ยังมีฟงกชนั่ อีกประเภท
เรียกวาไลบรารี่ฟงชั่น(Library Function) หรือฟงกชั่นสําเร็จรูป ซึ่งผูพัฒนา
compiler เตรียมไวให เชน printf(), scanf()

การใช comment มี 2 แบบ
// เปนการ comment เฉพาะบรรทัด ขอความที่อยูหลังเครื่องหมาย // จะ
ถือวาเปน comment ทั้งบรรทัด เชน // comments
 /* comments */ เปนการ comment เปนชวง ขอความใด
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1. คําสั่งทุกคําสั่งตองเขียนดวยอักษรตัวเล็กเสมอ เชนคําสั่ง printf ,

scanf , for
 2. ทุกคําสัง
่ จะใชเครื่องหมาย ; แสดงการจบของคําสั่ง เชน
printf(“Hello”) ;
 3. การเขียนคําสั่ง จะเขียนไดแบบอิสระ (Free Format) คือ สามารถ
เขียนหลายๆคําสั่งตอกันได เชน
printf(“Hello”); printf(“Goodbye”); a = 95;
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1. สรางซอรสไฟลที่มีขอความ ทีเก็บโปรแกรมภาษาซี ดังนี้
#include <stdio.h>
void main(void)
{
printf(“Hello World”);
}
แลวเก็บไวในไฟลชื่อ test.c
2. ใชคําสังเพือเรียกใหคอมไพลเลอรของภาษาซีทํางาน โดยคอมไพลเลอรจะ
ทําการแปลงอักขระจากซอรสไฟล ใหเปนรหัสที่คอมพิวเตอรสามารถเขาใจ
ได จะไดไฟลชื่อ test.obj

สรางตัวโปรแกรมที่เปนตัวอักษร หรือเรียกวา Source file โดยมีนามสกุลเปน .c
หรือ .cpp ขึ้นมากอน โดยใชโปรแกรมทีสามารถเขียนไฟลทีเก็บอักขระ (Editor)
ใดๆ ก็ได
คอมไพลเลอรของภาษาซี (C Compiler) จะทําการแปลง Source file จากอักขระ
ใดๆ ใหเปนรหัสทีเครืองคอมพิวเตอรสามารถเขาใจไดเกบ็ ไวในอีกไฟลหนึ่ง
เรยี กวา Object file ที่มนี ามสกุล .obj
ตัวเชื่อม (Linker) จะทําการตรวจสอบวาในโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้น มกี ารเรียกใช
งานฟงกชันมาตรฐานใด จากหองสมุดของภาษาซี (C Library) บางหรือไม ถามี
ตัวเชือมจะทําการรวมเอาฟงกชนั เหลานันเขากับไฟลวัตถุประสงค แลวจะไดไฟล
ที่สามารถทํางานได โดยมนี ามสกุลเปน .exe (ขันตอนนีเรียกวา การลิงค เปนการ
รวมฟงกชนั สําเร็จรูปเขาไป แลวสรางไฟลทที่ ํางานได)
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3. ใชคําสั่งเพื่อเรียกใหตัวเชื่อมของภาษาซีทํางาน ตัวเชื่อมจะทําการรวมไฟล
หองสมุดที่ชื่อ stdio.h เขามา (ตามขอความ #include …) แลวสรางไฟลที่
สามารถทํางานไดชื่อ test.exe
**หมายเหตุ คําวา printf ในตัวโปรแกรม คือฟงกชันมาตรฐาน
หนึ่งที่พิมพขอความออกทางหนาจอ โดยขั้นตอนและวิธีการทํางานของ
ฟงกชัน printf จะอยูในไฟลหองสมุดชื่อ stdio.h
เปนโปรแกรมสั่งพิมพขอความ Hello, Good morning.

ดังนั้น ถาตัวเชื่อมไมทําการรวมไฟลหองสมุดที่ชื่อ stdio.h เขาทํา จะทํา
ใหไมสามารถเรียกใชงานฟงกชัน printf ไดเลย
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C Source
Program (*.c)

เปนโปรแกรมรับคะแนนและ
เก็บคาที่ตัวแปร point
หลังจากนั้นสั่งใหมีการพิมพ
คะแนนออกมา

Processed C
Source Program
C Compiler

C Object File
Program (*.OBJ)
C Linker
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Executable File
(*.EXE)
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auto
const
double
float
int
short
struct
unsigned
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โปรแกรม Dev C++ version 4.9.9.2 (Dev-C++ 5.0 beta 9.2 (4.9.9.2)
เปน Freeware สามารถใชงานไดโดยไมมีคาใชจาย
เปนภาษา C ตาม C Standard
มี IDE (Integrated Development Environment) ในตัว ทําใหเขียนโปรแกรม
ไดสะดวกโดยไมตองใช editor อื่นในการเขียนโปรแกรม
ใชไดทั้งภาษา C และ C++
สามารถ download ไดที่
http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe
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break
continue
else
for
long
signed
sw itch
void

case
default
enum
goto
register
sizeof
typedef
volatile

char
do
extern
if
return
static
union
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